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     قبل اأكرث من قرن من الزمن, ويف الوقت الذي كانت فيه القوى العظمى اآنذاك تتجاذب النفوذ 

اجلزيرة  يف  جديد  فجر  بزغ  ال�سقوط.  نحو  اأخ��رى  دول  تتهاوى  حني  يف  املنطقة,  على  والهيمنة 

العربية, ليعلن بدء تاأ�سي�س دولة تب�سط نفوذها على اأطراف اجلزيرة, وتوحيده حتت راية التوحيد 

»ال اإله اإال اهلل حممد ر�سول اهلل«, عندما قرر الفتى اليافع عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود 

لُي�سطر  انطلق  ومنها  الريا�س,  على  فا�ستوىل  واأج��داده,  اآبائه  ُملك  ا�ستعادة  املخل�سون  ورجاله 

ملحمة ُكربى لتوحيد اأجزاء البالد ا�ستمرت نحو اثنني وثالثني عامًا.

     تاأ�سي�س اململكة العربية وال�سعودية, وتوحيد اأطرافها املرتامية, مل يكن ليتحقق, لوال ف�سل اهلل 

تعاىل وتوفيقه, ثم بالعزمية ال�سادقة, وال�سجاعة التي كان يت�سف بها امللك عبد العزيز - طيب 

اهلل ثراه -, وقبل ذلك كله قوة االإميان باهلل, والثقة بن�سره, فوحد اأركانها, وجمع اأبناءها على قلب 

رجل واحد, واأبدل اخلوف وال�سراعات القبلية باالأمن واال�ستقرار, ون�سر العلم ليبدد ظالم اجلهل.

هذا  من  جزء  الأنهم  اأعمالهم  جتاهل  اأو  ن�سيانهم  ميكن  ال  الب�سرية  تاريخ  يف  العظماء  الرجال 

واأعاد �سياغته,  بل, غريه  الطويل,  بكفاحه  التاريخ  بكتابة  يكتف  العزيز مل  وامللك عبد  التاريخ.. 

و�سنعه يف منطقة ح�سا�سة, كانت من اأهم مناطق العامل يف امليزان االإ�سرتاتيجي, وبقيت مالحمه 

واإجنازاته, عالمات م�سيئة تنري دروب ال�سعوب واالأمم من اأجل احلرية والكرامة واخلري والتقدم.

امللك عبد العزيز اآل �سعود َفِهَم التاريخ فهمًا جيدًا, وا�ستفاد من اأ�سالفه اخلريين, ومن بطوالت 

االإ�سالم, وقدم درو�سًا لالأجيال بعده يف الت�سحية واالإيثار والتوا�سع والعمل يف �سبيل االآخرين.. 

االأجيال فال  بني  التوا�سل  يقيم  كيف  اأنه عرف  كثرية منطلقها  اأ�سياء  اإن�سانية حققت  ملحمة  يف 

ينقطع..     

واالإ�سالمي  العربي  التاريخ  وا�سحة على �سفحات  العزيز  امللك عبد  ب�سمات  بقيت  هنا       من 

واالإن�ساين املعا�سر.

التي جعلت  ال�سمات املهمة يف بناء الدولة, وتاأ�سي�س نظام احلكم واالإدارة  ال�سورى �سكلت اإحدى 

اأول القرارات التي اتخذها امللك عبد  هذه البالد تتميز يف نظام حكمها واإدارتها, فقد كان من 

العزيز - رحمه اهلل – بعد توحيد اأركان البالد, اأمره بتكوين جمل�س لل�سورى الإميانه العميق باأهمية 

مبداأ ال�سورى يف اإدارة �سوؤون البالد, و�سار اأبناوؤه الربرة من بعده على هذا النهج القومي يف اإدارة 

�سوؤون الدولة.

جمل�س ال�سورى حظي, ويحظى باهتمام وعناية من قادة هذه البالد, وما النقلة النوعيًة والتاريخية 

التي �سهدها املجل�س يف هذا العهد امليمون بالقرار التاريخي خلادم احلرمني ال�سريفني, بتعيني30 

امراأًة يف املجل�س؛ ليمنحها حق امل�ساركة يف دائرة �سناعة القرار واإ�سهامها يف م�سرية التنمية. هذا 

القرار غري امل�سبوق تاريخيًا, هو تقدير من امللِك عبد اهلِل بن عبد العزيِز للمراأة ال�سعودية, وما 

و�سلت اإليه من الن�سج الفكري والعلمي واخلربة العملية مبا ميكنها من امل�ساركة بفاعلية يف �سناعة 

القرار الوطني.

امللك عبد العزيز اأعاد �شياغة التاريخ يف املنطقة

إطالله

اأ�سرة التحرير
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اليوم الوطني الـ 83 

عطاٌء يتدفق00 ووالٌء يتجدد

امللك عبد العزيز 00من امللحمة البطولية اإىل ال�شورى يف احلكم   

اليوم الوطني
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الذكرى الثالثة والثمانني لتوحيد اململكة هي منا�سبة حتمل معاين عظيمة,  فهي 

ق�سة كفاح وملحمة بطولية قادها املوؤ�س�س امللك عبد العزيز بن عبدالرحمن 

- طيب اهلل ثراه - الذي جمع �ستات هذه البالد, حتت راية التوحيد اخلالدة 

لتقوم على اإثرها دولة حديثة .

م�سهدًا  �سرنى  تقريبًا؛  عام  مائة  قبل  ما  اإىل  وحتديدًا  ال��وراء  اإىل  وبالعودة 

ممتدًا اأمامنًا, من التخلف والتفرق, والتمزق والتناحر والعداوات التي تغذيها 

م�سالح  ترعى  التي  ال�سلطة,  وانفالت  الك�سب,  ودواف��ع  الغزو,  مناو�سات 

النا�س وحتمي اأنف�سهم, واأموالهم واأعرا�سهم, و�سرنى اأمامنا م�سهدًا الإن�سان 

اجلزيرة العربية,وقد اأنهكه اجلوع, وهددته االأمرا�س, واأ�سله اجلهل .

    كان امللك عبد العزيز ير�سد هذه امل�ساهد وغريها, بعينني ثاقبتني, وبفكر 

اأوا�سرها, وم�سهد  عميق, فريى كيانات يعرتيها ال�سمور, وحتالفات تقطعت 

اأنه ما  واأدرك  والدويل,  واالإقليمي  املحلي  ال�سعيد  املتحركة على  الرمال  من 

مل يتحرك �سريعا ف�ستدفن الرمال اأحالمه اإىل االأبد, ولذلك راأى امللك عبد 

باإ�سعال  فيه,  يفكر  كان  ملا  نواة  لو�سع  الريا�س,  البداية من  تكون  اأن  العزيز 

جذوة الدين, وا�ستعادة هيبته يف النفو�س, وو�سعه قاعدة للحياة ينظم عالقة 

احلاكم باملحكوم ويقمع الظامل الغ�سوم.

اأوفياء قادوا دفة التنمية  اإن ذكرى توحيد الوطن ق�سة قادة حكماء, وملوكًا 

منذ عهد املوؤ�س�س - رحمه اهلل - اإىل عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد 

اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود - حفظه اهلل - الذي �سار بالبالد على خطى من 

�سبقه, ب�سيا�سة معتدلة نعي�س على اإثرها االأمن واالأمان .

    والدولة رعاها اهلل جتتهد دون كلل يف حتقيق رفاهية املواطنني, وتتلم�س 

مواطن الق�سور يف ق�سايا االإ�سكان, وتوفري فر�س العمل, والرعاية ال�سحية, 

وجودة التعليم, وكفاءة عمل االأجهزة اخلدمية.

     وعندما دانت جميع اأطراف هذه البالد للملك عبد العزيز, توجه – رحمه 

اهلل – الإر�ساء اأركان احلكم ال�سيا�سية واالإدارية, وكانت ال�سورى �سمة رئي�سة 

يف منهجه االإداري, فنهج يف تعامله مع املواطنني �سيا�سة قائمة على ال�سورى, 

 « تعاىل:  لقوله  اتباعًا  الراأي,  لتبادل  الفر�س  واغتنام  الرعية,  مع  والتنا�سح 

من  اأبناوؤه  عليه  �سار  الذي  القومي  النهج  لهذا  فكان  بينهم«,  �سورى  واأمرهم 

بعده االأثر الكبري, فيما تعي�سه اململكة واأهلها, من تالحم وتطور كبري قائم على 

تعا�سد الدولة واملواطنني.

العزيز م�ستمرة, ومتوا�سلة  النهج كانت لقاءات امللك عبد     وجت�سيدًا لهذا 

يعمل  كان  اأنه  ورغم  التوجيه,  لهم  وي�سدي  الن�سح  لهم  يقدم  املواطنني.  مع 

اأكرث مما يقول؛ اإال انه ترك لنا كلمات خالدة ت�سجل حكمته, ورجاحة فكرِه, 

وراأيه؛ حيث كانت كلمته موقف يلتزم به, ونهج ُي�سار عليه, وحق ي�سدع باطل 

االأعداء.

    وكانت كلماته وخطبه تبني وتو�سح نهجه ال�سليم, وتفكريه العميق, ونظرته 

ال�سائبة اإىل خمتلف االأمور.

   ففي اخلطاب الذي األقاه امللك عبد العزيز يرحمه اهلل يف اجلل�سة االفتتاحية 

االأول من  املوافق  1349ه�  االأول من عام  ربيع  ال�سابع من  ال�سورى يف  ملجل�س 

اأغ�سط�س 1930م. يت�سح مدى اإدراكه الأمور الدولة �سغريها وكبريها, وحر�سه 

التام على تقدم هذه البالد, ورقي �سعبها.

 حيث يقول � يرحمه اهلل � خُماطبا اأع�ساء املجل�س: »اإن اأمامكم اليوم اأعماال 

كثرية من موازنة للدوائر احلكومية, ونظم من اأجل م�ساريع عامه تتطلب جهودا 

اأكرث من جهود العام ال�سابق, واأن االأمة تنتظر منكم ما هو املاأمول منكم, من 

ال  اأنا  املقد�س,  البالد  فائدة  فيه  مبا  اإال  الثمني؛  الوقت  اإ�ساعة  وعدم  الهمة 

اأحب اأن اأ�سق على النا�س, ولكن الواجب يق�سي باأن اأ�سارحكم.. اإننا يف اأ�سد 

احلاجة اإىل االجتماع واالت�سال بكم لتكونوا على علم تام مبا عندنا, ونكون 

على علم تام مبا عندكم, واأود اأن يكون هذا االت�سال مبا�سرة ويف جمل�سي, 

لتحملوا اإلينا مطالب �سعبنا ورغباته, وحتملوا اإىل ال�سعب اأعمالنا ونوايانا.. 

اإنني اأود اأن يكون ات�سايل بال�سعب وثيقًا دائما؛ الأن هذا اأدعى لتنفيذ رغبات 

اأود  اأنا  ال�سعب.. لذلك, �سيكون جمل�سي مفتوحا حل�سور من يريد احل�سور. 

االجتماع بكم دائما الأكون على ات�سال تام مبطالب �سعبنا, وهذه غايتي من 

وراء هذا االت�سال.«

اليوم الوطني
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جملـ�ض ال�شـورى

امللك  ال�سورى مبراحل عدة منذ دخول  ولقد مرت     

عام  امل��ك��رم��ة  مكة   – اهلل  يرحمه   – ال��ع��زي��ز  عبد 

ال�سورى,  اإىل  اآن���ذاك  دع��ا  حيث  1343ه������/1924م؛ 

اأ�سا�سًا يف حكمه, تثبيتًا الأمر امل�ساورة  وجعلها ركيزة 

اإ�سالمية  ل��دول��ة  ن��واة  وه��ي  ال�سرعية,  االأ�س�س  وف��ق 

�سورية, د�ستورها الكتاب وال�سنة.

يف  االإيجاز  من  ب�سيء  ا�ستعرا�س  املفيد  من  ولعل     

هذا التقرير املراحل التي مرت بها اململكة يف جمال 

اأي  جتربة  عن  تختلف  ال  ثرية  جتربة  وتعد  ال�سورى, 

ممار�ساته  ويف  تطويره,  مراحل  يف  برملاين,  جمل�س 

والظروف  ال�سيا�سية,  املعطيات  على  بناًء  ملهامه, 

الداخلية لكل بلد.

املجل�ض االأهلي لعام 1343هـ/1924م: 

   جاء تاأ�سي�س اأول جمل�س منتخب يف 1343/5/24ه�, 

االأهلي  املجل�س  عليه  اأطلق  1924/12/20م,  املوافق 

ال�سورى برئا�سة ال�سيخ/ عبد القادر بن علي ال�سيبي, 

وي�سم يف ع�سويته )12( ع�سوًا, وملا كان بناء الدولة 

مل يكتمل؛ فقد نيط بهذا املجل�س تنظيم مواد اأ�سا�سية 

عمل  ي��ح��دد  ن��ظ��ام  ه��ن��اك  يكن  ومل  ال��ب��الد,  الإدارة 

املجل�س, وا�ستمر هذا املجل�س حوايل �ستة اأ�سهر.

ـــ/  1344ه لعام  ال�شورى  االأهــلــي  املجل�ض 

1925م: 

   رغبة يف تو�سيع دائرة امل�ساركة, فقد مت حل املجل�س 

ال�سابق, و�سدرت االإرادة ال�سلطانية يف 1344/1/8ه�, 

املوافق 1925/7/28م, بت�سكيل جمل�س منتخب ميثل 

ح��ارة,   )12( وعددها  املكرمة,  مكة  ح��ارات  جميع 

على اأن يكون اإثنان من العلماء, وواحد عن التجارة, 

اإ�سافة اإىل ثالثة اأع�ساء يعينهم ال�سلطان عبد العزيز 

االنتخاب  بني  اجلمع  نلحظ  وهنا  البلد.  اأعيان  من 

ال�سيخ/ حممد  برئا�سة  املجل�س  جاء  والتعيني. حيث 

بن عبد الرحمن املرزوقي, وال�سيخ/ عبد القادر بن 

علي ال�سيبي, نائبًا للرئي�س, و)15( ع�سوًا, وال�سيخ/ 

حممد �سرور ال�سبان, اأمينًا لل�سر.

وذلك  �سابقه,  عن  تنظيمًا  اأكرث  املجل�س  هذا  جاء     

بوجود نائب للرئي�س, واأمني لل�سر, وافتتح املجل�س يف 

1925/8/2م.  املوافق  1344/1/13ه�,  الثالثاء  يوم 

ثم جاءت تعليمات ت�سكيل هذا املجل�س يف �ست مواد, 

ل��الإق��رتاع,  موعد  واآخ���ر  الع�سوية,  ���س��روط  ح��ددت 

لنظام  ال��ن��واة  تعد  وه��ي  االإق�����رتاع,  ح��ق  لهم  وم��ن 

اأما ما يتعلق  جمل�س ال�سورى الذي تاأ�س�س فيما بعد, 

م��واد,  �سبع  يف  �سياغتها  متت  فقد  باخت�سا�ساته؛ 

املحاكم,  يف  وترتيبها  االأم��ور  جميع  تنظيم  ت�سمل: 

واالأم���ن,  والتعليم,  واالأوق�����اف,  ال��ب��ل��دي��ة,  واالأم����ور 

حلل  دائ��م��ة  جل��ان  ت�سكيل  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��ت��ج��ارة, 

امل�سكالت التي ُيرجع فيها اإىل العرف مبا ال يخالف 

اأ�ساًل من اأ�سول ال�سريعة االإ�سالمية.

جمل�ض ال�شورى لعام 1345هـ/1926هـ: 

   �سمن املراحل التي مرت بها البالد نحو توحيدها, 

بالدولة  النهو�س  على  ق��ادرة  موؤ�س�سات  دول��ة  وبناء 

واملجتمع نحو التقدم؛ فقد �سدرت موافقة امللك عبد 

1926/8/29م,  املوافق  1345/2/21ه����,  يف  العزيز 

�سمن  ومن  احلكم,  لنظام  االأ�سا�سية  التعليمات  على 

تلك التعليمات الق�سم الرابع اخلا�س باملجال�س, ومنها 

ما يتعلق مبجل�س ال�سورى وهي املواد: )28(, و)29(, 

املواد  هذه  و)37(.اأ�سارت  و)36(,  و)31(,  و)30(, 

من  بداًل  ال�سورى  وت�سميته مبجل�س  املجل�س,  مقر  اإىل 

االإ�سم ال�سابق املجل�س االأهلي, وت�سكيلة اأع�ساءه الذين 

جل�ساته,  انعقاد  وحتديد  ع�سوًا,   )12( عددهم  بلغ 

ومن لهم حق ح�سور اجلل�سات, ومدة الع�سوية ب�سنة 

واحدة.

جمل�ض ال�شورى لعام 1346هـ/1927م: 

ي���وم���ني م���ن ح���ل امل��ج��ل�����س ال�����س��اب��ق اأي يف  ب��ع��د     

اأم��ر  ���س��در  1927/7/8م  امل��واف��ق  1346/1/9ه�������, 

االأ�سا�سية,  التعليمات  الرابع من  الق�سم  بتعديل  ملكي 

املجل�س  يعمل  بحيث  ال�سورى,  مبجل�س  اخلا�سة  وهي 

لهذا  املجل�س  تكون  وقد  املعدل,  اجلديد  للنظام  وفقًا 

للنظام  ووفقًا  �سنتني,  ملدة  اأع�ساء  ثمانية  من  العام 

اأربعة  احلكومة  بانتخاب  يتم  االأع�ساء  ت�سكيل  ف��اإن 

واأربعة تختارهم  الف�سل واخلربة,  اأهل  ا�ست�سارة  بعد 

احلكومة مبعرفتها يكون اإثنان منهم من اأهل جند.

   اأما نظام املجل�س, فقد �سدر يف خم�س ع�سرة مادة, 

وهو  ال�سابقة.  املجل�س  جت��ارب  تنظيمها  يف  اأظهرت 

بذلك يعد اأول نظام للمجل�س, ويلزم باأع�ساء مفرغني 

جلاللة  العام  النائب  برئا�سة  اأع�ساء,   )8( عددهم 

اأن  على  العزيز,  عبد  بن  في�سل  االأم��ري/  �سمو  امللك 

يجتمع  اأن  وميكن  االأ�سبوع,  يف  مرتني  املجل�س  ينعقد 

دعت  كلما  رئي�سه  من  دعوة  على  بناء  ذلك  من  اأكرث 

احلاجة.

   وبهذا يعد هذا العام تاريخ التاأ�سي�س الفعلي ملجل�س 

امللك  افتتح  وقد  العزيز,  عبد  امللك  عهد  يف  ال�سورى 

عبد العزيز دورته االأوىل يف 1346/1/14ه���, املوافق 

االأحد  يوم  يف  جل�ساته  اأوىل  وعقدت  1927/7/13م, 

1346/1/18ه�, املوافق 1927/7/17م.

جمل�ض ال�شورى لعام 1347هـ/1928م: 

   نظرًا لكرثة االأعمال املنوطة باملجل�س, فقد اقت�ست 

حيث  نظامه,  يف  التعديالت  بع�س  اإج��راء  امل�سلحة 

اأربع ع�سرة  �سدر يف العام نف�سه نظام اآخر معدل يف 

هذا  يف  اإدخ��ال��ه��ا  مت  التي  التعديالت  وك��ان��ت  م���ادة, 

النظام, هي: 

وبلغ  املجل�س,  اأع�ساء  منه  يوؤلف  الذي  العدد  اأطلق    

حمددًا  كان  اأن  بعد  ع�سوًا,   )12( العام  ذلك  العدد 

تعيني  اإىل  الثانية  املادة  اأ�سارت  كما  اأع�ساء.  بثمانية 

اليوم الوطني
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نائب دائم للمجل�س من قبل امللك, واأن ينتخب نائب 

انعقاد  الثامنة  املادة  وحددت  املجل�س,  قبل  من  ثان 

انعقاده  م��رات  كانت  اأن  بعد  يوميًا  املجل�س  جل�سات 

اإثنتني يف االإ�سبوع.

   كما �سدر عن املجل�س يف العام نف�سه ملحق للنظام 

مالءمة  اأك��رث  ليكون  �سياغته  مت��ت  م���واد,  �سبع  يف 

الحقًا  �سدر  وق��د  املجل�س,  اأع��م��ال  ل�سري  وتنظيمًا 

)النظام  ا�سم؛  حتت  التعديالت,  بع�س  اإدخ��ال  بعد 

الداخلي ملجل�س ال�سورى(, يف اأربع وع�سرين مادة.

   ا�ستمر جمل�س ال�سورى بنظامه املذكور دون تعديل 

اأن  اإىل  ال�سالحيات  وا�سعًا من  قدرًا  , وظل ميار�س 

1373ه���/1953م, حيث  تاأ�س�س جمل�س ال��وزراء عام 

ال�سورى  جمل�س  �سالحيات  من  الكثري  توزيع  جرى 

اجلديدة,  احلكومية  واالأجهزة  ال��وزراء,  جمل�س  بني 

ظل  ال�سورى  جمل�س  لكن  اأنظمتها,  وف��ق  وامل��ط��ورة 

يوا�سل جل�ساته وي�ستعر�س ما يحال اإليه وفق نظامه, 

واإن مل يكن بامل�ستوى الذي كان عليه من قبل.

   هذا وقد عقد املجل�س القدمي منذ عهد امللك عبد 

العزيز  عبد  بن  خالد  امللك  عهد  نهاية  حتى  العزيز 

خاللها  اأ�سدر  جل�سة,   )6222( – اهلل  – يرحمهم 
)9349( قرارًا, وعدد دوراته بلغت )51( دورة.

جمل�ض ال�شورى احلديث: 

قام  التنمية  يف  ب��ارزًا  �ساأنًا  اململكة  قطعت  عندما     

خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبد العزيز 

– بتحديث االأنظمة يف البالد فاأعلن  – يرحمه اهلل 
1412/8/27ه�  األقاه يوم  التاريخي الذي  يف خطابه 

ونظام  احلكم,  نظام  الثالثة,  االأنظمة  اإ�سدار  عن 

جمل�س ال�سورى, ونظام املناطق.

ال�سورى  جمل�س  نظام  حتديث  اإع���ادة  كانت  وق��د     

مبثابة حتديث وتطوير ملا هو قائم, عن طريق تعزيز 

اأطر املجل�س وو�سائله واأ�ساليبه من الكفاية والتنظيم 

التي  املتالحقة  التطورات  مع  يتنا�سب  واحليوية, مبا 

خمتلف  يف  االأخ���رية  احلقبة  خ��الل  البالد  �سهدتها 

تعي�سه,  ال��ذي  الع�سر  واق��ع  يواكب  ومب��ا  امل��ج��االت, 

ويتالءم مع اأو�ساعه ومعطياته, اإيذانًا ببداية مرحلة 

جديدة من تاريخ ال�سورى العريق يف اململكة العربية 

ال�سعودية.

   لقد ر�سخ خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن 

يف  ال�سورى  دع��ائ��م   – اهلل  يرحمه   – العزيز  عبد 

اململكة باإ�سداره نظامًا جديدًا ملجل�س ال�سورى بتاريخ 

القدمي  املجل�س  نظام  حم��ل  يحل  1412/8/27ه������ 

ال�سادر يف عام 1347ه�, واعتماده لالئحة الداخلية 

للمجل�س والقواعد امللحقة بها يف تاريخ 1414/3/3ه� 

رئي�س  من  االأوىل  دورته  للمجل�س يف  تكوينه  ثم  ومن 

و�ستني ع�سوًا, ويف دورته الثانية �سار املجل�س مكونًا 

اأ�سبح  الثالثة  دورته  ويف  ع�سوًا,  وت�سعني  رئي�س  من 

ع�سوًا.  وع�سرين  ومائة  رئي�س  من  مكونًا  املجل�س 

رئي�س  من  مكونًا  املجل�س  �سار  الرابعة  دورت��ه  ويف 

واخل��ربة  العلم  اأه���ل  م��ن  ع�����س��وًا,  وخم�سني  وم��ائ��ة 

واالخت�سا�س.

   ويف ه���ذا ال��ع��ه��د ال��زاه��ر ع��ه��د اخل���ري وال��ن��م��اء, 

والتحديث واالإ�سالح, عهد خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز, �سهد جمل�س ال�سورى 

يف  الوطنية  امل�ساركة  بتو�سيع  ونوعية  تاريخية  نقلة 

 30 – تعيني  – حفظه اهلل  القرار عندما قرر  �سنع 

غري  خطو  وه��ي  ال�����س��ورى,  جمل�س  يف  ع�سوًا  ام���راأة 

باململكة,  وال�سوري  ال�سيا�سي  التاريخ  يف  م�سبوقة 

ال�سورى  اإىل جانب حتديث بع�س مواد نظام جمل�س 

لتعزيز �سالحياته, وتو�سيع اخت�سا�ساته, مثل تعديل 

املادة الثالثة والع�سرين .

الوطني يفر�س علينا يف  االنتماء  واإذا كان واجب      

نقف  اأن  ع��ام  كل  جت��دد  التي  الوطنية  املنا�سبة  ه��ذه 

اأي�سا  ال��واج��ب  م��ن  ف��اإن  واع��ت��زاز,  اأم��ام��ه بكل فخر 

الواقع  اأر���س  على  انتماءهم  الوطن  اأبناء  يرتجم  اأن 

والوحدة  التالحم  من  املزيد  على  �ساهدًا  ليكون   ,

لت�ستمر  الرا�سدة  قيادتنا  ح��ول  وااللتفاف  الوطنية 

م�سرية اخلري والعطاء وليعلوا البناء التنموي بخطط 

التي ترتجم  وامليادين  املجاالت  مدرو�سة, وكثرية هي 

االنتماء الوطني اإىل �سلوك, ولعل من اأهمها ما يتعلق 

واللحمة  ال��داخ��ل��ي  االأم���ن  �سالبة  على  باملحافظة 

الوطنية وعلى مكت�سبات التنمية التي نعي�س يف ظاللها 

كما  فائدة,  واأعظم  اأث��را  واأبقى  عطاء,  اأك��رث  لتكون 

االنتماء  واجبات  من  وانطالقا  الوطني  يومنا  يف  اأننا 

م�سروع  يف  فاعال  املواطن  يكون  اأن  �سرورة  ن�ست�سعر 

التنمية وحار�سا لهذه املكت�سبات حمافظا عليها, واعيا 

بقيمتها, مدركًا ملا بذل من اجل اإن�سائها.
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الدكتور  ال�سيخ  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  معايل  رفع 

با�سمه  ال�سيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  اهلل  ع�بد 

التهاين  اآي���ات  اأ�سمى  املجل�س,  اأع�ساء  ع��ن  ونيابة 

عبد  بن  اهلل  ع�بد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم 

بن  �سلمان  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  ول�ساحب  العزيز, 

ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  العزيز  عبد 

مقرن  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  ول�ساحب  الدفاع,  وزير 

بن عبد العزيز النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء 

العربية  اململكة  و�سعب  – وحلكومة  اهلل  – حفظهم 
للمملكة يف ذكراه  الوطني  اليوم  ال�سعودية؛ مبنا�سبة 

الثالثة والثمانني.

»اإن  املنا�سبة:  ب��ه��ذه  ت�سريح  يف  معاليه  وق���ال 

1932م,  ع��ام  �سبتمرب  �سهر  من  والع�سرين  الثالث 

تاأ�سي�س  �سهد  1351ه����,  االأوىل  جمادى   19 املوافق 

اأول وحدة عربية على �سبه اجلزيرة العربية؛ حينما 

عبد  بن  العزيز  عبد  امللك  البالد  هذه  موحد  اأعلن 

–  توحيد اململكة  – يحفظه اهلل  اآل �سعود  الرحمن 

املخل�سون  ورجاله  �سطر  اأن  بعد  ال�سعودية  العربية 

العربية  اأر�س اجلزيرة  على  تاريخية  بطولية  ملحمة 

هذا  اأج��زاء  لتوحيد  عامًا؛  ثالثني  من  الأك��رث  امتدت 

اإال اهلل حممد ر�سول اهلل«؛  اإله  الوطن حتت راية »ال 

والفرقة  حياة اخلوف  بني  الفا�سل  كان  اليوم  وذلك 

والنزاعات واجلهل وحياة االأمن واال�ستقرار والوحدة 

ونبذ الع�سبية, ون�سر العلم ليبدد ظالم اجلهل«.

واأ�ساف معاليه: »اإنه يوم تاريخي ال ُين�سى وذكرى 

بعد جيل,  الوطن جياًل  اأبناء هذا  اأذهان  را�سخة يف 

وُيحق لنا جميًعا بكل اأطيافنا واأجنا�سنا واأعمارنا اأن 

الأنها  بها؛  نحتفي  واأن  العظيمة  الذكرى  بهذه  نفخر 

متثل لنا املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل«.

وَعد معايل الدكتور اآل ال�سيخ هذه الذكرى ُمنا�سبة 

لقراءة  الوطن  ه��ذا  اأب��ن��اء  فيها  يتوقف  ع��ام  كل  يف 

احلا�سر يف هذا العهد الزاهر؛ عهد خادم احلرمني 

يحفظه   ��� العزيز  عبد  بن  اهلل  ع�بد  امللك  ال�سريفني 

��� عهد اخلري والنماء, عهد االإ�سالح والتحديث  اهلل 

لالأنظمة, والنقلة احلديثة يف اإدارة الدولة مبا يواكب 

للتطورات  وي�ستجيب  الع�سر,  ومتغريات  امل�ستجدات 

املتالحقة التي ت�سهدها اململكة العربية ال�سعودية على 

باتت  التي  الرائدة  املكانة  وُي�ساير  �سعيد,  من  اأكرث 

تتبواأها اململكة على امل�ستوى العاملي.

  ولفت النظر اإىل النه�سة التنموية التي �سهدتها 

ما  وبخا�سة  واخلدمات,  القطاعات  كافة  يف  اململكة 

التنمية  عماد  فهو  البالد  هذه  اإن�سان  بتنمية  يتعلق 

احلرمني  خ��ادم  اأوىل  لذلك  وهدفها؛  ومرتكزها, 

فاأمر  ورعايته,  عنايته  جل  التعليم  قطاع  ال�سريفني 

مب�سروع امللك ع�بد اهلل لتطوير التعليم العام والتو�سع 

يف اإن�ساء اجلامعات لت�سل اإىل 25 �سرًحا جامعًيا يف 

خمتلف مناطق اململكة, واأن�ساأ جامعة امللك ع�بد اهلل 

للعلوم والتقنية, اإىل جانب برنامج االبتعاث اخلارجي 

يف  العليا  درا�ستهم  ملوا�سلة  والطالبات؛  للطالب 

البلدان  من  عدد  يف  العلمية  التخ�س�سات  خمتلف 

ال�سقيقة وال�سديقة.

واأ�ساف معاليه: »اإن املتتبع لتاريِخ احلكم يف اململكة 

اآل ال�شيخ : ال�شورى اإحدى ال�شمات املهمة يف بناء الدولة وتاأ�شي�ض نظام احلكم 

اليوم الوطني
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على  قام  اأنه  يجد  تاأ�ِسي�ِسها  منذ  ال�سعوديِة  العربية 

منهج ال�سورى, وهو مبداأ اإ�سالمي ي�ستمد م�سروعيته 

من القراآن وال�سنة النبوية ال�سريفة. و�َسكلت ال�سورى 

الدولة وتاأ�سي�س نظام  ال�سمات املهمة يف بناء  اإحدى 

احلكم واالإدارة التي جعلت هذه البالد تتميز يف نظام 

التي  ال��ق��رارات  اأول  من  كان  فقد  واإدارت��ه��ا,  حكمها 

اتخذها امللك عبد العزيز - رحمه اهلل – بعد توحيد 

الإميانه  لل�سورى؛  بتكوين جمل�س  اأمره  البالد,  اأركان 

العميق باأهمية مبداأ ال�سورى يف اإدارة �سوؤون البالد, 

ثم �سار اأبناوؤه الربرة من بعده على هذا النهج القومي 

يف اإدارة �سوؤون الدولة«.

دعم   م��ن  ال�����س��ورى  ب��ه جمل�س  يحظى  ون���وه مب��ا   

امللِك  ال�سريفنِي  احلرمني  خ��ادم  ل��دن  من  واهتمام 

والنقلة   – اهلل  رع��اه   – العزيِز  عبد  ب��ن  اهلل  ع�بد 

النوعيًة والتاريخية التي �سهده املجل�س يف هذا العهد 

 احلرمنِي ال�سريفنِي 
ِ
امليمون بالقراِر التاريخي خلادم

امل�ساركة  ليمنحها حق  املجل�ِس؛  امراأًة يف   30 بتعيني 

يف دائرة �سناعة القرار واإ�سهامها يف م�سرية التنمية. 

ُيعد هذا القرار غري امل�سبوق تاريخًيا, هو تقديُر من 

امللِك ع�بد اهلل بن عبد العزيز للمراأِة ال�سعوديِة, وما 

واخل��ربة  والعلمي  الفكري  الن�سج  من  اإليه  و�سلت 

بفاعلية يف �سناعِة  امل�ساركة  العملية مبا ميكنها من 

القراِر الوطني.

  واأكد اأن املجل�س وبتوفيٍق مِن اهلِل تعاىل, ثم بدعِم 

والة االأمر اأ�سبح �سنًدا قوًيا للدولة, وحلقة رئي�سة يف 

منظومة ال�سلطة التنظيمية يف اململكة, وع�سًوا فاعاًل 

يف العديد من االحتادات الربملانيِة �سواء على امل�ستوى 

نظراِئه  مع  ويتفاعل  االإقليمي,  اأو  القاري  اأو  العاملي 

االأع�ساء يف هذه االحتادات تفاعاًل اإيجابًيا, ومبا يراه 

مفيًدا لتطوير عمله واآلياتِه , ويحقق اأهدافُه ال�سامية.

على ال�سعيد ال�سيا�سي, اأ�سار معايل رئي�س جمل�س 

ال�سورى اإىل الدور املحوري للمملكة العربية ال�سعودية 

االقت�سادية  مبكانتها  �سجلت  حيث  ودوليًا,  اإقليميًا 

الدولية,  ال�ساحة  على  قويًا  ح�سورًا  االإقليمي  ووزنها 

اأكرب  ت�سم  التي  الع�سرين  فاأ�سبحت �سمن جمموعة 

ع�سرين دولة اقت�سادية, اإىل جانب �سيا�ساتها الثابتة 

اململكة  فكانت  والعدل,  احلق  مبداأ  على  تقوم  التي 

تعمل  واالإ�سالمية  العربية  الق�سايا  جانب  اإىل  دومًا 

الدولية,  املحافل  خمتلف  يف  ون�سرتها  دعمها  على 

الذكر ال احل�سر  �سبيل  منها على  كثرية؛  وال�سواهد 

له  الذي دعا  االإ�ستثنائي  االإ�سالمي  الت�سامن  موؤمتر 

يف  املكرمة  مكة  يف  وعقد  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

1433 ه�,  املبارك  �سهر رم�سان  االأواخ��ر من  الع�سر 

وموؤمتر احلوار العاملي بني اأتباع االأديان الذي عقد يف 

اإن�ساء مركز امللك ع�بد  2008 م, واأ�سفر عن  مدريد 

اهلل العاملي للحوار يف العا�سمة النم�ساوية فيينا .

من  ال��ي��وم  نعي�سه  م��ا  »اإن  ال��ق��ول:  اإىل  وخ��ل�����س 

االإ�سرتاتيجية  للخطة  امتداد  اإال  هو  ما  اإجن���ازات, 

اأ�س�سها امللك عبد العزيز - رحمه اهلل - و�سار  التي 

االآن,  اأحوجنا  وما  الكرام,  الربرة  اأبناوؤه  اإثرها  على 

اأكرث من اأي وقت �سبق, اإىل مزيد من العمل وت�سافر 

اجلهود لتنمية هذا الوطن, واحلفاظ على مكت�سباته 

– يحفظه  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  قيادة  ظل  يف 

اهلل -.

و�ساأل معايل الدكتور ع�بد اهلل اآل ال�سيخ اهلل تعاىل 

امللك ع�بد اهلل  ال�سريفني  اأن يحفظ خادم احلرمني 

العزيز, وويل عهده وع�سده االأمين �ساحب  بن عبد 

نائب  العزيز  عبد  بن  �سلمان  االأم��ري  امللكي  ال�سمو 

النائب  و�سمو  ال��دف��اع,  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال��وزراء  جمل�س  لرئي�س  الثاين 

بالدنا  ُيدمي على  واأن  العزيز,  بن عبد  االأمري مقرن 

الغالية اأمنها وا�ستقرارها.

اليوم الوطني
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الدكتور/  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  نائب  معايل  اأعرب 

حممد ب��ن اأم���ني اجل��ف��ري ع��ن اع��ت��زازه وف��خ��ره ملا 

و�سلت اإليه اململكة العربية ال�سعودية من مكانة رائدة 

حيث  وال��دويل,  االإقليمي  ال�سعيدين  على  ومرموقة 

واالقت�سادي,  ال�سيا�سي  وثقلها  وزنها,  لها  اأ�سبح 

الدولية,  املحافل  خمتلف  يف  م�سموعًا  �سوتها  وبات 

بف�سل اهلل, ثم باجلهود املخل�سة التي بذلها قادتها 

املخل�سني؛ منذ اأن اأر�سى اأركان هذه البالد موحدها 

امللك املوؤ�س�س عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود 

� طيب اهلل ثراه �.

وقال معاليه: »اإن اليوم الوطني الذي يحل علينا هذا 

العام يف ذكراه الثالثة والثمانني, هو منا�سبة للتوقف 

مع �سرية املوؤ�س�س امللك عبد العزيز, وا�ستلهام العرب 

بالدنا  جمد  �سانع  القائد  هذا  �سرية  من  والدرو�س 

ب�سريته,  ون��اف��ذ  بحنكته  ا�ستطاع  ال���ذي  الغالية, 

وقبل ذلك كله باإميانه الرا�سخ باهلل � جل وعالء � اأن 

يوؤ�س�س دولة ع�سرية حتت راية »ال اإله اإال اهلل حممد 

ر�سول اهلل« وي�سع قواعد هذا البناء ال�سامخ, وي�سيد 

ثوابته, ويوؤ�س�س منطلقاته, ويجعل من اململكة العربية 

ال�سيا�سية,  وحدتها  يف  به  ُيحتذى  مثااًل  ال�سعودية, 

النهو�س  اأجل  من  املعوقات  كل  تخطى  على  وقدرتها 

واإدراك  املعا�سرة,  احل�سارة  باأ�سباب  واالأخ��ذ  بها, 

املقام  يف   - اهلل  رحمه   - معتمًدا  التنمية؛  خطوات 

االأول على بناء االإن�سان, كمرتكز تقوم عليه احلركة 

ثمار  جتني  املتعاقبة  االأج��ي��ال  ه��ي  وه��ا  التنموية. 

امل�ستمر  والتطور  الكربى  التحوالت  وت�سهد  غر�سه, 

الراحل  يحظى  اأن  الطبيعي  ومن  اجلوانب,  �ستى  يف 

ثراه  اهلل  – طيب  العزيز  عبد  امللك  املوؤ�س�س جالله 

الرفيعة؛ الأنه حكم  ال�سامية, واملنزلة  - بهذه املكانة 

بنور  اجلهل  ظ��الم  وب��دد  العدل,  واأق��ام  اهلل,  ب�سرع 

العلم«.

واأ�ساف معايل الدكتور حممد اجلفري يف ت�سريح له 

مبنا�سبة اليوم الوطني: »اإن اململكة العربية ال�سعودية 

�سهدت بعد انتهاء ملحمة التوحيد, ملحمة التاأ�سي�س 

والبناء يف عهد امللك عبد العزيز, ثم تابع اأبناوؤه من 

بعده امللك �سعود, وامللك في�سل, وامللك خالد, وامللك 

والتطوير  النمو  مراحل  جميعًا-  اهلل  -رحمهم  فهد 

عرب  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  املجاالت  ملختلف 

الرقي  اإىل  ترمي  التي  املتتابعة  التنموية  اخلطط 

بالبالد اإىل م�ساف الدول املتقدمة, وحتقق الرخاء 

والرفاهية للمواطنني, وتوفري االأمن واال�ستقرار لهم 

يف كافة ربوع هذا الوطن الغايل«.

ت�سنع  من  هي  التاريخية  القيادات  اأن  معاليه  واأك��د 

ومواقفها  معطياتها  وتتجلى  وعزتها,  جمدها  الأمتها 

التي  امل�سريية  والقرارات  العظيمة,  االإجن��ازات  يف 

تعزز مكانه �سعوبها واأمتها. وقد كان خادم احلرمني 

-اأي���ده  العزيز  عبد  ب��ن  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ال�سريفني 

والتي  املرموقة عامليًا,  القيادات  اأبرز هذه  اهلل- من 

اأجمع,  وللعامل  والأمتها,  لبالدها,  اإجن��ازات  حققت 

االإجن���ازات,  تلك  ن��ور  من  مب��داد  التاريخ  و�سُي�سجل 

يتبناها  التي  وال�سادقة  املخل�سة,  الرائدة  واملواقف 

ال�سعيد  على  وم�ساهد  وا�سح  هو  كما  اهلل-  –اأيده 
املواقف  ويف  الداخلية,  املنجزات  واق��ع  من  املحلي 

احلكيمة وال�سجاعة على ال�سعيد اخلارجي, وخا�سة 

بني  للحوار  وقيادته  االإره��اب,  �سد  ال�سجاعة  وقفته 

لها,  مراكز  وتاأ�سي�س  الديانات,  واأتباع  احل�سارات, 

اأ�س�س مبادئ احلوار  اأن  ودعمها ماديًا ومعنويًا, بعد 

داخل الوطن باإن�سائه مركز امللك عبد العزيز للحوار 

الوطني, ودعمه ملراكز احلوار الوطنية والعاملية ماديًا 

ومعنويًا ملا لها من مردود علي االإن�سانية جمعاء.

ُي�سابق   - اهلل  حفظه   – اأم��رن��ا  ويل  »اإن  واأ���س��اف: 

حتقيق  على  ويعمل  ال��رائ��دة,  باإ�سالحاته  ال��زم��ن 

التطلعات التي مل تكن تدور يف خلد كثري من املتطلعني 

فاأ�سبح  احليوية,  وامل�سروعات  الفورية  لالإ�سالحات 

منعطفات  يف  جديدة  ظاهرة   - اهلل  رع��اه   - عهده 

نائب رئي�ض جمل�ض ال�شورى:

 امللك عبد العزيز اأ�ش�ض دولة ع�شرية 

اليوم الوطني
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هذا الوطن الكبري, متثلت يف التطور الكبري املت�سارع 

القائد  اإح�سا�س  جت�سد  والتي  املجاالت,  خمتلف  يف 

من  عليه  تكون  الأن  يطمح  وما  واأمته,  وطنه  مبكانة 

تقدم  من  الوطن  لهذا  ليتحقق  له؛  ي�سعى  وما  رفعة, 

ورقي, ويرتفع ببالده اإىل م�ساف البلدان املتقدمة«.

املكون  ال�سباب, هم  فئة  اأن  اإىل  النظر  ولفت معاليه 

ت�سري  حيث  باململكة,  لل�سكان  العمرية  للفئة  االأك��رب 

االقت�ساد  وزارة  عن  ال�سادرة  االإح�ساءات  اأح��دث 

هم  والذين  ال�سن,  �سغار  فئات  اأن  اإىل  والتخطيط, 

50% من جملة  اأكرث من  اأقل من )20�سنة(. ميثلون 

الدول  �سمن  من  ُت�سنف  اململكة  ف��اإن  لذا  ال�سكان, 

التنمية  وه���دف  ال��وط��ن,  ث���روة  وبو�سفهم  الفتية, 

ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  اأوىل  فقد  ومرتكزها, 

االهتمام  خالل  من  ورعايته  عنايته  جل  الفئة  هذه 

عالية  ن�سبة  وتخ�سي�س  وال�سحة.  التعليم  بقطاعي 

من امليزانية العامة للدولة؛ لتطوير هذين القطاعني, 

اهلل  عبد  امللك  م�سروع  فجاء  بخدماتهما  واالرتقاء 

احلكومية  اجلامعات  عدد  وارتفع  التعليم,  لتطوير 

اإىل نحو خم�س وع�سرين جامعة, موزعة يف خمتلفة 

التقني  بالتعليم  اإىل جانب االهتمام  اململكة.  مناطق 

اأن�ساأ - حفظه اهلل - جامعة امللك عبد  العايل حيث 

للعلوم والتقنية؛ لتكون منارة علم عاملية, وعهد  اهلل 

اإىل  ي�ساف  املنطقة.  يف  واملعرفة  العلم  من  جديد 

لالبتعاث  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  برامج  ذل��ك, 

ومت  التا�سع,  الربنامج  اإىل  و�سلت  والتي  اخلارجي, 

األف( طالب  يزيد عن )150  ما  ابتعاث  من خاللها 

وطالبة.

عنايته  ج��ل  االإ���س��ك��ان   - اهلل  رع����اه   – اأوىل  ك��م��ا 

األف( وحده  �سكنية,  باإن�ساء )500  واهتمامه, فاأمر 

واإن�ساء وزارة لالإ�سكان تتوىل كل املهام املتعلقة بهذه 

�سباب  ت��واج��ه  التي  ال�سكن  اأزم���ة  ملعاجلة  القطاع, 

وكذلك  العقارية,  التنمية  �سندوق  ودع��م  ال��وط��ن, 

بع�سرات  واالدخ���ار  للت�سليف  ال�سعودي  البنك  دع��م 

املليارات, لتو�سيع جمال خدمته التي ي�ستفيد غالبيتها 

التي  القرو�س  ال�سباب من خالل احل�سول على  فئة 

يقدمها البنك للم�ساعدة على الزواج, ودعم املن�ساآت 

العالقة  ذوي  جميع  وتوجيه  واملتو�سطة,  ال�سغرية 

لل�سباب  املنا�سبة  العلم  فر�س  ودع��م  ال�ستحداث 

)ذكورًا واإناث( يف خمتلف املجاالت.

واأ�سار الدكتور اجلفري اإىل ت�سارع وترية امل�سروعات 

التنموية يف خمتلف مناطق اململكة, يف �سّتى املجاالت 

ال�سحية, واالجتماعية, والنقل, واالت�ساالت؛ لتوفري 

جانب  اإىل  الوطن,  هذا  الأبناء  الرفاهية  من  مزيد 

االأنظمة,  معظم  وحت��دي��ث  الق�ساء,  مرفق  تطوير 

واإن�ساء  احلكومية,  االأج��ه��زة  بع�س  هيكلة  واإع���ادة 

ت�سهده  الذي  التطور  مع  ين�سجم  مبا  جديدة  اأجهزة 

اململكة, واملتغريات وامل�ستجدات احلديثة. ومن ذلك  

النزاهة  الوطنية حلماية  للهيئة  اأيده اهلل-   دعمه - 

لها,  االإم��ك��ان��ات  كافة  وت�سخري  الف�ساد,  ومكافحة 

يف  كان  من  كائًنا  ا�ستثناء  بعدم   , الكرمي  وتوجيهه 

مالحقة الف�ساد والق�ساء عليه. 

احلرمني  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  اأوىل  كما 

يف  ال�سدارة  مكان  املقد�سة  وامل�ساعر  ال�سريفني, 

احل��رام  امل�سجد  �سهد  حيث  اليومية,  اهتماماته 

التاريخ,  مر  على  لهما  تو�سعة  اأكرب  النبوي  وامل�سجد 

ملليوين  التو�سعة  بعد  احل��رام  امل�سجد  �سيت�سع  حيث 

وثمان  ملليون  النبوي  امل�سجد  �سيت�سع  حني  يف  م�سِل 

األف م�سِل بعد انتهاء  مراحل التو�سعة.  واأمر  مائه 

الطاقة  لي�ساعف  املطاف  بتو�سعة    - يحفظه اهلل   -

يف  طائف  األ��ف   48 تبلغ  التي  احلالية  اال�ستيعابية 

بت�سور  ط��ائ��ف,  اآالف   105 اإىل  لت�سل  ال�����س��اع��ة, 

خادم  حلكومة  امل�ستقبلية  والنظرة  التطلعات  يعك�س 

ال�ساحات  بتهيئة  اأم���ر  كما  ال�سريفني,  احل��رم��ني 

الرحمن  �سيوف  على  ي�سهل  مبا  باحلرم,  املحيطة 

وميكنهم من اأداء منا�سكهم يف ُي�سٍر وطماأنينة. 

ول��ف��ت م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اجل��ف��ري النظر   

اإىل ما يحظى به جمل�س ال�سورى من اهتمام وعناية 

ُيعول   � اهلل  يحفظه   � فهو  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 

وتطوير  املجل�س  دع��م  على  ويحر�س  ك��ث��رًيا,  عليه 

اأعماله مبا ًيعينه على اأداء دوره يف املجالني الرقابي 

والتنظيمي, وال اأدل على ذلك من قراره التاريخي - 

رعاه اهلل - بتعيني )30( اإمراأة يف جمل�س ال�سورى, 

لُيحدث بذلك نقلة نوعية للمجل�س, ومينح املراأة حق 

امل�ساركة يف �سناعة القرار الوطني, واالإ�سهام بعلمها 

جماالتها,  مبختلف  التنمية  يف  وفكرها  وخربتها 

ولعلنا هنا ن�ستذكر تاأكيد خادم احلرمني ال�سريفني 

من  االأوىل  ال�سنة  اأعمال  بها  اأفتتح  التي  كلمته  يف 

الدورة ال�ساد�سة ملجل�س ال�سورى حر�سه على تطوير 

هدفنا  »اإن   :- اهلل  يحفظه   - ق��ال  حيث  املجل�س؛ 

جميعًا قائم بعد التوكل على اهلل على تفعيل اأعمال 

اإىل  تدفع  ال  التي  العقالنية  اأ�سا�سه  بوعي  املجل�س 

العجلة, والتي حتمل يف طّياتها �سجيجًا بال نتيجة«. 

واملحكوم يف  العالقة بني احلاكم  اإىل  وعّرج معاليه 

حميمية  عالقة  باأنها  وو�سفها  الغالية,  البالد  هذا 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  وعالقة  واأبنائه,  اأب  بني 

امللك عبداهلل مع �سعبه عالقة ُمتميزة يندر وجودها 

احلب  فبادلوه  �سعبه,  اأح��ب  ملك  اليوم,  عاملنا  يف 

باحلب والوالء, واأخل�سوا يف حب الوطن, وخدمته, 

والعمل على رفعه �ساأنه يف خمتلف املجاالت, فهنيئًا 

لنا بقائدنا, وهنيئًا لقائدنا ب�سعبه الويّف.

     ويف ختام ت�سريحه رفع معايل نائب رئي�س جمل�س 

خلادم  اخلال�سة  التهنئة  املنا�سبة  بهذه  ال�سورى 

احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز, 

ول�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن عبد العزيز 

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع, 

ول�ساحب ال�سمو امللكي االأمري مقرن بن عبد العزيز 

امل�ست�سار  ال���وزراء  جمل�س  لرئي�س  ال��ث��اين  النائب 

 � ال�سريفني  احل��رم��ني  خل���ادم  اخل��ا���س  وامل��ب��ع��وث 

�سائاًل  ال�سعودي,  ال�سعب  كافة  واإىل   � اهلل  حفظهم 

املوىل العلي القدير اأن يحفظ لهذه البالد قيادتها, 

واأمنها وا�ستقرارها.

اليوم الوطني
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قال معايل االأمني العام ملجل�س ال�سورى الدكت�ور حممد 

للمملكة  الوطني  اليوم  »اإن  عمرو:  اآل  اهلل  عبد  بن 

عبد  امللك  �سطره  تاريخي  ي��وم  ال�سعودية  العربية 

العزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود يف التاريخ املعا�سر؛ 

بعد  ال�سعودية  العربية  اململكة  تاأ�سي�س  اأعلن  حينما 

الفرقة  بعد  التوحيد,  راية  حتت  اأجزاءها,  وحد  اأن 

على  وعقولهم  وطنه,  اأبناء  قلوب  وجمع  وال�ستات, 

الزمان,  ظروف  ُي�سابقون  جعلهم  نبيل  واحد  هدف 

لهذا  را�سخة  واأ�س�س  قواعد  الإر�ساء  وي�سعون  واملكان؛ 

الكيان ال�سامخ«

الوطني  اليوم  مبنا�سبة  ت�سريح  يف  معاليه  واأ�ساف 

الوطني  ال��ي��وم  »اإن  والثمان�ني:  الثالثة  ذك���راه  يف 

منا�سبة �سنوية نتوقف فيه عند �سرية امللك املوؤ�س�س, 

البطويل  وكفاحه  املتفردة,  و�سخ�سيته  وعبقريته, 

الذي امتد الأكرث من ثالثني عاًما؛ لتوحيد اأركان هذه 

البالد. تلك امللحمة اجلهادية التي خا�سها مع رجاله 

املخل�سني؛ ال�ستعادة ملك اآبائه واأجداده«.  

واأبان الدكتور حممد اآل عمرو اأن من احلقائق الثابتة 

التي تفر�س نف�سها عند تقييم التجربة ال�سعودية, اأن 

االإرادة القوية, والعزمية ال�سادقة, والرغبة االأكيدة 

متميزة,  �سمة  هي  والتقدم؛  البناء  م�سرية  دف��ع  يف 

عهد  منذ  ال�سعودية  العربية  اململكة  لقادة  وب���ارزة 

موؤ�س�سها امللك عبد العزيز -طيب اهلل ثراه-, وحتى 

عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد 

اململكة  م�سرية  -, حيث متثل  اهلل  يحفظه   - العزيز 

يف  جت�سدت  التي  ب��االإجن��ازات  حافلة  ثرية  مراحل 

تر�سيخ اأ�س�س التطور يف البالد, وبناء قاعدة اقت�سادية 

القوى االقت�سادية  وطنية �سلبة و�سعتها يف م�ساف 

من  ال�سعودي  االإن�سان  متكني  اإىل  اإ�سافة  الكربى, 

يف  حتقق  ما  بف�سل  العامل  يف  التطور  بركب  اللحاق 

اململكة من نه�سة �ساملة, وخا�سة يف اجلانب العلمي 

امللك  الذي راود  االأول  الهاج�س  الذي كان  والتعليمي 

عبد العزيز �� رحمه اهلل �� بعد ا�ستقرار احلكم؛ اإدراكًا 

فيهم  واالإ�ستثمار  ثروته,  هم  الوطن  �سباب  باأن  منه 

وعمادها,  التنمية  هدف  فهم  االأمثل,  االإ�ستثمار  هو 

اأواًل,  بالتعليم  تبداأ  املجتمع  وتنمية  الوطن.  ونه�سة 

وتطورها  وا�ستقرارها,  املجتمعات,  رقي  اأ�سا�س  الأنه 

يف  التعليم  ك��ان  ل��ذل��ك  اأج��م��ع؛  احل��ي��اة  مناحي  يف 

يف  اأمر  حيث  العزيز,  عبد  امللك  اهتمامات  اأولويات 

للمعارف,  عامة  مديرية  اأول  باإن�ساء  1344ه�,  العام 

وجتهيزها  اململكة,  مناطق  يف  املدار�س  افتتاح  تولت 

ومدها باملدر�سني من داخل البالد وخارجها.

وعرب معايل االأمني العام ملجل�س ال�سورى عن الفخر 

واالعتزاز باملنجزات احل�سارية التي حتققت يف عهد 

عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 

العزيز – حفظه اهلل – يف خمتلف املجاالت احلياتية, 

والتحديث  االإ���س��الح  عهد  وال��ن��م��اء,  ال��رخ��اء  عهد 

ملنظومة اإدارة الدولة, وفق معطيات الع�سر احلديث 

امليادين.  �ستى  يف  اململكة  �سهدتها  التي  والتطورات 

التنموية  امل�سروعات  اإىل  النظر  معاليه  لفت  وق��د 

واالقت�سادية,  واالجتماعية,  وال�سحية,  التعليمية, 

التي �سيدت يف جميع مناطق اململكة, هدفها  والنقل 

االأمني العام ملجل�ض ال�شورى

اليوم الوطني منا�شبة �شنوية .. ن�شتذكر فيها�شرية امللك عبد العزيز واإجنازته العظيمة

اليوم الوطني
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واالرتقاء  ال�سعودي,  املواطن  تنمية  واالأخ��ري  االأول 

باخلدمات التي تقدمها الدولة.

اإىل ور�سة العمل الكربى التي  واأ�سار يف هذا ال�سياق 

ي�سهدها احلرمان ال�سريفان يف اأكرب تو�سعة لهما يف 

التاريخ, والتي اأمر بها امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

ال�سريفني,  للحرمني  ورع��اي��ت��ه  اهتمامه  اإط���ار  يف 

اآداء  اأث��ن��اء  عليهم  والتي�سري  ال��رح��م��ن,  ول�سيوف 

منا�سكهم, حيث تتجاوز تكلفة تلك امل�ساريع 80 مليار 

ريال.  

املقومات  اإح��دى  �سكل  ال�سورى  اأن  اإىل  معاليه  ون��وه 

احلكم  نظام  وتاأ�سي�س  ال��دول��ة,  بناء  يف  الرئي�سة 

منهجًا  العزيز  عبد  امللك  اتخذها  حيث  واالإدارة, 

عهده  واأخذت ال�سورى يف  الدولة,  واإدارة  حكمه  يف 

اأ�سكال عدة بداأت باملجل�س االأهلي, واملجل�س ال�سورى, 

ر�سمي  تنظيم  اأول  تالها  اال�ست�سارية.  واملجال�س 

ي�سم  والذي  1927م؛   � 1346ه�  ال�سورى عام  ملجل�س 

يف  للملك  العام  النائب  برئا�سة  متفرغني  اأع�ساء 

اأبناوؤه الربرة  اآخرين. و�سار  اأع�ساء  احلجاز وثمانية 

اإىل  م�سريًا  االإ���س��الم��ي,  النهج  ه��ذا  على  بعده  م��ن 

�سالحياته,  وتو�سيع  ال�سورى  جمل�س  نظام  حتديث 

باململكة  ال�سيا�سي  للتطور  تبعًا  اأع�سائه  عدد  وزيادة 

حيث  احلكومية,  واملوؤ�س�سات  االأنظمة  دائرة  وات�ساع 

العام  يف  ال�����س��ورى  ملجل�س  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  ���س��در 

الأنظمة  ال�سامل  التطوير  منظومة  �سمن  1412ه����, 

احلكم وجمل�س الوزراء واملناطق. 

امللك  الزاهر عهد  العهد  هذا  »ويف  معاليه:  واأ�ساف 

نقلة  ال�سورى  جمل�س  �سهد  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد 

30 امراأة ع�سًوا يف املجل�س,  بتعيني  نوعية وتاريخية 

بن  اهلل  عبد  امللك  من  امل�سبوقة  غري  اخلطوة  وه��ذه 

عبد العزيز  دليل على اهتمامه – اأيده اهلل – مبجل�س 

والت�سريعات,  االأن��ظ��م��ة  �سن  يف  وب����دوره  ال�����س��ورى؛ 

وحر�سه – حفظه اهلل – على تطوير اأعمال املجل�س, 

وتو�سيع امل�ساركة الوطنية يف �سناعة القرار باإ�سراك 

دفع  يف  ب��دوره��ا  لت�سهم  ال�سورى؛  جمل�س  يف  امل���راأة 

عجلة التنمية للمملكة.   

  وعرج معاليه اإىل املكانة الدولية التي باتت تتبواأها 

العربية  الق�سايا  جعل  ال�سعوديةمما  العربية  اململكة 

جمموعة  �سمن  دخولها  ع��ن  ف�ساًل  واالإ���س��الم��ي��ة, 

الع�سرين. 

 

اليوم,  ه��ذا  مثل  »يف  بقوله:  كلمتِه  معاليه  واأن��ه��ى   

يتجدد الوالء خلادم احلرمني ال�سريفني, و�سمو ويل 

عهده االأمني, وم�ساعر الفخر واالعتزاز بهذا القائد 

اخلري  وم�ساريع  التنموية,  وب��االإجن��ازات  العظيم, 

والنماء؛ التي حتققت يف عهده الزاهر«. 

التهنئة  ال�سورى  ملجل�س  العام  االأم��ني  معايل  ورف��ع 

عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم 

بن  �سلمان  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  ول�ساحب  العزيز, 

ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  العزيز  عبد 

مقرن  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  ول�ساحب  الدفاع,  وزير 

بن عبد العزيز النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء 

– حفظهم اهلل –, وحلكومة, و�سعب اململكة العربية 
تعاىل  اهلل  �سائاًل  الوطني.  اليوم  مبنا�سبة  ال�سعودية 

عهده,  وويل  ال�سريفني,  احلرمني  خ��ادم  يحفظ  اأن 

اأمنها  الغالية  بالدنا  على  يدمي  واأن  الثاين.  والنائب 

وا�ستقرارها.
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هناأ ثالثة برملانيني لبنانيني خادم احلرمني ال�سريفني 

امللكي  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 

العهد نائب رئي�س  االأمري �سلمان بن عبدالعزيز ويل 

امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الدفاع,  وزير  الوزراء  جمل�س 

لرئي�س  الثاين  النائب  عبدالعزز  بن  مقرن  االأم��ري 

والثمانني  الثالثة  الذكرى  مبنا�سبة  ال��وزراء  جمل�س 

لليوم الوطني للمملكة العربية ال�سعودية.

و�سجلوا اعتزازهم, باملنجز الذي حققه امللك املوؤ�س�س 

– بتوحيد اأجزاء �سبه  – طيب اهلل ثراه  عبدالعزيز 

اأ�س�س �سلبة  لواء واحد وعلى  العربية حتت  اجلزيرة 

اأبناءها يف جمتمع واحد بعد  را�سخة, وحدة �سهرت 

الفرقة وال�ستات, وحدة �ساد معها االأمن واال�ستقرار, 

بعد اخلوف وال�سراعات.

العالقة  برمزية  املنا�سبة  بهذه  ت�سريحات  ونوهو يف 

الذي  التاريخي  ال��دور  �سياق  يف  واململكة  لبنان  بني 

ا�سطلعت به اململكة جتاه كل اللبنانيني دون ا�ستثناء, 

اإىل جانب دعمها للبنان يف كل املحن واالأزمات التي 

مر بها حيث فلها اأياد بي�ساء يف كل امليادين واحلقول 

ال�سيا�سية واالقت�سادية واملالية.

فقد هناأ النائب اللبناين نعمة طعمة اململكة العربية 

يف  الوطني  بيومها  و�سعبا  وحكومة  ملكا  ال�سعودية 

ذكراه الثالثة والثمانني . 

�سخ�سية  �سعود  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  امل��ل��ك  »اإن  وق���ال 

اأبناء  تاريخية وزعيم كبري �سيبقى  را�سخًا يف قلوب 

برملانيون لبنانيون مبنا�شبة اليوم الوطني:

امللك عبد العزيز وحد اجلزيرة بحزم الرجال الذين ي�شنعون التاريخ

عهد امللك عبداهلل 00 منجزات تنموية.. وتو�شعة تاريخية للحرمني.. ومبادرات 

لوحدة ال�شف االإ�شالمي 

الكبري  الرمز  لهذا  ملا  جمعاء  العربية  واالأمة  اململكة 

ل��دوره  واع��ت��زاز  فخر  مو�سع  هي  و�سفات  ماآثر  من 

على  واحلفاظ  اململكة  اأبناء  بني  املحبة  تر�سيخ  يف 

اإر���س��اء  يف  وحكمته   , ال�سامية  وال��ع��ادات  التقاليد 

الوحدة الوطنية واالإ�سالمية ». 

اأبناء امللك عبدالعزيز حافظوا على اإجنازات 

املوؤ�ش�ض

العربية  اململكة  واإدارة  �سيا�سة  اأن  اإىل  النظر  ولفت 

والقيم  املبادئ  على  احلفاظ  يف  تتمحور  ال�سعودية 

امللك  اأبناء  حفظ  اإذ  الوطنية,  والثوابت  وامل�سلمات 

عبد العزيز هذه العناوين ومل يفرطوا باأي اإجناز قام 

به امللك املوؤ�س�س فكانوا جميعا اأهل ثقة ووفاء وعطاء 

واأوفياء له �سحوا بالغايل والنفي�س  لبلدهم و�سعبهم 

التي غدت دولة على  اأجل رفعة وازده��ار اململكة  من 

م�ستوى الدول الع�سرية يف كل امليادين واحلقول دون 

ا�ستثناء » . 

عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  طعمة  وو�سف 

الوحدة  باأنه ملك   � � حفظه اهلل  العزيز  اهلل بن عبد 

العربية واالإ�سالمية واملبادرات وامل�ساحلات والتالقي 

بني اأبناء االأمة العربية واالإ�سالمية . 

العام  يف  العربية  ب��ريوت  قمة  يف  دوره   «  : اإن  وق��ال 

ال�سهرية  مبادرته  اأطلق  حينما  مميزا  كان  2001م 

وا�ستعادة  وامل�����س��اواة  العدالة  على  املبنية  لل�سالم 

احلقوق املغت�سبة من اإ�سرائيل اإ�سافة اإىل موقفه يف 

قمة الكويت االقت�سادية يوم اأطلق مبادرة الت�سامن 

ولعب دورًا حموريًا يف م�ساحلة بع�س القادة العرب 

العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  قمة  يومها  وكانت 

بامتياز«. 

خادم  بقيادة  اململكة  جهود  طعمة  النائب  وامتدح 

العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

الكبري  ودوره��ا  االإره���اب  مكافحة  يف   � اهلل  حفظه   �

اململكة  �سيا�سة  »اإن   : وقال  اأوك��اره,  على  الق�ساء  يف 

تت�سم تاريخيا باالعتدال ومقاربة كل امللفات مبنطق 

حكمة  م��ن  تقت�سيه  مب��ا  ومعاجلتها  وم��و���س��وع��ي��ة 

وعناية, ومن هنا فاإن اململكة عانت االإرهاب يف بع�س 

املحطات وهي التي تدين هذه االآفات وتنبذها, ولها 

وحماربته,  االإره���اب  مكافحة  يف  وج���والت  ���س��والت 

يقوم  اهلل  حفظه  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  واليوم 

الت�سدي  يف  اأ�سا�سي  ب��دور  احلكيمة  اململكة  وقيادة 

هذا  يف  ال�سعودية  ومواقف  عليه  والق�ساء  لالإرهاب 

ال�سياق وا�سحة ومعروفة للقا�سي والداين«. 

كما اأ�ساد بدعوة اململكة اىل اإقامة مركز للحوار بني 

احلرمني  خ��ادم  من  بتوجيهات  االإ�سالمية  املذاهب 

يف  وكبريًا  مل�ساهمته  نبياًل  موقفا  وعدها  ال�سريفني 

وحدة امل�سلمني 

اليوم الوطني
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اهلل  بيت  حل��ج��اج  اململكة  تقدمه  مب��ا  ك��ذل��ك  ون���وه 

احلرام و�سيوف الرحمن من خدمات مي�سرة ت�سهل 

لهم اأداء املنا�سك وال�سعائر بكل ي�سر و�سهولة . 

العربية  اململكة  بني  املميزة  العالقات  امتدح  كما 

اهلل  �سائاًل  بالتاريخية ,  وو�سفها  ولبنان  ال�سعودية 

اأن يحفظ خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده 

والعافية’ ليوا�سال  ال�سحة  واأن يدمي عليهما  االأمني 

وخدمة  اأواًل  و�سعبها,  اململكة  خ��دم��ة  يف  دوره��م��ا 

االإ�سالم وامل�سلمني ب�سكل عام.

من جابه عرب النائب عن كتلة » امل�ستقبل » اللبنانية 

اخلال�سة  القلبية  تهنئته  حوري عن  عمار  الدكتور 

احلرمني  خ��ادم  بقيادة  ال�سعودية  العربية  للمملكة 

 � اآل �سعود  العزيز  ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد 

حفظه اهلل � ملنا�سبة احتفائها بالذكرى ال� 83 ليومها 

الوطني .

اليوم  ه��ذا  اإليها  يرمز  التي  ال�سامية  باملعاين  ون��وه 

العظيم  و�سعبها  اململكة  ب��ه  تعتز  ال��ذي  التاريخي 

لهذا  ملا  واالإ�سالمية  العربية  االأمتني  �سعوب  وكذلك 

اجلزيرة  اأرك���ان  توحيد  فيه  مت  ال��ذي  املجيد  اليوم 

العربية على اأ�س�س الوحدة الوطنية الرا�سخة واملتينة 

بالعاملني  واالن��دم��اج  االن�سهار  تعزيز  يف  واأ���س��ه��م 

العربي واالإ�سالمي املمتدين على م�ساحة وا�سعة من 

العامل .

عبد  امللك  املوؤ�س�س  ن�ستذكر  ع��ام  ك��ل  يف   «  : وق��ال 

العزيز اآل �سعود - رحمه اهلل - لي�س فقط يف ما قام 

اأ�س�س  على  العربية  اجلزيرة  اأبناء  �سمل  مل  من  به 

امل�ستمرة  النتائج  يف  فح�سب, بل  الوطنية  الوحدة 

مر  وعلى  انعك�ست  التي  املباركة  للخطوة  واخل��رية 

االأمتني  والأبناء  اململكة  الأبناء  جاريا  خريا  االأجيال 

العربية واالإ�سالمية.« 

خا�ستها  التي  الرائدة  امل�سرية  حوري  النائب  واأب��رز 

اململكة العربية ال�سعودية منذ عهد املوؤ�س�س املغفور له 

ثراه � مرورًا  � طيب اهلل  �سعود  اآل  العزيز  امللك عبد 

باأبنائه امللوك الربرة � رحمهم اهلل � من بعده و�سوال 

امللك عبد اهلل  ال�سريفني  حتى عهد خادم احلرمني 

والعطاء  باالإنتاج  املفعم   � اهلل  اأيده   � العزيز  بن عبد 

املثمر على م�ساحة اململكة كلها.

منجزات خادم احلرمني ال�شريفني ا�شتثنائية

وعن جهود ال�ملك عبد اهلل بن عبد العزيز - حفظه 

اهلل - يف جمال وحدة ال�سف العربي واالإ�سالمي , اأكد 

احلرمني  خلادم  �سي�سجل  التاريخ  اأن  حوري  النائب 

جعلت  التي  امل�سيئة  العالمات  من  الكثري  ال�سريفني 

عهده  ففي   .. بعده  وملا  قبله  ملا  ي��وؤرخ  متميزا  عهده 

تكر�ست جه�ود اململكة بق�يادته ف�ي حماربة االإرهاب 

و�سمح  الكثريين  وجهة  و�سحح  ال�سعد  كافة  على 

باإعادة االأمور اإىل ن�سابها, وما دعوته الإق�امة م�ركز 

للحوار بني املذاه�ب االإ�سالمية اإال برهان وا�سح على 

االإ�سالمية  االأم�ة  توحيد  عل�ى  حر�سه  م�ن  نقول  ما 

ونبذ الفرقة واالختالف«

وامل�سروعات  اجلهود  على  اللبناين  النائب  واأث��ن��ى 

اأيده   � بن عبدالعزيز  للملك عبداهلل  املباركة  اجلبارة 

امل�ساعر  وتطوير  ال�سريفني  احلرمني  لتو�سعة   � اهلل 

املقد�سة خلدمة �سيوف الرحمن.

من  ال�سعودية  العربية  اململكة  به  تق�وم  ما  اإن   « وقال: 

بيت  وحجاج  ال�سريفني  كبرية خلدمة احلرمني  جهود 

اهلل احل�رام وعم�اره وزوار م�سجد ر�سوله الكرمي حممد 

عليه ال�سالة وال�سالم وما تق�دمه خل�دمة ق�س�ايا االأمة 

االإ�سالمية ولالأقليات امل�سلمة م�ن عون وم�س�اعدة فهو 

ذهب  من  باأحرف  ال�سريفني  احلرمني  خلادم  ي�سجل 

اأن  ميكن  وال  املواقف  هذه  املتعاقبة  االأجيال  و�ستذكر 

تن�ساها«.

اململكة ال�شقيق االأكرب للبنان

بني  املميزة  االأخ��وي��ة  بالعالقات  ح��وري  اأ���س��اد  كما     

واملمي�زة  الع�القات اخلا�سة    «  : بقوله  ولبنان  اململكة 

عالقات  بلبنان  ال�سعودية  الع�ربية  اململكة  تربط  الت�ي 

عالقة  وهي  والتميز,  واالحرتام  والود  املحبة  ت�سودها 

الرعاية من ال�سقيق االأكرب, ومل تكن يومًا هذه الرعاية 

واملحبة  اخل��ري  رع��اي��ة  كانت  ب��ل  مقننة  اأو  م�سروطة 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  ومواق�ف  ال  وكي�ف  الدافقة 

جتاه لبنان و�سعب�ه ال�سقيق ي�سهد لها القا�سي والداين 

وال ميكن اإال اأن تكون مو�سع تقدير واحرتام دائم«.

يف ذات ال�سياق نوه النائب عن كتلة » امل�ستقبل » حممد 

املوؤ�س�س  غمارها  خا�س  التي  الكربى  بامللحمة  قباين 

رحمه   � �سعود  اآل  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  امللك 

اهلل � واأثمرت توحيدا مباركا الأجزاء اجلزيرة العربية 

املرتامية االأطراف. 

   وقال : » لقد كانت جهود امللك عبد العزيز –رحمه 

حيث   , العربية  اجلزيرة  تاريخ  يف  حدث  اأه��م   - اهلل 

وحد اأطرافها املرتامية بعد اأن كانت موزعة بني قبائل 

واأن�ساأ  املتفرقة,  القبائل  �سمل  مل  و  جغرافية,  واأق�سام 

اأول دولة حقيقية يف جزيرة العرب, باتت اإحدى اأبرز 

الدول العربية التي لعبت فيما بعد دورا كبريا واأ�سا�سيا 

يف نه�سة االأمة العربية«.

التي  امل��ث��م��رة  اجل��ه��ود  على  اللبناين  ال��ن��ائ��ب  واأث��ن��ى 

امللك  املوؤ�س�س  القائد  عهد  منذ  اململكة  ملوك  بذلها 

تغمدهم   � ال��ربرة  امللوك  باأبنائه  م��رورا   � العزيز  عبد 

اإىل عهد خادم احلرمني  وو�سوال   � بوا�سع رحمته  اهلل 

ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز املميز بالنمو 

وكل عنا�سر التقدم واالزدهار.

العزيز اجلزيرة  امللك عبد  »  لقد وحد   : القول  وتابع 

وو�سع  التاريخ  ي�سنعون  الذين  الكبار  الرجال  بحزم 

وحدتها  ال�سعودية  العربية  للمملكة  حققت  اأ�س�سا 

عرفتها  التي  االأعا�سري  وجه  يف  الثابت  املنيع  وكيانها 

املنطقة العربية والعامل خالل فرتة طويلة من تاريخها 

. «

واأبرز املالمح التنموية العمالقة التي حققتها  اململكة 

اأبناء  اإن   «  : بقوله   م�سيفا  امل�سرقة  م�سريتها  عرب 

تركها  التي  االأم��ان��ة  على  حافظوا  العزيز  عبد  امللك 

الوالد املوؤ�س�س, وحموا الكيان النا�سئ وطوروه وعززوا 

منحها  التي  الهائلة  الرثوات  ذلك  ت�ساعدهم يف  دوره 

واأر�سها و�سعبها فوظفوا هذه  للمملكة  املوىل عز وجل 

الدول  دعم  ويف  اململكة  �سعب  خدمة  يف  االإمكانات 

العربية ال�سقيقة.« 

واأ�سهب بقوله : » ويف عهد خادم احلرمني ال�سريفني 

دورا  اململكة  �سهدت  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك 

يف  و�سعبها  اململكة  اإم��ك��ان��ات  توظيف  يف  م�ساعفا 

وامل��ن��اط��ق  امل��راف��ق  خمتلف  �سملت  �ساملة  نه�سة 

وال��ف��ئ��ات, وم���ا اأع��رف��ه ع��ن تفكري امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

اهتمامه بالعدالة االجتماعية وحتقيق الرخاء ملختلف 

عن  ف�سال  املناطق  وملختلف  ال�سعودي  ال�سعب  فئات 

دعمه وم�ساندته الأ�سقائه العرب يف كل مكان ويف كل 

ميدان.«

مركز للحوار بني املذاهب االإ�شالمية

وتطرق قباين اإىل اجلهود التي بذلها وال يزال يبذلها 

عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 

العنف  اأ�سكال  ك��ل  حم��ارب��ة  يف   � اهلل  اأي���ده   � العزيز 

واالإرهاب والق�ساء على الفئات ال�سالة واملف�سدة .. 

اأجلها  التي �سعى وعمل من  االأه��داف  » ومن   : وقال 

املخططات  حماربة  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك 

االإرهابية التي ن�سطت يف العاملني العربي واالإ�سالمي 

احلركات  هذه  �سكلته  وما  االأخريين  العقدين  خالل 

العرب  و���س��الم��ة  وح���دة  على  خطر  م��ن  االإره��اب��ي��ة 

وامل�سلمني. » 

واأردف : » ومن منطلق حر�سه على دور امل�سلمني يف 

امل�سلمني,  وحدة  تهدد  التي  للمخاطر  ووعيه  العامل 

خطوة  كانت  االأف��ق  يف  تلوح  التي  الفتنة  لنار  واتقاء 

خادم احلرمني ال�سريفني باجتاه احلوار بني املذاهب 

االإ�سالمية ولقناعة منه اأن الدين االإ�سالمي هو دين 

واحد واأن ال خالف جوهري بني املذاهب واأن احلوار 

هو الطريق حلل خمتلف اخلالفات واالختالفات بني 

بني  احل��وار  مركز  اإن�ساء  اإىل  ب��ادر  حيث  امل�سلمني, 

املذاهب االإ�سالمية » .

على  االإ���س��اءة  م��ن  الب��د  وهنا   «  : بقوله  وا�ستطرد 

للحرمني  االأك��رب  التو�سعة  لتحقيق  الكبرية  املبادرة 

اهلل  بيت  حلجاج  الت�سهيالت  كل  وتاأمني  ال�سريفني 

احل����رام مب��ا ي��وؤك��د اأب����وة ���س��اح��ب اجل��الل��ة جلميع 

امل�سلمني » .

لوقوف  الكبري  تقديره  قباين عن  النائب  اأعرب  كما 

اململكة العربية ال�سعودية على الدوام اىل جانب لبنان 

و�سعبه, م�سريًا اإىل املحطات امل�سرقة التي متيزت بها 

تزال  وال  كانت  التي  اللبنانية   - ال�سعودية  العالقات 

مبنية على االأخوة والتعاون املرث والبناء.

وقال : » لقد كانت اململكة دوما اإىل جانب لبنان راعية 

واحلر�س  االعتدال  موقع  من  ول�سعبه  للبلد  وداعمة 

على الوحدة الوطنية وجاء خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ليعزز هذا الدور راعيا 

ل�سعب �سقيق اأحبه ودعمه وبادله هذا ال�سعب حمبة 

خادم  اإىل  ينظر  اليوم  اللبناين  وال�سعب   .. وتقديرا 

احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل 

اأر�سا  لبنان  لوحدة  و�سامنا  حا�سنا  باعتباره  �سعود 

الذي  االعتدال  موقع  منطلق  من  وموؤ�س�سات  و�سعبا 

يقود به �سيا�سة اململكة يف العامل مبا يف ذلك �سيا�ستها 

يف لبنان الذي يحتاج اإىل الدعم والرعاية » .

اليوم الوطني
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رئي�ض جمل�ض ال�شورى بحث يف قرغيز�شتان العالقات  الثنائية والربملانية 

الرئي�ض القرغيزي يقدر خلادم احلرمني ال�شريفني  اهتمامه تطوير العالقات

 بني البلدين 

اآل ال�شيخ:  اململكة من اأكرب الدول املانحة .. وللدول االإ�شالمية االأولوية يف برامج 

الدعم التنموي 

رئي�س  اأتامباييف«  »امل��ازب��ي��ك  الرئي�س  فخامة  ن��وه 

جمهورية قرغيز�ستان بالعالقات بني اململكة العربية 

الإهتمام  تقديره  عن  ُمعربًا  وقريغز�ستان,  ال�سعودية 

عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 

العالقات  – بتطوير  – حفظه اهلل  �سعود  اآل  العزيز 

بني البلدين ال�سقيقتني. 

�سباقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  »اإن  فخامته:  وقال 

قرغيز�ستان,  جمهورية  وم�ساندة  دع��م  اإىل  دائ��م��ًا 

ت�سمل  اأن  على  ال��دع��م,  ه��ذا  موا�سلة  اإىل  ونتطلع 

من  قرغيز�ستان  جمهورية  لتتمكن  اأخ��رى  جم��االت 

تنفيذ خططها التنموية«. 

العا�سمة  يف  فخامته  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

ب�سكيك, معايل ال�سيخ الدكتور/ عبد اهلل بن حممد 

بن براهيم اآل ال�سيخ رئي�س جمل�س ال�سورى.  

ال�سيخ  اآل  اهلل  عبد  الدكتور/  معايل  نقل  جهته  من 

امللك عبد  ال�سريفني  وتقدير خادم احلرمني  حتيات 

اهلل بن عبد العزيز, و�سمو ويل العهد االأمني, و�سمو 

النائب الثاين لفخامته, ومتنياتهم لل�سعب القرغيزي 

املزيد من التقدم واالزدهار. 

واأطلع معاليه الرئي�س القرغيزي على نتائج املباحثات 

القرغيزيني  امل�سوؤولني  ال�سورى مع  اأجراها وفد  التي 

خالل الزيارة الر�سمية التي يقوم بها معاليه والوفد 

املرافق جلمهورية قرغيزيا. 

الثنائية  العالقات  ا�ستعرا�س  اللقاء  خ��الل  وج��رى 

يف  وتطويرها  دعمها  و�سبل  ال�سقيقني,  البلدين  بني 

بني  الربملاين  املجال  يف  وبخا�سة  املجاالت,  خمتلف 

جمل�س ال�سورى والربملان القرغيزي. 

االأع��ل��ى  املجل�س  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  اال���س��ت��ق��ب��ال  ح�سر 

ال��ق��رغ��ي��زي )ال����ربمل����ان(  ال���دك���ت���ور/ »اأ���س��ي��ل��ب��ي��ك 

جيينبيكوف« واأع�ساء جمل�س ال�سورى والوفد املرافق 

لدى  ال�سريفني,  احل��رم��ني  خ���ادم  و�سفري  ملعاليه, 

بن  الرحمن  عبد  االأ�ستاذ/  قرغيز�ستان  جمهورية 

اململكة  ل��دى  قرغيز�ستان  و�سفري  اجلمعة,   �سعيد 

»يو�سفبيك �ساريبوف«. 

يف ذات ال�����س��ي��اق ع��ق��د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور/ ع��ب��د اهلل 

الرئي�س القرقيزي ي�ستقبل رئي�س جمل�س ال�سورى

حصاد الشهر
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ال�����س��ي��خ رئ��ي�����س جمل�س  اآل  ب��راه��ي��م  ب��ن  ب��ن حم��م��د 

ال�������س���ورى اج��ت��م��اع��ًا م���ع م���ع���ايل رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س 

االأعلى )الربملان( يف جمهورية قرغيز�ستان الدكتور/ 

القرغيزية  العا�سمة  يف  جيينبيكوف«  »اأ�سيلبيك 

اأع�ساء  ال�سورى  جمل�س  اأع�ساء  من  بح�سور  ب�سكيك 

الوفد املرافق, وعدد من اأع�ساء الربملان القرغيزي, 

جمهورية  ل��دى  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  و�سفري 

اململكة  ل���دى  قرغيز�ستان  و���س��ف��ري  ق��رغ��ي��ز���س��ت��ان, 

»يو�سفبيك �ساريبوف«. 

»اأ�سيلبيك  ال��دك��ت��ور/  ه��ن��اأ  االإج��ت��م��اع  ب��داي��ة  ويف 

جيينبيكوف« اململكة العربية ال�سعودية حكومة و�سعبًا 

من  املزيد  للمملكة  متمنيًا  الوطني,  اليوم  مبنا�سبة 

التقدم واالزدهار, واأ�ساد معاليه بالتقدم الذي ت�سهده 

امللك عبد  ال�سريفني  اململكة يف عهد خادم احلرمني 

اهلل بن عبد العزيز, الذي �سنع للمملكة ثقاًل �سيا�سيًا 

واقت�ساديًا دوليًا كبريًا. 

رئي�س  مبعايل  القرغيزي  الربملان  رئي�س  رح��ب  كما 

جمل�س ال�سورى والوفد املرافق, معربًا عن تطلعه باأن 

ُتتوج هذه الزيارة بنتائج تعك�س الرغبة امل�سرتكة بني 

القيادتني لتطوير العالقات الثنائية. 

»اإن  جيينبيكوف:  اأ�سيلبيك  ال��دك��ت��ور/  واأ����س���اف 

لقرغيز�ستان,  بالن�سبة  مهمة  اململكة  مع  العالقات 

خالل  من  ون��اأم��ل  تطويرها,  على  حري�سون  ونحن 

رئي�س جمل�س ال�سورى يجتمع برئي�س الوزراء القرغيزي.

 رئي�س املجل�س يف جولة يف مقر الربملان القرغيزي .

هذه الزيارة اأن نتمكن من اإعطاءها دفعة قوية لالأمام, واأن ت�سمل بنتائجها كل امل�ستويات احلكومية والربملانية 

وال�سعبية«. 

حصاد الشهر
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وتابع: » اإن امل�سوؤولني يف قرغيز�ستان ُيدركون اأهمية 

باأن  ويوؤمنون  ال�سعودية,  العربية  اململكة  مع  العالقة 

ت�ستطيع  واالق��ت�����س��ادي,  ال�سيا�سي  بثقلها  اململكة 

قرغيز�ستان  اأن  حيث  بالدنا,  يف  التنمية  تدعم  اأن 

ت�سع التنمية يف مقدمة اأولوياتها, ولديها الكثري من 

الفر�س اال�ستثمارية«. 

واأ�ساد معاليه بدعم اململكة لقرغيز�ستان, �سواء على 

ال�سعيد ال�سيا�سي اأو االإقت�سادي, مو�سحًا اأن العديد 

مت  وامل�ست�سفيات,  الطرق,  وم�ساريع  امل�ساجد,  من 

ان�ساوؤها بدعم كامل من اململكة, لذلك باإ�سم ال�سعب 

ونقولها  ال��دع��م,  ه��ذا  للمملكة  ن�سكر  القريغيزي 

�سراحة:« نحن يف هذه املرحلة بحاجة لدعم اململكة, 

نطمح  ك��ث��رية,  تنموية  م�ساريع  يف  ق��دم��ًا  للم�سي 

الإجنازها«. 

واأ�سار رئي�س الربملان القريغيزي اإىل اأن بالده ترحب 

الت�سهيالت  لتقدمي  وت�سعى  ال�سعوديني  بامل�ستثمرين 

الالزمة لهم, وتوفري االأطر التي تدعم ا�ستثماراتهم 

وت�سجيعها, منوهًا اإىل املوؤمتر الذي �سيعقد قريبَا عن 

الفر�س اال�ستثمارية يف قرغيز�ستان. 

من جانبه عرب معايل رئي�س جمل�س ال�سورى عن �سكره 

االأعلى )الربملان( القرغيزي  املجل�س  رئي�س  ملعايل 

ت�سفر  اأن  ومتنى  وال�سيافة,  اال�ستقبال  حفاوة  على 

اإيجابية تدعم العالقات  هذه االجتماعات عن نتائج 

الثنائية, وت�سهم يف التقارب والتعاون بني البلدين. 

لدى  خا�سة  مكانة  لقرغيز�ستان  »اإن  معاليه:  وتابع 

عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 

الرقي  على  اهلل - حري�س  وهو - حفظه  ال��ع��زي��ز 

ودورن��ا  اأرح��ب,  ف�ساءات  اإىل  بلدينا  بني  بالعالقات 

ونحن  الواقع,  اأر���س  على  التطلعات  هذه  حتقيق  هو 

يف جمل�س ال�سورى على ا�ستعداد؛ لتقدمي كل الدعم؛ 

البلدين  يف  القيادتني  بني  امل�سرتكة  الرغبة  لتحقيق 

ال�سقيقتني«. 

بخ�سو�س  »اأنه  ال�سيخ:  اآل  اهلل  عبد  الدكتور/  وقال 

اأمت  على  ف��اإن��ن��ا  البلدين  ب��ني  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��ع��الق��ات 

م�سلحة  فيه  مل��ا  جم��ال  اأي  يف  للتعاون  اال�ستعداد 

املجل�سني, وي�سهم يف توثيق العالقات وتنميتها«. 

املجل�سني  يف  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�����س��داق��ة  جلنتي  ودع���ا 

لالإجتماع يف اململكة, وبحث املزيد من اخلطوات نحو 

ب�سكل  ب�سكل عام, والربملانية  الثنائية  العالقات  دفع 

خا�س اإىل مراحل متقدمة. 

وتابع معاليه: »اإن العالقات بني البلدين مهياأة للمزيد 

من التقارب, خ�سو�سًا مع توفر الفر�س اال�ستثمارية 

التي ميكن ا�ستغاللها لتحقيق, امل�سلحة امل�سرتكة«. 

ال�سيخ  اآل  اهلل  عبد  الدكتور/  ال�سيخ  معايل   واأ�ساد 

مبا تعي�سه قريغيز�ستان من ا�ستقرار, ومنو ُمت�سارع, 

الفتًا اإىل اأنها من البلدان التي حافظت على اأ�سالتها, 

وهويتها رغم الظروف التي مرت بها خالل االإحتالل 

الطويل الذي نف�سته عن كاهلها وعادت كاأن �سيئًا مل 

يكن؛ وذلك باأيدي الكفاءات الوطنية التي تزخر بها  

قرغيز�ستان. 

وا�ستعر�س اجلانبان خالل اللقاء فر�س التعاون و�سبل 

يف  ت�سهم  التي  واخلطوات  الثنائية,  العالقات  تطوير 

اململكة  م�سلحة  فيه  ملا  الطرفني,  تطلعات  حتقيق 

وقرغيز�ستان. 

ال��ت��ذك��اري��ة,  ال��ه��داي��ا  ت��ب��ودل��ت  االج��ت��م��اع  نهاية  ويف 

والتقطت ال�سور, وَدَوَن معايل ال�سيخ, كلمة يف �سجل 

القرغيزي �سيفه,  اأخذ رئي�س الربملان  الزيارات, ثم 

والوفد املرافق له يف جولة باأروقة املجل�س, ثم ح�سر 

رئي�س املجل�س والوفد املرافق حفل الغداء املُِعد له بهذه 

املنا�سبة بح�سور جمع من امل�سوؤولني القرغيزيني. 

 

حمل  الــدولــيــة  للتنمية  الــ�ــشــعــودي  الــدعــم 

اإمتنان دويل 

ال����وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س  ا�ستقبل  اأخ����رى  ج��ه��ة  م��ن 

العا�سمة  يف  �ساتيبالدييف«  »ج��ان��ت��وروا  القرغيزي 

ال�سورى  جمل�س  رئي�س  معايل  ب�سكيك  القرغيزية 

اإبراهيم  ب��ن  حممد  ب��ن  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور/  ال�سيخ 

التعاون  فر�س  ا�ستعرا�س  ج��رى  حيث  ال�سيخ,  اآل 

اأجراها  التي  واملباحثات  ال�سقيقتني,  البلدين  بني 

احتفال �سفارة اململكة يف قرغيز�ستان مبنا�سبة اليوم الوطني
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الربملان  واأع�����س��اء  رئي�س  م��ع  ال�����س��ورى  جمل�س  وف��د 

القرغيزي. 

واأكد ال�سيخ الدكتور/ عبد اهلل اآل ال�سيخ اأن العالقات 

خ���ادم احلرمني  م��ن  ال��دع��م  ك��ل  البلدين جت��د  ب��ني 

ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز, و�سمو ويل 

الثاين, فاململكة حري�سة  النائب  عهده االأمني و�سمو 

على ال�سعيدين احلكومي والربملاين على التوا�سل مع 

قرغيز�ستان, ورفع م�ستوى التعاون. 

�سبل  لبحث  تاأتي  الزيارة  هذه  اأن  اإىل  معاليه  ون��وه   

والتعاون  عام,  ب�سكل  ال�سقيقني  البلدين  بني  التعاون 

الربملاين ب�سكل خا�س. 

خ��ادم  وب��ت��وج��ي��ه��ات  اململكة  ال�����س��ي��خ:«اإن  اآل  وق���ال 

مب�سوؤولياتها  القيام  على  تعمل  ال�سريفني  احلرمني 

هذا  يف  وه��ي  الدوليني,  واالإ�ستقرار  ال�سالم,  جت��اه 

املتحدة  الواليات  بعد  الثانية  املرتبة  حتتل  ال�سياق 

االأمريكية يف حجم االإنفاق على دعم التنمية الدولية, 

و�سريكًا  املانحة,  ال��دول  اأك��رب  من  اململكة  ُتعد  حيث 

رئي�سًا يف التنمية الدولية, وتعطي اأولوية ُكربى للدول 

االإ�سالمية يف برامج الدعم التنموي«. 

اململكة  القرغيزي  ال���وزراء  رئي�س  هناأ  جانبه  م��ن 

اليوم  مبنا�سبة  و�سعبًا  حكومة  ال�سعودية  العربية 

الوطني, واأ�ساد بالتقدم الذي تعي�سه اململكة يف عهد 

الدويل  الدور  على  مثنيًا  ال�سريفني,  احلرمني  خادم 

الكبري الذي تقوم به اململكة يف دعم التنمية الدولية, 

للدعم  ممتنة  العامل  دول  من  الكثري  اأن  اإىل  الفتًا 

ال�سعودي يف جمال حتقيق التنمية. 

واأ�سار اإىل اأن بالده حظيت بن�سيب من هذا  الدعم, 

التنمية  دعم  يف  اأ�سا�سي  �سريك  اململكة  تعترب  حيث 

الطرق  م�ساريع  م��ن  للكثري  دعمها  ع��رب  ب���الده  يف 

وامل�ست�سفيات وامل�ساجد. 

واأكد دولته اأن حكومته جادة يف جذب اال�ستثمارات اإىل 

قرغيز�ستان, ولديها برنامج تنموي متكامل, لل�سنوات 

الت�سهيالت  م��ن  ال��ع��دي��د  يت�سمن  املقبلة,  اخلم�س 

امل�ستثمرين  داع��ي��ًا  اال���س��ت��ث��م��ارات,  ب��دع��م  اخلا�سة 

ال�سعوديني على وجه اخل�سو�س اإىل ا�ستطالع فر�سهم 

يف قريغيز�ستان. 

يف  احل��رم��ني  خ���ادم  �سفارة  احتفال  ح�سوره  خ��الل 

ب�سكيك 

رئي�ض جمل�ض ال�شورى:

 اليوم الوطني تتويج مل�شرية الوحدة، وذكرى 

انطالقة مل�شرية النمو والتطور 

من جانب اآخر ح�سر معايل ال�سيخ الدكتور/ عبد اهلل 

بن حممد بن براهيم اآل ال�سيخ رئي�س جمل�س ال�سورى, 

)الربملان(  القرغيزي  االأعلى  املجل�س  رئي�س  ومعايل 

اأقامته  الذي  احلفل  جيينبيكوف  اأ�سيلبيك  الدكتور/ 

�سفارة اململكة يف قرغيز�ستان مبنا�سبة الذكرى الثالثة 

والثمانني لليوم الوطني. 

وقال �سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى قرغيز�ستان 

كلمة  يف  اجلمعة  �سعيد  بن  الرحمن  عبد  االأ�ستاذ/ 

ا�ستهل بها احلفل: »اإن هذا االإحتفال يتوافق هذا العام 

العالقات  الإقامة  الع�سرين,  الذكرى  حلول  قرب  مع 

اآل ال�سيخ يلقي كلمته يف املنا�سبة. اآل ال�سيخ ورئي�س الربملان القرغيزي خالل احلفل.

الدبلوما�سية بني اململكة وقرغيزيا, وكذلك مع زيارة 

معايل رئي�س جمل�س ال�سورى, الذي ي�سرفنا بح�سوره, 

بهذه  ال�سفارة  اإحتفال  القرغيزي,  الربملان  ورئي�س 

املنا�سبة الغالية«. 

كلمة  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  معايل  األقى  ذل��ك  بعد 

ال��ق��رغ��ي��زي,  االأع��ل��ى  املجل�س  برئي�س  فيها  رح���ب 

و�سيوف احلفل, واأ�ساف: »اإن ذكرى هذا اليوم ُتعيد 

عامًا  ثالثني  من  اأكرث  م�سرية  اململكة,  اأبناء  الأذهان 

امللك  وبذلها  قادها,  التي  والت�سحيات  الكفاح,  من 

من  �سعود  اآل  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  املوؤ�س�س 

هذا  مثل  ففي  البالد,  اأج��زاء  ووح��دة  توحيد,  اأج��ل 

امللك  اأعلن  1932م,  ع��ام  �سبتمرب  �سهر  من  اليوم 

�سيا�سي  كيان  اأول  توحيد  اهلل-  رحمه   � العزيز  عبد 

على معظم اأجزاء �سبه اجلزيرة العربية, هو اململكة 

تتويجًا  اليوم  ه��ذا  ك��ان  ومثلما  ال�سعودية,  العربية 

مل�سرية الوحدة,  فقد كان انطالًقا, مل�سرية اأخرى من 

النمو والتطور وبناء الدولة احلديثة, التي اأر�سى امللك 

املوؤ�س�س دعائمها على مبادئ ال�سريعة االإ�سالمية«. 

وتابع معاليه: »اإن جهود الدولة احلديثة يف عهد امللك 

عبد العزيز, مل تقت�سر على البناء الداخلي فقط, بل 

�سعت اإىل توثيق العالقات مع املجتمع الدويل, فكانت 

املتحدة  االأمم  ميثاق  على  املوقعة  ال��دول  اأوائ��ل  من 

اإىل جانب  العام  نف�س  �ساركت يف  كما  1945م,  عام 

�سقيقاتها من الدول العربية يف تاأ�سي�س جامعة الدول 

العربية«.  

واأ�ساف اآل ال�سيخ: »اأنه على نهج امللك املوؤ�س�س تبنى 

اأبناوؤه ملوك اململكة من بعده �سيا�سة تعمل على دعم 
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القوة  ا�ستخدام  وترف�س  الدوليني,  وال�سلم  االأم��ن 

اأو  واأ�ساليبه,  اأ�سكاله,  والعنف وتدين االإرهاب بكافة 

اأي ممار�سات تهدد ال�سالم العاملي«.  

اململكة  قدمتها  دوالر  مليار   )100( من  اأكرث 

للدول النامية خالل ال )30( عامًا املا�شية 

ال�سعيد  على  اأن��ه  اإىل  ال�سيخ  اآل  الدكتور/  واأ���س��ار 

النفطي  مركزها  بف�سل  اململكة  تعمل  االقت�سادي 

الدويل, كاأحد اأكرب املنتجني, و�ساحبة اأكرب احتياطي 

نفطي يف العامل على انتهاج �سيا�سة متزنة يف جمال 

م�سالح  االإعتبار  يف  تاأخذ  النفط  وت�سويق  اإن��ت��اج, 

امل�ستهلكني واملنتجني, كما تويل اأهمية كربى للق�سايا 

االقت�سادي  التعاون  زي��ادة  اأن  وت��رى  االقت�سادية, 

التي  االقت�سادية  االأزم����ات  وم��ع��اجل��ة  ال����دول,  ب��ني 

اأن  �ساأنه  من  العامل  يف  فقرًا  االأك��رث  ال��دول  تواجهها 

يعزز االأمن وال�سلم الدوليني, ومن هنا بادرت اململكة 

من  لكثري  االقت�سادية,  وامل�ساعدات  العون,  لتقدمي 

املانحة,  ال��دول  اأك��رب  من  اململكة  ُتعد  حيث  ال��دول, 

اإجمايل  بلغ  اإذ  الدولية,  التنمية  يف  رئي�سًا  و�سريكًا 

م�ساعدات  من  ال�سعودية  العربية  اململكة  قدمته  ما 

الثنائية  القنوات  عرب  مي�سرة  وقرو�س  م�سرتدة  غري 

االأخ��رية  الثالثة  العقود  خ��الل  االأط���راف  ومتعددة 

منها  ا�ستفادت  دوالر,  مليون  اآالف  اأكرث من )103( 

اإجمايل  من   )%4( يفوق  ما  وهو  نامية,  دولة   )95(

امل�ستهدفة  الن�سبة  بكثري  ويتجاوز  الوطني,  ناجتها 

الناجت  من  املتحدة  االأمم  قبل  من  االإمن��ائ��ي  للعون 

املحلي االإجمايل للدول املانحة البالغة )0.7%(. كما 

دوالر  مليارات  على )%6(  يزيد  عما  اململكة  تنازلت 

من ديونها امل�ستحقة على الدول االأقل منوًا. 

اإ�سهامات  تاأ�سي�سها  ومنذ  للمملكة  ب��اأن  معاليه  واأك��د 

مكانتها  مع  تتنا�سب  املجاالت  كافة  يف  ب��ارزة  عاملية 

ال��دول��ي��ة,  امل��ج��م��وع��ة  يف  واالق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية 

الذي  املتميز  واالإ�سالمي  العربي  اإىل مركزها  اإ�سافة 

األف  من  اأك��رث  واح��رتام  اهتمام  ي��زال  وال  ا�ستقطب, 

يف  ال�سريفني  للحرمني  موطن  كونها  م�سلم,  مليون 

االإ�سهامات  تلك  ومن  املنورة,  واملدينة  املكرمة  مكة 

بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  مبادرة 

 2008 اأطلقها من مكة املكرمة عام  التي  العزيز  عبد 

م, وتدعو اإىل  احلوار بني اأتباع الديانات والثقافات, 

بهدف اإزالة �سوء الفهم ونبذ مظاهر اخلالف والعداء 

واملحبة  التعاون  جم��االت  على  والرتكيز  والكراهية, 

بتاأييد  حظيت  والتي  جمعاء؛  الب�سرية  بني  وال�سالم 

تاأ�سي�س  عن  م   2011 عام  واأثمرت  ال��دويل,  املجتمع 

مركز امللك عبد اهلل الدويل للحوار يف فيينا الذي يعد 

اأتباع  بني  بالتوا�سل  تعنى  م�ستقلة  عاملية  موؤ�س�سة  اأو 

االأديان ال�سماوية, والثقافات االإن�سانية. 

بتقدمي    � اهلل  يحفظه   � التاريخية  مبادرته  اأن  كما   

مليون   500 اإىل  ت�سل  العاملي   الغذاء  لربنامج  منحة 

دوالر؛ لتخفيف معاناة الفقراء اأثر اإرتفاع اأ�سعار ال�سلع 

الغذائية خالل االأزمة االقت�سادية العاملية, ت�سري اأي�سا 

يف  اململكة  قيادة  توليه  ال��ذي  االإن�ساين  اجلانب  اإىل  

عالقاتها الدولية. 

من  بالرغم  اأن��ه  اإىل  ال�����س��ورى  جمل�س  رئي�س  ولفت 

بجمهورية  جتمعها  اململكة  اأن  اإال  اجلغرايف,  التباعد 

اإ�سالمية,   ورواب���ط   تاريخية  عالقات  قرغيز�ستان 

اآالف من   6 اأكرث من  زي��ارة  تتعزز كل عام من خالل 

اإ�سافة  لوجود  اأبناء قرغيز�ستان لالأرا�سي املقد�سة, 

لتلقي  اململكة؛  جامعات  يف  القرغيز   الطالب  مئات 

العلمية  التخ�س�سات  خمتلف  يف  اجلامعي  تعليمهم 

واالأدبية, كما يتوافد على جمهورية قرغيز�ستان املئات 

وال�سياحة,  الزيارة  اململكة كل عام؛ بهدف  اأبناء  من 

وهو ما ي�سكل للبلدين قاعدة �سلبة لتعزيز العالقات 

خا�سة  واالقت�سادية,  ال�سيا�سية  املجاالت  يف  بينهما 

مع توفر االإرادة ال�سيا�سية لدى قيادتي البلدين. 

جلمهورية  زي���ارت���ي  يف  ول��ع��ل   « م��ع��ال��ي��ه:  واأ����س���اف 

الربملان,  رئي�س  معايل  من  لدعوة  تلبية  قرغيز�ستان 

مع  العالقات  لتعزيز  اململكة  حر�س  على  ي��وؤك��د  م��ا 

»املازبيك  الرئي�س  فخامة  بقيادة  ال�سقيق  البلد  هذا 

اأمتباييف«, واململكة تقدر لفخامته وحلكومته ما حتقق 

خالل العامني املا�سيني من اجنازات لعل من اأبرزها 

ما تنعم به اجلمهورية القرغيزية من اأمن وا�ستقرار 

داخلي, ودور �سيا�سي متنامي على ال�ساحتني االإقليمية 

و الدولية, وهو ما �سُيف�سي بعون اهلل, ومبا متتلكه هذه 

املخل�سني  رجالها  واإرادة  طبيعية,  موارد  من  البالد 

ال�سعب  ي�ستحقه  اقت�سادي  ورخاء  �ساملة,  تنمية  اإىل 

القرغيزي«.   

يف  القرغيزي  الربملان  رئي�س  ا�ستعر�س  جانبه  من 

اململكة  تربط  التي  املتميزة  العالقات  باحلفل  كلمته 

اأن اململكة من الدول التي وقفت مع  اإىل  ببالده الفتًا 

قرغيز�ستان يف كل الظروف التي مرت بها, والعالقة 

القيادتني  طموحات  يلبي  مبا  تتطور  اأن  يجب  معها 

وال�سعبني يف البلدين ال�سقيقني. 

واأ�ساد معاليه بالنه�سة الكبرية التي تعي�سها اململكة يف 

ظل قيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن 

باململكة خطوات كبرية نحو  الذي خطى  العزيز  عبد 

التطور والنمو. 

جلنة  رئي�س  ال�شورى  جمل�س  ع�شو  ا�شتقبل 

باملجل�س  الهندية  ال�شعودية  الربملانية  ال�شداقة 

الدكتور عبد اهلل بن حمود احلربي يف مكتبه مبقر 

الهند  جمهورية  �شفري  اليوم  الريا�س  يف  املجل�س 

لدى اململكة ال�شيد/ حامد علي راو .

وجــــــرى خـــــالل الـــلـــقـــاء مــنــاقــ�ــشــة عـــــدد مــن 

بني  امل�شرتك  االإهتمام  ذات  والق�شايا  املو�شوعات 

بني  التعاون  عالقات  وا�شتعرا�س  والهند  اململكة 

البلدين ال�شديقني يف �شتى املجاالت. 

رئي�ض جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شعودية الهندية ي�شتقبل �شفري جمهورية الهند
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رئي�ض جمل�ض ال�شورى يتلقى ر�شالة من نظريه الكوري 

تــلــقــى مــعــايل رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الــ�ــشــورى ال�شيخ 

الدكتور/ عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ 

ر�شالة من معايل رئي�س اجلمعية الوطنية يف كوريا 

اجلنوبية » �شانغ هي كاجن »، ت�شمنت دعوة معاليه 

لزيارة ر�شمية للربملان الكوري. 

وقام ِبَت�شلُّم الر�شالة معايل االأمني العام  ملجل�س 

الــ�ــشــورى الــدكــتــور/ حمــمــد بــن عــبــد اهلل اآل عمرو 

بالريا�س،  املجل�س  مبقر  مبكتبه  ا�شتقباله  خــالل 

الــكــوريــة  الــوطــنــيــة  الــعــام للجمعية  مــعــايل االأمــــني 

زيارته  اأثناء  له  املرافق  والوفد  �شوك«  جني  »جونغ 

للمملكة. 

ال�شورى يف  العام ملجل�س  االأمــني  ورحــب معايل 

الوطنية  للجمعية  الــعــام  بــاالأمــني  الــلــقــاء  م�شتهل 

يف  االإقــامــة  طيب  لهم  متمنياً  ومرافقيه؛  الكورية 

جتمع  التي  العالقات  متانة  على  اأكــد  كما  اململكة، 

ال�شعودية وكوريا اجلنوبية يف �شتى  العربية  اململكة 

التعاون  بعالقات  ال�شدد  ذات  يف  ُمــنــوهــاً  املــجــاالت، 

ال�شورى  جمل�س  وحر�س  املجل�شني،  بني  الــربملــاين 

عــلــى تــعــزيــز وتــطــويــر هـــذه الــعــالقــة، وتــفــعــيــل دور 

امل�شالح  يــخــدم  مبــا  املجل�شني  يف  ال�شداقة  جلنتي 

امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.

مــــن جـــانـــبـــه اأعـــــــرب االأمـــــــني الــــعــــام لــلــجــمــعــيــة 

بــزيــارة  �شعادته  عــن  �ــشــوك«،  »جــونــغ جــني  الوطنية 

التي  الثنائية  العالقات  تعزيز  اأهمية  واأكــد  اململكة، 

ال�شيا�شية  االأ�شعدة  البلدين يف خمتلف  جتمع بني 

تطويرها  على  واحلر�س  والتجارية،  واالقت�شادية 

مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة لل�شعبني ال�شقيقني.

العام  االأمــني  معايل  حب  �شَ اللقاء،  نهاية  ويف 

الوطنية   للجمعية  الــعــام  االأمـــني  الــ�ــشــورى  ملجل�س 

الــكــوريــة يف جــولــة داخـــل اأروقـــــة املــجــلــ�ــس؛ �شملت 

القاعة االأندل�شية، والقاعة الكربى، وقاعة جل�شات 

جمل�س ال�شورى االأ�شبوعية.

اجلنوبية لدى  كوريا  �شفري  اال�شتقبال  ح�شر 

اململكة »جني �شو كيم«، ومدير عام العالقات العامة 

واالإعالم »اإبراهيم بن عبد العزيز الزاحم«، ومدير 

بن  »خــالــد  الربملانية  الــعــالقــات  �شعبة  مكتب  عــام 

حممد املن�شور«

» معايل االأمني العام ي�شتلم الر�شالة «
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اليوم  الــ�ــشــورى  ملجل�س  الــعــامــة  الهيئة  عــقــدت 

اجتماعها الثالث لل�شنة االأوىل من دورته ال�شاد�شة 

عبد  الدكتور  ال�شيخ  املجل�س  رئي�س  معايل  برئا�شة 

ال�شيخ، حيث نظرت  اآل  اإبراهيم  اهلل بن حممد بن 

يف عدد من املو�شوعات املدرجة على جدول اأعمالها 

اأعمال  املو�شوعات على جــدول  مــن  عـــدداً  واأحــالــت 

جمل�س ال�شورى خالل الفرتة القادمة .

تقارير للجنة  اإحالة عدة  الهيئة على  ووافقت 

ال�شنوي  االأداء  بــ�ــشــاأن  الــبــ�ــشــريــة  واملـــــوارد  االإدارة 

للعام املــايل 1434/1433هــــ، لــوزارة اخلدمة املدنية 

وملعهد االإدارة العامة وللموؤ�ش�شة العامة للتاأمينات 

االجتماعية ولوزارة العمل .

كــمــا وافــقــت عــلــى اإحـــالـــة تــقــريــر جلــنــة النقل 

بــ�ــشــاأن التقرير  واالتــ�ــشــاالت وتــقــنــيــة واملــعــلــومــات 

1434/1433هـــــ،  املــايل  للعام  النقل  لـــوزارة  ال�شنوي 

االت�شاالت  لهيئة  ال�شنوي  االأداء  ب�شاأن  وتقريرها 

وتــقــنــيــة املــعــلــومــات لــلــعــام املــــايل 1434/1433هــــــــــ، 

الربيد  ملوؤ�ش�شة  ال�شنوي  التقرير  ب�شاأن  وتقريرها 

ال�شعودي للعام ذاته .

ووافــــق املــجــتــمــعــون عــلــى اإحـــالـــة تــقــريــر جلنة 

اتفاق  م�شروع  ب�شاأن  واالإعالمية  الثقافية  ال�شوؤون 

لــلــتــعــاون والــتــبــادل االإخـــبـــاري بــني وكــالــة االأنــبــاء 

جلنة  وتقرير  القطرية،  االأنباء  ووكالة  ال�شعودية 

ال�شنوي  التقرير  ب�شاأن  والبيئة  ال�شحية  ال�شوؤون 

لــهــيــئــة الـــهـــالل االأحــــمــــر الــ�ــشــعــودي لــلــعــام املـــايل 

1434/1433هـ .

ومتت املوافقة على اإحالة تقرير جلنة االإ�شكان 

�شوابط  م�شروع  ب�شاأن  العامة  واخلــدمــات  واملــيــاه 

للجنة  الن�شائي، وتقريراً  التجميل  ن�شاط  ممار�شة 

التقرير  ب�شاأن  العلمي  والبحث  التعليمية  ال�شوؤون 

للعام  واجلــامــعــات  الــعــايل  التعليم  لـــوزارة  ال�شنوي 

1434/1433هـ، وتقرير للجنة ال�شوؤون االجتماعية 

للرئا�شة  االأداء  تــقــريــر  بــ�ــشــاأن  والــ�ــشــبــاب  واالأ�ـــشـــرة 

العامة لرعاية ال�شباب للعام املايل 1434/1433هـ .

�شارك يف االجتماع معايل نائب رئي�س املجل�س 

الدكتور حممد بن اأمني اجلفري، ومعايل م�شاعد 

رئــيــ�ــس املــجــلــ�ــس الــدكــتــور فــهــاد بـــن مــعــتــاد احلــمــد 

الــدكــتــور حممد  للمجل�س  الــعــام  االأمــــني  ومــعــايل 

املتخ�ش�شة  اللجان  وروؤ�شاء  اآل عمرو،  اهلل  بن عبد 

باملجل�س .

يل عددًا من املو�شوعات على جدول اأعمال املجل�ض الهيئة العامة ملجل�ض ال�شورى حتحُ

حصاد الشهر
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د�شن نظامًا متطورًا لل�شوت والت�شويت داخل قاعة املجل�ض جمل�ض ال�شورى يحُ

لل�شوت  جديداً  ال�شورى  نظاماً  جمل�س  د�شن 

والــتــ�ــشــويــت داخــــل قــاعــة املــجــلــ�ــس، ُيــكــن الــ�ــشــادة 

االأع�شاء من ا�شتخدام تطبيقات متطورة من �شاأنها 

ٌتي�شري اأداء العمل.

ومن اأبرز مميزات ذلك النظام اجلديد – الذي 

والب�شرية  ال�شمعية  الو�شائل  اإدارة  عليه  ت�شرف 

باملجل�س -  اإمكانية الو�شول اإىل ال�شبكة الداخلية 

ـــاور االإلـــــكـــــرتوين( مـــن خــــالل الــنــظــام  )نـــظـــام �ـــش

من  واالإ�شتفادة  القاعة  داخل  يعمل  الذي  اجلديد، 

ممــيــزاتــه الــعــامــة، بــاالإ�ــشــافــة اإىل الــرابــط اخلا�س 

ُيــتــيــح ا�ــشــتــعــرا�ــس جـــداول  بــاأعــ�ــشــاء املجل�س الـــذي 

اأعمال اجلل�شات  واملعامالت الفنية للمجل�س، والتي 

ت�شمل امللف البحثي واملعلوماتي وحما�شر جل�شات 

واملتخ�ش�شة  اخلــا�ــشــة  الــلــجــان  وتــقــاريــر  املــجــلــ�ــس 

وحما�شر  للنقا�س  املــطــروحــة  املــو�ــشــوعــات  بــ�ــشــاأن 

على  االإطـــــالع  للع�شو  تتيح  كــمــا  الــلــجــان،  اأعـــمـــال 

جمل�س  وقـــرارات  العالقة؛  ذات  واللوائح  االأنظمة 

الــــــوزراء املــرتــبــطــة بــاملــو�ــشــوع املـــــدرج عــلــى جـــدول 

للمجل�س  العامة  الهيئة  املجل�س  وقـــرارات  اأعــمــال 

وحما�شرها.

ب�شا�شات  يتميز  الــذي  اجلديد  النظام  ــكــن  وُيَ

اأكرب من املوجودة يف النظام ال�شابق وذات دقة عالية 

البند  اإ�شافة  باإمكانية  اللم�س  يف  اأعلى  وح�شا�شية 

املدرج على جدول اأعمال املجل�س كاماًل، مهما كان 

عدد �شفحاته اأو نوع امللف و�شيغته التقنية.

ويتيح النظام م�شاهدة العر�س املرئي )عرو�س 

الر�شائل  تــبــادل  مــيــزة  اإىل  اإ�ــشــافــة  الــبــوربــويــنــت(، 

اخلــا�ــشــة وحتـــريـــرهـــا بـــني االأعـــ�ـــشـــاء الــكــرتونــيــاً، 

بجودة  ال�شوت«  »لــالقــط  حتديثات  على  وي�شتمل 

اأعلى واأداء اأ�شرع للت�شغيل واالإيقاف، واأقل ح�شا�شية 

ل�شو�شاء وترددات الهاتف املحمول. 

اأر�ــشــفــة  الــفــنــيــني  للمخت�شني  الــنــظــام  ويــنــح 

خــادم  عــلــى  اإلــكــرتونــيــاً  وحفظها  املــجــلــ�ــس،  جل�شات 

�شاعة  اآالف  يــقــارب خم�شة  خــا�ــس، مبــا  الــكــرتوين 

ت�شجيل  مــن  �شنوات  ع�شر  يــعــادل  مبــا  اأى  ت�شوير، 

كل  مــداخــالت  ح�شر  مــن  ُيكنهم  كما  اجلــلــ�ــشــات، 

كاملة  الــــدورة  خـــالل  وتوثيقها  حـــدة،  عــلــى  ع�شو 

والرجوع اإليها يف اأي وقت.

كاملة  ال�شبكة  وكــوابــل  مــعــدات  تغيري  مت  كما 

ب�شبكة جديدة ومفاتيح ت�شغيل متطورة، ويف الوقت 

ذاتـــه مت ا�ــشــتــحــداث نــظــام جــديــد خــا�ــس بــاحلــاالت 

الــطــارئــة يف حـــال انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي عن 

بالقاعة  اخلــا�ــشــة  االأجـــهـــزة  ت�شتمر  حــيــث  الــقــاعــة 

واأجهزة االأع�شاء املثبتة على الطاوالت بالعمل.

وكان املجل�س قد ا�شتفاد يف الفرتة املا�شية من 

ع�شرة  اثني  تــقــارب  ملــدة  والت�شويت  لل�شوت  نظام 

واال�شتفادة  �شيانته  على  املجل�س  عمل  حيث  �شنة؛ 

مــنــه اأطـــــول مـــن عــمــره االفـــرتا�ـــشـــي الــبــالــغ �شبع 

�شنوات، ونظراً للتطورات التقنية املتالحقة ولعدم 

وجـــود دعـــم فــنــي وقــطــع غــيــار لــلــنــظــام الــقــدمي مت 

تغيريه بنظام جديد يحمل مميزات النظام القدمي 

ومميزات اإ�شافية اأخرى. .  
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ا�شتقالل مايل واإداري للديوان

يف حني ا�شتغرب ع�شو اآخر متابعة ديوان املراقبة 

جمل�س  وقرارات  ال�شامية  االأوامر  تنفيذ  العامة 

الوزراء. يف حني مل يتطرق يف التقرير باأي حال 

ال�شورى.  اإىل قرارات جمل�س  من االأحوال 

العامة  املراقبة  املنا�شب دعم ديوان  اأنه من  وراأى 

مطلب  حتقيق  على  العمل  يف  االإ�شهام  خالل  من 

واملـــايل،  االإداري  اال�ــشــتــقــالل  تــوفــري  الــديــوان يف 

اأ�ـــشـــوة بــاأجــهــزة الــرقــابــة املــالــيــة واملــحــا�ــشــبــيــة يف 

الـــدول املــتــقــدمــة والــعــديــد مــن الـــدول الــعــربــيــة. 

الـــديـــوان مـــن خـــالل متــكــيــنــه مـــن تنفيذ  ودعــــم 

االأهـــــــداف االإ�ــشــرتاتــيــجــيــة خلــطــتــه »الـــثـــانـــيـــة«، 

الذي  »ال�شاد�س«  االإ�شرتاتيجي  الهدف  وبخا�شة 

الديوان ا�شتكى �شعف التجاوب من قبل اجلهات امل�شمولة باملراقبة 

اأع�شاء ال�شورى 00 تقرير ديوان املراقبة .. اإح�شائي ال يقدم حلواًل

الديوان يتبع اآلية غري فاعلة.. وال بد من اإعادة النظر يف اأنظمته

عدم حما�شبة املخالفني واملتهمني اأدى اإىل زيادة املخالفات

ناق�س جمل�س ال�شورى خالل جل�شته العادية احلادية واالأربعني التي عقدها يوم االثنني 1434/11/3هـ، برئا�شة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن 

حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، تقرير جلنة ال�شوؤون املالية، ب�شاأن التقرير ال�شنوي لديوان املراقبة العامة للعام املايل 1434/1433هـ، والذي تاله نائب رئي�س جلنة 

ال�شوؤون املالية الدكتور ح�شام بن عبد املح�شن العنقري.

التي  امللحوظات  اأنه مل يو�شح ماهيَّة  االإح�شائي، كما  الكتاب  اإىل  اأقرب ما يكون  العامة هو  املراقبة  ديوان  باأن تقرير  االأع�شاء،  اأحد  املناق�شة مبالحظة  وابتداأت 

اأ�شلوب »العيِّنة« يف املراجعة املالية الالحقة - بح�شب التقرير -؛  الحظها على بع�س اجلهات احلكومية. واأ�شار ع�شو اآخر، اإىل اأن ديوان املراقبة العامة ي�شتخدم 

وهو اأ�شلوب معروف يف البحوث العلميَّة، لكن عندما يتعلق االأمر باملال العام فاإ�شلوب »املجتمع« -اأي مراجعة كامل امل�شتهدف- اأكرث منا�شبة يف ظل وجود االأنظمة 

والربامج املحا�شبية واحلا�شوبية، ذات الفعالية العالية وال�شرعة والكفاءة. واأ�شار اأحد االأع�شاء اإىل اأن اخلطة االإ�شرتاتيجية »الثانية« لديوان املراقبة مل تت�شمن 

اأية معلومات عن االأهداف التنفيذية، ون�شب ما حتقق منها وفق موؤ�شرات االأداء باخلطة.

اللجنة  قبل  من  فيه  النظر  ي�شتحق  الديوان  اإليه 

وتقدمي مرئياتها ب�شاأنه.

تكرار مقلق للمخالفات االإدارية واملالية

وقـــال اأحـــد االأعــ�ــشــاء اأنـــه يت�شح مــن الــتــقــريــر اأن 

واملالية،  االإداريـــة  للمخالفات  مقلًقا  تــكــراًرا  هناك 

اأو ح�شابات  كــانــت يف احلــ�ــشــابــات اخلــتــامــيــة،  �ــشــواًء 

املــ�ــشــتــودعــات، اأو الــ�ــشــنــاديــق احلــكــومــيــة وغــريهــا، 

املخالفات  تلك  حلـــدوث  الرئي�س  ال�شبب  ويــرجــع 

االإ�شلوب  اإىل  واملالية والنظامية وتكرارها  االإدارية 

املتبع يف درا�شة املعوقات التي ُترد يف تقارير الديوان.

يو�شح  اأي�شاً مل  الديوان  »اأن  اآخــر:  والحــظ ع�شو 

االآليات التي يتبعها يف تقومي وقيا�س اأداء اجلهات 

املختلفة«. 

الــداخــلــيــة يف  املــراجــعــة  و�ــشــائــل  تفعيل  اإىل  يــرمــي 

االأجهزة احلكومية.

واأ�شاف اآخر اأن اللجنة مل تعلق على بع�س ما ورد 

عما  اأهميًة  تقل  ال  اأنها  من  بالرغم  معوقات،  من 

تطرقت اإليه اللجنة.

اإىل  اأ�شار يف تقريره  الديوان  »اأن  اآخر  وتابع ع�شو 

اأن بع�س ما يرفعه حيال خمالفات بع�س االأجهزة 

حمل  اجلهة  برئا�شة  جلنة  اإىل  ُيــحــال  التنفيذية 

املخالفة!!؛ وهذا اأمر ي�شتحق البحث«. 

مـــن فح�س  عــــدم متــكــيــنــه  اإىل  الــــديــــوان  واأ�ــــشــــار   

م�شرًيا  الدولة،  فيها  ت�شهم  التي  البنوك  ح�شابات 

اإىل وجهتي النظر بني وزارة املالية وديوان املراقبة 

الــعــامــة حــيــال هـــذا املــو�ــشــوع. لــــذا، فــــاإن مــا اأ�ــشــار 

د . ح�شام العنقري 

نائب رئي�س جلنة ال�شوؤون املالية

تحت القبة
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واأ�شاف اآخر اأن:» التقرير احتوى على هدف رئي�س 

االأجــهــزة  اأداء  على  الرقابة  وهــو  عليه،  من�شو�س 

امل�شمولة  ا�شتخدام اجلهات  احلكومية؛ للتاأكد من 

من  والتحقق  واقت�شادية،  بكفاءة  مواردها  الإدارة 

جناح تلك اجلهات يف حتقيق االأهداف املر�شومة«، 

باأي  اأنــه ال يكن  التقرير  الع�شو الحظ من  لكن 

حـــال مــن االأحــــــوال الــتــاأكــد مــن حتــقــيــق الــديــوان 

الرقابة  االأهداف، وت�شاءل عن مدى فاعلية  لهذه 

الف�شاد  ن�شبة  تخفي�س  يف  الديوان  بها  يقوم  التي 

باملقارنة  »اإنــه  وقــال:  جهة؟  لكل  املــايل  اأو  االإداري 

الديوان على االأجهزة  التي �شجلها  امللحوظات  مع 

الديوان  يجد  مل  ال�شابقة؛  االأعـــوام  يف  احلكومية 

اأي حت�شن يف االأداء لتلك اجلهات؛ وهذا دليل على 

االأف�شل  ومن  فاعلة،  غري  حالًيا  املتبعة  االآلية  اأن 

اإعادة النظر يف اأنظمة الديوان ».

وا�ــشــتــغــرب اأحـــــد االأعـــ�ـــشـــاء مـــن اأهــــــداف اخلــطــة 

اأنها  راأى  حيث  للديوان،  املو�شوعة  االإ�شرتاتيجية 

عبارة عن اآليات عمل ولي�شت اأهداًفا. موؤكداً اأهمية 

اأداء، ونــ�ــشــب حُتقق  وجـــود خــطــة زمــنــيــة ومــعــايــري 

لنجاح اخلطة االإ�شرتاتيجية.

حت�شيل  ل�شعف  ــربرات  م يقدم  مل  الــديــوان 

املبالغ من اجلهات احلكومية

ال�شاغرة  الوظائف  »كــرثة  اإىل:  اآخــر  اأ�شار  يف حني 

يف الـــديـــوان، وتــ�ــشــاءل عــن هــذا الــعــدد الكبري من 

الوظائف التي مل ُت�شغل حتى االآن؟«.

يتحدث  التقرير  »اأن جُممل  االأع�شاء:  اأحد  وتابع 

امللحوظات  هــذه  ون�شبة  تنفيذه،  مت  ما  جملة  عن 

ــذة، وهــذا ال يقدم �شيًئا فيما  املــنــفَّ املــهــام  مــن عــدد 

يتعلق مبدى كفاءة الديوان يف اأداء مهماته«.

ما يفرت�س  بتو�شيح  الديوان  فقد طالب  وعليه    

اأن يقوم به من مهمات، فالتقرير مل يقدم مربًرا 

عليها  الــتــي  اجلــهــات  مــن  املــبــالــغ  حت�شيل  ل�شعف 

اإذا كان  اأخرى عما  اإ�شكاالت نظامية، وت�شاءل مرة 

للجهات تربيرات تفند ملحوظات الديوان؟.

الــديــوان جــداول  ُيقدم  بــاأن  االأع�شاء  اأحــد  وطالب 

اجلهات  على  توجد  التي  امللحوظات  بــني  مقارنة 

يف عام التقرير مع تقارير االأعوام ال�شابقة؛ حيث 

اأداء  تــقــومي  يف  املجل�س  يــخــدم  ال  التقرير  هــذا  اأن 

م من  الديوان، بل يقود املجل�س اإىل الت�شليم مبا قدِّ

النظر  اللجنة  تعيد  اأن  املنا�شب  فمن  مقرتحات، 

لتطوير  الديوان  اأداء  تقومي  بناًء على  التقرير  يف 

اأدائـــــه ولــيــ�ــس بــالــنــظــر يف االآلـــيـــات اأو االإجــــــراءات 

العامة.

وت�شاءل اأحد االأع�شاء عن ما ذكره التقرير من اأن 

القطاعات احلكومية  اأعمال  من  ن�شبًة كبريًة جداً 

فيها )خلل وتق�شري واإ�شاعة للمال العام(، فما هو 

دور الديوان يف هذا االأمر؟

يف حني ت�شاءل اآخر عما اإذا كان دور الديوان يقت�شر 

عــلــى جــمــع املــعــلــومــات وتـــزويـــد املــجــلــ�ــس بــهــا، دون 

االإ�شارة اإىل املتهمني املحالني للتحقيق اأو اجلهات 

املرافعة �شدها  التي متت  اأو  التي متت حما�شبتها 

اأمام اجلهات الق�شائية، اإال ب�شكل ي�شري جًدا، ونبه 

اإىل اأن عدم حما�شبة املخالفني واملتهمني اأدى اإىل 

زيادة هذه املخالفات.

النظام  رفــع  اأنــه مت  االأع�شاء  اأحــد  قــال  من جانبه 

1418هـــــــ، لــكــنــه مل ي�شدر  اجلــديــد لــلــديــوان عـــام 

التاأهيل،  اإىل  اأن كوادره بحاجة  االآن، ال�شيما  حتى 

احلكومية  واملوؤ�ش�شات  باجلهات  مقارنة  والتحفيز، 

االأخرى التي ت�شتقطب موؤهلي الديوان باحلوافز 

نطلب  كيف   « قــائــاًل:  وت�شاءل  املغرية،  واملــمــيــزات 

الظروف  يــوؤدي عمله يف ظل هذه  اأن  الديوان  من 

التي ال توفر له املوارد التي حتفزه على ا�شتقطاب 

املوؤهلني«.

ال  اللجنة  »تو�شيات  اأن:  االأع�شاء  اأحــد  راأى  وقــد 

تن�شجم مع اأهمية املعوقات التي يواجهها الديوان 

التجاوب من قبل اجلهات  وحجمها يف ظل �شعف 

باملراقبة«. امل�شمولة 

اأنــهــا ال  راأى  اللجنة حــيــث  تــو�ــشــيــات  اآخـــر  وانــتــقــد 

ترقى اإىل ما ورد يف التقرير، وراأى منا�شبة اإحالة 

ال�شامي  للمقام  تــرفــع  الــتــي  الــديــوان  ملحوظات 

اإىل الهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد؛ الأنه نوع من 

االإبالغ ومن املهم اأن تو�شي اللجنة بذلك.
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نظام  تعديل  طلب  على  ال�����س��ورى  جمل�س  واف���ق 

ال�سياحية  العقارية  الوحدات  يف  بالوقت  امل�ساركة 

وت��اري��خ  )م/52(  رق��م  امللكي  باملر�سوم  ال�����س��ادر 

1427/8/20ه�.

واالأرب��ع��ني,  ذل��ك خ��الل اجلل�سة احل��ادي��ة  ج��اء 

عقدت  التي  ال�ساد�سة  لدورته  االأوىل  ال�سنة  الأعمال 

1434ه���  القعدة  ذي  �سهر  من  الثالث  االثنني  ي��وم 

برئا�سة معايل رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور 

عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ.

جديدة  فقرة  اإ�سافة  على  باالأغلبية  واف��ق  حيث 

بالن�س  النظام  من  »الرابعة«  املادة  اإىل   )3( برقم 

ن�ساط  مزاولة  ال�سعوديني  غري  على  »ُيحظر  االآت��ي: 

امل�ساركة بالوقت, اأو الت�سويق له, اأو اكت�ساب اأي حق 

املرياث  طريق  بغري  بالوقت  امل�ساركة  عقود  مبوجب 

واقعة يف مدينتي مكة  �سياحية  على وحدات عقارية 

ت�سرف  اأي  باطاًل  ويكون  املنورة,  واملدينة  املكرمة 

يتم خالفًا حلكم هذه الفقرة(«.

كما وافق على اإ�سافة فقرة جديدة برقم )6( اإىل 

كل  »يعاقب  االآتي:  بالن�س  ع�سرة(  )احلادية  املادة 

من ُيخالف اأو ُي�سارك يف خمالفة حكم الفقرة )3( 

من املادة »الرابعة« بغرامة مالية ال تزيد على ع�سرة 

نتيجة  حققها  التي  املكا�سب  وباإعادة  ري�ال,  ماليني 

للمخالفة اإىل خزينة الدولة«.

ت��ع��دي��ل ال��ف��ق��رة )4( م���ن امل���ادة  وواف�����ق ع��ل��ى 

ما  مراعاة  »م��ع  االآت��ي:  بالن�س  لتكون  »اخلام�سة« 

حق  ينتقل  »الرابعة«  املادة  من   )3( الفقرة  يف  ورد 

بعد  ورثته  اإىل  بالوقت  امل�ساركة  عقد  يف  امل�سرتي 

وفاته, وللم�سرتي بيع حقه يف عقد امل�ساركة بالوقت, 

وغري  به,  الو�سية  اأو  هبته,  اأو  لغريه  عنه  التنازل  اأو 

ذلك من احلقوق املتعلقة بالعقد«.

جلنة  نظر  وجهة  اإىل  ا�ستمع  ق��د  املجل�س  وك��ان 

ملحوظات  ب�ساأن  وال��ط��اق��ة,  االقت�سادية  ال�����س��وؤون 

جمل�ض ال�شورى يوافق على تعديل نظام امل�شاركة بالوقت يف الوحدات 

العقارية ال�شياحية

التي  النظام  تعديل  طلب  جت��اه  واآرائ��ه��م  االأع�ساء 

ظهرت اأثناء مناق�سة التعديالت يف جل�سة �سابقة.

بن  اأ���س��ام��ة  االأ���س��ت��اذ/  اللجنة  رئ��ي�����س  واأو����س���ح 

الفقرة  يف  اللجنة   باإ�سافة  يتعلق  فيما  قباين  علي 

»الثالثة« عبارة: »يكون باطاًل اأي ت�سرف يتم خالفًا 

اأن املادة  اإىل  حلكم هذه الفقرة«؛ فاإن اللجنة ت�سري 

على  االتفاق  منع  على  ن�ست  النظام  من  »الثامنة« 

جلميع  �ساملة  املادة  وهذه  النظام.  هذا  يخالف  ما 

النظام  من  »الثامنة«  امل��ادة  الأن  النظام.  فقرات 

ين�سرف حكمها اإىل احلاالت املحددة مبوجبها, وال 

تن�س على منع االتفاق على ما يخالف النظام. 

والت�سرفات  العقود  بطالن  اأث��ر  الأهمية  ونظرًا 

اإ�سافتها  املقرتح  »الثالثة«  الفقرة  حلكم  املخالفة 

اأهمية  اللجنة  راأت  النظام  من  »ال��راب��ع��ة«  للمادة 

بطالن  على  االأن��ظ��م��ة  بع�س  وتن�س  عليه.  الن�س 

�سواًء  اأث��ر,  من  احلكم  لهذا  ملا  املخالف؛  الت�سرف 

من حيث امل�سوؤولية اجلزائية اأو امل�سوؤولية املدنية بني 

االأطراف املتعاقدة.

اأ. اأ�شامة قباين
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    ال يجوز لغير السعوديين 
مزاولة نشاط المشاركة 

بالوقت، أو التسويق له في 
مكة والمدينة.. والعقوبة 

تصل إلى 10 ماليين ريال

     حق المشتري في عقد 
المشاركة بالوقت ينتقل إلى 

ورثته بعد وفاته

�سياغة  ب��اإع��ادة  االأع�����س��اء  بع�س  مطالبة  وع��ن 

ن�ساط  م��زاول��ة  »يحظر  لي�سبح:  »الثالثة«  الفقرة 

حق  اأي  اكت�ساب  اأو  له  الت�سويق  اأو  بالوقت  امل�ساركة 

اأكدت  لذا  ال�سعوديني«؛  لغري  امل�ساركة  مبوجب عقود 

اللجنة على منا�سبة االإبقاء على الن�س املقدم منها؛ 

باأنه  يت�سم  وبالتايل  باحلظر؛  املخاطبني  يقدم  الأنه 

مبا�سر, ويبني احلكم املق�سود منه ب�سكل اأو�سح.

اأ�سافتها  التي  الفقرة  اأن  اإىل  اللجنة  واأ���س��ارت 

وال��ت��ي ط��ال��ب بع�س  امل���ادة »احل��ادي��ة ع�����س��ر«,  اإىل 

التي ت�ستخدم  الن�سو�س  االأع�ساء بحذفها؛ هي من 

الن�سو�س  وبع�س  املقارنة  اجلزائية  القوانني  يف 

تعديل  منا�سبة  اللجنة  وراأت  اململكة.  يف  اجلزائية 

اأو  يخالف  م��ن  ك��ل  )ي��ع��اق��ب  ي��ك��ون:  بحيث  الن�س 

املادة  »الثالثة« من  الفقرة  ي�سارك يف خمالفة حكم 

»الرابعة« بغرامة مالية ال تزيد على »ع�سرة ماليني« 

ري�ال, وباإعادة املكا�سب التي حققها نتيجة للمخالفة 

اإىل خزينة الدولة(. وتود اللجنة التاأكيد على اأهمية 

اإعادة املكا�سب املحققة نتيجة للمخالفة؛ الأن االأرباح 

الناجتة, قد تفوق يف بع�س احلاالت مقدار الغرامة, 

عن  االأ�سخا�س  ي��ردع  اجل��زاء  ه��ذا  اأن  اإىل  اإ�سافة 

ارتكاب املخالفة, اأما بطالن الت�سرف فيرتتب عليه 

قد  امل�سا�س مبا  دون  كان عليه  ما  اإىل  اإع��ادة احلال 

حتقق من اأرباح الأحد االأطراف املتعاقدة.

�ستكون  املقرتحة  التعديالت  اأن  اللجنة  واأو�سحت 

نافذة من تاريخ ن�سرها, ما مل ُين�س على تاريخ اآخر 

املقرتحة  التعديالت  نفاذ  على  و�سيرتتب  لنفاذها, 

ترى  وال  النظام,  بقوة  لها  املخالفة  العقود  انق�ساء 

التي  بالعقود  خا�سة  اأح��ك��ام  لو�سع  حاجة  اللجنة 

برمت قبل نفاذ هذه التعديالت, الإعتبارات منها: 
ُ
اأ

تطبيقه  اإيقاف  مت  بالوقت  امل�ساركة  نظام  اأن   �1

مبوجب  امل��ن��ورة,  واملدينة  املكرمة  مكة  مدينتي  يف 

وتاريخ  ب(  )3324/م  رقم  الكرمي  ال�سامي  االأم��ر 

اأكرث من ثالث  وبذلك فقد م�سى  1431/4/18ه���, 

�سنوات على اإيقاف العمل به.

2� اأن الهيئة العامة لل�سياحة واالآثار مل متنح �سوى 

اأحدهما  ترخي�سني مبوجب نظام امل�ساركة بالوقت؛ 

مل��ال��ك ع��ق��ار, واالآخ����ر مل�����س��وق ل���ه, وق���د مت اإي��ق��اف 

ال�سامي  االأم��ر  مبوجب  اإليهما  امل�سار  الرتخي�سني 

هذا  تطبيق  حمدودية  يتبني  فاإنه  وبذلك  الكرمي, 

طرف  اأي  على  �سرر  وقع  واإذا  اإيقافه,  قبل  النظام 

التعديالت  ل�سريان  اأو  النظام  تطبيق  الإيقاف  نتيجة 

املقرتحة فله احلق يف اللجوء اإىل الق�ساء.

وعن ما ذهب اإليه بع�س االأع�ساء بف�سل الن�س: 

بالوقت«؛  امل�ساركة  عقد  يف  حقه  بيع  »وللم�سرتي 

تليها  التي  والفقرة  »ال��راب��ع��ة«,  الفقرة  هي  لتكون 

تكون: »ينتقل حق امل�سرتي يف عقد امل�ساركة بالوقت 

منا�سبة  على  اللجنة  اأك��دت  وفاته«؛  بعد  ورثته  اإىل 

االإبقاء على ال�سياغة املقرتحة للفقرة »الرابعة« من 

املادة »اخلام�سة« للرتابط الذي جتده يف ما تت�سمنه 

من حقوٍق للم�سرتي.
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ت�شرب الكوادر من امل�شت�شفى التخ�ش�شي 00 ال�شبب والعالج

بدرا�سة  ال�سورى  جمل�س  اأع�ساء  من  عدد  طالب 

واالإداري  ال��ط��ب��ي  ال��وظ��ي��ف��ي  ال��ك��ادر  ب��ني  ال��ع��الق��ة 

م�ست�سفى  منها  يعاين  التي  الكوادر  ت�سرب  وم�سكلة 

امللك في�سل التخ�س�سي.

امل�سوؤولية  الوظيفي  الكادر  االأع�ساء  اأحد  وحمل 

املحافظة  يف  املوؤ�س�سة  تواجه  التي  ال�سعوبات  عن 

على الكوادر املميزة.

ج���اء ذل���ك خ���الل م��ن��اق�����س��ة جم��ل�����س ال�����س��ورى 

امللك  مل�ست�سفى  العامة  للموؤ�س�سة  ال�سنوي  التقرير 

املايل  للعام  االأبحاث  ومركز  التخ�س�سي,  في�سل 

جمل�س  عقدها  التي  اجلل�سة  يف  1434/1433ه������ 

برئا�سة  ه�,   1434  /  11  /  3 االثنني  يوم  ال�سورى 

بن  عبداهلل  الدكتور  ال�سيخ  املجل�س  رئي�س  معايل 

حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ.

وا���س��ت��م��ع امل��ج��ل�����س اإىل ت��ق��ري��ر جل��ن��ة ال�����س��وؤون 

ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  وتو�سياتها  والبيئة  ال�سحية 

حم�سن  الدكتور/  اللجنة  رئي�س  تاله  للم�ست�سفى, 

باإبراز  املوؤ�س�سة  اللجنة  وطالبت  احلازمي,  علي  بن 

منها,  املنجز  ون�سبة  ال�سنوية  الت�سغيلية  االأه��داف 

ال�سنة  ذات  يف  الت�سغيلي  ب��ال��ه��دف  وم��ق��ارن��ت��ه��ا 

التقرير  اأن  راأت  حيث  ملثيالتها,  العاملية  واملرجعية 

�سنة  الت�سغيلي يف  بالهدف  االإجناز  ي�سمل مقارنة  مل 

التقرير اأو ال�سنوات املا�سية اأو املرجعية العاملية.

باإيجاد  املوؤ�س�سة  تو�سياتها  يف  اللجنة  طالبت  كما 

احل��االت  خلدمة  موجهة  تخ�س�سية  تدريب  برامج 

ال�سحي  التعاون  برنامج  وامل�ستع�سية �سمن  املزمنة 

للم�ست�سفيات.

الطاقة  زي���ادة  على  العمل  اإىل  املوؤ�س�سة  ودع��ت 

االإ�سابة  ح��االت  الإ�ستيعاب  والت�سغيلية  االإ�ستيعابية 

بال�سرطان املحولة اإليها.

االأ�سا�سية  »امل�سكلة  اأن:  اإىل  االأع�ساء  اأحد  واأ�سار   

في�سل  امل��ل��ك  م�ست�سفى  منها  ي��ع��اين  ي���زال  ال  ال��ت��ي 

اخلدمات  م�ستوى  على  املحافظة  هي  التخ�س�سي 

االأخ��رى  وامل�سكلة  ويطورها,  يقدمها  التي  ال�سحية 

املرجعية  وامل�ست�سفيات  امل�ست�سفى  منها  يعاين  التي 

هي الكادر ال�سحي؛ الأنه مطالب بتغطية النق�س يف 

بطرح  قام  التقرير  اأن  ال�سيما  االأخرى,  امل�ست�سفيات 

العديد من النقط حول هذا املو�سوع«. 

والبيئة  ال�سحية  ال�����س��وؤون  »جلنة  اأن:  اإىل  ون��وه 

جتنبت هذه ال�سعوبات, ومل ت�سر اإىل هذه امل�سكالت 

التي تدور حولها, وبالتايل فال توجد م�ساهمة وا�سحة 

حلل هذه امل�سكالت«. 

ب��اجل��وان��ب  تتعلق  اللجنة  ت��و���س��ي��ات  اأن  والح���ظ 

الت�سغيلية وبع�س املجاالت االأخرى, وال تعك�س معاجلة 

امل�سكلة  بدرا�سة  وطالب  ال�سحية.  الكوادر  لنق�س 

االأ�سا�سية املتعلقة بالكادر ال�سحي واخلروج بتو�سية 

ملعاجلتها.

امل�ست�سفى  »اإن  االأع�����س��اء:  اأح��د  ق��ال  جانبه  م��ن 

يعاين من ا�ستقاالت يف كوادره بلغت ن�سبتها 9%, لكن 

التقرير مل يو�سح يف اأي كادر جاءت هذه اال�ستقاالت, 

وهل هي يف الكادر الطبي اأم الكادر االإداري؟«.

واأ�ساف الع�سو اأن امل�ست�سفى يعاين اأي�سًا من قلة 

    أحد األعضاء يحمل الكادر 
الوظيفي.. وآخر يطالب 

بدراسة العالقة بين الكادر 
وتسرب الكفاءات المميزة 

اأ.د حم�شن بن علي فار�ض احلازمي
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    ضعف برامج السعودة 
في المستشفى 00 

السعوديون في وظائف 
التمريض ال يتجاوزون 12%  وفي 

الوظائف غير الصحية 30 %

    أحد األعضاء يطالب 
بتحويل جميع مستشفيات 

المملكة إلى مستشفيات 
تخصصية

مطالبة  واللجنة  ال��ط��وارئ؛  ق�سم  يف  االأ���س��رة  اأع��داد 

با�ستي�ساح هذه النقطة والتو�سية بحلها.

برامج ال�شعودة يف امل�شت�شفى ال تقارن باجلهات 

احلكومية االأخرى

يف  ال�����س��ع��ودة  ب��رام��ج  �سعف  اآخ���ر  ع�سو  والح���ظ 

يف  ال�سعوديني  غ��ري  ن�سبة  اإن   « وق���ال:  امل�ست�سفى, 

امل�ست�سفى يف الوظائف الفنية غري ال�سحية والوظائف 

االإدارية, واالإدارية املعاونة, ووظائف تقنية املعلومات 

بلغت 30% , وعدها ن�سبة كبرية مقارنة ببقية اجلهات 

من  جتعل  ال��ت��ي  االأ���س��ب��اب  ع��ن  وت�����س��اءل  احلكومية, 

 %12 تتجاوز  ال  مثاًل  التمري�س  وظائف  يف  ال�سعودة 

فقط ! «.

ومعرفة  املوؤ�س�سة  مع  االأم��ر  هذا  مبراجعة  وطالب 

غري  العاملني  م��ن  الكبري  ال��ع��دد  ه��ذا  بقاء  اأ���س��ب��اب 

ال�سعوديني, يف ظل اإمكانية توفري البديل من املواطنني 

تنتهجها  التي  ال�سعودة  �سيا�سة  ومعرفة  واملواطنات, 

هذه  ل�سعودة  اللجنة  تتبناها  خطة  وو�سع  املوؤ�س�سة, 

الوظائف خالل »ثالث« �سنوات.

التقرير  يف  ورد  مما  الع�سوات,  اإحدى  وا�ستغربت 

بعدم ا�ستطاعة م�ست�سفى تخ�س�سي مثل: )م�ست�سفى 

امللك في�سل التخ�س�سي من احل�سول على تاأ�سريات 

الإ�ستقطاب الكفاءات الطبية املتميزة من اخلارج  تلبي 

حاجته( . وقالت : » اإن هذا االأمر غري دقيق؛ حيث مل 

ي�سبق اأن ُرف�س اأي طلب للم�ست�سفى يتعلق بالتعاقد مع 

الكوادر الطبية املتخ�س�سة«.

الطاقة  زي���ادة  اإىل  امل�ست�سفى  اآخ���ر,  ع�سو  ودع��ا 

احل��االت  جميع  الإ�ستيعاب  والت�سغيلية  االإ�ستيعابية 

بال�سرطان  االإ�سابة  حاالت  فقط  ولي�س  اإليه  املحولة 

تو�سيتها  يف  ذل��ك  على  الن�س  اللجنة  م��ن  ومتنى   ,

»الثالثة« بعد اإعادة �سياغتها .

ال�شرقية  يف  للم�شت�شفى  فــرعــني  افــتــتــاح 

واجلنوبية

من جانبها لفتت اإحدى الع�سوات اإىل انت�سار مر�س 

واجلنوبية,  ال�سرقية  املنطقتني  يف  املنجلية  االأنيميا 

م�سقة  م��ن  اخلطري  امل��ر���س  ه��ذا  حاملو  يعانيه  وم��ا 

ال�سفر للريا�س اأو جدة, اإ�سافة اإىل طول مدة انتظار 

بافتتاح  وطالبت  ذل��ك,  وخ��الف  وال�سكن  املواعيد, 

فرعني للم�ست�سفى يف كل من املنطقتني .

تو�سيع  منا�سبة  بعدم  الراأي  خالفها  االأع�ساء  اأحد 

حجم  بتقلي�س  وط��ال��ب  حجمه,  وزي���ادة  امل�ست�سفى 

التي  االأخرى  املناطق  على  خدماته  وتوزيع  امل�ست�سفى 

يحتاج فيها املر�سى ملثل هذه اخلدمات التخ�س�سية 

بداًل من تركيزها يف مدينتني وحتميل املر�سى عناء 

ال�سفر اإليهما. 

للجنة  »الثالثة«  التو�سية  اأن  االأع�ساء  اأحد  وراأى 

جاءت رغم اأهميتها مبعزل عن تو�سية اإ�سرتاتيجية 

ال��وزراء  جمل�س  بقرار  ال�سادرة  ال�سحية  الرعاية 

رقم )320( التي ن�ست على: »يجب اأن يتوفر يف كل 

منطقة م�ست�سفى تخ�س�سي واحد على االأقل بطاقة 

على  وبناًء  ال�سكانية«,  الكثافة  مع  تتنا�سب  �سريرية 

اململكة,  يف  طبية  مدن  »خم�س«  اعتماد  جرى  ذلك 

املتخ�س�سة  ال�سحية  باخلدمة  الت�سريع  اأجل  ومن 

القطاع  بدعم  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأمر  �سدر 

لتنفيذ  ري�ال,  مليار«  ع�سر  »�ستة  باعتماد  ال�سحي 

لت�سمل  اإليها.  امل�سار  اخلم�س  الطبية  املدن  وتو�سعة 

وم��رك��ًزا  تخ�س�سيَا,  م�ست�سفى  طبية  مدينة  ك��ل 

لالأورام, واأمرا�س القلب, وزراعة االأع�ساء.

الطبية  امل��دن  تنفيذ  اإن��ه��اء  عند  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار 

�ست�ساف طاقة ا�ستيعابية تقدر بنحو )6200( �سرير 

للخدمة ال�سحية املتخ�س�سة. ويف جمال جودة هذه 

اخلدمات ال�سحية املتخ�س�سة ومتيزها �سدر قرار 

الطبية  املدن  اإدارة  جمل�س  باإن�ساء  ال��وزراء  جمل�س 

وامل�ست�سفيات املتخ�س�سة؛ تكون مهمته ر�سم �سيا�سة 

اإن�ساء  واق���رتاح  املتخ�س�سة,  ال�سحية  اخل��دم��ات 

واإع��داد  املتخ�س�سة,  وامل�ست�سفيات  الطبية  امل��دن 

معايري ل�سمان جودة اخلدمة ال�سحية املتخ�س�سة. 

ومبا اأنه �سوف تن�ساأ »�ستة« مراكز لالأورام يف املدن 

تو�سيتها  ربط  اإىل  اللجنة  ودع��ا  املقرتحة.  الطبية 

جمل�س  مع  بالتن�سيق  اال�ستيعابية...  الطاقة  بزيادة 

اإدارة املدن الطبية وامل�ست�سفيات التخ�س�سية امل�سار 

اإليها.

اللجنة  تو�سح  اأن  املنا�سب  اأن��ه من  اآخ��ر  وراأى     

مع  متوافقة  ال�سحية  االأداء  موؤ�سرات  كانت  اإذا  ما 

املعدالت العاملية اأم ال.

     يف حني اأ�سار ع�سو اآخر اإىل اأن: » م�ست�سفى 

يعاين  يزال  ال  بالريا�س  التخ�س�سي  في�سل  امللك 

الطوارئ. ومتنى من  ق�سم  ة يف  االأ�سرَّ قلة عدد  من 

املجل�س يف  د  وت��زوِّ ال�ساأن,  تبحث يف هذا  اأن  اللجنة 

تقريرها القادم مبعلومات مف�سلة عن هذا الق�سم«.

تقرير امل�شت�شفى منطي

وو�سف اأحد االأع�ساء تقرير امل�ست�سفى باأنه: »منطي 

كتب بطريقة فنية كاأمنا كتب للعاملني يف امل�ست�سفى 

يقدم  ال  التقرير  اأن  مبينًا  خارجية؛  الأطراف  ولي�س 

وال  مرجعية  لها  لي�س  بيانات  يقدم  واإمن��ا  معلومات 

ت�ستند اإىل خطة امل�ست�سفى«.

ال�سعودة  برنامج  يف  �سعفًا  اآخ��ر  ع�سو  حظ  وال   

عدم   وا�ستغرب  والفنية,   الطبية  بالنواحي  املتعلق 

ت�سمني  التقرير اأي معلومات عن ميزانية امل�ست�سفى.

اإىل  املــمــلــكــة  م�شت�شفيات  جــمــيــع  حتــويــل 

م�شت�شفيات تخ�ش�شية

جميع  حتويل  �سرورة  على  االأع�ساء  اأح��د  و�سدد 

تخ�س�سية.  م�ست�سفيات  اإىل  اململكة  م�ست�سفيات 

بجميع  التخ�س�سي  م�ست�سفى  دع��م  اأهمية  م��وؤك��دًا 

مهماته  تنفيذ  اأج��ل  م��ن  والتجهيزات؛  االإم��ك��ان��ات 

وخدماته على الوجه املطلوب. 

من  التقرير  اإليه  اأ�سار  ما  اآخ��ر  ع�سو  وا�ستغرب 

التدريب  اإمكانات  حمدودية  من  تعاين  املوؤ�س�سة  اأن 

للتو�سع.  رغم   والتطوير وعدم توفر املرافق الالزمة 

خا�سًة  املوؤ�س�سة  ب��ه  تقوم  ال��ذي  العمراين  التو�سع 

ميزانية  تخ�سي�س  ع��دم  ع��ن  ال��ري��ا���س.  مدينة  يف 

اإق��راره يف اخلطط  والذي مت  للتدريب  الإن�ساء مركز 

اال�سرتاتيجية؟.

يف  اخلم�سني  م�سري  عن  االأع�ساء  اأح��د  وت�ساءل 

ا�ستقطبتهن  الالتي  ال�سعوديات  املمر�سات  من  املئة 

ومت  ممر�سة,  و���س��ت��ون«  »ث��الث  وع��دده��ن  املوؤ�س�سة 

 – واح��دة  منهن  حاليًا  يبق  ومل  �سنة,  ملدة  تدريبهن 

بح�سب ما ورد يف التقرير- ؛ وت�ساءل ما اإذا  املمر�سات 

لعدم  ذلك  يرجع  اأم  امل�ست�سفى؟  تركن  ال�سعوديات 

وجود ممر�سات �سعوديات حتت التدريب؟.
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تقرير ال�شوؤون االإ�شالمية

 ال يعك�ض ن�شاطها يف الدعوة اإىل اهلل مبا يتنا�شب مع متطلبات الع�شر

ناق�س جمل�س ال�سورى خالل جل�سته العادية الثانية 

1434/11/4ه���,  الثالثاء  يوم  التي عقدها  واالأربعني 

عبد  الدكتور  ال�سيخ  املجل�س  رئي�س  معايل  برئا�سة 

جلنة  تقرير  ال�سيخ,  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  اهلل 

التقرير  ب�ساأن  والق�سائية,  االإ���س��الم��ي��ة  ال�����س��وؤون 

واالأوق���اف,  االإ���س��الم��ي��ة,  ال�����س��وؤون  ل���وزارة  ال�سنوي 

1433-1434ه����,  وال��دع��وة واالإر���س��اد, للعام امل��ايل 

الذي تاله رئي�س اللجنة ال�سيخ ابراهيم الرباهيم.

ويف بداية املناق�سة اعترب اأحد االأع�ساء اأن جممل 

ما ورد يف التقرير ب�ساأن الهدف الثاين الذي و�سعته 

اململكة,  داخل  الن�ساطات  من  يعد  لنف�سها,  الوزارة 

وتوعية  واالإر�ساد,  الدعوة  اإجنازات مكاتب  وهو من 

الن�ساطات  بتلك  ال��وزارة  جهاز  يقم  ومل  اجلاليات, 

بنف�سه, كما اأن هذه املكاتب الدعوية ال حتظى مطلقًا 

باأي دعم مايل اأو وظيفي وغريه من الوزارة.

وزاد ع�سو اآخر: » باأن الوزارة هي اجلهة الر�سمية 

امل��ادة  حتقيق  م�سوؤولية  بها  ُت��ن��اط  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة 

»الثالثة والع�سرون« من نظام احلكم؛ ومع ذلك جند 

اأن جمهوداتها يف هذا اجلانب قائمة, وتعتمد بدرجة 

ونفقات  وهبات  التطوعية,  املجهودات  على  كبرية 

ُتدافع عن حقوق هذه  ال  ال��وزارة  اأن  كما  املح�سنني. 

وزارة  قبل  م��ن  تعامل  اإن��ه��ا  ب��ل  اخل��ريي��ة,  اجل��ه��ات 

العمل, وغريها من اجلهات على اأنها جهة ربحية«.

عدد  تظهر  مل  التقرير  بيانات  »ب���اأن  واأ���س��اف: 

ون�سب  فعليًا  الدعوة  مهام  ميار�سون  الذين  الدعاة 

توزيعهم على املدن«.

ال��وزارة  مكاتب  دور  عن  االأع�ساء  اأح��د  وت�ساءل 

هذه  م��ن  حتققت  ال��ت��ي  النتائج  وم��ا  اخل����ارج؟,  يف 

املكاتب؟.

اإىل اهلل من  الدعوة  ال��وزارة يف  »اأي��ن دور  وتابع: 

ال���وزارة  موقع  اأي��ن  االإل��ك��رتون��ي��ة؟.  الو�سائل  خ��الل 

اأين  اهلل؟.  اإىل  للدعوة  متعددة  بلغات  االإل��ك��رتوين 

للدعوة  احلديث  االإع��الم  ا�ستثمار  يف  ال��وزارة  دور 

يف  االأه��واء  الأ�سحاب  املجال  يرتك  ملاذا  اهلل؟.  اإىل 

التاأثري على ال�سباب دون اأن يكون لها دور وا�سح يف 

خماطبة ال�سباب والعامل بالو�سائل احلديثة؟. بينما 

واالإجنليزية  العربية  بلغته  احل��ايل  ال���وزارة  موقع 

وهيكلتها  ومهامها  بالوزارة  التعريف  على  يقت�سر 

كعناوين رئي�سة«. 

الهدف  اإىل  بالنظر  »اأن��ه  االأع�����س��اء:  اأح��د  وق��ال 

العناية  وهو  لنف�سها  الوزارة  و�سعته  الذي  »الثالث« 

اململكة  يف  امل�ساجد  اأن  جند  واإعمارها؛  اهلل  ببيوت 

ال  فلماذا  وال�سيانة.  املوا�سفات  نواحي  من  مهملة 

تف�سيلية  مبوا�سفات  منوذجية  خمططات  تتوفر 

املتربعون  ويلتزم  بها,  ال��وزارة  تلتزم  اجلودة  عالية 

باالإن�ساء وال�سيانة؟, وملاذا ي�سمح الأي اأحد اأن ين�سئ 

م�سجدًا باأي موا�سفات حتى لو كانت رديئة؟«.

وراأى اأح��د االأع�����س��اء: »ب���اأن جم��ه��ودات ال���وزارة 

املتعلق  »اخل��ام�����س«  ه��دف��ه��ا  حتقيق  ع��ل��ى  تقت�سر 

منا�سبة  مدى  )درا�سة  على  الب�سرية  القوى  بتنمية 

املراكز,  و�سع  ودرا���س��ة  االإ���س��راف,  مكاتب  افتتاح 

وتنفيذ  واالجتماعات,  التنظيمي,  الهيكل  ودرا�سة 

الهدف؟,  هذا  حتقق  اجلوانب  هذه  فهل  دورت��ني(. 

كما اأن التقرير ال يعك�س الن�ساط املاأمول من الوزارة 

مع  يتنا�سب  �سليم  بنهج  اهلل  اإىل  الدعوة  �سبيل  يف 

الع�سر«.        متطلبات 

يكون  اأن  املنا�سب  م��ن  »ب��اأن��ه  اآخ���ر:  ع�سو  وراأى 

بناء  يف  ال�سروع  على  ال���وزارة  حتث  تو�سية  هناك 

وال��دع��وة  وامل�����س��اج��د,  االأوق������اف,  الإدارات  م��ق��ار 

واالإر�ساد يف املحافظات واملراكز التابعة لها, عو�سًا 

وفق  وا�سحة  مبنهجية  وتكون  امل�ستاأجرة,  املقار  عن 

د. اإبراهيم الرباهيم
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      العناية بالمساجد 
وصيانتها محل تساؤل 00 

ومكاتب توعية الجاليات خارج 
اهتمام الوزارة

   عضو يتساءل عن موقع 
الوزارة اإللكتروني بلغات 

متعددة.. واستثمار اإلعالم 
الحديث للدعوة إلى اهلل؟. 

     عضو آخر يقترح وضع 
خطة عملية لبناء مقار 

جديدة للوزارة خالل 5 سنواتا.

املجل�س  يو�سي  اأن  ُيح�سن  لذا,  زمني حمدد.  جدول 

املحافظات  يف  م��ق��ار  ل��ب��ن��اء  عملية  خ��ط��ة  »ب��و���س��ع 

�سنوات,  خم�س  يتجاوز  ال  مبا  لها,  التابعة  واملراكز 

وامل�ساجد  اإيجاد مقار لالأوقاف,  ي�ساعد على  اأو مبا 

والدعوة واالإر�ساد.

احتياجات  يف  النظر  باإعادة  اآخ��ر  ع�سو  وطالب 

الوزارة الواردة يف املعوقات, واإيجاد الطرق املنا�سبة 

ملعاجلتها بالتن�سيق مع وزارة املالية, ودعوة مندوبني 

احلقيقية  االأ�سباب  على  للتعرف  املالية  وزارة  من 

لعدم دعم وزارة ال�سوؤون االإ�سالمية للقيام مبهامها 

على اأكمل وجه.

ا�ستخدام  يف  التقدم  مع  »باأنه  اآخ��ر:  ع�سو  وراأى 

تطبيقات  اعتماد  يح�سن  الذكية,  واالأجهزة  التقنية 

ال�سالة  ومواعيد  القبلة,  اجتاه  لتحديد  اإلكرتونية 

بع�س  ت�سوبها  التي  احلالية  التطبيقات  عن  عو�سًا 

الوزارة  تدعم  تو�سية  اإ�سدار  يح�سن  كما  االأخطاء, 

الإن�ساء معاهد لتدريب االأئمة, واخلطباء, واملوؤذنني, 

وتاأهيلهم يف جميع مناطق اململكة«.  

ال���وزارة  االأع�����س��اء مطالبة  م��ن  ع��دد  وع��ار���س 

اإىل  االأئمة واخلطباء, ونوهوا  اإن�ساء معاهد لتدريب 

�سامي.  باأمر  اأُن�سيء  طيبة  جامعة  يف  معهد  وج��ود 

وج��ود  م��ع  معاهد  اإن�ساء  م��ن  ال��ه��دف  ع��ن  وت�ساءل 

اإىل  اللجنة  ودعا  املجال.  هذا  يف  متخ�س�س  معهد 

ال�سيما  املوجود,  باملعهد  ويكتفى  االأمر  هذا  مراعاة 

اأنه باإمكان الوزارة التن�سيق مع جامعة طيبة.

التي  »امل��ع��وق��ات  اأن:  اإىل  االأع�����س��اء  اأح��د  واأ���س��ار 

ذكرتها الوزارة تتمحور يف عدم وجود وظائف وعدم 

تلقي  ال��وزارة  اأن  اإىل  يرمي  وجود دعم مايل, وهذا 

اأن  املنا�سب  وم��ن  اأخ��رى,  جهات  على  باالإخفاقات 

على  للوقوف  ال��وزارة  مع  االأم��ر  هذا  اللجنة  تراجع 

حقيقة هذا االأمر وتفا�سيله«.

وعار�س اأحد االأع�ساء ذلك بقوله: »اأنه يوجد يف 

با�سم )مراقب مطبوعات(  وظائف  الت�سنيف  دليل 

الوزارة,  اأي تخ�س�س حتتاجه  اأن يعني عليها  ميكن 

كما يوجد وظائف )باحث علمي(, مما يتناق�س مع 

تنا�سب  وظائف  وجود  بعدم  الوزارة  اإليه  اأ�سارت  ما 

والبحث  املطبوعات  جم��ال  يف  اجلامعات  خريجي 

العلمي, فمن املنا�سب اأن تقوم اللجنة مبراجعة هذه 

املعلومة وتدققها مع الوزارة«.

الوزارة  اإليه  اأ�سارت  »ما  باأن:  اآخر  ع�سو  واعترب 

ب��ع��دم وج����ود م���ق���رات ث��اب��ت��ة يف امل��ن��اف��ذ ال��ربي��ة 

اأن��ه  ال�سيما  عائقًا,  ي�سكل  ال  والبحرية,  واجل��وي��ة 

للطريان  ال��ع��ام��ة  الهيئة  م��ع  التن�سيق  ب��االإم��ك��ان 

لتوزيع  املطارات  جميع  يف  ركن  لتخ�سي�س  امل��دين 

ومطبوعاتها«. من�سوراتها 

توزيع  يف  �سبابية  »هناك  اأن:  اآخر  ع�سو  والحظ 

املهام يف الوزارة, فيح�سن اإعادة تنظيمها وهيكلتها, 

يتطلب  ال  دورات  على  املوافقة  قرار  اتخاذ  اإن  حيث 

موافقة الوزير, ملا ي�سببه من تاأخر يف االأهداف«.

التقرير  من خلط يف  وجده  ما  اآخر  ع�سو  وانتقد 

ال���وزارة  بها  ت��ق��وم  ال  ال��ت��ي  اأن�سطة  بع�س  ب��اإدخ��ال 

مبا�سرة �سمن اأن�سطة  الوزارة نف�سها, مثل: )اأعمال 

وبناء  الدعوية,  واملجتمعات  اجلاليات  توعية  مكاتب 

ال��وزارة  من  اإ���س��رايف  عمل  وه��ذا  امل�ساجد(,  بع�س 

يف  التدقيق  اإىل  ودع��ا  تطوعية.  اأع��م��ال��ه  واأغلبية 

اإدخالها �سمن اأعمال الوزارة حتى ال يختلط االأمر, 

الوزارة  بها  التي تقوم  االأعمال  اأهمية معرفة  موؤكدًا 

االإ�سرافية  االأع��م��ال  على  يقت�سر  واأال  مبا�سرة, 

فح�سب.
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اق��رتاح  على  املوافقة  بعدم  ال�سورى  جمل�س  �سوت 

ال�سحية  املوؤ�س�سات  نظام  من  »ال�سابعة«  املادة  تعديل 

)م/40(,  رق��م  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  اخلا�سة, 

باملادة  عماًل  درا�ستها  واملعاد  1423/11/3ه���,  بتاريخ 

»ال�سابعة ع�سرة« من نظام جمل�س ال�سورى. 

ال�سورى يف جل�سته  جاء ذلك خالل مناق�سة جمل�س 

الثالثاء  ي��وم  عقدها  التي  واالأرب��ع��ني,  الثانية  العامة 

برئا�سة  1434ه���,  عام  القعدة  ذي  من  الرابع  املوافق 

بن  اهلل  عبد  الدكتور/  ال�سيخ  املجل�س  رئي�س  معايل 

ال�سوؤون  جلنة  تقرير  ال�سيخ,  اآل  اإبراهيم  بن  حممد 

ال�سحية والبيئة, ب�ساأن اقرتاح تعديل املادة »ال�سابعة« 

رئي�س  ت��اله  اخلا�سة  ال�سحية  املوؤ�س�سات  نظام  م��ن 

اللجنة الدكتور/ حم�سن بن علي احلازمي.

حتديد  مو�سوع  ُتعالج  التي  ال�سابعة  امل��ادة  وتن�س 

القطاعات  م��ن  املقدمة  اخل��دم��ات  الأ���س��ع��ار  متو�سط 

ال�سحية اخلا�سة على: » تقوم جلنة مكونة من مندوبني 

العايل  التعليم  ووزارة  ال�سحة,  وزارة  م��ن  ك��ل  م��ن 

ال�سمان  وجمل�س  الع�سكرية  ال�سحية  وال��ق��ط��اع��ات 

ال�سحي التعاوين وجمل�س الغرف التجارية ال�سناعية, 

�سعر  متو�سط  بتحديد  ال�سحي,  ال��ت��اأم��ني  و���س��رك��ات 

املوؤ�س�سات  تقدمها  التي  اخلدمات  اأ�سعار  حوله  ترتاوح 

ال�سحية اخلا�سة ومدى هذا الرتاوح بناء على معايري 

حمددة, ويراجع ذلك كل ثالث �سنوات«.

قد  باملجل�س  والبيئة  ال�سحية  ال�سوؤون  جلنة  وكانت 

اأو�ست بعدم املوافقة على تعديل املادة, والتم�سك بن�س 

عليها  املوافقة  للمجل�س  �سبق  التي  �سيغتها  يف  امل��ادة 

ويعمل بها حاليًا.

اأن ناق�س نظام املوؤ�س�سات      و�سبق ملجل�س ال�سورى 

للحكومة  تبني  ثم  عليه,  املوافقة  ومتت  ككل,  ال�سحية 

املجل�س  لكن  اإليها,  امل�سار  ال�سابعة  املادة  تعديل  اأهمية 

وعاد  التعديل,  منا�سبة  عدم  راأى  �سابقة  مناق�سة  يف 

املو�سوع للمجل�س مرة اأخرى بناء على املادة )17( من 

نظام جمل�س ال�سورى؛ نظرًا لتباين وجهات النظر بني 

جمل�س ال�سورى وجمل�س الوزراء.

وراأت اللجنة اأن هذه املادة, ال تطلب حتديدًا الأ�سعار 

االأع�شاء يطالبون باأن تكون اآلية الت�شعري وا�شحة وحمددة بدقة

املجل�ض يرف�ض حتديد اأ�شعار اخلدمات ال�شحية.. املناف�شة توؤدي 

اإىل جودة اخلدمة وانخفا�ض تكلفتها

ال�سحية,  املوؤ�س�سات  كل  به  تلتزم  ال�سحية  اخلدمات 

تواجدها  واأماكن  خدماتها,  م�ستويات  اختلفت  مهما 

لوجود  تدعو  واإمن��ا  عليها؛  تعديل  اإج��راء  يتطلب  مما 

التي  االأ�سعار  لتقومي  اإر���س��ادي��ًا,  يكون  �سعر  متو�سط 

ال�سحة  ل��وزارة  اخلا�سة  ال�سحية  املوؤ�س�سات  تقدمها 

العتمادها.

واأ�سارت جلنة ال�سوؤون ال�سحية والبيئة يف م�سوغات 

مينع  ال  املادة  ن�س   « اأن:  التعديل  على  موافقتها  عدم 

ذات  �سحية  موؤ�س�سة  من  ال�سحة  وزارة  تقبل  اأن  من 

تزيد عن  اأ�سعارًا  راقية  كوادر طبية متميزة, وخدمات 

هذا املتو�سط الذي و�سع ليكون مر�سدًا للمر�سى ب�سفة 

اأو  لهم �سمان �سحي  يتوفر  ال  الذين  وللمر�سى  عامة, 

للحاالت ال تغطيها وثيقته التاأمينية«.

اأثناء  مداخالتهم  يف  املجل�س  اأع�ساء  اأراء  وتباينت 

اإليه اللجنة, وبني معار�س  النقا�س بني موؤيد ملا ذهبت 

لها, حيث راأى اأحد االأع�ساء: »اأن راأي اللجنة يتعار�س 

مع ال�سوق احلر, ومن االأن�سب اأن يرتك القطاع اخلا�س 

البع�س,  بع�سه  مع  تناف�س  هناك  يكون  بحيث  لذاته؛ 

هذه  اأن  ال�سيما  امل��ق��ّدم��ة,  اخل��دم��ات  ج���ودة  لرتتفع 

ن�سع  اأن  املنا�سب  غري  فمن  ل��ذا,  خمتلفة.  اخلدمات 

ال�سحية  الرعاية  اأن  كما  حم��ددًا.  اإر�ساديًا  �سعرًا  لها 

الذين  املتخ�س�سني  وخ��ربة  جتهيزاتها,  يف  تتفاوت 

 – قادرة  فالدولة  لل�سعفاء  بالن�سبة  اأما  فيها.  يعملون 

اأو  اململكة  داخ��ل  �سواء  عالجهم  على   – احلمد  وهلل 

خارجها. 

اأن هيئة اخلرباء لي�ست ندًا ملجل�س  اآخر  وراأى ع�سو 

بني  التباين  واإمن��ا  اجل���دول,  يف  تو�سع  حتى  ال�سورى 

فيما  اللجنة  مع  الع�سو  يتفق  ومل  واملجل�س,  احلكومة 

التعديل  الغاية من  »اإن  اإليه يف تو�سيتها, وقال:  ذهبت 

العالقة  هذه  يف  االأ�سعف  الطرف  حماية  هو  املطلوب 

وهو املري�س, وذلك من خالل و�سع نظام للرقابة على 

موؤ�س�سة  كل  تقرتحها  التي  ال�سحية  اخلدمات  اأ�سعار 

التاأمني حماية نف�سها  �سحية. واإذا ا�ستطاعت �سركات 

هذه  من  املواطن  يحمي  فمن  االأ�سعار  يف  املبالغة  من 

تتحقق  ولن  عليها؟ن  الرقابة  غياب  ظل  يف  املبالغات 

احلق  يعطي  نظامي  ن�س  خ��الل  من  اإال  الرقابة  ه��ذه 

لوزارة ال�سحة بتقييم االأ�سعار والتحقق من عدالتها«.
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     عضو يرى تحديد 
نطاقات لألسعار وال تترك 

إلرادة المؤسسات الصحية
األنسب ترك القطاع الخاص 
يعمل في إطار آلية السوق 

دون تدخل

اجلنة  اإليه  ذهبت  ما  االأع�ساء  اأحد  اأيد  جانبه  من 

على  املوافقة  بعدم  ال�سابق  املجل�س  قرار  على  باالإبقاء 

ال�سحية  املوؤ�س�سات  نظام  من  »ال�سابعة«  املادة  تعديل 

ال�سعوديني  املواطنني  اأغلب  اأن  اإىل  م�سريًا  اخلا�سة, 

بالتاأمني  امل�سمولة  الفئات  �سمن  االآن  حتى  ُيْدرجوا  مل 

كبرٌي  �سرٌر  ذل��ك  على  و�سيرتتب  التعاوين,  ال�سحي 

ل�سريحة كبرية من املواطنني يف حال تبني هذا املقرتح. 

واأ����س���اف اآخ���ر ب���اأن ه��ن��اك اخ��ت��الف يف االأ���س��ع��ار 

َف��ِل��َم ت�سنف اخل��دم��ات  ن��وع اخل��دم��ة,  واخ��ت��الف يف 

)اأ,  فئات  ثالث  اإىل  جودتها  على  بناًء  املقدمة  الطبية 

كل  يف  خدمة  لكل  �سعري  وزن  يو�سع  مل  فيما  ج(,  ب, 

فئة. 

يتم  لكي  اجل���ودة  م��راع��اة  اآخ���ر  ع�سو  وا�ستح�سن 

جميع  يف  خدمة  لكل  ال�سوق  اأ�سعار  متو�سط  ح�ساب 

ثم  اخلدمات,  لتلك  مرجعية  االأ�سعار  وت�سبح  الفئات, 

فاإن  فئة,  كل  من  املقدمة  اخلدمات  باأ�سعار  مقارنتها 

كانت اأ�سعار الفئة اأقل مت اعتمادها, ويف كل االأحوال ال 

تتجاوز االأ�سعار املقدمة عن متو�سط ال�سوق لكل خدمة, 

اأو  اخلدمة  ج��ودة  تغري  على  بناًء  االأ�سعار  تغيري  ويتم 

ال��ث��الث.  الفئات  م��ن  اأي  طلب  عند  الت�سخم  م��ع��دل 

ال�سحية  اخلدمات  ت�سعري  اآلية  تكون  اأن  االأن�سب  ومن 

وا�سحة وحمددة بدقة.

ال�سعر  متو�سط  اعتماد  »اإن  االأع�ساء:  اأح��د  وق��ال 

منا�سب؛  غري  اأم��ر  اخل��دم��ات  اأ�سعار  لتقييم  كموؤ�سر 

ية,  الطبَّ املوؤ�س�سات  بني  اخلدمات  اأ�سعار  لتباين  وذلك 

اإ�سافة اإىل �سعف املناف�سة والتي - يف العادة - ت�سّيق 

نقطة  م��ن  قريبة  وجتعلها  االأ���س��ع��ار  ب��ني  الفجوة  م��ن 

املقدمة  اخلدمات  تلك  نوعية  تباين  وكذلك  الت�سوية, 

املوؤ�س�سات  يحفز  ال�سعر  متو�سط  اأن  كما  وجودتها, 

ال�سحية ذات االأ�سعار االأقل اإىل رفعها ملتو�سط ال�سعر, 

بينما االأ�سعار املرتفعة �ستبقى كما هي؛ مما يوؤدي اإىل 

�سوف  االأ�سعار  وارت��ف��اع  املر�سى,  على  التكاليف  رف��ع 

يرفع اأ�سعار التاأمني ال�سحي, مما قد يت�سبب يف امتناع 

البع�س من التاأمني على نف�سه اأو عائلته«. 

و�سدد ع�سو على اأهمية عدم خ�سوع  االأ�سعار الإرادة 

لالأ�سعار؛  نطاقات  حتديد  دون  ال�سحية  املوؤ�س�سات 

الدخل  اأ�سحاب  وبخا�سة  باملر�سى,  �سي�سر  ذلك  الأن 

على  االأ�سعار  حتديد  يكون  اأاّل  االأن�سب  ومن  املتوا�سع, 

عالية,  تقدم خدمات  التي  ال�سحية  املوؤ�س�سات  ح�ساب 

فوق  االأ�سعار  يف  مرونة  اأو  معينة  ن�سبة  مبنحها  وذلك 

متو�سط ال�سوق. 

من جهته قال ع�سو اآخر: » اإن اململكة تتبنى �سيا�سة 

اأن ميار�س القطاع  اقت�ساد ال�سوق احلر, ومن االأن�سب 

الإي��ج��اد ج��و من  االأ���س��ا���س؛  ن�ساطه على ه��ذا  اخل��ا���س 

املناف�سة بني اأطياف مقدمي اخلدمة ال�سحية. م�سريًا 

وانخفا�س  اخلدمة  ج��ودة  اإىل  ت��وؤدي  املناف�سة  اأن  اإىل 

القطاع  اإحجام  اإىل  ي��وؤدي  االأ�سعار  وحتديد  تكلفتها, 

اخلا�س عن تقدمي اخلدمات ال�سحية اأو التو�سع فيها, 

املقدمة.  ال�سحية  اخلدمات  جودة  على  هذا  و�سيوؤثر 

اإطار  يف  يعمل  اخلا�س  القطاع  ترك  االأن�سب  من  لذا, 

به  معمول  هو  اأ�سوة مبا  وطلب,  ال�سوق من عر�س  اآلية 

عامليًا«. 

من  ذك��رت��ه  فيما  اللجنة  م��ع  اآخ��ر  ع�سو  يتفق  ومل 

املادة  اإع��ادة �سوغ  االأن�سب  اإن��ه من   « وق��ال:  م��ربرات, 

املوؤ�س�سة  به  ت�سرت�سد  �سعر  متو�سط  بتحديد   � لت�سبح: 

ال�سحية اخلا�سة «.

يف  لي�ست  احلقيقية  امل�سكلة  »اأن  اإىل  اآخ���ر  ون��ب��ه 

تعديل هذه املادة, واإمنا يف قيام وزارة ال�سحة بدورها 

احلقيقي يف تقدمي رعاية �سحية متكاملة, وذات جودة 

عالية تغني املواطن, عن اللجوء للقطاع اخلا�س. واأما 

جلب  ففيه  »ال�سابعة«  امل��ادة  تعديل  على  املوافقة  عدم 

مف�سدة على املواطن واإ�سعاف جلودة اخلدمة املقدمة 

اللجنة  اجتماع  حم�سر  يف  ال���واردة  امل��ربرات  اأم��ا  ل��ه. 

فهي,  ال����وزراء  مبجل�س  اخل���رباء  �سعبة  يف  املنعقدة 

منطقية وت�سرح اأهمية تعديل املادة«.

اللجنة  نظر  وجهة  اإىل  املجل�س  ا�ستمع  ذل��ك  وبعد 

املو�سوع,  ح��ول  واآرائ��ه��م  االأع�����س��اء  ملحوظات  جت��اه 

تالها رئي�سها الدكتور/ حم�سن احلازمي, حيث اأو�سح 

املتو�سط  على  باالإبقاء  رغبتها  اأ�سباب  بينت  جلنة  باأن 

واملادة  ال��راأي,  يف  ُذكرت  اأ�سباب  »خم�سة«  يف  ال�سعري 

اأي  اإج���راء  املجل�س  ب��اإم��ك��ان  ولي�س  للدرا�سة,  م��ع��ادة 

االإبقاء  اأو  احلكومة,  ب��راأي  االأخ��ذ  واإمن��ا  عليها,  تعديل 

احلر؛  لل�سوق  بالن�سبة  اأما  ال�سابق.  املجل�س  راأي  على 

وال��ت��اأك��د من  االإن�����س��ان,  ف��اإن احل��دي��ث هنا ع��ن �سحة 

متو�سط  بتحديد  اأخذت  دول  وهناك  اال�ستغالل,  عدم 

ال��ت��وازن,  من  نوعًا  هناك  اأن  كما  ذل��ك,  يف  لالأ�سعار 

اللجنة  ي�سكل  الذي  اأما  ال��وزارة,  نظر  حتت  واملو�سوع 

بناًء على الرت�سيحات فهو وزير ال�سحة, والذي يعتمد 

قراراتها هو وزير ال�سحة اأي�سًا. وبالن�سبة للت�سنيفات 

فهي موجودة �سواء للم�ستو�سفات اأو امل�ست�سفيات, ولكل 

اأن  تدرك  واللجنة  �سعر,  متو�سط  له  �سيكون  منها  فئة 

هناك تبايًنا بني املن�ساآت ال�سحية. 

اللجنة  اأع�ساء  اأمام  املجال  الرئي�س  معايل  اأتاح  ثم 

باأن هناك منطلقات مهمة  اأحدهم  لالإ�سافة, فاأ�ساف 

يف املهنية ال�سحية اأبرزها اأخالقية املمار�سة املرتبطة 

)االإن�سانية  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  اأدوار  حت��دد  مب��واث��ي��ق 

القطاع  والتي حتكم ممار�ساته حتى يف  واالجتماعية( 

املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات  يف  �سهدنا  وق��د  اخل��ا���س. 

اأرقامًا فلكية يف اأ�سعار اخلدمة. لذا, فالبد من �سبط 

هذه االأ�سعار.

تعديل  مقرتح  على  املوافقة  بعدم  املجل�س  �سوت  ثم 

املادة »ال�سابعة« من نظام املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة 

والتاريخ  الرقم )م/40(  امللكي ذي  باملر�سوم  ال�سادر 

1423/11/3ه� ».

وبذلك قرر املجل�س االإبقاء على قراره ال�سابق.
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تقرير وزارة االقت�شاد والتخطيط..

 مطالب بدرا�شة ف�شل الن�شاطني يف وزارتني م�شتقلتني

ناق�س جمل�س ال�سورى خالل جل�سته العادية الثانية 

1434/11/4ه���  الثالثاء  يوم  عقدها  التي  واالأربعني 

املوافق 2013/9/10م, برئا�سة معايل رئي�س املجل�س 

اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  الدكتور/  ال�سيخ 

والطاقة,  االقت�سادية  ال�سوؤون  جلنة  تقرير  ال�سيخ, 

والتخطيط  االقت�ساد  لوزارة  ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن 

1434/1433ه�, الذي تاله رئي�س اللجنة  للعام املايل 

االأ�ستاذ اأ�سامة بن علي القباين.

مبالحظته  املناق�سات  االأع�����س��اء  اأح���د  وا�ستهل 

اأهداف  حتقيق  درجة  حول  موؤ�سرات  اأي  وجود  عدم 

اللجنة,  اأو  الوزارة  اخلطط اخلم�سية �سواء يف تقرير 

وتنفيذها  اخلم�سية  اخلطط  متابعة  اأن  اإىل  م�سريًا 

جزء مهم يف اإعداد اخلطة. 

حلول,  عن  ال��وزارة  تبحث  اأن  �سرورة  على  و�سدد 

واإيجاد خطط م�ستقبلية لتقليل االعتماد على النفط, 

للدخل, بحيث تركز هذه احللول على  كم�سدر وحيد 

تنويع م�سادر الدخل الوطني للبالد والعمل على عدم 

االعتماد الُكلي على النفط.

 وراأى ع�سو اآخر اأن: »التقرير يت�سم - ب�سكل عام - 

بالتنظيم اجلّيد, غري اأنه خال من بع�س التف�سيالت 

املهمة, مثال ذلك ما ورد يف اجلدول اخلا�س بالقوى 

معلومات  اأو  بيانات  اأي��ة  يت�سمن  مل  حيث  الب�سرية, 

يف  للعاملني  العملية  واخلربات  العلمية  املوؤهالت  عن 

قطاعي االقت�ساد والتخطيط رغم اأهميتهما البالغة, 

العن�سر  بتوظيف  يتعلق  ما  اإىل  يتطرق  مل  اأن��ه  كما 

اأو  الوزارة منه يف احلا�سر  ا�ستفادة  الن�سائي, ومدى 

امل�ستقبل«.

ع��دد  اأن  ذك���ر  ال��ت��ق��ري��ر  »اأن  اآخ����ر:  ع�����س��و  وق���ال 

بلغ )14(  ق��د  ال����وزارة  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال��درا���س��ات 

وال  الدرا�سات,  هذه  يو�سح طبيعة  اأنه مل  اإال  درا�سة, 

�ساركت  اأو  بها,  التي قامت  مو�سوعاتها, وال اجلهات 

البحث  دور  اأهمية  من  الرغم  على  ال��وزارة,  مع  بها 

العلمي يف جمايل االقت�ساد والتخطيط«.

اإليه  اأ���س��ار  م��ا  اإىل  النظر  االأع�����س��اء  اأح���د  ول��ف��ت 

بالغة  �سعوبة  تواجه  زالت  ما  »ال��وزارة  باأن:  التقرير 

واحلا�سلة  املوؤهلة  الوطنية  الكفاءات  ا�ستقطاب  يف 

الكلي  االق��ت�����س��اد  جم���االت  يف  عالية  م��ه��ارات  على 

اإىل  يتطرق  مل  التقرير  اأن  بيد  والقيا�سي,  واجلزئي 

الكوادر  تنمية  جمال  يف  ال��وزارة  تواجه  �سعوبات  اأية 

الب�سرية فيما يخ�س قطاع التخطيط. وت�ساءل ما اإذا 

اأية �سعوبات  تعاين من  الوزارة ال  اأن  يعني  كان ذلك 

يف هذا املجال؟«.

درا���س��ة  امل��ن��ا���س��ب  م��ن  »ب��اأن��ه  اآخ����ر:  ع�سو  وراأى 

يف  والتخطيط  االق��ت�����س��اد  قطاعي  ف�سل  م��و���س��وع 

لالقت�ساد,  اإح��داه��م��ا  ت��ك��ون  م�ستقلتني,  وزارت����ني 

االقت�ساد  وزارة  تركز  بحيث  للتخطيط,  واالأخ���رى 

على تنمية وتطوير دورها, مبا ين�سجم ومكانة اململكة 

الإع��داد  التخطيط  وزارة  تتفرغ  فيما  االقت�سادية, 

واخلطط  التخطيطية,  وال�سيا�سات  املرجعية,  طر 
ُ
االأ

من  وتتمكن  الوطنية,  واال�سرتاتيجيات  التنموية, 

يف  االأخ��رى  القطاعات  مع  التن�سيقي  دوره��ا  تفعيل 

القيام  القطاعات  لهذه  يكفل  مبا  التخطيط  جم��ال 

مب��ه��ام��ه��ا االأ���س��ي��ل��ة يف ه���ذا امل��ج��ال احل��ي��وي؛ فهي 

على  واالأق����در  ون�ساطاتها,  باحتياجاتها  االأع���رف 

معرفة اآليات واأدوات عملها«.

خطة  باإعداد  ال��وزارة  قيام  اآخر  ع�سو  وا�ستح�سن 

ال�سعودي,  املواطن  دخل  منو  تخ�س  املعامل  وا�سحة 

عدد  وزي��ادة  امل�ست�سفيات,  يف  االأ���س��ّرة  ع��دد  وزي��ادة 

مقاعد اجلامعات, وعدد املدار�س احلكومية املجهزة 

جت��ه��ي��زًا ج��ي��دًا ل��ل��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات, وخ��ط��ة ملحو 

بجانب  املعنية  ال���وزارات  مع  ذل��ك  ومتابعة  االأم��ي��ة, 

القائمة.  اال�سرتاتيجيات 

راأي  يف  ورد  م��ا  اأن  اإىل  االأع�����س��اء  اأح���د  واأ����س���ار 

والتخطيط  االقت�ساد  وزارة  قدرة  عدم  حول  اللجنة 

جمال  يف  االقت�سادي  الن�ساط  مبهام  القيام  على 

بعيدة  بامل�سارات  املتعلقة  االقت�سادية  ال��درا���س��ات 

ما  وه��و  �سحيحًا,  ج��اء  ال��وط��ن��ي  لالقت�ساد  امل���دى 

تقرير  على  ال�سابق  تقريرها  يف  اللجنة  به  اأو���س��ت 

املالية  وزارة  مع  ال���وزارة  قيام  �سرورة  من  ال���وزارة 

اأولوياته  وحتديد  العام,  الراأ�سمايل  االإنفاق  بتقدير 

وتكون مرجعًا  �سنويًا,  �سنوات يجرى حتديثها  خلم�س 

للدولة.  العامة  للميزانية 

   على الوزارة إيجاد البدائل 
االقتصادية التي تعتمد على 

الطاقة المتجددة واقتصاد 
المعرفة لتقليل االعتماد على 

النفط
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  330 مليار ريـال حجم 
األنشطة االقتصادية التي 

يقوم بها األفراد دون ترخيص 
مسبق 00 فما هو دور وزارة 

التخطيط في تقليص حجمه 
ونسبته؟

   عضو يستغرب شكوى 
الوزارة من عدم وجود 

كفاءات مؤهلة في مجال 
االقتصاد رغم أنه ليس مجااًل 

جديًدا. 

   التقرير لم يتطرق إلى 
توظيف العنصر النسائي، 

ومدى استفادة الوزارة منه 
في الحاضر أو المستقبل

بالغ  مع  اللجنة  تو�سية  »اأن  االأع�ساء:  اأحد  وتابع 

عليها  ينبغي  وكان  اللجنة,  عندها  تقف  مل  اأهميتها 

ات�ساع  من  ال�سابقة  مالحظتها  بعد  وذل��ك  متابعتها 

التخطيط  وم�سار  العامة  املالية  م�سار  بني  الفجوة 

االإي���رادات  اإدارة  يتبع  االإن��ف��اق  اأن  حيث  التنموي؛ 

عملية  بينما  االأ����س���واق,  بتقلب  املتقلبة  ال��ب��رتول��ي��ة 

اللجنة  جعل  ما  وه��و  متوازنًا  من��وًا  تفرت�س  التنمية 

وحتديد  الراأ�سمايل  االإنفاق  بتقدير  تو�سي  قبل  من 

ال�سيما  التخطيط,  ووزارة  املالية  وزارة  بني  اأولوياته 

املعتمد  احلكومي  االإن��ف��اق  من  يحد  �سوف  ذل��ك  اأن 

ظاهرة  من   )%80( بن�سبة  النفطية  ال�سادرات  على 

االإ�سراف يف ا�ستهالك الوقود داخل اململكة مبا يفوق 

املعهد  توقع  مع  النفط,  من  االإج��م��ايل  اإنتاجها  رب��ع 

م�ستوردة  اململكة  تكون  اأن  الدولية  لل�سوؤون  امللكي 

2038م«. للنفط بحلول عام 

ما  اإىل  النظر  االأع�����س��اء  اأح��د  لفت  جانبه   م��ن   

ال�سعودية,  اأرامكو  �سركة  حتذير  من  التقرير  ت�سمنه 

�سوف  اخلام  للنفط  الت�سديرية  اململكة  قدرة  اأن  من 

ثالثة  يناهز  مب��ق��دار  2028م  ع��ام  بحلول  تنخف�س 

توقف  لعدم  االأ�سف  عن  وعرب  يوميًا.  برميل  ماليني 

وزارة االقت�ساد والتخطيط عند هذا املو�سوع املهم. 

بو�سفه  للمملكة,  االق��ت�����س��ادي  الو�سع  تبا�سر  ومل 

االقت�سادية  ال��ب��دائ��ل  ت��وف��ري  ع��رب  ري��ع��ي��ًا  اق��ت�����س��ادًا 

اخلالقة, وبخا�سة تلك القائمة على الطاقة املتجددة 

خطة  اإ�سرتاتيجية  اأ�س�س  اأحد  املعرفة  اقت�ساد  وعلى 

التنمية, واأن يتحمل االقت�ساد حماية نف�سه بنف�سه«.

من  التقرير  يف  ورد  ما  »اأن  اآخ��ر:  ع�سو  واأ���س��اف 

انطباعًا  يعطي  ال���وزارة  تواجهها  وحت��دي��ات  ق�سايا 

غري وا�سح عن واقع الوزارة, فهذه املعوقات تعد مثار 

كفاءات  توفر  عدم  اإىل  ت�سري  الوزارة  الأن  ا�ستغراب؛ 

جمال  اأن  ال�سيما  االقت�ساد,  جمال  يف  لديها  موؤهلة 

االقت�ساد لي�س جمااًل جديًدا. وت�ساءل عن عدم ظهور 

هذه امل�سكلة اإال يف الوقت الراهن؛ وبالتحديد يف ظل 

انطالق برامج البعثات وتعدد اجلامعات؟«.

من   )2( الفقرة  يف  اأ�سري  »اأن��ه  اآخ��ر:  ع�سو  وزاد 

االقت�ساد يف  ن�ساط  من  الوظائف  نقل  اأن  اإىل  الراأي 

وزارة املالية اإىل وزارة االقت�ساد والتخطيط اأدى اإىل 

اأ�سري يف  االقت�ساد يف حني  ال��وزارة يف  مهام  اكتمال 

ما  يفهم  مل  حيث  ذلك؛  يناق�س  ما  اإىل   )3( الفقرة 

اإذا كان ن�ساط االقت�ساد قد مت نقله من وزارة املالية 

اأو ال«. 

املعوقات  �سمن  ال����وزارة  ذك��رت��ه  م��ا  »اإن  وت��اب��ع: 

اخلا�س بتوفري املعلومات والبيانات يثري ت�ساوؤاًل كبرًيا 

الوزارة مل  فهل  درجة م�سداقية هذه اخلطط,  حول 

على  احل�سول  من  متّكنها  التي  االآلية  اإيجاد  ت�ستطع 

والبيانات؟«.  املعلومات 

يعر�س  ال  اللجنة  راأي  »اأن  االأع�ساء:  اأح��د  وراأى 

للعمل  ي��ت��ع��ر���س  وال  وم�����س��ك��الت��ه��ا  ال�����وزارة  رغ��ب��ات 

تنفيذ  يتعلق مبتابعة  للوزارة, وبخا�سة فيما  احلقيقي 

حظ  وال  التا�سعة.  التنمية  خطة  على  واأثرها  اخلطط 

جاءت  اأنها  االأوىل:  النقطة,  هذه  طرح  يف  م�سكلتني 

الوطنية  )االإ�سرتاتيجية  با�سم  كبري  ع��ن��وان  حت��ت 

املتابعة  تقارير  كانت  اإذا  عما  وت�ساءل  لل�سباب(, 

التنمية  خطة  تخ�س  اأم  اال�سرتاتيجية  ه��ذه  تخ�س 

التا�سعة؟. اأما امل�سكلة الثانية: اأن التقرير مل يت�سمن 

اأي تو�سيح ب�ساأن نتائج تقارير متابعة اخلطة التا�سعة 

هي  وم��ا  نتائجها؟  هي  وم��ا  ب�ساأنها  مت  وم��ا  للتنمية 

التنمية؟«. انعكا�ساتها على جوانب 

االإ�سرتاتيجية  اإىل  االأع�ساء  اأحد  اأ�سار   من جانبه 

اأعدتها  التي  املعرفة  ملجتمع  اململكة  لتحول  الوطنية 

الوطنية  اخل��ط��ة  ب�����س��اأن  مت  عما  وت�����س��اءل  ال����وزارة, 

املتعلقة  اخل��ط��ة  وب��ال��ت��ح��دي��د  ب��امل��ع��رف��ة؛  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

برنامج  عليها  ا�ستند  التي  االلكرتونية  باحلكومة 

)ي�سر( وماذا مت ب�ساأنها؟.

و�سدد ع�سو اآخر على ق�سية تنويع م�سادر الدخل 

اأن  ال�سيما  التخطيط,  وزارة  م�سوؤولية  من  هو  الذي 

اللجنة  »تطلب  اأن:  وراأى  ذل��ك.  على  دليل  ا�سمها 

اخلطة  تت�سمن  اأن  والتخطيط,  االقت�ساد  وزارة  من 

فاعلة  وا�سرتاتيجيات  خططًا  ال��ع��ا���س��رة  التنموية 

لتنويع م�سادر الدخل, وتخفي�س ن�سبة االعتماد على 

النفط«.

واأ�ساف ع�سو اآخر: »اأنه مل يعد م�ستحياًل التعرف 

حقول  يف  املخت�سني  على  حكرًا  كانت  مفاهيم  على 

املعرفة املتعددة؛ ومن ذلك ما يعرف باقت�ساد الظل 

االقت�سادية  االأن�سطة  جمموعة  ب��اأن��ه  يعرف  ال��ذي 

وال  م�سبق,  ترخي�س  دون  االأف����راد  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي 

تدخل  وال  احلكومية,  الرقابة  من  نوع  الأي  يخ�سعون 

وال  القومية,  احل�سابات  يف  وخم��رج��ات��ه  مدخالته 

دفاتر  مي�سك  وال  ال�����س��ادرة,  بالت�سريعات  يعرتف 

نظامية ويتهرب من كافة اال�ستحقاقات املرتتبة عليه 

نف�سه  الوقت  ويف  وال�سرائب  كالر�سوم  الدولة,  جتاه 

القطاعات  من  املقدمة  اخلدمات  اأغلب  من  ي�ستفيد 

بكل اأ�سكالها دون اأن ي�سدد مقابل ذلك اأية ر�سوم. وال 

تكاد اأي دولة اأن تخلو منه, وتتفاوت اأحجامه ون�سبه«.

اأن  اإىل  ت�سري  تقديرات  هناك  للمملكة  وبالن�سبة   

حجمه يقدر لهذا العام 2013م ب� )330( مليار ري�ال؛ 

فما  االجمايل.  املحلي  الناجت  من   )%17( حوايل  اأي 

هو دور وزارة التخطيط يف تقلي�س حجمه ون�سبته؟.

تحت القبة
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تحت القبة

ال��ع��ادي��ة  جل�سته  خ���الل  ال�����س��ورى  جمل�س  ن��اق�����س 

ال��راب��ع��ة واالأرب����ع����ني, ال��ت��ي ع��ق��ده��ا ي���وم ال��ث��الث��اء 

املجل�س,  رئي�س  معايل  برئا�سة  1434/11/11ه������, 

اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  ال�سيخ 

والق�سائية,  االإ�سالمية  ال�سوؤون  جلنة  تقرير  ال�سيخ, 

للبحوث  العامة  للرئا�سة  ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن 

الذي  1434/1433ه���,  املايل  للعام  واالإفتاء  العلمية 

تاله رئي�س اللجنة ال�سيخ الدكتور اإبراهيم الرباهيم.

ُيالحظ  »اأنه  املناق�سة:  خالل  االأع�ساء  اأحد  وقال 

اأن )45%( من وظائف الرئا�سة �ساغرة, وقد عاجلت 

اأن  االأف�سل  اأن  اإال  الثانية؛  تو�سيتها  يف  ذلك  اللجنة 

ُتلبي جميع  اإ�سغال الوظائف التي  تن�س التو�سية على 

مدة  خ��الل  امل��ج��االت  جميع  يف  الرئا�سة  احتياجات 

حمددة«.

املتعلقة  املعلومات  ُتدرج  اأن  االأف�سل  واأ�ساف: »من 

على  وم�ستملة  مرتبة  االآيل  احلا�سب  مب�سروعات 

من  كذلك  امل�سروعات,  هذه  لتنفيذ  الزمنية؛  امل��دة 

عملية  بخطوات  الرتجمة  ق�سم  تطوير  امل�سُتح�سن, 

اأو  اأه��داف��ه��ا,  يف  اإل��ي��ه  ت�سبو  م��ا  لتحقيق  ومقبولة؛ 

ال��ك��را���س��ي  اأو  ال��رتج��م��ة  ج��ه��ات  بع�س  م��ع  ال��ت��ع��اق��د 

لبع�س  الرتجمة  وتكاليف  اأع��ب��اء  لتوفري  البحثية؛ 

اللغات التي ال حتتاجها معظم اأيام ال�سنة«.

نا�سئة  علومًا  هناك  »اأن  الع�سوات:  اإحدى  وقالت 

واالإ�ستن�ساخ,  اجلذعية,  اخلاليا  كعلوم  م�ستجدة, 

والتكاثر اال�سطناعي, وعلم الوراثة اجلديد. وكذلك 

باالأخالق  يرتبط  واأن  للنور, البد  ياأتي  اأى علم جديد 

اأن  ينبغي  ال��ت��ي  احل���دود  ه��ي  فما  للمهنة.  العملية 

النا�سئة  العلوم  وا�ستخدام  والتطوير  للبحث  تو�سع 

مثل  يف  والفتوى  ال�سرعي  احُلكم  هو  وما  اجلديدة؟, 

امل��وارد  الرئا�سة  ُتوفر  وكيف  النا�سئة؟,  االأم��ور  هذه 

ال��درا���س��ة  ُت��ق��دم  لكي  املخت�سة  وال��ل��ج��ان  ال��الزم��ة, 

وتقييم  الب�سرية,  البحوث  اأخ��الق��ي��ات  يف  والفتوى 

اإدارة  اإن�����س��اء  االأف�����س��ل  م��ن  ل��ذا,  النا�سئة؟.  العلوم 

ديننا  الأن  النا�سئة؛  العلوم  يف  االإفتاء  باأمور  خمت�سة 

احلنيف يحث على االإبداع واالكت�ساف والتداوي«.

اإىل  الرئا�سة  ا�سم  تعديل  االأع�ساء  اأح��د  واق��رتح 

اال�سم االآتي: »الرئا�سة العامة لالإفتاء العام والبحوث 

الرئي�س  وال���دور  االأ�سا�سي  العمل  الأن  االإ�سالمية«؛ 

العلمي  والبحث  االإفتاء,  هو,  الرئا�سة  به  تقوم  الذي 

ياأتي بعدها, وال يقل اأهمية عنها.

ال�سابقة  ال�سكاوى  تكرار  االأع�ساء  اأح��د  والح��ظ 

يف  هي  هل  االإ�سكالية,  حت��دد  ومل  التقرير,  ه��ذا  يف 

اإن  اأم  التوظيفية؟  اجل��ه��ات  م��ع  اأو  املالية  اجل��ه��ات 

بعقد  التو�سية  االأف�سل  من  لذا,  اإداري��ة؟,  االإ�سكالية 

يف  امل��وج��ودة  االإ�سكاليات  اإىل  للو�سول  عمل  ور���س 

الو�سطاء  وا�ستخدام  احلقيقية,  واأ�سبابها  الرئا�سة, 

اإ�سكالياتها. مل�ساعدتها يف تخطي  املتخ�س�سني 

مل  اللجنة  تو�سيات  »اأن  اآخ���ر:  ع�سو  الح��ظ  كما 

تواجهها  �سعوبات  من  التقرير  يف  ورد  ما  مع  تت�سق 

يلحظ  كما  واالإفتاء,  العلمية  للبحوث  العامة  الرئا�سة 

45% من وظائف الرئا�شة �شاغرة

 الرئا�شة العامة للبحوث العلمية واالإفتاء.. اإ�شكاالت تتكرر!

امل�سروعات  االإجناز يف  ن�سبة  اإىل  ُي�سر  التقرير مل  اأن 

اأن  من  الرغم  على  الرئا�سة,  بها  تقوم  التي  ال�ستة 

تكلفتها باهظة. وقد مت �سرف جزء من تلك التكاليف 

التقرير  يف  يرد  مل  اأنه  ُيالحظ  كما  التقرير,  عام  يف 

معهد  يف  الرئا�سة  يف  املوظفني  تدريب  عدم  اأ�سباب 

املعتمدة  التعليمية  اجلهة  اأنها  حيث  العامة؛  االإدارة 

يف  جاء  كما  الدولة.  ملوظفي  دورات  بتقدمي  واملنوطة 

ما  وبحث  درا�سة  الرئا�سة  مهمات  من  اأن  التقرير, 

اأن الرئا�سة  اإال  ي�ستجد من ق�سايا وفق روؤية �سرعية, 

التجميل  عمليات  بخ�سو�س  ف��ت��وى  اأي  ُت�����س��در  مل 

املجتمع,  يف  ملحوظ  ب�سكل  انت�سرت  التي  املختلفة, 

التنظيمي  بتقدمي هيكلها  الرئا�سة  تقوم  اأن  واالأح�سن 

مع  متا�سًيا  ال��ق��ادم؛  التقرير  يف  بتفا�سيله  اجلديد 

قرار جمل�س ال�سورى«.

اللجنة,  لرئي�س  املجال  الرئي�س  معايل  اأت��اح  ثم 

لبيان وجهة نظر اللجنة حيال ُمالحظات االأع�ساء

   عضو: من األفضل إشغال 
الوظائف في جميع المجاالت 

خالل مدة محددة

     إحدى العضوات: 
المطالبة بإنشاء إدارة 

مختصة بأمور اإلفتاء في 
أخالقيات البحوث البشرية 

وتقييم العلوم الناشئة

     عضو يقترح: تعديل اسم 
الرئاسة إلى »الرئاسة العامة 

لإلفتاء العام والبحوث 
اإلسالمية«

  عضو: توصيات اللجنة لم 
تتسق مع ما ورد في التقرير
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الثانية  العادية  جل�سته  خالل  ال�سورى  جمل�س  ناق�س 

1434/11/4ه���.   الثالثاء  يوم  عقدها  التي  واالأربعني 

ال�سيخ الدكتور عبد اهلل  برئا�سة معايل رئي�س املجل�س 

النقل  جلنة  تقرير  ال�سيخ,  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن 

ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  املعلومات,  وتقنية  واالت�ساالت 

امل��ايل  للعام  احل��دي��دي��ة  للخطوط  العامة  للموؤ�س�سة 

الدكتور  اللجنة  رئي�س  ت��اله  ال��ذي  1433-1434ه������, 

�سعدون ال�سعدون.

 « به:  ال��ذي جاء  االأع�ساء  اأح��د  ب��راأى  املناق�سة  ب��داأت 

ُيفرت�س اأن يكون م�سار اخلط احلديدي داخل النطاق 

النقل  م�ستوى  رفع  لُي�سهم يف  كل مدينة؛  العمراين يف 

العام, مطالبًا باأن حتث اللجنة املوؤ�س�سة على االإ�سراع 

يف تنفيذ امل�سروعات املتعرثة«.

وراأى ع�سو اآخر: »اأن هناك ق�سوًرا وا�سًحا يف النظرة 

االأخ���رية؛  االآون����ة  يف  وبخا�سة  للموؤ�س�سة,  االإداري�����ة 

من  العديد  وظهر  احل��وادث,  من  العديد  وقعت  حيُث 

تبذله  ال��ذي  ال�سخي  الدعم  من  بالرغم  امل�سكالت, 

والتطوير يف  بالتو�سع  تقم  املوؤ�س�سة مل  اأن  الدولة, كما 

حديدية  �سكًكا  ُتن�سئ  ومل  بل,  احلديد,  �سكك  جمال 

خ��ا���س��ة بنقل ال��ب�����س��ائ��ع, خ��ا���س��ًة م��ع ان��ت�����س��ار امل��دن 

ال�سناعية, كما اأن نوعية القطار احلايل ال يتواكب مع 

االأعداد الكبرية, مل�ستخدمي هذه الو�سيلة«.

اخلا�س  القطاع  م�ساركة  االأع�ساء  اأح��د  وا�ستح�سن 

مبالغ  الدولة  على  يوفر  فهو  احلديد,  �سكك  قطاع  يف 

م�ستوى  من  ويرفع  عام,  ب�سكل  النقل  جمال  يف  طائلة 

اخلدمات املقدمة, وجودتها.

تنفيذ  »تاأخري  اأن:  التقرير  من  االأع�ساء  اأحد  والحظ 

ب�سبكة اخل��ط��وط  اجل��ن��وب��ي��ة  امل��ن��اط��ق  رب���ط  م�����س��روع 

ومل  االأخ��رى,  التجارب  من  لال�ستفادة  هو  احلديدية, 

الوقت حتتاجه  التجارب؟, وكم من  تلك  يذكر ما هي 

درا�سة  بخ�سو�س  مت  م��اذا  يو�سح  ومل  لظهورها؟, 

اإحدى  املوؤ�س�سة مع  اأبرمتها  التي  االقت�سادية  اجلدوى 

اجلهات  ل��رب��ط  1427ه�����,  ع��ام  الوطنية  ال�����س��رك��ات 

اململكة  من  الغربية  واجل��ه��ات  وال�سمالية,  اجلنوبية 

امل�سروعات  اأن مثل هذه  بالرغم من  البع�س,  ببع�سها 

اإليها  فاحلاجة  ج��دوى  درا�سة  اإىل  حتتاج  ال  التنموية 

املوؤ�س�سة  من  اللجنة  ت�ستف�سر  اأن  يجب  ل��ذا,  ما�سة. 

الواردة يف  املندوبني  فاإجابات  ال�ساأن,  بخ�سو�س هذا 

التقرير غري وا�سحة«.

وط���ال���ب اأح����د االأع�������س���اء ب����اأن ي��ك��ون ه��ن��اك تقرير 

الربامج  ب��ني  التجان�س  ع��دم  يو�سح  للموؤ�س�سة  فني 

والتوريدات, واملعوقات التي اأوردها التقرير.

على  للمناف�سة  املتقدمني  ع��دد  اأن  عن  اآخ��ر  وت�ساءل 

يف  ُي�سهم  مما  ج��دًا؛  قليل  املوؤ�س�سة  م�سروعات  تنفيذ 

تعرث العديد من امل�سروعات, وتاأخر ا�ستالمها.

العامة  املوؤ�س�سة  اأن  من  الرغم  »على  اآخ��ر:  واأ���س��اف 

حديد  �سكة  خ��ط  بت�سغيل  تقوم  احلديدية  للخطوط 

فقط, وهو )الريا�س- االإح�ساء- الدمام(؛ اإال اأن هناك 

املتكررة يف  واحل��وادث  وامل�سكالت  املعاناة  من  العديد 

اإىل  اإ�سارة  اأي  التقرير  هذ اخلط. ومع ذلك مل نر يف 

ذلك, كما مل ي�سر التقرير اإىل اأ�سباب التاأخر الكبري يف 

ن�سبة االإجناز الفعلي باملقارنة بن�سبة االإجناز املخطط 

له لالأعمال املدنية يف م�سروع قطار احلرمني«.

وقال اأحد االأع�ساء: »ال اأرى جدوى من نقل م�سار اخلط 

اأهمية  على  التاأكيد  مع  التو�سية,  يف  ال��وارد  احلديدي 

واأرى  احليوي.  القطاع  لهذا  التنظيمية  الهيكلة  اإعادة 

احلديدية  ال�سكة  وم�سوؤويل  النقل  وزير  دعوة  �سرورة 

باململكة, للح�سور اإىل املجل�س«.

واأك����د اأح���د االأع�����س��اء: »ي��ج��ب ال��ب��ح��ث يف االأ���س��ب��اب 

�ستة  مدى  على  هو  كما  قطارنا  جتعل  التي  واملعوقات 

عقود اأو تزيد. وكذلك حت�سني م�ستوى اخلدمة املقدمة 

ح�سورهم,  مواعيد  اآلية  يف  النظر  واإع���ادة  للركاب, 

وطلب الوثائق الر�سمية منهم«.

للموؤ�س�سة  العملي  الواقع  »اإن  اآخر:  ع�سو  قال  حني  يف 

ي��ح��ت��اج اإىل م��راج��ع��ة دق��ي��ق��ة؛ ل��ك��ي ت��ع��م��ل ب��ك��ف��اءة 

يف  املو�سحة  االأرق����ام  ومب��راج��ع��ة  جت���اري.  وباأ�سلوب 

ال�سفحتني)4-5( يت�سح انخفا�س االإيرادات املتحققة 

يف عام 2012م, وهناك عجز كبري ووا�سح يف الت�سغيل. 

النقل,  باإيرادات و�سائل  لذا, ي�ستح�سن تزويد املجل�س 

واإبرازها مقابل م�سروفات الت�سغيل لكل من املوؤ�س�سة 

ال��ع��ام��ة ل��ل��خ��ط��وط احل��دي��دي��ة, واخل���ط���وط اجل��وي��ة 

ال�سعودية«.

اللجنة  رئي�س  ل�سعادة  املجال  الرئي�س  معايل  اأت��اح  ثم 

االأع�ساء  ملحوظات  حيال  اللجنة  نظر  وجهة  الإب��داء 

واآرائهم ب�ساأن املو�سوع؛ فطلب تاأجيل تقدميها جلل�سة 

قادمة )باإذن اهلل(.

جبارة بن عيد ال�شري�شري

وزير النقل

د. �شعدون ال�شعدون

تحت القبة

مطالبات مبناق�شة وزير النقل، وم�شوؤويل ال�شكة احلديدية باململكة

     تقرير الخطوط 
الحديدية.. بالرغم من الدعم 
السخي الزالت سكك الحديد 

على حالها!

     عضو يتساءل: لماذا عدد 
المتقدمين للمنافسة على 

تنفيذ مشروعات المؤسسة 
قليل جدًا؟

   أحد األعضاء: مشاركة 
القطاع الخاص في قطاع 

سكك الحديد، يوفر على 
الدولة مبالغ طائلة ويرفع 

من مستوى الخدمات 
المقدمة وجودتها
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تحت القبة

�شيطرة االأفراد على حجم التداوالت اليومية موؤ�شر خطر

تقرير هيئة ال�شوق املالية يك�شف زيادة حجم امل�شاربات

 اإىل 1.9 تريليون ريال

 ناق�س جمل�س ال�سورى خالل جل�سته العادية الرابعة 

واالأربعني التي عقدها يوم الثالثاء 1434/11/11ه�, 

برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�سيخ الدكتور عبد اهلل 

بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ, تقرير جلنة ال�سوؤون 

املالية  ال�سوق  لهيئة  ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  املالية, 

1434/1433ه�, الذي تاله رئي�س اللجنة  للعام املايل 

الدكتور �سعد بن حممد بن مارق.

فيها:  قال  االأع�ساء  الأحد  مُبداخلة  املناق�سة  وب��داأت 

امل�سكالت,  من  العديد  واج��ه  ال�سعودي  ال�سوق  »اإن 

خا�سة �سيطرة االأفراد على حجم التداوالت اليومية, 

 )%90( اإىل  اليومية  التداوالت  قيمة  يف  و�سلت  التي 

بح�سب ما جاء يف التقرير«.

حجم  زي���ادة  اإىل  اأ���س��ار  التقرير  »اأن  اآخ���ر:  وت��اب��ع 

امل�ساربات الفردية يف ال�سوق بن�سبة قدرها )%65(, 

اأكرث من )1.9( تريليون  اإىل  لت�سل قيمة ال�سفقات 

بال�سوق  ُي�سر  الو�سع  هذا  ا�ستمرار  اأن  حيث  ري��ال, 

ن�سبة  زي���ادة  ُيلحظ  وك��ذل��ك  واق��ت�����س��اده.  ال�سعودي 

املن�سحبني من �سناديق اال�ستثمار حيث بلغت )%23( 

اأن  ينبغي  ل��ذا,  املا�سية.  الثالث  بال�سنوات  مقارنة 

واأن  الو�سع,  هذا  لتغيري  �سريع  ب�سكل  الهيئة  تتدخل 

يكون ال�سوق ا�ستثماريًّا مبنيًّا على اال�ستثمار املوؤ�س�سي 

اأن حُتول ثقافة االأفراد من ثقافة  املنظم. كما ينبغي 

اليومية  الفردية  امل�ساربة  على  املبنية  اال�ستثمار 

اال�ستثمار؛  �سناديق  خالل  من  اال�ستثمار  ثقافة  اإىل 

حمايًة الأموال املواطنني, وتعزيًزا لكفاءة ال�سوق«.

وقال ع�سو اآخر: »اأنه يوجد يف ال�سوق حوايل )156( 

�سركة   )200( ت�ستهدف  املالية  ال�سوق  فهيئة  �سركة, 

ال�سوق,  هيكلية  فهل  القادمة,  �سنوات  الثالث  خالل 

ت�ستوعب  والرقابة  املتابعة,  واآلية  اإدارت���ه,  وطريقة 

امل�ستهدف؟«. العدد 

التي  هي  ال�سغرية  االأ�سهم  »اأن  اآخ��ر:  ع�سو  والح��ظ 

على  اال�ستحواذ  خ��الل  م��ن  املحافظ  ب�سغار  ُت�سر 

التو�سيات  لكن  م��ل��ي��ون,   )15( تبلغ  ال��ت��ي  االأ���س��ه��م 

م�سكلة  وج��ود  ُيالحظ  كما  املو�سوع,  هذا  تتناول  مل 

امل��ع��ل��وم��ات ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ي ت���ت���داول يف االإن��رتن��ت 

كل  يف  قانوًنا  حمرمة  اأنها  رغم  اجل��وال,  وتو�سيات 

اإن مزاويل تلك  اأ�سواق وبور�سات املال يف العامل, بل 

قانونًيا«. ُيالحُقون  املخالفات 

االآثار  يف  التو�سيات  »ببحث  االأع�ساء:  اأحد  وطالب 

اأن حت��دث  ال��ت��ي ح��دث��ت يف امل��ا���س��ي, وال��ت��ي مُي��ك��ن 

عام  يف  ح��دث  م��ا  ع��الج  يتم  مل  حيث  امل�ستقبل؛  يف 

ُيفرت�س  االآن, حيث  تتكرر حتى  تزال  وال  )2006م(, 

اأن يكون هناك تنظيم للمحافظ ال�سغرية«.

واأ�ساف ع�سو اآخر: »اأن هناك تو�سية تطالب باإلزام 

النظام  اإ�سدار  يف  بامل�سارعة  العالقة  ذات  اجلهات 

جمل�س  ع��ن  النظام  �سدر  وق��د  لل�سركات,  اجل��دي��د 

ال�سورى, لكنه ال يزال لدى جمل�س الوزراء. فهل ميلك 

التو�سية؛  هذه  مثل  اإ�سدار  يف  احلق  ال�سورى  جمل�س 

بحيث ُيلزم جمل�س الوزراء باالإ�سراع يف اإ�سدار نظام 

بالتو�سية  املق�سود  كان  اإن  اأما  اجلديد؟.  ال�سركات 

لذا,  النظام.  باإ�سدار  لها  التجارة, فال عالقة  وزارة 

اأرى عدم نظامية هذه التو�سية«.

ال����واردة يف  اأح���د االأع�����س��اء كلمة »ت��ف��ع��ي��ل«  وان��ت��ق��د 

راأى  حيث  »ال�سابعة«,  التو�سية  �سدر  ويف  االأنظمة 

ي�سدر  حينما  النظام  الأن  نظامية؛  غري  كلمة  اأنها 

»تفعيل«  كلمة  بينما  للتطبيق,  وق��اب��اًل  كاماًل  يكون 

النظام؛  ه��ذا  بتطبيق  اجلهة  تقوم  اأن  منها  يق�سد 

احلالة  ه��ذه  يف  »التفعيل«  ف��اإن  ل��ذا,  م��وق��وف.  الأن��ه 

كما  ال�سورى.  جمل�س  به  ُيو�سي  نظامًيا  َمطلًبا  لي�س 

املال  �سوق  هيئة  ُيلزم  اأن  ال�سورى ال ميلك  اأن جمل�س 

اأ�سارت  والتي  نظامها  من  »ال�سابعة«  امل��ادة  بتطبيق 

اإليها التو�سية؛ ما دام قد ترك لها ال�سلطة التقديرية 

للتطبيق. الكاملة 

وزاد اأحد االأع�ساء: »اأن �سوق االأ�سهم ال يتمتع بكفاءة 

تعك�سها  التي  املعلومات  فيه  توجد  وال  �سفافية,  اأو 

االأ�سخا�س  بع�س  اإىل  تت�سرب  فهي  االأ�سهم,  اأ�سعار 

ال�سوق«. ي�ستغلون  الذين 

اإىل  ال�سوق  يرتق  مل  »مل��اذا  االأع�ساء:  اأح��د  وت�ساءل 

واالإم��ارات؟,  قطر  يف  كما  النا�سئة  االأ�سواق  م�ستوى 

وملاذا ينق�س ال�سوق الكثري من االأدوات املالية, كالبيع 

اإىل  التو�سيات  ت�سر  مل  وملاذا  وامل�ستقات؟,  املك�سوف 

االأ�سواق  يف  مطبق  هو  كما  الأ�سهمها  ال�سركات  �سراء 

العاملية؟«.

موازية  �سوق  هناك  يكون  ب��اأن   « اآخ��ر:  ع�سو  وطالب 

لل�سركات  فتكون  الثانوية  ال�سوق  اأما  الرئي�س,  لل�سوق 

�سوق  يف  �سركة  تطرح  اأال  ي�ستح�سن  كما  اجل��دي��دة, 

االأق��ل  على  مالية  ق��وائ��م  لديها  تكن  مل  اإن  االأ�سهم 

لثالث �سنوات«.

والثانية  االأوىل  وبخا�سة  اللجنة  تو�سيات  اآخر  وانتقد 

م�ستوى  اإىل  ترقى  ال  اأنها  وراأى   , والرابعة  والثالثة 

ل��ه��ا, وط��ال��ب بتحويل  ت��اأي��ي��ده  احل���دث , واأك���د ع��دم 

تقرير الهيئة اإىل جلنة خا�سة لدرا�سته درا�سة �ساملة 

ووافية. 

و�سعتها  التي  وال�سوابط  »االإج��راءات  اآخر:  واأ�ساف 

اإعادة  اإىل  حتتاج  االأ�سواق  يف  التالعب  لوقف  الهيئة 

لتحديد  حتقيق  ب��اإج��راء  الهيئة  ق��ام��ت  فهل  ن��ظ��ر, 

ثم  ومن  االأ�سهم  الأ�سعار  املربر  غري  االرتفاع  اأ�سباب 

انهيارها مرة اأخرى؟«.

العائلية  ال�سركات  معظم  »اأن  االأع�ساء:  اأحد  والحظ 

اأ�سعارها  انخف�ست  عامة  م�ساهمة  اإىل  حتولت  التي 

عن ال�سعر املطروح عند االكتتاب. لذا, يح�سن اإيقاف 

مثل هذا التحول؛ الأنه ال ي�سيف اآى قيمة«.

احلايل  االأ�سهم  �سوق  و�سع  اإن   « اآخ��ر:  ع�سو  وزاد 

مما  واالقت�سادية؛  املالية  االأزمات  اأ�سباب  اأهم  اأحد 

يرفع اأ�سعار االأ�سهم ب�سورة غري منطقية, وانخفا�س 

املال  �سوق  هيئة  تقوم  اأن  اأق��رتح  ل��ذا,  لها.  مفاجئ 

مع  عمل  فريق  وت�سكيل  املفكرين,  كبار  با�ست�سافة 

اإبداعي  عمل  بنموذج  للخروج  ال�سعوديني؛  اخل��رباء 

ال�سعودي«. االأ�سهم  ل�سوق 

اللجنة  رئي�س  ل�سعادة  املجال  الرئي�س  معايل  اأتاح  ثم 

االأع�ساء  مداخالت  حيال  اللجنة  نظر  وجهة  لبيان 

واآرائهم فطلب تاأجيل تقدميها جلل�سة قادمة – باإذن 

اهلل-.

   عضو: المطالبة بتحول 
ثقافة األفراد من االستثمار 

الفردي إلى ثقافة االستثمار 
المؤسسي

     عضو يطالب الهيئة 
بالتحقيق في أسباب اإلرتفاع 

غير المبرر ألسعار بعض 
األسهم

الشورى - العدد 147  -  ذو القعدة  1434هـ40



د. �شعد مارق

تحت القبة

امل�شلحة ال تزال تعاين من قلة ا�شتقطاب الكفاءات املحا�شبية املتميزة

م�شلحة الزكاة والدخل مطالبة باالنتقال من مرحلة اجلباية اإىل 

مرحلة الرعاية

الثالثة  ال��ع��ادي��ة  جل�سته  خ��الل  ال�����س��ورى  جمل�س  ناق�س 

1434/11/10ه�������,  ي��وم االث��ن��ني  ال��ت��ي عقدها  واالأرب���ع���ني 

بن  اهلل  عبد  الدكتور  ال�سيخ  املجل�س  رئي�س  معايل  برئا�سة 

املالية  ال�سوؤون  جلنة  تقرير  ال�سيخ,  اآل  اإبراهيم  بن  حممد 

ب�ساأن التقرير ال�سنوي مل�سلحة الزكاة والدخل, للعام املايل 

املالية  ال�����س��وؤون  جلنة  رئي�س  ت��اله  ال��ذي  1433/1432ه������, 

الدكتور �سعد بن حممد مارق.

التي قال فيها: »ورد يف  االأع�ساء  اأحد  براأى  املناق�سة  بداأت 

ال�سفحة ال�سابعة من التقرير, اأن اإجمايل اإيرادات امل�سلحة 

كبري جًدا. لذا, يجب ُتو�سيح اللجنة لهذه االإيرادات, ال�سيما 

اأنه يوجد يف وزارة املالية وكالة با�سم وكالة الوزارة ل�سوؤون 

االإيرادات«.

ال��زك��اة  االأع�����س��اء عند احل��دي��ث ع��ن م�سلحة  اأح���د  وق���ال 

والدخل: »علينا االنتقال من فكرة اجلباية اإىل فكرة الرعاية 

مطلًبا  اأ�سبحت  �سهادتها  اأن  ال�سيما  الزكاة,  م�سارف  يف 

يغر�س  وه��ذا  الدولة,  مناق�سات  لدخول  االأع��م��ال؛  لرجال 

كما  باأدائها,  التعبد  عن  ا  عو�سً وال�سريبة  اجلباية  مفهوم 

املراد  ليتحقق  الزكاة؛  جباية  مفاهيم  �سياغة  اإع��ادة  يجب 

ال�سرعي منها, من خالل اإعادة �سياغة عمل امل�سلحة جلمع 

ُمتغريات  مع  يتفق  الثمانية, مبا  اأبوابها  و�سرفها يف  الزكاة 

االقت�سادي  املجتمع  يف  الوعي  بث  يجب  كما  الع�سر,  هذا 

ُمقدمي  طماأنة  ويجب  بل,  الزكاة,  مفاهيم  حول  اململكة  يف 

الزكاة على اأموالهم, بتقدمي ك�سف ح�ساب �سنوي يف و�سائل 

وم�ستحقيها؛  وامل�ساكني  للفقراء  �سرفها  اأنواع  على  االإعالم 

مما يجعله حمفًزا لرجال االأعمال ودافعي الزكاة«.

ثم اأتاح معايل رئي�س اجلل�سة ل�سعادة رئي�س اللجنة اأن يو�سح 

ذلك, فاأو�سح اأن: »ما يتعلق باإيرادات النفط؛ فلدى امل�سلحة 

نوعان من ال�سركات, حيث تاأخذ الدولة )85%( من االإيراد, 

�سركة  مثل  واأنظمة,  اتفاقيات,  مبوجب  لل�سركة  و)%15( 

عليها  فيوؤخذ  االأخ���رى,  بال�سركات  يتعلق  ما  اأم��ا  اأرام��ك��و. 

الرقم  اجل��دول  فيو�سح  الزكاة  اإي���رادات  عن  اأم��ا  �سريبة. 

احلقيقي يف �سنة التقرير«.

من جانبه الحظ اأحد االأع�ساء: »اأن امل�سلحة ال تزال تعاين 

من قلة ا�ستقطاب الكفاءات املحا�سبية املتميزة, رغم �سدور 

يوؤكد  اأن  املهم  فمن  ل��ذا,  بذلك.  املجل�س  من  �سابق  ق��رار 

املجل�س على قراره ال�سابق«.

والحظ اآخر: »اأنه يف التقارير الواردة للمجل�س, فاإن ال�سرف 

يتم عرب البابني )االأول, والثاين(, اأما باقي اأبواب امليزانية 

فال ُي�سرف منها اإال قليل, فماذا تفعل الهيئات واملوؤ�س�سات 

لذا, يجب  امل�ستقبلية؟  �سيا�ستها  ت�سع  وكيف  االأموال؟  بهذه 

البابني  وم�سروفات  بنود  لتحديد  مراجعة  هناك  تكون  اأن 

)الثالث, والرابع(«.

املتبعة  اإىل الطريقة  اأ�سار  التقرير  »اإن  اأحد االأع�ساء:  وقال 

يف اال�ستفادة من اأموال الزكاة, حيث تقوم امل�سلحة باإيداع 

اأواًل باأول يف ح�ساب خا�س لدى  لها  مبالغ الزكاة التي حت�سّ

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي؛ لل�سرف منه على م�ستحقي 

ال�سوؤون  ب��وزارة  االجتماعي  ال�سمان  لدى  امل�سجلني  الزكاة 

االجتماعية«.

املقرتح  بدرا�سة  اللجنة  تقوم  اأن  املنا�سب  »م��ن  واأ���س��اف: 

ووزارة  املالية,  وزارة  مع  بالتن�سيق  امل�سلحة  »تقوم  التايل: 

ال�سوؤون االجتماعية, واجلهات ذات العالقة, بدرا�سة اإمكانية 

ل�سالح  امل�سلحة  حت�سلها  التي  الزكاة  مبالغ  تخ�سي�س 

متويل �سندوق بوزارة ال�سوؤون االجتماعية, يتم ال�سرف منه 

ُم�ستحقي الزكاة امل�سجلني لدى اجلمعيات اخلريية يف  على 

اأن�سطة  على  منه  ال�سرف  يتم  كما  اململكة,  اأنحاء  خمتلف 

وخدمات تلك اجلمعيات, وفق �سوابط �سرعية ت�سمن �سرف 

اإمكانية  والنظر يف  بل,  الزكاة,  اأوجه  اإطار  االأموال يف  تلك 

ا�ستثمار هذه االأموال من خالل �سندوق وقفي بوزارة ال�سوؤون 

االجتماعية يتم ال�سرف من ريعه على اجلمعيات اخلريية, 

يف حني تتوىل الدولة متويل برنامج ال�سمان االجتماعي من 

االأخرى,  الدولة  موارد  اأو غريها, من  ال�سريبية  االإي��رادات 

وبذلك يتم التكامل بني جهود القطاعات احلكومية واالأهلية 

واخلريية يف الت�سدي مل�سكلة الفقر يف اململكة«.

ال��ق��رار  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  االأن�����س��ب  »م���ن  اآخ����ر:  ع�سو  وراأى 

ثالثًا:  الفقرة  ه���,   1431/7/15 بتاريخ  رق�����م)37/78(, 

وزارة  ع��ن  م�ستقلة  حكومية  هيئة  اإىل  امل�سلحة  »حت��وي��ل 

1430/1/14ه���,  بتاريخ   )64/96( رقم:  والقرار  املالية«, 

مبا  وال��دخ��ل,  الزكاة  م�سلحة  هيكلة  »اإع���ادة  اأواًل:  الفقرة 

ميكنها من ا�ستقطاب الكفايات واحلفاظ عليها, ويحقق لها 

»اأن تعمل  اأداء مهامها على الوجه املطلوب«, والفقرة ثالثًا: 

واجب  لتعميق  املكلفني؛  وتثقيف  الوعي  ن�سر  على  امل�سلحة 

وتوحيد  الدخل,  و�سرائب  ال�سرعية  الزكاة  فري�سة  اأداء 

الربط الزكوي يف جميع فروع امل�سلحة, وعقد اجتماع دوري 

درا�سة  اإج��راء  املهم  من  اأن��ه  كما  احل�سابات,  مراجعي  مع 

واقع  ت�سخي�س  اإىل  تهدف  م�ستقلة  متكاملة  تقوميّية  علمّية 

تطويري  اأمنوذج  وتقدمي  م�ستقبلها,  وا�ست�سراف  امل�سلحة, 

ي�سمن االرتقاء مب�ستوى اأدائها«.

ن�سبة  وج��ود  التقرير  يف  »ُيالحظ  االأع�ساء:  اأح��د  واأ�ساف 

ك��ب��رية م��ن ال��وظ��ائ��ف ال�����س��اغ��رة, ب���دون اإي�����س��اح اأ���س��ب��اب 

امليزانية,  عن  اأك��رث  تفا�سيل  التقرير  يف  يرد  مل  كما  ذل��ك, 

وامل�سروفات ». 

والحظ اآخر: »تاأخر �سدور بع�س االأنظمة؛ حيث اإن امل�سلحة 

رفعت نظاًما جديًدا منذ �سنوات ملجل�س الوزراء, ومل ي�سدر 

�سيء بذلك, فكيف �سُي�سهم جمل�س ال�سورى يف ت�سريع �سدور 

مثل هذه االأنظمة؟«.

وقال ع�سو اآخر: »اإن التقرير اأ�سار اإىل �سعف تعاون معظم 

وقيام  عملها,  يخدم  فيما  امل�سلحة  مع  احلكومية  اجلهات 

اجلهات بتجديد الرخ�س وال�سجالت دون دفع الزكاة, فمن 

املهم �سدور تو�سية من اللجنة بذلك«.

اإحدى الع�سوات: »اإن املبالغ التي ت�سرفها امل�سلحة  وقالت 

دول  تدفعه  مب��ا  مقارنة  ج���ًدا,  قليلة  االجتماعي  لل�سمان 

زيادة  االأف�سل  من  لذا,  مواطنيها.  على  االجتماعي  الرفاه 

خم�س�سات ال�سمان االجتماعي؛ لتو�سيع دائرة امل�ستفيدين 

منه, و�سموله ذوي الدخل املحدود, ومن االأن�سب اأن ُيخ�س�س 

الرفاه  مب�سارف  يتعلق  فيما  امل�سلحة  اإي��رادات  من  بجزء 

ال�سعودي  للطفل  �سهرية  مكافاأة  كتخ�سي�س  االجتماعي, 

حتى بلوغه �سن الثامنة ع�سر؛ مما �سيوؤدي اإىل حياة معي�سية 

اأف�سل الأبنائنا«.

وزاد اأحد االأع�ساء: »باأن التقرير مل ي�سر اإىل اأوجه ال�سرف 

لل�سمان  املخ�س�سة  ال�سرف  ب��اأوج��ه  واكتفى  االأخ����رى, 

معلن  نظام  وجود  املهم  من  فاإنه  لذا,  فح�سب.  االجتماعي 

لالإيرادات املح�سلة, واأوجه �سرفها«.

املالية  ال�سوؤون  لرئي�س جلنة  املجال  الرئي�س  معايل  اأتاح  ثم 

الإبداء وجهة نظر اللجنة جتاه ملحوظات االأع�ساء واآرائهم 

ب�ساأن املو�سوع؛ فطلب تاأجيل تقدميها جلل�سة قادمة – باإذن 

اهلل -.

   عضو يطالب بإعادة 
صياغة عمل المصلحة بما 

يتوافق مع متغيرات العصر

     مبالغ مستحقي الضمان 
االجتماعي قليلة جًدا مقارنة 

بدول الرفاه االجتماعي
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اأن ا�شتمع املجل�س لوجهة  وجاءت املوافقة بعد 

وال�شباب،  واالأ�شرة  ال�شوؤون االجتماعية  نظر جلنة 

م�شروع  جتــاه  واآرائــهــم  االأعــ�ــشــاء  مالحظات  ب�شاأن 

باملادة  عماًل  درا�ــشــتــه  واملــعــاد  الطفل،  حماية  نظام 

اللجنة  رئي�س  التي تالها  املجل�س،  نظام  )17( من 

اأن تعديالت  َبــــنَيَ  الـــعـــواد، والــــذي  الــدكــتــور خــالــد 

احلكومة قانونية �شرفة جُتّوُد املواد وُتقوي �شبكها، 

وا�شحة  وهــي  للنظام،  االإجــرائــي  التنفيذ  وُت�شهل 

وجلية للجميع وال حتتاج اإىل التربير.

» جملة ال�شورى« ا�شتطلعت العديد من االآراء 

حول م�شروع نظام حماية الطفل وجاءت كالتايل:

الالئحة التنفيذية قبل النظام

الطويرقي  اهلل  عبد  الدكتور  راأى  البداية  يف 

ع�شو جمل�س ال�شورى ال�شابق وامل�شت�شار االإعالمي 

اأن »املــ�ــشــروع يف جُمــمــلــه جــيــد كــونــُه غــّطــى معظم 

التنفيذية  الالئحة  تركت  لكنها  املو�شوع،  جوانب 

حيث  االجتماعية.  ال�شوؤون  لــوزارة  العادة  هي  كما 

م�شروع نظام حماية الطفل.. الرهان على الالئحة ثم التنفيذ!

املهمة  تلك  للوزارة  ُيــرتك  اأن ال  املفرت�س  كان من 

ال  مائعة  الئحة  ُت�شّدر  اأن  اأخ�شاه  مــا  اأخ�شى  التي 

تت�شمن معظم ما هو موجود يف النظام املقرتح«.

ولــفــت الــدكــتــور الــطــويــرقــي اإىل اأهــمــيــة اإعـــادة 

النظر يف اإ�شدار االأنظمة دون لوائحها التنفيذية. 

اأنـــه عــنــد �ــشــدور الــنــظــام مــن املجل�س اأو  ُمــو�ــشــحــاً 

التنظيمات من احلكومة، ال بد واأن يت�شمن النظام 

على  اأو  التنفيذية  اخلطط  فيها  مبا  جوانبه  كافة 

اأقــل تقدير بعد �شدورها  االأقــل االإطــالع عليها يف 

من باب التاأكد من اأنها ا�شتملت على معظم مفردات 

الــنــظــام، وكـــذلـــك مـــفـــردات الــالئــحــة الــتــنــفــيــذيــة، 

وهو  للتنفيذ،  اأنها مالئمة  من  للتاأكد  وُمراجعتها 

مــا ال يــحــدث لــالأ�ــشــف، ولــذلــك متـــّوت الــعــديــد من 

امل�شاريع واالأنظمة ويتم التالعب يف تنفيذها.

النظام مل يتناول ق�شية  »و�شاية االأب«

يتعلق  ملا  النظام  تغييب  د/الطويرقي  وانتقد 

الــواليــة  الــ�ــشــرع حــق  الـــذي ينحه  االأب  بــو�ــشــايــة 

لــلــذكــور واالإنــــــاث، وتـــابـــع،  »اإن هـــذا احلـــق مل يتم 

وافق جمل�ض ال�شورى باالأغلبية خالل جل�شته العادية ال�شابعة والثالثني التي عقدها يوم االأحد 1434/8/21هـ، برئا�شة معايل نائب رئي�ض 

املجل�ض الدكتور حممد بن اأمني اجلفري، على التعديالت التي اأجرتها احلكومة على م�شروع نظام حماية الطفل ال�شادر من جمل�ض ال�شورى بالقرار 

ذي الرقم )74/145(، والتاريخ 1432/2/13هـ، حيث وافق على حذف املادة )ال�شابعة ع�شرة(، وتعديالت �شياغية يف املواد )االأوىل( و)الثالثة( 

و)احلادية والع�شرين( من م�شروع النظام. 

الــتــطــرق لــه الأ�ــشــبــاب غــري مــعــروفــة، ورمبــــا ُتــــِرَك 

لالئحة التنفيذية رغم اأن والية االأب عندنا اأقوى 

من �شلطة اأي نظام خا�شة واأنه مل ُي�شار اإليه«.

الـــوزارة  �شتفعل  مــاذا  عــن  الطويرقي  وت�شاءل 

حـــيـــال هــــذا االأمــــــر النــــتــــزاع الــطــفــل مـــن الـــواليـــة 

كجهة  الداخلية  لــــوزارة  �شيكون  وهــل  التقليدية، 

تنفيذية ـ مل ي�شر اإليها يف النظام ـ ممثلة بال�شرط 

االجتماعية  الــ�ــشــوؤون  وزارة  مــن  تــوجــيــهــات  تــلــّقــي 

النــتــزاع اأطــفــال مــن حتــت واليــة االآبـــاء اأو االأقـــارب 

الذين لديهم حق الوالية؟!.

املوقف من البريوقراطية

املتعلقة  اجلــوانــب  اأن  على  الــطــويــرقــي  و�ــشــدد 

اأن  اإىل  الــتــنــفــيــذيــة حتـــتـــاج  واجلــــهــــات  بــالــقــ�ــشــاء 

التعقيد  مـــن  مـــزيـــداً  تــ�ــشــيــف  وا�ــشــحــة وال  تــكــون 

على  م�شدداً  الراهن،  الو�شع  على  والبريوقراطية 

اأن اأي تاأخري الأ�شباب بريوقراطية مثاًل، قد ُيعر�س 

االأطفال ملزيد من العنف واالعتداءات.

قرار واصداء
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هذه  من  موقفه  يو�شح  مل  النظام  بــاأن  وختم 

امل�شائل الأ�شباب غري مفهومة، وتركها رمبا لالئحة 

يُن�س  مل  طاملا  ُتغطيها  اأن  اأ�ــشــك  التي  التنفيذية، 

الالئحة  يُن�س يف  ال  ُرمبا  وبالتايل،  النظام،  عليها 

تعقيد  لتفادي  لــالأطــفــال؛  احلماية  يوفر  مــا  على 

اأو�شاع من يحتاج منهم للحماية من االإيذاء باأ�شرع 

وقت ممكن.

�شبط الالئحة التنفيذية

مــن جــانــبــه راأى الــدكــتــور حــ�ــشــني الــ�ــشــمــراين 

ا�ــشــتــ�ــشــاري الــنــمــو والــ�ــشــلــوك، رئــيــ�ــس جلــنــة حماية 

الطفل يف م�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي ومركز 

الطفل يعك�س  حماية  نــظــام  »�ــشــدور  اأن  االأبــحــاث 

باالأنظمة  والتزامها  الطفل  بحقوق  اململكة  اهتمام 

حاالت  من  احلــد  يف  وُي�شهم  الدولية،  واالتفاقيات 

اأن النظام  االإ�ــشــاءة واالإهــمــال �شد االأطــفــال، وراأى 

اأنه  املخت�شني، اإال  من  التطلعات  ُيوافق  جممله  يف 

يف  لُت�شهم  الالئحة التنفيذية  �شبط  اإىل  يحتاج 

اإجناح وتفعيل النظام«.

رفع م�شتوى الوعي بحقوق الطفل

ُي�شاحب  اأن  اأهمية  علي   ال�شمراين  د/   واأكد 

الـــنـــظـــام رفــــع ملُــ�ــشــتــوى الـــوعـــي بــحــقــوق الــطــفــل، 

وباالإجراءات يف التبليغ والتعامل مع هذه احلاالت، 

كذلك توعية الطفل بحقوقه وكيفية حماية نف�شه 

من اأي اإيذاء اأو اعتداء، فالتوعية وتعاون اجلميع يف 

االأ�شا�شية  العوامل  التبليغ عن احلــاالت تعترب من 

يف جناح هذا النظام.

حماكم متخ�ش�شة ومراكز حماية كافية

ولفت د/ ال�شمراين اإىل »اأن ما ُي�شهم يف جناح 

النظام هو وجود حماكم متخ�ش�شة بهذه الق�شايا 

ُمدربة  تكون  واأق�شام �شرطة  كافية  حماية  ومراكز 

كذلك  احلـــاالت،  هــذه  مــع  للتعامل  ا�شتعداد  وعلي 

ح�شني ال�شمراين د. نا�شر العودد. الطويرقي

  د / الطويرقي : نخشى 
صدور الئحة »مائعة« تتجاهل 
النظام وتسهم في تعقيده

   د/الشمراني: نحتاج رفع 
مستوى الوعي بحقوق 
الطفل وباإلجراءات في 

التبليغ

   د/العواد: التعديالت على 
المشروع تسهل التنفيذ 

اإلجرائي.. وال تحتاج تبرير

خا�س  وتدريب  اأكرب  بعدد  اجتماعيون  اأخ�شائيون 

للتعامل مع مثل هذه احلاالت، كما يجب اأن يكون 

بنود  ومتابعه تنفيذ  البالغات،  �شريعا مع  التعامل 

النظام، كما نحتاج كذلك اإىل نظام ل�شحب ح�شانة 

يقوم  ممن  اأو  اأحدهما،  من  اأو  والــديــه  من  الطفل 

اأن الطفل  املــخــتــ�ــشــون  قـــرر  عــلــى واليـــتـــه يف حـــال 

من  واأن  احلــمــايــة.  اإىل  ويــحــتــاج  لــالإيــذاء  يتعر�س 

امل�شلحة �شحب ح�شانة الطفل موؤقتاً اإىل اأن ي�شدر 

اأمر ق�شائي«.

�شجل وطني للمعتدين واملتحر�شني

هناك  يكون  اأن  يجب  اأنــه  ال�شمراين  د/  واأكـــد 

تقت�شيه  مبــا  فــرتة  كــل  للنظام،  وتطوير  مراجعة 

من  مكونة  قبل  جلنة  مــن  ُمــتــابــعــٍة  مــع  امل�شلحة، 

اآلية  يف  بينها  للتن�شيق  االخت�شا�س  ذات  اجلــهــات 

ب�شكل  والــعــوائــق  احلـــاالت  ومتابعة  النظام،  تنفيذ 

كاملعمول  وطــنــي  �شجل  اإىل  نحتاج  وكــذلــك  دوري، 

بـــه يف الـــــدول املــتــقــدمــة لــلــمــعــتــديــن واملــتــحــر�ــشــني 

وظائف  يف  العمل  ي�شتطيعون  ال  بحيث  باالأطفال، 

لها عالقة مبا�شرة باالأطفال، مع تنبيه االأهايل يف 

احلي الذي ي�شكنون فيه حلماية اأطفالهم.

ب�شر جمرمني يقومون باإيذاء اأبنائهم

مـــن جــهــتــهــا قــالــت الـــدكـــتـــورة/ هــنــاء حــجــازي 

واأديــبــة حــائــزة على  اأ�ــشــرة وكــاتــبــة  ا�شت�شاري طــب 

»البــد  2013م:  عـــام  للكتاب  الــثــقــافــة  وزارة  جــائــزة 

االأبد،  اأن م�شروعا كهذا موجود منذ  اأننا قد ظننا 

اأن يــعــتــقــد بــحــاجــة  فــاالإنــ�ــشــان الـــ�ـــشـــوي، ال يــكــن 

الب�شرية اإىل قانون يحمي الطفل من اأبويه، وممن 

مليئة  نعرفها  التي  احلياة  لكن  رعايته،  على  يقوم 

بب�شر غري اأ�شوياء، لي�س هذا اأمراً طارئاً اأو جديداً، 

فقد َعِرَف النا�س ُمنذ القدم اآباًء واأمهات ُنِزعت من 

النف�س  علماء  فيها  َو�َشَع  الأ�شباب  الرحمة  ُقلوبهم 

واالجتماع نظريات كثرية، واملح�شلة، اأن هناك ب�شراً 

بالتعنيف  اإمــا  اأبنائهم،  بــاإيــذاء  يقومون  جمرمني 

اجل�شدي املبا�شر اأو املعنوي اأو حتى باإهمالهم وعدم 

رعايتهم«.

االإيذاء ينتج اأ�شخا�ض غري اأ�شوياء

وحـــذرت الــدكــتــورة/ هــنــاء حــجــازي مــن اأن كل 

اإنتاج  اأنــواع االإيــذاء لالأطفال يف النهاية تت�شبب يف 

والديه  املُعنف من قبل  واأن  اأ�شوياء،  اأ�شخا�س غري 

ولكي  بعد،  فيما  الأطفاله  مــوؤذيــا  نف�شه  هو  ُي�شبح 

�شدور  من  البد  كان  املفرغة،  احللقة  هذه  تتوقف 

اأنه  هذا امل�شروع الذي تاأخر كثرًيا، لكن نحمد اهلل 

�شدر اأخرياً. 

قرار واصداء
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االإهمال .. اإيذاء 00 وحرمان من املدار�ض

وتــابــعــت الــدكــتــور/ هــنــاء حــجــازي بـــاأن »هــنــاك 

حاالت ٌمرعبة كنا نراها يف ال�شابق، وال يتم ب�شاأنها 

اإجـــراءات  اأو  اإجـــراء؛ الأنــه مل يكن هناك قانون  اأي 

يكن اأن تتخذ، فقد كان من املمكن لطفل اأن يدخل 

ثم  املــنــزيل،  العنف  ب�شبب  متكرر  ب�شكل  امل�شت�شفى 

الأبيه  وُي�شلم  اأ�شابيع، يخرج  اأو  الأيــام  بعد معاجلته 

الفعلة مرة  نف�س  �شُيكرر  اأنــه  يعرف اجلميع  الــذي 

اأخرى واأخرى، تلك م�شاألة غري منطقية وقا�شية، 

تتعر�س  روتيني، وهناك حاالت  ب�شكل  تتم  اأنها  اإال 

لــالإهــمــال، وهــنــاك اأطـــفـــال ال يــذهــبــون لــلــمــدار�ــس 

اآبــاءهــم غــري مهتمني بفعل ذلـــك، واأطــفــال ال  الأن 

يتلقون اأي رعاية، فاالإيذاء ال يكون بال�شرب فقط، 

اإيـــذاء، يــوؤثــر على نف�شية الطفل  فــاالإهــمــال وحــده 

و�شلوكه وحتى ف�شيولوجياً يالحظ االأطباء الفرق 

يف منو الطفل املهمل عن االآخر الذي يتلقى رعاية 

اأ�شرية طبيعية«.

من اال�شتغالل اجل�شدي.. زواج القا�شرات

وختمت الدكتورة/ حجازي باأن حماية اأبنائنا، 

هي يف النهاية حماية للمجتمع وحماية للم�شتقبل، 

والنقطة االأخرية التي اأمتنى اأن ينتبه لها اجلميع 

الــطــفــل من  تــ�ــشــمــن حــمــايــة  املـــ�ـــشـــروع  »اأن  هــــي: 

القا�شرات  زواج  اأن  واأعتقد  اجل�شدي،  اال�شتغالل 

يــنــدرج حتــت هـــذا الــبــنــد، واأمتـــنـــى اأن يــ�ــشــدر ن�س 

�شريح بهذا اخل�شو�س«.. 

خطوة انتظرها املجتمع ال�شعودي طوياًل

بــدورهــا اعــتــربت الــدكــتــورة/ دالل بــنــت حــزام 

العتيبي االأ�شتاذة يف كلية طب االأ�شنان بجامعة امللك 

�شعود، اأن اإقرار جمل�س ال�شورى مل�شروع نظام حماية 

طوياًل،  ال�شعودي  املجتمع  انتظرها  خطوة  الطفل 

الــيــوم،  َتــالمــ�ــس احــتــيــاجــات جمتمعنا  اأنــهــا  حــيــث 

ُمنوهٍة اإىل اأن اإقرار النظام، هو اخلطوة االأوىل نحو 

على  ايجابيا  �شينعك�س  �شخم،  اجتماعي  م�شروع 

م�شتقبل اململكة ورفاهية املجتمع النف�شية.

حُتدد  مــادة   25 يتكون من  النظام  »اإن  وقالت: 

اأنواع االإ�شاءة واالإيــذاء التي  حقوق الطفل وَتف�شل 

العقوبات  واإقــرار  املخت�شة،  ت�شتحق تدخل اجلهات 

اأن  اأجــــد  �شخ�شيا،  نــظــري  وجــهــة  ومـــن  املــنــا�ــشــبــة، 

التحدي دائما يكون بعد و�شع االأنظمة واللوائح هو 

التطبيق«.

التن�شيق بني اجلهات ذات العالقة

العتيبي عن االأمل يف  الدكتورة/ دالل  وعربت 

اأن تت�شافر جهود كل القطاعات والدوائر املخت�شة 

وال�شحة  االجتماعية  اخلدمة  ال�شرطة،  كالتعليم، 

التنفيذية،  والئــحــتــه  الــنــظــام  لتطبيق  والــقــ�ــشــاء، 

لكل �شخ�س  اأو  لكل مهتم  النظام متاحاً  يكون  واأن 

االإداريــة  الناحية  وهــذا من  الطفل.  بحقوق  معني 

فاأغلب  االجتماعية،  الناحية  مــن  اأمــا  التنفيذية، 

اإيذاء االأطفال واالعتداء على حقوقهم هي  حاالت 

االإعــالم  اأهمية  تكمن  وهنا  وعــي،  وقلة  جهل  نتاج 

ودوره يف تثقيف اأفراد املجتمع بحقوق الطفل �شواء 

يف نطاق االأ�شرة اأو احلي اأو املدر�شة.

ن�شر ثقافة حقوق الطفل

اإقــــرار  اأن  الــعــتــيــبــي  الـــدكـــتـــورة/ دالل  واأكـــــدت 

النظام �شيكتمل فقط عندما ت�شل الر�شالة للُمتلقي 

وامل�شوؤول االأول عن الطفل وحقوقه وهما: )االأ�شرة 

واملدر�شة(، وقد يكون من املنا�شب يف هذه

متخ�ش�شة  جلــان  تكوين  التاأ�شي�شية،  املرحلة 

يف االأ�شرة والتعليم وال�شحة والق�شاء لن�شر ثقافة 

حقوق الطفل.

االأطفال املتنازع عليهم بني الوالدين

واأ�شادت الدكتورة/ دالل باملادة التا�شعة ع�شرة وما 

ن�شت عليه من رفع املعاناة عن االأطفال الذين 

يعي�شون يف ظروف �شعبة مثل املتنازع عليهم، 

فكثري من احلاالت يف جمتمعنا هي الأطفال متنازع 

عليهم بني الوالدين املنف�شلني؛ لذا فاإن �شن 

قوانني حتمي الطفل حني انف�شال اأبويه �شرورة، 

وقد ُتفرد مثل هذه احلاالت يف مادة لوحدها. وقد 

يكون من املنا�شب و�شع االآليات للتدخل الوقائي 

يف احلاالت التي قد يكون فيها الطفل مهدد يف 

�شالمته البدنية اأو املعنوية اأو معر�شا للخطر.

 

خطوة اأ�شا�شية وفاعلة

ويف �ــشــيــاق مــتــ�ــشــل تـــوقـــع الـــدكـــتـــور/ نــا�ــشــر 

للربامج  الــعــدل  وزيـــر  م�شت�شار  العود   �ــشــالــح  بــن 

   َعِرَف الناس ُمنذ القدم آباًء 
وأمهات ُنِزعت من ُقلوبهم 

الرحمة ألسباب َوَضَع فيها 
علماء النفس واالجتماع 

نظريات كثيرة، والمحصلة، أن 
هناك بشرًا مجرمين يقومون 

بإيذاء أبنائهم
 

  د/هناء حجازي: المعنف 
من والديه ُمرشح لُيصبح في 

المستقبل مؤذيًا ألطفاله

   د/دالل العتيبي: رفع 
ثقافة المجتمع تحتل أولوية 
قصوى تضمن نجاح التطبيق

قرار واصداء
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االجتماعية، اأن اإقرار نظام احلد من االإيذاء ُيثل 

من  للحد  والفاعلة  االأ�شا�شية  اخلطوات  اأهــم  اأحــد 

جمتمعنا،  يف  اخلــطــرية  االجتماعية  امل�شكلة  هــذه 

وال�شيما االإيذاء املُوجه �شد املراأة والطفل.

ب�شدور  العدل  وزارة  يف  �شعدنا  »لقد  واأ�شاف: 

املجل�س  توجيه من  تزامن مع  وقت  القرار يف  هذا 

االأعلى للق�شاء بدرا�شة العنف االأ�شري ب�شكل عام، 

الواردة للمحاكم، وال�شيما  االأ�شري  العنف  وحاالت 

تــلــك الــنــاجتــة عــن الــنــزاعــات االأ�ــشــريــة يف ق�شايا 

احل�شانة والوالية«.

جهود موؤ�ش�شية ملواجهة االإيذاء

وتـــابـــع »ال�ـــشـــك اأن �ـــشـــدور اأنــظــمــة عــامــة من 

املجتمعية  اجلــهــود  دفــع  يف  ي�شاعد  العليا  اجلــهــات 

املجتمع  يف  االإيـــــذاء  م�شكله  ملــواجــهــة  واملــوؤ�ــشــ�ــشــيــة 

والت�شدي لها باإجراءات وعقوبات مقننه تكفل باإذن 

اهلل املحافظة على ا�شتقرار ومتا�شك املجتمع«.

واأ�ـــشـــاف: »عــلــى الــرغــم مــن تــوجــيــه عـــدد من 

ملوؤ�ش�شات  النقد  االجتماعي  املــجــال  يف  النا�شطني 

�شدور  لتاأخر  املدنية  اأو  احلكومية  �شواء  املجتمع 

النظام والذي جتاوز اخلم�س �شنوات اإال اأن ما �شمله 

من بنود وافيه يقدم العذر للقائمني عليه لالإطالة 

يف درا�شته ومتحي�شه«.

تبني عدد من املبادرات

وقال الدكتور/ نا�شر العود: »اإن اإدارة اخلدمة 

مع  التعاون  اإيل  �شعت  العدل  وزارة  يف  االجتماعية 

املجتمع  ومــوؤ�ــشــ�ــشــات  احلكومية  اجلــهــات  مــن  عــدد 

ب�شكل عام  والعنف  االإيــذاء  املــدين، ملواجهة م�شكلة 

مــن خـــالل تبني عـــدد مــن املـــبـــادرات واالإجــــــراءات 

املـــدرو�ـــشـــة قــبــل �ـــشـــدور نـــظـــام احلــــد مـــن االإيـــــذاء 

اأنها تتوافق كثرًيا مع ما ورد يف بنوده  والتي جند 

ولوائحه«.

تطبيق النظام اأهم من وجوده

االأ�ــشــا�ــس  هــو  الــنــظــام  »تطبيق  اأن:  اإىل  ولــفــت 

باأن  اعتقاده  بذاته، معرباً عن  النظام  ولي�س وجود 

احلاجة ما�شة للتوعية ب�شاأنه وال�شيما بني املعنيني 

االجتماعي  املــجــال  يف  العاملني  وخ�س  بتطبيقه، 

واحلقوقي والعديل«.

التعاون مع وزارة العدل

ودعا العود كافة املخت�شني واملهتمني مبواجهة 

هذه امل�شكلة اإىل التعاون مع وزارة العدل للحد من 

العمل على حتقيق  امل�شكلة وتبعاتها من خالل  هذه 

املــجــتــمــعــيــة وتــوحــيــد االإجـــــــراءات املهنية  الــ�ــشــراكــة 

ملن  الــرادعــة  العقوبات  وتطبيق  اإقـــرار  يف  والــتــعــاون 

ت�شول له نف�شه ممار�شة اأي نوع من االإيذاء �شد اأفراد 

املجتمع.

اأن ت�شل متاأخرا خريا من اأال ت�شل

�ــشــعــيــد  الـــــرحـــــمـــــن  عــــبــــد  راأى  جــــهــــتــــه  مــــــن 

الطائف  بجامعة  الطب  كلية  يف  القحطاين طالب 

»اأن مواد النظام ُمب�شرة باخلري، ولو اأن النظام تاأخر 

ت�شل  اأن ال  من  خــرياً  متاأخراً  ت�شل  اأن  لكن  كــثــرًيا، 

اأن يطبق بجدية، وال  االأهــم  النقطة  اأن  واأكــد  اأبـــداً، 

يكون م�شريه مثل م�شري العديد من االأنظمة تكتب 

على الورق بدون تطبيق«.

الزواج الق�شري

تنبع  النظام  هــذا  اأهمية  »اإن  القحطاين:  وزاد 

من اأن بداية حياة الطفل والنمط املعي�شي له ير�شم 

وكنت  البلوغ،  بعد  امل�شتقبلي  طريقه  وم�شار  اأ�ش�س 

اأمتنى اأن اأرى مادة اأو قانون يحمي الفتيات حتت �شن 

)18( من الزواج الق�شري اإال يف حال ر�شاها، واأن يتم 

موافقتها مل  اأن  نف�شيني  خُمت�شني  ِقَبِل  من  التاأكد 

تتم باالإكراه«.

حق الطفل يف العالج

الــ�ــشــمــري  الـــدكـــتـــورة/ ريــــا  مـــن جــانــبــهــا راأت 

و�شاملة  وا�ــشــحــة  الــبــنــود  »اأن  اأطــفــال:  اأخ�شائية 

وتـــتـــوافـــق مـــع مـــا نــ�ــشــت عــلــيــه حــقــوق الــطــفــل يف 

اعتقادها  عــن  وعـــربت  املــتــحــدة.  االأمم  اتــفــاقــيــات 

ب�شرورة التاأكيد على حق الطفل يف العالج، وحقه 

الأن  والــدتــه؛  مــن  �شحية  رعــايــة  على  باحل�شول 

قوانني العمل واخلدمة املدنية يف اململكة لالأ�شف 

ت�شيق على االأم احلا�شنة رعاية طفلها، وذلك عند 

االأمومة  اإجـــازة  وكذلك  الق�شرية،  الو�شع  اإجـــازة 

من  املدنية  اخلدمة  اأنظمة  بح�شب  حترمها  التي 

الرتقية وميزاتها الوظيفية«.

موقف اخلدمة املدنية حا�شنات لالأطفال

واأكـــــدت الــ�ــشــمــري: »اأنــــه مــن حــق الــطــفــل اأن 

اأن  حيث  املــر�ــس،  وقــت  الكاملة  بالرعاية  يحظى 

يقل  الذي  املري�س  العاملة لطفلها  املــراأة  مرافقة 

عمره عن )7( �شنوات ت�شتقطع من ر�شيد اإجازتها 

بح�شب اأنظمة  اخلدمة املدنية«.

لالأطفال  حا�شنات  وجود  عدم  »اإن  واأ�شافت: 

حترم الطفل من العناية التي هي حق من حقوقه، 

وعــمــل املــــــراأة اأو درا�ــشــتــهــا اأمــــر مــهــم ولــــه تــاأثــري 

واعتقد  وحقوقه  وتن�شئته  برتبيته  الطفل  على 

الالئحة  مــراعــاتــه يف  مــن  بــد  اأنـــه عن�شر مهم ال 

التنفيذية«.
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الف�شل االأول:

االأه������داف وال��ت��ع��ري��ف��ات وح�����االت االإ����س���اءة 

واالإهمال

املادة االأوىل:

يهدف هذا النظام اإىل ما ياأتي:

االإ�سالمية,  ال�سريعة  قررته  ما  على  • التاأكيد 
َتكون  التي  ال��دول��ي��ة  واالت��ف��اق��ي��ات  واالأن��ظ��م��ة, 

امل��م��ل��ك��ة ط��رف��ًا ف��ي��ه��ا, وال��ت��ي حت��ف��ظ ح��ق��وق 

ال��ط��ف��ل, وحت��م��ي��ه م��ن ك��ل اأ���س��ك��ال االإ����س���اءة 

واالإهمال.

االإ����س���اءة  اأن����واع  ك��ل  م��ن  ال��ط��ف��ل  • ح��م��اي��ة 
لها  يتعر�س  قد  التي  ومظاهرها,  واالإه��م��ال 

اأو  امل��ن��زل,  يف  ���س��واء  ب��ه,  املحيطة  البيئة  يف 

اأو  ال��ع��ام��ة,  االأم��اك��ن  اأو  احل���ي,  اأو  امل��در���س��ة, 

البديلة,  االأ���س��رة  اأو  وال��رتب��ي��ة,  ال��رع��اي��ة  دور 

يف  م��ا  اأو  واالأه��ل��ي��ة,  احلكومية  املوؤ�س�سات  اأو 

حكمها.

لالإ�ساءة  تعر�س  الذي  الطفل  حقوق  • �سمان 
واالإهمال؛ بتوفري الرعاية الالزمة له.

بها,  وتعريفه  الطفل  بحقوق  الوعي  ن�سر   •
االإ���س��اءة  م��ن  بحمايته  ي��رت��ب��ط  م��ا  وب��خ��ا���س��ة 

واالإهمال.  

الثانية: املادة 

الأغ���را����س ه���ذا ال��ن��ظ��ام ي��ق�����س��د ب��ال��ك��ل��م��ات 

والعبارات االآتية, املعاين املبينة اأمام كل منها, 

ما مل يقت�ِس �سياق الن�س خالف ذلك:

يتجاوز  مل  اإن�����س��ان  ك��ل  الطفل  الطفل:   -1

الثامنة ع�سرة من عمره.

من  �سكل  الأي  الطفل  تعر�س  االإ���س��اءة:   -2

اأ�سكال االإيذاء, ومن ذلك:

اأو  ل�سرر  الطفل  تعر�س  اجل�سدية:  •االإ�ساءة 
اإيذاء ج�سدي.

ل�سوء  الطفل  تعر�س  النف�س�ية:  •االإ�ساءة 
نف�سية  اأ����س���رارًا  ي�سبب  ق��د  ال���ذي  ال��ت��ع��ام��ل 

له. و�سحية 

الأي  الطفل  تعر�س  اجلن�سية:  االإ�ساءة   - ج� 

اال�ستغالل  اأو  االأذى,  اأو  االع��ت��داء,  م��ن  ن��وع 

اجلن�سي.

توفري  ع��دم  اأو  التق�سري,  اأو  االإه��م��ال   -3

االأ�سا�سية, وت�سمل:  حاجات الطفل 

ن�ض م�شروع نظام حماية الطفل

والعاطفية,  وال�سحية,  اجل�سدية,  )احلاجات 

والفكرية,  والتعليمية,  وال��رتب��وي��ة,  والنف�سية, 

واالأمنية(. والثقافية,  واالجتماعية, 

ال��ت��ي  اجل���ه���ات  ال��ع��الق��ة:  ذات  اجل���ه���ات   -4

الالئحة  وحت��دده��ا  ال��ط��ف��ل,  بحماية  ع��الق��ة  لها 

التنفيذية.

الثالثة: املادة 

ُيعد اإهمااًل واإ�ساءًة للطفل تعر�سه حلاالت منها:

عائلي. �سند  دون  •ابقاوؤه 
اأو  حجبها,  اأو  الثبوتية,  وثائقه  ا�ستخراج  •عدم 

عدم املحافظة عليها.

الواجبة. ال�سحية  تطعيماته  ا�ستكمال  •عدم 
التعليم. عن  انقطاعه  يف  •الت�سبب 

للخطر. فيها  يتعر�س  قد  بيئة  يف  •وجوده 
معاملته. �سوء  يف  •اال�ستمرار 

لال�ستغالل  تعري�سه  اأو  جن�سيًا,  به  •التحر�س 
اجلن�سي.

يف  اأو  االإج���رام,  يف  اأو  اقت�ساديًا,  •ا�ستغالله 
الت�سول.

له. امل�سيئة  الكلمات  •ا�ستخدام 
اأو  اإجرامية,  اأو  باالأدب,  خملة  مل�ساهد  •تعري�سه 

ل�سنه. غري منا�سبة 

اأو  اجتماعي,  اأو  ع��رق��ي,  �سبب  الأي  •التمييز 
اقت�سادي.

ورعايته. تربيته  يف  املتوا�سل  البني  •التق�سري 
النظامية. ال�سن  دون  املركبة  بقيادة  له  •ال�سماح 
اأو  اجل�سدية  �سحته  اأو  �سالمته  يهدد  ما  •كل 

النف�سية.

املادة الرابعة:

ُيعد الطفل معر�سًا خلطر االنحراف اإذا كان يف 

اأي من احلاالت االآتية:

م�سروعة. غري  اأعمااًل  ميار�س  اأو   , •مت�سواًل 
على  يقوم  م��ن  اأو  اأب��وي��ه,  �سلطة  ع��ن  •خارجًا 

رعايته.

املوؤ�س�سات  اأو من  البيت,  الهرب من  •معتادًا على 
الرتبوية اأو االإيوائية.

لالإقامة  معدة  غري  اأماكن  يف  النوم  على  •معتادًا 
اأو املبيت.

اأو  اأخ��الق��ي��ًا  امل�سبوهة  االأم��اك��ن  على  •مرتددًا 
اأو  ل�سنه,  املنا�سبة  غ��ري  االأم��اك��ن  اأو  اجتماعيًا, 

اأو الفا�سدين. خمالطًا املت�سردين 

اأو  الف�سق,  اأو  بالدعارة,  تت�سل  باأعمال  •قائمًا 
بخدمة  قائمًا  اأو  ونحوها,  امل��خ��درات  اأو  القمار, 

من يقومون بها.

الف�شل الثاين:

حق الطفل يف احلماية

املادة اخلام�شة:

باحلماية  التمتع  اأولوية  االأح��وال  جميع  يف  للطفل 

واالإغاثة. والرعاية 

ال�شاد�شة: املادة 

اأو  العنف,  اأ�سكال  من  احلماية  للطفل احلق يف 

اأو  اجلن�سية,  اأو  النف�سية,  اأو  اجل�سدية,  االإ�ساءة 

اأو  املعاملة  اإ�ساءة  اأ�سكال  االإهمال, وغري ذلك من 

اال�ستغالل.

ال�شابعة: املادة 

العائلية  ال��ب��ي��ئ��ة  ل��ه  ت��ت��واف��ر  ال  ال���ذي  للطفل 

االإهمال؛  اأو  االإ�ساءة  يت�سبب يف  قد  املنا�سبة, مما 

احلق يف الرعاية البديلة من خالل ما ياأتي:

ورعايته. كفالته  تتوىل  التي  احلا�سنة  •االأ�سرة 
اأو  احلكومية  االجتماعية  الرعاية  •موؤ�س�سات 
اأ�سرة حا�سنة,  تتوافر  اإذا مل  اأو اخلريية,  االأهلية 

ال��الزم��ة  ال�����س��واب��ط  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  وحت���دد 

لذلك.

املادة الثامنة:

يف  احل���ق  ج��رمي��ة؛  ب��ارت��ك��اب  امل��ت��ه��م  للطفل   -1

معاملة تنا�سب �سنه, وذلك اأثناء جميع االإجراءات 

اجلنائية التي يخ�سع لها.

اإلقاء  فور  جرمية  بارتكاب  املتهم  الطفل  يودع   -2

الرعاية  موؤ�س�سات  اأو  دور  اإح��دى  عليه  القب�س 

بح�سور  فيها  معه  التحقيق  ويجري  االجتماعية, 

خمت�س من الدار اأو املوؤ�س�سة وبح�سور حماميه.

3- مع مراعاة ارتباط امل�سوؤولية اجلنائية بالبلوغ؛ 

اأدين الطفل بارتكاب جرمية, فتعطى االأولوية  اإذا 

الوقائية والرتبوية, ويتجنب قدر االإمكان  للو�سائل 

اللجوء اإىل العقوبات اجل�سدية اأو املقيدة للحرية, 

احل��ب�����س؛  اأو  ال�����س��ج��ن  ب��ع��ق��وب��ة  ع��ل��ي��ه  ح��ك��م  واإذا 

الرعاية  موؤ�س�سات  اأو  دور  اإح��دى  يف  تنفذ  فاإنها 

ال�سادر يف حقه  احلكم  ين�س  ما مل  االجتماعية, 

على غري ذلك.
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الف�شل الثالث:

املحظورات الالزمة حلماية الطفل

التا�شعة: املادة 

يحظر  العمل,  نظام  يف  ورد  مبا  االإخ��الل  دون 

ع�سرة,  اخلام�سة  �سن  بلوغه  قبل  الطفل  ت�سغيل 

اأو  ب�سالمته,  ت�سر  قد  باأعمال  تكليفه  يحظر  كما 

يف  ا�ستخدامه  اأو  النف�سية,  اأو  البدنية  ب�سحته 

اأو النزاعات امل�سلحة. االأعمال الع�سكرية, 

املادة العا�شرة:

تعري�سه  اأو  جن�سيًا,  الطفل  ا�ستغالل  يحظر 

يف  به  املتاجرة  اأو  اجلن�سي,  اال�ستغالل  الأ�سكال 

االإجرام اأو الت�سول.

املادة احلادية ع�شرة:

املواد  اإنتاج  اأماكن  يف  الطفل  ا�ستخدام  يحظر 

اأو  بيعها  يف  اأو  العقل,  على  امل��وؤث��رة  اأو  امل��خ��درة 

ترويجها.

املادة الثانية ع�شرة:

وغريه  وم�ستقاته  التبغ  للطفل  يباع  اأن  •ُيحظر 
اأن  يحظر  كما  ب�سالمته,  ت�سر  ال��ت��ي  امل���واد  م��ن 

ي�ستخدم يف �سرائها, اأو اأماكن اإنتاجها, اأو بيعها.

واحللوى  الطفل  األعاب  وبيع  ا�سترياد  •ُيحظر 
من  اأداة  اأي  اأو  ���س��ج��ائ��ر,  هيئة  ع��ل��ى  امل�سنعة 

التدخني. و�سائل 

الطفل  ت�سجع  التي  امل�ساهد  عر�س  •ُيحظر 
على التدخني, كما ُيحظر التدخني اأثناء وجوده.

املادة الثالثة ع�شرة:

اأي  وحيازة  وتداول  وعر�س  ون�سر  اإنتاج  ُيحظر 

للطفل  موجه  م�سموع  اأو  مرئي  اأو  مطبوع  م�سنف 

�سلوكًا  له  تزين  التي  يثريها,  اأو  غريزته  يخاطب 

النظام  اأو  االإ�سالمية,  ال�سريعة  الأحكام  خمالفًا 

�ساأنه  م��ن  ي��ك��ون  اأو  ال��ع��ام��ة,  االآداب  اأو  ال��ع��ام, 

ت�سجيعه على االنحراف.

املادة الرابعة ع�شرة:

حُتظر م�ساركة الطفل يف ال�سباقات والن�ساطات 

اأو  �سالمته  تعر�س  التي  الرتفيهية؛  اأو  الريا�سية 

للخطر. �سحته 

املادة اخلام�شة ع�شرة:

ب��ه االأن��ظ��م��ة االأخ���رى,  م��ع م��راع��اة م��ا تق�سي 

يحظر القيام باأي تدخل اأو اإجراء طبي للجنني اإال 

مل�سلحة اأو �سرورة طبية.

الف�شل الرابع:

حق الرعاية للطفل وامل�سوؤولية جتاهه

املادة ال�شاد�شة ع�شرة:

1- يتحمل والدا الطفل اأو اأحدهما اأو من يقوم على 

املالية  اإمكاناتهم  حدود  يف   – امل�سوؤولية  رعايته؛ 

وقدراتهم- يف تربيته و�سمان حقوقه, والعمل على 

توفري الرعاية له, وحمايته من االإ�ساءة واالإهمال, 

وال ينزع منهما هذا احلق اإال بحكم ق�سائي.

الالزمة  التدابري  العالقة  ذات  اجلهات  تتخذ   -2

على  يقوم  م��ن  اأو  الطفل  وال��دي  ال��ت��زام  ل�سمان 

وحفظ  جت��اه��ه,  م�����س��وؤول��ي��ات��ه��م  بتحمل  رع��اي��ت��ه 

حقوقه, وحمايته من االإ�ساءة واالإهمال.

للطفل  ي�سمن  ال��وال��دي��ن؛  انف�سال  حالة  يف   -3

تقت�س  مل  ما  منهما؛  باأي  واالت�سال  الزيارة  حق 

م�سلحة الطفل غري ذلك.

املادة ال�شابعة ع�شرة:

يف  الطفل  م�سلحة  مراعاة  اجلهات  جميع  على 

و�سرعة  �ساأنه,  يف  تتخذ  التي  االإج���راءات  جميع 

والنف�سية,  العقلية,  حاجاته  ومراعاة  اإجنازها, 

و�سحته  �سنه  مع  يتفق  مبا  والرتبوية,  واجل�سدية, 

ونحوهما.

املادة الثامنة ع�شرة:

على اجلهات ذات العالقة �سرعة اتخاذ تدابري 

يف  الطفل  كان  اإذا  املنا�سبة؛  واالإ�سالح  الرعاية 

اأو  النف�سية,  اأو  العقلية,  �سالمته  تعر�س  بيئة 

اجل�سدية, اأو الرتبوية خلطر االنحراف.

املادة التا�شعة ع�شرة:

على اجلهات ذات العالقة اتخاذ جميع التدابري 

املنا�سبة من اأجل ما ياأتي:

الوقاية  جم��ال  يف  وف��ع��ال  ب��ن��اء  ب���دور  •القيام 
الطفل,  ب��ح��ق��وق  وال��ت��وع��ي��ة  ال�سحي  واالإر����س���اد 

الطفل  �سحة  جم��االت  يف  يتعلق  فيما  وبخا�سة 

و�سالمة  الطبيعية,  الر�ساعة  وم��زاي��ا  وتغذيته, 

ف��ك��ره, وال��وق��اي��ة م��ن احل���وادث, و���س��رر التدخني 

للطفل  ما  وتو�سيح  احلمل,  اأثناء  خطورته  وبيان 

من حقوق, وذلك عرب و�سائل االإعالم املختلفة.

ب��دوره  ليقوم  املدر�سية  ال�سحة  ن��ظ��ام  •دعم 
الكامل يف جمال الوقاية واالإر�ساد ال�سحي.

املعدية  باالأمرا�س  الطفل  اإ�سابات  من  •الوقاية 
واخلطرية.

الناجتة من حوادث  االإ�سابات  الطفل من  •تاأمني 

املركبات وغريها.

البيئي. التلوث  خماطر  من  الطفل  •وقاية 
يف  يعي�سون  ال��ذي��ن  االأط���ف���ال  م��ع��ان��اة  •رفع 
عليهم,  امل��ت��ن��ازع  ك��االأط��ف��ال  �سعبة  ظ����روف 

الكوارث  و�سحايا  وامل�سردين,  ال�سوارع  واأطفال 

واحلروب.

املادة الع�شرون:

ع��ل��ى اجل��ه��ات ذات ال��ع��الق��ة و���س��ع ب��رام��ج 

الإعادة  واجتماعية  ونف�سية,  وتربوية,  �سحية, 

ت��اأه��ي��ل ال��ط��ف��ل ال���ذي ت��ع��ر���س الإح����دى ح��االت 

االإ�ساءة واالإهمال.

املادة: احلادية والع�شرون

معايري  و���س��ع  ال��ع��الق��ة  ذات  اجل��ه��ات  ع��ل��ى 

حمليًا  امل�سنعة  االأطفال  الألعاب  �ساملة  ج��ودة 

للموا�سفات  مطابقة  تكون  بحيث  امل�ستوردة  اأو 

وو�سائل  والثقافية,  والبيئية,  ال�سحية  واملعايري 

ال�سرعية. ال�سالمة, وغري خمالفة لل�سوابط 

الف�شل اخلام�ض:

والالئحة  النظام  خمالفة  يف  والنظر  االإبالغ 

التنفيذية ووقت العمل به

املادة الثانية والع�شرون:

االإبالغ  اإيذاء  حالة  على  يطلع  من  كل  على   •
املخت�سة. للجهات  عنها 

االإج��راءات  ت�سهيل  املخت�سة  اجلهات  على   •
للطفل للتبليغ عن االإيذاء الذي يقع عليه.

التبليغ. اإجراءات  التنفيذية  الالئحة  • حتدد 
املادة الثالثة والع�شرون:

االأخ��رى؛  االأنظمة  به  تق�سي  ما  مراعاة  مع 

خمالفات  يف  النظر  املخت�سة  املحكمة  تتوىل 

املنا�سبة  العقوبة  وتقرير  النظام,  هذا  اأحكام 

بحق املخالف.

املادة الرابعة والع�سرون:

الالئحة  االجتماعية  ال�سوؤون  وزي��ر  ي�سدر 

مع  التن�سيق  ب��ع��د  ال��ن��ظ��ام,  ل��ه��ذا  التنفيذية 

اجلهات ذات العالقة.

املادة اخلام�سة والع�سرون:

يعمل بهذا النظام بعد ت�سعني يومًا من تاريخ 

ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

قرار واصداء
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اأح�سان  يف  وهم  العربية  اللغة  اأبناوؤنا  تعلم  لقد   

اأمهاتهم, وبداأوا يف تعلم مهارات القراءة والكتابة قبل 

دخول املدار�س, وتعلموا يف املدار�س - وب�سكل مكثف 

- ومنذ �سنوات مبكرة فنون اللغة وعلومها وقواعدها, 

ومع ذلك جند كثريا منهم ال يجيدون قراءة وفهم ن�س 

علمي اأو اأدبي ب�سكل �سليم, وال يجيدون كتابة خطاب 

عام اأو تقرير فني يف جمال تخ�س�ساتهم اجلامعية, 

�سفاهة  يتخاطبوا  اأن  ي�ستطيعون  ال   - كذلك   - وهم 

دون نحر قواعد اللغة من اأب�سطها اإىل اأعقدها, وبدون 

خجل اأو تاأ�سف اأو ت�سويف..

 تحقيق

بني مطرقة الهوية و�شندان اللغة االأجنبية يقف ويل االأمر حائرًا بني 

علم فلذة كبده ؟ املدار�ض احلكومية واملدار�ض االأهلية العاملية .. اأين يحُ

واالأن بات الطريق اإىل املدار�س االأجنبية التي ُتدر�س 

مادة اللغة االإجنليزية للطلبة ال�سعوديني بعد ال�سماح 

للمواطنني بااللتحاق مبدار�س ال تعتمد العربية اإال يف 

منهج الدين ومواد اللغة العربية.

اللغة  باأن تعليم      فقد بات اجلميع مقتنعًا اليوم 

يف  مبكرة  �سنوات  منذ   - اأجنبية  كلغة   - االإجنليزية 

الهوية  يذكر على  تاأثري  له  يكون  لن  الدرا�سة  مراحل 

الثقافية واللغوية الأبنائنا, الأنه مهما كان الرتكيز على 

الطالب  اأن  اإال  مبكرة,  مراحل  يف  اللغة  ه��ذه  تعليم 

يعي�س يف داخل املدر�سة وخارجها يف بيئة م�سبعة باللغة 

العربية, فباالإ�سافة اإىل مواد اللغة العربية املتعددة, 

كالعلوم  بالعربية  تدّر�س  التي  االأخ��رى  العلوم  هناك 

ما  الطبيعية,  والعلوم  االجتماعية  والعلوم  ال�سرعية 

يف  يبقى  االإجنليزية  اللغة  تعلم  من  الهدف  اأن  يعني 

حدود اإك�ساب الطالب اأداة وو�سيلة مهمة للتوا�سل مع 

العلوم واملعارف يف لغة اأ�سبحت تهيمن على م�سادر 

املعرفة وتطورها يف كافة املجاالت.

اأ�سئلة كثرية تطرحها       وهنا  تدور يف االأذه��ان 

مع  الق�سية  ه��ذه  لتناق�س  ال�����س��ورى,  جمل�س  جملة 

خمت�سني ومهتمني واأولياء اأمور وطالب, للك�سف عن 

الفرق يف نوعية التعليم بني املدر�ستني, وانعكا�س ذلك 

التي  املخاوف  عن  وجتيب  الطالبة,  اأو  الطالب  على 

يرتتب على هوية الطالب وتاأثريها على لغته العربية, 

وخمرجات تلك املدار�س ومدى انعكا�سها على الوطن 

واملجتمع.

التعليم بني العوام ومالكي االأموال

    يف حني ي�سود انطباع داخل البيئة العربية عن 

التعليم  واأن  ال��ع��وام,  تعليم  ب��اأن��ه  احلكومي  التعليم 

وبع�س  املرتفعة,  الدخول  ل��ذوي  فقط  يكون  االأهلي 

االأجانب من العرب املقيمني بال�سوق ال�سعودي.. بينما 

التعليم االأجنبي يكون للمقيمني من خمتلف اجلاليات 

املدار�س  ت�ستحوذ  حيث  املرتفعة,  الدخول  واأ�سحاب 

يتعلق  فيما  التعليمية  امل��زاي��ا  اأف�سل  على  االأجنبية 

املعلمني,  وتاأهيل  التعليمي,  وامل�ستوى  باملوا�سالت, 

اأمورهم  واأول��ي��اء  التالميذ  ذوي  مع  العالقة  ومرونة 

العلمية,  والفعالية  الرتبوية  والن�ساطات  واخلدمات 

تليها  ثم  الثانية,  املرتبة  يف  العربية  املدار�س  وتاأتي 

مدار�س اجلاليات. 

    ففي اململكة يوجد )501( مدر�سة اأجنبية منها 

اململكة  مناطق  يف  تنت�سر  للجاليات,  مدر�سة   )91(

والتزام  االأجنبية,  امل��دار���س  تقييم  ملعايري  وفقُا  وم 

املدر�سة تدري�س مواد الرتبية االإ�سالمية واللغة العربية 

وجغرافيا وتاريخ اململكة العربية ال�سعودية وفقًا ملعايري 

حمددة.
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تحقيق

التعليم االأهلي باململكة

    اجلدير بالذكر اأن دخول التعليم االأهلي يف اململكة 

ب�سبع  1373ه���  عام  املعارف  وزارة  بعد تاأ�سي�س  جاء 

يف  االأهلية  املدار�س  على  االإ���س��راف  واأ�سند  �سنوات, 

بداية عهد الوزارة اإىل اإدارة الثقافة ال�سعبية, والذي 

ارتبط )االإ�سراف املبا�سر( على هذه املدار�س باإدارات 

التعليم. ويف عام 1380ه�, مت ا�ستحداث اإدارة خا�سة 

بالتعليم االأهلي ترتبط باملدير العام للتعليم, اأما اليوم 

فتقوم االإدارة العامة للتعليم االأهلي واالأجنبي بالوزارة 

التعليم  الأق�سام  والتخطيط  واملتابعة  االإ�سراف  على 

االأهلي يف اإدارات الرتبية والتعليم.

    وت�سمنت وثيقة �سيا�سة التعليم يف اململكة ال�سادرة 

بقرار جمل�س الوزراء بتاريخ 1389/9/16ه���, ف�سال 

ت�سجع  على  ن�س  ال��ذي  االأه��ل��ي  التعليم  ع��ن  خا�سا 

الإ�سراف  ويخ�سع  مراحله,  كافة  يف  االأهلي  التعليم 

الرتخي�س  واإدارّي��ًا  فنّيَا  املخت�سة  التعليمية  اجلهات 

باجلهات  اخلا�س  االأهلية  واملعاهد  املدار�س  بافتتاح 

التعليمية املخت�سة, وال ي�سمح به لغري ال�سعوديني.

ال�سامي  املقام  موافقة  1427ه���, �سدرت  عام  ويف 

بال�سماح للمدار�س االأهلية بتطبيق الربامج التعليمية 

الدولية, ومناهجها ُتدّر�س باللغة االإجنليزية عدا مواد 

الرتبية االإ�سالمية واللغة العربية واملواد االجتماعية.

 – االأجنبية  املدار�س  على  املوافقة  فكرة  وج��اءت 

م�ستوى  لتحقيق   - والتعليم  الرتبية  وزارة  ملوقع  وفقا 

ال�سحية,  وال�سروط  والتعليم  الرتبية  من  منا�سب 

مما ال يقل عن م�ستوى مدار�س الدولة, وتقدير مدى 

العدل  لتحقيق  للمدر�سة  تقرر  التي  املالية  امل�ساعدة 

والتوازن بني خمتلف املدار�س االأهلية, باالإ�سافة اإىل 

م�ساعدة املدار�س واملعاهد االأهلية على حتقيق اأهداف 

الرتبية والتعليم من ناحية االإ�سراف والدعم الفني.

   ولذلك فاإن تعليم اللغة االإجنليزية يف اململكة قد 

اأخذ م�سارين هما:

 اأواًل: املدار�س االأهلية: وهي كل من�ساأة تعليمية غري 

العام  التعليم  اأنواع  نوع من  اأي  حكومية تقوم بتقدمي 

اأو اخلا�س قبل مرحلة التعليم العايل والتدري�س يكون 

فيها باللغة العربية.

التي  االأجنبية:  امل��دار���س  فهي  الثاين:  امل�سار  اأم��ا 

اأبنائها  لتعليم  اململكة  يف  املقيمة  اجلاليات  ُتن�سئها 

وتدّر�س مناهج بلدانها. والحقًا مت ال�سماح للم�ستثمرين 

ال�سعوديني بافتتاح مدار�س عاملية ُتطبق مناهج دولية 

اللغة  بتدري�س   تلتزم   ح��ني  يف   , العلمية  امل���واد  يف 

اململكة  وجغرافية  وتاريخ  ال�سرعية  وامل��واد  العربية  

باللغة العربية.  

    وهنا جند اأن كال امل�سارين له ا�سرتاطاته اخلا�سة؛ 

اال�سرتاطات  تختلف  االأجنبية  للمدار�س  فبالن�سبة 

   أبو حيمد عضو مجلس 
شورى سابق: التعليم بلغة 
أخرى يسهم بشكل واضح 

في إدراك ثقافات أخرى

   مدير إحدى المدارس 
الحكومية: المناهج 

الحكومية خرجت ، قادة 
ومديرين  وعلماء

   الدكتور أمين ساعاتي: 
برنامج خادم الحرمين 

الشريفين لالبتعاث الخارجي 
كشف عوار المناهج في 

المدارس الحكومية

يف  الراغبة  اجلالية  اأو  ال�سركة  اأو  الفرد  باختالف 

افتتاح مدر�سة جلاليتها ومن اأهم اال�سرتاطات: 

)املوؤهل اجلامعي – اأن ال يكون موظفًا – ال�سمان 

البنكي – اأن ال يقل العمر عن 25 عامًا - تعيني مدير 

اجلالية  اأب��ن��اء  ع��دد   – ال�سركات  ح��ال  يف  تنفيذي 

وذلك  اجلالية(,  ممثلي  وتزكية  اجلاليات  ملدار�س 

تطابق  وم��دي  باملبنى  املتعلقة  اال���س��رتاط��ات  خ��الف 

امل�ساحات  ح��ي��ث  م��ن  عليه  ال��ب��ل��دي��ة  اال���س��رتاط��ات 

اإدارة  من  �سالمة  �سهادة  اإح�سار  وكذلك  وال�سوارع, 

املتعلقة  ال����وزارة  متطلبات  بجانب  امل���دين,  ال��دف��اع 

بالتجهيزات واكتمال عنا�سر البيئة املدر�سية

انتكا�شة يف التعليم االأهلي

من  ال��ع��دي��د  اف��ت��ت��اح  االأخ����رية  ال�سنوات  و���س��ه��دت 

املدار�س العاملية, واال�ستثمار فيها. حيث توجهت بع�س 

االأ�سر ال�سعودية اإىل اإحلاق اأبنائها بها, بحثًا عن تعليم 

الرتبية  وزارة  جعل  ما  وهو  االجنليزية,  للغة  متمكن 

جتاه  مرونة  اأك��رث  تعليمية  �سيا�سة  تنتهج  والتعليم, 

التو�سع؛ ملنح الرتاخي�س لها, حيث توفر هذه املدار�س 

االأجنبية  اجلاليات  وبنات  الأب��ن��اء  املنا�سب  التعليم 

املقيمة يف اململكة, واأبناء بع�س االأ�سر ال�سعودية التي 

والدهم  عمل  اأثناء  اخل��ارج  يف  التعليم  اأبناوؤها  تلقى 

يواجه  حيث  اخل��ارج,  يف  للدرا�سة  ببعثة  التحاقه  اأو 

هوؤالء االأبناء �سعوبًة يف ا�ستكمال تعليمهم يف املدار�س 

احلكومية , اأو يف التعليم العام باملدار�س االأهلية , اإىل 

اأبنائهم  تدري�س  اأهمية  ترى  التي  االأ�سر  بع�س  جانب 

اللغة االإجنليزية يف مراحل مبكرة.

االأك��رث  واالأم���ريك���ي  ال��ربي��ط��اين  املنهج  ويعترب     

التعليم,  من  النوع  ه��ذا  ازدي���اد  مرحلة  يف  اعتمادا 

مدر�سة  امل��ئ��ة  تتجاوز  طلباٍت  ال����وزارة  تلق�ت  حيث 

دولية,  خا�سة  مدر�سة  اإىل  لتتحّول  وحملية,  خا�سة 

العاملية تواجه �سغطُا  اأ�سبحت املدار�س االأهلية  فيما 

كبريًا من االأ�سر ال�سعودية, وح�سب مدير اأحد املدار�س 

العاملية, فالطالب اإذا مل يكن له حجز ُم�سبق, فلن يجد 

له مقعًدا.
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 تحقيق

ويف خ�سم ذلك فاإن املدار�س الدولية العاملية تواجه 

واملعلمات..  املعلمني  بوجود  يتعلق  فيما  اأزم��ة  اأي�سًا 

ولهذا ت�ستقطب املدار�س معلمني من خارج البالد ل�سد 

النق�س احلا�سل بها.

اإدراك ثقافات اأخرى

ويو�سع  االأف��ق  يفتح  االإجنليزية  باللغة  التعليم  اإن 

مدارك الطالب اأكرث لتلقي املزيد من العلوم واملعارف 

عبد  االأ���س��ت��اذ  ال�سابق  ال�سورى  جمل�س  لع�سو  وفقا 

اأخرى  بلغة  التعليم  اأن  اأكد  الذي  اأبو حيمد,  الرحمن 

ي�سهم ب�سكل وا�سح يف اإدراك ثقافات اأخرى واالنفتاح 

على علوم مل تكن تتوفر دون اللغة التي هي يف االأ�سل 

اأداة توا�سل ومعرفة.

اللغة  تعليم  اأن  على  التاأكيد  حيمد  اأب���و  وي��ج��دد 

ال��ي��وم؛ الأن اللغة  اأم����رًا ���س��روري��ًا  ب��ات  االإجن��ل��ي��زي��ة 

اللغة  تعد  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  االإجنليزية 

الثانية بعد اللغة العربية االأم, ونوه اأبو حيمد اإىل اأهمية 

الثانوية,  املرحلة  حتى  والطالبات  للطالب  تعليمها 

وا�ست�سهد بق�سته اأثناء درا�سته يف اخلارج, وكيف كان 

يق�سي ال�ساعات الطوال اأمام الكتب ليتعلم اأ�سا�سيات 

اللغة االإجنليزية التي اأخذت منه وقتًا طوياًل مقارنة 

مبن لديه التاأ�سي�س اأو املرحلة املتو�سطة عن اللغة, كما 

تعليم  مع  يتعار�س  ال  االإجنليزية  باللغة  التدري�س  اأن 

من  حقها  م��ادة  كل  تاأخذ  اأن  �سريطة  العربية,  اللغة 

احل�س�س التعليمية بالكامل.

وقال: »اإن ذلك �سوف ينعك�س اإيجابا على الطالب 

والطالبة عندما يتخرج من الثانوية, وهو ميتلك �سالح 

تكون  ولن  كثرية,  منافع  يجني  �سوف  وبهذا  اللغتني, 

اللغة االإجنليزية باأي حال من االأحوال عقبة يف طريقه 

نحو ا�ستكمال درا�سته, والنجاح يف م�سريته العلمية«.

   و�سدد اأبو حيمد على �سرورة اأن ال يكون التعليم 

باللغة االإجنليزية على ح�ساب املواد الدينية اأو العربية 

واحلر�س على تطبيق منهج وزارة الرتبية والتعليم يف 

هذا ال�ساأن الذي ين�س على اأن تاأخذ كل مادة حقها 

من التعليم, منوهًا يف هذا ال�سدد باحلرية املرتوكة 

للمدار�س الختيار املواد بطريقتها, والتدري�س بالكيفية 

التي يرونها منا�سبة مع االأخذ يف االعتبار ال�سيا�سات 

واالأنظمة التعليمية املعمول بها يف اململكة.

اأن  ت��رى  التي  االآراء  حيمد   اأب��و  ع��ار���س  ح��ني  يف 

تدري�س اللغة االإجنليزية له �سرر على امل�ستوى العلمي 

والتح�سيلي للطالب, موؤكدا اأن العك�س هو ال�سحيح 

اإذ �سيوؤثر ذلك اإيجابًا على التح�سيل العلمي واملعريف 

للطالب . 

اجلامد هو الذي ال يتطور

النقي�س من ذلك يرى �سالح  املقابل وعلى      يف 

الدوي�سي الذي يعمل مديرا الإحدى املدار�س احلكومية 

اأن فتح الباب على م�سراعيه للمدار�س العاملية �سيوؤثر 

على الطالب والطالبة من عدة وجوه.

وقال: »يجب اأن يتم تاأ�سي�س الطالب والطالبات يف 

اأول مراحل التعليم على مواد تعليمية ُتركز على اللغة 

العربية, وال مانع بعدها اأن ينطلق الدار�س لتعليم اأي 

لغة ي�ساء«.

   وال يتفق مع من يقول اإن ال�سبب يف تو�سع الطلب 

على املدار�س العاملية هو املناهج التعليمية يف املدار�س 

وال�سابقة  احلالية  املناهج  اأن  اإىل  م�سريا  احلكومية, 

ا�ستطاعت اأن ُتخرج من قادة ومديرين وعلماء, ُمنوها 

باأن دائرة التعليم ال تقف على املنهج بل, ت�سرتك فيها 

عنا�سر كثرية منها البيت و البيئة املحيطة بالطالب 

واملدر�سة.

املدار�س  يف  التعليمي  النظام  عن  الدوي�سي  ودافع 

االأهلية  امل��دار���س  عن  اأهمية  يقل  ال  باأنه  احلكومية 

اللغة  على  بالرتكيز  تتميز  االأخ��رية  اأن  اإال  الدولية, 

االإجنليزية, مما ُيحدث اختالفًا وفارقًا اإيجابيًا فلي�س 

كل الطالب ال�سعوديني يف حاجة لتعلم لغة اأخرى.

و�سدد على اأن تطوير املناهج ال يعد مثلبة بل ميزة, 

وقال: »اجلامد هو الذي ال يتطور, واملنهج �ساأنه �ساأن 

فرتة  من  والتبديل  للتطوير  يحتاج  خدمي  مرفق  اأي 

الأخرى«.

  اختالف املناهج التعليمية

درا�سي جديد  عام  كل  بداية  ومع  ال�سياق  ذات  يف 

جميع  يف  براأ�سها  تطل  التي  التعليم  م�ساكل  ت��ب��داأ 

االأو�ساط العلمية, من اأهمها وفقا ملا قاله الدكتور اأمني 

املدار�س  يف  التعليم  مناهج  جودة  انخفا�س  �ساعاتي 

احلكومية.

وقال يف مقال له ن�سر موؤخرًا حتت عنوان »  الطلب 

املتزايد على املدار�س العاملية.. االأ�سباب املو�سوعية: » 

احلقيقة اأن وزارة الرتبية والتعليم مل ترتكنا حائرين, 

بل اعرتفت ب�سعف املناهج, وتعمل جاهدة لتح�سينها 

التي  الع�سرية  احل��ي��اة  ملتطلبات  وف��ق��ًا  وتقويتها, 

نعي�سها«.

االأ�سا�س  املف�سل  هو  املناهج  �سعف  اأن  واأف��اد      

هذا  حيال  نظر  وجهة  طارحا  التعليم,  ج��ودة  لغياب 

التي  وامل��ق��ررات  امل���واد  كانت  اإذا  م��ا  بت�ساوؤل  االأم���ر 

قيادة  مبهمة  عالية  بكفاءة  ت�سطلع  الأبنائنا  ُندِر�سها 

دفة هذه البالد الفتية يف امل�ستقبل.

والتعليم  الرتبية  وزارة  ق��رار  اأن  �ساعاتي  وي��رى 

بتطوير املناهج جاء ب�سبب �سعفها لذا قررت تطوير 

على  االأ���س��ر  بع�س  اإق��ب��ال  اأن  ُمنبها اإىل  مناهجها, 

املدار�س العاملية باتت ظاهرة ملفتة للنظر هذه االأيام.

واأ�ساف: »املجتمع ال�سعودي يتجه بقوة نحو ت�سجيل 

تكاليفها  الرغم من  العاملية, على  املدار�س  اأبنائه يف 

املتزايدة«.

واأبرز الكاتب ق�سية اختالف املناهج بني املدار�س 

احلكومية العامة واالأهلية الدولية.. م�سرًيا اإىل اأن رب 
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تحقيق

   المعلم عايد المطيري : 
المدارس األهلية تبيع الوهم، 
والمدارس العالمية تحتاج إلى 

نضوج. 

   الطالب راكان العريج: 
الدراسة باللغة اإلنجليزية 

ُتعطي مساحة أكبر للتعرف 
على الثقافات األخرى

   العدوان: هذا النمط من 
التعليم يختلف عن مدارس 

التعليم العام في هدفه 
ومناهجه ولوائحه وتنظيماته

االأ�سرة �سيلهث وراء اإحلاق اأبنائه يف املدار�س العاملية, 

وفقا ملا تقدمه من مناهج تتنا�سب مع متطلبات احلياة 

مبادئ  مع  تتعار�س  ال  باأنها  ٌم�ستدركا  العمل,  و�سوق 

اأخ��رى  مم��ي��زات  الكاتب  ع��دد  كما  احلنيف.  ال��دي��ن 

للمدار�س العاملية منها املرونة والتحرر من االإجراءات 

اإدارة  جمل�س  قبل  من  اإدارتها  جانب  اإىل  الروتينية, 

ال��ق��رارات  ويتخذ  ف��وري��ة,  ب�سورة  م�ساكلها  يناق�س 

الالزمة حلل امل�ساكل, واأ�ساف: »اإن املدار�س العاملية 

تتميز بالتاأهيل العلمي والرتبوي املميز الأع�ساء هيئة 

وهو  االجتماعي,  الو�سط  متيز  عن  ف�ساًل  التدري�س, 

االجتماعي  بالرقي  تتميز  تربوية  اأج��واًء  يوفر  و�سط 

تكوين  يف  ت�سهم  التي  الريا�سية  املمار�سات  وتوفر 

�سقل  على  وت�ساعد  وال��ط��ال��ب��ة,  الطالب  �سخ�سية 

مواهبهما«.

ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ب��رن��ام��ج  اإىل  وع���رج 

يف  املناهج  ل��ع��وار  ك�سفه  وع��ن  اخل��ارج��ي  لالبتعاث 

املدار�س احلكومية, وبح�سبه فاإن الطالب والطالبات 

يوؤهلوا  مل  باأنهم  اأح�سوا  اخل��ارج,  اإىل  ابتعثوا  حينما 

ال  الدرجات  ك�سف  واأن  جيدًا,  وتربويًا  علميًا  تاأهياًل 

درا�ستها  عليهم  يتعني  التي  العلوم  اأه��م  على  يحتوي 

اإليها, واأنهم ا�سطروا اإىل  يف اجلامعات التي ابتعثوا 

يف  العلمي  برناجمهم  �سمن  امل��ق��ررات  تلك  درا���س��ة 

اجلامعات االأجنبية.

التعليم بني الوهم والن�شوج

اإليه  و�سلت  م��ا  ح��ول  مطروحا  ال��ت�����س��اوؤل  ويبقى 

بداأت  التي  املناهج  تطوير  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة 

ونتيجة  �سنوات,  خم�س  منذ  التنفيذية  خطواته  يف 

الذي يجعلها قريبة من ظروف احلياة  التطوير  هذا 

ر�سينة  معايري  وتوفر  والطالبة  الطالب  يعي�سها  التي 

يف العديد من املناهج العلمية وعلوم احلا�سب االآيل, 

االإجنليزية,  اللغة  وبالذات  االأجنبية  اللغات  وعلوم 

والعلوم الع�سرية كعلوم الفل�سفة واملنطق وال�سيا�سة, 

تغذي  الذي  االأخ��رى  االأن�سطة  يت�سمن  فيما  وتقدمها 

اجل�سم والعقل.

اأط��راف  ال�سورى  جملة  ح���اورت  ال�سدد  ه��ذا  يف 

املعادلة التعليمية من هيئة التدري�س والطالب واأولياء 

اأمورهم, لك�سف حقائق االأمور من جوانبها املختلفة, 

العمل  م��ار���س  ال��ذي  امل��ط��ريي  عايد  باملعلم  فاإلتقت 

ما  ال�سوؤال:  وك��ان  االأه��ل��ي��ة,..  امل��دار���س  يف  التعليمي 

واملدار�س  االأهلية  املدار�س  بني  وج��دوه  الذي  الفارق 

العاملية؟ وكانت االإجابة كالتايل: »لي�س هناك مقارنة 

بني املدار�س االأهلية واملدار�س العاملية, فبع�س املدار�س 

االأهلية تبيع لويل االأمر الوهم لي�س اأكرث, بينما التعليم 

ولكنها جتربة حتتاج  اأكرث جديًا  الدولية  املدار�س  يف 

اإىل ن�سوج اأكرث«.

واأملح املطريي اإىل اأن املدار�س احلكومية واإن طورت 

ال  اأخ��رى  نواحي  تطوير  اإىل  حتتاج  فاإنها  مناهجها, 

تغذي  التي  االأن�سطة  وه��ي  املناهج,  عن  اأهمية  تقل 

املدار�س  اأن  ُمنوها  اجلن�سني,  لكال  واجل�سم  العقل 

االأهلية العاملية متميزة فيما يتعلق باالأن�سطة الريا�سية 

والالمنهجية وبناء اأر�سية اإبداعية, حيث اأن االأن�سطة 

البد  التي  الرتبوية  االأر���س��ي��ات  اأه��م  م��ن  الريا�سية 

مبا  وللطالبات  بل  للطالب,  فقط  لي�س  توفرها,  من 

يتنا�سب مع طبيعة الفتاة وفطرتها .

الت�شتت بني املناهج االأجنلواأمركي

باملرحلة  �سنة,   17 العريج  راك��ان  الطالب  واأب���ان 

الثانوية يف اإحدى املدار�س الدولية اأن املدر�سة ُتطبق  

املنهج االأمريكي يف التعليم, علمًا باأن مدار�س اأخرى 

تطبق املنهج الربيطاين.

واأو�سح راكان اأن املدار�س الدولية تختلف اختالفا 

وطريقة  التعليم  منهج  حيث  من  غريها  عن  جذريا 

التدري�س والبحث عن املعلومة من م�سادرها.

عدا  االإجنليزية,  باللغة  امل��واد  كل  »ندر�س  وق��ال: 

باللغة  فهي  الدينية  والرتبية  العربية  اللغة  مادتي 

ُتدر�س عن طريق  تكون  العلمية  املواد  وبقية  العربية, 

طريقة  اأن  ك��م��ا  واالإن���رتن���ت,  واال���س��ت��ن��ت��اج  ال��ب��ح��ث 

وكذلك  عليه,  اعتدنا  عما  تغريت  العلمي  التح�سيل 

طريقة اإدراكي للمعلومة وحل الواجبات اإلكرتونيًا بات 

ذلك اأكرث ثباتًا ور�سوخا للمعلومة. لذا فالدرا�سة باللغة 

االإجنليزية ُتعطي م�ساحة اأكرب للتعرف على الثقافات 

معظم  بها  تكتب  االإجنليزية  اأن  خ�سو�سا  االأخ��رى, 

االآداب  على  االطالع  اإىل  باالإ�سافة  احلديثة,  العلوم 

لدى االأمم وال�سعوب«.

فقر البيئة اجلاذبة

�سقيقان  وه��م��ا  وحم��م��د  اهلل  عبد  الطالبان  اأم���ا 

يدر�سان يف مراحل خمتلفة باإحدى املدار�س العاملية, 

اأ�سبحت  واخل��ارج  الداخل  يف  الدرا�سة  اأن  فيوؤكدان 

تعرتف  اإذ  العاملية,  املدار�س  يف  الدرا�سة  بعد  �سهلة 

وبريطانيا مبنهج  اأمريكا  والكليات يف  املعاهد  معظم 

ا �سنوات من التاأ�سي�س. هذا التعليم, بل, ويخت�سر اأي�سً

ولفت عبد اهلل العدوان, وهو مدير اإحدى املدار�س 

على  ال�سعودية  االأ���س��ر  اإق��ب��ال  زي���ادة  »اإىل  العاملية: 

املدار�س االأجنبية التي باتت تواجه �سغطًا كبريًا, اإذ 

اأن يقوم الطالب باحلجز م�سبقًا ليح�سل على  يجب 

مكان له«.

وبنَيَ اأن املدار�س العاملية مهمة اإذا ما طبقت اللوائح 

�سلبيات  لوجود  �سيوؤدي  بها  االإخ��الل  الأن  التنظيمية, 

وم�سكالت«.

وقلل العدوان من تاأثري هذه املدار�س على مدار�س 

التعليم العام, م�سريًا اإىل اأن هذا النمط من املدار�س 

احلكومي  ب�سقية  العام  التعليم  مدار�س  عن  يختلف 

واالأهلي يف هدفه ومناهجه ولوائحه وتنظيماته.

وقال: »ميكن االإفادة من اجلوانب املتميزة يف هذا 

جتارب  على  التعرف  خ��الل  من  التعليم  من  النمط 

الدول التي تعتمد مناهجها ي تلك املدار�س واأنظمتها 

التعليمية  امل��ج��االت  خمتلف  يف  وخرباتها  التعليمية 

والرتبوية«.

اإحتدام املواجهة

املجتمع  ب��اأن  نا�سر  بنت  فاتن  املعلمة  اأك��دت  فيما 

الطالب  وتعليم  العاملية  املدار�س  فكرة  يتقبل  اأ�سبح 

اآخر,  جمتمع  ثقافات  االأوىل  املراحل  يف  والطالبات 

املجتمع  وع��ي  اأوج���ه  اأح��د  ُيعد  ذل��ك  اأن  اإىل  م�سرية 

ب�سرورة التعليم بلغة اأخرى موازية للغة االأم, وتدريب 

الطالب منذ وقت مبكر على مثل هذا الثقافات, كما اأن 

للمدار�س االأجنبية التي توفر التعليم الأبناء اجلاليات 

يف  ال�سعودية  كاملدار�س  ُتعد  فهي  اأهميًة,  بالدنا  يف 

خارج  الطالب  الأبنائنا  التعليم  تقدم  التي  اخل��ارج 

االأ���س��ر  م��ن  لكثري  ال�����س��روري  م��ن  اأن���ه  كما  اململكة, 

اأبناوؤها  وي��واج��ه  اخل���ارج,  من  تعود  التي  ال�سعودية 

�سعوبة يف ا�ستكمال تعليمهم ب�سبب اختالف املناهج 

لفرتات  ولبقائهم  العربية؛  اللغة  يف  �سعوبة  وجود  اأو 

51 الشورى - العدد 147  -  ذو القعدة   1434هـ



  الحربي: سبب اإلقبال على 
المدارس العالمية؛ أنها تنتهج 
تدريس البكالوريا الدولية التي 
تطبق اآلن في بعض المدارس 

األهلية

  على العبد اهلل :ابنتي أثمر 
تحصيلها العلمي، وتعرفت 
على ثقافات أخري ولهجات 

عربية عديدة.

  الدخيني )المتحدث 
الرسمي باسم وزارة التربية 

والتعليم(: آلية قبول الطالب 
السعوديين في المدارس 

األجنبية تتم وفقًا لضوابط 
محددة 

طويلة خارج البالد, كما ميكن االإفادة من جتربة هذه 

املدار�س يف تطبيقها لالعتماد الرتبوي اأو ا�ستخدامها 

الإ�سرتاتيجيات واأ�ساليب حديثة يف التعليم, مما تخلق 

اأخرى  جهة  من  اخل��ربات  نقل  اأو  جهة  من  املناف�سة 

الأمناط التعليم االأخرى يف اململكة.

ترى  حيث  خمالف  راأي  لها  ك��ان  يزيد  اأم  املعلمة 

وانت�سار  التو�سع  يف  م�سراعيه  على  الباب  »فتح  اأن: 

املدار�س العاملية يوؤثر ب�سكل وا�سح على هوية الطالب 

والطالبة الدينية والوطنية والفكرية والثقافية«.

وتعتقد املعلمة اأم يزيد اأن تدري�س االأطفال ويف هذه 

ال�سن املبكرة ثقافة اأخرى, �سيرتتب عليها تاأثري بالغ 

وكيف  الكرتونية,  بامل�سل�سالت  م�ست�سهدة  الو�سوح, 

اأن تخلق تفكري وروؤية مغايرة ملا يوجد يف  ا�ستطاعت 

�سلبا  ينعك�س  اأن ذلك �سوف  البيت واملدر�سة, موؤكدة 

على الطفل.

وقالت: » اإن االأ�سرة ال�سعودية �سوف جتني �سريبة 

هذه االأفكار اجلديدة التي تتولد بفعل االنفتاح ال�سريع 

يتاأثرون  �سوف  حيث  ال�سغار,  الطالب  ثقافات  على 

بكل ما ي�ساهدون وميار�سون, والدليل  طالبة اأدخلوها 

قليلة  فيها  العرب  ن�سبة  كانت  عاملية,  مدار�س  اأهلها 

االإجنليزية  تتعلم  فلم  اأك��رث؛  فيها  الهندية  واجلالية 

بطالقة  اجلالية  هذه  بلغة  تعلمتها  بل,  املنهج,  بلغة 

لدرا�ستها مع اأقرانها من هذه اجلن�سية«.

ويف اجلانب االأخر ترى �ساحلة املو�سى, اأم لطالبة 

نافذة  العاملية  »املدار�س  اأن:  العاملية  املدار�س  باإحدى 

توا�سل على العامل وباب جديد للم�ستقبل, خ�سو�سًا 

امل��دار���س  يف  ال��ع��ام  التعليم  مناهج  �سعف  ظ��ل  يف 

احلكومية«.

   واأكدت �ساحلة اأنها اأدخلت ابنتها اإحدى املدار�س 

لي�س  ولكن  االإجنليزية,  اللغة  تعلم  يف  رغبة  العاملية؛ 

بحثت  فقد  الدين,  وم��واد  العربية  اللغة  ح�ساب  على 

معتمدة  مدار�س  ووج��دت  امل��دار���س,  من  العديد  عن 

ومتوافقة مع مناهج وزارة الرتبية والتعليم, م�سيفة اإ 

التي اختارتها الإبنتها تعتمد يف تدري�سها  اأن املدر�سة 

على املنهج االأمريكي, وُيدر�سون للطالب ح�سة باللغة 

العربية وح�سة قراآن كل يوم.

وهناك مدار�س دولية ت�سطلع حاليا لتدري�س مناهج 

بريطانية واأمريكية واأ�سرتالية واأخرى تخدم اجلاليات 

الفلبينية والهندية والباك�ستانية.

يف  يعمل  وه��و  ع���واد  �سليم  حممد  املعلم  وي���رى    

هذا  اأن  �سنوات  ثالث  منذ  العاملية  االأهلية  املدار�س 

يخلو  وال  كبرية  اإيجابيات  يحمل  التعليم  من  النوع 

على  تطغى  االإيجابيات  اأن  م�ستدركا  ال�سلبيات,  من 

ف��اإن  الطريق  ه��ذا  اخ��ت��ار  اإذا  فالطالب  ال�سلبيات, 

لغة  على  لتاأ�سي�سه  يحتاج  فهو  �سعب..  عنه  الرجوع 

جديدة ليتمكن من موا�سلة تعليمه, فال ميكن اإخراجه 

وت�سجليه مبدار�س حملية الختالف املناهج, واختالف 

طريقة التعليم.. م�سريا اإىل اأن خط الرجعة للدرا�سة 

يهدر  تاأ�سي�س من جديد مما  اإىل  اأخ��رى حتتاج  بلغة 

وقت الطفل من دون فائدة.

اأن للمدار�س العاملية خ�سو�سية يف تطبيق      كما 

ب��اأن  الكتب  تلك  تكييف  يتم  ذل��ك  وم��ع  مناهجها, 

العادات  مع  اأو  االإ�سالمية  التعاليم  مع  تتعار�س  ال 

والتقاليد. بل, وهناك �سالحية يف اإيقاف اأي مو�سوع 

يف اأي كتاب يكون به اأية خمالفة لذلك, م�سيدًا بتعاون 

للغاية,  واأنه متنوع وجيد  الوزارة مع املدار�س العاملية 

تقوم  التي  والتعليم,  الرتبية  ب����اإدارات  ممثلة  فهي 

مب�ساعدة املدار�س على التعاقد مع املعلمني من خالل 

للمدر�سة,  الفعلية  احلاجة  ح�سب  على  تاأييد  خطاب 

واللغة  اال�سالمية  الرتبية  بكتب  بتزويدها  وت��ق��وم 

العربية وتوثيق املعامالت والعديد من االأمور االأخرى, 

مما ُيعد دعًما جيًدا للمدار�س وهذا ما نحتاجه ب�سكل 

م�ستمر.

ويرى عبد العزيز املهيدب, الذي يعمل يف �سركة, 

اأمر يف غاية االأهمية  اأن مثل هذا النمط من التعليم 

الأوالدنا, فاملدار�س العاملية تتميز عن مدار�س التعليم 

بكثافة,  االإجنليزية  اللغة  تدري�س  بانتهاجها  العام 

وكذلك املواد العلمية, وب�سكل اأكرب واأف�سل, لذا يكون 

خريج مدار�س االإنرتنا�سونال, متقًنا للغة؛ ولو كان هذا 

به  �سمحت  ملا  الع�سر  طبيعة  مع  يتنا�سب  ال  التعليم 

وزارة الرتبية والتعليم«.

املدار�ض العاملية وع�شوائية الر�شوم

ويف املقابل اأو�سح ويل االأمر فوؤاد العريج اأن املدار�س 

تعي�س حالة من الفو�سى وعدم ال�سبط خ�سو�سا فيما 

يتعلق بالر�سوم.

وقال: »هناك مدار�س ترفع ر�سومها ال�سنوية بدون 

اأي �سبب, فت�سل ل� خم�سة اآالف ريال مع اأن املحتوى مل 

يتغري, كما اأن مو�سم الدرا�سة يبداأ بع�س االأحيان دون 

املدار�س مع  تتعاقد هذه  الأن  يوؤدي  وجود معلمني, ما 

مدر�سني غري موؤهلني«.

وعلى الرغم من ذلك يرى العريج اأن نظام التعليم 

يف هذه املدار�س اأف�سل بكثري من املدار�س احلكومية 

اأو االأهلية, م�سريا اإىل اأن لديه اأربعة اأبناء يدر�سون يف 

هذا النوع من املدار�س.

على  التقييم  نظام  تطبيق  باأهمية  العريج  وطالب 

واإعطائها  احل��ج,  وحمالت  بالفنادق  اأ�سوة  املدار�س 

مميزات وفئات وفقا للنتائج التي حتققها عرب معايري 

تقييمية تقوم بها وزارة الرتبية والتعليم.

وهو نف�س الراأي عند ويل االأمر حمود اآل علي: »اإن 

التفكري بنقل اأبنائي اإىل مدار�س دولية بداأت منذ اأن 

قمت باختبار اإبني يف مادة االإمالء, وكانت ال�سدمة, 

اأنه ال يعرف الكتابة وال يفرق بني احلروف الهجائية, 

بينما االآن اأ�سبح يتقن لغتني بدال من لغة واحدة, كما 

الطالب  على  ُتي�سر  فهي  مميزات  املدار�س  لتلك  اأن 

الدرا�سة يف اخلارج يف معاهد وكليات ُمعرتف بها يف 

اأمريكا وبريطانيا, حيث تعرتف هذه املعاهد  كل من 

جزء  وتعتربها  الدولية,  امل��دار���س  مبنهج  والكليات 

منها, وال يتطلب اإعادة الدرا�سة, وبداًل من ذلك يتم 

معادلة ال�سهادة, وي�ستكمل الطالب الدرا�سة من دون 

اللغة,  لدرا�سة  التاأ�سي�س من جديد  الوقت يف  ت�سييع 

ولكن ال مينع االأمر من �سرورة مراقبة هذه املدار�س 

واإخ�ساعها للقواعد املن�سو�س عليها للتعليم االأجنبي 

واحلر�س على الدرو�س الدينية والعربية الأنها �ست�سر 

من الطالب وم�ستقبله«.

املدار�ض الدولية .. قتل اأم اإثراء

وال يعد عبد اهلل احلربي التعليم يف املدار�س العاملية 

ترفيها, بل, يراه �سرورة اقت�ستها احلاجة املا�سة؛ فهو 

كان يعمل يف اإحدى امللحقية الثقافية باخلارج, وبعد 

وقد  ال�سعودية,  اإىل  واأ�سرته  عاد  عمله  فرتة  انتهاء 
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العالم وباب جديد للمستقبل

  عواد: المدارس األهلية 
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كبيرة وال تخلو من السلبيات. 

در�سوه يف  ما  اأبناوؤه  ُيكمل  اأن  اإىل  الظروف  ا�سطرته 

املدار�س الربيطانية هناك.

بالريا�س  العاملية  امل��دار���س  مع  جتربته  اأن  واأك��د 

جديدة, اأماًل اأن تكون موازية ملا تلقاه اأبناوؤه من جودة 

تعليمية يف اخلارج.

اأنها  العاملية؛  املدار�س  على  االإقبال  �سبب  اأن  وبني 

يف  االآن  تطبق  التي  الدولية  البكالوريا  تدري�س  تنتهج 

بع�س املدار�س االأهلية, وميكن ملن يجتاز اختبار القبول 

اأن يلتحق بها مبا�سرة, اأما بالن�سبة للطالب اأبناء من 

يف  يدر�سون  من  اأو  الدبلوما�سي  ال�سلك  يف  يعملون 

اخلارج, يتم قبولهم يف املدار�س واجلامعات االأجنبية 

بعد توثيق �سهاداتهم يف �سفارات اململكة يف اخلارج, 

وهذه من �سمن ايجابيات املدار�س العاملية.

االأهلية  املدار�س  مع  فتجربته  اهلل   العبد  على  اأما 

امللحقية  يف  يعمل  كان  حيث  جديدة,  لي�ست  الدولية 

الثقافية بربيطانيا والتحقت ابنته يف اإحدى املدار�س 

العاملية منذ �سنتني , وقد اأثمر حت�سيلها العلمي بقوة 

التاأ�سي�س يف املرحلة التاأ�سي�سية ب�سبب وجود معلمات 

التعليمية  امل��دار���س  تلك  �سيا�سة  وب�سبب  متمكنات, 

اإ�سافة  واالأجنبية,  العربية  اللغتني  تعليم  يف  املمتازة 

ما  اجلن�سيات,  خمتلف  م��ن  طالبها  اأن  ذل��ك  اإىل 

اأخ��رى  ثقافات  مع  ق��رب  عن  التعرف  على  �ساعدها 

تنتهج  املدار�س  هذه  اأن  كما  عديدة,  عربية  ولهجات 

عن  اأم��ا  الرتفيهي,  االأ�سلوب  التعليمية  طريقتها  يف 

�سلبياتها, فتقت�سر يف عدم احلر�س على تعليم املواد 

الدينية, وطول مدة الدرا�سة يف اليوم, وارتفاع اأ�سعار 

الر�سوم �سنويًا, ولعلها �سلبيات ال تكاد  الكتب وزيادة 

ُتذكر  يف ظل كثري من االإيجابيات التي تعود على اأبناء 

املجتمع – ح�سب راأيه - , وطالب بالتو�سع يف افتتاح 

هذا النوع من املدار�س, والتي تعد يف الوقت الراهن 

امللتحقني  ال�سعوديني  الطالب  عدد  لقلة  نظرًا  قليلة 

بها؛ وب�سبب ال�سروط امل�سددة على القبول بها, فتلك 

املدار�س حُتدث نقلة نوعية بالفكر وحت�سيل التعليم, 

باجلامعات؛  الطلبة  يلتحق  عندما  ذلك  اأثر  ويتجلى 

الأنهم �سيتلقون تعليمًا خمتلفًا متامًا عن ما �سيتلقونه 

على  تركز  ال  التي  العام  التعليم  مدار�س  خ��الل  من 

اللغات واملواد التعليمية ب�سكل مكثف, وقد ي�سهم التنوع 

يف افتتاح املدار�س وخ�سو�سًا العاملية باالأثر االإيجابي 

يف التعليم وبناء املرحلة القادمة من اجليل القادم«.

قال  واالأجنبية,  العاملية  امل��دار���س  نوعيات  وع��ن 

التي  العاملية  املدار�س  من  نوعان  »هناك  العبداهلل: 

تطبق مناهج خمتلفة مثل املنهج الربيطاين واالأمريكي 

�سرتايل, فاملدار�س االأجنبية التي تدر�س جالياتها 
ُ
واالأ

ال  والباك�ستانية   والهندية  الفلبينية  كاملدار�س  فقط, 

معينه  اأ�سباب  وله  با�ستثناء,  اإاّل  جاليتها  غري  تقبل 

كاأن تكون االأم من نف�س اجلالية اأو لهم اأ�سباب اأخرى 

التعليم  الرتبية  ادارة  موافقة  بد من  ال  ولكن  معينة, 

على قبوله«.    

التعليم  على  التعليم  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ت��اأث��ري  وع��ن 

حمدود  العام  االأث��ر  اأن  خربتي  حد  »على  قال:  العام 

ال  وقد  االأهلية,  واملدار�س  العام  التعليم  على مدار�س 

يذكر ب�سبب قلة عدد املدار�س العاملية قيا�سًا باملدار�س 

الذي  الطالب  اأن  جند  ولكن  االأهلية,  اأو  احلكومية 

يدر�س يف مدار�س عاملية يتوجب عليه بذل املزيد من 

اجلهد ب�سبب اأن اللغة التي يدر�سها لي�ست لغته االأم«.

القرارات حتقق املعادلة

نخل�س من هذا اإىل اأن  اأولياء االأمور يجمعون على 

عدة اأمور جتعلهم يتخذون من املدار�س العاملية م�سارًا 

تعليميا الأبنائهم, وهي امل�ستوى الرتبوي املتميز واملزايا 

االإدارية للمدار�س االأجنبية, والتاأهيل العلمي والرتبوي 

املدار�س,  ه��ذه  يف  التعليمية  الهيئة  الأع�ساء  املُمّيز 

املدار�س  لهذه  االجتماعي  الو�سط  متّيز  عن  ف�سال 

بالرقي االجتماعي وهو و�سط يوؤدي اإىل اأجواء تربوية 

ومنوهم  االأطفال  �سخ�سية  تكوين  يف  ت�سهم  مميزة 

االجتماعي. 

الر�سمي  املتحدث  ك�سف  القيادي,  ال�سعيد  علي 

با�سم وزارة الرتبية والتعليم حممد الدخيني اأن عدد 

املدار�س يف اململكة التي ُتقدم مثل هذا التعليم, يبلغ 

)501( مدر�سة اأجنبية منها )91( مدر�سة للجاليات, 

تنت�سر يف مناطق اململكة وحمافظاتها.

الطالب  اآلية قبول  اأن  للمجلة  الدخيني  واأك���د 

باجلاليات  اخلا�سة  االأجنبية  املدار�س  ال�سعوديني يف 

املقيمة يف اململكة ثكل الهندية والفلبينية لي�ست مطلقة 

الطالب  نوعية  يف  حم���ددة  ل�سوابط  وف��ق��ًا  تتم  ب��ل 

فاإن  املقابل  , ويف  املدار�س  بهذه  لاللتحاق  وحاجتهم 

بتقدمي  املتميزة  االأهلية  للمدار�س  �سمحت  ال���وزارة 

برامج تعليمية دولية لتلبية رغبة اأولياء اأمور الطالب 

الذي يرغبون اإحلاق اأبنائهم بهذه املدار�س.

وبني الدخيني اأن املدار�س االأجنبية باململكة تنق�سم 

اأبناء اجلالية, مثل  اإىل ق�سمني مدار�س جاليات بلغة 

باململكة حوايل عدد  ويوجد  الربيطانية.  اأو  الفلبينية 

75 مدر�سة عاملية للجاليات باململكة, ومدار�س ميتلكها 

وله جهة  اختياره,  يتم  وتدر�س منهج دويل  �سعوديون 

عاملية  مدر�سة   225 ح��وايل  باململكة  ويوجد  اعتماد, 

ميتلكها �سعوديون.

ن�سبة  »اأن  متحدثها:  ل�سان  على  ال���وزارة  واأف���ادت 

الطالب ال�سعوديني امللتحقني بهذه املدار�س 8.23 % 

من جممل الطالب يف املدار�س العاملية, ويبلغ اإجمايل 

معلمًا   21841 ح��وايل  امل��دار���س  بهذه  املعلمني  ع��دد 

ومعلمة تبلغ ن�سبة ال�سعوديني منهم حوايل %12«.         

ورغم اأن املرحلة املتعارف عليها يف املدار�س االأهلية 

هي الرو�سة, والتي تاأخذ متهيدي )1( ومتهيدي )2(, 

وهي التي تبداأ من �سن 3 �سنوات اإىل 6 �سنوات, وهي 

العاملية  املدار�س  اإن  اإال  العاملية,  املدار�س  يف  نف�سها 

وهي مرحلة  الرو�سة,  ت�سبق  اأخ��رى  بها مرحلة  ظهر 

احل�سانة, والتي تبداأ من �سن 3 �سهور اإىل 3 �سنوات.

وتعد مدينة الريا�س املدينة االأكرب يف تركز املدار�س 

االأجنبية من حيث عدد الطالب, اأما حمافظة  جدة 

تليها  امل��دار���س,  ع��دد  حيث  من  االأك��رب  املدينة  فتعد 

االأعلى  املدينة  اخلرب  مدينة  وتعد  ال�سرقية,  املنطقة 

تاأتي يف املرتبة  ال�سرقية, وهي  من �سمن مدن املدن 

الثالثة على م�ستوى مدن اململكة ككل فيما تتوزع بقية 

االأخ��رى,  اململكة  مدن  بني  ما  قليلة  باأعداد  املدار�س 

الطائف  ث��م  وع�سري,  املكرمة  مبكة  ن�سبيا  اأع��اله��ا 

واملدينة املنورة وينبع

اأن ي�سل حجم راأ���س املال امل�ستثمر     ومن املقدر 

ريال,  مليون   75 بنحو  الواحدة  االأجنبية  املدر�سة  يف 

يف  اال�ستثمارات  حجم  ف��اإن  اإح�ساءات  اآخ��ر  وح�سب 

 24.1 حوايل  يناهز  باململكة,  االأجنبي  التعليم  �سوق 

ال�سنوات  خالل  للزيادة  قابل  رقم  وهو  ري��ال,  مليار 

القليلة املقبلة, نظرا لالإقبال الكبري على اإن�ساء مدار�س 

اأن  املتوقع  ومن  الرئي�سية..  اململكة  مبدن  اجلاليات 

يتجاوز حجم اال�ستثمار يف املدار�س العاملية قريبا نحو 

ال�سعوديني  من  فئات  لظهور  نظرا  ريال  مليار   50 ال� 

اإقبالهم  معدالت  اإن  حيث  االأجنبي,  التعليم  تف�سل 

عليه تتزايد من عام الآخر, وخا�سة مع ظهور قناعات 

باأن هذه املدار�س تهيئ وت�سهل التحاق ال�سعوديني يف 

امل�ستقبل بالبعثات اأو اجلامعات االأجنبية يف اخلارج . 
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يف �سوء التوجهات اإىل تعزيز امل�ساركة بالراأي, �سهدت 

ال�سنوات  يف  ملحوظًا  اهتمامًا  الطالبية  املجال�س 

االأخرية, حيث تكت�سي املجال�س الطالبية اأهمية خا�سة 

قواعد  اإر�ساء  يف  حيوي  دور  من  متثله  ما  خالل  من 

واع  جيل  لبناء  دوره���ا,  وتعزيز  الطالبية  املجال�س 

قادر على امل�ساركة يف �سنع القرار. وبح�سب الباحثني 

يتفاعل  ب��داأ  الطالبي  املجل�س  دور  ف��اإن  واملخت�سني 

داخل املدار�س ب�سكل الفت وكبري. 

     وتعد املجال�س الطالبية قناة حوارية بني الطالب 

مطالبهم  تو�سيل  م��ن  ليتمكنوا  امل��در���س��ة,  واإدارة 

وم�ساكلهم يف �سكل �سل�س ومنظم الإدارة املدر�سة. بل, 

الطالب  وتعويد  املدر�سية,  ال��ق��رارات  يف  واإ�سراكهم 

روح  وتاأ�سيل  الهادف.  العلمي  واحل��وار  النقا�س  على 

امل�ساركة الفاعلة يف املدر�سة.  

     املجل�س الطالبي بثانوية معاذ بن جبل يف حمافظة 

طرح  للطالب  يتيح  ال�سرقية,  باملنطقة  الباطن  حفر 

االأفكار اجلديدة والبناءة , وذلك لتعويد الطالب على 

اإبداء راأيه جتاه ق�سايا املدر�سة. 

الطالب  اآراء جمموعة من  جملة )ال�سورى( ر�سدت 

واملعلمني وامل�سرفني الرتبويني حول املجال�س الطالبية 

وتداعياتها على الن�سء.. واأبرز ثمراتها واأهمية تفعيل 

املجل�ض الطالبي بثانوية معاذ بن جبل جتربة تنموية واأداء متميز

يف  ودوره  املجل�س,  واإجن����ازات  املجتمع,  يف  دوره���ا 

وتعزيز  واكت�ساف هواياتهم,  الطالب,  تنمية مواهب 

قدراتهم, وتطلعاتهم القادمة. 

تنمية الذات لدى الطالب وقبول االآخر

م��ن جهة اأخ���رى اأك���د امل�����س��رف ال��رتب��وي االأ���س��ت��اذ/ 

املجل�س  اأهمية  اأن  ال��دي��ح��اين  ح�سني  ال��ه��ادي  عبد 

لتلبي  املدر�سية  االأن�سطة  تنويع  يف  ت��ربز  الطالبي 

واإب���راز  ميولهم,  حتديد  ث��م  التالميذ,  احتياجات 

املن�سودة,  االأه���داف  لتحقيق  وتوجيهها,  قدراتهم 

مبينا اأن اأحد اأهداف املجل�س الطالبي نقل جزء من 

الطالب  ت�ستهدف  التي  والفنية  االإداري���ة  امل�سوؤولية 

داخل املدر�سة, اإىل الطالب اأنف�سهم؛ ليتبنوا حتديد 

ي�سم  جمل�س  خ��الل  من  م�سكالتهم  وح��ل  رغباتهم, 

جمموعة خمتارة من طالب ف�سول املدر�سة, لتمثيلهم 

ا�ست�سارته فيما له عالقة بالطالب  من خالله, ويتم 

يف  وطموحات  ومقرتحات,  وملحوظات,  رغبات  من 

اإطار اجلو املدر�سي, ومناق�ستها معهم للخروج بروؤى 

وتو�سيات تت�سمن احللول املنا�سبة.. 

      واأ�ساف: »اأن املجل�س يهدف اإىل تنمية الذات لدى 

وقبول  لديه  احل��وار  مهارة  تعزيز  خالل  من  الطالب 

املدر�سية,  الربامج  اإعداد  واإ�سراكه يف  االآخر,  الراأي 

واأخذ راأيه, وا�ست�سارته يف حل امل�سكالت التي تواجهه«. 

      وتابع: » اإن هناك اأهدافًا خا�سة تت�سمن التاأكيد 

على اأهمية احلوار, والتفاهم بو�سفه منهجا للتعامل 

الطالب,  ل��دى  القيادية  امل��ه��ارات  وتنمية  ال��راق��ي. 

وبناء �سخ�سيتهم املتوازنة. ومنح الطالب الثقة التي 

يحتاجها يف هذه املرحلة, وكذلك  تنمية حب املدر�سة 

الذات  اح��رتام  �سعور  تنامي  خالل  من  الطالب  لدى 

خالل  من  الطالب  بني  التناف�س  روح  واإذك���اء  لديه, 

امل�سكالت  والتقليل من  املجل�س.  امل�ساركة يف ع�سوية 

املجال  بفتح  املدر�سة,  داخ��ل  والتعليمية  ال�سلوكية, 

للطالب للبوح مبا يف نف�سه من خالل زمالئه اأع�ساء 

داخ��ل  االن�����س��ب��اط  حتقيق  يف  ي�سهم  مم��ا  املجل�س, 

املدر�سة«.

مهام وم�شوؤوليات املنظمني وامل�شرفني

املدر�سة  »اأن  الظفريي:  عبيد  م�سعان  املعلم  واأو�سح 

الطالب  وحتفيز  االنتخابات,  ثقافة  ن�سر  اإىل  ت�سعى 

على النقد الهادف, وكذلك تنمية االنتماء للمدر�سة, 

وطنهم  �سيخدمون  الذين  امل�ستقبل,  قياديي  واإع��داد 

بكل جد واجتهاد. واأن من اأ�سا�سيات املجل�س الطالبي 

وهدفنا  املدر�سة,  اإدارة  اإىل  الطالب  �سوت  تو�سيل 

االأ�سا�سي التعاون مع الكل, والعمل على اإقامة فعاليات 
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على  الطالب  ت�ساعد  واجتماعية,  ثقافية,  واأن�سطة 

نكون  وبهذا  وتوجيههم,  واإر�سادهم  مهاراتهم  تطوير 

قد وفرنا للطالب اأجواء درا�سية, واجتماعية منا�سبة 

وفعالة«. 

املنفذين  وم�سوؤوليات  مهمات  اإىل  ت��ط��رق  كما       

التنفيذ  اآلية  »ت�سمل  التنفيذ وقال:  واآليات  وامل�سرفني 

عملية  تتعدى  اأال  يجب  اأب��رزه��ا,  ال�سوابط  من  ع��دد 

اإجراء االختيار, واإعالن النتائج املوعد املحدد. وكذلك 

اأن تكون مدة ع�سوية املجل�س الطالبي عامًا درا�سيًا, 

ويجوز جتديد الع�سوية لفرتة اأخرى بعد موافقة الهيئة 

واحدة  جل�سة  املجل�س  انعقاد  اإىل  اإ�سافة  االإ�سرافية. 

العام  بداية  يف  االفتتاحية  اجلل�سة  خالف  �سهر,  كل 

معلميها.  اأو  املدر�سة,  اإدارة  وجود  وب��دون  الدرا�سي, 

واأن يتم رفع املو�سوعات املراد عر�سها على املجل�س, 

واملقدمة من الطالب من خالل الع�سو املر�سح فقط. 

ُيطرح  مو�سوع  اأي  يف  التو�سية  ات��خ��اذ  اإىل  اإ�سافة 

للنقا�س من خالل الت�سويت باالأغلبية, وعند ت�ساوي 

االأ�سوات يغلب الفريق الذي فيه الرئي�س«.

التنفيذ,  اآل��ي��ات  عن  م�سعان  املعلم  حت��دث  كما        

حيث يقوم مدير املدر�سة بت�سكيل هيئة اإ�سرافية على 

مبهمات  ت�سطلع  املدر�سة,  وكيل  برئا�سة  املجل�س, 

وتقومي  م�سريته,  ور�سد  عنه,  واالإع���الن  التخطيط 

ورائ��دا  رئي�سًا,  املدر�سة  وكيل  م��ن  وتتكون  جتربته 

من  وكلهم  االإ�سالمية,  للتوعية  واآخ���ر   للموهوبني, 

االأع�ساء.

م�شاكل الطالب االأ�شرية حتت جمهر املجل�ض 

الطالبي

بدوره اأبان الطالب حممد عويد املرزوق: »اأن اأع�ساء 

للم�ساهمة  االأفكار  املجل�س الطالبي قدموا كثريا من 

تغيري  �سمنها  وم��ن  الال�سفية,  االأن�سطة  تفعيل  يف 

مفيدة  وجبات  وتقدمي  املدر�سي,  املق�سف  وجبات 

حتتوي على عنا�سر مهمة ل�سحة الطالب, واالهتمام 

باملظهر الداخلي واخلارجي للمدر�سة. وكذلك درا�سة 

ومناق�سة امل�سكالت الطالبية داخل املدر�سة وخارجها, 

وامل�ساهمة يف حلها؛ حيث ي�ستكي العديد من زمالئنا 

الطالب من امل�ساكل والعنف االأ�سري, ويتحفظون على 

البوح بها. وال يجدون من ي�ساعدهم يف حل م�ساكلهم, 

الأع�ساء  الرفع  مت  كما  ال�سليم,  التوجيه  وتوجيههم 

املجل�س ب�سرورة درا�سة الظواهر ال�سلبية التي تنت�سر 

اأو  التدخني  �سواء  املدر�سة  م�ستوى  على  الطالب  بني 

الكتابة على اجلدران وطالبنا بعقد حما�سرات توعية, 

اأعرفهم عن  اأقلع عدد من الزمالء ممن  وفعال فقد 

اأكرث  واأ�سبحوا  الطالب  �سلوكيات  وتبدلت  التدخني 

معرفة مبا يدور حولهم«. 

ن�شعى ال�شتحداث جائزة التميز

الرحمن  عبد  بن  ماجد  الطالب  حتدث  البداية  يف   ��

العنزي وهو اأحد اأع�ساء املجل�س الطالبي يف املدر�سة 

عن مميزات اأع�ساء املجل�س, فقال: »اأع�ساء املجل�س 

الطالبي يحظون باإحرتام اجلميع, ولهم مكانتهم بني 

العام  هذا  ال�سخ�سية  جتربتي  خالل  ومن  الطالب, 

للح�سول  جيدة  املحفزات  فاإن  الطالبي,  املجل�س  يف 

على ع�سوية املجل�س, فقد مت اإ�سدار بطاقات ع�سوية 

لنا, ومنح �سهادات تقدير من اإدارة املدر�سة يف حفل 

امل�ساركة  وكذلك  املجل�س.  اأعمال  انتهاء  عند  ختامي 

يف الرحالت املدر�سية والربامج املختلفة, ودعمنا بكل 

و�سيلة ممكنة داخل املدر�سة وخارجها ل�سقل املواهب 

وتنمية روح القيادة لدينا«. 

     وحول اأبرز امل�ستجدات والربامج التي يعتزم املجل�س 

الطالبي بثانوية معاذ بن جبل القيام بها خالل العام 

الدرا�سي احلايل قال الع�سو : »ن�سعى باإذن اهلل العتماد 

جائزة التميز, نزوال عند رغبة كثرٌي من طالب املدر�سة 

يف اإقامة م�سابقة للمتميزين, وُت�سلم فيها اجلوائز عند 

نهاية العام الدرا�سي, بحيث تتفرع اجلائزة اإىل اأف�سل 

ر�سام, اأف�سل ريا�سي, اأف�سل �ساعر.. وهكذا؛ لت�سمل 

م�سكورين  الطالب  وب��ادر  واملواهب,  الهوايات  اأغلب 

الرفع  يتم  و�سوف  اجلائزة,  هذه  لدعم  امل�ساهمة  يف 

والدرا�سة  لها,  العام  الت�سور  اكتمال  بعد  قريبا  بها 

على  االأع�ساء  �سوت  وقد  لكافة جوانبها,  املو�سوعية 

الفكرة, و�سوف ن�سعى لتحقيقها باإذن اهلل«. 

     وحول ا�ستجابة اإدارة املدر�سة ملتطلبات وتو�سيات 

دائما  املدر�سة  »اإدارة  العنزي:  قال  الطالبي  املجل�س 

واحتياجاته,  املجل�س  متطلبات  لتحقيق  ت�سعى  م��ا 

وتبني االأفكار والربامج التي نرفعها اإىل االإدارة, لذا 

نلم�س التعاون الكبري من امل�سرفني الرتبويني يف هذا 

اجلانب«. 

    وحول اهتمام اأولياء االأمور بان�سمام اأبنائهم اإىل 

برت�سيحي  �سعيد جدا  »والدي  قال:  الطالبي  املجل�س 

وعلى  بل,  الف�سل,  طالب  قبل  من  املجل�س  لع�سوية 

وبرامج  امل�ستجدات  عن  ي�ساألني  ما  دائما  العك�س 

املدر�سة, واأحيانا يقدم يل اأفكارًا جيدة وهادفة ومنها 

لطالب  مدر�سية  ل��زي��ارات  مقرتح  املثال  �سبيل  على 

الثانوية يف مدار�س حفر الباطن للتعارف وال�سداقة 

وتبادل جتارب بع�سنا البع�س واال�ستفادة منها«.  

للمجل�ض  املر�شحني  عــدد  بــزيــادة  املطالبة 

الطالبي

تتو�سع  اأن  طموحه   « ال�سراري:  نهار  ملفي  الطالب    

متمنيًا  امل��در���س��ة,  يف  الطالبي  املجل�س  �سالحيات 

اأعذب  اإقامة م�سابقة يف االإذاعة ال�سباحية ت�سمى » 

االأ�سوات » وذلك؛ الكت�ساف مواهب االإلقاء, والوقوف 

خلف ال� » مايك ». واأنا حقيقة اأ�ستمتع بهذا ال�سيء فقد 

حب 
ُ
كنت واأنا يف ال�سف ال�ساد�س االبتدائي قد بداأت اأ

االإذاعة املدر�سية, واأطمح الأن اأكون مذيعا يف امل�ستقبل 

اإن �ساء اهلل.

   مشعان الظفيري 
)معلم( :  نسعى إلى نشر 

ثقافة االنتخابات، وتحفيز 
الطالب على النقد الهادف، 

وتنمية االنتماء للمدرسة، 
وإعداد قياديي المستقبل

  ماجد العنزي )طالب(: 
نسعى بإذن اهلل العتماد 

جائزة التميز وُتسلم فيها 
الجوائز عند نهاية العام 

الدراسي

  ملفي الشراري)طالب(: 
المجلس الطالبي ال يلبي 

كل متطلباتنا، ونتمنى 
إقامة مسابقة في اإلذاعة 

الصباحية تسمى » أعذب 
األصوات «
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املجل�س ومت  اأع�ساء  مع  االأم��ر  ناق�س هذا  باأنه  واأف��اد 

واحتمالية  امل�سابقة,  مو�سوع  درا���س��ة  على  االت��ف��اق 

بها,  امل�ساركني  كرثة  يف  تقع  امل�سكلة  ولكن  تنظيمها؛ 

الختيار  الف�سول  بني  دوري  تنظيم  عليهم  فاقرتحنا 

اأف�سل مذيع, وننتظر منهم االإفادة«. 

     وحول مدى ا�ستفادة طالب املدر�سة من املجل�س 

ُنظم  املجل�س حيث  ا�ستفدنا من  »نعم  ال�سراري:  قال 

على  التعرف  ومت  �سعرية,  م�سابقة  املا�سي  العام  يف 

املوهوبني يف ال�سعر, وكانوا غري معروفني لنا من قبل, 

الق�سائد  وكانت  امل�سابقة,  تلك  يف  احلما�س  وازداد 

وطنية حتث على طاعة اهلل ور�سوله, مما كان له االأثر 

املدر�سة  نظمت  فقد  كذلك  الطالب.  على  االإيجابي 

حملة ا�ستمرت ل�سهر كامل عنوانها »مدر�ستي عنوان 

اليومي  بالتنظيف  خاللها  ال��ط��الب  ق��ام  نظافتي« 

للمدر�سة وتزيينها بورود, وبالونات الزينة, مع �سيانة 

تربوية  حما�سرات  واإقامة  املدر�سة,  ملرافق  خفيفة 

باأهمية نظافة املدر�سة؛ حيث اأنها تنعك�س على نظافة 

ال�سحية,  الندوات  اإقامة  اإىل  اإ�سافة  نف�سه؛  الطالب 

واإقامة الدورات التدريبية يف علوم الع�سر كاحلا�سب 

االآيل, وكذلك اإقامة اأن�سطة متنوعة هادفة«.

     وك�سف الطالب ملفي عن رغبته يف الرت�سيح لع�سوية 

املجل�س الطالبي, وزيادة عدد اأع�ساء املجل�س بحيث 

وق��ال:  ال��واح��د  الطالب  ب��دل  طالبان  �سف  كل  ميثل 

»كثري من زمالئي يف الف�سل يرغبون برت�سيح اأنف�سهم 

للمجل�س, فما املانع باأن يختاروا اأكرث من واحد ميثل 

لتقدمي  والعزمية؛  الهمة  نفو�سنا  يف  وجند  الف�سل. 

برامج مفيدة للطالب, واقرتاح اأن�سطة داخل وخارج 

ملرافق  وال��رح��الت  اجلماعية  ك��ال��زي��ارات  املدر�سة, 

املدينة,  خ��ارج  برحالت  القيام  اأو  املنطقة,  ومعامل 

كالرحالت البحرية مثال, اأو الربية, اأو رحالت عمرة 

تنظمها اإدارة املدر�سة بالتعاون مع اأولياء االأمور«.  

   حامد السماعيل)طالب(: 
من إنجازات المجلس 

الطالبي التعارف بين الطالب 
في الحي الواحد وتنظيم 

فعاليات لهم بدعم أولياء 
األمور

  عبد الهادي 
الديحاني)مشرف تربوي(: 

المجلس يهدف إلى تعزيز 
مهارة الحوار لدى الطالب 

وقبول الرأي اآلخر 

  محمد المرزوق)طالب(: 
ضرورة دراسة الظواهر 
السلبية التي تنتشر بين 

الطالب على مستوى 
المدرسة، وعقد محاضرات 

توعية

مدر�شتنا تغريت بعد املجل�ض الطالبي

اأن طالء  ال�سماعيل.. فريى  بخيت  الطالب حامد  اأما 

على  جميال  رونقا  اأ�سفى  ودهانها  املدر�سة  مرافق 

املدر�سة بعد اأن امتالأت جدرانها بكتابة العبارات الغري 

الئقة, واالألفاظ البذيئة, واأ�ساف: »احلمد هلل فقد مت 

ا�ستبدالها بلوحات اإر�سادية للطالب فظهرت املدر�سة 

بثوبها اجلديد وكاأنها العرو�س, بعد اأن كنا قد �سئمنا 

روؤيتها وقد اأ�سابنا االإحباط ال�سديد, وهذا كله بف�سل 

اهلل, ثم بتو�سيات اأع�ساء املجل�س الطالبي, وجهودهم 

اإدارة  ا�ستجابة  �سرعة  اإىل  اإ�سافة  ذل��ك,  يف  احلثيثة 

تطوعية  ف��رق  ت�سكيل  واأي�سا  اجلانب  لهذا  املدر�سة, 

لتوعية الطالب باأهمية نظافة املدر�سة واالعتناء بها«.

وتابع قائال: »اإن مدر�ستنا تغريت بعد املجل�س الطالبي, 

ف�سابقا, مل جند اجلهة امل�سوؤولة التي نطرح لها اأفكارنا 

�سخ�سية  جهود  خ��الل  من  اإال  اقرتاحاتنا,  تتبنى  اأو 

اإىل  ت���وؤول  كانت  م��ا  ودائ��م��ا  ال��ط��الب,  ب��ني  متوا�سعة 

اأو  واخل��ربة,  والت�سجيع  التنظيم  وج��ود  لعدم  الف�سل؛ 

ما  فكل  االآن  اأم��ا  لنا,  الدعم  ويقدم  يهتم  من  وج��ود 

قبل  من  وا�ستماع  ا�ستجابة  َتلقى  اأف��ك��ار,  من  نقدمه 

يف  دوري  تنظيم  ذل��ك  �سمن  وم��ن  املجل�س,  اأع�ساء 

املجل�س  قام  وقد  املدر�سة,  خارج  للطالب  القدم  كرة 

الدعم  بتقدمي  املدير  وبادر  ل��الإدارة,  بالرفع  الطالبي 

وامل�ساهمة يف اجلوائز, وكذلك جمموعة من املعلمني, 

ويف  الفرق,  بني  احلما�س  وازداد  الفرح  غاية  يف  وكنا 

ختام الدوري نظم امل�سرف الرتبوي واأع�ساء من اللجنة 

التنظيمية باملجل�س, حفال ختاميا, ومت ت�سليم الكاأ�س 

للفريق الفائز واجلوائز االأخرى للم�ساركني واملنظمني. 

ومن اإجنازات املجل�س الطالبي التعارف بني الطالب 

اأولياء  بدعم  لهم  فعاليات  وتنظيم  الواحد  احلي  يف 

برية  املتبادلة واخل��روج يف رحالت  االأم��ور كالزيارات 

جماعية ولعب كرة القدم وال�سلة فيما بيننا«. 

حامد ال�سماعيل-طالب م�سعان الظفريي عبد الهادي ديحاين ملفي  ال�سراري

شورى الشباب
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التنمية و�شباب الوطن

يف ذكرى اليوم الوطني يعرتي ال�سباب خا�سة واملجتمع ال�سعودي ب�سكل عام, اإح�سا�س غامر و�سعور باالطمئنان والثقة باأنهم 

ي�سريون يف االجتاه ال�سحيح, وباأن نهج احلكمة وبعد النظر وا�ست�سراف امل�ستقبل الذي ج�سده خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز – حفظه اهلل -  يف ال�سيا�سة الداخلية للمملكة العربية ال�سعودية يحظى باإحرتام اجلميع الأنه ال يحيد 

عن ال�سدقية وال�سفافية والعطاء.

اإذ حققت  اململكة اإجنازات كبرية يف خمتلف اجلوانب االقت�سادية والثقافية واالجتماعية والعمرانية والتعليمية.

وهذا ما اأكدته مواقفه –حفظه اهلل -  يف املنا�سبات املختلفة اأن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - ينطلق يف �سيا�ستيه 

بن  عبدالعزيز  امللك  اهلل  باإذن  له  املغفور  يد  على  تاأ�سي�سها  منذ  اململكة  عليها  قامت  خال�سة,  اإ�سالمية  ثوابت  من  الداخلية 

عبدالرحمن اآل �سعود - طيب اهلل ثراه

وكان من اأوىل اهتماماته – حفظه اهلل -  تلم�س احتياجات ال�سباب ودرا�سة اأحوالهم عن كثب ورغبتة يف حت�سني اأحوالهم العلمية 

والتعليمية من خالل دعم م�سريتهم واال�ستثمار بهم, وذلك من خالل دعم التعليم مب�ستوياته كافة,  ومالحقة الثورة التقنية يف 

جمال املعلومات واالت�ساالت وحتقيق تنمية ب�سرية متوازنة, ورفع كفاءتها عن طريق التدريب والتاأهيل لتلبية متطلبات االقت�ساد 

اأية فر�سة لهوؤالء ال�سباب اإال  اأوجدته عائدات الرثوة النفطية؛ فلم يدخر امللك املفدى  الوطني, وذلك با�ستغالل اخلري الذي 

ودعمها.

 فاملتابع لربنامج خادم احلرمني ال�سريفني لالبتعاث وما حتقق خالل ال�سنوات القليلة املا�سية من حلم البناء الكبري ملجتمع 

ال�سباب, الأنه دائمًا يوؤكد – حفظه اهلل - باأن هوؤالء ال�سباب هم عماد بناء الدولة واأ�سا�س التقدم والتطور والرفاهية واالأحالم 

الطموحة. 

اإنتاج املعرفة, واال�ستفادة من اخلربات املرتاكمة,  – حفظه اهلل - يف هذا االإطار الإيجاد مراكز بحوث قادرة على  كما وجه 

وامل�ساعدة على توفري املناخ الثقايف الذي ميكنه فهم مغزى هذه التغيريات والتجديدات. كما مت يف عهده امليمون اإيجاد تعاون 

منا�سب مع املنظمات الدولية يف م�سروعات حيوية ذات �سمعة عاملية, اإ�سافًة اإىل مواكبة التطورات احلا�سلة يف تقنية املعلومات, 

وت�سهيل التدريب عليها لل�سباب. وكذلك درا�سة التجارب الناجحة للدول املتطورة, التي بنت جمتمعاتها املعرفية وفق خ�سائ�سها 

الذاتية, واال�ستفادة من جتارب ال�سعوب االأخرى, واإن�ساء خمتربات للبحث العلمي حتت�سن العلماء واخلرباء العرب واالأجانب 

يف خمتلف ميادين املعرفة, وت�سجيعهم ومنحهم الثقة الإجناز بحوثهم, وتوفري املناخ امل�سجع, وتبني القوانني والت�سريعات لبناء 

املوؤ�س�سات واملراكز البحثية, الر�سمية منها وغري الر�سمية, التي تعّد املخرج الوحيد النطالقة البحث العلمي الذي يوؤدي اإىل بناء 

جمتمع املعرفة يف اململكة. لكي تكون قادرة على ن�سر املعرفة املعلوماتية, ون�سر التعليم احلر, وفتح قنوات جديدة للتعليم, وهي 

اأمور تعترب من دعائم جمتمعات املعرفة. كما نالحظ ازدياد اأعداد من يلتحقون بالتعليم العايل, واحلر�س على �سمان جودة 

اخلدمة التعليمية يف ظل ازدياد املطالبة بتعليم اأف�سل وباإك�ساب الطالب اخلربة املنا�سبة اأثناء التعلم.

 كما اأكد ويوؤكد – حفظه اهلل – يف كل منا�سبة اإىل �سرورة توفري البنى واالإ�سرتاتيجيات املنا�سبة الكفيلة ببناء جمتمع التقنية؛ 

اأّي عملية مت  اإذ يتم توفري املعلومات ب�سكل مبا�سر عن حالة  وذلك بتفعيل التوا�سل بني املوؤ�س�سات احلكومية وبني املواطنني؛ 

ذلك  كل  احلكومي,  واملوظف  املواطن  بني  االت�سال  لت�سهيل  الفيديو  موؤمترات  ا�ستخدام  اإىل  اإ�سافًة  �سابق,  وقت  يف  تاأديتها 

نالحظه يف برنامج » ي�سر » وبرامج التعامالت االلكرتونية وغريها. كما اأننا ومن خالل هذه التقنية ا�ستطعنا اأن نح�سل على 

اأجل ت�سهيل عمليات البحث العلمي وحتقيق الفائدة املرجوة منها. وامل�ساهمة يف رفع امل�ستوى الفكري  املعلومات املختلفة من 

والثقايف الأفراد املجتمع ملا تقدمه من ت�سهيالت يف اال�ستفادة من م�سادر املعلومات فتجعلهم اأكرث فاعلية يف املجتمع. وُتّعود 

الن�سء على املطالعة, والبحث, وق�ساء اأوقات الفراغ ب�سورة نافعة, وتنمية املهارات والهوايات, وتر�سيخ العادات واملمار�سات 

احلميدة لديهم.

اإن ما حتقق خالل الفرتة املا�سية من االنطالقة على طريق التطوير والتحديث ي�سّكل نقلة مهّمة يف جمال رعاية ال�سباب وتنمية 

املجتمع وهلل احلمد واملنة.

ن�ساأل اهلل اأن يحفظ علينا ديننا وملكنا وقيادتنا وكل عام ووطني باألف خري.

اأ. د.  جربيل بن ح�شن العري�شي

اأ�ستاذ علم املعلومات-جامعة امللك �سعود

ع�سو جمل�س ال�سورى
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تجربتي في  الشورى

زهري ال�شباعي ع�شو جمل�ض ال�شورى ال�شابق :

كان طموحي تغيري العامل الطبي!00 ولو عرفت حدود طاقاتي 

واإمكاناتي لقللت من طموحي

الدكتور/ زهري ال�سباعي هو من مواليد مكة املكرمة- عام 1939م, واأمت درا�سته 

لالأطباء  الربيطانية  امللكية  الكلية  زمالة  ون��ال  مكة,  يف  والثانوية  االإبتدائية 

بربيطانيا 1993م, ثم ح�سل على املاج�ستري يف ال�سحة الدولية من الواليات 

التخطيط  يف  الدكتوراه  على  ح�سل  الدولة  نف�س  من  ثم  االأمريكية,  املتحدة 

املناطق  طب  دبلوم  على  وح�سل  1969م,  هوبكنز  جونز  جامعة  من  ال�سحي 

احلارة من اأملانيا - 1965م, وبكالوريو�س الطب واجلراحة من كلية الطب يف 

جامعة عني �سم�س بالقاهرة- 1962م. 

عمل الدكتور/ زهري مديرا الإدارة التخطيط والربامج بوزارة ال�سحة 1969م, 

ثم ع�سًوا يف هيئة التدري�س بكلية الطب جامعة امللك �سعود 1973م, ثم عميدًا 

موؤ�س�سا لكلية الطب باأبها عام 1980م, ثم عميد الدرا�سات الطبية العليا بوزارة 

الدفاع والطريان 1984م, بعد ذلك عمل اأ�ستاذًا لطب االأ�سرة واملجتمع بجامعة 

امللك في�سل 1986م.

�سغل عدة منا�سب ر�سمية اأبرزها رئي�س املجل�س العربي لطب االأ�سرة واملجتمع 

 -1991 واملجتمع  االأ�سرة  ال�سعودية لطب  ورئي�س اجلمعية  – 1987-1994م, 
1994م, ثم رئي�س حترير جملة طب االأ�سرة واملجتمع – 1993 – 1997م.. بعد 

ذلك اختري ع�سًوا يف جمل�س ال�سورى منذ عام 1993م اإىل 2005م, عرب ثالث 

ال�شورى  جمل�ض  اأع�شاء  مع  التوا�شل  على   « ال�شورى   « جملة  حتر�ض   

ال�شابقني لتقلب معهم �شفحات من حياتهم اخلا�شة، والعملية، والعلمية، 

اإىل جانب الك�شف عن تفا�شيل عمله يف جمل�ض ال�شورى اإبان ع�شويته فيه، 

والقرارات التي اأ�شهم يف و�شولها الأر�ض الواقع، ومبادراته التي قدمها ، و 

اللجان التي عمل بها، وما هي احل�شيلة التي خرج بها من املجل�ض؟ وكيف 

اأ�شهم يف خدمة الوطن واملواطن حتت قبة املجل�ض ؟.

طل  يحُ كان  اإذ  التعريف،  من  للكثري  يحتاج  ال   ، َعلمحُ العدد  هذا  يف  �شيفنا 

ال�شحة  برنامج  يف  عامًا  مــدى15  على  الف�شية  ال�شا�شة  عرب  اأ�شبوعيًا 

جمل�ض  ع�شو  ال�شباعي  اأحمد  بن  زهري  الدكتور/  االأ�شتاذ  هو  واحلياة.. 

ال�شورى ال�شابق.

دورات متتالية.

عمل ع�سو جمل�س ال�سورى ال�سابق رئي�سًا ملجل�س اإدارة معاهد ال�سباعي – عام 

1996م - وع�سوًا ملجل�س اأمناء جامعة اخلليج العربي- يف الفرتة من 2000 – 

2004 م, ثم م�سرفًا على م�سروع جامعة العلوم و التقنية بالطائف منذ 2000 

- 2004م, ورئي�سًا جلمعية تعزيز ال�سحة – عام 2006 – 2008م, وامل�سرف 

على م�سروع اإن�ساء كلية الطب والعلوم ال�سحية باملدينة املنورة – عام 2010م.

وللدكتور زهري ال�سباعي ن�ساطات علمية قدمها من خالل موؤمترات علمية التي 

تزيد عن مائة موؤمتر وندوة علمية.

واإذا جاء ذكر الدكتور/ زهري ال�سباعي فاإن الربنامج التلفازي ) الطب واحلياة( 

15 عامًا,  ا�ستمر  اأ�سبوعيًا  العلمية. وكان برناجمًا  راأ�س االإجنازات  ياأتي على 

زيادة على البحوث العلمية التي جتاوزت 50 بحثًا ونيف و22 كتابًا متخ�س�سًا.

 

�سيفنا بعد اأن اأمت كتابة �سريته الذاتية للمجلة م�ستعر�سًا فيها �سريته العلمية 

وم�سريته العملية التي بداأت بالغربة, وانتهت بالتقاعد, قال يف توا�سع جّم: » 

اأ�ساأل اهلل اأن اأخرج من هذه الدنيا وقد اأعطيتها اأكرث مما اأخذت منها, اأو على 

االأقل مت�ساوين ال يل وال علي«.
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ي�شغلني تطوير التعليم وال�شحة

- ما هو اأكرث من ي�شغلكم بعد تقاعدكم؟. 

هو  وق��ت��ي,  وي�سغل  ي�سغلني  م��ا  »اأك���رث  زه���ري:  د. 

الطب  برنامج  يف  ولعل  وال�سحة,  التعليم  تطوير 

اإرها�سات  عامًا   15 ط��وال  قدمته  ال��ذي  واحلياة 

ن�سعى جهدنا يف احلياة,  اأن  ولنا  االهتمام,  لهذا 

والنتائج موكولة برب العباد«.

وانتقالك  االأخــرى  اأعمالك  عن  حدثنا   -

للعمل يف جمل�ض ال�شورى؟.

حيث  دروب��ه��ا  عرب  احلياة  بي  »تنقلت  زه��ري:  د. 

مار�ست العمل اخلا�س يف احلقل الطبي فرتة, ثم 

عدت اإىل اجلامعة - والعود اأحمد - ثم اإىل جمل�س 

الر�سمي  العمل  من  متقاعد  اأن��ا  واالآن  ال�سورى.. 

ولي�س من احلياة«.

تجربتي في  الشورى

طموح يف تغيري العامل 

طموحه  �سقف  ال�سباعي  زهري  الدكتور/  يخف  مل 

العايل بعد تخرجه وعودته اإىل اأر�س الوطن, يف اأنه 

بات با�ستطاعته تغيري العامل..! ويعني بذلك العامل 

الطبي.

   جاء ذلك اإجابة عن �سوؤال املجلة عن اأبرز مراحل 

العليا عدت  درا�ستي  اأنهيت  اأن  »بعد  فقال:  حياته 

اأعني  ال��ع��امل,  �ساأغري  اأين  ظني  ويف  الوطن  اإىل 

بذلك العامل الطبي, ولو دريت عن حدود طاقاتي 

واإمكاناتي لقللت من طموحي !!«.

تقاعدت من العمل الر�شمي ومل اأتقاعد من 

احلياة

-  بعد اإمتام الدرا�شة ما هي اأبرز االأعمال 

التي قمتم بها؟.

د. زهري: »عملت يف وزارة ال�سحة, حيث �ساركت 

اأ�سبحت  ث��م  االأوىل,  اخلم�سية  اخلطة  و�سع  يف 

ا�ستاًذا يف اجلامعة, وكلفت باإن�ساء كلية الطب يف 

اأبها, وهناك حاولت اأن اأنحو منحًا جديدًا يف تعليم 

يف  اأوف��ق  ومل  ح��اول��ت,  ما  بع�س  يف  وفقت  الطب, 

البع�س االآخر«.

   تقاعدت من العمل 
الرسمي ولم أتقاعد من 

الحياة 

   15 سنة مع الشاشة 
الفضية إنجاز أفتخر به

   طالبت أن يكون لكل 
مدير شئون صحية في 

المناطق صالحية وزير

   أعضاء اللجان من 
المشايخ تحملوني كثيًرا
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برنامج الطب واحلياة منجز اأفتخر به

على  قدمتها  التي  املنجزات  اأبرز  هي  ما   -

م�شتويات خمتلفة، وت�شعر بالفخر عندما 

يوؤتى على ذكرها؟.

د. زهري: »ال جمال للفخر هنا فكل منا ُمي�سر ملا 

و�سعدت  مار�ستها  اأمور  ثالثة  اأبرز  ولعل  له,  خلق 

منها  ا�ستفدت  قد  اأك���ون  اأن  واأرج���و  خاللها  من 

واأفدت هي: )برنامج الطب واحلياة التليفزيوين, 

وعملي يف اجلامعة, وعملي يف جمل�س ال�سورى(, 

هذا يف ما م�سى,  اأما االآن فلو اأين خريت بني اأن 

فيه,  اأنا  ما  اأنا  الخرتت  كما  اأظل  اأو  �سابًا,  اأعود 

ال ل�سئ؛ واإمنا يف مثل �سني هناك طماأنينة نف�س 

اأكرث, ور�سا بالواقع, وبع�س احلكمة التي ندعيها 

وندافع بها �سورة الفناء«.

�شعدت بخرب اختياري ع�شوًا يف املجل�ض

يف  ع�شوا  اختيارك  خــرب  تلقيت  كيف   -

جمل�ض ال�شورى؟.

د. زهري: »حدثني معايل ال�سيخ اإبراهيم العنقري 

- رحمه اهلل - عن رغبة املقام ال�سامي يف اأن اأكون 

�سعدت  اأين  �سك  وال  ال�سورى,  جمل�س  يف  ع�سوًا 

اأكون  اأن  ُوفقت  وع�ساين  االختيار,  بهذا  و�سرفت 

اأفدت بع�س ال�سئ, اأما ما ا�ستفدته من م�ساحبة 

دار  تعلمته مما  وما  املجل�س,  الزمالء يف  االإخ��وة 

فيه من حماورات, فاأكرث مما اأ�ستطيع اأن اأح�سية, 

وهذه كلمة حق ال رياء فيها«.

12 �شنة حتت القبة

- ما هي اللجان التي عملتم بها وكيف كانت 

طبيعة العمل يف هذه اللجان؟.

قبة  حت��ت  اأم�سيتها  �سنة   12 خ���الل  عملت   -

املجل�س يف اللجنة ال�سحية, ويف اللجنة التعليمية, 

وحقوق  االإ�سالمية  ال�سوؤون  جلنة  اإىل  باالإ�سافة 

االإن�سان.

د. زهري و اإثارة امل�شائل الدينية اخلالفية

االإ�شالمية  ال�شوؤون  جلنة  اخرتت  ملاذا    -

وحقوق االإن�شان؟.

- اخ���رتت جل��ن��ة ال�����س��وؤون االإ���س��الم��ي��ة وح��ق��وق 

االإن�سان, ملا لها من �سلة بحقوق االإن�سان, وكانت 

حماوراتي مع االإخوة الزمالء من امل�سايخ ممتعة, 

يف  معهم  اأت��ف��ق  وكنت  االإث����ارة,  م��ن  كثري  وفيها 

الثوابت, واأثري عن عمد بع�س املوا�سيع اخلالفية 

كانوا  اأنهم  اأ�سهد  الذهني..  الع�سف  اأج��ل  من 

يحتملونني برحابة �سدر.

�شعيت لتثبيت مادة ال ميلك اأي م�شوؤول 

تغيريها اإال باأمر ملكي

-  ما هي القرارات التي اأ�شهمتم يف تنفيذها 

خالل عملكم باملجل�ض؟.

بها خالل عملي  اأ�سهمت  ق��رارات  - هناك عدة 

الذي  راأ�سها الطلب  ياأتي على  يف املجل�س, ولكن 

تقدمت به لبحث النظام ال�سحي, ومتت املوافقة 

عليه.. اأذكر اأننا اأم�سينا يف اللجنة ال�سحية ما 

ال يقل عن عام ون�سف, نناق�س النظام ال�سحي, 

ويف اأكرث من منا�سبة كنت اأقول لزمالئي اأع�ساء 

اللجنة, لو اأننا جنحنا يف تثبيت مادة واحدة فقط  

يف النظام, ال ميلك اأي م�سئول اأن يغريها اإال باأمر 

ملكي لكفانا«.

ن امل�شئول ثم حا�شبه مكَّ

- ما هي هذه املادة ؟

- ت�ساألني م��ا ه��ي ه��ذه امل���ادة اأق���ول ل��ك وب��اهلل 

التوفيق, هي: )اأن ُيعطى كل مدير �سوؤون �سحية 

عليها(,  ويحا�سب  ال��وزي��ر  �سالحية  اململكة  يف 

اأهمها:  م��ن  ���س��روط,  ع��دة  ل��ذل��ك  اأ���س��ع  ولكني 

جيدًا  تدريبًا  ُي���درب  واأن  اخ��ت��ي��اره,  ُيح�سن  اأن 

   أسأل اهلل أن أخرج من 
هذه الدنيا وقد أعطيتها 

أكثر مما أخذت منها، أو على 
األقل متساويين ال لي وال 

علي 

   أثير المسائل الدينية 
الخالفية بقصد العصف 

الذهني

تجربتي في  الشورى
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   سعيت لتثبيت مادة في 
النظام الصحي ال يملك 

أي مسؤول تغييرها إال بأمر 
ملكي 

   أقول ألعضاء المجلس 
الحاليين: ركزوا على األمور 
األساسية واتركوا الفرعية

   نعم.. دخلت السجن!

معه  ي�سهم  واأن  اجلماعي,  والعمل  القيادة  على 

من  نخبة  ال��ق��رارات  واأخ��ذ  امل�سوؤولية  حتمل  يف 

له  تو�سع  واأن  املجتمع,  من  املتطوعني  املواطنني 

اأو باالأحرى معه االأهداف العامة واخلا�سة التي 

ذلك  بعد  ُيحا�سب  ثم  يحققها,   اأن  عليه  يجب 

واإذا  اإخفاقاته,  اأو  اإجنازاته  على  امللكني  ح�ساب 

جنح اأهديناه �سيارة فاخرة اأو فيال رحبة.

معه   �سارك  من  جميع  على  عطايانا  ننرث  كما   

اأخفق عن ح�سن نية  يف حتقيق النجاح, واإذا ما 

اأو �سرق  اأ�ساء عن عمد  اإذا  اأما  اأم��ره,  نظرنا يف 

اأو اختل�س, ال قدر اهلل, فالويل له والثبور وعظائم 

االأمور, والعربة هي اأن منكنه, ثم نحا�سبه, وبهذا 

ال�سحية  للخدمات  الكثري  نحقق  اأن  ن�ستطيع 

على  ال���وزارة  تتوفر  احلالة  هذه  ويف  بالدنا,  يف 

ت�سغل  وال  والتقييم  واملتابعة  العلمي  التخطيط 

بالتنفيذ.

فيا  �شاركتم  التي  امللفات  ــرز  اأب هي  ما   -

وتباحثتم عنها؟.

وميكن  لذكرها,  املجال  يت�سع  ال  كثرية  -ملفات 

العودة اإىل تفا�سيلها يف كتاب »جمل�س ال�سورى.. 

قراءة يف جتربة حتديثية, الذي قام على حتريرة 

الزميل الفا�سل د. عبد الرحمن ال�سبيلي.

التعليم ثم التعليم ثم التعليم

- نريد التعرف على املبادرات التي قمتم 

بها؟. 

- كانت يل مبادرات اأذكرها باخلري يف موا�سيع 

خمتلفة, مثل: التقارير ال�سنوية للوزارات, وق�سايا 

التعليم, حيث كنت اأردد دائمًا اأن م�ستقبل اململكة 

يكمن يف ثالثة اأمور: التعليم ثم التعليم ثم التعليم, 

هذا باالإ�سافة اإىل املبادرات االأخرى التي تتمثل يف 

مناق�سة ق�سايا مثل حوادث ال�سيارات, واملخدرات, 

واإ�سحاح البيئة, وق�سايا مت�س املراأة تعليميا و�سحيا 

واجتماعيا.

ق�شة دخول د زهري ال�شجن !

ال�شورى  جمل�ض  ع�شو  ــول  دخ ق�شة  مــا   -

ال�شابق د.زهري ال�شباعي ال�شجن؟.

باأين  دورة  كل  يف  اجل��دد  زمالئي  اأفاجئ  كنت   -

دخلت ال�سجن, عقب بعد فرتة �سمت اأين دخلته - 

واحلمد هلل - زائرًا وباحثًا ولي�س مقيمًا,  وانتهي 

املجرم  حت��ول  ق��د  ال�سجن  بيئة  اأن  اإىل  ه��ذا  م��ن 

اأدعوا, واأهدف,  الب�سيط اإىل جمرم عاٍت.. وكنت 

الإيجاد بدائل لل�سجون مثل العمل يف املجتمع, واأجد 

موؤخرا و- احلمد هلل - �سدى لهذه الدعوة.

مبادرة تفتيت املركزية

- على م�شتوى ال�شحة والتعليم، ما هي اأبرز 

املوا�شيع التي ناق�شتموها يف املجل�ض؟.

د. عبد  كتاب  ن�سر مقتطفات من  عليك  اأق��رتح   -

به  مر  ما  بو�سف  غني  هو  اإذ  ال�سبيلى  الرحمن 

املجل�س يف ن�ساأته االأوىل عرب اإثنى ع�سر عاما, لكن 

املجل�س  يف  عملي  اأثناء  اهتمامي  اأن  القول  ميكن 

كان ُمن�سبًا يف اأغلبه على ق�سايا التعليم وال�سحة 

تركز  اأن  اأهمية  على  القول  اأك��رر  وكنت  والبيئة, 

وزارات التعليم وال�سحة والبيئة على و�سع اخلطط 

التنفيذ,  واأن ال تتوىل  والتقييم,  واملعايري واملتابعة 

بحيث يرتك التنفيذ لالإدارات املعنية على م�ستوى 

وحتا�سب  الكافية  ال�سالحيات  وتعطى  املناطق 

ال  اإذ  املركزية«؛  »تفتيت  اآخ��ر  مبعنى  اأي  عليها..  

يخفى عليك اأن كثريًا من وقت وجهد امل�سئولني على 

م�ستوى املناطق, يذهب يف التوا�سل مع الوزارات يف 

الريا�س, حلل ق�سايا هم اأجدر باأن يقوموا بحلها, 

اإذا مكنوا من ذلك واأعطوا ال�سالحيات, وحو�سبوا 

عليها اإيجابًا اأو �سلبًا.

عملت يف ثالث دورات مبجل�ض ال�شورى

- كيف تقّيم العمل يف جمل�ض ال�شورى، وما 

لذي اأ�شافه لك واأ�شفت له؟.

دورات���ه  يف  املجل�س  يف  كع�سو  بالعمل  �سعدت   -

ال�سيخني اجلليلني حممد بن  الثالث حتت رئا�سة 

جبري - رحمه اهلل - و�سالح بن حميد - حفظه اهلل 

- وبالتعاون مع جمموعة من الزمالء كان ي�سودهم 

االأمانة يف القول وعدم االنتماء اإال اإىل جهة واحده 

هي الوطن, وتعلمت الكثري من املجل�س.

على املجل�س اأن يركز على االأمور االأ�سا�سية ويرتك 

الفرعية

-  االآن.. ما الذي ميكن اأن تقوله للمجل�ض ؟.

يكون  اأن  اأنه ميكن  ومازلت  للمجل�س  اأقول  كنت   -

والبيئة,  وال�سحة  التعليم  اإ�سالح  يف  اأكرب  دور  له 

وو�سع املراأة, وغري هذا من االأمور االأ�سا�سية لو اأنه 

ركز عليها وترك كثريًا من االأمور الفرعية للجنان 

يتبناها  ثم  ومن  فيها,  قراراتها  وتعطي  تدر�سها 

املجل�س بدون اأن يفرد لها وقتا للنقا�س وذلك من 

اأجل اأن يتفرغ لالأ�سا�سيات. هذا راأيي واهلل اأعلم.

تجربتي في  الشورى
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ع��ل��ى �سحة  االأك����رث خ��ط��ورة  ال��ب��ط��ن  ده���ون  ت��ع��د 

والرئتني  القلب  من  قريبة  اأنها  خا�سة  االإن�سان, 

من  التاأكد  املهم  من  فاإنه  لذا  والكليتني,  واملعدة 

اأولية. ب�سورة  منها  التخل�س 

العامة,  وال�سحة  التغذية  ا�ست�سارية  ���س��ارت  واأ

من  للتخل�س  ن�����س��ائ��ح  ع�����س��ر  اإىل  ع��ل��ي,  اأح���الم 

البطن: دهون 

ويف�سل  ال�سريعة,  االأطعمة  تناول  عن  1.التوقف 

املخبوزة. االأطعمة  تناول 

بكمية  وال��ده��ون  ال��زي��وت  و���س��ع  ع��ن  2.ال��ت��وق��ف 

متكنك  الزيت  من  فملعقتني  الطعام,  يف  كبرية 

خف�س  م��ع  لكن  ج��ي��د,  مب��ذاق  ال��ط��ع��ام  طهي  م��ن 

تخل�ض من دهون البطن للحد من خماطرها

الدماغ م�شوؤول عن موعد راحة االإن�شان

 التثقيف الصحي

الن�سف. اإىل  احلرارية  ال�سعرات 

وال�سودا,  الغازية  املياه  �سرب  عن  التوقف   .3

املياء. �سرب  من  واأكرث 

تناول  اأثناء  �سيء  اأي  �سرب  عدم  من  التاأكد   .4

دقيقة.  30 ب� وجبة  كل  وبعد  قبل  كذلك  الطعام, 

�سحية  دهون  ذات  غذائية  مواد  اإ�سافة  5.ميكن 

واالأفوكادو  والبذر  املك�سرات  مثل:  الوجبات  اإىل 

ده��ون  اإذاب���ة  ع��اىل  ت�ساعد  امل���واد  ف��ه��ذه  وامل���وز, 

لبطن. ا

يوميًا. متعادلة  وجبات   3 تناول   .6

ال��وج��ب��ات  ب��ني  �سحية  خفيفة  وج��ب��ات  7.ت��ن��اول 

واملك�سرات  واخل�سروات  الفواكه  مثل  الرئي�سية, 

والبزر.

يعد  وامل�سي  يوميًا,  الريا�سة  ممار�سة  يجب   .8

اإذاب��ة  على  ت�ساعد  التي  الريا�سات  اأف�سل  من 

البطن. دهون 

الطعام  تناول  بعد  التلفزيون  اأم��ام  جتل�س  ال   .9

املنزلية  االأعمال  ببع�س  القيام  ويف�سل  مبا�سرة, 

�سعود  ح���اول  ح��ت��ى  اأو  ح��رك��ة,  اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي 

دقيقة   20 ملدة  وذلك  مرات,  عدة  ال�سلم  ونزول 

االأقل. على 

اأك����واب   6 ت���ن���اول  ي��ج��ب  10.ال��ن�����س��ي��ح��ة االأه����م 

ف��رتات  على  ي��وم��ي��ًا,  بالليمون  ال��داف��ئ  امل��اء  م��ن 

الدهون. اإذابة  على  ي�ساعد  فهذا  متفاوتة, 

بحثا  للعلوم  الوطنية  االأك��ادمي��ي��ة  دوري��ة  ن�سرت   

االإن�سان  ق��رار  اأعماق  يف  يغو�س  جديدًا  فرن�سيا 

العمل. يف  اال�ستمرار  اأو  الراحة  من  ق�سط  باأخذ 

معينة  ����س���ارات  اإ ي��ر���س��ل  ال��دم��اغ  اأن  ال��ب��ح��ث  ب��نّي 

اأو  بالراحة  ق��رارًا  ن�����س��ان  االإ ات��خ��اذ  ع��ن  م�سوؤولة 

اجلهد  كمية  بح�سب  وذلك  العمل,  يف  اال�ستمرار 

اجل�سم. يبذله  الذي 

تطالب  التي  الدماغ  اإ�سارات  اأن  البحث  وك�سف      

يرف�س  عندما  ذروتها,  يف  تكون  بالراحة  االإن�سان 

ب�����س��ط  اأ ح��ت��ى يف  ال��ت��ف��ك��ري  اأو  ال��رتك��ي��ز  ن�����س��ان  االإ

نتيجة  وذل��ك  كتاب,  من  جملة  كقراءة  املوا�سيع 

والتعب. للجهد 

بالراحة, قام  الدماغ املطالبة  اإ�سارات      ولر�سد 

بت�سوير  بباري�س  املختربات  اأح��د  يف  الباحثون 

وتابعوا  املغناطي�سي,  بالرنني  متطوعًا   39 اأدمغة 

اأن  بعد  بالدماغ,  قطاع  من  اأكرث  اإىل  الدم  تدفق 

معينة. مهمات  اأداء  امل�ساركني  من  طلبوا 

�����س����ارات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ث���م ت��ت��ب��ع ال��ب��اح��ث��ون االإ

مهام  م��ع  التعاطي  عند  ال��دم��اغ  م��ن  ال�����س��ادرة 

ال�سعوبة. متدرجة  متنوعة 

ال���دم���اغ مل��ج��م��وع��ت��ني,  ن�����س��اط      واأظ���ه���ر م�����س��ح 

يف  التوافق  خمتلفتني,  مهمتني  اأداء  منهما  طلب 

مع  االأمل  الراحة يف منطقة  اإ�سارات طلب  ا�ستداد 

بهم. املنوطة  املهمة  الأداء  املبذول  اجلهد  تزايد 

طلب  يف  يلح  الدماغ  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�س     

و�سدته. املبذول  للجهد  تبعا  الراحة 

عوامل  اأهمية  عن  اأي�سا  ك�سف  البحث  اأن  اإال      

االأمل,  تقبل  يف  املريح  العمل  مكان  مثل  حميطة 

زادت  لو  حتى  للراحة  اخللود  طلب  وعدم  اجلهد, 

العمل. �سعوبة 
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اأك����ّدت اجل��م��ع��ي��ة االأمل��ان��ي��ة ل��ط��ب االأع�����س��اب اأن 

فح�سب,  للج�سم  مفيدة  لي�ست  الريا�سة  ممار�سة 

من  الكثري  على  اإيجابي  بتاأثري  اأي�سًا  تتمتع  اإمنا 

اإىل  ذل��ك  يف  م�ستندًة  باملخ,  الذهنية  العمليات 

التي  ال��درا���س��ات  م��ن  م��ت��ن��وع��ة  ن��ت��ائ��ج جم��م��وع��ة 

من  حتد  ال  احلركية  االأن�سطة  ممار�سة  اأن  اأثبتت 

ال�سكتة  مثل  الع�سبية  باالأمرا�س  االإ�سابة  خطر 

على  اأي�سًا  تعمل  بل  فقط,  الزهامير  اأو  الدماغية 

التفكري. مهارات  حت�سني 

ممار�سة  اأهمية  على  االأملانية  اجلمعية  و�سددت 

حتى  اجل�سم,  على  التحميل  من  بقدر  الريا�سة 

اأال  ي��ج��ب  ن���ه  اأ ف�سحيح  م��ن��ه؛  االأدن���ى  احل��د  ول��و 

ممار�سة  اأثناء  اجل�سم  على  متامًا  التحميل  يتم 

اإىل  اجل�سم  ي�سل  اأن  ينبغي  ن��ه  اأ اإال  الريا�سة, 

على  التاأثري  بهذا  للتمتع  االأقل  على  العرق  مرحلة 

باملخ. الذهنية  العمليات 

للريا�سة  االإيجابي  التاأثري  اأن  اجلمعية  واأو�سحت 

�سريان  معدل  زيادة  اإىل  يرجع  رمبا  الذهن  على 

اإمداد  يتم  حيث  ممار�ستها؛  اأثناء  بداخله  الدم 

عندما  الغذائية,  العنا�سر  من  اأكرب  بكميات  املخ 

ث��ن��اء  اأ ال��دم��وي��ة  واالأوع���ي���ة  ال��ق��ل��ب  اأداء  ي����زداد 

ال  اأنه  اجلمعية  اأك��ّدت  بينما  الريا�سة.  ممار�سة 

وا�سح  ب�سكل  للمخ  الذهنية  القدرة  زيادة  مُيكن 

اإطالة  اأو  اال�سرتخاء  متارين  ممار�سة  خالل  من 

مثاًل. الع�سالت 

بداية  حتى  ن�سرها  مت  التي  الدرا�سات,  تقييم  واإن 

مم��ار���س��ة  ع��ل��ى  امل��واظ��ب��ة  اأن  ث��ب��ت  اأ  ,2012 ع��ام 

اأو  ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة  ���س��واء  ن�����س��ط��ة احل��رك��ي��ة -  االأ

على  امل��خ  ق��درة  على  ي��ج��اب  ب��االإ ث��ر  ت��وؤ  - ق�سرية 

خطر  ت��راج��ع  ثبت  حيث  ال��ذاك��رة؛  وق��وة  احلفظ 

الذين  ال�سن,  كبار  لدى  مثاًل  بالزهامير  االإ�سابة 

غريهم عن   %37 مبعدل  الريا�سة,  مُيار�سون 

اأن مم��ار���س��ة  ال��ع��ل��م��اء  اأك����ّد  اآخ����ر,  وع��ل��ى ج��ان��ب 

ث��ريات م��ت��ن��وع��ة  ن�����س��ط��ة احل��رك��ي��ة ت��ت��م��ت��ع ب��ت��اأ االأ

ملدة  وفقًا  باملخ,  الذهنية  القدرات  على  وخمتلفة 

االأ�سخا�س  يكت�سب  حيث  اجل�سم؛  على  التحميل 

�ساعة  اإىل  ت�سل  ملدة  الريا�سة  ميار�سون  الذين 

نحو  على  املعلومات  معاجلة  على  القدرة  كاملًة, 

اأ�سرع.  ب�سكل  لها  واال�ستجابة  اأف�سل 

اأط��ول  مل��دة  ال��ري��ا���س��ة  مي��ار���س  مَل��ن  مُي��ك��ن  بينما 

وم��ع��اجل��ة  االن��ت��ب��اه  ع��ل��ى  اأك���رب  ب��ق��درة  يتمتع  اأن 

يتم  ما  تذكر  وكذلك  اأ�سرع  نحو  على  املعلومات 

اأف�سل. ب�سكل  تخزينه 

فطر  اأن  الرو�سية,  نوفو�سيبري�سك  مبدينة  فيكتور  معهد  من  رو���س  علماء  اأك��د 

ي�سكل  �سيبرييا  يف  ال�سوداء  البتوال  اأ�سجار  و�سيقان  جذوع  على  ينمو  الذي  ال�ساجا 

يعالج  عقار  يف  لتدخل  عليها  البحوث  م��ن  امل��زي��د  اإج���راء  ميكن  »واع���دة«  م��ادة 

االإيدز.

ن��واع  اأ ثالثة  لديهم  اأن  اإىل  الربيطانية,  ميل/  ديلى   / ل�سحيفة  وفقا  ���س��اروا  واأ

للفريو�سات  م�سادة  عقاقري  تطوير  فى  ا�ستخدامها  ميكن  الفطر  من  خمتلفة 

االأنواع. هذه  كاأف�سل  يظهر  ال�ساجا  فطر  اأن  اإال  الرجعية, 

�سميات  ن�سبة  حتمل  ن��ه��ا  اأ ثبت  الفطر  ه��ذا  م��ن  ���س��الالت  اأن  الباحثون  واأو���س��ح 

فاعاًل  عالجًا  ت�سكل  اأن  ميكن  لذلك  للفريو�سات,  م�سادًا  قويًا  وتاأثريًا  منخف�سة 

واالإيدز. واجلدري  االأنفلونزا  �سد 

عرفوا  ملا  ال�ساجا  فطر  قرون  منذ  �سيبرييا  فى  التقليديون  املعاجلون  وا�ستخدم 

جتارب  اأي  اإج��راء  ع��دم  اإىل  ���س��اروا  اأ اأمريكيني  باحثني  اأن  غري  فوائد,  من  عنه 

كو�سيلة  بالفعل  واآمنا  فاعاًل  ال�ساجا  فطر  كان  اإذا  ما  ملعرفة  قبل  من  �سريرية 

االإيدز. من  للوقاية 

ء
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ُتعرف املعاجلة املائية املعروفة اأي�سا با�سم العالج الطبيعي 

املائي باأنها ا�ستخدام املاء يف عالج اال�سطرابات املر�سية 

املختلفة ويعرف على نطاق وا�سع باأنه التطبيق اخلارجي 

للماء يف اأي �سكل اأو درجة حرارة )البارد ال�ساخن, البخار, 

اجلليد, وال�سائل( الأغرا�س وقائية, عالجية, وتاأهيلية .

في�شيولوجيا املعاجلة املائية :

تعتمد خ�سائ�س التعايف وال�سفاء للمعاجلة املائية على 

اخل�سائ�س امليكانيكية و االآث��ار احلرارية  والكيميائية 

للماء وتتباين ردود فعل اجل�سم بتغري التطبيق امل�ستخدم 

للعالج .

تتميز املاء بخ�سائ�سها الفيزيائية الفريدة التي جتعلها 

مالئمة ب�سكل جيد للعالج حيث يخزن املاء الطاقة ب�سكل 

اأكرب من اأي مادة اأخ��رى , كما اأنه مو�سل جيد للطاقة 

احلرارية وبفعالية ت�سل اإىل 27 �سعف مقارنة بالهواء 

وتتميز لتوافقها مع اجل�سم الب�سري الذي يرتكب 75 % 

من املاء .

اخل�شائ�ض العالجية للماء :

- املاء غري مزعج, وال ي�سبب احل�سا�سية, ومتوافقة متاما 

مع اجل�سم الب�سري داخله وخارجه .

- املاء مو�سل جيد للحرارة وخمزن للحرارة لذلك فهو 

عامل مثايل ملعاجلة درجة حرارة اجل�سم .

ال��رغ��م م��ن جميع  امل���اء غ��ري مكلف على   -

خ�سائ�سه الرائعة.

جناح  يف  �شهم  تحُ مائية  خ�شائ�ض 

املعاجلة املائية :

اجل�سم  غمر  عند   : الطفو  خا�سية   -

ت�ساعد يف  الطفو  ف��اإن خا�سية  باملاء 

دعم وزن املري�س وبالتايل التخفيف 

من االإجهاد الواقع على املفا�سل .

- لزوجة املاء : يوفر املاء م�سدرا 

ميكن  ال��ت��ي  للمقاومة  مم��ت��ازا 

برنامج  يف  ب�سهولة  اإدراج��ه��ا 

العالج بالتمرينات الريا�سية 

املائية , حيث ت�سمح املقاومة 

ال��ع�����س��الت دون  ب��ت��ق��وي��ة 

ا�ستخدام  اإىل  احل��اج��ة 

امل��اء  م��ق��اوم��ة   . اأوزان 

املاء عالج فاعل للعديد من االأمرا�ض

املجموعة  تقوية  على  املري�س  وت�ساعد  بالطفو  مقرونة 

الع�سلية بدون اإجهاد املف�سل اأو ال�سغط عليه.

- ال�سغط الهيدروليكي :  يتم من خالله حت�سني االإح�سا�س 

املو�سعي جل�سم املري�س وخف�س تورم املفا�سل واالأن�سجة 

اللينة التي تنتج بعد االإ�سابة اأو ا�سطرابات املفا�سل, يعزز 

هذا النوع من ال�سغط عودة الدم الوريدي ووظائف القلب 

و تخلي�س اجل�سم من ال�سموم .

وتو�سع  الع�سالت  ا�سرتخاء  ي�ساعد يف   : امل��اء  -  دفء 

االأوعية وزيادة تدفق الدم اىل مناطق االإ�سابة .

العالج باحلرارة والعالج بالربودة

االأمل  لتخفيف  بها  ُيو�سى  هو طريقة  احل��راري  العالج 

املزمن اأو االإ�سابات من غري التهاب اأو تورم وتعد و�سيلة 

فعالة لتخفيف �سد الع�سالت, كما تزيد من تدفق الدم اإىل 

املنطقة امل�سابة  وحتفز مرونة الع�سالت والن�سيج ال�سام 

املحيط باملفا�سل, مما يقلل من ال�سالبة واالأمل, واإعداد 

الع�سالت للعمل بكفاءة اأكرب.

اأما العالج بالربودة فهو و�سيلة فعالة للحد من االإلتهاب اأو 

التورم الناجت عن اإ�سابة حادة 

االأوع��ي��ة  ت�سيق  ُيحفز  اذ 

الدموية وبالتايل 

تناق�س حدة االأمل املزمن وخا�سة بعد ممار�سة االأن�سطة .

التطبيقات ال�شريرية للعالج باملاء ال�شاخن :

-  معاجلة الت�سنج واالأمل الع�سلي .

- معاجلة التقل�سات الع�سلية .

- التقل�سات املف�سلية .

- التقل�سات اجللدية .

- تيب�س املفا�سل .

- التهاب فوق اللقمة, التهاب اجلراب والتهاب االأغماد 

الوترية .

-  االلتهابات املرتافقة لالخماج  .

- الر�سو�س .

- الر�سو�س اجلراحية والك�سور

- الر�سو�س الب�سيطة .

- الر�سو�س احلرارية .

- االأمرا�س الوعائية 

- الق�سور الوعائي 

يوؤدي الت�سخني اخلفيف اأعلى من م�ستوى االإ�سابة, لكن 

الت�سخني ال�سديد لالأن�سجة    يعد 
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اال�ستقالبية  املتطلبات  زي���ادة  الأن  ا�ستطباب,  م�ساد 

لالأن�سجة دون املقدرة على زي��ادة الرتوية قد ي��وؤدي اإىل 

تنخر هذه االأن�سجة.

- الق�سور الوريدي املحيطي وقرحات الدوايل.

- مر�س ال�سكري

ميكن لالأحوا�س ال�ساخنة من ثريمو�سباز اأن ُت�ساعد على 

ال�سيطرة على مر�س ال�سكري اأي�سًا, فقد بينت درا�سة يف 

جريت على ثالثني مري�سُا بال�سكري اإ�ستعملوا 
ُ
كولورادو اأ

�ستة  فرتة  يوميًا  دقيقة  ثالثني  ملدة  ال�ساخنة  االأحوا�س 

اأيام يف االأ�سبوع, اأن معدل �سغط الدم لدى هذه املجموعة 

اأن  اإىل  الدرا�سة  انخف�س مبعدل )13%(, وخُل�ست  قد 

ا�ستخدام االأحوا�س ال�ساخنة يوؤدي اإىل خف�س �سغط الدم 

ووكذلك معدل ال�سكر يف الدم.

- ت�سلب االأن�سجة و ال�سلل الدماغي

- اال�سطرابات الع�سبية .

- نزالت الربد.

- االإلتهابات املو�سعية مثل مرفق التن�س, متالزمة النفق 

اجل��راب  التهاب  االأوت����ار,  التهاب  واالل��ت��واء,  الر�سغي, 

املزمن.

العالج بالربودة :

تعمل الربودة على تخفيف حدة االأمل من خالل ما يلي :

- تقليل ح�سا�سية امل�ستقبالت االأملية »رفع عتبة االأمل «.

- قب�س وعائي يف اأوعية اجللد مبا�سرة بعد تطبيقه, تو�سع 

وعائي انعكا�سي متاأخر, اإنقا�س االلتهاب احلاد.

-  تعاك�س تاأثري املواد االأملية املنبهة لالإلتهابات الع�سبية

والتفاعالت  الدموية  االأوع��ي��ة  على  ع�سبية  -  تاأثريات 

احليوية احلرارية ) االإ�ستقالبات(.

- التاأثري على املفا�سل و االأن�سجة الرخوة: زيادة يبو�سة 

املف�سل, نق�س مرونة االأوتار.

التطبيقات ال�شريرية للعالج باملاء البارد : 

-االإ�سابات الع�سلية الهيكلية احلادة )مثل الوثي, التهاب 

االأوتار , التهاب غمد الوتر, التهاب االأجربة,  التهاب - 

املحفظة املف�سلية(.

-  االأمل اللفايف الع�سلي

- بعد بع�س التداخالت اجلراحية العظمية خا�سة التي 

نتوقع بعدها حدوث وذمة.

- اأحد و�سائل تدبري الت�سنجية.

- املعاجلة االإ�سعافية للحروق ال�سغرية.

حي الذكريات اكت�شاف جني ميحُ

جني  عن  بالك�سف  اأمريكيون  علماء  جنح 

ميحي الذكريات, وهو ما يعتربه اأخ�سائيون 

و�سيلة فعالة لعالج االإ�سطرابات النف�سية. 

وقد متكن العلماء من التو�سل اإىل خمزون 

ا�سم  عليه  اأطلق  الذي  اجلني  هذا  ق��درات 

لها  خ�سعت  جت����ارب  ج����راء   )Tet1(

البحث  فريق  ويوؤكد  هذا  خمربية.  فئران 

من معهد »الدرا�سة والذاكرة« التابع ملعهد 

هذا  تفعيل  اأن  التقني  ما�سات�سو�سيت�س 

اجلني ي�ساعد على التخل�س من الذكريات. 

هذا  ن�ساط  بتفعيل  العلماء  ق��ام  وعندما 

باخلوف  �سعورها  الفئران  فقدت  اجل��ني 

تخ�ساها,  اأن  املفرت�س  من  كان  اأمور  اإزاء 

خا�سة واأن الباحثني جنحوا بتغيري خمزون 

الذاكرة لدى الفئران اخلا�سعة للتجربة. 

العلماء امل�سرفون على هذه  وياأمل      هذا 

الدرا�سة اأن تت�سنى لهم القدرة على تفعيل 

على  يجيبوا  مل  العلماء  لكن   )Tet1(

ما  نف�سها, حول  التي تطرح  االأ�سئلة  بع�س 

اإذا كان التخل�س من الذكريات نهائيا واإىل 

ا�ستعادتها؟  االإن�سان  باإ�ستطاعة  اأم  االأب��د 

ب��ا���س��ت��ع��ادة  ي��رغ��ب  اأن  ل��الإن�����س��ان  وك��ي��ف 

ذكريات ال يعرف اأنها موجودة اأ�سال؟ وما 

اإذا كان تفعيل هذا اجلني يوؤدي اإىل م�سح 

هذه  يجعل  مما  اأي�سا؟  الطيبة  الذكريات 

تقدم  مما  اأك��رث  ت�ساوؤالت  تطرح  الدرا�سة 

من اإجابات. 

وبحوثا  درا���س��ات  �سهد  ال��ع��امل  اأن  امللفت 

اإىل  ت���وؤدي  ال��ت��ي  االأم��را���س  ل��ع��الج  علمية 

املخت�سون  يجري  فيما  ال��ذاك��رة,  فقدان 

االآن درا�سات بهدف التخل�س منها.
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قراءة يف.. »التاأمني ال�شحي« ما له وما عليه ـ، ومدى اإمكانية 

تطبيقه يف اململكة؟

ويتم  لالإن�سان,  االأ�سا�سية  احلقوق  اأحد  ال�سامل  مبفهومها  املجتمع  يف  واالإ�سحاح  ال�سحة  تعترب 

توفريها اإىل جانب التعليم والعمل من خالل تفعيل دور الدولة يف الوفاء بها للمواطن. وقد كان 

للقائمني على اأمور الدولة يف العامل االإ�سالمي ال�سبق يف هذه امليادين االأ�سا�سية ل�سمان رفاهية 

الفرد واالأ�سرة واملجتمع, حيث كان بيت مال امل�سلمني يتكفل برعاية الفقراء واملحتاجني, وتتوىل 

يف  وبقيت  يحتاجها.  من  لكل  املجانية  ال�سحية  الرعاية  توفري  »البيمار�ستانات«  اأو  امل�ست�سفيات 

وتباينت  اختلفت �سورها  واإن  الدولة,  يد  ال�سحية يف  توفري اخلدمات  م�سئولية  الع�سر احلديث 

لتن�س  للحكم  اال�سا�سي  النظام  املادة )31( من  ال�سعودية جاءت  العربية  اململكة  ففي  و�سائلها. 

مواطن«. لكل  ال�سحية  الرعاية  وتوفر  العامة,  بال�سحة  الدولة  »ُتعنى  املجال,  هذا  يف 

ا�ستجالء  اإىل  الدول  من  العديد  عمدت  ال�سحية,  اخلدمات  تكاليف  ارتفاع  �سوء  ويف  اأنه  اإال 

الرعاية  تاأمني  م�سارات  كاإحدى  ال�سحية,  اخلدمات  متويل  نظم  خمتلف  من  االإف��ادة  فر�س 

امل�ساركة  وتنويع  وعدالتها  اخلدمات,  جودة  االإعتبار  بعني  اآخذة  وتقييمها,  ملواطنيها  ال�سحية 

ملا  لل�سحة  والتعزيزية  الوقائية  اخلدمات  على  والرتكيز  االقت�سادية,  والكفاءة  االإنفاق,  يف 

ال�سلبية. م�ساعفاتها  عالج  وجهود  وتكاليف  االأمرا�س  يف  املعاناة  من  توفره 

الرئي�سة  االأهداف  اأحد  هي  ال�سحية,  للخدمات  ال�ساملة  واالإتاحة  العدالة  توفري  اإن  وحيث      

االإنفاق  تر�سيد  يتم  واأن  اجلوانب,  هذه  تراعى  اأن  مبكان  االأهمية  من  ف��اإن  ال�سحية,  للنظم 

به. االأخذ  يتم  ال�سحي,  بالتاأمني  يعنى  نظام  الأي  االقت�سادية؛  الكفاءة  وحت�سني  اأ.د حم�شن بن علي فار�ض احلازميال�سحي, 

ع�سو جمل�س ال�سورى 

 رئي�س جلنة ال�سوؤون ال�سحية والبيئة

والتمويل: – املفهوم  االجتماعي  ال�شمان 

»جمموع  ب��اأن��ه��ا:  االجتماعي«  و«ال�سمان  االجتماعية«  »احل��م��اي��ةِ  ف  ُت��ع��رَّ

هذا  ويف  امل��ج��ت��م��ع«.  االأف����راد يف  ال��دول��ة جلميع  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 

االجتماعية  احلماية  ت�ستمل  �سحي,  �سمان  هو  ما  اإىل  وباالإ�سافة  ال�سدد, 

لرعاية  ونظام  ال�سن,  لكبار  للتقاعد  كنظام  متكاملة,  نظامية  جوانب  على 

على  وكذلك  العمل,  ب�سبب  ب��دين  بعجز  وامل�سابني  واملعاقني,  احل��وام��ل, 

ويعترب  الكرمي,  العي�س  من  ومتكينهم  العمل,  عن  العاطلني  لدعم  نظام 

من  متول  ما  وغالبًا  االجتماعية,  احلماية  مقومات  اأحد  ال�سحي  التاأمني 

الدولة  ميزانية  وم��ن  وموؤ�س�سات  اأف���رادًا  املجتمع  م��ن  م�ساهمات  خ��الل 

العامة.

ال�شحي: )التاأمني(  ال�شمان 

فيما  ال�سحي  بالتاأمني  اإليه  – و�سُي�سار  ال�سحي  ال�سمان )التاأمني(  يهدف 

يرد - مبفهومه العام اإىل حماية االأفراد واالأ�سر من االأمرا�س وامل�ساعفات 

وامل�ساهمة  املجتمعات,  تنمية  يف  مهم  دور  له  اأن  كما  ال�سلبية,  ال�سحية 

والعالجي,  الوقائي  ال��دور  خالل  من  واالأ�سر  االأف��راد  ب�سحة  االرتقاء  يف 

والنمو االقت�سادي واالجتماعي. كما يهدف  التطور  ال�سحة يف  توؤديه  الذي 

اال�ستفادة  وحتقيق  ال�سحية,  اخل��دم��ات  ا�ستخدام  تر�سيد  اإىل  التاأمني 

اأمكن ذلك. ما  املوارد  وتقليل هدر  املثلى منها 

ال�سحي: التاأمني  متويل  م�سادر 

الطبية, ومن �سوره: لتمويل اخلدمات  ال�سحي طريقة  التاأمني  يعترب     

الطبية. اخلدمات  تكاليف  بجميع  الدولة  تتكفل  1.اأن 

عالجه. تكاليف  بجميع  املري�س  يتكفل  2.اأن 

ال�سحية. اأعباء اخلدمات  العمل يف حتمل  و�ساحب  املري�س  ي�سرتك  3.اأن 

ال�سحية. باخلدمات  القطاع اخلريي  اإحدى جهات  تتكفل  4.اأن 

ال�سحي: القطاع  يف  التمويل  مرتكزات 

وتوزيعها  املوارد  ح�سد  يف  ال�سحية  اخلدمات  متطلبات  دعم  جهود  تتمثل 

من  الكايف  الكم  حت�سيل  اإىل  امل��وارد  ح�سد  يهدف  اإذ  اخلدمات,  ل�سراء 

�سحية  خدمات  �سلة  يوفر  ُكفء  وباأ�سلوب  م�ستمر,  ب�سكل  املالية  امل�سادر 

توزيع  ثم,  ومن  املطلوبة,  ال�سحية  اخلدمات  ل�سراء  املوارد  واإدارة  مالئمة 

االإنتاجية,  الكفاءة  اإ�سرتاتيجية تعمل على تعظيم  اإىل  ت�سند  املوارد بطريقة 

اخلدمات  مقدمي  مع  التعاقد  اإدارة  يف  وتتمثل  ال�سراء,  لعملية  والتوزيعية 

وانتظام.  ب�سال�سة  واخلا�سة  واالأهلية  العامة  القطاعات  يف  الطبية 

ال�شحي: القطاع  يف  التمويل  مناذج 

   يتم تطبيق التاأمني اأو ال�سمان ال�سحي – ب�سورة عامة - من خالل اأحد 

التالية:  النماذج 

الدولة(. )تديره  الوطني  ال�سحي  1.النظام 

)املجتمعي(. االجتماعي  ال�سحي  التاأمني  2.نظام 

اخلا�س. ال�سحي  3.التاأمني 

املبا�سر. الدفع  على  املبني  4.التاأمني 

  دراسة
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إلى  يهدف  الصحي  )التأمين(   
ترشيد استخدام الخدمات الصحية، 

وتحقيق االستفادة المثلى منها

  )التأمين( الصحي يخضع لعوامل 
عقائدية،  برؤى  ترتبط  ومنطلقات 
وثقافية،  واقتصادية،  وأخالقية، 

واجتماعية، وأبعاد أخرى

الصحي  التأمين  أهداف  من   
الصحية  الخدمة  تقديم  ضمان 
للمؤمن عليهم، وحفظ حقوقهم 

العالجية

ومنطلقات  االأوج��ه  متعددة  لعوامل  يخ�سع  النماذج  هذه  من  باأي  واالأخ��ذ 

واجتماعية,  وثقافية,  واقت�سادية,  واأخالقية,  عقائدية,  ب��روؤى  ترتبط 

 - مثاًل   – العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  ففي  اأخ��رى.  واأبعاد 

على  ال�سائد  النظام  اأي�سًا  وهو  الدولة,  تديره  الذي  الوطني  النظام  ي�سود 

النمط  العامل تتبع هذا  اأكرث من مئة دولة من دول  اإذ يوجد  العامل  م�ستوى 

ال�سحي.  التاأمني  من 

ال�سحي  التاأمني  نظام  ُيتبع  ال�سمالية  اأوروب��ا  ودول  املتحدة  اململكة  ويف 

فيما  �سريد  كما   – اخلا�س  ال�سحي  التاأمني  نظام  جانب  اإىل  املجتمعي, 

بعد -.

وتنظيماته: ال�شحي  التاأمني  من  الهدف 

للموؤمن  ال�سحية  اخلدمة  تقدمي  �سمان  يف  ال�سحي  التاأمني  اأهداف  تتمثل 

العالجية؛  اخلدمة  على  واحل�سول  العالجية,  حقوقهم  وحفظ  عليهم, 

تدخل  ال  اأن  ذلك,  يف  يراعى  واأن  التاأمني,  بولي�سة  يف  عليه  املتفق  ح�سب 

متطلبات  واأن  اخلدمة,  تقدم  التي  ال�سحية  املن�ساأة  عمل  يف  تاأمني  �سركة 

ال�سحي. املرفق  االأطباء يف  فيه  اأمر يخت�س  لهم  املوؤمن  واإجراءات عالج 

عامة  ب�سفة  ال�سحي  وللتاأمني  و�سلبيات,  اإيجابيات  النماذج  من  ولكل     

واخل�سومات,  واخل��الف��ات,  ال��ت��اأم��ني,  تطبيق  مبتطلبات  تتعلق  �سلبيات 

وكذلك  اخلدمة,  تقدم  التي  واجلهات  التاأمني,  جهات  بني  والرد  واالأخ��ذ 

التاأمني  نظام  )غ��ري  ال�سحي  التاأمني  وميثل  عليه,  وامل��وؤم��ن  ��ن  امل��وؤمِّ بني 

ُتعرفه  وال��ذي  واالأ�سر,  املواطن  كاهل  على  مبا�سرًا  كبريًا  عبئًا  الوطني( 

باملئة  االأربعني  يتجاوز  مبا�سر  »اإنفاق  اأن��ه  على  العاملية  ال�سحة  منظمة 

واإىل  االأقارب,  من  اال�ستدانة  اإىل  يوؤدي  وقد  للفرد«,  املتاحة  امليزانية  من 

يقدر  ما  اإفقار  يف  يت�سبب  قد  مما  االأ�سرة,  اأو  الفرد  ممتلكات  بع�س  بيع 

مالمح  )ا,ب,ج(  اجلداول  وتلخ�س  االأ�سر,  جمموع  من   %  4.5  -  0.6 ب� 

ال�سحي. للتاأمني  االأ�سا�سيني  النموذجني 

اأكرث من  اأهم جوانب القوة يف النموذج الوطني, هي االعتماد على 

وهي  العامة(,  وامل�سادر  الوطنية  )الرثوة  املوارد  حل�سد  م�سدر؛ 

ماأمونية.  اأكرث 

بداخل  واملناف�سات  باملنازعات,  التاأثر  �سريع  اأنه  �سلبياته,  ومن 

ال�سخ�سي. والنفوذ  الوزارية,  املجادالت  حلبة 

امل�ساركة  تتم هذه  ما  غالبًا  التكاليف,  امل�ساركة يف  على  يعتمد  وهو 

جتميع  م�سوؤولية  تتحمل  م�ستقلة  �سبه  اأو  م�ستقلة  موؤ�س�سة  قبل  من 

املطلوبة.  ل�سراء اخلدمة  توزيعها  ثم  ومن  املوارد, 

الوطني(  التاأمني  يف  احلال  هو  )كما  اإلزامي  كتاأمني  اإليه  -ينظر 

القطاع  كموظفي  منه,  حم��ددة  لفئات  اأو  املجتمع,  اأف��راد  جلميع 

ال��دول  منها  دول���ة,  �ستني  م��ن  اأك��رث  يف  يطبق  حاليًا  وه��و  ال��ع��ام, 

والنامية,  ال�سناعية  الدول  من  وعدد  واليابان,  وكندا,  االأوروبية, 

ال�سرق  يف  وال�سعيف  امل��ت��و���س��ط  ال��دخ��ل  ذات  ال���دول  م��ن  وع���دد 

االأو�سط.

الفعالة يف  وامل�ساركة  ت�ستند على م�سادر عدة,  اأنها  �سلبياته,  ومن 

واالإدارة,  التكاليف 

خا�س. تاأميني  �سندوق  يف  امل�ستفيدين  وم�ساركة  انتقاء  يعتمد  وهو 

كنظام  االأمريكية   املتحدة  ال��والي��ات  يف  ويطبق  للربح,  -يهدف 

تكميلي..  كنظام  اأخرى  بلدان  يف  ويطبق  ال�سحية,  للتغطية  رئي�س 

املبا�سر. الدفع  اأ�سا�س  على  املبني  التمويل  من  اأف�سل  وهو 

االأمرا�س  واأ�سحاب  ال�سن,  كبار  ا�ستبعاد  �سلبياته,  من   -

ال�سحية,  امل�ساريف  زيادة  يف  كبري  ب�سكل  ي�ساهم  وكونه  املزمنة, 

االإجحاف  زيادة  يف  ُي�سهم  قد  اأنه  كما  االإداري��ة.  التكلفة  وبارتفاع 

الالعدالة.  وتر�سيخ  االجتماعي, 

املبا�سر. الدفع  اأ�سا�س  على  املبا�سر  -التاأمني 

الوطني: ال�شحي  اأ: االأمنوذج  جدول 

بالنظام  )املعرف  املجتمعي  ال�شحي  التاأمني  اأمنوذج   - ب  جدول 

بي�شمارك( االأملاين  امل�شت�شار  اإىل  ن�شبة  البي�شماركي، 

وهو  )الــتــجــاري(،  اخلــا�ــض  ال�شحي  التاأمني  نظام  ج:  جــدول 

خا�ض. تاأميني  �شندوق  يف  امل�شتفيدين  وم�شاركة  انتقاء  يعتمد 

  دراسة
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الدول االأمريكية واالأوروبية: مناذج من 

الدول  معظم  وتتمتع  و�سوي�سرا,  والنم�سا  اأملانيا  يف  اإلزامي  ال�سحي  التاأمني  يعترب 

املواطنني,  لكافة  اإلزامًيا  �سحًيا  تاأمينًا  ي�سمن  �سحية,  رعاية  بنظام  االأوروب��ي��ة 

 – املجتمعي  الت�ساركي   « النظام  عليه  يطلق  الذي  النظام  وهو  واالأغنياء,  الفقراء 

الب�سماركي«؛ حيث تقوم املوؤ�س�سات االأهلية باإدارته, حتت اإ�سراف ومراقبة الدولة.

     ويعترب التاأمني اختياري )جتاري( يف الواليات املتحدة, ويف بريطانيا يتيح نظام 

»بيفردج« التاأمني دون اإلزام ودون اإ�سراف من الدولة, ويف نظام التاأمني )الوطني( 

ت�ستقطع الدولة ن�سبة ِمن دخل العامل ت�سل اإىل ما بني 25 و30% ُمقابل اأن تتكّفل 

الدولة بعالجه. 

    ومن مناذج التاأمني ال�سحي ما يتبع يف �سوي�سرا, حيث يرتتب على ُكل فرد مواطنًا 

اأو اأجنبيًا مبن فيهم من ح�سل على رخ�سة عمل موؤّقتة قد ال تتجاوز ثالثة اأ�سهر, 

االنتماء الإحدى املوؤ�س�سات االأهلية للتاأمني ال�سحي, حيث يتطلب ذلك عند مراجعة 

املري�س للطبيب اأو املُ�ست�سفى؛ اأن يتحمل املري�س كامل كلفة العالج والدواء بن�سبة 

)100%( بحد اأعلى قدره 300 فرنك ِمن م�ساريف العالج والدواء, ليتمكن بعدها 

من »العبور« اإىل برنامج تغطية التاأمني ال�سحي الكامل, والهدف من نظام »العبور« 

هذا, احلد من التوجه املُفِرط وغري ال�سروري للطبيب لرفع تكاليف الرعاية.

ويف هولندا, يتوفر النظام االأف�سل بني باقي دول االحتاد االأوروبي, حيث يتواجد يف 

كل حي طبيب عام, واآخر لالأ�سنان. وتتكفل احلكومة برعاية مواطنيها �سحيًا منذ 

االأ�سبوع االأول للحمل وحتى الوفاة.

حجم التاأمني يف دول اخلليج ودول عربية اأخرى:

يف الدول العربية تتمتع دول جمل�س التعاون اخلليجي ال�ست, وليبيا بالتغطية ال�ساملة 

جلميع مواطنيها؛ وتبلغ اأكرث من 80 % يف تون�س واالأردن وتغطي الثلث من املواطنني 

يف املغرب. وهنا ُيالحظ يف منطقة العامل العربي �سعف اال�ستثمار يف ال�سحة, حيث 

اإن ن�سبة االإنفاق يف املنطقة مقارنة باالنفاق العاملي ال يتعدى 4%, بينما ميثل �سكان 

توفري  اإىل  ت�سعى  املنطقة  يف  املعنية  اجلهات  اأن  اإال  العامل,  �سكان  من   %8 املنطقة 

تغطية �سحية �ساملة من خالل اإعادة تفعيل »اإ�سرتاتيجية ال�سحة للجميع«, والرتكيز 

على الرعاية ال�سحية االأ�سا�سية, والتي اأكد عليها اإعالن قطر, الذي مت اعتماده من 

قبل وزراء ال�سحة العرب, وذلك من خالل االجتاهات االإ�سرتاتيجية التي تركز على 

ما يلي:

-توافر الرباهني والبينات املتعلقة باالإنفاق على اخلدمات ال�سحية.

-زيادة اال�ستثمار يف التنمية ال�سحية والتعريف باأهمية العائد االقت�سادي واملايل 

لال�ستثمار يف ال�سحة.

-تطوير التغطية بالدفع امل�سبق وتو�سيع مظلة التاأمني ال�سحي.

-العمل على حت�سني الكفاءة االقت�سادية لنظام التغطية ال�سحية, وتر�سيد ا�ستعمال 

وو�سائل  واالأدوي���ة  واالأم�سال  اللقاحات  ذل��ك  يف  مبا  والطبية,  ال�سحية  التقانة 

الت�سخي�س الطبي.

ب�سورة  العام  واالإنفاق  ال�سحة,  وزارة  ميزانية  زي��ادة  يف  احلكومي  ال��دور  ويتمثل 

مبا�سرة, وغري مبا�سرة على ال�سحة, عرب امل�ساهمة يف اأنظمة ال�سمان االجتماعي 

واال�ستثمار يف املحددات االجتماعية لل�سحة.

متويل النفقات ال�سحية يف العامل العربي وعالقة ذلك بفئات الدخل:

جمل�س  ك��دول  املرتفع,  الدخل  ذات  االإقليم  دول  اأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  ترى 

التعاون اخلليجي وليبيا, تعمد اإىل احلفاظ على االأنظمة الوطنية املعمول بها حاليًا, 

اإتاحة اخلدمات ال�سحية جلميع فئات املجتمع, وتغطية  والتي توفر عدالة اأكرث يف 

�ساملة الأفراده على اأن يتم العمل على تر�سيد اخلدمات, وتاأمني اإدارة جيدة, وتطوير 

النظم التاأمينية اخلا�سة, التي توفر نظامًا اأ�سا�سيًا لبع�س العمالة الوافدة, وكذلك 

الوطني«  »النظام  من  االإنتقال  واأن  ذلك.  يف  الراغبني  للمواطنني  تكميليًا  نظامًا 

الذي توفره دول جمل�س التعاون من خالل املوؤ�س�سات احلكومية )وزارات ال�سحة, 

اأو من خالل  تاأميني جمتمعي )ت�ساركي(,  اإىل نظام  الخ..(  والداخلية,  والدفاع, 

منظمة  الإدارة  كبرية  مالية  تبعات  اإىل  يوؤدي  اأن  �ساأنه  من  اخلا�سة,  التاأمني  نظم 

التاأمني ال�سحي, اإ�سافة اإىل االإ�سرار مببداأ العدالة يف تقدمي اخلدمات ال�سحية 

لكل املواطنني.

     اأما يف دول االإقليم ذات الدخل املتو�سط, فاإن املنظمة ترى اأن النموذج التاأميني 

املجتمعي »الت�ساركي« البي�سماركي يعزز من اإتاحة اخلدمات ال�سحية الأكرب �سريحة 

ممكنة من املجتمع.

     ويف دول االإقليم ذات الدخل املنخف�س, فاإن االأمر ي�ستلزم اأن تقوم احلكومات 

على  العمل  خ��الل  وم��ن  العام,  اإنفاقها  زي��ادة  خ��الل  من  ال�سحة  يف  باال�ستثمار 

الرتويج الأنظمة تاأمينية على �ساكلة النظم املجتمعية.

ال�شعودية: العربية  اململكة  يف  ال�شحي  التاأمني  واقع 

يحتل التاأمني ال�سحي املرتبة االأوىل يف �سوق التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية 

نحو  التطلعات  وزي��ادة  االقت�ساد,  م�ستوى  وارت��ف��اع  ال�سكان,  ع��دد  زي��ادة  ب�سبب 

القطاعات  اأكرث  اململكة من  التاأمني يف  ويعترب قطاع  االأف�سل.  ال�سحية  اخلدمات 

منوا يف الوقت احلا�سر, اإذ �سجل ارتفاعا مبعدل قدره 62% خالل االأعوام القليلة 

االأخرية. 

حجم التاأمني ال�سحي يف اململكة العربية ال�سعودية:

اأن  املحتمل  ومن  ري��ال,  مليارات   10 اململكة  يف  ال�سحي  التاأمني  �سوق  حجم  يبلغ 

يتجاوز خالل الثالث ال�سنوات املقبلة حاجز ال� 50 مليارا يف وجود 30 �سركة تاأمني 

طبي يف ال�سوق. 

وو�سل عدد املوؤمن لهم اأكرث من �سبعة ماليني ن�سمة, واملرافق ال�سحية التي تقدم 

اخلدمة العالجية, اأكرث من 2000 مرفق �سحي, وعدد �سركات التاأمني الطبي 36 

�سركة تاأمني.

مالمح التاأمني ال�سحي يف اململكة العربية ال�سعودية:

   يهدف النظام اإىل توفري الرعاية ال�سحية للمقيمني يف اململكة من غري املواطنني 

واأفراد عائالتهم, ويتم كذلك تطبيقه على عدد غري حمدد من املواطنني الراغبني 

يف ذلك. ومن اأهم املنافع التي يقدمها التاأمني ما يلي: 

-امل�ساهمة يف تطوير م�ستوى الرعاية ال�سحية يف اململكة.
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-اإتاحة فر�س ت�سغيل تخفف العبء عن امل�ست�سفيات احلكومية.

مراحل تطبيق النظام على املقيمني:

مت البدء يف تطبيق نظام التاأمني على املقيمني يف منت�سف عام 2006م �سمن خطة 

مكونة من ثالث مراحل:

االأوىل: ت�سمل ال�سركات ال�سعودية التي يعمل فيها 500 عامل اأجنبي فاأكرث.

الثانية: �سمول ال�سركات ال�سعودية التي يعمل فيها ما بني 100-500 عامل اأجنبي 

فاأكرث.

الثالثة: وت�سمل جميع العاملني االأجانب يف اململكة.

وقيمته: التاأمني  حدود 

التاأمني  اأدنى ل�سعر  اأنه ال يوجد حد  اإال  اأدين للمنافع,  اأنه يوجد حد  من املالحظ 

ال�سحي, فهي مرتوكة للمناف�سة, وخلربة ال�سركات, واأ�سعار العالج التي حتددها 

امل�ست�سفيات, وم�ستوى وحدود الرعاية ال�سحية التي يرغبها حامل الوثيقة.

كما يالحظ كذلك اأن اأ�سعار التاأمني تختلف من �سركة الأخرى؛ وفقًا لعدة متغريات, 

وهي تتقارب مع مثيالتها يف الدول العربية االأخرى, وي�ستلزم جناح امل�سروع تكاتف 

جمل�س ال�سمان ال�سحي, واملرافق ال�سحية, و�سركات التاأمني, واملواطن واملقيم, 

وامل�ستفيدين وتوافر اخلدمات يف خمتلف املناطق اجلغرافية. وتتوفر يف اململكة اأربع 

فئات للتاأمني ال�سحي هي:

العمالة  رئي�سة  ب�سفة  منها  وت�ستفيد  ري��ااًل   850 اأ�سعارها  ومتو�سط  )ج���(  -فئة 

الوافدة. 

-فئة )ب( ومتو�سط اأ�سعارها 990 ريااًل. 

-فئة )اأ( ومتو�سط اأ�سعارها 1350 اإىل 1450 ريال. 

-فئة ال�سخ�سيات املهمة ومتو�سط اأ�سعارها 2000 ريااًل.

ال�شحي: للتاأمني  ال�شلبية  املحددات 

من اأهم اجلوانب ال�سلبية للتاأمني ال�سحي ب�سفة عامة اجلوانب املتعلقة بالنزاعات 

التاأمينية وتكاليفها, ويف هذا املجال جند اأن اأغلب الق�سايا عادة ما تكون مادية, 

�سركات  وبني  بينها  واملنازعات  وال��رد  االأخ��ذ  من  امل�ست�سفيات  معاناة  يف  وتتمثل 

التاأمني, والبع�س االآخر يتعلق بحقوق املوؤمن عليهم, وعدم الوفاء مبتطلباتهم.

قطاع  تعرت�س  اأخ��رى  معوقات  جند  املالية,  املنازعات  ت�سوية  تكلفة  جانب  واإىل 

التاأمني واالإفادة من اجلانب االإيجابي من معطياته, ومنها �سعف الثقافة التاأمينية, 

وهي ترجع اإىل نق�س املعلومات, ونق�س الوعي التاأميني, و�سعوبة االختيار من بني 

يتم  حمددة,  معايري  لغياب  نظرًا  املعامل؛  وا�سحة  اأ�س�س  على  املعتمدة  ال�سركات 

ي�سمن حقوق  تاأميني موحد  ق�سط  وغياب  التاأميني,  الق�سط  لتحديد  ا�ستخدامها 

االأطراف كافة. كما اأن قلة فروع ال�سركات يف مناطق اململكة ووجود خالفات كبرية 

بني �سركات التاأمني ال�سحي وامل�ست�سفيات بخ�سو�س املوافقات امل�سبقة ب�ساأن بع�س 

اإ�سافية, حيث قد  ُمعيقه  امل�ست�سفيات �سرورية, هي عوامل  تراها  التي  اخلدمات 

ينتظر املري�س ل�ساعات طويلة للح�سول على موافقة ال�سركة على اإجراء حتليل دم 

مثاًل!. كما قد يحدث ملواطن اأن يراجع امل�ست�سفى, وهو يعاين من اإ�سابة ج�سدية 

اأن العملية جتميلية. ومن املالحظ اأن  ترف�س ال�سركة املوافقة على عالجه بحجة 

مماطلة �سركة التاأمني يف املوافقة يوؤدي اإىل ازدياد ق�سايا املحاكمة؛ ل�سعف تفاعل 

اجلهة  تعوي�س  يف  بع�سها  ومماطلة  املر�سية,  احل��االت  من  العديد  مع  ال�سركات 

عليه  باملوؤمن  املتعلقة  املعاملة  تعر�س  التاأمني  �سركات  اإن  حيث  اخلدمة,  مقدمة 

على اأطباء خمت�سني يعملون معها, وقد ت�ستبعد اأنواعًا معينة من االأدوية واالأ�سعة 

والفحو�سات من قائمة التاأمني. كما تولد اإجراءات التاأمني احلاجة اإىل ت�سهيالت 

باإ�سافية, منها: )احلاجة اإىل نظام معلوماتي يو�سح حالة املري�س املوؤمن عليه منذ 

حلظة دخوله امل�ست�سفى, وحتى االنتهاء من تقدمي الرعاية ال�سحية له, واحلاجة 

املر�سى  عالج  تاأخر  ومعاجلة  امل�ست�سفيات,  اأ�سعار  على  للرقابة  جديدة  اآلية  اإىل 

العالقة  ذات  والقوانني  باالأنظمة  والتعريف  ال�سحي,  للتاأمني  يخ�سعون  الذين 

وبالتايل توؤدي هذه املتطلبات اإىل ارتفاع يف التكاليف(.

االإ�شالمي: املجتمع  يف  ال�شحي  التاأمني 

اأملح عدد من املفكرين اإىل اأن التاأمني ال�سحي عمل �سلبي يف املجتمعات االإ�سالمية, 

حيث اإنه قد ُي�سرب اأموااًل �سخمة اإىل خارج االقت�ساد الوطني, ويكر�س الطبقية 

اأن فيه ممار�سة الربا, واأنه وجه من وجوه الغرر, فقد  يف املجتمع, ويرى البع�س 

تثقل كاهل الفرد وال تلبي حاجته, كما اأنه قد ميثل وجه من وجوه اأخذ مال امل�سلم 

 من سلبيات التأمين الصحي 
بصفة عامة، الجوانب المتعلقة 

بالنزاعات التأمينية وتكاليفها

 الحاجة تدعو إلى دراسة 
وإيضاح مختلف الجوانب الشرعية 

واالقتصاديةواالجتماعية 
والتنظيمية ومدى إمكانية األخذ 
بأي من أنماط التأمين في ضوئها
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بدون طيب نف�س منه.

ت�ساوؤالت حول �سمولية التاأمني ال�سحي واإمكانية تطبيقه يف اململكة العربية ال�سعودية: 

نظرًا لتنوع اخلدمات ال�سحية, غالبًا ما ترد ت�ساوؤالت وحوارات حول �سمولية التاأمني 

ال�سحي ملختلف االحتياجات ال�سحية واإمكانية تطبيقه, ومنها ما يلي:

- هل اململكة جاهزة لالأخذ بالتباين ال�سحي, واإذا كان االأمر كذلك, فما هو النمط 

املالئم وتخريجاته؟.

- هل ي�سمل التاأمني ال�سحي اخلدمات ال�سحية لالأ�سنان؟, وهل هي �ساملة وكاملة 

التغطية حتى لعمليات التقومي ؟.

النف�سية؟, وغالبًا ما يكون توجه  التاأمني ال�سحي اخلدمات ال�سحية  - هل ي�سمل 

�سركات التاأمني عدم �سمولها ؟.

التي تقدمها  للقيام باخلدمات  ال�سحي  التاأمني  ال�سحة مالئمة  - هل ترى وزارة 

الوزارة ؟.

امل�ست�سفيات  )اجلامعات,  �سحية  خدمات  تقدم  التي  االأخ��رى  اجلهات  ترى  هل   -

ال�سحي  بالتاأمني  االأخذ  الخ( مالئمة  امل�ست�سفيات اخلا�سة...  الع�سكرية, موظفوا 

واال�سرتاك فيه؟.

- مدى التغطية الأفراد االأ�سرة وخمتلف االأعمار؟.

- اأي خيارات التاأمني ال�سحي اأكرث مالئمة يف اململكة العربية ال�سعودية من حيث 

مقدم اخلدمة لو اأخذت الدولة مببداأ التاأمني:

1- الرعاية ال�سحية املجانية يف مرافق الرعاية ال�سحية احلكومية, اأم

مقدم  اأي  من  ال�سحية  الرعاية  على  احل�سول  يف  للمواطنني  احلرية  اإعطاء   -2

للخدمة, واأن تدفع احلكومة مقابل اخلدمة مبا�سرة اأو بطريقة غري مبا�سرة بوا�سطة 

موؤ�س�سات )�سركات اأو غريها( �سراء التاأمني.

- ما هو تقييم اجلهات ذات ال�سلة لنموذج التاأمني ال�سحي املقرتح من قبل املركز 

الوطني للمعلومات املالية واالقت�سادية, وهل ميثل اقرتاح علمي قابل للتطبيق؟

- ما هي التحديات وال�سعوبات املتوقعة عند تطبيق التاأمني ال�سحي وكيفية التغلب 

عليها؟

- التاأمني الطبي التعاوين كبديل للخدمات ال�سحية يف اململكة العربية ال�سعودية, 

كنمط مالئم وقابل للتطبيق؟

اقرتاحات للنظر يف خمتلف جوانب التاأمني ال�سحي واإمكانية التغلب على اجلوانب 

ال�سلبية للتاأمني ال�سحي والتقليل من تاأثرياتها:

ال�سرعية  اجل��وان��ب  خمتلف  واإي�ساح  درا���س��ة  اإىل  تدعو  احلاجة  اأن  البع�س  ي��رى 

واالقت�سادية واالجتماعية والتنظيمية ومدى اإمكانية االأخذ باأي من اأمناط التاأمني 

يف �سوئها. فاإن ُرئي اأن االأمر ي�ستلزم و�سع اأنظمة ومعايري وا�سحة واأ�سعار حمددة, 

املناف�سة  وت�سجيع  عليهم  املوؤمن  حقوق  حماية  بهدف  اجلميع  على  بها  والتوعية 

العادلة, ودعم ا�ستقرار ال�سوق التاأميني, واإجراء تقومي دوري وم�ستمر؛ ملختلف اأوجه 

التاأمني ال�سحي, وتطوير مقت�سياته. 

جمل�سي  مع  بالتعاون  ال�سحة  وزارة  تقوم  ب��اأن  �سام  مكي  ام��ر  موؤخرا  �سدر  وق��د 

جوانبه  كل  من  ال�سحي  األتاأمني  بدرا�سة  ال�سحي  وال�سمان  ال�سحية  اخلدمات 

والرفع مبا يتم التو�سل اليه للمقام ال�سامي الإتخاذ ما يراه حياله.
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6- قانون التاأمني ال�سحي يف اململكة املتحدة, 1991م و1997م.

 ,Medicaid الطبية  واملعونة   Medicare ال�سحية  الرعاية  قانون   -7

1966م وقانون ال�سمان التقاعدي للموظفني 1974م.

العاملية  للندوة  العام  االأمني  – حما�سرة  اإ�سالمي  ال�سحي يف جمتمع  التاأمني   -8

 – بالريا�س  العاملية  ال��ن��دوة  للعلوم,  االإ�سالمي  التاأ�سيل   - االإ�سالمي  لل�سباب 

1427/3/27ه�.

  دراسة
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احلج  تربية وتدريب !!

اإذا كانت ال�سالة والزكاة وال�سيام مراتع خ�سبة, �سرعها اهلل � عز وجل �؛ ليتزود منها امل�سلم باملُثُل االأخالقية 

التي عليها �سالح دينه ودنياه.

وم�ساجدها  واأوقاتها  و�سجودها,  وركوعها  قيامها  واأفعالها,  )اأقوالها  ال�سالة:  هيئة  يف  املوؤمنني  احتاد  يف  اإذ 

واجتاهها(.

ال�سائم جلميع جوارحه  ومراقبة  اإىل غروبه,  فيه من فجره  االإم�ساك  ووقت  �سهره,  ال�سيام: )وحدة  واإذ يف 

وتزكيتها وتطهريها(. 

اآ�سرة االأخوة االإ�سالمية بني  واإذ يف الزكاة: )ق�ساء على االأنانية املادية, وتدريب على البذل والعطاء, لتقوى 

امل�سلمني(.

اإذا كان يف هذه االأركان الثالثة؛ ما به يتطهر الفكر الب�سري من االإنعزالية واالأنانية, وما به يت�سبع بروح التوا�سي 

والتعاطف, ففي احلج اأي�سًا من هذه املعاين ما يزيد هذه الوحدة وامل�ساواة بني املوؤمنني قوة ور�سوخًا.

يقول االأ�ستاذ احلاج/ اأحمد احلبابي يف كتابه ))مرونة االإ�سالم((: »يف مكة, وحول الكعبة يف الطواف, ويف 

ال�سعي بني ال�سفا واملروة, ويف عرفة, ويف املزدلفة, ويف امل�سعر احلرام, ويف منى, ويف رمي اجلمرات؛ يجتمع 

املوؤمنون على �سعيد واحد, ويف نظام ولبا�س واحد, وتلبية موحدة. 

ويف �سعور املوؤمنني باأّن مكة بلد اهلل احلرام, هي للم�سلمني جميعهم على اختالف األ�سنتهم واألوانهم, ُكل هذا 

وغريه, ُيحقق للموؤمنني يف مو�سم احلج وحدة املظهر, وعن ذلك تن�ساأ الوحدة الروحية واالجتماعية والفكرية 

واالقت�سادية.

ويف لبا�س االإحرام املُتحد اخلايل عن التجمل والتباهي, ويف الت�سعث والتغرّب يق�سي املوؤمن على اأنانيته والتفاخر 

والتعايل. 

ويف ذلك تذّكر مبوقف االإن�سان بني يدي اهلل � عز وجل �, حفاة عراة من كل �سيء يوم العر�س واحل�ساب, يقول 

�سبحانه: ))يومئذ تعر�سون ال تخفى منكم خافية...(( احلاقة/18. 

اإّن املق�سود االأعظم من اأداء فري�سة احلج هو امتثال اأمر اهلل تعاىل, كما امتثله خليل اهلل اأبو االأنبياء اإبراهيم 

 :� وجل  عز   � يقول  باحلج,  النا�س  يف  يوؤذن  وباأن  العظيم,  املو�سم  هذا  باإقامة  تعاىل  اأمره  حيث  ال�سالم,  عليه 

))واأذّن يف النا�س باحلج ياأتوك رجااًل وعلى كل �سامر ياأتني من كل فّج عميق, لي�سهدوا منافع لهم ويذكروا ا�سم 

اهلل يف اأيام معلومات...(( احلج/28. 

ومن املعلوم, اأّن م�سروعية احلج قدمية يف هذه االأمة االإ�سالمية, قدم ال�سالة والزكاة وال�سيام منذ ر�ساالت 

ا�سم اهلل على ما رزقهم من بهيمة  اأمة جعلنا من�سكًا ليذكروا  ال�سالم, يقول �سبحانه ))ولكل  االأنبياء عليهم 

االأنعام(( احلج/34.

اإّن اأهم ما ينبغي اأن يتذكره املوؤمن وهو يوؤدي فري�سة احلج, هي تلك العقيدة ال�سافية النقية من كل ال�سوائب, 

عقيدة التوحيد, التي اأمر اهلل � عز وجل � بها خليله اإبراهيم � عليه ال�سالم � بعد ما بواأه مكان البيت واأر�سده اإىل 

قواعد احلج ومنا�سكه, يقول تعاىل: ))واإذ بّواأنا الإبراهيم مكان البيت اأن     ال ت�سرك بي �سيئًا(( احلج/26. 

رّبه يف �سراعه  يدعو  وهو  ال�سالم,  عليه  اإبراهيم اخلليل  املوؤمن  يتذكر  املباركة  والبقاع  املقد�سة  االأماكن  ويف 

وخ�سوع يف قوله تعاىل: ))ربنا واجعلنا م�سلمني لك ومن ذريتنا اأمة م�سلمة لك واأرنا منا�سكنا وتب علينا...(( 

البقرة/

د. زيد بن حممد الرماين

 امل�ست�سار وع�سو هيئة التدري�س

بجامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية
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مجتمع الشورى

�سدرت موافقة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز – حفظه اهلل – على تعيني االأ�ستاذ/ اإبراهيم 

بن عبد العزيز العدواين على ترقيته اإىل املرتبة الرابعة ع�سرة.

اإبراهيم بن عبد العزيز العدواين بالغ �سكره وامتنانه  اإدارة �سوؤون املوظفني باملجل�س االأ�ستاذ/  وقد رفع مدير عام 

خلادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز – حفظه اهلل – على الثقة امللكية الكرمية, ب�سدور املوافقة 

ال�سامية على ترقيته اإىل املرتبة الرابعة ع�سرة. �سائاًل اهلل العلي القدير, اأن يكون عند ح�سن ظن القيادة به. واأعرب 

عن �سكره وتقديره ملعايل رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ/ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ على ثقته, 

وما يجده من معاليه من دعم,  متمنيًا اأن يكون ذلك دافعًا له نحو املزيد من العطاء واجلهد يف خدمة الوطن من 

خالل جمل�س ال�سورى. كما اأعرب العدواين عن تقديره ملعايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور/ حممد بن اأمني اجلفري, 

ومعايل م�ساعد رئي�س املجل�س الدكتور/ فهاد بن معتاد احلمد, ومعايل االأمني العام للمجل�س الدكتور/ حممد بن عبد 

اهلل اآل عمرو؛ ملا يجده منهم من دعم وم�ساندة, كانت عونًا له بعد توفيق اهلل يف اأداء عمله, مبا يحقق اآمال وتطلعات 

م�سوؤويل املجل�س واأع�سائه.

�سارك املهند�س/ حممد بن حامد النقادي 

االإ�سكان  ال�سورى رئي�س جلنة  ع�سو جمل�س 

واملياه واخلدمات العامة يف املوؤمتر ال�سنوي 

ملجل�س الكودات العاملية, املنعقد يف الواليات 

املتحدة خالل املدة من 22 ذو القعدة اإىل 5 

ذو احلجة 1434 ه�.

�سارك الدكتور/ عبد اهلل بن حممد اجلغيمان ع�سو جمل�س ال�سورى,  يف فعاليات املوؤمتر 

العاملي يف املوهبة واالإبداع التابع للجمعية العاملية الأبحاث تطوير املوهبة والتميز, الذي عقد 

يف جمهورية تركيا, خالل الفرتة من 19-1434/11/22ه�.

ي�سار اإىل اإن الدكتور/ عبد اهلل اجلغيمان, ع�سوًا يف اجلمعية العاملية الأبحاث تطوير املوهبة 

والتميز.

موافقة �شامية على ترقية العدواين  اإىل الرابعة ع�شرة

اجلغيمان ي�شارك يف موؤمتر املوهبة واالإبداع برتكيا

املهند�ض حممد النقادي ي�شارك يف موؤمتر جمل�ض  الكودات العاملية
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 - ال�سورى  جمل�س  ع�سو  الهزاع–  اهلل  عبد  بنت  �سلوى  الدكتورة/  �ساركت    

بح�سور م�سرف يف فعاليات »منتدي فر�س االأعمال ال�سعودي االأمريكي الثالث«, 

الذي عقد يف مدينة لو�س اأجنل�س بوالية كاليفورنيا االأمريكية  خالل  الفرتة من 

10- 12 ذو القعدة  1434 ه�.  

اأقامتها  التي  ال�سعودية  االأعمال  فر�س  منتديات  غرار  على  املنتدى  هذا  وياأتي 

اململكة يف كل من الواليات املتحدة االأمريكية وبلجيكا واليابان وفرن�سا, وذلك يف 

اإطار تنمية العالقات االقت�سادية واال�ستثمارية بني اململكة والدول التي ترتبط 

معها بعالقات �سداقة وتبادل جتاري.

رئي�س  امل�ست�سار مبكتب معايل م�ساعد  الع�سعو�س  اأحمد  بن  االأ�ستاذ حمد  ترقية  ال�سامية على  املوافقة  �سدرت 

جمل�س ال�سورى, اإىل املرتبة الرابعة ع�سرة.

ورفع الع�سعو�س بهذه املنا�سبة �سكره وتقديره خلادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز – حفظه 

اهلل – على هذه الثقة امللكية الكرمية �سائاًل اهلل العلي القدير اأن يكون عند ح�سن ظن القيادة به.

بن  حممد  بن  اهلل  عبد  الدكتور/  ال�سيخ  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  ملعايل  وتقديره  �سكره  عن  الع�سعو�س  واأع��رب 

العطاء واجلهد يف خدمة  له نحو املزيد من  اأن يكون ذلك دافعًا  ال�سيخ على دعمه وثقته, متمنيًا  اآل  اإبراهيم 

الوطن من خالل جمل�س ال�سورى.

رئي�س  م�ساعد  ومعايل  اجلفري,  اأمني  بن  حممد  الدكتور/  املجل�س  رئي�س  نائب  ملعايل  تقديره  عن  اأعرب  كما 

املجل�س الدكتور/ فهاد بن معتاد احلمد ومعايل االأمني العام للمجل�س الدكتور/ حممد بن عبد اهلل اآل عمرو, ملا 

يجده منهم من دعم وم�ساندة كانت عونًا له بعد توفيق اهلل يف اأداء عمله.

الق�شم الن�شائي يحتفل باليوم الوطني

د. �شلوى الهزاع ت�شارك يف منتدي فر�ض االأعمال ال�شعودي االأمريكي 

الثالث

موافقة �شامية على ترقية الع�شعو�ض  اإىل الرابعة ع�شرة

الوطني  اليوم  مبنا�سبة  الن�سائي  الق�سم  قام  اجلميع,  ا�ستح�سان  القت  خطوة  يف 

جمل�س  ع�سوات  على  برو�سات  بتوزيع  والثمانني,  الثالثة  ال�سعودية  العربية  للمملكة 

باالأماكن  الغايل  الوطن  ي��وم  يف  بتعليقها  الق�سم  موظفات  قامت  وق��د  ال�سورى, 

املخ�س�سة لها. كما مت و�سع لوحات على مداخل املجل�س, ت�سمنت عبارات تنم عن 

فرحة اليوم الوطني.
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ع�شوات ال�شورى يحتفني باالأمرية نورة يف ملتقى علمي

ال�شلطان ي�شارك بورقة عمل يف املوؤمتر العاملي للمياه

د/ م�شتورة بنت عبيد ال�شمري  �شاركت يف املوؤمتر الدويل للغة العربية

مجتمع الشورى

    �سارك عدد من ع�سوات جمل�س ال�سورى اإىل جانب لفيف من الباحثني والباحثات من اأ�سحاب االخت�سا�س 

يف التاريخ ال�سعودي احلديث يف امللتقى العملي الذي نظمته جامعة االأمرية نورة بنت عبد الرحمن بالتعاون 

مع دارة امللك عبد العزيز, بعنوان: »االأمرية نورة بنت عبد الرحمن«, وذلك يف مقر اجلامعة بالريا�س. , وقد 

قدم امل�ساركون عرب اأربع جل�سات علمية  العديد من الدرا�سات والبحوث العلمية املتخ�س�سة عن االأمرية نورة 

بنت عبد الرحمن من خالل امل�سادر التاريخية املحلية واالأجنبية.

   وتطرق امللتقى اإىل عدد من املحاور هي: حياة االأمرية نورة بنت عبد الرحمن, واأعمالها اخلريية واالجتماعية, 

ومكانة �ُسموها لدى امللك عبد العزيز – طيب اهلل ثراه -. 

   ُيذكر اأن االأمرية نورة بنت عبد الرحمن -رحمها اهلل-, من اأكرث ال�سخ�سيات الن�سائية ارتباطًا باأخيها امللك 

عبد العزيز, وبفعل هذا االرتباط نالت �سهرة وا�سعة وبرز دورها موؤثرًا يف كثري من جوانب احلياة االجتماعية 

وال�سيا�سية يف عهد امللك عبدالعزيز, ولتلك املكانة يف نف�س امللك عبد العزيز واأبنائه من بعده.

�سارك ع�سو  املجرية,  حيث  للمياه يف اجلمهورية  الدويل  ال�سعودي  والتعاون  للمياه  العاملي  املوؤمتر  اإطار  يف 

جمل�س ال�سورى الدكتور/ �سلطان بن ح�سن ال�سلطان بورقة عمل علمية حتت عنوان ) حلول وحتديد م�سادر 

املياه املتدفقة ال�سطحية باملنطقة ال�سرفية بتطبيق نظام املياه اجلوفية(, مت ذلك خالل املوؤمتر العاملي للمياه 

الذي عقد يف اجلمهورية املجرية, الإيجاد حلواًل جذرية مل�ساكل املياة الدولية.

اإطار م�ساعي اململكة العربية, وجهود جمل�س ال�سورى, �ساركت ع�سو جمل�س ال�سورى الدكتورة/ م�ستورة  يف 

�ساحب  رعاية  ُدبي. حتت  مدينة  قيم يف 
ُ
اأ الذي  العربية,  للغة  الثاين  الدويل  املوؤمتر  ال�سمري يف  عبيد  بنت 

ال�سمو ال�سيخ/ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي, ونظمه املجل�س 

الدويل للغة العربية. 

 اجلدير بالذكر اأن الدكتورة/ م�ستورة تقدمت للموؤمتر ببحث حتت عنوان ) دور جمل�س ال�سورى ال�سعودي يف 

حماية اللغة العربية(.

 ويعد م�سروع قانون اللغة الذي اأ�سدره املجل�س الدويل للغة العربية, اأحد اأبرز امل�سروعات التي �سهدتها الثقافة 

العربية خالل العقود االأخرية, وتهدف اإىل االرتقاء باأو�ساع لغة ال�ساد, اإميانًا باأنه ال نه�سة من دون تطوير 

العربية والعمل على انت�سارها .
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 حتتفل االأمم وال�سعوب مبنا�سبات �سنوية دورية عدة.... َيرُمز ُكل منها اإىل ق�سية اأو حدث عظيم, اأو مبداأ ما, 

اأو اإجناز وطني معني.... فالهدف من اإحياء الذكرى, اأو املنا�سبة, هو: التذكري مبو�سوعها, واإعادة النظر فيما 

يرمز اإليه من قيم ومبادئ.... مبا ي�سمن توثيق العرى بذلك املو�سوع, وتاأكيد تبجيله واأهميته... وتدار�س العرب 

اإىل رحاب امل�ستقبل, بناًء على هدىِّ من تلك العرب والدرو�س, بروح ملوؤُها التقدير والفخر  منه... واالإنطالق 

والتطلع  له,  وال��والء  االإخال�س  واإزك��اء  للوطن,  التحم�س  روح  بث  الذكرى  هذه  باإحياء  يق�سد  كما  واالعتزاز, 

مل�ستقبل اأف�سل له والأبنائه. 

     واململكة, وهى حتتفل هذه االأيام بذكرى »اليوم الوطني«, حتاول – حكومًة و�سعبًا ونخبًة – تطبيق كل ذلك, 

واالإ�ستفادة من معطياته... �سعيا لتثبيت االأقدام, ومل�ستقبل اأف�سل واأرحب. 

     فاليوم الوطني - يف حالتنا - هو: رمز لتوحيد هذه البالد, وبنائها على اأ�س�س ع�سرية. والهدف من االحتفاء 

ورعايته, مبا  وتطويره  �سيانته  كيفية  والتفُكر يف  العظيم....  العمل  بهذا  التذكري  عام هى:  كل  املنا�سبة  بهذه 

يبقى �ساخمًا ومرتفعًا طاملا  فالبناء  اأ�س�س �سلبة وع�سرية  وخرية...  والبناء, وعلى  التوحيد  ا�ستمرار  ي�سمن 

كانت االأ�س�س التي يقوم عليها �سلبة ونبيلة و�سليمة, بهذه الروح يجب اأن َندخل »امل�ستقبل«, وُنحلق يف اآفاق الدنيا, 

ُم�سلحني بالعلم واالإميان والنوايا اخلرية, ومب�سرين باأ�سمى القيم... طاحمني اإىل حياة اأف�سل, تظللها العزة 

والكرامة, وترفرف عليها مبادئ العدالة وامل�ساواة وال�سورى والتكافل االجتماعي – باإذن اهلل.

                                      

     وت�ستدعى هذه املنا�سبة �سكر اهلل, ثم �سكر القيادة, وعلى راأ�سها خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن 

عبد العزيز, ووىل عهده االأمني �سمو االأمري �سلمان بن عبد العزيز, و�سمو النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء, 

 – على ما حتقق من اجنازات على اأر�س هذا الوطن املعطاء. كما ت�ستدعى وجوب قيامنا مبراجعة ما حتقق 

مراجعة مو�سوعية �سحيحة -  والعمل على �سيانته وتطويره, وكذلك التخطيط ال�سليم للم�ستقبل, حتى ينعم 

اأبناوؤنا واالأجيال القادمة مبزيد من اخلري والرفاهية واالزدهار, وبا�ستقرار حقيقي و�سلب � بعون اهلل �. 

     حفظ اهلل بالدنا العزيزة وقادتها, ووفقنا جميعا الإقامة املزيد من االإجناز والعطاء. اأجل, اإن االإجنازات 

التي حتققت للوطن لكثرية منذ اآخر اإحتفال بيومنا الوطني, يف العام املن�سرم. لندعو اهلل اأن يبارك لنا فيما 

حتقق من منو وتطور, ويوفقنا لعمل املزيد... حتى ترت�سخ مكانة اململكة ال�سامقة بني اأمم العامل, وتعلو رايتها 

خفاقة دائما.

د.  �شدقه يحيى فا�شـــــل

ع�سو جمل�س ال�سورى

» اليوم الوطني « 
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رئي�ض الربملان العربي ينوه بدعم اململكة لل�شعب  الفل�شطيني

حتالف »مريكل« يفوز باالنتخابات الربملانية يف اأملانيا

والذي ي�سم حزبي  اأجنيال مريكل,  االأملانية  امل�ست�سارة  بقيادة  التحالف املحافظ  فاز 

الربملانية  االنتخابات  يف  امل�سيحي  االجتماعي  واالحتاد  امل�سيحي  الدميقراطي  االحتاد 

االأملانية التي جرت االأحد 22 �سبتمرب 2013 م.

تاريخ  ال�18 يف  اأملاين النتخاب الربملان  للم�ساركة يف االقرتاع 61,8 مليون ناخب  وُدعي 

ارتفاعا  الت�سويت  يف  امل�ساركني  ن�سبة  و�سجلت  الثانية.  العاملية  احلرب  بعد  ما  البالد 

.%73 ملحوظا و�سلت 

اجلدير بالذكر اأن الكتلة الربملانية اجلديدة للتحالف امل�سيحي, املنتمية اإليه امل�ست�سارة 

جميلة  وتدعى  تركية,  اأ�سول  من  م�سلمة  نائبة  مرة  الأول  �سمت  مريكل,  اأنغيال  االأملانية 

جيو�سوف 35 عاما, كما �سي�سم الربملان االأملاين للمرة االأوىل نائبني من اأ�سول اإفريقية, 

اال�سرتاكيني  الئحة  على  انتخب  ال��ذي  ديابي  كارامبا  االأ�سل  ال�سنغايل  االأمل��اين  هما 

الدميقراطيني, واملمثل االأملاين ال�سنغايل اأي�سا ت�سارلز ام هوبر الذي انتخب على الئحة 

املحافظني )االحتاد امل�سيحي الدميقراطي(.

اأحمد حممد اجلروان  العربي  الربملان  رئي�س  ثمن 

بقيادة  ال�سعودية  العربية  اململكة  وم�ساندة  دعم 

عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

الفل�سطيني. لل�سعب  اآل �سعود  العزيز 

هام�س  على  �سحفي  ت�سريح  يف  اجل���روان  ون��وه 

اج��ت��م��اع��ات جل��ان ال��ربمل��ان ال��ع��رب��ي االأرب���ع التي 

واالإع���داد  للتح�سري  م��وؤخ��رًا  ال��ق��اه��رة  يف  عقدت 

االأول  الت�سريعي  الف�سل  من  الثاين  االنعقاد  لدور 

بالدعم  م,   2013 اكتوبر  �سهر  املقررة يف  للربملان 

الذي قدمته اململكة وهو 200 مليون دوالر لربنامج 

امل��دن  �سمود  ل��دع��م  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 

الفل�سطينية.

العربي  للربملان  التابعة  االأربع  اللجان  اأن  واأو�سح 

املدرجة على جدول  الق�سايا  بحثت كاًل على حدة 

ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  جل��ن��ة  اأن  مبيًنا  اأع��م��ال��ه��ا, 

اليوم  اجتماعها  يف  ناق�ست  واالأم���ن  واخل��ارج��ي��ة 

الفل�سطينية  الق�سية  هي  رئي�سية  ق�سايا  ث��الث 

واالإ���س��الم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  االأم���ة  ق�سية  تعترب  ال��ت��ي 

االأوىل والو�سع يف العراق واالأزمة ال�سورية, مديًنا 

اأبناء  �سد  ال�سوري  النظام  يرتكبها  التي  اجلرائم 

�سعبه.

التابعة  االقت�سادية  اللجنة  اإن  اجل���روان  وق��ال 

م�سكلة  لدرا�سة  ندوة  ناق�ست عقد  العربي  للربملان 

الغذائية  اأب��ع��اده  بكافة  العربي  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن 

اخلتامي  احل�ساب  مناق�سة  عن  ف�ساًل  واملائية, 

للربملان لعام 2012 وم�سروع موازنة الربملان للعام 

.2014

متابعات برلمانية

واأ�ساف اإن جلنة ال�سوؤون االجتماعية بحثت حم�سر اجتماع اللجنة الفرعية املنبثقة عن اللجنة العامة التي 

على  اخلطة  تلك  لعر�س  املراأة  حلقوق  عربية  وثيقة  باإ�سدار  اخلا�سة  العمل  جمريات  لتنفيذ  خطة  و�سعت 

اجلل�سة العامة للربملان العربي املقررة ال�سهر املقبل, كما ا�ستعر�ست تقرير اللجنة امل�سغرة املعنية بدرا�سة 

ق�سايا ال�سباب يف الوطن العربي.

من  جمموعة  ناق�ست  االإن�سان  وحقوق  والقانونية  الت�سريعية  ال�سوؤون  جلنة  اأن  العربي  الربملان  رئي�س  واأفاد 

م�ساريع القرارات, منها م�سروع حول ن�ساط الربملان العربي وجلانه يف الدورة اجلديدة وم�سروع قرار حول 

التعاون بني الربملان العربي والربملانات الوطنية.

الشورى - العدد 147  -  ذو القعدة  1434هـ76



يف خطوة مثرية للجدل برملان نيجرييا يوؤيد خطة 

للتج�ش�ض على �شبكة » النت « والهاتف  

اأطول برملان يف العامل يحتفي بيوم الدميقراطية00 

واأع�شاءه يطالبون بالتمديد لهم جمددًا 

برت�شيخ وتعزيز النهج الدميقراطي الوطني االحتادي:

 م�شرية احلياة الربملانية مت�شي قدمًا

وافق برملان نيجرييا من حيث املبداأ علي م�سروع قرار مثري للجدل للتج�س�س علي �سبكة االإنرتنت 

والتليفونات, بهدف حماية االأمن القومي للبالد من اأعمال االإرهاب .

القرار الذي �سي�سمح  باالأغلبية علي م�سروع  النواب وافقوا  »اأن  ال�سيناتور عي�سي جاالدو:  وقال 

لل�سلطات بتتبع املكاملات الهاتفية واالإت�ساالت علي �سبكة االإنرتنت يف اطار جهود تعزيز االأمن 

لالإرهاب«. والت�سدي 

ل�سركة )البيت(  وافقت علي عقد  اأن احلكومة  اأيام  نيجريية قد ذكرت منذ       كانت �سحف 

ملراقبة  ال�سركة,  بها  تتمتع  التي  التج�س�س  تكنولوجيا  الإ�ستخدام  حيفا,  مبدينة  االإ�سرائيلية 

املواطنني علي التليفونات واالإنرتنت, االأمر الذي رف�سته اأحزاب املعار�سة النيجريية .

االحتفال  العامل  برملانات  املتحدة  العربية  االإم��ارات  بدولة  االحتادي  الوطني  املجل�س  �سارك 

العطاء  م�سرية  وا�سل  حيث  �سبتمرب,   15 االأح��د  �سادف  ال��ذي  للدميقراطية  ال��دويل  باليوم 

بف�سل  التطور  من  مزيدا  الربملانية  امل�سرية  خاللها  �سهدت  عقود,  اأربعة  من  اأكرث  مدى  على 

دعم القيادة احلكيمة, ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة,  لتمكني 

وامل�ساركة  الدميقراطية  نهج  يج�سد  باعتباره  والتطور,  البناء  عملية  يف  امل�ساركة  من  املجل�س 

تاريخ  يف  االأوىل  جذورها  وجدت  التي  ال�سورى  مبادئ  من  انبثقت  التي  للمواطنني  ال�سيا�سية 

االإمارات.

الربملانية  احلياة  م�سرية  »اإن  املر  اأحمد  حممد  االحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  معايل  وقال 

م�سرية  واك��ب  ال��ذي  الدميقراطي  النهج  وتعزيز  تر�سيخ  خ��الل  من  قدما  مت�سي  الدولة  يف 

تاأ�سي�سه لتمكينه من ممار�سة اخت�سا�ساته الد�ستورية وتو�سيع �سالحياته خدمة  املجل�س منذ 

للوطن واملواطنني«.   وعرب م�سريته املمتدة يناق�س املجل�س من خالل ممار�سته الخت�سا�ساته 

االإن�سان  بحقوق  ال�سلة  ذات  الق�سايا  خمتلف  الربملانية,  والدبلوما�سية  والرقابية  الت�سريعية 

واجتماعية  �سيا�سية  االإن�سان عملية متكاملة  �س�مولية ترى االهتمام بحقوق  انطالقا من نظرة 

خدمات  يف  ترتجم  للمواطنني,  الكرمية  احلياة  مقومات  لتوفري  وغريها,  واقت�سادية  وثقافية 

اإ�سكانية متقدمة. اجتماعية وتعليمية متطورة ورعاية �سحية وخدمات 

التي ر�سخت  الد�ستورية  املوؤ�س�سات  اأحد  ُيعد  الوطني االحتادي  املجل�س  اأن  بالذكر      اجلدير 

�سنوات  اأكرث من ع�سر  بعد مرور  للدميقراطية,  العاملي  باليوم  اليمني  النواب  احتفل جمل�س 

دون اأن يتغري, فقد حالت االأو�ساع دون  اإجراء انتخابات برملانية, وقبل �سعود الرئي�س هادي 

لل�سلطة ظل الربملان منذ عام 2003م, وحتى اليوم بدون اأي تغيري

اأن  اإال  2007م,  وح�سب القانون اليمني كان من املفرت�س اأن جترى االنتخابات الربملانية يف 

2009م,  عام  ويف  اآخرين,  عامني  للنواب  التمديد  حينها  قرر  �سالح  علي  املعزول  الرئي�س 

بالتمديد  يطالبون  الربملان  طالباأع�ساء  كما  اأي�سًا,  التمديد  اإىل  اأدت  �سيا�سية  اأزمة  حدثت 

لهم جمددًا .

نيجرييا برملان 

اأع�ساء املجل�س الوطني االحتادي خالل جل�سة �سابقة

متابعات برلمانية

جاء  حيث  للقيادة؛  ال�سيا�سية  امل�ساركة  مبادئ  اأهم  وج�سدت 

اإن�ساء املجل�س لتعزيز وتفعيل امل�ساركة ال�سيا�سية للمواطنني يف 

قيادة العمل الوطني, وحتمل م�سوؤولياته.
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متابعات برلمانية

اإيطاليا: جلنة برملانية تو�شي بطرد برل�شكوين من جمل�ض ال�شيوخ

الربملان الرتكي بني الـ »5% ، 10% « من االأ�شوات

�سرتفع  حكومته  اأن  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرتكي  ال���وزراء  رئي�س  اأعلن 

احلظر عن ارتداء احلجاب يف املوؤ�س�سات العامة, �سمن االإ�سالحات التي 

ك�سف عنها. وقال »�سرنفع احلظر )عن احلجاب( يف املوؤ�س�سات العامة«. 

م�سلمة  اأغلبية  تقطنها  علمانية  دول��ة  وهي  تركيا  اأن  بالذكر  اجلدير      

العامالت  الن�ساء  ارتداء  دون  منذ فرتة طويلة حتول  قيودًا �سارمة  ت�سهد 

يف موؤ�س�سات الدولة للحجاب.

للم�سيحيني  تابع  لدير  باإعادة عقارات مملوكة  تتعلق  اأعلن خططًا  كما      

ال�سريانيني كانت الدولة قد �سادرتها.

اأول  اأمرين هما, تعزيز حقوق االأقلية الكردية يف      وك�سف اردوغان عن 

عملية �سالم بني اأنقرة واملتمردين االأكراد من حزب العمال الكرد�ستاين. 

وتدري�س عدة لغات باملدار�س اخلا�سة غري الرتكية من بينها الكردية التي 

كانت حمظورة حتى االآن. 

االأ�سوات  االأدنى من  االإ�سالحات احتمال تخفي�س احلّد      وت�سم حزمة 

لدخول الربملان اىل %5 من االأ�سوات, بعد ان كانت 10%, وهو اأحد مطالب 

االأكراد.  ال�سيا�سيني 
رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب اأردوغان

االإيطايل  ال�سيوخ  �سادقت جلنة خا�سة يف جمل�س 

�سيلفيو  االأ�سبق  ال��وزراء  رئي�س  بطرد  اقرتاح  على 

اإدانته بتهمة االحتيال  برل�سكوين من الربملان بعد 

ال�سريبي.

وبذلك يتبقى امل�سادقة الر�سمية علي هذا القرار 

ويتم  املفعول  �ساري  لي�سبح  باأكمله  الربملان  من 

ا�ستبعاد برل�سكوين من الربملان.

اأن  �ستيفانو  داري��و  ال�سناتور  اللجنة  رئي�س  واأك��د 

املجل�س  على  تقرتح  اأن  باالأغلبية  »ق��ررت  اللجنة 

ال�سناتور برل�سكوين«. انتخاب  اإلغاء  مناق�سة 

يف  بالثقة  �سابق  وقت  يف  �سوت  قد  الربملان  وكان 

ال���وزراء  رئي�س  ق��رار  بعد  ليتا,  اأنريكو  حكومة, 

موقفه,  عن  الرتاجع  برل�سكوين,  �سيلفيو  ال�سابق, 

ودعم احلكومة.
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املتفائل ينت�شر: 

كيف اأ�شبحت املجتمعات االإن�شانية تعي�ض اأعلى م�شتويات 

ال�شحة والتقدم والرخاء

بب�ساطة  املجمعات  به  تت�سم  كانت  الذي  الوقت  يف  اجلماليات  من  الكثري  ون�سرتجع  للوراء,  الذاكرة  تعود 

احلياة والبعد عن التكلف. ذلك يبدو مغايًرا للحياة املعا�سرة التي تفي�س باالإحتياجيات ال�سخ�سية, والتلوث مع 

االختناق املروري, والتوتر امل�ستمر. معطيات الوقت احلا�سر – كما كانت يف املا�سي - تنذر باإرتفاع باالأ�سعار, 

وازدحام, وتناف�س اأ�سد من اأجل املوارد املحدودة, يف ظل الزيادة املطردة لعدد ال�سكان على وجه االأر�س. فهل 

امل�سنعة؟  بالكيمائيات  تلوثا  اأكرث  وجباتنا  ت�سبح  هل  واملاء؟  العذاء  يف  احلاد  النق�س  ب�سبب  الب�سر  �سيتقاتل 

هل �ستنت�سر اأمرا�س ال�سرطان والقلب وال�سرايني؟. هل �ستندثر االأخالق حتت وطاأة املاديات املرتاكمة؟. وهل 

�ستنهار مقومات االإبداع واالإنفراد يف ظل ت�سارع وترية احلياة املعا�سرة؟.    

الرجوع  باإمكاننا  لكن  مبا�سر,  علمي  اأو  مو�سوعي  حيز  يف  ح�سره  ال�سعب  من  الق�سايا  هذه  على  اجلواب 

لبع�س االإح�سائيات املبنية على  م�سرية الب�سرية يف العقود اخلم�سة املا�سية. ففي فرتة وجيزة, �سهدتها حياة 

كثري ممن الزالوا على قيد احلياة ويعي�سون معنا, �سجلت الب�سرية اإرتفاًعا بن�سبة 30% حت�سن يف معدل احلياة. 

وتراجعت ن�سبة الوفيات بني االأطفال لثلثي ما كانت عليه. معدل الدخل للفرد الواحد – بعد التعديل للت�سخم 

الثلث. كل هذه القفزات ال�سحية  اإنتاج الغذاء العاملي ازداد الأكرث من  اأ�سعاف. كذلك معدل  – ارتفع لثالثة 
والتقنية واحلياتية حدثت يف ظل تزايد اأعداد الب�سر من ثالثة مليارات اإىل اأكرث من �سبعة مليار ن�سمة يف الفرتة 

للحياة على وجه  النوعية  القفزة  لهذه  التف�سري  ما هو  لكن  �سيئ,  املوىل جل وعال فوق كل  اإرادة  ذاتها. طبعا 

الب�سرية فرتات متقطعة من  التي عا�ست فيها  ال�سنني  الب�سيطة يف ظل عقود معدودة مقارنة مع مئات واأالف 

الرخاء والتقدم العلمي املحدود واالأبطاأ مبراحل مقارة مع ما ح�سل خالل املائة �سنة املا�سية. 

    الرخاء االجتماعي يقا�س على مدى الزيادة يف املردود املادي اأو اخلدماتي جزاء كمية العمل املقدم. على 

�سبيل املثال, يف املجتمعات املدنية املعا�سرة ال�ساعة الواحدة من ال�سوء الكهربائي تكلف ما يوازي دخل ن�سف 

ثانية من العمل عند ذوي الدخل املتو�سط. وقبل خم�سة عقود نف�س الكمية من ال�سوء كانت بقيمة ثمان ثواين 

فكمية  ال�ساق.  العمل  �ساعات من  �ست  قيمة  يوازي  م,   1800 �سنة  املدة  لنف�س  �سمعة  اإ�سعال  بينما  العمل.  من 

الرخاء الهائل الذي نعي�سه اليوم, مقارنة على ما كان عليه اأجدادنا يف ع�سور م�ست وانعكا�سات هذا التح�سن 

يف امل�ستوى املعي�سي على كافة �سكان الكرة االأر�سية يعزى بالدرجة االأوىل اإىل الثورة يف تبادل االأفكار واملعلومات 

والتي بدورها تقود لتبادل ال�سلع واملنتجات. ب�سكل ُمب�سط, كما اأن التالقح البيولوجي يعطي املقدرة على تبادل 

الكرومو�سومات, وبالتايل مينح الن�سل التنوع اجليني الالزم؛ ال�ستمرار النوع واحلياة, » تالقح االأفكار », يولد 

اأفكارا اأح�سن وحلوال اأكرب تقود يف النهاية حلياة اأف�سل. االأفكار اجليدة تن�ساأ يف �سبكة من النا�س, لي�س الأن العقل 

اجلماعي اأذكى ولكن الأن االأ�سخا�س يف ال�سبكة الفكرية ي�سبحون اأكرث ذكاًءا واإبداًعا. كمية االإبداع الأي �سخ�س 

يقطن يف مدينة مكزية تعداد �سكانها باالآالف تكون ثالثة اأ�سعاف �سخ�س اأخر يقطن يف قرية تعداد �سكانها 

باالآف. تبادل االأفكار يولد الفر�س وتبادل املنافع. رغيف اخلبز اجلاهز هو ح�سيلة االآف من الب�سر عملوا على 

حرث االأر�س, وزراعة القمح, وح�ساده, ونقله, وطحنه, وخبزه مب�سدر طاقة كد عليه االف اأخرون لكي نح�سل 

على اخلبز يف النهاية دافئا بال عناء مقارنة مع لو اأننا زرعنا قمحنا باأنف�سنا. 

واإع��ادة  واالإندماج  للتوا�سل  بحاجة  دوما  لكنها  املجتمعات,  يف  متحررة  تكون  ال  قد  االأفكار  املح�سلة,  يف 

االإبداع  يولد  االأفكار  اأفراده. تالقح  بني  الفكري  التبادل  بقدر حم�سلة  ويكتمل  ينمو  االإن�ساين  الفكر  التكوين. 

الرخاء  قدر من  اأفرادها على  كافة  االأ�سخا�س يح�سل  �سبكة من  متناهية من  ال  اأعداد  االإ�ستفادة من  ومينح 

والوفرة. كل ما �سبق يدعو للتفاوؤل مل�ستقبل يزخر بالتقدم والتطور واالإرتقاء االإن�ساين. 

راكان اإبراهيم ناظر 

جامعة امللك �سعود
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اإعالن االإفال�ض يف ال�شحف ومل�شقات ال�شوارع

   اطلع جمل�س ال�سورى يف القرار رقم )3( بتاريخ 2 حمرم 1351ه�, على املعاملة املرفوقة 

والواردة يف املقام العايل برقم )7778( بتاريخ 1351/11/19ه�, املتعلقة بق�سيته �سد 

ميتو وحممد عبد العاطي وم�سطفى �سربيني, وبعد التاأمل يف كافة حمتوياتها واملُخابرات 

التي جرت ب�ساأنها واإتباع النظر والبحث فيها تبني للمجل�س ما يلي:

اأواًل: 

   اإن ال�سك املرفوع ال�سادر يف املجل�س التجاري بعدد )12( بتاريخ 25 رجب 1351ه�, 

املت�سمن بحكم على �سدقة ميتو وال�سيد �ُسلطان, �سدقة املُبلغني املو�سحني فيه مل�سطفى 

�سربيني, وباالإجراء املوؤقت بالكفالة, تبني على اأ�سا�س النظام التجاري.

ثانًيا: 

اأن املُ�ستدعى �ساحب الدين الثابت باملحكمة امل�ستعجلة االأوىل مبكة على �سدقة ميتو, 

1351/10/24ه����,  بتاريخ  وال�سادر  العدد )999(  اأف��ادة قا�سيها مبذكرته يف  مبوجب 

والبالغ قدره )21( جنيه انكليزي. وقد ُطلب بناًء على قناعة املحكوم عليه باحلكم, اأن 

ُيعطي له ما يخ�سه اإ�سوة بالدائنتني. وعليه, فقد �سار ُيحجز عليه يف مال املحكوم عليه 

املذكور.

ثالًثا:

 لدى اإحالة طلب هذا اإىل املجل�س التجاري بجدة, �سدر قراره املرفق بعدد )66( بتاريخ 5 

ذي القعدة, املت�سمن اأن الوجه القانوين ال ُيجيز اإدخال حممد العا�سمي املحكوم له بدينه 

على �سدقة ميتو؛ الأن �سدقة املذكور, ُحكم عليه باالجراء املوؤقت, وُنفذ احلكم عليه, وما 

حت�سل من اأثمان ُمبيًنا اأنه �سلمه لدائنه م�سطفى �سربيني, وملا كان م�سطفى �سربيني 

اأقام دعواه على �سدقة باملجل�س بوا�سطة وكيله الر�سمي, ووا�سل �سببه فيها حتى حكمت 

موؤقًتا عرب مكة يف وجه وكيل �سدقة؛ فكل ما حت�سل االآن هو خا�س ب�سربيني لقيامه دعواه 

على نف�سه من غري م�ساركة اأحد له يف االإدعاء, وقد اأخذ عليه كفيل �سامن؛ كلما يلحق 

املحكوم عليه من اأ�سرار وخالفه, ولرمبا يف �سدقة ميتو.

املذكور يعرت�س يف املرجع االإيجابي على هذا االإعالم وحقوقه حمفوظة وال وجه الإدخال 

العا�سمي فيما مل يكن من حقه الأنه مل يتقرر ومل ُيعلن اإفال�س �سدقة ميتو حتى تق�سيم 

موجوداته اأمام االأخرين.

وبني الدائنني تقرر اأن عليه اأن يتفق مع باقي الفرقاء لرتتيب طلب بهذا, ويف هذا احلال 

ُير�سل املجل�س التجاري مندوًبا اإىل مكة الإجراء املعامالت االإفال�سية, وما يتح�سل ُيق�سم 

�سدقة  اأن  حيث  جملتهم؛  يف  والعا�سمي  ا�ستحقاقه,  قدر  على  منهم  كل  الدائنني  بني 

اأن  للمجل�س  يت�سنى  بعري�سته, وال  املرفق  البيان  اأ�سخا�س مبوجب  ميتو بديونه جلملته 

يقرر االإفال�س قبل اأن يتقدم اإليه الطلب ل�سكوت اأ�سحاب احلقوق وما جاء يف ا�ستدعاء 

اأدوات الدكان كالب�ساعة والفرا�سة والفواني�س  �سدقة ميتو يف جهة اعرتا�سه على بيع 

والرفوف.... اإلخ. فبهذا ميكنه اأن ُيكلف وكيله بجدة باأن يتح�سل على �سورة احلكم, 

ويعرت�س عليه يف املرجع االيجابي, وبعد اأن تتم املعاملة النظامية الذاتية لال�سيء, ُيقدم 

كفيل ال�سربيني ما ُيحكم به ويتح�سل منه.

رابعًا : 

يرى جمل�س ال�سورى املوافقة علي ما فر�سه املجل�س التجاري بقراره ال�سالف الذكر واأن 

يفهم كل من العا�سمي وميتو ذلك الإجراء مقت�ساه عدا مو�سوع اأدوات الدكان؛ فاإن �سريح 

النظام مينع من بيعها, وال بد من تكليف خا�سة ال�سربيني باإعادتها اإىل اأ�سحابها عيًنا.

خام�شاً: 

اإليها تفادًيا مما وقع يف هذه الق�سية,  غري اأن ثمة ملحوظة تقت�سي امل�سلحة االإ�سارة 

وهي اأن املادة )111( يف الف�سل العا�سر من النظام التجاري, قد ُكلفت يف بحث اإعالن 

االإفال�س, اأن يكون بتحرير اإعالنات يف املجل�س بقدر الكفاية, وُيل�سق يف ال�سوارع, يف كل 

مكان للنا�س, واإن كان للمفل�س ُمعاملة يف بلدة اأخرى, فرت�سل يف االإعالنات املذكورة ن�سخ 

بقدر الكفاية, اإىل اأكرب قدر ماأمور يف تلك اجلهة؛ لُتل�سق تلك االإعالنات يف ال�سوارع, 

وُيعلن يف اجلريدة, مع ن�سرها, كما جري يف البلدة املوجود بها املجل�س مدة ال تزيد عن 

ع�سرة اأيام, ويف اخلارج بالن�سبة اإىل ُبعد امل�سافة ووجود الو�سائط على اأن كل من له دين 

على املفل�س ُيراجع اأمني املجل�س واأمناء الَدياَنِة الذين ينتقيهم املجل�س للتحقيق, وقيد 

مطلوباتهم داخل املدة املذكورة: )هو ال�ساهد الذي ُيرد مبجل�س ال�سورى ا�ستخال�سه من 

ذلك, هو اأنه واإن كانت مواد االإجراء املوؤقت يف النظام مل ُت�سرح بهذا االإعالن, ومل توجه, 

فاإن من امل�سلحة املرجوة اإجرائها يف االإجراء املوؤقت وفًقا للحجز, والدين قد وقع يف ق�سية 

�سدقة ميتو وال�سربيني والعا�سمي, بالرغم من وجود الكفالة؛ ولذلك �سنحت للمجل�س باأن 

الق�سايا التي حتدث بعد ذلك كما يف تلك الق�سية, وما �سابه ذلك, وُيحكم فيها باالإجراء 

املوؤقت, يجب اأن ُيجري االإعالن عنها يف اجلريدة ملدة حمددة وهي )ع�سرة اأيام( على 

االأقل ليتقدم كل ذي دين, ودعوى جُتارية الإثباتها حااًل, ويف ذلك �سمان للحق(.

�شاد�ًشا:

1354/10/23ه����,  بتاريخ   )4289( عدد  العام  ال�سرطة  مدير  ح�سرة  مذكرة  يف  جاء 

املرفوعة يف االأ�سياء التي ُافرزت با�سم زوجة �سدقة ميتو, ال تزال حمجوبة وُي�سرتحم 

�سدور االأمر ال�سامي مبا يقت�سي نحوها.

   وحيث اأن املادة )518( قد منعت الفقرة الرابعة منها, حجز اأمتعة الزوجة, فاإن املجل�س 

يرى ت�سليم ما هو عاليه للزوجة مبوجب �سند ر�سمي م�سهود عليه.

 �شابًعا: 

الحظ جمل�س ال�سورى اأن: »�سك احلكم يخلو من اأع�ساء املجل�س التجاري الذين َحكموا يف 

الدعوى, وقد اأوجب ذلك ن�س املادة )517(من هذا النظام. 

وعلى هذا ح�سل التوقيع,

طبق االأ�سل.

 ملحوظة: 

     حفظ اهلل الع�سو ال�سيخ/ ح�سيني بن �سالمة.

    فقد ظهر يف جريان هذه املعاملة, اأنه وقع يف احلجز والبيع �سرر على الدائن واملديون؛ 

فاأ�سبح مبوجبه اأن الدائن مل يتح�سل اإال علي �سيء ب�سيط, ال يقوم مبا تكبده يف م�ساريف 

املحكمة؛ حيث مل يتح�سل يف دينه اإال بن�سبة )خم�سة يف املائة(, وهذا اأقل من امل�ساريف 

التي �سرفها يف الدعوة. واملديون اأفقده كل ما ميلكه حتى مكاييله وموازينه التي حفظها له 

ر معظم اأ�سحاب الدكاكني  قانون التجارة, ففي راأيي اخلا�س اأن الت�سرع يف اأمثال ذلك ي�سُ

والتجار الب�سيطة ويجعلهم بعد اأن كانوا م�ستورين يف دكاكينهم وقائمني مبا ي�سد اأودهم 

من حيث امل�سلحة ومل يبقى اأمامهم من و�سيلة للتعي�س غري الت�سول, كما اأنه مل ي�ستفد 

الدائن من دينه غري اأنه ت�سبب يف ت�سفية دائنه ودينه, وللداعي اأمل عظيم يف رحمة 

اأمثال هوؤالء التجار ذوي  احلكومة برعاياها, واإجراء االأوفق واالأ�سلم واالأحفظ لكرامة 

املتاجر احلقرية يف هذا الوقت الع�سيب وبدكاكينهم احلقرية, وذلك يكون بت�سكيل هيئة 

لح تقارب بني الدائن واملديون يف اأمثال هذه املعاملة؛ حلفظ م�سلحة الطرفني. �سُ

طبق االأ�سل.

 ملحوظة:

يف مقابلة املراد املخ�سو�سة ب�سئون احلجز واأنواعه وو�سوله مع الق�سية مو�سوع البحث. 

ظهر للخادم اأن احلجز قد جرى علي غري �سولة, كما اأن التنفيذ قد حدث يف غري اأوانه, 

والُعهدة يف ذلك على املُت�سبب, واأى ُمت�سبب اأظهر واأجلى يف طالب التنفيذ الذي قدم كفياًل 

عنه يف كل ما ين�ساأ عن ذلك من �سرر وعطل غري منتظر.

و�سائب الراأى ال�سديد ملوالي �سمو النائب العام.

طبق االأ�سل.

�سدر االأمر ال�سامي: يف العدد )259( بتاريخ 1352/1/14ه�.
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 ا�شمه: 

هو �سعيد بن حممد بن حممد بن �سالح بن عبد 

القا�سم  بن  اأحمد  بن  بن حممد  �سعيد  بن  اهلل, 

بن �سرف بن احل�سن, التعزي, اليماين, احل�سني 

ال�سافعي املكي, �سليل الدوحة النبوية املباركة. من 

بيت علم وف�سل.

 والدته: 

ُولد رحمه اهلل تعاىل يف مكة املكرمة عام 1310ه�. 

 ن�شاأته: 

بن  �سعيد  ال�سيد  العالمة  وال���ده  كنف  يف  ن�ساأ 

حممد مياين )حمامة احلرم( مع اإخوته )ح�سن 

ومبادئ  الكرمي  القراآن  فحفظ  وعلي(,  وحممد 

ال�سولتية  باملدر�سة  التحق  ثم  والفنون,  العلوم 

مبكة املكرمة مع اأخيه ال�سيد ح�سن عام 1320ه�؛ 

فاأخذا العلم من علمائها االأجالء, كما اأخذا عن 

الرحمن  عبد  ال�سيخ  الزم��ا  كما  العلم,  والدهما 

املدر�سة  من  تخرجا  حتى   ,� اهلل  رحمه   � ده��ان 

ال�سولتية عام 1328ه�, ثم واظبا على االأخذ من 

علماء امل�سجد احلرام والعلماء الوافدين اإىل اأن 

جيزا بالتدري�س بامل�سجد احلرام عام 1330ه�. 
ُ
اأ

 

درو�شه: 

احل��رام  بامل�سجد  التدري�س  يف  العلماء  ���س��ارك 

بح�سوة باب العمرة وبداره العامرة كعادة علماء 

امل�سجد احلرام.

 االأعمال والوظائف:

1� عمل مدر�ًسا بامل�سجد احل��رام, وكانت حلقته 

بح�سوة باب العمرة.

2� �سافر اإىل اندوني�سا للدعوة اإىل اهلل ون�سر العلم 

والده,  تالميذ  ورغبة  طلب  على  بناًء  وتدري�سه, 

والتف حوله طالب العلم, واأخذوا عنه علوم اللغة, 

والفقة ال�سافعي, حتى اأ�سبح قا�سًيا لل�سافعية يف 

جزيرة بايل وجاوا ال�سرقية.  

زال  م��ا  وه��و  الثانية,  العاملية  احل��رب  قامت   �3

باندوني�سا, حتى عاد اإىل الوطن عام 1371ه�.

4� معاونًا ملدير مكتبة احلرم املكي ال�سريف, يف 

1374/6/26ه� � 1375/2/22ه�, ثم مديرًا ملكتبة 

احلرم املكي.

5� ُعني ع�سو مبجل�س ال�سورى, يف الفرتة ما بني 

1375/2/23ه� � عام 1384ه�.   

 موؤلفاته: 

بتاأليف عدة كتب يف  اقامته يف جاوا قام  اأثناء   �

به  مرت  التي  االأح��داث  وبع�س  التف�سري,  جمال 

االإ�سالم  الأم��ور  ال�سخ�سية  وم�ساهداته  هناك, 

وامل�سلمني.

وتاريخ  النبوي,  بتاأليف كتاب عن احلديث  قام   �

جمعه, واالأح�����داث ال��ت��ي م��رت ب��ه, وق��ب��ل دفعه 

ع��ام  ال�سهري  ال�سامية  ح��ري��ق  ���س��ب  للمطبعة 

1378ه�, ففقد ف�سيلته كما جاء يف �سري وتراجم 

عبد اجلبار�س )129,130(: » اأنه فقد اأعز ثالثة 

وم�سودات  وزوج��ت��ه,  �سعيد,  ول��ده  لديه,  اأ�سياء 

موؤلفاته«.    

رحالته:

 لل�سيد رحمه اهلل تعاىل عدة رحالت: 

1- الرحلة االأوىل اإىل اأندوني�سيا مع والده واإخوانه 

�سنة 1344ه� 

2- الرحلة الثانية اإىل اأندوني�سيا �سنة 1350ه�.

وفاته: 

ليوم  الع�ساء  عِقب �سالة  تعاىل  اهلل  رحمه  تويف 

ُعمر  عن  1384ه����,   /11/  24 املوافق  اخلمي�س 

ُيناهز ال� )74( عامًا, وُدفن فجر اجلمعة املوافق 

1384/11/25ه�, مبقابر املعالة )�سعبة النور(, 

املُتوفى  االأ�ستاذ/ع�سام  منهم  مباركة  ذرية  وله 

يف 1430/11/2ه���� � رحمه اهلل �, ووال��د كاًل من 

االأب��رار  �, رحمة  اأ/جنيب ود/اأمي���ن � رحمه اهلل 

اآمني..

  ال�شيد �شالح بن �شعيد مياين ال�شافعي

 1310- 1384هـ

  اطلع جمل�س ال�سورى يف القرار رقم )5( بتاريخ 7 حمرم 

ال�سك  على  واملحتوية  املرفقة,  املعاملة  على  1352ه����, 

ال�سادر من املجل�س التجاري بجدة بالعدد )14( بتاريخ 

و21(,   20( رقم  ب�سحيفة  وامل�سجل  1351ه���,  �سوال   25

الوكيل  ن��اج��ي(,  ب��ن  اهلل  )ع��ب��د  على  بحكم  واملت�سمن 

ال�سرعي عن احلاج )اأبو عائ�سة حممد �سالح الكاظم(, 

بن  )اإبراهيم  عليه  املُدعي  وفيه  ب��دارة.  ب�سواكن  املقيم 

ح�سن برتجي(, وهو من اأهايل وجُتار جدة, عن املبلغ املايل 

واملُدعي به, وقدره )اأربعة اآالف وخم�سمائة واأربعة وثمانون 

قر�ًسا, واحدى وثالثون يارة(, ومنع معار�سه وكيل املُدعي 

املذكور له يف ذلك, وت�سمينه ولو كله م�ساريف املحاكمة 

اأم��ريي��ا(,  قر�ًسا  وت�سعون  وت�سعة  )مائتي  قدرها  البالغ 

ون�سف مع ما بيد املحكوم له يف الك�سف املحتوي مل�سروفاته 

التجاري, طبقًا لن�سو�س  اخلارجية امل�سدقة يف املجل�س 

الالئحة  وعلى  ال��ت��ج��اري.  النظام  يف  املخ�س�سة  امل���واد 

االعرتا�سية املقدمة يف املحكوم عليه, وكيل املدعي املذكور, 

عام  القعدة  ذي  من  الرابع  ج��دة يف   اإم��ارة  اإىل  املقدمة 

1351ه�, داخل املدة القانونية, وعلى الرد املقدم عليها يف 

املحكوم له 12 ذي القعدة عام 1351ه�, وعلى �سورة �سبط 

املحفوظ  اأ�سله  التجاري طبق  املجل�س  املقدم يف  الق�سية 

لديه, حتت توقيع رئي�س املجل�س وكاتبه االأول املوؤرخ يف 11 

ذي القعدة عام 1351ه�. وعلى ال�سك ال�سادر من دائرة 

ناجي(,  بن  )حممد  لكفالة  املت�سمن  بجدة  العدل  كاتب 

وت�سليم بدفع  واأداء  الأخيه عبد اهلل, املذكور كفالة تغرمي 

جميع امل�ساريف القانونية, للُمدعي عليه.

وبعد التاأمل يف جميع ما ُذكر  وبناًء على املادة رقم )144( 

من نظام املجل�س التجاري, قد تقرر باالإجماع ما ياأتي:

اأواًل: 

�سحة احلكم املُ�سار اإليه الإ�ستناده على النظام, ومطابقتة 

الأحكامه.      

ثانًيا:

 عدم ورود اعرتا�س املعرت�س, املحكوم عليه, واملندرج يف 

الئحته.

ثالًثا:

 الت�سديق على احلكم امل�سار اإليه.

رابًعا:

 املوافقة على تنفيذه. هذا, واإن املجل�س يلفت النظر العايل 

اإىل اإ�سعار املجل�س التجاري املوقر مبراعاة, ما ياأتي:

حكم  لكل  ال�سك  يف  عينًا  اأع�سائه  تواقيع  و�سع  •لزوم 
ي�سدر منه طبق املادة )517( من النظام.

املراد  ال�سك  مع  ُترفع  التي  املذكرة  التنويه يف  •�سرورة 
الن�سبة  مبوجب  عليه  القانونية  الر�سوم  با�ستيفاء  تعيينه 

رقم )كذا( وتاريخ )كذا(.

املحكوم  من  كل  اإىل  احلكم  بلغ  قد  اأنه  فيها  •الت�سريح 
له, واملحكوم عليه بتاريخ )كذا(.

وعلى ذلك جرى التوقيع,

كفالة تغرمي واأداء وت�شليم
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ت�سهد اجلامعات العاملية جدااًل ثقافيًا يراه كثري من املراقبني اأنه بداية ل�سراع حاد, قد 

يوؤدي اإىل �سراع دويل �سامل, ورمبا ينتقل اإىل اأروقة ال�سيا�سة, َكون الثقافة هي املوؤثر 

يف التوجهات ال�سيا�سية. 

يبدي »جوهان جالتوجن« تخوفًا م�سوبًا باحلذر, من اأن ما حذر منه »�سمويل هننجتون« 

بخ�سو�س �سدام احل�سارات اأ�سحي قريبًا.

تولد  وقد  واأوروب���ا,  اأمريكا  يف  خا�سًة  الثقايف,  للحراك  املتابعني  من  زلت  وال  وكنت 

اأن  والحظت  باملطلق.  هننجتون«  »�سمويل  تنبوؤات  قبول  �سعوبة  فكرة  خاطري  يف 

ثقافية  جمتمعات  اأنها  اأ�سا�س  على  العاملية  الثقافات  ُت�سور  الغربية  »االإنتلجن�سيا« 

م�ستقلة عن بع�سها البع�س, مما يجعلها يف �سراع, اأو على االأقل ت�سادم يف ال�سيا�سة 

الدولية. وهذا ت�سور ال يقوم على �ساقة, ذلك اأي الثقافة )مثل الثقافة العربية( لي�ست 

ثابتة بذاتها, بل, هي متحركة, ورمبا متداخلة مع ثقافات اأخرى. كما اأن هناك فكرة 

اآخرى, وهي اأن فكرة امل�سالح قد دخلت من باب وا�سع على الثقافة. واأ�سبحنا نرى 

جمادلة ثقافية تنطلق من م�سالح اإقليمية, اأو دولية.

وب�سبب اعتبار الثقافة كيانًا ثابتًا يبحث املنظرون يف الغرب عن دواعي »وميكانزمي« 

»اأنها قد  الثقايف املحتمل. حيث ر�سدوا كيانات ثقافية كبرية قالوا:  ال�سراع  ونتائج 

تدخل يف �سراع ثقايف اأكادميي مع الثقافة الغربية«. وهذه الكيانات الثقافية الكبرية 

الثقافات )الكونفو�سية والهندو�سية واالإ�سالمية(. وقد تغافل القوم عن حقيقة  هي: 

ثقافية, وهي اأنه من ال�سعب معرفة حدود كل ثقافة. ويذكرين هذا التناول باالأ�سلوب 

املتبع يف احلوار الدويل ب�ساأن حقوق االإن�سان.

الواقع اإنني ال اأميل اإىل مثل هذا التوجه, وهو اعتبار الثقافة كيانًا ثابًتا وحُمدد املعامل. 

عابر  ولكنه  له خ�سو�سيات,  يكون  قد  وا�سع,  اجتماعي  فكر  الثقافة  اأن  اأرى  ا  وعو�سً

اأن اجلدل  اأرى  االأخرى. ولهذا, ومن خالل متابعتي  بالثقافات  ويتاأثر  يوؤثر  للقارات, 

الثقايف االأكادميي الدويل الدائر حاليًا جدل غري مثمر.

وزبدة القول اأن الكيانات الثقافية االأكادميية, اإن جاز هذا التعبري تواجه حتديات غري 

م�سبوقة وهي: )التعددية والت�سيي�س(. اأما التعددية فهي �سالح ذو حدين, فيمكن اأن 

اأن تخلق �سداًما يتحول مع الزمن اإىل �سدام �سيا�سي,  تكون مفيدة للثقافة, وميكن 

ورمبا ع�سكري. وهذا ما ُن�ساهده اليوم يف ما ُي�سمى بال�سدام االإ�سالمي الغربي. اأما 

الت�سيي�س فهذا الفعل هو لب امل�سكلة التي تعاين منها الثقافة, وهذا له حديث اآخر.

ال�شراع الثقايف االأكادميي

د. عبداهلل الع�شكر

  شوريات
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