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دام عزك ياوطندام عزك ياوطن
أعضاء الشورى يطالبون

هيئة األمر بالمعروف والنهى  

عن المنكر بتعزيز القيم الدينية 

ومحاربة الغلو والتطرف

المقاصف المـدرسية بين الواقع والمأمول
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أسرة التحرير

مسؤولية المواطن في الحفاظ على وحدة البالد

كانت عليه اجلزيرة  ما  لت�صتعيد �صورة  اأكرث من مئة عام  ما قبل  اإلى  الوراء وحتديدًا  اإلى  الذاكرة  بنا  حينما تعود 

العربية من الفو�صى والتناحر, واجلهل وانعدام الأمن, وال�صعوبات التي كان يواجهها حجاج بيت اهلل احلرام من وعورة 

يف الطرق, وتعر�صهم لل�صلب والنهب من قطاعها, ومقارنتها مبا هو عليه احلال الآن يف مملكتنا الغالية من اأمن وا�صتقرار, 

وتنمية �صاملة, وما تبواأته من مكانة رائدة يف عاملنا الإ�صالمي بو�صفها حا�صنة اأقد�ض بقعتني على وجه الأر�ض, بف�صل 

من اهلل تعالى ثم بعزم و�صرب وجهاد امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �صعود – طيب اهلل ثراه – ورجاله املخل�صون 

الأوفياء, لتوحيد هذا الكيان حتت راية ل اإله اإل اهلل حممد ر�صول, لرتتفع راية العز خفاقة على اأرجاء هذا الوطن.

راية  اأجل  من  الأوفياء  رجاله  مع  ونا�صل  بطولية,  مالحم  العربية  اجلزيرة  اأر�ض  على  عبدالعزيز  امللك  �صطر  لقد 

التوحيد, ليوؤ�ص�ض اأول وحدة عربية يف تاريخنا املعا�صر, فوحد القلوب قبل الأر�ض, وجمع �صملها يف جمتمع واحد, واتخذ 

القراآن د�صتورًا لها, ومن تعاليم الإ�صالم نظمها, ومن ال�صورى منهجًا لإدارة احلكم فيها, وجعل الوحدة الوطنية والنتماء 

للوطن اأ�صا�ض ل�صتمرار الدولة وا�صتقرارها , وهو ما �صار عليه اأبناوؤه الربرة من بعده.

اإن ما نعي�صه اليوم يف هذه البالد املباركة التي ترفل يف نعم الأمن وال�صتقرار, ونه�صة تنموية �صاملة, ت�صابق الزمن يف 

تطورها, كان بعد توفيق اهلل ثم  بقيادة خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الذي �صجل ف�صاًل يف تاريخ 

هذه الدولة باإ�صالحاته الإدارية, وحتديثه لأنظمتها, مبا ي�صتجيب للمتغريات التي ت�صهدها اململكة. قائٌد حمل الأمانة 

وامل�صوؤولية وهموم اأمته فقاد البالد بحنكته ال�صيا�صية ونفاذ ب�صريته وقراءته للواقع وا�صت�صرافه للم�صتقبل, اإلى ما هي 

ال�صريفني,  الرائد يف خدمة احلرمني  العامل الإ�صالمي مبا يليق ودورها  عليه الآن من مكانة وتطور, واأخذت موقعها يف 

ويف خدمة الإ�صالم وامل�صلمني وق�صاياهم, وموقعها على امل�صتوى الدويل ملكانتها القت�صادية, وملواقفها الرائدة يف خدمة 

الق�صايا الدولية, والأمن وال�صلم الدوليني.     

ومبا اأن املواطن هو حمور التنمية وهدفها, وركن اأ�صا�ض من اأركان الدولة, فاإن دوره وم�صوؤوليته كبرية يف اأمن وا�صتقرار 

القيادة,  خلف  واحدًا  �صفًا  والوقوف  لوطنه,  انتمائه  وتر�صيخ  ومقدراتها,  ومكت�صباتها  وحدتها,  على  باحلفاظ  الدولة, 

وتفويت الفر�ض على اأعداء اململكة من النيل من اأمنها وا�صتقرارها, بالت�صدي للفنت والفو�صى التي ي�صعون لإحداثها و�صط 

املجتمع, واأن يكون املواطن هو احلار�ض الأمني  على اأر�صه ووطنه.

ول يفوتنا يف هذه املنا�صبة اأن نوجه حتية اإجالل وتقدير للرجال البوا�صل حرا�ض احلدود الذين يقفون على ثغور 

الوطن, يبذلون اأرواحهم فداًء للوطن, حلمايته من الفئات ال�صالة ومهربي املخدرات, املرتب�صني باأمن هذه البالد و�صبابها. 

فجزهم اهلل خري اجلزاء, وتغمد برحمته من ق�صى منهم �صهيدًا دفاعًا عن عقيدته وجمتمعه.



حتر�ض جملـة )ال�صـورى( عـلى دقة 
املـعـلــومــات الـــواردة يف هــذا العـدد 
وتبــذل اجلهــود مــن اأجــل التحقــق 
مـــــن �صــحتــها اإل اأنـــهـــا لتتـــحمل 
م�صـــوؤوليــة اأي مــن النتائـج  املرتتبـة 

على هذه املعلومات.

جميـــع املعلــومـات والآراء ووجـــهات 
النظــر الـــــواردة يف املجـــــلـــة هـــي 
م�صـوؤوليــة م�صــادرهــا وغــري ملـزمة  

لـ )ال�صورى(.

اإن جملـــة ال�صورى دوريـــه اإعالميـة 
تهدف اإلـى اإلقاء ال�صوء على اأعـمال 
جملـــ�ض ال�صـــورى ودوره فـي خــدمة 

الوطن و املواطن.

shuramagazine@hotmail.com
للتوا�صل وامل�صاركات

تحت القبة
األعضاء يطالبون الهيئة بخفض 

أسعار خدمات االتصاالت ضمن 

المعدالت اإلقليمية والعالمية

طالب عــدد من اأع�شاء جمل�س ال�شورى هيئة 
االت�شـاالت وتقنـــية املعلومـــات بخفـــ�س اأ�شعـــار 
خدمــات االت�شــاالت ور�شومــها �شــمن املعدالت 
االإقليمـــية والعامليـــة, فــيــما اأكــد اآخــــرون عـــلى 

اأهمية ا�شتجابـــة �شركــات االت�شـــاالت ل�شـــكاوى املواطنني وتلبية مطالبهم, وتطــرق عــدد اآخر اإلى تدين 
خدمات االأنرتنت يف اململكـــة من حيث �شـــرعتها والبطء يف حتمــيل امللفــات واملعلومـــات, فيــما اأكد البع�س 
منهم على اأهمية حماربة اجلرائم والقر�شنة االلكرتونية ملا لها من خطر كبري على اأمن واقت�شاد اململكة.

30

التحقيق

المقاصـــــف المدرســــية بيـــن
الـــواقع والمــأمــــول

مع اإطاللـــة كل عــام درا�شي تعــود م�شكلــة املقا�شف 
املدر�شيــة اإلى ال�شطــح ليتــداولها اأوليــاء اأمــور الطالب 
والطالبات واملهتمني بال�شحة الغذائــية. فــفي الوقـــــت 
الذي يطالب فيــه اأولياء االأمــور وزارة الرتبية والتعلـيم 
اإلزام املدار�س بتوفري الغذاء ال�شحي ومنع كل ما ي�شر 
ب�شحة الطالب والطالبات, ال تزال عمليات بيع املنتجات 
الفقرية غذائيًا تتوا�شل يف الكثري من املدار�س دون توقف. 

42
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الشورى في عهد موحد البالد

احتــفى �شعـــب اململـــكة العربيـــــة ال�شعـوديــــة 
بالذكـرى الرابعة والثمانني لليــوم الوطني الـذي 
�شادف هذا العام يـــوم الثالثـــاء املوافق 28 ذو 
القعـــــدة 1435هـ املوافــق 23 �شبتمـــرب 2014م, 
واليوم الوطني منعـــطف مهم يف تـــاريخ الوطـــن 
املعـــطاء, ورمز يج�شد االنتماء ململكتنا احلبيبة, 
ومنوذج حي للبذل والعطاء. اإنه يوم مف�شلي يف 
بانتهاء ملحمة  اإعالن  فهو  الدولـــة,  تاريخ هذه 
اجلهاد وتوحيد اأركـــان البالد حتت رايــة ال اإلـــه 
اإال اهلل حممد ر�شـــول اهلل, واإيـذان ببـدء مرحـلة 
جديـدة وكفـاح مـن نـوع اآخـر هـو بــنـاء الــدولـــة 

وموؤ�ش�شاتها  والتنمية بجميع جماالتها.
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الدكتور محسن بن علي الحازمي من األرصاد 
الجوية إلى الطب والجراحة

�شيــــف » ال�شورى« لهـــذا العدد باحث متخ�ش�س يف املجال 
الطبي, له ب�شمات وا�شحـــة من خـــالل ابتكاراتـــه, واكت�شافاته 
الـــدم ودرا�شـــة  بروتينات  ابتكر جهـــازًا لف�شل  الطبية, حيث 
تاأثريات بع�س االأدوية املهدئة على نقل هرمونات الغدة الدرقية 
يف الدم. واكت�شـــف هيموجلوبني » الريـــا�س « و » هيمـــوجلوبني 
هل�شنكي « )حيود يف خ�شاب الدم( املرتبطة باالأمرا�س الوراثية 
املزمنة, وطور طرقًا ت�شخي�شية ووقائيـــة من االأمرا�س الوراثية 
املزمنة واملقعدة, وبرامج �شملت الفح�س املبكر والتدخل املبكر 

منها الفح�س قبل الزواج واالإر�شاد الوراثي الوقائي.
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الخدمات االستشارية في الجامعات 
السعودية .. استراتيجية مقترحة

اخلدمات اال�شت�شـــارية عميــــــقة اجلــــــذور يف خمتلف املجتمعات 
الب�شرية، وا�شتـــ�شارة اأهـــل اخلـربة الرثيـــة والــراأي ال�شــــديد معـروفة 
الديـــن  مـــن هــدي  اال�شت�شـــارة  اإن  القدمي كما  العـربي  الرتاث  فـي 
اال�شــــالمي احلنيف و�شـنـــة نبيـــنا حمـــمد �شلى اهلل عليـــه و�شلـــم, 
واجلامعـــات يف العـــ�شر الراهن - بحكم اإمكاناتها املادية والب�شرية 

ومكانتها االجتماعية - هي االأجـــدر بتقدمي اخلدمات اال�شت�شارية.
ونظرًا الأن اخلدمة اال�شت�شارية اأ�شبـحـت حاجــة ملحة للأجهزة 
بيـــوت  اأبرز  اأن اجلامـــعات من  احلكوميـــة وغري احلكومـــية, ومبا 
اخلربة لتعـــدد الكفـــاءات الب�شرية والتخ�ش�شات املختلفة واملتنوعة 
فيها, فقد اأن�شــــاأت اجلامعات معاهـــد للبحوث واال�شت�شارات تقدم 

من خاللها خدمات مهمة وفعالة لالأجهزة املختلفة.
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الشورى في عهد موحد البالد

الملك عبدالعزيز أسس الدولة على 

الكتاب والسنة والشورى

احتـفى �صعـــب اململكـــة العربيـــة ال�صعوديـــة بالذكرى الرابعة 

والثمانني لليوم الوطني الـذي �صادف هـــذا العـــام يـــوم الثالثـــاء 

املوافق 28 ذو القعدة 1435هـ املوافق 23 �صبتمرب 2014م, واليوم 

الوطني منعـــطف مهم يف تـــاريخ الوطـــن املعـــطاء, ورمز يج�صد 

النتماء ململكتنا احلبيبة, ومنوذج حي للبـــذل والعطـــاء. اإنه يوم 

مف�صلي يف تاريخ هذه الدولة, فهو اإعالن بانتهاء ملحمـــة اجلـهاد 

وتوحيد اأركان البالد حتت راية ل اإله اإل اهلل حممد ر�صول اهلل, 

واإيذان ببدء مرحلة جديدة وكفاح من نوع اآخر هو بنـــاء الدولة 

وموؤ�ص�صاتها  والتنمية بجميع جمالتها.

يف اليـــوم الوطــني ت�صتحـــ�صر الأذهـــان املعجـــزة التي حقـــقها 

بتوفيق من اهلل تعالى امللك املوؤ�ص�ض عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

اآل �صعود ورجاله املغاوير لتوحيد الأجزاء املرتامية الأطراف يف 

دولة واحدة وحتت راية واحـــدة وب�صط الأمن يف كافة اأرجائها, 

بعد اأن �صادها الأمن واخلوف ردحًا من الزمن.

اإنها ملحمة بطولية ت�صتلهم منها العرب والدرو�ض يف الت�صحيات 

وبذل النف�ض من اأجل اإعالء كلمة ل اإله اإل اهلل حمـــمد ر�صـــول 

اهلل, كلمة التوحـــيد كانت الهاج�ض الأهم عند امللك عبدالعزيز 

يف  كانت  اأنها  كما  الأخرى,  تلو  الواحدة  املعارك  يخـــو�ض  وهو 

مقدمة الر�صائل والو�صايا التي حر�ض على اإي�صالها لأبنائه, من 

اأجل احلفـــاظ على وحـــدة هذه البالد, و�صيانـــة ما بناه الآبـــاء 

والأجداد ورووه بدمائهم, رحمهم اهلل جميعًا, وكتبهم مع النبيني 

وال�صديقني وال�صهداء.

ويف قراءة لو�شايا امللك عبدالعزيز الأبنائه جند اأنها متحورت يف �شرورة 
العمل مبقت�شى ال�شرع ومراقبة اهلل �شبحانه وتعالى يف ال�شر والعلن واإحقاق 
احلق واالأمر باملعروف والنهي عن املنكر وحتقيق مبادئ العدل وامل�شاواة بني 

أوصى أبناءه باالهتمام
بالمواطنين والعلماء

املواطنني وتلم�س حاجاتهم وال�شهر على راحتهم وحت�شني م�شتوى معي�شتهم 
والعمل على تلبية مطالبهم امل�شروعة. 

مدى  يدرك  لهم  ون�شائحه  الأبنائه  عبدالعزيز  امللك  لكلمات  واملتتبع 
حر�شه – رحمه اهلل – على العدل بني النا�س والتوا�شع لهم ومعاملتهم وفق 
واإر�شادهم ون�شحهم ملا فيه خريي دنياهم  ما ير�شي اهلل �شبحانه وتعالى 

واآخرتهم.
للعهد  وليًا  اأن عينه  بعد  امللك �شعود  امللك عبدالعزيز البنه  ولعل ر�شالة 
ذات معاين بليغة ور�شائل مهمة حتمل معاين �شامية بالغة االأثر يف التم�شك 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  واالأمر  الدين  ون�شرة  تعالى  اهلل  كلمة  باإعالء 
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وال�شدق يف العزمية والنظر يف �شوؤون الرعية وحتكيم �شرع اهلل، كما اأو�شاه 
باالهتمام بعلماء امل�شلمني وتوقريهم وجمال�شتهم.

ومـــما جــــاء يف نــــ�ض الر�صــالــة التي وجهـها لبنه امللك �صعود 

ما ياأتي:

» ... اأما من قبل والية العهد فاأرجو من اهلل اأن يوفقك للخري, تفهم اأننا 
اأحدًا واإمنا املعز هو اهلل �شبحانه  اأحدًا وال نذل  النا�س جميعًا ما نعز  نحن 
وقع وهلك,    « باهلل  » عياذًا  بغريه  اعتز  ومن  اإليه جنا  التجاأ  ومن  وتعالى, 

موقفك اليوم غري موقفك باالأم�س ينبغي اأن تعقد نيتك على ثالثة اأمور:
اأوًل: نية �شاحلة, وعزم على اأن تكون حياتك, واأن يكون ديدنك اإعالء 

كلمة التوحيد, ون�شر دين اهلل, وينبغي اأن تتخذ لنف�شك اأوقاتًا خا�شة لعبادة 
والنهي عن  باملعروف  االأمر  يديه, وعليك باحلر�س على  والت�شرع بني  اهلل 
املنكر، واأن يكون ذلك كله على برهان وب�شرية يف االأمر، و�شدق يف العزمية، 
وال ي�شلح مع اهلل �شبحانه وتعالى اإال ال�شدق والعمل اخلفي، والعمل اخلفي 

بني العبد وربه.
اهلل  �شيوليك  الذين  �شوؤون  يف  النظر  يف  وجتتهد  جتد  اأن  عليك  ثانيًا« 

اأمرهم بالن�شح �شرًا وعالنية, والعدل يف املحب واملبغ�س, وحتكيم ال�شريعة 
يف الدقيق واجلليل, والقيام بخدمتها ظاهرًا وباطنًا, وينبغي اأال تاأخذك يف 

اهلل لومة الئم.
ثالثًا: عليك اأن تنظر يف اأمر امل�شلمني عامة، ويف اأمر اأ�شرتك خا�شة، 

نف�شك  وهم  ولدًا,  و�شغريهم  اأخًا,  ومتو�شطهم   والدًا  كبريهم  اجعل 
لر�شاهم, وامح زالتهم واأقل عرثاتهم, وان�شح لهم, واق�س لوازمهم بقدر 
العمل  يف  واالإخال�س  ال�شدق  والزمت  هذه  و�شيتي  فهمت  فاإذا   .. اإمكانك 

فاأب�شر باخلري.

اأو�شيك بعلماء امل�شلمني خريًا, احر�س على توقريهم وجمال�شتهم, واأخذ 
ن�شيحتهم .. واحر�س على تعليم العلم الأن النا�س لي�شوا ب�شيء اإال باهلل ثم 

بالعلم ومعرفة العقيدة » احفظ اهلل يحفظك« ....«
كما كان منهج ال�شورى مبداأ اأ�شا�شي يف �شيا�شة امللك عبدالعزيز واإدارته 
للدولة, فقد انتهج -رحمه اهلل- يف تعامله مع مواطنيه �شيا�شة قائمة على 
ال�شورى والتنا�شح مع الرعية واغتنام الفر�س لتبادل الراأي م�شرت�شدا مبا 
جاء به الدين االإ�شالمي قال تعالى: » واأمرهم �شورى بينهم« وقوله عز وجل: 

» و�شاورهم يف االأمر«. 

ون�شرت�شد ذلك يف اخلطــاب الــذي األقــاه امللك عــبد العزيــز - طيب اهلل 
ثراه - يف اجلل�شة االفتتاحية ملجل�س ال�شورى يف ال�شابع من ربيع االأول من 
عام 1349هـ املوافــق االأول من اآب )اأغ�شــط�س( 1930 حيــث يقــول - رحمــه 
اهلل- خماطبا اأع�شاء املجل�س: » اإن اأمامكـم اليــوم اأعــمااًل كثــرية من موازنة 
للدوائر احلكومية ونظم من اأجل م�شاريع عامه تتطلب جهـودا اأكرث من جهود 
العام ال�شابق واأن االأمة تنتظر منكم ما هــو املاأمــول منكــم من الهــمة وعدم 

اإ�شاعة الوقت الثمني «.
وقد حر�س امللك عبد العزيز - رحمه اهلل- على اإر�شاء مبادئ ال�شيا�شة 
هي  اأ�شبحت  حيث  احلنيف  االإ�شالمي  الدين  تعاليم  منطلق  من  ال�شعودية 
الذي يتوخاه يف كل عالقاته وتعامالته مع االآخرين ومن خالل هذا  النهج 
النهج اكت�شبت ال�شيا�شة ال�شعودية ال�شدق والو�شوح الذي ت�شري عليه حتى 

اليوم يف تعامالتها مع جميع الدول.
ويف ذلك يقول امللك عبد العزيز خماطبًا اأع�شاء جمل�س ال�شورى وحمددًا 

أساس أحكامنا ونظمنا هو
الشرع اإلسالمي
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عليه:  ي�شريون  الذي  ال�شوي  واملنهج  ي�شلكونه  الذي  ال�شحيح  الطريق  لهم 
واأنتم يف  االإ�شلمي،  ال�شرع  اأحكامنا ونظمنا هو  اأ�شا�س  اأن  ‘’واإنكم تعلمون 
تلك الدائرة اأحرار يف �شن كل نظام واإقرار العمل الذي ترونه موافقا ل�شالح 
الذي  العمل  الأن  االإ�شلمية،  لل�شريعة  خمالفًا  يكون  اأال  �شرط  على  البلد 
يخالف ال�شرع لن يكون مفيدًا الأحد وال�شرر كل ال�شرر هو ال�شري على غري 

االأ�شا�س الذي جاء به نبينا حممد �شلى اهلل عليه و�شلم«.
كلمات و�شع فيها موحد هذه البلد تعاليم االإ�شلم هي املرجع لكل نظام، 
ولكل القرارات التي يتخذها, وجلميع تعامالته, وعالقاته معه االآخرين, فما 
يتفق مع االإ�شالم ياأخذ به وما يتنافى مع االإ�شالم يرتكه غري ماأ�شوف عليه. 
كما اأو�شى – طيب اهلل ثراه – اأع�شاء جمل�س ال�شورى باالهتمام بتاأمني 
راحة احلجاج حيث يقول: ‘’وال اأحتاج يف هذا املوقف اأن اأذكركم باأن هذا 
البلد املقد�س يتطلب النظر فيما يحفظ حقوق اأهله وما يوؤمن الراحة حلجاج 
يعر�س  ما  اإزاء  م�شوؤولية عظيمة  تتحملون  فاإنكم  ولذلك  بيت اهلل احلرام، 
عليكم من النظم وامل�شاريع �شواء كانت تتعلق بالبلد اأو بوفود احلجاج من 
حيث اتخاذ النظم التي حتفظ راحتهم واطمئنانهم يف هذا البلد املقد�س‹‹.
على  ال�شورى  تر�شيخ  على  عمل  – قد  اهلل  رحمه   - املوحد  امللك  وكان 
اأر�س الواقع, بعد دخوله احلجاز, ففي يوم 1343/5/22 هـ, )1924م( جمع 
اأهايل احلجاز يف �شعيد واحد واألقى فيهم خطابًا �شعبيًا حول اعتماد الدولة 
ب�شكل اأ�شا�شي على قيمة ال�شورى, وامل�شاركة ال�شعبية ودور االأمة يف ال�شيا�شة 
فقال/  », وما اأرى لكم اأح�شن من اأن تلقى م�شوؤوليات االأعمال على عواتقكم, 
واأريد منكم اأن تعينوا وقتًا يجتمع فيه نخبة العلماء, ونخبة االأعيان, ونخبة 
التجار, وينتخب كل �شنف من هوؤالء عددًا معينا كما ترت�شون وتقررون … 
معينة  اأوقاتًا  الأنف�شهم  ينون  فيعِّ االأمور  زمام  ي�شتلمون  االأ�شخا�س  هوؤالء  ثم 
يجتمعون فيها ويقررون ما فيه امل�شلحة للبلد« )البالد العربية ال�شعودية : 

فوؤاد حمزة 98 

فيه  يتم  مزيفًا  �شوريًا  جمل�شًا  �شعبيًا  املنتخب  املجل�س  يكون  ال  ولكي 
اخل�شوع الإرادة �شخ�سٍ واحد..بادر امللك عبدالعزيز بتو�شيح قيمة املجل�س 
اإرادته املطلقة فقال » جتدون بع�س احلكومات  التام وا�شتقلل  وا�شتقلله 
جتعل لها جمال�س لل�شت�شارة... ولكن كثريًا من تلك املجال�س تكون وهمية، 
ت�شكل ليقال اإّنه هناك جمال�س وهيئات, ويكون العمل بيد �شخــ�س واحـد, اأما 
اأنا فال اأريد هذا املجل�س الذي اأدعــوكم النتخابــه اأ�شكــااًل وهميــة, واإمنا اأريد 
�شكال حقيقيا يجتمع فيه رجال حقيقيون يعملون جهدهم يف حتري امل�شلحة 

العامة « )البالد العربية ال�شعودية : فوؤاد حمزة �س 99.
ثم اأكد على ال�شرعية ال�شعبية للمجل�س االأهلي هذا )الذي مياثل املجل�س 
البلــدي حاليــًا( موؤكــدًا على اأهمــية انتخابهــم بطريقــة حــرة ونزيهة فقال 
»فاأرجوكم بعد هـذا املجلــ�س اأن جتتمــعوا بال�شرعــة املمكنــة، وذلك بعد اأن 
تنظموا يل قائمــة باأ�شمــاء الذيــن �شيجتــمعون من كــل �شنــف مــن االأ�شناف 
الثالثة الأقابلها على القائمــة التي عــندي فاأحتــقق من اأن جــميع اأهــل الــراأي 

ا�شرتكوا يف انتخاب املطلوبني.
وكرر امللك عبدالعزيز »ال اأريد اأوهامًا واإمنا اأريد حقائق« )البالد العربية 

ال�شعودية : فوؤاد حمزة �س 99(. 

وكان من اأهم �صالحيات ذلك املجل�ض الأهلي الذي جاء يف بيان 
امللك:

 1ـ  تنظيم اأمور البلدية، وو�شع لوائح �شاحلة له وكذلك النظر يف امل�شائل 
ال�شحيحة والو�شائل الالزمة لذلك.

2ـ النظر يف نظام املحاكم ال�شرعية وترتيبها ب�شورة ت�شمن توزيع العدل 
وتطبيق االأحكام ال�شرعية.

3 ـ تدقيق م�شائل االأوقاف والنظر يف اأبواب ال�شرف ال�شرعية.
4 ـ النظر يف حفظ االأمن داخل البلد وترتيب ال�شرطة اللزمة لذلك.

5 ـ تعميم التعليم الديني, وال�شعي يف تعميم القراءة والكتابة.
و�شائل  وترقية  ل�شبلها  وامل�شهلة  للتجارة  ية  املرقِّ امل�شائل  يف  النظر  ـ   6

الربق والربيد.
7 ـ ت�شكيل جلان دائمة حلل امل�شكالت الداخلية.

ال�شابق, و�شدرت  ورغبة يف تو�شيع دائرة امل�شاركة, فقد مت حل املجل�س 
االإرادة ال�شلطانية يف 1344/1/8هـ, املوافق 1925/7/28م, بت�شكيل جمل�س 
منتخب ميثل جميع حارات مكة املكرمة، وعددها )12( حارة, على اأن يكون 
يعينهم  اأع�شاء  ثالثة  اإلى  اإ�شافة  التجارة,  عن  وواحد  العلماء,  من  اإثنان 

ال أريد مجلسًا صوريًا مزيفًا يتم فيه 
الخضوع إلرادة شخٍص واحد
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االنتخاب  بني  اجلمع  نلحظ  وهنا  البلد.  اأعيان  من  العزيز  عبد  ال�شلطان 
الرحمن  عبد  بن  حممد   / ال�شيخ  برئا�شة  املجل�س  جاء  حيث  والتعيني. 
و)15(  للرئي�س,  نائبًا  ال�شيبي,  علي  بن  القادر  عبد   / وال�شيخ  املرزوقي, 

ع�شوًا, وال�شيخ / حممد �شرور ال�شبان, اأمينًا لل�شر.
و جـــاء هــذا املجــل�س اأكــرث تنــظــيمًا عــن �شابقــه، وذلك بوجــود نــائب 
للرئيــ�س, واأمــني لل�شــر, وافتــتح املجلــ�س يف يــوم الثــالثــاء 1344/1/13هـ, 
املوافــق 1925/8/2م. وجــاءت تعليمات ت�شكيل هذا املجل�س يف �شت مواد, 
حــددت �شــروط الع�شويــة، واآخــر مــوعد للقــرتاع، ومن لهــم حق االقرتاع، 
وهي تعد النواة لنظام جمل�س ال�شورى الذي تاأ�شــ�س فيما بعــد، اأما ما يتعلق 
باخت�شا�شاته؛ فــقد متــت �شياغتــها يف �شــبع مــواد، ت�شمــل: تنظيــم جميع 
االأمور وترتيبــها يف املحاكــم, واالأمــور البلدية, واالأوقــاف, والتعليم, واالأمن, 
والتجارة, اإ�شافة اإلى ت�شكيل جلــان دائــمة حلــل امل�شكــالت التي ُيرجــع فيها 

اإلى العرف مبا ال يخالف اأ�شاًل من اأ�شول ال�شريعة االإ�شالمية.

جمل�ض ال�صورى لعام 1345هـ/1926هـ: 
و �شمن املراحل التي مرت بها البالد نحو توحيدها, وبناء دولة موؤ�ش�شات 
قادرة على النهو�س بالدولة واملجتمع ؛ فقد �شدرت موافقة امللك عبدالعزيز 
يف 1345/2/21هـ, املوافق 1926/8/29م على التعليمات االأ�شا�شية لنظام 
احلكم، ومن �شمن تلك التعليمات الق�شم الرابع اخلا�س باملجال�س، ومنها ما 
يتعلق مبجل�س ال�شورى وهي املواد: )28(, و)29(, و)30(, و)31(, و)36(, 
و)37(. اأ�شارت هذه املواد اإلى مقر املجل�س, وت�شميته مبجل�س ال�شورى بداًل 
من اال�شــم ال�شابــق املجــل�س االأهــلي, وت�شكــيلة اأع�شائــه الــذين بلغ عددهم 
)12( ع�شوًا, وحتديد انعقاد جل�شاته, ومن لهم حق ح�شور اجلل�شـات, ومدة 

الع�شوية ب�شنة واحدة.
و  مل ترد هذه املواد يف جمملها يف تعليمات ت�شكــيل املجلــ�س ال�شــابق, ومت 

حل هذا املجل�س يف 1346/1/7هـ, املوافق 1927/7/6م.

التاأ�صي�ض الفعلي ملجل�ض ال�صورى عام 1346هـ/1927م: 
املــوافــق  1346/1/9هـ,  يف  اأي  ال�شــابــق  املجــل�س  حــل  مــن  يومــني  بعــد 
1927/7/8م �شدر اأمر ملــكي بتعديل الق�شم الرابع من التعليمات االأ�شا�شية, 
وهي اخلا�شة مبجل�س ال�شورى، بحيث يعمل املجل�س وفقًا للنظام اجلديد املعدل، 
وقد تكون املجل�س لهذا العام من ثمانية اأع�شاء ملدة �شنتني، ووفقًا للنظام فاإن 
ت�شكيل االأع�شاء يتم بانتخاب احلكومة اأربعة بعد ا�شت�شارة اأهل الف�شل واخلربة، 

واأربعة تختارهم احلكومة مبعرفتها يكون اإثنان منهم من اأهل جند.
اأما نظام املجلــ�س، فقد �شدر يف خم�س ع�شــرة مادة، اأظهرت يف تنظيمها 
جتارب املجل�س ال�شابقة. وهو بذلك يعد اأول نظــام للمــجل�س، ويــلزم باأعـ�شاء 

مفرغني عددهم )8( اأعــ�شاء, برئا�شــة النائب العــام جلــاللة املــلك �شمــو 
االأمري / في�شل بن عبد العزيز, على اأن ينعــقد املجل�س مــرتني يف االأ�شبوع, 
وميكن اأن يجتمع اأكرث من ذلك بناء على دعوة من رئي�شه كلما دعت احلاجة.
وبهذا يعد هذا العام تاريخ التاأ�شي�س الفعلي ملجل�س ال�شورى يف عهد امللك 
عبد العزيز, وقد افتــتح امللك عبد العــزيز دورتــه االأولى يف 1346/1/14هـ, 
املوافق 1927/7/13م, وعقــدت اأولى جل�شاته يف يوم االأحد 1346/1/18هـ, 

املوافق 1927/7/17م.

جمل�ض ال�صورى لعام 1347هـ/1928م: 
و نظرًا لكرثة االأعمال املنوطــة باملجل�س، فقد اقــت�شت امل�شلحــة اإجراء 
بع�س التعديلت يف نظامه، حيث �شــدر يف العام نف�شه نظام اآخر معدل يف 

اأربع ع�شرة مادة، وكانت التعديلت التي مت اإدخالها يف هذا النظام، هي:
العــام  العدد ذلك  وبلــغ  املجــل�س,  اأع�شــاء  يوؤلف منه  الذي  العدد  اأطلق 
)12( ع�شوًا, بعد اأن كان حمددًا بثمانية اأع�شاء. كمــا اأ�شارت املــادة الثانية 
اإلى تعيني نائب دائم للمجل�س من قبل امللك, واأن ينتخب نائــب ثــان من قــبل 
املجل�س, وحددت املادة الثامنة انعقاد جلــ�شات املجل�س يومــيًا بعد اأن كانت 

مرات انعقاده اإثنتني يف االأ�شبوع.
كما �شدر عن املجل�س يف العام نف�شــه ملحق للنظام يف �شبع مواد، متت 
�شياغته ليكون اأكرث ملءمة وتنظيمًا ل�شــري اأعمال املجل�س، وقد �شدر الحقًا 
بعد اإدخال بع�س التعديلت، حتت ا�شم؛ )النظام الداخلي ملجل�س ال�شورى(، 

يف اأربع وع�شرين مادة.
ا�شتمر جملــ�س ال�شــورى بنظامــه املذكور دون تعــديل، وظــل ميار�س قدرًا 
وا�شعًا من ال�شالحيات اإلى اأن تاأ�شــ�س جملــ�س الوزراء عام 1373هـ/1953م, 
حيث جرى توزيع الكثري من �شالحيات جملــ�س ال�شــورى بني جمل�س الوزراء, 
واالأجهزة احلكومية اجلديـدة، واملطورة وفق اأنظمتــها، لكن جمــل�س ال�شــورى 

ظل يوا�شل جل�شاته وي�شتعر�س ما يحال اإليه وفق نظامه.
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راية التوحيد

والقوة والعدل..

رمز العلم السعودي

اأثبتــت الدرا�صـــات التاريخيــة اأن علم اململكــة الذي تتو�صــطه 

عبارة التوحيد )ل اإله اإل اهلل حممــد ر�صول اهلل( جــاء متــوارثًا 

من تــلك الرايــة التي كــان يحمــلها حكــام اآل �صعــود حني ن�صــرهم 

للدعوة الإ�صالمية.. 

ويقــول الباحــث واملوؤرخ » عبــدالرحمن الروي�صد «: اإن الرايـة 

ال�صعودية اإبان الدولة ال�صعودية الأولى كانت خــ�صراء م�صغــولة 

من »اخلز« و »الإبري�صم«, وقد كتب عليها عبــارة التوحـيد )ل اإله 

اإل اهلل حممد ر�صول اهلل(, وكانت معقودة على �صاريــة ب�صيــطة, 

وقد ا�صتمرت هذه الراية من عهد املوؤ�ص�ض الأول الإمام حممد بن 

�صعود وابنه الإمام عبدالعزيز بن حممد وابنه الإمــام �صعود بن 

عبدالعزيز وابنه الإمام عبداهلل بن �صعود.

وي�صــيف الرويــ�صد : اإن عــلم اململكــة اليــوم هو نفــ�ض الرايـــة 

والبيــرق الــذي كــان يحمــله جنــد الدولتــني )ال�صعوديــة الأولى 

والثانية( منذ ن�صاأتهما, وهو عبارة عن قطعة من القما�ض الأخ�صر 

خط يف منت�صفها بخط وا�صح عبارة )ل اإله اإل اهلل حممد ر�صول 

اهلل( وتــحت العبــارة ُر�ِصَم �صيــف, يرمــز اإلى القــوة واجلهــاد يف 

�صبيل اهلل لإعــالء كلمــة التوحيـد خفاقة يف ربوع الكون. ون�صت 

التعليمات على اأن يكون العلم الوطــني م�صتطــيل ال�صكــل, عر�صه 

اإلى نهايــة  ي�صاوي ثلثي طوله, ولونه اأخ�صر, ميتد من ال�صاريــة 

العلم, وتتو�صطه عبارة )ل اإله اإل اهلل حممد ر�صول اهلل( واأ�صفل 

العبارة �صيف م�صلول, تتجه قب�صته اإلى الق�صم الأدنى من العلم. 

واأ�صاف الروي�صد: » اأن هنــاك تعليــمات تنــ�ض على اأن يكون 

هناك علم خا�ض للملك, يطابق العــلم الوطني يف اأو�صافه, ويطرز 

يف الزاوية الدنيا منه واملجاورة ل�صارية العلم �صعار اململكة«. 

م�صهد رائع وفريد 

وي�شري »الروي�شد« اإلى اأن اأول راية رفعت يف العهد ال�شعودي االأول كانت 
عام )1744م( , مو�شحًا اأن »ابن ب�شر« ذكر يف تاريخه اأن االإمام عبد العزيز 
بن حممد احلاكم الثاين يف الدولة ال�شعودية االأولى, وابنه االإمام �شعود كانا 
اإلى روؤ�شاء القبائل, ويحددان لهم يومًا ومكانًا معلومًا على  يبعثان ر�شلهما 
اأحد  يتخلف  فال  املورد,  ذلك  على  فتن�شب  الراية,  وتتقدمهما  معني,  ماء 
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�شاهد  بري�س«  اآر  »اآي  االإجنليزي  القبطان  اأن  مو�شحًا  القبائل,  روؤ�شاء  من 
ا�شتعدادات  الربيطانية  للبحرية  التابعة  »بري�شيو�س«  �شفينة  ظهر  على  من 
مبارك ال�شباح واالإمام عبدالرحمن الفي�شل ملعركة ال�شريف, حيث و�شف 
اال�شتعدادات قائاًل : »حقًا لقد كان امل�شهد رائعًا وفريدًا واأظن اأنه كان هناك 
اآل �شعود التي كانت  ما ال يقل عن ع�شرة اآالف رجل وكان من بينهم قوات 
حتمل راية خ�شراء اللون وقد كتب عليها )ال اإله اإال اهلل حممد ر�شول اهلل(. 

لون العلم وعبارة التوحيد 

والكتابة  واإعدادها  الرايات  خياطة  يتولى  كان  اأنه  »الروي�شد«  واأو�شح 
راية  �شاأن  تولى  من  اآخر  اأن  ويذكر  الريا�س,  يف  معروف  بيت  اأهل  عليها 
بعد  االأمر  اأوكل  ثم  �شاهني«,  بن  بن حممد  اهلل  »عبد  هو  عبدالعزيز  امللك 
�شعيد«  بن  �شعد  بن  »عبداملح�شن  وابنه  �شعيد«  بن  »�شعد  ال�شيخ  اإلى  ذلك 
اإلى جهات اخت�شا�شها, ويف يوم  اآل اأمرها فيما بعد  من اأهل الريا�س, ثم 
1357/1/12هـ املوافق 1938/3/13م �شدر نظام رفع العلم باالأمر ال�شامي 

الكرمي رقم 7/4/1 ون�شر يف اجلريدة الر�شمية,

الفتًا النظر اإلى اأن اللون االأخ�شر اختري كرمز اإلى ريا�س اجلنة، وعبارة 
التوحيد تعبريًا عن وحدانية اهلل والتاأكيد على اأن النبي �شلى اهلل عليه واآله 
و�شلم هو ر�شول اهلل وخامت النبيني. وقد ذكر الريحاين يف تاريخه: اإن الراية 
التي حملها امللك عبدالعزيز - يرحمه اهلل - يف اأول عهده كان اجلزء الذي 
تتو�شطها  مربعة  وكانت  اأخ�شر,  فيها جزء  وكان  اأبي�س,  منها  ال�شارية  يلي 
عبارة )ال اإله اإال اهلل حممد ر�شول اهلل( ويعلوها �شيفان متقاطعان, ثم تغري 
ال�شهادة كتب حتته  – ف�شمت �شيفًا واحدًا حتت كلمة  – بعد ذلك  �شكلها 

»ن�شر من اهلل وفتح قريب«. 

حاملوا البريق 

ويعدد عبدالرحمن الروي�شد اأبرز من حمل البريق يف الع�شور ال�شعودية 
)املعامرة(  طوق  اآل  اأ�شرة  من  طوق«:  بن  »اإبراهيم  اأواًل  االآتي:  النحو  على 
التاريخ مبزيد من املعلومات عنه، وال عما  من �شكان الدرعية، ومل ميددنا 
كانت تتطلبه مهنة حمل الراية, واإن كان »ابن ب�شر« قد اأفادنا يف تاريخه اأن 
االإمام عبدالعزيز احلاكم الثاين يف الدولة ال�شعودية االأولى وابنه �شعود كانا 
واأنه  النا�س,  يحددان مكانًا معلومًا على ماء معني يف يوم معروف الجتماع 
يتقدم اإلى ذلك املكان لرفع الراية )البيارق( التي تن�شب على ذلك املورد, 

وعندما تناول ابن ب�شر �شرية االإمام )تركي( موؤ�ش�س الدولة ال�شعودية الثانية 
قال: كان ذلك االإمام يكتب الأمراء البلدان ياأمرهم باخلروج واالجتماع يف 
مكان معني, ثم يخرج الراية من ق�شره فتن�شب قريبة من باب ق�شر احلكم 

يف الريا�س قبل خروجه بيوم اأو يومني.

اإليه  اأ�شار  اأبو نهية«: وقد  اأن ثاين من حمل البريق هو »عبداهلل  م�شيفًا 
عند  الدرعية  بلدة  عن  الدفاع  ومواقفه يف  بطوالته  واإلى  ب�شر«  »ابن  املوؤرخ 
اأ�شر  من  عريقة  اأ�شرة  نهية«  »اأبو  واآل  )1818م(/  1233هـ  عام  ح�شارها 
تويف  وقد  حولها،  وما  االأح�شاء  حمافظة  اليوم  بقيتهم  ت�شكن  الدرعية 
)1818م(,  1233هـ  عام  الغا�شم  احل�شار  ذلك  اإبان  نهية«  اأبو  »عبداهلل 
وثالثهم هو »احلميدي بن �شلمة« واآل »�شلمة« اأ�شرة من اأ�شر الريا�س املعروفة 
الراية  االأ�شرة ممن حمل  اأ�شماء من هذه  النا�س عدة  ويتذكر  القدم,  منذ 
يف الدولة ال�شعودية الثانية, منهم »احلميدي« الذي تويف يف اإحدى املعارك, 
م�شريًا اإلى اأن رابع من حمل البريق وهو »�شالح بن عبداهلل بن هديان« من 
اأ�شر الريا�س املعروفة, وقد حمل الراية يف اآخر الدولة ال�شعودية الثانية واأول 

الثالثة.
كما كان ممن حمل راية اأبناء �شعود بن في�شل, وقد كلفه امللك عبدالعزيز 
بحمل راية حجاج العار�س ال�شنوية التي كان ينطلق بها مع الراية يف كل �شنة, 
ويلتف حولها احلجاج حتى مكة, ثم يعود بها مع القوافل اإلى حيث انطلقوا, 
وقد ظل ذلك التقليد متبعًا يف اأول عهد امللك عبدالعزيز حتى اإعالن توحيد 

اململكة العربية ال�شعودية عام 1351هـ )1932م(. 

وي�شتمر الروي�شد يف �شرد اأ�شماء حاملي البريق حيث ذكر اأن خام�شهم 
هو »اإبراهيم الظفريي« من قبيلة »الظفران« وهي اأ�شرة متح�شرة من اأ�شر 
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ثم  »الظفران«،  بنخيل  تعرف  الريا�س،  غربي  نخيل  ب�شاتني  لهم  الريا�س، 
الراية ل  »اإبراهيم«  عرفت فيما بعد ب )ال�شرقية( يف الريا�س, وقد حمل 
رئا�شة  اإليه  وكلت  ثم  في�شل(  بن  )�شعود  الأخيه  ثم  في�شل(  بن  )عبداهلل 
قلعة احلامية يف جزيرة قطر, وهي قلعة �شعودية كانت حتمى من قبل الدولة 

ال�شعودية قدميًا.

اأ�شرة  من  املع�شوق«  ح�شني  بن  »عبداللطيف  هو  ال�شاد�س  اأن  مو�شحًا 
قدمية  �شلة  ولهم  الريا�س،  ثم  الدرعية  �شكان  من  املعروفة،  املع�شوق«  »اآل 
بلقب  ال�شجاع  البيارقي  هذا  ويلقب  الثالثة,  اأدوارها  ال�شعودية يف  باالأ�شرة 
»ال�شليقي«, وكان قد حمل الراية لالإمام )�شعود بن في�شل( وعندما خرج 
االإمام )عبدالرحمن بن في�شل( بعائلته اإلى الكويت التحق بهم اآل املع�شوق, 
1319هـ  عام  عبدالعزيز  للملك  الراية  حمل  من  اأول  اللطيف«  »عبد  وكان 
)1902م(, وتويف يف معركة البكريية عام 1322هـ )1904م( بعد اأنه �شهد 
معركة  عن  حتى  يتخلف  ومل  اخل�شراء،  الراية  حامًل  قبلها،  املعارك  كل 

واحدة, 

وبني الروي�شد  اأن »من�شور بن عبداللطيف املع�شوق« هو �شابع من حمل 
البريق وهو ابن حامل الراية ال�شابق, حيث حمل راية امللك عبدالعزيز يف 
اأر�س  يف  معًا  االثنان  ودفن  الراية  حتت  تويف  اأن  يلبث  ومل  نف�شها,  املعركة 

البكريية. 

وك�شف الباحث الروي�شد اأن »عبدالرحمن بن مطرف« هو ثامن من حمل 
مهنا«  »رو�شة  معركة  وحملها يف  مع�شوق  اآل  بعد  الراية  ت�شلم  البريق حيث 
اأثناء  الراية  وكان يحمل  بعدة جراحات,  واأ�شيب  عام 1324هـ )1906م(, 

مت  حتى  حملها  اإلى  يعود  لكنه  اأخرى,  �شخ�شيات  قبل   من  جراحه  عالج 
اأيام  وقبلها  ال�شلم  اأوقات  وحملها يف  بل  توحيد مملكته,  عبدالعزيز  للملك 
احلرب, ثم حملها ابنه »من�شور« ثم حفيده »مطرف« ثم »عبدالرحمن بن 
»اآل مطرف«،  يد  املظفرة يف  الراية  تزال  وما  الثاين«،  بن من�شور  مطرف 
وهم اأ�شرة معروفة من اأ�شر الريا�س, مو�شحًا اأنه ما دمنا ب�شدد تعداد من 
حملوا الراية ال�شعودية املظفرة ممن اأ�شار اإليهم التاريخ اأو تداولت ذكرهم 
الراية  هذه  حملوا  اآخرين  رجال  اإلى  ن�شري  اأن  االإن�شاف  من  فاإن  االأل�شنة, 
املعارك, مثل»علي بن حويل« من  بها بع�س  ا�شتثنائية, وخا�شوا  يف ظروف 
اآل حويل, و» اإبراهيم بن ودعان« و» حممد بن عبداهلل بن ري�س« وغريهم, 
وجميعهم من اأهل الريا�س, موؤكدًا اأن لكل بلدة من بلدان جند, ولكل هجرة 
من هجر البادية, علم يحمله �شخ�س من بينهم, وهو العلم الوطني نف�شه 

الذي يحمله احلاكم من اآل �شعود, الذي ينطلق من عا�شمة ملكه. 

علم امللك اخلا�ض

ويتحدث الباحث »الروي�شد« عن العلم اخلا�س بامللك فيقول: اإنه يف عهد 
امللك في�شل - يرحمه اهلل - �شدر االأمر امللكي رقم م/3 يف 1393/2/10هـ 
فقراته  �شمن  من  وجاء  ال�شعودي،  العلم  بنظام  اخلا�س  )1973م( 
ا�شتحداث علم امللك اخلا�س، وهو العلم الوطني م�شاف اإليه �شعار اململكة 
يكون  »اأن  االآتي:  النحو  على  العلم،  اأ�شفل  االأمين  الركن  الذهبي يف  باللون 
زاويته  ويطرز يف  باأو�شافه,  الوطني  العلم  يطابق  امللك علم خا�س  جلاللة 
الدنيا املجاورة لعود العلم �شعار الدولة وهو ال�شيفان املتقاطعان تعلوها نخلة, 

ويطرز بخيوط حريرية مذهبية«. 

العلم ال�صعودي ل يلف على الأكفان 

يذكر اأن العلم ال�شعودي مل ي�شبق له يف عمره الطويل اأن لفَّ على اأكفان 
اأو جثث للموتى من امللوك والقادة، كما ن�س النظام على اأال ينك�س اأبدًا يف 
منا�شبات احلداد, وال يحنى لكبار ال�شيوف عند ا�شتعرا�س حر�س ال�شرف 
اأعالم  باقي  بها عن  ينفرد  الدول, وهي ميزة  كما هو معروف يف كثري من 
العامل، كما ورد يف نظام ا�شتعمال العلم يف حالة احلداد )املادة 16( : اأن  
يرفع العلم ال�شعودي اخلايل من كلمة التوحيد منك�شًا يف املدة املقننة لهذا 
التوحيد  �شعار  من  اخلايل  العلم  تنكي�س  يكون   )17 )املادة  ويف  الغر�س, 

بو�شعه يف منت�شف العمود املن�شوب عليه.



مجلس الشورى
يهنئ القيادة والشعب

بذكرى اليوم الوطني
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رفع جمل�ض ال�صــورى التهاين والتبــريكات ملقام خادم احلرمني 
ال�صريفني امللك عبد اهلل بن عبــد العزيــز اآل �صعــود ول�صــاحب 
ال�صمو امللــكي الأمري �صلــمان بن عبد العزيز اآل �صعـود ويل العهد 
نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع ول�صاحبــ ال�صــمو امللكي 
الثاين  النائب  العــهد  ويل  ويل  العــزيز  عبــد  بن  مقــرن  الأمــري 
لرئي�ض جمل�ض الوزراء امل�صت�صار واملبعوث اخلا�ض خلادم احلرمني 
ال�صريفني – يحفظهم اهلل تعالى – مبنا�صــبة الذكــرى الرابعة 

والثمانني لليوم الوطني للمملكة العربية ال�صعودية.
كما هــناأ املجلــ�ض ال�صعــب ال�صعــودي بهذه املنا�صــبة العزيــزة 

متمنيًا لهم وللوطن مزيدًا اخلري والرفاه, والتقدم والزدهار.
وقال املجلــــ�ض يف بيـــان له تـاله معايل الأمــني العام للمجــل�ض 
الدكتور حممد بن عبــداهلل اآل عمــرو خـالل اجلل�صة ال�صابعـــة 
واخلم�صــني التي عقدهــا املجلــــ�ض يــوم الثنــني 27 ذو القــعدة 
1435هـ : اإن يوم الثالث والع�صرين من �صهر �صبتمرب عام 1932م 
املوافق 19 جمــادى الأولى 1351هـ هــو مولد تاأ�صـي�ض اأول وحدة 
عربية على �صبه اجلزيرة العربية حينــما اأعلــن مــوحــد هــذه 
البالد امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �صعود توحيــد اململكة 
اأن �صطر ورجالــه املخلــ�صون ملحــمة  العربيــة ال�صعوديــة بعــد 
اأر�ض اجلزيرة العربية امتدت لأكرث من  بطولية تاريخية على 

ثالثني عامًا, لتوحيد اأجزاء هذا الوطن .

وا�شتذكر املجل�س يف بيانه حر�س املوؤ�ش�س - رحمه اهلل - على منهج ال�شورى 
وما �شكله يف بناء الدولة وتاأ�شي�س نظام احلكم واالإدارة والذي جعل هذه البلد 
تتميز يف نظام حكمها واإدارتها، م�شيفًا اأن اأول القرارات التي اتخذها امللك 
عبد العزيز - يرحمه اهلل- بعد توحيد اأركان البالد كان اأمره بتكوين جمل�س 
لل�شورى؛ الإميانه العميق باأهمية مبداأ ال�شورى يف اإدارة �شوؤون البلد وقد �شار 

اأبناوؤه الربرة من بعده على هذا النهج القومي يف اإدارة �شوؤون الدولة.
واأ�شاف املجل�س: اإن هذه الذكرى منا�شبة عظيمة يف كل عام يتوقف عندها 
اأبناء هذا الوطن لقراءة احلا�شر يف هذا العهد الزاهر.. عهد خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود - يحفظه اهلل - عهد اخلري 
والنماء، عهد االإ�شلح والتحديث للأنظمة، والنقلة النوعية يف اإدارة الدولة 
مبا يواكب امل�شتجدات ومتغريات الع�شر, وي�شتجيب للتطورات املتالحقة التي 
ت�شهدها اململكة العربية ال�شعودية على اأكرث من �شعيد, وي�شاير املكانة الرائدة 

التي باتت تتبواأها اململكة العربية ال�شعودية على امل�شتوى العاملي.
ال�شعوديـــة خا�شـــت ملحمة كربى  العربيـــة  اململكة  اأن  اإلى  البيان  ولفت 
واخلدمات  القطاعات  يف  تطوـــرًا  �شهدت  حيث  التنموية  النه�شة  �شبيل  يف 
التنمـــية  عـــماد  فهو  البـــالد  هـــذه  اإن�شان  بتنمية  يتعلق  ما  وبخا�شة  كافة, 
ومرتكزها, وهدفها, لذلك اأولى خـــادم احلرميـــن ال�شـــريفني قطاع التعليم 
جل عنايته ورعايته, فاأمر مبـــ�شروع امللك عبـــد اهلل لتطوير التعليم العام, 
والتو�شع يف اإن�شاء اجلامعات, م�شـــريًا اإلى اأن الدولة عملت على كافة ال�شبل 
لتحقيق رفاهية املواطن وحر�شت على تقدمي اخلدمات والرعاية ال�شحية 
املجل�س  الوطن.وختم  الأبناء هذا  الكـــرمي  العيـــ�س  يحقـــق  واالجتماعية مبا 
بيانه باأن جمل�س ال�شورى وهو يحتـــفي بهذا اليوم املجيد وما حتقق بعده من 
اإجنازات لي�شاأل اهلل تعالى اأن يحفظ قائد امل�شرية خادم احلرمني ال�شريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وويل عهده االأمني �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 
�شلمان بن عبدالعـــزيز نائـــب رئي�س جملـــ�س الـــوزراء وزير الدفـــاع, وويل 
ويل العهد �شاحـــب ال�شمو امللكي االأمـــري مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاين 
والتوفيـــق، ويدمي على هذه  بالعون  واأن ميدهـــم  الـــوزراء،  لرئي�س جملـــ�س 

البالد اأمنها وا�شتقرارها.



في تصريح بمناسبة اليوم الوطني

رئيس مجلس الشورى :

العالقة الوثيقة بين القيادة والشعب 

أساس أمن المملكة واستقرارها

قال معايل رئي�ض جمل�ض ال�صورى ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن 

اأياٌم  وال�صعوب  الأمم  حياة  يف  اإن  ال�صيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد 

املتعاقبة,  لالأجيال  ذاكرته  يف  وحفظها  التاريخ  خلدها  خالدة 

واليــوم الوطني للمملكــة العربيــة ال�صعوديــة هو يــوم ل ُين�صى 

َل ِوْحدٍة عربــيٍة بعــد ملحــمِة  اإْعالَن ميالَد دولٍة فتيٍة واأوَّ �َصِهَد 

عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  ُد  املٌوحِّ امللُك  خا�صهــا  التي  الِكَفاِح 

اآل �صعود – رِحَمُه اهلل – وِرَجاُله املُْخِلُ�صون لتوحيِد اأجزاِء هذه 

البالِد َوب�صَط الأْمَن يف كافِة رُبوِعها وتاأ�صي�ض اأركاِنَ هذه الدولِة 

احلديثِة على هدٍي من كتاِب اهلِل, و�صنِة ر�صولِه �صلى اهلل عليه 

و�صلم , وعلى اأُ�ُص�ٍض متينٍة من العدِل وال�صورى, فجمع �صمل �صكانها 

بعد الفرقٍة والتناحٍر, واأر�صى قواعَد الأمِن وال�صتقراِر بدًل من 

الفو�صى وال�صراعات , ون�َصَر الِعْلَم لُيَبِدَد َظالَم اجلهل.

والثمانني  الرابعة  الذكرى  مبنا�صبة  كلمة  يف  معاليه  واأ�صاف 

جديٍد  بعهٍد  احتفاٌء  الوطني  اليوُم  ذكرى  اإن  الوطني:  لليوم 

والتالحِم  الوطنيِة  والوحدِة  والأمني,  ال�صيا�صي  ال�صتقراِر  من 

العربيُة  اململكُة  �صهدتها  التي  الكربى  والنقلِة  الجتماعي, 

خادِم  عهُد  الزاهر  العهد  هذا  يف  املجالت  �صتى  يف  ال�صعودية 

احلرمنِي ال�صريفنِي امللِك عبداهلِل بن عبدالعزيِز –حفظُه اهلل – 

الذي اأولى مواطنيِه ُجلَّ اهتمامِه وعنايتِه ترجمها بامل�صروعاِت 

ِبَخرْيِها  ت  وَعمَّ الوطِن  ُرُبوَع  ُكلَّ  غطت  التي  العمالقِة  التنمويِة 

اململكِة  يف  الطاقِة  م�صاِدَر  تنويع  على  وَحِر�َض  كافًة  املواطننَي 

بال�صتفادِة من م�صادِر  البرتوِل  ُم�ْصَتقاِت  بدًل من العتماِد على 

الطاقِة املتنوعِة التي تتوفُر باململكِة  فاأن�صاأَ مدينَةَ امللِك عبُداهلِل 

للطاقِة الذريِة واملتجددة.

اأن خطى  اإلى  النظر  ال�صيخ  اآل  الدكتور عبداهلل  ولفت معايل 

حتديُث  �صملت  الزاهُر  العهُد  بها  متيز  التي  والتحديِث  الإ�صالِح 

 , املجالت  �صتى  يف  واملعلوماتيِة  املوؤ�ص�صاِت  دولة  وبناِء  الأنظمِة 

ُز ٌقْدرِة موؤ�ص�صاِت الدولِة على النهو�ِض مب�صوؤولياتها وفقًا  مما ُيعزَّ

ملتطلبات الع�صر.

�شيوِف  وخدمُة  املقد�شة  وامل�شاعر  ال�شريفنِي  احلرمنِي  اأن  اإلى  واأ�شار 
– حفظه  ال�شريفنِي  احلرمنِي  خادِم  اهتماماِت  اأولوياِت  يف  كانت  الرحمِن 
اهلل – حيث اأمر بتو�شعِة احلرِم املكي ال�شريِف وم�شجِد امل�شطفى – �شلى 
اهلل عليه و�شلم – باملدينِة املنورِة يف اأكرِبِ تو�شعٍة �شهدها احلرمان ال�شريفان 
َتنُقِل  وتي�شري  اجلمرات,  ج�شِر  منطقِة  تطويِر  جانِب  اإلى  التاريخ,  مِر  على 

احلجاِج بني امل�شاعِر من خالِل جملٍة من امل�شروعات بينها قطار امل�شاعر. 
التي  الرائدة  االقت�شادية  باملكانة  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  ونوه 
تبواأتها اململكُة العربية ال�شعودية بف�شِل �شيا�شاتها االقت�شاديِة املتزنة مما 
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اأَهلها للدخول �شمن جمموعِة دوِل الع�شرين االقت�شاديِة العاملية, اإلى جانِب 
�شيا�شاِتها الثابتُة التي تقوُم على مبداأِ احلِق والعدل, فكانت اململكُة دومًا اإلى 
رِتها ودعِمها يف خمتلِف  العربيِة واالإ�شالميِة تعمُل على ُن�شْ جانِب الق�شايا 

املحافِل الدولية.

وال�شعب  القيادة  بني  احلميمية  العالقة  وقوة  الوطنية  بالوحدة  نوه  كما 
املباركة.  البالد  هذه  ا�شتقرار  اأ�شباب  اأهم  من  اهلل  من  بف�شل  كانت  التي 
َظلْت  املنطقُة,  بها  ُر  مَتُ التي  واالأخطاِر  التحدياِت  من  بالرغِم  اإنه  وقال: 
راعاِت التي ت�شهدها  اململكُة العربيُة ال�شعوديُة مبناأى عن تلَك الفو�شى وال�شِّ
وَن�ِشيَجها  الوطنيِة,  ِوْحدِتها  بف�شِل  ثم  اهلِل  من  بف�شٍل  العربية  الدول  بع�س 
َتُه من العالقِة الوثيقِة بني احلاكِم وامَلْحُكوِم, تلك  االجتماعي الذي ي�شَتِمُد ُقوَّ
العالقِة التي َيْحِر�ُس خادُم احلرمنِي ال�شريفنِي امللُك عبُداهلِل بن عبدالعزيِز 
االأمرُي  العهِد  ويلِّ  وويلِّ  عبدالعزيِز  بن  �شلماَن  االأمرُي  عهدِه  ويل  مب�شاندِة 
َت�ْشَتهِدُف  التي  واملبادراِت  بالقراراِت  تعِزيِزها  على  عبدالعزيِز  بن  مقرُن 
حتقيَق املزيِد من الرفاهيِة والرخاِء للمواطِن, والنُُّهو�ِسِ بالوطِن واالرتقاِء 

َقُدِم بني االأمم.   به اإلى مدارِج التَّ

احلرمنِي  خلادِم  فٌت�ْشَكُر  ُتذْكُر  التي  الكبريِة  اجلهوِد  معاليه  وبارك 
ِباإ�شَداِرِه  والتمويليِة  الفكريِة  مناِبِعِه  واجتثاِث  االإرهاِب  ملحاربِة  ال�شريفنِي 
عددًا من االأوامِر امللكيِة التي َتْهُدُف اإلى ِحْفِظ اأمِن هذا الوطِن وا�شِتْقراِرِه 
, فهم  و�شيانِة ُمَقِدَراِته وُمْكَت�شباِتِه, واحلفاِظ على اأْبَناِئنا من التََّطُرِف والُغلوِّ
بها  نَي  واملرتِب�شِ الدولِة  هذِه  اأعداِء  من  واأفكارِهم  عقيَدتِهم  م�شتهدفون يف 

لزْعَزَعِة اأمنها وا�شتقرارها.. 
ولفت النظر اإلى اهتماِم امللِك عبُداهلِل بن عبدالعزيِز ملكافحِة االإرهاِب 
– اإن�شاَء املرِكَز الدويلِّ  – يحفظه اهلل  عيِد الدويل مربزًا َدعوَته  على ال�شَّ
دعمًا  دوالٍر  مليون  مائة  مببلِغ  اململكِة  ِع  َترَبُ عن  واالإعالِن  االإرهاِب  ملكافحِة 
ال�شماوية  االأديان  اأتباع  بني  للحوار  العاملي  للموؤمتر  ومبادرته  للمركز, 
والثقافات توج باإن�شاء مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للحوار العاملي يف 

العا�شمة النم�شاوية فيينا.
واأ�شار معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف هذا ال�شياق اإلى  االجتماع االإقليمي 
وزراء  بح�شور  جدة  حمافظة  يف  عقد  الذي  املنطقة  يف  االإرهاب  ملكافحة 
خارجية دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وم�شر والعراق واالأردن 
ولبنان وتركيا والواليات املتحدة االأمريكية والذي جاء يف ظل تعاظم خطر 

االإرهاب يف املنطقة وتزايد عدد التنظيمات االإرهابية التي تقف وراءه، وهذا 
بال �شك يندرج �شمن اجلهود التي تبذلها اململكة ملحاربة االإرهاب.

وقال معاليه : اإن املتتبُع لتاريِخ احلكِم يف اململكِة العربيِة ال�شعوديِة ُمنُذ 
العزيُز  عبد  امللُك  اعتمَد  فقد  ال�شورى,  منهِج  على  قاَم  اأنه  يجُد  تاأ�ِشي�ِشها 
الدولِة,  هذه  �شوؤون  واإدارِة  للحكم  منهجًا  ال�شورى  بعدِه  من  الربرِة  واأبناوؤه 
احلِق  بقوِل  التزامًا  و�شامٌل  وا�شٌع  املبداأِ  لهذا  تطبيُقهم  ِنطاَق  فاإن  ولذلك 

تبارَك وتعالى ))واأمرهم �شورى بينهم((. 

املجل�ُس  اأ�شبَح  االأمِر  والِة  بدعِم  ثم  تعالى  اهلِل  مِن  وبتوفيٍق    : واأ�شاف 
�شندًا قويًا للدولة، وحلقًة رئي�شًة يف منظومِة ال�شلطِة التنظيميِة يف اململكة، 
للكثري  الناجحة  املعاجلات  الوطنية, ويف  القرارات  �شنع  رئي�س يف  و�شريك 
للتطلعات  الروؤى  واملواطن, وطرح  الوطن  تهم  التي  الق�شايا اجلوهرية  من 
الربملانية  الدبلوما�شية  املجل�س ومن خالل  اأن  كما  امل�شتقبلية,  والطموحات 
امل�شتوى  على  �شواًء  الربملانيِة  االحتاداِت  من  العديِد  يف  الفاعلة  وع�شويته 
خمتلف  جتاه  اململكة  ملواقف  وم�شاند  داعم  االإقليمي  اأو  القاري  اأو  العاملي 

الق�شايا العربية والدولية.

التهاين  اأْ�شَدَق  ال�شيخ  اآل  عبداهلل  الدكتور  معايل  رفَع  كلمته  ختاِم  ويف 
�شعود,  اآل  العزيِز  عبد  بن  عبداهلِل  امللِك  ال�شريفني  احلرمنِي  خادِم  ملقاِم 
و�شاحِب ال�شمو امللكي االأمرِي �شلمان بن عبد العزيِز اآل �شعود ويل العهد نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع, و�شاحِب ال�شمو امللكي االأمري مقرن بن 
عبدالعزيز وويل ويل العهد النائِب الثاين لرئي�ِس جمل�ِس الوزراء – حفظهم 
واأدام عليها  – حر�شها اهلل,  الوطني لبالدنا  اليوم  – مبنا�شبة ذكرى  اهلل 

اأمنها وا�شتقرارها.
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الدكتور الجفري بمناسبة اليوم الوطني:

في عهد الملك عبداهلل00

منجزات حضارية00

ورعاية أبوية لشباب الوطن

اأو�صح معايل نائب رئي�ض جمل�ض ال�صورى الدكتور حممد بن اأمني 
ثمرة  هو  ال�صعودية  العربية  اململكة  توحيد  اإعالن  اأن  اجلفري 
امللحمة البطولية التاريخية التي خا�صها امللك املوؤ�ص�ض لهذا الكيان 
– على  ثراه  اهلل  – طيب  �صعود  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 
امتداد اثنني وثالثني عامًا من الكفاح واجلهاد مع رجاله املخل�صني, 
ليجمع �صتات البالد بعد فرقة, ويق�صي على ال�صراع والنزاع بني 
اهلل  اإل  اإله  ل  راية  حتت  اأبناءها  ويوحد  والقبائل,  اجلماعات 
مبادىء  على  احلديثة  الدولة  قواعد  وير�صخ  اهلل,  ر�صول  حممد 
ال�صريعة الإ�صالمية ال�صمحاء, والعقيدة ال�صافية, وين�صر العلم, 
وير�صي الأمن والأمان, بعد اأن �صاد اجلهل واخلوف وقطاع الطرق 

اأرجاء اجلزيرة العربية ردحًا من الزمن.
واأ�صار اإلى اأن ذكرى اليوم الوطني الرابع والثمانني لإعالن توحيد 
اململكة الذي يحل هذا العام يوم الثالثاء الثامن والع�صرين من �صهر 
ذي القعدة 1435هـ, املوافق الثالث والع�صرين من �صهر �صبتمرب 2014م 
منا�صبة للوقوف عند ال�صخ�صية الفذة العبقرية للملك عبد العزيز 
- رحمه اهلل - وا�صتلهام العرب والدرو�ض من �صرية هذا القائد الذي 
�صنع جمد هذه البالد, وا�صتطاع بحنكته ونافذ ب�صريته, وقبل ذلك 
كله باإميانه الرا�صخ باهلل جل وعال اأن يوؤ�ص�ض دولة ع�صرية د�صتورها 
القراآن, وي�صع قواعد هذا البناء ال�صامخ, وي�صيد ثوابته, ويجعل من 

اململكة العربية ال�صعودية مثاًل ُيحتذى به يف وحدتها ال�صيا�صية.
واأ�صاف الدكتور اجلفري يف ت�صريح مبنا�صبة اليوم الوطني: لقد 
خطت اململكة العربية ال�صعودية خطوات مت�صارعة نحو التنمية 
ال�صاملة على يد اأبناء امللك عبدالعزيز الربرة من بعده امللوك �صعود 
وفي�صل وخالد وفهد حتى العهد الزاهر خلادم احلرمني ال�صريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - حفظه اهلل ورعاه - الذي �صجل  يف 
تاريخ الدولة ال�صعودية ف�صاًل جديدًا, تبدو مالحمه وا�صحة يف 
واأنظمتها واأطرها الإدارية, واملنجزات احل�صارية  الدولة  هياكل 
يف خمتلف املجالت التنموية بجميع مناطق اململكة, كما اأدرك - 

اأيده اهلل - بب�صريته امل�صتنرية اأهمية مواكبة حركة تطور املجتمع 
ال�صعودي واحتياجات اأجياله ال�صابة حا�صرًا وم�صتقباًل.

 ولفت النظر اإلى اأن املجتمع ال�شعودي جمتمع فتي اإذ توجد ن�شبة كبرية 
اأن فئة  الـ 25 عامًا, مبعنى  - كما هو معلوم - من �شكان اململكة حتت �شن 
ال�شباب هم االأعلى يف املجتمع ال�شعودي فهم ميثلون موردًا تنموّيًا واعدًا اإذا 
توفَرت لهم فر�س تعليم ومهارات جيدة, وفر�س عمل مالئمة, وهو ما اأدركه 
يف  ركز  حيث  الثاقبة  وبنظرته  وحنكته  بحكمته  ال�شريفني  احلرمني  خادم 
�شيا�شته الداخلية على بناء االإن�شان ال�شعودي كونه اللبنة االأولى والرئي�شة يف 
التنمية, والتو�شع يف الربامج التنموية التي مت�س حياة ال�شباب �شمن مفهـوم 
التنمية امل�شتدامة، فجاءت مبادراتـه وقراراتـه - يحفظه اهلل - لتوؤ�ش�س دولة 
احلديثة  التطورات  يواكب  تعليم  على  تقوم  �شاملة  ونه�شة  حديثة,  ع�شرية 
اململكة  مدن  خمتلف  يف  اجلامعات  وافتتاح  والتعليم,  الرتبية  جمال  يف 
العليا،  درا�شاتهم  اإكمال  والطالبات  الطلب  على  للتي�شري  وحمافظاتها 
لي�شل عدد اجلامعات باململكة اإلى اأكرث من ثالثني جامعة حكومية واأهلية, 
هذا ف�شاًل عن افتتاح جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية وهي منارة علم 
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تفتح اأبوابها للموهوبني واملتميزين من خمتلف دول العامل, اإلى جانب برنامج 
اأرقى  من  العلمية  الدرجات  لنيل  والطالبات  للطلب  اخلارجي  االبتعاث 
اجلامعات العاملية يف جميع املجاالت والتخ�ش�شات العلمية وال�شحية والطبية 
والهند�شية التي حتتاجها العملية التنموية ويتطلبها �شوق العمل, حيث و�شل 
عدد املبتعثني امل�شتفيدين من الربنامج منذ انطالقته يف العام 1426هـ اإلى 
اأكرث من 150.000 مائة وخم�شني األف طالب وطالبة موزعني يف اأكرث من 30 
دولة, تخرج منهم حتى االآن نحو 55000 خم�شة وخم�شون األف طالب وطالبة.

وتابع معاليه : لي�س هذا فح�شب بل اأولى خادم احلرمني ال�شريفني - رعاه 
فاأن�شاأ  والطالبات جل عنايته ورعايته  اأبنائنا الطالب  املوهوبني من  اهلل - 
ودعم  املوهوبني  لرعاية  واالإبداع  للموهبة  ورجاله  عبدالعزيز  امللك  مركز 
قدراتهم ومهاراتهم يف االبتكار واالخرتاع, الإيجاد رواد من ال�شباب املبدع 
واملوهوب يف جماالت العلوم والتقنية بداأت نتائجه تثمر على ال�شاحة فبني 
الداخل  يف  وبناتنا  الأبنائنا  واخرتاعات  ابتكارات  عن  ن�شمع  واالآخر  احلني 
اإثرها  واخلارج يف جماالت الطب والهند�شة والكيمياء واالإحياء، نالوا على 
جوائز عاملية يف م�شابقة اإنتل الدولية للعلوم والهند�شة للعام 2014 م, والذي 

عقد يف والية لو�س اآجنل�س يف الواليات املتحدة االأمريكية.

واأ�شاف : كما اأولى - رعاه اهلل- االإ�شكان واإيجاد فر�س العمل لل�شباب 
جل عنايته واهتمامه حيث اأمر ببناء 500 خم�شمائة األف وحدة �شكنية بتكلفة 
التنمية  ل�شندوق  الدعم  وقدم  ريال,  مليار  وخم�شون  مائتان   250 قدرها 
املليارات  بع�شرات  واالدخار  للت�شليف  ال�شعودي  للبنك  وكذلك  العقارية, 
باحل�شول  ال�شباب  فئة  غالبيتها  من  ي�شتفيد  التي  خدماته  جمال  لتو�شيع 
املن�شاآت  ودعم  الزواج,  على  للم�شاعدة  البنك  يقدمها  التي  القرو�س  على 
فر�س  ودعم  ال�شتحداث  العالقة  ذوي  جميع  وتوجيه  واملتو�شطة,  ال�شغرية 

العمل املنا�شبة لل�شباب )ذكورًا واإناث( يف خمتلف املجاالت. 
واأ�شار معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى اإلى �شعي القيادة احلكيمة اإلى 
و�شع ا�شرتاتيجية وطنية لل�شباب يجري اإعدادها واإقرارها ح�شب االإجراءات 
النظامية اللزمة، وقد جاء م�شروع هذه اال�شرتاتيجية لي�شاف اإلى اإجنازات 
هذا العهد الزاهر يف خدمة �شباب الوطن فهم االأكرث تاأثريًا يف برامج م�شرية 
التنمية امل�شتدامة, وتلبية حاجة �شوق العمل, واأكرث فئات املجتمع توجهًا نحو 
التجديد وا�شتيعاب املتغريات والتفاعل واال�شتجابة ملخرجات عملية التطور 
والتقدم العلمي, مبينًا اأن االإ�شرتاتيجية الوطنيِة لل�شباِب تهدف اإلى اإحداِث 
لل�شباِب، ومبا  املوجهِة  والربامج  ال�شيا�شات واخلطط  وكمية يف  نوعية  نقلًة 
والتفاعِل  املت�شارعِة  والتنميِة  التغيرِي  حركِة  مواكبِة  على  القدرَة  لهم  يوفُر 

االيجابِيّ مَع متطلباِت الع�شر واقت�شاِد املعرفِة.
قائد  من  واهتمام  كرمية  رعاية  من  به  يحظون  مبا  �شبابنا  اإن  وقال: 

هذه  اأعداء  قبل  من  حم�شودين  باتوا  ال�شريفني  احلرمني  خادم  امل�شرية 
البالد على ما ينعمون به من خري يف جمتمع يحقق لهم االأمن واالأمان والنمو 
الفكري ال�شحيح والرعاية ال�شاملة التي يندر لها مثياًل حتى يف اأكرث الدول 
ي�شتهدفون  الذين  ال�شال  الفكر  اأرباب  من  م�شتهدفني  واأ�شبحوا  تقدمًا, 
�شد  وجتيي�شهم  ا�شتقطابهم  على  ويعملون  واأفكارهم،  عقيدتهم  يف  اأبناءنا 
قادتهم وعلمائهم وجمتمعهم اإال اأن خادم احلرمني ال�شريفني باأبوته احلانية 
وحر�شه على اأبنائه من �شباب هذا الوطن, اأدرك بب�شريته النافذة خطر ما 
يتعر�س له ال�شباب وتوعد كل من ينال من وطننا و�شبابه اأو يغويهم بالويل 
التطرف  ملحاربة  الكرمية  اأوامره  اأ�شدر  كما  الزمن،  طال  مهما  وامللحقة 
املتطرفة  االأفكار  بتلك  تاأثر  اأفكار من  وت�شحيح  االإرهاب,  ومكافحة  والغلو 
وعودتهم اإلى العقيدة االإ�شالمية ال�شحيحة ومنهج الو�شطية, ومنح كل من 
ُغرر بهم من �شباب هذا الوطن للذهاب اإلى اأماكن الفنت والقتال يف اخلارج 
بدعوى اجلهاد ف�شحة من الوقت للعودة اإلى وطنهم ونبذ االأفكار املتطرفة, 
والتم�شك باملنهج االإ�شالمي الو�شطي ال�شحيح الذي تقوم عليه هذه الدولة.

ال�شالة,  لالأفكار  الت�شدي  اإلى  والدعاة  – العلماء  اهلل  – رعاه  ووجه 
والغلو والتطرف مبنا�شحة ال�شباب وت�شحيح عقيدتهم من االأفكار ال�شالة 
ي�شتهدفون  الذين  الوطن  هذا  واأعداء  الع�شر,  هذا  خوارج  لها  يروج  التي 

جمتمعنا يف عقيدته واأمنه ووحدته. 
وبنيَّ اأن جهود خادم احلرمني ال�شريفني يف حماربة االإرهاب مل تتوقف على 
ال�شعيد املحلي بل امتدت اإلى حماربته على ال�شعيد الدويل كون االإرهاب لي�س 
مرتبطًا بدولة اأو دين وعانت منه الكثري من �شعوب العامل, فكانت مبادرته - 
يحفظه اهلل – بالدعوة اإلى تاأ�شي�س املركز الدويل ملكافحة االإرهاب, وقدم له 

تربعًا ماليًا قدره مائة مليون دوالر دعمًا من اململكة للمركز.
وخل�س الدكتور اجلفري اإلى القول: اإن التطوير والتحديث الذي �شهدته 
حواجز  كل  جتاوز  قائد  وحكمة  بحنكة  ثم  اهلل  من  بف�شل  حتقق  اململكة 
االإ�شالمية,  العقيدة  ثوابت  مع  تناق�س  اأو  تعار�س  دون  امل�شطنعة  اجلمود 
اأمنوذجًا  للعامل  ,يقدم  ومتدرج  وب�شكل مدرو�س  االأ�شيلة,  وتقاليد جمتمعنا 

متفردًا لدولة اإ�شالمية, قادرة على م�شايرة تطورات الع�شر وم�شتجداته.
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مساعد رئيس مجلس الشورى:

اليوم الوطني منعطف تاريخي

بين ملحمة التوحيد ومرحلة

البناء والتأسيس

بن  فهاد  الدكتور  ال�صورى  جمل�ض  رئي�ض  م�صاعد  معايل  قال 

الأولى  جمادى  �صهر  من  والع�صرين  يوم احلادي  اإن  معتاد احلمد 

عام 1351هـ املوافق 23 �صبتمرب 1932م الذي �صادف الأول من 

امليزان, �صيظل يومًا خالدًا يف ذاكرة ال�صعب ال�صعودي جياًل بعد 

املعا�صر,  التاريخ  يف  عربية  وحدة  اأول  ميالد  يج�صد  فهو  جيل, 

حيث تاأ�ص�صت اململكة العربية ال�صعودية حتت راية ل اإله اإل اهلل 

حممد ر�صول اهلل, بعد ملحمة الكفاح والبطولة التي خا�صها امللك 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �صعود – طيب اهلل ثراه – ورجاله 

مبلحمة  حافلة  كانت  �صنة,  و�صتني  اثنتني  مدى  على  املخل�صون 

اجلهاد على امتداد م�صاحة الوطن ال�صا�صعة لتوحيد اأرجاء هذه 

البالد, وتاأ�صي�ض اأركان الدولة. 

واأ�صار معاليه يف ت�صريح مبنا�صبة الذكرى الرابعة والثمانني 

لليوم الوطني اإلى اأن امللك عبدالعزيز, وبعد اأن انتهى من م�صرية 

التوحيد, �صرع يف عملية البناء والتنمية, فعمل على تعزيز الأمن 

يف كافة ربوع البالد بو�صفه الركيزة الأ�صا�صية للتنمية, فبدون 

اإلى تعزيز الوحدة  اأن تتحقق التنمية, كما �صعى  الأمن ل ميكن 

الوطنية, والهتمام ببناء الإن�صان كونه عماد التنمية ال�صاملة 

ال�صعودي,  الإن�صان  لبناء  اللبنات  اأول  هو  التعليم  فكان  وهدفها, 

الأ�صا�ض  هما  واملعرفة  العلم  اأن   - ثراه  اهلل  – طيب  منه  اإدراكًا 

بن�صر  امللك عبدالعزيز  اهتم  ولذلك  املجتمعات وتقدمها,  لتطور 

التعليم واإن�صاء املدار�ض يف خمتلف مناطق اململكة وفق الإمكانات 

مظاهر  وتوالت  الدولة.  تاأ�صي�ض  بدايات  يف  املتوفرة  املالية 

التنمية تباعًا خا�صة بعد اأن من اهلل على هذه البالد باكت�صاف 

اهلل  بعد  تعول  ال�صعودية  العربية  اململكة  واأ�صبحت  النفط, 

�صبحانه وتعالى على النفط كم�صدر لالقت�صاد الوطني.

واأو�صح اأن امللك عبدالعزيز – رحمه اهلل – ويف اإطار حر�صه 

اأدرك  وا�صتقراره,  وحدته  و�صمان  الوطن  هذا  ا�صتمرار  على 

بحكمته ونفاذ ب�صريته, اأن هذا لن يتحقق اإل بثالثة اأمور هي: 

واإحقاق  اهلل,  �صرع  وحتكيم  الإ�صالم  بتعاليم  التم�صك   : اأوًل 

احلق والأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
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وتلم�ض  املواطنني,  بني  وامل�صاواة  العدل  مبادئ  حتقيق  ثانيًا: 

حاجاتهم وال�صهر على راحتهم, وحت�صني م�صتوى معي�صتهم والعمل 

على تلبية مطالبهم امل�صروعة.

ثالثًا: تعزيز اللحمة الوطنية, وتوثيق العالقة بني القيادة 

وال�صعب.

يف  بها  التزموا  الذين  بعده,  من  لأبنائه  وجهها  و�صايا  وهي   

التي  ر�صائله  يف  نقراأه  ما  وهو  البالد.  لهذه  احلكيمة  قيادتهم 

و�صكلت  الإدارية,  احلكمة  غاية  يف  م�صامني  وحتمل  لهم,  وجهها 

منهجًا يف اإدارة حكم هذه البالد. 

واأ�شاف الدكتور فهاد احلمد: اإن من نعم اهلل على هذه البالد الطاهرة 

اأن اخت�شها بقادة يف �شمو مكانتها وخ�شو�شيتها، فلم تتوقف م�شرية اخلري 

والنماء وهلل احلمد منذ اأن جمع �شملها امللك عبدالعزيز و�شواًل اإلى العهد 

الزاهر خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز – حفظه اهلل 

ورعاه – رائد االإ�شالح وباين النه�شة احلديثة بخطواته الرائدة يف تطوير 

املت�شارعة  املتغريات  وي�شاير  للتطورات،  ي�شتجيب  مبا  وحتديثها  االأنظمة 

– على نهج  – حفظه اهلل  التي ت�شهدها اململكة يف جماالت عديدة, ف�شار 

حت�شني  على  والعمل  وال�شعب,  القيادة  بني  الوطنية  اللحمة  بتعزيز  والده 

االقت�شادية  املكانة  ويوازي  �شاأنه  من  يرفع  مبا  للمواطن  املعي�شة  م�شتوى 

امللك  م�شروع  عرب  التعليم  مب�شتوى  للنهو�س  كبرية  جهودًا  وبذل  للمملكة, 

عبداهلل لتطوير التعليم، والتو�شع يف افتتاح اجلامعات، واالرتقاء باخلدمات 

للتحول  الدولة  اأجهزة  هيكلة  واإعادة  الق�شاء,  مرفق  وتطوير  ال�شحية, 

اجلهات  كافة  تقدمها  التي  باخلدمات  يرتقي  الذي  املوؤ�ش�شي  العمل  نحو 

احل�شول  املواطن  على  يي�شر  مبا  احلديثة,  التقنيات  وا�شتثمار  احلكومية, 

على تلك اخلدمات باأ�شهل الطرق واأي�شرها.

والعالقة  االجتماعي  الن�شيج  اأن  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  م�شاعد  واأكد 

الوثيقة التي تربط بني القيادة وال�شعب هي �شر اأمن هذه البالد وا�شتقرارها, 

لها  والوالء  قيادته،  والوقوف خلف  ال�شعودي  املجتمع  توحد  وتظهر جليًا يف 

يف  ت�شب  التي  وقراراتها  خطواتها  جميع  يف  وتاأييدها  والطاعة,  بال�شمع 

خدمة االأمن واال�شتقرار، وحفظ و�شيانة مقدرات الدولة ومكت�شباتها، من 

كيد اأعداء الوطن واملرتب�شني باأمنها وب�شبابها.

الوطن  �شباب  بهما  يحظى  اللتني  والرعاية  االهتمام  اإلى  النظر  معاليه 

من قائد امل�شرية خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز – 

يحفظه اهلل – الذي يحيطهم باأبوته احلانية ورعايته الدائمة لهم, واتخاذ 

والتاأثر  والتطرف,  الغلو  عن  اململكة  ب�شباب  تناأى  التي  االإجراءات  جميع 

باأفكار اأهل الزيغ والظلل واالأفكار املنحرفة.

الظروف  من  بالرغم  اأنه  اإلى  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  م�شاعد  واأ�شار 

الدول  بعدد من  التي تع�شف  واالأحداث  املنطقة,  بها  التي متر  اال�شتثنائية 

العربية, اإال اأن  املنجزات احل�شارية وامل�شروعات تتوالى يف اململكة العربية 

ال�شعودية يف هذا العهد الزاهر, , وهذا اأبلغ دليل على ما تنعم به اململكة من 

اأمن وا�شتقرار, بف�شل من اهلل ثم بوحدتها ال�شيا�شية والوطنية, التي عمل 

قادة هذه البالد على تر�شيخها, وتعزيزها باملبادرات التي ت�شتدف رفاهية 

املواطن ورخاء الوطن وا�شتقراره، ودليل اأي�شَا على ال�شيا�شة احلكيمة خلادم 

احلرمني ال�شريفني وقراءته للواقع وا�شت�شراف امل�شتقبل, وهو ما جنب اململكة 

واحلاقدين  املغر�شني  بع�س  اإحداثها  اإلى  �شعى  التي  القلقل  واإثارة  الفنت 

اهلل  �شرفها  ملا  اإ�شلمية  مكانة  من  به  حتظى  ملا  املباركة  البلد  هذه  على 

بوجود اأطهر بقعتني على وجه الب�شيطة, وخدمة احلرمني ال�شريفني, ومكانة 

وال�شلم  واالإ�شالمية,  العربية  الق�شايا  خدمة  يف  الرائدة  ملواقفها  دولية 

واالأمن الدوليني, ف�شاًل عن مكانتها االقت�شادية التي  بواأتها موقعًا مهمًا يف 

جمموعة الع�شرين االقت�شادية.
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أمين عام مجلس الشورى: 

اليوم الوطني محطة فخر

واعتزاز ووفاء

بن  حممد  الدكتور  ال�صورى  ملجل�ض  العام  الأمني  معايل  و�صف 

ال�صعودية  العربية  للمملكة  الوطني  اليوم  عمرو   اآل  عبداهلل 

جديد  فجر  بزوغ  �صهد  كونه  التاريخ  خلده  ا�صتثنائي  يوم  باأنه 

بن  املوؤ�ص�ض عبدالعزيز  امللك  باإعالن  العربية,  �صبه اجلزيرة  يف 

عبدالرحمن اآل �صعود – طيب اهلل ثراه - قيام اململكة العربية 

ال�صعودية, بعد انتهاء ملحمة الكفاح البطويل التي خا�صها امللك 

اأركان هذه البالد, وجمع  عبدالعزيز ورجاله املخل�صون لتوحيد 

وتعزيز  القبلية,  ال�صراعات  على  والق�صاء  تفرق,  بعد  �صتاتها 

الأمن  واإر�صاء  الوطنية,  الوحدة  وتر�صيخ  الوطني,  النتماء 

وال�صتقرار, وتطبيق �صريعة اهلل يف كل �صوؤون الدولة. 

مظاهر  اأبرز  من  اإنَّ   : املنا�صبة  بهذه  كلمة  يف  معاليه  وقال 

الوطنية  الوحدة  ثوابت  تعزيز  الوطني  باليوم  الحتفال 

احلب  يف  تتج�صد  التي  وال�صعب  القيادة  بني  القوية  واللحمة 

ال�صعودية,  العربية  اململكة  يف  وا�صحًا  يتجلى  ما  وهو  والولء, 

خلدمته  حياته  وكر�ض  �صعبه  اأحب  ال�صريفني  احلرمني  فخادم 

اأ�صباب رفاهيته وحت�صني م�صتوى معي�صته, فبادله  وتهيئة جميع 

اأبناء ال�صعب احلب باحلب والولء وال�صمع والطاعة.

لرت�صيخ  �صعيه  ال�صورى  جمل�ض  اأدوار  اأهم  من  اأن  اإلى  واأ�صار 

الوحدة والّلحمة الوطنية, وقيم الت�صامح والإخاء بني الأطياف 

وا�صحا  ذلك  جند  حيث  والتحزبات,  اخلالفات  ونبذ  كافة, 

نهج  ويف  املجتمع,  اأطياف  كافة  متثل  التي  اأع�صائه  ت�صكيلة  يف 

على  تعتمد  والتي  يدر�صها  التي  للمو�صوعات  ونقا�صه  مداولته 

احلوار البناء الذي ي�صب يف م�صلحة الوطن واملواطن واملقيم.

وبنينَّ اأن دور جمل�س ال�شورى يف �شعيه الإر�شاء الوحدة الوطنية؛ جت�شد يف 
درا�شته يف الوقت احلايل ملقرتحني قدمهما عدد من اأع�شاء املجل�س, وهما 
م�شروع نظام حماية الوحدة الوطنية، وم�شروع نظام املحافظة على الوحدة 

الوطنية.

و لفت الدكتور حممد اآل عمرو النظر اإلى اإن اململكة العربية ال�شعودية مبا 
تعي�شه اليوم من اأمن وارف, وا�شتقرار دائم ورخاء وازدهار, باتت م�شتهدفة 
يف اأمنها و�شبابها من اأعداء هذه الدولة املباركة, فتعر�شت لالإرهاب من قبل 
اأرباب االأفكار ال�شالة, ولالأ�شف بينهم بع�س اأبنائها الذين ارمتوا يف اأح�شان 

اأهل الزيغ وال�شالل من خوارج هذا الع�شر.
التنظيمية،  ال�شلطة  يف  رئي�شًا  �شريكًا  بو�شفه  ال�شورى  جمل�س  اأن  واأكد 
اأ�شكاله  بكل  والعنف  االإرهاب  ظاهرة  درا�شة  تبنى  للدولة,  قويًا  و�شندًا 
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املجل�س  �شكل  واالقت�شادية, حيث  واالجتماعية  واجلنائية  الفكرية  وجوانبه 
يف ذروة العمليات االإرهابية التي �شهدتها اململكة جلنة لدرا�شة اأ�شباب تلك 
والق�شاء  ملعاجلتها  وطنية  خطة  خلل  من  لها  الت�شدي  و�شبل  الظاهرة 
عليها، واقرتاح اأ�شاليب مبتكرة لتجفيف منابعها الفكرية والتمويلية جت�شدت 
يف املنا�شحة واحلوار ومعاجلة الفكر بالفكر, ومت رفع تو�شيات تلك اللجنة 

اإلى املقام ال�شامي الكرمي. 

 كما عمل املجل�س على تعزيز وتطوير االأنظمة واللوائح ذات العلقة مبكافحة 
اآخرها موافقة  االإرهاب كان  االإرهابية، وجتفيف منابع  االإرهاب واجلرائم 
 جمل�س ال�شورى خلل جل�شته الرابعة واخلم�شني التي عقدها يوم الثلثاء املوافق
داخل  و�شرفها  التربعات  جمع  نظام  م�شروع  على  1435هـ  القعدة  ذو   14  
اململكة,  يف �شياق دعم املجل�س للجهود التي تبذلها الدولة لتوجيه التربعات 
اأيدي ال�شبكات االإرهابية التي قد  املالية مل�شتحقيها الفعليني, واإبعادها عن 

تخفيها حتت �شتار العمل اخلريي. 

من  العديد  املجل�ض  اأ�صدر  نظامه,  به  جاء  ما  على  وا�صتنادًا 

على  وذلك  ومتويله,  الإرهاب  مبكافحة  تخت�ض  التي  القرارات 

النحو الآتي:

مبكافحة  اخلا�شة  الدولية  االتفاقيات  من  العديد  على  املجل�س  وافق   *
االإرهاب , ومن بينها االتفاقية الدولية لقمع متويل االإرهاب.

اململكة  بني  التفاهم  م�شاريع مذكرات  العديد من  على  املجل�س  وافق   *
العربية ال�شعودية وعدد من الدول للتعاون يف جمال تبادل التحريات املالية 

اخلا�شة بغ�شل االأموال ومتويل االإرهاب.
* اأ�شدر القرار رقم 44/45 وتاريخ 1432/7/24ه حول م�شروع النظام 

اجلزائي جلرائم االإرهاب ومتويله.
م�شروع  حول  1416/7/25هـ  وتاريخ   30/41 رقم  القرار  اأ�شدر   *

االإ�شرتاتيجية العربية ملكافحة االإرهاب .

على  اأ�شدرها  التي  قراراته  من  الكثري  يف  ال�شورى  جمل�س  �شدد  كما 
وال�شوؤون  العايل,  والتعليم  والتعليم,  الرتبية  لوزارات  ال�شنوية  التقارير 
الفكري  االأمن  تر�شيخ  اأهمية  على  واالإعالم  والثقافة  واالأوقاف,  االإ�شالمية 
الوطني,  االنتماء  روح  وتعزيز  االإ�شالم  و�شطية  على  املرتكز  اأبنائنا,  لدى 
الفكر  اأ�شحاب  يتبناها  التي  الفكرية  املنزلقات  وتو�شيح  ال�شبهات  وك�شف 

وزارة  تقارير  على  املجل�س  اأ�شدرها  التي  القرارات  جانب  اإلى  املنحرف, 
ب�شاأن  املعلومات  وتقنية  االت�شاالت  وهيئة  املعلومات,  وتقنية  االت�شاالت 
االإنرتنت,  ل�شبكة  واملتابعة  الرقابة  ت�شديد  و�شرورة  االلكرتونية,  اجلرائم 
وبع�س  ال�شال,  الفكر  اأرباب  ي�شتخدمها  التي  االجتماعي  التوا�شل  ومواقع 
حر�س  يوؤكد  وهذا  و�شعبه.  الوطن  هذا  تعادي  التي  واجلماعات  التيارات 
وحت�شينهم  ال�شعودية  العربية  اململكة  �شباب  على  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء 
من االأفكار املنحرفة, وتر�شيخ مبداأ الو�شطية واالعتدال, فديننا االإ�شالمي 
يدعو اإلى املحبة والت�شامح, واحلوار “ يقول اهلل تعالى “ وجادلهم بالتي هي 

اأح�شن.

واأ�شار اإلى اأن اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن 
عبدالعزيز – حفظه اهلل – وقفت - بتوفيق من اهلل - موقفًا حازمًا و�شارمًا 

�شد االإرهاب بكل اأ�شكاله و�شوره على ال�شعيدين املحلي والدويل.

واأكد اأن كل هذه املعطيات االإيجابية اإمنا تتحقق بتوفيق من اهلل اأواًل؛ ثم 
اأمامنا يف ذكرى  بجهود حكومة موالي خادم احلرمني ال�شريفني, وتتج�شد 

اليوم الوطني ململكتنا احلبيبة كثمرة يانعة من ثمرات ذلك اليوم املجيد.
اأ�شمى  العزيزة  املنا�شبة  بهذه  ال�شورى  ملجل�س  العام  االأمني  معايل  ورفع 
عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خلادم  التهاين  اآيات 
ول�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س 
بن  مقرن  االأمري  امللكي  ال�شمو  ول�شاحب  الدفاع,  وزير  الوزراء  جمل�س 
ولالأ�شرة  الوزراء,  لرئي�س جمل�س  الثاين  النائب  العهد  عبدالعزيز ويل ويل 
االأمن  اهلل  اأدام  ووطنه،  ملليكه  الويف  ال�شعودي  ولل�شعب  الكرمية،  املالكة 

واال�شتقرار والرخاء على هذه البالد الغالية.



مداوالت القبة

العـدد 157 - ذو القعدة 1435هـ / �سبتمرب 2014م 22

أعضاء الشورى يطالبون
هيئة األمر بالمعروف

والنهى عن المنكر
بتعزيز القيم

الدينية ومحاربة الغلو 
والتطرف واإلرهاب

ناقـــ�ض جمــــل�ض الــ�صــــورى خـــالل جل�صـــته العاديـــة احلادية 
برئــا�صـــة  1435/11/6هـ  الثنني  يوم  عقدها  التي  واخلم�صني 
معايل رئي�ض املجلـــ�ض ال�صـــيخ الدكـــتور عبداهلل بــــن حمـــمد بن 
اإبراهيم اآل ال�صيخ, تقـــرير جلنة ال�صوؤون الإ�صالمية والق�صائية, 
ب�صاأن التقرير ال�صنوي للرئا�صــــة العامـــة لهيئــــة الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر للعام املايل 1435/1434هـ الذي تـــاله رئيـــ�ض 

اللجنة الدكتور اإبراهيم الرباهيم.

وبعد عــــر�ض تقريــــر اللجنـــة وتو�صــياتهـــا على الأعــــ�صاء 
للمناق�صة لحظ اأحد الأع�صاء اأن هناك بع�ض الأمور التي وردت 
يف التقرير ت�صتحـــق الإ�صادة منها نق�ض عدد الوقوعات عن العام 
املا�صي بن�صــبة )3%(, كذلك اإنهاء ما ن�صبته )93%( من املخالفات 
والوقوعـــات بالتعـــهد والن�صـح؛ وهذا يوؤكد جهود الرئا�صة وميل 
القائمني على هذا اجلهـــاز املبـــارك اإلى التوجـــه نحـــو الإ�صــــالح 

وال�صرت, وهذا مبداأ �صرعي �صليم.

راأ�س  املتدربني ممن هم على  بعدد  الرئا�شة  باهتمام  اآخر  واأ�شاد ع�شو 
التنوع والتميز يف الهدايا التي تقدمها الهيئة؛  اإلى  العمل وتاأهيلهم، منوهًا 
حيث مت توزيع اأكرث من مئة وخم�شة ع�شر األف مظلة �شم�شية على احلجاج 

عليها �شعار الهيئة.

من جهته تطرق اأحد االأع�شاء اإلى مقرات الهيئة, ونوه اإلى انه وبح�شب  
تتعدى )10%( فقط يف حني  للهيئة ال  املباين احلكومية  ن�شبة  فاإن  التقرير 
اأن  و)87%( من املباين م�شتاأجرة, وطالب الهيئة بال�شعي اإلى تقليل املباين 

امل�شتاأجرة وا�شتبدالها مبباٍن مملوكة.

اإدارة  اإلى  وحتويلها  الفكري(  االأمن  )وحدة  تطوير  اآخر  ع�شو  واقرتح 
واالإرهاب,  والتطرف  الغلو  وحماربة  الدينية  القيم  بتعزيز  تعنى  م�شتقلة 
عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  توجيهات  يحقق  ذلك  اأن  ال�شيما 
بن عبدالعزيز حول هذا املو�شوع, باأن تهتم كل اجلهات امل�شوؤولة يف الدولة 

مبحاربة الفكر ال�شال, وال�شعي اجلاد يف ن�شر منهج الو�شطية واالعتدال.

وطالب اآخر اإدارة االإعالم والعالقات العامة بالهيئة اإي�شاح كيف كانت 
الهيئة, والن�شر الذي نراه يف بع�س  تتعامل مع اال�شتهداف امل�شتمر الأعمال 
ال�شحف لبع�س الق�شايا, والذي كثرًيا ما تنتهي التحقيقات فيه اإلى براءة 
الهيئة ومن�شوبيها مما ن�شب اإليها, ثم ال ن�شمع وال نرى اأي تعقيب اأو رد حول 

ذلك يف و�شائل االإعالم.

كما طالب الع�شو اإدارة االإعالم بالهيئة بذكر نتائج الدرا�شة التي اأجراها 
معهد البحوث واخلدمات اال�شت�شارية حول م�شكلت العمل يف مراكز هيئة 
االأمر باملعروف والنهي عن املنكر, والتي قام بها فريق بحثي علمي ل�شالح 
مركز البحوث والدرا�شات يف الرئا�شة العامة لهيئة االأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر؛ م�شريًا اإلى اأن هذه الدرا�شة خرجت بنتائج مذهلة يح�شن و�شعها 
الهيئة  اأع�شاء  من  وقعت  التي  التجاوزات  اأن  ذلك  ومن  العام؛  الراأي  اأمام 
خالل ال�شنوات الثالث املا�شية ح�شب املدة الزمنية للدرا�شة منخف�شة جًدا 

10%  فقط من مباني الهيئة مملوكة ..
و87% مستأجرة
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ال�شنة من  ثمانية وثلثني جتاوًزا يف  اإلى  ي�شري  للتجاوزات  ال�شنوي  فاملعدل 
اأربعة ماليني  ومقدارها  �شنوًيا  الهيئة  ت�شبطها  الذي  املخالفات  معدل  بني 

خمالفة. لذا يح�شن اإظهار ذلك يف التقرير.
ودعا ع�شو اآخر الرئا�شة العامة لهيئة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر 
اإلى اتخاذ قرار جريء فيما يتعلق بالعمل امليداين, واأن تقوم بدرا�شة حمايدة 
وم�شتقلة وم�شتفي�شة عن هذا العمل امليداين وكيف يبا�شر مهمامه؟ وما هي 
االأ�شخا�س  موؤهالت  هي  وما  �شبطها؟,  يف  تتبع  التي  واالإجراءات  الوقائع 
الذين يبا�شرون العمل امليداين؟ بحيث يتم اإخراج هذا العمل باأ�شلوب مهني 

ووا�شح و�شريح و�شفاف للجميع.
واأ�شاف اآخر اأن الناظر للرئا�شة العامة لهيئة االأمر باملعروف والنهي عن 
قبولها  واأن  اأف�شل حاالتها،  اأنها يف  يلحظ  رئا�شتها اجلديدة  املنكر يف ظل 
راأى  اأنه  اإاّل  اأي وقت م�شى,  اأف�شل بكثري مما كانت عليه يف  لدى اجلمهور 
اإلى  حاجة  يف  زالوا  ال  اأهميته  من  بالرغم  اجلهاز  هذا  من�شوبي  بع�س  اأن 
التدريب وبخا�شة من يعمل منهم يف امليدان على مهارات التعامل والتوا�شل 

مع االآخرين.
دورة  اجتياز  بعد  اإاّل  عمله  الهيئة  ع�شو  ميار�س  اأاّل  اآخر  ع�شو  واقرتح 
تدريبية مدتها عام كامل بداًل من الدورات الق�شرية التي تعطى له حالًيا. 
مقرتحًا التن�شيق يف ذلك مع اإحدى اجلامعات املحلية, ليت�شنى لع�شو الهيئة 
له وما عليه من  اإملامه مبا  اإلى  اإ�شافة  املطلوب,  الوجه  القيام مبهامه على 

حقوق وواجبات, واكت�شابه املزيد من مهارات التعامل مع اجلمهور.
كما اقرتح اأحد االأع�شاء اإعادة النظر يف بع�س الربامج التوعوية املوجهة 
لل�شباب وال�شابات؛ بحيث يتم ا�شتقطاب عنا�شر �شابة من اجلن�شني للإ�شهام 

يف ت�شميم تلك الربامج.

واحللول  الراهنة  ال�شعوبات  بع�س  اأوردت  الهيئة  اأن  اآخر  ع�شو  وراأى 
من  وغريها  واملادية,  الب�شرية  االإمكانات  نق�س  بينها  ومن  املقرتحة, 
االأخرى, واحللول  الهيئة وتقارير اجلهات  تتكرر يف تقرير  التي  ال�شعوبات 
لتلك ال�شعوبات - من وجهة نظر اجلهات احلكومية - هو املزيد من املوارد 
اأن تتخذه تلك اجلهات من  اإلى ما ميكن  الب�شرية واملادية، وال يتم التطرق 
يكون يف  اأن احلل قد  اإلى  باأدائها, م�شريًا  اأجل االرتقاء  اإعادة هيكلتها من 
دمج  اأو  توزيعهم,  اإعادة  اأو  املوظفني,  بع�س  عن  اال�شتغناء  االأحيان  بع�س 
بع�س االإدارات واالأق�شام داخل املنظومة قبل اأن ياأتي الوقت الذي تكون فيه 
هذه اجلهات جمربًة على اإعادة هيكلتها وما قد ينجم عن ذلك من اتخاذ 

قرارات �شعبة.

وقال اأحد االأع�شاء اأنه ميكن تخفيف اأعداد املوقوفني يف ُدور التوقيف من 
�شغار ال�شن واأ�شحاب ال�شوابق, لو اأن هيئة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر 
عمل  منهج  بو�شع  الرئا�شة  يطالب  الذي  املجل�س  قرار  درا�شة  يف  اأ�شرعت 
تتطلب  التي  املنكرات  الذي يحدد  امليدان  للعاملني يف  اإر�شادي  دليل  �شمن 
ال�شلطة  وت�شييق  االجتهادات,  على  للق�شاء  وذلك  اأع�شائها,  من  التدخل 

التقديرية لع�شو الهيئة.

برامج  من  تنفيذه  مت  ما  التقرير  يف  يرد  مل  اأنه  اآخر  ع�شو  والحظ 
واملت�شمنة  )1430-1434هـ(,  الفرتة  من  التنفيذية  اخلطة  وم�شروعات 

)63( برناجًما.

دراسة: تجاوزات أعضاء الهيئة خالل 3 
سنوات منخفضة جًدا

إلــزام » الميــدانييــن « بــدورة تدريبــية
طويلة بداًل من الدورات القصيرة
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المستشفى بحاجة لمراجعة 

استراتيجياته مع تراجع دوره 

كمستشفى مرجعي!

األعضاء يطالبون 
»التخصصي« بالتركيز

على الجودة

الكــفاءات  تــ�صرب  ال�صــورى  جملــ�ض  اأعــ�صاء  من  عــدد  اأرجع 
الطبية والتمري�صية من م�صت�صفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز 
اإلى تطبيق الكــادر ال�صــحي على من�صــوبي امل�صتــ�صفى,  الأبحاث 
ولحــظ اآخــرون ارتفــاع ن�صبــة العامـــلني غــري ال�صعـــــــوديني يف 
من  ن�صبتهم  و�صلت  حيث  بامل�صت�صفى  واملالية  الإدارية  الوظائف 

جمموع العاملني يف الريا�ض فقط اأكرث من )%29(.

ال�صنوي  التقـرير  ال�صـــورى  جاء ذلك خالل مناق�صة جملـــ�ض 
ومركــز  التخ�ص�صي  فيـــ�صل  امللـــك  مل�صت�صفى  العامــة  للموؤ�صـــ�صة 
الأبحاث للعام املايل 1435/1434هـ, يف اجلل�صة العادية احلادية 
1435/11/6هـ  الثنني  يوم  املجل�ض  عقدها  التي  واخلم�صني 
برئا�صة معايل رئي�ض املجل�ض ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 
اإبراهيم اآل ال�صيخ, وذلك يف �صوء تقرير جلنة ال�صوؤون ال�صحية 

والبيئة الذي تاله رئي�ض اللجنة الدكتور حم�صن احلازمي.

اأحد  راأى  للمناق�شة  املو�شوع  ب�شاأن  وتو�شياتها  اللجنة  تقرير  وبعد طرح 
والتعامل مع حجم  التخ�ش�شية  امل�شت�شفيات  املزيد من  اإن�شاء  اأن  االأع�شاء 
الطلب على الرعاية التخ�ش�شية؛ هو ق�شية اإ�شرتاتيجية من م�شوؤولية وزارة 
واإن  حتى  اأنه  م�شيفًا  التخ�ش�شي؛  امل�شت�شفى  م�شوؤولية  من  ولي�س  ال�شحة 
امل�شت�شفيات  من  املزيد  اإن�شاء  فاإن  بذلك  لها  ي�شمح  االأ�شا�س  نظامها  كان 

التخ�ش�شية ي�شيف عبئًا كبريًا على امل�شت�شفى التخ�ش�شي.

اأن م�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي ي�شهد تو�شعًة كربًى  وراأى الع�شو 
يكفي  وهذا  والريا�س,  جدة  من  كل  يف  االأ�ّشرة  عدد  م�شاعفة  اإلى  تهدف 
لتلبية الطلب واحتواء ال�شغط املتزايد على امل�شت�شفى,  يف املرحلة الراهنة 
م�شيفًا اأن الهدف هو اأن تركز املوؤ�ش�شة جهودها على جودة االأداء، وتنظيم 
الرعاية ال�شحية وتطويرها حتى ال يتاأثر م�شتوى اخلدمات، خ�شو�شًا بعد 

تراجع م�شتوى االأداء فيه وكرثة �شكاوى املر�شى والعاملني.

وطالب الع�شو اأن يظل م�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي منارًة للبحوث 
واأن  املتخ�ش�س،  الطبي  والتدريب  ال�شحية،  اخلدمات  وبحوث  الطبية، 
يكون ج�شرًا للتوا�شل مع املراكز الطبية العاملية, واأن تتمكن امل�شت�شفى من 
ما  ت�شاهي  ال�شحية  الرعاية  لتقدمي  متطورة  مهنية  مناذج  ون�شر  تاأ�شي�س 
تقدمه املراكز العاملية ال�شيما اأن امل�شت�شفى انغم�س – يف الوقت احلايل - يف 

اإ�شكاليات تقدمي الرعاية, وتراجع دوره كم�شت�شفى مرجعي منوذجي.

ال�شحي  الكادر  بها تطبيق  ت�شبب  اأزمة  اأن هناك  اإلى  اآخر  واأ�شار ع�شو 
عاجز  االآن  التخ�ش�شي؛ فامل�شت�شفى  في�شل  امللك  م�شت�شفى  من�شوبي  على 
كوادر  من  لديه  مبا  االحتفاظ  وعن  جديدة,  ب�شرية  كوادر  ا�شتقطاب  عن 
طبية وطنية متميزة, وهذا نتيجة امل�شاواة غري العادلة ب�شبب تطبيق الكادر 
امل�شت�شفى  ومن�شوبي  ال�شحة  وزارة  م�شت�شفيات  من�شوبي  بني  ال�شحي؛ 
العمل,  طبيعة  اختالف  تتجاهل  امل�شاواة  هذه  اأن  معتربًا  التخ�ش�شي, 

والتاأهيل, واملهام وامل�شوؤوليات بني من�شوبي اجلهازين.

المستشفى عاجز عن استقطاب كوادر 
جديدة بسبب »الكادر الطبي«
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واأكد اأن تطبيق الكادر ال�شحي اأدى اإلى نتائج عك�شية؛ بالرغم اأن الهدف 
منه كان لالرتقاء باالأو�شاع الوظيفية ملن�شوبي الوزارة, ولكنه انتهى باأن اأ�شر 

كثريًا مب�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي.

وت�شاءل اآخر عن معدل اال�شتقاالت يف امل�شت�شفى بني املمر�شني واالأطباء 
ال�شبب  اإذا كان  وما  تف�شري،  اإلى  التي حتتاج  امللفتة  بالظاهرة  وا�شفًا ذلك 
اللجنة  اأخرى؟ مطالبًا  اأ�شباب  اأم  اإدارية؟  اأ�شباب  اأم  العائد املادي؟  �شعف 
االكتفاء  اأنف�شهم, وعدم  امل�شتقيلني  واال�شتف�شار من  االأمر  بالبحث يف هذا 

باإجابات اجلهة االإدارية.

يف ذات ال�شياق اأ�شار اإلى معاناة امل�شت�شفى – بح�شب ما ورد يف التقرير- 
املميزات  خف�س  هو  وال�شبب  الطبية,  الوظائف  يف  ال�شعوديني  ت�شرب  من 
لغري  تعطى  واأ�شبحت  وال�شفر,  للتعليم  بدالت  اأو  رواتب,  �شواء  لل�شعوديني, 
ال�شعوديني, وهذا فيه ظلم للكوادر الطبية ال�شعودية املوؤهلة. و�شدد الع�شو 
ال�شعوديني  من  املزيد  ا�شتقطاب  على  امل�شت�شفى  يعمل  اأن  �شرورة  على 
وال�شعوديات, والتو�شع يف اأبحاث االأمرا�س الوراثية, واأبحاث اأمرا�س القلب, 

والدم، واخلليا املنجلية. 

والحظ اآخر ارتفاع ن�شبة العاملني غري ال�شعوديني يف الوظائف االإدارية 
واملالية؛ حيث و�شلت ن�شبتهم من جمموع العاملني يف الريا�س فقط اأكرث من 

.)%29(

يف  ال�شعوديني  واملمر�شات  املمر�شني  جمموع  اإن  االأع�شاء:  اأحد  وقال 
وممر�شة,  ا  ممر�شً  )114( بلغ  بجدة  التخ�ش�شى  في�شل  امللك  م�شت�شفى 
فيما بلغ جمموع عدد غري ال�شعوديني العاملني يف جمال التمري�س )953( 
ا وممر�شة, اأي اأن ن�شبة ال�شعوديني اإلى غري ال�شعوديني ال ت�شل اإلى  ممر�شً

)12%( وهذه ن�شبة منخف�شة جًدا؛ مت�شائًل عن اأ�شباب هذا االأمر.

واعترب الع�شو اأن ما ح�شل يف ال�شنوات القليلة املا�شية من نواٍح اإدارية 
اأدى اإلى اإفراغ الكوادر الطبية الفنية املميزة, حتى اأ�شبح امل�شت�شفى يعاين من 
ت�شرب الكفاءات املتخ�ش�شة, ويجد �شعوبات يف ا�شتقطاب الكوادر الطبية 
والفنية الوافدة, م�شريًا اإلى اأهمية اأن يعامل امل�شت�شفى ك�شرح موؤ�ش�شي طبي 
قبل جلنة خمت�شة هدفها عمل  املو�شوع من  بدرا�شة هذا  م�شتقل, وطالب 

امل�شت�شفى على اأ�شا�س موؤ�ش�شي, له ميزانية م�شتقلة, واإيجاد اأوقاف لدعمه.

اأن  يجب  ال  خدمات  تقدمي  يف  امل�شت�شفى  اإقحام  االأع�شاء  اأحد  وانتقد 
اإلى  اأدى  الذي  االأمر  الثانية,  والرعاية  االأولية,  ال�شحية  كالرعاية  تقدم, 

ت�شتيت خدماته.

من جانبه راأى اأحد االأع�شاء اأنه من املنا�شب التو�شية با�شتثناء م�شت�شفى 
امللك في�شل التخ�ش�شي من تطبيق الكادر ال�شحي فهي موؤ�ش�شة عامة لها 
نظامها امل�شتــــقل وال تتبع برامـــج الت�شغيـــل الذاتي التابعة للوزارة، ولي�شت 

اإحدى املرافق التابعة للوزارة. 

والحظ ع�شو اآخر تدين عـــدد املبتعثني من االأطـــباء مقارنًة بامل�شتهدف 
منهم, مت�شـــائاًل عن �شبـــب هذا التـــراجع يف اأعـــداد املبتعثـــني من االأطباء 
التو�شع يف براجمها  ُيعول عليهم يف تعزيز قدرات امل�شت�شفى ودعم  والذين 

التخ�ش�شية.

وطالـــب اآخـــر وزارة التعـــلـــيم العـــايل با�شتحـــداث برامـــج اأكادميــــــية 
خمتلف  يف  التطبيقية  الطبية  العلوم  كليات  يف  �شواًء  النادرة  للتخ�ش�شات 
اجلامعات ال�شعودية, اأو بالتعاون مع امل�شت�شفيات التخ�ش�شية واملدن الطبية.

ودعا اأحد االأع�شاء امل�شت�شفى اإلى التن�شيق مع اجلامعات لتطويـــر برامج 
التمري�س داخل امل�شت�شفى نف�شه، بينما الحظ اآخر ارتفاع تكاليف االإيجارات 
ال�شكنية التي يتحملها امل�شتـــ�شفى يف الريـــا�س وجـــدة. مطـــالبًا امل�شت�شفى 

بفرعيه اإلى بناء اإ�شكان خا�س باالأطباء واملوظفني وغريهم.

معدل االستقاالت بين الممرضين واألطباء 
»ظاهرة ملفتة« تحتاج إلى تفسير!

تساؤالت عن سبب ارتفاع نسبة غير 
السعوديين في الوظائف اإلدارية والمالية
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وقال اأحد االأع�شاء: اإن الو�شع الراهن يتطلب اإيجاد بدائل �شريعة لتوفري 
الرعاية التخ�ش�شية الدقيقة للمر�شى يف خمتلف مناطق اململكة, وقد يكون 
التخ�ش�شي,  في�شل  امللك  م�شت�شفى  بني  ال�شراكة  تعزيز  يف  يكمن  اأحدها 
لتقدمي هذه اخلدمات  اململكة  ال�شحية يف كل منطقة من مناطق  واملرافق 
ال�شراكة  تعزيز  اأن  وراأى  مناطقهم,  يف  وهم  للمر�شى  املتخ�ش�شة  الطبية 
بالتن�شيق  ال�شحة  لوزارة  التابعة  الطبية  واملدن  التخ�ش�شي  امل�شت�شفى  بني 
مع جمل�س اخلدمات ال�شحية ومع جمل�س اإدارة املدن الطبية وامل�شت�شفيات 
مقر  يف  للمواطنني  العالج  توفري  يف  �شي�شهم  للوزارة  التابعة  التخ�ش�شية 

اإقامتهم دون عناء ال�شفر واالإقامة يف الريا�س اأو جدة.

مت  حيث  الطوارئ؛  يف  املر�شى  انتظار  مدة  بتح�شني  اآخر  ع�شو  واأ�شاد 
اإلى الطوارئ ومعاينته من قبل الطبيب  خف�س املدة ما بني و�شول املري�س 
من )120( دقيقة اإلى )82 ( دقيقة اإال اأنه يرى اأن هذه املدة ال تزال طويلة, 

فهناك حاالت ت�شتدعي املعاجلة ال�شريعة.

الذين  املر�شى  مع  التعامل  يف  اإ�شكالية  يواجه  امل�شت�شفى  اأن  اآخر  وراأى 
من  اخلروج  يرف�شون  وهم  التنومي،  اأ�شرة  وي�شغلون  علجهم  ا�شتكمال  مت 
كان  اإذا  عما  مت�شائاًل  اإليها,  املحولني  للم�شت�شفيات  نقلهم  اأو  امل�شت�شفى 
امل�شت�شفى ميلك وهو جهة اعتبارية م�شتقلة نظاًما وا�شًحا يفر�س على هوؤالء 

املر�شى اخلروج من امل�شت�شفى؟.

واقرتح اأحد االأع�شاء ا�شتقلل املوؤ�ش�شة اإدارًيا عن وزارة ال�شحة؛ م�شريًا 
واإن  امل�شت�شفيات،  الوزارة على جميع  وقوانني تطبقها  اأنظمة  اأن هناك  اإلى 
تكون هناك  اأن  بد  املوؤ�ش�شة؛ فل  والقوانني على  االأنظمة  تلك  تطبيق  اأردنا 
ا�شتثناءات, وين�شاق ذلك اإلى امل�شت�شفيات احلكومية االأخرى, وهذا بال �شك 

يربك العملية االإدارية.

ودعا ع�شو اآخر م�شوؤويل امل�شت�شفى اإلى اإعادة هيكلة اجلهاز التنظيمي؛ 
وم�شوؤولياته  ازدياد,  يف  وميزانياته  تو�شع,  يف  امل�شت�شفى  اأعمال  اإن  حيث 
اأ�شبحت اأكرب، ورغم ذلك مل يتغري الهيكل التنظيمي للم�شت�شفى منذ �شنوات 
اآالف موظف وموظفة  اأن ي�شم حوايل 9  طويلة, واأ�شاف: لي�س من املعقول 
الفروع  اإلى  اإ�شافة  واالإدارية,  املالية  ال�شوؤون  لرئي�س  نائبان  �شوى  له  ولي�س 

التي تتبع امل�شت�شفى يف جدة والدمام.

�شنوات،  منذ  تزد  مل  واملالية  االإدارية  الوظائف  اأن  الع�شو  الحظ  كما 
وبقيت بنف�س العدد, والزيادة فيه بن�شبة �شئيلة.

اإن  حـــيـــث  ة؛  االأ�ِشـــرنَّ عـــدد  زيــــــادة  �شـــرورة  اإلى  اآخـــر  ع�شـــو  ولفــت 
اإلى  ت�شـــل  اإلى عمـــليات  ما�شـــة  بحاجـــة  املر�شى ممـــن هم  انتظار  مـــدة 
اأ�شهر, م�شريًا اإلى وجود كثري من امل�شروعات لدى امل�شت�شـــفى حتـــت االإن�شاء 
والرت�شـــية, واملفـــرت�س االنتهـــاء منها عـــام 1434هـ؛ اإال اأنـــه مل ينجز من 

بع�شها �شوى )5%( اأو )%30(.

الثلث  ال�شنوات  -خلل  كبرًيا  ا  انخفا�شً هناك  اأن  الع�شو  الحظ  كما 
خارج  امل�شت�شفى  يجريها  التي  اجلراحية  العمليات  جمموع  يف  املا�شية- 

امل�شت�شفى؛ بينما مل يقدم التقرير اأي اإي�شاح اأو تف�شري لهذا االنخفا�س.

على  املرجعي  امل�شت�شفى  ليكون  اأن�شئ  امل�شت�شفى  اأن  اآخر  ع�شو  واأ�شاف 
م�شتوى اململكة, واأعتقد اأن هذا الدور بداأ يت�شاءل, وبداًل من اأن ي�شهد املزيد 
من مراكز التميز التخ�ش�شية, والتو�شع يف جانب نوعية االأبحاث املتوقع اأن 
اأن  يقوم بها؛ راأينا امل�شت�شفى ين�شغل بكثري من الت�شغيل الذي كان يفرت�س 
تغطيه امل�شت�شفيات التخ�ش�شية املناطقية يف وزارة ال�شحة, موؤكدًا احلاجة 
امل�شتجدات,  ا�شرتاتيجياته يف �شوء وجود  امل�شت�شفى  يراجع فيها  اإلى وقفة 
تراجع  وكذلك  الطبية,  املدن  جمموعة  هي  التي  االأخرى  كامل�شت�شفيات 
جدوى هذه املدن الطبية، فاإما اأن جتمع حتت مظلة واحدة يكون للم�شت�شفى 

التخ�ش�شي دور فيها, واإما اأن يفرق الدور ب�شكل وا�شح وجمٍد.

درا�شة  بتقدمي  املجل�س  يف  ال�شحية  اللجنة  تقوم  اأن  اآخر  وا�شتح�شن 
حقيقية م�شتفي�شة يف مو�شوع انخفا�س �شعودة املوظفني يف امل�شت�شفى, بينما 
لفت اآخر اإلى اأن ثمة ق�شية اإن�شانية بالن�شبة لعالقة امل�شتفيدين من خدمات 
الريا�س  مدينتي  خارج  من  ياأتون  الذين  وال�شيما  بامل�شت�شفى,  امل�شت�شفى 
وجدة؛ حيث تطول املواعيد، ورمبا و�شل املراجع وال يجد لنف�شه موعًدا يف 
اأن تكون هناك مواعيد متكررة تكون كلفة  اأو  الذي ي�شل فيه,  اليوم نف�شه 

االإقامة على املراجع متعبة جًدا. 

واأكد اأحد االأع�شاء اأن املحافظة واالرتقاء بهذا امل�شت�شفى مطلب وطني، 
وما جرى  واإداريًا.  ماليًا  العلمي  ال�شرح  ا�شتقالل هذا  العمل على  ويتطلب 
ويجري من تطبيق الأنظمة اإدارية وتعميمها على م�شت�شفى امللك في�شل هو 

تكبيل وانكما�س لفاعلية هذا امل�شت�شفى.
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المجلس يوافق على 
مشروع نظام جمع 

التبرعات وصرفها

أ / عبد العزيز الهدلق
رئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية واألسره والشباب

وافق جمل�ض ال�صورى خالل جل�صته العادية الرابعة واخلم�صني 
التي عقدها يوم الثالثاء 1435/11/14هـ برئا�صة معايل رئي�ض 
املجل�ض ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ 

على م�صروع نظام جمع التربعات و�صرفها داخل اململكة.

من  ال�صاد�صة  املادة  حذف  على  باملوافقة  املجل�ض  �صوت  كما 
م�صروع النظام التي كانت تت�صمن فتح ح�صاب بنكي با�صم �صخ�ض 

ما ولي�ض با�صم اجلمعية.

جاء ذلك بعـــد اأن ا�صتمع املجلــ�ض لوجهة نظر جلنة ال�صوؤون 
الجتماعيــة والأ�صرة وال�صــــباب, ب�صــاأن ملحوظــــات الأع�صــــاء 
واآرائهم جتاه م�صــروع لئحــة جمع التبــرعات و�صرفــها للوجوه 
اخلرييــة داخل اململكة تالها رئي�ض اللجنة الأ�صتــاذ عبدالعزيز 

الهدلق. 

 واأو�شح رئي�س اللجنة يف رده على ما طرحه بع�س االأع�شاء بعدم احلاجة 
االأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  نظام  اأن  اعتبار  على  النظام  هذا  الإ�شدار 
يخدم  1428/12/21هـ  وتاريخ   )59/77( رقم  بقراره  املجل�س  اأقره  الذي 

التربعات باإ�شدار الئحة جمع التربعات.
الكرمي  ال�شامي  املقام  ال�شورى من  اأحيل ملجل�س  النظام  اأن م�شروع  كما 
للدرا�شة، واملجل�س مطالب بدرا�شته وفًقا للمادة اخلام�شة ع�شرة من نظام 

املجل�س. 
منذ  املجل�س  من  �شدر  االأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  نظام  اأن  م�شيفًا 
مدة طويلة، ولي�س من املنا�شب تاأجيل تنظيم جمع التربعات، فاحلاجة ما�شة 
اإليه. والتجارب يف مثل ذلك متكررة يف تخ�شي�س الئحة من نظام �شادر اأو 
�شي�شدر لتخ�شي�س املو�شوع والرتكيز عليه، ومثل ذلك نظام حماية الطفل 
مو�شوع  الأهمية  وذلك  احلماية،  نظام  �شدور  مع  املجل�س  من  �شدر  الذي 

الطفل دون االآخرين ممن يتعر�شون لالإيذاء.

وعن اختالف راأي جلنة ال�شوؤون االجتماعية واالأ�شرة وال�شباب عن موقف 
اللجنة يف ت�شكيلتها ال�شابقـة، قال الهدلــــق اأنــــه اأمر طبيــــعي و�شحـــي؛ حيث 
قدرت اللجنة احلالية املوقف مقابل التغريات وامل�شتجدات وطول املدة التي 
انق�شت، ومل ي�شدر نظـــام اجلمعــــيات واملوؤ�ش�شات االأهلية، وال الئحة جمع 
التربعات، وراأت اللجنة اأهمية التعجيل باإ�شـــدار م�شروع النظام يف �شيغته 

املعدلة املرفقة.
وب�شاأن ما طالب به اأحد االأع�شاء بحـــذف املــــادة اخلام�شـــة ع�شرة من 
م�شروع النظام والتي تطلب من اجلهة اخلريية اال�شتئذان عنــد احلاجة اإلى 
جمع التربعات, اأو�شح رئي�س اللجنة اأن املادة لي�س يف حكمها عــــــالقة ببيع 
الوقف، واإمنا تنظيم جمع املال الأغرا�س اأوقـــاف اجلمعية وا�شتثماراتها ويف 
هذ النظام، وهذه املادة -حتديًدا- تنظيم لعملية جمـــع التربعــــات اأًيا كان 

الغر�س منها، وبالتايل فهي خا�شعة الأحكام هذا النظام بال�شرورة.
واأو�شح رئي�س اللجنة اأن املادة ال�شاد�شة تت�شمن فتح ح�شاب بنكي با�شم 

�شخ�س ما ولي�س با�شم اجلمعية؛ وبالتايل فل حاجة لهذه املادة.
بعد ذلك عر�س معــــايل رئي�س اجلل�شـــة مالءمـــة حذف املادة ال�شاد�شة 
املادة  حذف  على  باالأغلبية  املجل�س  فوافق  للت�شويت؛  النظام  م�شروع  من 

ال�شاد�شة.
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وزارة الشؤون اإلسالمية..
نمطية العمل ال تتناسب مع مسؤوليتها الوطنية!

ناق�ض جمل�ض ال�صورى خالل جل�صته العادية الثانية واخلم�صني 
التي عقدها يوم الثالثاء 1435/11/7هـ برئا�صة معايل رئي�ض 
املجل�ض ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ 
تقرير جلنة ال�صــــوؤون الإ�صالمـــية والق�صائيـــة, ب�صـــاأن التقرير 
ال�صنوي لوزارة ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف والدعـــوة والإر�صاد 
للعام املايل 1435/1434هـ الذي تــــاله رئيــــ�ض اللجنــة الدكتور 

اإبراهيم الرباهيم.
وبعد عـــر�ض تقريـــر اللجـــنة وتو�صـــياتها ب�صــــاأن املو�صــوع, 
للمناق�صة لحظ اأحد الأعـــ�صاء عـــدم وجود خطــــة اأو برنــــامج 
حمدد لكيفية اإدارة امل�صـــاجد والإ�صراف عليها, م�صريًا اإلى خطاب 
خادم ال�صريفــــني امللك عبداهلل بـــن عبدالعــــزيز )حفظه اهلل( 
الذي اأكــــد فيــــه اأهميـــة حمافظة الأفراد واملوؤ�ص�صات على ديننا 

الإ�صالمي.

وقال الع�صــــو: اإن وزارة ال�صــوؤون الإ�صالمية من اأولى املوؤ�ص�صات 
املعنية بالتنفيذ والتفاعل مع توجيهاته – حفظه اهلل – ويجب 

اأن تنعك�ض ا�صتجابة الوزارة يف تقاريرها واأعمالها.
واقرتح دعوة معـــايل وزيــــر ال�صــــوؤون الإ�صالمـــية والأوقــــاف 
والدعوة والإر�صـــــاد للحــ�صور للمجل�ض؛ لال�صتماع منه ومناق�صته 
فيما لدى الوزارة من اخلطـــط والربامـــج؛ لتح�صني اأفراد املجتمع 

�صد التطرف والنحراف الفكري.

للـــوزارة حيـــث الحـــظ عليه كرثة  التنظيـــمي  الهيكل  اآخر  وانتقد ع�شو 
املنا�شب االإدارية, والتباين بني عدد اإدارات االأوقاف ومكاتب االإ�شراف. 

كما انتقد اأحد االأع�شاء تدين اإعداد وتدريب الــــوزارة للأئمــــة، والحظ 
اأئمة وخطباء اجلــوامع يف االآونة االأخرية الدعاء لويل  اإغفال بع�س  الع�شو 
االأمر امللك عبداهلل بن عبدالعزيز, ال�شيما اأنه ُيدعى له على منابر احلرمني 
ال�شريفني، ويوؤمن العامل االإ�شلمي اأجمع على ذلك، وبع�س االأئمة واخلطباء 
يغفلون ذلك. وطالب باأن  ين�س على ا�شــــم امللك يف الدعـــاء مبا هو م�شروع 
دعا  كما  ذلك,  يف  والتاأويــــل  ال�شــــك  عنهم  يرفع  ومبا  الدعاء,  �شالح  من 
الوزارة اإعداد ن�س معتمد يعمـــــم على جوامعنا يف اململكة, وعلى م�شلياتنا 
يف �شفاراتنا يف اخلارج يت�شمن الدعوة لويل االأمر واأركان قيادته وبطانته، 

وُيلزم به جميع اخلطباء واالأئمة دون ا�شتثناء.

واأ�شار اأحد االأع�شاء اإلى اأن عدد امل�شاجد يف اململكة اأكرث من )87188( 
موؤذن   )52.000( و  اإمام   )41.000( من  الأكرث  واحلاجة  م�شجًدا, 
و)77.000( خادم م�شجد، الفتًا النـــظر اإلى اأن العجـــز كبــري و ال يتنا�شب 
مع مكانة اململكة بو�شفها بلد االإ�شالم ومنبع الر�شالة املحمدية, وعرب عن 

خ�شيته يف يت�شدى للإمامة واالأذان من ال ينا�شب لها ويخالف للنظام.
وحذر اأحد االأع�شاء من اأن تق�شري اململكة يف تقدمي الدعوة يف اخلارج 
اأتاح الفر�شة لعـــدد مـــن الـــدول واملوؤ�ش�شـــات واجلمــــعيات املنحرفة لن�شر 
تفعيل  يف  االإ�شراع  �شرورة  موؤكدًا  �شالة.  واأفكار  معتقدات  من  عندها  ما 

االإ�شرتاتيجية التي ت�شافر على اإعدادها عدد من العلماء واخلرباء.

واقرتح ع�شو اآخر اإدراج تو�شية العتماد وظائف ر�شمية ملراقبي امل�شاجد 
واجلوامع؛ وذلك بناًء على تو�شية ديوان املراقبة العامة بهذا ال�شاأن.

وعرب اآخر عن االأ�شف ال�شتمرار و�شـــع الوزارة على هذا احلال, وتكرار 
املجل�س القــــرارات بالـــدعم املــــايل امل�شتحق للوزارة من قبل وزارة املاليــة, 
ال�شيمـــا اأن تـــدين خــــدمات الــــوزارة ب�شبب عدم وجود االإمكانــــيات املالية 
والب�شرية, فاملعوقات الواردة يف التقرير تتعلــــق باجلـــانب املـــايل والكـــوادر 
الب�شرية، خا�شة اأن وزارة ال�شوؤون االإ�شلمية هي املنوط بها القيام بالواجب 
ال�شرعي جتاه ديننا وتعليمه للنا�س، مما يرتتب عليه ال�شلمة من الكثري من 
االأفكار واملعتقدات ال�شالــــة. موؤيـــدًا دعوة وزير ال�شوؤون االإ�شالمية للح�شور 
اأ�شباب هذا التقـــ�شري يف حق هذه الوزارة يف الدعم  اإلى املجل�س ليو�شـــح 

املايل للوزارة من قبل وزارة املالية. 

تدني تدريب األئمة.. وعدم وجود برنامج 
محدد إلدارة المساجد واإلشراف عليها

اعتماد وظائف رسمية لمراقبي
المساجد والجوامع
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واأ�شاد اأحد االأع�شاء بتح�شن م�شتوى االأئمة واخلطباء يف اجلوامع، لكنه 
املطلوب.  للم�شتوى  ترتقي  وال  جيدة  غري  املوؤذنني  بع�س  اأ�شوات  اأن  الحظ 
مناذج  واأخذ  املجال,  هذا  يف  تدريبية  دورات  عقد  الوزارة  على  مقرتحًا 
االأخرى,  االإ�شالمية  والدول  النبوي  امل�شجد  اأو  للم�شجد احلرام  االأذان  من 

لالقتداء بها.
والتباين  االأحياء دون غريها  بع�س  امل�شاجد يف  الع�شو كرثة  كما الحظ 
الإن�شاء  بو�شع خطة  فيها. مطالبًا  لل�شيارات  مواقف  توفر  وعدم  يف عددها 
امل�شاجد ح�شب الكثافة ال�شكانية وامل�شاحة, وو�شع اأ�ش�س وقواعد وموا�شفات 

هند�شية الإن�شاء هذه امل�شاجد.
واقرتح  توجيه النا�س ودعوتهم لكافة االأعمال اخلريية، م�شريًا اإلى اأن بع�س 
اأهل اخلري ق�شر اأعماله اخلريية على بناء امل�شاجد واإعمار املقابر؛ بينما هناك 

العديد من االأعمال اخلريية التي يتوجب التوجه اإليها والقيام بها.

الوزارة؛  العمل يف  ك�شف عن منطية  التقرير  اأن  االأع�شاء  اأحد  واأ�شاف 
التغري  مع  يت�شق  مبا  اأهدافها  بتطوير  تقم  مل   - لالأ�شف   - اأنها  وال�شاهد 
واحليوية  املهمة  الأهدافها  ت�شف  ومل  الوطنية,  وامل�شوؤولية  العام  واالحتياج 
للمواقع  اأبنائنا  ذهاب  م�شكلة  ومواجهة  واملتطرف,  املت�شدد  الفكر  مواجهة 
امل�شبوهة, وتفجري اأنف�شهم با�شم اجلهاد, واجلهاد منهم براء, وكرر اأ�شفه 
تخرج  باأن  الوزارة  وطالب  الك�شل.  حالة  من  تعاين  باأنها  الوزارة  وو�شف 
الفكر  والوطنية ملواجهة هذا  التاريخية  واأن تدرك م�شوؤوليتها  النمطية  عن 
املت�شدد؛ باإعادة بناء الفكر واخلطاب الديني على مرتكز و�شطي يتنا�شب مع 

روح الع�شر, دون االإخالل بثوابت الدين.
من  مبكوناته  االجتماعي  املوؤثر  بني  الف�شل  �شرورة  اإلى  الع�شو  ولفت 
الب�شطاء مما  االأمور على  الدين, حيث اختلطت  وثوابت  اأعراف, وعادات, 

�شهل اختطاف اأبنائهم منهم با�شم الدين, وكثري من االآباء واالأمهات يبارك 
ذلك؛ جهــــًل واعتقــــاًدا منهــــم اأن اأبناءهـــم جماهـــدون ويفرحون مبوتهم 

باعتبارهم �شهداء. 

و�شدد على اأن ذلك يوؤكد م�شوؤولية الوزارة عن مواجهـــة الفكـــر املتطرف, 
واإخراج اأ�شحابـــــه من امل�شـــهد العـــام, وخا�شـــة امل�شاجـــد ومنابر الدعوة, 
واخلروج من قالبها التقليدي ومواجهة م�شوؤوليتها الوطنيـــة بك�شف اأ�شحاب 
الفكر ال�شال, والت�شهري بهم باأ�شمائهم ولي�س بالتلميـــح, فاالأمـــن الفكـــري 
�شمن م�شوؤولياتها؛ ولن يتحقـــق ذلك اإال ب�شــــوت وا�شــح وجـــريء؛ يدرك 

ويتحمل م�شئوليته الوطنية واالإن�شانية.

وختم اأحد االأع�شاء املداخــــالت بالتاأكــــيد على اأن م�شـــوؤوليات الـــــوزارة 
كبرية جًدا وحتتاج اإلى دعم كبري كما ورد يف تو�شيات اللجنة وهذه االأمور 
غاية يف االأهمية, ال�شيمـــا اأن امل�شاجــــد اأهم االأمــاكن التي يجب العناية بها 
تتــــم حتت مظلة الوزارة  اإعادة النظر يف االأن�شطة التي  يف بلدنا. واقرتح 
ولي�س للوزارة دور فيها اإال الرتخي�س والرعاية, كما هــــو موجــود يف مكاتب 
توعية اجلاليات التي تتبواأ مكانة كبرية يف الدعوة اإلى االإ�شـــالم واإدخال غري 
امل�شلمني يف االإ�شالم, فاأن�شطتها كبرية واأعمالها خرييـــــة, وكذلك جمعيات 
حتفيظ القراآن الكرمي التي تعتمد على جهـــــودها الذاتيــة يف احل�شول على 

الدعم من املح�شنني. 
واأكد على اأال ي�شـــاف اإلى الـــوزارة اإال ما كان من �شلب عملها, واأال تكون 
الوزارة م�شــــرية اأعـــمال فقـــط؛ م�شــــددًا على اأن تعمل الوزارة على االبتكار 
والتطويــــر يف جمـــال الدعـــوة، وحتفـــيظ القراآن، واإي�شاح العديد من ال�شبه 

القائمة.
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األعضاء يطالبون هيئة 
االتصاالت بخفض أسعار 
خدمات االتصاالت ضمن 

المعدالت اإلقليمية 
والعالمية

طالــــب عـــدد من اأعـــ�صاء جملــــ�ض ال�صـــورى هيئــة الت�صالت 
وتقنية املعلومـــات بخفـــ�ض اأ�صعـــار خدمات التــ�صالت و�صــــومها 
�صمن املعدلت الإقليمية والعاملية, فيـــما اأكد اآخـرون على اأهمية 
ا�صتجابة �صركات الت�صالت ل�صكاوى املواطنني وتلبية مطالبهم, 
وتطرق عدد اآخر اإلى تدين خدمات الأنرتنت يف اململكة من حيث 
البع�ض  اأكد  واملعلومات, فيما  امللفات  �صرعتها والبطء يف حتميل 
منهم على اأهمية حماربة اجلرائم والقر�صنة اللكرتونية ملا لها 

من خطر كبري على اأمن واقت�صاد اململكة.
جاء ذلك اأثناء مناق�صة جمل�ض ال�صورى خالل جل�صته العادية 
1435/11/6هـ  الثنني  يوم  عقدها  التي  واخلم�صني  احلادية 
برئا�صة معايل رئي�ض املجل�ض ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 
وتقنية  والت�صالت  النقل  جلنة  تقرير  ال�صيخ  اآل  اإبراهيم  بن 
وتقنية  الت�صالت  لهيئة  ال�صنوي  التقرير  ب�صاأن  املعلومات, 
اللجنة  رئي�ض  تاله  الذي  1435/1434هـ  املايل  للعام  املعلومات 

الدكتور �صعدون ال�صعدون.
اأن  االأع�شاء  اأحد  راأى  للمناق�شة  وتو�شياتها  اللجنة  تقرير  عر�س  فبعد 
التجارة  وازدهار  االقت�شادي  الواقع  تغيري  يف  متميزة  حالة  ل  �شكَّ االإنرتنت 

االإلكرتونية يف العامل, ويف ر�شم م�شتقبل خمتلف لالقت�شاد الدويل. 
)بو�شطن  اال�شرتاتيجية  اال�شت�شارات  ل�شركة  درا�شة  اأن  اإلى  واأ�شار 
يف  اقت�شاد  اأكرب  خام�س  �شي�شبح  االإنرتنت  اأن  اأظهرت  قروب(  كون�شلنت 
العامل بحلول العام 2016م, ومن املتوقع اأن ي�شل عدد م�شتخدمي االإنرتنت 

يف العامل اإلى »ثالثة مليارات« بحلول عام 2016م.
ظواهر  اأبرز  اأحد  اأ�شبحت  االإلكرتونية  اجلرمية  اأن  اإلى  النظر  ولفت 
الف�شاء الرقمي, واأ�شبح املال يف عامل الثورة الرقمية يدخر بامل�شارف �شمن 
اأر�شدة رقمية م�شفرة وخمزنة يف قوائم بيانات هذه امل�شارف, وقد ا�شتطاع 
بع�س ال�شباب الذين احرتفوا ا�شتخدام التكنولوجيا اأن يوظفوا مهاراتهم يف 
ال�شرية بهدف  الرموز  االآخرين من خلل فك  اأموال  جرمية االعتداء على 

اختال�س املعلومات واالأموال عرب �شبكة االإنرتنت.

اأ�شكال عديدة؛ كاخلداع  اإلى  اأ�شكال اجلرمية االإلكرتونية  اإلى تنوع  ونوه 
االإلكرتوين الذي يعتمد على اإن�شاء املواقع الوهمية ملوؤ�ش�شات معروفة بهدف 
ت�شليل املتعاملني مع هذه ال�شركات, وال�شطو على حتويالتهم املادية, ال�شيما 
من خلل بع�س اخلدمات كالتاأمني، وحجز الرحلت، وت�شنيع الفريو�شات 

االإلكرتونية باأ�شكالها املختلفة. 
واأكد اأن جرائم علم التكنولوجيا ال تقف عند هذا احلد, بل تتعداه اإلى 
الفنية والفكرية، واالجتار مبا ال ميلكونه مما يتطلب من  القر�شنة  جرائم 
ومالحقة  االعتداءات,  ل�شبط  كثيفة  جهوًدا  والقانونية  االأمنية  ال�شلطات 
املخالفني, مطالبًا اللجنة بتقدمي تو�شية تن�س على: »على الهيئة العمل مع 
ومالحقة  االعتداءات  ل�شبط  اجلهود  لتكثيف  والقانونية  االأمنية  ال�شلطات 

املخالفني للحد من هذه اجلرائم االلكرتونية«.
الهيئة يف تنفيذ  التي تواجهها  اإلى ال�شعوبات  اآخر  من جانبه نوه ع�شو 
بتاريخ  �شريانها  بدء  منذ  اململكة  يف  الرتددي  للطيف  الوطنية  اخلطة 
1429/5/2هـ, حيث جاء يف اإجابات مندوبي الهيئة على ا�شتف�شارات اأع�شاء 
الرتددات يف  اإخالء  اأن  باملجل�س  املعلومات  وتقنية  واالت�شاالت  النقل  جلنة 
وقت متاأخر ال يخدم تطور االت�شاالت. وطالب الع�شو بدعم الهيئة من قبل 

اللجنة واملجل�س ال�شتعجال االإخالء لال�شتفادة من الرتددات.
اململكة  يف  ور�شومها  االت�شاالت  خدمات  اأ�شعار  اأن  اإلى  اآخر  ع�شو  ونوه 
اأن جمل�س  من  بالرغم  والعاملية  االإقليمية  باملعدالت  قيا�شًا  مرتفعة  تزال  ال 
ال�شورى �شبق اأن در�س املو�شوع وطالب هيئة االت�شاالت وتقنية املعلومات يف 
قرارين اأ�شدرهما عامي 1426 و 1434 هـ باإلزام  �شركات االت�شاالت العاملة 
اأ�شعار خدمات االت�شاالت واالإنرتنت لتكون متنا�شبة مع  يف اململكة بخف�س 

املعدالت االإقليمية والعاملية.
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انت�شار  بن�شبة  والو�شول  النائية,  املناطق  يف  االت�شاالت  خدمات  ون�شر 
يرى  االأمر  لهذا  املتابع  اإن  الع�شو  العاملية”  واأ�شاف  املعدالت  اإلى  اخلدمة 
غري ذلك فاحلال غري ذلك فقد اهتمت ال�شركات بخدمة االت�شال باجلوال 
الل�شلكي، واأهملت اخلدمات االأر�شية؛ وحتديًدا الكيابل، واإي�شال اخلدمة 
الهاتفية للمواطنني، حتى يف املدن، فما بالك يف القرى؟ بل جتد يف القرى 
اخلدمات  فيها  مبا  اخلدمات  ت�شلها  ال  املناطق  وبع�س  �شديدة؛  معاناة 

الل�شلكية، اإ�شافة اإلى املعاناة يف توفري اخلدمة املنا�شبة للت�شاالت.
وطالب الهيئة مبراجعة هذا القرار والتاأكد من التزام �شركات االت�شاالت 

مبا مت التعاقد عليه, وما مت الرتخي�س لها ب�شاأنه.
اإلى معاناة املواطنني واملقيمني من  ويف ال�شياق ذاته لفت الع�شو النظر 
بطء خدمة االإنرتنت، فالنا�س ت�شرتي اخلدمة وتدفع ر�شومها مقدمًا ولكن 
البيانات  حتميل  يف  البطء  جتد  اخلدمة  هذه  من  اال�شتفادة  اإلى  بالنظر 
وامللفات واملعلومات. وانقطاعها اأحياًنا يف داخل املدن؛ وقال : اإذا كان هذا 

هو واقع احلال خلدمة االأنرتنت يف املدن فكيف �شتكون يف القرى؟.
وفيما يخ�س االإنرتنت الف�شائي اأ�شاف الع�شو اأن اأمره ال يزال مفتوًحا وال 
يزال هناك اخرتاق الأمننا الوطني, واالجتماعي, واالقت�شادي من هذا الباب 
والذي مل يتم اإغالقه اإلى االآن. داعيًا هيئة االت�شاالت وتقنية املعلومات اإلى 
اتخاذ التدابري اخلا�شة يف هذا اجلانب حتى ال ي�شتغل ا�شتغلاًل غري منا�شب.

االت�شال  �شرائح  انت�شار  عودة  اإلى  االأع�شاء  اأحد  نبه  اآخر  مو�شوع  ويف 
اجتهدت  الهيئة  اأن  اإلى  النظر  الفتًا  ال�شابق؛  و�شعها  اإلى  الدفع  امل�شبقة 
وجعلت من يح�شل على �شريحة, اأو رقم اأن يكون ذلك مرتبًطا بوجود هوية 
الهوية,  باإدخال رقم  اإال  ال�شريحة  واأن ال ت�شحن هذه  اإقامة  اأو رقم  وطنية, 
اأو رقم االإقامة؛ اإال اأن البع�س من امل�شتفيدين من هذا اجلانب اأ�شبح يبيع 
رقم هويته, واأ�شبح هناك ا�شتخدام الأرقام االإقامات لفئات من العمالة التي 
اإعادة  املعلومات  وتقنية  االت�شاالت  هيئة  وطالب  البلد؛  وغادرت  �شافرت 
�شوء  البلد و�شلمة املجتمع من  باأمن  امل�شا�س  ملا فيه من  النظر يف ذلك؛ 

ا�شتخدام لهذه االأرقام وال�شرائح غري املعروف اأ�شحابها.
واأ�شار ع�شو اآخر اإلى اأهمية تطبيق احلو�شبة ال�شحابية؛ املوجودة يف اأغلب 
الدول وعدها طريقة جيدة؛ وطالب بالرتكيز على امتلك هذه التقنية؛ الأنها 
ا كبرية للمواطنني واملواطنات. و�شدد على �شرورة اأن تركز هيئة  توفر فر�شً
يكون  حتى  وامتلكها؛  التقنية  �شناعة  على  املعلومات  وتقنية  االت�شاالت 

لبالدنا بعًدا اقت�شادًيا وتقنًيا ريادًيا يف ع�شر املعلومات.

واأ�شاف الع�شو يف هذا ال�شياق اأن جمعية حماية امل�شتهلك اأعدت درا�شة 
)ُن�شرت نتائجها قبل مدة( وقد خل�شت اإلى اأن اأ�شعار االت�شاالت يف اململكة 
�شمن االأعلى عاملًيا، واأن �شعر الدقيقة يعد من اأعلى املعدالت عاملًيا؛ حيث 
بحدود  العاملي  املتو�شط  بينما  هللة  اإلى )35(  الدقيقة  �شعر  متو�شط  و�شل 
)7( هلالت للدقيقة, وبح�شب الدرا�شة فاإن )30%( من دخل الفرد ال�شعودي 
امل�شاندة، ويف مقدمتها  الهاتفية واخلدمات  ي�شتهلك يف االت�شاالت  �شهرًيا 

االإنرتنت. 
وتابع الع�شو اإن هناك منًوا مت�شاعًدا يف اإيرادات واأرباح قطاع االت�شاالت 
نحو  2013م  عام  االت�شاالت  قطاع  اأرباح  بلغت  حيث  خدماتها؛  وانت�شار 
)14.8( مليار ريـال مقارنة بــ)11.3( مليار ريـال يف عام 2012م بن�شبة 
�شركات  املبا�شرة من عمليات  االإجمالية  لالإيرادات  وبالن�شبة  منو )%31(. 
االت�شاالت يف اململكة, فقد بلغت حوايل )75( مليار ريـال نهاية عام 2013م, 
مبتو�شط منو يقدر بــ)10%( �شنوًيا خالل ال�شنوات من 2008م اإلى 2013م.

وختم الع�شو مداخلته باأن كل تلك االأرقام توؤكد على �شرورة قيام الهيئة 
بواجبها طبًقا للمادة الثالثة من تنظيمها الذي ن�س على: »اأن تقوم الهيئة 
بو�شع اأ�ش�س حتديد املقابل املايل للخدمات بالقدر الذي تتطلبه املناف�شة«. 
و�شدد الع�شو على �شرورة اأن تعمل هيئة االت�شاالت على تنفيذ قرار جمل�س 
ال�شورى باإلزام �شركات االت�شاالت العاملة يف اململكة بخف�س اأ�شعار خدمات 
واأن  والعاملية،  االإقليمية  املعدالت  مع  متنا�شبة  لتكون  ور�شومها؛  االت�شاالت 

تتابع اللجنة تنفيذ ذلك, واأن توايف املجل�س مبا مت ب�شاأن تنفيذه.
من جهة اأخرى طالب اأحد االأع�شاء الهيئة باملزيد من االهتمام بحقوق 
امل�شتهلك الذي يعاين من �شياع حقوقه ومطالباته مع �شركات االت�شاالت, 
واقرتح اأن تقوم جلنة النقل واالت�شاالت وتقنية املعلومات باملجل�س بالتاأكيد 
تتعامل  التي  االت�شاالت  �شركات  معاقبة  ب�شرورة  االت�شاالت  هيئة  على 
ب�شلبية مع �شكاوى امل�شتهلكني، واأن ت�شع نظاًما وا�شًحا ي�شمن البت يف هذه 

ال�شكاوى، وين�شف امل�شتخدم ويحفظ حقوقه بدون عناء.
وت�شاءل اآخر عن فر�س ر�شوم على التجوال الدويل رغم اأن جمل�س ال�شورى 
�شبق اأن اأ�شدر قراره ذو الرقم )14/24( والتاريخ 1434/5/27هـ يف تو�شيته 
ال�شماح  املعلومات  وتقنية  االت�شاالت  هيئة  “على  على:  ن�شت  التي  الثانية 

لل�شركات بتقدمي خدمة اال�شتقبال املجاين للمكاملات اأثناء التجوال الدويل”.
العري�س  النطاق  منظومة  ا�شتكمال  يف  البطء  االأع�شاء  اأحد  والحظ 
با�شتخدام االألياف الب�شرية, موؤكدًا اأهمية تلك االألياف الب�شرية يف جودة 
موؤكدًا  جوانبها؛  بكل  والتنمية  االقت�شاد  ويف  املعلومات،  وتقنية  االت�شاالت 
اأن البطء يف ا�شتكمال م�شروع االألياف الب�شرية لي�س له ما يربره, وطالب 
االألياف  با�شتخدام  العري�س  النطاق  ا�شتكمال  حتى  الهيئة  متابعة  اللجنة 

الب�شرية, واإي�شالها للم�شتفيدين يف كل مدن اململكة.
واأ�شار ع�شو اآخر اإلى اأن املجل�س �شبق اأن طالب هيئة االت�شاالت وتقنية 
بتقدمي  املعنية  وال�شركات  االت�شاالت  �شركات  اإلزام  ب�شرورة  املعلومات 
اخلدمات باأن تن�شر اخلدمة وتقدمها على خمتلف نوعياتها؛ فقد ن�س قرار 
وتقنية  االت�شاالت  هيئة  “ على   : عام 1426هـ  رقم )24/25( يف  املجل�س 
ال�شاملة،  لها مببداأ اخلدمة  املرخ�شة  االت�شاالت  �شركات  اإلزام  املعلومات 

متوسط سعر الدقيقة )35( هللة بينما 
المتوسط العالمي بحدود )7( هلالت

المستهلك يعاني من ضياع حقوقه
مع شركات االتصاالت
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مخرجات مدينة الملك 

عبدالعزيز للعلوم

والتقنية ال تتالءم مع 

احتياجات الوطن

ناق�ض جمل�ض ال�صورى خالل جل�صته العادية الثانية واخلم�صني 
التي عقدها يوم الثالثاء 1435/11/7هـ برئا�صة معايل رئي�ض 
املجل�ض ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ 
التقرير  ب�صاأن  العلمي,  والبحث  التعليمية  ال�صوؤون  جلنة  تقرير 
املايل  للعام  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  ملدينة  ال�صنوي 
الدكتور  الأمري  اللجنة  رئي�ض  �صمو  تاله  الذي  1435/1434هـ, 

خالد بن عبداهلل اآل �صعود.

اأحد  اأ�صار  للمناق�صة  وتو�صياتها  اللجنة  تقرير  طرح  وبعد 
الندوة  جل�صات  اإحدى  يف  املخت�صني  اأحد  طلب  اإلى  الأع�صاء 
مدينة  يف  عقدت  التي  ال�صعودية  الإلكرتونية  للحرب  الثالثة 
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية العام املا�صي, اأن تتبنى اململكة 
العربية ال�صعودية خطة مف�صلة ودقيقة لدرا�صة بيانات احلرب 
 – هذا  لأن  وطنية,  بقدرات  واختبارها  واإنتاجها  الإلكرتونية 
برجمة  ت�صتطيع  وطنية  كوادر  تكوين  اإلى  يوؤدي  راأيه-  بح�صب 
احلرب الإلكرتونية واختبارها يف بيئة عملية, ومعايرة الأنظمة 
وحتقيق  والفعالية,  الكفاءة  لزيادة  البيانات  اأحدث  ح�صب 
الريادة الإقليمية ورفع القدرات الوطنية الإلكرتونية يف جمال 

الدفاع والأمن الوطني.

التعليمية  ال�صوؤون  جلنة  تدر�ض  اأن  يف  اأمله  عن  الع�صو  وعرب 
والبحث العلمي هذه الفكرة ومناق�صتها مع اجلهات ذات العالقة, 
وعلى راأ�صها مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والقطاعات 

الع�صكرية والأمنية.

التطبيقية  البحوث  نتائج  ا�شتثمار  حمدودية  االأع�شاء  اأحد  وانتقد 
والعلمية من قبل مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, م�شريًا اإلى اأن من 
االأغرا�س االأ�شا�شية للبحث العلمي الذي تتبناه املدينة واملن�شو�س عليه يف 
نظامها يقوم على فكرة نقل التقنية وتوطينها، متمنيًا ا�شتثمار نتائج البحوث 

املتميزة, وت�شويق االخرتاعات بعد اإجراء درا�شات جدوى لت�شويقها.
وتابع اآخر باأن املدينة اأن�شاأت برنامج )بادر( حلا�شنات التقنية؛ بهدف 
املقدمة  الطلبات  ت�شنيف  اأن  امللحظ  من  ولكن  وتوطينها،  التقنية  تطوير 

�شعيفة مقارنة باالإمكانات واخلطط املتوفرة لهذا الربنامج،

م�شيفًا اأن توظيف املراأة يف املدينة ال يزال حمدوًدا ب�شكل وا�شح؛ اإذ بلغ 
مقارنة  �شعودية  موظفة   )129( التقرير  عام  يف  املدينة  يف  املوظفات  عدد 
بالعدد الكبري من املوظفني الذي بلغ اأكرث من )3000( موظف، والحظ عدم 

الو�شوح يف عدد املبتعثني من الذكور واالإناث وكذلك التدريب.

توظيف المرأة في المدينة
دون المستوى

خطة لدراسة بيانات الحرب اإللكترونية 
واختبارها بقدرات وطنية
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التمويـل مبد ج�شور االت�شال بني  اأهمية تنويـع م�شادر  اآخر  واأكد ع�شو 
املوؤ�ش�شات البحثية وجميع موؤ�ش�شات املجتمع احلكومية ويف القطاع اخلا�س.

و�شدد على �شرورة زيادة عقود ال�شراكات على امل�شتويات املحلية والدولية 
واخلدمية  الت�شنيعية  التحتية  البنية  ودعم  التقنية  توطني  بغر�س  كافة؛ 
للمملكة, والتو�شية بزيادة التعاون الدويل واالتفاقيات الثنائية املربمة بني 
املدينة وبني املوؤ�ش�شات البحثية والعلمية داخلًيا وخارجًيا؛ وذلك لل�شتفادة 

من اخلربات العلمية والعملية للدول ال�شناعية واملتقدمة.

تكون  اأن   “ يف  املتمثلة  املدينة  روؤية  تعريف  عند  االأع�شاء  اأحد  وتوقف 
املدينة موؤ�ش�شة للعلوم والتقنية رائدة عامليًا, ترعى االبتكار وتعزز بناء جمتمع 
كموؤ�ش�شة  عاملًيا  رائدة  تكون  اأن  املق�شود  عن  وت�شاءل  اململكة”,  املعرفة يف 
للعلوم والتقنية, بتقدمي االأبحاث اأم بتحويلها؟ اأم هل هي بتبني االأفكار؟ اأم 
بالتعاون يف جمال االأبحاث؟ اأو هل هي بت�شنيع ابتكارات االأبحاث؟. وقال : 
اإنه ال ميكن اأن تكون رائدة عاملًيا يف كل هذا، فكل �شق يحتاج اإلى جهد كبري 

ومتفاين.

واأيده ع�شو اآخر فقال : اإذا كانت روؤية املوؤ�ش�شة على ح�شب التقرير هي 
اأن تعزز بناء جمتمع املعرفة يف اململكة فالبد اأن ت�شع ن�شب عينيها هدفًا 
واحدًا وا�شًحا، يتمثل يف تاأ�شي�س البيئة املنا�شبة والنظام االأيكولوجي الداعم 
لريادة االأعمال واالإبداع االجتماعي, واالبتكار املبني على العلوم والهند�شة 
واملفكرين,  العلماء,  وم�شاعدة  االأو�شط.  وال�شرق  اململكة  يف  والتكنولوجيا, 
اأفكارهم  ونقل  الكامنة,  طاقاتهم  اكت�شاف  على  واملهند�شني  والتقنيني, 
جديدة,  اأ�شواق  اإلى  والدخول  �شركات,  وبناء  الواقع,  اأر�س  اإلى  املبدعة 

وبالتايل خدمة جمتمعاتهم.

التعامل  يتطلب  واقع,  اإلى  الروؤية وحتويلها  اأن حتقيق هذه  الع�شو  وراأى 
مع البنى التحتية, وخطط العمل, وثقافة ريادة االأعمال املبنية على العلوم 
لبناء  الروؤية  واإذا �شلحت حتققت  النقاط،  اأهم  التي تعد من  والتكنولوجيا 
جمتمع معريف يف اململكة, وهي ثقافة جديدة على املنطقة, م�شريًا اإلى عدم 
وجود قالب اأو �شيغة معينة الإيجاد هذه الثقافة؛ اإال عن طريق ربط النقاط 

املنا�شبة والتفاعل معها لو�شع حل متكامل.

اإلى  التقني  والتطوير  العلمي  البحث  خمرجات  حتويل  رحلة  اأن  موؤكدًا   
اختيار  عنا�شر  يف  جناحها  �شر  ويكمن  �شاقة,  رحلة  �شناعية  منتجات 
ال�شركاء املنا�شبني, الذين يوؤمنون باأهدافك ويعلمون متامًا املطلوب لتحقيق 
اأن  مبينًا  املجتمع,  وقيم  ثقافة  ومع  منطقتنا,  مع  املتما�شي  الهدف  هذا 
تعزيز ثقافة ريادة االأعمال يتطلب تقدمي االأدوات املنا�شبة التي ي�شتخدمها 
العلماء واملبدعون الإطلق العنان خليالهم واإبداعاتهم وت�شجعهم على طرح 
االأ�شئلة, لتعزيز مهارات البحث واال�شتق�شاء واالكت�شاف, والتمويل, اإذ البد 
من تقدمي اال�شرتاتيجية املالية والتنظيمية املتميزة واملرموقة، والتعامل مع 
امللكية الفكرية وترويجها؛ الفتًا اإلى اأن هذه النقطة �شبه معدومة يف املدينة.

واأكد الع�شو اأهمية التطوير العلمي االجتماعي؛ وقال : اإن من املهم جدًا 
وجود حلقة و�شل قوية بني العلم واملجتمع؛ لفهم القيمة احلقيقية للمواهب 
االآخرين  جنعل  وكيف  لالكت�شافات,  االجتماعي  التاأثري  هو  وما  واالأفكار, 
واأن  لها,  ويتحم�شون  القرار,  �شناع  واالأخ�س  االكت�شافات؟,  مع  يتفاعلون 
نعرف من هو امل�شتفيد من هذا العمل اجلبار؟. فهذه اجلهود مطلوبة على 
وقوده  املعرفة,  على  قائم  جديد  جمتمع  اإر�شاء  بهدف  امل�شتويات  اأف�شل 
احلقيقة، وع�شب حياته االبتكار واالإبداع وحتدي ال�شعاب، ويحظى بالدعم 
املطلوب من املجتمع واالأفراد وفرق العمل, و�شدد  على �شرورة ت�شجيع مثل 

هذا التفكري اخللق واجلهود الطيبة، وتوفري البيئة املتكاملة لدعمه.

اإلى  النظر  اآخر  ع�شو  لفت  للباحث،  الفكرية  امللكية  ح�شر  وبخ�شو�س 
اأن هذه ال�شيا�شة اأجربت بع�س اجلامعات ال�شعودية على �شرف بدل براءة 
�شرف  ا�شرتطت  االآخر  والبع�س  الباحث,  با�شم  االخرتاع  كان  اإذا  اخرتاع 
اأوقع  نف�شها, مما  اجلامعة  با�شم  االخرتاع  براءة  ت�شجل  اأن  للباحث  البدل 

الظلم على الكثري من الباحثني، ومل مينحوا هذا البدل.

وت�شاءل اأحد االأع�شاء عن موقع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
من  للمملكة  الطبية  واحلاجات  والوطن,  املواطن  حاجات  مع  التفاعل  من 
يف  العلمية  وامل�شاندة  واالأدوية,  الطبية,  االأجهزة  وت�شنيع  التقنية  توطني 
اأن  اأنه على الرغم من  اإلى  اأبحاث مكافحة االأمرا�س واالأوبئة. الفتًا النظر 
التقرير الذي بني اأيدينا يوؤكد اأن االأبحاث الطبية حتظى باأعلى ن�شبة دعم 
يف املدينة؛ اإال اأننا ال نرى نتائج تلك االأبحاث يف امل�شت�شفيات ال�شعودية، ومل 
ب�شحة  التي ع�شفت  االأوبئة  مكافحة  دور ظاهر يف  باملدينة  للباحثني  يكن 
املياه،  اأبحاث  ال�شيء عن  يقال هذا  اأن  موؤخًرا، وميكن  واملقيمني  املواطنني 

واالأبحاث الزراعية, واأبحاث الطاقة ال�شم�شية وغريها.

تحويل مخرجات البحث العلمي إلى 
منتجات صناعية رحلة شاقة
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واأ�شار ع�شو اآخر اإلى اأن اإحدى حا�شنات )بادر( اأنتجت دلة كهربائية, 
وهي بح�شب التجربة جيدة ولها م�شتهلكيها, وهي �شعودية خال�شة من حيث 
عليها  مكتوب  هو  ما  )بح�شب  لالأ�شف  ولكنها  والت�شميم,  والبحث  الفكرة 
باللغة االإجنليزية( �شنعت يف ال�شني, وكان االأجدى اأن يكون اال�شتثمار يف 
�شناعة حملية لي�شت يف �شناعة دلة كهربائية فح�شب, بل يف هاتف متنقل, 
اأو جهاز تلفزيون، اأو جهاز حا�شب اآيل، اأو من االأجهزة املنزلية االأ�شا�شية؛ 
لتكون الفائدة اأعم اقت�شادًيا و�شناعًيا وعلمًيا وعلى �شرائح اأعم يف املجتمع.

تراخي�س  ف�شل  على:”  تن�س  تو�شية  اإ�شافة  اآخر  ع�شو  وا�شتح�شن 
عبدالعزيز  امللك  مدينة  من  الطبية  لالأغرا�س  امل�شتخدمة  امل�شعة  امل�شادر 
للعلوم والتقنية واإ�شنادها لوزارة ال�شحة ممثلة يف اإدارات ال�شوؤون ال�شحية 
�شمن  تقع  وال�شيانة  الت�شغيل  تراخي�س  جميع  اأن  مو�شحًا  املناطق”؛  يف 
هذا  اأن  وبنيَّ  الطبية,  امل�شعة  املواد  با�شتثناء  ال�شحة  وزارة  م�شوؤوليات 
اال�شتثناء يوؤدي اإلى عرقلة اإ�شدار وجتديد رخ�س العمل يف املن�شاآت ال�شحية 
يتم  التي  الورقية  املعامالت  عدد  م�شاعفة  اإلى  يوؤدي  وكذلك  كبري,  ب�شكل 

اإجراوؤها من هذه املن�شاآت ال�شحية على الرتاخي�س من جهتني خمتلفتني.

وت�شاءل اأحد االأع�شاء عن ما مت ب�شاأن ال�شيا�شة الوطنية للعلوم والتقنية 
واالبتكار وما يتبعها من اخلطة اخلم�شية؛ الفتًا اإلى اأن هذا العام هو العام 
االأخري يف معرفة مدى ما و�شلنا اإليه يف مو�شوع تقدم املدينة على م�شتوى 

ال�شرق االأو�شط.
والحظ اآخر على جلنة ال�شوؤون التعليمية والبحث العلمي عدم ا�شت�شافتها 
االإ�شكالية  املدينة لال�شتف�شار عن مو�شوع  للتقرير م�شوؤويل  خالل درا�شتها 
التي ح�شلت بني نظام مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ونظام امللكية 

الفكرية.
وت�شاءل ع�شو اآخر عن حا�شنات تقنية اأن�شاأتها املدينة ورعتها يف جهات 
دور حا�شنات  اإلى  االإ�شارة  ينبغي  كان  اأنه  وما م�شريها؟ م�شيفًا  خمتلفة, 

التقنية التي ت�شرف عليها املدينة.
وطالب ع�شو اآخر بتو�شيح ما هية امللكية الفكرية , هل هي ملكية فكرية 

كما هو ا�شمها اأم ملكية مالية؟, م�شددًا على �شرورة اأن تكون عالقة مدينة 
البحث  بدعم  ال  الفكر  و�شاحب  بالفكر  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك 
مالًيا, واإال حتول كل �شاأن اإن�شاين اإلى مال واإلى �شاحب املال, وقال : اإن هدف 
بتحويل  تكون  اأن ال  اإبداعه, ويجب  وتنمية  االإن�شان,  تنمية  االأول هو  املدينة 
للتحويل,  اإال  ل�شيء  ال  للمدينة  وفكري  معنوي  ر�شيد  اإلى  العلمية  ح�شاباته 
فامللكية الفكرية حق اأ�شا�س ملنتج املادة العلمية اأو املعرفية, واأبدى ا�شتغرابه 
من عدم تطبيق ذلك يف املدينة, التي يرى اأنها اأولى من غريها يف احلر�س 

على ذلك.
ودعا اأحد االأع�شاء اإلى تطوير املدينة نظاًما واهتماًما بعد هذا التاريخ 
دورها  ومع  املدينة,  ا�شم  مع  يتنا�شب  تطوير  اإلى  يف�س  مل  اأنه  يبدو  الذي 

املن�شود يف الدفع نحو م�شتقبل علمي, و�شناعي, وتقني يف اململكة.
وقال اآخر: اإننا نطمح ونتطلع اإلى تقدم بارز يف خمرجات البحوث العلمية 
يتلءم مع االحتياجات الوطنية، ونتنظر من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 
اإن�شائها  على  عديدة  �شنوات  م�شى  وبعد  اأنه  اإال  الكثري,  ال�شيء  والتقنية 

وبالرغم من الدعم الذي جتده من الدولة مل ت�شل اإلى ما كنا نطمح اإليه.
العمل  ميادين  يف  املبتكرة  الوطنية  العقول  توفر  اإلى  اآخر  ع�شو  واأ�شار 
واجلامعات والقطاعات اخلا�شة والعامة؛ اإال اأننا مل نر منتًجا �شعودًيا تقنًيا 

يعتمد عليه, يكون له ا�شم يف االأ�شواق العاملية.
وتوقف اأحد االأع�شاء عند ما مت �شرفه على برامج البحوث من ميزانية 
 )121( وقدره  اإجمايل  مببلغ  التقنية(  وتطوير  )نقل  برنامج  الثالث  الباب 
مليون – بح�شب ما ورد يف التقرير-, وت�شاءل عما اإذا كان هذا املبلغ يكفي 
لنقل وتوطني التقنية يف اململكة؟, وهل هذا املبلغ ي�شاعد على اأن يتم اإن�شاء 
االأرا�شي اخل�شبة لتطوير التقنيات؟. م�شريًا اإلى اأن بع�س الدول تخ�ش�س 

اجلزء االأكرب من ميزانيتها لتطوير التقنيات ومراكز البحوث.
واعترب ع�شو اآخر اأن امل�شوؤولية ذات حجم كبري، داعيًا اجلهات اخلا�شة 
واحتواء  واملبتكرين,  لالبتكار  العمل  وور�س  الربامج  دعم  اإلى  والعامة 
اأ�شحاب الفكر واملوهوبني واملبدعني وحفظ حقوقهم يف االخرتاع ورعايتهم، 
ال فتًا النظر اإلى وجود  تقنيات م�شتوردة �شرورية تاأتي يف االأولوية من اأجل 
والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  وطالب   البالد,  هذه  يف  توطينها 
بو�شع ت�شنيف لها ح�شب االحتياج ورفع خطط لتوطينها. وقال: اإن اململكة 
غنية باملواد اخلام، ويف مقدمة الدول التي ت�شتورد التقنيات احلديثة، وكانت 
اململكة اأر�شًا خ�شبة لتوافد الفنيني واملهند�شني من كافة الدول للعمل على 
واأمريكا  اأوروبا  العمل يف  اإلى  انتقلوا  اكت�شبوا اخلربة  التقنيات، وحني  هذه 
وكندا, ويف هذا ال�شياق �شدد الع�شو  احلاجة املا�شة لتوطني هذه التقنيات, 

واأن تقوم املدن ال�شناعية بدور فاعل يف هذا اجلانب.
واجلهات  احلكومية،  اجلهات  واإلزام  واالأنظمة  القوانني  ب�شن  وطالب 
والنجاح  التطور  اأ�شا�س  هي  التي  االأبحاث  ومراكز  واجلامعات،  اخلا�شة، 
امللك  مدينة  اأن  موؤكدًا  واالقت�شاد,  املعرفة  على  مبني  جمتمع  الإيجاد 
عبدالعزيز حتتاج اإلى الدعم القوي من اجلهات احلكومية التي يعمل بع�شها 
اإلى املدينة، ويف  االأنظمة االلكرتونية دون الرجوع  تاأمني حاجاتها من  على 
من  واالأهلية  احلكومية  القطاعات  حاجات  �شد  املدينة  على  يجب  املقابل 

البحوث العلمية واالبتكارات.

إسناد تراخيص المصادر
المشعة المستخدمة لألغراض

الطبية لوزارة الصحة
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حتتفل الأمم  وال�صعوب مبنا�صبات �صنوية دورية  عدة .... يرمز كل منها اإلى ق�صية اأو حدث عظيم , اأو 

التذكري مبو�صوعها, واإعادة  املنا�صبة, هو:  اأو  اإحياء الذكرى,  اإجناز وطني معني .... والهدف من  اأو  مبداأ ما, 

النظر يف ما يرمز اإليه من قيم ومبادئ .... مبا ي�صمن توثيق العرى بذلك املو�صوع, وتاأكيد تبجيله واأهميته 

... وتدار�ض العرب منه ... والنطالق اإلى رحاب امل�صتقبل, بناء على هدى من تلك العرب والدرو�ض, بروح ملوؤها 

التقدير والفخر والعتزاز... كما يق�صد باإحياء هذه الذكرى بث التحم�ض للوطن, واإزكاء الإخال�ض والولء  

له, والتطلع مل�صتقبل اأف�صل له ولأبنائه. 

واململكة, وهى حتتفل  هذه الأيام بذكرى » اليوم الوطني « ,  حتاول - حكومة و�صعبا - تطبيق كل ذلك,  

وال�صتفادة من معطياته ... �صعيا لتثبيت الأقدام, ومل�صتقبل اأف�صل واأرحب. فاليوم الوطني -  يف حالتنا - هو: 

رمز لتوحيد هذه البالد, وبنائها على اأ�ص�ض ع�صرية.  والغاية من الحتفاء بهذه املنا�صبة  كل عام  هي : التذكري 

بهذا العمل العظيم .... والتفكر يف كيفية �صيانته وتطويره ورعايته,  مبا ي�صمن ا�صتمرار التوحيد والبناء, 

وعلى اأ�ص�ض �صلبة وع�صرية وخرية ... فالبناء يبقى �صاخما ومرتفعا طاملا كانت الأ�ص�ض التي يقوم عليها �صلبة 

بالعلم  م�صلحني    ..... الدنيا  اآفاق  يف  ونحلق   ,  » امل�صتقبل   « ندخل  اأن  يجب  الروح  بهذه   .... و�صليمة  ونبيلة 

اأف�صل, تظللها العزة والكرامة,  اإلى حياة  والإميان والنوايا اخلرية .... ومب�صرين باأ�صمى القيم ... طاحمني 

وترفرف عليها مبادئ العدالة وامل�صاواة وال�صورى والتكافل الجتماعي ال�صامية.

وت�صتدعى هذه املنا�صبة �صكر اهلل, ثم �صكر القيادة, وعلى راأ�صها خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبد اهلل 

بن عبد العزيز, وويل عهده الأمني �صمو الأمري �صلمان بن عبد العزيز, و�صمو ويل ويل العهد والنائب الثاين 

لرئي�ض جمل�ض الوزراء, على ما حتقق من اإجنازات على اأر�ض هذا الوطن املعطاء. كما ت�صتدعي وجوب قيامنا 

مبراجعة ما حتقق - مراجعة مو�صوعية �صحيحة - والعمل على �صيانته وتطويره, وكذلك التخطيط ال�صليم 

وبا�صتقرار حقيقي  والرفاه والزدهار,  القادمة باخلري  اأبناوؤنا والأجيال  ينعم  ... حتى  للم�صتقبل  وال�صحيح 

و�صلب , بعون اهلل.

اإلى نقطة  وياأتي احتفائنا باليوم الوطني هذا العام وقد و�صلت الأحداث والأو�صاع ال�صيا�صية مبنطقتنا 

الأمر  بخا�صة.  والطائفية  املذهبية  وال�صراعات  ال�صطراب  من  تعاين  دولها  اأغلب  جعلت   ... حرجة  حادة 

الذي جعل هذه الدول من حولنا على حافة النهيار والت�صرذم. وذلك ي�صاعف من م�صوؤلية اململكة جتاه حفظ 

ودعم اأمنها وا�صتقرارها اأوًل,  ثم امل�صاهمة الأكرث فاعلية يف ا�صتتباب اأمن وا�صتقرار كل املنطقة ... لأن كل ما 

مي�ض هذه املنطقة غالبًا ما مي�صنا اأي�صا. 

لها  من وحدة وا�صتقرار ومنو  اأن يبارك ما حتقق  اأي�صا  العزيزة وقادتها. ولندعو اهلل  حفظ اهلل بالدنا 

وتطور, ويوفقنا جميعا لعمل املزيد.

اأ. د.  �صدقـــه يحيى فا�صـــــل
ع�صو جمل�ض ال�صورى

» اليوم الوطني « لبالدنا ....
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األستاذ/ صالح بن عيد الحصيني
رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة

األعضاء يطالبون

الحكومة بدعم

السياحة بما يتناسب 

وعوائدها االقتصادية 

واالجتماعية 

ناقـــ�ض جملـــ�ض ال�صـــورى خـــالل جل�صـــته العاديـــة الرابعـــة 
واخلم�صني التي عقدها يوم الثالثـــاء 1435/11/14هـ برئا�صـــة 
بن  حممـــد  بن  عبداهلل  الدكـــتور  ال�صيخ  املجـــل�ض  رئي�ض  معايل 
اإبراهيم اآل ال�صيخ تقـــرير جلنـــة ال�صوؤون القت�صادية والطاقة, 
ب�صاأن التقرير ال�صنوي للهيـــئة العامـــة لل�صياحـــة والآثـــار للعام 
املايل 1435/1434هـ الذي تـــاله رئيـــ�ض اللجنـــة الأ�صتاذ �صالح 

احل�صيني.

وبعد عـــر�ض تقـــرير اللجـــنة وتو�صـــياتها ب�صـــاأن املو�صـــوع 
للمناق�صة اقرتح اأحد الأع�صاء ا�صتحداث تخ�ص�صات يف اجلامعات 
ال�صعودية لتاأهيل ال�صباب يف جمال اخلدمات ال�صياحية والثقافة 
والآثار,  لل�صياحة  العامة  الهيئة  بني  بالتعاون  وذلك  التاريخية 
ووزارة التعليم العايل واجلامعات؛ كما اقرتح اإدخال مادة الثقافة 
ليدرك  البتدائية,  املرحلة  يف  وبخا�صة  املناهج,  يف  احل�صارية 
الطفل اأن مرياثه ممتد يف التاريخ وي�صتحق الهتمام واملحافظة 

عليه كجزء من تاريخه وهويته.

واأ�صار ع�صو اآخر اإلى اأن الآثــار من املهام الرئي�صة للهيئة العامة 
لل�صياحة, ويف هذا ال�صـــياق طالب هيـــئة ال�صياحـــة بالهتـــمام 
بالآثار التي تزخر بها اململـــكة, وبخا�صة يف منطقتي مكة املكرمة 
العناية  ت�صتوجب  عظيمة  اآثاًرا  حتويان  فهما  املنورة؛  واملدينة 
بها واحلر�ض عليها, ل فتًا النظر اإلى اأن الزائر لهاتني املنطقتني 
يجد متاحف خا�صة ي�صرف عليها اأهايل املنطقة, وبع�ض املتاحف 
احلكومية لبع�ض اجلهات, بيد اأنه راأى اأن اأهم الآثار يف تاريخنا 
هي اآثار نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�صلم, ونت�صرف بهذا التاريخ, 
والتعرف على مواقع تلك الآثار, واأماكن البيعة, وميادين اجلهاد, 

وتاريخ الهجرة.

معـــربًا عن اأ�صفـــه لعـــدم الهتـــمام بذلك التاريـــخ العظـــيم, 
وتوثيقه, وو�صعه يف متحف واحد يعطي الزائر ملحًة عنه بال�صور 
والآثار  لل�صياحة  العامة  الهيئة  وطالب  واملج�صمات,  واخلرائط 

بجمع املتاحف الفردية يف كال املنطقتني يف متحف واحد.

كما طالب اأحد االأع�شاء الهيئة باأن تعمل على تنمية وبناء قطاع الفنادق 
جلذب ال�شياحة الداخلية, كما ا�شتغرب الع�شو يف جانب اآخر عدم ورود اأي 
معلومة عن م�شروع العقري وما مت فيه, داعيًا الهيئة اإلى اأن ت�شمن تقريرها 

القادم معلومات مف�شلة عن هذا امل�شروع.

وراأى ع�شو اآخر اأن هناك مبالغة من قبل الهيئة يف االعتماد على االأرقام 
االإح�شائية امل�شتقبلية التي قد ال تتحقق، مثل: توقع ما ينتج عن ن�شاط معني 
من اأن�شطة ال�شياحة من وظائف، كما الحظ الع�شو �شعفًا يف ن�شاط االإر�شاد 

ضعف نشاط اإلرشاد السياحي وندرة 
المرشدين السياحيين المؤهلين
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ال�شياحي, وندرة يف املر�شدين ال�شياحيني املوؤهلني علمًيا وعملًيا, وندرة يف 
املتعلقة  املوؤهلة  التدريبية  واملعاهد  الهيئة  تقيمها  التي  التدريبية  الدورات 

بتدريب املر�شدين ال�شياحيني.
وعرب اآخر عن اعتقاده باأن التقرير اأُعد قبل موافقة جمل�س الوزراء على 
نظام االآثار واملتاحف؛ بدليل ورود اإ�شارة اإلى اأن عدم اإقراره �شمن املعوقات 
املن�شو�س عليها يف هذا التقرير, وطالب اللجنة باأن ت�شمن تو�شياتها على 
ُنها من تنفيذ براجمها  التقرير مبزيد من الدعم املادي واملعنوي للهيئة، مُيكِّ

وم�شروعاتها يف خمتلف قطاعاتها.
قطاع  اأن  اإلى  ت�شري  االإح�شاءات  اأن  اإلى  النظر  االأع�شاء  اأحد  ولفت 
ال�شياحة حقق ما عجزت عنه قطاعات اأخرى كالت�شييد والبناء, وال�شناعة, 
ومع  الوظائف؛  وتوطني  االإجمايل،  املحلي  الناجت  على  بتاأثريه  يتعلق  فيما 
ثة يف هذا ال�شاأن, من جهة اأخرى  ذلك مل ترد يف التقرير اأية معلومات حمدَّ
دعا الع�شو اإلى دعم قطاع ال�شياحة من قبل الدولة مبا يتنا�شب مع عوائده 
يكون  لن  الدولة  من  دعم  دون  فالقطاع اخلا�س  واالجتماعية؛  االقت�شادية 

قادًرا على تنمية هذا القطاع.
وت�شاءل اآخر عن ال�شبب وراء عدم اإن�شاء ما ت�شمنته االإ�شرتاتيجية و�شدر 
التنمية  يف  متخ�ش�س  متويل  �شندوق  اإن�شاء  من  ال�شورى  جمل�س  قرار  به 
ب�شاأن م�شروع تطوير )25( وجهة �شياحية منها م�شروع  ال�شياحية؟ وما مت 

العقري ال�شياحي؟.
والحظ اأحد االأع�شاء خلو تقرير اللجنة من موؤ�شرات االأداء لهذا القطاع 
يعك�س جهودها وما  الهيئة ال  تقرير  اأن  االأهمية. والحظ  البالغ  االقت�شادي 
رقمية  مبوؤ�شرات  تقا�س  االإجنازات  تلك  كانت  �شواًء  اإجنازات  من  حققته 

وكمية, اأو موؤ�شرات نوعية.
)خم�س  منذ  قدمية  منو  موؤ�شرات  يحوي  الهيئة  تقرير  اأن  الع�شو  وتابع 
�شنوات( ويجب حتديثها. داعيًا الهيئة اأن ت�شمن تقريرها القادم موؤ�شرات 
اأداء �شمولية وحمدثة ونوعية وكمية, واأال تقت�شر على موؤ�شرات منو حمدودة.
واأ�شار ع�شو اآخر اإلى اأن التقرير ت�شمن عددًا من امل�شروعات والربامج 
التقرير  يحدد  ومل  اكتمالها,  عدم  من  بالرغم  الهيئة  اإجنازات  متثل  التي 
تاريخ البدء يف تلك امل�شروعات, اأو ن�شبة املتحقق منها, اأو التواريخ املتوقعة 

للنتهاء منها؛ ومن اأهم تلك امل�شروعات درا�شة االإ�شرتاتيجية العامة لتنمية 
لتنمية  وطني  اقت�شادي  م�شروع  تطوير  اإلى  يهدف  الذي  الوطنية  ال�شياحة 
الهيئة  من  ونتمنى  القادمة؛  الع�شرين  ال�شنوات  خلل  اململكة  يف  ال�شياحة 
مو�شع  و�شعها  يف  واال�شتعجال  اال�شرتاتيجية,  هذه  تطوير  على  حتر�س  اأن 

التنفيذ.
اأكرث  عمل  اإلى  يتطلع  يزال  ال  املواطن  اإن  االأع�شاء  اأحد  قال  جهته  من 
اأن ت�شمن  منهجية ونتائج وا�شحة وملمو�شة لن�شاط الهيئة، واقرتح الع�شو 

الهيئة يف تقاريرها القادمة م�شتوى االإجناز للواقع الفعلي.
اأن تكرار حديث الهيئة يف معظم تقاريرها عن عدم  اآخر  واعترب ع�شو 
دعم املخ�ش�شات الب�شرية واملالية مل�شروعات وبرامج الهيئة ال ُيعد موؤ�شرًا 
لو�شوح الروؤية، وجدية التناول، وتبني منهجية وا�شحة لتنفيذ امل�شروعات؛ 
قائاًل اإنه يفرت�س اأن يكون مل�شروعات الهيئة بدائل وخيارات متعددة لدعم 
هذا القطاع واال�شتفادة من جتارب العديد من الدول التي �شبقت اململكة يف 

هذا املجال ال�شياحي.
اأحد االأع�شاء غياب املعلومات يف تقارير الهيئة العامة لل�شياحة  وانتقد 
واالآثار عن حجم ما ينفقه ال�شياح ال�شعوديون يف الداخل مقارنًة بحجم ما 

ينفقونه يف اخلارج.

م�شتوى  على  كربى  حتديات  تواجه  الداخلية  ال�شياحة  اإن  اآخر  وقال 
اال�شتثمار، والت�شريعات، وتوفري البنية التحتية؛ وهذا يحتاج اإلى دعم مبا�شر 
من قبل احلكومة يرقى اإلى م�شتوى اأهمية اأهداف هذا القطاع االقت�شادي, 
موؤكدًا اأنه من املنا�شب اأن تكون هناك اآلية وا�شحة وتدخل فاعل من الدولة 
لت�شجيع الوزارات واملوؤ�ش�شات االأخرى لت�شهيل مهمة الهيئة العامة لل�شياحة 
امل�شتثمرين  وت�شجيع  لل�شياحة,  التحتية  البنية  اإجناز  يف  واالإ�شراع  واالآثار 

ومنحهم الت�شهيالت املنا�شبة.

السياحة الداخلية تواجه تحديات كبرى 
على مستوى االستثمار، والتشريعات
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دعا إلى تمويل الخطوط
الحديدية لتنفيذ مشروعاتها 

الحالية والجديدة
الشورى يطالب بإعادة 

هيكلة قطاع النقل 
بالخطوط الحديدية

باخلطوط  النقل  قطاع  هيكلة  باإعادة  ال�شورى  جمل�س  طالب 
احلديدية, مبا يحقق توحيد مرجعيته لوزارة النقل, كما طالب 

املجل�ض املوؤ�ص�صة بربط مدينة ينبع مب�صروع اجل�صر الربي.
للموؤ�ص�صة  الالزم  التمويل  توفري  اإلى  قراره  يف  املجل�ض  ودعا 
الكفاءات  وا�صتقطاب  واجلديدة,  احلالية  م�صروعاتها  لتنفيذ 
الفنية والهند�صية, لتمكينها من تطوير وحت�صني خدماتها, ومبا 

يكفل اأعلى م�صتوى لل�صالمة واجلودة.
خالل  ال�صورى  جمل�ض  اأ�صدره  الذي  القرار  يف  ذلك  جاء 
الثنني  يوم  عقدها  التي  واخلم�صني  الثالثة  العادية  جل�صته 
الدكتور  ال�صيخ  املجل�ض  رئي�ض  معايل  برئا�صة  1435/11/13هـ 
ا�صتمع  اأن  بعد  وذلك  ال�صيخ,  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل 
ب�صاأن  املعلومات,  وتقنية  والت�صالت  النقل  جلنة  نظر  لوجهة 
للموؤ�ص�صة  ال�صنوي  التقرير  جتاه  واآرائهم  الأع�صاء  ملحوظات 
الذي  1435/1434هـ  املايل  للعام  احلديدية  للخطوط  العامة 

تاله رئي�ض اللجنة الدكتور �صعدون ال�صعدون.
وكان الدكتور ال�شعدون قد اأفاد يف بيانه لوجهة نظر اللجنة اأنها اطلعت 
على اخلطة االإ�شرتاتيجية للخطوط احلديدية لربط مناطق اململكة، وهي على 
ثالث مراحل يتم االآن تنفيذ املرحلة االأولى منها والتي ت�شمل قطار احلرمني 
ال�شريع، وقطار ال�شمال اجلنوب، وم�شروع اجل�شر الربي، والقطار اخلليجي.

اإعادة  يتم حاليًا  اأنه  اللجنة  رئي�س  فاأو�شح  امل�شارات  لبقية  بالن�شبة  اأما 
لربط  جديدة  خطوط  واقرتاح  التنفيذ  مدة  لتقليل  االإ�شرتاتيجية  حتديث 
الريا�س مبنطقة ع�شري مرورًا باخلرج، واحلوطة، واالأفلج، ووادي الدوا�شر 
 20/39 الرقم  ذي  ال�شورى  جمل�س  اأ�شدره  الذي  القرار  اأنه  اإلى  م�شريًا 
ن خطتها  مِّ وتاريخ 1434/6/19هـ, ون�س يف )ثالًثا(: »على املوؤ�ش�شة اأن ُت�شَ
االإ�شرتاتيجية ربط مزيد من املدن بو�شط اململكة واأطرافها, وتقلي�س املدة 

الزمنية ملراحل اخلطة، وتوفري الدعم املايل لذلك«.
وتابع الدكتور ال�شعدون اأن املوؤ�ش�شة تعترب حالة قطارات املوؤ�ش�شة احلالية 
م�شاندة  وهي  للخدمة،  و�شاحلة  جيدة  زالت  ال  بالقدمية  و�شفت  التي 
للقطارات اجلديدة اإلى اأن تكتمل منظومة القطارات اجلديدة خلل الربع 
االأول من عام 2015م, مبينًا اأن املوؤ�ش�شة ت�شتعني بالقطارات احلالية لرحلتني 

فقط من اأ�شل )10( رحالت.

واأو�شح ال�شعدون اأن االأمر ال�شامي رقم )322( وتاريخ 1432/11/12هـ 
حدد طريقة التنفيذ واالإ�شراف على م�شروع اجل�شر الربي, بحيث يتم متويل 
امل�شروع من �شندوق اال�شتثمارات العامة ويتولى االإ�شراف عليه فريق عمل 
مكون من وزارة النقل، ووزارة املالية، واملوؤ�ش�شة العامة للخطوط احلديدية، 

و�شندوق اال�شتثمارات العامة. 
مبلغ  وزيادة  االأولى,  قطار احلرمني يف مرحلته  اإن�شاء  التاأخري يف  وعن 
االأعمال االإ�شافية. اأفاد رئي�س اللجنة اأنه وبالتوا�شل مع املوؤ�ش�شة اأفادت باأن 
امل�شروع قد واجه عدة معوقات اأدت اإلى تاأخر التنفيذ والزيادة يف التكاليف, 
من اأهمها تغيري امل�شار يف عدة جهات كامل�شار اخلا�س مبدينة امللك عبداهلل 
االقت�شادية برابغ, واالإ�شافات التي مت اإجراءها والتي �شملت حمطة مدينة 
امللك عبداهلل االقت�شادية، ونزع امللكيات وترحيل اخلدمات التابعة للجهات 

االأخرى كاالأمانات, واملياه, والكهرباء, واالت�شاالت, و�شركة اأرامكو.

باخلطوط  النقل  ن�شاط  مرجعية  تكون  اأن  �شرورة  اللجنة  رئي�س  واأكد 
وزارة  وهي  العامل  دول  جميع  يف  متبع  هو  كما  واحدة,  جلهة  احلديدية 
مظلة  حتت  تعمل  بالعامل  احلديدية  اخلطوط  جميع  اأن  اإلى  م�شريًا  النقل. 
وزارة النقل بحكم التخ�ش�س وخا�شة يف جمال القطارات بني املدن, فهي 
اجلهة امل�شوؤولة عن و�شع اخلطط واال�شرتاتيجيات، و�شمان تكامل م�شاريع 

اخلطوط احلديدية مع بع�شها، وتكاملها مع و�شائل النقل االأخرى.

د.السعدون:المالحظات على
القطارات الجديدة ليس لها عالقة 

بالظروف البيئية أو الجوية
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مع اإطاللة �صم�ض الأول من امليزان, 23 �صبتمرب من كّل عام, ت�صرق علينا منا�صبة غالية على قلوبنا نحن ال�صعوديني. 

اإنه يوم غري عادّي, يوم اأن توّحد هذا الكيان حتت راية التوحيد, بقيادة املوؤ�ص�ض امللك عبدالعزيز -طّيب اهلل ثراه- بعد 

كفاح دام اأكرث من ثالثني عامًا؛ لتن�صاأ يف ذلك اليوم دولة فتّية تزهو بتطبيق �صرع اهلل, و�صّنة نبيه, وت�صدح بتعاليم 

الإ�صالم ال�صمحة, وقيمه الإن�صانية.

واليوم, ونحن نحتفل باليوم الوطني, علينا اأن نتذّكر كفاح اآبائنا واأجدادنا مع موؤ�ّص�ض هذا الكيان امللك عبدالعزيز 

والنفي�ض, وحتّملوا  بالغايل  اآباوؤنا  العربية؛ فقد �صّحى  الأمن وال�صتقرار لأبناء اجلزيرة  -طيب اهلل ثراه- لتحقيق 

كثريًا من التحديات وال�صعاب حتى و�صلنا اإلى ما و�صلنا اإليه من كرامة وحرية وتقّدم واأمن وا�صتقرار وهلل احلمد واملّنة.

يف اإطار هذه الذكرى ل بد من الوقوف بكّل �صفافية و�صدق على الروؤية الهادفة التي ت�صري عليها قيادتنا الر�صيدة نحو 

الإ�صالح القت�صادي والجتماعي والإداري, التي توالى عليها اأبناء امللك املوؤ�ص�ض عبدالعزيز اإلى هذا الع�صر امليمون, يوم 

اأن توّلى خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز -حفظه اهلل- مقاليد احلكم يف البالد؛ اإذ متّثل مرحلة 

توّليه احلكم �صنوات خالدة حافلة بالعمل الدوؤوب والإجنازات الكبرية, ن�صاأل اهلل اأن يحفظه لنا, واأن ميّد يف عمره.

الإن�صان,  باأخيه  الإن�صان  ح�ّض  ميتلك  ملك  والنقاء,  والنخوة  لل�صفاء  مثال  واأمته,  و�صعبه  وطنه  به  اهلل  اأعّز  ملك 

يتلّم�ض حاجات �صعبه الويّف يف كّل زاوية على اأر�ض هذا احلمى العزيز, ل يدع منا�صبًة اإل ولديه مكرمة وغوث, يجلب 

وحتقيق  لهم,  اخلري  حتقيق  يف  جهده  ق�صارى  ويبذل  النا�ض,  هموم  ويعي�ض  عنهم,  الأذى  ويدفع  الويف,  ل�صعبه  اخلري 

البالد  خري  فيه  ملا  امل�صالح  حتقيق  على  والعمل  بينهم,  العدل  اإقامة  اإلى  وي�صعى  وجوههم,  عن  التعب  ومي�صح  اأمانيهم, 

والعباد. و�صمل اهتمامه -اأّيده اهلل- بحقوق املواطن مناحي احلياة كافًة, وبرز ذلك جليًا من خالل التوجيهات ال�صامية 

رعاية  على  بالعمل  والأمراء  الوزراء  وتوجيهه  كلماته,  خالل  ومن  واملواطن,  بالوطن  الهتمام  ب�صرورة  الوا�صحة 

م�صالح املواطنني, وجعل ذلك من اأولويات اأعمالهم؛ فقد ا�صتطاع -اأيده اهلل- اأن يبني م�صروعًا وطنيًا حتميه وتوؤّطره 

الت�صريعات والقوانني يف بيئة اإيجابية ممّيزة, وجتّلى ذلك يف تكاتف الراعي والرعية, الذي يرتجم قربه من �صعبه 

بعاطفة وطنية اإن�صانية ا�صتثنائية.

اإن مكا�شب التنمية التي حتّققت - وال تزال تتحّقق - يف خمتلف جماالت الن�شاط االقت�شادي واالجتماعي وال�شكاين، 

وما يتمتع به جمتمعنا من اأمن وا�صتقرار, لهو اأكرب دليل على التعاون املثمر والثقة املتبادلة بني املجتمع والدولة.

وهنا ل بد لنا من وقفات لكي نرّتب اأمورنا واأولوياتنا؛ فاأوًل وقبل كّل �صيء يجب علينا اأن نحّب هذا الوطن الذي ننتمي 

اإليه, ونفديه بكّل ما لدينا؛ فوطننا يحتاج اإلى �صلوك عملي من اجلميع يربهن له عن حّبهم له, وت�صّبثهم به, وذلك بالإ�صهام 

يف بناء هذا البلد الغايل على قلوبنا واإعماره, واأن نت�صّلح بالعلم واملعرفة؛ لأنهما اأ�صا�ض التقدم والنجاح لالأمم كافًة.

اإننا يف هذا اليوم نعاهد اهلل, ثم املليك والوطن, اأن نكون جنودًا اأوفياء لهذا الكيان, واأن نقّدم الغايل والنفي�ض لرفعته 

وتقّدمه.

اأ.د جربيل بن ح�صن العري�صي
ع�صو جمل�ض ال�صورى

شموخ وطن
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تغطية

 اختتمت يف العا�صمة البحرينية املنامة اأعمال املوؤمتر الثالث 
جلمعية الأمناء العامني للربملانات العربية الذي عقد يومي 22 و 
23 ذو القعدة 1435هـ املوافق 17 و 18 �صبتمرب 2014م برعاية 
معايل رئي�ض جمل�ض النواب مبملكة البحرين الأ�صتاذ خليفة بن 
مبملكة  ال�صورى  جمل�ض  رئي�ض  معايل  وح�صور  الظهراين  اأحمد 

البحرين الأ�صتاذ علي بن �صالح ال�صالح.
املوؤمتر برئا�صة معايل  اأعمال  ال�صورى يف  و�صارك وفد جمل�ض 
عمرو,  اآل  عبداهلل  بن  حممد  الدكتور  للمجل�ض  العام  الأمني 
و�صم الوفد م�صاعد مدير عام اإدارة الإعالم والتوا�صل املجتمعي 
الربملانية  الحتادات  ومدير  اخل�صري  عبداهلل  بن  علي  الأ�صتاذ 
باملجل�ض الدكتور �صعد بن نا�صر العنقري, وم�صوؤول املرا�صم ماجد 
ال�صهلي, و�صكرتري الأمني العام خالد املبارك, والباحث يف ال�صعبة 

الربملانية عبداهلل العباد.
بالإجماع  للموؤمتر  اخلتامية  اجلل�صة  خالل  اجلمعية  وقررت 
اإعادة انتخاب معايل الأمني العام ملجل�ض الأمة الكويتي الأ�صتاذ 

عالم الكندري رئي�صًا للجمعية, كما مت انتخاب الأمني العام ملجل�ض 
النواب املغربي الأ�صتاذ جنيب اخلدي نائبًا للرئي�ض.

  ووافق املجتمعون على تر�صيح ثالثة اأع�صاء للجنة التنفيذية 
للجمعية هم الأمني العام ملجل�ض الأعيان الأردين الأ�صتاذ خالد 
عدنان  الأ�صتاذ  اللبناين  النواب  ملجل�ض  العام  والأمني  اللوزي 

ظاهر, والأمني العام ملجل�ض النواب اليمني عبداهلل ال�صوفان.
2013م,  املايل  للعام  للجمعية  اخلتامي  احل�صاب  اأقروا  كما 

والتقرير ال�صنوي لأعمال اجلمعية 2013 / 2014م.
 وقرر االأمناء العامون تاأجيل النظر يف تقرير االأمني العام للجمعية ب�شاأن 
تاأجيل  قرروا  كما  القادم،  االجتماع  اإلى  للجمعية  االأ�شا�شي  النظام  تطوير 
اجلمعية  تعتزم  الذي  الربملاين  التدريب  مبركز  اخلا�شة  الدرا�شة  اإقرار 
اإن�شاءه، وكلفوا اللجنة التنفيذية بالنظر يف تلك الدرا�شة وعر�س تقريرها 

ب�شاأن املركز يف االجتماع القادم للجمعية. 
الظهراين: املوؤمتر ترجمة �شادقة للتعاون بني املجال�س الت�شريعية العربية 
وكان معايل رئي�س جمل�س النواب البحريني قد اأكد اأن املوؤمتر ترجمة �شادقة 

بمشاركة األمين العام لمجلس الشورى

جمعية األمناء العامين للبرلمانات العربية تختتم 
مؤتمرها الثالث وتعيد انتخاب عالم الكندري رئيسًا لها
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للتعاون بني املجال�س الت�شريعية يف الدول العربية على م�شتوى اأماناتها العامة 
واملعارف  اخلربات  وتبادل  بينها،  فيما  والتعاون  التن�شيق  تطوير  اأجل  من 

لالرتقاء بالعمل الربملاين العربي.
ال�شوء  ي�شلط  اإن هذا االجتماع  املوؤمتر:  اأعمال  بها  افتتح  وقال يف كلمة 
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل   « هو  االأهمية  من  كبري  قدر  على  مو�شوع  على 
انت�شار  من  الو�شائل  لتلك  ملا   « باملجتمع  الربملان  عالقة  على  وانعكا�شها 
اأ�شا�شي  اأو�شاط املجتمع،  واإميانًا بدور االإعلم الربملاين ك�شريك  وا�شع يف 
واملواطن  جهة  من  الت�شريعي  املجل�س  بني  ال�شراكة  تعزيز  يف  وا�شرتاتيجي 

واملجتمع املدين من جهة اأخرى.
ودعا املجال�س الت�شريعية والربملانيني اإلى �شرورة بناء عالقات قوية مع 
تلك  تعزيز  ي�شمن  واملبادرات مبا  االإعلم من خلل و�شع اخلطط  و�شائل 
الت�شريعية  املوؤ�ش�شات  بني  الفاعل  التوا�شل  نحو  التطلعات  ويحقق  ال�شراكة 

وو�شائل االإعالم.
الربملانات  ال�شراكة بني  لتعزيز  باتت �شرورة  التوا�شل  و�شائل  بو�شكوج: 

واملجتمع
بو�شكوج  نورالدين  العربي  الربملان  الحتاد  العام  االأمني  اأكد  جهته  من 
اأهمية املو�شوع الرئي�س لهذا املوؤمتر, وعده اختيار منطقي مل�شايرة املجال�س 
الت�شريعية العربية للتطورات املت�شارعة يف و�شائل االإعالم, وو�شائل التوا�شل 
االجتماعي، وت�شخريها خلدمة العمل الربملاين وتعزيز ال�شراكة بني املجل�س 

الت�شريعي واأفراد املجتمع.
بني  للتوا�شل  و�شيلة  اأف�شل  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  الكندري: 

املوؤ�ش�شات الت�شريعية واملجتمع
العامني  االأمناء  رئي�س جمعية  الكويتي  االأمة  ملجل�س  العام  االأمني  واألقى 
للربملانات العربية االأ�شتاذ عالم الكندري كلمة اأو�شح فيها اأن اختيار مو�شوع 
و�شائل التوا�شل االجتماعي لهذا املوؤمتر جاء نتيجة للدور الذي توؤديه تلك 

الو�شائل يف اأو�شاط املجتمعات، فهي باتت اأف�شل و�شيلة للتوا�شل بني االأفراد، 
لالأفكار  و�شكلت عامل �شغط لال�شتجابة  املعلومات,  احتكار  وك�شرت عامل 

والروؤى التي تف�شح عنها �شبكات التوا�شل االجتماعي.
وا�شتعر�س جهود اللجنة التنفيذية للجمعية يف جمال التدريب الربملاين 

لتنمية مهارات العاملني يف االأمانات العامة للمجال�س الت�شريعية العربية.
من جهته اأكد االأمني العام املكلف مبجل�س النواب البحريني جمال زويد 
يف كلمة مماثلة اأن تعزيز العالقة بني الربملان واملواطن عرب و�شائل التوا�شل 
وتفعيل  والرقابي,  الت�شريعي  املجل�س  اأعمال  لدعم  بات �شرورة  االجتماعي 

م�شاركة املواطن يف  �شنع القرارات ور�شم ال�شيا�شات العامة.
ور�شة عمل على جل�شتني  املوؤمتر  امل�شاركون يف  االفتتاح عقد  وبعد حفل 
التوا�شل  و�شائل   « للموؤمتر:  الرئي�س  املو�شوع  ملناق�شة  وم�شائية  �شباحية 
االجتماعي وانعكا�شها على عالقة الربملان باملجتمع«, وكان املحا�شر الرئي�س 
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  اأهمية  �شرح  الذي  حجاج  حممد  الدكتور  فيها 
ا�شتثمار  اهمية  موؤكدًا  املجتمع.  اأفراد  من  املاليني  اإلى  الو�شول  ودورها يف 
املجال�س الت�شريعية العربية لتلك الو�شائل لتح�شني ال�شورة الذهنية لها لدى 
املواطنني, والتعريف مبخرجاتها,  وجهودها يف املجالني الت�شريعي والرقابي 

مبا يخدم التنمية ال�شاملة.
   

عام  يف  تاأ�ش�شت  العربية  للربملانات  العامني  االأمناء  جمعية  اأن  يذكر 
1994 بعد اأول لقاء ملجموعة من االأمناء العامني العرب على هام�س اأعمال 
الدمناركية   العا�شمة  يف  والت�شعني  الثاين  الدويل  الربملاين  االحتاد  موؤمتر 
املوؤ�ش�شات  بني  التعاون  الرائدة يف طريق  كوبنهاجن، وجاءت هذه اخلطوة 
الربملانية العربية واإدراكًا من االأمناء العامني للمجال�س الت�شريعية العربية 
امل�شرتك  والتن�شيق  وتبادل اخلربات  املوؤ�ش�شات  تلك  وتطوير  دعم  ب�شرورة 

�شعيًا اإلى تقدمي اأف�شل خدمات الدعم وامل�شاندة الأعمال الربملانات. 
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غذائيـــة للطـــالب والطالبــات, لأنـــها بو�صعـــها احلايل ت�صــهم يف 
�صعف جهازهم املناعي لعدم توافر اأهم الفيتامينات واملعادن التي 
يحتاجها اجل�صم, ف�صاًل عن اأنها تت�صبب يف ال�صمنة املفرطـــة التي 

باتت ظاهرة يف اأو�شاط االأطفال وال�شباب والفتيات. 
فامل�صروبات والع�صائر التي تقل ن�صبـــة الع�صري فيها عن %30, 
بالإ�صافة اإلى احللويات وال�صوكولته ورقائــق البطاط�ض املقلية 
» ال�صيب�ض « وال�صندوت�صات املحفوظة التي ل حتتـــوي على اأيــة 
قيمة غذائية ومليئـة بالدهـــون, لتـــزال هي اأ�صـــا�ض الوجـــبات 
يف اأغلب املقا�صف املدر�صيـــة, يف حني اأنـــه من املفـــرت�ض اأن توفر 

مع اإطاللـــة كل عـــام درا�صي تعـــود م�صكلـــة املقا�صف املدر�صية 
اإلى ال�صطح ليتداولها اأولياء اأمـــور الطـــالب والطالبـــات واملهتمني 
بال�صحة الغذائية. ففي الوقـــت الذي يطالب فيـــه اأولياء الأمور 
وزارة الرتبية والتعلـيم اإلزام املـــدار�ض بتوفيـــر الغـــذاء ال�صحي 
ومنع كل ما ي�صـــر ب�صحـــة الطـــالب والطـــالبات, ل تزال عمليات 
بيع املنتجات الفقرية غذائيًا تتوا�صل يف الكثري من املـــدار�ض دون 
توقف, مع ا�صتمرار روتني الوجبات املتكررة الـــذي مل يطراأ عليه 
اأي تغيري مـــنذ �صنـــوات طـــوال برغم مطالبات خمت�صي التغذية 
باإعادة النظر يف و�صع املقا�صف املدر�صيـــة وما تقدمــه من وجبات 

المقاصف المدرسية بين الواقع والمأمول

ما يقدم في المقاصف ال يواكب حاجة 
الطالب إلفطار صحي ومتكامل

اأجرى احلوار: من�صور الع�صاف
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املقا�صف النموذجية 
الن�شيم  مبتو�شطــــة  معلم   - الفــــواز  �شعد  بن  م�شهــــور  علق  جهــته  من 
االإ�شرافية على املق�شف املدر�شي يف متابعــــة  اللجنة  بالريا�س - على دور 
على  والتعليم  الرتبيــــة  وزارة  و�شعتها  التي  ال�شحية  اال�شرتاطات  وتطبيق 
موؤهل  غيــــرهم  اأو  املعلمني  من  �شخ�س  اأي  اأن  اأعتقد   « وقال:  املق�شف 
للمقا�شــــف  املنظمــــة  واملوا�شفات  اال�شرتاطــــات  واأن  ال�شــــيما  للمتابعــــة، 
املدر�شــــية وا�شحــــة جدًا ي�شتطــــيع اأي �شخــــ�س متابعتــــها وتطبيق ما ورد 
فيــــها, موؤكــــدًا اأن النماذج ال�شحية للمقــــا�شف املدر�شيــــة موجودة لكنها 
نادرة جدًا، م�شريًا اإلى اأن بعــــ�س مديــــري املدار�س تخلوا عن النظرة املادية 
للمق�شف وتفرغوا لتوفري وجبة �شحية للطــــلب بغ�س النــــظر عن حتقيق 

االأرباح اأو عدم حتقيقها.

ت�صغيل املقا�صف من قبل �صركات متخ�ص�صة
لت�شغيل  املناف�شة  طرح  االأو�شاع  لت�شحيح  احللول  من  اأن  الفواز  ويرى 
املقا�شف املدر�شية بجميع مناطق اململكة على ال�شركات الكربى؛ حتى واإن 
حتى  اأو  للوزارة  املادي  املردود  تدين  اأو  املقدمة  العرو�س  لقلة  ذلك  اأدى 
اإلى  ينظر  ال�شركة  ف�شاحب  مميزة،  �شحية  وجبة  تقدمي  مقابل  انعدامه 
دخله من واقع القوة ال�شرائية وهذا ما يجعل بع�س ال�شركات ترغب تقدمي 
القوة  ذات  املناطق  عن  وحتجم  ال�شرائية,  القوة  ذات  باملناطق  خدماتها 
اأن  يفرت�س  التي  والتعليم  الرتبية  وزارة  دور  ياأتي  وهنا  االأقل,  ال�شرائية 
تقدم الدعم لل�شركات التي ترغب يف ت�شغيل املقا�شف املدر�شية يف املناطق 
التعليمية التي ال تتمتع بقوة �شرائية كبرية لت�شجيعها على الدخول يف �شوق 
تاأمني الوجبة ال�شحية لكل طالب  املقا�شف املدر�شية يف تلك املناطق بغية 

وطالبة وب�شعر رمزي.

املقا�صـــف للطـــالب والطالبـــات الأطعمـــة الغنيـــة بالفيتامينات 
واملعادن مثل احلليب باأنواعه ونكهاته والفطائــر املغلفة, و�صطائر 
اجلـــنب والبي�ض واملربى والع�صـــل واللبنـــة والفواكـــه الطازجـــة 

واخل�صار واحلم�ض والفول.

اأمر اآخر يف غاية الأهميـــة يتمثل يف عـــدم وجود قاعات يف 
املدار�ض خم�ص�صة لتناول الوجبات املدر�صـــة, فالطالب يتناولون 
املعنيني يف  اأمر يجـب على  املدر�صية, وهو  ال�صاحات  وجباتهم يف 
اإدارات الرتبية والتعليـــم ومديـــري املدار�ض العـــمل على تهـــيئة 
قاعات منا�صبة يف كل مدر�صــة �صواء حكومية اأو خا�صة وجتهيزها 

بالطاولت والكرا�صي وتخ�صي�صها  لتناول الوجبات املدر�صية. 

املدر�شية  املقا�شف  الطالب مع  ال�شوء على معاناة  �شلطت  “ال�شورى” 
ما  �شحة  مدى  على  ووقفت  كبري,  حد  اإلى  االأمور  اأولياء  توؤرق  باتت  التي 
املاأكوالت  من  فيها  يقدم  وما  املقا�شف  تلك  عن  االإعالم  و�شائل  يف  يطرح 
وم�شتوى نظافة العمال الذين يعملون فيها. من خلل هذا اال�شتطلع لراأي 

املتخ�ش�شني يف التغذية, واملعلمني والطالب. 

رقابة و تفتي�ض 
التغذية  اأخ�شائي   » العتيبي  نايف  بن  عبدالرزاق   « حتدث  البداية  يف 
واأهمية  والطالبات  للطالب  وال�شليم  ال�شحي  النمو  يف  املقا�شف  دور  عن 
متابعة مقا�شف املدار�س وقال » اإن الغذاء ال�شحي ي�شاعد على اإمتام عملية 
تلعب دورًا مهمًا  الن�سء، واملقا�شف يف املدار�س  الن�شاط لدى  النمو وزيادة 
وتقّدم  توفر  التي  الغذائية  املن�شاأة  هي  املقا�شف  الأن  الطالب,  تغذية  يف 
الطعام وفقًا  اإعداد  اأن  املدر�شة, ف�شاًل عن  الطعام للطالب والطالبات يف 
لال�شرتاطات ال�شحية ي�شاعد على حماية االأغذية التي ي�شتهلكها الطالب 

من التلوث بامليكروبات «. 

و�شدد على �شرورة مراقبة املق�شف من قبل اجلهات املخت�شة, والتاأكد 
على  التفتي�س  بعمليات  والقيام  فيها  العاملني  لدى  ال�شحية  ال�شهادات  من 
املقا�شف يف املدار�س يف فرتات متقاربة من قبل امل�شرفني عليها, واال�شتعانة 
بوزارة ال�شحة لالإ�شراف عليها ل�شالمة اأبنائنا. موؤكدًا اأن الطالب والطالبات 
يف هذه املرحلة بحاجة اإلى اإر�شاد ومتابعة من قبل املنزل واملدر�شة معًا فيما 
بالن�شبة  ال�شحي, حيث تعد هذه املرحلة مرحلة منو �شريعة  بالغذاء  يتعلق 

لهم. 

العتيبي: ضرورة تشديد الرقابة
على المأكوالت والعمال

الفواز: إسناد تشغيل المقاصف
إلى شركات متخصصة
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املقا�شف  تاأجري  يكون  باأن  قرارها  عن  الوزارة  تتخلى  اأن  اقرتح  كما 
وطالبها  احتياجاتها,  على  منه  لل�شرف  للمدار�س  دخل  م�شدر  املدر�شية 

بتخ�شي�س ميزانيات للمدار�س من امليزانية اخلا�شة بالوزارة.

 املكائن الذاتية
 ويتفق �شعود خلف املر�شدي - م�شرف تغذية - مع ما ذهب اإليه الفواز من 
عدم اعتماد الدخل املادي لتاأجري املقا�شف املدر�شية كدخل مايل للمدر�شة, 
اإلى التغا�شي عن الكثري من املخالفات  اأن ذلك دفع ببع�س املدار�س  ويرى 
التي يرتكبها م�شغل املق�شف وعدم التزامه بالئحة ت�شغيل املقا�شف, وطالب 
الوزارة باإعادة النظر يف �شيا�شتها املالية جتاه املدار�س بتقدمي الدعم املايل 
لها بداًل من اعتمادها على الدخل املايل العائد من تاأجري املق�شف املدر�شي,  
ولعل هذا قد يعالج من خالل امليزانية الت�شغيلية املعتمدة للمدار�س حديثًا, 

ويف هذه احلالة �شتكون املتابعة اأكرث واملحا�شبة اأدق.

املقا�شف  لتطوير  االأفكار  من  العديد  هناك  اأن  اإلى  املر�شدي  واأ�شار 
املدر�شية, مو�شحا اأن من بني االأفكار املطروحة توفري اآالت ذاتية البيع على 
غرار ما هو موجود يف بع�س امل�شت�شفيات واجلامعات, فقد �شبق طرح الفكرة 
على �شركة لتاأمني هذه االآالت ومتت درا�شة الو�شع وحتديد بع�س املدار�س 
لتكون حمل التجربة, وهذه االآالت �شتكون على نوعني اإحداهما لبيع الفطائر 
املغلفة التي ال تتجاوز مدة �شالحيتها يومًا واحدًا, واالأخرى لبيع امل�شروبات 
ال�شاخنة والباردة, كما متت درا�شة الزمن الذي ي�شتغرقه الطالب للح�شول 
على وجبته, وات�شح اأن املنا�شب مكينة واحدة لكل )50( طالبًا ومت التعاقد 
مع �شركة لهذا الغر�س, اإال اأن ال�شركة واجهت بع�س العقبات التي حالت دون 

تنفيذ امل�شروع.

جتربة ناجحة لوزارة املعارف
اإلى  اأب لثالثة طالب - االأذهان  اأعاد عمر �شعيد مدخلي  -  من جهته 
الوجبات الغذائية التي كانت وزارة الرتبية والتعليم » وزارة املعارف �شابقًا« 
�شابق  وقت  يف  ال�شعودية  املدار�س  يف  والطالبات  الطالب  جلميع  تقدمها 
اأف�شل  من  وعدها  �شوداين«,  وفول  وع�شري  وحليب  »لبنة  تتكون من  وكانت 

الوجبات النظيفة التي كانت تقّدم للطالب والطالبة جمانًا.

م�شريًا اإلى اأن الوجبات ال�شحية مبقابل يدفعه الطالب اأف�شل من الواقع 
�شحية,  غري  ماأكوالت  يف  اليومي  م�شروفه  الطالب  يدفع  حيث  احلايل 
ورمبا �شارة ب�شحته فحاالت الت�شمم التي يتعر�س لها الطالب والطالبات 
ونطالعها يف بع�س و�شائل االإعالم بني الفينة واالأخرى ما هي اإال نتيجة ل�شوء 
الو�شع يف املقا�شف املدر�شية. وقال: يف هذه احلالة واأمام هذا الو�شع لي�س 

اأمام اأبنائنا �شوى البقاء بدون اأكل حلني العودة للمنزل. 

ومتنى مدخلي تفعيل االإ�شراف ال�شحي من قبل اإدارات الرتبية والتعليم 
واأن يتم ت�شليم املقا�شف اإلى �شركات غذائية تراعي النواحي ال�شحية ب�شكل 

كامل وجيد ويف جميع مناطق اململكة. 

ويتفق معه يف هذا ال�شياق االأ�شتاذ �شليمان بن حممد العلي الذي اقرتح 
باأن تعيد وزارة الرتبية والتعليم درا�شة جدوى توزيع وجبات التغذية املدر�شية 
التي كان لوزارة “ املعارف �شابقًا” ال�شبق يف تقدميها للطلب يف ال�شبعينات 
والثمانينات امليالدية من القرن املا�شي والتي مت تطويرها حيث مت االكتفاء 
ن�شب  حتوي  التي  املهلبية  و  والبا�شكويت  كاالأجبان  املطهية  غري  باالأطعمة 
غذائية عالية, وا�شتمرت هذه الوجبة اإلى نهاية العام ) 1400هـ(, وراأى اأنه 
باإمكان وزارة معاجلة االأخطاء ال�شابقة واال�شتفادة من تلك التجربة الرثية 

التي مازالت الوزارة تفخر بها كمنجز من منجزاتها املعتربة.

الأطعمة وامل�صروبات املمنوعة 
يف �شياق اآخر ا�شتنكر  الطالب »حممد البدراين« دور املق�شف املدر�شي 
اإفطار  يف  طموحنا  مع  يتواكب  ال  املدر�شي  املق�شف  يقدمه  ما  اإن   « وقال 
�شحي متكامل, اإ�شافة اإلى تنوعه واأهمية اأن يكون طازجًا كي يجعل الطالب 
باأنه �شيئ جدًا وتفتقر  يقبل على االإفطار. وو�شف واقع املقا�شف املدر�شية 
اإلى مقومات ال�شحة االأ�شا�شية لنا والتي تهتم بنمونا منوًا �شحيًا منا�شبًا, 
ومما يوؤكد ذلك عدم النظافة من العمالة االآ�شيوية والتي تقوم بطبخ الكبدة 
واللحم املفروم املجّمد ورمبا املنتهية �شالحيته الأنه -  ب�شراحة - ال يوجد 

رقيب مبا�شر, اإذ اأن الرقابة اإن وجدت فهي �شكلية فقط من اإدارة املدر�شة.

وزارة  و�شعتها  التي  املدر�شية  املقا�شف  الئحة  اأن   « »البدراين  واأكد 
الرتبية والتعليم متنع بيع الع�شائر التي تقل ن�شبة الع�شري فيها عن 30% اأو 
باأنواعها  ال�شكوالته  و  اأ�شباغ �شناعية, واحللوى  التي حتتوي على  الع�شائر 

مدخلي: حاالت التسمم للطالب
والطالبات نتيجة لسوء األغذية

في المقاصف

العلي: االستفادة من تجربة وزارة
المعارف في تأمين الوجبات الغذائية
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ذات  وامل�شليات  وامل�شربات  والكبدة  واللحم  املقلية«  البطاط�س  �شرائح  و« 
القيمة الغذائية املنخف�شة واالأغذية قريبة االنتهاء من ال�شالحية, اإال اأنها 
قبل  من  �شريحة  خمالفة  يف  املدار�س  يف  تباع  التي  الوجبات  هي  ولالأ�شف 
ال  الذي  االآ�شيوية  العمالة  من  الغالب  يف  وهم  للتعليمات  املقا�شف  م�شغلي 
اإلى �شعف الرقابة عليهم من قبل  يهمهم �شوى حتقيق االأرباح, وهذا يعود 

االإدارات املدر�شية. 

الطالبات و الفطور اجلماعي
وتقول منرية �شلوي البقمي – معلمة – ال يوجد انتقاء �شحيح للوجبات 
املقدمة للطالبات, فاملاأكوالت املباعة طويلة االأجل وحتتوي ن�شبًا عالية جدًا 
عن  ف�شل  الطالبات،  �شلمة  وتهدد  بال�شحة  امل�شرة  احلافظة  املواد  من 
اأن املقا�شف تبيع �شرائح البطاط�س املقلية املغلفة التي حتتوي مواد حافظة  

والع�شريات ذات االأ�شباغ وامل�شروبات الغازية. 
ال  بنت  بها  تعمل  التي  املدر�شة  الطالبات يف  من  الكثري  اأن  اإلى  واأ�شارت 
يعتمدن على ما يباع يف املق�شف املدر�شي, بل يح�شرن وجبة االإطار معهن 

من املنزل بالتناوب وفق جدول معد بينهن.

وجبات ت�صبب اخلمول للطالب
وحذر - اأخ�شائي التغذية -  خالد خ�شران الغامدي من تناول الوجبات 
وجبات  فمعظمها  اإنها غري �شحية  وقال«   املدر�شية  املقا�شف  تباع يف  التي 
عدمية القيمة الغذائية وحتتوي على �شعرات حرارية عالية رغم خفة وزنها 
بـ » ال�شب�س » هي عبارة عن  اأو ما تعرف  اأن �شراح البطاط�س املقلية  مبينًا 
الغنية  وال�شوكوالتة  احللويات  ف�شالً عن  االأمالح,   من  عالية  ون�شبة  دهون 

بالدهون. 
واأ�شار اإلى اأن املقا�شف كانت تبيع امل�شروبات الغازية وبعد عدة �شكاوى مت 
ا�شتبدالها بع�شريات حتتوي على ماء و�شكر طويلة االأجل, وقال اإن الطالب 
بالن�شبة  تعترب  الوجبة  هذه  فاإن  املنزل  يف  االإفطار  وجبة  يتناول  ال  الذي 
يومه  ال�شتكمال  الالزمة  بالطاقة  مده  ت�شتطيع  ال  لكنها  اأ�شا�شية  وجبة  له 
الدرا�شي بل تك�شبه اخلمول وقد يتعر�س بع�س الطلب الإغماءات خا�شة يف 
مدار�س البنني الذين يتعر�شون حل�ش�س اأن�شطة ريا�شية قد ال ي�شتطيعون 
اإدارات الرتبية والتعليم على توفري وجبات �شحية  اأداءها. وحث الغامدي  
الطازجة طوال  والفواكه  االأجل  الع�شريات ق�شرية  و  كاالألبان  املدار�س  يف 

اليوم الدرا�شي.

واقع املقا�صف
خدمات  اإدارة  مدير   « العي�شى  ح�شة  االأ�شتاذة  اأ�شارت  جانبها  من 
التعليم كانت  اأن املقا�شف املدر�شية منذ بدايات  اإلى   » الطالبات بالريا�س 
تدار من قبل مديري ومديرات املدار�س حتى العام 1422هـ حيث كانت على 
عليهم  توزع  العام  وبنهاية  والطالبات  الطالب  فيها  ي�شاهم  جمعية  �شكل 
عبارة عن  فهي  كانت غري �شحية  فيها  تقدم  التي  االأكالت  اأن  اإال  االأرباح, 
حلويات ملونة وماأكوالت وم�شروبات غري مفيدة!! حيث كان االهتمام ينح�شر 

يف الربحية فقط,

املقا�شف  ت�شغيل  اإ�شناد  مت  1433هـ  العام  وحتى  1422هـ  العام  ومنذ 
احلال  وكان  �شنوات  ع�شر  مدته  بعقد  م�شنعة  �شعودية  ل�شركة  املدر�شية 
ل�شركة  املدر�شية  املقا�شف  اأ�شندت  1433هـ  العام  ويف  ال�شابق,  من  اأف�شل 
تطوير التعليم القاب�شة بناًء على موافقة املقام ال�شامي رقم 15508 وتاريخ 
التعليم  تطوير  �شركة  تعاقدت  1434هـ.  العام  مطلع  ومع  1433/3/9هـ, 
عامني  ملدة  وذلك  املدر�شية  املقا�شف  تدير  كانت  التي   ذاتها  ال�شركة  مع 

درا�شيني.

التحديات 
يواجها  التي  التحديات  على  ال�شوء  العي�شى  ح�شة  االأ�شتاذة  و�شلطت 
املق�شف املدر�شي ومنها عدم التنويع يف االأغذية املقدمة من املتعهد مبا يلبي 
احتياجات ورغبات الطالب والطالبات, وعدم توفر اال�شرتاطات ال�شحية 
يف مقرات املقا�شف املدر�شية �شواًء يف القدمي منها اأو احلديث من املباين 
احلكومية وذلك لعدم اإقرارها �شمن خطط املباين املدر�شية عند االإن�شاء, 
وكذلك الو�شع يف املدار�س االأهلية, اإلى جانب عدم توفر مكان منا�شب لتناول 
الوجبة,  وتخ�شي�س فقط 30 دقيقة من الوقت ل�شراء الوجبة وتناولها, هذا 
الوجبة,  لبيع  الوحيد  امل�شدر  كونه  املق�شف  على  التزاحم  اإغفال  عدم  مع 
املدار�س  عن  واملعلومات  البيانات  على  احل�شول  �شعوبة  اإلى  باالإ�شافة 
والطالب واملوردين, وعدم تاأمني طاقـــم العــمل املدّرب ليقوم بت�شغيل هذه 
املقا�شف، ناهيك عن �شعوبة متويل املواد الغذائيـــة ملقا�شــــف املحافظــــات، 
موّحد  برنامج  وجود  وعدم  االأهليــــــة,  للمدار�س  موّحد  عقد  وجود  وعدم 

لتنظيم اأعمال ال�شناديق املدر�شية  يف نظام نور.

البقمي: المأكوالت تحتوي على مواد 
حافظة مضرة بالصحة
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معاجلة الأو�صاع احلالية للمقا�صف
من  عددًا  للمقا�شف  احلالية  االأو�شاع  ملعاجلة  العي�شى  ح�شة  وتقرتح 
احللول منها التعاقد مع  عدد من ال�شركات ال�شعودية امل�شنعة للتغذية, وفتح 
املجال املناف�شة بينها لتوفري الوجبة املتكاملة للطالب والطالبة مبوا�شفات 
اإقرار  �شرورة  مع  االأداء  لالرتقاء مب�شتوى  واأدوات جاذبة  وباأ�شاليب  عالية 
ت�شاميم جيدة للمقا�شــــف املدر�شــــية عند اإن�شـــاء املدار�س, واإعادة �شياغة 
العقد املوحد من خلل روؤية �شاملة من جتــــارب جمـــيع املناطق باال�شتعانة 
بتجارب الدول املتقدمة يف هذا املجال, واقت�شار مـدة العقد على �شنة واحدة 
يتم جتديدها ح�شب جودة االأداء مع املتابعة واملحا�شبـــــة، واإقــرار عقد موّحد 
للمدار�س االأهلية, و�شرورة تهيئة اأماكن منا�شبة يتناول فيــــها الطالب وجبة 
االإفطار عن طريق عمل مظلت وتوفري مقاعد للطــــلب من لــــدن �شركــــة 

تطوير التعليم بالتعاون مع االإدارات التعليمية.
كما يجب رفع الن�شبة املخ�ش�شة للمــــدار�س يف العقــود اجلديـدة, واإعداد 
وت�شميم برنامج ملتابعة املقا�شف املدر�شــية �شمن نظــــام نــــور للإ�شــــــهام 
واإ�شراك الطالب يف تقييم  املالية و�شالمتــــها,  املتابعة ودقة احل�شابات  يف 
اخلدمات التي تقدمها ال�شركات املتعهدة، والرفــــع من م�شتــــواها عن طريق 

ت�شكيل املجال�س الطالبية داخل املدر�شة.
وت�شاءل بع�س امل�شاركني يف التحقيق عن عــــدم االهتمام باأماكن املقا�شف 
املدر�شية حيث يخـــ�شـــ�س لها غــــالبًا زاويــــة من زوايـــا املدر�شــــة, مــع عدم 
االهتمام بتنظيم طوابري الطلب والطالبات، وافتقار املقا�شف للتجهيزات 
واالأدوات املنا�شبة، والعمالة املوؤهلـــــة اأو املدربـــــة وذات اخلـــربة يف اخلدمات 
الغذائية، فتنظيم املق�شف من الداخل خمالف الأب�شــــط االأنظمـــة ال�شحية، 
فاال�شرتاطات ال�شحية للمقا�شف هي ا�شرتاطات ب�شيطة واأ�شا�شية يجب اأن 

تتوفر يف اأي من�شاأة غذائية.
واأجمــــعوا على اأن امل�شكـــــلة الرئي�شـــية تكمن يف عــــدم وجود نظام علمي 
ومدرو�س للتغذية املدر�شية من الناحيتني التنظيميـــة وال�شـــحية مبا فيـــها 

الوجبات الغذائية املنا�شبة، بحيث توؤدي التغذية املدر�شــــية الدور املنوط بها 
�شحيا وتربويا يف املجتمع, مثل الوقاية من م�شـــكلة معينة مثل ال�شمنة اأو فقر 
الدم, ولالأ�شف يوجه االتهام حاليا اإلى الوجبـــات املدر�شية يف توجيه ال�شلوك 
الغذائي للمجتمع يف تناول االأ�شناف الغذائية اخلاوية واإلى ارتفاع معدالت 

ال�شمنة بني اأطفالنا التي ترتاوح - وفقا لبع�س الدرا�شات - بني 50 و%55. 

الغامدي: يجب توفير األلبان
و العصيرات قصيرة األجل

والفواكه الطازجة

العيسى: إعداد وتصميم برنامج
لمتابعة المقاصف المدرسية

ضمن نظام نور

الو�صع احلايل لتناول الطالب الوجبات الغذائية يف املدار�ض

احللول والقرتاحات:
وخل�صت جملة » ال�صورى » من خـــالل هذا التحـــقيق اإلى عــدد 

من الأفكار واملقرتحات لتطوير املقا�صـــف املدر�صيــة وما يجب اأن 

تكون عليه وما تقدمه من وجبات �صحية للطالب والطالبات:

احلكومية  املدار�ض  جميع  يف  منوذجية  مقا�صف  تهيئة   -

والأهلية.

الوجـــبات لإدارة  اإعـــداد  ا�صتقطاب �صركات متخ�صـــ�صة يف   -

املقا�صـــف املدر�صية, يف جميع مناطق اململكة.

- تخ�صـــي�ض قاعـــات يف املـــدار�ض لتنـــاول الطـــالب والطالبات 

الوجبات الغذائية.

 - تعيني م�صرف �صحي يف كل مدر�صـــة لالإ�صراف على املقا�صـــف 

املدر�صية والتاأكد من تطبيق ال�صركة امل�صغلة جميع ال�صرتاطات 

الغذائية وال�صحية.

- ال�صتفادة من التجربــة ال�صابقـــة لـــوزارة املعارف يف تـــاأمني 

الوجبـــات الغذائية للطالب والطالبات.

- اإعداد وت�صميم برنامج ملتابعة املقا�صف املدر�صية �صمن نظام 

نور.

ما يجـب اأن تكون عليه املقا�صف املدر�صية ل�صحة اأفـ�صل لأبنائنا وبناتنا
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اأحببت يف هذا املقال اأن اأخاطب العقل ال�صبابي, فمثل هذه الذكرى العزيزة على اجلميع ليجب اأن متر دون التذكري 

ببع�ض الأمور. 

اأيها ال�صاب:

بعد التحية والتقدير لك, هل من املمكن اأن ت�صتقطع من وقتك 5 دقائق وتختلي بنف�صك لتنظر جلغرافية املنطقة من 

حولك وما يعرتيها من اأحداث موؤملة؟, اأو ت�صاهد الن�صرات الإخبارية اليومية يف القنوات التلفزيونية وتغطيتها لالأحداث 

يف حميط بلدك؟, هل ذهبت لأقرب بقالة يف حارتكم لتعرف ما فيها من خريات جلبت من �صتى بقاع الر�ض )..َياأِْتيَها ِرْزُقَها 

ن ُكلِّ َمَكاٍن..(؟, هل فكرت بالأمن الذي تعي�صه ويعي�صه اأهلك؟, هل تالحظ ما يعي�صه بلدك من نه�صة عمرانية  َرَغًدا مِّ

وبنية حتتية جبارة وتطور ي�صابق الزمن وتنمية ب�صرية يف كل املجالت؟, كل هذا ومن حولك يعي�ض يف �صغف العي�ض وفقد 

الأمن بالرغم اأن مالديهم من الرثوات والإمكانيات  لو قي�ض اهلل لهم قيادة �صاحلة لعا�صوا مثلك اأو اف�صل, هل من متعظ؟! 

اأيها ال�صاب:

اليوم, وقد قطفتوا ثمرة  اململكة  �صكان  60% من عدد  تتجاوز  وبن�صبة  هـ,   1400 بعد عام  مواليد  اليوم هم  غالبكم 

الطفرة  النفطية الأولى دون معرفة اأو اطالع كاف  على الفرتة التي �صبقت تلك الطفرة اإل من خالل كبار ال�صن او و�صائل 

املدى  اململكة من و�صع خطط تنموية طويلة  الطفرة  وفرت عوائد �صخمة, ومكنت  الإعالم ب�صكل مقت�صب.  ففي تلك 

ومت اإجناز اأكرب م�صاريع البنى التحتية والتاأ�صي�صية املهمة التي اأ�صهمت يف رفع امل�صتوى املعي�صي ملواطنيها, وحققت رفاهًا 

للمواطن واملقيم ونقلت املواطن اإلى حياة التح�صر.

اأيها ال�صاب:

يف وقتنا احلا�صر اأنت تعاي�ض النفتاح الإعالمي والتوا�صل الجتماعي املذهل والتطور املتقدم يف الت�صالت وتقنية 

املعلومات, فمثال يف �صبكات التوا�صل الجتماعي جتد من يحاول اأن يعبث باأمنكم ورفاهكم يف حجج واهية ل ت�صدر عن 

اأن جتد يف تلك ال�صبكات ممن يتعاطف مع دول اأخرى ويلمز بوطنكم وب�صيا�صته ويعترب نف�صه  مواطن عاقل, فهل يعقل 

مواطنًا �صاحلًا يخدم بلده؟, وهل يعقل اأن رجاًل اأو �صابًا وطنيًا �صاحلًا يريد اأن يعيد عجلة التاريخ ملرحلة اجلهل والفقر 

وعدم الأمان التي عا�صتها هذه البالد قبل توحيدها؟ وهل وهل... اأ�صئلة كثرية دارت بخلدي جتعل العاقل حريان.

اأيها ال�صاب:

املوؤثرات  من  وحت�صنه  ال�صعودي  الإن�صان  تطور  مدرو�صة  اإ�صالح  مبنهجية  م�صتقبلكم  وعلى  عليكم  حري�صة  دولتكم 

العربية  اململكة  الكيان-  هذا  تاأ�صي�ض  منذ  وتنميتكم,  وعي�صكم  اأمنكم  على  �صلبا  ينعك�ض  تبنيها  اأن  ل�صك  التي  ال�صلبية 

�صابق, والتي ينتظر اعتمادها من  ال�صورى يف وقت  اأقرها جمل�ض  التي  لل�صباب  الوطنية  ال�صعودية-, وما ال�صرتاتيجية 

اجلهات العليا قريبًا, اإل خري دليل على ذلك. هذه الإ�صرتاتيجية ت�صمنت عددًا من الف�صول واملحاور الرئي�صة التي ت�صمل 

ال�صاحلة وامل�صاركة املجتمعية  املواطنة  اململكة, ومن هذه املحاور حمور  بال�صباب يف  العالقة  الق�صايا ذات  جمموعة من 

الذي ركز على ق�صية احلفاظ على الهوية الدينية والوطنية وتر�صيخها من خالل حتقيق النتماء للوطن وتاأ�صيل مفاهيم 

الوطنية واملواطنة يف نفو�صكم والبعد عن الغلو والتطرف. هذه ال�صرتاتيجية هي جزء من خطة طويلة املدى, بداأت منذ 

تاأ�صي�ض هذا الكيان, تهدف لت�صجيعكم على امل�صاركة املجتمعية وتنمية قدراتكم واإمكاناتكم واإك�صابكم اخلربات املهمة يف 

حياتكم لت�صاهموا بفاعلية يف تنمية وطنكم وحتقق العي�ض الرغيد لكم. 

اأيها ال�صاب:

اأمن وعي�صة دول من  اإن هذه الذكرى هي تذكري للعاقل, يف ظل جتاذبات مذهبية وفكرية وغلو واإرهاب وتخلخل يف 

لل�صريعة  وتطبيق  وتقدم  وا�صتقرار  واأمن  ورفاه  خري  من  مملكتكم  تعي�صه  مبا  والأمن,  العي�ض  رغد  تعي�ض  كانت  حولنا 

ال�صمحة الو�صطية بعد اأن كانت تعي�ض البالد يف انعدام الأمن وت�صتت وفقر وجهل يف اأرجائها. فاحلمد هلل وال�صكر له اأن  

قي�ض اهلل لكم موؤ�ص�ض وموحد هذا الكيان املعطاء امللك عبدالعزيز-طيب اهلل ثراه- ومن بعده اأبناءه الأوفياء وحقق لكم 

ما يتمناه غالب �صباب املعمورة, ولنتذكر �صويًا اأن الأمم ل تبنى اإل ب�صواعد اأبنائها املخل�صني واحلفاظ على مكت�صباتها, 

ن�صاأل اهلل اأن يدمي علينا خريه واأمنه يف ظل قيادتنا الر�صيدة اإنه ال�صميع املجيب.

د. حامد الوردة ال�صراري
ع�صو جمل�ض ال�صورى

يومك الوطني ...أيها الشاب!
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دراسة

الخدمات االستشارية في الجامعات السعودية .. 
استراتيجية مقترحة

د. نوال حممد الع�صاف
اخلدمــات ال�صت�صاريـــة عميقـــة اجلذور يف خمتلف املجتمعات 
الب�صريـــة, وا�صتـــ�صارة اأهـــل اخلـبـــرة الرثيـــة والــراأي ال�صــــديد 
معـروفة فـي الرتاث العـربي القدمي كما اإن ال�صت�صـــارة من هــدي 
الدين ال�صــــالمي احلنيف و�صـنـــة نبيـــنا حممد �صلى اهلل عليه 
و�صلـــم, واجلامعـــات يف العـــ�صر الراهن - بحكم اإمكاناتها املادية 
والب�صرية ومكانتها الجتماعية - هي الأجـــدر بتقدمي اخلدمات 

ال�صت�صارية.

ملحة  حاجة  اأ�صبحــــت  ال�صت�صــارية  اخلـــدمــة  لأن  ونظـرًا 
لالأجهــزة احلكومـــــية وغيـــــر احلكومـــــية, ومبـــــا اأن اجلامعـــــات 
من اأبـــــرز بيــــوت اخلربة لتعدد الكفاءات الب�صرية والتخ�ص�صات 
املختلفة واملتنوعة فيـــــها, فقد اأن�صـاأت اجلامعات معاهد للبحوث 
وال�صت�صارات تقدم من خاللهـــا خدمــــات مهمـــة وفعالة لالأجهزة 

املختلـــــفة.

وقد ك�صفت جتـــــارب الدول املتقدمـــــة والناميـــــة على ال�صواء 
اأن اإ�صهامات قطاع التعليم يف التنميـــــة القت�صاديـــــة لن تتحقق 
دون التن�صيق والتكامــل والتعاون بني موؤ�ص�صات التعليم وموؤ�ص�صات 
العمل والإنتاج. واأن ذلك التكامـــــل يحقق منافـــــع م�صرتكة لكال 

الفريقني )�صائغ ومتويل,2005م, 25(.

لذا فاإن هذه الدرا�صــة ت�صعى نحو ا�صت�صراف م�صتقبل اجلامعات 
ال�صعودية كبيوت خربة تقـــــدم اخلدمـــــات ال�صت�صارية ملوؤ�ص�صات 

القطاعني العام واخلا�ض.

م�صـكلة الدرا�صـة : 
املوؤ�ش�شات الرتبوية اجلامعية تقوم بدور متميز يف اإحداث التنمية و�شمان 
من  موؤ�شر   - اجلامعية  املوؤ�ش�شة   - بذاتها  فاإنها  ذلك  وفوق  ا�شتمراريتها 
التي حتققها  االأ�شا�شيه  واملطالب  اإحدى احلاجات  لكونها  التنمية  موؤ�شرات 

التنمية. )اجلالل, 1414هـ, 125(.
الوطن  اأقطار  يف  العايل  التعليم  تناولت  التي  الدرا�شات  معظم  وتتفق 
اأق�شام  كليات,  )جامعات,  مكوناته  م�شتوى  على  اأو  العام  باإطاره  العربي 
موؤداها  اأكرث  اأو  مع�شلة  وجود  على  اإدارية(  وحدات  بحثية,  مراكز  علميه, 
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استشراف مستقبل الجامعات السعودية 
كبيوت خبرة تقدم الخدمات االستشارية
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املو�شوف  الدور  م�شتوى  اإلى  جزءًا  اأو  كاًل  اأدائه  ارتقاء  عدم   - غالبًا   -
)حمجوب, 2007 م, 53(.

فاجلامعات من خلل املبادرات الفاعلة، ووجود بيوت اخلربة، واملراكز 
املدرو�شة  العلمية  القرارات  واتخاذ  البحثية,  امل�شروعات  وتنفيذ  البحثية, 
جميعها جتعل اجلامعات على وجه اخل�شو�س املكان والبيئة املنا�شبة للتوجه 
اإليها عند حاجة املجتمع لدرا�شة ق�شاياه, وم�شكالته اأو تطلعاته امل�شتقبلية 
والتنموية, وبهذا يكون املطلوب من اجلامعات اأن تندمج مع املجتمع وتتفهم 
والكفاءات  وتطلعاته من خلل اخلربات،  ومتطلباته،  وم�شكلته،  ق�شاياه، 
العالية,  الكفاءات  ذات  واملخرجات  البحثية,  واملراكز  الفاعلة  الب�شرية 

والتعليم, والتدريب امل�شتمر )القحطاين, 1427هـ, 142(.

والكليات« يف  »اجلامعات  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  تزال عالقة  ال  ولكن 
العربي مبجتمعها املحلي تقف عند حدود االأمنيات والتي قد جتمل  الوطن 
الوعي باأهميتها و�شرورتها واحلما�س الإقامتها, وت�شري نتائج درا�شة يو�شف 
تنظيم  امل�شاركة يف  تقف عند حدود  العلقة حيث  �شكلية هذه  اإلى  حممود 
اأو تقدمي تف�شري  وتنفيذ بع�س برامج التدريب, وتقدمي بع�س اال�شت�شارات, 
وبحث الأ�شباب بع�س امل�شكالت والكوارث, اأما تلك الق�شايا املرتبطة بجوهر 
البحث  ق�شايا  يف  م�شاركات  اإلى  حتتاج  التي  تلك  وخا�شة  التنمية  عملية 

والتطوير, فتكاد تكون امل�شاركات حولها معدومة. 

وحيث تقوم اال�شت�شارات العلمية, والدرا�شات على اإجراء بحوث علمية, 
يتطلب  ذلك  فاإن  امل�شتفيدين,  واالأفراد  للجهات  وا�شرتاتيجيات  وخطط 
هذه  اإن  عامة:  ب�شفة  القول  وميكن  ال�شبيل  هذا  اإلى  ال�شعاب  مواجهة 
فقد  النامية  والدول  املتقدمة,  الدول  بني  الفرق  تو�شح  التي  هي  املواجهة 
اجلامعات  على  �شنوات  �شبع  ملدة  ككل  ميزانيتها  اجلنوبية  كوريا  اأنفقت 

والبحوث واال�شت�شارات فاأدى هذا اإلى تقدم كبري.

�شنوات  ع�شر  »مهاتري حممد«  االأ�شبق  املاليزي  الوزراء  رئي�س  اأنفق  كما 
على البحوث واال�شت�شارات, فاأ�شبحت ماليزيا متميزة دوليًا من حيث االإنتاج 
واالقت�شاد, وارتفع اإنفاق ال�شني على البحوث واال�شت�شارات من 0.6 % عام 
1995م اإلى 1.23% عام 2003م، وذلك من الناجت القومي ال�شيني واحتلت 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  الثانية عامليًا يف هذا االنفاق بعد  املرتبة  بذلك 

)جاد الرب, 2010م,201- 212(.
لن حتقق اجلامعات ال�شعودية ما يفيد كثريًا عند التعامل مع امل�شتجدات 
اأو  والبحثية,  التعليمية  ومناهجها  براجمها  يف  التقليدي  االأ�شلوب  بنف�س 
االأ�شاليب االإدارية امل�شبعة بالبريوقراطية, والروتني, وزيادة االأعباء االإدارية 
ق�شاياه  وتفهم  املجتمع,  على  االنفتاح  يحتم  االأمر  اإن  بل  ال�شرورية,  غري 
وعربيًا  حمليًا  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  يف  مت  وما  وطموحاته,  وم�شكالته 
اأكادميية  روؤية  خلل  من  وامل�شتجدات  املتغريات،  مع  والتعامل  وعامليًا، 
الظروف  ومتطلبات  العاملية،  التغريات  طبيعة  مع  تتوافق  وا�شحة  وعلمية 
التي يفر�شها الواقع, والتعامل معه من خالل اجلامعات كبيوت خربة وذات 

مبادرات وتطلع نحو امل�شتقبل )القحطاين, 1427هـ, 141-140(.

اجلامعات  يف  العلمي  للبحث  املوحدة  الالئحة  وتت�صمن 
يف  العلمي  البحث  اأهداف  من  اأن  الثانية  مادتها  يف  ال�صعودية 

اجلامعات ما يلي )اخل�صري, 1419هـ, 345- 346(: 

التي  للم�شكالت  والعملية  العلمية  العلمية وتطوير احللول  امل�شورة  تقدمي 
جهات  اإعدادها  تطلب  التي  والدرا�شات  االأبحاث  خالل  من  املجتمع  تواجه 

حكومية اأو اأهلية.
الظروف  لتلئم  تطويعها  يف  وامل�شاركة  احلديثة،  التقنية  وتوطني  نقل 

املحلية خلدمة اأغرا�س التنمية.
عن  والبعد  التنمية,  وخطط  اجلامعة  باأهداف  العلمي  البحث  ربط 

االزدواجية والتكرار واالإفادة من الدرا�شات ال�شابقة.
والعقول  الكفاءات,  ال�شتثمار  �شلبة  اأر�شية  متثل  االأهداف  هذه  مثل  اإن 
للقطاعني  اال�شت�شارية  اأنواع اخلدمات  �شتى  بتقدمي  اجلامعات  الب�شرية يف 

العام واخلا�س.

منافع  يحقق  واالإنتاج  العمل  وموؤ�ش�شات  اجلامعات  بني  التكامل  اإن  كما 
التي  والتقنية  االقت�شادية  امل�شكالت  حل  يف  ت�شهم  فاجلامعات  م�شرتكة 
اإلى بحوث  البحوث اجلامعية  االأعمال واالإنتاج, وحتويل  تواجهها موؤ�ش�شات 
وملءمة  التدري�س،  هيئة  الأع�شاء  العملية  اخلربة  م�شتوى  ورفع  تطبيقية، 
توظيف  يزيد فر�س  العمل مما  ل�شوق  الفعلية  للحاجات  االأكادميية  املناهج 
والتطوير  البحث  م�شاريع  لتمويل  اإ�شافية  مالية  موارد  ويوفر  اخلريجني 
التعليمية. ويتحقق ملوؤ�ش�شات االأعمال واالإنتاج بتعاونها مع  وحت�شني املرافق 
اجلامعات منافع عديدة من اأبرزها زيادة دورها يف تخطيط وتطوير املناهج 
التعليمية واإ�شافة تخ�ش�شات جديدة تتوافق مع احتياجات ومتطلبات �شوق 
توجهاته  والتاأثري يف  االأكادميي  العلمي  البحث  نتائج  وا�شتفادتها من  العمل 
للتفاعل مع امل�شكالت املتعلقة بقطاع االأعمال, وتطوير مهارات الطالب مبا 
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يتما�شى مع حاجات �شوق العمل, وتخفي�س تكلفة التدريب وم�شاريع البحث 
والتطوير بالتعاون مع اجلامعات املحلية بدال من اخلربة االأجنبية، وحتقق 
ثقة املواطن مبوؤ�ش�شات العمل واالإنتاج الوطنية )�شائغ ومتويل,2005 م, 25-

 .)26
تقدمها  التي  العامة  اأبرز اخلدمات  اال�شت�شارية من  وباعتبار اخلدمات 
اجلامعات، فاإن املوؤ�شرات تدل على اأن اخلدمات اال�شت�شارية يف اجلامعات 
اإعداد  خالل  من  ال�شحيحة,  بالطرائق  ا�شتثمارها  مت  اإذا  واعدة  جهود 
املعوقات  وحتدد  م�شكالتها  و  واقعها  ت�شخ�س  التي  امل�شتقبلية  الدرا�شات 
)عامر,  مل�شتقبلها  ا�شرتاتيجية  ت�شع  ثم  ومن  تواجهها  التي  وال�شعوبات 

2006م, 207(.
 لذا  تتبلور م�شكلة هذه الدرا�شة يف: تقدمي ا�شرتاتيجية مقرتحة للخدمات 

اال�شت�شارية يف اجلامعات ال�شعودية. 

هدفت هذه الدرا�صة اإلى:  
التعرف على واقع اخلدمات اال�شت�شارية يف اجلامعات ال�شعودية.

اجلامعات  يف  اال�شت�شارية  اخلدمات  تواجه  التي  املعوقات  على  التعرف 
ال�شعودية.

ا�شتق�شاء مقرتحات اأفراد الدرا�شة حول م�شتقبل اخلدمات اال�شت�شارية 
يف اجلامعات ال�شعودية. 

اخلدمات  جمال  يف  للجامعات  العاملية  التجارب  اأهم  ا�شتعرا�س 
اال�شت�شارية.

اإعداد ا�شرتاتيجية مقرتحة للخدمات اال�شت�شارية يف اجلامعات ال�شعودية 
بناء على نتائج الدرا�شة.

واقع  لدرا�شة  الو�شفي  املنهج  ا�شتخدام  مت  الدرا�شة  اأهداف  ولتحقيق 
تواجهها،  التي  واملعوقات  ال�شعودية  اجلامعات  يف  اال�شت�شارية  اخلدمات 
اأفراد الدرا�شة حول تفعيل اخلدمات اال�شت�شارية يف  وا�شتق�شاء مقرتحات 

اجلامعات ال�شعوديه.
املمكن  امل�شتقبلي  الو�شع  كما مت ا�شتخدام ا�شلوب “ال�شيناريو” لو�شف 

اأو املحتمل اأو املرغوب فيه للخدمات اال�شت�شارية يف اجلامعات ال�شعودية.

وقد �صملت الدرا�صة كاًل من:
عمداء معاهد البحوث واال�شت�شارات يف اجلامعات ال�شعودية ووكالئهم اأو 

امل�شئولني عن تقدمي اخلدمة اال�شت�شارية.
اال�شت�شارية يف  الذين عملوا يف جمال اخلدمات  التدري�س  اأع�شاء هيئة 

اجلامعات ال�شعودية احلكومية مبدينة الريا�س. 
مديرو االإدارات يف بع�س اأجهزة القطاعني العام واخلا�س.

اآرائهم حول واقع اخلدمات اال�شت�شارية يف اجلامعات  وذلك ال�شتطلع 
ال�شعودية واملعوقات التي تواجهها واأ�شاليب تفعيلها. 

اأهم نتائج الدرا�صة:
ال�شعودية  باجلامعات  اال�شت�شارية  واقع اخلدمات  درا�شة  نتائج  اأ�شفرت 

عن وجود تق�شري من اجلامعات يف جمال تقدمي اخلدمة اال�شت�شارية.
اأ�شفرت نتائج الدرا�شة عن تاأييد من�شوبي اجلامعات ومن�شوبي املوؤ�ش�شات 
العامة  للموؤ�ش�شات  اجلامعات  قبل  من  اال�شت�شارية  اخلدمة  تقدمي  الأهمية 

واخلا�شة.

على  ب�شدة  موافقتهم  عن  الدرا�شة  اأفراد  مقرتحات  ا�شتق�شاء  اأ�شفر 
من�شوبي  لدى  لها  نهائي  تقرير  اإعداد  ومزايا  اال�شت�شارية  اخلدمة  مزايا 

اجلامعات ومن�شوبي املوؤ�ش�شات على حد �شواء.

توجد عدد من املعوقات التي تواجه اخلدمات ال�صت�صارية التي تقدمها 

اجلامعات ال�صعودية منها ما ياأتي:

  تف�شيل عدد من املوؤ�ش�شات االعتماد على بيوت خربة اأجنبية يف طلب 
اخلدمة اال�شت�شارية.

على  االإقبال  من  يقلل  امل�شت�شارون  يتلقاها  التي  املالية  املكافاآت  �شعف 
تقدمي اخلدمات اال�شت�شارية.

نق�س املعلومات التي حتتاجها اجلامعات لتقدمي اخلدمة اال�شت�شارية.
االختالف بني من�شوبي اجلهة امل�شتفيدة والفريق اال�شت�شاري من اجلامعة 

حول بع�س خطوات اخلدمات اال�شت�شارية.
اخلدمات اال�شت�شارية التي تقدمها اجلامعات تفتقر لعدالة التوزيع بني 

ذوي الكفاءات من من�شوبي اجلامعات.

ال�صعودية  اجلامعات  تقدمها  التي  ال�صت�صارية  اخلدمات  تفعيل  اإن 

للموؤ�ص�صات العامة واخلا�صة يتطلب ما ياأتي: 

تنويع اخلدمات اال�شت�شارية املقدمة. 
زيادة جماالت تقدمي اخلدمة اال�شت�شارية.

تقنني اأمناط العر�س والطلب للخدمة اال�شت�شارية.
تنويع اأ�شاليب اإعداد وتقدمي اخلدمة اال�شت�شارية.

تعدد طرائق متويل اخلدمة اال�شت�شارية. 

الدراسة  كشفت تقصير الجامعات في 
مجال تقديم الخدمة االستشارية
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االهتمام مبتابعة تطبيق اخلدمة اال�شت�شارية.
حت�شني اأ�شاليب تقومي اخلدمة اال�شت�شارية.

ا�شتثمار مزايا اخلدمة اال�شت�شارية التي تقدمها اجلامعات ال�شعودية. 
اجلامعات  تقدمها  ا�شت�شارية  خدمة  لكل  نهائي  تقرير  اإعداد  �شرورة 

ال�شعودية. 

والدرا�صات  العاملية  التجارب  ومبراجعة  الدرا�صة  نتائج  �صوء  وعلى 

ال�صابقة والتب�صر يف الأدب الإداري والتعليمي وال�صت�صاري وال�صرتاتيجي 

على  مطروحة  �صيناريوهات  �صكل  تتخذ  التي  البدائل  من  عدد  عر�ض  مت 

جمموعة من اخلرباء املخت�صني ومتت املعاجلة الح�صائية لنتائج التطبيق 

الذي اأ�صفر عن تاأييد الفئة الأكرب لل�صيناريو الآتي: 

التعليم  بوزارة  يرتبط  باجلامعات  لال�شت�شارات  اأعلى  جمل�س  اإن�شاء 
العايل, واإحداث م�شتوى اإداري مب�شمى وكيل الوزارة للخدمات اال�شت�شارية.

وتختار  دوري  ب�شكل  عامة  ا�شت�شارية  عرو�شًا  اجلامعات  ت�شدر  اأن 
املوؤ�ش�شات العامه واخلا�شة منها ما حتتاجه على اأن تتولى الوزارة التن�شيق 

لذلك مع اجلامعات.      
قبل  من  امل�شت�شارين  مكافاآت  ودفع  كاملة  اال�شت�شارية  اخلدمة  متويل 

اجلهات امل�شتفيدة.      

حل  واأبرزها:  املجاالت  جميع  يف  اال�شت�شارية  اخلدمة  تقدمي  يكون  اأن 
بع�س  ودرا�شة  ودرا�شات اجلدوى  واملراجعات  ال�شعوبات  وتذليل  امل�شكالت 
وامل�شاريع  واخلطط  كالبحوث  العلمية  واالأعمال  اتخاذها  قبل  القرارات 

العلمية.   
   

التن�شيق  يف  امل�شتفيدة  واجلهة  اخلدمة  مقدمة  اجلهتان  ت�شرتك  اأن 
واملتابعة للخدمة اال�شت�شارية.     

و�شع النظم التي تتيح تقومي اخلدمة اال�شت�شارية من قبل هيئات تقومي 
عاملية بالتن�شيق مع الوزارة.      

قبل  من  اال�شت�شارية  اخلدمة  على  القانونية  الرقابة  تتم  اأن  على  العمل 
مراكز حملية وعاملية ح�شب نوع وطبيعة اخلدمة.

الوزارة مبهام �شابط االت�شال ح�شب  اأو فرد من  اأو جلنة  تكليف فريق 
متطلبات اال�شت�شارة.

يف  ال�صت�صارية  للخدمات  مقرتحة  ا�صرتاتيجية  بناء  مت  ثم  ومن 

اجلامعات ال�صعودية من مالحمها ما ياأتي : 

الإطار امليداين :
من ملحظة الواقع احلايل للخدمات اال�شت�شارية يف اجلامعات ال�شعودية 
واالأنظمة  واللوائح  واالأدلة  ال�شابقة  والدرا�شات  االإداري  االأدب  وا�شتعرا�س 
اإلى  ومن�شوبيها  اجلامعات  من  املقدمة  اال�شت�شارية  باخلدمة  اخلال�شة 

املوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة ميكن ا�شتخل�س ما يلي.

هناك �شراكات بداأت  تظهر بني اجلامعات واملوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة 
للتقنية, ومذكرة  الريا�س  اأبرز مناذجها �شركة وادي  ولكنها حمدودة ومن 
التفاهم التي وقعت بتاريخ 1432/2/26هـ بني وزارة التعليم العايل, ووزارة 

الرتبية والتعليم.
ت�شارك بع�س اجلامعات يف برامج اإعداد اخلريجني للكليات، واالأق�شام 

التخ�ش�شية.
كم�شت�شارين  بالعمل  باجلامعات  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  بع�س  ي�شارك 
يف املوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة ولكن بدرجة قليلة، كما ي�شاركون يف اللجان 
اأي�شًا يف  وي�شاهمون  التخ�ش�شية  االأعمال  بع�س  الأداء  امل�شكلة  العمل  وفرق 
درا�شة بع�س امل�شاريع واإعداد اخلطط لبع�س هذه املوؤ�ش�شات وقد ي�شرفون 
ور�س  بع�س  وتنفيذ  باإعداد  يقومون  اإنهم  كما  مراحلها,  بع�س  تنفيذ  على 
اأو ي�شاهم ع�شو هيئة  العمل التي ت�شارك بها اجلامعات مع تلك املوؤ�ش�شات 

التدري�س بها كتعاون فردي بينه وبني اجلهة امل�شتفيدة.
يعترب تاأ�شي�س اجلامعات للجمعيات املتخ�ش�شة من اأبرز جماالت تقدمي 
الثقافة  ون�شر  العلمي  التخ�ش�س  اإلى خدمة  باالإ�شافة  اال�شت�شارية  اخلدمة 
والهند�شة,  االإدارة,  تخ�ش�شات:  يف  اجلمعيات  ذلك  ومن  املتخ�ش�شة 

والرتبية.. وغريها.

م�شتوياته  اختلفت  واإن  ال�شعودية  للجامعات  التنظيمي  الهيكل  اإن 
يف  اإما  اال�شت�شارية  اخلدمة  حت�شر  اأنها  اإال  واأخرى  جامعة  بني  التنظيمية 
املراكز  اأو  التدري�س،  هيئة  الأع�شاء  اخلربة  مكاتب  اأو  اال�شت�شارات،  معهد 
املتخ�ش�شة بالكليات, اأو من خالل م�شاهمات ع�شو هيئة التدري�س نف�شه يف 
العمل كم�شت�شار يف اإحدى املوؤ�ش�شات العامة اأو اخلا�شة، هذا مع اأن اخلدمة 
كانت  واإن  العامة، وهي  اأو اخلدمات  املجتمع،  تدمج مع خدمة  اال�شت�شارية 
جزءًا من اخلدمات العامة فاإنها تكاد تكون االإطار العام للخدمة العامة كلها 
اإْذ كل خدمة متخ�ش�شة تقدم من اجلامعة اإلى اأي جهة اأخرى فهي خدمة 
ا�شت�شارية ملكانتها العلمية من جهة, ولكونها غري ملزمة من جهة ثانية والأن 
الباعث على طلبها من اجلامعة هو احلر�س على اإتقان العمل, اأو املنتج اأو 
الأن  املجتمع  تن�شوي حتت خدمة  اأن  لي�شت خدمة ميكن  اأنها  كما  امل�شروع، 
اال�شت�شارة ال تقت�شر على ما يقدم للمجتمع بل اإن كل خدمة ا�شت�شارية تقدم 
للبيئة, واالأر�س, وامل�شنع, وامل�شت�شفى, والفلك, وال�شياحة.. الخ هي خدمة 
ا�شت�شارية, واإن كان الهدف االأ�شمى للعملية التعليمية كلها هو خدمة املجتمع 

وتقدمه.
االهتمام  ودرجة  ونوع  كم  يف  ال�شعودية  اجلامعات  بني  التفاوت  اإن 
باخلدمة اال�شت�شارية املقدمة من اجلامعة يجعل من ال�شعب احلكم عليها 
ب�شكل موحد بل اإن بع�شها تقدمت خطوات اأكرث من غريها يف تنظيم وتفعيل 
وتاأهيل اخلدمة اال�شت�شارية كمنتج اأكادميي للجامعة بينما مل تفتتح جامعات 
اأخرى معاهد لال�شت�شارات ومل ت�شارك يف اللقاء ال�شنوي ملعاهد اال�شت�شارات 

باجلامعات ال�شعودية.
ال�شعودية  اجلامعات  يف  اال�شت�شارية  اخلدمات  واقع  درا�شة  اأ�شفرت 
الراهن للخدمات اال�شت�شارية يف اجلامعات  الو�شع  نتائج حتدد معامل  عن 
هذه  من  اخلام�س  الف�شل  يف  تو�شيحها  مت  وقد  البحث  حمل  ال�شعودية 

الدرا�شة.
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بتقدمي  يتمثل  واخلا�شة  العامة  واملوؤ�ش�شات  اجلامعات  بني  العلقة  اإن 
اجلامعات  تخ�ش�شات  ح�شب  اال�شت�شارية  للخدمة  ال�شعودية  اجلامعات 
مثل  فيها  االأبرز  التخ�ش�س  على  خدماتها  اجلامعات  بع�س  تركز  بحيث 
باالأح�شاء,  في�شل  امللك  بجامعة  البيطري  الطب  جمال  يف  اال�شت�شارات 
واملعادن..  للبرتول  فهد  امللك  جامعة  لدى  واملعادن  البرتول  وا�شت�شارات 
وهكذا, مع م�شاهمة بع�شها بتقدمي خدمات التدريب واإعداد بع�س البحوث 
ال�شعودية  اجلامعات  بع�س  مع  املوؤ�ش�شات  بع�س  ت�شرتك  بينما  والدرا�شات, 
باإتاحة جمال التطبيق العملي لطالب اجلامعات يف هذه املوؤ�ش�شات, وتقدم 
بع�شها تربعات مالية لبع�س اجلامعات, وتن�شيء االأخرى كرا�شي علمية يف 

بع�س اجلامعات, وب�شكل حمدود.

اجلامعات  من  املقدمة  اال�شت�شارية  اخلدمات  وهذه  العلقة  هذه  لكن 
تاأ�شي�شها  على  م�شى  جامعات  من  املاأمولة  اال�شت�شارية  اخلدمة  ت�شكل  ال 
اإمكانات  ومتتلك  عايل  تاأهيل  ذات  ب�شرية  كوادر  وت�شم  الزمن  من  عقود 
اأع�شاء  من  كبرية  اأعداد  فيها  اخلدمة  من  ويتقاعد  كبرية،  وب�شرية  مادية 
اال�شت�شارات,  االإفادة من خرباتهم يف جمال  القادرين على  التدري�س  هيئة 
العامة  للموؤ�ش�شات  تقدم  اخلدمات  هذه  اأن  علمًا  والتدريب،  والدرا�شات، 
واخلا�شة عن طريق واحد فقط وهو التعاقد مع اجلهة امل�شتفيدة وال توجد 

اأمناط اأخرى من العر�س والطلب للخدمة اال�شت�شارية. 

يف  التدري�س  هيئة  الأع�شاء  �ُشمح  التي  اال�شت�شارية  اخلربة  مكاتب  اإن 
ب�شكلها  قبل اجلامعة  اال�شتفادة منها من  يتم  ال  باإن�شائها  بع�س اجلامعات 
التنظيمي امل�شتقل، بل اإن ع�شو هيئة التدري�س الذي يعمل فيها، اأو املن�شيء 
لها يتعامل ب�شكل منف�شل بني عمله يف اجلامعة، وتعاقداته يف مكتب اخلربة 

بحيث يعترب املكتب عادة كجهة ا�شت�شارية من القطاع اخلا�س.
هيئة  لع�شو  خربة  مكتب  افتتاح  فر�شة  مينح  مل  املكاتب  هذه  نظام  اإن 
التدري�س املتقاعد مع ما يف هذه اخلطوة من حجب اال�شتفادة من خربات 
هوؤالء املتقاعدين التي ن�شجت وا�شتوت على �شوقها- اإن �شح التعبري- مع اأن 
املادة رقم )11( من �شوابط افتتاح مكتب خربة - يف الئحة مكاتب اخلربة 
املنعقدة  العا�شرة  جل�شته  يف  �شعود  امللك  جامعة  جمل�س  بقرار  ال�شادرة 
بتاريخ 1429/6/27هـ واللئحة التنفيذية املف�شرة لها و�شروط العقد املربم 
التدري�س  هيئة  ع�شو  ال�شتمرار  املجال  تفتح   - اخلربة  ومكتب  املعهد  بني 
يف  بالعمل  واال�شتمرار  باجلامعة  اال�شت�شارات  معهد  مع  بالتعاقد  املتقاعد 
املكتب كرئي�س اأو ع�شو من اأع�شاء مكتب اخلربة، وذلك من خلل ا�شتثمار 
م�شمون هذه املادة التي ن�شها ما يلي: “ يف حالة تقاعد موؤ�ش�س املكتب من 
اجلامعة اأو انتهاء عالقته بها, فاإنه يتعني عليه التو�شل الى اتفاق مع املعهد 
ب�شاأن و�شع العالقة التعاقدية مع املعهد “ خا�شة واأنه ميكن اأن تتيح مكاتب 

اخلربة الفر�شة لتدريب طلبة اجلامعة وتوظيفهم.

اإن واقع متويل اخلدمات اال�شت�شارية يوؤكد عدم وجود طرف ثالث م�شتقل 
التمويل  تقنينها، وتنظيمها، ورفع حرج  ليمكن  بتمويل هذه اخلدمات  يقوم 
عن كاهل اجلامعة, واجلهة امل�شتفيدة, ويتم من خالله درا�شة جدوى تقدمي 

اخلدمة اال�شت�شارية.

القناعة  عدم  ب�شبب  العلمية  اال�شت�شارات  بع�س  تطبيق  يف  تراخ  يوجد 
بجدواها من قبل البع�س.

ال يتم تقومي اخلدمات اال�شت�شارية املقدمة من اجلامعات. 
تواجه اجلامعات عند تقدمي اخلدمات اال�شت�شارية عدد من املعوقات 

 
مربرات و�صع ا�صرتاتيجية مل�صتقبل اخلدمات ال�صت�صارية يف 

اجلامعات ال�صعودية:
وميكن حتديدها مبا ياأتي:

التغريات والتحوالت االجتماعية يف املجتمع ال�شعودي.
التغريات االقت�شادية حمليًا وعامليًا.
االجتاه العاملي نحو  جمتمع املعرفة.

التكنولوجيا وثورة االت�شاالت.
التحوالت الثقافية, واملفاهيم اجلديدة للعوملة.

ب�شرورة  واملحلية  الدولية,  والدرا�شات  والندوات,  املوؤمترات,  تو�شيات 
حتققها  التي  النجاحات  اأ�ش�س  من  اأ�شا�شًا  واعتبارها  اال�شت�شارة,  تفعيل 
جمال  ال  اإْذ  وثقافيًا  واجتماعيًا,  واقت�شاديًا,  وح�شاريًا,  علميًا  املجتمعات 

للعمل غري املتخ�ش�س وال التفرد بالقرار, وتع�شف االآراء.
ما اأ�شفر عنه التطبيق امليداين للدرا�شة احلالية الذي مت ا�شتعرا�شه يف 

االإطار امليداين من هذه اال�شرتاتيجية. 

مرتكزات ال�صرتاتيجية املقرتحة:-
املبادئ والقيم املكت�شبة من الدين االإ�شالمي احلنيف.

عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  توجهات 
االإ�شالحية وفكره يف دعم املجتمع ال�شعودي بكل و�شيلة منا�شبة.

حتقيق اأهداف, وغايات التعليم العايل باململكة.
فل�شفة النظام التعليمي ال�شعودي، واأهدافه، وغاياته، ومقا�شده يف جمال 

التعليم العايل.
للمجتمع  واحل�شاري  الثقايف  والرتاث  االأخالقية,  والقيم  املبادئ 

ال�شعودي.
نظم االأجهزة اال�شت�شارية باململكة العربية ال�شعودية.

خطط التنمية اخلم�شية للمملكة العربية ال�شعودية.
اال�شت�شارية  اخلدمات  حول  احلالية  الدرا�شة  اأفراد  نظر  وجهات 

باجلامعات ال�شعودية واقعها واملعوقات التي تواجهها.
النماذج العاملية يف جمال تقدمي اخلدمات اال�شت�شارية من قبل اجلامعات 

والتي مت عر�شها يف االإجابة عن ال�شوؤال الثاين من اأ�شئلة هذه الدرا�شة.
اأفراد الدرا�شة احلالية حول م�شتقبل اخلدمات اال�شت�شارية   مقرتحات 

باجلامعات ال�شعودية.

كبريًا  بعدًا  تعطي  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  ال�شيا�شية  التوجهات 
للم�شاركة, والكفاءة العالية يف االأداء, واالنفتاح على االآراء وامل�شورة واعتماد 
االإ�شلحات االإدارية والهيكلية للنظم الفاعلة يف البلد ولعل نظام اخلدمات 

اال�شت�شارية من اأبرز املجاالت التي ي�شلط عليها ال�شوء حاليًا.
 الروؤية امل�شتقبلية لالقت�شاد ال�شعودي توؤكد على التحول اإلى ا�شرتاتيجية 



دراسة

53 53العـدد 157 - ذو القعدة 1435هـ / �سبتمرب 2014م

وتطوير  اخلا�س  القطاع  م�شاركة  وتو�شيع  الدخل،  م�شادر  وتوزيع  التنمية، 
مهارات القوى العاملة, واالهتمام بربامج التعليم والتدريب.

التغري يف ن�شق القيم االجتماعية والثقافية حتدد روؤية االأفراد وتوؤثر يف 
توجهاتهم نحو روؤيتهم للخدمة اال�شت�شارية واأهميتها.

التي  باملتغريات  تتاأثر  العاملية  املنظومة  �شمن  ال�شعودية  العربية  اململكة 
اجلامعات  بني  بال�شراكة  بالغ  اهتمام  وهناك  املنظومة،  هذه  يف  جتري 
العاملية  التطورات  مع  يتوافق  مبا  وتطويره   ، واخلا�شة  العامة  واملوؤ�ش�شات 
اأداء  تر�شيد  نحو  والتوجه   , واالت�شاالت   , التكنولوجي  املجال  يف  احلديثة 
العمل واحلياة من خالل  , وجميع خطوات  وامل�شاريع  والقرارات   , االأعمال 

طلب اخلدمة اال�شت�شارية من املخت�شني.

الهدف العام لال�صرتاتيجية املقرتحة للخدمات ال�صت�صارية باجلامعات 

ال�صعودية :

الهائلة  واالإمكانات  تاأهياًل علميًا عاليًا,  املوؤهلة  الب�شرية  القوى  ا�شتثمار 
لتقدمي  والتنظيمية  االإدارية  ال�شبل  وتهيئة  احلكومية  ال�شعودية  للجامعات 
واخلا�شة  العامة  املوؤ�ش�شات  اإلى  اأنواعها  بجميع  اال�شت�شارية  اخلدمات 
واالحتياجات  العاملية  التطورات  مع  يتوافق  مبا  امل�شتدامة  التنمية  لتحقيق 

املحلية للمجتمع ال�شعودي.

الأهداف ال�صرتاتيجية:
باجلامعات  اال�شت�شارية  للخدمات  املقرتحة  اال�شرتاتيجية  تهدف 

ال�شعودية اإلى :
وال�شعوبات  للم�شكالت  املدرو�شة  احللول  و�شع  يف  اجلامعات  م�شاركة 

التي تواجه بع�س موؤ�ش�شات القطاعني العام واخلا�س.
املخاطر  درء  يف  اجلامعات  مل�شاركة  متخ�ش�شة  علمية  قنوات  فتح 

والكوارث بالتن�شيق مع املوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة.
ن�شر ثقافة امل�شوؤولية اجلماعية عن االأو�شاع املختلفة وامل�شاركة بالراأي.

اال�شتفادة من نتائج اجلهود العلمية يف الدرا�شات والبحوث, واملوؤمترات 
الندوات.

اإحداث اآلية للتن�شيق بني اجلهات اال�شت�شارية واجلهات امل�شتفيدة. 
تعزيز دور ع�شو هيئة التدري�س باجلامعات ال�شعودية يف تقدمي اخلدمات 

اال�شت�شارية. 
ابتكار طرائق واآليات جديدة تطور م�شتوى التعامل مع امل�شكالت , واتخاذ 

القرارات بني اجلامعات واجلهات امل�شتفيدة.
 و�شوح الروؤية واالأهداف امل�شتقبلية جلميع امل�شتفيدين , والقائمني على 

قطاع التعليم العايل. 
نقاط القوة:

اأ�شفرت نتائج الدرا�شة عن تاأييد من�شوبي اجلامعات ومن�شوبي املوؤ�ش�شات 
العامة  للموؤ�ش�شات  اجلامعات  قبل  من  اال�شت�شارية  اخلدمة  تقدمي  الأهمية 

واخلا�شة. 
اأ�شفر ا�شتق�شاء مقرتحات اأفراد الدرا�شة عن موافقتهم ب�شدة على مزايا 
اخلدمة اال�شت�شارية ومزايا اإعداد تقرير نهائي لها لدى من�شوبي اجلامعات 

ومن�شوبي املوؤ�ش�شات على حد �شواء.
التي  واخلدمات  العايل  التعليم  نطاق  بتو�شيع  ال�شعودية  الدولة  اهتمام 

يقدمها.
ال�شعيدين  على  املرتفع  االقت�شادي  ال�شعودية  العربية  اململكة  و�شع 

احلكومي, واالأهلي.
اأعداد  اإلى  اإ�شافة  كبرية  وباأعداد  عالية  كفاءة  ذات  ب�شرية  قوى  توفر 

كبرية من الطلبة والطالبات يف املرحلة اجلامعية والدرا�شات العليا.
والتدريب  العلمي,  والبحث  العليا,  الدرا�شات  برامج  على  االإقبال 

والتطوير.

خربة تراكمية عرب ال�شنني لدى قيادات التعليم.
الب�شرية  , والكوادر  , واجلهات  حر�س حثيث من لدن جميع القطاعات 

على التميز, والتطوير, والتحديث , وتفعيل ال�شراكات , واتقان العمل.
يحظى التعليم العايل ، والبحث العلمي باأهمية كبرية يف خطط التنمية 

يف اململكة.

 تبني االأجهزة احلكومية ومنها اجلامعات للتقنية واالإدارة االإلكرتونية , 
وحتديث االأنظمة، واللوائح، والتعليمات.

نقاط ال�شعف:
باجلامعات  اال�شت�شارية  اخلدمات  تواجه  املعوقات  من  عدد  وجود 

ال�شعودية.
ال�شعودية  باجلامعات  اال�شت�شارية  واقع اخلدمات  درا�شة  نتائج  اأ�شفرت 

عن وجود تق�شري من اجلامعات يف جمال تقدمي اخلدمة اال�شت�شارية.
عدم وجود الئحة موحدة للخدمات اال�شت�شارية باجلامعات ال�شعودية.

غياب الروؤية امل�شرتكة ملوؤ�ش�شات التعليم العايل.
ندرة البحوث املوؤ�ش�شية التي تعالج امل�شكالت الداخلية ملوؤ�ش�شات التعليم 

العايل.
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هيئة  لع�شو  واملادية  والنف�شية،  التنظيمية،  باحلاجات  االهتمام  �شعف 
التدري�س باجلامعات. 

العمل يف  املتقاعدين من  التدري�س  اأع�شاء هيئة  ا�شتثمار قدرات  �شعف 
اجلامعات ال�شعودية احلكومية.

الفر�ض:
كما  تفعيلها  يف  ورغبتهم  اال�شت�شارية  للخدمة  الدرا�شة  اأفراد  حما�س 

اأو�شحت ذلك مقرتحاتهم واإجاباتهم عن ال�شوؤال املفتوح. 
املخ�ش�س املايل املرتفع للتعليم بخدماته املختلفة يف امليزانية ال�شعودية.
للجامعات  اجليدة  التحتية  والبنى  الكبرية  والب�شرية  املادية  االإمكانات   

ال�شعودية.
 وجود اأجواء تناف�شية بني موؤ�ش�شات التعليم العايل يف اململكة بعد افتتاح 

عدد من اجلامعات, والكليات احلكومية, واالأهلية.
حر�س اأع�شاء هيئة التدري�س املتقاعدين عن العمل باجلامعات احلكومية 

على اال�شتمرار بالعمل العلمي واال�شت�شاري.
الكفاءة  ذوي  من  التخ�ش�شات  خمتلف  يف  تدري�س  هيئة  اأع�شاء  وجود 

العالية.

التهديدات:
لعدم  واالجتماعية  االقت�شادية,  التنمية  يف  اجلامعات  م�شاهمة  �شعف 
وجود مرجعية لرعاية اخلدمة اال�شت�شارية املقدمة من اجلامعات للموؤ�ش�شات 

العامة واخلا�شة.
معاهد ومراكز اخلدمات اال�شت�شارية العاملية و االإقليمية التي حقق كثري 

منها يف هذا املجال تقدما كبريا. 
تواأمة اجلامعات ال�شعودية واالأجنبية يظهر تفوق اجلامعات االأجنبية يف 

جمال اخلدمات اال�شت�شارية. 

تعدد وتفرق االأجهزة اال�شت�شارية باململكة.
تفاوت اجلامعات يف م�شتويات تقدمي اخلدمة اال�شت�شارية املتخ�ش�شة.

عدد كبري من اجلامعات احلكومية واالأهلية حديثة عهد بالتاأ�شي�س مما 
يجعل الفجوة وا�شعة بني ما تقدمه من خدمة ا�شت�شارية وما تقدمه اجلامعات 

احلكومية االأ�شا�شية.

املناف�شة القوية من قبل املراكز اال�شت�شارية االأهلية للجامعات ال�شعودية 
عالية  اال�شت�شارية  اخلدمة  مبناق�شات  والفوز  الكفاءات  ا�شتقطاب  يف 

التكاليف.

الروؤية : 
للموؤ�ش�شات  علمية  ومرجعية  خربة  بيوت  ال�شعودية  اجلامعات  تكون  اأن 
 ، امل�شكلت  وحل   ، التخطيط  خطوات  من  خطوة  كل  يف  واخلا�شة  العامة 
واتخاذ القرارات االأ�شا�شية , واالإ�شالح والتطوير يف كل اأمر يخ�س ال�شاأن 

العام ، ومي�س املجتمع ، اأو م�شتقبل االأمة. 

الر�صالة : 
الـــدعـــم العلمـــي للموؤ�شـــ�شات العامـــة واخلا�شـــة يف جمـــال اخلـــدمات 

اال�شت�شاريـــة. 

الكوادر الب�صرية التي تقوم بتقدمي اخلدمات ال�صت�صارية: 

من داخل اململكة العربية ال�صعودية: 

اأع�شاء هيئة التدري�س باجلامعات الذين هم على راأ�س العمل.
اأع�شاء هيئة التدري�س باجلامعات املتقاعدون من اخلدمة.

املخرتعون واملبتكرون.
ذوو اخلدمة الناجحة يف املجاالت والتخ�ش�شات واالأعمال.

اخلـــرباء يف املجـــال املحـــدد للخدمـــة اال�شت�شاريـــة من غيـــر من�شـــوبي 
اجلامعات.

اأ�شحاب امل�شالح يف مو�شوع اخلدمة اال�شت�شارية املطلوبة.
عينات من املتاأثرين مبو�شوع اخلدمة اال�شت�شارية املطلوبة.

من خارج اململكة العربية ال�صعودية: 
)وذلك من قبيل اال�شتئنا�س باالآراء واملقرتحات دون امل�شاركة يف اإعداد 

اخلدمة اال�شت�شارية(:
اخلرباء واملخت�شون يف جمال اخلدمة اال�شت�شارية.

هيئـــات التقويـــم واالعتـــماد العامليـــة املتخ�ش�شـــة يف جمـــال اخلدمـــة 
اال�شت�شارية املطلوبة.

جهات رقابية عاملية.
املنظمات، والهيئات الدولية املتخ�ش�شة يف املجاالت املتعددة.

املتابعة والتقومي:
ال �شـــك اأن تنفـــيذ �شـــيناريـــو اال�شرتاتيجيـــة يتطـــلب متابعـــة وتقـــوميًا 
)م�شتمرين( ومرحليـــني مللحظــة التنفيذ، وحتديد خطواته، ودرجة جناحه 
اأو انحرافه عن حتقق اال�شرتاتيجـــية، حتى ميكـــن تليف حدوث اأي انحراف 

اأو م�شكلة تعرت�س طريق التنفيذ. 

وب�صكل عام فاإن املتابعة حتقق الأهداف الآتية:

التعرف على مدى االنحراف عن اأهداف اال�شرتاتيجـــية وحتديد اأ�شبابها 
وت�شحيحها.

التعرف على االأهداف التي جتاوزت التحقيق.
حتديد جمال التعديل, و�شروطـــه اجلديدة لتتـــالءم مع االأهـــداف مـــن 
جهة, ومع بع�شها من جهة ثانيـــة على اأ�شا�س مت�شق مع احلفاظ على اأهداف 

اال�شرتاتيجية.
توفر املتابعـــة معلومات مهـــمة ودقيـــقة ال تفيد فقط يف اإدخال تعديالت 
يف الوقت املنا�شب, ولكن اأي�شًا يف و�شع تطوير لال�شرتاتيجية يف امل�شتقبل. 

)حلمي واآخرون, 1423هـ, 81 ب�شيء من الت�شرف(.
للمتابعة  فعال  نظام  بناء  اإلى  حتـــتاج  اال�شرتاتيجـــية  هذه  فاإن  وعليه 
والتقومي باأنواعه املبدئي والبنائي, والنهائي لت�شحيح م�شار التنفيذ واحلكم 

على منجزاته.
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لذا يتطلب تطبيق ال�صرتاتيجية ت�صكيل فرق املتابعة والتقومي الآتية:

فريق متابعة التنفيذ.
فريق اال�شتطالع, والتغذية الراجعة.

فريق التقومي امل�شتمر.  

ولبد من بناء فرق العمل, واللجان التي تتطلبها ال�صرتاتيجية, وبرامج 

التي  باجلامعات(  التدري�ض  هيئة  )اأع�صاء  الب�صرية  الكوادر  اإعداد  خطة 

تتولى اإن�صاء, وتنفيذ العمل ومنها فرق املتابعة والتقومي ومهامها ما ياأتي: 

فريق متابعة التنفيذ: ملتابعة اإجناز برامج عمل اال�شرتاتيجية, وال�شيناريو, 
وخطة اإعداد اأع�شاء هيئة التدري�س, و�شري عمل الكوادر الب�شرية , ومراحله, 
اإجراءاته  وتوثيق  املر�شوم,  امل�شار  عن  انحرافه  اأو  تاأخره,  اأو  تقدمه  ومدى 
اأن  ويتطلب   , وامل�شتلزمات  املوارد  وتوفري   , التنفيذ  م�شكالت  وحل  واآلياته 

يكون ذلك الفريق متمتعًا ب�شالحيات ت�شاعده على تاأدية مهامه.
فريق اال�شتطالع والتغذية الراجعة : ويوؤدي مهامه على مرحلتني االأولى: 
اال�شرتاتيجية,  تنفيذ  خمرجات  حول  الراجعة  التغذية  ور�شد  ا�شتقبال 
حتقيق  ومدى  التدري�س,  هيئة  اأع�شاء  اإعداد  خطة  وبرامج  وال�شيناريو 
من  ميكن  ما  لتعديل  �شريعة  راجعة  بتغذية  العمل  فرق  وتزويد  اأهدافها، 

م�شارات العمل.
وخطة  اال�شرتاتيجية,  على  القائمني  لتزويد  فتكون  الثانية  املرحلة  اأما 
بنود  بع�س  تعديل  حول  الراجعة  بالتغذية  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  اإعداد 

اال�شرتاتيجية وال�شيناريو ، اأو برامج اخلطة ، اأو اإجراء ا�شافات عليها.

فرق التقومي امل�شتمر : وميكن اأن ي�شمى النهائي ، اأو اخلتامي ، ولكنه ال 
يعني انتهاء العمل باال�شرتاتيجية، وال�شيناريو، واخلطة بل يعني الفريق الذي 
التعديلت  على  احلكم  مبوجبها  ميكن  التي  العامة  امللحظات  اإليه  تنتهي 
وال  وهكذا،  تطويرها،  اأو  واخلطة  وال�شيناريو  اال�شرتاتيجية  على  االأ�شا�شية 
وجتهيزات  منا�شبة،  �شلحيات  اإلى  حتتاج  والتقومي  العمل،  فرق  اأن  �شك 
وذات  ومتخ�ش�شة,  موؤهلة  ب�شرية  وكوادر  ومكتبية,  تقنية  وم�شتلزمات 
اإ�شافة  اجلميع  من  واالحرتام  والثقة   , باملو�شوعية  تتمتع  �شخ�شية  �شمات 
اإلى دعم مايل واآليات عمل، هذا لو كانت فرق العمل هذه ثابتة، ولها نظام 
على  النظر  وجهات  وتبادل  بينها،  التن�شيق  ليتم  دورية  واجتماعات  عمل، 
اأن تعتمد مبداأ احلوار, والتوا�شل مع جميع اجلهات واالأفراد الذين تهمهم 
اال�شرتاتيجية  وال�شيناريو واخلطة، اأو يعملون يف مراحل تنفيذها، اأو يتاأثرون 
مبخرجاتها اأو يوفرون  مدخالتها, اأو ي�شاهمون ببع�س العمليات, واالأن�شطة 

اخلا�شة بها.
تنفيذ  درجة  عن  نهائية  حم�شلة  النهائي  التقومي  يوفر  اأن  يجب  اإذ 
�شدق  ومدى  االأهداف  حتقيق  ون�شبة  واخلطة  وال�شيناريو  اال�شرتاتيجية 
و�شبل  مواجهتها,  وو�شائل  التنفيذ  م�شكالت  وير�شد  التحقق,  موؤ�شرات 
اال�شتفادة من املوارد املتاحة، وطريقة ا�شتثمارها ليمكن بذلك تعزيز نقاط 
نقاط  ومعاجلة  واخلطة  وال�شيناريو،  واال�شرتاتيجية،  التنفيذ،  يف  القوة 
يف  اأو  وقوعها,  قبل  امل�شكالت  من  والوقاية  ال�شعوبات  وتاليف  ال�شعف, 

اأطوارها االأولى قبل تفاقمها.

املراجع : 
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اجلزيرة, 13785: الريا�س, 1431هـ. 

اجلالل. عبدالعزيز )1414هـ(. دور الرتبية يف التنمية, جملة درا�شات 
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وموؤ�ش�شات االأعمال  واالإنتاج، الريا�س، مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.

�شائغ, عبدالرحمن اأحمد وم�شطفى متويل )2005م(. التن�شيق والتعاون 
والتكامل بني موؤ�ش�شات التعليم وموؤ�ش�شات االأعمال واالإنتاج, الريا�س, مكتب 

الرتبية العربي لدول اخلليج.
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التعليم العايل والعام والقطاع اخلا�س، مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، 

الريا�س. 
مفهومها  امل�شتقبلية  الدرا�شات  )2006م(.  عبدالروؤوف  طارق  عامر. 

اأ�شاليبها اأهدافها, الطبعة االأولى, القاهرة, دار ال�شحاب للن�شر والتوزيع.
) 10 ( القحطاين, �شامل بن يحيى الوهابي)1427هـ(. التعليم يف اململكة 
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في حواره مع » الشورى«

الدكتور محسن بن علي الحازمي من األرصاد الجوية
إلى الطب والجراحة

�صيف » ال�صورى« لهذا العدد باحث متخ�ص�ض يف املجال الطبي, 
الطبية,  واكت�صافاته  ابتكاراته,  خالل  من  وا�صحة  ب�صمات  له 
حيث ابتكر جهازًا لف�صل بروتينات الدم ودرا�صة تاأثريات بع�ض 

الأدوية املهدئة على نقل هرمونات الغدة الدرقية يف الدم. 

واكت�صف هيموجلوبني » الريا�ض « و » هيموجلوبني هل�صنكي « 
)حيود يف خ�صاب الدم( املرتبطة بالأمرا�ض الوراثية املزمنة, 
وطور طرقًا ت�صخي�صية ووقائية من الأمرا�ض الوراثية املزمنة 
منها  املبكر  والتدخل  املبكر  الفح�ض  �صملت  وبرامج  واملقعدة, 

الفح�ض قبل الزواج والإر�صاد الوراثي الوقائي.

أجرى الحوار - منصور العساف
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وإلى تفاصيل الحوار:

س- حياة الطفولة والشباب دائمًا ما ترتسم في الذاكرة شيئًا من 

ذكرياتها وتفاصيل مكانها, فأين كانت تلك المرحلة؟.

منطقة   ( �شبيا  حمافظة  قرى  اإحدى  الع�شة  قرية  يف  النور  اأب�شرت   -
جازان ( والتي تبعد عنها �شمااًل بحوايل 18 كيلو مرتًا, وتعي�س كغريها من 
�شل�شلة  من  ينحدر  الذي  بي�س(  وادي   ( االأودية  اأحد  �شفاف  على  القرى 
جبال ال�شروات �شرقًا اإلى البحر االأحمر غربًا, واإلى ال�شرق منه وادي و�شاع 
و�شهدان الذي يروي قطعة زراعية خ�شبة )احلوا�شي ( ويروي وادي بي�س 
يف طريقه متجهًا اإلى قرية اجلارة وما بعدها يف طريقه اإلى البحر االأحمر, 
لذلك  وتبعًا  القرية  من  اجلنوب  اإلى  زراعية  بقعة  وهي  باالأودية  ي�شمى  ما 
فاإن القرية تعي�س على الزراعة وبيع » الق�شب« و«احلب« يف موا�شم ال�شيف 

واخلريف.

ي�شاركه  الذي  الزراعية  االأرا�شي  من  االأكرب  امل�شاحة  والدي  لدى  وكان 
ويعي�س  لقبيلة احلازمي  وامتداد  واأدب.  اأ�شرة علم  االأ�شرة, وهي  بقية  فيها 
اأعمال  من  والعري�س  وال�شبية  و�شمد  واحل�شيني  �شلهبة  مدن  يف  اأفرادها 

منطقة جازان.

س- وماذا عن مشوارك التعليمي؟.

اأول دروب العلم واملعرفة, وا�شتمرامل�شوار  - يف هذه القرية م�شيت على 
يف«معالمة« قرية اجلارة والتي تبعد حوايل 4 كم جنوب غرب قرية الع�شة, 
خدي�س  حمود  اجلارة  قرية  �شيخ  ابن  ي�شاعده  جابر  علي  ال�شيخ  كان  حيث 
ويقوم على تعليمنا القراآن الكرمي بامل�شجد وكنا - حوايل ثمانية من ال�شباب 
- ننتقل يوميًا من قرية الع�شة اإلى قرية اجلارة حاملني األواحنا امل�شطرة بلون 
»الرين« االأخ�شر الذي نخط عليه احلروف والكلمات لتح�شيل العلم القراآين 

وتعلم الدرو�س االأ�شا�شية يف اللغة العربية والعلوم ال�شرعية. 

وتطبيق  الوراثية  الدم  اأمرا�ض  من  للوقاية  خططًا  واأر�صى 
الهند�صة الوراثية يف جمال الطب الت�صخي�صي واأخالقياته, واألف 

كتبًا فيها.

مناطق  خمتلف  غطت  ميدانية  وطنية  بحوث  خالل  ومن 
اململكة, ر�صم خريطة ن�صب حدوث وتوزيع اأمرا�ض الدم الوراثية 
ال�صكري,  وداء  الإعاقة,  اأنواع  وتوزيع  ن�صب  وكذلك  اململكة,  يف 
وعمق مفهومها الت�صخي�صي والوقائي والعالجي. اإنه ع�صو جمل�ض 
الدكتور  الأ�صتاذ  والبيئة  ال�صحية  ال�صوؤون  رئي�ض جلنة  ال�صورى 

حم�صن احلازمي. 

اأنهى  اأن  وبعد  التعليمية  حياته  بداية  يف  احلازمي  الدكتور 
املرحلة البتدائية التحق مبعهد التدريب املهني يف جدة وح�صل 
هذا  عند  يتوقف  مل  اأنه  اإل  اجلوية,  الأر�صاد  يف  دبلوم  على 
احلد من التح�صيل العلمي بل �صعـى لإكمـال املرحلتني املتو�صطـة 
والثانـوية ) منازل ( ثم  التحـق بجامـــعة  ) الريا�ض ( جامعة 
امللك �صعود حاليًا حيث ح�صل على �صهادة البكالوريو�ض من كلية 

العلوم باجلامعة.

املاج�صتري  �صهادتي  على  ح�صل  حيث  بريطانيا  اإلى  ابتعث  ثم 
املرحلة  ودر�ض  عاد  اأنه  اإل  كامربدج,  جامعة  من  والدكتوراه 
اجلامعية يف ذات اجلامعة ولكن يف جمال  يف الطب واجلراحة ثم 
زمالة الأمرا�ض من الكلية امللكية الربيطانية يف اململكة املتحدة.

العربية,  واملكتبة  العلمية  املعرفة  اأثرى  احلازمي  الدكتور 
األقى اأكرث من )400( م�صاركة علمية يف موؤمترات وندوات  حيث 
ون�صر  والجنليزية,  العربية  باللغتني  وعاملية  واإقليمية  حملية 
اأكرث من )330( ن�صرة يف جمالت علمية حمكمة يف احلقل الطبي 
اإلى جانب  ودورات تدريبية,  وندوات وحلقات عمل  موؤمترات  يف 
اأكرث من ع�صرة كتب باللغة الجنليزية, واألف العديد من الكتب 
الب�صرية يف حالت  الوراثة  العربية يف خمتلف جمالت  باللغة 
وكتيبات  والعالج  الت�صخي�ض  جمالت  ويف  واملر�ض  ال�صحة 
املتخ�ص�صة  املجالت  يف  واإر�صادية  وتثقيفية  توعوية  ون�صرات 
والعامة يف جمالت الوراثة والهند�صة الوراثية وجوانب اأخرى 

ذات �صلة بالعمل اخلريي والتطوعي.

اإ�صهاماته الوا�صحة يف جمل�ض ال�صورى عرب ع�صويته التي  له 
امتدت لثالث دورات متتالية, حيث راأ�ض جلنة ال�صوؤون ال�صحية 
والبيئة باملجل�ض اأربع مرات, ونائبًا لرئي�ض اللجنة مرتني, وقدم 
باملجال  عالقة  ذات  جديدة  اأنظمة  ب�صاأن  املقرتحات  من  عدًا 
الطبي ا�صتنادًا للمادة الثالثة والع�صرين من نظام جمل�ض ال�صورى.

في قرية العشة بدأت أول دروب
العلم والمعرفة
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انتقل  اأن   - وتعالى  �شبحانه   - اهلل  اأمر  و�شاء  يكفيني،  ما  اخلط  فنون  من 
للعمل باخلطوط ال�شعودية يف مقرها الرئي�شي يف جدة حيث عملت ملدة عام، 
اأق�شامه - ق�شم  باأحد  الفنية يف مطار جدة فالتحقت  للعلوم  ثم فتح معهد 
االأر�شاد اجلوية - حيث در�شت ملدة �شنتني ح�شلت بعدها على الدبلوم وكنت 
اأتابع الدرا�شة املتو�شطة م�شاًء, ومن ثم تقدمت المتحان ال�شهادة املتو�شطة 
بنظام الثلث �شنوات، وعملت �شنة بعد التخرج من املعهد معيدًا فيه، وكنت 
عطل  يف  الع�شة  بقرية  والدّي  اإلى  اأعود  اجلوية  باالأر�شاد  درا�شتي  خالل 

االإجازات ويف اإحداها وفقني اهلل لالقرتان بابنة عمي يف عام  1384هـ.

�شنة  عملت  حيث  الظهران  مطار  ثم  جازان،  مبطار  للعمل  انتقلت  ثم 
الدمام  امل�شائية مبدينة  درا�شتي  ووا�شلت  اجلوية,  لالأر�شاد  مراقبًا  اأخرى 
وتقدمت المتحان الثانوية العامة نظام الثلث �شنوات ق�شم علمي، وبف�شل 

من اهلل وتوفيقه ح�شلت على �شهادة الثانوية العامة.

المرحلة الجامعية

اجلامعية  درا�شتي  موا�شلة  راأيت  العامة  الثانوية  على  ح�شويل  وبعد 
الريا�س,  االأر�شاد اجلوية يف مطار  الريا�س الأعمل يف  اإلى مدينة  فانتقلت 
وكان لزمالئي الكرام ف�شل اإتاحة املجال يل للعمل لياًل الأمتكن من االلتحاق 
وكنت  والتخ�ش�س,  الكلية  اختيار  مع�شلة  اأمامي  وكان  نهارًا,  باجلامعة 
قليل املعرفة مبجاالت التخ�ش�س وجماالت العمل التي توؤهل لها الدرا�شات 
اجلامعية, فكان اأن ذهبت اإلى كلية الهند�شة ثم كلية الرتبية ثم كلية العلوم 
يف االأ�شبوع االأول م�شتطلعًا املجاالت, وكان جل اأبناء املنطقة يدر�شون بكلية 
حيث  العلوم  بكلية  فالتحقت  العلمي  باملجال  التعلق  �شديد  وكنت  العلوم, 
واجليولوجيا  واالأحياء  الكيمياء  هي  علمية  مواد  االأولى  ال�شنة  يف  در�شت 
والفيزياء اإ�شافة اإلى اللغة االإجنليزية فاجتزتها وهلل احلمد بتقدير ممتاز.

لاللتحاق  فتقدمت  ذلك,  عند  باململكة  طب  كلية  اأول  افتتحت  اأن  وكان 
بها, ومت اختيار 35 طالبًا مل اأكن من بينهم, وقد عزاين عميد الكلية خالل 
املقابلة ال�شخ�شية قائاًل »قد ت�شبح مدر�شًا بالكلية قبل تخرج هذه الدفعة«, 
الرابعة  لل�شنة  و�شلت  حتى  م�شاًء  والعمل  العلوم  كلية  يف  درا�شتي  فوا�شلت 

فا�شتقلت من االأر�شاد اجلوية, وتفرغت يف ال�شنة الرابعة للدرا�شة.
وبتوفيق من اهلل ح�شلت على بكالوريو�س العلوم بامتياز مع مرتبة ال�شرف 
االأولى وعينت معيدًا بكلية الطب بجامعة امللك �شعود - كما تراء لعميد الكلية 
- واأذكر اأنني كنت اأحد معيدين اثنني نعمل مع ثمانية من اأع�شاء التدري�س 

هم نواة اأ�شاتذة الكلية من ال�شعوديني يف العام 1393هـ.
 

س- وهل توقفت عند هذا الحد من التعليم, أم سعيت للحصول 

على البعثة إلكمال الدراسات العليا في الخارج؟.

- بحمد اهلل تعالى ابتعثت جلامعة كامربيدج - يف اململكة املتحدة - التي 
قدمت يل عر�شًا لاللتحاق بها بعد املقابلة ال�شخ�شية على اأن يتم تقييمي يف 
نهاية �شنة اإعدادية فاإما اأن اأ�شتمر للماج�شتري اأو للدكتوراه اأو يقال يل ابحث 

عن مكان اآخر.

ومرت �شنتان على ذلك احلال بعدها ارتاأى الوالد رحمه اهلل ا�شت�شافة 
اأن  اإال  اأبنائها,  ولتعليم  تعليمي  القرية ال�شتمرار  لدينا يف  ال�شيخ على جابر 
ذلك مل ي�شتمر اإال �شهورًا قليلة, انتقلت بعدها اإلى مدينة �شبيا حيث قبلت يف 
ال�شنة الرابعة االبتدائي مبدر�شة �شبيا االأمريية, واأكملت الدرا�شة للح�شول 
على �شهادة اإمتام الدرا�شة االبتدائية عام 1377هـ, وقد تهياأ يل اال�شتقرار 
يف بيت الوالد مو�شى ال�شم وبيت الوالد علي غربي, اأ�شدقاء واأ�شمياء الوالد 

- رحمهم اهلل جميعًا -

وكنت التقي الوالد يوم الثالثاء وهو »يوم �شوق �شبيا« الأقوم باإعانته يف بيع 
احلب اأو متابعة ما يبيعه العاملون معه من االأغنام واالأبقار وغريها, واأعود 
اإلى الع�شة لق�شاء عطلة نهاية االأ�شبوع, و�شعدت مبزاملة اأبناء الوالدين علي 
غربي ومو�شى ال�شم, والزلت وهلل احلمد على عالقة حميمة بهم حيث ن�شاأت 

بيني وبني اأبناء الوالد على غربي اأخوة ر�شاعة اأي�شًا.

ومل تكن مبدينة �شبيا يف ذلك الوقت مدر�شة متو�شطة فقد كان خريجو 
درا�شتهم,  ال�شتكمال  جازان  مدينة  اإلى  ينتقلون  ب�شبيا  االأمريية  املدر�شة 
وكان الوالد رحمه اهلل حري�شًا على اأن اأعمل معه بعد تخرجي من املدر�شة 
الدرا�شة  من  املرحلة  اأن هذه  الوقت  ذالك  االعتقاد يف  كان  فقد  �شبيا,  يف 
كافية لبلوغ ما يلزم من العلم واملعرفة وا�شتجبت لرغبة الوالد وعملت �شنتني 
م�شاعدًا له يف متابعة �شوؤون الزراعة وبيع احلبوب ومتابعة من تولى االجتار 

بالدواب واالأغنام واالأبقار يف �شبياء اأو جدة.

ثم �شاء اهلل اأن جاء اإلى القرية يف �شيف 1378هـ الوالد حممد عبده مكي 
احلازمي للزيارة, وكان يف ذلك الوقت يعمل يف وزارة املالية يف الريا�س, وقد 
دار حديث بينه وبيني وبني الوالد, مت على اإثره �شفري معه لاللتحاق باإحدى 
املدار�س بالريا�س, وقد كان, حيث و�شلت اإلى الريا�س بداية العام  1379هـ 
والتحقت مبعهد امللك �شعود للرتبية الفنية والذي كان يتيح املجال للدرا�شة 
الق�شم  بهذا  التحقت  وقد  اخلط،  منها  جماالت  عدة  يف  الفني  والتدريب 
اإلى والدي يف قرية الع�شة يف  وح�شلت على �شهادة ال�شنة االأولى, ثم عدت 
اأنني قد اأ�شبت  اأنتقل من هذا املعهد حيث ارتاأيت  االإجازة وا�شتقر راأي اأن 
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هذا اإلى جانب درا�شة طرائق ت�شخي�س اأمرا�س الدم الوراثية وتاأثري عن�شر 
الدرا�شة  هذه  واأهلتني  الدم.  »هيموجلوبني«  �شبغة  تكوينات  على  احلديد 

ونتائجها للح�شول على درجة الدكتوراه واحلمد هلل.    

العودة للجامعة والتدريس والبحث العلمي 

وعدت اإلى جامعة امللك �شعود للعمل ع�شوًا يف هيئة التدري�س حيث متكنت 
ومتابعة  التدري�س  من اخلدمة يف جمال  اإلى 1984م  1978م  الفرتة  خالل 
مركز  اأول  واإن�شاء  امل�شت�شفى  خمتربات  يف  والت�شخي�س  العلمي  البحث 
للبحوث يف كلية الطب ، ومت تعييني اأول وكيل بالكلية لل�شوؤون االأكادميية يف 
الفرتة  هذه  وخالل  الطبي,  للتعليم  وحدة  اأول  واأن�شاأت  �شعود  امللك  جامعة 
ترقيت حتى و�شلت اإلى مرتبة اأ�شتاذ, وكان اأمامنا م�شكلة للتعامل مع برنامج 
تبنتها  التي  املعتمدة  ال�شاعات  نظام  اإلى  ال�شنوي  الربنامج  من  التحويل 
جمال  يف  للتعمق  يل  املجال  اأتاح  مما  الوقت,  ذلك  يف  �شعود  امللك  جامعة 
التعليم الطبي و�شرب اأغوار العلوم الطبية واآفاقها ونتج عن ذلك اعتماد اأول 
منهج متكامل لكلية الطب وامل�شاهمة يف اإعداد وت�شغيل م�شت�شفى امللك خالد 
اجلامعي حيث مت افتتاحه من قبل امللك خالد بن عبدالعزيز متزامنًا  مع 

احتفال جامعة امللك �شعود مبرور 25 عامًا على اإن�شائها.

دراسة الطب

وكانت الرغبة يف درا�شة الطب قد ن�شجت لدي من خلل عملي االأكادميي 
والتفاعل مع معطياته لذا قررت االلتحاق بجامعتي �شابقًا - جامعة كامربيدج 
- لدرا�شة الطب و�شرعت يف ذلك بعد اأن اأعددت م�شتلزمات احل�شول على 
تفرغ  �شنة  على  وح�شلت  اأ�شتاذ,  مرتبة  اإلى  والرتقية  االأمرا�س  علم  زمالة 

حممد  بن  ح�شن  الدكتور  االأ�شتاذ  بعام  �شبقني  قد  كان  حظي  وحل�شن 
احلازمي والذي در�شت على يديه الكيمياء عندما كان معيدًا بكلية العلوم, 
ا�شتقبلني  وقد  كارديف,  بجامعة  الدكتوراه  على  للح�شول  يدر�س  وكان 
االإجنليزية  اللغة  يدر�س  كان  عندما  معها  �شكن  التي  العائلة  مع  واأ�شكنني 
بكامربيدج, وكان ذلك يف �شيف عام 1973م, حيث در�شت اللغة االإجنليزية 
عام  املبارك  رم�شان  �شهر  بدايات  مع  باجلامعة  التحقت  ثم  �شهرين  ملدة 
واإ�شرائيل.  العربية  الدول  بني  فيها احلرب  قامت  التي  ال�شنة  وهي  1973م 

وكانت بداية �شعبة يف هذه الظروف.

واأذكر اأن ال�شم�س كانت تغرب حينئذ عند ال�شاعة العا�شرة والثلث م�شاًء. 
وعمليًا  نظريًا  تعلمت  حيث  مثمرة  االإعدادية  ال�شنة  كانت  اهلل  من  وبتوفيق 
اأد نربك�س اجلامعي وخالل  اأ�شا�شيات التحليالت الطبية مبخترب م�شت�شفى 
هذه ال�شنة اأمكنني اإعداد وتركيب جهاز لف�شل الربوتينات يف الدم ودرا�شة 
نتائج  ون�شرت  وهرموناتها  الدرقية«  »الغدة  على  امل�شكنة  االأدوية  اأحد  تاأثري 
املرجعية,  الوحدة  يف  بعدها  قبلت  حمكمة,  علمية  جملة  يف  الدرا�شة  هذه 
واملركز التعاوين ملنظمة ال�شحة العلمية بجامعة كامربيدج للدرا�شات العليا 
وهي التي تعترب مرجعًا اأ�شا�شيًا يف بريطانيا لدرا�شة اعتالالت اأمرا�س الدم 
الوراثية حيث در�شت وبحثت يف هذا املجال ملدة ثالث �شنوات جمعت خاللها 
ال�شيفية  اإجازتي  خالل  اأخرى  ومناطق  الريا�س  منطقة  من  دم  عينات 
»هيموجلوبني  اكت�شفت  وبتوفيق من اهلل  الوراثية  الدم  اأمرا�س  للك�شف عن 
الريا�س« يف دم مري�شة من مدينة »الدرعية« واأي�شًا هيموجلوبني »هل�شنكي« 
يف عينة من مري�شة  من هل�شينكي بجمهورية فلندا اال�شكندنافية بالتعاون 
مع اأطباء من ذلك البلد الذي اأحالوا اإلينا يف بريطانيا عينات الدم للدرا�شة, 
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ال�شحة  ملنظمة  تعاونيًا  مركزًا  احليوية  الكيمياء  بق�شم  االعرتاف  ومت 
بدرا�شات  قمت  حيث  1991م,  العام  يف  الوراثية  الدم  الأمرا�س  العاملية 
عن  اأحدها  وطنية,  بحوث  اأربعة  اأهمها  و�شريرية  وطبية  علمية  واأبحاث 
اأمرا�س الدم الوراثية وا�شتغرق ما يزيد على ع�شر �شنوات بدعم من مدينة 
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة امللك �شعود, واآخر عن داء ال�شكري  
ا�شتغرق اأربع �شنوات, وبحث عن االإعاقة لدى االأطفال باململكة, وبحث عن 
الدالالت الت�شخي�شية اجلزئية للحم�س النووي الوراثي وا�شتخدام الهند�شة 
البحوث ما يزيد على  ونتج عن هذه  اأي�شًا,  �شنوات  اأربع  وا�شتغرق  الوراثية 
350 بحثًا علميًا ن�شرت يف جمالت علمية حمكمة وحملية واإقليمية وعاملية, 
واألقيت ما يزيد على 350 ورقة علمية يف موؤمترات متخ�ش�شة يف الداخل 

واخلارج. 

س- أثناء عملك في كلية الطب بجامعة الملك سعود كانت لك 

إسهامات بحثية فما أبرزها؟.

- اأتيحت يل فر�شة االطالع على جوانب من املع�شالت ال�شحية خالل 
عملي بكلية الطب وم�شت�شفى امللك خالد اجلامعي اأثناء وبعد درا�شاتي العليا, 
وقد بداأت يف �شلوك م�شار البحث العلمي يف املجال ال�شحي من خاللها وبعد 
تاأهيلي العايل, اأخرتت متابعة البحث يف جمال الوراثة واأمرا�شها واأمرا�س 
الدم الوراثية ب�شفة خا�شة, وكنتيجة للبحث الوطني امليداين الذي ا�شتغرق 
وتوزيع  لن�شبة  خارطة  ر�شم  البحث  هذا  خالل  مت  �شنوات,  ع�شر  حوايل 
اأمرا�س الدم الوراثية الرئي�شة واإن�شاء مراكز للوقاية والرعاية والتاأهيل يف 
خمتلف مناطق اململكة وتقدمي رعاية وزيارات متخ�ش�شة للم�شابني بهذه 

بالعمل  للم�شاعدة  العايل  التعليم  لوزارة  اإعارة  �شنوات  ذلك  بعد  ثم  علمي 
الطبية  درا�شتي  ا�شتكملت  وقد  بريطانيا،  يف  الثقافية  بامللحقية  االأكادميي 

اأثناء تلك الفرتة.

ومن ثم عدت لكلية الطب يف العام 1988م حيث عملت بها وال زلت حتى 
طلبت تقاعدي يف العام 1426هـ بعد ثالثة اأ�شهر من تعييني ع�شوًا يف جمل�س 

ال�شورى. 

األمير سلمـــان ألبحاث  إنشـــاء مركـــز  بارزًا في  س- كان لك دورًا 

اإلعاقة, كيف كانت البداية, وما ذا قدمت من خالل المركز؟.

- بعد  عودتي اإلى الكلية ب�شنتني ، مت اختياري لو�شع نظام اإداري وعلمي 
بتوجيهات من �شاحب  االإعاقة  الأبحاث  �شلمان  االأمري  الإن�شاء مركز  وبحثي 
قد  كان  الذي  املعوقني  االأطفال  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امللكي  ال�شمو 
بالدرا�شات  يقوم  باإن�شاء مركز  يق�شي  اإدارة اجلمعية  ملجل�س  اقرتاحًا  قدم 
حتتاجها  التي  واملعلومات  االإح�شائيات  وتوفري  املعرفة  الإثراء  والبحوث 
املعاقني,  وتاأهيل  رعاية  بخدمات  العالقة  ذات  االأخرى  واجلهات  اجلمعية 
حيث عملت يف هذا املركز ملدة ع�شر �شنوات حتى العام 2000م, قمت خاللها 
باإجراء اأول بحث وطني ميداين لالإعاقة لدى االأطفال �شمل خمتلف مناطق 

اململكة اإلى جانب عملي االأكادميي والبحثي بكلية الطب.

أسست مركز األمير سلمان ألبحاث
اإلعاقة وأشرفت عليه 11 عامًا
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اآل �شعود رئي�شًا فخريًا  �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن عبد العزيز 
لها وكنت اأول رئي�س ملجل�س اإدارتها.

ونتج عن هذه االأن�شطة اإن�شاء مراكز وعيادات تخ�ش�شية خلدمة جهود 
مناطق  خمتلف  يف  الوراثية  الدم  باأمرا�س  للم�شابني  والرعاية  الوقاية 
التطوعية واللجان املختلفة ب�شكل دوري ملراجعة  اململكة، وجتتمع املجموعة 
دورات  بتنفيذ  قامت  كما  امل�شتقبلية  اخلدمات  خطط  ور�شم  العمل  برامج 

وندوات وموؤمترات خلدمة اأهدافها..

وانشغـــالك  والعملي,  التعليمي  مشـــوارك  أن  تعتــقد  أال  س- 

بالبحوث والدراسات قد اشغلت عن أسرتك؟.

- كثريًا ما يخالطني �شعور باأن ما حققته كان على ح�شاب حق االأ�شرة, 
واأنني قد ظلمت اأ�شرتي ال�شغرية والكبرية, ولكن ف�شل اهلل عليَّ كبري وكثري 
كثريًا  حياتي  من  خمتلفة  مراحل  يف  معهم  عملت  الذين  زمالئي  وف�شل 
فعندما   , وكبريًا  كثريًا  الكبرية  واالأ�شرة  ال�شغرية  اأ�شرتي  وف�شل  وكبريًا, 
اأنظر اإلى اأبنائي وبناتي وما اأجنزوه من اقتفاء اأثري يف املجال الطبي اأو يف 
جماالت اأخرى )د.علي,د. خالد, د. رائد, د.م�شعل( و)د. ملك, اأ. زهراء, 

د. اأمرية, د.علياء( اأح�س اأن اهلل كان لطيفًا بي وبهم.

حياتهم  على  �شلبًا  تربيتهم  يف  وتق�شريي  عنهم  بعدي  اأيام  تكن  فلم 
وم�شتقبلهم بف�شل من اهلل �شبحانه وتعالى ثم بجهد غري عادي من زوجتي 
الفا�شلة, وجهد قليل مني بناء االأ�شرة واإعدادها ملواجهة احلياة ومتطلباتها 
االإعداد الالزم - فجزاها اهلل خريًا-, وقد حاولت ما و�شعني اجلهد بناء نوع 
من التوازن بني واجباتي نحو اأهلي واأبنائي وبناتي واأقاربي وجمتمعي وبني 

عملي االأكادميي والبحثي واملجتمعي،

وقد عملت على هذا ما و�شعني اجلهد ولكن بتوفيق من اهلل اأواًل واأخريًا مل 
يوؤثر تق�شريي يف هذه املجاالت على اأ�شرتي �شلبًا كما مل يحل بيني وبني بناء 

�شداقات اجتماعية اأعتز بها كثريًا.

- وماذا عن عضويتك في مجلس الشورى؟. 

جمل�س  يف  ع�شوًا  فعينت  الغالية  امللكية  بالثقة  احلمد  وهلل  حظيت   -
امللكية  بالثقة  حظيت  ثم   )  1430  –  1426  ( الرابعة  الدورة  يف  ال�شورى 
مرتني متتاليتني للدورتني اخلام�شة ) 1430 – 1434 ( وال�شاد�شة احلالية 

.) 1438 – 1434 (

الوطنية  اللجنة  ثم  التطوعية  الوطنية  العمل  جمموعة  خالل  من  االأمرا�س 
لالأمرا�س, وتولد عنها برنامج وقائي يتمثل يف برنامج الفح�س قبل الزواج 
مرورًا باعتماد الفح�س قبل الزواج للزواج املختلط )لل�شعودي واالأجنبية اأو 
اختياريًا  ال�شعوديني  على  تطبيقه  ثم  هـ,   1418 عام   ) وال�شعودي  االأجنبية 

عام 1423هـ.

ثم تطبيقه اإلزاميًا يف العام 1425هـ, وتطويره الى برنامج الزواج ال�شحي 
اإيجابياته  وتقييم  و�شائله  وتنقيح  الربنامج  هذا  تقييم  ويتم  1429هـ,  عام 
ال�شحة  وزارة  بني  منوذجي  وتكامل  ال�شحة  وزارة  مع  بالتعاون  و�شلبياته 
وجمموعة العمل التطوعية واللجنة الوطنية لالأمرا�س الوراثية, ونقوم كذلك 
با�شتجلء الربامج امل�شتقبلية ومنها النظر يف اإمكانية فح�س طلبة املدار�س 
قبل  الفح�س  مظلة  تو�شيع  وكذلك  الوالدة،  وحديثي  واجلامعات  الثانوية 
كانت  والتي  والزهري  كال�شيلن  املعدية اخلطرية  االأمرا�س  لت�شمل  الزواج 
جزًء من الفح�س قبل الزواج االختياري وكذلك االأمرا�س اخلطرية كمر�س 

االإيدز والتهاب الكبد الفريو�شي وغريها. 

وا�شتخدام  واالإعاقة  ال�شكري«  »داء  جمال  يف  وطنية  بحوثًا  اأجريت  كما 
الهند�شة الوراثية يف الت�شخي�س املخربي لالأمرا�س واالإفادة من معطياتها 

يف املجال ال�شحي , وقاية وعالجا وتاأهياًل, 

س- لكم باع طويل في األعمال التطوعية والخيرية في مجاالت 

اإلعاقة, والبحوث الطبية, فهل تلقـــي الضوء على جهودك في 

هذا المجال؟.

-  ن�شاأ عن االأعمال البحثية امليدانية التعارف والتعاون والتفاعل مع عدد 
كبري من العاملني يف املجال ال�شحي يف خمتلف مناطق اململكة , ومت االتفاق 
على تكوين جمموعة العمل الوطنية التطوعية عام 1410هـ, واللجنة الوطنية 
للأمرا�س الوراثية حتت مظلة وزارة ال�شحة 1415هـ, اإلى جانب املجموعة 
العربية لدرا�شة االأمرا�س الوراثية على امل�شتوى االإقليمي, واملركز التعاوين 
اجلمعية  واأخريًا  والعاملي،  االإقليمي  امل�شتويني  على  العاملية  ال�شحة  ملنظمة 
تت�شرف برئا�شة  1427هـ, والتي  الوراثية عام  ال�شعودية اخلريية للأمرا�س 

يخالطني شعور بأن ما حققته كان
على حساب حق أسرتي

تشرفت بالثقة الملكية بتعيني عضوًا
في الشورى لثالث دورات متتالية
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س- خالل عضويتك في المجلس طيلة 10 سنوات وال زلت, ما هي 

اللجان التي رأستها؟.

- راأ�شت جلنة ال�شوؤون ال�شحية والبيئة يف املجل�س اأربع مرات, كما عملت 

نائبًا لرئي�س اللجنة مرتني, وعملت ع�شوًا يف جلنة البحوث باملجل�س.

س – وما هي أبرز المقتـــرحات التي قدمتـــها للمجلس وحظيت 

بالموافقة؟.

اخلدمات  يف  املري�س  و�شلمة  اجلودة  نظام   « م�شروع  مقرتح  قدمت   -

ال�شحية« ا�شتنادًا للمادة الثالثة والع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى، وبحمد 

اهلل  مت اإقراره من املجل�س يف عام 1433هـ ومت رفعه للمقام ال�شامي الكرمي 

للخدمات  نظام  مل�شروع  مقرتحًا  قدمت  كما  النظامية،  دورته  لي�شتكمل 

مل�شروع  اآخر  ومقرتحًا  ال�شعودية,   العربية  اململكة  وامل�شعفني يف  االإ�شعافية  

نظام االأع�شاب ذات االدعاءات الطبية، وهما قيد الدرا�شة يف املجل�س.

قدمت مقترحًا لمشروع نظام الجودة 
وسالمة المريض في الخدمات الصحية 

وحظي بموافقة المجلس

رأست لجنة الشؤون الصحية والبيئة 
بالمجلس أربع مرات
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  إنجازات الدكتور محسن الحازمي

- ابتكر جهازًا لف�صل بروتينات الدم ودرا�صة تاأثريات بع�ض الأدوية املهدئة على نقل هرمونات الغدة الدرقية يف الدم.  

, وطور طرق ت�صخي�صية  املزمنة  الوراثية  بالأمرا�ض  املرتبطة  الدم(  »الريا�ض و«هيموجلوبني«هل�صنكي«)حيود يف خ�صاب  اكت�صف هيموجلوبني   -

ووقائية من الأمرا�ض الوراثية املزمنة واملقعدة, وبرامج �صملت الفح�ض املبكر والتدخل املبكر منها الفح�ض قبل الزواج والإر�صاد  الوراثي الوقائي.

- اأر�صى خططًا للوقاية من اأمرا�ض الدم الوراثية وتطبيق الهند�صة الوراثية يف جمال الطب الت�صخي�صي واأخالقياته, واألف كتبًا فيها. ومن خالل 

اأنواع  ن�صب وتوزيع  اململكة, وكذلك  الوراثية يف  الدم  اأمرا�ض  ن�صب حدوث وتوزيع  ر�صم خريطة  اململكة,  بحوث وطنية ميدانية غطت خمتلف مناطق 

الإعاقة, وداء ال�صكري, وعمق مفهومها الت�صخي�صي والوقائي والعالجي.

- عمل ع�صوًا يف هيئة التدري�ض بكلية الطب, بجامعة امللك �صعود بالريا�ض وا�صت�صاريًا بامل�صت�صفيات اجلامعية بها ملدة 33 عامًا, ومعيدًا حتى اأ�صتاذ 

1393 – 1426هـ, وكان  اأول وكيل لل�صئون الأكادميية بكلية الطب, واأ�ص�ض اأول مركز للبحوث فيها عام 1398هـ )1972م(.

- تولى الإ�صراف على خمتربات الكيمياء احليوية الطبية وطالب الدرا�صات العليا فيها, وراأ�ض ق�صم الكيمياء احليوية الطبية حتى 1426هـ )2006م(.

- اأن�صاأ الوحدة الوطنية واملرجعية لأمرا�ض الدم الوراثية الوحيدة يف جمالها يف املنطقة العربية والتي حظيت - على امل�صتوى الإقليمي والعاملي- 

باعرتاف منظمة ال�صحة العاملية, ومن ثم مت تخ�صي�صها مركزا تعاونيا للمنظمة يف الفرتة من 1991 - 2006 م.

- اأثرى املعرفة العلمية واملكتبة العربية, حيث األقى اأكرث من )400( م�صاركة علمية يف موؤمترات وندوات حملية واإقليمية وعاملية باللغتني العربية 

والجنليزية, ون�صر اأكرث من )330( ن�صرة يف جمالت علمية حمكمة  يف احلقل الطبي يف موؤمترات وندوات وحلقات عمل ودورات تدريبية, اإلى جانب 

اأكرث من ع�صرة كتب باللغة الجنليزية, والعديد من الكتب باللغة العربية يف خمتلف جمالت الوراثة الب�صرية يف حالت ال�صحة واملر�ض ويف جمالت 

الت�صخي�ض والعالج وكتيبات ون�صرات توعوية وتثقيفية واإر�صادية يف املجالت املتخ�ص�صة والعامة يف جمالت الوراثة والهند�صة الوراثية وجوانب اأخرى 

ذات �صلة بالعمل اخلريي والتطوعي.

- نظم اأكرث من ع�صرين موؤمترًا علميا وعدة ندوات وحلقات عمل وتدريب يف جمال الوراثة والهند�صة الوراثية والت�صخي�ض والرعاية الطبية, كما اأعد 

ونفذ لقاءات توعوية وتثقيفية يف خمتلف مناطق اململكة. 

واأخالقيات  واملقعدة  املزمنة  الوراثية  الأمرا�ض  من  الوقاية  على  العمل  يف  املجتمع  وخدمة  ومعطياتها  الوراثة  جمالت  يف  خبري-  كباحث  ُدعي   -

العاملية » يف الإ�صكندرية  ال�صحة  » منظمة  الكويت,  واجتماعات  للعلوم الطبية« يف  املنظمة الإ�صالمية   « التعامل معها - لتقدمي بحوث يف اجتماعات 

والقاهرة وجنيف, و« جممع الفقه التابع لرابطة العامل الإ�صالمي« و«جممع الفقه الإ�صالمي العاملي » يف جدة ومكة املكرمة باململكة العربية ال�صعودية. 

واختري من قبل الحتاد الربملاين الدويل ع�صوا يف اللجنة ال�صت�صارية يف جمال فريو�ض نق�ض املناعة املكت�صبة )اليدز( فنائبا لرئي�ض اللجنة.

اإدارات عدة جمعيات خريية منها :جمعية الأطفال  - عمل يف جمالت الإعاقة كباحث واإداري, كما عمل ع�صوًا يف اجلمعيات العمومية وجمال�ض 

رئي�ض  اأول  الوراثية وكان  لالأمرا�ض  ال�صعودية اخلريية  واأ�ص�ض اجلمعية  الإعاقة,  �صلمان لأبحاث  الأمري  للتوحد ومركز  ال�صعودية  املعوقني, اجلمعية 

ملجل�ض اإدارتها.

- موؤ�ص�ض ملركز الأمري �صلما ن لأبحاث العاقة, وع�صو يف جمل�ض اأمناء املركز, وعمل م�صرفُاً على املركز ملدة 11 عامًا, ما عمل  اأمينا عاما للجنة اإعداد 

النظام  الوطني للمعوقني,  وكذلك املوؤمتر العاملي الثاين ثم الثالث فالرابع لالإعاقة والتاأهيل , وخالل توليه الإ�صراف على املركز.

وتوقيع  تطبيقية  علمية  بحوث  دعم  مت  حيث  وبحثية  علمية  وجلان  للمركز  الإداري  الهيكل  وتكوين  والعلمية  الإدارية  القواعد  باإر�صاء  قام    -

اتفاقيات تفاهم وتعاون مع عدد من الوزارات واملوؤ�ص�صات احلكومية.

- ع�صو يف عدة جمعيات مهنية حملية واإقليمية وعاملية , وقد اأ�صهم يف اأعمال تطوعية خريية حيث  اأن�صاأ, ون�صق اأعمال, وراأ�ض جمموعات عمل طبية 

الوراثية  لالأمرا�ض  العربية  املجموعة   « و  1415-1426هـ«  الوراثية  لالأمرا�ض  الوطنية  اللجنة   « 1410-1426هـ«,  الوطنية  العمل  »جمموعة   : هي 

1415هـ - حتى تاريخه.
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التنفيذية  ال�شلطة  قبل  من  املعاهدة  على  الت�شديق  باأن  القول  ويح�شن 
اأو دون م�شادقة االأخرية عليه ي�شمى  دون عر�شها على ال�شلطة الت�شريعية 
الت�شديق  جتاه  القانون  فقهاء  اجتاهات  وتتعدد  الناق�س،  بالت�شديق 
جرى  حيث  ب�شروط.  �شحيًحا  اأو  باطًل  اأو  �شحيًحا  اعتباره  بني  الناق�س 
عليها  التوقيع  مبجرد  �شارية  ت�شبح  ال  املعاهدات  اأن  على  الدويل  العرف 
هو  الحق  وطني  باإجراء  القيام  لنفاذها  يلزم  واإمنا  الدولة,  ممثل  قبل  من 
االأطراف  الدول  به  يعرب  الذي  القانوين  االإجراء  فالت�شديق هو  الت�شديق. 
باأحكام املعاهدة وفقا لالإجراءات الد�شتورية.  ب�شورة نهائية عن التزامها 
فالت�شديق هو اإجراء وطني يتم وفقا لقواعد القانون الداخلي يف كل دولة 

طرف يف املعاهدة.

 ويعترب الت�شديق على املعاهدات اأحد مراحل اإبرامها, فهو يلي التفاو�س 
على بنود املعاهدة, والتوقيع عليها, وي�شبق اإيداعها وت�شجيلها لدى اجلهات 
املخت�شة. كما اأن الت�شديق على املعاهدات, اإلى جانب التوقيع عليها وتبادل 

الوثائق بني اأطرافها, هو اأحد اأ�شكال تعبري الدولة عن التزامها باملعاهدة. 
اإن  حيث  الدولية؛  القوانني  عرف  يف  االإ�شدار  عن  الت�شديق  ويختلف 
على  املّوقعة  االأخرى  الدول  جتاه  الدولة  التزام  يثبت  اإجراًء  يعد  الت�شديق 
اإ�شفاء �شفة  اإلى  ويهدف  الت�شديق  يلي  اإجراء  فهو  االإ�شدار  اأما  املعاهدة, 
�شلطات  بها  لتتقيد  وذلك  عليها,  الت�شديق  مت  التي  املعاهدة  على  القانون 
الدولة واأفرادها, وتتمكن الدولة من مواجهة التزامها املرتتب على الت�شديق. 

واأما �شالحية الت�شديق على املعاهدات واالتفاقيات فتمنح اإما لل�شلطة 
التنفيذية, واإما لل�شلطة الت�شريعية, واإما لل�شلطتني معًا. وقد و�شعت د�شاتري 
اأن  ومع  املعاهدات.  بت�شديق  خا�شة  د�شتورية  اإجراءات  املختلفة  الدول 
الن�شو�س القانونية تختلف اختالًفا وا�شًحا من دولة اإلى اأخرى, اإال اأن هناك 
قا�شًما م�شرتكًا بينها من حيث اعتبار الت�شديق اأمرًا الزمًا لنفاذ املعاهدات 

واالتفاقيات على اختالف اأنواعها.

معلوم باأن املعاهدة هي » اتفاق يعقد بني �صخ�صني اأو اأكرث من 
اأ�صخا�ض القانون الدويل , بق�صد اإ حداث اآثار اأو اأو�صاع قانونية 

معينة تخ�صع لقواعد القانون الدويل. 
اأو  )معاهدة  ت�صميتها  عن  النظر  بغ�ض  الدولية,  وللمعاهدة 
اتفاق اأو اتفاقية اأو بروتوكول( جانبان: الأول يت�صل بالقانون 

الدويل, والثاين يتعلق بالقانون الوطني الداخلي.
ومعلوم باأن املعاهدات الدولية متر بعدة مراحل حتى تدخل 
مروًرا  املعنية,  الأطراف  بني  بالتفاو�ض  تبداأ  حيث  النفاذ,  حيز 
د�صتورًيا,  املخت�صة  اجلهات  اأو  اجلهة  قبل  من  عليها  بالت�صديق 
لدى  بت�صجيلها  وانتهاء  التنفيذية,  ال�صلطة  قبل  من  وتوقيعها 

اجلهات املخت�صة دولًيا وحمليا.

القانونية  والآثار  الدولية  املعاهدات  لأهمية  نظًرا  لكن   
دوًرا  املختلفة  الد�صاتري  من  العديد  منحت  فقد  عليها؛  املرتتبة 
مهًما لل�صلطة الت�صريعية يف جمال الت�صديق على املعاهدات التي 
تربمها ال�صلطة التنفيذية, وذلك للرقابة على النتائج املرتتبة 
الدول  توجهات  وتتعدد  و�صيا�صًيا,  ومالًيا  قانونًيا  توقيعها,  على 
املختلفة اإزاء م�صاألة ت�صديق ال�صلطة الت�صريعية على املعاهدات 
باختالفه قوانينها التي حتكم م�صاألة اإبرام التفاقيات الدولية, 
وبنائها ال�صيا�صي ونظام احلكم يف تلك الدول, فبينما تكتفي بع�ض 
الدول ب�شدور قرار برملاين باملوافقة على املعاهدة، ت�شرتط دول 
اأخرى م�صادقة الربملان, �صمن اإجراءات الت�صريع املّتبعة قبل اأن 
ت�صبح املعاهدة �صارية املفعول. وبينما حت�صر بع�ض الدول )مثل 
م�صر...( وغريها, م�صادقة الربملان على املعاهدات املهمة املتعلقة 
هذه  اأخرى  دول  ت�شرتط  اأرا�شيها؛  �شيادة  اأو  الدولة  بخزينة 
الد�صاتري,  الأمر يف بع�ض  املعاهدات, وي�صل  كافة  امل�صادقة على 
كالد�صتور الفرن�صي, اإلى حد عر�ض املعاهدة يف حالت معينة على 

ال�صتفتاء ال�صعبي. 

ويف حالة تكوين الربملان من جمل�شني؛ تتم امل�شادقة يف بع�س الدول من 
بينما  االأمريكية,  املتحدة  الواليات  يف  ال�شيوخ  جمل�س  مثل  املجل�شني,  اأحد 
على  بالت�شديق  مبجل�شيه  الربملان  يقوم  اأن  على  اأخرى  دول  د�شاتري  تن�س 

املعاهدات, مثل تركيا.

اأن الدور الرقابي الذي  اإن �شدور املعاهدة يف بع�س الدول بقانون يعني 
اأي�شا,  اأ�شيل  ت�شريعي  دور  هو  املعاهدات  على  الت�شريعية  ال�شلطة  متار�شه 
يتمثل يف حتويل املعاهدة اإلى قانون داخلي, ومن ثم يتوجب ن�شره يف اجلريدة 
الر�شمية,  واإلزام املحاكم الوطنية بالتقيد به, وتنبني عليه اآثار قانونية ترقى 
يف بع�س الدول على اأحكام الد�شتور, كما يف فرن�شا. ويف دول اأخرى ت�شبح 

املعاهدة هي القانون االأعلى يف البالد, كما يف الواليات املتحدة االأمريكية.

التصديق على المعاهدات واالتفاقيات الدولية )1(

�صلطان بن عبداهلل العمري
قانوين - الإدارة العامة للم�صت�صارين

مبجل�ض ال�صورى
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مو�شوع هذه االتفاقية , اأو من حيث اأطرافها, حيث يزيد عدد الدول املوقعة 
على اتفاقية فيينا يف موؤمتر عقدته اجلمعية العامة لالأمم يف فيّينا عن 80 
دولة, وقد ان�شمت اململكة العربية ال�شعودية لهذه االتفاقية باملر�شوم امللكي 
الت�شديق  فيّينا  اتفاقية  تعترب  حيث   . 1423/6/25هـ  وتاريخ  م/25  رقم 
فقد  باملعاهدة.  التزامها  عن  الدولة  تعبري  اأ�شكال  اأحد  املعاهدات  على 
اأن تعرب عن  للدولة  “ يجوز  اأنه  املادة )11( من هذه االتفاقية على  ن�شت 
ارت�شائها االلتزام باملعاهدة بالتوقيع عليها, اأو بتبادل الوثائق املكونة لها, اأو 

بالت�شديق, اأو باالن�شمام اإليها, اأو باأي و�شيلة اأخرى يتفق عليها “. 

بها  تلتزم  التي  احلالت  التفاقية  من   )14( املادة  وت�صمنت 
الدولة بالت�صديق, وهي:

عن  التعبري  و�صيلة  هو  الت�صديق  يكون  اأن  على  املعاهدة  ن�صت  اإذا   -

اللتزام.

على  اتفقت  قد  كانت  املتفاو�صة  الدول  اأن  اأخرى  بطريقة  ثبت  اإذا   -

ا�شرتاط الت�شديق.

- اإذا كان ممثل الدولة قد ّوقع املعاهدة مع التحفظ ب�شرط الت�شديق.

الت�شديق  ب�شرط  التوقيع  يكون  اأن  يف  املعنية  الدول  نية  بدت  اإذا   -

الالحق يف وثيقة تفوي�ض ممثلها, اأو عربت عن ذلك اأثناء املفاو�صة.

على  بالت�شديق  املخت�شة  اجلهة  حتديد  يف  فيينا  اتفاقية  تتدخل  ومل 
املعاهدات يف كل دولة, كما مل تت�شمن اأية ن�شو�س تبني دور كل من ال�شلطتني 
الت�شريعية والتنفيذية يف ذلك. هذا يعني اأن اتفاقية فيّينا تركت البتَّ يف هذه 
امل�شاألة للت�شريعات الداخلية يف كل دولة ولالإجراءات الد�شتورية فيها. كما 
اأن املادة )2 ( من هذه االتفاقية كانت قد عرفت الت�شديق باأنه “ االإجراء 
الدويل الذي تثبت الدولة مبقت�شاه على امل�شتوى الدويل ارت�شاءها االلتزام 

باملعاهدة “.

اأي  تتن�شل  اأن  فيينا  اتفاقية  املادة )46 ( من  مع ذلك, ال يجوز ح�شب 
دولة من التزاماتها الدولية بحجة اأن املعاهدة مل يتم الت�شديق عليها ح�شب 
االإجراءات الد�شتورية املتبعة لديها, اأو اأن املعاهدة تخالف اأحكاما يف قانونها 

الداخلي. 

القانون  عليه  تعارف  ما  عن  بعيدًا  ال�شعودية  العربية  اململكة  تذهب  ومل 
فيينا  اتفاقية  ر�شمته  وما  الدولية,  واالتفاقيات  املعاهدات  �شن  يف  الدويل 
باإجراءات  اململكة  ت�شري  حيث  الحقًا,  اململكة  لها  ان�شمت  التي  للمعاهدات 
قانونية حمكمة يف عقد االتفاقيات الدولية مراعية يف ذلك القواعد العامة 
املجمع عليها يف عرف القانون الدويل، حمتفظة بحقها االأ�شيل يف االآليات 
نظامها  بحكم  واملعاهدات  االتفاقيات  على  ت�شديقها  يتم  من خللها  التي 
الداخلي الذي يحكم ذلك متمثل يف اأنظمتها االأ�شا�شية ) النظام االأ�شا�شي 
وما ت�شمنته من  ال�شورى (  ، ونظام جمل�س  الوزراء  ، نظام جمل�س  للحكم 
اآليات يف اإمتام عملية عقد املعاهدات واالتفاقيات الدولية منذ بدء التفاو�س 
وانتهاًء مبرحلة الت�شديق ودخول االتفاقية مرحلة النفاذ واالإلزام. ولعل هذا 

ما �شنتطرق اإليه ب�شيء من التف�شيل يف املقال القادم.

ال�شلطة  قبل  من  خا�شة  املعاهدة,  على  الت�شديق  من  الهدف  ويكمن 
يف  التنفيذية؛  ال�شلطة  قبل  من  عليها  بالتوقيع  االكتفاء  وعدم  الت�شريعية، 
اإعطاء الدولة فر�شة الإعادة النظر قبل االلتزام نهائيا باملعاهدة، خا�شة يف 
حالة املعاهدات التي ت�شتمل على التزامات يف غاية االأهمية, وكذلك الإتاحة 
التي  الدميقراطية  النظم  ال�شعب يف  على ممثلي  املعاهدة  لعر�س  الفر�شة 
ت�شرتط موافقة ال�شلطة الت�شريعية على املعاهدات قبل ت�شديق رئي�س الدولة 
اأو امللك يف النظم امللكية عليها. كما ميكن من خلل الت�شديق على املعاهدة 
التاأكد من التزام ممثلي ال�شلطة التنفيذية بال�شالحيات املمنوحة لهم يف 

مراحل التفاو�س واالإبرام والتوقيع.

ومبا اأن املعاهدات الدولية لها جانبان دويل ووطني؛ فل بد من بحث دور 
الربملانات يف الت�شديق على املعاهدات يف كل من القانون الدويل والقوانني 
املعاهدات  ومنها  املختلفة،  الدويل  القانون  م�شادر  تتناول  حيث  الوطنية؛ 
اآراء  الدولية ب�شور متعددة, منها  املعاهدات  الت�شديق على  نف�شها, م�شاألة 
القوانني,  ون�شو�س  العرف,  وجمريات  الق�شاء,  واأحكام  القانون,  فقهاء 
واالتفاقيات الدولية. حيث ت�شمنت هذه امل�شادر االأحكام املتعلقة بالت�شديق 
جهة  اإلى  ت�شر  مل  لكنها  ومف�شل,  دقيق  ب�شكل  واالتفاقيات  املعاهدات  على 
االخت�شا�س يف ذلك، وتركت االأمر للإجراءات الد�شتورية اخلا�شة بكل دولة.
االأمم  ميثاق  من   )  110( املادة  ن�شت  الدولية؛  املواثيق  �شعيد  فعلى 
منها  كل  عليه,  املوقعة  الدول  امليثاق  هذا  على  “”ت�شدق  اأن  على  املتحدة 

ح�شب اأو�شاعها الد�شتورية”. 

اإلى  ت�شري  والتي  امليثاق ذاته,  املادة ) 43( من  التوجه  وتوؤكد على هذا 
االتفاقيات التي يربمها جمل�س االأمن مع الدول االأع�شاء يف االأمم املتحدة 
ب�شاأن قوات حفظ ال�شلم، وتن�س على اأن ت�شدق الدول على هذه االتفاقيات 
وفق مقت�شيات اأو�شاعها الد�شتورية. كما ين�س ميثاق جامعة الدول العربية 
يف املادة )20( منه على اأن الت�شديق عليه وعلى مالحقه يتم “وفًقا للنظم 
لدى  الت�شديق  وثائق  وتودع  املتعاقدة,  الدول  من  كل  يف  املرعية  االأ�شا�شية 
االأمانة العامة”. ويف نف�س االجتاه، ين�س ميثاق منظمة الوحدة االإفريقية يف 
املادة )24( على حق جميع الدول االإفريقية امل�شتقلة ذات ال�شيادة يف التوقيع 

على امليثاق والت�شديق عليه طبًقا الإجراءاتها الد�شتورية. 

باملعاهدات ب�شورة  الدول  التزام  ولتاأكيد  الدولية,  املواثيق  اأن بع�س  اإال 
املعاهدات  الت�شديق على  يتم  اأن  اأكرث و�شوًحا, فن�شت على  قانونية كانت 
االإجراءات  وفق  الت�شديق  اإلى  باالإ�شارة  تكتِف  ومل  الربملانات,  قبل  من 
منه   )19( املادة  يف  الدولية  العمل  منظمة  ميثاق  ن�س  حيث  الد�شتورية. 
على اأن “ املعاهدة التي تعدها املنظمة ويقرها املوؤمتر العام يجب عر�شها 
على الربملانات الوطنية للت�شديق عليها خالل )12( �شهرًا من تاريخ نهاية 

املوؤمتر, اأو )18( �شهرًا على االأكرث يف الظروف اال�شتثنائية.

املعاهدات  لقانون  فيّينا  اتفاقية  تعترب  الدولية؛  االتفاقيات  �شعيد  وعلى 
اأهم اتفاقية معربة عن موقف القانون  الدولية  املوقع عليها يف عام 1969 
حيث  من  �شواء  الدول,  تربمها  التي  االتفاقيات  على  الت�شديق  من  الدويل 
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رئيس المجلس يستقبل سفير بنغالديش

ويستقبل سفير البيرو

ا�صتقبل معايل رئي�ض جمل�ض ال�صورى ال�صيــخ الدكــتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ , يف مكتبه مبقر املجل�ض يف الريا�ض, 

�صفري جمهورية بنغالدي�ض لدى اململكة حممد �صهيد الإ�صالم.

اململكة  بني  الثنائية  العالقات  ا�شتعرا�س  اال�شتقبال  خالل  وجرى 
البلدين  التعاون امل�شرتك بني  الكفيلة بتعزيز  وجمهورية بنغالدي�س وال�شبل 

ا�صتقبل معايل رئي�ض جمل�ض ال�صورى ال�صيخ الدكتور عبداهلل 
يف  املجل�ض  مبقر  مكتبه  يف  ال�صيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن 
الريا�ض, �صفري جمهورية البريو لدى اململكة ادواردو مارتينيتي.

البريو  ب�صفري  ال�صورى  جمل�ض  رئي�ض  رحب  اللقاء  م�صتهل  ويف 
العالقات  تعزيز  يف  ي�صهم  مبا  عمله  مهام  يف  التوفيق  له  متمنيًا 

الثنائية بني البلدين ال�صديقني ل�صيما على ال�صعيد الربملاين.
 

ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�س اأوجه العالقات بني اململكة العربية ال�شعودية 
وجمهورية البريو وما ت�شهده من تطور م�شتمر يف كافة املجاالت, كما مت بحث 
�شبل تطوير العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى وبرملان جمهورية البريو 
وتفعيل دور جلنتي ال�شداقة الربملانية مبا يخدم م�شالح البلدين وال�شعبني 

ال�شديقني .

ال�شقيقني يف �شتى املجاالت, خا�شة يف جمال العالقات الربملانية بني جمل�س 
وتن�شيق  الربملانية  التعاون  اآليات  وتطوير  البنعالدي�شي  والربملان  ال�شورى 
تفعيل  �شبل  بحث  كما مت  والدولية,  االإقليمية  الربملانية  املحافل  املواقف يف 
م�شالح  يخدم  مبا  البنغالدي�شية  ال�شعودية  الربملانية  ال�شداقة  جلنتي 
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني وح�شر اللقاء معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى 

الدكتور حممد بن اأمني اجلفري.

اأمني  ح�شر اللقاء معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن 
اجلفري وع�شو جمل�س ال�شورى رئي�س جلنة ال�شوؤون اخلارجية معايل الدكتور 
خ�شر بن عليان القر�شي ، وع�شو جمل�س ال�شورى ع�شو جلنة ال�شوؤون اخلارجية 

الدكتور عبداهلل بن اإبراهيم الع�شكر.
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آل الشيخ يستقبل وزير اإلسكان
ا�صتقبل معايل رئي�ض جمل�ض ال�صورى ال�صيخ الدكتور عبداهلل 
معايل  املجل�ض  مبقر  مكتبه  يف  ال�صيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن 

وزير الإ�صكان الدكتور �صوي�ض  ال�صويحي.
املجل�ض  ال�صورى دعم  رئي�ض جمل�ض  اأكد معايل  اللقاء  وخالل 
وزارة  تبذلها  التي  واجلهود  اململكة,  يف  الإ�صكان  لإ�صرتاتيجية 
م�صاريعها  خالل  من  للمواطنني  املنا�صب  ال�صكن  لتوفري  الإ�صكان 
ال�صكنية, والربامج التي ا�صتحدثتها موؤخرًا لتحقيق العدالة يف 
اأبناء  من  امل�صتحقني  على  ال�صكنية  والوحدات  القرو�ض  توزيع 
خادم  لتوجيهات  تنفيذًا  اململكة,  مناطق  خمتلف  يف  الوطن 
احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - يحفظه اهلل - 

بتاأمني ال�صكن للمواطنني.
من جهته عرب معايل الدكتور �شوي�س ال�شويحي عن تقديره ملا تلقاه وزارة 
االإ�شكان من دعم وم�شاندة من جمل�س ال�شورى جلهودها يف جمال االإ�شكان, 

موؤكدًا اأن املجل�س �شريك للوزارة يف حتقيق تطلعات املواطن يف تاأمني ال�شكن 
املنا�شب له من خلل جهود املجل�س يف تطوير وحتديث االأنظمة ذات العلقة 
اأزمة  باالإ�شكان, وتقدمي االقرتاحات واحللول التي تعني الوزارة يف معاجلة 

االإ�شكان باململكة.

نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير طاجيكستان

ا�صتقبل معايل نائب رئي�ض جمل�ض ال�صورى الدكتور حممد بن 
اأمني اجلفري يف مكتبه مبقر املجل�ض يف الريا�ض �صفري جمهورية 

طاجيك�صتان لدى اململكة الدكتور عبداهلل يولدا�صيف .
واأعرب  �صفري جمهورية طاجيك�صتان خالل اللقاء عن تقدير 
بالده للكلمة التي وجهها خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل 
العربية  لالأمتني   - اهلل  يحفظه   - �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
والإ�صالمية ملا ت�صمنته من م�صامني مهمة ومعربة.. م�صريًا اإلى ان 
كلمة امللك املفدى جاءت يف وقتها يف ظل الأحداث الراهنة التي 

تعي�صها املنطقة حاليًا. 
نادى به خادم احلرمني  الذي  العقل واحلكمة  اأن �صوت  واأكد 
عن  للبحث  �صويًا  العمل  الدويل  املجتمع  من  ت�صتدعي  ال�صريفني 
حلول جذرية ودائمة للم�صكالت والأو�صاع التي تع�صف باملنطقة.
من جانبه اأكد معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى اأن كلمة خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز– يحفظه اهلل – نابعة من اهتمامه 

و�شعوره العميق بامل�شوؤولية جتاه ما يحدث  يف املنطقة من اأحداث انطلقًا من 
املكانة التي حتتلها اململكة يف قلوب امل�شلمني يف �شتى بقاع االأر�س باعتبارها 

مهبط الوحي وبالد احلرمني ال�شريفني.
وقال معاليه: اإن كلمة خادم احلرمني ال�شريفني عربت بو�شوح عن �شيا�شة 
احلكمة واالعتدال التي تنهجها اململكة جتاه االأحداث يف املنطقة، وو�شعت 
الفل�شطينية  االأرا�شي  يف  يجري  ما  جتاه  م�شوؤولياته  اأمام  الدويل  املجتمع 
ويف املنطقة من اأحداث دامية ترتكب فيها جرائم  �شد االإن�شانية دون وازع 

اإن�شاين اأو اأخالقي.
ت�شمنت  الكلمة  اأن  اإلى  اجلفري  اأمني  بن  حممد  الدكتور  معايل  ولفت 
املنطقة  على  وخطره  الراهن  الوقت  يف  وتطوره  االإرهاب  واقع  من  حتذيرًا 
من  كان  �شواء  خمتلفة  اأ�شكال  له  اأ�شبح  اأن  بعد  باأ�شره  الدويل  واملجتمع 
جماعات اأو منظمات اأو دول، م�شريًا يف هذا ال�شدد اإلى اأن  اململكة العربية 
اإلى  وبادرت  واأبعاده  االإرهاب  من  حذرت  التي  الدول  اأوائل  من  ال�شعودية 
الدعوة باإن�شاء املركز الدويل ملكافحة االإرهاب اإال اأن دعوتها مل جتد التفاعل 
االيجابي الكايف من املجتمع الدويل بالرغم مما بذلته اململكة بقيادة خادم 

احلرمني ال�شريفني من جهود عاملية يف هذا ال�شدد .. 
اململكة  بني  الثنائية  العالقات  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل  جرى  وقد 
والطاقة  االقت�شادية  املجاالت  يف  التعاون  اآفاق  وبحث  وطاجيك�شتان, 
املتجددة . كما تطرق اللقاء اإلى بحث عالقات التعاون بني جمل�س ال�شورى 
الربملانية  ال�شداقة  جلنتي  دور  تفعيل  و�شبل  طاجيك�شتان,  يف  والربملان 
ال�شعودية الطاجي�شكتانية وتعزيز تبادل الزيارات بينهما مبا يخدم م�شالح 

البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
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د. الجفري يستقبل وفدًا من الكونغرس األمريكي

حممد  الدكتور  ال�صورى  جمل�ض  رئي�ض  نائب  معايل  ا�صتقبل 
الكونغر�ض  من  وفدًا  املجل�ض  مبقر  مكتبه  يف  اجلفري  اأمني  بن 
الأمريكي خالل الزيارة التي قام بها للممكلة موؤخرًا وي�صم عددًا 

من م�صت�صاري وم�صاعدي اأع�صاء الكونغر�ض.
اللقاء دار حوار بني معايل الدكتور اجلفري واأع�صاء  وخالل 
الت�صريعي  والدور  املجل�ض,  مهام  حول  متحور  الزائر  الوفد 

والرقابي الذي يقوم به املجل�ض وجلانه املتخ�ص�صة.
كما تناول احلوار جهود اململكة يف تعزيز ال�صالم الدويل ويف 
امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  وجهود  الإرهاب,  اآفة  مواجهة 
عبداهلل بن عبدالعزيز بهذا ال�صدد, كما ا�صتعر�ض اللقاء كلمة 
الدول  من  عدد  لقادة  وجهها  التي  ال�صريفني  احلرمني  خادم 
حفظه  ـ  لهم  ا�صتقباله  عند  �صفرائهم  عرب  وال�صديقة  ال�صقيقة 
حماربة  يف  ال�صراع  الى  العامل  زعماء  ودعوته  موؤخرًا  ـ  اهلل 

الرهاب.
اململكة  اهتمام  ال�صورى  جمل�ض  رئي�ض  نائب  معايل  واأكد 
ملواجهة  الدولية  اجلهود  وتن�صيق  الدويل  املجتمع  مع  بالتوا�صل 
الإرهاب الذي ت�صدت له اململكة وواجهته بكل حزم اإدراكًا منها 
بخطر هذه الآفة على الأمن الوطني وال�صتقرار الدويل, م�صريًا 
اأكدت  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  الر�صيدة  القيادة  اأن  اإلى 
مواجهة  يف  الدولية  اجلهود  توحيد  اأهمية  على  توؤكد  ولزالت 

التطرف والإرهاب.
واأ�شاف معاليه اإن اململكة وهلل احلمد تعي�س نه�شة تنموية ا�شتثنائية يف عهد 
خادم احلرمني ال�شريفنيـ  حفظه اهللـ  الذي وجه ثروات البلد نحو اال�شتثمار 

يف االإن�شان ال�شعودي ورفع م�شتوى معي�شته وحتقيق احلياة الكرمية له.

اأن  اإلى  معاليه  اأ�شار  ال�شورى  جمل�س  ع�شوية  يف  املراأة  دخول  وب�شاأن 
به  الثقة والدعم غري املحدود الذي حظيت  امللكية الكرمية عك�شت  االإرادة 
؛ وجاءت هذه  املراأة ال�شعودية من لدن خادم احلرمني ال�شريفنيـ  حفظه اهللـ 
الثقة امللكية تتويجًا للم�شرية املميزة للمراأة ال�شعودية يف العمل احلكومي ويف 
الكثري من املجاالت احليوية مثل الطب والرتبية والتعليم حيث اأثبتت املراأة 
ال�شعودية جدارتها يف العديد من املنا�شب القيادية التي تبواأتها خالل هذه 
الفرتة م�شريًا معاليه اإلى اأن تعيني املراأة يف جمل�س ال�شورى اأ�شهم بفاعلية يف 

تطوير اأعمال املجل�س ودعم �شمولية قراراته.
ال  الذي  االأمريكي  للمجتمع  اإي�شالها  اململكة  تريد  التي  الر�شالة  وحول 
يدرك الكثري من احلقائق عن اململكة العربية ال�شعودية لفت معاليه اإلى اأن 
اململكة العربية ال�شعودية هي مهبط الوحي وم�شدر الر�شالة املحمدية التي 
تدعو اإلى الت�شامح وال�شلم، ومن خلل �شيا�شاتها وتوا�شلها اخلارجي تهدف 
ت�شطلع  اأنها  كما  ال�شعوب,  بني  والطماأنينة  ال�شالم  ر�شالة  الإي�شال  دائمًا 
االإ�شلم؛  �شماحة  الذي ال ميثل  واالإرهاب  التطرف  الوقوف يف وجه  مبهمة 

ب�شفتها بلد احلرمني ال�شريفني ومبعث الر�شالة املحمدية  ال�شمحة.
من جانبهم عرب اأع�شاء وفد الكونغر�س االأمريكي عن �شعادتهم بزيارتهم 
والواليات  اململكة  بني  العالقات  اأهمية  موؤكدين  ال�شعودية,  العربية  للمملكة 

املتحدة.
وعرب اأع�شاء الوفد عن تقديرهم للمواقف احلازمة التي اتخذتها قيادة 
اململكة العربية ال�شعودية يف مواجهتها لالإرهاب م�شريين اإلى اأن دعوة خادم 
االإرهاب  مواجهة  يف  التعاون  لت�شريع  الدويل  للمجتمع  ال�شريفني  احلرمني 
اأي  التي ال متثل  االآفة  اململكة على احلزم يف مواجهة هذه  نابع من حر�س 

دين اأو عرق.
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نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل وفدًا من االتحاد األوروبي

ا�صتقبل معايل نائب رئيـ�ض جملــــ�ض ال�صــــورى الدكتور حممد 

بن اأمني اجلفري يف مكتبه مبقر املجل�ض وفدًا من هيــــئة العــــمل 

اخلارجي يف الحتاد الأوروبي برئا�صــــة اآن �صويف كي�صلــــنغ الذي 

يزور اململكة حاليًا.

واأكد معايل نائب رئي�ض جملــــ�ض ال�صــــورى خــــالل ال�صتقبال 

اهتمام اململكة العربيــــة ال�صعوديــــة بقــــيادة خــــادم احلــــرمني 

ال�صريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �صعود – حفظه اهلل - 

بالتوا�صل مع املجتمع الدويل وتن�صيق اجلهــــود الدولية ملواجهة 

الإرهاب الذي ت�صدت له اململكة وواجهته بكــــل حزم اإدراكًا منها 

بخطر هذه الآفة , لفتًا النتباه اإلى اأن ما تقــــوم به اجلماعات 

الإرهابية من اأفعال ل متثل امل�صلمني ول الدين احلنيف ال�صمح.

واأ�صار اإلى مبادرة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز باإن�صــــاء مركز 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملي للحــــوار بني اأتــــباع الأديــــان 

والثقافات يف فيينا الذي ا�صتطاع النهــــو�ض بدور حمــــوري على 

�صعيد التوا�صل بني اأتباع الأديان والثقافـــات والبناء على اجلهود 

الدولية يف جمال احلوار العاملي, ودعم ثقافـــة التعاون والتعاي�ض 

وفق روؤية وا�صحة لأهدافه والتي تت�صمن تاأ�صي�ض وتطوير ون�صر 

املعرفة يف جمال احلوار بني اأتباع الأديان والثقافات.

تعي�س  احلمد  وهلل  اململكة  اأن  اجلفري  حممد  الدكتور  معايل  واأ�شاف 
اهلل  حفظه   - ال�شريفني  احلرمني  خادم  عهد  يف  ا�شتثنائية  تنموية  نه�شة 
ال�شباب  - الذي وجه ثروات البالد نحو اال�شتثمار يف االإن�شان, وخا�شة يف 

ياأتي على راأ�س اهتماماتـــه ورعايتـــه االأبويـــة, ومن ذلك  ال�شعـــودي والذي 
برناجمه –حفظه اهلل- للبتعاث اخلـــارجي، والـــذي ا�شتفـــاد منه ما يزيد 
عن 300 األف طالب وطالبـــة اإلى اأرقى اجلامعات واملعاهد العاملية باالإ�شافة 
اإلى دعم م�شاريع االإ�شكان والكهرباء وال�شحة ورفع م�شتوى معي�شة االإن�شان 

ال�شعودي وحتقيق احلياة الكرمية له.

من جانبهم عرب اأع�شاء وفد االحتاد االأوروبي عن �شـــعادتهم بزيارتهم 
اأهمـــية العالقـــات بيـــن اململكـــة  للمملكـــة العربيـــة ال�شعوديــــــة, موؤكـــدين 

واالحتاد االأوربي. 
واأعرب اأع�شاء الوفد عن تقديرهم جلهود اململكـــة العربيـــة ال�شعوديـــة 
الدولية وح�شورها االإقليمي وثقلـــها ال�شيا�شي واالقت�شـــادي, موؤكـــدين على 
اأهمية الزيارات املتبادلة بني جمل�س ال�شورى والربملان االأوربي ل�شرح املواقف 

بني اجلانبني والتعاون امل�شرتك. 

وخالل اللقاء دار حوار بـــني معـــايل نائب رئـــي�س جمل�س ال�شورى واأع�شاء 
الوفد تناول مهام املجل�س، والدور التنظيمي والرقابي الذي يقـــوم به املجل�س 

وجلانه املتخ�ش�شة.

ح�شر اال�شتقبال رئي�س جلنة ال�شوؤون االقت�شادية والطاقـة االأ�شتاذ �شالح 
احل�شيني ونائب رئي�س جلنة ال�شوؤون اخلارجية االأ�شتـــاذة هـــدى احللي�شي 

و�شفري االحتاد االأوروبي لدى اململكة اآدم كوالخ.
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تسعة مقترحات لتعديل بعض األنظمة على
جدول أعمال المجلس

اأعمال  جدول  على  ال�صورى  ملجل�ض  العامة  الهيئة  اأحالت 
ب�صاأن  املتخ�ص�صة  اللجان  التي رفعتها  التقارير  املجل�ض عددًا من 
مقرتحات مل�صاريع اأنظمة جديدة وتعديل اأنظمة نافذة, وتقارير 

الأداء ال�صنوي لعدد من الأجهزة احلكومية. 

اأعمال  من  العامة  للهيئة  الثامن  الجتماع  خالل  ذلك  جاء 
عقدته  الذي  ال�صورى  ملجل�ض  ال�صاد�صة  للدورة  الثانية  ال�صنة 
برئا�صة معايل رئي�ض املجل�ض ال�صيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد 
بن اإبراهيم اآل ال�صيخ بح�صور معايل نائب رئي�ض املجل�ض الدكتور 
الدكتور  املجل�ض  رئي�ض  م�صاعد  ومعايل  اجلفري  اأمني  بن  حممد 
فهاد بن معتاد احلمد ومعايل الأمني العام للمجل�ض الدكتور حممد 

بن عبد اهلل اآل عمرو وروؤ�صاء اللجان املتخ�ص�صة باملجل�ض.
اإحالة تقارير عدد من اللجان  فقد قررت الهيئة العامة خالل االجتماع 
املتخ�ش�شة ب�شان املقرتحات التي قدمها عدد من اأع�شاء املجل�س ا�شتنادًا 
االإدارة  تقرير جلنة  اأحالت  ال�شورى، حيث  نظام جمل�س  املادة 23 من  اإلى 
واملوارد الب�شرية ب�شاأن مقرتح م�شروع نظام احلوكمة يف القطاع العام املقدم 
من ع�شوي املجل�س الدكتور ح�شام بن عبد املح�شن العنقري, والدكتور �شعد 
اإ�شافة  ال�شوؤون االأمنية ب�شاأن مقرتح م�شروع  بن حممد مارق وتقرير جلنة 
مادة جديدة لنظام املرور تتعلق »باعتماد اأنظمة فنية ملعايرة اأجهزة الر�شد 
االآيل وما يف حكمها من اأجهزة الكرتونية« الذي قدمه ع�شو املجل�س اللواء 

املهند�س نا�شر بن غازي العتيبي.

ب�شاأن  الب�شرية  واملوارد  االإدارة  جلنة  تقرير  العامة  الهيئة  اأحالت  كما 
مقرتح ع�شو املجل�س الدكتور اأحمد بن عمر الزيلعي, تعديل املادة )الثالثة 
امللكي رقم )م/49(  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية،  ع�شرة( من نظام اخلدمة 
وتاريخ 1397/7/10هـ, وتقريرها ب�شاأن مقرتح م�شروع تعديل الفقرة )ب( 
من  الفقرة )د(  وتعديل  املدنية،  نظام جمل�س اخلدمة  املادة )9( من  من 
املادة )4( من الئحة الواجبات الوظيفية املقدم من ع�شو املجل�س الدكتور 
الب�شرية  واملوارد  االإدارة  جلنة  وتقرير  احلرقان,  اإبراهيم  بن  عبدالعزيز 
اخلدمة  لنظام  التنفيذية  اللوائح  من   )8/27( املادة  تعديل  مقرتح  ب�شاأن 
املدنية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم م/49 وتاريخ 1397/7/10هـ, املقدم 
اإ�شافة  ب�شاأن  ومقرتحه  الوزره,  نا�شر  بن  علي  االأ�شتاذ  املجل�س  ع�شو  من 
مادتني جديدتني للئحة االإجازات ال�شادرة بقرار جمل�س اخلدمة املدنية 
الربقي  ال�شامي  باالأمر  املعتمدة  1426/2/16هـ,  وتاريخ   )1037/1( رقم 

رقم )6485/م ب( وتاريخ 1426/5/9هـ.
ووافقت الهيئة العامة على اإحالة تقرير جلنة ال�شوؤون الثقافية واالإعالمية 
ب�شاأن م�شروع نظام االإعلم املرئي وامل�شموع ، وتقرير جلنة ال�شوؤون املالية 
ال�شوق  نظام  من   )42( للمادة  جديدة  فقرة  اإ�شافة  اقرتاح  اإعادة  ب�شاأن 
املالية تعنى بعالوة االإ�شدار عماًل باملادة )17( من نظام املجل�س، وتقرير 
باملنتجات  التجارة  نظام  م�شروع  ب�شاأن  والطاقة  االقت�شادية  ال�شوؤون  جلنة 

البرتولية والتعديلت املقرتحة على بع�س االأنظمة.
اللجان  رفعتها  التي  التقارير  من  عددًا  العامة  الهيئة  اأحالت  كما 

املتخ�ش�شة ب�شاأن تقارير االأداء ال�شنوي لعدد من اجلهات احلكومية.
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د. آل عمرو يثني على 
جهود نائب رئيس البعثة 

الدبلوماسية اليابانية لدعم 
العالقات الثنائية   

ا�صتقبل معايل الأمني العام ملجل�ض ال�صورى الدكتور حممد بن 
عبداهلل اآل عمرو يف مكتبه مبقر املجل�ض يف الريا�ض نائب رئي�ض 
الوزير  اململكة  لدى  اليابان  لإمرباطورية  الدبلوما�صية  البعثة 

املفو�ض يف ال�صفارة ال�صيد / يا�صوناري مورينو.
عالقات  وقوة  متانة  على  اللقاء  خالل  عمرو  اآل  حممد  الدكتور  واأكد 
يف  اليابان  واإمرباطورية  ال�شعودية  العربية  اململكة  بني  الثنائية  التعاون 
البعثة  خمتلف املجاالت, معربًا عن تقديره للجهود التي بذلها نائب رئي�س 

بني  الثنائية  العالقات  وتطوير  تنمية  اأجل  من  عمله  فرتة  خالل  اليابانية 
البلدين ال�شديقني.

االهتمام  ذات  املو�شوعات  من  عدد  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل  وجرى 
خا�شة  ال�شديقني  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  و�شبل  امل�شرتك, 
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان  الياباين والدفع بها نحو 
مزيد من التعاون بني اجلانبني من خالل تبادل الزيارات  وفتح اآفاق اأو�شع 

للعالقات مبا يخدم م�شالح البلدين و�شعبيهما.

مساعد رئيس المجلس يستقبل نائب السفير الكوري

فهاد  الدكتور  ال�صورى  جمل�ض  رئي�ض  م�صاعد  معايل  ا�صتقبل 
�صفري  نائب  الريا�ض  يف  املجل�ض  مبقر  مكتبه  يف  احلمد  معتاد  بن 

جمهورية كوريا لدى اململكة ال�صيد/ تاي واأن هه.
وخالل ال�صتقبال ت�صلم  معايل م�صاعد رئي�ض جمل�ض ال�صورى 
من نائب رئي�ض البعثة الكوري ر�صالة ملعايل رئي�ض جمل�ض ال�صورى 
ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ من معايل 
رئي�ض اجلمعية الوطنية ) الربملان( يف جمهورية كوريا / ت�صوجن 

يي هوا , تتعلق بدعوة معاليه لزيارة كوريا.
التي  العالقات  مب�شتوى  اللقاء  خالل  احلمد  فهاد  الدكتور  معايل  ونوه 

جتمع اململكة العربية ال�شعودية وجمهورية كوريا اجلنوبية يف �شتى املجاالت 
بني  الربملاين  ال�شعيد  على  العالقات  وال�شيما  واالقت�شادية,  ال�شيا�شية 

جمل�س ال�شورى واجلمعية الوطنية الكورية.
ي�شهم يف  البلدين مبا  الربملانية بني  الزيارات  تبادل  اأهمية  واأكد معاليه 
تعزيز العالقات الثنائية, موؤكدًا حر�س املجل�س على توطيد عالقاته الربملانية 
مع املجال�س والربملانات يف الدول ال�شقيقة وال�شديقة, و�شرورة تفعيل  جلنتي 

ال�شداقة الربملانية بني جمل�س ال�شورى واجلمعية الوطنية الكورية .
ح�شر اللقاء ال�شكرتري االأول لل�شوؤون ال�شيا�شية يف ال�شفارة الكورية ال�شيد  

يل جوجن هو
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وزير العدل البريطاني يجتمع بأعضاء لجنتي الشؤون 
اإلسالمية وحقوق اإلنسان

قــام معايل وزيـــر العدل الربيطاين كري�ض غرايلينـــغ بزيارة 

عقد  حيث  موؤخرًا,  للمملكة  زيارته  اإطار  يف  ال�صورى  جمل�ض  اإلى 

اجتــــماعــــًا م�صرتكــــا مع اأع�صاء جلنــــتي ال�صــــوؤون الإ�صالميــــة 

والق�صائيــــة وحقـــوق الإن�صان والعرائ�ض باملجل�ض برئا�صة ع�صو 

املجل�ض رئي�ض جلنة حقـــوق الإن�صان والعرائ�ض الدكتور عبداهلل 

بن حمارب الظفريي.

ويف بدايــــة الجتــــماع رحــب الــــدكــــتور الظفــــريي بوزيــــر 

العدل الربيطاين,  ونوه  اإلى الثقة التي يحظى بها جمل�ض ال�صورى 

مــــن خــــادم احلرمــــني ال�صريفــــني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

- يحفظه اهلل - ممــــا مكن املجــــل�ض من تعزيز دوره كــــ�صريك يف 

�صناعة القرار الوطني .

واأكد حر�س جمل�س ال�شــورى ممثاًل يف جلانــــــه املتخ�شــــــ�شة وخا�شة 
جلنتي ال�شوؤون االإ�شالمية والق�شائية وحقــــــوق االإن�شــــــان والعرائــــــ�س على 
تطــوير االأنظمة العدليــــــة والق�شائيــــــة وحقــــــوق االإن�شان يف اململكة وذلك 
من خالل درا�شتهما للتقارير ال�شنوية الأداء االأجهزة احلكومية واملعاهدات 
واالتفاقيات الدولية, م�شريًا اإلى اأن جلنة حقوق االإن�شان والعرائــــــ�س تتعاون 
مع جمــــــيع الهيئات احلكومية وغري احلكومــــــية يف اململكــــــة ذات العالقــــــة 
بحقوق االإن�شـان, كما اأن اللجنة تتلقى العرائ�س من املواطــــــنني التي يعربون 
فيها عن حاجاتهم وق�شاياهم، وجتتمــــــع اللجنة مع املواطـــنني الذين قدموا 

تلك العرائ�س اإذا تطلب االأمر ذلك.

ال�شوؤون  ونائب رئي�س جلنة  ال�شورى  قــــــدم ع�شــــــو جمل�س  من جهــــــته 
االإ�شالمية والق�شائية يف املجل�س الدكــــــتور فالح بن حممد ال�شغري اإيجازًا 
عن اخت�شا�شات اللجنة ومهامها ودورها يف مناق�شــــــة العديد من االأنظمة 
العدلية والق�شائية التي �شدرت موؤخرًا  مثل نظــــــام الق�شاء ونظــــــام ديوان 
املظامل ونظام املرافعات ال�شرعية ونظام االإجراءات اجلزائيــــــة وغريها من 

االأنظمة.
من جانبه اأعرب معايل وزير العــــــدل الربيطــــــاين  عن �شعادتــــــه بزيارة 
اململكة العربية ال�شعودية وجمل�س ال�شورى ب�شفة خا�شة, واأ�شــــــاد مب�شتوى 

العلقات الثنائية التي جتمع بني البلدين ال�شديقني يف خمتلف املجاالت.
واأكد معاليه يف رده على ا�شتف�شار الأحد اأع�شاء املجلــــــ�س خالل االجتماع 
وجميع  االإن�شان  حقــــــوق  احرتام  على  حتر�س  املتحدة  اململكة  قوانني  اأن 
االأديان ال�شماوية, م�شريًا اإلى اأن هناك خط رفيــع يف�شل بني احلفاظ على 
حرية التعبري وجترمي االإ�شاءة للأديان. وبنينَّ اأن معظــــــم القوانــــــني تــــراعي 

حقوق املعتقدات الدينية جلميع الب�شر.
ح�شر االجتماع ال�شفري الربيطــــــاين لدى اململــــكة ال�شيد/ جون جينكينز 

واأع�شاء الوفد املرافق لوزير العدل الربيطاين.
من جهة اأخرى قام معايل وزير العــــــدل الربيطــــــاين بجولـــة يف اأروقة 
جملـ�س ال�شــــــورى �شملــــــت القاعة الكربى وقاعة جل�شات جملــــــ�س ال�شورى, 
وا�شتمــع اإلى �شرح حول اآليــــــة عمل املجلــــــ�س ونظام اجلل�شات كما اطلع على 

التقنيات احلديثة بها.
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�صئلت اإثر حما�صرة بالنادي الأدبي بالريا�ض قبل فرتة عن جتربتي يف جمل�ض ال�صورى: ملاذا مت تف�صيل خيار التعيني 

على النتخاب مبجل�ض ال�صورى؟, وقد اأجبت باخت�صار ملحدودية الوقت للمداخلة واأطرح الآن روؤيتي بتو�صيح اأكرث: حول 

هذه الق�صية.

يف هذه املقالة التي اأب�ّصط القول فيها.

بدءًا اأوؤمن اأن لكل وطن اأن يختار ) الآلية ( التي يراها منا�صبة لتحقيق هدفه الت�صريعي والرقابي عند تكوين جمل�صه 

الربملاين, ولي�ض من حق اأي �صخ�ض اأو دولة اأن تنازع الأخرى بخيارها.

اأ�صري ثانيًا اإلى اأن لكل من الختيار والنتخاب جوانبه الإيجابية وال�صلبية ويف تقديري -ومن خالل جتربة �صورية- 

امتدت على مدى ثالث دورات توفرت لدي قناعة -على الأقل باملنظور القريب- اأن

اإذا قي�صت باملنظومات  التي ل تزال جتربتها الربملانية جديدة  الدول  خيار الختيار هو الأف�صل لوطننا ولكثري من 

الربملانية الغربية التي ينوف بع�صها على مئتي عام.

ملاذا النتخاب هو الأف�صل لنا وبخا�صة بعاملنا العربي.. ؟ هذه بع�ض الأ�صباب.

واأطباء  واأكادمييني  ومثقفني  علماء  من  والأطياف  واملناطق  التخ�ص�صات  كافة  من  ي�صطفي  الختيار  اأن  ثبت  اأوًل: 

ومهند�صني.. اإلخ.

ثانيًا: اإن اأع�صاء املجال�ض يف الدول حديثة التجربة الربملانية عندما يتم اختيارهم يكون انتماوؤهم للوطن ولي�ض لفئة 

اأو مذهب اأو حزب بل كل الولء للوطن فهو الذي اختار الع�صو ممثاًل لأبناء وطنه..

الوطن هو احلا�صر  القبة كان(  ال�صعودي وعلى   مدى ) 12 عامًا حتت  ال�صورى  اأن ع�صو جمل�ض  اأذكر لالأمانة  واإنني 

الأكرب يف ذهنه وهو يطرح مداخلة اأو يقدم تو�صية اأو يقبل قرارًا اأو يرف�ض اآخر.

ثالثًا: اإن الأهم لكل جمل�ض هو) ال�صالحية ( املمنوحة له ولي�ض الآلية التي يتم فيها اختيار  اأع�صائه.

رابعًا : تاأملوا جتارب اأغلب دول العامل الثالث من حولنا التي اختارت اآلية النتخاب.. ماذا حققت جمال�صها, وكيف كان 

اختالف اأع�صاء هذه املجال�ض ح�صب تياراتهم واأحزابهم.. كيف كان هذا الختالف معوقًا من معوقات التنمية يف بلدانهم 

و�صببًا يف توتر العالقة بني جمال�صهم وحكوماتهم واخلا�صر هو هنا هم اأبناء تلك البلدان, حيث تتعطل التنمية, ول يتم 

اإقرار الأنظمة, وحتول )الرقابة الربملانية(  اإلى هو�صة برملانية) بني املجل�ض الربملاين والوزير احلكومي, فال تنمية تتم 

ول م�صروع يقر.

خام�صًا: اإن الع�صو الذي يتم انتخابه يف هذه البلدان ي�صع له ) برناجمًا انتخابيًا ( مثاليًا يف جناحه الأمين )التنمية( 

ويف جناحه الآخر اآمال املواطن املنتِخب.. وعلى �صوء ذلك يتم انتخابه, ولأن الع�صو و�صع برناجمًا ) اأحالميًا ( اإن �صح 

التعبري فهو يدخل املجل�ض ويخرج منه ما حتقق بند من بنود ما وعد به يف م�صروعه الربملاين املثايل.

اأ�صري اأخريًا اإلى اأنني مع النتخاب اإذا ن�صجت جتربتنا النتخابية واإذا توفرت الثقافة املطلوبة لعملية النتخاب لدى 

كل املواطنني ولي�ض لدى النخب.

وقد اأ�صاب كثريًا �صمو الأمري متعب بن عبدهلل بن عبدالعزيز عندما اأجاب عن انتخاب اأع�صاء جمل�ض ال�صورى فكانت 

اإجابته واقعية منطقية مبنية على قراءة ما يخدم الوطن وذلك عندما قال: ) اإن هذا يتوقف على توفر ثقافة النتخاب 

لدى النا�ض (.

وهذا �صحيح جدًا فالأمري مل ي�صاأ اأن يغازل اجلماهري بل كان هدفه اأن يبدي الراأي الذي يخدم وطنه ولو

مل يكن راأيًا يتفق مع رغبة من يبهرهم اإغراء واعتدال �صكلية النتخابات وبريقها ول يتاأملون يف اآلية الختيار التي 

جتلب الأوفر عطاء ولي�ض الأكرث كالمًا وتنظريًا.

وبعد:

اأنه يف هذه املرحلة الأف�صل  راأينا  املواطنني لأننا  ال�صواد الأكرب من  الذي اختارته قيادتنا وارت�صاه  هذا هو خيارنا 

لتحقيق اأهداف جمل�صنا ال�صورّي �صواء على امل�صتوى الت�صريعي اأو الرقابي اأو التنموي.

حمد بن عبدهلل القا�صي
ع�صو جمل�ض ال�صورى ال�صابق

الشورى: اختيار أم انتخاب؟ ولماذا فضلت قيادتنا األول:
هل المهم اآللية أم األهم حجم اإلنجاز؟
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الطالب  اآراء  لنقـــل  املثالية  القناة  هي  الطالبية  املجال�ض 
ومقرتحاتهم, ول يتوقف دور املجل�ض الطالبي عند متثيل الطــالب 
اأخرى, منها تن�صيق الأن�صطة الطالبية,  فقط, بل له م�صوؤوليات 
واحلفالت  الرحاالت  مثل  االجتماعي،  الن�شاط  اأوجه  وتنظيم 
ودعم العالقات الجتماعية بني الطالب ومعلميهم .. اإ�صافة اإلى 
تهيئة الطالب لتحمل امل�صوؤولية و�صقل قدراتهم و�صحن طاقاتهم 

لتحقيق الأهداف الوطنية والجتماعية املن�صودة.. 

اجلهود  اإطار  يف  الطالبية  باملجال�ض  الهتمام  ياأتي  حيث 
وتقوية  الأبناء  بني  الوطني  الوعي  لتنمية  الهادفة  الرتبوية 
روح النتماء للوطن يف نفو�صهم وتعويدهم على حتمل امل�صوؤولية, 
القرار  �صناعة  يف  واإ�صراكه  القيادية,   الطالب  �صخ�صية  وبناء 

املدر�صي وامل�صاركة والعمل اجلماعي. 

اأع�صائه  منح  خالل  من  الثقة  الطالبي  املجل�ض  ويعزز 
امل�صوؤولية لديهم وتعزيز  واأدوار ت�صهم يف رفع ح�ض  ال�صالحيات 
. وللمجال�ض الطالبية دور مهم يف تر�صيخ  اإلى املجتمع  انتمائهم 
املزيد من القيم  داخل املدر�صة وخارجها, مثل التعاون والعتماد 

على النف�ض وال�صتقاللية ونحو ذلك..

يف  الطالبي  املجل�ض  وجتربة  اأهداف  ت�صتعر�ض   » ال�صورى   «
ثانوية عبد الرحمن بن مهدي بالريا�ض, واأبرز الإجنازات التي 

حققها املجل�ض الطالبي .

مدار�ض تقوم بتعيني اأع�صاء املجال�ض الطالبية دون انتخابات .!!
فالح  بن  �شلمان  باملدر�شة  الطالبية  االأن�شطة  م�شرف  البداية حتدث  يف 
املطريي عن اأهداف املجل�س الطالبي يف املدر�شة وقال »  اإن املجل�س الطالبي 
ي�شكل اأهمية كربى بالن�شبة للطالب, وذلك انطالقا من اأهدافه ال�شامية التي 
اإطار  للمدر�شة يف  االنتماء  وتعزيز  الطالب  لدى  ال�شخ�شية  تنمية  تتمثل يف 
الثقافة واملبادئ, اإ�شافة لتوثيق ال�شلة بني الطالب وجميع اأع�شاء املجل�س 
الطالبي, واإعداد جيل قيادي قادر على حتمل امل�شوؤولية يف امل�شتقبل, وكذلك 
ميكن اكت�شاف القدرات واملواهب الكامنة لدى الطلب من خلل الربامج 
يف  ون�شعى  الطالبية.  املجال�س  عرب  لهم  تقدم  التي  »الال�شفية«  واالأن�شطة 

املدر�شة لتحقيق هذه االأهداف .. من خالل التطبيق املنهجي ال�شليم. 

اأن من بني االأهداف املرجوة من املجل�س الطالبي تعزيز التالحم  وبني 
املجتمع  مع  التفاعل  على  الطالب  قدرة  وتنمية  العطاء.  وتقدير  الوطني  
والبيئة التي يعي�س فيها. اإ�شافة اإلى  تدريب الطالب على خمتلف املهارات 
التي متثل احتياجه يف هذه املرحلة. وتعزيز اجلوانب الرتبوية والتعليمية التي 
يدر�شها الطالب نظريًا وترجمتها اإلى اأفعال و�شلوك. وكذلك تدريب الطالب 
واالجتماعية  الروحية  حاجاته  يلبي  مبا  الفراغ  اأوقات  ا�شتثمار  كيفية  على 
والنف�شية. وتعويده  على  االعتماد على النف�س, واحرتام االآخرين والتعاون 

البناء. 

واأبان املطريي اأن املجل�س الطالبي يعزز مفهوم امل�شاركة احلقيقية ويوؤهل 
الطلب  خلدمة دينهم ووطنهم. اإال اأنه يرى اأن املجال�س الطلبية ما زالت 
دون املاأمول ومل ترتقي اإلى الطموح, وهذا ال يعني عدم وجود مناذج ناجحة 

للمجال�س الطالبية يف مدار�شنا.

مبينًا اأن االلتزام باالأدوار واملهام الرئي�شية لكل جلنة من جلان املجل�س 
اإلى  توؤدي  التي  االأ�شباب  اأهم  اجلهود  وت�شافر  ال�شلوك  و�شبط  الطالبي 
جناح املجل�س الطالبي, ويوؤتي اأكله ويعود بالفائدة على الطالب والطالبات. 
وحقيقة فاإن اأغلب املجال�س الطالبية تفتقر اإلى هذه الناحية. ويعزو املطريي 
القيادية   املمار�شات  على  الطلبي  املجل�س  تركيز  �شعف  اإلى  اخللل  هذا 

لالأع�شاء, وهذا من �شاأنه اأن يخفف من فاعلية دور املجل�س. 

تقرير - من�صور الع�صاف

المجلس الطالبي في ثانوية عبد الرحمن بن مهدي

قائم على مبدأ الشورى

المطيري: من أهداف المجلس تنمية 
شخصية  الطالب وتعزيز انتمائه للمدرسة

الرشيدي: المجلس يعزز مفهوم
المشاركة الحقيقية ويؤهل الطالب  

لخدمة دينهم ووطنهم
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�صيا�صات املجل�ض الطالبي ومناذج من فعالياته
من جهته اأو�شح مدير اإدارة الن�شاط الطلبي  خالد املدخلي اأن املجل�س 
لتمثيل  ف�شل  كل  من  القياديني  واختيار  ال�شورى  مبداأ  على  قائم  الطالبي 
ال�شفوف  بع�س  تر�شيح  لعدم  اأ�شفه  اأبدى  اأنه  بيد  املجل�س.  يف  زمالئهم 
ممثليهم يف املجل�س ممن تتوفر فيهم روح املبادرة والذكاء والهمة والن�شاط.

وبني املدخلي اأن للمجل�س الطالبي جلان متخ�ش�شة تتولى كل جلنة اآداء 
مهامها وفق اخت�شا�شاتها املحددة يف تنظيم املجل�س الطلبي، م�شيفًا اأن  
�شيا�شات املجل�س الطالبي تعتمد على توزيع املهام على اللجان بعد تق�شيمها 
الن�شاط الطلبي بجميع جوانبه   املناطة بكل جلنة وتفعيل  االأعمال  واإ�شناد 
بالتن�شيق مع اإدارة املدر�شة. اإ�شافة لعقد اجتماعات عادية للمجل�س مرة يف 
االإعداد  ويتم   ، لذلك  احلاجة  دعت  اإذا  طارئة  جل�شة  عقد  وميكن  ال�شهر، 
تت�شمن  اأن  على   , الطالبي  املجل�س  اأع�شاء  جميع  دعوة  ومتابعة  لالجتماع 
قبل  االجتماع  مبوعد  االأع�شاء  جميع  اإبالغ  ويتم  االأعمال,  جدول  الدعوة 
بالن�شبة  وبيومني  العادية,  لالجتماعات  بالن�شبة  االأقل  على  باأ�شبوع  املوعد 

لالجتماعات اال�شتثنائية. 

وعن رئا�شة املجل�س الطالبي اأو�شح اأن املجل�س ينتخب رئي�شا له على اأن 
ومن   ، الطلبي  املجل�س  لرئا�شة  توؤهله  التي  ال�شروط  لكافة  م�شتوف  يكون 
ثم الرفع الإدارة املدر�شة العتماده. وهو بدوره يقوم بتعيني روؤ�شاء اللجان و 

حتديد املهام ومتابعتها واالإ�شراف عليها . 

واأ�شار املدخلي اإلى اأن املجال�س الطلبية بداأت تاأخذ مكانها يف االأو�شاط 
املدر�شية , من خالل ما تقدمه من برامج واأن�شطة هادفة باتت معلومة لدى 
اجلميع , وعلى �شبيل املثال ال احل�شر قمنا يف املدر�شة باعتماد مقرتح مقدم 
من املجل�س الطلبي ب�شرورة نظافة املدر�شة، وكان التفاعل جيدا من قبل 
كافة الطلب حيث تعاون اجلميع وتكاتفت ال�شواعد من اأجل نظافة مدر�شتنا 
اإلى  اإ�شافة   ، التي هي متثلنا . وخرجت املدر�شة بحلة جديدة وبيئة نظيفة 
اإ�شفاء اجلماليات والر�شومات الداخلية واللوحات االإر�شادية باألوان زاهية. 

كذلك فقد مت اإعداد برنامج ريا�شي حتت م�شمى )�شحتك يف لياقتك( 
واأ�شهمت  الريا�شية,  هواياتهم  الطالب  ومار�س  الريا�شية  فقراته  وتنوعت 
نافعني  اأ�شحاء  ليكونوا  الطالب  لدى  ال�شحة  تعزيز  يف  االأن�شطة   تلك 
الأنف�شهم ووطنهم , فـ«العقل ال�شليم يف اجل�شم ال�شليم« . واأ�شاف : »كما مت 
بحمد اهلل تبادل الزيارات بيننا وبني املدار�س االأخرى بهدف نقل التجارب 
واال�شتفادة من اخلربات املوجودة.  وبدورنا كجهة منفذة نقوم برفع تقارير 
برفعها  يقوم  بدوره  والذي  الطالبي   املجل�س  لرئي�س  الفعاليات  عن  دورية 

الإدارة املدر�شة. 

خل�شها  الطلبية  املجال�س  تواجهها  التي  وال�شعوبات  العقبات  وعن 
املدخلي يف �شعف االإمكانيات املادية, وعدم تفاعل جمموعة من الطالب مع 
الربامج واالأن�شطة املقدمة , والفجوة بني املجال�س الطالبية واأولياء االأمور 
الذين يجب اأن يتم التن�شيق امل�شبق معهم  وتنظيم لقاءات واجتماعات معهم 

ملناق�شة اأو�شاع اأبنائهم الطالب . 

وعطاء  وا�صع  مفهوم  ذات  الطالبي  باملجل�ض  العامة  العالقات 
مكثف

العالقات  الدخيل ع�شو  جلنة  الطالب عبد اهلل فريح  اأو�شح  اإلى ذلك 
العامة باملجل�س الطالبي قائال » اإن  دور جلنة العالقات العامة يف املجل�س 
الطالبي  ذو مفهوم وا�شع, حيث ت�شهم اللجنة بدور كبري يف تفعيل الربامج 
اإلى  تتعداه  بل  املدر�شي  املحيط  داخل  اللجنة  دور  يقت�شر  وال  واالأن�شطة 
املجل�س  واإ�شعارهم مبا حققه  االأمور  اأولياء  مع  التوا�شل  يتم  خارجه, حيث 
الأبنائهم,  وتوجيه الدعوات لهم  حل�شور بع�س جل�شات املجل�س, واطالعهم 

على دور املجل�س واأهدافه ب�شكل عام. 

اإ�شافة اإلى التفاعل البناء مع املجتمع االأ�شري يف تقدمي ال�شورة الطيبة 
التلحم  يعك�س  ملا  املدر�شة  خارج  الرتبوية  امللتقيات  وتنظيم  املدر�شة،  عن 
ومطبوعات  والبرنات  اللوحات  اإعداد وجتهيز  وكذلك  املدر�شة.  بني طلب 
املنا�شبات  يف  املجل�س  متثيل  واأي�شا  للمجتمع.  ور�شائله  الطالبي  املجل�س 

اخلارجية. 

املجل�س  بني  الو�شيط  بدور  العامة  العالقات  جلنة  تقوم  »كما  واأ�شاف 
دور  واأهمية  املجل�س،  باأهداف  التعريف  عرب  اخلارجي  واملجتمع  الطلبي 
االأ�شر وامل�شوؤولني جتاه دعم املجل�س لتحقيق ر�شالته. ومناط  بلجنة العلقات 
العامة اإعداد م�شودة خطة الن�شاط الطلبي ال�شنوية ومتابعة تنفيذها والتي 
عادة ما يتم اعتمادها اأو اإجراء تعديالت طفيفة عليها وتكلف جلنة العالقات 
باإعداد ميزانية الن�شاط ال�شنوية على �شوء اخلطة العامة. واإعداد حما�شر 

االجتماعات ومتابعة التو�شيات. ومتابعة االإعلمية الأعمال الن�شاط.

المدخلي: من حق المجلس عقد جلسة 
طارئة متى ما دعت الحاجة

الدخيل: لجنة العالقات العامة
بالمجلس حلقة اتصال بين المجلس 

والمجتمع الخارجي
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اآلية النتخابات ومكونات املجل�ض الطالبي
من جانب اآخر اأ�شهـــب املعلـــم عبد اهلل ال�شرهـــان امل�شـــرف العـــام على 
االنتخـــابات  اآليـــة  عن  باحلديــــث  باملدر�شـــة  الطـــالبي  املجـــل�س  انتخابات 
والرت�شيح وال�شروط اللزمة للن�شمام للمجل�س الطلبي وقال: نقوم بفتح 
التاريخ املحدد لها بنحو �شهر على االأقل, وتقدم طلبات  باب الرت�شيح قبل 
الرت�شيح يف االأماكن واملواعيد التي حتددها اللجنـــة التنفيذيـــة لالنتخابات 
فاإنه  الف�شل  االأ�شـــوات يف  ت�شاوت  حال  ويف  ت�شدره,  الذي  للنموذج  ووفقا 

يجرى اقرتاع بني املتناف�شني الختيار من ميثل الف�شل. 

واأفاد ال�شرهان  باأنه من حق املر�شح اأن يتنـــازل عن الرت�شيح كتابة قبل 
موعد االنتخابات بثالثة اأيام على االأقل. كما يحق له القيام بحملة انتخابية 
داخل املدر�شة وفق �شوابط معينة وبح�شب ال�شـــروط التي حددتـــها اللئحـــة 
االإجرائية لالنتخابات... وتابع ثم تقوم جلـــنة االنتخابـــات بعـــر�س النتائـــج 
النهائية بعد معاجلتها على اللجنة الرئي�شـــية ويتم تدقيقها ورفعـــها الإدارة 
املدر�شة العتمادها وامل�شادقة عليها. وفيما يتعلق مبدة املجل�س قال ال�شرهان 
» اإن مدة املجل�س الطالبي �شنة درا�شية واحدة, ويف حال �شغر مكان اأي ع�شو 
من اأع�شاء املجل�س الطالبي الأي �شبب فعلى املجـــل�س الطالبي اأن ي�شـــم اإلى 

ع�شويته من يتم تر�شيحه من قبل االأع�شاء عرب الت�شويت «.. 

وعن �شروط �شقوط الع�شوية عن الطـــالب املنتخـــب، بني ال�شــرهان اأنها 
تكمن يف االأحوال التالية: التخلف عن ح�شور اجتماعـــات املجلـــ�س بدون عذر 
اأو �شت مرات متفرقة وذلك بقرار ي�شـــدره املجـــل�س.  ثالث مرات متتالية 
اأو فقدان اأحد �شروط الع�شوية، وكذلك اال�شتقالة اخلطية، ويحـــق لرئيـــ�س 
ثـــبوت  بعد  وذلك  للطـــالب،  الع�شوية  باإ�شقاط  تاأديبي  قرار  اتخاذ  املجل�س 

ارتكابه عماًل يخالف اأهداف املجل�س اأو االإ�شاءة اإلى �شمعته.

املجل�س  يتكون   « وقال  الطالبي  املجل�س  مكونات  عن  باحلديث  وعرج 
الطالبي من الرئي�س ونائبه و�شكرتري الرئي�س وم�شوؤول مايل, اإ�شافة اإلى جلان 
املجل�س.. كما اأن هناك مهام يقوم بها اأع�شاء املجل�س للتوا�شل مع املحيط 

اخلارجي، وت�شند اإليهم مهام تنظيم وتن�شيق االجتماعات واإعلنات املجل�س، 
اإ�شافة اإلى التوا�شل مع عموم الطالب, وهي مهام جوهرية الأع�شاء اللجان.  

هيكل املجل�ض الطالبي
وحول هيكلة املجل�س الطالبي يف املدر�شة اأو�شـــح املعلـــم بدر بن �شـــريف 
الودعاين ع�شو اللجنة التنفيذية باملجل�س اأن املجـــل�س الطـــالبي يتكون من 
رئي�س املجل�س ونائبه, واأمني عام, و�شكرتري, واأعـــ�شاء املجـــل�س, واالإ�شراف 
العام الذي ي�شرف على �شوؤون املجل�س التنظيمـــية من غري التدخل يف اتخاذ 

قرارات املجل�س.

وبني اأن من مهـــام رئي�س املجـــل�س الطـــالبي: الدعـــوة اإلى اجتمـــاعات 
املجل�س. ورئا�شة اجتماعاته والتوقيع على حما�شر اجلل�شات, ومن ثم الرفع 

بها الإدارة املدر�شة مت�شمنة التو�شيات التي اأقرها املجل�س العتمادها. 

املالية  واالعتمادات  املجل�س  فواتري م�شروفات  على  التوقيع  اإلى  اإ�شافة 
ومن ثم  اإر�شال البيانات  اإلى امل�شوؤول املايل يف املجل�س. اإلى جانب اأن رئي�س 
وا�شتقبال  اخلارجية  املنا�شبات  يف  الطلبي  املجل�س  ميثل  من  هو  املجل�س 
ال�شيوف من املدار�س االأخرى, وهو امل�شوؤول اأمام اإدارة املدر�شة عن تفعيل 
له  نائب  اختيار  املجل�س  رئي�س  مهام  من  اأن  كما  الطالبي.  املجل�س  جناح 
بحيث يقوم بجميع اأعماله اأثناء غيابه واملكلف مبتابعة �شري اأعمال املجل�س 

والتوجيه مبا يراه منا�شبا ملا فيه خدمة الطالب وله �شالحيات وا�شعة. 
      

اأعمال ال�صكرتارية يف املجل�ض الطالبي
وعن اأعمال �شكرتارية املجل�س اأو�شح  �شعود زامل الفالح �شكرتري املجل�س 
الطالبي اأن مهامه تكمن يف اإعداد جدول االأعمال لالجتماعات باملو�شوعات 
واإعداد حما�شر اجلل�شات والتوقيع  نائبه,  اأو  التي حتال من رئي�س املجل�س 
عليها مع رئي�س املجل�س, وتزويد اللجان بالتوجيهات ال�شادرة, ومن مهامه 
اأي�شا حفظ  جميع التقارير اخلا�شة باملجل�س وم�شتنداته. وا�شتلم مرا�شلت 
املجل�س. وفيما يتعلق باعتماد التو�شيات التي تنبثق  عن اجتماعات املجل�س 
ميكن  ملا  اال�شتجابة  �شريعة  املدر�شة  واإدارة  يومي  �شبه  وب�شكل  كثرية  فهي 
حتقيقه منها. م�شريًا اإلى اأن بع�س التو�شيات يتم التحفظ عليها وذلك لعدم 

اإمكانية التنفيذ الأ�شباب مالية اأو غريها. 

وفيما يتعلق باالجتماعات بنيَّ الفالح  اأن املجل�س يعقد جل�شاته االعتيادية 
بع�س  يف  املجل�س  يعقد  كما  املجل�س.  مقر  يف  الف�شحة,  يف  اأ�شبوعني  كل 
احلاالت جل�شة ا�شتثنائية غري اعتيادية لطرح م�شكلة درا�شية, اأو ق�شية ما يف 
غري مواعيد اجلل�شات املحددة. وي�شرتط ل�شحة انعقاد اجلل�شة ح�شور ثلثي 
االأع�شاء وت�شدر القرارات باالأغلبية, فاإذا ت�شاوت االأ�شوات يرجح اجلانب 

الذي �شوت فيه رئي�س املجل�س.

الودعاني: من مهام رئيس المجلس
رئاسة الجلسات وتوقيع محاضرها

الشرهان: تسقط عضوية العضو إذا تخلف 
عن حضور الجلسات بدون عذر ثالث مرات 

متتالية أو ست مرات متفرقة
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مهام اللجان العاملة باملجل�ض
من جهته اأو�شح  ع�شو جلنة االإر�شاد الطالبي باملجل�س ريان بن م�شفر 
لكل جلنة   « وقـــال  الطـــالبي  املجـــل�س  العاملـــة يف  اللجان  احلميدان مهام 
يف املجل�س الطالبي مهام وم�شـــوؤوليات واأهداف, وت�شعى اللجـــان لتحـــقيق 
الطـــالب  خـــدمة  يف  تـــ�شب  معينة  وا�شرتاتيجية  روؤية  وفق  االأهداف  هذه 
واملدر�شة واملجتمع ب�شكل عام ويتم اعتمادها من رئي�س املجل�س قبل ال�شروع 
ومن  الطالبي  االإر�شـــاد  للجنـــة  مهام  هناك  املثال  �شبيل  فعلى  بتطبيقها.. 
املجل�س,  الطالبي يف  باالإر�شـــاد  تتعـــلق  التي  املوا�شيـــع  �شمنها مناق�شة كل 
ومناق�شة ال�شلبيات وااليجابيات يف عملية االإر�شاد الرتبوي. كما تقوم اللجنة 
بح�شر اقرتاحات الطالب املتعلقة باالإر�شاد الرتبوي, واآلية �شريه يف املدر�شة 
ويف  للمجل�س,  الرتبوية  وهمومهم  م�شاكلهم  ومناق�شة  باقرتاحاتهم  والرفع 
التو�شـــيات الإدارة املدر�شـــة.. كما ن�شعى من خالل  اإقرارها ترفع  حال  مت 
هذه اللجنة اإلى مناق�شة كل ما يتعلق بالن�شاط الل�شفي باملدر�شة. وتقدمي 
عدد من االقرتاحات واالأن�شطة التي تتنا�شب وبيئة التعليم. بحيث تكون هذه 
االقرتاحات قابلة للتطبيق وبح�شب اإمكانات املدر�شة. كما اأقر املجل�س جلنة 
البيئة التعليمية يف املدر�شة ب�شفتها احلا�شـــنة الرئي�شـــية للتعليم ويجب اأن 
فمثال  �شليمة..  تعليمية  بيئة  على  للح�شول  اجلودة  معايري  اأعلى  وفق  تكون 
ت�شعى هذه اللجنة اأن تكون حلقة و�شل بني املعلم والتلمـــيذ وتعزيز العالقة 
وان�شجامها بينهما, اإ�شافة اإلى تعزيز العالقـــة بني الطـــالب وطالب ف�شله 
مبنية على االأخوة واالحرتام املتبادل, كذلك ترتبط هـــذه اللجـــنة مبا�شرة 
باأولياء االأمور يف حال تطلب االأمر ا�شتدعاء ويل اأمر طالب ملناق�شة و�شع ابنه 

التعليمي اأو ال�شلوك املغاير لديه اإن وجد. 

لتكون  اللجنة  هذه  وت�شعى  املدر�شة  على  املحافظة  جلنة  هناك  واأ�شاف 
االأخرى، من  للمدار�س  واأ�شـــوة  اأمنوذجَا  الداخلية واخلارجية  املدر�شة  بيئة 
بها  العبث  دون  وحتـــول  املدر�شـــة,  مرافق  على  وحر�شهم  اهتمامهم  خالل 
وال�شاحات اخلـــارجية والداخلية  املياه  اأو دورات  اأو املمرات  الف�شول  �شواء 
وامللعب، وفناءات املدر�شة واملق�شف لتكون جميلة زاهيـــة جتذب االأنظار 
�شـــاأنه  بكـــل ما من  للرقي  واملبادرات  ناحيتها, وتقدمي املقرتحات  واالأفئدة 
اإظهار املدر�شة بحلة جميلة جاذبـــة, وكذلك اللجنة االإعالمية التي بدورها 
تقوم بن�شر اأخبار املجل�س الطالبي واالأن�شـــطة املتنوعة باملدر�شة من خالل 
و�شائل االإعالم ومواقع التوا�شل االجتماعي, وجلنة العالقات العامة وغريها 

من اللجان االأخرى . 

من ثمرات املجل�ض الطالبي يف املدر�صة على املحيط اخلارجي
كما حتدث الطالب �شويلم بن نا�شر الهديان يف ال�شف الثاين  الثانوي 
اأطلق   « وقال  اخلارجي  املحيط  يف  واأثره  الطلبي  املجل�س  اإجنازات  عن 
فقد   واحلمد هلل  املدر�شة وجعلها خ�شراء  لت�شجري  الطالبي حملة   املجل�س 
جنحت احلملة واعتنينا باالأ�شجار املحيطة باملدر�شة واحلديقة  وتوفري املواد 
ت�شكيل  للمجل�س مقرتح  تقدميها  التي مت  املقرتحات  ومن  لنموها،  املنا�شبة 
فرق ك�شافة داخلية  ت�شم كل فرقة جمموعة من الطالب, ولها عمل حمدد 
مثل فرقة املق�شف واحلديقة وفرقة النظافة وجدران املدر�شة وفرقة تنظيم 

عر�س  ومت  املدر�شة,  لطابور  ال�شباحية  االأجواء  وتهيئة  الف�شول  وترتيب 
املقرتح على املجل�س يف اإحدى جل�شات ومتت املوافقة عليه, كما كان هناك 
عدة اقرتاحات من الف�شول االأخرى تتعلق بو�شعية ال�شحف احلائطية يف 
تتعلق  اأخرى  واقرتاحات  حيالها.  املنا�شبة  احللول  وتقدمي  املدر�شة,  فناء 
مبكتبة املدر�شة لتح�شني اأو�شاعها. وثالثة ملناق�شة اأحوال االإذاعة ال�شباحية, 
هذه  وجملة  والهادفة..  اجلديدة  االأفكار  وتقدمي  املدر�شي,  وامل�شرح 
املجل�س  اأع�شاء  قبل  وا�شتجابة من  تلقى �شدى  الكثري  االقرتاحات وغريها 

الطالبي ويناق�شون بجدية اأفكارنا ويو�شون باعتمادها.  

م�صتقبل  على  �صلبا  توؤثر  التي  للم�صاكل  الأولوية  اإعطاء  يجب 
الطالب

يف املقابل اأبدى الطالب �شامي حامد اخلويلدي ا�شتياءه من عمل املجل�س 
�شكاوي  مع  املجل�س  اأع�شاء  تفاعل  بعدم  ذلك  املدر�شة, مربرًا  الطالبي يف 
الطلب املتكررة وجتاهلهم لها مع اأن كل ال�شكاوي تتعلق بالنواحي التعليمية 

والرتبوية وال�شلوكيات اخلاطئة التي متار�س من قبل بع�س الطلب.

الأ�شرار  التوعوية  الدورات  بتكثيف  املطالبة  متت  املثال  �شبيل  فعلى 
وت�شويه  اجلدران  على  كالكتابة  ال�شيئة  واملمار�شات  واملخدرات,  التدخني 
منظر املدر�شة اخلارجي اأو التلفظ بكلمات بذيئة وغريها، اإال اأنه وللأ�شف 
واإقامة احلفالت يف  الريا�شية  االأن�شطة  الطالبي على  املجل�س  دور  اقت�شر 
يتفاعل   اأن  يف  االأمل  عن  عرب  اأنه  بيد  املفتوحة.  واالأيام  العامة  املنا�شبات 
واقرتح  واملالية.  واالجتماعية  النف�شية  م�شكالتهم  مع  الطالبي  املجل�س 
املدر�شية  امل�شاكل  اأبرز  حول  الطلب  الآراء  ا�شتطلع  اإجراء  اخلويلدي 

ومعاجلتها واإعطاء االأولوية للم�شاكل التي توؤثر �شلبا على م�شتقبل ال�شباب. 

املق�شف  م�شاكل  حل  يف  الطالبي  املجل�س  لدور  تطلعه  عن  عرب  كما 
وجبات  الطلب عن  و�شلبيات، حيث الحظ عزوف  ايجابيات  املدر�شي من 
املدر�شي  املق�شف  اأن  اإذ  املنزل,  من  الوجبات  واإح�شار  املدر�شي  املق�شف 
يرتكبها  التي  املخالفات  كل  مع  و�شدة  بحزم  يتعامل  م�شرف  اإلى  يحتاج 

القائمون على املق�شف ملا لها من اأ�شرار وخماطر على �شحة الطالب.

الخويلدي: يجب أن يكو لمجلس دور في 
التوعية بأضرار التدخين والمخدرات
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اأدان الربملـــان العربي ت�صــــاعد موجــــة التفجيــــرات والقتل 
والعمليات الإرهابــــية التي يقوم بها تنظــــيم »داع�ض« الإرهابي 

�صد ال�صّكان املدنيني يف العراق و�صوريا.

وقال الربملان العربي يف بيان له بالقاهرة : “ اإن ما يقوم به هذا التنظيم 
االإرهاب  مواجهة  �شرورة  اإلى  م�شريًا  واإرهابيًا”,  اإجراميًا  ن�شاطًا  اإال  لي�س 
باأ�شكاله و�شوره كافة درًء للمخاطــــر, وحفــــاًظًا على وحــــدة العـــراق واأمنه 

وا�شتقراره.

رئي�ض  قدمه  الذي  احلكومي  الربنامج  العراقي  الربملان  قر  اأ 
الوزراء املكلف حيدر العبادي ومنحها الثقة. كما �صوت باملوافقة 
على نواب رئي�ض اجلمهورية والنائب الأول لرئي�ض جمل�ض النواب.
من جانبه عر�س رئي�س الوزراء املكلف حيدر العبادي يف كلمة له برنامج 
حكومته املقرتح حيث اأكد التزام احلكومة بحل جميع اخللفات العالقة مع 
اأعاقت م�شاركة  اإقليم كرد�شتان الذي يتمتع بحكم �شبه ذاتي والتي  حكومة 

ممثلي االإقليم يف حكومته.

وطالــــب البـــيان جميــــع االأطـــراف العراقية بتوحيد كلمتهم يف مواجهة 
االإرهاب وت�شوية امللفات ال�شيا�شية املفتوحة كافة يف هذه املرحلة احل�شا�شة, 
وااللتزام باحرتام �شيادة دولة العراق ووحدة اأرا�شيه وا�شتقراره ال�شيا�شي, 

ووحدته الوطنية, ورف�س التدخل يف �شوؤونه الداخلية.

بناء  واإعادة  الالمركزية  االإدارة  بتفعيل  الربملان  اأمام  العبادي  وتعهد 
بثورة  والبدء  والقطاع اخلا�س  املحافظات  يعزز م�شالح  الدولة مبا  اأنظمة 
اإدارية الإعادة بناء املوؤ�ش�شات الع�شكرية واملدنية واال�شتخدام االأمثل للموارد 
على  والرقابة  املالية  للمحا�شبة  معايري  وو�شع  تنموية  اأ�ش�س  على  املالية 

موؤ�ش�شات الدولة.

ويف ال�شاأن ال�شيا�شي اأكد العبادي على �شرورة تعزيز العالقات مع الدول 
اأ�شا�س التعاون يف جمال حماربة االإرهاب, وعدم  بخا�شة دول اجلوار على 
التدخل بال�شوؤون الداخلية , منوهًا بوثيقة القوى ال�شيا�شية التي مت اعتمادها 

من قبل احلكومة.

ورئي�ض  اجلبوري,  �صليم  العراقي,  النواب  جمل�ض  رئي�ض  وقع 
اتفاقية عمل م�صرتك  اأول  الإمنائي,  املتحدة  الأمم  برنامج  وفد 
مت�صمنة تطوير العمل الت�صريعي والرقابي للمجل�ض, وال�صتعانة 
باأ�صحاب اخلربة يف هذا املجال من كال الطرفني, اإ�صافة اإلى فتح 
�صري  ومتابعة  التفاقية  بنود  بتنفيذ  يهتم  الربملان  مكتب داخل 

عملها وما يتمخ�ض عنها.

البرلمان العربي يدين إرهاب 
داعش في العراق وسوريا

البرلمان العراقي يطور 
عمله التشريعي والرقابي

البرلمان العراقي يمنح 
الثقة للحكومة الجديدة 

ويقر برنامجها
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البرلمان الباكستاني يرفض مطالب باستقالة رئيس الوزراء

حكومة أوغلو تحظى بثقة الجمعية الوطنية التركية

البوندستانغ يوافق على 
تسليح أكراد العراق

رف�ض  الوطني  الربملان  اإن   : دار  اإ�صحاق  الباك�صتاين  املالية  وزير  قال 

نواز  الوزراء  رئي�ض  ا�صتقالة  حول  للحكومة  املناه�صني  املحتجني  مطالب 

�صريف من من�صبه.

جميع  اأن  اآباد  اإ�صالم  يف  الوطني  الربملان  اجتماع  يف  كلمته  يف  واأو�صح 

نواز  الوزراء  رئي�ض  ا�صتقالة  رف�صت  الربملان  يف  املمثلة  ال�صيا�صية  القوى 

�صريف ب�صفته مطلب يتعار�ض مع الد�صتور.

تقود  التي  االأحزاب  املفاو�شات مع  �شل�شلة من  اأجرت  اأن احلكومة  وبنّي 
االحتجاجات ووافقت على خم�س مطالب من اأ�شل �شت مطالب للمحتجني, 

م�شريًا اإلى اأن املطلب ال�شاد�س هو ا�شتقالة رئي�س الوزراء من من�شبه.
واأ�شار اإلى اأن الد�شتور و�شع طريقة لعزل رئي�س الوزراء من من�شبه, وال 
ميكن الر�شوخ للمحتجني املطالبني باإقالة رئي�س الوزراء من خلل االحتجاج 

على ال�شوارع.

وبني اأن االحتجاجات التي يقودها زعيم حزب حركة االإن�شاف عمران 
االآالف  مع  واعت�شامهما  قادري  ال�شعبية طاهر  وزعيم حزب احلركة  خان 
من اأن�شارهما اأمام الربملان الوطني يف اإ�شالم اآباد منذ منت�شف اأغ�شط�س 
�شورة  و�شوهت  الوطني  باالقت�شاد  ج�شيمة  اأ�شرارًا  اأحلقت  قد  املا�شي 

زعماء  من  عدد  زيارات  اإلغاء  يف  وت�شببت  الدويل  املجتمع  اأمام  باك�شتان 
الدول اإلى باك�شتان.

حتقيق  واإجراء  االنتخابات  نظام  الإ�شلح  م�شتعدة  احلكومة  اأن  واأكد 
حمايد يف التزوير املزعوم من جانب املحتجني باالنتخابات التي جرت العام 
املا�شي, لكنها لن تقبل با�شتقالة رئي�س الوزراء نواز �شريف مبجرد اتهامه 

بالتزوير يف االنتخابات دون اإثبات التهمة.

حظيت حكومة رئي�ض الوزراء الرتكي اأحمد داود اوغلو بثقة  اجلمعية 

الوطنية وبا�صرت ن�صاطها ب�صكل ر�صمي. و�صوت حلكومة داود اوغلو اجلديدة 

 306 نواب مقابل 133 �صوتًا معار�صًا من اأ�صل 550 نائبًا يف الربملان الرتكي.

واأعلن اوغلو اأن حكومته �شت�شعى لتنفيذ �شيا�شة خارجية فعالة ون�شطة, 
د�شتور  اإلى  ت�شتند  تركيا جديدة  لبناء  اأهداف 2023  وحتر�س على حتقيق 
جديد وال�شالم مع االأكراد, وجعل تركيا واحدة من اأكرب 10 اقت�شادات يف 

العامل وع�شوًا يف االحتاد االأوروبي بحلول 2023م.

يف  الأكراد  املقاتلني  بت�صليح  يق�صي  قرار  على  ا  الأملاين  الربملان  وافق 

�صمال العراق. واأيد الربملان القرار باأغلبية كبرية ليتوافق مع القرار الذي 

يف  الأكراد  املقاتلني  لت�صليح  مريكل  اأجنيال  الأملانية  امل�صت�صارة  به  تقدمت 

�صمال العراق ملواجهة ميلي�صيات تنظيم “داع�ض«.
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اإلى دفع مبلغ من املال كا�شرتاك �شنوي  اأننا �شوف ن�شطر  ذلك ف�شاًل عن 
للحكومة ال�شوي�شرية بدون مقابل اأ.هـ.

اأن امل�شروع املذكور قد وفق عليه من قبل املجل�س التجاري  وبالنظر اإلى 
من حيث م�شتمالته العامة كما هو منوه عنه اأعاله, وقد جاء يف اإفادة وزارة 
اأبداهما  اللتني  امللحظتني  �شاأن  التام يف  التو�شيح  مع  يوؤيده  ما  اخلارجية 
املجل�س التجاري يف قراره املنوه عنه اأعاله من جهة عدم وجاهتمها فقد قرر 

املجل�س باالإجماع ما ياأتي:

املوافقة على نظام حماية املاركات املنظم من قبل جلنة الأنظمة.

ن�صخ النظام املذكور يف الأوراق املرفوقة.

وقد جرى التوقيع عليها من قبل املجل�س, وعلى هذا ح�شل التوقيع.

كانت بداية مناق�شة مو�شوع املاركات والعالمات الفارقة يف عام 1348هـ؛ 
فقد مت اإحالته من مقام النيابة العامة اإلى املجل�س بتاريخ 1348/11/24هـ, 
عدد  بخطابها  اخلارجية  ال�شوؤون  مديرية  عر�شته  ما  على  بناًء  وذلك 
)2/8/4( يف 1348/11/18هـ؛ باأن معتمد احلكومة يف م�شر طلب تزويده 
وجوده,  حالة  يف  التقليد  من  ال�شناعية  املاركات  حماية  قانون  من  بن�شخة 
ليجيب طلب �شركة )فاكيوم اأويل( املخت�شة ب�شناعة البنزين والغاز. وبعد 
املناق�شة �شدر قرار املجل�س رقم )93( وتاريخ 1349/1/7هـ, وقرر فيه ما 

ياأتي: 
اأنه ال يوجد نظام لت�شجيل املاركات والعلمات الفارقة يف الوقت احلايل 

لدى حكومة جاللة امللك. 
اأن حتال املعاملة اإلى وكالة املالية العامة لدر�س هذا املو�شوع ورفع م�شروع 
اإليه امل�شلحة.  نظام بذلك للنظر فيه واإجراء املقت�شى نحوه ح�شبما تدعو 

وعلى ذلك جرى التوقيع.«
ت�شجيل  نظام  مب�شروع  اخلا�شتان  املعاملتان  وردت  1349هـ  العام  ويف 
املاركات والعالمات الفارقة من مقام النيابة العامة برقم )3433/3781( 
وبعد عر�س  ورقم )6542/6662( يف 1349/6/29هـ,  يف 1349/4/8هـ, 

قرارات حول العالمات 
التجارية والماركات الصناعية

النيابة  مقام  من  الواردة  املرفوقة  املعاملة  على  ال�شورى  جمل�س  اطلع 
الفخيم برقم )10230( يف 3-1357/9/4هـ - امل�شتملة على م�شروع نظام 
واملوافق  ال�شورى  مبجل�س  االأنظمة  جلنة  قبل  من  املنظم  الفارقة  العلمات 
مع   - 1357/6/20هـ  يف   )9( عدد  بقراره  التجاري  املجل�س  قبل  من  عليه 

ابداء ملحظتني عليه. 

املرفوق عدد )8/7/54( يف  وزارة اخلارجية يف خطابها  اأجابت عليها 
57/8/3 مبا ياأتي: 

اإال بالقانون الذي ت�شدره الدولة.  اأن العالمات الفارقة ال تكون حممية 
اإليها مبقت�شى القانون الداخلي فاإن حمايتها  فاإذا �شجلت العالمات امل�شار 
من  العالمة  �شاحب  يحمي  والقانون  الدولة  حدود  داخل  على  قا�شرة 
ا�شتعمالها يف داخل حدود الدولة واإال اعتربت ذلك تزويرًا. ثم اإن حق ملكية 
العالمة مكت�شب تن�شئة عملية الت�شجيل لدى اجلهة املخت�شة واأمام حماكم 
�شاحبها  حماية  هو  العلمات  ت�شجيل  نظام  يف  االأ�شا�شية  فالغاية  الدولة. 
فارقة  عالمة  �شجل  �شخ�شًا  اأن  فلو  فيها.  ا�شتعمالها  يراد  التي  البلدة  يف 
ال  احلكومة  فاإن  الدولة  يف  املخت�شة  اجلهات  اأمام  ي�شجلها  ومل  اخلارج  يف 
حتمي تلك العالمة الأنها مل ت�شجل لديها وعلى ذلك فال يحق للغري اأن يدعي 

بالتزوير ويراد احلق املدين يف امل�شتقبل اأمام حماكمها لعدم ت�شجيلها لها.
 

اأن م�شروع النظام املقدم قد ن�س فيه على معاقبة كل من يزور علمة 
اأو يقلدها ..الخ. وقد طلب املجل�س حتديد التزوير والتقليد يف نف�س القانون 
فيها  تف�شل  مو�شعية  م�شاألة  عدمه  من  التقليد  ح�شول  م�شاألة  اأن  والواقع 
املحاكم املخت�شة. ومن راأي هذه الوزارة جعل احلكم يف الدعاوى التي من 
هذا النوع من اخت�شا�س املجل�س التجاري بجدة ليفعل فيها ح�شب ما تق�شي 

به االأحوال والعرف الدويل. 

اأن العالمات اإذا ما �شجلت اأمام اجلهات املخت�شة يف احلكومة فاإن هذا 
ففي  النظام.  املحدودة يف  الر�شمية  يعلن عنه يف اجلريدة  �شوف  الت�شجيل 
يبلغ  اأن  اخلارج  اأو  الداخل  يف  معرت�س  لكل  يجوز  اإليها  امل�شار  املدة  اأثناء 
التزوير  ودعوى  املدنية  امل�شئولية  تنفي  وبهذا  اعرتا�شه,  املخت�شة  اجلهة 

والتقليد من الغري �شد امل�شجل للعالمة يف داخل الدولة.

مبا اأن اململكة العربية ال�شعودية ال تعترب من البالد امل�شدرة للم�شنوعات 
فاإنه ال لزوم للمطالبة بت�شجيل العالمات الفارقة دوليًا )يف برن( لعدم لزوم 

1357هـ /9 /24 -23 وتاريخ    )239 ( رقم  قرار 

الدكتور عبدالرحمن بن على الزهراين
مدير عام مركز اأبحاث ال�صورى
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املعاملتني على املجل�س واملداولة؛ قرر اإحالة املعاملتني اإلى جمل�س التجارة يف 
جدة الإبداء املرئيات واإعادتهما اإلى املجل�س الإ�شدار القرار املنا�شب.

اأن  1349/3/30هـ,  يف   )391( رقم  مذكرتها  يف  املالية  وكالة  راأت 
م�شروع حماية املاركات ال�شناعية لي�س من م�شلحة املالية وال من م�شلحة 
احلكومة؛ بل اإنه �شوف ي�شبب ت�شوي�شًا يف الدوائر الر�شمية، وت�شطر احلكومة 
وبعد  والتجار.  االأجانب  مع  منها  فائدة  ال  اأمور طويلة  الدخول يف  اإلى  معه 
ورود املعاملة من مقام النيابة العامة اإلى املجل�س بعدد )10271/11572( 
املالية,  وكالة  راأي  �شوء  يف  وناق�شها  املعاملة  ا�شتعر�س  1349/10/2هـ  يف 

واأ�شدر املجل�س قراره رقم )672( يف 1349/12/3هـ وفق ما ياأتي: 

عدم لزوم و�صع نظام لت�صجيل املاركات يف الوقت احلا�صر.

كل من يرغب ت�صجيل ماركة فعلية اأن يراجع م�صجل ال�صركات لت�صجيلها. 

وعلى هذا ح�شل التوقيع.« 

يف العام 1354هـ طلب �شاحب ال�شمو امللكي نائب جاللة امللك من املجل�س 
االإفادة عما مت حول قانون حماية املاركات، مبوجب اخلطاب رقم )4163( 
القرارات  جميع  مبراجعة  املجل�س  قام  ذلك  �شوء  ويف  1354/3/16هـ.  يف 
ال�شابقة, وكذلك الرجوع اإلى توجيه جاللة امللك وفق خطاب رئي�س الديوان 
العامة,  النيابة  ملقام  ال�شادر  1350/1/14هـ  يف   160/198 عدد  العايل 
بهذه  اخلربة  واأ�شحاب  اخلارجية  وزارة  براأي  اال�شتئنا�س  اأهمية  املت�شمن 
االأمور، ون�س اخلطاب على: “... باأنه يجب اأن ت�شاألوا وتاأخذوا راأي وزارة 
اخلارجية والنا�س الذين لهم دراية بهذا االأمر فاإن كان �شن النظام فائدة 
واإن كان يف عدم �شنه م�شرة فهذا ي�شن واإن كان ال فائدة من �شنه وال �شرر 

يف تركه فيجب اأن تعتمدوا ما قرره املجل�س...” اأ.هـ.

لدرا�شاتها  االأنظمة  اإلى جلنة  املعاملة  تقدم جرى حتويل  ما  على  وبناًء 
ووزارة  املالية،  ووزارة  اخلارجية،  وزارة  من  مندوبني  مع  باال�شرتاك 
الداخلية, واملجل�س التجاري, وقامت اللجنة باإعداد م�شروع الئحة عر�شت 
التجارة  جمل�س  اإلى  واأحاله  اإقراره,  على  االتفاق  يتم  مل  املجل�س,  على 
)مبوجب القرار رقم 66 يف 1354/4/4هـ(؛ لعر�شه على اأهل االخت�شا�س 
من اأعيان التجار الذين لهم دراية ومعرفة باملاركات التجارية واإعداد تقرير 

مف�شل يف املو�شوع.

ويف العام 1367هـ, وجه املقام ال�شامي الكرمي املجل�س بدرا�شة مو�شوع: 
العربية”,  اجلامعة  دول  يف  ال�شناعية  بامللكية  اخلا�س  الت�شريع  “توحيد 
املالية، وقد تبني  االأنظمة ومندوب عن وزارة  اإلى جلنة  اإحالة املو�شوع  ومت 
حماية  نظام  عن  متفرعة  هي  ال�شناعية  بامللكية  املتعلقة  النظم  اأن  للجنة 
ال�شناعية  والنماذج  والر�شوم  االخرتاع  براءة  ونظام  الفارقة  العلمات 
ونحوها، ومل ي�شدر منها لدينا �شوى نظام حماية وت�شجيل العلمات الفارقة 
والنماذج  والر�شوم  االخرتاع  براءة  اأن  راأت  اللجنة  اأن  كما  1357هـ.  لعام 
ال�شناعية �شواء بنظام اأو تعليمات مل يتم اإ�شدارها لعدم تقدم اأحد بطلب 
اقرتاح  ومت  حاليًا.  الت�شريع  هذا  ملثل  حمدودة  تعد  احلاجة  اأن  كما  ذلك, 

ت�شكيل جلنة من اخلرباء للبحث الفني واإعداد م�شروع بذلك ومن ثم اإر�شاله 
داخلية  ن�شخة  واإر�شال  عليه,  ملحوظاتها  لتبدي  العربية  اجلامعة  دول  اإلى 
الإبداء املرئيات ح�شب االخت�شا�س مبا يتفق وحالة البلد وما ميكن تطبيقه 

والعمل به.

وبعد املداولة يف هذا ال�شاأن قرر املجل�س املوافقة على راأي جلنة االأنظمة، 
و�شدر قرار املجل�س بذلك رقم )23( يف 1367/2/9هـ. 

العامة  النيابة  الواردة من مقام  املعاملة  ال�شورى على  اأطلع جمل�س  كما 
برقم )2579( يف 1372/4/8هـ, ب�شاأن ال�شركات االأجنبية التي ت�شجل لها 
اإلى اللجنة  اإحالة املو�شوع  علمة فارقة يف اململكة ثم تظهر يهوديتها. ومت 
ووزارة  املالية,  وزارة  من  مندوبني  مب�شاركة  ودر�شتها  باملجل�س  االإدارية 
اخلارجية، والغرفة التجارية مبكة، والغرفة التجارية بجدة، وقررت اللجنة 
ال�شادر  الوثيقة  على  يعتمد  بحيث  املو�شوع,  يف  املالية  وزارة  براأي  االأخذ 
يف  ال�شعودية  املمثلية  من  م�شدقة  تكون  اأن  يجب  والتي  التوكيل  ب�شهادة 
البلد ال�شادر منها تلك الوثيقة, اأو من ممثلية حكومة تلك البلد يف جدة, 
اأو اأي ممثلية عربية اإذا مل يكن للمملكة ممثلية لديها. ويف حال الرغبة يف 
ت�شجيل العالمة الفارقة فالبد من اأخذ تعهد من وكيل ال�شركة هنا كاإجراء 
داخلي, واأن اأي �شركة ت�شجلت لها ماركة باململكة ثم ثبت �شهيونيتها ت�شادر 
ب�شائعها. وبعد مناق�شة املو�شوع يف جل�شة عامة, قرر املجل�س املوافقة على ما 

قررته اللجنة االإدارية, و�شدر قرار املجل�س رقم )71( يف 1372/7/21هـ.
النيابة  مقام  خطاب  مبوجب  اأخرى  مرة  املجل�س  اإلى  املعاملة  اأعيدت 
العامة رقم )7019( يف 1372/8/18هـ، م�شفوعة بجملة من امللحظات، 

ومنها:
كان يدور حول �شهيونية ال�شركات  املجل�س  اأقره  الذي  القرار  اأن   ...“
درجت  قد  اإذ  ال�شركات.  تلك  يهودية  حول  ال  فارقة.  عالمة  ت�شجل  التي 
عن  النظر  ب�شرف  اليهودية  ال�شركات  مقاطعة  على  موالي  جللة  حكومة 
درا�شة  باإعادة  االإدارية  اللجنة  وقامت  �شهيونيتها”,  عدم  اأو  �شهيونيتها 
رقم  قراره  املجل�س  واأ�شدر  النيابة,  مقام  ملحوظات  �شوء  يف  املو�شوع 

)137( يف 1372/11/18هـ.
ويف العام 1373هـ, ورد اإلى املجل�س االأمر ال�شامي الكرمي رقم )4006( 

يف 1373/4/24هـ, ون�شه: 

)838( يف 72/11/18  برقم  منكم  الواردة  املعاملة  طيه  اإليكم  “ نعيد 
واملتخذ عليها قرار جمل�شكم رقم )137( يف 18 منه عطفًا على التعليمات 
املو�شوعة لت�شجيل العالمات الفارقة لل�شركات االأجنبية التي يطلب وكالوؤها 
هنا ت�شجيلها. وحيث قد ات�شح اأن القرار املو�شوع يف هذا ال�شدد واإن كان 
التعليمات  فيه  تفرد  مل  ب�شكل  �شيغ  قد  فاإنه  املطلوبة  لل�شرائط  م�شتوفيًا 
التعليمات يف  اإليكم يف �شب  لذلك نرغب  ب�شيغة نظامية موحدة م�شتقلة. 

�شيغة موحدة م�شتقلة عن القرارات املتخذة منكم م�شتقباًل”.
اللزم  التقرير  واإعداد  املو�شوع،  بدرا�شة  االأنظمة  جلنة  قامت  وقد 
ومتت  عامة،  جل�شة  يف  املجل�س  على  وعر�س  التعليمات؛  �شياغة  اإعادة  مع 
يف   )129( رقم  املجل�س  قرار  بذلك  و�شدر  اللجنة,  تقرير  على  املوافقة 

1373/8/14هـ.



شوريات

د. عبد اهلل بن اإبراهيم الع�صكر
ع�صو جلنة ال�صوؤون اخلارجية

الأيام الوطنية اأو الأعياد الوطنية, ول م�صاحة يف الت�صمية, اأيام اخرتعها الإن�صان ومل تكن معروفة 

عند املمالك وال�صعوب القدمية. وهي اأيام ل�صيقة بتاريخ ُمعنّي يرى امل�صرعون اأنه حمطة مهمة يف تاريخ 

البلد اأو ال�صعب. وطبًعا تختلف الروؤى حول انتخاب اأو اختيار يوم حمدد من اأيام كثرية يف تاريخ كل �صعب 

وكل بلد. لهذا فقد اأنيط الختيار باملجال�ض التي ت�صم منتخبني يف البلدة اأو الوطن. بينما قبل املجال�ض 

اليوم الوطني الذي  اأن  ال�شيا�شية احلاكمة. على  اأو ما �شابهها، فكان االختيار مناط بال�شلطة  البلدية 

ي�صمل كل الوطن فاختياره يكون �صهاًل, لأن احلدث التاريخي املف�صلي يف تاريخ البلد اأو الدولة وقع يف يوم 

ل يختلف عليه النا�ض, مثل اليوم الوطني للمملكة الذي اختري له يوم 23/ �صبتمرب, لأن هذا اليوم ُيعد 

اململكة, و�صدر  اأجزاء  الع�صكرية, وتوحدت  التوحيد  اأعمال  انتهت فيه  ال�صعودية يوم  البالد  يف تاريخ 

مر�صوم ملكي بهذا ال�صاأن, واختري لهذه الوحدة ا�صم: اململكة العربية ال�صعودية. 

الوطني.  العيد  اأو  باليوم  النيابية فيما له عالقة  املجال�ض  اأتطرق لدور  اأن  واأحب يف هذا احلديث 

اأيامها  م�صتفي�صة  مناق�صة  ناق�صت  هذا  ع�صرنا  يف  الدول  من  كثري  يف  احلديثة  املجال�ض  اأن  يل  يظهر 

الوطنية. وكان النقا�ض يدور حول م�صاألتني:

الأولى تاريخ اليوم الوطني من حيث �صدقيته التاريخية اأو مطابقته للواقع وعدم تعار�صه مع اأعياد 

على  بناء  الوطني  يومها  تاريخ  يف  وغرّيت  النيابية  املجال�ض  بع�ض  �صوتت  اأن  وحدث  ومعروفة.  �صائدة 

بلد  من  تختلف  ترتيبات  وهي  الربوتوكولية,  بالرتتيبات  تتعلق  الأخرى  وامل�صاألة  علمية.  مداولت 

لآخر. وهذا وا�صح ون�صهده يف بلدان خمتلفة. فبع�ض املجال�ض اأ�صرفت وبع�صها قللت يف الرتتيبات.

امللك  عهد  منذ  الربوتوكولية  وترتيباته  موعده  وتقنن  اليوم  ت�صمية  متت  فقد  اململكة  يف  اأما 

عبدالعزيز – رحمه اهلل - وكانت ترتيبات ب�صيطة حيث ُيرفع العلم الوطني, وي�صتقبل الديوان امللكي 

الرتتيبات  هذه  كانت  ب�صيط.  ا�صتقبال  حفل  اخلارج  يف  امللك  جاللة  �صفارات  وتقيم  التهنئة,  برقيات 

ب�صيطة وقليلة ول يعرف عنها املواطن ال�صعودي �صيًئا ذا بال, ومير اليوم الوطني ول يعرف عنه املواطن 

اإّل من خالل و�صائل الإعالم. ومل يطل العهد بهذه الرتتيبات اإذ �صهد اليوم الوطني يف عهد خادم احلرمني 

ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز تطوًرا وا�صًعا وملمو�ًصا. فاأ�صبح اليوم ُمعرتف به يف داخل اململكة, 

واأ�صحي يوم عطلة ر�صمية للقطاعني العام واخلا�ض, وُيقام فيه بع�ض الفعاليات الرتفيهية ذات الطابع 

الحتفايل.

التطور الذي �صهده اليوم الوطني ال�صعودي لبد اأن يكون مر على جمال�ض واإدارات ناق�صته ومن ثم 

توج بقرار ملكي. ولو مل يحدث هذا فال ميكن اأن يتطور بهذا الزخم ويف زمن قيا�صي, ذلك اأن املمانعة من 

قبل بع�ض الدوائر الدينية ل زالت قائمة. على اأن املمانعة بداأت تدريجيا ت�صهد تفهًما لليوم الوطني, 

واأنه يوم ل يناف�ض اأو يحل حمل العيدين الر�صميني يف اململكة, وهما عيدين دينيني. 

وكل يوم  وطني وبلدي يرفل يف ثوب الأمن والأمان والتنمية والبناء.

اليوم الوطني: أفكار للتأمل
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