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للمملكة تجربة رائدة في مواجهة معضلة نقص المياه

ــل مـــكـــافـــأة نــهــايــة  ــدي ــع دراســــــة ت

المدنيــة الخدمــة  لموظفـي  الخدمـة 

تــجــربــتــة  يـــــروي  الــشــبــيــلــي  د. 

ــــــورى واإلعـــــــــام ــــــش ـــــي ال ف

بالسمــاح  االتصـاالت  هيئــة  مطالبــة 

بتقـديــم خدمــة »التجـوال المجـانـي« 

استقبال الحاالت الحرجة في المستشفيات الخاصة

.. »الحلقة المفقودة«
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الدبلوما�شية الربملانية هي اإحدى الأدوات التي ميار�شها جمل�س ال�شورى لتعزيز عالقاته الربملانية مع الربملانات 
املجال�س  اأغلب  مع  وثيقة  بعالقات  املجل�س  يرتبط  حيث  وال�شديقة  ال�شقيقة  الدول  يف  الت�شريعية  واملجال�س 
ال�شداقة  جلان  وت�شكيل  امل�شرتكة،  والجتماعات  املتبادلة،  بالزيارات  عنها  عرب  العامل،  دول  يف  الت�شريعية 

معها.
وعالقات اململكة العربية ال�شعودية مع اخلارج حتظى بذات القدر والهتمام الذي يوليه جمل�س ال�شورى لهموم 
ثوابتها  عن  يدافع  ال�شعودية  ال�شيا�شة  اأذرع  اأحد  ال�شورى  جمل�س  بات  فقد  الداخل،  يف  وق�شاياه  املواطن 
اأو�شع  اآفاقًا  العامل، ويفتح  والدولية، ويعزز من مكانتها بني دول  الإقليمية  الق�شايا  ويكر�س مواقفها، جتاه 
للتعاون بني اململكة والدول ال�شقيقة وال�شديقة مبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة ل�شعب اململكة و�شعوب تلك الدول.

اإن كان على ال�شعيد الداخلي   �شهد جمل�س ال�شورى خالل �شهر جمادى الأوىل املا�شي حراكًا دبلوما�شيًا 
هما  دوليني  برملانيني  منتديني  بامل�شاركة يف  اخلارجي  ال�شعيد  على  اأو  و�شيا�شية،  برملانية،  وفود  با�شتقبال 
واللقاء  الإكوادور،  يف  عقدت  التي  الدويل  الربملاين  لحتاد  العمومية  اجلمعية  الدويل،  امل�شتوى  على  الأهم 

الت�شاوري لروؤ�شاء برملانات دول جمموعة الع�شرين الذي عقد يف املك�شيك.
الفاعلة  لع�شويته  تر�شيخ  والدولية،  الإقليمية  الربملانية  املحافل  اأعلى م�شتوى يف  املجل�س على  اإن م�شاركات 
دول  القرار يف خمتلف  �شناع  دوائر  مع  احلوار  ومد ج�شور  الربملانية،  واملنظمات  الحتادات  يف خمتلف 
العامل، وبناء ج�شور من العالقات الربملانية مع الربملانات واملجال�س الت�شريعية. واملتابع للح�شور ال�شعودي 
يف املنظمات والهيئات الربملانية الإقليمية والدولية يدرك مدى جناح جمل�س ال�شورى يف تعزيز مكانة اململكة، 
وجتربتها ال�شورية لدى خمتلف دوائر �شناع القرار يف العامل، وترتجم تلك يف ما يحظى به وفد املجل�س من 
الزيارات  ال�شورى خالل  به وفود جمل�س  امل�شاركة. وما حتظى  الربملانية  الوفود  اهتمام وتقدير من روؤ�شاء 
الر�شمية اإن كان على م�شتوى رئا�شة املجل�س، اأو على م�شتوى جلان ال�شداقة، من حفاوة وتقدير من قبل كبار 
امل�شوؤولني يف الدولة امل�شيفة �شواء كانوا برملانيني، اأو اأع�شاء احلكومة من ال�شيا�شيني والقت�شاديني، اإمنا 
يج�شد املكانة الكربى للمملكة، وما حتظى به قيادتها الر�شيدة من احرتام وتقدير دويل.                                                                                                             

اأ�شرة التحرير

م��ج��ل��س ال����ش����ورى.. دب��ل��وم��اس��ي��ة 
برلمانية ال تهدأ
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المكسيك   ـــى  إل ــــــوادور  االك مــن 
ــمــانــي  ــرل حـــــراك دبـــلـــومـــاســـي ب
ــــورى  ــــش مـــكـــثـــف لـــمـــجـــلـــس ال
ال�شيخ  ال�شورى  جمل�س  لرئي�س  مكثًفا  ن�شاطًا  املا�شي  ال�شهر  �شهد 
الدكتور عبدالله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ حيث �شارك معاليه على 
راأ�س وفد من املجل�س يف اجتماعات روؤ�شاء برملانات جمموعة الع�شرين 
الربملاين  لالحتاد  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  يف  وكذلك  باملك�شيك، 
الدويل يف الكوادور. و�شهدت تلك الجتماعات م�شاركات ومداخالت 

مهمة من وفد املجل�س.  

الشبيلي  عبدالرحمن  الــدكــتــور 
ــد  وأح  .. فـــذة  عصامية  تــجــربــة   ..
والمرئي المسموع  اإلعـــام  رواد 
ال�شبيلي  عبدالرحمن  الدكتور  ال�شابق  ال�شورى  جمل�س  ع�شو  اختزل 
حياته الوظيفية، بني ثالث مراحل، عا�شر خاللها البدايات الأوىل لإن�شاء 
الهجرية، وظهر كاأول مذيع  الثمانينات  ال�شعودي، منت�شف  التلفزيون 
الأ�شدقاء"...  "حديث  ال�شهري  برناجمه  عرب  امل�شوؤولني،  لكبار  حماور 
العايل، واأخييريًا ع�شويته  التعليم  ال�شحافة، وعمل يف وزارة  كتب يف 
الثالثة.  الييدورة  اإىل نهاية  الييدورة الأوىل  بييدًءا من  ال�شورى  يف جمل�س 
وبني هذه املراحل الثالث جتربة ثرية ك�شف عن مكنوناتها يف حواره 

مع )ال�شورى(.

ــة  ــرج ــح ــــاالت ال ــــح اســـتـــقـــبـــال ال
ــة..  ــاص ــخ فـــي الــمــســتــشــفــيــات ال
»الـــــحـــــلـــــقـــــة الـــــمـــــفـــــقـــــودة«
ا�شتقبال احلالت احلرجة  امل�شت�شفيات اخلا�شة  بع�س  ق�ش�س رف�س 
كثرية، ويرجع ال�شبب اإما اإىل »البريوقراطية«، اأو عدم و�شوح اآلية نقل 

وا�شتقبال تلك احلالت من املرافق ال�شحية احلكومية اإىل اخلا�شة.
»ال�شورى« حاولت التعرف على »احللقة املفقودة« يف كل ذلك و�شاألت 
التعامل  اآلية  امل�شوؤولني واملواطنني عن مدى �شحة ذلك وعن  عييددًا من 

معها. 



راأي  عييين  بيييالييي�يييشيييرورة  لتيييعيييرب  بيياملييجييليية  اليييييييواردة  الآراء 
وامليي�ييشيياركييات  لييلييتييوا�ييشييل  ميي�ييشييوؤوليييييه  اآراء  اأو  املييجييليي�ييس 
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امل�شرف العام

د. فهاد بن معتاد الحمد
م�شاعد رئي�س جمل�س ال�شورى

نائب امل�شرف العام

د. عبد الرحمن بن عثمان الصغير
مدير عام العالقات العامة والإعالم

رئي�س التحرير

د. محمد بن عبد اهلل المهنا

مدير التحرير

على بن عبد اهلل الخضير

هيئة التحرير

منصور بن محمد العساف
محمد بن عبد اهلل الشيباني

فيصل بن محمد الشدي

الت�شوير

سالم الحمدان
عبد الهادي القحطاني

ردمد

iss:1319 - 9846

موقع املجل�س على �شبكة الإنرتنت

www.shura.gov.sa

املرا�شالت با�شم رئي�س التحرير

على العنوان التايل:

مجلس الشورى- الرياض
الرمز البريدي 11212

المملكة العربية السعودية

النا�شر

المملكة العربية السعودية
هاتف: 4781111

فاكس: 2920077
info@darroaf.com
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قـــــــــــــــــــراءة فــــــــــي اإلطـــــــــــــار 
ــل الــمــهــنــي ــم ــع ــل األخـــــاقـــــي ل
من  ال�شلوكية«  »الييقييواعييد  تنبثق  املهني  للعمل  الأخييالقييي  الإطييييار  يف 
العمل  اأ�ش�س  تر�شم  التي  واللوائح  والتنظيمات  الأنظمة  من  جمموعة 
جهة  من  لإجادته  حتفيزية  قواعد  وت�شع  و�شوابطه  خ�شائ�شه  وتييربز 
وترت�شخ  الوظيفي،  العمل  ولينتظم  اأخييرى،  جهة  من  ملخالفته  وتاأديبيه 
مبادئ اأخالقياته على اأ�ش�س مهنية قومية ُي�شتند اإليها يف التعامل وحل 
و�شائل  تي�شري  ويف  العمل،  يف  تن�شاأ  قد  التي  واملع�شالت  امل�شكالت 

تذليلها والتغلب عليها. ع�شو جمل�س ال�شورى 
د. حم�شن بن علي احلازمي كتب يف هذا املو�شوع.

د. جربيل العري�شي

د. عبدالله الع�شكرد. زيد الرماين 

اأ. د. فدوى اأبو مريفةزامل �شبيب الركا�س

اأ .  اإبراهيم اآل ال�شيخ

4565

69
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اأكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور 
عبدالله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ اأن للمملكة 
الييعييربييييية اليي�ييشييعييودييية جتييربيية رائييييدة يف مييواجييهيية 
خييادم  حكومة  بذلت  حيث  املييييياه،  نق�س  مع�شلة 
احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز – 
حفظه الله – جهودًا جبارة ملواجهة هذه املع�شلة 
من خالل ال�شعي لإيجاد حلول م�شتدامة متميزة 
على  حية  �ييشييواهييد  وهييي  الييعيياملييي،  امل�شتوى  على 

�شعي اململكة لتحقيق تلك اخلطوات املهمة.
األييقيياهييا يف اجلل�شة  ملييعيياليييييه  كييلييميية  ذليييك يف  جييياء 
الفتتاحية لالجتماع الرابع لروؤ�شاء برملانات دول 
ال�شيوخ  جمل�س  نظمه  الييذي  الع�شرين  جمموعة 
املك�شيكي يف العا�شمة مك�شيكو �شتي مب�شاركة 
اإىل  الع�شرين  الأع�شاء يف جمموعة  الدول  وفود 
جانب �شيوف ال�شرف وهي اأ�شبانيا والأرجنتني 

وت�شيلي وكولومبيا.
واأ�شار معاليه اإىل الجتماع الثالث الذي ا�شت�شافه 
املا�شي  العام  فرباير  �شهر  يف  ال�شورى  جمل�س 
برعاية كرمية من خادم  الريا�س  2012م مبدينة 
احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز – 

حفظه الله – والق�شايا التي نوق�شت فيه.
واأكد حر�س اململكة العربية ال�شعودية واهتمامها 
الع�شرين  جمموعة  دول  تبذلها  الييتييي  بيياجلييهييود 

خمرجاتها  تطوير  نحو  للعمل  اجليييادة  ورغبتها 
خرباتها  خييالل  ميين  العاملي  القت�شاد  يييدعييم  مبييا 
التي  املييوؤثييرة  القت�شادية  وقييراراتييهييا  املييرتاكييميية، 
املتعاقبة  التنموية  خططها  �شنوات  خييالل  تبّنتها 
اإ�ييشييافيية اإىل اليينييمييو امليييتيييوازن لييليينييظييام امليي�ييشييريف 

ال�شعودي. 

الجتماع  اليي�ييشييورى  جمل�س  رئي�س  مييعييايل  وعييد 
الدوري لروؤ�شاء برملانات دول جمموعة الع�شرين 
نقطة م�شيئة يف العمل اجلماعي اجلاد والهادف 
لتحقيق تطلعات  امل�شتدامة  التنمية  اإىل دفع عجلة 

�شعوب الدول الأع�شاء.
وقال: اإن حتقيق هذا الهدف الإن�شاين النبيل يعد 
من اأعمال اخلري وال�شالح الذي يطيب يل با�شم 
والعمل  فيه،  امل�شاركة  ال�شعودية  العربية  اململكة 
على اإجناحه، لأن ديننا احلنيف يحث على التعاون 
يف اأعمال الرب والتقوى. فقد قال الله عز وجل يف 

ول  والتقوى  الييرب  على  »وتييعيياونييوا  الكرمي  كتابة 
تعاونوا على الإثم والعدوان...« الآية.

اإمياننا  »اإن  ال�شيخ:  اآل  الدكتور  معايل  واأ�شاف 
ت�شطلع  اأن  ميكن  الييذي  اليييدور  باأهمية  الييرا�ييشييخ 
الق�شايا  مييع  التعامل  يف  الع�شرين  جمموعة  بييه 
ملعاجلتها  الييدويل  التعاون  �شبل  وتهيئة  الراهنة، 
يحتم  اليييدول،  هييذه  ل�شعوب  كممثلني  واحتوائها 
علينا التعاون يف اإيجاد بيئة حتفز على العالقات 
العدل  اأ�شا�شها  اليييدول،  بني  واملييتييوازنيية  ال�شليمة 
يف  والتكامل  الإن�شاين  والعمل  والثقة  واحلييوار 
ت�شبو  مييا  كييل  وتييقييدم  تدعم  التي  املييجييالت  �شتى 
من  وتطور، ومبا ميكننا  من منو  اإليه جمتمعاتنا 
مواجهة حتديات امل�شتقبل باإرادة اأكرث �شدقًا يف 
اللتزام، واآليات اأكرث فاعلية يف التنفيذ، مما يعود 

باخلري للب�شرية جمعاء.
الأمييل  عيين  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  وعييرب 
جمموعة  دول  برملانات  لجتماعات  يكون  اأن  يف 
حتقيق  نحو  داعمة  حقيقية  اإ�شهامات  الع�شرين 
وتييفييعيييييل قييييييرارات الييقييمييم املييتييعيياقييبيية ليييقيييادة دول 

املجموعة.
   وقدم معاليه با�شمه ونيابة عن جمل�س ال�شورى 
املك�شيكي  ال�شيوخ  جمل�س  رئي�س  ملعايل  ال�شكر 
ح�شن  على  اأرويييو  كورديرو  ارني�شتو  ال�شناتور 

اجتمـع بعدد من رؤسـاء وفود برلمـانـات دول مجموعـة العشريـن في المكسيك

رئيس المجلس: زيادة عدد السكان وتحسين مستوى المعيشة 

أدى إلى زيادة الضغط على الموارد المائية وتجربة المملكة رائدة 

في مواجهة معضلة نقص المياه

اجتماع  الشورى:  رئيس مجلس 
العشرين  دول  برلمانات  رؤساء 
عجلة  ل��دف��ع  م��ض��ي��ئ��ة  ن��ق��ط��ة 
وتحقيق  المستدامة  التنمية 

تطلعات الشعوب
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ال�شتقبال والتنظيم وكرم ال�شيافة.
مييين جييهييتييه اأكييييد مييعييايل رئييييي�ييس جمييليي�ييس اليينييواب 
املك�شيكي اأهمية اجتماعات روؤ�شاء برملانات دول 
جمموعة الع�شرين ملا للربملانات من دور يف �شن 
الت�شريعات التي ت�شهم يف معاجلة الق�شايا التي 

تعانيها ال�شعوب.
على  املدرجة  املوا�شيع  مماثلة  كلمة  يف  وو�شف 
جدول اأعمال الجتماع باأنها مهمة وتتطلب جهدًا 
و�شائل  اإىل  لييلييو�ييشييول  جييديييًا  وحيييييوارًا  جييميياعيييييًا 
هي  القوانني  لأن  املجتمعية  الق�شايا  كافة  ملعاجلة 
نحو حتقيق  والتغيري  الإ�شالح  اإىل  تف�شي  التي 

الرفاهية لل�شعوب.
ال�شيوخ  جمل�س  رئي�س  اأ�ييشييار  ال�شياق  ذات  يف 
اأن  اإىل  الفتتاح  جل�شة  يف  كلمته  يف  املك�شيكي 
الجتماع ميثل فر�شة لتبادل الآراء والقرتاحات 
التنمية  اإىل  اليييو�يييشيييول  �ييشييبيييييل  يف  واخلييييييربات 
واجلرمية  الف�شاد  ق�شايا  وحميياربيية  امل�شتدامة، 

املنظمة وغ�شل الأموال. 
وكيييان الجييتييميياع الييرابييع لييروؤ�ييشيياء بييرملييانييات دول 
جمييمييوعيية الييعيي�ييشييرييين قيييد ا�ييشييتييهييل اأعيييمييياليييه بعقد 
وفييود  روؤ�يييشييياء  ميين  عيييدد  فيهما  حتيييدث  جل�شتني 
الت�شريعية  جمال�شهم  جهود  عن  امل�شاركة  الييدول 
وحييكييومييات دوليييهيييم يف اإ�يييشيييالح اليينييظييام امليييايل 
ت�شتهدف  التي  والإجييييراءات  الف�شاد،  ومكافحة 
للخروج  وامل�شريف  القت�شادي  النظام  اإ�شالح 

من الأزمات املالية التي تواجهها بع�س الدول.
املجل�س  ال�شورى ع�شو وفد  وقدم ع�شو جمل�س 
يف الجييتييميياع الييدكييتييور �ييشييعييد بيين حمييمييد مييارق 
ورقة عمل يف اجلل�شة الأوىل تناولت دور اململكة 

العربية ال�شعودية يف تطوير الأنظمة والت�شريعات 
التمويل  باأنظمة  يتعلق  مييا  وخا�شة  القت�شادية 
الأموال ومتويل  واأنظمة مكافحة غ�شيل  العقاري 
والإ�شالحات  الف�شاد  مكافحة  واأنظمة  الإرهيياب 

القت�شادية الداخلية التي طبقتها اململكة.
ال�شادرة  بالتقارير  مييارق  الييدكييتييور  وا�شت�شهد 
يف  اململكة  و�شعت  الييتييي  الييدولييييية  املنظمات  ميين 
مكافحة  يف  دورهيييا  وخا�شة  متقدمة  م�شتويات 

غ�شيل الأموال ومتويل الإرهاب.
واأ�يييشيييار عييلييى نييحييو خييا�ييس اإىل الييتييقييييييييم الأخيييري 
يثني  والييذي  الييدويل  النقد  �شندوق  من  ال�شادر 
م�شتوى  وكذلك  للمملكة،  املالية  ال�شيا�شات  على 
انخفا�س الدين العام من 10٤ يف املائة من الناجت 
املحلي عام 1٩٩٩ اإىل ما يقارب ٤% عام 2012م.
وذلييك  الف�شاد  مكافحة  يف  اململكة  دور  و�ييشييرح 
الف�شاد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  نييظييام  بيياإ�ييشييدار 
وميينييحييهييا �ييشييالحيييييات كيييبيييرية حلييميياييية اليينييزاهيية 

ومكافحة الف�شاد.
اململكة  التنموية يف  ال�شناديق  تناول جتربة  كما 
والت�شليف  والعقاري  وال�شناعي  الزراعي  وهي 
يف  وم�شاهمتها  العامة  وال�شتثمارات  والدخييار 
الييذي  واليييدور  اململكة  يف  التنمية  م�شاريع  دعييم 
تقوم به ملنح قرو�س طويلة الأجل، وكذلك م�شتوى 
خالل  اململكة  يف  التنموية  امل�شاريع  على  الإنفاق 
حت�شني  على  انعك�شت  والتي  الأخييرية  ال�شنوات 

م�شتوى دخل الأفراد.
اململكة  دور  اإىل  ميييارق  �شعد  الييدكييتييور  واأ�يييشيييار 
يف دعيييم الييتييوجييه اليييييدويل ليي�ييشييمييان ال�ييشييتييقييرار 
�شيا�شتها  خييالل  ميين  �ييشييواء  العاملي  القت�شادي 

البرتولية املعتدلة اأو من خالل دورها يف �شندوق 
النقد الدويل.

وعييلييى هيياميي�ييس الجييتييميياع الييتييقييى رئييييي�ييس جمل�س 
اليي�ييشييورى اليي�ييشيييييخ الييدكييتييور عييبييدالييلييه بييين حممد 
بيين اإبييراهيييييم اآل ال�شيخ وعييدد ميين روؤ�ييشيياء وفييود 
برملانات دول املجموعة امل�شاركني يف الجتماع، 
وهم  رئي�س جمل�س ال�شيوخ املك�شيكي ال�شيناتور 
ارنييييي�ييشييتييو كييييورديييييرو اأرويييييييو ورئييييي�ييس جمل�س 
ورئي�س  كن�شيال  نويل  ال�شيد  الكندي  ال�شيوخ 
فران�شي�س  البارونة  الربيطاين  اللوردات  جمل�س 
دي �ييشييوزا ورئييييي�ييس الحتيييياد اليييربملييياين اليييدويل 
الأ�ييشييتيياذ عييبييدالييواحييد الييرا�ييشييي ورئييييي�ييس جمل�س 
ونائب  األفي�س  هيرنكي  ال�شيد  الربازيلي  النواب 
زهانق  ال�شيد  ال�شيني  الوطنية  اجلمعية  رئي�س 
ال�شيد   الأوروبيييييي  الييربملييان  رئييييي�ييس  ونييائييب  بينق 

اأوثمار كارا�س.
التعاون  عالقات  ا�شتعرا�س  اللقاءات  خالل  ومت 
بييني املييمييلييكيية وتييلييك الييييدول يف خمييتييلييف املييجييالت 
واليييعيييالقيييات اليييربمليييانييييييية بيييني جمييليي�ييس اليي�ييشييورى 

واملجال�س الربملانية.
ال�شورى  جمل�س  رئي�س  ح�شر  اأخيييرى  جهة  ميين 

للمملكة  م������ارق:  س��ع��د  د. 
أنظمة  ت��ط��وي��ر  ف��ي  رائ���د  دور 
ومكافحة  ال��ع��ق��اري  التمويل 
اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسيل 
واإلصالحات  الفساد  ومكافحة 

االقتصادية 
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ــــ

ط
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تــ

ال�شيوخ  جمل�س  اأقييامييه  اليييذي  ال�ييشييتييقييبييال  حييفييل 
اأعمال  يف  امل�شاركة  الييوفييود  لروؤ�شاء  املك�شيكي 

الجتماع.
كلمة  املك�شيكي  ال�شيوخ  جمل�س  رئي�س  واألييقييى 
قيي�ييشييرية رحيييب فيها بييروؤ�ييشيياء واأعيي�ييشيياء الييوفييود 
التي  اليي�ييشييعييوب  وتييطييلييعييات  اآمييييال  حتقيق  متمنيًا 
توؤ�ش�س على الربملانات التي متثلها الطموحات يف 
و�شع احللول التي ت�شاعد يف مواجهة التحديات 
يهيئ  ما  اإىل  و�ييشييوًل  اليوم  العامل  يعي�شها  التي 

�شبل الرفاهية جلميع ال�شعوب.
واأكد جمل�س ال�شورى - يف ورقة عمل اأخرى - 
اأهمية ت�شافر اجلهود الدولية لإدارة موارد املياه 
لتحقيق الأمن الغذائي ومنع ن�شوء اأزمات غذائية 
الفقر واجليييوع وبييالييتييايل حييدوث  اإىل  تيييوؤدي  قييد 
وال�شلم  الأمييين  تييهييدد  قييد  اجتماعية  ا�ييشييطييرابييات 
يواجه  الييذي  الييتييحييّدي  اأن  اإىل  م�شرًيا  العامليني، 
والع�شرين  احليييادي  الييقييرن  يف  اليييدويل  املجتمع 
دائييميية وجعله يف  اأولييوييية  املييياء  اإعييطيياء  يتمّثل يف 
املحلي  امل�شتوى  على  كانت  �شواء  قراراته  �شلب 
اأو الإقليمي اأو الدويل، فاملاء لي�س قطاعًا منف�شاًل 
ولكنه  التنمية،  قييطيياعييات  بقية  عيين  مبييعييزل  يعمل 
عن�شر يوؤثر يف جميع القطاعات الأخرى، ولذلك 
الأطيييراف  كييافيية  جييهييود  ت�شافر  اإىل  يحتاج  فهو 
م�شتدامة  اإدارة  املييورد  هييذا  لإدارة  باملاء  املعنية 
قد  التي  الدولية  اأو  الإقليمية  اخلالفات  واحتواء 
منها  التقليل  اأو  ا�شتخدامه  اإ�شاءة  نتيجة  حتدث 
وتييعييظيييييم ال�ييشييتييفييادة ميين املييياء جلميع الأطييييراف 

امل�شتهلكة له. 

نيابة عن  األقاها  التي  املجل�س يف ورقته  واأو�شح 
رئي�س املجل�س ع�شو جمل�س ال�شورى ع�شو وفد 
جميع  اأن  الكريدي�س  من�شور  الدكتور  املجل�س 
مظاهر التنمية القت�شادية والجتماعية واملحافظة 
على النظم البيئية تعتمد ب�شكل اأ�شا�س على املاء، 
فزيادة عدد ال�شكان مع التح�شن امل�شتمر مل�شتوى 
ال�شغط  اإىل زيادة  اأدى ب�شكل ملحوظ  معي�شتهم 
على املوارد املائية لتلبية متطلبات الأمن الغذائي، 
وال�شتخدامات  الطاقة  توليد  ال�شناعية،  التنمية 

ما  وغييالييبييًا  مت�شارعة  عييوامييل  كلها  هييذه  البلدية. 
تكون متغرية مما يخلق حالة من عدم اليقني لدي 

للم�شرعني وامل�شوؤولني عن اإدارة هذا املورد.
عقدتها  التي  املوؤمترات  اأهم  املجل�س  وا�شتعر�س 
الأمم املييتييحييدة يف جمييال املييييياه الييتييي اأكيييدت حق 
لتلبية  امليييياء  الييبيي�ييشيير جييميييييعييًا يف احليي�ييشييول عييلييى 
حيياجيياتييهييم الأ�ييشييا�ييشييييية، وطييالييبييت بييتييوفييري املييياء 
�شرورة  على  و�ييشييددت  لييه،  امل�شتهلكة  للقطاعات 
ندرة  لأن  ا�شتدامته  تكفل  را�ييشييدة  اإدارة  اإدارتيييه 
التنمية  على  ت�شكل خطرًا  ا�شتخدامه  و�شوء  املاء 
اأن  على  اأكيييدت  كما  البيئة.  و�ييشييالميية  امل�شتدامة 
املييظيياهيير املييرتييبييطيية بييياملييياء مييثييل �ييشييحيية الإنيي�ييشييان 
ال�شناعية  التنمية  الييغييذائييي،  الأمييين  ورفيياهيييييتييه، 
يتم  ما مل  للخطر  ُمعر�شة  البيئية جميعها  والنظم 
اإدارة املوارد املائية والأر�شية اإدارة فاعلة ل�شمان 

حتقيق التنمية امل�شتدامة مبفهومها ال�شامل.
على  املييوؤثييرة  الييعييوامييل  اأحييد  املناخي  التغرّي  وعييد 
ال�شتفادة من املاء وبالتايل فاإن له دورًا حموريًا 
يف اجلهود الدولية املبذولة نحو الإدارة امل�شتدامة 
للمياه. فقد وجد اأن متو�شط ارتفاع درجة حرارة 
�شنويًا  العامل  �شيكّلف  فقط  الأر�ييس مبقدار 2°م 
من  الييفييرتة  خيييالل  دولر  بييليييييون   »100  -  70«
اأن  ر  ُقييدِّ التكلفة  هذه  من   .»2050« اإىل   »2020«
ما بني »13.7« اإىل »1٩.2« بليون دولر مرتبط 

بقطاع املاء.
لييالأميين  الأ�ييشييا�ييس  العن�شر  يعترب  املييياء  اأن  ومبيييا 
توقعت  فقد  ال�شكانية  لييلييزيييادة  ونتيجة  الييغييذائييي 
بن�شبة  الييغييذاء  على  الطلب  ييييزداد  اأن  الييدرا�ييشييات 
بحلول   %70 وبن�شبة   2030 عييام  بحلول   %50
والزراعة  الأغذية  منظمة  قييّدرت  كما  عام 2050. 
 %6٩ ي�شتهلك  الييزراعييي  الييقييطيياع  اأن   FAO
القطاع  يليه  للماء،  العاملي  ال�شتهالك  جملة  من 
البلدي  القطاع  ثم  ي�شتهلك %23  الذي  ال�شناعي 
اأن ينمو  ُقدّر  الذي ي�شتهلك 8%. يف الوقت الذي 
�شكان العامل من 6.٩ بليون ن�شمة يف عام 2010 
اإىل 8.3 بليون ن�شمة عام 2030 واإىل ٩.1 بليون 

ن�شمة عام 2050.
عيينيي�ييشييران  واليييطييياقييية  املييييياء  اأن  املييجييليي�ييس  وراأى 
كبرية  كمية  اإىل  يحتاج  امليياء  فاإنتاج  مييتييالزمييان، 
من الطاقة ولإنتاج الطاقة يحتاج اإىل كمية كبرية 
والفحم  والغاز  النفط  ل�شتخراج  وذلييك  امليياء  من 
ونقلهم ومعاجلتهم، م�شرًيا اإىل زيادة الطلب على 
املاء موؤخرًا ب�شكل لفت ومقلق يف ري املحا�شيل 
الزراعية التي ُت�شتخدم يف اإنتاج الوقود احليوي، 
اإنتاج  امليياء يف  ا�شتخدام  اأخييذ خيار  فيياإن  ولييذلييك 
الأخييرية  فالبيانات  مراجعة،  اإىل  يحتاج  الطاقة 
اأن  تفيد  للطاقة  الييدولييييية  الييوكيياليية  ميين  اليي�ييشييادرة 
الطاقة  اإنييتيياج  يف  امل�شتخدمة  الييعييذب   املييياء  كمية 

ف���ي ورق�����ة ال��م��ج��ل��س أم���ام 
االج��ت��م��اع: ي��ج��ب ال��ت��وج��ه إل��ى 
م���ص���ادر ال��ط��اق��ة ال��م��ت��ج��ددة: 
ال���ك���ه���روم���ائ���ي���ة، وال����ري����اح 

والشمس، وحرارة األرض
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�شتت�شاعف بحلول عام 2035 واأن 52% من ذلك 
املاء �شي�شتخدم يف اإنتاج الكهرباء بوا�شطة الفحم 
الوقود  اإنتاج  يف  �شي�شتخدم  منه   %30.٤ ونحو 

احليوي.
الييدول  على  ينبغي  الييذي  املف�شل  اخليار  اأن  كما 
اإنتاج الكهرباء  تبنيه هو تقليل ا�شتخدام املاء يف 
والتوجه اإىل م�شادر الطاقة املتجددة مثل الطاقة 
ال�شم�شية  والييطيياقيية  الييرييياح  وطيياقيية  الكهرومائية 
لهذه  الأوان  اآن  واليييذي  الأر�ييييس  حيييرارة  وطيياقيية 
اإنييتيياج  تيياأخييذ مكانها يف  اأن  الييطيياقيية  الأنييييواع ميين 

الطاقة. 
دول  تواجهه  الييذي  الأكيييرب  التحدي  اإىل  وتييطييرق 
فاإنه  باملاء وعليه  اإمييداد �شعوبها  املتمثل يف  اآ�شيا 
ينبغي على حكوماتها اأن تقلل من ا�شتخدام املاء 
لتوليد  الفحم  ا�شتعمال  خا�شة  الطاقة  توليد  يف 
امليياء،  ا�شتهالك  يف  ب�شراهته  واملييعييروف  الطاقة 
تطوير  تدعم  املتحدة  الأمم  منظمات  فيياإن  ولذلك 
ا�شتخدام بدائل اأخرى لتوليد الطاقة اأقل ا�شتهالكًا 
للماء، وترى اأن ا�شتخدام الطاقة الكهرومائية هو 
املطلوب  بال�شكل  ا�شتغالله  يتم  خيار مف�شل ومل 

وخا�شة يف دول مثل ال�شني والهند.
 واأ�شار املجل�س اإىل اأن حتلية ماء البحر اأو معاجلة 
ماء �شرب  توفر  اأن  ال�شحي ميكن  ال�شرف  مياه 
نظيفًا للدول التي تعاين من ندرة املياه مثل دول 
تكلفة  ذات  الطريقة  هذه  اأن  بيد  العربي،  اخلليج 
ب�شكل كبري.  الطاقة  ا�شتهالك  على  وتعتمد  عالية 
الإنتاج  تكلفة  خف�س  �شبل  يف  البحث  اإىل  داعيًا 
والنظر يف اإمكانية ا�شتخدام الطاقة املتجددة مثل 
اأ�شعة ال�شم�س واملتوفرة لدى دول اخلليج العربي 
الأحفوري  الوقود  بدًل من حرق  للطاقة  كم�شدر 
بهذه  التنمية  دعيييم  يف  يييوّجييه  اأن  ينبغي  والييييذي 

البلدان. 
للماء  ال�شناعي  ال�شتهالك  منو  اإىل  اأ�ييشييار  كما   
بيي�ييشييكييل هييائييل نييتيييييجيية لييلييتييطييور اليي�ييشيينيياعييي اليييذي 
القت�شاديات  ذات  الييدول  خا�شة  العامل  ي�شهده 
ي�شكل  املييياء  ميين  ال�شناعة  فا�شتهالك  النا�شئة، 
اأن  قييدر  وقييد  العاملي.  ال�شتهالك  جملة  من   %23
اإىل  �شي�شل  املاء  ال�شناعي من  ال�شتهالك  حجم 
1.170كييم3 يف عام 2025 مقارنة مع 752كم3 
قبل ع�شرين عامًا اأي بن�شبة منو قدرها 56%. كما 
الإنتاج  املتجمعة من  امللوثات  اأن كمية  اأي�شًا  ُقّدر 
ال�شناعي مثل املعادن الثقيلة، املذيبات الع�شوية، 
وخملفات املجاري ال�شامة ت�شل من 300- 500 
فيياإن جييزءًا كبريَا من هذه  وبييال �شك  طن �شنويًا، 

امللوثات �شتعمل على تلويث م�شادر املياه. 
وبعد اأن اأكد اأن الإنتاج ال�شناعي ن�شاط ل ميكن 
ل�شكان  اأف�شل  رفاهية  اأجييل  ميين  عنه  ال�شتغناء 
الأر�س، �شدد على اأهمية العمل على و�شع معايري 
�شارمة ملنع ت�شّرب امللوثات ال�شناعية اأو التحكم 
فيها والتخل�س منها بالطرق ال�شحيحة واحليلولة 

دون و�شولها اإىل م�شادر املياه.
من جهة اأخرى ويف مداخلة له يف اجلل�شة الثالثة 
الت�شريعية  »اخليييطيييوات  مييو�ييشييوعييهييا  كيييان  الييتييي 
وا�شتقرار  الييغييذائييي  لييالأميين  العامة  وال�شيا�شات 
املجل�س  تييطييرق ع�شو  اخلييييام«  لييلييمييواد  الأ�ييشييعييار 
اإىل التجربة الرائدة  الدكتور من�شور الكريدي�س 
ال�شلع  تييوفييري  يف  اليي�ييشييعييودييية  الييعييربييييية  للمملكة 
الأ�شا�شية من خالل دعم حكومة خادم احلرمني 
اليي�ييشييريييفييني لييالإنييتيياج اليييزراعيييي ميينييذ اأربييعيية عقود 
لكثري  الييذاتييي  الكتفاء  اإىل  اململكة  و�شلت  حيث 
والبي�س  الييدواجيين  وحليييوم  الغذائية  ال�شلع  ميين 

واحلليب والتمور.
ال�شريفني  احلييرمييني  خيييادم  مييبييادرة  اأهمية  واأكيييد 
الزراعي  لال�شتثمار  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك 
نيي�ييشييبييييية يف  تييتييمييتييع مبيييييييزة  اخلييييارجييييي يف دول 
الأميين  تعزيز  بييهييدف  وذليييك  الييزراعييي  ال�شتثمار 
الغذائي حيث ر�شدت اململكة ثالثة مليارات ريال 

لهذا الغر�س.
من  العديد  والرابعة  الثالثة  اجلل�شتان  و�شهدت 
بع�س  قييدمييهييا  الييتييي  وامليييداخيييالت  الييعييمييل  اأوراق 
روؤ�شاء واأع�شاء الوفود حول مو�شوع الإجراءات 
الغذائي  لييالأميين  العامة  وال�شيا�شات  الت�شريعية 
املناخي  والتغري  اخلام،  املواد  اأ�شعار  وا�شتقرار 
والقت�شاد املحافظ على البيئة، ومو�شوع اإدارة 
املياه امل�شتدامة من اأجل التنمية ال�شناعية والأمن 
الغذائي واإنتاج للطاقة: نحو جدول اأعمال التنمية 

ملا بعد 2015م. 
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اجتماعات  اأعييمييال  يف  اليي�ييشييورى  جمل�س  �ييشييارك 
الييييدورة الييثيياميينيية والييعيي�ييشييرييين بييعييد املييائيية للجمعية 
والجتماعات  الدويل  الربملاين  لالحتاد  العمومية 
العا�شمة  يف  عقد  الييذي  معها  املتزامنة  الربملانية 

كيتو بجمهورية الإكوادور.
املجل�س خييالل الجييتييميياعييات رئي�س  وراأ�يييس وفييد 
بن  حممد  بيين  عبدالله  الييدكييتييور  ال�شيخ  املجل�س 
معايل  الييوفييد  �شم  حييني  يف  ال�شيخ  اآل  اإبييراهيييييم 
عبدالله  بن  الدكتور حممد  للمجل�س  العام  الأمييني 

اآل عمرو وعدًدا من اأع�شاء املجل�س.

ودعييييا مييعييايل رئييييي�ييس جمييليي�ييس اليي�ييشييورى ال�شيخ 
ال�شيخ  اآل  اإبراهيم  بن  الدكتور عبدالله بن حممد 
املجتمع الدويل اإىل �شرورة التعاون اجلاد �شعيًا 
وبناء  والعييتييدال  والت�شامح  احليييوار  قيم  لن�شر 
وال�شعوب  الثقافات  بني  و�شالم  تعاون  عالقات 
اإل باللتقاء  اإنه ل خمرج من ذلك  والييدول، حيث 
الأديييان  اأتييبيياع  على كلمة �شواء عرب احلييوار بني 

في كلمته أمام الجمعية العمومية لاتحاد البرلماني الدولي في )كيتو(

رئيـس مجلـس الشـورى يدعـو إلى نشـر قيـم الحـوار والتسامـح 

وبناء عاقات تعــاون وسـام بين الثـقـافــات والـشـعـوب والـدول

واحل�شارات.
اأعييمييال  م�شتهل  ملييعيياليييييه يف  كييلييميية  ذليييك يف  جييياء 
جلهود  نتيجة  اأنيييه  معاليه  اأفيييياد  حيييييث  اجلييمييعييييية، 
اململكة امل�شتمرة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني 
حفظه   - �شعود  اآل  عبدالعزيز  بيين  عبدالله  امللك 
بالتعاون مع كل  الله -  اأيييده  اأ�ش�س -  الله - فقد 
اأ�شبانيا وجمهورية النم�شا مركز امللك  من مملكة 
اأتباع  بني  للحوار  العاملي  عبدالعزيز  بن  عبدالله 
فيينا   - النم�شاوية  بالعا�شمة  والثقافات  الأديييان 
- والذي افتتح ولله احلمد يف12 حمرم 1٤3٤هي 
بيياأن  ميينييه  اإمييييانيييًا  نييوفييمييرب 2012م،  امليييوافيييق 26 
�شالم  واحيية  العامل  يجعل  اأن  على  قييادر  الإن�شان 
واملذاهب  الأدييييان  اأتباع  فيه  يتعاي�س  واطمئنان 
بع�شهم  مييع  فيه  اليينييا�ييس  ويييتييعيياون  والفل�شفات، 
باحرتام، ويواجهون امل�شاكل باحلوار ل بالعنف.

واأو�شح معايل رئي�س جمل�س ال�شورى اأن اململكة 
اأجل  الفاعلة من  الو�شائل  اأحد  باأن احلوار  توؤمن 
فقد  املنطلق  هييذا  وميين  وم�شتقرة،  كييرمييية  حييييياة 
بن�شر  املحلي  ال�شعيد  على  اململكة  حكومة  �شعت 
اأ�ش�شت  حيث  وا�ييشييع  نييطيياق  على  احليييوار  ثقافة 
قبل �شنوات مركزًا وطنيًا خمت�شًا باحلوار وهو 
ومقره  الييوطيينييي  لييلييحييوار  عبدالعزيز  املييلييك  مييركييز 

الييعييا�ييشييميية الييريييا�ييس والييييذي ييي�ييشييارك فيييييه جميع 
حول  لقاءات  ويعقد  ال�شعودي،  املجتمع  مكونات 
كل الق�شايا التي تهم املجتمع ال�شعودي يف اأروقة 
هذا املركز ويف مناطق اململكة املتعددة، كما �شعت 
الأمية،  وحمو  التعليم،  برامج  تطوير  اإىل  اململكة 
وتييوفييري فيير�ييس الييعييمييل، والييتيياأهيييييل والييتييدريييب، 
وابتعاث اأكرث من مئة وخم�شني األف طالب وطالبة 
باأن  العامل، مما يعك�س الإميان  اإىل جميع قارات 
والفهم  احليييوار  اأدوات  اأهيييم  ميين  واملييعييرفيية  العلم 
ال�شعودية  املييراأة  �شاركت  كما  لالآخر،  ال�شحيح 
مرة  ولأول  ال�شورى  ملجل�س  احلالية  الييدورة  يف 
امييراأة ما ي�شكل 20% من مقاعد  بع�شوية ثالثني 
املجال�س  ع�شوية  يف  اأي�شًا  و�شت�شارك  املجل�س، 

البلدية يف دورتها املقبلة.

مهمًا  مو�شوعًا  يطرح  موؤمتركم  اإن  معاليه  وقييال 

رئيس المجلس: المملكة تؤمن 
الفاعلة  الوسائل  كأحد  بالحوار 

من أجل حياة كريمة ومستقرة

يشارك  عمرو  آل  محمد  الدكتور 
جمعية  اجتماعات  أع��م��ال  ف��ي 
األم���ن���اء ال��ع��ام��ي��ن ال��دول��ي��ي��ن 
البرلماني  االتحاد  عن  المنبثقة 

الدولي
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التي  امللحة  والييتييحييديييات  الق�شايا  اأهيييم  اأحيييد  يعد 
الب�شرية  مييقييوميياتييه  وتيييوؤثييير يف  الييعييامل  يييواجييهييهييا 
والبيئية، ول �شك اأننا جميعا نتفق على اأن حتقيق 
الأ�شمى  الهدف  هو  لل�شعوب  املعي�شة"  "رخاء 
والنظريات  والأ�ييشيياليييييب  احلييلييول  ولييكيين  للتنمية، 

لتحقيق ذلك الهدف عديدة وخمتلفة.
مير  الييعييامل  اإن  املجل�س  رئي�س  مييعييايل  واأ�ييشيياف 
اإعيييادة  علينا  تييوجييب  مت�شارعة  مبييتييغييريات  اليييييوم 
من  بالأم�س  كان  فما  التنموية،  اأولوياتنا  ترتيب 
اليوم  اأ�شبح  الكرمية  الإن�شانية  احلياة  كماليات 
جناح  اأن  كما  واأولوياتها،  التنمية  �شرورات  من 
اأي جتربة تنموية رهٌن بح�شن ا�شتغالل الظروف 
معها  والتعامل  بلد  كل  ميتلكها  التي  واملقومات 
وفيييق حييكييميية وميي�ييشييوؤولييييية وخييطييط اإ�ييشييرتاتيييييجييييية 
مدرو�شة، ومن الواجب على اجلميع التكاتف يف 
هذا املجال من اأجل دعم الدول التي تفتقد للقدرة 
اأوطانها حتى ل تتوقف عن  التنمية يف  على فعل 
ال�شعوب  جميع  ولتنعم  العاملي،  التنموي  الركب 
مب�شتوى عادٍل من الرخاء والتنمية، كل ذلك من 
اأجل حتقيق عامل اأكرث رخاًء وا�شتقرارًا و�شالمًا 
ييينييعييم فيييييه اجلييميييييع قيييدر الإميييكيييان بييرغييد العي�س 

و�شيانة الكرامة الإن�شانية. 

اأكرث  من  الله  بف�شل  تعد  اململكة  اأن  معاليه  وبييني 
الإن�شانية  املييعييونييات  تييقييدمي  يف  اإ�ييشييهييامييًا  الييييدول 
على  الوطني  الناجت  باإجمايل  مقارنة  والإمنييائييييية 
م�شتوى العامل حيث بلغت ن�شبة ما قدمته اململكة 
هو 5.٤5 % من املتو�شط ال�شنوي لإجمايل الناجت 
الأمم  لييدى  املييقييررة  الن�شبة  اأن  الوطني، يف حني 
واململكة  املائة،  يف  ع�شرة  من  �شبعة  هي  املتحدة 
الييعييامل يف  امليي�ييشيياعييدات ملختلف دول  تييلييك  تييقييدم 
ال�شرق والغرب وال�شمال واجلنوب بال ا�شتثناء، 
وقييد  جن�شية  اأو  وعيييرق  ديييين  بييني  تييفييريييق  ودون 
يف  تييعيياىل  الييلييه  بف�شل  امليي�ييشيياعييدات  تلك  اأ�شهمت 

معاجلة الكثري من الأزمات.
الييدويل امل�شتمر حول  النقا�س  اأنييه يف ظل  واأفيياد 
والب�شرية  القت�شادية  بالتنمية  املتعلقة  الق�شايا 
فاإن  العاملية  والجتماعية  القت�شادية  والظروف 

تييواجييدهييا �شمن جمموعة  خيييالل  ومييين  املييمييلييكيية، 
الييعيي�ييشييرييين، تيييوؤكيييد عييلييى دعييييم اجليييهيييود الييرامييييية 
ل�شتقرار القت�شاد العاملي ومناء التجارة العاملية 
التجارة  لتحرير  الإجيييييراءات  ميين  املييزيييد  واتييخيياذ 
اململكة  اأن  مبينًا  احلمائية،  ال�شيا�شات  وجتنب 
حتر�س على اأن تكون جهود اإ�شالح النظام املايل 
والنقدي والتجاري الدويل من خالل املوؤ�ش�شات 
على  يييقييوم  عيياملييي  اقييتيي�ييشييادي  نييظييام  لبناء  القائمة 
�شراكة جديدة بني الدول النامية والدول املتقدمة، 
عييلييى اأ�ييشييا�ييس ميين الييتييعيياون واليييعيييدل وامليي�ييشيياواة 
وال�شفافية واملنافع املتبادلة كما اأنه على امل�شتوى 
الداخلي فاإن م�شرية البناء يف اململكة ت�شري وفق 
خطط تنموية خم�شية بلغت حتى الآن ت�شع خطط 
تيينييمييوييية حييقييقييت املييمييلييكيية ميين خيياللييهييا قييفييزات منو 
�شريعة ونه�شة ح�شارية �شاملة نقلتها اإىل مرحلة 

الإمناء ال�شريع.
يف  ال�شيخ  اآل  عبدالله  الييدكييتييور  مييعييايل  وتييطييرق 
ل  حيث  الفل�شطينية  الق�شية  اأهييمييييية  اإىل  كلمته 
تزال فل�شطني اجلريحة تئن حتت وطاأة الحتالل 
الكيان الإ�شرائيلي، ومُيار�س  والتع�شف من قبل 
يف حق �شعبها �شنوف العدوان والظلم والتهجري 
الدولية،  يف حتد �شافر لكافة الأعراف واملواثيق 
ويف رفيي�ييس لييكييل ميييبيييادرات وقيييف الييعيينييف الأمييير 
اليييوقيييوف �ييشييده وتكثيف  يييتييوجييب عييلييييينييا  الييييذي 
لل�شغط  مييوحييد  دويل  مييوقييف  حليي�ييشييد  اجليييهيييود 
يف  وتو�شعها  عييدوانييهييا  لإيييقيياف  اإ�ييشييرائيييييل  على 
الأرا�ييشييي  ميين  مييزيييد  وابييتييالع  امل�شتوطنات  بيينيياء 
املواثيق  وفق  املفاو�شات  وا�شتئناف  الفل�شطينية 
الدولية املعروفة ومبادرة ال�شالم العربية وخارطة 
الفل�شطيني  اليي�ييشييعييب  مييعييانيياة  واإنيييهييياء  الييطييريييق، 
ل�شتعادة حقوقه امل�شروعة واإقامة دولته امل�شتقلة 

وعا�شمتها القد�س ال�شريف.

كما لفت اإىل الو�شع يف �شوريا، وقال: تزداد كل 
يعي�شها  التي  والإن�شانية  املاأ�شوية  الأو�شاع  يوم 
اأبناء ال�شعب ال�شوري وما يقوم به النظام ال�شوري 
من جرائم ب�شعة من تنكيل وتعذيب وقتل ممنهج 
اأمره خوفًا  املغلوب على  لل�شعب  وت�شريد ونزوح 
بلغت هييذه اجلرائم  اليينييظييام، وقييد  ميين بط�س هييذا 

م�شتويات ل ميكن اأن يربر �شمت املجتمع الدويل 
عنها، اأو عدم عمل اأي فعل لردعها، موؤكدًا اأن على 
يتخذ  اأن  الأميين  الييدويل وخا�شة جمل�س  املجتمع 
الإجراءات والقرارات الالزمة لوقف هذه اجلرائم 
والييعيينييف عيين اليي�ييشييعييب اليي�ييشييوري واإنيييهييياء انييتييقييال 

ال�شلطة بكل الو�شائل املمكنة. 
الربملانيني  جميع  داعيييييًا  كلمته  معاليه  واخييتييتييم 
تر�شيخ  اأجل  من  واجلهود  امل�شاعي  كل  بذل  اإىل 
الحرتام املتبادل وجعل امللتقيات الربملانية فر�شة 
الروؤى  وتييداول  الأفكار  وتالقح  الثقافات  لتالقي 
وتبادل اخلربات وتعزيز احلوار يف جو من الود 

والت�شامح.

الأكييوادور رفائيل كوريا  وكان رئي�س جمهورية 
اأعمال  كيتو  الكييوادورييية  العا�شمة  افتتح يف  قد 
العمومية لالحتاد الربملاين  الدورة 128 للجمعية 
معايل  ح�شره  ر�شمي  حفل  يف  وذليييك  اليييدويل، 
عبدالله  الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى  جمل�س  رئي�س 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، ورئي�س الربملان 
الأكيييييييودوري فييرنييانييدو كييويييفييا ورئييييي�ييس الحتييياد 
الربملاين الدويل عبدالواحد الرا�شي، وجمع من 
الييعييامل، وعييدد من كبار  بييدول  روؤ�ييشيياء الربملانات 

امل�شوؤولني بالأمم املتحدة.
الذي  ال�شورى  جمل�س  وفييد  الفتتاح  ح�شر  كما 
ي�شم معايل الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد 

بن عبدالله اآل عمرو ووفد جمل�س ال�شورى .
واألقى الرئي�س الإكييوادوري كلمة اأعرب فيها عن 
اإعجابه بالحتاد الربملاين الدويل واأهدافه ال�شامية 
م�شرًيا اإىل انه من املهم اأن يجتمع برملانيو العامل 
حتت مظلة الحتاد ملناق�شة التعاون الربملاين فيما 
يواجه العامل من حتديات. كما األقى كل من رئي�س 
الييربملييان الإكييييييوادوري فييرينييانييدو كييويييفييا وممثل 
الحتيياد  ورئي�س  املتحدة  لييالأمم  العام  ال�شكرتري 

الربملاين الدويل كلمات بهذه املنا�شبة.
املجل�س  وفيييد  �ييشييارك  الجييتييميياعييات  اأعيييميييال  ويف 
اأعييمييال  �شمن  عييقييدت  الييتييي  املناق�شة  حلقات  يف 
الدورة، ومنها حلقة نقا�شية حول تقنني ا�شتخدام 
املنظمة،  اجلييرمييية  جماح  لكبح  �شعيًا  املييخييدرات 

على  ن��ت��ف��ق  ال���ش���ي���خ:  آل  د. 
المعيشة  رخ����اء  ت��ح��ق��ي��ق  أن 
األسمى  الهدف  هو  للشعوب 
تحقيق  أساليب  ولكن  للتنمية، 

ذلك مختلفة

رئيس المجلس: ال تزال فلسطين 
تئن تحت وطأة االحتالل  الجريحة 
حق  ف��ي  ويُ��م��ارس  والتعسف 
شعبها صنوف العدوان والظلم 

والتهجير

تطوير  إل���ى  س��ع��ت  المملكة 
فرص  وتوفير  التعليم  ب��رام��ج 
أكثر  وابتعثت  والتدريب  العمل 
جميع  إلى  طالب  ألف   150 من 

قارات العالم
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الأطفال ذوي  اأخييرى حول معاجلة حقوق  وحلقة 
عمل  ور�شة  اإىل  بالإ�شافة  اخلا�شة،  الحتياجات 
حيييول �ييشييمييان امليي�ييشيياءليية ل�شحة املييييراأة والييطييفييل، 

وور�شة عمل اأخرى حول روؤية جديدة للتنمية.
اليي�ييشييورى يف الجييتييميياعييات  �ييشييارك جمل�س  كييمييا 
الييتيينيي�ييشيييييقييييية لييلييمييجيياليي�ييس والحتيييييييادات الييربملييانييييية 
على  تعقد  التي  والإ�شالمية  والعربية  اخلليجية 
لييالحتيياد  العمومية  اجلمعية  اجييتييميياعييات  هيياميي�ييس 
الييييربمليييياين اليييييييدويل لييتيينيي�ييشيييييق املييييواقييييف بيي�ييشيياأن 
املييو�ييشييوعييات والييقيي�ييشييايييا الييتييي �ييشييتييطييرح خييالل 

اجتماعات اجلمعية العمومية.

من  عييددًا  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  وتناولت 
الأع�شاء  العامل  دول  برملانات  لروؤ�شاء  الكلمات 
بييييالحتيييياد، تيييركيييزت حييييول الييو�ييشييع اليي�ييشيييييا�ييشييي 
�شد  يف  الربملانيني  ودور  العاملي،  والقت�شادي 
يف  والو�شع  وال�شعوب،  الربملانات  بني  الفجوة 
العمومية  اجلمعية  اجتماعات  خالل  ومت  �شوريا. 
اعييتييميياد الييبيينييد الييطييارئ بيي�ييشيياأن الييتييعيياون اليييدويل 
الييدول  وم�شاعدة  ال�شوريني  الالجئني  مل�شاعدة 

امل�شت�شيفة لهم.
من جهة اأخرى �شارك معايل الأمني العام ملجل�س 
ال�شورى الدكتور حممد بن عبدالله اآل عمرو يف 
اأعمال اجتماعات جمعية الأمناء العامني الدوليني 
ملناق�شة  الييييدويل،  الييربمليياين  الحتييياد  عيين  املنبثقة 

اأ�شاليب عمل الأمانات و�شبل تطويرها .
و�شارك وفد جمل�س ال�شورى يف املناق�شات العامة 
حييول مو�شوع  دارت  التي  الجتماع  هييذا  خييالل 
)رخاء  نحو  مزدهرة  تنمية  اإىل  جامد  منو  "من 
املييعييييي�ييشيية(.. نهج جييديييد وحييلييول جيييدييييدة..، فيما 
عقدت اللجان الثالث الدائمة بالحتاد اجتماعاتها 
ملناق�شة املو�شوعات املدرجة على جدول اأعمالها، 
حيث بحثت اللجنة املعنية بال�شالم والأمن الدويل 
مو�شوع تعزيز امل�شوؤولية للحماية "دور الربملان 
اللجنة  ونيياقيي�ييشييت  املواطنني"،  حييييياة  حييميياييية  يف 
املعنية بالتنمية امل�شتدامة والتمويل والتجارة التي 
احل�شيني  �شالح  الأ�شتاذ  املجل�س  ع�شو  راأ�شها 
التمويل  واآليييييييات  الييعييادليية  "التجارة  مييو�ييشييوع 

بحثت  حييني  يف  امل�شتدامة"،  للتنمية  املييبييتييكييرة 
اللجنة املعنية بالدميقراطية وحقوق الإن�شان التي 
فيها  مبا  الإعيييالم،  و�شائل  "ا�شتخدام  مو�شوع 

الإعالم الجتماعي"  .
القرارات  باعتماد  اجلمعية  اأعمال  اختتمت  وقييد 
الدائمة  الثالث  الحتيياد  جلان  عقد  بعد  ال�شادرة 
اجتماعاتها التي تعنى بالأمن وال�شالمة الدوليني 
والقيييتييي�يييشييياد اليييعيييامليييي واليييدمييييقيييراطييييييية وحييقييوق 

الإن�شان. 
كييمييا مت اعييتييميياد الييبيينييد الييطييارئ اليييذي ميين خالله 
طالب الربملانيون املجتمع الدويل مب�شاعدة الدول 
ال�شوريني  الييالجييئييني  لإيييييواء  ليي�ييشييوريييا  امليييجييياورة 
التفاق  ومت  �شوريا.  يف  الأزميية  من  املت�شررين 
على عقد الجتماع القادم للجمعية العامة لالحتاد 
الربملاين الدويل يف العا�شمة ال�شوي�شرية جنيف.
و�ييشييارك مييعييايل الأمييييني الييعييام ملجل�س اليي�ييشييورى 
الدكتور حممد بن عبدالله اآل عمرو يف الجتماع 
الييدول  يف  الأع�شاء  العامني  لالأمناء  الت�شاوري 
الإ�شالمية املنعقد على هام�س اجتماعات اجلمعية 
الييعيياميية ليييالحتييياد اليييربملييياين اليييييدويل حيييييث متت 
مناق�شة اإن�شاء جمعية ت�شم الأمناء العامني للدول 
الربملانية  والتجارب  اخلييربات  لتبادل  الإ�شالمية 

ومت التفاق على النظر يف تاأ�شي�س جمعية لذلك.
ميين جييانييب اآخييير �ييشييارك وفييد املجل�س يف اأعييمييال 
اخلليجية  للمجموعة  التن�شيقيني  الجييتييميياعييني 
امل�شاركني  اخلليجية  املجال�س  اأع�شاء  ت�شم  التي 
التي  العربية  واملجموعة  الحتيياد  اجتماعات  يف 
ويهدف  العربي،  الربملاين  الحتيياد  اأع�شاء  ت�شم 
الرامية  اجلهود  وتن�شيق  بحث  اإىل  الجتماعان 
لييدعييم املييو�ييشييوعييات اخلييليييييجييييية والييعييربييييية خييالل 

اجتماعات الحتاد الدويل.

وعلى �شعيد اآخر اأ�شادت جلنة الن�شاء الربملانيات 
بييقييرار خييادم  اليييدويل  الييربمليياين  لييالحتيياد  التابعة 
عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
اميييراأة   )30( بتعيني   - الييلييه  حفظه   - �شعود  اآل 
يف عيي�ييشييوييية جمييليي�ييس اليي�ييشييورى وامليي�ييشيياركيية يف 

النتخابات البلدية كناخبة ومر�شحة وفق �شوابط 
ال�شريعة الإ�شالمية. 

دونييل  الييكيينييدي  ال�شيناتور  اللجنة  رئي�س  وقيييال 
اوليييييفييري يف تييقييريييره الييييذي تييياله �ييشييميين اأعييمييال 
الثامن  الييدويل  الربملاين  لالحتاد  العامة  اجلمعية 
ياأتي �شمن  القرار  هذا  اإن  املائة:  بعد  والع�شرين 
تبني اململكة مل�شروعات اإ�شالحية تنبع من حاجتها 
اإىل تطوير اأداء موؤ�ش�شاتها يف اإطار ينا�شب روح 
اململكة  املييراأة يف  ما حققته  اإىل  الع�شر، وبالنظر 
من اإجنازات متالحقة يف جمالت التعليم والطب 

والثقافة واحل�شور الجتماعي الفاعل.

ولفت رئي�س جلنة الن�شاء الربملانيات اإىل اأن ذلك 
القرار يعرب عن اأهم اأهداف اللجنة التي اأن�شئت من 
املييراأة ومتكينها  اأجلها واملتمثل يف دعم م�شاركة 
العامة  املو�شوعات  خمتلف  يف  راأيييهييا  اإبيييداء  من 
التي تهم كل دولة ع�شو يف الحتيياد، وامل�شاركة 
يف الت�شريع والرقابة و�شنع القرار عرب وجودها 
الربملانات  داعيييييًا  والييربملييانييات  املجال�س  قبة  حتت 
التي لي�س لديها ن�شاء ع�شوات يف الربملانات اإىل 
ن�شاء  وتعيني  ال�شعودية  العربية  باململكة  القتداء 

يف برملاناتها.
اأن  اأمله يف  اوليفر عن  ال�شيناتور دونييل  واأعييرب 
برملاين  اأداء  حتقيق  يف  ال�شعودية  امليييراأة  تعمل 
مميز يدعم م�شريتها احل�شارية، ويحقق املكا�شب 
لوطنها وللمجتمع ال�شعودي يف اإطار �شالحيات 

واخت�شا�شات جمل�س ال�شورى.
وحتية  بالوقوف  احل�شور  جميع  من  طالب  كما 
اجلميع  قام  حيث  امل�شارك  ال�شورى  جمل�س  وفد 

بذلك .
عام  تاأ�ش�س  الذي  الدويل  الربملاين  ويعد الحتاد 
�شيا�شية  دولية  منظمة  اأقييدم  جنيف  يف  188٩م 
مييتييعييددة الأطيييييراف، وييي�ييشييم بييني اأعيي�ييشييائييه حاليًا 
كما  الييعييامل،  180بييرملييانييًا وطنيًا من خمتلف دول 
يف  الربملانيات  ت�شم  الربملانيات  الن�شاء  جلنة  اأن 
العامل وتعنى بدعم ق�شايا املراأة خا�شة يف دعمها 
ومتكينها من امل�شاركة يف و�شع الأنظمة و�شنع 

القرار .

ج��رائ��م ال��ن��ظ��ام ال��س��وري ضد 
ش��ع��ب��ه ب��ل��غ��ت م��س��ت��وي��ات ال 
المجتمع  صمت  يُبرر  أن  يمكن 

الدولي عنها

ل��ج��ن��ة ال��ن��س��اء ال��ب��رل��م��ان��ي��ات 
ام��رأة   )30( تعيين  بقرار  تشيد 
الشورى  مجلس  عضوية  في 
وال��م��ش��ارك��ة ف��ي االن��ت��خ��اب��ات 

البلدية

بالتنمية  ال��م��ع��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
والتجارة  والتمويل  المستدامة 
الحصيني  ص��ال��ح  أ.  ب��رئ��اس��ة 
ال��ت��ج��ارة  ن��اق��ش��ت م��وض��وع » 
ال���ع���ادل���ة وآل����ي����ات ال��ت��م��وي��ل 
المبتكرة للتنمية المستدامة«
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ما  ب�شراء  امل�شتهلكون  يييقييوم  اأن  املتوقع  ميين 
قيمته 1.3 ترليون دولر من الب�شائع يف عام 
2015، وذلك با�شتخدام تقنية الدفع من خالل 
الهاتف النقال، وهو ما يبلغ ٤ اأ�شعاف ما يتم 

�شراوؤه اليوم بهذه الطريقة. 
باإمتام  للعمالء  ي�شمح   للدفع  الأ�شلوب  وهييذا 
النقالة،  الييهييواتييف  بوا�شطة  اليي�ييشييراء  عمليات 
بطاقات  اإىل  الأ�ييشييلييوب  بييهييذا  والييتييي حتييولييت 
الذكية  للهواتف  يتيح  فهو  افييرتا�ييشييييية،  دفييع 
وا�شتقبال  اإر�ييشييال  اخلا�شية  بهذه  املييدعييوميية 
املعلومات ل�شلكيًا مع جهاز قارىء عند نقطة 
البيع POS يف املتجر، ومبجرد قيام العميل 
بتقريب هاتفه النقال من هذا اجلهاز على م�شافة 
ب�شع �شنتيمرتات فاإن اجلهاز يقوم بقراءة رقم 
 PIN الهاتف النقال ورقم التعريف �شخ�شي
با�شتخدام  التعرف  تقنية  با�شتخدام  ل�شلكًيا 
البث الال�شلكي  RFID، وهي تقنية تعتمد 
الإلكرتونية  العالمات -  اأو  الو�شيمات -  على 
الئتمانية  بالبطاقة  اخلا�شة  البيانات  لتخزين 
اأو الهاتف النقال. ويتم ا�شتخدام تلك الو�شيلة 
اأو  املييقيياهييي  يف  اأو  البقالة  متاجر  يف  �ييشييواء 
من  امل�شرتوات  قيمة  خ�شم  يتم  حيث  املطاعم 
املحفظة املالية ل�شاحب الهاتف النقال يف اأحد 

امل�شارف اأو من ح�شاب بطاقته الئتمانية.
ويف حماولة لإثبات نقاط ال�شعف يف تقنيات 
الييتيياأمييني  خيييرباء  اأحيييد  قيييام  الال�شلكية،  الييدفييع 
طييراز  ميين  النقال  هاتفه  على  تطبيق  بتطوير 
على  بهاتفه  بالتلويح  لييه  ي�شمح  �شام�شوجن، 
املحفظة اجللدية يف اجليب اخللفي من بنطال 
بذلك  في�شتطيع  بييجييواره،  مي�شي  �شخ�س  اأي 
نقل بيانات بطاقة الئتمان يف تلك املحفظة اإىل 
هاتفه، ثم يقوم با�شتخدام هاتفه يف اأي حمل 
قريب ل�شراء ما يلزمه على ح�شاب تلك البطاقة 
الييهيياتييف  الييدفييع ميين خيييالل  بييا�ييشييتييخييدام تقنية 

النقال. 

د. جربيل ح�شن العري�شي

مخـاطــر الشـراء باستخــدام 
الهــاتــــف النقــــــال

لقد ارتفع عدد الهجمات اخلبيثة على الهواتف 
النقالة يف اأمريكا مبقدار 18% وعلى م�شتوى 
العامل مبقدار 15.3% منذ عام 2011. ويتوقع 
من  �شتنجم  التي  اخل�شائر  حجم  اأن  اخلييرباء 
الأ�شلوب  هييذا  مييع  والحييتيييييال  الغ�س  عمليات 
من االدفع �شيبلغ عدة مليارات دولر �شنوًبا، 
حيييييث ييي�ييشييتييطيييييع امليييجيييرميييون اليييو�يييشيييول اإىل 
املحفظة املالية للهاتف النقال عن طريق �شرقة 
تنزيل �شيفرة خبيثة عليه. فن�شبة  اأو  الهاتف، 
تبلغ  �شر  بكلمة  املحمية  غري  النقالة  الهواتف 
حوايل 70%، وذلك ح�شب ما ورد يف تقرير 
اأحيييد كييبييار بييائييعييي احلييلييول الأميينييييية لييالأجييهييزة 
باللعب  لأطفالهم  ي�شمحون  والآبيييياء  النقالة، 
تنزيل  احتمالية  اإىل  اليينييظيير  دون  بهواتفهم 
اإىل  تييوؤدي  التي قد  بع�س الربجميات اخلبيثة 
على  املخزنة  ال�شرية  بياناتهم  على  ال�شتيالء 
احللقة  تييكييون  الأحيييييان  بع�س  الييهيياتييف، ويف 
ولي�س  الييهيياتييف  اكيي�ييشيي�ييشييوارات  هييي  ال�شعيفة 
الهاتف نف�شه، ولعل هذا هو �شبب قيام %12 
خالل  من  الدفع  بتجربة  الأمريكيني  من  فقط 

الهاتف النقال.
النقالة  اخلييدمييات  ومقدمو  البنوك  وتت�شابق 
تيياأمييييينييييية دفيياعييييية،  اأو �يييشيييراء حيييليييول  لييبيينيياء 
وهيييينيييياك ا�يييشيييتيييثيييميييارات �ييشييخييميية خميي�ييشيي�ييشيية 
قييامييت �شركة  امليي�ييشييكييليية. وقيييد  هيييذه  الآن حلييل 
بتطوير   Guardian analytics
املعامالت  لتحليل  للبنوك  حا�شوبي  برنامج 
ال�شابقة للم�شتهلكني، �شواء كانت م�شرتياتهم 
اأن  لييلييتييحييقييق مييين  اأم كيييبيييرية، وذلييييك  �ييشييغييرية 
�شركة   اأعلنت  وقييد  �شرقتها.  يتم  مل  الهواتف 
 1000 من  اأكرث  حددت  قد  اأنها   PayPal
 - م�شتمرة  ب�شورة  بتطويرهم  تقوم   - متغري 
التاأكد  على  امل�شاعدة  يف  ا�شتخدامهم  ميكن 
من �شحة املعاملة با�شتخدام ما اأ�شمته مبفهوم 
»الأمن ال�شياقي« اأي التحقق من �شحة املعاملة 

كما  بها،  املتعلقة  والبيانات  الظروف  بتحليل 
اإطييار  يف  للتاأمني-  برجمية  اأدوات  هناك  اأن 
مكان  حتديد  ت�شتطيع  ال�شياقي-   الأميين  هذا 
يقوم  اليييذي  هييو  اأنيييه  ميين  والتحقق  امل�شتخدم 
بييا�ييشييتييخييدام جييهييازه املييعييتيياد. فييقييد قيييام باحث 
 - املتجر  يف  ال�شوتية  ال�شو�شاء  بت�شجيل 
با�شتخدام  الدفع  عملية  خلفية  يف  واملوجودة 
الهاتف  بوا�شطة  مرة  مرتني:  النقال-  الهاتف 
النقال ومرة اأخرى بوا�شطة اجلهاز القارىء، 
ثم قام باإر�شال الت�شجيلني ال�شوتيني ل�شلكًيا 
والهدف من هذه  اإىل جهاز خادم ملطابقتهما، 
العملية هو منع الهجوم غري املبا�شر حني يقوم 
حمتال بالتقاط بيانات اإحدى بطاقات الئتمان 
بوا�شطة الهاتف النقال ثم اإر�شالها اإىل �شريك 
يقوم  اأن  والييذي ميكنه حينئذ  البحار،  له عرب 
وبهذا  النقال،  هاتفه  بوا�شطة  ال�شراء  بعملية 

الت�شجيل ميكن اكت�شاف اأنه حمتال.  
اإن حتديد اجلهة امل�شوؤولة عند حدوث عمليات 
الحتيال هو اأمر �شعب، فهي م�شوؤولية ي�شرتك 
فيها بب�شاطة ثالثة اأطراف: مقدم خدمة الدفع، 
والبنوك، وال�شبكة الال�شلكية الناقلة لالإ�شارة، 
ولذا فاإنه يف كثري من الأحيان – حينما تعجز 
تلك الأطييراف عن حتديد اجلهة امل�شئولة- يتم 

حتميل امل�شئولية للم�شتخدم نف�شه.
اإيقاف  اأنييه ميكن  الإيييجييابييي هييو  الأمييير  اأن  اإل   
املحفظة املالية للهاتف النقال اإذا فقد اأو �شرق، 
اأمر  وهو  واحييدة،  هاتفية  مكاملة  باإجراء  وذلك 
امل�شروقة  الئتمانية  البطاقة  اإيقاف  من  اأي�شر 
والذي قد يحتاج لعدة �شاعات وعدة مكاملات.    

ع�شو جم�س ال�شورى  
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مطالبة باستراتيجية لزيادة مساهمات القطاع الخاص في التعليم العام

الئحة تنظيم المدارس األهلية.. مزيد من القيود أم مزيد من الحوافز؟

ناق�س جمل�س ال�شورى يف جل�شته العادية الثانية 
الثنني 1٤3٤/5/20هيييي  يوم  عقدها  التي  ع�شرة 
برئا�شة معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد 
التعليمية  ال�شوؤون  جلنة  تقرير  اجلفري  اأمييني  بن 
تنظيم  لئييحيية  ميي�ييشييروع  بيي�ييشيياأن  العلمي  والييبييحييث 
رئي�س جلنة  �شمو  تيياله  اليييذي  الأهييلييييية  املييدار�ييس 
ال�شوؤون التعليمية والبحث العلمي الأمري الدكتور 
اللجنة  اأو�شت  �شعود، حيث  اآل  عبدالله  بن  خالد 
التعديالت  وفييق  الالئحة  م�شروع  على  باملوافقة 
امل�شتثمر  دخول  رف�س  اأبرزها  من  اأدخلتها  التي 
اللجنة  اأو�ييشييت  كما  التعليم،  قطاع  يف  الأجنبي 
والتعليم  الييرتبييييية  وزارة  يف  وكيياليية  با�شتحداث 

للتعليم الأهلي ترتبط مبعايل نائب الوزير.
مقرتح  على  جديدة  مييواد  ثالث  اللجنة  واأ�شافت 
جمل�س  ت�شكيل  اإىل  اإحييداهييا  يف  دعييت  امل�شروع 
واملقرتحات  ال�شت�شارات  يقدم  الأهلية  للمدار�س 
الأقل  على  الأهلي ويجتمع مرتني  التعليم  لتطوير 
يف العام، بينما ن�شت املادة الثانية التي اأ�شافتها 
اللجنة على دعم املدار�س الأهلية التي تطبق مناهج 
ريال   2000 بواقع  ماليًا  والتعليم  الرتبية  وزارة 
عن كل طالب �شعودي على اأن ل يزيد عدد الطالب 

يف الف�شل الواحد عن 25 طالبًا واأن يكون املقر 
مبنى تعليميًا يف اأ�شله واأن تزيد ن�شبة ال�شعودة 
ُيييراجييع مييقييدار هييذا الييدعييم كل  عيين 80% على اأن 

ثالث �شنوات.
اليييوزارة  تتكفل  اأن  اإىل  الثالثة  امليييادة  دعييت  كما 
بييتييوفييري الييكييتييب الييدرا�ييشييييية لييكييافيية الييطييالب الييذييين 
والإ�ييشييراف  املعتمد،  التعليمي  املنهج  يييدر�ييشييون 
املالية  توفر وزارة  الآخيير  الرتبوي، ويف اجلانب 
فيما  املدر�شية  املباين  لإن�شاء  املي�شرة  القرو�س 
الأرا�شي  والقروية  البلدية  ال�شوؤون  وزارة  توفر 

للمدار�س.
اأحد  لحظ  الالئحة  مل�شروع  املناق�شة  بداية  ويف 
الأعيي�ييشيياء اأن الييالئييحيية مل تييتييحييدث عيين املييدار�ييس 
الأهييلييييية الييتييي تييطييبييق امليينيياهييج اليي�ييشييعييودييية باللغة 
الأن�شطة  اأنها مل تورد ما يخ�س  الإجنليزية، كما 
الجتماعية والريا�شية، وكذلك املواقع والأجهزة 
واملعدات اخلا�شة بذلك، كما لحظ اأن بع�س مواد 
الأهلي ب�شكل وا�شح، مما  التعليم  الالئحة قيدت 
يوؤدي اإىل اإعاقة متيزها، ب�شبب هذه املواد املقيدة، 
تغيري  احلييق يف  �شاحب  الييالئييحيية  كما مل حتييدد 

الالئحة اأو تعديلها.

ـة
ـبـ

قـ
الـ

ت 
حــ

تـ

ولحظ 
امليييييادة  اأن  اآخيييييير  عيي�ييشييو 
املجل�س  رئا�شة  اأن  على  ن�شت  ع�شرة«  »الرابعة 
التن�شيقي للمدار�س الأهلية تكون لوكيل الوزارة 
�شمن  ميين  اإييييييراده  مت  وكييذلييك  الأهيييليييي،  للتعليم 
الأع�شاء، كما لحظ اأن الفقرة »الأوىل« من املادة 
»اخلام�شة والع�شرين« مل تت�شمن الإجراءات يف 
حال مل تلتزم املدار�س الأهلية بال�شروط بعد اأخذ 

الدعم.
الفقرة  �شدر  يف  ال�شعف  الأع�شاء  اأحييد  وانتقد 
الأوىل من املادة »التا�شعة«، وراأى اأنه من الأن�شب 
الدينية  بالقيم  »اللييتييزام  لتكيون:  �شوغها  اإعيييادة 
بالئحة  الالئحة  ت�شمية  راأى  كما  والأخييالقييييية..«، 
التعليم الأجنبي  لت�شمل  املدار�س غري احلكومية؛ 

�شمو الأمري خالد بن عبدالله اآل �شعود
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والتعليم الأهلي، واإيراد تعريف للمدار�س الأهلية 
الأخييرى، كاملدار�س  املدار�س  تلتب�س مع  حتى ل 

الأجنبية وغريها. 
اإنييه ميين غييري املنا�شب  اآخيير  ميين جانبه قييال ع�شو 
ا�يييشيييرتاط احليي�ييشييول عييلييى اليي�ييشييهييادة اجلييامييعييييية 
لال�شتثمار يف املدار�س الأهلية، واأن يو�شع بدًل 

ذلك م�شرًفا  عن 
ييا لييييديييييه املييييهييييارات  مييتييخيي�ييشيي�ييشً
املييطييلييوبيية، واأكييييد عيييدم حيييذف �شرط 
القدرة املالية من �شروط الرتخي�س لفتح 
املدار�س الأهلية يف املادة »الرابعة«؛ لأنه ل بد من 
يتقدم  م�شروع  لكل  القت�شادية  اجلييدوى  تقدمي 

اإليه.
من  الأجيينييبييي  امل�شتثمر  حييذف  الع�شو  وعييار�ييس 
جميع  لأن  الأهلية،  املييدار�ييس  لفتح  لهم  املرخ�س 
الييييوزارة، يف جميع  املييدار�ييس تخ�شع لإ�ييشييراف 
والتعليم،  الرتبية  م�شلحة  تقت�شيه  مبا  النواحي 
فييال يييوجييد مييانييع ميين ال�ييشييتييفييادة ميين ال�شتثمار 
الأجنبي يف اإن�شاء املدار�س خا�شة ملن لديه خربة 

يف هذا املجال.
وتوقف الع�شو عند اأع�شاء جمل�س الإدارة بح�شب 

الالئحة  مبديًا ا�شتغرابه لعدم وجود ممثل لوزارة 
التعليم العايل يف املجل�س، يف الوقت الذي ن�شت 
الالئحة على وجود ممثل لوزارة الداخلية مع اأنه 
ل �شرورة له بح�شب الع�شو، كما راأى عدم متثيل 
الإدارة؛  جمل�س  يف  العام  للتعليم  التقومي  هيئة 
تييقييومي  مييهييمييتييهييا  وحمييياييييدة  م�شتقلة  هيييييئيية  لأنيييهيييا 
يجوز  ل  وبالتايل  الييعييام؛  التعليم  مييدار�ييس 
اأع�شائها  اأحيييد  يييكييون  اأن 
جليييان  يف 

ا�شت�شارية يف الوزارة ويح�شل 
لع�شويته،  ميييادي  مقابل  على 
ت�شمنته  ميييا  اإىل  واأ�ييييشييييار 
الفقرة »اخلام�شة« من املادة 
»اخليياميي�ييشيية والييعيي�ييشييرون« 
اأنه من الأوىل اأن توفر  وراأى 
والقروية  البلدية  ال�شوؤون  وزارة 
لأن  احلكومية،  للمدار�س  الأرا�ييشييي 
ا�شتثماري  ميي�ييشييروع  الأهييلييييية  املييدار�ييس 

تعود اأرباحه ل�شاحب امل�شروع.
اللجنة مل  اأن  اإىل  الأع�شاء  اأحييد  اأ�شار  جانبه  من 
مالك  بع�س  ا�شتدعت  اأنها  تقريرها  يف  تو�شح 
امليييدار�يييس الأهييلييييية ل�ييشييتييطييالع اآرائيييهيييم يف هييذا 
املو�شوع الذي يهمهم، لذا يح�شن من اللجنة بعد 
املييدار�ييس؛  الييعييودة ا�شتدعاء نخبة من مييالك هييذه 
لأخذ وجهة نظرهم يف هذه الالئحة التي �شتطبق 
يواجه  الييعييام  التعليم  اأن  الع�شو  ولحييظ  عليهم، 
�ييشييغييوًطييا كييبييرية، والييتييعييليييييم الأهيييليييي هييو الييبييديييل 
اخلطة  يف  امل�شتهدف  اأن  اإىل  م�شريًا  املنا�شب، 
اخلم�شية للتعليم الأهلي اأن تكون الن�شبة )25%(؛ 
والآن الن�شبة املعمول بها و�شلت اإىل )10%( منذ 
اإ�شرتاتيجية  درا�شة  يح�شن  لييذا،  1٤25هيييي.  عييام 
التعليم  يف  اخلييا�ييس  الييقييطيياع  م�شاهمات  زييييادة 
العام، والتي اأجرتها الوزارة؛ لوجود نقاط جديرة 

اأن ترتجم اإىل مواد يف الالئحة مبواد مبا�شرة.

بال�شخ�س  يتعلق  قيييييد  بييو�ييشييع  الع�شو  وطييالييب 
اأ�شخا�س  قبل  من  امللكية  تكون  واأن  العتباري 
اأن  »اخلام�شة«  املييادة  يح�شن يف  كما  �شعوديني، 
تن�س على اأن ل يقل عر�س ال�شارع املقامة عليه 
اأن  يح�شن  كما  مييرتًا،   )30( عن  الأهلية  املدر�شة 
يتم نقل الن�س املتعلق باإلغاء الرتخي�س يف املادة 
والع�شرين«  »ال�شاد�شة  امليييادة  اإىل  »الييعييا�ييشييرة« 

اخلا�شة بالعقوبات.
الفقرة )ج( من املادة  اآخر حذف  وعار�س ع�شو 
ل�شيما  الأجنبي؛  بال�شتثمار  املتعلقة  »الرابعة« 
اأنييييييه قييييد ييي�ييشييهييم يف الرتييييقيييياء 

مب�شتوى 
اليييكيييم والييينيييوع 
على  ييا  اأييي�ييشً ويييعييمييل  بييالدنييا،  الأهييلييي يف  للتعليم 
املييادة  يف  يح�شن  كما  ال�شريفة،  املناف�شة  اإيييجيياد 
املجل�س؛ بحيث  ا�ييشييم  اإعيييادة �ييشييوغ  »الييعييا�ييشييرة« 
ال�شم: »جمل�س  ليكون  )التن�شيقي(  كلمة  حتذف 

املدار�س الأهلية«.
وزير  برئا�شة  املجل�س  يكون  اأن  الع�شو  وطالب 
اأكييرب  �شالحيات  يعطى  واأن  والتعليم،  الرتبية 
واقييرتح  الأهييلييي،  للتعليم  العامة  ال�شيا�شة  لر�شم 
بع�س  الييالئييحيية  ميي�ييشييروع  يت�شمن  اأن  الييعيي�ييشييو 
التعليم  ت�شجع  الييتييي  واملعنوية  املييادييية  احلييوافييز 

الأهلي على ا�شتيعاب الفئات اخلا�شة.
وقال اأحد الأع�شاء اإن واقع التعليم الأهلي حالًيا 
ل يعك�س حجم الآمال املعلقة على خمرجاته، يف 
بطء  منها:  املييعييوقييات؛  ميين  للعديد  مواجهته  ظييل 
ا�شتخراج تاأ�شريات املعلمني، و�شعوبة ا�شتخراج 
م�شتقلة  هيئة  وجييود  وعييدم  الرتاخي�س،  وجتديد 
متنح الرتخي�س للتعليم الأهلي اإ�شافة اإىل ت�شرب 
بديل  اإيجاد  وعييدم  الدرا�شي  العام  اأثناء  املعلمني 

جاهز. 
وطالب بتكليف اجلهات املعنية، بدرا�شة معوقات 
بني  والتن�شيق  الأهلية  املييدار�ييس  يف  ال�شتثمار 
ال�شريكة  اجلييهييات  وميي�ييشيياركيية  املييعيينييييية  اجلييهييات 
العمل،  وزارة  الب�شرية،  املييوارد  تنمية  »�شندوق 
املدنية«  اخلدمة  وزارة  والتعليم،  الرتبية  وزارة 

لو�شع احللول وتذليل ال�شعاب.
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اليي�ييشييورى خالل  اأعيي�ييشيياء جمل�س  ميين  عييدد  انتقد 
الثنني  يييوم  عقدها  التي  الثامنة  العادية  جل�شته 
املجل�س  رئي�س  مييعييايل  برئا�شة  1٤3٤/5/6هييييييي 
اإبييراهيييييم  بيين  حممد  بيين  عبدالله  الييدكييتييور  ال�شيخ 
خالد  امللك  مل�شت�شفى  ال�شنوي  التقرير  ال�شيخ  اآل 
بعد  وذليييك  2011م،  لييعييام  للعيون  التخ�ش�شي 
ال�شوؤون  جلنة  من  تقرير  اإىل  املجل�س  ا�شتمع  اأن 
الدكتور  اللجنة  رئي�س  تاله  عن  والبيئة  ال�شحية 

حم�شن احلازمي. 
وركييييزت الييلييجيينيية يف تييقييريييرهييا عييلييى اأهييمييييية قيام 
العالقة  ذات  اجلييهييات  مييع  بالتن�شيق  امل�شت�شفى 
ال�شعوديني يف برنامج  الأطباء  للتو�شع يف قبول 
الييزميياليية اليي�ييشييعييودييية يف طيييب وجيييراحييية الييعيييييون 
املتخ�ش�شني  وكيييذليييك  الييدقيييييقيية  وتييخيي�ييشيي�ييشيياتييهييا 
اللجنة  اأييييدت  كما  الطبية،  الب�شريات  جمييال  يف 
امل�شت�شفيات  من  باعتباره  امل�شت�شفى  يعمل  بيياأن 
باإن�شاء  العيون  طب  جمييال  يف  املتميزة  املرجعية 
املختلفة، و�شمنت  العيون  �شجل وطني لأمرا�س 
ين�شق  اأن  للمجل�س  املقدمة  تو�شياتها  يف  اللجنة 
امل�شت�شفى مع وزارة ال�شحة لإن�شاء مراكز طبية 

تساؤالت عن مصير تقرير ديوان المراقبـة.. وتـسـرب األطبـاء بمستشفـى 
الـملك خالد للعيون

قوائم انتظار المرضى.. إغاق ملف المريض.. خلو المستشفى من غرف 
اإلنعاش.. تثير تساؤالت األعضاء

متخ�ش�شة يف تاأهيل �شعاف الب�شر يف خمتلف 
مناطق اململكة. 

امل�شت�شفى  تييقييرييير  الييعيي�ييشييوات  اإحييييدى  وانييتييقييدت 
منا�شبة  عييدم  وراأت  الإعييالمييي  بالتقرير  و�شبهته 
تيييقيييدمي امليي�ييشييتيي�ييشييفييى مييثييل هييييذا الييتييقييرييير ملجل�س 
ال�شورى، ولحظت اأن التقرير مل يتطرق حلالت 
اليييتييينيييومي، ومييتييو�ييشييط فييييرتة الإقيييياميييية لييلييميير�ييشييى، 
واملوؤ�شرات الأخييرى، كما مل يرد يف التقرير اأي 
الأ�ييشييرة  وعيييدد  امل�شت�شفى،  ميزانية  عيين  بيانات 
املتوفرة، واأعداد القوى العاملة وتوزيعهم ح�شب 

التخ�ش�شات الطبية، وبرامج امل�شت�شفى.
ملحوظات  اإيييييراد  عييدم  اأخيييرى  ع�شوة  وانييتييقييدت 
عام  يف  امل�شت�شفى  على  الييعيياميية  املييراقييبيية  دييييوان 
التقرير، والذي تفاجاأ الراأي العام بن�شر تفا�شيله 
يف ال�شحافة، والييذي ك�شف عن جتيياوزات مالية 

واإدارية وطبية كبرية.
وت�شاءلت عن اأ�شباب ازدياد ال�شتقالت اجلماعية 
فمن  امل�شت�شفى،  الأطييبيياء يف  قبل  ميين  متييت  التي 
العامة  املييراقييبيية  ديييييوان  تييقييرييير  يناق�س  اأن  املييهييم 

والإ�شكاليات ب�شفافية. 

هناك خطة  كانت  اإذا  عما  الأع�شاء  اأحد  وت�شاءل 
املر�شى  انتظار  قييوائييم  ملراجعة  مدرو�شة  عملية 
اللجنة  اطييلييعييت  وهيييل  وميينييتييظييم؟  دوري  بيي�ييشييكييل 
اأن  اأو�شح  التقرير  اأن  ل�شيما  اخلطة؟  هذه  على 
اإىل   )٤٤.000( بييني  مييا  تيييرتاوح  النتظار  قييوائييم 
اأن  �شي�شطر  فيياملييرييي�ييس  مييرييي�ييس،   )52.000(
ال�شحية،  الرعاية  على  للح�شول  �شنتني  ينتظر 
الأطباء  قبل  من  جماعية  ا�شتقالت  هناك  اأن  كما 

املتخ�ش�شني يف امل�شت�شفى؛ فما اأ�شباب ذلك؟ 
بتو�شيح  امل�شت�شفى  الع�شوات  اإحييدى  وطالبت 
جامعة  مع  املربمة  التفاقية  تطبيق  عييدم  اأ�شباب 
بهذه  اجلييامييعيية  تتقيد  مل  حيث  )جييونييزهييابييكيينييز(، 
التفاقية، ومل يجلب من اجلامعة �شوى طببني منذ 

توقيع التفاقية. 
الييتييقييرييير عن  ميييا ورد يف  اآخييييير  وانييتييقييد عيي�ييشييو 
تلك  نتائج  واإغييفييال  القرنية  زراعييية  عمليات  عييدد 
العمليات، وطالب اأن تت�شمن الأهداف امل�شتقبلية 
حاجة  لتلبية  وا�شحة  عالجية  خططًا  للم�شت�شفى 

املواطنني العالجية.
من جانبه اأ�شاد اأحد الأع�شاء بدور امل�شت�شفى يف 
جمال التعليم والتدريب وجمال الأبحاث، وطالب 
بتعديل �شوغ التو�شية »الأوىل« للجنة؛ بحيث ل 
فح�شب،  الب�شر  �شعاف  على  التو�شية  تقت�شر 
الب�شرية من مكفوفني  الإعاقة  ت�شمل ذوي  واإمنا 
و�شعاف الب�شر، واأن ت�شري التو�شية اإىل اأهمية 
فيها  يوجد  التي  املكفوفني  جمعيات  مع  التن�شيق 
اأنييه  ل�شيما  املكفوفني،  وتيياأهيييييل  لتدريب  مييراكييز 
ذوي  وتييدريييب  بتاأهيل  تعنى  جمعيات  ظهرت  قد 
الدرا�شات  اأن  كما  اململكة،  يف  الب�شرية  الإعاقة 
يندرجون  الذين  من  العظمى  الغالبية  اأن  اأظهرت 
حتت م�شطلح املكفوفني يوجد لديهم بقايا ب�شرية 
لكنهم ولالأ�شف ل  الب�شر،  دون م�شتوى �شعف 

ي�شتفيدون من ذلك.

د.حم�شن احلازمي
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العامة  املراقبة  ديييوان  بيياأن  الأع�شاء  اأحييد  وذكيير 
يف  الإدارة  �ييشييوء  ب�شبب  الأطييبيياء  ت�شرب  لحييظ 
لييلييعيييييون،  الييتييخيي�ييشيي�ييشييي  خييالييد  املييلييك  م�شت�شفى 
الأطباء  من  الكفاءات  ت�شرب  اإىل  اأدى  ذلييك  واأن 

املميزين. واأكد الع�شو اأهمية معاجلة ذلك.
وطالب اأحد الأع�شاء اللجنة باأن ت�شري اإىل اأن هذا 
التقرير قدمي ولبد من حتديث املعلومات الواردة 
ل  للجنة  »الثانية«  التو�شية  اأن  لحييظ   كما  فيه، 
ترتقي اأن ت�شدر من املجل�س، مطالبًا باأن ل ي�شدر 

من املجل�س اإل تو�شيات قوية وملزمة.
الأهيييداف  قائمة  الأعيي�ييشيياء خلو  اأحيييد  وا�ييشييتييغييرب 
التثقيف  واجييييب  مييين  للم�شت�شفى  امليي�ييشييتييقييبييلييييية 
املتف�شية يف  الييعيييييون  اأميييرا�يييس  بيياأهييم  والييتييوعييييية 
منها،  الوقاية  و�شبل  تف�شيها،  واأ�شباب  اململكة، 

مقرتحًا تو�شية توؤكد على ذلك.
امليي�ييشييتيي�ييشييفيييييات  اأن  اإىل  اآخيييييير  عيي�ييشييو  وليييفيييت   
الييتييخيي�ييشيي�ييشييييية؛ وميينييهييا ميي�ييشييتيي�ييشييفييى امليييليييك خييالييد 
اإىل  تيي�ييشييارع  اأنييهييا  يييالحييظ  للعيون  التخ�ش�شي 
اإجييراء  اإغييالق ملف املري�س بعد فرتة وجيزة من 
اأو  ل�شنة  له  العالج  تقدمي  بعد  اأو حتى  اجلراحة، 
مناطق  ياأتون من  املر�شى  غالبية  اأن  مع  �شنتني، 
املواطن يف  �شلب حلق  فيه  الإجيييراء  وهييذا  بعيدة 
ا�ييشييتييمييرار الييعييالج، خييا�ييشييًة مييا يتعلق بيياأمييرا�ييس 

العيون التي ت�شتلزم رعاية دائمة.
وراأى اأحد الأع�شاء اأنه من املنا�شب اإعادة �شوغ 
التو�شية »الأوىل« لي�شبح ن�شها: »اإن�شاء مراكز 
يف  الب�شر  �شعاف  تاأهيل  يف  متخ�ش�شة  طبية 
اإعييييادة �شوغ  املييمييلييكيية« وكييذلييك  ميينيياطييق  خمتلف 

�شجل  »اإن�شاء  ن�شها:  لي�شبح  »الثانية«  التو�شية 
اإعييادة  وكذلك  املختلفة«،  العيون  لأمرا�س  وطني 

�شوغ التو�شية »الثالثة« لي�شبح ن�شها: »التو�شع 
يف قبول الأطباء ال�شعوديني يف برنامج... اإلخ«.

وتيي�ييشيياءلييت اإحيييييدى الييعيي�ييشييوات عييين �ييشييبييب خلو 
م�شت�شفى امللك خالد التخ�ش�شي للعيون من غرفة 
اإنعا�س لل�شغار، وغرفة اإنعا�س للكبار، فكثري من 
الأمرا�س املتعلقة بالعني حتال اإىل م�شت�شفى امللك 

في�شل التخ�ش�شي لوجود اأطباء متخ�ش�شني. 
الأربعة  امل�شت�شفيات  تكون  اأن  الع�شوة  ومتنت 
جلميع  �شاملة  العيون  يف  املتخ�ش�شة  اجلييديييدة 
العيون  بيياأمييرا�ييس  عالقة  لها  التي  التخ�ش�شات 

كال�شكري والأمرا�س والأورام املختلفة.
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وافيييق جمل�س اليي�ييشييورى بييالأغييلييبييييية عييلييى مييالءميية 
درا�شة مقرتح تعديل مكافاأة نهاية اخلدمة ملوظفي 
اخلدمة املدنية واأحال املو�شوع اإىل جلنة الإدارة 
تف�شيلية  دار�ييشيية  لييدرا�ييشييتييه  الب�شرية  وامليييييوارد 

ومعمقة ورفع تقريرها ب�شاأنه للمجل�س ملناق�شته.
باملجل�س  الب�شرية  واملييوارد  الإدارة  جلنة  واأيييدت 

املقرتح املقدم من ع�شو جمل�س ال�شورى ال�شابق 
املهند�س اإح�شان عبداجلواد بناء على املادة )23( 
من   53 املييادة  بتعديل  ال�شورى  جمل�س  نظام  من 
لئييحيية احلييقييوق وامليييزاييييا املييالييييية ملييوظييفييي اخلييدميية 
»اأجر ن�شف  نهاية اخلدمة  لت�شبح مكافاأة  املدنية 
الأوىل  اخلم�س  ال�شنوات  من  �شنة  كل  عن  �شهر 

راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس األولى وراتب شهر 
عن كل سنة من السنوات التالية

مجلس الشورى يدرس تعديل مكافأة نهاية الخدمة 
لموظفي الخدمة المدنية

ـة
ـبـ

قـ
الـ

ت 
حــ

تـ

واأجر �شهر عن كل �شنة من ال�شنوات التالية« بدًل 
املعمول به حاليًا وهو حتديد مكافاأة نهاية اخلدمة 

املدنية برواتب �شتة اأ�شهر فقط.
املجل�س  ناق�شه  الييذي  تقريرها  يف  اللجنة  وراأت 
يف جييليي�ييشييتييه احلييياديييية عيي�ييشييرة الييتييي عييقييدهييا يييوم 
الأحد1٤3٤/5/1٩هي برئا�شة معايل نائب رئي�س 
جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن اأمني اجلفري 
اأن  ناجي  اآل  الدكتور حممد  اللجنة  رئي�س  وتاله 
املكافاأة املقرتحة �شت�شاعد على موازنة الفرق بني 
تقاعده  قبل  املوظف  يتقا�شاه  كان  الييذي  الراتب 
ومعا�شه التقاعد، واأن املوظف الذي اأم�شى �شنني 
مكافاأته  ي�شتحق  الييعييام  القطاع  خدمة  يف  عمره 
عند  ولأ�شرته  له  على حياة كرمية  ي�شاعده  مببلغ 
بع�س  اأن  خا�شة  الييوفيياة  بعد  لورثته  اأو  التقاعد 
على  حاليًا  يح�شلون  احلكومي  القطاع  موظفي 

هذه املكافاأةي بح�شب اللجنة..
و�شهدت مناق�شة التقرير تباينًا يف وجهات النظر 
مناق�شة  يف  املجل�س  اخت�شا�س  حييول  القانونية 
الأع�شاء  اأحيييد  راأى  فقد  املييدنييييية،  اخلييدميية  لييوائييح 
اأداة  اأن الأداة التي �شدرت بها هذه الالئحة هي 
د�شتورية عليا ت�شدر من امللك ب�شفته ملك البالد 
والتنظيمية  التنفيذية  الثالث  ال�شلطات  ومرجع 

د.حممد اآل ناجي
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والق�شائية، ومثل هذه الأنظمة التي ت�شدر بهذه 
بها  املق�شود  ولكن  تييراجييع؛  األ  يفرت�س  الأداة 
الأنظمة الد�شتورية �شواء النظام الأ�شا�شي للحكم 
اأو نظام جمل�س الوزراء اأو نظام جمل�س ال�شورى 
اأو نظام هيئة البيعة اأو نظام املناطق، فهي الأنظمة 
املح�شنة بهذه الأداة، اأما ا�شتخدام الأداة نف�شها 
فقد ا�شتخدمت يف اإ�شدار بع�س الأنظمة التي ل 
منها  اخلم�شة؛  الأنظمة  هذه  مثل  تكون  اأن  ترقى 
معروفة،  ظييروف  يف  �شدرت  التي  الالئحة  هييذه 
هو  الأداة  هييييذه  ا�ييشييتييخييدام  مييين  اليييهيييدف  وكييييان 

اخت�شار الوقت والإجراءات.
الذي  اللجنة  الأقلية يف  راأي  اإىل  الع�شو  وتطرق 
عار�س م�شروع املقرتح، مو�شحًا اأن راأي الأقلية 
اللوائح  هييذه  اأن  اإل  �شليم  القانونية  الناحية  من 
للنظام  وفييقييًا  الأنييظييميية  تييعييدل  مل  واإذا  ت�شريعية، 
من  نخرجها  اأن  يعني  ل  فهذا  للحكم  الأ�شا�شي 
رقابة جمل�س ال�شورى ومن دور جمل�س ال�شورى 
حياة  يخ�س  فيما  لأهميتها  نظرًا  الت�شريع،  يف 

النا�س.
واأو�شح معايل رئي�س اجلل�شة اأنه بالن�شبة ملناق�شة 
اأن  �شبق  فاملجل�س  ودرا�شتها،  التنظيمية  اللوائح 
قام بدرا�شة لوائح تنظيمية، وهذه الدرا�شة لي�شت 

�شابقة، فاملادة »اخلام�شة ع�شرة« من نظام املجل�س 
حتدد اخت�شا�شات املجل�س.

اللجنة  رئي�س  ميين  اجلل�شة  رئي�س  معايل  وطلب 
بيي�ييشيياأن ملحوظات  الييلييجيينيية  نييظيير  تييو�ييشيييييح وجييهيية 
اآل  حممد  الدكتور  فاأو�شح  واآرائييهييم،  الأع�شاء 
اإليه حول راأي الأقلية  اأنه بالن�شبة ملا اأ�شري  ناجي 
فقد �شبق اأن ناق�س املجل�س تعديل عدد اللوائح من 

خالل املادة »الثالثة والع�شرين«.
مييواد م�شابهة يف  اأن هناك  الأعيي�ييشيياء  اأحييد  وبييني 
نظام العمل والعمال يف اململكة تعطي احلق نف�شه 
اخلدمة،  نهاية  مكافاأة  على  احل�شول  يف  للعامل 
ملواطنيها،  احلييق  هييذا  ت�شمن  اليييدول  ميين  وكثري 
ومن  املييواطيينييني،  غييري  ميين  فيها  العاملني  وكييذلييك 
ميزانية  لتعوي�س  بييدائييل  يف  نفكر  اأن  الأنيي�ييشييب 
مكافاأة  على  ي�شرف  ما  مقابل  ومييواردهييا  الدولة 
نهاية اخلدمة، ومن ذلك رفع ن�شبة امل�شتقطع يف 
التقاعد من ٩% اإىل 13% لتعوي�س ما ي�شرف على 

مكافاأة نهاية اخلدمة.
وراأى اأحد الأع�شاء اأنه من الأن�شب األ تقل مكافاأة 
يف  غريها  عن  ال�شعودي  للموظف  اخلدمة  نهاية 
الييدول الأخيييرى بيياأي حييال من الأحيييوال، واأقييرتح 
اأن تكون مكافاأة نهاية اخلدمة اأجر �شهر ون�شف 

واأجر  الأوىل،  الع�شر  ال�شنوات  من  �شنة  كل  عن 
�شهرين عن كل �شنة من ال�شنوات التالية. 

التزامات  نهاية  تعني  ال�شتني ل  اأن �شن  واأ�شاف 
�شغارًا  اأطفاًل  يرعى  ليزال  فبع�شهم  املواطنني، 
العقل  من  ولي�س  اأخييرى  اأ�شرية  التزامات  وعليه 
اأقل،  معي�شة  اإىل  معقولة  معي�شة  من  الأ�شرة  نقل 
تقريبًا  هو  املقرتح  لهذا  نحتاجه  ما  كل  بيياأن  علمًا 
حيث  �شنويًا،  رييال«  مليارات  �شتة  اإىل  »خم�شة 
يبلغ متو�شط عدد املتقاعدين �شنويًا حوايل ثالثة 
بييه وزارة  مييا �شرحت  مييوظييف، وفييق  األيييف  ع�شر 

اخلدمة املدنية.
ميين جييانييبييه قيييال اأحيييد الأعيي�ييشيياء اإن هيييذا املييقييرتح 
هي  اخلييدميية  نهاية  ومييكييافيياأة  الييدرا�ييشيية،  ي�شتحق 
التعيني على  الأجيير يدفع لحقًا، وقييرار  جييزء من 
الوظيفة يت�شمن هذا الأجر، لكنه موؤجل لظروف 
يرى امل�شرع مالءمتها لطبيعة العمل، ومن الأن�شب 
املدنية  الييرواتييب يف اخلييدميية  نييظييام  اإعييييادة هيكلة 
لتكون هذه املكافاأة �شمن برامج التعوي�شات التي 

تقدم للموظفني عند تقاعدهم.
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ت�شكيل جلنة  بالأغلبية-   - ال�شورى  قرر جمل�س 
خا�شة لإعادة درا�شة  م�شروع تنظيم الهيئة العامة 
لالأوقاف بعد اأن ناق�شه يف جل�شته العادية ال�شابعة 
املييوافييق 1٤3٤/5/5هييييي  يييوم الأحيييد  التي عقدها 
الدكتور  ال�شيخ  املجل�س  رئي�س  معايل  برئا�شة 
عبدالله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ يف �شوء 
الإ�شالمية  اليي�ييشييوؤون  جلنة  قدمته  اليييذي  التقرير 
الدكتور  اللجنة  رئي�س  تاله  باملجل�س  والق�شائية 

اإبراهيم الرباهيم.
تييداخييلييوا خالل  الييذييين  الأعيي�ييشيياء  واأجييمييع غالبية 
ميينيياقيي�ييشيية ميي�ييشييروع الييتيينييظيييييم عييلييى اأهييمييييية اإحيياليية 
الدرا�شة،  ميين  ملزيد  خا�شة  جلنة  اإىل  املو�شوع 
حيث اإن املو�شوع �شبق مناق�شته ومت الت�شويت 
اإعادته للجنة ال�شوؤون الإ�شالمية والق�شائية  على 
ليييدرا�يييشيييتيييه مييييرة اأخيييييييرى، لييكيين امليييو�يييشيييوع عيياد 

بامللحوظات ال�شابقة نف�شها.
اخلا�شة  اللجنة  ت�شم  اأن  الأع�شاء  اأحييد  وطالب   
اأع�شاء من جلنة ال�شوؤون الإ�شالمية والق�شائية، 
وجليينيية اليي�ييشييوؤون القييتيي�ييشييادييية والييطيياقيية، وجلنة 
وكذلك  وال�شباب،  والأ�شرة  الجتماعية  ال�شوؤون 
اليينييظييام داعييًمييا  يييكييون  لييكييي  قييانييونيييييني خمت�شني 

للوقف، وليقوم بدوره بالطريقة املنا�شبة.
اجلوانب  من  العديد  هناك  اأن  اآخر  ولحظ ع�شو 
يييحيي�ييشيين مييراعيياتييهييا يف الييتيينييظيييييم، مييثييل اإنيي�ييشيياء 
الأوقييياف  يف  ال�شتثمار  تييتييوىل  الييتييي  ال�شركات 
والقيام ب�شوؤونها، كذلك اقتطاع جزء من الأوقاف 

لتنمية الأوقاف.

التنظيم لم يتطرق لحماية األوقاف.. والـ 15% مبالغ بها

لجنة خاصة لدراسة مشروع تنظيم الهيئة العامة لألوقاف

ارتباط الهيئة بوزير الشؤون اإلسامية  مخالف لاستقال المالي واإلداري

املو�شوع  درا�ييشيية  اإعيييادة  منا�شبة  الع�شو  وراأى 
درا�يييشييية دقيييييقيية مييين خيييالل جليينيية خييا�ييشيية ت�شكل 
املعنية  التخ�ش�شات  فيها  ومتثل  الغر�س  لهذا 
يلبي  الذي  بال�شكل  ليخرج  النظام  لإعييادة �شوغ 

الحتياجات املطلوبة لالأوقاف.
ب�شكله  التنظيم  هيييذا  اأن  اآخيييير  عيي�ييشييو  واأ�يييشييياف 
احليييايل يييخييدم نييوًعييا حميييدًدا ميين الييوقييف، ولكنه 
ن�شاهدها يف  التي  الأوقييياف  ميين  كييثييرًيا  يخدم  ل 
وتوزيعها  وقيمها،  وتفرعاتها  بتنوعاتها  اململكة، 
التنظيم  �ييشييوغ  عيينييد  ينبغي  وكييييان  اجليييغيييرايف، 
قيم  اأن  ل�شيما  احليي�ييشييبييان،  يف  ذليييك  يييوؤخييذ  اأن 
املليارات  مئات  على  تزيد  �شارت  الأوقييياف  هييذه 
عبًئا  ميثل  مما  اجلييغييرايف،  وتوزيعها  بتنوعاتها 

كبرًيا على اإدارة الوقف.
و�شجل اأحد الأع�شاء عدة ملحوظات على م�شروع 
التنظيم، وراأى اأنه من غري املنا�شب اأن يخرج من 
جمل�س ال�شورى بهذه ال�شورة؛ بل ينبغي اأن يعاد 

�شوغه مبا يتوافق مع اأهميته.
التنظيم  اأن  الأع�شاء  اأحييد  لحييظ  اآخيير  جانب  من 
الأوقيياف من  مييواد تتعلق بحماية  مل ي�شتمل على 
مل  وكييذلييك  عليها،  والييتييعييدي  ا�شتخدامها  اإ�ييشيياءة 
التي تفر�س  املدنية واجلنائية  يت�شمن اجلييزاءات 

على من يتعدى على الأوقاف.
كييمييا لحيييييظ  الييتييعييميييييم يف ميي�ييشييطييلييح »الأنيي�ييشييطيية 
يدرج  بيياأن  مطالبًا  التنظيم،  يف  الييوارد  اخلريية« 

تعريف حمدد للمق�شود بالأن�شطة اخلريية.
نظام،  اإىل  التنظيم  ا�شم  بتغيري  اآخر طالب  ع�شو 

العامة  الهيئة  اأن  »الثانية«  امليييادة  يف  لحييظ  كما 
م�شتقلة  �شخ�شية  ذات  عامة  هيئة  هي  لييالأوقيياف 
عن  وت�شاءل  والإداري،  املايل  بال�شتقالل  تتمتع 
ال�شوؤون  بوزير  مرتبطة  وهييي  ال�شتقالل  ماهية 
الإ�ييشييالمييييية والأوقيييييييياف؟، كييمييا لحيييظ اأن امليييادة 
اأعيي�ييشيياء جمل�س  اأ�ييشييارت اإىل عييدد  »اليي�ييشيياد�ييشيية« 
احلكومية(،  اجلهات  من  ممثلني  )�شبعة  الإدارة 
والبقية برت�شيح من الوزير؟ وراأى اأن هذا خمالف 

لال�شتقالل املايل والإداري.
ارتباط الهيئة برئيس مجلس الوزراء

تبعية هذا  اإعيييادة درا�ييشيية  اآخيير على  واأكيييد ع�شو 
يكون  واأن  الييييييوزراء،  جمل�س  لييرئييييي�ييس  التنظيم 
رئي�س جمل�س اإدارته، اأو اأن يتبع التنظيم مبا�شرة 

لرئي�س جمل�س الوزراء. 
ولفت اأحد الأع�شاء النظر اإىل اإن مرجعية الهيئة 
على درجة كبرية من الأهمية، فمن املهم ارتباطها 
برئي�س جمل�س الييوزراء، ل�شيما اأن هناك هيئات 
الوزراء،  برئي�س جمل�س  اأهمية منها مرتبطة  اأقل 
كما اأن املادة »ال�شاد�شة« تن�س على اأن الوزير هو 
اأن  على  ين�س  والتنظيم  الإدارة،  جمل�س  رئي�س 
جمل�س الإدارة ميار�س �شلطات اإ�شرافية وا�شعة؛ 
ولتجنب ت�شارب امل�شالح من املنا�شب ربط الهيئة 

برئي�س جمل�س الوزراء.
اإدخييال اجلامعات  على  الأع�شاء  اأحييد   واعرت�س 
اإن اجلييامييعييات كييانييت  الييتيينييظيييييم، وقييييال  يف هيييذا 

م�شتثناة من امل�شروع الوارد من احلكومة.
واأيييييده اآخييير بييقييولييه اإنيييه ميين غييري امليينييا�ييشييب حييذف 
ا�شتثناء اأوقاف اجلامعات؛ لأن اجلامعات �شرعت 
يف اتخاذ الأوقيياف وخ�ش�شت لها اأرا�س داخل 
عليا،  اإ�ييشييرافييييية  هيئات  ولييديييهييم  اجلامعية  امليييدن 
التنظيم  اإىل  الأوقيياف من اجلامعات  ف�شحب هذه 
العلمي  الييبييحييث  وميي�ييشييرية  اجلييياميييعيييات  يييخييدم  ل 

والكرا�شي البحثية.
اأوقيياف  اأن  الأعيي�ييشيياء  اأحييد  اأكييد  ال�شياق  يف ذات 
يف  مطبق  وطيينييي  ميي�ييشييروع  هييي  الييعييايل  التعليم 
العديد من دول العامل، واإدخاله حتت هذا التنظيم 

ل يخدم هذا امل�شروع، 
مييين جييهييتييه طييالييب عيي�ييشييو بيييياإعييييادة �ييشييوغ املييييادة 
»الع�شرين« لأنها بح�شب الع�شو غري وا�شحة فقد 
هو   ما  تغطي  الإييييرادات  من   )%15( ن�شبة  تكون 

اأكرث من امليزانية.
املبلغ  ن�شبة  يف  املبالغة  الأع�شاء  اأحد  وا�شتغرب 

د.اأبراهيم اآل براهيم
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الذي حت�شل عليه الهيئة مقابل متابعتها لالأوقاف، 
اأن الهيئة  حيث ورد يف املادة »اخلام�شة ع�شرة« 
ل  ن�شبة  على  لييالأوقيياف  متابعتها  مقابل  حت�شل 
تزيد عن )15%( من الإيرادات الت�شغيلية، واأ�شار 
املجل�س  نيياقيي�ييشييه  اليييذي  اليي�ييشييركييات  نييظييام  اأن  اإىل 
ن�شبة )%5(  املجل�س  بييي)10%(، واأقر  الن�شبة  حدد 
ريييال يف  األييف«  اأعلى مقداره »مئتا  وو�شع حييًدا 
واأن  ذليييك،  مييراجييعيية  اأهييمييييية  على  مييوؤكييدًا  ال�شنة، 
لهم، واأن  للواقفني ل طييارًدا  التنظيم جالًبا  يكون 
اأنه يجوز لالأفراد  ت�شاف مادة جديدة ت�شري اإىل 
وقفية  �شركات  اإن�شاء  واملوؤ�ش�شات  وال�شركات 

وفق نظام ال�شركات.
أوقـــــاف مكة  تــجــاهــل  الــتــنــظــيــم 

والمدينة  التي ال يعرف اصحابها
واأ�شاف اأن هناك اأوقاًفا خا�شة يف منطقتي مكة 
املكرمة، واملدينة املنورة، ل ُيعرف اأ�شحابها �شواء 
جمهولة  فاأ�شبحت  اأجييانييب؛  اأو  مييواطيينييني  كييانييوا 
فمن  الأوقييييياف؛  هيييذه  جتيياهييل  والتنظيم  املييلييكييييية، 
املهم اأن يخ�ش�س يف التنظيم مادة خا�شة حتدد 

م�شري الأوقاف جمهولة امللكية.
وراأى اأحد الأع�شاء اأنه يح�شن يف املادة »الأوىل« 
الفقرة )الثانية(، اأن يكون الرتباط مبجل�س الإدارة 
ولي�س بالوزير؛ للحفاظ على الهيئة وا�شتقالليتها 
الفقرة  »ال�شابعة«  املييادة  يف  اأنه  وراأى  املن�شودة، 
)اخلام�شة ع�شرة( يف�شل اأن يكون ت�شكيل اللجان 
ت�شهياًل  وذليييك  املييحييافييظ  �شالحيات  ميين  املييوؤقييتيية 

لالإجراءات ومرونة احلركة.
العام ع�شًوا  الأمني  الع�شو عن كون  ت�شاءل  كما 
يييكييون  اأن  واقيييييرتح  ل؟  اأم  الإدارة  جمييليي�ييس  يف 
تعيينه بناء على موافقة املجل�س ولي�س الرئي�س اأو 
الوزير، كما يجب اأن يتم اإفراد تعيني الأمني العام 
�شالحياته  فيها  يو�شح  م�شتقلة  مبييادة  للمجل�س 
ومرجعيته الإدارييية، وهل له �شفة العمل امل�شتمر 
اأم  امل�شمى،  املتوقع من هذا  الهيئة؟ وهذا هو  يف 

اأنه فقط ملجل�س الإدارة؟
مع  العالقة  بتو�شيح  اآخر  من جانبه طالب ع�شو 
الييوزارة؛ حيث تكررت عبارة »اجلهات املخت�شة 
األ يح�شن  هييذه اجلييهييات؟  هييي  لعييتييمييادهييا«، فما 
كل  اخت�شا�شات  وتو�شيح  بو�شوح،  تعريفها 
جهة حتى ل يكون هناك لب�س وتعار�س، والف�شل 

بني اجلهتني اأمر مهم؛ لنجاح عمل الهيئة ولتفادي 
اأي خالفات م�شتقبلية.

ع�شرة  الثالثة  امليييادة  الأعيي�ييشيياء يف  اأحيييد  ولحيييظ 
وت�شمى  مهمة  جلنة  واملراجعة،  املراقبة  جلنة  اأن 
املتنوعة  املالية  اجلوانب  متابعة  الرئي�شة  وظيفتها 
هو  كما  الهيئة،  يف  الإداريييية  ثم  الأوىل  بالدرجة 
مو�شح يف الهدف من و»ال�شابعة« تتعار�شان مع 
اأنظمة قائمة، ينبغي اإعادة النظر فيهما، حيث ورد 
يف الفقرة )ال�شابعة( من املادة »اخلام�شة« املوافقة 
عييلييى طييلييب اإنيي�ييشيياء �ييشييركييات ومييوؤ�ييشيي�ييشييات وقفية 
كما  ال�شركات،  نظام  حتت  يدخل  وهييذا  خا�شة، 
»ال�شابعة« ما  املييادة  )الثامنة( من  الفقرة  ورد يف 
يتعلق باإن�شاء املحافظ ال�شتثمارية، وهذا اجلانب 

يحكمه نظام هيئة ال�شوق املالية.
ويف نقطة اأخرى قال اأحد الأع�شاء اإن املعرو�س 
بالفعل وتتوفر فيه جميع متطلبات  الآن هو نظام 
الأنظمة لذا؛ اأرى اأنه ل مانع من ت�شميته بالنظام، 
باإن�شاء  مت  قييد  اليييوزراء  جمل�س  قييرار  اأن  ل�شيما 
مراقبة  اإلغاء  يح�شن  كما  لالأوقاف،  العامة  الهيئة 
املحكمة على الأوقاف ما دام اأن فيها من اخلربات 
ما  واملالية  والقت�شادية  والقانونية،  ال�شرعية، 
يلزم ل�شمان حماية واإدارة الأوقاف وال�شتمرار 

فيها.
ن�شت  »ال�شابعة«  امليييادة  اأن  اآخييير  ع�شو  ولحيييظ 
واملتنوعة  الكبرية  الخت�شا�شات  من  كثري  على 
ملجل�س اإدارة الهيئة، ول ميكن للمجل�س- بتكوينه 
املطلوب  الييدور  بهذا  يقوم  اأن  احلالية-  وتركيبته 
اأن  املنا�شب  فمن  لييذا،  وكيييفء،  فاعل  ب�شكل  منه 
الإدارييييية  البنية  وتييو�ييشييع  الييتيينييظيييييم،  تييوؤ�ييشييل يف 
تكّون  باأن  اجلغرايف،  النت�شار  وتراعي  للوقف، 
اململكة، ومدنها  لالأوقاف يف كل مناطق  جمال�س 
وتنميتها  الأوقيياف  اإدارة  اأجييل  من  وحمافظاتها، 
اإيييراداتييهييا،  وتنمية  اإدارًيييييييا،  عليها  والإ�يييشيييراف 
واإيييداعييهييا يف مييوؤ�ييشيي�ييشيية خييا�ييشيية لييلييوقييف، وهييذه 
اإدارة  عملية  يف  العام  القطاع  �شت�شرك  املجال�س 
الأعييبيياء على  ميين  اأنييهييا �شتخف�س  كما  الأوقيييياف، 

جمل�س الأوقاف.
إليداع  وقفي  استثماري  بنك  إنشاء 

جميع أموال االوقاف

ين�س  اأن  اإىل  مداخلته  خييتييام  يف  الع�شو  ودعيييا 
لإيداع  ا�شتثماري وقفي  بنك  اإن�شاء  التنظيم على 
جميع اأموال الأوقيياف، وكذلك القيام بالنيابة عن 
الهيئة با�شتثمار هذه الأموال والإقرا�س املتبادل 
للنظام  البنك  يخ�شع  واأن  املختلفة،  الأوقيياف  بني 
التجارة؛  ووزارة  اململكة  يف  والبنكي  امل�شريف 
على  الييهيييييئيية  اإدارة  جمل�س  عييمييل  يقت�شر  بينما 
التخطيط، وتعيني املجال�س املالية، وجمال�س اإدارة 
وال�شرعية  املالية  والرقابة  املناطق،  يف  الأوقيياف 

والإدارية.
اإبراهيم  الدكتور  اللجنة  اأو�شح رئي�س  من جانبه 
الييييوزراء رقييم )160(  قييرار جمل�س  اأن  الييرباهيييييم 
امليييوؤرخ يف 1٤31/5/12هييييي ر�شم الإطيييار العام 
الهيئة  تنظيم  م�شروع  درا�شة  عليه  ترتكز  الييذي 
العامة لالأوقاف، وقد جاء يف البند )اأوًل( من قرار 
م�شتقلة  هيئة  اأنها  على  التاأكيد  اليييوزراء  جمل�س 
اإدارًيا ومالًيا. وورد يف البند )�شاد�ًشا(: اأن وزير 
الهيئة  اإدارة  جمل�س  يراأ�س  الإ�شالمية  ال�شوؤون 
وذلك ميثل اإ�شراف الدولة، وجميع الهيئات العامة 
يف الدولة يراأ�س جمال�س اإداراتها وزير اأو من هو 
بالوزارة. كما  للهيئة  يف مرتبة وزييير؛ ول عالقة 
الييوزراء  قييرار جمل�س  من  )ثامًنا(  البند  ورد يف 
م�شروع  اإعييييداد  الهيئة  اإدارة  جمل�س  عييلييى  اأن 
املو�شوعية  باجلوانب  يتعلق  الذي  الأوقيياف  نظام 

لالأوقاف.
املو�شوع  اأن  يت�شح  هنا  من  الرباهيم  واأ�ييشيياف 
املييعييرو�ييس عييلييى جمل�س اليي�ييشييورى لييدرا�ييشييتييه هو 
والييذي  لييالأوقيياف،  العامة  الهيئة  تنظيم  م�شروع 
اإدارتيييهيييا،  جمل�س  وتييكييوييين  الييهيييييئيية،  هيكلة  يييبييني 
ال�شالحيات،  وحتييديييد  ميينييه،  املتفرعة  والييلييجييان 

واأ�شلوب العمل. 
واأو�شح اأنه مل يطلب من جمل�س ال�شورى مناق�شة 
مناق�شة  ول   ،)160( رقييم  اليييوزراء  جمل�س  قييرار 
نظام الأوقاف الذي �شتعده الهيئة بعد ممار�شتها 
املتبعة  الييقيينييوات  عييرب  ليدر�س  يييرفييع  ثييم  لأعمالها 
لدرا�شة الأنظمة ومن هنا يت�شح الفرق بني النظام 

والتنظيم.
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الييعييادييية  جل�شته  اليي�ييشييورى يف  ا�ييشييتييمييع جمييليي�ييس 
ال�شاد�شة  اليييدورة  ميين  الأوىل  لل�شنة   - التا�شعة 
الأحييييد 1٤3٤/5/12هييييييييي بييرئييا�ييشيية مييعييايل نائب 
اجلفري  اأمييني  بن  حممد  الدكتور  املجل�س  رئي�س 
اإىل تقرير جلنة ال�شوؤون التعليمية والبحث العلمي 
والتعليم  الرتبية  لييوزارة  ال�شنوي  التقرير  ب�شاأن 
رئي�س  �شمو  تيياله  املييايل 1٤33/1٤32هيييييي  للعام 
اللجنة الأمري الدكتور خالد بن عبد الله اآل �شعود.
واأو�يييشيييت الييلييجيينيية بيييياأن تييراعييي اليييييوزارة ظييروف 
نقل  اأو  جييديييدة  تعيينات  �ييشييدور  عيينييد  امليييدار�يييس 
لييالأداء  نق�س  يف  ذلييك  يت�شبب  ل  حتى  للمعلمني 
كما  واحلكومية،  الأهلية  املييدار�ييس  يف  التعليمي 
اأكييييدت عييلييى �ييشييرورة الإ�يييشيييراع يف تنفيذ قييرار 
اليييوزراء رقييم »22٩« وتيياريييخ 21 / 10  جمل�س 
النقل  م�شروع  يف  املعلمات  ب�شمول  1٤32هييي   /
م�شروعاتها  يف  الأوليييويييية  واإعييطييائييه  املييدر�ييشييي، 
اأكدت  كما  واملعلمات،  املعلمني  ملعاناة  ومعاجلتها 
على تخ�شي�س ح�شانة يف املدار�س ويف الأحياء 
حل�شانة اأطفال املعلمات واملوظفات، ودعت اللجنة 
تنفيذ  املطلوبة يف  الرتتيبات  اإجنيياز  اإىل  الييوزارة 
اأهمية  اأكييدت على  املييدار�ييس، كما  اأندية احلي يف 

التدريب وتاأهيل املعلمني واملعلمات. 

التعليم  يتبع  مـــايـــزال  الــمــعــلــم 
التقليدي ودوره ناقل للمعلومات

اأحد  قال  التقرير  مو�شوع  مناق�شة  م�شتهل  ويف 
التقليدي  التعليم  يتبع  يزال  ل  املعلم  اإن  الأع�شاء 
الناقل  دور  يييزال ميار�س  ول  الأعيييم،  الغالب  يف 
للمعلومات يف اأغلب الأحيان؛ بالرغم من خ�شوعه 
للعديد من الدورات التدريبية التي توؤهله للتعاطي 
مييع امليينييهييج بيي�ييشييورتييه احلييديييثيية، وذليييك يييعييود اإىل 
منهم  البع�س  رف�س  اأهمها:  العوامل  من  العديد 
املوجزة  ال�شريعة  التدريبية  واليييدورات  للتغيري، 

التي ل ترتك مدة زمنية للتطبيق العملي.
وطالب اأحد الأع�شاء اجلامعات اأن تعيد النظر يف 
الرتبية  على  طالبها  وتدريب  وبراجمها  مناهجها 
اأن  كما  طالبها،  م�شتوى  من  ترفع  لكي  العملية، 
للق�شية وجهًا اآخر ل يعفي وزارة الرتبية والتعليم 
ك�شفته  الييذي  ال�شعف  هييذا  م�شوؤولية  حتمل  من 
اختبارات القدرات؛ ويتمثل يف ال�شكوى املريرة 
خمرجات  �شعف  ميين  اجلييامييعييات  ت�شكوها  الييتييي 

التعليم العام.
وراأى ع�شو اآخر اأن املعيار الأدق والأوثق لقيا�س 
جودة اأداء هذه الوزارة هو مدى قدرة الطالب على 

مطالب بتوفير رياض األطفال  بوصفها مرحلة أساسية من مراحل التعليم

تقرير التربية: المخرج النهائي يثبت الحاجة إلى التطوير والدعم!
إجماع على أهمية توفير األراضي لبناء المدارس.. واحتساب الخدمة 

لمن عملوا على بند 105 

القراءة،  وهييي  الأ�شا�شية  التعلم  مبهارات  القيام 
مقدرة  من  عنها  ينبثق  وما  واحل�شاب،  والكتابة، 
على التفكري التلقائي والتعبري الوا�شح، وبالرغم 
من كرثة املناهج وتعدد الربامج وت�شخم الهيكل 
املخرج  نوعية  اأن  اإل  لييلييوزارة؛  والفني  الإداري 
يييزال  ل  الأ�شا�شية  املييهييارات  اإطيييار  يف  التعليمي 
اأقل مما ينبغي، ومن الأن�شب اإ�شافة تو�شية حلث 
املنهج؛  مييواد  تنظم كل  اآلية  اإيييجيياد  على  اليييوزارة 
 - املعنية  املييادة  فقرات  تدري�س  يتم - عند  بحيث 
ا�شت�شحاب مبداأ تر�شيخ مهارات الكتابة والقراءة 

والتعبري ال�شليم.
كما راأى اأحد الأع�شاء اأنه من الأف�شل اأن ي�شتمل 
تييقييرييير اليييييوزارة عييلييى اإحيي�ييشييائيييييات لييالأطييفييال من 
ال�شحية،  حالتهم  حيث  ميين  والطالبات  الييطييالب 
الأ�ييشييري،  والعنف  والتغذية،  احليييوادث،  ون�شبة 

وان�شحاب الطالب من التعليم العام.
من  اللجنة  تو�شيات  خلو  الأع�شاء  اأحييد  وانتقد 
الإ�شارة اإىل البنية التعليمية وهي املعاناة احلقيقية 
يف التعليم، كما راأى اأنه من الأن�شب توفري اأرا�سٍ 
لبناء املدار�س، فنظام نزع امللكية للمنفعة العامة ل 
يطبق على مواقع مدار�س التعليم العام، وت�شاءل 
هييذا  تطبيق  املييالييييية  وزارة  ل جتيييييز  ملييياذا  قييائيياًل: 
النظام على مواقع املدار�س؟ داعيًا جلنة ال�شوؤون 
التعليمية والبحث العلمي اإىل التو�شية بذلك، وبني 
املدر�شية  املباين  اإىل احت�شاب مواقع  اأن احلاجة 
اأكرث بكثري من احلاجة  �شمن الن�شبة التخطيطية 
اإىل تخ�شي�س مواقع ملرافق اأو حدائق اأقل اأهمية 

من التعليم.
الهتمام  اإن  بقوله  التوجه  هييذا  اآخيير  ع�شو  واأيييد 
مبو�شوع توفري املباين املنا�شبة ل يزال اأ�شعف 
ت�شرتط يف مباين  الييوزارة  اأن  املطلوب، كما  من 
بتوفريه يف مبانيها  تقوم  ما  ل  الأهلية  املدار�س 

املدر�شية.
وطالب اأحد الأع�شاء باإعادة درا�شة تعيني املعلمني 
واملعلمات ومراعاة التوطني اجلغرايف مبا ميكنهم 
من اأداء اأعمالهم يف ظروف تتنا�شب مع اأحوالهم 

واهتماماتهم.
ذات  بيياجلييهييات  اليييييوزارة  ت�شتعني  اأن  طييالييب  كييمييا 
الإحيي�ييشيياءات  وم�شلحة  املييحييافييظييات  يف  الييعييالقيية 
الييعيياميية لييتييحييديييد الأعيييييداد والحييتييييياج لييلييمييدار�ييس 
وريييا�ييس الأطيييفيييال واإييييجييياد حيي�ييشييانييات وريييا�ييس 
املعلمات،  اأطفال  ل�شتيعاب  املييدار�ييس  يف  اأطفال 

وتوفري الراحة النف�شية لهن يف العمل.
الرتكيز  املنا�شب  اإنه من  بقوله  اآخر  واأيييده ع�شو 

تييكييون مرحلة  واأن  الأطييفييال  ريييا�ييس  تييوفييري  على 
بناء  يف  لأهميتها  التعليم؛  مراحل  من  اأ�شا�شية 
يف  املجتمع  على  وميييردودهيييا  الييطييفييل،  �شخ�شية 
توظيف اأعداد كبرية من املتخ�ش�شات يف ريا�س 
الأطفال، وعلم النف�س، والجتماع، وغريها، كما 
اأن ذلك ي�شهم يف م�شاعدة املراأة العاملة يف وجود 
اأن  املنا�شب  ومن  لالأطفال،  حا�شنة  �شحية  بيئة 
املخططات  ف�شح  اإخييييراج  �ييشييروط  �شمن  يييكييون 
مما  املدر�شية؛  املجمعات  بناء  الكبرية  ال�شكنية 

يوفر بيئة تعليمية منا�شبة.
وراأى اأحد الأع�شاء اأن التو�شية »الأوىل« متحققة 
يف الييييييوزارة، ومييين الأنيي�ييشييب اليي�ييشييميياح لييلييوزارة 
املخ�ش�شة  الأرا�ييشييي  على  م�شروعاتها  بيياإقيياميية 
كمرافق تعليمية، ويتم تعوي�س مالك العقار وفًقا 
لالإجراءات املتبعة بعد تنفيذ امل�شروع؛ لأن كثرًيا 

من هذه العقارات ميلكها اأفراد.

المعلم  لتمييز  محفزات  اي  التوجد 
المجتهد عن غيره 

ال�شلم  م�شكلة  ميين  تييعيياين  الييييوزارة  اأن  واأ�ييشيياف 
بني  يييوجييد  فييال  واملييعييلييمييات،  للمعلمني  التعليمي 
اقرتحت  وقد  وغييريه،  املجتهد  بني  املعلمني متييز 
اأن  الأنيي�ييشييب  ميين  ليييذا،  للمعلمني،  رتيييب  اليييييوزارة 
من  له  ملا  تنفيذه؛  يف  بالإ�شراع  املجل�س  يو�شي 

فوائد يف حتفيز املعلمني.
تطالب  التي  اللجنة  لتو�شية  احلاجة  عييدم  وراأى 
الوزارة باإجناز اأندية احلي فالوزارة نفذت »200« 
نادي يف عدد من الأحياء يف بع�س مدن اململكة، 
اأر�ييس  على  متحققة  التو�شية  هييذه  فيياإن  وبالتايل 

الواقع.
اأن الوزارة بحاجة اإىل م�شاعدة املجل�س  اأكد  كما 
ونييظييام »+5«  الييييدوام اجلييزئييي،  نييظييام  تنفيذ  يف 
قبل  ال�شامي  املييقييام  عليه  وافيييق  اليييذي  للمعلمات 
�شنتني، فالوزارة تعاين �شعوبات يف تنفيذ هذين 

الربناجمني.
باحت�شاب  املجل�س  يو�شي  بيياأن  الع�شو  وطييالييب 
املعلمني  من   »105« البند  على  عملوا  ملن  اخلدمة 

واملعلمات.
مييدار�ييس منوذجية  اإىل  احليياجيية  راأى  اآخيير  ع�شو 
كييافييييية يف الأحييييييييياء، يييعييمييل بييهييا كيييييوادر مييوؤهييليية 
تتنا�شب مع �شوق  وم�شتقرة، وتكون خمرجاتها 
واأ�ييشيياف  للتعليم،  الييعيياملييييية  وامليي�ييشييتييويييات  الييعييمييل 
من  الييكييثييري  اإىل  تفتقر  احلييكييومييييية  امليييدار�يييس  اأن 
املنا�شب  ومن  احلديث،  التعليم  واأ�شاليب  التقنية 
ذكييير الآلييييييية، واليييركيييائيييز الأ�ييشييا�ييشييييية، واخلييطييط 
اللغة  مب�شتوى  للنهو�س  اليييوزارة  تنتهجها  التي 

الإجنليزية لدى الطالب.
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الييعييادييية  جل�شته  خيييالل  اليي�ييشييورى  جمل�س  وافيييق 
رئي�س  معايل  برئا�شة  عقدها  التي  ع�شرة  الثالثة 
بن  حممد  بيين  عبدالله  الييدكييتييور  ال�شيخ  املجل�س 
1٤3٤/5/26ه  الأحيييد  يييوم  ال�شيخ  اآل  اإبييراهيييييم 
يعنى  املعلومات  لأمييين  وطيينييي  مييركييز  اإنيي�ييشيياء  على 
بحماية البنية التحتية التقنية واملواقع الإلكرتونية 
من الخرتاق، وتكليف وزارة الت�شالت وتقنية 
العالقة  ذات  اجلييهييات  مييع  وبالتن�شيق  املعلومات 

اإن�شاء هذا املركز.
كما وافق املجل�س على مطالبة اجلهات احلكومية 
ي�شدرها  الييتييي  الرقمية  اليي�ييشييهييادات  با�شتخدام 
لييوزارة  التابع  الرقمي  للت�شديق  الوطني  املركز 

الت�شالت وتقنية املعلومات.
نظر  لييوجييهيية  املجل�س  ا�شتمع  اأن  بييعييد  ذليييك  جييياء 
ب�شاأن  املعلومات  وتقنية  والت�شالت  النقل  جلنة 
مييلييحييوظييات الأعييي�يييشييياء واآرائييييهييييم جتيييياه الييتييقييرييير 
املعلومات  وتقنية  التيي�ييشييالت  ليييوزارة  ال�شنوي 
للعام املايل 1٤32/1٤33هييي تالها رئي�س اللجنة 
جلنة  تو�شية  على  ال�شعدون  �شعدون  الييدكييتييور 
النقل والت�شالت وتقنية املعلومات، الذي اأو�شح 
الت�شالت  بهيئة  مناط  ال�شركات  متابعة  اأن دور 
وتقنية املعلومات، وهي جهاز حكومي م�شتقل ول 
يتبع للوزارة اإدارًيييا، واإمنا يراأ�س جمل�س اإدارته 
وقد  املعلومات،  وتقنية  الت�شالت  وزييير  معايل 
�شبق اأن اأ�شدر املجل�س القرار ذي الرقم 55/80 
والتاريخ 1٤27/11/13هي. ولتنفيذ هذا القرار، 
ال�شاملة  اخلدمة  �شيا�شة  وثيقة  الهيئة  اأعييدت  فقد 
وحق ال�شتخدام الأمثل، ووافقت عليها الوزارة، 
الوثيقة على �شروط و�شوابط تنفيذها،  وت�شتمل 
وخدمات الت�شالت التي يتم توفريها، واملناطق 

اجلغرافية التي يتم ن�شر تلك اخلدمات فيها.
واأ�شاف ال�شعدون اأن اخلطة الوطنية لالت�شالت 
وتقنية املعلومات تت�شمن )٤3( موؤ�شًرا، تتح�شل 
الييوزارة على قيمها من اجلهات احلكومية املعنية 
يف  �شنوي  ب�شكل  ن�شرها  ويتم  اخلييطيية،  بتنفيذ 
عن  وا�شحة  �شورة  تعطي  والتي  اخلطة،  تقرير 
املعلومات،  جمتمع  اإىل  التحول  يف  اخلطة  �شري 

وتعك�س مدى التطور يف هذا القطاع.
�شابًقا يف  كييان  الييييوزارة  موظفي  عييدد  اإن  وقيييال 
حدود )20.000( موظًفا، وعندما حتول موظفو 

ـــراق  ـــت ـــن االخ ـــع اإللـــكـــتـــرونـــيـــة م ـــواق ـــم ــتــقــنــيــة وال ــتــحــتــيــة ال ــة ال ــي ــن ــب ــة ال ــاي ــم ــح ــى ب ــن ــع ي

ــات ــوم ــل ــع ــم ــــشــــورى يـــوافـــق عــلــى إنـــشـــاء مـــركـــز وطـــنـــي ألمــــن ال ال

اإلييغيياء معظم  اليييوزارة اىل �شركة التيي�ييشييالت، مت 
اإىل  املييالييييية  وزارة  مييع  بالتن�شيق  الييوظييائييف  هييذه 
بني  ومييين  فييقييط،  وظيييييفيية   )515( اإىل  و�ييشييلييت  اأن 
�شاغرة  وظيييييفيية   )2٤3( تيييزال  ل  الييوظييائييف  هيييذه 
بعد  خا�شة  بييهييا،  الحييتييفيياظ  على  الييييوزارة  تعمل 
الوظيفي  والتدرج  للوزارة  اجلديد  الهيكل  اإقييرار 
ملن�شوبيها، ل�شيما اأن املوظفني من زمالئهم الذي 
انتقلوا اىل القطاع اخلا�س انتقلوا مبيزات كبرية.
تعر�س  اأن  منا�شبة  يييرى  ميين  هناك  اأن  واأو�ييشييح 
وكيلني  يت�شمن  الييذي  التنظيمي  الهيكل  اللجنة 
واليينييظيير يف مدى  الييييوزارة  مييع  ملناق�شته  لييلييوزييير 
مييالءمييتييه، واقيييييرتاح تييو�ييشييييية لييدعييم اليييييوزارة يف 
تطوير هيكلها التنظيمي واللجنة ترى منا�شبة هذا 

املقرتح و�شتتم مناق�شته يف اجتماع قادم.
الت�شالت  قطاع  تطور  اإن  اللجنة  رئي�س  وتابع 
ال�شيا�شات  نتيجة  اململكة  يف  املعلومات  وتقنية 
وخ�شخ�شته،  القطاع  هذا  يف  اتخاذها  مت  التي 
والييتييفييريييق بيييني ميينييظييم اخليييدمييية ومييقييدمييهييا فيييدور 
العام  وال�يييشيييراف  الت�شريع  يف  حمييدد  الييييوزارة 
على القطاع، اأما دور الهيئة فتم حتديده بالتنظيم 
و�شمان  والأ�شعار  اجلودة  ومراقبة  والرتخي�س 

املناف�شة ال�شريفة بني ال�شركات.
اأن�شاأت  اأنييهييا  تفيد  الييييوزارة  اأن  ال�شعدون  وزاد 
عن  منف�شل  مييبيينييى  يف  م�شتقاًل  نيي�ييشييائيييييًا  فييرعييًا 
املوظفات  ميين  عييدد  توظيف  ومت  الييييوزارة،  مبنى 
املر�شحات من قبل وزارة اخلدمة املدنية كما تعمل 
هناك عنا�شر ن�شائية يف مركز الت�شال الوطني 

للتعامالت الإلكرتونية احلكومية )اآمر(.

امليييالييييييية، وهيييييئيية  ميييع وزارة  تيي�ييشييارك  واليييييييوزارة 
الت�شالت وتقنية املعلومات؛ ومن خالل امليزانية 
لييلييتييحييول اإىل الييتييعييامييالت الإلييكييرتونييييية  الييوطيينييييية 
وزارة  لأي  الييالزم  التمويل  توفري  يف  احلكومية 
يف  يخ�شها  ما  وتنفيذ  التقنية  كفاءتها  رفييع  يف 

اخلطة الوطنية، وقد مت و�شع العديد من الربامج 
هذا  يف  قوية  �شناعة  لبناء  اخلطة  روؤييية  لتحقيق 
للدخل؛  الرئي�شة  امل�شادر  اأحييد  لت�شبح  القطاع، 
بن�شبة )3%( يف  التيي�ييشييالت  قييطيياع  اأ�ييشييهييم  وقييد 

الناجت املحلي الإجمايل.
وبني الدكتور ال�شعدون اأن تقرير الوزارة ا�شتمل 
والتي  امليي�ييشييروعييات؛  كييل  الإجنييياز يف  ن�شبة  على 
املواطنني مبا�شرة وقد مت  منها ما يالم�س حاجة 
ا�شتحداث نظام اآيًل ملتابعة م�شروعات اخلطة؛ مما 

مكنهم من اإعداد التقارير اإلكرتونًيا. 
)ي�ّشر(،  برنامج  طريق  وعيين  اليييوزارة،  تقوم  كما 
بييالييدعييم وامليي�ييشييورة مليي�ييشييروع )نييييور(؛ اليييذي يتبع 
لوزارة الرتبية والتعليم الذي يعمل نظامًا متكاماًل 
التدريب  قوافل  م�شروعي  اأمييا  مدار�شها.  لإدارة 
الرقمية  الييثييقييافيية واملييعييرفيية  ونيي�ييشيير  الإليييكيييرتوين، 
الييييييوزارة هيييي اجلييهيية املعنية  فيييياإن  املييجييتييمييع،  يف 
مع  بالتن�شيق  امل�شروعني  تنفيذ  ويتم  بتنفيذهما، 
وال�شوؤون  والداخلية،  والتعليم  الرتبية  وزارات 

الجتماعية. 
الطالب  ابتعاث  توؤيد  اللجنة  اإن  ال�شعدون  وقييال 
وقد  املعلوماتية،  اجلييرائييم  قييانييون  تخ�ش�س  يف 
ركزت اخلطة اخلم�شية الثانية لالت�شالت وتقنية 
الكثري من  املييعييلييومييات على هييذا اجلييانييب واأولييتييه 
الهتمام، ومن �شمن برامج اخلطة منح الأولوية 
لالبتعاث  ال�شريفني  احلرمني  خييادم  برنامج  يف 
تخ�ش�شات  يف  املاج�شتري  ل�شهادة  اخلييارجييي 
الييتييعييامييالت الإلييكييرتونييييية احلييكييومييييية والييتييجييارة 

الإلكرتونية واأمن املعلومات.
اجلرائم  مكافحة  نظام  بييوجييود  اللجنة  تفيد  كما 
املعلوماتية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/17( 
وتاريخ 1٤28/3/8ه، والذي مت اإعداده بناًء على 
للجوانب  ومالءمته  الدولية  التجارب  ا�شتعرا�س 
ال�شعودية  املحاكم  يف  تطبيقه  مت  وقد  ال�شرعية، 

يف عدد من احلالت. 
كما تفيد اأنه يف اإطار حتديد مهام هذا املركز عند 
اإن�شائه، فال �شك من اأنه �شيتم التن�شيق والتعاون 
فيييييهييا وزارة  الييعييالقيية مبييا  مييع كييل اجلييهييات ذات 
الت�شالت  و�شركات  النقد  وموؤ�ش�شة  الداخلية 

وغريها. 

ال���م���ج���ل���س ي����دع����و ال���ج���ه���ات 
الشهادات  الستخدام  الحكومية 
المركز  ع��ن  ال��ص��ادرة  الرقمية 

الوطني للتصديق الرقمي
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تنويه واعتذار
وقع خطاأ يف رقم قرار جمل�س الوزراء اخلا�س باملوافقة على الإ�شرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�شاد، املن�شور يف ال�شفحة »٤3« من عدد 
املجلة »1٤1« ل�شهر �شفر 1٤3٤، اإذ ورد برقم 165 وتاريخ 1٤32/5/28هي وال�شحيح هو القرار رقم  ٤3 يف 1/ 2/ 1٤28هي. اإذ اإن القرار رقم 165 

امل�شار اإليه خا�س مبوافقة جمل�س الوزراء على تنظيم الهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد.
وجملة ال�شورى اإذ تعتذر للهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد وللقراء الكرام على هذا اخلطاأ غري املق�شود، ي�شرها اأن تقدم ملحة عن الإ�شرتاتيجية وتنظيم الهيئة.   

حلماية  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  اأهيييداف  اأهييم  ميين 
النزاهة ومكافحة الف�شاد:

الف�شاد ب�شتى �شوره  النزاهة ومكافحة  - حماية 
ومظاهره.

- حت�شني املجتمع ال�شعودي �شد الف�شاد بالقيم 
الدينية والأخالقية والرتبوية.

بال�شلوك  التحلي  نحو  واملقيم  املييواطيين  توجيه   -
واحرتام الن�شو�س ال�شرعية والنظامية.

- حتقيق العدالة بني افراد املجتمع.
عن  اململكة  يف  الف�شاد  م�شكلة  ت�شخي�س  ويييتييم 

طريق ما يلي:
النزاهة  حلماية  وطنية  معلومات  قاعدة  تنظيم   -

ومكافحة الف�شاد.
بح�شب  املييعيينييييية  احلييكييومييييية  الأجييييهييييزة  قيييييييام   -
دورية  وتقارير  اإح�شاءات  باإعداد  اخت�شا�شها 
امل�شكلة  حجم  بيان  تت�شمن  الف�شاد  م�شكلة  عن 
وحتديد  املقرتحة  واحلييلييول  واأنييواعييه  واأ�شبابها، 
ال�شلبيات وال�شعوبات التي تواجه تطبيق الأنظمة 
ومكافحة  اليينييزاهيية  بحماية  املتعلقة  والإجيييييراءات 

الف�شاد.
-  دعييم واجييييراء الييدرا�ييشييات والييبييحييوث املتعمقة 

مبو�شوع حماية النزاهة ومكافحة الف�شاد.
البحث  للراغبني يف  املتوافرة  املعلومات  اإتاحة   -
والييدرا�ييشيية وحيييث اجلييهييات الأكييادميييييية ومييراكييز 
الييبييحييوث املييتييخيي�ييشيي�ييشيية عييلييى اإجييييييراء امليييزييييد من 

الدرا�شات والبحوث يف املجال نف�شه.
الأجهزة احلكومية  تقوم  الإ�شرتاتيجية  ومبوجب 
املعنية بحماية النزاهة ومكافحة الف�شاد مبمار�شة 
اخت�شا�شاتها، وتطبيق الأنظمة املتعلقة بذلك عن 

طريق ما ياأتي:
 - تيييزوييييد الأجييييهييييزة اليي�ييشييبييطييييية، واليييرقيييابييييييية، 
املييادييية،  بييالإمييكييانييات  والق�شائية،  والتحقيقية، 
والتقنية،  والييتييدريييب،  واخليييييربات،  والييبيي�ييشييرييية، 
من  لتمكينها  الكافية  احلديثة،  العلمية  والو�شائل 

اأداء مهماتها بفاعلية.
 - درا�شة اأنظمة الأجهزة املخت�شة بحماية النزاهة 
واإجراءاتها،  الإدارية  وهياكلها  الف�شاد  ومكافحة 
مييييع ميييراعييياتيييهيييا عييييييدم الزدواجييييييييييييييية وتيييينييييازع 
الخت�شا�س فيما بينها، ومنحها القدر الالزم من 

ال�شتقالل الإداري واملايل.
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اإلستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد

املييعيينييييية - بح�شب  الأجيييهيييزة احلييكييومييييية  قيييييام   -
اخت�شا�شها - باملراجعة الدورية لالأنظمة املتعلقة 
مبييكييافييحيية الييفيي�ييشيياد؛ لييتييحييديييد اليي�ييشييعييوبييات الييتييي 
واإبييداء  والييدرا�ييشيية،  التطبيق  لها من خييالل  تظهر 
املقرتحات لتذليل هذه ال�شعوبات، وكذلك لتطوير 
فيها  للنظر  املخت�شة  للجهة  ورفعها  الأنظمة  هذه 

وال�شتفادة يف ذلك مما ي�شتجد.
- تييطييوييير وتييقييومي الأنييظييميية الييرقييابييييية والإداريييييية 
تطبيقها  و�شهولة  و�شوحها  ل�شمان  واملييالييييية، 

وفعاليتها.
بها،  والتوعية  وت�شهيلها  الإجيييراءات،  تقلي�س   -
اإىل  تيييوؤدي  ل  بيييارزة، حتى  اأميياكيين  وو�شعها يف 

ال�شتثناءات غري النظامية.
للتاأكد من  باملراقبة واملتابعة؛  امل�شوؤولني  - وقيام 

�شالمة اإجراءات العمل ومطابقتها لالأنظمة.
التي  التنفيذية  الإدارات  امل�شوؤولني يف  - اختيار 
لها عالقة باجلمهور من ذوي الكفايات والتعامل 
احلييميييييد ميييع املييراجييعييني والييتيياأكيييييد عييلييى مييديييري 
املواطنني  مييعييامييالت  اإجيييييراءات  بيياإنييهيياء  الإدارات 
اأمييام  العقبات  ي�شعوا  ل  حتى  املوظفني  ومراقبة 

تلك املعامالت.
كان  مهما  م�شوؤول  لكل  امل�شاءلة  مببداأ  العمل   -

موقعه، وفقًا لالأنظمة.
- تعزيز جهود الأجهزة ال�شبطية املتعلقة مبكافحة 

الف�شاد.
بالر�شوم  اخلا�شة  التعليمات  و�شوح  �شمان   -

وامل�شتحقات والغرامات وت�شديدها.
والعمل مببداأ  الف�شاد،  ق�شايا  البت يف  �شرعة   -
من  وم�شاحلهم  حقوقهم  ت�شار  مليين  التعوي�س 
جراء الف�شاد بعد ثبوت ذلك بحكم ق�شائي نهائي 
املدعي  ميين  بطلب  ون�شرها  املخت�شة،  اجلهة  ميين 

العام وموافقة ناظر الق�شية.
داخل  وتعزيزه  »ال�شفافية«  الو�شوح  مبداأ  اإقرار 

موؤ�ش�شات الدولة عن طريق ما ياأتي:
الو�شوح  بييياأن  الييدوليية  ميي�ييشييوؤويل  على  التاأكيد   -

و�شيلة فاعلة للوقاية من الف�شاد.
بها،  والييتييوعييييية  الإداريييييية  الإجييييييراءات  ت�شهيل   -
اإل  ال�شرية  اإىل  اللجوء  للراغبني، وعدم  واإتاحتها 
فيما يتعلق باملعلومات التي مت�س ال�شيادة والأمن 

الوطني.

- و�شع نظام حلماية املال العام.
احلكومة  م�شرتيات  عقود  اإجييييراءات  تو�شيح   -
واملوؤ�ش�شات العامة وال�شركات امل�شاهمة، واإعطاء 
الإعييالم  وو�شائل  املدنية  واملوؤ�ش�شات  اجلمهور 

حق الطالع عليها ونقدها.
- كفالة حرية تداول املعلومات عن �شوؤون الف�شاد 

بني عامة اجلمهور وو�شائل الإعالم.
موؤ�ش�شات  م�شاركة  على  الإ�شرتاتيجية  ون�شت 
املييجييتييمييع املييييدين يف حييميياييية اليينييزاهيية ومييكييافييحيية 
املوؤ�ش�شات  هذه  من�شوبي  بع�س  باإ�شراك  الف�شاد 
املقرتحة،  الف�شاد  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  يف 
اخت�شا�شها«  »ح�شب  املوؤ�ش�شات  هذه  واإ�شراك 
لديها من  مييا  واإبييييداء  الف�شاد  ظيياهييرة  يف درا�ييشيية 

مرئيات ومقرتحات متكن من احلد منه.
وحيييث الييهيييييئييات املييهيينييييية والأكيييادميييييييية كييالأطييبيياء 
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اإبيييداء  على  واملحا�شبني  واملهند�شني  واملييحييامييني 
مييرئييييياتييهييم حييييول الأنيييظيييمييية »اليييرقيييابييييييية واملييالييييية 
تطويرها  حيال  مقرتحاتهم  وتييقييدمي  والإدارييييية« 

وحتديثها.
وال�شناعية  الييتييجييارييية  الييغييرف  حييث  جييانييب  اإىل 
الأعمال  لتوعية رجييال  اإعييداد خطط وبرامج  على 
والييتييجييار مبييخيياطيير الييفيي�ييشيياد واأ�ييشييبييابييه واآثييييياره، 
واإي�شاح مرئياتهم حيال الأنظمة املالية والتجارية.

اجلمهور  توعية  على  الإ�شرتاتيجية  ن�شت  كما 
وتعزيز ال�شلوك الأخالقي عن طريق تنمية الوازع 
عن  الف�شاد  وحماربة  النزاهة  على  للحث  الديني 
طريق و�شائل الإعالم املختلفة، وخطباء امل�شاجد 
واإعداد  وغريها،  التعليمية  واملوؤ�ش�شات  والعلماء 
الف�شاد،  وبييياء  ميين  حتييذر  وطنية  توعية  حييمييالت 
الن�سء  تييربييييية  الأ�يييشيييرة يف  دور  عييلييى  والييتيياأكيييييد 
ودورها الأ�شا�شي يف بناء جمتمع م�شلم مناه�س 

لأعمال الف�شاد.
و�شع  على  التعليمية  املوؤ�ش�شات  حث  جانب  اإىل 
واجلييامييعييي،  الييعييام  التعليم  ميينيياهييج  مييفييردات يف 
والقيام بتنفيذ برامج توعية تثقيفية ب�شفة دورية 

الف�شاد  ومكافحة  والأميييانييية  اليينييزاهيية  حماية  عيين 
واإ�شاءة الأمانة.

كما حثت املواطن واملقيم على التعاون مع اجلهات 
جرائم  عيين  والإبييييالغ  الييفيي�ييشيياد،  مبكافحة  املعنية 

الف�شاد ومرتكبيها.

تنظيم الهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد:

�ييشييدر عييين جمييليي�ييس الييييييوزراء اليييقيييرار رقيييم 165 
على  باملوافقة  القا�شي  1٤32/5/28هيييي  وتاريخ 
بال�شيغة  الف�شاد،  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  تنظيم 
املرفقة بالقرار. وتهدف الهيئة اإىل حماية النزاهة، 
املايل  الف�شاد  ومكافحة  ال�شفافية  مبداأ  وتعزيز 
واأ�شاليبه،  ومييظيياهييره  �ييشييوره  ب�شتى  والإداري 
ما  الخت�شا�شات  من  ذلييك  �شبيل  يف  ومتييار�ييس 

يلي متثياًل ل ح�شرًا:
املتعلقة  والتعليمات  الأواميييير  تنفيذ  متابعة   -1
بيياليي�ييشيياأن الييعييام وميي�ييشييالييح املييواطيينييني مبييا ي�شمن 

اللتزام بها.
بال�شاأن  املتعلقة  والتعليمات  الأواميير  تنفيذ  متابعة 

العام وم�شالح املواطنني مبا ي�شمن اللتزام بها.
 2 - حتري عن اأوجه الف�شاد املايل والإداري يف 
الت�شغيل وال�شيانة  العامة وعقود  الأ�شغال  عقود 
وغريها من العقود املتعلقة بال�شاأن العام وم�شالح 
باخت�شا�شات  امل�شمولة  اجلييهييات  يف  املييواطيينييني 

الهيئة.
اجلمهور  مع  مبا�شرة  ات�شال  قنوات  توفري   -3  

على  منطوية  بت�شرفات  املتعلقة  بالغاتهم  لتلقي 
ف�شاد، والتحقق من �شحتها واتخاذ ما يلزم يف 
التنظيم  لهذا  التنفيذية  اللوائح  وحتييدد  �شاأنها، 

الآلية وال�شوابط الالزمة لذلك.
 ٤-  اإحالة املخالفات والتجاوزات املتعلقة بالف�شاد 
اجلييهييات  اإىل  اكييتيي�ييشييافييهييا  عيينييد  والإداري  املييييايل 

الرقابية اأو جهات التحقيق بح�شب الأحوال.
الناجتة   5- متابعة ا�شرتداد الأمييوال والعائدات 

من جرائم الف�شاد مع اجلهات املخت�شة.
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اأكيييدت جلنة الإ�ييشييكييان واملييييياه واخلييدمييات العامة 
والقروية  البلدية  ال�شوؤون  وزارة  تقوم  اأن  اأهمية 
العامة  وال�شاحات  احلدائق  كفاءة  كفاية  بتقومي 
اإليييزام  يف  الإ�يييشيييراع  على  و�ييشييددت  وحت�شينها، 
املييبيياين يف خمتلف  الييعييزل احليييراري يف  تطبيق 
رخ�شة  متطلبات  من  ذلييك  وجعل  اململكة  مناطق 

البناء.
الكرمي  ال�شامي  الأميير  تفعيل  ب�شرعة  طالبت  كما 
1٤27/2/17هييييييييي  وتيييارييييخ  ب  م   /1181 رقيييم 
الأرا�ييشييي  لتوزيع  و�شفاف  عييادل  نظام  بيياقييرتاح 
امللحة  العييتييبييار احلييياجييية  يييياأخيييذ يف  احلييكييومييييية 

للمواطنني الذين ل ميلكون م�شكنًا.
جاء ذلك يف تو�شيات اللجنة بعد درا�شتها التقرير 
للعام  والقروية  البلدية  ال�شوؤون  لييوزارة  ال�شنوي 
الييذي تاله رئي�س اللجنة  املييايل 1٤3٤/1٤33هيييي 
العادية  اجلل�شة  خييالل  النقادي  حممد  املهند�س 
يوم  ال�شورى  جمل�س  عقدها  التي  ع�شرة  الرابعة 
رئي�س  معايل  برئا�شة  1٤3٤/5/27هيييييي  الثيينييني 
بن  حممد  بيين  عبدالله  الييدكييتييور  ال�شيخ  املجل�س 

اإبراهيم اآل ال�شيخ.

وبداأت مالحظات الأع�شاء على التقرير بالت�شاوؤل 
الييواردة يف  للمقرتحات  اللجنة  تفادي  �شبب  عن 
التقرير عند �شوغها للتو�شية عن ما هو املق�شود 
بالتو�شية  يتعلق  فما  "كفاية" و"كفاءة"؟  بكلمة: 
حالًيا  مطبق  احلراري  العزل  اأن  جند  "الثانية"؛ 
التو�شية  يخ�س  مييا  اأميييا  احلييديييثيية،  املييينيييازل  يف 
"عادل" الواردة يف  كلمة:  تعني  "الثالثة" فماذا 
التو�شية؟ وملاذا مل تكن مبنية على م�شتوى دخل 

العائلة، وعدد اأفرادها وم�شتوى اأعمارهم؟
يف  امل�شتهلك  توعية  يجب  الأعيي�ييشيياء  اأحيييد  وقيييال 
امل�شتخدم وجتنب  احلييراري  العازل  نوع  اختيار 
اليييعيييوازل الييتييي تيي�ييشييدر اليييغيييازات اليي�ييشيياميية، وميين 
يعتمد  الذي  احلييراري  العازل  ا�شتخدام  املنا�شب 
بالأ�شاليب  الأخيييذ  وكييذلييك  "النانو"،  تقنية  على 
القدمية واملبتكرة يف بناء املباين مبا يتنا�شب مع 

بيئتنا يف اململكة.

دور المجالس البلدية قاصر وال بد من اإلسراع في إقرار نظامها الجديد

تقرير الشؤون البلدية.. الوزارة مطالبة بإنشاء مدن جديدة 

تسمى مدن الضواحي

تو�شياتها  يف  الييلييجيينيية  جتيياهييل  الييعيي�ييشييو  وانييتييقييد 
يف  دورهيييا  وتفعيل  الن�شائي  العن�شر  لتوظيف 

الأجهزة البلدية.
وقال اإنه يح�شن اإعادة �شياغة التو�شية "الثانية" 
البلدية  اليي�ييشييوؤون  وزارة  "على  الآتييييي:  بالن�س 
والقدرات  الكفاءات  بناء  يف  الإ�ييشييراع  والقروية 
ليي�ييشييمييان تطبيق  واليييبيييليييدييييات؛  الأميييييانيييييات  لييييدى 
احلرارية  والكفاءة  احليييراري  العزل  ا�شرتاطات 
اأن يف ذلك  �شليمة"، ل�شيما  املباين ب�شورة  يف 
تطبيًقا حقيقًيا ب�شورة �شحيحة واأن نحافظ على 
ال�شتثمارات واأموال النا�س من الهدر دون فائدة.
بتوقيع مذكرة  الييوزارة  قيام  الأع�شاء  اأحد  وثمن 
الإعاقة،  لأبحاث  �شلمان  الأمييري  مركز  مع  تفاهم 
الييو�ييشييول  بييرنييامييج  لتطبيق  �شبيل  اأنييييه  ل�ييشيييييمييا 
ال�شامل يف مناطق اململكة املختلفة لتذليل ال�شعاب 
وت�شهيل احلركة لأكرب عدد من اأفراد املجتمع مبن 

فيهم ذوي الإعاقة.
التي  الآليات  يت�شمن  التقرير مل  اأن  اأ�شاف  لكنه 
اأعدتها الوزارة اأو الن�شاطات واجلهود التي قامت 
بها لتفعيل الدليل الإر�شادي املذكور يف التقرير 
ال�ييشييرتاطييات  عييلييى  امل�شتمل  الييو�ييشييول؛  ملييعييايييري 
مهياأة  مبنية  بيئات  لتحقيق  اليي�ييشييرورييية  الفنية 
للجميع، ل�شيما اأن الدليل الإر�شادي جاء وا�شًحا 

و�شاماًل.
كما مل ي�شر التقرير اإىل مدى التن�شيق والتعاون 
ومنظمات  والقروية  البلدية  ال�شوؤون  وزارة  بني 
اأنها  ل�شيما  املييدين،  املجتمع  وجمعيات  وهيئات 
البلدي ل�شالح  العمل  تلعب دوًرا مهًما يف جمال 

فئات املجتمع.
احلوافز  اإيييجيياد  يح�شن  اأنييه  الأع�شاء  اأحييد  وقييال 
اخلا�س،  القطاع  اإىل  املوظفني  ت�شرب  ملواجهة 
على  للمحافظة  و�شروري  اأمر حتمي  اأنه  ل�شيما 

املوظف.
الفئة  ذات  املحافظات  بلديات  ربييط  يح�شن  كما 
مبا�شرة،  والقروية  البلدية  ال�شوؤون  بييوزارة  )اأ( 
اأمناء املدن؛ ومن ثم �شيوؤدي  خلف�س الأعباء عن 

اإىل رفع كفاءة البلديات الفرعية.
اأرا�ييسٍ  تخ�شي�س  اأهمية  على  اآخيير  ع�شو  واأكييد 
واملراكز  املييدين،  والييدفيياع  رط،  وال�شُّ للمدار�س، 
تطالب  التي  التخطيطية  الن�شب  �شمن  ال�شحية، 
تقدر  البلدية والقروية؛ حيث  ال�شوؤون  بها وزارة 

بييي)33%( من املخططات.

ولحييييظ عيي�ييشييو اآخيييير وجييييود عيييدد ميين الأ�يييشيييواق 
الع�شوائية اأمام امل�شاجد، ومعظم من يقوم بالبيع 
يعر�س  ما  ومعظم  الأجنبية،  العمالة  من  هم  فيها 
فيها �شلع غذائية، والأ�شعار املعرو�شة يف الغالب 
تتعر�س  ال�شلع  وهييذه  ال�شوق،  اأ�شعار  ميين  اأقييل 
لأ�شعة ال�شم�س والغبار، وت�شاءل عن دور الوزارة 
يف معاجلة تنامي هذه الأ�شواق الع�شوائية؟ وهل 
الداخلية  وزارة  مييع  والأميييانيييات  الييييوزارة  تن�شق 
ملعاجلة انت�شار الأ�شواق الع�شوائية يف ال�شوارع 
العامة واأمام امل�شاجد؛ التي متثل حتدًيا و�شرًرا 

على �شالمة الفرد واملجتمع؟

بعدم  والقروية  البلدية  ال�شوؤون  وزارة  وطالب     
املخططات  اإن�شاء  الكربى يف  املييدن  على  الرتكيز 
مدن  ت�شمى  مييدن جديدة  اإن�شاء  واإمنييا  اجلييديييدة، 

ن��ظ��ام ال��ب��ل��دي��ات ي��ح��ت��اج إل��ى 
للتغيرات  اس��ت��ج��اب��ة  ال��ت��ح��دي��ث 

االقتصادية واالجتماعية

التدهور  ع��ن  مسؤولة  ال���وزارة 
في  االستمرار  بقرارها  البيئي 

التراخيص للمحالت الصغيرة
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ال�شواحي، اأو مدن التوابع، ل�شيما اأنه �شيوؤدي 
على  والعمراين  ال�شكاين  ال�شغط  تخفي�س  اإىل 

املدن الكبرية.

وقال اأحد الأع�شاء اإنه يف بند الدرا�شات اأ�شارت 
الوزارة �شمن املبالغ املعتمدة يف ميزانية الوزارة 
اإىل تخ�شي�س ما قدره )1.8( مليار ريال ما ميثل 
ن�شبة )8.6 %( من اإجمايل امليزانية املعتمدة للعام 
املايل 1٤33/1٤32هي اإىل بند الدرا�شات؛ اإل اأن 
الوزارة رغم هذا املبلغ الكبري ت�شري يف املعوقات 
بالدرا�شات،  املالية اخلا�شة  املخ�ش�شات  قلة  اإىل 
والأمر الذي ي�شكل حمل قلق كبري هو اأن الوزارة 
تواجهها  الييتييي  املييعييوقييات  �شمن  ميين  اأن  ذكيييرت 
ذلك  واأرجعت  الدرا�شات؛  من  ال�شتفادة  �شعف 
العقود  تر�شية  يتطلب  الذي  امل�شرتيات  نظام  اإىل 
تر�شية  اأن  نييعييرف  اأنيينييا  اإل  الييعييطيياءات؛  اأقيييل  على 
العطاءات،  اأقل  الأوىل:  بجزئيتني:  ترتبط  العقود 
للخدمة  املالئم  الت�شنيف  يف  يتمثل  اآخيير  جانب 
املطلوبة، وهذا الت�شنيف هو ما تقوم به الوزارة 
تقريرها يف  الييوزارة �شمن  اأدرجته  وما  نف�شها، 
قيامها بت�شنيف املكاتب ال�شت�شارية، فقد يكون 
الييوزارة نف�شها،  الت�شنيف الذي تعده  اخللل يف 

وهو اأمر ي�شتحق من اللجنة مناق�شة هذا الأمر مع 
درا�شات  املبلغ يف  هييذا  يو�شع  ل  اليييوزارة حتى 
كما  منها  ال�شتفادة  يتم  ل  حميييدودة  فييائييدة  ذات 

اأفادت الوزارة بذلك.
اأن الييوزارة ذكرت �شمن  ونبه اأحد الأع�شاء اإىل 
املقاولني  بت�شنيف  القيام  واإجنييازاتييهييا  تقريرها 
لتنفيذ  الفنية، واملالية، والإدارييية  ح�شب قدراتهم 
امل�شروعات احلكومية، وحتديد جمالت ودرجات 
موحدة  اأ�ييشيي�ييس  وو�ييشييع  وتييطييويييرهييا،  الت�شنيف 
للتقومي، كما اأ�شارت الوزارة يف جانب املعوقات 
مقاولني  اإىل  اليييوزارة  م�شروعات  اإ�شناد  اأن  اإىل 
هييذه  تييعييرث  اإىل  اأدى  تنفيذها  عييلييى  قييادرييين  غييري 
عييطيياًء!!  الأقيييل  على  تر�شيتها  بحجة  امل�شروعات 
العطاءات  تر�شية  تتم  اأن  املفرت�س  من  اإنييه  وقييال 
على املقاولني ذوي الت�شنيف املالئم؛ وت�شاءل ما 
اإذا كان اخللل يف الت�شنيف الذي تقوم باإعداده 
يف  راأيها  بيياإبييداء  اللجنة  مطالبًا  نف�شها؟  اليييوزارة 

ذلك.

ال�شابق  الييتييقييرييير  يف  اأنيييه  اآخييير  ع�شو  واأ�يييشييياف 
ليييليييوزارة لييلييعييام امليييايل 1٤32/1٤31هييييييييي اأثيييارت 
املييروري  الزدحيييام  م�شكلة  املندوبني  مييع  اللجنة 

على الطرق الرئي�شة التي تنتج عن كرثة تراخي�س 
املحالت التجارية، وكان رد املندوبني من الوزارة 
على  قيوًدا  ت�شع  ول  حييرة  ال�شوق  اأن  وقتها  يف 
الرتاخي�س، ون�شتغرب اأن الوزارة مل يكن يعنيها 
هذا  وهنا يف  الرتاخي�س؛  لهذه  ال�شلبية  التبعات 
التقرير ت�شري الوزارة يف معوقات ال�شحة العامة 
النت�شار  اإىل  املدن  يف  البيئي  والتدهور  والبيئة 
الييكييبييري لييلييمييحييالت اليي�ييشييغييرية؛ األييييي�ييشييت الييييوزارة 
بقرارها  البيئي  التدهور  هييذا  عن  امل�شوؤولة  هي 
على  وهييل  الييرتاخييييي�ييس؛  اإعييطيياء  يف  بال�شتمرار 
ال�شياق نف�شه ميكن قيا�س اأن الكثري من املعوقات 

التي تعاين منها الوزارة هي نتيجة قراراتها؟
ال�شنوي  التقرير  اإغفال  الأع�شاء  اأحد  وا�شتغرب 
والييقييروييية،  الييريييفييييية  التنمية  مييو�ييشييوع  ليييليييوزارة 
مييبييداأ  لتحقيق  مييهييم  املييو�ييشييوع  هيييذا  اأن  ل�ييشيييييمييا 
مناطق  خمتلف  بييني  التنمية  بييرامييج  يف  الييتييوازن 

اململكة.
كييمييا تيي�ييشيياءل اأحيييد الأعيي�ييشيياء عيين نييظييام البلديات 
الذي �شدر يف عام 13٩7هي وحاجته اإىل تطوير 
وحتديث، نظًرا للتغريات يف الظروف القت�شادية، 

والجتماعية خالل ال�شنوات املا�شية.
عن  قا�شرة  تييزال  مييا  البلدية  املجال�س  اأن  وراأى 
القيام بالدور املطلوب منها وم�شددًا على �شرورة 
الإ�شراع يف اإقرار نظام املجال�س البلدية اجلديد، 
واأ�شمل مع  اأكرب  اأنه �شيعطى �شالحيات  ل�شيما 
ربط املجال�س البلدية بعد حتويلها اإىل وكالة ل�شمو 

وزير ال�شوؤون البلدية والقروية.

تمثل  ال��ع��ش��وائ��ي��ة  األس�����واق 
الفرد  سالمة  على  وض��رًرا  تحدًيا 

والمجتمع

)أ(  ال��م��ح��اف��ظ��ات  ب��ل��دي��ات  رب���ط 
بالوزارة يخفض األعباء عن أمناء 

المدن
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العادية  جل�شته  خييالل  اليي�ييشييورى  جمل�س  ناق�س 
الثامنة التي عقدها برئا�شة معايل رئي�س املجل�س 
اآل  اإبراهيم  بن  الدكتور عبدالله بن حممد  ال�شيخ 
ال�شيخ تقرير جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية ب�شاأن 
التقريرين ال�شنويني لوزارة اخلدمة املدنية للعامني 
املاليني 1٤32/1٤31هي - 1٤33/1٤32هي الذي 
الدكتور حممد  اللجنة  املجل�س رئي�س  تاله ع�شو 

اآل ناجي. 

حماور  ثالثة  اأبييرز  تقريرها  يف  اللجنة  وتناولت 
مناق�شتها مع  والييتييي متييت  اليييييوزارة  اأعييمييال  ميين 
مناق�شة  اإبيييان  ا�شت�شافتهم  م�شوؤوليها  ميين  عييدد 
الييتييقييرييير حيييييث ركيييزت الييلييجيينيية يف الييتييقييرييير على 
الت�شنيف والتحوير  الوزارة يف جمالت  اأن�شطة 
والييتييدريييب  والت�شجيل  والييتييوظيييييف  والييرت�ييشيييييح 
�شاأن  الييوزارة يف  اأعمال  تناولت  كما  والبتعاث، 
الوظائف والتوظيف يف اجلهات احلكومية، ويف 
بها  تقوم  التي  الييوزارة  وبرامج  �شاأن م�شروعات 

حاليًا. 

بع�س  تنفيذ  يف  تيياأخيير  ثمة  اأن  اللجنة  ولحييظييت 
امليي�ييشييروعييات واليييرباميييج يف اليييييييوزارة، واأكييييدت 
تلك  متابعة  اأهييمييييية  على  للمجل�س  تو�شيتها  يف 
�شت�شهم يف دعم  والييتييي  والييربامييج  امليي�ييشييروعييات 
على  بالتاأكيد  اللجنة  اأو�ييشييت  كما  اليييوزارة،  اأداء 
الإ�يييشيييراع يف  بيي�ييشييرورة  للمجل�س  �ييشييابييق  قيييرار 
قيام  �شياق  �شمن  املدنية  اخلييدميية  نظام  حتديث 
اجلهات احلكومية بتطوير اأنظمتها مبا يتالءم مع 

املتغريات وامل�شتجدات. 
اأن عدد  الرغم من  اأنه على  الأع�شاء  اأحد  ولحظ 
اأن  اإل  موظف  مليون  عن  زاد  قد  الدولة  موظفي 
خييدمييات الييييوزارة ل زاليييت اأقيييل ممييا هييو مفرت�س 
الوظائف  عيين  الإعيييالن  عيين  فتتاأخر  بييه،  تقوم  اأن 
�شغلها  يييحييول دون  طييويييليية مميييا  مليييدة  اليي�ييشيياغييرة 

لزيادة  الفاعلة  اإلجــراءات  باتخاذ  مطالبة 
إنتاجية الموظف الحكومي

بال�شعوديني.
واأ�شاف اآخر: ل زالت الوزارة تعمل ببطء �شديد 
يف تطوير اأداء موظفي الدولة، فاملوظف ل بد اأن 
يعمل مدة اأربع �شنوات حتى يح�شل على الرتقية، 
اأ�شهم ذلك يف  املبدعون وغريهم؛ مما  فيت�شاوى 
التاأثري ال�شلبي على تطوير اأداء موظفي احلكومة.
املوظفني -ذوي  اإن بع�س  اأخييرى  نقطة  وقييال يف 
لكن  ترقيات،  على  يح�شلون  ال�شغرية-  املراتب 
فكيف  رييال  مئة  تتجاوز  ل  رواتبهم  يف  الزيادة 
بعيًدا عن مكان �شكنه ويف منطقة  ُيرقى املوظف 

نائية والزيادة يف راتبه ل تتجاوز املئة رييال؟
التي  اخلييدميية  نهاية  مييكييافيياأة  عيين  وتيي�ييشيياءل ع�شو 
فاملتقاعدون من موظفي  مازالت م�شكلة بال حل، 
الدولة اخلا�شعني لنظام اخلدمة املدنية قد يعانون 
من الفاقة بعد نهاية خدمتهم ول يتم منحهم �شوى 
بع�س  اأن  اإىل  م�شريًا  �شهرين،  اأو  �شهر  راتيييب 
الدول �شبقتنا يف منح موظفيها املتقاعدين مكافاأة 

نهاية اخلدمة.
كما اأ�شار اإىل اأن موظفي املراتب املتدنية يعملون 
موظفي  جند  بينما  تطوير،  دون  طويلة  �شنوات 
املوؤ�ش�شات وال�شركات قد يبداأون بوظائف متدنية 
تنتهي بوظائف عالية؛ مثل موظفي �شركتي �شابك 

واأرامكو.
يفتقدون  الدولة  موظفي  اإن  الأع�شاء  اأحييد  وقييال 
جند  بينما  ال�شكن،  وبييدل  ال�شحي  التاأمني  اإىل 
تاأميًنا  موظفيها  متنح  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  اأن 
ال�شكن.  بييدل  اإىل  اإ�شافة  ولأ�شرهم  لهم  �شحًيا 
النظر يف  اإعييييادة  املييدنييييية  وطييالييب وزارة اخلييدميية 

مهماتها وتطويرها.
واأ�شاف ع�شو اآخر طلبت الوزارة منحها �شالحية 
يف  ال�شعوديني  بغري  امل�شغولة  الييوظييائييف  �شغل 
املوؤ�ش�شات احلكومية كافة وفق خطة متفق عليها، 
ويف الوقت نف�شه جند وظائف �شاغرة يف الوزارة 
نف�شها بلغت مئتني وواحد وت�شعني وظيفة �شاغرة.
وتطرق اأحد الأع�شاء اإىل عدد الوظائف ال�شاغرة 
يف بع�س اجلهات احلكومية، فقد بلغت الوظائف 
وظيفة،  األييف  و�شبعني  خم�س  من  اأكييرث  ال�شاغرة 
عمل  عن  تبحث  كفاءات  هناك  نف�شه  الوقت  ويف 

اللجنة مقرتح  اأن تتبنى  ول يجدون. لذا، يح�شن 
الوزارة بت�شكيل فريق عمل من اجلهات احلكومية 
املتقاعدين،  ميين  كييبييرية  اأعييييداد  فيها  يعمل  الييتييي 
والتن�شيق مع الوزارة لو�شع خطة لالإحالل، كما 
ينبغي اأن توؤكد التو�شية على الربط بني خمرجات 

التعليم وحاجة �شوق العمل.
الييوزارة يف  اإليه  اأ�شارت  اإىل ما  اآخر  ونبه ع�شو 
اأنييهييا تعاين ميين عييدم جتيياوب بع�س  تقريرها ميين 
التي  الرقابية  امللحوظات  مع  احلكومية  اجلهات 
تطبيق  يف  الييتييجيياوزات  بيي�ييشيياأن  اليييييوزارة  تبديها 
هذا  يف  اليييوزارة  اأوردت  وقييد  واللوائح،  الأنظمة 
تقوم  اأن  اليييييوزارة  ت�شتبعد  "ل  عييبييارة:  اليي�ييشيياأن 
املخالفات".  بتلك  والتحقيق  الرقابة  هيئة  باإحاطة 

ومتنى من اللجنة تو�شيح هذه العبارة.
وتيي�ييشيياء اأحييييد الأعييي�يييشييياء عييين عيييدم وجييييود امليييربر 
الييوجيييييه لييعييدم الإ�ييشييغييال الييوظييائييف اليي�ييشيياغييرة يف 
بع�س اجلهات احلكومي، وقال لو كانت الأجهزة 
احلكومية يف حاجة اإىل تلك الوظائف لأ�شغلتها، 
ل�شيما اأن بع�س الدرا�شات ت�شري اإىل اأن اإنتاجية 
ولو  منخف�شة،  احلكومي  القطاع  يف  املوظفني 
الإنتاجية  لنخف�شت  جييدد  موظفني  اإ�شافة  متت 

اأكرث.

المدنية  للخدمة  الحالي  النظام 
أداء  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  س��ل��ب��ًا  أث����ر 

موظفي الحكومة

 75 عن  تتحدث  المدنية  الخدمة 
ألف وظيفة شاغرة بينما يعاني 

الشباب من البطالة!

نهاية  إج�����ازة  بتغيير  اق���ت���راح 
األسبوع من الخميس والجمعة 

إلى الجمعة والسبت
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القطاع  يف  الييتييوظيييييف  يخ�شع  اأن  اأهييمييييية  واأكييييد 
ملجرد  ولي�س  العمل  حليياجيية  التعيني  احلييكييومييي  

املدنية  اخلدمة  وزارة  تتخذ  اأن  وراأى  التوظيف، 
يف  العاملني  اإنتاجية  لييزيييادة  الفاعلة  الإجييييراءات 
الييقييطيياع احلييكييومييي؛ مييين خيييالل اإييييجييياد ارتييبيياط 
يف  النظر  تعيد  واأن  والأداء،  الأجيييور  بييني  اأوثيييق 
الرت�شيح للوظائف، واأن تكون املفا�شلة عن طريق 

اختبارات تعقد لهذا الغر�س.
يتوجب على  اإذا كان  الأع�شاء عما  اأحد  وت�شاءل 
القطاع احلكومي ل�شتيعاب خريجي )2٤( جامعة 
األف   )150( ونحو  اأهلية،  كلية  و)٤0(  حكومية، 
ظل  يف  �شيما  ل  حيياجيية  دومنيييا  ومبتعثة،  مبتعث 

وجود اأكرث من )8( ماليني وافد يف اململكة.
القطاع  يف  الإنتاجية  م�شاألة  تكون  اأن  واقيييرتح 
احلكومي بنًدا ثابًتا على جدول اأعمال جميع جلان 

املجل�س عند مناق�شتها تقارير اجلهات احلكومية، 
احليياجيية  امليييدنييييييية  اخليييدمييية  وزارة  تيييدر�يييس  واأن 
العاملة،  القوى  من  احلكومية  للجهات  امل�شتقبلية 
اخلريجني  ا�شتيعاب  العمل  وزارة  تييدر�ييس  واأن 
واخلريجات يف القطاع اخلا�س، واإيجاد احللول 
اخلدمة  وزارة  تييقييدم  اأن  يح�شن  كما  املنا�شبة، 
اإنتاجية موظفي  التغري يف  املدنية موؤ�شرات ملدى 

الدولة �شمن تقريرها ال�شنوي املرفوع للمجل�س.
ولحيييظ اأحيييد الأعيي�ييشيياء عييدم وجيييود خطة �شاملة 
لل�شعودة يف الأجهزة احلكومية، كما لحظ اخللل 
جتاوب  عييدم  وكذلك  والطلب،  العر�س  نظام  يف 
الأجهزة احلكومي يف تطبيق اأنظمة اخلدمة املدنية 
ت�شتمع  اأن  اأهمية  مييوؤكييًدا  الييييوزارة.  وتوجيهات 
اللجنة لآراء مندوبي الوزارة، والوزارات الأخرى 
املعنية، واأ�شباب عدم جتاوبها مع الأنظمة للخروج 
بتو�شيات تدعم الوزارة يف م�شريتها، واأن تزود 
بها  قامت  التي  الدرا�شات  بنتائج  املجل�س  اللجنة 
وزارة اخلدمة املدنية يف جمال الأنظمة واللوائح، 
الوظيفي،  الأداء  وتقومي  والييبييدلت،  والييرواتييب، 

ل�شيما اأن ذلك ي�شب يف �شلب عمل الوزارة.
ويف جانب اآخر اقرتح اأحد الأع�شاء تغيري اإجازة 
اإىل  واجلمعة  اخلمي�س  يومي  من  الأ�شبوع  نهاية 

يومي اجلمعة وال�شبت، و�شاق عددًا من املربرات 
اأن اململكة منذ  اأنها تدعم مقرتحه منها  التي راأى 
تاأ�شي�س الإدارة العامة فيها كانت تعمل �شتة اأيام 
يف الأ�شبوع؛ من ال�شبت اإىل اخلمي�س بواقع �شت 
�شاعات يومًيا، ويف عهد امللك خالد - رحمه الله- 
قييراًرا  الإداري  لالإ�شالح  العليا  اللجنة  اتييخييذت 
بتغيري الدوام واإ�شافة اخلمي�س اإىل اإجازة نهاية 
الأ�شبوع، ومن ثم زيادة عدد �شاعات العمل، لكن 
اأغييلييب دول  اأنيينييا نخالف  الييزميين وجييدنييا  مييع تغري 
يف  معها  نت�شارك  الييتييي  اليييدول  ل�شيما  الييعييامل، 
العالقات القت�شادية، نخالفهم باأربعة اأيام، يومان 
ل نعمل نحن فيها ويومان هم ل يعملون فيها، مما 
جييًدا.  كبرية  اقت�شادية  فوائد  اململكة  على  يفوت 
الذي  العامل  يف  الوحيد  البلد  اأ�شبحنا  اأننا  كما 
الدول  فجميع  واجلمعة،  اخلمي�س  اإجازته  تكون 
امليييجييياورة واليييييدول الييعييربييييية والإ�ييشييالمييييية غييريت 
ي�شتوجب  ممييا  واليي�ييشييبييت؛  اجلمعة  اإىل  اإجييازتييهييا 
وقييدم  الأ�ييشييبييوع،  نهاية  اإجيييازة  يف  معها  التوحد 
هييذا  درا�ييشيية  تت�شمن  اإ�ييشييافييييية  تو�شية  الع�شو 
ل�شيما  ذلييك،  درا�شة  اللجنة  من  ومتنى  املقرتح، 
والدينية  والجتماعية،  ال�شيا�شية،  النواحي  من 

والقت�شادية.

يفتقدون  الدولة  موظفو  زال  ال 
إل���ى ال��ت��أم��ي��ن ال��ص��ح��ي وب���دل 
السكن.. والمتقاعدون معرضون 

للفاقة
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جل�شته  خييالل  بالأغلبية  اليي�ييشييورى  جمل�س  وافييق 
اليييعييياديييية اليييرابيييعييية عيي�ييشييرة اليييتيييي عييقييدهييا الثيينييني 
املجل�س  رئي�س  معايل  برئا�شة  1٤3٤/5/27هييييي 
اإبراهيم  بيين  حممد  بيين  عبدالله  الييدكييتييور  ال�شيخ 
وتقنية  التيي�ييشييالت  هيئة  �شماح  على  ال�شيخ  اآل 
اخلدمة  بتقدمي  الت�شالت  ل�شركات  واملعلومات 
اأثناء التجوال الدويل  املجانية ل�شتقبال املكاملات 
وو�شع ال�شوابط الأمنية والتقنية املنظمة حل�شن 

ا�شتخدام هذه اخلدمة.
نظر  وجهة  اإىل  املجل�س  ا�شتمع  اأن  بعد  ذلك  جاء 
ب�شاأن  املعلومات  وتقنية  الت�شالت  النقل  جلنة 
اآراء الأع�شاء وملحوظاتهم جتاه التقرير ال�شنوي 
املييايل  للعام  املعلومات  وتقنية  التيي�ييشييالت  لهيئة 
1٤33/1٤32هي الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور 

�شعدون بن �شعد ال�شعدون.
وكانت التو�شية اخلا�شة بخدمة التجوال الدويل 
قد تقدم بها اأحد اأع�شاء املجل�س، وتبنتها اللجنة 
�شمن تو�شياتها كتو�شية جديدة مل تتم مناق�شتها 
وتقنية  التيي�ييشييالت  هيئة  تييقييرييير  مناق�شة  اأثيينيياء 

املعلومات.
تييوؤكييد  اللجنة  اأن  اليي�ييشييعييدون  الييدكييتييور  واأو�يييشيييح 
حيير�ييشييهييا عييلييى حتيي�ييشييني جييييودة وكيييفييياءة خييدمييات 
العديد  �شدور  بعد  اأ�شعارها  وخف�س  الإنييرتنييت 
من قرارات املجل�س بهذا اخل�شو�س، والتي لقيت 

التجاوب من الهيئة ومن ال�شركات امل�شغلة.
وحيي�ييشييب تيييقييياريييير الييهيييييئيية فييقييد انييخييفيي�ييس �شعر 
�شبكة  بوا�شطة  الإنييرتنييت  ل�شتخدام  امليغابايت 
اإذ كان ٤ هلالت  بن�شبة »%50«،  والثابت  املتنقل 

الهيئة نجحت في معالجة 15 ألف شكوى  خال العام الماضي

المجلس يطالب هيئة االتصاالت بالسماح بتقديم خدمة »التجوال المجاني« 

يف عام 200٩م واأ�شبح هللتني يف عام 2012م 
واأقييل من  املتنقل،  الباقات على �شبكة  على بع�س 
ذلك يف بع�س باقات اخلدمات الثابتة، كذلك فقد 
بداأت �شبكة الألياف الب�شرية حتل حمل ال�شبكات 
على  ي�شاعد  ممييا  الرئي�شة؛  املييدن  يف  النحا�شية 
وخف�س  عالية،  وبجودة  مرتفعة،  �شرعات  تقدمي 

يف الأ�شعار.
واأ�ييييشيييياف كييمييا اقيييرتحيييت الييهيييييئيية تييعييديييل بع�س 
املقام  موافقة  و�ييشييدرت  التيي�ييشييالت،  نظام  بنود 
ال�شامي على التعديالت التي ن�شرت حديثًا بتاريخ 
1٤3٤/٤/12هي، وعلى �شوئها اأعلنت الهيئة يف 
اأ�شدرت قرارًا  اأنها  بيانها الذي ن�شرته ال�شحف 
يلزم امل�شغلني بنقل اأرقام امل�شرتكني وفق اإجراءات 
قبل  املالية  امل�شتحقات  �شداد  ت�شرتط  ل  جديدة 
اإدارة  ا�شتحدثت  الهيئة قد  اأن  اإىل  اإ�شافة  النقل، 
مع  والتعامل  امل�شرتكني  حماية  على  تقوم  عامة 
الهيئة  مندوبي  مع  اللجنة  و�شتناق�س  ال�شكاوى، 

ما اأجنزته يف هذا ال�شاأن يف اجتماع لحق.
قدمت  امل�شغلة  ال�شركات  اإن  اللجنة  رئي�س  وقييال 
الحتياجات  لييذوي   %50 بن�شبة  خمف�شة  باقات 
لييهييم، وتيي�ييشييارك يف  اخلييا�ييشيية، وبيييراميييج خمتلفة 
الدعم والتعاون مع اجلمعيات اخلريية يف تقدمي 
اخلا�شة،  الحييتييييياجييات  ليييذوي  املتاحة  اخلييدمييات 
حث  لحًقا  الهيئة  مندوبي  مع  اللجنة  و�شتبحث 
اليي�ييشييركييات لييتييقييدمي املييزيييد ميين الإ�ييشييهييامييات لهذه 
الحتياجات  ذوي  وبناتنا  اأبنائنا  من  ال�شريحة 

اخلا�شة.
اجلييرائييم  مكافحة  نييظييام  اأن  اليي�ييشييعييدون  واأو�ييشييح 

الرقم  ذي  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  املعلوماتية 
الأدوار  نظم  1٤28/3/8هييييي  والتاريخ  »م/17« 
املعلوماتية،  باجلرائم  املتعاملة  باجلهات  املناطة 
املتابعة  الداخلية  بييوزارة  الأمنية  اجلهات  وتتوىل 
مكافحة  اإدارة  لييذلييك  وا�ييشييتييحييدثييت  والييتييحييقيييييق، 
الهيئة  املعلوماتية، يف حني يقت�شر دور  اجلرائم 
يف ق�شايا اجلرائم املعلوماتية على اجلانب الفني 
عند احلاجة ح�شب املادة »الرابعة ع�شرة« من نظام 

مكافحة اجلرائم املعلوماتية.
اأهم ن�شاطات واإجنازات  اأو�شح  التقرير  اأن  وبني 
الهيئة، والتي ت�شمنت معاجلة واإنهاء »15.06٤« 
الهيئة  تعمل  كما  الييتييقييرييير،  �شنة  خييالل  �شكوى 
الييتييزام  امليييييدانييييية ملتابعة  الييقيييييا�ييشييات  اإجييييراء  عييلييى 
الإ�شعاعات  ب�شوابط  الت�شالت  مقدمي خدمات 
اأو�شح  وقييد  الال�شلكية،  املحطات  من  ال�شادرة 
من  ال�شادرة  الإ�شعاعات  م�شتويات  اأن  التقرير 
اإجيييراء  مت  الييتييي  الال�شلكية  املييحييطييات  هييوائيييييات 
الييقيييييا�ييشييات عليها تييقييل مبييئييات املييييرات عيين احلييد 

امل�شموح به وفًقا للمعايري العاملية.
الوطنية  اخلطة  تنفيذ  لتاأخر  بالن�شبة  اأمييا  وتابع: 
اأنه  تقريرها  الهيئة يف  فاأ�شارت  الرتددي  للطيف 
ب�شبب عدم جتاوب بع�س اجلهات احلكومية يف 
تنفيذ ما يخ�شها من اخلطة واإخالء الرتددات غري 
امل�شتخدمة خالل الفرتة املا�شية منذ بدء �شريانها. 
 »6/٤1« الييرقييم  ذا  قيييراره  املجل�س  اأ�ييشييدر  وقييد 
اإخالء  »�شرعة  ون�شه:  1٤2٩/6/5هيييي  والتاريخ 
اجلهات؛  بع�س  لييدى  امل�شتخدمة  غري  اليييرتددات 

بهدف تفعيل اخلطة الوطنية للطيف الرتددي«.

للمحتوى  عــبــداهلل  الملك  مــبــادرة 
نسبة  زيــادة  في  أسهمت  العربي 

المحتوى العربي على االنترنت
واأكيييييييدت الييلييجيينيية عييلييى اأهيييمييييييية تيييوجيييه �ييشييركييات 
الت�شالت اإىل دعم التنمية الجتماعية ومناق�شة 
وقييد  الييهيييييئيية،  ميينييدوبييي  مييع  اجتماعاتها  يف  ذليييك 
�شدر قرار املجل�س ذو الرقم »2٤/25« والتاريخ 
1٤26/5/27هي؛ والذي ن�س يف الفقرة »الرابعة« 
اإلييييزام �ييشييركييات التيي�ييشييالت  عييلييى: »عييلييى الهيئة 
املييرخيي�ييس لييهييا مبييبييداأ اخلييدميية اليي�ييشييامييليية، ون�شر 
خدمات الت�شالت يف املناطق النائية، والو�شول 
بن�شبة انت�شار اخلدمة للمعدلت العاملية«، و�شدر 
والييتيياريييخ   »7٩/123« الييرقييم  ذو  املجل�س  قيييرار 
الهيئة  »قيام  على:  ين�س  الييذي  1٤28/2/15هيييي 
اإمكانية  بدرا�شة  اخلدمات  مقدمي  مع  بالتن�شيق 

د. �شعدون ال�شعدون
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تقدمي خدمات النرتنت للجهات التعليمية باأ�شعار 
تف�شيلية تغطي تكاليف اخلدمات«.

على  تييوؤكييد  اللجنة  اأن  ال�شعدون  الييدكييتييور  وزاد 
اأنه  اإىل  البيانات وت�شري  ا�شت�شافة  امتالك  اأهمية 
العربي  للمحتوى  عبدالله  امللك  مبادرة  اإطييالق  مت 
حتييت اإ�يييشيييراف مييدييينيية املييلييك عييبييدالييعييزيييز للعلوم 
واأثمرت  الدولة،  والتقنية، وحظي بدعم كبري من 
جييهييود هييييذه املييييبييييادرة بيييارتيييفييياع نيي�ييشييبيية حمييتييوى 
»�شبعة«  ليبلغ  الإنرتنت  �شبكة  على  العربية  اللغة 
اأ�شعاف، فبح�شب تقديرات �شركة غوغل العاملية 
ارتييفييع املييحييتييوى ميين »0،3%« عييام 1٤2٩هييييي اإىل 
»2%« يف العام 1٤32هي، اإ�شافة اإىل تطوير عدد 

من النظم والربجميات املتعلقة باملحتوى العربي.
وختم باأن قرار اإلغاء جمانية التجوال الدويل هو 
قرار قدمي مت الإعالن عن تطبيقه يف عام 1٤31هي، 
واجتمعت اللجنة مع الهيئة وال�شركات امل�شغلة يف 
الرقم »15/28«  حينها و�شدر قرار املجل�س ذو 
والتاريخ 1٤31/٤/27هييي الذي ن�س على: »على 
هيئة الت�شالت وتقنية املعلومات اإعادة النظر يف 
قرار اإلغاء جمانية التجوال الدويل، مع ال�شتفادة 
التقنية احلديثة عاملًيا يف معاجلة  امل�شتجدات  من 
مع  اللجنة  وتتفق  والييتييقيينييييية«.  الأميينييييية  اجلييوانييب 
اأهييمييييية هييذه اخلييدميية، وتيييرى اأن هييذه اخلييدميية قد 
�شفرهم  اأثناء  املواطنني  من  الكثري  منها  ا�شتفاد 
الطالب  اأبناوؤنا  منها  وا�شتفاد  البالد،  اإىل خارج 
اأن  اخليييارج، ول�ييشييك  الييدار�ييشييون يف  والطالبات 
منح جمانية التجوال الدويل للعمالء هو من �شاأن 
ال�شوابط  مييراعيياة  متييت  اإذا  امل�شغلة  اليي�ييشييركييات 
اإىل  م�شريًا  الييبييالد،  وم�شلحة  والتقنية  الأميينييييية 
املدين  بال�شجل  ال�شرائح  ربط  من  موؤخًرا  مت  ما 
فقد  لذلك  املجهولة،  ال�شرائح  واإلييغيياء  والإقيياميية، 

قدمت اللجنة تو�شيتها »الثانية« اجلديدة.
بعد ذلك �شوت املجل�س باملوافقة على التاأكيد على 
الإر�شادي  الدليل  تطبيق  على  اجلهات احلكومية 
ل�شيا�شات واإجراءات اأمن املعلومات املعد من قبل 
قرار  بناًء على  املعلومات  الت�شالت وتقنية  هيئة 

جمل�س الوزراء املوقر ذي الرقم »1٩٤« والتاريخ 
1٤28/6/10هي مع توفري الدعم الفني والب�شري 

لذلك«.

تبنتها  التي   - للجنة  الثانية  التو�شية  طرحت  ثم 
للمناق�شة    - الأع�شاء  اأحييد  قبل  من  تقدميها  بعد 

اخلا�شة بخدمة التجوال الدويل املجاين.
و�شعتها  التو�شية  هييذه  اإن  الأع�شاء  اأحييد  وقييال 
تقول  بناًء على معلومات عامة و�شحيحة؛  اللجنة 
الييدويل،  التجوال  جمانية  منع  ب�شدد  الهيئة  اإن 
التي  الأ�شباب  ومعرفة  الهيئة  مع  الجتماع  دون 
رمبا تكون وجيهة ومنطقية، ونحن نعلم اأن الهيئة 
اإل مبوجب حيثيات مهمة  اأمر كهذا  مل تقدم على 
امل�شرف  اجلهاز  هي  والهيئة  نعلمها،  ل  واأ�شباب 
املعلومات،  وتقنية  لالت�شالت  واملييرافييق  واملنظم 
ومن املوؤكد اأنها ت�شع توازنًا بني م�شلحة الوطن 
القت�شادية وم�شلحة املواطن، ومن املهم اأن تقوم 
حييول  الهيئة  وقيينيياعييات  مييييربرات  مبييعييرفيية  اللجنة 
اأنه ل  بالهيئة، كما  املو�شوع عن طريق الت�شال 
يوجد �شركة ات�شالت يف العامل تقدم هذه اخلدمة 
جماًنا عدا ال�شركات يف ال�شعودية، ومن الأف�شل 
بهذا  ال�شابق  ال�شورى  جمل�س  قرار  على  التاأكيد 

ال�شدد.
وقال ع�شو اآخر اإن هذه التو�شية حتقق م�شالح 
م�شالح  تهدر  اأنها  اإل  املواطنني؛  لعموم  خا�شة 
وتقنية  التيي�ييشييالت  هيئة  تييوافييق  ل  فلماذا  عيياميية، 
املعلومات، ووزارة الت�شالت وتقنية املعلومات، 
اأن  واحلكومة على مثل هذه التو�شية بالرغم من 
تقدم  اأن  ت�شتطيع  اأنييهييا  تعلم  امل�شغلة  ال�شركات 
هذه اخلدمة جماًنا؟ اأما بالن�شبة لتحمل ال�شركات 
ذلك  بتعوي�س  فيكون  اخلدمة  هذه  جمانية  تكلفة 

من ارتفاع تكلفة املكاملات الداخلية، كما اأن هناك 
عدًدا كبرًيا من �شرائح الت�شالت ال�شعودية يف 
تخدم  ل  اأميييور  ت�شتخدم يف  وقييد  اليييدول،  بع�س 
الييذي تتحمله  الييعييبء  الييوطيينييي، ف�شاًل عيين  الأمييين 
حال  يف  ال�شعودي  والأميين  ال�شعودية  ال�شبكات 
عن  مبعلومات  مطالبتها  اأو  اأخييرى  دول  مراجعة 
منها،  ت�شدر  التي  املكاملات  اأو عن  ال�شرائح  هذه 
اأن  التيي�ييشييالت  �ييشييركييات  الأنيي�ييشييب مطالبة  ومييين 

تخف�س تكلفة املكاملات الداخلية واخلارجية.
م�شلحة  هييينييياك  اأن  الأعييي�يييشييياء  اأحيييييد  واأ�ييييشيييياف 
منها  التحذير  اأمييا  التو�شية،  هييذه  من  للمواطنني 
فجميع تلك املعلومات التي حتذر منها غري موثقة، 
اإتاحة الفر�شة ملثل هذه املوؤ�ش�شات  ومن الأن�شب 
العامة اأن تختار ال�شتثمار الأمثل، ومن الأن�شب 
تاأجيل هذه التو�شية ملعرفة راأي هيئة الت�شالت 

يف ذلك.
ومن  التو�شية،  هييذه  منا�شبة  اآخيير  ع�شو  وراأى 
الأنيي�ييشييب اأن تييعيييييد هيييييئيية التيي�ييشييالت اليينييظيير يف 
بع�س  لإيييقيياف  حييالييًيييا  تتخذها  الييتييي  الإجيييييراءات 
�شرائح  ت�شتخدمها  التي  الإلكرتونية  التطبيقات 
تر�شيد  بل يح�شن  ال�شعودي،  املجتمع  كبرية من 

هذه التطبيقات ولي�س حظرها.
بيياأن ال�شركات هي من طلبت  اآخيير  وداخييل ع�شو 
ول  وتناف�شي،  جتيياري  مبداأ  وفييق  اخلدمة  تقدمي 

يوجد مربر قانوين ملنع هذه ال�شركات. 
واأ�يييشييياف اأن خييدميية الييتييجييوال الييييدويل املييجيياين 
مييوجييودة حييالييًيييا؛ وليييو �شيق عييلييى هيييذه اخلييدميية 
�ييشيييييلييجيياأ اليينييا�ييس اإىل الييو�ييشييائييل الأخيييييرى الأقيييل 
ان�شباًطا ورقابة عرب الربامج املتاحة يف الأجهزة 
تكفل  ب�شيغتها احلالية  التو�شية  اأن  كما  الذكية، 
وتعطي  والتجارية،  والأخالقية  الأمنية  ال�شوابط 
الهيئة املظلة التي ت�شتطيع من خاللها التعامل مع 

�شركات الت�شالت.

م��ن��ع خ��دم��ة ال��ت��ج��وال ال��دول��ي 
ستجبر الناس على مسائل أخرى 

أقل انظباطًا ورقابة
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واخلدمات  واملياه  الإ�شكان  جلنة  رئي�س  اأو�شح 
العامة املهند�س حممد بن حامد النقادي اأن اللجنة 

العمائر  لبناء  تو�شية  رف�شت  اأن  لها  ي�شبق  مل 
واإمنييا  منى؛  جبال  �شفوح  على  الأدوار  املتعددة 
بدائل  عييدة  هناك  اأن  ال�شابقة  اليييدورة  ذكييرت يف 
املنا�شب  وميين  الآن،  الييدوليية  تدر�شها  وخيييييارات 
ال�شرعية  بيياأبييعييادهييا  لييدرا�ييشييتييهييا  الييفيير�ييشيية  اإعييطيياء 
اختيار  يف  التعجل  وعدم  والأمنية،  والهند�شية، 

بديل دون اآخر.
ال�شنوي  التقرير  ال�شورى  اأثناء جمل�س  ذلك  جاء 
لييييييوزارة احلييييج لييلييعييام امليييييايل 1٤33/1٤32هيييييييييي 
لل�شنة   - عيي�ييشييرة  الييثييالييثيية  الييعييادييية  جل�شته  خيييالل 
الأوىل ميين الييييدورة اليي�ييشيياد�ييشيية الييتييي عييقييدت يييوم 
بييرئييا�ييشيية مييعييايل رئي�س  الأحيييييد1٤3٤/5/26هيييييي 
بن  حممد  بيين  عبدالله  الييدكييتييور  ال�شيخ  املجل�س 
جلنة  تقرير  �شوء  يف  وذلييك  ال�شيخ  اآل  اإبراهيم 
الإ�ييشييكييان واملييييياه واخلييدمييات الييعيياميية اليييذي تاله 

رئي�س اللجنة املهند�س حممد النقادي.
الأخذ مبو�شوع  اللجنة  الأع�شاء  اأحد  وقد طالب 
منى  م�شعر  جبال  �شفوح  يف  الييراأ�ييشييي  التو�شع 
بدًل من التو�شع ال�شطحي باخليام التي اأ�شبحت 
اإجييييابييييات ميينييدوبييي  ميي�ييشييكييليية حيي�ييشييب ميييا ورد يف 
يف  ال�شكن  اإ�شكالية  �شعوبة  مييوؤكييدًا  اليييييوزارة، 

تقرير وزارة الحج.. البناء الرأسي في منى يحتاج لمزيد من الدراسة

المطالبة بمراجعة واقع »المسار اإللكتروني للحجاج«.. والتحقق من كفاءته

م�شعر منى اإل بالتو�شع الراأ�شي.
تقرير وزارة احلييج مل  اأن  الأع�شاء  اأحييد  ولحييظ 
يت�شمن التحديات واملعوقات التي تواجه الوزارة 
وهي كثرية، فمن اأّدى فري�شة احلج اأو �شارك يف 
اأعمال احلج، يلحظ اأن هناك اإ�شكاليات كبرية ذكر 
الكوادر  قلة  ذلك  ومن  التقرير،  ثنايا  يف  بع�شها 
الب�شرية من من�شوبي الوزارة الر�شميني. م�شريًا 
اإىل تعيني ثالثة اآلف موظف موؤقت خالل مو�شم 
احلج لتنفيذ اخلطط الت�شغيلية اخلا�شة بقطاعات 
الييييييييوزارة، بيي�ييشييبييب �ييشييعييف العيييتيييميييادات املييالييييية 

املخ�ش�شة للتوظيف الر�شمي.
تواجه  التي  املعوقات  من  عييددًا  الع�شو  واأح�شى 
يف  املخ�ش�شة  امل�شاحات  �شيق  منها  الييييوزارة 
امليي�ييشيياعيير املييقييد�ييشيية حلييجيياج اليييداخيييل، واحلييجيياج 
اإىل جانب  ازديييياد،  هييم يف  الييذييين  النظامني  غييري 
الإ�شكاليات التي تواجه قطار احلرمني، وا�شتمرار 
ظاهرة متخلفي احلج والعمرة، و�شما�شرة العقار 

والبعثات اخلارجية.
اأعداد  النظر يف حتديد  اإعييادة  اأهمية  و�شدد على 
احلجاج للعامني القادمني؛ نظًرا ملا ي�شهده احلرم 

املكي – الآن- من تو�شعات كبرية.
مل  اللجنة  تو�شيات  اآخيير  ع�شو  لحييظ  جانبه  من 
الواردة  واملعوقات  الإ�شكاليات  من  العديد  تعالج 

يف التقرير، ومن ذلك عدم تطبيق الوزارة لقرار 
والييتيياريييخ  اليييرقيييم٤1/66  اليي�ييشييورى ذي  جمل�س 
ييينييظيير يف  اأن  يييحيي�ييشيين  لييييذا  1٤30/10/8هييييييييييييي. 
تقوم  اأخييرى  وزارة  اإىل  التو�شية  توجيه  اإمكانية 

بييالييتييعيياون مع  التخطيط  كييييوزارة  بييهييذا اجلييانييب، 
�شرط  و�ييشييع  يتم  اأن  يح�شن  كما  احليييج،  وزارة 
التاأخر يف  العدالة - يف حالة  باب  جزائي - من 
اأخرى  جهة  تكليف  ينبغي  كما  الأرا�شي،  ت�شليم 
لت�شغيل قطار امل�شاعر املقد�شة، والإ�شراف عليه، 
معوقات  معاجلة  ب�شرعة  التو�شية  يح�شن  كما 
م�شروعات البناء الراأ�شي يف منى، مع الأخذ يف 
اأ�شحاب  اأن هذا املو�شوع يدر�س عند  احل�شبان 
ل  اأنه  اإل  العلماء؛  كبار  هيئة  العلماء يف  الف�شيلة 
مينع من التو�شية بت�شريع هذا الأمر؛ لأن احلاجة 

ما�شة ومن غري املنا�شب تاأخري البت فيه.
واأ�شار اأحد الأع�شاء اإىل �شكوى وزارة احلج – 
بح�شب التقرير - باأن م�شعر منى حمدود امل�شاحة 
امل�شروعات  اعتماد  على  العمل  ال�شروري  وميين 
منى  مل�شعر  ال�شتيعابية  الطاقة  بييزيييادة  اخلا�شة 
احلجاج  تكد�س  من  ذلييك  يف  التاأخر  ت�شبب  مما 
يف الطرقات والفرتا�س، وت�شاءل قائاًل: ملاذا مل 
تناق�س اللجنة هذا الأمر ومل تعالج هذه الق�شية؟ 
والتي �شبق اأن اأ�شدر املجل�س بها قرارًا يف عام 

تفعيل  إل��ى  تحتاج  الحج  وزارة 
ضد  والعقوبات  الجزاءات  نظام 

الحجاج غير النظامين

السماح  تنتقد  العضوات  إحدى 
على  دعائية  ملصقات  بوضع 

جسر الجمرات

املهند�س حممد النقادي
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1٤27هييي ومل ينفذ حتى الآن، لذا، يح�شن الطلب 
ميين اليييييوزارة الإجيييابييية الييوا�ييشييحيية والييدقيييييقيية على 
من  العديد  على  ولييتيياأثييريه  خلطورته  الأمييير؛  هييذا 
اجلوانب، كما لحظ اأن اجلزء املخ�ش�س حلجاج 
الذين  واملقيمني  املواطنني  بحاجة  يفي  ل  الداخل 

يرغبون باحلج. 
اليييييوزارة،  يف  الإداري  الييو�ييشييع  يييخيي�ييس  وفيييييمييا 
اأكييرث  ت�شنيف  و�ييشييع  اإىل  الأعيي�ييشيياء  اأحييييد  دعيييا 

مييا طييراأ  اإىل تو�شيح  بييالإ�ييشييافيية  لييلييوظييائييف،  دقيية 
املالية  ال�شنة  عن  تغيري  من  الوظيفي  الكادر  على 
ال�شابقة، كما لحظ يف اجلدول املرفق يف التقرير 
وجود اأربعني وظيفة للمراتب من الثانية ع�شرة اإىل 
املرتبة اخلام�شة ع�شرة، يف حني اأنه ل يوجد يف 
الوزارة �شوى ثالثة موظفني من حملة الدكتوراه 
الييوزارة، وهييذا له  على الرغم من عظم مهام هذه 
على  �شلًبا  يوؤثر  وقد  الييوزارة  اأداء  دور كبري يف 
تدرج  اأن  واآمييل  تن�شده،  الييذي  والتقدم  تطلعاتها 
تو�شية يف هذا ال�شاأن باأن حتر�س الوزارة على 
ل�شغل  الدكتوراه  حملة  من  الكفاءات  ا�شتقطاب 

املراتب العليا.
واقيييرتح اأحيييد الأعيي�ييشيياء اأن يتم حتييديييد الأعيييداد 
للمعتمرين من اخلارج كما هو موجود يف احلج، 
فال�شيطرة على احل�شود اأمر �شعب، فتحديد العدد 
ي�شاعد على جناح اخلطط الت�شغيلية للوزارة، مما 
يحقق �شالمة املعتمرين والييزوار، كما يح�شن اأن 
ت�شدر تو�شية من املجل�س مبنع دخول ال�شيارات 
مما  ميينييى،  م�شعر  اإىل  راكييًبييا  خم�شني  ميين  بيياأقييل 

ي�شهم يف فك الختناقات؛ حتى انتهاء امل�شروعات 
اخلا�شة بزيادة الطاقة ال�شتيعابية مل�شعر منى.

مبراجعة  بالتو�شية  اللجنة  الأع�شاء  اأحد  وطالب 
امل�شار  ا�شتخدام  عند  الواقع  اأر�ييس  على  يتم  ما 
الإلييييكييييرتوين لييلييحييجيياج، والييتييحييقييق مييين كييفيياءتييه، 
واتخاذ التدابري الالزمة للتقليل من عدد احلجاج 
مندوبي  اإجييابييات  يف  لحييظ  كما  النظاميني،  غري 
غري  احلييجيياج  م�شكلة  على  علقوا  اأنييهييم  الييييوزارة 

تعد  وهذه  جديدة،  قدمية  م�شكلة  باأنها  النظاميني 
م�شكلة اأمنية، وت�شاءل عن ما مت ب�شاأنها؟ وما اإذا 

ن�شقت الوزارة مع وزارة الداخلية.
ولحييييظ عيي�ييشييو اآخيييير اليييتيييقيييارب يف الأرقيييييييام يف 
اجلداول حول امل�شروعات املنجزة وغري املنجزة، 
فقد ورد يف جدول املعتمد واملن�شرف من ميزانية 
التقرير  ي�شري  لكن   %٩6 للم�شروعات  الييييوزارة 
اإىل اأنها77% ولي�شت ٩6%، كما اأن ما اأنفق على 
امل�شروعات من امليزانية الأ�شلية هو 10% مما اأنفق 
للم�شروعات  بالإ�شافة  فعلًيا،  امل�شروعات  على 
على  للتاأكيد  ملحة  احليياجيية  فييياإن  ليييذا،  املييتييعييرثة، 
القادمة،  اخلم�س  لل�شنوات  وا�شحة  ا�شرتاتيجية 
كما يح�شن اإعادة �شوغ التو�شية »الأوىل« لتكون 
خالل ال�شنوات اخلم�س القادمة واإذا مت ذلك يبداأ 
�شنة  وع�شرين  خلم�س  بال�شرتاتيجية  بالتفكري 

قادمة.
وا�شتغرب اأحد الأع�شاء عدم اإيراد تو�شية تتعلق 
والعقوبات �شد احلجاج  اجلييزاءات  نظام  بتفعيل 
امل�شاعر  قطار  اإ�شكالية  اأن  علًما  النظاميني؛  غري 

يف العام املا�شي والذي عاجلته التو�شية »الثالثة« 
اأعييداد كبرية منهم  لتجمهر  ب�شببهم، وذلك  كانت 

على بواباته.
ولحظ ع�شو اآخر اأن التقرير احتوى على العديد 
ميين الييتييربيييرات لييالأخييطيياء املييتييكييررة بييالييرغييم من 
ال�شنوات الطويلة واخلربات املرتاكمة للحج لدينا 

يف اململكة العربية ال�شعودية.
التي  التنظيمية  احلييلييول  بييعيي�ييس  اأن  لحيييظ  كييمييا 
و�شعت تخلق م�شاكل اأخرى، مثل منع ال�شيارات 
التي تقل عن25 راكًبا، مت�شائال عن البديل عنها؟ 
البدائل  عن  وت�شاءل  الت�شريح،  ا�شرتاط  وكذلك 

ملن مل ي�شتطع احل�شول عليه؟ 

تقلي�س  اإىل  التوجه  يكون  اأن  اآخر  وطالب ع�شو 
مدة بقاء احلجاج يف مكة، حتى ل نكلف الوزارة 
مزيًدا من الأزمات والإ�شكاليات، خالًفا ملا طالبت 
به اللجنة يف التقرير اأن يكون قدوم احلجاج على 
مدار �شهر ذي القعدة كاماًل والأيام ال�شتة الأوىل 

من �شهر ذي احلجة.
وت�شاءل اأحد الأع�شاء: عن مدى تن�شيق الوزارة 
النظافة،  مل�شتوى  وتقييمها  املعنية  اجلييهييات  مييع 
الأرا�شي  ت�شليم  وتاأخر  والب�شطات،  والفرتا�س 
حلييمييالت احليييج، وغييريهييا ميين الإ�ييشييكيياليييييات التي 
تتكرر يف احلج كل عام، كما اأن التقرير مل يعك�س 
اأن  املييفييرت�ييس  فمن  مو�شوعية،  بيي�ييشييورة  الييواقييع 
التقرير،  اأف�شل من عام  العام املا�شي  يكون حج 
نظًرا ملبداأ تراكم اخلربة وال�شتفادة منها، ولكن 
اخلدمات  �شوء  �شاهد  املا�شي  العام  حج  من  كل 

و�شعف التنظيم والإدارة.
وراأى ع�شو اآخر اإعادة �شوغ التو�شية »الرابعة« 
خييارج  هييو  ملييا  البيئي  الإ�ييشييحيياح  برنامج  لت�شمل 
ا، حيث اإن ما ورد خمت�شًا بالبيئة  املخيمات اأي�شً

املحيطة باملخيمات.
بو�شع  ال�شماح  الع�شوات  اإحيييدى  وا�شتغربت 
مل�شقات دعائية لإحدى �شركات الت�شالت على 
مبنى ج�شر اجلمرات؛ وقالت اإن املقد�شات الدينية 
لي�شت و�شيلة دعائية، كما اأن اجلهة التي �شمحت 
بذلك لي�شت بحاجة للمردود املايل لتلك الدعايات، 
يف ظل وجود الدعم ال�شخي للحج من قبل حكومة 
تبني  اإىل  اليي�ييشييريييفييني، ودعييييت  احليييرميييني  خييييادم 
مباين  على  دعائية  لوحة  اأي  و�شع  تو�شية متنع 

امل�شاعر املقد�شة.

في  التنظيمية  الحلول  بعض 
تخلق  ال��م��ق��دس��ة  ال��م��ش��اع��ر 

مشاكل أخرى
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بييالأغييلييبييييية يف جل�شته  اليي�ييشييورى  وافييييق جمييليي�ييس 
العادية الثانية ع�شرة التي عقدها يوم الثنني 20 
/5/ 1٤3٤هي برئا�شة معايل نائب رئي�س املجل�س 
اأمييني اجلييفييري على م�شروع  بيين  الييدكييتييور حممد 
�شوابط البت يف ق�شايا غياب بع�س امل�شتاأجرين 
اأو هروبهم ويف ذممهم اإيجارات متبقية مع ترك 

العني مقفلة.
هي  املحاكم  اأن  على  ال�شوابط  م�شروع  واأكييدت 
جييهيية الخييتيي�ييشييا�ييس يف املييينيييازعيييات بيييني املييوؤجيير 
وامل�شتاأجر واأن الإجراءات املقرتحة متنح اإمارات 
بعد  املييوؤجييرة  العني  اإخييالء  معاجلة  �شلطة  املناطق 

ذلك.

وتعترب هذه ال�شوابط اإجراءًا موؤقتًا يتم العمل به 
ووزارة  الداخلية  وزارة  بني  التفاق  يتم  اأن  اإىل 
العدل ورئي�س املجل�س الأعلى للق�شاء على اتخاذ 

الإجراء الالزم لوقف العمل به.
واأو�شح رئي�س جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية – 
نظر  ناجي- وجهة  اآل  بن عبدالله  الدكتور حممد 
جتاه  واآرائييهييم  الأع�شاء  ملحوظات  ب�شاأن  اللجنة 
مبالحظات  اأخيييذت  اللجنة  اأن  مبينًا  املييو�ييشييوع، 
الفقرة رقم )1( من  بع�س الأع�شاء ب�شاأن تعديل 
الرتخي�س  املق�شود  اأن  الن�س  من  ليت�شح  اأوًل 
الإ�ييشييارة  وحيييذف  عمومه،  يف  التوثيق  ملمار�شة 
اإىل  اإ�شافة  الق�شاء،  نظام  اإ�ييشييدار  مر�شوم  اإىل 
وكييذا   ،)٤( رقيييم  الييفييقييرة  يف  الييلييغييوي  الت�شحيح 
تعديل رقم الفقرة املحال اإليها يف البند رابعًا من 

)3( اإىل )٤(.
حالت  مع  التعامل  كيفية  وبخ�شو�س  واأ�ييشيياف 
تعالج  اليي�ييشييوابييط  اأن  الييلييجيينيية  تييو�ييشييح  املييميياطييليية؛ 
املييوؤجييرة  الييعييني  بيياإخييالء  املتعلق  النهائي  اليي�ييشييرر 
الهروب  اأو  الإيييجييار  دفييع  يف  املماطلة  عن  الناجت 
وترك العني مقفلة، اأما املماطلة فتعاجلها املواد من 

العقوبات والوارد يف نظام التنفيذ.
مع  تتداخل  ل  ال�شوابط  هذه  اأن  اللجنة  واأفييادت 
اخت�شا�شات قا�شي التنفيذ؛ فهي تن�س يف اأوًل 
املحكمة  باخت�شا�س  الإخييييالل  "دون  اأنيييه:  على 
التي  ال�شوابط  هييذه  ويتبع  بالأمر"،  املخت�شة 
تعالج فتح العني املوؤجرة باأمر من احلاكم ال�شرعي 

آل ناجي: الضوابط ال تتداخل مع اختصاصات قاضي التنفيذ

هروبهم أو  المستأجرين  غياب  قضايا  في  البت  ضوابط  على  يوافق  الشورى 

اأو الداري؛ ح�شب ما تقت�شيه احلال، وذلك من 
قبل جلنة ت�شكل من الإمارة واملحكمة وال�شرطة، 
وتيييقيييوم هيييذه الييلييجيينيية بييو�ييشييع احليييليييول امليينييا�ييشييبيية 
الإخيييالء  اأو  اليي�ييشييداد  ت�شتطيع  ل  الييتييي  لييلييحييالت 
لغياب معيلهم اإما ل�شجنه اأو مر�شه اأو وفاته. كما 
على  ال�شاد�س  البند  تن�س يف  ال�شوابط  اأن هذه 
اأنها �شوابط موؤقتة حتى يتم التفاق بني اجلهات 
املو�شحة يف الفقرة بوقف العمل بها والرفع بذلك 

اإىل جمل�س الوزراء.
وبني الدكتور اآل ناجي اأن اللجنة تتفق مع كل من 
راأى باأن م�شكلة الإ�شكان لها جوانب خمتلفة، واأن 
هذه ال�شوابط لي�شت معنية بحل م�شكلة الإ�شكان 
بدرا�شة  ملزمة  واللجنة  منها،  جانًبا  تعالج  واإمنييا 
هذه ال�شوابط التي اأحيلت اإىل املجل�س من املقام 
اأمييا حلول  حيالها.  نظرها  وجهة  واأبييدت  ال�شامي 
معنية  جهة  ميين  اأكيييرث  فهناك  الإ�ييشييكييان؛  م�شاكل 
وم�شروع  الإ�شكان  وزارة  ومنها  ذلييك  مبعاجلة 
التنمية  و�ييشيينييدوق  �شكنية،  وحيييدة  األيييف   )250(
العقاري، وم�شروعات الإ�شكان اخلريي وغريها.
اأن  اأكييدت على  ال�شوابط  اأن هذه  اللجنة  واأفييادت 
بني  املنازعات  الخت�شا�س يف  جهة  هي  املحاكم 
اإخالء  تعالج  ال�شوابط  وامل�شتاأجر؛ وهذه  املوؤجر 
العني املوؤجرة مبوجب عقد موثق يف حالة اإخالل 
اأن ال�شوابط �شمنت  امل�شتاأجر ببنود العقد، كما 
وو�شعت  امل�شتاأجرين  حقوق  موادها  بع�س  يف 
حييلييوًل لييلييميي�ييشييتيياأجييرييين غييري الييقييادرييين عييلييى دفييع 
الإيجار، وهذه ال�شوابط تنطبق على امل�شتاأجرين 
الييتيي�ييشييرف يف  اأميييا  ع�شكريني،  اأم  مييدنييني  �ييشييواء 
حمتويات العني بعد فتحها فتعامل وفق بيت املال 
اأو الهيئة العامة للولية على اأموال القا�شرين ومن 

يف حكمهم.
البت في قضايا غياب بعض  مشروع ضوابط 

ذممهم  ــي  وف هــروبــهــم  أو  المستأجرين 

إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة:

"اأوًل: دون اإخالل باخت�شا�س املحكمة املخت�شة 
واإيييييداع  الييغييائييبييني،  دور وحميييالت  بفتح  بيييالأمييير 
عليه  يخ�شى  ما  وبيع  املييال،  بيت  يف  موجوداتها 
الييغييائييب، والنظر  الييدعييوى على  الييتييلييف، و�ييشييميياع 
يف النزاعات يف العقود واحلقوق النا�شئة منها، 
وقيام من له م�شلحة برفع اأي دعوى اأمام اجلهات 

الق�شائية، تتبع ال�شوابط التالية:
وفقًا  بذلك  له  املرخ�س  اأو  العدل  كاتب  يقوم   -1

عقد  بتوثيق  الق�شاء  نظام  من   )7٤( املييادة  لن�س 
)م/78(  رقم  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  الإيجار، 

وتاريخ 1٤28/٩/1٩هي.
املنطقة  اإمييارة  اإىل  ب�شكوى  املوؤجر  تقدم  اإذا   -2
عقد  مبييوجييب   – مطالبًا  املييركييز  اأو  املحافظة  اأو 
املرخ�س  من  اأو  العدل  كاتب  من  املوثق  الإيجار 
له بذلك اأو عقد الإيجار الذي اأقر مبحتواه املوؤجر 
وامل�شتاأجر- باإخالء العني املوؤجرة بعد انتهاء مدة 
عقد الإيجار وفقًا ملا تق�شي به بنوده، فت�شتدعي 
الإمارة اأو املحافظة اأو املركز امل�شتاأجر خالل مدة 

ل تتجاوز )خم�شة( اأيام من تاريخ تقدمي الطلب.
3 - يييواجييه امليي�ييشييتيياأجيير -عيينييد حيي�ييشييوره- بطلب 
الإيجار منتهية وفقًا  فاإذا كانت مدة عقد  املوؤجر  
لن�شو�س العقد فيلزم بتنفيذ الإخالء خالل مدة ل 

تتجاوز )خم�شة ع�شر( يومًا.
٤ - اإذا مل يح�شر امل�شتاأجر رغم اإبالغه باحل�شور 
اأو ح�شر ومل يخل العني املوؤجرة خالل مدة )15( 
فيوجه  اأعيياله،   )3( الفقرة  يف  اإليها  امل�شار  يومًا 

العين  أخ���الء  تعالج  ال��ض��واب��ط 
المؤجرة بموجب عقد موثق 
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 – الأحيييوال  – بح�شب  املحافظ  اأو  املنطقة  اأمييري 
باتخاذ واحد اأو اأكرث من الإجراءات الآتية:

اأ- اإدراج ا�شم امل�شتاأجر �شمن قائمة املطلوبني.
الآتية:  اخلدمات  بع�س  اأو  كل  بف�شل  الأميير  ب- 

التيار الكهربائي، املاء، الهاتف.

املييعييلييومييات  بت�شجيل  ليييه  مييرخيي�ييس  اإ�ييشييعييار  ج- 
فاإذا م�شى  التنفيذ.  املماطلة يف  بواقع  الئتمانية 
اأكييرث من  اأو  واحييد  اتخاذ  بعد  يومًا  خم�شة ع�شر 
امل�شتاأجر  يخل  ومل  ال�شابقة  الإجييييراءات  اتييخيياذ 
العني، فالأمري املنطقة اأو املحافظ اأن يحيل الطلب 
هذه  ميين  )ثييانيييييًا(  الفقرة  يف  امل�شكلة  اللجنة  اإىل 

الإجراءات.
اأو  املناطق  اإمييارات  دائمة يف  ت�شكل جلان  ثانيًا: 
من  مكونة  املنطقة،  اأميييري  ميين  بييقييرار  املييحييافييظييات 
من  وميينييدوب  املحافظة،  اأو  الأمييييارة  ميين  ميينييدوب 
اليي�ييشييرطيية، وميينييدوب ميين بيييييت امليييال ميين املحكمة 
واملييحييالت  اليييدور  فتح  مهمتها  تييكييون  املخت�شة، 
واإخالئها وت�شليمها للموؤجر، وي�شدر اأمري املنطقة 
التعليمات املنظمة لإجييراءات عمل اللجنة مبا فيها 

حتديد مدة التنفيذ.
املييحييددة  امليييدد  عيين  نظاميًا  التبليغ  يييكييون  ثييالييثييًا: 
اختاره  الييذي  العنوان  على  الإجييييراءات  هييذه  يف 
اأو بو�شع ورقة التبليغ على  امل�شتاأجر يف العقد، 

العني املوؤجرة.
رابعًا: يف حال قيام الإمييارة اأو املحافظة بتطبيق 
اأحد الإجراءات املو�شحة يف الفقرة )3( من البند 
وقام  الإجيييراءات،  هييذه  من  )ثانيًا(  والبند  )اأوًل( 
فعلى  العني،  باإخالء  بالتنفيذ  اللجنة  اأو  امل�شتاأجر 
من  امل�شتاأجر  ا�شم  برفع  مبا�شرة  القيام  الإمييارة 

قائمة املطلوبني واإعادة اخلدمات اإىل العقار.
خيياميي�ييشييًا: تيي�ييشييكييل جليينيية يف اإمييييييارة امليينيياطييق اأو 
تييتييكييون من  اأميييري املنطقة  بييقييرار ميين  املييحييافييظييات 
من  وميينييدوب  املحافظة،  اأو  الإمييييارة  ميين  ميينييدوب 
وزارة  من  ومندوب  الجتماعية،  ال�شوؤون  وزارة 
اجلمعيات  ومييين  الإ�ييشييكييان  وزارة  ومييين  الييعييمييل 
التي  احلييالت  مع  التعامل  مهمتها  تكون  اخلريية 
يكون فيها امل�شتاأجر �شعوديًا غري قادر على �شداد 
اأو  اأو مر�شه  اإما ل�شجنه  اأو اإخالء العني،  الأجييرة 
وفيياتييه اأو ل�شعف قييدرتييه املييادييية، مييع الأخيييذ يف 

العتبار ما ياأتي:
اأ - اأولوية �شداد الأجرة امل�شتحقة للموؤجر.

ب- �شرعة توفري �شكن منا�شب للم�شتاأجر ومالئم 
حلالته يف حال طلب اإخالء العني املوؤجرة.

امل�شتاأجر  املييواطيين  لإ�ييشييكييان  يلزم  مييا  اتييخيياذ  ج- 

ليييرباميييج الإ�يييشيييكيييان اخليييرييييية اأو  اأو دعييمييه وفيييقيييًا 
الييقييادرييين  غييري  املييحييتيياجييني  م�شاكن  اأو  ال�شعبية 
والتمويل  الإقييرا�ييس  بييرامييج  ميين  ال�شتفادة  على 
احلكومية واخلا�شة، مبا يف ذلك تفعيل الو�شائل 
لهوؤلء  ا�شتئجارها  اأو  العقارات  ب�شراء  اخلا�شة 
يكون  األ  على  املختلفة  الأميياكيين  يف  املحتاجني 
على  اأولويته  يف  �شببًا  ال�شداد  على  قدرته  عييدم 
غريه يف قوائم برامج الإ�شكان، مع مراعاة توفر 
يف  الييربامييج  لهذه  املخ�ش�شة  املالية  العتمادات 

وزارة الإ�شكان.

لظروفها  وفقًا  حالة  كل  بدرا�شة  اللجنة  تقوم  د- 
ثم  وميين  ذكيير،  ما  �شوء  اخلا�شة يف  واأو�شاعها 

رفع تو�شية بذلك اإىل احلاكم الإداري.
�ييشيياد�ييشييًا: يييكييون العمل بييهييذه الإجيييييراءات اإجيييراء 
الداخلية  وزيييير  بييني  التييفيياق  يتم  اأن  اإىل  مييوؤقييتييًا، 
املجل�س  ورئي�س  الإ�شكان  ووزييير  العدل  ووزييير 
بها،  الييعييمييل  وقيييف  اقييييرتاح  عييلييى  للق�شاء  الأعييلييى 

والرفع بذلك اإىل جمل�س الوزراء".

إمارات  في  دائمة  لجان  تشكيل 
والمحالت  ال��دور  لفتح  المناطق 

وإخالئها

ال  التي  الحاالت  راع��ت  الضوابط 
يكون فيها المستأجر السعودي 
قادرًا على السداد أو إخالء العين 

المؤجرة
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م�شاريع  من  عييدد  واإ�شناد  املييدن  يف  العام  النقل 
الييطييرق ملييقيياولييني حمييددييين دون غييريهييم و�ييشييوء 
اخلدمات على الطرق ال�شريعة، كانت حمل نقا�س 
ومداخالت اأع�شاء جمل�س ال�شورى خالل مناق�شة 
املعلومات  وتقنية  والت�شالت  النقل  جلنة  تقرير 
املايل  للعام  النقل  لوزارة  ال�شنوي  التقرير  ب�شاأن 
1٤33/1٤32هي الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور 
التي  الييعييا�ييشييرة  اجلل�شة  اليي�ييشييعييدون يف  �ييشييعييدون 
عقدها  املجل�س برئا�شة معايل نائب رئي�س املجل�س 

الدكتور حممد بن اأمني اجلفري.

واأكدت اللجنة يف تو�شياتها املقدمة للمجل�س على 
اأهمية احلفاظ على �شبكة الطرق يف اململكة وتلبية 
وذلك  والوقائية  العادية  لل�شيانة  املالية  املتطلبات 
على  وللحفاظ  الطرق  يف  الكبري  التو�شع  ملواكبة 
عمرها الفرتا�شي، كما دعت اجلهات احلكومية 
تنفيذ  مييتييطييلييبييات  ا�ييشييتييكييمييال  اإىل  الييعييالقيية  ذات 
يخ�شها  ما  واإجنيياز  للنقل  الوطنية  الإ�شرتاتيجية 
مبا ي�شمن عدم تداخل الخت�شا�س يف التخطيط 

والتنفيذ مل�شروعات النقل املختلفة.
يييدرك  �شرورة  اإن اجلميع  الأع�شاء  اأحييد  وقييال 
النقل العام يف املدن الكبرية، نظًرا ملا تعانيه من 
التي  املتحققة  الإجنييييازات  اأن  وراأى  اختناقات، 
ذكرها التقرير؛ هي يف الواقع درا�شات وبحوث 

مل تر النور.

مييقيياولييني حمددين  هيينيياك  اأن  اآخييير  ولحيييظ ع�شو 
دون  اليييوزارة  م�شروعات  ميين  العديد  لهم  ت�شند 
غييريهييم، ومتيينييى ميين اللجنة الييطييلييب ميين الييييوزارة 
الذين  املييقيياولييني  اأ�ييشييميياء  فيها  تو�شح  اإح�شائية 
مت الييتييوقيييييع مييعييهييم، واملييقيياولييني الييذييين مت �شحب 

امل�شروعات منهم.
الييطييرق  اأ�ييشيياليييييب  بتح�شني  يتعلق  مييا  واأ�يييشييياف: 
ال�شحراوية فاإنه ل تزال هناك طرق �شحراوية يف 
اأنحاء اململكة، ول يوجد مربر ل�شتمرار  خمتلف 
احلييياجييية اإليييييهييا يف ظيييل اأهييمييييية اليييطيييرق املييعييبييّدة. 

ــــرة مـــقـــاولـــي الـــبـــاطـــن ــــاه ـــة  أوجـــــــد ظ ـــف ـــل ـــن األقـــــــل ك ـــي ـــاول ـــق ـــم ـــى ال ـــل ـــز ع ـــي ـــرك ـــت ال

ــر الــنــور! ــم ت ــوث ل ــح ــــات وب ــرد  دراس ــج ـــجـــازات م ــنــقــل.. اإلن تــقــريــر وزارة ال

مقاولين  ع��ن  ي��ت��س��اءل  ع��ض��و 
محددين تسند لهم المشروعات 

دون غيرهم

ال بد من وضع معيار الجودة أواًل.. 
العطاءات  على  التركيز  وع��دم 

األقل تكلفة

الوزارة تطلب وظائف جديدة بينما 
لم تشغل وظائفها المعتمدة

جييودة  على  تييوؤكييد  تو�شية  و�شع  منا�شبة  وراأى 
الييوزارة حتى نقلل من تكاليف  تنفيذ م�شروعات 

ال�شيانة يف ظل التو�شع احلايل يف الطرق.
مفت�شني  اليييييوزارة  تييوفيير  اأن  منا�شبة  راأى  كييمييا 
ال�شاحنات خالل مرورها مبحطات وزن  لفح�س 
الك�شف  بهدف  ال�شريعة  الطرق  على  ال�شاحنات 
عن توافر و�شائل الأمان وال�شالمة، ومدى مالءمة 

�شريها على الطرق من خالل الفح�س ال�شريع.
باإن�شاء  اليييوزارة  قيام  الأعيي�ييشيياء  اأحييد  وا�شتغرب 
طرق جديدة ومبوا�شفات �شعيفة، مما يجعل هذه 
وقد  ق�شري،  وقييت  يف  �شيانة  اإىل  بحاجة  الطرق 
املعتمدة  باملوا�شفات  العمل  اإعييادة  الييوزارة  ترى 

لديها قدمًيا يف تنفيذ م�شروعاتها؛ فهناك العديد 
تتمتع  تييزال  ل  بعيد  زميين  منذ  املنفذة  الطرق  من 

باجلودة العالية.

املييرور وال�شالمة يف  اإن قطاع  اآخيير  وقييال ع�شو 
النقل  وزارة  بهيكل  مرتبط  العامل  دول  من  كثري 

وقد ترى اللجنة درا�شة هذا املو�شوع.
وعرب ع�شو عن خيبته قائاًل: كنا ناأمل من الوزارة 
متابعة م�شروعاتها املوكلة لكبار املقاولني وو�شع 
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عييطيياءات  عييلييى  فييالييرتكيييييز  اأوًل..  اجلييييودة  مييعيييييار 
اإىل  النظر  دون  املناق�شات  يف  الأقيييل  املييقيياولييني 
الباطن،  مييقيياويل  ظيياهييرة  اأوجيييد  اجليييودة  معايري 
الرئي�س  للمقاول  اخييتييزال  عيين  عييبييارة  هييم  الييذييين 
العمل  الأربيياح على ح�شاب جودة  لأكرب قدر من 

والتنفيذ.

واأ�شاف كما جند اأن الييوزارة ت�شحب العديد من 
امل�شروعات، وهو �شحب غري مبني على ت�شنيف 

)ت�شنيف املقاولني(.
اإذا كان هناك قوانني و�شعتها  اآخر عما  وت�شاءل 
قد  الييتييي  وامل�شايقات  التحر�شات  ملنع  الييييوزارة 
تتعر�س لها املراأة وذوي الحتياجات اخلا�شة عند 
ا�شتخدامهم للنقل العام؟ ومتنى اأن يتبنى جمل�س 

والنييتييهيياكييات  التحر�شات  ملنع  قييانييوًنييا  اليي�ييشييورى 
متهيًدا للنقل العام الذي �شوف يعنى بنقل املراأة.

اأنييه ل يوجد هناك  ميين جهته قييال اأحييد الأعيي�ييشيياء 
لو�شع  والبلديات  والأمانات  الييوزارة  بني  تن�شيق 
اخلطط وتوفري اخلدمات، فكثرًيا ما نلحظ اأعمال 
كانت  �شواًء  الطرق اجلديدة  على  املتكررة  احلفر 
للكهرباء، اأو املياه.. اإلخ. وهذا ما ي�شعف م�شتوى 

اخلدمات يف قطاع النقل.
اآخييير عيين عييدم تطوير اخلييدمييات  وتيي�ييشيياءل ع�شو 
على الطرق ال�شريعة منذ زمن طويل؛ �شواًء كانت 
ا�شرتاحات، اأو مطاعم، اأو مراكز اإ�شعافية، ودعا 
التن�شيق مع هيئة ال�شياحة والآثار  اإىل   الييوزارة 

يف هذا ال�شاأن، وكذلك التن�شيق مع وزارة الرتبية 
خمتلف  بييني  املعلمات  لنقل  عاجلة  حلول  لإيييجيياد 

مناطق اململكة.
وراأى اأحد الأع�شاء اأن التقرير مل يو�شح اجلهات 
الييوزارة؛  داخييل  واملحا�شبة  املتابعة  يف  املخت�شة 

احلافالت  من  العديد  ال�شوارع جتوبها  اأن  فنجد 
املتهالكة، ويقودها �شائقون ل يراعون ا�شرتاطات 

ال�شالمة املرورية.

بينما راأى اأحد الأع�شاء اأن الكادر الهند�شي الذي 
�شيتم اإقراره قريًبا �شيعالج ما تواجهه الوزارة من 
الت�شرب الوظيفي؛ بيد اأنه راأى اأن هذا ل مينع من 
والتطوير،  الييتييدريييب  جمييال  يف  اجلييهييود  تكثيف 

خا�شة يف امل�شروعات احليوية. 
اإنه ورد يف  بقوله  التقرير  اآخر على  وعلق ع�شو 
و�شعته  عائق  وهييذا  املقاولني،  تعرث  ال�شعوبات 
للمقاولني  اأمامها نظًرا ل�شعف اختيارها  الوزارة 

الأكفاء.
عن  با�شتغراب  الع�شو   ت�شاءل  اآخيير  جانب  ويف 
طلب وزارة النقل وظائف جديدة يف الوقت الذي 
الوظائف  اإ�ييشييغييال  مق�شرة يف  الييييوزارة  تيييزال  ل 
املعتمدة حالًيا؟ و�شدد على اأن تعمل الوزارة بداية 

على  اإ�شغال هذه الوظائف ال�شاغرة. 

ولحييظ ع�شو اآخيير الفرق الكبري بني ما ورد يف 
التقرير وما ن�شاهده يف الواقع، فهناك م�شروعات 
وتعطيلها؟  تاأخرها  اأ�شباب  عن  وت�شاءل  متاأخرة، 
املدن. كما لحظ  بالطرق احليوية بني  وا�شت�شهد 
التي  قدمًيا  املنفذة  الطرق  بني  اجلييودة  الفرق يف 
م�شتمرة،  تزال جودتها  ول  عالية  بجودة  تتمتع  
فيها مما  اجلييودة  تقل  التي  احلديثة  الطرق  وبني 
الدولة  با�شتمرار وبالتايل حتمل  ال�شيانة  تتطلب 

مبالغ ل�شيانتها.
ولحظ يف �شبكة الطرق عدم وجود الإ�شالحات 
املدعومة، كما لحظ  امليزانيات  تتنا�شب مع  التي 
اأن احلركة املرورية ل تزال تعاين من اإ�شكاليات 
كبرية مقارنة بحجم الطرق واخلدمات املقدمة لها، 
اإىل جانب تدين م�شتوى الطرق الرابطة مع  الدول 

املجاورة.
وا�ييشييتييغييرب اأحيييد الأعيي�ييشيياء اإجييابيية امليينييدوبييني اأن 
الييييييوزارة قييامييت بيياإ�ييشيينيياد مييهييميية تيينييفيييييذ وحتييديييد 
لوحدة  للنقل  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  متطلبات 
اإداريييية تتبع لإحييدى وكييالت اليييوزارة، وراأى اأن 
اأعلى بكثري من الوحدة  اإدارية  ذلك يتطلب �شلطة 

الإدارية التي تتبع لإحدى الوكالت.

المرور والسالمة  عالميًا.. قطاع 
مربوط بهيكل وزارة النقل وليس 

الداخلية

تتمتع  قديًما  المنفذة  الطرق 
بجودة أعلى من المنفذة حديثًا

ضعف  يعكس  المقاولين  تعثر 
الوزارة في اختيارها لألكفأ
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الذي  وما  كانت؟  ومتى  أين   الوالدة 

تذكره من مرحلة الطفولة وبدايات 

الدراسة؟ 
احلديث  جتيياه  ال�شديد  بالتحفظ  اأ�شعر  اأوًل  اأنييا   
الذكريات  عن  اأو  الذاتية  بال�شرية  ي�شمى  ما  عن 
ما  �شريتي  لي�س يف  بيياأنييه  مقتنعًا  زلييت  مييا  لأنيينييي 
ت�شتحق  التي  الكبار  �شرية  م�شتوى  اإىل  يرتفع 
الييتييوثيييييق، وا�ييشييتييجييبييت حليييالت خييا�ييشيية جيييدًا من 
هذه الرغبات واأرجو اإن �شاء الله يف �شبيل تلبية 
رغبتكم اأن التزم املو�شوعية من ناحية واأن اأبتعد 
مواليد  من  اأنييا  نعم  الإمكان،  قدر  ال�شخ�شنة  عن 
حمافظة عنيزة بالق�شيم  عام 1363هي، من اأ�شرة 
كان فيها الكثري من املي�شورين اإل اأن فرع والدي 
متعففة  بيئة  يف  فن�شاأت  الإمكانات  حمييدود  كييان 
جييدًا..  متوا�شعة  حياتي  وكانت  احلييال،  ب�شيطة 
العزيزية  املييدر�ييشيية  يف  البييتييدائييييية  در�ييشييت  حيث 
بعنيزة، وكان مديرها الأ�شتاذ اجلليل �شالح بن 
عنيزة  يف  املثقفون  خلد  الييذي  �شالح  اآل  نا�شر 
�ييشييريتييه واإ�ييشييهيياميياتييه الييتييعييليييييمييييية يف مييركييز ابيين 

عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبد الرحمن الشبيلي:

لخصت تجربتي الشورية في عدد من المحاضرات

اآخيير  ويف  التعليمية،  للخدمات  املييعييروف  �شالح 
عند  ونييزوًل  البتدائية،  املرحلة  من  درا�شية  �شنة 
رغبة والدي رحمه الله فقد التحقت مبعهد عنيزة 
علم  عييام 1372هيييي.  وعندما  افتتح  الييذي  العلمي 
اأخي الأكرب حممد – رحمه الله- انزعج لأنه �شعر 
وكان  حياتي،  جمرى  يغري  قد  الت�شرف  هذا  اأن 
البتدائية  درا�ييشييتييي  اأكييمييل  اأن  بييد  ل  اأنيينييي  يعتقد 
اأر�شيت  الوقت على �شغري  اأنني يف ذلك  واأظن 
واأر�شيت  بال�شتمرار  والييدي  اأر�شيت  الثنني، 
اأخي بالعودة اإىل املدر�شة البتدائية لأخذ ال�شهادة 
عن طريق الدرا�شة املنزلية. اإ�شافة اإىل اأن املعهد 
تييعييادل  متييهيييييدييية  �شنتني  اأو  �ييشيينيية  يييقييدم  الييعييلييمييي 
تخرجي  وبعد  البتدائي،  من  الأخريتني  ال�شنتني 
�شنوات،  ملدة خم�س  املعهد  الدرا�شة يف  وا�شلت 
ثم ح�شلت على الثانوية، واأتيت للريا�س للدرا�شة 
يف كلية اللغة العربية 137٩هييي. وعندما كنت يف 
ال�شنة الأوىل من كلية اللغة العربية قررت اأن اأ�شري 
النظامني، نظام جامعة وزارة املعارف ونظام  يف 
جامعة الإمام، ولذلك التحقت بجامعة امللك �شعود 
اأدر�س يف كليتي  فاأ�شبحت  عن طريق النت�شاب 

اللغة العربية بجامعة الإمام وكلية الآداب بجامعة 
امللك �شعود.

هي  الجامعية  المرحلة  كانت  وهل 

بدايات عهدك بمدينة الرياض؟ 
ل، بييل كييانييت الييريييا�ييس ميياألييوفيية لييدي لأنيينييي قمت 
الأوىل  ال�شنة  ويف  �ييشييابييق،  وقيييت  يف  بييزيييارتييهييا 
مييين انييتييقييايل اإليييييهييا �ييشييكيينييت يف حييليية تيي�ييشييمييى اآل 
"بحري" ن�شبة اإىل اإحدى اأ�شر الريا�س املعروفة، 
غرب  جنوب  وتقع  ال�شرقية  اأي�شا  عليها  ويطلق 
"املقيربة"، حيث �شكنت يف ذلك العام يف منزل 
عبدالرحمن  بن  حممد  ال�شيخ  مبا�شرة  عمي  ابن 
الأول  ال�شكرتري  ي�شغل  كيييان  اليييذي  ال�شبيلي، 
واأقمت  امللكي.  الييديييوان  يف  ال�شيا�شية  لل�شعبة 
يف منزله عامًا واحدًا، ثم بعد ذلك انتقلت لل�شكن 
مبفردي عام 1381هي يف "ال�شفاة " مببنى للبلدية 

والمواطن،  الوطن  هموم  يناغم  وقلمه   ، التاريخ  يستنطق  حديثه 

دهاليز  في  لبادنا...  االجتماعي  التغير  مامح  تستعرض  ومكتبته 

أروقة  وفي  مخضرم،  إعامي  هو  والتليفزيون،  واإلذاعــة  الصحافة 

التعليم هو أستاذ أكاديمي، وهو من تحت قبة مجلس الشورى عضو 

حضر بدايات التشكيل لمجلس الشورى الجديد في عهده الحديث.. 

عبدالرحمن  الدكتور  السابق  الشورى  مجلس  عضو  اختزل  هكذا 

الشبيلي حياته الوظيفية،  بين ثاث مراحل،  عاصر خالها البدايات 

الهجرية،  الثمانينات  منتصف  السعودي،  التليفزيون  إلنشاء  األولى 

الشهير  برنامجه  عبر  المسؤولين،  لكبار  محاور  مذيع  كأول  وظهر 

التعليم  وزارة  في  وعمل  الصحافة،  في  كتب  األصدقاء"...  "حديث 

العالي، وتم تعيينه عضوًا في مجلس الشورى، ليكمل دوراته الثاث، 

التي  واألدبية،  الفكرية  وأعماله  الشخصية،  لحياته  بعدها  ويتفرغ 

زود من خالها مكتبتنا الوطنية بجملة من األماسي والمحاضرات، 

والندوات والكتب العلمية، التي توثق لمرحلة البناء وتطور المجتمع.

)الشورى( التقت الدكتور عبدالرحمن الشبيلي عضو مجلس الشورى 

السابق وحاورته حول العديد من المحطات في حياته العملية، فإلى 

التفاصيل:  

بدأنا بث »التلفزيون« ب� 45 دقيقة 
باستوديو وحد ومرسلة واحة

حوار: منصور العساف
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وهي عبارة عن قي�شرية تقع جنوب جامع الإمام 
تركي بن عبدالله الذي كان ي�شمى اجلامع الكبري، 
الييريييا�ييس  كييبييار جتيييار  تيي�ييشييم   القي�شرية  وكييانييت 
واملقريين،  وال�شبيعي،  الييراجييحييي،  �شمنهم  ميين 
القي�شرية  تلك  يف  ال�شكن  ومكنني  وال�شويرخ، 

من التعرف على كبار ال�شخ�شيات والتجار اأمثال 
والقا�شي،  الله-  رحمه   – احلقباين  عبدالعزيز 
وال�شبيعي والراجحي وغريهم، حيث كنا ن�شلي 
مييًعييا يف اجلييياميييع ونيي�ييشييتييذكيير اليييدرو�يييس �ييشييويييًا، 
الأخرى  القي�شريات  اأي�شا على �شاكني  وتعرفت 
– رحمه  الزامل  من�شور  الله  عبد  ال�شيخ  اأمثال 
و�شليمان  الفريح،  و�شليمان  علي  وال�شيخ  الله- 

العثيمني، وعبد الرحمن امللوجي. وغريهم .

قطار  بك  سار  كيف  الجامعة،  بعد 

الوظيفة إلى اإلعام اإلذاعي؟ 
بعد تخرجي عام 1383هي من كلية اللغة العربية، 
امللز،  اإىل  وانتقلت  الإذاعيية  يف  بالوظيفة  التحقت 
تطلب  الإعيييييالم  وزارة  مييين  بييرقييييية  وردت  حيييييث 

للعمل يف  اخلييريييجييني  اأوائييييل  ميين  اثيينييني  تر�شيح 
الإذاعة ال�شعودية يف جدة اإذ مل تكن الإذاعة يف 
يف  )طييامييي(  اإذاعييية  با�شتثناء  ذاك،  اآن  الريا�س 
اإن�شائها  بداية  يف  الإذاعيية  عملت  حيث  الريا�س، 
بنقل  تخت�س  )ميير�ييشييليية(  بييجييلييب  عيييام 1382هييييييي، 

الربامج من اإذاعة جدة، وتر�شل لبثها للمملكة عرب 
الريا�س، وقد مت تر�شيحي بناء على ح�شويل على 
املركز الثاين على دفعتي مع زميلي الأول الأ�شتاذ 
الرت�شيح  عيين  اعييتييذر  ولكنه  الييهييدلييق،  عبدالعزيز 
وف�شل الوظيفة التعليمية، فر�شح بدًل عنه زميلي 
والتحقنا  الله-  – رحمه  الدريهم  را�شد  الأ�شتاذ 
يف العمل الإذاعي بجدة كما التحق زميلي املذيع 
�شليمان عبيد  وعملت يف اإذاعة جدة مدة ترتاوح 
من 6 – 8 �شهور، �شكنت خاللها واأقمت �شمن 
الييكييادر الييوظيييييفييي ليييالإذاعييية، وخيييالل تييلييك الييفييرتة 
على  التعرف  ا�شتطعت  �شني  �شغر  من  وبالرغم 
اأدبييييياء كييبييار مييثييل حيي�ييشيين عييييواد، وعييزيييز ديييياب، 
اأبو  عليه  الإذاعييييية، ويطلق  القمم  يعترب من  الييذي 
الإذاعيني نظرًا خلربته ولكونه من الأدباء الكبار، 
ثييم طلبوا  الإذاعييييية، وعملت معه  مييع  تييعيياون  وقييد 
على  اأي�شا  وتييدربييت  تدريبي،  على  يقوم  اأن  منه 
وغري  ممنهج  غري  تدريب  �شمة  منري  الأ�شتاذ  يد 
التدريب،   من  اأ�شهر  �شتة  ممار�شة  وبعد  مربمج، 
الريا�س  اإىل  الإذاعيية بطلب النتقال  حتايلت على 

الريا�س،  اإذاعيية  لفتتاح  ال�شتعداد  يف  لأ�شارك 
امل�شمر  اأمييا هديف  املعلن،  الظاهر  وكييان هذا يف 
اأن اأعود لإكمال الدرا�شة يف  جامعة امللك �شعود 
ال�شنة الثالثة والرابعة.. فعاًل انتقلت على م�ش�س 
اآنييذاك ال�شيخ جميل حجيالن،  من وزييير الإعييالم 
وبداأت العمل يف التح�شري لإذاعة الريا�س، ويف 
الوقت نف�شه اأكملت ال�شنة الثالثة ثم ال�شنة الرابعة 
اإذاعة الريا�س  يف جامعة امللك �شعود، وافتتحت 
امل�شاركني يف  اأحييد  يف رم�شان 138٤هييي وكنت 
افتتاحها، حيث عينت م�شاعد ومراقب مدير عام 

الربنامج يف مطلع 1٩65م.

بث  صــوت  أول  صاحب  تذكر  وهــل 

للمستمعين في إذاعة الرياض؟
نييعييم اأذكييييره كيييان �ييشييوت زميييييلييي الييراحييل حممد 
اأئمة  والييده من  ال�شعالن، وكييان  الرحمن  بن عبد 
احليييرم اليي�ييشييريييف. ومل متيي�ييس فيييرتة قيي�ييشييرية من 
 . التلفزيون  افتتاح  اقييرتب  حتى  الإذاعييية  افتتاح 
بالإ�شافة  بها  قمت  التي  الأعييمييال  اأبييرز  من  ولعل 
اإىل عملي م�شاعد املدير للربامج كان تغطية اأخبار 
والإ�شكندرية،  الييقيياهييرة  اإىل  في�شل  املييلييك  رحييليية 
واأظنه يف ذلك الوقت مل يكن قد ت�شلم �شدة احلكم  
اململكة  وفد  لرئا�شة  الإ�شكندرية  اإىل  بعد، وذهب 
العام،  ذلييك  يف  عقدت  التي  الثانية  العربية  للقمة 
لتغطية  تقريبًا  �شهر  مييدة  الييقيياهييرة  يف  بقيت  ثييم 
وفد  يراأ�س  كان  الذي  النحياز  عدم  دول  موؤمتر 
اململكة فيه امللك في�شل. اطلعت خالل الفرتة على 
التنظيم الإذاعي يف الإذاعة امل�شرية ويف الوقت 
نف�شه كنت اأجمع واأح�شل على بع�س الت�شجيالت 
الت�شجيالت  تلك  اأن  تن�س  ول  ال�شعودية  لالإذاعة 
تييوا�ييشييل بني  كييانييت مهمة جيييدًا لأنييهييا اأول فيياحتيية 

الإذاعة ال�شعودية والإذاعة امل�شرية.

بدأ   1385 عام  من  شــوال  شهر  في 

السعودي  العربي  التلفزيون  بث 

ـــان هــذا مــســمــاه" وكــنــت أنت  "وك

التي  الوطنية  الكوادر  أحد  حينها 

أن  لك  هل  المرحلة،  هــذه  عايشت 

تصف لنا البدايات؟ 
الختيار  وقييع  التلفزيون  افييتييتيياح  اقيييرتب  عندما 
علّي وعلّي زميل يل من اإذاعة جدة اأنا نكون اأول 
والريا�س،  جييدة  تليفزيون  يف  للربامج  مديرين 
من  اأقيييل  مييدتييهييا  ا�شتك�شافية  رحييليية  يف  وذهييبييت 
�ييشييهييرييين لييكييل ميين تييلييفييزيييون الييكييويييت وتييلييفييزيييون 

عبر   » التلفزيون   « أخبار  نبث  كنا 
القص واللصق من الصحف

ع��ان��ي��ن��ا ك��ث��ي��رًا م��ن ن��ق��ل ب��رام��ج 
»ال���ت���ل���ف���زي���ون« ع��ب��ر ال��س��ي��ارة 

والطائرة 
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لييبيينييان، واطييلييعييت على تنظيم  �ييشييوريييا وتييلييفييزيييون 
اإلقاء  الييدول. وبعد عودتي من  تلك  التلفزيون يف 
يف  الب�شرية  الد�شتور  جييريييدة  عيين  حما�شرتي 
بث  بييداأ  قييد  ال�شعودي  بالتلفزيون  فييياإذا  الكويت 
ظهور  اأول  كان  اأ�شبوع، حيث  نحو  منذ  براجمه 
الزميل  قبل  من  وافتتاحه  ال�شعودي  للتلفزيون 
خالد بن عبدالله العبدالعزيز التويجري. واأ�شبحت 
ومل  بالريا�س،  التلفزيون  لربامج  مدير  اأول  اأنييا 
على  بالإ�شراف  كلفت  وقد  اإل  قليلة  اأ�شهر  مت�س 
م�شي  وبعد  للتلفزيون..  اأي�شًا  الإداري  اجلانب 
تلفزيون  عييلييى  ميي�ييشييرفييًا  اأ�ييشييبييحييت  اأ�ييشييهيير  ب�شعة 
يف  الفتتاح  وكييان  واإدارييييييًا.  براجميًا  الريا�س 
يف  املحطتان  افتتحت  حيث  1٩65م،  يوليو   1٩
الريا�س وجدة يف ليلة واحدة اإل اأن الفتتاح مل 
التجريبي،  الفتتاح  عنه  يقال  وكان  ر�شميًا  يكن 
حمطة  ول  الريا�س  حمطة  تفتتح  مل  وباملنا�شبة 
التجريبي  البث  ا�شتمر  اليوم.  اإىل  ر�شميًا  جييدة 
وكان مق�شورًا على بع�س الربامج لكي ل يكون 
هناك اإثارة يف افتتاح التلفزيون فا�شتمر على اأنه 
بدائيًا،  البداية  يف  البث  وكييان  جتريبي،  افتتاح 
حيييييث يييبييداأ بييعييد �ييشييالة املييغييرب مليييدة ٤5 دقيقة، 
امل�شحف  اأميييام  كييامييريا تو�شع  عيين  عييبييارة  كييان 
الكرمي، وبعد ذلك يظهر مذيع الربط لتالوة بع�س 
الأحاديث من كتاب خمتار ال�شحاح، ثم بعد ذلك 
نعمل ق�س ول�شق من ال�شحف ون�شتعر�س اأهم 
الأخبار، ثم عر�س فيلم )كرتوين( ملدة 5 دقائق، 
واإذا كان هناك من اأغنية ن�شعها، واأذكر اأن مكتبة 
كنا  اأغيييياٍن  ب�شبع  بيييداأت  الييريييا�ييس  يف  التلفزيون 
نكررها على مدار الأ�شبوع، ومن ثم بداأت تردنا 
بع�س  جييدة  يف  والتلفزيون  الإذاعييية  مديرية  ميين 
اململكة،  خييارج  ميين  ت�شرتى  كانت  التي  الييربامييج 
واأول برنامج مت ت�شجيله يف الريا�س كان برنامج 
حديث الأ�شدقاء الذي قمت بتقدميه وكانت احللقة 
الأوىل مع الأمري م�شاعد بن عبدالرحمن، "يرحمه 
الله" وزير املالية والقت�شاد يف ذلك الوقت، وهو 
الريا�س  لتلفزيون  حملي  م�شجل  بييرنييامييج  اأول 
يعر�س يف جدة.  وتت�شمن فقرات العر�س اأي�شا 

برنامج البادية الذي قدمه املرحوم عبد الله العلي 
الزامل وعنوانه: "م�شاكم الله باخلري" ويتم ذلك 
احلييايل،  التلفزيون  مييكييان  وهييو  الأ�ييشييتييوديييو  يف 
الييوقييت ميين امليييواد امل�شنعة  وكييان املبنى يف ذلييك 
اجلييياهيييزة وامليييكيييون مييين خييميي�ييس اأو �ييشييت غييرف 
والييرباجمييي،  الإداري  للطاقم  خم�ش�س  ن�شفها 
واحييد  وا�ييشييتييديييو  الفني  للطاقم  الآخييير  ون�شفها 
واإذا  ال�شتديو  يف  والكامريات  واحييدة  ومر�شلة 
من  زاويييية  ن�شتخدم  اليينييهييار  يف  ت�شجيل  ح�شل 
كانت  الرابعة  والييزاوييية  الثالث  ال�شتديو  زوايييا 
هييي املييخييرج واملييدخييل لييالأ�ييشييتييديييو، وكيييان عر�س 
لعدم  لأخييييرى،  مدينة  ميين  وقييتييه  يختلف  الييربامييج 
وجود توا�شل فني اأو ات�شال اأو ربط اإلكرتوين 
افتتاح  ميين  تقريبًا  �شنوات  ع�شر  م�شي  بعد  اإل 
التليفزيون، حيث كان اأول ربط اإلكرتوين يف عام 
"الكيبل املحوري" بني  اإن�شاء  1٩7٤م من خالل 
اأ�شد معاناة كنت  الريا�س والدمام وجدة.  ولعل 
ال�شعودي هي  التلفزيون  عهد  بداية  اأواجهها يف 
كيفية نقل الربامج عن طريق الطائرة اأو ال�شيارة، 
خ�شو�شًا بعد ما مت تعييني مديرًا عامًا للتلفزيون 
افتتاح  ميين  �شنتني  م�شي  وبييعييد  1٩71م،  عيييام 
موا�شلة  يف  ال�شديدة  بالرغبة  �شعرت  التلفزيون 
درا�ييشييتييي الييعييليييييا، لإحيي�ييشييا�ييشييي بيينييوع ميين نق�س 

مل  الإجنليزية،  اللغة  اإجادتي  لعدم  نظرًا  الكفاءة 
الذين  اللغة الإجنليزية بينما زمالئي  اأحتدث  اأكن 
تدربوا يف اأمريكا من م�شورين وفنيني ومنتجني 
اآنيييييذاك كييانييوا  اأر�ييشييلييتييهييم وزارة الإعيييييالم  الييذييين 
يجيدون التحدث باللغة الجنليزية ورمبا بطالقة.  

ــذي  ــــدور ال ــا ال ــي تــلــك الــفــتــرة م ف

لتأهيل  اإلعــــام  وزارة  ــه  ب قــامــت 

لخوض  السعودي  الشباب   وتدريب 

مستجدات اإلعام؟
فاعاًل يف هذا  الإعيييالم دورًا  ليييوزارة  اأن  �شك   ل 
الثانوية  خريجي  ميين  عيييدًدا  ابتعثت  فقد  اجلييانييب 
ولذا  التلفزيون  افتتاح  قبل  املتحدة  الوليات  اإىل 
جيد.  بيياإعييداد  التلفزيون  افييتييتيياح  عييا�ييشييروا  فقد 
وال�شاب ال�شعودي اأخذ مكانه يف التلفزيون منذ 
بداياته وكان اأقل عدد موجود 60%، من الكفاءات 
الريا�س، وهذه  اأو يف  ال�شعودية �شواء يف جدة 
حكومية  موؤ�ش�شة  اأي  يف  تتكرر  مل  خطوة  كانت 
التلفزيون،  يف  ح�شل  كما  اململكة  يف  اأهلية  اأو 
غري  �شركة  تعد  الييتييي  اأرامييكييو  �شركة  با�شتثناء 
حكومية، فهي اجلهة الوحيدة التي كانت تدرب قبل 
ال�شعودي، حيث  التلفزيون  فعله  ما  العمل، وهذا 
دربت وزارة الإعالم اأعدادًا جيدة من ال�شعوديني 
وا�شتلموا العمل يف بدايات التليفزيون. وميثلون 
اأكرث من ثلث الكادر التلفزيوين الذي ي�شل عدد 
اإ�شافة  الوقت نحو 50 موظفًا.   موظفيه يف ذلك 
املتعاقدين و8 من  العرب  الإخييوة  اإىل عدد 7 من 
وحل  ال�شيانة  يتولون  كييانييوا  الييذييين  الأمييريييكييان 
الأميييييور املييعييقييدة يف الييتييليييييفييزيييون. واأذكييييير ممن 
ا�شتقدموا من التلفزيون ال�شوري ومن لبنان على 

تم  برنامج  أول  زم���ام  تسلمت 
وسعدت  الرياض  في  تسجيله 

كثيرًا بالكيبل المحوري
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�شبيل املثال ماجد ال�شبل، حمي الدين الفار�شي، 
"كروج  �شامي  هييو  لبناين  م�شور  هيينيياك  وكيييان 
مقالتي  اإحييييدى  ذكيييرت يف  اليييذي  جيجو" وهيييو 
الله  رحييمييه  في�شل  املييلييك  ا�شت�شهاد  ح�شر  اأنيييه 
بن  "في�شل  كتابي  املوثقة يف  اللقطة  تلك  و�شور 

عبدالعزيز اأمريًا وملكًا". 
بشكل  التلفزيون   برامج  بدأت  هل 

تصاعدي بحيث تزداد فترة البث مع 

مرور األشهر األولى؟ 
التلفزيون  بدايات  من  عامني  وبعد  اإنييه  حتى  نعم 
مفاجئ  ت�شاعدي  ب�شكل  ت�شري  براجمه  اأ�شبحت 
و�شل اإىل ٤ �شاعات من البث، وعر�س الكثري من 
كما  بييداأت  التي  براجمه  ينتج  واأ�شبح  املنوعات، 
ذكرت "بحديث الأ�شدقاء" ثم برنامج "البادية"، 
ثييم بيييداأ الييتييطييور يف الإنييتيياج املييحييلييي، وكييمييا يقال 
احلاجة اأم الخرتاع، فقد دفعت التلفزيون لإنتاج 

احتياجاته حمليًا رغم �شاآلة الإمكانيات

التي  البرامج  طبيعة  كانت  ــاذا  وم

أنتجها التلفزيون السعودي آنذاك؟ 
الربامج التي اأنتجت اعتمدت على الطاقات املحلية، 
على �شبيل املثال ا�شتدعينا علي اخلرجي ليكون 
مقدم برنامج لالأطفال وعبدالعزيز الهزاع لتقدمي 
�شاركوا  جميعهم  املحليني  واملطربني  )املونولوج( 
فيييييه. اإ�ييشييافيية اإىل وجييييود ميي�ييشييرح حيييييث مت نقل 
م�شرح الإذاعة اإىل م�شرح التلفزيون ويتواجد فيه 
فقد  بالإنتاج  يتعلق  وفيما  املطربني.  من  جمموعة 
كان قوًيا يلبي اإىل حد كبري احتياجات التلفزيون، 
كان  التي  التمثيليات  لبع�س  حملي  اإنتاج  وهناك 
هناك  وكيييان  وغييييريه.  اليينييافييوري  ميينييذر  يخرجها 
تدرج مت�شاعد للجرعة التلفزيونية واأ�شبح يطلق 
على تلك الفرتة الذهبية مبقيا�س الزمن والظروف 
التي ن�شاأ فيها التليفزيون. ومل مت�س �شتة اأ�شهر 
التلفزيون يف الإنتاج املحلي  اإل وبداأ  على بدايته 
التلفزيون خالل  وجلب  واأفقيا  راأ�شيًا  يقفز  وبييداأ 
اخلارجي  الإنييتيياج  على  فيها  اعتمد  التي  الييفييرتة 
مواد من لبنان وغريها ومل ت�شل املواد امل�شرية 
حاماًل  عودتي  بعد  الهجرية  الت�شعينيات  يف  اإل 

الدكتوراه.
لدراسة الماجستير والدكتوراه قصة 

طويلة مع الدكتور عبد الرحمن هل 

لك أن تلخصها لنا؟

الدرا�شة  مو�شوع  ق�شة خلف  ثمة  كان  هذا  قبل 
يف اخلييارج، وذلك  لأن ال�شيخ جميل احلجيالن 
– حفظه الله- يظن اأنني ذاهب فقط للتدريب على 
املاج�شتري،  درا�شة  يف   نيتي  عنه  واأخفيت  اللغة 
مفاو�شات  بعد  املاج�شتري  على  ح�شلت  وفييعيياًل 
على  ذلك ح�شلت  بعد  ثم  عليها،  للح�شول  طويلة 
يقاوم  جميل  ال�شيخ  كييان  وحينها  الييدكييتييوراه. 
كان  الواقع  يف  لأنييه  للدرا�شة  ا�شتمراري  ب�شدة 
بحاجة اإىل اأن اأعود اإىل عملي يف اإدارة تلفزيون 
الييوليييات  يف  بقائي  خييالل  وتعر�شت  الييريييا�ييس، 
بعودتي  للمطالبة  مييرات  ثييالث  اأو  مرتني  املتحدة 
ومل اأعييد طييوال مييدة الييدرا�ييشيية حتى ول لييالإجييازة 
اطماأننت على موافقته على  بعدما  اإل مرة واحدة 
ون�شف  عامني  بعد  فعدت  للدكتوراه.  درا�شتي 
وكنت قد اأنهيت املاج�شتري وبداأت الدكتوراه يف 
"كاني�شي�س"  الإعييالم يف جامعة ولية  تخ�ش�س 
الوليات  اإىل  للدرا�شة  �شفري  ليلة  تزوجت  وقييد 
املييتييحييدة وا�ييشييطييحييبييت زوجييتييي وعيي�ييشيينييا بييدايييات 
الأهل  وبني  بيني  التوا�شل  وكييان  معًا.  الدرا�شة 
وكان  فقط  الر�شائل  طريق  عن  الفرتة  تلك  خالل 
واأثيينيياء  تليفوين.  ات�شال  هناك  يكون  اأن  نيييادرًا 
احلجيالن  جميل  ال�شيخ  طالبني  للزيارة  عودتي 
وبقوة بقطع درا�شتي للعودة اإىل عملي يف اإدارة 
التلفزيون. ووعدت وزير الإعالم بالعودة بعد اأن 
ومن  اأو�شاعي،  لت�شفية  املتحدة  للوليات  اأذهييب 
بت�شفية  قمت  اأن  وبييعييد  اأنيينييي  الغريبة  اليي�ييشييدف 
بخرب  واإذا  ذلك،  وغري  واملنزلية  املالية  اأو�شاعي 
وزارة  اإىل  احلجيالن  جميل  ال�شيخ  بنقل  يفيد 
رغم  انتقاله  من  الأكييرب  امل�شتفيد  فكنت  ال�شحة، 
وا�شلت  ثم  علي،  وحنانه  اأبييوتييه  من  به  اأ�شعر  ما 
الدرا�شة مرة اأخرى يف الدكتوراه، وبعد اأن توىل 
العنقري يف رم�شان 13٩0هي -  اإبراهيم  ال�شيخ 
لكنني  بالعودة  اأخيييرى  مييرة  طالبني  الييلييه-  رحمه 
فرتة  وبعد  اأ�شهر،  �شتة  خالل  اأتخرج  اأن  وعدته 

و�شلتني برقية منه بطلب قطع درا�شتي والعودة 
قطعت  قد  وكنت  اإكمالها  رجوته  لكنني  للمملكة 
�شتة  وبقي  الييدكييتييوراه  درا�ييشيية  من  ون�شف  �شنة 
يل  و�شمح  خاللها  يف  اأتخرج  اأن  ووعدته  اأ�شهر 
باملوا�شلة، وفعاًل عدت يف �شيف عام 1٩71م اإىل 
اململكة حامال ر�شالة الدكتوراه عن تاريخ الإعالم 
ن�شاأة  عن  كانت  املاج�شتري  ور�شالة  اململكة،  يف 
اإليها  التلفزيون اأما ر�شالة الدكتوراه فقد اأ�شفت 
80% فيما بعد واأ�شبحت الكتاب الكبري )الإعالم 
�شدر  وبعودتي  ال�شعودية(.  العربية  اململكة  يف 
عامًا  مييديييرًا  بتعييني  الييييوزراء  جمل�س  ميين  قيييرار 
ون�شف،  �شنوات  �شت  ملدة  ال�شعودي  للتلفزيون 
وكنت اأ�شرف على املحطات ال�شبع جميعها. ومن 
واململكة،  ال�شيا�شي بني م�شر  النييفييراج  بييداأ  ثييم  
فبداأ الو�شيط التجاري بيننا وهي موؤ�ش�شة "دلة " 
ل�شاحبها ال�شيخ �شالح كامل بو�شاطة جتارية بني 

التلفزيون ال�شعودي والتلفزيون امل�شري. 

لجهاز  الحقيقي  االنتشار  بدأ  كيف 

التلفزيون؟ وكيف استقبل المجتمع 

فكرة البث؟   
التلفزيون لي�س م�شتغربًا على املجتمع ال�شعودي، 
فوجود تلفزيون اأرامكو �شهل على النا�س التعرف 
املنطقة  اإىل  يييذهييبييون  اليينييا�ييس  ميين  والييكييثييري  عليه، 
اأجيييل ميي�ييشيياهييدتييه، وتلفزيون  فييقييط ميين  اليي�ييشييرقييييية 
اأرامكو كان متاحًا للجميع، وكان بثًا عامًا ي�شل 
اأن  واأذكييير  تنورة والأحيي�ييشيياء،  اأبقيق وراأ�يييس  اإىل 
الييكييثييري ميين الأ�يييشييير ميين الييريييا�ييس كييانييت تق�شي 
اإجازتها يف املنطقة ال�شرقية واأحد الإغراءات التي 

تسمى  الهجرية  التسعينات 
للتطوير  ن��ظ��رًا  الذهبية  الفترة 
وال���ت���وس���ع ال��س��ري��ع وت��ل��ب��ي��ة 

االحتياجات اإلعالمية

لإلعالم   األعلى  المجلس  إلغاء 
وع��دم  اإلداري  ل��إلص��الح  يهدف 

االزدواجية
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كانت موجودة هناك مع البحر م�شاهدة تلفزيون 
منت�شرة  كانت  لالأجهزة  وبالن�شبة  م�شاء.  اأرامكو 
حيث  الييريييا�ييس  تلفزيون  ثييم  اأوًل،  ال�شرقية  يف 
افتتاح  اأ�شهر من  قبل  الأجهزة  بجلب  التجار  قام 
ظل  جاهزة  املحطة  اأ�شبحت  اأن  وبعد  التلفزيون، 
التلفزيون ثالثة اأو اأربعة اأ�شهر يف انتظار �شارة 
الفتتاح من احلكومة فلو كنت مت�شي يف �شارع 
الوزير على �شبيل املثال والبطحاء وترى الأجهزة 
م�شتعدة  وكانت  الأجهزة  جلبت  التي  وال�شركات 
التلفزيون  اأجهزتها بل كانت تبث �شارة  لت�شويق 
التي تقي�س من خاللها جودة ال�شوت والو�شوح 

لل�شورة واخلطوط الطولية والعر�شية.

وماذا عن عبارة " الترفيه البرئ" التي 

انتشرت بين الناس قبل بدء البث؟
�شحك.. وقال: نعم هذه العبارة وردت على ل�شان 
التلفزيون  بث  قبل    - الله  – رحمه  في�شل  امللك 
وبني  ال�شحافة  يف  ف�شرت  وقييد  تقريبًا   ب�شنتني 
البث  لإقييييرار  اأنييهييا متهيد  عييلييى  بييعييد  فيما  الييعيياميية 

التلفزيوين.

وأثناء  الهجرية  التسعينات  خــال 

التلفزيون  إدارة  مــهــام  تسلمك 

في  أسهمت  عقبات  ثمة  كان  هل 

ال�شيف يوثق اأقدم حديث �شحفي
للملك عبد العزيز من خالل درا�شته جلريدة 

الد�شتور الب�شرية

سواء  واإلنتاج   العمل  سير  تعطيل 

اجتماعية أو سياسية؟
هناك  كان  بل  العمل،  تعيق  عقبات  هناك  تكن  مل 
لأنييه مل تكن هناك جهة  ذاتية  واأكييرر  ذاتية  رقابة 
تراقب التلفزيون، اإ�شافة اإىل التحفظ الذي واكب 
املنطقة  تعي�شها  كييانييت  الييتييي  ال�شيا�شية  املييرحييليية 
اأكييتييوبيير  حيييرب  وقييعييت  الييفييرتة  تييلييك  نف�شها، ويف 
الرقابي  واحليييذر  ال�شيا�شي  واحليييذر  1٩73م، 
لكن  الأمييين،  على  للقائمني  الأكيييرب  الهاج�س  كانا 
مل  �شخ�شًيا  م�شاكل،  هناك  تكن  مل  الييواقييع  يف 
رقابية،  مل�شاكل  تعر�شت  اأنني  اأذكر  اأتعر�س ول 
وكيييل اأعيييميييايل الييتييي قييمييت بييهييا قييدمييت عيييييددًا من 
وبقي  وماديًا.  �شيا�شيًا  دعمًا  تلقيت  بل  الربامج، 
يف  وحمطتني  اخلم�س  حمطاته  على  التلفزيون 
نفكر  وبييداأنييا  منتجة،  غري  والطائف  املكرمة  مكة 
املييلييون، وو�ييشييعييت خييطيية لتطوير  الييتييلييفييزيييون  يف 
يف  حمطة  اإقيياميية  يف  وفييكييرنييا  اأفييقيييييًا.  التلفزيون 
التلفزيون  باأن ت�شند م�شاريع  اأبها. ثم جاء الأمر 
)�شيكام(  نييظييام  نطبق  واأن  الفرن�شية  للحكومة 
اإذ  1٩7٤-1٩75م،  عييام  ذلييك  وكييان  الفرن�شي، 
الأفقي.   التو�شع  على  ان�شبت  اجلهود  معظم  اإن 
 – املوا�شالت  وزارة  الفرتة  تلك  خالل  ومتكنت 
�شابقًا- من اإن�شاء الكيبل املحوري الذي يربط بني 
الدمام والريا�س وجدة، وكان ن�شرًا كبريًا اأنهى 
معاناة �شديدة للتلفزيون يف اإر�شال الربامج اإىل 
الريا�س وكان ذلك عام 1٩7٤م، وبقي عندنا فقط 
الق�شيم واملدينة املنورة فم�شينا باإر�شال الربامج 
اأكرب  اأن  واأت�شور  وال�شيارة،  الطائرة  طريق  عن 
م�شكلة كانت تواجهنا هي امل�شكلة اللوج�شتية يف 
نقل برامج التلفزيون يف تلك الفرتة، حيث اأن�شاأنا 
للتن�شيق بني املحطات وانتهت تلك  اإدارة مركزية 

امل�شكلة متامًا عندما بداأ البث الف�شائي عن طريق 
الأقمار ال�شناعية.

إلى  واإلعام  التلفزيون  من  تحولت 

انتقلت  ولكنك  الجامعي،  التدريس 

إلى الوظيفة اإلدارية بوزارة التعليم 

العالي لماذا؟
للتلفزيون،  عاما  مييديييًرا  1٩77م  حتى  اأم�شيت 
اأن  بييالييذكييريييات، وعييلييى و�ييشييك  فيييرتة مليئة  وهيييي 
قرب  مبنا�شبة  التلفزيون  ق�شة  عن  كتيبًا  اأ�شدر 
وبعد  تعلمون.  كما  افتتاحه  على  عامًا   50 مييرور 
م�شي �شبع �شنوات كنت خاللها اأقوم بالتدري�س 
الييذي  الإعييييالم  ق�شم  يف  �شعود  املييلييك  جامعة  يف 
اإىل  لالنتقال  طلبًا  قييدمييت  13٩3هييييي،  عييام  اأن�شئ 
وكيينييت يف  الييقيي�ييشييم.  ذليييك  للتدري�س يف  اجلييامييعيية 
وعملي  متفرغ  غري  التدري�س  بني  اأجمع  الييواقييع 
لالنتقال  طلبًا  قييدمييت  عندما  1٩77م  يف  لأنيينييي 
املوافقة حدثت م�شكلة وهي  اإىل اجلامعة وجاءت 
اأن  فوجدوا  الأكادميية  بالوظيفة  الوظيفة  معادلة 
بقليل  اأعلى  الإعييالم  الإداريييية يف وزارة  وظيفتي 
تكون  اأن  فييراأوا  اجلامعة  اأ�شتاذ يف  م�شتوى  من 
فيي�ييشييارت  اليييعيييايل،  الييتييعييليييييم  وظيييييفييتييي يف وزارة 
وظيفتي يف الوزارة وانتدبت اإىل اجلامعة، وبعد 
�شنوات عدة رغب ال�شيخ ح�شن اآل ال�شيخ  وزير 

و يتحدث عن رحلة ابنه طالل »رحمه الله«
 مع اأمرا�س القلب

ال�شبيلي يتحدث عن جتربته وتطلعاته يف 
جمل�س ال�شورى

والتلفزيون  اإلذاع��ة  هيئة  نجاح 
على  متوقف  األن��ب��اء  ووك��ال��ة 

التنظيم المالي واإلداري 

 30 ال���  تفوق  مؤلفاتي  حصيلة 
التاريخ  مجال  في  نصفها  مؤلفًا 

اإلعالمي 
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عملي  اأبا�شر  اأن  الله" يف  "رحمه  العايل  التعليم 
فعليًا يف الوزارة، وكنت يف تلك الفرتة ترقيت اإىل 
درجة وكيل الوزارة يف وزارة التعليم العايل، ثم 
اأداوم  واأ�شبحت  اخلليج  اأن�شئت جامعة  ذلك  بعد 
العايل، واأقييدم حما�شرات يف جامعة  التعليم  يف 
امللك �شعود، وانقطعت عن التلفزيون اإداريًا ولكن 
ميين خالل  عييام  الإعيييالم ب�شكل  مييع  ظييل توا�شلي 
املجل�س  ا�ييشييُتييحييدث  الييفييرتة  تلك  يف  تخ�ش�شي. 
الأمري  برئا�شة  1٤00هييي  عام  يف  لالإعالم  الأعلى 
واأ�شبحت  الله-  رحمه   – العزيز  عبد  بن  نايف 
ع�شوًا فيه و�شارت �شلتي قائمة مع الإعالم من 
لالإعالم  الأعلى  واملجل�س  والتاأليف  الكتابة  خالل 

ولكن لي�س من خالل العمل يف الوزارة نف�شها.

كيف  اإلعــام،  رجــاالت  أحد  بصفتك 

ــــت مــســيــرة الــمــجــلــس األعــلــى  رأي

انتهاء  وحتى  إنشائه  منذ  لإلعام 

مهامه؟
املجل�س الأعلى لالإعالم األغي عام 1٤2٤هي ، وكان 
قد بداأ عام 1٤00هي  مبعني اأنه عمل ملدة 25 �شنة 
 – العزيز  عبد  بن  نايف  الأمييري  �شمو  رئي�شه  مع 
املجل�س   بييداييية  تكون  اأن  وطبيعي    - الله  رحمه 
بييداأت فكرته يف  ب�شنوات، حيث  الفرتة  قبل هذه 
واأن�شئت  اجلحيالن،  جميل  ال�شيخ  فييرتة  اأواخيير 
الإعالمي"،  التخطيط  "جلنة  ا�شمها  جلنة  حينها 
اأكييرث من جل�شات حمييدودة جدًا،  ولكنها مل تعقد 
اإبراهيم  ال�شيخ  تييويل  طيلة  توقفت  ذلييك  بعد  ثييم 
الدكتور  اأتييى  وعندما  الإعيييالم،  وزارة  العنقري 
حممد عبده مياين وزيرًا لالإعالم، اأراد اأن يبعث 
املجل�س، ويف عهده رغب يف حتويل ا�شم املجل�س 
الييواقييع مل  لكن يف  لييالإعييالم  الأعييلييى  املجل�س  اإىل 
تعقد اإل جل�شات قليلة ثم ارتاأى املقام ال�شامي اأن 
يكون املجل�س برئا�شة الأمري نايف بو�شفه رجل 
له  وتكونت  للداخلية،  وزيييًرا  بو�شفه  ولي�س  دولة 
لأول مرة اأمانة عامة، وبداأ يبا�شر عمله وت�شكلت 
م�شاء،  جل�شاتها  تعقد  كانت  حت�شريية  جلنة  لييه 
اأكرث  الفرتة  تلك  وعقدت يف  فيها،  ع�شًوا  وكنت 
يف  ع�شويتي  وكانت  تقريبًا.  اجتماعًا   250 من 
نهايته عندما كان رئي�شه  اإىل  بدايته  املجل�س منذ 
الله .  �شمو الأمييري نايف بن عبد العزيز - رحمه 
فاملجل�س يف الواقع عمل 25 �شنة برئا�شة الأمري 
نايف، وكان له الكثري من الإجنازات، على �شبيل 
يف  اأقييرت  التي  الإعالمية  ال�شيا�شة  و�شع  املثال 
بداية تلك الفرتة، و�شدرت ن�شخة جديدة من نظام 

املوؤ�ش�شات  نظام  من  جديدة  ون�شخة  املطبوعات، 
يف  الإعييييالم  تيياريييخ  عيين  كتابي  ويف  ال�شحفية، 
للتحولت  دقيق  ر�شٌد  ال�شعودية  العربية  اململكة 

التي مرت على املجل�س الأعلى لالإعالم.

عضوًا  اختيارك  تم  1414هـــ  عام  في 

ستين  بين  من  الشورى  مجلس  في 

دورات  ـــى  أول بــــدأوا  ــن  ــذي ال عــضــوًا 

عهد  فــي  تشكيله  بعد  المجلس 

رأيت  كيف  اهلل"  "رحمه  فهد  الملك 

هذا الثقة؟
التجربة  هييذه  عيين  كتب  ميين  اأكيييرث  ميين  كنت  لعلي 
)التجربة  بعنوان  واحدة  قدمت  حما�شراتي،  يف 
والثانية )جمل�س  والتطوير(  الإطييار  بني  ال�شورية 
اأ�شهمت  كما  الع�شرين(،  م�شارف  على  ال�شورى 
بكتابة )جمل�س ال�شورى قراءة يف جتربة حتديثه( 

اأم�شوا  الييذييين  زمييالئييي،  ميين  �شبعة  مييع  وكتبتها 
الأو�ييشييح  والييعييالميية  املجل�س.  يف  �شنة   12 معي 
اأ�شهمنا  التي  الأوىل  اليييدورة  هي  اإثيييارة  والأكيييرث 
جميع الأع�شاء الي 60  بو�شع الأ�ش�س الإجرائية 
والييفييرتة ل  العدد حميييدودًا  وكييان  املجل�س،  لعمل 
الييبييدايييات  بييني  جمعت  كونها  الإثيييييارة،  ميين  تخلو 
ذلييك تو�شع  بعد  ثييم  الإجييرائييييية.  الأ�ش�س  وو�ييشييع 
ع�شوًا، ويف  اإىل 120  الثانية  الييدورة  العدد يف 
الثالثة اإىل 150 ع�شوًا، وكنت ع�شوًا يف الدورة 
الإعالمية  ال�شوؤون  للجنة  اأحيانًا  ورئي�شًا  الأوىل 
ف�شل  الأوىل مت  الييييدورة  بييعييد  ثييم  والييتييعييليييييمييييية.. 
التعليم يف جلنة م�شتقلة عن الإعييالم، وبقيت يف 
التعليم لأنني مل اأكن اأرغب اأن اأكون يف مواجهة 
مع عملي ال�شابق يف الإعالم. وكانت املواجهة مع 
التعليم  مييع  احلييرج  يكن  اأقييل ومل  الييعييايل  التعليم 
العايل مثل احلرج الذي ي�شكله يل مراجعة الأمور 
اأنني كنت حتى ذلك الوقت  يف الإعييالم.. خا�شة 

ع�شوًا يف املجل�س الأعلى لالإعالم.

هدفي  أخفيت  األس��ب��اب  لهذه 
جميل  األس��ت��اذ  ع��ن  الحقيقي 

الحجيالن من االبتعاث 

وجدة  الرياض  محطتا  تفتتح  لم 
رسميًا إلى اليوم

تلفزيون أرامكو مهد الطريق لبث 
التلفزيون السعودي 
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ـــى الــمــجــلــس األعــلــى  ــودة إل ــع ــال ب

لإلعام  ترى ما السبب في إلغائه؟ 
الأعييلييى  عييلييى املجل�س  مييقييتيي�ييشييًرا  الإليييغييياء  يييكيين  مل 
لالإعالم، ولكن اأعيد النظر يف عدد من املجال�س، 
ييا مييع وجييييود جلنة  ميينييًعييا ليييالزدواجييييييية خيي�ييشييو�ييشً
وهي  اليي�ييشييورى،  جمل�س  يف  الإعييالمييييية  لل�شوؤون 

عملية اإ�شالح اإداري.

الصحافة  فــي  تجربتك  عــن  ومـــاذا 

الورقية؟

نعم تركزت �شلتي  بالإعالم على العمل الإداري 
يف الييوزارة اأو الإذاعيية اأو التلفزيون، لكن خالل 
العقد املا�شي كانت يل �شلة جديدة مع ال�شحافة، 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئا�شة  خييالل  ميين  وذلييك 
وكانت  �ييشيينييوات،  �شت  ملييدة  ال�شحفية  اجلييزيييرة 
جتربة ثرية ثم منذ اأربعة اأعوام اأ�شبحت يل �شلة 
لالأبحاث  ال�شعودية  بال�شركة  الأمناء  جمل�س  مع 
املكون  املجل�س  بهذا  والن�شر وما زالت يل عالقة 
من خم�شة اأع�شاء وهو جديد يف ال�شاحة العربية 
واإن كييان مييعييروفييًا يف اأوروبييييا وتييلييجيياأ اإليييييه دور 

ال�شحافة ليكون حاجزًا بني الإدارة والتحرير. 

التلفزيون  تحويل  قــرار  رأيــت  كيف 

السعودية  األنباء  ووكالة  واإلذاعــة 

إلى هيئة عامة؟ 

كان ذلك من الأمور التي ناديت بها بحما�شة �شديدة 
منذ بداأت الكتابة ال�شحفية يف عام 1٤00هي وقبل 
ذليييك كيينييت دعيييوت لييهييا يف دهيياليييييز اليييييوزارة لكن 
بييداأت  الر�شمي  الإعييالمييي  العمل  غييادرت  اأن  بعد 
الإذاعييية  اإىل حتويل  واأدعيييو  ال�شحافة  اأكييتييب يف 
عامة  موؤ�ش�شات  اإىل  الأنييبيياء  ووكالة  والتلفزيون 
وظلت دعوتي قائمة وباإحلاح اإىل قبل ٤ �شنوات 
عندما طالبت باأن تتحول هذه الدعوة من موؤ�ش�شة 
توقفت  احلكومة  لأن  وذلييك  عامة  هيئة  اإىل  عامة 
اإىل  تتجه  وبيييداأت  العامة  املوؤ�ش�شات  اإنيي�ييشيياء  عيين 
على حتويل  املوافقة  العامة.. ومتت  الهيئات  منط 
الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء  اإىل هيئة عامة، 
املطلب  هييذا  حتقق  ونييظييريييًا  هيكليًا  اأنيييه  والييواقييع 
التطبيق. وذكرت يف منا�شبة �شابقة  اإىل  ونتطلع 
اأن جدوى هذه الهيئات العامة ل تتحقق اإل بح�شن 
بها  تعمل  التي  والكفاءات  عليها  القائمني  اختيار 
وبالتنظيم املرن املايل والإداري الذي يتم اختياره 

لتوؤدي دورها بال�شكل املطلوب.
حظيا  ــورى  ــش ال ومجلس  اإلعـــام 

الفكري  إنتاجك  من  ــر  واف بنصيب 

في تأليف الكتب والرسائل العلمية 

الوظيفة  عــن  بعيدًا  والتوثيقية، 

كيف بدأت المشوار مع المؤلف؟  
ال�شورى  ملجل�س  ان�شمامي  بعد  وبخا�شة  بييداأت 
واأ�شبحت  للتاأليف،  وقتي  من  جانب  لتخ�شي�س 
 30 تفوق  احلا�شر  الوقت  يف  موؤلفاتي  ح�شيلة 
موؤلفًا ن�شفها يف جمال تاريخ الإعالم والن�شف 
يف ال�شري والرتاجم، وكما ذكرت كان يل بع�س 

الييكييتييابييات يف جميييال اليي�ييشييورى وبييخييا�ييشيية كتاب 
وهذا  التحديث"،  جتربة  يف  ال�شورى  "جمل�س 
كتاب نعتز به كثريًا وو�شعناه يف متناول جميع 
الأع�شاء يف الوقت احلا�شر وكانت لنا فيه بع�س 
املييطييالييبييات وحمييياور جييوهييرييية تييرتكييز يف امليييراأة، 
النتخابات.  ومو�شوع  للمجل�س،  املالية  الرقابة 
وقد حتقق الأول منها ونتطلع اإىل حتقيق املطالب 
املحيطة  الييظييروف  ونقدر  نعرف  ونحن  الأخيييرى. 

للمجل�س من ظروف �شيا�شية واجتماعية. 

المراحل  وأصدقاء  األمس  زماء  س: 

المختلفة في التليفزيون والتعليم 

منهم؟  تذكر  من  والشورى  العالي 

وهل ما زلت على تواصل معهم؟

مييع اجلميع  تييوا�ييشييل  زلييت على  ل  لله  ج: احلييمييد 
من زمالئي القدامى يف الإعييالم  والتعليم العايل 
للتعليم  تابعة  كانت  التي  اجلامعات  يف  وبخا�شة 
العايل هي تلك الفرتة  ومعظم الزمالء يف ال�شورى 
لله  بها، واحلمد  التي عملت  الثالث  الييدورات  يف 
كان مما  حظيت به يف هذه الفرتة، معرفتي بهوؤلء 
الزمالء وعندما غادرت جمل�س ال�شورى قلت يف 
من  بكنز  نييخييرج  بيياأنيينييا  الليلة  تلك  الييتييوديييع  كلمة 
ال�شداقات ومبخزون من اخلربات فاأنا اأعتز بتلك 
اأم�شيتها يف مراحل عملي  التي  الثالث  الفرتات 

يف الدورات الثالث يف جمل�س ال�شورى.

مرهونن  العامة  الهيئات  جدوى 
بحسن أختيار الكفائات

البدايات ووضع األسس اإلجرائية 
في  انشغالنا  يثير  ما  أكثر  كانت 

مجلس الشورى

توقيع اإتفاقية تطوير التلفزيون وحتويله اإىل ملون بني احلكومتني ال�شعودية والفرن�شية يف 21 �شوال 13٩٤هي
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تعقيدًا  امليي�ييشيياكييل  اأكيييرث  ميين  الييبييطيياليية  ق�شية  تييعييد 
ذات  اليييدول  الييعييامل وخا�شة  دول  ميين  الكثري  يف 
اأنها  لدرجة  اململكة،  مثل  املتزايد  ال�شكاين  النمو 
اأ�شبحت مثاًرا للجدل والنقا�س يف الآونة الأخرية 
يييرى  ملييعيياجلييتييهييا، حيييييث  العملية  لإيييجيياد احلييلييول 
ا�شتيعاب  يكمن يف  امل�شكلة  هذه  اأن حل  البع�س 
اأن  يييرى  لييهييا، والبع�س الآخييير  الييقييطيياع اخلييا�ييس 
ال�شباب  وتوظيف  البطالة  مبعاجلة  ملزمة  الدولة 

وال�شابات وهذه اإ�شكالية معقدة من جهة اأخرى.
نتيجة  وجييييدت  الييبييطيياليية  ميي�ييشييكييليية  اأن  واحلييقيييييقيية 
الدولة  من  تبداأ  معاجلة  تتطلب  �شابقة  تراكمات 
خالل  من  اخلا�س  القطاع  يف  وتنتهي  تنظيميًا 
على  القادرة  القت�شادية  القاعدة  وتنويع  تو�شيع 
ا�شتيعاب العاطلني عن العمل مبعنى اأكرث و�شوحًا 
اأن  قبل  امل�شكلة  مبواجهة  الكفيلة  الأنظمة  اإيجاد 
تتحول اإىل كارثة فعلية، واأعتقد اأن احللول الوقتية 
امل�شكلة وتوؤثر  تعقيدات  وامل�شتوردة قد تزيد من 
يف اأداء القت�شاد الوطني ومت�س يف الوقت نف�شه 
العمالة  اأعييداد  تزايد  الجتماعي من خالل  الأميين 
وامل�شاريع  الأن�شطة  من  الكثري  يف  النظامية  غري 
نتيجة عدم منح هذه امل�شاريع تاأ�شريات عمل لأداء 
اإىل  اأدى  ما  الوافدة  العمالة  تقليل  بحجة  اأعمالها 

ن�شوء م�شكلة اأكرب.
وكما اأ�شلفنا فاإن الفائدة القت�شادية لأي م�شروع 
يف الكثري من دول العامل تكمن يف عدد الفر�س 
الوظيفية التي �شيوفرها هذا امل�شروع للمواطنني 
ولي�شت بحجم الأربيياح التي �شتدخل يف ح�شاب 
بييعيي�ييس املييتيينييفييعييني، وهييييذه الإ�ييشييكييالييييية تييعييتييرب من 
والفقر  البطالة  يكر�س  الذي  الف�شاد  اأنواع  اأ�شواأ 
القت�شاد  حتويل  مبعنى  املجتمع،  يف  واجلرمية 
الوطني اإىل م�شاريع ا�شتثمارية و�شناعية منتجة 
للمواطنني  الوظيفية  الفر�س  اآلف  وتوفر  توطن 
على  املتنفذين  بع�س  ح�شابات  ت�شخم  ميين  بييدًل 

ح�شاب الوطن واملواطن معا.
البطالة،  ق�شية  معاجلة  اأنه ل ميكن  اإىل  ونخل�س 
ومنظومة  �شاملة  وطنية  اإ�شرتاتيجية  وجود  دون 
الوطني  القت�شاد  اأداء  لتطوير  ت�شريعية متوائمة 
يف  املعنية  الأجييهييزة  جهود  وتكثيف  عييام  ب�شكل 
اجلييهييات احلييكييومييييية مييثييل الييتييجييارة والقييتيي�ييشيياد 
مظلة  حتت  وغريها  والتعليم  والعمل  وال�شتثمار 
موحدة تعنى ب�شعوده املزيد من الأن�شطة التجارية 

قضـيـــة البطـالـــة

البيع وال�شراء والنقل،  اأن�شطة  والقت�شادية مثل 
والرتكيز  القت�شادية  القاعدة  تو�شيع  وباجلملة 
على امل�شاريع ال�شتثمارية وال�شناعية التي توطن 
التقنية وروؤو�س الأموال والفر�س الوظيفية لأبناء 

الييوطيين والأجيييييييال الييقييادميية، وتييطييوييير خمييرجييات 
التعليم لتتنا�شب مع متطلبات وحاجة �شوق العمل 
من  بييدًل  العمل  ثقافة  ون�شر  بالتدريب  والهتمام 

التوظيف الوهمي اأو ما يعرف مبخادعة الأرقام.

زامل شبيب الركاض
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بييييادرت مييدر�ييشيية اليي�ييشيييييخ عييبييدالييعييزيييز بيين �شالح 
جمل�س  باإن�شاء  املنورة  املدينة  منطقة  يف  الرائدة 

�شورى طالبي يتم تر�شيحه من قبل الطالب.
املجل�س  اإن  املدر�شة  اإدارة  وقالت 
ييييياأتييييي حتيييقيييييييقيييًا ملييييبييييداأ الييي�يييشيييورى 
الدولة  نهج  على  و�شريًا  الإ�شالمي 
لييغيير�ييس قيييييم احلييييييوار يف نييفييو�ييس 
يتم  اأن  على  ال�شغر  منذ  التالميذ 
تكليف املجل�س مبهام حتفز التفكري 
املييييبييييدع وتيي�ييشييجييع عيييليييى البيييتيييكيييار 
حميطه  يف  الييفيياعييليية  واملييي�يييشييياركييية 

الرتبوي.
وقالت اإن الهدف العام من التجربة 
الييطييالب مبفاهيم  وتييثييقيييييف  تييوعييييية 
ثقافة  وتعزيز  والييتييعيياون  ال�شورى 
احليييييييوار واملييي�يييشييياركييية الإييييجيييابييييييية 

وال�شعور بالنتماء.
اأميييييا عييين الأهييييييييداف اخليييا�يييشييية من 
اليييتيييجيييربييية فيييقييياليييت امليييدر�يييشييية اإنيييهيييا 
التعبري  من  الطالب  لتمكني  جيياءت 
الو�شائل  بييا�ييشييتييخييدام  اآرائيييهيييم  عيين 
غيييري امليينييهييجييييية، وتيييدرييييبيييهيييم على 
مييفيياهيييييم املييينيييا�يييشيييرة واليييتيييعييياون، 
وتييعييزيييز امليي�ييشيياركيية الإيييجييابييييية لدى 
املهارية  قدراتهم  وتطوير  الطالب، 

مجلس شوري في ابتدائية الشيخ عبدالعزيز بن صالح بالمدينة المنورة

على  وتشجع  التفكير  تحفز  بمهام  المجلس  تكليف 
االبتكار والمشاركة

والإبداعية، وحثهم على ممار�شة حقوقهم كتعزيز 
اإىل  بالإ�شافة  لديهم،  والنتماء  املواطنة  ملفهوم 
املجتمعية،  احلييييياة  يف  للم�شاركة  الييطييالب  دفيييع 

واإ�شعارهم بامل�شوؤولية.
التعبري  مفاهيم  الطالب  لتعليم  املجل�س  ويهدف 
امل�شوؤول عن الراأي، واإك�شابهم مهارات )ال�شتماع 
اليييفيييعيييال – احلييييييوار – التيي�ييشييال 
والييتييوا�ييشييل – حييل امليي�ييشييكييالت – 
الييو�ييشيياطيية اليييطيييالبييييييية(، واإ�ييييشييييراك 
امليي�ييشيياكييل  ميينيياقيي�ييشيية  الييييطييييالب يف 
اقرتاحات حللها،  وتقدمي  املدر�شية 
للتخطيط  اأمامهم  املييجييال  واإفيي�ييشيياح 
لأن�شطة مدر�شية وتنفيذها، ومتكني 
الييطييالب ميين الييتييعييبييري عيين اآرائيييهيييم، 
و�شقل �شخ�شياتهم لإتاحة الفر�شة 

اأمام بروز قدرات طالبية موؤثرة.
وتنح�شر جمالت عمل املجل�س يف 
عقد لقاءات تعريفية باأنظمة وقوانني 
لييقيياءات ونييدوات  املييدر�ييشيية، وتنظيم 
يدعى اإليها املجتمع املحلي، وتنظيم 
املدين،  املجتمع  ملوؤ�ش�شات  زيييارات 
ومتييثيييييل اليييطيييالب واملييي�يييشييياركييية يف 
خ�شو�شًا  املحلي  املجتمع  اأن�شطة 
الو�شاطة  التطوعية، وت�شكيل فريق 
ومتثيل  الطالبية،  اليينييزاعييات  وحييل 
وتيينييظيييييم  الإدارة،  اأمييييييام  اليييطيييالب 
ليييقييياءات مليي�ييشيياعييدة اليييطيييالب الييذييين 
الأكييادميييي،  الييدعييم  اإىل  يحتاجون 

الطالب يتحدثون عن جتربتهم ال�شورية
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بطاقة با�شماء املر�شحني
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تهم  التي  الق�شايا  لبع�س  دعييم  حمالت  وتنظيم 
الطالب، واإ�شدار ن�شرة �شهرية ملجل�س ال�شورى 
والإ�شراف  املدر�شية،  الإذاعيية  واإدارة  الطالبي، 

على لوحة اآراء الطالب التي يعربون 
من خاللها عن اأرائهم بطرق خمتلفة.
الطالب  الرت�شيح على رغبة  ويعتمد 
يف  ف�شله  ليمثل  نف�شه  تر�شيح  يف 
ميثل  ف�شل  كييل  اإن  حيييييث  املجل�س 
اختيار  ويتم  املجل�س،  يف  بطالبني 
الذي  الت�شويت  على  بناء  الأع�شاء 
يتم داخل كل ف�شل على حدة، ويف 
حالة التعادل يف عدد الأ�شوات يتم 
العتماد على القرعة لختيار ع�شو 

املجل�س.
واملييعييايييري الييتييي يييجييب تييوافييرهييا يف 
املييير�يييشيييح لييكييي ييييكيييون عييي�يييشيييوًا يف 
ال�شرية  ح�شن  يييكييون  اأن  املجل�س 
املواظبة  على  وحري�شًا  وال�شلوك 
بالزي  للمجل�س  باحل�شور  ويلتزم 
يو�شح  جييدوًل  يقّدم  واأن  الوطني، 
ييييرييييد حتقيقها  اليييتيييي  اأهييييدافييييه  فيييييه 
بال�شعور  يتميز  واأن  املجل�س،  يف 
والف�شل  املدر�شة  جتاه  بامل�شوؤولية 
�شفات  لديه  تتوافر  واأن  وزمييالئييه، 
القرار،  اتخاذ  القيادة والقدرة على 

ويييكييون قيييييادرًا عييلييى احلييييوار وامليينيياقيي�ييشيية وميلك 
عدد  على  ح�شوله  اإىل  بالإ�شافة  الإقناع،  مهارة 
من  متكنه  الف�شل  يف  زمالئه  من  الأ�ييشييوات  من 

احل�شول على الرتتيب الأول اأو الثاين. 
وعييلييق الأ�ييشييتيياذ تييركييي اليي�ييشيياعييدي اأحيييد املعلمني 
القائمني على امل�شروع: اإن الفكرة جاءت من قلٍب 
اأبيينييائييه، ومن  بييقييدرات  ميييلييوؤه اليقني 
م�شتقبلهم،  يف  اأميييياًل  يييتييوقييد  فييييوؤاد 
زمانها  �شبقت  تييربييوييية  نييظييرة  ومييين 
فاأدركت اأوانها بفكرة متنح لواء الغد 
لأبناء اليوم، حتى تقوى �شواعدهم، 
ومن هنا اأ�شعل فينا الدافع الرتبوي 
اأنييارت  التي  لفكرته  احلما�س  لهيب 
طريقنا، واأثارت طموحنا، فاأ�شبحنا 
نبذل كل ما يف و�شعنا لتحويل هذا 
مبهر،  واقييع  اإىل  الرتبوي  امل�شروع 
قلوب  نف�شه، وينمي يف  يتحدث عن 
اأبنائنا قيمًا اإ�شالمية، وير�شخ روحًا 
وطنية، عمادها ال�شورى، واأ�شا�شها 

النتماء.
اليييرابيييع  اليي�ييشييف  طييييالب  اأن  ييييذكييير 
اعييتييمييد ممييثييليييييهييم بييالييتييعيييييني وقييالييت 
حلداثة  جاء  ا�شتثناءهم  اإن  املدر�شة 
من  وابيييتيييداًء  لييهييم  بالن�شبة  الييفييكييرة 
العام  الدرا�شي املقبل �شيتم اعتماد 

الت�شويت لهم. بطاقة ال�شف اخلام�س وتو�شيح ب�شاأن ال�شف الرابع

مر�شح يخاطب الناخبني. 
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طالب املجل�س الوطني الفل�شطيني الذي يتخذ من 
مبوؤ�ش�شاتها  املتحدة  الأمم  له  مقرًا  عمان  مدينة 
مبعاملة  اخلا�شة  جنيف  اتفاقيات  بتفعيل  املعنية 
تكون  واأن  حييرب  اأ�ييشييرى  الفل�شطينيني  الأ�ييشييرى 
حقوق  منظمات  ميين  دولييييية  متابعة  جليييان  هيينيياك 
احلرب  جرائم  ل�شتمرار  نظرًا  الدولية  الإن�شان 

واملعاملة الالاإن�شانية بحق الأ�شرى.
الأ�شري  يوم  له مبنا�شبة  بيان  املجل�س يف  ونا�شد 
واأ�ييشييحيياب  الييربملييانييييية  الحتييييييادات  الفل�شطيني 
الأ�ييشييرى  حييييياة  لإنييقيياذ  للتدخل  احلييييية  ال�شمائر 
امليي�ييشييربييني عيين الييطييعييام ويف مييقييدمييتييهييم الأ�ييشييري 
�شامر العي�شاوي الذي �شجل �شابقة يف ال�شمود 
والتحدي والتم�شك بحقه يف رف�شه العتقال من 

قبل �شلطات الحتالل الإ�شرائيلي.
وقال املجل�س اإن الختبار والتحدي لكل املنادين 
بيياحلييرييية وحييفييظ كيييرامييية الإنييي�يييشيييان هيييو بالعمل 
الإ�شرائيلي  الحتالل  دولة  اإلزام  على  وامل�شاعدة 
باحرتام وتنفيذ مبادئ القانون الدويل الإن�شاين 
الأ�شرى  بحق  جرائمها  على  دوليييييًا  وحما�شبتها 
يحاول  وكرامة  حرية  طالب  كونهم  الفل�شطينيني 

الحتالل �شلبها منهم.
واأكد املجل�س اأن الوفاء لالأ�شرى ون�شالهم يكون 
بالعمل امل�شتمر واجلاد لإطالق �شراحهم وح�شد 
عييلييى جميع  والييدولييييية  والييعييربييييية  املحلية  املييييوارد 
واأن  امل�شتمرة  معاناتهم  اإنييهيياء  اجييل  ميين  ال�شعد 
يكون ذلك اأحد امل�شتلزمات الواجبة ل�شتئناف اأي 

مفاو�شات مع اجلانب الإ�شرائيلي.

كرواتيا  ان�شمام  على  يوافق  الأوروبيييي  الربملان 
لالحتاد الأوروبي

وافق الربملان الأوروبي على لئحة تعطي ال�شوء 
الحتييياد  اإىل  كييرواتيييييا  ل�شم  اليينييهييائييي  الأخيي�ييشيير 
بذلك  لت�شبح  املقبل  يوليو  ميين  بيييدًءا  الأوروبيييييي 

الدولة الع�شو الثامنة والع�شرين.
اعتمادها  الييتييي مت  الييربملييانييييية  الييالئييحيية  و�ييشييددت 
ثالثة  وامتناع  نائبا ومعار�شة 36  مبوافقة 52٩ 
الدميقراطية  �شالبة  على  الت�شويت  عن  اأع�شاء 
واقت�شاد ال�شوق يف كرواتيا، اإىل جانب قدرتها 

على الوفاء بالتزامات الع�شوية.

بمناسبة يوم األسير الفلسطيني 

المجلس الوطني الفلسطيني يناشد االتحادات البرلمانية 
التدخل لنجدة األسرى في سجون االحتال

أصبحت الدولة الثامنة والعشرين في االتحاد

والدمنارك  اأملانيا  من  كل  نييواب  الربملان  دعا  كما 
بعد  ي�شادقا  مل  اللذين  الع�شوين  الدولتني  وهما 
على ان�شمام كرواتيا اإىل القيام بذلك دون تاأخري.
و�شجعت الالئحة الربملانية كرواتيا على موا�شلة 
القت�شادي  النمو  لتعزيز  الهيكلية  اإ�شالحاتها 

واإنعا�س �شوق العمل.
وقال النواب اإن كرواتيا يجب اأن تلعب دوًرا فاعاًل 
يف عملية ال�شتقرار والتكامل الأوروبي مع دول 
اأخرى  وتقا�شم خرباتها مع دول  الغربية  البلقان 

يف املنطقة.
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اأي�شلندا  املييعييار�ييس يف  الييو�ييشييط  فيياز حييزب ميييني 
يف  الأ�يييييشيييييوات  ميييين  املييييائيييية  يف  1ر51  بيينيي�ييشييبيية 
النتخابات العامة بعد رف�س الناخبني ل�شيا�شات 
التق�شف التي تبنتها حكومة ي�شار الو�شط املنتهية 

وليتها.
وييي�ييشييتييعييد حييييزب ال�يييشيييتيييقيييالل بيييزعيييامييية بيييييارين 
بييييينيييييديييكييتيي�ييشييون واحليييييزب الييتييقييدمييي الييو�ييشييطييي 
التحالف  حمييل  لتحل  ائتالفية  حكومة  لت�شكيل 
الأ�شغر حركة  و�شريكه  الدميقراطي  ال�شرتاكي 

الباك�شتاين اجلرنال  اأركان اجلي�س  رئي�س  جدد 
اإ�ييشييفيياق بييرويييز كييييياين دعيييم وتيياأييييييد املييوؤ�ييشيي�ييشيية 
بييالده  يف  العامة  النتخابات  لنعقاد  الع�شكرية 

بحرية ونزاهة.
اإقليم  حاكم  مييع  اجتماعه  خييالل  كياين  واأو�ييشييح 
مبدينة  مك�شي  علي  الفقار  ذو  نييواب  بلو�ش�شتان 
الالزم  الدعم  تقدمي  على  عييازم  اجلي�س  اأن  كويتا 
النتخابات  انعقاد  ل�شمان  الوطنية  للموؤ�ش�شات 

العامة بحرية ونزاهة.
واأ�شاف: اإن املوؤ�ش�شة الع�شكرية توؤيد ا�شتمرارية 
العمل الدميقراطي يف باك�شتان وتاأمل من جميع 
الأحزاب ال�شيا�شية امل�شاركة يف العمل النتخابي 

لتحقيق هذا الهدف الوطني الهام.
من ناحية اأخرى قرر الحتاد الأوروبي -ا�شتجابة 
لدعوة من ال�شلطات الباك�شتانية- ن�شر بعثة ملراقبة 
النتخابات العامة التي �شتجرى يف باك�شتان يوم 

مراقبة دولية وتعهدات بانتخابات حرة نزيهة في باكستان

المعارضة األيسلندية تفوز في االنتخابات العامة

11 مايو املقبل. وقال بيان �شدر عن مكتب املمثلة 
كاثرين  الأوروبييييييية  اخلييارجييييية  لل�شيا�شة  العليا 
�شتكون  املقبلة  الربملانية  النتخابات  اإن  اأ�شتون 
باك�شتان  الدميقراطية يف  لتطوير  تاريخية  حلظة 
من  لل�شلطة  انتقال  عملية  مرة  لأول  �شتمثل  لأنها 
باأن  اأملها  اأخييرى، معربًة عن  اإىل  حكومة منتخبة 
العملية  هييذه  يف  املعنية  الأطيييراف  جميع  ت�شارك 

بطريقة �شلمية ودميقراطية.
عييلييى �ييشييعيييييد اآخييييير اأعيييلييينيييت جليينيية النييتييخييابييات 
اأوراق  ا�شتالم  عملية  اأكلمت  اأنييهييا  الباك�شتانية 
املر�شحني لالنتخابات واأنها تلقت طلبات 2٤0٩٤ 
للم�شاركة  باك�شتان  اأنييحيياء  جميع  ميين  مر�شحًا 
لنتخابات  مر�شح   736٤ بينهم  النتخابات  يف 
لنتخابات  ميير�ييشييح  و16730  الييوطيينييي  الييربملييان 

الربملانات الإقليمية.
من جهته اأكد وزير الإعالم يف احلكومة النتقالية 

بييالده  حييكييوميية  اأن  نييظييامييي  عيييارف  الباك�شتانية 
للوفود  الالزمة  الت�شهيالت  لتقدمي  خطة  و�شعت 
القيام  اأو  النتخابات  مراقبة  تنوي  التي  الأجنبية 

بالتغطية الإعالمية لعملية القرتاع.
واأكد رئي�س بعثة مراقبي الحتاد الأوروبي املكلفة 
مبرافقة النتخابات يف باك�شتان مايكل جالري اأن 
بعثة مراقبي الحتاد الأوروبي قد بداأت عملها يف 
باك�شتان اعتبارًا بفريق اأ�شا�شي ي�شم اأحد ع�شر 
الفريق  هذا  اإىل  �شين�شم  اأنه  اإىل  م�شريًا  خبريًا، 
الحتاد  دول  اآخرين من خمتلف  مئة ع�شو  نحو 

الأوروبي.
با�شتمرارية  مهتم  الأوروبييييي  الحتييياد  اأن  وبييينّي 
ال�شلطة  بانتقال  باك�شتان  يف  الدميقراطي  العمل 
ميينييتييخييبيية دمييييقيييراطيييييييًا عرب  مييدنييييية  اإىل حييكييوميية 

النتخابات العامة املقبلة.

الي�شار الأخ�شر وذلك بعد ح�شولهما على 38 من 
63 مقعدا يف الربملان.

احلكومة  بينيديكت�شون  يراأ�س  اأن  املتوقع  وميين 
لنيل  اأي�شلندا  حماولة  عن  للتخلي  �شت�شعى  التي 

ع�شوية الحتاد الأوروبي.
وكان الناخبون قد اأدلوا باأ�شواتهم يف النتخابات 
الربملانية التي توقع كثري من املحللني وال�شيا�شيني 
اأن تطيح باحلزب الدميقراطي الجتماعي احلاكم 
بخف�س  الييو�ييشييط  ميييني  ميين  وعيييييودًا  تلقيهم  بييعييد 

ال�شرائب وتخفيف الديون.
وميييع تييال�ييشييي الييوعييود بييحييدوث انييتييعييا�ييس �شريع 
ديييون  ب�شبب  خمتلفة  �شغوًطا  الناخبون  واجيييه 
ال�شريع  والت�شخم  املت�شاعدة  العقاري  الييرهيين 
تراجع  اإىل  اأدت  التي  املييال،  راأ�ييس  على  والقيود 

ال�شتثمارات اإىل م�شتوى قيا�شي.
عدد  يبلغ  التي  اأي�شلندا  جمهورية  اأن  يذكر  مما 
ع�شر  قييبييل  اأ�ييشييبييحييت  ن�شمة  األيييف   320 �شكانها 

�شنوات مركزًا ماليًا اأوروبيًا.
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ـــورى بــالــمــوافــقــة  ـــش ــــرار مــجــلــس ال ق

ومعادلة  توثيق  نظام  مــشــروع  على 

الشهادات العليا من أهم القرارات التي 

القليلة  الفترة  في  المجلس  أصدرها 

لدورته  األولــى  السنة  من  مضت  التي 

واسع  بترحيب  القرار  وحظي  السادسة، 

تعطش  نتيجة  المجتمع،  أطياف  من 

المتابعين لمثل هذا المركز بعد أن بدأت 

والــمــزورة  الوهمية  الــشــهــادات  تــجــارة 

المنتفعين  من  عدد  بين  رواجــًا  تشكل 

من الصفة األكاديمية.

مقترح  مشروع  شكل  في  بــدأ  والــقــرار 

من  والعشرين  الثالثة  المادة  بموجب 

عضو  قــدمــه  ــورى،  ــش ال مجلس  نــظــام 

الــرويــلــي،  مــوافــق  الــدكــتــور  المجلس 

دراسته،  ماءمة  على  المجلس  ووافــق 

التعليمية  الشؤون  لجنة  إلــى  وأحاله 

ـــــدى الــلــجــان  والــبــحــث الــعــلــمــي )إح

التي  لدراسته،  بالمجلس(  المتخصصة 

بذلت جهودًا كبيرة في دراسة المقترح 

من جميع جوانبه، واستطلعت آراء عدد 

عليه  وأجرت  العاقة،  ذات  الجهات  من 

للمجلس  وقدمته  التعديات  بعض 

بالموافقة  انتهت  الــتــي  للمناقشة 

باألغلبية على إنشاء المركز ونظامه.

ويهدف النظام إلى تطوير آلية معادلة 

عليها  للحاصلين  العليا  الــشــهــادات 

وتوثيق  ســعــوديــة،  غير  جامعات  مــن 

ألغــراض  منها  لاستفادة  الــشــهــادات 

كما  المهنية،  والممارسة  التوظيف 

19مـــادة  مــن  المكون  النظام  يسعى 

المشبوهة  لــلــجــهــات  الــتــصــدي  ـــى  إل

المزورة  الشهادات  بترويج  تقوم  التي 

والمجتمع  األفــراد  وحماية  والوهمية 

حماية  إلــى  إضافة  الجهات،  هــذه  من 

الناشئة  األضــرار  من  والمجتمع  األفــراد 

عن ممارسة أصحاب الشهادات المزورة 

المشروع ينص على إنشاء مركز وطني للتوثيق والمعادلة 

ــة  ــادل ــع ــق وم ــي ــوث ـــروع نـــظـــام ت ـــش م
الشهادات العليا...

» الوهميون «في خطر!
والوهمية والواهنة لوظائف ومهن غير 

مؤهلين لشغلها أو ممارستها، وحماية 

من  بها  المعترف  الــشــهــادات  حملة 

مزاحمة أصحاب غير المعادلة في سوق 

العمل. 

الشهادات  ومعادلة  توثيق  نظام  ونص 

المركز  يسمى  مركز  إنشاء  على  العليا 

الشهادات  وتوثيق  لمعادلة  الوطني 

اعتبارية  شخصية  ذا  ويــكــون  العليا 

واإلداريــة  المالية  باالستقالية  يتمتع 

ويتولى  العالي،  التعليم  بوزير  ويرتبط 

الشهادات  وموثوقية  صحة  من  التأكد 

من  عليها  الحصول  تــم  الــتــي  العليا 

جميع  في  ومعادلتها  المملكة،  خــارج 

التخصصات العليا للحاصلين عليها بما 

يتفق مع المعايير العالمية واألكاديمية 

والتنظيمية التي يعتمدها مجلس إدارة 

المركز. 

ومن مهام المركز كشف الجهات التي 

تمنح الشهادات الوهمية والتحذير منها 

داخل  نشاطها  ممارسة  من  ومنعها 

الجامعات  أســاتــذة  وتحذير  المملكة، 

اإلدارة،  في  ــواء  س معها  التعاون  من 

لمشروعات  المناقشة  أو  اإلشـــراف،  أو 

إضــافــة  العلمية،  ــل  ــائ ــرس وال الــتــخــرج 

أو  الموظفة  الجهات  مع  التعاون  إلى 

األعمال  وممارسة  لتراخيص  المانحة 

المعلومات  المختلفة بتقديم  المهنية 

معادلتها  تمت  التي  الــشــهــادات  عــن 

طلب  أو  للعمل  المتقدمين  لألشخاص 

التراخيص للممارسة المهنية. 

)                      ( سلطت الضوء على هذا القرار 

المتخصصين  آراء عدد من  واستطلعت 

والمتابعين لهذه القضية.

القرار المنتظر
الييدكييتييور عييلييي بيين دبييكييل الييعيينييزي ع�شو جمل�س 

ال�شورى ال�شابق قال: اإن  اإقرار جمل�س ال�شورى 
للم�شروع جاء لينهي الكثري من لغط احلوار القائم 
يف الراأي العام باململكة حول ال�شهادات الوهمية 
الييتييي غيييزت اليييبيييالد، وعييييّد هيييذا امليي�ييشييروع �شمن 
م�شاريع الأنظمة التي اأعّدها جمل�س ال�شورى عرب 
تفعيل اأع�شائه للمادة الثالثة والع�شرين من نظامه 
والتي تعطي الع�شو �شالحية اقرتاح نظام جديد 

اأو تعديل نظام قائم. 

ين�س  الييذي  املركز  اأن  العنزي  الدكتور  واأ�شاف 
لتفعيل  �ييشييروري  اإن�شائه  على  النظام  م�شروع 
اإجراءات نظام املعادلت والق�شاء على ال�شهادات 
ولذلك  وقانوين،  كامل  ب�شكل  واملييزورة  الوهمية 
�شمن  من  يكون  اأن  امل�شروع  وح�شب  املهم  من 
مهام املركز ك�شف اجلهات التي متنح ال�شهادات 
ممار�شة  ميين  ومنعها  منها  والييتييحييذييير  الييوهييمييييية 
اأ�شاتذة اجلامعات  ن�شاطها داخل اململكة وحتذير 
الإ�شراف  اأو  الإدارة  التعاون معها �شواء يف  من 
اأو املناق�شة مل�شروعات التخرج والر�شائل العلمية.
وتيييابيييع لييقييد ا�ييشييتييهييدفييت املييمييلييكيية مييين الييعييديييد من 
املوؤ�ش�شات التعليمية الوهمية التي ا�شتغلت قلة من 

النظام  م���واد  تتيح  أن  ب��د  ال 
التشهير  حق  اإلع��الم   لوسائل 

دون خوف
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�شعاف النفو�س ومنحتهم �شهادات وهمية لتدمر 
الرئي�س  املحرك  هي  فاملعرفة  املعرفية،  امل�شادر 
بييلييدان  ميين  بييلييد  اأي  للتنمية يف  الييقييوييية  والييرافييعيية 
املعرفة  لهذه  الناقل  بالك عندما يكون  فما  العامل، 

غري موؤهل معرفيًا لينقلها لغريه. 
قانونية  ليي�ييشييوابييط  امليي�ييشييروع  ت�شمني  اأن  واأكييييد 
ييي�ييشيياهييم يف  اأو  اأ�ييشييهييم  مييين  ردع  �ييشييييي�ييشييهييم يف 
اأحد مواده  الوهمية، وهو ما ورد يف  ال�شهادات 
ال�شهادات  وتوثيق  ملعادلة  الوطني  املركز  اأن  من 
ق�شائية  دعييوى  اإقامة  له حق  ينيبه،  من  اأو  العليا 
�ييشييد اأ�يييشيييحييياب اليي�ييشييهييادات غيييري امليييعيييادلييية، ول 
والهيئات  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  للجهات  يجوز 
اإجيييراءات  اإكييمييال  الأهييلييييية  اأو  اخلا�شة  اأو  املهنية 
الرتخي�س اأو التوظيف اأو الرتقية اإل بعد ا�شتيفاء 
احلكومية  اجلامعات  وتخت�س  املعادلة،  �شهادة 
مبعادلة  العلمية  جمال�شها  خييالل  ميين  ال�شعودية 
�شهادات اأع�شاء هيئة التدري�س ال�شعوديني وغري 

ال�شعوديني العاملني فيها.
جاء  امل�شروع  هذا  اأن  اعتقاده  عن  العنزي  وعرب 
يف الوقت املنا�شب للحد من هذه الظاهرة املخجلة 
التي اأ�شبحت حديث املجال�س يف اململكة، ولتظهر 
النا�س  لهموم  اليي�ييشييورى  جمل�س  م�شاركة  مييدى 
وتلم�س حاجاتهم، وهو الدور الذي يجب اأن يقوم 

به اأي ع�شو يف املجل�س.

التقليدية  اإلعــــام  ــل  ــائ وس
تجاهلت الظاهرة

اأن  اإىل  البعيز  اإبراهيم  الدكتور  لفت  جانبه  من 
العليا ميين اجلييامييعييات  اليي�ييشييهييادات  بيييروز ظيياهييرة 
ما  بف�شل  الجتماعي  �شاحة احلوار  الوهمية يف 
وفرته التقنية احلديثة من قنوات �شريعة لالت�شال 

والتوا�شل.
واأ�يييشييياف اأنيييه عييلييى الييرغييم ميين اأن ظيياهييرة �ييشييراء 
ق�شية  لي�س  العربية  املجتمعات  يف  اليي�ييشييهييادات 
حديثة، اإل اأن و�شائل الإعالم جتاهلتها، ومل تكن 
منا�شبة  فر�شة  اأجدها  لذلك  اأولوياتها  قائمة  على 
لتقدمي ال�شكر والتقدير لكل من عمل واأ�شهم على 
لفت النظر اإىل مدى انت�شار هذه الظاهرة، وجعلنا 
على  ال�شلبية  لتداعياتها  اجلدي  التفكري  يف  نبداأ 
واملعايري  القيم  وعلى  عييام  ب�شكل  املجتمع  ثقافة 

الأكادميية والتعليمية ب�شكل خا�س. 
الييذي  اليينييظييام  فييكييرة وميي�ييشييروع  اإن  البعيز  وقيييال 
ال�شورى موؤخرًا خطوة يف الجتاه  اأقييره جمل�س 
من  ال�شهادات  �ييشييراء  ظيياهييرة  ملكافحة  ال�شحيح 
يف  �شي�شهم  املقرتح  فاملركز  الوهمية،  اجلامعات 
بها جلنة  تقوم  التي  الآليييييات والإجيييراءات  تطوير 
التعليم العايل، وياأخذها بها  املعادلت يف وزارة 
لتكون اإجراءات تقوم على عمل موؤ�ش�شي يتجاوز 
لي�شل  الوهمية،  ال�شهادات  برف�س  قييرار  جمييرد 
اإىل مرحلة امل�شاءلة القانونية، وهو ما كانت البيئة 

الت�شريعية والتنظيمية لدينا غري قادرة عليه.

اأن الأنظمة والإجييراءات القانونية مطلب  واأو�شح 
ل  قد  لكنها  ال�شلبية،  الظواهر  ملكافحة  اأ�شا�شي 
درا�شات  معها  يتزامن  اأن  بد  ل  اإذ  كافية،  تكون 
يبداأ  الفهم  وهييذا  الظاهرة  فهم  يف  ت�شهم  علمية 
بييو�ييشييف ميييدى انييتيي�ييشييار ظيياهييرة اليي�ييشييهييادات من 
التي  التخ�ش�شات  وطبيعة  الوهمية  اجلييامييعييات 
فيها، وجمييالت عمل حامليها، ومثل هذه  ترتكز 
الأ�شباب  فهم  يف  �شت�شاعد  الو�شفية  الدرا�شات 

م��ن  ب�����د  ال  د.ال�����ع�����ن�����زي: 
التي  ب��ال��ج��ه��ات  التشهير  
الوهمية  الشهادات  تمنح 

والتحذير منها ومنعها
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والآثيييار  والييتييداعيييييات  انت�شارها،  اإىل  اأدت  الييتييي 
جوانب  من  بع�شًا  اأن  جند  قد  وهنا  لها،  ال�شلبية 
�شاعدت  الييتييي  هييي  والجييتييميياعييييية  الثقافية  قيمنا 
على انت�شارها، وهذا يعزز من �شرورة اأن يكون 
من  يعزز  الييذي  الوعي  من  م�شتوى  على  املجتمع 

قيم النزاهة العلمية واحرتام املعايري الأكادميية. 
وتابع الدكتور البعيز اأنه قد يكون من ال�شروري 
مييا ميكن  املييقييرتح  اليينييظييام  هييذا  ميييواد  اأن ت�شتمل 
�شراء  ظيياهييرة  مييع  التعامل  ميين  الإعييييالم  و�ييشييائييل 
من  اخليييوف  دون  الوهمية  اجلييامييعييات  �ييشييهييادات 
امل�شاءلة القانونية بحجج الت�شهري، فالظاهرة وما 
لألقاب  ا�شتخدام  ميين  عليها  ويييرتتييب  بها  يرتبط 
الغ�س  اأ�شكال  علمية واأكادميية ومهنية �شكل من 

والتدلي�س والتزوير. 

المكافحة أصبحت أمًرا ملًحا
بيين عييبييد العزيز  الييدكييتييور خييالييد  ميين جييانييبييه راأى 
ال�شيلفان عميد مركز خدمات التوظيف والأعمال 
بجامعة  واملعادلت  الن�شر  جلنة  وع�شو  الريادية 
الإميييييام حمييمييد بيين �ييشييعييود الإ�ييشييالمييييية ميين خييالل 
جتربته يف ق�شايا معادلة ال�شهادات يف اجلامعة 
اأن مييعيياجليية ظييياهيييرة احليي�ييشييول عييلييى �ييشييهييادات 
�شرعي  غري  ب�شكل  العليا  ال�شهادات  وبالأخ�س 
كوثيقة  اململكة  داخييل  وا�شتخدامها  نظامي،  اأو 
حتديد كفاءة �شواء لل�شعوديني اأو املقيمني اأ�شبح 
اأمًرا ملًحا، خا�شة يف هذا العهد الذي ت�شهد فيه 
اململكة انطالقة جادة نحو اللحاق بالدول املتطورة 
والقت�شادية  وال�شناعية  العلمية  املييجييالت  يف 
العلماء  خييالل  ميين  اإل  تتاأتى  ل  والييتييي  وال�شحية 
معتربة  �شهادات  على  احلا�شلني  واملتخ�ش�شني 
من جهات ذات م�شداقية عالية، حيث تولت هذه 
املهمة وزارة التعليم العايل واجلامعات ممثلة يف 
�شنة،  ثالثني  من  لأكييرث  ال�شهادات  معادلة  جلييان 
اأفراد  لكن ومع الزدييياد امللحوظ يف لهث بع�س 
يف  بييه  واملييبيياهيياة  العلمي  اللقب  همه  مليين  املجتمع 

ت�شتعني  ممن  ال�شعوديني  غري  من  ونفر  املجتمع 
بهم البالد يف تخ�ش�شات دقيقة دون اأي اعتبار 
التنمية  مل�شرية  تعطيل  من  ذلك  فيه  يت�شبب  قد  ملا 
واإعيييادة  الييتييوقييف  علينا  يتوجب  فيياإنييه  اململكة  يف 
اأكرث  ب�شكل  العلمية  ال�شهادات  معادلة  يف  النظر 
انت�شر  الييذي  اخلطري  الوباء  هذا  لوقف  احرتافية 

يف الآونة الأخرية.
ويييييرى الييدكييتييور اليي�ييشيييييلييفييان اأن اليي�ييشييهييادات غري 
النظامية هي على ثالثة م�شتويات: اأولها �شهادات 
حمددًة  �شروطًا  ا�شتيفائها  لعدم  معادلتها  يتم  ل 
و�ييشييعييت ميين قييبييل جليييان مييعيياليية اليي�ييشييهييادات مثل 
النتظام والتفرغ والإقامة، ثانيها �شهادات مل يتم 
معادلتها للح�شول عليها من جامعات غري مو�شى 
اجلامعات،  اأو  العايل  التعليم  وزارة  قبل  من  بها 
وياأتي يف امل�شتوى الأ�شواأ تلك ال�شهادات التي مل 
تتم معادلتها ب�شبب احل�شول عليها من جامعات 
وهمية، والتي لالأ�شف كرث عدد احلا�شلني عليها.

والعلماء  امليي�ييشييوؤولييني  تيييوؤرق  امل�شكلة  اأن  وتييابييع: 
عدة  منذ  عنها  الييكييالم  بيييداأ  حيث  واملتخ�ش�شني 
�ييشيينييوات وكيييان هيينيياك عييدد ميين احلييلييول املقرتحة 
حييتييى جييياء هيييذا امليي�ييشييروع وهيييو ميي�ييشييروع نييظييام 
مركز  واإن�شاء  العليا  ال�شهادات  ومعادلة  توثيق 
لييهييذا الييغيير�ييس اليييذي اأقيييره جمل�س اليي�ييشييورى بعد 
املعنية  ع�شر  الت�شعة  وبييبيينييوده  طويلة  مييييداولت 
مبكافحة ال�شهادات املزورة والوهمية، والت�شدي 
اأنه  اأرى  والتي  تروجها  التي  امل�شبوهة  للجهات 
�شيكون كفياًل باإذن الله للحد من ظاهرة الإجتار 
بيياليي�ييشييهييادات واحليي�ييشييول عليها ميين قييبييل ميين ل 
ت�شهده  ملييا  طبيعي  تييطييور  فهو  علمًيا،  ي�شتحقها 
توليه حكومة  وملا  كبرية  علمية  نه�شة  من  اململكة 
اهتمام  من  الله  يحفظه  ال�شريفني  احلرمني  خادم 

ودعم للتعليم.

فاقد الشيء ال يعطيه
مييين جييهييتييه و�ييشييف الييدكييتييور نيي�ييشييمييي بييين ح�شني 
الإميييام  بجامعة  الييتييدرييي�ييس  هيئة  ع�شو  الييعيينييزي 
حمييمييد بيين �ييشييعييود اأ�ييشييحيياب اليي�ييشييهييادات العلمية 
العليا اأنهم هم القيادات العلمية فمنهم اأع�شاء هيئة 
التدري�س يف اجلامعات والباحثني وامل�شت�شارين 
اإيجاد  يف  ت�شهم  التي  املختلفة  التخ�ش�شات  يف 
احللول العلمية ملا ي�شتجد من م�شاكل اأو �شعوبات 
تواجه املجتمع واأفراده، وبذلك يعتربون الأ�شا�س 

الذي يبنى عليه م�شتقبل الوطن. 

العظمى  واملع�شلة  الكربى  امل�شكلة  اأن  واأ�ييشيياف 
العليا  ال�شهادات  هذه  اأ�شحاب  كان  ما  اإذا  تولد 
بالقدر  يتمتعون  ول  الكايف  بالعلم  م�شلحني  غري 
الكايف من املعرفة الالزمة للقيام بهذه املهمة، من 
اأمثال اأ�شحاب ال�شهادات العلمية الوهمية اأو ممن 
ح�شلوا على �شهادات علمية من جامعات واهية ل 
تنطبق عليها املعايري العلمية والتعليمية ال�شحيحة 
واملعمول بها يف اململكة. فما بني على باطل فهو 
فكيف  يعطيه،  ل  ال�شيء  فاقد  يقال  وكما  باطل، 
ب�شخ�س غري موؤهل علميًا ومل يح�شل على القدر 
اأن يوكل  الكايف من املعرفة يف جمال تخ�ش�شه 
له مهمة من اأعظم املهام وهي اإعداد اجليل القادم 
اأو اأن يوكل له قيادة اأحد املراكز  واأمل امل�شتقبل 

القيادية يف الوطن.

وت�شاءل با�شتغراب عن م�شاواة من اجتهد وعمل 
العلمية  �شهادته  على  احل�شول  �شبيل  يف  وثابر 
العليا، مع من ح�شل على تلك ال�شهادة دون عناء.

إنجاز  المشروع  د.نشمي: 
ك��ب��ي��ر وخ���ط���وة رائ�����دة في 
العلم  مكانة  على  الحفاظ 

ومسيرة التنمية

مؤهاًل  يكون  أن  يجب  المركز 
شهادة  آالف   8 م��ع  للتعامل 

خالل العام الواحد

د.ال����ش����ل����ق����ان: م���ع���ادل���ة 
تحتاج  العلمية  الشهادات 
لوقف  االحترافية  من  المزيد 

الوباء الخطير

من  يعزز  المركز   : البعيز  د. 
ق��ي��م ال���ن���زاه���ة ال��ع��ل��م��ي��ة 
واحترام المعايير األكاديمية
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م�شلحة  يف  ي�شب  اليينييظييام  ميي�ييشييروع  اإن  وقيييال: 
هذا  وجيياء  م�شلحة  كل  فييوق  تعترب  والتي  الوطن 
بييياب الييغييرية عييلييى الييوطيين وم�شتقبله  الييقييرار ميين 
ومن نظرة ثاقبة فيما متثله هذه الظاهرة من خطر 
اإجنازًا  على الوطن واأبنائه، فهذا امل�شروع يعترب 
كبريًا وخطوًة رائدة يف احلفاظ على مكانة العلم 
من  يعترب  اأنييه  كما  اململكة،  يف  التنمية  وم�شرية 
اأن ما ميار�شه  الف�شاد، فال�شك  م�شاريع مكافحة 
احلييا�ييشييلييون عييلييى اليي�ييشييهييادات الييوهييمييييية ميين غ�س 
وتدلي�س على الوطن وموؤ�ش�شاته يعترب �شربًا من 

�شروب الف�شاد. 

�شوف  امليي�ييشييروع  اأن  ن�شمي  الييدكييتييور  واأ�ييشيياف 
يحمي املوؤ�ش�شات احلكومية والأهلية من الوقوع 
قد  الذين  الوهمية  ال�شهادات  اأ�شحاب  �شرك  يف 
املجتمع،  يف  العامة  التنمية  م�شرية  على  يوؤثرون 
كما اأنه ي�شاهم يف احلد من انت�شار هذه الظاهرة 
يف امل�شتقبل؛ ولذلك ميكن القول اأن هذا امل�شروع 
يعترب م�شروعًا عالجيًا ووقائيًا يف نف�س الوقت، 
ال�شهادات  على  احلا�شلني  لك�شف  ي�شعى  فهو 
الوهمية وي�شتخدمونها يف حياتهم العملية ووقف 
من  املجتمع  لوقاية  ي�شعى  كما  لها،  ممار�شتهم 
ا�شتمرار وجود هذه الظاهرة؛ فاإذا مل تكن هناك 
اإجراءات �شارمة وقوانني رادعه لوقف احل�شول 
على مثل هذه ال�شهادات فاإنها لن تنتهي، بل اإنها 
�شتزيد ب�شكل كبري، فمن اأمن العقوبة اأ�شاء الأدب.

تفوق الطلب أوجد الشهادات 
المزورة

طالب الدكتوراه يف جامعة كلريمونت للدرا�شات 
العليا يف تخ�ش�س نظم وتقنية املعلومات املبتعث 
بف�شل  بييالدنييا  اإن  قييال  احلييربييي   عبدالله  عليان 
�شتى  والرقي يف  للتقدم  ت�شعى حثيًثا  الله ومنته 
املجالت فتجد فيها الرغبة يف التطور والو�شول 

العلماء واأهيييل اخليييربة يف  اإليييييه  مييا تو�شل  لآخييير 
خمييتييلييف املييييجييييالت، وهييييذه امليي�ييشيياعييي املييحييمييودة 

اأوجدت فر�س عمل كبرية لالأفراد واملن�شمات.
واأ�ييشيياف: وكييمييا هييي احلييييياة، تييفييوق الطلب على 
ذات  امليينييتييجييات  لت�شويق  فيير�ييشييًا  يخلق  الييعيير�ييس 
فر�شة  كييانييت  هنا  حالنا  ويف  الييرديييئيية،  اجليييودة 
الحتياج  هييذا  ل�شد  املييزورة  ال�شهادات  اأ�شحاب 
املزورة  ال�شهادات  اأهل  �شرر  ولالأ�شف  مواتية، 

على املجتمع لي�س مثل �شرر املنتجات الرديئة.
املزورة  ال�شهادات  اأ�شحاب  اأن  واأو�شح احلربي 
الييعييمييل يف  فيير�ييس  كيي�ييشييب  فر�شتهم يف  وجييييدوا 
قد  القطاعات احلكومية واخلا�شة، فتجدهم  كافة 
نالوا الفر�س ابتداًء يف منظمات العمل التطوعي 
وال�شت�شارات  التعليم  يف  ومتركزوا  والتوعوي 
املهن  ذات  القطاعات  اإىل  ت�شللوا  ثييم  والييتييدريييب 

احل�شا�شة كالطب مثاًل.
وتيييابيييع: اإن عيي�ييشييو جمييليي�ييس اليي�ييشييورى و�ييشيياحييب 
جلنة  واأع�شاء  الرويلي  موافق  الدكتور  املقرتح 
باملجل�س،  الييعييلييمييي  والييبييحييث  الييعييلييمييييية  الييي�يييشيييوؤون 
البلد واحلر�س  لهذا  الييولء  قيم  اأجييزل  ي�شطرون 
القطاعات  خمتلف  يف  بالدنا  معني  ت�شفية  على 
ولله  تكللت  فقد  امليييزورة،  ال�شهادات  �شوائب  من 
احلمد جهودهم مبوافقة جمل�س ال�شورى واإقراره  
العليا املزورة والوهمية  ال�شهادات  نظامًا ملكافحة 
مركز  خييالل  من  النظام  هييذا  تنفيذ  يتم  والواهنة 

وطني لعتماد ال�شهادات العليا.

واأ�شاف احلربي اأن هناك مراكز وهيئات وجلانًا 
يف عدد من القطاعات تعني بالتاأكد من �شهادات 
املتقدمني اإليها ولكن كانت الرغبة جاحمة لوجود 
بكافة  للمجتمع  اخلييدميية  هييذه  تقدم  م�شتقلة  جهة 

�شرائحه مبا فيها املنظمات احلكومية واخلا�شة.
على  الأمريكية  املتحدة  الييوليييات  يف  اأنييه  و�شرح 
غري  جهة  “WES” وهييي  هنالك  املثال  �شبيل 
ربحية تعنى مبعادلة ال�شهادات وحتويل املعادلت 
ملا ينا�شب التعليم الأمريكي واهتمام هذه املنظمة 
لي�س منح�شرًا على الطالب الراغبني يف الدرا�شة 

يف اأمريكا واإمنا حتى طالبي فر�س العمل هناك.
ومتيينييى اأن تييتييجيياوز مييهييام امليييركيييز اأفييييق اعييتييميياد 
ال�شهادات  جميع  اعتماد  اإىل  العليا  ال�شهادات 

وامليييهييين عييلييى اخيييتيييالف ميي�ييشييتييوييياتييهييا، وحتييويييل 
يف  التعليم  نظام  ينا�شب  ملا  الدرا�شية  املييعييادلت 
البلد  يخدم  ملييا  العلمية  البحوث  وتوجيه  اململكة 
لنوعية  مييلييزميية وحميييييددة  تييكييون جييهيية  بييحيييييث ل 
البحوث واإمنا موجهة من خالل عر�س احتياجات 

البلد.

بينهم دعاة وتربويون!
هيئة  ع�شو  املنيع  حممد  بيين  علي  قييال  جانبه  ميين 
بجامعة  والتيي�ييشييال  الإعييييالم  كلية  الييتييدرييي�ييس يف 
اأن  �شك  ل  الإ�ييشييالمييييية:  �شعود  بيين  الإميييام حممد 
النظام  ميي�ييشييروع  على  اليي�ييشييورى  جمل�س  مييوافييقيية 
خطوة يف الطريق ال�شحيح ملواجهة هذه الآفة التي 
الأمييور  �شيعيد  النظام  وهييذا  بها جمتمعنا،  ابتلي 
اإىل طبيعتها وي�شهم يف احلد من التجاوزات يف 
من  اأو  بها  معرتف  غري  �شهادات  على  احل�شول 

جامعات وهمية. 
واأ�شاف اأن لهذه ال�شهادات اآثارًا �شلبية واأ�شرارًا 
مييتييعييددة عييلييى الييفييرد واملييجييتييمييع �ييشييواء ميين خييالل 
اأو غريها،  الوظائف  امل�شروعة على  املناف�شة غري 
�شيكون  ع�شرة  الت�شع  مييواده  عرب  النظام  وهييذا 
البداية لإيقاف هذه التجاوزات، وما قام به جمل�س 
اليي�ييشييورى يف اإقييييرار هييذا اليينييظييام هييو جهد مقدر 
وم�شكور  �شتنعك�س اآثاره الإيجابية على املجتمع. 
وزاد: اإن حكومة خادم احلرمني ال�شريفني ي حفظه 
فعدد  العايل  للتعليم  الدعم  �شبل  كل  وفييرت  ي  الله 
واأبييواب  قليلة  �شنوات  خالل  ت�شاعف  اجلامعات 
اجلميع،  اأميييام  فتحت  الييعييامل  دول  اإىل  البييتييعيياث 
هذه  اإىل  ال�شخ�س  اأ�ييشييبيياب جلييوء  عيين  وتيي�ييشيياءل 
اأو  وهمية  �شهادات  عن  ويبحث  امل�شبوهة  الطرق 

غري معرتف بها!! 

لم   » الوهميون   « الحربي: 
االستشارات  عند  يتوقفوا 
وال��ت��دري��ب ب��ل ت��ج��اوزوا إلى 

القطاعات الصحية

يكون  أن  المؤسف   : المنيع 
دع��اة   « ال��وه��م��ي��ون   « ب��ي��ن 
وتربويون لم تردعهم القيم 

اإلسالمية

مكافحة  مشاريع  أحد  المركز  
عالجي  وم��ش��روع  ال��ف��س��اد.. 

ووقائي في نفس الوقت
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هدية خادم الحرمين للمواطن العربيال

الصحي..  للمحتوى  العربية  الملك عبداهلل بن عبدالعزيز  موسوعة 
أول مرجع صحي عربي إلكتروني

تعترب مو�شوعة امللك عبدالله بن عبدالعزيز العربية 
عربي  �ييشييحييي  مييرجييع  اأول  اليي�ييشييحييي  لييلييمييحييتييوى 
اإلكرتوين، �شامل وموثوق ومعتمد من عدة جهات 
عاملية، ت�شم عددًا كبريًا من املوا�شيع يف خمتلف 

فروع الطب وال�شحة.
وتهدف املو�شوعة اإىل زيادة وعي القارئ العربي 
اكت�شاب  عييلييى  وت�شجيعه  اليي�ييشييحييي،  املييجييال  يف 
لييالأمييرا�ييس  فهمه  وتعميق  �شحية،  حييييياة  اأمنييياط 

واأ�شبابها وعالجها و�شبل الوقاية منها. 
حمتوى  حتديث  على  با�شتمرار  العمل  ويييجييري 
املييو�ييشييوعيية وتييطييويييره ورفييييده بييكييل مييا هييو جديد 

ومفيد.
لييلييمييو�ييشييوعيية ت�شفح  امليييجييياين  الييتييطييبيييييق  ويييتيييييح 
خمتلف املوا�شيع املن�شورة على موقع املو�شوعة 
والإطالع على اآخر الأخبار الطبية، وهو ما يجري 

اإعداده بالتعاون مع مواقع �شحية عاملية رائدة.
�شبكة  م�شتخدمي  عيييدد  تييزايييد  مييع  اأنييييه  �ييشييك  ل 
يف  املعلومات  عن  البحث  يف  الراغبني  الإنييرتنييت 
هذه  ودور  اأهمية  تعاظمت  املعرفة،  فييروع  �شتى 
ال�شبكة كم�شدر مهم وحيوي للمعلومات، تتزايد 
م�شادر  وجيييود  اإىل  يييوم  بعد  يييومييًا  احليياجيية  فيه 
موثوقة للمعلومة تكون متاحًة للجميع؛ اإذ اإنَّ �شبكَة 
يختلط  وقييد  وال�شمني،  بالغثِّ  تفي�س  الإنييرتنييت 
فيعجزون عن  الكثري من م�شتخدميها  الأمُر على 
متييز املعلومة املوثوقة من غريها، لتكون ح�شيلة 
ًا من النتائج غري الدقيقة  بحثهم على الإنرتنت كمَّ

اأو امل�شلِّلة متامًا. 
ولعل خطورة ذلك تتجلَّى ب�شكل وا�شح يف املجال 
ي، اإذ يلجاأ الكثري من العامة واملر�شى اإىل  ال�شحِّ
الإنرتنت بحثًا عن اإجابات عن ت�شاوؤلتهم الطبية.

وقييد اأظييهييرت درا�ييشيية اأجييريييت مييوؤخييرًا يف اململكة 
الييدرا�ييشييات  ب  طيييالَّ ِقييَبييل  ميين  ال�شعودية،  العربية 
ية  العليا يف كلية ال�شحة العامة واملعلوماتية ال�شحِّ
بجامعة امللك �شعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�شحية، 
عربية  ية  �شحِّ مواقع  اإىل  الإنرتنت  �شبكة  افتقاَر 

تكون  الإنيييرتنيييت،  �شبكة  عييلييى  �شحية  مييو�ييشييوعيية 
ميييييوردًا عييلييميييييًا مييوثييوقييًا لييلييقييارئ الييعييربييي، ينهل 
ون�شائح  طبية  معلومات  من  اإليه  يحتاج  ما  منه 
الطب وال�شحة، وذلك  �شحية يف خمتلف فروع 
وعيه  م�شتوى  ورفييع  الطبية  ثقافته  اإغيينيياء  بهدف 
واأ�شلوب  مييدرو�ييس  علمي  منهج  وفيييَق  ال�شحي، 
العمرية  الفئات  جميَع  ينا�شب  وتفاعلي  مي�شر 
من  عييدد  مييع  وبييالييتييعيياون  الثقافية،  وامليي�ييشييتييويييات 

معظم  واأنَّ  عالية،  حمتوى  جييودة  وذات  موثوقة 
املعايري  اإىل  تييرقييى  ل  ييرة يف حينه  املييتييوفِّ املييواقييع 
اأو  ال�شحي  املييوقييع  يف  توفرها  الييواجييب  العاملية 

الطبي على �شبكة الإنرتنت.
أهداف المشروع

ييييهيييدف مييي�يييشيييروع مييو�ييشييوعيية امليييليييك عييبييدالييلييه بن 
بناء  اإىل  ال�شحي  للمحتوى  العربية  عبدالعزيز 
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ع  تتمتَّ التي  والدولية  املحلية  واملنظمات  الهيئات 
مبكانة مرموقة يف هذا املجال.

أبواب الموسوعة

ييف مييوقييُع املييو�ييشييوعيية ميين عيييدد ميين الأقيي�ييشييام  يييتيياألَّ
املقروءة والتفاعلية، التي تتميز ب�شهولة ت�شفحها 
اأو  ال�شخ�شية  احلييا�ييشييب  اأجيييهيييزة  خمييتييلييف  عييلييى 
يقرب  مييا  الأقيي�ييشييام  تلك  وييينييدرج حتييت  اللوحية، 
عة �شمن ع�شرات اآلف  من ثالثة اآلف مقال موزَّ

ال�شفحات.
المواضيع الطبية: يحتوي هذا الق�شم على 

موا�شيع طبية متكاملة ت�شمل الأمرا�َس وامل�شاكل 
الخت�شا�س  ح�شب  مة  مق�شَّ املختلفة،  ال�شحية 
الييطييبييي. وميييكيين عيير�ييس الييكييثييري مييين املييوا�ييشيييييع 
ب�شري  ب�شوت  تفاعليًا  الق�شم  هذا  حتت  املدرجة 
ر  يوفِّ ييا  ممَّ تو�شيحية،  واأ�ييشييكييال  و�ييشييور  حقيقي 

للقارئ املتعة والفائدة معًا.
للجسم  ــاد  ــع األب الــثــاثــي  الــعــرض 

تعليمية  ب�شرية  تفاعلية  خييدميية  هييو  البشري: 

تنفرد مو�شوعُة امللك عبدالله بن عبدالعزيز العربية 
العربية.  املواقع  بني  بتقدميها  ال�شحي  للمحتوى 
تتيح هذه اخلدمة لزوار املو�شوعة عر�َس خمتلف 
اأجهزة واأع�شاء اجل�شم الب�شري من خالل �شور 
ة، بدرجات تكبري متفاوتة، ومن خمتلف  عالية الدقَّ
فهمهم  تعزيز  بهدف  وذلييك  والجتيياهييات،  الزوايا 

ل بديع �شنع الله تعاىل فيه. جل�شم الإن�شان وتاأمُّ
نييحييو حييييياة �ييشييحييييية: يييحييتييوي هيييذا الييقيي�ييشييم على 
الأعييمييار،  ملختلف  ال�شحة  تعزيز  يف  موا�شيع 
الييغييذائييي  اليينييظييام  اإىل مييوا�ييشيييييع يف  بييالإ�ييشييافيية 

ال�شحي، وو�شفات الطعام ال�شحي.

هييذا  يييحييتييوي  والمعالجة:  التشخيص 

والإجييييراءات  الأدوييييية  عيين  معلومات  على  الق�شم 
وعمليات  خمتربية  حتاليل  ميين  املختلفة  الطبية 
عة  املتوقَّ والنتائج  ا�شتعمالها  ودواعيييي  جراحية 
على  يحتوي  كما  ذليييك،  وغييري  وحميياذيييرهييا  منها 
وبع�س  والتكميلي  الييبييديييل  الييطييب  عيين  معلومات 
دليل  اإىل  بييالإ�ييشييافيية  فعاليتها،  وميييدى  معاجلاته 
العامل  يف  وامل�شت�شفيات  الطبية  باملراكز  خا�س 

العربي.

أخبار الطب والصحة: يجري يف هذا الق�شم 

ن�شر اأخبار علمية طبية ب�شكل دوري بالتعاون مع 
�شة. هيئات طبية اإخبارية متخ�شِّ

على  الييقيي�ييشييُم  هيييذا  يييحييتييوي  إضافية:  ــوارد  م

مييوا�ييشيييييع يف جمييييالت الييطييب الييبييديييل وتيياريييخ 
كما  ال�شحي،  والهدي  والعربي  الإ�شالمي  الطب 
يحتوي على مكتبة طبية وقامو�س طبي. وحتتوي 
اأييي�ييشييًا عييلييى مكتبة و�ييشييائييط مييرئييييية،  املييو�ييشييوعيية 
اأو  املر�شية  احلييالت  من  للعديد  �شرحًا  ن  تت�شمَّ
ية، وقد جرى  ال�شحِّ جتارَب ملر�شى مع حالتهم 
ربط تلك الو�شائط باملوا�شيع ذات ال�شلة، عالوًة 
على ذلك، جتيب املو�شوعة ال�شحية العربية ب�شكل 
الربيد  عييرب  الييييواردة  زوارهيييا  اأ�شئلة  عيين  مبا�شر 
ية بطريقة  م تطبيقات تفاعلية طبِّ الإلكرتوين، وتقدِّ

وا�شحة و�شهلة ال�شتخدام.
متتلك  االجتماعي:  التواصل  شبكات 

امليييو�يييشيييوعيييُة �ييشييفييحييات عيييليييى خمييتييلييف �ييشييبييكييات 
غوغل  في�شبوك،  »تييويييرت،  الجتماعي  التوا�شل 
م ميين خيياللييهييا اأهييييم واآخييير  بييليي�ييس، يييوتيييييوب« تييقييدِّ

املوا�شيع امل�شافة اإىل املو�شوعة.
يف  الييعييمييل  فييريييُق  يعكف  قادمة:  مشاريع 

العربية  عبدالعزيز  بيين  عبدالله  املييلييك  مو�شوعة 
حمتوى  وتطوير  حتديث  على  ال�شحي  للمحتوى 
املوا�شيع  من  املزيد  واإ�شافة  با�شتمرار،  موقعها 
تطوير  على  العمل  حاليًا  ويجري  اإليه،  والأق�شام 
على  لعر�شه  الأعييرا�ييس  لت�شخي�س  اآيل  برنامج 
�شفحات املوقع، بالإ�شافة اإىل تطبيقات للهواتف 

املحمولة.
العربية  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  مو�شوعَة  اإن 
احلرمني  خييادم  من  هدية  هي  ال�شحي  للمحتوى 
الله  حفظه  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  ال�شريفني 

للقارئ العربي.

عدة  من  معتمدة  الموسوعة 
مصادر  وتوفر  عالمية..  جهات 

موثوقة للمعلومة 
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بوليصة تأمين لجميع طاب وطالبات السنة األولى ابتدائي ال

التأمين الطبي لألسنان.. حل غير تقليدي للتسوس

متر الرعاية ال�شحية يف اململكة على اأبواب مرحلة 
جديدة يزداد فيها الطلب على اخلدمات ال�شحية 

وتت�شاعف فيها التحديات وال�شعوبات.
الوطني  امل�شروع  تنفيذ  للبدء يف  الأوان  اآن  وقد 
اأن  للرعاية ال�شحية ال�شاملة والذي من املفرت�س 
واأن  ال�شحة  وزارة  عاتق  على  بالكامل  يرمي  ل 
يف  ال�شحية  الإدارات  جميع  لإجنيياحييه  تتكاتف 
وزارة  يف  الطبية  كاخلدمات  املختلفة  القطاعات 
وال�شحة  الوطني  واحليير�ييس  والييداخييلييييية  الييدفيياع 
الأخيييرى  التخ�ش�شية  وامل�شت�شفيات  املدر�شية 

بالإ�شافة اإىل القطاع اخلا�س.
عالجًا  ال�شليمة  ال�شحية  الرعاية  اأن  منطلق  ومن 
ووقاية تاأتي يف �شدارة الأولويات الوطنية تاأتي 
�شرورة تكثيف التوعية ال�شحية العامة واخلا�شة 
ب�شحة الييفييم والأ�ييشيينييان والييوقيياييية ميين الأمييرا�ييس 
اأرقامًا قيا�شية على م�شتوى  العامة والتي ت�شجل 
العامل وت�شو�س الأ�شنان هي اأحد هذه الأمرا�س 
وطبقًا  اأنهم  على  وملواطنيها  للمملكة  ي�شار  والتي 
لإحيي�ييشيياءات ودرا�يييشيييات ر�شمية اأعييلييى دولييية يف 

العامل بالإ�شابة بهذا املر�س!
الت�شو�س  ن�شب  يف  احلييياد  النييخييفييا�ييس  ويييعييتييرب 
اليييدول املتقدمة ميين الإجنيييازات  يف الأ�ييشيينييان يف 
القرن،  هييذا  يف  العامة  ال�شحة  جمييال  يف  الهامة 
ن�شبة  انخف�شت  املثال  �شبيل  على  بريطانيا  ففي 
لدى   %55 بن�شبة  اللبنية  الأ�شنان  يف  الت�شو�س 
كما  �شنوات،  خم�س  العمر  من  البالغني  الأطييفييال 
الدائمة  الأ�شنان  يف  الت�شو�س  ن�شبة  انخف�شت 
بن�شبة 75% لدى الأطفال البالغني من العمر اثني 
ع�شر عامًا، كما ارتفعت ن�شبة الأطفال اخلالني من 
الت�شو�س من 28% اإىل 55% لدى الأطفال البالغني 
من العمر خم�س �شنوات ومن 7% اإىل 50% لدى 
الأطفال البالغني من العمر اثني ع�شر عامًا، وهذا 
الت�شو�س وهييذا الإجنيياز مل  النخفا�س يف ن�شب 
ياأتي �شدفة بل اأتى نتيجة للتخطيط وال�شرف على 
التوعية  على  القت�شار  وعييدم  الوقائية  امل�شاريع 

فقط.
اإىل  الييدول  ا�شطرت  ملا  كافية  التوعية  كانت  ولييو 
الوقائية  التطعيمات  باأخذ  مواطنيها  جميع  الييزام 
ل�شلل الأطفال واحل�شبة وخالفه ولكن هذه الدول 
الت�شو�س  ن�شب  تخفي�س  ميين  متكنت  املييتييقييدميية 

يف بييلييدانييهييا نييتيييييجيية تييبيينييي وتيينييفيييييذ جمييمييوعيية من 
الأ�شنان  ت�شو�س  خلف�س  املهمة  ال�شرتاتيجيات 

نذكر اأهم هذه ال�شرتاتيجيات:

المختلفة كالفلورايد  الوقاية  برامج 
في المدارس 

وهذا  الال�شقة،  البال�شتيكية  الطبقة  ا�شتخدام   -
بال�شتيكية  طبقة  عن  عبارة  احل�شوات  من  النوع 
ل�شد  لل�شر�س  الطاحن  ال�شطح  بها  يطلى  رقيقة 
بزوغها  مبجرد  اخللفية  الأ�شرا�س  يف  ال�شقوق 
الطبقة  وهييذه  ال�شاد�شة(،  �شن  الطفل)يف  فم  يف 
هذه  وتعترب  بي�شاء،  اأو  �شفافة  تكون  اأن  ميكن 
ت�شو�س  ميين  لييلييوقيياييية  جيييدًا  فييعيياليية  و�شيلة  الطبقة 
الأ�شنان اإذ اإنها تعمل كطبقة عازلة �شد الت�شو�س، 
ولكن ا�شتخدام هذه الطبقة ل يغني عن الفر�شاة 

واملعجون واتباع نظام غذائي �شحي.

ــتــثــقــيــف والـــتـــوعـــيـــة لــألطــفــال  ال
وللمجتمع عامة 

لذا وجب على امل�شوؤولني يف القطاع ال�شحي اأن 
تقليدية  غييري  وتوعية  وقيياييية  اأ�شاليب  عيين  يبحثوا 
العالية بهذا  اأو التخفيف من ن�شب الإ�شابة  للحد 
الوطني  القت�شاد  يكبد  واليييذي  ال�شائع  امليير�ييس 
خالل  املييليييييارات  ع�شرات  اإىل  ت�شل  قييد  خ�شائر 
�شنوات اإذا مل يتم اتخاذ اإجراءات وقائية �شريعة 

وفعالة وغري تقليدية.
وميييا زاليييت املييمييلييكيية تقت�شر ملييثييل هيييذه امليي�ييشيياريييع 
اأن حكومة خادم  الوقائية الفعالة، على الرغم من 
خالل  ال�شحة  وزارة  دعمت  ال�شريفني  احلرمني 
مل  تاريخية  مبيزانيات  املا�شية  القليلة  ال�شنوات 
الهائلة امل�شروفة  املبالغ  لها مثيل، ومعظم  ي�شبق 
من قبل الوزارة تذهب يف زيادة عدد امل�شت�شفيات 
ول ينفق اإل القليل على تطوير م�شتوى اخلدمات 

ال�شحية.
خمرجات  فيياإن  الطائلة  املبالغ  هييذه  ميين  وبييالييرغييم 
من  اأقييل  دائييمييًا  ييياأتييي  احلكومي  ال�شحي  القطاع 
الييتييوقييعييات املييطييلييوبيية �ييشييواء يف نييظيير املييواطيين اأو 
امل�شوؤول. ول زالت اململكة ت�شجل اأرقامًا قيا�شية 
يف الكثري من الأمرا�س ول زالت تفتقر للم�شاريع 

الوقائية الفعالة.

العاملني  زمالئي  اأحييد  حدثني  املثال  �شبيل  فعلى 
بيياأن  ال�شحة  وزارة  يف  الأ�ييشيينييان  طييب  ادارة  يف 
هذه الإدارة تقوم ب�شرف مبالغ بع�شرات املاليني 
ب�شيط  مبلغ  على  احل�شول  بالكاد  اأنييه  اإل  �شنويًا 
لييلييقيييييام بيينيي�ييشيياط وقييائييي اأو دعيييم بييرامييج تييوعييوييية 

ووقائية.

المواد الوقائية

 7-6 من  لالأطفال  ال�شعودية  يف  الت�شو�س  ن�شبة 
�شنوات مقارنة بني الدول

تكلفة بعض مواد االسنان سنويًا

يعترب الفلورايد واحل�شوات املالئة لل�شقوق موادًا 
وقائية

56

1
4

3
4

 /
 1

4
3



الوقائية  الــحــشــوات  بــيــن  ــرق  ــف ال  

والعاجية

الحشوات المالئة للشقوق

ال�شن  على  وتو�شع  حتفظّية  ح�شوة  تعترب   •
ال�شليم فتحميه من الت�شو�س

• الفلورايد
للت�شو�س  املانعة  املييواد  من  الفلورايد  يعترب   •

بعدة طرق
الت�شو�س. لإحداث  البكترييا  فعالية  • يقلل 

مقاومة  اأكرث  فيكون  ال�شن  تكوين  يف  • يدخل 
للت�شو�س.

ال�شن. بناء  اإعادة  على  • ي�شاعد 
- اإذًا معظم �شكان اململكة من الأطفال.

- اإذًا كل ت�شعة من ع�شرة اأطفال تراهم يف �شن 
ال�شابعة م�شابون بالت�شو�س.. 

وهذه الن�شبة يف ارتفاع
-اإذًا من جتربة الدول الأخرى... بالإمكان وقاية 

اأ�شنان اأطفالنا من الت�شو�س
دواعي امل�شروع

مبعدلت  الأ�شنان  لت�شو�س  الكبري  النت�شار   •
عالية ٩6%)الأعلى عامليًا(

امل�شاريع. هذه  ملثل  • الفتقار 
ولكن  �شيوعًا  الأمييرا�ييس  اأكييرث  من  الت�شو�س   •

ميكن الق�شاء عليه. 
فوائد المشروع

اأ�شنان  ت�شو�س  من  العوائل  معاناة  خف�س   •
اأبنائهم.

على  واخلييا�ييس  احلكومي  الإنييفيياق  تخفي�س   •
عالجات الأ�شنان.

ال�شحة  وزارة  لييعيييييادات  الحييتييييياج  تقليل   •
والعيادات اخلا�شة للعالج.

الفم  اأمييرا�ييس  من  معافى  جديد  جيل  اإن�شاء   •
والأ�شنان باإذن الله.

اآلم  ب�شبب  املدار�س  عند  الغياب  ن�شب  • تقليل 
الأ�شنان وتبعات ذلك على الناحية التعليمية.

 المستفيدون من المشروع 

بيييزوغ  )وقيييييت  ابيييتيييدائيييي  الأوىل  اليي�ييشيينيية  طييييالب 
الأ�شرا�س الدائمة والقواطع يف فم الطفل(.

الخدمات المقدمة

الدائمة  لل�شرو�س  التجاويف  �شادات  تطبيق   •
املعروف  من  والتي  لل�شقوق(  املالئة  )احل�شوات 

بفعاليتها �شد الت�شو�س. 
املالئة  )احل�شوات  التجاويف  �شادات  فعالية   •

ال�شقوق(
واحدة. �شنة  خالل   %83 • الفعالية 

�شنة.  15 خالل   %53 • الفعالية 
• امل�شدر: 

 Pediatric Dentistry: Infancy
 Through Adolescence

الخدمات المقدمة

الأ�شنان وتلميع  • تنظيف 
املقدمة • اخلدمات 

اأو  واحدة  مرة  املو�شعي–  الفلورايد  تطبيق   •
مرتني خالل ال�شنة الدرا�شية

الخدمات المقدمة
والأمييهييات  الأطييفييال  لتعليم  واإر�يييشيييادات  ن�شائح   •
زيييارة  حييني  الأ�ييشيينييان،  لتنظيف  ال�شحيحة  الطريقة 

الطفل لعيادة الأ�شنان

ملخص المشروع
تقوم  اأن  الييذي ملخ�شه  القييرتاح  ياأتي هذا  كله  لذلك 
احلكومة ب�شراء بولي�شة تاأمني جلميع طالب وطالبات 
ال�شنة الأوىل ابتدائي عن طريق �شركات التاأمني واأن 
العيادات  جميع  على  بالتعميم  التاأمني  �شركات  تقوم 
الأوىل  اليي�ييشيينيية  طيييالب  بييقييبييول  �شبكتها  �ييشييميين  الييتييي 
�شياأتي  والتي  الثالث  اخلدمات  هذه  وتقدمي  ابتدائي 

تف�شيلها يف هذا امل�شروع وهي: 
على  واليييتيييدرييييب  الأ�يييشييينيييان  وتييلييميييييع  •  تيينييظيييييف 
والأ�ييشيينييان  الييفييم  لأدوات �شحة  الأمييثييل  ال�ييشييتييخييدام 
الآبيييياء  اأو  الأميييهيييات  وتيييدرييييب  تثقيف  ذليييك  وييي�ييشييمييل 

املرافقني لالأطفال خالل تلك الزيارة.
اخلطوة  وهي  الواقية-  الطالئية  احل�شوات  عمل   •
الأربعة  ال�شرو�س  على  امل�شروع  هييذا  يف  الأ�شا�س 

الدائمة حديثة البزوغ يف هذا ال�شن.
خالل  مرتني  بواقع  املركز  الفلورايد  هالم  • تطبيق 

هذه ال�شنة
عدد  فيياأن  والتعلم  الرتبية  وزارة  لإح�شائية  وطبقًا 
الأوىل  اليي�ييشيينيية  يف  اليييييوزارة  يف  امل�شجلني  الييطييالب 
ابتدائي هو: 202٩25 طالب  و20625٩ طالبة للعام 

الدرا�شي 1٤31/1٤30هي.
اأن  اإل  فكرته  ب�شاطة  ميين  بالرغم  امليي�ييشييروع  هييذا  اإن 
واملواطن  الوطن  على  عظيمة  بفائدة  �شيعود  تطبيقه 
وخا�شة الطبقة ذات الدخل املنخف�س واملحرومة من 

الرعاية ال�شحية اجليدة.
الفائدة امل�شافة لهذه اخلطوة هي ن�شر الوعي ال�شليم 

بني الطالب والطالبات وعوائلهم.
اإنه من املتعارف عليه اأن كل ريال ي�شرف على الوقاية 
ياأتي بعائد توفريي مبا يزيد عن خم�شني �شعفًا، اأما 
يف حالة هذه اخلدمة فاإن قيمة اخلدمة التي قد ت�شل 
اإىل 50 رياًل للطالب اأو الطالبة الواحدة قد يوفر على 
مبا�شر  مادي  كعائد  ريال  يزيد عن 5000  ما  الدولة 

ناهيك عن الفوائد العظيمة الأخرى.

د. حممد بن اإبراهيم العبيداء
رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية

ال�شعودية لطب الأ�شنان 
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استقبال الحاالت الحرجة في المستشفيات الخاصة.. »الحلقة المفقودة«ت

د. العرنوس: مكاتب اإلحالة تعمل على مدار الساعة 

تييطييالييعيينييا و�ييشييائييل الإعييييييالم بيييني احلييييني والآخييييير 
ا�شتقبال  اخلا�شة  امل�شت�شفيات  رف�س  بق�ش�س 
احلالت احلرجة، واأن فرق الهالل الأحمر ت�شكو 
امل�شاب  حياة  يعر�س  قد  الييذي  الرف�س  هييذا  من 
الإعييالم  و�شائل  ح�شب  ي  ال�شبب  ويرجع  للخطر، 
ا�شتقبال  يف  اخلا�شة  امل�شت�شفيات  لييرتدد  اإمييا  ي 
هذه احلالت ب�شبب »البريوقراطية« يف حت�شيل 
عدم  اأو  ال�شحة،  وزارة  على  امل�شتحقة  املييبييالييغ 
احلرجة  احليييالت  وا�شتقبال  نقل  اآلييييية  و�ييشييوح 
امل�شت�شفيات  اإىل  احلكومية  ال�شحية  املرافق  من 

اخلا�شة.
»                  « حيياولييت الييتييعييرف على »احللقة 
املفقودة« يف ا�شتقبال ومعاجلة احلالت الإ�شعافية 
والطارئة يف القطاع اخلا�س، حيث التقت العديد 
الأ�شباب  على  للتعرف  واملواطنني  امل�شوؤولني  من 
يجدها  التي  املعاناة  وحجم  معها  التعامل  واآلييييية 

امل�شابون وذووهم، فكانت هذه احل�شيلة.. 

القطاع الخاص شريك ورافد مهم

يف البداية يقول مدير عام الإدارة العامة للطوارئ 
بوزارة ال�شحة الدكتور طارق بن �شامل العرنو�س 
اخلدمات  تقدمي  على  حتر�س  ال�شحة  وزارة  اإن 
ا�شتقبال  ذلك  ومن  التابعة،  املرافق  يف  ال�شحية 
احليييالت الييطييارئيية والإ�ييشييعييافييييية، وتييقييدمي العالج 
الالزم لها مبوجب نظام دقيق ا�شتنادًا اإىل النظام 
الييوزارييية  والتعاميم  امللكية  والأوامييييير  ال�شحي 

املنظمة لذلك.
اإطييار �شعيها الدائم  الييوزارة يف  وي�شيف: قامت 
واحلثيث خلدمة املواطن وك�شب ر�شاه، وبخا�شة 
يف جمييال خييدمييات الييطييوارئ وعييدم اإثييقييال كاهل 
اأ�شرة  املواطن بنفقات العالج يف حال عدم توفر 
بييامليي�ييشييتيي�ييشييفيييييات احلييكييومييييية يف وقيييت الحييتييييياج 
القطاع  م�شت�شفيات  مع  بالتن�شيق  اخلدمة،  اإىل 
اخلا�س للم�شاركة يف تقدمي اخلدمة املطلوبة، وقد 
ال�شحية  ل�شراء اخلدمة  برناجمًا  الييوزارة  اأدخلت 

مييين الييقييطيياع اخليييا�يييس ليي�ييشييمييان �ييشييالميية و�شحة 
تييوفيير �ييشييرييير بالقطاع  املييواطيينييني يف حيييال عيييدم 

احلكومي.
القطاع  فييياإن  املقابل  ويف  اأنيييه  العرنو�س  ويييوؤكييد 
اأ�شا�شيًا يف  و�شريكًا  مهمًا  رافييدًا  يعترب  اخلا�س 
ما  يقدم  حيث  باململكة  ال�شحية  اخلدمات  تقدمي 
يقارب20% من جممل اخلدمات ال�شحية والتعاون 
القطاع  بني امل�شت�شفيات احلكومية وم�شت�شفيات 
اخلا�س من اأولويات وزارة ال�شحة وحتر�س على 
يخ�س حتويل  فيما  التعاون  ذلك  من  ا�شتمراره، 
يف  �شرير  لها  يتوفر  ل  الييتييي  احلييرجيية  احليييالت 
القطاع  م�شت�شفيات  اإىل  احلكومية  امل�شت�شفيات 

اخلا�س. 

الطارئة  الحاالت  لعاج  واضحة  آلية 

بالقطاع الخاص

لعالج  متبعة  اآلية  اأن هناك  العرنو�س  د.  ويو�شح 
احليييييالت الإ�ييشييعييافييييية حيي�ييشييب اليييقيييرار اليييييوزاري 
1٤2٤/٤/16هييييي  وتيياريييخ   12/1/٤5787 رقييم 
لنظام  التنفيذية  الالئحة  على  باملوافقة  القا�شي 
باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة  ال�شحية  املوؤ�ش�شات 
1٤23/11/3هيييييي  وتيياريييخ  »م/٤0«  رقييم  امللكي 
الإ�شعافية  احلييالت  عييالج  قواعد  تت�شمن  والتي 

كما ياأتي:
املعدة  اخلا�شة  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  تلتزم  اأوًل: 
ت�شل  التي  الإ�شعافية  احلييالت  با�شتقبال  للعالج 
اإليها وتقدم العالج الإ�شعايف لها حلني ا�شتقرار 

احلالة بغ�س النظر عن اجلن�شية اأو جهة العمل.
ثانيًا: يف حالة ا�شتقبال احلالة الإ�شعافية من قبل 
امل�شت�شفيات اخلا�شة وتقدمي الإ�شعافات الأولية، 
هناك حاجة  اأن  احلالة  ا�شتقرار  بعد  ات�شح  فيياإذا 

للتنومي يتبع الآتي:
الدولة  مييع  املتعاقد  اأو  ال�شعودي  املري�س  ينقل 
معه  مرفقًا  العالقة  ذي  احلكومي  امل�شت�شفى  اإىل 
�شورة كاملة من ملفه مت�شمنًا ا�شتمارة ا�شتقبال 

احلالة وفق النموذج املعد لذلك وتقرير عن حالته 
باأ�شل  امل�شت�شفى  احتفاظ  مع  العالج  وتفا�شيل 
امل�شت�شفيات  مييع  م�شبقًا  التن�شيق  ويييتييم  ملفه، 
واإذا  باملنطقة،  املري�س  اإليها  املحول  احلكومية 
رغب املري�س يف ا�شتكمال عالجه يف امل�شت�شفى 
اإقيييرار  اأميييره  على ويل  اأو  عليه  فيييييوؤخييذ  اخلييا�ييس 
بيياملييوافييقيية عييلييى تيي�ييشييديييد جييميييييع تييكيياليييييف الييعييالج 

املطلوبة للم�شت�شفى اخلا�س.
 يف حيييالييية عييييدم تيييوفييير �ييشييرييير بييامليي�ييشييتيي�ييشييفيييييات 
اخلا�س  امل�شت�شفى  يف  عالجه  ي�شتمر  احلكومية 
اليومي  التن�شيق  ا�شتمرار  مع  الييدوليية  نفقة  على 
اخلا�شة  امل�شت�شفيات  بييني  الييفيياكيي�ييس  طييريييق  عيين 
الحتفاظ  مع  باملنطقة  احلكومية  وامل�شت�شفيات 

بردود امل�شت�شفيات احلكومية.

 بالن�شبة للمر�شى غري ال�شعوديني الذين هم على 
�شركة  اأو  الكفيل  فيتحمل  اخلا�س  القطاع  كفالة 

التاأمني تكاليف عالجه.

ال���ص���ح���ة: ال���������وزارة وّج���ه���ت 
المستشفيات الخاصة بالقبول 
اإلسعافية  للحاالت  ال��ف��وري 

المنقولة من الهالل األحمر

د. طارق بن �شامل العرنو�س 
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ال�شعودي  غييري  اأو  ال�شعودي  املري�س  كييان  اإذا   
املتعاقد مع الدولة من امل�شمولني بربنامج ال�شمان 
ال�شحي فاإن �شركة التاأمني تتحمل تكاليف العالج 

�شواء مت يف م�شت�شفى حكومي اأو غريه.
ي�شملها  الييتييي  احليييالت  اإن  العرنو�س  د.  ويييقييول 
هذا النظام هي »احلالت الطارئة واحلرجة« التي 
مبختلف  املييركييزة  العناية  يف  تيينييومي  اإىل  حتييتيياج 
الييولدة« عند  »الكبار والأطفال وحديثي  اأنواعها 
احلكومية  امل�شت�شفيات  يف  �ييشييرييير  تييوفيير  عيييدم 
يف امليينييطييقيية يف ذليييك اليييوقيييت، وكييذلييك »احليييالت 
م�شت�شفيات  ت�شتقبلها  التي  الطارئة«  الإ�شعافية 
القطاع اخلا�س عن طريق �شيارات الهالل الأحمر 
ال�شعودي لقرب املوقع اجلغرايف للم�شت�شفى من 
مكان احلادث »يف حالة عدم وجود تغطية تاأمينية 

للم�شابني«.
وييي�ييشيييييف اأن اليييييوزارة وّجييهييت بييقييبييول احليييالت 
يف  فييورًا  الأحييميير  الهالل  من  املنقولة  الإ�شعافية 
اخلا�س  القطاع  فيها  مبا  ال�شحية  املرافق  جميع 
اأو  اإ�شعافية  حيياليية  و�ييشييول  وعيينييد  املييوقييع  ح�شب 
حرجه اإىل اأق�شام الطوارئ يف م�شت�شفيات وزارة 
حلني  لها  الييالزم  واإجيييراء  ا�شتقبالها  يتم  ال�شحة 
للتنومي  حاجة  وجييود  حالة  ويف  احلالة  ا�شتقرار 
يف الييعيينيياييية امليييركيييزة ول تييتييوفيير اأ�يييشيييرة يف ذلييك 
الوقت لدى م�شت�شفيات املنطقة فيتم حتويلها اإىل 
اختيارها  يتم  التي  اخلا�س  القطاع  م�شت�شفيات 
�شمن معايري دقيقة ل�شمان جودة اخلدمة املقدمة. 
التن�شيق يف مثل هذه احلييالت يوؤكد  اآلية  وحول 
مييدييير عيييام اليييطيييوارئ بيييييوزارة اليي�ييشييحيية اأنييييه يتم 
اإحيياليية  تن�شيق  مكاتب  خييالل  ميين  لييذلييك  التن�شيق 

والتي  امل�شت�شفيات  كييافيية  يف  الييطييارئيية  احليييالت 
الطارئة  احليييالت  اإحيياليية  تن�شيق  مبكتب  ترتبط 
باإدارة الطوارئ مبديرية ال�شوؤون ال�شحية يف كل 
منطقة واملرتبطة اأي�شًا مبكتب التن�شيق الرئي�شي 
مكاتب  تعمل  حيث  لييلييطييوارئ،  الييعيياميية  بيييييالإدارة 
ال�شاعة  ميييدار  على  م�شتوياتها  بكافة  التن�شيق 
وتتحمل الوزارة تكاليف عالج هذه احلالت عند 
رفع امل�شتندات اخلا�شة بذلك ح�شب النظام املتبع.
يف  التن�شيق  مكاتب  اأن  اإىل  العرنو�س  واأ�ييشييار 
لإحالة احلالت  ال�شاعة  مدار  على  تعمل  الييوزارة 

الطارئة.

لن نتردد في استقبال أي حالة

خا�س  م�شت�شفى  يف  م�شوؤول  يقول  املقابل  يف 
القطاع  من�شاآت  – اإن  ا�شمه  ذكر  عدم  – ف�شل 
اخلييا�ييس عييلييى ا�ييشييتييعييداد  دائييييم ولييين تييييرتدد يف 
ا�شتقبال احلالت الإ�شعافية والطارئة التي ت�شلها 
عن طريق �شيارات اإ�شعاف هيئة الهالل وذلك بناء 
ولئحته  اخلا�شة  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  نظام  على 
التنفيذية، ومن واقع ال�شراكة والتعاون القائم بني 

وزارة ال�شحة والقطاع اخلا�س.
ال�شحة  وزارة  من  توجيهات  هناك  اأن  واأ�ييشيياف 
با�شتقبال  اخلييا�ييس  الييقييطيياع  م�شت�شفيات  تييلييزم 
تتوفر  ل  التي  الإ�شعافية  احلييالت  مع  والتعامل 
لها اأ�شرة بامل�شت�شفيات احلكومية، ومن ثم الرفع 

خ��اص:  بمستشفى  م��س��ؤول 
ن��ع��ان��ي م���ن »ب��ي��روق��راط��ي��ة« 

تحصيل تكاليف العالج

بتفا�شيل احلالة وتكاليف عالجها.
الييقييطيياع  م�شت�شفيات  بيييياأن  يييييرتدد  مييا  اإن  وقييييال 
الإ�شعافية  احلييالت  ا�شتقبال  تييرتدد يف  اخلا�س 
امل�شت�شفيات  هييذه  اأن  يحدث  ومييا  �شحيح،  غييري 
املعنية  اجلييهييات  مييع  للتن�شيق  ات�شالتها  جتييري 
من  والتاأكد  الأمنية  واجلهات  ال�شحة  وزارة  يف 
اإجراءات التاأمني ال�شحي اإن كان امل�شاب موؤمنًا 
عليه، قبل تقدمي العالج الالزم وذلك ل�شمان توفر 
�شرير بامل�شت�شفيات احلكومية باملنطقة من عدمه، 

وذلك تطبيقًا للنظام واإنفاًذا لتعليمات الوزارة.
إجراءات بيروقراطية

امل�شت�شفيات  اأحييد  مدير طبي يف  يقول  من جهته 
الطارئة  الإ�شعافية  ا�شتقبال احلالت  اإن  اخلا�شة 
اإن�شاين  اأمييير  اخلييا�ييس  الييقييطيياع  م�شت�شفيات  يف 
يتطلب التدخل ال�شريع والعاجل وهو ما حتر�س 

فرحان العنزي
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عليه هذه امل�شت�شفيات اإل اأن البع�س قد يرتدد يف 
قبول هذه احلالت ب�شبب الإجراءات البريوقراطية 
املعنية،  اجلهات  من  العالج  تكاليف  يف حت�شيل 
و�شع  يف  اخلا�شة  امل�شت�شفيات  ي�شع  مييا  وهييو 
حييييرج بيي�ييشييبييب تيييراكيييم امليي�ييشييتييحييقييات، ونييياأميييل اأن 
اإىل  العالقة  ذات  ال�شحة واجلهات  وزارة  ت�شعى 
تتمكن  حتى  امل�شتحقات  دفييع  اإجييييراءات  ت�شهيل 
م�شت�شفيات القطاع اخلا�س من اأداء دورها على 

الوجه املطلوب.

مطالب بالتنسيق 

اإنني  القحطاين  عاي�س  املييواطيين  يقول  جهته  من 
– حلييييادث يتطلب  – ولييلييه احلييمييد  اأتييعيير�ييس  مل 
الإ�شعاف العاجل ولكن تطالعنا ال�شحف من حني 
بالرف�س  قوبلت  طييارئيية  اإ�شعاف  بحالة  اآخيير  اإىل 
وعدم ال�شتجابة من قبل العديد من امل�شت�شفيات 
اخلا�شة مما اأدى اإىل معاناة فرق الهالل الأحمر 
يف اإدخييييال هييذه احليييالت اإىل اأقيي�ييشييام الييطييوارئ 

لتلقي العالج الالزم.
بني  التن�شيق  يتم  اأن  اأمييلييه  عيين  القحطاين  وعييرب 
وزارة ال�شحة وكافة القطاعات احلكومية من جهة 
والقطاع ال�شحي اخلا�س من جهة اأخرى وو�شع 
مع  والتعامل  ل�شتقبال  وا�شحة  م�شرتكة  اآلييييية 

احلالت الطارئة.

حالة  بحكم  اأنه  فيوؤكد  العتيبي  نايف  املواطن  اأما 
اأقربائه كان هناك تن�شيق  اأحد  لها  طارئة تعر�س 
عاٍل بني م�شت�شفيات القطاع احلكومي ونظرياتها 
احلالة  ا�شتقبال  مت  حيث  اخلييا�ييس،  القطاع  ميين 
والتعامل  بالريا�س  خا�س  م�شت�شفى  بوا�شطة 
مييعييهييا يف فيييرتة وجيييييزة بييعييد اتيي�ييشييالت قيييام بها 
تلقى  الييلييه  وبحمد  ال�شحة،  بييييوزارة  امل�شت�شفى 
ثم  اخلييا�ييس  بامل�شت�شفى  اليييالزم  الييعييالج  امل�شاب 
م�شت�شفى  اإىل  ال�شحية  حالته  ا�شتقرار  بعد  نقله 

حكومي ل�شتكمال العالج.

الهدف إنقاذ األرواح

ويف ذات الإطار اأفاد الأ�شتاذ فرحان عايد العنزي 
امل�شت�شفيات  بيياأحييد  الييطييوارئ  ق�شم  يف  مييوظييف 
حرجة   حييالت  للم�شت�شفى  تردنا  قائال:  اخلا�شة 
حالت  اأو  ال�شيارات  حييوادث  ب�شبب  يومية  �شبه 
التنف�س  يف  حيياد  �شيق  اأو  وت�شنجاتهم  الأطييفييال 
اأو ارتفاع مفاجئ يف درجة احلرارة، اإ�شافة اإىل 
ال�شدمات واحلروق، ولي�س من خيار �شوى اإنقاذ 
احلالة، ومن ثم ياأتي التوجيه بنقل احلالة اأو توفري 
�شرير وتقدمي العالج كاماًل. وامل�شت�شفى ل يرتدد 
الإ�شعافات  وتييقييدمي  احليييالت  هييذه  ا�شتقبال  يف 
كانت  واإذا  الأرواح،  اإنييقيياذ  بييهييدف  لييهييا  الأولييييييية 
احلالة ت�شتدعي حتويله اإىل امل�شت�شفى احلكومي 
اأن تكون احلالة  لأي �شبب كان فاإنه يتم نقله بعد 
قيييد ا�ييشييتييقييرت ومت الطييمييئيينييان عييليييييهييا ومييوافييقيية 
امل�شت�شفى، ول نواجه م�شكلة يف هذا اجلانب. اأما 
للم�شت�شفى اخلا�س  يتم حتويلهم  بخ�شو�س من 
من قبل امل�شت�شفيات احلكومية فاإنه يتم ا�شتقبال 
كافة  وتقدمي  ال�شرير  وتوفري  الفور  على  احلالة  
احلالة  تقدير  يتم  ذلييك  بعد  ثم  الطبية،  اخلييدمييات 
ورفع تقرير مف�شل عنها، واملطالبة بدفع تكاليف 
العالج، ورمبا تتاأخر امل�شتحقات، ولكن يف نهاية 
ا�شتناًدا  ال�شعودي  تتكفل  بعالج  الييوزارة  الأميير 

فيياإن  عتب  هناك  كييان  واإن  �شابق،  �ييشيياٍم  اأميييٍر  اإىل 
الروتني والإجراءات الر�شمية اأحيانا تعرقل �شري 

اإجراء هذا النظام ب�شكله ال�شليم.  

فجوة في آلية التنسيق

الباطنية  اأمييرا�ييس  ا�شت�شاري  اأو�ييشييح  جانبه  من 
اليييدكيييتيييور حيي�ييشييني الييعييلييي اليييييذي يييعييمييل يف اأحيييد 
يتعامل   " امل�شت�شفى  بيياأن  اخلا�شة  امل�شت�شفيات 
امل�شاعدة  ويييقييدم  بتفاعل  احلييرجيية  احلييييالت  مييع 
العاجلة والعالج الالزم، وياأتي بعد ذلك اخلو�س 
يف التفا�شيل والتكاليف، وبالن�شبة للحالت التي 
التعامل  فيتم  احلكومية  امل�شت�شفيات  من  حتييول 
معها وفق اآلية معينة وبح�شب اللوائح املتبعة حيث 
له ال�شرير ونقوم بالإجراءات والفحو�شات  يوفر 
الالزمة، وجندها فر�شة �شانحة للقول باأن تاأخري 
امل�شتخل�س املايل يت�شبب يف اإرباك امل�شت�شفيات 
بني  التن�شيق  فجوة حقيقية يف  ويخلق  اخلا�شة، 
احلكومي واخلييا�ييس يف هييذا اجلييانييب ممييا يدعو 
بع�س امل�شت�شفيات اخلا�شة اإىل عدم التعاون مبا 

يكفي ل�شتقبال احلالت املحولة.   

في   المجهر  تحت  الحرجة  الحاالت 

مؤتمر العناية الحرجة الرابع

الرابع  احلرجة  العناية  موؤمتر  موؤخرًا  اقيم  وقد   
العناية  لطب  ال�شعودية  اجلمعية  تنظمه  واليييذي 
للعناية  الأوروبييييية  اجلمعية  مع  بالتعاون  احلرجة 
املركزة مب�شاركة 20 متحدًثا من اجلمعية الأوربية 
متخ�ش�شة.   عمل  ورقيية  و170  احلييرجيية  للعناية 

وقد هدف املوؤمتر اإىل تبادل اخلربات العلمية بني 

الأطباء املتخ�ش�شني ومناق�شة العديد من احلالت 

العناية  لييلييكييبييار،  احلييرجيية  "العناية  �شمنها  ميين 
احلييرجيية لييالأطييفييال، متييرييي�ييس الييعيينيياييية احلييرجيية، 
لييالأمييرا�ييس  احلييرجيية  الييعيينيياييية  التنف�شية،  الييعيينيياييية 
الييعيي�ييشييبييييية، الييعيينيياييية احليييرجييية حليييييالت اليينيي�ييشيياء 
والولدة، ومو�شوعات ذات �شلة بالعناية احلرجة 

كطب الطوارئ، وال�شدمات احلروق وغريها.

بالتنسيق..  نطالب  م��واط��ن: 
حقوق  تضمن  »واضحة«  وآلية 

المريض

ح�شني علي زامل
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�شهر  يف  �شرعت  ال�شحة  وزارة  اأن  اإىل  ي�شار 
حميييرم املييا�ييشييي يف تييطييبيييييق بييرنييامييج اإليييكيييرتوين 
و�شع  على  التعرف  يف  ي�شاعد  و�شريع  متطور 
ة يف اأق�شام الطوارئ يف »مدينة الريا�س«  الأ�شرِّ
ومدى توفرها ل�شتقبال حالت احلوادث الطارئة 
املعروف  الربنامج  ويقّدم  املدينة.  ت�شهدها  التي 
بي»اإدارة اأ�شرة امل�شت�شفيات« الذي و�شعته وزارة 
اليي�ييشييحيية ويييقييدم مييعييلييومييات واإحييي�يييشييياءات فييورييية 
بقاء  ومييعييدل  ة  الأ�ييشييرَّ اإ�ييشييغييال  عيين معدل  ويومية 
ال�شرير  دوران  ومعدل  امل�شت�شفى  يف  املري�س 
يف  �شرير  على  للح�شول  املري�س  انتظار  ومييدة 
مع  التعامل  ليتم  والروتينية،  الييطييارئيية  احليييالت 
يقدم  كما  الالزمة،  املتطلبات  وفق  املعلومات  هذه 
هذا النظام الذي بداأ تطبيقه يف العا�شمة الريا�س 

اليوم  جييراحييات  عمليات  عيين  فييورييية  اإحيي�ييشيياءات 
الواحد التي جترى يف م�شت�شفيات وزارة ال�شحة 
وامل�شت�شفيات  فيياأكييرث،  �ييشييرييير   100 �شعة  ذات 
والقطاع  الأخيييرى  احلكومية  للقطاعات  التابعة 
امل�شتقبلية  املناطق  احتياجات  ور�شد  اخلييا�ييس، 
ة، كما ي�شهم النظام يف متابعة وتطوير  من الأ�شرَّ
�شرعة  وتقييم  ال�شحية،  املن�شاآت  كافة  الأداء يف 
يف  الطبية  للخدمة  �شرير  على  املري�س  ح�شول 
دوره  عيين  ف�شاًل  والروتينية،  الييطييارئيية  احليييالت 
املتاحة،  للموارد  الأمييثييل  ال�شتخدام  حتقيق  يف 
املقدمة  اجلهات  بني  فيما  »التن�شيق«  معدل  ورفع 
والتاأكد من جودة  املدينة،  ال�شحية يف  للخدمات 
اإعداد  النظام  ة. كما يتوىل  الأ�شرَّ اإدارة وت�شغيل 
ومييراجييعيية اخلييطييط اخلييا�ييشيية بيييياإدارة الأ�يييشيييّرة يف 

واإعييداد  تنفيذها،  على  والإ�ييشييراف  امل�شت�شفيات 
نظم  وت�شخري  تنظيمها،  على  تعمل  التي  اللوائح 
يف  والييدقيية  ال�شرعة  لتحقيق  احلديثة  املعلومات 
البيانات  حتليل  اإىل  اإ�ييشييافيية  املييعييلييومييات،  تييبييادل 
ال�شتفادة  بهدف  امل�شت�شفيات  يف  الإح�شائية 
منها يف اأعمال التقييم للخدمات املقدمة، ويت�شمن 
برامج  كييذلييك  امل�شت�شفيات،  اأ�ييشييرة  اإدارة  نييظييام 
للتدريب والتعليم امل�شتمر للعاملني يف هذا املجال، 
وتنظيم زيارات ميدانية دورية للمن�شاآت ال�شحية 
كما  الربنامج،  بتطبيق  التزامها  مدى  من  للتاأكد 
بالربنامج وتوا�شل مع  للتعريف  خ�ش�س موقعًا 

اجلمهور على �شبكة الإنرتنت:
www.bmap.med.sa 

نظام »آلي« يقدم إحصاءات »يومية« عن معّدل إشغال األسّرة 

للتعامل العاجل مع الحوادث والحاالت الحرجة في مستشفيات الرياض 
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قراءة في اإلطار األخاقي للعمل المهني

 وقد �شلكت العديد من الدول يف الع�شر احلديث 
هذا الطريق، وو�شعت اأنظمة ت�شرع »لل�شلوكيات 
»الوظيفي«  العمل  مناحي  الأخالقية« يف خمتلف 
الييروؤى و�شمانًا  لإي�شاح  طبيعتها،  اختالف  على 
الوظيفية،  للكفاءة  وتييوخيييييًا  العمل  �شري  حل�شن 
واأن يكون اجلميع على دراية بالواجبات ومعرفة 
الييوجييه الأكييمييل  احليييقيييوق، وييييييوؤدي الأوىل عييلييى 
ذلك  يف  واملرجع  القدر،  بنف�س  بالثانية  ويطالب 
الييقيييييم اليي�ييشييائييدة يف املييجييتييمييع – الأخيييييالق، وقييد 
اأوجب ال�شرع احلنيف ح�شن التعامل بني العامل 
و�شاحب العمل، وطالب الأول بالإتقان، والثاين 
اليييواجيييب، وجييياء اليير�ييشييول  اأداء  بيياحليير�ييس عييلييى 
و�شنته  وعمله  بر�شالته  و�شلم  عليه  الييلييه  �شلى 
الأفيييراد  بييني  وين�شرها  الأخييييالق،  مييكييارم  ليتمم 
لالإن�شان،  الروحي  البعد  منطلق  من  واملجتمعات 
وي�شمل معطيات العلوم وتطبيقات العمل »اإن الله 
يحب اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه«، ومتتد هذه 
الأخالقيات لت�شمل البعد الجتماعي و�شلوكياته، 
»فطرة الله التي فطر النا�س عليها«، من تعبد، مبا 
اأخالق  اإىل  وا�شتغفار،  وتييالوة  ذلك من ذكر  يف 
وف�شائل اإن�شانية اجتماعية وال�شدق واأداء الأمانة 
بالعهود  والييوفيياء  الأرحييييام  الييوالييدييين و�شلة  وبيير 
والإح�شان، وهي تتماهى مع عمارة الأر�س التي 
ا�شتخلف الله عباده فيها، واحلياة للجميع بكرامة 
والييعييداليية للجميع ميين خيييالل امليي�ييشيياواة واحلييرييية 
احيييييرتام حييقييوقييهييم والأخيييييوة  مييين خيييالل  للجميع 

للجميع من خالل املحبة والإح�شان.
احلياة  تاأمني  وو�شائل  الوظيفية  احلياة  ولتنظيم 

في اإلطار األخاقي للعمل المهني تنبثق »القواعد السلوكية« من 

مجموعة من األنظمة والتنظيمات واللوائح التي ترسم أسس العمل 

جهة  من  إلجادته  تحفيزية  قواعد  وتضع  وضوابطه  خصائصه  وتبرز 

الوظيفي،  العمل  ولينتظم  أخــرى،  جهة  من  لمخالفته  وتأديبيه 

إليها  يستند  قويمة  مهنية  أسس  على  أخاقياته  مبادئ  وتترسخ 

في التعامل وحل المشكات والمعضات التي قد تنشأ في العمل 

إيجاد  من  البد  وإليضاحها  عليها،  والتغلب  تذليلها  وسائل  وتيسير 

مدونة »لمقاييس السلوك« و»معايير المفاهيم األخاقية« تسترشد 

بها مختلف فئات القوى العاملة من موظفي القطاع العام والخاص 

الرئيس  وتلزم  حقه،  حق  ذي  كل  تعطي  وغيرهم،  والمتطوعين 

والقواعد  األخاقية  بالمعايير  الخدمة  من  والمستفيد  والمرؤوس 

السلوكية في العمل وتأديته على الوجه القويم،

اأ.د حم�شن بن علي فار�س احلازمي
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العامل  بييني  والييعييالقيية  العمل  ميين خييالل  الييكييرمييية 
و�شاحب العمل، تظهر احلاجة اإىل عقود تنظم كل 
جوانب العالقة - �شواًء كان ذلك عماًل حكوميًا اأو 
اخلا�س  القطاع  يف  العمل  اأو  ع�شكريًا  اأو  مدنيًا 
طبيعة  بيان  ذلك  وي�شتلزم   - التطوعي  العمل  اأو 
توفر  ميين  حتتاجها  ومييا  وم�شتلزماتها  الوظيفة 
متطلباتها لدى العامل وتنا�شق موؤهالته وخرباته 
املتطلبات  وتبيان  للعمل  الوظيفي  الو�شف  مييع 
واليييبييينيييود املييتييفييق عييليييييهييا مييين راتييييب واميييتيييييييازات 
الوظيفة  واإظهار متطلبات  واإجازات  وم�شوؤوليات 
مييين تييعييامييل مييهيينييي و�يييشيييليييوك اإنييي�يييشييياين ومييظييهيير 
ح�شاري، وللحفاظ على كرامة الإن�شان و�شالمته 
واحلفاظ  موؤقتة.  اأو  دائمة  ب�شفة  الرقابة  وجييدت 
القيم  تتطلبه  اأميير  والييعيياميية  اخلا�شة  حقوق  على 
ال�شرعية والإدارية وال�شعور بامل�شوؤولية والأمانة 
والنتماء، وما تتطلبه املعطيات الع�شرية من  �شبط 

لقيم العمل اجليياد والإنييتيياج والإبييييداع ميين خالل 
فيه، ف�شاًل عما  والتفاين  العمل والإخال�س  حب 
الإدارييية وبيئتها من تنظيم  املن�شاأة  تتطلبه طبيعة 
اأن  على  مهنية  واإجيييراءات  وو�شائل  عمل  واآليات 
اأهم املرتكزات تتمثل يف اإدراك اأن املوظف ب�شر 
يحتاج اإىل الفهم والإدراك والحرتام يف وظيفته 
املن�شاأة من جهة  اإدارة  اأع�شاء  وتعامل �شوي مع 
من  امل�شتفيد  اجلمهور  اأفيييراد  مع  �شوي  وتعامل 
اخلدمة تنظمها �شيادة اإدارية تعطي لكل ذي حق 
ووظيفيًا  ماديًا  املوظف  طموح  ت�شبع  وبيئة  حقه 
الوظيفي  للبناء  اأركيييان  ذلييك  وي�شتلزم  ومعنويا. 
منها القواعد الإر�شادية التي تر�شم اأ�ش�س العمل 
جهة  ميين  حت�شينية  وقيييواعيييد  و�ييشييوابييطييه  املييهيينييي 
الوظيفي  العمل  لينتظم  اأخييرى  جهة  من  وتاأديبية 
اإليها  ي�شتند  قاعدة  توؤ�ش�س  مبادئ  على  ومهنيته 
قد  التي  امل�شكالت واملع�شالت  التعامل وحل  يف 

تن�شاأ وو�شائل حلها وتذليلها ما اأمكن ذلك.
لإدارة  �شفرة  اأو  مييدونيية  اأو  قييواعييد  اإنيي�ييشيياء  ويييعييد 
العام  القطاع  ملوظفي  اأخالقية  ومقايي�س  ال�شلوك 
واخلا�س واملتطوعني، عماًل لزمًا لإعطاء كل ذي 
والقواعد  الأخالقية  باملعايري  والإليييزام  حقه  حق 
من  العديد  �شلكت  وقييد  عمله،  يف  لكل  ال�شلوكية 
الدول يف الع�شر احلديث هذا الطريق، وو�شعت 
خمتلف  يف  الأخالقية  لل�شلوكيات  ت�شرع  اأنظمة 
على  م�شتملة  والإداري  املييهيينييي  الييعييمييل  ميينيياحييي 

العنا�شر التالية: 
جوانب العمل المهني ومستلزماته:

1- حتديد معايري ال�شلوك واأخالقيات العمل.
2- تعريف امل�شتوى الأخالقي يف اخلدمة العامة.

الت�شريع  يف  الييييواردة  امل�شطلحات  حتييديييد   -3
القانوين، ومنها:

الر�شميني،  املييوظييفييني  الإدارييييييية،  )احلييكييوميية   اأ- 
الهدايا والعطايا، قبول الهدايا والقر�س(.

ال�شركات  يف  وامل�شاركة  الأ�ييشييهييم  )امييتييالك   ب- 
واأقييربييائييه،  املييوظييف وعائلته  وتييوظيييييف  )تييعييريييف 
طوعًا،  املمتلكات  اأو  والمييتيييييازات  اللقب  حتويل 

وتعار�س امل�شالح(.
٤- معايري ال�شلوك، ومنها:

- الإخال�س يف العمل ومراعاة امل�شلحة العامة.
- املهنية يف العمل.

- العدالة واللتزام بها.
- احلياد الوظيفي.

- امل�شوؤولية جتاه املجتمع.

- املواطنة والإخال�س لها.
- �شلوك منط احلياة املتوازنة.

5- واجبات املوظف العام، ومنها:
- الييعييمييل مييبييا�ييشييرة عييلييى الييتييعييليييييمييات اخلييطييييية اأو 

ال�شفوية وتنفيذها.
- اإعداد وتقدمي التقارير ال�شنوية.

- اإنهاء املعامالت والوثائق بدون اإبطاء.
- تنفيذ الأعمال املطلوبة من العامة.

مييعييلييومييات تخدم  ميين  الييعيياميية  مييا تطلبه  تييوفييري   -
امل�شلحة العامة.

6- نظام احلوافز واجلزاءات.
7- الأعمال املمنوعة على املوظف العام، وت�شمل:

اأو  - الإيقاف والعطايا املادية والعينية وممار�شة 
اإعطاء الهدايا.

- العمل خارج املوؤ�ش�شة اأو املن�شاأة، وت�شمل:
- العمل ل�شاحله اأو �شالح الآخرين.

- عمله يف جمال مهنته يف القطاع اخلا�س.
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- تر�شيح الآخرين للعمل يف القطاع اخلا�س يف 
جمال عمله. 

- و�شائل ا�شتخدام املعلومات ال�شرية.
8- اإف�شاء املعلومات والتقارير، وت�شمل:

- تقارير املمتلكات وامل�شوؤوليات والو�شع املايل، 
ومنها:

قيمتها  اأو  وامييتييالكييهييا  الييعييقييارييية  املييمييتييلييكييات   -
ال�شوقية.

- املمتلكات اخلا�شة وقيمتها.
- املمتلكات يف الأ�شهم اأو الإيداع يف البنوك.

- وثائق الأعمال املالية والتجارية الأخرى. 
على  اأن  حيث  من  اخلا�شة،  املمتلكات  تقارير   -

جميع املوظفني تقدمي اإقرار باملمتلكات اخلا�شة.
٩- البعد عن ت�شارب امل�شالح يف كل الأوقات.

10- املراجعة واللتزام بالعمل واآلياته وما يتعلق 
بها، وت�شتمل على:

والييرقييابييييية  الت�شريعية  املييجيياليي�ييس  تيي�ييشييدره  مييا   -
وجهات املراجعة والإ�شراف على هذا النظام.

- على اجلهات الت�شريعية والرقابية لفت نظر من 
يخالف هذه الأنظمة كتابة.

على  العمل  العالقة  ذات  املكاتب  روؤ�ييشيياء  على   -
الإ�شرافية  اجلييهييات  تييراه  مييا  تنفيذ  يف  امل�شاعدة 

والرقابية.
11- اجلزاءات، وت�شمل:

- جميع املوظفني على اختالف م�شتوياتهم.
- اأي خمالفة للنظام.

النظام،  خمالفة  يف  ي�شاركون  الذين  الآخرين   -
وهم يعتربون م�شاركني يف اجلرمية اأو املخالفة.

موظفي  قبل  ميين  املييخييالييفييات  عيين  تقرير  تييقييدمي   -
املراقبة.

اإىل جانب اأحكام عامة واإجرائية ت�شتمل على: 
- التظلم واإجراءاته.

- اإعداد القواعد واللوائح التنفيذية.
- اإجراءات تنفيذ هذا النظام.

- اعتماد النظام ون�شره.

ــار  ــإلط الـــمـــرتـــكـــزات األســـاســـيـــة ل
األخاقي للعمل في نظام الخدمة 
العربية  المملكة  ــي  ف الــمــدنــيــة 

السعودية
َ َمِن  ُه اإِنَّ َخييريرْ ييَتيياأرِْجييررْ ييَداُهييَمييا َيييا اأََبيييِت ا�ييشرْ »َقيياَلييترْ اإِحرْ
الآية  الق�ش�س  �شورة  الأَِميينُي«  الرَْقِويُّ  َت  َجررْ َتاأرْ ا�شرْ

.26
العربية  اململكة  يف  املدنية  اخلييدميية  نظام  ا�شتمل 
الت�شريعية  امل�شادر  على  امل�شتند   – ال�شعودية 

من الكتاب وال�شنة والأ�ش�س الإدارية والتنظيمية 
العامة،  الوظيفة  وواجبات  حقوق  على   - املرعية 
كما ا�شتمل على العنا�شر املطلوب الوفاء بها من 
ال�شعودية،  العربية  باململكة  العام  القطاع  موظف 

ومنها ما يلي:
أ-  االلتزام بوقت الدوام الرسمي:

املدنية،  نظام اخلدمة  املادة )11( من  انطالقًا من 
وقت الدوام هو مبثابة الوعاء للوظيفة ففيه توؤدى 
اللتزام  كان  كلما  فاإنه  ولييذا  وخدماتها،  اأعمالها 
الإنيييتييياج  اإىل  الييغييالييب  ذليييك يف  اأدى  مييكييتييميياًل  بيييه 
واملو�شوعية يف الأعمال، واللتزام بهذا الواجب 
اأمر مطلوب من �شائر املوظفني مبا فيهم امل�شرفون 
احل�شنة  الأ�شوة  دور  لأهمية  وذلك  وامل�شئولون، 

يف هذا املجال بالن�شبة للموظفني الآخرين.
يف  املبا�شرين  امل�شرفني  م�شوؤولية  وتييتييحييدد     
على  يتواجدون  مروؤو�شيه  جميع  اأن  من  التاأكد 
التزامهم  الر�شمي مع  الييدوام  مكاتبهم طيلة فرتة 
الييتيياأخييري عن  الييييدوام الر�شمي ومييراقييبيية  بيياأوقييات 
اليييييدوام والنييي�يييشيييراف قييبييل نييهيياييية مييوعييد الييييدوام 
والنيي�ييشييراف  احل�شور  مواعيد  ك�شوفات  وفييق 
اليومية ب�شورة م�شتمرة وكذلك دقة ت�شجيل هذه 

البيانات.
للشرف  يسيء  عما  االبتعاد   - ب 

والكرامة: 
ال�شلوك داخل  الكرمية وح�شن  بالأخالق  التحلي 
من  مطلوب  اأمييير  فهو  خييارجييهييا  اأو  الوظيفة  مقر 
خا�شة  ب�شفة  املوظف  ومن  عامة  ب�شفة  املواطن 

لكونه يوؤدي خدمة عامة با�شم الدولة.
لهم  من  مع  الطيب  التعامل    - ج 

عاقة بوظيفته: 

كان  اأن  ومروؤو�شيه  املوظف  روؤ�شاء  ذلك  ي�شمل 
العمل وذلك  اإ�شرافية وزمييالوؤه يف  ي�شغل وظيفة 
املراجعني  ي�شمل  كما  واحرتامهم  معهم  بالتعاون 

وذلك باإبداء ح�شن ا�شتقبالهم وم�شاعدتهم.
 د - الوالء للدولة والوطن:

لتقدمي  الدولة  و�شائل  اإحدى  الوظيفة  اأن  باعتبار 
يعمالن  واملواطن  الدولة  ملواطنيها ولأن  خدماتها 
وتقدمه،  تطوره  على  والعمل  الوطن  خلدمة  معًا 
ليييذا فييياإن ولء املييوظييف لييدولييتييه وحييكييومييتييه وذلييك 
للتعليمات  الدقيق  والتنفيذ  والتفاين  بالإخال�س 
لتحقيق  وم�شاعدًا  رئي�شًا  اأميييرًا  يعد  والييقييرارات 

تقدم الوطن ورفعته.

الــســلــطــة  هــــ - عــــدم اســتــغــال 

والمحافظة على أسرارها:
ت�شريف،  ل  وتكليف  عيياميية  خييدميية  الييوظيييييفيية  اإن 
وا�شتغاللها  الوطن،  وتقدم  املواطن  خدمة  هدفها 
ذات  وظائف  اأ�شرار  اإف�شاء  اأو  خا�شة  لأغرا�س 
بهذه  لييالإخييالل  يييوؤدي  معينة  ح�شا�شية  اأو  اأهمية 

املبادئ.
و - عدم ممارسة األعمال التجارية أو 

المهن الحرة:  

وظيفته  وقييت  على  املحافظة  املييوظييف  على  يجب 
الفر�شة  واإتاحة  متعار�شة،  م�شالح  تنازعه  واأل 
عمل  فر�س  على  للح�شول  الآخييرييين  للمواطنني 

بالقطاع الأهلي.
ومع ذلك فقد اأجازت الدولة للموظف اأو احلريف 
الييدوام  خييارج  عملهم  مييزاوليية  امل�شاعد  الفني  اأو 
الر�شمي، كما �شمحت للم�شتخدمني واملعينني على 

بند الأجور بقيادة �شيارات الأجرة.
معلومات  على  النظام  ا�شتمل  ذليييك،   جانب  اإىل 
اليييوقيييوعيييات الييوظيييييفييييية – الييرتقييييية – اليينييقييل – 
 – – التحوير  – الإعييييارة  الييتييدريييب والبييتييعيياث 
التعاقد – الإجييازات – اإنهاء اخلدمة – التقاعد 
اإىل جانب معلومات احلقوق والواجبات الوظيفية: 
التاأديب – احلقوق املالية – تقومي الأداء الوظيفي 

املوظف. – واجبات  الرواتب  – �شالمل 
الثواب والعقاب:

وملن  »اأح�شنت«،  اأح�شن  ملن  القول  تطبيق  وبعد   
اأ�شا�شيًا يف  اأ�شاء »اأ�شاأت« بطريقة فعلية عن�شرًا 
تاأديته  العمل والإخال�س يف  �شمان اجلييودة يف 
فلن  بينًا  ذلييك  يكن  مل  ومييا  ال�شليم،  الييوجييه  على 

يدركه املعني به ولن ي�شيب الهدف.
حتديد  ميييكيين  ال�شرعية  الن�شو�س  خيييالل  ومييين 

�شفات العامل اأو املوظف فيما يلي:
1- الأمانة: حتى ل يخون ويلحق ال�شرر مبن�شاأته 

والقائمني عليها.
يوثق يف خربه، ويعمل  اللهجة: حتى  2- �شدق 

مبا ورد عنه.
3- خمافة الله حتى ل يرت�شي.

مع  مييل  ل  حتى  التعاطف  وعييدم  التنا�شف   -٤
الهوى.

5- التذكر والتوثيق طلبًا حلفظ احلقوق.
الأمييور  عليه  ُتدلف  ل  حتى  والفطنة:  الييذكيياء   -6

ويغافله املغر�شون.
اليييقيييومي لتحقيق  الييطييريييق  اليي�ييشييفييات هيييي  وهييييذه 
�شوئه  ويف  بييهييا،  والييتييزامييه  العامل  ميين  املطلوب 

ُيثاب اأو يعاقب.
ع�شو جمل�س ال�شورى
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�شعدت بح�شوري احتفالية اختيار املدينة املنورة عا�شمة الثقافة الإ�شالمية لعام 2013م 
برعاية كرمية من ويل العهد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، 
وقد اأتاحت لنا هذه املنا�شبة اللتقاء مبجموعة من ال�شيفات الكرميات املدعوات من بع�س 
الدول الإ�شالمية، منهن حرم رئي�س ال�شودان الأ�شبق امل�شري عبدالرحمن �شوار الذهب، 
ووزيرة الثقافة اجلزائرية خلدة تومي، ووزيرة الثقافة وال�شباب والريا�شة يف موريتانيا 
�شي�شا �شيخ، وغريهن من القادمات من خارج اململكة، وقد عربن عن �شعادتهن بح�شور 
هذه الحتفالية، م�شيدات باختيار املدينة املنورة عا�شمة للثقافة الإ�شالمية لعام 2013م، 
لأنه حق لها و�شاهد على مكانتها الدينية والعلمية، وجتاذبنا معهن احلديث عن قد�شية هذا 
التي  املكانة  للحديث عن  الأر�ييس وتطرقنا  بقاع  الأفئدة من �شتى  اإليه  الذي تهوي  املكان 
تتميز بها اململكة بني دول العامل قاطبة ومكانتها يف العامل الإ�شالمي كحا�شنة للحرمني 
البيع  اأن  حًقا  هل  بتعجب  اإحييداهيين  �شاألتني  حني  والعييتييزاز  بالفخر  و�شعرت  ال�شريفني 
وال�شراء لديكم يتوقف اأثناء اأداء �شعائر ال�شالة؟ فاأجبتها نعم، كما اأنه يتوجب على اجلميع 
اإغالق حمالتهم لأداء هذا الركن الأ�شا�شي يف الإ�شالم، واأعقبت ذلك ب�شوؤال تعجبي اآخر 
وهل حقًا اأن البائع يكتفي باإحاطة ب�شاعته بقطعة من القما�س كدللة رمزية على اأن املحل 
مغلق، فاأجبتها نعم لأننا كما اأمنا غرينا اأمننا غرينا فكنا جمتمعًا اآمنًا حتت حكم ال�شريعة 

الإ�شالمية، قالت لقد �شمعنا عن ذلك ولكننا مل ن�شدق..
الكثري  لأن  ت�شدق  املوقف؟ حمدثتي مل  اأكتب عن هذا  ومليياذا  ت�شدق!!  مليياذا حمدثتي مل 
حمروم من نعمة الأمن التي نعي�شها ونحن لالأ�شف ل ندرك اأنها من نعم الله علينا فقد اعتدنا 
عليها، ومل ن�شكر الله عليه بل اإن البع�س يحاول حتت �شتار بع�س املفاهيم املختلفة الدخيلة 
على جمتمعنا زعزعة هذا الأمن. اأما ملاذا اأكتب الآن عن هذا املوقف! لأنه عاد اإىل ذهني 
اأربعة  اأربعة �شعوديني،  بينها  اكت�شاف خلية جت�ش�س من  الداخلية عن  اإعالن وزارة  فور 
�شعوديني خانوا احلب الذي ارتووه من اأر�س الوطن، واإن كنا نوقن فعاًل ف�شل مثل هذه 
املحاولت الغبية اخلا�شرة لأنها جرمية يف حق الوطن، فقد نتقبل خيانة ال�شديق، الزوج، 
ي�شتبيحه  اأن  نر�شى  الذي ل  املكان  فهو  تغتفر!  فاإنها خيانة عظمى ل  الوطن!  اإل  املدير، 
اأحد فكيف مبن يقدم وطنه لي�شتباح من قبل الأعداء، فهو الذي يحمينا لنحميه، ومن اأجل 
الر�شالة  الوحي ومنبع  التوحيد ومهبط  بلد  الوطن هو  اإذا كان هذا  ترابه منوت، وكيف 
املحمدية ويحت�شن احلرمني ال�شريفني ومهوى اأفئدة امل�شلمني! فليخ�شاأ هوؤلء القوم الذين 
تنكروا لالأر�س التي ولدوا من رحمها ور�شعوا من لبنها وعا�شوا خريها وخرياتها واأمنها 

وا�شتقرارها.
ونحن اإذ نحمد الله اأن ارتدت �شهام اخلائنني عليهم فنك�شوا على اأعاقبهم خا�شرين، فاإننا 
نرفع بتحية اإجالًل لرجال الأمن البوا�شل على جهودهم اجلبارة ملتابعة من ت�شول له نف�شه 
امل�شا�س باأمن الوطن فاأرواح الرجال حتمي هامات اجلبال، ونوؤكد للجميع اأن احلب �شيظل 

يروي عروق اأر�شنا الطيبة ما دام فينا عرق ينب�س.
عربة:

انتهت  املال، وعندما  الأملييان مقابل حفنة من  لدى  اإجنليزًيا عمل عمياًل  اأن مواطًنا  يروى 
مهمته وقدم له الأملاين املبلغ، تقدم الإجنليزي مل�شافحته فرف�س الأملاين قائاًل: ل اأ�شتطيع 

م�شافحة من خان وطنه، اأما ثمن خيانتك فقد اأخذته.

ع�شو جمل�س ال�شورى

إال الـــوطـــــــــــن

اأ. د. فدوى بنت �شالمة اأبو مريفة
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ت�شارلز ويل  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأ�شاد 
عهد بريطانيا بقرار خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
الله -  – حفظه  اآل �شعود  بن عبدالعزيز  عبدالله 
ال�شورى،  امييراأة ع�شوًا يف جمل�س  بتعيني )30( 
تو�شيع  نحو  مهمة  خطوة  تعد  اأنييهييا  اإىل  م�شريًا 

امل�شاركة الوطنية يف �شنع القرار.
جمل�س  رئي�س  مييعييايل  ا�شتقبال  خييالل  ذلييك  جيياء 
ابراهيم  بن  حممد  بن  عبدالله  الدكتور  ال�شورى 
مكتبه مبقر  ت�شارلز يف  الأمييري  ل�شمو  ال�شيخ  اآل 
املجل�س يف الريا�س يرافقه حرمه دوقة كورنوول.
ب�شاحب  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  ورحييب 
له  املييرافييق  والييوفييد  ت�شارلز  الأمييري  امللكي  ال�شمو 
العربية  اململكة  التي جتمع  العالقات  متانة  موؤكدًا 

رئيس المجلس يستقبل ولى عهد بريطانيا 
ويستعرض معه القضايا ذات االهتمام المشترك

ال�شعودية واململكة املتحدة يف �شتى املجالت اإىل 
ال�شورى  جمل�س  بييني  الربملانية  العالقات  جانب 

والربملان الربيطاين.
وقدم معاليه نبذة عن تاريخ جمل�س ال�شورى يف 
وع�شويته  املتخ�ش�شة  عمله وجلانه  واآلية  اململكة 

يف الحتادات الربملانية والدولية والقارية.
واأعرب ويل عهد بريطانيا من جانبه، عن �شعادته 
خا�شة  ب�شفة  ال�شورى  وجمل�س  اململكة  بييزيييارة 
واأ�شاد مب�شتوى العالقات الثنائية التي جتمع بني 
موؤكدًا  املييجييالت  خمتلف  يف  ال�شديقني  البلدين 
اأهييمييييية تييطييويييرهييا مبييا يييخييدم امليي�ييشييالييح امل�شرتكة 
التعاون الربملاين امل�شرتك بني  اإىل تعزيز  اإ�شافة 

البلدين ال�شديقني.

الق�شايا  جممل  ا�شتعرا�س  اللقاء  خييالل  وجييرى 
ال�شديقني  البلدين  بييني  امل�شرتك  الهييتييمييام  ذات 
الربملانية  املييجييالت  يف  خا�شة  تطويرها  و�شبل 

وال�شحية والجتماعية والثقافية وال�شبابية.
ويف نهاية الزيارة �شجل �شمو ويل عهد بريطانيا 

كلمة يف �شجل زيارات املجل�س.
ح�شر اللقاء معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى 
اأمني اجلفري ومعايل م�شاعد  بن  الدكتور حممد 
احلمد  معتاد  بيين  فهاد  الييدكييتييور  املجل�س  رئي�س 
بن  الدكتور حممد  للمجل�س  العام  الأمييني  ومعايل 

عبدالله اآل عمرو وعدد من اأع�شاء املجل�س.
كما ح�شرها ال�شفري الربيطاين لدى اململكة جون 

جينكينز واأع�شاء الوفد املرافق.
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ال�شيخ  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  ا�شتقبل 
ال�شيخ  اآل  اإبراهيم  بن  الدكتور عبدالله بن حممد 
رئي�س  نييائييب  اليي�ييشييورى  جمل�س  مبييقيير  مكتبه  يف 
)ق�شاء(  ال�شعودية  الق�شائية  العلمية  اجلمعية 
يرافقه عدد  الغفيلي  بن من�شور  عبدالله  الدكتور 

من اأع�شاء جمل�س اإدارة اجلمعية.
خالل  اليي�ييشييورى  جمل�س  رئي�س  مييعييايل  وا�شتمع 
العلمية  اجلمعية  اأهيييداف  حييول  �شرح  اإىل  اللقاء 
تطوير  يف  املتمثلة  )ق�شاء(  ال�شعودية  الق�شائية 
وتقدمي  والتطبيقية،  النظرية  الق�شائية  العلوم 
والتطبيقية يف  العلمية  والدرا�شات  ال�شت�شارات 
واخلا�شة  العامة  للقطاعات  الق�شائية  املييجييالت 
واأهم املنا�شط التي قامت بها اجلمعية، معرًبا عن 
�شكره وتقديره جلميع العاملني يف اجلمعية على 

ما يقومون به من جهود لتحقيق اأهدافها.
وجميع  �شكره  عن  اجلمعية  رئي�س  نائب  واأعييرب 

رئييييي�ييس جمل�س  مليييعيييايل  الييعييامييلييني يف اجلييمييعييييية 
ال�شورى على دعمه املعنوي واملادي للجمعية مما 
كان له الأثر الكبري يف اأن حتقق اجلمعية اأهدافها 

... ويتعرف على أهداف ومناشط الجمعية العلمية 
القضائية السعودية 

الييتييي اأنيي�ييشييئييت ميين اأجييلييهييا، مييقييدمييًا ملييعييايل رئي�س 
املجلة  ميين  الأول  الييعييدد  ن�شخة  ال�شورى  جمل�س 

العلمية املحكمة )ق�شاء( التي ت�شدرها اجلمعية.

اليي�ييشييورى  جمل�س  رئييييي�ييس  نييائييب  مييعييايل  ا�شتقبل 
اأمييييني اجليييفيييري يف مكتبه  بييين  اليييدكيييتيييور حمييمييد 
باملجل�س رئي�س جلنة ال�شوؤون اخلارجية مبجل�س 
املحافظني  حييزب  عيين  النائب  الييربيييطيياين  العموم 

ريت�شارد جيفري جيم�س والوفد املرافق له.
الزائر،  بالوفد  معاليه  رحييب  اللقاء  م�شتهل  ويف 
اليي�ييشييورى،  الييعييمييل يف جمييليي�ييس  اآلييييية  مطلعه عييلييى 
م�شريًا اإىل العالقات التاريخية بني اململكة العربية 
الربملانية  والعالقات  املتحدة،  واململكة  ال�شعودية 
املتميزة بني جمل�س ال�شورى والربملان الربيطاين.
اخلارجية  اليي�ييشييوؤون  جلنة  رئي�س  اأكيييد  جهته  ميين 
تعزيز  اأهييمييييية  عييلييى  الييربيييطيياين  الييعييمييوم  مبجل�س 
اليييعيييالقيييات الييثيينييائييييية اليييتيييي جتييمييع بيييني الييبييلييدييين 
اليي�ييشييديييقييني، يف خمييتييلييف امليييجيييالت وتييطييويييرهييا 
تعزيز  اإىل  اإ�شافة  امل�شرتكة،  امل�شالح  يخدم  مبا 
التعاون الربملاين امل�شرتك بني البلدين ال�شديقني، 
املييرافييق  والييوفييد  �ييشيياهييده  �شعادته مبييا  عيين  معربا 

خالل زيارته للمجل�س.
ومت خالل الجتماع ا�شتعرا�س العالقات الثنائية 
بني البلدين ال�شديقني يف �شتى املجالت مبا فيها 
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان 

د. الجفري يبحث تعزيز العالقات مع وفد حزب المحافظين 
الب��ريط��ان��ي

الربيطاين و�شبل تعزيزيها.
وتيييطيييرق احليييدييييث اإىل عييييدد مييين املييو�ييشييوعييات 
مقدمتها  ويف  امل�شرتك  الهتمام  ذات  والق�شايا 
بها  متيير  التي  ال�شتثنائية  والأو�ييشيياع  الييظييروف 

بع�س الدول العربية.
لقائه  خييالل  الييزائيير  الوفد  ناق�س  اأخييرى  من جهة 
برئي�س جلنة ال�شوؤون اخلارجية مبجل�س ال�شورى 

الدكتور عبدالله الع�شكر واأع�شاء اللجنة، عدًدا من 
املو�شوعات والق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك بني 
تعزيز  �شبل  ا  م�شتعر�شً املتحدة،  واململكة  اململكة 
العالقات املتبادلة بني جمل�س ال�شورى ال�شعودي 
الذي  بالدور  الربيطاين، م�شيًدا  العموم  وجمل�س 
تقوم به جلنتا ال�شداقة الربملانية يف املجل�شني مبا 

يعزز التعاون الربملاين بينهما .
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السلطان متحدثًا رئيسًا في مؤتمر جيمانكس

جمل�س  ع�شو  الع�شكر  عبدالله  الدكتور  اأ�ييشييدر 
اليي�ييشييورى تييرجييميية لييكييتيياب )اليينيي�ييشيياء يف الييرتاجييم 
الكتاب  وت�شمن  رودد.  روث  ملوؤلفه  الإ�شالمية( 
درا�ييييشيييية طييويييليية عييين تيييراجيييم اليينيي�ييشيياء مييين اأجيييل 
املجتمع  يف  الن�شاء  عن  الذهني  النطباع  ر�شد 
الهجرية  ال�شبعة  الييقييرون  مييدار  على  الإ�ييشييالمييي، 
م�شلمني.  كييتيياب  روؤى  خييالل  ميين  وذليييك  الأوىل، 
كما �شعت الدرا�شة اإىل التغلب على املاآزق اخلفية 
لييدرا�ييشيية تيياريييخييييية عييرييي�ييشيية، وذلييييك عييين طييريييق 
)املدخل  التحليل  من  م�شتقلة  على وحدة  الرتكيز 

العسكر يصدر ترجمة لكتاب )النساء في التراجم اإلسالمية(
ليي�ييشييرية امليييييراأة( يف �ييشييرب اأدبييييي فييريييد )املعجم 
اخلا�س بال�شري ال�شخ�شية للمراأة( الذي �شاع يف 
الثقافة الإ�شالمية من ع�شر تكوينها واإىل الوقت 

احلا�شر.
كما يناق�س الكتاب اأ�شول وتطور وغاية جمموعة 
مل  وهييي  الإ�شالمية،  الن�شائية  وال�شري  الييرتاجييم 
ما  على  تنطوي  التي  ال�شلة،  ذات  الق�شايا  تغفل 
ق�شايا  وهي  التاريخ،  اأهمية  من جمرد  اأكييرث  هو 
ذات �شلة بفهم دور الن�شاء، كما و�شفته كتابات 

ال�شري والرتاجم التي ت�شدت لرتاجمهن.

�شارك الدكتور �شلطان بن ح�شن ال�شلطان  ع�شو 
جمييليي�ييس اليي�ييشييورى  كييمييتييحييدث رئييييي�ييس يف جمييال 
اجلغرافية  املعلومات  ونظم  بعد  عن  ال�شت�شعار 
جيمانك�س  ال�شنوي  الييدويل  املوؤمتر  يف  الرقمية 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا الذي عقد خالل 
الريموك  بجامعة  5/26-1٤3٤/6/1هييييي  الفرتة 

يف اململكة الأردنية الها�شمية.

ال�شورى  جمل�س  رئي�س  م�شاعد  معايل  ا�شتقبل 
املجل�س  مقر  يف  احلمد  معتاد  بن  فهاد  الدكتور 
بييياليييرييييا�يييس نيييائيييب رئييييييي�يييس مييينيييدوبييييييية الحتييييياد 
الأوروبي لدى اململكة ورئي�س جلنة ال�شداقة بني 
افثيميو�س  ال�شورى  وجمل�س  الأوربيييي  الحتيياد 

د. فهاد الحمد يستعرض عالقات التعاون بين المملكة 
واالتحاد األوربي مع رئيس مندوبيته 

كو�شتوبولو�س. 
بييامليي�ييشييوؤول الأوربييييي يف  ورحيييب مييعييايل امل�شاعد 
يقوم  الييذي  الييدور  على  واأطلعه  ال�شورى  جمل�س 
العمل  واآلية  والت�شريعي  الرقابي  املجالني  يف  به 
اإىل  ميي�ييشييريًا  املتخ�ش�شة،  وجلييانييه  املجل�س  يف 

بن  عبدالله  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خييادم  قييرار 
بتعيني   – الييلييه  حفظه   – �شعود  اآل  عبدالعزيز 
لتو�شيع  ال�شورى  جمل�س  يف  ع�شوًا  اميييراأة   30

امل�شاركة الوطنية يف �شنع القرار .
بهذا  �شعادته  عن  كو�شتوبولو�س  عرب  جانبه  من 
اللقاء موؤكدًا حر�س الحتاد الأوروبي على تعزيز 
ال�شعودية يف خمتلف  العربية  عالقاته مع اململكة 

املجالت.
ومت خالل ال�شتقبال ا�شتعرا�س عالقات التعاون 
بني اململكة والحتيياد الأوربييي و�شبل تفعيل جلنة 
مبجل�س  ممثلة  اململكة  مييع  الحتييياد  يف  ال�شداقة 
ال�شورى، كما مت التطرق اإىل العالقات الربملانية 

بني املجل�س والربملان الأوربي و�شبل تعزيزها .
ال�شورى رئي�س جلنة  اللقاء ع�شو جمل�س  ح�شر 
اأ�شامة  الأ�ييشييتيياذ  والييطيياقيية  القت�شادية  اليي�ييشييوؤون 

قباين.

د. �شلطان بن ح�شن ال�شلطان
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الغرب يف كل حني  الأخبار يف  دائمًا ما تطالعنا 
للر�شول  ي�شيء  فيلم  كتابات  اأو  ر�ييشييوم  بظهور 
يثري �شخط وغ�شب جميع  عليه و�شلم  الله  �شلى 
العامل، وكذلك  امل�شلمني واملن�شفني على م�شتوى 
الر�شوم التي ن�شرت يف فرن�شا والدمنارك وهذه 
الإ�شاءات لي�شت وليدة اليوم، حيث �شبق اأن مثلت 
اأوقييف  والتي  18٩0م  عييام  باري�س  يف  م�شرحية 
رحمه   - الييثيياين  عبداحلميد  ال�شلطان  عر�شها 
الله- وكذلك ما كتبه الفيل�شوف فوليتري من حقد 
على الإ�شالم يف متثيلية عن النبي �شلى الله عليه 

و�شلم يف عام 17٤2م.
ولقد �شدين حديث خادم احلرمني ال�شريفني يف 
م�شعر منى يف 1٤33/12/11هي  الذي دعا  فيه 
تبني  اإىل  املتحدة"  الأمم  "هيئة  الدولية  املنظمة 
تتعر�س  جمييمييوعيية  اأو  دولييية  اأي  يييدييين  ميي�ييشييروع 
اأن  بعد  وذلك  ب�شوء،  والأنبياء  ال�شماوية  لالأديان 
 - ونبينا حممد  عقيدتنا  اإىل  الإ�ييشيياءات  تكررت  
�شلى الله عليه و�شلم - من قبل بع�س  املجموعات 
فريقًا  هناك  بيياأن  علمًا  لالإ�شالم  املعادية  املتطرفة 
واأن�شف  العلمية  واليينييزاهيية  املييو�ييشييوعييييية   الييتييزم 

الإ�شالم وامل�شلمني وهوؤلء قلة.
النبي حممد �شلى  اإىل  ت�شيء  التي  الكتابات  اإن   
ل  ثاءرتهم  وتثري  امل�شلمني  تهيج  و�شلم  عليه  الله 
بد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة مل�شاءلة من يقفون 
العقوبات  اأقيي�ييشييى  واإنييييزال  الإ�يييشييياءات  تلك  وراء 
ن�شرها  ومنع  امل�شيئة  اأعمالهم  وم�شادرة  بحقهم 
باأية و�شيلة، وكذلك حث دول العامل على اإ�شدار 
ت�شيء  اأعييمييال  اأيييية  مييوحييدة حتظر وجتيييرم  وثيقة 
اإىل الأديييان والأنبياء فالبد من �شن قانون دويل 
يحرم فيه التطاول على الأديييان يف العامل ومينع 
الييدييينييييية حتييت مظلة حرية  بيياملييعييتييقييدات  الإ�يييشييياءة 
تعديًا  احلرية  تكون  األ  )ب�شرط  والييراأي.  التعبري 

على الآخرين(. 
يف  ي�شكك  اأحيييد  اأي  يعاقبون  مييثيياًل  فرن�شا  ففي 
اإنها حم�س خيال،  فقد  "الهولوك�شت" اأو يقول 
املحرقة  هييذه  يف  ي�شكك  ميين  يجرم  قييانييون  �شدر 
)اأييييين احلييرييية الييتييي يييزعييمييون(. فييمييا بييالييكييم مبن 
يييتييطيياول عييلييى �ييشيييييدنييا ونييبييييينييا حمييمييد �ييشييلييى الله 
عبداحلميد  ال�شلطان  فعل  ما  اأنظر  و�شلم،  عليه 
راأ�ييس  م�شرحية  يف  عر�شت  عندما  الثاين  خييان 
بييارييي�ييس  تيي�ييشيييء اإىل اليينييبييي حممد  اليي�ييشيينيية  يف 

انتصار السلطان عبدالحميد خان الثاني للنبي صلى اهلل عليه وسلم 

كتب  18٩0م   �شنة  ففي  و�شلم  عليه  الييلييه  �شلى 
بوريز" م�شرحية  دي  "ماركي  الفرن�شي  الكاتب 
تت�شمن   "mahomet" التي  بعنوان حممد 
الله  �شلى  حممد  النبي  ل�شخ�س  اإ�شاءة  ف�شولها 
فران�شيزا"  "كوميدي  م�شرح  على  و�شلم  عليه 
�شتعر�س  ثم   )comedie Fraciasie(
يف �شائر فرن�شا فما كان من ال�شلطان عبداحلميد 
الثاين اإل اأن اأر�شل ر�شالة اإىل احلكومة الفرن�شية 
 le( )نقلها ال�شفري الفرن�شي )الكونت مونت بول
conte de Montebello(، وت�شمنت 
وتهديدًا  اللهجة  �شديدة  حتذيرات  الر�شالة   هذه 
هذه  عر�س  حال  فرن�شا  مع  دولته  عالقات  بقطع 
امليي�ييشييرحييييية، ذكييير: عييميير فيييياروق يييلييميياز يف كتابه 
عليه  املييفييرتى  الييثيياين  خييان  عبداحلميد  ال�شلطان 
درا�شة من خالل الوثائق:  ولقد جاء الرد ب�شاأن 
اأ�شطنبول  يف  فرن�شا  �شفري  من  امل�شرحية  حظر 
التلغراف  يف  ورد  مبييا  ال�شلطان  ح�شرة  )اأخيييرب 
امليي�ييشييميياة  امليي�ييشييرحييييية  بيي�ييشيياأن  الآن  تلقيته  اليييييذي  
)حمييمييد( مليياركييي دي  بييوريييز الييتييي بيييداأ  عر�شها 
يف باري�س باأن احلكومة قد اتخذت يف اجتماعها 
اأرجوا  وفيما  عر�شها،  قييرارًا مبنع  ال�شباح  هذا 
اأقييدم   حييدث  مييا  بنتيجة  ال�شلطان  ح�شرة  اإبيييالغ 
قناعتي باأنه ل توجد و�شيلة واأكرث مالءمة لإبالغ 
ح�شرتكم هذا اخلرب واأنييا واثييق  اأنه بهذا القرار 
ح�شرة  رغييبييات  لتلبية  احلييكييوميية  اتييخييذتييه  اليييذي 
العالقات  اأ�شمى  بييدوام  الطلب   �شتعزز  ال�شلطان 
القلبية مع الدولة العلية ومن اأن ال�شلطان �شيقدر 
ذلك، وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام(، وملا مل ينل  
)ماركي دي بوريز( هدفه حاول عر�س م�شرحيته 
يف اجنييلييرتا، واتييفييق مييع )ايييرفيينييج( اأحييد املمثلني 
الإعدادات  بداأت  قد  امل�شهورين، وكانت  الجنليز 
الالزمة  لعر�س امل�شرحية يف لندن على م�شرح اآل 
"لي�شوم" وتدخل ال�شلطان عبداحلميد خان هناك 
اأي�شًا وجعلهم  ل ي�شمحون بعر�شها )18٩0م(، 
ثالث  بييعييد   تعر�س  اأن  امل�شرحية  لنف�س  واأريييييد 
حيل  اأنييه  اإل  اآخيير  م�شرح  على  لندن  يف  �شنوات 
بينهم وبييني ذلييك، ويف عييام 1٩00م اأريييد عر�س 
م�شرحية بعنوان )جنة حممد( على اأحد امل�شارح 
عبداحلميد  ال�شلطان  تدخل  وعندما  باري�س،  يف 
ا�شم  تغيري  مت  باري�س  �شفارة  خييالل  ميين  خيييان، 
احييتييقيياًرا  يييعييد  اأن  ميييكيين  مييا  واإخيييييراج  امل�شرحية 

لالإ�شالم منها.
لديننا  غييرية  العظيم  املوقف  هييذا  مثل  نقف  ليتنا 
ونبينا �شلى الله عليه و�شلم، لذا حاول كثري من 
مل  لأنييه  اخلليفة  هييذا  �شورة  ت�شويه  امل�شت�شرقني 
الله - والتي منها طلب  ير�شخ ملطالبهم - رحمه 
اإعطاء اليهود جزءًا من اأر�س فل�شطني فلم يوافق 

على ذلك مما جعلهم يخططون على خلعه. 
 وقدمًيا كتب كل من اأندريه  بريدو )كتاب حممد( 
ال�شادر عام  16٩8 م والييذي يقطر قلمه باحلقد 
فوليتري يف  والييفيييييليي�ييشييوف  لييالإ�ييشييالم.  واليييعيييداوة 
ق�شته التمثيلية )حممد( يف عام 17٤2م  ق�ش�شًا 
�شبًا  فيها  واأ�شبعوا  الإ�ييشييالم   اأو�ييشييع  تن�شريية 
كتابه  توفيق احلكيم يف  الأديييب  وقذًفا وقد ذكر 
)حتت �شم�س الفكر( عن فوليتري وق�شته التمثيلية  
)حمييمييد(  التمثيلية  فييوليييييتييري  قيي�ييشيية  قييييراأت  قييييال: 
اأ�شحاب  ميين  مييعييدودًا  كاتبها  يكون  اأن  فخجلت 
الفكر احلر.. فقد �شّب النبي �شلى الله عليه و�شلم 
فقد  لكن عجبي مل يطل..  له..  قبيحًا عجبت  �شبًا 
يف  ع�شر  الرابع  )نوبوا(  البابا  اإىل  يهديها  راأيته 
لقد  احلكيم:  توفيق  وي�شيف  17٤5/8/17م 
قراأت فيما بعد رد البابا على فوليتري فاألفيته ردًا 

رقيقًا. 
الله  �شلى  حممد  نبينا  على  ال�شر�شة  الهجمة  اإن 
عليه و�شلم نراها منذ اأمد بعيد ملا علموا من �شرعه 
الإ�شالم و�شماحته بدون جهد يوازي ما  انت�شار 
ينفقه اأعداء الإ�شالم لن�شر معتقداتهم وال�شد عن 

الدين الإ�شالمي. 
يرفع  م�شروعًا  يتبنى  اأن  ال�شورى  جمل�س  ولعل 
اإىل الأمم املتحدة با�شم اململكة العربية ال�شعودية 

جترم كل من يتطاول على الأديان ال�شماوية.

اأ .اإبراهيم بن حمد اآل ال�شيخ
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القاهرة: م�شتجاب عبدالله
عضو  جبريل  جمال  الدكتور  أكد 

مجلس الشورى المصري وأستاذ 

تعيين  أن  الــدســتــوري  الــقــانــون 

مجلس  فــي  عــضــًوا  ــــرأة  ام  30

رائعة  الشورى السعودي خطوة 

المجتمعي   التمثيل  سياق  في 

ــة فــــي ســلــســة  ــق ــل وتـــمـــثـــل ح

التطوير والتحديث الذي تشهده 

صعيد،  من  أكثر  على  المملكة 

العربي  التكامل  أن  إلــى  ــار  وأش

بتحقيق  كفيل  فإنه  تحقق  إذا 

ــوب الــعــربــيــة،  ــع ــش ــة ال ــي ــاه رف

العربية  الــحــكــومــات  مــطــالــبــًا 

بالعمل لصالح شعوبها. 

رأى  البرلماني  المستوى  وعلى 

اللبنانية  البرلمانية  التجربة  أن 

ــف  ووص يــحــتــذى.  مــثــاًلــا  تعتبر 

إلى  يحتاج  بأنه  مصر  في  الوضع 

مزيد من الحزم. وقال إن ما يميز 

الــدولــة عــن الــادولــة هــو فكرة 

التمكين  في  المتمثلة  السيادة 

النائب د. جمال جبريل عضو مجلس الشورى المصري: 

تعيين المرأة عضوًا في مجلس الشورى السعودي خطوة 
رائعة والتكامل العربي كفيل برفاهية شعوبنا 

احترام  على  الجميع  إجبار  من 

القانون. 

جاء ذلك في حوار مع »الشورى«، 

فيما يأتي تفاصيله:

س: كيف ترى حجم التعاون العربي- 

واالقــتــصــادي؟  السياسي  العربي 

وهل وصل إلى الحد المأمول؟
ا  - ل اأرى تعاوًنا كبريًا بل اأرى اأن هناك تناق�شً
�شديًدا يف امل�شالح وهناك اأنظمة حاكمة تعتقد اأن 
ما يحدث يف بع�س الدول من ثورات وانتفا�شات 
العربية  الييوحييدة  فييكييرة  اأن  اأعييتييقييد  عليها،  خييطيير 

مهددة.

الـــدول  عــلــى  الــواجــب  ــا  م إذن  س: 

لــتــفــعــيــل سبل  فــعــلــه  ــة  ــي ــرب ــع ال

التعاون المشترك فيما بينها؟
الييدول  عندما حتر�س  امليياأمييول  التعاون  يحدث   -
اآخيير،  �شيء  اأي  من  اأكييرث  �شعوبها،  م�شالح  على 
و�شبابية  واقت�شادية،  �شيا�شية  اتفاقيات  وتعقد 

تدعم ذلك التعاون وتعود بالنفع على �شعوبها.

الدول  التفاهم بين  تتراوح آفاق  س: 

حسب  البعض  بعضها  العربية 

اإلقليمية  السياسية  ــمــواقــف  ال

ذلك  يحقق  أن  يمكن  هل  والدولية، 

آمال شعوبها؟
تراعي  اأنييظييميية  هيينيياك  تييكييون  عندما  ذلييك  - ميكن 
م�شالح ال�شعوب. ويف هذا ال�شياق نرى خلطًا بني 
عك�س  لدينا  ال�شتمرار  وال�شتقرار،  ال�شتمرار 
تغيري  اأن  نرى  الأوروبية  الدول  ففي  ال�شتقرار، 
اأنظمة احلكم هو الذي يوؤدي اإىل ال�شتقرار، لكن 
لدينا يف م�شر على العك�س من ذلك يقال اإن بقاء 

النظام ال�شابق هو الذي يوؤدي اإىل ال�شتقرار.

س: هل وصل التعاون البرلماني بين 

إلى  العربية  التشريعية  المجالس 

درجة ُمْرِضية؟
- كل ما هو موجود الآن هو اإرها�شات لربملانات 
اللبنانية  الربملانية  التجربة  اأن  راأيييي  عربية، ويف 
ال�شكل  اإىل  والأقييييرب  ثيييراء  الأكيييرث  التجربة  هييي 

الربملاين احلقيقي. 
من  العربي  الربيع  ثييورات  واختلفت  تنوعت  �س: 
دولة لأخرى، هل تغريت الأمور يف تلك الدول اإىل 

الأف�شل عقب تلك الثورات؟
- ل.. لالأ�شف مل يتغري الو�شع اإىل الأف�شل عقب 

وقوع تلك الثورات حتى الآن.

نظركم  في   - األسباب  هي  ما  س: 

ذلك  حــدوث  عــدم  إلــى  أدت  التي   -

التغيير في تلك الدول؟
اأنيييه يف املييراحييل  اأ�ييشييبيياب كييثييرية، منها  - هيينيياك 
جديدة  ثييورة  واأي  �شابق  نظام  اأي  بني  النتقالية 
امل�شادة  بييالييثييورة  ي�شمى  مييا  على  الق�شاء  يجب 
الدولة،  واأجهزة  موؤ�ش�شات  كل  يف  جذورها  من 
وبالن�شبة للو�شع يف م�شر على �شبيل املثال فقد 
عامًا  الييثييورة  عقب  امل�شلحة  الييقييوات  حكم  ا�شتمر 
ون�شف العام، والع�شكريون بطبيعتهم حمافظون 
ميييييول  لييديييهييم  ولييييي�ييس  الييتييغيييييري  اإىل  ل مييييييلييون 

وتنفيذ  إلنجاح  آليات  عدة  هناك 
هو  األهم  لكن  العربي  التكامل 

توفر اإلرادة لدي الدول العربية
ار

و
ــــ
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ثورية ويرتكون كل �شيء كما هو،  اأو  اإ�شالحية 
ومل يعملوا على مكافحة الثورة امل�شادة، وعندما 
الدميقراطية،  احلالة  وتبداأ  الثورية  احلالة  تنتهي 
بيياأمييوال  يظهر اأعيييداء الييثييورة كما هييم بكل قييوة و 
ونفوذ ومنا�شب، ليقودوا بنجاح ثورة م�شادة ل 

ُيعرف كيف ومتى �شتنتهي.

الحكم  تولوا  لمن  يمكن  كيف  س: 

طموح  يحققوا  أن  الثورات  تلك  بعد 

شعوبهم؟
- الأمور تزداد �شوًءا يف كل البلدان العربية التي 
�شهدت ثورات، واحلل لذلك يكمن يف قوة الدولة، 
الدميقراطية.  يف  وجود  لها  لي�س  الرخوة  الدولة 
الدولة الدميقراطية هي التي تطبق القانون مبنتهى 
�شتوؤدي  الييرخييوة  الييدوليية  لكن  والييقييوة،  ال�شرامة 
الالدولة  عن  الييدوليية  ما مييز  و  وكيييوارث،  لف�شل 
اإجبار  من  التمكني  املتمثلة يف  ال�شيادة  فكرة  هو 
اجلميع على احرتام القانون، فالقانون هو مظهر 

ال�شيادة الأول، وعندما يغيب ل توجد دولة.

س: ما الذي يجعل  الشعوب راضية 

عن حكوماتها؟
- اإ�يييشيييالح القييتيي�ييشيياد هيييو ميييا يييجييعييل اليي�ييشييعييوب 
امل�شرية  اخلارجية  لل�شيا�شة  نظرت  ولو  را�شية، 
واليييتيييي يييعييول عييليييييهييا الييكييثييري يف حتيي�ييشييني ودعيييم 
العالقات القت�شادية- �شتجد كل �شيء كما هو، 
ل يوجد اأي تغيري، رغم اأن هناك دوًل �شديقة مل 
يربطها  يكن  اأخييرى مل  دول  كذلك، وحتولت  تعد 
�شديقة،  دول  اإىل  �ييشييابييقيية  عييالقييات  اأي  مب�شر 
كذلك  ينطبق  مييا  وهييو  هييو،  كما  �شيء  كييل  اأن  اإل 
تتبع  احلكومة  اأن  فنجد  الداخلية،  ال�شيا�شة  على 
حني  يف  التطوير،  م�شمى  حتت  قدمية  �شيا�شات 
حقيقي  وم�شروع  حلم  هناك  يكون  اأن  بد  ل  اأنييه 

حتى يكون هناك تطوير.
نتائج  إحـــــداث  يــمــكــن  كــيــف  س: 

العربي؟  التكامل  في  محسوسة 

حولنا  يحدث  بما  ذلك  يتأثر  وكيف 

في دول العالم؟ 
- هناك عدة اآليات لإجناح وتنفيذ ذلك، لكن الأهم 
هو توفر الإرادة لدي الدول العربية، فنذكر على 
البحري بني م�شر  م�شروع اجل�شر  املثال  �شبيل 
للتكامل  فهذا منوذج  ال�شعودية،  العربية  واململكة 
العربي لو مت لتوثقت العالقة بني البلدين لالأف�شل، 
وخدمت القت�شاد لي�س فقط للدولتني ولكن للدول 
فالتكامل  عام.  ب�شكل  التجارة  وحلركة  املجاورة 
العربي يحقق رفاهية ال�شعوب على املدى املتو�شط 

�شيا�شات  لديها  يعد  مل  الآن  فيياأوروبييا  والطويل، 
اأن  اإىل  بالإ�شافة  اقت�شادية،  اأزميية  لديها  تنمية، 
اإنتاجها  ت�شريف  ت�شتطيع  ل  �شناعات  لديها  
الييدول  بها  متر  التي  ال�شتثنائية  للظروف  نظرًا 
التي كانت �شوقًا ملنتجاتها يف ال�شابق حيث تعاين 
اأزمات واأو�شاعًا �شيئة. وبرغم ذلك فما زال لدينا 
مثال للتكامل بني تلك الدول، وهو منوذج ال�شوق 

الأوروبية امل�شرتكة.
اأما على امل�شتوى ال�شيا�شي فامل�شكلة الواقعة يف 
بالن�شبة  م�شكلة  بالتايل  ومتثل   - حالًيا  اأوروبيييا 
لنا- هي اأن اأوروبا بداأت يف هدم الفكر الأوروبي 
القدمي كله، واإذا كان الفكر الأوروبي يف مرحلة 
ما قام على القومية التي نقلناها نحن منهم، ليكون 
هناك الوحدات الأوروبية الكربى: اإيطاليا، اأملانيا، 
فاإن تلك القومية ُتهدم الآن لإقامة الوليات املتحدة 
اأن نختار الأف�شل  الأوروبية. ونحن كعرب يجب 
لتحقيق هذا هو  الآن  اأمامنا  الوحيد  لنا، والعائق 

الإرادة ال�شيا�شية.

مجلس  لــتــطــور  رؤيــتــكــم  ــا  م س:   
الشورى السعودي وتشكيله األخير 

امـــرأة ألول مــرة في  ــذي ضــم 30  ال

تاريخ المجلس؟
- تعيني 30 امراأة يف جمل�س ال�شورى ال�شعودي 
ال�شعودية،  يف  اإيجابًيا  وتييطييوًرا  رائعة،  اخلطوة 
حلقة  ومتثل  الطريق،  نهاية  لي�شت  اأنييهييا  واعتقد 
يف �شل�شلة التطوير والتحديث اجلاري يف اململكة 
بت�شكيل  �ييشييعييداء  ونييحيين  �شعيد.  ميين  اأكيييرث  عييلييى 
بعد  خا�شة  اجلديد،  ال�شعودي  ال�شورى  جمل�س 
�شم هذا العدد من الن�شاء املوؤَهالت اإليه بع�شوية 

كاملة مما يرثي العمل فيه.
وأدائها  المرأة  دور  ترى  وكيف  س: 

وتأثيرها بشكل عام في البرلمانات 

العربية؟
- اأرى اأنه لي�س على امل�شتوى املاأمول اإطالًقا. قد 
ال�شيء،  بع�س  تون�س  يف   جيييييًدا  الو�شع  يكون 
التاأ�شي�شي،  املجل�س  يف  �ييشيييييدات  وجيييود  حيث 
جيًدا،  ويتحدثن  كبرية  �شيا�شية  خييربة  ولديهن 
لدينا مناذج جيدة ولي�س هناك  ويف م�شر كذلك 

مانع من دخول املراأة الآن املعرتك ال�شيا�شي.
�س: بعد اإقرار الد�شتور امل�شري وال�شجال الدائر 
الييقييادميية،  اليينييواب  جمل�س  انييتييخييابييات  بخ�شو�س 

كيف ترى ال�شورة الآن على الواقع؟
م�شتمرة،  زاليييت  مييا  الرتييبيياك يف م�شر  حيياليية   -
اأداء احلييكييوميية،  �ييشييعييف  ليييهيييا:  �ييشييبييبييان  وهييينييياك 
ال�شيا�شية،  الف�شائل  ال�شيا�شية جلميع  واملواقف 
الييتييي ل تيينييتييمييي ملييفييهييوم املييعييار�ييشيية اليي�ييشيييييا�ييشييييية 
التقليدية، فمنهم من يريد اإجراء انتخابات رئا�شية 
وهناك  ل�شعوده،  احلييايل  الييوقييت  ملييالءميية  مبكرة 
النظام  مل�شلحة  احلييايل  النظام  اإ�شقاط  يريد  من 
ال�شابق، وهناك اآخرون م�شتفيدون من ا�شتمرار 
ف�شيل  اإىل  بييالإ�ييشييافيية  بييالييبييالد،  الفو�شى  حيياليية 
ال�شباب غري الرا�شي عن اأداء احلكومة، كل هذه 
اإىل حالة من  يوؤدي  مقابل حكومة �شعيفة  الآراء 
الرتباك ال�شديد وعدم الإجناز التي نعي�شها الآن، 
ويحدث اأزمة اقت�شادية طاحنة، وتتحول القاهرة 

اإىل قرية ع�شوائية كبرية.

رئاسية  انتخابات  إجــراء  يعد  أال  س: 

عقب إقرار أي دستور قانونًيا؟
عقب  انتخابات  جُتييرى  اأن  �ييشييرورًيييا  لي�س  ل   -  
كييل تييعييديييل اأو و�ييشييع د�ييشييتييور جييديييد يف اليييدول 
يف  د�ييشييتييورًا   215 حييوايل  فهناك  الدميقراطية، 
ا�شرتكت    ،2005 وحتى   1٩75 عييام  منذ  العامل 
الربملانات يف 50% منها، اأما ما يذكر حول اإجراء 
عندما  يتم  فاإنه  الد�شتور  و�شع  عقب  النتخابات 
حكومة  ولديها  انتقالية  مرحلة  يف  البالد  تكون 
ل  هييذا  لكن  جييديييدة،  موؤ�ش�شات  وتن�شئ  مييوؤقييتيية 
الإرادة  ان�شرفت  حيث  الآن  م�شر  يف  يييحييدث 
كما  �شنوات،   ٤ ملدة  رئي�س  اختيار  اإىل  ال�شعبية 

الفكر  ب���دأت ف��ي ه���دم  أوروب����ا 
اآلن  وتعمل  القديم   األوروب���ي 
المتحدة  ال��والي��ات  إقامة  على 

األوروبية

اأ.د. جمال جربيل
- ع�شو جمل�س ال�شورى امل�شري

- حييا�ييشييل عييلييى اليييدكيييتيييوراه مييين جييامييعيية 
اليي�ييشييوربييون بييفييرنيي�ييشييا يف الييقييانييون الييعييام 

والقانون الد�شتوري.
- اأ�شتاذ ورئي�س ق�شم القانون العام بكلية 

احلقوق جامعة حلوان.
الييقييانييونييييية ل�ييشييرتداد  املييجييمييوعيية  - ع�شو 

ثروة م�شر.
باجلمعية  احلييكييم  نييظييام  جليينيية  رئييييي�ييس   -

التاأ�شي�شية لو�شع الد�شتور.
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انتخابات  جترى  اأن  �شابقة  احلالة  لهذه  لي�س  اأنه 
رئا�شية وبرملانية جديدة عقب و�شع الد�شتور.

س: ما رؤيتكم لانتخابات البرلمانية 

»النواب«  الشعب  لمجلس  المقبلة 

المصري؟
ذلك،  واأ�شك يف   - مقاطعة حقيقية  لو حدثت   -  
قييدم  عييلييى  تييتييم  م�شتقلني  قييوائييم  بيييوجيييود   لعلمي 
اأعلنت  اأع�شاء عدد من الأحييزاب التي  و�شاق بني 
متثياًل  ممثلة  غييري  انتخابات  �شتكون  املقاطعة- 
الييربملييان  يييكييون  ولييين  امليي�ييشييري  لل�شعب  حييقيييييقييًيييا 
ل  هذا  لكن  لذلك،  الكامل  باملفهوم  برملاًنا  القادم 
مينع عدم اقتناعي مبا تنادي به الأحزاب املقاطعة 
كي  لالنتخابات  �شمانات  بتوفري  مطالبتها  ميين 
ت�شارك، واأرى اأن مطالبتهم بذلك اإمنا متثل هروًبا 
ال�شعب ل  ميين  يييهييرب  وَمييين  ال�شعبي،  ميين احلييكييم 
مبا  اقتناع  لييدي  ولي�س  بينهم،  له  ب�شعبية  يتمتع 
يييرددونييه حييول اإمييكييانييييية حيييدوث تييزوييير يف تلك 
واذا  الآن،  للتزوير  اإرادة  توجد  فال  النتخابات، 
كان ُيقال اأن هناك نية لدي البع�س للتزوير، فلن 
اأن يفعل ذلك، والييوارد هو حدوث  اأحد  ي�شتطيع 

جتاوزات كتلك التي حتدث يف اأي مكان.

س: لكن هناك تجاوزات معنوية يرى 

البعض أنها تؤثر على إرادة الناخبين، 

هل ترى أن ذلك أمًرا واقعًيا؟
- ل �شك اأن ذلك يحدث اأحياًنا يف بع�س امل�شاجد، 
تاأثري يف  اأي  له  اأرى  لكنه لي�س ظاهرة عامة، ول 

عن  النتخابات  نتائج  و�شتعرب  الناخبني،  اإرادة 
روؤيتي هذه.

االنتخابات  س: إذن كيف ترى نتيجة 

البرلمانية المقبلة؟
تزيد  فلن  النتخابات،  املعار�شة  خا�شت  لييو    -
 ،%50 عن  ال�شيا�شي  الإ�ييشييالم  تيار  متثيل  ن�شبة 
تييرتاوح ما بني  يح�شل الإخييوان منها على ن�شبة 
ما  تييرتاوح  ن�شبة  على  وال�شلفيون   ،%30-  %25

بني %20-15.

تناقص  أسباب  ما  تصورك  في  س: 

البرلمان  عن  ــوان  اإلخ تمثيل  نسبة 

السابق؟

اأميير  وهيييو  �شعبيتهم  تناق�س  هييو  ذليييك  �شبب    -
طبيعي لعدم اإعطائهم املواطنني اأي اأمل يف اإجناز 
�شيء ملمو�س، الإخوان حكموا يف ظروف �شيئة 
للحكم  اأذكياء ما كانوا ت�شدوا  للغاية، ولو كانوا 

يف هذه املرحلة.

منعت  مــا  ظـــروف  هــنــاك  هــل  س: 

تنفيذ سياساتهم وإنجازاتهم؟
 - من يت�شدى للحكم يجب األ يتحجج بالظروف، 
اأريد  بالظروف، ول  لي�س يل عالقة  اأنا كمواطن  
من احلاكم �شوى حتقيق ما جاء من اأجله، واإل ما 

كان عليه اأن يتوىل هذا املن�شب.

س: هل يمكن وضع وصفة لتقريب 

الوطنية  القوى  بين  النظر  وجهات 

المختلفة في مصر؟
لالأ�شف ل توجد نوايا ح�شنة  لذلك، لكن لالأ�شف 
يف   امليي�ييشيياركيية  عيييدم  م�شلحته  ميين  ف�شيل  هيينيياك 
�ييشييتييظييهيير �شعبيته  �يييشيييارك  ليييو  لأنييييه  النييتييخييابييات 
بييالييون ي�شخم الإعييييالم  فييهييو جميييرد  اليي�ييشييعيييييفيية، 
لييو خا�س  لييه اأي متثيل  يييكييون  ميين حييجييمييه، ولييين 
مثل  معقول  متثيل  له  ف�شيل  وهناك  النتخابات، 
حزب الوفد، فهو حزب عريق، وله جمهوره ولديه 
عليها  احل�شول  ي�شتطيع  بالربملان  ومتثيل  ن�شبة 
كل مرة يقرر فيها خو�س النتخابات، لكنني اأرى 
اأن فكرة احلوار والتوافق وتقريب وجهات النظر 
اأو تقارب بني  اخرتاع م�شري، فال يوجد توافق 
القوى ال�شيا�شية املختلفة، واإل ملا كان هناك داٍع 
ال�شيا�شات  واخييتييالف  الأيييدولييوجيييييات  لخييتييالف 
كالم  والتوافق  النظر  وجهات  تقارب  والربامج، 
اأي  اأنييظييميية احلييكييم ول يف  يييحييدث يف  مييثييايل ل 
دولة، فال�شعب هو من يختار - من بني الف�شائل 

املختلفة- من ميثله.

ب��ع��ض ال��ف��ص��ائ��ل ال��س��ي��اس��ي��ة 
ال��م��ص��ري��ة ت��رف��ض ال��م��ش��ارك��ة 
تظهر  ال  حتى  االن��ت��خ��اب��ات  ف��ي 

شعبيتها الضعيفة

هو  الالدولة  عن  الدولة  يميز  ما 
في  المتمثلة  السيادة  فكرة 
على  الجميع  إجبار  من  التمكين 

احترام القانون الزميل املحرر اثناء اإجراء احلوار

ار
و

ــــ
حـــ
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يييقييول روبييييرت هيييرييل: اإن مييا يييقييرب ميين ن�شف 
اكت�شفته  ما  هييذا  بروؤ�شائهم.  يثقون  ل  املديرين 
مديرًا   ٤50 �شمل  راأي  ا�شتطالع  اأجريت  عندما 

لثالثني �شركة من خمتلف اأنحاء العامل.
درا�شة  اإليها  تو�شلت  التي  النتائج،  كانت  ولقد 
اأجيييراهيييا جييولييني هييارييي�ييس لييعييدد مييين اليي�ييشييركييات 
من  نف�شه  بييالييقييدر   2002 الييعييام  يف  الأمييريييكييييية 
الت�شاوؤم، حيث اتفق 6٩ يف املائة على راأي يقول: 
بعد  به  الذي �شاأثق  بال�شبط من  اأعرف  ))اإنني ل 

الآن((.
�شيكاغو  جييامييعيية  اأجييييرت  نف�شه  الييعييام  ذليييك  ويف 
درا�شة لنحو 800 اأمريكي، وتبني من تلك الدرا�شة 
اأن اأكرث من اأربعة من كل خم�شة اأ�شخا�س لديهم 
الييقييليييييل(( ميين ))الثقة  اأو ))اأقييييل  بييعيي�ييس((  ))فييقييط 
كربى((،  موؤ�ش�شات  يديرون  الذين  بالأ�شخا�س 
وبالتاأكيد فاإن الوثوق بقادة املوؤ�ش�شات يعد ب�شفة 
عامة اأمرًا خمتلفًا عن الوثوق بالروؤ�شاء التنفيذيني 
ال�شركات  لبع�س  بالن�شبة  اأنيييه  كما  املبا�شرين. 
على  اإجييميياع  �شبه  هناك  التنفيذيني  وم�شوؤوليها 
اأنهم جديرون بالثقة لكن الجتاه العام مثري للقلق. 
الرتييييياب  ي�شودها  بيئة  اأن  القلق  هييذا  وم�شدر 

توؤدي اإىل م�شاكل خطرية  واأحيانا مدمرة.
يطوروا  اأن  اإذن  للمديرين  مبكان  الأهييمييييية  فمن 
واأن  اأف�شل،  نحو  على  بالثقة  املتعلقة  املفاهيم  من 
هناك  فييياإن  ليييذا،  معها.  التعامل  كيفية  يح�شنوا 
ع�شرة عوامل تدخل يف عملية �شنع القرار تت�شل 

بالثقة.
النا�س خماطرون بطبعهم، وبع�شهم  اأوًل: بع�س 
بييالييفييطييرة. ومييييدى مييا ي�شمح به  الآخيييير حييييذرون 
الأ�شخا�س من خماطرة له اأكرب الأثر يف رغبتهم 
يف اإيالء الثقة ب�شرف النظر عمن �شي�شتويل على 

هذه الثقة.

ثانيًا: فقد اأظهر علماء النف�س اأن الأفراد يختلفون 
يف  جناحهم  مييدى  اإىل  بالن�شبة  كييبييرية  بيي�ييشييورة 
يوؤثر  املييخيياطيير((،  حتمل  ))ميييدى  ومثل  التكيف، 
هذا اجلانب من ال�شخ�شية يف مقدار الوقت الذي 
يحتاجه النا�س لبناء الثقة، فالنا�س الذين يتمتعون 
التكيف ي�شعرون بالرتياح من  بدرجة جيدة من 

عوامل صنع القرار العشرة!!

�شلوكياتهم وينظرون اإىل العامل على اأنه على وجه 
ثقتهم  بهم  تدفع  ما  وغالبًا  لطيف.  مكان  العموم 
ب�شرعة  بييالآخييرييين  الييوثييوق  اإىل  باأنف�شهم  العالية 
لأنهم يعتقدون اأنه ما من �شوء �شيقع عليهم ب�شبب 
ذوي  ميين  النا�س  مييل  ذلييك،  نقي�س  وعلى  ذلييك. 
التكيف ال�شعيف اإىل توقع الكثري من التهديدات 
يف هذا العامل، ومن هنا فهم يحملون قلقًا متزايدًا 

يف كل موقف.
ثالثًا: القوة الن�شبية عامل مهم من عوامل القرار 
املتعلق بالثقة، فلو كان مانح الثقة يف مركز ال�شلطة 
فعلى الأرجح اأن مينح ثقته لأنه يف و�شع ي�شتطيع 
يخون  الذي  ال�شخ�س  على  العقوبة  يوقع  اأن  معه 
ال�شلطة  الثقة ل ميلك من  اإذا كان مانح  اأما  ثقته، 
اإل قليلها فعندها �شيكون يف مركز اأ�شعف، ولن 

ي�شعر بالرتياح وهو مينح ثقته ل�شخ�س معني.
احتمال  زاد  ))كلما  تييقييول:  قيياعييدة  هناك  رابييعييًا: 
الأفييييراد((.  لييدى  الثقة  منح  احتمال  قييل  املخاطر 
اإنيينييا نعاين يف هييذه الأييييام ميين اأزمييية ثقة، ويعود 
ذلك جزئيًا اإىل اأنه ما من اأحد – يف واقع الأمر 
– ي�شعر بالأمن الوظيفي، بينما يف اجليل الذي 
قبلنا مبا�شرة كان معظم النا�س يركنون اإىل اأنهم 
باقون يف العمل مع موؤ�ش�شة واحدة طيلة حياتهم 

الوظيفية.
خام�شًا: اإننا يف اأعماق اأنف�شنا ما نزال ننتمي اإىل 
القبيلة، وهذا هو الدافع وراء ميل النا�س اإىل اأن 
ي�شابهونهم  من  اإىل  اأكييرب  ب�شهولة  ثقتهم  مينحوا 
من الأفراد. وقد تت�شمن اأوجه الت�شابه قيمًا عامة 

)مثل اأخالقيات العمل القوية(.
�شاد�شًا: قبل اأن ي�شع املرء ثقته يف �شخ�س اآخر 
يفكر مليًا يف هذا ال�شوؤال: ))ما مدى احتمال اأن 
يخدم هذا ال�شخ�س م�شاحلي؟((، وعندما يكون 
اأن  لبد  الأ�شخا�س  م�شالح  بني  تام  اتفاق  هناك 
تكون الثقة نتاجًا لهذا التوازن. لكن الواقع يقول 
اأي�شًا،  خا�شة  وم�شالح  عامة  م�شالح  للنا�س  اإن 
النجاح  عوامل  يحول  الييذي  هو  الناجح  والقائد 

اجلوهرية يف �شركته اإىل م�شالح عامة.

�شابعًا: اإن ما جعل من ))الثقة(( ق�شية للمناق�شة 
الغالب  لأنييهييم يف  بييل  اأ�يييشيييرار،  اليينييا�ييس  اأن  لي�س 

اهتمامًا  يظهر  الييذي  املدير  اإن  بذاتهم.  مهتمون 
نبياًل، ويبني ملوظفيه اأنه م�شتعد للمخاطرة بنف�شه 
الييولء  وكذلك  بل  فقط،  الثقة  يولد  ل  اأجلهم،  من 

واللتزام.
املتوازنة  وامل�شالح  املت�شابهة  النواحي  اإن  ثامنًا: 
كان  اإن  القليل  اإل  تعني  ل  النبيلة  والهتمامات 
 – املييديييرون  ويقيم  الييكييفيياءة.  عييدمي  الثقة  طييالييب 
منح  يقررون  عندما  – املقدرة  روتينية  ب�شورة 
يعمل  ميين  اإىل  ال�شالحية  تفوي�س  اأو  الييثييقيية      

لديهم.
تا�شعًا: عند نقطة معينة يف �شنع القرار اخلا�س 
تاأكدي  مدى  ))ما  نف�شه:  الثقة  مانح  ي�شاأل  بالثقة 
الثقة؟((،  طالب  بها  �شيت�شرف  التي  الكيفية  من 
التنبوؤ  ميكن  الييذي  الثقة  طالب  اإىل  عييادة  وينظر 
ب�شلوكه ب�شورة يعول عليها على اأنه اأكرث جدارة 

بالثقة.
بالعالقات  �شلة  ذو  مفهوم  الثقة  اأن  مبا  عا�شرًا: 
الغرابة  من  ولي�س  للغاية.  مهم  هنا  التوا�شل  فاإن 
مبكان اأن التوا�شل ال�شريح والأمني ي�شاعد على 
املوؤ�ش�شات  ميين  وكييثييري  الييثييقيية،  منح  قيييرار  تعزيز 
يرتاجع ن�شاطها ب�شبب عامل التوا�شل هذا، حيث 
باأنهم ُخدعوا،  التوا�شل ي�شعر املوظفني  اإن �شوء 
وهذا يوؤدي اإىل مزيد من انعدام التوا�شل، ويف 

النهاية اإىل انعدام الثقة.
العوامل  هذه  املديرون  يفهم  اأن  ما  اأقييول:  ختامًا 
الع�شرة فباإمكانهم اأن يبداأوا يف تطبيق الثقة يف 

عالقاتهم اخلا�شة و�شمن موؤ�ش�شاتهم.

د. زيد بن حممد الرماين 
 امل�شت�شار القت�شادي 
وع�شو  هيئة التدري�س 
بجامعة الإمام حممد بن 

�شعود الإ�شالمية
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وسام الملك عبدالعزيز للدكتورة ثريا عبيد وتكريمها في 
جنادرية 28

وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة األولى
لألميرة سارة الفيصل

 الحامد مديًرا عامًا إلدارة شؤون األعضاء

بن  عبدالله  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خييادم  منح 

عبدالعزيز اآل �شعود الدكتور ثريا عبيد – ع�شو 

من  عبدالعزيز  امللك  و�ييشييام   – ال�شورى  جمل�س 

اليييدرجييية الأوىل الييييذي مُييينييح تييقييديييرًا مليين ييييوؤدي 

خدمات ُكربى ذات قيمة هامة للمجتمع واختيارها 

بن  عبدالله  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خييادم  منح 
امللكي  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييبيية  �ييشييعييود  اآل  عييبييدالييعييزيييز 
الأمرية �شارة الفي�شل بن عبدالعزيزع�شوجمل�س 
ال�شورى، رئي�س جمعية النه�شة الن�شائية وع�شو 
من  عبدالعزيز  املييلييك  بييو�ييشييام  اليي�ييشييورى،  جمل�س 
الدرجة الأوىل، وذلك تقديرًا جلهودها يف خدمة 
املييراأة  ق�شايا  دعم  يف  وم�شاهمتها  اخلري  اأعمال 
احتفال  مع  تزامنًا  التكرمي  هذا  جاء  ال�شعودية، 
جمعية النه�شة الن�شائية مبرور خم�شني عامًا على 

تاأ�شي�شها.
ونيابة عن خادم احلرمني ال�شريفني  قلد �شاحب 
النائب  عبدالعزيز  بن  مقرن  الأمري  امللكي  ال�شمو 

�شدر قرار معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى 
بتكليف  عييمييرو  اآل  عبدالله  بيين  حممد  الييدكييتييور 
مديرًا  احلامد  عبدالعزيز  بن  اإبراهيم  الأ�شتاذ 

عامًا لإدارة �شوؤون الأع�شاء باملجل�س.
الييكييفيياءات الإدارييييية باملجل�س حيث  احلييامييد ميين 

يف  املهرجان الوطني للرتاث والثقافة "اجلنادرية 
اأول  لييتييكييون  اليييعيييام،  �شخ�شية  لييتييكييون   -  "28
التكرمي  من�شة  تعتلي  �شعودية  ن�شائية  �شخ�شية 
ميينييذ انييطييالقيية املييهييرجييان قييبييل )28( عييياميييًا، رغييم 
الثقافية  واأن�شطته  فعالياته  يف  امليييراأة  م�شاركة 

واملتنوعة منذ عام 1٤08هي.

�شكرها  بالغ  عيين  عبيد  ثريا  الييدكييتييوره  واأعييربييت 

وامتنانها خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله 

بن عبدالعزيز اآل �شعود – حفظه الله - على هذه 

اللفتة بتكرميها بهذا الو�شام واختيارها �شخ�شية 

العام يف مهرجان اجلنادية 28.

ال�شمو  �شاحبة  اليييوزراء  جمل�س  لرئي�س  الييثيياين 
املييلييكييي الأمييييييرية �يييشيييارة الييفييييي�ييشييل و�يييشيييام املييلييك 

عبدالعزيز من الدرجة الأوىل
ال�شابعة  جل�شته  يف  اليي�ييشييورى  جمل�س  هيينيياأ  كما 
اليي�ييشيياد�ييشيية  دورتييييييه  مييين  الأوىل  لييليي�ييشيينيية  عيي�ييشييرة 
الفي�شل  �ييشييارة  الأميييرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة 
املجل�س مبنا�شبة ح�شولها  العزيز ع�شو  عبد  بن 
الأوىل  الييدرجيية  من  العزيز  عبد  امللك  و�شام  على 
اخلري  اأعييمييال  خدمة  يف  جلهودها  تقديرًا  وذلييك 

وم�شاهمتها يف دعم ق�شايا املراأة.
اآل �شعود عن  وقد عربت الأمييرية �شارة الفي�شل 
احلرمني  خيييادم  ملييقييام  الكبري  وتقديرها  �شكرها 

هذا  على  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  ال�شريفني 
التكرمي وقالت: اإن هذا الأمر لي�س مب�شتغرب اأو 
ال�شريفني  احلرمني  خييادم  والدنا  مقام  من  جديد 
املواطنني  اأبنائهم  ميين  اأييييًا  الأمييير جتيياه  وميين ولة 
املخل�شني لهذا الوطن، اأ�شافت اأنها ت�شعر بالفخر 
تعتربه  فهي  الغالية  املنا�شبة  وبييهييذه  والعييتييزاز 
اأ�شهم  من  كل  للنه�شة وجلهود  تكرميًا  و  تقديرًا 

يف عمل اجلمعية على مدى خم�شني عام م�شت.
كييمييا عيييربت عيين �ييشييكييرهييا ملييعييايل رئييييي�ييس جمل�س 
ال�شورى واأع�شاء املجل�س على هذه التهنئة متمنية 
ح�شن  عند  تكون  واأن  التوفيق  وجل  عز  الله  من 

ظن اجلميع.

اإبراهيم احلامد

م�شت�شارًا  ثم  املوظفني  ل�شوؤون  عامًا  مديرًا  عمل 
ملعايل الأمني العام قبل تكليفه بعمله اجلديد.

)الييي�يييشيييورى( تييبييارك لييالأ�ييشييتيياذ اإبييراهيييييم احلييامييد 
وتتمنى له التوفيق يف مهام عمله اجلديد.
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مدني مديرًا إلدارة االتصاالت اإلدارية

)360( طالبًا وطالبة يزورون مجلس الشورى خالل شهر

الغويري مساعدًا لمدير اإلدارة العامة لشؤون األعضاء

ال�شورى  ملجل�س  العام  الأمييني  معايل  قييرار  �شدر 
عييمييرو بتكليف  اآل  عييبييدالييلييه  بيين  الييدكييتييور حمييمييد 
لإدارة  مديرًا  املييدين  م�شطفى  بن  همام  الأ�شتاذ 

الت�شالت الإدارية.

ما  املا�شي  ال�شهر  خييالل  اليي�ييشييورى  جمل�س  زار 
يقارب )360( طالبًا وطالبة من عدد من املدار�س 
احلييكييومييييية والأهيييلييييييية ميييثييلييون خمييتييلييف املييراحييل 

الدرا�شية.
وتاأتي هذه الزيارات التي ت�شرف عليها وتنظمها 
اليييرجيييايل  بييقيي�ييشييميييييهييا  اليييعيييامييية  اليييعيييالقيييات  اإدارة 
والن�شائي يف املجل�س لتعريف الطالب والطالبات 
على  والييتييعييرف  اليي�ييشييورى  اآلييييية عمل جمل�س  على 

اأق�شامه ومرافقه املختلفة. 

ال�شورى  ملجل�س  العام  الأمييني  معايل  قييرار  �شدر 
عييمييرو بتكليف  اآل  عييبييدالييلييه  بيين  الييدكييتييور حمييمييد 
م�شاعدًا  الغويري  نييوح  بيين  الله  �شيف  الأ�ييشييتيياذ 

ملدير الإدارة العامة ل�شوؤون الأع�شاء.
واأعرب الغويري عن �شكره وتقديره ملعايل رئي�س 
ومعايل  امل�شاعد  ومييعييايل  نائبه  ومييعييايل  املجل�س 

�ييشييوؤون  قيييد عييمييل ميي�ييشيياعييدًا لإدارة  املييييدين كيييان 
الأع�شاء باملجل�س قبل تكليفه بعمله اجلديد.

)ال�شورى( تهنئ الأ�شتاذ همام املدين وتتمنى له 
التوفيق يف مهام عمله اجلديد.

الله  �شائاًل  الثقة  هييذه  على  للمجل�س  العام  الأمييني 
عز وجل اأن يوفقه واأن يكون عند ح�شن الظن به.

الغويري عمل باإدارة �شوؤون الأع�شاء م�شرفًا على 
�شكرتارية الأع�شاء قبل تكليفه بعمله اجلديد.

الغويري  الله  �شيف  الأ�شتاذ  تهنئ  )اليي�ييشييورى( 
وتتمنى له التوفيق يف مهام عمله اجلديد. 

همام بن م�شطفى املدين

�شيف الله بن نوح الغويري
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ع�شر  الييثيياين  الييبيياب  ميين  الييثييالييث  الف�شل  ت�شمن 
مييين نييظييام امليييرافيييعيييات اليي�ييشييرعييييية يف ميييييواده من 
ال�شاد�شة  املييادة  املائتني وحتى  بعد  الثامنة  املييادة 
التحفظي.  احلجز  مو�شوع  املائتني  بعد  ع�شرة 

و�شن�شتعر�س يف هذه الدرا�شة 
تييعييريييف احلييجييز الييتييحييفييظييي، واليييفيييرق بييييينييه وبييني 
احلييجييز الييتيينييفيييييذي، واحلييييالت الييتييي يييجييوز فيها 
اإجيييييراء احلييجييز الييتييحييفييظييي، واجلييهيية امليينييوط بها 
والإجييييراءات  التحفظي،  باحلجز  الأمييير  اإ�ييشييدار 
لدى  للمدين  ما  وحجز  ل�شحته،  اإتباعها  الواجب 

الغري، و�شروط �شحة احلجز التحفظي، واأثره. 
أوًلا: تعريف الحجز التحفظي:

1-احلجز التحفظي على اأموال املدين
وو�شعه  املييال  �شبط  به  يق�شد  التحفظي  احلجز 
من  عليه  املحجوز  منع  بق�شد  الق�شاء  يييد  حتييت 
احلاجز مبعنى  بحق  ي�شر  ت�شرفًا  فيه  الت�شرف 
اأو  منع �شاحب املال من القيام باأي عمل قانوين 
مييادي ميين �شاأنه اإخيييراج هييذا املييال اأو ثييميياره من 

�شمان الدائن احلاجز.
2- حجز ما للمدين لدى الغري  

هييو احلييجييز اليييذي يييوقييعييه اليييدائييين عييلييى مييا يكون 
�شواء  اأو حيازته  الغري  ذمة  من حقوق يف  ملدينه 
الغري  منع  بق�شد  ديييون وذلييك  اأو  كانت منقولت 
من الوفاء للمدين اأو ت�شليمه ما يف حيازته وذلك 

لقت�شاء حق احلاجز من هذا املال. 
ثانًيا: الفرق بين الحجز التحفظي 

والحجز التنفيذي
يكن  مل  ولييو  لييلييدائيين  يثبت  التحفظي  احلييجييز   -1
لإتييخيياذ  يييلييزم  اأي ل  التنفيذ اجليييربي  لييه حييق يف 
اإجراءاته اأن يكون بيد احلاجز �شند تنفيذي لأنه 
لي�س من مقت�شاه يف ذاته بيع الأموال املحجوزة 

بعك�س احلال بالن�شبة للحجز التنفيذي.
احلجز  تييوقيييييع  اليييدائييين  م�شلحة  تتطلب  قييد   -2
ال�شند  واإعييالن  بالوفاء  املدين  تكليف  �شبق  دون 
التنفيذي اإليه حتى ل يلجاأ اإىل تهريب اأمواله قبل 

احلجز .
3- يكفي لتوقيع احلجز التحفظي اأن يكون دين 
اأن  يلزم  احلاجز حال الأداء وحمقق الوجود ول 

يكون معني املقدار. 
فيها  يجوز  التي  الــحــاالت  ثالًثا: 

إجراء الحجز التحفظي
1- يف حالة احلجز التحفظي على اأموال املدين:

الحجز التحفظي
التي  احليييالت  يف  عامة  قيياعييدة  على  النظام  ن�س 
ن�شت  حيث  التحفظي  احلجز  توقيع  فيها  يجوز 
اأنه »اإذا مل  املادة »208« من نظام املرافعات على 
يكن للمدين حمل اإقامة ثابتًا يف اململكة اأو خ�شي 
الدائن لأ�شباب مقبولة اختفاء اأو تهريب اأمواله«. 

النظام  حييدد  العامة  القاعدة  تلك  جانب  واإىل   -2
اإجيييراء احلجز  فيها  يييجييوز  الييتييي  بع�س احليييالت 
تلك  يف  الييدائيين  اإعييفيياء  بييهييدف  وذليييك  التحفظي، 
احليييالت ميين عييبء الإثييبييات وحيييدد اليينييظييام ثالث 
 ،20٩« املييييواد  احليي�ييشيير يف  �شبيل  عييلييى  حيييالت 

210، 211« وهي:
منقولت  على  التحفظي  احلجز  العقار  ملوؤجر  اأ- 
املادة  بالعني املوؤجرة  اأو ثمار امل�شتاأجر املوجودة 

.»10٩«
ب - ملن يدعي ملك املنقول اأن يطالب اإيقاع احلجز 
دلئل  هنالك  كان  متى  يحوزه  من  عند  التحفظي 

وا�شحة توؤيد ادعاءه املادة »110«.
يكن  ولو مل  الأداء  م�شتقر حال  بدين  للدائن  ج- 
احلجز  اإيييقيياع  يطلب  اأن  للتنفيذ  قابل  حكم  بيده 
من  الآخييرييين  لييدى  ملدينه  يكون  ما  على  التحفظي 
الديون ولو كانت موؤجلة اأو معلقة على �شرط وما 
الغري، وعلى  يد  املنقولة يف  الأعيان  له من  يكون 
تبليغه  اأيام من تاريخ  لديه خالل ع�شرة  املحجوز 
باحلجز الإقييرار مبا يف ذمته طبقًا ملا ن�شت عليه 
املادة الرابعة بعد املائتني، وعليه الإيداع ب�شندوق 
تبليغه  تاريخ  من  اأيييام  ع�شرة  خييالل  يف  املحكمة 
املييادة  عليه  ن�شت  ملييا  طبقًا  احلييجييز  �شحة  بحكم 

اخلام�شة بعد املائتني املادة »111«.
إصدار  بها  المنوط  الجهة  رابعًا: 

األمر بالحجز التحفظي
ويييتييم بيياأميير ميين املحكمة الييتييابييع لييهييا حمييل اإقيياميية 
اأن  اأمرها  اإ�شدار  قبل  وللمحكمة  عليه،  املحجوز 
امل�شتندات  تكفها  مل  اإذا  الييالزم  التحقيق  جتييري 

املوؤيدة لطلب احلجز.
ــب  ــواج ــًا: اإلجـــــــراءات ال ــس ــام خ

إتباعها لصحة الحجز
لديه  واملحجوز  عليه  املحجوز  تبليغ  يتم  اأن   -1
اأيام على الأكرث من تاريخ �شدوره  خالل ع�شرة 

واإل عد احلجز ملغيًا.
2- يجب على احلاجز خالل الع�شرة الأيام امل�شار 
الدعوى  املخت�شة  املحكمة  اأميييام  يرفع  اأن  اإليها 
بثبوت احلق و�شحة احلجز واإل عد احلجز ملغى.

3- يجب على طالب احلجز اأن يقدم اإىل املحكمة 
�ييشييادرًا من كاتب  غييارم  اإقيييرارًا خطيًا من كفيل 
وما  عليه  املحجوز  حييقييوق  جميع  ي�شمن  الييعييدل 
حمق  غري  احلاجز  اأن  ظهر  اإذا  �شرر  من  يلحقه 

يف طلبه·
ويجب التنبيه هنا على عدة اأمور هامة كالتايل:

1- ل يجوز توقيع احلجز على املنقولت اململوكة 
للغري يف حالة اإذا كانت �شنعة امل�شتاأجر تقت�شي 
اإدخال اأ�شياء مملوكة للغري يف العني املوؤجرة كما 
يف حالة حمالت ت�شليح ال�شاعات وكي املالب�س.. 

اإلخ.
2- ل يجوز توقيع احلجز على املنقولت اململوكة 
للغري والتي قد وجدت يف العني قبل توقيع احلجز 
اليييعيييادات اجلييارييية  بييهييا  بييطييريييقيية عيير�ييشييييية ت�شمح 
وتقت�شيها �شرورة التعامل كما يف حالة املوا�شي 
اململوكة للغري والتي توجد على الأر�س امل�شتاأجرة 
اأثناء رعي بر�شيم ا�شرتاه �شاحبها من امل�شتاأجر 

مثاًل.
3- احلق يف توقيع احلجز التحفظي �شمان حلق 
امل�شتاأجر  الأجرة ي�شري يف مواجهة  امتياز دين 
من الباطن فيجوز احلجز على منقولته املوجودة 
بالعني املوؤجرة حتى لو كان امل�شتاأجر من الباطن 
ذلك  ولكن  الأ�شلي  للم�شتاأجر  التزامه  �شدد  قد 
قييد ن�س يف عقده مع  املييوؤجيير  يكون  اأن  مييرهييون 
من  الإيييجييار  جييواز  عييدم  على  الأ�شلي  امل�شتاأجر 
توقيع احلجز  فيياإن  ذلك  ي�شرتط  فيياإذا مل  الباطن، 
الييتييحييفييظييي �ييشييمييان حليييق امييتييييياز الأجيييييرة يييكييون 
منقولت  على  املييوؤجيير  دون  الأ�ييشييلييي  للم�شتاأجر 

امل�شتاأجر من الباطن.
عليه  التحفظي  احلجز  يوقع  اأن  املنقول  ملالك   -٤
عند حائزه، واحلجز املذكور هنا هو يف حقيقته 
حجز ا�شتحقاقي يوقعه مالك املنقولت عليها حتت 
يييد حييائييزهييا اإىل اأن يييرفييع دعيييوى بييا�ييشييرتدادهييا، 
ملنع  للحاجز  اململوكة  الأ�شياء  منه �شبط  والهدف 
حائزها من الت�شرف فيها يحول دون متكن املالك 

د. �شامي بن عبدالرحمن التميمي
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له بعد ذلك مبلكيتها  اإذا ما حكم  من ا�شرتدادها 
فهو نتيجة ما للمالك من حق تتبع منقولته حتت 

يد حائزها، لذلك ل يجوز توقيع احلجز 
كلما امتنع على املالك اأن يتتبع منقولته 
اإذا  كما  عليها  للغري  حق  ترتب  ب�شبب 
احتج الغري بقاعدة احليازة يف املنقول 
�شند امللكية واحلجز ال�شتحقاقي لي�س 

قييا�ييشييرًا عييلييى مييالييك امليينييقييول بييل ميتد 
املنقول  على  عيني  لكل �شاحب حق 
كيي�ييشيياحييب حيييق النيييتيييفييياع واليييدائييين 

�شاحب حق احلب�س. 
املنقول  بييائييع  طييلييب  حيييال  5- يف 

حلني  التحفظي  احلييجييز  اإجييييراء 
ف�شخ  يطلب  ومل  الثمن،  �ييشييداد 
عييقييد الييبيييييع فيييياإن احلييجييز يكون 
تنازل  على  يييدل  ذلييك  لأن  باطاًل 
اليييبيييائيييع عيييين مييلييكييييية املييينيييقيييول، 
وبييياليييتيييايل فيييال ييييكيييون ليييه حق 
تتبع املنقول اأو توقيع احلجز، 

القول  وخييال�ييشيية 
ل�شحة  ييي�ييشييرتط 
هيييذا احلييجييز اأن 
ييييكيييون احليياجييز 

اأو  لييلييميينييقييول  تييتييبييعييه مييالييكييًا  �يييشييياحيييب حيييييق يف 
للحجز  الييعيياميية  اليي�ييشييروط  تييوافيير  اإىل  بييالإ�ييشييافيية 

التحفظي واإل اأعترب احلجز باطاًل. 
لدى  للمدين  مــا  حجز  ســادســًا: 

الغير
ن�س النظام على احلالت التي يجوز فيها توقيع 
احلجز التحفظي على ما للمدين لدى الغري حيث 
ن�شت املادة 202 على اأنه »يجوز لكل دائن بيده 
حال  الييذميية  يف  م�شتقر  بدين  للتنفيذ  قابل  حكم 
الغري  لدى  ملدينه  يكون  ما  يطلب حجز  اأن  الأداء 
من الديون ولو كانت موؤجلة اأو معلقة على �شرط، 

وما يكون له من الأعيان املنقولة يف يد الغري«. 
يوقع  اأن  الييدائيين  اأن من حق  لنا  يتبني  وميين هنا   
احلجز التحفظي على ما للمدين لدى الغري، وهذا 
احلييق هييو حييق قييائييم بييذاتييه عيين احلييقييوق الأخيييرى 
للدائن وهو ي�شتند على ما للدائن من حق ال�شمان 
العام على اعتبار اأن اأموال املدين جميعها �شامنة 
يكون  اأن  يجب  هنا  لديه  واملحجوز  بدينه،  للوفاء 
ال�شيك  على  احلييجييز  يييجييوز  ل  لييذا  للمدين  مدينًا 
املعنوية  ال�شخ�شية  ال�شركة ذات  يد مديني  حتت 

امل�شتقلة عن �شخ�شية اأع�شائها.
واملق�شود بالغري هنا الذي يجوز احلجز لديه هو 
له  املدين وغري خا�شع  له حيازة م�شتقلة عن  من 

خ�شوع 
للمتبوع،  التابع 

فال يجوز حجز ما للمدين من اأموال لدى خادمه 
اأو �شائقه اأو البواب واإمنا يوقع احلجز التحفظي 
يف هذه احلالة يف مواجهة املدين ذاته واإل اعترب 
احلجز باطاًل، وتطبيقًا لذلك ل يجوز احلجز على 
البنك  لأن  البنك  لدى  للمدين  �شادر  �شرف  اإذن 
غري مدين للمدين لأنه يجب اأن يكون املدين املراد 

توقيع احلجز لديه مدينًا مبا�شرة للمدين.
لدى  للمدين  معني  دييين  على  احلييجييز  تييوقييع  اإذا   
الييديييون  اإىل  اأثييييره  ين�شرف  فييال  لييديييه  املييحييجييوز 
لديه، ويكفي  للمدين لدى املحجوز  التي  الأخييرى 
احلجز  توقيع  قبل  ن�شاأ  قد  الدين  هييذا  يكون  اأن 
حتى لو كان دين غري م�شتقر متنازع عليه، ويف 
حالة وجود دين لحق للمدين لدى املحجوز لديه 
كييان هناك نزاع  فيياإن احلجز ل ي�شمله حتى ولييو 
حول التقرير مبا يف الذمة ول يلزم املحجوز لديه 

بالتقرير عنها. 
الحجز  صــحــة  شــــروط  ســابــعــًا: 

التحفظي
وحييال  الييذميية  يف  م�شتقرًا  الييدييين  يييكييون  اأن   -1
الأداء، فالدين غري حمقق الوجود ل يجوز توقيع 

احلجز مبقت�شاه ولو باإذن من القا�شي.
الدائن بطلب حجز ما ملدينه لدى  اأن يتقدم   -2
الغري من الديون ولو كانت موؤجلة اأو معلقة 

على �شرط.
تبلغ  بيييورقييية  احليييجيييز  طييلييب  ييييكيييون   -3

بوا�شطة املحكمة اإىل املحجوز لديه.
على  التبليغ  ورقيية  ت�شتمل  اأن  يجب   -٤
الدائن احلجز  يطلب  الييذي  �شورة احلكم 
من  املييحييجييوز  املبلغ  وبيييييان  مبوجبه 
اأجله ونهي املحجوز لديه عن الوفاء 

مبا يف يده اإىل املحجوز عليه.
5- يجب اأن يقرر املحجوز لديه لدى 
خييالل  لييلييدائيين  ذمييتييه  عييمييا يف  املحكمة 

ع�شرة اأيام من تاريخ تبلغه باحلجز.
6- ل يجوز توقيع احلجز بدين مل يحل 
من  للمدين  حييرمييانييًا  ذلييك  لأن يف  اأجييلييه 
الأجل، ولكن يجوز توقيع احلجز يف حالة 
مقررًا  الأجييل  كييان  اإذا  اأو  الأجييل  �شقوط 

مل�شلحة الدائن.
لدى  للمدين  ما  يكون  اأن  ي�شرتط  ل   -7
توقيع احلجز  امليييراد  لييديييه  املييحييجييوز 

عليه حال الأداء. 
التنفيذ  عند  الخت�شا�س  يكون   -8
على عقار للمحكمة التي يقع العقار يف 
دائرتها فاإذا تناول التنفيذ عقارات تقع يف دوائر 
حماكم متعددة كان الخت�شا�س لإحداها. وذلك 

لأن احلجز التحفظي ماآله اإىل حجز تنفيذي.
ثامنًا: أثر الحجز التحفظي

ييينييتييج عيين احلييجييز الييتييحييفييظييي غييل يييد املييدييين عن 
يده،  حتت  عليها  املحجوز  اأمييوالييه  يف  الت�شرف 
تنفيذيًا  ي�شبح  التحفظي  احلجز  اأن  املقرر  ومن 
اإجييراءات  ب�شحة  النهائي  يوم �شدور احلكم  من 
احلجز  ب�شحة  احلكم  �ييشييريورة  من  اأو  احلجز، 

نهائيًا.
ميييتيينييع عييلييى املييحييجييوز عييليييييه الييتيي�ييشييرف يف املييال 
واإن  احليياجييز  بحق  ي�شر  ت�شرفًا  عليه  املحجوز 
ت�شرف يف هذا املال فت�شرفه ل ي�شري يف حق 

احلاجز.
العالقة  اإنهاء  من  عليه  املحجوز  يحرم  ل  احلجز 
بينه وبني املحجوز لديه اإذا وجد ما يربر ذلك فله 
لديه  املحجوز  ملديونية  املن�شئ  الإيجار  ف�شخ عقد 

اأو اإنهاء عقد عمله املن�شئ لدين الأجرة.
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ملجل�س  عري�شة  ال�شمري  جايز  بن  عبدالله  رفييع 
القييرتاحييات جاءت  عييدًدا من  فيها  قييدم  ال�شورى 

على النحو التايل: 
معايل رئي�س جمل�س ال�شورى

ال�شالم عليكم ورحمة الله وبركاته
وتطوير  حتييديييث  اأهييمييييية  معاليكم  عييلييى  يخفى  ل 
قييطيياعييات اليييدولييية حييتييى تيييواكيييب تييطييلييعييات خيييادم 
احلرمني ال�شريفني الذي اأ�شبحت قراراته ت�شابق 
ولأن  العزيز  وطننا  وحتييديييث  تطوير  يف  الييزميين 
تطوير  املييعييني يف  اليي�ييشيياعييد  هييو  املييوقيير  جمل�شكم 
الأول  املعيق  اأ�شبحت  الييتييي  والييقييوانييني  الأنييظييميية 
يف النهو�س مب�شتوى الأداء ومن واجبي كمحب 
لوطني اأن اأبدي بع�س املقرتحات التي راأيت اأنها 
ت�شاند رفع م�شتوى العمل احلكومي وت�شهم يف 

التطوير يف بلدنا العزيز وهي كالتايل:
يف  املحلية  واملجال�س  البلدية  املجال�س  دمييج   -1
املحافظات  جمال�س  م�شمى  حتييت  واحييد  جمل�س 
واملراكز بحيث تناق�س جميع ما يخ�س اخلدمات 
خدمات  اأو  �شحية  اأو  تعليمية  اأو  بلدية  �ييشييواء 
الكهرباء واملاء وال�شرف ال�شحي والهاتف..اإلخ، 

وذلك لتوحيد اجلهود.
البيئة  العامة لالأر�شاد وحماية  الرئا�شة  2- دمج 
م�شمى  حتت  الفطرية  للحياة  ال�شعودية  والهيئة 

وزارة البيئة.
3- نقل الإ�شراف على املحالت الغذائية وحمالت 
وال�شيدليات  البيطرية  وال�شيدليات  الييعييطييارة 
البلدية  اليي�ييشييوؤون  وزارة  ميين  كييل  ميين  الييدوائييييية 
اإىل  الييزراعيية  ووزارة  ال�شحة  ووزارة  والقروية 

هيئة الدواء والغذاء.
العمل  وزارة  مع  املدنية  اخلدمة  وزارة  دمج   -٤
حتت م�شمى وزارة تنمية املوارد الب�شرية على اأن 

تقوم باملهام التالية:
اأ- تكون م�شوؤولة عن التوظيف يف القطاعني العام 

الشمري يقترح دمج وزارات ومؤسسات 
وحًدا أدنى جديدًا لألجور

واخلا�س.
ب- و�شع حد اأدنى لالأجور يتنا�شب مع م�شتوى 
اأن ل يقل عن ٤000 ريال  البلد على  املعي�شة يف 

�شهريًا.
ج- و�شع حد اأدنى لراتب التقاعد على اأن ل يقل 

عن 5000 ريال �شهريًا.
الجتماعية  للتاأمينات  العامة  املوؤ�ش�شة  دمج   -5
املوؤ�ش�شة  م�شمى  حتت  للتقاعد  العامة  واملوؤ�ش�شة 

العامة للمتقاعدين.
6- تعديل بع�س الأنظمة لتتواكب مع التفاقيات 
لن�شمام  نظرًا  اململكة  عليها  وقعت  التي  الدولية 
اخلا�شة  الييدولييييية  التييفيياقيييييات  ميين  لكثري  اململكة 
بحقوق الإن�شان وبناء على املواد املن�شو�س عليها 
تن�س:   )26( فاملادة  للحكم  الأ�شا�شي  النظام  يف 
)حتييمييي الييدوليية حييقييوق الإنيي�ييشييان، وفييق ال�شريعة 
يف  احلكم  )يقوم  تن�س   )8( واملييادة  الإ�شالمية( 
الييعييدل  اأ�ييشييا�ييس  اليي�ييشييعييودييية عييلييى  الييعييربييييية  اململكة 

وال�شورى وامل�شاواة وفق ال�شريعة الإ�شالمية(.
 تعديل الفقرة )الأوىل( من قرار جمل�س الوزراء 
رقم 76 يف 1٤25/3/7هي اخلا�س ب�شروط منح 
التعديل  بعد  ت�شبح  بحيث  ال�شكنية  الأرا�ييشييي 
كالتايل: )اأن يكون طالب اأو طالبة املنح عند تقدمي 
الطلب قد اأكمل اأو اأكملت ال�شنة الثامنة ع�شرة من 
اأو عمرها.. وي�شتثنى من ذلك الأيتام ومن  عمره 
واإلغاء  اخلا�شة(  الحتياجات  وذوو  يف حكمهم، 
لتتوافق  وذليييك  الييقييرار  نف�س  ميين  الييرابييعيية  الفقرة 
التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  اتفاقية  مييع 
�شد املراأة )�شيداو( والتي �شادقت عليها اململكة 

العربية ال�شعودية.
التنمية  الييقيير�ييس ميين �ييشيينييدوق  تييعييديييل ميينييح  ب- 
على  يطبق  مييا  امليييراأة  على  ُيطبق  بحيث  العقارية 

الرجل �شواء يف العمر اأو غريه.
جمل�شكم  يوفق  اأن  القدير  العلي  الله  من  راجيييييًا 

املوقر للنهو�س بهذا البلد الكرمي.
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�شعيد  عييبييدالييلييه  الييثييمييايل،  معي�س  مييين:  كييل  رفيييع 
الغامدي، خالد العماري عري�شة ملجل�س ال�شورى 
يطالبون فيها بالنظر يف نظام التقاعد واحت�شاب 

اخلدمة للعاملني على البند 105، وقالوا:
 معايل رئي�س جمل�س ال�شورى 

ال�شالم عليكم ورحمة الله وبركاته
وكلنا  املوقر  جمل�شكم  اإىل  ال�شتدعاء  هذه  نرفع 
اأمل يف حل مو�شوعنا هذا على اأيديكم وجمل�شكم 
املوقر، حيث نطلب من جمل�شكم املوقر م�شاواتنا 
اأ�شوة بزمالئنا يف وزارة العدل الذين مت ت�شجيل 
خدماتهم على بند 105 يف التاأمينات الجتماعية، 
حيث لنا خدمات �شابقة على بند 105 وهو نف�س 
البند الذي مت ت�شجيل خدمات زمالئنا يف الوزارة 
عليه، ونطلب يف هذا ال�شتدعاء وال�شكوى العدل 
بهم  اأ�ييشييوة  وم�شاواتنا  املييو�ييشييوع  هييذا  يف  بيننا 
البند  نف�س  على  والتعليم  الرتبية  بييوزارة  واأ�شوة 
الييتييقيياعييد  يف  عييليييييه  خييدميياتييهييم  ت�شجيل  مت  الييييذي 
املدين، وكذلك م�شاواتنا بالعاملني بوزارة الدفاع 

ال�شمري عري�شة  املييواطيين حييمييدان جييرمييان  رفييع 
لييرئييييي�ييس جمييليي�ييس اليي�ييشييورى عيير�ييس فيييييهييا ظييروفييه 
الوظيفية واأنه مت�شرر – برغم اإخال�شه يف عمله- 
من عدم منحه العديد من احلقوق الوظيفية، وقال: 
ال�شعودي  بالربيد  موظف  اأنني  �شعادتكم  اأفيد 
ثالثني  من  لأكييرث  القطاع  بهذا  اأعمل  اإنني  حيث 
احلفري  بريد  بعمل  قائم  وظيفتي  وم�شمى  عييامييًا 
الأعمال  بجميع  اأقييوم  حيث  حائل.  ملنطقة  التابع 
الربيدية، ال�شادر والوارد وتوزيع املعامالت على 
وم�شتاأجر  اخلا�شة  ب�شيارتي  احلكومية  الدوائر 
مقر للربيد على ح�شابي اخلا�س واأقوم بكل هذه 

الأعمال لوحدي وبدون م�شاعدة من اأحد.
بكل  اأ�شرارها  على  الدولة وحافظت  ولقد خدمت 
اأمييانيية واأفييخييرت بييذلييك، ولييكيين حييرمييت خيييالل هييذه 
الفرتة من حقوقي كموظف حيث اإنه لي�س يل نهاية 
خدمة، ول تقاعد، ول اإجازات �شنوية، وكما قلت 
اخلا�س،  ح�شابي  على  الربيد  مقر  م�شتاأجر  فاأنا 

عدد من المواطنين يطالبون بالنظر 
في نظام ضم الخدمة للتقاعد 

طلب منح حقوق وظيفية لموظفي البريد

والطريان وم�شلحة اجلمارك و�شركة الت�شالت 
جمل�شكم  ميين  نطلب  واحيييد  فالنظام  اليي�ييشييعييودييية، 
توفري العدل وامل�شاواة اأ�شوة بزمالئنا يف العمل. 
وامل�شاواة  العدل  على  الإ�شالمية حثت  وال�شريعة 

وزارة  املييوظييفييني يف  بييني  بييالييك  فما  امل�شلمني  بييني 
ويرعاكم  يحفظكم  والله  واحييد،  والنظام  واحييدة 

للعدل وامل�شاواة والإن�شاف.

واأقوم بتوزيع املرا�شالت على �شيارتي اخلا�شة.
نظامية  والنظر يف  التكرم  �شعادتكم  اآمل من  لذا 
حقوقي  باإعطائي  واإنيي�ييشييايف  مثلي  هييم  ميين  حييال 

ونييحيين يف زمييين الييعييدل بييقيييييادة خييييادم احلييرمييني 
ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله 

واأطال يف عمره-. 
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اطييلييع جمييليي�ييس الييي�يييشيييورى عييلييى املييعييامييليية املييرفييقيية 
برقم  الفخيم  النيابة  مييقييام  لييدن  ميين  اإليييييه  املييحيياليية 
بييالييوكييالت  3101 يف 1352/5/٩هيييييي اخلييا�ييشيية 
غالب  اآل  اأوقيياف  ناظرة  من  كل  وطلب  واملحامني 
ال�شماح  �شبحي  اأحمد  ال�شيخ  املييرحييوم  واأراميييل 
خطاب  بها  املييرفييوق  دعاويهم  مببا�شرة  لوكيلهم 
رئييييي�ييس الييقيي�ييشيياة امليييرفيييوع اأخيييييريًا بييرقييم 62 يف 
بع�س  اإليه  تقدم  اأنييه  واملت�شمن  1352/٤/13هيييي 
الييقيي�ييشيياة بييياقيييرتاح �ييشييفييوي مييينييع كييافيية املييحييامييني 
والذين  املحاماة  لهم  تخول  �شهادة  بيدهم  الذين 
مل يتح�شلوا من املحامني ال�شابقني على ال�شهادة 
التطويل  يف  ب�شببهم  ين�شاأ  ملييا  ونييظييرًا  املطلوبة. 
حرفة  املحاماة  اتخاذ  من  والتحايالت  واملماطلة 
واملوظف  واملري�س  للم�شافر  والرتخي�س  لهم، 

املييعييامييليية  اأوراق  عييلييى  الييي�يييشيييورى  اطيييليييع جمييليي�ييس 
 3055 برقم  ال�شامي  املقام  لييدن  من  اإليه  املحالة 
مطويف  ب�شكوى  املخت�شة  1352/5/8هييييييي  يف 
واإدارة  امليييال  بيت  ميياأمييور  مطالبة  يف  الييبييخييارييية 
ال�شحة لهم بتكفني املتوفني من احلجاج البخارية 
الفقراء وجتهيزهم مع اأن احلاج املتويف الفقري ل 
ميلك �شيئًا غري تذكرة الباخرة التي يطالبونه بها 
ال�شحة  مديرية  اأجابته  وقد  ذكيير،  ما  على  عييالوة 
عموم  قبول  واجبها  من  بيياأن  ال�شكوى  هييذه  على 
اأميير  واأن  اأغنياء  اأو  فييقييراء  كييانييوا  �ييشييواء  املر�شى 

مييين مييطييالييعيية قيييييرار جمييليي�ييس املييييعييييارف رقييييم 3 يف 
املجل�س  اإىل  اليييواردة  1352/٤/23هيييييي ومرفوقاته 
مييين لييييدن مييقييام اليينيييييابيية الييفييخيييييم بييرقييم 301٤ يف 

حصول المحامين الجدد على شهادة من محامين قدامى 
قبل ممارسة المهنة

قواعد تجهيز ودفن  المتوفين من الحجاج الفقراء

توحيد المنهج التحضيري في سائر المدارس 
األميرية واألهلية

املييذكييورييين  املييحييامييني  غييري  ميين  ي�شاء  ميين  بتوكيل 
بدون ا�شرتاط قراءة ول ا�شتح�شال �شهادة واأنه 
بذلك يوؤمل انتظام �شرعة �شري الق�شايا و�شد باب 
التحايالت. وبعر�س القرتاح املذكور على ق�شاة 
مكة وجدة والطائف واملدينة فوافانا اجلواب منهم 
باملوافقة عليه. وحيث اإن رئي�س الق�شاة يرجو اأن 
يريح العمل مبوجبه املحاكم من عناء كبري وي�شهل 
البحث  وبييعييد  اأ.هييييي.  الأعييمييال ويقلل اخليي�ييشييوميية، 
اأن  فيه ظهر  الييراأي  تقدم ومداولة  فيما  واملناق�شة 
ب�شدد  املتعلقة  مبطالعته  اأدىل  اأن  �شبق  املجل�س 

يف  خم�شو�شة  مواد  �شمن  واملحامني  الوكالت 

العايل  املقام  اإىل  املرفوع  املحاكم  اأو�شاع  نظام 

برقم 105 يف 1352/2/6هي ويف مقابلة ذلك مبا 

امل�شار  املرفوق  الق�شاة يف خطابه  رئي�س  اأورده 
اإن  الراأيني وحيث  التفاوت بني  يتجلى  بعاليه  اإليه 
املحاماة  واإباحة  التوكيل  مبداأ  اإقييرار  املجل�س يف 
املجل�س  معها  يق�شد  قناعة  مييبييداأ  على  كييان  اإمنييا 
عدم حدوث ما ي�شتوجب �شررًا على الق�شاة ول 
تطوياًل يف املرافعات باعتبار اأن اأ�شولها و�شريها 
معني مبقت�شى نظام اأو�شاع املحاكم �شالف الذكر 
يزيل  ما  امل�شنونة  الطريقة  على  ذلك  تطبيق  ويف 
هو  الييذي  التوكيل  اإباحة  عن  وتن�شاأ  �شكوى  كل 
هذه  رواج  ويف  ال�شرع  ُيَحرمه  ل  مكت�شب  حق 
املهمة على اأ�شولها املرعية مما فيه من حتٍر للعدالة 
وعلى  البلدان.  �شائر  يف  الق�شاء  ملهمة  وت�شهيل 

ذلك جرى التوقيع.

جتهيز املتوفى منهم لي�شت مكلفة به ول م�شوؤولة 
عنه ما دام ماأمور بيت املال هو الذي يتوىل ذلك. 
�شكاية  اأن  يفيد  مييا  امليييال  بيت  ميياأمييور  اأفييياد  وقييد 
يرى  واأنيييه  لل�شحة  مطابقة  ذكييورييين  امل�شتدعني 
اأثييمييان  ميين  املتوفى  جتهيزات  املييطييوف  ُي�شلم  اأن 
عند  ذلك  له من  املقررة  العوائد  منقولته مع دفع 
ثبوت عدم ا�شتيفائه لها يف حياته وت�شليم تذكرة 
الباخرة العائدة للمطوف عند عدم وجود نقد  اأو 

منقول للمتوفى يفي مبا عليه ا.هي.
قييرر  وبييعييد الييبييحييث وامليينيياقيي�ييشيية يف مييا ذكييير ملياً 

املجل�س باإجماع اآرائه ما ياأتي:
كل  على  بال�شتيالء  املييال  بيت  ماأمور  يقوم  اأوًل: 
ما هو عائد للمتوفني من احلجاج من نقد ومنقول 
اأن يجهز احلاج  باخرة وغري ذلك وعليه  وتذكرة 
ويكفنه ويحفظ تركته لديه وي�شلم للمطوف ما هو 

له من العوائد اإذا ثبت اأنها مل ت�شلم له من قبل.
املتوفى  املال جتهيز  بيت  ماأمور  ثانيًا: يجب على 
من احلجاج الفقراء وبدون تكليف املطوف بذلك. 

وعلى ذلك جرى التوقيع.   

1352/5/7هي املت�شمنة توحيد املنهج التح�شريي 
الأمريية والأهلية  التح�شريية  املدار�س  يف �شائر 
بال�شرتاك  املعرو�شة  الطريقة  على  ذلك  وتنظيم 
مييع مييديييري امليييدار�يييس الأميييرييييية والأهييلييييية. ظهر 

املوافقة على ذلك �شمن  مانع من  ل  اأنييه  للمجل�س 
املييعييارف يف  بها جمل�س  اأدىل  الييتييي  املييالحييظييات 

قراره امل�شار اإليه.
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املييعييامييليية  اأوراق  عييلييى  الييي�يييشيييورى  اطيييليييع جمييليي�ييس 
امل�شفوعة الواردة اإليه من لدن املقام الفخيم برقم 
مبو�شوع  واملتعلقة  1352/5/17هيييي  يف   3363
وزارة  ومييالحييظييات  والإحيي�ييشيياء  التابعية  �ييشييوؤون 
املايل  املجل�س  قييرار  على  اأبدتها  التي  اخلارجية 
امليييرفيييوق املييتييخييذ يف هيييذا اليي�ييشييدد بييرقييم 85 يف 
ما  املعامالت م�شتملة على  1352/٤/8هيييي وهييذه 

يلي: 
�يييشيييهيييادات  بييييني  اخيييتيييالفيييات  ثيييمييية  ييييوجيييد  ل   )1(
قييرار جمل�س  ذكر يف  كما  التابعيات  وم�شتندات 
)ب( ويجب  الفقرة  الثالث يف  البند  ال�شورى يف 
اأن ت�شري جلنة التدقيق على قاعدة عامة وهي: )كل 
ال�شعودية  العربية  اململكة  بالد  يف  يقيم  �شخ�س 
يف  اأجنبية  تابعية  ورقييية  يييربز  مل  مييا  وطنيًا  يعد 
احلال اأو بعد الثالثة الأ�شهر املعينة، )2( ل دخل 
حلقوق الأ�شخا�س املدنية يف اإقرار تابعيتهم ول 
يوجد ثمة حمذور يف حالة اإنفاذ اأمر التابعية فمن 
اأثبت مبوجب اأوراقه اأجنبيًا يعامل معاملة الأجنبي 
اإدعائه فهذا  اأجنبي واأ�شر على  اأنه  ومن مل يثبت 
يكون من رعايا حكومة جاللة امللك رغمًا عنه وعن 
اخلا�شة  اللجنة  لت�شكيل  ل حاجة   )3( اإ�ييشييراره، 
الثالث  البند  يف  اليي�ييشييورى  جمل�س  ذكييرهييا  الييتييي 
مرتبطة  الأ�ييشييلييييية  اللجنة  تييكييون  "د" بييل  الييفييقييرة 
اليي�ييشيياأن  تييقييرره يف هيييذا  مييا  بالنيابة وكيييل  راأ�يييشيييًا 

)1302-1378هي(
بن  بن ح�شن  علي  بن  ال�شيد حممد  ولد 
عام  املييكييرميية  مبكة  كتبي  �شالح  حممد 
الييقييراآن الكرمي وحفظه  1302هيييي، وقييراأ 
كما  امليي�ييشييري،  عبدالله  ال�شيخ  يييد  على 
احلرام  امل�شجد  يف  الدينية  علومه  تلقى 
عييلييى ييييد عييلييميياء عيي�ييشييره، وميينييهييم: عمه 
عمه  وابييين  الكتبي،  مكي  حممد  ال�شيد 
اأبييييو ح�شني،  اليي�ييشيييييد حمييمييد امليييرزوقيييي 
ال�شيخ  يييد  على  اخلييط  وتعلم  وغييريهييم، 

حممد الفار�شي.
وعيييميييل حميييميييد عيييليييي كييتييبييي بييتييدرييي�ييس 
رئي�شًا  وعييني  والعلوم،  والإن�شاء  اخلييط 
الها�شمي  الييديييوان  يف  العربي  للتحرير 
عام 132٩هييي، كما ُكلف مببا�شرة كتابة 
الييكييربى،  اليي�ييشييرعييييية  باملحكمة  اليي�ييشييبييط 
ومبا�شرة مركز رئا�شة الُكتاب باملحكمة 
القا�شي،  عبدالرحمن  ال�شيخ  عن  نيابة 
وتييقييلييد رئييا�ييشيية الييتييحييقيييييقييات ومييبييا�ييشييرة 
التعزيزية،  واملييبيياحييث  اجلنائية  الأميييور 
كييمييا ُويل الييقيي�ييشيياء واليينيييييابيية، ورئييا�ييشيية 
الييتييعييزيييزات ورئييا�ييشيية ُكيييتييياب املييحييكييميية، 
وماأمورية بيت املال وذلك عام 1332هي، 
وعني يف رئا�شة كتاب املحكمة ال�شرعية 
بن علي. ويف  ال�شريف ح�شني  يف عهد 
عييهييد اليييدولييية اليي�ييشييعييودييية تيييوىل رئييا�ييشيية 
اعتبارًا  للعدل  كاتبًا  وعييني  التحقيقات، 
من 13٤٩/٤/13هيييي، وع�شوًا مبجل�س 
اليي�ييشييورى مييين 1350/2/11هيييييييييي حتى 
بالقاهرة  الله  يرحمه  وتييويف  1370هيييي. 

يف ليلة الثنني 1378/٩/1٤هي.

ى
ور

ش
 ال

ال
رج

ن 
م الموافقة على قواعد شؤون 

التابعية واإلحصاء
ورئييييي�ييس جمل�س  املييلييك  جييالليية  نييائييب  على  يعر�س 
الوقت  �شياع  من  خ�شية  عليه  للموافقة  الييوكييالء 
فيما  البحث والتدقيق واملناق�شة  والتطويل. وبعد 
ورد  املذكورة مبا  وزارة اخلارجية  ومقابلة  تقدم 
يف قرار املجل�س املنوه عنه اأعاله ظهر وتقرر لدى 

املجل�س باإجماع اآرائه ما ياأتي:
وزارة  ارتيياأتييه  ما  على  املوافقة  من  مانع  ل  اأوًل: 
اخلارجية يف البند الأول من اأن كل �شخ�س مقيم 
يف بالد اململكة العربية ال�شعودية يعد وطنيًا ما مل 
يربز ورقة تابعية اأجنبية ح�شب اأ�شولها يف احلال 

اأو بعد الثالثة الأ�شهر املعينة.
ثانيًا: وكذلك املوافقة على ما جاء يف البند الثاين 
املدنية  الأ�شخا�س  حلقوق  دخل  )ل  ن�شه:  وهييذا 
ثييميية حميييذور يف  يييوجييد  ول  تابعيتهم  اإقييييرار  يف 
اأوراقه  التابعية فمن ثبت مبوجب  اأمر  اإنفاذ  حالة 
يثبت  مل  ومليين  الأجنبي  معاملة  يعامل  اأجنبي  اأنييه 
اأنه اأجنبي واأ�شر على اآرائه فهذا يكون من رعايا 

حكومة جاللة امللك رغمًا عنه وعن اإ�شراره.
قرار  من  حملهما  املييذكييوران  البندان  يحل  ثالثًا: 

املجل�س املرفوق املتخذ بهذا ال�شاأن.
رابعًا: اأما ما يخت�س بالبند الثالث، فاإنه ل حاجة 
الأ�شلية  اللجنة  ارتباط  يكون  واأن  خا�شة  للجنة 

املذكورة برئا�شة الوكالء.
وملا ذكر جرى التوقيع.

حممد علي كتبي
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ت
يا

ور
االتحاد البرلماني العربيش

كنُت اأقراأ يف بع�س اأعداد جملة الربملان العربي - وهي جملة ف�شلية تغطي اأن�شطة الحتاد املختلفة واأخبار الربملانات 
العربية الأع�شاء يف الحتاد، وتن�شر درا�شات واأبحاثًا تتناول ق�شايا تتعلق بالعمل الت�شريعي والتجارب الربملانية وقد 
�شدر منها حتى الآن 103 اأعداد – من اأجل اإعداد بحث عن العالقات الربملانية العربية الأوروبية. ولفت نظري يف بع�س 
اأعداد املجلة �شبابية حول مفهوم العمل العربي الربملاين املوحد لدى بع�س كتاب املجلة. وال�شدق فكرة الوحدة العربية 
اأ�شحت فكرة رومان�شية ووجدانية، وبالتايل كنُت اأظن اأن ي�شع امل�شتغلون بالكتابة ال�شيا�شية يف اعتبارهم اأن تناول 

م�شائل الوحدة العربية مل تعد كما كانت عليه يف خم�شينيات القرن امليالدي الفارط.
وكنت اأرى اأن الحتاد الربملاين العربي Arab Inter-parliamentary Union املعروف يف الأدبيات 
لفكرة  التاريخي  التطور  مع  نييدوات  من  يعقد  وما  ين�شر من بحوث  ما  يت�شق يف  اأن   )AIPU( باملخت�شر  الأجنبية 
الوحدة العربية. واملعروف اأن الحتاد الربملاين العربي عبارة عن منظمة برملانية عربية تتاألف من �شعب متثل املجال�س 
الربملانية العربية وجمال�س ال�شورى العربية. تاأ�ش�س الحتاد يف �شهر يونيو عام 1٩7٤ ب�شبب توفر مناخ مواتي لنمو 
التعاون العربي ولي�س الوحدة العربية عن طريق املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية والنقابية واملهنية العربية. والآن يبلغ عدد اأع�شاء 

الحتاد الربملاين العربي اثنان وع�شرين ع�شًوا.
ول يغيب عن البال اأن اأهداف الحتاد الربملاين العربي ح�شب ميثاقه تتمثل يف: تعزيز اللقاءات واحلوار بني املجال�س 
ال�شبل  واإيجاد  الت�شريعية  وتبادل اخلربات  املجالت  العربية يف خمتلف  الربملانية  اجلهود  وتن�شيق  العربية  الربملانية 
من اأجل توحيدها. وتن�شيق جهود املجال�س النيابية يف خمتلف املحافل واملجالت واملنظمات الدولية. وبحث الق�شايا 
العربية امل�شرتكة يف النطاق القومي والدويل واتخاذ التو�شيات والقرارات ب�شاأنها. والعمل على تعميق املفاهيم والقيم 

الدميقراطية يف الوطن العربي، وال�شعي لتدعيم التعاون بني �شعوب العامل من اأجل �شالم قائم على العدل.
هذه هي اأهداف الحتاد الربملاين العربي ومل يرد فيه ما ي�شري اإىل فكرة الوحدة العربية اأو الوحدة القت�شادية العربية. 
اأهمها: ن�شاط تعزيز الت�شامن العربي وكانت هذه النقطة ول تزال يف راأ�س اهتمامات  اأن�شطه لالحتاد من  لكن هناك 
الربملانيني العرب يف جميع املجال�س واملوؤمترات التي عقدها الحتاد. وانطالًقا من الظروف الدقيقة التي مّر ومير بها 
الحتاد  يح�شن مبوؤمتر  الراهنة،  الدولية  امل�شتجدات  �شوء  العربي، ويف  بالربيع  ُي�شمى  ما  �شوء  العربي يف  الو�شع 

الربملاين العربي اأن يوؤكد على الت�شامن العربي والنتقال به اإىل درجة كبرية من التعاون اجلاد.  

ع�شو جمل�س ال�شورى

د. عبدالله بن اإبراهيم الع�شكر
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