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وزير اخلدمة املدنية حتت قبة ال�شورى:

مبدأ الجدارة أصيل في أى تنمية إدارية.. ونسعى مع 
وزارة العمل لبوابة موحدة للتوظيف.

مطالبة وزارة احلج 

بت�سليم املخيمات قبل ذي 

احلجة ب�سهرين.

100 األف خريج تقني ال 

اأثر لهم يف �سوق العمل.

غياب ثقافة العمل 

التطوعي م�سوؤولية من..

الرتبية اأم االإعالم؟!
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العمل التطوعي �سلوك ح�ساري, عرفته الأمم منذ قدمي الزمان, وحث عليه ديننا الإ�سالمي احلنيف. 

وُيعَرف باأنه ما يقوم به الفرد اأو جمموعة من الأفراد من اأعمال خلدمة املجتمع.

والعمل التطوعي �سورة من �سور التكافل الجتماعي والتعاون بين اأفراد املجتمع, يقوم على جهود 

اإن�سانية, تبذل من فرد اأو جمموعة من اأفراد املجتمع, وبدافع ذاتي �سواء كان هذا الدافع �سعورًيا 

اأو ل �سعورًيا, ول يهدف من ورائه حتقيق مقابل مادي اأو ربح خا�ص بل اكت�ساب �سعور النتماء اإىل 

املجتمع وحتمل بع�ص امل�سوؤوليات التي ت�سهم يف تلبية احتياجات اجتماعية ملحة اأو خدمة ق�سية من 

الق�سايا التي يعاين منها املجتمع.

ويتجلى العمل التطوعي يف البلدان املتقدمة اأكرث منه يف البلدان العربية والإ�سالمية, حيث تن�سط 

عمل  على  يقوم  لأنه  التطوعي  العمل  على  والفتيات  ال�سباب  وت�سجع  املدنية  املوؤ�س�سات  من  العديد 

موؤ�س�سي له قواعده ونظمه, اإىل جانب الرتبية والتن�سئة على مثل هذا العمل, ويف بع�ص الدول مثل 

الع�سكرية ممن هم يف �سن  اإلزاميًا للذين ل تنطبق عليهم �سروط اخلدمة  �سوي�سرا يعترب التطوع 

20-60 �سنة.

والتطوع اأ�سيل يف املجتمع ال�سعودي من منطلقات دينية واإن�سانية واجتماعية وثقافية, وحتقيقًا ملبداأ 

التكافل الجتماعي الذي يحث عليه ديننا احلنيف. بيد اأن مثل هذا العمل ما زال فردي الأداء, عفوي 

التوجه, يظهر جليًا يف اجتهادات فردية يف بع�ص الأزمات, حيث يتطوع ال�سباب دون �سابق تن�سيق 

اأو تخطيط لإنقاذ غريق يف ال�سيول اأو يف حريق , اأو م�ساب يف حاث مروري, اإىل جانب التطوع يف 

الأعمال اخلريية.

التنمية  ال�ساملة, يعك�ص مدى وعيِ املواطن لدوره يف  للتنمية  اأ�سا�سًيا   ويمثل العمل التطوعي رافًدا 

مبفهومها ال�سامل اقت�سادًيا و�سيا�سًيا واجتماعًيا وثقافًيا, ودلياًل �ساطًعا على حيوية املجتمع وترجمة 

مل�ساعر الولء والنتماء للوطن اإىل واقع ملمو�ص وا�ستثمار وقت ال�سباب يف اأعمال نبيلة, اإ�سافة اإىل 

تعزيز الروابط الجتماعية.

ال�سباب  نفو�ص  التطوعي يف  العمل  ثقافة  لتعزيز  امل�ستويات  العمل على خمتلف  الأهمية  لذا فمن    

والفتيات وت�سجيعهم على النخراط فيه, من خالل قيام و�سائط التن�سئة الجتماعية املختلفة مثل 

الأ�سرة واملدر�سة والإعالم بدور من�سق ومتكامل اجلوانب يف غر�ص قيم الت�سحية والإيثار وروح العمل 

اجلماعي يف نفو�ص النا�سئة منذ مراحل الطفولة املبكرة, واأن ت�سم الربامج الدرا�سية للموؤ�س�سات 

التطوعي  الجتماعي  العمل  مفاهيم  على  تركز  التي  الدرا�سية  املقررات  بع�ص  املختلفة  التعليمية 

واأهميته ودوره التنموي.

 ) ال�سورى ( ا�ستطلعت يف هذا العدد اآراء عدد من العاملني يف اجلمعيات اخلريية واملهتمني بالعمل 

التطوعي للتعرف على اأ�سباب تدين العمل التطوعي, وما هي معوقاته واأبرز امل�سكالت والتحديات 

التي يواجهها وحتول دون انت�ساره ب�سكل منظم, و�سبل تر�سيخ ثقافة التطوع لدى ال�سباب, وت�سجيعهم 

على النخراط يف هذا املجال. 

العمل التطوعي 00تكافل اجتماعي00 

وتعزيز لالإنتماء الوطني

إطالله

اأ�سرة التحرير
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للتوا�سل وامل�ساركات 

shuramagazine@hotmail.com

امل�شرف العام

د. فهاد بن معتاد احلمد

م�ساعد رئي�ص جمل�ص ال�سورى

نائب امل�شرف العام

عبد الرحمن بن عثمان ال�سغري

مدير عام العالقات العامة والإعالم

حتقيق

غ����ي����اب ث���ق���اف���ة ال���ع���م���ل ال��ت��ط��وع��ي 

م�شوؤولية من .. الرتبية اأم الإعالم؟

50

يعد العمل التطوعي يف الإ�سالم ركيزة اأ�سا�سية يف بناء عالقة الفرد 

الركيزة  هذه  وتاأتي  ببيئته  امل�سلم  عالقة  اأو  امل�سلم  باأخيه  امل�سلم 

يف  الغرب  به  اأخ��ذ  ال��ذي  التطوعي  للعمل  احل��ايل  املفهوم  لت�سبق 

ع�سرنا احلايل يف حني غاب عن ثقافة اأغلب املجتمعات الإ�سالمية.

46

التي عقدها  والع�سرين  الثامنة  ال�سورى خالل جل�سته  وافق جمل�ص 

تنظيم  لئحة  م�سروع  على  ه�   1434 رجب   17 املوافق  الثنني  يوم 

املدار�ص الأهلية.

قرار واأ�شداء

 00 الأه��ل��ي��ة  امل���دار����س  تنظيم  لئ��ح��ة 

ت���ع���زي���ز ل��ل��ت��ع��ل��ي��م الأه����ل����ي وت�����ش��ج��ي��ع 

ال�شتثمار فيه

اإن جملة ) ال�شورى (  وال�شركة النا�شرة 

حري�شتان على دقة املعلومات الواردة 

يف هذه املجلة وتبذلن اجلهود من اأجل 

التحقق من �شحتها  اإل اأنهما ليتحمالن 

م�شوؤولية اأي من النتائج اأو الت�شرفات 

امل�شندة اإىل هذه املعلومات. 

جميع املعلومات والآراء ووجهات النظر 

الواردة يف املجلة هي م�شوؤولية م�شادرها 

وغري ملزمة  ل� ) ال�شورى ( 

اأو ال�شركة النا�شرة.

اإن جملة ال�شورى تهدف اإىل  اإلقاء ال�شوء 

على اأعمال جمل�س ال�شورىودوره يف خدمة 

الوطن و املواطن.

20

اأو�سح معايل وزير اخلدمة املدنية الدكتور عبد الرحمن بن عبد اهلل 

تاأ�سيل مبداأ اجلدارة يف تعيني املوظفني واملوظفات يف  اأن  الرباك, 

القطاعات احلكومية, ميتلك اخلط »الأول« لأي تنمية اإدارية

حتت القبة

وزير اخلدمة املدنية حتت قبة ال�سورى:

ا�شرتاتيجية اخلدمة املدنية هدفها 

بناء قدرتها الإدارية والتنظيمية
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جتربتي يف ال�شورى 

معايل الدكتور را�سد الراجح : 

يف جمل�س ال�شورى ن�شري نحو 

ما يحتاجه الوطن واملواطن.

مهنة  َماَر�ص  املكرمة,  مكة  اإىل  ومنها  الطائف  اإىل  ّتربة  مدينة  من 

�ستاذية 
ُ
الأ وكاأن  ُمعلمَا,  يكون  اأن  قبل  وَدَر�َص  بل  والتدري�ص,  التعليم 

ُتناديه اإيل حيث تكون هى, وملا ل وقد تربي علي يد كبار الأ�ساتذة 

من العلماء, مما كان له الأثر البالغ يف ترجمة حياة الدكتور را�سد 

الراجح خالل م�سريته يف احلياة حتى ارتقي اإىل تلك املكانة, فكان 

اأول مدير جلامعة اأم الُقرى ثم ع�سوًا يف جمل�ص ال�سورى يف دوراته 

للحوار  العزيز  عبد  امللك  مركز  لرئي�ص  نائًبا  ثم  الأوىل,  الثالث 

الوطني.

- م�سروع نظام التعطل عن العمل بني حافز ومكافاأة نهاية اخلدمة.

- ال�سورى يطالب وزارة احلج باإنهاء ت�سليم مواقع املخيمات ملوؤ�س�سات احلجاج قبل بداية ذي احلجة ب�سهرين

- جمل�ص ال�سورى يقرر امل�سي يف درا�سة مقرتح م�سروع نظام مراكز الأحياء.

 56
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32

جمتمع ال�شورى

التثقيف ال�شحي 

ا�شت�شارات قانونية

�شورى ال�شباب

املر�شد

من الذاكرة

ردمد

iss:9846  -  1319

موقع املجل�ص على �سبكة الإنرتنت

www.shura.gov.sa

املرا�سالت با�سم رئي�ص التحرير

على العنوان التايل:

جمل�ض ال�سورى- الريا�ض

الرمز الربيدي 11212

اململكة العربية ال�سعودية

رئي�ص التحرير

د. حممد بن عبد اهلل املهنا

مدير التحرير

على بن عبد اهلل اخل�سري

هيئة التحرير

من�سور بن حممد الع�ساف

حممد بن عبد اهلل ال�سيباين

في�سل بن حممد ال�سدي

عادل بن زامل احلربي

اإبراهيم جالل ف�سلون

الت�سوير

�سامل احلمدان

عبد الهادي القحطاين

خالـد الزهراين

الإخراج الفني 

مو�سى اأحمد ابوزيد 

النا�شر

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4781111

فاك�ض: 2920077

info@darroaf.com

68
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حتت القبة

ال�شلطة الرقابية ملجل�س ال�شورى       

)2-2(

74

وفيما يتعلق بالرقابة املالية وباعتبار اأن ميزانية الدولة ل حتال اإىل 

اإيرادات  على  الرقابية  �سلطته  لدرا�ستها وممار�سة  ال�سورى  جمل�ص 

الدولة ونفقاتها, فاإن الو�سيلة الوحيدة التي يقوم املجل�ص من خاللها 

املراقبة  دي��وان  لتقارير  درا�سته  يف  تتمثل  املالية  الرقابة  مبمار�سة 

العامة. 

درا�شة
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ال�سيخ  ال�����س��ورى  جمل�ص  رئي�ص  م��ع��ايل  ا�ستقبل 

اآل ال�سيخ يف  اإبراهيم  الدكتور عبداهلل بن حممد بن 

وكالة  رئي�ص  معايل  الريا�ص  يف  املجل�ص  مبقر  مكتبه 

الأنباء ال�سعودية الأ�ستاذ عبد اهلل بن فهد احل�سني.

الأ�ستاذ  ال�سورى  جمل�ص  رئي�ص  معايل  هناأ  وق��د 

من�سبه  يف  بتعيينه  امللكية  بالثقة  احل�سني  عبداهلل 

احل�سني  عرب  جانبه  من  عمله.  يف  التوفيق  له  متمنيًا 

عن اعتزازه بالثقة امللكية, ومتنى اأن يكون عند ح�سن 

ملعايل  وت��ق��دي��ره  �سكره  ع��ن  ع��رب  كما  ال��ق��ي��ادة,  ظ��ن 

احل�سني  تهنئته.واأكد  على  ال�سورى  جمل�ص  رئي�ص 

ويهنئ رئي�ض وكالة 

االأنباء ال�سعودية بالثقة 

امللكية

ال�سيخ  ال�����س��ورى  جمل�ص  رئي�ص  م��ع��ايل  ا�ستقبل 

اإبراهيم اآل ال�سيخ يف  الدكتور عبداهلل بن حممد بن 

الوطنية ملكافحة  الهيئة  رئي�ص  باملجل�ص معايل  مكتبه 

الف�ساد الأ�ستاذ حممد بن عبداهلل ال�سريف, يرافقه 

الدكتور  النزاهة  حلماية  الهيئة  رئي�ص  نائب  معايل 

عبداهلل بن عبدالعزيز العبدالقادر.

اللقاء  خ��الل  ال�سورى  جمل�ص  رئي�ص  معايل  ون��وه 

الف�ساد  الهيئة الوطنية ملكافحة  التي تبذلها  باجلهود 

حلماية املال العام حتقيًقا لتوجيهات وتطلعات خادم 

اآل  عبدالعزيز  بن  امللك عبداهلل  ال�سريفني  احلرمني 

�سعود و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو النائب الثاين - 

النزاهة  وتعزيز  الف�ساد  حماربة  – يف  اهلل  حفظهم 

يف جميع اأجهزة الدولة.

ال�سريف  حممد  الأ�ستاذ  معايل  اأثنى  جهته  من 

على الدور الذي يقوم به جمل�ص ال�سورى يف املجالني 

الأج��ه��زة  اأداء  تطوير  ويف  والت�سريعي,  ال��رق��اب��ي 

للوطن  ال��ع��ام��ة  امل�����س��ل��ح��ة  ي��خ��دم  احل��ك��وم��ي��ة مب���ا 

واملواطن.

رئي�ض جمل�ض ال�سورى 

الهيئة  بجهود  ينوه 

ملكافحة  الــوطــنــيــة 

الف�ساد

حر�ص وكالة الأنباء ال�سعودية على التعاون مع جمل�ص 

الثقافية والإعالمية  ال�سوؤون  ال�سورى ممثاًل يف جلنة 

التي  ال��ق��رارات  اإىل  ال��و���س��ول  يف  املجل�ص  يعني  مب��ا 

باأدائها  والرتقاء  الوكالة  يف  العمل  تطوير  يف  ت�سهم 

احلرمني  خ��ادم  حكومة  جهود  اإب���راز  يف  الإع��الم��ي 

ال��ري��ادي  وال���دور  ال�ساملة,  التنمية  يف  ال�سريفني 

ال�سعد  جميع  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  للمملكة 

والدولية. والإ�سالمية  والعربية  اخلليجية 

حصاد الشهر
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ال�سيخ  ال�����س��ورى  جمل�ص  رئي�ص  م��ع��ايل  ا�ستقبل 

الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ يف 

اململكة  لدى  لبنان  جمهورية  �سفري  باملجل�ص,  مكتبه 

عي�سى. عبدال�ستار 

عمله  مهام  يف  التوفيق  له  الرئي�ص  معايل  ومتنى 

البلدين  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا 

ال�سقيقني ل�سيما على ال�سعيد الربملاين.

ال��ع��الق��ات  ا���س��ت��ع��را���ص  ومت خ���الل ال���س��ت��ق��ب��ال 

ال�سقيقني  البلدين  تربط  التي  والأخوية  التاريخية 

يف  خا�سة  املجالت  جميع  يف  تطور  من  ت�سهده  وما 

املجال الربملاين.

ويبحث �سبل تطور 

العالقات الربملانية مع 

�سفري اجلزائر

ال�سيخ  ال�����س��ورى  جمل�ص  رئ��ي�����ص  م��ع��ايل  ا�ستقبل 

ال�سيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 

جمهورية  �سفري  الريا�ص,  يف  املجل�ص  مبقر  مكتبه  يف 

اجلزائر لدى اململكة عبدالوهاب دربال.

ال�سورى  جمل�ص  رئي�ص  رح��ب  اللقاء  م�ستهل  ويف 

التوفيق يف مهام عمله  له  بال�سفري اجلزائري متمنيًا 

البلدين  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا 

ال�سقيقني ل�سيما على ال�سعيد الربملاين.

التاريخية  العالقات  ا�ستعرا�ص  اللقاء  خالل  ومت 

والأخوية التي تربط البلدين ال�سقيقني وما ت�سهده من 

تطور يف جميع املجالت خا�سة يف املجال الربملاين.

العالقات  تطوير  �سبل  بحث  اللقاء  خالل  مت  كما 

الربملانية بني جمل�ص ال�سورى وجمل�سي الأمه وال�سعبي 

ال�سداقة  جلنتي  دور  وتفعيل  اجل��زائ��ر,  يف  الوطني 

وال�سعبني  البلدين  م�سالح  ي��خ��دم  مب��ا  ال��ربمل��ان��ي��ة 

رئي�ص  ال�سورى  اللقاء ع�سو جمل�ص  ال�سقيقني. ح�سر 

اجل��زائ��ري��ة  ال�سعودية  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�����س��داق��ة  جلنة 

ومدير  ال���داود,  زي��د  ب��ن  نا�سر  الدكتور  املجل�ص  يف 

الدكتور  املجل�ص  يف  والإع��الم  العامة  العالقات  عام 

عبدالرحمن بن عثمان ال�سغري.

كما جرى خالل اللقاء بحث �سبل تطوير العالقات 

يف  النواب  وجمل�ص  ال�سورى  جمل�ص  بني  الربملانية 

جمهورية لبنان, واأهمية تفعيل دور جلنتي ال�سداقة 

ال�سورى  جمل�ص  يف  اللبنانية  ال�سعودية�  الربملانية 

البلدين  م�سالح  ي��خ��دم  مب��ا  ال��ل��ب��ن��اين  وال���ربمل���ان 

ال�سقيقني. وال�سعبني 

العامة  ال��ع��الق��ات  ع��ام  م��دي��ر  ال�ستقبال  ح�سر 

والإعالم يف املجل�ص عبد الرحمن بن عثمان ال�سغري.

.. د. اآل ال�سيخ ي�ستقبل 

�سفري جمهورية لبنان
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عرب معايل رئي�ص جمل�ص النواب يف جمهورية البو�سنة والهر�سك الدكتور بوجو 

عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ملبادرة  تقديره  عن  ليوبت�ص 

العزيز للحوار بني اأتباع الأديان والثقافات.

وقال الدكتور ليوبت�ص »اإننا نقدر عاليًا مبادرة خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز الذي بجهوده امل�سهودة انتقل احلوار العاملي من املبادرة 

العاملي  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  مركز  عرب  املوؤ�س�سي  العمل  مرحلة  اإىل 

للحوار بني اأتباع الأديان والثقافات يف فيينا«.

جاء ذلك خالل ا�ستقبال معايل رئي�ص جمل�ص ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبد اهلل 

والوفد املرافق يف مكتبه  ليوبت�ص  الدكتور  ال�سيخ ملعايل  اآل  اإبراهيم  بن حممد بن 

مبقر املجل�ص يف الريا�ص.

الثاين  بلدهم  يف  امل��راف��ق  وال��وف��د  بال�سيف  املجل�ص  رئي�ص  معايل  رح��ب  وق��د 

اململكة العربية ال�سعودية, وقدم لهم نبذة عن التجربة ال�سورية يف اململكة.

ال�سعودية  العربية  اململكة  بني  الثنائية  العالقات  اجلانبان  ا�ستعر�ص  كما 

العمل  جمال  ويف  املجالت,  كافة  يف  وتعزيزها  دعمها  و�سبل  والهر�سك  والبو�سنة 

الربملاين على وجه اخل�سو�ص.

جمل�ص  رئي�ص  ملعايل  دعوة  والهر�سك  البو�سنة  يف  النواب  جمل�ص  رئي�ص  وقدم 

و�سعبًا على  للمملكة حكومة  �سكره  والهر�سك, معربًا عن  البو�سنة  لزيارة  ال�سورى 

الدعم الذي تلقاه بالده من اململكة وخ�سو�سًا يف امل�سروعات التنموية وال�سحية.

امل�سوؤولني  بلقاء  �سروره  عن  البو�سني  ال�سيف  عرب  اللقاء  عقب  ت�سريح  ويف 

�سكرنا  عن  اأع��رب  اأن  النواب  جمل�ص  رئي�ص  ب�سفتي  »ي�سرين  قائاًل:  اململكة,  يف 

والهر�سك  البو�سنة  جتاه  و�سعبًا  حكومة  اململكة  تبذلها  التي  والأخ��وة  لل�سداقة 

�سواء خالل احلرب اأو يف فرتة البناء والأعمار بعد احلرب«.

هو  اململكة  يف  امل�سوؤولني  ومع  ال�سورى  جمل�ص  رئي�ص  مع  الجتماع  اإن  واأ�ساف 

الحتاد  لدول  عبور  بوابة  تكون  اأن  ت�ستطيع  والهر�سك  البو�سنة  باأن  ر�سالة  لنقل 

ال�ستثمارية  الفر�ص  من  الكثري  ميلك  بلدنا  واأن  الغربية,  البلقان  ودول  الأوروبي 

الواعدة للم�ستثمرين من رجال الأعمال ال�سعوديني.

بكل  اململكة  مع  القت�سادي  التعاون  تطوير  اإىل  بالده  تطلع  عن  معاليه  وعرب 

بني  التعاي�ص  يف  عامليًا  مثاًل  تعترب  والهر�سك  البو�سنة  اأن  موؤكدًا  املمكنة,  الطرق 

خمتلف القوميات والأديان والثقافات حيث يعي�ص فيها اجلميع ب�سالم ووئام.

ليوبت�ص  الدكتور  قال  والهر�سك  والبو�سنة  اململكة  بني  الربملاين  التعاون  وعن 

منذ  الأول  يعترب  الذي  اللقاء  هذا  يف  لنا  الفر�سة  اإتاحة  ن�سكر  البداية  يف  اإننا 

�سنوات بني ممثلي جمل�ص ال�سورى والربملان البو�سني, ونحن نتطلع لزيارة رئي�ص 

كما  الثنائية,  العالقات  ودفع  الربملاين  التعاون  لتعزيز  ل�سراييفو  ال�سورى  جمل�ص 

البو�سنية   � ال�سعودية  الربملانية  ال�سداقة  واأع�ساء جلنة  لرئي�ص  دعوة  وجهنا  اأننا 

اأن نتعاون لتطوير  اأننا كممثلني ل�سعوبنا يجب  واأعتقد  البو�سنة والهر�سك؛  لزيارة 

العالقات يف كل املجالت, وهناك اتفاقيات يتم العمل عليها حاليًا لتفعيل التعاون 

ال�سيا�سي والقت�سادي بني البلدين ملا فيه م�سلحة البلدين وال�سعبني.

معايل  �سحب  ثم  الزيارات  �سجل  يف  كلمة  ال�سيف  �سجل  ال�ستقبال  نهاية  ويف 

رئي�ص املجل�ص �سيفه والوفد املرافق يف جولة يف اأروقة املجل�ص.

الدكتور فهاد بن معتاد  ال�سورى  ح�سر ال�ستقبال معايل م�ساعد رئي�ص جمل�ص 

احلمد وع�سو املجل�ص رئي�ص جلنة ال�سداقة ال�سعودية البو�سنية الدكتور عبد اهلل 

وهم  املرافق  الر�سمي  الوفد  اأع�ساء  البو�سني  اجلانب  من  ح�سره  فيما  احلربي. 

النائب الأول لرئي�ص جمل�ص النواب الدكتور ديني�ص بيت�سري يفيت�ص والنائب الأول 

خالد  ال�سيد  النواب  جمل�ص  وع�سو  تاديت�ص  اأوغني  ال�سيد  ال�سعب  جمل�ص  لرئي�ص 

قيبيات�ص.

رئي�ض املجل�ض ي�ستعر�ض العالقات الثنائية مع رئي�ض جمل�ض النواب يف جمهورية البو�سنة والهر�سك

تقدير بو�سني جلهود خادم احلرمني ال�سريفني يف احلوار العاملي.
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ا�ستقبل معايل نائب رئي�ص جمل�ص ال�سورى الدكتور 

حممد بن اأمني اجلفري يف مكتبه يف الريا�ص, معايل 

اأندوني�سيا  جمهورية  يف  النواب  جمل�ص  رئي�ص  نائب 

هجر باندو يا�سني طهاري والوفد املرافق له.

وقد رحب معايل نائب رئي�ص جمل�ص ال�سورى بوفد 

الثنائية  العالقات  عمق  موؤكًدا  الأندوني�سي,  الربملان 

بني اململكة وجمهورية اأندوني�سيا.

احلرمني  خادم  بقيادة  اململكة  »اإن  معاليه:  وقال 

 - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني 

حفظه اهلل - تويل اأهمية ق�سوى جلميع امل�سلمني يف 

جميع دول العامل, ولهذا فاإن عالقة اململكة بجمهورية 

ت�سم  اأندوني�سيا  لأن  ذلك  ومتينة,  قوية  اأندوني�سيا 

من  الكثري  هناك  اأن  كما  امل�سلمني,  من  ع��دد  اأك��رب 

ال�سقيقني  البلدين  التي جتمع بني  امل�سرتكة  امل�سالح 

والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  املجالت  يف 

الثقافية والتعليمية وغريها«.

بني  ل�سيما  ال��زي��ارات  تبادل  اأهمية  معاليه  واأك��د 

وتفعيل  الإندوني�سي  النواب  وجمل�ص  ال�سورى  جمل�ص 

دور جلنتي ال�سداقة يف املجل�سني مبا ي�سهم يف فتح 

ال�سقيقني,  البلدين  بني  التعاون  لعالقات  اأو�سع  اآفاق 

عالقاته  وتوطيد  تعزيز  على  املجل�ص  حر�ص  موؤكدًا 

الربملانية مع املجال�ص والربملانات يف الدول ال�سقيقة 

الأندوني�سي  الربملان  رئي�ص  نائب  وال�سديقة.واأعرب 

من جانبه, عن �سعادته بزيارة اململكة وزيارة جمل�ص 

وكرم  ا�ستقبال  ح�سن  من  الوفد  وجده  وما  ال�سورى 

ال�سيافة. 

كما اأكد معاليه متانة العالقات الثنائية التي تربط 

املجالت,  �ستى  يف  واململكة  اأندوني�سيا  جمهورية  بني 

الإ�سالمي  العامل  يف  للمملكة  الرائدة  باملكانة  منوهًا 

وعلى ال�سعيدين الإقليمي والدويل.

الربملانية  ال�سداقة  جلنة  عقدت  اآخر,  جانب  من 

اجتماعًا  ال�سورى  جمل�ص  يف  الندوني�سية  ال�سعودية 

رئي�ص  ن��ائ��ب  م��ع��ايل  م��ع  ال��ري��ا���ص  يف  املجل�ص  مبقر 

الربملان الندوني�سي والوفد املرافق له.

ال�����ذي راأ����س���ه ع�سو  وج�����رى خ����الل الج���ت���م���اع 

ال�سعودية  الربملانية  ال�سداقة  جلنة  رئي�ص  املجل�ص 

هيجان  اأحمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور  الندوني�سية 

ذات  والق�سايا  امل��و���س��وع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  مناق�سة 

واأوج��ه  واندوني�سيا  اململكة  بني  امل�سرتك  الهتمام 

الأ���س��ع��دة  خمتلف  على  بينهما  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون 

بني  الربملانية  العالقات  �سعيد  على  التعاون  ل�سيما 

جمل�ص ال�سورى والربملان الإندوني�سي.

ا�ستقبل معايل الأمني العام ملجل�ص ال�سورى الدكتور 

املجل�ص  مبقر  مكتبه  يف  عمرو  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

بالريا�ص �سفري كوريا اجلنوبية لدى اململكة كيم جوجن 

بتطوير  الكفيلة  ال�سبل  على  احل��دي��ث  وت��رك��ز  ي���وجن. 

وال��ربمل��ان  ال�����س��ورى  جمل�ص  ب��ني  الربملانية  ال��ع��الق��ات 

بني  الربملانية  ال�سداقة  جلنتي  دور  وتفعيل  ال��ك��وري, 

البلدين.

القائم  املجل�ص  مبقر  مكتبه  يف  معاليه  ا�ستقبل  كما 

املفو�ص  ال��وزي��ر  بالنيابة  اليابانية  ال�سفارة  باأعمال 

بحث عدد  ال�ستقبال  وجرى خالل  مورينو.  يا�سوناري 

تعزيز  و�سبل  امل�سرتك  الهتمام  ذات  املو�سوعات  من 

العالقات الثنائية بني البلدين وخا�سة يف جمالت العمل 

الربملاين. ح�سر ال�ستقبال مدير عام �سعبة العالقات 

الربملانية مبجل�ص ال�سورى خالد بن حممد املن�سور.

د. حممد اآل عمرو يلتقي �سفري كوريا اجلنوبية والقائم باأعمال ال�سفارة اليابانية 

معايل النائب يبحث العالقات الربملانية مع نائب رئي�ض جمل�ض النواب

 يف جمهورية اأندوني�سيا
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برئا�سة  والعرائ�ص   الإن�سان  حقوق  جلنة  عقدت 

بن  ع��ب��داهلل  الدكتور  اللجنة  رئي�ص  املجل�ص  ع�سو 

حمارب الظفريي يف مقر املجل�ص بالريا�ص, اجتماًعا 

اخلارجية  ب��وزارة  الإن�سان  حقوق  اإدارة  مديرة  مع 

الربيطانية لوي�ص دي �سوزا.

ويف م�ستهل اللقاء رحب الدكتور الظفريي مبديرة 

املرافق  وال��وف��د  الربيطانية  الإن�����س��ان  حقوق  اإدارة 

ال��ت��ي جت��م��ع اململكة  ال��ع��الق��ات  ل��ه��ا, م��وؤك��ًدا م��ت��ان��ة 

املجالت  �ستى  املتحدة يف  واململكة  ال�سعودية  العربية 

ال�سورى  جمل�ص  بني  الربملانية  العالقات  بينها  ومن 

والربملان الربيطاين.

واطلع الدكتور الظفريي امل�سوؤولة الربيطانية على 

عمله,  واآل��ي��ة  واخت�سا�ساته  ال�سورى  جمل�ص  مهام 

والعرائ�ص  الإن�سان  نبذة عن جلنة حقوق  لهم  وقدم 

التي  املو�سوعات  بدرا�سة  واخت�سا�سها  باملجل�ص 

الدولية  والأنظمة  اململكة,  يف  الإن�سان  بحقوق  تتعلق 

ذات العالقة.

وب���ني رئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة اأن جل��ن��ة ح��ق��وق الإن�����س��ان 

والعرائ�ص يف جمل�ص ال�سورى تدر�ص حالًيا عدًدا من 

املو�سوعات ذات العالقة بحقوق الإن�سان.

الإن�سان  حقوق  اإدارة  ملديرة  اللجنة  اأع�ساء  واأكد 

العربية  اململكة  اهتمام  الربيطانية  بوزارة اخلارجية 

ال�سعودية الكبري بحقوق الإن�سان انطالقًا من تعاليم 

الدين الإ�سالمي احلنيف الذي حفظ له حقوقه.

وا���س��ت��ع��ر���ص الج��ت��م��اع ج��ه��ود خ����ادم احل��رم��ني 

 - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني 

ثقافة  ون�سر  والت�سامح  التفاهم  لتعزيز  حفظه اهلل - 

اإن�ساء  يف  متثل  وال��ذي  املجتمع,  اأف���راد  بني  احل��وار 

توفري  بهدف  الوطني  للحوار  عبدالعزيز  امللك  مركز 

يحقق  مبا  الوطني  للحوار  الداعمة  املالئمة  البيئة 

الوطنية  ال��وح��دة  على  وي��ح��اف��ظ  ال��ع��ام��ة  امل�سلحة 

الإ�سالمية. العقيدة  املبنية على 

جلنة حقوق االإن�سان 

تطلع م�سوؤولة بريطانية 

على جهود اململكة يف 

حماية حقوق االإن�سان 

اأعدها  التي  الدرا�سة  ال�سورى  مبجل�ص  الأمنية  ال�سوؤون  جلنة  ناق�ست 

وتعديل  »�ساهر«,  الآيل  الر�سد  نظام  حيال  الداخلية  وزارة  من  فريق 

ال�سري. خمالفات  �سبط  باآلية  املتعلقة  املرور  نظام  من   73 املادة 

رئي�ص  برئا�سة  املجل�ص  مقر  يف  اللجنة  عقدته  اجتماع  يف  ذل��ك  ج��اء 

عام  مدير  وبح�سور  �ساق,  ب��و  اأ في�سل  بن  حممد  الدكتور  اللواء  اللجنة 

من  وع��دد  املقبل  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  اللواء  للمرور  العامة  الإدارة 

الإدارة. م�سوؤويل 

م�سوؤويل  على  وا�ستف�سارات  ملحوظات  عدة  اللجنة  اأع�ساء  طرح  وقد 

طلب  حيث  املرور  نظام  من   73 املادة  تعديل  ب�ساأن  للمرور  العامة  الإدارة 

نظام  بها  اأ�سهم  التي  الإيجابية  ���س��رات  امل��وؤ ب�ساأن  اإي�ساحات  الأع�ساء 

دقتها. ومدى  والوفيات  والإ�سابات  احلوادث  معدلت  خف�ص  يف  »�ساهر« 

الطرق  على  ال�سرعة  بخطورة  املخالفة  قيمة  ربط  الدرا�سة  وت�سمنت 

اإل  الأعلى  احلد  اإىل  املخالفة  م�ساعفة  عدم  ت�سمنت  كما  باملدة,  ولي�ص 

املخالفة  قيمة  �سداد  يتم  ومل  ال�سنة  نف�ص  يف  الثانية  للمرة  تكررت  اإذا 

الأعلى. حدها  اإىل  املالية  الغرامة  فت�ساعف  الأوىل 

اخلطرة  املخالفات  عقوبة  تكون  اأن  اللجنة  اأع�ساء  من  عدد  اقرتح  كما 

الجتماع  خ��الل  ج��رى  كما  فقط,  الغرامة  دف��ع  ولي�ص  التوقيف  املتكررة 

تعديلها. املطلوب  املادة  ب�ساأن  وامللحوظات  الآراء  من  عدد  تداول 

بح�شور مدير عام الإدارة العامة للمرور

جلنة ال�سوؤون االأمنية تبحث تعديل مادة يف نظام املرور 
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املعلومات  وتقنية  والت�سالت  النقل  جلنة  ناق�ست 

ع�سو  برئا�سة  عقدته  اجتماع  يف  ال�����س��ورى  مبجل�ص 

ال�سعدون  �سعدون  ال��دك��ت��ور  اللجنة  رئي�ص  املجل�ص 

للعام  للموانئ  العامة  للموؤ�س�سة  ال�سنوي  التقرير 

املوؤ�س�سة  1434/1433ه��� بح�سور معايل رئي�ص  املايل 

من  وعدد  التويجري  حممد  بن  عبدالعزيز  املهند�ص 

م�سوؤوليها.

ويف بداية الجتماع رحب الدكتور �سعدون ال�سعدون 

مبعايل رئي�ص املوؤ�س�سة العامة للموانئ ومرافقيه.

اأبرز  عن  مرئيًا  عر�سًا  اللجنة  اأع�ساء  �ساهد  ثم 

التقرير  حمل  امل��ايل  العام  خالل  املوؤ�س�سة  اإجن��ازات 

وو�سعها الراهن وال�سعوبات التي تواجهها.

الذي  التكد�ص  اإىل  الجتماع  يف  النقا�ص  وتطرق 

بني  الفرتة  يف  يح�سل  ما  غالبًا  الذي  املوانئ  ت�سهده 

�سهري رجب وذي احلجة وهي اأ�سهر الذروة.

لعدة  للموانئ ذلك  العامة  املوؤ�س�سة  م�سوؤولو  واأرجع 

عوامل منها تاأخر بع�ص التجار يف ا�ستالم ب�سائعهم, 

بح�شور معايل رئي�س املوؤ�ش�شة العامة للموانئ

جلنة النقل واالإت�ساالت تبحث اأ�سباب التكد�ض الذي ت�سهده املوانئ

والإجراءات الرقابية مثل التفتي�ص والفح�ص, كما اأن 

الب�سائع  تكد�ص  يف  ت�سبب  اجلديد  امل��روري  التنظيم 

حيث مت حظر حترك ال�ساحنات خالل �ساعات معينة.

التي  التو�سعات  ع��ن  ن��ب��ذة  امل��وان��ئ  م��دي��رو  وق���دم 

و�سبل  وي��ن��ب��ع  اخل���ري  وراأ�����ص  �سبا  م��وان��ئ  ت�سهدها 

تطويرها.

واأو����س���ح م��ع��ايل رئ��ي�����ص امل��وؤ���س�����س��ة اأن���ه مت اإع���داد 

ال�سعودية  املوانئ  لتطوير  متكاملة  وطنية  ا�سرتاتيجية 

وت�سغيلها, وكان ذلك جتاوبًا مع قرار جمل�ص ال�سورى 

رقم 63/94 وتاريخ 1430/1/8هـ.

جلنة  اأع�ساء  اأ�سئلة  على  املوؤ�س�سة  م�سوؤولو  واأجاب 

وا�ستف�ساراتهم  املعلومات,  وتقنية  والت�سالت  النقل 

التي  ال�سعوبات  معاجلة  و�سبل  امل��وان��ئ  اأداء  ح��ول 

تواجهها.

والطاقة  القت�سادية  ال�����س��وؤون  جلنة  ناق�ست 

برئا�سة  ع��ق��دت��ه   اج��ت��م��اع  يف  ال�����س��ورى  مبجل�ص 

بن  اأ�سامة  الأ�ستاذ  اللجنة  رئي�ص  املجل�ص  ع�سو 

الإح�ساءات  مل�سلحة  ال�سنوي  التقرير  قباين  علي 

1434/1433هــــ  امل��ايل  للعام  واملعلومات  العامة 

امل�سلحة. يف  امل�سوؤولني  من  عدد  بح�سور 

ممثاًل  ال�سورى  جمل�ص  اأن  اللجنة  رئي�ص  واأك��د 

يدر�ص  وال��ط��اق��ة  القت�سادية  ال�����س��وؤون  جلنة  يف 

العامة  الإح�ساءات  مل�سلحة  ال�سنوية  التقارير 

ق���رارات  اإىل  ل��ل��و���س��ول  وم��ع��م��ق��ة  ن��ي��ة  م��ت��اأ درا���س��ة 

به  والرت���ق���اء  امل�سلحة  اأداء  ت��ط��وي��ر  ت�ستهدف 

الإح�سائية  املعلومات  ت��وف��ري  يف  دوره��ا  لأهمية 

ال��دق��ي��ق��ة ال���ت���ي ت��ب��ن��ي ع��ل��ي��ه��ا ج��م��ي��ع الأج���ه���زة 

امل�ستقبلية.    خططها  احلكومية 

اأهمية   على  الج��ت��م��اع  خ��الل  النقا�ص  وت��رك��ز 

املعنية  القطاعات  يف  الإح�سائية  املعلومات  ن�سر 

الوطني,  املعلومات  ون��ظ��ام  املنا�سب,  ال��وق��ت  يف 

اإجناز  ل�سرعة  امل�سلحة  اتخذتها  التي  واخلطوات 

ه��ذا امل�����س��روع. واخل��ط��وات ال��ت��ي مت اإجن��ازه��ا يف 

للتنمية  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اإع���داد  م�سروع 

املعلومات. تقنية  وكذلك  الإح�سائية. 

���س��ئ��ل��ة  وق���د اأج����اب م�����س��وؤول��و امل�����س��ل��ح��ة ع��ل��ى اأ

بع�ص  ح���ول  وا���س��ت��ف�����س��ارات��ه��م  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�����س��اء 

التقرير. ت�سمنها  التي  واملحاور  النقاط 

جلنة  ال�سوؤون 

االقت�سادية والطاقة 

تناق�ض اأهمية  ن�سر 

املعلومات االإح�سائية 

حصاد الشهر
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بن  خالد  الدكتور  الأم��ري  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 

عبداهلل بن م�ساري ع�سو جمل�ص ال�سورى رئي�ص جلنة 

يف  باملجل�ص  اجلامبية  ال�سعودية  الربملانية  ال�سداقة 

مكتبه, �سفري جامبيا لدى اململكة عمر جربيل �سالح.

العالقات  ا�ستعرا�ص  ال�ستقبال  خ��الل  وج���رى 

اجلامبي,  وال��ربمل��ان  ال�سورى  جمل�ص  بني  الربملانية 

مبا  املجل�سني  يف  ال�سداقة  جلنتي  دور  تفعيل  و�سبل 

ي�سهم يف تطوير العالقات ودعمها.

اجتمعت جلنة ال�سداقة الربملانية ال�سعودية الأملانية 

برئا�سة ع�سو جمل�ص ال�سورى الدكتور اأحمد الزيلعي 

الحتادي  الربملان  ع�سو  مع  بالريا�ص  املجل�ص  مبقر 

الأملاين الدكتور اندريا�ص �سوكينهوف, بح�سور �سفري 

 جمهورية اأملانيا الحتادية لدى اململكة ديرت فالرت هالر.

وج������رى خ�����الل الج����ت����م����اع ا����س���ت���ع���را����ص جم��م��ل 

ال����ع����الق����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة ال����ت����ي ت����رب����ط ال��ب��ل��دي��ن 

العالقات  جم��الت  يف  تعزيزها  و�سبل  ال�سديقني, 

 ال��ربمل��ان��ي��ة وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل�����س��ت��وي��ات.

كما ت��ن��اول الج��ت��م��اع ع���دًدا م��ن امل��و���س��وع��ات ذات 

من  عدد  جتاه  البلدين  ومواقف  امل�سرتك,  الهتمام 

التطورات الإقليمية والدولية.

جلنة ال�سداقة الربملانية ال�سعودية االأملانية تبحث العالقات امل�سرتكة  مع برملاين اأملاين

واج��ت��م��ع ع�����س��و جم��ل�����ص ال�����س��ورى رئ��ي�����ص جلنة 

باملجل�ص  املالطية  ال�سعودية  الربملانية  ال�سداقة 

مبقر  مكتبه  يف  احلربي  حمود  بن  عبداهلل  الدكتور 

. ب��ورج  �ستيفن  اململكة  ل��دى  مالطا  �سفري   املجل�ص 

تطوير  �سبل  على  الج��ت��م��اع  خ��الل  احل��دي��ث  وت��رك��ز 

والربملان يف  ال�سورى  الربملانية بني جمل�ص  العالقات 

الربملانية  ال�سداقة  جلنتي  وتفعيل  مالطا,  جمهورية 

يف املجل�سني مبا ي�سهم يف تو�سيع اآفاق عالقات التعاون 

امل�سرتكة  امل�سالح  ويحقق  ال�سديقني  البلدين  بني 

ل�سعبيهما.

�سمو رئي�ض جلنة ال�سداقة 

الربملانية ال�سعودية اجلامبية 

ي�ستقبل �سفري جامبيا

.. ورئي�ض جلنة ال�سداقة 

الربملانية ال�سعودية املالطية 

يلتقي �سفري مالطا

حصاد الشهر
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التاريخ ذاكرة تتحدي بها الأجيال الأزمان وحمدثاتها, فقد ابدع اأجددادنا يف حفر ثقافتنا بني الثقافات, بل وجعلوا 

ح�سارتنا من اأنبغ احل�سارات التي ر�سمت للح�سارات الأخري طريقها.

اإنه ملن ال�سعب و�سع تعريف �سامل للموهبة والنبوغ الذي يتفرد به �سريحة حمدودة من الأ�سخا�ص يف جمال ما, 

ل  ب�سمات  وتركت  التاريخ  ل�سخ�سيات غريت جمرى  املعا�سرة  ثقافتنا  من  اأ�سماء عديدة  ا�ستنباط  ال�سهل  من  لكن 

باأي زمان  الرتباط  ينف�سل عن  بعدًا و�سدى  املتنبي  ال�ساعر  اأبيات  اأعطى  اللذي  والتاأمل. فمن  الأنبهار  تزال حمط 

ومكان بحيث تبقى حكمه اأزلية. وما الذي يجعل �ساب مغمور كاألربت اأين�ستاين يجمع يف خميلته نظرية غريت النظرة 

التقليدية للكون. وما الذي يعطي لوحة »لليل والنجوم« للر�سام فان دوخ جمالها الأزيل. وعلى هذا النهج يتوارد العديد 

اكت�سبت جيناتهم  باأ�سخا�ص  ارتبطت  والتي  وال�سيا�سة (,  والريا�سة  الفن  �ستي املجالت )  والأ�سماء يف  الأعمال  من 

�سفات املوهبة والإبداع والنبوغ .

ولكن ما هي الظروف اأو العوامل التي حتفز على ظهور هذا التفرد يف الأداء والتميز عن بقية الأفراد العاديني؟. هل 

هي جمرد م�سادفة بحته اأ�سفرت عن انتقال كرومو�سوم يحمل جني اأو جمموعة جينات متنح �ساحبها موهبة الإبداع 

يف الر�سم مثاًل, وقد توفرت له عوامل بيئية اأ�سهمت يف تفعيله يف بيئة تعطي لها فر�سة اكت�ساف هذه املوهبة واحت�سانها 

لتتجاوز حيز  تنمو  الوقت  والتي مبرور  واملثابرة  والتدريب  الإ�سرار  يكت�سب عن طريق  �سيء  املوهبة  اأن  اأم  ومنوها؟. 

العتيادي اإىل حيز الإنفراد يف الأداء.  

يتحدث مالكوم جالدوييل يف كتابة ال�سهري outliers )املنفردون( عن ظاهرة الإنفراد يف الأداء, وي�ستنتج من خالل 

درا�سات حتليلية اأجريت على عدة �سخ�سيات تاريخية ومعا�سرة  متيزت بقدرات غري عادية, على اأن التدريب املقنن 

ولفرتة ل تقل عن الع�سرة اآلف �ساعة من املمار�سة املكثفة مع الرتكيز على حت�سني الكفاءة والإ�ستفادة من الأخطاء 

متنح �ساحبها املقدرة على تطوير املهارة لدرجة الإبداع والتميز. ومن خالل الدرا�سات امل�ستفي�سة مل�سرية حياة اأكرث 

من �سخ�سية و�سفت بالنبوغ يف جمالت خمتلفة, يت�سح اأن هناك قا�سم م�سرتك يف وجود مرحلة من الإعداد غالًبا 

ما ت�ستمر ملدة الع�سرة �سنوات اأو ما يعادل الع�سرة اآلف �ساعة عمل, مبا ُيعادل �ساعتني اإىل اربع �ساعات يومًيا, ومبا ل 

يقل عن خم�سة اأيام يف الإ�سبوع. 

تبداأ فرتة التدريب يف اأول ع�سر �سنوات من العمر من بزوغ بوادر النبوغ للظهور يف اآخر �سنوات املراهقة وحتى اأواخر 

الع�سرينات من العمر. هذه النظرية تدح�ص الفكرة ال�سائدة  باأن النبوغ ياأتي ب�سكل اإلهام اإلهي اأو جني مينح �ساحبه 

�سفات خارقة دون عناء. ويف الغرب يلقنون الأطفال منذ �سغره كي ميكنهم بلوغ اأي �سيئ يف احلياة من خالل العمل 

اجلاد واملثابرة بعيدا عن الظروف واخللفيات امل�ساحبة للمن�ساأ والعرقية.

تلقى نظرية الع�سرة اآلف �ساعة عمل رواًجا كبرًيا . فالتوجه الإجتماعي يف الغرب ب�سكل عام يعترب النا�ص �سوا�سية 

يف كل �سيء حتى يف القدرات الفردية واأن التميز ل ياأتي اإلأ عن طريق العمل والإكت�ساب. 

اإن نظرية الع�سرة اآلف �ساعة عمل, قد تعطي تف�سريا منطقيا, لكن بتب�سيط مفرط ل�سيء معقد مثل املوهبة. فمن 

ال�سعب جدا احل�سول على بيئة مهياأه ملثل هذا الوقت يف احلياة العادية. كما اأن هناك عامل احلظ الذي يتحكم بنوعية 

البيئة التي ين�ساأ فيها الإن�سان والتي هي خارجة عن اإرادته و�سيطرته. فمن ال�سذاجة اإعتبار اأن كل النا�ص �سوا�سية يف 

القدرات واملهارات. فلكل �سخ�ص قابلية خا�سة تتحكم بها عوامل وراثية وبيئية متنحه قدرات ومواهب فوق العادة. 

لكن يبقى للعمل اجلاد والتدريب املقنن مع الإر�ساد ذلك الدور الفعال لإظهار هذه املواهب والرتقاء بها ملرحلة الإبداع 

الكرة دييغو  اأو حتى لعب  ليورنادو دافن�سي  اأو  اأو ابن �سينا  املتنبي  اأ�سخا�سا مثل  والتفرد. املوهبة وحدها مل ت�سنع 

مارادونا , بل هو حب ال�سيء والتفاين فيه على مدى �سنوات , �سواء زادة عن الع�سرة اأو قلت . اإل اأنه يف نهاية املطاف 

يقف النا�ص »العاديني« اأمام عمل فني خارق يجمع الب�ساطة واجلمال والفخامة والر�ساقة.

راكان اإبراهيم ناظر  

جامعة امللك �سعود

رحلة االإبداع: 

�سويعات من النبوغ ُتغري جمرى التاريخ

اتجاهات
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التقى خالل الزيارة م�سوؤولني برملانيني وحكوميني

رئي�ض املجل�ض يبحث يف اأثيوبيا 

دعم العالقات الثنائية 

والربملانية بني البلدين  

الدكتور  ال�سيخ  ال�سورى  جمل�ص  رئي�ص  معايل  ق��ام 

بزيارة  ال�سيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل 

لدعوة  تلبية  الفدرالية  اأثيوبيا  جلمهورية  ر�سمية 

ال��ن��واب  جمل�ص  رئي�ص  م��ع��ايل  م��ن  تلقاها  ر�سمية 

الأثيوبي ال�سيد اأبادول جمدا.

الزيارة  خ��الل  ال�سورى  جمل�ص  رئي�ص  معايل  وعقد 

جمهورية  يف  امل�����س��وؤول��ني  ك��ب��ار  م��ع  اجتماعات  ع��دة 

الأثيوبي  ال��وزراء  رئي�ص  بدولة  اجتمع  حيث  اأثيوبيا, 

املجل�ص  رئ��ي�����ص  وم��ع��ايل  دي�����س��ال��ني  م���اري���ام  ه��ي��ل��ي 

جمل�ص  رئي�ص  ومبعايل  برهان  تكلي  كا�سا  الفدرايل 

الدولة  وزير  ومعايل  جمدا   اأب��ادول  الأثيوبي  النواب 

معاليه  ا�ستعر�ص  حيث  اخلارجية,  لل�سوؤون  الأثيوبي 

وجمهورية  اململكة  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  معهم  

بني  العالقات  تعزيز  بحث  كما  الفدرالية,  اأثيوبيا 

على  الربملانية  العالقات  ودع��م  ال�سقيقني  البلدين 

وجه اخل�سو�ص.

واأو�سح معايل رئي�ص جمل�ص ال�سورى اأن هذه الزيارة 

مبا  والتفاهم  التعاون  من  املزيد  حتقيق  اإىل  تهدف 

املبذولة  اجلهود  دعم  واإىل  البلدين  م�سالح  يخدم 

من اجلانبني لتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين.

تاريخية  تربطهما عالقات  واأثيوبيا  اململكة  اإن  وقال: 

واجتماعية واقت�سادية متميزة, وت�سهد العالقات يف 

م�ستوى  اإىل  و�سلت  ملمو�سة  تطورات  احلايل  الوقت 

متميز من التعاون خ�سو�سًا يف اجلانب القت�سادي.

جمل�ص  يوؤديه  الذي  ال��دور  اأهمية  اإىل  معاليه  واأ�سار 

ال�سقيقة  ال���دول  م��ع  ال��ع��الق��ات  تعزيز  يف  ال�����س��ورى 

جمل�ص  يف  ال�سداقة  جلان  به  تقوم  وما  وال�سديقة 

ال�سورى من دور مهم على هذا ال�سعيد.

ع�سو  �سم  ر�سمي  وف��د  ال��زي��ارة  خ��الل  معاليه  راف��ق 

ال�سعودية  الأثيوبية  ال�سداقة  جلنة  رئي�ص  املجل�ص 

الدكتور نا�سر بن زيد بن داوود وع�سو املجل�ص ع�سو 

رافق  كما  الراجح,  علي  بن  ها�سم  ال�سداقة  جلنة 

والإعالم  للعالقات  العامة  الإدارة  عام  مدير  الوفد 

عبدالرحمن بن عثمان ال�سغري.

هيلي  الأث��ي��وب��ي  ال����وزراء  رئي�ص  دول���ة  ا�ستقبل  وق��د 

ماريام د�سالن معايل رئي�ص جمل�ص ال�سورى الدكتور 

وال��وف��د  ال�سيخ  اآل  براهيم  ب��ن  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل 

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  �سفري  وبح�سور  املرافق 

لدى جمهورية اأثيوبيا.

الثنائية  العالقات  تناول  ال�ستقبال  خ��الل  وج��رى 

هيلي  ال��وزراء  رئي�ص  واأكد  وتطويرها.  دعمها  و�سبل 

ماريام خالل اللقاء حر�ص بالده على دعم العالقات 

التي  التاريخية  العالقات  على  م��وؤك��دًا  اململكة,  مع 

م�ستوى  اأن  اإىل  م�سريًا  ال�سديقني,  البلدين  تربط 

يليق  ال��ذي  بال�سكل  وينمو  يتطور  اأن  يجب  التعاون 

تربطهما  ال��ل��ذي��ن  وال�سعبني  احل��ك��وم��ت��ني  ب��ط��م��وح 

عالقات موغلة يف التاريخ.

لن  اأبابا  اأدي�ص  اأن  تاأكيده  الأثيوبي  الرئي�ص  وج��دد 

اململكة و�ستبذل كل جهد ممكن  تفرط بعالقاتها مع 

لدعم العالقات بني البلدين ال�سديقني وتنميتها.

الدعوة  لنجدد  فر�سة  اللقاء  ه��ذا  اإن  دول��ت��ه  وق��ال 

للم�ستثمرين ال�سعوديني لكت�ساف فر�سهم يف اأثيوبيا 

وامل�ساركة يف عملية التنمية القائمة يف بالده, موؤكدًا 

اأن امل�ستثمرين ال�سعوديني هم حمل ترحيب ودعم من 

كل ال�سلطات الأثيوبية.

عن  ال�سورى  جمل�ص  رئي�ص  معايل  ع��رب  جانبه  م��ن 

تقديره حلفاوة ال�ستقبال وكرم ال�سيافة التي وجدها 

اململكة  اأن  اإىل  لفتًا  اأبابا,  اأدي�ص  يف  املرافق  والوفد 

حري�سة كل احلر�ص على نقل العالقات بني البلدين 

اإىل م�ستويات متقدمة وتطويرها يف خمتلف املجالت 

لت�سمل كل ما يحقق امل�سلحة للبلدين ال�سديقني.

واأ�سح معاليه اأن الجتماعات واللقاءات التي عقدها 

ت�سب  جمملها  يف  هي  اأبابا  اأدي�ص  يف  امل�سوؤولني  مع 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  توجيهات  تنفيذ  اجتاه  يف 

بتطوير  �سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

العالقات بني البلدين.

لو�سائل  ال�سيخ  اآل  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  واأك���د 

الإعالم بعد اللقاء �سعادته مبا �سمعه من دولة رئي�ص 

بني  العالقة  متانة  على  تاأكيد  من  الأثيوبي  ال��وزراء 

اأبابا على اأن ل ت�سمح  اململكة واأثيوبيا وحر�ص اأدي�ص 

برتاجع هذه العالقات.

واأ�ساف معاليه اأن ما يربطنا مع اأثيوبيا هي عالقات 

متميزة وتاريخية وت�سري بالجتاه ال�سحيح نحو مزيد 

من التعاون والتطور, ونقدر لأثيوبيا �سيا�ستها املعتدلة 

من  اململكة  تعي�سه  ما  لدولته  نقلت  كما  املنطقة,  يف 

نه�سة كبرية على كافة اجلوانب.

التي  ا�ستعرا�ص الجتماعات  اللقاء تناول  »اإن  وتابع: 

عقدناها مع امل�سوؤولني الأثيوبيني خالل هذه الزيارة 

تتناول  وال��ت��ي  عليها  اتفقنا  التي  املوا�سيع  واإب���راز 

اأ�سا�ص هذه الزيارة, وقد  التعاون الربملاين الذي هو 

قدمًا يف  للم�سي  والدعم  الرتحيب  دولته  وجدت من 

تطوير التعاون والتقارب«.

ويف ال�ساأن الربملاين عقد الدكتور عبداهلل بن حممد 

بن اإبراهيم اآل ال�سيخ رئي�ص جمل�ص ال�سورى ومعايل 

رئي�ص جمل�ص النواب الأثيوبي اأبادول جمدا اجتماًعا 

العالقات  ت��ن��اول  الأث��ي��وب��ي  ال��ن��واب  جمل�ص  مقر  يف 

بني  امل�سرتك  التعاون  وتطوير  دع��م  و�سبل  الثنائية 

متابعات برلمانية
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الشورى:  مجلس  رئيس      
تحقيق  إلى  تهدف  الزيارة 
والتفاهم  التعاون  من  المزيد 

بما يخدم مصالح البلدين.

 

الوزراء  مجلس  رئيس      
التعاون  مستوى  األثيوبي: 
يجب أن يتطور وينمو بالشكل 
الذي يليق بطموح الحكومتين 

والشعبين.

    وزير الدولة األثيوبي للشؤون 
بالسياسة  يشيد  الخارجية 
التي  المعتدلة  السعودية 
والتنمية  السالم  دائمًا  تدعم 

في منطقة القرن األفريقي.

الربملانية  ال��ع��الق��ات  دع��م  �سبل  وك��ذل��ك  البلدين, 

الثنائية, 

ب��داي��ة  الأث��ي��وب��ي يف  ال��ن��واب  رئ��ي�����ص جمل�ص  ورح���ب 

وال��وف��د  ال�����س��ورى  جمل�ص  رئي�ص  مب��ع��ايل  الج��ت��م��اع 

اأن  اإىل  م�سريًا  الدعوة,  تلبية  ملعاليه  مثمنًا  املرافق 

على  املتبادل  احلر�ص  اإط��ار  يف  تاأتي  ال��زي��ارة  ه��ذه 

بتاريخ  يليق  مبا  الأ�سعدة  كافة  على  العالقات  تنمية 

العالقات بني البلدين.

هذه  ا�ستثمار  على  حري�سون  اأثيوبيا  يف  اإننا  وق��ال: 

بني  والتعاون  التفاهم  من  قدر  اأكرب  لتحقق  الزيارة 

هذه  حتقق  واأن  ال�����س��ورى  وجمل�ص  ال��ن��واب  جمل�ص 

تطور,  اأكرث  عالقات  نحو  الطرفني  تطلعات  الزيارة 

على  تقوم  الأثيوبية  ال�سعودية  العالقات  اإن  حيث 

عالقات  وه��ي  املتبادلة  واملنفعة  املتبادل  الح��رتام 

متعددة وممتدة ملئات ال�سنني ودور جيلنا احلايل هو 

نقلها اإىل مرحلة اأكرث تقدمًا وتطورًا.

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بدعم  جمدا  واأ�ساد 

لفتًا  لأثيوبيا,  �سعود  اآل  العزيز  عبد  ب��ن  ع��ب��داهلل 

خلادم  عاليًا  يقدر  الأثيوبي  ال�سعب  اأن  اإىل  النظر 

يف  الزراعي  لال�ستثمار  مبادرته  ال�سريفني  احلرمني 

اأول  لتكون  لأثيوبيا   � اهلل  حفظه   � واختياره  اخل��ارج 

دولة ت�ستفيد من هذه املبادرة, حيث �ساهمت املبادرة 

اأن  كما  �سا�سعة,  زراعية  م�ساحات  ا�ستثمار  دعم  يف 

التنمية  يف  ا�سرتاتيجي  �سريك  ع��ام  ب�سكل  اململكة 

فئات  من  امتنانًا  يجد  فاعل  داع��م  وهي  اأثيوبيا  يف 

املجتمع الأثيوبي كافة, ونحن لدينا قناعة اأن اململكة 

م�ساهم كبري يف حتقيق التنمية يف اأثيوبيا.

لال�ستفادة  يطمح  الأثيوبي  الربملان  اأن  معاليه  وزاد 

ت�ساهم  اأن  ناأمل  ال�سعودية,  ال�سورية  التجربة  من 

زيارة معايل رئي�ص جمل�ص ال�سورى يف تبادل اخلربات 

والتحديات  الق�سايا  جتاه  الربملانية  املواقف  وتوحيد 

التي نواجهها.

العمل  تاريخ  عن  نبذة  باإعطاء  كلمته  معاليه  وختم 

امل�ستقبلية  امل�ساريع  حول  وروؤيته  اأثيوبيا  يف  الربملاين 

للربملان هناك.

من جانبه, ثمن معايل رئي�ص جمل�ص ال�سورى الدعوة 

الزيارة يف  ت�سهم هذه  لأن  تطلعه  الكرمية وعرب عن 

باحلر�ص  تليق  م�ستويات  اإىل  الثنائية  العالقات  نقل 

املتبادل على تنمية العالقات الثنائية والربملانية على 

وجه اخل�سو�ص.

اأن  املجل�ص  عن  خمت�سرة  نبذة  يف  معاليه  واأو���س��ح 

 30 بينهم  ع�سوًا   150 م��ن  يتكون  ال�سورى  جمل�ص 

املجتمع  ���س��رائ��ح  ك��اف��ة  جمملهم  يف  ميثلون  �سيدة 

ويتمتعون بتنوع اخلربات واملوؤهالت التي اأهلتهم لنيل 

الثقة امللكية باختيارهم اأع�ساء يف املجل�ص.

بكامل  يتمتع  ال�سورى  جمل�ص  اأن  معاليه  واأ���س��اف 

ميار�سها  ال��ت��ي  الربملانية  والأع��م��ال  ال�سالحيات 

املجل�ص  اأن  كما  حكومي,  تدخل  ودون  تام  با�ستقالل 

ع�سو فعال يف جميع الحتادات العاملية.

اململكة  اإن  ال�سيخ:  اآل  عبداهلل  الدكتور  ال�سيخ  وقال 

تدرك اأهمية العالقة ال�سرتاتيجية مع اأثيوبيا, ولدينا 

توجيه من خادم احلرمني ال�سريفني باأن ن�ساهم مبا 

عملي  واقع  اإىل  الأماين  من  العالقات  لنقل  ن�ستطيع 

ملمو�ص, لذلك ناأمل اأن ننجح يف حتقيق ذلك للو�سول 

واأن  العالقات,  تطوير  �سبل  حول  م�سرتكة  روؤية  اإىل 

تكون  حلكوماتنا  روؤى  تقدمي  يف  ذل��ك  بعد  ن�ساهم 

مفتاحًا للتعاون امل�سرتك م�ستقباًل.

النواب  جمل�ص  رئي�ص  ملعايل  دع��وة  معاليه  وج��ه  ثم 

جمدا  اأب��ادول  رح��ب  حيث  اململكة,  لزيارة  الأثيوبي 

بذلك على اأن يكون يف اأقرب فر�سة, كما رحب بعقد 

الأثيوبية  الربملانية  ال�سداقة  جلنتي  ب��ني  اجتماع 

مكانة  للمملكة  اأن  مو�سحًا  اململكة,  يف  ال�سعودية   �

خا�سة كونها ت�ستقبل �سنويًا اآلف احلجاج الأثيوبيني 

من  اأثيوبيا  اأبناء  من  كبريًا  عددًا  ت�ست�سيف  وكذلك 

حمل  هي  مميزة  معاملة  وتعاملهم  العاملة  الأي��دي 

تقديرنا.

بعد ذلك, حتدث ع�سو املجل�ص رئي�ص جلنة ال�سداقة 

بن  نا�سر  الدكتور  الأثيوبية   � ال�سعودية  الربملانية 

داوود, مو�سحًا اأن اللجنة تتكون من 14 ع�سوًا, بينهم 

�سيدتان روعي يف اختيارهم التنوع يف الخت�سا�سات 

لي�ساهم ذلك يف حتقيق اأهداف اللجنة, حيث نطمح 

اأن تكون حلقة و�سل بني البلدين.

ال�سداقة  جلنة  وع�سو  املجل�ص  ع�سو  حت��دث  كما 

�ستعمل  اللجنة  اأن  موؤكدًا  الراجح,  ها�سم  الربملانية 

ت�ستطيع لنحقق  العالقات بكل ما  تنمية  جاهدة على 

املزيد من التقارب والتعاون.

ويف نهاية الجتماع تبادل اجلانبان الهدايا التذكارية.

وع��ل��ى ج��ان��ب اآخ����ر, اأق����ام ���س��ف��ري خ���ادم احل��رم��ني 

ال�سريفني لدى اأثيوبيا عبدالباقي عجالن حفل غداء 

ال�سيخ  اآل  عبداهلل  الدكتور  ال�سيخ  مبعايل  احتفاء 

والوفد املرافق وبح�سور معايل رئي�ص جمل�ص النواب 

الأثيوبي اأبادول جمدا وجمع من التمثيل الدبلوما�سي 

وامل�سوؤولني يف اأدي�ص اأبابا.

ال�سورى  جمل�ص  رئي�ص  معايل  عقد  ال��زي��ارة  وخ��الل 

تكلي  كا�سا  الأثيوبي  الفدرايل  املجل�ص  رئي�ص  ومعايل 

احلرمني  خ���ادم  �سفري  بح�سور  اج��ت��م��اع��ًا  ب��ره��ان 

تناول  الفدرالية  اأثيوبيا  جمهورية  ل��دى  ال�سريفني 

ال��ت��ع��اون  وت��ط��وي��ر  دع��م  و���س��ب��ل  الثنائية  ال��ع��الق��ات 

العالقات  دعم  �سبل  وكذلك  البلدين  بني  امل�سرتك 

الربملانية.

ورحب رئي�ص املجل�ص الفدرايل الأثيوبي مبعايل رئي�ص 

جمل�ص ال�سورى معربًا عن تطلعه اأن تتوج هذه الزيارة 

العالقات  لتطوير  امل�سرتكة  الرغبة  تعك�ص  بنتائج 

الثنائية والربملانية على وجه اخل�سو�ص.

واأ�ساف كا�سا تكلي برهان: »اإن العالقات مع اململكة 

على  حري�سون  ونحن  وم��ت��ج��ذرة  وتاريخية  طويلة 

املحافظة عليها ولن ن�سمح بحدوث اأي خالف بيننا, 

وناأمل اأن نتمكن من اإعطائها دفعة قوية لالأمام, واأن 

ل تقت�سر على العالقة بني احلكومتني بل تتجاوز اإىل 

امل�ستويات الربملانية وال�سعبية«.
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احلكومة  اإن  الأثيوبي:  الفدرايل  املجل�ص  رئي�ص  وقال 

وتوؤمن  اململكة,  مع  العالقة  اأهمية  ت��درك  الأثيوبية 

اأن  ت�ستطيع  والقت�سادي  ال�سيا�سي  بثقلها  اململكة  اأن 

الأفريقي, ول �سك  القرن  والتنمية يف  ال�سالم  تدعم 

حيث  اأولوياتها,  مقدمة  يف  التنمية  ت�سع  اأثيوبيا  اأن 

على  مبنية  جديدة  �سيا�سة  1991م  العام  منذ  بداأنا 

احلكومة  بذلت  وق��د  املتبادلة,  وامل�سالح  الح��رتام 

جهودًا كبريًة ملواجهة الفقر. وقد بداأت الأهداف يف 

د اململكة من اأكرب ال�سركاء  التحقق, كما اأن اأثيوبيا تعِ

يف حتقيق التنمية, ويف هذا الإطار فاإن اأثيوبيا تتطلع 

التنمية  مكت�سبات  على  احلفاظ  يف  ال�سعودي  للدعم 

ثقلها  توظيفها  ع��رب  الأف��ري��ق��ي  ال��ق��رن  يف  والأم����ن 

يف  والتنمية  الأم��ن  ل�سالح  والقت�سادي  ال�سيا�سي 

املنطقة.

عن  ال�سورى  جمل�ص  رئي�ص  معايل  ع��رب  جانبه  م��ن 

�سكره ملعايل رئي�ص املجل�ص الفدرايل على هذا اللقاء, 

اإيجابية  اأن ت�سفر هذه الجتماعات عن نتائج  ومتنى 

تدعم العالقات الثنائية وت�سهم يف التقارب والتعاون 

بني البلدين.

ال�سورى  جمل�ص  عن  خمت�سرة  نبذة  معاليه  وق��دم 

اختيارهم   وطريقة  وعددهم  املجل�ص  اأع�ساء  تناولت 

تتوفر  الذين  املجتمع  اأف��راد  من  الأم��ر  ويل  قبل  من 

تاأهياًل  ال�سرعية لال�ست�سارة وميلكون  ال�سروط  فيهم 

وخربة. 

ال��ف��درايل  املجل�ص  لرئي�ص  ال��دع��وة  معاليه  ووج���ه 

التقارب  من  املزيد  لتحقيق  اململكة  لزيارة  الأثيوبي 

بني املجل�سني ومع اأثيوبيا ب�سكل عام.

الأثيوبية   � ال�سعودية  ال��ع��الق��ات  اإن  معاليه:  وزاد 

واجتماعيًا  تاريخيًا  اجلوانب  متعددة  عالقات  هي 

ال�سماح  ع���دم  ب��ت��اأك��ي��دك��م  و���س��ع��دت  واق��ت�����س��ادي��ًا, 

بالأيدي  لأ�سيد  فر�سة  وهي  العالقة,  بهذه  بامل�سا�ص 

اأف�سل  م��ن  تعد  التي  اململكة  يف  امل��وج��ودة  العاملة 

الأيدي العاملة يف اململكة.

اإن��ه  وق����ال ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل اآل ال�����س��ي��خ: 

بخ�سو�ص العالقات الربملانية بني البلدين فاإننا على 

ي�سهم  اأن  اأي جمال ميكن  للتعاون يف  ال�ستعداد  اأمت 

يف توثيق هذه العالقات وتنميتها.

ميكن  ال�سعبني  ب��ني  ال��ع��الق��ات  اإن  معاليه:  وت��اب��ع 

واجلهات  امل��دين  املجتمع  موؤ�س�سات  ع��رب  تنميتها 

احلكومية ذات العالقة, وميكن لنا يف هذا الإطار اأن 

نقدم الروؤى التي تخدم التقارب والتعاون باإذن اهلل.

وتطلعه  الدعوة  قبوله  عن  برهان  تكلي  كا�سا  وعرب 

لزيارة اململكة لتحقيق مزيد من التقارب والتعاون.

ويف ن��ه��اي��ة الج��ت��م��اع ت��ب��ودل��ت ال��ه��داي��ا ال��ت��ذك��اري��ة 

التذكارية. والتقطت ال�سور 

لل�سوؤون  الدولة  وزير  معايل  ا�ستقبل  اأخرى  جهة  من 

معايل  قربكر�ستو�ص  ب��ره��اين  ال�سفري  اخل��ارج��ي��ة 

رئي�ص جمل�ص ال�سورى بح�سور �سفري خادم احلرمني 

ا�ستعرا�ص  ج��رى  حيث  اأث��ي��وب��ي��ا,  ل��دى  ال�سريفني 

النقاط  لأبرز  اللقاء  تطرق  كما  الثنائية,  العالقات 

التي مت تناولها خالل الزيارة.

من  الثنائية  العالقات  ت�سهده  ما  على  الوزير  واأثنى 

تقدم وما ت�سهده اأثيوبيا من دعم من اململكة العربية 

للتنمية  الداعمني  اأك��رب  من  تعترب  التي  ال�سعودية 

فيها.

واأ�ساد معاليه بال�سيا�سة ال�سعودية املعتدلة التي دائمًا 

الأفريقي,  القرن  منطقة  يف  والتنمية  ال�سالم  تدعم 

العالقات  تنمية  اأهمية  اأبابا تدرك  اأدي�ص  اأن  م�سيفًا 

مع الريا�ص ملا فيه م�سلحة �سعوب املنطقة.

ال�����س��ورى  اأ���س��اد م��ع��ايل رئ��ي�����ص جمل�ص  م��ن ج��ان��ب��ه 

املتبادلة  والرغبة  البلدين  بني  الثنائية  بالعالقات 

لتطوير هذه العالقات ونقلها اإىل مرحلة اأكرث تقدمًا, 

م�سيدًا مبا وجده من تعاون من امل�سوؤولني الأثيوبيني 

ما  »اإن  وق��ال:  ال��زي��ارة,  خالل  معهم  تباحث  الذين 

اأ�ستطيع اأن اأخل�ص به هذه الزيارة هو الإجماع التام 

على امل�سي قدمًا نحو عالقات اأكرث تطورًا, كما اأنني 

على  اإجماعًا  الأثيوبيني  امل�سوؤولني  كل  من  وج��دت 

اأهمية العالقة مع اململكة.

وقد اأقام معايل رئي�ص جمل�ص النواب الأثيوبي ال�سيد 

رئي�ص  معايل  �سرف  على  ع�ساء  حفل  جمدا  دول  اأبا 

جمل�ص ال�سورى والوفد املرافق بح�سور معايل رئي�ص 

املجل�ص الفدرايل الأثيوبي كا�سا تكلي برهان و�سفري 

من  وع��دد  اأثيوبيا  لدى  ال�سريفيني  احلرمني  خ��ادم 

الأثيوبيني. امل�سوؤولني 

النواب  مجلس  رئيس     
األثيوبي  الشعب  األثيوبي: 
الحرمين  لخادم  عاليًا  يقدر 
لالستثمار  مبادرته  الشريفين 

الزراعي في بالدنا.

   رئيس المجلس الفدرالي 
مع  العالقات  األثيوبي: 
وتاريخية  طويلة  المملكة 
على  وحريصون  ومتجذرة 

المحافظة عليها.
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َبلِ البع�ص ب�سبب ما ي�ساحبه من فو�سى, فاإن ما ُيعرف ب� » الربيع  علي الرغم من النظرة ال�سلبية له من قِ

العربي » ميثل تياًرا �سعبًيا جارًفا... فاإنه يحمل رغبة اأغلب ال�سعوب مبعظم البالد العربية يف احلرية والعدالة 

وامل�ساواة والدميقراطية والتكافل الجتماعي احلقيقي, بعد معاناة قا�سية من ا�ستبداد �سيا�سي مقيت. وهو بذلك, 

املبادئ  اإىل حتقيق  هذه  تفتقر  بيئات  ن�ساأ يف  التيار  والف�ساد املزمن واملرتاكم. وهذا  الظلم  انتفا�سة �سد  ُيعد 

اخلم�سة املبجلة اإن�سانيا وعامليا. وقد اكت�سب هذا املعنى ال�سيا�سي عاملًيا منذ » ربيع براغ » ) 1968 م (, اإذ اأ�سحى 

ُي�سري اإىل النتفا�ص ال�سعبي �سد ال�ستبداد ال�سيا�سي يف اأي مكان. 

ويبدو اأن هذا التيار يتواجد - بزخم متفاوت - يف معظم البالد العربية احلالية تقريبا. مع التفاوت يف درجة 

ال�سطرابات  ي�سبب هذه  الذي  الحتقان  معاناة من ذلك  اأقل  دول عربية  وهناك  لآخ��ر.   بلد عربي  حدته من 

ممار�سة  ولعدم  البالد.  وتنمية  وتطوير  ال�سعب  خدمة  على  قياداتها  لعمل  وذلك  غريها.  يف  احلادة  ال�سيا�سية 

تخلًفا  املجتمعات  اأكرث  يف  حتى  احلايل,  الع�سر  يف  مقبوًل  يعد  مل  الذي  ال�سافر  ال�سيا�سي  لال�ستبداد  اأنظمتها 

وبدائيًة. 

وعندما تعرف » اأ�سباب » اأي مر�ص, اأو م�سكل �سيا�سي, فان ذلك يقود - من اأراد - بال�سرورة ملعرفة العالج 

ما  اإقامة  العمل على  يتم عرب   - ال�سيا�سي  العلمي  العرف  املر�ص- يف  و�سفاء هذا  ال�سفاء.  اإىل  وامل��وؤدى  الالزم 

باأن هذا  اأو ه�ًسا. علًما  اأ�س�ص جتعله فعلًيا, ل مت�سوًرا  القائم على   ,« ال�سيا�سي احلقيقي  ال�ستقرار   « ب�  ي�سمى 

ال�ستقرار يعنى: ا�ستتباب الأمن والنظام على اأ�س�ص َتقبُلها غالبية ال�سعب املعنى بالفعل.  وعلًما باأن توفر هذا 

باملاء  ُي�َسَبُه  ال�ستقرار  هذا  اأن  حتى  وايجابية,  ومثمرة  طبيعية  عامة  حلياة  ال�سروري  الإط��ار  يوفر  ال�ستقرار 

والهواء ال�سروريان للبقاء واحلياة. 

ولهذا, علي الدول العربية املاأزومة ظاهًرا اأو باطًنا, املبادرة بحملة عالج وقائي �سامل, وناجع - باإذن اهلل- 

جتاه فو�سى اأي » ربيع » حمتمل يف الأفق.  ويتمثل هذا العالج الوقائي - يف راأى اأكرث املخت�سني واخلرباء - يف 

الأخذ باملبادئ ) الأ�س�ص ( التالية:-

– ال�سروع يف تنمية �سيا�سية ايجابية حقيقية, متدرجة و�ساملة, ومت�سمنة » امل�ساركة » الالزمة  الفعالة.   1

ة يف بالد العامل النامية. كما  فلقد اأ�سبحت هناك �سرورة ملحة  لهذه التنمية, يف كل بالد العامل احلديثة, وخا�سً

اأ�سبحت لهذه التنمية اأ�سول وخطوات عامة متفقة عليها,  وحتتاج اإليها كل املجتمعات احلديثة.

اأن  – البعد عن تبعية الإ�سرتاتيجيات الأجنبية امل�سرة بالأوطان وباملنطقة, لأق�سى حد ممكن. �سحيح,   2

ودول  �سغرية,  ودول  �سغرى,  ودول  ك�دويالت,    « الدولية  القوة   « �سلم  يف  حاليا   ت�سنف  العربية  ال��دول  اأغلب 

متو�سطة,  ولكن ذلك يجب اأن ل يعنى اخل�سوع التام لإمالءات القوى الأكرب.  

العربية  ولالأمتني  املعنية,  لل�سعوب  العليا  امل�سالح  بالفعل  وداخلية - حتقق   - �سيا�سات خارجية  – اتخاذ   3

والإ�سالمية, ومبا يجعل البالد العربية » قدوة » مقبولة بحق, يف العامل الإ�سالمي, وبقية العامل.  

وفوق كل ذلك فان هذه » الأ�س�ص » هي التي حتقيق ال�ستقرار ال�سيا�سي احلقيقي الذي حتلم به معظم هذه 

البالد. اإذ توفر املناعة الالزمة �سد ال�سطرابات والفو�سى... وبالتايل, تطمئن ال�سعوب على  م�ستقبلها, وجتعلها 

تتفرغ لتنمية ذاتها, كما فعل من �سبقها يف حتقيق تلك الآمال الوطنية ال�سرورية  والعزيزة.

د . �سدقه يحيى فا�سـل

احل�سانة االأجنع �سد �سلبيات اأي  ربيع ....؟!

اتجاهات
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البرلمان  أطلع  الوفد   
سياسات  على  األوروبي 
التطورات  تجاه  المملكة 

االقليمية والدولية.

ال��ربمل��ان  ب��زي��ارة ملقر  ال�����س��ورى  وف��د جمل�ص  ق��ام 

رئي�سة  ر�سمية من  لدعوة  تلبية  بروك�سل  الأوروب��ي يف 

الأوروب���ي  ال��ربمل��ان  يف  العربية  اجل��زي��رة  �سبه  بعثة 

اجنليكا نبلر.

اع�ساء  من  ع��ددًا  ي�سم  ال��ذي  املجل�ص  وفد  وعقد 

املجل�ص برئا�سة ع�سو املجل�ص ال�ستاذ �سالح بن عيد 

الأوروبي  الربملان  رئي�ص  نائب  مع  لقاءات  احل�سيني 

األ��ي��خ��و ف��ي��دال ك���وادرا����ص وع���دد م��ن ن���واب ال��ربمل��ان 

الأوروبي ممثاًل يف جلنة �سبه اجلزيرة العربية بحث 

خاللها عدًدا من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك 

و�سبل تدعيم التعاون بني اجلانبني.

الحتاد  ع�سو  املجل�ص  ع�سو  الوفد  رئي�ص  واأو�سح 

احل�سيني  عيد  بن  �سالح  الأ�ستاذ  ال��دويل  الربملاين 

اأن الوفد اأطلع اأع�ساء الربملان الأوروبي على توجهات 

عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  اململكة 

اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود  حفظه اهلل 

ال�ساحتني  على  التطورات  خمتلف  اإزاء  و�سيا�ستها 

الدولية والإقليمية.

يف  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  جهود  اأو���س��ح  كما 

وما  اململكة  داخ��ل  والتطوير  الإ���س��الح  جهود  تعزيز 

تلك  ت��واك��ب  اأع��م��ال  م��ن  ال�سورى  جمل�ص  ب��ه  ينه�ص 

وامل�ساركة يف  التنموي  العمل  وتدفع مب�سرية  اجلهود. 

�سنع القرار.

ولفت النظر اإىل زيارة معايل رئي�ص جمل�ص ال�سورى 

اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  ال�سيخ 

�سهر  خ��الل  خليجي  ب��رمل��اين  وف��د  راأ����ص  على  ال�سيخ 

�سبتمرب من العام املا�سي والتي حظيت باأهمية بالغة 

ملا ت�سمنته من مناق�سات وحمادثات يف �ستى جمالت 

جديدة  ملنطلقات  اأ�س�ست  وال��ت��ي  الثنائي  ال��ت��ع��اون 

�ستنعك�ص اإيجابًا على �سعوب اجلانبني.

واأ�سار اإىل حر�ص جمل�ص ال�سورى على تعزيز اآفاق 

والرقابية  الت�سريعية  املوؤ�س�سات  خمتلف  بني  التعاون 

املجال�ص  م��ن  والإف����ادة  لأع��م��ال��ه  املماثلة  ال��ع��امل  يف 

جمل�ص  طبيعة  مع  يتنا�سب  فيما  الدولية  والحت��ادات 

العمل  جتارب  على  والإط��الع  واخت�سا�ساته  ال�سورى 

التجربة  اإن�ساج  باجتاه  يدفع  مبا  املختلفة  الربملاين 

ال�سوربة لتحقيق الأهداف املن�سودة.

للربملان  وتقديره  �سكره  ع��ن  احل�سيني  واأع���رب 

الأوروبي على هذه الدعوة التي اأتاحت للجانبني فهمًا 

الربملان الأوروبي:اململكة دولة حمورية اقليمًيا ودولًيا. وركًنا اأ�شا�شًيا لالقت�شاد العاملي. 

وفد جمل�ض ال�سورى يزور الربملان االأوروبي ويلتقي مب�سوؤوليه 

وتطوير  واخ��ت�����س��ا���س��ات��ه  �سالحياته  مم��ار���س��ة  يف 

عالقاته الربملانية مع جميع الربملانات يف دول العامل 

ويف مقدمتها الربملان الأوروبي 

ونوه يف ذات ال�سدد بالعالقات املتينة التي تربط 

اأن  موؤكدًا  دوله.  وكافة  الأوروبي  والحتاد  اململكة  بني 

وباتت  ودويل  اإقليمي  ثقل  ذات  حمورية  دولة  اململكة 

ركًنا اأ�سا�سًيا يف القت�ساد العاملي باعتبارها من اأكرب 

م�سدري الطاقة يف العامل.

من جانبه اأزجى رئي�ص وفد جمل�ص ال�سورى الأ�ستاذ 

�سالح بن عيد احل�سيني با�سمه وبا�سم اأع�ساء الوفد 

�سكره للربملان الأوروب��ي على هذه الدعوة والتي تبني 

حر�ص الربملان على تفعيل عمل الدبلوما�سية الربملانية 

نظرًا ملا متثله من اأهمية.

اجلانبني  بني  املتبادلة  ال��زي��ارات  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

تكت�سب اأهمية بالغة ملا للمملكة والحتاد الأوروبي من 

اأ�س�ص  تقوم على  له جذور عتيقة  ثقل دويل وعالقات 

وا�سحة وتهدف اإىل حتقيق امل�سالح امل�سرتكة.

خ��ادم  ع��ه��د  خ���الل  ���س��ه��دت  اململكة  اأن  واأو����س���ح 

العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

حر�ص  عن  تنم  التي  الإ�سالحية  اخلطى  من  مزيدًا 

تتلم�ص  والتي  التطوير  م�سرية  موا�سلة  على  قيادتها 

ل  اململكة  اأن  م��وؤك��دًا  اأمل��واط��ن  ح��اج��ة  حتقيقها  يف 

يك�سب  مما  �سعبها  حاجات  وتعي  الآراء  فر�ص  تقبل 

خطواتها التطويرية املتدرجة قوة وقبوًل. 

اأعمق لدورهما ولطبيعة اأعمالهما والغاية املرجوة من 

هذا التقارب الذي �سيكون من �ساأنه مواكبة التن�سيق 

ل�سيما  األأوروب���ي  والحت��اد  اململكة  بني  ما  والت�ساور 

منها  والإف���ادة  الأورب���ي  الحت��اد  بتجربة  يتعلق  فيما 

ملقرتح الحتاد اخلليجي الذي دعا له خادم احلرمني 

ال�سريفني حفظه اهلل.

اليخو  الأوروب���ي  ال��ربمل��ان  رئي�ص  نائب  اأ���س��اد  وق��د 

فيدال كوادرا�ص بقرار خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود بتعيني ثالثني امراأة 

ع�سًوا يف جمل�ص ال�سورى. 

بح�سور  ال�سورى  جمل�ص  بوفد  لقائه  خ��الل  وق��ال 

�سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى بروك�سل في�سل 

ع��اٍل  بتقدير  ينظر  الأوروب����ي  ال��ربمل��ان  اإن   « ط���راد: 

العربية  اململكة  تنتهجها  التي  التطويرية  للخطوات 

ومنها  موؤ�س�ساتها  اأعمال  تعزيز  �سبيل  يف  ال�سعودية 

جمل�ص ال�سورى. 

و�سعبًا  وحكومة  قيادة  للمملكة  متنياته  عن  وعرب 

باملزيد من التقدم والزدهار وملجل�ص ال�سورى التوفيق 
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العزيز  عبد  امللك  مركز  خالل  من  املحلي  ال�سعيد 

اأطياف  جميع  فيه  ي�سارك  وال���ذي  الوطني  للحوار 

ال�سورى  جمل�ص  وفد  رئي�ص  ا�ستعر�ص  وقد  املجتمع. 

اأهمية العالقات بني اململكة والحتاد الأوروبي يف ظل 

العامل.  ي�سهدها  التي  والإقليمية  الدولية  التطورات 

بني  طرقها  ميكن  التي  للتعاون  فر�ص  لدينا  واأ�ساف 

اجلانبني والتي تتطلب و�سع برامج عمل وروؤى متكننا 

معطيات  مع  يتواءم  ال�سراكة  من  م�ستوى  حتقيق  من 

ال�سنوات  املرحلة احلالية ويبني على ما حتقق خالل 

املا�سية.

حموريًا  جانبًا  متثل  الربملانية  العالقات  اأن  واأك��د 

خالل  من  التعاون  فر�ص  تعزيز  يف  ي�سهم  اأن  ميكنه 

تبادل الزيارات الربملانية بني اجلانبني والإطالع على 

خطوات  عالًيا  يقدر  البرلمان  األوروبي:  البرلمان  رئيس  نائب    
التطوير في المملكة لتعزيز أعمال مؤسساتها ومنها مجلس 

الشورى

   البرلمانيون األوروبيون يؤكدون أهمية دور المملكة وثقلها 
السياسي واالقتصادي اإلقليمي والدولي

اأقام حفل  قد  الأوروب��ي  الربملان  رئي�ص  نائب  وكان 

بح�سور عدد من  ال�سورى  لوفد جمل�ص  تكرميًا  غداء 

اأع�ساء الربملان الأوروبي وم�سوؤولية.

وقد اأكد عدد من الربملانيني الأوروبيني اأهمية الدور 

الذي متثله اململكة العربية ال�سعودية وثقلها ال�سيا�سي 

التي  باجلهود  ونوهوا  والدويل  الإقليمي  والقت�سادي 

بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  يبذلها 

عبد العزيز -حفظه اهلل- يف دعم الأمن وال�ستقرار 

يف املنطقة.

وفد  مع  م�سرتك  اجتماع  خالل  الربملانيون  و�سدد 

جمل�ص ال�سورى على اأهمية الدور الذي تقوم به اململكة 

ال�سالم  لإح��الل  الهادفة  مبادراتها  عرب  و�سيا�ساتها 

وجلهدها ل�سمان ا�ستقرار اأ�سواق الطاقة العاملية. 

وثمن امل�ساركون يف الجتماع اخلطوات ال�سالحية 

خلادم احلرمني ال�سريفني والتي تاأتي مواكبة ملتطلبات 

الع�سر ومت�سًيا مع النه�سة احلالية يف اململكة وبينوا 

اأن الربملان الأوروبي يرقب بتقدير التطور الذي تعي�سه 

لروح  امل�ساير  وجمتمعًيا  وثقافًيا  اقت�سادًيا  اململكة 

الع�سر واملحافظ على ما عرف عن املجتمع ال�سعودي 

من مت�سك مبنطلقاته ومبادئه الأ�سيلة.

عمل  جل�ستي  عقد  قد  ال�سورى  جمل�ص  وف��د  وك��ان 

الربملان  يف  العربية  اجلزيرة  �سبه  جلنة  مع  م�سرتكة 

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  �سفري  بح�سور  الأوروب���ي 

الربملان  اأع�ساء  من  وعدد  في�سل طراد  بلجيكا  لدى 

الأوروبي وعدد من اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي املعتمد 

لدى بلجيكا.

م�ستهل  يف  ال�سورى  جمل�ص  وف��د  رئي�ص  األقى  وق��د 

ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  فيها  اأكد  كلمة  اجلل�سة 

بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بقيادة 

عبد العزيز اآل �سعود _ حفظه اهلل _ بادرت اإىل 

اإيجاد م�سرية مثلى لالإ�سالح تهدف لتحقيق م�ستقبل 

يف  �ساملة  وا�سحة  بروؤية  وات�سمت  ملواطنيها.  اأف�سل 

الطرح والتكامل يف التنفيذ والربجمة يف التوقيت.

وراأى اأن التطوير يف اململكة نابع من اإميان قيادتها 

ومن  لتطلعاته  وال�ستجابة  املواطن  رفاهية  باأهمية 

هذا املنطلق فقد جاءت خطى الإ�سالح �ساملة وتغطي 

خمتلف اجلوانب.

واأ�سار يف كلمته اإىل اجلهود التي بذلها امللك عبد 

اهلل بن عبد العزيز يف جمال اإ�ساعة احلوار بني اأتباع 

اأعمال مركز  بدء  اأثمرت عن  والثقافات مما  الأديان 

الذي  للحوار  العاملي  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك 

اأفتتح يف فيينا بالتعاون مع مملكة اأ�سبانيا وجمهورية 

النم�سا لفتًا النظر اإىل احلوار الذي مت اإطالقه على 

اأو من  الثنائية  التفاقيات  وتوقيع  الربملانية  التجارب 

واملحافل  املوؤمترات  يف  م�سرتكة  روؤى  �سياغة  خالل 

الربملانية الدولية.

كما اأعرب عن تطلعه واأع�ساء الوفد اأن ت�سهم هذه 

يتوج  التعاون  من  جديد  م�ستوى  حتقيق  يف  ال��زي��ارة 

م�سرية العالقات بني اململكة والحتاد الأوروبي ويحقق 

الطموحات ويدفع بالعالقات امل�سرتكة لأفق اأرحب.

ذات  املو�سوعات  من  ع��ددًا  املجتمعون  تناول  وقد 

ال��ربمل��ان  اأع�����س��اء  ا�ستمع  حيث  امل�سرتك  اله��ت��م��ام 

اإي�����س��اح��ات م��ن اأع�����س��اء وف��د جمل�ص  الأوروب����ي اإىل 

التعاون بني جمل�ص  تعزيز  وو�سائل  �سبل  ال�سورى عن 

ال�سورى والربملان الأوروبي. كما تناول الجتماع عددًا 

من املو�سوعات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.

متابعات برلمانية

19 الشورى - العدد 145  -  رجب 1434هـ

145.indd   19 7/3/13   11:25 AM



عبد  الدكتور  املدنية  اخلدمة  وزي��ر  معايل  اأو�سح 

ال��رح��م��ن ب��ن ع��ب��د اهلل ال����رباك, اأن ت��اأ���س��ي��ل م��ب��داأ 

اجلدارة يف تعيني املوظفني واملوظفات يف القطاعات 

اإداري��ة,  تنمية  لأي  »الأول«  اخلط  ميتلك  احلكومية, 

الأف�سل  اختيار  على  ق��ادرة  معايري  وج��ود  ويفرت�ص 

والعدالة  الفر�ص  تكافوؤ  وحتقيق  احلكومية,  للوظيفة 

يف  اإننا   « وق��ال:  ال���وزارة.  تنتهجها  التي  وال�سفافية 

الوزارة ن�سعى باأن نكون قادرين على تاأ�سيل جمموعة 

امل��وج��ودة  فاملعايري  الخ��ت��ي��ار,  لعملية  امل��ع��اي��ري  م��ن 

اإل  التخرج,  اأقدميه  مع  الرتاكمي,  املعدل  هي  حالًيا 

الرتاكمي  واملعدل  الأقدمية  ُتعد  ال��دول  من  كثرًيا  اأن 

املتطلبات  اأن  غري  بالوظيفة,  اللتحاق  متطلبات  من 

احلقيقية للوظيفة هي الختبارات املهنية واملقابالت 

الكفء.  املوظف  اختيار  من  متكننا  التي  ال�سخ�سية 

واإذا كنا قادرين على تاأ�سيل هذه املبادئ وتنفيذها يف 

»الأول« يف  تاأ�سيل اخلط  على  قادرين  �سنكون  الواقع 

عملية اختيار املتقدمني. 

اأ�سئلة  على  معاليه  اإجابات  معر�ص  يف  ذلك  جاء 

من  مببادرة  ح�سوره  خالل  ال�سورى  جمل�ص  اأع�ساء 

ال�سورى  ملجل�ص  والع�سرين  التا�سعة  العادية  اجلل�سة 

التي عقدها يوم الأحد 1434/7/23ه� برئا�سة معايل 

بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�سيخ  املجل�ص  رئي�ص 

اإبراهيم اآل ال�سيخ.

الرباك  الدكتور  ملعايل  الأ�سئلة  توجيه  م�ستهل  ويف 

وامل���وارد  الإدارة  جلنة  رئي�ص  املجل�ص  ع�سو  ق��دم 

املواطنني  اأ�سئلة  ناجي  اآل  حممد  الدكتور  الب�سرية 

هناك  اأن  مبينًا  معاليه,  اإىل  املوجهة  وا�ستف�ساراتهم 

املزايا  بني  الفجوة  ت�سييق  حول  طرحه  ت��ردد  �سوؤال 

ممن  احلكومية  والهيئات  املوؤ�س�سات  ملوظفي  املالية 

هم على �سلم وظائف اخلدمة املدنية, وموظفي الدولة 

ا�ستف�سار  وهناك  املدنية.  اخلدمة  لنظام  اخلا�سعني 

امل�ستثناة  الوظائف  تقلي�ص  يف  ال��وزارة  دور  عن  اآخر 

ا�ستف�سار  اإىل  اإ�سافة  احلكومية,  اجلهات  بع�ص  لدى 

اآخر ب�ساأن التجمد الوظيفي.

وبني معايل وزير اخلدمة املدنية اأن خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز – حفظه اهلل 

- قد لحظ التفاوت يف املرتبات واملزايا بني امل�سمولني 

وزير اخلدمة املدنية حتت قبة ال�شورى:

ا�سرتاتيجية اخلدمة املدنية هدفها بناء قدرتها االإدارية والتنظيمية

اأجنزنا الئحة موحدة للموؤ�س�سات والهيئات احلكومية تدر�ض االأن يف هيئة اخلرباء

بنظام اخلدمة املدنية, واملرتبات واملزايا التي يح�سل 

عليها من�سوبي املوؤ�س�سات والهيئات وال�سناديق, وعلى 

عدت درا�سة يف هذا اجلانب, وقد �سدر 
ُ
اأ �سوء ذلك 

هذا  ملعاجلة  الرتتيبات  بع�ص  بو�سع  الكرمي  الأم��ر 

املو�سوع على اأن يقوم جمل�ص اخلدمة املدنية باإعداد 

والهيئات.  للموؤ�س�سات  موحدة  لئحة  لإيجاد  درا�سة 

ثم نوق�ص املو�سوع يف جمل�ص اخلدمة املدنية, وُيدر�ص 

الآن يف هيئة اخلرباء. 

املو�سوع  هذا  العاملية يف  التوجهات  اأن  اإىل  م�سريًا 

ح�سب درا�سٍة ملعهد الإدارة العامة تفرت�ص عدم وجود 

والهيئات.  املوؤ�س�سات  بني  والبدلت  الأجور  تفاوت يف 

تطبق  اجلامعات  اأن  هو  الآن  يحدث  الذي  والتفاوت 

املوا�سفات  هيئة  اإىل  اإ�سافة  املدنية؛  اخلدمة  نظام 

تلك  لكن  للموانئ,  العامة  واملوؤ�س�سة  واملقايي�ص, 

املوؤ�س�سات ن�ساأت باإعطاء �سالحية ملجال�ص الإدارة يف 

حتديد �سالملها, اأو مزاياها. 

واأو�سح اأن اأي ترتيبات مالية لي�ست من اخت�سا�ص 

جهات  اخت�سا�ص  من  واإمن��ا  املدنية,  اخلدمة  وزارة 

عليا من بينها املجل�ص القت�سادي الأعلى. 

معاليه  اأو�سح  امل�ستثناه,  بالوظائف  يتعلق  وفيما 

دول  من  العديد  يف  موجودة  الوظائف  ه��ذه  مثل  اأن 

امل�ستثناه  للوظائف  العامة  القواعد  ح�سب  ال��ع��امل, 

وهي حمدودة جدًا, لأنها لي�ست ا�ستثناء من متطلبات 

الوظيفية  امل�سابقة  م�ستثناة من  واإمنا  الوظيفة,  �سغل 

والإعالن عنها.

وفيما يتعلق باجلمود الوظيفي قال معاليه: » اإن له 

املعمول  البريوقراطي  بالنموذج  يتعلق  الأول:  �سقني, 

به يف كل دول العامل, وهو اأمنوذج هرمي له م�ستويات 

اإدارية. لذا, فاإن الرتقيات والرتاتب الوظيفي لبد اأن 

ت�سل اإىل مرحلة معينة.

وال�سق الثاين: هو املادي؛ حيث ل يكون هناك �سرر 

على املوظف يف حال توقف عند مرتبة وظيفية اأو و�سل 

ُحرم من  ثم  الوظيفية,  املرتبة  الدرجة يف  نهاية  اإىل 

العالوة ال�سنوية التي ي�ستحقها, فتلم�ست الوزارة هذا 

قام  ال��ذي  املدنية  اخلدمة  جمل�ص  اإىل  ورفعته  الأم��ر 

ال�سامية  باملوافقة  املتوج  القرار  �سدر  ثم  بدرا�سته, 

ترتب  وقد  الوظيفي,  اجلمود  معاجلة  على  الكرمية 

عليه ثالثة اإج��راءات؛ فالإجراء الأول ملن اأكمل ثمان 

�سنوات وو�سل اإىل نهاية الدرجة, ففي ال�سنة التا�سعة 

يح�سل على مكافاأة مالية تعادل العالوة ال�سنوية التي 

اأم�سى  ملن  فهو  »الثاين«  الإج��راء  اأما  عليها,  يح�سل 

يح�سل  اأن  فبالإمكان  ���س��ن��وات,  »اأرب����ع«  املرتبة  يف 

بحيث  للرتقية؛  املفا�سلة  عملية  يف  اأك��رث  نقاط  على 

لالأقدمية  فيكون  زي��ادًة,  �سنة  كل  النقاط  تت�ساعف 

اأما  ذلك.  دون  فما  »العا�سرة«  للمراتب  وهذه  وزنها, 

اجلانب »الثالث« فهو ملن اأم�سى »اثنتا ع�سرة« �سنة يف 

تحت القبة
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 دليل تصنيف الوظائف الحالي من األفضل على مستوى 
     الوطن العربي.

 حملة البكالوريوس المتقدمون عبر )جدارة( تجاوزوا 480 ألف.
 تأصيل مبدأ الجدارة يمثل الخط األول ألي تنمية إدارية.

اإيجاد  اأو  حتوير  ويتم  الأعلى  للمرتبة  فريقى  مرتبته 

وظيفة لذلك املوظف«.

جمل�ص  قرار  ت�سمن  كما  الرباك  الدكتور  واأ�ساف 

اأن ُتقاَّم هذه الإج��راءات بعد »ثالث«  اخلدمة املدنية 

التقييم,  الآن يف مرحلة  ونحن  تطبيقها,  �سنوات من 

احلكومية  اجلهات  من  ع��ددًا  ال���وزارة  خاطبت  وق��د 

تلك  م��ع  وجتاربها  اجل��ه��ات  تلك  نظر  وجهة  ملعرفة 

ال��واردة من  املعلومات  ت�ساعد  اأن  وناأمل  الإج��راءات, 

املو�سوع من جديد,  درا�سة  ال��وزارة يف  تلك اجلهات 

ومعاجلته بطرق اأف�سل يف خدمة املوظف العام.

اإن   « معاليه:  اأج��اب  الوظائف  ت�سنيف  دليل  وعن 

الدليل احلايل يعد ب�سهادة الكثري من الدول الأف�سل 

اآليات  م��ن  ي�سمله  مب��ا  العربي  ال��وط��ن  م�ستوى  على 

ث  ُح��دِّ وق��د  معينة,  م�ستويات  على  وظيفي  وو���س��ف 

ليتواكب مع معطيات �سوق  اأكرث من مرة  الدليل  هذا 

دليل  ن  ُد�سِّ وق��د  تخ�س�سات  من  ث  ُي��َح��دَّ وم��ا  العمل 

الت�سنيف الوظيفي لوزارة اخلدمة املدنية على موقع 

و�سعًيا  1434/7/1ه�.  بتاريخ  به  العمل  وبداأ  الوزارة, 

متطلبات  مع  الدليل  ه��ذا  يتواكب  ب��اأن  ال���وزارة  من 

ودرا�سة  ط��رق  يف  الدولية  وامل�ستجدات  العمل  �سوق 

الوظائف,  لتلك  الوظيفي  والو�سف  الوظائف,  حتليل 

دول  يف  ال��ت��ج��ارب  بع�ص  على  ال����وزارة  اطلعت  فقد 

ت درا�سة تتعلق مبوافقة دليل  عدَّ
ُ
الحتاد الأوروبي, واأ

الت�سنيف الوظيفي لوزارة اخلدمة املدنية, وكان من 

اأول املبادرات التوا�سل مع جامعة امللك فهد للبرتول 

الدرا�سة,  بهذه  العمل  نطاق  ُح��دد  حيث  وامل��ع��ادن؛ 

ومتت زيارة اجلامعة عدة مرات, وال�سعي جاد الآن يف 

بيوت  التعاون مع  اإىل  وت�سعى اجلامعة  املو�سوع,  هذا 

وزارة  اهتمت  وكذلك  املو�سوع.  ه��ذا  لتويل  اخل��ربة 

م�ستقبلية  روؤية  ير�سم  �سوف  لذا  به,  املدنية  اخلدمة 

اأن تكون عليه الوظائف واملوؤهالت املطلوبة,  ملا يجب 

وكذلك التدريب املطلوب, وغريها من الن�ساطات. اأما 

فيما يتعلق بالدور التنفيذي للوزارة فاأحد ن�ساطاته هو 

ا�ست�سارًيا  كان  احلقيقي  ال��وزارة  دور  لكن  التوظيف, 

ورقابًيا, اإ�سافة اإىل الن�ساطات الأخرى. اأما بالن�سبة 

التخ�س�سات,  من  هائل  عدد  اأم��ام  فنحن  للتوظيف 

وعدد هائل من اخلريجني, فالقوائم املنقولة من نظام 

جدارة على امل�سابقات حوايل »اأربعمئة وثمانون األف« 

يحملون  احلكومية  للوظائف  متقدم   )480.000(

الدولة,  يف  يعمل  من  ومنهم  البكالوريو�ص,  �سهادة 

من  لبد  ولكن  اخلا�ص,  القطاع  يف  يعمل  من  ومنهم 

و�سع معايري لالختيار لتتواكب مع الطلبات املتزايدة, 

ومع حجم العمل يف القطاع احلكومي.

وبالن�سبة للوظائف املحا�سبية اأجاب معاليه باأنه قد 

مت التعاون مع هيئة املحا�سبني, اللذين قدموا يد العون 

خالل  فيها  البدء  �سيتم  والتي  الختبارات,  لإع��داد 

ال�سهرين القادمني كوظائف حما�سبية. 

عن  م�سوؤولة  املدنية  اخل��دم��ة  وزارة  اإن  واأ���س��اف 

اإىل  اإ�سافة  ال��ع��ام,  ال�سلم  على  امل��وج��ودة  الوظائف 

الوظائف التعليمية, وقد تكفل مركز القيا�ص مبو�سوع 

والتخ�س�سية  الطبية  ال��وظ��ائ��ف  اأم��ا  الخ��ت��ب��ارات, 

هيئة  بها  تكفلت  فقد  ال�سحية  بال�سوؤون  اخلا�سة 

�سيكون  ال��وظ��ائ��ف  وبقية  ال�سحية.  التخ�س�سات 

للوزارة دور كبري جًدا يف عملية الختيار. 

معايري  لديها عدة  الدول  بع�ص  اأن  اإىل  معاليه  نوه 

بذوي  تتعلق  ومعايري  اجلي�ص,  يف  اخلدمة  بينها  من 

فلكل  واملطلقات,  والأرام���ل,  اخلا�سة,  الحتياجات 

و�سع  على  قادرين  نكون  و�سوف  خ�سو�سيتها,  دول��ة 

بالعدل  تخل  ول  اجل��دارة  مبداأ  معايري مقبولة حتقق 

وال�سفافية.

الختيار يف اجلدارة

معاليه  قال  احلكومي  القطاع  دور  عن  �سوؤال  ويف 

ندرك هذا الدور يف تنفيذ ال�سيا�سات العامة, وتنفيذ 

هناك  اأن  اإل  امل��ج��الت؛  �ستى  يف  العامة  اخل��دم��ات 

الإدارية, وتعزيز دور  بالتنمية  تتعلق  قوا�سم م�سرتكة 

احلكومة, ومن خالل اطالعنا على كثري من الوثائق 

من  جمموعة  وجت��ارب  الإداري,  بالإ�سالح  املتعلقة 

الإدارة  معهد  خالل  من  املقدمة  والدرا�سات  ال��دول, 

وه��دف��ن��ا يف  م��رت��ك��زات,  ع��دة  عند  تتمحور  جن��ده��ا 

القطاع العام خدمة املواطن ورفاهيته. وما تخت�ص به 

وزارة اخلدمة املدنية يف هذا اجلانب يتمثل يف عملية 

املوظف  نختار  بحيث  اجل��دارة,  مو�سوع  يف  الختيار 

اجليد للخدمة املدنية, وكيفية املحافظة على املوظف 

املحافظة  مع  وحتفيزه,  عمله  لأداء  للحما�ص  ودفعه 

املعطيات,  هذه  هياأنا  واإذا  املوظف,  هذا  حقوق  على 

واملوظف  جيدة,  ب�سرية  م��وارد  لدينا  يكون  ف�سوف 

الأنظمة  تكون  اأن  لب��د  بل  نظامي,  ف��راغ  يف  يعمل  ل 

واللوائح التنفيذية لأي نظام يحكم العمل قادرة على 

حتقيق هذه الروؤية مبا يت�سم مع املرونة وغري املركزية, 

ي�ساف اإىل ذلك اأن جل حماولت الإ�سالح تكون من 

فاإذا  اخلدمات.  وتقدمي  التقنية  يف  ال�ستثمار  خالل 

اإ�سالح اجلانب النظامي مبا يخدم  كنا قادرين على 

يتعلق  فيما  الإج��رائ��ي  اجلانب  ويف  املدنية,  اخلدمة 
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املوظفني,  حقوق  وحماية  وال�ستقطاب  بالتحفيز 

اخلدمات  تقدمي  يف  املعلوماتي  اجلانب  اإىل  اإ�سافة 

جهاز  اإيجاد  على  قادرين  نكون  ف�سوف  احلكومية, 

اإداري كفء وقادر على اإدارة م�سرية التنمية.

متهني الوظائف الهند�شية

وعن كادر املهند�سني الذي متت املوافقة عليه من 

قبل جمل�ص ال�سورى قال معاليه تعاين وزارة اخلدمة 

املدنية يف ا�ستقطاب املهند�سني, فعندما تكون هناك 

من  �سغلها  احلكومية  اجلهات  تطلب  �ساغرة  وظائف 

ال�ستدعاءات  وعملية  املدنية,  اخلدمة  وزارة  قبل 

التي نطلبها للقدوم اإىل الوزارة واملطابقة متثل عبًئا, 

فتجاربنا ال�سابقة بالأرقام توؤكد ذلك؛ اإذ عندما يتم 

دعوة »�ستمئة« )600( مواطن لقبول بع�ص الوظائف, 

وذلك  تقريًبا,  »�ستني«  �سوى  ذلك  على  يوافق  ل  فاإنه 

يكون  وقد  املرتب,  منها  يكون  قد  عدة  لأ�سباب  يعود 

منها موقع الوظيفة ومكانها.

لديهم  امل��واط��ن��ني  م��ن  فئة  توجد  ل  اأن��ه  اأك��د  كما 

مطلب واحد من اخت�سا�ص اخلدمة املدنية, حتى مت 

التوا�سل معهم, وال�ستماع اإليهم, ثم الت�ساور معهم, 

وقد مل�سنا اأن لديهم �سورة كاملة بجهود الوزارة, التي 

وعدتهم بحلها. 

م�سريا اإىل اأنه حتدث مع جمموعة من اأع�ساء هيئة 

املهند�سني, وكان احلديث اأن اأي كادر للمهند�سني يبنى 

م�ستقبلي  توجه  واأي  الهند�سية,  الوظائف  لئحة  على 

الالئحة. هنالك  يبنى على هذه  املو�سوع �سوف  لهذا 

يخدمون  الذين  الفنيني  امل�ساعدين  ح��ول  ت�ساوؤلت 

وهل  الالئحة؟  هذه  �سمن  �سيدخلون  هل  املهند�سني 

هيئة املهند�سني قادرة على متهني الوظائف الهند�سية 

موقف  للمهند�سني؟  م�ساعدين  اإىل  م�ست�سارين  من 

وي�سعد  اجل��ان��ب,  ه��ذا  يف  الهيئة  مع  وا�سح  ال���وزارة 

وزارة  بن�ساطات  عالقة  لها  فئة  اأي  خدمة  ال���وزارة 

اخلدمة املدنية.

التميز بني الأجهزة احلكومية   

يف  التميز  جل��ائ��زة  بالن�سبة  اأن��ه  معاليه  واأو���س��ح 

الأجهزة احلكومية, فلدى الوزارة ت�سور باأهمية هذه 

اجلائزة, ومن بني الأطروحات, اأن يكون هناك جائزة 

عملية  لدفع  احلكومية  الأجهزة  لقطاعات  تخ�س�ص 

الوظيفة  يخدم  فيما  احلكومية  الأجهزة  بني  التميز 

اإحدى  املو�سوع مببادرة من  تزامن هذا  وقد  العامة, 

وقد  اجل��ائ��زة.  ه��ذه  مثل  لإيجاد  احلكومية  اجلهات 

واأكدت  اجلائزة,  لهذه  العام  الت�سور  الوزارة  اأعطت 

على اأهميتها, وهذا املو�سوع يدر�ص الآن لدى اللجنة 

العليا للتنظيم الإداري.

معايل  اأو�سح  الوظيفي  بالر�سى  يتعلق  فيما  اأم��ا 

وزير اخلدمة املدنية اأن لدى الوزارة اإحدى التجارب 

اأن  وتاأمل  الأمريكية,  املتحدة  الوليات  يف  املوجودة 

ثم  ومن  كتجربة,  املدنية  اخلدمة  وزارة  على  تطبق 

ميكن تعميمها على اجلهات احلكومية ملعرفة م�ستوى 

وكافة  بالوظيفة,  املتعلقة  اجل��وان��ب  كل  يف  الر�سى 

من�سوبي الأجهزة احلكومية.

وفيما يتعلق ب�سوق العمل باململكة اأ�سار معاليه اإىل 

ور���ص  ع��دة  عقدت  والتخطيط  القت�ساد  وزارة  اأن 

اخلدمة  ب����وزارة  يخت�ص  وفيما  اخل�����س��و���ص,  ب��ه��ذا 

م�ستوى  ورفع  احلكومي  بالقطاع  التوظيف  يف  املدنية 

تلك  يف  طرحناه  ما  فاإن  احلكومي  للقطاع  الإنتاجية 

الدويل  البنك  لقاءات مع مندوبي  الور�ص وما مت من 

من  و�سعت  التي  املبادرات  مع  كبرية  بدرجة  تتوافق 

اأن  يفرت�ص  اأن��ه  وي��رون  املدنية,  اخلدمة  وزارة  قبل 

يف  ال��دول  بع�ص  ي�سبه  ما  احلكومي  القطاع  يف  يكون 

نظام املديرين التنفيذيني, وقد اأعدت وزارة اخلدمة 

رفعنا  وق��د  املو�سوع  لهذا  متكاماًل  م�سروعًا  املدنية 

الآليات التي حتقق هذه الروؤيا, ورفع للمقام ال�سامي. 

واملو�سوع يدر�ص الآن يف جمل�ص اخلدمة املدنية. ويعد 

لها  �سيكون  اأن��ه  نرى  التي  املهمة  امل��ب��ادرات  من  هذا 

دور كبري يف ال�ستقطاب من القطاع اخلا�ص للوظيفة 

احلكومية, اأو من داخل القطاع احلكومي بعقود وروؤى 

ومتطلبات معينة تتوافق مع تطلعات امل�سوؤول الأول يف 

اجلهاز احلكومي.

العمالة بني التقاعد واحلكومة

الدكتور  ب��ني  العمالة,  مبو�سوع  يتعلق  فيما  اأم��ا   

الرباك اأن من مت اإحلاقهم بالوظيفة احلكومية عامي 

1434/1433ه��� مل ي�سبق يف التاريخ؛ حيث مت اإحلاق 

التقاعد  لنظام  ع��ام��ل  األ���ف«  وع�سرين  مئة  »ث���الث 

املدين. والقطاع احلكومي اأخذ ما يحتاجه من اأعداد 

اخلريجني, اإ�سافة اإىل ذلك لدى وزير العمل م�سروع 

طموح يف عملية التوظيف, والنتائج اأ�سبحت ملمو�سة 

يف عملية التوظيف, وهذه م�سوؤولية وزارة العمل, لكن 

بعدد  احلكومي  القطاع  يكون  اأن  العاملية  التوجهات 

تدريبهم  على  قادرين  ونكون  املوظفني,  من  حم��دود 

ولي�ص  للمواطن,  جيدة  خ��دم��ات  لأداء  وحتفيزهم 

الأعباء  وزي��ادة  املواطنني  من  كبرية  اأع��داد  بتكدي�ص 

يف  ا�ستثمارها  ميكننا  والتي  اجلانب  هذا  يف  املالية 

فيها  قدم  قد  والتي  الأخ��رى.  القطاعات  من  العديد 

حيث  وال��ك��ث��ري؛  الكثري  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 

جيًدا  انعكا�سها  وك��ان  عديدة,  وظائف  عدة  حدثت 
ُ
اأ

التعليم  جمال  يف  وبخا�سة  اخلدمات,  من  كثري  على 

العام.

ويف �سوؤال عن وظائف معتمدة �سمن وظائف وزارة 

علمية  لتخ�س�سات  م�سميات  ت�سمل  املدنية  اخلدمة 

دقيقة قال معاليه: » هناك فرق بني ت�سنيف الوظيفة 

اخلدمة  ف���وزارة  الوظيفة  ووج���ود  امل��وؤه��ل  وت�سنيف 

ولكنها  الوظيفة  اإي��ج��اد  عن  م�سوؤولة  لي�ست  املدنية 

اأن  ميكن  التي  اخلانة  اأو  امل�سمى  اإيجاد  عن  م�سوؤولة 

تحت القبة

الشورى - العدد 145  -  رجب 1434هـ22

145.indd   22 7/3/13   11:25 AM



يو�سع فيها املتقدم«. فجميع امل�سميات التي وردت يف 

الإلكرتوين  املوقع  الوظائف وذكرت يف  دليل ت�سنيف 

حيث بلغ عددها )4600( ت�سنيًفا ومل يرتك يف الغالب 

الهند�سية  فالوظائف  بتغطيتها  وق��ام  اإل  معلومة  اأي 

وكذلك  الهند�سة  يف  املتخ�س�سني  مع  درا�ستها  مت 

وظائف احلا�سب الآيل حيث در�ست واأ�سيفت وغريها 

بع�ص  يف  تبالغ  اجلامعات  من  كثرًيا  اأن  يح�سل  وقد 

بعد  اإل  املدنية  اخلدمة  وزارة  ُتعلِم  ول  التخ�س�سات 

اأن  اأنه من ال�سعب  ياأتي اخلريج بوثيقته, ل�سيما  اأن 

باإيجاد وظائف مب�سميات كل تخ�س�ص  الوزارة  تقوم 

وخا�سة البكالوريو�ص وتخ�س�ساتها املتجددة.

ووزارة  املدنية  اخلدمة  وزارة  بني  التن�سيق  وع��ن 

التعليم العايل قال معاليه: » اإن التن�سيق بني الوزارتني 

ممثل  املدنية  اخلدمة  وزير  اأن  ل�سيما  قائًما  زال  ما 

ب�سوؤون  يتعلق  م��ا  فكل  ال��ع��ايل,  التعليم  جمل�ص  يف 

الوظيفة العامة يتم التن�سيق ب�ساأنها مع وزارة التعليم 

اجلامعات  يف  تطرح  التي  التخ�س�سات  اأما  العايل, 

يتم عر�سها على جمل�ص التعليم العايل بلجنة تن�سيق 

الأعمال التح�سريية لدرا�سة التخ�س�سات املعرو�سة, 

�سوق  يحتاجها  التي  التخ�س�سات  على  الرتكيز  مع 

العمل من التخ�س�سات الطبية والهند�سية والعلمية.

يف  ال��ت��دري�����ص  هيئة  لأع�����س��اء  التقاعد  �سن  وع��ن 

اأ�ستاذ  مرتبة  على  ه��م  م��ن  ا  وخ�سو�سً اجل��ام��ع��ات 

وكذلك بدلت اأع�ساء هيئة التدري�ص اأجاب معاليه باأن 

هذا لي�ص من اخت�سا�ص الوزارة واإمنا من اخت�سا�ص 

احلرمني  خ��ادم  يراأ�سه  ال��ذي  العايل  التعليم  جمل�ص 

ال�سريفني.

لأع�ساء  للتقاعد  معني  �سن  بتحديد  يتعلق  ما  اأما 

اخلام�سة  �سن  هو  حالًيا  به  ُيعمل  فما  التدري�ص  هيئة 

التعاقد  اأو  التمديد  �سنة ول مانع من عملية  وال�ستون 

اخت�سا�ص  حتت  يقع  ما  اأن  ل�سيما  ال�ستني  �سن  بعد 

تتعلق  موا�سيع  ع��ر���ص  م��ن  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة 

وزارة  راأي  ياأخذ  التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  بالتمديد 

اخلدمة املدنية ويف الغالب اأن الراأي وا�سح يف املوافقة 

يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  ل�سح  وذل��ك  التمديد  على 

كثري من التخ�س�سات. 

ويف اإجابة عن ما يتعلق بتحقيق تطلعات املواطنني 

بكل  املواطن  ت�سعى خلدمة  ال��وزارة  اأن  اأو�سح معاليه 

املواطنني,  خلدمة  م�سروعني  تد�سني  مت  وقد  مهنية 

بالتن�سيق  ذلك  فله  اخلدمة  وزير  مقابلة  يرغب  فمن 

مع مدير املكتب عن طريق الت�سال املرئي يف �ساعات 

رغبات  ال��ت��وا���س��ل وحتقيق  ب��اب  م��ن  وه���ذا  حم���ددة 

الأ�سا�سية  املبادئ  من  اأ�سا�سي  مبداأ  وهو  املواطنني 

لنظام احلكم يف اململكة العربية ال�سعودية ل�سيما اأن 

وزارة اخلدمة املدنية من اأوىل الوزارات التي ان�سمت 

اإىل خدمة )اآمر( الذي ت�سرف عليه وزارة الت�سالت 

مدار  على  متوا�سلة  خدمة  وه��ي  املعلومات  وتقنية 

ا�ستف�سارات  على  لالإجابة  طويلة  ول�ساعات  الأ�سبوع 

املواطنني.

فقد  الن�سوية  الوظائف  ع��دد  بقلة  يتعلق  م��ا  اأم��ا 

املدنية  اخلدمة  بنظام  امل�سمولني  اأن  معاليه  اأو�سح 

منهن  وموظفة  موظف  األ��ف  ومائتي  مليون  تقريًبا 

والرابعة  ع�سرة  الثالثة  على  عليا  مراتب  ي�سغلن  من 

 )%45( قرابة  متثل  الن�ساء  �سريحة  اأن  كما  ع�سرة, 

من وظائف اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعات وهي 

والثالثة  الثانية ع�سرة  الوظائف  ل�سلم  بالن�سبة  تعادل 

ع�سرة والرابعة ع�سرة لأ�ستاذ واأ�ستاذ م�سارك واأ�ستاذ 

م�شاعد.

املدنية  اخلدمة  نظام  تغيري  بنّية  يتعلق  فيما  اأم��ا 

فالوزارة قطعت �سوًطا كبرًيا يف نظام اخلدمة املدنية 

وحتديد نطاقه, وفيما يت�سل باإيجاد بنك اأو منظومة 

للتوظيف فاإن الوزارة ت�سعى مع وزارة العمل اإىل اإيجاد 

بوابة موحده للتوظيف.

وزارة اخلدمة  الوظائف من قبل  �سغل  وحول بطء 

لهذا  فريقًا  �سكلت  ال��وزارة  »اإن  معاليه:  قال  املدنية 

تعلقت  التي  الكرمية  الأوامر  �سدرت  عندما  املو�سوع 

بعملية ال�ستيعاب وخلق اإيجاد الوظائف لأبناء الوطن 

     نفكر باستحداث جائزة 
لدفع »التميز« الوظيفي.

     الوزارة أعدت مشروعًا 
متكاماًل لنظام المديرين 

التنفيذيين في القطاع 
الحكومي.

     كثير من الجامعات تبالغ 
في تخصصات ال نعلم بها إال 

إذا أتى الخريج بوثيقته.
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دوًرا  اأدت  التعيني  اأو  بالتثبيت  يتعلق  فيما  ف��ال��وزارة 

كبرًيا حيث مت تثبيت ما يقارب )195 األف( موظف, 

وتوظيف اأكرث من )120( األف مواطن ومواطنة, وقد 

اأقامت وزارة اخلدمة املدنية م�سابقات لكل الوظائف 

من املرتبة ال�سابعة اإىل املرتبة العا�سرة واأ�سبح لديها 

قوائم لأي جهة ترغب يف �سغل وظائفها«.

ال�سوؤون  وظائف  ا  وخ�سو�سً الوظائف  �سغل  وب�ساأن 

الجتماعية اأجاب الرباك:« باأنه يف العادة تو�سع خطة 

�سنوية وقد يطراأ عليها بع�ص التغيريات فالوزارة تبني 

يف  واملتقدمات  املتقدمون  يقدمه  ما  على  معلوماتها 

ومن  لدعوتهم  مواعيد  حتدد  ثم  )ج��دارة(  برنامج 

ثم املطابقة واملفا�سلة لكن قد يح�سل عدم ا�ستجابة 

يف  م�سداقية  عدم  اأو  واملتقدمات  املتقدمني  لبع�ص 

والدكتوراه  للماج�ستري  مفا�سلة  اآخر  ففي  املعلومات 

مت الإعالن عن )4623( وظيفة من حملة املاج�ستري 

والدكتوراه ومل يراجع الوزارة �سوى )2400( متقدم«.

وع���ن م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��وظ��ي��ف ح��م��ل��ة امل��اج�����س��ت��ري 

وال��دك��ت��وراه؛ اأج���اب وزي��ر اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة:« ب��اأن 

ال�����وزارة ب��ذل��ت ج���ه���وًدا ك��ب��رية لإي���ج���اد احل��ل��ول 

احلكومية  الأجهزة  يف  بالعمل  لإحلاقهم  املنا�سبة 

مع  بالتن�سيق  التعليمية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  اأو 

يقارب  ما  ال��وزارة  وطابقت  العايل,  التعليم  وزارة 

 )4000( ح��وايل  اأ�سل  من  �سهادة   )2000( من 

اإح��الل  وبخ�سو�ص  ودك��ت��وراه«.  ماج�ستري  �سهادة 

اأ�سار  العام؛  القطاع  يف  الأجانب  حمل  ال�سعوديني 

جمل�ص  مطالبة   « اإىل:  ال���رباك  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل 

ال�سورى يف قرار �سابق وزارة اخلدمة املدنية اإعداد 

ال�سعوديني,  بغري  امل�سغولة  الوظائف  ل�سعودة  خطة 

اأي  تكون  اأن  اأخرى بحيث يجب  روؤية  للوزارة  وكان 

مبادرة اأو خطة مقرتحة نابعة من اجلهاز احلكومي 

ال��وزراء  جمل�ص  من  قرار  موؤخًرا  �سدر  وقد  ذات��ه, 

تقوم  باأن  مفاده  املدنية  اخلدمة  وزارة  تقرير  على 

اأو  �سحية  اأو  تعليمية  كانت  �سواًء  املختلفة  اجلهات 

الوظائف  ل�سعودة  املنا�سبة  بو�سع اخلطط  حكومية 

بناًء  الوزارة  بادرت  العمل, وقد  مبا ل يخل بجودة 

وبناء  ال��ط��ري��ق  خ��ارط��ة  بر�سم  ال��ق��رار  ه��ذا  على 

وال�سحية  احلكومية  اجلهات  مع  بيانات  قاعدة 

غري  من  الوظائف  �ساغلي  عدد  ملعرفة  والتعليمية 

ال�سعوديني وحتديد الحتياج الوظيفي لكل قطاع«.

األقى كلمة  وكان معايل وزير اخلدمة املدنية قد 

�سعادته  ع��ن  م�ستهلها  يف  ع��رب  اجلل�سة  ب��داي��ة  يف 

بزيارة جمل�ص ال�سورى.

ال�سورى  جمل�ص  جلل�سة  ح�����س��وره  اأن  واأو���س��ح 

وال��روؤى  اخلطط  على  املجل�ص  اإط��الع  اإىل  تهدف 

خطتها  �سمن  ال���وزارة  ب��ه  �ستقوم  مل��ا  امل�ستقبلية 

الإ�سرتاتيجية

للتطوير  امل��ل��ح��ة  ب��احل��اج��ة  م��ن��ه��ا  ا���س��ت�����س��ع��اًرا 

من  اململكة  ت�سهده  ما  مع  يتوافق  مبا  والتحديث 

ومرافقها  الدولة  اأجهزة  جميع  يف  وحتديث  تطور 

ال�ساملة  التنمية  اإطار  يف  النهاية  يف  ت�سب  والتي 

التي ت�سهدها اململكة, ر�سمت توجهات ا�سرتاتيجية 

مبوافقة  وتوجت  الكرمي  ال�سامي  للمقام  رفعتها 

وتف�سل  اهلل–  –اأيده  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 

ه��ذه  لتنفيذ  ال���الزم���ة  ب��امل��ب��ال��غ  ال�����وزارة  ب��دع��م 

التوجهات يف خطة ا�سرتاتيجية تهدف للو�سول اإىل 

خدمة مدنية متميزة, وهذا ما يوؤكد اهتمام خادم 

و�سمو  الأمني  العهد  و�سمو ويل  ال�سريفني  احلرمني 

حفظهم  ال���وزراء  جمل�ص  لرئي�ص  ال��ث��اين  النائب 

تطوير  ي�سهم يف  والتحديث مبا  التطوير  على  اهلل, 

اأ�ساليب الأداء الكلي لأجهزة اخلدمة املدنية.

خطواتها  اأوىل  ب����داأت  ال�����وزارة  اإن  واأ����س���اف 

قدرتها  بناء  باإعادة  ال�سرتاتيجية  خطتها  لإعداد 

الطموحات,  تلك  مع  لتتواكب  والتنظيمية  الإدارية 

يف  البحوث  ومراكز  اخلرباء  من  بعدد  فا�ستعانت 

جمال اخلدمة املدنية, لأن اأي عملية تطويرية لبد 

اأن تبداأ من الداخل, ثم بحثت يف الأ�ساليب املتميزة 

ال��دول  ل��زي��ارة  ال��وف��ود  واأوف���دت  املتقدمة  ب��ال��دول 

م�سرية  دف��ع  يف  ي�سهم  م��ا  ل�ستخال�ص  املتقدمة 

للم�سروعات  وثيقة  اأعدت  ثم  التطويرية,  ال��وزارة 

ا�سرتاتيجية  حم��اور  اأرب��ع  حتت  تندرج  وال��ربام��ج 

التقنية,  امل��وظ��ف��ني,  والأن��ظ��م��ة,  )التنظيم  ه��ي: 

تلك  وجميع  العمل(,  بيئة  وحت�سني  الثقايف  التغيري 

وبرامج  درا�سات  وتت�سمن  بالتزامن  تنفذ  املحاور 

حتقيق  يف  فعال  ب�سكل  �ست�سهم  اأنها  ال��وزارة  ترى 

وتواكب  الوزارة,  من  املاأمولة  والتطلعات  الأهداف 

التطورات العاملية يف جمالت اخلدمة املدنية.

العمل  تطوير  ولأهمية  ال��رباك  الدكتور  وت��اب��ع 

الرتتيبات  بع�ص  ب��اإج��راء  ال���وزارة  قامت  اليومي 

اخلطة  مع  لتتفق  والهيكلية  الإداري���ة  التنظيمية, 

ال�سرتاتيجية التي تهدف للرقي مبا تقدمه الوزارة 

من خدمات وت�سهياًل لن�سياب الأعمال بني اإدارات 

الوزارة فيما بينها اأو مع اإدارات �سوؤون املوظفني يف 

�سالحية  منح  على  عملت  كما  احلكومية,  اجلهات 

بع�ص  ويف  املناطق  يف  ومكاتبها  لفروعها  اأو���س��ع 

اأ�سرع  خ��دم��ات  تقدمي  بهدف  وذل��ك  املحافظات 

املناطق  تلك  ملوظفي اجلهات احلكومية يف  واأ�سهل 

وبقية  الإج��ازات,  النقل,  )الرتقيات,  جمالت  يف 

اإجراءات �سوؤون املوظفني الأخرى(.

الإع���داد  ع��ل��ى  عملت  ال����وزارة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

العمل  ونطاقات  العامة  الأط��ر  وو�سع  والت�سميم 

الأنظمة  جم��ال  ففي  ال�سرتاتيجية,  ب��رام��ج  لكل 

نظام  ملراجعة  درا�سة  عمل  نطاق  حددت  واللوائح 

     لدينا مليون ومائتي 
ألف موظف وموظفة في 
القطاعات الحكومية .. وال 
صحة لتكدس النساء في 

مهنة التدريس فقط.

     قطعنا شوًطا كبيًرا 
في مشروع تحديث نظام 

الخدمة المدنية وتحديد 
نطاقه

     نسعى مع وزارة العمل 
إلى إيجاد بوابة موحدة 

للتوظيف.
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يف بداية اجلل�سة رحب معايل رئي�ص جمل�ص ال�سورى با�سم املجل�ص  مبعايل 

وزير اخلدمة املدنية وقال: » ي�ُسرين با�سم جمل�سكم املوقر اأن اأرحب مبعايل 

الوزير من عدة جوانب, اجلانب »الأول«: هو جانب الزمالة وهي الفرتة التي 

الذي  للرجل  اأمنوذًجا  خاللها  من  كان  الذي  املجل�ص  هذا  يف  مًعا  ق�سيناها 

من  متكن  وقد  الإداري,  العمل  اإىل  والإنتقال  الربملانية  الثقافة  بني  يجمع 

على  بذلك  املجل�ص  وحاز  الفرتة,  تلك  يف  املجل�ص  يف  احلا�سب  نظام  اإدخال 

جوائز للتميز من اجلامعة العربية وغريها من املوؤ�س�سات, كما اأخذ املجل�ص 

اأ�سلوب التعامل وتنفيذه من خالل امليكنة وجهاز احلا�سب  املركز »الأول« يف 

والأنظمة احلديثة. واجلانب الآخر: هو جانب الوزارة التي ُكلِّف بها من قبل 

خادم احلرمني ال�سريفني وهي وزارة مهمة جًدا يف هذه املرحلة ويف املراحل 

تخرج  من  �سواء  اأبنائه  من  بالكثري  يدفع  فالوطن  الوطن,  لأجيال  القادمة 

اأو من  ال�سريفني  برنامج خادم احلرمني  لبعثات  اأو من ذهبوا  اململكة  داخل 

الدول  هذه  اجلامعات يف  تنوع  من  اململكة  ا�ستفادت  وقد  يذهبوا مبفردهم, 

ووزارة  الدولة,  على  حق  لهوؤلء  فاإن  وبالتايل  املوجود,  البحث  اأ�سلوب  ومن 

اخلدمة املدنية يف اجلانب الذي هو جزء مما حتتاج له الدولة تعترب ملزمة 

يف حتقيقه, ويف اجلانب الآخر هي ُتعنى باأبناء الوطن على خمتلف امل�ستويات 

وخربتها  نظرتها  مظلة  حتت  كان  وما  اخت�سا�سها  يف  منه  دخل  ما  �سواء 

وتوقعها يف هذا اجلانب مع اجلهات البحثية الأخرى من جامعات وغريها.

مي�سرة,  الأم���ور  اأ�سبحت  ال���وزارة  ه��ذه  اإىل  ال��وزي��ر  معايل  دخ��ول  ومنذ 

عن  وبعيًدا  من�سجًما  العمل  و�سار  ال��وزي��ر,  من  قريًبا  املواطن  اأ�سبح  كما 

التي كنا ن�سمع عنها هنا وهناك, وهذا بف�سل وتوفيق من اهلل  العرتا�سات 

نرجو اأن ي�ستمر«.

اأيد  وقد  الوزير  معايل  رغبة  على  بناًءا  مت  اللقاء  هذا  اأن  معاليه  وتابع 

ما  ويطرح  للمجل�ص  امل�سوؤول  ياأتي  اأن  جيد  توجه  وهو  الرغبة  تلك  املجل�ص 

لديه �سواء كانت اأموًرا جديدة اأو اأطروحات اأو اآفاق اأو �سيء يعي�سُه امل�سوؤول 

ا. ويتمنى اأن ي�سارك املجل�ص فيه, وهذا جانب ي�ستحق الرتحيب اأي�سً

ال�سهيب  الدكتور/ �سالح  رافق معايل وزير اخلدمة املدنية كل من معايل 

عام  مدير  ال�سعيبي  اأحمد  الدكتور/  ومعايل  املدنية,  اخلدمة  وزي��ر  نائب 

التخطيط  عام  مدير  ال�سجان  بندر  الدكتور/  و�سعادة  العامة,  الإدارة  معهد 

والدكتور/  امللفي,  عبداهلل  والأ���س��ت��اذ/  العامة,  الإدارة  مبعهد  والتطوير 

امل�ست�سار  اخلنني  عبدالعزيز  والأ�ستاذ/  الوزارة,  يف  امل�ست�سار  احلربي  عيد 

مدير  ال�سايف  با�سم  والأ�ستاذ/  الوزير,  معايل  مكتب  على  العام  وامل�سرف 

م�ست�سار  احلو�سان  �سلطان  والأ�ستاذ/  بالوزارة,  املعلومات  تقنية  اإدارة  عام 

الوزارة, والأ�ستاذ/ حممد خور�سيد من�سق مكتب معايل الوزير«.

من كوالي�ض اجلل�سة

جمل�ص  ونظام  التنفيذية  ولوائحه  املدنية  اخلدمة 

اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة ل��ت��ت��واك��ب م��ع امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة 

الأداء,  وحت�سني  والتحفيز  املحا�سبة  تعزيز  يف 

باملواءمة بني حقوق املوظف وواجباته الوظيفية.

هو  الب�سري  العن�سر  اأن  اإىل  النظر  لفت  اأن  وبعد 

تتبناها  التي  التنمية  عمليات  يف  الأ�سا�سية  الركيزة 

متطلبات  ارت��ف��اع  وم��ع  امل��ج��الت,  �ستى  يف  ال��دول��ة 

واأه��م��ي��ة  عليها,  ال��ط��ل��ب  وت��ن��ام��ي  ال��وظ��ائ��ف  �سغل 

املتاحة,  العاملة  القوى  اأف�سل  اختيار  اآليات  تطوير 

مركز  اإي��ج��اد  يف  ال����وزارة  ب��دء  ع��ن  معاليه  ك�سف 

املتميزة  الكفاءات  الوزارة  له  ا�ستقطبت  متخ�س�ص 

الوظائف  ل�سغل  املطلوبة  الختبارات  حتديد  ليتوىل 

اأف�سل  م��ع  تتفق  ومبعايري  علمي  ب�سكل  احلكومية 

بامل�ستقبل  ق��اع��دة  تكون  وق��د  العاملية,  املمار�سات 

تخدم القطاع اخلا�ص يف جمال التوظيف.

قامت  الوزارة  اأن  اأبان  املوظفني  تدريب  �ساأن  ويف 

موظفي  مهارات  لتنمية  املبادرات  من  عدد  بتحديد 

الدولة وتدريبهم, هذا بالإ�سافة اىل ا�ستمرار جهود 

يف  املدنية  اخلدمة  موظفي  وابتعاث  تدريب  جلنة 

مراجعة ومتابعة خطط اجلهات احلكومية يف جمال 

مراكز  لعتماد  و�سعيها  موظفيها  وابتعاث  تدريب 

تدريب متخ�س�سة يف الداخل لتكون قنوات تدريبية 

العام  خ��الل  مت  وق��د  العامة,  الإدارة  معهد  ت�ساند 

املا�سي اعتماد ثمانية مراكز تدريبية داخلية.

ب�سرية  م��وارد  معلومات  نظام  حتقيق  �سبيل  ويف 

متكامل ملوظفي الدولة قامت الوزارة بتحديد حزمة 

من املبادرات التقنية التي ُتوجت بخطة ا�سرتاتيجيه 

من  و�سيكون  قريًبا,  ترتيبها  �سيتم  والتي  ل��ل��وزارة 

ملعلومات  الوطني  املركز  برنامج  خمرجاتها  �سمن 

اخلدمات  تطوير  على  ي�سمل  والذي  املدنية  اخلدمة 

والتطبيقات  املدنية  اخل��دم��ة  ل���وزارة  الإل��ك��رتون��ي��ة 

بالكامل  الوظيفية  الإجراءات  بها, وحتويل  املرتبطة 

ذلك  وحتى  احلكومية,  اجلهات  بني  اإلكرتونية  اإىل 

رف��ع  ال��ع��اج��ل��ة مت  احل��ل��ول  بع�ص  ورغ��ب��ة يف  احل���ني 

وامل�سروعات  ال��ربام��ج  من  ع��دد  لتنفيذ  اجلاهزية 

احلكومية  اجلهات  مع  للربط  برنامج  اإيجاد  ومنها 

الوظيفية  التوقيعات  لإدخ���ال  ال�سالحية  واإع��ط��اء 

اجل��ه��ات  ع��ل��ى  ي�سهل  وب��ذل��ك  احل��ك��وم��ي��ة  للجهات 

ي�سهم  ب�سكل  التوقيعات  تلك  ت�سجيل  احلكومية 

يف ���س��رع��ة وت��ك��ام��ل امل��ع��ل��وم��ات ودق��ت��ه��ا, وب��رن��ام��ج 

وبرامج  خطط  وبرنامج  )ج��دارة(  التوظيف  بوابة 

الإحالل.

ال�������س���ع���ودي���ني حم���ل غ��ري  اإح������الل  ويف جم����ال 

الكرمي  ال�سامي  الأمر  �سدور  بعد  فاإنه  ال�سعوديني 

1434/4/28ه� ب�ساأن و�سع  رقم )15837( وتاريخ 

ي�سغلها  ال��ت��ي  ال��وظ��ائ��ف  ل�سعودة  خم�سية  خطط 

املدنية  اخل��دم��ة  وزارة  وتكليف  ال�سعوديني  غ��ري 

اخت�سا�سها  بح�سب  ومتابعته  ذلك  على  بالإ�سراف 

قامت  ال�ساأن  هذا  يف  تواجهه.  عائق  اأي  عن  والرفع 

وو�سعت  الإجرائية  الرتتيبات  كافة  بو�سع  ال��وزارة 

الكرمي وخماطبة اجلهات  الأمر  لتنفيذ  حالًيا خطة 

احلكومية بذلك.

الأولية  للن�سخة  مالمح  الوزير  معايل  عر�ص  ثم 

عن  حت��دث  حيث  ل��ل��وزارة؛  ال�سرتاتيجية  للخطة 

والتحديات,  ال�سرتاتيجية,  اخلطة  اإع��داد  مراحل 

والروؤية, والر�سالة لوزارة اخلدمة املدنية, والأهداف 

املدنية,  اخلدمة  مل�ستقبل  الرئي�سة  واملحاور  العامة, 

والربامج  الرئي�سة,  وامل��ب��ادرات  امل�سروعات  واأب��رز 

ال�سرتاتيجية.

ويف نهاية اجلل�سة قدم معايل وزير اخلدمة املدنية 

�سكره للمجل�ص واأع�سائه, واأكد اأن جميع ما قدم من 

داعًما  �ست�سكل  وا�ستف�سارات  ومقرتحات  ملحوظات 

ورافًدا حقيقًيا للوزارة يف دعم توجهاتها امل�ستقبلية.
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العادية  جل�سته  خ��الل  ال�����س��ورى  جمل�ص  ناق�ص 

اخل��ام�����س��ة وال��ع�����س��ري��ن ال��ت��ي ع��ق��دت ي���وم الأح���د 

ال�سيخ  املجل�ص  رئي�ص  معايل  برئا�سة  1434/7/9ه� 

ال�سيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  الدكتور 

ب��ساأن  الب�سرية,  وامل����وارد  الإدارة  جلنة  تقرير 

الذي  العمل  التعطل عن  �سد  التاأمني  نظام  م�سروع 

ناجي. اآل  الدكتور حممد  اللجنة  رئي�ص  تاله 

ي�ستمل  الذي  النظام  اأن  اللجنة  رئي�ص  واأو�سح 

من  اأدن��ى  حد  توفري  اإىل  يهدف  م��ادة  ثالثني  على 

خارج  ل�سبب  العمل  عن  تعطله  فرتة  للعامل  الدخل 

من  للعمل  اإعادته  �سرعة  على  العمل  مع  اإرادته  عن 

خالل التدريب واللتزام باملتابعة للبحث عن عمل.

املواطنني  ي�سمل  النظام  تطبيق  نطاق  اأن  وتابع 

التاأمينات  نظام  م��ن  املعا�سات  بفرع  امل�سمولون 

الج��ت��م��اع��ي��ة وه���م ال��ع��ام��ل��ون ب��ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص 

والعاملون على بندر الأجور يف القطاع العام , ويتم 

املائة  يف  اثنان  بن�سبة  ا�سرتاكات  خالل  من  متويله 

بني  منا�سفة  تكون  للم�سرتكني  ال�سهرية  الأجور  من 

العمل. و�ساحب  امل�سرتك 

معا�سات  يقدم  النظام  اأن  ناجي  اآل  واأ���س��اف 

���س��ه��ري��ة يف ح���الت ال��ت��ع��ط��ل ع��ن ال��ع��م��ل لأ���س��ب��اب 

 50 بني  ترتاوح  بن�سبة  امل�سرتك  اإرادة  عن  خارجة 

مدة  تقل  ل  اأن  �سريطة  الأج��ر  متو�سط  من   %  60 ـ 

احلد  ويعترب  واح��د,  عام  عن  النظام  يف  ا�سرتاكه 

واح��دة  �سنة  املعا�ص  ه��ذا  على  للح�سول  الأق�سى 

�سنتني. كل  خالل 

م�سروع  اأهمية  على  الأع�ساء  من  ع��دد  واأجمع 

ال��ن��ظ��ام, و���س��ف��ه اأح��ده��م ب��اأن��ه م��ه��م و���س��روري, 

اأغلب دول العامل قد تبنت نظام التاأمني  اأن  ل�سيما 

احلاجة  اأم�ص  يف  واململكة  العمل,  عن  التعطل  �سد 

عن  ال�ستغناء  احل�سبان  يف  الأخذ  مع  النظام  لهذا 

النظام.  بهذا  وا�ستبداله  )حافز(  نظام 

الق��ت�����س��ادي��ة  امل���زاي���ا  اإىل  اآخ����ر  ع�����س��و  ول��ف��ت 

 , النظام  تطبيق  ح��ال  يف  والأم��ن��ي��ة  والجتماعية 

العمل  عن  املتعطلني  انحراف  منع  ذلك  اأمثلة  ومن 

وجل��وئ��ه��م ل��ل��ط��رق غ��ري امل�����س��روع��ة وال�����س��ل��وك��ي��ات 

م�سروع نظام التعطل عن العمل بني حافز ومكافاأة نهاية اخلدمة

النظام يوفر احلد االأدنى من الدخل للعامل فرتة تعطله عن العمل 

ل�سبب خارج عن اإرادته.

تطبيق  يف  بالإ�سراع  الأع�ساء  اأحد  وطالب  ال�سيئة. 

لدعم  �سندوقًا  الدولة  تخ�س�ص  اأن  وراأى  النظام, 

كبرية  �ستكون  الفائدة  اأن  ل�سيما  النظام,  وتطبيق 

واملواطن.  للوطن 

مدى  عن  البحث  يح�سن  اأنه  الأع�ساء  اأحد  وقال 

التاأمني  نظام  على  الب�سرية  املوارد  �سندوق  تاأثري 

تطبيقه.  العمل يف حال  التعطل عن  �سد 

ذك��ره  م��ا  اإىل  الأع�����س��اء  اأح��د  اأ���س��ار  م��ن جانبه 

ال�ستثمار من  لهيئة  الإدارة  ورئي�ص جمل�ص  حمافظ 

نهاية اخلدمة,  النظام �سيحل حمل مكافاأة  اأن هذا 

تلك  من  �سيحرم  املوظف  ك��ان   اإذا  عما  وت�ساءل 

الغرف  راأي  اإىل  التقرير  ي�سر يف  كما مل  املكافاأة؟. 

هذا  اأن  ل�سيما  النظام؟  من  وموقفها  التجارية 

الأعمال.  بقطاع  يتاأثر  �سوف  النظام 

املتعاقدين  ف��ئ��ة  ع��ن  الأع�����س��اء  اأح���د  وت�����س��اءل 

الجتماعية  التاأمينات  ت�سملهم  ل  الذين  ال�سعوديني 

و�سع  اإىل  اللجنة  داع��ي��ا  ؟  بتغطيتها  يحظون  ول 

�سواء يف  اأو�ساعهم  تعالج  النظام   مادة يف م�سروع 

اأو اخلارج؟. الداخل 

تعديل  الأع�����س��اء  اأح���د  ف�سل  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 

الن�ص  اإىل  “الرابعة”  امل���ادة  م��ن   )1( ال��ف��ق��رة 

على  اإلزامية  ب�سورة  النظام  هذا  :” يطبق  التايل 

وراأى  الجتماعية”  التاأمينات  يف  امل�سجلني  جميع 

هذا  �سياق  خ��ارج  لأنها  “اخلام�شة”  امل��ادة  حذف 

املادة  يف  امل�سرتكني  ت�سجيل  يكون  اأن  على  النظام, 

تلقائًيا. ال�سابقة 

تن�ص  ولحظ ع�سو اآخر اأن املادة “التا�سعة” مل 

حتديد  احت�ساب  عليها  يبنى  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ري  على 

يدفع  بحيث  ب)%2(,  ال��ن��ظ��ام  يف  ال���س��رتاك��ات 

وت�ساءل  )1%(؟  وامل�سرتك   ,)%1( العمل  �ساحب 

معا�سات  ل�سرف  كافية  الن�سبة  هذه  كانت  اإذا  عما 

هذه  تخ�سع  اأن  �سرورة  واأك��د  العمل؟  عن  التعطل 

متاأنية. لدرا�سة  املادة 

يف  يوجد  ل  ب��اأن��ه  اآخ��ر  ع�سو  اأ���س��اف  جهته  م��ن 

يوؤخذ  ال��ذي  الأج��ر  حلد  �سقف  “التا�سعة”  امل��ادة 

الجتماعية,  التاأمينات  نظام  ويف  ال�سرتاكات  منه 

ي��وؤخ��ذ عليه هذه  ال��ذي  ل��الأج��ر  الأع��ل��ى  ف��اإن احل��د 

ال�سرتاطات هو )45,000( األف ري�ال, وهذا يعني 

 )%1( �سيدفع  العمل  و�ساحب  العامل  من  كاًل  اأن 

اإىل )45,000(  اأجر امل�سرتك, حتى ولو و�سل  على 

ري�ال, ووفًقا للمادة “الثالثة ع�سرة” فاإن العامل لن 

يف  ري�ال  اآلف  ت�سعة  من  اأكرث  تعوي�ص  على  يح�سل 

من  اأعلى  على  يح�سل  ولن  الأوىل,  الثالثة  ال�سهور 

ال�سهور  يف  ري�ال   )7500( وخم�سمائة  اآلف  �سبعة 

اإىل  ي�سل  الأجر  متو�سط  كان  واإذا  التالية,  الت�سعة 

فاإن  ري�ال,   )15,000( األف  ع�سر  خم�سة  من  اأكرث 

على  احل�سول  دون  ال�سرتاكات  يدفع  لن  العامل 

د. حممد بن عبداهلل اآل ناجي

  وضع مادة في مشروع 
النظام تعالج أوضاع 

المتعاقدين السعوديين 
الذين ال تشملهم التأمينات 

االجتماعية
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عليه  نوع من اجلباية حت�سل  فيه  وهذا  لها,  مقابل 

املوؤ�س�سة من العمال الذين ل يتح�سلون على مقابل 

اإىل  ينتظم  النظام  ه��ذا  اأن  مبعنى  امل��ب��ال��غ,  تلك 

وبعدها  ري�ال,   )15,000( على  امل�سرتك  ح�سول 

رف�ص  واق��رتح  امل�سرتكني,  بني  عدالة  فيه  يوجد  ل 

من  لدرا�سته  اللجنة  اإىل  يعاد  واأن  النظام,  م�سروع 

ومعمقة. �ساملة  واكتوارية  اقت�سادية  درا�سة  جديد 

اأح����د من  اأن����ه ق���د ل ي��ح�����س��ل  اآخ����ر  واأ����س���اف 

التعقيدات  ب�سبب  التعوي�ص  هذا  على  امل�ستحقني 

الواردة يف هذا النظام, ول �سيما املواد “العا�سرة” 

بنيت  التي  ع�سرة”,  ع�سرة” و”ال�سابعة  و”الثانية 

من  للتعوي�ص  امل�ستحق  يف  وال��ري��ب��ة  ال�����س��ك  ع��ل��ى 

لإثبات  تقليدية  بطريقة  عليه  العبء  ورمت  عدمه, 

للتعوي�ص. م�ستحق  اأنه 

تعريف  ال��ل��ج��ن��ة  الأع�����س��اء  اأح���د  ط��ال��ب  بينما 

كيفية  وتو�سيح  اإرادته(  عن  )�سبب خارج  م�سطلح 

�ستكون  من  وعلى  اإلزامية؟  ب�سورة  النظام  تطبيق 

النظام  يف  الإح���الت  ك��رثة  ولح��ظ   , الإل��زام��ي��ة؟ 

يف  التعقيدات  ك��رثة  يف  يت�سبب  ذل��ك  اأن  وراأى   ,

التدريب  الرتكيز على  اأ�سباب  وت�ساءل عن  النظام, 

عن  املتعطل  اأن  رغ��م  ال��ن��ظ��ام  م���واد  م��ن  كثري  يف 

التدريب؟. اإىل  العمل قد ل يحتاج 

حرمان  رب��ط  �سبب  بتحديد  اآخ��ر  ع�سو  وطالب 

كانت  رمب��ا  ان��ه  وق��ال  اململكة؟  مبغادرته  امل�ستفيد 

التقليدية  بالطرق  والتفتي�ص  الرقابة  اإىل  احلاجة 

غري  والع�سرين”  “الرابعة  امل����ادة  يف  ال�����واردة 

�سرورية.

يف  متخ�س�سني  م�����س��ارك��ة  اآخ���ر  ع�سو  واق���رتح 

و�سرورة  امل�سروع.  ه��ذا  اإع��داد  يف  امل��ايل  النظام 

تهدف  وموؤ�س�سات  جلان  قبل  من  النظام  مراجعة 

نظر  وج��ه��ة  م��ن  ي��ب��ن��ى  واأل  ال��ع��ام��ل,  خ��دم��ة  اإىل 

ال�ستثمارية. املوؤ�س�سات 

ب�سكل  �سيغ  النظام  اأن  اإىل  الأع�ساء  اأحد  واأ�سار 

رك��ي��ك, وف��ي��ه ك��ث��ري م��ن ال��ع��ب��ارات ال��ت��ي ت��ع��د من 

اأن  الع�سو  لحظ  كما  لها.  م�سوغ  ل  التي  املزايدة 

هناك كثرًيا من املعوقات يف �سروط منح التعوي�ص, 

 , مطالبًا  لأهدافه,  النظام  حتقيق  دون  حتول  قد 

بقرار  النظام  ه��ذا  تطبيق  لربط  م�سوغ  ل  حيث 

الوزير؟. من  ي�سدر 

النظام  �سمول  اإمكانية  عن  الأع�ساء  اأحد  وت�ساء 

�سعوديات  من  املتزوجني  ال�سعوديني  غري  العاملني 

ال�ستقرار. لهم  ليحقق 

    وضع ضوابط ومعايير لترك العامل للعمل بمحض إرادته

  مشروع النظام مرشح ليكون بدياًل عن )حافز(.. وعن
       مكافأة نهاية الخدمة

  مراجعة النظام من قبل  لجان ومؤسسات تمثل العمال
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احلج  وزارة   - بالأغلبية   - ال�سورى  جمل�ص  طالب 

بالإ�سراع يف و�سع اخلطة الإ�سرتاتيجية ال�ساملة للعمل 

يف ق�سايا احلج والعمرة على مدى اخلم�سة والع�سرين 

عاًما القادمة طبًقا لقرار جمل�ص ال�سورى ذي الرقم 

41/66 والتاريخ 1430/10/8هـ.

كما طالب املجل�ص ال��وزارة باإنه��اء ت���س�لي��م م��واق��ع 

للخدمة  املقدمة  وال�سركات  للموؤ�س����سات  املخيمات 

�سهرين.  عن  يقل  ل  مبا  احلجة  ذي  �سهر  ب��دء  قبل 

ج��اء ذل��ك يف ق��رار اأ���س��دره جمل�ص ال�����س��ورى خالل 

يوم  عقدها  التي  والع�سرين  ال�سابعة  العادية  جل�سته 

املجل�ص  رئي�ص  برئا�سة معايل  1434/7/16ه���  الأحد 

اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  ال�سيخ 

اإىل وجهة نظر جلنة  ا�ستمع املجل�ص  اأن  , بعد  ال�سيخ 

ملحوظات  ب�ساأن  العامة,  واخلدمات  واملياه  الإ�سكان 

الأع�ساء واآرائهم جتاه التقرير ال�سنوي لوزارة احلج 

للعام املايل 1433/1432ه� التي تالها رئي�ص اللجنة 

املهند�ص حممد النقادي. 

اخلدمات  حت�سني  اإىل  احلج  وزارة  املجل�ص  ودع��ا 

حلول  وو�سع  امل�ساعر,  قطار  حمطات  داخ��ل  العامة 

1433ه�,  ت�سغيله يف حج عام  التي واكبت  للم�سكالت 

برنامج  وو�سع  الأخرى,  اجلهات  مع  بالتن�سيق  وذلك 

املوؤ�س�سات  به  تلزم  املخيمات  البيئي داخل  لالإ�سحاح 

وال�سركات املقدمة للخدمة.

واأكد على ما ورد يف البند )ثانًيا( من قرار جمل�ص 

ال�سورى ذي الرقم 59/80 وتاريخ 1428/12/21ه�, 

�سركات  على  واملتابعة  الرقابة  ت�سديد  املت�سمن:« 

اجلهات  مع  والتن�سيق  ال��داخ��ل,  حجاج  وموؤ�س�سات 

النظاميني  غري  احلجاج  ظاهرة  من  للحد  املخت�سة 

واملت�سللني اإىل امل�ساعر وو�سع اآلية للتنفيذ«.

واأو����س���ح امل��ه��ن��د���ص ال��ن��ق��ادي اأن ت��ق��ري��ر ال����وزارة 

ت�سمن ف�����س��اًل ك��ام��اًل ع��ن امل��ع��وق��ات؛ وق���د ج��اءت 

وتنظيمية  وت�سغيلية,  واإداري���ة,  مالية,  اإىل  م�سنفًة 

ق��رارات  املجل�ص  واتخذ  بع�سها  اللجنة  اأوردت  وق��د 

ب�ساأن معاجلتها, كما ت�سمن التقرير ف�ساًل اآخر عن 

التحديات التي ت�سرتك فيها الوزارة مع جهات اأخرى؛ 

ومنها حمدودية م�ساحة م�سعر منى, واختالط حركة 

امل�ساة بحركة املركبات, واحلجاج غري النظاميني.

ال���وزارة  تطبيق  ع��دم  اإىل  اللجنة  رئي�ص  واأ���س��ار 

والتاريخ   41/66 الرقم  ذي  ال�سورى  جمل�ص  لقرار 

1430/10/8ه� فيما يتعلق بو�سع اإ�سرتاتيجية �ساملة 

والع�سرين  والعمرة على مدى اخلم�سة  لق�سايا احلج 

ال�سورى يطالب وزارة احلج باإنهاء ت�سليم مواقع املخيمات ملوؤ�س�سات 

احلجاج قبل بداية ذي احلجة ب�سهرين

املتكاملة  الإدارة  احل�سبان  يف  تاأخذ  القادمة  عاًما 

املوحدة لأعمال احلج والعمرة, وحلوًل لل�سكن والنقل 

ال��وزارة  مندوبي  اأن  اللجنة  واأو�سحت  واخل��دم��ات, 

ال��وزارة  اأن  التقرير  مع  املرفقة  اإجاباتهم  يف  بينوا 

بداأت بتنفيذ هذا الأمر بالتن�سيق مع اجلهات التي لها 

عالقة باأعمال احلج.

اإن  النقادي  قال  النظاميني  غري  احلجاج  وب�ساأن 

اأما  اخلام�سة,  اجلديدة  بتو�سيتها  عاجلته  اللجنة 

ملحوظات الأع�ساء على قطار امل�ساعر فقد عاجلتها 

اللجنة بتو�سيتها الثالثة.

وحول زيادة الطاقة ال�ستيعابية مل�سعر منى والتو�سع 

بدًل من اخليام؛  �سفوح اجلبال  بالبناء على  الراأ�سي 

اإ�سافية  تو�سية  تقدمي  �سبق  اأنه  اللجنة  رئي�ص  اأو�سح 

حول هذا املو�سوع يف الدورة املا�سية وقد بينت اللجنة 

لزيادة  لعدد من احللول  باأن هناك درا�سات مف�سلة 

ناق�ص  ذل��ك  بعد   . منى  مل�سعر  ال�ستيعابية  الطاقة 

تو�سية  بو�سفها  للجنة  اخلام�سة  التو�سية  املجل�ص 

جديدة مل تكن �سمن التو�سيات التي ناق�سها املجل�ص 

خالل مناق�سته للتقرير , ون�ست على التاأكيد على ما 

ذي  ال�سورى  جمل�ص  ق��رار  من  )ثانًيا(  البند  يف  ورد 

املت�سمن:«  1428/12/21ه����,  وتاريخ   59/80 الرقم 

وموؤ�س�سات  �سركات  على  واملتابعة  الرقابة  ت�سديد 

حجاج الداخل, والتن�سيق مع اجلهات املخت�سة للحد 

اإىل  واملت�سللني  النظاميني  غري  احلجاج  ظاهرة  من 

امل�ساعر وو�سع اآلية للتنفيذ«.

اتخاذها  مت  التي  الآليات  اإىل  الأع�ساء  اأحد  واأ�سار 

1428ه���,  عام  منذ  التو�سية  من  الثاين  اجلزء  لتنفيذ 

و«احلج  ت�سريح«,  بدون  »ل حج  بداأ يف حمالت:  حيث 

املركبات  منع  قرار  ثم �سدر  و�سلوك ح�ساري«؛  عبادة 

لئحة  �سدرت  ثم  راك��ًب��ا,   )25( عن  �سعتها  تقل  التي 

العام  الغرامات على تلك املركبات, و�سوف يطلق هذا 

املخالفني.  واحلجاج  الأ�سخا�ص  على  الغرامات  لئحة 

التو�سية  من  الثاين  اجلزء  �سوغ  اإع��ادة  منا�سبة  وراأى 

بحذف عبارة :«وو�سع اآلية للتنفيذ«.

وراأى اأحد الأع�ساء اأن هذه التو�سية ل تخ�ص وزارة 

احلج, بل تخ�ص جهات اأخرى؛ مثل وزارة الداخلية اأو 

اللجنة العليا للحج. 

ثم اأتاح رئي�ص املجل�ص املجال لرئي�ص اللجنة املهند�ص 

ب�ساأن  اللجنة  نظر  وج��ه��ة  لتو�سيح  ال��ن��ق��ادي  حممد 

التو�سية  ب��اأن  فاأو�سح  واآرائ��ه��م,  الأع�ساء  ملحوظات 

جاءت ا�ستجابة ملداخالت اأع�ساء املجل�ص, اأما ب�ساأن ما 

اأ�سري اإليه حول و�سع الآلية, فهناك اآليات ل زالت حتت 

الدرا�سة ومل تنته, وبالن�سبة لتوجيه هذه التو�سية لوزارة 

احلج, فتو�سح اللجنة اأنها ذكرت يف التو�سية عبارة :« 

التن�سيق مع اجلهات املخت�سة«, فاخت�سا�ص وزارة احلج 

اإثر ذلك  التن�سيق مع اجلهات املخت�سة.  ومهمتها هي 

�سوت املجل�ص  - بالأغلبية -  باملوافقة على التو�سية.

املهند�ض/ حممد النقادي

   مطالبة وزارة الحج بوضع 
خطة إستراتيجية شاملة للـ 

25 عامًا المقبلة

   تحسين الخدمات داخل 
محطات قطار المشاعر 
ووضع حلول لمشاكله 

التشغيلية

   الحد من ظاهرة الحجاج 
غير النظاميين والمتسللين 

إلى المشاعر المقدسة.
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املجل�ص, كما ورد يف املادة »الثالثة« واملادة »احلادية 

والع�سرون«. 

»الرابعة  الفقرة  �سوغ  تعديل  اآخ��ر  ع�سو  وراأى 

لكي  املنا�سبة؛  بالطريقة  »الثالثة«  املادة  من  ع�سرة« 

الفقرات  بقية  على  توؤثر  ول  ال�سحي  اجلانب  ت�سمل 

باجلانب  خمت�سة  ت��ك��ون  بحيث  تطبيقها,  اأث��ن��اء 

املنا�سب  غري  من  باأنه  اآخر  ع�سو  ووا�سل  ال�سحي. 

من  ال��رغ��م  على  ع�����س��رة«,  »ال�سابعة  امل���ادة  ح��ذف 

اأن  بني  فرق  هناك  لأن  حذفها,  على  اللجنة  موافقة 

و�سحية  اجتماعية  برعاية  التمتع  حق  الدولة  تكفل 

تقدم هذه اخلدمات عن طريق  اأن  وبني  ونف�سية..., 

بيان  اململكة, دون  اأنحاء  اجلهات املخت�سة يف جميع 

ودون  اأو خا�سة,  اجلهات حكومية  كانت هذه  اإذا  ما 

كما  الأم���ر,  ل��ه��ذا  املالية  بالتغطية  ي��ق��وم  م��ن  ب��ي��ان 

لحظ اأن م�سروع النظام �ساوى بني الطفل ال�سحيح 

امل�ساء اإليه وبني الطفل املري�ص امل�ساء اإليه وهذا غري 

حماية  ل�سمان  املادة  هذه  بقاء  يح�سن  لذا  منا�سب. 

اأطفالنا وتقدمي الرعاية املجانية الالزمة لهذه الفئة.

مل  لأن���ه  النظام  م�سروع  الأع�����س��اء  اأح���د  وانتقد 

يعالج ظاهرة خطف الأطفال وهروبهم, ل�سيما اأنها 

ظاهرة انت�سرت, وراأى اأن ي�سار اإليها, كما يح�سن اأن 

واأخرى  اأمنية  اإدارتني  بوا�سطة  النظام  تطبيق  يكون 

اجتماعية م�ستقلة. 

العادية  جل�سته  خ��الل  ال�����س��ورى  جمل�ص  ا�ستمع 

ــــ  1434/7/24ه الثنني  ي��وم  عقدها  التي  الثالثني 

عبد  الدكتور  ال�سيخ  املجل�ص  رئي�ص  معايل  برئا�سة 

اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ اإىل تقرير جلنة 

تعدي  ب�ساأن  وال�سباب,  والأ�سرة  الجتماعية  ال�سوؤون 

اإىل  املعاد  الطفل  حماية  نظام  م�سروع  م��واد  بع�ص 

املجل�ص لدرا�سته عماًل باملادة »17« من نظام جمل�ص 

ال�سورى , تاله رئي�ص اللجنة الدكتور خالد العواد.

بني  التباين  م��دى  مناق�سة  يف  الأع�ساء  �سرع  ثم 

مواد  بع�ص  ب�ساأن  ال��وزراء  وجمل�ص  ال�سورى  جمل�ص 

م�سروع النظام, حيث لحظ اأحد الأع�ساء اأن اإ�سافة 

»الثالثة«  املادة  »الرابعة ع�سرة« من  للفقرة  احلكومة 

جميع  تلغي  ال�سياغة  ناحية  من  لأنها  منا�سب,  غري 

الفقرات ال�سابقة لها, كما اأن ن�سها عام غري حمدد, 

عن  امل�سئولني  التنفيذيني  للموظفني  ي�سمح  وبالتايل 

تنفيذ هذا النظام اأن يف�سروا هذا الن�ص كما يرون. 

من  املقرتحة  الفقرة  ه��ذه  ح��ذف  الأج���در  م��ن  ل��ذا, 

املجل�ص,  اأقره  الذي  ال�سابق  للن�ص  والعودة  احلكومة 

امل��ادة  عجز  يف  ال���واردة  الإ���س��اف��ة  اأن  لح��ظ  كذلك 

عن  عبارة  لأنها  مالئمة؛  غري  والع�سرون«  »احلادية 

لإ�سكاليات ق�سائية متعددة  املجال  �سيفتح  ن�ص عام 

لذلك  و�سناعي,  اقت�سادي  ن�ساط  ُيعد  واأنه  ل�سيما 

جمل�ص  عن  ال�سادر  ال�سابق  للن�ص  العودة  ُيح�سن 

ال�سورى, لأنه ن�ص من�سبط.

يف  النظام  م�سروع  اأن  اآخر  ع�سو  راأى  جانبه  من 

بديلة  جديد  مادة  اإ�سافة  اإىل  يحتاج  احلايل  و�سعه 

على  موؤكدة  املحذوفة,  ع�سرة«  »ال�سابعة  امل��ادة  عن 

من  اخلا�سة  بالفئات  الأه��م��ي��ة  م��ن  امل��زي��د  اإع��ط��اء 

املعوقني واملوهوبني, ل�سيما اأن الأطفال ذوي الإعاقة 

لأن  والإه��م��ال؛  لالإ�ساءة  عر�سة  الأط��ف��ال  اأك��رث  هم 

كثرًيا من هذه الفئات ل حتمي نف�سها.

»الأوىل«  املادة  �سياغة  اأن  الأع�ساء  اأحد  راأى  كما 

واأن  خا�سة  اأن�سب,  املجل�ص  من  املقدم  امل�سروع  يف 

التعديل املقرتح يوحي للقارئ اأن هذه املادة توؤكد ما 

والتفاقيات  والأنظمة,  الإ�سالمية,  ال�سريعة  قررته 

لي�ست  التي  الدولية فقط, ويرد على تلك التفاقيات 

اململكة طرًفا فيها, بينما العبارة املقرتحة يف م�سروع 

اململكة  اإليها  ان�سمت  التي  التفاقيات  ت�سمل  املجل�ص 

تربر  مل  اللجنة  اأن  لحظ  كما  اإليها.  تنظم  مل  والتي 

الوزراء,  م�سروع جمل�ص  ورد يف  فيما  اأخذها  اأ�سباب 

من  ورد  ملا  تاأييدها  وع��دم  امل��واد  لبع�ص  تعديلها  اأو 

م�سروع نظام حماية الطفل.. من امل�سوؤول عن تطبيقه؟!.
ع�سو يقرتح: اإحداث اإدارتني ) اأمنية واأخرى اجتماعية م�ستقلة ( لتطبيقه

  يجب أن ينص النظام على 
االهتمام بذوي االحتياجات 

الخاصة فهم األكثر عرضة 
لإلساءة واإلهمال.

  مشروع النظام ساوى 
بين الطفل الصحيح والطفل 

المريض في اإلساءة إليهما. 

  مشروع النظام لم يعالج 
ظاهرة خطف األطفال 

وهروبهم.
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زيادة ال�سفافية ميكن املجل�ض من االإ�سهام يف حت�سني اأداء االأجهزة احلكومية واالرتقاء بجودتها

جمل�ض ال�سورى يناق�ض مقرتح تعديل قواعد اإعداد التقارير 

احلكومية ال�سنوية

ال��راب��ع��ة  جل�سته  خ���الل  ال�����س��ورى  جم��ل�����ص  ن��اق�����ص 

1434/7/3هـــــ  الث��ن��ني  ي��وم  عقدها  التي  والع�سرين 

ب��رئ��ا���س��ة م��ع��ايل م�����س��اع��د رئ��ي�����ص امل��ج��ل�����ص ال��دك��ت��ور 

اإع��داد  ق��واع��د  تعديل  مقرتح  احلمد  معتاد  ب��ن  فهاد 

مبا  العامة  واملوؤ�س�سات  ل��ل��وزارات  ال�سنوية  التقارير 

واملقدم  الأخرى,  احلكومية  والأجهزة  اجلامعات  فيها 

جمل�ص  نظام  من  والع�سرين«  »الثالثة  امل��ادة  مبوجب 

ال�سورى تاله رئي�ص اللجنة الدكتور/ حممد بن عبداهلل 

اآل ناجي.

واأكد معايل م�ساعد رئي�ص جمل�ص ال�سورى يف م�ستهل 

واملوارد  الإدارة  جلنة  تقرير  �سوء  يف  املقرتح  مناق�سة 

الب�سرية الذي تاله رئي�ص اللجنة الدكتور حممد اآل ناجي 

اأهمية املو�سوع وانعكا�ساته الإيجابية على اأداء جمل�ص 

. بها  ي�سطلع  التي  الرقابية  مبهامه  وارتقاًء   ال�سورى 

تعد  ال��ت��ع��دي��الت  ه��ذه  اأن  اإىل  النظر  معاليه  ول��ف��ت 

اإ�سافات يف حمتوى  عدة  على  ي�ستمل  تعدياًل جوهريًا 

فيها  وال�سمول  والو�سوح  ال�سفافية  وزي��ادة   , التقارير 

ميكن  مما  اخت�سا�سه  ح�سب  كل  حكومي  جهاز  لكل 

املجل�ص من الإ�سهام يف حت�سني اأداء الأجهزة احلكومية 

 - الأم���ر  ولة  لتطلعات  حتقيقًا  بجودتها  والرت��ق��اء 

. الأجهزة  املواطن من تلك  يوؤمله   حفظهم اهلل - وما 

الأداء  تقارير  و�سول  ت�سمن  تعديالت  املقرتح  وح��دد 

ت�سف  تقارير  �سكل  على  ال�����س��ورى  ملجل�ص  ال�سنوي 

ال�سكل  عن  بعيدًا   , ومعوقاته  الأداء  ج��ودة  وت�سنف 

احلالية  احلكومية  ال�سنوية  التقارير  لإع��داد  احل��ايل 

والتي تعتمد على الأ�سلوب الو�سفي .

التقارير  اأن  الوا�سح  من  اأن��ه  الأع�ساء  اأح��د  وق��ال 

مهمات  ولي�ست  الإجن��از  ثقافة  عليها  يغلب  احلكومية 

يحتاج  فهو  التقرير  لهذا  العام  املنطلق  اأما  وواجبات, 

على  التعديل  ين�ص  مل  كما  اللجنة,  من  مراجعة  اإىل 

ليكون  ال�سورى  ملجل�ص  التقرير  باإي�سال  متعلقة  مادة 

ال�سنوي  احلكومي  التقرير  لإع���داد  اأ�سا�سًيا  مرجًعا 

لي�سل ما بعده, واأن يكون هذا التقرير تقريًرا حما�سبًيا 

ولي�ص تقرير اإجناز.

واأ�ساف ع�سو اآخر اأن هناك العديد من العموميات 

اأن  ولحظ  املناق�سة,  جودة  �سي�سعف  وهذا  امل��واد,  يف 

التخ�سي�ص  فيها  يجب  التي  اأجزائه  يف  يعمم  النظام 

والعك�ص �سحيح.

جلنة  ت�سكيل  املنا�سب  من  اأنه  الأع�ساء  اأحد  وراأى 

خا�سة لو�سع معايري وا�سحة حتى يكون التقرير معرًبا 

تعديل  يح�سن  كما  واملجتمع.  القيادة  طموحات  عن 

ن�ص العبارة الواردة يف الأهداف الإ�سرتاتيجية, بحيث 

�سمنها  من  ويدخل  ال�سنوية”  اخلطة  “تقدمي  تكون: 

التوجهات الإ�سرتاتيجية.

وزاد اآخر باأنه ل حاجة للت�سنيف والدقة يف الفقرة 

فهذا  للجهاز؛  الراهن  بالو�سع  املتعلقة  “اخلام�شة” 
ت�سنيف فني قابل للتغري, ومن جانب اآخر جند مثاًل يف 

اأعمال اجلهاز  ملحوظات هيئة الرقابة والتحقيق على 

ردود اجلهاز عليها؛ واأنه من املنا�سب التو�سع يف ذلك.

بع�ص  اإىل  ي��ح��ت��اج  امل��ق��رتح  اأن  اآخ���ر  ع�سو  وق���ال 

يتعلق  مما  القواعد  خلت  فقد  م��واده؛  يف  التعديالت 

التحديات  وتعد  وال�سعوبات,  واملعوقات  بالتحديات 

على  للتعرف  جم��اًل  تقريرها  يف  اجلهة  تدرجها  التي 

ميكن  والتي  الب�سرية  اأو  الإداري���ة  اأو  املالية  املعوقات 

للمجل�ص درا�ستها.

بني  التفريق  اإىل  الأع�ساء  اأحد  نبه  اآخر  من جانب 

اجلهات احلكومية بح�سب طبيعة اخلدمة التي تقدمها 

يتم حتديد  املثال  �سبيل  به, فعلى  تقوم  الذي  الدور  اأو 

متطلبات خا�سة بالأجهزة الرقابية تختلف عن تقارير 

ال�سحة,  مثل  اخلدمية؛  ال��وزارات  اأن  كما  ال��وزارات, 

دورها  واأخرى  مبا�سرة؛  باملواطن  عالقة  لها  والتعليم 

يتعلق باخلطط امل�ستقبلية للتنمية؛ مثل وزارة البرتول, 

ووزارة القت�ساد والتخطيط وغريها. 

وراأى اأحد الأع�ساء ا�ستبدال عبارة “وفق موؤ�سرات 

اأدخلتها  التي  عاملًيا”  عليها  املتعارف  الأداء  قيا�ص 

“مب�ستوى الجناز  اللجنة على املادة “الثالثة” بعبارة: 

وفق اخلطة الزمنية والعتمادات املالية املخ�س�سة”, 

التقرير  عام  يف  الأداء  م�ستويات  مقارنة  وبخ�سو�ص 

امل���ادة  يف  وردت  ال��ت��ي  ال�����س��اب��ق  ال��ع��ام  يف  مبثيالتها 

وا�ستخدام  الو�سفي  “اخلام�شة” فاإنها تغطي اجلانب 
موؤ�سرات الأداء.

اآخر تداخل يف املعاين بني ما ورد يف  ولحظ ع�سو 

“الثامنة” فيما يتعلق مبقارنة  “اخلام�شة” و  املادتني 

الإجنازات مبا حتقق يف العام املايل ال�سابق, كما لحظ 

تداخل بني املادتني “الثالثة” و”ال�ساد�سة” فيما يتعلق 

باملوارد الب�سرية.

احلكومية  واملوؤ�س�سات  الوزارات  لدى  ما  اإىل  واأ�سار 

تنفيذها  يتوقف  املدى  طويلة  اإ�سرتاتيجية  خطط  من 

وتداخل  املالية  العتمادات  منهال  عوامل؛  عدة  على 

تلك اخلطط مع قطاعات وجهات اأخرى, وغريها من 

هذا  اإ�سافة  املفيد  من  يكون  ل  قد  وبالتايل  املعوقات؛ 

البند اإىل مكونات التقرير.

ولحظ اأحد الأع�ساء اأن جدول املقارنة مل ُي�سر اإىل 

امل�سوؤولة  العامة وهي اجلهة  املراقبة  ديوان  ملحوظات 

عن الأمور املالية, ومل ُي�سر اإىل ملحوظات هيئة مكافحة 

الأع�ساء  اأح��د  وحتفظ  عليها.  اجلهاز  وردود  الف�ساد 

وا�سع.  وتداوله على نطاق  ال�سنوي  التقرير  توزيع  على 

الرقابية,  اجلهات  ومقرتحات  ملحوظات  وت�سمينه 

وقد  املجتمع  فهم  �سوء  اإىل  ي��وؤدي  قد  باأنه  ذلك  وب��رر 

ت�سمن  اجل��دول  اأن  كما  الإع��الم��ي��ة.  ل��الإث��ارة  ُي�ستغل 

الروؤية  اإ�سافة  للجهاز-  الراهن  الو�سع  يخ�ص  -فيما 

والر�سالة والقيم املوؤ�س�سية للجهاز وهي اإ�سافة ل داعي 

على  تلك اجلهات  مواقع  على  اإنها موجودة  لها؛ حيث 

تكرارها  من  فائدة  هناك  ولي�ست  العنكبوتية,  ال�سبكة 

غري  التقارير  اأن  املعلوم  من  التقرير.وتابع  يف  �سنوًيا 

املكتملة يف معلوماتها توؤدي اإىل تو�سيات وقرارات غري 

     ما الفائدة من مقترحات 
ال تجد طريقها إلى النور.

     التقارير الحكومية يغلب 
عليها ثقافة اإلنجاز.

معايل الدكتور فهاد احلمد
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     التقارير غير المكتملة 
في معلوماتها تؤدي إلى 

توصيات وقرارات غير سليمه.

     إحداث برامج تعليمية 
تختص بإدارة األداء 

االستراتيجي وكيفية األداء

     إنشاء إدارات في األجهزة 
الحكومية تكون مهماتها 
بناء وتطوير مؤشرات األداء 

الرئيسة

     قياس أداء الجهة 
الحكومية بما تقدمه 

للمجتمع على أرض الواقع 
وليس على الورق.

الدوائر احلكومية  املهم جتاوب  فاإنه من  لذا,  �سليمه. 

مع امل�سروع.

املركز  قوائم  اإع��داد  �سنة  ب��اأن  الأع�ساء  اأح��د  واأك��د 

لوحظ على احل�سابات  فقد  اأ�سا�سي,  املايل مو�سوعها 

تعديل  اإىل  واحل��اج��ة  التاريخي,  ال��ت��ق��ادم  اخلتامية 

تتجاوز  ل  حالية  تقارير  توفر  على  العمل  مع  نظامي 

العام اأو العامني للم�سادقة عليها.

واأ�سار اأحد الأع�ساء اإىل اأن اللجنة مل تتطرق ملركز 

جمل�ص  اأق��ره  ال��ذي  احلكومية  لالأجهزة  الأداء  قيا�ص 

اأداء الأجهزة احلكومية  الوزراء, فاملركز يتوىل قيا�ص 

اإنتاجها  تعك�ص  �سنوية  اأداء  م��وؤ���س��رات  وا���س��ت��خ��راج 

واأداءها, كما مل ت�سر اإىل تو�سيات ندوة قيا�ص الأداء يف 

الأجهزة احلكومية التي اأقيمت مبعهد الإدارة, اإ�سافة 

اإىل ما تو�سلت له اللجنة التي �سبق واأن �سكلت من عدة 

جهات لو�سع اخلطوط العري�سة للقيا�ص.

واقرتح ع�سو اآخر اأن ُت�سمن اللجنة يف هذه القواعد 

والإنتاجية  وال��ك��ف��اءة,  كالفاعلية,  رئي�سة  م��وؤ���س��رات 

لحًقا  ن�سطر  ل  حتى  احلكومية  الأجهزة  اأداء  تعك�ص 

واقعية  موؤ�سرات  بتحديد  تتعلق  ق��رارات  ل�ست�سدار 

ومنطقية لقيا�ص اأداء كل جهاز على حده وتبني اللب�ص 

مبفهوم تلك املوؤ�سرات, فمثاًل زيادة عدد املتدربني �سنة 

العتماد  ولكنه ل ميكن  كمًيا,  معياًرا  يعد  الأخرى  تلو 

عليه بدون املعيار الكيفي لكي يعك�ص جودة اجلهاز.

ميكن  خطوات  هناك  اأن  اإىل  الأع�ساء  اأحد  واأ�سار 

الأخذ بها لتحقيق جناح موؤ�سرات قيا�ص الأداء الرئي�سة 

تو�سيات  اللجنة  ت�سع  اأن  واق��رتح  العمل,  هذا  ت�سبق 

تتعلق با�ستحداث برامج باجلامعات ويف برنامج خادم 

احلرمني ال�سريفني لالبتعاث اخلارجي تخت�ص باإدارة 

اإدارات  واإن�ساء  الأداء.  وكيفية  الإ�سرتاتيجي  الأداء 

وتطوير  بناء  مهماتها  تكون  احلكومية  الأج��ه��زة  يف 

موؤ�سرات الأداء الرئي�سة, ويتم تزويدها بالكفاءات يف 

هذا املجال, واأن تعمل الأجهزة بو�سع موؤ�سرات قيا�ص 

اأداء ترتكز على الفاعلية والكفاءة والإنتاجية, وميكنها 

و�سع  يف  ت�ساعدها  خ��ربة  بيوت  مع  التعاقد  ذل��ك  يف 

والهتمام  قيا�سها,  وكيفية  العلمية  الأداء  موؤ�سرات 

بناء  على  احلكومية  الأجهزة  من�سوبي  تدريب  مببداأ 

اأداء  حت�سني  على  تركز  التي  الأداء  موؤ�سرات  وقيا�ص 

اجلهاز احلكومي.

اأداء اجلهة احلكومية  قيا�ص  املهم  : من  اآخر  وتابع 

مبا تقدمه للمجتمع فامل�سروعات املنفذة هي الإجنازات 

موؤكدا  عقودها.  توقيع  يتم  التي  امل�سروعات  ولي�ست 

اأهمية حتديد الأ�سياء حتى تكون مفهومة, وخا�سة يف 

م�ساألة املراقبة. وراأى اأن تكون التقارير ن�سف �سنوية.

ثم اأو�سح معايل رئي�ص اجلل�سة اأن التعديل هو تعديل 

تتعلق  اأنها  يبدو  امل��داخ��الت  بع�ص  لكن  ق��واع��د,  على 

اإىل  تاأتي  ال�سنوية  فالتقارير  ال��وزراء,  جمل�ص  بنظام 

“التا�سعة والع�سرين”  جمل�ص ال�سورى بناًء على املادة 

مدة  وتغيري  �سنوية,  وه��ي  ال���وزراء  جمل�ص  نظام  من 

يف  القواعد  تعديل  قبل  النظام  تعديل  يتطلب  التقرير 

هذا املجال.

مقرتحني  على  التعديل  اأن  الأع�ساء  اأح��د  ولح��ظ 

ولي�ص على جميع القواعد. ومل تقدم درا�سة ذات دللة 

واإمنا  دللة؛  ي�سيف  ل  املقارنة  وجدول  املو�سوع,  على 

التقرير  اأجله  من  اأع��د  ال��ذي  العر�ص  يف  موجود  هو 

“التا�سعة والع�سرين” من نظام  وهو موجود يف املادة 

جمل�ص الوزراء.

“العا�سرة” تن�سجم مع الأنظمة  اأن الفقرة  واأو�سح 

ول تتعار�ص معها.

اأن التقرير يتكون من �سقني,  واأ�سار ع�سو اآخر اإىل 

اأحدهما: عن القواعد, والآخر: عن الت�سور التف�سيلي, 

ومعظم ما ورد يف القواعد موجود ومف�سل من الت�سور 

اللجنة  اأوردتها  التي  امللحوظات  فمعظم  التف�سيلي؛ 

موجودة يف الت�سور التف�سيلي؛ ودعا اللجنة اإىل درا�سة 

هذه القواعد يف ظل النماذج التي �سدرت اأ�سا�ًسا باأمٍر 

.
ٍ
�سام

وت�ساءل ع�سو اآخر عن دور املجل�ص هل هو دور رقابي 

ثري كثرًيا اأن كل 
ُ
اأم رقابي ت�سريعي؟ اأم ا�ست�ساري؟ فقد اأ

الآراء التي تخرج من املجل�ص حول تقارير الوزارات ل 

قيمة لها ول فائدة منها. واأن بع�ص الوزارات ا�ستطاعت 

وت�ساءل عن  ال�سورى.  قرارات جمل�ص  على  تتحايل  اأن 

الفائدة من مناق�سة تقارير الوزارات, واإ�سدار قرارات 

ل جتد طريقها اإىل النور؟.
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ال��ع��ادي��ة  جل�سته  خ���الل  ال�����س��ورى  جم��ل�����ص  ق���رر 

اخل��ام�����س��ة وال��ع�����س��ري��ن ال��ت��ي ع��ق��دت ي���وم الأح���د 

ال�سيخ  املجل�ص  رئي�ص  معايل  برئا�سة  1434/7/9ه��� 

ال�سيخ,  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 

نظام  م�سروع  مقرتح  لدرا�سة  خا�سة  جلنة  ت�سكيل 

املق�دم  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الأحياء  مراكز 

ال�����س��ورى,  جمل�ص  ن��ظ��ام  م��ن   »23« امل���ادة  مب��وج��ب 

وذلك بعد اأن �سوت بعدم املوافقة على تو�سية جلنة 

ال�سوؤون الجتماعية والأ�سرة وال�سباب بعدم منا�سبة 

ال�ستمرار يف درا�سة م�سروع النظام.

�سوء  يف  النظام  م�سروع  مقرتح  املجل�ص  وناق�ص 

وال�سباب,  والأ�سرة  الجتماعية  ال�سوؤون  تقرير جلنة 

بن  خالد  الدكتور/  املجل�ص  نظام  من  املقرتح  ب�ساأن 

العواد. اإبراهيم 

وراأى اأحد الأع�ساء اأن التنمية الثقافية لها دور يف 

ت�سكيل الهياكل املوؤ�س�ّسية يف املجتمع وبناء الوعي لدى 

الإن�سان, وملراكز الأحياء دور كبري يف بث روح العمل 

الجتماعي التطوعي الذي �سار �سرورة اجتماعية ل 

غنى ملجتمعاتنا عنها, فلمراكز الأحياء دور كبري يف 

اأنها  كما  للوطن,  والولء  بالنتماء  الإح�سا�ص  تنمية 

اجلوانب  يف  ل�سيما  والبتكار,  املبادرة  روح  �ستنمي 

على  الطالع  باللجنة  يح�سن  لذا  والتقنية.  العملية 

كما  امل�سابهة,  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  ولوائح  اأنظمة 

الثقافة والإعالم دور يف نقل  لوزارة  اأن يكون  ينبغي 

الأح��ي��اء,  اإىل  والفكرية  الثقافية  الفعاليات  بع�ص 

نظام  م�سروع  درا���س��ة  يف  ال���س��ت��م��رار  اإىل  اإ���س��اف��ة 

مراكز الأحياء واإحالته اإىل جلنة خا�سة.

ت�سري  التي  القواعد  اأن  اإىل  اآخر  اأ�سار ع�سو  فيما 

عدم  حكم  يف  فهي  الآن,  حتى  تقر  مل  اللجنة  اإليها 

النافذ كما اأنها قواعد تنظم املوجود حالًيا, واملوجود 

بداأت  اجتماعية  تنمية  مراكز  لأنها  ج��ًدا,  متوا�سع 

لتطوير  النظام  وه��ذا  الثمانينيات,  يف  اململكة  بها 

�سالت  ت�سم  اأحياء  مراكز  تو�سع  بحيث  املوجود, 

جلميع اأنواع الن�ساطات لل�سباب, وهذه لن تقوم على 

جهود اأهلية واإمنا لبد من تدخل الدولة يف ذلك.

من   )%65-60( ميثل  ال�سباب  ب��اأن  اآخ��ر  وت��اب��ع 

ال�سباب قوة اململكة وح�سنها القومي

اإدراكًا منه الأهمية وجود اأماكن لل�سباب الحتوائهم وتفريغ طاقاتهم

جمل�ض ال�سورى يقرر امل�سي يف درا�سة مقرتح م�سروع نظام مراكز 

االأحياء وي�سكل له جلنة خا�سة 

ولتفريغ  لحتوائهم  مكان  لديهم  ولي�ص  املواطنني, 

ذلك,  ت��وؤدي  ل  حالًيا  املوجودة  واملراكز  طاقاتهم, 

لأنها �سكنية و�سغرية, لذا, فاإن هذا النظام �سي�سند 

هذه املراكز ويدعمها.

هذه  على  الإ���س��راف  جهة  توحيد  اإن  اآخ��ر  وق��ال 

ونحن  املدين,  املجتمع  عمل  �سميم  من  يعد  املراكز 

اقت�سادًيا  الأح��ي��اء  مب�ستوى  للنهو�ص  بحاجتها 

حلل  امل�����س��ارك��ة  قيم  وتعظيم  و�سحًيا  واجتماعًيا 

ال�سعبية  امل�ساركة  مبداأ  وتعميق  املجتمع,  م�سكالت 

الدولة  مع  الت�ساركي  بدوره  للقيام  املواطن  بتاأهيل 

يف �سناعة القرار التنموي بجميع اأبعاده وعليه فهذا 

منا�سب. النظام 

واأ�سار اأحد الأع�ساء ما ت�سمنه تقرير اللجنة من 

اأن املندوبني يرون اأن القواعد املوحدة ملراكز الأحياء 

والتي �سدر بها الأمر ال�سامي اأكرث �سال�سة ومرونة, 

واأن الغاية املن�سودة يف املقرتح املقدم مل تعد قائمة, 

واإن�ساء  لعمل  واإعاقة  تكبياًل  املقرتح  يف  اأن  يرون  بل 

للجنة  ال�سابقة  التو�سية  ف��اإن  ولذلك  املراكز,  تلك 

ل  املجل�ص  ب��اأن  يقول  مل��ن  بيان  امل��الءم��ة  مرحلة  يف 

ياأخذ بامل�سروعات املقرتحة من خالل املادة »الثالثة 

يحظى  قد  املقرتح  امل�سروع  اأن  بدليل  والع�سرين«, 

باملالءمة عندما عر�ص يف املرحلة ال�سابقة ومل يكن 

للجنة اأو املجل�ص موقف م�سبق لأجل اأهمية املو�سوع, 

كما اأن يف التو�سية اجلديدة التي اتخذتها اللجنة يف 

هذه املرحلة بياًنا باأن املجل�ص ل ينفرد باآرائه وياأخذ 

براأي املخت�سني العاملني يف امليدان الذين يرف�سون 

هذا املقرتح؛ لأنه يحمل يف طياته مركزية �سارخة؛ 

ل�سيما اأنه يقوم على املجل�ص الأعلى ملراكز الأحياء, 

ويفرت�ص اأن يكون برئا�سة ويل العهد وع�سرة وزراء, 

كما اأن املراكز الآن قائمة وعملها يحتاج اإىل توحيد 

فقط, ولذلك جاءت القواعد املوحدة للمراكز, وهذا 

ما اأخذت به اللجنة.

اأح���د الأع�����س��اء م��ن خ��الل راأي  ق��ال  م��ن جهته 

امل��ج��ل�����ص يف ال����دورة ال�����س��اب��ق��ة م��ن اأه��م��ي��ة وج��ود 

اأداء دورها,  مراكز الأحياء, ولو�سعها املتوا�سع يف 

وللقناعة بتفعيل هذا الدور الكبري للمراكز اأوجدت 

القواعد املنظمة, لكن وجود هذا النظام ل يلزم اأن 

عليه  تعدل  باأن  مانع  ول  املقدم  املقرتح  وفق  يكون 

تقر  باأن  اللجنة  تلزم  ول  منا�سبًا,  تراه  ما  اللجنة 

باأن فيه  النظام بحيث نربر  ما ل تراه من مواد يف 

لذا,  يعدل.  النظام  يف  ال��وارد  فالإ�سكال  تعقيًدا, 

النظام  فقرات  تدر�ص  واأن  النظام,  اإق��رار  يح�سن 

فقرات  مبقت�سى  ل  الغالبة  امل�سلحة  مبقت�سى 

جلنة  اإىل  النظام  ي��ح��ال  اأن  اأو  امل��ق��رتح,  النظام 

هذه  دور  لتفعيل  ���س��روري  النظام  فهذا  خا�سة, 

وتكثريها. املراكز 

وراأى ع�سو اآخر الأخذ باملقرتح, ل�سيما اأنه مهم 

التنمية  و�سائل  من  و�سيلة  ويعد  املرحلة,  ه��ذه  يف 

الجتماعية واإيجاد روابط بني �سكان احلي, كما اأن 

لها تاأثرًيا اأمنًيا بحيث ت�ساعد يف اإ�سعاف اأي تاأثري 

للجرمية, ويح�سن اأن يكون ت�سكيل املجل�ص الوارد يف 

اأب�سط من ذلك, بحيث يتكون من مندوبني  املقرتح 

من وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية, ووزارة ال�سوؤون 

العامة. الجتماعية, وثالثة من ال�سخ�سيات 

د. خالد بن اإبراهيم العواد
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     لمراكز األحياء دور كبير 
في تنمية اإلحساس باالنتماء 

والوالء للوطن
و بث روح العمل االجتماعي 

التطوعي.

     ينبغي أن يكون لوزارة 
الثقافة واإلعالم دور في نقل 

بعض الفعاليات الثقافية 
والفكرية إلى األحياء.

     مراكز األحياء وسيلة من 
وسائل التنمية االجتماعية 

وإيجاد روابط بين سكان 
الحي.

�سياغة  ناحية  من  عليه  الأع�ساء  اأح��د  وحتفظ 

امل��ق��رتح وم������واده, م���وؤك���دًا ح��اج��ت��ه  اإىل درا���س��ة 

تقييًدا  اأقل  يكون  بحيث  �سوغه,  واإعادة  م�ستفي�سة 

فيما يخ�ص الإ�سراف احلكومي املبا�سر, واأن يكون 

املعمول  الأنظمة  على  الطالع  ويتم  مدنًيا,  طابعه 

بها يف هذه املراكز يف الدول املتقدمة.

وراأى ع�سو اآخر باأنه من غري املنا�سب اأن ترف�ص 

»الثالثة  امل���ادة  على  بناء  امل��ق��دم  امل��ق��رتح  اللجنة 

فيه  ُبذل  اأنه  ل�سيما  املجل�ص,  نظام  والع�سرين« من 

الرغم من  اإليه قائمة, وعلى  جهًدا كبرًيا واحلاجة 

ترتقي  ل  لكنها  مقنعة؛  لرف�سه  اللجنة  مربرات  اأن 

ب�سورته  يقدم  مل  امل�سروع  لأن  امل�سروع؛  لرف�ص 

جلعلة  عليه  التعديل  اللجنة  ح��ق  فمن  النهائية 

خا�سة  جلنة  ت�سكل  اأن  ف��الأن�����س��ب  ل���ذا,  م��الئ��ًم��ا؛ 

لدرا�سة هذا امل�سروع, واأن ينظر اإىل النظام املقدم 

والأنظمة  النظام  وه��ذا  ال���وزراء  جمل�ص  يف  الآن 

امل��ع��م��ول ب��ه��ا ح��ال��ًي��ا, ح��ت��ى ي��خ��رج ن��ظ��اًم��ا يخدم 

املجتمع.

اللجنة  لرئي�ص  املجال  الرئي�ص  معايل  اأت��اح  ثم 

لبيان وجهة نظر اللجنة حيال ما ورد من ملحوظات 

واآراء؛ فاأو�سح اأن اللجنة ترحب وتوؤيد اإن�ساء مراكز 

الأح��ي��اء وت��ث��ري ه��ذا امل��و���س��وع ك��ث��رًيا م��ع مندوبي 

التي  هي  اللجنة  اإن  بل  الجتماعية,  ال�سوؤون  وزارة 

ولكن  الأهلية,  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  نظام  تبنت 

اأدخلنا  فكلما  الأهلي,  النظام  تقوية  تريد  اللجنة 

الأهلي,  القطاع  اأ�سعفنا  النظام,  هذا  مبثل  الدولة 

عليه  اأكد  ما  وهذا  وين�سدها,  باملرونة  والذي ميتاز 

املندوبون واملمار�سون ملراكز الأحياء.

وتابع اإن اإ�سراف الدولة على هذه املراكز متحقق 

من خالل الأنظمة املوجودة.

الإبقاء على  اللجنة  باأنه من حق  العواد  واأ�ساف 

اأن  حقها  وم��ن  امل���ربرات  لديها  اأن  دام  م��ا  راأي��ه��ا 

تقدمها اإىل املجل�ص, واملجل�ص هو املقرر لذلك.

ث���م ع��ر���ص رئ��ي�����ص امل��ج��ل�����ص ت��و���س��ي��ة ال��ل��ج��ن��ة 

منا�سبة  ع���دم  الآت�����ي:«  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  ل��ل��ت�����س��وي��ت؛ 

الأحياء  مراكز  نظام  م�سروع  درا�سة  يف  ال�ستمرار 

 . املجل�ص  نظام  من   )23( املادة  خالل  من  املقدم 

اللجنة  تو�سية  على  املوافقة  بعدم  املجل�ص  ف�سوت 

واأربعني  واحٍد  مقابل  �سوًتا   )84( وثمانني  باأربعة 

)41( �سوًتا.

هذا  لدرا�سة  خا�سة  جلنة  ت�سكيل  املجل�ص  وقرر 

املو�سوع.
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16 األف من خريجي املوؤ�س�سة العامة للتدريب على قوائم ) حافز (

اأع�ساء املجل�ض يطالبون باإ�سرتاتيجية وطنية للتدريب التقني 

واملهني يف اململكة

 ت�����س��اءل ع���دد م��ن اأع�����س��اء جمل�ص ال�����س��ورى عن 

خمرجات املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني , حيث 

ل يوجد اأثر خلريجيها يف �سوق العمل, وطالبوا بو�سع 

اإ�سرتاتيجية وطنية للتدريب التقني واملهني يف اململكة, 

باجلامعات؛  املجتمع  كليات  اإىل  التقنية  كليات  ودم��ج 

وذلك للق�ساء على الزدواجية واحلد من الإنفاق املايل 

الباه�ص يف برامج املوؤ�س�سة.

جل�سته  خ��الل  املجل�ص  مناق�سة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

الثنني  يوم  عقدها  التي  والع�سرين  ال�ساد�سة  العادية 

ال�سيخ  املجل�ص  رئي�ص  معايل  برئا�سة  1434/7/10ه���� 

ال�سيخ,  اآل  اإبراهيم  ابن  حممد  بن  اهلل  عبد  الدكتور 

ب�ساأن  العلمي,  والبحث  التعليمية  ال�سوؤون  جلنة  تقرير 

التقرير ال�سنوي للموؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني 

ال��ذي تاله رئي�ص اللجنة  للعام امل��ايل 1434/1433ه���� 

الأمري خالد بن عبد اهلل اآل �سعود.

املوؤ�س�سة  مندوبو  ذكره  ما  اإىل  الأع�ساء  اأحد  واأ�سار 

والطالبات  الطالب  من  خريج  األ��ف   100 هناك  ب��اأن 

على مدار اخلم�ص �سنوات املا�سية, وقال : عندما نرى 

الواقع فاإننا مل نلم�ص اأي اأثر خلريجيها يف �سوق العمل 

املتمثل  الن�سائي  القطاع  يف  فمثاًل  الفتيات,  وخا�سة 

تقدمها  تخ�س�سات  )وه��ي  التجميل  اأو  اخلياطة  يف 

هذا  يف  تقريبا  العاملني  جميع  اأن  جن��د  املوؤ�س�سة( 

املوؤ�س�سة  خريجات  فاأين  الأجنبية,  العمالة  من  املجال 

يف هذه التخ�س�سات؟ وهل بالفعل اخلريجون يعملون 

يف تخ�س�ساتهم؟ اأم يعملون يف تخ�س�سات اإداري��ة ل 

�سعودة  وذلك حتت مظلة  ب�سلة؟  لتخ�س�ساتهم  متت 

الوظائف لتتجنب املوؤ�س�سات وال�سركات جزاءات برنامج 

نطاقات, وغريها من برامج وزارة العمل. 

هذه  على  اللجنة  من  �سافية  اإجابة  يجد  اأن  ومتنى 

تتكلفها  التي  الطائلة  املالية  للمبالغ  نظرا  الت�ساوؤلت, 

الدولة يف اإعداد خريجي املوؤ�س�سة و�سيا�سة التو�سع التي 

تنتهجها املوؤ�س�سة يف افتتاح كليات التقنية, اإذ اأنها تعتزم 

افتتاح »اأحد ع�سر« كلية يف بداية العام الدار�سي القادم 

على الرغم من التحديات التي تعاين منها.

من جانبه قال ع�سو اآخر اإنه من املعروف عاملًيا اأن 

التدريب ي�سهم بدرجة كبرية يف دعم القت�ساد الوطني؛ 

من خالل تدريب الكوادر الب�سرية وتاأهيلها لحتياجات 

���س��وق ال��ع��م��ل, ون��ظ��ًرا لأه��م��ي��ة وج���ود روؤي����ة وا�سحة 

وا�سرتاتيجيات حمددة تر�سم خطط التدريب امل�ستقبلية 

وتنعك�ص اإيجاًبا على خمرجات املوؤ�س�سة لتالءم متطلبات 

�سوق العمل , فاإنه من ال�سروري و�سع اإ�سرتاتيجية وطنية 

للتدريب التقني واملهني يف اململكة, ودمج كليات التقنية 

على  للق�ساء  وذل��ك  باجلامعات؛  املجتمع  كليات  اإىل 

الباه�ص  املايل  الإنفاق  �سلبيات  الزدواجية واحلد من 

املعلمني  كليات  ب�سم  اأ�سوة  وذلك  املوؤ�س�سة؛  برامج  يف 

والكليات ال�سحية اإىل وزارة التعليم العايل.

واأ�سار اأحد الأع�ساء اإىل اأن هناك طلب كبري جًدا على 

اأكرب بكثري من القدرة ال�ستيعابية  التدريب, واحلاجة 

بالتقرير,  امل��وج��ودة  الإح�سائيات  يف  مو�سح  هو  كما 

ومبا اأن املوؤ�س�سة انتهجت نهج ال�سراكات الإ�سرتاتيجية 

الإلكرتوين  التدريب  برامج  يف  التو�سع  فيجب  العاملية 

لي�سمل عدًدا اأكرب من املقبولني, ويقدم قاعدة اأو�سع من 

التخ�س�سات التي يحتاجها �سوق العمل؛ وذلك بالتن�سيق 

مع اجلامعات ووزارة الرتبية والتعليم ل�ستغالل معاملها 

ومرافقها.

من  الأول  الهدف  اإن  الأع�ساء  اأح��د  قال  جانبه  من 

للتدريب  العامة  للموؤ�س�سة  الإ�سرتاتيجية  الأه���داف 

التقني واملهني؛ هو “ا�ستيعاب اأكرب عدد من الراغبني 

يف التدريب التقني واملهني؛ لالإ�سهام يف حتقيق التنمية 

اأن ذلك مل يتحقق, فقد بلغ ال�ستيعاب  اإل  امل�ستدامة, 

راغبي  من   )%39( ن�سبته  ما  1434/1433ه������  للعام 

اللتحاق بالتدريب, وهذه الن�سبة متدنية جًدا ل تتنا�سب 

مع متطلبات �سوق العمل؛ وقد تكون املوؤ�س�سة ذاتها اأوىل 

العقبات التي يواجهها طالب العمل, فت�سريح )61%( من 

طالبي التدريب للعمل ي�سع اللوم الأكرب على املوؤ�س�سة. 

ف�سبابنا براء مما ين�سب اإليهم فيما يتعلق بالعزوف عن 

العمل. لذا, يح�سن تنفيذ الهدف الأول من اإ�سرتاتيجية 

لطالبي  القبول  ن�سبة  يف  بالتو�سع  وذل���ك  ال��ت��دري��ب؛ 

التدريب.

املعتمدة  الوظائف  ع��دد  ب��اأن  الأع�����س��اء  اأح��د  وزاد 

طلبت  حيث  فقط؛  وظيفة   )9920( التدريب  هيئة  يف 

اأخرى لهيئة  اإ�سافية  املوؤ�س�سة اعتماد )3136( وظيفة 

اإل )40( وظيفة فقط؛  لها  يعتمد  اأنه مل  اإل  التدريب, 

لإع��داد  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  برنامج  اأن  علًما 

�سنوات  ث��الث  ومل��دة  متدرب   )2000( بعدد  امل��درب��ني 

2010م, ومل  العام  بداية  اعتباًرا من  به  العمل  بداأ  قد 

توفر لهم الوظائف, وهذا بالطبع ل يتنا�سب مع املهمة 

والإيفاء  القبول  يف  التو�سع  وهو  املوؤ�س�سة  من  املطلوبة 

مبتطلبات العمل مبخرجات مهّنية وتقّنية عالية. وطالب 

باعتماد الوظائف الالزمة للمدربني مبا ينا�سب وحتقيق 

اأهداف اإ�سرتاتيجية التدريب.

وب�سكل  ا�ستعر�ص  التقرير  اأن  الأع�ساء  اأحد  ولحظ 

كبري منجزات املوؤ�س�سة وبراجمها....اإلخ” ومل يتطرق 

تحت القبة

الشورى - العدد 145  -  رجب 1434هـ34

145.indd   34 7/3/13   11:25 AM



    مؤسسة التدريب التقني 
والمهني مسؤولة عن 

رفض 61% من طالبي التدريب 
للعمل.

    مطالبة بدمج كليات 
التقنية إلى كليات 

المجتمع للحد من اإلنفاق 
المالي الباهظ في برامج 

المؤسسة.

    100  ألف خريج خالل 
خمس سنوات.. ال أثر لهم 

في سوق العمل!.

    ال يوجد لدى المؤسسة 
مؤشرات لقياس األداء 

ومعايير للتأكد من جودة 
البرامج وفعاليتها، ومعرفة 

نسب التوظيف.

اإىل و�سع خمرجات املوؤ�س�سة يف �سوق العمل, ل�سيما اأن 

هدف املوؤ�س�سة الرئي�ص هو تنمية املوارد الب�سرية الوطنية 

ل�سد احتياجات �سوق العمل من القوى الب�سرية املوؤهلة, 

اخلريجني  ا�ستغالل  وح�سن  املتدربني,  م�ستوى  ورف��ع 

هناك  فكانت  التنمية.  احتياجات  ملواكبة  واخلريجات 

اإىل و�سع  ت�سري  واح��دة-  اأق��ل من �سفحة  اإ�سارة - يف 

املر�سد  خالل  من  العمل  �سوق  يف  املوؤ�س�سة  خمرجات 

نف�سه؛  يطرح  ال��ذي  وال�سوؤال  العاملة.  للقوى  الوطني 

ملاذا ل جندهم  املوؤ�س�سة؟  وخريجات  اأين هم خريجو 

والنجار,  امليكانيكي,  جند  ل  مل��اذا  ال��واق��ع؟  اأر���ص  يف 

�سوق  يف  ال�سعودي  والكهربائي  واحل���ّداد,  وال�سّباك, 

العمل؟ هل هذا ب�سبب �سعف التاأهيل؟ اأم اأن متطلبات 

�سوق العمل تفوق ما تقدمه املوؤ�س�سة للملتحقني بها من 

تاأهيل وتدريب؟.

وقال ع�سو اآخر اإن التقرير ذكر اأن للموؤ�س�سة برامج 

يوجد  ل  ولكن  متميزة  عديدة  و�سراكات  واإجن����ازات 

الأداء ومعايري ملراجعة  لقيا�ص  املوؤ�س�سة موؤ�سرات  لدى 

على  والتعرف  وفعاليتها,  جودتها  من  للتاأكد  الربامج 

من  العمل  �سوق  يف  وظائف  على  ح�سلت  التي  الن�سب 

من  وه��ذه  املت�سربني,  اأع���داد  ول  العام,  ه��ذا  خريجي 

الق�سايا املهمة لأي موؤ�س�سة تعليمية وتدريبية.

اأن  اأن التقرير مل ي�سر اإىل  ولفت اأحد الأع�ساء اإىل 

حمددة  اأولويات  اأو  اإ�سرتاتيجية,  خطة  املوؤ�س�سة  لدى 

والفنية  التقنية  املهن  ل��ذوي  الوطنية  العمالة  لإح��الل 

مكان العمالة الوافدة والتي يفوق عددها “�ستة ماليني” 

توؤهل  التي  العمل باملهن ذاتها  وافد ت�سيطر على �سوق 

كما  جند  ال��ذي  الوقت  يف  عليها.  خريجيها  املوؤ�س�سة 

ذكرت املوؤ�س�سة يف تقريرها اأن هناك )156.000( من 

حافز.  برنامج  يف  عمل  عن  يبحثون  املوؤ�س�سة  خريجي 

لذا, فاإن هذه اخلطة الإ�سرتاتيجية �ست�ساعد اأو �ستقلل 

–باإذن اهلل– من هذا الهدر يف راأ�ص املال الب�سري.
ن�ص  الأع�����س��اء غمو�سًا يف  اأح��د  م��ن جهته لح��ظ 

التو�سية “اخلام�شة” للجنة , وقال : اإن هناك غمو�سًا 

يف �سوغ التو�سية؛ فبالنظر يف �سياق الفقرة )�سابًعا( من 

الراأي, فقد ورد فيها ما يلي: “نظًرا لوجود عدد من نزلء 

م�ست�سفيات الأمل عاطلني عن العمل ولي�ص لدى بع�سهم 

موؤهالت علمّية, اأو تدريبّية, اأو خربات عملية ت�ساعدهم 

لهم  وتكفل  تعافيهم  بعد  اأع��م��ال  على  احل�����س��ول  يف 

العي�ص الكرمي”  فهل اللجنة تريد فقط دورات لتاأهيل 

على  وم�ساعدتهم  واجتماعًيا  وعقلًيا  نف�سًيا,  املتعافني 

اأنها باإ�سارتها اإىل التعطل عن  الندماج يف احلياة, اأم 

العمل ونق�ص موؤهالت هوؤلء املتعافني العلمية والعملّية 

تاأهيلهم  العي�ص الكرمي تريد  وحاجتهم ملا ي�سمن لهم 

حلقات  يف  كموجهني  للعمل  نف�سيني  مر�سدين  ليكونوا 

العالج النف�سي اجلماعي ملجموعات املدمنني واملتعافني 

من الإدم��ان؛ اإذ اأن هناك مدر�سة يف العالج اجلماعي 

قائًدا  تاأهيله-  -بعد  املتعايف  املدمن  يكون  باأن  خا�سة 

ملجموعة عالجية للمدمنني؛ انطالًقا من كونه متعاٍف 

اأو ناٍج من الإدمان, ولكونه مّر بذات اخلربات التي مر 

اأو  الف�سيولوجي,  امل�ستوى  على  �سواًء  حالًيا  املدمن  بها 

النف�سي العقلي, اأو الجتماعي. وزاد الع�سو باأنه �سواء 

من  املتعايف  تاأهيل  تو�سيتها  من  تق�سد  اللجنة  اأكانت 

الإدمان لذات نف�سه اأو تاأهيله ليكون م�ساعًدا ومر�سًدا 

ل�سواه من املدمنني؛ فاإن املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني 

اأنها  ل�سيما  بذلك.  املخولة  اجلهة  هي  لي�ست  واملهني 

بجهودها  اأو  واخت�سا�سها,  بطبيعتها  -���س��واًء  لي�ست 

واإمكانياتها- هي اجلهة املوؤهلة لتنظيم, اأو حتى تن�سيق 

وجوانب  علميَّة  جوانب  لها  التي  ال��دورات  هذه  واإدارة 

مهارات  من  تطبيقية  عمليَّة  وجوانب  نف�سية,  عالجية 

وتقنيات وا�سرتاتيجيات متقدمة. 

اإن املوؤ�س�سة قد تعرف ذلك جيًدا, ولكن  واأ�ساف 

يبدو اأن اللب�ص لدى اللجنة فقط, ل�سيما اأن الدورات 

تنفذها  التي  والإر�ساد-  التوجيه  املتخ�س�سة -  يف 

-3( ب��ني  م��ا  ت���رتاوح  ج��ًدا  فقرية  دورات  املوؤ�س�سة 

ب�سكل  وترتكز  وب�سيطة,  دورات عامة  اأي��ام وهي   )4

وموجهة  واأ�ساليبه  الإر�ساد  يف  اجل��ودة  على  اأ�سا�ص 

للممار�سني املوؤهلني اأ�سا�ًسا يف بع�ص املجالت, خا�سة 

يف املجال التعليمي والرتبوّي, بينما الدورات العالجية 

للتاأهيل  املتعايف  املدمن  يحتاجها  التي  والتاأهيلية 

ذاته, اأو ليكون قائًدا ومر�سًدا ل�سواه حتتاج اإىل مدد 

طويلة ن�سبًيا )ترتاوح من “�ستة” اأ�سهر اإىل “ثمانية 

ع�شر” �سهًرا(, ي�سحبها تدريب على م�ستوى عال يف 

موؤ�س�سات نف�سية اأو طبية خمت�سة بالعالج والإر�ساد 

النف�سي. لذا, فاإن التو�سية “اخلام�شة” للجنة غري 

منا�سبة؛ لعدم اخت�سا�ص املوؤ�س�سة. 

اإغفال  ع��دم  �سبب  عن  الأع�����س��اء   اأح��د  وت�ساءل 

للعلوم  الوطنية  اخلطة  مع  التعاون  لذكر  التقرير 

ميزانية  لها  اخلطة  اأن  ل�سيما  والبتكار,  والتقنية 

فالتعاون  ري�ال؛  مليارات(  ب�)ثمانية  تقدر  مر�سودة 

والتقنية  العلوم  يف  و���س��رورًي��ا  اأ�سا�سًيا  تعاوًنا  يعد 

والبتكار.

على  يحتوى  مل  التقرير  ب��اأن  اآخ��ر  ع�سو  ولح��ظ 

يت�سمن خطة  ومل  الت�سغيل  اإ�سرتاتيجية خ�سخ�سة 

املعاهد  م�سري  اإىل  ي�سر  مل  التقرير  اأن  كما  لذلك, 

والكليات املنت�سرة يف اململكة؟

العامة  املوؤ�س�سة  هيكلة  اإع���ادة  اآخ��ر  ع�سو  وراأى 

للتدريب التقني واملهني؟ مو�سحًا اأن احلاجة اأ�سبحت 

ملحة لتلبية �سوق العمل والقت�ساد عموًما.

واقرتح اأحد الأع�ساء اإعداد درا�سة تقوميية �ساملة 

والأكادميية  الإداري���ة  وبراجمها  املوؤ�س�سة  ملدخالت 

والتدريبية وكذلك اإعداد درا�سة عن خمرجاتها واأين 

يذهب خريجوها؟ واأين يتوظفون؟

وقال ع�سو اآخر اإن جواب املوؤ�س�سة العامة للتدريب 

التقني واملهني يف طلب لتمويل من وزارة املالية غري 

مقنع؛ حيث يح�سن اأن توفر هذا الدعم بطريقتها.

التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  تذكر  مل  وتابع 

واملهني -عند ذكر توظيف خريجيها- الوظائف التي 

�سغلوها؟ وهل هي اإدارية اأم فنية اأم غري ذلك؟

و�سائل  يثار يف  ما  اآخ��ر عن �سحة  وت�ساءل ع�سو 

الإعالم باأن املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني 

�سركات  اإىل  التدريب  اإ�سناد  على  العزم  عقدت  قد 

اأجنبية؟ وما اإذا كان هذا التوجه دلياًل على ا�ست�سالم 

واعرتاف من املوؤ�س�سة ب�سعف براجمها واإخفاقها.

واأكد اأحد الأع�ساء اأهمية اأن تعيد املوؤ�س�سة النظر 

والتفكري يف اإن�ساء جامعة تقنية, مع م�ساعدة املجل�ص 

للموؤ�س�سة باإعداد تو�سية لعودة املوؤ�س�سة لتميزها.
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الثامنة  العادية  جل�سته  ال�سورى خالل  طالب جمل�ص 

1434/7/17ه�,  الثنني  يوم  التي عقدها  والع�سرين 

برئا�سة معايل رئي�ص املجل�ص ال�سيخ الدكتور عبداهلل 

العمل  وزارة  ال�سيخ,  اآل  اإب��راه��ي��م  ب��ن  حممد  ب��ن 

ما  عن  ف�ساًل  القادمة  ال�سنوية  تقاريرها  ت�سمني 

وم�سادر  تنفذها  التي  وامل��ب��ادرات  الربامج  حققته 

متويلها مثل برنامج حافز وبرنامج نطاقات, مدعمًا 

�سوق  وتنظيم  الوظائف  توطني  ح��ول  بالإح�ساءات 

العمل, مع ت�سمني ملحوظات منظمات العمل الدولية 

ملزمة  اتفاقيات  اململكة  معها  وقعت  التي  والإقليمية 

وما اتخذته الوزارة حيال هذه امللحوظات. 

وطالب املجل�ص وزارة العمل اأن تدعم اإدارة التفتي�ص 

ال�سركات  م��راق��ب��ة  م��ن  لتتمكن  ك��ف��اءت��ه��ا  ل��زي��ادة 

واملوؤ�س�سات التي ت�سغل العمالة الأجنبية يف الوظائف 

واملهن املخ�س�سة لل�سعوديني.

من  اخلام�سة  الفقرة  على  ق��راره  يف  املجل�ص  واأك��د 

ب��ت��اري��خ   ,)48/70( رق���م  ال�����س��ورى  جم��ل�����ص  ق����رار 

1430/10/30ه� واخلا�ص بو�سع الوزارة لآلية التاأكد 

من كفاءات ومهارات اللذين ميار�سون املهن املختلفة 

اإ���س��دار  ذل��ك عند  وم��راع��اة  ال��واف��دة,  العمالة  م��ن 

رخ�ص العمل اأو جتديدها ب�سفة دورية.

وطالب املجل�ص الوزارة بتحديد قيمة البنود الإفرادية 

لتكاليف ا�ستقدام العمالة املنزلية والعمل على احلد 

يف املبالغة من قيمتها.

التدابري  باتخاذ  العمل  وزارة  املجل�ص  طالب  كما 

مما  الإيجابية  العمل  ثقافة  وتعزيز  لبناء  الالزمة 

ي�سهم يف توطني الوظائف يف القطاع اخلا�ص, وذلك 

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.

نظر  وجهة  اإىل  املجل�ص  ا�ستمع  ان  بعد  ذل��ك  ج��اء 

الأع�ساء  ملحوظات  الب�سرية,  واملوارد  الإدارة  جلنة 

للعام  العمل  ل��وزارة  ال�سنوي  التقرير  جتاه  واآرائ��ه��م 

اللجنة  رئي�ص  وال��ذي تالها  1433/1432ه����,  امل��ايل 

الدكتور حممد بن عبد اهلل اآل ناجي.

اإيجاد  الوزارة يف  اأن يف نطاق دور  اللجنة  واأو�سحت 

بيئات عمل منا�سبة, ومعلومات اإح�سائية عن القوى 

ال�سورى يطالب باإح�ساءات حول توطني الوظائف وتنظيم �سوق العمل.

جمل�ض ال�سورى يطالب وزارة العمل بتفا�سيل عن )حافز( و )نطاقات(.

املقرتحة  واحللول  واأ�سبابها  البطالة  وحجم  العاملة 

القوى  عن  موحدة  قاعدة  وج��ود  واأهمية  ملعاجلتها, 

التنظيمية  املبادرات  اتخذت عددًا من  فقد  العاملة, 

يعاين  ال��ت��ي  الخ��ت��اللت  ملعاجلة  املهمة  والإداري�����ة 

اآثارها على جممل  منها �سوق العمل, والتي انعك�ست 

ال�سلبيات,  من  العديد  واإف��راز  القت�سادي  الن�ساط 

ومن هذه املبادرات اطالق برامج نطاقات, وطاقات, 

واق��رتاح  العمل,  نظام  م��واد  بع�ص  وتعديل  وحافز, 

تتابع  كما  العمل؛  ع��ن  التعطل  �سد  التاأمني  نظام 

اللجنة تتابع تاأثري هذه املبادرات, وتقرتح التو�سيات 

املنا�سبة على املجل�ص املوقر.

القوى  عن  اإح�سائية  معلومات  بتوفري  يتعلق  وفيما 

الإح�����س��اءات  خ��الل  م��ن  البطالة؛  وح��ج��م  العاملة 

يف  ورد  وكما  العامة,  الإح�ساءات  مل�سلحة  الر�سمية 

تقرير الوزارة جدول مف�سل عن العاملني يف القطاع 

1433/1432ه��� �سعوديون وغري  اخلا�ص للعام املايل 

ال��ق��رار  اإىل  اللجنة  واأ���س��ارت  )ذك����ور(.  �سعوديون 

وت��اري��خ   )61/117( ب��رق��م  املجل�ص  اأ���س��دره  ال���ذي 

1431/12/29ه� الذي يطالب الوزارة باإ�سدار تقرير 

يف  تغريات  من  يحدث  ما  يو�سح  اأ�سهر؛  »ثالثة«  كل 

اأ�سا�ص كمي وحتليلي؛ مت�سمًنا  �سوق العمل بناًء على 

والداخلني  ال�سعودية,  وغري  ال�سعودية  العمالة  اأعداد 

كل  توظيف  يف  الزيادة  اأو  والنخفا�ص  العمل,  ل�سوق 

معلومات  واأي���ة  ال�سعوديني,  وغ��ري  ال�سعوديني  م��ن 

اأخرى �سرورية وذات عالقة ب�سوق العمل. كما اأ�سدر 

املجل�ص قراره رقم )24/30( بتاريخ 1428/6/3ه�, 

بيانات عن  ال��وزارة )توفري قاعدة  والذي يطلب من 

وموؤهالتهم  العمل  وطالبي  واحتياجاته  العمل  �سوق 

ال��ع��الق��ة, ويتم  ل��ك��ل الأط�����راف ذات  ت��ك��ون م��ت��اح��ة 

حتديثها با�ستمرار(.

ملعاجلتها؛  املقرتحة  واحل��ل��ول  البطالة  اأ�سباب  اأم��ا 

فقد طالب املجل�ص يف قراره رقم )56/128( بتاريخ 

القادمة  تقاريرها  ت�سمني  الوزارة  1433/11/15ه��� 

ومدى  جتريها  التي  والإح�ساءات  الدرا�سات  نتائج 

ال�ستفادة منها. 

وفيما يتعلق بالآثار غري املتوقعة ملبادرات الوزارة  � مثل 

اإىل  العمالة  ر�سوم  وزي��ادة  درا�سة   � نطاقات  برنامج 

)2400( ري�اٍل, ومدى حتقيقها للهدف من فر�سها, 
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وو�سع موؤ�سر لتقييم املبادرات التي تقوم بها الوزارة, 

وتاأثريها على توطني الوظائف, واأهمية درا�سة الوزارة 

واأهمية  طرحها,  قبل  م�ستفي�ص  ب�سكل  ملبادراتها 

برواتب  ال�سباب  لتوظيف  اخل��ا���ص  القطاع  حتفيز 

اخلا�ص  القطاع  ب��ني  الأج���ور  يف  وامل�����س��اواة  عالية, 

اأو�سحت  العمل يف القطاعني.  والعام, وتوحيد نظام 

مبادرات  ملعرفة مدى جناح  هناك حاجة  اأن  اللجنة 

الوزارة يف حتقيق اأهداف اإطالقها, ولذلك طالبت يف 

تو�سيتها اللجنة »الأوىل« الفقرة )اأ( الوزارة بت�سمني 

ال��ربام��ج,  حققته  م��ا  ع��ن  ف�ساًل  ال��ق��ادم  تقريرها 

متويلها  وم�سادر  ال��وزارة,  تنفذها  التي  واملبادرات 

وتنظيم  الوظائف  توطني  حول  بالإح�ساءات  مدعًما 

�سوق العمل مبا يف ذلك برنامج نطاقات وزيادة ر�سوم 

العمالة. 

التوا�سل  تقنني  ب��داأت يف  ال��وزارة  اأن  اللجنة  وتابعت 

التوجيهية  باملجال�ص  ي�سمى  القطاع اخلا�ص فيما  مع 

الإنتاجية  العملية  لأط����راف  الج��ت��م��اع��ي  واحل����وار 

واحلكومة(  العمال,  العمل,  )اأ�سحاب  »ال��ث��الث��ة«: 

الذي اأ�سبحت الوزارة تنتجه لبحث ق�سايا التوظيف 

العمل  رخ�سة  ر�سوم  يف  الزيادة  اأما  املهمة.  والعمل 

ف��ق��د ���س��درت مب��وج��ب ق���رار جمل�ص ال�����وزراء رق��م 

ال��وزارة  واأف��ادت  1432/12/25ه�����,  بتاريخ   )353(

اأن القرار جاء لتحقيق عدة اأهداف؛ منها: امل�ساهمة 

فجوة  وتقريب  العمل,  �سوق  ت�سوهات  ت�سحيح  يف 

املناف�سة بني العمالة الوطنية والعمالة الوافدة. وهذا 

عديدة؛  �سنوات  منذ  ومطلوًبا  مطروًحا  ظل  الإجراء 

التوظيف  ا�سرتاتيجية  �سيا�سات  �سمن  ورد  حيث 

ال�سعودية املعتمدة بقرار جمل�ص الوزراء رقم )260( 

التف�سيلية  اخلطة  اأن  كما  1430/8/5ه�����,  بتاريخ 

اأع��داد  تزايد  ملعاجلة  وامل�ستقبلية  العاجلة  للحلول 

اخلريجني املعتمدة مبوجب الأمر امللكي رقم )اأ/12( 

بتاريخ 1432/7/2ه� ت�سمنت توجيًها مبا�سًرا لوزارة 

العمل باتخاذ الإجراءات الالزمة لرفع تكلفه العمالة 

اإ���س��دار وجتديد  تكاليف  رف��ع  م��ن خ��الل  ال��واف��دة؛ 

رخ�ص العمل للعمالة الوافدة. كما اأن القطاع اخلا�ص 

قدم  واأن  �سبق  ال�سعودية  الغرف  جمل�ص  يف  ممثاًل 

مقرتحات مكتوبة ورد �سمنها اأنه يتوجب على وزارة 

العمل رفع تكلفة العمالة الوافدة على من�ساآت القطاع 

اخلا�ص.

وفيما يتعلق باأثر القرار على اأ�سعار ال�سلع واخلدمات 

على  تعديالت  حالًيا  تدر�ص  اللجنة  اأن  كما  امل�ساألة. 

بع�ص مواد نظام العمل منها ما يتعلق بالتقريب بني 

للموظفني يف القطاعني احلكومي واخلا�ص,  امليزات 

اأما توحيد نظام العمل يف القطاعني؛ فاللجنة ل ترى 

منا�سبة ذلك لالختالفات اجلذرية بني جمالت عمل 

القطاع اخلا�ص وعمل القطاع احلكومي.

وفيما يتعلق بالوظائف ال�ساغرة يف الوزارة وقلة عدد 

1433هـ  عام  يف  ال�ستقدام  ن�سبة  وزي��ادة  املوظفات 

التفتي�ص,  يف  ال���وزارة  دور  وتكثيف   )%11( بن�سبة 

والإ����س���ادة باحلمالت  امل��خ��ال��ف��ة,  ال��ع��م��ال��ة  وك�����س��ف 

اللجنة  اأب��ان��ت  املخالفة؛  العمالة  على  التفتي�سية 

اللجنة  اأ�سئلة  على  رده��ا  يف  تبنت  العمل  وزارة  اأن 

الوظائف  هذه  ت�سنيف  اللجنة  تقرير  يف  وامل�سمنة 

ال�����س��اغ��رة ���س��واء م��ن اأج���ل ال��رتق��ي��ات, اأو الإع���الن 

»الثانية«  اللجنة  تو�سية  ويف  عليها,  املثبت  اأو  عنها, 

اإدارة  )بتفعيل  ال��وزارة  طالبت  احلايل  التقرير  على 

من  لتتمكن  ال��الزم��ة  بالكفاءات  ودعمها  التفتي�ص 

العمالة  ت�سغل  التي  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  مراقبة 

الأجنبية يف الوظائف واملهن املخ�س�سة لل�سعوديني(.

وعما يتعلق بدور الوزارة يف احلمالت التفتي�سية على 

اإىل  اللجنة  اأ�سارت  العمل؛  لأنظمة  املخالفة  العمالة 

اأن املجل�ص �سبق اأن در�ص واأقر تعديل املادة »التا�سعة 

املخالفني  �سوابط  واأق��ر  العمل  نظام  من  والثالثني« 

لأنظمة الإقامة والعمل؛ وبعد موافقة جمل�ص الوزراء 

  تفعيل إدارة التفتيش 
ودعمها بالكفاءات الالزمة 

لتتمكن من المراقبة.

  تحديد قيمة البنود 
اإلفرادية لتكاليف استقدام 

العمالة المنزلية والعمل 
على الحد في المبالغة من 

قيمتها.

 اتخاذ التدابير الالزمة لبناء 
وتعزيز ثقافة عمل إيجابية بما 
يساعد على توطين الوظائف 

في القطاع الخاص.

الأولية  ال�ستق�ساءات  بع�ص  هناك  اأن  اللجنة  بينت 

زي��ادات غري  املن�ساآت يف و�سع  اإىل عدم وجود  ت�سري 

لتوظيف  اخلا�ص  القطاع  لتح�سري  وبالن�سبة  مربرة. 

اأف��ادت  ف��ال��وزارة  عالية,  برواتب  ال�سعودي  ال�سباب 

هذه  يعالج  »الثانية«  ن�سخته  يف  نطاقات  برنامج  اأن 
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وزارة  مع  بالتعاون  بتطبيقها  ال���وزارة  ب��داأت  عليها 

له  كان  املجل�ص  فاإن  لذا,  يخ�سه.  فيما  كل  الداخلية 

دور كبري يف الت�سريع املنا�سب الذي بناًء عليه قامت 

اجلهات التنفيذية مبمار�سة عملها.

بعد ذلك ناق�ص املجل�ص التو�سية »الأوىل« للجنة بعد 

واإ�سافة فقرة  الفقرة )اأ(,  الذي جرى على  التعديل 

مناق�سة  وكذلك  التو�سية,  ن�ص  على  )ب(  جديدة 

التو�سية »اخلام�سة« )اجلديدة(.

»اخلام�سة«  التو�سية  اأن  اللجنة  رئي�ص  اأو�سح  وق��د 

وهذا  اإيجابية,  عمل  ثقافة  خ��الل  من  يتم  اخلا�ص 

الت�سخي�ص غري �سحيح؛ فامل�سكلة لي�ست يف الثقافة, 

العمل يف القطاع اخلا�ص؛ فهي بيئة غري  بل يف بيئة 

جذابة لل�سعوديني من حيث الأمان الوظيفي, واأوقات 

لذا  املتدنية.  والرواتب  العمل,  �ساعات  وعدد  العمل, 

قد ترى اللجنة العودة لن�ص التو�سية التي تقدم بها 

واإ�سافة  احل��رب��ي-,  حمود  بن  عبداهلل  -الدكتور/ 

التخ�س�سات  اأما  املهنية(,  )التخ�س�سات  عبارة: 

الأخرى فنحن نحتاج اإىل تنظيم وت�سريع يتنا�سب مع 

معنية غري حمددة, وهذا امل�سمون يختلف متاًما عما 

جاء يف تو�سيتي كل من الدكتور/ عبداهلل بن حمود 

احلربي, والدكتور/ خالد بن من�سور العقيل. لذا وقد 

ترى اللجنة الأخذ بكال التو�سيتني الإ�سافيتني.

املنا�سب حذف  اأنه من  اأحد الأع�ساء  راأى  من جهته 

)اأ( من  الفقرة  ال��واردة يف  عبارة: )برنامج حافز( 

التو�سية  املق�سود يف  كان  »الأوىل« يف حال  التو�سية 

على  ت��اأت��ي  فتف�سيالته  ال��ربن��ام��ج؛  ه��ذا  تف�سيالت 

تقرير �سندوق تنمية املوارد الب�سرية. كما يلحظ يف 

منظمات  اتفاقيات  ت�سمني  ميكن  اأن��ه  )ب(  الفقرة 

التقرير  اأن  فاملعروف  التقرير؟  يف  الدولية  العمل 

ي��ح��وي جمموعة م��ن الإجن�����ازات وال��و���س��ع احل��ايل 

ترى  فقد  عليه,  معينة.  جلهة  واملقرتحات  واملعوقات 

يف  ت�سمينها  دون  التفاقيات  تلك  تطلب  اأن  اللجنة 

�سوغ  اإع���ادة  املنا�سب  م��ن  اأن  اآخ��ر  وراأى  التقرير. 

وزارة  )على  ن�سها:  لي�سبح  »اخلام�سة«  التو�سية 

ثقافة  وتعزيز  لبناء  الالزمة  التدابري  اتخاذ  العمل 

اإيجابية نحو الأعمال املهنية, ومبا ي�ساعد على  عمل 

مع  بالتن�سيق  اخلا�ص  القطاع  يف  الوظائف  تطوير 

اجلهات املعنية(.

وق����ال اأح����د الأع�����س��اء اأن��ن��ا ن��ع��اين ح��ال��ي��ًا م��ن قلة 

دعم  اأ�سبح  وق��د  اأج��وره��م  وارت��ف��اع  املهنية,  العمالة 

ه��ذه  ل�سد  ���س��روري  مطلب  املهنية  التخ�س�سات 

احلاجة. ثم اأتاح رئي�ص املجل�ص املجال لرئي�ص اللجنة 

للرد على مداخالت الأع�ساء  حيث اأو�سح اأن اللجنة 

التو�سيتني الإ�سافيتني درا�سة وافية, ووجدت  در�ست 

اأنهما تدوران يف الإطار ذاته؛ فكالهما تتحدثان عن 

و�سع اخلطط والربامج, واإيجاد ثقافة عمل. 

منا�سبة  ع��دم  اللجنة  راأت  اأخ���رى  جهة  م��ن  وت��اب��ع 

اإحدى  يف  وردت  التي  احلكومية  اجلهات  على  الن�ص 

قد  اأخ��رى  جهات  هناك  يكون  اأن  خ�سية  التو�سيتني؛ 

راأت  وعليه,  معها.  للتن�سيق  ونحتاج  عالقة  لها  تكون 

ما  اأم��ا  املعنية(.  )اجلهات  عبارة:  منا�سبة  اللجنة 

يتعلق بثقافة العمل؛ فهي مطلب مهم ووردت يف اخلطة 

»التا�سعة«,  اخلم�سية  واخلطة  »الثامنة«,  اخلم�سية 

والتوجه ين�سب نحو تنمية ثقافة العمل لدى ال�سباب 

ال�سعودي جلذبهم لالأعمال ب�سكل عام ولي�ص لالأعمال 

اليدوية فقط.

املوافقة  بالأغلبية  املجل�ص  قرر  املناق�سات  ختام  ويف 

على التو�سيتني الأوىل واخلام�سة.

اإ�سافيتني  تو�سيتني  م�سمون  دمج  خالل  من  جاءت 

راأت اللجنة منا�سبتهما, تقدم بهما كل من الدكتور/ 

ع��ب��داهلل ب��ن ح��م��ود احل��رب��ي, وال��دك��ت��ور/ خ��ال��د بن 

جرت  التي  بالإ�سافة  يتعلق  ما  اأما  العقيل.  من�سور 

الإ�سافة  اللجنة  راأت  فقد  »الأوىل«؛  التو�سية  على 

بناًء على ما جاء يف بع�ص مداخالت ومقرتحات عدد 

ن�ص  على  )ب(  الفقرة  اإ�سافة  ومتت  الأع�ساء,  من 

لإي�ساح  )اأ(  الفقرة  ن�ص  تعديل  وكذلك  التو�سية, 

كيفية متويل برامج الوزارة.

»اخلام�سة«  التو�سية  ن�ص  اأن  الأع�ساء  اأح��د  وراأى 

حيال  اللجنة  نظر  وجهة  ع��ن  م�سمونه  يف  يختلف 

مربرات تبني هذه التو�سية اجلديدة. كما اأن التو�سية 

ب�سيغتها احلالية غري منا�سبة؛ لأنها تعطي انطباًعا 

ال�����س��ع��ودي��ني يف القطاع  ب���اأن م��ع��اجل��ة حت���دي ع��م��ل 

متطلبات ال�سعوديني يف بيئات العمل.

ثقافة  وتعزيز  لبناء   ( عبارة:  الأع�ساء  اأحد  وانتقد 

وبرر  »اخلام�سة«  التو�سية  الواردة يف  اإيجابية(  عمل 

ذلك باأن العبارة مبهمة وقد تدخل يف اأكرث من قطاع. 

املهني  التدريب  ودع��م  تخ�سي�ص  اللجنة  ت��رى  وق��د 

ن�ص  على  املهنية(  )التخ�س�سات  عبارة:  باإ�سافة 

التو�سية.

فيما راأى ع�سو اآخر اإعادة �سوغ التو�سية »اخلام�سة« 

التدابري  اتخاذ  العمل  وزارة  )على  ن�سها:  لي�سبح 

لت�ساعد  اإيجابية  عمل  ثقافة  وتعزيز  لبناء  الالزمة 

وذل��ك  اخل��ا���ص,  القطاع  يف  ال��وظ��ائ��ف  توطني  على 

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية(.

»اخل��ام�����س��ة«  التو�سية  اأن  الأع�����س��اء  اأح���د  ولح���ظ 

مب�سمونها تتحدث عن ثقافة عمل ب�سكل عام وجهات 
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د. زيد بن حممد الرماين 

ع�سو هيئة التدري�ص بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية 

املدمن على ال�شراء فاأر جتارب: 

اإن الإن�سان املدمن على ال�سراء وال�ستهالك ل يعدو كونه 

فاأرًا لتجارب امل�سانع التجارية ذات الأهداف القت�سادية 

لت�سويق  امل�سانع  تت�سابق  حيث  امل��ع��اي��ري.  بكل  البحتة 

منتجاتها واإغراء امل�ستهلكني ل�سرائها ومتلكها, غري اآبهني 

بالأ�سرار ال�سحية اأو الجتماعية اأو القت�سادية التي قد 

ت�سببها بع�ص تلك ال�سلع!! 

ال�شلع املعدة لل�شراء مناذج كرتونية:

لالأ�سف, فقد اأ�سبحت امل�سانع تنتج اآلف ال�سلع الكرتونية 

قليلة,  �سنوات  ب�سع  الفرتا�سي  عمرها  يتجاوز  ل  التي 

مما يجعلها ل تعدو كونها قربًا متناقاًل يدفع ثمنه الفرد 

بر�سى تام, وَمْن يبقى على قيد احلياة, فاإنه - بال �سك - 

�سيقوم باإ�سالح ذلك القرب املتنقل بكل مدخراته اأو جزءًا 

املليئة  خارجيًا,  املزخرفة  ال�سموم  فهناك  منها,  كبريًا 

بالكيماويات واملواد احلافظة وامللونة وامل�سرطنة داخليًا!!!

ال�شراء النزوي:

يعني  عليه,  ا�سطلح  كما  التلقائي  اأو  النزوي  ال�سراء  اإن   

�سراء �سلع مل تكن يف ذهن امل�سرتي قبل دخوله املتجر اأو 

ال�سوق. وقد اأ�سبح هذا النوع من ال�سراء عادة ا�ستهالكية 

بعد  خا�سة  با�ستمرار,  حلدوثها  نتيجة  �سلوكية  وظاهرة 

الأ�سواق   - ماركت  بال�سوبر  يعرف  وم��ا  املتاجر  انت�سار 

املركزية - التي تعر�ص ال�سلع ب�سكل جيد وجذاب وت�ستخدم 

اأ�سلوب اخلدمة الذاتية. 

وح�سب بع�ص الدرا�سات والإح�ساءات فاإن هناك 60% من 

قراراتنا قرارات نزوية!! 

اأ�شباب الإدمان على ال�شراء:

اإن الإدمان على ال�سراء قد يكون ردة فعل للكاآبة والتوتر 

له  الوحيد  املتنف�ص  امل��رء  فيجد  القلق.  وح��الت  النف�سي 

يف الإغ��راق يف ال�سراء. وقد ي�سرتي �سلعًا لي�ص يف حاجة 

اإن املدمن على ال�سراء يعاين من نوع من الندم  لها. ثم 

اأو تاأنيب ال�سمري؛ لأنه يندم بعد ال�سراء. كما اأن املدمن 

يفعل ذلك. ومما  األ  نف�سه  يعاهد  ما  ال�سراء كثريًا  على 

يالحظ اأن الإدم��ان على ال�سراء ينت�سر كثريًا بني النا�ص 

غري ال�سعداء يف حياتهم الزوجية وهم يجدون فيه عملية 

هروب من و�سع غري مريح. 

ال�سراء, فاإن املدمن  ولالأ�سف, فاإنه نتيجة لالإدمان على 

ورمبا  باللتزامات  ال�ستهتار  من  بنوع  ي�ساب  ذلك  على 

�سلوك امل�ستهلك ال�سرائية: روؤى وتطلعات!

اأح��د  ي��ق��ول  والأق�����س��اط.  ال��دي��ون  مل�ساكل  عر�سة  ي��ك��ون 

قوية يف  ب�سبب رغبة  الزوجية  امل�سكالت  تن�ساأ  الباحثني: 

نف�ص الزوجة بال�سراء, �سراء ما حتتاجه وما ل حتتاجه. 

حكمة اقت�شادية:

ذات يوم اأوقف الفاروق عمر بن اخلطاب - ر�سي اهلل عنه 

- ابنه عبداهلل »وقيل جابر بن عبداهلل« ر�سي اهلل عنهم, 

لل�سوق. فقال  اأنت ذاه��ب؟ فقال عبداهلل:  اأين  اإىل  و�ساأله 

الفاروق له: ملاذا؟! فاأجاب: لأ�سرتي حلمًا, وبرر ذلك ال�سراء 

باأنه ا�ستهى حلمًا فخرج لل�سوق لي�سرتي بع�سًا منه, فقال له 

الفاروق: اأكلما ا�ستهيت �سيئًا ا�سرتيته. اإنها حكمة اقت�سادية 

خالدة, وقاعدة ا�ستهالكية ر�سيدة, خا�سة ونحن ن�سهد يف 

ت�سويقية  اأ�ساليب  �سباقًا حممومًا يرتافق معه  اأيامنا هذه 

جذابة  اإعالمية  وو�سائل  مثرية  اإعالنية  واأ�ساليب  جديدة 

ودعايات كثيفة من اأجل ال�سراء واملزيد منه.

ن�شائح ملن ابتلي بحمى ال�شراء:

1- تخل�ص من القيم ال�ستهالكية ال�سيئة ال�سارة, حتى ل 

يت�سبب ال�ستهالك الرتيف يف وجود الفقر و�سط الرخاء, 

اإذ با�ستمراره قد ت�سيع موارد الأ�سرة وُيفقد معها التوازن 

الأ�سري والنف�سي والجتماعي.

والفرتة  والنوعية  واجل���ودة  املطلوبة  الكميات  ر  ق��دِّ  -2

الزمنية ل�ستهالك ال�سلع واخلدمات.

بالكميات  املتعلقة  العاطفية  انفعالتك  جماح  اكبح   -3

املطلوب �سراوؤها وا�ستهالكها �سواء على م�ستوى الأطفال 

اأو الن�ساء اأو الأ�سرة.

عن  فيه  وحتكم  م�ستمرة  ب�سفة  ال�ستهالك  راق��ب   -4

اأفراد  ه  ونبِّ الر�سيدة  والقرارات  امل�ستمرة  التوعية  طريق 

الأ�سرة على خطورة ال�ستهالك املرتفع.

ع اأفراد اأ�سرتك وجمتمعك اأطفاًل و�سبانًا ون�ساًء  5- �سجِّ

على الدخار الإيجابي و�سرورة تي�سري قنوات فعالة واأوعية 

منا�سبة ل�ستثمار مدخراتهم.

6- احذر تاأثري و�سائل الإعالن وفنون الدعاية التي تدعو 

ال�سراء  وحمى  الإنفاق  ونهم  ال�ستهالكية  ال�سراهة  اإىل 

والت�سوق.

النمط  ذات  امل��رتف��ة  املجتمعات  تقليد  ع��ن  ابتعد   -7

ال�ستهالكي ال�سره املتالف املرتف.

خطوات اإيجابية:

ينبغي للمراأة عندما ت�سعر باأن حافز الإنفاق يدفعها اإىل 

مزيد من الإ�سراف والتبذير والت�سوق وال�سراء اأن تتعامل 

مع ذلك باتباع اخلطوات التالية:

اأوًل: متهلي قلياًل قبل اأن تخرجي نقودك, وا�ساأيل نف�سكِ 

اإن كان هذا ال�سعور حقيقيًا اأم انفعاليًا.

بالهدايا  الآخرين  حمبة  ت�سرتي  األ  على  احر�سي  ثانيًا: 

والإنفاق املفرط.

ثالثًا: ا�ساأيل نف�سكِ قبل ال�سراء اإذا كان بالإمكان �سراء ما 

هو اأف�سل اإذا اتيحت فر�سة عر�ص �سعري اأف�سل.

رابعًا: ا�ساأيل نف�سكِ عن احلاجة ال�سرورية لل�سراء هذا 

اليوم.

؛ ملعرفة اإن  دي جوانب النق�ص العاطفي عندكِ خام�سًا: حدِّ

كان هذا ال�سراء املفرط يعوِّ�ص هذا النق�ص.

هناك �سلوكيات اقت�سادية بداأت يف الظهور والنت�سار يف 

املجتمعات املعا�سرة متثل عبئًا اقت�ساديًا لها اآثار �سارة 

على القت�ساد الأ�سري, وكذا القت�ساد الوطني ف�ساًل عن 

اقت�ساد املجتمعات والدول. 

وتعد �سلوكيات التخمة واإدمان ال�سراء وال�ستهالك ال�سره 

وهو�ص الت�سوق والإ�سراف والرتف والتبذير اأمثلة منوذجية 

لتلك ال�سلوكيات القت�سادية. وقد �ساعد على انت�سار تلك 

ال�سلوكيات والعادات عوامل عديدة, اأهمها: اإغراق ال�سوق 

ب�سنوف الكماليات والإعالن عنها بطريقة مثرية, وكذا 

اأفراد املجتمع,  الوعي ال�ستهالكي لدى معظم  انخفا�ص 

وعدم توجيه النا�ص ب�سكل مبا�سر. 

اإن الإدم��ان على ال�سراء ل يقل خطرًا ودم��ارًا نف�سيًا عن 

وامل��خ��درات. ج��اء يف بع�ص  الكحول  الإدم���ان على  خطر 

ال�سوق  اإىل  اأن��زل  يقول:  اأحدهم  ال�سحفية:  التحقيقات 

ولي�ص لدي نية لل�سراء فخطرت على بايل اأ�سياء فا�سرتيتها. 

واآخر يقول: اإننا ن�ست�سلم لالإغراء, فن�سرتي ما ل نحتاج 

اإليه. وثالث يقول: دائمًا اأ�سرتي اأ�سياء زائدة عن حاجتي. 

واإحداهن تقول: اإن ال�سبب الرئي�ص الذي يكون وراء دفع 

الن�ساء اإىل الإفراط يف اإنفاق املال يف ال�سراء هو ال�سعي 

الدائم منهن من اأجل احل�سول على اإح�سا�سهن بالر�سا. 

ت�ست�سري  والت�سوق  ال�سراء  حمى  باتت  فلقد  ولالأ�سف, 

كثريًا؛ لأن �سغوط ال�سراء الدعائية والت�سابق من اأجل رفع 

م�ستوى املعي�سة وت�سهيالت البيع واأ�سلوب العر�ص تتحكم يف 

الإن�سان, وقد اأوقعت باأ�سر كثرية يف �سباك الهو�ص. 

اإن ظاهرة حمى ال�سراء انت�سرت بني النا�ص اأفرادًا واأ�سرًا 

وجمتمعات ودوًل وعوامل. ظاهرة اخرتقت حواجز العرف 

ما  على  واأجهزت  والقيم,  العقل  قواعد  ودمرت  والعادة, 

ظاهرة  النبيلة.  والغايات  ال�سريفة  الأه���داف  من  تبقى 

فريدة يف نوعها, ذات ارتباطات قوية مع اأخواتها: النهم 

ظاهرة  الإن��ف��اق.  واإدم��ان  الت�سوق,  وهو�ص  ال�ستهالكي, 

تنخر يف ج�سد الأم��ة, وتهدم كيانها با�ستمرار من قدمي 

الزمن واإىل الآن.

ال�شراء بني الأم�س واليوم: 

رعاية  مو�سع  وُي�سرتى  ُيقتنى  �سيء  كل  كان  فيما م�سى, 

ال�ستخدام,  ح��دود  اآخ��ر  اإىل  وا�ستخدام  خا�سة  وعناية 

وكانت الأ�سياء وال�سلع ت�ُ�سرتى ليحافظ عليها, وكاأن �سعار 

ذلك الزمان: ما اأجمل القدمي. 

اأما اليوم, فقد اأ�سبح التاأكيد على ال�ستهالك ولي�ص على 

كان  فاأيًا  ت�ُرمى,  كي  ت�سرتى  الأ�سياء  واأ�سبحت  احلفظ, 

ال�سيء الذي ُي�سرتى, �سيارة, اأو مالب�ص اأو اآلت من اأي نوع, 

فاإن ال�سخ�ص �سرعان ما ميل منه وي�سبح تّواقًا للتخل�ص 

هذا  �سعار  وك��اأن  وموديل,  طراز  اآخر  و�سراء  القدمي  من 

الزمان: ما اأجمل اجلديد. 

واحدة  �سيارة  اإىل  يحتاج  �سخ�ص  الباحثني:  اأح��د  يقول 

باأن  منه  زعمًا  �سيارات,  ثالث  يجمع  جنده  لكننا  فقط, 

منزلته الجتماعية �سرتتفع وتكون له وجاهة بني النا�ص. 

هاتفًا   - اأي�سًا   - يطلب  ولكنه  هاتف,  اإىل  يحتاج  واآخ��ر 

نقاًل, وجهاز نداء اآيل, وهاتفًا خا�سًا بالفاك�ص. اإنه اإغراء 

ال�ستهالك غري املتزن!!

  اتجاهات
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تقرير وزارة الثقافة واالإعالم .. اإجماع على رف�سه وحتميل اللجنة م�سوؤولية املتابعة

اقرتاح بف�سل الثقافة عن وزارة االإعالم و�سمها لوزارة الرتبية والتعليم

اأع�����س��اء جمل�ص  اأج��م��ع ع���دد م��ن 

ال�����س��وؤون  اأن جل��ن��ة  ال�����س��ورى ع��ل��ى 

الثقافية والإعالمية مل تاأت بجديد 

بالتقرير  اخل��ا���ص  ت��ق��ري��ره��ا  يف 

والإعالم  الثقاف���ة  لوزارة  ال�سنوي 

حيث  املايل1432/1431ه�,  للعام 

يحمل  بتقرير  املجل�ص  اإىل  ع��ادت 

رف�سه  على  املجل�ص  حملت  التي  الإ�سكاليات  ذات 

والعودة  اأخ��رى  مرة  لدرا�سته  اللجنة  اإىل  واإع��ادت��ه 

تف�سياًل  اأكرث  معلومات  يت�سمن  بتقرير  املجل�ص  اإىل 

ويجيب على الت�ساوؤلت التي طرحها بع�ص الأع�ساء.

جاء ذلك خالل اجلل�سة العادية الثالثني التي عقدها 

1434/7/24ه� برئا�سة  يوم الثنني  ال�سورى  جمل�ص 

بن  عبداهلل  الدكتور  ال�سيخ  املجل�ص  رئي�ص  معايل 

املجل�ص  ا�ستمع  حيث  ال�سيخ,  اآل  اإبراهيم  بن  حممد 

الذي  والإعالمية  الثقافية  ال�سوؤون  جلنة  تقرير  اإىل 

تاله رئي�ص اللجنة الدكتور را�سد الكثريي.

التقرير  الإ���س��ارة يف  الأع�����س��اء ع��دم  اأح��د  ولح��ظ 

حتت  ل���ل���وزارة  الت�سغيلية  اخل��ط��ة  يف  ورد  م��ا  اإىل 

هذا  وي�ستمل  املرافق,  وتطوير  تنمية  برنامج  م�سمى 

الربنامج على امل�سروعات اجلاري تنفيذها وتكلفتها 

اجلديدة  وامل�سروعات  ري�ال,  مليون  واأربعمائة  مليار 

يف  امل�سروعات  ه��ذه  وت�سهم  ري�����ال,  مليار  ُتكلفتها 

امل��ج��ال الإذاع����ي وال��ت��ل��ف��ازي وامل��راف��ق الإع��الم��ي��ة 

التقارير  اإع���داد  ق��واع��د  يخالف  وذل��ك  والثقافية, 

متطلبات  يلبي  مب��ا  العامة  واملوؤ�س�سات  ل��ل��وزارات 

املادة »التا�سعة والع�سرين« من نظام جمل�ص الوزراء 

ا�ستمال  من  التقارير,  لإعداد  ال�سرت�سادي  والدليل 

امل�سروعات  من  ال�سنة  خ��الل  املنجز  على  التقرير 

اأهمية  اأرى  ل��ذا,  املختلفة.  امل��ج��الت  يف  وال��ربام��ج 

اللتزام يف التقارير القادمة مب�سمون قواعد اإعداد 

ال�سنوية والدليل ال�سرت�سادي املنبثق عنه. التقارير 

وزارة  ع��ن  الثقافة  ف�سل  الأع�����س��اء  اأح���د  واأق���رتح 

الإعالم و�سمها لوزارة الرتبية والتعليم, لأن الثقافة 

خالل  فمن  التعليم,  عن  ينفك  ل  اأ�سا�سي  عن�سر 

واأن  ل�سيما  املجتمع,  ثقافة  تغر�ص  التعليم  وزارة 

الثقافة كانت تابعة للرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب, 

تريدون  فهل  الإع���الم,  وزارة  اإىل  انتقلت  ثم  وم��ن 

الإعالم  و�سائل  ثقافتهم من  ياأخذوا  اأن  اأجيالنا  من 

كما  والرتبية؟  والتعليم  املدر�سة  من  اأم  وال�سحافة 

اأن الثقافة تعترب جزًءا من التعليم والرتبية يف اأغلب 

دول العامل. 

الدرا�سة  اإن  قائاًل  التقرير  الأع�ساء  اأح��د  وانتقد 

تتعدى  مل  اإذ  و�سفي  ب�سكل  اأت���ى  ال����وزارة  لتقرير 

واإداراتها  ال��وزارة  بوكالت  تعريف  كونها  الدرا�سة 

وخلت  الإجن���ازات,  حتت  الروتينية  املهام  واإدراج 

�سواء  الإعالمية  للر�سالة  م�سمون  اأي  من  الدرا�سة 

ال�سيا�سة  اأو  املحلية  الإعالمية  بال�سيا�سة  يتعلق  فيما 

الإعالمية اخلارجية, وكذلك اأي اإ�سرتاتيجية لتنفيذ 

وجودهما  املفرت�ص  م��ن  وال���ذي  ال�سيا�سات,  ه��ذه 

مثل  بلد  ويف  والإع��الم  الثقافة  وزارة  بحجم  ل��وزارة 

وما  اللجنة  ل��راأي  اخت�سار  هناك  اأن  كما  اململكة. 

اأوردته من اأوجه الق�سور تناولت اأموًرا اإجرائية دون 

اأن تتناول ما يخ�ص امل�سمون الإعالمي ل من قريب 

ول من بعيد. 

وراأى ع�سو اآخر باأنه كان على اللجنة دعوة املندوبني 

م�سمون  ومناق�ستهم يف  والإعالم  الثقافة  وزارة  من 

ال���وزارة  ا�ستطاعة  م��دى  معرفة  وك��ذل��ك  التقرير 

وهل  اململكة,  يف  الإعالمية  ال�سيا�سة  وثيقة  حتقيق 

الدولة  اأه���داف  م��ع  تتنا�سب  الوثيقة  ه��ذا  ت��زال  ل 

املواطنني. وتطلعات 

من  قدم  اأن  �سبق  التقرير  هذا  باأن  اآخر  ع�سو  واأكد 

م�ستوى  اإىل  يرقى  ل  لأن��ه  املجل�ص,  ورف�سه  اللجنة 

عاد  ولالأ�سف  املجل�ص,  على  تعر�ص  التي  التقارير 

التقرير مرة اأخرى بنف�ص الإ�سكاليات ال�سابقة, كما 

تقدم  الوزارة مل  اأن  التقرير  ثنايا  اللجنة يف  اأوردت 

اإع��ادة  يح�سن  ل��ذا  التقرير.  يف  الكاملة  املعلومات 

التقرير مرة اأخرى للجنة لأنها مل تاأت بجديد.

الإع��الم  ي�سع  اأي��ن  ق��ائ��اًل:  الأع�ساء  اأح��د  وت�ساءل 

بالإعالم  مقارنة  عاًما  خم�سني  بعد  نف�سه  ال�سعودي 

بناء  ال�سعودي  الإع���الم  ا�ستطاع  وه��ل  اخلليجي, 

الأ�سيلة. املتميزة املرتكزة على قيمنا  ال�سخ�سية 

اأعطت عدًدا من الرتاخي�ص  الوزارة  باأن  اآخر  وتابع 

لهذه  وامل�ستمع   ,FM موجة  يف  الإذاع��ي��ة  للقنوات 

الذاعات لكن املالحظ اأنها ل تغر�ص قيًما ول وطنية 

ول ثقافة, وتقدم م�سابقات تافهة الغر�ص منها جلب 

الوزارة  مهمة  تنتهي  فهل  الإذاع��ات  لأ�سحاب  املال 

الرتاخي�ص؟.  باإعطاء 

وراأى اأحد الأع�ساء وجود تعدي على ثوابت البلد من 

من  وهناك  حو�سب  من  وهناك  الكتاب  من  العديد 

البلد,  ثوابت  على  والتعدي  بالكتابة  م�ستمًرا  زال  ل 

فيها  تتخذ  اأن  ينبغي  وثوابًتا  قيًما  اأن هناك  مو�سحًا 

الوزارة موقًفا ثابًتا. 

واقرتح اأحد الأع�ساء �سم املهرجان الوطني للرتاث 

الثقافة  وزارة  اإىل  اجلنادرية(  )مهرجان  والثقافة 

اإىل  الوطني  احلر�ص  حتويل  بعد  خا�سة  والإع��الم؛ 

وزارة, يف ظل املهمات الكبرية املنوط به القيام بها, 

واأن ت�ساركها يف ذلك هيئة ال�سياحة والآثار.

ولحظ اآخر غياب بع�ص اجلهات املهمة التي ت�ساعد 

والإع���الم  الثقافة  وزارة  عمل  تقييم  يف  املجل�ص 

الأدبية, وجمعيات  والأندية  ال�سحفيني,  ومنها هيئة 

يوؤخذ  اأن  املنا�سب  فمن  والُكتاب.  والفنون.  الثقافة 

براأيهم يف التقارير القادمة.

على  اللجنة  تقرير  تركيز  الأع�����س��اء  اأح��د  وانتقد 

ال��وزارة  تركيز  اأن  حيث  الثقافة  دون  فقط  الإع��الم 

ولأهمية  بالثقافة.  اهتمامها  من  اأكرب  الأعالم  على 

هناك  يكون  اأن  املهم  فمن  العزيز  بلدنا  يف  الثقافة 

اأن  ُيلحظ  كما  الثقافة.  ق�سايا  يعالج  م�ستقل  كيان 

د.  را�سد الكثريي

تحت القبة
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   هل استطاع اإلعالم 
السعودي بناء شخصية تميز 

ثقافتنا؟

    أين يضع اإلعالم 
السعودي نفسه بعد 

خمسين عاًما؟.

  إذاعات اإلف إم التي 
رخصت لها الوزارة ال تغرس 

قيًما وطنية وال ثقافية.

   االهتمام بإبداعات الفكر 
األدبي والفني لدى الشباب .. 

وإيجاد جائزة إقليمية لنشر 
اإلبداع الفكري للشعراء 

المبتدئين.

هناك قرارات �سدرت من املجل�ص ومل ت�سري اللجنة 

اأن  ذلك  اإىل  وي�ساف  و�سلت,  اأين  اإىل  تقريرها  يف 

على  للحكم  املجال  وليتيح  مقت�سب  اللجنة  تقرير 

اأداء الوزارة.

ور�سد اأحد الأع�ساء تكرار تقرير اللجنة ملا جاء يف 

بالدنا  يف  الثقافة  ولأهمية  املعادة  ال�سابقة  التقارير 

الثقافة  ح��ول  ال���وزارة  توجهات  معرفة  املهم  فمن 

املراد  وما  ال�سعودي  الثقايف  املنتج  من  تريد  وماذا 

البيئة  توفري  ح��ول  ال���وزارة  توجه  هو  وم��ا  حتقيقه؟ 

املنا�سب  م��ن  اأن��ه  كما  ال��ث��ق��ايف,  ل��الأب��داع  املنا�سبة 

ا�ست�سافة معايل وزير الثقافة والإعالم.

يعطي  ل  التقرير  اأن  الأع�ساء  اأح��د  قال  جانبه  من 

والإع���الم.  الثقافة  وزارة  جل��ه��ود  وا���س��ح��ة  ���س��ورة 

اإن�ساء  وحبذا لو تولت وزارة الثقافة والإعالم اإعادة 

والإ�سالمية  العربية  ال��دول  يف  الإعالمية  امل��راك��ز 

للتوا�سل  حاجة  يف  نحن  التي  ال��ع��امل  دول  وبع�ص 

املبا�سر وامل�ستمر معها بحيث تقوم هذه املراكز بنقل 

كما  و�سعوبها,  الدول  لهذه  احلقيقية  اململكة  �سورة 

اململكة  اإىل  الدول  تلك  يف  يجرى  ما  نقل  على  تعمل 

واأن ل يكون ن�ساطها مقت�سر على الرتجمة.  

يف  يُحرر  مل  الثقافة  مفهوم  اأن  اآخ��ر  ع�سو  ولح��ظ 

يف  ال�سطراب  جند  فلذلك  والإعالم  الثقافة  وزارة 

مل  كما  التقرير,  يف  والخت�سار  الثقافية  الربامج 

يُحرر مفهوم الثقافة يف النطاق العملي فاجلامعات, 

ووزارة الرتبية والتعليم, وبع�ص املوؤ�س�سات كلها تقوم 

الذي  امل�سرتك  القا�سم  هو  فما  ثقافية.  مبنا�سط 

الثقافية؟  ال�سوؤون  يف  والإعالم  الثقافة  وزارة  ترعاه 

وراأى اأنه من املنا�سب اأن تكون هناك درا�سة تقوميية 

الإع��الم  ���س��وؤون  يف  والإع���الم  الثقافة  وزارة  لأداء 

املوؤمل  امل�ستوى  اإيل  و�سلت  وه��ل  الثقافة  و���س��وؤون 

ال�سعودية  العربية  اململكة  �سخ�سية  ميثل  ال���ذي  

القائم  الإعالمي  التحدي  م�ستوى  على  الوزارة  وهل 

قنوات  وخا�سية  الإعالمية  القنوات  تعدد  بعد  الآن 

الجتماعي؟  التوا�سل 

وطرح اأحد الأع�ساء ق�سية و�سائل الإعالم املح�سوبة 

على اململكة �سواء املرئي وامل�سموع, اأو املقروء, والتي 

حيث  النتباه,  يثري  ب�سكل  الأخ��رية  الآون��ة  يف  كرثت 

ما يحمل  وتقدم  تبث  الو�سائل  اإعالم هذه  اأن  لحظ 

والأمتني  ال�سعودي  ال�سعب  وم�سالح  لقيم  اإ���س��اءة 

هناك  اأن  وي��الح��ظ  اأح��ي��ان��ًا؛  والإ���س��الم��ي��ة  العربية 

ميكن  الو�سائل  هذه  بني  فيما  م�سرتك  �سلبي  توجه 

الق�سايا  من  الو�سائل  هذه  موقف  متابعة  من  تبينه 

وا�سح  دور  ن��رى  ول  ال��ك��ربى  والإ���س��الم��ي��ة  العربية 

ومبا  الظاهرة,  هذه  جتاه  والإع��الم  الثقافة  ل��وزارة 

اأ�ساًل  وموجهًا  ل�سعوديني  مملوكة  الو�سائل  هذه  اأن 

الإعالم  الثقافة  وزارة  على  املهم  فمن  اململكة  جتاه 

الراأي  بحرية  امل�سا�ص  ودون  بو�سعها  ما  كل  تعمل  اأن 

لتنظيم هذا الإعالم املح�سوب على اململكة مبا يهذبه 

اإ�ساءة  ويحول دون  لبالدنا,  العامة  امل�سلحة  ويحقق 

هذه الو�سائل لنا ولالأمتني العربية والإ�سالمية.

املداخالت  اأكرث  اأن  املجل�ص  رئي�ص  معايل  اأ�سار  ثم 

تقدم  اآل��ي��ة  هناك  فهل  تتدخل  اأن  ال���وزارة  تطالب 

م�ساعد  معايل  فاأو�سح  والإع���الم  الثقافة  ل���وزارة 

يجب.  كما  بدورها  تقم  اللجنة مل  اأن  املجل�ص  رئي�ص 

املعلومات  بع�ص  الوزارة عن  ت�ساأل  اأن  عليها  كان  اإذ 

يف  امل�سئولني  ببع�ص  وتلتقي  وتطلبها  الناق�سة 

اأثناء  الأع�ساء  اآث��اره  ما  حول  ملناق�ستهم  ال���وزارة, 

جديدة  معلومات  على  واحل�سول  التقرير,  مناق�سة 

التقرير  اإع��ادة  قبل  نق�ص  ما  بها  ت�ستكمل  وحديثة 

وتقدمي وجهة نظرها للمجل�ص.

 1454 وج��ود  اإىل  الأع�����س��اء  اأح��د  اأ���س��ار  م��ن جهته 

كبري  عدد  واعتربه  التقرير  بح�سب  �ساغرة  وظيفة 

التقرير  كما ذكر  لذلك,  دون ذكر تربير مقنع  جدًا 

عن ال�سعوبات التي تواجهها الوزارة ومنها الت�سرب 

الوظيفي دون ذكر امل�سببات فكان من املنا�سب على 

اللجنة اأن تلقي عليها ال�سوء اأو البحث عن الأ�سباب, 

يف  النق�ص  من  معاناتها  اأب��دت  ال��وزارة  اأن  ل�سيما 

الب�سرية. الكوادر 

�سدرت  ق���رارات  هناك  اأن  اآخ��ر  ع�سو  لح��ظ  كما 

ومازلنا  الآن  اإىل  تفعيلها  يتم  مل  �سابقًا  املجل�ص  من 

نت�ساءل عن دور املجل�ص حيال ذلك.

ترعى  اأن  اأهمية  على  بالتاأكيد  الأع�ساء  اأحد  وختم 

الأدبي  الفكر  اإبداعات  اأن  والإع��الم  الثقافة  وزارة 

وحتفيز  العربي  الأدب  ودع��م  ال�سباب  لدى  والفني 

يح�سن  كما  ال�����س��ب��اب,  فئة  ل��دى  ال��ث��ق��ايف  احل���راك 

الإب��داع  لن�سر  ال�سباب  لفئة  اإقليمية  جائزة  اإيجاد 

الفكري لل�سعراء املبتدئني على نفقة الوزارة, ور�سد 

الثقافية املميزة. املكافاآت لالإ�سدارات 
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دعا لن�سر الوعي بني املواطنني باأهمية االإح�ساء 

ال�سورى يطالب م�سلحة االإح�ساءات العامة باالإ�سراع يف و�سع 

اإ�سرتاتيجية وطنية للمعلومات

طالب جمل�ص ال�سورى م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات 

والإع��الم لإع��داد برامج توعوية  الثقافة  بالتن�سيق مع وزارة 

طالبها  كما  الإح�ساء,  باأهمية  املواطنني  بني  الوعي  لن�سر 

بالإ�سراع يف و�سع اإ�سرتاتيجية وطنية للمعلومات وتنفيذها.

لأوجه  درا�سة  باإجراء  امل�سلحة  تقوم  اأن  على  املجل�ص  ووافق 

النق�ص يف مراكز ووحدات الإح�ساء الأقل كفاءة يف الأجهزة 

احلكومية وفق متطلبات امل�سلحة من الإح�ساءات واملعلومات,  

وتزويد تلك اجلهات بالنتائج التي تتو�سل اإليها.

كما وافق على اأن تقوم مل�سلحة بالتن�سيق مع اجلهات التعليمية 

والتدريبية لإعداد برامج للتخ�س�سات الإح�سائية واملعلوماتية 

يف  الإح�ساء  ووح��دات  ومراكز  امل�سلحة  اإليها  حتتاج  التي 

املتخ�س�سني يف هذه  الحتياج من  ل�سد  الأجهزة احلكومية 

املجالت.

واأكد املجل�ص يف قراره على  �سرورة قيام م�سلحة الإح�ساءات 

العامة واملعلومات بالتن�سيق مع موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

يف  واأوزانها  واخلدمات  ال�سلع  وجمموعات  منهجية  ملراجعة 

موؤ�سر الت�سخم, وكذلك منهجية قيا�ص الناجت والدخل املحلي 

بقيمه ال�سمية واحلقيقية.

اأن ا�ستمع جمل�ص ال�سور خالل جل�سته الثالثة  جاء ذلك بعد 

برئا�سة  1434/7/2ه�����  الأح��د  ي��وم  عقدها  التي  والع�سرين 

معايل م�ساعد رئي�ص املجل�ص الدكتور فهاد بن معتاد احلمد 

ب�ساأن  وال��ط��اق��ة,  القت�سادية  ال�����س��وؤون  جلنة  نظر  لوجهة 

مل�سلحة  ال�سنوي  التقرير  جتاه  واآرائهم  الأع�ساء  ملحوظات 

1433/1432هـــ  املايل  للعام  واملعلومات  العامة  الإح�ساءات 

تالها رئي�ص اللجنة الأ�ستاذ اأ�سامة قباين.

واأو�سحت اللجنة اأن امل�سلحة �سرعت بدرا�سة وتطوير نظام 

الإح�ساءات العامة احلايل ال�سادر بتاريخ 1379/12/7ه�, 

وذلك ا�ستناًدا اإىل ما �سدر من قرارات لحقة تتعلق بتطوير 

ال��وزراء ذي الرقم  العمل الإح�سائي وخا�سة قراري جمل�ص 

 )235( ال��رق��م  وذي  1426/11/24ه�������  وال��ت��اري��خ   )284(

والتاريخ 1428/7/16ه���, القا�سيني بتحديد مهام م�سلحة 

الإح�ساءات العامة واإ�سافة مهمة »جمع املعلومات« اخلا�سة 

بالأجهزة احلكومية, والقطاع الأهلي, وتدوينها, وت�سنيفها, 

م�سماها  وتعديل  العامة.  الإح�����س��اءات  م�سلحة  مهام  اإىل 

واملعلومات(,  العامة  الإح�����س��اءات  )م�سلحة  يكون  بحيث 

لدول  التعاون  جمل�ص  لدول  املوحد  الإح�ساء  نظام  وم�سروع 

اخلليج العربية على اأن يت�سمن م�سروع النظام جميع املهام 

امل�سندة للم�سلحة يف الوقت احلايل؛ اإ�سافة اإىل ما قد حتتاج 

احلالية  مهامها  لتنفيذ  نظامية  ن�سو�ص  من  امل�سلحة  اإليه 

وامل�ستقبلية. وتنفيًذا لقرار جمل�ص الوزراء ذي الرقم )235( 

تطوير وحتديث  على  ن�صَّ  وال��ذي  1428/7/16ه����  والتاريخ 

امل�سلحة  مهام  مع  يتما�سى  لكي  القدمي  التنظيمي  الهيكل 

جديد  تنظيمي  هيكل  على  امل�سادقة  متت  فقد  وواجباتها. 

للم�سلحة يف تاريخ 1433/7/12هـ.

وتابع رئي�ص اللجة الأ�ستاذ اأ�سامة قباين اأن امل�سلحة بداأت يف 

تنفيذ الهيكل اجلديد وذلك من خالل خطة مرحلية تهدف 

اإ�سافية  اإىل ت�سكني جميع الوظائف املتاحة, وتاأمني وظائف 

ح�سب احتياجات الهيكل اجلديد, وذلك ب�سكل تدريجي دون 

عرقلة �سري العمل.

وردًا على ما اأ�سار اإليه بع�ص الأع�ساء بعدم توفر نتائج البحوث 

اللجنة  بينت  ال�سنوي,  التقرير  يف  الإح�سائية  والدرا�سات 

»امل�سوح  عن  اأحدهما  جدولني  يت�سمن  ال�سنوي  التقرير  اأن 

والأبحاث«, والآخر عن »الن�سرات الإح�سائية والتقارير« التي 

والدرا�سات  الأبحاث  هذه  نتائج  اأن  اإل  امل�سلحة؛  بها  قامت 

ولي�ست من  العالقة,  والن�سرات ذات  التقارير  تعر�ص �سمن 

مكونات تقرير اأداء اأعمال امل�سلحة.

توفر خرائط رقمية,  بعدم  اأفادت  امل�سلحة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

رغم وجودها يف املدن. واإىل عدم وجود اآلية موحدة للرتقيم 

العقاري, مع اأن هذه الآلية موجودة يف وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية. واأو�سح رئي�ص اللجنة اأ�سامة قباين انه يوجد  ق�سور 

الرتقيم  يخ�ص  فيما  اأم��ا  اخلرائط.  هذه  لتحديث  بالن�سبة 

والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  لدى  املوجودين  والت�سمية 

فاإنهما ل يفيان مبتطلبات العمل الإح�سائي. وبالن�سبة لعدم 

وجود معلومات وا�سحة يف التقرير عن اخلطوات التي اتخذتها 

امل�سلحة لتطوير اآليات الربط بينها وبني الدوائر احلكومية, 

بني رئي�ص اللجنة اأن امل�سلحة ت�سعى اإىل تطوير اآليات الربط 

بينها وبني الدوائر احلكومية عرب تنفيذ م�سروع نظام املعلومات 

و�سمان  وحتديث  تطوير  اإىل  امل�سروع  هذا  ويهدف  الوطني. 

التقنية  ونظم  الإح�سائية,  واملنهجيات  الأ�ساليب  �سمول 

امل�ستخدمة يف جميع وحدات ومراكز املعلومات الإح�سائية يف 

اململكة, واإيجاد اآلية عمل لن�سياب املعلومات الإح�سائية ب�سكل 

املركزي  )اجلهاز  وامل�سلحة  الوحدات  تلك  بني  ومنظم  اآيل 

لالإح�ساء( ب�سفتها امل�سرف واملنظم للقطاع, وذلك لتكوين 

من  يتكون  بامل�سلحة  الإح�سائية  للمعلومات  مركزي  نظام 

واملعلومات  الإح�سائية  البيانات  قواعد  من  �ساملة  منظومة 

للمعلومات  وطني  بنك  لبناء  يهدف  ال��وط��ن  م�ستوى  على 

الإح�سائية يتوىل تلبية اخلدمة الفورية لال�ستعالم.واأ�ساف 

اأنه بهدف الإ�سراع يف تفعيل الأوامر والتوجيهات ال�سامية ذات 

العالقة فقد �سرعت امل�سلحة يف املراحل التنفيذية للم�سروع. 

الراهن  الو�سع  وتقييم  درا�سة  »الأوىل«  املرحلة  وت�سمنت 

امل�سح  لدى اجلهات احلكومية من خالل  وتقنًيا,  اإح�سائًيا, 

امليداين, وزي��ارة تلك اجلهات. ومن خمرجات هذه املرحلة 

مت حتليل املعلومات الإح�سائية والتقنية والإداري��ة من خالل 

ال�ستبانات الإح�سائية, والتقنية, والتقارير املجمعة. وكنتيجة 

عد تقرير الفجوات والتو�سيات.
ُ
لذلك اأ

وتابع قباين باأن تكرار ذكر اإ�سكالية تعدد الأنظمة املحا�سبية 

لدى القطاع اخلا�ص يف اململكة, مع اأنه مبوجب نظام املحا�سبني 

ال�سعودية  الهيئة  ف��اإن  1412ه���,  عام  يف  ال�سادر  القانونيني 

للمحا�سبني القانونيني هي امل�سوؤولة عن اإعداد ومراقبة  جميع 

من�ساآت القطاع اخلا�ص بها. واللجنة تو�سح باأن تعدد الأنظمة 

املحا�سبية لدى القطاع اخلا�ص يف اململكة يعد من ال�سعوبات 

الأن�سطة  عن  البيانات  وحتليل  جمع  يف  القطاع  تواجه  التي 

القت�سادية. م�سريًا اإىل موافقة جمل�ص اإدارة الهيئة ال�سعودية 

للمحا�سبني القانونيني على م�سروع التحول اإىل املعايري الدولية 

يف املحا�سبة واملراجعة, ليخدم العمل الإح�سائي يف اململكة.

للتقرير  درا�ستها  عند  باأنه  ُتبني  اللجنة  ب��اأن  قباين  وختم 

والتوا�سل املبا�سر مع م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات 

ات�سح عدم ت�سنيف الوظائف الإح�سائية للم�سلحة من قبل 

جلنة التحوير بوزارة اخلدمة املدنية, بالرغم من املطالبات 

املتكررة للم�سلحة ح�سب اإفادتها, والتي مل ت�سل لنتيجة حتى 

الآن. لذا, فقد راأت اللجنة تاأجيل تو�سيتها فيما يخ�ص حتوير 

اخلدمة  وزارة  قبل  من  مندوبني  بدعوة  وقامت  الوظائف, 

املدنية وم�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات؛ ملناق�ستهم 

يف هذا املو�سوع.

االأ�ستاذ اأ�سامة بن علي قباين 
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التلفزيون ال�سعودي يحتفي باليوبل الِف�سي.

احلجيالن وغزاوي وال�سالح اأ�سماء بارزة يف 

تاريخ التلفزيون

ين�سى  فلم  اإن�سائه,  على  عاما   50 مبرور  ال�سعودي  التلفزيون  يحتفي  �سوف  القادم  الهجري  العام  حلول  مع 

–يرحمه اهلل- )ويل  بن عبدالعزيز  في�سل  الأمري  امللكي  ال�سمو  األقاه �ساحب  الذي  الوزاري  البيان  البع�ص 

العهد ورئي�ص جمل�ص الوزراء يف ذلك الوقت(, بتاريخ 1382/6/2ه� حيث اأعلن فيه عزم حكومة اململكة على 

الكرمي  القراآن  اإىل  ي�ستند  الذي  ال�سعودي  للمجتمع  الأخالقي  الإطار  البالد يف  اإىل  التلفزيوين  البث  اإدخال 

التلفزيون يف  باإن�ساء  الوزراء م�سروًعا  اأقر جمل�ص  1383ه� - )1963م(,  النبوية املطهرة . ويف عام  وال�سنة 

اململكة على مرحلتني الأوىل : بناء حمطتني موؤقتتني يف الريا�ص وجدة.

 والثانية: اإن�ساء نظام تلفزيوين متكامل على اأ�س�ص اأكرث تطورًا. ويف ربيع الأول من عام 1385 ه� )1965م(, 

حمطتي  من  بث  اإ�سارة  اأول  كانت  حيث  والأ�سود  بالأبي�ص  وجدة  الريا�ص  حمطتي  من  الر�سمي  البث  بداأ 

تلفزيون الريا�ص وجدة وكان الإر�سال على قناة واحدة. 

ويف �سنوات لحقة مت اإي�سال البث التلفزيوين اإىل مكة املكرمة والطائف من حمطة جدة وذلك عام 1387ه� , 

ثم حمطة املدينة املنورة يف �سوال 1387ه�, ثم حمطة الق�سيم يف �سعبان 1389ه�, وبداأ البث الر�سمي امللون 

يف 1 �سوال )1396هـ - 1976م(.

فئات  كافة  مع  والتوا�سل  والرتفية  والتثقيف  التوعية  جم��الت  يف  كبري  ب��دور  ال�سعودي  التلفزيون  ويقوم   

ال�سعودي  التلفزيون  قنوات  وتنوعت  الوطنية.  والوحدة  الدينية  الأخ��وة  اأوا�سر  متتني  على  ويعمل  املجتمع. 

لتلبي تطلعات املواطنني و�سملت ) الأوىل – الثانية – الإخبارية – الريا�سية – الثقافية - اأجيال امل�ستقبل 

-  الإقت�سادية ال�سعودية( .

اأولئك اجلنود من امل�سوؤلني الذين وقفوا خلف النجاحات املتتالية للتلفزيون على مدى  اأن نن�سى    ول ميكننا 

اإبراهيم  جميل  الأ�ستاذ  معايل  املتميزة,  القدرات  واأ�سحاب  الأكفاء  هوؤلء  ومن  ال�سعودي  التلفزيون  م�سرية 

احلجيالن وزير الإعالم الأ�سبق , وهو اأحد الرموز البارزة التي اأثرت ال�ساحة الإعالمية يف اململكة حيث ُعني 

مديًرا عاًما لالإذاعة وال�سحافة والن�سر مبرتبة وكيل وزارة, وُيعترب احلجيالن اأول وزير اإعالم �سعودي, ويف 

عهده اأقيمت �سبكة الإذاعة والتلفزيون , و�سدر نظام املوؤ�س�سات ال�سحافية ثم ُعني وزيرًا لل�سحة اأثناء عمله 

وزيًرا لالإعالم, ثم تفرغ لوزارة ال�سحة عام 1974م. 

1952م كمذيع ومقدم برامج,  ومن هوؤلء امليامني الأ�ستاذ عبا�ص فائق غزاوي الذي بداأ حياته العملية عام 

عامًا  ُعني مديرًا  ثم  القرى«,  »اأم  الإ�سراف على حترير �سحيفة  توىل  ثم  الإذاعية,  الربامج  اإنتاج  ثم مدير 

لالإذاعة, وعند اإن�ساء التلفزيون اأ�سبح مديرًا عامًا لالإذاعة والتلفزيون. 

اأول مدير ملحطة  الأ�ستاذ �سليمان ال�سالح الذي عني  التلفزيوي  البث  التي واكبت بدء  البارزة  ومن الأ�سماء 

التليفزيون  و�سار  بداياته,  يف  التلفزيوين  بالبث  نه�ست  التي  الأوىل  ال�سواعد  من  ويعد  الريا�ص  تليفزيون 

واخلربات  الكفاءات  ا�ستقطاب  علي  والعمل  العاملني  وتاأهيل  التطور  نحو  بثبات  �سواعدهم  علي  ال�سعودي 

من  حر�ص  ومدرو�سة,  مُمنهجة  مرحلية  قفزات  �سهدت  التي  التليفزيونية  للخدمات  التحتية  البنية  وتاأ�سي�ص 

يف  اأ�سهم  مما  احلديثة,  التقنية  عامل  يف  ي�ستجد  ما  كل  من  ال�ستفادة  على  التليفزيون  يف  العاملون  خاللها 

اإثراء البث وتو�سع دائرة التغطية, وتوفري املواد التليفزيونية وفتح حمطات جديدة يف خمتلف مناطق اململكة.

مو�سى مرزوق
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جمل�ض ال�سورى ي�سكل جلنة خا�سة لدرا�سة نظام حماية اللغة العربية

اللغة العربية هي هوية االأمة، وقدر اململكة اأن تكون مركزا للغة 

العربية 

جل�سته  خ��الل  ال�����س��ورى  جمل�ص  واف���ق 

الثنني  يوم  عقدها  التي  الثالثني  العادية 

رئي�ص  م��ع��ايل  برئا�سة  1434/7/24ه������ 

امل��ج��ل�����ص ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 

اإحالة  على  ال�سيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد 

اإىل جلنة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ح��م��اي��ة  ن��ظ��ام 

املادة  من  »الرابعة«  الفقرة  وفق  خا�سة 

»ال��راب��ع��ة والأرب���ع���ني« م��ن ق��واع��د عمل 

واللجان. املجل�ص 

املجل�ص  ا���س��ت��م��ع  اأن  ب��ع��د  ذل���ك  ج���اء 

ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�������س���وؤون  ت��ق��ري��ر جل��ن��ة  اإىل  

نظام  م�سروع  مقرتح  ب�ساأن  والإعالمية, 

العربية  اململكة  يف  العربية  اللغة  حلماية 

جمل�ص  ع�سو  م��ن  وامل��ق��دم  ال�����س��ع��ودي��ة, 

مبوجب  ال�سبيعي  �سعود  الدكتور  ال�سورى 

ال�سورى,  جمل�ص  نظام  من   )23( امل��ادة 

را�سد  الدكتور  اللجنة  رئي�ص  تاله  ال��ذي 

الكثريي.

اأن  الأع�����س��اء  اأح���د  راأى  ال��ب��داي��ة  ويف 

اللغة  خدمة  ق�سية  يف  ت�سريعي  فراغ  هناك 

العربية, حيث ل يوجد يف اململكة اأي تنظيم 

العربية. باللغة  ُيعنى 

املقرتح  اللجنة  رف�ست   : الع�سو  وت��اب��ع 

ب�سبب  ال�سبيعي  �سعود  الدكتور  من  املقدم 

اللغة  امل��ل��ك ع��ب��داهلل خل��دم��ة  وج��ود م��رك��ز 

تختلف  اأهدافه  املركز  هذا  ولكن  العربية 

امل�����س��روع املقدم  ف��ك��رة  ك��ل الخ��ت��الف ع��ن 

مركز  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ف��م��رك��ز  للمجل�ص. 

اللغة  تخدم  اآلية  عن  عبارة  واملقرتح  دويل 

ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي, ك��م��ا اأن 

الذين  املتخ�س�سني  راأي  ترفق  مل  اللجنة 

على  نحكم  اأن  ن�ستطيع  حتى  بهم  اجتمعت 

تنظيم  اللجنة  ت��رف��ق  ومل  ال��درا���س��ة,  ه��ذه 

اأن نحكم  مركز امللك عبداهلل حتى ن�ستطيع 

ويت�سح  ل؟  اأم  متحقق  امل��ق��رتح  ه��ذا  ه��ل 

عبداهلل  امللك  مركز  عام  اأم��ني  حديث  من 

مل�سروع  داعمًا  كان  اأنه  اللجنة  اأرفقته  الذي 

اللجنة  من  اأك��رث  ال�سبيعي  �سعود  الدكتور 

درا���س��ة  م��الءم��ة  على  امل��واف��ق��ة  امل��ه��م  فمن 

امل�سروع. هذا 

ورد  باأنه  الأع�ساء  اأحد  داخل  ذلك  بعد 

الثاين  الدويل  للموؤمتر  اخلتامي  البيان  يف 

�سهر  خالل  دبي  يف  واملنعقد  العربية  للغة 

ج���م���ادى الآخ������رة م���ن ال���ع���ام احل����ايل ما 

اللغة  قانون  م�سروع  على  »املوافقة  ن�سه 

الوطنية  اللغة  و�سع  ينظم  ال��ذي  العربية 

وامل��ح��ل��ي��ة والأج��ن��ب��ي��ة وت��اأي��ي��د ع��ر���س��ه على 

ثم  ملراجعته  متخ�س�سة  قانونية  ج��ه��ات 

احلكومية  واملنظمات  الدول  جلميع  اإر�ساله 

امل�سوؤولني  على  لعر�سه  واملوؤ�س�سات  والأهلية 

واأ���س��ح��اب ال��ق��رار وامل�����س��رع��ني ووا���س��ع��ي 

ال�سورى  وجمل�ص  واملخططني«  ال�سيا�سات 

املبادرة  و�ساحب  الت�سريعية  اجلهة  هو  هنا 

العربية. اللغة  حماية  يف 

ت�سمن  امل��ق��رتح  ب���اأن  اآخ���ر  ع�����س��و  وزاد 

مهام  �سمن  من  لي�ص  ج��دًا  مهمًا  عن�سرًا 

اللغة  خلدمة  ال��دويل  عبداهلل  امللك  مركز 

والرتجمة  التعريف  عن�سر  وه��و  العربية 

درا���س��ة  م��الءم��ة  على  امل��واف��ق��ة  امل��ه��م  فمن 

خا�سة. جلنة  وت�سكيل  امل�سروع 

املجل�ص  رئ��ي�����ص  م��ع��ايل  ع��ل��ق  ج��ان��ب��ه  م��ن 

تو�سح  مل  تو�سيتها  يف  اللجنة  اأن  ق��ائ��اًل 

اأن  ملاذا مل ترى املالءمة ومن غري املنا�سب 

ال�سيغة. بهذه  تو�سية  املجل�ص  من  تخرج 

م�����ش��روع ال��ن��ظ��ام امل���ق���رتح ي��خ��ت��ل��ف ع��ن 

امللك عبداهلل اأهداف مركز 

يختلف  املقرتح  اأن  الأع�ساء  اأح��د  وراأى 

ك��ل��ي��ًا ع��ن اأه�����داف م��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��داهلل 
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املقرتح  فهذا  العربية  اللغة  حلماية  ال��دوىل 

على  والتاأكيد  العربية,  باللغة  الهتمام  يلزم 

باأمر ملكي ف�سوف  لو �سدر  اأنه  واأعتقد  ذلك, 

اأكرب. قوة  يعطيه 

بني  ف��رق  ه��ن��اك  اأن  اآخ���ر  ع�سو  واأ���س��اف 

العربية  اللغة  فنظام حماية  والتنظيم  النظام 

يختلف  ال�سبيعي  �سعود  الدكتور  قدمه  الذي 

عن مركز امللك عبداهلل الدويل حلماية اللغة 

ويغطي  واأع���م  اأ�سمل  النظام  لأن  العربية, 

اللغة  على  باملحافظة  املتعلقة  اجلوانب  كافة 

الإل��زام  �سفة  له  النظام  اأن  كما  وتعزيزها, 

ويطبق العقوبات واجلزاءات على من يخالفه 

امللك  مركز  تنظيم  م��واد  يف  يتوفر  ل  وه��ذا 

العربية. اللغة  حلماية  الدويل  عبداهلل 

اإن��ن��ا  اأح����د الأع�����س��اء :«  م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال 

للثقافة  فيه  الهيمنة  ع��امٍل  يف  ال��ي��وم  نعي�ص 

على  ول��ذل��ك  الإجن��ل��ي��زي��ة,  بلغتها  ال��غ��رب��ي��ة 

مكوناتها  حماية  الأخ���رى  ال��ث��ق��اف��ات  اأب��ن��اء 

اللغة  وتعزيز  حماية  مقدمتها  ويف  الثقافية 

على  املوافقة  املهم  ومن  بها,  يتحدثون  التي 

م��الءم��ة درا���س��ة ه��ذا امل��ق��رتح وحت��وي��ل��ه اإىل 

خا�سة«. جلنة 

اأن  ويفرت�س  ال��ق��راآن  لغة  العربية  اللغة 

اأول من يهتم بها نكون 

واأي���د اآخ���ر ب���اأن ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ه��ي هوية 

للغة  م��رك��زا  ت��ك��ون  اأن  اململكة  وق��در  الأم���ة, 

هي  اللغة  هذه  فاإن  كذلك  ومعدنها,  العربية 

نكون  اأن  يفرت�ص  ف��اإن��ه  ول���ذا,  ال��ق��راآن.  لغة 

منوذجًا  اململكة  تكون  واأن  بها,  يهتم  من  اأول 

الغريب  ومن  العربية.  باللغة  لالهتمام  حيًا 

امللك  ومركز  امل�سروع  هذا  بني  اللجنة  خلط 

العربية. للغة  عبداهلل 

امل��ه��م ملجل�ص  ال���دور  الأع�����س��اء  اأح���د  واأك���د 

عن  والدفاع  املوقف  هذا  مثل  تبني  يف  ال�سورى 

ن�سعى  اأن  فعلينا  بها,  والعتزاز  العربية,  اللغة 

لغتنا, فهي جزء من هويتنا,  للدفاع عن  جميعًا 

اللجنة. بتو�سية  الأخذ  عدم  علينا  اأن  كما 

ال�سورى  جمل�ص  مهمات  من  اآخر  ع�سو  وقال 

ترتك  ول  الأنظمة,  ن  �سَّ الت�سريعية  التنظيمية 

ل��ل��ج��ه��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة. ف���امل���ادة »ال��ث��ال��ث��ة 

وه��ذا  ب��ذل��ك.  للمجل�ص  ت�سمح  وال��ع�����س��ري��ن« 

مع  اأو  اأخ��رى,  اأنظمة  مع  يتعار�ص  ل  النظام 

مادة,  النظام  در�ست  واللجنة  �سامية,  اأوام��ر 

املجل�ص  خ��ارج  امل�سوؤولني  وا�ست�سارت  م��ادة, 

اطلعت  كما  وم��ربرات��ه,  اأهدافه  على  فتعرفت 

عن  وت�ساءل  الأخ��رى.  ال��دول  يف  الأنظمة  على 

امل�سروع  م��الءم��ة  على  موافقتها  ع��دم  �سبب 

للدرا�سة؟

اللجنة  راأي  اإىل  املجل�ص  ا�ستمع  ذل��ك  بعد 

ب�ساأن  الكثريي  را�سد  الدكتور  رئي�سها  قدمه 

يتداخل  املقرتح  ه��ذا  ب��اأن  فاأو�سح  املو�سوع؛ 

العربية,  اللغة  مع مركز امللك عبداهلل حلماية 

فاإنه  دويل,  املركز  هذا  اأن  من  الرغم  وعلى 

فمقره  حم��ل��ي��ًا,  باللغة  يهتم  اأن  م��ن  مينع  ل 

فروعًا  ين�سئ  اأن  يف  ال�سالحية  وله  الريا�ص, 

املوؤ�س�سات  تعدد  اأن  كما  اأخرى.  منطقة  اأي  يف 

التداخل  خالل  من  اأدائها  على  يوؤثر  واملراكز 

اإنتاجية  من  ويقلل  واملهمات,  ال�سالحيات  يف 

املركز.

ب�ساأن  اإل��ي��ه  اأ���س��ري  مل��ا  بالن�سبة  اأم���ا  وت��اب��ع 

�سيء  والأنظمة  �سيء  املمار�سة  فاإن  املمار�سة؛ 

اآخر م�سريًا اإىل اأن تنظيم مركز امللك عبداهلل 

ين�ص يف مادته »الثانية« على اأن املركز يهدف 

اإىل الآتي:

العربية. اللغة  �سالمة  على  املحافظة   -1

وتر�سيخ  لتطوير  املالئمة  البيئة  اإيجاد   -2

ون�سرها. العربية  اللغة 

وتعلمها. العربية  اللغة  الإ�سهام يف دعم   -3

ال��درا���س��ات  ون�سر  بالتحقيق  العناية   -4  

اللغوية. واملراجع  والأبحاث 

واللغوية  العلمية  امل�سطلحات  و�سع   -5  

ون�سرها. توحيدها  على  والعمل  والأدبية 

يف  املخت�سني  والباحثني  العلماء  تكرمي   -6  

العربية. اللغة 

باللغة  العالقة  ذات  اخلدمات  تقدمي   -7  

ال��ع��رب��ي��ة ل���الأف���راد وامل��وؤ���س�����س��ات وال��ه��ي��ئ��ات 

احلكومية.

 اإذًا فهذه الأهداف تتداخل مع هذا املقرتح.

على  املوافق  بعدم  املجل�ص  �سوت  ثم  وم��ن 

: » ع���دم م��الءم��ة  ال��ل��ج��ن��ة ون�����س��ه��ا  ت��و���س��ي��ة 

املقرتح املقدم من ع�سو املجل�ص الدكتور �سعود 

اللغة  حماية  نظام  م�سروع  ب�ساأن  ال�سبيعي, 

نظرًا  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  العربية 

عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  م��رك��ز  ل��وج��ود 

العربية«. اللغة  حلماية 

لدرا�سة  خا�سة  جلنة  ت�سكيل  املجل�ص  وقرر 

رفع  ث��م  وم��ن  ومعمقة  �ساملة  درا���س��ة  امل��ق��رتح 

ملناق�سته. املجل�ص  اإىل  ب�ساأنه  تقريرها 

    مشروع النظام المقترح 
يختلف عن أهداف مركز 

الملك عبداهلل

    اللغة العربية هي هوية 
األمة، وقدر المملكة أن تكون 
مركزا للغة العربية ومعدنها

   تعدد المؤسسات 
والمراكز يؤثر على أدائها من 

خالل التداخل في الصالحيات 
والمهمات، ويقلل من إنتاجية 

المركز.
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املطلوب دعم واإيجاد مقرات خا�سة للمدار�ض 

االأهلية

مالكة  ال��دل��ب��ح��ي  ج����ازي  م��ه��ا  اأو���س��ح��ت  ذل���ك  اإىل 

للمدار�ص  املايل  الدعم  م�سروع  اأن  املو�سوعة  مدار�ص 

ن�ست  الذي  طالب  كل  عن  ريال   2000 بواقع  الأهلية 

املالية  امل�سادر  اأدوات  من  اأداة  ي�سكل  الالئحة,  عليه 

للمدار�ص الأهلية, بيد اأن مها الدلبحي ذهبت اإىل اأبعد 

من ذلك يف جمال دعم الدولة للمدار�ص الأهلية حيث 

كمبان  �سممت  الأهلية  للمدار�ص  مقرات  تاأمني  متنت 

اأوجدنا  لو  بالذات  النقطة  هذه  اإن   « وقالت   , للتعليم 

املراد..فم�ساحة  وحققنا  العالج  لقدمنا  لها   الدعم 

الأر�ص املطلوبة وتكاليف البناء وفق ال�سروط املطلوبة 

لي�ص بالأمر ال�سهل« .

�سخ�سية  الأم����ور  اأول���ي���اء  للمجل�ص  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 

اعتبارية. 

والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  وك��ال��ة  ا�ستحداث  وح��ول 

للتعليم الأهلي, اأكد من�سور احل�سني م�سرف الإعالم 

 « بالريا�ص:  والتعليم  للرتبية  العامة  بالإدارة  الرتبوي 

اأن الوزارة ل حتتاج اىل هذه الوكالة لأن اأغلب املدار�ص 

اإل  عنها  تختلف  ول  ال��ع��ام  التعليم  مل��دار���ص  مماثلة 

ولو  احلالية.  ال��وزارة  وك��الت  وتغطيها  ب�سيط.  ب�سيء 

الئحة تنظيم املدار�ض االأهلية 00 تعزيز للتعليم االأهلي 

وت�سجيع االإ�ستثمار فيه

وافق جمل�ص ال�سورى خالل جل�سته الثامنة والع�سرين 

التي عقدها يوم الثنني املوافق 17 رجب 1434 ه� على 

م�سروع لئحة تنظيم املدار�ص الأهلية.

الالئحة تهدف اإىل تعزيز دور التعليم الأهلي وت�سجع 

ال�ستثمار فيه, وتعمل على تنظيم العمل يف هذا املرفق 

من قطاع التعليم باململكة, وجت�سد حر�ص حكومة خادم 

ب�سقيه  العام  التعليم  دع��م  على  ال�سريفني  احلرمني 

ا�ستحداث  ال�سورى  جمل�ص  ووافق  والأهلي,  احلكومي 

وزير  بنائب  ترتبط  ال��وزارة  يف  الأهلي  للتعليم  وكالة 

الرتبية والتعليم, ون�ست الالئحة على ت�سكيل جمل�ص 

طالب,  لكل  حم��ددة  اإعانة  وت�سمني  الأهلي,  للتعليم 

ومن  اخلا�سة,  الرتبية  لطالب  الإع��ان��ة  وم�ساعفة 

ومناهج  برامج  لتقدمي  الكافية  املرونة  اإعطاء  خالل 

نوعية بديلة.

لإ�سراف  الأهلية  املدر�سة  تخ�سع  اأن  على  ن�ست  كما 

والفنية  وال��رتب��وي��ة  التعليمية  ال��ن��واح��ي  م��ن  ال����وزارة 

والإدارية واملالية, ولإ�سراف وزارة ال�سحة فيما يخ�ص 

امل��دار���ص  ال��ت��زام  على  و���س��ددت  ال�سحية,  اجل��وان��ب 

املطبقة  والأنظمة  والأخالقية  الدينية  بالقيم  الأهلية 

يف اململكة.

كما ن�ست اأي�سًا على اأن حتدد املدر�سة الأهلية الر�سوم 

الدرا�سية قبل بدء العام الدرا�سي مبا ل يقل عن اأربعة 

ال��وزارة من  ت�سعه  تتقيد يف ذلك مبا  اأن  اأ�سهر, على 

الر�سوم  زي��ادة  لها  يجوز  ول  ال�ساأن,  هذا  يف  معايري 

 ) ال�سورى   ( جملة  الدرا�سي.  العام  اأثناء  الدرا�سية 

ا�ستطلعت اآراء عدد من مالك املدار�ص الأهلية وبع�ص 

تنظيم  لئحة  م�سروع  حول  والتعليم  الرتبية  من�سوبي 

ال�سعودة  حتقيق  يف  اإ�سهامها  وم��دى  الأهلي  التعليم 

الدرا�سية  الر�سوم  م�ساألة  و�سبط  التعليمي,  ادرها  يف 

م�سروع  مبوجب  الدولة  تقدمه  ال��ذي  الدعم  واأوج��ه   ,

الالئحة للمدار�ص الأهلية. 

ــتــخــراج الــرتاخــيــ�ــض  ــس ـــة الـــدعـــم ال� ـــوي اأول

للمواطنني

مدار�ص  من�سوبات  من  الغبان  حممد  اآم��ال  راأت  فقد 

الدعم  اأول��وي��ة  ب��اأن  الأط��ف��ال  لريا�ص  الأه��ل��ي��ة  م��داد 

للمدار�ص الأهلية يكمن يف ا�ستخراج تراخي�ص لفتتاح 

مدار�ص اأهلية للمواطن واملواطنة ومتكينهم من اإدارة 

جمل�ص  ت�سكيل  اأن  الغبان  وبينت  التعليمية.  امل�ساريع 

للقواعد  وفًقا  مهامه  ميار�ص  الطالب  اأم��ور  لأول��ي��اء 

التنفيذية وفق ما ن�ست عليه الفقرة العا�سرة من املادة 

الثامنة من مواد الالئحة خطوة ممتازة وذلك لتوثيق 

التوا�سل بني املدر�سة واأولياء اأمور الطالب مبا يخدم 

ويدعم العملية التعليمية من ناحية اهتمام ويل الأمر 

مما يوؤدي اإىل الرتقاء بالطالب , وعن مو�سوع زيادة 

الر�سوم الدرا�سية التي تقدم عليها بع�ص املدار�ص راأت 

اأن ذلك لي�ص يف �سالح املدار�ص م�سددة على اأن تكون 

هناك اآلية لتح�سيل الر�سوم حتقق م�سلحة الطرفني 

ويل الأمر واملدر�سة . 

ارتباط التعليم االأهلي باإدارات تعليم خا�سة

اخل�سري  حممد  بن  خالد  الأ�ستاذ  اأ���س��اد  جانبه  من 

مدير عام مدار�ص الرتبية النموذجية مب�سروع الالئحة 

التعليم  تطوير  يف  ت�سهم  اأن  يف  الأم���ل  ع��ن  وم��ع��رب��ًا 

الأهلي, ونوه مبا ن�ست عليه من ت�سكيل جمل�ص للتعليم 

الأهلي  يف وزارة الرتبية والتعليم برئا�سة وكيل الوزارة 

اإىل تذليل  , وعرب اخل�سري عن تطلعه  الأهلي  للتعليم 

ال�سعوبات اأمام امل�ستثمرين ال�سعوديني وتقدمي الدعم 

لهم . 
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اأكرب«. وحول  مت احداث وكالة ف�سيكون هناك ت�سخم 

الإمكانات  ذات  ال�سغرية  الأهلية  املدار�ص  اإ�سكالية 

املحدودة اأو�سح احل�سني اأنها ت�سكل بوؤرة �سيئة للتعليم 

اأو  للمعلم  متدنية  روات��ب  تقدم  �سوف  لأنها  الأه��ل��ي, 

املعلمة وبالتايل �سوف يبحث كل منهما عن دخل اآخر 

على ح�ساب مهنته الأ�سا�سية وهي التعليم  . 

اأمور الطالب يف املدار�ص  وعن ت�سكيل جمل�ص لأولياء 

جمل�ص  يكون  اأن  اأهمية  على  احل�سني  �سدد  الأهلية 

بتو�سياته  ويوؤخذ  اعتبارية  �سخ�سية  له  الأمور  اأولياء 

مبا  واأ�ساد  التعليم.  اإدارة  ول��دى  املدر�سة  اإدارة  لدى 

ن�ست عليه الالئحة مبنع رفع الر�سوم الدرا�سية ال من 

خالل درا�سة للقوائم املالية للمدر�سة للعام املا�سي و 

معرفة مربرات رفع الر�سوم.

م�سروع الالئحة يوائم بني الربحية والر�سالة 

التعليمية

الإع���الم  م�سرفة  ب��ن��اين   �سمرية  ال��دك��ت��ورة  ون��وه��ت 

املكرمة  مبكة  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  اإدارة  يف  ال��رتب��وي 

من  الأهلي  التعليم  يلقاهما  اللذين  والرعاية  بالدعم 

من  راف��دًا  بو�سفه  ال�سريفني  احلرمني  خادم  حكومة 

روافد التعليم العام باململكة.

م�سروع  على  باملوافقة  ال�سورى  جمل�ص  قرار  وو�سفت 

منظمة  خطوة  باأنها  الأه��ل��ي  التعليم  تنظيم  لئحة 

الأهلي  للتعليم  اأ�سمى  واأدوار  اأكرب  اإ�سهامات  لتحقيق 

التي  الربحية  بني  املواءمة  يف  الالئحة  به  �ست�سهم  ملا 

ت�سعى لها املدار�ص الأهلية يف العادة, وتاأدية الر�سالة 

التعليمية التي اأن�سئت من اأجلها , عرب تعديل اأهدافها 

باإيجاد  الهتمام  اإىل  املادية  الأم��ور  على  الرتكيز  من 

تعليم حقيقي يعزز توجه الدولة نحو جمتمع املعرفة.

للمدار�ص  املايل  الدعم  برفع  بناين  الدكتورة  ونوهت 

قيمة  برفع  الالئحة  عليه  ن�ست  ما  الأهلية من خالل 

كل  ع��ن  ري���ال   2000 مببلغ  للمدار�ص  امل���ايل  ال��دع��م 

الحتياجات  ذوي  الطالب  عن  م�ساعفته  مع  طالب 

الأهلية  املدار�ص  مالك  �سمان  اإن   « وقالت  اخلا�سة, 

حلقوقهم املالية �سي�سهم ب�سكل اأف�سل من نقل ح�سر 

اإىل  الأوىل,  ال��درج��ة  يف  امل��ادي  باجلانب  اهتمامهم 

والرتبوي  التعليمي  اجلانب  على  بالرتكيز  امتدادهم 

يف  للم�ساعدة  ونوعية  جوهرية  تغيريات  لإح���داث   ,

وجتويد  بتح�سني  احلياة,  متطلبات  مع  التعليم  تكامل 

و�سائل  لإجن��اح  الفنية  وال��ك��وادر  الب�سرية  الطاقات 

ملبية  خمرجاتها  لتكون  والتعليمية  الرتبوية  العملية 

�سعب  بتاأ�سي�ص  عليه,  والقائمني  املجتمع  لطموحات 

مثقف وقوي علمًيا و�سلوكًيا وتقنًيا , مما �سيعمل على 

اإحداث نقلة نوعية يف جميع املدار�ص الأهلية , لتحقيق 

خطوة  الطالب  أمور  ألولياء  مجلس  تشكيل   : الغبان  أمل     
للتواصل بين المدرسة وأولياء األمور

وزارة  في  األهلي   للتعليم  مجلس  تشكيل   : الخضير  خالد     
التربية والتعليم دعم للمدارس األهلية

   مها الدلبحي: رفع الدعم المالي عن كل طالب إلى 2000 ريال 
دعم للرسالة التعليمية 

قرار واصداء

47 الشورى - العدد 145  -  رجب 1434هـ

145.indd   47 7/3/13   11:25 AM



ت�سمنت الالئحة اثنتني وثالثني مادة موزعة على ثمانية 

والإ�سراف  والت�سغيل  الرتخي�ص  باأحكام  تتعلق  ف�سول 

املن��اهج  والفني  والإداري  التعليمي  وال��ك��ادر  واملتابعة 

ال��درا�سي��ة وال��ر�سوم والإعانات والعقوبات

و�سنعر�ص هنا اإىل املواد التي تعلقت بالرتخي�ص والت�سغيل 

والإ�سراف واملتابعة وال��ر�سوم والإعانات والعقوبات.

الف�شل الثاين - الرتخي�س والت�شغيل :

املادة الثانية:

ل يجوز فتح مدر�سة اأهلية اأو نقل ملكيتها اأو تغيري مقرها 

اأو مرحلة التعليم فيها, اإل بعد احل�سول على ترخي�ص 

من الوزارة وفًقا لالإجراءات وال�سروط املن�سو�ص عليها 

يف هذه الالئحة.

اإغالقها -ولو  اأو  الأهلية  ن�ساط املدر�سة  اإيقاف  ل يجوز 

موؤقًتا- اإل بعد اأخذ املوافقة الكتابية من الوزارة.

املادة الثالثة:

يرخ�ص بافتتاح املدار�ص الأهلية وفًقا لالأحكام الأتية:

ذوي  الأ�سخا�ص  م��ن  الرتخي�ص  طالب  ك��ان  اإذا  اأوًل: 

ال�سفة الطبيعية, في�سرتط ما ياأتي:

اأن يكون �سعودًيا اأو من مواطني دول جمل�ص التعاون لدول 

اخلليج العربية, وحا�ساًل على ال�سهادة اجلامعية.

األ تقل �سنه عن اإحدى وع�سرين �سنة.

األ يكون قد �سبق احلكم عليه بعقوبة جنائية يف جرمية 

خملة بال�سرف والأمانة.

األ يكون قد �سبق احلكم عليه تاأديبًيا بالطرد من اخلدمة.

اأن تكون لديه القدرة املالية على اإن�ساء وت�سغيل املدر�سة 

الأهلية, وحتدد القواعد التنفيذية �سوابط ذلك. 

ذوي  ال�سخا�ص  من  الرتخي�ص  طالب  ك��ان  اإذا  ثانًيا: 

ال�سفة العتبارية مبا فيها اجلهات غري الهادفة للربح 

واجلمعيات الأهلية, في�سرتط ما ياأتي:

من  ���س��ادرة  املفعول  �سارية  تراخي�ص  لديه  يكون  اأن 

اجلهات املخت�سة يف اململكة.

اأن يكون تقدمي خدمات التعليم من بني اأن�سطته املرخ�ص 

لها.

املادة الرابعة:

ل يجوز ملن �سدر له ترخي�ص بافتتاح مدر�سة اأهلية اأن 

ي�سّغلها اإل بعد احل�سول على موافقة بالت�سغيل من الوزارة 

بعد التاأكد من توافر املتطلبات الآتية:

اأن يكون موقع املدر�سة منا�سًبا وبعيًدا عن كل ما يوؤثر على 

الر�سالة التعليمية التي توؤديها املدر�سة, وفًقا ملا تتطلبه 

ا�سرتاطات يف  الأخ��رى من  املخت�سة  ال��وزارة واجلهات 

الدور الجتماعي املنتظر منها , بفتح اأبوابها لكت�ساب 

اخلربات املاأمولة .« 

ويف جمال ال�ستثمار يف املدار�ص اخلا�سة, راأت بناين 

اأن م�سروع الالئحة فتح باب ال�ستثمار يف هذا املجال 

التعاون لدول  اأبناء دول جمل�ص  اأمام امل�ستثمرين من 

واأو�سع  اأكرب  ب�سورة  تناف�ص  لتحقيق  العربية  اخلليج 

�ست�سهم  بيئات مدر�سية ممتازة  لإن�ساء مدار�ص ذات 

يف تنوع الختيارات اأمام اأولياء الأمور وباأ�سعار معقولة 

يف  القبول  لأ�سعار  �سقف  فو�سع  اجلميع,  متناول  يف 

�سوف  املايل اجلديد  الدعم  املدار�ص اخلا�سة مقابل 

ي�سهم يف تناف�ص اإن�ساء اكرب عدد ممكن من املدار�ص 

اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  على  �ستعمل  كما  اخلا�سة, 

ل�ستخدام الربامج الرتبوية والتعليمة املتطورة جلذب 

الطالب ملدار�سهم .

وعن  ت�سنيف املدار�ص الأهلية, راأت الدكتور بناين اأن 

هذا الت�سنيف عامل قوي يحفز مالك املدار�ص الأهلية 

مراكز  يف  البقاء  اأج��ل  من  اجل��ودة  معايري  لتحقيق 

الأداء  متيز  ناحية  من  املقرتح  بالت�سنيف  متقدمة 

ذلك,  ونحو  واملرافق  واملوقع  املدر�سية  البيئة  واأهلية 

وقالت » ل ميكننا اإطالق القول بتميز جميع مدار�ص 

مرافق  م��ن  حتويه  وم��ا  مبانيها  يف  الأه��ل��ي  التعليم 

يتميز  ما  فمنها  وا�سعة  ومالعب  و���س��الت  متكاملة 

بكل تلك اخل�سائ�ص, وبع�سها مدار�ص تتميز ببع�ص 

واأخرى  الآخر,  البع�ص  اإىل  وتفتقر  اخل�سائ�ص  تلك 

اأو باآخر  مدار�ص تكاد ل تتجاوز تاأدية ر�سالتها ب�سكل 

املقرتحة  الالئحة  وفق  جاهًدا  للعمل  املالك  في�سطر 

على تطوير براجمه وبيئة مدر�سته من خالل معايري 

ال�ستمرارية  يف  حًيا  مناًخا  لت�سبح  املنظمة  الالئحة 

وتقدمي اجلودة يف التعليم يواكب ما يحدث يف اأ�سلوب 

التعليم وبيئته يف دول العامل املعريف”.

ا�ستحداث جلنة متخ�س�سة لتقييم اخلدمات

الإعالم  لولو احلبي�سي- م�سرفة  اقرتحت  من جهتها 

جلنة  ا�ستحداث  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الرتبوي 

متخ�س�سة بتقييم اخلدمات التعليمية والرتبوية التي 

ت�سنيف  يتم  �سوئها  وعلى  الأهلية  املدار�ص  تقدمها 

اإج���راءات  تكون  بحيث  ر�سومها,  وحتديد  امل��دار���ص 

العمل مو�سوعية ول تقبل النطباعات ال�سخ�سية ول 

يتوافق  اأن  �سرورة  على  و�سددت   , للعالقات  تخ�سع 

الدعم مع م�ستوى اخلدمات و اأداء الر�سالة التعليمية.

قطاع  من  املرفق  ه��ذا  يف  ال�ستثمار  بفتح  ورحبت   

التعاون  جمل�ص  دول  من  امل�ستثمرين  اأم��ام  التعليم 

وت�سكيل  املقررات,  وتنوع  املناهج  وبتعدد  اخلليجي, 

يف  ع�سويتهم  واعتماد  الطالب  اأم��ور  لأولياء  جمل�ص 

يف  حقهم  ميار�سوا  اأن  على  الأه��ل��ي  التعليم  جمل�ص 

تقييم اخلدمات و حتديد الر�سوم. 

اأهم مواد م�سروع الئحة تـنظيم املدار�ض االأهلية

هذا ال�ساأن.

اأن يكون مبنى املدر�سة م�سمًما لالأغرا�ص التعليمية و�سليًما 

وال�سالمة من اجلهات  ال�سحة  ل�سروط  اإن�سائًيا وم�ستوفًيا 

املخت�سة وفًقا ملا حتدده القواعد التنفيذية.

اأن تكون املدر�سة جمهزة بالأثاث والو�سائل التعليمية الكافية.

م�سوؤولية  لتويل  اأك��رث  اأو  ووكيل  مدير  للمدر�سة  يكون  اأن 

النواحي التعليمية والرتبوية والفنية والإدارية.

واملوظفني  املعلمني  من  ك��اٍف  ع��دد  املدر�سة  يف  يتوافر  اأن 

ال����وزارة من  ت�سعه  مل��ا  وف��ًق��ا  وذل���ك  والفنيني,  الإداري����ني 

متطلبات يف هذا ال�ساأن.

املادة اخلام�شة: 

اإذا فقد املرخ�ص له اأحد ال�سروط املقررة يف هذه الالئحة, 

– خالل مدة ل تتجاوز  ال��وزارة  اإىل  اأن يتقدم  وجب عليه 

ثالثة اأ�سهر– بطلب نقل حق الرتخي�ص اإىل اأي �سخ�ص اآخر 

م�ستوف لل�سروط واملتطلبات الواردة يف هذه الالئحة.

املادة ال�شاد�شة:

اإذا تويف املرخ�ص له ومل يكن من بني ورثته من هو م�ستكمل 

لل�سروط املقررة يف هذه الالئحة, وجب على الورثة خالل 

مدة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر, تعيني نائب عنهم يكون م�ستوفًيا 

على  الإ���س��راف  يتوىل  الالئحة,  ه��ذه  يف  املقررة  لل�سروط 

املدر�سة الأهلية.

الف�شل الثالث - الإ�شراف واملتابعة:

املادة ال�شابعة:

النواحي  م��ن  ال���وزارة  لإ���س��راف  الأهلية  املدر�سة  تخ�سع 

التعليمية والرتبوية والفنية والإدارية واملالية.

تخ�سع املدر�سة الأهلية لإ�سراف وزارة ال�سحة فيما يخ�ص 

اجلوانب ال�سحية.

تلتزم املدر�سة الأهلية بتنفيذ تعليمات الوزارة ومبا ل يخل 

مب�سوؤولية اجلهات املخت�سة الأخرى.

املادة الثامنة:

الرتخي�ص  باأحكام  التقيد  الأهلية  املدر�س��ة  على  يجب 

ال�سادر لها, وعلى وجه خا�ص ما ياأتي:

يف  املطبقة  والأنظمة  والأخالقية  الدينية  بالقيم  اللتزام 

اململكة.

عدم الت�سال باجلهات اخلارجية اأو قبول اإعانة نقدية اأو 

عينية من م�سدر اأجنبي اإل مبوافقة الوزارة.

عدم ا�ستعمال مبنى املدر�سة الأهلية لغري اأغرا�ص التعليم 

واأهدافه, ويف حال الرغبة يف اإقامة برامج يف الفرتة امل�سائية 

لطالب املدر�سة اأو املجتمع, فيتطلب موافقة اجلهة املخت�سة 

ال���وزارة  موافقة  على  احل�سول  بعد  وي��ج��وز  ال����وزارة,  يف 
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تخ�سي�ص ق�سم م�ستقل كلًيا من مبنى املدر�سة ل�سكن طالب 

النظام  مقت�سيات  فيه  تراعى  اأن  ب�سرط  الداخلي  الق�سم 

والخالق وقواعد ال�سحة العامة.

تقدمي اخلدمة التعليمية وفًقا للم�ستوى املرخ�ص لها به.

اأو املرخ�ص لها  تطبيق املنهج التعليمي املعتمد يف ال��وزارة 

بتطبيقه.

الأهلية  املدر�سة  بني  الوظيفية  العالقة  تنظم  لئحة  و�سع 

والعاملني فيها, على اأن تعتمدها جهة الخت�سا�ص, واللتزام 

الوظائف  ل�ساغلي  ل��الأج��ور  الأدن���ى  واحل��د  املوحد  بالعقد 

التعليمية يف املدار�ص الأهلية.

اللتزام بالتقومي الدرا�سي املعتمد من قبل الوزارة.

الهتمام بالنواحي الرتبوية وتعزيز القيم الفا�سلة يف نفو�ص 

الطلبة.

املدر�سة  يف  العمل  لتنظيم  �سجالت  من  يلزم  ما  ام�ساك 

الأهلية اإدارًيا ومالًيا وفنًيا.

وفًقا  مهامه  ميار�ص  الطلبة  اأم��ور  لأول��ي��اء  جمل�ص  ت�سكيل 

للقواعد التنفيذية.

املادة التا�شعة:

توجه الوزارة اإىل املدر�سة الأهلية اإن��ذاًرا ُتخطرها فيه اأنه 

�سيتم اإلغاء ترخي�سها يف نهاية ال�سنة الدرا�سية, يف اأي من 

احلالت الآتية:

اإذا تدنى م�ستواها عن امل�ستوى املطلوب يف التقومي ال�سنوي.

القيام  معها  يتعذر  ل��درج��ة  امل��ادي��ة  حالتها  ���س��اءت  اإذا 

بالتزاماتها.

اإذا انخف�ص م�ستوى الطلبة فيها عن امل�ستوى املطلوب.

املادة العا�شرة:

تقوم الوزارة دون �سابق اإنذار باإغالق اأي مدر�سة اأهلية يثبت 

انحرافها عقدًيا اأو خلقًيا.

املادة احلادية ع�شرة:

املواد  اأي من  الأهلية يف  املدر�سة  تتم معاجلة و�سع  اإذا مل 

و)العا�سرة(؛  و)التا�سعة(  و)ال�ساد�سة(  )اخلام�سة( 

نهائًيا,  اإغالقها  اأو  اإدارة املدر�سة  اأن تتوىل موؤقًتا  فللوزارة 

وذلك وفًقا ملا تق�سي به م�سلحة الرتبية والتعليم.

املادة الثانية ع�شرة:

ت�سع الوزارة املعايري الالزمة لت�سنيف املدار�ص الأهلية وفًقا 

ملعايري اجلودة.

املادة الثالثة ع�شر:

 ي�سكل يف الوزارة جمل�ص للتعليم الأهلي برئا�سة وكيل الوزارة 

للتعليم الأهلي وع�سوية كل من:

وكي�����������ل ال�������������وزارة للتعلي���������م.

وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير.

ممثل من وزارة الداخلية.

ممثل من وزارة العمل.

ممثل من وزارة املالية.

خمتلفة  مناطق  م��ن  الأهلية  امل��دار���ص  م��الك  م��ن  خم�سة 

يختارهم الوزير وتكون ع�سويتهم ملدة عامني قابلة للتجديد 

ملرة واحدة.

ل تقل مراتب ممثلي الوزارات امل�سار اإليهم يف الفقرات 

)3-4-5( عن املرتبة الرابعة ع�سرة.

ي�سدر الوزير قراًرا بت�سكيل املجل�ص.

املادة الرابعة ع�شرة:

التعليم  لتطوير  واملقرتحات  ال�ست�سارات  املجل�ص  يقدم 

املدار�ص  تواجه  التي  والعوائق  امل�سكالت  ومعاجلة  الأهلي 

التعليم,  مب�ستوى  النهو�ص  �سبيل  يف  والتن�سيق  الأهلية, 

وزيادة م�ساهمته يف تقدمي التعليم العام, وللمجل�ص على وجه 

اخل�سو�ص الآتي:

متابعة تنفيذ ال�سيا�سة العامة التي ت�سعها الوزارة للمدار�ص 

الأهلية.

اقرتاح ال�سيا�سات والآليات لتطوير املدرا�ص الأهلية ومعاجلة 

امل�سكالت والعوائق التي تواجهها. 

للمدار�ص  واخل��ا���ص  احلكومي  ال��دع��م  توفري  على  العمل 

الأهلية. 

يف  تطبيقها  امل��ق��رتح  التعليمية  ال��ربام��ج  حيال  التو�سية 

املدار�ص الأهلية. 

اإليه من الوزارة  التو�سية يف الق�سايا واملو�سوعات املحولة 

املنا�سبة يف  الإج��راءات  واق��رتاح  الأهلي  بالتعليم  واملتعلقة 

�ساأنها.

الدعوة  وتتم  العام  يف  الأق��ل  على  مرتني  املجل�ص  يجتمع 

لالجتماع من قبل رئي�ص املجل�ص.

يختار رئي�ص املجل�ص اأميًنا عاًما للمجل�ص.

ُتعتمد قرارات املجل�ص من قبل الوزير.

الف�شل ال�شاد�س - ال��ر�شوم والإعانات:

املادة احلادية والع�شرون: 

العام  بدء  قبل  الدرا�سية  الر�سوم  الأهلية  املدر�سة  حتدد 

الدرا�سي مبا ل يقل عن اأربعة اأ�سهر, على اأن تتقيد يف ذلك 

مبا ت�سعه الوزارة من معايري يف هذا ال�ساأن.

ل يجوز للمدر�سة الأهلية زيادة الر�سوم الدرا�سية اأثناء العام 

الدرا�سي.

املادة الثانية والع�شرون:

للوزارة مراجعة الر�سوم املطبقة يف املدر�سة الأهلية, للتاأكد 

من مطابقتها للمعايري التي ت�سعها الوزارة يف هذا ال�ساأن, 

وللوزارة تعديلها مبا يتوافق مع تلك املعايري.

املادة الثالثة والع�شرون: 

وفًقا  ر�سومها,  لتح�سيل  اآلية  و�سع  الأهلية  املدر�سة  على 

لل�سوابط التي حتددها الوزارة.

املادة الرابعة والع�شرون: 

الدعم املايل:

�سعودي  طالب  كل  عن  ري�ال   )2000( الفي  ال��وزارة  تقدم 

متثل  اخلا�سة,  الحتياجات  ذوي  للطلبة  املبلغ  وي�ساعف 

دعًما مالًيا وم�ساهمة من الدولة للمدار�ص الأهلية التي:

تطبق مناهج الوزارة.

متتلك مقرات تعليمية مبنيه اأ�ساًل لتكون مباين تعليمية

ل تزيد كثافة الف�سول عن 25 طالب يف الف�سل.

اأن تزيد ن�سبة �سعودة العاملني فيها عن )%80(.

يراجع مقدار هذا الدعم كل ثالث �سنوات من قبل جلنة من 

الوزارة ووزارة املالية.

توفر الوزارة الكتب الدرا�سية لكافة الطالب الذين يدر�سون 

املنهج التعليمي املعتمد يف مدار�سها.

ت��وف��ر ال�����وزارة الإ����س���راف ال���رتب���وي م��ن خ���الل مك��اتب 

الإ�س����راف.

توفر وزارة املالية القرو�ص املي�سرة لإن�ساء املباين املدر�سية.

ُتي�سر وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية للمدرا�ص الأهلية املواقع 

املنا�سبة لبناء للمدار�ص.

الف�شل ال�شابع: االعقوبات

املادة اخلام�شة والع�شرون: 

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ص عليها نظام اآخر, 

يعاقب كل من يخالف اأحكام هذه الالئحة باأي من العقوبات 

الآتية:

الإنذار.

غرامة مالية ل تتجاوز خم�سمائة األف ري�ال.

اإيقاف الن�ساط موؤقًتا.

اإلغاء الرتاخي�ص.

املادة ال�شاد�شة والع�شرون:

الالئحة  هذه  لأحكام  خمالفات  من  يقع  ما  �سبط  يتوىل   

موظفو الوزارة الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من الوزير, 

وللوزير تفوي�ص مديري الرتبية والتعليم بتحديد من يتوىل 

�سبط تلك املخالفات.

املادة ال�شابعة والع�شرون:

تكون بقرار من الوزير جلنة )اأو اأكرث( للنظر يف خمالفات 

عدد  يقل  األ  على  العقوبات,  واإيقاع  الالئحة  هذه  اأحكام 

نظامي,  م�ست�سار  بينهم  من  يكون  )ثالثة(  عن  اأع�سائها 

وت�سدر اللجنة قراراتها بالأغلبية.

ومكافاأة  اللجنة  ه��ذه  عمل  اآلية  ال��وزي��ر  من  بقرار  حت��دد 

اأع�سائها.

املادة الثامنة والع�شرون: 

يجوز ملن �سدر يف حقه قرار بالعقوبة التظلم منه اأمام ديوان 

املظامل وفًقا لنظامه.
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اأ�سا�سية  ركيزة  الإ�سالم  يف  التطوعي  العمل  يعد 

اأو عالقة  يف بناء عالقة الفرد امل�سلم باأخيه امل�سلم 

املفهوم  لت�سبق  الركيزة  هذه  وتاأتي  ببيئته  امل�سلم 

يف  ال��غ��رب  ب��ه  اأخ��ذ  ال��ذي  التطوعي  للعمل  احل��ايل 

اأغ��ل��ب  ث��ق��اف��ة  ع��ن  غ��اب  ح��ني  احل���ايل يف  ع�سرنا 

الإ�سالمية. املجتمعات 

املجتمع  وفئات  اأفراد  بني  التطوعي  العمل  و�سّكل 

جزءًا مهمًا من التاريخ الإجتماعي للعامل وللمنطقة 

قبل ن�سوء النظام الإجتماعي عرب الأزمان مبراحله 

املختلفة, وقبل ن�سوء الدولة, فقد حثت كل ال�سرائع 

من  نوعًا  التطوعي واعتباره  العمل  على  ال�سماوية 

م�سي  ومع  بع�سًا,  بع�سهم  النا�ص  بني  الأ�سا�سيات 

احلكومة  مفهوم  وَت��ك��ُون  ال��دول��ة  ن�ساأة  على  عقود 

بانتقال  ي�سعر  املجتمع  اأ�سبح  الفرد,   لدى  املركزية 

اأف���راد  م��ن  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  ال��رع��اي��ة  م�سوؤولية 

ومع  املركزية.  احلكومة  اإىل  بينهم  فيما  املجتمع 

على  اأ���س��ح��ى  ج��وان��ب��ه��ا,  خمتلف  يف  احل��ي��اة  تعقد 

ال����دول ال��ت��ي ت��واج��ه ه���ذه امل��ع�����س��الت ال��ب��ح��ث عن 

والت�سدي  امل��واج��ه��ة  يف  معها  ي�سهم  اآخ��ر  �سريك 

لتلك امل�سكالت, فكان ذلك ال�سريك هو باب التطوع 

اأفراد املجتمع ومن خالل جمعيات ومنظمات  لكافة 

بتدريبها  وتقوم  الفئات  تلك  ت�ستقطب  متخ�س�سة 

العامة.  اخلدمات  يف  لالنخراط  وتهيئتها  وتاأهيلها 

الأمم  تقدم  رم��وز  من  رم��زًا  ُيعد  التطوعي  فالعمل 

وازدهارها, فالأمة كلما ازدادت يف التقدم والرقي, 

التطوع اخلريي  اأعمال  ازداد انخراط مواطنيها يف 

اأت��ت  ال��ت��ي  املعا�سرة  احل��ي��اة  متطلبات  ُي�ساير  مل��ا 

بالتنمية والتطور ال�سريع يف كافة املجالت. 

ل  الر�سمية  الأجهزة  بع�ص  اأن  التجارب  واأثبتت 

ميكنها حتقيق ما تريده من خطط وم�ساريع تنموية 

املواطنني  م��ن  الفاعلة  التطوعية  امل�ساركة  دون 

عمليات  يف  التاأثري  ميكنها  التي  الأهلية  واجلمعيات 

فيها.  القرار  اتخاذ  و�سرعة  ملرونتها  نظرًا  التنمية 

ملعاجلة  اجلانب  بهذا  احلديثة  ال��دول  اهتمت  ل��ذا 

الظروف  من  كثري  على  والتغلب  الع�سر  م�سكالت 

والتكاتف  التحالف  من  رائعة  منظومة  يف  الطارئة, 

بني القطاع احلكومي والقطاع الأهلي. 

لدى  ثقافته  ون�سر  التطوعي  العمل  ولأه��م��ي��ة   

واقع  على  للتعرف  )ال�سورى(  �سعت  املجتمع  اأفراد 

يف  الثقافة  تلك  ننمي  وكيف  ميدانًيا,  التطوع  ثقافة 

جمتمعنا؟ وهل هناك معايري معينة لقيا�ص جودته؟ 

تلك  اأو  باجلمعية  املتطوع  يرتبط  م��دى  اأي  واإىل 

اإليه؟  ينتمي  الذي  الفريق  اأو  املجموعة  اأو  اجلماعة 

امل�ساكل  واأب���رز  التطوعي  العمل  معوقات  هي  وم��ا 

والتحديات التي يواجهها وحتول دون انت�ساره ب�سكل 

منظم؟.

عزوف ذوي اخلربة عن نقل التجربة لأبنائهم. 

رئي�ص  العمرو  �سليمان  بن  اهلل  عبد  الدكتور  يقول 

ملكافحة  اخلريية  ال�سعودية  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص 

اإح��دى  اأ�سحى  التطوعي  العمل  اإن   « ال�����س��رط��ان: 

بل  وتطورها,  املجتمعات  بناء  يف  الأ�سا�سية  اللبنات 

احل�ساري  التقدم  معايري  يف  زاوي��ة  حجر  وي�سكل 

املجتمعات  عليها  تقا�ص  التي  الإجتماعي  وال��رف��اه 

تعقد ظروف  ففي ظل  اأخرى,  عليها  وتقّيم  املتقدمة 

احلياة وت�سابكها اأ�سبحت احلكومات غري قادرة على 

تلبية كل احتياجات مواطنيها وجمتمعاتها, فظهرت 

احلكومية  للجهود  ومكملة  موازية  التطوعية  اجلهود 

احتياجات  يلبي  مبا  النق�ص  ل�سد  وذل��ك  املبذولة 

اأحد  تعد  التطوعية  فاجلهود  الإجتماعية,  مواطنيها 

اخلري  معاين  بكل  املرتبطة  الإن�سانية  املمار�سات 

التكافل  �سور  من  �سورة  عن  بذلك  معربة  والعطاء 

املجتمعات  �سيما  ل  امل��ج��ت��م��ع  داخ���ل  الإج��ت��م��اع��ي 

من  بالكثري  يزخر  الإ�سالمي  وال��رتاث  الإ�سالمية, 

ال�سور امل�سرقة والأدلة احلاثة على العمل التطوعي, 

ومن ذلك قول اهلل تعاىل »ومن تطوع خريًا فهو خري 

له«.

اإن م��ف��ه��وم ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ال�����س��ائ��د ي��اأت��ي يف 

معًا,  الثنني  اأو  الوقت  اأو  امل��ال  اأو  باجلهد  التربع 

لي�ص  املجتمع  خلدمة  اأن�سطة  اأو  بعمل  للقيام  وذلك 

بدافع  اب��ت��داًء  عنها  م�سوؤوًل  اأو  الفرد  بها  مطالبًا 

مردود  على  احل�سول  املتطوع  ياأمل  ول  مادي,  غري 

م���ادي م��ن ج���راء ت��ط��وع��ه, ح��ت��ى ول���و ك���ان هناك 

والوقت  اجلهد  تعادل  ل  فهي  املادية,  املزايا  بع�ص 

قا�سرًا  لي�ص  اأن��ه  غري  التطوعي.  العمل  يف  املبذول 

وامل�ساعدات  الهبات  وتوزيع  املادية  امل�ساعدات  على 

ذل��ك من  م��ن  اأب��ع��د  اإىل  الأم���ر  ب��ل جت��اوز  العينية, 

الأمور الإجتماعية التي يهتم بها الإن�سان كاحلفاظ 

ورعاية  والتعليم  بال�سحة  والهتمام  البيئة  على 

من  عمومًا  واملعوزين  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 

وامل�ستورين. املحتاجني 

العمل  روح  تنمية  و���س��ائ��ل  تنبع  ل��ذا   : وي�سيف 

يف  التطوع  برنامج  اأه���داف  و���س��وح  م��ن  التطوعي 

احلا�سنة  امل�ستهدفة  املوؤ�س�سات  ووج��ود  املجتمع, 

وامل��الئ��م��ة ل��ه, وت��واف��ر اأدل���ة لآل��ي��ة ال��ت��ط��وع الأم��ث��ل 

اأدلة  وج��ود  مع  عليه,  وما  له  ما  حيث  من  وحقوقه 

تقنية  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  والتقييم,  للقيا�ص  اأخ���رى 
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التكاليف  وتخفي�ص  اجل��ه��ود  تقليل  يف  املعلومات 

اجلودة  �سعار  على  احلفاظ  مع  الأوق��ات  واخت�سار 

احتياجات  حتديد  ذلك  يقابل  الأداء,  يف  ال�ساملة 

املتطوعني,  م��ن  واخل��ريي��ة  الإجتماعية  املنظمات 

ال��ت��ي  وامل���ه���ام  الأدوار  حت��دي��د  خ���الل  م��ن  وذل����ك 

وحتديد  امل�����س��وؤول��ي��ات,  وت��وزي��ع  للمتطوعني,  متنح 

والتطوير  التدريب  و�سائل  وتوفري  ال�سالحيات, 

للمتطوعني. امل�ستمر 

ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة الكثري  وق���د ظ��ه��رت خ���الل 

العمل  ثقافة  انت�سار  عرقلت  ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات  م��ن 

ال��ت��ط��وع��ي م��ن اأب���رزه���ا غ��ي��اب ال��رتب��ي��ة ع��ل��ى ه��ذا 

خالل  من  املختلفة  التعليمية  املجالت  يف  املفهوم 

الأن�سطة  �سمن  واحت�سابه  عليه  والتدريب  التعليم 

العلمية,  ال��درج��ات  لنيل  املحققة  ال�سفية  غ��ري 

الب�سرية  الكوادر  نق�ص  من  اأنتجه  ما  عليه  ي�ساف 

وحتّمل  الآخرين  مب�ساعر  الإح�سا�ص  على  القادرة 

اأرباب  من  اخلربة  اأ�سحاب  وعزوف  م�سوؤولياتهم, 

لالأجيال  التجربة  نقل  عن  الإجتماعية  امل�سوؤولية 

والبذل  امل�ساهمة  روح  تنمية  خ��الل  من  اجل��دي��دة 

واإت��اح��ة  املجتمع,  خل��دم��ة  املتطوعني  يف  وال��ع��ط��اء 

ال��ف��ر���س��ة ل��ه��م ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

املتطوعني  واإع���داد  وت��دري��ب  املتنوعة,  والأن�سطة 

املحتاجة  الفئات  تواجه  التي  امل�سكالت  مع  للتعامل 

والو�سول  معرفتها  وكيفية  املجتمع  يف  وامل�ستورة 

اأو  اأعمال  يف  التطوع  ح�سر  وعدم  وتغطيتها,  اإليها 

تطوير  غياب  اأي�سًا,  املعوقات  ومن  �سيقة.  جمالت 

جهود  من  ال�ستفادة  خالل  من  وتنميته  العمل  بيئة 

يف  وعمليًا  عمليًا  واملوؤهلني  املتخ�س�سني  املتطوعني 

�سبابية  واأخ���ريًا؛  ومهنيًا,  فنيًا  املبتكرة  املجالت 

ال�ستفادة من املتطوعني يف ن�سر الر�سالة الإن�سانية 

التطوعية. املوؤ�س�سة  تتبناها  التي 

ثقافة  ن�شر  يف  ك��ب��ري  دور  عليها  الإع����الم  و���ش��ائ��ل 

التطوعي العمل 

واأعرب الأ�ستاذ عبد اهلل الثابت اأحد امل�سئولني يف 

العمل  �سعف  من  قلقه  عن  الإجتماعي  العمل  قطاع 

التخطيط  وغياب  الع�سوائية  حتكمه  التي  التطوعي, 

امل�سبق, مع غياب الوعي الثقايف والإعالمي عنها.

 اإىل جانب عدم وجود ت�سريعات اأو تنظيمات تنظم 

يف  الإع��الم  و�سائل  دور  اأهمية  واأكد  التطوعي  العمل 

بها.  النا�ص  وتثقيف  التطوعية  الأعمال  ثقافة  ن�سر 

لإثراء العمل التطوعي ملا له من اأثر وجداين ي�ساعد 

على اإذابة الفوارق الفئوية بني اأفراد املجتمع الواحد.

ثقافة �شبه غائبة 

اأحد  امل�ساري  العزيز  عبد  بن  م�ساري  الأ�ستاذ 

التطوعي  العمل  اأن  يرى  ال�سحي  القطاع  من�سوبي 

عك�ص  ع��ل��ى  جمتمعاتنا  ع��ن  غ��ائ��ب��ة  ���س��ب��ه  ث��ق��اف��ة 

يف  كبريًا  اهتمامًا  تهتم  التي  الغربية  املجتمعات 

ل�سعيها  التطوعي  العمل  على  وثقافتها  حياتها 

وحر�سها على خدمة الإن�سانية.

انت�سار  دون  حتول  التي  العوائق  اأهم  اأن  وي�سيف 

يجب  ل��ذا  امل���ادة,  يف  التفكري  ه��و  التطوعي  العمل 

من  ب��دين  اأو  ذهني  بجهد  يرتبط  عمل  اآي  حتفيز 

لالإعالم   اأن  كما  وامل���ادي.  املعنوي  التحفيز  خ��الل 

العمل  فهم  يف  دوره  ���س��اآل��ة  رغ��م   - الأك���رب  ال���دور 

وحتفيز  اجلانب  هذا  اإث��راء  بيده  اأن  اإل  التطوعي- 

وتطبيقه.  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  ف��ه��م  يف  امل��ج��ت��م��ع��ات 

جمتمعنا  يف  الغائبة  التطوعي  العمل  ثقافة  لإب��راز 

اخلريية  اجلمعيات  قطاع  يف  اإل  اللهم  ال�سعودي, 

لذا  فقط,  امل��ال  دف��ع  على  الأخ��رى  هي  واملقت�سرة 

اأننا  املجتمع  خدمات  جمال  املتخ�س�سون  يف  يرى 

يف حاجة اإىل توفري بيئة جيدة لهذا العمل الإن�ساين 

م�شاري امل�شاري عبدهلل ال�شهريعبدهلل الثابت

     د. عبد اهلل العمرو: غياب 
التربية على العمل التطوعي 

أبرز معوقات انتشار ثقافته 
في المجتمع.

    عبداهلل الثابت: ثقافة 
العمل التطوعي لدينا ضعيفة 

جًدا والبد من مظلة يتم 
العمل تحتها
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الذي يدل يف النهاية اإىل رقي ووعي املجتمع, والذي 

العوائق  تلك  ك�سر  خ��الل  من  اإل  ي��ربز  اأن  ميكن  ل 

بو�سع الأنظمة واللوائح والقوانني التي تنظم العمل 

والت�سجيع  املعنوية  ب��احل��واف��ز  امل��دع��وم  التطوعي 

واقرتح اإن�ساء هيئة اأو جمعية با�سم العمل التطوعي 

كما قال �سلى اهلل عليه و�سلم ) خري النا�ص اأنفعهم 

للنا�ص(.

  ثقافة العمل التطوعي وت�شارع الأحداث العاملية. 

وتناولت الأ�ستاذة ملى بنت عبد الرحمن ال�سدي�ص 

والإجتماعي  اخلريي  العمل  يف  النا�سطات  اإحدى   -

اأن  راأت  حيث  التطوعي  العمل  ثقافة  تنمية  �سبل   -

خالل  من  �سموليا  اجتماعيًا  نظاما  تبنت  ال��دول��ة 

ت��ق��دمي ك��ل اخل��دم��ات وامل�����س��اع��دات وك��ف��ال��ة جميع 

القوانني  كل  وعدلت  م�سئولياتها  على  ال�سعب  اأبناء 

اأن ت�سارك يف  املوؤ�س�سات  التي كانت تتيح لالأفراد و 

املجال العام بالتربعات او بالعمل التطوعي باأ�سكاله 

الرحمن  عبد  بنت  ملى  الأ�ستاذة:  وت��رى  املختلفة. 

عن  بالكامل  غائب  التطوعي  العمل  اأن   « ال�سدي�ص: 

الأجندة الإعالمية واأن تدهور هذه الثقافة يعود اإىل 

ت�سارع الأحداث العاملية«. 

يف  اخرى  مرة  الثقافة  هذه  ازدهار  اأ�سباب  وعن 

الدولة  ت�سجيع  اإىل  ذلك  اأرجعت  الأخرية  ال�سنوات 

موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص واأهل اخلري اإىل امل�ساركة 

وتقدمي  اخل��ريي��ة  اجلمعيات  دع��م  يف  وامل�ساهمة 

اخلدمات وامل�ساعدات جلميع الفئات  .

دور  على  للتاأكيد  ال�سدي�ص  ملى  الأ�ستاذة  وعادت 

اإىل  منوهة  التطوع,  ثقافة  ن�سر  يف  الإع��الم  و�سائل 

يف  العام  ال���راأي  وق��ادة  امل�سوؤولني  م�ساركة  اأهمية 

اإىل  هذا  اخت�سا�سه,  جمال  يف  كل  التطوعي  العمل 

وتنظيمها  التطوعي  العمل  موؤ�س�سات  دع��م  جانب 

وفتح الأفق الوا�سع ملجالت واأفكار تطوع لها ناهيك 

واإعطائهم  التطوعي  العمل  على  ال�سباب  حث  عن 

تطوعية  �ساعات  يف  وامل�ساركة  للتعرف  الفر�سة 

كن�ساط مدر�سي اأو جامعي اأو خريي ونحوها.

ال�شالم قبل حمو الأمية!

مدير  ال�سهري  �سعد  بن  اهلل  عبد  الأ�ستاذ  اأم��ا 

باجلمعية اخلريية  والإعالم  العامة  العالقات  اإدارة 

اإن�سان ( فيقول:  الريا�ص )  الأيتام مبنطقة  لرعاية 

جيل  برز  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خالل  ومن  اأنه 

العمل  وهو  الدارج  مبفهومه  التطوعي  بالعمل  يهتم 

الأط��ر  ح�سابات  ع��ن  بعيدا  ال��غ��ري  م�ساعدة  على 

العلمية التي يعمل بها هذا العلم.

اأن  اأ�سا�ص  دورها يف املجالت املختلفة للتنمية, على 

يف  املواطنني  مل�ساركة  اآلية  متثل  الأهلية  املنظمات 

بحقوقهم  وعيهم  وتنمية  مبادرتهم,  لتنظيم  اإطار 

وحقوقهم  وال�سيا�سية  والإجتماعية  القت�سادية 

الإن�سانية .

ومن ثم فان املنظمات الأهلية تاأخذ دور ال�سريك 

وت�سهم  املهمة,  القومية  الق�سايا  تبنى  يف  ال�سعبي 

لتطوير  والأدوار  الأداء,  تكامل  منظومة  بناء  يف 

البنية الب�سرية ذات البعد املثلثي ) الدخل والتعليم 

مع  بالتن�سيق  املنظومة  ه��ذه  وتطوير  وال�سحة( 

الأجهزة احلكومية فى مواجهة ثالوث الفقر واجلهل 

وروؤية  للواقع  واملر�ص, فتقدم بذلك �سياغة جديدة 

ح�����س��اري��ة مل��ف��ه��وم ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ال��ق��ائ��م على 

والذى  التقليدي  املفهوم  من  بدًل  املتبادلة  امل�ساركة 

يقت�سر على تلقي خدمة يف مقابل طرف اأخر مانحًا 

لهذه اخلدمة .

قيم  تدعيم  اإىل  الأه��ل��ي��ة  املنظمات  ت�سعى  ل��ذا 

جديد  ل��ولء  اأ�سا�سا  باعتبارها  ال�ساملة  املواطنة 

انه  اإىل  ت�سري  معادلة  تن�ساأ  بحيث  وارٍق,  و�سامل 

ول��ه  اأو الوطني اأعمق  الأ���س��م��ل  ال���ولء  ك���ان  كلما 

على  الأولوية  له  الذى  الولء  هو  كان  كلما  تاريخه, 

متا�سك  على  ينعك�ص  الذى  الأمر  وهو  اأخر  ولء  اأي 

يقوم  ملا  التقدير  اأن  ويرى  وحدته.  وتكامل  املجتمع 

جدا  مهمًا  عاماًل  ال�سور  مبختلف  املتطوعون  به 

خالل  فمن  التطوعي,  العمل  على  النا�ص  لت�سجيع 

جتربة ملمو�سة مع �سريحة وا�سعة ملن عمل معنا يف 

    مشاري المشاري: العمل 
التطوعي ثقافة شبه غائبة 

عن مجتمعنا على عكس 
المجتمعات الغربية التي تعيل 

هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا

    لمى السديس: من الضروري 
تسليط الضوء على ثقافة 
العمل التطوعي إعالمًيا .. 

وممارساتها عملًيا من قبل 
المسؤولين وقادة الرأي العام.

على  اأ�سا�سا  تقوم  ثقافة  ه��و  التطوعي  فالعمل 

جمتمعه,  يف  الفرد  دمج  ياأتي  هنا  ومن  امل�ساركة, 

انتمائه  من  يزيد  كما  فيه,  وفاعال  ُمنتجا  فيكون 

وولئه واعتزازه بوطنه, لأنه يخدمه ويقدم له جهدا 

امل�ستوى  على  ال��دع��وات  انت�سرت  وق��د  مقابل,  دون 

قيم  تدعيم  اإىل  الأخرية  احلقب  واملحلى يف  العاملي 

القيم اجلماعية  �ساأن  من  والإعالء  التطوعي  العمل 

وزي��ادة  الأهلية,  املنظمات  دور  وتفعيل  والتعاونية 
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اأن  نلم�ص  املا�سية  ال�سنوات  خالل  »اإن�سان«  جمعية 

هنالك عدة عوامل ت�سمن تفاعل وت�سجيع الراغبني 

بالعمل التطوعي فبالإ�سافة ملو�سوع الأجر والتقدير 

ت�سند  دقيقة  ومهام  زمني  وقت  حتديد  عامل  يربز 

العمل  منا�سبة  من  للتاأكد  اإ�سافة  بالتطوع  للراغب 

الذي يوؤديه مبا ي�سمن ا�ستمرارية التفاعل.

التطوع. اأ�شا�س  الب�شري  العن�شر 

اأبو ملحه  بنت عبدالعزيز  ال�ستاذة �سفيه  وُتقيم 

التطوعي  للعمل  ال�سعودية  للجمعية  العام  املدير 

)تكاتف( واقع التطوع يف اململكة قائلة: » من املهم 

لي�ص  وممار�سة  كمفهوم  التطوع  اأن  اإىل  الإ���س��ارة 

التطوع  مفهوم  يف  التباين  اأث��ر  وق��د  ج��دي��دًا,  اأم��ًرا 

وتطبيقاته على واقع املجتمع وخمرجاته, مما يوؤكد 

لنا اأن التطوع موجود يف واقعنا ولكن ينق�سه ال�سيء 

ومعانيه  مفاهيمه  ون�سر  وتفعيله  لإب���رازه  الكثري 

اجلانب  عليه  يغلب  حيث  منظم.  ب�سكل  وتطبيقاته 

اأهلية  جمعيات  اإن�ساء  ا�ستدعى  مما  املنظم,  غري 

ون�سرها  التطوعية  الأعمال  وتعزيز  لتنظيم  مدنية 

وت�سافر  تعاون  من  بد  ل  ل��ذا  املجتمع,  اأف��راد  بني 

اأو  الأف��راد  حيث  من  �سواء  املجتمع,  مكونات  جميع 

والأهلية  واخلا�سة  احلكومية  واجلهات  املوؤ�س�سات 

للو�سول اإىل م�سروع التطوع كمفهوم ثقايف واإن�ساين 

التطوع  الناجحة يف  والتجارب  تبادل اخلربات  عرب 

معايري  وهناك  م�ستمرة.  ب�سفة  والتاأهيل  والتدريب 

خالل  من  اإيجازها  وميكن  التطوع,  ج��ودة  لقيا�ص 

قيا�ص اآلية عمليات التطوع كاملًة ومقارنتها يف تلبية 

الإ�سارة  املهم  ولعل من  املخرجات.  الحتياجات مع 

اإىل العن�سر الب�سري الذي هو الأ�سا�ص الأول للتطوع 

يف كل اأجزائه.

اأو  باجلمعية  املتطوع  ارت��ب��اط  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

بناًء  يكون  اإليه  ينتمي  ال��ذي  الفريق  اأو  املجموعة 

رغبته  ومدى  وخربته  ال�سابقة  املتطوع  جتربة  على 

مع  التعامل  على  نحر�ص  فاإننا  ولذلك  تكرارها,  يف 

املتطوعني بروح التطوع والتي تعك�ص الروح الإن�سانية 

والع��ت��زاز,  التقدير  وه��و حم��ل  ال��ب��اذل��ة  امل��ع��ط��اءة 

ونعتربه �سريكًا وعمياًل للجمعية بهدف دعم اجلهود 

اإن  حيث  واإبرازها,  واملجموعات  لالأفراد  التطوعية 

املتطوع ي�ستحق اأعلى درجات التقدير«.

يف  ال��ت��ط��وع��ي  للعمل  م��ع��وق��ات  ه��ن��اك  اأن  وت���رى 

تنظم  وتعليمات  ولوائح  اأنظمة  وجود  مقدمتها عدم 

اجلهات  م�ستوى  على  ���س��واء  التطوعية  الأع��م��ال 

احلكومية اأو الأهلية, كما اأن من بني تلك التحديات 

وفق  التطوعية  الأعمال  على  املدربة  اخل��ربات  قلة 

العمل  وجم���الت  ملعاين  عليها  املتعارف  املفاهيم 

العمل  بثقافة  الوعي  غياب  اإىل  اإ�سافًة  التطوعي, 

على  مفهومه  وانح�سار  اأهميته  وم��دى  التطوعي 

العمل الإغاثي يف الغالب.

اجلمعية  اإن  فتقول:«  تكاتف(  )جمعية  عن  اأم��ا 

�ساحبة  جهود  بف�سل  ثم  اهلل  من  بف�سل   - ت�سعى 

عبد  بن  خالد  بنت  مو�سي  الأم���رية  امللكي  ال�سمو 

من  تعترب  وال��ت��ي  الإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ال��ع��زي��ز 

الأمراء  ال�سمو  واأ�سحاب  تكاتف,  املوؤ�س�سني جلمعية 

اإىل   - للجمعية  املوؤ�س�سني  والأع�����س��اء  والأم����ريات 

مكونات  جميع  مع  وتطبيقه  التكاتف  مبداأ  حتقيق 

امل��ج��ت��م��ع وع���رب م��وؤ���س�����س��ات��ه احل��ك��وم��ي��ة والأه��ل��ي��ة 

م��ب��ادرات  ال��ت��ع��اون لأي  اأب���واب  م��ع فتح  واخل��ا���س��ة 

ون�سره  التطوع  بقطاع  النهو�ص  لها  ميكن  وم�ساريع 

التي  ال�سرتاتيجية  العتبار  يف  الأخذ  مع  وتنظيمه 

و�سعتها اجلمعية ملدة ثالث �سنوات. 

وغنية  منظمة  بيئة  اإيجاد  اإىل  خاللها  من  ت�سعى 

اأعلى معدلت  بالتطوع بكل مكوناته واعتباراته وفق 

خالل  احلمد  وهلل  حتقق  وقد  وال�ستمرار.  النجاح 

ال�سيء  اجلمعية  ه��ذه  عمر  م��ن  الق�سرية  ال��ف��رتة 

اجلمعية  ا�ستطاعت  حيث  اجلانب  ه��ذا  يف  الكثري 

عدد  مع  تفاهم  ومذكرات  للتعاون  اتفاقيات  عقد 

تعنى  كلها  والأفراد  والأهلية  من اجلهات احلكومية 

واخت�سا�ساته. بالتطوع 

العمل  �شاحة  ع��ن  بعيدة  التطوعي  العمل  ثقافة 

اخلريي

النا�سطني  اأحد  املهيزع  اإبراهيم  الأ�ستاذ  وُيرجع 

العمل  ثقافة  ت��دين  اأ�سباب  الإجتماعي  العمل  يف 

التطوعي يف جمتمعنا اإىل �سعوبة النتقال من العمل 

اإىل  اأحيانًا  الع�سوائي  اأو  املن�سبط   غري  التطوعي 

العمل اخلريي املوؤ�س�سي , وبروز بع�ص اأ�سكال اخللل 

اأن من  انت�سار ثقافة  العمل اخلريي ومنها  اإدارة  يف 

جانب  اإىل  ال��ق��رار,  ب�سنع  الأح��ق  هو  ويدفع  يتربع 

م�سلمات  عن  اخلريية  واملوؤ�س�سات  املنظمات  تاأخر 

, وو�سائل  الإدارة احلديثة مثل الأر�سفة اللكرتونية 

الت�سال احلديثة.

خرى 
ُ
اأ لأ�سباب  بالإ�سافة  الأ�سباب  هذه  اأن  ويرى 

كانت اأحد معوقات نهو�ص العمل اخلريي والتطوعي 

كي يتواكب مع احتياجات جمتمعاته.. وكذلك تاأخره 

العامل  يف  الأخ��رى  ال��دول  يف  مثيالتها  مع  باملقارنة 

التطوعي   العمل  ثقافة  ذل��ك  وم��ن  وغ��ريه.  الغربي 

والتي ظلت بعيده عن �ساحة العمل اخلريي. 

    عبد اهلل الشهري: خالل 
السنوات الماضية برز جيل يهتم 

بالعمل التطوعي بمفهومه 
الدارج بعيدا عن حسابات األطر 

العلمية

تحقيق
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يعتقد  التي  العوامل  املهيزع  اإب��راه��ي��م  وخل�ص 

اأنها كفيلة برت�سيخ ثقافة العمل التطوعي من خالل 

 , امل��دين  املجتمع  وموؤ�س�سات  اخلريية  املوؤ�س�سات 

اخللل  بوجود  الإع���رتاف  ���س��رورة  على  التاأكيد  يف 

اخل��ريي  العمل  وموؤ�س�سات  جمعيات  م��ن  كثري  يف 

الإدارة  اإىل  اخل��ريي  العمل  موؤ�س�سات  وان��ت��ق��ال   ,

ب��ي��وت اخل���ربة واملكاتب  ت��واج��د   احل��دي��ث��ة, ودع���م 

العمل اخلريي,  وموؤ�س�سات  بيوت  داخل  ال�ست�سارية 

بنف�ص  املعنية  والدرا�سات  البحوث  بدعم  والهتمام 

واجل��ه��ات  اجل��ام��ع��ات  يف  ح�سورها  ودع���م  امل��ج��ال 

واقع  يف  تو�سياتها  تنفيذ  على  والتاأكيد  التعليمية 

املانحة  املوؤ�س�سات  ثقافة  ن�سر  و  اخل��ريي,  العمل 

املتميزة  والتي تدعم  اجلهات واملوؤ�س�سات اخلريية  

جميع  ت�سمل  ولكنها   , امل���ايل  ب��ال��دع��م  تكتفي  ول 

والإ�سراف  ال�سراكة  اإىل  وتتعداها  اجلوانب الخرى 

على تطوير  تلك املن�ساأة.

جمل�س ال�شورى ينظم العمل التطوعي

ويف ختام هذا التحقيق تعيد ) ال�سورى ( الأذهان 

ال�����س��ورى خالل  اأ���س��دره جمل�ص  ال��ذي  ال��ق��رار  اإىل 

باملوافقة  اخلام�سة  دورته  من  الثالثة  ال�سنة  اأعمال 

على م�سروع نظام العمل التطوعي املقرتح من ع�سو 

املجل�ص الدكتور عبدالرحمن ال�سويلم مبوجب املادة 

الثالثة والع�سرين من نظام جمل�ص ال�سورى. 

م��ادة  وع�سرين  �سبع  يف  ال��ن��ظ��ام  م�����س��روع  ج���اَء 

حددت واجبات املتطوع وحقوقه, بهدف ن�سر ثقافة 

و�سع  النظام  م�سروع  ويت�سمن  املجتمع.  يف  التطوع 

العمل  ن�سر  يف  ت�سهم  التي  وال�سرتاطات  ال�سوابط 

يف  امل�����س��روع  وين�سئ  املجتمع  ف��ئ��ات  ب��ني  التطوعي 

التطوعي  العمل  لتنظيم  اأعلى  جمل�سًا  مواده  اإحدى 

اجلهات  م�ساركة  على  احلث  امل�سروع  يت�سمن  كما 

احلكومية لدعم العمل التطوعي.

اأعلى للعمل التطوعي. جمل�س 

للعمل  اأعلى  جمل�ص  اإن�ساء  النظام  م�سروع  واأق��ر 

ويرتبط  اع��ت��ب��اري��ة,  ب�سخ�سية  يتمتع  ال��ت��ط��وع��ي 

اإن�ساء  واأجاز  الريا�ص  مقره  ويكون  الوزراء  مبجل�ص 

اأو مكاتب له يف مناطق اململكة, ويكون رئي�سه  فروع 

مبرتبة وزير ويعني باأمر ملكي. 

لغري  التطوعي  العمل  يف  القبول  �سروط  واأتاحت 

املتطوع  حتلي  وا�سرتطت  فيه  امل�ساركة  امل�سلمني 

التطوعي  العمل  يتطلبها  التي  والآداب  ب��الأخ��الق 

حقوق  ل�سمان  تعدياًل  اأج��رت  كما  يختاره,  ال��ذي 

    صفيه أبو ملحه: آلية 
عمليات التطوع ومقارنتها في 

تلبية االحتياجات مع المخرجات 
هي أساس قياس جودتها 
والعنصر البشري هو حجر 

أساس التطوع .

    المهيزع: انتشار ثقافة أن 
من يتبرع ويدفع هو األحق 

بصنع القرار خلل في العمل 
الخيري.

التطوعي العمل  ا�شرتاتيجيات 

ا�سرتاتيجيات  و�سع  اإىل  التطوع  نظام  ويهدف 

وتنظيمه  اململكة  يف  و�سيا�ستها  التطوعي  العمل 

اآلياته وتطويره وتنمية روح العمل التطوعي  وحتديد 

وحتديد  وتفعيلها  ثقافته  ون�سر  املجتمع  اأفراد  لدى 

العالقة بني اأطراف العمل التطوعي وتبيان احلقوق 

مبادئ  حتقيق  ط���رف,   لكل  وال��واج��ب��ات  وامل��زاي��ا 

النتماء  روح  وتنمية  الإجتماعي  والتالحم  التكافل 

املجتمع  اأف����راد  اأم���ام  الفر�سة  واإت��اح��ة  ال��وط��ن��ي, 

التطوعي.  للعمل  وموؤ�س�ساته 

ردع املتطوع وعقابه.

واأعطى النظام جهة عمل املتطوع الأ�سا�سية احلق 

التطوعي  عمله  م��ن  امل��وظ��ف  تفرغ  اإن��ه��اء  طلب  يف 

اأثناء  تطوعه  كان  اإذا  الأ�سلية  جهته  يف  ومبا�سرته 

اأو  بواجباته  املتطوع  اأخ��ل  واإذا  الر�سمي,  ال���دوام 

ارتكب خمالفة يعاقب بعد التحقيق معه بلفت النظر 

اأو الإنذار اأو ال�ستغناء عن خدماته, اأما اإذا ارتكب 

الرقابية  الأجهزة  اإىل  فيحال  اجلرائم  من  جرمية 

والق�سائية. 

حكومية  جهة  كل  يف  التطوع  نظام  ح�سب  وتكلف 

للعمل  اإدارة  النظام  ه��ذا  من  م�ستفيدة  اأهلية  اأو 

التطوعي, وتطبق اأحكام هذا النظام على اجلمعيات 

التطوعية املتخ�س�سة يف جمال التطوع فقط. 

 تحقيق

املتطوع متثل يف الن�ص على حتميل اجلهة امل�ستفيدة 

الطبية  اللجنة  ت��ق��دره��ا  ال��ت��ي  بالتعوي�سات  منه 

الإ�سابة  اأو  للوفاة  املتطوع  تعر�ص  حال  يف  املعتمدة 

ب�سورة  العمل  من  متنعه  بعاهة  اأو  الكامل  بالعجز 

التدرب  اأو  العمل  ب�سبب  جزئية  عاهة  اأو  قطعية 

عمله  واإىل  م��ن  الطريق  خ��الل  حتى  اأو  التطوعي 

التطوعي. 
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د. جربيل بن ح�سن العري�سي

ع�سو جمل�ص ال�سورى

تكون مرجًعا معلوماتًيا له طابع العاملية, وذلك لكي تعم 

بفريق  ال�ستعانة  ب�سدد  الآن  فاإنهم  لذا  منها؛  الفائدة 

من املرتجمني اأ�سحاب اخلربة والكفاءة يف هذا املجال؛ 

بحيث  الأخ��رى؛  اللغات  اإىل  املو�سوعة  جملدات  لرتجمة 

مما  عامَلًيا؛  الكربى  املو�سوعات  م�ساف  يف  مكاًنا  حتتل 

غري  للقارئ  ويتيح  الأو�سع,  العلمي  النت�سار  لها  يحقق 

فر العلمي املو�سوعي.  الع على هذا ال�سِّ العربي الطِّ

لفريق  غالًيا  وطنًيا  �سرًفا  العمل  هذا  كان  ما  وبقدر 

نف�ص  يف  ك��ان  ف��اإن��ه  امل��و���س��وع��ة,  ب��اإع��داد  املكلف  العمل 

ت�سجيل  تتمثل يف  بها,  ي�سطلعون  كبرية  م�سوؤولية  الوقت 

رائدة  نه�سة  اإطار  املجالت, يف  التطّور يف جميع  حركة 

ت�ستمّد مقوماتها من تاريخ هذا الوطن املجيد وح�سارته 

هذا  يخرج  اأن  على  احل��ر���ص  ك��ان  هنا  وم��ن  العريقة. 

الدينية  ومكانتها  اململكة  بَقْدر  يليق  لكي  ًزا  مميَّ العمل 

والتاريخية واحل�سارية, واأن يكون ثمرًة للنه�سة العلمية 

والبحثية الكربى التي يرعاها خادم احلرمني ال�سريفني 

  - اهلل  حفظه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 

ا م�ستمًرا منه على ربط  اإدراًكا منه بقيمة املعرفة, وحر�سً

وليد  اإل  هو  ما  امل�ستقبل  باأن  اإمياًنا  بالأ�سالة,  احلداثة 

ورم��وز  معطيات  من  فيهما  ما  بكل  واحلا�سر,  املا�سي 

واإجنازات. 

العلماء  من  نخبة  املو�سوعة,  ه��ذه  ب��اإع��داد  ق��ام  وق��د 

والأكادمييني والباحثني واأ�سحاب اخلربة, الذين يحملون 

العملية,  باخلربة  ويتمتعون  العلمية,  امل��وؤه��الت  اأف�سل 

وكان على  املتنوعة,  العلمي  البحث  والدراية يف جمالت 

راأ�سهم فريق الهيئة ال�ست�سارية والإ�سراف العام, والذي 

يراأ�سه معايل الأ�ستاذ في�سل بن عبدالرحمن بن معمر, 

والأ�ستاذ  ال��زي��د,  عبدالكرمي  الدكتور  من  ك��اًل  وي�سم 

الدكتور فهد بن �سلطان ال�سلطان. وقد قاموا – جميًعا- 

ال����دوؤوب, فر�سه  ب��ه��ذا الإجن���از ع��رب رح��ل��ة م��ن العمل 

على  امللقاة  الثقافية  امل�سوؤولية  اأم��ر  بعظم  اإح�سا�سهم 

عاتقهم, والتي تتمثل يف اإعداد مو�سوعة حملية املحتوى, 

الثقافية  احل��رك��ة  تطوير  يف  ت�ساهم  امل�ستوى,  عاملية 

العامة, وتوفر مادة  الثقافة  والعلمية, والرتقاء مب�ستوى 

علمية معرفية تف�سيلية �ساملة موثَّقة عن كل منطقة من 

من  عامة  ب�سفة  اململكة  وعن  جهة,  من  اململكة  مناطق 

الإخال�ص  مثال  كانوا جميًعا  اأنهم  ونح�سب  اأخرى.  جهة 

تيح 
ُ
اأ التي  الكربى  الوطنية  املهمة  ه��ذه  اأداء  يف  واجل��د 

نعتز  الذي  الوطن  لهذا  بها, خدمة  النهو�ص  �سرف  لهم 

العزة, فعزة وطننا هي وحدها  له مزيًدا من  ونريد  به, 

حياتهم  يف  املخل�سني  العاملني  كل  يرجوه  الذي  اجلزاء 

الدنيا, ل جزاء غريها ول جزاء يعلوها.   

يكون ع�سًوا  اأن  �سرف  ال�سطور  لكاتب هذه  كان  كما   

يعد  ال��ذي  العظيم,  العمل  هذا  على  الإ�سراف  جلنة  يف 

مفخرة لكل من �سارك فيه.

الواردة يف الأبواب, وت�سمل خرائط على م�ستوى اململكة, 

وخرائط  للمناطق,  وطبوغرافية  تو�سيحية  وخ��رائ��ط 

مو�سوعية لالأبواب. 

يف  اجليولوجية  امل�ساحة  هيئة  على  العتماد  مت  وقد 

العتماد  مت  كما  للمو�سوعة,  الرئي�سة  اخلرائط  تقدمي 

على الهيئة العامة للم�ساحة الع�سكرية يف تقدمي اخلرائط 

بالإ�سافة  امل��ن��اط��ق.  ع��ن  والطبوغرافية  التو�سيحية 

ملتون  الداعمة  اخلرائط  الباحثون  قدم  فقد  ذل��ك,  اإىل 

اأبحاثهم لتكون اأ�سهل يف الفهم واأقرب اإىل الو�سوح. 

�سورة,  اآلف   »10« من  اأك��رث  املو�سوعة  ت�سمنت  كما 

تنوعت ما بني ال�سور التاريخية النادرة وال�سور احلديثة 

امل�سورين  من  نخبة  يد  على  املو�سوعة  ل�سالح  املنَتجة 

ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�سوير  تقنيات  وب���اأرق���ى  امل��ح��رتف��ني 

احلديثة. وقد راوح عدد ال�سور بني »500« �سورة لبع�ص 

ح�سب  وذل��ك  اأخ��رى,  ملناطق  �سورة  و»1000«  املناطق, 

يف  ُروعي  وقد  منطقة.  بكل  املتعلقة  العلمية  املادة  حجم 

وتغطي  دقيق,  ب�سكل  املو�سوع  تنا�سب  اأن  ال�سور  تلك 

ال�سور  فبع�ص  املو�سوعة؛  يف  ال���واردة  اجلوانب  معظم 

تطّرق اإىل جوانب احلياة الجتماعية ال�سعودية يف جميع 

وبع�سها  اإل��خ,  والبيوت..  واملاأكل,  اللبا�ص,  مثل  املناطق 

الآخر غطى جمموعات اأخرى من �سور احلياة الطبيعية 

والفطرية واملحميات يف اململكة.. وهكذا. 

وقد كان اإ�سدار املو�سوعة يف �سكلها الورقي, ثم اتباع 

ذلك باإ�سدار اإلكرتوين على اأقرا�ص مدجمة CDs يعد 

اأوعية  من  النوع  لهذا  الوا�سع  النت�سار  ملواكبة  �سرورة  

املعلومات, ول�سهولة البحث فيها والتعامل معها, بالإ�سافة 

www.saudiency. اإلكرتوين  موقع  اإطالق  اإىل 

باملو�سوعة لتكون متاحة للجميع د�سنه قبل  خا�ص   net
بن  عبدالعزيز  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأي��ام  ع��دة 

عبداهلل بن عبدالعزيز نائب وزير اخلارجية  بعد اأن د�سن 

لت�سهيل  للمو�سوعة,  الورقي  ال�سكل  اهلل  حفظه  �سنة  قبل 

احل�سول على املعلومة لكل من يبحث عنها. 

اأن  اإىل  املو�سوعة,  اأم��ر  على  القائمني  روؤي���ة  ومتتد 

مو�سوعة اململكة العربية ال�سعودية

كان الأمر ال�سامي من خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

مبهمة  القيام  على  باملوافقة   - عبدالعزيز  بن  عبداهلل 

ومناطقها  اململكة  عن  �ساملة  توثيقية  مو�سوعة  اإع��داد 

الثالث ع�سرة بعنوان »مو�سوعة اململكة العربية ال�سعودية« 

- اإيذاًنا بانطالق اأحد اأكرب الأعمال املو�سوعية يف التاريخ 

ال�سعودي احلديث. 

وق��د ك��ان اأب���رز الأه����داف حت��دي��ًدا وو���س��وًح��ا لهذه 

بعامة  العربية  املكتبة  يف  كبرية  ثغرة  �سد  هو  املو�سوعة, 

املو�سوعية  امل��راج��ع  قلة  يف  تتمثل  بخا�سة؛  وال�سعودية 

من  اململكة  عن  والدقيقة  ال�ساملة  املعلومة  تقدم  التي 

والقت�سادية  واجلغرافية  التاريخية  املختلفة:  اجلوانب 

بالنه�سة  ف  وُت��ع��رِّ وغريها,  والثقافية...  والجتماعية 

ق التطورات واملنَجزات  التي ت�سمل كل اأنحاء الوطن, وُتوثِّ

املعريف  ال�سياق  لتواكب  اململكة,  تعي�سها  التي  املتالحقة 

العاملي من حيث توفري املعلومة الدقيقة لطالبيها. 

لقد اأريد لهذا العمل اأن يكون هو الأ�سمل على م�ستوى 

عنها  العلمية  املعلومة  يبتغي  ملن  زاًدا  لي�سبح  اململكة, 

من العامَل اأجمع, وحافًزا ملن يريد الن�سج على منواله اأو 

والدوائر  واملوؤلفني,  والُكتَّاب  للباحثني  ومرجًعا  تطويره, 

والقن�سليات,  وال�����س��ف��ارات,  وال������وزارات,  احل��ك��وم��ي��ة 

وال�سحفيني,  والإع��الم��ي��ني  الإع��الم��ي��ة,  وامل��وؤ���س�����س��ات 

واجلامعات  املتنوعة,  والجتماعية  العلمية  واجلمعيات 

اأق�سامها وتخ�س�ساتها, وامل�ستثمرين,  واملعاهد مبختلف 

ومراكز  الثقافية,  واملوؤ�س�سات  ال�سياحية,  والهيئات 

ال��ع��ام,  التعليم  وط���الب  العلمي,  والبحث  ال��درا���س��ات 

واملكتبات العامة واخلا�سة. 

يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  مو�سوعة  �سدرت  لقد 

ق للمملكة ومناطقها الثالث ع�سرة,  ع�سرين جملًدا, توثِّ

وتر�سد كل التف�سيالت الالزمة عن كل منطقة من هذه 

املناطق, وذلك من خالل ت�سعة اأبواب تتناول: اخل�سائ�ص 

اجلغرافية, والتطور التاريخي, والآثار واملواقع التاريخية, 

واحلركة  والتقاليد,  وال��ع��ادات  الجتماعية  والأمن���اط 

والقت�ساد  التنموية,  وامل��راف��ق  واخل��دم��ات  الثقافية, 

ه.  والرثوات الطبيعية, واحلياة الفطرية, وال�سياحة والتن�زُّ

اململكة  درا���س��ة  تتم  اأن  املو�سوعي  العمل  ا�ستلزم  كما 

بو�سفها كاًل متكاماًل, ي�ستوعب ات�ساع م�ساحتها وترامي 

اأطرافها, ويت�سق مع ثقلها الديني والتاريخي واحل�ساري 

ت�سليط  عن  ف�ساًل  والقت�سادي,  والجتماعي  والثقايف 

الدولة  وتاأ�سي�ص  واأهميتها,  اململكة  مكانة  على  ال�سوء 

وكيانها ال�سيا�سي, ونظام احلكم, والوزارات واملوؤ�س�سات 

اف عام ي�سهل  احلكومية, ثم اإكمال ذلك كله باإجناز ك�سَّ

عملية البحث يف املو�سوعة ويكون عوًنا للباحث فيها. 

وقد ت�سمنت املو�سوعة - بو�سفها مو�سوعة �ساملة عن 

اخلرائط,  من  وافية  جمموعة   - مناطقها  بكل  اململكة 

تبلغ حوايل 160 خريطة, وتغطي جميع تف�سيالت املواد 

اتجاهات
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مجتمع الشورى

ح�سل اللواء حممد بن في�سل اأبو �ساق - رئي�ص جلنة ال�سوؤون الأمنية يف جمل�ص 

ال�سورى - على جائزة مركز ال�سرق الأدنى وجنوب غرب اآ�سيا, يف حفل خا�ص اأقيم 

بهذه املنا�سبة اأثناء فعاليات املوؤمتر الإقليمي ال�سنوي الذي عقد موؤخرا يف اململكة 

الأردنية الها�سمية.

الأدنى  ال�سرق  مدير مركز  ال�سفري جيم�ص لروكو  �ساق اجلائزة من  اأبو  وت�سلم 

املتحدة  بالوليات  وا�سنطن  يف  القومي  الدفاع  جلامعة  التابع  اآ�سيا  غرب  وجنوب 

اأع�ساء  عدد  باأن  للفائزين  اجلوائز  ت�سليم  اأثناء  كلمته  يف  ذكر  حيث  الأمريكية, 

املركز يقارب 4500 من كبار موظفي الدولة من املدنيني والع�سكرين موزعني على 

م�ساركاتهم  على  بناء  اجلائزة  لهذه  املر�سحني  اختيار  ويتم  دول��ة؛   44 يقارب  ما 

امل�ستمرة وم�ساندتهم للربامج الأكادميية اخلا�سة بالأمن الإقليمي التي ي�ست�سيفها 

املركز وكذلك م�ساركاتهم يف �سوؤون الأمن الإقليمي يف جمالت متعددة اجتماعية 

وحكومية واإن�سانية.

وت�سمن ن�ص تر�سيح اللواء اأبو �ساق باأن املركز قرر تر�سيحه للجائزة كاأف�سل من 

العالية عرب  بناء على احرتافيته ومهنيته  ي�ستحقها وميثل روح اجلائزة ومفهومها 

م�ساركاته الفاعلة وخدماته لوطنه وجمتمعه يف جمال الأمن مبفهومه الوا�سع الأمر 

يف حفل خا�ض اأقيم  اأثناء فعاليات املوؤمتر االإقليمي ال�سنوي

اأبو �ساق جائزة مركز  االأردن متنح 

االأدنى ال�سرق 

عالية من  كانت على درجة  �ساق  اأبو  اللواء  م�ساركات  باأن  يقرر  املركز  الذي جعل 

الأداء واأنه اأ�سبح قدوة ومثال اأعلى لكل من ير�سح جلائزة املركز م�ستقبال.

للمرة  اجلائزة  هذه  يت�سلمون  امل�ساركني  من  ثالثة  �سمن  �ساق  اأبو  اللواء  وكان 

الأوىل, وهو ع�سو يف رابطة مركز ال�سرق الأدنى وجنوب غرب اآ�سيا NESA اعتبارا 

2004م, حيث مثل احلر�ص الوطني وجمل�ص ال�سورى يف ح�سور عدد من  من �سنة 

ندوات كبار موظفي الدولة التي تناق�ص اأهم الق�سايا الأمنية وال�سيا�سية املعا�سرة 

يف اإقليم ال�سرق الأو�سط وجنوب غرب اآ�سيا.

ولقاء  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  وا�سنطن  يف  رئي�سية  لقاءات  ثالثة  ح�سر  و 

باأ�سطنبول واآخر يف الأردن, بالإ�سافة على عدد من اللقاءات داخل اململكة , ومركز 

ني�سا NESA مقره جامعة الدفاع القومي بوا�سنطن يف الوليات املتحدة الأمريكية.

عزام حممد امل�سعل

قدم م�ساعد مدير اإدارة الرتجمة مبجل�ص ال�سورى, الأ�ستاذ عزام بن حممد امل�سعل للمكتبة العربية ترجمة 

فريدة لدرا�سة برملانية من طباعة ون�سر احتاد الربملان الدويل, واإعداد املوؤلف الياباين )هرنورييا ماماتو( 

بعنوان: » و�سائل الرقابة الربملانية, درا�سة مقارنة ل� )88 برملاًنا وجمل�ًسا وطنًيا(, قدم املُوؤلف من خاللها 

معلومات عن الو�سائل الرقابية الوا�سعة التي حتظى بها الربملانات, اأو تلك التي ترغب بتطويرها, مع حتليلها 

لالأمور امل�سرتكة واملختلفة بني الو�سائل الرقابية ل� )88 برملاًنا وجمل�ًسا وطنًيا(, وتدعيم ذلك بالأمثلة.

ال�سورى يف  اأبحاث  ملركز  التابعة   - الرتجمة  اإدارة  الذات يف  تطوير  برنامج  ثمرة  العمل هو  وكان هذا 

املجل�ص-  الذي اقرتحه وتبناه معايل م�ساعد رئي�ص املجل�ص ال�سابق الدكتور/عبدالرحمن الرباك. ونظرًا 

الدويل  الربملاين  اأع�ساء الحتاد  كاأحد  ال�سورى  واأداء جمل�ص  الكتاب خ�سو�سًا على عمل  لأهمية حمتوى 

الفاعلني فقد وافق معايل رئي�ص جمل�ص ال�سورى ال�سيخ الدكتور/عبداهلل بن حممد اآل ال�سيخ على طباعة 

ون�سر هذا العمل الفريد على نفقة املجل�ص وتوزيعه بدون مقابل مادي على جميع املوؤ�س�سات التي تعنى بالعمل 

الربملاين اأو من لهم اهتمامات بالعمل الربملاين.

الرقابية  الربملانية  للممار�سة  كخال�سة  جاء  الذي  الكتاب  هذا  ترجمة  علي  حر�ص  امل�سعل  املرتجم  اإن 

بالو�سائل املتنوعة؛ للرفع من م�ستوى اأداء املوؤ�س�سات احلكومية يف اململكة العربية ال�سعودية.

يف درا�سة مقارنة لـ )88 برملاًنا وجمل�ًسا وطنًيا(

امل�سعل ُيهدي املكتبة العربية ترجمة لو�سائل 
الرقابة الربملانية
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ترقية الدكتورة لبنى االأن�ساري

 اإىل درجة اأ�ستاذ

وافق املجل�ص العلمي جلامعة امللك �سعود يف جل�سته 

رجب   30 الأح��د  بوم  عقدها  التي  والع�سرين  احلادية 

الرحمن  بنت عبد  لبنى  الدكتورة  ترقية  1434ه� على 

اأ�ستاذ يف  اإىل درجة  ال�سورى  الأن�ساري ع�سو جمل�ص 

ق�سم طب العائلة واملجتمع بكلية الطب  يف جامعة امللك 

�سعود بالريا�ص. وجاءت املوافقة بعد تقدمي الدكتورة 

علمية  جمالت  يف  من�سورة  بحثًا   20 الأن�ساري  لبنى 

املمار�سة  كتاب  وترجمة    ISI ت�سنيف  على  ح��ازت 

امل�ستندة اإىل اأدلة يف الرعاية ال�سحية الأولية.

براءة اخرتاع للدكتورة منى الدو�سري

ح�سلت الدكتورة / منى بنت حممد الدو�سري ع�سو 

جمل�ص ال�سورى على براءة اخرتاع ملركب جديد من نوع  

 IZ(-2- )hydroxymethyl(dodec-1-ene-1,3-diol
( بعد بحث  ا�ستمر قرابة خم�ص �سنوات متتالية , حيث 

مت منحها براءة الخرتاع رقم 3078 من مكتب براءات 

للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مبدينة  ال�سعودي  الخ��رتاع 

�سو�سة  ج�سم  ج��دار  من  ف�سله  مت  املركب  والتقنية.  

املركب  هذا  ا�ستخدام  اأمكن  وقد   , احلمراء  النخيل 

وتطبيقه على حيوانات التجارب وكان له فعالية كبريه 

يف تثبيط ا�سطرابات النظم القلبي , ومت ن�سر البحث 

يف جملة عامليه متخ�س�سة.

عميدة جامعة عفت تزور جمل�ض ال�سورى

هيفاء  الدكتورة  بجدة  عفت  جامعة  عميدة  زارت 

جمل الليل يرافقها عدد من موظفات اإدارة العالقات 

ال�سورى  مبجل�ص  الن�سائي  الق�سم  باجلامعة  العامة 

كما  ال�سيدات,  من  املجل�ص  اأع�ساء  من  عددًا  والتقت 

قامت بجولة يف الق�سم الن�سائي ويف اأروقة املجل�ص.

خم�ض �سيدات من اأع�ساء املجل�ض ي�ساركن 

يف لقاء ن�سوي لبحث �سبل تعزيز دور املراأة 

يف التنمية االقت�سادية

�ساركت كل من الدكتورة فردو�ص ال�سالح والدكتورة 

والأ�ستاذة هدى  العدوان  نورة  والدكتورة  املبارك  نورة 

احللي�سي والدكتورة هيا املنيع اأع�ساء جمل�ص ال�سورى 

يف اللقاء امل�سرتك مع اأع�ساء اللجنة الوطنية الن�سائية 

الن�سائية  ال�سعودية ومديرات الأق�سام  مبجل�ص الغرف 

التجارية باململكة, الذي عقد يف مقر جمل�ص  بالغرف 

من  ال��ع��دي��د  وت��ن��اول  ب��ال��ري��ا���ص,  ال�سعودية  ال��غ��رف 

الق�سايا واملوا�سيع التي ت�سهم يف تعزيز دور املراأة يف 

التنمية القت�سادية. 

/ الأ�ستاذ  ال�سابق  الإدارة  عام  ال�سورى  مدير  مبجل�ص  الأع�ساء  ل�سوؤون  العامة  الإدارة  من�سوبو  كرم 

ل��الإدارة  اجلديد  العام  باملدير  واحتفوا  مدين,  همام   / الأ�ستاذ  وم�ساعده  النا�سر  �سالح  بن  �سليمان 

الأ�ستاذ/ اإبراهيم بن عبد العزيز احلامد وم�ساعده الأ�ستاذ/ �سيف اهلل الغويري, وذلك يف حفل تخللُه 

عدد من الكلمات لعدد من موظفي الإدارة الذين اأثنوا فيها على اجلهود التي بذلها الأ�ستاذان النا�سر 

ومدين اإبان توليهما مهام الإدارة.

الإدارة مبا يحقق  باأداء  الرتقاء  التوفيق يف  لهما  العام اجلديد وم�ساعده متمنني  باملدير  كما رحبوا 

اأع�ساء  خدمة  نحو  املتميز  الأداء  بتقدمي  العام  والأمني  وم�ساعده  ونائبه  املجل�ص  رئي�ص  معايل  تطلعات 

املجل�ص.

ويف نهاية احلفل مت تقدمي الدروع التذكارية للمحتفى بهم.

االأع�ساء  ل�سئون  العامة  االإدارة  من�سوبوا 

ومدين. النا�سر  يكرمون 
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املرتبة العا�شرة

- عماد بن حممد ال�سحاف  الإدارة العامة ل�سعبة العالقات الربملانية

- عمر بن �سعد املطوع                      اإدارة املحا�سر والقرارات

اإدارة الو�سائل ال�سمعية والب�سرية - حممد بن علي ال�سلمي        

الإدارة العامة للم�ست�سارين - نقاء بن �سلمان البقمي  

املرتبة التا�شعة

اإدارة الأبحاث والدرا�سات - اإبراهيم بن اأحمد ال�سطريي 

اإدارة الحتادات واملنتديات الربملانية - اأن�ص بن عبدالعزيز ال�سعيد 

الإدارة العامة لتقنية املعلومات - عبدالرحمن بن �سعد املهيدب 

اإدارة التنظيم الربملاين - عبداهلل بن حممد الطالب 

مكتب معايل نائب رئي�ص املجل�ص - متعب بن مهجع العنزي 

الإدارة العامة للم�ست�سارين - حممد بن ح�سن احل�سن 

اإدارة الإعالم والن�سر - حممد بن عبداهلل ال�سيباين 

مكتب معايل نائب رئي�ص املجل�ص - م�ساعد بن حممد املهيزع  

املرتبة الثامنة

الإدارة العامة ل�سوؤون الأع�ساء - حمد بن عبدالرحمن ال�سويلم  

- ح�سني ح�سن الذروي                     مكتب الأمني العام امل�ساعد ل�سوؤون اللجان

اإدارة التدقيق واملتابعة ل�سوؤون اللجان - خالد بن عبدالرحمن ال�سنيدي 

الإدارة العامة ل�سوؤون الأع�ساء - �سعود بن عبداهلل اآل ر�سيد  

الإدارة العامة لتقنية املعلومات - عبداهلل بن �سلمة اآل حمدان 

مكتب معايل م�ساعد رئي�ص املجل�ص - فهد بن حممد الغنام      

اإدارة الإعالم والن�سر - من�سور بن حممد الع�ساف 

مكتب الأمني العام امل�ساعد ل�سوؤون اللجان - نا�سر بن عبدالعزيز بن خنفور 

اإدارة التنظيم الربملاين - يزيد بن �سلمان ال�سحيم 

املرتبة ال�شابعة

اإدارة العالقات العامة - حماد بن حممد القريني  

اإدارة �سوؤون املوظفني - دبا�ص بن عبدالعزيز الدبا�سي 

اإدارة الق�سم الن�سائي - ر�سا بنت عبدالرحمن ال�سبيلي 

اإدارة اأعمال جلنة ال�سوؤون ال�سحية والبيئة - �سلطان بن �سعود ال�سبيعي 

اإدارة املعلومات - عبدالرحمن بن �سالح اآل �ساكر 

اإدارة الرتجمة - عبدالعزيز بن حممد الغنام  

اإدارة اأعمال جلنة ال�سوؤون الأمنية - عبداهلل بن حممد ال�سلومي 

الإدارة العامة لتقنية املعلومات - فهد بن نا�سر البكران     

الإدارة العامة ل�سوؤون الأع�ساء - ماجد بن �سعد احل�سيني 

اإدارة اأعمال جلنة ال�سوؤون املالية - حممد بن �سعود التميمي 

الإدارة العامة ل�سوؤون الأع�ساء - حممد بن عبداهلل العجاجي 

املرتبة ال�شاد�شة

اإدارة اخلدمات العامة وال�سيانة - اإبراهيم بن �سليمان ال�سرهيد 

الإدارة العامة ل�سوؤون الأع�ساء - اأحمد بن جابر طوا�سي  

- اأمين بن حمد الع�سو�ص                     مركز اأبحاث ال�سورى

- �سامي بن حمد الفراج                      اإدارة امل�ستودع

اإدارة �سوؤون املوظفني - �سعد بن عبداهلل ال�سردان  

الإدارة العامة ل�سوؤون الأع�ساء - عبداهلل بن خالد الرميح 

الإدارة العامة ل�سوؤون الأع�ساء - حممد بن عبداهلل الرميح  

ترقية 46 موظفًا من املرتبة العا�سرة فما دون، وحت�سني اأو�ساع ثالثة موظفني اإىل 

مراتب اأعلى، وتثبيت 20 موظفًا على وظائف ر�سمية

�شدرت موافقة معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ على ترقية 46 موظفاً على خمتلف  املراتب من املرتبة العا�شرة 

فما دون , كما �شدرت موافقة معاليه على تعديل اأو�شاع ثالثة موظفني اإىل مراتب اأعلى , وتثبيت 20 موظفاً على وظائف ر�شمية. و�شملت الرتقيات كاًل من :

الإدارة العامة للم�ست�سارين - حممد بن علي الوعالن 

- حممد بن عيد العتيبي                     الإدارة العامة ل�سوؤون الأع�ساء 

املرتبة اخلام�شة

اإدارة الأمن وال�سالمة - غلفان بن �سالح حري�سي 

اإدارة الت�سالت الإدارية - حممد بن علي الوهيبي    

الفئة ) د (

الإدارة العامة ل�سوؤون الأع�ساء - �سعد بن �سعد احلو�سان 

- �سلمان بن علي فرج                      الإدارة العامة ل�سوؤون الأع�ساء

اإدارة الرقابة املالية ال�سابقة - نا�سر بن حممد املطرف 

املوظفون املح�شنة اأو�شاعهم اإىل مراتب اأعلى:

املرتبة الثامنة

 - معاذ بن حممد غراب                     مكتب الأمني العام امل�ساعد لل�سوؤون املالية والإدارية

اإدارة �سوؤون املوظفني - نا�سر بن علي ال�سامل   

املرتبة ال�شاد�شة

اإدارة الرقابة املالية الالحقة - جمال ح�سن ال�سهري  

املوظفون املثبتون على وظائف ر�شمية:

املرتبة الثامنة

الإدارة العامة ل�سوؤون الأع�ساء - عبداهلل بن ح�سني احلارثي 

الإدارة العامة ل�سوؤون الأع�ساء - حممد بن فهد ال�سنيفي 

املرتبة ال�شابعة

اإدارة الإعالم والن�سر - ب�سام بن عبدالعزيز البحر 

الإدارة العامة ل�سوؤون الأع�ساء - خالد بن عبداهلل ال�سهراين 

اإدارة التوثيق والإح�ساء - را�سد بن اإبراهيم اجلريدي 

اإدارة املتابعة - �سلمان بن عبدالعزيز ال�سلمة 

الإدارة العامة ل�سوؤون الأع�ساء - عبداهلل بن حممد القحطاين 

اإدارة املحا�سر والقرارات - عبداملح�سن بن عبداهلل الر�سود  

الإدارة املالية - فهد بن عبدالعزيز بن معمر 

اإدارة العالقات العامة - فهد بن حممد الدعيج  

اإدارة اخلدمات العامة وال�سيانة - حممد بن اأحمد ال�سغري 

مكتب معايل نائب رئي�ص املجل�ص - حممد بن �سعد التميمي 

املرتبة ال�شاد�شة

الإدارة العامة ل�سوؤون الأع�ساء - اآدم بن �سالح برناوي  

اإدارة الإعالم والن�سر - خالد بن حممد الزهراين 

اإدارة العالقات العامة - �سعد بن حممد املر�سد  

اإدارة امليزانية - �سالح بن عبدالعزيز الكنعان 

- عبدالإله بن ح�سني اآل ال�سيخ            اإدارة اأعمال جلنة حقوق الإن�سان والعرائ�ص

املرتبة اخلام�شة

الإدارة املالية - علي بن يحي املالكي   

املرتبة الرابعة

اإدارة تنظيم الجتماعات - عبدالرحمن بن خالد ال�سرميي 

املرتبة الثانية

مكتب معايل نائب رئي�ص املجل�ص - اأحمد بن ح�سن برمنده 

وال�سورى تتقدم بالتهنئة جلميع املوظفني الذين �سملتهم الرتقيات , وتتمنى اأن تكون دافعًا لهم نحو 

بذل املزيد من اجلهد والعطاء يف اآداء اأعمالهم مبا يخدم اأعمال املجل�ص ويحقق اأهدافه.
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الإن�سان خملوق اجتماعي بطبعه مييل اإىل امل�ساركة والعي�ص يف جماعة, وذلك م�سداقًا لقول ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم: »اإن الذي يخالط النا�ص وي�سرب على اأذاهم خري من الذي ل يخالط النا�ص ول ي�سرب على اأذاهم«.

تطبيق  ومنها  ال�سلوك.  هذا  تنظم  التي  واملبادئ  بالقواعد  اللتزام  عليه  يجب  ال�سليم  بال�سلوك  الإن�سان  يتمتع  ولكي 

مبادئ الإتيكيت والربوتوكول, وهو دليل اأكيد على احرتام النف�ص الب�سرية وتقديرها التي ف�سلها وكرمها اهلل �سبحانه 

اآدم وحملناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من  وتعاىل على �سائر املخلوقات حينما قال اهلل تعاىل: )ولقد كرمنا بنى 

الطيبات وف�سلناهم على كثري ممن خلقنا تف�سياًل(. فاإذا ما ارتفعت النف�ص الب�سرية اأقامت اأعظم واأرقى احل�سارات.

نحن كم�سلمني انبهرنا بفن الإتيكيت الغربي, وبداأنا ن�سره يف اأو�ساط املجتمع ونادينا به يف حياتنا وتعامالتنا مع بع�سنا. 

وال�سالم عن فن  ال�سالة  عليه  بن عبداهلل  كنوز مدر�سة حممد  ونبحث يف  اأنف�سنا  نكلف  اأو  نتكلف  لالأ�سف مل  ولكن 

الإتيكيت وح�سن التعامل مع الآخرين.

لالأ�سف ال�سديد اأ�سبح يبهرنا م�سهد ممثل اأجنبي يطعم زوجته يف الأفالم الأجنبية, ول ننبهر من قول ر�سولنا الكرمي 

عليه ال�سالة وال�سالم: »اإن اأف�سل ال�سدقة لقمة ي�سعها الرجل يف فم زوجته«.

نعتقد اأن تبادل الورود بني الأحبة عادة غربية, وهل علمنا اأن اأول من نادى به امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم يف قوله: 

»من عر�ص عليه ريحان فال يرده فاإنه خفيف احلمل طيب الريح«.

عندما نرى الرجل الغربي يفتح باب ال�سيارة لزوجته نقول هكذا هو التعامل الراقي مع الزوجة, ومل نقراأ يف غزوة خيرب 

عندما جل�ص ر�سولنا الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم على الأر�ص وهو جمهد وجعل زوجته �سفية تقف على فخذه ال�سريف 

لرتكب ناقتها, هذا �سلوكه يف املعركة فكيف كان يف املنزل؟!!

تويف النبي الكرمي عليه اأف�سل ال�سالة وال�سالم يف حجر زوجته عائ�سة وكان باإمكانه اأن يتوفى وهو �ساجد لكنه اختار 

اأن يكون اآخر اأنفا�سه بح�سن زوجته.

كان حبيبنا وقدوتنا �سلى اهلل عليه و�سلم: »عندما يريد اأن ي�سرب ياأخذ نف�ص الإناء الذي �سربت فيه زوجته عائ�سة 

ر�سي اهلل عنها, وي�سرب من نف�ص املكان الذي �سربت منه«. اأما �سمعنا قول ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإنك لن 

تنفق نفقة اإل اأجرت عليها حتى اللقمة ترفعها اإىل فم امراأتك«.

فن الإتيكيت الغربي اأخدم نف�سك بنف�سك, وقد �سبقهم ر�سول العاملني يف اإتكيت التعامل قبل 1434 عامًا عندما �سئلت 

اأمنا عائ�سة ر�سي اهلل عنها ما كان ر�سول اهلل يعمل يف بيته؟ قالت: كان ب�سرًا من الب�سر يخيط ثوبه ويحلب �ساته ويخدم 

نف�سه واأهله.

ماذا اأقول ملن انبهر بالإتيكيت الغربي ومل ينبهر باإتكيت خري خلق اهلل واأف�سل من تعامل مع الإن�سان واحليوان واحلجر, 

ناهيك عن تعامله مع زوجاته باملحبة واملودة والرحمة والرومان�سية احلقيقية, اللهم �سلى و�سلم وبارك على حبيبنا 

حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

وم�شة:

يف العالقات الإن�سانية التي تربط النا�ص ببع�سهم �سنجد غياب الكثري من القيم, ولكل اإن�سان جانبان اإحداهما ي�ستحق 

النقد والآخر ي�ستحق املدح. فكيف حينئذ حتقق ال�سعادة لنف�سك يف تعاملك مع الآخرين واإ�سدار اأحكامك عليهم؟ فال 

بد اأن تتحلى اأنت بهذه ال�سفات لكي ت�ستطيع التعامل مع اأي �سخ�ص, فاأنت فقط الذي بو�سعك حتقيق ذلك من خالل 

فن الإتيكيت. الإتيكيت هو �سلوك بالغ التهذيب اأو احرتام الذات واحرتام الآخرين وح�سن التعامل معهم اأو اآداب يف 

اخل�سال احلميدة اأو ال�سلوك املقبول اجتماعيًا.

اإتيكيتات نبوية:

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »كل �سالمي من النا�ص عليه �سدقة, كل يوم تطلع فيه ال�سم�ص تعدل بني اثنني 

�سدقة, وتعني الرجل يف دابته فتحمله عليها اأو ترفع له عليها متاعه �سدقة, والكلمة الطيبة �سدقة, وبكل خطوة مت�سيها 

اإىل ال�سالة �سدقة, ومتيط الأذى عن الطريق �سدقة«.

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »من بداأ بالكالم قبل ال�سالم فال جتيبوه«.

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »ما من م�سلمني يلتقيان فيت�ساحفان, اإل غفر لهما قبل اأن يتفرقا«.

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »ل ي�سكر اهلل من ل ي�سكر النا�ص«.

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »اآية املناف�ص ثالث: اإذا حدث كذب, واإذا وعد اأخلف, واإذا ائتمن خان«.

وقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »لي�ص ال�سديد بال�سرعة اإمنا ال�سديد الذي ميلك نف�سه عند الغ�سب«.

فهد الغفيلي

فن )االإتيكيت( النبوي

اتجاهات
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مفهوم ال�سالمة الدوائية اأو ما ي�سمى اأي�سا »ماأمونية 

البلدان  يف  وخا�سة  باجلديد  لي�ص  م�سطلح  الأدوي���ة« 

جند  املثال  �سبيل  فعلى  ال�سحي.  املجال  يف  املتطورة 

اأن للوليات املتحدة الأمريكية جتربة امتدت  لأكرث من 

نتج  وا�ستخدامها  الأدوي��ة  �سالمة  جمال  يف  عام  مائة 

عنها اإن�ساء قوانني جديدة اأو تغيري القوانني املوجودة.

ال�سلفانيلد  دواء  ا�ستخدام  ت�سبب  1937م  عام  ففي 

بحدوث   )Sulfanilamide( حيوي-   –م�ساد  اأميد 

الوفيات  وه��ذه  اأم��ري��ك��ا  وف��اة يف  حالة   100 م��ن  اأك��رث 

ال��دواء  يف  )الأ�سا�سية(  الفعالة  امل��ادة  ب�سبب  لي�ست 

ول��ك��ن ب�����س��ب��ب اإ���س��اف��ة م����ادة داي��اي��ث��ي��ل��ني ج��الي��ك��ول 

كمادة  ت�ستخدم  مادة  وهي   )Diethylene glycol(
وتعترب  عالجية  فوائد  اأي  لها  يوجد  ول  للدواء  مذيبة 

اإدارة  اأق���رت  احل��ادث��ة  ه��ذه  على  ب��ن��اءًا  �سامة.  م���ادة 

التاأكد من  ين�ص على  قانونا  الأمريكية  والغذاء  الدواء 

�سالمة اأي دواء ي�ستخدم وذلك باإجراء الدرا�سات غري 

الإكلينيكية والإكلينيكية.

ه��ذا  اإىل  واآث����اره����ا  الأدوي������ة  م�����س��اك��ل  ت��ت��وق��ف  مل 

احل����د ب���ل ح����دث م���ا ���س��ّم��ي ب��ك��ارث��ة ال��ث��ال��ي��دوام��ي��د 

العامل  دول  معظم  يف    )Thalidoamide Crisis(

عندما ولد اآلف الأطفال بت�سوهات خلقية �سديدة وهي 

اأو  والرجلني(  )اليدين  الأط��راف  منو  عدم  عن  عبارة 

اأي�سًا  الدواء  هذا  ا�ستخدام  واأدى  ق�سري  ب�سكل  منوها 

كان  الثاليدواميد  دواء  الأطفال.  من  العديد  وفاة  اإىل 

ي�ستخدم بب�ساطة كم�ساد للغثيان  وهو يكرث عن الن�ساء 

احلوامل.

اجلدير بالذكر اأن هذا الدواء مل ي�سرح له بالت�سجيل 

الإ�سارات  بع�ص  ب�سبب  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 

)الدرا�سات  الإكلينيكية  غري  الدرا�سات  اإج��راء  خالل 

على احليوانات( اإىل وجود حالت ت�سوهات على اأجنة 

احليوانات. 

ال�ستعمال  من  متنع  اأدوي���ة  توجد  ه��ذا  وقتنا  واإىل 

ماأمونيتها  ع��دم  ب�سبب  وذل��ك  الأ���س��واق  م��ن  وت�سحب 

ومثال  خ��ط��رية,  جانبية  اأع��را���ص  بن�سوء  وعالقتها 

الروزيجليتازون  دواء  �سحب  من  موؤخرا  مت  ما  ذلك  

وذل��ك  العاملية   الأ����س���واق  م��ن   )Rosiglitazone(

لعالقته مع حدوث اأمرا�ص بالقلب. 

مفهوم  هو  الدوائية  ال�سالمة  مفهوم  اأن  جند  لذلك 

�سامل ومهم جدا وياأتي يف املرتبة الأوىل كمو�سوع مهم 

متكامل  علم  املفهوم  هذا  يعترب  الأدوي��ة.  ا�ستخدام  يف 

الأع��را���ص  مثل  كثرية  علومًا  ي�سمل  حيث  ذات��ه  بحد 

الطبية من  الأخطاء  الأدوي��ة,  لالأدوية, جودة  اجلانبية 

ا�ستخدام الأدوية, عدم فعالية الأدوية عند ا�ستخدامها, 

والأدوية املغ�سو�سة. 

 لكل دواء اأعرا�ص جانبية ولكن يختلف مدى تاأثريها 

وقوتها من اأعرا�ص جانبية خفيفة )مثل احلكة اخلفيفة 

اأو ال�سداع اخلفيف( اإىل اأعرا�ص �سديدة )مثل احلكة 

اأو  والكلى,  كالكبد  احليوية  الأع�ساء  تلف  ال�سديدة, 

الوفاة(.

وتكون  متوقعة  ت��ك��ون  اجلانبية  الأع��را���ص  معظم 

اأن  امل�سكلة  ولكن  دواء  لكل  الداخلية  بالن�سرة  م�سجلة 

قبل  من  معروفة  وغ��ري  جديدة  تكون  الأع��را���ص  بع�ص 

وتكمن اخلطورة اأنها تكون �سديدة التاأثري على املري�ص 

اأو م�ستخدم الدواء.

الأعرا�ص  قوة  مدى  من  تزيد  قد  التي  العوامل  من 

امل�ستخدمني  املر�سى  نوع  واأي�سًا  الأدوية  نوع  اجلانبية؛ 

لالأدوية.

ت�سبب  ل  قد  الأدوي���ة  فبع�ص  الأدوي���ة  لنوع  بالن�سبة 

احليوية,  امل�سادات  اأن��واع  بع�ص  مثل  خطرية  اأعرا�سا 

بع�ص  مثل  خطرية  اأعرا�سا  ت�سبب  قد  الأدوي��ة  وبع�ص 

عالج  اأدوية  وبع�ص  ال�سكري,  والداء  ال�سرطان,  اأدوية 

ارتفاع الدهون يف الدم وغريها من الأدوية التي ل ميكن 

ح�سرها هنا.

قد يعتقد البع�ص اأن دواء البارا�سيتامول اأوما يعرف 

د. ثامر بن م�سند ال�سمري

اإ�ست�ساري علم الأوبئة والأمن الدوائي

حتذير من تعار�س الأدوية مع بع�شها ومع الأطعمة

»ماأمونية االأدوية« .. وعي املري�ض خط الدفاع االأول!

تعار�ض دواء مع دواء اآخر قد يحدث يف اأي مرحلة من مراحل وجود الدواء يف اجل�سم

اآمن  دواء  اأنه  التايلينول  اأو  الفيفادول  البنادول,  با�سم 

لديه  توجد  ولكن  خطرية  جانبية  اأعرا�سا  ي�سبب  ول 

اأعرا�ص جانبية خطرية وبالذات على الكبد, ومما يزيد 

تركيبات  يكون موجودا من �سمن  اأنه قد  �سوءًا  الو�سع 

باأخذ  ويقوم  ذل��ك  املري�ص  يجهل  وق��د  ال��زك��ام  اأدوي���ة 

جرعة م�ساعفة من دواء البارا�سيتامول مما قد يوؤدي 

اإىل تاأثري مبا�سر على الكبد. 

اأما العامل الآخر هو نوع املر�سى امل�ستخدمني للدواء, 

ف�كبار ال�سن تختلف ا�ستجابتهم للدواء عن الأطفال عن 

ذلك,  اإىل  بالإ�سافة  ال�سباب.  من  ال��دواء  م�ستخدمي 

بحكم  والإن���اث  الذكور  بني  للدواء  ال�ستجابة  تختلف 

الختالف الف�سيولوجي بينهم. اأي�سا توجد فئة لبد اأن 

الأدوية  ا�ستخدام  عند  كبريين  وحر�سا  اهتماما  تاأخذ 

وهي فئة الن�ساء احلوامل حيث توجد العديد من الأدوية 

والتي قد توؤثر على املراأة احلامل واأي�سًا على اجلنني. 

�سوف ن�ستعر�ص بع�ص هذه الفئات ب�سكل �سريع ملدى 

اأهميتها والت�سديد على اأهمية الوعي عند هذه الفئات:

 

 1-  الن�شاء احلوامل 

ت�سعة  مدتها  والبالغة  احلمل  ف��رتات  من  ف��رتة  كل 

اأ�سهر تعترب فرتة مهمة وحرجة عند ا�ستخدام اأي دواء.

تق�شم فرتات احلمل اإىل ثالثة اأجزاء: 

الفرتة   ,) الأوىل  الثالثة  الأ�سهر   ( الأوىل  الفرتة 

الثالثة  وال��ف��رتة  الثانية(  ال��ث��الث��ة  )الأ���س��ه��ر  الثانية 

)الثالثة اأ�سهر الأخرية(.

كما ذكر �سابقا فاإن جميع الفرتات هي فرتات مهمة 

اأهم املراحل يف  ولكن تعترب الفرتة الأوىل والثانية من 

احلمل لأن تكّون اأجزاء اجلنني تكون خالل هذه الفرتة. 

قبل  دواء  تتناول  األ  حامل  ام���راأة  لكل  لب��د  لذلك 

مدى  عن  املخت�سني,  ال�سيديل  اأو  الطبيب  ت�ساأل  اأن 

ماأمونية الدواء لأنه قد يوؤثر على تكوين اجلنني وهذا ما 

حدث مع دواء الثاليدواميد املذكور �سابقا.

هذا ل يعني اأن نغفل الفرتة الأخرية من احلمل لأنها 

اأي�سا مرحلة مهمة وتوجد اأدوية يكون لها تاأثريًا خالل 

هذه الفرتة فقط وقد توؤدي بع�ص الأدوية اإىل الإجها�ص.

تاأثري الأدوية ل يقت�سر على اأخذ الأدوية خالل فرتة 

 التثقيف الصحي

الشورى - العدد 145  -  رجب 1434هـ60

145.indd   60 7/3/13   11:25 AM



التي تكون مزودة مبقا�سات امللليليرتات.

اإعطاء  عند  اإب��رة(  )بدون  احلقن  ا�ستخدام  يف�سل 

وجد  للدواء, حيث  امل�ساحب  الوعاء  من  بدل  ال�سراب 

الدقة باجلرعة  الوعاء قد ل يعطي نف�ص  ا�ستخدام  اأن 

عند ا�ستخدام احلقنة.

اأما اإذا مل يتوفر الدواء اإل على �سكل اأقرا�ص فيجب 

ا�ست�سارة ال�سيديل عن الطريقة ال�سحيحة ل�ستخدام 

ح باأن ميزج  الدواء وكيفية اإعطاءه للطفل خا�سة اإذا ُن�سِ

مع الع�سري اأو الأكل حيث اأن بع�ص الأدوية قد تتعار�ص 

مع بع�ص الأطعمة.

ا�ستخدام  هو  عليها  ي�سدد  اأن  لبد  التي  الأمور  اأحد 

دواء الأ�سربين لالأطفال, حيث اأن ا�ستخدام الأ�سربين 

حمظور ب�سفة عامة )قد ي�ستخدم بحالت معينة تقرر 

من قبل الطبيب( عند الأطفال كخاف�ص للحرارة حيث 

 )Reye›s Syndrome(ريز مبتالزمة  ي�سبب  قد  اأنه 

ومي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام اأدوي�����ة م��ث��ل ال��ب��ارا���س��ي��ت��ام��ول اأو 

ايبوفروفني بديال عن الأ�سربين.

الأدوي��ة  معظم  اأن  بحكم  مهمة  الطفل  وزن  معرفة   

وزن  ح�سب  على  جرعتها  حتدد  لالأطفال  امل�ستخدمة 

الطفل.

من  خا�سة  باهتمام  الأطفال  اأدوي��ة  تعامل  اأن  يجب 

ناحية التخزين اإذ لبد اأن تخزن حتت الظروف املالئمة 

بفرتة  احلمل  قبل  ال��دواء  اأخ��ذ  يوؤثر  قد  واإمن��ا  احلمل 

دواء  ذلك  ومثال  اجلنني,  على  اأ�سابيع(  )مدة  ب�سيطة 

باإ�سم  واملعروف   )Isotretinoin( الأيزوتريتينوين 

لعالج  ي�ستخدم  وال��ذي   )Roaccutane( رواكيوتني 

حب ال�سباب ويعترب هذا الدواء من اأخطر الأدوية التي 

قد ت�سبب ت�سوهات للجنني ولذلك مينع ا�ستخدام هذا 

الدواء قبل اأو خالل فرتة احلمل.

ا�ست�سارة  م��ن  لب���د  الإر����س���اع  ف���رتة  اأي�����س��ا خ���الل 

بع�ص  تفرز  قد  لأنه  دواء  اأي  ا�ستخدام  قبل  املخت�سني 

الأدوية يف حليب الأم وتوؤثر �سلبيا على الطفل.

ت�سمل  الأدوي��ة فقط ولكن  ت�سمل  التحذيرات ل  هذه 

الأدوية الع�سبية وجميع ما يوؤخذ اأو ي�ستخدم كدواء. 

 2-   الأطفال

اأما الفئة الثانية وهم الأطفال فال تقل اأهمية عن فئة 

دواء  اأي  ا�ستخدام  عند  احليطة   اأخذ  لبد  و  احلوامل 

مق�سمه  الأدوي���ة  ه��ذه  اأن  حيث  العمرية  الفئة  ه��ذه  يف 

اأن بع�ص  العمرية, حيث  الفئة  بال�ستخدام على ح�سب 

عاما   18 من  اأق��ل  للمر�سى  ا�ستخدامها  مينع  الأدوي��ة 

وبع�سها  �سنة   12 من  لأق��ل  ا�ستخدامها  مينع  وبع�سها 

مينع ا�ستخدامها لأقل من �سنتني.

وجود  ع��دم  ب�سبب  الأدوية هو  ه��ذه  ا�ستخدام  منع 

ماأمونية هذه  واأثبتت  واإكلينيكية عملت  علمية  درا�سات 

الأدوية يف كل فئة عمرية على حده.

لالأطفال  احليوية  الأع�ساء  اأن  ذلك  اإىل  بالإ�سافة   

ذلك  يوؤثر  وقد  التكامل  عدم  اأو  النمو  مرحلة  يف  تكون 

على تعر�ص الطفل اإىل جرعات اأكرب من املطلوبة ب�سبب 

عدم مقدرة اجل�سم على عملية الأي�ص الكاملة و اإخراج 

املعروفة  ال��دواء  بح�سب خ�سائ�ص  ال��دواء من اجل�سم 

م�سبقا.

من الأمور املهمة عند ا�ستخدام الأدوية لالأطفال هو 

التاأكد من اجلرعة امل�ستخدمة للطفل حيث اأن زيادة  يف 

اجلرعة قد يوؤدي اإىل اأعرا�ص جانبية ونق�سان اجلرعة 

ويختلف  ال���دواء.  م��ن  ال�ستفادة  ع��دم  اإىل  ي���وؤدي  ق��د 

�سكل  من  اأك��رث  هنالك  اأن��ه  حيث  الأطفال  عند  الو�سع 

من امل�ستح�سرات من الأدوية فبع�ص الأدوية توجد عن 

طريق الفم على �سكل اأقرا�ص اأو �سراب, اأو توؤخذ على 

عن  يختلف  قد  الذي  تاأثريه  �سكل  ولكل  حتاميل,  �سكل 

ال�سكل الأخر ف�سرعة امت�سا�ص الأدوية ال�سائلة تختلف 

اأخذ  من  لبد  لذلك  التحاميل,  اأو  الأق��را���ص  يف  عنها 

اجلرعة كما يحددها الطبيب.

كل  مع  معيارًا  اأدوي��ة  �سركة  كل  ت�سع  اأن  املهم  ومن 

املعايري  ا�ستخدام  ويف�سل  لالأطفال,  ي�ستخدم  �سراب 

لأن  دواء  لكل  امل�ساحبة  الإر���س��ادات  بح�سب  دواء  لكل 

معينة.  ح��رارة  درج��ة  تو�سع يف  اأن  لبد  الأدوي��ة  بع�ص 

والأم  الأب  التي قد يغفل عنها  الإر�سادات  توجد بع�ص 

ولكن تعترب مهمة مثل التاأكد من تاريخ �سالحية الدواء, 

وو�سع الأدوية بعيدًا عن متناول الطفل وقراءة الن�سرة 

الداخلية قبل ا�ستخدام الدواء للطفل.

3-  كبار ال�شن

يجب  التي  املهمة  الفئات  من  ال�سن  كبار  فئة  تعترب 

لأ�سباب  وذلك  دواء  اأي  ا�ستخدام  قبل  عليها  الرتكيز 

عديدة منها اأن الوظائف الف�سيولوجية لكبار ال�سن تبداأ 

بال�سعف خا�سة اأع�ساء مهمة مثل الكبد والكلى, فكبار 

ذلك  ومن  الن�سيان,  ب�سرعة  ي�سابون  ما  ع��ادة  ال�سن 

ن�سيان اأخذ اأدويتهم.

الأمرا�ص  من  بالعديد  ال�سن  كبار  ي�ساب  ما  عادة 

ال�سكري  داء  الدم,  ارتفاع �سغط  اأمرا�ص  مثل  املزمنة 

وارتفاع ن�سبة الدهون يف الدم مما يدعو اإىل ا�ستخدام 

قد  الأوىل.  الأدوي��ة  مع  تتعار�ص  قد  والتي  اأخرى  اأدوية 

16 دواء  ت�سل عدد اأدوية املري�ص اأحيانًا اإىل اأكرث من 

وهذا �سبب كاٍف حلدوث العديد من الأعرا�ص اجلانبية. 

اأي�سا الأمرا�ص امل�ساحبة قد توؤدي اإىل التعار�ص مع 

الأدوية وقد ت�سبب حدوث اأعرا�ص جانبية.

بالإ�سافة اإىل ذلك, يكرث ا�ستخدام الأدوية الع�سبية 

عند هذه الفئة العمرية ويف الغالب ل توجد اأي معلومات 

اأو  ماأمونيتها  ناحية  م��ن  الع�سبية  الأدوي����ة  ه��ذه  ع��ن 

املو�سوفة  الأدوية  مع  التعار�ص  اإىل  توؤدي  وقد  فعاليتها 

من الطبيب ومن ثم توؤدي اإىل اأعرا�ص جانبية خطرية 

كاأمرا�ص  باأمرا�ص  امل�سابني  ال�سن  كبار  عند  خا�سة 

القلب والكبد اأو الكلى.

التعار�ص  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  الطعام  ا�ستخدام  اأي�سا 

وكلتا  تاأثريها  من  يقلل  اأو  يزيد  مما  الأدوي��ة  تاأثري  مع 

احلالتني ت�سكل خطرًا على حياة املري�ص, فزيادة تاأثري 

اجلانبية  الأع��را���ص  من  العديد  اإىل  ت��وؤدي  قد  ال��دواء 

وقلة فعالية الدواء قد توؤدي اإىل تدهور احلالة املر�سية 

للمري�ص.  

اإن حدوث الأعرا�ص اجلانبية اأمر من ال�سهل جتنبه 

عن طريق اإجراء بع�ص الطرق الوقائية من املري�ص.

من هذه الطرق معرفة املعلومات الكاملة عن الدواء 

والتي  للدواء  الداخلية  الن�سرة  قراءة  وذلك عن طريق 

عن  ال��الزم��ة  املعلومات  جميع  على  حتتوي  الغالب  يف 

الدواء اأو عن طريق �سوؤال ال�سيديل اأو الطبيب.

من الأف�سل كتابة جميع الأ�سئلة ومن ثم عر�سها على 

الطبيب اأو ال�سيديل لكي يت�سنى له طرح جميع الأ�سئلة 

عليهم.
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معه  اأدويته  اإح�سار جميع  املري�ص  على  يجب  اأي�سا 

يف كل موعد له �سواء مع الطبيب اأو ال�سيديل لتجنب 

�سرف اأدوية قد تتعار�ص مع بع�ص وتوؤدي اإىل اأعرا�ص 

كبار  ي�ستخدم  اأن  يف�سل  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  جانبية. 

ال�سن بع�ص امل�ساعدات املتوفرة يف ال�سيدليات لتنظيم 

وترتيب مواعيد اأخذ اأدويتهم.

جميع  فهم  اأن���ه  مري�ص  ك��ل  يتاأكد  اأن  لب��د  اأي�سا 

�سادقا  يكون  واأن  �سحيح  ب�سكل  ال��دواء  عن  املعلومات 

و�سريحا بجميع املعلومات التي يعطيها للطبيب.

لتجنب  ال�ستخدام  طريقة  املري�ص  يفهم  اأن  ولبد 

ح��دوث  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  ل��ل��دواء  اخل��اط��ئ  ال�ستعمال 

اأعرا�ص جانبية منه.

لأي  �سابقا  امل��ذك��ورة  ال��وق��اي��ة  ط��رق  ت�ستخدم  ق��د 

مري�ص �سواء كبار ال�سن اأو غريهم. 

مفهوم ال�سالمة الدوائية وا�ستخدام الدواء بال�سكل 

اأو  املر�سى  من  معينه  فئة  على  يقت�سر  ل  ال�سحيح 

�سخ�ص  اأي  على  ينطبق  ول��ك��ن  الأدوي����ة  م�ستخدمي 

ي�ستخدم الدواء.

الأط��ع��م��ة  م���ع بع�شها وم���ع  الأدوي������ة  ت��ع��ار���س 

وعالقتها بال�شالمة الدوائية

مرحلة  خ���الل  بع�سها  م��ع  الأدوي�����ة  ت��ت��ع��ار���ص  ق��د 

ت��وّزع��ه  مرحلة  اأو   )Absorption( المت�سا�ص 

الأي�ص  مرحلة  اأو   )Distribution( اجل�سم  داخ��ل 

)Metabolism( اأو مرحلة خروج الدواء من اجل�سم 

)Excretion(. جميع هذه املراحل مهمة؛ لذلك يجب 

اأو ال�سيديل عما اإذا كان هناك اأي  ا�ست�سارة الطبيب 

تعار�ص بني الأدوية املاأخوذة وكيفية جتنبه.

من  المت�سا�ص  مرحلة  خ��الل  الأدوي����ة  تتعار�ص 

لعالج  امل�ستخدمة  الأدوي��ة  بع�ص  تعار�ص  مثل  اجل�سم 

كوليب�ستيبول  كدواء  اجل�سم  يف  الكولي�ستريول  ارتفاع 

اإىل  ي��وؤدي  مما  الأخ��رى  الأدوي���ة  مع   )Colestipol(
منع امت�سا�ص الأدوية الأخرى وبالتايل يوؤدي اإىل عدم 

ال�ستفادة من الأدوية الأخرى.

كما قد تتعار�ص اأدوية احلديد التي ت�ستخدم لعالج 

اأخ��رى لذلك ين�سح  اأدوي��ة  ال��دم مع  اأن��واع فقر  بع�ص 

بعدم اخذ اأدوية اأخرى معها بنف�ص الوقت وملدة �ساعتني 

على الأقل.

ومثال ذلك  الأدوي��ة  مع  الأطعمة  تتعار�ص  قد  اأي�سا 

بع�ص امل�سادات احليوية )e.g. Tetracyclines( قد 

يقل تاأثريها عند اأخذها مع منتجات الألبان.

تعار�ص  اأو  تداخل  على  الأمثلة  من  العديد  وهنالك 

على  يجب  ل��ذل��ك  المت�سا�ص  ف��رتة  خ��الل  الأدوي����ة 

عن  بالتف�سيل  ال�سيديل  اأو  الطبيب  �سوؤال  املري�ص 

الدواء.

الأدوية حتدث خالل  تعار�سات  من  الثانية  املرحلة 

ما مي�سى بتوزيع الأدوية داخل اجل�سم حيث اأن الأدوية 

تخزن يف بع�ص الربوتينات يف الدم لكي يتم ال�ستفادة 

منها ب�سكل تدريجي ولي�ص بدفعه واحده. لكن يف بع�ص 

الأحيان اإذا وجد اأكرث من دواء يف دم الإن�سان قد يحل 

يوؤدي  املخزن فيه مما  املكان  نف�ص  اآخر يف  دواء حمل 

تدريجي  ب�سكل  ولي�ص  الدم  ال��دواء كامال يف  توفر  اإىل 

ومن ثم وجود جرعه اكرب من اجلرعة املفرت�سة وذلك 

ي�سبب حدوث اأعرا�ص جانبية للدواء.

ما يحدث خالل  الأدوي��ة  تعار�ص  اأهم مراحل  ومن 

العديد  توجد  حيث  الكبد  يف  وخا�سة  الأي�ص   مرحلة 

الأي�ص  عمليات  عن  وامل�سوؤولة  املهمة  الأن��زمي��ات  من 

لالأدوية.

الأن��زمي��ات  اإم���ا حتفز ه��ذي  الأدوي����ة  ت��وج��د بع�ص 

تثبطها  اأو  �سريع  ب�سكل  الأي�ص  بعمليات  تقوم  وجعلها 

حيث تقوم بعمليات الأي�ص ب�سكل بطيء, كلتا احلالتني 

توؤدي اإىل حدوث تعار�ص بني الأدوية فالأف�سل اأن تتم 

عمليات الأي�ص ب�سكلها الطبيعي واملحدد لكل دواء.

الكبد  لأنزميات  املحفزة  الأدوي��ة  من  العديد  توجد 

وبع�ص   )Rifampicin( ريفامبي�سني  دواء  م��ث��ل 

 )Phenytoin( الفينايتوين  دواء  مثل  ال�سرع  اأدوية 

ال��ك��ب��د دواء  امل��ث��ب��ط��ة لأن����زمي����ات  وم����ن الأدوي��������ة 

)Erythromycin(,دواءالزيرثو الريرثوماي�سن 

الكيتوكونازول  دواء   ,)Azithromycin( ماي�سن 

.)Ketoconazole(

اأي�سا قد يحدث تعار�ص بني الأدوية يف حالة وجود 

بنف�ص  دواء  م��ن  لأك��رث  الأي�����ص  بعمليات  يقوم  اأن���زمي 

الوقت.

بالإ�سافة اإىل ذلك قد توؤثر اأدوية على اأدوية ب�سكل 

من  جزء  يتم  احلمل  موانع  اأدوي��ة  فمثال  مبا�سر  غري 

بع�ص  طريق  عن  امت�سا�سها  اأو  لها  الأي�ص  عمليات 

م�ساد  تناول  حالة  ويف  اجل�سم  يف  النافعة  امليكروبات 

حيوي يوؤدي اإىل الق�ساء على امليكروبات ومن ثم عدم 

حدوث عمليات الأي�ص لأدوية موانع احلمل مما يوؤدي 

اإىل ال�ستفادة من الدواء وبالتايل حدوث حمل. وت�سري 

الدرا�سات اإىل اأن حدوث ذلك �سئيل جدا وذلك بن�سبة 

 .%1

خالل  الأدوي��ة  تعار�ص  مرحلة  هي  مرحلة  اآخر  اأما 

ذلك  اأمثلة  م��ن  اجل�سم.  م��ن  ال���دواء  خ���روج  مرحلة 

نف�سها  ه��ي  دواء  اإخ����راج  ميكانيكية  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا 
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الآخر  وبقاء  دواء  اإخراج  اإىل  يوؤدي  الآخر مما  للدواء 

ب��رتك��ي��ز اأع��ل��ى ومل���ده اأط����ول مم��ا ي����وؤدي اإىل ح��دوث 

تعار�ص  ذلك  مثال  التاأثري,  �سديدة  جانبية  اأعرا�ص 

امليثوتريك�سيت  دواء  مع   )Aspirin( الأ�سربين  دواء 

  .)Methotrexate(

اأن  للدواء  اأو م�ستخدم  لذلك يجب على كل مري�ص 

اإذا  وعما  ال��دواء  عن  الالزمة  املعلومات  جميع  يعرف 

كان هنالك اأي تعار�سات مع اأدوية اأخرى اأو مع اأطعمة 

لتجنب  الطبيب  اأو  ال�سيديل  م��ع  مبناق�ستها  وذل��ك 

حدوث اأي تعار�سات حمتملة من الدواء اأو التقليل من 

حدوثها خا�سة عند بع�ص املر�سى الأكرث عر�سه لهذه 

التعار�سات بني الأدوية ومن هذه الفئات: 

املر�سى امل�ستخدمني لأكرث من دواء وخا�سة اإذا كان 

عدد الأدوية اأكرث من �ستة اأدوية.

املر�شى كبار ال�شن

املر�سى امل�سابني باأكرث من مر�ص مزمن كاأمرا�ص 

القلب وداء ال�سكري. 

ال��دم  م�سيل  دواء  مثل  الأدوي���ة  بع�ص  م�ستخدمي 

الوارفارين )Warfarin( واأدوية ال�سرع وبع�ص اأدوية 

.)Digoxin( القلب مثل دواء الديجوك�سني

اجلانبية  الأعرا�س  حدوث  من  التقليل  كيفية 

لالأدوية

كما ذكر �سابقا اأن لكل دواء اأعرا�ص جانبية, ولكن 

با�ستخدام  اجلانبية  الأعرا�ص  هذه  جتنب  املمكن  من 

�سواء  الإر�سادات  واإتباع  ال�سحيحة  بالطريقة  ال��دواء 

اإر�سادات  خالل  من  اأو  للدواء  الداخلية  الن�سرة  من 

ال�سيديل اأو الطبيب.

اإن معرفة املعلومات الالزمة واملهمة عن الدواء تعترب 

اجلانبية  اأعرا�ص  حدوث  لتجنب  الأوىل  اخلطوة  هي 

فمثال عندما يعرف املر�ص اأن الدواء ل يجب اأن يوؤخذ 

يف وقت معني اأو مع دواء اآخر بنف�ص الوقت فذلك يوؤدي 

اإىل التقليل من حدوث تعار�ص بني الدوائيني مما يوؤدي 

اإىل ال�ستفادة من الدواء ب�سكل اأكرب.

ياأخذ  اأن  يجب  ل  اأنه  املري�ص  يعرف  عندما  واأي�سا 

دواء معني مع الأكل وذلك ب�سبب اأنه يوؤثر على فعالية 

الدواء فاأنه �سوف ي�ستفيد من الدواء ب�سكل اكرب, ف�على 

�سبيل املثال ل احل�سر, ل يجب اأخذ دواء الثريوك�سني 

– امل�ستخدم لعالج نق�ص هرمون الغدة الدرقية- مع 
اإىل  ت�سل  قد  بن�سبة  امت�سا�سه  يقل  اأنه  ب�سبب  الأكل 

وقد  ال��دواء  من  ال�ستفادة  عدم  اإىل  ي��وؤدي  مما   %70

يوؤدي اإىل تدهور حالة املري�ص.

اأي  ت��اأخ��ذ  اأن  يجب  ل  اأن��ه  احل��ام��ل  تعرف  وعندما 

دواء اإل بعد ا�ست�سارة الطبيب اأو ال�سيديل للتاأكد من 

�سالمته يف اأي مرحله من مراحل احلمل فهذا يقلل من 

حدوث اأي عر�ص جاين اأو تاأثري �سواء على املراأة اأو على 

اجلنني.

اجلانبية  الأع��را���ص  املري�ص  يعرف  عندما  اأي�سا 

بعد  ح��دث  تغري  اأي  من  ح��ذر  فيكون  ل��ل��دواء  املتوقعة 

التي  الأدوي��ة  ا�ستخدام  بعد  خا�سة  ال��دواء  ا�ستخدام 

تكون لديها العديد من الأعرا�ص اجلانبية. 

للمري�ص  النقاط امل�ساعدة  اأو  الأ�سئلة  هنالك بع�ص 

عند مراجعته للطبيب اأو �سرفه لأي دواء وهي كالأتي: 

- هل يجب جتنب اخذ الدواء مع اأي اأدوية اأخرى ؟

- هل يجب جتنب اأخذه مع اأدوية , اأغذية اأو اأ�شربة 

معينه؟

- ما هي الأعرا�س اجلانبية املتوقعة للدواء؟

الأخ��رى  الأدوي���ة  عن  ال�سيديل  اأو  الطبيب  اإخبار 

التي توؤخذ مبا�سره من ال�سيدلية وخا�سة اأدوية الربد 

وال�سعال واأي�سًا دواء البارا�سيتامول اأو ما يعرف بدواء 

البنادول اأو الفيفادول.

الطبيب يف كل  الأدوي��ة عند مراجعة  اإح�سار جميع 

زيارة.

وخا�سة  الأخ����رى  الأدوي����ة  بجميع  الطبيب  اإب���الغ 

الع�سبية والفيتامينات. 

- ما هي طريقة عمل الدواء يف اجل�شم )ما ي�شمى 

مبيكانيكية الدواء(؟

الدواء مثل كيفية ال�شتخدام وملاذا  معلومات عن 

ال��دواء وجرعته  ا�شتخدام  وم��دة  ال��دواء  ي�شتخدم 

اليومية؟

ال�سوؤال عن طريقة اخذ الدواء يف حالة احلقن مثل 

حقن الأن�سولني.

ال�سوؤال عن طريقة حفظ الدواء خا�سة الأدوية التي 

تتاأثر بال�سوء اأو احلرارة وحتتاج درجة حراره معينة.

ال��ت��اأك��د م���ن حم��ت��وي��ات الأدوي������ة امل�����س��ت��خ��دم��ة يف 

مادة  على  حتتوي  تكون  بع�سها  اأن  حيث  الربد  حالت 

البارا�ستيامول مما يوؤدي اإىل اخذ جرعة م�ساعفه دون 

معرفة ذلك.

اإن منع اأو تقليل الأعرا�ص اجلانبية لالأدوية يبداأ من 

طريق  عن  ذلك  اإىل  التو�سل  وي�ستطيع  نف�سه  املري�ص 

ا�ستعمال  وخ��الل  قبل  الحتياطات  م��ن  القليل  اأخ��ذ 

الطبيب  ب��ني  الوطيدة  العالقة  وج��ود  اأي�سا  ال���دواء. 

وال�سيديل من جهة واملري�ص من جهة اأخرى من اأهم 

اأ�سباب ال�ستعمال ال�سحيح للدواء. 
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جرائم التزوير يف اململكة العربية ال�سعودية

د. �سامي بن عبد الرحمن التميمي

ب��ي��ان ج��وه��ري يف  »ال��ت��زوي��ر ه��و تغيري احلقيقة يف 

حمرر باإحدى الطرق التي ن�س عليها النظام تغرياً 

ا�شتعمال  بالغري مع نية  اأن يحدث �شرراً  من �شاأنه 

املحرر فيما زور من اأجله«.

 ومما �سبق يت�سح اأن التزوير كجرمية تتطلب توافر 

عدة �شروط مفرت�شة وعدة اأركان:

1- ال�شروط املفرت�شة يف جرمية التزوير:

اأ- اأن يقع تغيري احلقيقة يف حمرر

ب- اأن يقع التغيري على بيان جوهري

2- الركن املادي للتزوير يتمثل يف:

اأ- تغيري احلقيقة.

عليها  املن�سو�ص  الطرق  باإحدى  التغيري  يقع  اأن  ب- 

نظامًا.

�سرر  اإح��داث  احلقيقة  تغيري  �ساأن  من  يكون  اأن  ج- 

بالغري

3- الركن املعنوي للتزوير يتمثل يف:

اأ- الق�سد اجلنائي العام )العلم والإرادة(

املحرر  ا�ستعمال  )نية  اخلا�ص  اجلنائي  الق�سد  ب- 

املزور فيما زور من اأجله(. 

ونو�سح ذلك بالتف�سيل كما يلي :

�شروط جرمية التزوير 

1- �شرط املحرر:

يجب اأن يقع التزوير يف حمرر كما ن�ست عليه املادة 

»املخطوطات  عن  تتكلم  التي  النظام  من  اخلام�سة 

وامل�ستندات...الخ«.  وال�سجالت  وال�سهادات  والأوراق 

ول  اأرقام فقط  املحرر مكونًا من  يكون  اأن  فال ي�سح 

يعد من قبيل املحررات النقود اأو الأختام اأو العالمات 

اأو �سرائط  الكا�سيت  اأو �سرائط  املاركات  اأو  التجارية 

عليها  ت�سري  ول  حم��ررات  لي�ست  فهي  الفيديو..., 

اأحكام التزوير, ولكن تغيري احلقيقية فيما يكتب عليها 

التزييف  اأحكام  عليها  ت�سري  اأن  ميكن  بيانات  من 

حم��ررات  واملوؤلفات  الكتب  تعترب  ول  امل��وؤل��ف  حق  اأو 

ويكتب  املوؤلف  �ساحب  ا�سم  يغري  من  ف��اإن  وبالتايل 

ا�سمه مكانه ل يرتكب جرمية التزوير بل يخالف حق 

املوؤلف الذي تعاقب عليه بع�ص الأنظمة.

وقد ت�سمن ن�ص املادة 14 من النظام اأنه: 

بذاتها  اأ�سل  اأنها  تبدو  التي  املحررات  تعد �سور   -

حمررات اأ�سلية يف تطبيق اأحكام هذا النظام.

امل�ستندات  اأو  ال�سوئية  ال�����س��ور  ر  زوَّ م��ن  ك��ل   -

ذاكرة احلا�سب  املخزنة يف  البيانات  اأو  اآليًا  املعاجلة 

اأو غريها  اأ�سطوانة ممغنطة  اأو  �سريط  على  اأو  الآيل 

يعاقب  بتزويرها  ا�ستعملها وهو عامل  اأو  و�سائط,  من 

بالعقوبات الواردة يف هذا النظام.

 2- �شرط البيان اجلوهري

يجب اأن يكون تغيري احلقيقة يف املحرر قد وقع على 

يف  جوهريًا  البيان  ويعترب  بياناته  من  جوهري  بيان 

حالة توافر اأي من املعايري الثالثة التالية:

 1- معيار الإثبات: 

هذا  فاإن  معني  بيان  لإثبات  معدًا  املحرر  كان  اإذا 

البيان يعترب جوهريا فجواز ال�سفر معد لإثبات ال�سم 

و�سهادة  الأح���وال  بطاقة  وكذلك  وال�سن  واجلن�سية 

امليالد معدة لإثبات واقعة امليالد والت�سمي با�سم معني 

معني  تاريخ  ويف  معني  مكان  يف  معينني  واأم  اأب  من 

له  معني  ا�سم  لإثبات  معدة  اجلن�سية كذلك  و�سهادة 

جن�سية معينة.

 2- تكوين عقيدة خمالفة : 

اإذا كان البيان الوارد يف املحرر من �ساأنه اأن يكون 

عقيدة خمالفة للواقع لدى من يطلع عليه فاإنه يعترب 

جوهريًا فمن يطلع على وثيقة زواج يتكون لديه اعتقاد 

اأن ا�سم رجل معني متزوج من امراأة معينة يف تاريخ 

اأة خالية من املوانع ال�سرعية فاإذا  معني ويتاأكد اأن املرِ

اأنها  اأو  اآخر  املراأة ل تزال يف ع�سمة رجل  اأن  ات�سح 

كانت مطلقة يف عدة زوجها ومل تنق�ص تلك العدة فاإن 

فاإن  »بكر«  الزوجة  اأن  بيان  اأما   , م��زورًا  يعترب  العقد 

املطلع على عقد الزواج ل ي�سدق بال�سرورة اأنها بكر 

هذا  مثل  بال�سرورة  ي�سدق  ل  العادي  ال�سخ�ص  لأن 

كذلك  ثانوي  البيان  هذا  فاإن  لذلك  العقد  يف  البيان 

وثيقة  يف  وامل��دون  ال��زوج  مبهنة  اخلا�ص  البيان  ف��اإن 

الزواج لي�ص اإل بيانًا ثانويًا ل يقع بالكذب فيه جرمية 

التزوير.

 3- معيار الأثر القانوين:  

معني  بيان  على  معينًا  اأث��رًا  يرتب  النظام  كان  اإذا 

فاإن هذا البيان يعد جوهريًا ففي وثيقة الزواج يعترب 

قانوين  لأث��ر  مولدًا  ال�سداق  مبوؤخر  اخلا�ص  البيان 

للزوجة  الزوج وحقوق معينة  التزام معني على  موؤداه 

فيه  احلقيقة  بتغيري  يقع  جوهري  بيان  فهو  وبالتايل 

اأن  على  وال��ويل  ال��زوج  اتفق  لو  كما  التزوير  جرمية 

اأن الويل اتفق  يكون موؤخر ال�سداق مبلغًا معينًا غري 

مع املاأذون على كتابة مبلغ اأكرب مما اتفق عليه.

 2- الركن املادي يف جرمية التزوير

ن�ساط  من  التزوير  جلرمية  امل��ادي  الركن  يتكون 

هذا  يقع  اأن  على  احلقيقة  تغيري  م����وؤداه  اإج��رام��ي 

هي  معينه  لنتيجة  م��رت��ب��ًا  معينه  ب��ط��رق  ال��ن�����س��اط 

احتمالية الإ�سرار بالغري ويتمثل ذلك يف الآتي:

 تغيري احلقيقة:

يت�سور  ل  فاإنه  الكذب  هو  التزوير  جوهر  كان  ملا 

وقوع جرمية التزوير بدون تغيري احلقيقة فاإذا مل يقع 

تغيري يف احلقيقة فال تزوير ولو كان الفاعل يظن اأن 

 يف 
ً
ما اأثبته مغاير للحقيقة كمن ي�سحح ا�سم ورد خطاأ

املحرر اأو ي�ساعد مري�سًا على اإم�ساء و�سيته مم�سكًا 

اإذا ح�سل تغيري احلقيقة  اأنه ل تزوير  بيده والراجح 

يف  يغري  ال��ذي  كاملدين  التغيري  يف  احلق  �ساحب  من 

يثور  وهنا  للدائن.  ت�سليمه  قبل  الدين  �سند  حمتوى 

الت�ساوؤل عن حكم ال�سورية يف العقود وتغيري احلقيقة 

يف الإقرارات الفردية.

1- حكم ال�شورية يف العقود:

يق�سد بال�سورية تغيري احلقيقة يف حمرر باتفاق 

�سواء  تزويرًا  تعترب  ل  ال�سورية  اأن  والأ�سل  اأطرافه. 

اأو ن�سبية ما مل يرتتب على تلك  كانت �سورية مطلقة 

ال�سورية م�سا�ص بحق مقرر للغري من ذلك اأن يكتب 

اأب لبنته عقدًا ببيع اأمالك له مع اأنها مل تدفع الثمن 

لأن��ه مل  امل��رياث  اأخيه من  يق�سد حرمان  بذلك  وهو 

ينجب ابنًا ومن ذلك اأي�سا اأن يكتب الطرفان يف عقد 

مينعا  حتى  احلقيقي  ثمنه  عن  يزيد  للعقار  ثمن  بيع 

اأو اأن الطرفان الثمن يف  اجلار من املطالبة بال�سفعة 
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العقد بغية التهرب من الر�سوم امل�ستحقة للدولة عند 

توثيق العقد.

 2- حكم الكذب يف الإقرارات الفردية:

عن  ي�سدر  م��ا  ك��ل  ال��ف��ردي��ة  ب���الإق���رارات  يق�سد 

مب��رك��زه  يتعلق  ف��ي��م��ا  واح����د  ج��ان��ب  م��ن  ال�سخ�ص 

مكا�سبه   – العائلية  حالته   – )مهنته  ال�سخ�سي 

املادية...الخ(. 

على   - فيه  يثبت  اجلامعة  اإىل  بطلب  يتقدم  كمن 

غري احلقيقة - اأن ظروفه املادية �سعبة بغية احل�سول 

على معونة اأو التاجر الذي يقدم اإقرارًا �سريبيًا يثبت 

فيه مبلغًا يقل عما حققه من اأرباح اأو من يتقدم ببيان 

اإىل اجلمارك ذاكرًا فيه قيمة اأقل لب�سائعه امل�ستوردة 

يعترب  ل  الفردية  الإق��رارات  يف  الكذب  اأن  والأ�سل   ,

للتدقيق  خا�سعًا  م��ازال  الفردي  الإق��رار  لأن  تزويرًا 

والفح�ص واملراجعة. 

عليه  ي�سري  الفردية  الإق���رارات  يف  الكذب   ولكن 

و�سف التزوير يف احلالت التالية:

ال�ساهد  مل��رك��ز  اأق���رب  امل��ق��رر  م��رك��ز  ك��ان  اإذا  اأ- 

املواليد  ودفاتر  والطالق  الزواج  وثائق  يف  )كالإقرار 

والوفيات(.

ب- انتحال �سخ�سية الغري يف الإقرار الفردي.

 طرق التزوير

ن�ص  التي  الطرق  ب��اإح��دى  التزوير  يتم  اأن  يجب 

عليها النظام وهذه الطرق اإما اأن تكون مادية واإما اأن 

تكون معنوية وهكذا ميكن التحدث عن التزوير املادي 

والتزوير املعنوي.

 1- التزوير املادي:

يقع  ال��ذي  التزوير  ذل��ك  امل��ادي  بالتزوير  يق�سد 

وقد  املحرر  على  ملمو�سًا  اأث��رًا  ويرتك  مادية  بو�سيلة 

يرد عن اإن�ساء املحرر اأو بعد اإن�سائه ون�ست على طرق 

التزوير املادي املادة اخلام�سة واملادة احلادية ع�سرة 

من نظام مكافحة التزوير.  

اأما طرق التزوير املادي فهي:

اأ - و�سع اإم�ساءات اأو اأختام اأو ب�سمات مزورة.

اأو  الإم�����س��اءات  اأو  امل��ح��ررات  حتريف  اأو  ب - تغيري 

الأختام.

ت - و�سع اأ�سماء غري �سحيحة اأو غري حقيقية.

ث - ال�سطناع.

ج - التقليد.

ح - اإتالف املحرر.

 2- التزوير املعنوي:

املحرر بطريقة ل ترتك  تغيري  املعنوي هو  التزوير 

اأثرًا ملمو�سًا على املحرر ول يتم اإل عند اإن�ساء املحرر. 

وطرق التزوير املعنوي هي:

اأ - تغيري اإقرارات اأوىل ال�ساأن.

ب - اإثبات اأمور كاذبة على اأنها �سحيحة 

اأو معرتف بها.

ت - اإ�ساءة التوقيع على بيا�ص.

اأن يكون من �ساأن تغيري احلقيقة الإ�سرار بالغري:

ال�سرر هو كل م�سا�ص بحق اأو م�سلحة يحميها القانون 

الذي  احلقيقة  تغيري  من  ال�سرر  انتفاء  على  ويرتتب 

وقع يف املحرر عدم وقوع جرمية التزوير ول ي�سرتط 

وقوع  احتمالية  جم��رد  يكفي  بل  فعلي  �سرر  يقع  اأن 

ال�سرر فمن قدم �سيك مزور للمحكمة وك�سف اخلبري 

اأنه مزور ورف�ست الدعوى يرتكب جرمية تزوير لأنه 

به  ال�سيك وحتكم  املحكمة  تقبل  اأن  املحتمل  كان من 

على املدعى عليه وبالتايل اإذا مل يكن ال�سرر حمتماًل 

فاإنه ل تقع جرمية التزوير ويرتتب على اأنه:

ل  مف�سوحًا  املحرر  الكذب يف  كان  اإذا  تزوير  - ل 

ينخدع به اأحد.

نية  اجل��اين  ل��دى  يكن  مل  اإذا  حالة  يف  تزوير  - ل 

ا�ستعمال املحرر املزور.

املحرر  ا�سطنع  ال��ذي  احل��ق  ك��ان  اإذا  تزوير  - ل 

لإثباته ثابتًا قطعًا.

- ل تزوير اإذا ن�سب �سند الدين ل�سخ�ص وهمي ل 

وجود له.

وي�ستوي اأن يكون ال�سرر ماديًا اأو اأدبيًا, اأو اأن يكون 

عامًا اأو خا�سًا, اأو اأن يكون حاًل اأو حمتماًل.

 الركن املعنوي يف جرمية التزوير

 جرمية التزوير جرمية عمدية يتكون الركن املعنوي 

النظام  يعرف  ل  وبالتايل  اجلنائي  الق�سد  من  فيها 

جرمية تزوير غري عمدية تقع باإهمال اأو تق�سري وهذا 

الق�سد مزدوج يف تلك اجلرمية, فيلزم توافر الق�سد 

العام, اإىل جانب توافر الق�سد اخلا�ص.

 ويت�سكل الق�سد اجلنائي العام من العلم والإرادة. 

فيلزم اأن يعلم اجلاين اأنه يقوم بتغيري احلقيقة وعلى 

اجلاين  ل��دى  اليقيني  العلم  من  تتثبت  اأن  املحكمة 

هذا  �ساأن  من  اأن  اجل��اين  يعلم  اأن  يجب  كما  بذلك. 

العلم  هنا  ي�سرتط  ول  للغري  �سررًا  يرتب  اأن  التغيري 

يعلم  اأن  اجل��اين  و�سع  يف  يكون  اأن  يكفي  بل  اليقيني 

ذلك.

 وبالإ�سافة اإىل الق�سد اجلنائي العام يلزم توافر 

ا�ستعمال  يف  اجل��اين  نية  وه��و  خا�ص  جنائي  ق�سد 

املحرر املزور فيما زور من اأجله فاإذا كانت نية الفاعل 

التزوير  يف  مهارته  ا�ستعرا�ص  هي  املحرر  تزوير  من 

عنا�سر  م��ن  ولي�ص  تتوافر  ل  ال��ت��زوي��ر  ج��رمي��ة  ف���اإن 

نية  لدى اجلاين  يتوافر  اأن  الق�سد اجلنائي اخلا�ص 

الإ�سرار بالغري واإذا حتقق الق�سد اجلنائي بعن�سرية 

ال�سابقني فال عربة بالبواعث على التزوير. 

العدد  يف  املو�سوع  هذا  نكمل  تعاىل  اهلل  ومب�سيئة 

القادم.
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املجال�ض الطالبية اجلامعية حا�سنة للطاقات ال�سبابية

املجال�س الطالبية اجلامعية اإ�شافة م�شيئة اأولتها اجلامعات ال�شعودية اهتمامها , وتعد مبثابة جمال�س �شورية تلبي احتياجات الطالب وت�شجع 

والطالبات  للطالب  الفر�شة  واإتاحة   , تطويري متجدد  اإيجاد حميط   يف  وت�شهم   , الكليات  وبني  بينهم  فيما  والتوا�شل  والنقا�س  احل��وار  على 

الطالب  لدى  املفهوم  هذا  تر�شيخ  جتاه  ملمو�شة  خطى  ال�شعودية  اجلامعات  وخطت  الدرا�شية.  مل�شكالتهم  املنا�شبة  احللول  طرح  يف  للم�شاركة 

وال�شتفادة من املجال�س من خالل اإ�شراك الطالب والطالبات يف القرار اجلامعي, وطرح خمتلف الق�شايا الطالبية للنقا�س والرفع بالتو�شيات 

 , اأبرزها الخت�شا�شات وال�شالحيات  , حيث ركزت على عدة حماور  العمل  والأن�شطة وور�س  الربامج  العديد من  الطالبية  املجال�س  , ونظمت 

والرت�شح للمجال�س الطالبية , وكذلك الهيكل التنظيمي للمجل�س , اإ�شافة اإىل الأحكام وال�شروط العامة , واآلية تنفيذ الأعمال ومهام اللجان , 

وقد اأثمرت هذه املجال�س , وا�شتفاد منها طالب اجلامعات.

) ال�شورى ( ت�شتعر�س جمموعة من فعاليات املجال�س الطالبية يف اجلامعات ال�شعودية , واأبرز املنا�شبات ذات ال�شاأن .   

امل��ج��ال�����س ال��ط��الب��ي��ة ح��ل��ق��ة و���ش��ل ب���ني ال��ط��الب 

والإدارة

وور�ص  نقا�ص  حلقات  الطالبية  املجال�ص  تت�سمن 

الطالبي  للمجل�ص  الع�سري  املفهوم  حتاكي  عمل 

ومناق�سة  اآرائهم  اإبداء  من  الطالب  ودوره يف متكني 

حلقة  ال��ب��ارزة  ال��ن��م��اذج  تلك  وم��ن   .. اأط��روح��ات��ه��م 

لل�سوؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ال��ة  نظمتها   ال��ت��ي  ال��ن��ق��ا���ص 

بن عبد  �سلمان  الأمري  بجامعة  والأكادميية  التعليمية 

العزيز باخلرج حول اآليات عمل املجال�ص الطالبية. 

حتديد  يف  الطالب  اإ���س��راك  اإىل  احللقة  وهدفت 

اخ��ت�����س��ا���س��ات و���س��الح��ي��ات امل��ج��ال�����ص ال��ط��الب��ي��ة 

. ال�ست�سارية 

الأول  اأ�سا�سيني  دوري��ني  له  ال�ست�ساري  واملجل�ص 

بني  الو�سل  حلقة  هم  املجل�ص  طالب  كون  يف  يتمثل 

�سوت  نقل  عليهم  ويجب  اجلامعة  واإدارة  الطالب 

اإدارة  على  وق�ساياهم  م�سكالتهم  وعر�ص  الطالب 

اجلامعة , اأما الدور الثاين فيتمثل يف تفعيل الأن�سطة 

واخلدمات الطالبية . 

ا�شتطالع اأراء الطالبات باخلدمات الطالبية

ويف �سياق اآخر حتدد جامعة الأمرية نورة بنت عبد 

مبجل�ص  لاللتحاق  �سروطا  بالريا�ص  للبنات  الرحمن 

الطالبات ل�سمان حتقيق الأهداف املرجوة من املجل�ص 

املنتخب  الع�سو  تكون  اأن  ال�سوابط  تلك  �سمن  ومن 

الدرا�سية  اخلطة  من  معتمدة  �ساعة   )30( اأنهت  قد 

فما  الثانية  الفرقة  من طالبات  تكون  اأو  اجلامعة,  يف 

ل  واأن  ال�سنوات.  نظام  تعتمد  الكلية  كانت  اإذا  فوق, 

تر�سحها  عند  به  ب��داأت  عما  تقديرها  اأو  معدلها  يقل 

للع�سوية. 

اأن تكون الطالبة منتظمة يف  ومن �سروط الرت�سيح 

الكلية التي �سترت�سح عنها.واأن تكون حممودة ال�سرية 

ح�سنة ال�سمعة ومل توقع عليها اأي عقوبة تاأديبية. 

الأمرية  جامعة  يف  الطالبي  املجل�ص  بنود  وتت�سمن 

اأراء  ا�ستطالع  اأب��رزه��ا  امل��ه��ام  م��ن  جمموعة   : ن��ورة 

والتوجيه  الطالبية  ب��اخل��دم��ات  املتعلقة  الطالبات 

والإر�ساد , ومتثيل املجل�ص اأمام عمادة �سئون الطالبات 

اإىل  اإ���س��اف��ة  حيالها.  التو�سيات  ودرا���س��ت��ه��ا,ورف��ع 

للتبليغ  والإر�ساد الطالبي  التوجيه  التوا�سل مع مكتب 

واق��رتاح  للطالبات  واملالية  الجتماعية  احل��الت  عن 

حلول مل�سكالتهن .

بجميع  الطالبي  الن�ساط  تفعيل  اأي�سا  املهام  ومن 

اأ�سكاله واأنواعه ,بالتن�سيق مع عمادة �سوؤون الطالبات 

من خالل مكتب الن�ساط الطالبي.

تلم�س احتياجات الطالب

فيهدف  امل���ن���ورة  ب��امل��دي��ن��ة  طيبة  ج��ام��ع��ة  يف  اأم���ا 

الكلية  بني  التوا�سل  اإىل  الطالبي  ال�ست�ساري  املجل�ص 

وطالبها / وطالبتها مبا يعني على حت�سني �سري العملية 

اإىل  اإ�سافة  بالكلية.  واخلدمية  والرتبوية  الأكادميية 

تلم�ص وجهات نظر الطالب حيال ما ُيقدم لهم داخل 

اإعداد:مو�شى مرزوق
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د.طالل املالكي نايف املطريي�سالح القحطاينعبدالرحمن العا�سمي

الكلية من اأن�سطة اأكادميية ول�سفية وخدمات.. وكذلك 

املعارف  لتلقي  الأم��ث��ل  امل��ك��ان  الكلية  جلعل  التعاون 

والأخ���الق  العليا  باملثل  للت�سرب  اخل�سبة  والبيئة 

وتنطلق  من�سوبيها.  جميع  ب��ني  وال��ت��اآل��ف  وال��ت��ع��ارف 

املجل�ص يف جامعة طيبة من  لعمل  التنظيمية  القواعد 

الف�سل  مرتني يف  دوري  ب�سكل  املجل�ص  اجتماع  خالل 

الدرا�سي الواحد . ويجوز دعوة املجل�ص لالنعقاد ب�سكل 

ا�ستثنائي اإذا تلقى نائب / نائبة الرئي�ص ما ل يقل عن 

ع�سرة مو�سوعات مطروحة للنقا�ص . 

وتدرج  املجل�ص  لنعقاد  امل�سبقة  املواعيد  حتدد  كما 

املو�سوعات  وت���دّون  بالكلية  اخل��ا���ص  التقومي  �سمن 

لعر�سها يف جدول اأعمال املجل�ص .

املجل�س الطالبي حلقة و�شل بني الطالب وعمادة 

الدرا�شات العليا

اإن�ساء  على  بالريا�ص  �سعود  امللك  وحر�ست جامعة 

لحتياجات  تلبية  العليا  للدرا�سات  الطالبي  املجل�ص 

اخلا�سة  وال�سوابط  بالأنظمة  وتوعيتهم  ال��ط��الب 

اأن تدعم  �ساأنها  التي من  العليا باجلامعة  بالدرا�سات 

م�سريتهم العلمية. 

توعية  خ��الل  من  الطالبي  املجل�ص  مهام  وتنوعت 

العليا. الدرا�سات  واأنظمة  بلوائح  الطالب  واإر���س��اد 

واإر�ساد الطالب على التوا�سل مع الأق�سام الأكادميية 

التابعني لها ومع امل�سرفني على برامج الدرا�سات العليا 

و اأ�ساتذة املقررات يف الربنامج الدرا�سي.

الطالب  بتعريف  املنا�سبة  ال�سبل  بحث  اإىل  اإ�سافة 

حث  وك��ذل��ك  اجل��ام��ع��ة.  يف  وواج��ب��ات��ه��م  بحقوقهم 

مرئياتهم  اإب��داء  على  واخلريجني  املنتظمني  الطالب 

حول الربامج املطروحة. 

ي�ساف اإىل ذلك الرتتيب لور�سة عمل اأو ندوة �سنوية 

يح�سرها جميع طالب وطالبات الدرا�سات العليا . 

ويهدف املجل�ص الطالبي خلدمة طالب الدرا�سات 

والزمالة  واملاج�ستري  العايل  الدبلوم  العليا يف مراحل 

والدكتوراه بجامعة امللك �سعود . 

الو�سل  حلقات  اأه��م  من  الطالبي  املجل�ص  ويعترب 

التعرف  بهدف  والطالب  العليا  الدرا�سات  بني عمادة 

التي تعرت�سهم  وامل�سكالت  اآراء الطالب  املبا�سر على 

وم�ساعدتهم يف اإيجاد احللول املنا�سبة لها اإ�سافة اإىل 

تبني الآراء الطالبية التطويرية والبتكارية التي حتقق 

اأهداف العمادة وروؤيتها وت�ساعد على  تطور اخلدمات 

الطالبية. 

التقاء  نقطة  اجل��ام��ع��ات  يف  ال��ط��الب��ي��ة  امل��ج��ال�����س 

الأفكار

يقول الطالب اجلامعي نايف املطريي » اإن املجال�ص 

ثقافة  وتنمية  الراأي  امل�ساركة يف  لنا  اأتاحت  الطالبية 

احلوار بني الطالب , وفتحت الآفاق اأمامهم لالإ�سهام 

مبا يخدم العملية التعليمية . 

الأف��ك��ار  التقاء  نقطة  الطالبية  املجال�ص  معتربا 

ودرا�ستها ومناق�ستها مبو�سوعية بدل من التقوقع  على 

وال��روؤى  الأفكار  كرثة  ظل  يف  الفكرة  وتال�سي  ال��ذات 

والأطروحات.  

والأخ��الق  ب���الآداب  التحلي  املهم  من  اإن  واأ���س��اف 

الإ�سالمية يف كل �سوؤون املجل�ص والعمل وفق ال�سوابط 

الفا�سلة  والآداب  الإ�سالمية  بالقيم  والتحلي   , العامة 

والتباحث  وال��ت��ن��ا���س��ح  ال��ت��ع��ام��ل  يف  ال��ك��رمي  واخل��ل��ق 

الإيجابي لكل ما يرتبط بالطالب اجلامعي. 

املجال�س الطالبية توثيق ل�شوت الطالب

العتيبي  جزاء  بنت  نوره  الطالبة  اأو�سحت  بدورها 

يف  الإن�سانية  وال��درا���س��ات  العلوم  كلية  طالبات  م��ن 

والطالبات  الطالب  اأن  باخلرج  �سلمان  الأمري  جامعة 

عالقة  وعالقتهم   , للجامعة  الأ�سا�سي  املحرك  هم 

ارتفع  الطالبة  اأو  الطالب  م�ستوى  ارتفع  كلما  طردية 

م�ستوى اجلامعة , موؤكدة اأن جتربة املجال�ص الطالبية 

يف اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة اأث��ل��ج��ت ���س��دور ال��ط��الب 

والطالبات جميعا , لأهميتها يف  توثيق �سوت الطالب 

وال�ستماع لهم , وكذلك تعترب مبثابة عقد �سراكة بني 

اجلامعة وطالبها . 

بيئة خ�شبة لالأفكار الإبداعية

عبد  بن  طالل  الدكتور  الأكادميي  اعترب  ذلك  اإىل 

من  يتجزاأ  ل  ج��زء  الطالبية  املجال�ص  املالكي  اهلل 

دورهم  فيها  الطالب  وميار�ص   , اجلامعية  املنظومة 

والطالبات  ال��ط��الب  وزميالتهم  لزمالئهم  ممثلني 

ويعر�سون وجهات نظرهم حول العديد من املو�سوعات 

ذات العالقة باجلامعة . 

مبينا اأن ما يدفع اإىل الطمئنان اأن كثريا من طالب 

اإىل  يدفع  ما  والإدراك  الن�سج  من  لديهم  اجلامعات 

الثقة بهم والعتماد عليهم .

الرتقاء  على  تعمل  الطالبية  املجال�ص  اأن  واأو�سح 

اجلامعي الأكادميي والإداري. 

 وت�سكل ج�سرا للتوا�سل بني اإدارة اجلامعة وطالبها 

خ�سبة  بيئة  اجلامعة  وجعل  احل��وار,  ثقافة  وتعزيز   ,

يف  احلقيقي  لال�ستثمار  كمنطلق  الإبداعية  لالأفكار 

ال�سباب ل�سناعة قادة امل�ستقبل » . . اإل اأن عدم فهم 

يجعلهم   , منها  املطلوب  ل��ل��دور  ال��ط��الب  م��ن  الكثري 

يقعون يف كثري من الجتهادات املربكة .

 

ترفع من �شاأن الطالب وحتفظ حقوقهم

مرعي  الدكتور  خالد  امللك  جامعة  وكيل  واأو���س��ح 

م�ستوى  على  الطالبية  املجال�ص  اأن  القحطاين  ح�سن 

الكلية التابعة للجامعة ترفع من �ساأن الطالب وحتفظ 

التي  امل�سكالت  , وف�ساًء لو�سع حلول لبع�ص  حقوقهم 

يوجهها الطالب والطالبات. 

حلقوق  وحافظة  داعمة  الطالبية  املجال�ص  معتربا 

الطالب والطالبات.

شورى الشباب
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حوار: من�سور الع�ساف

�شتاذية 
ُ
من مدينة ّتربة اإىل الطائف ومنها اإىل مكة املكرمة, َماَر�س مهنة التعليم والتدري�س, بل وَدَر�َس قبل اأن يكون ُمعلماَ, وكاأن الأ

ُتناديه اإيل حيث تكون هى, وملا ل وقد تربي علي يد كبار الأ�شاتذة من العلماء, مما كان له الأثر البالغ يف ترجمة حياة الدكتور را�شد 

الراجح خالل م�شريته يف احلياة حتى ارتقي اإىل تلك املكانة, فكان اأول مدير جلامعة اأم الُقرى ثم ع�شواً يف جمل�س ال�شورى يف دوراته 

الثالث الأوىل, ثم نائًبا لرئي�س مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني.

من هنا بداأ حوار جملة ال�شورى مع معايل الدكتور را�شد الراجح عن م�شواره مع احلياة مبراحلها.

معايل الدكتور را�سد الراجح : 

يف جمل�ض ال�سورى ن�سري نحو ما يحتاجه الوطن واملواطن
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هذا  عند  درا�ستي  فتوقفت  اخلام�سة  لل�سنة 

احلد �سنة كاملة. ومما ل اأن�ساه اأنه كان رحمه 

اهلل يعاين من بع�ص الأمرا�ص فجاءت موافقة 

فقمت  هناك  للعالج  ب��ريوت  اإىل  ذهابه  على 

تدري�ص  يف  حملُه  كنُت  وحينما  مكانه  بواجبه 

ا�سمه  اأذك���ر  فيما  مفت�ص  ج���اءين  ال��ت��الم��ي��ذ 

املدر�سة  الطائف فدخل ووجد  اأنور من  ال�سيخ 

لزمالئي  در�����ص 
ُ
واأ ع�سى  وب��ي��دي  م�ستقيمة 

الطالب فا�ستغرب و�ساأل اأين املُدر�ص؟! 

قلت: هذه ورقة �سفره للعالج. 

ومني ما�سك املدر�سة؟!

 قلت: اأنا.

قال: ما �ساء اهلل. 

ثم راأى دفرت التح�سري فتعجب وكتب تو�سية 

عبد  ال�سيخ  �سافر  وحينما  بها.  اأحتفظ  طيبة 

وعندي  بالتدري�ص  القرية  اأهل  كلفني  املح�سن 

ورقة رمبا يوم من الأيام اأن�سرها يف مذكراتي 

التي اأعدها الأن عن قرار اأهل القرية. ثم عاد 

وجدين  فلما  اهلل  رحمه  املح�سن  عبد  ال�سيخ 

يكون  ق��د  ال���ذي  ال��وج��ه  على  ب��ال��واج��ب  قمت 

معه  مدر�ًسا  ر�سحني  مر�سي  اإل��ي��ه  بالن�سبة 

علمية  يعني مبوؤهالت  ل  وقتها  التدري�ص  وكان 

وال��ق��راءة  الكتابة  جتيد  اأن���ك  مب��ج��رد  ف��ك��ان 

ميكنك  الكرمي  ال��ق��راآن  تدر�ص  اأن  وت�ستطيع 

اإيل  ذهبنا  اأن  وما  التدري�ص.  جمال  يف  العمل 

واختربين  الطائف  يف  املعارف  وزارة  معتمد 

براتب  تعيني  وافق على  واأجبت حتى  �سخ�سًيا 

ثالث مئة ريال. 

ال������ولدة اأي����ن وم���ت���ى ك���ان���ت, وم����ا امل���واق���ف 

ع��ن مرحلة  ذاك��رت��ك  عالقة يف  م��ازال��ت  التي 

الطفولة ؟

اأبويني  من  العالوه  قرية  يف  ُتربة  يف  ول��دت 

العبادلة  الأ����س���راف  م��ن  الأ����س���رة  نف�ص  م��ن 

ون�ساأت هناك مع اأترابي يف �سني وع�ست حياة 

والبيئة  الفطرة  على  لذة  من  فيها  وما  القرية 

التي ل ت�سالها ذاكرة. 

وما املكانة التي حتتلها تربة يف قلبك؟

املحافظات  اأك���رب  م��ن  تعد  ّت��رب��ة  حمافظة 

الطائف  بقرب  فهي  املكرمة  مكة  منطقة  يف 

وتاريخها طويل قد اأدركت الإ�سالم واجلاهلية. 

وزارها عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه ومعه 

�سلى  اهلل  ر�سول  اأ�سحاب  من  ثالثني  ح��وايل 

وفيه  ّتربه  ال�سم  بهذا  وهي  و�سلم.  عليه  اهلل 

ُت��رب��ه ه��ذه  ب��ط��ن  ال��ق��دمي ع���رف بطني  امل��ث��ل 

العذبة  احللوة  باملياه  ت�ستهر  التاريخية  املدينة 

البا�سقة,  وبنخيلها  اجلميل  وبجوها  النقية 

وهلل  وه��ي  العذبة.  باملياه  الطائف  متد  وه��ي 

الإ�سالم وزارها عدد كبري  بنعمة  تنعم  احلمد 

امللك  جاللة  راأ�سهم  على  الدولة  رج��الت  من 

1337 للهجرة وهي  عبد العزيز اآل �سعود �سنة 

حوايل  بعيدة  لي�ست  م�سافة  الطائف  عن  تبعد 

�ساعة ون�سف والطريق معبد.

ب��داي��ة ال��درا���ش��ة ك��ي��ف ك��ان��ت ؟ وه��ل تذكر 

زمالء ومعلموا تلك املرحلة  ؟

كنت اأدر�ص عند ال�سيخ �سعد بن �سلطان بن 

امل�سجد  يف  مبدئية  درا�سة  الدو�سري  خ�سمان 

رحمه  املحمد  راج��ح  ال�سريف  الوالد  وك��ان   .

احلرام  امل�سجد  من  مبدر�سني  ياأتي  كان  اهلل 

امل�سجد. ثم  يف  العالوة  قرية  ابناء  ليدر�سوا 

دخ��ل��ت م��در���س��ة ح��ك��وم��ي��ة ت�����س��م��ى م��در���س��ة 

العزيزية  اإىل مدر�سة  العالوة برتبه ثم حولت 

تربة  اإىل  التعليم  يد  امتدت  ثم  الإبتدائية. 

القرية  �سوق  يف  من�سورية  مدر�سة  واأن�ساأت 

العالوة  مدر�سة  ت�سمى  ال��ع��الوة  يف  ومدر�سة 

الفا�سل  اأ�ستاذنا  العالوة  مدر�سة  مدير  وكان 

زيد  بن  املح�سن  عبد  ال�سيخ  اهلل  رحمة  عليه 

احل�سني تغمده اهلل برحمته ودر�سنا لديه حتى 

الرابعة  ال�سنة  وباخت�سار  اخلام�سة  ال�سنة 

يكن هناك ف�سل  ال�سنة اخلام�سة ومل  ودخلت 

املراحل التعليمية الأخرى اأين كانت؟

يف مدر�سة ت�سمى املدر�سة العزيزية ابتدائية 

اهلل  طيب  خوج  حممد  ال�سيخ  مديرها  كان  و 

م�ستوى  على  اخلام�ص  درا���س��ة  ودخ��ل��ت  ث��راه 

القرية وهي كما تعرف اجلهد الذاتي فدخلت 

وجدت  ثانية  �سدمة  وكانت  اخلام�سة  ال�سنة 

اأدر���ص  ومل  احل�ساب  ي��در���ص  م�سري  اأ�ستاذ 

احل�ساب من قبل وكان يتكلم باللهجة امل�سرية 

يتحدث  اإىل م�سري  ا�ستمع  ولأول مرة  البحتة 

بلهجة م�سرية. فاإذا انتهى من احل�سة ي�ساأل 

اأ�سئلة عن بع�ص ما قال. فوجه �سوؤال  الطالب 

وبُخبث  ال��ط��الب,  م��ن  اأح���د  عليه  ي��ج��ب  ومل 

الطالب ال�سغار قالوا: هذا يجيب.

يف  اأعرف  ما  فقلت:  ف�ساألني  علي  واأ�ساروا   

احل�ساب �سيء. 

وبعده  ل��الآن.  اأن�ساها  ومل  فخرج  ف�سحكوا 

فرًجا  فكان  اأزهري  العربية  اللغة  اأ�ستاذ  جاء 

الدر�ص  وك��ان  الكبري  الأم��ل  من  ب��اب  يل  فتح 

���س��وؤاًل فاأ�سار  ���س��األ  ث��م  وال��ف��ع��ل  ع��ن ال���س��م 

اأ�سئلة  ثالثة  هلل  واحلمد  واأجبت  الطالب عليَّ 

يف  الأم���ل  وب���داأ  اإيل  ال��ط��الب  ن��ظ��رة  فتغريت 

نف�سي.

ما احلدث الذي اأَثَر فيك ومل تن�شاه؟

�سغرًيا,  وكنت  اهلل  رحمة  عليه  الوالد  وفاة 

كل  بعد  لك  ذكرت  كما  باأ�ستاذ  ياأتي  كان  فقد 

در�ست  فذات مرة  اأبناء اجلماعة  ليدر�ص  َحج 

زيد  بن  املح�سن  عبد  ال�سيخ  �سيخي  يد  على 

اإىل العزيزية يف  ُتربة  انتقلت من العزيزية يف 

الأول  الإبتدائية  يف  هلل  احلمد  وكنت  الطائف 

 على املدر�سة ومن الع�سرة الأوائل يف اململكة. 

معي  كان  لقد  احل�ساب. اأجل,  م��ادة  يف  حتى 

جنتمع  وكنا  احل�ساب  در�ص  يف  اأية  كان  طالًبا 

��ُه  در���سَ
ُ
اأ اأن��ا  الطائف  يف  عقيل  اب��ن  م�سجد  يف 

ُيدر�سني احل�ساب, فاحلمد  وهو  العربية  اللغة 

التحقت  الإبتدائية  ف�سله, وبعد  من  وذلك  هلل 

دينية  مدر�سة  وهي  الطائف  يف  التوحيد   بدار 

ُفتحت يف عهد امللك عبد العزيز يف ال�ستينات 

فيها  ودر�ست  بها  والتحقت  فدخلت  الهجرية 

واحلمد هلل تخرجت فيها باإمتياز. 

   قال لي الملك فهد رحمه 
اهلل: يا راشد جامعة أم القرى 
ألنها  األول  الفضل  صاحبة 
األولى وبمكة المكرمة وتضم 
عبد  الملك  أنشأها  كلية  أول 

العزيز يرحمه اهلل«.
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اأ�شهر ُمعلميك؟ من 

رحمة  عليه  املغربي  اأحمد  ال�سيخ  اأ�سهرهم 

اأدر����ص  كنت  م�سجده  ج���وار  بيتي  ف��ك��ان  اهلل 

اإماًما  تعينت  ثم  والتف�سري  احلديث  يديه  على 

اجلامع  مل�سجد  اإم��اًم��ا  ث��م  عقيل  اب��ن  مل�سجد 

ابن  مل�سجد  معينة  لفرتة  اإماًما  ثم  بال�سرقية 

عبا�ص ثم اإماًما ر�سمًيا مل�سجد الهادي وهو من 

اأكرب امل�ساجد يف الطائف. 

ثم اأ�ستاذي الفا�سل ال�سيخ �سليمان بن عبد 

الرحمن احلمدان عليه رحمة اهلل در�ست عليه 

واحلديث  التف�سري  و  العقيدة  �سنتني  ح��وايل 

واملواريث. ودر�ست على يد ال�سيخ عبد الرحمن 

التي  التوحيد  دار  يف  مالك  ابن  األفية  ال��داود 

واللغة  ال�سريعة  علوم  يف  عالية  مدر�سة  ُتعد 

دار  يف  اأ���س��ات��ذت��ي  ف�سل  اأن�����س��ى  العربية. ول 

– حنبلي  املهدي  حممد  ال�سيخ  مثل,  التوحيد 

اأحمد  ال�سيخ  الفقه  يف  البهن�ساوي  ال�سيخ   -

عبد  ال�سيخ  و   , العربية  اللغة  يف  ال�سالم  عبد 

والفرائ�ص جمموعة  النحو  الداود يف  الرحمن 

ال�سيخ  ال��ك��رام  الأ���س��ات��ذة  م��ن  وغ��ريه��م  منها 

اللغة  يدر�سنا  ك��ان  ال��ذي  العليوه  م�سطفى 

العربية وكلهم جاءوا من الأزهر.

كذلك ممن ل اأن�ساُه كان لدار التوحيد نادي 

ُيقام فيه كل يوم خمي�ص ق�سائد واأ�سعار عقاب 

النموذجية  املدر�سة  مع  نتناف�ص  كنا  الطائي 

يوم  فعندنا  ت��اري��خ  لها  ك��ان  ال��ت��ي  بالطائف 

اخلمي�ص اأم�سية ثقافية وعندهم اأي�سًا اأم�سية. 

وكان اأمري الطائف عبد العزيز بن معمر عليه 

لبنائه  ت�سجيًعا  اأم�سية  كل  يح�سر  اهلل  رحمة 

ال�سريعة  وكلية  التوحيد  دار  الطالب.  وكانت 

اململكة  يف  رائًعا  عاليًا  علميًا  م�ستوى  متثالن 

التعليم  ن��واة  هي  مبكة  ال�سريعة  كلية  وكانت 

العايل يف اململكة واأول كلية يف اململكة العربية 

ال�سعودية بل اأول كلية يف اجلزيرة العربية بال 

ثم  اأول  اأ�ستاذي  املغربي  ال�سيخ  منازع. وكان 

مكة  اإىل  ف�سافر  مكة  يف  العي�ص  ح��ب 
َ
اأ كرب  ملا 

م�سجد  يف  بعد  فيما  تعينت  ثم  حمله  وتعينت 

بن  �سليمان  ال�سيخ  ف��ي��ه  ووج���دت  ال�سرقية 

حمدان عليه رحمة اهلل فا�ستفدت منه كثرًيا . 

بالطائف  التوحيد  دار  يف  ال��ت��خ��رج  وب��ع��د 

للقبول  ُر�سحت  الأولية.  درجة  على  وح�سويل 

مبكة  ال�����س��ري��ع��ة  كلية  يف  ال�����س��ري��ع��ة  ق�سم  يف 

اأرب��ع  فيه  ودر�ست  ال�سريعة  ق�سم  يف  ودخلت 

فوجدنا  الأزه���ر  من  م�سايخ  يد  على  �سنوات 

ال�سعراوي  اأ�ساتذتنا  م��ن  وك��ان   , جًما  علمًا 

ف�سل  اإىل  انتقل  فقد  كثرًيا  در�سنا  ما  ولكن 

رام منهم ال�سيخ حممد  اآخر ودَر�َسَنا اأ�ساتذة كِ

عليه  ال�سواف  حممد  وال�سيخ  ال�سابوين  علي 

وال�سيخ  اجل��ع��ار  حممد  ال�سيخ  و  اهلل  رح��م��ة 

وال�سيخ  اهلل  رحمه  عليه  م�سري  اأمني  حممد 

الأ�ساتذة  من  وجمموعة  الدين  وخري  خريي, 

ع��دًدا  حُت�سيهم  اأن  الأن  ال�سعب  م��ن  كثري 

وغريهم من الأ�ساتذة الكرام. 

هل اأجربتك الظروف لل�شفر خارج الوطن 

الو�شع  مع  تعاي�شت  وكيف  ؟  طويلة  لفرتات 

هناك ؟

اهلل  �سبحان  �سيء  التنقل  الكرمي  اأخ��ي  يا 

حمافظة  من  نظر 
َ
اأ الإن�سان  حياة  يف  طبيعي 

الطائف  وكذلك  به  اأعتز  معني  م�ستوى  تربه 

اآخره  اإىل  وكمربدج  لندن  �سياأتيك  ثم  مكة  ثم 

اأثر  له  التعبري  �سح  اإن  البياين  الر�سم  فهذا 

وحتى  والثقافية  العلمية  احل�سيلة  يف  كبري 

العقلية بال �سك.

*����ش���ه���ادة ال����دك����ت����وراه ك���ان���ت م���ن ج��ام��ع��ة 

فكركم,  ح��از  ال��ذي  التخ�ش�س  ما   . كمربدج 

وما اأثر تلك الفرتة علي حياة معاليكم؟

الإ�سالمية  ال�سريعة  يف   : امل��اج�ستري  ك��ان 

والرتبية 1385ه� من كلية ال�سريعة والدرا�سات 

الإ�سالمية مبكة املكرمة.

اأم����ا ال���دك���ت���وراه ف��ك��ان��ت يف ال���درا����س���ات 

من  و�سرف  نحو   - العربية  واللغة  الإ�سالمية 

1390هـ. جامعة كمربدج - اململكة املتحدة 

معايل  ح��ي��اة  يف  ال��رئ��ي�����ش��ة  ال��ت��ح��ول  نقطة 

الدكتور راجح متى  واأين كانت؟

من  الدكتوراه  درج��ة  على  ح�سويل  بعد   -  

العزيز  عبد  امللك  جامعة  اإىل  عدت  بريطانيا 

   كلية الشريعة بمكة 
هي نواة التعليم العالي 

في المملكة وأول كلية في 
المملكة العربية السعودية 

بل أول كلية في الجزيرة 
العربية بال منازع.
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اللغة  ق�سم  ال�سريعة  كلية  يف  م�ساعًدا  ا�ستاًذا 

عميًدا  عينت  بعدها  العقيدة  وق�سم  العربية 

لكلية ال�سريعة ملدة اأربع �سنوات ثم م�سرًفا على 

املكرمة  مبكة  العزيز  عبد  امللك  جامعة  ف��رع 

جامعة  تتبع  املكرمة  مبكة  الكليات  كانت  حيث 

امللكي  الأم��ر  �سدر  بعدها  العزيز,  عبد  امللك 

وت�سرفت  ال��ق��رى  اأم  جامعة  باإن�ساء  ال��ك��رمي 

�ستة  طوال  لها  مديًرا  اأول   ثم  وكيال  بتعييني 

ن�ساأتها  عند  اجلامعة  يكن يف  ومل  عامًا,  ع�سر 

طالبها  وعدد  والرتبية  ال�سريعة,  كليتي  �سوى 

َخَرجُت  وقد  وطالبة.  طالب   1700 يتجاوز  ل 

ع�سر  وثالثة  كليات  ثمان  وفيها  اجلامعة  من 

كلية  برنامج  قر 
ٌ
اأ ثم  وم�ساعًدا.  علمًيا  مركًزا 

الطب من جمل�ص جامعة اأم القرى هذا جانب 

ا�ستمرت  طويلة  عمل  مرحلة  م��ن  خمت�سر 

من  زمالئي  جهود  اأن�سى  ول  عامًا.  ع�سر  �ستة 

ال��وك��الء وال��ع��م��داء وروؤ���س��اء الأق�����س��ام وجميع 

اجلامعة. من�سوبي 

ومكة  الطائف  ب��ني  اجلامعة  ب��ن��اء  مت  مل��اذا 

املكرمة على طريق الهدا؟

على  عر�ست  نقا�ص  حمل  املو�سوع  ك��ان    -

�سم�ص,  بعني  يقع  الأول  مواقع,  ثالثة  اجلامعة 

ال�سريع  املكرمة  مكة  ج��دة  طريق  يف  والثاين 

على  املكرمة  ومكة  الطائف  بني  ثالث  وموقع 

منها  لأ�سباب  املوقع  هذا  اختري  الهدا,  طريق 

اهلل  بيت  حجاج  اأمام  بارز  ح�ساري  معلم  اأنه 

امل�ساعر  وبقية  عرفات  من  بالقرب  احل��رام 

خدمات  ع��دة  اجلامعة  لهم  وت��ق��دم  املقد�سة 

�سيما  ل  والإر���س��اد,  الدعوة  جمال  يف  متنوعة 

احلرمني  خ��ادم  معهد  حتت�سن  اجلامعة  اأن 

ال�سريفني لأبحاث احلج, وهناك اأ�سباب كانت 

فعندما  امل�سروع  درا���س��ة  وق��ت  بقوة  حا�سرة 

الطائف  يف  ف��رع  لها  ك��ان  اجل��ام��ع��ة  اأن�سئت 

وطالبة  طالب  اآلف  �ستة  ح��وايل  به  وي��در���ص 

مبكة  الكليات  اأ�ساتذة  بني  تعاون  هناك  وكان 

التدري�ص ميكنه  هيئة  فع�سو  الطائف,  املكرمة 

تقدمي حما�سرته عند ال�ساعة الثامنة �سباحا 

عند  والأخ����رى  بالعابدية  اجل��ام��ع��ة  مقر  يف 

طريق  عن  بالطائف  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة 

تعاونا  يحقق  فهذا  الهدا  طريق  اأو  الكر  وادي 

جامعة  ت��ق��ام  اأن  قبل  ال�سطرين  ب��ني  ك��ب��ريًا 

جامعة  ان�سئت  اأن  وبعد  الآن  وحتى   , الطائف 

التعاون  يزال  ل  اجلامعتان  وا�ستقلت  الطائف 

بينهما.  موجودا 

وكم بلغت تكلفة �شراء اأرا�شي امل�شروع؟ 

 135 ح��واىل  �سوى  كثريًا  الأم��ر  يكلف   - مل 

امللكيات.   ون���زع  امل��واق��ع  ل�����س��راء  ري���ال  مليون 

هذه  عامة  جامعة  القرى  اأم  جامعة  واأ�سبحت 

اأن  ول���س��ك  اجل��دي��د.  امل��وق��ع  اختيار  خال�سة 

هذا القرار لي�ص قرارًا فرديًا بل هناك جهات 

امللكي  ال��دي��وان  مثل  ال��ق��رار  ه��ذا  يف  م�ساركة 

اأم  جامعة  اإىل  اإ�سافة  العايل  التعليم  ووزارة 

القرى.

اع��ت��م��ادات  على  احل�����ش��ول  ا�شتطعتم  كيف 

مالية لو�شع حجر اأ�شا�س نواة يف اجلامعة؟ 

باأن  ل  املالية   كانت هناك فكرة من وزارة 

اأم القرى وكان  التو�سع يف املباين جلامعة  يتم 

دينية  جامعة  اأنها  البع�ص  عند  اإليها  ينظر 

تكون  اأن  القرى  اأم  جلامعة  اأريد  ولكن  فقط, 

كلية  ع��ل��ى  ق��ام��ت  اأن��ه��ا  ع��ام��ة مبعنى  ج��ام��ع��ة 

نواة  وتعترب  الإ�سالمية  والدرا�سات  ال�سريعة 

وموؤ�س�سها  ورائدها  منازع,  بال  العايل  للتعليم 

بال �سك هو امللك عبد العزيز رحمه اهلل �سنة  

الهند�سة  اإىل  احتياج  هناك  ولكن   , ه�   1369

وال��ط��ب وال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��ل��وم وال��رتب��ي��ة 

اأن  يجب  اإذن  ذلك  وغري  والفيزياء  والكيمياء 

لأن  فر�سة  وه��ذه  املهمة  اجلوانب  بهذه  نهتم 

يريده  الذي  التخ�س�ص  على  الطالب  يح�سل 

واحل��م��د هلل مل  ف��ي��ه,  يقيم  ال���ذي  امل��ك��ان  يف 

التخ�س�سات.  جميع  وبها  اإل  اجلامعة  اأغادر 

والهند�سية  الطبية  التخ�س�سات  ذلك  يف  مبا 

وغريها.

ه��ل ن��ظ��رة وزارة امل��ال��ي��ة ل��ه��ذا الأم���ر اأع��اق 

التمويل؟  عمليات 

نظرة  كانت  هذه  اأن  لك  اأقول  اأن  يل  ا�سمح 

مبان  لها  ن  يكو  اأن  وم��ف��اده��ا  امل��ال��ي��ة  وزارة 

والرتبية  ال�سريعة  التخ�س�سات  على  حمدودة 

واأ�سول الدين وغريها ويكتفى بها. 

من  ال��روؤي��ة  ه��ذه  تغيري  ا�شتطعت  وك��ي��ف   

اأجل احل�شول على التمويل الكايف؟ 

خ��ادم  مبقابلة  وال��ت�����س��رف  يل  زي���ارة  يف   -

احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ف��ه��د ب���ن عبد 

وقلت  اجلامعة  عن  �ساألني  اهلل  رحمه  العزيز 

احتياج  من  هل  ف��ب��ادرين  بخري,  اجلامعة  له 

ك��اأن  املالية  وزارة  ولكن  ن��ع��م..  فاأجبته  م��ا, 

اجلامعة  مبباين  يكتفى  بحيث  اآخ��ر  راأي  لها 

من  بدل  اآخر  اأو  مبنى  اإليها  وي�ساف  احلالية 

اهلل  رحمه  فا�ستغرب  جامعية.  مدينة  اإن�ساء 

طلبا مب�ساواة جامعة  اأكتب يل  وقال يل  المر 

يف  الأخ��رى  ال�سعودية  باجلامعات  القرى  اأم 

نظرًا  الأمر  بداية  يف  ترددت  اجلامعية,  املدن 

لالرتباط الإداري الذي ين�ص اأن تكون الكتابة 

العايل  التعليم  وزارة  وهو  املرجع  طريق  عن 

الإجابة  بد يل من  ول  الأم��ر  اأم��ام ويل  لكنني 

رحمه  فهد  امللك  وتف�سل  اخل��ط��اب,  فكتبت 

   هموم المواطن 
وقضاياه وحجاتهحاضره 

دائمًا في مجلس الشورى .

   مركز الملك عبد 
العزيز للحوار الوطني  

شمعة مضيئة في تاريخ 
الفكر بالمملكة العربية 

السعودية.
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القرى  اأم  جامعة  ت�ساوى   « عليه  بال�سرح  اهلل 

باجلامعات ال�سعودية الأخرى ».

وقال يل: »يا را�سد جامعة اأم القرى �ساحبة 

الف�سل الأول لأنها الأوىل ومبكة املكرمة وت�سم 

يرحمه  العزيز  عبد  امللك  اأن�ساأها  كلية  اأول 

اهلل«.

بعد  الذي حدث  الأم��ر, وما  متى كان هذا 

ذلك؟ 

وبداأنا  1402 ه�,  - كان هذا يف حدود عام 

م�سرية الت�ساميم واخلرائط ثم �سرفنا املليك 

عليه رحمه اهلل بو�سع حجر الأ�سا�ص للجامعة 

1406 ه�, ثم زارها رحمه اهلل  بالعابدية عام 

1409ه� يف لقاء مع الأ�ساتذة  اأخرى عام  مرة 

والطالب وجمع من الأهايل. 

العزيز  عبد  امللك  مركز  اإىل  ننتقل  اأن  قبل 

للحوار الوطني كيف كانت جتربتكم يف جمل�ص 

ال�سورى ؟ 

بني  ح��وار  عن  عبارة  هو  ال�سورى  جمل�ص    

ن��خ��ب��ة م��ن امل��ف��ك��ري��ن اأ���س��ح��اب ال��ت��ج��رب��ة يف 

واجلوانب  والتعليم  والرتبية  الثقافة  ميدان 

الأكادميية. كما اأنني ق�سيت فيه ع�سر �سنوات 

اخللطة  هذه  حياتي,  يف  مهمة  مرحلة  وكانت 

متنا�سقة  جمموعة  كونت  املتنوعة  الفكرية 

وتو�سيات  ع��دة  ق���رارات  فاتخذنا  ومتعاونة. 

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ب��زي��ارة  وت�سرفنا 

واإلقاء خطابه ال�سنوي باملجل�ص , وكانت املادة 

ل��الق��رتاح��ات  جم���اًل  املجل�ص  ن��ظ��ام  م��ن   23

لنظام  اآراء  من  لديهم  ما  الأع�ساء  واإب���داء 

يف  ومناق�سته  ن��اف��ذ  ن��ظ��ام  ت��ع��دي��ل  اأو  ج��دي��د 

للمقام  رف��ع��ه  يتم  اإق����راره  ح��ال  ويف  املجل�ص 

ال�سامي. 

ترى  كيف  امل��واط��ن,  واآم���ال  تطلعات  اأم���ام 

؟  العام  ال�شاأن  مللفات  ال�شورى  جمل�س  تناول 

اإحلاحاً  الأك��ر  – امللفات  وم��ا ه��ي  - براأيك 

من قبل املواطن ؟

      هموم املواطن وق�ساياه وحاجاته حا�سرة 

املجل�ص  فاأع�ساء  ال�سورى,  جمل�ص  يف  دائمًا 

الق�سايا  تلك  يتلم�سون  املتتابعة  دورات��ه  عرب 

امل�ستفي�سة,  للمناق�سة  القبة  حتت  ويطرحونها 

وفق  ملعاجلتها  مقرتحًا  يقدم  الأع�ساء  وبع�ص 

جمل�ص  ن��ظ��ام  م��ن  والع�سرين  الثالثة  امل���ادة 

من  املجل�ص  مبوقف  هنا  اأ�سيد  ولعلي  ال�سورى, 

م�سروع  ق��ر 
ُ
اأ حيث  الوهمية,  ال�سهادات  حملة 

بهدف  العليا  ال�سهادات  ومعادلة  توثيق  نظام 

مكافحة ال�سهادات املزورة والوهمية .  م�سروع 

الوطن من  اإىل حماية  بالتاأكيد  النظام يهدف 

الوهمية  املتمثل يف اجلامعات  م�سادر اخلطر 

التي ل َهَم لها اإل ك�سب املال بغطاء اأكادميي. 

التي  املخاطر  من  الوطن  موؤ�س�سات  وحماية 

املوؤ�س�سات  تلك  وت���دار  ت�سغل  عندما  حت��دث 

ب��اأ���س��ح��اب ���س��ه��ادات ل ت��رق��ى م��وؤه��الت��ه��م 

حمليًا  عليه  املتعارف  امل�ستوى  اإىل  الأكادميية 

كثرية  اأ�سكال  لها  املواطن  عامليًا. وحماية  اأو 

منها, حماية ماله من �سلب اجلامعات الوهمية 

لي�ص  »كرتونية«  �سهادة  له مقابل ح�سوله على 

ل��ه��ا »ق��ي��م��ة م�����س��اف��ة«, وح��م��اي��ة امل��واط��ن من 

له,  ال�سهادات  من  النوع  ذلك  حملة  ا�ستغالل 

يف  امل��واط��ن  وحماية  معنويًا,  اأو  م��ادي��ًا  �سواء 

�سوق العمل الذي ي�ساوي يف الفر�ص الوظيفية 

معرتف  جامعة  من  �سهادة  على  احلا�سل  بني 

اأو عاملية, وبني  بها, �سواء كانت جامعة حملية 

حامل �سهادة من جامعة وهمية.

اإىل  ال�شعودية  ال�شورى  جتربة  و�شلت  هل 

ما يدور يف برملانات الدول املتقدمة؟

تداخل,  بينها  والربملانات  ال�سورى  جمال�ص 

د�ستورنا  فنحن  ب�سيط,  ف��رق  بينها  وه��ن��اك 

اإىل  ترفع  املجل�ص  وق���رارات  الكرمي,  ال��ق��راآن 

امللك حفظه اهلل وتعر�ص على جمل�ص الوزراء, 

يعاد  املجل�سني  ب��ني  ت��ب��اي��ن  ه��ن��اك  ك���ان  واإن 

اأوج��ه  لدرا�سة  ال�سورى  جمل�ص  اإىل  املو�سوع 

ال�سابعة ع�سرة من نظام  التباين عماًل باملادة 

على  يوافق  اأن  اإما  ال�سورى  وملجل�ص  املجل�ص, 

ال�سابق,    ق��راره  على  يبقي  اأن  اأو   , التعديالت 

ي��راه  م��ا  لت��خ��اذ  للملك  ق���راره  يرفع  ث��م  وم��ن 

يحفظه اهلل. 

 وكيف راأيت ُخطى جمل�س ال�شورى خالل 

الع�شر �شنوات التي ق�شيتها يف اأروقته؟.

�سنوات  ع�سر  ال�����س��ورى  جمل�ص  يف  ق�سيت 

ثم  الأوىل  ال���دورة  منت�سف  يف  ُعينت  حيث 

يحتاجه  ما  نحو  ن�سري  وكنا  اأخريني,  دورت��ني 

الكتاب  يف  جاء  ما  �سوء  يف  واملواطن  الوطن 

ل  ك��ن��ت  واإن  بنقلة  ق���ام  وامل��ج��ل�����ص  وال�����س��ن��ة, 

�سهادة  لكنها  فيه  عملت  بعمل  الإ�سادة  اأري��د 

الربملانات  من  لعدد  ب��زي��ارات  ق��ام  فاملجل�ص 

العربية والدولية فعلى �سبيل املثال �ساركت يف 

ورومانيا  ماليزيا  من  كل  لزيارة  املجل�ص  وفود 

وال�سني واأمريكا واأوروبا واإيطاليا وغريها من 

الدول الأوروبية وتناق�سنا مع اأع�ساء برملاناتها 

يف العديد من املو�سوعات والق�سايا التي تهم 

اململكة وتلك البلدان وكان هناك تبادل للراأي 

ال�سافعي  الإم���ام  ق��ال  وك��م��ا  الآخ���ر,  وال����راأي 

وراأي  اخلطاأ  يحتمل  �سواب  راأي��ي  اهلل:  رحمه 

غريي خطاأ يحتمل ال�سواب, واأي�سا ما ناق�ست 

اأ�ستفيد,  حتى  معه  احلق  اأن  متنيت  اإل  اأح��ًدا 

علم  ذي  كل  »وف��وق  براأيه  يعجب  ل  فالإن�سان 

عليم« لذا اأنا اأعترب جمل�ص ال�سورى خطوة اإىل 

البالد  هذه  اأمر  لولة  وت�سجل  وموفقة  الأم��ام 

املباركة.

كثرية هي املنا�شط التي قام بها مركز امللك 

ت��ق��راأون  ال��وط��ن��ي كيف  ل��ل��ح��وار  ال��ع��زي��ز  عبد 

هذه امل�شرية؟ 

الوطني  للحوار  العزيز  عبد  امللك  مركز    -

يف  الفكر  ت��اري��خ  يف  م�سيئة  �سمعة  اأع���ّده  اأن��ا 

من  جم��م��وع��ة   , ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 

   ُرشحت للقبول في 
قسم الشريعة في كلية 

الشريعة بمكة ودخلت في 
قسم الشريعة ودرست 
فيه أربع سنوات على يد 

مشايخ من األزهر فوجدنا 
علمًا جًما

  مجالس الشورى 
والبرلمانات بينها تداخل، 
وهناك بينها فرق بسيط، 

فنحن دستورنا القرآن 
الكريم
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الأم��ر  ل��ويل  بطلب  تقدموا  الوطن  ه��ذا  اأب��ن��اء 

�سرائح  م��ع  لالجتماع  الفر�سة  باإعطائهم 

فوافقت  فيه  يختلفون  فيما  للنقا�ص  املجتمع 

ال��دول��ة ع��ل��ى ذل��ك , وك���ان خل���ادم احل��رم��ني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز عندما كان وليا 

هذا  اإن�ساء  اأجل  من  وكبريًا  بارزًا  دورًا  للعهد 

العزيز  عبد  بن  فهد  امللك  عليه  ووافق  املركز 

رحمة اهلل عليه و�سكلت جلنة من ال�سيخ �سالح 

والدكتور عبد اهلل  رئي�سا  احل�سني رحمه اهلل 

مت  كما   , ل��ه  نائبني  ال��راج��ح  ورا���س��د  ن�سيف 

وبداأنا  للمركز  اأمينًا عامًا  املعمر  تعيني في�سل 

الريا�ص بني حوايل ثالثني رجال  لقاء يف  اأول 

باململكة  والثقافة  الفكر  رج��ال  م��ن  انتخبوا 

التم�سك  مع  الوطنية  الوحدة  مو�سوعه  وكان 

الكامل بالعقيدة الإ�سالمية .

كيف كان يرانا الغرب؟ 

اأنه من ال�سعب احلوار فيما    كانوا يظنون 

بيننا , واأن لي�ص للمراأة مكان اأو حقوق بيننا , 

وكانوا يظنون اإننا منكفئون على اأنف�سنا واأثبت 

احلجة  ودين  ت�سامح  دين  الإ�سالم  اأن  املركز 

امل�ست�سار  كول  هيلموت  اأن  اأذك��ر   , والربهان 

منوذجا  و�سعت  اململكة   : قال  الأ�سبق  الأملاين 

للحوار اأو كالمًا بهذا املعنى. 

لثقافة  املجتمع  تقبل  مدى  تقيمون  كيف 

احلوار؟ 

الآداب  ك��ل��ي��ة  ال��ق��ي��ت حم��ا���س��رة يف  ل��ق��د    

والعلوم الإن�سانية بجامعة امللك عبد العزيز يف 

�ساعتني.  اأكرث من  وا�ستمرت  جدة عن احلوار 

والعمداء  الأ���س��ات��ذة  من  جمموعة  وح�سرها 

ممتاًزا  التفاعل  �سدى  وكان  كثريين  وطالب 

من اجلميع.

  

ولكن هوؤلء نخبة اأنا اأ�شاأل عن العامة؟ 

نن�سر  اأن  اأه��داف احل��وار  اأهم  نعم فمن    -

ثقافة احلوار اأوًل, وقد علمت اأن جامعة امللك 

احلوار  جلنة  ا�سمها  جلنة  كونت  العزيز  عبد 

تنت�سر  احل��وار  ثقافة  ب��داأت  حيث  الطالبية, 

وما  الأدبية  والأندية  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف 

نتيجة  وهذه  الفكرية,  املوؤ�س�سات  من  �سواها 

وا�سحة للقاءات احلوارية التي اأقامها املركز, 

وق�سايا  فكرية  ق�سايا  خاللها  ُنوق�ست  والتي 

ثقافية وق�سايا تعليمية مهمة جدًا مع اأ�سحاب 

واملواطن  املجال,  هذا  يف  واملخت�سني  ال�ساأن 

مواطن  هو  بل  املريخ,  من  ياأت  مل  النهاية  يف 

املجتمع  بحاجة  وي�سعر  ال�سارع  بنب�ص  يح�ص 

مب�ستوى  ولكن  النقا�ص,  يف  اأمامنا  وميثلهم 

ولديه  نقوله  ما  ي�ستوعب  نا�سج  معني  فكري 

اللقاءات  يقال يف  ما  نن�سر كل  ونحن  يقول  ما 

عرب خمتلف و�سائل الإعالم امل�سموعة واملرئية 

ويرى,  ي�سمع  اأن  املواطن  حق  ومن  واملقروءة, 

اأ�س�سنا  نحن  ذلك  يف  راأيه  يقول  اأن  حقه  ومن 

كافة  ون�ستقبل  الإنرتنت  على  موقًعا  املركز  يف 

الأراء, �سدقني اإننا ن�ستعر�ص كل ما يكتب من 

اأقول  واأنا  للجميع  مفتوح  واملجال  �سخ�ص  اأي 

يناق�ص  الوالد  البيوت,  حتى احلوار فتح داخل 

جميعها  والأ�سرة  والدتها  تناق�ص  والبنت  ابنه 

املجتمع  يف  الثقافة  هذه  فن�سر  بع�سها,  حتاور 

وكيف  يتكلمون  كيف  يتعلمون  النا�ص  جيد  اأمر 

توؤيد  اهلل  اأعزها  ودولتنا  اأرائهم.  عن  يعربون 

كل عمل بناء وهادف.

  هل لكم نية حماورة الآخر نف�شه؟

 - اأجل .. زارنا اأ�سخا�ص من اأوروبا واأمريكا 

وانتدبنا من هنا  وتناق�سنا معهم  داخل املركز 

من ذهب لي�سارك يف موؤمترات عاملية وناق�سوا 

لتبادل  ق���رارًا  واتخذنا  لنقا�ساتهم  وا�ستمع 

الزيارات هنا وهناك ليبداأ احلوار .

    قال لي المستشار 
األلماني األسبق هيلموت 

كول : المملكة وضعت 
نموذجا للحوار أو كالمًا بهذا 

المعنى. 

    أمير الطائف عبد العزيز 
بن معمر عليه رحمة اهلل 

كان يحضر كل أمسية 
تشجيًعا البنائه الطالب.

    كان لي زميل يعلمني 
الحساب وأعلمه اللغة 

العربية وقواعدها .
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ال�سلطة الرقابية ملجل�ض ال�سورى       
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د.يحيى بن عبداهلل ال�سمعان

ع�سو جمل�ص ال�سورى

تناولنا يف اجلزء الأول من هذه الدرا�سة ومو�سوعها 

الأ�سانيد النظامية  ال�سورى,  الرقابية ملجل�ص  ال�سلطة 

ملمار�سة جمل�ص ال�سورى مهامه الرقابية, وا�ستعر�سنا 

منها:  اأن  ذكرنا  والتي  الربملانية؛  الرقابة  اآليات  اأهم 

توجيه الأ�سئلة, طرح مو�سوع عام للمناق�سة, التحقيق 

ال�سكاوى  ال���س��ت��ج��واب,  احل��ق��ائ��ق,  تق�سي  وجل���ان 

ميار�ص  التي  الآليات  اإىل  اأي�سا  وتطرقنا  والعرائ�ص. 

وم�ساألة  الرقابي,  دوره  ال�سورى  جمل�ص  خاللها  من 

الأج��ه��زة  تقدمها  التي  ال�سنوية  التقارير  مناق�سة 

احلكومية واقرتاح ما يراه حيالها. 

الرقابة املالية:

وفيما يتعلق بالرقابة املالية وباعتبار اأن ميزانية الدولة 

وممار�سة  لدرا�ستها  ال�سورى  جمل�ص  اإىل  حت��ال  ل 

ونفقاتها,  ال��دول��ة  اإي����رادات  على  الرقابية  �سلطته 

خاللها  من  املجل�ص  يقوم  التي  الوحيدة  الو�سيلة  فاإن 

لتقارير  درا�سته  يف  تتمثل  املالية  الرقابة  مبمار�سة 

النظام  م��ن   »79« ف��امل��ادة  ال��ع��ام��ة.  امل��راق��ب��ة  دي���وان 

الالحقة  الرقابة  »تتم  على:  تن�ص  للحكم  الأ�سا�سي 

والرقابة  وم�سروفاتها,  الدولة  اإي��رادات  جميع  على 

على كافة اأموال الدولة املنقولة والثابتة, ويتم التاأكد 

عليها,  واملحافظة  الأم��وال  هذه  ا�ستعمال  ح�سن  من 

ورفع تقرير �سنوي عن ذلك اإىل رئي�ص جمل�ص الوزراء. 

ويبني النظام جهاز الرقابة املخت�ص بذلك, وارتباطه 

دي��وان  اإىل  امل��ادة  ه��ذه  عجز  وي�سري  واخت�سا�ساته. 

املراقبة العامة, الذي يقوم برفع تقريره ال�سنوي اإىل 

النظام  اأن  اإىل  الإ�سارة  الوزراء. جتدر  رئي�ص جمل�ص 

اإحالة  على  �سراحة  ين�ص  مل  واإن  للحكم  الأ�سا�سي 

جرى  العمل  اأن  اإل  ال�سورى  جمل�ص  اإىل  التقرير  هذا 

على اإحالة هذا التقرير من قبل رئي�ص جمل�ص الوزراء 

الأجهزة  اأداء  تقارير  من  كغريه  ال�سورى  جمل�ص  اإىل 

احلكومية الأخرى وفقًا ملا تق�سي به املادة »15/د« من 

نظام جمل�ص ال�سورى.

اأما امليزانية العامة واحل�ساب اخلتامي للدولة فاإنهما 

ال�سورى  جمل�ص  اإىل  يحالن  ل  الإ���س��ارة  �سبقت  كما 

واإمنا تتم اإحالتهما اإىل جمل�ص الوزراء, وفقًا ملا تق�سي 

للحكم  الأ�سا�سي  النظام  من  و»97«   »79« املادتان  به 

اإذ  ال��وزراء,  جمل�ص  نظام  من  و»28«   »26« واملادتان 

بدرا�سة  ال��وزراء  قيام جمل�ص  على   »26« املادة  تن�ص 

ميزانية الدولة والت�سويت على ف�سولها, وتن�ص املادة 

اخلتامي  احل�ساب  املالية  وزي��ر  يرفع  اأن  على   »28«

جمل�ص  رئي�ص  اإىل  املنق�سي  امل��ايل  العام  عن  للدولة 

الوزراء لإحالته اإىل جمل�ص الوزراء لعتماده.

واحلقيقة اأن ممار�سة جمل�ص ال�سورى الرقابة املالية 

العامة  امليزانية  مناق�سة  من  متكينه  تقت�سي  الفعالة 

امليزانية  مناق�سة  اإن  اإذ  للدولة,  اخلتامي  واحل�ساب 

الإي����رادات  على  الط���الع  م��ن  املجل�ص  متكن  ���س��وف 

الإيرادات  تلك  توزيع  للدولة وكيفية  العامة  والنفقات 

على الأجهزة احلكومية. ومناق�سة احل�ساب اخلتامي 

املجل�ص من مراقبة �سالمة ت�سرفات  �سيمكن  للدولة 

تنفيذ  خم��ال��ف��ات  م��ن  وخ��ل��وه��ا  احلكومية  الأج��ه��زة 

امليزانية املخ�س�سة لها. كما واأن امليزانية تعد الأداة 

املالية لتنفيذ اخلطة العامة للدولة. فاأهداف اخلطة 

�سكل  على  �سياغتها  تتم  والجتماعية  القت�سادية 

اأر�ص الواقع  برامج وم�سروعات, تنقلها امليزانية اإىل 

وبالتايل  لتنفيذها.  الالزم  التمويل  توفري  خالل  من 

اأن  يجب  املجل�ص  ميار�سها  التي  املالية  الرقابة  ف��اإن 

القت�سادية  للتنمية  العامة  اخل��ط��ة  ن��ط��اق  يف  تتم 

اخلتامي  واحل�ساب  العامة  وامليزانية  والجتماعية 

للدولة.

ومناق�سة املجل�ص للميزانية �سيمكنه من و�سع الأ�سا�ص 

احلكومية عن  الأجهزة  م�ساءلة  اإليه يف  ي�ستند  الذي 

اأدائها »1«.  كما اأن ممار�سة جمل�ص ال�سورى ل�سلطته 

مثل  احلكومية,  الأج��ه��زة  بع�ص  اأداء  على  الرقابية 

للتاأمينات  العامة  واملوؤ�س�سة  للتقاعد  العامة  املوؤ�س�سة 

الجتماعية واملوؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية 

و�سندوق  ال��زراع��ي��ة  التنمية  و»���س��ن��دوق  ال�سعودية 

العقارية«  التنمية  و���س��ن��دوق  ال�سناعية,  التنمية 

تقت�سي اإطالع املجل�ص على احل�سابات اخلتامية لهذه 

تقارير  مع  ترفق  ل  احل�سابات  هذه  اأن  اإل  الأجهزة. 

انعك�ص  مما  املجل�ص,  اإىل  تر�سل  التي  الأجهزة  هذه 

عند  الأجهزة  هذه  لأداء  املجل�ص  مراقبة  على  �سلبًا 

درا�سة ومناق�سة تقاريرها.

ويقوم جمل�ص ال�سورى مبراقبة الأداء الإداري لالأجهزة 

التي قد  الإدارية  التجاوزات  احلكومية والوقوف على 

الرقابة  هيئة  تقرير  درا�سة  اأداءها من خالل  تكتنف 

الأ�سا�سي  النظام  من   »80« للمادة  فوفقًا  والتحقيق. 

للحكم تقوم هيئة الرقابة والتحقيق مبراقبة الأجهزة 

احلكومية والتاأكد من ح�سن اأدائها الإداري والتزامها 

بتطبيق الأنظمة. وتقوم الهيئة بالتحقيق يف املخالفات 

الإدارية التي ترتكبها الأجهزة احلكومية ويرفع تقرير 

وتتم  ال��وزراء.  رئي�ص جمل�ص  اإىل  اأعمالها  عن  �سنوي 

اإحالة هذا التقرير اإىل جمل�ص ال�سورى لدرا�سته.

التي  ال�سنوية  التقارير  مناق�سة  اأن  من  الرغم  وعلى 

هي  ال�سورى  جمل�ص  اإىل  احلكومية  الأجهزة  تقدمها 

الو�سيلة الأكرث فاعلية من بني الو�سائل القليلة املتوفرة 

دوره  ممار�سة  خاللها  من  ي�ستطيع  التي  للمجل�ص, 

الرقابي على اأداء الأجهزة احلكومية, اإل اأن املمار�سة 

املجل�ص  الو�سيلة يف متكني  اأثبتت �سعف هذه  العملية 

من ممار�سة �سلطته الرقابية على النحو الذي متار�سه 

املجال�ص الت�سريعية يف كثري من الدول. فهذه التقارير 

نف�سها,  احلكومية  الأج��ه��زة  قبل  من  اإع��داده��ا  يتم 

وبالتايل فاإن هذه الأجهزة ت�سعى اإىل اإبراز ما ترى اأنه 

منجزات قامت بتحقيقها وحتاول اأن تن�سب اإخفاقاتها 

على  املالية  العتمادات  كقلة  خارجية,  عوامل  اإىل 

من  العديد  ي�سدر  املجل�ص  جعل  مما  املثال,  �سبيل 

املالية  العتمادات  زي��ادة  اإىل  تدعو  التي  ال��ق��رارات 

لي�ص  املجل�ص  اأن  من  الرغم  على  احلكومية,  للجهات 

يف و�سع ميكنه من التحقق مما ت�سكو منه بع�ص تلك 
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باعتبار  املالية  العتمادات  نق�ص  بخ�سو�ص  اجلهات 

اأنه مل يتمكن من الطالع على امليزانية العامة للدولة 

 .»2«

ملجل�ص  الرقابي  ال��دور  تعزيز  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جتدر 

ال�سورى على الأداء الإداري واملايل لالأجهزة احلكومية 

يعد اأداة فعالة للم�ساهمة يف مكافحة الف�ساد الإداري 

وامل����ايل. وف�����س��اًل ع��ن ذل��ك ف��اإن��ه وع��ل��ى ال��رغ��م من 

خاللها  من  املجل�ص  ميار�ص  التي  الآليات  حمدودية 

العديد من  اتخاذ  اأنه جنح يف  اإل  الرقابية,  �سلطاته 

الأج��ه��زة  اأداء  حت�سني  يف  �ساهمت  التي  ال��ق��رارات 

احلكومية, ومما يح�سب للمجل�ص يف هذا اخل�سو�ص 

القرار الذي طالب فيه باإن�ساء هيئة ملكافحة الف�ساد. 

ال���وزراء رقم  ق��رار جمل�ص  ذل��ك ب�سدور  وق��د حتقق 

1432/5/28ه� باإن�ساء الهيئة الوطنية  »165« وتاريخ 

ملكافحة الف�ساد.

القت�شادية  للتنمية  العامة  اخلطة  مناق�شة  ثانياً: 

والجتماعية واإبداء الراأي نحوها:

تخول املادة »1/15« من نظام جمل�ص ال�سورى املجل�ص 

القت�سادية  للتنمية  ال��ع��ام��ة  اخل��ط��ة  مناق�سة  ح��ق 

ميكن  وه���ذا  نحوها.  ال���راأي  واإب����داء  والجتماعية, 

من  التحقيق  يف  الرقابي  دوره  ممار�سة  من  املجل�ص 

توزيع املوارد العامة ووجوه �سرفها وتوزيعها, و�سمان 

املجل�ص  مناق�سة  واأن  كما  لها.  الأم��ث��ل  ال�ستخدام 

يعد  والجتماعية  القت�سادية  للتنمية  العامة  للخطة 

املجالت.  خمتلف  يف  الدولة  ل�سيا�سة  مناق�سة  مبثابة 

اخلم�سية,  التنمية  خطط  ال�سورى  جمل�ص  ويناق�ص 

وم�سروعات  برامج  تنفيذ  ملتابعة  ال�سنوية  والتقارير 

اأهداف اخلطط اخلم�سية.

ثالثاً: طلب ح�شور امل�شوؤولني احلكوميني ملناق�شتهم 

يف الأمور التي تدخل �شمن اخت�شا�شهم

ما  على  ال�سورى  نظام جمل�ص  من   »22« امل��ادة  تن�ص 

لرئي�ص  يرفع  اأن  ال�سورى  جمل�ص  رئي�ص  »على  يلي: 

حكومي  م�����س��وؤول  اأي  ح�سور  طلب  ال����وزراء  جمل�ص 

يناق�ص  املجل�ص  ك��ان  اإذا  ال�سورى,  جمل�ص  جل�سات 

اأمورًا تتعلق باخت�سا�ساته, وله احلق يف النقا�ص دون 

الهدف  اأن  الت�سويت«. ول �سك  له احلق يف  اأن يكون 

امل�سوؤول احلكومي جل�سات املجل�ص متكني  من ح�سور 

املجل�ص من ال�ستي�ساح من امل�سوؤول عن الأمور املتعلقة 

امل�سوؤول,  هذا  يراأ�سه  ال��ذي  احلكومي  اجلهاز  ب��اأداء 

واإتاحة الفر�سة لأع�ساء املجل�ص يف توجيه ما لديهم 

عليها  وقفوا  التي  الأم��ور  بخ�سو�ص  ا�ستف�سارات  من 

ويت�سح  احلكومية.  اجلهة  اأداء  تقرير  مناق�سة  اأثناء 

طلب  يوجه  اأن  للمجل�ص  يجوز  ل  اأنه  الن�ص  هذا  من 

ح�سور امل�سوؤول مبا�سرة اإليه, واإمنا يجب اأن يتم ذلك 

بطلب يوجه اإىل رئي�ص جمل�ص الوزراء.

هذا  اأن  الذهن  اإىل  يتبادر  قد  اأن��ه  من  الرغم  وعلى 

الن�ص ي�سكل قيدًا على حرية املجل�ص يف طلب ح�سور 

طريق  عن  اإل  ذل��ك  يتم  ل  اأن��ه  باعتبار  م�سوؤول  اأي 

يثبت  الواقع  اأن  اإل  ال��وزراء,  جمل�ص  رئي�ص  ا�ستئذان 

اأن املجل�ص مل يواجه اأي م�ساعب يف هذا اخل�سو�ص, 

يحظى  الذي  الدعم  اإىل  الأول  املقام  راجع يف  وذلك 

ال�سريفني.  احل��رم��ني  خ���ادم  م��ق��ام  م��ن  املجل�ص  ب��ه 

رقم  ال�سامي  الأم���ر  ���س��دور  ذل��ك  على  �ساهد  وخ��ري 

يلزم  ال��ذي  1424/10/9ه������,  وت��اري��خ  »74894/ب« 

باطالع  املجل�ص  اإىل  يح�سرون  ال��ذي��ن  امل�����س��وؤول��ني 

اأعمال  من  جهاتهم  به  وتقوم  قامت  ما  على  املجل�ص 

املجل�ص  اأع�ساء  ا�ستف�سارات  على  مبا�سرة  والإجابة 

خالل مناق�ستهم. وقد ح�سر اإىل املجل�ص العديد من 

الوزراء وامل�سوؤولني احلكوميني الذين متت مناق�ستهم 

من قبل اأع�ساء املجل�ص.

ويجدر التنويه اإىل اأن ن�ص املادة »22« مل ي�سع حدودًا 

مل  اإنها  اإذ  احلكومي,  امل�سوؤول  مع  النقا�ص  لنطاق 

ت�ستمل على اأي قيود متعلقة بطبيعة النقا�ص الذي يتم 

حق  للم�سوؤول  لي�ص  اأنه  على  ن�سها  �سوى  امل�سوؤول  مع 

رحبًا  جم��اًل  يف�سح  اأن��ه  على  يف�سر  وه��ذا  الت�سويت. 

لأع�ساء املجل�ص يف مناق�سة امل�سوؤول وال�ستف�سار عن 

اجلهاز  اأداء  على  �سلبي  تاأثري  لها  ك��ان  التي  الأم��ور 

هذا  ومناق�سة  امل�سوؤول,  هذا  يراأ�سه  الذي  احلكومي 

امل�سوؤول عن اإجاباته.

واحلقيقة اأن املجل�ص ل ي�ستطيع اأن ي�ستفيد من احلق 

من  كو�سيلة  امل�سوؤولني,  ح�سور  طلب  يف  له  املخول 

من  متكن  اإذا  اإل  الرقابية  �سلطاته  ممار�سة  و�سائل 

مناق�سة هذا امل�سوؤول عن اإجاباته. اإل اأنه ونظرًا ل�سيق 

الوقت املخ�س�ص ملناق�سة امل�سوؤول فاإن الفر�سة ل تتاح 

اإل لعدد حمدود من اأع�ساء املجل�ص يف توجيه الأ�سئلة, 

للع�سو ل ميكنه من  الوقت املخ�س�ص  واأن �سيق  كما 

قيام  واأن  كما  اإج��اب��ات��ه.  عن  امل�سوؤول  ه��ذا  مناق�سة 

ي�ستغرق حيزًا  كلمة  باإلقاء  بداية اجلل�سة  امل�سوؤول يف 

ملناق�سته.  يخ�س�ص  اأن  يجب  الذي  الوقت  من  كبريًا 

الكلمة  ه��ذه  بتوزيع  يكتفي  اأن  ينبغي  فاإنه  وبالتايل 

مكتوبة على اأع�ساء املجل�ص.

ومن اأجل تفعيل ال�سلطة الرقابية ملجل�ص ال�سورى, فاإنه 

تقرير عن  رفع  »22« على  املادة  تن�ص  اأن  ينبغي  كان 

يتم  اأن  على  امللك,  اإىل  امل�سوؤول  مع  الذي مت  النقا�ص 

اإلقاء  خاللها  من  يتم  ب�سفافية  التقرير  هذا  اإع��داد 

اجلهاز  اأداء  تكتنف  التي  الق�سور  اأوجه  على  ال�سوء 

احلكومي الذي يراأ�سه هذا امل�سوؤول واأ�سباب ذلك.

راب���ع���اً: ط��ل��ب ت���زوي���د امل��ج��ل�����س مب���ا ل���دى الأج���ه���زة 

احلكومية من وثائق وبيانات:

احلكومية  اجلهات  من  يطلب  اأن  يف  احلق  للمجل�ص 

�سري  لت�سهيل  �سرورية  اأنها  ي��رى  وبيانات  وثائق  اأي 

من   »24« املادة  ذلك يف  على  الن�ص  وقد مت  اأعماله. 

يتم  اأن  يق�سي  املادة  ن�ص هذه  اأن  اإل  املجل�ص.  نظام 

يرفعه  طلب  طريق  عن  البيانات  هذه  على  احل�سول 

وال�سوؤال  ال��وزراء.  جمل�ص  رئي�ص  اإىل  املجل�ص  رئي�ص 

البيانات  بطبيعة  يتعلق  اإمن��ا  هنا  نف�سه  يطرح  ال��ذي 

والوثائق التي يتم طلبها من قبل املجل�ص, وهل جمرد 

ال��دور  دع��م  على  تعمل  و�سيلة  يعد  بيانات  اأي  طلب 

الرقابي للمجل�ص.

�سوء  يف  تتم  اأن  يجب  الت�ساوؤل  هذا  على  الإجابة  اإن 

يطلبه  املجل�ص مبا  تزويد  يتم من خاللها  التي  الآلية 

اأن  ت�سرتط   »24« امل��ادة  اإن  اإذ  بيانات,  اأو  وثائق  من 

يتم ذلك, كما �سبقت الإ�سارة بطلب يرفع من رئي�ص 

فاإنه  وبالتايل  ال���وزراء,  جمل�ص  رئي�ص  اإىل  املجل�ص 

بيانات  اأو  وثائق  اأي  ي�سمل ذلك  اأن  املت�سور  من غري 

يف  ذلك  ينح�سر  اأن  يتعني  واإمن��ا  املجل�ص,  يحتاجها 

احل�سول  طبيعتها  تتطلب  التي  والوثائق  البيانات 

الشورى  مجلس  ممارسة     
تقتضي  الفعالة  المالية  الرقابة 
الميزانية  مناقشة  من  تمكينه 
الختامي  والحساب  العامة 

للدولة 

   مناقشة التقارير السنوية التي 
تقدمها األجهزة الحكومية إلى 
الوسيلة  هي  الشورى  مجلس 
الوسائل  بين  من  فاعلية  األكثر 

القليلة المتوفرة للمجلس

   تعزيز الدور الرقابي لمجلس 
فعالة  أداة  يعد  الشورى 
مكافحة  في  للمساهمة 

الفساد اإلداري والمالي
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جمل�ص  رئي�ص  اإىل  بذلك  طلب  رفع  طريق  عن  عليها 

املجل�ص  ميكن  لن  ذلك  بخالف  القول  لأن  ال���وزراء. 

بيانات  من  اإليه  يحتاج  ما  على  احل�سول  �سرعة  من 

اأو وثائق.

على  املجل�ص  ح�سول  اإج����راءات  ت�سهيل  اأج��ل  وم��ن 

جمل�ص  رئي�ص  لأ���س��غ��ال  وت��الف��ًي��ا  وال��وث��ائ��ق  البيانات 

الوزراء بالطلبات املتكررة للح�سول على هذه الوثائق 

املادة »24« من نظام املجل�ص على  فاإنه ينبغي تعديل 

البيانات  تلك  على  احل�سول  من  املجل�ص  ميكن  نحو 

الأج��ه��زة  م��ن  مبا�سرة  طلبها  ط��ري��ق  ع��ن  وال��وث��ائ��ق 

اإىل  بذلك  تقدمي طلب  اإىل  ودون احلاجة  احلكومية, 

رئي�ص جمل�ص الوزراء.

اأن ي�ستند اإىل  اأخرى فاإنه ميكن للمجل�ص  ومن ناحية 

هذه املادة للح�سول على البيانات والوثائق التي ت�سكل 

مثل  الرقابي.  ل��دوره  املجل�ص  ملمار�سة  كبرية  اأهمية 

الأجهزة  لبع�ص  اخلتامية  احل�سابات  على  ح�سوله 

من  ودرا�ستها  عليها  الط��الع  يعترب  التي  احلكومية 

قبل اللجنة املخت�سة ذا اأثر كبري يف متكن املجل�ص من 

تقييم اأدائها بطريقة مو�سوعية ومهنية.

خ��ام�����ش��اً: ت��ل��ق��ي امل��ج��ل�����س ل��ل��ع��رائ�����س امل��ق��دم��ة من 

املواطنني:

تو�سيع دائرة  اإىل  الدول  الكثري من  هناك اجتاه لدى 

متار�سها  التي  الرقابة  عمليات  يف  ال�سعبية  امل�ساركة 

�سكاوى  تلقي  خ��الل  م��ن  لي�ص  الت�سريعية  املجال�ص 

تهم  التي  وال�سوؤون  الق�سايا  يف  املواطنني  وعرائ�ص 

ميتلك  تنظيمي  اإطار  تبني  خالل  من  واإمنا  املجتمع, 

�سلطة الرقابة وطلب التحقيق واملحا�سبة يف الق�سايا 

املحالة اإليه »3«.

يتطرق  مل  نظامه  ف��اإن  ال�����س��ورى,  ملجل�ص  وبالن�سبة 

وعلى  امل��واط��ن��ني.  م��ن  ت��رد  ال��ت��ي  العرائ�ص  ملو�سوع 

الرغم من ذلك فاإن املجل�ص قد �ساير ما يجري عليه 

العمل يف برملانات كثري من الدول, من تلقي عرائ�ص 

املو�سوع  بهذا  املجل�ص  اهتمام  يوؤكد  ومما  املواطنني. 

اأنه مت تكوين جلنة متخ�س�سة ت�سمى »جلنة العرائ�ص 

وحقوق الإن�سان« وتتم اإحالة العرائ�ص التي ت�سل اإىل 

املجل�ص من املواطنني اإىل هذه اللجنة, ثم تقوم اللجنة 

املتخ�س�سة  اللجان  اإىل  العرائ�ص  بع�ص هذه  باإحالة 

فاإذا  حيالها.  اإج��راء  من  ت��راه  ما  واتخاذ  لدرا�ستها 

اآراء  من  العري�سة  تت�سمنه  ما  اأهمية  اللجنة  راأت 

به  تق�سي  ملا  وفقًا  تتبناها,  اأن  لها  ف��اإن  واق��رتاح��ات 

املادة »23« من نظام املجل�ص.

وعلى الرغم من اأن نظام املجل�ص, كما ذكرنا �سابًقا, 

يحمد  اأنه  اإل  العرائ�ص,  مو�سوع  بالتنظيم  يتناول  مل 

هذا  اأن  �سك  ول  املو�سوع.  بهذا  اهتمامه  للمجل�ص 

امل��ادة  عليه  اأك���دت  م��ا  م��ع  متما�سيًا  ي��اأت��ي  الهتمام 

على  تن�ص  التي  للحكم  الأ�سا�سي  النظام  من   »43«

لكل  مفتوحان  العهد  ويل  وجمل�ص  امللك  »جمل�ص  اأن 

كل  حق  وم��ن  تظلم.  اأو  �سكوى  له  من  ولكل  مواطن, 

من  له  يعر�ص  فيما  العامة  ال�سلطات  خماطبة  ف��رد 

ال�سوؤون«.

ال�سلطات  اأح���د  يعد  ال�����س��ورى  جمل�ص  اأن  وباعتبار 

املن�سو�ص عليها يف املادة »44« من النظام الأ�سا�سي 

للحكم, فاإنه يدخل يف م�سمون ن�ص املادة »43« امل�سار 

اإليها. اإل اأنه يجب األ يفهم من ذلك ان�سراف املجل�ص 

اإذ  فردية,  بق�سايا  تتعلق  التي  العرائ�ص  اإىل معاجلة 

قبل  التعامل معها من  يتم  اأن  الق�سايا يجب  اإن هذه 

اهتمام  لأن  املخت�سة  والق�سائية  الإداري���ة  اجلهات 

املجل�ص يجب اأن ين�سب على ق�سايا ال�ساأن العام التي 

تهم املجتمع.

هامة  ات�سال  و�سيلة  متثل  العرائ�ص  اأن  وباعتبار 

يجب  التي  الرقابة  اآليات  اإح��دى  وتعد  املجتمع,  مع 

تنظيم  يتم  اأن  يجب  ف��اإن��ه  وتفعيلها,  بها  الهتمام 

مو�سوع العرائ�ص يف نظام املجل�ص, بحيث يتم حتديد 

اإليه,  الإجراء الواجب اتباعه حيال العرائ�ص املحالة 

اإذ اإن العمل جرى يف برملانات كثري من الدول على اأن 

اإي�ساحات  تقدمي  املخت�ص  الوزير  الربملان من  يطلب 

بخ�سو�ص العرائ�ص, ويتم حتديد اإطار زمني يجب اأن 

اإىل الربملان »4«,  الإي�ساحات  يتم خالله تقدمي هذه 

لذا فاإنه ينبغي تفعيل الدور الذي ميار�سه املجل�ص يف 

تعامله مع العرائ�ص املحالة اإليه, باتباع الأ�سلوب الذي 

تنتهجه برملانات العديد من الدول حيال هذا املو�سوع.

    للمجلس الحق في أن يطلب 
أي  الحكومية  الجهات  من 
ضرورية  أنها  يرى  وبيانات  وثائق 

لتسهيل سير أعماله

يطلب  الدول  من  كثير  في     
المختص  الوزير  من  البرلمان 
بخصوص  إيضاحات  تقديم 

العرائض التي ترد للبرلمان

الهوام�ش:

 ,12 �ص  �سابق,  مرجع  برملانية:  درا���س��ات   -1  

ويجدر التنويه اإىل اأن بع�ص املجال�ص الت�سريعية 

يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية تتمتع 

ب�سلطة مراقبة واإقرار احل�ساب اخلتامي للدولة, 

كما  والكويت.  للبحرين  بالن�سبة  ال�ساأن  هو  كما 

الإمارات  دولة  يف  الحتادي  الوطني  املجل�ص  اأن 

م�سروع  مناق�سة  بحق  يتمتع  املتحدة  العربية 

واحل�سابات  للدولة  اخلتامي  احل�ساب  ق��ان��ون 

اخلتامية للوزارات, واإبداء املالحظات عليها. يف 

العام  املال  اأخرى مهمة مراقبة  ت�سند دول  حني 

لهذا  اأن�سئت  التي  قطر  مثل  م�ستقل  جهاز  اإىل 

يتبع  م�ستقل  كجهاز  املحا�سبة,  دي��وان  الغر�ص 

الأجهزة  جميع  ح�سابات  مراقبة  ويخول  لالأمري 

احلكومية. ويف عمان اأ�سندت اإىل الأمانة العامة 

للرقابة املالية للدولة بديوان البالط ال�سلطاين, 

مهمة فح�ص احل�ساب اخلتامي الذي تعده وزارة 

جمل�ص  دول  يف  ال�سيا�سي  التطور  انظر  املالية. 

التعاون اخلليجي, �ص 71-70. 

2- انتقد عدد من اأع�ساء جمل�ص ال�سورى الدور 

الرقابي الذي ميار�سه جمل�ص ال�سورى ودعوا اإىل 

انظر  للمجل�ص,  الرقابي  ال��دور  تعزيز  �سرورة 

و�ص   126-1232 �ص  �سابق,  مرجع  ال�سيباين, 

.231-230

التي  الرقابة  يف  امل�ستخدمة  الو�سائل  ومن   -3

متار�سها ال�سلطة الت�سريعية على اأعمال ال�سلطة 

الربملاين  �سمان  الأم��ب��ود  ي�سمى  م��ا  التنفيذية 

parllamentary ombudsman, والأميود 
 اأو مفو�سًا, وهو 

ٍ
�سمان كلمة �سويدية تعني حمام

جهاز يتلقى ال�سكاوى والعرائ�ص ويتحرى عنها. 

املفو�ص  مبثابة  فهو  التطبيقية  الناحية  وم��ن 

ال�سعبي الذي يقدم تقريرًا للربملان عن ال�سكاوى 

التي ير�سلها له الأفراد, ويحق له كتابة التقارير 

اإ���س��دار  �سلطة  ل��ه  ت��ك��ون  اأن  دون  والتو�سيات 

ال�سيا�سي يف دول جمل�ص  الأوام��ر. انظر التطور 

التعاون اخلليجي, مرجع �سابق, �ص 81.

الإي�ساحات  ه��ذه  تقدمي  يجب  الكويت  يف   -4

الإم��ارات  ويف  اأ�سبوعني.  تتجاوز  ل  م��دة  خ��الل 

املجل�ص  اإىل  الإي�����س��اح��ات  ه���ذه  ت��ق��دمي  ي��ج��ب 

من  اأ�سابيع  ثالثة  تتجاوز  ل  مدة  خالل  الوطني 

دول  يف  ال�سيا�سي  التطور  انظر  الإحالة.  تاريخ 
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املجل�ص  ع�سوية  من  جماعيًا  ا�ستقالتهم  امل�سري  ال�سورى  مبجل�ص  امل��دين  التيار  ن��واب  اأعلن 

وانحيازهم لالإرادة ال�سعبية, وتال قرار ال�ستقالة النائبة نادية هرني يف موؤمتر �سحايف بنقابة 

ال�سحافيني, ت�سامنًا مع حملة مترد و�سباب الثورة .

وناجي  اأ�سامة  ود.حممد  ف��وزي  ود.�سامح  عزمي  ونبيل  هرني  نادية  هم:  امل�ستقيلون  والنواب 

ال�سهابي ود.منى مكرم عبيد وجميل حليم.

واأو�سحت نادية هرني »اأن نواب التيار املدين �ساركوا يف جمل�ص ال�سورى مبعار�سة حقيقية, ومل 

يكونوا جمرد اأ�سماء داخل املجل�ص, واأنهم كانوا ال�سوت املعرب عن اإرادة ال�سعب, وعار�سوا ب�سدة 

معظم القوانني التي تتعار�ص مع مبادئ الثورة والقانون والد�ستور, لكن راأى نواب التيار املدين اأن 

انحيازهم لبد اأن يكون لل�سعب يف هذه اللحظة .

واأ�سافت: ولعل ال�سعب امل�سري قد راأى النائب عبدالرحمن هريدي وهو يرتدي و�ساح مطلوب 

رئي�ص داخل املجل�ص, منذ اأيام حيث كان هذا بداية للموقف املوحد الذي اتخذه نواب التيار املدين  

ومن جانبه, اأعلن اأمين هيبة, ع�سو جمل�ص ال�سورى عن حزب غد الثورة, ا�ستقالته من جمل�ص 

ال�سورى, وقال هيبة على �سفحته اخلا�سة على موقع التوا�سل الجتماعي تويرت, اإنه ا�ستقال مع 

نواب التيار املدين من جمل�ص ال�سوري ب�سبب انحيازهم الكامل لل�سعب يف يوم ثورته. واأكد هيبة 

اأن قوة امل�سريني يف ثورتهم ال�سلمية.

ا�ستقالة جماعية لنواب التيار املدين من جمل�ض ال�سورى امل�سري

قالت جمموعة من اأع�ساء جمل�ص العموم الربيطاين وجمل�ص اللوردات اإن قواعد الهجرة اجلديدة 

لالأفراد من خارج الحتاد الأوروبي »ت�ستت العائالت الربيطانية«.

واأ�سافت املجموعة التي تبحث تلك القواعد اأن اآلف الربيطانيني مل يعودوا قادرين على اإح�سار 

بعد   ,2012 يوليو/متوز  منذ  بريطانيا  اإىل  الأوروب��ي  الحت��اد  دول  خ��ارج  يقيمون  ممن  ذويهم 

ا�سرتاط حد اأدنى للدخل ال�سنوي للمقيمني يف بريطانيا ممن يرغبون يف مل �سمل اأ�سرهم.

عن  ف�سلوا  اأي�سا  اأطفال  هناك  اإن  املو�سوع  لبحث  برملانية  جلنة  ت�سكل  التي  املجموعة  وقالت 

اآبائهم.

اإىل  تهدف  اجلديدة  القواعد  اإن  قائلة  النتقادات  على  فردت  الربيطانية  الداخلية  وزارة  اأما 

تخفيف عبء الهجرة عن دافعي ال�سرائب.

وتق�سي القواعد - التي بداأ �سريان مفعولها قبل عام - باأن على اأي مواطن بريطاين يرغب يف 

دخله  اأن  يثبت  اأن  الأوروب��ي,  الحتاد  دول  خارج  يقيمون  ممن  زوجته,  اأو  لزوجه,  تاأ�سرية  منح 

ال�سنوي ل يقل عن 18.600 جنيه ا�سرتليني يف العام.

ويرتفع ذلك احلد اإىل 22.400 جنيه ا�سرتليني �سنويا اإذا رغب يف رعاية طفل, على اأن يزداد 

احلد مبلغ 2.400 جنيه لكل طفل بعد ذلك.

اأع�ساء من جميع الأحزاب,  وقد بحثت املجموعة الربملانية امل�سماة »جمموعة الهجرة«, وت�سم 

من  حالة   175 من  اأكرث  ال�سنوي,  للدخل  الأدنى  احلد  ل�سرط  مراجعة حمايدة  باإعادة  وتطالب 

الأ�سر التي ت�سررت ب�سبب القواعد اجلديدة.

جلنة برملانية بريطانية ت�سف قواعد تاأ�سريات الهجرة اجلديدة باأنها »ت�ستت االأ�سر«
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الالجوؤون ال�سوريون يف االأردن بني برملانات العامل.. حائرون!! 

اأقر جمل�ص الوزراء الكويتي, مر�سومًا بالدعوة اإىل انتخابات ت�سريعية جديدة يف 25 متوز/يوليو احلايل بعد 

اأن األغت املحكمة الد�ستورية النتخابات الأخرية مبقية على التعديل الذي اأدخله اأمري الكويت ال�سيخ �سباح 

الأحمد ال�سباح على قانون النتخابات.

وافق على م�سروع  الوزراء  اإن »جمل�ص  ال�سباح  العبد اهلل  ال�سيخ حممد  الوزراء  �سوؤون جمل�ص  وزير  وقال 

مر�سوم بدعوة الناخبني لنتخاب اأع�ساء جمل�ص الأمة يوم اخلمي�ص املوافق 25 متوز/يوليو 2013«.

وكانت املحكمة الد�ستورية قد ق�ست باإبطال جمل�ص الأمة احلايل, ورف�ص الطعن يف مر�سوم اأمريي يغرّي 

النظام النتخابي, واأبقت على منح الناخب �سوتًا واحدًا يف النتخابات, بعد احتجاج قوى املعار�سة على 

تخفي�ص العدد من اأربعة اأ�سوات اإىل �سوت واحد.

وقد  ذلك.  على  احتجاجًا  القادم,  الأمة  جمل�ص  انتخابات  مقاطعة  الكويت  يف  املعار�سة  الأغلبية  واأعلنت 

قررت الأغلبية بعد اجتماعها يف منزل النائب ال�سابق اأحمد ال�سعدون وبح�سور 23 نائبًا مقاطعة النتخاب, 

الأ�سبق  الأمة  جمل�ص  رئي�ص  اعتربه  والذي  الد�ستورية,  املحكمة  لقرار  املنحل  املجل�ص  اأع�ساء  امتثل  فيما 

النائب علي الرا�سد قرارًا تاريخيًا يجب احرتامه.

الكويت تدعو الإنتخابات برملانية نهاية ال�سهر احلايل

بات قرار جمل�ص النواب اللبناين التمديد لنف�سه للمرة الرابعة على التوايل نافذًا ب�سب عدم اجتماع املجل�ص 

الد�ستوري اللبناين )هيئة ق�سائية عليا تنظر يف ق�سايا د�ستورية كربى(, للبحث يف الطعنني املقدمني �سد 

التمديد للمجل�ص النيابي )الربملان( لعدم اكتمال الن�ساب بعد تغّيب ثالثة ق�ساة من اأع�ساء املجل�ص.

وكان جمل�ص النواب قد اأقّر باأغلبية نوابه التمديد لنف�سه نهاية ال�سهر املا�سي ملدة 17 �سهًرا, تنتهي يف 20 

نوفمرب 2014, وذلك بعد اأن ف�سلت جميع الأطراف ال�سيا�سية يف الو�سول اإىل قانون انتخاب جديد ولعتبار 

النواب اأن الظروف الأمنية »غري م�ستقرة وت�ستدعي التمديد«.

الوطني احلر«, الذي يقوده مي�سيل  و«التيار  اللبناين مي�سيل �سليمان  الرئي�ص  التمديد, تقّدم  اإقرار  وعقب 

عون, بطعنني على قرار التمديد اأمام املجل�ص الد�ستوري, الذي تن�ص لئحته على اأنه يف حال عدم اإ�سدار 

قرار بعدم د�ستورية القانون املطعون عليه خالل اأربع جل�سات فاإن القرار ي�سبح �سارًيا, كما تن�ص على اأنه 

لبد من ح�سور اأع�سائه الع�سرة للبت يف اأي طعن. لأن املهلة قد انتهت ومل يتخذ املجل�ص قراًرا حول الطعن 

املقدم لعدم اكتمال الن�ساب.

الف�سل ال�سيا�سي وراء متديد الربملان اللبناين لنف�سه  17 �سهًرا.

»اآندر�ص  اإىل رئي�ص الحتاد  اإ�سافة  اأع�ساء بالحتاد   7 اأن بعثة  مكونة من  اأعلن الحتاد الربملاين الدويل 

جون�سون »توجهت اإىل الأردن ملتابعة حال الالجئني ال�سوريني �سمن املجتمع الأردين.

تاأتي البعثة علي خلفية القرار الذي مت اعتماده يف جمعية الحتاد الربملاين الدويل . واأكد الحتاد الدويل 

امل�ساعدة من خالل حكوماتها  اأجل  العمل من  اإىل  العامل  برملانات  تعبئة  اإىل  �سوف تهدف  البعثة  تلك  اأن 

لدعم عمليات التمويل الإن�سانية لالجئني ال�سوريني يف الردن. يف حني اأدان الربملان العربي املمار�سات غري 

اإن�سانية والعنف املفرط �سد اأبناء ال�سعب ال�سوري من خالل ا�ستخدام الأ�سلحة املدمرة واملحرمة دوليًا من 

اأي جهة كانت. وطالب بالوقف الفوري لإراقة الدماء والتدمري والتهجري املمنهج لأبناء ال�سعب ال�سوري , 

مو�سحًا اأن الربملان يراقب تداعيات الأو�ساع الإن�سانية على ال�سعب ال�سوري. وجدد دعوته للدول الأع�ساء 

لالجئني  الإن�ساين  الدعم  وتوفري  ال�سوري  لل�سعب  وامل�ساعدة  العون  يد  مد  اإىل  الأخرى  ال�سديقة  والدول 

والفارين من اأتون احلرب وبذل املزيد من اجلهود ال�سيا�سية حللحلة هذه الأزمة واإيقاف نزيف الدم.
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 اأعلنت احلكومة الهندية اأنها تدر�ص عقد جل�سة برملانية خا�سة لتمرير ت�سريع تاريخي ين�ص على تقدمي 

جاهز  القانون  م�سروع  اإن  ت�سيدامبارام  بالنيابان  املالية  وزير  وقال  ال�سكان.  عدد  لثلثي  غذائية  اإعانات 

ل�سمان  املعار�سة  اأحزاب  مع  �ستتوا�سل  احلكومة  اأن  اإىل  م�سريا  وقت ممكن,  باأ�سرع  اإىل متريره  ونتطلع 

دعمهم. وكان حزب املوؤمتر احلاكم قد قدم م�سروع القانون اإىل الربملان يف وقت �سابق من العام اجلاري اإل 

اأن وزراء �سرحوا باأنه لن يكون من املمكن مناق�سته ب�سبب »العراقيل« التي ت�سعها املعار�سة. وين�ص م�سروع 

القانون على توفري خم�سة كيلوجرامات من احلبوب لنحو 67% من مواطني الدولة البالغ عددهم 2ر1 مليار 

ن�سمة. ووفقا للتقديرات فاإن نحو 800 األف ن�سمة �ست�ستفيد من القانون الذي من املتوقع اأن تبلغ تكلفته 3ر1 

تريليون روبية )24 مليار دولر(. وين�ص امل�سروع على توفري كيلوجرام واحد من الأرز ب�سعر ثالث روبيات 

وكيلوجرام من القمح ب�سعر روبيتني.

الهند تدر�ض عقد جل�سة برملانية خا�سة حول م�سروع قانون االأمن الغذائي .

ك�سفت اللجنة القانونية النيابية عن التوجه لجراء تعديالت على قانون النتخابات الربملانية املقبلة للو�سول 

اىل قانون ُيالئم املرحلة احلالية, بعد درا�سة جميع املقرتحات التي �ستتقدم بها الكتل يف جمل�ص النواب.

وقد حذر التحالف الكرد�ستاين اطرافًا مل ُي�سمها من عرقلة عملية النتخابات يف الأنبار ونينوى. وقال ع�سو 

التعديالت على  بع�ص  باجراء  �ستقوم  »اللجنة  اإن  ت�سريح �سحفي:  ال�سعدون يف  القانونية حم�سن  اللجنة 

للو�سول اىل  ال�سيا�سية  الكتل  �ستقدم من  التي  املقرتحات  و�ستدر�ص جميع  النواب,  انتخاب جمل�ص  قانون 

قانون يكون مالئما للمرحلة احلالية«. وا�ساف اأن »هذا القانون من القوانني املهمة و�ستكون هناك خالفات 

ال�سيا�سية على ال�سيغة  كبرية عليه بني الكتل يف جمل�ص النواب«, م�سريًا اىل »اعرتا�ص الكثري من الكتل 

القانونية احلالية للقانون )�سانت ليغو(, التي مت اتباعها يف انتخابات جمال�ص املحافظات التي جرت يف 

ني�سان املا�سي«.

)�سانت ليغو( ُيثري الُذعر يف االإنتخابات الربملانية العراقية.

 انتف�ست املعار�سة املاليزية يف العا�سمة كوالملبور �سد الئتالف احلاكم بزعامة رئي�ص الوزراء جنيب عبد 

الرزاق. وقد طالب املتظاهرون با�ستقالة كبار امل�سوؤولني يف جلنة النتخابات التي و�سفوها باملتحيزة لئتالف 

ب�133  ل�ساحله  الت�سريعية  النتخابات  نتيجة  وبالتايل ح�سم  الرزاق,  عبد  بقيادة  الوطنية احلاكم  اجلبهة 

مقعًدا بالربملان من اأ�سل 220 مقعدًا, يف املقابل اأحرز التحالف ال�سعبي املعار�ص - املكون من ثالثة اأحزاب 

على 89 مقعًدا. وكان زعيم التحالف ال�سعبي املعار�ص - والذي ي�سم احلزب الإ�سالمي »اأنور اإبراهيم« - قد 

النتخابات  تقدم جلنة  ما مل  بالهزمية«  يعرتف  ولن  املزورة  النتخابات  »بنتائج  يقبل  لن  اأنه  اآنذاك  اأعلن 

تف�سريات مقبولة لعمليات التزوير والتجاوزات التي حدثت اأثناء �سري عمليات الت�سويت, على حد قوله.

قال رئي�ص الوزراء التون�سي علي العري�ص يف كلمة األقاها يف اجلل�سة الفتتاحية ملنتدى الدوحة وموؤمتر اإثراء 

امل�ستقبل, الذي عقد يف العا�سمة القطرية اأن تون�ص »ت�سري يف الوجهة ال�سليمة وت�سق طريقها بعزم, رغم 

ال�سعوبات والتحديات«, م�سرًيا اإىل اأن م�سار النتقال الدميقراطي يف تون�ص ي�سري بخطى ثابتة.

ولفت اإىل اأن املجل�ص الوطني التاأ�سي�سي, القائم باأعمال الربملان موؤقتا, انتهى من �سياغة م�سودة الد�ستور, 

معلًنا عن ت�سديق املجل�ص التاأ�سي�سي على القانون املنظم للهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات, والتي �ستتوىل 

الإعداد والإ�سراف على النتخابات الت�سريعية والرئا�سية قبل نوفمرب 2013, م�سيفا اأن املجل�ص: » ي�ستعد 

لإعداد القانون النتخابي, الذي �ستجرى وفقه النتخابات املقبلة, اأواخر هذه ال�سنة«.

العري�ض:اإجراء اإنتخابات ت�سريعية ورئا�سية يف تون�ض نهاية العام اجلاري.

املعار�سة املاليزية تنتف�ض �سد نتائج االإنتخابات الربملانية

  المرصد
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من الذاكرة

منذ اأكرث من 80 عاًما 

جمل�ض ال�سورى يقر نظاًما ينظم متلك االأجانب للعقار يف احلجاز

اطلع جمل�ص ال�سورى على املعاملة املرفوقة ال��واردة من 

1352/5/16هــــ  يف   3294 برقم  الفخيم  النيابة  مقام 

26 يف  رقم  ال�سيا�سية  ال�سعبة  كتاب  ما جاء يف  ملطالعة 

بهذا,  امل�سفوعة  املعاملة  ب��اأوراق  املرفق  1352/5/6ه���� 

الأمر  مقت�سى  واإنفاذ  للعقار  الأجانب  بتملك  واخلا�سة 

العايل ال�سادر يف ذلك ورفع ما يقرره باأول فر�سة: ولدى 

اإمعان النظر يف كتاب ال�سعبة ال�سيا�سية املنوه عنه اأعاله 

ظهر اأنه ينح�سر فيما ياأتي:

1- بيان ما احتوت عليه املعاملة املرفقة واأن املهم فيها 

النظام الذي و�سعه جمل�ص ال�سورى ب�ساأن متلك الأجانب. 

بتاريخ  ال�����س��ورى  جمل�ص  م��ن  ق����راٌر  ل��ذل��ك  ُو���س��ع  فقد 

1352/3/25ه��� ورقم 492 وعر�ص ذلك على اخلارجية 

والتي اأفادت :”نوافق على قرار جمل�ص ال�سورى مع اإ�سافة 

مالحظة ب�سيطة”, وُقدم تقريٌر اآخر فيه اعرتا�ص على 

ال�سماح بالتملك لالأجنبي مع ا�سرتاط الوقفية: وقال اإن 

على  الأربعة  املذاهب  اتفقت  بال�سرط  املعلق  البيع  هذا 

بطالنه وطلب اأن مينع متلك الأجانب بتاتًا.

2- اقرتاح ال�سيخ يو�سف يا�سني و�سع قاعدة عامة �ساملة 

للعمل ويقرتح اأن يكون النظام كما ياأتي: 

)1( مراعاة لالأحكام ال�سرعية وجريًا على الطرق التي 

جرت عليها احلكومات ال�سابقة يف احلجاز فاإنه ل يجوز 

لالأجنبي اأن يتملك باحلجاز.

العثمانية يف  الدولة  يكن من رعايا  اأجنبي مل   )2( كل 

ال�سابق ومتلك ملًكا يف احلجاز وكان متلكه ذلك خمالفًا 

لالأنظمة العثمانية يف ذلك الزمان فاإن املُلك الذي حتت 

يديه ينبغي ت�سفيته, ويخري وا�سع اليد عليه ببيعه اأو وقفه 

ٍر ل ينقطع. يف �سبيل بِ

 )3( كل من كان من رعايا الدولة العثمانية يوم متلك 

مبوجب  العامة  احل��رب  بعد  �سار  ثم  احلجاز  يف  ُملكًا 

التق�سيمات ال�سيا�سية من رعايا دولة اأجنبية, فاإن اأمالكه 

تعترب اأمالًكا اأمريية يحق لوا�سع اليد عليها اأن يت�سرف 

بها ت�سرف امل�ستقل للحا�سل فقط. واإذا اأراد اإفراغها ل 

يحق له اإفراغها لغري املواطنني وبعد وفاة هوؤلء املالكني, 

فاإن كان وارثوهم من رعايا احلكومة العربية ال�سعودية 

احلكومة  رعايا  غري  من  كانوا  واإن  لهم,  الإف��راغ  جرى 

ال�سعودية جرى ت�سفية ذلك امللك وبيعه كما ُتباع الأموال 

ٍر ل ينقطع. املنقولة, اأو اأن يوقف ذلك يف �سبيل بِ

 )4( اإذا اأراد اأحد من الأجانب اأن ي�سرتي ملكًا بق�سد 

ٍر ل ينقطع اأو ا�ستحداث ُملك بق�سد وقفه  وقفه يف �سبيل بِ

فيباح له ذلك.

5- واإن جاللة امللك املعظم اأيده اهلل تعاىل قد اأمر باإحالة 

لإب��داء  واخلارجية  ال�سورى  جمل�ص  على  الق��رتاح  ه��ذا 

راأيهم يف ذلك ب�سورة نهائية وعر�ص ذلك على جمل�ص 

الوكالء ثم رفعه جلاللته ليحوز ت�سديقه العايل.

ومبراجعة قيودات املجل�ص ظهر لدى املجل�ص ما ياأتي:

1- اأن املجل�ص قد اأ�سدر عدة ق��رارات يف هذا املو�سوع 

بتملك  لالأجنبي  ال�سماح  عدم  على  ت�سافرت  قد  وكلها 

العقار.

2-  اإن املجل�ص مل ي�سمح قط لالأجنبي بالتملك مع ا�سرتاط 

الوقفية كما جاء يف العرتا�ص املنوه عنه اأعل, وقد و�سع 

املجل�ص يف قراره املرفوع للمقام العايل بعدد 204 وتاريخ 

1351/7/1ه� وهذا ن�ص املادة الأوىل والثانية منه )1( 

املجل�ص  اأن  من  اخلارجية  وزارة  مذكرة  يف  ورد  ما  اإن 

اأجاز التملك لالأجنبي بق�سد وقفه – هكذا – مل يطابق 

ق��راره  يف  املجل�ص  عليها  اعتمد  التي  احلقيقة  مفهوم 

مو�سوع البحث باعتبار اأن املجل�ص مل يجز لالأجنبي يومًا 

حق التملك يف البالد بل كان مبداأ املنع منه بقرار مو�سح 

ال�سنية  الإرادة  العايل يف حينه, ويف  امللوكي  بالت�سديق 

القا�سية باأخذ راأي اخلارجية يف القرار امللحق به ما يجلي 

به ذلك اإجالًء وا�سح. كما اأنه لي�ص ثمة يف اإباحته جواز 

الوقفية على الطريقة التي و�سعها القرار املذكور ما يفهم 

منه اإجازة حق التملك لالأجنبي اأ�ساًل. ومع اأن الطريقة 

املر�سومة لذلك كانت على مبداأ اأن الوقف فرع من امللك 

ول ت�سح الوقفية اإل بعد �سحة امللكية وثبوتها, فقد احُتفظ 

فيها مبنتهى ما ميكن اأن يتخذ يف حتقيق الغاية املرجوة 

�سرًعا و�سيا�سة واإدارة. )2( من ت�سفح البند الثاين من 

القرار املذيل بنظام الوقفية وامل�ستمل على العري�سة التي 

ومقابلة  للحكومة,  بتقدميها  الوقفية  يف  الراغب  يكلف 

ذلك بن�ص امللحوظة املوجهة على املجل�ص؛ يت�سح جليًا اأن 

ظها بناها على اأ�سا�ص اعتبار الوقفية �سرط يف البيع  ُمالحِ

على حني اأن املجل�ص قد اعترب وجودها وتكليف امل�سرتي 

يف الإف�ساح قبيل العرتاف ر�سميًا بانتقال امللكية اإليه, 

اإقرارًا ي�سجل عليه وُموؤاخٌذ به �سرًعا على قاعدة اأن املرء 

موؤاخذ باإقراره, وكفى بذلك فارقًا, عليه مدار الفتوى يف 

امل�سرتي بطوعه  بدر من  اأنه مما  بدليل  املذاهب  جميع 

واختياره واإنه اإقرار نافذ على �ساحبه ل مبثابة اأنه �سرٌط 

منوذج  يف  متحي�ص  نظرة  واأن  عليه,  البائع  ا�سرتطه 

العري�سة املكلف طالب الوقفية بتقدميها يج�سم يف الأعني 

مبلغ حر�ص املجل�ص يوم ذاك يف تثبيت هذه النقاط على 

اأ�سا�ص ل يتغاير مع ال�سرع وغري م�ستوجب لنتقاد حالة 

يف  ال�ستفادة  من  املرجوة  الأمنية  بتحقيق  كفياًل  كونه 

العمل اخل��ريي �سمنيًا يف  ه��وؤلء على هذا  ت�سجيع مثل 

الوقت نف�سه بتاأمني النظرة ال�سرعية والإدارية وال�سيا�سية 

يف اآن واحد على حني اأن املادة الرابعة من املواد املقرتحة 

املدرجة يف كتاب ال�سعبة ال�سيا�سية قد اأباحت لالأجنبي 

وهذا  ينقطع  ل  ��ٍر  بِ �سبيل  يف  وقفه  بق�سد  ملكيًا  �سراء 

ن�سها: “اإذا اأراد اأحد من الأجانب اأن ي�سرتي ملكًا بق�سد 

ٍر ل ينقطع اأو ا�ستحداث ملك بق�سد وقفه  وقفه يف �سبيل بِ

فيباح له ذلك”.

ومبقابلة هذه املادة بالبندين املقررين من قبل املجل�ص 

حتفظًا  اأ���س��د  ك��ان  املجل�ص  اأن  يظهر  اأع���اله  املحررين 

وحر�سًا يف هذا ال�سدد.

3- اإن العقارات التي توؤول وراثًة اإىل غري التابعني حلكومة 

�ساحب اجلاللة امللك املعظم والعقارات التي هي ملك 

لأ�سخا�ص من العثمانيني اأ�سبحوا اأجانب عن هذه البالد, 

لتغري احلاكمية قد اتخذ يف �ساأنها املجل�ص ق��رارًا بعدد 

214 وتاريخ 1351/11/14ه�, وهذا ن�ص املواد املدرجة 

فيه )1( اأن من اأ�سبحوا من العثمانيني اأجانب عن هذه 

ويكلفون  البالد  ولهم عقار يف  لتغيري احلاكمية,  البالد 

اأو وقف ملكهم يف البالد من عقار وفق مقت�سيات  ببيع 

اإىل  وراث��ة  ت��وؤول  التي  العقارات  النظام. )2( كافة  هذا 

غري التابعني حلكومة جاللة امللك املعظم يكلف �ساحبها 

ببيعها اإىل مواطن ح�سب الأ�سول اأو باتباع الطريقة التي 

�سنت ملن يريد التملك يف احلجاز مبقت�سى نظام الوقفية 

هذا  من  تكون  التي  العقارات   )3( عاليه.  اإليه  امل�سار 

القبيل واملبحوث عنها يف املادة الأوىل مينع اأ�ساحبها من 

الت�سرف فيها اإىل ما بعد اإجراء املعاملة املن�سو�ص عليها 

يف النظام املذكور.

4- بالنظر اإىل اأنه مل يوجد �سمن الأوراق املرفقة القرار 

الذي اتخذه املجل�ص بعدد 103 وتاريخ 27 جمادى الآخرة 

1351ه� ورفعه للمقام العايل بعدد 204 يف 1351/7/1ه�, 

ق�سده  ما  تف�سيل  �سمل  قد  امل��ذك��ور  ال��ق��رار  اإن  وحيث 

املجل�ص �سورة منه  اأخرج  املو�سوع فقد  املجل�ص يف هذا 

وهي طي هذا القرار, كما اأنه ا�ستخرج �سورة من قرار 

والآخ��ر  1351/11/14ه����  214 يف  املتخذ بعدد  املجل�ص 

املتخذ بعدد 133 يف 1352/6/11ه� وهما طي هذا اأي�سًا.

5- يت�سح من كل ما ُذكر اأعاله اأن املواد املقرتحة املدرجة 

املجل�ص  قرره  ما  �سملها  قد  ال�سيا�سية  ال�سعبة  كتاب  يف 

�سابقًا يف املو�سوع, والراأي الأعلى لوليه.

اإدارة يف  تاأ�سي�ص جمل�ص  باملجل�ص تقرتح  الأنظمة  جلنة 

الطائف 

الداخلية  وزارة  اق����رتاح  على  ال�����س��ورى  جمل�ص  اط��ل��ع 

يف   812 برقم  الفخيم  النيابة  مقام  اإىل  منها  املرفوع 

1352/6/15ه� والوارد اإىل املجل�ص من لدن املقام امل�سار 

اأن  ال�سهر,  نف�ص  من   18 يف   20291/3929 برقم  اإليه 

اإمارة الطائف مل يكن لديها جمل�ص اإداري كاأمثالها من 

الإدارات للنظر يف الأعمال املخت�سة به, ولذلك تقرتح 

لت�سكيل  الالزمني  الأع�ساء  انتخاب  املنوه عنها  ال��وزارة 

املجل�ص املذكور. اأ.ه�. وبعد البحث واملناق�سة فيما تقدم 
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من الذاكرة

بن  ماجد  حممد  بن  كامل  حممد  ال�سيخ  ولد 

1318هــــ - 1372ه���� مبكة  �سالح ك��ردي ع��ام 

مكة  علماء  اأي���دي  على  العلم  وتلقى  املكرمة 

وحفظ  احل��رام,  ع�سره بامل�سجد  يف  املكرمة 

والدرا�سة  بالعلم  �سغوفًا  وكان  الكرمي  القراأن 

منذ نعومة اأظفاره.

املكرمة, وح�سل  الفالح مبكة  اإلتحق مبدر�سة 

علي �سهادتها العالية. كما كان �سغوفًا بالقراءة 

واملخطوطة.  املطبوعة  الكتب  يقتني  ف��ك��ان 

املعرفة  التزود من  ال�سادقة يف  فكانت رغبته 

العظيمه  املجموعة  هياأته جلمع هذه  التي  هي 

العظيمه  مكتبته  اإىل  �سمها  التي  الكتب  من 

خ��ا���س��ة مب��ا حت��وي��ه م��ن جم��م��وع��ات قيمة يف 

الفقه  وك��ت��ب  النبوية  والأح���ادي���ث  التفا�سري 

والدواوين وكانت متتاز باملخطوطات النفي�سة 

والنادرة. اأ�سرف علي اإدارة املطبعة املاجدية, 

والتي  باحلجاز,  اأهلية  مطبعة  اأول  ُتعد  والتي 

من  اأك��رث  ت�سم  كانت  حيث  وال��ده.  عن  ورثها 

املخطوطات  ن����وادر  م��ن  جم��ل��د  اآلف  �سبعة 

املكتبة يف عهده منتدًى علميًا  وكانت  والكتب. 

بدار  ال��ن��دوات  فتعقد  والعلماء,  العلم  لطلبة 

العلماء  م��ن  لفيف  وبح�سور  مبنى  ال��ك��ردي 

اهلل  بيت  حجاج  من  واملقرئني  الدين  ورج��ال 

الكتب  م��ن  الكثري  ن�سخ  علي  عمل  احل���رام. 

ًي�سعب  التي  تلك  خا�سة  ي��ده,  بخط  ال��ن��ادرة 

مفت�ًسا  ثم  بالتدري�ص,  عمل  عليها.  احل�سول 

مبديرية املعارف. ُعني ع�سًوا مبجل�ص ال�سورى 

يف 1357/1/4هـ -1369هـ.

عمل رئي�ًسا للجنة ال�سدقات يف �سفر 1357هـ.

ال�سابع من �سهر ذي  وافته املنيه بالقاهرة يف 

احلجة عام 1372هـ.

رحمة اهلل على رجل اأثرى تراب هذا الوطن.

حممد كامل بن حممد ماجد 

بن �سالح كردي

 1318هـ - 1372هـ

ومداولة الراأي فيه قرر املجل�ص ما ياأتي:

الطائف  اأم��ري  من  املذكور  املجل�ص  ت�سكيل  يكون  اأن   -1

الطبيعيني  الأع�ساء  وه��وؤلء هم  املالية  واأمني  والقا�سي 

واأربعة من اأع�ساء منتخبني.

2- وقد جرى انتخاب الأربعة الأع�ساء املذكورين وهم: 

)1( ال�سريف رفيق عدنان, )2( ال�سيخ حامد بن حريب, 

ال�سيخ يحيى بن عمر  اإبراهيم كمال, )4(  ال�سيخ   )3(

ال�سيخ اخلادم.

 /12/25 يف   8305 برقم  الوكالء  جمل�ص  رئا�سة  مقام  من  ال��واردة  املرفقة  الأوراق  على  ال�سورى  جمل�ص  اطلع 

1351ه�, وامل�ستملة علي ما ياأتي:

1� اأن اأبناء املرحوم ال�سيد عبد الغفار وهم خديجة وخرية واأمهما هداية, تفيدون يف ا�ستدعائهم املرفق اأن لهم 

دار بحو�ص الكبار. ُبني حمله جياد تابعة لأوقاف )اأبي غي( خم�س�سة ل�سكنى العوائل الفقرية. وبقيت بدفاتر 

مديرية الأوقاف با�سمائهن, وكان لأختهم املتوفاة احلق بال�سكنى بها مع زوجها عبد احلق. وحيث اأنها قد توفيت 

وامتنع زوجها عن اخلروج من الدار املذكورة, فهم يرغبون ال�ُسكنى فيها باأنف�سهم, ي�سرتحمون �سدور الأوامر 

العلية باإخالء املذكور من الدار املذكورة وت�سليمها لهم.

2�� اأن عبد احلق بن عبد امللك ال�سبحي, ُيفيد يف عري�سته املرفقة, اأنه قد م�سي عليه ما ُيقارب الع�سرة �سنني, 

وهو �ساكن يف �سقة من وقف اأبي غي الكائن باأحياء قرب اإدارة ال�سحة العامة, وكانت هذه ال�سقة يف الأ�سل عائدة 

لوالد زوجته ال�سيد ح�سني عبد الغفار, ثم اآلت اإيل زوجته, التي توفيت يف اأوائل هذا العام. وما زال �ساكًنا بال�سقة 

املذكورة, وقبل اأيام تزوج, فقام بع�ص اأقارب زوجته الأويل ُيطالبه باخلروج من الوقف املذكور. وملا كانت اأوقاف 

)اأبي غي( يعود النظر فيها اإيل اأمري مكة املكرمة. وهي يف الأ�سل مل ُيوقفها موقفها اإل بق�سد ا�ستفادة الفقراء 

اأمثاله, لذا فاإنه ي�سرتحم �سدور الأمر املُطاع بعدم خروجه وبقائه يف ال�سقة املذكورة مرحمة بحاله.

3�� اأن هيئة الأوقاف قد قررت بتاريخ 1351/11/14ه� ما يلي:

1- نظًرا اإيل اأن هذه الدار املنوه عنها بالأ�سئلة عاليه, املقدم اأحدهما من عبد احلق والثاين من بنات املرحوم 

ال�سيد عبد الغفار مقيدة با�سم بنات ال�سيد عبد الغفار ح�سبما جاء. اأفاد القلم مبقت�سى ت�سليمها خلرية كرمية 

املتوفيه خديجة مع بنت املتوفية فاطمة وت�سحيح القيد بدفاتر الأوقاف با�سمها.

2- لأمتناع عبد احلق املذكور من ت�سليمها لهم كما ُفهم, ولكن من ا�ستدعائه ا�ستدعائهما, فاإمن املديرية تلتم�ص 

لل�سكنى  للمذكورين  وت�سليمها  باإح�ساره وتكليفه ب�سرورة اخالئها  ال�سرطة,  اإعالم مديرية  ال�سليمة  املراجع  يف 

فيها.      

4�� ولدي تكليف عبد احلق باإخالء الدار املذكور, طلب حتويل ُم�ساحلته اإيل ال�سرع للنظر فيها بالوجه ال�سرعي, 

واأنه ل مُيكنه اإخالء املحل الآن قطعيًا, اإل بعد اأن يحكم عليه ال�سرع بذلك.

5�� وقد ظهر يف الأوراق اأن بنات عبد الغفار متزوجات, واأن زوج خديجة هجرها منذ �سبعة �سنوات تقريبًا بغري 

هِ ولكنه رجل فقري ووظيفته معلم بناء, ول ميتهن بها يف الوقت  لكِ نفقة, وهي علي ذمته, واأما زوج خربة فموجود مبِ

احلا�سر لوقوف ال�سفة.

واأنهن يف  الغفار.  ال�سيد عبد  بنات  با�سم  الأوقاف  ُمقيدة بدفاتر  الدار املذكورة  اأن  ُذكر اعاله  .. في�سبح مما 

ختهن املتوفية. لذا فقد قرر 
ُ
حاجة لل�سكني فيها. واأن عبد احلق املذكور كان �ساكًنا فيها من اأجل. واأنه كان زوًجا لأ

املجل�ص باإجماع اأرائه ما ياأتي:��

1- املوافقه علي قرار هيئة الأوقاف املو�سحة اعاله وت�سليم الدار املذكورة خلرية كرمية املتوفاة فاطمة, وت�سحيح 

القيد بدفاتر الأوقاف با�سمهما.

2- ل حق لعبد احلق املذكور بالبقاء يف الدار املذكورة, لأنه مل يكن ممن يوؤل اليه �سيء يف هذا ول من امل�ستحقني 

فيه. وعلي هذا ح�سل التوقيع بتاريخ 4 من حمرم 1352هـ.

جمل�ض ال�سورى ٌيقر بعودة دار )اأبي غي( ملُ�ستحقيها.

3- اإن املجل�ص يلفت النظر العايل اإىل اأن جلنة الأنظمة 

حينما كانت تدر�ص املعاملة اخلا�سة برتتيبات املجال�ص 

تاأ�سي�ص  ���س��رورة  راأت  قد  والليث  القنفذة  يف  الإداري���ة 

جمل�ص اإدارة يف الطائف لأهمية هذه البلدة اأ�سوة بغريها 

من البلدات التابعة ل�ساحب اجلاللة امللك املعظم, وقد 

جاء اقرتاح وزارة الداخلية موؤيدًا لراأي اللجنة املذكورة. 

وملا ذكر جرى التوقيع.
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انفتاح جمل�ص ال�سورى على املجتمع الوا�سع يوؤدي فيما يوؤدي اإىل زيادة الوعي 

ال�سوري. اأو بعبارة اأخرى زيادة الوعي املجتمعي باأهمية املجل�ص النيابي, واإ�ساعة 

بع�ص  اأن  �سحيح  الع�سر.  هذا  يف  اأ�سا�سية  اأهمية  من  متثله  وما  ال�سورى  ثقافة 

تطبيقات ال�سورى ل ت�سبه تطبيقات املجال�ص النيابية املعروفة, ولكنها ل تتعار�ص 

مع الفكر النيابي. وامل�ساألة برمتها حتتاج اإىل وقت. وطاملا اأن املجتمع الوا�سع بكل 

اأطيافه اأ�سحى على دراية باأهمية جمل�ص ال�سورى يف احلياة ال�سيا�سية املعا�سرة, 

واأ�سحى يعي كيفية العمل النيابي الذي يقوم به جمل�ص ال�سورى, فاإن هذا الوعي 

اإىل  الأيام  مرور  مع  �ستوؤدي  ودميوقراطية  نيابية  ثقافة  تر�سيخ  مب�ساعدة  كفيل 

حت�سني العمل ال�سوري واقرتابه من املجال�ص النيابية املعا�سرة.

تاأ�سي�ص جمل�ص ال�سورى جاء متزامنًا مع بناء الدولة ال�سعودية الثالثة على يد 

كبري  اإىل جمل�ص  �سغري  املجل�ص من جمل�ص  و�سار  اهلل.  رحمه  عبدالعزيز  امللك 

يبلغ اأع�ساوؤه مائة وخم�سني ع�سوًا. وهو يف م�سريته التي بلغت يف عهده اجلديد 

ع�سرين عامًا, �سهد ول زال ي�سهد تطويًرا ومنوًا. ولعل اآخر تطوير �سهده املجل�ص 

�سيدة,  ثالثني  الع�سوات  عدد  بلغ  حيث  امل��راأة.  ع�سوية  هو  ال�ساد�سة  دورت��ه  يف 

ميثلن �سرائح اجتماعية وعلمية واقت�سادية خمتلفة.

واأرى  اإّل  جمل�سًا  �سهدت  وما  فيه.  زي��ادة  لحظت  حيث  ال�سوري  للوعي  نعود 

بني  املجتمع,  يف  ودوره  وعمله  ال�سورى  جمل�ص  عن  م�ستفي�سة  نقا�سات  واأ�سمع 

ال�سنيع  وهذا  و�ساخط.  را���صٍ  وبني  ومتحفظ,  متفائل  وبني  ومقت�سد,  متو�سع 

واحد,  اأمر  على  النا�ص  كل  النا�ص,  يوافق  اأن  ميكن  ل  اإذ  الكون,  �سنن  من  �سنة 

مهما كان هذا الأمر وا�سحًا ومهمًا. فالنبوات املدعومة من ال�سماء واجهت عنتًا 

ا �سديدين. واأح�سب اأن اختالف وجهات نظر املجتمع جتاه جمل�ص ال�سورى  ورف�سً

حالة �سحية, لأن الأ�سل يف العمل ال�سوري اأو النيابي هو الختالف ل التطابق. 

ول اأعرف جمل�سًا نيابيًا معا�سرًا يتفق اأع�ساوؤه على قلب رجل واحد. بل اإن هذا 

ال�سنيع غري مقبول يف العمل اجلماعي. واختالف النا�ص حول جمل�ص ال�سورى هو 

اإثراء ل انتقا�ص.

 لهذا كله فاإن احلراك الذي ي�سهده املجتمع املحلي جتاه جمل�ص ال�سورى يدل 

على �سعة الوعي بالعمل ال�سورى, واهتمام النا�ص بهذا املجل�ص, بل ويتعدى الأمر 

اإىل اإميان النا�ص على اختالفهم ب�سرورة وجود جمل�ص ال�سورى. حتى املنتق�سني 

لعمل املجل�ص ل يقولون بعدمه, بل يقولون ب�سرورة تطويره.

الوعي ال�سوري

د. عبداهلل الع�سكر
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