العدد  - 134ال�سنة الرابعة ع�شرة  -جمادى الأوىل 1433هـ

يف ذكرى البيعة

سبع سنوات من
العطاء واإلنجازات

االتحاد البرلماني
الدولي يتبنى معالجة
الوضع في سوريا

م�صطفى بكري:

تناول الدواء سالح ذو حدين..

على من يسئ
للمملكة التوقف
فور ًا

�إن�شاء جمل�س �أعلى للثقافة وهيئة وطنية للكتاب
ا�ستقالل م�شروع امللك عبداهلل لتطوير التعليم
نظام جديد للمجال�س البلدية لتطوير الربامج التنموية

إطــاللـة

 1433/ 134هـ

م�شروع نظام املجال�س البلدية اجلديد

د .حممد املهنا *

ترسيخ لنهج خادم الحرمين الشريفين في
توسيع مشاركة المواطن في إدارة التنمية

م�شروع نظام املجال�س البلدية اجلديد الذي وافق عليه جمل�س ال�شورى ،هو �إجناز ي�ضاف ملنجزات
املجل�س يف �إطار ممار�سة دوره التنظيمي يف درا�سة الأنظمة وحتديثها مبا يواكب التطورات التي
ت�شهدها اململكة وي�ساير التحديث الذي يقوده خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
يف كافة جماالت احلياة.
كما وافق املجل�س على درا�سة دمج املجال�س املحلية مع املجال�س البلدية ،وحتديث نظام املناطق مبا
يتنا�سب مع امل�ستجدات املحلية.
�إن م�شروع نظام املجال�س البلدية اجلديد املكون من ت�سع و�ستني مادة موزعة على اثني ع�شر ف�صالً
يهدف �إىل تفعيل العمل البلدي ،و�إحداث مزيد من التحديث والتطوير يف الربامج التنموية مبختلف
مناطق اململكة� ،إ�ضافة �إىل �أنه ي�أتي يف �سياق نهج الدولة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود – حفظه اهلل  -ب�ش�أن تو�سيع م�شاركة املواطن يف اتخاذ و�إدارة التنمية
يف البالد.
وجاءت جممل مواد م�شروع النظام لتغلب امل�صلحة العامة يف اختيار املر�شحني ،و�أن يكون اختيار
املواطن ملن ميثله مبن ًيا على وعي و�إدراك� ،إىل جانب اختيار املر�شحني ذوي الربامج االنتخابية
الواقعية ،التي ت�صب يف م�صلحة الوطن واملواطن.
ون�ص م�شروع النظام على زي��ادة �أع�ضاء املجل�س البلدي على �أن ال يزيد عن ثالثني وفق ًا لفئات
البلديات يختار ثلثاهم باالنتخاب ويعني الثلث الآخر بقرار من وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية.
كما حدد م�شروع النظام مهام �أع�ضاء املجال�س البلدية يف الوقوف على �أداء البلديات واخلدمات التي
تقدمها للمواطنني والرفع من م�ستواها �إ�ضافة �إىل حت�سني �أدائها واالرتقاء بقدراتها كي تتمكن من
حتقيق الأهداف التنموية التي تقوم على خدمتها.
كما تقدم املجال�س البلدية الر�أي واملقرتحات حيال م�شروعات ميزانية البلدية ،ودرا�سة م�شروع
الهيكل التنظيمي للبلدية ومناق�شة املقرتحات التي تقدمها �إليه البلدية ب�ش�أن تعديل �أو �إعداد
الأنظمة واللوائح واال�شرتاطات املتعلقة ب�أن�شطة البلدية و�إبداء املرئيات لتقوم البلدية با�ستكمال
الإجراءات النظامية.
كما يقرتح املجل�س البلدي امل�شاريع العمرانية داخل نطاق خدمات البلدية ويناق�شها مع رئي�س
البلدية يف ح��دود �صالحياتها و�إمكاناتها ،ون�صت �إح���دى م��واد م�شروع النظام على �ضرورة
ات��خ��اذ وزارة ال�����ش��ؤون البلدية وال��ق��روي��ة الإج����راءات ال�لازم��ة للتوعية الإع�لام��ي��ة يف جمال
انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية على �أن تتعاون اجلهات املعنية مع ال���وزارة يف ه��ذا ال�ش�أن.
وحدد م�شروع النظام ال�شروط الواجب توفرها يف الرت�شح لع�ضوية املجل�س البلدي.
م�شروع النظام اجلديد للمجال�س البلدية �سيكون له ب�إذن اهلل يف حال �إقراره من جمل�س الوزراء
دور يف تو�سيع م�شاركة املواطن يف �إدارة �ش�ؤون التنمية كل يف منطقته من خالل ر�ؤيته ومقرتحاته
ب�ش�أن امل�شاريع التنموية يف نطاق عمل املجل�س البلدي الذي ينتمي لع�ضويته .ومراقبة عمل الأمانات
والبلديات وخدماتها والعمل على حت�سني �أدائها.
* رئي�س التحرير
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الــــــمـــــحـــــــــتــــــــــــــــــــــــويـــــــات
االت����ح����اد ال��ب��رل��م��ان��ي ال����دول����ي يتبنى
م����ع����ال����ج����ة ال������وض������ع ف������ي س����وري����ا

تغطية

8

تحـقـيـق

تبنى االحت��اد الربملاين ال��دويل  -يف اجتماعة ال��ذي عقد يف
�أوغ�ن��دا مب�شاركة جمل�س ال�شورى -مبادرة ب�ش�أن الو�ضع يف
�سوريا ت�ضمنت املطالبة ب�ضرورة الوقف الفوري لكافة �أ�شكال
العنف �ضد املدنيني و�إراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإن�سان،
و�ضمان و�صول امل�ساعدات الإن�سانية جلميع ال�سكان املحتاجني
ودعم القرارات واجلهود ال�سلمية الدولية والإقليمية.

ت��ن��اول ال�����دواء س�ل�اح ذو ح��دي��ن..

32
م�صطفى بكري:

الجودةوسالمةالمريضفيالخدماتالصحية

على من يسئ للمملكة التوقف فوراً

حــــــوار
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�أكد ع�ضو جمل�س ال�شعب امل�صري م�صطفى بكري �أن اململكة
العربية ال�سعودية دول��ة �شقيقة لعبت  -وما زال��ت – دور ًا ال
ميكن �إن�ك��اره يف م�ساندة م�صر� ،إ�ضافة �إىل متيز ال�سيا�سة
ال�سعودية باحلكمة ال�شديدة يف التعامل مع امللف امل�صري ،ودعا
اجلميع �أن يتوقفوا عن الإ�ساءة لها.
و�أ�شار �إىل �أن خيار اال�ستقرار الت�شريعي والد�ستوري هو الطريق
الوحيد للخروج من احلالة التي متر بها م�صر حالي ًا ،مع
�ضرورة احلد من التظاهرات الفئوية والتي ت�ؤدي �إىل فو�ضى
اجتماعية وتعطل الإنتاج ،م�شدد ًا على دور و�سائل الإعالم املهم
يف هذه املرحلة.

دراســــة
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ي�ؤكد الأطباء واملخت�صون على �ضرورة تناول الأدوي��ة ب�شكل
�سليم ووف��ق الو�صفة الطبية التي يحددها الأطباء من حيث
اجلرعة واملواعيد� .إذ �إن هناك الكثري من املحاذير الطبية
واخل �ط��ورة يف التعاطي اخل��اط��ئ ل�ل�أدوي��ة ،وم��ا ت�سببه من
م�ضاعفات يجلبها املري�ض لنف�سه ع��ن غ�ير دراي ��ة ،وت�ؤكد
الدرا�سات العلمية �ضرورة �إتباع اخلطة العالجية للمري�ض
ح�ت��ى يتعافى وي�ت�م��اث��ل لل�شفاء ب� ��إذن اهلل .جم�ل��ة ال���ش��ورى
ا�ستطلعت �آراء �أطباء و�صيادلة و�إعالميني حول هذا املو�ضوع.

56

ُيقا�س معيار الكم يف املجال ال�صحي بن�سبة �أف��راد الفريق
ال�صحي ،وخا�صة الأط �ب��اء ،لكل �أل��ف م��ن ال�سكان .و�ضمن
املنظومة ال�صحية ت�ستلزم اجلهود اخلدمية – الت�شخي�صية
والوقائية والعالجية والت�أهيلية معيار ًا للنوعية ي�ضمن املحافظة
على �صحة املري�ض والعمل على ا��س�ترداد ما فقد منها من
خالل توافر متطلبات وموا�صفات �إن�شائية يف املبنى ليتالءم مع
الغر�ض ال�صحي الذي �أن�شئ من �أجله ،وجتهيزات وت�سهيالت
الزم��ة للت�شخي�ص والرعاية ال�صحية ،وفريق �صحي ميكنه
التفاعل مع متطلبات اخلدمة ومقت�ضياتها بفاعلية واقتدار.
ع�ضو جمل�س ال�شورى د .حم�سن احلازمي يقدم درا�سة عن
�ضمان اجلودة و�سالمة املري�ض يف اخلدمات ال�صحية.
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الآراء الواردة باملجلة التعرب بال�ضرورة عن ر�أي املجل�س �أو �آراء م�س�ؤوليه
للتوا�صل وامل�شاركات shuramagazine@hotmail.com
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مـتـابـعـات

قدر تد�شني خادم احلرمني للمرحلة الأوىل من م�شاريع املدن اجلامعية

م��ج��ل��س ال�������وزراء ي��ط��ال��ب ب���ع���دم ال��س��م��اح
ل��ل��ن��ظ��ام ال���س���وري ب��ال��ت��س��وي��ف وال��م��م��اط��ل��ة
ر�أ���س خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
�آل �سعود  -حفظه اهلل  ،-اجلل�سة التي عقدها جمل�س الوزراء
بعد ظهر االثنني املوافق 1433/6/9هـ يف ق�صر اليمامة مبدينة
الريا�ض.
ويف م�ستهل اجلل�سة� ،أطلع خادم احلرمني ال�شريفني املجل�س
على املباحثات وامل�شاورات واالت�صاالت التي جرت مع عدد من
قادة الدول ال�شقيقة وال�صديقة ومبعوثيهم حول تطور الأو�ضاع
على ال�ساحات الإ�سالمية والعربية والدولية ،و�آف��اق التعاون
و�سبل دعمها وتعزيزها يف خمتلف املجاالت ،ومن ذلك الر�سالة
التي ت�سلمها م��ن جاللة امللك حممد ال�ساد�س ملك اململكة
املغربية ،واالت�صالني الهاتفيني اللذين تلقاهما من جاللة امللك
خ��وان كارلو�س ملك مملكة �أ�سبانيا وامل�شري ح�سني طنطاوي
رئي�س املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة امل�صرية ،وا�ستقباالته
�أيده اهلل ل�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين ويل عهد دولة قطر
ودول��ة رئي�س وزراء بولندا دونالد ت�سك والر�سالة التي تلقاها
من فخامة رئي�س جمهورية البريو اوالنتا هوماال ،مقدر ًا عمق
العالقات بني اململكة وهذه الدول وحر�ص اجلميع على تنميتها
مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة والأمن واال�ستقرار العاملي.
و�أو�ضح معايل وزير الثقافة والإع�لام الدكتور عبدالعزيز بن
حميي الدين خوجة يف بيانه لوكالة الأن�ب��اء ال�سعودية عقب
اجلل�سة �أن جمل�س الوزراء ا�ستعر�ض بعد ذلك جملة من التقارير حول م�ستجدات
الأحداث وتداعياتها يف عدد من الدول العربية ومنها الأو�ضاع يف �سوريا ،م�شدد ًا
على ما ت�ضمنته ق��رارات ال��دورة غري العادية ملجل�س جامعة ال��دول العربية على
م�ستوى وزراء اخلارجية يف هذا ال�ش�أن ،وجم��دد ًا املطالبة للمجتمع الدويل بعدم
ال�سماح لل�سلطات ال�سورية ب�أن متار�س حماوالت املماطلة والت�سويف والتن�صل من
التزاماتها ،و�أال يقت�صر رد فعل املجتمع الدويل على منح املهلة تلو الأخ��رى على
ح�ساب �أرواح �أبناء ال�شعب ال�سوري ال�شقيق.
وبني معاليه �أن املجل�س تطرق �إىل عدد من املو�ضوعات يف ال�ش�أن املحلي ،وثمن
منح منظمة اليون�سكو خادم احلرمني ال�شريفني ميدالية اليون�سكو الذهبية وهي
�أعلى و�سام متنحه املنظمة تقدير ًا جلهوده  -حفظه اهلل  -يف تعزيز ثقافة احلوار
وال�سالم ،وتثمين ًا ملبادراته العديدة يف عقد م�ؤمترات ولقاءات دولية يف عدد من
العوا�صم العاملية واملنظمات الدولية يف هذا ال�ش�أن.
كما قدر جمل�س ال��وزراء عالي ًا تد�شني خ��ادم احلرمني ال�شريفني املرحلة الأوىل
مل�شاريع املدن اجلامعية لعدد من مناطق وحمافظات اململكة وو�ضع حجر الأ�سا�س
ملرحلتها الثانية بتكلفة �إجمالية تبلغ واحد ًا وثمانني مليار ًا وخم�سمائة مليون ريال،
وذلك يف �إطار ما يلقاه التعليم العايل يف اململكة من دعم غري حمدود منه ـ رعاه
اهلل ـ.
و�أفاد معايل الدكتور عبدالعزيز بن حميي الدين خوجة �أن املجل�س وا�صل �إثر ذلك
مناق�شة جدول �أعماله و�أ�صدرعدة قرارات منها مايلي:
 بعد االطالع على ما رفعه �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب رئي�س جمل�سالوزراء وزير الداخلية وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )11/4وتاريخ
1433/4/12ه �ـ قرر جمل�س الوزراء املوافقة على االتفاقية العربية ملكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب بال�صيغة املرفقة بالقرار.
وقد �أعد مر�سوم ملكي بذلك.
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�أبرز مالمح االتفاقية :
 تهدف االتفاقية �إىل تدعيم التدابري الرامية �إىل مكافحة جرائم غ�سل الأموالومتويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي يف هذا املجال .
 تلتزم الدول الأط��راف وفق ًا لنظامها القانوين �أن تقدم كل منها للأخرى �أكربقدر من امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف املالحقات و�إجراءات اال�ستدالل والتحقيقات
والإجراءات الق�ضائية الأخرى فيما يتعلق بجرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
 تتخذ كل دولة طرف وفق ًا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ما يلزم من تدابريت�شريعية لتجرمي �أفعال غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب املحددة يف االتفاقية .
 بعد االطالع على ما رفعه �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب رئي�س جمل�سالوزراء وزير الداخلية وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )11/4وتاريخ
1433/4/12هـ قرر جمل�س الوزراء املوافقة على االتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية
املنظمة عرب احلدود الوطنية بال�صيغة املرفقة بالقرار .
وقد �أعد مر�سوم ملكي بذلك.
�أبرز مالح االتفاقية :
 تهدف االتفاقية �إىل تعزيز التعاون العربي ملنع ومكافحة اجلرمية املنظمة عرباحلدود الوطنية.
 تتعهد الدول الأطراف ب�أن تقدم كل منها للأخرى �أكرب قدر من امل�ساعدة القانونيةاملتبادلة يف املالحقات و�إج��راءات اال�ستدالل والتحقيقات والإج��راءات الق�ضائية
الأخرى فيما يتعلق باجلرائم امل�شمولة باالتفاقية.
 بعد االطالع على ما رفعه �صاحب ال�سمو امللكي وزير اخلارجية وبعد النظر يف قرارجمل�س ال�شورى رقم ( )8/10وتاريخ 1433/3/28هـ قرر جمل�س الوزراء املوافقة
على اتفاقية ت�أ�سي�س مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملي للحوار بني �أتباع
الأديان والثقافات املوقع عليها يف العا�صمة النم�ساوية فيينا بتاريخ 2011/10/13م
بال�صيغة املرفقة بالقرار.
وقد �أعد مر�سوم ملكي بذلك.
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يف ذكرى البيعة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

سبع سنوات من اإلنجازات تتخطى الطموحات

حتتفل اململكة يف ال�ساد�س والع�شرين من �شهر جمادى الآخرة بالذكرى ال�سابعة
لبيعة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود – يحفظه
اهلل ويرعاه ،-ملك ًا للمملكة العربية ال�سعودية .ويبقى تاريخ 1426/6/26هـ مثري ًا
مل�شاعر الفرحة واالمتنان لهذا العهد املبارك .فمنذ ذلك التاريخ� ،شهدت هذه
ال�سنوات ال�سبع الكثري من الإجن��ازات يف جم��االت التنمية املختلفة االجتماعية
واالقت�صادية والعمرانية� ،إ�ضافة �إىل ما مي�س الدورة احلياتية للمواطنني من التعليم
والق�ضاء �إ�ضافة �إىل تنمية الإن�سان ب�شري ًا وو�ضعه يف املكان الالئق به واحرتامه
والعمل على تلبية احتياجاته والوفاء بتطلعاته .لقد حفلت هذه ال�سنوات بامل�شاريع
املليارية العمالقة يف جميع املجاالت ،من �إن�شاء مدن اقت�صادية و�صناعية ومدن
جامعية ،وم�شاريع خدمية �شملت كل مناطق اململكة ،وعملت على تعميم امل�شاريع
التنموية يف كل املناطق دفع ًا للتنمية املحلية ،و�سعي ًا �إىل حتقيق الرفاهية للمواطن
�أينما كان .كما �صدر من القرارات ما ف ّعل قوانني الإ�صالح احلكومي التي حتارب
الف�ساد ،ور�سخ قيم النزاهة والأمانة ،وحماربة الف�ساد بجميع �أ�شكاله داخل العمل
احلكومي واخلا�ص ،و�أ�صبح املواطنون بجميع انتماءاتهم قاعدة للتنمية املتوازنة
التي ال تعرتف ب��احل��دود �أو التكوينات االجتماعية ،بل ت�شمل كل �أب�ن��اء الوطن
ومناطقه .كما �شهدت هذه ال�سنوات حراك ًا اقت�صادي ًا وثقافي ًا واجتماعي ًا وعمراني ًا
منقطع النظري حملي ًا ،عرب الفعاليات وامل�شاريع والأن�شطة املتجددة يف كل املجاالت،
فمن �إن�شاء املدن االقت�صادية للإ�سهام يف التنمية امل�ستدامة� ،إىل م�شاريع تطوير
اخلدمات والبنى التحتية.
�إن من يراجع م�سرية عهد خادم احلرمني ال�شريفني خالل الأعوام ال�سبعة يلحظ
بجالء ات�سام مواقفه وقراراته بالأ�صالة وال�صواب وعمق النظر ،وما �ألهمه اهلل
تعاىل به من قدرة على اتخاذ القرارات ال�صائبة ،ووعي عميق بالواقع الإقليمي
العربي والإ�سالمي وال��دويل� ،إ�ضافة �إىل ر�صيد حافل من الإجن��ازات التنموية
العمالقة واملواقف الأ�صيلة والقرارات احلكيمة ذات البعد الإن�ساين وامل�ؤثرة على
امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية .وكان للمملكة يف هذا العهد الزاهر امليمون
�إ�سهام فاعل يف ال�ساحتني الإقليمية والدولية عن طريق تبني الق�ضايا العادلة
والدفاع عن مبادئ ال�سالم وحقوق الإن�سان ،ومكافحة الإرهاب واجلرمية والف�ساد،
�إ�ضافة �إىل �سيا�سة خارجية حكيمة تقوم على تعزيز ال�سالم العاملي وحتقيق التعاون

الدويل والإ�سهام يف دعم ال�شعوب النامية والنهو�ض بها .ومن ي�ستطيع �أن ينكر دو َر
املليك الإن�ساين يف دعم ال�شعوب الإ�سالمية وغريها من �شعوب العامل ،ومد يد العون
لها يف �أثناء الكوارث� ،أو دو َره الإ�صالحي من خالل بذل العديد من م�ساعي ال�صلح
ومبادرات امل�صاحلة يف �أكرث من بقعة من العامل الإ�سالمي وغريه ،وكثري منها كان
له �أثره يف تهدئة النفو�س و�إ�صالح ذات البني.
وحتقق ل�شعب اململكة العربية ال�سعودية يف عهد امللك عبداهلل خالل �سبع �سنوات
العديد من الإجن��ازات املهمة منها �إن�شاء جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية
والعديد من املدن االقت�صادية منها مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية يف رابغ ومدينة
الأم�ير عبدالعزيز بن م�ساعد االقت�صادية يف حائل ومدينة ج��ازان االقت�صادية
ومدينة املعرفة االقت�صادية باملدينة املنورة �إىل جانب مركز امللك عبداهلل املايل
مبدينة الريا�ض.
ومن �أهم املجاالت التي �أوالها حفظه اهلل عنايته واهتمامه التعليم وبخا�صة التعليم
العايل الذي �شهد يف الآونة الأخرية طفرة نوعية ،من خالل تطوير الو�سائل واملناهج
والربامج ،وزيادة عدد اجلامعات وبناء املدن اجلامعية يف خمتلف مناطق اململكة
املختلفة تطبيق ًا ل�سيا�سة التوازن يف التنمية ،مع ا�ستقطاب �أعداد كبرية من �أع�ضاء
هيئة التدري�س ملواكبة املتطلبات اجلديدة ،كما ا�ستحدث برنامج خادم احلرمني
ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي بهدف متكني طالب الدرا�سات العليا من حتقيق
طموحاتهم يف ا�ستكمال درا�ساتهم يف �أرقى اجلامعات العاملية ،ما من �ش�أنه �إحداث

ت�أثري �إيجابي يف احل��راك الأكادميي والثقايف واالقت�صادي يف الفرتة املقبلة ،ملا
يحمل ه�ؤالء من فكر علمي وثقايف.
ومتكن امللك عبداهلل بحنكته ومهارته يف القيادة من تعزيز دور اململكة يف ال�ش�أن
الإقليمي والعاملي �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا وجتاري ًا ،و�أ�صبح للمملكة وجود �أعمق يف
املحافل الدولية ويف �صناعة القرار العاملي و�شكلت عن�صر دفع قوي ًا لل�صوت العربي
والإ�سالمي يف دوائر احلوار العاملي على اختالف منظماته وهيئاته وم�ؤ�س�ساته.
وات�سم عهده حفظه اهلل ب�سمات ح�ضارية رائدة ج�سدت ما ات�صف به رعاه اهلل من
�صفات متميزة� ،أبرزها تفانيه يف خدمة وطنه ومواطنيه يف كل �ش�أن ويف كل بقعة
داخل الوطن� ،إ�ضافة �إىل حر�صه الدائم على �سن الأنظمة وبناء دولة امل�ؤ�س�سات
واملعلوماتية يف �شتى املجاالت مع تو�سع يف التطبيقات .و�صدرت �أوامر ملكية �سامية
تت�ضمن حلو ًال تنموية فاعلة للعديد من الق�ضايا وحققت �آمال وطموحات �أبناء �شعبه.
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تغطية

دعم اجلهود الدولية وجلنة برملانية دولية لتق�صي احلقائق يف �سوريا

االتحاد البرلماني الدولي يتبنى مبادرة

معايل الرئي�س خالل االجتماع
تغطية� :أحمد ال�سلمان
�أع �ل��ن االحت� ��اد ال�برمل��اين ال� ��دويل يف خ �ت��ام �أع �م��ال
اجتماعات ال��دورة ال�ـ  126جلمعيته العمومية التي
ا�ست�ضافتها العا�صمة الأوغندية كمباال ،و�شارك فيها
وف��د جمل�س ال�شورى برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ عن
تبنيه ملبادرة ب�ش�أن الو�ضع يف �سوريا تت�ضمن املطالبة
ب�ضرورة ال��وق��ف ال�ف��وري لكافة �أ�شكال العنف �ضد
املدنيني و�إراق��ة الدماء وانتهاكات حقوق الإن�سان يف
�سوريا ،و�ضمان و�صول امل�ساعدات الإن�سانية جلميع
ال�سكان املحتاجني ودع ��م ال��ق��رارات ذات ال�صلة
ال�صادرة من الأمم املتحدة وجامعة الدول العربية.
كما وافق على تبني ت�شكيل جلنة برملانية دولية لتق�صي
احلقائق يف �سوريا ،لالطالع على حقيقة الأو��ض��اع
هناك جراء ممار�سات العنف وعوائق عمل منظمات
الإغاثة العربية والدولية وعر�ض تقريرها على االحتاد
يف اجتماعه ال �ق��ادم و� �ض��رورة التن�سيق وال�ت�ع��اون
والتكامل بني االحتاد الربملاين الدويل والأمم املتحدة.
و�أع�ل��ن االحت��اد ال�برمل��اين ال��دويل ع��ن تبنيه ملبادرة
8

برملانية دولية ترتكز على اح�ترام القانون ال��دويل
وك��اف��ة الأنظمة املعنية بحقوق الإن���س��ان ،وم�ساندة
اخلطط الرامية لإح�لال �سلطة انتقالية يف �سوريا،
�إدراك ًا منه للم�س�ؤولية الإن�سانية والربملانية والأخالقية
بهدف �إنقاذ �أبناء ال�شعب ال�سوري من العنف والقتل
والرتويع والدمار والنزوح �إىل البلدان املجاورة واحلد
من تزايد �أعداد القتلى.
و�صوتت اجلمعية العمومية يف اجتماعها اخلتامي
باملوافقة بالإجماع على القرارات التي رفعتها اللجان
الثالث الدائمة لالحتاد ،واملتعلقة بالو�ضع ال�سيا�سي
واالقت�صادي العاملي ال��راه��ن ،ودور الربملانيني يف
ال�سعي نحو �سد الفجوة بني الربملانات وال�شعوب.
كما وافق امل�ؤمترون على قرار اللجنة الدائمة الأوىل
لل�سلم والأمن الدوليني ب�ش�أن تطوير ممار�سة احلكم
الر�شيد كو�سيلة لتدعيم ال�سلم والأم ��ن ،واملوافقة
على ق��رار اللجنة الدائمة الثانية للتنمية امل�ستدامة
والتمويل والتجارة ب�ش�أن �إعادة توزيع ال�سلطة والرثوة،
واع�ت�م��اد ال �ق��رار اخل��ا���ص باللجنة ال��دائ�م��ة الثالثة

للدميقراطية وحقوق الإن�سان ب�ش�أن ال�صحة كحق
�أ�سا�سي يف املجتمعات ودور الربملانات يف مواجهة
التحديات الرئي�سية ل�ضمان �صحة الن�ساء والأطفال،
كما �أق��ر االحت��اد تقارير اجتماعات جمل�سه احلاكم
املتعلقة ب�ش�ؤونه الداخلية التنظيمية واملالية والإدارية
واالتفاق على املو�ضوعات التي �ستكون حمور البحث
وال �ن �ق��ا���ش ل�ل�ج��ان ال �ث�لاث ال��دائ �م��ة يف االحت� ��اد يف
اجتماعيه القادمني املقرر عقدهما على م�ستوى ر�ؤ�ساء
الربملانات يف كندا �شهر اكتوبر القادم واالك��وادور يف
�أبريل 2013م ،حيث اعتمد للجنته الدائمة لل�سلم
والأم��ن الدوليني مو�ضوع م�س�ؤولية الربملانات للقيام
بدورها يف احلفاظ على حياة املدنيني ومنح الربملانات
�صالحيات �أكرث جتاه ذلك ،بينما اعتمد للجنة الدائمة
للتنمية امل�ستدامة والتمويل والتجارة درا�سة م�شروع
تبني �آليات للتجارة العادلة ودعم االبتكار يف التمويل
وتنويعه من �أجل حتقيق تنمية م�ستدامة ،بينما �أ�سند
للجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق الإن�سان مو�ضوع
ا�ستخدام الإعالم مبا يف ذلك الإعالم اجلديد ومواقع
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برلمانية لمعالجة الوضع في سوريا
التوا�صل االجتماعي لتعزيز م�شاركة املواطنني يف
احلياة الدميقراطية.
و��ض��م وف��د م�ع��ايل رئي�س املجل�س �أع���ض��اء املجل�س
�أع�ضاء االحتاد الربملاين الدويل رئي�س اللجنة الدائمة
ح���ض���ور س���ع���ودي ف��اع��ل
ف���ي اج��ت��م��اع��ات االت��ح��اد
والمملكة ت��رأس اللجنة
الدائمة للتنمية المستدامة
والتمويل والتجارة
باالحتاد للتنمية امل�ستدامة والتمويل والتجارة الأ�ستاذ
�صالح بن عيد احل�صيني ،والدكتور �صالح بن حممد
النملة ،والدكتور حم�سن بن علي احلازمي .
وك��ان رئي�س جمهورية �أوغ �ن��دا ال�سيد ي��ورى كاقوتا
مو�سيفينى قد افتتح الدورة الـ  126للجمعية العمومية
ل�لاحت��اد ال�برمل��اين ال ��دويل ،يف حفل ر�سمي ح�ضره
معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد اهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ.
وا�ستهل الرئي�س الأوغندي احلفل بكلمة� ،أعرب فيها
عن �أمله ب ��أن تكون ه��ذه ال��دورة من �أع�م��ال االحت��اد

عالمة بارزة يف �سياق العمل الدويل امل�شرتك ملواجهة
التحديات وال�ظ��روف التي تع�صف بالكثري من دول
و�شعوب العامل ،منوه ًا ب�أهمية الدبلوما�سية الربملانية
على ال�ساحة الدولية وما ت�ؤديه يف �إطار دعم اجلهود
الدولية املبذولة لتحقيق ال�سالم والأم��ن الدوليني،
متمني ًا �أن تتوج هذه االجتماعات بنتائج �إيجابية تعك�س
الدور املهم للربملانيني يف العامل.
و�شارك وف��د جمل�س ال�شورى يف �أعمال االجتماعني
التن�سيقيني ،للمجموعة الإ�سالمية التي ميثلها �أع�ضاء
احت ��اد جمال�س ال ��دول الأع �� �ض��اء مبنظمة التعاون
الإ��س�لام��ي الأع���ض��اء ب��االحت��اد ال ��دويل ،واملجموعة
العربية التي ت�ضم �أع�ضاء االحتاد الربملاين العربي،
ويهدف االجتماعان �إىل بحث وتن�سيق اجلهود الرامية
لدعم التوجهات الإ�سالمية والعربية خالل اجتماعات
االحتاد الدويل.
وج��رى خ�لال االجتماعني اللذين عقدا على هام�ش
اجتماعات الدورة الـ 126للجمعية العمومية لالحتاد
ال�برمل��اين ال���دويل ،م��داول��ة امل��و��ض��وع��ات املطروحة
على جدول �أعمال االحت��اد ،ومناق�شة تن�سيق وتوحيد
املواقف من قبل جمال�س وبرملانات ال��دول الأع�ضاء
مبنظمة التعاون الإ�سالمي ،وجمال�س الدول الأع�ضاء
باالحتاد الربملاين العربي ،ب�ش�أن الطلبات املقدمة على
البند الطارئ لإدراجها �ضمن جدول �أعمال االحتاد

ال�برمل��اين ال��دويل خ�لال ال ��دورة احلالية ملناق�شتها
واتخاذ القرار ب�ش�أنها متهيد ًا لرفعها للأمم املتحدة
لتبنيها.
وتتمثل الطلبات املقدمة على البند الطارئ لالحتاد
يف طلبني مقدمني من قبل دولتي الإم��ارات العربية
املتحدة وجمهورية م�صر العربية ،ب�ش�أن الو�ضع
يف �سوريا ودع��م ال�ت�ع��اون ال�برمل��اين ال ��دويل جلهود
الأمم امل �ت �ح��دة وج��ام �ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة وجمل�س
أ .الحصيني:
رئ��اس��ة المملكة إلح��دى
اللجان الدائمة في االتحاد
يعكس مكانتها الدولية
ال�ت�ع��اون اخلليجي ل��وق��ف �إراق���ة ال��دم��اء وال�ق�ت��ل يف
�سوريا و�إط�لاق مبادرة من االحت��اد الربملاين الدويل
مبنية على اح�ترم الأنظمة الدولية و�أنظمة حقوق
الإن�سان ،وم�ساندة خطة اجلامعة العربية يف �إحالل
�سلطة ان�ت�ق��ال�ي��ة ،ومت االت �ف��اق خ�ل�ال االج�ت�م��اع�ين
على دع��م الطلبني املقدمني من الإم ��ارات وم�صر.

�أ�صحاب املعايل ر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية اخلليجية العربية �أثناء اجتماعات الإحتاد الربملاين الدويل
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�آل ال�شيخ يف كلمة �أمام االحتاد الربملاين الدويل:

تغطية

ما يحدث في سوريا أمر ال يقبله عقل وال منطق وال يمكن تبريره

دع��ا معايل رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ املجتمع الدويل �إىل �ضرورة التعاون اجلاد �سعي ًا لن�شر قيم احلوار والت�سامح
واالع�ت��دال وبناء عالقات تعاون بني �شعوب ودول العامل ،منوه ًا ب�أهمية مبادرة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود للحوار بني �أتباع
الثقافات والأديان واحل�ضارات ،ودورها يف �إ�شاعة مبد�أ الت�سامح والتعاون وقبول
الآخر.
و�أو�ضح معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف كلمته التي �ألقاها يف اجتماعات الدورة
 126للجمعية العمومية لالحتاد الربملاين ال��دويل �أن اجلميع مطالبون بالتعاون
اجلاد حتت مظلة الأمم املتحدة يف �سبيل �إيجاد مناخات �صحية لن�شر قيم احلوار
والت�سامح واالعتدال ،هذا املفهوم العاملي الذي عرب عنه خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف امل�ؤمتر العاملي للحوار الذي عقد مبدريد يف 13
يوليو 2008م بقوله رعاه اهلل« :جئتكم من مهوى قلوب امل�سلمني ،من بالد احلرمني
ال�شريفني ،حام ًال معي ر�سالة من الأمة الإ�سالمية ،ممثلة يف علمائها ومفكريها،
ر�سالة تُعلن �أن الإ�سالم هو دين االعتدال والو�سطية والت�سامح ،ور�سالة تدعو �إىل
احلوار البناء بني �أتباع الأديان».
ولفت معاليه النظر �إىل �أن دعوة خادم احلرمني ال�شريفني طالبت العامل ب�أن يعلن
�أن االختالف ال ينبغي �أن ي�ؤدي �إىل النزاع وال�صراع ،و�أن امل�آ�سي التي مرت يف تاريخ
الب�شر مل تكن ب�سبب الأدي��ان ،و�إمن��ا التطرف الذي ابتلي به بع�ض �أتباع كل دين
�سماوي ،وكل عقيدة �سيا�سية ،مبين ًا معاليه �أن ت�أ�سي�س مركز امللك عبداهلل العاملي
للحوار بني �أتباع الأديان والثقافات يف فيينا ،ي�أتي ت�أكيد ًا ملفهوم احلوار ودوره يف
�إ�شاعة مبد�أ الت�سامح والتعاون وقبول الآخر واحرتام ثقافة الإن�سان وخ�صو�صيته.
وقال معايل رئي�س املجل�س خالل كلمته« :لقد ُقدر �أن يعي�ش عاملنا احلا�ضر ظروف ًا
بالغة اخلطورة ت�ستوجب من اجلميع ت�ضافر اجلهود من �أج��ل التعاون ملعاجلة
خمتلف الظواهر االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية التي ع�صفت بعاملنا و�أدخلته
يف �صراعات م�ؤملة حتى �أ�صبح احلق والعدل وال�سالم م�شاريع تتجاذبها امل�صالح
الدولية و�أ�صبحت امل�صداقية الدولية مهزوزة يف �أعني الكثري من النا�س».
و�أ�شار معايل رئي�س املجل�س �إىل �أن اململكة يف هذا ال�سياق بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني ،مل تكن مبعزل عن جمريات تلك الأحداث بل �إنها قامت بجهود حثيثة
للحيلولة دون وقوع الكثري من الأزمات االقت�صادية �أو ال�صراعات الإقليمية ،منوه ًا
ب�أن باجلهود الكبرية واحلثيثة التي بذلتها اململكة وما زالت عرب طرح �أفكار وا�ضحة
تت�صف بالعدالة واملنطقية لتقريب وجهات النظر وحل اخلالفات ،تُرجمت يف
العديد من اللقاءات العربية والإ�سالمية والإقليمية والدولية التي قامت بها اململكة
خالل الفرتة املا�ضية.

والأعراف الإن�سانية ،منوه ًا باحلر�ص الذي يبديه خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز  -يحفظه اهلل -وت�أكيده يف �أكرث من منا�سبة ،على �ضرورة
الوقف الفوري للقتال واحلفاظ على وحدة �سوريا و�سالمة املواطن ال�سوري ،وت�أييده
كل جهد �إقليمي ودويل ي�سعى �إىل وقف العنف وحفظ كرامة ال�شعب ال�سوري ومتكينه
من �أن يعي�ش يف بلده بحرية و�أمن و�سالم.
وطالب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى القيادة يف �سوريا �إىل حتكيم العقل والتعامل
مع املوقف بعدل ل�صيانة دماء النا�س واحلفاظ على �أعرا�ضهم وكرامتهم ،م�ؤكد ًا �أن
حقوق الإن�سان هي هبة من اخلالق ال ميلك �أحد حق م�صادرتها �أو �سلبها.
وفيما يتعلق بالق�ضية الفل�سطينية �أو�ضح معاليه �أن موقف اململكة العربية ال�سعودية
معروف ومعلن وقد طرحت الكثري من املبادرات حلل هذه الق�ضية التي جرحت
الكرامة الإن�سانية ،كان �آخرها املبادرة العربية التي تبناها املجتمع الدويل للو�صول
�إىل حل ير�ضي كل الأط��راف ويهدف �إىل �إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على
ترابها ،وو�ضع حد للم�أ�ساة التي يعي�شها ال�شعب الفل�سطيني.
و�شدد معايل الدكتور �آل ال�شيخ على �أن ال�سالم الدائم يف ال�شرق الأو�سط لن يعم
�إال بتناول ق�ضاياه على �أ�سا�س من العدل وامل�ساواة بعيد ًا عن االزدواجية يف التعامل،
ولن يتحقق ذلك �إال باحرتام حقوق ال�شعب الفل�سطيني الكاملة.

الربملانات حتمل هم ًا وطني ًا ور�سالة دولية
و�أبان معاليه �أن الربملانات يف جميع �أنحاء العامل حتمل هم ًا وطني ًا ور�سالة دولية،
فلم تعد م�س�ؤولة فقط عن �سن القوانني والت�شريعات االجتماعية واالقت�صادية ،بل
�إن دورها ميتد �إىل خدمة �شعوبها يف خمتلف املجاالت ،و�إيجاد فر�ص العمل وحفظ
التوازن بني �أطراف املجتمع ،و�إيجاد حلول عملية فاعلة لتحقيق توازنات اقت�صادية
وبيئية منتجة ترفع من م�ستوى امل�شاركة الوطنية امل�س�ؤولة يف ال�ش�أن الداخلي ،بينما
ر�سالة الربملانات الدولية تقوم على �أ�سا�س �أن العمل امل�ؤ�س�سي للربملانيني يكمن يف
�إيجاد قاعدة من التعاون امل�شرتك لتوثيق عالقاتهم وتبادل اخلربات بينهم ،والبحث
عن �أوجه القوا�سم امل�شرتكة بني ال�شعوب من �أجل حياة �أف�ضل ت�ضمن القبول بالآخر
واحرتام ثقافته وجن�سه ودينه وخلق بيئة من احلوار الفكري وال�سيا�سي الذي يحرتم
حقوق ال�شعوب وحقهم يف حياة حرة �آمنة كرمية.
و�أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف ختام كلمته �أن اجلميع بحاجة �إىل التكاتف
والتعاون وبذل مزيد من اجلهود الربملانية امل�شرتكة لتعزيز دور االحتاد الربملاين
الدويل يف التفاعل مع الق�ضايا الدولية التي تهم جمتمعنا الدويل ،معرب ًا عن �أمله يف
ما يعي�شه ال�سوريون مرفو�ض بجميع املقايي�س الدولية والأعراف الإن�سانية
�أن تكلل هذه االجتماعات بالنجاح من �أجل حتقيق �أهداف االحتاد النبيلة املتمثلة يف
و�شدد الدكتور �آل ال�شيخ على �أن ما يحدث يف �سوريا �أمر ال يقبله عقل وال منطق وال
ميكن تربيره ،م�شري ًا �إىل �أن ما يعي�شه ال�سوريون مرفو�ض بجميع املقايي�س الدولية �إحالل الأمن وال�سلم الدوليني ومنع وقوع النزاعات و�صون احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان.
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و�شهدت االجتماعات ح�ضور ًا �سعودي ًا فاع ًال ،حيث
ت��ر�أ��س��ت اململكة اللجنة ال��دائ�م��ة ب��االحت��اد للتنمية
امل�ستدامة والتمويل والتجارة ممثلة يف ع�ضو املجل�س
الأ�ستاذ �صالح بن عيد احل�صيني ،كما مثل اململكة يف
ع�ضوية اللجنة الدائمة لل�سلم والأمن الدوليني ع�ضو
املجل�س ع�ضو االحتاد الدكتور �صالح بن حممد النملة،
ويف ع�ضوية اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق
الإن�سان الدكتور حم�سن بن علي احلازمي.
من جانب �آخ��ر ،ر�أ���س ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س
اللجنة الدائمة للتنمية امل�ستدامة والتمويل والتجارة
باالحتاد الأ�ستاذ �صالح بن عيد احل�صيني �أعمال
اجتماع اللجنة ،وذلك بح�ضور �أع�ضاء اللجنة املمثلني
عن برملانات الدول الأع�ضاء باالحتاد.
و�أو�ضح �أن االحتاد الربملاين الدويل ي�ضم ثالث جلان
دائمة ورئي�سية تناق�ش التقارير متهيد ًا لعر�ضها على
اجلمعية العمومية لالحتاد لبحثها واملوافقة عليها،
م�شري ًا �إىل �أن اململكة تر�أ�س �إحدى هذه اللجان وهي
جلنة التنمية امل�ستدامة والتمويل والتجارة.
و�أب��ان �أن تر�شيح اململكة العربية ال�سعودية يف حينها

وعلى هام�ش االجتماع التقى معايل رئي�س جمل�س ب�شقيقتها جمهورية م�صر العربية يف �شتى املجاالت
ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية،
�آل ال�شيخ ،مبقر �إقامته يف فندق مونيونيو�سبيكي وال�سيما ال�ع�لاق��ات الربملانية ال�ت��ي جتمع جمل�سي
بالعا�صمة الأوغندية كمباال ،معايل رئي�س جمل�س ال�شورى وال�شعب بالبلدين ال�شقيقني.
ال�شعب بجمهورية م�صر العربية الدكتور حممد �سعد و�أثنى معايل رئي�س جمل�س ال�شعب امل�صري الدكتور
الكتاتني ،والوفد املرافق له.
حممد �سعد الكتاتني خ�لال اللقاء على العالقات
وجرى خالل اللقاء بحث املو�ضوعات والق�ضايا ذات الوثيقة التي جتمع اململكة وم�صر ،وما يعي�شه اجلانبان
االهتمام امل�شرتك بني البلدين ،كما مت ا�ستعرا�ض حكوم ًة و�شعب ًا من روابط �أخوية �صادقة.
ال �ع�لاق��ات ال�ت��ي جت�م��ع اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال�سعودية و�أ ّك��د معاليه �أن للمملكة مكانة خا�صة لدى ال�شعب
امل �� �ص��ري ن �ظ��ر ًا ملا
مت �ث �ل��ه م ��ن ث �ق��ل يف
ال� �ع ��امل�ي�ن ال �ع��رب��ي
والإ�سالمي ولوجود
احلرمني ال�شريفني،
م� � � �ق�� � ��در ًا ج� �ه ��ود
امل �م �ل �ك��ة وح��ر��ص�ه��ا
ال��دائ��م على حتقيق
اال�ستقرار وال�سالم
باملنطقة ،واهتمامها
بجميع دول ال�ع��امل
العربي.
معايل الرئي�س خالل لقائه برئي�س جمل�س ال�شعب امل�صري
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اململكة تر�أ�س اللجنة الدائمة للتنمية
امل�ستدامة والتمويل والتجارة

لرئا�سة �إح��دى اللجان الدائمة ل�لاحت��اد مل��دة �أرب��ع
�سنوات يعك�س املكانة التي حتتلها اململكة على ال�صعيد
ال���دويل مل��ا تتمتع ب��ه م��ن ث�ق��ل يف خمتلف املحافل
واالجتماعات ال�سيما الربملانية على ال�ساحة الدولية
باعتبارها طرف ًا م�ؤثر ًا ومهم ًا ،م�ؤكد ًا �أن ذلك يعد
انعكا�س ًا لثقة برملانيي العامل الذين ميثلون  160دولة
يف ع�ضوية االحتاد يف حكمة اململكة ودورها امل�س�ؤول يف
العمل على تعزيز اال�ستقرار االقت�صادي العاملي.
ونوه ب�أن جهود اململكة وريادتها على ال�ساحة الدولية
مبختلف امل�ج��االت ال�سيا�سية واالقت�صادية ال�سيما
الربملانية ،بف�ضل القيادة احلكيمة من خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز و�سمو ويل
عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد
العزيز -حفظهما اهلل� ،-أك�سبها تقدير ًا دولي ًا لي�س
لدى حكومات ال��دول يف العامل فح�سب ،و�إمن��ا �أي�ض ًا
لدى الربملانات يف تلك الدول وهي املناط بها متابعة
ال�سيا�سات الداخلية وا�ست�صدار الأنظمة والت�شريعات
فيها.
وذكر احل�صيني �أن اللجنة الدائمة الثانية باالحتاد
للتنمية امل�ستدامة والتمويل وال�ت�ج��ارة ناق�شت يف
اجتماعها �أحد امللفات الهامة وال��ذي يتمثل يف بروز

قوى اقت�صادية ومالية جديدة يف العامل� ،أ�صبح لها
وزنها االقت�صادي الكبري الأمر الذي يتطلب �أن ينعك�س
هذا الوزن االقت�صادي لبع�ض تلك الدول والقوى على
دورها يف الت�أثري على جداول �أعمال امل�سائل املطروحة
عاملي ًا يف خمتلف امل�ؤ�س�سات الدولية القائمة مبا يوازي
حجمها وثقلها امل��ايل واالق�ت���ص��ادي ،مبين ًا �أن من
بني تلك القوى االقت�صادية التي ي�شار �إليها اململكة
العربية ال�سعودية التي وبف�ضل �سيا�ساتها االقت�صادية
الر�صينة متكنت من حجز مقعد رائد ومتقدم ك�أكرث
االقت�صادات الدولية ثبات ًا وقوة �أمام الأزمات العاملية،
الأم��ر ال��ذي جعلها ع�ضو ًا م�ؤثر ًا وفاع ًال �ضمن دول
جمموعة الع�شرين.
من جانب �آخر� ،أقام �سفري خادم احلرمني ال�شريفني
لدى جمهورية �أوغندا الدكتور جمال بن عبد العزيز
رفه ،حفل ع�شاء احتفاء بوفد جمل�س ال�شورى والوفود
اخلليجية من جمال�س الأمة والنواب وال�شورى بدول
جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية ح�ضره نائب
رئي�س جمهورية �أوغندا ال�سيد �إدوارد كوانكا�سيكاين،
و�أع �� �ض��اء ال��وف��ود ال�ع��رب�ي��ة امل���ش��ارك��ة باجتماعات
اجل�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة ل�ل�احت��اد ال�ب�رمل ��اين ال� ��دويل.

من جهته �أعرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى خالل
اللقاء عن عميق �شكره وتقديره لرئي�س جمل�س ال�شعب
امل�صري نظري هذه الزيارة ،مهنئ ًا �إياه بانتخابه رئي�س ًا
ملجل�س ال�شعب امل�صري.
و�أ ّك��د معاليه �أهمية الت�شاور والتعاون بني البلدين
على خمتلف امل�ستويات والأ�صعدة ملا فيه م�صلحة
البلدين واملنطقة ،منوه ًا بعمق العالقات التي تربط
البلدين ال�شقيقني على كافة امل�ستويات والتي يعززها
التقارب يف وجهات النظر بني البلدين وحر�صهما على
ا�ستمرار هذه العالقات مبا يحقق امل�صلحة امل�شرتكة
للبلدين وال�شعبني.
كما بحث اللقاء �سبل تعزيز العالقات الربملانية التي
جتمع جمل�سي ال�شورى وال�شعب يف البلدين ،ب�إيجاد
�آليات ف ّعالة لتطوير هذه العالقات مبا ينعك�س بتحقق
امل�صلحة امل�شرتكة لل�شعبني والبلدين ومب��ا يفتح
املجال لتبادل اخلربات واللقاءات والتن�سيق امل�شرتك
مبختلف املحافل الربملانية واالجتماعات الدولية.
ح���ض��ر ال �ل �ق��اء ع ��دد م��ن �أع �� �ض��اء جم�ل����س ال�شعب
امل�����ص��ري ،و� �س �ف�ير خ� ��ادم احل ��رم�ي�ن ال���ش��ري�ف�ين
ل ��دى �أوغ� �ن ��دا ال��دك �ت��ور ج �م��ال ع �ب��دال �ع��زي��ز رف��ه.
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تحت القبة

م�شروع النظام اقرتحه �أربعة �أع�ضاء مبوجب املادة ()23

المجلس يناقش نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

�أ� .أ�سامة قباين

ط�� ��ال�� ��ب �أع � �� � �ض� ��اء
جم�ل����س ال �� �ش��ورى �أن
ي �ك��ون للهيئة العامة
امل��ن�����ص��و���ص ع�ل�ي�ه��ا
م�شروع نظام الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ن �� �ش ��آت
ال�صغرية واملتو�سطة
ج �م �ع �ي��ة ع �م��وم �ي��ة،

وت�ساءلوا عن الإزدواجية يف �أن ير�أ�س الهيئة وزير يف
حني يكون ارتباطها بوزير �آخر ،وامتدحوا �شرط ن�سبة
�سعودة من � %75إىل  %100يف تلك املن�ش�آت لدعم
الكفاءات ال�سعودية ال�شابة والنا�شئة ،وطالبوا ب�أال
يكون رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة وزير املالية و�إمنا تكون
م�ستقلة ،و�أن يكون يف الهيئة ممثل عن امل�ؤ�س�سة العامة
للتدريب املهني وممثل عن �صندوق املوارد الب�شرية،
�إ�ضافة �إىل ممثل وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
كان مقرتح م�شروع النظام قد قدم من قبل �أع�ضاء
املجل�س الدكتور �أمني بن حممد اجلفري والدكتور فهاد
احلمد واملهند�س حممد القويح�ص والدكتور عبداهلل
العبدالقادر خالل الفرتة املا�ضية وذلك مبوجب املادة
الثالثة والع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى.
ويتكون م�شروع النظام م��ن �إح��دى وع�شرين م��ادة
موزعة على ثالثة ف�صول ويهدف �إىل العناية واالهتمام
بتطوير املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ودعمها ،وزيادة
م�ساهمة هذه املن�ش�آت يف الناجت املحلي ،وزيادة الطاقة
اال�ستيعابية لالقت�صاد ال�سعودي وحتقيق نقلة نوعية يف
�إيجاد فر�ص عمل لل�شباب العاطلني عن العمل .
وقد ا�ستطلعت جلنة االقت�صاد والطاقة �أثناء درا�ستها
للمقرتح �آراء ع��دد من امل�س�ؤولني يف وزارات العمل
واالقت�صاد والتخطيط والتجارة وال�صناعة والبنك
ال���س�ع��ودي للت�سليف و��ص�ن��دوق التنمية ال�صناعي
وجمل�س الغرف ال�سعودية والغرفة التجارية ال�صناعية
بالريا�ض وع��دد من م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين التي
تعمل على تنمية ودعم املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
ور�أت اللجنة �أن��ه بالرغم م��ن ال�برام��ج واخل��دم��ات
الكبرية التي تقدمها تلك اجل�ه��ات للنهو�ض بهذا
القطاع �إال �أن تلك الربامج تقت�صر فقط على اجلانب
التمويلي وال متلك ال�سلطة التنظيمية الالزمة ل�سن
ال�سيا�سات والت�شريعات التي تعالج املعوقات التي
تواجه هذا القطاع.
كما ر�أت اللجنة �أهمية �إن�شاء برنامج وطني لتمويل
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يخ�ص�ص له مبلغ مايل
ويتزامن تنفيذه مع بدء الهيئة ممار�سة ن�شاطها.
و�أجمع عدد من �أع�ضاء املجل�س على �أهمية �إن�شاء هيئة
وطنية تكون مرجع ًا للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
12

تعمل على �إيجاد الت�شريعات وال�سيا�سات التي تدعمها
لال�ستمرار يف تقدمي خدماتها ون�شاطاتها  ،والحظ
بع�ض الأع���ض��اء �أن الأه ��داف التي ح��دده��ا م�شروع
النظام ات�سمت بالعمومية وطالبوا اللجنة ب�صياغة
الأهداف ب�شكل مف�صل يخدم هذا القطاع ومن�سوبيه.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �ضرورة تعديل نظام الهيئة العامة
لال�ستثمار لدعم امل�ستثمرين ال�سعوديني يف قطاع
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
واق�ترح ع�ضو �آخ��ر �أن يغري ا�سم الهيئة �إىل �صندوق
تنمية املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة مادامت الرغبة
بوجود برنامج متويلي تابع للهيئة لتمويل تلك املن�ش�آت،
يف حني ر�أى �أحد الأع�ضاء عدم منا�سبة �إن�شاء برنامج
وطني لتمويل من�ش�آت القطاع اخلا�ص على �أن يرتك
ذلك ملجل�س �إدارة الهيئة.
وح��دد م�شروع النظام اخت�صا�صات جمل�س �إدارة
الهيئة و�صالحيات واخت�صا�صات حمافظها ،كما ن�ص
على م�صادر املوارد املالية للهيئة و�أن تكون لها ميزانية
م�ستقلة ت�صدر وفق ًا لرتتيبات امليزانية العامة للدولة.
و�أجاز م�شروع النظام لغري املواطن ال�سعودي من ذوي
ال�صفة الطبيعية �أو االعتبارية امل�شاركة يف ر�أ�سمال
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة وفق ًا لقواعد ي�ضعها
جمل�س �إدارة الهيئة م��ع م��راع��اة ن�ظ��ام اال�ستثمار
الأجنبي ،كما تعمل الهيئة على حماية حقوق امللكية
الفكرية داخل املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
و�أب��دى ع��دد من �أع�ضاء املجل�س خ�لال مداخالتهم
ملحوظاتهم و�آرائهم جتاه ما ت�ضمنته م��واد م�شروع
النظام ،فقد �أكد �أحد الأع�ضاء �ضرورة �أن تكون الهيئة
�شخ�صية اعتبارية ذات ا�ستقالل مايل و�إداري ،فيما
طالب �أع�ضاء �آخرون ب�أن تكون مواد النظام وا�ضحة
ال لب�س فيها حلماية املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة من
�سيطرة ال�شركات الكربى التي تعمل يف ذات املجال.
وتوقف عدد من الأع�ضاء عند �أع�ضاء جمل�س �إدارة
الهيئة حيث ر�أى �أحدهم حذف ع�ضوية بع�ض اجلهات
احلكومية الواردة يف ن�ص املادة و�إ�ضافة جهات حكومية
ذات العالقة ،فيما ر�أى �أع�ضاء �آخ��رون �ضرورة �أن
يكون غالبية �أع�ضاء جمل�س الإدارة من رجال الأعمال
ومن �أ�صحاب املن�ش�آت ال�صغرية والكبرية.
وطالب بع�ض الأع�ضاء مبعاجلة التباين الوا�ضح بني
هذا النظام ونظام الهيئة العامة لال�ستثمار حلماية
هذه املن�ش�آت ،فيما انتقد �أع�ضاء �آخ��رون ما ت�ضمنه
م�شروع النظام من م��ادة تن�ص على ج��واز م�شاركة
غري املواطن ال�سعودي من ذوي ال�صفة الطبيعية �أو
االعتبارية يف ر�أ�سمال املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة،
وط��ال �ب��وا ب �ح��ذف امل� ��ادة لكونها �ست�صبح م�سوغ ًا
لال�ستثمارات الأجنبية على ح�ساب امل�ستثمر ال�سعودي.

و�شدد �أح��د الأع�ضاء على �أهمية �أن ت�سهم البنوك
ال�سعودية مبا متلكه من مدخرات مالية تقدر مبئات
املليارات يف دعم املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة بتقدمي
القرو�ض لها ب��د ًال من �أن يكون العبء على الدولة
وحدها لدعم تلك املن�ش�آت.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال جل�سة املجل�س ال�ت��ي ع�ق��دت ي��وم
1433/5/24هـ 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 االقت�صادية والطاقة،
ب�ش�أن مقرتح م�شروع نظام الهيئة العامة للمن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة ،املقدم مبوجب امل��ادة «الثالثة
والع�شرين» من نظام جمل�س ال�شورى ،ت�لاه رئي�س
اللجنة الأ�ستاذ �أ�سامة قباين ،ثم عر�ض املو�ضوع
للمناق�شة فقال �أحد الأع�ضاء:
من الأف�ضل �أن يكون للهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة جمعية عمومية و�أن يذكر تعريف ًا لها يف
النظام.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن هناك ازدواجية يف املادة
«الثانية» فكيف ير�أ�س الهيئة وزير وترتبط بوزير �آخر؟
و�إذا كانت الن�سبة التي ت�ستخدمها الهيئة تبلغ نحو
( )%90كما ورد يف درا�سة اللجنة؛ فما م�صري الوزارة
بعد ما ُي�س ُلخ هذا العدد الكبري من املن�ش�آت منها؟ ومن
املنا�سب �أال يكون وجود مثل هذه الهيئة عقبة جديدة
�أمام اال�ستثمار احلقيقي لأ�صحاب املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة ،و�أال يكون عبئ ًا على الهيكل احلكومي
املت�ضخم.
وامتدح �أحد الأع�ضاء ا�شرتاط �أن تكون ن�سبة ال�سعودة
يف تلك املن�ش�آت ال�صغرية ما بني ( )%100و()%75
مما �سي�ؤدي �إىل دع��م الكفاءات ال�سعودية ال�شابة
وال�ن��ا��ش�ئ��ة يف ت��وط�ين الأع �م��ال وال���ص�ن��اع��ة املحلية
ال�صغرية واملتو�سطة.
واق�ترح �أح��د الأع�ضاء �أال يكون رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة وزي ��ر امل��ال �ي��ة ،ك�م��ا ن�صت ع�ل��ى ذل��ك امل��ادة
«ال���س��اد��س��ة» وق ��ال :م��ن امل�ف�تر���ض �أن ت�ك��ون للهيئة
�إدارة م�ستقلة لها �أهدافها وتوجهاتها اال�ستثمارية
واالقت�صادية الطويلة املدى كما هو من�صو�ص عليه يف
النظام.
ول �ف��ت �آخ���ر �إىل �أن ت�ط��وي��ر امل �ن �� �ش ��آت ي�ح�ت��اج �إىل
مم �ث��ل ع ��ن امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ت��دري��ب امل �ه �ن��ي،
ومم�ث��ل ع��ن ��ص�ن��دوق امل���وارد الب�شرية �إ��ض��اف��ة �إىل
�إع���ادة ممثل وزارة االت �� �ص��االت وتقنية املعلومات
يف جمل�س �إدارة ال�ه�ي�ئ��ة ،وق��د واف ��ق املجل�س على
طلب اللجنة ملنحها مهلة ل��درا��س��ة �آراء الأع���ض��اء
وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها يف جل�سة مقبلة.

مجلس ال��ش��ورى ي��واف��ق على ن��ظ��ام المجالس البلدية
واف��ق جمل�س ال�شورى على م�شروع نظام املجال�س
البلدية ودرا��س��ة دمج
املجال�س املحلية مع
امل��ج��ال�����س ال �ب �ل��دي��ة
�إ� �ض��اف��ة �إىل حتديث
نظام املناطق ال�صادر
ب� ��الأم� ��ر امل �ل �ك��ي ذي
الرقم �أ 92/والتاريخ
1412/8/27ه�����������������ـ
مب � ��ا ي� �ت� �ن ��ا�� �س ��ب م��ع
املهند�س .حممد النقادي امل���س�ت�ج��دات املحلية
ويحقق تطلعات الدولة يف تو�سيع م�شاركة املواطنني يف
�إدارة التنمية.
ويتكون م�شروع نظام املجال�س البلدية من ت�سع و�ستني
مادة موزعة على اثني ع�شر ف� ً
صال بهدف تفعيل العمل
البلدي ،و�إح ��داث مزيد من التحديث والتطوير يف
الربامج التنموية مبختلف مناطق اململكة� ،إ�ضافة �إىل
�أنه ي�أتي يف �سياق نهج الدولة بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود -
حفظه اهلل  -ب�ش�أن تو�سيع م�شاركة املواطن يف اتخاذ
ال �ق��رار ،وتخل�ص جممل م��واد امل���ش��روع �إىل تغليب
امل�صلحة العامة يف اختيار املر�شحني ،و�أن يكون اختيار
املواطن ملن ميثله مبني ًا على وعي و�إدراك� ،إىل جانب
اختيار املر�شحني ذوي الربامج االنتخابية الواقعية،
التي ت�صب يف م�صلحة اجلميع.
ون�ص م�شروع النظام على �أن يتكون املجل�س من عدد
من الأع�ضاء يحدده وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية
وفق ًا لفئات البلديات على �أال يزيد على ثالثني ع�ضو ًا
يختار ثلثيهم باالنتخاب ويعني الثلث الآخر بقرار من
الوزير ،كما ن�ص على �أن يكون الأمني �أو رئي�س البلدية
ع�ضو ًا يف املجل�س بحكم وظيفته.
وت��ؤك��د م��واد م�شروع النظام على �أن يقف �أع�ضاء
املجال�س البلدية على �أداء ال�ب�ل��دي��ات واخل��دم��ات
التي تقدمها وذل��ك تلبية الحتياجات املواطنني من
اخلدمات والرفع من م�ستواها �إ�ضافة �إىل حت�سني
�أدائ �ه��ا واالرت �ق��اء بقدراتها ك��ي تتمكن م��ن حتقيق
الأهداف التنموية التي �أن�شئت من �أجلها.
كما تقدم املجال�س البلدية ال��ر�أي واملقرتحات حيال
م�شروعات ميزانية البلدية ،ودرا�سة م�شروع الهيكل
التنظيمي للبلدية ومناق�شة املقرتحات التي تقدمها
�إليه البلدية ب�ش�أن تعديل �أو �إع��داد الأنظمة واللوائح
واال�شرتاطات املتعلقة ب�أن�شطة البلدية و�إبداء املرئيات
لتقوم البلدية با�ستكمال الإجراءات النظامية.

كما يقرتح املجل�س البلدي امل�شاريع العمرانية داخل
نطاق خدمات البلدية ويناق�شها مع رئي�س البلدية يف
ح��دود �صالحياتها و�إمكاناتها ،ون�صت �إح��دى مواد
م�شروع النظام على ��ض��رورة اتخاذ وزارة ال�ش�ؤون
البلدية والقروية الإجراءات الالزمة للتوعية الإعالمية
يف جم��ال انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية على �أن
تتعاون اجلهات املعنية مع الوزارة يف هذا ال�ش�أن.
و�أقر م�شروع النظام لكل ناخب حق الرت�شح لع�ضوية
املجل�س البلدي �إذا توافرت فيه جملة من ال�شروط
منها �أن يقيد ا�سمه يف جداول قيد الناخبني ،و�أال يقل
عمره عن خم�س وع�شرين �سنة ويحمل م�ؤهل الثانوي
�أو ما يعادله ،و�أال يكون حمكوم ًا عليه بحد �شرعي �أو
جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة وال يكون مف�صو ًال من
اخلدمة العامة لأ�سباب ت�أديبية ما مل يكن م�ضى على
الف�صل خم�س �سنوات وال يكون حمكوم ًا عليه بالإفال�س
االحتيايل.
وال يجيز ال�ن�ظ��ام ملوظفي وزارة ال �� �ش ��ؤون البلدية
والق�ضاة وكتاب العدل وحمافظي املحافظات ور�ؤ�ساء
املراكز وم�شايخ القبائل ونوابهم واملعرفون والعمد،
و�أع�ضاء جمل�س ال�شورى وهيئة التحقيق واالدع��اء
العام وامل�ستثمر املرتبط مع البلدية بعالقة ا�ستثمارية
تر�شيح �أنف�سهم لع�ضوية املجال�س البلدية.
و�سيلغي هذا النظام حال �صدوره املواد (/2ب/2 ،ج،
/7ب ،والف�صل الثاين) من نظام البلديات والقرى
ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم ( م ) 5/وتاريخ / 21
1397 / 2ه�ـ كما يلغي كذلك جميع ما يتعار�ض معه
من �أحكام.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال جل�سة املجل�س ال�ت��ي ع�ق��دت ي��وم
1433/5/23هـ برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع
املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات
العامة ،ب�ش�أن ملحوظات الآع�ضاء و�آرائهم جتاه م�شروع
نظام املجال�س البلدية ،تالها رئي�س اللجنة املهند�س
حممد النقادي فقال :لقد �أعادت اللجنة �إدراج �سلطة
الرقابة والتقرير �إىل امل��ادة «الثانية» ،و�أب ��رزت يف
الف�صل ال�ساد�س �صالحيات املجل�س واخت�صا�صاته،
ورتبت مواد هذا الف�صل لتظهر �سلطة الإقرار وا�ضحة
وم�صنفة وفق املو�ضوعات التي يكون فيها قرار املجل�س
نهائي ًا ،وتلك التي ت�ستكمل �إج��راءات�ه��ا برفعها �إىل
اجلهة املخت�صة كالوزارة �أو وزارة املالية ،وتلك التي
يحيلها الوزير �إىل املجل�س التخاذ قرار ب�ش�أنها ،كما
�أب��رزت اللجنة يف هذا الف�صل نطاق �سلطة املراقبة
و�آليات حتقيقها.

 1433/ 134هـ

يتكون من  69مادة ويهدف لتفعيل العمل البلدي وتطوير الربامج التنموية

و�أ�ضاف� :إن اال�ستعانة بذي خربة يف مو�ضوع يدر�سه
املجل�س البلدي �أمر متبع ومتعارف عليه والن�ص عليه
يف النظام �أمر وارد.
وقال النقادي� :إن اللجنة ر�أت �أن يكون ثلثا الأع�ضاء
ب��االن�ت�خ��اب وال�ث�ل��ث بالتعيني ،وق��د ب�ن��ي ذل��ك على
م�ضامني قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم  224وتاريخ
1424/8/17ه��ـ بتو�سيع م�شاركة املواطنني يف �إدارة
ال�ش�ؤون املحلية عن طريق االنتخاب ،وحيث �إن تفعيل
هذه املادة من النظام �ستكون يف الدورة القادمة� ،أي
بعد ع�شر �سنوات من بدء التجربة يف الدورة الأوىل.
وهذا زمن كاف لالنتقال ملرحلة متطورة �أخ��رى من
تو�سيع م�شاركة املواطنني يف �إدارة ال�ش�ؤون املحلية عن
طريق االنتخاب.
وق��ال رئي�س اللجنة� :إن اللجنة ر�أت �أن يكون لدى
املر�شح م�ؤهل ال�شهادة الثانوية �أو ما يعادلها ،حيث
�إن ع�ضو املجل�س عليه درا�سة التقارير وامليزانيات
واحل�ساب اخلتامي وخطط العمل وات�خ��اذ ق��رارات
ب�ش�أنها.
ول�ف��ت �إىل ع��دم منا�سبة التفريق ب�ين ع�ضو و�آخ��ر
يف املجل�س ،كما �أن الإقامة يف نطاق املجل�س هو من
ال�شروط ال��واج��ب توافرها بو�صفها نتيجة العملية
االنتخابية وذلك يف جميع املمار�سات الدولية.
و�أو��ض��ح �أن اللجنة �أخ��ذت ب��ر�أي ع��دد من الأع�ضاء
ب�ش�أن ف�صل البنود اخلا�صة باملجل�س من اعتمادات
ووظ��ائ��ف ع��ن م�ي��زان�ي��ة ال�ب�ل��دي��ة ورب�ط�ه��ا مبيزانية
ال��وزارة ،وذلك لإ�ضافة مزيد من اال�ستقاللية املالية
للمجال�س .وقد قامت املجال�س البلدية بالتوا�صل مع
اجلهات اخلدمية لإيجاد حلول ل�شكاوى املواطنني،
وا� �س �ت �ف��ادت ال�ل�ج�ن��ة م��ن ت�ل��ك ال�ت�ج��رب��ة وناق�شتها
م��ع ر�ؤ�� �س ��اء و�أع �� �ض��اء امل�ج��ال����س يف ال �ل �ق��اء معهم.
األعضاء وهموم المواطن

قناة إخبارية إنجليزية سعودية
اق�ترح �أح��د �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �إن�شاء قناة تلفزيونية
�إخبارية عاملية تبث باللغة الإجنليزية ،ال �سيما �أن معظم
بلدان العامل تتحدث باللغة الإجنليزية ،كما �أن ذلك �سوف
ميكن الإع�ل�ام ال�سعودي م��ن مناف�سة الإع�ل�ام الأجنبي،
وي�سهل للعامل متابعة ق�ضايانا الإ�سالمية والعربية� ،إ�ضافة
�إىل �أنها �سوف ت�سعى �إىل ت�صحيح املفاهيم التي يعرفها
ال �غ��رب ع��ن الإره� ��اب ورب �ط��ه ب��الإ� �س�لام ون�شر الو�سطية.
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تحت القبة

ت������خ������ص������ي������ص ف��������������رع م�����ت�����ك�����ام�����ل
ل���ل���ب���اح���ث���ات ف����ي م��ك��ت��ب��ة ال���م���ل���ك ف��ه��د

واف� � ��ق جم �ل ����س ال� ��� �ش ��ورى ع�ل��ى
تخ�صي�ص فرع متكامل من مكتبة
امللك فهد الوطنية ملرتاداتها من
الباحثات ،م��ع دعمه بالوظائف
ال�ن���س��ائ�ي��ة ال�ك��اف�ي��ة خلدمتهن،
وت��وف�ير الت�سهيالت والتقنيات
الآلية ال�لازم��ة ،ج��اء ذل��ك خالل
جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1433/5/2ه� � � �ـ ب��رئ��ا��س��ة رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ،
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة
ن �ظ��ر جل �ن��ة ال�����ش���ؤون ال�ث�ق��اف�ي��ة
والإع�ل�ام �ي��ة ،ب���ش��أن ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائ�ه��م جت��اه التقرير
ال�سنوي ملكتبة امللك فهد الوطنية
ل�ل�ع��ام امل���ايل 1430/1429ه��������ـ،
تالها رئي�س اللجنة الدكتور �سعد
البازعي ،فقال� :إن اللجنة ترى
�ضرورة حت�سني اخلدمة للباحثات
الالئي يرتدن املكتبة ،ال �سيما �أن
ن�سبة امل�ستفيدات من املكتبة بلغت
نحو  ٪40من جمموع امل�ستفيدين،
كما �أن��ه باال�ستف�سار من املكتبة
�أف� ��ادت �أن �ه��ا ت�سعى �إىل �إي �ج��اد
مكان م�ستقل لهن ،وتوظيف عدد
م��ن امل��واط �ن��ات لتقدمي اخلدمة
ل�ه��ن ،مب��ا ي�ضمن ا�ستقالليتهن
وح���ص��ول�ه��ن ع�ل��ى اخل��دم��ة على
�أكمل وجه ،و�إيجاد مراجع م�ستقلة
ل �ه��ن ،ك �م��ا �أن ال� �ق ��رار ال���س��اب��ق
للمجل�س ن�ص على اعتماد وظائف
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ن�سائية كافية فقط ،ومل ي�شر �إىل
�إي�ج��اد ف��رع متكامل لهن ي�ضمن
�سرعة ح�صولهن على املعلومة
دون ت�أخري �أو حرج.
و�أ��ض��اف د .البازعي� :إن اللجنة
ت ��ؤي��د �إدارة املكتبة �إل�ك�ترون�ي� ًا،
لتتمكن م��ن خ��دم��ة �أك �ب�ر ع��دد
ممكن من الباحثني والباحثات،
وكذا زيادة �سرعة الإنرتنت فيها،
ح �ي��ث ن ����ص ق� ��رار امل�ج�ل����س ع��ام
1426هـ على تطوير موقع املكتبة
ع�ل��ى �شبكة الإن�ت�رن ��ت ،وت�ق��دمي
مزيد من اخلدمات والت�سهيالت
م��ن خ�لال��ه ،وت�شجيع الباحثني
ورواد املكتبة ال�ستخدامه .وقد
�أُكد عليه يف قراري املجل�س عامي
1427هـ و1430هـ.
وق��ال رئي�س اللجنة� :إن اللجنة
�أي ��دت �إي �ج��اد ف��روع ملكتبة امللك
فهد الوطنية يف خمتلف مناطق
اململكة ،ال �سيما �أن نظام املكتبة
ين�ص ع�ل��ى ج ��واز �إن �� �ش��اء ف��روع
داخل اململكة .كما �أن املكتبة حالي ًا
تخطط لإن�شاء فرعني جديدين
يف املنطقتني الغربية وال�شرقية،
وقد اتخذت اللجنة تو�صية جديدة
لتدعم املكتبة يف ذلك.
وت�ؤيد اللجنة اقرتاح �إن�شاء �أوقاف
خ�يري��ة ل�ل�م�ك�ت�ب��ة ،ب�ح�ي��ث ميكن
اال�ستفادة م��ن دخلها م�ستقب ًال
يف متويل النق�ص يف االعتمادات

امل��ال �ي��ة املخ�ص�صة ل �ه��ا .وك��ان
املجل�س ق��د �أ� �ص��در ق� ��رار ًا ع��ام
1420ه� �ـ ن�ص على «ح��ث املكتبة
على �إن�شاء �صندوق وقفي ينفق
ريعه على �أن�شطتها».
ورد رئي�س اللجنة ب�ش�أن اق�تراح
ا�ستثمار م��وق��ع املكتبة احل��ايل،
والبحث عن مكان بديل لت�سهيل
الو�صول �إليها .ق��ائ� ً
لا� :إن موقع
املكتبة ي�شكل واج �ه��ة ح�ضارية
للمملكة ع��ام��ة وملدينة الريا�ض
خ��ا� �ص��ة ،ب��ل �إن���ه �أ� �ص �ب��ح معلم ًا
ح �� �ض��اري � ًا ي���ش��ار �إل �ي��ه ب��ال�ب�ن��ان،
بالإ�ضافة �إىل �أن م�شروع تو�سعة
املبنى على و�شك االنتهاء ،ومن
غري املنا�سب ا�ستثماره بعد �صرف
م�ب��ال��غ ال�ت��و��س�ع��ة ع�ل�ي��ه .ك�م��ا �أن
املكتبة ناق�شت ذلك قبل م�شروع
التو�سعة ،ور�أت بقاءها يف موقعها
احلايل.
واختتم ال��دك�ت��ور �سعد البازعي
قائ ًال� :إن املكتبة حتتاج يف بع�ض
خ��دم��ات�ه��ا �إىل ك �ف��اءات �أجنبية
ي�صعب توفريها من ال�سعوديني
ح��ال��ي�� ًا ،ول ��ذل ��ك ت���س�ت�ع�ين بغري
ال�سعوديني ال �سيما �أن عددهم
حم�� ��دود وال ي� ��ؤث���ر ذل� ��ك ع�ل��ى
ا�ستعانتها بالكفاءات واخل�برات
الوطنية.
ك �م��ا �أن امل�ك�ت�ب��ة ت���س�ع��ى ح��ال�ي� ًا
لأر��ش�ف��ة جميع الكتب امل��وج��ودة
يف املكتبة وت�سهيل االطالع عليها
من �أنحاء العامل ،وترك التقنيات
ال�ق��دمي��ة ال�ت��ي مل تعد ت�ستخدم
للحفظ ،و�أن���ش��أت �إدارة جديدة
ت�سمى «�إدارة املكتبات الرقمية»
وق� ��د ق �ط �ع��ت � �ش��وط � ًا ك� �ب�ي�ر ًا يف
�إعداد درا�ساتها وخططها لذلك.

األعضاء وهموم المواطن

م����اذا ت��م لتدعيم
ال�����ع��ل��اق�����ة ب���ي���ن
المجلس ومجالس
المناطق؟
�أ� � �ش� ��ار �أح � ��د �أع� ��� �ض ��اء جم�ل����س
ال���ش��ورى �إىل م��ا تتمتع ب��ه مدينة
القنفذة املدينة الع�صرية احلاملة
التي ت�ضاهي �أرق ��ى م��دن اململكة
بتنظيمها احل��دي��ث وخ��دم��ات�ه��ا
ومن�ش�آتها .كما يجري ا�ستكمال
�إن�شاء م�شروع الكورني�ش لواجهتها
البحرية �سيكون – بعد �إجن��ازه-
م ��ن �أج� �م ��ل م ��ا �أن �� �ش��ئ يف امل ��دن
ال�ساحلية للمملكة .وقال� :إن ما مت
حتقيقه من م�شروعات تنموية يف
مدينة القنفذة يعد نقلة ح�ضارية
هائلة ،وم��ا حتقق من تنمية لهذا
اجل��زء العزيز م��ن وطننا الكبري
�أم � ��ر م �� �ش��اه��د وم��ل��ح��وظ خ�لال
ال���س�ن��وات الأخ �ي��رة .ل ��ذا فهناك
ت �� �س��ا�ؤل ع�م��ا �آل���ت �إل �ي��ه الأف �ك��ار
واملقرتحات التي طرحت يف هذا
املجل�س �أك�ثر من م��رة التي تدعو
ل �� �ض��رورة �إي �ج��اد و��س��ائ��ل ات�صال
ب�ي�ن جم�ل����س ال �� �ش��ورى وجم��ال����س
املناطق؟ و�أعتقد �أن حتقيق مثل
ه��ذا التوا�صل �سيزيد م��ن فر�ص
الأع���ض��اء ال�ك��رام ل��زي��ارة خمتلف
م�ن��اط��ق اململكة وال �ت �ع��رف عليها
والإمل��ام ب�أو�ضاعها ومبا حتقق لها
من تنمية ،كما �أنه �سيقوي العالقة
بني املجل�س وجمال�س املناطق مما
يعود باخلري على وطننا ومواطنينا.

ت�������س�������اؤالت ع��ن
الجامعات
لفت �أح��د �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
�إىل ما كتب يف و�سائل الإعالم عن
جامعة امللك خالد وقبلها م�شكلة
ال���س�ن��ة ال�ت�ح���ض�يري��ة يف جامعة
امللك �سعود ،وق��ال� :إن اجلامعات
ال�سعودية اخلم�س والع�شرين حتوي
م��ا ي �ق��ارب م�ل�ي��ون ط��ال��ب وطالبة
ي��در� �س��ون يف  500كلية تقريب ًا.
ف��اجل��ام�ع��ات رمب��ا ه��ي �أك�ب�ر بيئة
ميكن �أن ت�ستغلها اجلهات اخلارجية
ع��ن ط��ري��ق م��ا ي�سمى «الإع �ل�ام
اجل� ��دي���د» ،و� �ش �ب �ك��ات ال �ت��وا� �ص��ل
االجتماعي وال�ق�ن��وات الف�ضائية
لتحقيق �أغرا�ضها .وعر�ض الع�ضو
ل�ب�ع����ض ال� �ت� ��� �س ��ا�ؤالت ال��ت��ي رمب��ا
ت�شخ�ص ج��زء ًا من امل�شكلة وهي:
ه��ل �أعطيت كليات البنات حقها
بعد �ضمها ل��وزارة التعليم العايل
من ناحية االهتمام وجودة التعليم؟
وم��اذا عن �أنظمة التعليم العايل
وتطويرها �إىل ما ينا�سب املرحلة
احلرجة وظروف البالد الراهنة؟
وهل هناك �إدراك ب�أن طالب اليوم
لي�س كطالب الأم����س؟ وه��ل هناك
برامج توعوية باملخاطر التي حتيط
باملجتمع ،وما هو دور علماء النف�س
واالجتماع يف مثل هذه الظواهر؟
وم � ��اذا ع��ن االه �ت �م��ام مب�صالح
الطالب ومراعاة حقوقه والتوا�صل
امل �ب��ا� �ش��ر م �ع��ه؟ ف �� �ض� ً
لا ع��ن ب��ذل
اجلهد لت�أهيله �أك��ادمي�ي� ًا وتهيئته
ل�ل�إ��س�ه��ام يف ب�ن��اء وط �ن��ه؟ وم��اذا
عن معايري جودة التعليم العايل؟.

د� .سعد البازعي
واف� ��ق جم�ل����س ال �� �ش��ورى ع �ل��ى ق� ��رار ب��إن���ش��اء
جمل�س �أع�ل��ى للثقافة يف اململكة تكون مهمته
�صياغة �سيا�سة اململكة الثقافية والإ� �ش��راف
على تطبيقاتها ،و�إن�شاء هيئة وطنية للكتاب،
وتو�سيع ن�شاط القناة الثقافية وتطوير �أدائها مبا
يتواءم مع مكانة اململكة العربية ال�سعودية على
ال�صعد العربية والإ�سالمية والعاملية ،و�إل��زام
قنوات الإذاع �ي��ة اخلا�صة  FMبالتوقف عن
عمل م�سابقات احل��ظ واليان�صيب ،وت�سهيل
الإج�� ��راءات �أم���ام امل�ستثمرين لفتح �صحف
ج��دي��دة .ج��اء ذل��ك خ�لال جل�سة املجل�س التي
عقدت يوم 1433/5/16هـ برئا�سة رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون الثقافية والإعالمية ،ب�ش�أن ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائ �ه��م جت��اه التقريرين ال�سنويني
ل� ��وزارة ال�ث�ق��اف��ة والإع �ل��ام للعاملني املاليني
1429/1428هـ 1431/1430 -هـ ،تالها رئي�س
جلنة ال�ش�ؤون الثقافية والإعالمية الدكتور �سعد
ال�ب��ازع��ي ،ف�ق��ال� :إن ر�أي اللجنة يت�ضمن ما
متخ�ض عن االجتماع مبندوبي ال��وزارة من �أنه
من املتوقع �أن ي�صدر قريب ًا القرار املتعلق بتمويل
الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء �إىل م�ؤ�س�سات
عامة ،وهو القرار الذي يعد من منجزات هذا
املجل�س.
وق ��ال� :إن �إن���ش��اء وزارة للثقافة م�ستقلة عن
الإع �ل�ام� ،سيغدو ممكن ًا با�ستقالل الإذاع ��ة
والتلفزيون ووكالة الأنباء عن ال��وزارة .كما �أنه
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إن�����ش�����اء م���ج���ل���س أع����ل����ى ل��ل��ث��ق��اف��ة
وه���ي���ئ���ة وط���ن���ي���ة ل��ل��ك��ت��اب وإي���ق���اف
م���س���اب���ق���ات ال����ح����ظ وال���ي���ان���ص���ي���ب
مطلب مهم لهذا املرفق احليوي ال��ذي ما زال
يعاين مالي ًا و�إداري ًا نتيجة لربطه بالإعالم .ومن
ناحية �أخرى تطرح اللجنة تو�صية ب�إن�شاء جمل�س
�أعلى للثقافة ،وهو جمل�س له دور خمتلف عن
دور الوزارة ،فهو جمل�س يخطط وي�ضع الربامج
والإ�سرتاتيجيات يف حني ت�ضطلع وزارة الثقافة
باجلانب التنفيذي �أو العملي ،فال تناق�ض �أو
ازدواجية يف عمل ال��وزارة واملجل�س ،بل تكامل
وت�آزر كما هو احلال يف وجود جمل�س اقت�صادي
�أعلى ووزارة لالقت�صاد.
و�أو�ضح د .البازعي �أن تقرير الوزارة ال ي�شري �إىل
تبني ال��وزارة �أي خطط �إ�سرتاتيجية .وقد �أقر
بذلك مندوبو الوزارة حني التقتهم اللجنة فيما
بعد ،وقد ا�ست�ضافت اللجنة �أربعة من م�س�ؤويل
الوزارة ميثلون منا�شطها الرئي�سة وعلى ر�أ�سهم
وكيل الوزارة لل�ش�ؤون الثقافية.
ولفت رئي�س اللجنة �إىل ر�أي بع�ض الأع�ضاء
ب �� �ض��رورة مم��ار� �س��ة الإ�� �ش ��راف امل�ب��ا��ش��ر على
حمطات (الإف �إم)وما متار�سه من عبث ب�أموال
املواطنني ،وببحث املو�ضوع مع مندوبي الوزارة
�أف��ادوا �أن��ه من ال�صعب على ال��وزارة ممار�سة
بع�ض �أنواع الرقابة ،ال �سيما ما يت�صل بال�ش�أن
املايل.
و�أ�ضاف� :أ�شار مندوبو الوزارة �إىل حدوث م�شكلة
مع ال�شركة التي �سبق التعاقد معها يف جمال
الإعالنات وترتب على ذلك مطالبات قانونية،
فقامت ال��وزارة بالتعاقد مع �شركة �أخرى تعمل
حالي ًا ب�شكل جيد.
و�أو�ضح �أن��ه �سبق �أن ُعر�ض على ال��وزارة تبني
امل��و��س��وع��ة العربية العاملية منذ ع��دة �أع ��وام
ومل توافق ،وق��د يكون ذل��ك ب�سبب ال�صعوبات
امل��ال�ي��ة .وت�شري اللجنة �إىل � �ص��دور مو�سوعة
اململكة العربية ال�سعودية من خالل مكتبة امللك
عبدالعزيز العامة يف ع�شرين جم�ل��د ًا و�أن�ه��ا
تعد �إجن��از ًا رائ��د ًا يغطي الكثري من االحتياج.
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رفع مستوى أداء الجمارك وتفعيل أنظمة الغش التجاري

وافق جمل�س ال�شورى على قرار اجلمارك بالتن�سيق مع
اجلهات ذات العالقة لتفعيل الأنظمة املتعلقة بالغ�ش
التجاري والتقليد ،ب�أن ت�ضع م�صلحة اجلمارك خطة
�شاملة لتطوير ورفع م�ستوى �أداء منافذها اجلمركية
يف �أنحاء اململكة ،و�أك��د املجل�س على قرار �سابق له
ب�أن امل�صلحة تعد تقاريرها ال�سنوية وفق ًا ملا ن�صت
عليه امل��ادة التا�سعة والع�شرون م��ن نظام جمل�س
الوزراء .جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت
يوم 1433/5/24ه �ـ حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة
نظر جلنة ال�ش�ؤون املالية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء
و�آرائ�ه��م جت��اه التقرير ال�سنوي مل�صلحة اجلمارك
للعام امل��ايل 1431/1430ه� �ـ ،تالها رئي�س اللجنة؛
فقال� :إن فروع اجلمارك الربية والبحرية واجلوية
تعمل خ�لال الإج� ��ازات وال�ع�ط��ل الر�سمية ،ويعلن
ذل��ك من خ�لال ال�صحف و�إب�ل�اغ الغرف التجارية
ال�صناعية مبناطق اململكة مع قرب كل �إجازة؛ حلث
امل�ستوردين واملخل�صني اجلمركيني على التقدم لإنهاء
�إر�سالياتهم� ،إال �أن اجلمارك تتعلل ب�أن جتاوبهم يعد
�ضعيف ًا مما يت�سبب يف تكد�س الإر�ساليات باملنافذ،
وبالرغم من ذلك ف�إن اجلمارك وعدت ب�أنها �ست�سعى
للتن�سيق مع اجلهات املخت�صة لإيجاد الآلية الفاعلة
للتغلب على هذه ال�صعوبات م�ستقب ًال.
و�أ� �ض��اف :فيما يتعلق بالب�ضائع التي ت�صل ف��روع
اجلمارك باملنافذ وهي م�ستكملة امل�ستندات ،ويتقدم
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امل �� �س �ت��ورد �أو امل�خ�ل����ص
اجل �م��رك��ي ب�ط�ل��ب �إن �ه��اء
الإج� � � ��راءات اجل�م��رك�ي��ة
ال�لازم��ة؛ فيتم �إن�ه��ا�ؤه��ا
وف�سحها م�ب��ا��ش��رة� .أم��ا
غ�ير املكتملة امل�ستندات
ف�إن ف�سحها يتطلب بع�ض
االخ��ت��ب��ارات وال�ف�ح��و���ص
املخربية .و�أحيان ًا يت�أخر
بع�ض التجار يف املراجعة
لإن �ه��اء ف�سح ب�ضائعهم.
كما تعمل اجل�م��ارك على
اال� �س �ت �ف��ادة م��ن التقنية
احلديثة لإنهاء �إج��راءات
فح�ص ال�شاحنات و�سيارات الركاب من خالل توفري
�أجهزة الفح�ص الإ�شعاعي.
وق��ال� :إن امل�صلحة �أف ��ادت ب�صدور توجيه املقام
ال�سامي ال �ك��رمي ب�ت��اري��خ 1430/3/26ه � � �ـ ب ��إق��رار
بدل طبيعة عمل ملوظفي فروع اجلمارك ملدة ثالث
�سنوات يرتاوح من (� %15إىل ،)%20و( )%10بدل
عمل للمناطق احل��دودي��ة ملوظفي املنافذ الربية،
وهذا الأمر يكفي وال داعي لإ�ضافة تو�صية ب�ش�أن هذا
املو�ضوع .كما �أو�ضح امل�س�ؤولون يف م�صلحة اجلمارك
ب�أن ميزانية م�صلحة اجلمارك دُعمت مببالغ �إ�ضافية
لت�شغيل املوظفني خارج وقت الدوام الر�سمي.
ً
و�أ�شار �إىل الب�ضائع املغ�شو�شة واملقلدة ،قائال� :إن
اللجنة و�ضعت تو�صيتها الأوىل لتغطي هذا اجلانب.
ووفق ًا للمعلومات املقدمة ف��إن امل�صلحة تعاين من
وج��ود كميات ك�ب�يرة م��ن ال�سلع املغ�شو�شة لكنها
م�صنعة حمل ًّيا ،ولذا فال عالقة مل�صلحة اجلمارك
بهذه ال�سلع.
ولفت رئي�س اللجنة �إىل �أن امل�صلحة �أفادت �أن فح�ص
املبالغ النقدية الذي تقوم به اجلمارك يتعلق باملبالغ
التي يحملها امل�سافرون املغادرون والقادمون ،و�أي�ض ًا
الأم ��وال التي تنقلها ال�شركات املتخ�ص�صة بنقل
الأموال بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي،
ولي�س هناك مبالغ نقدية تنقل مع الب�ضائع الواردة �أو

ال�صادرة ،وتقوم م�صلحة اجلمارك بتطبيق �إجراءات
الإقرار من قبل جميع امل�سافرين (قدوم -مغادرة)
عن املبالغ النقدية واملعادن الثمينة التي تزيد قيمتها
عن �ستني �ألف ري��ال ،ومتثل املبالغ املو�ضحة �ضمن
تقرير اجلمارك ال�سنوي لعام 1430هـ ما �أف�صح عنه
من مبالغ مالية �أو معادن ،وقد جتاوز حجم املبالغ مع
القادمني حوايل ( )39,5مليار ريال يف حني بلغت يف
حاالت املغادرة �أكرث من ( )12مليار ًا.
واختتم ق��ائ� ً
لا� :إن حجم ال���واردات اجلمركية قد
انخف�ض من ( )432,3مليار ريال عام 2008م �إىل
( )358,4مليار ريال عام 2009م ،كما تود اللجنة �أن
تو�ضح ب�أنها تتفق مع الزمالء الذين ر�أوا ب�أن التقرير
مل ي�ستوف �شروط �إعداد التقارير ال�سنوية ،وقد �أكدت
اللجنة على ذلك مع م�س�ؤويل امل�صلحة ولأهمية ذلك
فقد �أك��دت اللجنة على ذل��ك يف �إح��دى تو�صياتها.
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م���واق���ع مجمعات
وزارة اإلس���ك���ان
غ����ي����ر م���ن���اس���ب���ة
قال �أح��د �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �إن
اململكة حر�صت على �إي�ج��اد احللول
ال�لازم��ة حلل �أزم��ة الإ��س�ك��ان ،ومنها
�إيجاد الأرا�ضي ودعم وزارة الإ�سكان،
ول �ق��د واج��ه��ت امل �م �ل �ك��ة ال �ك �ث�ير من
التحديات ولعل من �أهمها عدم توافر
الأرا�ضي يف املواقع املنا�سبة يف املناطق
ال�سكنية ،مما حدا بالوزارة �إىل بناء
جممعات �سكنية يف مناطق قد ال تكون
فيها حاجة للإ�سكان يف الأ�صل ،وهذا
فيه خمالفة للهدف الأ�سا�س للوزارة،
علم ًا �أن امل�شكلة الأ�سا�سية تقع يف
امل��دن الرئي�سة ،مثل الريا�ض وجدة
اللتني ترتفع فيهما الكثافة ال�سكانية.

الدكتور �سعد بن حممد مارق
وافق جمل�س ال�شورى على قرار بتكليف جهة حمايدة
لتقييم جميع برامج بنك الت�سليف والإدخار اخلا�صة
بالإقرا�ض والتمويل والرعاية احلالية وامل�ستقبلية،
ودع��ا القرار البنك �إىل و�ضع الآل�ي��ات التي ت�ضمن
البدء يف تنفيذ برنامج الإدخ��ار كما هو من�صو�ص
عليه يف نظام البنك .جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س
التي عقدت يوم 1433/5/3هـ برئا�سة رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون املالية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم
جت��اه التقرير ال�سنوي للبنك ال�سعودي للت�سليف
والإدخ��ار للعام املايل 1431/1430ه �ـ ،تالها رئي�س
جلنة ال�ش�ؤون املالية الدكتور �سعد بن حممد مارق،
فقال� :إن الربامج التي يقدمها البنك موجهة للرجال
والن�ساء ،وم��ن �أمثلة م��ا نطبق على امل ��ر�أة برامج
متويل م�شروعات التعليم املبكر :ح�ضانة ،ورو�ضة،
ومتهيدي ،ورع��اي��ة الطفولة ،وب��رام��ج متويل ودعم
امل�شروعات الطبية والطبية امل�ساندة.
و�أ��ض��اف� :إن تقرير البنك يو�ضح �أن��ه ا�ستثمر مبلغ
 600م �ل �ي��ون ري � ��ال يف
�سوق الأ�سهم ال�سعودية
و�أن قيمة تلك الأ�سهم
يف تاريخ �إع��داد التقرير
ق ��د و� �ص �ل��ت �إىل 834
مليون ريال ،ومن ثم فهو
م�ؤ�شر على زي��ادة قيمة
اال�ستثمارات.
و�أو� �ض��ح �أن خلو تقرير
البنك من املعلومات التي
تو�ضح م��دى انعكا�سات

براجمه الإنتاجية على توفري وظائف لل�سعوديني،
وعلى حتقيق برامج البنك ل�ل�أه��داف التي و�ضعت
من �أجلها ،قد مت بحثه يف اللجنة �أثناء مناق�شة تقرير
البنك وتبنت اللجنة تو�صية بذلك تدعو �إىل تكليف
جهة حمايدة لتقييم جميع برامج البنك يف الإقرا�ض
والتمويل والرعاية احلالية وامل�ستقبلية.
ول �ف��ت د .م ��ارق �إىل �أن �أه� ��داف ال�ب�ن��ك متنوعة
وقرو�ض الزواج مع �أهميتها لي�ست الوحيدة يف ذلك،
وك��ان��ت حتظى دائ�م� ًا بن�سبة عالية م��ن الإج�م��ايل،
فعلى �سبيل املثال يف العام 1429/1428ه � �ـ كانت
ن�سبة هذه القرو�ض �إىل الإجمايل  ،٪34ويف العام
1431/1430ه �ـ ،بلغت  ،٪46وبهذا فهي دائم ًا �أعلى
ن�سبة �إىل الإجمايل من كل عام ،كما �أن البنك خالل
ع��ام التقرير ق��دم � 151أل��ف قر�ض زواج جت��اوزت
قيمتها  6٫4مليار ريال.
واختتم قائ ًال� :إن ر�أ�سمال البنك يدور بني املحتاجني
للقرو�ض ،و�أي متديد ملدة ال�سداد �أو �إعفاءات ي�ؤثر
ب�شكل جوهري على التدفقات النقدية للبنك ،وينعك�س
على قوائم االنتظار .و�أوقات ال�سداد مدرو�سة وت�أخذ
يف احل�سبان دخ��ل ال�ف��رد وق��وائ��م االن�ت�ظ��ار ،وفيما
يتعلق برفع احلد الأعلى لراتب امل�ستفيد من 3000
�إىل  ،5000فاللجنة تو�ضح �أن البنك قد رفع احلد
الأعلى للراتب ال�شهري للم�ستفيد �إىل  8000ريال.
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رس����وم ش��رك��ات
االس������ت������ق������دام
م�����رت�����ف�����ع�����ة!!
لفت �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
�إىل ما ن�شر يف �إحدى ال�صحف
امل�ح�ل�ي��ة م��ن ت���ص��ري��ح رئي�س
اللجنة ال��وط�ن�ي��ة لال�ستقدام
والذي �أ�شار فيه �إىل �أن تكاليف
ا�ستقدام العمالة املنزلية �سوف
ت��رت �ف��ع ع �ن��د ان��ط�ل�اق �أع �م��ال
�شركات اال�ستقدام لتكون ما
بني «خم�سة ع�شر �ألف» و»�سبعة
ع�شر �ألف» ريال ،ت�شمل تكاليف
اال�ستقدام وال�سفر وال ت�شمل
ال��رات��ب ال��ذي �سيحدد الحق ًا.
وق��ال� :إن ارتفاع التكاليف �إىل
ه��ذا احل��د ف�ي��ه تكلفة باهظة
على الأ�سر ال�سعودية .ولن يكون
هناك فرق بني هذه ال�شركات
وال�سوق ال�سوداء املنت�شرة حالي ًا
فاملبالغ متقاربة ،وقد ا�ستب�شر
امل��واط�ن��ون خ�ي�ر ًا ب�إن�شاء هذه
ال���ش��رك��ات حت��ت مظلة وزارة
العمل وبرتخي�ص منها لكن هذه
التكاليف ف��اج ��أت امل��واط�ن�ين،
ل��ذا يح�سن قيام جلنة الإدارة
وامل� ��وارد الب�شرية باالت�صال
ب��وزارة العمل ومعرفة ما لدى
ال ��وزارة يف ه��ذا ال�ش�أن حماية
ل�ل�م��واط�ن�ين م��ن اال� �س �ت �غ�لال.
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�صيانة الطرق كلفت  19مليار ريال يف ثالث �سنوات

م��ط��ال��ب��ات ب��االه��ت��م��ام بالسكك
الحديد والمترو والحافالت ومعالجة
مشكلة زحف الرمال على الطرق
طالب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ب�إ�ضافة م�سار رابع على
الطرق ال�سريعة ملواجهة الكثافة امل��روري��ة ،وكذلك
و�ضع م�سارات �إ�سعافية عليها ،ولفتوا �إىل �ضرورة
االهتمام بو�سائل النقل الأخ��رى كال�سكك احلديدية
وامل�ت�رو واحل��اف�لات ،و�إىل االه�ت�م��ام مبحطات وزن
ال�شاحنات على ال�ط��رق ،وت�ساءلوا عن �سبب زي��ادة
تكلفة �صيانة ال �ط��رق وال �ت��ي و�صلت �إىل  19مليار
ريال .جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1433/5/10ه �ـ برئا�سة نائب رئي�س املجل�س الدكتور
حممد اجلفري ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة
النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات ،ب�ش�أن التقرير
ال�سنوي لوزارة النقل للعام املايل 1432/1431هـ ،تاله
رئي�س اللجنة الدكتور
في�صل طاهر ،ثم عر�ض
للمناق�شة و�أبديت بع�ض
امللحوظات ،فقال �أح��د
الأع���ض��اء :من املنا�سب
ال �ت �ف �ك�ير ب���ش�ك��ل ج��دي
ب��ال�ب��دء يف �إن� ��ارة ط��رق
د .في�صل طاهر
اململكة بالطاقة ال�شم�سية لتقليل حجم ا�ستهالك
الطاقة.
وق��ال ع�ضو �آخ��ر� :إن اللجنة مل تو�ضح نتائج عملية
مراقبة �أوزان ال�شاحنات للحد من خطر احلموالت
الثقيلة على الطرق ،ومن املنا�سب �إ�ضافة م�سار رابع
يف الطرق ال�سريعة نظر ًا للكثافة املرورية الهائلة �سواء
من ال�سيارات ال�صغرية �أو الثقيلة.
وط��ال��ب �أح��د الأع �� �ض��اء :بو�ضع م���س��ارات �إ�سعافية
على ال�ط��رق��ات بحيث ال ت�ستخدم �إال يف احل��االت
الإ�سعافية والإنقاذية فقط ،وذلك باالتفاق مع الإدارة
العامة للمرور ،مع و�ضع نظام �صارم بحيث ال ميكن
ا�ستخدامها �إال لذلك الغر�ض.
ولفت �آخر �إىل �أهمية �إن�شاء �شركات النقل العام ملا
يف ذل��ك م��ن التقليل م��ن حجم احل ��وادث ومكافحة
ا�ستخدام الوقود ال�ضار يف تلوث امل��دن ،ال �سيما �أن
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وج��ود و�سائل موا�صالت عامة �أ�صبح �ضرورة مهمة
ولي�س ترف ًا ،وملا يف ذلك من فوائد اقت�صادية وتنموية
مهمة جد ًا ،والتي�سري على ذوي الدخل املحدود.
وطالب ع�ضو �آخر باال�ستعانة باخلربات من البلدان
الأخ ��رى يف ت�صميم ال�ط��رق��ات يف الأم��اك��ن الوعرة
واجل �ب��ال ،ال �سيما �أن طبيعة بع�ض امل��دن وال�ق��رى
لدينا جبلية وع��رة ،والطرق احلالية �أدت �إىل كثري
من امل�شكالت واحل��وادث ب�سبب الطبيعة اجلغرافية
ال�صعبة فيها ،والت�صميم غري املنا�سب لتلك الطرق.
وت�ساءل ع�ضو �آخر عن ما �إذا كان هناك تداخل بني
م�شروعات وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية وم�شروعات
وزارة النقل يف �إزالة عوائق الطرق؟.
ولفت ع�ضو �آخ��ر �إىل ما ورد يف التقرير عن م�شكلة
زحف الرمال على الطرق ،و�أن حلها بالت�شجري ور�ش
الرمال بالأ�سفلت وتنفيذ الطرق على م�ستوى الأر�ض،
وت�ساءل ملاذا تقرتح احللول على الرغم من ذكرها يف
التقرير؟
وامتدح �أحد الأع�ضاء �أداء ال��وزارة بامتياز يف �إن�شاء
الطرق و�صيانتها ،وقال� :إن ما ي�شوب هذا النجاح هو
عدم اهتمام الوزارة بو�سائل النقل الأخرى ،مثل �سكك
احلديد وامل�ترو والتنظيم العام للحافالت و�سيارات
الأجرة .لذا يح�سن �إعادة ت�سمية الوزارة بوزارة الطرق
و�إن�شاء وزارة للنقل.
ولفت �آخر �إىل �أن الوزارة تعد من الوزارات اخلدمية
املهمة وعلى الرغم من ذلك �إال �أن التقاريري جاءت
دون الطموحات املطلوبة ،ومل تخرج بر�ؤية وا�ضحة
ملا هو مطلوب منها ،كما �أن حمطات وزن ال�شاحنات
ال تهتم بزيادة احلمولة على الطرق مما �أحلق �ضرر ًا
كبري ًا بالطرق ،ال �سيما �أنها ت��دار بعمالة �أجنبية ال
تطبق املعايري املطلوبة.
و�أملح ع�ضو �آخر �إىل �أن حوادث املرور تعد ثاين عوامل
ال��وف��اة يف اململكة وت�سبب خ�سائر �سنوية ت�صل �إىل
ثالثة ع�شر مليار ريال تقريب ًا ،ال �سيما �أن من �أ�سباب
ذل��ك ع��دم ج��ودة تنفيذ الطرق ال�سريعة ،بالإ�ضافة

�إىل ال�سائق واملركبة .لذا فمن الأهمية الق�صوى و�ضع
موا�صفات عالية وتكثيف الإ� �ش��راف على التنفيذ،
وق��ال� :إن امل�شكلة لن حتل بو�ضع �أم��اك��ن للإ�سعاف
على الطرق ،بل بتغيريات جذرية تراعي و�سائل الأمن
وال�سالمة عليها.
وت�ساءل ع�ضو �آخر عن تكاليف �صيانة الطرق والتي
بلغت ت�سع ع�شر مليار ريال بني عامي1433-1430هـ،
وو�صف املبلغ ب�أنه كبري جد ًا ي�صل �إىل ن�صف تكلفة
الإن�شاء وال�صيانة ومرتبط بجودة تنفيذ م�شروعات
الطرق واجل�سور ،ال �سيما �أن هذه امل�شروعات ما �إن
ينتهى منها �إال تبد�أ �صيانتها ،بخالف امل�شروعات
القدمية التي متتاز بجودة تنفيذها وقلة �صيانتها
وم�شاكلها.
ولفت �أح��د الأع�ضاء �إىل ازدي��اد تراخي�ص ال��وزارة
املمنوحة �إىل �شركات نقل الب�ضائع وعدَّه ناقو�س خطر
على الطرق ال�سريعة ،ال �سيما �أن تنقل ال�شاحنات
بني ال�ط��رق ،وحملها مل��واد خطرة من م��واد كيماوية
وبرتوكيماية تعد م�شكلة �أخ�ط��ر م��ن م�شكلة زحف
ال��رم��ال على الطرق ال�سريعة .واق�ترح �إي�ج��اد طرق
بديلة لهذه ال�شاحنات واال�ستعانة بالطرق القدمية �إن
�أمكن مثل :طريق الريا�ض الدمام القدمي.
واخ �ت �ت��م �أح� ��د الأع �� �ض��اء ق ��ائ�ل ً�ا :ك ��ان ن �ه��ج وزارة
املوا�صالت فيما يتعلق ب�سفلتة الطرق �سابق ًا ،هو �أن
ال تكون الطرق حالة ال�سفلتة م�ستقيمة من �أجل ربط
امل��دن والقرى بع�ضها ببع�ض ،وه��ذا من �ش�أنه �إطالة
امل�سافة وطول للوقت ،وبعد ذلك �أ�صبحت ال��وزارة ال
تتقيد باملنهج ال�سابق و�إمنا جعلت الطرق م�ستقيمة،
اخت�صار ًا للم�سافة ووق��ت امل�سافر ،لكن ال��وزارة مل
ت��راع ذل��ك يف ط��ري��ق ج��دة ج ��ازان ،وخ�صو�ص ًا من
الليث ج�ن��وب� ًا ،واك�ت�ف��ت بعمل م�سار م��واز للطريق
ال�ق��دمي برغم حتويله �إىل طريق �سريع ،وذريعتها
يف ذلك االقت�صاد يف التكاليف ،ولكن نزع امللكيات
بجانبي الطريق كلفت ال� ��وزارة م��ن الأم� ��وال م��ا لو
�أنفق يف �سفلتة طريق �ساحلي �سريع ومبا�شر لكفتها.

دوري��ة لوسائل السالمة ومكافحة الحريق في المدارس

وافق جمل�س ال�شورى على �إع��ادة ا�ستقالل م�شروع
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام
(تطوير) عن وزارة الرتبية والتعليم ،ودع��ا وزارة
املالية �إىل تلبية احتياجات وزارة الرتبية والتعليم
لتجاوز ال�صعوبات التي تواجهها يف �سبيل التو�سع
يف فتح ريا�ض الأطفال حتقيق ًا للأمر ال�سامي ذي
الرقم /7ب 5388/والتاريخ 1423/3/3ه� �ـ ،كما
دعا وزارة الرتبية والتعليم للعمل على �سد احتياج
مدار�س املرحلة االبتدائية من املعلمني على �أ�سا�س
التخ�ص�ص ،وت�ع��دي��ل ال��و��ض��ع ال�ق��ائ��م ت��دري�ج�ي� ًا،
و�إىل معاجلة ح��االت تكد�س الطالب يف الف�صول
الدرا�سية ،و�أكد القرار على املراجعة الدورية لو�سائل
ال�سالمة ومكافحة احل��ري��ق يف امل��دار���س وتدريب
الطالب والعاملني فيها على عمليات الإخالء ب�صورة
دوري��ة يف بداية كل ف�صل درا�سي .جاء ذلك خالل
جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1433/5/3هـ برئا�سة
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة
نظر جلنة ال�ش�ؤون التعليمية والبحث العلمي ،ب�ش�أن
ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي
لوزارة الرتبية والتعليم للعام املايل 1430/1429هـ،
تالها رئي�س اللجنة الدكتور �أحمد �آل مفرح ،حيث
�أك��دت اللجنة �أهمية توافر �أدوات وو�سائل الأم��ن
وال�سالمة يف عموم املدار�س ،وذلك متحقق فع ًال من
حيث توفر �أدوات وو�سائل الأمن وال�سالمة يف عموم
املدار�س ،و�أن لدى كل �إدارة تربية وتعليم فرق ًا فنية
مهمتها زيارة املدار�س ب�صفة دورية ،للت�أكد من توافر
وجاهزية عوامل الأمن وال�سالمة يف كل مدر�سة ،كما

�أنه ال جتدد عقود مباين املدار�س امل�ست�أجرة �سنوي ًا
�إال بعد �إح�ضار �شهادة من الدفاع املدين تفيد بتوفر
وجاهزية تلك الأدوات والو�سائل.
ومن جهة �أخرى ف�إن عموم املدار�س يف اململكة تقوم
بالتعاون مع الدفاع املدين وفق ًا خلطة معتمدة يتم
مبوجبها تدريب العاملني يف املدار�س على الطرق
ال�صحيحة لت�شغيل �أدوات الأمن وال�سالمة ،ولإدارة
امل��وق��ع يف ح��ال احل ��وادث ال�ط��ارئ��ة ،وك��ذل��ك ت�شكل
جل��ان داخ��ل ك��ل مدر�سة لتوزيع امل�ه��ام ،ث��م ي��درب
كافة العاملني على عمليات ا�ستخدام �أدوات الأمن
وال�سالمة والإخالء ،وتقدمي الإ�سعافات الأولية ،ومع
ذلك ف�إن اللجنة �أخذت مب�ضمون التو�صية الإ�ضافية
التي ت�ؤكد على املراجعة الدورية لو�سائل ال�سالمة،
وت��دري��ب ال �ط�لاب وال�ع��ام�ل�ين يف امل��دار���س .وفيما
يتعلق بتعديل وتطوير الت�صاميم الهند�سية للمباين
املدر�سة ف�إن ال��وزارة قد حققت تقدم ًا ملمو�س ًا يف
هذا اجلانب.
و�أ�ضاف رئي�س اللجنة� :إن اللجنة تتفق مع �أهمية
تقومي برنامج التقومي امل�ستمر ،وكذا �أهمية الرتيث
يف اال�ستمرار يف تطبيقه ملا بعد املرحلة االبتدائية،
واللجنة كما ذكرت يف تقريرها �أن الوزارة قد كلفت
بيت خربة حملي ًا لدرا�سة الربنامج ،وما زالت تنتظر
النتائج.
و�أو� �ض��ح د� .آل مفرح �أن ال���وزارة ق��د اجتهت �إىل
تطبيق �أ�ساليب التعلم الإل�ك�تروين وتوظيف تقنية
املعلومات واالت�صال يف العملية التعليمية على مراحل
بالتعاون مع �إح��دى �شركات وادي الريا�ض للتقنية
بجامعة امللك �سعود ،وقد �أجنزت املناهج الدرا�سية
الإلكرتونية �ضمن املرحلة الأوىل للكتاب املدر�سي،
وهي موجودة الآن على موقع الوزارة.
وفيما يخ�ص ا�ستقالل م�شروع امللك عبداهلل لتطوير
التعليم ع��ن وزارة الرتبية والتعليم ،ا�ست�شعرت
اللجنة ب��طء وت�يرة التطوير املن�شود يف امل�شروع،
ومن خالل لقائها بامل�س�ؤولني عنه ات�ضح لها �أهمية
�إعطاء امل�شروع اال�ستقاللية التامة كما ورد يف �أ�سا�س
فكرته ،ولدى اللجنة القناعة �أنه عند �ضمان تلك
اال�ستقاللية ،ف�إن امل�شروع �سينطلق بوترية �أ�سرع -
�إن �شاء اهلل.-
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استقالل مشروع الملك عبداهلل لتطوير التعليم ومراجعة
و�أو�� � �ض � ��ح رئ �ي ����س
اللجنة �أنه بالرغم
م��ن ع��دم ورود ما
ي �ف �ي��د �إح �� �ص��ائ �ي � ًا
ب� ��وج� ��ود ف �� �ص��ول
مكتظة بالطالب،
�إال �أن� ��ه ال ي��وج��د
�أي���ض� ًا يف التقرير
الدكتور �أحمد �آل مفرح
ما يفيد بعدم وجود
ف�صول غري مكتظة
بالطالب ،وواق��ع احل��ال امللحوظ من خالل معرفة
اللجنة بالواقع الرتبوي ،ومن خالل نب�ض ال�شارع
يفيد بوجود تكد�س يف ع��دد الطالب يف كثري من
الف�صول داخل املدن ،ومعاجلة هذا الأمر �سيكون له
ت�أثريه الإيجابي املتوقع على جودة التعليم.
و�أكد �أهمية الإ�سراع يف �إيجاد احللول العاجلة مل�شاكل
النقل املدر�سي يف عموم مناطق اململكة ،وقد �شرعت
ال ��وزارة يف �إ�سناد النقل املدر�سي للطالبات �إىل
القطاع اخلا�ص.
كما �أكد �أهمية �إلزامية التعليم يف املرحلة االبتدائية.
وذ ّكر بقرار جمل�س الوزراء ذي الرقم  139والتاريخ
1425/4/26ه��ـ املت�ضمن �إلزامية التعليم من �سن
«�ست» �سنوات �إىل �سن «اخلام�سة ع�شرة» وقال� :إن
الوزارة تعمل منذ �صدور القرار امل�شار �إليه مع عدد
من اجلهات احلكومية ذات العالقة لتنفيذه ب�شكل
ك��ام��ل ،وت��أم��ل �أن تتمكن م��ن ذل��ك يف �أق��رب وقت
ممكن.
وفيما يخ�ص �أ�سباب ت�أخر تنفيذ الأمر امللكي اخلا�ص
برفع رواتب املعلمني واملعلمات يف التعليم الأهلي يف
1432/7/2ه �ـ ،قال� :إنه مت ت�شكيل جلنة من وزارة
الرتبية والتعليم ،ووزارة العمل برئا�سة �صندوق
املوارد الب�شرية لو�ضع الأمر الكرمي مو�ضع التنفيذ.
واختتم ب�أن ال��وزارة �سبق لها �أن تعاقدت مع �شركة
متخ�ص�صة يف التغذية ،والعقد على و�شك االنتهاء
وتعكف الوزارة حالي ًا على �إيجاد بدائل منا�سبة ومنها
تو�سيع م�شاركة القطاع اخلا�ص يف التغذية املدر�سية،
كما �أن ال��وزارة تن�سق وتتعاون مع وزارة ال�صحة.
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تحت القبة

المجلس يناقش نظام الهيئة السعودية
للتقويم واالعتماد األكاديمي
ناق�ش جمل�س ال�شورى يف جل�سته التي عقدت
يوم 1433/5/9ه �ـ برئا�سة نائب رئي�س املجل�س
الدكتور حممد اجل�ف��ري م�شروع نظام الهيئة
ال�سعودية للتقومي واالعتماد الأكادميي الع�سكري

د� .سعود ال�سبيعي
املقدم من جلنة ال�ش�ؤون الأمنية مبوجب املادة 23
من نظام املجل�س.
ويهدف م�شروع النظام املكون من �ست ع�شرة
م ��ادة �إىل �إن���ش��اء م��رك��ز علمي يرتقي بجودة
التعليم الأكادميي والع�سكري لدى مرافق التعليم
الع�سكري وحت�سني ممار�ستها امل�ؤ�س�سية والفنية
وحت�سني خمرجاتها لتكون م��واك�ب��ة للمعايري
الوطنية والعاملية خدمة للقطاعات امل�ستفيدة
ومن�سوبيها ،وت�سهي ًال للراغبني من املتخرجني من

الربامج الع�سكرية موا�صلة درا�ساتهم الأكادميية
والتكميلية.
ور�أت اللجنة �أثناء درا�ستها للم�شروع بعد موافقة
املجل�س على درا��س�ت��ه �أن ي�ك��ون ا��س��م النظام
«م�شروع نظام املركز ال�سعودي للتقومي واالعتماد
الأك��ادمي��ي الع�سكري» ملنا�سبة اال��س��م لنوعية
املمار�سة وليقوم بعمليتي التقومي واالعتماد،
ويكون مرتبط ًا مبجل�س اخلدمة الع�سكرية تفعي ًال
له ولرباجمه وخل�صو�صية برامج مرافق التعليم
الع�سكري التعليمية والأكادميية والتدريبية.
وتناولت املادة الثالثة من م�شروع النظام جمل ًة
من �أه��داف املركز لتكون موجهة لأعماله فيما
بينت املادة الرابعة ع�شرة مهام ًا منوطة باملركز
ي�أتي من �أب��رزه��ا التن�سيق مع الهيئة الوطنية
لالعتماد والتقومي الأكادميي حل�صول الربامج
الأك��ادمي �ي��ة يف م��راف��ق ال�ق�ط��اع��ات الع�سكرية
على االعتماد لرباجمها الأكادميية ،واعتمادها
كمرجعية �أك��ادمي�ي��ة ال�ستيفاء معايري التقومي
وامل�صادقة النهائية� ،إىل جانب التن�سيق مع �إدارة
معادلة ال�شهادات بوزارة التعليم العايل ملعادلة
ال�شهادات ذات ال�صفة الأكادميية التي يح�صل

د .عبداهلل الفيفي:
ل��م��اذا ال يتم توحيد التقويم
واالع������ت������م������اد األك����ادي����م����ي
ال�����م�����دن�����ي وال����ع����س����ك����ري؟
د .عبداهلل الفيفي
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عليها الع�سكريون املبتعثون ل�ل��درا��س��ة خ��ارج
اململكة.
وح��ددت امل��واد من اخلام�سة �إىل الثامنة البنية
التنظيمية للمركز املكونة م��ن جمل�س �إدارت��ه
ومهام جمل�س املركز واجتماعاته ورئي�س املجل�س
ونائبه ،ويف املواد من التا�سعة �إىل املادة الرابعة
ع���ش��رة ت �ط��رق م���ش��روع ال�ن�ظ��ام مل���وارد امل��رك��ز
وح�ساباته وال�سنة املالية والرقابة املالية ،وتقريره
ال�سنوي واحل�ساب اخلتامي ،فيما تناولت املادتان
اخلام�سة ع�شرة وال�ساد�سة ع�شرة كيفية �صدور
لوائح املركز وطريقة ن�شر النظام واعتماده،
وت �ن��اول الأع �� �ض��اء يف م��داخ�لات�ه��م ع� ��دد ًا من
املو�ضوعات ،حيث الحظوا �أن عنوان النظام ال
يعرب ب�شكل دقيق عن م�ضامني امل��واد ،فالعنوان
يربز فيه م�سمى «الهيئة» فيما يتحدث النظام عن
مركز ،وطالبوا مبالءمة امل�سميني.
ودعا �أحد الأع�ضاء �إىل �ضرورة �أن يكون للمركز
ا�ستقالل فني �إ��ض��اف��ة �إىل اال��س�ت�ق�لال امل��ايل
والإداري ،فيما دع��ا �آخ��ر �إىل دم��ج االعتماد
الأكادميي الع�سكري مع امل��دين يف هيئة واحدة
مع تعديل نظام الهيئة القائمة حالي ًا وتعمل يف

ق��دم د .ع �ب��داهلل الفيفي م��داخ�ل��ة ح��ول تقرير جلنة
ال�ش�ؤون الأمنية ،ب�ش�أن مقرتح م�شروع نظام الهيئة
ال�سعودية للتقومي واالعتماد الأكادميي الع�سكري مبوجب
امل��ادة( )23من نظام جمل�س ال�شورى ،قال فيها :كنت
�أرى �أن تكون هناك هيئة واح��دة للتقومي واالعتماد
الأكادميي املدين والع�سكري .و�إذا كان قد �سبق ال�سيف
ال�ع��ذل م��ن خ�لال ن�ظ��ام اجل��ام�ع��ات ،ال��ذي ��ص��در عن
جمل�سنا ،فما املانع من �إ�ضافة اجلانب الع�سكري وتعديل

نظام الهيئة؟ ذلك �أنني �أعتقد �أن هناك تداخ ًال بني
التعليم الع�سكري وغري الع�سكري .وت�شتيت اجلهود،
وتعدد الهيئات ،واجلهات امل�س�ؤولة ،وتكاثر الأنظمة،
لي�س من الإيجابية يف �ضبط الأم ��ور ،ف� ً
ضال عن
الأعباء امل�ضاعفة التي ي�ستدعيها ذلك.
و�أع�ت�ق��د �أن امل��و� �ض��وع ،مب��ا �أن��ه م��ا زال حت��ت قبة
املجل�س ،ف��إع��ادة النظر يف توحيد النظام لتكون
هيئة واحدة للتقومي واالعتماد الأكادميي يف اململكة،
ب�شقيه املدين والع�سكري� ،أمر ممكن ،ولعل اللجنة

بالتن�سيق مع جلنة ال�ش�ؤون التعليمية والبحث العلمي
يف املجل�س ،تدر�س هذا االجتاه.
ومم��ا يقوي وجاهة ما �أ�شري �إليه يف هذا املقرتح:
ّ
االخ �ت�لاف ب�ين التعليم الأك��ادمي��ي والع�سكري،
فاجلانب الأكادميي يف النطاق الع�سكري حمدود،
و�إمن��ا الرتكيز على اجلانب ال�سلوكي والتدريبي
وه ��ذا ي ��ؤي��د م���ش��روع�ي��ة ت��وح�ي��د ال�ن�ظ��ام والهيئة
اخلا�صة بالتقومي واالعتماد الأكادميي يف اململكة.

 1433/ 134هـ

اجلانب املدين.
والح��ظ بع�ض الأع���ض��اء زي ��ادة ع��دد �أع�ضاء
جمل�س �إدارة امل��رك��ز امل �ك��ون م��ن م��ا يقارب
الثمانية ع�شر ع�ضو ًا ،داعني بتخفي�ض العدد
ت�سهي ًال التخاذ القرار فيه ،فيما ر�أى �آخرون
��ض��رورة ق�صر امل�ستويات القيادية الإداري ��ة
للمركز التي ن�ص عليها النظام ومتثلت يف
رئي�س جمل�س �إدارة ونائبه و�أمني عام للمركز.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل ما ورد يف م�شروع النظام
ب� ��أن م��ن اخت�صا�صات امل��رك��ز ،ال�ت�ع��اون مع
مرافق التعليم الع�سكري ومثيالتها يف اخلارج،
واجل��ام�ع��ات ال�سعودية احلكومية ،والأهلية

لال�ستفادة من التجارب واخل�برات املتميزة،
وه��ذه املهمة م��ن اخت�صا�ص م��راف��ق التعليم
الع�سكري ،فهي التي حتدد اجلهات التي تتعاون
معها داخلي ًا وخارجي ًا ،حيث �إن املركز يجب
�أن ي�ستفيد من اجلهات ذات العالقة مبهامه
داخلي ًا وخارجي ًا.
والح� ��ظ �أح� ��د الأع� ��� �ض ��اء �أن ه �ن��اك ث�لاث��ة
م���س�ت��وي��ات �إداري� � ��ة داخ� ��ل جم�ل����س الإدارة
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل م��دي��ر امل��رك��ز ون��ائ�ب��ه ،وه��ذه
كلها م�ستويات �إداري� ��ة وال ب��د م��ن ظهورها
يف الهيكل التنظيمي للهيئة وه��ذا فيه تعدد
للم�ستويات الإداري ��ة ،وه��و �أم��ر غري منا�سب.

األعضاء وهموم المواطن

ال��ش��ه��ادات ال��م��زورة
أصبحت (موضة)
قال ع�ضو جمل�س ال�شورى الأ�ستاذ
ح �م��د ال��ق��ا���ض��ي :ل �ق��د �أ� �ص �ب �ح��ت
ال�شهادات العلمية الوهمية واملزورة
ظاهرة �أو (مو�ضة) لدينا وي�سعى
�إل�ي�ه��ا البع�ض م��ن �أج ��ل ال��وج��اه��ة
وبع�ضهم م��ن �أج��ل احل�صول على
وظيفة ،فاململكة الآن ه��ي ال��دول��ة
الثانية بال�شرق الأو�سط – كما قر�أت
 بعد العراق التي كرث فيها انت�شارال�شهادات املزورة والوهمية!.
واخلطري �أن ال�شهادات ب��د�أت تباع
عرب الإنرتنت من قبل �أ�شخا�ص (وما
ميكن و�صفها بال�شقق املفرو�شة)
َ
مقابل مبال َغ نقدية ،والأخطر
وذلك
يف ال���ش�ه��ادات امل���زورة م��ا يح�صل
يف امل �ي��دان ال�ط�ب��ي ،حيث يكت�شف
�أطباء و�صيادلة وممر�ضني يحملون
� �ش �ه��ادات م � ��زورة ،ف �ب��د ًال م��ن �أن
يعاجلوا النا�س يت�سببون يف �إحلاق
ال�ضرر بهم جلهلهم بالطب.
�إن هذه الظاهرة فيها �إ�ساءة للعلم
والوطن ،و�ضرر على النا�س ،ف� ً
ضال
ع��ن �إ��س��اءت�ه��ا مل��ن اج�ت�ه��د وح�صل
عليها «بعرق جبينه» حتى بد�أ يطلق
عليها �شهادة حمالت «�أبو ريالني»،
وال�س�ؤال� :أال يخجل من ح�صل على
�شهادة وهمية ك��ذب� ًا وت��زوي��ر ًا مما
يفعل؟
لقد �أ�صبحنا نفاج�أ ب�أ�شخا�ص هم
�أب �ع��د م��ا ي�ك��ون��ون ع��ن ال�ع�ل��م ،وهم
غ��ارق��ون مب�شاغلهم وحياتهم ثم
نفاج�أ �أن فالن ًا ح�صل على درجة
الدكتوراه �أو املاج�ستري ،والبد هنا �أن
نحيي وزير الرتبية والتعليم ال�سابق
د .ع �ب��داهلل العبيد ال ��ذي ك��ان قد
�أ�صدر تعميم ًا مبنع �إ�ضافة كلمة «د»
لأي واحد من من�سوبي ال��وزارة قبل
معادلة ال�شهادة وث�ب��وت احل�صول
عليها حقيقة ال ت��زوي��ر ًا ،وم��ن جهة
�أكادميية معرتف بها.
و�أدعو اجلهات احلكومية وم�ؤ�س�سات
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص حت��دي��د ًا �إىل �أن
ي��دق�ق��وا وي �ت ��أك��دوا م��ن ك��ل �شخ�ص
ج��اء ح��ام� ً
لا درج ��ة (دك� �ت ��وراه) �أو
(ماج�ستري) �أو حتى بكالوريو�س
ق��ب��ل �إحل� ��اق� ��ه ب��ال �ع �م��ل ل��دي �ه��م.
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تحت القبة
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ي���ج���ب أن ي��ت��اب��ع
مجلس الشورى
س�����وق األس���ه���م
ح���ت���ى ال ت��ت��ك��رر
أزم����������ة 2006م
قال �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى:
�إن امل��واط��ن م��ا زال ي�ع��اين من
�آث��ار انهيار �سوق الأ�سهم بنهاية
عام 2006م ،وحتى هذه اللحظة
ال نعلم من هو املت�سبب يف هذا
االن��ه��ي��ار ،وم ��ن ه��و امل�ستفيد
وم��ن هو امل���س��ؤول؟ وال��ذي يتابع
��س��وق الأ��س�ه��م خ�لال ال�شهرين
املا�ضيني يلحظ تذبذب ًا يف م�ؤ�شر
� �س��وق الأ� �س �ه��م ن�ت�ي�ج��ة ل��زي��ادة
حجم ال �ت��داول ال��ذي و��ص��ل �إىل
ع�شرين مليار ري��ال ي��وم�ي� ًا� .إن
جمل�س ال�شورى وحتديد ًا اللجنة
املالية يجب �أن يكون لها دور يف
ه��ذا ال���ش��أن .ل��ذا �آم��ل �أن يوجه
رئ�ي����س املجل�س اللجنة املالية
مبتابعة ه��ذا امل��و��ض��وع م��ع هيئة
�سوق املال ب�صفة دورية ،وكذلك
تنبيه �صغار امل�ستثمرين بعدم
امل �ج��ازف��ة ب ��أم��وال �ه��م اخل��ا��ص��ة،
�أو ال��دخ��ول يف ق��رو���ض جديدة،
حتى ال ي�صبحوا �ضحية للت�ضليل
نتيجة حلركة امل�ضاربني الكبار،
وم��ن ث��م نعود �إىل �أح ��داث عام
2006م وتلك التجربة املريرة.
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تساؤالت عن دور رعاية الشباب اجتمـــــ
ت�ساءل �أع�ضاء جمل�س ال�شورى عن الن�شاطات االجتماعية ح�ساب الن�شاطات ال�شبابية الأخ��رى ،كما يلحظ غياب
والثقافية التي �أعدتها الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب ،الن�شاطات االجتماعية و�ضعف االهتمام بالأن�شطة
والحظوا تدين نتائج املنتخبات الوطنية يف امل�شاركات الثقافية ،ف�أين تلك الن�شاطات؟ وق��د ع��زت الرئا�سة
اخلارجية وال �سيما ك��رة ال�ق��دم .وطالبوا باالهتمام ذلك ل�ضعف الإمكانات ،و�ضعف احلمالت الإعالمية،
بال�شباب والن�شء يف ظل التحدي يف مواجهة الثورة وه��ذا غري م�سوغ ،ال �سيما يف ظل وج��ود قنوات خا�صة
املعلوماتية الهائلة ولفتوا �إىل الدور الذي يجب �أن تقوم بالريا�ضة .لذا اقرتح حتويل الرئا�سة العامة �إىل وزارة
به الرئا�سة يف مكافحة املخدرات والبطالة .جاء ذلك للريا�ضة وال�شباب حلل كثري من امل�شكالت ال��واردة يف
خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1433/5/16ه���ـ التقرير.
برئا�سة معايل ال�شيخ الدكتور
ول�ف��ت ع�ضو �آخ��ر �إىل ت��دين نتائج
عبداهلل بن حممد �آل ال�شيخ،
املنتخبات يف امل�شاركات اخلارجية
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير
ويف الت�صنيفات الدولية ،وال �سيما
جل�ن��ة ال �� �ش ��ؤون االجتماعية
منتخب كرة القدم الأول .لذا ينبغي
والأ�� �س ��رة وال �� �ش �ب��اب ،ب�ش�أن
للمجل�س �أن يدعم مطالب الرئا�سة
التقريرين ال�سنويني للرئا�سة
العامة لرعاية ال�شباب املالية ،و�أن
العامة لرعاية ال�شباب للعامني
يعيد النظر يف مطالباتها ،بحيث
امل��ال�ي�ين 1431/1430ه�������ـ –
يكون جلنة خا�صة من اللجان ذوات
1432/1431ه � �ـ ،ت�لاه رئي�س
العالقة يف املجل�س لتقوم بدرا�سته
اللجنة الدكتور ثامر غ�شيان،
للنهو�ض بالقطاع الريا�ضي ،ور�أى
د .ثامر الغ�شيان
بعد ذلك ناق�ش املجل�س تقرير
�إعادة هيكلة الرئا�سة العامة لرعاية
اللجنة ،فقال �أحد الأع�ضاء :كان من الأف�ضل ا�ست�ضافة ال�شباب ،و�إن�شاء وزارة للريا�ضة فقط وف�صل ال�ش�أن
عدد من ال�شباب ومديري الأندية يف املناطق ،ليمكن االجتماعي والثقايف عنها.
التعرف على واق��ع �أن�شطة الرئا�سة ،ال �سيما �أن ن�سبة و�أكد �أحد الأع�ضاء �أن الثورة املعلوماتية الهائلة جعلت
ال�شباب  %21من �إجمايل ال�سكان وهي ن�سبة يف تزايد ،العامل يعي�ش يف حتد كبري باجنذاب ال�شباب �إىل العوامل
وهم يعانون الفراغ ومن قلة برامج الرتفيه والت�سلية املختلطة بني الواقع واالفرتا�ضي .وق��ال� :إنه مع غياب
والثقافة ويلحظ �أن �أكرث امل�ستفيدين من برامج الرئا�سة رقابة الأ�سرة واملدر�سة وامل�سجد وامل�ؤ�س�سة ،يخ�شى �أن
هم من �سكان املدن الرئي�سة ،كما �أن امل�ستفيدين من تكون خمرجات ال�شبكات االجتماعية فو�ضوية ،لذا ينبغي
املع�سكرات ال�شبابية وال��رح�لات ع��دده��م قليل ج��د ًا ،االهتمام بتن�شيط البعد الثقايف يف الأندية الريا�ضية،
ويلحظ من التقرير ع��دم وج��ود خطط ل��دى الرئا�سة ليمار�س ال�شباب هواياتهم الثقافية وتطلعاتهم املعرفية
ال�ستيعاب عدد �أكرب من ال�شباب� ،سواء من خالل تفعيل وعلى املجل�س دعم الرئا�سة بتوفري االعتمادات املالية
القطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين �أو غريها.
الكافية لن�شاط ثقايف جاذب.
والحظ �أحد الأع�ضاء الت�شابه والتطابق بني التقريرين ،والحظ ع�ضو �آخر اهتمام الرئا�سة لالرتقاء بالريا�ضة
ق��ائ� ً
لا� :إن ذل��ك ي�ستدعي ال�ت��وق��ف وال�ت���س��ا�ؤل ب�ش�أن يف اململكة بح�سب الإم�ك��ان��ات املتوافرة لديها ،وق��ال:
ج��دي��ة ودق ��ة ه��ذه ال�ت�ق��اري��ر فيت�ضح م��ن ت�ق��ري��ر ع��ام �إن هناك �إخفاقات يف كثري من االحت��ادات الريا�ضية،
1431/1430ه � � �ـ االه�ت�م��ام بالن�شاط ال��ري��ا��ض��ي على وال �سيما على م�ستوى منتخب ك��رة القدم ،واحت��ادات

الفرو�سية وال�سباحة وغريها ،وت�برر الرئا�سة
تلك الإخفاقات بنق�ص الدعم وهذا غري مقبول،
لأن ثمة احت��ادات دول تفوقت علينا وه��ي �أقل
�إمكانيات منا .ل��ذا ينبغي توفري الدعم املايل
وت�ضافر اجل�ه��ود م��ع وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم
ورج��ال الأع�م��ال ،وتهيئة الأج��واء املنا�سبة من
مالعب ومقرات لتطوير الريا�ضة.
ولفت ع�ضو �آخ��ر �إىل ما ذك��ره �أح��د مندوبي
الرئا�سة �أن�ه��ا مطالبة مبكافحة امل�خ��درات
والبطالة ،وت�ساءل :ما الذي �أجنزته الرئا�سة
يف هذين الأمرين؟ وذكر �أن هناك جتاه ًال
�إعالمي ًا حلركة بيوت ال�شباب ،و�أ��ش��ار �إىل
ارتفاع تكلفة م��درب املنتخب ال�سعودي �إىل
� 800أل��ف ري��ال ،وه��ذا ي�ؤكد �أن هناك هدر ًا
مالي ًا .كما كان ينبغي للجنة تقدمي تف�صيل
ع��ن م�صروفات ال�ب��اب ال�ث��اين م��ن ميزانية
الرئا�سة ،ويح�سن توزيع خم�ص�صات هذا
الباب على جميع �أن�شطة الرئا�سة الريا�ضية
والثقافية.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إىل عدم ذكر نتائج �سبعة
احتادات ريا�ضية يف التقرير ومل يحدد نوع ما
حتقق من نتائج وفق ًا مل�ستوى البطولة .وبخ�صو�ص
مو�ضوع مكافحة املن�شطات ،ماذا قدمت الرئا�سة
ل�ضحايا املن�شطات من الريا�ضيني يف املراحل
ال�سابقة؟
وق��ال �أح��د الأع �� �ض��اء� :إن الرئا�سة ت�ع��اين من
�ضعف فروعها يف مناطق اململكة ومن حمدودية
دور ق�ط��اع ال�شباب يف ال��رئ��ا��س��ة لقلة الدعم
امل��ايل ،و�ضعف النواحي املالية للجنة الأوملبية
واالحت��ادات الريا�ضية ،مع قلة الكوادر الإدارية
يف الإدارة العليا والو�سطى يف الرئا�سة وحمدودية
تعاون القطاع اخلا�ص يف �أن�شطة الرئا�سة .لذا
�أق�ترح درا��س��ة حتويل الرئا�سة العامة لرعاية
ال�شباب �إىل وزارة للريا�ضة وال�شباب ويكون لها

نائبان :نائب للريا�ضة ونائب لل�شباب ،كما ينبغي
للجنة تبني تو�صية ل��وزارة املالية لدعم اللجنة
الأوملبية ال�سعودية واالحتادات الريا�ضية.
و�أ َّيد ع�ضو �آخر رف�ض وزارة املالية طلب الرئا�سة
بزيادة االعتمادات املالية املخ�ص�صة لها ،فقد
بقي لدى الرئا�سة من اعتمادات ميزانية العام

1431هـ ،ت�سعة وع�شرون مليون ريال مل ت�صرف،
ويف اعتمادات العام املايل 1432هـ ثمانية ع�شر
مليون ريال .وتف�صيالت بع�ض االعتمادات غري
وا�ضحة ،فقد �صرف مبلغ  538مليون ري��ال يف
باب االنتدابات واملكاف�آت .كما �سبق للمجل�س
املطالبة بتخفي�ض عقود ال�صيانة والت�شغيل
وطرحها يف مناف�سات ع��ام��ة ،وع��دم ق�صرها
على �شركات معينة .كما �سبق �أن تقدمت �إحدى
القنوات التلفزيونية مببلغ ثالثمائة مليون ريال
�سنوي ًا لنقل الدوري ال�سعودي فلماذا مل تعط حق
النقل؟
واق�ترح �أح��د الأع�ضاء �أن ت�شارك الرئا�سة يف
الريا�ضة املدر�سية وف�صل االحتاد ال�سعودي لكرة
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ــــــــــــاعي ًا وثقافي ًا ومواجهة المخدرات والبطالة
القدم عن الرئا�سة العامة ف� ً
صال تام ًا .وقال� :إن
هناك �شكوى من �ضعف تطبيق اللوائح الريا�ضية،
وعدم و�ضوحها والإزدواجية يف تطبيقها.
ولفت �آخر �إىل �أنه منذ �سنوات واحلديث يرتدد
ح��ول تخ�صي�ص الأن��دي��ة وج��دوى دخ��ل الأندية
وعن الدعم احلكومي �إال �أنه ال توجد �أي خطة
وا�ضحة ب�ش�أن التخ�صي�ص.
والحظ �أحد الأع�ضاء �أن ميزانية الرئا�سة مليار
ومائتان وثمانون مليون ري��ال ،وق��ال� :إن هذا
املبلغ قليل جد ًا لدعم قطاع ال�شباب يف اململكة،
�إذ كيف ت�صرف مئات املليارات لدعم الطرق
والبنية التحتية وال ت�صرف �سوى ه��ذا املبلغ
الزهيد يف دعم ال�شباب؟
واختتم �أح��د الأع�ضاء قائ ًال� :إن امل��ال ال يكفي
بدون برامج توعوية ومبادرات للرفع من م�ستوى
ال�ش�أن الريا�ضي .لذا فلن تتطور الريا�ضة �إال
بالدعم املايل الوا�ضح وح�سن اختيار القيادات
ال�سعودية التي تدير اللجنة الأوملبية ال�سعودية
وال��رئ��ا��س��ة ال�ع��ام��ة ل��رع��اي��ة ال���ش�ب��اب ،م��ع دعم
االحت��ادات مبندوبني دوليني لهم ب��اع طويل يف
اللعبة مع طواقم مرافقة ،ودعم الألعاب املختلفة
�إعالمي ًا ومالي ًا ليكون حافز ًا لالعبني� ،إ�ضافة �إىل
االهتمام بريا�ضة املدار�س لأنها �أ�سا�س منتخباتنا
الوطنية م��ع دع��م التخ�ص�صات الريا�ضية يف
جامعاتنا واالهتمام بخريجيها ليكونوا �أ�سا�س ًا
لتوظيفهم يف �أنديتنا واحتاداتنا وكذلك �إيجاد
احل��واف��ز املنا�سبة لالعبي املنتخبات ل�ضمان
�إخال�صهم وتفانيهم ،و�أي���ض� ًا اال�ستفادة من
جتارب الآخرين الذين �سبقونا يف الريا�ض وو�ضع
ب��رام��ج منا�سبة لل�شباب ال��ذي��ن مل ي�سجلوا يف
الأندية واالهتمام بالرقابة على عنا�صر القيادات
ال��ري��ا��ض�ي��ة وال���ش�ب��اب�ي��ة ،وت�ط��وي��ر املع�سكرات
ال�شبابية وتكرمي ال�شباب الذي يحقق الإجنازات.
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تحت القبة

المجلس يوافق على عدة اتفاقيات مع دول العالم المختلفة

د .عبداهلل بن �إبراهيم الع�سكر
واف� ��ق جم �ل ����س ال�����ش��ورى على
ع��دد م��ن االت�ف��اق�ي��ات املختلفة
ح�ي��ث واف ��ق ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة بني
حكومة اململكة وحكومة مالطا
لتجنب االزدواج ال�ضريبي،
وملنع التهرب ال�ضريبي يف �ش�أن
ال�ضرائب على الدخل ،وم�شروع
الربوتوكول املرافق لها ،وت�أتي
االتفاقية يف  29مادة تعالج من
خ�لال�ه��ا ع��دة م��و��ض��وع��ات من

األع�����ض�����اء وه����م����وم ال���م���واط���ن
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بينها النقل البحري واجل��وي
وال ��دخ ��ل م��ن امل�م�ت�ل�ك��ات غري
املنقولة ،واخلدمات احلكومية،
و�أرباح الأ�سهم كما تعرف ب�شكل
مف�صل الأ�شخا�ص وال�ضرائب
التي ت�شملها االتفاقية.
كما واف��ق املجل�س على مذكرة
تفاهم ب�ش�أن امل�شاورات الثنائية
ال�سيا�سية بني وزارة اخلارجية
يف اململكة ووزارة اخل��ارج�ي��ة
يف جمهورية املجر ،وذل��ك بعد
اال�ستماع �إىل نائب رئي�س جلنة
ال �� �ش ��ؤون اخل��ارج �ي��ة ال��دك�ت��ور
�صدقة فا�ضل ،وت�شتمل املذكرة
على �ست م��واد ،وج��اءت نتاج ًا
للعالقات الثنائية املتميزة التي
تربط بني البلدين ال�صديقني،
وت� ��أك� �ي ��د ًا ع �ل��ى رغ �ب �ت �ه �م��ا يف
موا�صلة تعزيز ه��ذه العالقات

على الأ�صعدة كافة ،كما تعزز
من �إجراء املباحثات وامل�شاورات
الثنائية املنتظمة ال�ستعرا�ض
جميع �أوجه عالقاتهما امل�شرتكة
وت��ب��ادل وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر �إزاء
الق�ضايا الإقليمية والدولية ذات
االهتمام امل�شرتك.
وواف ��ق املجل�س ع�ل��ى مذكرتي
ت � �ف� ��اه� ��م ب�� ���� �ش�� ��أن احل�� � ��وار
الإ�سرتاتيجي بني دول جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية
وك ��ل م��ن ج�م�ه��وري��ة باك�ستان
الإ�سالمية و�أ�سرتاليا.
كما واف��ق على م��ذك��رة تفاهم
يف �ش�أن امل���ش��اورات ال�سيا�سية
بني وزارة اخلارجية يف اململكة
ووزارة ال �ع�لاق��ات اخل��ارج�ي��ة
والتجارة الدولية والثقافية يف
جمهورية الأرج �ن �ت�ين ،وباملثل

وافق على م�شروع اتفاقية تعاون
ب�ين ح�ك��وم��ة امل�م�ل�ك��ة وح�ك��وم��ة
جمهورية الأرج�ن�ت�ين يف جمال
اال�ستخدامات ال�سلمية والطاقة
النووية.
وواف� ��ق امل�ج�ل����س ع�ل��ى م���ش��روع
مذكرة تعاون علمي وتعليمي بني
وزارة التعليم ال�ع��ايل باململكة
العربية ال�سعودية ووزارة التعليم
واملهارات يف �أيرلندا.
و�أخري ًا وافق على مذكرة تفاهم
يف �ش�أن امل���ش��اورات ال�سيا�سية
بني وزارة اخلارجية يف اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة ووزارة
ال�ش�ؤون اخلارجية يف الواليات
املك�سيكية ،بعد �أن ا�ستمع �إىل
تقرير جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
تاله الدكتور عبداهلل الع�سكر.

ال��م��ع��رف��ة وال��م��ه��ارات هي

االهتمام بتوافر الدم

العملة الحقيقية

في بنوك وزارة الصحة

قال �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى� :إن منظمة التعاون والتطوير
االقت�صادي قامت بدرا�سة العالقة بني م�ستوى الطالب الدرا�سي
وثروات الدول الطبيعية ،وبتحليل نتائج االمتحان العاملي يف مواد
العلوم والريا�ضيات واال�ستيعاب يف القراءة يف  65دول��ة ،وجد
�أن هناك عالقة عك�سية بني نتائج الطلبة وثرواتهم الطبيعية،
فكان يف ذيل القائمة ال��دول الغنية مبواردها الطبيعية .وهذا
يدعو �إىل الت�أمل ف�إن ال�ثروات الطبيعية �إذا مل تدر ب�سيا�سات
حكيمة فهي قد ت ُْ�ض ِعف ال��دول على امل��دى البعيد ،كما ات�ضح
�أن العملة العاملية احلقيقية هي املعرفة واملهارات .وقد قامت
يف اململكة عدة م�شروعات لتطوير التعليم كم�شروع االبتعاث،
وجامعة امللك ع�ب��داهلل وغ�يره��ا �إال �أن��ه ينبغي ب��ذل امل��زي��د يف
جم��ال دع��م التعليم وج��ودت��ه وك��ذل��ك تنويع م�صادر الدخل.

�أكد �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى احلاجة الفعلية
للنظر يف كميات ال��دم امل��وج��ودة يف بنوك الدم
مب�ست�شفيات اململكة .وق��ال� :إن��ه �سبق �أن طرح
هذا املو�ضوع �إعالمي ًا واعرتف �أحد امل�س�ؤولني عن
بنوك الدم ب�أن هناك عجز ًا كبري ًا وحاجة ما�سة
لتغذية بنوك ال��دم ملواجهة ما يطر�أ من كوارث
وم�ستجدات وح��االت ط��ارئ��ة ال ق��در اهلل ،ور�أى
الع�ضو �أهمية �أن تدر�س جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية
والبيئة باملجل�س هذا املو�ضوع والت�أكد من وزارة
ال�صحة من م��دى توفر امل�خ��زون الإ�سرتاتيجي
ال� �ك ��ايف م ��ن ه� ��ذا ال �� �س��ائ��ل احل� �ي ��وي امل �ه��م.
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ط���ب���ي���ب���ات ف������ي وح�����������دات ال����ن����س����اء وال�����������والدة
ورف��������ع م����س����ت����وى خ�����دم�����ات ال����ت����أه����ي����ل ال���ط���ب���ي

�أ�صدر جمل�س ال�شورى ق��رار ًا برفع م�ستوى خدمات
الت�أهيل الطبي والتو�سع يف �إن�شاء مراكز له يف خمتلف
مناطق اململكة و�إيجاد خدمات طبية ومتري�ضية للحاالت
املر�ضية املزمنة ذوات الإقامة الطويلة ،وطالب املجل�س
يف ق��راره وزارة ال�صحة بت�ضمني تقاريرها القادمة
معايري الأداء يف اخلدمات ال�صحية ،وكذلك عر�ض
تقييم �أداء امل�ؤ�س�سات ال�صحية التابعة لها ،وامل�ؤ�س�سات
ال���ص�ح�ي��ة اخل��ا� �ص��ة ،و�إي �� �ض��اح م ��دى ال��ت��زام ه��ذه
امل�ؤ�س�سات مبعايري اجلودة و�ضوابط الأداء وما يعرت�ض
تطبيقها من عقبات ،ودعا الوزارة �إىل مراجعة معايري
اختيارها للم�ست�شفيات التي حتول لربامج الت�شغيل
الذاتي مبا يحقق العدالة ويلبي احلاجة ،كما ت�ضمن
القرار �إن�شاء وحدات لأمرا�ض الن�ساء والوالدة وطب
الأطفال يف عدد من امل�ست�شفيات الكبرية تكون الكوادر
العاملة فيها ن�سائية ثم تقيم هذه اخلدمة للنظر يف
�إمكانية التو�سع فيها م�ستقب ًال .جاء ذلك خالل جل�سة
املجل�س التي عقدت يوم 1433/5/2هـ برئا�سة رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم
�آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء
و�آرائ�ه��م جت��اه التقريرين ال�سنويني ل��وزارة ال�صحة
للعامني املاليني 1429/1428ه� �ـ 1431/1430 -ه���ـ،
تالها رئي�س اللجنة الدكتور حم�سن احلازمي ،مبين ًا
�أن �إ�سرتاتيجية الرعاية ال�صحية يف اململكة التي

� �ص��درت ب �ق��رار جمل�س ال ��وزراء
ع ��ام 1430ه�� �ـ ك�ف�ل��ت م��ا �أ��ش�ير
�إل�ي��ه م��ن �أهمية ت��واف��ر خدمات
� �ص �ح �ي��ة م �ن��ا� �س �ب��ة يف خمتلف
مناطق اململكة و�أناطت مبجل�س
اخلدمات ال�صحية �إعداد خطط
لتحقيق توزيع متوازن للخدمات
ال�صحية يف جميع مناطق اململكة
م��ع حت��دي��د ل�ل��أول��وي��ات وو��ض��ع
جداول زمنية لذلك.
و�أ�ضاف� :إن عدد مراكز الرعاية
ال�صحية الأولية قد ارتفع يف عام
1431هـ �إىل  2٫094مركز ًا بينما
كان العدد عام 1428هـ  1٫986مركز ًا ،كما ارتفع عدد
الأطباء يف تلك املراكز من  5٫481طبيب ًا �إىل 6٫853
طبيب ًا ،وكذلك ارتفعت �أع��داد املمار�سني ال�صحيني
�أي�ض ًا.
و�أو�ضح د .احلازمي �أن التو�صية الأوىل للجنة ت�ضمنت
توفري املزيد من الوظائف وذل��ك بهدف تعزيز دور
الرعاية ال�صحية الأولية يف جوانب التوعية الوقائية
والعالج مبا يقل�ص تكلفة الرعاية ال�صحية ويخفف
العبء على امل�ست�شفيات ،كما توا�صل الوزارة ا�ستكمال
جتهيزات تلك املراكز يف �ضوء ت�صنيفها يف «ثالث»
فئات ،وذل��ك ح�سب الكثافة ال�سكانية التي يخدمها
املركز ،بحيث يتوافر يف املراكز املرجعية خمتربات
و�أق�سام �أ�سنان ،كما مت حتديث قائمة الأدوية الأ�سا�سية
لتلك املراكز مبا فيها الأدوية اخلا�صة مبر�ض ال�سكري
وارتفاع �ضغط الدم.
ولفت رئي�س اللجنة �إىل جهود الوزارة لرعاية مر�ضى
ال�سكري ،فقال� :إن ال��وزارة ا�ستحدثت «ت�سعة ع�شر»
م��رك��ز ًا لرعاية مر�ضى ال�سكري ومكافحة ال�سمنة
مبختلف م�ن��اط��ق اململكة دعمتها ب�ستمائة و�ست
وع�شرين وظيفة يف ميزانية ع��ام 1431/1430ه����ـ،
كما تقوم الوزارة بحمالت توعوية حول �أ�ضرار زيادة
ال��وزن وال�سمنة و�أهمية التغذية ال�سليمة من خالل
�إدارات متخ�ص�صة وجهود مقننة يف هذه املجاالت،

وبا�ستخدام و�سائل التثقيف والتوعية والإعالم.
و�أو� �ض��ح �أن ال� ��وزارة ت�ق��وم ب�إن�شاء م��راك��ز للرعاية
ال�صحية الأولية بت�صاميم تنا�سب وظيفة هذا القطاع،
لتحل حمل املراكز امل�ست�أجرة التي كانت ت�شكل ٪81
من عدد املراكز ،ومعظمها غري منا�سب للغر�ض الذي
�أن�شئت من �أجله ،لذلك فقد طرحتها يف جمموعات
على خم�س م��راح��ل ،وق��د ت��واىل �إجن ��از الإن���ش��اءات
والتجهيزات وت��واف��ر ال �ك��وادر للغالبية العظمى من
هذه املراكز يف جميع املراحل الثالث الأوىل والعمل
متوا�صل لإكمال املرحلتني الأخريتني.
و�أ��ش��ار رئي�س اللجنة �إىل �أن هناك نق�ص ًا يف بع�ض
اجل��وان��ب يف جم��االت ال�صحة الوقائية والعالجية،
كما �أن هناك جهود ًا تبذل ملعاجلتها مدعومة بتوافر
الت�سهيالت املالية التي وفرتها ال��دول��ة مل�شروعات
الوزارة ،من خالل ما اعتمد لها يف امليزانية ،والدعم
الإ�ضايف من فائ�ض امليزانية كذلك.
ولفت د .احلازمي �إىل زي��ارة رئي�س جمل�س ال�شورى
يرافقه �أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة ،ور�ؤ�ساء
اللجان املتخ�ص�صة باملجل�س ل��وزارة ال�صحة بتاريخ
1433/2/29ه� �ـ وااللتقاء مبعايل الوزير والقيادات
ال�صحية بالوزارة ،حيث ات�ضحت فيها جوانب عديدة
من عمل الوزارة وجهودها يف جمال عملها.
واختتم عر�ض وجهة نظر اللجنة قائ ًال� :إن برامج
الت�شغيل ال��ذات��ي توفر م��رون��ة مالية و�إداري� ��ة متكن
م�ست�شفيات ال��وزارة من ا�ستقطاب الكفاءات وتوفري
م��ا ي�ل��زم م��ن جتهيزات ل��رف��ع ك�ف��اءة العمل وتقدمي
خ��دم��ة �أف �� �ض��ل مل��راج �ع��ي ت�ل��ك امل���س�ت���ش�ف�ي��ات ،وق��د
حولت ال ��وزارة «واح ��د ًا و�ستني» م�ست�شفى وم��رك��ز ًا
طبي ًا لهذا النظام من الت�شغيل ،وقد لوحظ اختيار
م�ست�شفيات ب�سعة «خم�سني» ��س��ري��ر ًا ،بينما تركت
م�ست�شفيات يف حمافظات كبرية م��ن ذوات ال�سعة
«مئة وخم�سني» �سرير ًا �أو �أكرث ،مع �أن تلك املحافظات
ت�ب�ع��د ك �ث�ي�ر ًا ع��ن �أق� ��رب م�ست�شفى م��رج �ع��ي ل�ه��ا،
بالإ�ضافة �إىل وجودها على طرقات حمورية للنقل
يف اململكة وا�ستقبالها لكثري من م�صابي احل��وادث.
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تحت القبة

ت�شمل �سن التوظيف واملف�صول لأ�سباب ت�أديبية واملكفوف اليد وا�ستعارة املوظفني وتقارير الأداء

المجلس ي��واف��ق على ت��ع��دي�لات ف��ي ن��ظ��ام ال��خ��دم��ة المدنية

وافق جمل�س ال�شورى على تعديل ت�سع مواد من نظام
اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م49/
وتاريخ 1397/7/10ه � �ـ ،و�إ�ضافة مادتني جديدتني
لهذا النظام ،وم��ن �أب��رز ه��ذه التعديالت ،رف��ع �سن
الدخول �إىل الوظيفة �إىل �سن  18عام ًا بد ًال من 17
ك�شرط للتعيني ،و�إلغاء �صالحية الوزير املخت�ص يف
منح الرتخي�ص للموظف احلكومي مبمار�سة مهنة
�أخ��رى وذل��ك وفق ًا للحكم امل��ادة التي متنع املوظف
من اجلمع بني وظيفتني وممار�سة مهنة �أخ��رى �إال
ملن تقت�ضي امل�صلحة العامة بالرتخي�ص لهم حلاجة
البالد �إىل مهنهم.
وت�ضمنت التعديالت منح اجلهات الإدارية يف الأجهزة
املختلفة �صالحية الإعالن مبا�شرة عن وظائفها بعد
اتفاق وزي��ر اخلدمة املدنية مع الوزير املخت�ص وفق
املقايي�س والإج ��راءات التي حتددها وزارة اخلدمة
املدنية� ،إىل جانب �إ�ضافة ن�ص يعطي احلق ل��وزارة
اخلدمة املدنية واجلهة الإداري��ة يف الإع�لان عن ما
يعادل وظائف املرتبة العا�شرة فما دون يف �سالمل
وروات��ب اخلدمة املدنية .وخف�ض املدة التي يجب �أن
ينتظرها املوظف املحكوم بال�سجن لي�سمح له بالعودة
لوظيفته �إىل �سنة واحدة فقط بد ًال من ثالث.
و�شملت التعديالت �أي�ض ًا تعديل تاريخ بداية حظر
تعيني املف�صول لأ��س�ب��اب ت�أديبية ليكون م��ن تاريخ
الف�صل الفعلي ولي�س من تاريخ ق��راره ،وقد خف�ضت
مدة العودة �إىل العمل �إىل �سنة بد ًال من ثالث �سنوات
املعمول بها حالي ًا� ،إىل جانب اقرتاح �أن يكون هناك
ا�ستثناء عند القيام بنقل من ي�شغل املرتبة  14فما
فوق داخل اجلهة .بحيث ي�صبح ذلك بقرار من الوزير
املخت�ص بد ًال من قرار جمل�س الوزراء� ،إال �أنه ا�شرتط
موافقة رئي�س جمل�س الوزراء.
كما �أج��رى املجل�س تعديالت على الف�صل اخلا�ص
ب��ال��روات��ب وال��ع�ل�اوات ،حيث �أ� �ض��اف �شرط ًا ب�ش�أن
املوظف املرقى ي�شدد على �أال تقل الزيادة التي يح�صل
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عليها يف راتبه عن مقدار العالوة املحددة للمرتبة
التي كان مثبت ًا عليها قبل الرتقية على املرتبة الأعلى،
وفيما يتعلق باملادة اخلا�صة ب�إعادة املوظف الذي ترك
اخلدمة �إىل وظيفة يف املرتبة نف�سها� ،أ�ضيف حلكمها
اجلديد «�إذا �أعيد املوظف �إىل وظيفة ذات مرتبة �أعلى
�أو �أدنى فيمنح راتب �أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة
التي كان ي�شغلها يف ال�سلم املطبق عليه ،ف�إذا كان راتبه
يزيد على راتب �آخر درجة يف مرتبة الوظيفة فيمنح
هذه الدرجة».
ً
وطالت التعديالت �أي�ضا ما يخ�ص املوظف املكفوف
اليد لي�صبح ن�ص امل��ادة «ي�صرف للموظف املكفوف
اليد ومن يف حكمه �أو املوقوف احتياطي ًا ن�صف �صايف
راتبه الأ�سا�سي ،ف ��إذا ب��رئ �أو عوقب بغري الف�صل
في�صرف ل��ه الن�صف الباقي م��ن رات�ب��ه الأ�سا�سي،
�أم��ا �إذا عوقب بالف�صل فال ي�ستعاد ما �صرف له»،
كما �أ�ضيفت فقرة جديدة ي�صرف مبوجبها للموظف
املوقوف يف حقوق خا�صة ن�صف �صايف راتبه الأ�سا�سي
ملدة ال تزيد على �سنتني ،ف�إذا عاد ملبا�شرة عمله قبل
انتهاء هذه املدة في�صرف له الن�صف الباقي من راتبه
الأ�سا�سي� ،أم��ا �إذا ا�ستمر �إيقافه فيطوى قيده وال
ي�صرف له الن�صف الباقي من راتبه.
و�أج��ازت التعديالت للجهة الإداري��ة �أن ت�ستعري للعمل
لديها �أحد موظفي الأجهزة ذوات ال�شخ�صية املعنوية
العامة �أو اخلا�صة �أو �أح��د موظفي احل�ك��وم��ات �أو
الهيئات �أو املنظمات الدولية على �أن حتدد الالئحة
قواعد الإع��ارة واال�ستعارة ،يف حني ا�ستبدلت عبارة
«�إع��داد تقارير دوري��ة عن كل موظف» ب�إعداد تقومي
وظ�ي�ف��ي ع�ن��ه وف��ق الئ �ح��ة ي���ص��دره��ا رئ�ي����س جمل�س
اخل��دم��ة امل��دن�ي��ة ،كما �أ��ض�ي��ف تعديل يتيح الإي �ف��اد
الداخلي للموظف عند احلاجة� ،أما ما يخ�ص املادتني
املقرتحتني لإ�ضافتهما يف النظام املعمول به حالي ًا،
فالأوىل تن�ص على �أن «ت�صنف وظائف البنود وحتديد
متطلبات �شغلها بقرار من جمل�س اخلدمة املدنية»،
فيما تن�ص الثانية على �أن «ت�سري �أحكام هذا النظام
على جميع املوظفني املدنيني الذين ي�شغلون وظائف
ثابتة يف امليزانية العامة للدولة ،وي�ستثنى من تطبيق
�أحكامه موظفو اجلهات الذين ت�سري يف �ش�أنهم �أنظمة
ولوائح خا�صة يف حدود ما تن�ص عليه تلك الأنظمة
واللوائح.
وكان املجل�س قد ا�ستمع �إىل وجهة نظر جلنة الإدارة
واملوارد الب�شرية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم
جتاه طلب تعديل امل��واد الت�سعة تالها رئي�س اللجنة

الدكتور حممد �آل ناجي؛ فقال� :إن املادة الرابعة تن�ص
على �أن العقوبة مرتتبة على جرم ارتكبه املوظف يتنافى
مع واجبات وظيفته ،ويخل بح�سن ا�ستقامته و�سلوكه،
والإعفاء من العقوبة �إجراء مبني على اعتبارات �أخرى
ال تنفي حقيقة ثبوت اجلرم وا�ستحقاق العقوبة .وحيث
�إن م��دة احلظر تبد�أ من
ت��اري��خ انتهاء العقوبة �أو
الإعفاء منها؛ ف�إن املعفي
م���ن ال��ع��ق��وب��ة �أو ج��زء
منها تنتهي م��دة احلظر
بالن�سبة ل��ه ق�ب��ل تنفيذ
ال�ع�ق��وب��ة ب�ح�ق��ه .ك�م��ا �أن
م�ضي �سنة على االنتهاء
من تنفيذ العقوبة والإعفاء د .حممد �آل ناجي
منها لي�س عقوبة؛ و�إمن��ا
هي فر�صة لإثبات حت�سن حال املوظف املف�صول من
اخلدمة ،و�إعطا�ؤه وقت ًا للإ�صالح ،وحتمله جانب ًا من
تبعات �سلوكه ،قبل احل�صول على الوظيفة احلكومية.
و�أ�ضاف د� .آل ناجي� :إن وظائف املرتبة الرابعة ع�شرة
فما فوق وظائف قيادية ،ومن املنا�سب �أن تكون عملية
�شغلها على م�ستوى جمل�س الوزراء.
وقال� :إن تعديل املادة «ال�سابعة» ي�أتي ا�ستجابة لكرثة
الوظائف ،وتعدد الأجهزة احلكومية ،والتوجه ملنح
الأج �ه��زة احلكومية م��رون��ة يف الإج� ��راءات والتحول
نحو الالمركزية يف �إجراء امل�سابقات الوظيفية .كما
�أن بقاء عجز امل��ادة «ال�سابعة»؛ �سي�ضمن �أن تكون
املقايي�س والإج��راءات �صادرة عن جهة واحدة معنية
بتحقيق العدالة بني املتقدمني ل�شغل الوظائف وبني
متطلبات الوظائف املتماثلة يف الأجهزة احلكومية.
فالتعديل الذي جرى على هذه املادة متوازن؛ بحيث
ي�أخذ باملركزية يف بع�ض جوانبه مثل و�ضع املقايي�س،
بينما ي�أخذ بالالمركزية يف جوانب التنفيذ.
وق��ال� :إن ال�سماح للموظف ال�ع��ام مبمار�سة العمل
احل��ر دون قيد �أو �شرط ينعك�س ب�شكل �سلبي على
�أداء امل��وظ��ف مل �ه��ام وظ�ي�ف�ت��ه؛ ن �ظ��ر ًا لأن ممار�سة
املهنة احل��رة من قبل املوظف �ست�أخذ منه وقت ًا هو
يف الأ�صل خم�ص�ص لأداء مهام وظيفته احلكومية،
وه��ذا من �ش�أنه �أن ي�سهم يف زي��ادة م�شكلة الت�سيب
الوظيفي ،وت��دين �إنتاجية امل��وظ��ف على نحو يلحق
�ضرر ًا بامل�صلحة العامة.لذا ،من املنا�سب �ضبط الأمر
من خ�لال الئحة ي�صدرها جمل�س اخلدمة املدنية.

ل��م��ؤس��س��ة ال���م���وان���ئ وت���وس���ع���ة ال���م���وان���ئ ال��ب��دي��ل��ة

طالب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى باال�ستعانة
وا�ستطالع ر�أي من ي�ستفيد من خدمات
امل��وان��ئ للتعرف على م�لاءم��ة جاهزية
املوانئ لتقدمي خدماتها ،ودعوا �إىل تطوير
بع�ض املوانئ مثل ميناء القنفذة ،وت�ساءلوا
ع��ن املق�صود باخل�صخ�صة ال ��واردة يف
تقرير امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ واختلفوا
حول منحها �صالحيات �أو�سع .جاء ذلك
خ�لال جل�سة املجل�س ال�ت��ي ع�ق��دت يوم
1433/5/17ه � � �ـ برئا�سة م�ع��ايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
ب��ن �إب��راه �ي��م �آل ال���ش�ي��خ ،ح�ي��ث ا�ستمع
املجل�س �إىل تقرير جلنة النقل واالت�صاالت
وتقنية املعلومات ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي
للم�ؤ�س�سة العامة للموانئ للعام امل��ايل
1432/1431ه� � �ـ ،ت�لاه ال��دك�ت��ور في�صل
طاهر ،وا�ستهل �أحد الأع�ضاء املداخالت
مبنح جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة مزيد من
ال�صالحيات والأدوار الكبرية ،ال�سيما �أنه
مع �إعطاء املزيد والأدوار الكبرية للمجل�س
تنتفي ال�صعوبات وامل �ع��وق��ات امل��ذك��ورة
يف التقرير ،كذلك يح�سن الإب �ق��اء على
نظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية،
وذل��ك ال�ستمرار رب��ط امل�ؤ�س�سة بالقطاع
احلكومي.
وق� ��ال ع���ض��و �آخ� ��ر :ي�ن�ب�غ��ي اال��س�ت�ع��ان��ة
وا�ستطالع ر�أي من ي�ستفيد من خدمات
امل ��وان ��ئ وذل� ��ك ل�ل�ت�ع��رف ع �ل��ى م�لاءم��ة
ج��اه��زي��ة امل ��وان ��ئ وق��درت �ه��ا يف ت�ق��دمي
خدماتها ،وكذلك يح�سن مقارنة امل�ؤ�شرات
املذكورة يف التقرير من متو�سط �إنتاجية
الرافعة ال��واح��دة ،وتكلفة مناولة الطن،
ون�صيب العامل من كمية الب�ضائع املناولة،
ومتو�سطات بقاء ال�سفن على الر�صيف مع
م�ؤ�شرات موانئ دولية مميزة؛ للتعرف
على مواطن الق�صور والقوة يف الأداء يف
�أي من امل�ؤ�شرات حتى يت�سنى معاجلتها
ورفع كفاءة موانئ اململكة.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن ميناء القنفذة
على البحر الأحمر يعد من املوانئ املهمة
خل��دم��ة م�ن��اط��ق ج�غ��راف�ي��ة م�ه�م��ة .ل��ذا،
يح�سن باللجنة بحث �إمكانية تطويره

واال�ستفادة منه يف فك االختناق يف املوانئ
الأخرى املزدحمة ،وخ�صو�ص ًا ميناء جدة
الإ�سالمي.
و�أ��ش��ار �أح��د الأع�ضاء �إىل �أن امل�ؤ�س�سة
�أدرج ��ت يف التقرير ع��دد ًا م��ن العوائق،
ح�ي��ث ج ��اءت حم��دودي��ة ال���ص�لاح�ي��ة يف
تعديل الأج���ور ال�ت��ي ال تتم �إال مبوافقة
وزارة املالية �أح��د ه��ذه ال�ع��وائ��ق .وق��ال:
�إن امل�ؤ�س�سة �أ�شارت �إىل ما يواجهها من
تقييد عند تطبيق نظام امل�شرتيات على
عقود اخل�صخ�صة� ،إذ يفتقد هذا النظام
املرونة يف عر�ض اال�شرتاطات وااللتزامات
التعاقدية؛ ومل يكن للجنة �أي ر�أي ب�ش�أن
ه��ذا امل��و��ض��وع ،وك��ذل��ك احل��ال بالن�سبة
للقيود ال�ت��ي تفر�ضها �أن�ظ�م��ة اخل��دم��ة
املدنية التي حترم امل�ؤ�س�سة من ا�ستقطاب
ال �ك �ف��اءات امل �م �ي��زة يف �أع��م��ال امل��وان��ئ
املتخ�ص�صة ،ال�سيما التي ال تتوافر يف
ال�سوق ال�سعودي وهذان الأمران ال يقالن
�أهمية ع��ن ال�صالحية املطلوبة لتعديل
الأجور ،فحبذا لو �أن اللجنة عاجلت هذين
املعوقني.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن اخل�صخ�صة
ال � � ��واردة يف ت �ق��ري��ر امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال تعد
خ�صخ�صة كاملة للم�ؤ�س�سة؛ و�إمن��ا هي
خ�صخ�صة عقود .وت�ساءل عن املراد بها.
ومتنى �أن ال تكون القطاعات ال�صناعية
حتت مظلة نظام اخلدمة املدنية ،لأن ذلك
يكون �سبب ًا يف ت�سرب الكثري من الكفاءات
�إىل ال�شركات يف القطاع اخلا�ص .وطالب
ب�إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سة بو�ضع �إدارة �شاملة،
و�إعطاء مزيد من ال�صالحيات ل�ل�إدارة،
والتحرر من القيود احلكومية �إىل نظام
خ�صخ�صة وا�ضح.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن الر�سوم التي
تتقا�ضاها امل�ؤ�س�سة على �أعمالها قبل
ر�سوم الب�ضائع غري القابلة للنقل الآيل
ور� �س��وم م��دة ال�ت�خ��زي��ن .وط�ل��ب تو�ضيح
ذلك ومعرفة مدى مالءمتها مع املوانئ
الإقليمية.
وع � َّد ع�ضو �آخ��ر قطاع امل��وان��ئ من �أهم
عنا�صر النمو االقت�صادي وي �ت�لاءم مع

توجهات الدولة وطموحاتها ،وق��ال :على
الرغم من �أهمية تو�سعة املوانئ احلديثة
�إال �أن التو�صيات التي تو�صلت �إليها اللجنة
مل تن�ص على تو�سعة امل��وان��ئ البديلة،
ال�سيما تلك التي تعد بدي ًال �إ�سرتاتيجي ًا،
مثل ميناء الوجه ،والقنفذة ،وغريها من
امل��وان��ئ ال�صغرية التي ينبغي للم�ؤ�س�سة
االه�ت�م��ام بها خلدمة املناطق يف و�سط
اململكة وجنوبها.
و�أو�ضح �أحد الأع�ضاء �أن النظام احلايل
يعطي جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة �صالحيات
ال حدود لها ،والفقرة «الرابعة» منه تن�ص
على �إ� �ص��دار ال�ل��وائ��ح امل��ال�ي��ة للم�ؤ�س�سة
باالتفاق مع وزارة املالية ،كما �أن جمل�س
الإدارة واجلهات املتخ�ص�صة تعمل على
حتقيق الأه � ��داف امل��ر��س��وم��ة يف خطط
التنمية يف هذا ال�ش�أن.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن الأ�سباب التي
�أدت �إىل قلة احل��رك��ة يف بع�ض موانئ
امل �م �ل �ك��ة ،م �ث��ل :م� ��واينء � �ض �ب��ا ،وي�ن�ب��ع،
وج �ي��زان .وم��اذا مت ب�ش�أن ميناء مدينة
امللك عبداهلل االقت�صادية؟ وملاذا مل يذكر
امليناء يف التقرير؟ وه��ل يتبع امل�ؤ�س�سة
العامة للموانئ؟
والحظ �أحد الأع�ضاء �أن موانئ اململكة مل
ُي�ستفد منها يف النقل ب�شكل عام ،ال�سيما
يف ظ��ل وج��ود �صعوبات يف حركة النقل
ال�بري��ة واجل��وي��ة ،ور�أى �أن خ�صخ�صة
املوانئ ال ت�سهم يف تفعيلها وجناحها يف
اململكة.
ول �ف��ت �أح� ��د الأع �� �ض��اء �إىل م��ا ورد يف
�إج��اب��ات املندوبني م��ن �أن �إن�شاء ميناء
جديد يف (�سلوى) ي�شكل عبئ ًا �إ�ضافي ًا
على امل�ؤ�س�سة ،و�أن هناك درا�سة بتحويل
ميناء (العقري) �إىل ميناء �صناعي بينما
ذكر نف�س املندوبني �أن ال�ساحل ال�شرقي
ت��وج��د ب��ه ع ��دة م��وان��ئ ت�ف��ي ب��ال�غ��ر���ض،
وت���س��اءل :مل��اذا ين�ش�أ ميناء ج��دي��د وهو
ي�شكل عبئ ًا �إ�ضافي ًا على امل�ؤ�س�سة؟ وهل
هناك عالقة بني موانئ املدن االقت�صادية
وامل�ؤ�س�سة العامة للموانئ؟ وما هو تعريف
امليناء ال�سياحي ،وهل هو تابع للم�ؤ�س�سة؟
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ت��وف��ي��ر ال��ب��ن��ى
ال����ت����ح����ت����ي����ة
ألراض��ي المنح
لفت �أحد �أع�ضاء جمل�س
ال �� �ش��ورى �إىل �أن� ��ه من
احل�ل��ول املنا�سبة لأزم��ة
الإ� � �س � �ك� ��ان ال��ن��ظ��ر يف
�أرا�ضي املنح املقدمة من
قبل احلكومة وذلك من
خ�لال ت��وف�ير اخل��دم��ات
ال� ��� �ض ��روري ��ة لأرا�� �ض ��ي
املنح ،من الكهرباء واملاء
وال �ه��ات��ف وغ�يره��ا ،من
�أج��ل فك �أزم��ة الإ�سكان
والتحفيز للبناء يف تلك
الأرا�ضي .وقال� :إنه من
امل�ستح�سن تخ�صي�ص
جزء من املبالغ املوجودة
التي ر��ص��دت للإ�سكان
وق� � ��دره� � ��ا «م� ��ائ � �ت� ��ان
وخ�م���س��ون م�ل�ي��ار» ري��ال
�أو مبالغ �إ�ضافية لبناء
ال �ب �ن��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة لتلك
الأرا��� �ض� ��ي م ��ن �شبكة
ط��رق وك �ه��رب��اء وجميع
اخل� ��دم� ��ات الأخ � � ��رى،
كذلك يح�سن الإ� �س��راع
يف �إق� � � � � ��رار ال� ��ره� ��ن
العقاري ،وزي��ادة الدعم
ل �ل �� �ص �ن��دوق ال �ع �ق��اري،
ودع��م ال�ق�ط��اع اخلا�ص
ب� ��إي� �ج ��اد ال�ت���س�ه�ي�لات
ل �ب �ن��اء ال� ��وح� ��دات عن
ط ��ري ��ق ال ��دع ��م امل ��ايل
م � ��ن ق� �ب���ل احل� �ك ��وم ��ة
بقر�ض مي�سر ،كل هذا
�سي�سهم يف ح��ل م�شكلة
الإ�� �س� �ك ��ان ت��دري �ج �ي � ًا.
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تحت القبة

بحوث الرئا�سة العامة للبحوث والإفتاء  9فقط

«م������ك������ت������ب ال����������ط�����ل����اق» إل�����������ى م������ح������اك������م األح�������������وال
ال�����ش�����خ�����ص�����ي�����ة وم�������ط�������ال�������ب�������ات ب���������ف���������روع ج������دي������دة

ت�ساءل �أع�ضاء جمل�س ال�شورى عن توفر وظائف �شاغرة
بالرئا�سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مع احلاجة
لتعيني موظفني وطالبوا بتحويل مكتب الطالق ومهامه
�إىل حماكم الأح��وال ال�شخ�صية بعد تفعيلها ،ولفتوا
�إىل �أهمية معرفة ما مت بخ�صو�ص ق��رارات جمل�س
ال�شورى ال�سابقة املتعلقة بالرئا�سة ،و�إىل قلة عدد
البحوث ال�صادرة من الرئا�سة والتي و�صلت �إىل ت�سعة
فقط .جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1433/5/10ه �ـ برئا�سة نائب رئي�س املجل�س الدكتور
حممد اجلفري ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي
للرئا�سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام املايل
1432/1431هـ ،تالها رئي�س اللجنة الدكتور �إبراهيم
الرباهيم ،وقد ت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن �سبب تراجع
الرئا�سة يف البحوث العلمية التي متثل  %10فقط،
ور�أى �أن يقت�صر ا�سم الرئا�سة على الإفتاء فقط ،و�أن
تقوم املجامع الفقهية بالبحوث العلمية.
والحظ ع�ضو �آخر عدم ا�ستدعاء اللجنة مندوبني من
الرئا�سة ،بينما هناك م�شروعات يف الرئا�سة حتتاج
�إىل مزيد من التو�ضيح ،وبخا�صة م�شروع �إن�شاء موقع
الرئا�سة على ال�شبكة املعلوماتية.
واقرتح ع�ضو �آخر حتويل مكتب الطالق ومهامه �إىل
حم��اك��م الأح���وال ال�شخ�صية ،و�إ� �ص�لاح ذات البني
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ور�أى �أح ��د الأع �� �ض��اء � �ض��رورة �أن ت��واك��ب الفتوى
بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن الرتكيز على الفتوى يف الرئا�سة امل�ستجدات واملتغريات التي ظهرت يف املجتمع ،و�أن
العامة للبحوث العلمية والإف �ت��اء مل يعد ه��و الأم��ر تتح�س�س معاناة املواطنني والأ�ضرار التي تلحق بهم،
اجلوهري ولعل املهم يف هذه املرحلة هو الدعوة .وقال:
�إن هناك ترجمات تتعلق بالدين الإ�سالمي �صادرة من
اململكة غري دقيقة وم�شوهة يف بع�ض احلاالت .لذا من
الأن�سب �أن تلتفت الرئا�سة �إىل جانب الدعوة خارج
اململكة وال تقت�صر على �أمور جزئية تتعلق بالفتوى التي
تقوم التقنية احلديثة بدور مهم يف �سبيلها.
وطالب �آخر بتو�سع كبري يف فروع الرئا�سة ومواقعها ويف
�أجهزتها وجتهيزاتها ،وقال� :إن ذلك يتطلب تطوير ًا
د� .إبراهيم الرباهيم
�شام ًال يف نظمها وبراجمها ويف �آلياتها وو�سائلها ،حتى
تتمكن من تلبية حاجات النا�س يف الداخل واخلارج ،و�أن تبحث لهم عن حلول �شرعية �ضمن �إطار ال�شريعة
وي�سهل على كل حمتاج التوا�صل معها والو�صول �إليها ال�سمحاء .م�شري ًا �إىل ال�ضرر الكبري على املواطنني
فتكون – ب�إذن اهلل� -آمنة من ال�ضالل ،وحامي ًة من نتيجة احتكار الأرا�ضي والتحكم يف �أ�سعارها ،مما �أدى
الفنت ولقطع الطريق على �أن�صاف املتعلمني وجهال �إىل �أزمة �سكنية وا�ضحة و�صعوبة يف ح�صول املواطن
القنوات ودعاة الفنت وال�ضالل .ومن املنا�سب �إعادة على قطعة �أر�ض .لذا ف�إن تنظيم عملية جباية الزكاة
النظر يف �أمر الفتوى من حيث �إ�صدار نظام لها ،وتعيني على هذا الن�شاط �أ�صبح �ضرورة ملحة تتطلبها املرحلة
مئات املفتني متفرغني ومتعاونني ،والإفادة يف ذلك من احلالية حلل الأزمة القائمة ورفع ال�ضرر عن املواطنني
الق�ضاة و�أ�ساتذة اجلامعات وربطهم باللجنة الدائمة واحل��د من االحتكار ،فمن املهم ج��د ًا �إ��ص��دار فتوى
للإفتاء لتكون مرجع ًا لهم يرجعون �إليها يف ما ي�شكل جديدة تراعي الظروف وامل�ستجدات احلالية ،وت�ؤيد
عليهم وت�ضع لهم القواعد وال�ضوابط .ومل��اذا ال يتم قيام م�صلحة الزكاة والدخل بجباية زكاة الأرا�ضي
تطوير الهيئة ب�إ�صدار نظام جديد لها يو�سع �أعمالها ،ب�صورة �سنوية.
ويكثف ح�ضورها وي �ط��ور �آل�ي��ات�ه��ا وي��رت�ف��ع ب��أدائ�ه��ا ولفت ع�ضو �آخر �إىل �أن من �أعظم مزايا دين الإ�سالم
وفعاليتها ،كتنظيم امل�ؤمترات واللقاءات والتوا�صل مع هو ال�سعة وال�شمول و�صالحية هذا الدين لكل زمان
املجامع العلمية ودور الفتوى الإ�سالمية ،وفتح املجال وم�ك��ان ،وم��ن �أك�ثر ما يتيح ه��ذه ال�سعة يف دي��ن اهلل
عز وجل هو �أن الإ�سالم �أف�سح جم��ا ًال لالختالف يف
لطلبة العلم يف ح�ضور ما ينا�سب من جل�ساتها؟
وت�ساءل ع�ضو �آخر عن �إمكانية تفعيل املجمع الفقهي الق�ضايا الفنية التي لي�س هناك �أدل��ة قطعية يقينية
ال�سعودي يف الرئا�سة «البحوث العلمية»؟ فقد ن�ص عليها ،بل هناك من الأحكام ال�شرعية ما �أنيطت �أ� ً
صال
الأمر امللكي الكرمي على مدى احلاجة لهذا التطوير بامل�صالح واملفا�سد وخا�ضعة الجتهاد الفقهاء ،وتغري
االجتهاد من زمن �إىل زمن حقيقة ،وال نعرف دين ًا
و�أكد عليه.
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دع����م ال���م���زارع���ي���ن ضد
ال��س��ي��اس��ات ال���زراع���ي���ة
الجديدة
من الأدي��ان �أث��اب على اخلط�أ كما فعل
دين الإ�سالم ،فالنبي – عليه ال�صالة
وال�سالم -يقول�« :إذا اجتهد احلاكم
ف�أ�صاب فله �أجران ،و�إذا اجتهد ف�أخط�أ
فله �أج��ر» ف�أثاب حتى على اخلط�أ ،حث ًا
على االج�ت�ه��اد وح�ث� ًا على قبول ال��ر�أي
الآخر ولو كان خط�أ ما دام �أنه مبني على
اجتهاد معترب لأهل العلم ،ولذلك �أجمع
�أهل العلم على عدم جواز �إنكار اخلالف
املعترب .واململكة العربية ال�سعودية من
مكانتها الإ�سالمية التي حتتل قلب العامل
الإ�سالمي ال �شك �أنها تقوم بدور ريادي
وقيادي يف الأمة الإ�سالمية ،وال ميكن �أن
تقوم بهذا الدور �إذا قيدت االجتهادات
ب���ر�أي واح ��د �أو اج�ت�ه��اد واح ��د و�أل�غ��ت
االخ�ت�لاف��ات املعتربة لفقهاء امل�سلمني
وعلماء امل�سلمني خا�صة ال�سابقني.
وت �� �س��اءل بع�ض الأع �� �ض��اء ع��ن ت��راج��ع
البحوث يف الرئا�سة ،حيث �أظهر التقرير
�أن الرئا�سة �أع��دت  27بحث ًا يف ال�سنة
ال�سابقة للتقرير ،وتناق�ص العدد �إىل 9
بحوث ،وقد يكون العدد لي�س بال�ضرورة
م�ؤ�شر ًا للنق�ص بقدر ما هو يف مقابل
نوعية البحوث .وقال �أحد الأع�ضاء� :إن
التقرير يعد تقرير ًا خمت�صر ًا جلهاز مهم
يف الدولة التي تتبو�أ مكانة عاملية رفيعة
يف نفو�س كل امل�سلمني ،وه��ذا ما يعطي
ك�م��ال الثقة بالو�سطية ال�ت��ي تنتهجها
ه��ذه ال �ب�لاد ،ال �ت��ي تتنامى ال�ث�ق��ة بها
والتحاكم �إليها انطالق ًا مما ي�صدر عن
اململكة يف كل املحافل الدولية من�سجم ًا

مع تعاليم الدين التي ترتجمها فتاوى
كبار العلماء .ومواكبة الرئا�سة العامة
للبحوث والإفتاء للم�ستجدات التي جتد
يف �شرعنا ما يتعامل معها لكونه الدين
ال�سماوي ال�صالح لكل زم��ان ومكان،
ومن ذلك ح�ضور الرئا�سة الفاعل على
�شبكة الإنرتنت ،وتنويع لغات اخلطاب
والرتجمة ،وهذا جمهود م�شكور ل�سماحة
امل �ف �ت��ي ولأ� �ص �ح��اب ال�ف���ض�ي�ل��ة وجميع
ال�ع��ام�ل�ين يف ال��رئ��ا��س��ة .وه ��ذا يدعونا
جميع ًا لدعم الرئا�سة وفق ًا ملا �أو�صت به
اللجنة من �إيجاد هيكل تنظيمي طموح
وواعد يواكب امل�ستجدات .ويتما�شى مع
الطموحات ،ويتيح الفر�صة بجلب العديد
من الكفاءات ال�شرعية والفنية ،وكذلك
افتتاح العديد من الفروع التي حتتاجها
البالد ،و�أي�ض ًا دعم البحوث العلمية فهي
من �أه��م ما يفيد �أع�ضاء الهيئة ملعرفة
اجلديد والتعامل معه.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �ضرورة الت�أكيد
على �أهمية امل��واق��ع الإلكرتونية ومنها
م��وق��ع الرئا�سة على �شبكة الإن�ترن��ت،
حيث �أ�صبحت عملية التوا�صل عن طريق
التقنية احلديثة �ضرورة حتمية لأي قطاع
حكومي �أو خا�ص ،وموقع الرئا�سة على
�شبكة الإنرتنت ي�ضم فتاوى عديدة تت�سم
بالو�سطية واالتزان ومنها فتاوى ل�سماحة
ال�شيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه اهلل-
وعلى الرئا�سة احلر�ص على التحديث
والتطوير امل�ستمر لهذا املوقع.

ط��ال��ب ع�ضو جمل�س ال���ش��ورى الأ��س�ت��اذ حمد
ب��ن دع �ي��ج بتفعيل مقت�ضى ال �ف �ق��رة  14من
ق��رار جمل�س ال��وزراء املوقر رقم  335وتاريخ
1428/9/9ه �ـ والتي تق�ضي بـ«النظر يف و�ضع
املزارعني وامل�ستثمرين يف القطاع الزراعي يف
حالة ت�أثرهم بال�سيا�سات الزراعية اجلديدة».
وقال :لقد ترتب على تطبيق ذلك القرار �إحلاق
�أ�ضرار مادية كبرية على منتجي القمح ،حيث
ج��اء «بتوقف ال��دول��ة عن �شراء القمح املنتج
حملي ًا تدريجي ًا يف مدة �أق�صاها ثمان �سنوات
مبعدل �سنوي ( »)12.5مما جعلهم يتوقفون
عن الإنتاج بن�سبة �أعلى من امل�ستهدف املحدد
يف القرار لعدة �أ�سباب منها �ض�آلة �سعر الكيلو
املنتج الذي يتم به ال�شراء (ريال واحد للكيلو
جرام).
و�أ�ضاف� :إن ا�ستمرار الو�ضع على ما هو عليه
ح ّول فئة منتجة �إىل فئة عاطلة مما يزيد من
م�شكلة الفقر والبطالة �إذا ما و�ضعنا يف االعتبار
�أن املزارعني مثقلون بالديون للبنك الزراعي
وغ�يره نتيجة ارتفاع املدخالت الزراعية من
معدات وبذور و�أ�سمدة وعمالة وغري ذلك.
و�أو�� �ض ��ح �أن� ��ه ت��رت��ب ع �ل��ى ه ��ذه ال���س�ي��ا��س��ات
ال��زراع �ي��ة اجل��دي��دة ح�صول ت��راج��ع ملحوظ
يف ن�شاط �صندوق التنمية الزراعية مقارنة
م��ع الن�شاط التنموي امل�لاح��ظ يف الن�شاط
االقت�صادي ال�سعودي �أي بكامل قطاعاته .كما
�أو�ضح ذلك تقرير ال�صندوق نف�سه ولي�س من
العدل والإن�صاف �أن ي�سارع �إىل تطبيق فقرة
واح��دة من ق��رار يحوي ( )21فقرة ويتباط�أ
يف تطبيق الفقرات الأخرى التي تراعي �أحوال
ال�ن��ا���س وت�ع��ال��ج م��ا يلحق ب�ه��م م��ن �أ� �ض��رار.
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إتجاهات

«غابية» متناقصة..

رغمكلالمظالم..؟!

د.
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�صدقة يحيى فا�ضـــل *

�إن الدار�س واملت�أمل املتعمق للعالقات الدولية
تلفت ن �ظ��ره – وال ��ش��ك – ال�ك�ث�ير ج ��د ًا من
«خ�صائ�ص» هذه العالقات ،على مر الع�صور.
ومن ذلك ما ينتج عنها من «مظامل» �شتى...
ت�ل�ح��ق مب�لاي�ين ال �ن��ا���س .ومي �ك �ن��ه �أن يعقد
«مقارنات»  ....بني « مراحل» زمنية خمتلفة
معينة ،مرت بها هذه العالقات ،منذ �أن وجدت
« ال��دول» ،وحتى الوقت احلا�ضر .والثابت �أن
الب�شر ا�ستغرقوا وقت ًا طوي ًال ج��د ًا يف �سبيل
«التح�ضر»  ....واالنتقال من احلياة «الوح�شية»
(حياة الغاب وال�ب��داوة) �إىل احلياة امل�ستقرة
واملتمدنة ،والع�صرية .وقد تطلب ذلك مئات
�آالف ال�سنني ....لينتقل الإن���س��ان م��ن ع�صر
ال�ك�ه��وف واالل �ت �ق��اط� ،إىل ع�صر اال��س�ت�ق��رار
وع�صر ناطحات ال�سحاب والطائرات النفاثة،
والإنرتنت ،وال�صواريخ العابرة للقارات ....الخ.
ويف ميدان العالقات الدولية ،حتول الإن�سان
م��ن « ف��و��ض��ى» كاملة  ....حيث ال رق�ي��ب وال
ح�سيب ،وال مرجعية عليا ،وكل يعمل ما ي�شاء
وما تتيح له قدرته عمله دون �أدن��ى حما�سبة،
�أو حتى ا�ستنكار � -إىل ع�صر «ميثاق الأمم
امل�ت�ح��دة» ،وبقية ق��وان�ين «ال�شرعية الدولية»
امل�ع��روف��ة ،وال�ت��ي ي�سخر منها الكثري ،خا�صة
�أولئك الذين يعاي�شون مظامل دولية معروفة.
وكثري ًا ما يطرح البع�ض – وخا�صة املهتمون
ب�سري ه��ذه العالقات ،ومتابعتها ،وم��ا يجري
على �ساحتها من «عجائب» – كما يرى البع�ض
– «وحقائق» – كما يرى البع�ض الآخر� ،س�ؤا ًال
م�ل�ح� ًا ....ي�ستحق املناق�شة وال �ت ��أم��ل .وذل��ك
ال �� �س ��ؤال ه��و :ه��ل ت �ط��ورت طبيعة «ال�ع�لاق��ات
ال��دول��ي��ة» (م �ن��ذ امل��ا� �ض��ي ح�ت��ى الآن) نحو
الأح�سن والأف�ضل – من الناحيتني املو�ضوعية

والإن�سانية� ،أم العك�س؟!
ومبدئي ًا� ،أقول� :إن اجلواب ال�صحيح على هذا
الت�سا�ؤل الكبري هو ب��الإي�ج��اب .....نعم ،لقد
حت�سنت طبيعة العالقات الدولية ،من الناحيتني
املو�ضوعية والإن�سانية – عن ذي قبل ...رغم كل
ما نعرفه عن هذه العالقات من :فو�ضى ومعايري
م��زدوج��ة وظلم وع� ��دوان ....ميار�س يف �شتى
�أرجاء الأر�ض .بل �إنني �أكاد اجزم� :أن «طبيعة»
العالقات الدولية ،يف الوقت احلا�ضر ،قد بلغت
�أف�ضل حاالتها – م��ن الناحيتني املو�ضوعية
والإن�سانية – حتى الآن ،مقارنة ب�أغلب الفرتات
الزمنية ال�سابقة.
لعلي من �أكرث امل�ستاءين من «طبيعة» العالقات
الدولية احلالية ،ومن النظام العاملي الراهن....
انطالق ًا من� :إمي��ان را�سخ ب��أن هذه العالقات
ميكن �أن تكون �أف�ضل – مبراحل – مما هي
عليه الآن �....إذا خل�صت ال �ن��واي��ا ...و�أيقن
اجلميع �أن «ال�سالم ال�ع��ادل وال�شامل» ه��و –
بالت�أكيد – مل�صلحة كل الب�شر ،ول�صالح الكرة
الأر�ضية التي ي�سكنونها.
ورغم هذا اال�ستياء� ،إال �أن من الإن�صاف ذكر
هذه احلقائق ،املثبتة يف �سجل التاريخ الإن�ساين
احلقيقي ،والتي كثري ًا ما يتغافل البع�ض عنها،
�أو ال تطر�أ على بالهم .عندما نقر�أ – مبو�ضوعية
– «تاريخ» العالقات الدولية ،وتطورها ،منذ �أن
ظهرت «الدول»� ،أو بعد ذلك ،ف�إن «اال�ستنتاج»
العام ال��ذي �سنخرج به من ه��ذه ال�ق��راءة هو:
�أن طبيعة ه��ذه ال�ع�لاق��ات ق��د حت�سنت – من
الناحيتني املو�ضوعية والإن�سانية – مع مرور
الزمن ،و�أن ذلك التح�سن قد ت�سارع منذ عام
1945م ،وحتى الآن ....وهي الفرتة التي ي�شار
�إليها بـ «فرتة العجائب املده�شة».
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لقد �شهد ال�ع��امل يف ه��ذه الفرتة
ت� ��� �س ��ارع� � ًا ه� ��ائ �ل� ًا يف ت� �ط ��وره
احل �� �ض��اري  -امل� ��ادي وال�ف�ك��ري
 مل ي�سجل ال �ت��اري��خ الب�شريمثي ًال ل��ه م��ن ق�ب��ل .وجت�ل��ى ذلك
يف :ت �� �ص��اع��د ال �ت �ق��دم التقني
والعلمي مبتواليات هند�سية غري م�سبوقة.
وان�صب ج��زء كبري من ذل��ك التقدم على
و�سائل املوا�صالت واالت�صاالت ،و�سائر فنون
احلياة .فا�ستحدثت خمرتعات ....مل يكن
معظمها حتى يف نطاق خيال و�أحالم الب�شر
ال�سابقني.
ومل تقت�صر �إجن� ��ازات ه��ذه ال �ف�ترة –
املده�شة ،واملف�صلية حق ًا – على املجاالت
االقت�صادية واالجتماعية والأمنية والتقنية،
بجوانبها املتعددة واملتداخلة ،ب��ل �شملت
امل �ج��ال «ال�سيا�سي» �أي �� �ض � ًا ....ففي هذه

الفرتة �صدر «ميثاق الأمم املتحدة» (د�ستور
العالقات الدولية احل��ايل) ووثيقة «حقوق
الإن���س��ان» ....وغريها .ونظمت التعامالت
الدولية ،ب�شكل مل ي�سبق له مثيل من قبل،
ومب�ضمون جتاوز – مبراحل – ما ي�سمى بـ
« اتفاقية و�ستفاليا « ،املربمة �سنة  1648م.
ووق�ع��ت م�ئ��ات االت�ف��اق�ي��ات وامل�ع��اه��دات
الدولية ،املت�ضمنة التزام ًا – على ال��دول
– بال�سعي لتحقيق حد �أدنى من «العدالة»
الدولية والإن�سانية .وو�ضعت النظم واللوائح
املنظمة ل�سري العالقات الدولية ،نحو ال�سلم،
ونبذ احل��روب ،وح��ل ال�صراعات بالطرق

ال���س�ل�م�ي��ة ....وك��ذل��ك
ات� �ف ��اق� �ي ��ات ال��ت��ع��اون
الدويل ال�شامل ،يف كل
امل �ج��االت ،مما �أ�صبح
معروف ًا.
ويف ه � ��ذه ال� �ف�ت�رة
�أي���ض��ا ر� �س��خ االع�ت�ق��اد
بالدميقراطية ،وكونها
البديل للديكتاتورية.
ف� � ��أ�� � �ص� � �ب�� ��ح «امل� � � ��د
الدميقراطي» عاملي ًا....
ي�شمل كل �أنحاء العامل
– تقريب ًا .وا�ستقر–
ب�صفة عامة – االعرتاف باحلدود الدولية،
و�ضرورة احرتامها ،ولو ك��أداة �إداري��ة ،وما
�إىل ذلك من مبادئ معروفة ،ن�ص عليها
ميثاق الأمم املتحدة وغريه ،من املعاهدات
واالت�ف��اق��ات الدولية املختلفة ،التي يطول
حتى جم��رد تعديد �أه�م�ه��ا ....والتي ي�شار
�إليها جمتمعة بـ « ال�شرعية الدولية «....
و�أ�صبح هناك « ر�أي عاملي ايجابي»،
ي�ضغط اللتزام الدول باملعاهدات والقوانني
ال��دول��ي��ة ،وي �ق��ف � �ض��د جت�� ��اوزات ال ��دول
ل�ه��ذه ال �ق��وان�ين� .إذ يرف�ض اخل ��روج على
«ال�شرعية الدولية» ،بكل ما لديه من و�سائل
التعبري والإك � ��راه .ون�ت��ج ع��ن ك��ل ذل��ك �أن
تراجعت �سيادة «قانون الغاب» يف ال�ساحة
ال��دول �ي��ة ....و�أ��ض�ح��ت ه��ذه ال�ساحة اقل
«غابية» � -إن �صح التعبري -من ال�سابق.
ولكن «الغابية» مازالت م�ستحكمة ....بدليل
تواجد «اال�ستعمار اجلديد» بقوة ،يف الوقت
احلا�ضر .ولهذا احلديث �صلة ،ب�إذن اهلل.
* ع�ضو جمل�س ال�شورى
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تحـقـيـق

تناول الدواء سالح ذو حدين..

االستعمال العشوائي ل�لأدوي��ة خطر
مجهول ال تحمد عقباه وره��ان خاسر

ثمنه صحتك
حتقيق  :مو�سى مرزوق

ي�ؤكد الأط��ب��اء واملخت�صون على �ضرورة
تناول الأدوية ب�شكل �سليم ووفق الو�صفة
الطبية التي يحددها الأطباء من حيث
اجل��رع��ة وامل��واع��ي��د املعينة لتناول تلك
الأدوي����ة ،وذل��ك جتن ًبا ل�ل�آث��ار اجلانبية
وامل�ضاعفات التي تنتج عن �سوء ا�ستعمال
ال��دواء� ..إذ �إن هناك الكثري من املحاذير
الطبية وخطورة الع�شوائية يف التعاطي
اخلاطئ لتلك الأدوي���ة ..وم��ا ت�سببه من
م�ضاعفات يف املر�ض �أو تفرع �أمرا�ض �أخرى،
يجلبها املري�ض لنف�سه عن غري دراي��ة� ،أو
توعية �صحية ..و�أك��دت درا�سات علمية
حديثة �ضرورة �إتباع اخلطة العالجية
للمري�ض حتى يتعافى ويتماثل لل�شفاء
ب�إذن اهلل .يف هذا اال�ستطالع نعر�ض لآراء
مر�ضى و�أطباء و�صيادلة و�إعالميني فيما
يتعلق بتجاربهم مع الأدوية ،فماذا قالوا؟.
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تطرق الدكتور ط��ه حممد ط��ه ا�ست�شاري الأط�ف��ال
للمو�ضوع قائ ًال:
�إن تناول الأدوي��ة ب�شكل ع�شوائي ومن دون ا�ست�شارة
الطبيب له خماطر عديدة خا�صة بالن�سبة للأطفال
لأن الكثري من الأدوية يتم التخل�ص منها عن طريق
الكبد والكلى ،حيث يكونان غري مكتملني يف منوهما
كما لدى الكبار،
ك� ��ذل� ��ك ف� � ��إن
ج��رع��ة ال� ��دواء
تختلف ح�سب
ع� �م ��ر ال �ط �ف��ل
ووزن ��ه� ،إ�ضافة
�إىل وجود بع�ض
الأم��را���ض التي
حتتاج �إىل تعديل جرعة ال��دواء مثل �أمرا�ض الكبد
والكلى ،وق��ال� :إن هناك � ً
أمرا�ضا �أخ��رى مينع معها
تناول بع�ض الأدوية مثل “�أنيميا الفول” حيث يت�سبب
�إعطاء بع�ض الأدوية لها يف حدوث تك�سر الدم.
وي�ضيف :هناك بع�ض الأدوية التي ال ميكن �إعطا�ؤها
للمري�ض مع بع�ضها البع�ض� ،أو قد حتتاج �إىل تعديل
جرعتها ،لذلك ف�إن الطبيب هو القادر على و�صف
الدواء املنا�سب ،وهو الذي ي�أخذ بعني االعتبار كافة
االحتياطات ال�لازم��ة ،وه��و ال��ذي يقرر متى يوقف
تناول ال��دواء عند حدوث امل�ضاعفات التي قد يكون
بع�ضها مقبو ًال.
و�أ�شار �إىل �أن الن�شرة الطبية املرفقة مع الدواء تزود
املري�ض ببع�ض املعلومات ،يف حني ال ميكن له تعديل
جرعة ال��دواء �أو �إيقاف تناوله بناء على حمتويات
الن�شرة ومن دون ا�ست�شارة الطبيب.
وتابع :هناك العديد من احلاالت املر�ضية التي تنتج
من ج��راء �سوء ا�ستخدام ال��دواء مثل تناول جرعة
كبرية� ،أو تناول دواء غري منا�سب ،ويف �أحيان �أخرى
تت�سبب حتى اجلرعة املنا�سبة مب�ضاعفات مر�ضية
مثل احل�سا�سية �أو الطفح اجللدي ،وقد ت�ؤثر يف عمل
الكبد والكلى واجلهاز اله�ضمي ،و�أي�ض ًا قد يحدث
تك�سر يف الدم �أو نق�ص يف عدد كريات الدم احلمراء
والبي�ضاء �أو ال�صفائح الدموية �أو اجلهاز الع�صبي.
كذلك ف�إن الأدوية التي ال حتتاج �إىل و�صفة طبية قد
تبدو للإن�سان العادي ك�أنها دون م�ضاعفات ،حيث قد
يكون لها �آثار مر�ضية مثل �أدوية �إيقاف القيء والتي
قد ت�سبب حدوث حركات ت�شنج ال �إرادية لدى بع�ض
الأطفال.
وعلق الدكتور طه على الآث��ار اجلانبية للإ�سراف
يف تناول �أدوي��ة الربد والزكام ..وقال�« :أدوي��ة الربد
والزكام حتتوى على «االمفيتامني والأندرين» والتي
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الن�شرة الطبية غري كافية لت�شخي�ص
املر�ض وجرعات الدواء دون مراجعة
الطبيب

تعترب من الأدوي��ة املنبهة للجهاز الع�صبي املركزي،
وي�ت�ن��اول ال�ك�ث�يرون �أدوي ��ة ال�برد بكرثة بحجة �أنها
جتدد الن�شاط ويف حقيقتها ف�إنها ت�ؤدي �إىل ارتفاع
ال�ضغط ال�شريانى خا�صة ال�شريان الرئوي ،وهو ما
�أدى �إىل وفاة بع�ض الريا�ضيني كما �أنها مع الوقت
تقود للإدمان ،وهو ما يدفع من يعتاد عليها �إىل زيادة
اجلرعات منها لتحقيق ال�شعور الذي و�صل �إليه �أول
مرة ،وهو ما ي�ؤدي �إىل دخول كميات كبرية منها �إىل
اجل�سم ومن ثم ت�ؤدي �إىل الإ�صابة بالت�سمم الغذائي.

االم��ت��ث��ال لتعليمات الطبيب احل��ل
الأمثل لتجنب امل�ضاعفات اجلانبية
للمر�ض

من جانبه �أو�ضح الدكتور �صالح الدين �أحمد عثمان
�أخ�صائي �أنف و�أذن وحنجرة «�أن الطبيب هو الذي
ي�ستطيع �أن يحدد مدى احتياجك �إىل الدواء املو�صوف
من عدمه ،وذلك وف ًقا حلالتك الطبية والأعرا�ض التي
ت�صاحبها ،كما �أن هناك بع�ض الأدوي��ة التي ينبغي
�إيقافها ب�شكل
ت�� ��دري� � �ج�� ��ي
ولي�س فجائي ًا،
وذل ��ك لت�أثري
�إي� � �ق � ��اف� � �ه � ��ا
العك�سي على
ال �� �ض �غ��ط �أو
ال � �ن � �ب � ��� ��ض.
وهناك �آخ��رون ممن ين�سى يف بع�ض الأحيان تناول
الدواء في�ؤدي هذا �إىل انخفا�ض فعاليته ،وقد ي�ؤدي
�إىل ارتفاع مفاجئ يف �ضغط ال��دم ي�ستلزم العالج
بعقاقري وري��دي��ة بالرعاية امل��رك��زة ،وم��ن الأهمية
الق�صوى االمتثال لتعليمات الطبيب فيما يخ�ص
جرعات ومواقيت تناول الأدوية املو�صوفة ،ف�إذا كان
قد مت و�صف �أحد عقاقري ال�ضغط �أو القلب ..فعليك
�أن تعرف ما هو وكيف يعمل ومتى تتناوله ،و�إذا كان
ال��دواء ي�سبب �آث��ار ًا جانبية غري مرغوب فيها عليك
ب�س�ؤال الطبيب عن كيفية الق�ضاء �أو التقليل من
الآثار ..و�أحيا ًنا ميكن تعديل اجلرعة ،بحيث ميكن �أن
ي�ؤخذ ال��دواء يف وقت خمتلف� ،أو ميكن و�صف بديل
�آخر للدواء.

يتهرب املري�ض من زيارة الطبيب ب�سبب
خ��وف��ه م��ن التهويل �أو جتنب ًا لدفع
الفاتورة

 و�أ�سهبت ال��دك�ت��ورة م�ن��ال �سباعي عبد الرحيما�ست�شارية �أم��را���ض ن�ساء يف احلديث عن التناول
الع�شوائي واخل��اط��ئ ل�ل�أدوي��ة قائلة« :م��ن املعروف
�أن كث ًريا من الأمرا�ض املزمنة مثل مر�ض ال�سكري
ومر�ض ال�ضغط و�أمرا�ض خ�شونة العظام واملفا�صل
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 ق��دّر �صيادلة وم�ن��دوب��و مبيعات قيمةالعموالت التي يح�صل عليها ال�صيادلة يف
ال�سعودية ،جراء الرتويج لأدوية ومنتجات
طبية ل�شركات معينة بنحو  90مليون ريال
�سنوي ًا.
 ع��دد ال���ص�ي��ادل��ة يف ال�ق�ط��اع�ين ال�ع��امواخلا�ص يف ال�سعودية يبلغ � 15ألف �صيديل
منهم � 1875سعودي ًا بن�سبة .%12.5
  %99م ��ن ال �� �ص �ي��ادل��ة ال �ع��ام �ل�ين يفال �� �ص �ي��دل �ي��ات اخل��ا���ص��ة ه ��م م ��ن غري
ال�سعوديني ،ومعدل ال�صيادلة يبلغ 62.1
�صيدلي ًا لكل � 100ألف من ال�سكان.
تعطي بع�ض ال�صيدليات الكبرية ال�صيادلة
العاملني لديها �أرباح ًا خيالية �إذا مت ت�سويق
منتجات معينة للم�ستهلك.
 ال تهتم ال�صيدليات بفائدة امل�ستهلكمن حيث ال�سعر الأن�سب �أو ال��دواء املفيد
للمري�ض ،ومتنح ال�صيدليات ن�سبة من
قيمة الأ��ص�ن��اف املباعة لل�صيديل ال��ذي
يقوم ببيع �أدوية دون غريها ترتاوح بني 1
و.%10
 يتجاوز حجم �سوق ال ��دواء يف اململكة 5مليارات ري��ال ،بن�سبة منو تبلغ 10.2
�سنوي ًا.
 يبلغ معدل ا�ستهالك الفرد من ال��دواء 52دوالر ًا �سنوي ًا يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،ويقدر ا�ستهالك الدول العربية
مبا فيها دول جمل�س التعاون من ال��دواء
بنحو � %1.5سنوي ًا من اال�ستهالك العاملي.
 تبلغ قيمة اال�ستهالك العاملي من الدواء�أكرث من  300مليار دوالر �سنوي ًا.
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والعمود الفقري ت�ستلزم �أن يقوم املري�ض بتناول جرعات
حمددة من �أدوية معينة لفرتات طويلة وب�شكل �شبه يومي.
ولكن الواقع يقول �إنه بغ�ض النظر عن �شدة املر�ض ف�إن
كثري ًا من املر�ضى ال يقومون بتناول هذه الأدوي��ة بال�شكل
ال�صحيح ،وبالتايل ف ��إن ذل��ك ينعك�س �سلب ًا على نتائج
اخلطة العالجية وعلى حياتهم ب�شكل عام ،و�أ�شارت �إىل
وجود ا�ستخدام ع�شوائي وخاطئ للأدوية من قبل غالبية
الأ�شخا�ص ،حيث يقوم املري�ض بطلب دواء (معني) من
ال�صيدلية ك��ان قد تناوله �سابق ًا �أو �سمع عنه من �أحد
�أ�صدقائه ،ويف حاالت �أخرى ي�شرح حالته وي�شخ�ص مر�ضه
لوحده طالب ًا من موظف ال�صيدلية الدواء املنا�سب ،وبذلك
يتهرب من زيارة الطبيب الأخ�صائي �إما ب�سبب خوفه من
تهويل الطبيب ملر�ضه �أو جتنب ًا لدفع الفاتورة .ويف حاالت
�أخ��رى هناك بع�ض املر�ضى وعند اق�تراح �أدوي��ة حمددة
حلالتهم املر�ضية بهدف م�ساعدتهم يلج�ؤون �إىل اختيار
جزء منها بحجة فهمهم واخت�صار ًا للعالج ،مثل تناول
دواء ال�سعال وجتنب دواء امل�ضاد احليوي الأمر الذي ينتج
عنه ا�ستمرار االلتهاب يف اجل�سم وعدم التح�سن .كما �أن
هناك العديد من املر�ضى الذين يتناولون الأدوي��ة ح�سب
�أمزجتهم ،مثل الذي يتناول الدواء ملدة يوم �أو يومني الأمر
الذي ينتج عنه تدمري مناعة اجل�سم �ضد البكترييا امل�سببة
للمر�ض ويف الوقت نف�سه ي�ؤدي ذلك �إىل خلق جيل جديد
من البكترييا املقاومة للم�ضاد احليوي .وا�ستطرقت قائلة:
هناك العديد من الأ�شخا�ص وللأ�سف ال�شديد ال يلقون ولو
نظرة خاطفة على الن�شرة الطبية املرافقة للدواء بحجة
�أنها ورقة زائدة يف علبة الدواء مع �أن هذه الورقة ت�شرح
كافة التفا�صيل عن الدواء وم�ضاعفاته اجلانبية.

ت� � �ن � ��اول �أك �ث��ر
م� � � ��ن ث � �م� ��اين
حبات يف اليوم
ال� � ��واح� � ��د م��ن
�أدوي � ��ة م�سكنة
���ش��ه�ي�رة ف���إن��ه
ا�ستخداما
يعد
ً
ع�شوائي ًا خاطئاً
وخطري ًا لأنه قد
ي�ؤدي �إىل حدوث الت�سمم.
كما �أن اخللط يف ت�ن��اول �أك�ثر م��ن دواء دون ا�ست�شارة
الطبيب لعالج احلالة املر�ضية ذاتها ي�ؤدي �إىل م�شكالت
�صحية و�أع��را���ض جانبية ،يف حني �أن الإكثار من جرعة
ال��دواء لي�س �إيجابي ًا كما هي احل��ال عند �إ�صابة الفرد
بالكحة اعتقاد ًا منه ت�سريع ال�شفاء ،وهذا ما ينطبق على
حالة الأفراد الذين ال يلقون ولو نظرة �سريعة على الن�شرة
الطبية املرافقة للدواء.
كما بني دور ال�صيدالين يف �إعطاء الأدوي��ة وقال»:نحن
نقدم �أدوية �آمنة للمري�ض بعد طرح عدة �أ�سئلة عليه مثل
الأدوي��ة التي تناولها من قبل ،ويف ح��االت معينة منار�س
دور الطبيب خا�صة عندما يطلب �شراء �أدوي��ة امل�سكنات
الب�سيطة ،حيث �إن هناك �أدوية ال ت�ضر بال�صحة لكنها غري
نافعة ويف حالة الأدوي��ة التي لها �أ�ضرار جانبية ال نبيعها
لأي مري�ض �إال يف حالة تقدميه لو�صفة طبية عليها ختم
وتوقيع الطبيب ويقت�صر دورن��ا على �شرح كيفية تناول
الدواء وتقدمي الن�صح للمري�ض.

ال��ع�لاج ���س�لاح ذو ح��دي��ن �أن���ت م��ن يقرر
الفرق بني اال�ستخدام الع�شوائي ال�صحيح توجيهه
ونظريه اخلاطئ
وحت��دث ال�صيدالين �سعد

و�أو�ضح ال�صيديل الدكتور فهمي عماد حممود� ،أن هناك ب��ن حم �م��د ال ��رف ��اع ال��ذي
ا�ستخداما ع�شوائ ًيا للأدوية التي ت�صرف من دون و�صفة يعمل يف م�ست�شفى اليمامة
ً
ً
طبية ك�أدوية ال�سعال والزكام وال�صداع ،كما �أن بع�ض ب��ال��ري��ا���ض ق ��ائ�ل�ا« :م��ن
الأف ��راد يرتاحون ال�ستخدام دواء معني وي�ستمرون يف امل��ؤك��د �أن �صرف الأدوي��ة
تناوله عند �إ�صابتهم باحلالة املر�ضية.
وت�ن��اول�ه��ا دون ا�ست�شارة
و�أ�ضاف� :إن هناك ا�ستخدام ًا ع�شوائي ًا �صحيح ًا لبع�ض الطبيب قد يحدث �أ�ضرار ًا
الأدوية و�آخر ع�شوائي ًا خاطئ ًا ،حيث �إن تناول حبة “بندول” ع �ل��ى امل� ��دى ال �ق �� �ص�ير �أو
على �سبيل املثال يعد ا�ستخدام ًا ع�شوائي ًا �صحيح ًا� ،أما الطويل ،وق��د تخفي ه��ذه الأدوي ��ة الأع��را���ض الأ�سا�سية

اال���س��ت��خ��دام ال��ع�����ش��وائ��ي مل�ستح�ضرات
ال��ت��ج��م��ي��ل ي�����س��رع يف ظ���ه���ور ع�لام��ات
ال�شيخوخة

ويف ذات ال�سياق
تطرق ا�ست�شاري
الأم� � � � ��را�� � � � ��ض
اجل � � � �ل� � � ��دي� � � ��ة
وال�ت�ن��ا��س�ل�ي��ة د.
وج�� ��دي ال�ل�ي�ث��ي
بقوله:
«�إن ال���وق���ت
ال ��راه ��ن ي�شهد
�إق� �ب ��ا ًال � �ش��دي��د ًا
ع �ل��ى ا��س�ت�ع�م��ال
م�ستح�ضرات التجميل باختالف وت�ع��دد �أن��واع�ه��ا وبلد
املن�ش�أ ،و�أ�سعارها خا�صة بني ال�سيدات ،كما �أن توافرها
يف الأ� �س��واق وب�أ�سعار �ضمن ق��درات الغالبية يزيد من
فر�ص اقتنائها وا�ستعمالها ،وذك��ر الليثي �أن �إحداهن
�أخ��ذت عالج ًا من ال�صيدلية لتفتيح الب�شرة ..وانعك�س
ذل��ك على ب�شرتها وتعاين من احلبوب والبقع ال�سوداء
منذ (� )7سنوات ،ومل تنته من امل�شكلة ،ب�سبب هذا التهور
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للمر�ض احلقيقي� .إذ كما هو معروف هناك العديد من
الأمرا�ض التي تت�شابه يف مظاهرها الت�شخي�صية تختلف
يف طبيعة املر�ض والعامل امل�سبب له.
وجتن ًبا للفو�ضى التي حتدث يف ال�صيدليات والتي قد ت�صل
�إىل حد �أن يقوم م�ساعد غري خمت�ص ب�صرف الأدوي��ة
اً
بدل من ال�صيديل ،فلهذا نن�صح اجلميع بعدم تناول �أي
دواء �إال بعد ا�ست�شارة الطبيب ،وعدم تناول الفيتامينات
وغريها �إال �إذا دعت ال�ضرورة التي يحددها الطبيب دون
غريه .فالدواء �سالح ذو حدين ولأنه ال يوجد �أي دواء �آمن
متاما ،نقول �إن تناول الدواء دون ر�أي الطبيب قد ي�سبب
ً
الأ�ضرار التي ال نتمناها لأحد� .إنها دعوة لل�سالمة والتمتع
بال�صحة بعيدً ا عن املر�ض ..ولكل داء دواء ،والأدوي��ة يف
م�ضمونها ع�ب��ارة ع��ن م��واد كيماوية ت�ستخدم يف عالج
الأمرا�ض املختلفة ..ولو ا�ستعملت يف غري الغر�ض املو�صى
به قد ت�سبب �أ�ضرا ًرا بالغة ملتعاطيها ..لذا يجب عدم تناول
�أي عقار �إال ب�أمر طبي.

يف �شراء م�ستح�ضر ال يتنا�سب مع ب�شرتها ..و�أفاد ب�أنه ال
تكاد تكون هناك �شابة �أو ام��ر�أة و�شغلها ال�شاغل العناية
بجمالها �أو حماية هذا اجلمال عرب �أدوات وو�سائل �شاعت
وك�ثرت حتى باتت تنفق مبلغ ًا لي�س بالقليل على �شراء
م�ستح�ضرات وم�ساحيق التجميل ،وكما �أن لهذه امل��واد
�إيجابياتها ف�إن لها �أي�ض ًا �سلبياتها على اجللد والب�شرة،
�واع��ا ت�شمل
�إذا �أ� �س��يء ا�ستخدامها ،ع��دا �أن ه�ن��اك �أن� ً
تركيبات ت ��ؤدي �إىل �أم��را���ض جلدية وغ�ير ذل��ك .كما �أن
حدوث البثور بعد ا�ستعمال م�ستح�ضرات التجميل �سببه
وجود جزئيات ذهنية كثرية تعمل على غلق فتحات الغدد
الذهنية اجللدية ،وت�سبب ظهور الر�ؤو�س البي�ضاء كما هو
احلال يف حاالت حب ال�شباب ..مما يجعل ال�شاب �أو الفتاة
يقبل على �شراء �أدوي��ة وم�ستح�ضرات لإزال��ة هذه البثور
دون الرجوع �إىل طبيب ،والأمر الآخر �أن امل�صابني وبعد
�إعطائهم الو�صفة ،جند منهم عدم االلتزام ب�أخذ مواعيد
ال��دواء ،ما ينعك�س �سل ًبا على الب�شرة ويت�ضاعف املر�ض
�أو يتفرع منه مر�ض �آخ��ر ،وه��ذا �أم��ر يف غاية اخلطورة،
فيجب االلتزام التام ب�أخذ مواعيد الدواء وبنف�س الكمية
التي يحددها الطبيب املخت�ص ..وم��ن خ�لال جتربتي
الطويلة يف اجللدية تبني �أن هناك الكثري من احل��االت
املر�ضية �سببها الع�شوائية يف ا�ستخدام العالج والو�صفة
الطبية املحددة ..ويعتمد ذلك على الت�شخي�ص والعالج
املنا�سب وااللتزام مبواعيد الدواء .ويرى الدكتور الليثي،
�أنه ويف الوقت احلايل اجتهت فيه ال�صناعة �إىل حت�ضري
�أنواع خمتلفة من املواد التجميلية التي يراد منها العناية
باجللد و�صحته والتي القت �أ�سواقها رواج ًا� ،إال �أنه ال بد من
الأخذ بعني االعتبار �أن الكثري منها �ضار وي�سبب م�شاكل
مو�ضحا �أن هناك الكثري من كرميات التجميل
جلدية،
ً
املفيدة للجلد والتي تنتجها �شركات عاملية معروفة ،فمنها
ما ي�ستخدم لرتطيب الب�شرة واجللد وتغذيتهما ومنها ما
هو للوقاية من ال�شيخوخة وحماية الب�شرة مما تتعر�ض له
من العوامل البيئية كال�شم�س احلارقة واجلفاف والرطوبة
وع��وام��ل �أخ ��رى ع��دي��دة ،ك��ذل��ك يجب جتنب ا�ستعمال
�أدوات التجميل املنتهية ال�صالحية �أو غري الأ�صلية حيث
�إنها قد تتغري تركيبتها الكيميائية مما ي�ؤدي �إىل حدوث
بع�ض الأم��را���ض مثل احل�سا�سية ،م�ضيف ًا �أن��ه لو جرى
ا�ستعمال مواد التجميل والكرميات ب�صورة �سليمة ووفق ما
يتناغم والب�شرة ف�إن ذلك يغذي اجللد ،كما �أن ا�ستعمال

ت����ن����اول ال�������دواء
ب��ح��س��ب ال���م���زاج
يؤدي إلى خلق جيل
جديد من البكتيريا
المقاومة للمضاد
الحيوي

ث��ال��وث المعرفة
ال����واج����ب����ة ط��ب��ي � ًا
(م���اه���ي���ة ال�����دواء
ـ ك���ي���ف ي��ع��م��ل ـ
وأوقات تناوله)

تناول ٍأدوي��ة البرد
ب��ك��ث��رة ي���ؤدي إل��ى
ارت����ف����اع ال��ض��غ��ط
ال��ش��ري��ان��ى خاصة
الشـريـان الـرئـوي،
ويقود إلى اإلدمان
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مساحيق التجميل
وت��ف��ت��ي��ح ال��ب��ش��رة
ت������ؤدي إل�����ى آث����ار
جانبية خطيرة

س��ي��دة ت��ع��ان��ي من
م���������رض ج����ل����دي
م��ن��ذ ( )7س��ن��وات
ب��س��ب��ب ت��ه��وره��ا
ف�����ي اس���ت���ع���م���ال
م�������س�������ح�������وق ال
ي����ت����ن����اس����ب م���ع
بشرتها

م��ع م���رور ال��وق��ت
ه����������ل ي����م����ك����ن
للمريض أن يكون
طبيب نفسه؟!
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الرجال للعطور بعد احلالقة يعمل على بعث رائحة ذكية
�إىل جانب تطهري اجللد والب�شرة .و�أ�ضاف �أن ا�ستخدام
�أدوات التجميل باعتدال وبطريقة مدرو�سة مع ا�ست�شارة
ذوي االخت�صا�ص �سوف يحافظ على ب�شرة ن�ضرة وي�ؤخر
ظهور عالمات ال�شيخوخة ،لكن يف حالة ا�ستخدام هذه
امل�ستح�ضرات بطريقة غري �صحيحة وبكرثة ودون معرفة
النوعية امل�ستخدمة ف ��إن ت�أثريها �سوف ي�ساعد وي�سرع
ظهور عالمات ال�شيخوخة وظهور التجاعيد يف الب�شرة
خا�صة حول العينني واجلبهة وح��ول ال�شفاه والرقبة مع
ارتخاء يف الطبقات اجللدية التي �سوف ت�ؤدي �إىل ترهل
الب�شرة خ�صو�ص ًا يف الألياف املوجودة يف الأدمة والن�سيج
الدهني ال�شحمي.

تهيجها ويف بع�ض الأحيان ت�سبب تقيح ًا ،حيث ت�ؤدي �إىل
الإدمان وت�سبب م�شاكل ع�صبية ونف�سية».
ويرى د .ح�سني �أن الطريقة املنا�سبة لتناول هذه الأدوية
هي من خالل الو�صفة الطبية ،وال يغفل ال�ضيف �أهمية
اجلانب التوعوي يف معاجلة هذه امل�شكلة ويقول« :التوعية
الدائمة مهمة ��س��واء لأف ��راد امل�ن��زل �أو ط�لاب امل��دار���س
واملجتمع حول الأدوي��ة و�سوء ا�ستعمالها ب�شكل عام حتى
�أدوية امل�ضادات احليوية وامل�سكنات املخدرة ،والإ�شارة �إىل
خطورتها و�سوء ا�ستخدامها» .و�إن ما نهدف �إليه هو التنبيه
�إىل �أن ال��دواء ال��ذي يكون مفيد ًا يتحول �إىل عقار �ضار
�إذا مل نتقيد بالتعليمات املذكورة فيه وبتعليمات الطبيب
وال�صيديل وعلينا عدم تناول الأدوية ب�شكل ع�شوائي.

الدواء املفيد قد يتحول �إىل عقار �ضار

املري�ض طبيب نف�سه ..وال�صيدالين موا ٍز
لدور الطبيب يف بع�ض الأمرا�ض

م� � ��ن ج ��ان� �ب ��ه
�أو�ضح الدكتور
ح � � � �� � � � �س � �ي ��ن
ع � �ل� ��ي زام� � ��ل
ا�� �س� �ت� ��� �ش ��اري
الأم�� � ��را��� � ��ض
ال �ب��اط �ن �ي��ة يف
�أح� ��د امل��راك��ز
ال� � �ط� � �ب� � �ي�� ��ة
اخلا�صة قائ ًال:
«ه�ن��اك �أدوي��ة
ت �� �س �ت �ع �م��ل يف
حاالت طبية حمددة وبو�صفة خا�صة ،لكنها ت�ستعمل �أحيا ًنا
ب�شكل �سلبي وب��دون و�صفة طبية مما ي�ؤثر ب�شكل �سلبي
على اجلهاز الع�صبي حمدثة �أعرا�ض ًا غري طبيعية نتيجة
لال�ستعمال غري الطبيعي لهذه الأدوية .كما �أن جميع هذه
الأدوية عبارة عن مركبات كيميائية حتى الأدوية الب�سيطة
جدا �إذا �أخذت بكرثة ف�إنها �ست�ؤثر على املعدة وتعمل على

ويف ذات
ال� ��� �س� �ي ��اق �أك� ��د
الأ� �س �ت��اذ عو�ض
ال�سويدين ،مدير
ق �� �س��م امل �ب �ي �ع��ات
ب ��إح��دى �شركات
الأدوية قائ ًال :مع
وج���ود الإن�ترن��ت
وو�سائل الإعالم،
بات الفرد على دراية و�إطالع على كافة الأدوية ،ومع مرور
الوقت ميكنه �أن يكون طبيب نف�سه يف حالة تكرار احلالة
املر�ضية و�إع��ادة ا�ستخدام ال��دواء ذات��ه مثل امل�ضادات
احليوية و�أدوية خف�ض احلرارة.
وبني عندما ي�شتد الأمل احلاد على �أي �شخ�ص ي�سارع �إىل
تعاطي م�سكنات الأمل والتي يباع �أكرثها يف ال�صيدليات
بدون و�صفة طبية وعلى الرغم من جلوء غالبية املر�ضى
�إىل امل�سكنات ،وهذا خط�أ كبري �إذ ي�ؤكد الأخ�صائيون �أن

وي�ؤ ِّثر على �صحتهم �سلبي ًا .وبالن�سبة للوعي لدى
الأفراد ف�إن الكثريين يدركون �أهمية اطالعهم
على تركيبة الدواء وم�ضاعفاته اجلانبية وغريها
املوجودة يف الن�شرة الطبية املرفقة حيث ت�ؤكد
لهم ��ض��رورة قراءتهم لها �إىل جانب تو�ضيح
و�شرح الأعرا�ض اجلانبية للدواء.
�أي�� ً��ض��ا يجب اال��س�ت�ف��ادة م��ن و��س��ائ��ل الإع�ل�ام
املختلفة لتوعية املواطنني بهذا اجلانب املهم
ال��ذي يتعلق بال�صحة مبا�شرة ..وحقيقة ف�إن
�شركات بيع الأدوي��ة غري معنية بقراءة املري�ض
للن�شرة املرفقة من عدمها ،بل �إنها ترفق هذه
الن�شرة مع �أي دواء حتى لو كان “بندول” لتبقى
يف اجلهة الآمنة يف حال حدوث �أي حالة مر�ضية
نتيجة الأعرا�ض اجلانبية مع �أنها قد ال ت�صيب
الأ�شخا�ص كافة حيث �إن مر�ضى ال�سكري على
�سبيل املثال ال نقول لهم اقر�ؤوا الن�شرة الطبية
لأنهم ي�شرتون ال��دواء ح�سب الت�شخي�ص الذي
�أجراه الطبيب.
و�أكد ال�سويدين �أن �أفراد املجتمع �أ�صبح لديهم
وعي عند ا�ستخدام الأدوي��ة ،كما �أنهم يعتربون
ال�صيدالين موازي ًا للطبيب يف ت�شخي�ص احلالة
املر�ضية وو�صف ال��دواء املنا�سب نتيجة الثقة
ج��راء ت�ك��رار ��ش��راء امل��ري����ض ل �ل��دواء م��ن ذات
ال�صيدلية .وي�ضيف :هناك بع�ض ال�سيدات
بالتحديد يقمن ب��دور الطبيب عندما مير�ض
�أطفالهن وذلك من اخلربة التي تكت�سبها الأم
عند �إ�صابة طفلها باحلرارة املرتفعة �أو الزكام
�أو ال�سعال حيث تكون �أدوية عالج هذه احلاالت
املر�ضية معروفة للأم وموظف ال�صيدلية على
حد �سواء �إال �أن��ه يحبذ فح�ص الطبيب للطفل
لزيادة الأمان.

وج��د باحثون يف جامعة م�ت��زوري يف ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية من خالل درا�سة علمية عدة
ط��رق ت�ساعد على انتظام املر�ضى على �أخ��ذ
�أدويتهم �أن الطرق الفعالة �أدت �إىل م�ضاعفة
انتظام املر�ضى على �أخذ �أدويتهم مبعدل ثالثة
�أ�ضعاف عما كانوا يقومون به.
وقد بينت الدرا�سة ب�أن الطرق احلديثة تت�ضمن
تف�صيل اخلطة العالجية وطريقة �إعطاء الدواء
و�أوق ��ات �إع�ط��اء ال��دواء لكل مري�ض على حدة
بحيث تنا�سب طريقة حياته ومواعيده و�إ�صابته
ب�أي �أمرا�ض �أخرى لديه.
وجاءت درا�سة طبية حديثة لت�ؤكد �أن العقاقري
امل�س ّكنة ل�ل�أمل وال�شائعة اال�ستعمال قد ترفع
�ضغط ال��دم ،وم��ن ثم ت ��ؤدي لزيادة احتماالت
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب بني الرجال.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن تناول امل�سكنات ب�شكل
يومي ي�ؤدي لرفع �ضغط الدم ،وفق ما جاءت به
نتائج الدرا�سة التي تناولت فح�ص � 235شخ�ص ًا
من الرجال يتناولون تلك العقاقري خالل معظم
�أيام الأ�سبوع مقارنة بغريهم ممن ال يتعاطونها،
وقد زادت احتماالت �إ�صابة املتعاطني بارتفاع
يف �ضغط الدم مبقدار الثلث عن الرجال الذين
مل يتناولوها ..كما �أك ��دت درا� �س��ة حديثة �أن
هناك �أنواع ًا معينة من امل�سكنات رمبا تزيد من
خماطر التعر�ض للإجها�ض لدى الن�ساء.
و�أثبتت درا�سة حديثة �أخرى �أن تناول امل�سكنات
يزيد من احتمال �إ�صابة الرجال يف منت�صف
العمر وكبار ال�سن مب�شكالت �ضعف جن�سي،
وت�شمل قائمة ه��ذه العقاقري امل�ستخدمة على
نطاق وا�سع.

م��ن م��وق��ع الهيئة
العامة للغذاء والدواء
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هذا الت�صرف ي�ضر بهم كثري ًا على املدى البعيد ،درا�سات علمية

ميكن ت�صنيف الأعرا�ض اجلانبية �إىل نوعني هما:
 �أع��را���ض جانبية متوقعة وه��ي امتداد خلوا�ص ال��دواءوت�أثريه على اجل�سم وغالب ًا ما تتم معرفتها قبل ت�سويق
الدواء وتكون ملحقة بالن�شرة الداخلية للدواء.
 �أع��را���ض جانبية غري متوقعة وغ�ير معروفة الأ�سبابقد ال تكون يف الغالب امتداد ًا لت�أثري الدواء ،ولي�س ملقدار
اجلرعة �أو طريقة تناول ال��دواء دور ًا يف حدوثها وحدوث
هذه الأعرا�ض اجلانبية نادر� ،إال �أنها لو حدثت قد ت�ؤثر
على م�ستخدمها.
 هل حتدث الأعرا�ض اجلانبية مبا�شرة بعد ا�ستخدامالدواء؟
يعتمد ح��دوث الأع��را���ض اجلانبية على طبيعة ال�شخ�ص
وطبيعة ال ��دواء وق��د حت��دث بع�ض الأع��را���ض اجلانبية
مبا�شرة بعد تناول ال ��دواء مثل احل�سا�سية وق��د يحتاج
بع�ضها الآخ��ر �إىل �أي��ام �أو �أ�سابيع ،مثل الطفح اجللدي
وم�شاكل تقرحات املعدة يف حال تناول بع�ض امل�سكنات.
 ملاذا ال يكتف باملعلومات الواردة من الدرا�سات ال�سريريةقبل الت�سويق؟
الدرا�سات ال�سريرية طريقة فعالة للت�أكد من فاعلية الأدوية
وم�أمونيتها وتقييم ن�سبة خطورتها مقارنة مبنفعتها ،لكن
عدد املر�ضى ومدة الدرا�سة قد ال يكونان كافيني يف �أغلب
احلاالت الكت�شاف الأعرا�ض النادرة �إال مبعدل قليل.
ميكن تلخي�ص عوائق ا�ستخدام الدرا�سات ال�سريرية يف
معرفة الأعرا�ض اجلانبية مبا يلي:
 ق�صر م��دة ال��درا� �س��ات ،حم��دودي��ة ع��دد الأ�شخا�صامل�شمولني بالدرا�سة ،قلة دواعي اال�ستخدام امل�صرح بها،
�أو �إج��راء الدرا�سات ال�سريرية على �أ�شخا�ص طبيعيني
�أو �أ�شخا�ص م�صابني مب��ر���ض واح��د مم��ا ال يعك�س
اال�ستخدام الفعلي للدواء ،عدم �شمول عينة الدرا�سة
ال�سريرية جميع فئات املجتمع.
 ما هي العوامل التي ميكن �أن ت�ؤثر على جودة الأدويةوامل�ستح�ضرات الع�شبية؟
الكثري من العوامل قد ت ��ؤدي �إىل الت�أثري على جودة
امل�ستح�ضرات ومنها :
 ا�ستخدم مواد �أولية غري جيدة يف الت�صنيع  ،خط�أيف ت�صنيع امل�ستح�ضر ب�شكل عام �أو يف �أحد ت�شغيالته،
خط�أ يف التغليف مثل كتابة ا�سم م�ستح�ضر �آخر �أو تغيري
تركيز الدواء ،خط�أ يف النقل والتخزين كعدم مراعاة
درجة احلرارة والرطوبة والتعر�ض لل�ضوء ،ا�ستخدام
بع�ض امل�صنعني لأ�سماء و�أ�شكال م�ستح�ضرات �أخرى
مما يجعل التفريق بينهما �صعب ًا.
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معاناة املواطنني نتيجة اال�ستعمال اخلاطئ للأدوية
كلما زادت اجلرعة تفاقمت احلالة

وخ�صو�صا الأدوي��ة امل�سكنة لآالم الر�أ�س �إقبا ًال
تلقى الأدوي��ة امل�سكنة
ً
منقطع النظري من قبل املر�ضى ،ويف هذا ال�صدد يقول �صالح بن
عاي�ض ال�سبيعي« :من �أك�ثر الأدوي��ة
ال �ت��ي �أ��س�ت�خ��دم�ه��ا م�سكن م�شهور
جد ًا ،فعندما يالزمني �صداع الر�أ�س
«تقري ًبا ب�شكل يومي» ف�إنني ال �أتردد
يف ا��س�ت�ع�م��ال��ه ،ف�ف��ي ال �ب��داي��ة كنت
قر�صا واح��دً ا ،وبعدها زدت
�أت�ن��اول ً
اجلرعة �إىل قر�صني� ،أم��ا يف الوقت
احلا�ضر �أ�صبحت �أتناول � 3أقرا�ص
وذلك ل�ضعف ت�أثريها حالي ًا.

كرسي أبحاث األمان الدوائى
قام كر�سي �أبحاث الأمان الدوائي يف جامعة امللك �سعود بدرا�سة بحثية بالتعاون
مع وزارة ال�صحة يف (ا�ستخدام الأدوية بدون و�صفة من قبل مرتادي ال�صيدليات
الأهلية مبدينة الريا�ض) ،وجاء البحث �سعي ًا لالرتقاء مب�ستوى الأمان الدوائي
يف ال�صيدليات الأهلية ،وذلك لأن �صرف الدواء بدون و�صفة للأدوية التي ُيلزم
النظام �صرفها بو�صفة يعترب خطر ًا قد يهدد حياة املري�ض ملا قد يرتتب عليه من
�إ�ساءة ا�ستخدام الأدوية وحدوث �آثار جانبية �أو تعار�ض للأدوية.
وقد بد�أ الفريق البحثي املكون من  11باحث ًا بالكر�سي وتر�أ�سه الدكتور ه�شام
اجل�ضعي امل�شرف على الكر�سي بدرا�سة م�سحية بغر�ض معرفة حجم امل�شكلة
و�سلوك املر�ضى ،و�أ�سباب ا�ستخدام الدواء بدون و�صفة ،وا�ستهدفت الدرا�سة
َ
منط ا�ستخدام مرتادي ال�صيدليات الأهلية مبدينة الريا�ض للأدوية وح�صولهم
على املعلومة الدوائية.
و�أج��ري��ت ال��درا��س��ة على عينة م��ن  428مري�ض ًا يف مدينة الريا�ض ارت��ادوا
ال�صيدليات الأهلية يف �أحياء متعددة من املدينة ،و�صمم ا�ستبيان الدرا�سة بعد
مراجعة الأبحاث العاملية املخت�صة ،ومت اختبار دقة اال�ستبيان وم�صداقيته على
عينة �أولية من املر�ضى ،فيما قام خم�سة من الباحثني الذين �أجري لهم التدريب
الالزم بالتوا�صل مع املر�ضى الذين ا�شرتوا دواء من ال�صيدلية وطلبوا منهم
امل�شاركة يف الدرا�سة.
ومن النتائج التي تو�صل �إليها البحث �أن ن�سبة �صرف ال��دواء من دون و�صفة
بلغت  %30من جمموع �صرف الأدوية التي تتطلب و�صفة طبية ،و�أنه على عك�س
املتوقع مل يكن اجلانب املادي (�أي توفري �أجور زيارة الطبيب) هو الدافع الرئي�س
ل�شراء الدواء بدون و�صفة .كما �أظهر البحث �أن  %54من عينة البحث ا�شرتوا
�أدوية ال حتتاج لو�صفة طبية ،و�أن  %46منهم ا�شرتوا �أدوية حتتاج �إىل و�صفة،
و�أن ال�صيادلة �صرفوا لـما ن�سبته  %14منهم �أدوية بدون و�صفة مع �أنها �أدوية
يتطلب �صرفها و�صف ًة طبية ،والحظ الفريق �أن هناك �صرف ًا لأدوية نف�سية و�أدوية
ت�سبب الن�شوة مل�ستخدميها ،وكان ذلك بكميات كبرية يف بع�ض الأحيان ،ومن
املتوقع �أن يكون هناك ا�ستخدام �سيء لهذه الأدوي��ة ،ووجد �أن  % 24.9فقط
من عينة الدرا�سة يعتقدون �أن �شراء الأدوية بدون و�صفة طبية طريقة غري �آمنة
ال�ستخدام الدواء.
و�أو�صى فريق البحث ب�أهمية �ضبط �صرف الأدوي��ة بو�صفة طبية وعدم ح�صر
ذلك على امل�ضادات احليوية بل يجب �أن ي�شمل الأدوية النف�سية والأدوي��ة التي
تكون مظنة �سوء ا�ستخدام من املري�ض.
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�أعرا�ض جانبية غري متوقعة

�أم��ا فهد عبد اهلل ال�سامل وال��ذي ما زال يعاين من انفلونزا ب�سبب
الأدوي��ة التي يتناولها ح�سب مزاجه في�سرد ق�صته مع تلك امل�سكنات
ق��ائ� ً
لا« :ت �ع��ودت �أن �أت �ن��اول �أدوي ��ة
حم��ددة يف ح��ال �إ�صابتي بالزكام
وارت� �ف ��اع درج ��ة احل � ��رارة� ،إال �أن
هذه امل��رة مل يكن للأدوية املحددة
�أي مفعول �إي�ج��اب��ي ،حيث �أ�صبت
ب�أعرا�ض جانبية مل �أتوقع حدوثها
مثل ال�سعال ال�شديد واملغ�ص املعوي
والقيء .وتابع� :أعرف �أنني لن �أتعلم
من هذه التجربة لأنني مازلت �أتناول
الأدوية ذاتها و�أعتقد يف مقولة �أنني
طبيب نف�سي .و�أن�صح �إخواين بعدم التمادي يف تعاطي تلك الأدوية لأن
�آثارها اجلانبية �سيئة للغاية.

در�س على ح�ساب ال�صحة

ويقول تركي بن نا�صر ال�سهلي �إنه منذ ب�ضعة �أيام تناول طعام ًا �أدى
�إىل �إ�صابته بالت�سمم ومع ذلك مل يذهب �إىل الطبيب بل ذهب �إىل
ال�صيدلية التي ي�شرتي منها �أدوية ب�شكل دائم� ،إال �أنها ويف هذه املرة
على حد قوله �أخط�أ عامل ال�صيدلية يف ت�شخي�ص حالته و�أعطاه دواء
�أدى �إىل تفاقم حالته ال�صحية مما ا�ضطره الذهاب �إىل امل�ست�شفى،
م�ضيف ًا � :إن هذا در�س �س�أتعلم منه بقية حياتي.
ون�صح �أ�صدقاءه بعدم تناول �أي��ة �أدوي��ة حتى لو كانوا ذوي خربة يف
الأمر لأنهم غري مطلعني على العالج املنا�سب لأي حالة مر�ضية حتى لو
تكررت لديهم �أكرث من مرة.

املري�ض حقل جتارب للأدوية اجلديدة

ويرى حممد بن نايف الأ�سمري� ،أن الأطباء وال�صيادلة على حد �سواء
ي�ستخدمون املر�ضى يف بع�ض الأحيان كحقل جتارب لبع�ض الأدوي��ة
خا�صة اجلديدة ،ففي �إحدى املرات �أعطاين الطبيب حقنة للح�سا�سية
دون �أن ي�س�أل �إذا كنت �أع��اين من �أية ح�سا�سية يف ج�سدي ،ومن ثم
فوجئت بحدوث انتفاخ يف وجهي ،ومنذ ذلك الوقت �أ�صابني هاج�س
من الأطباء الذي يخطئون يف الت�شخي�ص والعالج ف�أ�صبحت �أتناول
ال��دواء ال��ذي اعتدت عليه ،ويف حال عدم حت�سن �صحتي �أذه��ب �إىل
الطبيب لكن بعد جتربة عدة �أنواع من الأدوية .وذكر حممد �أنه يقر�أ
الن�شرة الطبية املرفقة مع الدواء ب�شكل مف�صل بهدف معرفة الأعرا�ض

التوعية ال�صحية ودور و�سائل الإعالم

وي�ضيف الإع�لام��ي الأ��س�ت��اذ مطلق حممد املطلق �أح��د
من�سوبي �صحيفة اجلزيرة قائ ًال« :كلنا يعلم دور التوعية
ال�صحية يف �إثراء الوعي ال�صحي لدى الأفراد واملجتمعات
وال���رق���ي ب �ه��م نحو
�أمناط حياتية �صحية
�سليمة تقل معها تلك
الأمرا�ض التي تفتك
مبجتمعاتنا لو �أح�سنا
ت��وع�ي��ة امل�ج�ت�م��ع من
خ �ط��ورت �ه��ا وك�ي�ف�ي��ة
الوقاية منها وذل��ك
م��ن منطلق احلكمة
القائلة «دينار وقاية
خري من قنطار عالج»
ورغ��م انت�شار امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية يف �أرج��اء
مملكتنا احلبيبة �إال �أننا ما زلنا نالحظ انت�شار كثري من
الأمرا�ض وزي��ادة عدد املر�ضى امل�صابني بها كال�سكري
و�أمرا�ض القلب وال�سرطان وغريها مما يجعل ذلك عب ًئا
كب ًريا على وزارة ال�صحة ملعاجلة كل ه�ؤالء وحتمل تكاليف
عالجاتهم ال�ب��اه�ظ��ة ...ويعترب قلة
امل�ت�خ���ص���ص�ين يف جم���ال ال�ت��وع�ي��ة
ال�صحية على م�ستوى وزارة ال�صحة
من �أهم تلك املعوقات� ،إذ �أن معظم
ر�ؤ�ساء هذه الأق�سام جتدهم فنيني،
كفني متري�ض �أو فني �أ�شعة �أو فني
وبائيات فكيف �سيكتب النجاح لهذه
الإدارات ك ��ون م��ن ي �ق��وم مبهامها
م��ن غ�ير ذوي االخ�ت���ص��ا���ص ال��ذي��ن
ال يفقهون يف ه��ذا امل�ج��ال �إال توزيع
امل �ن �� �ش��ورات وامل �ط �ب��وع��ات التوعوية
ف�ق��ط ،ف��ال��دور ال�ت��وع��وي ال يقت�صر
ع�ل��ى ذل��ك ف �ق��ط� ،أ� �ض��ف �إىل ذل��ك
عدم املتابعة امل�ستمرة لتفعيل دورها
يف قطاعات الرعاية ال�صحية ،كما
ك ��ان ��س��اب� ًق��ا وع ��دم تنظيم دورات
وحما�ضرات يف املدار�س واجلامعات
والإدارات احلكومية بالتن�سيق مع
وزارة ال�صحة �أو �أي جمعية �أو منظمة
تهتم ب �ه��ذا امل �ج��ال امل �ه��م ،ويت�ضح
لنا جل ًيا الق�صور الوا�ضح يف الإع�لام املرئي واملقروء يف
الرقي ب�سلوكيات هذا املجتمع ال�صحية ال�سليمة� ..إننا لو
ح�صلنا على توعية �صحية متكاملة ب�شكل �صحيح خلف�ضت
املليارات التي ت�صرفها الدولة على الأدوية ،ومن هذا املنرب
ننا�شد وزارة ال�صحة و�ضع خطة �إ�سرتاتيجية لتفعيل دورها
التوعوي ال�صحي ودرا�سة مناطق الق�صور فيه وزيادة عدد
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اجلانبية ومكان الت�صنيع وع��دد اجلرعات امل�سموح بها
وغري ذلك.

املبتعثني يف هذا املجال واحلث على ا�ستحداث اجلمعيات
واملنظمات التوعوية وت�سهيل القيام بواجباتها ومتابعة هذه
اخلطط الإ�سرتاتيجية على �أر���ض الواقع متابعة جادة..
وبالن�سبة لل�صحف املحلية �أو و�سائل الإعالم الأخرى ف�إن
الغالبية ترحب بكل ما من �ش�أنه خدمة وتوعية املجتمع،
وتطرح املبادرات وتغطي الندوات وامل��ؤمت��رات ال�صحية
ب�شكل عام ،وتبقى امل�س�ؤولية الكربى على وزارة ال�صحة.
 ...وبعد ،فالأمر وا�ضح والن�صائح معروفة وما
ذكرناه هنا من �أمثلة ملر�ضى عانوا من ا�ستهالك
دواء مل يو�صف لهم من طبيب خمت�ص �أو بناء
على فحو�صات و�أ�شعات وحتاليل طبية واجبة
و�إمنا تناولوا الدواء فقط لأن �صديق ًا �أو قريب ًا
او �صيدالني ًا �أو زمي ًال مدح له ال��دواء وق��ال له
�إن له نتائج ايجابية حدثت مع ذلك ال�شخ�ص
الذي ن�صحه ،مع �أن ذلك ال ي�ضمن بال�ضرورة �أن
ي�ؤتي هذا العالج نف�س تلك النتيجة الإيجابية
مع املتعاطي اجلديد فالأج�ساد تختلف واخلاليا
وامليكروبات والفريو�سات نف�سها تختلف من بيئة
لأخرى وعام ًا بعد عام حتى مر�ض ال�شتاء ال�شهري
( االنفلونزا) لي�س له تطعيم – برغم �إدع��اء
البع�ض ذلك  -كما قال �أطباء ثقات لأن فريو�س

ال��ع��ش��وائ��ي��ة في
ت�����ن�����اول أدوي�������ة
ل��ب��ع��ض األم����راض
يؤدي إلى الوفاة

هل أصبح الصيدلي
ي��ؤدي دورًا موازيًا
للطبيب؟

الثقة بين الصيدلي
والمريض تناغم
يشوبه الحذر

االنفلونزا يتغري من عام �إىل عام .ف�سبحان اهلل
الذي خلق الداء وخلق له الدواء وجعل له �أ�سبابا
من عالج وم�شفى و�أطباء وغريهم .عزيزي جرب
يف كل �شيء �إال �صحتك فقد تكون �آخر التجارب
وتندم وقت ال ينفع الندم.
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حــــــوار

م�صطفى بكري ع�ضو جمل�س ال�شعب امل�صري:
العالقة بين مصر والمملكة
تضرب بجذورها في عمق التاريخ
وعلى من يسئ للمملكة
التوقف فور ًا
حوار :م�ستجاب عبداهلل  -القاهرة

�أكد ع�ضو جمل�س ال�شعب امل�صري م�صطفى بكري �أن اململكة العربية ال�سعودية دولة �شقيقة  -لعبت وما زالت – دور ًا ال ميكن �إنكاره
يف م�ساندة م�صر� ،إ�ضافة �إىل متيز ال�سيا�سة ال�سعودية باحلكمة ال�شديدة يف التعامل مع امللف امل�صري ،وعلى اجلميع �أن يتوقفوا عن
الإ�ساءة لها.
و�أ�شار �إىل �أن خيار اال�ستقرار الت�شريعي والد�ستوري هو الطريق الوحيد للخروج من احلالة التي متر بها م�صر حالي ًا.
ولفت يف حواره مع جملة (ال�شورى) �إىل �ضرورة احلد من التظاهرات الفئوية والتي ت�ؤدي �إىل فو�ضى اجتماعية وتعطل الإنتاج ،و�شدد
على دور و�سائل الإعالم املهم يف هذه املرحلة .فيما يلي تفا�صيل احلوار:
احترام الشرعية
والقانون يؤدي
إلى استكمال
المرحلة
االنتقالية بسالم

األوضاع األمنية
أصبحت سيئة
للغاية ويجب
السعي الدؤوب
لوقف االنفالت
األمني واألخالقي
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يف ظل احلراك ال�سيا�سي احلايل متى يعود الهدوء �إىل م�صر
لت�أخذ دورها على جميع الأ�صعدة؟

�أن ��ا �أع�ت�ق��د �أن م�صر مطالبة يف ه��ذا ال��وق��ت لأن تتبنى خيار
اال�ستقرار ..خيار اال�ستقرار الت�شريعي والد�ستورى و�أي�ض ًا الأمن
فالبالد مت�ضي نحو الهاوية �سريع ًا وك�أن هناك من يريد �إ�شعال النار
ليحرق الأر�ض ويحرق الب�شر ،نعم كلنا مع الثورة وكلنا كنا �صناع
الثورة ولكن هناك فارق ًا كبري ًا جد ًا بني الثورة والفو�ضى ..ما يحدث
الآن هو �ضرب للثورة وق�ضاء عليها ويفتح الطريق �أمام الفو�ضى..
وك�أننا �أمام خمطط كوندليزا راي�س الذي ب�شرت به قبل ذلك مبا
ي�سمى الفو�ضى اخلالقة الذي ان حدث �سي�ؤدي حتم ًا �إىل تق�سيم
وتفتيت الوطن العربي.
و�إذا مل ننتبه لهذه امل�ؤامرة التي حتاك �ضدنا جميع ًا فحتم ًا �سندفع
الثمن ،لكن عندما نتحدث بهذا ال�شكل يقولون �إننا ال نريد للثورة
�أن ت�ستمر ..واحلقيقة �أن الطريق الذي من�ضي فيه الآن هو طريق
قد ي�ؤدي �إىل الهاوية لأننا �أمام و�ضع اقت�صادي �صعب ،فالعجز يف
املوازنة العامة بلغ  144مليار جنيه يف حني بلغ الدين املحلي ترليون
و 173مليار ًا من جمموع الناجت املحلي العام وال��ذي يبلغ حوايل
ترليون و 750مليار ًا� ..أي �أن الدين املحلي قيا�س ًا بالناجت املحلي
ي�ساوي  %72.2وهذا خطر لأن احلد الأدنى كما هو متعارف عليه

يف االحت��اد الأوروب��ي هو  ،%60ف� ً
ضال عن امل�شاكل والأزم��ات التي
تواجهنا كل ي��وم ،وتراجع االحتياطي الإ�سرتاتيجي النقدي �إىل
حوايل  15.7مليار دوالر و�سي�صبح خالل �أ�شهر  10مليارات دوالر
�أي �أننا ال ن�ستطيع �أن ن�ستورد مواد ًا غذائية �أو برتولية ،وهنا �سنكون
�أمام �أزمة حقيقية قد تدفع بثورة جياع يف ال�شارع لأن معدل البطالة
يف ازدياد ،هناك  9ماليني مواطن م�صري هم عمال اليومية توقفت
�أعمالهم منذ الثورة وحتى الآن ..كل ه�ؤالء بالت�أكيد م�شاريع لفو�ضى
قد حترق كل �شيء.
�إذن كيف يعود الهدوء؟

يف كل الأحوال نحن نريد بالفعل �أن يتم اال�ستقرار �سريع ًا على ثالثة
قواعد �أ�سا�سية:
الأول :احرتام ال�شرعية والقانون مبا ي�ؤدي �إىل ا�ستكمال املرحلة
االنتقالية ،مبعنى �أننا يف حاجة اىل د�ستور جديد يجب �أن يتم
�إع��داده وانتخابات رئا�سية ،كما �أننا يف حاجة �إىل ع��ودة قوات
املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة �إىل ثكناتها وت��ويل رئي�س جديد
منتخب مهام ال�سلطة يف البالد وبالتايل تنتهي املرحلة االنتقالية.
الأمر الثاين احلد من التظاهرات الفئوية التي ت�ؤدي �إىل فو�ضى
جمتمعية وتعطل الإنتاج وتفر�ض �شروطا على احلكومة االنتقالية
قد ال تكون م�ستعدة لتنفيذها الآن خا�صة فيما يتعلق باال�ستحقاقات

احلقيقة ان هناك بع�ض و�سائل الإع�ل�ام للأ�سف تلعب دور ًا
م�شبوه ًا ،و�سواء �أراد البع�ض �أم مل يرد فاململكة العربية ال�سعودية
دولة �شقيقة ولعبت دور ًا ال ميكن انكاره يف م�ساندة م�صر كثريا،
والأ�شقاء ال�سعوديون مكانهم املف�ضل م�صر ،فال�سيا�سة ال�سعودية
متيزت بحكمة �شديدة يف التعامل مع امللف امل�صري ،فكان يتوجب
�أن يرفع البع�ض �أياديهم ويتوقفون عن �سل�سلة الهجمات وتعمد
الإ� �س��اءة لي�س فقط للمملكة العربية ال�سعودية ولكن للبلدان
 هناك دول برزت على ال�ساحة الإ�سالمية ولها دور بارز العربية وكل دول العامل ما مل تكن بالفعل دول عدوة لنا.وجهود كبرية مثل تركيا ،ف�أين م�صر من هذه اجلهود؟
�أما اململكة العربية ال�سعودية فهي �شقيقة وبالت�أكيد هي تتعر�ض
ً
ا
جميع
دفعنا
يف فرتة الثالثني عام ًا وخالل حكم النظام ال�سابق
كما نتعر�ض حلمالت �إعالمية م�سمومة هدفها زرع الفتنة و�إثارة
الثمن ب�لا ا�ستثناء ،دفعنا الثمن بعرقلة �صعود ه��ذا الوطن البلبلة يف هذا الوقت احليوي املهم.
ونهو�ضه ،كانوا يريدون م�صر على مقا�سهم مقزمة وال يكون لها كيف ن�ضبط ه��ذا االنفالت الأخ�لاق��ي ل��دى بع�ض و�سائل
دور حيوي على ال�ساحة العربية والإ�سالمية ،فكنا نتابع الأحداث الإعالم؟
وك�أننا غري معنيني بها ..مل تكن م�صر العب ًا قوي ًا على امل�سرح ه��ذه م�س�ؤولية نقابة ال�صحفيني فيما يتعلق بال�صحافة ،فال
الإقليمي وال على امل�سرح الدويل كما كان الأمر يف فرتات �سابقة ،ميكننا القبول بتعري�ض العالقات اال�سرتاتيجية مع بلد بحجم
فدولة مثل تركيا حتاول وت�سعى ان يكون لها دور حموري وتتدخل ال�سعودية �إىل هذه الفو�ضى يف التناول واملغالطات واالدعاءات،
يف حل كثري من امل�شاكل يف املنطقة العربية يف الوقت الذي نعجز فتبقى م�س�ؤولية املجل�س االعلى لل�صحافة ونقابة ال�صحفيني
وميثاق ال�شرف الإعالمي فيما يتعلق بالف�ضائيات.
فيه نحن عن القيام بهذا الدور حتى الآن.
ما اخلطوات التي من املمكن ان تتخذها م�صر للو�صول اىل النقد مباح للكل لكن الإ�ساءة وتعمد االدعاءات املغلوطة مرفو�ض
تلك الريادة؟
جملة وتف�صي ًال.
م�صر الب��د �أن ت�ضمن ا�ستقرارها وع��ودة م�ؤ�س�ساتها وال��دور ما هو دور الربملان يف �إع��ادة الهدوء واحلياة الطبيعية يف
امل�صري ال ي�ستطيع �أحد �أن ينكره ،كل اال�شقاء العرب تواقون لهذا م�صر؟
ال��دور ،فقط نريد �أن نبد�أ اخلطوة الأوىل يف طريق النهو�ض ..ي�ؤ�سفني القول �إن خطاب بع�ض الربملانيني يف كثري من الأحيان
وحتى الآن نحن ان�شغلنا باحلروب الكالمية وباملارك�سية اجلديدة ي�ؤجج م�شاعر النا�س ويدفع اىل حالة من االحتقان املجتمعي
نفت�ش يف الأفكار و ُي َخ ّون بع�ضنا البع�ض� ،أ�صبحنا �أمام معارك وال�سخط العارم وهو ما �أدى يف النهاية �إىل �أن يتحدث ال�شارع
و�أزم ��ات داخلية و�صراعات بني ق��وى فاعلة �سواء �سيا�سية او عن �أن املجل�س ي�سعى لل�سيطرة على ال�سلطة و�أنه جمل�س �صراعات
اجتماعية ،وكل ذلك يبعرث اجلهود وي ��ؤدي �إىل الرتاجع ولي�س داخلية دون حل امل�شاكل الأ�سا�سية التي يعانيها النا�س ،فحينما
ن�صل �إىل هذا ال�شكل يجب علينا �أن ن�ضع موطئ �أقدامنا مرة
التقدم �إىل الأمام.
حتاول بع�ض و�سائل الإعالم ا�ستغالل بع�ض الأخبار املغلوطة �أخرى ب�شكل �صحيح ..فيبدو �أن نقل اجلل�سات على الهواء يغري
للوقيعة بني جمهورية م�صر العربية واململكة العربية البع�ض لإطالق ما يعن له من مواقف و�صرخات.

كل العرب
تواقون ألن
تعود مصر
لدورها
العربي
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املالية.
الأمر الثالث ال�سعي الد�ؤوب لوقف االنفالت الأمني والأخالقي،
فالأو�ضاع الأمنية �أ�صبحت �صعبة يف ال�ب�لاد ،كما ق��ال رئي�س
ال ��وزراء �إن هناك  10ماليني قطعة �سالح م��وج��ودة يف م�صر
وم�ع��دالت اجل��رمي��ة تتزايد ونوعية اجل��رمي��ة خمتلفة ومل نكن
ن�شهدها يف ال�شارع من قبل.
�إذا ا�ستطعنا �أن ن�ضبط الأمن وندفع بعجلة االنتاج و�أن نحتكم �إىل
القانون بالقطع �ستم�ضي الثورة يف طريقها و�سيعاد بناء الدولة
امل�صرية التي تهدمت بع�ض �أجزائها وم�ؤ�س�ساتها.

ال�سعودية مع وج��ود عالقات متينة بينهما فكيف ميكن
تفادي �آثار هذه الأخبار املغلوطة وجتاوزها؟

خالل حكم
النظام السابق
دفعت مصر
الثمن في تقديم
دورها على جميع
المستويات

وسائل اإلعالم
تلعب دوراً
مشبوه ًا في
الوقيعة بين
مصر والسعودية

الزميل م�ستجاب عبد اهلل يجري احلوار مع م�صطفى بكري ع�ضو جمل�س ال�شعب امل�صري
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حــــــوار

المملكة العربية
السعودية دولة
شقيقة وتتعرض
لحمالت مسمومة
هدفها زرع الفتة
وإثارة البلبلة

خطاب بعض
البرلمانيين في مصر
يؤجج المشاعر
ويدفع إلى االحتقان
المجتمعي

التنسيق بين
البرلمانات العربية
في المحافل الدولية
مهم للغاية

الأم��ر الثاين �أن ال�برمل��ان يجب �أن
يفكر جيدا يف ك��ل ال �ق��رارات التي
يتخذها فلي�س معقوال ان تكون بني
�أيدينا قرارات كثرية جد ًا ثم نعجز
عن تنفيذها.
الأم��ر الثالث ال ي�صح ب�أي حال من
الأح��وال �أن تكون هذه القطيعة بني
الربملان واحلكومة ،فالربملان يهدد
كل يوم ب�سحب الثقة واحلكومة تقول
نحن �سنقاطع لأن وزراءنا يهانون يف
الربملان ...هذا ما �أدى �إىل املزيد يف
ملف التوتر بني احلكومة والربملان.

امللفات امل�شرتكة .لأنه يعرب عن ال�شارع ويعك�س ق�ضاياه واذا
هل هذا التوتر �سي�ستمر حتى بعد
كان هناك ان�سجام بني احلكومة والربملان ف�إن ذلك �سوف
انتخاب رئي�س جديد؟
طاملا ال يوجد يف الإع�لان الد�ستوري ن�ص يعطي الربملان يعود ب�شكل �إيجابي على املواطنني.
كيف ميكن توحيد الر�ؤى بني املجال�س النيابية العربية
احلق يف �سحب الثقة من احلكومة فعلينا �أن ننتظر �إىل �أن
يف امللتقيات الربملانية الدولية؟
نعد د�ستور ًا.
من املهم التن�سيق بني الربملانات العربية خ�صو�صا �أمام
كما �أن رئي�س اجلمهورية �سي�أتي قريبا فال داعي للعجلة،
التحديات التي تفر�ضها كثري من قوى اخل��ارج وحماوالت
فيجب علينا ان ن�صرب حتى ت�سري الأمور يف طريقها ب�شكل
التدخل املبا�شر يف ال�ش�ؤون الداخلية ،ت��ارة با�سم حقوق
�صحيح.
الإن�سان وت��ارة با�سم الدميقراطية وهذا كالم مرفو�ض..
كيف ت��رى �آف���اق التعاون العربي -العربي برملاني ًاوخا�صة بني جمل�س ال�شعب امل�صري وجمل�س ال�شورى فلكل �شعب من �شعوبنا جتاربه وقيمه وعاداته االجتماعية،
فال ميكن لدولة مثل �أمريكا �أن ت�أتي وتزرع جتربتها الثقافية
ال�سعودي؟
العالقة بني ال�شعبني امل�صري وال�سعودي هي عالقة وثيقة �أو الدميقراطية يف بالدنا ،فهي ت�ستخدم �أ�سلوب زرع الفتنة
ت�ضرب بجذورها يف عمق التاريخ ،ومن ثم ف�إن م�ؤ�س�سات يف دولنا العربية عن طريق منظمات املجتمع املدين وت�أتي
الدولتني يجب �أن حتاكي هذه العالقة التي تعك�سها �أوا�صر �إلينا بقيم غربية مرفو�ضة وتتناق�ض مع قيمنا ال�سيا�سية
املحبة والو�شائج االجتماعية بني �أبناء العروبة يف اململكة واالجتماعية ،ف�شعوبنا لي�ست �شعوب ًا �أمريكية �أو غربية،
العربية ال�سعودية ويف م�صر ،ب�أن تكون هناك زيارات متبادلة فنحن حتكمنا عقيدة �إ�سالمية بالأ�سا�س وحتكمنا منظومة
فالبد �أن نطلع �سوي ًا على جتاربنا امل�شرتكة فيجب �أن يكون قيم اجتماعية ومن هنا يحدث الت�صادم.
هناك توا�صل ،وتعاون على م�ستوى االحتاد الربملاين العربي لكن ن�ستطيع �أن نن�سق املواقف كربملانيني عرب يف �إطار
الذي ي�ضم اجلميع لكن بالت�أكيد التوا�صل املبا�شر ومناق�شة املنظومة الدولية لنت�صدى لهذه املخططات ومواجهتها.
اىل �أي مدى ميكن �أن تعك�س الربملانات العربية ثقافةالق�ضايا التي تهم ال�شعبني عرب الربملانني م�س�ألة مهمة.
من الذي ميكن �أن يعمل على تقوية العالقة احلكومة �أم

ال�ب�رمل��ان��ات امل �عب��رة ع��ن ال���ش�ع��ب وامل�ن�ت�خ�ب��ة ان�ت�خ��اب��ات
الربملانيون؟
احلكومة لها م�سار واملنظمات ال�شعبية لها م�سار �آخر ولكن ح���رة م �ب��ا� �ش��رة ت���س�ت�ط�ي��ع �أن ت �ع�بر ع ��ن ال �ن��ا���س لأن �ه��ا
يف نف�س الوقت �أي�ض ًا ،فالربملان له م�سار خمتلف باعتباره تتوا�صل معهم ،واعتقد �أن التعبري عن �أم��اين وتطلعات
معربا عن الإرادة ال�شعبية ي�ستطيع ان ينجز كثريا من اجل��م��اه�ي�ر ه ��و ال � ��ذي ي �ع �ط��ي م �� �ش��روع �ي��ة لأي ب��رمل��ان
يف ال �ت �ع��ام��ل م��ع امل��واط �ن�ين وم ��ع ق���ض��اي��اه��م احل�ي��ات�ي��ة.
�سيا�سي م�صري وكاتب �صحفي
و�إعالمي وع�ضو م�ستقل مبجل�س ال�شعب
عن دائرة جنوب القاهرة االنتخابية.
ي�شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارة
ورئي�س حترير �إحدى ال�صحف
امل�ستقلة.
يعترب م�صطفى بكري �أحد الرموز
ال�سيا�سية املعا�صرة حيث بد�أت رحلته
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واحتياجات ال�شعوب؟

من فرتة ال�سبعينيات ع�ضو ًا باللجنة
املركزية مبنظمة ال�شباب اال�شرتاكي
ثم بد�أ طريقه �إىل الربملان منذ عام
� 1990إال �أنه مل يكتب له النجاح �إال عام
 ،2005وكان �أحد النواب الذين ت�صدوا
للف�ساد رغم عدم انتمائه �إىل �أي حزب
�سيا�سي حتى الآن.
�أ�صدر م�صطفى بكري العديد من

امل�ؤلفات منها( :الإرهاب ال�صهيوين)،
(معركة  -1956كلمات يف الزمن
ال�صعب( ،ف�ضف�ضة)( ،العراق:
امل�ؤامرة  -اخليانة – االحتالل).
وح�صل على العديد من جوائز التفوق
من نقابة ال�صحفيني كما اختاره
املنتدى العربي يف بريوت �شخ�صية
العام ل�سنة .2004

زيـــــــارة

وفد جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الرتكية التقى عدد ًا من امل�س�ؤولني والربملانيني

رئيس الوزراء التركي يؤكد على
تطابق الرؤى بين المملكة وتركيا

رئي�س الوزراء الرتكي مرحب ًا بوفد جمل�س ال�شورى
زار وف��د جلنة ال���ص��داق��ة ال�برمل��ان�ي��ة ال�سعودية
الرتكية جمهورية تركيا برئا�سة ع�ضو املجل�س
نائب رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية
الرتكية د .م�شعل بن ممدوح �آل علي وع�ضوية كل
من د.عبداهلل بن حممد ن�صيف والأ�ستاذ حممد
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ر�ضا بن من�صور ن�صراهلل والأ�ستاذ مو�سى بن
حممد ال�سليم.
وقد �أجرى الوفد مباحثات �سيا�سية وبرملانية مهمة
مع عدد من امل�س�ؤولني الأت��راك ،حيث ا�ستقبلهم
دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء ال�ترك��ي رج��ب طيب

�أردوغ��ان وبحث معهم العالقات الثنائية املتميزة
بني البلدين و�سبل دعمها وتعزيزها مبا يخدم
م�صالح ال�شعبني ال�شقيقني.
كما التقى وفد املجل�س معايل نائب رئي�س جمل�س
الأمة الرتكي د .حممد �صاغالم ومعايل م�ست�شار
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وزارة الدفاع الوطني
ل �� �ش ��ؤون ال�صناعات
ال� ��دف� ��اع � �ي� ��ة م� ��راد
بايري .ورئي�س الوكالة
الرتكية لدعم وت�أييد
اال� �س �ت �ث �م��ار ب��رئ��ا��س��ة
جم� �ل� �� ��س ال � � � � ��وزراء
املهند�س �إيلكر �آيجي.
والنائب الأول ملدينة
ا���س��ط �ن��ب��ول �أح��م��د
� � �س �ل�ام� ��ه .ورئ� �ي� �� ��س
جم� �ل� �� ��س الأع� � �م � ��ال
ال�ت�رك���ي ال �� �س �ع��ودي
ال�سيد علي بايرمول.
وت� ��رك� ��ز امل �ب��اح �ث��ات
خ�لال ال�ل�ق��اءات على
تدعيم �أوج��ه التعاون
بني اململكة العربية ال�سعودية واجلمهورية
الرتكية ال�شقيقة يف املجاالت كافة ،وبخا�صة
يف املجاالت الربملانية.
وقد �أثنى امل�س�ؤولون الأت��راك على مواقف
اململكة العربية ال�سعودية ب�ق�ي��ادة خ��ادم
احل��رم�ي�ن ال���ش��ري�ف�ين امل �ل��ك ع �ب��داهلل بن
عبدالعزيز – حفظه اهلل -جتاه خمتلف
الق�ضايا الإقليمية وال��دول�ي��ة وخا�صة ما
ي�ج��ري ح��ال�ي� ًا يف ��س��وري��ا م��ن قتل وتدمري
بحق ال�شعب ال�سوري الأع��زل ،وما يتعر�ض
ل��ه ال���ش�ع��ب الفل�سطيني م��ن ِق �ب��ل ق��وات

االحتالل الإ�سرائيلي ،م�شريين للمبادرات
التي قدمتها اململكة يف �سبيل �إحالل الأمن
وال�سالم ودعم اال�ستقرار يف املنطقة ،و�إىل
م�ب��ادرة خ��ادم احلرمني ال�شريفني للحوار
العاملي بني �أتباع الأديان الذي �أك�سب اململكة
مكانة م��رم��وق��ة على امل�ستويني الإقليمي
وال� ��دويل ،وق��د تبني ل��وف��د املجل�س تطابق
العديد من وجهات النظر مع اجلانب الرتكي
حول العديد من الق�ضايا الإقليمية والدولية.
م��ن جانبه �أ��ش��اد وف��د املجل�س بالعالقات
املتميزة ال�ت��ي ت��رب��ط البلدين ال�شقيقني،
والقائمة على االح�ترام املتبادل وامل�صالح

وفد املجل�س �أثناء لقائه بالطالب املبتعثني للدرا�سة برتكيا

امل�شرتكة والتعاون البناء ،وخدمة الق�ضايا
الإ�سالمية والعربية .و�أكد الوفد على �سعي
اململكة وحر�صها الدائم على تطوير هذه
العالقات وتنميتها ب�صفة م�ستمرة معها.
كما بحث الوفد مو�ضوع التعاون التجاري
واال�ستثماري ب�شكل خا�ص وتفعيل االتفاقيات
التي مت التوقيع عليها بني اجلانبني ،م�شيد ًا
ب��ال �ق��ان��ون اجل��دي��د ال� ��ذي � �ص��در م ��ؤخ��ر ًا
والقا�ضي بال�سماح بتملك العقار لل�سعوديني
يف جمهورية تركيا.
وزار وفد جمل�س ال�شورى امللحقية الثقافية
ال �� �س �ع��ودي��ة يف �أن� �ق ��ره ،وال �ت �ق��ى ال �ط�لاب
والطالبات ال�سعوديني املبتعثني لدرا�سة عدد
من التخ�ص�صات ،واطلع على �أبرز امل�شاكل
والعراقيل التي تواجه الطالب ال�سعودي يف
تركيا.
حيث كان يف ا�ستقبال الوفد امللحق الثقايف
الأ�ستاذ الدكتور خالد بن ف��رج �آل مطلق
ومن�سوبو امللحقية الثقافية ال�سعودية.
ووجه وفد املجل�س للطالب املبتعثني كلمات
�أبوية حملت اهتمام والة الأمر بهم وما ينتظره
الوطن منهم ،كما قام الوفد بجولة يف �أق�سام
امللحقية والإطالع على �أعمالها و�أن�شطتها.
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إتجاهات

أمن الوطن
وقاعدةالبياناتالبيومترية

�أ.د جربيل ح�سن العري�شي *
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�أ�صبح التحقق من هوية الأ�شخا�ص من �أهم ركائز الأمن لدى
الدول وامل�ؤ�س�سات الكربى ،وتتعدد النظم والأدوات التي يتم
ا�ستخدامها من �أج��ل ذل��ك .و�أق��دم ه��ذه الأن ��واع يعتمد على
معلومة خا�صة مثل كلمة ال�سر� .أما النوع الثاين فيعتمد على
�شيء ميلك ال�شخ�ص مفتاحه مثل البطاقة الذكية .و�آخر هذه
الأنواع و�أحدثها يعتمد على ال�صفات احليوية biometrics
املميزة للفرد والتي يزداد اللجوء �إليها لتحديد الهوية يوم ًا بعد
يوم ،يف �شتى مناحي احلياة ،وخ�صو�ص ًا يف الأمن بعد �أن �أ�صبح
هو ال�شغل ال�شاغل لكل احلكومات وال��دول وامل�ؤ�س�سات يف ظل
انت�شار الع�صابات الإرهابية يف كل �أنحاء العامل.
وهذه ال�صفات احليوية يتناولها علم الإح�صاء احليوي الذي
يقوم بالتحقق من هوية الأ�شخا�ص با�ستخدام �صفاتهم الفريدة
التي ال ميكن نقلها للآخرين وال ميكن للإن�سان ن�سيانها وال
�سرقتها ،وال�ت��ي تظهر يف ب�صمات الأ��ص��اب��ع ،وهند�سة كف
اليد ،و�شبك ّية العني والقزح ّية� ،إ�ضافة �إىل بع�ض خ�صائ�ص
ال��وج��ه وم�لاحم��ه ،كما تت�ض ّمن ال�سلوكيات ال�شخ�صية مثل
التوقيع وال�صوت ومنط ال�ضغط على املفتاح وال�سري ،وكل من
هذه ال�صفات لها مميزاتها التي تتوافق مع متطلبات الأنظمة
الأمنية املختلفة .فت�صميم حدقة العني – على �سبيل املثال-
هو من املميزات اخلا�صة بكل �شخ�ص ،وت�صميم حدقة العني
اليمنى لل�شخ�ص يختلف عن حدقة العني الي�سرى .و�إذا كان
ميكن لل�شخ�ص �أن يغري ا�سمه �أو يعدله ب�صورة م�شروعة �أو غري
م�شروعة ف�إن حدقة عني ال�شخ�ص بعد �أن يتم ت�شكيلها عندما
يبلغ ال�شخ�ص عند مولده عمر �ستة �أ�شهر -ال ميكن تغيريها �أو

ا�ستن�ساخها �أو تزويرها.
ويتم دمج املعلومات البيومرتية مع قواعد البيانات التي ت�ضم
معلومات الأ�شخا�ص مثل اال�سم وتاريخ امليالد وغري ذلك بحيث
ميكن عند ال�ضرورة الربط بني �شخ�ص ما وبني حدث معني.
ففي التحقيقات اجلنائية يتم ا�ستخال�ص املعلومات البيومرتية
من العديد من الأ�شياء مثل الوثائق �أو العبوات النا�سفة التي مل
تنفجر ،ثم القيام مبقارنة املعلومات امل�ستخل�صة مع الهويات
املعروفة يف قاعدة بيانات املعلومات البيومرتية لتحديد هوية كل
الذين قاموا بلم�س تلك العبوة النا�سفة.
وت�ستخدم القيا�سات احل�ي��وي��ة يف �إ� �ص��دار ج ��وازات ال�سفر
الإلكرتونية ،والتي ت�ستهدف منع كافة �أ�شكال التزوير والتزييف
والتقليد ،ف�ج��وازات ال�سفر التقليدية التي تعتمد فقط على
ال�صورة ي�سهل تزويرها بحيث ال يقدر �ضابط اجلوازات امل�س�ؤول
على مقارنة تفا�صيل حامل اجلواز مع ال�صورة املثبتة فيه� .أما
اجل��وازات الإلكرتونية ف�إنها حتتوي -بالإ�ضافة �إىل املعلومات
ال�شخ�صية  -على القيا�سات احليوية املميزة لل�شخ�ص والتي
يتم تخزينها على رقائق �إلكرتونية مدجمة يف �صفحات اجلواز.
وتت�ضمن هذه الرقائق الإلكرتونية مالمح الوجه ولون قزحية
العني وب�صمات الأ�صابع وغريها من املعلومات البيولوجية
بحيث ي�صبح اكت�شاف التزييف �أكرث �سرعة و�سهولة ودقة .وقد
كانت �أمريكا هي �أول من ا�ستحدث اجلواز الإلكرتوين اجلديد
يف �أع�ق��اب ح��وادث � 11سبتمرب ل�سد الطريق �أم��ام �أي عمل
�إرهابي حمتمل ،و�أي دولة ترغب يف �أن تن�ضم للنظام الأمريكي
اخلا�ص بالإعفاء من الت�أ�شرية فعليها �إ�صدار ج��وازات �سفر
�إلكرتونية .كما تو�صي املنظمة الدولية
للطريان املدين �أي�ض ًا با�ستعمال اجلواز
الإلكرتوين.
وحتتوي الرقاقة الإلكرتونية على رقم
يتم طباعته على الرقاقة عند �إنتاجها
بالإ�ضافة �إىل توقيع رقمي ،وهو �سل�سلة
م��ن الأرق� ��ام اخل��ا��ص��ة بتلك الرقاقة
حينما يتم �إ�صدار جواز ال�سفر .ويتم
ت�خ��زي��ن ال��رق �م�ين يف م��رك��ز حكومي
خا�ص باملعلومات م�صاحبة للمعلومات
ال�شخ�صية ال �ت��ي تت�ضمنها �صفحة
املعلومات يف جواز ال�سفر نف�سه ،وحاملا
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يتم طبع الرقاقة ي�صبح تبديل املعلومات عليها
م�ستحي ًال.
كما يزداد الإقبال على تلك الطرق البيومرتية
يف حميط الأعمال التجارية ،حيث تقوم كثري
م��ن امل �ح�لات ال�ت�ج��اري��ة ال �ك�برى با�ستخدام
ب�صمات الأ�صابع يف التعامل مع بيانات بطاقات
االئتمان لعمالئها ،والتي مت تخزينها م�سبق ًا،
وذل ��ك دون احل��اج��ة ال� �س �ت �خ��دام ال�ب�ط��اق��ات
نف�سها ،مما يزيد ارتباط امل�ستهلكني مبحالت
جتارية بعينها .كما ميكن �أن ت�ستخدم لت�سجيل
املركبات ،بالإ�ضافة �إىل اخلدمات امل�صرفية.
وتقوم بع�ض البنوك برتكيب �أجهزة ال�صراف
الآيل «البيومرتية» يف �أوروبا ،مما ي�سمح للعمالء
ب�سحب النقود من خالل مل�سة الإ�صبع .وي�ستخدم
جهاز ال�صراف الآيل بامل�سح الرقمي -الذي
ط��رح يف العا�صمة البولندية وار��س��و� -أح��دث
التكنولوجيا وهي «ع��روق الأ�صبع» ،وهو نظام
طورته �شركة هيتا�شي اليابانية العمالقة .ويتم
فيه مترير �ضوء من الأ�شعة حتت احلمراء ،من
خالل الإ�صبع ،للك�شف عن �أوردة �صغرية حتت
اجللد ،كي تتطابق مع الأوردة التي مت ت�سجيلها
�سابق ًا ،للتحقق من هوية الفرد .وهو �أ�سلوب
تقول عنه ال�شركة �أن له نف�س دقة م�سح ب�صمة
العني والذي ينظر �إليه بو�صفه الأ�سلوب الأكرث
�أمان ًا .وعلى خالف ب�صمات الأ�صابع التي ترتك
�أث��ر ًا من املمكن اتباعه ون�سخه ،ف ��إن طريقة
«عروق الأ�صبع» ال ميكن ن�سخها لأنها ال ترتك
�أثر ًا ،فالعروق متواجدة حتت اجللد.
وقد كانت التكنولوجيا البيومرتية ترتبط دائم ًا
بالتتبع واملراقبة والتج�س�س ،وق��د ا�ستعملها

الرو�س منذ اخلم�سينات
لتلك الأغرا�ض ،كما �أنها
هي نف�سها التكنولوجيا
ال��ت��ي ي �ت��م ا��س�ت�ع�م��ال�ه��ا
منذ زم��ن لتتبع خطوات
احل� �ي ��وان ��ات امل�ت��وح���ش��ة
يف الأدغ � ��ال �أو ملراقبة
املجرمني الأك�ثر خطورة
يف ب� �ع� �� ��ض ال�����س��ج��ون
الغربية ،وكذلك لق�صر
الولوج �إىل بع�ض الأماكن
احل���س��ا��س��ة ع�ل��ى �أف���راد
حاملني لبطاقات مهنية
جمهزة برقاقات حتتوي
معلومات بيومرتية له�ؤالء الأفراد.
وتثري هذه التكنولوجيا احتجاجات اجلمعيات
احلقوقية ،والهيئات املدافعة عن حماية احلياة
اخلا�صة يف الدول التي ت�ستخدمها للتحقق من
الهوية .فبع�ض هذه الهيئات يتخوف من �أن ال
تكتفي احلكومات بتجهيز الوثائق ال�شخ�صية
بهذه الرقاقات ،وتتعداها �إىل �أبعد و�أخطر من
ذل��ك ب��زرع ه��ذه الرقاقات يف ج�سم الإن�سان
نف�سه �أو «ترقيق الإن�سان» ،خ�صو�ص ًا و�أن هناك
من ال�شركات املتعددة اجلن�سيات من يطرح
يف الأ�سواق رقاقات معدة خ�صي�ص ًا للزرع يف
اجل�سم الآدم��ي .وهناك من ال��دول من تطبق
هذه التكنولوجيا كاملك�سيك وال�برازي��ل ،حيث
يتم فيهما ترقيق الأطفال بذريعة حمايتهم من
ال�سرقة ،حيث ميكن تتبع هذه الرقاقة ،وحتديد
مكان �صاحب البطاقة وكذا مواقع تنقالته.
كما قد ي�شكل ا�ستخدام هذا النوع من الأنظمة
الأمنية خطر ًا على الفرد نف�سه مثل ما حدث يف
ماليزيا عام  2005عندما �أقدم ل�صو�ص ب�سرقة
�سيارة قام �صاحبها بحفظها بقفل الب�صمة،
فقاموا بقطع �أ�صبعه للح�صول عليها.
وي�شهد قطاع الأم��ن الوطني و�أن�ظ�م��ة الأم��ن

البيومرتية يف ال�سعودية من��و ًا ك�ب�ير ًا ،ووفق ًا
ل�ل��درا��س��ات والإح �� �ص��اءات ف���إن ق�ط��اع الأم��ن
الوطني ال�سعودي يعد الأكرب على م�ستوى العامل
بعد الواليات املتحدة الأمريكية ،في�صل حجم
الإنفاق على الأم��ن الوطني ال�سعودي �إىل 97
مليار دوالر �أمريكي وذل��ك يف الفرتة من عام
 2010وحتى عام.2018
وينبغي يف �إطار تلك املنظومة ال�ضخمة للأمن،
�أن ال يقت�صر الأم��ر على ت�سجيل الب�صمات
البيومرتية لزائري اململكة يف املنافذ احلدودية،
بل ميتد لبناء قاعدة معلومات بيومرتية ملواطني
اململكة �أنف�سهم ،وذل��ك يف �إط ��ار تطبيقات
احلكومة الإلكرتونية بحيث تتم ب�صورة تلقائية
لكل م��واط��ن عند �إج��رائ��ه لأي م��ن املعامالت
الإلكرتونية ،فيتقدم �إىل �أحد املراكز البيومرتية
القريبة ،التي تقوم ب�أخذ الب�صمات البيومرتية
مقابل �إي�صال مرقوم يح�صل عليه املواطن،
ويقوم ب�إدخال رقم هذا الإي�صال مع بياناته
ال�شخ�صية عند �إجراء املعاملة.
�إن بناء قاعدة بيانات املعلومات البيومرتية
هو �أه��م عامل يف منظومة الأم��ن البيومرتية
ال�لازم��ة لدعم جهود ال��دول��ة يف حتديد هوية
مواطنيها وزائريها وال�سيطرة على حدودها.
* ع�ضو جمل�س ال�شورى
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رئيس المجلس يستقبل سفير خادم الحرمين لدى ليبيا وسفير أوزباكستان
ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س� ،سفري خادم
احلرمني ال�شريفني املعني ل��دى جمهورية
ليبيا حممد بن حممود العلي.
وقد هن�أه معاليه على الثقة امللكية الكرمية،
متمني ًا له التوفيق يف �أداء مهام عمله .
كما ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
�سفري جمهورية �أوزباك�ستان لدى اململكة
علي�شري قادروف.
ونقل ال�سفري الأوزبكي ملعايل رئي�س املجل�س
خالل اللقاء حتيات وتقدير معايل رئي�س
جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية �أوزباك�ستان،
فيما حمله رئي�س جمل�س ال�شورى حتياته
وتقديره لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ .
وج��رى خ�لال اال�ستقبال ا�ستعرا�ض عددٍ
من املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك بني اململكة و�أوزباك�ستان ،و�سبل
تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين يف
�شتى املجاالت خا�صة العالقات الربملانية
بني جمل�س ال�شورى وجمل�س ال�شيوخ وتفعيل
دور جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية
الأوزب �ك �ي��ة مب��ا ي �خ��دم م�صالح البلدين
وال�شعبني ال�صديقني.

 ..وبحث تعزيز العالقات الثنائية مع سفير جمهورية باكستان
ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ جمهورية باك�ستان الإ�سالمية لدى اململكة حممد خ�ل�ال ال�ل�ق��اء حت �ي��ات وت�ق��دي��ر م�ع��ايل رئي�سة
اجلمعية الوطنية الباك�ستانية الدكتورة فهميدا
ال��دك�ت��ور ع �ب��داهلل ب��ن حممد ب��ن �إب��راه �ي��م �آل نعيم خان.
ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س بالريا�ض �سفري ونقل ال�سفري الباك�ستاين ملعايل رئي�س املجل�س م�يرزا ،وحتيات معايل رئي�س جمل�س ال�شيوخ
�سيد ناير ح�سني بخاره ،فيما حمله
رئي�س جمل�س ال�شورى حتياته وتقديره
لهما .
وج��رى خ�لال اال�ستقبال ا�ستعرا�ض
عدد من املو�ضوعات والق�ضايا ذات
االه �ت �م��ام امل �� �ش�ترك ب�ين ال�ب�ل��دي��ن،
و�سبل تعزيز العالقات الثنائية بني
ال�ب�ل��دي��ن يف �شتى امل �ج��االت خا�صة
ال �ع�ل�اق��ات ال�برمل��ان �ي��ة ب�ي�ن جمل�س
ال�شورى واجلمعية الوطنية ،وجمل�س
ال���ش�ي��وخ ال�ب��اك���س�ت��اين ،وتفعيل دور
جلنتي ال�صداقة الربملانية ال�سعودية
ال�ب��اك���س�ت��ان�ي��ة مب��ا ي �خ��دم م�صالح
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني .

48

رئيس المجلس يؤكد على عمق العالقات مع البحرين
ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيح يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض
�سمو ال���ش�ي��خ �أح �م��د ب��ن خليفة �آل خليفة
م�ست�شار �سمو ويل العهد مبملكة البحرين
والوفد املرافق له.
و�أك ��د م�ع��ايل رئي�س جمل�س ال���ش��ورى خالل
اللقاء عمق ومتانة العالقات التي تربط بني
اململكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين
ال�شقيقة يف خمتلف املجاالت.
و�أ�شار �إىل ما يربط جمل�س ال�شورى يف اململكة
العربية ال�سعودية وجمل�سي النواب وال�شورى
مبملكة البحرين من عالقات متميزة تنطلق

م��ن عمق ال��رواب��ط الأخ��وي��ة ال�ت��ي جتمع بني
قيادتي و�شعبي البلدين ال�شقيقني.

 1433/ 134هـ

في لقائه مع مستشار سمو ولي العهد البحريني

وقدم معاليه نبذة عن جمل�س ال�شورى و�آلية عمله
يف مناق�شة الق�ضايا التي تهم الوطن واملواطن.

د .عبداهلل آل الشيخ يفتتح حلقة نقاش حول
واقع الدراسات والمعلومات بمجلس الشورى
افتتح م�ع��ايل رئي�س جمل�س ال���ش��ورى ال�شيخ
ال��دك�ت��ور ع�ب��داهلل ب��ن حممد ب��ن �إب��راه�ي��م �آل
ال�شيخ يف مقر املجل�س بالريا�ض حلقة النقا�ش
ح ��ول واق ��ع ال��دار� �س��ات وامل �ع �ل��وم��ات مبجل�س
ال�شورى ومتطلبات و�آليات التفعيل التي نظمتها
الإدارة العامة للدرا�سات واملعلومات باملجل�س.
و�أك ��د معاليه يف كلمة افتتاحية �أه�م�ي��ة هذه
احللقة لتطوير عمل �إدارة الدرا�سات واملعلومات
يف املجل�س التي تعد م��ن الإدارات املهمة يف

املجل�س بو�صفها اجلهة املعنية لتزويد اللجان
املتخ�ص�صة يف املجل�س بالدرا�سات والبحوث
واملعلومات التي ت�ستفيد منها عند درا�ستها
ومناق�شتها للمو�ضوعات التي ت�ن��درج �ضمن
اخت�صا�صاتها.
ومت خ�ل�ال حلقة ال�ن�ق��ا���ش ال�ت��ي � �ش��ارك فيها
ع��دد م��ن �أع���ض��اء املجل�س مناق�شة ع��دد من
املحاور �شملت الواقع احلايل لإدارة الدرا�سات
واملعلومات باملجل�س ،والأطر القانونية والبنية

التنظيمية لن�شاط الدرا�سات واملعلومات ،ومدى
منا�سبتها لعمل املجل�س ،ومتطلبات و�آل�ي��ات
تفعيل الدرا�سات واملعلومات يف املجل�س.
ح�ضر احللقة معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور حممد بن �أمني اجلفري ،ومعايل م�ساعد
رئي�س املجل�س الدكتور فهاد بن معتاد احلمد،
ومعايل الأم�ين العام للمجل�س الدكتور حممد
بن عبداهلل الغامدي وعدد من �أع�ضاء املجل�س.

49

مدار الشهر

رئيس المجلس ينوه بجهود الجمعية السعودية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة
نوه معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ بالدور
الإن���س��اين ال��ذي ت�ق��وم ب��ه اجلمعية ال�سعودية
لأول �ي��اء �أم ��ور ذوي الإع��اق��ة يف اململكة وذل��ك
من خالل تبني ال�سيا�سات والربامج التوعوية
والتدريبية مبا ي�سهم يف دعم الأ�سر يف التعامل
مع ذوي االحتياجات اخلا�صة .
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقباله مبقر املجل�س وف��د ًا
من اجلمعية ال�سعودية لأولياء �أمور ذوي الإعاقة
برئا�سة �صاحبة ال�سمو الأمرية لطيفة بنت ثنيان
بن حممد رئي�سة اجلمعية وبح�ضور معايل نائب
رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن �أمني
اجلفري ،ومعايل م�ساعد رئي�س املجل�س الدكتور

فهاد ب��ن معتاد احل�م��د ،وم�ع��ايل الأم�ي�ن العام
للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل الغامدي،
وع�ضو اجلمعية الدكتورة فوزية �أخ�ضر وعدد من
�أع�ضاء اجلمعية و�أولياء الأمور.
و�أكد معاليه �أن جمل�س ال�شورى يويل هذه الفئة
اهتمام ًا خا�ص ًا ويعمل على دعمها وتذليل جميع
ال�صعوبات �أم��ام�ه��ا ع�بر م��ا ي�ق��ره م��ن �أنظمة
وت�شريعات .
من جانبها �أع��رب��ت �سمو رئي�سة اجلمعية عن
�شكرها وتقديرها ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ومعايل نائبه وم�ساعده والأم�ين العام للمجل�س
ولأع�ضاء املجل�س على جهودهم يف االهتمام
بق�ضايا جميع ف �ئ��ات املجتمع وخ��ا��ص��ة ذوي

الإعاقة ودعمهم للجمعية.
وق��دم��ت نبذه تعريفية باجلمعية ،م�شريه �إىل
�أن اجلمعية تعد �أول جمعية باململكة تعنى
ب�ش�ؤون �أولياء �أمور ذوي الإعاقة ،داعية املجل�س
و�أع�ضاءه �إىل بذل املزيد من اجلهد يف خدمة
هذه الفئة .
ويف نهاية اال�ستقبال قدمت �سموها الع�ضوية
الفخرية للجمعية ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى.
ب�ع��د ذل ��ك ق��ام��ت ��س�م��و الأم �ي��رة لطيفة بنت
ث �ن �ي��ان و�أع�����ض��اء اجل�م�ع�ي��ة و�أول � �ي� ��اء الأم� ��ور
بجولة داخ��ل رده ��ات املجل�س �شملت القاعة
الأندل�سية والقاعة الكربى ،كما ح�ضرت جانب ًا
م��ن جل�سة املجل�س ال�ت��ي ع�ق��دت ذل��ك ال�ي��وم.

د .الجفري يبحث العالقات البرلمانية مع رئيسة الجمعية الوطنية الباكستانية
ا�ستقبلت رئي�سة اجلمعية الوطنية الباك�ستانية (ال�برمل��ان)
الدكتورة فهميدا م�يرزا يف مقر �إقامتها يف جدة معايل نائب
رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن �أمني اجلفري وذلك
خالل زيارتها للمملكة لأداء منا�سك العمرة.
وج ��رى خ�لال اال�ستقبال ا�ستعرا�ض ع ��ددٍ م��ن املو�ضوعات
والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك بني اململكة وباك�ستان ،و�سبل
تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين يف �شتى املجاالت خا�صة
العالقات الربملانية ب�ين جمل�س ال�شورى واجلمعية الوطنية
الباك�ستانية ،وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية ال�سعودية
الباك�ستانية مبا يخدم م�صالح البلدين وال�شعبني ال�شقيقني ،ويف
نهاية اللقاء مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�سبة .ح�ضر
اللقاء القن�صل العام الباك�ستاين لدى اململكة عبدال�سالك خان.
الصداقة البرلمانية اجتمعت
والوفد الفرنسي

د .الجـفـري يستـقبل
بـرلمـانيـ ًا فـرنـسـيـ ًا

ا�ستقبل م�ع��ايل ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور حممد بن �أمني اجلفري يف مكتبه مبقر
املجل�س بالريا�ض رئي�س اللجنة املالية رئي�س
جمموعة ال�صداقة الربملانية الفرن�سية ال�سعودية
مبجل�س ال�شيوخ الفرن�سي فليب ماريني والوفد
املرافق له.
جلنة ال�صداقة خالل اجتماعها بالوفد الفرن�سي
وج � ��رى خ �ل�ال اال� �س �ت �ق �ب��ال ب �ح��ث ع� ��دد من
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك و�سبل تعزيز جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي ،ومت خالل االجتماع الدكتورة مي العي�سى مبقر املجل�س بع�ضو جمل�س
ا�ستعرا�ض جممل العالقات الثنائية التي تربط ال�شيوخ الفرن�سي ليلى عائ�شي .
العالقات الربملانية بني البلدين ال�صديقني .
ح�ضر اال�ستقبال ال�سفري الفرن�سي لدى اململكة البلدين و�سبل تعزيزها فيما يخدم م�صالح وت� �ن ��اول االج �ت �م��اع م �ك��ان��ة امل � ��ر�أة ال���س�ع��ودي��ة
براتران بزن�سنوا ونائب رئي�س جلنة ال�صداقة ال�شعبني ال�صديقني يف خمتلف املجاالت ،كما ودوره � � ��ا يف ت �ن �م �ي��ة امل �ج �ت �م��ع ال�����س��ع��ودي يف
ت �ن��اول االج �ت �م��اع ع ��دد ًا م��ن امل��و��ض��وع��ات على جم�� ��االت ال �ت �ع �ل �ي��م وال�����ص��ح��ة واالق��ت�����ص��اد
ال�سعودية الفرن�سية �أ�سامة قباين .
وح �� �ض��وره��ا يف جم�ل����س ال�����ش��ورى م ��ن خ�لال
�إىل ذل��ك ع�ق��دت جل�ن��ة ال���ص��داق��ة ال�سعودية ال�ساحة الدولية ومواقف البلدين منها .
الفرن�سية مبجل�س ال���ش��ورى اجتماع ًا م��ع وفد كما اجتمعت م�ست�شارة املجل�س غري املتفرغة تعيينها ع�ضو ًا يف ال ��دورة القادمة للمجل�س .
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ي��ط��ل��ع ع��ل��ى ح��اف��ل��ة م��ب��ادرة
ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ش���ورى
ق���واف���ل ال��ت��دري��ب اإلل��ك��ت��رون��ي ف���ي ال���ق���رى وال��م��ح��اف��ظ��ات
اط �ل��ع م �ع��ايل ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س ال���ش��ورى
الدكتور حممد بن �أمني اجلفري ،على مبادرة
ق��واف��ل ال �ت��دري��ب الإل� �ك�ت�روين ال �ت��ي تنفذها
وزارة االت���ص��االت وتقنية املعلومات ،وذل��ك
بح�ضور عدد من �أع�ضاء املجل�س �أع�ضاء جلنة
االت�صاالت وتقنية املعلومات ،بهدف �إط�لاع
املجل�س على ما تقوم به هذه املبادرة.
وا�ستمع معايل نائب رئي�س املجل�س خالل جولته
يف احلافلة املخ�ص�صة للتدريب �إىل عر�ض من
م�س�ؤويل املبادرة من من�سوبي وزارة االت�صاالت
وتقنية املعلومات ت�ضمن �شرح ًا تف�صيلي ًا عن
مفهوم املبادرة و�أهدافها و�أبرز ما ت�سعى �إليه
وجمهورها امل�ستهدف� ،إىل جانب �إطالعه على
�أبرز التجهيزات التي مت توفريها يف احلافلة.
وت�ن��درج م�ب��ادرة ق��واف��ل التدريب االل�ك�تروين
�ضمن اجلهود التي تقوم بها وزارة االت�صاالت
وتقنية املعلومات لرفع مدى الوعي الإلكرتوين
والإ�سهام يف متكني �شرائح املجتمع يف جميع
�أن �ح��اء اململكة م��ن التعامل م��ع االت���ص��االت
وتقنيات املعلومات بفاعلية وي�سر من �أجل ردم
الفجوة الرقمية ورفع الوعي ب�أهمية االت�صاالت
وتقنية املعلومات جلميع الأفراد.
وتهدف ه��ذه امل�ب��ادرة التي تعد من التجارب
القليلة املنفذة على م�ستوى العامل ،ملحو �أمية
احلا�سب الآيل والإن�ترن��ت خا�صة لدى �أف��راد

املجتمع يف املراكز والهجر واملناطق الريفية
التي قد تنت�شر فيها الأمية الإلكرتونية بن�سبة
�أع �ل��ى م��ن غ�يره��ا ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال حافلة
جمهزة ب�أحدث �أجهزة احلا�سب الآيل و�شبكة
الت �� �ص��االت الإن�ت�رن��ت ت ��زور خمتلف مناطق
اململكة تتوافر بها بيئة تدريبية جمانية منا�سبة
لتعلم املهارات الأ�سا�سية ال�ستخدام احلا�سب
الآيل وكيفية ا�ستخدام االت�صاالت وتقنياتها،
وطبيعة ا�ستخدام ال�شبكة العنكبوتية «الإنرتنت»
ورفع معدل التوعية الإلكرتونية ،والت�شجيع على

ا�ستخدام احلا�سب والإن�ترن��ت مبا ي�سهل من
�إنهاء �إجراءاتهم احلكومية �إلكرتوني ًا.
وت�ستهدف مبادرة قوافل التدريب الإلكرتوين
بوا�سطة احلافلة املتنقلة اجلمهور بزيارتهم يف
مناطقهم وتخ�صي�ص فرتتني �صباحية وم�سائية
لإعطائهم الدورات التدريبية ملدة �أ�سبوع بواقع
�ساعتني يومي ًا يح�صل فيها املتدرب على العديد
من املواد التدريبية والتوعوية ،ومتكن م�شروع
مبادرة القوافل التدريبية من تنفيذ ما ي�صل
�إىل  240قافلة تدريبية منذ بدء تنفيذ امل�شروع.

د .ف��ه��اد الحمد يبحث
العالقات البرلمانية مع
وفد برلماني أمريكي
ا�ستقبل م�ع��ايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور فهاد بن معتاد احلمد يف مكتبه باملجل�س
وفد ًا من م�ست�شاري وم�ساعدي �أع�ضاء الكوجنر�س
الأمريكي.
ورحب معاليه يف م�ستهل اال�ستقبال بالوفد ،م�ؤكد ًا
عمق العالقات التي جتمع اململكة العربية ال�سعودية
وال��والي��ات املتحدة الأمريكية يف �شتى املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية خا�صة التعاون امل�شرتك
على �صعيد العمل الربملاين.
ولفت �إىل حر�ص جمل�س ال�شورى باململكة على الدولية والإقليمية.
تعزيز وتوطيد العالقات الربملانية م��ع جمال�س وعرب عدد من �أع�ضاء الوفد الأمريكي من جهتهم
وبرملانات ال��دول ال�شقيقة وال�صديقة مبا يعك�س خ�لال اال�ستقبال ع��ن �سعادتهم ب��زي��ارة اململكة
وزي��ارة جمل�س ال�شورى ،و�أك��دوا متانة العالقات
تطور وتقدم العمل الربملاين.
وق��دم معاليه نبذة عن �آلية عمل جمل�س ال�شورى التي تربط بني اململكة العربية ال�سعودية والواليات
واجل��وان��ب التي يخت�ص بها يف مناق�شة الق�ضايا املتحدة الأمريكية.
التي تهم ال��وط��ن وامل��واط��ن �إ�ضافة �إىل ع�ضوية بعد ذل��ك �أج ��اب م�ع��ايل م�ساعد رئي�س جمل�س
جمل�س ال�شورى يف عدد من الربملانات واالحتادات ال���ش��ورى على ا�ستف�سارات �أع���ض��اء ال��وف��د التي

تركزت ح��ول �آلية عمل جمل�س ال�شورى وطريقة
درا�سة جلان املجل�س للمو�ضوعات الواردة �إليها .
ويف نهاية اال�ستقبال مت تبادل الهدايا التذكارية
بهذه املنا�سبة ،ثم ح�ضر الوفد جانب ًا من جل�سة
جمل�س ال�شورى ذلك اليوم.
ح�ضر اال�ستقبال ع�ضو جمل�س ال���ش��ورى رئي�س
جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الأمريكية يف
جمل�س ال�شورى املهند�س �أ�سامة بن حممد كردي.
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بحضور مندوبي المجلس األعلى للقضاء

لجنة الشؤون اإلسالمية
ت���ب���ح���ث ع��������دد ًا م��ن
الموضوعات القضائية
عقدت جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية �إحدى
اللجان املتخ�ص�صة يف جمل�س ال�شورى ،برئا�سة
ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور �إبراهيم بن
عبد اهلل الرباهيم ،اجتماع ًا لها مبقر املجل�س يف
الريا�ض ،ملناق�شة عدد من املو�ضوعات التي تدخل
يف اخت�صا�ص املجل�س الأعلى للق�ضاء.
وبحثت اللجنة يف اجتماعها مع مندوبي املجل�س
الأعلى للق�ضاء ر�ؤي��ة املجل�س الأعلى حول تفريغ
القا�ضي من �أعباء الأع�م��ال الق�ضائية امل�ساندة
والأعمال الإدارية.
كما ناق�شت اللجنة خالل االجتماع و�ضع الوظائف
ال�شاغرة التي مل يتم �إ�شغالها حتى الآن وم��ا مت
ب�ش�أنها ،و�أفاد مندوب املجل�س الأعلى للق�ضاء �أن

املجل�س يعني وعلى مراحل عدد ًا من الق�ضاة و�صل
�إىل  150قا�ضي ًا �سنوي ًا.
وتطرق االجتماع �إىل ما مت �إجنازه من مراحل ب�ش�أن
�إن�شاء املحاكم املتخ�ص�صة كالأحوال ال�شخ�صية،
والعمالية وغريها.
و�أج ��اب مندوبو املجل�س الأع �ل��ى للق�ضاء خالل
االجتماع على ع��دد من الت�سا�ؤالت التي طرحها
�أع�ضاء اللجنة.
كما ناق�شت اللجنة التقرير ال�سنوي لوزارة العدل
للعام املايل 1432/1431ه��ـ ،وذلك بح�ضور عدد

من مندوبي ال��وزارة .واطلعت اللجنة على ما مت
ب�ش�أن م�شروع امللك عبداهلل لتطوير مرفق الق�ضاء،
و�أهم املراحل التي مت الو�صول �إليها يف �سياق العمل
على تنفيذه� ،إ�ضافة �إىل مناق�شة اللجنة الت�سجيل
العيني للعقار.
ك�م��ا ا�ستعر�ضت �أب� ��رز امل��ح��اور ال �ت��ي ت�ضمنها
التقرير ال���س�ن��وي ،م��ن ال��و��ض��ع احل ��ايل ل �ل��وزارة
وال� �ك���وادر ال �ب �� �ش��ري��ة ،و�أه� ��م الإجن � � ��ازات ال�ت��ي
حت �ق �ق��ت خ�ل��ال ف�ت��رة ال� �ت� �ق ��ري ��ر ،وامل� �ع ��وق ��ات
ال �ت��ي ت��واج��ه ال� � ��وزارة �أم� ��ام ال �ق �ي��ام مب�ه��ام�ه��ا.

لجنة الشؤون المالية تناقش نظام جباية الزكاة في األنشطة التجارية وتقرير البنك السعودي للتسليف واالدخار

ناق�شت جلنة ال���ش��ؤون املالية مبجل�س ال�شورى
خالل االجتماع الذي عقدته اللجنة برئا�سة ع�ضو
املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور �سعد بن حممد مارق
م�شروع نظام جباية الزكاة يف الأن�شطة التجارية
واملهنية ،وذل��ك بح�ضور رئي�س و�أع�ضاء اللجنة
العقارية مبجل�س الغرف ال�سعودية ومندوبي عدد
من ال�شركات العقارية .
و�أو�ضح الدكتور �سعد بن حممد م��ارق �أن اللجنة
بحثت مع �ضيوفها �آلية جباية الزكاة على الأرا�ضي
البي�ضاء املعدة للتجارة �ضمن م�شروع النظام الذي
جاء بنا ًء على توجيه املقام ال�سامي وعلى ما �صدر

من جمل�س ال�شورى يف قراره رقم  19/26وتاريخ
1425/5/10ه�ـ ،م�شري ًا �إىل �أن اللجنة �ست�أخذ يف
اعتبارها قرارات هيئة كبار العلماء يف هذا ال�ش�أن
عند �صياغتها ملواد م�شروع النظام .
ووعدت اللجنة العقارية مبجل�س الغرف ال�سعودية
جلنة ال�ش�ؤون املالية بدرا�سة الأفكار والآراء التي
مت طرحها خالل االجتماع ومن ثم تزويد اللجنة
مبرئياتها حول املو�ضوع.
من ناحية �أخرى ناق�شت اللجنة التقرير ال�سنوي
للبنك ال�سعودي للت�سليف واالدخ��ار للعام املايل
1432/1431هـ ،وذلك بح�ضور عدد من امل�س�ؤولني

يف البنك.
وا�ستعر�ضت اللجنة �أب��رز امل�ح��اور التي ت�ضمنها
التقرير ال�سنوي للبنك ،واملهام والأدوار التي ي�ؤديها
يف جم��ال الإق��را���ض التنموي املي�سر للمواطن،
�إ�ضافة �إىل �أهم مالمح الو�ضع القائم للبنك فيما
يتعلق باجلوانب املالية وال �ك��وادر الب�شرية� ،إىل
جانب �أه��م الإجن ��ازات التي حتققت خ�لال فرتة
التقرير ،واملعوقات وال�صعوبات التي تقف �أمامه يف
�سياق �أدائه للمهام املوكلة �إليه.
ك�م��ا ن��اق����ش االج �ت �م��اع �أب���رز اال��س�ت�ث�م��ارات التي
ي�ستثمرها البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخ��ار
يف �سوق الأ�سهم ،والو�ضع احل��ايل املتعلق بدعم
و�إقرا�ض املن�ش�آت وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
وما يقدمه البنك يف هذا االجتاه.
وطالبت اللجنة خ�لال االجتماع م�س�ؤويل البنك
ب�ضرورة التعاون والتكامل بني البنك وال�صناديق
الأخ��رى التي تقوم بخدمات مماثلة ،وذل��ك من
�أج��ل الربط بينها فيما يتعلق بقوائم الإق��را���ض
واملقرت�ضني للحد من التداخل واالزدواجية.

لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة والشباب تبحث الئحة دور الرعاية االجتماعية
ناق�شت جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب
مبجل�س ال���ش��ورى خ�لال االج�ت�م��اع ال��ذي عقدته
برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور ثامر
بن نا�صر بن غ�شيان م�شروع الئحة دور الرعاية
االج�ت�م��اع�ي��ة «امل �� �س �ن�ين» ،وذل ��ك ب�ح���ض��ور وكيل
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية للرعاية االجتماعية
الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز اليو�سف وعدد
من امل�س�ؤولني يف ال ��وزارة� ،إ�ضافة �إىل ع��دد من
امل�ست�شارات غ�ير املتفرغات مبجل�س ال�شورى،
وعدد من املتخ�ص�صني واملهتمني مبو�ضوع الرعاية
االجتماعية .
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و�أو�ضح رئي�س جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة
وال�شباب باملجل�س ال��دك�ت��ور ثامر ب��ن نا�صر بن
غ�شيان �أن اللجنة بحثت مع �ضيوفها ع��دد ًا من
امل �ح��اور امل�ه�م��ة ال�ت��ي تت�ضمنها ال�لائ�ح��ة وال�ت��ي
تهدف �إىل و�ضع تنظيم لدور الرعاية االجتماعية
يف اململكة ومت�ك��ن ك�ب��ار ال�سن مم��ن �أعجزتهم
ال�شيخوخة �أو غري القادرين على القيام ب�ش�ؤونهم
من العي�ش يف هذه الدور ،حيث تتوفر لهم الإعا�شة
الكاملة والرعاية االجتماعية وال�صحية والنف�سية،
وخ ��دم ��ات ال��ع�ل�اج ال�ط�ب�ي�ع��ي وب ��رام ��ج ال�ع�ن��اي��ة
ال�شخ�صية ،واال��س�ت�ف��ادة م��ن ال�برام��ج الدينية

والثقافية والرتفيهية التي تقام داخل هذه الدور.
مم��ا يذكر �أن اللجنة ا�ستطلعت �آراء املندوبني
ب�ش�أن مواد الالئحة ومقرتحاتهم لتطوير العمل يف
الدور االجتماعية وبخا�صة دور امل�سنني واالرتقاء
بخدماتها لهذه الفئة العزيزة من �أف��راد املجتمع
مم��ن ال تتوافر لهم ال��رع��اي��ة املنزلية ،جت�سيد ًا
ل�ل�أه��داف ال�سامية للدين الإ� �س�لام��ي احلنيف
ال��ذي يحث على رعاية كبار ال�سن والعناية بهم
ومعاملتهم باحل�سنى والقول احل�سن مبا يتوافق مع
عمرهم وم�ستواهم الثقايف ،وو�ضعهم ال�صحي .

الحد من دخول السلع المقلدة لألسواق
عقدت جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة اجتماع ًا لها يف مقر املجل�س
بالريا�ض ،برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الأ��س�ت��اذ �أ�سامة بن
علي قباين ،ناق�شت خالله ع��دد ًا من املو�ضوعات التي تندرج �ضمن
اخت�صا�صاتها ،وذلك بح�ضور عدد من املندوبني من م�صلحة اجلمارك،
وهيئة الغذاء والدواء.
وبحثت اللجنة خالل االجتماع مع �ضيوفها م�ستوى التن�سيق والعالقة بني
اجلمارك والهيئة العامة للغذاء وال��دواء والهيئة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س واجلودة واملختربات اخلا�صة واجلهات الأخرى ذات العالقة
فيما يتعلق بفح�ص ال�سلع واملواد والأجهزة واملعدات التي تدخل عرب منافذ
اململكة الربية والبحرية واجلوية.
كما بحثت اللجنة الإح�صائيات والأرقام املتعلقة مبا يتم فح�صه من تلك
ال�سلع واملواد والأجهزة واملعدات و�إر�ساليات كل منفذ على حدة� ،إ�ضافة

�إىل ما يتم رف�ضه من تلك الب�ضائع والإر�ساليات من حيث النوعية والعدد.
وناق�شت اللجنة م�ستوى التكامل والتداخل والإزدواج �ي��ة بني الأنظمة
واللوائح والإج���راءات التي تتخذها اجلهات ذات العالقة للت�أكد من
اجلودة ملا يتم ال�سماح له من ال�سلع واملواد والأجهزة ،و�أبرز الأ�سباب التي
تقف خلف م�شكلة وجود بع�ض ال�سلع املغ�شو�شة واملقلدة يف �أ�سواق اململكة،
وم�س�ؤولية اجلهة املخولة ب�إجازة دخول مثل تلك ال�سلع والب�ضائع.
كما ا�ستطلعت اللجنة ر�أي امل�ن��دوب�ين ومالحظاتهم ب�ش�أن الأنظمة
وال �ل��وائ��ح والإج� � ��راءات اخل��ا��ص��ة ب ��إج��ازة وم�ن��ع املنتجات والب�ضائع
وامل���واد والأج �ه��زة ومقرتحاتهم ب���ش��أن م��ا ميكن �إ��ض��اف�ت��ه �أو تعديله
مب��ا ي���س�ه��م يف حت�ق�ي��ق اجل� ��ودة ف�ي�م��ا ي��دخ��ل لل��أ� �س��واق ال���س�ع��ودي��ة،
حيث �أج��اب امل�ن��دوب��ون على ت���س��ا�ؤالت وا�ستف�سارات �أع�ضاء اللجنة.
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لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة تناقش أوضاع منافذ المملكة وإجراءات

الصداقة البرلمانية السعودية الصينية
تبحث تدعيم العالقات البرلمانية مع
سفير الصين
اجتمعت جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية ال�صينية مبجل�س ال�شورى برئا�سة
ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة املهند�س �سامل بن را�شد املري ب�سفري جمهورية
ال�صني ال�شعبية لدى اململكة يل ت�شينغ وين ،وذلك يف مقر املجل�س بالريا�ض.
وجرى خالل االجتماع مناق�شة عدد من املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية ال�صني ال�شعبية ،وا�ستعرا�ض
والتعاون امل�شرتك بني البلدين.
عالقات التعاون بني البلدين ال�صديقني يف �شتى املجاالت.
كما مت بحث �سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على �صعيد العالقات الربملانية مما يذكر �أن جلان ال�صداقة الربملانية يف جمل�س ال�شورى تهدف �إىل توثيق روابط
بني جمل�س ال�شورى واملجل�س الوطني لنواب ال�شعب ال�صيني ،وتفعيل دور ال�صداقة بني جمل�س ال�شورى وجمال�س ال�شورى والربملانات يف الدول ال�شقيقة
جلنتي ال�صداقة الربملانية يف البلدين مبا ي�سهم يف دعم وتنمية العالقات وال�صديقة وحتقيق �أكرب قدر من التن�سيق والتعاون يف املحافل الربملانية الدولية.
السليم يحتفي
بمعالي النائب
ومعالي المساعد

بح�ضور معايل ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد �آل
ال�شيخ رئي�س جمل�س ال�شورى ،احتفى ع�ضو املجل�س
الأ�ستاذ مو�سى بن حممد ال�سليم مبعايل الدكتور حممد
بن �أمني اجلفري نائب رئي�س جمل�س ال�شورى ومعايل
الدكتور فهاد بن معتاد احلمد م�ساعد رئي�س املجل�س
مبنا�سبة �صدور الأمر امللكي بتعيينهما يف من�صبيهما.

�أ .مو�سى بن حممد ال�سليم

رئـيـــس الـمـجلس
يشكر الشويرخ

وجه معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال��دك�ت��ور عبد اهلل ب��ن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ خطاب �شكر

ه� ��ذا م �� �س��اء م � ��ودة ووف� ��اء
ه��ذا م�ساء باملحبة يزدهي
ف ��أه� ً
لا م��رح�ب� ًا �أه��ل املعايل
رم��وز اجل��ود نبع ال��ود �أنتم
ف�ك��ل م�ن�ك��م �أح��ب��اب نف�سي
لكم مني �شذا ال��ود امل�صفى
�إج��اب�ت�ك��م روت مني ف���ؤادي
�أال ي��ا �أي�ه��ا الأح �ب��اب�..أه� ً
لا
للأ�ستاذ �صالح بن حممد ال�شويرخ
مدير �إدارة �أعمال جلنة ال�ش�ؤون
الأمنية �إث��ر ت�سلم معاليه تقرير ًا
ع��ن �إجن � ��ازات ون �� �ش��اط��ات جلنة
ال �� �ش ��ؤون الأم �ن �ي��ة وذل� ��ك خ�لال
ال�سنة الثالثة من الدورة اخلام�سة

وبح�ضور وم�شاركة �أخوية من معايل الدكتور حممد
ب��ن ع�ب��داهلل الغامدي الأم�ي�ن ال�ع��ام ملجل�س ال�شورى
وعدد من الأحبة �أ�صحاب الف�ضيلة واملعايل وال�سعادة
الزمالء �أع�ضاء املجل�س الأجالء.
وقد �ألقى الأ�ستاذ مو�سى ال�سليم بهذه املنا�سبة الأبيات
التالية:
ه ��ذا م���س��اء ع��اط��ر الأن� ��داء
و�سناه ي��زه��و م�شرق ًا بهناء
و�أه�ل� ًا م��رح�ب� ًا �أه ��ل الإخ ��اء
ع��ن��اوي��ن امل �ح �ب��ة وال ��وف ��اء
ج���دي���ر ب � ��امل � ��ودة وال� �ث� �ن ��اء
حتيات ال�صداقة وال�صفاء
كما تروى الغرا�س بعذب ماء
مبقدمكم ف�ي��ا ط�ي��ب اللقاء

لأع��م��ال جم�ل����س ال �� �ش��ورى للعام
1433/1432هـ.
و�أ�شاد د� .آل ال�شيخ يف خطابه بهذا
اجلهد الطيب ،ومتنى له وللعاملني
معه مزيد ًا من التوفيق والنجاح.
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مــرصـــد

سمو سفير خادم الحرمين في
المملكة المتحدة يبحث العالقات
الثنائية مع رئيس مجلس العموم
البريطاني

التقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نواف بن عبد العزيز �سفري
خ��ادم احلرمني ال�شريفني لدى اململكة املتحدة رئي�س جمل�س العموم
الربيطاين جون بريكوه ،وذلك يف مقر املجل�س يف لندن .
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل دعمها ح�ضر اللقاء �صاحب ال�سمو الأم�ي�ر �سلطان ب��ن فهد ب��ن ع�ب��داهلل بن
وتعزيزها ،بالإ�ضافة �إىل و�سائل تعزيز العالقات بني جمل�س ال�شورى يف عبدالرحمن رئي�س الق�سم ال�سيا�سي يف �سفارة خادم احلرمني ال�شريفني
لدى اململكة املتحدة .
اململكة العربية ال�سعودية وجمل�س العموم الربيطاين .

الزامل :توظيف  50معاق ًا في ملتقى توظيف المعاقين
�أو�ضح ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية اخلريية للعمل التطوعي الأ�ستاذ جنيب
الزامل �أنه مت يف �أول �أيام ملتقى التوظيف للمعاقني
ال��ذي نظمه فريق مناء ال��درر باخلرب لدعم ذوي
الإعاقة مت توظيف  50معاق ًا ،حيث يعر�ض فيه �أكرث
من  900وظيفة من قبل � 30شركة.
وقال الزامل يف حفل افتتاح امللتقى �أن قائدات هذا
الفريق التطوعي �أثبنت كفاءتهن وقدرتهن على
الإبداع ،م�شري ًا �إىل �أن جناح امل�ؤ�س�سات املجتمعية
هي التي يجب �أن تعمل وتبدع �أكرث من �أي جناح
�آخر ،ودعا اجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة
�إىل اال�ستثمار يف فئة املعاقني الذين ا�ستطاعوا �أن
يبدعوا ويتميزوا يف عملهم وو�صلوا �إىل املجاالت

ال�صناعية والبرتولية .
و�أ�شار �إىل �أن هناك مناذج ناجحة
يف وطننا ا�ستطاعت �أن تتحدى
وت �� �ص �م��د �أم�� ��ام امل��ع��وق��ات ال�ت��ي
واجهتها من املجتمع وغريه ،ف� ً
ضال
عن باقي الناجحني يف بع�ض دول
العامل ،م�ؤكد ًا �أن كل ما يريدونه هو
العقيل �أن ال�شركة قامت بت�أ�سي�س وحدة متخ�ص�صة
�إعطاءهم فر�صة وظيفية م�ستحقة
حتت م�سمى (وح��دة خدمة املجتمع) لت�سهم يف
حت�ق��ق ل�ه��م احل �ي��اة ال�ك��رمي��ة ح�سب م�ؤهالتهم
خ��دم��ة املجتمع م��ن خ�لال ال�ت�ع��اون م��ع اجلهات
وق��درات�ه��م و�إف���س��اح امل�ج��ال لكي يبدعوا بتوفري
احلكومية والأهلية .
اخلدمات املطلوبة لهم .
وب�ي�ن �أن ال���ش��رك��ة ق ��ررت تخ�صي�ص ن�سبة %1
من جانبه بني مدير امل�س�ؤولية االجتماعية ب�شركة
م��ن �أرب��اح �ه��ا ال�سنوية ل��دع��م ب��رام��ج امل�س�ؤولية
الت�صنيع الوطنية الراعي الر�سمي للملتقى وائل االجتماعية .

ترحيب أمريكي بتمكين صرب كوسوفو من
التصويت في االنتخابات

رحبت الواليات املتحدة باالتفاق ال��ذي تو�صلت �إليه منظمة الأم��ن والتعاون يف �أوروب��ا
وحكومتا كو�سوفو و�صربيا ،التي ت�شجع على ت�سهيل م�شاركة املواطنني ال�صرب املقيمني يف
كو�سوفو يف االنتخابات الربملانية والرئا�سية القادمة يف �صربيا.
وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية يف بيان لها «نحن ن�شيد برئا�سة منظمة الأمن والتعاون
يف �أوروبا (�أيرلندا) وقيادة املنظمة يف فيينا وبر�شتينا على مبادرتهم وجهودهم امل�ضنية
للتو�صل �إىل اتفاق من اجلانبني».
و�أ�ضاف البيان «يف �ضوء ق�صر الوقت حتى موعد االنتخابات ف�إننا نتوقع من �سلطات
اجلانبني �صربيا وكو�سوفو التعاون التام مع املنظمة وبعثتها يف كو�سوفو ل�ضمان تنفيذ
االتفاقية بنجاح يف بيئة �آمنة و�ساملة للجميع».
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الشورى البحريني :زيارة الرئيس اإليراني لجزيرة أبي موسى اإلماراتية ال تخدم
جـهـود الـحـل الـسـلـمـي
ا�ستنكر جمل�س ال�شورى البحريني الزيارة التي قام بها الرئي�س
الإي ��راين �أح�م��دي جن��اد �إىل جزيرة �أب��و مو�سى الإم��ارات�ي��ة،
معترب ًا �أنها متثل تعدي ًا جديد ًا على �سيادة الأرا�ضي الإماراتية
وانتهاك ًا �صارخ ًا للقوانني واملواثيق الدولية التي �أك��دت على
�ضرورة احرتام �سيادة الدول ووحدة �أرا�ضيها.
و�أك��د جمل�س ال�شورى البحريني يف بيان له �أن هذه الزيارة
تعد مبثابة الت�صعيد الذي ال يخدم اجلهود املبذولة على مدار
ال�سنوات املا�ضية لإيجاد حل �سلمي لق�ضية اجلزر الإماراتية
ال�ث�لاث ،مو�ضح ًا �أن��ه ي��رى يف ه��ذا التحرك م��ؤ��ش��رات غري
متجاوبة مع م�ساعي ح�سن النوايا التي تبديها دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة ودول جمل�س التعاون ،كما يو�ضح خط�أ التوجهات الإيرانية جتاه
�صون العالقات امل�شرتكة القائمة على االح�ترام املتبادل مع باقي دول

اخلليج العربي.
و�أع��رب املجل�س عن �أ�سفه للممار�سات التي ينتهجها النظام الإي��راين
والتي تعكر �أمن وا�ستقرار املنطقة ،م�ؤكد ًا وقوفه الكامل مع دولة الإمارات
العربية املتحدة وحقها يف ب�سط �سيادتها على كامل �أرا�ضيها مبا فيها
جزيرة �أبو مو�سى وجزيرتي طنب الكربى وطنب ال�صغرى.

أمين عام مساعد الجامعة العربية يطالب بتحرك برلماني لدعم
األسرى الفلسطينيين
طالب الأم�ين العام امل�ساعد ل�ش�ؤون فل�سطني
ب��اجل��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ال���س�ف�ير حم �م��د �صبيح
ب�ضرورة �إط�لاق حت��رك برملاين عربي لطرح
مو�ضوع الأ�سرى الفل�سطينيني وو�ضعهم املقلق
يف ال�سجون الإ�سرائيلية على كل املحافل الدولية
والإقليمية.
وب �ع��ث �صبيح ب��ر��س��ال��ة �إىل رئ�ي����س ال�برمل��ان
العربي علي �سامل الدقبا�سي �شرح فيها طبيعة
االن�ت�ه��اك��ات العن�صرية وال�لا�إن���س��ان�ي��ة التي
يتعر�ض لها الأ� �س��رى واملعتقلون يف �سجون
االحتالل الإ�سرائيلي داعي ًا للعمل من موقعه
خللق �ضغط ب��رمل��اين دويل و�إقليمي لل�ضغط
على حكومة االحتالل وحتميلها كامل امل�س�ؤولية
عن حياة الأ�سرى الفل�سطينيني امل�ضربني عن
الطعام و�إجبارها على احرتام �أحكام القانون
الدويل يف التعامل مع ه�ؤالء الأ�سرى.
و�أ� �ش��ار �إىل وج��ود م��ا ال يقل ع��ن � 4400أ�سري
بينهم  27نائب ًا من ن��واب املجل�س الت�شريعي
ونحو  200قا�صر حتت � 18سنة مت اعتقالهم
مبوجب �أوامر ع�سكرية ونحو  9ن�ساء و�أكرث من
� 300سجني م��ودع رهن االعتقال الإداري بال
تهمة ودون حماكمة ونحو  1500من الأ�سرى

املر�ضى من بينهم مر�ضى ال�سرطان واملعاقون.
و�أو�ضح الأمني العام امل�ساعد ل�ش�ؤون فل�سطني
باجلامعة العربية �أن �إ�ضراب الأ�سرى يف �سجون
االح �ت�لال ج��اء خ�ط��وة ا��ض�ط��راري��ة رد ًا على
�سيا�سة املداهمات وا�ستخدام العنف والإذالل
والت�ضييق ال�ت��ي تفر�ضها م�صلحة ال�سجون
الإ�سرائيلية و�سعي ًا م��ن الأ� �س��رى ب�إ�ضرابهم
لتحقيق مطالبهم العادلة وخا�صة �إلغاء العزل

االن �ف��رادي واالع�ت�ق��ال الإداري واالع �ت��داءات
وامل�م��ار��س��ات القمعية والتع�سفية والعقوبات
اجلماعية �ضدهم والإهمال الطبي املتعمد.
من ناحية �أخرى �أكد وزير اخلارجية امل�صري
ت�ضامن بالده مع معاناة الأ�سرى الفل�سطينيني
وق�ضيتهم ال �ع��ادل��ة ،م �� �ش��دد ًا ع�ل��ى � �ض��رورة
احرتام ال�سلطات الإ�سرائيلية حلقوق الأ�سرى
ومعاملتهم وفق ًا لأحكام القانون الدويل.
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يف كل مراحل اخلدمة ال�صحية ،وت�ستلزم كفاية وكفاءة اخلدمة
ترابط م�ستوياتها – ال�صحية الأولية – امل�ست�شفيات العامة –
امل�ست�شفيات التخ�ص�صية – امل�ست�شفيات املرجعية – والو�صول
�إليها ح�سب احلاجة وح�سب املقت�ضيات املهنية ال�صحية وو�ضوح
الر�ؤية والر�سالة التي ت�ستند �إىل القدرات والإمكانات اخلدمية
الالزمة مل�ستوى اخلدمة ال�صحية ،فطب املجتمع وطب الأ�سرة
والرعاية ال�صحية الأولية لها ر�ؤية ور�سالة و�أهداف �ضمن �إطار
اخلدمات الأ�سا�سية للوقاية والت�شخي�ص والعالج ما �أمكن ذلك،
و�إال فالإحالة �إىل امل�ست�شفى العام فالتخ�ص�صي فاملرجعي ح�سب
مقت�ضيات احلالة وت�صنيف اخلدمة ال�صحية ي�صبح �أمر ًا الزم ًا،
حيث تتطلب احل��االت املر�ضية الرعاية يف م�ستويات ذات �أطر
تخ�ص�صية ومرجعية تبع ًا لطبيعتها ومتطلبات العناية والرعاية
لها.

الكم والنوع يف اخلدمات ال�صحية وترابطها
ُيقا�س معيار الكم يف امل�ج��ال ال�صحي بن�سبة �أف ��راد الفريق
ال�صحي ،وخا�صة الأطباء ،لكل �ألف من ال�سكان – وهي ن�سبة
عامة  -تدخل فيها جميع م�ستويات منظومة اخلدمات ال�صحية
ال�لازم��ة للرعاية ال�صحية للفرد والأ� �س��رة واملجتمع .و�ضمن
املنظومة ال�صحية ت�ستلزم اجلهود اخلدمية – الت�شخي�صية
والوقائية والعالجية والت�أهيلية معيار ًا للنوعية ي�ضمن املحافظة
على �صحة املري�ض والعمل على ا�سرتداد ما فقد منها من خالل
توافر متطلبات وموا�صفات �إن�شائية يف املبنى ليتالءم مع الغر�ض
ال�صحي ال��ذي �أن�شئ من �أج�ل��ه ،وجتهيزات وت�سهيالت الزمة
للت�شخي�ص والرعاية ال�صحية ،وفريق �صحي ميكنه التفاعل مع
متطلبات اخلدمة ومقت�ضياتها بفاعلية واقتدار ،وهيكل �إداري
داعم وفريق فني م�ؤهل و�سيا�سات و�إجراءات و�أخالقيات مهنية
ومدونات طبية مقننة للعالج الدوائي واجلراحي والتدخالت تطور وتنظيم الطب والطبابة عرب التاريخ
الطبية وجتويدها وت�سخريها لرعاية املري�ض وحفظ �سالمته تتكامل اخلدمات ال�صحية يف جميع مكونات وعنا�صر اخلدمة –
الإن�شائية والفريق ال�صحي و�أدوات الت�شخي�ص والعالج والت�أهيل
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والوقاية ومتطلباتها الإدارية والفنية – مع املتطلبات العقدية واملهنية والأخالقية
وال�ع��ادات والتقاليد املرعية يف املجتمع ،وقد تطورت ومنت املكونات والعنا�صر تقنني وجتويد اخلدمات ال�صحية يف الع�صر احلديث
واملتطلبات مع تطور م�س�ؤوليات وواجبات ممار�سة مهنة الطب والطبابة وحقوق �أوجد التقدم العلمي يف الع�صر احلديث يف خمتلف جوانب الطب والتطبيب احلاجة
لتجويد اخلدمات ال�صحية وتقنني �إجراءاتها و�إع��داد وتدريب الفريق ال�صحي
املر�ضى عرب الع�صور ،يو�ضح اجلدول (� )1أهم مالحمها.
املتكامل واملتخ�ص�ص يف جوانب �صحية وف��روع تخ�ص�صية يف �ضوء ت�شعب فروع
جدول (� : )1أهم مراحل تطور تنظيم الطب والطبابة يف الت�أريخ
الطب وتنوع تخ�ص�صاته وتعدد جوانبه ملواجهة متطلبات اخلدمات ال�صحية متعددة
�أمثلة من م�صادر املعارف والعلوم
اجلهة  /الفرتة الإج��������راء ال�����ذي مت
الأوجه وتو�سعت القاعدة اخلدمية لت�صبح متكاملة مع ،و�شاملة للجوانب ذات ال�صلة
الطبية ومقت�ضياتها املهنية
اتخاذه
الت�أريخية
بالرعاية الطبية ،كالتمري�ض والتحليل املخربي وال�شعاعي وغريها ،و�أن يلتزم
والأخالقية
العاملون فيها مبا يلتزم به الطبيب من توافر للمتطلبات املهنية وحتمل للم�س�ؤوليات
كتاب ابن �أب��ي �أ�صيبعة «عيون
ح� � � �م � � ��وراب � � ��ي
اخلدمية مع بقاء الهدف الأ�سا�س  -التزام الطبيب وجميع �أع�ضاء الفريق ال�صحي
( )1750قبل ممار�سة الطب كمهنة الأنباء يف طبقات الأطباء».
العاملني يف جمال اخلدمات ال�صحية بعدم �إحل��اق الأذى باملري�ض والعمل على
ك��ت��اب اب� ��ن ح��ي��ان «ط �ب �ق��ات
امليالد
توفري الفائدة ال�صحية له  -ومراعاة مبادئ الأخالقيات الطبية يف التعامل معه
�أب�ق��راط ()400
الأطباء».
حتويل الطب �إىل علم
واملتمثلة يف عنا�صر �ستة متعارف عليها يف املجال الطبي وهي العمل على جلب
قبل امليالد
كتاب الرازي «�سر الطب».
الفائدة للمري�ض والإح�سان �إليه والر�أفة به ،عدم الإي��ذاء ،احرتام اال�ستقاللية،
للطب
�ير
ي
�ا
�
ع
�
م
�د
�
�
ج
أو
�
كتاب ابن قدامة «كتاب املغني»
العدالة ،املحافظة على ال�سر ،وامل�س�ؤولية الطبية .وهي – العنا�صر ال�ستة  -كذلك
اخلليفة املقتدر وال �ت �ط �ب �ي��ب و�إج � ��راء (ح� ��دد ف �ي��ه ح� ��دود و� �ض �م��ان
من مقت�ضيات مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية يف احلفاظ على الدين والنف�س والعقل
(319هـ)
اخ� �ت� �ب ��ار مل���ن ي��رغ��ب الطبيب).
والعر�ض والرثوة ،ويف �صميم �أخالقيات الطب والطبابة يف �ضوء الكتاب وال�سنة.
ممار�ستها
كتب ابن النفي�س «ال�شامل يف
ويف �ضوء ما متثله اخلدمات ال�صحية من �أهمية للفرد والأ�سرة واملجتمع مما يعقد
ال�صناعة الطبية� ،شرح الهداية
عليها من �آم��ال لتوفري حياة �صحية وبيئية �سليمة من ناحية وما تفرزه الأح��داث
يف الطب».
ال�سلبية يف املمار�سة الطبية من م�شكالت �شرعية وقانونية واجتماعية ونف�سية
كتاب �أب��ي القا�سم ال��زه��راوي
واقت�صادية من جهة �أخرى كونها تتعلق مب�سببات متعددة � -إن�شائية �أو جتهيزية
«ال �ت �� �ص��ري��ف مل ��ن ع �ج��ز عن
�أو �أمنية �أو م�سلكية �أو تنظيمية -يف احلقل ال�صحي الذي �أ�صبح على درجة عالية
منو املعارف والعلوم .الت�أليف».
من الت�شعب والتعقيد ،لذا� ،أ�صبح لزام ًا �إيجاد �إطار ت�شريعي متكامل ملختلف �أوجه
تطوير ط��رق التعليم ك �ت��اب اب���ن ال �ق �ي��م «��ص�ف��ات
وعنا�صر اخلدمات ال�صحية لرتاعي �صحة و�سالمة املري�ض  -الهدف الأ�سا�س-
وال� �ت ��دري ��ب وج��وان��ب للطبيب احلاذق».
يف اخلدمات ال�صحية ،وو�ضع نظام �شامل ومتكامل ي�ضم خمتلف اجلوانب ذات
املمار�سة املهنية.
ك �ت��اب احل �م��وي «ن���ور ال�ع�ي��ون
العالقة باخلدمات ال�صحية و�ضوابطها الأخالقية والت�أكد من تطبيقها من خالل
ع�صور �إ�سالمية
ت�أليف الكتب واملراجع وجامع الفنون».
التقييم امليداين للم�ؤ�س�سات ال�صحية واعتمادها على �أ�س�س ومعايري جلودة اخلدمة
خمتلفة
�ب
�
ط
�
�
ل
ا
�ة
�
�
ن
�
�
ه
�
�
م
يف
�ات
�
ف
�
ص
�
�
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هُ
ً
ومقت�ضيات �سالمة املري�ض توخيا ملنع ال�شطط واحلفاظ على �صحة و�سالمة وكرامة
وال��ط��ب��اب��ة وت ��راج ��م الأطباء».
الإن�سان.
الأطباء والأخالقيات ك�ت��اب ال�شطي «ت��اري��خ الطب
جتويد اخلدمة ال�صحية واحلفاظ على �سالمة املري�ض يف اململكة العربية ال�سعودية
املهنية.
وع� �ل ��وم ��ه» وق���د ت �ع��ر���ض فيه
عنيت اجلهات املخت�صة يف اململكة العربية ال�سعودية بتجويد اخلدمات ال�صحية
�إىل �آداب ال �ط��ب ،وك ��ان من
ب�سالمة املر�ضى والتقليل من الأحداث ال�سلبية يف اخلدمات ال�صحية ،ومن اجلهود
�أه��م مباحثه «ال�سر الطبي»،
املبذولة يف هذا املجال �إن�شاء هيئات و�إ�صدار �أنظمة ولوائح ذات عالقة بالإطار
و«امل�س�ؤولية الطبية» ،و«الت�شاور
العام جلودة اخلدمة و�سالمة املر�ضى من خالل �إن�شاء جهات وو�ضع �أنظمة تُعنى
الطبي».
مبختلف �ش�ؤون اخلدمات ال�صحية جدول (. )2
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جدول ( :)2اخت�صا�صات اجلهات والأنظمة ذات العالقة باخلدمات ال�صحية يف
اململكة العربية ال�سعودية
اجلهة املخت�صة  /النظام

جمال االخت�صا�ص

تطوير الأداء املهني ال�صحي وتنمية وت�شجيع
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� ��� �س� �ع ��ودي ��ة
املهارات و�إث��راء الفكر العلمي والتطبيق العملي
للتخ�ص�صات ال�صحية
ال�سليم يف جمال التخ�ص�صات ال�صحية املختلفة.
ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة
مراعاة اجلوانب الأخالقية يف البحوث العلمية.
للأخالقيات احليوية
ال�ترخ �ي ����ص ل�ل�م�ن���ش��آت ال �� �ص �ي��دالن �ي��ة وملكية
ن � � �ظ� � ��ام امل�� �ن�� ���� �ش�� ��آت
ال�صيدلية وت�سجيل وت�سعري الدواء وت�سويق الأدوية
وامل � �� � �س � �ت � �ح � �� � �ض� ��رات
والإع�ل�ان عنه وتنظيم امل�ستح�ضرات الع�شبية
ال�صيدالنية
والتفتي�ش والعقوبات.
�إق ��رار ومتابعة تطبيق معايري اجل��ودة م��ن قبل
املجل�س املركزي العتماد كافة القطاعات ال�صحية يف جميع مناطق اململكة
بهدف حت�سني اخلدمة الطبية املقدمة وزي��ادة
املن�ش�آت ال�صحية
درجة الأمان فيها.
ن� �ظ ��ام م� ��زاول� ��ة امل �ه��ن
امل�س�ؤولية املهنية على املمار�س ال�صحي.
ال�صحية
جانب من الأحداث ال�سلبية تتعلق بنتائج الأخطاء
الهيئة ال�صحية ال�شرعية
الطبية وخمرجاتها.

اخلدمات ومراعاة �سالمة املري�ض واعتماد املن�ش�آت ال�صحية تبع ًا لذلك ت�أ�سي�س ًا
على مدى توفر العنا�صر الإن�شائية والقوى الب�شرية والتجهيزات والقوى الب�شرية
والعنا�صر اخلدمية للوفاء مبتطلبات اخلدمات ال�صحية وجودتها و�سالمة املري�ض
فيها ،وتقييمها ومتابعتها.
وتُعنى الهيئات ال�صحية ال�شرعية – �ضمن متطلبات ممار�سة املهنة  -بجانب من
الأحداث ال�سلبية تتعلق بنتائج الأخطاء الطبية وخمرجاتها� ،إال �أنه ال توجد جهة
وطنية تراقب وت�سجل وتتابع الأحداث ال�سلبية الأخرى يف جميع املن�ش�آت ال�صحية
احلكومية واخلا�صة -باململكة العربية ال�سعودية.كما �أنه يوجد توجهات حملية و�إقليمية وعاملية نحو �إيجاد نظم ت�شريعية وجهات
اعتماد للجودة يف املن�ش�آت ال�صحية �أ�سا�س ًا للوفاء مبتطلبات اخلدمات ال�صحية
وتعزيز �سالمة املري�ض واحلفاظ على كرامته ،جدول (.)3

جدول (� :)3أمثلة للهيئات واجلهات ذات العالقة باعتماد املن�ش�آت ال�صحية داخل
الدولة وخارجها
االحتاد العاملي ل�سالمة املر�ضى والذي وقعت اململكة على دعمه.
الهيئة العاملية العتماد املعتمدين  ISQUAجلودة املن�ش�آت ال�صحية.
جهات العتماد املن�ش�آت ال�صحية يف بع�ض الدول ،داخل الدولة وخارجها.
هيئة االعتماد الأمريكية.
هيئة االعتماد الأ�سرتالية.
جمل�س االعتماد الأردين.
ع��دة ق��وان�ين و�أنظمة خا�صة ب�ج��ودة اخل��دم��ة ال�صحية و�سالمة املر�ضى يف
القيام بتنظيم ومراقبة والإ��ش��راف على الغذاء
الدمنارك.
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�غ��ذاء
وال��دواء والأج�ه��زة الطبية والت�شخي�صية وو�ضع
عدة قوانني و�أنظمة خا�صة بجودة اخلدمة ال�صحية و�سالمة املر�ضى يف الواليات
والدواء
املوا�صفات القيا�سية الإلزامية.
املتحدة.
ع��دة ق��وان�ين و�أنظمة خا�صة ب�ج��ودة اخل��دم��ة ال�صحية و�سالمة املر�ضى يف
نظام �أخالقيات البحث مراعاة اجلوانب الأخالقية يف البحوث العلمية
بريطانيا.
على الإن�سان واحليوان والنبات.
على املخلوقات احلية
ويبني اجل��دول ( )2جماالت عمل هذه اجلهات واجلوانب ذات ال�صلة ،ويالحظ ع��دة ق��وان�ين و�أنظمة خا�صة ب�ج��ودة اخل��دم��ة ال�صحية و�سالمة املر�ضى يف
�أن “نظام مزاولة املهن ال�صحية” ،وم�س�ؤوليات “الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات �أ�سرتاليا.
ال�صحية” مل ت�شمل معايري ًا �أو �أ�س�س ًا لتقييم املن�ش�آت ال�صحية من حيث جودة قوانني و�إجراءات وجهود يف منظمة ال�صحة العاملية ،حتث على رفع م�ستوى نظم
الرعاية ال�صحية وتغيري �سلوك الأفراد واجلماعات واملنظمات يف هذا الإطار.
قوانني و�إجراءات وجهود يف املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء ال�صحة لدول اخلليج
العربية.
«املجل�س املركزي العتماد جودة املن�ش�آت ال�صحية» يف اململكة العربية ال�سعودية.
وقد بد�أ عدد من امل�ست�شفيات يف اململكة يف طلب االعتماد من املجل�س املركزي وكذلك
من م�ؤ�س�سات اعتماد خارجية ،كم�ؤ�شر على متيزها ومنها م�ست�شفيات حكومية تابعة
لوزارة ال�صحة – وم�ست�شفيات تابعة للقطاع اخلا�ص – جامعية وع�سكرية.
ويف �ضوء ما تقدم ،ف�إن احلاجة تدعو �إىل �إيجاد نظام ومعايري وطنية تقوم عليها
هيئة وطنية م�ستقلة تقيم وتتابع وت�شرف على جتويد اخلدمة و�سالمة املري�ض يف
اململكة العربية ال�سعودية لتكتمل بذلك حلقات اخلدمة ال�صحية للتخ�ص�صات
ال�صحية والأنظمة واللوائح ذات العالقة تعزز جودة اخلدمات ال�صحية و�سالمة
املري�ض يف املن�ش�آت ال�صحية يف جميع القطاعات احلكومية.
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وت�ستند الر�ؤية الت�شريعية يف م�شروع النظام املقرتح على �إيجاد نظام
يعنى باجلودة النوعية و�سالمة املر�ضى ي�شتمل على هيئة اعتماد للمن�ش�آت ال�صحية
يف اململكة العربية ال�سعودية بنا ًء على توافر وجودة عنا�صر اخلدمات ال�صحية –
مالءمة املن�ش�أة للغر�ض الذي �أوجدت من �أجله ،الو�صول ال�شامل للمن�ش�أة ال�صحية،
كفاية وكفاءة القوى الب�شرية ،التجهيزات الت�شخي�صية والعالجية والت�أهيلية،
واملدونات الطبية ونوعية الإجراءات التنظيمية – من خالل نظام م�ؤ�س�سي ومواد
تنظيمية والئحة تنفيذية تهدف لتعميق مفاهيم اجلودة و�سالمة املر�ضى واعتبارها
�أ�س�س ًا لالعتماد ،وت�أخذ يف االعتبار املفهوم التكاملي لتعزيز اجل��ودة و�سالمة
تقنني اجلودة ومنطلقات �سالمة املري�ض يف اململكة العربية ال�سعودية

ومن منطلق �أهمية التقنني يف جمال جتويد اخلدمات ال�صحية ومعايريها وتالزمها
مع �سالمة املري�ض يف كل مراحل اخلدمات ال�صحية وا�ستكمال حلقاتها وتنا�سقها
مع ما �صدر من �أنظمة وتنظيمات يف املجال ال�صحي �أ�شري �إليها �أعاله� ،صدر قرار
جمل�س ال�شورى رقم 63/93وتاريخ 1430/1/8هـ ،والذي ين�ص على (�إن�شاء هيئة
خمت�صة م�ستقلة للجودة يف اخلدمة ال�صحية ،تخت�ص بو�ضع املعايري املطلوبة
للخدمات ال�صحية وتو�صيلها للمر�ضى بال�صورة املالئمة يف �أمن��اط اخلدمات
العالجية والوقائية وو�سائلها والتحقق من االلتزام بها يف املن�ش�آت ال�صحية – كم ًا
ونوع ًا -ولها �أن ت�ستعني يف �سبيل ذلك ببيوت اخلربة العاملية) .كما وافق جمل�س
ال�شورى يف جل�سته ال�ساد�سة وال�ستني بتاريخ 1433/1/10ه �ـ على “نظام اجلودة
و�سالمة املري�ض يف اخل��دم��ات ال�صحية” م�شتم ًال على خم�سة ف�صول واثنني
وع�شرين مادة تغطي �أ�س�س اعتماد اخلدمات ال�صحية و�أوجه جتويدها وت�سخريها
خلدمة املري�ض والوفاء برعايته و�سالمته من الأذى وا�شتمل النظام على �آليات
التنفيذ من خالل هيئة م�ستقلة تقوم بو�ضع املعايري القيا�سية الهادفة ل�ضمان جودة
اخلدمة و�سالمة املري�ض خاللها وتقييم مكونات وعنا�صر اخلدمات ال�صحية،
ومتابعة مقت�ضيات اجلودة وال�سالمة ولتحقيق ذلك ُيعنى النظام من خالل الهيئة
بتحقيق الأهداف جدول (.)4
جدول (� :)4أهداف نظام اجلودة و�سالمة املري�ض
حت�سني م�ستوى اجل��ودة يف اخلدمات ال�صحية لرفع م�ستوى �سالمة املري�ض
واحلد من حدوث الأحداث ال�سلبية.
�إق��رار نظام العتماد املن�ش�آت ال�صحية ومتابعة معايري اجل��ودة يف مكونات
اخلدمات ال�صحية ومراعاة �سالمة املري�ض فيها.
تعزيز مفهوم �سالمة املري�ض و�إبراز حقوق املري�ض وحقوق الفريق ال�صحي يف
خمتلف جوانب اخلدمة ال�صحية.
تعظيم الهدف الأ�سا�س للخدمة ال�صحية املتمثل يف رعاية املري�ض وامل�ساعدة
على �شفائه ،و�سالمته يف ج�سمه وعقله ،وعدم امل�سا�س بكرامته.
م�ساعدة وزارة ال�صحة واجلهات الأخرى التي تقدم خدمات �صحية يف �سعيها
لتعزيز خمتلف جوانب اخلدمات ال�صحية وجتويدها.
دعم اخلدمة الطبية املبنية على الرباهني وتطبيقاتها يف الرعاية ال�صحية.
دعم العمل الطبي املهني و�أخالقياته ،والإفادة من املقت�ضيات ال�شرعية يف هذا
املجال.

املر�ضى ،وتفعيل التوجهات احلديثة يف برنامج “االحتاد العاملي” ل�سالمة املر�ضى
والربامج الأخرى ذات ال�صلة ،كما تهدف الر�ؤية الت�شريعية يف النظام �إىل �إبراز
حقوق املري�ض يف الرعاية ال�صحية من جهة ،وحقوق الفريق ال�صحي والتوعية بها،
والرتكيز على �أن يكون املري�ض حمور اجلهود ال�صحية و�إ�صحاح الفرد واملجتمع.
وي�أتي “نظام اجلودة و�سالمة املري�ض يف اخلدمات ال�صحية” لبنة �أ�سا�سية ت�ضاف
�إىل مثيالتها وتتكامل معها لبناء متطلبات اخلدمات ال�صحية على �أ�س�س �سليمة
و�سوية ميكن من خاللها خدمة الفرد والأ�سرة واملجتمع يف اململكة العربية ال�سعودية
وهي حلقة و�صل بني حلقات �إعداد الفريق ال�صحي وت�أهيله والتي تعنى بها كليات
الطب والعلوم ال�صحية والهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية وحلقات تقييم
اخلدمات ال�صحية تهدف �إىل تو�صيل خدمات �صحية
مالئمة للمري�ض وجمتمعه على الوجه ال��ذي ير�ضيه
�سبحانه وتعاىل ،ويرقى لطموحات �أوىل الأمر يف هذا
البلد الكرمي يف حتقيق اخلدمات ال�صحية املتميزة
للجميع وه��ي م��ا يعنى بها النظام و�آليته التنفيذية
– الهيئة ال�سعودية الع�ت�م��اد امل�ن���ش��آت ال�صحية.
* ع�ضو جمل�س ال�شورى
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إتجاهات

اإلشاعة ..
الخطروالمواجهة

د .زيد بن حممد الرماين *

الإ�شاعة ظاهرة م��وج��ودة منذ �أن خلق اهلل الإن�سان،
جاء يف القر�آن الكرمي من خالل ق�ص�ص الأنبياء عليهم
ال�سالم� ،أن نوح ًا عليه ال�سالم �أ�شيع �أنه �ضال (�إنا لرناك
يف �ضالل مبني) ،وهذا مو�سى عليه ال�سالم �أ�شاعوا عنه
�أنه �ساحر (�إن هذا ل�ساحر عظيم يريد �أن يخرجكم من
�أر�ضكم ب�سحره فماذا ت��أم��رون) ،كذا ر�سولنا الكرمي
�صلى اهلل عليه و�سلم و�إ�شاعة الإفك امل�شهورة.
�إنّ الإ�شاعة هي ن�شر �أخبار م�شكوك يف �صحتها تتعلق
بكافة نواحي احلياة املختلفة .والبد �أن يكون لها مو�ضوع
ذا �أهمية وغمو�ض ل��دى الأف ��راد القابلني لت�صديقها
واملتفاعلني معها حتى تنت�شر يف املجتمع.
فالإ�شاعة عبارة عن معلومة مغلوطة� ،أو خرب كاذب
تنت�شر عن طريق �شخ�ص� ،أو �إح��دى و�سائل الإع�لام
لإح��داث البلبلة وع��دم اال�ستقرار يف املجتمعات التي
ت �ع��اين �شعوبها م��ن ظ ��روف اج�ت�م��اع�ي��ة واق�ت���ص��ادي��ة
و�سيا�سية �سيئة� ،أو �ضعف يف وعيها ال�سيا�سي والثقايف،
�أو فلتان �أمني ،وهو نوع من احلرب النف�سية ،وتعترب من
�أخطر الآف��ات التي تهدد املجتمعات ومتا�سكها ،لذلك
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فهي تهم دول العامل كله ب�شكل عام وجمتمعنا العربي
ب�شكل خا�ص نظر ًا ل�صعوبة ظروفه املختلفة.
�إنّ ال�شائعات التي تنقل عن طريق الأف��راد وال�صحف
واملجالت والإذاعة والتلفزيون �أو عرب الإنرتنت وو�سائل
التوا�صل الإلكرتونية قد تكون �سليمة حتمل �آما ًال طيبة
للم�ستقبل ،وقد تكون مدمرة حتمل الكراهية ،م�ستخدمة
يف ذلك �أن�سب الظروف لظهورها ،وال�شائعة مت�س �أحداث ًا
كاحلرب والكوارث وارتفاع الأ�سعار� ،أو عالقات �سيا�سية
�أو اقت�صادية وقد مت�س �أ�شخا�ص ًا �أو جماعات.
وهي ذات �سمات وخ�صائ�ص متعددة ،وتت�ضمن عنا�صر
معينة يتم من خاللها ترويجها ونقلها ،لأ�سباب و�أهداف
ي�سعى �إىل حتقيقها.
يقول الباحث حممد باجبار يف ر�سالته للماج�ستري
والتي بعنوان ((الإ��ش��اع��ة يف ال�ق��ر�آن الكرمي و�آث��اره��ا
على املجتمع امل�سلم)) تعد الإ�شاعة من �أ�سلحة الدعاية
والإعالن ،كما لها دور يف ن�شر الف�ساد يف املجتمع ،وت�ؤثر
على ا�ضطرابه وا�ستقراره ومتا�سك جبهته الداخلية
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ون�شر اخلوف والقلق بني �أفراده.
فهي ال ت�شمل ف��رد ًا معين ًا �أو فئة معينة من
النا�س ،بل تعر�ض لها الأنبياء والر�سل والدعاة
وامل �� �ص �ل �ح��ون وغ�ي�ره ��م م ��ن ف �ئ��ات املجتمع
و�شرائحه املختلفة .وك�م��ا ت��ؤث��ر الإ��ش��اع��ة يف
امل�ج��االت الدنيوية ت��ؤث��ر �أي�ض ًا على امل�صادر
الدينية لت�شويهها.
وه��ي مت�ث��ل خ �ط��ر ًا ع�ل��ى اجل��ان��ب ال�سيا�سي ـ
��س��واء على م�ستوى ال��دول��ة نف�سها� ،أو على
عالقات الدول مع بع�ضها بع�ض ًا وعلى اجلانب
االقت�صادي ال��ذي ميثل �شريان احلياة ،وعلى
اجلانب الأمني ،فبها يتكدر الأمن العام وينت�شر
القلق عند الأف� ��راد وي���س��ود املجتمع ج��و من
االنفالت الأمني.
وال ي�ستقل خطر الإ��ش��اع��ة و�أث��ره��ا على وقت
ال�سلم فقط ،بل يتعدى ذلك �إىل وقت احلروب،
فيكون لها دور كبري يف حتطيم الروح املعنوية
للمقاتلني وال �ن �ي��ل منها و�إ� �ض �ع��اف �ه��ا ،الأم��ر
الذي ي�ؤدي �إىل الهزمية �أو ترك القتال وعدم

اال�ستمرار فيه مما يكون له ت�أثري على اجلبهة
الداخلية للمجتمع و�إدخ��ال ال�شك يف القدرات
القتالية مما يكون له �أثر يف وقف الإمداد املادي
واملعنوي للمقاتلني.
ومن يقر�أ تاريخ الإ�شاعات يف بالدنا ف�إنه يرى
�شواهد كثرية متناثرة هنا وهناك� .إذ ت�سري
يف بالدنا الإ�شاعات كالنار يف اله�شيم للظروف
القلقة التي يعي�شها على مدى عقود متوا�صلة
من اخلوف واحلرمان والفقر.
�إن الإ��ش��اع��ة م��ن ال�ظ��واه��ر ال�ت��ي ت�صدى لها
الإ�سالم نظر ًا خلطورتها على الفرد واملجتمع،
ومل��ا ت�ث�يره م��ن �آث ��ار ت�ه��دد الأم ��ن االجتماعي
املتمثل يف ب��ث روح احل��ب والأل �ف��ة ب�ين �أف��راد
املجتمع الواحد ،ولهذا كان لزام ًا على الدعاة
�إىل اهلل �أن يت�صدوا لها مبينني خطرها على
�أمة الإ�سالم.
فكم من �أ�سر تفككت من جراء هذه الإ�شاعات،
وكم من بيوت هُ دمت ،وكم من �أموال ُ�ضيعت،
و�أطفال �ش ّردت كل ذلك من �أج��ل �إ�شاعة من
منافق �أو ك��ذاب� .أخ��رج �أب��و داود
والرتمذي وابن حبان يف �صحيحه،
وق��ال الرتمذي حديث �صحيح عن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال
�« :أال �أخ�برك��م ب�أف�ضل م��ن درج��ة
ال�صيام وال�صالة وال�صدقة» قالوا:
بلى يا ر�سول اهلل قال «�إ�صالح ذات
البني ،ف ��إن �إف�ساد ذات البني هي

احلالقة» ويف بع�ض الروايات قال« :هي احلالقة
ال �أقول حتلق ال�شعر ولكن حتلق الدين».
لذا ،يعد مو�ضوع الإ�شاعة من �أهم املو�ضوعات
التي اهتم القر�آن الكرمي بها من خالل ()108
�آيات ،فك�شف دوافع م�صدرها و�أهدافه ،وربط
ذلك بطبيعة ال�صراع الذي يخو�ضه الإ�سالم،
كما �شخـّ�ص القر�آن الكرمي نقاط ال�ضعف يف
املجتمع الإ�سالمي والتي تنت�شر عن طريقها
الإ�شاعات ،واعتمد القر�آن منهج ًا وقائي ًا حمكم ًا
من خالل بناء الفرد بناء �سليم ًا بعيد ًا عن كل
امل�ؤثرات الداخلية واخلارجية.
ختام ًا ميكن �أن �أتوجه �إىل جميع �أفراد املجتمع
بالتو�صيات الآتية:
� -1أن يهتم الباحثون والدار�سون باملو�ضوعات
ال�ت��ي ل�ه��ا ع�لاق��ة وط �ي��دة باملجتمع ،وربطها
بالقر�آن الكرمي وت�أ�صيلها.
 -2توعية الن�شء وال�شباب وال�ط�لاب توعية
�إ��س�لام�ي��ة �صحيحة ،وزرع ال�ق�ي��م والأخ�ل�اق
واملبادئ الإ�سالمية يف اجليل امل�سلم ،وذلك عن
طريق عقد اللقاءات واملحا�ضرات والندوات
لهم.
� -3أن حتر�ص و�سائل الإعالم املختلفة على نقل
الأخبار واملعلومات ال�صحيحة كما وردت دون
زيادة �أو نق�صان �أو حتريف.
� -4إقامة ال��دورات والندوات واملحا�ضرات يف
جم��االت الإ�شاعة لكل فئات املجتمع وتو�ضيح
�أبعادها وخماطرها و�أهدافها و�أ�سبابها.
* ع�ضو هيئة التدري�س
بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
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صوت المواطن

خريجو الدبلومات الصحية يطلبون التوظيف
رفع �أحد خريجي الدبلومات ال�صحية عري�ضة ملجل�س ال�شورى عر�ض فيها
موقفهم وحاجتهم للتوظيف بعد درا�ستهم التي دفعوا فيها مبالغ طائلة وقال:
نحن خريجو الدبلومات ال�صحية امل�صنفون وعددنا � 21ألف خريج �صحي،
الدفعة الأوىل مت حتويلنا على القطاع اخلا�ص وعددنا � 6آالف خريج والدفعة
الثانية وعددهم � 14ألف خريج يعانون كما نعاين فدائم ًا ما ن�شكو ومن �سنوات،
وجاء قرار ملكنا  -اهلل يحفظه -بحلول عاجلة بتوظيفنا خالل مدة ال تتجاوز
الـ � 6أ�شهر ،ومن ذلك اليوم ا�ستب�شرنا خري ًا وفرحنا وانهالت علينا التربيكات
واطم�أن �آبا�ؤنا و�أمهاتنا على م�ستقبل �أبنائهم ،وعلى الرغم من �إنق�ضاء مدة الـ
� 6أ�شهر ومل ي�صدر حينها �شيء ،والآن بعد الت�أخر يف توظيفنا وبعد مد وجزر
وبعد �أن حتدثت و�سائل الإع�لام عن ق�ضيتنا �صدر تعيني الـ  6000بالقطاع
اخلا�ص وزم�لاء لنا  4000منهم ل��وزارة ال�صحة وعلى دفعات فهم كذلك ال
زالوا ينتظرون و� 4000آخرين يتم حتويلهم للجهات احلكومية الأخرى وهم
على نف�س الق�صة وهم بني مراجعة ل��وزارة اخلدمة املدنية واجلهات التي
حولتهم عليها ومل يكن هناك تن�سيق بني اجلهتني ،والدفعة الثانية على نف�س
التق�سيم وعلى نف�س الأخطاء وعدم وجود تن�سيق وغياب الرقابة ،لقد �صدمنا
خا�صة  6000املحولني للقطاع اخلا�ص بعد �صدور الأمر امللكي الكرمي بتوظيفنا
وا�ستيعابنا جميعنا يف اجلهات احلكومية من باب العدل وامل�ساواة ،وملا تقت�ضيه
امل�صلحة العامة ح�سب التعليمات والأنظمة ،علم ًا �أن امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات
تنق�صها الكوادر ال�صحية فهي بحاجة لنا كما نحن بحاجة لها والوزارة قادرة
على توظيفنا وال �أعلم ما املانع من ذلك؟
فنحن واحلمد هلل منر ب�أكرب ميزانية ت�شهدها اململكة يف تاريخها ومن التوجه
القادم ببناء م�ست�شفيات ومراكز �صحية يف �شتى �أرجاء البالد ،فلماذا يريدون
منا �أن نذهب للقطاع اخلا�ص الذي يفتقد لأب�سط �أ�سا�سيات حقوق املوظف
والبون ال�شا�سع بينه وبني التوظيف احلكومي ،و�سنظل نطالب بحقوقنا ،فلقد
نفد �صربنا وو�صلت �أعمارنا للثالثني ولدينا �أ�سر ن�صرف عليها ،و�آباء و�أمهات
تتوجع قلوبهم علينا ،لقد عانينا وال زلنا نعاين ونرا�سل ال�صحف ونتجمع
ونح�ضر ونطالب ون�شكو وبحت �أ�صواتنا و�إىل هذا اليوم ال جديد يذكر فباهلل
�إىل متى؟

ونحن مل جند �سوى اجلحود ونحن �أبناء هذا الوطن الغايل وعدم االعرتاف
ب�شهاداتنا وب��أن�ن��ا غ�ير م�ؤهلني علم ًا �أن�ن��ا م�صنفني م��ن الهيئة ال�صحية
للتخ�ص�صات ال�صحية التابعة ل ��وزارة ال�صحة حيث �أج ��رت لنا اختبار
الربومرتك الذي ال يعمل به �إال يف ثالث دول حول العامل و�شهاداتنا معرتف بها
من وزارة ال�صحة واخلدمة املدنية ووزارة التعليم العايل ومل نلق �سوى املماطلة
املعتادة والت�أخر والتجاهل الغريب.
وفوق هذا كله جند طلب وزارة ال�صحة باملوافقة العاجلة با�ستقدام عمالة
�أجنبية بل ومبوافقة وزارة اخلدمة املدنية على ذلك ونحن ننتظرها بفارغ
ال�صرب وحمتاجون لهذه الوظائف ،فلقد دفعنا � 60ألف ًا يف هذه املعاهد ال�صحية
ودفعنا مبالغ �أخرى لهيئة التخ�ص�صات من �أجل �أن جند لنا مكان ًا يف امل�ستقبل
وال نبقى هكذا متكد�سني تائهني وال نعرف ما م�صرينا وماذا �سيحل بنا القدر!
و�أمام هذا املوقف املتكرر توجهنا مرات عديدة لوزارة اخلدمة املدنية ووزارة
ال�صحة حتى وزارة املالية ذهبنا �إليها ،و�أم��ام ه��ذه املع�ضلة من امل�ؤ�سف
ما يحدث لنا .والآن نتفاج�أ بهذا الو�ضع غري املفهوم ،و�أطالب �أنا وزمالئي
بلفتة �أبوية من خ��ادم احلرمني ال�شريفني والأم�ير نايف واجلهات العليا يف
الدولة وكل من تهمه ق�ضيتنا حلل م�شكلتنا وتفريج همومنا ،والتي منعتنا من
حقنا يف التوظيف الر�سمي ك�أبناء لهذا الوطن املعطاء �أ�سوة ببقية �أبنائه.

توظيف أئمة المساجد ومكافأة للدارسين المحتاجين
رفع املواطن حا�ضر حممد م�شبب �أبو ح�سان عري�ضة ملجل�س ال�شورى قدم فيها مكاف�أة ،بنات و�أوالد لأن فيهم �أيتام ًا وفقراء وحمتاجني وبحاجة �إىل مالب�س
عدة اقرتاحات خا�صة بتوظيف العاملني يف امل�ساجد وبدل ال�سكن للمواطنني و�أدوات مدر�سية ،ف�أرجو من اهلل ثم منكم درا�ستها ورفعها �إىل اجلهة املخت�صة.
ومنح الأرا�ضي ،و�أخري ًا مكاف�أة للدار�سني املحتاجني .وقال يف عري�ضته� :أو ًال:
امل�ساجد� :أرجو �أن يو�ضع بها موظفون متفرغون ويكون ب�شهادة عالية خ�صو�ص ًا
اخلطباء وامل�ؤذنون واملراقبون و�أئمة امل�ساجد ال�صغار والفرا�شون و�أن يكون لكل
م�سجد ميزانية �شهرية وتكون لها �صيانة �أ�سوة بالدوائر احلكومية .ثاني ًا� :إنكم
تدر�سون بدل ال�سكن ،واقرتح �أن يكون بالراتب �أي يكون مبلغ ًا مقطوع ًا من 15
�ألف فما فوق ويعم املتقاعدين واملوظفني و�أهل ال�ضمان واملعاقني .ثالث ًا :املواطن
له حق ف�أرجو درا�سة �أن يعطى كل مواطن �أر�ض منحة �صغري ًا وكبري ًا ،ذكر ًا
و�أنثى .رابع ًا :الطلبة من �أوىل ابتدائي �إىل الثانوية يدر�س و�ضعهم ويجعل لهم
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رفع املواطن العميد حممد الغامدي عري�ضة ملجل�س ال�شورى عر�ض فيها
ملو�ضوع الرتقية التي يرى �أنه ي�ستحقها هو وجمموعة من زمالئه وقال:
معايل ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ رئي�س جمل�س
ال�شورى
�أتقدم بربقيتي هذه و�أفيد معاليكم بالتايل:
� -1صدر �أمر خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز القائد
الأعلى لكافة القطاعات الع�سكرية رقم �أ 69/وتاريخ 1432/4/13هـ برتقية
جميع ال�ضباط والأفراد الع�سكريني امل�ستحقني للرتقية �إىل الرتب التي تلي
رتبهم.
� -2أمر �صاحب ال�سمو امللكي وزير الدفاع والطريان (رحمه اهلل و�أ�سكنه
ف�سيح جناته) رقم  9617/1/1/1وتاريخ 1432/4/23ه� �ـ املوجه ملعايل
رئي�س هيئة الأركان العامة ب�سرعة تنفيذ الأمر الكرمي وحتى تاريخه مل ينفذ
يف وزارة الدفاع ترقية من هم يف رتبة عميد �إىل لواء رغم م�ضي ما يقارب
ال�سنة على �صدور الأمر.
 -3مت �إب�لاغ جمموعة من ال�ضباط برتبة عميد وم�ستحقي الرتقية �إىل
رتبة لواء ب�أنه مت الرفع بتقاعدهم رغم �أن الأمر يق�ضي برتقية من ا�ستحق
الرتقية.
� -4أم�ضيت مع بع�ض الزمالء ما يقارب �سبع �سنوات يف رتبة عميد ومل يطبق
علينا الأمر الكرمي وال نظام خدمة ال�ضباط املادة �/25أ.
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مطالبات بالنظر في ترقية العسكريين
 -5مت تنفيذ �أمر موالي حفظه اهلل يف قطاعي (احلر�س الوطني واحلر�س
امللكي) وترقية من هم يف رتبة عميد �إىل رتبة لواء تنفيذ ًا لأمره ال�سامي.
�إننا نتطلع من معاليكم �أن يتم عر�ض مو�ضوعنا على نظر والدنا خادم
احلرمني ال�شريفني ونلتم�س العدل وامل�ساواة يف ترقيتنا �إىل رتبة لواء �أ�سوة
بزمالئنا يف القطاعات الأخرى وتنفيذ ًا لأمره الكرمي .خا�صة �أن البيانات
التي مت رفعها بتقاعدنا موجودة يف الديوان امللكي الآن.
�أ�س�أل اهلل �أن يوفقكم وي�سدد خطاكم.
وبنف�س الطلب قدم عدد �آخر من الع�سكريني عرائ�ض مماثلة منهم عبداهلل
�سعيد الغامدي ،وعبداهلل م�صلح ال�شمراين ،وح�سني حممد القحطاين،
وحممد عبداهلل القرين.

وآخر يطالب بدراسة منح حقوق وظيفية لموظفي البريد
رفع املواطن حمدان جرمان ال�شمري عري�ضة لرئي�س جمل�س ال�شورى عر�ض فيها لظروفه
الوظيفية و�أنه مت�ضرر – برغم �إخال�صه يف عمله -من عدم منحه العديد من احلقوق الوظيفية
وقال� :أفيد �سعادتكم �إنني موظف بالربيد ال�سعودي حيث �إنني �أعمل بهذا القطاع لأكرث من
ثالثني عام ًا وم�سمى وظيفتي قائم بعمل بريد احلفري التابع ملنطقة حائل .حيث �أقوم بجميع
الأعمال الربيدية ال�صادر والوارد وتوزيع املعامالت على الدوائر احلكومية ب�سيارتي اخلا�صة
وم�ست�أجر مقر للربيد على ح�سابي اخلا�ص و�أقوم بكل هذه الأعمال لوحدي وبدون م�ساعدة �أحد.
ولقد خدمت الدولة وحافظت على �أ�سرار دولتي بكل �أمانة و�أفخرت بذلك ،ولكن حرمت خالل
هذه الفرتة من حقوقي كموظف مثلي مثل �أي مواطن له حقوق ،حيث �إنني حرمت احلقوق
التالية :لي�س يل نهاية خدمة ،وال تقاعد ،وال �إجازات �سنوية كما قلت م�ست�أجر مقر الربيد على
ح�سابي اخلا�ص ،و�أقوم بتوزيع املرا�سالت على �سيارتي اخلا�صة.
لذا �آمل من �سعادتكم التكرم والنظر يف مو�ضوعي ومن هم مثلي و�إن�صايف ب�إعطائي حقوقي
و�أنتم خري من يقوم بهذا الطلب ونحن يف زمن العدل بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل و�أطال يف عمره.
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من الذاكرة

توفير مستندات النكاح للمأذونين في عموم المناطق
اطلع جمل�س ال�شورى على �أوراق املعاملة املرفقة
املحالة له من مقام رئا�سة جمل�س الوكالء بعدد
 63يف 1352/1/25هـ واملخت�صة ب�أوراق �إجازات
الأنكحة وامل�شتملة على �أمني مالية �ضباء عدد 28
يف 1351/7/12ه� �ـ ،املت�ضمن �أن �أوراق �إج��ازات
املناكحة التي ت�صدر من قبل املحاكم ال�شرعية
اجل� ��اري �إع �ط��ا�ؤه��ا مب�ك��ة وج ��دة غ�ير م��وج��ودة
بطرفه ،وقد بلغه �أنه مل يجر ا�ستعمالها يف بقية
امللحقات الأخرى ،وحيث �إن هذه الإجازات تابعة
لر�سوم الطوابع املقطوعة ذات الع�شرة القرو�ش
مبوجب املادة  32من نظام الطوابع ،و�أي�ض ًا طابع
خط ذوي قر�ش واح��د ح�سب الأوام ��ر الأخ�يرة،
نرجو �إر�سال كمية منها لإعطائها ملحكمة �ضباء
وتعميمها با�ستعمالها يف النكاحات امل��ذك��ورة
وق��رار املجل�س امل��ايل ال�صادر يف املو�ضوع بعد
�إط�لاع املحكمة ال�شرعية الكربى على ما تقدم

وظ �ه��ور ع��دم وج��ود �أوراق خا�صة ل��ذل��ك �سوى
�إل�صاق الطوابع املذكورة املت�ضمن قرار املجل�س
املذكور �أن �أوراق �إجازات الأنكحة هي من الأوراق
ال�شبيهة بالر�سمية وهي مماثلة لل�صكوك اجلاري
ا�ستعمالها يف البيوع والإق��رارات وما �شابه ذلك،
وال بد من تخ�صي�ص �أوراق مطبوعة ر�سمي ًا لتكون
حمل االعتبار على �أن يجعل لتلك الأوراق قيمة
ب�سيطة تتفق مع امل�صلحة ا.هـ.
وبعد البحث واملناق�شة فيما ذك��ر ق��رر املجل�س
ب�إجماع �آرائه:
 -1املوافقة على قرار املجل�س املايل ب�أن تخ�ص�ص
�أوراق مطبوعة ذات قيمة ل�ل�م��أذون�ين بق�صد
النكاح.
 -2تكون قيمة ال��ورق��ة امل��ذك��ورة خم�سة قرو�ش
�أمريية.
 -3تر�سل منها الكميات الكافية �إىل امللحقات

لتعميم ا�ستعمالها ويكتفى بها عن �إل�صاق الطوابع
اجلاري العمل بها �سابق ًا.وعلى ذلك جرى التوقيع.

تكليف مدير مالية أملج باإلشراف المالي على البلدية
ل��دى اط�لاع جمل�س ال�شورى على حمتويات هذه
املعاملة ال��واردة من مقام رئا�سة جمل�س الوكالء
برقم  503يف 1352/1/22هـ ظهر �أن مدير الأموال
ب�أملج يريد �أن تكون ل��ه �سلطة ملراقبة البلدية
بجهته و�أن �أم�ير �أملج ي��رى �إنهاءها �أو �إحلاقها
ب�إحدى الدوائر مراعاة للجانب االقت�صادي وعدم
اال�ستفادة من وجودها� .أ.هـ
وقد �إرت�أ املجل�س غب البحث واملناق�شة يف ذلك ما
ي�أتي:
� -1إن بلدية �أملج ال بد من بقائها للقيام بالواجبات
ال�ضرورية املطلوبة منها.
� -2أم ��ا ق�ل��ة ال � ��واردات ف�ه��ذه بالنظر للظروف
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احلا�ضرة وال بد �أن تعمل لها موازنة يقدر فيها
وارده ��ا وم�صروفها ح�سب احل��اج��ة وال �ل��زوم مع
مالحظة الظروف احلا�ضرة و�أن تعر�ض على �أمري
�أملج لبيان مرئياته فيما يتفق مع امل�صلحة العامة
من جهة املوظفني وعددهم.
� -3إن بلدية �أملج مرتبطة بالأمري .وم�أمور املالية
له حق املراقبة �سنوي ًا من جهة الأم��ور احل�سابية
ولي�س له غري ذلك.
� -4إذا كان بني موظفي بلدية �أملج من هو مق�صر
يف عمله �أو غري �صالح لذلك فعلى �أمري �أملج الإنهاء
بخ�صو�صه وتر�شيح �شخ�ص �آخر ال�ستبداله.
وعليه جرى التوقيع.
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تحويل كاتب عرائض للتحقيق في
لجنة المشاغبة بعد تجاوزه في عمله
اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفقة الواردة
م��ن مقام رئا�سة جمل�س ال��وك�لاء بعدد  711يف
1352/1/28ه � �ـ وامل�شتملة على مو�ضوع �شكوى
ح�سن بن علي ورفاقه من املحكمة امل�ستعجلة الأوىل
مبكة .وت ��داول الأع���ض��اء البحث يف اخل�صو�ص
امل��ذك��ور وب�ع��د الفح�ص والتدقيق يف العرائ�ض
املقدمة �ضد املحكمة امل�ستعجلة وعلى �أجوبة قا�ضي
املحكمة ب�ش�أنها و�أوامر رئا�سة الق�ضاء ال�صادرة يف
ذلك و�إمعان النظر يف تقرير اللجنة التي ت�ألفت من
ح�ضرات ر�شيد النا�صر وال�سيد حممد �أحمد �شطا
مفت�ش املحاكم للتحقيق يف ال�شكاوى املذكورة،
و�شكوى عبداجلليل حلبي امل�ؤرخ يف 1352/2/4هـ
ظهر ما ي�أتي:
 -1عدم ثبوت ما جاء يف العرائ�ض التي قدمت �ضد
املحكمة امل�ستعجلة الأوىل وكاتبها مراد ر�ضا.
� -2إنكار امل�ستدعي قمر علي بع�ض ما جاء يف
عري�ضته مما مي�س القا�ضي �أو املحكمة �أو
الكاتب مراد ،و�إفادته �أن هذه الزيادات
ال يعلم ب�ه��ا وق��د ت�ك��ون م��ن كاتب
العري�ضة عبداجلليل احللبي.
� -3إن عبداجلليل احللبي
ي �ف �ي��د �أن م� ��ا ك �ت �ب��ه يف
ال �ع��ري �� �ض��ة امل ��ذك ��ورة
ك��ان ا�ست�سقاء من
ترجمان كان مار ًا
ب ��ال� �ط ��ري ��ق ال
يعرفه و�أن��ه
ق���د زاد
ف �ي �ه��ا
م � � � � � � � ��ن
عنده م��ا �سمعه من
جم��ال����س خ��ا��ص��ة ع��ن الكاتب

مراد و�أنه مل يعر�ض ما كتبه على ال�شاكي ليفهم
�شكوته.
 -4ثبوت م�شاغبة الكاتب عبداجلليل احللبي.
بناء عليه فقد قرر املجل�س بالإجماع ما ي�أتي:
�أو ًال :براءة املحكمة امل�ستعجلة الأوىل وكاتبها مراد
ر�ضا مما ن�سب �إليهما.
ثاني ًا :بالنظر �إىل ثبوت م�شاغبة الكاتب عبداجلليل
احللبي ور�صده يف �شكوى قمر ح�سن علي ما مل
يخربه به واعتماده يف ذلك على الأق��وال املجردة
عن احلقيقة والتي هي �صادرة من منبع غري موثوق
ب��ه ب��ل ه��ي ع�ب��ارة ع��ن �أق ��وال �سمعها يف جمال�س
خا�صة وكونه مل يعر�ض ما كتبه على ال�شاكي ليفهم
�شكواه بل كتب عنه ما مل يقله ،واتهم �أحد املوظفني
الر�سميني ب�أمور حتقر مقامه وتقلل من هيبته ومل
ي�ستطع �إثباتها بدليل معقول ويف ذلك من اجلر�أة
والتعدي ما يكفي جلعله متهم ًا بالتجاوز
على �أحد املقامات الر�سمية
وم��وظ �ف �ي �ه��ا ف� ��إن
ا ملجل�س

ي� � ��رى
مب ��وج ��ب
امل� ��ادة 107
�أن ي �ح��ول �إىل
جل�ن��ة امل�شاغبني
ل� �ت� �ق ��ري ��ر اجل � � ��زاء
الالزم عليه.
وعلى هذا ح�صل التوقيع

من رجال الشورى
محمد علي خوقير
(1301هـ 1384 -هـ)

ول� ��د حم �م��د ع �ل��ي ب ��ن ع �ب��دال��وه��اب
خوقري ،مبكة املكرمة ع��ام 1301ه��ـ،
وتلقى تعليمه الأويل مبكة املكرمة يف
العهد العثماين حيث در�س يف املدر�سة
الر�شيدية ،بعدها �سافر �إىل الآ�ستانة
برتكيا ملوا�صلة حت�صيله العلمي.
الأعمال والوظائف:
ب��د�أ حممد خ��وق�ير حياته الوظيفية
رئي�س ًا ل��دي��وان نائب جاللة امللك يف
احلجاز عام 1344هـ ،ثم رئي�س ًا لهيئة
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر مبكة
املكرمة ،واملعاون الثاين ملدير املعارف
مبكة املكرمة ،ومفت�ش ًا ثاني ًا مبديرية
امل �ع��ارف م��ع م��دي��ره��ا ال�سيد طاهر
الدباغ ،وع�ضو ًا يف جمل�س املعارف لعام
1347ه �ـ ،وع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى
اعتبار ًا من 1356/7/28ه�ـ حتى عام
1371هـ.
وتويف يرحمه اهلل بامل�ست�شفى الإيطايل
مبدينة الإ�سكندرية ،بجمهورية م�صر
العربية ،ودفن بها عام 1384هـ.
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شوريات
د .عبداهلل بن �إبراهيم الع�سكر *

اإلدارات المساندة في العمل البرلماني
يوجد عدد من الإدارات امل�ساندة يف جمل�س ال�شورى ،وهي تقوم ب�أعمال متعددة تو�صف ب�أنها تندرج حتت
م�سمى �أعمال لوج�ستية  .Logisticوهذه الت�سمية �سائدة يف �أدبيات الأنظمة املعمول بها يف الربملانات
العاملية .ومن خالل ع�ضويتي مبجل�س ال�شورى يف دورته اخلام�سة ،الحظت �أن الإدارات امل�ساندة تراوح
عملها بني مدر�ستني فكريتني معروفتني يف الإدارة الربملانية .كما الحظت �أن بع�ض العاملني يف تلك الإدارات
ال يحبذون �صفة �إدارة م�ساندة .وهم على حق يف النفور من هذه ال�صفة ،طاملا �أن الفكر الإداري غري معروف
كما يجب �أن تكون عليه املعرفة.
يبلغ عدد الإدارات امل�ساندة يف جمل�س ال�شورى حوايل ثمان وع�شرين �إدارة .مع اختالف طفيف يف الت�سمية
وتداخل يف الأعمال .وهذه امل�س�ألة حتديد ًا لن يتطرق لها حديث (�شوريات) وعو�ض ًا ف�إن املعمول به يف
الإدارة الربملانية احلديثة هو الب�ساطة وال�سهولة وحتقيقها �أكرب قدر من م�ساعدة الع�ضو يف عمله الربملاين.
لقد متعنت يف العدد الكبري للإدارات امل�ساندة فوجدت بع�ضها لي�س له عالقة مبا�شرة بع�ضو جمل�س ال�شورى
�أو هكذا تبدو يل .ووجدت تداخ ًال وت�ضخم ًا بريوقراطي ًا ،وهما �صفتان ال يجب �أن تبقيا يف وقت ي�سعى
جمل�س ال�شورى لتطبيق احلكومة الإلكرتونية.
لقد �أ�ضحت الإدارة الربملانية وا�ضحة املعامل و�أ�صبح لدينا تراكم معريف .وجملة القول ميكن و�صف الإدارة
الربملانية ب�أنها �إدارة حديثة وديناميكية العتبارين :الأول حداثة هذا النمط من الإدارة ،ب�سبب حداثة
العمل النيابي نف�سه يف كثري من الدول .واالعتبار الآخر هو �أن العمل الربملاين يقوم يف جممله على �أعمال
اللجان ومداخالت الأع�ضاء ومناق�شاتهم ،وهذا ال�صنيع ال ين�سجم مع الإدارة التقليدية.
عالقة العمل الربملاين مبجمل �أعمال احلكومة الداخلية واخلارجية ،وعالقة ع�ضو جمل�س ال�شورى بهذا
النمط من العمل ال يعني �أن عمله من قبيل العمل اجلماهريي ،مبعنى �أن الع�ضو يف كثري من عمله لي�س
له عالقة متا�س باجلمهور ،ذلك �أن معظم عمله يندرج يف باب الت�شريع والتنظيم ولي�س يف باب التنفيذ
والإجراء.
يف جتارب الدول التي لها تاريخ ممتد يف الإدارة الربملانية نرى بو�ضوح �أن الإدارات امل�ساندة هي �إدارات
قليلة .وهذا ال �ضرر منه طاملا �أنها ت�ساعد الع�ضو لي�ؤدي عمله على وجه �صحيح وم�ؤثر .وي�ؤكد بع�ض خرباء
الإدارة على �ضرورة تقليل الإدارات امل�ساندة يف العمل الربملاين وزيادة القوة الب�شرية .و�أ�ضيف هنا �أن
العربة بالتخ�ص�ص واخلربة .ويحتاج العمل الربملاين �إىل مكتبيني ومتخ�ص�صني يف املعلومات والإح�صاء
والقانون والتقنية ومناهج البحث احلديثة خ�صو�ص ًا املناهج الرقمية.
وات�ساق ًا مع ما �سبق ف�إنني �أرى �إعادة النظر يف هيكلة الإدارات امل�ساندة وتزويدها بالقوى العاملة املخت�صة.
و�أرى الربط القوي بني تلك الإدارات واللجان العاملة يف جمل�س ال�شورى ،بحيث يكون الربط ذا �صفة
م�ؤ�س�سية ،ال ربط ًا يقوم على عالقة فردية بني ع�ضو جمل�س ال�شورى والإدارة امل�ساندة.
بقي �أن �أ�شري �إ�شارة �سريعة �إىل �أهمية الإ�سراع يف ميكنة العمل الربملاين برمته .وهنا حت�ضرين طرفة
مفادها �أنني قر�أت يف من�شور عن جمل�س ال�شورى �إطالقه �صفة �أو م�سمى الكمبيوتر على اجلهاز التقني الذي
يتيح الت�صويت الإلكرتوين ،وت�سميته بجهاز بالكمبيوتر ت�سمية غري �صحيحة .وال�صدق �أن هذا اجلهاز ال
عالقة له بالكمبيوتر .وهنا �أنتهز هذه الفر�صة لتقدمي اقرتاح وهو �أن تزود قاعة اجلل�سة العامة بخدمة
احلا�سب الآيل املتكاملة ،ولت�شمل خدمة الإنرتنت ،وخدمة الو�صول املبا�شر لبع�ض الإدارات امل�ساندة مثل:
املكتبة ،والإدارة العامة ل�ش�ؤون اجلل�سات ،والإدارة العامة للدرا�سات واملعلومات وغريها مما ي�ساعد على
احل�صول على املعلومة ب�سرعة ومهنية عالية.
* ع�ضو جمل�س ال�شورى
رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
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