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دام عزك ياوطن
أعضاء الشورى يطالبون

هيئة األمر بالمعروف والنهى
عن المنكر بتعزيز القيم الدينية
ومحاربة الغلو والتطرف
المقاصف المـدرسية بين الواقع والمأمول

إطاللــة

مسؤولية المواطن في الحفاظ على وحدة البالد
حينما تعود بنا الذاكرة �إلى الوراء وحتديد ًا �إلى ما قبل �أكرث من مئة عام لت�ستعيد �صورة ما كانت عليه اجلزيرة
العربية من الفو�ضى والتناحر ,واجلهل وانعدام الأمن ,وال�صعوبات التي كان يواجهها حجاج بيت اهلل احلرام من وعورة
يف الطرق ,وتعر�ضهم لل�سلب والنهب من قطاعها ,ومقارنتها مبا هو عليه احلال الآن يف مملكتنا الغالية من �أمن وا�ستقرار,
وتنمية �شاملة ,وما تبو�أته من مكانة رائدة يف عاملنا الإ�سالمي بو�صفها حا�ضنة �أقد�س بقعتني على وجه الأر�ض ,بف�ضل
من اهلل تعالى ثم بعزم و�صرب وجهاد امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود – طيب اهلل ثراه – ورجاله املخل�صون
الأوفياء ,لتوحيد هذا الكيان حتت راية ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول ,لرتتفع راية العز خفاقة على �أرجاء هذا الوطن.
لقد �سطر امللك عبدالعزيز على �أر�ض اجلزيرة العربية مالحم بطولية ,ونا�ضل مع رجاله الأوفياء من �أجل راية
التوحيد ,لي�ؤ�س�س �أول وحدة عربية يف تاريخنا املعا�صر ,فوحد القلوب قبل الأر�ض ,وجمع �شملها يف جمتمع واحد ,واتخذ
القر�آن د�ستور ًا لها ,ومن تعاليم الإ�سالم نظمها ,ومن ال�شورى منهج ًا لإدارة احلكم فيها ,وجعل الوحدة الوطنية واالنتماء
للوطن �أ�سا�س ال�ستمرار الدولة وا�ستقرارها  ,وهو ما �سار عليه �أبنا�ؤه الربرة من بعده.
�إن ما نعي�شه اليوم يف هذه البالد املباركة التي ترفل يف نعم الأمن واال�ستقرار ,ونه�ضة تنموية �شاملة ,ت�سابق الزمن يف
تطورها ,كان بعد توفيق اهلل ثم بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الذي �سجل ف�ص ًال يف تاريخ
هذه الدولة ب�إ�صالحاته الإدارية ,وحتديثه لأنظمتها ,مبا ي�ستجيب للمتغريات التي ت�شهدها اململكة .قائدٌ حمل الأمانة
وامل�س�ؤولية وهموم �أمته فقاد البالد بحنكته ال�سيا�سية ونفاذ ب�صريته وقراءته للواقع وا�ست�شرافه للم�ستقبل� ,إلى ما هي
عليه الآن من مكانة وتطور ,و�أخذت موقعها يف العامل الإ�سالمي مبا يليق ودورها الرائد يف خدمة احلرمني ال�شريفني,
ويف خدمة الإ�سالم وامل�سلمني وق�ضاياهم ,وموقعها على امل�ستوى الدويل ملكانتها االقت�صادية ,وملواقفها الرائدة يف خدمة
الق�ضايا الدولية ,والأمن وال�سلم الدوليني.
ومبا �أن املواطن هو حمور التنمية وهدفها ,وركن �أ�سا�س من �أركان الدولة ,ف�إن دوره وم�س�ؤوليته كبرية يف �أمن وا�ستقرار
الدولة ,باحلفاظ على وحدتها ,ومكت�سباتها ومقدراتها ,وتر�سيخ انتمائه لوطنه ,والوقوف �صف ًا واحد ًا خلف القيادة,
وتفويت الفر�ص على �أعداء اململكة من النيل من �أمنها وا�ستقرارها ,بالت�صدي للفنت والفو�ضى التي ي�سعون لإحداثها و�سط
املجتمع ,و�أن يكون املواطن هو احلار�س الأمني على �أر�ضه ووطنه.
وال يفوتنا يف هذه املنا�سبة �أن نوجه حتية �إجالل وتقدير للرجال البوا�سل حرا�س احلدود الذين يقفون على ثغور
فداء للوطن ,حلمايته من الفئات ال�ضالة ومهربي املخدرات ,املرتب�صني ب�أمن هذه البالد و�شبابها.
الوطن ,يبذلون �أرواحهم ً
فجزهم اهلل خري اجلزاء ,وتغمد برحمته من ق�ضى منهم �شهيد ًا دفاع ًا عن عقيدته وجمتمعه.
أسرة التحرير
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حتر�ص جملـة (ال�شـورى) عـلى دقة
املـعـلــومــات الـــواردة يف هــذا العـدد
وتبــذل اجلهــود مــن �أجــل التحقــق
مـــــن �صــحتــها �إال �أنـــهـــا التتـــحمل
م�ســـ�ؤوليــة �أي مــن النتائـج املرتتبـة
على هذه املعلومات.

جميـــع املعلــومـات والآراء ووجـــهات
النظــر الـــــواردة يف املجـــــلـــة هـــي
م�سـ�ؤوليــة م�صــادرهــا وغــري ملـزمة
لـ (ال�شورى).

احتــفى �شع ــب اململ ــكة العربي ـ ــة ال�سعـوديـ ــة
بالذكـرى الرابعة والثمانني لليــوم الوطني الـذي
�صادف هذا العام ي ــوم الثالث ــاء املوافق  28ذو
القع ـ ــدة 1435هـ املوافــق � 23سبتم ــرب 2014م,
واليوم الوطني منع ــطف مهم يف ت ــاريخ الوط ــن
املع ــطاء ،ورمز يج�سد االنتماء ململكتنا احلبيبة،
ومنوذج حي للبذل والعطاء� .إنه يوم مف�صلي يف
تاريخ هذه الدول ــة ,فهو �إعالن بانتهاء ملحمة
اجلهاد وتوحيد �أرك ــان البالد حتت رايــة ال �إل ــه
�إال اهلل حممد ر�س ــول اهلل ,و�إيـذان ببـدء مرحـلة
جديـدة وكفـاح مـن نـوع �آخـر هـو ب ـنـاء الــدول ــة
وم�ؤ�س�ساتها والتنمية بجميع جماالتها.
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الشورى في عهد موحد البالد

الملك عبدالعزيز أسس الدولة على
الكتاب والسنة والشورى
احتـفى �شعـــب اململكـــة العربيـــة ال�سعوديـــة بالذكرى الرابعة
والثمانني لليوم الوطني الـذي �صادف هـــذا العـــام يـــوم الثالثـــاء
املوافق  28ذو القعدة 1435هـ املوافق � 23سبتمرب 2014م ,واليوم
الوطني منعـــطف مهم يف تـــاريخ الوطـــن املعـــطاء ،ورمز يج�سد
االنتماء ململكتنا احلبيبة ،ومنوذج حي للبـــذل والعطـــاء� .إنه يوم
مف�صلي يف تاريخ هذه الدولة ,فهو �إعالن بانتهاء ملحمـــة اجلـهاد
وتوحيد �أركان البالد حتت راية ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل,
و�إيذان ببدء مرحلة جديدة وكفاح من نوع �آخر هو بنـــاء الدولة
وم�ؤ�س�ساتها والتنمية بجميع جماالتها.
يف اليـــوم الوطــني ت�ستحـــ�ضر الأذهـــان املعجـــزة التي حقـــقها
بتوفيق من اهلل تعالى امللك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز بن عبدالرحمن
�آل �سعود ورجاله املغاوير لتوحيد الأجزاء املرتامية الأطراف يف
دولة واحدة وحتت راية واحـــدة وب�سط الأمن يف كافة �أرجائها,
بعد �أن �سادها الأمن واخلوف ردح ًا من الزمن.
�إنها ملحمة بطولية ت�ستلهم منها العرب والدرو�س يف الت�ضحيات
وبذل النف�س من �أجل �إعالء كلمة ال �إله �إال اهلل حمـــمد ر�ســـول
اهلل ,كلمة التوحـــيد كانت الهاج�س الأهم عند امللك عبدالعزيز
وهو يخـــو�ض املعارك الواحدة تلو الأخرى ,كما �أنها كانت يف
مقدمة الر�سائل والو�صايا التي حر�ص على �إي�صالها لأبنائه ,من
�أجل احلفـــاظ على وحـــدة هذه البالد ,و�صيانـــة ما بناه الآبـــاء
والأجداد ورووه بدمائهم ,رحمهم اهلل جميع ًا ,وكتبهم مع النبيني
وال�صديقني وال�شهداء.
ويف قراءة لو�صايا امللك عبدالعزيز لأبنائه جند �أنها متحورت يف �ضرورة
العمل مبقت�ضى ال�شرع ومراقبة اهلل �سبحانه وتعالى يف ال�سر والعلن و�إحقاق
احلق والأمر باملعروف والنهي عن املنكر وحتقيق مبادئ العدل وامل�ساواة بني
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املواطنني وتلم�س حاجاتهم وال�سهر على راحتهم وحت�سني م�ستوى معي�شتهم
والعمل على تلبية مطالبهم امل�شروعة.
أوصى أبناءه باالهتمام
بالمواطنين والعلماء

واملتتبع لكلمات امللك عبدالعزيز لأبنائه ون�صائحه لهم يدرك مدى
حر�صه – رحمه اهلل – على العدل بني النا�س والتوا�ضع لهم ومعاملتهم وفق
ما ير�ضي اهلل �سبحانه وتعالى و�إر�شادهم ون�صحهم ملا فيه خريي دنياهم
و�آخرتهم.
ولعل ر�سالة امللك عبدالعزيز البنه امللك �سعود بعد �أن عينه ولي ًا للعهد
ذات معاين بليغة ور�سائل مهمة حتمل معاين �سامية بالغة الأثر يف التم�سك
ب�إعالء كلمة اهلل تعالى ون�صرة الدين والأمر باملعروف والنهي عن املنكر

وال�صدق يف العزمية والنظر يف �ش�ؤون الرعية وحتكيم �شرع اهلل ,كما �أو�صاه
باالهتمام بعلماء امل�سلمني وتوقريهم وجمال�ستهم.
ومـــما جــــاء يف نــــ�ص الر�ســالــة التي وجهـها البنه امللك �سعود
ما ي�أتي:
« � ...أما من قبل والية العهد ف�أرجو من اهلل �أن يوفقك للخري ,تفهم �أننا
نحن النا�س جميع ًا ما نعز �أحد ًا وال نذل �أحد ًا و�إمنا املعز هو اهلل �سبحانه
وتعالى ,ومن التج�أ �إليه جنا ومن اعتز بغريه « عياذ ًا باهلل « وقع وهلك,
موقفك اليوم غري موقفك بالأم�س ينبغي �أن تعقد نيتك على ثالثة �أمور:
�أو ًال :نية �صاحلة ,وعزم على �أن تكون حياتك ,و�أن يكون ديدنك �إعالء
كلمة التوحيد ,ون�صر دين اهلل ,وينبغي �أن تتخذ لنف�سك �أوقات ًا خا�صة لعبادة
اهلل والت�ضرع بني يديه ,وعليك باحلر�ص على الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر ,و�أن يكون ذلك كله على برهان وب�صرية يف الأمر ,و�صدق يف العزمية,
وال ي�صلح مع اهلل �سبحانه وتعالى �إال ال�صدق والعمل اخلفي ,والعمل اخلفي
بني العبد وربه.
ثاني ًا» عليك �أن جتد وجتتهد يف النظر يف �ش�ؤون الذين �سيوليك اهلل
�أمرهم بالن�صح �سر ًا وعالنية ,والعدل يف املحب واملبغ�ض ,وحتكيم ال�شريعة
يف الدقيق واجلليل ,والقيام بخدمتها ظاهر ًا وباطن ًا ,وينبغي �أال ت�أخذك يف
اهلل لومة الئم.
ثالث ًا :عليك �أن تنظر يف �أمر امل�سلمني عامة ,ويف �أمر �أ�سرتك خا�صة,
اجعل كبريهم والد ًا ومتو�سطهم �أخ ًا ,و�صغريهم ولد ًا ,وهم نف�سك
لر�ضاهم ,وامح زالتهم و�أقل عرثاتهم ,وان�صح لهم ,واق�ض لوازمهم بقدر
�إمكانك  ..ف�إذا فهمت و�صيتي هذه والزمت ال�صدق والإخال�ص يف العمل
ف�أب�شر باخلري.
�أو�صيك بعلماء امل�سلمني خري ًا ,احر�ص على توقريهم وجمال�ستهم ,و�أخذ
ن�صيحتهم  ..واحر�ص على تعليم العلم لأن النا�س لي�سوا ب�شيء �إال باهلل ثم
بالعلم ومعرفة العقيدة « احفظ اهلل يحفظك» »....
كما كان منهج ال�شورى مبد�أ �أ�سا�سي يف �سيا�سة امللك عبدالعزيز و�إدارته
للدولة ,فقد انتهج -رحمه اهلل -يف تعامله مع مواطنيه �سيا�سة قائمة على
ال�شورى والتنا�صح مع الرعية واغتنام الفر�ص لتبادل الر�أي م�سرت�شدا مبا
جاء به الدين الإ�سالمي قال تعالى « :و�أمرهم �شورى بينهم» وقوله عز وجل:
« و�شاورهم يف الأمر».

أساس أحكامنا ونظمنا هو
الشرع اإلسالمي

ون�سرت�شد ذلك يف اخلطــاب الــذي �ألقــاه امللك عــبد العزيــز  -طيب اهلل
ثراه  -يف اجلل�سة االفتتاحية ملجل�س ال�شورى يف ال�سابع من ربيع الأول من
عام 1349هـ املوافــق الأول من �آب (�أغ�ســط�س)  1930حيــث يقــول  -رحمــه
اهلل -خماطبا �أع�ضاء املجل�س� « :إن �أمامكـم اليــوم �أعــما ًال كثــرية من موازنة
للدوائر احلكومية ونظم من �أجل م�شاريع عامه تتطلب جهـودا �أكرث من جهود
العام ال�سابق و�أن الأمة تنتظر منكم ما هــو امل�أمــول منكــم من الهــمة وعدم
�إ�ضاعة الوقت الثمني ».
وقد حر�ص امللك عبد العزيز  -رحمه اهلل -على �إر�ساء مبادئ ال�سيا�سة
ال�سعودية من منطلق تعاليم الدين الإ�سالمي احلنيف حيث �أ�صبحت هي
النهج الذي يتوخاه يف كل عالقاته وتعامالته مع الآخرين ومن خالل هذا
النهج اكت�سبت ال�سيا�سة ال�سعودية ال�صدق والو�ضوح الذي ت�سري عليه حتى
اليوم يف تعامالتها مع جميع الدول.
ويف ذلك يقول امللك عبد العزيز خماطب ًا �أع�ضاء جمل�س ال�شورى وحمدد ًا
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ال أريد مجلسًا صوريًا مزيفًا يتم فيه
شخص واحد
الخضوع إلرادة
ٍ

لهم الطريق ال�صحيح الذي ي�سلكونه واملنهج ال�سوي الذي ي�سريون عليه:
‘’و�إنكم تعلمون �أن �أ�سا�س �أحكامنا ونظمنا هو ال�شرع الإ�سالمي ,و�أنتم يف
تلك الدائرة �أحرار يف �سن كل نظام و�إقرار العمل الذي ترونه موافقا ل�صالح
البالد على �شرط �أال يكون خمالف ًا لل�شريعة الإ�سالمية ،لأن العمل الذي
يخالف ال�شرع لن يكون مفيد ًا لأحد وال�ضرر كل ال�ضرر هو ال�سري على غري
الأ�سا�س الذي جاء به نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم».
كلمات و�ضع فيها موحد هذه البالد تعاليم الإ�سالم هي املرجع لكل نظام,
ولكل القرارات التي يتخذها ,وجلميع تعامالته ,وعالقاته معه الآخرين ,فما
يتفق مع الإ�سالم ي�أخذ به وما يتنافى مع الإ�سالم يرتكه غري م�أ�سوف عليه.
كما �أو�صى – طيب اهلل ثراه – �أع�ضاء جمل�س ال�شورى باالهتمام بت�أمني
راحة احلجاج حيث يقول’‘ :وال �أحتاج يف هذا املوقف �أن �أذكركم ب�أن هذا
البلد املقد�س يتطلب النظر فيما يحفظ حقوق �أهله وما ي�ؤمن الراحة حلجاج
بيت اهلل احلرام ،ولذلك ف�إنكم تتحملون م�س�ؤولية عظيمة �إزاء ما يعر�ض
عليكم من النظم وامل�شاريع �سواء كانت تتعلق بالبالد �أو بوفود احلجاج من
حيث اتخاذ النظم التي حتفظ راحتهم واطمئنانهم يف هذا البلد املقد�س››.
وكان امللك املوحد  -رحمه اهلل – قد عمل على تر�سيخ ال�شورى على
�أر�ض الواقع ,بعد دخوله احلجاز ,ففي يوم  1343/5/22هـ1924( ،م) جمع
�أهايل احلجاز يف �صعيد واحد و�ألقى فيهم خطاب ًا �شعبي ًا حول اعتماد الدولة
ب�شكل �أ�سا�سي على قيمة ال�شورى ,وامل�شاركة ال�شعبية ودور الأمة يف ال�سيا�سة
فقال ،« /وما �أرى لكم �أح�سن من �أن تلقى م�س�ؤوليات الأعمال على عواتقكم،
و�أريد منكم �أن تعينوا وقت ًا يجتمع فيه نخبة العلماء ،ونخبة الأعيان ،ونخبة
التجار ،وينتخب كل �صنف من ه�ؤالء عدد ًا معينا كما ترت�ضون وتقررون …
ثم ه�ؤالء الأ�شخا�ص ي�ستلمون زمام الأمور في ِّعينون لأنف�سهم �أوقات ًا معينة
يجتمعون فيها ويقررون ما فيه امل�صلحة للبلد» (البالد العربية ال�سعودية :
ف�ؤاد حمزة 98
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ولكي ال يكون املجل�س املنتخب �شعبي ًا جمل�س ًا �صوري ًا مزيف ًا يتم فيه
�شخ�ص واحد..بادر امللك عبدالعزيز بتو�ضيح قيمة املجل�س
اخل�ضوع لإرادة
ٍ
وا�ستقالله التام وا�ستقالل �إرادته املطلقة فقال « جتدون بع�ض احلكومات
جتعل لها جمال�س لال�ست�شارة ...ولكن كثري ًا من تلك املجال�س تكون وهمية،
ت�شكل ليقال �إ ّنه هناك جمال�س وهيئات ،ويكون العمل بيد �شخــ�ص واحـد� ،أما
�أنا فال �أريد هذا املجل�س الذي �أدعــوكم النتخابــه �أ�شكــا ًال وهميــة ،و�إمنا �أريد
�شكال حقيقيا يجتمع فيه رجال حقيقيون يعملون جهدهم يف حتري امل�صلحة
العامة » (البالد العربية ال�سعودية  :ف�ؤاد حمزة �ص .99
ثم �أكد على ال�شرعية ال�شعبية للمجل�س الأهلي هذا (الذي مياثل املجل�س
البلــدي حالي ـ ًا) م�ؤكــد ًا على �أهمــية انتخابهــم بطريقــة حــرة ونزيهة فقال
«ف�أرجوكم بعد هـذا املجلــ�س �أن جتتمــعوا بال�سرعــة املمكنــة ،وذلك بعد �أن
تنظموا يل قائمــة ب�أ�سمــاء الذيــن �سيجتــمعون من كــل �صنــف مــن الأ�صناف
الثالثة لأقابلها على القائمــة التي عــندي ف�أحتــقق من �أن جــميع �أهــل الــر�أي
ا�شرتكوا يف انتخاب املطلوبني.
وكرر امللك عبدالعزيز «ال �أريد �أوهام ًا و�إمنا �أريد حقائق» (البالد العربية
ال�سعودية  :ف�ؤاد حمزة �ص .)99
وكان من �أهم �صالحيات ذلك املجل�س الأهلي الذي جاء يف بيان
امللك:
 1ـ تنظيم �أمور البلدية ،وو�ضع لوائح �صاحلة له وكذلك النظر يف امل�سائل
ال�صحيحة والو�سائل الالزمة لذلك.
2ـ النظر يف نظام املحاكم ال�شرعية وترتيبها ب�صورة ت�ضمن توزيع العدل
وتطبيق الأحكام ال�شرعية.
 3ـ تدقيق م�سائل الأوقاف والنظر يف �أبواب ال�صرف ال�شرعية.
 4ـ النظر يف حفظ الأمن داخل البالد وترتيب ال�شرطة الالزمة لذلك.
 5ـ تعميم التعليم الديني ،وال�سعي يف تعميم القراءة والكتابة.
 6ـ النظر يف امل�سائل املر ِّقية للتجارة وامل�سهلة ل�سبلها وترقية و�سائل
الربق والربيد.
 7ـ ت�شكيل جلان دائمة حلل امل�شكالت الداخلية.
ورغبة يف تو�سيع دائرة امل�شاركة ،فقد مت حل املجل�س ال�سابق ،و�صدرت
الإرادة ال�سلطانية يف 1344/1/8هـ ،املوافق 1925/7/28م ،بت�شكيل جمل�س
منتخب ميثل جميع حارات مكة املكرمة ،وعددها ( )12حارة ،على �أن يكون
�إثنان من العلماء ،وواحد عن التجارة� ،إ�ضافة �إلى ثالثة �أع�ضاء يعينهم

ال�سلطان عبد العزيز من �أعيان البلد .وهنا نلحظ اجلمع بني االنتخاب
والتعيني .حيث جاء املجل�س برئا�سة ال�شيخ  /حممد بن عبد الرحمن
املرزوقي ،وال�شيخ  /عبد القادر بن علي ال�شيبي ،نائب ًا للرئي�س ،و()15
ع�ضو ًا ،وال�شيخ  /حممد �سرور ال�صبان� ،أمين ًا لل�سر.
و ج ــاء هــذا املجــل�س �أكــرث تن ـظــيم ًا عــن �سابقــه ،وذلك بوجــود نــائب
للرئيــ�س ،و�أمــني لل�ســر ،وافتــتح املجلــ�س يف يــوم الثــالثــاء 1344/1/13هـ،
املوافــق 1925/8/2م .وجــاءت تعليمات ت�شكيل هذا املجل�س يف �ست مواد،
حــددت �شــروط الع�ضويــة ،و�آخــر مــوعد لالقــرتاع ،ومن لهــم حق االقرتاع،
وهي تعد النواة لنظام جمل�س ال�شورى الذي ت�أ�ســ�س فيما بعــد� ،أما ما يتعلق
باخت�صا�صاته؛ فــقد متــت �صياغتــها يف �ســبع مــواد ،ت�شمــل :تنظيــم جميع
الأمور وترتيبــها يف املحاكــم ،والأمــور البلدية ،والأوقــاف ،والتعليم ،والأمن،
والتجارة� ،إ�ضافة �إلى ت�شكيل جلــان دائــمة حلــل امل�شكــالت التي ُيرجــع فيها
�إلى العرف مبا ال يخالف �أ�ص ًال من �أ�صول ال�شريعة الإ�سالمية.
جمل�س ال�شورى لعام 1345هـ1926/هـ:
و �ضمن املراحل التي مرت بها البالد نحو توحيدها ،وبناء دولة م�ؤ�س�سات
قادرة على النهو�ض بالدولة واملجتمع ؛ فقد �صدرت موافقة امللك عبدالعزيز
يف 1345/2/21هـ ،املوافق 1926/8/29م على التعليمات الأ�سا�سية لنظام
احلكم ،ومن �ضمن تلك التعليمات الق�سم الرابع اخلا�ص باملجال�س ،ومنها ما
يتعلق مبجل�س ال�شورى وهي املواد ،)28( :و( ،)29و( ،)30و( ،)31و(،)36
و(� .)37أ�شارت هذه املواد �إلى مقر املجل�س ،وت�سميته مبجل�س ال�شورى بد ًال
من اال�ســم ال�سابــق املجــل�س الأهــلي ،وت�شكــيلة �أع�ضائــه الــذين بلغ عددهم
( )12ع�ضو ًا ،وحتديد انعقاد جل�ساته ،ومن لهم حق ح�ضور اجلل�سـات ،ومدة
الع�ضوية ب�سنة واحدة.
و مل ترد هذه املواد يف جمملها يف تعليمات ت�شكــيل املجلــ�س ال�ســابق ،ومت
حل هذا املجل�س يف 1346/1/7هـ ،املوافق 1927/7/6م.
الت�أ�سي�س الفعلي ملجل�س ال�شورى عام 1346هـ1927/م:
بعــد يومــني مــن حــل املجــل�س ال�ســابــق �أي يف 1346/1/9هـ ،املــوافــق
1927/7/8م �صدر �أمر ملــكي بتعديل الق�سم الرابع من التعليمات الأ�سا�سية،
وهي اخلا�صة مبجل�س ال�شورى ،بحيث يعمل املجل�س وفق ًا للنظام اجلديد املعدل،
وقد تكون املجل�س لهذا العام من ثمانية �أع�ضاء ملدة �سنتني ،ووفق ًا للنظام ف�إن
ت�شكيل الأع�ضاء يتم بانتخاب احلكومة �أربعة بعد ا�ست�شارة �أهل الف�ضل واخلربة،
و�أربعة تختارهم احلكومة مبعرفتها يكون �إثنان منهم من �أهل جند.
�أما نظام املجلــ�س ،فقد �صدر يف خم�س ع�شــرة مادة� ،أظهرت يف تنظيمها
جتارب املجل�س ال�سابقة .وهو بذلك يعد �أول نظــام للمــجل�س ،ويــلزم ب�أعـ�ضاء

مفرغني عددهم (� )8أعــ�ضاء ،برئا�ســة النائب العــام جلــاللة املــلك �سمــو
الأمري  /في�صل بن عبد العزيز ،على �أن ينعــقد املجل�س مــرتني يف الأ�سبوع،
وميكن �أن يجتمع �أكرث من ذلك بناء على دعوة من رئي�سه كلما دعت احلاجة.
وبهذا يعد هذا العام تاريخ الت�أ�سي�س الفعلي ملجل�س ال�شورى يف عهد امللك
عبد العزيز ،وقد افتــتح امللك عبد العــزيز دورتــه الأولى يف 1346/1/14هـ،
املوافق 1927/7/13م ،وعقــدت �أولى جل�ساته يف يوم الأحد 1346/1/18هـ،
املوافق 1927/7/17م.
جمل�س ال�شورى لعام 1347هـ1928/م:
و نظر ًا لكرثة الأعمال املنوطــة باملجل�س ،فقد اقــت�ضت امل�صلحــة �إجراء
بع�ض التعديالت يف نظامه ،حيث �صــدر يف العام نف�سه نظام �آخر معدل يف
�أربع ع�شرة مادة ،وكانت التعديالت التي مت �إدخالها يف هذا النظام ،هي:
�أطلق العدد الذي ي�ؤلف منه �أع�ضــاء املجــل�س ،وبلــغ العدد ذلك العــام
( )12ع�ضو ًا ،بعد �أن كان حمدد ًا بثمانية �أع�ضاء .كمــا �أ�شارت املــادة الثانية
�إلى تعيني نائب دائم للمجل�س من قبل امللك ،و�أن ينتخب نائــب ثــان من قــبل
املجل�س ،وحددت املادة الثامنة انعقاد جلــ�سات املجل�س يومــي ًا بعد �أن كانت
مرات انعقاده �إثنتني يف الأ�سبوع.
كما �صدر عن املجل�س يف العام نف�ســه ملحق للنظام يف �سبع مواد ،متت
�صياغته ليكون �أكرث مالءمة وتنظيم ًا ل�ســري �أعمال املجل�س ،وقد �صدر الحق ًا
بعد �إدخال بع�ض التعديالت ،حتت ا�سم؛ (النظام الداخلي ملجل�س ال�شورى)،
يف �أربع وع�شرين مادة.
ا�ستمر جملــ�س ال�شــورى بنظامــه املذكور دون تعــديل ،وظــل ميار�س قدر ًا
وا�سع ًا من ال�صالحيات �إلى �أن ت�أ�ســ�س جملــ�س الوزراء عام 1373هـ1953/م،
حيث جرى توزيع الكثري من �صالحيات جملــ�س ال�شــورى بني جمل�س الوزراء،
والأجهزة احلكومية اجلديـدة ،واملطورة وفق �أنظمتــها ،لكن جمــل�س ال�شــورى
ظل يوا�صل جل�ساته وي�ستعر�ض ما يحال �إليه وفق نظامه.
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راية التوحيد
والقوة والعدل..
رمز العلم السعودي
�أثبتــت الدرا�ســـات التاريخيــة �أن علم اململكــة الذي تتو�ســطه
عبارة التوحيد (ال �إله �إال اهلل حممــد ر�سول اهلل) جــاء متــوارث ًا
من تــلك الرايــة التي كــان يحمــلها حكــام �آل �سعــود حني ن�شــرهم
للدعوة الإ�سالمية..
ويقــول الباحــث وامل�ؤرخ « عبــدالرحمن الروي�شد »� :إن الرايـة
ال�سعودية �إبان الدولة ال�سعودية الأولى كانت خــ�ضراء م�شغــولة
من «اخلز» و «الإبري�سم» ،وقد كتب عليها عبــارة التوحـيد (ال �إله
�إال اهلل حممد ر�سول اهلل) ،وكانت معقودة على �ساريــة ب�سيــطة،
وقد ا�ستمرت هذه الراية من عهد امل�ؤ�س�س الأول الإمام حممد بن
�سعود وابنه الإمام عبدالعزيز بن حممد وابنه الإمــام �سعود بن
عبدالعزيز وابنه الإمام عبداهلل بن �سعود.
وي�ضــيف الرويــ�شد � :إن عــلم اململكــة اليــوم هو نفــ�س الرايـــة
والبيــرق الــذي كــان يحمــله جنــد الدولتــني (ال�سعوديــة الأولى
والثانية) منذ ن�ش�أتهما ،وهو عبارة عن قطعة من القما�ش الأخ�ضر
خط يف منت�صفها بخط وا�ضح عبارة (ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول
اهلل) وتــحت العبــارة ُر ِ�س َم �سيــف ،يرمــز �إلى القــوة واجلهــاد يف
�سبيل اهلل لإعــالء كلمــة التوحيـد خفاقة يف ربوع الكون .ون�صت
التعليمات على �أن يكون العلم الوطــني م�ستطــيل ال�شكــل ،عر�ضه
ي�ساوي ثلثي طوله ،ولونه �أخ�ضر ،ميتد من ال�ساريــة �إلى نهايــة
العلم ،وتتو�سطه عبارة (ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل) و�أ�سفل
العبارة �سيف م�سلول ،تتجه قب�ضته �إلى الق�سم الأدنى من العلم.
و�أ�ضاف الروي�شد� « :أن هنــاك تعليــمات تنــ�ص على �أن يكون
هناك علم خا�ص للملك ،يطابق العــلم الوطني يف �أو�صافه ،ويطرز
يف الزاوية الدنيا منه واملجاورة ل�سارية العلم �شعار اململكة».

10

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

م�شهد رائع وفريد
وي�شري «الروي�شد» �إلى �أن �أول راية رفعت يف العهد ال�سعودي الأول كانت
عام (1744م)  ،مو�ضح ًا �أن «ابن ب�شر» ذكر يف تاريخه �أن الإمام عبد العزيز
بن حممد احلاكم الثاين يف الدولة ال�سعودية الأولى ،وابنه الإمام �سعود كانا
يبعثان ر�سلهما �إلى ر�ؤ�ساء القبائل ،ويحددان لهم يوم ًا ومكان ًا معلوم ًا على
ماء معني ،وتتقدمهما الراية ،فتن�صب على ذلك املورد ،فال يتخلف �أحد

من ر�ؤ�ساء القبائل ،مو�ضح ًا �أن القبطان الإجنليزي «�آي �آر بري�س» �شاهد
من على ظهر �سفينة «بري�سيو�س» التابعة للبحرية الربيطانية ا�ستعدادات
مبارك ال�صباح والإمام عبدالرحمن الفي�صل ملعركة ال�صريف ،حيث و�صف
اال�ستعدادات قائ ًال « :حق ًا لقد كان امل�شهد رائع ًا وفريد ًا و�أظن �أنه كان هناك
ما ال يقل عن ع�شرة �آالف رجل وكان من بينهم قوات �آل �سعود التي كانت
حتمل راية خ�ضراء اللون وقد كتب عليها (ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل).
لون العلم وعبارة التوحيد
و�أو�ضح «الروي�شد» �أنه كان يتولى خياطة الرايات و�إعدادها والكتابة
عليها �أهل بيت معروف يف الريا�ض ،ويذكر �أن �آخر من تولى �ش�أن راية
امللك عبدالعزيز هو «عبد اهلل بن حممد بن �شاهني» ،ثم �أوكل الأمر بعد
ذلك �إلى ال�شيخ «�سعد بن �سعيد» وابنه «عبداملح�سن بن �سعد بن �سعيد»
من �أهل الريا�ض ،ثم �آل �أمرها فيما بعد �إلى جهات اخت�صا�صها ،ويف يوم
1357/1/12هـ املوافق 1938/3/13م �صدر نظام رفع العلم بالأمر ال�سامي
الكرمي رقم  7/4/1ون�شر يف اجلريدة الر�سمية،
الفت ًا النظر �إلى �أن اللون الأخ�ضر اختري كرمز �إلى ريا�ض اجلنة ،وعبارة
التوحيد تعبري ًا عن وحدانية اهلل والت�أكيد على �أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم هو ر�سول اهلل وخامت النبيني .وقد ذكر الريحاين يف تاريخه� :إن الراية
التي حملها امللك عبدالعزيز  -يرحمه اهلل  -يف �أول عهده كان اجلزء الذي
يلي ال�سارية منها �أبي�ض ،وكان فيها جزء �أخ�ضر ،وكانت مربعة تتو�سطها
عبارة (ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل) ويعلوها �سيفان متقاطعان ،ثم تغري
�شكلها – بعد ذلك – ف�ضمت �سيف ًا واحد ًا حتت كلمة ال�شهادة كتب حتته
«ن�صر من اهلل وفتح قريب».
حاملوا البريق
ويعدد عبدالرحمن الروي�شد �أبرز من حمل البريق يف الع�صور ال�سعودية
على النحو الآتي� :أو ًال «�إبراهيم بن طوق» :من �أ�سرة �آل طوق (املعامرة)
من �سكان الدرعية ،ومل ميددنا التاريخ مبزيد من املعلومات عنه ،وال عما
كانت تتطلبه مهنة حمل الراية ،و�إن كان «ابن ب�شر» قد �أفادنا يف تاريخه �أن
الإمام عبدالعزيز احلاكم الثاين يف الدولة ال�سعودية الأولى وابنه �سعود كانا
يحددان مكان ًا معلوم ًا على ماء معني يف يوم معروف الجتماع النا�س ،و�أنه
يتقدم �إلى ذلك املكان لرفع الراية (البيارق) التي تن�صب على ذلك املورد،

وعندما تناول ابن ب�شر �سرية الإمام (تركي) م�ؤ�س�س الدولة ال�سعودية الثانية
قال :كان ذلك الإمام يكتب لأمراء البلدان ي�أمرهم باخلروج واالجتماع يف
مكان معني ،ثم يخرج الراية من ق�صره فتن�صب قريبة من باب ق�صر احلكم
يف الريا�ض قبل خروجه بيوم �أو يومني.
م�ضيف ًا �أن ثاين من حمل البريق هو «عبداهلل �أبو نهية» :وقد �أ�شار �إليه
امل�ؤرخ «ابن ب�شر» و�إلى بطوالته ومواقفه يف الدفاع عن بلدة الدرعية عند
ح�صارها عام 1233هـ (1818م) /و�آل «�أبو نهية» �أ�سرة عريقة من �أ�سر
الدرعية ت�سكن بقيتهم اليوم حمافظة الأح�ساء وما حولها ،وقد تويف
«عبداهلل �أبو نهية» �إبان ذلك احل�صار الغا�شم عام 1233هـ (1818م)،
وثالثهم هو «احلميدي بن �سلمة» و�آل «�سلمة» �أ�سرة من �أ�سر الريا�ض املعروفة
منذ القدم ،ويتذكر النا�س عدة �أ�سماء من هذه الأ�سرة ممن حمل الراية
يف الدولة ال�سعودية الثانية ،منهم «احلميدي» الذي تويف يف �إحدى املعارك،
م�شري ًا �إلى �أن رابع من حمل البريق وهو «�صالح بن عبداهلل بن هديان» من
�أ�سر الريا�ض املعروفة ،وقد حمل الراية يف �آخر الدولة ال�سعودية الثانية و�أول
الثالثة.
كما كان ممن حمل راية �أبناء �سعود بن في�صل ،وقد كلفه امللك عبدالعزيز
بحمل راية حجاج العار�ض ال�سنوية التي كان ينطلق بها مع الراية يف كل �سنة،
ويلتف حولها احلجاج حتى مكة ،ثم يعود بها مع القوافل �إلى حيث انطلقوا،
وقد ظل ذلك التقليد متبع ًا يف �أول عهد امللك عبدالعزيز حتى �إعالن توحيد
اململكة العربية ال�سعودية عام 1351هـ (1932م).
وي�ستمر الروي�شد يف �سرد �أ�سماء حاملي البريق حيث ذكر �أن خام�سهم
هو «�إبراهيم الظفريي» من قبيلة «الظفران» وهي �أ�سرة متح�ضرة من �أ�سر
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الريا�ض ،لهم ب�ساتني نخيل غربي الريا�ض ،تعرف بنخيل «الظفران» ،ثم
عرفت فيما بعد ب (ال�شرقية) يف الريا�ض ،وقد حمل «�إبراهيم» الراية ل
(عبداهلل بن في�صل) ثم لأخيه (�سعود بن في�صل) ثم وكلت �إليه رئا�سة
قلعة احلامية يف جزيرة قطر ،وهي قلعة �سعودية كانت حتمى من قبل الدولة
ال�سعودية قدمي ًا.
مو�ضح ًا �أن ال�ساد�س هو «عبداللطيف بن ح�سني املع�شوق» من �أ�سرة
«�آل املع�شوق» املعروفة ،من �سكان الدرعية ثم الريا�ض ،ولهم �صلة قدمية
بالأ�سرة ال�سعودية يف �أدوارها الثالثة ،ويلقب هذا البيارقي ال�شجاع بلقب
«ال�شليقي» ،وكان قد حمل الراية للإمام (�سعود بن في�صل) وعندما خرج
الإمام (عبدالرحمن بن في�صل) بعائلته �إلى الكويت التحق بهم �آل املع�شوق،
وكان «عبد اللطيف» �أول من حمل الراية للملك عبدالعزيز عام 1319هـ
(1902م) ،وتويف يف معركة البكريية عام 1322هـ (1904م) بعد �أنه �شهد
كل املعارك قبلها ،حام ًال الراية اخل�ضراء ،ومل يتخلف حتى عن معركة
واحدة،
وبني الروي�شد �أن «من�صور بن عبداللطيف املع�شوق» هو �سابع من حمل
البريق وهو ابن حامل الراية ال�سابق ،حيث حمل راية امللك عبدالعزيز يف
املعركة نف�سها ،ومل يلبث �أن تويف حتت الراية ودفن االثنان مع ًا يف �أر�ض
البكريية.
وك�شف الباحث الروي�شد �أن «عبدالرحمن بن مطرف» هو ثامن من حمل
البريق حيث ت�سلم الراية بعد �آل مع�شوق وحملها يف معركة «رو�ضة مهنا»
عام 1324هـ (1906م) ،و�أ�صيب بعدة جراحات ،وكان يحمل الراية �أثناء
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عالج جراحه من قبل �شخ�صيات �أخرى ،لكنه يعود �إلى حملها حتى مت
للملك عبدالعزيز توحيد مملكته ،بل وحملها يف �أوقات ال�سلم وقبلها �أيام
احلرب ،ثم حملها ابنه «من�صور» ثم حفيده «مطرف» ثم «عبدالرحمن بن
مطرف بن من�صور الثاين» ،وما تزال الراية املظفرة يف يد «�آل مطرف»،
وهم �أ�سرة معروفة من �أ�سر الريا�ض ،مو�ضح ًا �أنه ما دمنا ب�صدد تعداد من
حملوا الراية ال�سعودية املظفرة ممن �أ�شار �إليهم التاريخ �أو تداولت ذكرهم
الأل�سنة ،ف�إن من الإن�صاف �أن ن�شري �إلى رجال �آخرين حملوا هذه الراية
يف ظروف ا�ستثنائية ،وخا�ضوا بها بع�ض املعارك ،مثل«علي بن حويل» من
�آل حويل ،و« �إبراهيم بن ودعان» و« حممد بن عبداهلل بن ري�س» وغريهم،
وجميعهم من �أهل الريا�ض ،م�ؤكد ًا �أن لكل بلدة من بلدان جند ،ولكل هجرة
من هجر البادية ،علم يحمله �شخ�ص من بينهم ،وهو العلم الوطني نف�سه
الذي يحمله احلاكم من �آل �سعود ،الذي ينطلق من عا�صمة ملكه.
علم امللك اخلا�ص
ويتحدث الباحث «الروي�شد» عن العلم اخلا�ص بامللك فيقول� :إنه يف عهد
امللك في�صل  -يرحمه اهلل � -صدر الأمر امللكي رقم م 3/يف 1393/2/10هـ
(1973م) اخلا�ص بنظام العلم ال�سعودي ،وجاء من �ضمن فقراته
ا�ستحداث علم امللك اخلا�ص ،وهو العلم الوطني م�ضاف �إليه �شعار اململكة
باللون الذهبي يف الركن الأمين �أ�سفل العلم ،على النحو الآتي�« :أن يكون
جلاللة امللك علم خا�ص يطابق العلم الوطني ب�أو�صافه ،ويطرز يف زاويته
الدنيا املجاورة لعود العلم �شعار الدولة وهو ال�سيفان املتقاطعان تعلوها نخلة،
ويطرز بخيوط حريرية مذهبية».
العلم ال�سعودي ال يلف على الأكفان
يذكر �أن العلم ال�سعودي مل ي�سبق له يف عمره الطويل �أن َّ
لف على �أكفان
�أو جثث للموتى من امللوك والقادة ،كما ن�ص النظام على �أال ينك�س �أبد ًا يف
منا�سبات احلداد ،وال يحنى لكبار ال�ضيوف عند ا�ستعرا�ض حر�س ال�شرف
كما هو معروف يف كثري من الدول ،وهي ميزة ينفرد بها عن باقي �أعالم
العامل ،كما ورد يف نظام ا�ستعمال العلم يف حالة احلداد (املادة � : )16أن
يرفع العلم ال�سعودي اخلايل من كلمة التوحيد منك�س ًا يف املدة املقننة لهذا
الغر�ض ،ويف (املادة  )17يكون تنكي�س العلم اخلايل من �شعار التوحيد
بو�ضعه يف منت�صف العمود املن�صوب عليه.

مجلس الشورى
يهنئ القيادة والشعب
بذكرى اليوم الوطني

رفع جمل�س ال�شــورى التهاين والتبــريكات ملقام خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبــد العزيــز �آل �سعــود ول�صــاحب
ال�سمو امللــكي الأمري �سلــمان بن عبد العزيز �آل �سعـود ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ول�صاحبــ ال�ســمو امللكي
الأمــري مقــرن بن عبــد العــزيز ويل ويل العــهد النائب الثاين
لرئي�س جمل�س الوزراء امل�ست�شار واملبعوث اخلا�ص خلادم احلرمني
ال�شريفني – يحفظهم اهلل تعالى – مبنا�ســبة الذكــرى الرابعة
والثمانني لليوم الوطني للمملكة العربية ال�سعودية.
كما هــن�أ املجلــ�س ال�شعــب ال�سعــودي بهذه املنا�ســبة العزيــزة
متمني ًا لهم وللوطن مزيد ًا اخلري والرفاه ,والتقدم واالزدهار.
وقال املجلــــ�س يف بيـــان له تـاله معايل الأمــني العام للمجــل�س
الدكتور حممد بن عبــداهلل �آل عمــرو خـالل اجلل�سة ال�سابعـــة
واخلم�ســني التي عقدهــا املجلــــ�س يــوم االثنــني  27ذو القــعدة
1435هـ � :إن يوم الثالث والع�شرين من �شهر �سبتمرب عام 1932م
املوافق  19جمــادى الأولى 1351هـ هــو مولد ت�أ�سـي�س �أول وحدة
عربية على �شبه اجلزيرة العربية حينــما �أعلــن مــوحــد هــذه
البالد امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن �آل �سعود توحيــد اململكة
العربيــة ال�سعوديــة بعــد �أن �سطر ورجالــه املخلــ�صون ملحــمة
بطولية تاريخية على �أر�ض اجلزيرة العربية امتدت لأكرث من
ثالثني عام ًا ،لتوحيد �أجزاء هذا الوطن .

وا�ستذكر املجل�س يف بيانه حر�ص امل�ؤ�س�س  -رحمه اهلل  -على منهج ال�شورى
وما �شكله يف بناء الدولة وت�أ�سي�س نظام احلكم والإدارة والذي جعل هذه البالد
تتميز يف نظام حكمها و�إدارتها ،م�ضيف ًا �أن �أول القرارات التي اتخذها امللك
عبد العزيز  -يرحمه اهلل -بعد توحيد �أركان البالد كان �أمره بتكوين جمل�س
لل�شورى؛ لإميانه العميق ب�أهمية مبد أ� ال�شورى يف �إدارة �ش�ؤون البالد وقد �سار
�أبنا�ؤه الربرة من بعده على هذا النهج القومي يف �إدارة �ش�ؤون الدولة.
و�أ�ضاف املجل�س� :إن هذه الذكرى منا�سبة عظيمة يف كل عام يتوقف عندها
�أبناء هذا الوطن لقراءة احلا�ضر يف هذا العهد الزاهر ..عهد خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود  -يحفظه اهلل  -عهد اخلري
والنماء ،عهد الإ�صالح والتحديث للأنظمة ،والنقلة النوعية يف �إدارة الدولة
مبا يواكب امل�ستجدات ومتغريات الع�صر ،وي�ستجيب للتطورات املتالحقة التي
ت�شهدها اململكة العربية ال�سعودية على �أكرث من �صعيد ،وي�ساير املكانة الرائدة
التي باتت تتبو�أها اململكة العربية ال�سعودية على امل�ستوى العاملي.
ولفت البيان �إلى �أن اململكة العربي ــة ال�سعودي ــة خا�ض ــت ملحمة كربى
يف �سبيل النه�ضة التنموية حيث �شهدت تطو ــر ًا يف القطاعات واخلدمات
كافة ،وبخا�صة ما يتعلق بتنمية �إن�سان ه ــذه الب ــالد فهو ع ــماد التنم ــية
ومرتكزها ،وهدفها ،لذلك �أولى خ ــادم احلرمي ــن ال�ش ــريفني قطاع التعليم
جل عنايته ورعايته ،ف�أمر مب ــ�شروع امللك عب ــد اهلل لتطوير التعليم العام،
والتو�سع يف �إن�شاء اجلامعات ،م�ش ــري ًا �إلى �أن الدولة عملت على كافة ال�سبل
لتحقيق رفاهية املواطن وحر�صت على تقدمي اخلدمات والرعاية ال�صحية
واالجتماعية مبا يحق ــق العي ــ�ش الك ــرمي لأبناء هذا الوطن.وختم املجل�س
بيانه ب�أن جمل�س ال�شورى وهو يحت ــفي بهذا اليوم املجيد وما حتقق بعده من
�إجنازات لي�س�أل اهلل تعالى �أن يحفظ قائد امل�سرية خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن عبدالع ــزيز نائ ــب رئي�س جمل ــ�س ال ــوزراء وزير الدف ــاع ,وويل
ويل العهد �صاح ــب ال�سمو امللكي الأم ــري مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاين
لرئي�س جمل ــ�س ال ــوزراء ,و�أن ميده ــم بالعون والتوفي ــق ,ويدمي على هذه
البالد �أمنها وا�ستقرارها.
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في تصريح بمناسبة اليوم الوطني
رئيس مجلس الشورى :

العالقة الوثيقة بين القيادة والشعب
أساس أمن المملكة واستقرارها
قال معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
أيام
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ �إن يف حياة الأمم وال�شعوب � ٌ
خالدة خلدها التاريخ وحفظها يف ذاكرته للأجيال املتعاقبة،
واليــوم الوطني للمملكــة العربيــة ال�سعوديــة هو يــوم ال ُين�سى
ملحــمة
عربــية بعــد
دة
ِ
وح ٍ
ٍ
دولة ٍ
َ�شهِدَ � ْإعالنَ ميال َد ٍ
فتية و�أ َّو َل ِ ْ
اح التي خا�ضهــا ُ
وحدُ عبدالعزيز بن عبدالرحمن
امللك املٌ ِّ
ال ِك َف ِ
لتوحيد �أجزاءِ هذه
رح َمهُ اهلل – و ِر َجا ُله املُخْ ُِل�صون
ِ
�آل �سعود – ِ
البال ِد َو َ
الدولة
أركان هذه
وعها وت�أ�سي�س � َِ
ِ
كافة ر ُب ِ
ب�سط الأ ْمنَ يف ِ
ر�سوله �صلى اهلل عليه
و�سنة
هلل،
ِ
ِ
كتاب ا ِ
ِ
هدي من ِ
احلديثة على ٍ
العدل وال�شورى ,فجمع �شمل �سكانها
متينة من
و�سلم  ،وعلى �أُ ُ�س ٍ�س
ِ
ٍ
أمن واال�ستقرا ِر بد ًال من
الفرقة
بعد
ٍ
والتناحر ,و�أر�سى قواعدَ ال ِ
ٍ
الفو�ضى وال�صراعات َ ،
ون�ش َر ال ِعل َْم ل ُي َب ِد َد َظال َم اجلهل.
و�أ�ضاف معاليه يف كلمة مبنا�سبة الذكرى الرابعة والثمانني
جديد
بعهد
احتفاء
لليوم الوطني� :إن ذكرى اليو ُم الوطني
ٍ
ٍ
ٌ
والتالحم
الوطنية
من اال�ستقرا ِر ال�سيا�سي والأمني ،والوحد ِة
ِ
ِ
ُ
ُ
العربية
اململكة
والنقلة الكربى التي �شهدتها
االجتماعي،
ِ
ال�سعودية يف �شتى املجاالت يف هذا العهد الزاهر عهدُ خاد ِم
عبدالعزيز –حفظهُ اهلل –
هلل بن
امللك عبدا ِ
ني ِ
ِ
ني ال�شريف ِ
احلرم ِ
بامل�شروعات
وعنايته ترجمها
اهتمامه
مواطنيه ُج َّل
الذي �أولى
ِ
ِ
ِ
ِ
وع َّمت ِب َخيرْ ِ ها
العمالقة التي غطت ُك َّل ُر ُبو َع
التنموية
ِ
ِ
ِ
الوطن َ
ً
املواطن َ
اململكة
الطاقة يف
�ص على تنويع م�صا ِد َر
ني
ِ
ِ
كافة َ
وح ِر َ
البرتول باال�ستفاد ِة من م�صاد ِر
قات
ِ
بد ًال من االعتما ِد على ُم ْ�ش َت ِ
باململكة ف�أن�ش�أَ
َ
هلل
تتوفر
املتنوعة التي
الطاقة
امللك عبدُ ا ِ
مدينة ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الذرية واملتجددة.
للطاقة
ِ
ِ
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ولفت معايل الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ النظر �إلى �أن خطى
ُ
حتديث
الزاهر �شملت
إ�صالح
والتحديث التي متيز بها العهدُ
ِ
ُ
ال ِ
واملعلوماتية يف �شتى املجاالت ،
ؤ�س�سات
أنظمة وبناءِ دولة امل�
ِ
ِ
ال ِ
النهو�ض مب�س�ؤولياتها وفق ًا
الدولة على
ؤ�س�سات
مما ُيع َّز ُز ٌق ْدر ِة م�
ِ
ِ
ِ
ملتطلبات الع�صر.
�ضيوف
و�أ�شار �إلى �أن احلرم ِني ال�شريف ِني وامل�شاعر املقد�سة وخدم ُة
ِ
خادم احلرم ِني ال�شريف ِني – حفظه
أولويات
ِ
الرحمن كانت يف � ِ
ِ
اهتمامات ِ
وم�سجد امل�صطفى – �صلى
ال�شريف
احلرم املكي
اهلل – حيث �أمر بتو�سع ِة
ِ
ِ
ِ
اهلل عليه و�سلم – باملدين ِة املنور ِة يف �أك ِرب تو�سع ٍة �شهدها احلرمان ال�شريفان
ج�سر اجلمرات ,وتي�سري تَن ُق ِل
جانب
مر التاريخ� ,إلى ِ
تطوير منطق ِة ِ
ِ
على ِ
خالل جمل ٍة من امل�شروعات بينها قطار امل�شاعر.
احلجاج بني
امل�شاعر من ِ
ِ
ِ
ونوه معايل رئي�س جمل�س ال�شورى باملكانة االقت�صادية الرائدة التي
بف�ضل �سيا�ساتها االقت�صادي ِة املتزنة مما
تبو�أتها اململك ُة العربية ال�سعودية
ِ

جانب
دول الع�شرين االقت�صادي ِة العاملية� ,إلى ِ
�أهَ لها للدخول �ضمن جمموع ِة ِ
احلق والعدل ،فكانت اململك ُة دوم ًا �إلى
تقوم على مبد�أِ ِ
�سيا�سا ِتها الثابت ُة التي ُ
خمتلف
جانب الق�ضايا العربي ِة والإ�سالمي ِة تعم ُل على ُن ْ�صر ِتها ودعمِ ها يف
ِ
ِ
املحافل الدولية.
ِ
كما نوه بالوحدة الوطنية وقوة العالقة احلميمية بني القيادة وال�شعب
التي كانت بف�ضل من اهلل من �أهم �أ�سباب ا�ستقرار هذه البالد املباركة.
التحديات والأخطا ِر التي تمَ ُ ُر بها املنطق ُةَ ,ظ ْلت
بالرغم من
وقال� :إنه
ِ
ِ
اململك ُة العربي ُة ال�سعودي ُة مبن�أى عن َ
راعات التي ت�شهدها
وال�ص ِ
تلك الفو�ضى ِّ
يجها
هلل ثم
بع�ض الدول العربية
بف�ضل من ا ِ
ٍ
ِ
بف�ضل ِو ْحد ِتها الوطني ِة ,و َن ِ�س َ
احلاكم وا َمل ْح ُك ِوم ,تلك
االجتماعي الذي ي�س َتمِ ُد ُق َّو َت ُه من العالق ِة الوثيق ِة بني
ِ
خادم احلرم ِني ال�شريف ِني ُ
عبدالعزيز
هلل بن
امللك عبدُا ِ
ِ
العالق ِة التي َي ْح ِر ُ�ص ُ
يل و ِّ
عبدالعزيز وو ِّ
العهد الأم ُري
مب�ساند ِة ويل عهد ِه الأم ُري �سلمانَ بن
يل ِ
ِ
َهد ُف
بالقرارات
تعز ِيزها
مقرنُ بن
واملبادرات التي ت َْ�ست ِ
ِ
ِ
عبدالعزيز على ِ
ِ
حتقيقَ
بالوطن واالرتقا ِء
و�ض
املزيد من الرفاهي ِة والرخا ِء
ِ
للمواطن ,وال ُّن ُه ِ
ِ
ِ
مدارج ال َّت َقد ُِم بني الأمم.
به �إلى
ِ
خلادم احلرم ِني
وبارك معاليه اجلهو ِد الكبري ِة التي تُذ ْك ُر فت ٌْ�ش َك ُر
ِ
واجتثاث منا ِب ِع ِه الفكري ِة والتمويلي ِة ِب�إ�صدَ ا ِر ِه
إرهاب
ِ
ال�شريف ِني ملحارب ِة ال ِ
الوطن وا�س ِتقْرا ِر ِه
أمن هذا
عدد ًا من ال ِ
ِ
أوامر امللكي ِة التي َت ْهد ُُف �إلى ِحف ِْظ � ِ
واحلفاظ على �أ ْب َنا ِئنا من الت ََّط ُر ِف وال ُغل ِّو ,فهم
و�صيان ِة ُم َق ِد َرا ِته و ُم ْكتَ�سبا ِت ِه,
ِ
أفكارهم من �أعدا ِء هذ ِه الدول ِة واملرت ِب ِ�ص َني بها
م�ستهدفون يف عقيدَ تهِ م و� ِ
لزعزَ َع ِة �أمنها وا�ستقرارها..
ْ
إرهاب
هلل بن
ولفت النظر �إلى
امللك عبدُا ِ
اهتمام ِ
عبدالعزيز ملكافح ِة ال ِ
ِ
ِ
املركزَ الدو ِّ
يل
ال�ص ِ
عيد الدويل مربز ًا دَعوتَه – يحفظه اهلل – �إن�شا َء ِ
على َّ
إعالن عن َتبرَ ُ ِع اململك ِة مببل ِغ مائة مليون دوال ٍر دعم ًا
إرهاب وال ِ
ملكافح ِة ال ِ
للمركز ,ومبادرته للم�ؤمتر العاملي للحوار بني �أتباع الأديان ال�سماوية
والثقافات توج ب�إن�شاء مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للحوار العاملي يف
العا�صمة النم�ساوية فيينا.
و�أ�شار معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف هذا ال�سياق �إلى االجتماع الإقليمي
ملكافحة الإرهاب يف املنطقة الذي عقد يف حمافظة جدة بح�ضور وزراء
خارجية دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وم�صر والعراق والأردن
ولبنان وتركيا والواليات املتحدة الأمريكية والذي جاء يف ظل تعاظم خطر

الإرهاب يف املنطقة وتزايد عدد التنظيمات الإرهابية التي تقف وراءه ,وهذا
بال �شك يندرج �ضمن اجلهود التي تبذلها اململكة ملحاربة الإرهاب.
احلكم يف اململك ِة العربي ِة ال�سعودي ِة ُم ُنذ
لتاريخ
وقال معاليه � :إن املتتب ُع
ِ
ِ
منهج ال�شورى ,فقد اعتمدَ ُ
امللك عبد العزي ُز
ت� ِأ�س ِ
ي�سها يج ُد �أنه َ
قام على ِ
و�أبنا�ؤه الربر ِة من بعد ِه ال�شورى منهج ًا للحكم و�إدار ِة �ش�ؤون هذه الدول ِة،
ولذلك ف�إن ِن َ
احلق
طاق تطبي ُقهم لهذا املبد�أِ وا�س ٌع و�شام ٌل التزام ًا ِ
بقول ِ
َ
تبارك وتعالى ((و�أمرهم �شورى بينهم)).
املجل�س
أ�صبح
و�أ�ضاف :
من ا ِ
ٍ
بدعم وال ِة ال ِ
وبتوفيق ِ
أمر � َ
ُ
هلل تعالى ثم ِ
�سند ًا قوي ًا للدولة ،وحلق ًة رئي�س ًة يف منظوم ِة ال�سلط ِة التنظيمي ِة يف اململكة،
و�شريك رئي�س يف �صنع القرارات الوطنية ,ويف املعاجلات الناجحة للكثري
من الق�ضايا اجلوهرية التي تهم الوطن واملواطن ,وطرح الر�ؤى للتطلعات
والطموحات امل�ستقبلية ,كما �أن املجل�س ومن خالل الدبلوما�سية الربملانية
االحتادات الربملاني ِة �سوا ًء على امل�ستوى
العديد من
وع�ضويته الفاعلة يف
ِ
ِ
العاملي �أو القاري �أو الإقليمي داعم وم�ساند ملواقف اململكة جتاه خمتلف
الق�ضايا العربية والدولية.
ختام كلمته رف َع معايل الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ �أْ�صدَ َق التهاين
ويف ِ
العزيز �آل �سعود،
هلل بن عبد
امللك عبدا ِ
خادم احلرم ِني ال�شريفني ِ
ِ
ملقام ِ
ِ
العزيز �آل �سعود ويل العهد نائب
و�صاحب ال�سمو امللكي الأم ِري �سلمان بن عبد
ِ
ِ
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع,
ِ
جمل�س الوزراء – حفظهم
النائب الثاين
عبدالعزيز وويل ويل العهد
ِ
لرئي�س ِ
ِ
اهلل – مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالدنا – حر�سها اهلل ,و�أدام عليها
�أمنها وا�ستقرارها.
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الدكتور الجفري بمناسبة اليوم الوطني:

في عهد الملك عبداهلل00
منجزات حضارية00
ورعاية أبوية لشباب الوطن
�أو�ضح معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن �أمني
اجلفري �أن �إعالن توحيد اململكة العربية ال�سعودية هو ثمرة
امللحمة البطولية التاريخية التي خا�ضها امللك امل�ؤ�س�س لهذا الكيان
عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود – طيب اهلل ثراه – على
امتداد اثنني وثالثني عام ًا من الكفاح واجلهاد مع رجاله املخل�صني,
ليجمع �شتات البالد بعد فرقة ,ويق�ضي على ال�صراع والنزاع بني
اجلماعات والقبائل ,ويوحد �أبناءها حتت راية ال �إله �إال اهلل
حممد ر�سول اهلل ,وير�سخ قواعد الدولة احلديثة على مبادىء
ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحاء ,والعقيدة ال�صافية ,وين�شر العلم,
وير�سي الأمن والأمان ,بعد �أن �ساد اجلهل واخلوف وقطاع الطرق
�أرجاء اجلزيرة العربية ردح ًا من الزمن.
و�أ�شار �إلى �أن ذكرى اليوم الوطني الرابع والثمانني لإعالن توحيد
اململكة الذي يحل هذا العام يوم الثالثاء الثامن والع�شرين من �شهر
ذيالقعدة1435هـ,املوافقالثالثوالع�شرينمن�شهر�سبتمرب2014م
منا�سبة للوقوف عند ال�شخ�صية الفذة العبقرية للملك عبد العزيز
 رحمه اهلل  -وا�ستلهام العرب والدرو�س من �سرية هذا القائد الذي�صنع جمد هذه البالد ،وا�ستطاع بحنكته ونافذ ب�صريته ،وقبل ذلك
كله ب�إميانه الرا�سخ باهلل جل وعال �أن ي�ؤ�س�س دولة ع�صرية د�ستورها
القر�آن ,وي�ضع قواعد هذا البناء ال�شامخ ،وي�شيد ثوابته ،ويجعل من
اململكة العربية ال�سعودية مثا ًال ُيحتذى به يف وحدتها ال�سيا�سية.
و�أ�ضاف الدكتور اجلفري يف ت�صريح مبنا�سبة اليوم الوطني :لقد
خطت اململكة العربية ال�سعودية خطوات مت�سارعة نحو التنمية
ال�شاملة على يد �أبناء امللك عبدالعزيز الربرة من بعده امللوك �سعود
وفي�صل وخالد وفهد حتى العهد الزاهر خلادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل ورعاه  -الذي �سجل يف
تاريخ الدولة ال�سعودية ف�ص ًال جديد ًا ,تبدو مالحمه وا�ضحة يف
هياكل الدولة و�أنظمتها و�أطرها الإدارية ,واملنجزات احل�ضارية
يف خمتلف املجاالت التنموية بجميع مناطق اململكة ،كما �أدرك -
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�أيده اهلل  -بب�صريته امل�ستنرية �أهمية مواكبة حركة تطور املجتمع
ال�سعودي واحتياجات �أجياله ال�شابة حا�ضر ًا وم�ستقب ًال.
ولفت النظر �إلى �أن املجتمع ال�سعودي جمتمع فتي �إذ توجد ن�سبة كبرية
 كما هو معلوم  -من �سكان اململكة حتت �سن الـ  25عام ًا ,مبعنى �أن فئةال�شباب هم الأعلى يف املجتمع ال�سعودي فهم ميثلون مورد ًا تنمو ّي ًا واعد ًا �إذا
توف َرت لهم فر�ص تعليم ومهارات جيدة ،وفر�ص عمل مالئمة ,وهو ما �أدركه
خادم احلرمني ال�شريفني بحكمته وحنكته وبنظرته الثاقبة حيث ركز يف
�سيا�سته الداخلية على بناء الإن�سان ال�سعودي كونه اللبنة الأولى والرئي�سة يف
التنمية ,والتو�سع يف الربامج التنموية التي مت�س حياة ال�شباب �ضمن مفهـوم
التنمية امل�ستدامة ,فجاءت مبادراتـه وقراراتـه  -يحفظه اهلل  -لت�ؤ�س�س دولة
ع�صرية حديثة ,ونه�ضة �شاملة تقوم على تعليم يواكب التطورات احلديثة
يف جمال الرتبية والتعليم ,وافتتاح اجلامعات يف خمتلف مدن اململكة
وحمافظاتها للتي�سري على الطالب والطالبات �إكمال درا�ساتهم العليا,
لي�صل عدد اجلامعات باململكة �إلى �أكرث من ثالثني جامعة حكومية و�أهلية,
هذا ف�ض ًال عن افتتاح جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية وهي منارة علم

تفتح �أبوابها للموهوبني واملتميزين من خمتلف دول العامل� ,إلى جانب برنامج
االبتعاث اخلارجي للطالب والطالبات لنيل الدرجات العلمية من �أرقى
اجلامعات العاملية يف جميع املجاالت والتخ�ص�صات العلمية وال�صحية والطبية
والهند�سية التي حتتاجها العملية التنموية ويتطلبها �سوق العمل ,حيث و�صل
عدد املبتعثني امل�ستفيدين من الربنامج منذ انطالقته يف العام 1426هـ �إلى
�أكرث من  150.000مائة وخم�سني �ألف طالب وطالبة موزعني يف �أكرث من 30
دولة ,تخرج منهم حتى الآن نحو  55000خم�سة وخم�سون �ألف طالب وطالبة.
وتابع معاليه  :لي�س هذا فح�سب بل �أولى خادم احلرمني ال�شريفني  -رعاه
اهلل  -املوهوبني من �أبنائنا الطالب والطالبات جل عنايته ورعايته ف�أن�ش�أ
مركز امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع لرعاية املوهوبني ودعم
قدراتهم ومهاراتهم يف االبتكار واالخرتاع ,لإيجاد رواد من ال�شباب املبدع
واملوهوب يف جماالت العلوم والتقنية بد�أت نتائجه تثمر على ال�ساحة فبني
احلني والآخر ن�سمع عن ابتكارات واخرتاعات لأبنائنا وبناتنا يف الداخل
واخلارج يف جماالت الطب والهند�سة والكيمياء والإحياء ,نالوا على �إثرها
جوائز عاملية يف م�سابقة �إنتل الدولية للعلوم والهند�سة للعام  2014م ،والذي
عقد يف والية لو�س �آجنل�س يف الواليات املتحدة الأمريكية.
و�أ�ضاف  :كما �أولى  -رعاه اهلل -الإ�سكان و�إيجاد فر�ص العمل لل�شباب
جل عنايته واهتمامه حيث �أمر ببناء  500خم�سمائة �ألف وحدة �سكنية بتكلفة
قدرها  250مائتان وخم�سون مليار ريال ،وقدم الدعم ل�صندوق التنمية
العقارية ،وكذلك للبنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار بع�شرات املليارات
لتو�سيع جمال خدماته التي ي�ستفيد من غالبيتها فئة ال�شباب باحل�صول
على القرو�ض التي يقدمها البنك للم�ساعدة على الزواج ،ودعم املن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة ،وتوجيه جميع ذوي العالقة ال�ستحداث ودعم فر�ص
العمل املنا�سبة لل�شباب (ذكور ًا و�إناث) يف خمتلف املجاالت.
و�أ�شار معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى �إلى �سعي القيادة احلكيمة �إلى
و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية لل�شباب يجري �إعدادها و�إقرارها ح�سب الإجراءات
النظامية الالزمة ,وقد جاء م�شروع هذه اال�سرتاتيجية لي�ضاف �إلى �إجنازات
هذا العهد الزاهر يف خدمة �شباب الوطن فهم الأكرث ت�أثري ًا يف برامج م�سرية
التنمية امل�ستدامة ,وتلبية حاجة �سوق العمل ,و�أكرث فئات املجتمع توجه ًا نحو
التجديد وا�ستيعاب املتغريات والتفاعل واال�ستجابة ملخرجات عملية التطور
إحداث
والتقدم العلمي ,مبين ًا �أن الإ�سرتاتيجية الوطني ِة
لل�شباب تهدف �إلى � ِ
ِ
لل�شباب ،ومبا
نقل ًة نوعية وكمية يف ال�سيا�سات واخلطط والربامج املوجه ِة
ِ
والتفاعل
يوف ُر لهم القدر َة على مواكب ِة حرك ِة التغي ِري والتنمي ِة املت�سارع ِة
ِ
متطلبات الع�صر واقت�صا ِد املعرف ِة.
االيجابي م َع
ِ
ِّ
وقال� :إن �شبابنا مبا يحظون به من رعاية كرمية واهتمام من قائد

امل�سرية خادم احلرمني ال�شريفني باتوا حم�سودين من قبل �أعداء هذه
البالد على ما ينعمون به من خري يف جمتمع يحقق لهم الأمن والأمان والنمو
الفكري ال�صحيح والرعاية ال�شاملة التي يندر لها مثي ًال حتى يف �أكرث الدول
تقدم ًا ,و�أ�صبحوا م�ستهدفني من �أرباب الفكر ال�ضال الذين ي�ستهدفون
�أبناءنا يف عقيدتهم و�أفكارهم ,ويعملون على ا�ستقطابهم وجتيي�شهم �ضد
قادتهم وعلمائهم وجمتمعهم �إال �أن خادم احلرمني ال�شريفني ب�أبوته احلانية
وحر�صه على �أبنائه من �شباب هذا الوطن� ,أدرك بب�صريته النافذة خطر ما
يتعر�ض له ال�شباب وتوعد كل من ينال من وطننا و�شبابه �أو يغويهم بالويل
واملالحقة مهما طال الزمن ,كما �أ�صدر �أوامره الكرمية ملحاربة التطرف
والغلو ومكافحة الإرهاب ,وت�صحيح �أفكار من ت�أثر بتلك الأفكار املتطرفة
وعودتهم �إلى العقيدة الإ�سالمية ال�صحيحة ومنهج الو�سطية ,ومنح كل من
ُغرر بهم من �شباب هذا الوطن للذهاب �إلى �أماكن الفنت والقتال يف اخلارج
بدعوى اجلهاد ف�سحة من الوقت للعودة �إلى وطنهم ونبذ الأفكار املتطرفة,
والتم�سك باملنهج الإ�سالمي الو�سطي ال�صحيح الذي تقوم عليه هذه الدولة.
ووجه – رعاه اهلل – العلماء والدعاة �إلى الت�صدي للأفكار ال�ضالة,
والغلو والتطرف مبنا�صحة ال�شباب وت�صحيح عقيدتهم من الأفكار ال�ضالة
التي يروج لها خوارج هذا الع�صر ,و�أعداء هذا الوطن الذين ي�ستهدفون
جمتمعنا يف عقيدته و�أمنه ووحدته.
وبينَّ �أن جهود خادم احلرمني ال�شريفني يف حماربة الإرهاب مل تتوقف على
ال�صعيد املحلي بل امتدت �إلى حماربته على ال�صعيد الدويل كون الإرهاب لي�س
مرتبط ًا بدولة �أو دين وعانت منه الكثري من �شعوب العامل ,فكانت مبادرته -
يحفظه اهلل – بالدعوة �إلى ت�أ�سي�س املركز الدويل ملكافحة الإرهاب ,وقدم له
تربع ًا مالي ًا قدره مائة مليون دوالر دعم ًا من اململكة للمركز.
وخل�ص الدكتور اجلفري �إلى القول� :إن التطوير والتحديث الذي �شهدته
اململكة حتقق بف�ضل من اهلل ثم بحنكة وحكمة قائد جتاوز كل حواجز
اجلمود امل�صطنعة دون تعار�ض �أو تناق�ض مع ثوابت العقيدة الإ�سالمية,
وتقاليد جمتمعنا الأ�صيلة ,وب�شكل مدرو�س ومتدرج ,يقدم للعامل �أمنوذج ًا
متفرد ًا لدولة �إ�سالمية ,قادرة على م�سايرة تطورات الع�صر وم�ستجداته.
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مساعد رئيس مجلس الشورى:

اليوم الوطني منعطف تاريخي
بين ملحمة التوحيد ومرحلة
البناء والتأسيس
قال معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور فهاد بن
معتاد احلمد �إن يوم احلادي والع�شرين من �شهر جمادى الأولى
عام 1351هـ املوافق � 23سبتمرب 1932م الذي �صادف الأول من
امليزان� ,سيظل يوم ًا خالد ًا يف ذاكرة ال�شعب ال�سعودي جي ًال بعد
جيل ,فهو يج�سد ميالد �أول وحدة عربية يف التاريخ املعا�صر,
حيث ت�أ�س�ست اململكة العربية ال�سعودية حتت راية ال �إله �إال اهلل
حممد ر�سول اهلل ،بعد ملحمة الكفاح والبطولة التي خا�ضها امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود – طيب اهلل ثراه – ورجاله
املخل�صون على مدى اثنتني و�ستني �سنة ,كانت حافلة مبلحمة
اجلهاد على امتداد م�ساحة الوطن ال�شا�سعة لتوحيد �أرجاء هذه
البالد ,وت�أ�سي�س �أركان الدولة.
و�أ�شار معاليه يف ت�صريح مبنا�سبة الذكرى الرابعة والثمانني
لليوم الوطني �إلى �أن امللك عبدالعزيز ,وبعد �أن انتهى من م�سرية

املالية املتوفرة يف بدايات ت�أ�سي�س الدولة .وتوالت مظاهر
التنمية تباع ًا خا�صة بعد �أن من اهلل على هذه البالد باكت�شاف
النفط ,و�أ�صبحت اململكة العربية ال�سعودية تعول بعد اهلل
�سبحانه وتعالى على النفط كم�صدر لالقت�صاد الوطني.

التوحيد� ,شرع يف عملية البناء والتنمية ,فعمل على تعزيز الأمن
يف كافة ربوع البالد بو�صفه الركيزة الأ�سا�سية للتنمية ,فبدون

و�أو�ضح �أن امللك عبدالعزيز – رحمه اهلل – ويف �إطار حر�صه

الأمن ال ميكن �أن تتحقق التنمية ,كما �سعى �إلى تعزيز الوحدة

على ا�ستمرار هذا الوطن و�ضمان وحدته وا�ستقراره� ,أدرك

الوطنية ,واالهتمام ببناء الإن�سان كونه عماد التنمية ال�شاملة

بحكمته ونفاذ ب�صريته� ,أن هذا لن يتحقق �إال بثالثة �أمور هي:

وهدفها ,فكان التعليم هو �أول اللبنات لبناء الإن�سان ال�سعودي,
�إدراك ًا منه – طيب اهلل ثراه � -أن العلم واملعرفة هما الأ�سا�س
لتطور املجتمعات وتقدمها ,ولذلك اهتم امللك عبدالعزيز بن�شر
التعليم و�إن�شاء املدار�س يف خمتلف مناطق اململكة وفق الإمكانات
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�أو ًال  :التم�سك بتعاليم الإ�سالم وحتكيم �شرع اهلل ,و�إحقاق
احلق والأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

ثاني ًا :حتقيق مبادئ العدل وامل�ساواة بني املواطنني ,وتلم�س
حاجاتهم وال�سهر على راحتهم ,وحت�سني م�ستوى معي�شتهم والعمل
على تلبية مطالبهم امل�شروعة.
ثالث ًا :تعزيز اللحمة الوطنية ,وتوثيق العالقة بني القيادة
وال�شعب.
وهي و�صايا وجهها لأبنائه من بعده ,الذين التزموا بها يف
قيادتهم احلكيمة لهذه البالد .وهو ما نقر�أه يف ر�سائله التي
وجهها لهم ,وحتمل م�ضامني يف غاية احلكمة الإدارية ,و�شكلت
منهج ًا يف �إدارة حكم هذه البالد.

بال�سمع والطاعة ,وت�أييدها يف جميع خطواتها وقراراتها التي ت�صب يف
خدمة الأمن واال�ستقرار ,وحفظ و�صيانة مقدرات الدولة ومكت�سباتها ,من
كيد �أعداء الوطن واملرتب�صني ب�أمنها وب�شبابها.

و�أ�ضاف الدكتور فهاد احلمد� :إن من نعم اهلل على هذه البالد الطاهرة

معاليه النظر �إلى االهتمام والرعاية اللتني يحظى بهما �شباب الوطن

�أن اخت�صها بقادة يف �سمو مكانتها وخ�صو�صيتها ,فلم تتوقف م�سرية اخلري
والنماء وهلل احلمد منذ �أن جمع �شملها امللك عبدالعزيز و�صو ًال �إلى العهد

من قائد امل�سرية خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز –
يحفظه اهلل – الذي يحيطهم ب�أبوته احلانية ورعايته الدائمة لهم ,واتخاذ

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

جميع الإجراءات التي تن�أى ب�شباب اململكة عن الغلو والتطرف ,والت�أثر

ورعاه – رائد الإ�صالح وباين النه�ضة احلديثة بخطواته الرائدة يف تطوير

ب�أفكار �أهل الزيغ والظالل والأفكار املنحرفة.

الأنظمة وحتديثها مبا ي�ستجيب للتطورات ,وي�ساير املتغريات املت�سارعة

و�أ�شار م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى �إلى �أنه بالرغم من الظروف

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

اال�ستثنائية التي متر بها املنطقة ,والأحداث التي تع�صف بعدد من الدول

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

العربية� ,إال �أن املنجزات احل�ضارية وامل�شروعات تتوالى يف اململكة العربية

م�ستوى املعي�شة للمواطن مبا يرفع من �ش�أنه ويوازي املكانة االقت�صادية
للمملكة ,وبذل جهود ًا كبرية للنهو�ض مب�ستوى التعليم عرب م�شروع امللك

ال�سعودية يف هذا العهد الزاهر , ,وهذا �أبلغ دليل على ما تنعم به اململكة من
�أمن وا�ستقرار ,بف�ضل من اهلل ثم بوحدتها ال�سيا�سية والوطنية ,التي عمل

عبداهلل لتطوير التعليم ,والتو�سع يف افتتاح اجلامعات ,واالرتقاء باخلدمات

قادة هذه البالد على تر�سيخها ,وتعزيزها باملبادرات التي ت�ستدف رفاهية
املواطن ورخاء الوطن وا�ستقراره ,ودليل �أي�ض َا على ال�سيا�سة احلكيمة خلادم

نحو العمل امل�ؤ�س�سي الذي يرتقي باخلدمات التي تقدمها كافة اجلهات

احلرمني ال�شريفني وقراءته للواقع وا�ست�شراف امل�ستقبل ,وهو ما جنب اململكة

احلكومية ,وا�ستثمار التقنيات احلديثة ,مبا يي�سر على املواطن احل�صول

الفنت و�إثارة القالقل التي �سعى �إلى �إحداثها بع�ض املغر�ضني واحلاقدين

على تلك اخلدمات ب�أ�سهل الطرق و�أي�سرها.

على هذه البالد املباركة ملا حتظى به من مكانة �إ�سالمية ملا �شرفها اهلل

ال�صحية ,وتطوير مرفق الق�ضاء ,و�إعادة هيكلة �أجهزة الدولة للتحول

بوجود �أطهر بقعتني على وجه الب�سيطة ,وخدمة احلرمني ال�شريفني ,ومكانة
و�أكد م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى �أن الن�سيج االجتماعي والعالقة
الوثيقة التي تربط بني القيادة وال�شعب هي �سر �أمن هذه البالد وا�ستقرارها,
وتظهر جلي ًا يف توحد املجتمع ال�سعودي والوقوف خلف قيادته ,والوالء لها

دولية ملواقفها الرائدة يف خدمة الق�ضايا العربية والإ�سالمية ,وال�سلم
والأمن الدوليني ,ف�ض ًال عن مكانتها االقت�صادية التي بو�أتها موقع ًا مهم ًا يف
جمموعة الع�شرين االقت�صادية.
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أمين عام مجلس الشورى:

اليوم الوطني محطة فخر
واعتزاز ووفاء

و�صف معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى الدكتور حممد بن
عبداهلل �آل عمرو اليوم الوطني للمملكة العربية ال�سعودية
ب�أنه يوم ا�ستثنائي خلده التاريخ كونه �شهد بزوغ فجر جديد
يف �شبه اجلزيرة العربية ،ب�إعالن امللك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز بن
عبدالرحمن �آل �سعود – طيب اهلل ثراه  -قيام اململكة العربية
ال�سعودية ،بعد انتهاء ملحمة الكفاح البطويل التي خا�ضها امللك
عبدالعزيز ورجاله املخل�صون لتوحيد �أركان هذه البالد ،وجمع
�شتاتها بعد تفرق ,والق�ضاء على ال�صراعات القبلية ،وتعزيز
االنتماء الوطني ,وتر�سيخ الوحدة الوطنية ,و�إر�ساء الأمن
واال�ستقرار ،وتطبيق �شريعة اهلل يف كل �ش�ؤون الدولة.
وقال معاليه يف كلمة بهذه املنا�سبة � :إنَّ من �أبرز مظاهر
االحتفال باليوم الوطني تعزيز ثوابت الوحدة الوطنية
واللحمة القوية بني القيادة وال�شعب التي تتج�سد يف احلب
والوالء ,وهو ما يتجلى وا�ضح ًا يف اململكة العربية ال�سعودية,
فخادم احلرمني ال�شريفني �أحب �شعبه وكر�س حياته خلدمته
وتهيئة جميع �أ�سباب رفاهيته وحت�سني م�ستوى معي�شته ,فبادله
�أبناء ال�شعب احلب باحلب والوالء وال�سمع والطاعة.
و�أ�شار �إلى �أن من �أهم �أدوار جمل�س ال�شورى �سعيه لرت�سيخ
الوحدة وال ّلحمة الوطنية ،وقيم الت�سامح والإخاء بني الأطياف
كافة ،ونبذ اخلالفات والتحزبات ،حيث جند ذلك وا�ضحا
يف ت�شكيلة �أع�ضائه التي متثل كافة �أطياف املجتمع ،ويف نهج
مداوالته ونقا�شه للمو�ضوعات التي يدر�سها والتي تعتمد على
احلوار البناء الذي ي�صب يف م�صلحة الوطن واملواطن واملقيم.
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وبي �أن دور جمل�س ال�شورى يف �سعيه لإر�ساء الوحدة الوطنية؛ جت�سد يف
نَّ
درا�سته يف الوقت احلايل ملقرتحني قدمهما عدد من �أع�ضاء املجل�س ،وهما
م�شروع نظام حماية الوحدة الوطنية ،وم�شروع نظام املحافظة على الوحدة
الوطنية.
و لفت الدكتور حممد �آل عمرو النظر �إلى �إن اململكة العربية ال�سعودية مبا
تعي�شه اليوم من �أمن وارف ,وا�ستقرار دائم ورخاء وازدهار ,باتت م�ستهدفة
يف �أمنها و�شبابها من �أعداء هذه الدولة املباركة ,فتعر�ضت للإرهاب من قبل
�أرباب الأفكار ال�ضالة ,وللأ�سف بينهم بع�ض �أبنائها الذين ارمتوا يف �أح�ضان
�أهل الزيغ وال�ضالل من خوارج هذا الع�صر.
و�أكد �أن جمل�س ال�شورى بو�صفه �شريك ًا رئي�س ًا يف ال�سلطة التنظيمية,
و�سند ًا قوي ًا للدولة ,تبنى درا�سة ظاهرة الإرهاب والعنف بكل �أ�شكاله

وجوانبه الفكرية واجلنائية واالجتماعية واالقت�صادية ,حيث �شكل املجل�س
يف ذروة العمليات الإرهابية التي �شهدتها اململكة جلنة لدرا�سة �أ�سباب تلك
الظاهرة و�سبل الت�صدي لها من خالل خطة وطنية ملعاجلتها والق�ضاء
عليها ,واقرتاح �أ�ساليب مبتكرة لتجفيف منابعها الفكرية والتمويلية جت�سدت
يف املنا�صحة واحلوار ومعاجلة الفكر بالفكر ,ومت رفع تو�صيات تلك اللجنة
�إلى املقام ال�سامي الكرمي.
كما عمل املجل�س على تعزيز وتطوير الأنظمة واللوائح ذات العالقة مبكافحة
الإرهاب واجلرائم الإرهابية ,وجتفيف منابع الإرهاب كان �آخرها موافقة
جمل�س ال�شورى خالل جل�سته الرابعة واخلم�سني التي عقدها يوم الثالثاء املوافق
 14ذو القعدة 1435هـ على م�شروع نظام جمع التربعات و�صرفها داخل
اململكة ,يف �سياق دعم املجل�س للجهود التي تبذلها الدولة لتوجيه التربعات
املالية مل�ستحقيها الفعليني ،و�إبعادها عن �أيدي ال�شبكات الإرهابية التي قد
تخفيها حتت �ستار العمل اخلريي.
وا�ستناد ًا على ما جاء به نظامه� ،أ�صدر املجل�س العديد من
القرارات التي تخت�ص مبكافحة الإرهاب ومتويله ،وذلك على
النحو الآتي:
* وافق املجل�س على العديد من االتفاقيات الدولية اخلا�صة مبكافحة
الإرهاب  ،ومن بينها االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب.
* وافق املجل�س على العديد من م�شاريع مذكرات التفاهم بني اململكة
العربية ال�سعودية وعدد من الدول للتعاون يف جمال تبادل التحريات املالية
اخلا�صة بغ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
* �أ�صدر القرار رقم  44/45وتاريخ 1432/7/24ه حول م�شروع النظام
اجلزائي جلرائم الإرهاب ومتويله.
* �أ�صدر القرار رقم  30/41وتاريخ 1416/7/25هـ حول م�شروع
الإ�سرتاتيجية العربية ملكافحة الإرهاب .
كما �شدد جمل�س ال�شورى يف الكثري من قراراته التي �أ�صدرها على
التقارير ال�سنوية لوزارات الرتبية والتعليم ,والتعليم العايل ,وال�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف ,والثقافة والإعالم على �أهمية تر�سيخ الأمن الفكري
لدى �أبنائنا ،املرتكز على و�سطية الإ�سالم وتعزيز روح االنتماء الوطني,
وك�شف ال�شبهات وتو�ضيح املنزلقات الفكرية التي يتبناها �أ�صحاب الفكر

املنحرف� ,إلى جانب القرارات التي �أ�صدرها املجل�س على تقارير وزارة
االت�صاالت وتقنية املعلومات ,وهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ب�ش�أن
اجلرائم االلكرتونية ,و�ضرورة ت�شديد الرقابة واملتابعة ل�شبكة الإنرتنت,
ومواقع التوا�صل االجتماعي التي ي�ستخدمها �أرباب الفكر ال�ضال ,وبع�ض
التيارات واجلماعات التي تعادي هذا الوطن و�شعبه .وهذا ي�ؤكد حر�ص
�أع�ضاء جمل�س ال�شورى على �شباب اململكة العربية ال�سعودية وحت�صينهم
من الأفكار املنحرفة ,وتر�سيخ مبد�أ الو�سطية واالعتدال ,فديننا الإ�سالمي
يدعو �إلى املحبة والت�سامح ,واحلوار “ يقول اهلل تعالى “ وجادلهم بالتي هي
�أح�سن.
و�أ�شار �إلى �أن اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبدالعزيز – حفظه اهلل – وقفت  -بتوفيق من اهلل  -موقف ًا حازم ًا و�صارم ًا
�ضد الإرهاب بكل �أ�شكاله و�صوره على ال�صعيدين املحلي والدويل.
و�أكد �أن كل هذه املعطيات الإيجابية �إمنا تتحقق بتوفيق من اهلل �أو ًال؛ ثم
بجهود حكومة موالي خادم احلرمني ال�شريفني ،وتتج�سد �أمامنا يف ذكرى
اليوم الوطني ململكتنا احلبيبة كثمرة يانعة من ثمرات ذلك اليوم املجيد.
ورفع معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى بهذه املنا�سبة العزيزة �أ�سمى
�آيات التهاين خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز،
ول�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع ,ول�صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن
عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء ،وللأ�سرة
املالكة الكرمية ،ولل�شعب ال�سعودي الويف ملليكه ووطنه� ,أدام اهلل الأمن
واال�ستقرار والرخاء على هذه البالد الغالية.
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مداوالت القبة

أعضاء الشورى يطالبون
هيئة األمر بالمعروف
والنهى عن المنكر
بتعزيز القيم
الدينية ومحاربة الغلو
والتطرف واإلرهاب
ناقـــ�ش جمــــل�س الــ�شــــورى خـــالل جل�ســـته العاديـــة احلادية
واخلم�سني التي عقدها يوم االثنني 1435/11/6هـ برئــا�ســـة
معايل رئي�س املجلـــ�س ال�شـــيخ الدكـــتور عبداهلل بــــن حمـــمد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ ،تقـــرير جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية،
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للرئا�ســــة العامـــة لهيئــــة الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر للعام املايل 1435/1434هـ الذي تـــاله رئيـــ�س
اللجنة الدكتور �إبراهيم الرباهيم.
وبعد عــــر�ض تقريــــر اللجنـــة وتو�صــياتهـــا على الأعــــ�ضاء
للمناق�شة الحظ �أحد الأع�ضاء �أن هناك بع�ض الأمور التي وردت
يف التقرير ت�ستحـــق الإ�شادة منها نق�ص عدد الوقوعات عن العام
املا�ضي بن�ســبة ( ،)%3كذلك �إنهاء ما ن�سبته ( )%93من املخالفات
والوقوعـــات بالتعـــهد والن�صـح؛ وهذا ي�ؤكد جهود الرئا�سة وميل
القائمني على هذا اجلهـــاز املبـــارك �إلى التوجـــه نحـــو الإ�صــــالح
وال�سرت ،وهذا مبد�أ �شرعي �سليم.
و�أ�شاد ع�ضو �آخر باهتمام الرئا�سة بعدد املتدربني ممن هم على ر�أ�س
العمل وت�أهيلهم ،منوه ًا �إلى التنوع والتميز يف الهدايا التي تقدمها الهيئة؛
حيث مت توزيع �أكرث من مئة وخم�سة ع�شر �ألف مظلة �شم�سية على احلجاج
عليها �شعار الهيئة.
 %10فقط من مباني الهيئة مملوكة ..
و %87مستأجرة

من جهته تطرق �أحد الأع�ضاء �إلى مقرات الهيئة ,ونوه �إلى انه وبح�سب
التقرير ف�إن ن�سبة املباين احلكومية للهيئة ال تتعدى ( )%10فقط يف حني
�أن و( )%87من املباين م�ست�أجرة ،وطالب الهيئة بال�سعي �إلى تقليل املباين
امل�ست�أجرة وا�ستبدالها مببانٍ مملوكة.
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واقرتح ع�ضو �آخر تطوير (وحدة الأمن الفكري) وحتويلها �إلى �إدارة
م�ستقلة تعنى بتعزيز القيم الدينية وحماربة الغلو والتطرف والإرهاب،
ال�سيما �أن ذلك يحقق توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز حول هذا املو�ضوع ،ب�أن تهتم كل اجلهات امل�س�ؤولة يف الدولة
مبحاربة الفكر ال�ضال ،وال�سعي اجلاد يف ن�شر منهج الو�سطية واالعتدال.
وطالب �آخر �إدارة الإعالم والعالقات العامة بالهيئة �إي�ضاح كيف كانت
تتعامل مع اال�ستهداف امل�ستمر لأعمال الهيئة ،والن�شر الذي نراه يف بع�ض
ال�صحف لبع�ض الق�ضايا ،والذي كث ًريا ما تنتهي التحقيقات فيه �إلى براءة
الهيئة ومن�سوبيها مما ن�سب �إليها ،ثم ال ن�سمع وال نرى �أي تعقيب �أو رد حول
ذلك يف و�سائل الإعالم.
كما طالب الع�ضو �إدارة الإعالم بالهيئة بذكر نتائج الدرا�سة التي �أجراها
معهد البحوث واخلدمات اال�ست�شارية حول م�شكالت العمل يف مراكز هيئة
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والتي قام بها فريق بحثي علمي ل�صالح
مركز البحوث والدرا�سات يف الرئا�سة العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي
عن املنكر؛ م�شري ًا �إلى �أن هذه الدرا�سة خرجت بنتائج مذهلة يح�سن و�ضعها
�أمام الر�أي العام؛ ومن ذلك �أن التجاوزات التي وقعت من �أع�ضاء الهيئة
خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية ح�سب املدة الزمنية للدرا�سة منخف�ضة جدً ا
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دراسة :تجاوزات أعضاء الهيئة خالل 3
جدا
سنوات منخفضة ً

فاملعدل ال�سنوي للتجاوزات ي�شري �إلى ثمانية وثالثني جتاو ًزا يف ال�سنة من
بني معدل املخالفات الذي ت�ضبطها الهيئة �سنو ًيا ومقدارها �أربعة ماليني
خمالفة .لذا يح�سن �إظهار ذلك يف التقرير.
ودعا ع�ضو �آخر الرئا�سة العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
�إلى اتخاذ قرار جريء فيما يتعلق بالعمل امليداين ،و�أن تقوم بدرا�سة حمايدة
وم�ستقلة وم�ستفي�ضة عن هذا العمل امليداين وكيف يبا�شر مهمامه؟ وما هي
الوقائع والإجراءات التي تتبع يف �ضبطها؟ ,وما هي م�ؤهالت الأ�شخا�ص
الذين يبا�شرون العمل امليداين؟ بحيث يتم �إخراج هذا العمل ب�أ�سلوب مهني
ووا�ضح و�صريح و�شفاف للجميع.
و�أ�ضاف �آخر �أن الناظر للرئا�سة العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر يف ظل رئا�ستها اجلديدة يلحظ �أنها يف �أف�ضل حاالتها ،و�أن قبولها
لدى اجلمهور �أف�ضل بكثري مما كانت عليه يف �أي وقت م�ضى� ،إ ّال �أنه ر�أى
�أن بع�ض من�سوبي هذا اجلهاز بالرغم من �أهميته ال زالوا يف حاجة �إلى
التدريب وبخا�صة من يعمل منهم يف امليدان على مهارات التعامل والتوا�صل
مع الآخرين.
واقرتح ع�ضو �آخر �أ ّال ميار�س ع�ضو الهيئة عمله �إ ّال بعد اجتياز دورة
تدريبية مدتها عام كامل بد ًال من الدورات الق�صرية التي تعطى له حال ًيا.
مقرتح ًا التن�سيق يف ذلك مع �إحدى اجلامعات املحلية ،ليت�سنى لع�ضو الهيئة
القيام مبهامه على الوجه املطلوب� ،إ�ضافة �إلى �إملامه مبا له وما عليه من
حقوق وواجبات ،واكت�سابه املزيد من مهارات التعامل مع اجلمهور.
كما اقرتح �أحد الأع�ضاء �إعادة النظر يف بع�ض الربامج التوعوية املوجهة
لل�شباب وال�شابات؛ بحيث يتم ا�ستقطاب عنا�صر �شابة من اجلن�سني للإ�سهام
يف ت�صميم تلك الربامج.

ور�أى ع�ضو �آخر �أن الهيئة �أوردت بع�ض ال�صعوبات الراهنة واحللول
املقرتحة ،ومن بينها نق�ص الإمكانات الب�شرية واملادية ،وغريها من
ال�صعوبات التي تتكرر يف تقرير الهيئة وتقارير اجلهات الأخرى ،واحللول
لتلك ال�صعوبات  -من وجهة نظر اجلهات احلكومية  -هو املزيد من املوارد
الب�شرية واملادية ،وال يتم التطرق �إلى ما ميكن �أن تتخذه تلك اجلهات من
�إعادة هيكلتها من �أجل االرتقاء ب�أدائها ،م�شري ًا �إلى �أن احلل قد يكون يف
بع�ض الأحيان اال�ستغناء عن بع�ض املوظفني� ،أو �إعادة توزيعهم� ،أو دمج
بع�ض الإدارات والأق�سام داخل املنظومة قبل �أن ي�أتي الوقت الذي تكون فيه
هذه اجلهات جمرب ًة على �إعادة هيكلتها وما قد ينجم عن ذلك من اتخاذ
قرارات �صعبة.
وقال �أحد الأع�ضاء �أنه ميكن تخفيف �أعداد املوقوفني يف دُور التوقيف من
�صغار ال�سن و�أ�صحاب ال�سوابق ،لو �أن هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
�أ�سرعت يف درا�سة قرار املجل�س الذي يطالب الرئا�سة بو�ضع منهج عمل
�ضمن دليل �إر�شادي للعاملني يف امليدان الذي يحدد املنكرات التي تتطلب
التدخل من �أع�ضائها ،وذلك للق�ضاء على االجتهادات ،وت�ضييق ال�سلطة
التقديرية لع�ضو الهيئة.
والحظ ع�ضو �آخر �أنه مل يرد يف التقرير ما مت تنفيذه من برامج
وم�شروعات اخلطة التنفيذية من الفرتة (1434-1430هـ) ،واملت�ضمنة
برناجما.
()63
ً
إلــزام « الميــدانييــن » بــدورة تدريبــية
طويلة بد ً
ال من الدورات القصيرة
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المستشفى بحاجة لمراجعة
استراتيجياته مع تراجع دوره
كمستشفى مرجعي!

األعضاء يطالبون
«التخصصي» بالتركيز
على الجودة
�أرجع عــدد من �أعــ�ضاء جملــ�س ال�شــورى تــ�سرب الكــفاءات
الطبية والتمري�ضية من م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز
الأبحاث �إلى تطبيق الكــادر ال�صــحي على من�ســوبي امل�ستــ�شفى,
والحــظ �آخــرون ارتفــاع ن�سبــة العامـــلني غــري ال�سعـــــــوديني يف
الوظائف الإدارية واملالية بامل�ست�شفى حيث و�صلت ن�سبتهم من
جمموع العاملني يف الريا�ض فقط �أكرث من (.)%29
جاء ذلك خالل مناق�شة جملـــ�س ال�شـــورى التقـرير ال�سنوي
للم�ؤ�ســـ�سة العامــة مل�ست�شفى امللـــك فيـــ�صل التخ�ص�صي ومركــز
الأبحاث للعام املايل 1435/1434هـ ,يف اجلل�سة العادية احلادية
واخلم�سني التي عقدها املجل�س يوم االثنني 1435/11/6هـ
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ ،وذلك يف �ضوء تقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية
والبيئة الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور حم�سن احلازمي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع للمناق�شة ر�أى �أحد
الأع�ضاء �أن �إن�شاء املزيد من امل�ست�شفيات التخ�ص�صية والتعامل مع حجم
الطلب على الرعاية التخ�ص�صية؛ هو ق�ضية �إ�سرتاتيجية من م�س�ؤولية وزارة
ال�صحة ولي�س من م�س�ؤولية امل�ست�شفى التخ�ص�صي؛ م�ضيف ًا �أنه حتى و�إن
كان نظامها الأ�سا�س ي�سمح لها بذلك ف�إن �إن�شاء املزيد من امل�ست�شفيات
التخ�ص�صية ي�ضيف عبئ ًا كبري ًا على امل�ست�شفى التخ�ص�صي.
ور�أى الع�ضو �أن م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ي�شهد تو�سع ًة كربىً
تهدف �إلى م�ضاعفة عدد ال ّأ�سرة يف كل من جدة والريا�ض ،وهذا يكفي
يف املرحلة الراهنة لتلبية الطلب واحتواء ال�ضغط املتزايد على امل�ست�شفى،
م�ضيف ًا �أن الهدف هو �أن تركز امل�ؤ�س�سة جهودها على جودة الأداء ،وتنظيم
الرعاية ال�صحية وتطويرها حتى ال يت�أثر م�ستوى اخلدمات ،خ�صو�ص ًا بعد
تراجع م�ستوى الأداء فيه وكرثة �شكاوى املر�ضى والعاملني.
24
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وطالب الع�ضو �أن يظل م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي منار ًة للبحوث
الطبية ،وبحوث اخلدمات ال�صحية ،والتدريب الطبي املتخ�ص�ص ،و�أن
يكون ج�سر ًا للتوا�صل مع املراكز الطبية العاملية ،و�أن تتمكن امل�ست�شفى من
ت�أ�سي�س ون�شر مناذج مهنية متطورة لتقدمي الرعاية ال�صحية ت�ضاهي ما
تقدمه املراكز العاملية ال�سيما �أن امل�ست�شفى انغم�س – يف الوقت احلايل  -يف
�إ�شكاليات تقدمي الرعاية ،وتراجع دوره كم�ست�شفى مرجعي منوذجي.
المستشفى عاجز عن استقطاب كوادر
جديدة بسبب «الكادر الطبي»

و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن هناك �أزمة ت�سبب بها تطبيق الكادر ال�صحي
على من�سوبي م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي؛ فامل�ست�شفى الآن عاجز
عن ا�ستقطاب كوادر ب�شرية جديدة ،وعن االحتفاظ مبا لديه من كوادر
طبية وطنية متميزة ،وهذا نتيجة امل�ساواة غري العادلة ب�سبب تطبيق الكادر
ال�صحي؛ بني من�سوبي م�ست�شفيات وزارة ال�صحة ومن�سوبي امل�ست�شفى
التخ�ص�صي ,معترب ًا �أن هذه امل�ساواة تتجاهل اختالف طبيعة العمل،
والت�أهيل ،واملهام وامل�س�ؤوليات بني من�سوبي اجلهازين.
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و�أكد �أن تطبيق الكادر ال�صحي �أدى �إلى نتائج عك�سية؛ بالرغم �أن الهدف
منه كان لالرتقاء بالأو�ضاع الوظيفية ملن�سوبي الوزارة ،ولكنه انتهى ب�أن �أ�ضر
كثري ًا مب�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي.
معدل االستقاالت بين الممرضين واألطباء
«ظاهرة ملفتة» تحتاج إلى تفسير!

وت�ساءل �آخر عن معدل اال�ستقاالت يف امل�ست�شفى بني املمر�ضني والأطباء
وا�صف ًا ذلك بالظاهرة امللفتة التي حتتاج �إلى تف�سري ،وما �إذا كان ال�سبب
�ضعف العائد املادي؟ �أم �أ�سباب �إدارية؟ �أم �أ�سباب �أخرى؟ مطالب ًا اللجنة
بالبحث يف هذا الأمر واال�ستف�سار من امل�ستقيلني �أنف�سهم ،وعدم االكتفاء
ب�إجابات اجلهة الإدارية.
يف ذات ال�سياق �أ�شار �إلى معاناة امل�ست�شفى – بح�سب ما ورد يف التقرير-
من ت�سرب ال�سعوديني يف الوظائف الطبية ،وال�سبب هو خف�ض املميزات
لل�سعوديني� ،سواء رواتب� ،أو بدالت للتعليم وال�سفر ،و�أ�صبحت تعطى لغري
ال�سعوديني ،وهذا فيه ظلم للكوادر الطبية ال�سعودية امل�ؤهلة .و�شدد الع�ضو
على �ضرورة �أن يعمل امل�ست�شفى على ا�ستقطاب املزيد من ال�سعوديني
وال�سعوديات ،والتو�سع يف �أبحاث الأمرا�ض الوراثية ،و�أبحاث �أمرا�ض القلب،
والدم ،واخلاليا املنجلية.
والحظ �آخر ارتفاع ن�سبة العاملني غري ال�سعوديني يف الوظائف الإدارية
واملالية؛ حيث و�صلت ن�سبتهم من جمموع العاملني يف الريا�ض فقط �أكرث من
(.)%29

وانتقد �أحد الأع�ضاء �إقحام امل�ست�شفى يف تقدمي خدمات ال يجب �أن
تقدم ،كالرعاية ال�صحية الأولية ،والرعاية الثانية ،الأمر الذي �أدى �إلى
ت�شتيت خدماته.
من جانبه ر�أى �أحد الأع�ضاء �أنه من املنا�سب التو�صية با�ستثناء م�ست�شفى
امللك في�صل التخ�ص�صي من تطبيق الكادر ال�صحي فهي م�ؤ�س�سة عامة لها
نظامها امل�ستـ ــقل وال تتبع برام ــج الت�شغي ــل الذاتي التابعة للوزارة ،ولي�ست
�إحدى املرافق التابعة للوزارة.
والحظ ع�ضو �آخر تدين ع ــدد املبتعثني من الأط ــباء مقارن ًة بامل�ستهدف
منهم ،مت�س ــائ ًال عن �سب ــب هذا الت ــراجع يف �أع ــداد املبتعث ــني من الأطباء
والذين ُيعول عليهم يف تعزيز قدرات امل�ست�شفى ودعم التو�سع يف براجمها
التخ�ص�صية.
وطال ــب �آخ ــر وزارة التعـ ـل ــيم الع ــايل با�ستح ــداث برام ــج �أكادميـ ـ ــية
للتخ�ص�صات النادرة �سوا ًء يف كليات العلوم الطبية التطبيقية يف خمتلف
اجلامعات ال�سعودية� ،أو بالتعاون مع امل�ست�شفيات التخ�ص�صية واملدن الطبية.
ودعا �أحد الأع�ضاء امل�ست�شفى �إلى التن�سيق مع اجلامعات لتطوي ــر برامج
التمري�ض داخل امل�ست�شفى نف�سه ،بينما الحظ �آخر ارتفاع تكاليف الإيجارات
ال�سكنية التي يتحملها امل�ست ــ�شفى يف الري ــا�ض وج ــدة .مط ــالب ًا امل�ست�شفى
بفرعيه �إلى بناء �إ�سكان خا�ص بالأطباء واملوظفني وغريهم.

تساؤالت عن سبب ارتفاع نسبة غير
السعوديين في الوظائف اإلدارية والمالية

وقال �أحد الأع�ضاء� :إن جمموع املمر�ضني واملمر�ضات ال�سعوديني يف
ً
ممر�ضا وممر�ضة،
م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صى بجدة بلغ ()114
فيما بلغ جمموع عدد غري ال�سعوديني العاملني يف جمال التمري�ض ()953
ً
ممر�ضا وممر�ضة� ،أي �أن ن�سبة ال�سعوديني �إلى غري ال�سعوديني ال ت�صل �إلى
( )%12وهذه ن�سبة منخف�ضة جدً ا؛ مت�سائ ًال عن �أ�سباب هذا الأمر.
نواح �إدارية
واعترب الع�ضو �أن ما ح�صل يف ال�سنوات القليلة املا�ضية من ٍ
�أدى �إلى �إفراغ الكوادر الطبية الفنية املميزة ،حتى �أ�صبح امل�ست�شفى يعاين من
ت�سرب الكفاءات املتخ�ص�صة ،ويجد �صعوبات يف ا�ستقطاب الكوادر الطبية
والفنية الوافدة ،م�شري ًا �إلى �أهمية �أن يعامل امل�ست�شفى ك�صرح م�ؤ�س�سي طبي
م�ستقل ،وطالب بدرا�سة هذا املو�ضوع من قبل جلنة خمت�صة هدفها عمل
امل�ست�شفى على �أ�سا�س م�ؤ�س�سي ،له ميزانية م�ستقلة ،و�إيجاد �أوقاف لدعمه.

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

25

مداوالت القبة

وقال �أحد الأع�ضاء� :إن الو�ضع الراهن يتطلب �إيجاد بدائل �سريعة لتوفري
الرعاية التخ�ص�صية الدقيقة للمر�ضى يف خمتلف مناطق اململكة ،وقد يكون
�أحدها يكمن يف تعزيز ال�شراكة بني م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي،
واملرافق ال�صحية يف كل منطقة من مناطق اململكة لتقدمي هذه اخلدمات
الطبية املتخ�ص�صة للمر�ضى وهم يف مناطقهم ،ور�أى �أن تعزيز ال�شراكة
بني امل�ست�شفى التخ�ص�صي واملدن الطبية التابعة لوزارة ال�صحة بالتن�سيق
مع جمل�س اخلدمات ال�صحية ومع جمل�س �إدارة املدن الطبية وامل�ست�شفيات
التخ�ص�صية التابعة للوزارة �سي�سهم يف توفري العالج للمواطنني يف مقر
�إقامتهم دون عناء ال�سفر والإقامة يف الريا�ض �أو جدة.

ودعا ع�ضو �آخر م�س�ؤويل امل�ست�شفى �إلى �إعادة هيكلة اجلهاز التنظيمي؛
حيث �إن �أعمال امل�ست�شفى يف تو�سع ،وميزانياته يف ازدياد ،وم�س�ؤولياته
�أ�صبحت �أكرب ،ورغم ذلك مل يتغري الهيكل التنظيمي للم�ست�شفى منذ �سنوات
طويلة ،و�أ�ضاف :لي�س من املعقول �أن ي�ضم حوايل � 9آالف موظف وموظفة
ولي�س له �سوى نائبان لرئي�س ال�ش�ؤون املالية والإدارية� ،إ�ضافة �إلى الفروع
التي تتبع امل�ست�شفى يف جدة والدمام.
كما الحظ الع�ضو �أن الوظائف الإدارية واملالية مل تزد منذ �سنوات،
وبقيت بنف�س العدد ،والزيادة فيه بن�سبة �ضئيلة.
ولفــت ع�ض ــو �آخ ــر �إلى �ض ــرورة زيـ ـ ــادة ع ــدد ال ِأ�سـ ـ َّرة؛ حـ ـي ــث �إن
م ــدة انتظار املر�ضى مم ــن هم بحاج ــة ما�س ــة �إلى عم ــليات ت�ص ــل �إلى
�أ�شهر ،م�شري ًا �إلى وجود كثري من امل�شروعات لدى امل�ست�ش ــفى حت ــت الإن�شاء
والرت�س ــية ،واملف ــرت�ض االنته ــاء منها ع ــام 1434هـ؛ �إال �أن ــه مل ينجز من
بع�ضها �سوى (� )%5أو (.)%30
ً
انخفا�ضا كب ًريا -خالل ال�سنوات الثالث
كما الحظ الع�ضو �أن هناك
املا�ضية -يف جمموع العمليات اجلراحية التي يجريها امل�ست�شفى خارج
امل�ست�شفى؛ بينما مل يقدم التقرير �أي �إي�ضاح �أو تف�سري لهذا االنخفا�ض.

و�أ�شاد ع�ضو �آخر بتح�سني مدة انتظار املر�ضى يف الطوارئ؛ حيث مت
خف�ض املدة ما بني و�صول املري�ض �إلى الطوارئ ومعاينته من قبل الطبيب
من ( )120دقيقة �إلى ( ) 82دقيقة �إال �أنه يرى �أن هذه املدة ال تزال طويلة،
فهناك حاالت ت�ستدعي املعاجلة ال�سريعة.
ور�أى �آخر �أن امل�ست�شفى يواجه �إ�شكالية يف التعامل مع املر�ضى الذين
مت ا�ستكمال عالجهم وي�شغلون �أ�سرة التنومي ،وهم يرف�ضون اخلروج من
امل�ست�شفى �أو نقلهم للم�ست�شفيات املحولني �إليها ،مت�سائ ًال عما �إذا كان
وا�ضحا يفر�ض على ه�ؤالء
نظاما
امل�ست�شفى ميلك وهو جهة اعتبارية م�ستقلة ً
ً
املر�ضى اخلروج من امل�ست�شفى؟.
واقرتح �أحد الأع�ضاء ا�ستقالل امل�ؤ�س�سة �إدار ًيا عن وزارة ال�صحة؛ م�شري ًا
�إلى �أن هناك �أنظمة وقوانني تطبقها الوزارة على جميع امل�ست�شفيات ،و�إن
�أردنا تطبيق تلك الأنظمة والقوانني على امل�ؤ�س�سة؛ فال بد �أن تكون هناك
ا�ستثناءات ،وين�ساق ذلك �إلى امل�ست�شفيات احلكومية الأخرى ،وهذا بال �شك
يربك العملية الإدارية.
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و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �أن امل�ست�شفى �أن�شئ ليكون امل�ست�شفى املرجعي على
م�ستوى اململكة ،و�أعتقد �أن هذا الدور بد�أ يت�ضاءل ،وبدلاً من �أن ي�شهد املزيد
من مراكز التميز التخ�ص�صية ،والتو�سع يف جانب نوعية الأبحاث املتوقع �أن
يقوم بها؛ ر�أينا امل�ست�شفى ين�شغل بكثري من الت�شغيل الذي كان يفرت�ض �أن
تغطيه امل�ست�شفيات التخ�ص�صية املناطقية يف وزارة ال�صحة ،م�ؤكد ًا احلاجة
�إلى وقفة يراجع فيها امل�ست�شفى ا�سرتاتيجياته يف �ضوء وجود امل�ستجدات،
كامل�ست�شفيات الأخرى التي هي جمموعة املدن الطبية ،وكذلك تراجع
جدوى هذه املدن الطبية ،ف�إما �أن جتمع حتت مظلة واحدة يكون للم�ست�شفى
التخ�ص�صي دور فيها ،و�إما �أن يفرق الدور ب�شكل وا�ضح وجمدٍ .
وا�ستح�سن �آخر �أن تقوم اللجنة ال�صحية يف املجل�س بتقدمي درا�سة
حقيقية م�ستفي�ضة يف مو�ضوع انخفا�ض �سعودة املوظفني يف امل�ست�شفى ،بينما
لفت �آخر �إلى �أن ثمة ق�ضية �إن�سانية بالن�سبة لعالقة امل�ستفيدين من خدمات
امل�ست�شفى بامل�ست�شفى ،وال�سيما الذين ي�أتون من خارج مدينتي الريا�ض
وجدة؛ حيث تطول املواعيد ،ورمبا و�صل املراجع وال يجد لنف�سه موعدً ا يف
اليوم نف�سه الذي ي�صل فيه� ،أو �أن تكون هناك مواعيد متكررة تكون كلفة
الإقامة على املراجع متعبة جدً ا.
و�أكد �أحد الأع�ضاء �أن املحافظة واالرتقاء بهذا امل�ست�شفى مطلب وطني،
ويتطلب العمل على ا�ستقالل هذا ال�صرح العلمي مالي ًا و�إداري ًا .وما جرى
ويجري من تطبيق لأنظمة �إدارية وتعميمها على م�ست�شفى امللك في�صل هو
تكبيل وانكما�ش لفاعلية هذا امل�ست�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�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الرابعة واخلم�سني
التي عقدها يوم الثالثاء 1435/11/14هـ برئا�سة معايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
على م�شروع نظام جمع التربعات و�صرفها داخل اململكة.
كما �صوت املجل�س باملوافقة على حذف املادة ال�ساد�سة من
م�شروع النظام التي كانت تت�ضمن فتح ح�ساب بنكي با�سم �شخ�ص
ما ولي�س با�سم اجلمعية.
جاء ذلك بعـــد �أن ا�ستمع املجلــ�س لوجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون
االجتماعيــة والأ�سرة وال�شــــباب ،ب�شــ�أن ملحوظــــات الأع�ضــــاء
و�آرائهم جتاه م�شــروع الئحــة جمع التبــرعات و�صرفــها للوجوه
اخلرييــة داخل اململكة تالها رئي�س اللجنة الأ�ستــاذ عبدالعزيز
الهدلق.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة يف رده على ما طرحه بع�ض الأع�ضاء بعدم احلاجة
لإ�صدار هذا النظام على اعتبار �أن نظام اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية
الذي �أقره املجل�س بقراره رقم ( )59/77وتاريخ 1428/12/21هـ يخدم
التربعات ب�إ�صدار الئحة جمع التربعات.
كما �أن م�شروع النظام �أحيل ملجل�س ال�شورى من املقام ال�سامي الكرمي
للدرا�سة ،واملجل�س مطالب بدرا�سته وف ًقا للمادة اخلام�سة ع�شرة من نظام
املجل�س.
م�ضيف ًا �أن نظام اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية �صدر من املجل�س منذ
مدة طويلة ،ولي�س من املنا�سب ت�أجيل تنظيم جمع التربعات ،فاحلاجة ما�سة
�إليه .والتجارب يف مثل ذلك متكررة يف تخ�صي�ص الئحة من نظام �صادر �أو
�سي�صدر لتخ�صي�ص املو�ضوع والرتكيز عليه ،ومثل ذلك نظام حماية الطفل
الذي �صدر من املجل�س مع �صدور نظام احلماية ،وذلك لأهمية مو�ضوع
الطفل دون الآخرين ممن يتعر�ضون للإيذاء.

وعن اختالف ر�أي جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب عن موقف
اللجنة يف ت�شكيلتها ال�سابقـة ،قال الهدلـ ــق �أنـ ــه �أمر طبيـ ــعي و�صح ــي؛ حيث
قدرت اللجنة احلالية املوقف مقابل التغريات وامل�ستجدات وطول املدة التي
انق�ضت ،ومل ي�صدر نظ ــام اجلمعـ ــيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،وال الئحة جمع
التربعات ،ور�أت اللجنة �أهمية التعجيل ب�إ�ص ــدار م�شروع النظام يف �صيغته
املعدلة املرفقة.
وب�ش�أن ما طالب به �أحد الأع�ضاء بح ــذف املـ ــادة اخلام�س ــة ع�شرة من
م�شروع النظام والتي تطلب من اجلهة اخلريية اال�ستئذان عنــد احلاجة �إلى
جمع التربعات� ,أو�ضح رئي�س اللجنة �أن املادة لي�س يف حكمها عـ ـ ــالقة ببيع
الوقف ،و�إمنا تنظيم جمع املال لأغرا�ض �أوق ــاف اجلمعية وا�ستثماراتها ويف
هذ النظام ،وهذه املادة -حتديدً ا -تنظيم لعملية جم ــع التربعـ ــات �أ ًيا كان
الغر�ض منها ،وبالتايل فهي خا�ضعة لأحكام هذا النظام بال�ضرورة.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن املادة ال�ساد�سة تت�ضمن فتح ح�ساب بنكي با�سم
�شخ�ص ما ولي�س با�سم اجلمعية؛ وبالتايل فال حاجة لهذه املادة.
بعد ذلك عر�ض معـ ــايل رئي�س اجلل�س ــة مالءم ــة حذف املادة ال�ساد�سة
من م�شروع النظام للت�صويت؛ فوافق املجل�س بالأغلبية على حذف املادة
ال�ساد�سة.
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وزارة الشؤون اإلسالمية..
نمطية العمل ال تتناسب مع مسؤوليتها الوطنية!
ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثانية واخلم�سني
التي عقدها يوم الثالثاء 1435/11/7هـ برئا�سة معايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
تقرير جلنة ال�شــــ�ؤون الإ�سالمـــية والق�ضائيـــة ،ب�شـــ�أن التقرير
ال�سنوي لوزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعـــوة والإر�شاد
للعام املايل 1435/1434هـ الذي تــــاله رئيــــ�س اللجنــة الدكتور
�إبراهيم الرباهيم.
وبعد عـــر�ض تقريـــر اللجـــنة وتو�صـــياتها ب�شــــ�أن املو�ضــوع،
للمناق�شة الحظ �أحد الأعـــ�ضاء عـــدم وجود خطــــة �أو برنــــامج
حمدد لكيفية �إدارة امل�ســـاجد والإ�شراف عليها ،م�شري ًا �إلى خطاب
خادم ال�شريفــــني امللك عبداهلل بـــن عبدالعــــزيز (حفظه اهلل)
الذي �أكــــد فيــــه �أهميـــة حمافظة الأفراد وامل�ؤ�س�سات على ديننا
الإ�سالمي.
تدني تدريب األئمة ..وعدم وجود برنامج
محدد إلدارة المساجد واإلشراف عليها

وقال الع�ضــــو� :إن وزارة ال�شــ�ؤون الإ�سالمية من �أولى امل�ؤ�س�سات
املعنية بالتنفيذ والتفاعل مع توجيهاته – حفظه اهلل – ويجب
�أن تنعك�س ا�ستجابة الوزارة يف تقاريرها و�أعمالها.
واقرتح دعوة معـــايل وزيــــر ال�شــــ�ؤون الإ�سالمـــية والأوقــــاف
والدعوة والإر�شـــــاد للحــ�ضور للمجل�س؛ لال�ستماع منه ومناق�شته
فيما لدى الوزارة من اخلطـــط والربامـــج؛ لتح�صني �أفراد املجتمع
�ضد التطرف واالنحراف الفكري.
وانتقد ع�ضو �آخر الهيكل التنظي ــمي لل ــوزارة حي ــث الح ــظ عليه كرثة
املنا�صب الإدارية ،والتباين بني عدد �إدارات الأوقاف ومكاتب الإ�شراف.
كما انتقد �أحد الأع�ضاء تدين �إعداد وتدريب الـ ــوزارة للأئمـ ــة ،والحظ
الع�ضو �إغفال بع�ض �أئمة وخطباء اجلــوامع يف الآونة الأخرية الدعاء لويل
الأمر امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ،ال�سيما �أنه ُيدعى له على منابر احلرمني
ال�شريفني ،وي�ؤمن العامل الإ�سالمي �أجمع على ذلك ،وبع�ض الأئمة واخلطباء
يغفلون ذلك .وطالب ب�أن ين�ص على ا�سـ ــم امللك يف الدع ــاء مبا هو م�شروع
من �صالح الدعاء ،ومبا يرفع عنهم ال�شـ ــك والت�أويـ ــل يف ذلك ،كما دعا
الوزارة �إعداد ن�ص معتمد يعم ـ ــم على جوامعنا يف اململكة ،وعلى م�صلياتنا
يف �سفاراتنا يف اخلارج يت�ضمن الدعوة لويل الأمر و�أركان قيادته وبطانته،
و ُيلزم به جميع اخلطباء والأئمة دون ا�ستثناء.
28
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و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن عدد امل�ساجد يف اململكة �أكرث من ()87188
م�سجدً ا ،واحلاجة لأكرث من (� )41.000إمام و ( )52.000م�ؤذن
و( )77.000خادم م�سجد ،الفت ًا الن ــظر �إلى �أن العج ــز كبــري و ال يتنا�سب
مع مكانة اململكة بو�صفها بلد الإ�سالم ومنبع الر�سالة املحمدية ،وعرب عن
خ�شيته يف يت�صدى للإمامة والأذان من ال ينا�سب لها ويخالف للنظام.
وحذر �أحد الأع�ضاء من �أن تق�صري اململكة يف تقدمي الدعوة يف اخلارج
�أتاح الفر�صة لع ــدد م ــن ال ــدول وامل�ؤ�س�س ــات واجلمـ ــعيات املنحرفة لن�شر
ما عندها من معتقدات و�أفكار �ضالة .م�ؤكد ًا �ضرورة الإ�سراع يف تفعيل
الإ�سرتاتيجية التي ت�ضافر على �إعدادها عدد من العلماء واخلرباء.
واقرتح ع�ضو �آخر �إدراج تو�صية العتماد وظائف ر�سمية ملراقبي امل�ساجد
واجلوامع؛ وذلك بنا ًء على تو�صية ديوان املراقبة العامة بهذا ال�ش�أن.
وعرب �آخر عن الأ�سف ال�ستمرار و�ض ــع الوزارة على هذا احلال ،وتكرار
املجل�س القـ ــرارات بال ــدعم املـ ــايل امل�ستحق للوزارة من قبل وزارة املاليــة،
ال�سيم ــا �أن ت ــدين خـ ــدمات الـ ــوزارة ب�سبب عدم وجود الإمكانـ ــيات املالية
والب�شرية ،فاملعوقات الواردة يف التقرير تتعلـ ــق باجل ــانب امل ــايل والك ــوادر
الب�شرية ،خا�صة �أن وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية هي املنوط بها القيام بالواجب
ال�شرعي جتاه ديننا وتعليمه للنا�س ،مما يرتتب عليه ال�سالمة من الكثري من
الأفكار واملعتقدات ال�ضالـ ــة .م�ؤي ــد ًا دعوة وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية للح�ضور
�إلى املجل�س ليو�ض ــح �أ�سباب هذا التق ــ�صري يف حق هذه الوزارة يف الدعم
املايل للوزارة من قبل وزارة املالية.
اعتماد وظائف رسمية لمراقبي
المساجد والجوامع
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و�أ�شاد �أحد الأع�ضاء بتح�سن م�ستوى الأئمة واخلطباء يف اجلوامع ،لكنه
الحظ �أن �أ�صوات بع�ض امل�ؤذنني غري جيدة وال ترتقي للم�ستوى املطلوب.
مقرتح ًا على الوزارة عقد دورات تدريبية يف هذا املجال ،و�أخذ مناذج
من الأذان للم�سجد احلرام �أو امل�سجد النبوي والدول الإ�سالمية الأخرى،
لالقتداء بها.
كما الحظ الع�ضو كرثة امل�ساجد يف بع�ض الأحياء دون غريها والتباين
يف عددها وعدم توفر مواقف لل�سيارات فيها .مطالب ًا بو�ضع خطة لإن�شاء
امل�ساجد ح�سب الكثافة ال�سكانية وامل�ساحة ،وو�ضع �أ�س�س وقواعد وموا�صفات
هند�سية لإن�شاء هذه امل�ساجد.
ً
واقرتح توجيه النا�س ودعوتهم لكافة الأعمال اخلريية ،م�شريا �إلى �أن بع�ض
�أهل اخلري ق�صر �أعماله اخلريية على بناء امل�ساجد و�إعمار املقابر؛ بينما هناك
العديد من الأعمال اخلريية التي يتوجب التوجه �إليها والقيام بها.
و�أ�ضاف �أحد الأع�ضاء �أن التقرير ك�شف عن منطية العمل يف الوزارة؛
وال�شاهد �أنها  -للأ�سف  -مل تقم بتطوير �أهدافها مبا يت�سق مع التغري
واالحتياج العام وامل�س�ؤولية الوطنية ،ومل ت�ضف لأهدافها املهمة واحليوية
مواجهة الفكر املت�شدد واملتطرف ،ومواجهة م�شكلة ذهاب �أبنائنا للمواقع
امل�شبوهة ،وتفجري �أنف�سهم با�سم اجلهاد ،واجلهاد منهم براء ،وكرر �أ�سفه
وو�صف الوزارة ب�أنها تعاين من حالة الك�سل .وطالب الوزارة ب�أن تخرج
عن النمطية و�أن تدرك م�س�ؤوليتها التاريخية والوطنية ملواجهة هذا الفكر
املت�شدد؛ ب�إعادة بناء الفكر واخلطاب الديني على مرتكز و�سطي يتنا�سب مع
روح الع�صر ،دون الإخالل بثوابت الدين.
ولفت الع�ضو �إلى �ضرورة الف�صل بني امل�ؤثر االجتماعي مبكوناته من
�أعراف ،وعادات ،وثوابت الدين ،حيث اختلطت الأمور على الب�سطاء مما

�سهل اختطاف �أبنائهم منهم با�سم الدين ،وكثري من الآباء والأمهات يبارك
ذلك؛ جه ـ ـ ًال واعتقـ ــادًا منهـ ــم �أن �أبناءه ــم جماه ــدون ويفرحون مبوتهم
باعتبارهم �شهداء.
و�شدد على �أن ذلك ي�ؤكد م�س�ؤولية الوزارة عن مواجه ــة الفك ــر املتطرف،
و�إخراج �أ�صحاب ـ ــه من امل�ش ــهد الع ــام ،وخا�ص ــة امل�ساج ــد ومنابر الدعوة،
واخلروج من قالبها التقليدي ومواجهة م�س�ؤوليتها الوطني ــة بك�شف �أ�صحاب
الفكر ال�ضال ،والت�شهري بهم ب�أ�سمائهم ولي�س بالتلمي ــح ،فالأم ــن الفك ــري
�ضمن م�س�ؤولياتها؛ ولن يتحق ــق ذلك �إال ب�صـ ــوت وا�ضــح وج ــريء؛ يدرك
ويتحمل م�سئوليته الوطنية والإن�سانية.
وختم �أحد الأع�ضاء املداخـ ــالت بالت�أكـ ــيد على �أن م�سـ ـ�ؤوليات ال ـ ــوزارة
كبرية جدً ا وحتتاج �إلى دعم كبري كما ورد يف تو�صيات اللجنة وهذه الأمور
غاية يف الأهمية ،ال�سيم ــا �أن امل�ساجـ ــد �أهم الأمــاكن التي يجب العناية بها
يف بالدنا .واقرتح �إعادة النظر يف الأن�شطة التي تتـ ــم حتت مظلة الوزارة
ولي�س للوزارة دور فيها �إال الرتخي�ص والرعاية ،كما هـ ــو موجــود يف مكاتب
توعية اجلاليات التي تتبو�أ مكانة كبرية يف الدعوة �إلى الإ�س ــالم و�إدخال غري
امل�سلمني يف الإ�سالم ،ف�أن�شطتها كبرية و�أعمالها خريي ـ ــة ،وكذلك جمعيات
حتفيظ القر�آن الكرمي التي تعتمد على جه ـ ــودها الذاتيــة يف احل�صول على
الدعم من املح�سنني.
و�أكد على �أال ي�ض ــاف �إلى ال ــوزارة �إال ما كان من �صلب عملها ،و�أال تكون
الوزارة م�سـ ــرية �أع ــمال فق ــط؛ م�شـ ــدد ًا على �أن تعمل الوزارة على االبتكار
والتطويـ ــر يف جم ــال الدع ــوة ،وحتف ــيظ القر�آن ،و�إي�ضاح العديد من ال�شبه
القائمة.
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األعضاء يطالبون هيئة
االتصاالت بخفض أسعار
خدمات االتصاالت ضمن
المعدالت اإلقليمية
والعالمية
طالــــب عـــدد من �أعـــ�ضاء جملــــ�س ال�شـــورى هيئــة االت�صاالت
وتقنية املعلومـــات بخفـــ�ض �أ�سعـــار خدمات االتــ�صاالت و�ســــومها
�ضمن املعدالت الإقليمية والعاملية ,فيـــما �أكد �آخـرون على �أهمية
ا�ستجابة �شركات االت�صاالت ل�شكاوى املواطنني وتلبية مطالبهم,
وتطرق عدد �آخر �إلى تدين خدمات الأنرتنت يف اململكة من حيث
�سرعتها والبطء يف حتميل امللفات واملعلومات ,فيما �أكد البع�ض
منهم على �أهمية حماربة اجلرائم والقر�صنة االلكرتونية ملا لها
من خطر كبري على �أمن واقت�صاد اململكة.
جاء ذلك �أثناء مناق�شة جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية
احلادية واخلم�سني التي عقدها يوم االثنني 1435/11/6هـ
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ تقرير جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية
املعلومات ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لهيئة االت�صاالت وتقنية
املعلومات للعام املايل 1435/1434هـ الذي تاله رئي�س اللجنة
الدكتور �سعدون ال�سعدون.
فبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�صياتها للمناق�شة ر�أى �أحد الأع�ضاء �أن
الإنرتنت �ش َّكل حالة متميزة يف تغيري الواقع االقت�صادي وازدهار التجارة
الإلكرتونية يف العامل ،ويف ر�سم م�ستقبل خمتلف لالقت�صاد الدويل.
و�أ�شار �إلى �أن درا�سة ل�شركة اال�ست�شارات اال�سرتاتيجية (بو�سطن
كون�سلنت قروب) �أظهرت �أن الإنرتنت �سي�صبح خام�س �أكرب اقت�صاد يف
العامل بحلول العام 2016م ،ومن املتوقع �أن ي�صل عدد م�ستخدمي الإنرتنت
يف العامل �إلى «ثالثة مليارات» بحلول عام 2016م.
ولفت النظر �إلى �أن اجلرمية الإلكرتونية �أ�صبحت �أحد �أبرز ظواهر
الف�ضاء الرقمي ،و�أ�صبح املال يف عامل الثورة الرقمية يدخر بامل�صارف �ضمن
�أر�صدة رقمية م�شفرة وخمزنة يف قوائم بيانات هذه امل�صارف ،وقد ا�ستطاع
بع�ض ال�شباب الذين احرتفوا ا�ستخدام التكنولوجيا �أن يوظفوا مهاراتهم يف
جرمية االعتداء على �أموال الآخرين من خالل فك الرموز ال�سرية بهدف
اختال�س املعلومات والأموال عرب �شبكة الإنرتنت.
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ونوه �إلى تنوع �أ�شكال اجلرمية الإلكرتونية �إلى �أ�شكال عديدة؛ كاخلداع
الإلكرتوين الذي يعتمد على �إن�شاء املواقع الوهمية مل�ؤ�س�سات معروفة بهدف
ت�ضليل املتعاملني مع هذه ال�شركات ،وال�سطو على حتويالتهم املادية ،ال�سيما
من خالل بع�ض اخلدمات كالت�أمني ،وحجز الرحالت ،وت�صنيع الفريو�سات
الإلكرتونية ب�أ�شكالها املختلفة.
و�أكد �أن جرائم علم التكنولوجيا ال تقف عند هذا احلد ،بل تتعداه �إلى
جرائم القر�صنة الفنية والفكرية ،واالجتار مبا ال ميلكونه مما يتطلب من
ال�سلطات الأمنية والقانونية جهودًا كثيفة ل�ضبط االعتداءات ،ومالحقة
املخالفني ،مطالب ًا اللجنة بتقدمي تو�صية تن�ص على« :على الهيئة العمل مع
ال�سلطات الأمنية والقانونية لتكثيف اجلهود ل�ضبط االعتداءات ومالحقة
املخالفني للحد من هذه اجلرائم االلكرتونية».
من جانبه نوه ع�ضو �آخر �إلى ال�صعوبات التي تواجهها الهيئة يف تنفيذ
اخلطة الوطنية للطيف الرتددي يف اململكة منذ بدء �سريانها بتاريخ
1429/5/2هـ ،حيث جاء يف �إجابات مندوبي الهيئة على ا�ستف�سارات �أع�ضاء
جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات باملجل�س �أن �إخالء الرتددات يف
وقت مت�أخر ال يخدم تطور االت�صاالت .وطالب الع�ضو بدعم الهيئة من قبل
اللجنة واملجل�س ال�ستعجال الإخالء لال�ستفادة من الرتددات.
ونوه ع�ضو �آخر �إلى �أن �أ�سعار خدمات االت�صاالت ور�سومها يف اململكة
ال تزال مرتفعة قيا�س ًا باملعدالت الإقليمية والعاملية بالرغم من �أن جمل�س
ال�شورى �سبق �أن در�س املو�ضوع وطالب هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات يف
قرارين �أ�صدرهما عامي  1426و  1434هـ ب�إلزام �شركات االت�صاالت العاملة
يف اململكة بخف�ض �أ�سعار خدمات االت�صاالت والإنرتنت لتكون متنا�سبة مع
املعدالت الإقليمية والعاملية.
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متوسط سعر الدقيقة ( )35هللة بينما
المتوسط العالمي بحدود ( )7هلالت

و�أ�ضاف الع�ضو يف هذا ال�سياق �أن جمعية حماية امل�ستهلك �أعدت درا�سة
( ُن�شرت نتائجها قبل مدة) وقد خل�صت �إلى �أن �أ�سعار االت�صاالت يف اململكة
�ضمن الأعلى عامل ًيا ،و�أن �سعر الدقيقة يعد من �أعلى املعدالت عامل ًيا؛ حيث
و�صل متو�سط �سعر الدقيقة �إلى ( )35هللة بينما املتو�سط العاملي بحدود
( )7هلالت للدقيقة ،وبح�سب الدرا�سة ف�إن ( )%30من دخل الفرد ال�سعودي
�شهر ًيا ي�ستهلك يف االت�صاالت الهاتفية واخلدمات امل�ساندة ،ويف مقدمتها
الإنرتنت.
وتابع الع�ضو �إن هناك من ًوا مت�صاعدً ا يف �إيرادات و�أرباح قطاع االت�صاالت
وانت�شار خدماتها؛ حيث بلغت �أرباح قطاع االت�صاالت عام 2013م نحو
( )14.8مليار ريـال مقارنة بــ( )11.3مليار ريـال يف عام 2012م بن�سبة
منو ( .)%31وبالن�سبة للإيرادات الإجمالية املبا�شرة من عمليات �شركات
االت�صاالت يف اململكة ،فقد بلغت حوايل ( )75مليار ريـال نهاية عام 2013م،
مبتو�سط منو يقدر بــ(� )%10سنو ًيا خالل ال�سنوات من 2008م �إلى 2013م.
وختم الع�ضو مداخلته ب�أن كل تلك الأرقام ت�ؤكد على �ضرورة قيام الهيئة
بواجبها طب ًقا للمادة الثالثة من تنظيمها الذي ن�ص على�« :أن تقوم الهيئة
بو�ضع �أ�س�س حتديد املقابل املايل للخدمات بالقدر الذي تتطلبه املناف�سة».
و�شدد الع�ضو على �ضرورة �أن تعمل هيئة االت�صاالت على تنفيذ قرار جمل�س
ال�شورى ب�إلزام �شركات االت�صاالت العاملة يف اململكة بخف�ض �أ�سعار خدمات
االت�صاالت ور�سومها؛ لتكون متنا�سبة مع املعدالت الإقليمية والعاملية ،و�أن
تتابع اللجنة تنفيذ ذلك ،و�أن توايف املجل�س مبا مت ب�ش�أن تنفيذه.
من جهة �أخرى طالب �أحد الأع�ضاء الهيئة باملزيد من االهتمام بحقوق
امل�ستهلك الذي يعاين من �ضياع حقوقه ومطالباته مع �شركات االت�صاالت،
واقرتح �أن تقوم جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات باملجل�س بالت�أكيد
على هيئة االت�صاالت ب�ضرورة معاقبة �شركات االت�صاالت التي تتعامل
وا�ضحا ي�ضمن البت يف هذه
نظاما
ب�سلبية مع �شكاوى امل�ستهلكني ،و�أن ت�ضع ً
ً
ال�شكاوى ،وين�صف امل�ستخدم ويحفظ حقوقه بدون عناء.
وت�ساءل �آخر عن فر�ض ر�سوم على التجوال الدويل رغم �أن جمل�س ال�شورى
�سبق �أن �أ�صدر قراره ذو الرقم ( )14/24والتاريخ 1434/5/27هـ يف تو�صيته
الثانية التي ن�صت على“ :على هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ال�سماح
لل�شركات بتقدمي خدمة اال�ستقبال املجاين للمكاملات �أثناء التجوال الدويل”.
والحظ �أحد الأع�ضاء البطء يف ا�ستكمال منظومة النطاق العري�ض
با�ستخدام الألياف الب�صرية ،م�ؤكد ًا �أهمية تلك الألياف الب�صرية يف جودة
االت�صاالت وتقنية املعلومات ،ويف االقت�صاد والتنمية بكل جوانبها؛ م�ؤكد ًا
�أن البطء يف ا�ستكمال م�شروع الألياف الب�صرية لي�س له ما يربره ,وطالب
اللجنة متابعة الهيئة حتى ا�ستكمال النطاق العري�ض با�ستخدام الألياف
الب�صرية ،و�إي�صالها للم�ستفيدين يف كل مدن اململكة.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن املجل�س �سبق �أن طالب هيئة االت�صاالت وتقنية
املعلومات ب�ضرورة �إلزام �شركات االت�صاالت وال�شركات املعنية بتقدمي
اخلدمات ب�أن تن�شر اخلدمة وتقدمها على خمتلف نوعياتها؛ فقد ن�ص قرار
املجل�س رقم ( )24/25يف عام 1426هـ  “ :على هيئة االت�صاالت وتقنية
املعلومات �إلزام �شركات االت�صاالت املرخ�صة لها مببد�أ اخلدمة ال�شاملة،

ون�شر خدمات االت�صاالت يف املناطق النائية ،والو�صول بن�سبة انت�شار
اخلدمة �إلى املعدالت العاملية” و�أ�ضاف الع�ضو �إن املتابع لهذا الأمر يرى
غري ذلك فاحلال غري ذلك فقد اهتمت ال�شركات بخدمة االت�صال باجلوال
الال�سلكي ،و�أهملت اخلدمات الأر�ضية؛ وحتديدً ا الكيابل ،و�إي�صال اخلدمة
الهاتفية للمواطنني ،حتى يف املدن ،فما بالك يف القرى؟ بل جتد يف القرى
معاناة �شديدة؛ وبع�ض املناطق ال ت�صلها اخلدمات مبا فيها اخلدمات
الال�سلكية� ،إ�ضافة �إلى املعاناة يف توفري اخلدمة املنا�سبة لالت�صاالت.
وطالب الهيئة مبراجعة هذا القرار والت�أكد من التزام �شركات االت�صاالت
مبا مت التعاقد عليه ،وما مت الرتخي�ص لها ب�ش�أنه.
ويف ال�سياق ذاته لفت الع�ضو النظر �إلى معاناة املواطنني واملقيمني من
بطء خدمة الإنرتنت ,فالنا�س ت�شرتي اخلدمة وتدفع ر�سومها مقدم ًا ولكن
بالنظر �إلى اال�ستفادة من هذه اخلدمة جتد البطء يف حتميل البيانات
وامللفات واملعلومات .وانقطاعها �أحيا ًنا يف داخل املدن؛ وقال � :إذا كان هذا
هو واقع احلال خلدمة الأنرتنت يف املدن فكيف �ستكون يف القرى؟.
مفتوحا وال
وفيما يخ�ص الإنرتنت الف�ضائي �أ�ضاف الع�ضو �أن �أمره ال يزال
ً
يزال هناك اخرتاق لأمننا الوطني ،واالجتماعي ،واالقت�صادي من هذا الباب
والذي مل يتم �إغالقه �إلى الآن .داعي ًا هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات �إلى
اتخاذ التدابري اخلا�صة يف هذا اجلانب حتى ال ي�ستغل ا�ستغال ًال غري منا�سب.
المستهلك يعاني من ضياع حقوقه
مع شركات االتصاالت

ويف مو�ضوع �آخر نبه �أحد الأع�ضاء �إلى عودة انت�شار �شرائح االت�صال
امل�سبقة الدفع �إلى و�ضعها ال�سابق؛ الفت ًا النظر �إلى �أن الهيئة اجتهدت
ً
مرتبطا بوجود هوية
وجعلت من يح�صل على �شريحة� ،أو رقم �أن يكون ذلك
وطنية� ،أو رقم �إقامة و�أن ال ت�شحن هذه ال�شريحة �إال ب�إدخال رقم الهوية،
�أو رقم الإقامة؛ �إال �أن البع�ض من امل�ستفيدين من هذا اجلانب �أ�صبح يبيع
رقم هويته ،و�أ�صبح هناك ا�ستخدام لأرقام الإقامات لفئات من العمالة التي
�سافرت وغادرت البالد؛ وطالب هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات �إعادة
النظر يف ذلك؛ ملا فيه من امل�سا�س ب�أمن البالد و�سالمة املجتمع من �سوء
ا�ستخدام لهذه الأرقام وال�شرائح غري املعروف �أ�صحابها.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أهمية تطبيق احلو�سبة ال�سحابية؛ املوجودة يف �أغلب
الدول وعدها طريقة جيدة؛ وطالب بالرتكيز على امتالك هذه التقنية؛ لأنها
فر�صا كبرية للمواطنني واملواطنات .و�شدد على �ضرورة �أن تركز هيئة
توفر ً
االت�صاالت وتقنية املعلومات على �صناعة التقنية وامتالكها؛ حتى يكون
لبالدنا بعدً ا اقت�صاد ًيا وتقن ًيا رياد ًيا يف ع�صر املعلومات.
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مخرجات مدينة الملك
عبدالعزيز للعلوم
والتقنية ال تتالءم مع
احتياجات الوطن
ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثانية واخلم�سني
التي عقدها يوم الثالثاء 1435/11/7هـ برئا�سة معايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
تقرير جلنة ال�ش�ؤون التعليمية والبحث العلمي ،ب�ش�أن التقرير
ال�سنوي ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام املايل
1435/1434هـ ،الذي تاله �سمو رئي�س اللجنة الأمري الدكتور
خالد بن عبداهلل �آل �سعود.

خطة لدراسة بيانات الحرب اإللكترونية
واختبارها بقدرات وطنية

وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�صياتها للمناق�شة �أ�شار �أحد
الأع�ضاء �إلى طلب �أحد املخت�صني يف �إحدى جل�سات الندوة
الثالثة للحرب الإلكرتونية ال�سعودية التي عقدت يف مدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية العام املا�ضي� ،أن تتبنى اململكة
العربية ال�سعودية خطة مف�صلة ودقيقة لدرا�سة بيانات احلرب
الإلكرتونية و�إنتاجها واختبارها بقدرات وطنية ،لأن هذا –
بح�سب ر�أيه -ي�ؤدي �إلى تكوين كوادر وطنية ت�ستطيع برجمة
احلرب الإلكرتونية واختبارها يف بيئة عملية ،ومعايرة الأنظمة
ح�سب �أحدث البيانات لزيادة الكفاءة والفعالية ،وحتقيق
الريادة الإقليمية ورفع القدرات الوطنية الإلكرتونية يف جمال
الدفاع والأمن الوطني.
وعرب الع�ضو عن �أمله يف �أن تدر�س جلنة ال�ش�ؤون التعليمية
والبحث العلمي هذه الفكرة ومناق�شتها مع اجلهات ذات العالقة،
وعلى ر�أ�سها مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والقطاعات
الع�سكرية والأمنية.
32
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وانتقد �أحد الأع�ضاء حمدودية ا�ستثمار نتائج البحوث التطبيقية
والعلمية من قبل مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،م�شري ًا �إلى �أن من
الأغرا�ض الأ�سا�سية للبحث العلمي الذي تتبناه املدينة واملن�صو�ص عليه يف
نظامها يقوم على فكرة نقل التقنية وتوطينها ،متمني ًا ا�ستثمار نتائج البحوث
املتميزة ،وت�سويق االخرتاعات بعد �إجراء درا�سات جدوى لت�سويقها.
وتابع �آخر ب�أن املدينة �أن�ش�أت برنامج (بادر) حلا�ضنات التقنية؛ بهدف
تطوير التقنية وتوطينها ،ولكن من املالحظ �أن ت�صنيف الطلبات املقدمة
�ضعيفة مقارنة بالإمكانات واخلطط املتوفرة لهذا الربنامج،
توظيف المرأة في المدينة
دون المستوى

م�ضيف ًا �أن توظيف املر�أة يف املدينة ال يزال حمدودًا ب�شكل وا�ضح؛ �إذ بلغ
عدد املوظفات يف املدينة يف عام التقرير ( )129موظفة �سعودية مقارنة
بالعدد الكبري من املوظفني الذي بلغ �أكرث من ( )3000موظف ،والحظ عدم
الو�ضوح يف عدد املبتعثني من الذكور والإناث وكذلك التدريب.

مداوالت القبة

و�أكد ع�ضو �آخر �أهمية تنويـع م�صادر التمويـل مبد ج�سور االت�صال بني
امل�ؤ�س�سات البحثية وجميع م�ؤ�س�سات املجتمع احلكومية ويف القطاع اخلا�ص.
و�شدد على �ضرورة زيادة عقود ال�شراكات على امل�ستويات املحلية والدولية
كافة؛ بغر�ض توطني التقنية ودعم البنية التحتية الت�صنيعية واخلدمية
للمملكة ،والتو�صية بزيادة التعاون الدويل واالتفاقيات الثنائية املربمة بني
املدينة وبني امل�ؤ�س�سات البحثية والعلمية داخل ًيا وخارج ًيا؛ وذلك لال�ستفادة
من اخلربات العلمية والعملية للدول ال�صناعية واملتقدمة.
وتوقف �أحد الأع�ضاء عند تعريف ر�ؤية املدينة املتمثلة يف “ �أن تكون
املدينة م�ؤ�س�سة للعلوم والتقنية رائدة عاملي ًا ،ترعى االبتكار وتعزز بناء جمتمع
املعرفة يف اململكة” ,وت�ساءل عن املق�صود �أن تكون رائدة عامل ًيا كم�ؤ�س�سة
للعلوم والتقنية ،بتقدمي الأبحاث �أم بتحويلها؟ �أم هل هي بتبني الأفكار؟ �أم
بالتعاون يف جمال الأبحاث؟ �أو هل هي بت�صنيع ابتكارات الأبحاث؟ .وقال :
�إنه ال ميكن �أن تكون رائدة عامل ًيا يف كل هذا ،فكل �شق يحتاج �إلى جهد كبري
ومتفاين.
و�أيده ع�ضو �آخر فقال � :إذا كانت ر�ؤية امل�ؤ�س�سة على ح�سب التقرير هي
�أن تعزز بناء جمتمع املعرفة يف اململكة فالبد �أن ت�ضع ن�صب عينيها هدف ًا
وا�ضحا ،يتمثل يف ت�أ�سي�س البيئة املنا�سبة والنظام الأيكولوجي الداعم
واحد ًا
ً
لريادة الأعمال والإبداع االجتماعي ،واالبتكار املبني على العلوم والهند�سة
والتكنولوجيا ،يف اململكة وال�شرق الأو�سط .وم�ساعدة العلماء ،واملفكرين،
والتقنيني ،واملهند�سني على اكت�شاف طاقاتهم الكامنة ،ونقل �أفكارهم
املبدعة �إلى �أر�ض الواقع ،وبناء �شركات ،والدخول �إلى �أ�سواق جديدة،
وبالتايل خدمة جمتمعاتهم.
ور�أى الع�ضو �أن حتقيق هذه الر�ؤية وحتويلها �إلى واقع ،يتطلب التعامل
مع البنى التحتية ،وخطط العمل ،وثقافة ريادة الأعمال املبنية على العلوم
والتكنولوجيا التي تعد من �أهم النقاط ،و�إذا �صلحت حتققت الر�ؤية لبناء
جمتمع معريف يف اململكة ،وهي ثقافة جديدة على املنطقة ,م�شري ًا �إلى عدم
وجود قالب �أو �صيغة معينة لإيجاد هذه الثقافة؛ �إال عن طريق ربط النقاط
املنا�سبة والتفاعل معها لو�ضع حل متكامل.
م�ؤكد ًا �أن رحلة حتويل خمرجات البحث العلمي والتطوير التقني �إلى
منتجات �صناعية رحلة �شاقة ،ويكمن �سر جناحها يف عنا�صر اختيار
ال�شركاء املنا�سبني ،الذين ي�ؤمنون ب�أهدافك ويعلمون متام ًا املطلوب لتحقيق
هذا الهدف املتما�شي مع منطقتنا ،ومع ثقافة وقيم املجتمع ،مبين ًا �أن
تعزيز ثقافة ريادة الأعمال يتطلب تقدمي الأدوات املنا�سبة التي ي�ستخدمها
العلماء واملبدعون لإطالق العنان خليالهم و�إبداعاتهم وت�شجعهم على طرح
الأ�سئلة ،لتعزيز مهارات البحث واال�ستق�صاء واالكت�شاف ،والتمويل� ,إذ البد
من تقدمي اال�سرتاتيجية املالية والتنظيمية املتميزة واملرموقة ،والتعامل مع
امللكية الفكرية وترويجها؛ الفت ًا �إلى �أن هذه النقطة �شبه معدومة يف املدينة.

تحويل مخرجات البحث العلمي إلى
منتجات صناعية رحلة شاقة

و�أكد الع�ضو �أهمية التطوير العلمي االجتماعي؛ وقال � :إن من املهم جد ًا
وجود حلقة و�صل قوية بني العلم واملجتمع؛ لفهم القيمة احلقيقية للمواهب
والأفكار ،وما هو الت�أثري االجتماعي لالكت�شافات ،وكيف جنعل الآخرين
يتفاعلون مع االكت�شافات؟ ،والأخ�ص �صناع القرار ،ويتحم�سون لها ،و�أن
نعرف من هو امل�ستفيد من هذا العمل اجلبار؟ .فهذه اجلهود مطلوبة على
�أف�ضل امل�ستويات بهدف �إر�ساء جمتمع جديد قائم على املعرفة ،وقوده
احلقيقة ،وع�صب حياته االبتكار والإبداع وحتدي ال�صعاب ،ويحظى بالدعم
املطلوب من املجتمع والأفراد وفرق العمل ,و�شدد على �ضرورة ت�شجيع مثل
هذا التفكري اخلالق واجلهود الطيبة ،وتوفري البيئة املتكاملة لدعمه.
وبخ�صو�ص ح�صر امللكية الفكرية للباحث ،لفت ع�ضو �آخر النظر �إلى
�أن هذه ال�سيا�سة �أجربت بع�ض اجلامعات ال�سعودية على �صرف بدل براءة
اخرتاع �إذا كان االخرتاع با�سم الباحث ،والبع�ض الآخر ا�شرتطت �صرف
البدل للباحث �أن ت�سجل براءة االخرتاع با�سم اجلامعة نف�سها ،مما �أوقع
الظلم على الكثري من الباحثني ،ومل مينحوا هذا البدل.

وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن موقع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
من التفاعل مع حاجات املواطن والوطن ,واحلاجات الطبية للمملكة من
توطني التقنية وت�صنيع الأجهزة الطبية ،والأدوية ،وامل�ساندة العلمية يف
�أبحاث مكافحة الأمرا�ض والأوبئة .الفت ًا النظر �إلى �أنه على الرغم من �أن
التقرير الذي بني �أيدينا ي�ؤكد �أن الأبحاث الطبية حتظى ب�أعلى ن�سبة دعم
يف املدينة؛ �إال �أننا ال نرى نتائج تلك الأبحاث يف امل�ست�شفيات ال�سعودية ،ومل
يكن للباحثني باملدينة دور ظاهر يف مكافحة الأوبئة التي ع�صفت ب�صحة
املواطنني واملقيمني م�ؤخ ًرا ،وميكن �أن يقال هذا ال�شيء عن �أبحاث املياه،
والأبحاث الزراعية ،و�أبحاث الطاقة ال�شم�سية وغريها.
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و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن �إحدى حا�ضنات (بادر) �أنتجت دلة كهربائية،
وهي بح�سب التجربة جيدة ولها م�ستهلكيها ،وهي �سعودية خال�صة من حيث
الفكرة والبحث والت�صميم ،ولكنها للأ�سف (بح�سب ما هو مكتوب عليها
باللغة الإجنليزية) �صنعت يف ال�صني ،وكان الأجدى �أن يكون اال�ستثمار يف
�صناعة حملية لي�ست يف �صناعة دلة كهربائية فح�سب ،بل يف هاتف متنقل،
�أو جهاز تلفزيون� ،أو جهاز حا�سب �آيل� ،أو من الأجهزة املنزلية الأ�سا�سية؛
لتكون الفائدة �أعم اقت�صاد ًيا و�صناع ًيا وعلم ًيا وعلى �شرائح �أعم يف املجتمع.
إسناد تراخيص المصادر
المشعة المستخدمة لألغراض
الطبية لوزارة الصحة

وا�ستح�سن ع�ضو �آخر �إ�ضافة تو�صية تن�ص على ”:ف�صل تراخي�ص
امل�صادر امل�شعة امل�ستخدمة للأغرا�ض الطبية من مدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية و�إ�سنادها لوزارة ال�صحة ممثلة يف �إدارات ال�ش�ؤون ال�صحية
يف املناطق”؛ مو�ضح ًا �أن جميع تراخي�ص الت�شغيل وال�صيانة تقع �ضمن
م�س�ؤوليات وزارة ال�صحة با�ستثناء املواد امل�شعة الطبية ،وبينَّ �أن هذا
اال�ستثناء ي�ؤدي �إلى عرقلة �إ�صدار وجتديد رخ�ص العمل يف املن�ش�آت ال�صحية
ب�شكل كبري ،وكذلك ي�ؤدي �إلى م�ضاعفة عدد املعامالت الورقية التي يتم
�إجرا�ؤها من هذه املن�ش�آت ال�صحية على الرتاخي�ص من جهتني خمتلفتني.

وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن ما مت ب�ش�أن ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية
واالبتكار وما يتبعها من اخلطة اخلم�سية؛ الفت ًا �إلى �أن هذا العام هو العام
الأخري يف معرفة مدى ما و�صلنا �إليه يف مو�ضوع تقدم املدينة على م�ستوى
ال�شرق الأو�سط.
والحظ �آخر على جلنة ال�ش�ؤون التعليمية والبحث العلمي عدم ا�ست�ضافتها
خالل درا�ستها للتقرير م�س�ؤويل املدينة لال�ستف�سار عن مو�ضوع الإ�شكالية
التي ح�صلت بني نظام مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ونظام امللكية
الفكرية.
وت�ساءل ع�ضو �آخر عن حا�ضنات تقنية �أن�ش�أتها املدينة ورعتها يف جهات
خمتلفة ،وما م�صريها؟ م�ضيف ًا �أنه كان ينبغي الإ�شارة �إلى دور حا�ضنات
التقنية التي ت�شرف عليها املدينة.
وطالب ع�ضو �آخر بتو�ضيح ما هية امللكية الفكرية  ,هل هي ملكية فكرية
34
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كما هو ا�سمها �أم ملكية مالية؟ ,م�شدد ًا على �ضرورة �أن تكون عالقة مدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالفكر و�صاحب الفكر ال بدعم البحث
مال ًيا ،و�إال حتول كل �ش�أن �إن�ساين �إلى مال و�إلى �صاحب املال ،وقال � :إن هدف
املدينة الأول هو تنمية الإن�سان ،وتنمية �إبداعه ,ويجب �أن ال تكون بتحويل
ح�ساباته العلمية �إلى ر�صيد معنوي وفكري للمدينة ال ل�شيء �إال للتحويل،
فامللكية الفكرية حق �أ�سا�س ملنتج املادة العلمية �أو املعرفية ،و�أبدى ا�ستغرابه
من عدم تطبيق ذلك يف املدينة ،التي يرى �أنها �أولى من غريها يف احلر�ص
على ذلك.
واهتماما بعد هذا التاريخ
نظاما
ً
ودعا �أحد الأع�ضاء �إلى تطوير املدينة ً
الذي يبدو �أنه مل يف�ض �إلى تطوير يتنا�سب مع ا�سم املدينة ،ومع دورها
املن�شود يف الدفع نحو م�ستقبل علمي ،و�صناعي ،وتقني يف اململكة.
وقال �آخر� :إننا نطمح ونتطلع �إلى تقدم بارز يف خمرجات البحوث العلمية
يتالءم مع االحتياجات الوطنية ،ونتنظر من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية ال�شيء الكثري� ,إال �أنه وبعد م�ضى �سنوات عديدة على �إن�شائها
وبالرغم من الدعم الذي جتده من الدولة مل ت�صل �إلى ما كنا نطمح �إليه.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى توفر العقول الوطنية املبتكرة يف ميادين العمل
منتجا �سعود ًيا تقن ًيا
واجلامعات والقطاعات اخلا�صة والعامة؛ �إال �أننا مل نر ً
يعتمد عليه ،يكون له ا�سم يف الأ�سواق العاملية.
وتوقف �أحد الأع�ضاء عند ما مت �صرفه على برامج البحوث من ميزانية
الباب الثالث برنامج (نقل وتطوير التقنية) مببلغ �إجمايل وقدره ()121
مليون – بح�سب ما ورد يف التقرير ،-وت�ساءل عما �إذا كان هذا املبلغ يكفي
لنقل وتوطني التقنية يف اململكة؟ ,وهل هذا املبلغ ي�ساعد على �أن يتم �إن�شاء
الأرا�ضي اخل�صبة لتطوير التقنيات؟ .م�شري ًا �إلى �أن بع�ض الدول تخ�ص�ص
اجلزء الأكرب من ميزانيتها لتطوير التقنيات ومراكز البحوث.
واعترب ع�ضو �آخر �أن امل�س�ؤولية ذات حجم كبري ،داعي ًا اجلهات اخلا�صة
والعامة �إلى دعم الربامج وور�ش العمل لالبتكار واملبتكرين ،واحتواء
�أ�صحاب الفكر واملوهوبني واملبدعني وحفظ حقوقهم يف االخرتاع ورعايتهم،
ال فت ًا النظر �إلى وجود تقنيات م�ستوردة �ضرورية ت�أتي يف الأولوية من �أجل
توطينها يف هذه البالد ,وطالب مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
بو�ضع ت�صنيف لها ح�سب االحتياج ورفع خطط لتوطينها .وقال� :إن اململكة
غنية باملواد اخلام ،ويف مقدمة الدول التي ت�ستورد التقنيات احلديثة ،وكانت
اململكة �أر�ض ًا خ�صبة لتوافد الفنيني واملهند�سني من كافة الدول للعمل على
هذه التقنيات ,وحني اكت�سبوا اخلربة انتقلوا �إلى العمل يف �أوروبا و�أمريكا
وكندا ,ويف هذا ال�سياق �شدد الع�ضو احلاجة املا�سة لتوطني هذه التقنيات،
و�أن تقوم املدن ال�صناعية بدور فاعل يف هذا اجلانب.
وطالب ب�سن القوانني والأنظمة و�إلزام اجلهات احلكومية ،واجلهات
اخلا�صة ،واجلامعات ،ومراكز الأبحاث التي هي �أ�سا�س التطور والنجاح
لإيجاد جمتمع مبني على املعرفة واالقت�صاد ،م�ؤكد ًا �أن مدينة امللك
عبدالعزيز حتتاج �إلى الدعم القوي من اجلهات احلكومية التي يعمل بع�ضها
على ت�أمني حاجاتها من الأنظمة االلكرتونية دون الرجوع �إلى املدينة ،ويف
املقابل يجب على املدينة �سد حاجات القطاعات احلكومية والأهلية من
البحوث العلمية واالبتكارات.

مـقــال

« اليوم الوطني » لبالدنا ....
حتتفل الأمم وال�شعوب مبنا�سبات �سنوية دورية عدة  ....يرمز كل منها �إلى ق�ضية �أو حدث عظيم � ،أو
مبد�أ ما� ،أو �إجناز وطني معني  ....والهدف من �إحياء الذكرى� ،أو املنا�سبة ،هو :التذكري مبو�ضوعها ،و�إعادة
النظر يف ما يرمز �إليه من قيم ومبادئ  ....مبا ي�ضمن توثيق العرى بذلك املو�ضوع ،وت�أكيد تبجيله و�أهميته
 ...وتدار�س العرب منه  ...واالنطالق �إلى رحاب امل�ستقبل ،بناء على هدى من تلك العرب والدرو�س ،بروح مل�ؤها
التقدير والفخر واالعتزاز ...كما يق�صد ب�إحياء هذه الذكرى بث التحم�س للوطن ،و�إزكاء الإخال�ص والوالء
له ،والتطلع مل�ستقبل �أف�ضل له ولأبنائه.
واململكة ،وهى حتتفل هذه الأيام بذكرى « اليوم الوطني »  ،حتاول  -حكومة و�شعبا  -تطبيق كل ذلك،
واال�ستفادة من معطياته � ...سعيا لتثبيت الأقدام ،ومل�ستقبل �أف�ضل و�أرحب .فاليوم الوطني  -يف حالتنا  -هو:
رمز لتوحيد هذه البالد ،وبنائها على �أ�س�س ع�صرية .والغاية من االحتفاء بهذه املنا�سبة كل عام هي  :التذكري

�أ .د� .صدقـــه يحيى فا�ضـــــل
ع�ضو جمل�س ال�شورى

بهذا العمل العظيم  ....والتفكر يف كيفية �صيانته وتطويره ورعايته ،مبا ي�ضمن ا�ستمرار التوحيد والبناء،
وعلى �أ�س�س �صلبة وع�صرية وخرية  ...فالبناء يبقى �شاخما ومرتفعا طاملا كانت الأ�س�س التي يقوم عليها �صلبة
ونبيلة و�سليمة  ....بهذه الروح يجب �أن ندخل « امل�ستقبل »  ،ونحلق يف �آفاق الدنيا  .....م�سلحني بالعلم
والإميان والنوايا اخلرية  ....ومب�شرين ب�أ�سمى القيم  ...طاحمني �إلى حياة �أف�ضل ،تظللها العزة والكرامة،
وترفرف عليها مبادئ العدالة وامل�ساواة وال�شورى والتكافل االجتماعي ال�سامية.
وت�ستدعى هذه املنا�سبة �شكر اهلل ،ثم �شكر القيادة ،وعلى ر�أ�سها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز ،وويل عهده الأمني �سمو الأمري �سلمان بن عبد العزيز ،و�سمو ويل ويل العهد والنائب الثاين
لرئي�س جمل�س الوزراء ،على ما حتقق من �إجنازات على �أر�ض هذا الوطن املعطاء .كما ت�ستدعي وجوب قيامنا
مبراجعة ما حتقق  -مراجعة مو�ضوعية �صحيحة  -والعمل على �صيانته وتطويره ،وكذلك التخطيط ال�سليم
وال�صحيح للم�ستقبل  ...حتى ينعم �أبنا�ؤنا والأجيال القادمة باخلري والرفاه واالزدهار ،وبا�ستقرار حقيقي
و�صلب  ،بعون اهلل.
وي�أتي احتفائنا باليوم الوطني هذا العام وقد و�صلت الأحداث والأو�ضاع ال�سيا�سية مبنطقتنا �إلى نقطة
حادة حرجة  ...جعلت �أغلب دولها تعاين من اال�ضطراب وال�صراعات املذهبية والطائفية بخا�صة .الأمر
الذي جعل هذه الدول من حولنا على حافة االنهيار والت�شرذم .وذلك ي�ضاعف من م�س�ؤلية اململكة جتاه حفظ
ودعم �أمنها وا�ستقرارها �أو ًال ،ثم امل�ساهمة الأكرث فاعلية يف ا�ستتباب �أمن وا�ستقرار كل املنطقة  ...لأن كل ما
مي�س هذه املنطقة غالب ًا ما مي�سنا �أي�ضا.
حفظ اهلل بالدنا العزيزة وقادتها .ولندعو اهلل �أي�ضا �أن يبارك ما حتقق لها من وحدة وا�ستقرار ومنو
وتطور ،ويوفقنا جميعا لعمل املزيد.
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األعضاء يطالبون
الحكومة بدعم
السياحة بما يتناسب
وعوائدها االقتصادية
األستاذ /صالح بن عيد الحصيني
رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة

واالجتماعية

ناقـــ�ش جملـــ�س ال�شـــورى خـــالل جل�ســـته العاديـــة الرابعـــة
واخلم�سني التي عقدها يوم الثالثـــاء 1435/11/14هـ برئا�ســـة
معايل رئي�س املجـــل�س ال�شيخ الدكـــتور عبداهلل بن حممـــد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ تقـــرير جلنـــة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة،
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للهيـــئة العامـــة لل�سياحـــة والآثـــار للعام
املايل 1435/1434هـ الذي تـــاله رئيـــ�س اللجنـــة الأ�ستاذ �صالح
احل�صيني.
وبعد عـــر�ض تقـــرير اللجـــنة وتو�صـــياتها ب�شـــ�أن املو�ضـــوع
للمناق�شة اقرتح �أحد الأع�ضاء ا�ستحداث تخ�ص�صات يف اجلامعات
ال�سعودية لت�أهيل ال�شباب يف جمال اخلدمات ال�سياحية والثقافة
التاريخية وذلك بالتعاون بني الهيئة العامة لل�سياحة والآثار،
ووزارة التعليم العايل واجلامعات؛ كما اقرتح �إدخال مادة الثقافة
احل�ضارية يف املناهج ،وبخا�صة يف املرحلة االبتدائية ،ليدرك
الطفل �أن مرياثه ممتد يف التاريخ وي�ستحق االهتمام واملحافظة
عليه كجزء من تاريخه وهويته.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن الآثــار من املهام الرئي�سة للهيئة العامة
لل�سياحة ،ويف هذا ال�ســـياق طالب هيـــئة ال�سياحـــة باالهتـــمام
بالآثار التي تزخر بها اململـــكة ،وبخا�صة يف منطقتي مكة املكرمة
واملدينة املنورة؛ فهما حتويان �آثا ًرا عظيمة ت�ستوجب العناية
بها واحلر�ص عليها ,ال فت ًا النظر �إلى �أن الزائر لهاتني املنطقتني
يجد متاحف خا�صة ي�شرف عليها �أهايل املنطقة ،وبع�ض املتاحف
احلكومية لبع�ض اجلهات ،بيد �أنه ر�أى �أن �أهم الآثار يف تاريخنا
هي �آثار نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،ونت�شرف بهذا التاريخ،
والتعرف على مواقع تلك الآثار ،و�أماكن البيعة ،وميادين اجلهاد،
وتاريخ الهجرة.
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معـــرب ًا عن �أ�سفـــه لعـــدم االهتـــمام بذلك التاريـــخ العظـــيم،
وتوثيقه ،وو�ضعه يف متحف واحد يعطي الزائر ً
ملحة عنه بال�صور
واخلرائط واملج�سمات ،وطالب الهيئة العامة لل�سياحة والآثار
بجمع املتاحف الفردية يف كال املنطقتني يف متحف واحد.
كما طالب �أحد الأع�ضاء الهيئة ب�أن تعمل على تنمية وبناء قطاع الفنادق
جلذب ال�سياحة الداخلية ،كما ا�ستغرب الع�ضو يف جانب �آخر عدم ورود �أي
معلومة عن م�شروع العقري وما مت فيه ،داعي ًا الهيئة �إلى �أن ت�ضمن تقريرها
القادم معلومات مف�صلة عن هذا امل�شروع.
ضعف نشاط اإلرشاد السياحي وندرة
المرشدين السياحيين المؤهلين

ور�أى ع�ضو �آخر �أن هناك مبالغة من قبل الهيئة يف االعتماد على الأرقام
الإح�صائية امل�ستقبلية التي قد ال تتحقق ،مثل :توقع ما ينتج عن ن�شاط معني
من �أن�شطة ال�سياحة من وظائف ،كما الحظ الع�ضو �ضعف ًا يف ن�شاط الإر�شاد
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ال�سياحي ،وندرة يف املر�شدين ال�سياحيني امل�ؤهلني علم ًيا وعمل ًيا ،وندرة يف
الدورات التدريبية التي تقيمها الهيئة واملعاهد التدريبية امل�ؤهلة املتعلقة
بتدريب املر�شدين ال�سياحيني.
ُ
وعرب �آخر عن اعتقاده ب�أن التقرير �أعد قبل موافقة جمل�س الوزراء على
نظام الآثار واملتاحف؛ بدليل ورود �إ�شارة �إلى �أن عدم �إقراره �ضمن املعوقات
املن�صو�ص عليها يف هذا التقرير ،وطالب اللجنة ب�أن ت�ضمن تو�صياتها على
التقرير مبزيد من الدعم املادي واملعنوي للهيئة ،يمُ ِّك ُنها من تنفيذ براجمها
وم�شروعاتها يف خمتلف قطاعاتها.
ولفت �أحد الأع�ضاء النظر �إلى �أن الإح�صاءات ت�شري �إلى �أن قطاع
ال�سياحة حقق ما عجزت عنه قطاعات �أخرى كالت�شييد والبناء ،وال�صناعة،
فيما يتعلق بت�أثريه على الناجت املحلي الإجمايل ،وتوطني الوظائف؛ ومع
ذلك مل ترد يف التقرير �أية معلومات حم َّدثة يف هذا ال�ش�أن ،من جهة �أخرى
دعا الع�ضو �إلى دعم قطاع ال�سياحة من قبل الدولة مبا يتنا�سب مع عوائده
االقت�صادية واالجتماعية؛ فالقطاع اخلا�ص دون دعم من الدولة لن يكون
قاد ًرا على تنمية هذا القطاع.
وت�ساءل �آخر عن ال�سبب وراء عدم �إن�شاء ما ت�ضمنته الإ�سرتاتيجية و�صدر
به قرار جمل�س ال�شورى من �إن�شاء �صندوق متويل متخ�ص�ص يف التنمية
ال�سياحية؟ وما مت ب�ش�أن م�شروع تطوير ( )25وجهة �سياحية منها م�شروع
العقري ال�سياحي؟.
والحظ �أحد الأع�ضاء خلو تقرير اللجنة من م�ؤ�شرات الأداء لهذا القطاع
االقت�صادي البالغ الأهمية .والحظ �أن تقرير الهيئة ال يعك�س جهودها وما
حققته من �إجنازات �سوا ًء كانت تلك الإجنازات تقا�س مب�ؤ�شرات رقمية
وكمية� ،أو م�ؤ�شرات نوعية.
وتابع الع�ضو �أن تقرير الهيئة يحوي م�ؤ�شرات منو قدمية منذ (خم�س
�سنوات) ويجب حتديثها .داعي ًا الهيئة �أن ت�ضمن تقريرها القادم م�ؤ�شرات
�أداء �شمولية وحمدثة ونوعية وكمية ،و�أال تقت�صر على م�ؤ�شرات منو حمدودة.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن التقرير ت�ضمن عدد ًا من امل�شروعات والربامج
التي متثل �إجنازات الهيئة بالرغم من عدم اكتمالها ،ومل يحدد التقرير
تاريخ البدء يف تلك امل�شروعات� ،أو ن�سبة املتحقق منها� ،أو التواريخ املتوقعة

لالنتهاء منها؛ ومن �أهم تلك امل�شروعات درا�سة الإ�سرتاتيجية العامة لتنمية
ال�سياحة الوطنية الذي يهدف �إلى تطوير م�شروع اقت�صادي وطني لتنمية
ال�سياحة يف اململكة خالل ال�سنوات الع�شرين القادمة؛ ونتمنى من الهيئة
�أن حتر�ص على تطوير هذه اال�سرتاتيجية ،واال�ستعجال يف و�ضعها مو�ضع
التنفيذ.
من جهته قال �أحد الأع�ضاء �إن املواطن ال يزال يتطلع �إلى عمل �أكرث
منهجية ونتائج وا�ضحة وملمو�سة لن�شاط الهيئة ،واقرتح الع�ضو �أن ت�ضمن
الهيئة يف تقاريرها القادمة م�ستوى الإجناز للواقع الفعلي.
واعترب ع�ضو �آخر �أن تكرار حديث الهيئة يف معظم تقاريرها عن عدم
دعم املخ�ص�صات الب�شرية واملالية مل�شروعات وبرامج الهيئة ال ُيعد م�ؤ�شر ًا
لو�ضوح الر�ؤية ،وجدية التناول ،وتبني منهجية وا�ضحة لتنفيذ امل�شروعات؛
قائ ًال �إنه يفرت�ض �أن يكون مل�شروعات الهيئة بدائل وخيارات متعددة لدعم
هذا القطاع واال�ستفادة من جتارب العديد من الدول التي �سبقت اململكة يف
هذا املجال ال�سياحي.
وانتقد �أحد الأع�ضاء غياب املعلومات يف تقارير الهيئة العامة لل�سياحة
والآثار عن حجم ما ينفقه ال�سياح ال�سعوديون يف الداخل مقارن ًة بحجم ما
ينفقونه يف اخلارج.
السياحة الداخلية تواجه تحديات كبرى
على مستوى االستثمار ،والتشريعات

وقال �آخر �إن ال�سياحة الداخلية تواجه حتديات كربى على م�ستوى
اال�ستثمار ،والت�شريعات ،وتوفري البنية التحتية؛ وهذا يحتاج �إلى دعم مبا�شر
من قبل احلكومة يرقى �إلى م�ستوى �أهمية �أهداف هذا القطاع االقت�صادي،
م�ؤكد ًا �أنه من املنا�سب �أن تكون هناك �آلية وا�ضحة وتدخل فاعل من الدولة
لت�شجيع الوزارات وامل�ؤ�س�سات الأخرى لت�سهيل مهمة الهيئة العامة لل�سياحة
والآثار والإ�سراع يف �إجناز البنية التحتية لل�سياحة ،وت�شجيع امل�ستثمرين
ومنحهم الت�سهيالت املنا�سبة.

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

37

مداوالت القبة

دعا إلى تمويل الخطوط
الحديدية لتنفيذ مشروعاتها
الحالية والجديدة

الشورى يطالب بإعادة
هيكلة قطاع النقل
بالخطوط الحديدية

طالب جمل�س ال�شورى ب�إعادة هيكلة قطاع النقل باخلطوط
احلديدية ،مبا يحقق توحيد مرجعيته لوزارة النقل ,كما طالب
املجل�س امل�ؤ�س�سة بربط مدينة ينبع مب�شروع اجل�سر الربي.
ودعا املجل�س يف قراره �إلى توفري التمويل الالزم للم�ؤ�س�سة
لتنفيذ م�شروعاتها احلالية واجلديدة ،وا�ستقطاب الكفاءات
الفنية والهند�سية ،لتمكينها من تطوير وحت�سني خدماتها ،ومبا
يكفل �أعلى م�ستوى لل�سالمة واجلودة.
جاء ذلك يف القرار الذي �أ�صدره جمل�س ال�شورى خالل
جل�سته العادية الثالثة واخلم�سني التي عقدها يوم االثنني
1435/11/13هـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,وذلك بعد �أن ا�ستمع
لوجهة نظر جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات ,ب�ش�أن
ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة
العامة للخطوط احلديدية للعام املايل 1435/1434هـ الذي
تاله رئي�س اللجنة الدكتور �سعدون ال�سعدون.
وكان الدكتور ال�سعدون قد �أفاد يف بيانه لوجهة نظر اللجنة �أنها اطلعت
على اخلطة الإ�سرتاتيجية للخطوط احلديدية لربط مناطق اململكة ،وهي على
ثالث مراحل يتم الآن تنفيذ املرحلة الأولى منها والتي ت�شمل قطار احلرمني
ال�سريع ،وقطار ال�شمال اجلنوب ،وم�شروع اجل�سر الربي ،والقطار اخلليجي.
�أما بالن�سبة لبقية امل�سارات ف�أو�ضح رئي�س اللجنة �أنه يتم حالي ًا �إعادة
حتديث الإ�سرتاتيجية لتقليل مدة التنفيذ واقرتاح خطوط جديدة لربط
الريا�ض مبنطقة ع�سري مرور ًا باخلرج ،واحلوطة ،والأفالج ،ووادي الدوا�سر
م�شري ًا �إلى �أنه القرار الذي �أ�صدره جمل�س ال�شورى ذي الرقم 20/39
وتاريخ 1434/6/19هـ ،ون�ص يف (ثال ًثا)« :على امل�ؤ�س�سة �أن ت َُ�ض ِّمن خطتها
الإ�سرتاتيجية ربط مزيد من املدن بو�سط اململكة و�أطرافها ،وتقلي�ص املدة
الزمنية ملراحل اخلطة ،وتوفري الدعم املايل لذلك».
وتابع الدكتور ال�سعدون �أن امل�ؤ�س�سة تعترب حالة قطارات امل�ؤ�س�سة احلالية
التي و�صفت بالقدمية ال زالت جيدة و�صاحلة للخدمة ،وهي م�ساندة
للقطارات اجلديدة �إلى �أن تكتمل منظومة القطارات اجلديدة خالل الربع
الأول من عام 2015م ,مبين ًا �أن امل�ؤ�س�سة ت�ستعني بالقطارات احلالية لرحلتني
فقط من �أ�صل ( )10رحالت.
38
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و�أو�ضح ال�سعدون �أن الأمر ال�سامي رقم ( )322وتاريخ 1432/11/12هـ
حدد طريقة التنفيذ والإ�شراف على م�شروع اجل�سر الربي ،بحيث يتم متويل
امل�شروع من �صندوق اال�ستثمارات العامة ويتولى الإ�شراف عليه فريق عمل
مكون من وزارة النقل ،ووزارة املالية ،وامل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية،
و�صندوق اال�ستثمارات العامة.
وعن الت�أخري يف �إن�شاء قطار احلرمني يف مرحلته الأولى ،وزيادة مبلغ
الأعمال الإ�ضافية� .أفاد رئي�س اللجنة �أنه وبالتوا�صل مع امل�ؤ�س�سة �أفادت ب�أن
امل�شروع قد واجه عدة معوقات �أدت �إلى ت�أخر التنفيذ والزيادة يف التكاليف،
من �أهمها تغيري امل�سار يف عدة جهات كامل�سار اخلا�ص مبدينة امللك عبداهلل
االقت�صادية برابغ ،والإ�ضافات التي مت �إجراءها والتي �شملت حمطة مدينة
امللك عبداهلل االقت�صادية ،ونزع امللكيات وترحيل اخلدمات التابعة للجهات
الأخرى كالأمانات ،واملياه ،والكهرباء ،واالت�صاالت ،و�شركة �أرامكو.
د.السعدون:المالحظات على
القطارات الجديدة ليس لها عالقة
بالظروف البيئية أو الجوية

و�أكد رئي�س اللجنة �ضرورة �أن تكون مرجعية ن�شاط النقل باخلطوط
احلديدية جلهة واحدة ،كما هو متبع يف جميع دول العامل وهي وزارة
النقل .م�شري ًا �إلى �أن جميع اخلطوط احلديدية بالعامل تعمل حتت مظلة
وزارة النقل بحكم التخ�ص�ص وخا�صة يف جمال القطارات بني املدن ،فهي
اجلهة امل�س�ؤولة عن و�ضع اخلطط واال�سرتاتيجيات ،و�ضمان تكامل م�شاريع
اخلطوط احلديدية مع بع�ضها ،وتكاملها مع و�سائل النقل الأخرى.

مـقــال

شموخ وطن
مع �إطاللة �شم�س الأول من امليزان� 23 ،سبتمرب من كلّ عام ،ت�شرق علينا منا�سبة غالية على قلوبنا نحن ال�سعوديني.
توحد هذا الكيان حتت راية التوحيد ،بقيادة امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز -ط ّيب اهلل ثراه -بعد
�إنه يوم غري
ّ
عادي ،يوم �أن ّ
كفاح دام �أكرث من ثالثني عام ًا؛ لتن�ش�أ يف ذلك اليوم دولة فت ّية تزهو بتطبيق �شرع اهلل ،و�سنّة نبيه ،وت�صدح بتعاليم
الإ�سالم ال�سمحة ،وقيمه الإن�سانية.
واليوم ،ونحن نحتفل باليوم الوطني ،علينا �أن نتذكّر كفاح �آبائنا و�أجدادنا مع م� ّؤ�س�س هذا الكيان امللك عبدالعزيز
�ضحى �آبا�ؤنا بالغايل والنفي�س ،وحت ّملوا
طيب اهلل ثراه -لتحقيق الأمن واال�ستقرار لأبناء اجلزيرة العربية؛ فقد ّكثري ًا من التحديات وال�صعاب حتى و�صلنا �إلى ما و�صلنا �إليه من كرامة وحرية وتقدّ م و�أمن وا�ستقرار وهلل احلمد واملنّة.
يف �إطار هذه الذكرى ال بد من الوقوف بكلّ �شفافية و�صدق على الر�ؤية الهادفة التي ت�سري عليها قيادتنا الر�شيدة نحو
الإ�صالح االقت�صادي واالجتماعي والإداري ،التي توالى عليها �أبناء امللك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز �إلى هذا الع�صر امليمون ،يوم

�أ.د جربيل بن ح�سن العري�شي
ع�ضو جمل�س ال�شورى

�أن تولّى خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز -حفظه اهلل -مقاليد احلكم يف البالد؛ �إذ متثّل مرحلة
تولّيه احلكم �سنوات خالدة حافلة بالعمل الد�ؤوب والإجنازات الكبرية ،ن�س�أل اهلل �أن يحفظه لنا ،و�أن ميدّ يف عمره.
ح�س الإن�سان ب�أخيه الإن�سان،
ملك �أعزّ اهلل به وطنه و�شعبه و�أمته ،مثال لل�صفاء والنخوة والنقاء ،ملك ميتلك ّ
ً
يتل ّم�س حاجات �شعبه الو ّ
منا�سبة �إال ولديه مكرمة وغوث ،يجلب
يف يف كلّ زاوية على �أر�ض هذا احلمى العزيز ،ال يدع
اخلري ل�شعبه الويف ،ويدفع الأذى عنهم ،ويعي�ش هموم النا�س ،ويبذل ق�صارى جهده يف حتقيق اخلري لهم ،وحتقيق
�أمانيهم ،ومي�سح التعب عن وجوههم ،وي�سعى �إلى �إقامة العدل بينهم ،والعمل على حتقيق امل�صالح ملا فيه خري البالد
والعباد .و�شمل اهتمامه �-أ ّيده اهلل -بحقوق املواطن مناحي احلياة ً
كافة ،وبرز ذلك جلي ًا من خالل التوجيهات ال�سامية
الوا�ضحة ب�ضرورة االهتمام بالوطن واملواطن ،ومن خالل كلماته ،وتوجيهه الوزراء والأمراء بالعمل على رعاية
م�صالح املواطنني ،وجعل ذلك من �أولويات �أعمالهم؛ فقد ا�ستطاع �-أيده اهلل� -أن يبني م�شروع ًا وطني ًا حتميه وت�ؤطّ ره
الت�شريعات والقوانني يف بيئة �إيجابية مم ّيزة ،وجتلّى ذلك يف تكاتف الراعي والرعية ،الذي يرتجم قربه من �شعبه
بعاطفة وطنية �إن�سانية ا�ستثنائية.
�إن مكا�سب التنمية التي حتقّقت  -وال تزال تتحقّق  -يف خمتلف جماالت الن�شاط االقت�صادي واالجتماعي وال�سكاين،
وما يتمتع به جمتمعنا من �أمن وا�ستقرار ،لهو �أكرب دليل على التعاون املثمر والثقة املتبادلة بني املجتمع والدولة.
نحب هذا الوطن الذي ننتمي
وهنا ال بد لنا من وقفات لكي نرتّب �أمورنا و�أولوياتنا؛ ف�أو ًال وقبل كلّ �شيء يجب علينا �أن ّ
�إليه ،ونفديه بكلّ ما لدينا؛ فوطننا يحتاج �إلى �سلوك عملي من اجلميع يربهن له عن ح ّبهم له ،وت�ش ّبثهم به ،وذلك بالإ�سهام
يف بناء هذا البلد الغايل على قلوبنا و�إعماره ،و�أن نت�سلّح بالعلم واملعرفة؛ لأنهما �أ�سا�س التقدم والنجاح للأمم ً
كافة.
�إننا يف هذا اليوم نعاهد اهلل ،ثم املليك والوطن� ،أن نكون جنود ًا �أوفياء لهذا الكيان ،و�أن نقدّ م الغايل والنفي�س لرفعته
وتقدّ مه.
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تغطية

بمشاركة األمين العام لمجلس الشورى

جمعية األمناء العامين للبرلمانات العربية تختتم
مؤتمرها الثالث وتعيد انتخاب عالم الكندري رئيسًا لها

اختتمت يف العا�صمة البحرينية املنامة �أعمال امل�ؤمتر الثالث
جلمعية الأمناء العامني للربملانات العربية الذي عقد يومي  22و
 23ذو القعدة 1435هـ املوافق  17و � 18سبتمرب 2014م برعاية
معايل رئي�س جمل�س النواب مبملكة البحرين الأ�ستاذ خليفة بن
�أحمد الظهراين وح�ضور معايل رئي�س جمل�س ال�شورى مبملكة
البحرين الأ�ستاذ علي بن �صالح ال�صالح.
و�شارك وفد جمل�س ال�شورى يف �أعمال امل�ؤمتر برئا�سة معايل
الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل �آل عمرو,
و�ضم الوفد م�ساعد مدير عام �إدارة الإعالم والتوا�صل املجتمعي
الأ�ستاذ علي بن عبداهلل اخل�ضري ومدير االحتادات الربملانية
باملجل�س الدكتور �سعد بن نا�صر العنقري ،وم�س�ؤول املرا�سم ماجد
ال�سهلي ,و�سكرتري الأمني العام خالد املبارك ,والباحث يف ال�شعبة
الربملانية عبداهلل العباد.
وقررت اجلمعية خالل اجلل�سة اخلتامية للم�ؤمتر بالإجماع
�إعادة انتخاب معايل الأمني العام ملجل�س الأمة الكويتي الأ�ستاذ
40
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عالم الكندري رئي�س ًا للجمعية ,كما مت انتخاب الأمني العام ملجل�س
النواب املغربي الأ�ستاذ جنيب اخلدي نائب ًا للرئي�س.
ووافق املجتمعون على تر�شيح ثالثة �أع�ضاء للجنة التنفيذية
للجمعية هم الأمني العام ملجل�س الأعيان الأردين الأ�ستاذ خالد
اللوزي والأمني العام ملجل�س النواب اللبناين الأ�ستاذ عدنان
ظاهر ,والأمني العام ملجل�س النواب اليمني عبداهلل ال�صوفان.
كما �أقروا احل�ساب اخلتامي للجمعية للعام املايل 2013م,
والتقرير ال�سنوي لأعمال اجلمعية 2014 / 2013م.
وقرر الأمناء العامون ت�أجيل النظر يف تقرير الأمني العام للجمعية ب�ش�أن
تطوير النظام الأ�سا�سي للجمعية �إلى االجتماع القادم ,كما قرروا ت�أجيل
�إقرار الدرا�سة اخلا�صة مبركز التدريب الربملاين الذي تعتزم اجلمعية
�إن�شاءه ,وكلفوا اللجنة التنفيذية بالنظر يف تلك الدرا�سة وعر�ض تقريرها
ب�ش�أن املركز يف االجتماع القادم للجمعية.
الظهراين :امل�ؤمتر ترجمة �صادقة للتعاون بني املجال�س الت�شريعية العربية
وكان معايل رئي�س جمل�س النواب البحريني قد �أكد �أن امل�ؤمتر ترجمة �صادقة

تغطية

للتعاون بني املجال�س الت�شريعية يف الدول العربية على م�ستوى �أماناتها العامة
من �أجل تطوير التن�سيق والتعاون فيما بينها ,وتبادل اخلربات واملعارف
لالرتقاء بالعمل الربملاين العربي.
وقال يف كلمة افتتح بها �أعمال امل�ؤمتر� :إن هذا االجتماع ي�سلط ال�ضوء
على مو�ضوع على قدر كبري من الأهمية هو « و�سائل التوا�صل االجتماعي
وانعكا�سها على عالقة الربملان باملجتمع « ملا لتلك الو�سائل من انت�شار
وا�سع يف �أو�ساط املجتمع ,و�إميان ًا بدور الإعالم الربملاين ك�شريك �أ�سا�سي
وا�سرتاتيجي يف تعزيز ال�شراكة بني املجل�س الت�شريعي من جهة واملواطن
واملجتمع املدين من جهة �أخرى.
ودعا املجال�س الت�شريعية والربملانيني �إلى �ضرورة بناء عالقات قوية مع
و�سائل الإعالم من خالل و�ضع اخلطط واملبادرات مبا ي�ضمن تعزيز تلك
ال�شراكة ويحقق التطلعات نحو التوا�صل الفاعل بني امل�ؤ�س�سات الت�شريعية
وو�سائل الإعالم.
بو�شكوج :و�سائل التوا�صل باتت �ضرورة لتعزيز ال�شراكة بني الربملانات
واملجتمع
من جهته �أكد الأمني العام الحتاد الربملان العربي نورالدين بو�شكوج
�أهمية املو�ضوع الرئي�س لهذا امل�ؤمتر ,وعده اختيار منطقي مل�سايرة املجال�س
الت�شريعية العربية للتطورات املت�سارعة يف و�سائل الإعالم ,وو�سائل التوا�صل
االجتماعي ,وت�سخريها خلدمة العمل الربملاين وتعزيز ال�شراكة بني املجل�س
الت�شريعي و�أفراد املجتمع.
الكندري :و�سائل التوا�صل االجتماعي �أف�ضل و�سيلة للتوا�صل بني
امل�ؤ�س�سات الت�شريعية واملجتمع
و�ألقى الأمني العام ملجل�س الأمة الكويتي رئي�س جمعية الأمناء العامني
للربملانات العربية الأ�ستاذ عالم الكندري كلمة �أو�ضح فيها �أن اختيار مو�ضوع
و�سائل التوا�صل االجتماعي لهذا امل�ؤمتر جاء نتيجة للدور الذي ت�ؤديه تلك

الو�سائل يف �أو�ساط املجتمعات ,فهي باتت �أف�ضل و�سيلة للتوا�صل بني الأفراد,
وك�سرت عامل احتكار املعلومات ,و�شكلت عامل �ضغط لال�ستجابة للأفكار
والر�ؤى التي تف�صح عنها �شبكات التوا�صل االجتماعي.
وا�ستعر�ض جهود اللجنة التنفيذية للجمعية يف جمال التدريب الربملاين
لتنمية مهارات العاملني يف الأمانات العامة للمجال�س الت�شريعية العربية.
من جهته �أكد الأمني العام املكلف مبجل�س النواب البحريني جمال زويد
يف كلمة مماثلة �أن تعزيز العالقة بني الربملان واملواطن عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي بات �ضرورة لدعم �أعمال املجل�س الت�شريعي والرقابي ,وتفعيل
م�شاركة املواطن يف �صنع القرارات ور�سم ال�سيا�سات العامة.
وبعد حفل االفتتاح عقد امل�شاركون يف امل�ؤمتر ور�شة عمل على جل�ستني
�صباحية وم�سائية ملناق�شة املو�ضوع الرئي�س للم�ؤمتر « :و�سائل التوا�صل
االجتماعي وانعكا�سها على عالقة الربملان باملجتمع» ,وكان املحا�ضر الرئي�س
فيها الدكتور حممد حجاج الذي �شرح �أهمية و�سائل التوا�صل االجتماعي
ودورها يف الو�صول �إلى املاليني من �أفراد املجتمع .م�ؤكد ًا اهمية ا�ستثمار
املجال�س الت�شريعية العربية لتلك الو�سائل لتح�سني ال�صورة الذهنية لها لدى
املواطنني ,والتعريف مبخرجاتها ,وجهودها يف املجالني الت�شريعي والرقابي
مبا يخدم التنمية ال�شاملة.
يذكر �أن جمعية الأمناء العامني للربملانات العربية ت�أ�س�ست يف عام
 1994بعد �أول لقاء ملجموعة من الأمناء العامني العرب على هام�ش �أعمال
م�ؤمتر االحتاد الربملاين الدويل الثاين والت�سعني يف العا�صمة الدمناركية
كوبنهاجن ،وجاءت هذه اخلطوة الرائدة يف طريق التعاون بني امل�ؤ�س�سات
الربملانية العربية و�إدراك ًا من الأمناء العامني للمجال�س الت�شريعية العربية
ب�ضرورة دعم وتطوير تلك امل�ؤ�س�سات وتبادل اخلربات والتن�سيق امل�شرتك
�سعي ًا �إلى تقدمي �أف�ضل خدمات الدعم وامل�ساندة لأعمال الربملانات.
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المقاصف المدرسية بين الواقع والمأمول

ما يقدم في المقاصف ال يواكب حاجة
الطالب إلفطار صحي ومتكامل
�أجرى احلوار :من�صور الع�ساف

مع �إطاللـــة كل عـــام درا�سي تعـــود م�شكلـــة املقا�صف املدر�سية
�إلى ال�سطح ليتداولها �أولياء �أمـــور الطـــالب والطالبـــات واملهتمني
بال�صحة الغذائية .ففي الوقـــت الذي يطالب فيـــه �أولياء الأمور
وزارة الرتبية والتعلـيم �إلزام املـــدار�س بتوفيـــر الغـــذاء ال�صحي
ومنع كل ما ي�ضـــر ب�صحـــة الطـــالب والطـــالبات ،ال تزال عمليات
بيع املنتجات الفقرية غذائي ًا تتوا�صل يف الكثري من املـــدار�س دون
توقف ،مع ا�ستمرار روتني الوجبات املتكررة الـــذي مل يطر�أ عليه
�أي تغيري مـــنذ �سنـــوات طـــوال برغم مطالبات خمت�صي التغذية
ب�إعادة النظر يف و�ضع املقا�صف املدر�سيـــة وما تقدمــه من وجبات
42
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غذائيـــة للطـــالب والطالبــات ،لأنـــها بو�ضعـــها احلايل ت�ســهم يف
�ضعف جهازهم املناعي لعدم توافر �أهم الفيتامينات واملعادن التي
يحتاجها اجل�سم ,ف�ض ًال عن �أنها تت�سبب يف ال�سمنة املفرطـــة التي
باتت ظاهرة يف �أو�ساط الأطفال وال�شباب والفتيات.
فامل�شروبات والع�صائر التي تقل ن�سبـــة الع�صري فيها عن ،%30
بالإ�ضافة �إلى احللويات وال�شوكوالته ورقائــق البطاط�س املقلية
« ال�شيب�س » وال�سندوت�شات املحفوظة التي ال حتتـــوي على �أيــة
قيمة غذائية ومليئـة بالدهـــون ،التـــزال هي �أ�ســـا�س الوجـــبات
يف �أغلب املقا�صف املدر�سيـــة ,يف حني �أنـــه من املفـــرت�ض �أن توفر

تحقيق

املقا�صـــف للطـــالب والطالبـــات الأطعمـــة الغنيـــة بالفيتامينات
واملعادن مثل احلليب ب�أنواعه ونكهاته والفطائــر املغلفة ,و�شطائر
اجلـــنب والبي�ض واملربى والع�ســـل واللبنـــة والفواكـــه الطازجـــة
واخل�ضار واحلم�ص والفول.
�أمر �آخر يف غاية الأهميـــة يتمثل يف عـــدم وجود قاعات يف
املدار�س خم�ص�صة لتناول الوجبات املدر�ســـة ,فالطالب يتناولون
وجباتهم يف ال�ساحات املدر�سية ,وهو �أمر يجـب على املعنيني يف
�إدارات الرتبية والتعليـــم ومديـــري املدار�س العـــمل على تهـــيئة
قاعات منا�سبة يف كل مدر�ســة �سواء حكومية �أو خا�صة وجتهيزها
بالطاوالت والكرا�سي وتخ�صي�صها لتناول الوجبات املدر�سية.
“ال�شورى” �سلطت ال�ضوء على معاناة الطالب مع املقا�صف املدر�سية
التي باتت ت�ؤرق �أولياء الأمور �إلى حد كبري ،ووقفت على مدى �صحة ما
يطرح يف و�سائل الإعالم عن تلك املقا�صف وما يقدم فيها من امل�أكوالت
وم�ستوى نظافة العمال الذين يعملون فيها .من خالل هذا اال�ستطالع لر�أي
املتخ�ص�صني يف التغذية ,واملعلمني والطالب.
العتيبي :ضرورة تشديد الرقابة
على المأكوالت والعمال

رقابة و تفتي�ش
يف البداية حتدث « عبدالرزاق بن نايف العتيبي » �أخ�صائي التغذية
عن دور املقا�صف يف النمو ال�صحي وال�سليم للطالب والطالبات و�أهمية
متابعة مقا�صف املدار�س وقال « �إن الغذاء ال�صحي ي�ساعد على �إمتام عملية
النمو وزيادة الن�شاط لدى الن�شء ،واملقا�صف يف املدار�س تلعب دور ًا مهم ًا
يف تغذية الطالب ،لأن املقا�صف هي املن�ش�أة الغذائية التي توفر وتقدّم
الطعام للطالب والطالبات يف املدر�سة ،ف�ض ًال عن �أن �إعداد الطعام وفق ًا
لال�شرتاطات ال�صحية ي�ساعد على حماية الأغذية التي ي�ستهلكها الطالب
من التلوث بامليكروبات ».

الفواز :إسناد تشغيل المقاصف
إلى شركات متخصصة

املقا�صف النموذجية
من جهــته علق م�شهـ ــور بن �سعد الفـ ــواز  -معلم مبتو�سطـ ــة الن�سيم
بالريا�ض  -على دور اللجنة الإ�شرافية على املق�صف املدر�سي يف متابعـ ــة
وتطبيق اال�شرتاطات ال�صحية التي و�ضعتها وزارة الرتبيـ ــة والتعليم على
املق�صف وقال� « :أعتقد �أن �أي �شخ�ص من املعلمني �أو غيـ ــرهم م�ؤهل
للمتابعـ ــة ،ال�سـ ــيما و�أن اال�شرتاطـ ــات واملوا�صفات املنظمـ ــة للمقا�صـ ــف
املدر�سـ ــية وا�ضحـ ــة جد ًا ي�ستطـ ــيع �أي �شخـ ــ�ص متابعتـ ــها وتطبيق ما ورد
فيـ ــها ،م�ؤكـ ــد ًا �أن النماذج ال�صحية للمقـ ــا�صف املدر�سيـ ــة موجودة لكنها
نادرة جد ًا ،م�شري ًا �إلى �أن بعـ ــ�ض مديـ ــري املدار�س تخلوا عن النظرة املادية
للمق�صف وتفرغوا لتوفري وجبة �صحية للطـ ــالب بغ�ض النـ ــظر عن حتقيق
الأرباح �أو عدم حتقيقها.
ت�شغيل املقا�صف من قبل �شركات متخ�ص�صة
ويرى الفواز �أن من احللول لت�صحيح الأو�ضاع طرح املناف�سة لت�شغيل
املقا�صف املدر�سية بجميع مناطق اململكة على ال�شركات الكربى؛ حتى و�إن
�أدى ذلك لقلة العرو�ض املقدمة �أو تدين املردود املادي للوزارة �أو حتى
انعدامه مقابل تقدمي وجبة �صحية مميزة ،ف�صاحب ال�شركة ينظر �إلى
دخله من واقع القوة ال�شرائية وهذا ما يجعل بع�ض ال�شركات ترغب تقدمي
خدماتها باملناطق ذات القوة ال�شرائية ,وحتجم عن املناطق ذات القوة
ال�شرائية الأقل ,وهنا ي�أتي دور وزارة الرتبية والتعليم التي يفرت�ض �أن
تقدم الدعم لل�شركات التي ترغب يف ت�شغيل املقا�صف املدر�سية يف املناطق
التعليمية التي ال تتمتع بقوة �شرائية كبرية لت�شجيعها على الدخول يف �سوق
املقا�صف املدر�سية يف تلك املناطق بغية ت�أمني الوجبة ال�صحية لكل طالب
وطالبة وب�سعر رمزي.

و�شدد على �ضرورة مراقبة املق�صف من قبل اجلهات املخت�صة ،والت�أكد
من ال�شهادات ال�صحية لدى العاملني فيها والقيام بعمليات التفتي�ش على
املقا�صف يف املدار�س يف فرتات متقاربة من قبل امل�شرفني عليها ،واال�ستعانة
بوزارة ال�صحة للإ�شراف عليها ل�سالمة �أبنائنا .م�ؤكد ًا �أن الطالب والطالبات
يف هذه املرحلة بحاجة �إلى �إر�شاد ومتابعة من قبل املنزل واملدر�سة مع ًا فيما
يتعلق بالغذاء ال�صحي ،حيث تعد هذه املرحلة مرحلة منو �سريعة بالن�سبة
لهم.
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كما اقرتح �أن تتخلى الوزارة عن قرارها ب�أن يكون ت�أجري املقا�صف
املدر�سية م�صدر دخل للمدار�س لل�صرف منه على احتياجاتها ,وطالبها
بتخ�صي�ص ميزانيات للمدار�س من امليزانية اخلا�صة بالوزارة.
املكائن الذاتية
ويتفق �سعود خلف املر�شدي  -م�شرف تغذية  -مع ما ذهب �إليه الفواز من
عدم اعتماد الدخل املادي لت�أجري املقا�صف املدر�سية كدخل مايل للمدر�سة,
ويرى �أن ذلك دفع ببع�ض املدار�س �إلى التغا�ضي عن الكثري من املخالفات
التي يرتكبها م�شغل املق�صف وعدم التزامه بالئحة ت�شغيل املقا�صف ،وطالب
الوزارة ب�إعادة النظر يف �سيا�ستها املالية جتاه املدار�س بتقدمي الدعم املايل
لها بد ًال من اعتمادها على الدخل املايل العائد من ت�أجري املق�صف املدر�سي,
ولعل هذا قد يعالج من خالل امليزانية الت�شغيلية املعتمدة للمدار�س حديث ًا،
ويف هذه احلالة �ستكون املتابعة �أكرث واملحا�سبة �أدق.
و�أ�شار املر�شدي �إلى �أن هناك العديد من الأفكار لتطوير املقا�صف
املدر�سية ,مو�ضحا �أن من بني الأفكار املطروحة توفري �آالت ذاتية البيع على
غرار ما هو موجود يف بع�ض امل�ست�شفيات واجلامعات ،فقد �سبق طرح الفكرة
على �شركة لت�أمني هذه الآالت ومتت درا�سة الو�ضع وحتديد بع�ض املدار�س
لتكون حمل التجربة ،وهذه الآالت �ستكون على نوعني �إحداهما لبيع الفطائر
املغلفة التي ال تتجاوز مدة �صالحيتها يوم ًا واحد ًا ,والأخرى لبيع امل�شروبات
ال�ساخنة والباردة ،كما متت درا�سة الزمن الذي ي�ستغرقه الطالب للح�صول
على وجبته ،وات�ضح �أن املنا�سب مكينة واحدة لكل ( )50طالب ًا ومت التعاقد
مع �شركة لهذا الغر�ض� ,إال �أن ال�شركة واجهت بع�ض العقبات التي حالت دون
تنفيذ امل�شروع.

مدخلي :حاالت التسمم للطالب
والطالبات نتيجة لسوء األغذية
في المقاصف

م�شري ًا �إلى �أن الوجبات ال�صحية مبقابل يدفعه الطالب �أف�ضل من الواقع
احلايل حيث يدفع الطالب م�صروفه اليومي يف م�أكوالت غري �صحية،
ورمبا �ضارة ب�صحته فحاالت الت�سمم التي يتعر�ض لها الطالب والطالبات
ونطالعها يف بع�ض و�سائل الإعالم بني الفينة والأخرى ما هي �إال نتيجة ل�سوء
الو�ضع يف املقا�صف املدر�سية .وقال :يف هذه احلالة و�أمام هذا الو�ضع لي�س
�أمام �أبنائنا �سوى البقاء بدون �أكل حلني العودة للمنزل.
ومتنى مدخلي تفعيل الإ�شراف ال�صحي من قبل �إدارات الرتبية والتعليم
و�أن يتم ت�سليم املقا�صف �إلى �شركات غذائية تراعي النواحي ال�صحية ب�شكل
كامل وجيد ويف جميع مناطق اململكة.
ويتفق معه يف هذا ال�سياق الأ�ستاذ �سليمان بن حممد العلي الذي اقرتح
ب�أن تعيد وزارة الرتبية والتعليم درا�سة جدوى توزيع وجبات التغذية املدر�سية
التي كان لوزارة “ املعارف �سابق ًا” ال�سبق يف تقدميها للطالب يف ال�سبعينات
والثمانينات امليالدية من القرن املا�ضي والتي مت تطويرها حيث مت االكتفاء
بالأطعمة غري املطهية كالأجبان والبا�سكويت و املهلبية التي حتوي ن�سب
غذائية عالية ،وا�ستمرت هذه الوجبة �إلى نهاية العام ( 1400هـ) ,ور�أى �أنه
ب�إمكان وزارة معاجلة الأخطاء ال�سابقة واال�ستفادة من تلك التجربة الرثية
التي مازالت الوزارة تفخر بها كمنجز من منجزاتها املعتربة.
العلي :االستفادة من تجربة وزارة
المعارف في تأمين الوجبات الغذائية

جتربة ناجحة لوزارة املعارف
من جهته �أعاد عمر �سعيد مدخلي � -أب لثالثة طالب  -الأذهان �إلى
الوجبات الغذائية التي كانت وزارة الرتبية والتعليم « وزارة املعارف �سابق ًا»
تقدمها جلميع الطالب والطالبات يف املدار�س ال�سعودية يف وقت �سابق
وكانت تتكون من «لبنة وحليب وع�صري وفول �سوداين» ،وعدها من �أف�ضل
الوجبات النظيفة التي كانت تقدّم للطالب والطالبة جمان ًا.
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الأطعمة وامل�شروبات املمنوعة
يف �سياق �آخر ا�ستنكر الطالب «حممد البدراين» دور املق�صف املدر�سي
وقال « �إن ما يقدمه املق�صف املدر�سي ال يتواكب مع طموحنا يف �إفطار
�صحي متكامل� ،إ�ضافة �إلى تنوعه و�أهمية �أن يكون طازج ًا كي يجعل الطالب
يقبل على الإفطار .وو�صف واقع املقا�صف املدر�سية ب�أنه �سيئ جد ًا وتفتقر
�إلى مقومات ال�صحة الأ�سا�سية لنا والتي تهتم بنمونا منو ًا �صحي ًا منا�سب ًا،
ومما ي�ؤكد ذلك عدم النظافة من العمالة الآ�سيوية والتي تقوم بطبخ الكبدة
واللحم املفروم املج ّمد ورمبا املنتهية �صالحيته لأنه  -ب�صراحة  -ال يوجد
رقيب مبا�شر� ،إذ �أن الرقابة �إن وجدت فهي �شكلية فقط من �إدارة املدر�سة.
و�أكد «البدراين « �أن الئحة املقا�صف املدر�سية التي و�ضعتها وزارة
الرتبية والتعليم متنع بيع الع�صائر التي تقل ن�سبة الع�صري فيها عن � %30أو
الع�صائر التي حتتوي على �أ�صباغ �صناعية ,واحللوى و ال�شكوالته ب�أنواعها

تحقيق

و» �شرائح البطاط�س املقلية» واللحم والكبدة وامل�صربات وامل�سليات ذات
القيمة الغذائية املنخف�ضة والأغذية قريبة االنتهاء من ال�صالحية� ,إال �أنها
وللأ�سف هي الوجبات التي تباع يف املدار�س يف خمالفة �صريحة من قبل
م�شغلي املقا�صف للتعليمات وهم يف الغالب من العمالة الآ�سيوية الذي ال
يهمهم �سوى حتقيق الأرباح ,وهذا يعود �إلى �ضعف الرقابة عليهم من قبل
الإدارات املدر�سية.
الطالبات و الفطور اجلماعي
وتقول منرية �شلوي البقمي – معلمة – ال يوجد انتقاء �صحيح للوجبات
املقدمة للطالبات ،فامل�أكوالت املباعة طويلة الأجل وحتتوي ن�سب ًا عالية جد ًا
من املواد احلافظة امل�ضرة بال�صحة وتهدد �سالمة الطالبات ،ف�ضال عن
�أن املقا�صف تبيع �شرائح البطاط�س املقلية املغلفة التي حتتوي مواد حافظة
والع�صريات ذات الأ�صباغ وامل�شروبات الغازية.
و�أ�شارت �إلى �أن الكثري من الطالبات يف املدر�سة التي تعمل بها بنت ال
يعتمدن على ما يباع يف املق�صف املدر�سي ،بل يح�ضرن وجبة الإطار معهن
من املنزل بالتناوب وفق جدول معد بينهن.
وجبات ت�سبب اخلمول للطالب
وحذر � -أخ�صائي التغذية  -خالد خ�ضران الغامدي من تناول الوجبات
التي تباع يف املقا�صف املدر�سية وقال» �إنها غري �صحية فمعظمها وجبات
عدمية القيمة الغذائية وحتتوي على �سعرات حرارية عالية رغم خفة وزنها
مبين ًا �أن �شراح البطاط�س املقلية �أو ما تعرف بـ « ال�شب�س « هي عبارة عن
دهون ون�سبة عالية من الأمالح ,ف�ضالً عن احللويات وال�شوكوالتة الغنية
بالدهون.
و�أ�شار �إلى �أن املقا�صف كانت تبيع امل�شروبات الغازية وبعد عدة �شكاوى مت
ا�ستبدالها بع�صريات حتتوي على ماء و�سكر طويلة الأجل ،وقال �إن الطالب
الذي ال يتناول وجبة الإفطار يف املنزل ف�إن هذه الوجبة تعترب بالن�سبة
له وجبة �أ�سا�سية لكنها ال ت�ستطيع مده بالطاقة الالزمة ال�ستكمال يومه
الدرا�سي بل تك�سبه اخلمول وقد يتعر�ض بع�ض الطالب لإغماءات خا�صة يف
مدار�س البنني الذين يتعر�ضون حل�ص�ص �أن�شطة ريا�ضية قد ال ي�ستطيعون
�أداءها .وحث الغامدي �إدارات الرتبية والتعليم على توفري وجبات �صحية
يف املدار�س كالألبان و الع�صريات ق�صرية الأجل والفواكه الطازجة طوال
اليوم الدرا�سي.
واقع املقا�صف
من جانبها �أ�شارت الأ�ستاذة ح�صة العي�سى « مدير �إدارة خدمات
الطالبات بالريا�ض » �إلى �أن املقا�صف املدر�سية منذ بدايات التعليم كانت
تدار من قبل مديري ومديرات املدار�س حتى العام 1422هـ حيث كانت على
�شكل جمعية ي�ساهم فيها الطالب والطالبات وبنهاية العام توزع عليهم
الأرباح� ,إال �أن الأكالت التي تقدم فيها كانت غري �صحية فهي عبارة عن
حلويات ملونة وم�أكوالت وم�شروبات غري مفيدة!! حيث كان االهتمام ينح�صر
يف الربحية فقط،

البقمي :المأكوالت تحتوي على مواد
حافظة مضرة بالصحة

ومنذ العام 1422هـ وحتى العام 1433هـ مت �إ�سناد ت�شغيل املقا�صف
املدر�سية ل�شركة �سعودية م�صنعة بعقد مدته ع�شر �سنوات وكان احلال
�أف�ضل من ال�سابق ،ويف العام 1433هـ �أ�سندت املقا�صف املدر�سية ل�شركة
تطوير التعليم القاب�ضة بنا ًء على موافقة املقام ال�سامي رقم  15508وتاريخ
1433/3/9هـ ،ومع مطلع العام 1434هـ .تعاقدت �شركة تطوير التعليم
مع ال�شركة ذاتها التي كانت تدير املقا�صف املدر�سية وذلك ملدة عامني
درا�سيني.
التحديات
و�سلطت الأ�ستاذة ح�صة العي�سى ال�ضوء على التحديات التي يواجها
املق�صف املدر�سي ومنها عدم التنويع يف الأغذية املقدمة من املتعهد مبا يلبي
احتياجات ورغبات الطالب والطالبات ،وعدم توفر اال�شرتاطات ال�صحية
يف مقرات املقا�صف املدر�سية �سوا ًء يف القدمي منها �أو احلديث من املباين
احلكومية وذلك لعدم �إقرارها �ضمن خطط املباين املدر�سية عند الإن�شاء,
وكذلك الو�ضع يف املدار�س الأهلية� ,إلى جانب عدم توفر مكان منا�سب لتناول
الوجبة ,وتخ�صي�ص فقط  30دقيقة من الوقت ل�شراء الوجبة وتناولها ,هذا
مع عدم �إغفال التزاحم على املق�صف كونه امل�صدر الوحيد لبيع الوجبة,
بالإ�ضافة �إلى �صعوبة احل�صول على البيانات واملعلومات عن املدار�س
والطالب واملوردين ،وعدم ت�أمني طاق ــم العــمل املد ّرب ليقوم بت�شغيل هذه
املقا�صف ،ناهيك عن �صعوبة متويل املواد الغذائي ــة ملقا�صـ ــف املحافظـ ــات،
موحد
موحد للمدار�س الأهليـ ـ ــة ،وعدم وجود برنامج ّ
وعدم وجود عقد ّ
لتنظيم �أعمال ال�صناديق املدر�سية يف نظام نور.
العـدد  - 157ذو القعدة 1435هـ � /سبتمرب 2014م

45

تحقيق
العيسى :إعداد وتصميم برنامج
لمتابعة المقاصف المدرسية
ضمن نظام نور

الوجبات الغذائية املنا�سبة ،بحيث ت�ؤدي التغذية املدر�سـ ــية الدور املنوط بها
�صحيا وتربويا يف املجتمع ،مثل الوقاية من م�ش ــكلة معينة مثل ال�سمنة �أو فقر
الدم ،وللأ�سف يوجه االتهام حاليا �إلى الوجب ــات املدر�سية يف توجيه ال�سلوك
الغذائي للمجتمع يف تناول الأ�صناف الغذائية اخلاوية و�إلى ارتفاع معدالت
ال�سمنة بني �أطفالنا التي ترتاوح  -وفقا لبع�ض الدرا�سات  -بني  50و.%55
الغامدي :يجب توفير األلبان
و العصيرات قصيرة األجل
والفواكه الطازجة

احللول واالقرتاحات:

الو�ضع احلايل لتناول الطالب الوجبات الغذائية يف املدار�س

معاجلة الأو�ضاع احلالية للمقا�صف
ً
وتقرتح ح�صة العي�سى ملعاجلة الأو�ضاع احلالية للمقا�صف عددا من
احللول منها التعاقد مع عدد من ال�شركات ال�سعودية امل�صنعة للتغذية ,وفتح
املجال املناف�سة بينها لتوفري الوجبة املتكاملة للطالب والطالبة مبوا�صفات
عالية وب�أ�ساليب و�أدوات جاذبة لالرتقاء مب�ستوى الأداء مع �ضرورة �إقرار
ت�صاميم جيدة للمقا�صـ ــف املدر�سـ ــية عند �إن�ش ــاء املدار�س ،و�إعادة �صياغة
العقد املوحد من خالل ر�ؤية �شاملة من جتـ ــارب جم ــيع املناطق باال�ستعانة
بتجارب الدول املتقدمة يف هذا املجال ,واقت�صار مـدة العقد على �سنة واحدة
موحد
يتم جتديدها ح�سب جودة الأداء مع املتابعة واملحا�سب ـ ــة ،و�إقــرار عقد ّ
للمدار�س الأهلية ،و�ضرورة تهيئة �أماكن منا�سبة يتناول فيـ ــها الطالب وجبة
الإفطار عن طريق عمل مظالت وتوفري مقاعد للطـ ــالب من لـ ــدن �شركـ ــة
تطوير التعليم بالتعاون مع الإدارات التعليمية.
كما يجب رفع الن�سبة املخ�ص�صة للمـ ــدار�س يف العقــود اجلديـدة ،و�إعداد
وت�صميم برنامج ملتابعة املقا�صف املدر�ســية �ضمن نظـ ــام نـ ــور للإ�سـ ـ ــهام
يف املتابعة ودقة احل�سابات املالية و�سالمتـ ــها ،و�إ�شراك الطالب يف تقييم
اخلدمات التي تقدمها ال�شركات املتعهدة ,والرفـ ــع من م�ستـ ــواها عن طريق
ت�شكيل املجال�س الطالبية داخل املدر�سة.
وت�ساءل بع�ض امل�شاركني يف التحقيق عن عـ ــدم االهتمام ب�أماكن املقا�صف
املدر�سية حيث يخ ــ�ص ــ�ص لها غـ ــالب ًا زاويـ ــة من زواي ــا املدر�سـ ــة ،مــع عدم
االهتمام بتنظيم طوابري الطالب والطالبات ،وافتقار املقا�صف للتجهيزات
والأدوات املنا�سبة ،والعمالة امل�ؤهل ـ ــة �أو املدرب ـ ــة وذات اخل ــربة يف اخلدمات
الغذائية ،فتنظيم املق�صف من الداخل خمالف لأب�سـ ــط الأنظم ــة ال�صحية,
فاال�شرتاطات ال�صحية للمقا�صف هي ا�شرتاطات ب�سيطة و�أ�سا�سية يجب �أن
تتوفر يف �أي من�ش�أة غذائية.
و�أجمـ ــعوا على �أن امل�شك ـ ــلة الرئي�س ــية تكمن يف عـ ــدم وجود نظام علمي
ومدرو�س للتغذية املدر�سية من الناحيتني التنظيمي ــة وال�ص ــحية مبا في ــها
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وخل�صت جملة « ال�شورى « من خـــالل هذا التحـــقيق �إلى عــدد
من الأفكار واملقرتحات لتطوير املقا�صـــف املدر�سيــة وما يجب �أن
تكون عليه وما تقدمه من وجبات �صحية للطالب والطالبات:
 تهيئة مقا�صف منوذجية يف جميع املدار�س احلكوميةوالأهلية.
 ا�ستقطاب �شركات متخ�صـــ�صة يف �إعـــداد الوجـــبات لإدارةاملقا�صـــف املدر�سية ,يف جميع مناطق اململكة.
 تخ�صـــي�ص قاعـــات يف املـــدار�س لتنـــاول الطـــالب والطالباتالوجبات الغذائية.
 تعيني م�شرف �صحي يف كل مدر�ســـة للإ�شراف على املقا�صـــفاملدر�سية والت�أكد من تطبيق ال�شركة امل�شغلة جميع اال�شرتاطات
الغذائية وال�صحية.
 اال�ستفادة من التجربــة ال�سابقـــة لـــوزارة املعارف يف تـــ�أمنيالوجبـــات الغذائية للطالب والطالبات.
 �إعداد وت�صميم برنامج ملتابعة املقا�صف املدر�سية �ضمن نظامنور.

ما يجـب �أن تكون عليه املقا�صف املدر�سية ل�صحة �أفـ�ضل لأبنائنا وبناتنا

مـقــال

يومك الوطني ...أيها الشاب!
�أحببت يف هذا املقال �أن �أخاطب العقل ال�شبابي ،فمثل هذه الذكرى العزيزة على اجلميع اليجب �أن متر دون التذكري
ببع�ض الأمور.
�أيها ال�شاب:
بعد التحية والتقدير لك ،هل من املمكن �أن ت�ستقطع من وقتك  5دقائق وتختلي بنف�سك لتنظر جلغرافية املنطقة من
حولك وما يعرتيها من �أحداث م�ؤملة؟� ،أو ت�شاهد الن�شرات الإخبارية اليومية يف القنوات التلفزيونية وتغطيتها للأحداث
يف حميط بلدك؟ ،هل ذهبت لأقرب بقالة يف حارتكم لتعرف ما فيها من خريات جلبت من �شتى بقاع االر�ض (َ ..ي�أْتِي َها ِرز ُْق َها
َر َغدً ا ِّمن ُك ِّل َم َكانٍ )..؟ ،هل فكرت بالأمن الذي تعي�شه ويعي�شه �أهلك؟ ،هل تالحظ ما يعي�شه بلدك من نه�ضة عمرانية
وبنية حتتية جبارة وتطور ي�سابق الزمن وتنمية ب�شرية يف كل املجاالت؟ ,كل هذا ومن حولك يعي�ش يف �شغف العي�ش وفقد
الأمن بالرغم �أن مالديهم من الرثوات والإمكانيات لو قي�ض اهلل لهم قيادة �صاحلة لعا�شوا مثلك �أو اف�ضل ،هل من متعظ؟!
�أيها ال�شاب:
غالبكم اليوم هم مواليد بعد عام  1400هـ ،وبن�سبة تتجاوز  %60من عدد �سكان اململكة اليوم ،وقد قطفتوا ثمرة
الطفرة النفطية الأولى دون معرفة �أو اطالع كاف على الفرتة التي �سبقت تلك الطفرة �إال من خالل كبار ال�سن او و�سائل
الإعالم ب�شكل مقت�ضب .ففي تلك الطفرة وفرت عوائد �ضخمة ،ومكنت اململكة من و�ضع خطط تنموية طويلة املدى
ومت �إجناز �أكرب م�شاريع البنى التحتية والت�أ�سي�سية املهمة التي �أ�سهمت يف رفع امل�ستوى املعي�شي ملواطنيها ،وحققت رفاه ًا
للمواطن واملقيم ونقلت املواطن �إلى حياة التح�ضر.
�أيها ال�شاب:
يف وقتنا احلا�ضر �أنت تعاي�ش االنفتاح الإعالمي والتوا�صل االجتماعي املذهل والتطور املتقدم يف االت�صاالت وتقنية
املعلومات ،فمثال يف �شبكات التوا�صل االجتماعي جتد من يحاول �أن يعبث ب�أمنكم ورفاهكم يف حجج واهية ال ت�صدر عن
مواطن عاقل ،فهل يعقل �أن جتد يف تلك ال�شبكات ممن يتعاطف مع دول �أخرى ويلمز بوطنكم وب�سيا�سته ويعترب نف�سه
مواطن ًا �صاحل ًا يخدم بلده؟ ,وهل يعقل �أن رج ًال �أو �شاب ًا وطني ًا �صاحل ًا يريد �أن يعيد عجلة التاريخ ملرحلة اجلهل والفقر
وعدم الأمان التي عا�شتها هذه البالد قبل توحيدها؟ وهل وهل� ...أ�سئلة كثرية دارت بخلدي جتعل العاقل حريان.
�أيها ال�شاب:
دولتكم حري�صة عليكم وعلى م�ستقبلكم مبنهجية �إ�صالح مدرو�سة تطور الإن�سان ال�سعودي وحت�صنه من امل�ؤثرات
ال�سلبية التي ال�شك �أن تبنيها ينعك�س �سلبا على �أمنكم وعي�شكم وتنميتكم ،منذ ت�أ�سي�س هذا الكيان -اململكة العربية
ال�سعودية ،-وما اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب التي �أقرها جمل�س ال�شورى يف وقت �سابق ،والتي ينتظر اعتمادها من
اجلهات العليا قريب ًا� ،إال خري دليل على ذلك .هذه الإ�سرتاتيجية ت�ضمنت عدد ًا من الف�صول واملحاور الرئي�سة التي ت�شمل
جمموعة من الق�ضايا ذات العالقة بال�شباب يف اململكة ،ومن هذه املحاور حمور املواطنة ال�صاحلة وامل�شاركة املجتمعية
الذي ركز على ق�ضية احلفاظ على الهوية الدينية والوطنية وتر�سيخها من خالل حتقيق االنتماء للوطن وت�أ�صيل مفاهيم
الوطنية واملواطنة يف نفو�سكم والبعد عن الغلو والتطرف .هذه اال�سرتاتيجية هي جزء من خطة طويلة املدى ،بد�أت منذ
ت�أ�سي�س هذا الكيان ،تهدف لت�شجيعكم على امل�شاركة املجتمعية وتنمية قدراتكم و�إمكاناتكم و�إك�سابكم اخلربات املهمة يف
حياتكم لت�ساهموا بفاعلية يف تنمية وطنكم وحتقق العي�ش الرغيد لكم.
�أيها ال�شاب:
�إن هذه الذكرى هي تذكري للعاقل ،يف ظل جتاذبات مذهبية وفكرية وغلو و�إرهاب وتخلخل يف �أمن وعي�شة دول من
حولنا كانت تعي�ش رغد العي�ش والأمن ،مبا تعي�شه مملكتكم من خري ورفاه و�أمن وا�ستقرار وتقدم وتطبيق لل�شريعة
ال�سمحة الو�سطية بعد �أن كانت تعي�ش البالد يف انعدام الأمن وت�شتت وفقر وجهل يف �أرجائها .فاحلمد هلل وال�شكر له �أن
قي�ض اهلل لكم م�ؤ�س�س وموحد هذا الكيان املعطاء امللك عبدالعزيز-طيب اهلل ثراه -ومن بعده �أبناءه الأوفياء وحقق لكم
ما يتمناه غالب �شباب املعمورة ،ولنتذكر �سوي ًا �أن الأمم ال تبنى �إال ب�سواعد �أبنائها املخل�صني واحلفاظ على مكت�سباتها،
ن�س�أل اهلل �أن يدمي علينا خريه و�أمنه يف ظل قيادتنا الر�شيدة �إنه ال�سميع املجيب.

د .حامد الوردة ال�شراري
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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الخدمات االستشارية في الجامعات السعودية ..
استراتيجية مقترحة
اخلدمــات اال�ست�شاريـــة عميقـــة اجلذور يف خمتلف املجتمعات
الب�شريـــة ،وا�ستـــ�شارة �أهـــل اخلـبـــرة الرثيـــة والــر�أي ال�ســــديد
معـروفة فـي الرتاث العـربي القدمي كما �إن اال�ست�شـــارة من هــدي
الدين اال�ســــالمي احلنيف و�سـنـــة نبيـــنا حممد �صلى اهلل عليه
و�سلـــم ،واجلامعـــات يف العـــ�صر الراهن  -بحكم �إمكاناتها املادية
والب�شرية ومكانتها االجتماعية  -هي الأجـــدر بتقدمي اخلدمات
اال�ست�شارية.
ونظـر ًا لأن اخلـــدمــة اال�ست�شــارية �أ�صبحــــت حاجة ملحة
للأجهــزة احلكومـــــية وغيـــــر احلكومـــــية ,ومبـــــا �أن اجلامعـــــات
من �أبـــــرز بيــــوت اخلربة لتعدد الكفاءات الب�شرية والتخ�ص�صات
املختلفة واملتنوعة فيـــــها ,فقد �أن�شـ�أت اجلامعات معاهد للبحوث
واال�ست�شارات تقدم من خاللهـــا خدمــــات مهمـــة وفعالة للأجهزة
املختلـــــفة.
وقد ك�شفت جتـــــارب الدول املتقدمـــــة والناميـــــة على ال�سواء
�أن �إ�سهامات قطاع التعليم يف التنميـــــة االقت�صاديـــــة لن تتحقق
دون التن�سيق والتكامــل والتعاون بني م�ؤ�س�سات التعليم وم�ؤ�س�سات
العمل والإنتاج .و�أن ذلك التكامـــــل يحقق منافـــــع م�شرتكة لكال
الفريقني (�صائغ ومتويل2005،م.)25 ،
استشراف مستقبل الجامعات السعودية
كبيوت خبرة تقدم الخدمات االستشارية

لذا ف�إن هذه الدرا�ســة ت�سعى نحو ا�ست�شراف م�ستقبل اجلامعات
ال�سعودية كبيوت خربة تقـــــدم اخلدمـــــات اال�ست�شارية مل�ؤ�س�سات
القطاعني العام واخلا�ص.
م�شـكلة الدرا�سـة :
امل�ؤ�س�سات الرتبوية اجلامعية تقوم بدور متميز يف �إحداث التنمية و�ضمان
ا�ستمراريتها وفوق ذلك ف�إنها بذاتها  -امل�ؤ�س�سة اجلامعية  -م�ؤ�شر من
م�ؤ�شرات التنمية لكونها �إحدى احلاجات واملطالب الأ�سا�سيه التي حتققها
التنمية( .اجلالل1414 ،هـ.)125 ،
وتتفق معظم الدرا�سات التي تناولت التعليم العايل يف �أقطار الوطن
العربي ب�إطاره العام �أو على م�ستوى مكوناته (جامعات ,كليات� ,أق�سام
علميه ,مراكز بحثية ,وحدات �إدارية) على وجود مع�ضلة �أو �أكرث م�ؤداها
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 غالب ًا  -عدم ارتقاء �أدائه ك ًال �أو جزء ًا �إلى م�ستوى الدور املو�صوف(حمجوب 2007 ،م.)53 ،
فاجلامعات من خالل املبادرات الفاعلة ،ووجود بيوت اخلربة ،واملراكز
البحثية ،وتنفيذ امل�شروعات البحثية ،واتخاذ القرارات العلمية املدرو�سة
جميعها جتعل اجلامعات على وجه اخل�صو�ص املكان والبيئة املنا�سبة للتوجه
�إليها عند حاجة املجتمع لدرا�سة ق�ضاياه ،وم�شكالته �أو تطلعاته امل�ستقبلية
والتنموية ،وبهذا يكون املطلوب من اجلامعات �أن تندمج مع املجتمع وتتفهم
ق�ضاياه ،وم�شكالته ،ومتطلباته ،وتطلعاته من خالل اخلربات ،والكفاءات
الب�شرية الفاعلة واملراكز البحثية ،واملخرجات ذات الكفاءات العالية،
والتعليم ،والتدريب امل�ستمر (القحطاين1427 ،هـ.)142 ،
ولكن ال تزال عالقة م�ؤ�س�سات التعليم العايل «اجلامعات والكليات» يف
الوطن العربي مبجتمعها املحلي تقف عند حدود الأمنيات والتي قد جتمل
الوعي ب�أهميتها و�ضرورتها واحلما�س لإقامتها ،وت�شري نتائج درا�سة يو�سف
حممود �إلى �شكلية هذه العالقة حيث تقف عند حدود امل�شاركة يف تنظيم
وتنفيذ بع�ض برامج التدريب ،وتقدمي بع�ض اال�ست�شارات� ،أو تقدمي تف�سري
وبحث لأ�سباب بع�ض امل�شكالت والكوارث� ،أما تلك الق�ضايا املرتبطة بجوهر
عملية التنمية وخا�صة تلك التي حتتاج �إلى م�شاركات يف ق�ضايا البحث
والتطوير ،فتكاد تكون امل�شاركات حولها معدومة.

وتت�ضمن الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات
ال�سعودية يف مادتها الثانية �أن من �أهداف البحث العلمي يف
اجلامعات ما يلي (اخل�ضري1419 ،هـ:)346 -345 ،
تقدمي امل�شورة العلمية وتطوير احللول العلمية والعملية للم�شكالت التي
تواجه املجتمع من خالل الأبحاث والدرا�سات التي تطلب �إعدادها جهات
حكومية �أو �أهلية.
نقل وتوطني التقنية احلديثة ،وامل�شاركة يف تطويعها لتالئم الظروف
املحلية خلدمة �أغرا�ض التنمية.
ربط البحث العلمي ب�أهداف اجلامعة وخطط التنمية ،والبعد عن
االزدواجية والتكرار والإفادة من الدرا�سات ال�سابقة.
�إن مثل هذه الأهداف متثل �أر�ضية �صلبة ال�ستثمار الكفاءات ،والعقول
الب�شرية يف اجلامعات بتقدمي �شتى �أنواع اخلدمات اال�ست�شارية للقطاعني
العام واخلا�ص.

وحيث تقوم اال�ست�شارات العلمية ،والدرا�سات على �إجراء بحوث علمية،
وخطط وا�سرتاتيجيات للجهات والأفراد امل�ستفيدين ،ف�إن ذلك يتطلب
مواجهة ال�صعاب �إلى هذا ال�سبيل وميكن القول ب�صفة عامة� :إن هذه
املواجهة هي التي تو�ضح الفرق بني الدول املتقدمة ،والدول النامية فقد
�أنفقت كوريا اجلنوبية ميزانيتها ككل ملدة �سبع �سنوات على اجلامعات
والبحوث واال�ست�شارات ف�أدى هذا �إلى تقدم كبري.
كما �أنفق رئي�س الوزراء املاليزي الأ�سبق «مهاتري حممد» ع�شر �سنوات
على البحوث واال�ست�شارات ،ف�أ�صبحت ماليزيا متميزة دولي ًا من حيث الإنتاج
واالقت�صاد ،وارتفع �إنفاق ال�صني على البحوث واال�ست�شارات من  % 0.6عام
1995م �إلى  %1.23عام 2003م ،وذلك من الناجت القومي ال�صيني واحتلت
بذلك املرتبة الثانية عاملي ًا يف هذا االنفاق بعد الواليات املتحدة الأمريكية
(جاد الرب2010 ،م.)212 -201،
لن حتقق اجلامعات ال�سعودية ما يفيد كثري ًا عند التعامل مع امل�ستجدات
بنف�س الأ�سلوب التقليدي يف براجمها ومناهجها التعليمية والبحثية� ،أو
الأ�ساليب الإدارية امل�شبعة بالبريوقراطية ،والروتني ،وزيادة الأعباء الإدارية
غري ال�ضرورية ،بل �إن الأمر يحتم االنفتاح على املجتمع ،وتفهم ق�ضاياه
وم�شكالته وطموحاته ،وما مت يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل حملي ًا وعربي ًا
وعاملي ًا ،والتعامل مع املتغريات ،وامل�ستجدات من خالل ر�ؤية �أكادميية
وعلمية وا�ضحة تتوافق مع طبيعة التغريات العاملية ،ومتطلبات الظروف
التي يفر�ضها الواقع ،والتعامل معه من خالل اجلامعات كبيوت خربة وذات
مبادرات وتطلع نحو امل�ستقبل (القحطاين1427 ،هـ.)141-140 ،

كما �إن التكامل بني اجلامعات وم�ؤ�س�سات العمل والإنتاج يحقق منافع
م�شرتكة فاجلامعات ت�سهم يف حل امل�شكالت االقت�صادية والتقنية التي
تواجهها م�ؤ�س�سات الأعمال والإنتاج ،وحتويل البحوث اجلامعية �إلى بحوث
تطبيقية ،ورفع م�ستوى اخلربة العملية لأع�ضاء هيئة التدري�س ،ومالءمة
املناهج الأكادميية للحاجات الفعلية ل�سوق العمل مما يزيد فر�ص توظيف
اخلريجني ويوفر موارد مالية �إ�ضافية لتمويل م�شاريع البحث والتطوير
وحت�سني املرافق التعليمية .ويتحقق مل�ؤ�س�سات الأعمال والإنتاج بتعاونها مع
اجلامعات منافع عديدة من �أبرزها زيادة دورها يف تخطيط وتطوير املناهج
التعليمية و�إ�ضافة تخ�ص�صات جديدة تتوافق مع احتياجات ومتطلبات �سوق
العمل وا�ستفادتها من نتائج البحث العلمي الأكادميي والت�أثري يف توجهاته
للتفاعل مع امل�شكالت املتعلقة بقطاع الأعمال ،وتطوير مهارات الطالب مبا
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يتما�شى مع حاجات �سوق العمل ،وتخفي�ض تكلفة التدريب وم�شاريع البحث
والتطوير بالتعاون مع اجلامعات املحلية بدال من اخلربة الأجنبية ،وحتقق
ثقة املواطن مب�ؤ�س�سات العمل والإنتاج الوطنية (�صائغ ومتويل 2005،م-25 ،
.)26
وباعتبار اخلدمات اال�ست�شارية من �أبرز اخلدمات العامة التي تقدمها
اجلامعات ،ف�إن امل�ؤ�شرات تدل على �أن اخلدمات اال�ست�شارية يف اجلامعات
جهود واعدة �إذا مت ا�ستثمارها بالطرائق ال�صحيحة ,من خالل �إعداد
الدرا�سات امل�ستقبلية التي ت�شخ�ص واقعها و م�شكالتها وحتدد املعوقات
وال�صعوبات التي تواجهها ومن ثم ت�ضع ا�سرتاتيجية مل�ستقبلها (عامر،
2006م.)207 ،
لذا تتبلور م�شكلة هذه الدرا�سة يف :تقدمي ا�سرتاتيجية مقرتحة للخدمات
اال�ست�شارية يف اجلامعات ال�سعودية.

وقد �شملت الدرا�سة ك ًال من:

عمداء معاهد البحوث واال�ست�شارات يف اجلامعات ال�سعودية ووكالئهم �أو
امل�سئولني عن تقدمي اخلدمة اال�ست�شارية.
�أع�ضاء هيئة التدري�س الذين عملوا يف جمال اخلدمات اال�ست�شارية يف
اجلامعات ال�سعودية احلكومية مبدينة الريا�ض.
مديرو الإدارات يف بع�ض �أجهزة القطاعني العام واخلا�ص.
وذلك ال�ستطالع �آرائهم حول واقع اخلدمات اال�ست�شارية يف اجلامعات
ال�سعودية واملعوقات التي تواجهها و�أ�ساليب تفعيلها.
الدراسة كشفت تقصير الجامعات في
مجال تقديم الخدمة االستشارية

�أهم نتائج الدرا�سة:
�أ�سفرت نتائج درا�سة واقع اخلدمات اال�ست�شارية باجلامعات ال�سعودية
عن وجود تق�صري من اجلامعات يف جمال تقدمي اخلدمة اال�ست�شارية.
�أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن ت�أييد من�سوبي اجلامعات ومن�سوبي امل�ؤ�س�سات
لأهمية تقدمي اخلدمة اال�ست�شارية من قبل اجلامعات للم�ؤ�س�سات العامة
واخلا�صة.
�أ�سفر ا�ستق�صاء مقرتحات �أفراد الدرا�سة عن موافقتهم ب�شدة على
مزايا اخلدمة اال�ست�شارية ومزايا �إعداد تقرير نهائي لها لدى من�سوبي
اجلامعات ومن�سوبي امل�ؤ�س�سات على حد �سواء.
توجد عدد من املعوقات التي تواجه اخلدمات اال�ست�شارية التي تقدمها
اجلامعات ال�سعودية منها ما ي�أتي:

هدفت هذه الدرا�سة �إلى:
التعرف على واقع اخلدمات اال�ست�شارية يف اجلامعات ال�سعودية.
التعرف على املعوقات التي تواجه اخلدمات اال�ست�شارية يف اجلامعات
ال�سعودية.
ا�ستق�صاء مقرتحات �أفراد الدرا�سة حول م�ستقبل اخلدمات اال�ست�شارية
يف اجلامعات ال�سعودية.
ا�ستعرا�ض �أهم التجارب العاملية للجامعات يف جمال اخلدمات
اال�ست�شارية.
�إعداد ا�سرتاتيجية مقرتحة للخدمات اال�ست�شارية يف اجلامعات ال�سعودية
بناء على نتائج الدرا�سة.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي لدرا�سة واقع
اخلدمات اال�ست�شارية يف اجلامعات ال�سعودية واملعوقات التي تواجهها،
وا�ستق�صاء مقرتحات �أفراد الدرا�سة حول تفعيل اخلدمات اال�ست�شارية يف
اجلامعات ال�سعوديه.
كما مت ا�ستخدام ا�سلوب “ال�سيناريو” لو�صف الو�ضع امل�ستقبلي املمكن
�أو املحتمل �أو املرغوب فيه للخدمات اال�ست�شارية يف اجلامعات ال�سعودية.
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تف�ضيل عدد من امل�ؤ�س�سات االعتماد على بيوت خربة �أجنبية يف طلب
اخلدمة اال�ست�شارية.
�ضعف املكاف�آت املالية التي يتلقاها امل�ست�شارون يقلل من الإقبال على
تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية.
نق�ص املعلومات التي حتتاجها اجلامعات لتقدمي اخلدمة اال�ست�شارية.
االختالف بني من�سوبي اجلهة امل�ستفيدة والفريق اال�ست�شاري من اجلامعة
حول بع�ض خطوات اخلدمات اال�ست�شارية.
اخلدمات اال�ست�شارية التي تقدمها اجلامعات تفتقر لعدالة التوزيع بني
ذوي الكفاءات من من�سوبي اجلامعات.
�إن تفعيل اخلدمات اال�ست�شارية التي تقدمها اجلامعات ال�سعودية
للم�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة يتطلب ما ي�أتي:

تنويع اخلدمات اال�ست�شارية املقدمة.
زيادة جماالت تقدمي اخلدمة اال�ست�شارية.
تقنني �أمناط العر�ض والطلب للخدمة اال�ست�شارية.
تنويع �أ�ساليب �إعداد وتقدمي اخلدمة اال�ست�شارية.
تعدد طرائق متويل اخلدمة اال�ست�شارية.

دراسة

االهتمام مبتابعة تطبيق اخلدمة اال�ست�شارية.
حت�سني �أ�ساليب تقومي اخلدمة اال�ست�شارية.
ا�ستثمار مزايا اخلدمة اال�ست�شارية التي تقدمها اجلامعات ال�سعودية.
�ضرورة �إعداد تقرير نهائي لكل خدمة ا�ست�شارية تقدمها اجلامعات
ال�سعودية.
وعلى �ضوء نتائج الدرا�سة ومبراجعة التجارب العاملية والدرا�سات
ال�سابقة والتب�صر يف الأدب الإداري والتعليمي واال�ست�شاري واال�سرتاتيجي
مت عر�ض عدد من البدائل التي تتخذ �شكل �سيناريوهات مطروحة على
جمموعة من اخلرباء املخت�صني ومتت املعاجلة االح�صائية لنتائج التطبيق
الذي �أ�سفر عن ت�أييد الفئة الأكرب لل�سيناريو الآتي:

�إن�شاء جمل�س �أعلى لال�ست�شارات باجلامعات يرتبط بوزارة التعليم
العايل ،و�إحداث م�ستوى �إداري مب�سمى وكيل الوزارة للخدمات اال�ست�شارية.
�أن ت�صدر اجلامعات عرو�ض ًا ا�ست�شارية عامة ب�شكل دوري وتختار
امل�ؤ�س�سات العامه واخلا�صة منها ما حتتاجه على �أن تتولى الوزارة التن�سيق
لذلك مع اجلامعات.
متويل اخلدمة اال�ست�شارية كاملة ودفع مكاف�آت امل�ست�شارين من قبل
اجلهات امل�ستفيدة.
�أن يكون تقدمي اخلدمة اال�ست�شارية يف جميع املجاالت و�أبرزها :حل
امل�شكالت وتذليل ال�صعوبات واملراجعات ودرا�سات اجلدوى ودرا�سة بع�ض
القرارات قبل اتخاذها والأعمال العلمية كالبحوث واخلطط وامل�شاريع
العلمية.
�أن ت�شرتك اجلهتان مقدمة اخلدمة واجلهة امل�ستفيدة يف التن�سيق
واملتابعة للخدمة اال�ست�شارية.
و�ضع النظم التي تتيح تقومي اخلدمة اال�ست�شارية من قبل هيئات تقومي
عاملية بالتن�سيق مع الوزارة.
العمل على �أن تتم الرقابة القانونية على اخلدمة اال�ست�شارية من قبل
مراكز حملية وعاملية ح�سب نوع وطبيعة اخلدمة.
تكليف فريق �أو جلنة �أو فرد من الوزارة مبهام �ضابط االت�صال ح�سب
متطلبات اال�ست�شارة.
ومن ثم مت بناء ا�سرتاتيجية مقرتحة للخدمات اال�ست�شارية يف
اجلامعات ال�سعودية من مالحمها ما ي�أتي :

الإطار امليداين :
من مالحظة الواقع احلايل للخدمات اال�ست�شارية يف اجلامعات ال�سعودية
وا�ستعرا�ض الأدب الإداري والدرا�سات ال�سابقة والأدلة واللوائح والأنظمة
اخلال�صة باخلدمة اال�ست�شارية املقدمة من اجلامعات ومن�سوبيها �إلى
امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة ميكن ا�ستخال�ص ما يلي.

هناك �شراكات بد�أت تظهر بني اجلامعات وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة
ولكنها حمدودة ومن �أبرز مناذجها �شركة وادي الريا�ض للتقنية ،ومذكرة
التفاهم التي وقعت بتاريخ 1432/2/26هـ بني وزارة التعليم العايل ،ووزارة
الرتبية والتعليم.
ت�شارك بع�ض اجلامعات يف برامج �إعداد اخلريجني للكليات ،والأق�سام
التخ�ص�صية.
ي�شارك بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات بالعمل كم�ست�شارين
يف امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة ولكن بدرجة قليلة ،كما ي�شاركون يف اللجان
وفرق العمل امل�شكلة لأداء بع�ض الأعمال التخ�ص�صية وي�ساهمون �أي�ض ًا يف
درا�سة بع�ض امل�شاريع و�إعداد اخلطط لبع�ض هذه امل�ؤ�س�سات وقد ي�شرفون
على تنفيذ بع�ض مراحلها ،كما �إنهم يقومون ب�إعداد وتنفيذ بع�ض ور�ش
العمل التي ت�شارك بها اجلامعات مع تلك امل�ؤ�س�سات �أو ي�ساهم ع�ضو هيئة
التدري�س بها كتعاون فردي بينه وبني اجلهة امل�ستفيدة.
يعترب ت�أ�سي�س اجلامعات للجمعيات املتخ�ص�صة من �أبرز جماالت تقدمي
اخلدمة اال�ست�شارية بالإ�ضافة �إلى خدمة التخ�ص�ص العلمي ون�شر الثقافة
املتخ�ص�صة ومن ذلك اجلمعيات يف تخ�ص�صات :الإدارة ،والهند�سة،
والرتبية ..وغريها.
�إن الهيكل التنظيمي للجامعات ال�سعودية و�إن اختلفت م�ستوياته
التنظيمية بني جامعة و�أخرى �إال �أنها حت�صر اخلدمة اال�ست�شارية �إما يف
معهد اال�ست�شارات� ،أو مكاتب اخلربة لأع�ضاء هيئة التدري�س� ،أو املراكز
املتخ�ص�صة بالكليات� ،أو من خالل م�ساهمات ع�ضو هيئة التدري�س نف�سه يف
العمل كم�ست�شار يف �إحدى امل�ؤ�س�سات العامة �أو اخلا�صة ،هذا مع �أن اخلدمة
اال�ست�شارية تدمج مع خدمة املجتمع� ،أو اخلدمات العامة ،وهي و�إن كانت
جزء ًا من اخلدمات العامة ف�إنها تكاد تكون الإطار العام للخدمة العامة كلها
� ْإذ كل خدمة متخ�ص�صة تقدم من اجلامعة �إلى �أي جهة �أخرى فهي خدمة
ا�ست�شارية ملكانتها العلمية من جهة ،ولكونها غري ملزمة من جهة ثانية ولأن
الباعث على طلبها من اجلامعة هو احلر�ص على �إتقان العمل� ،أو املنتج �أو
امل�شروع ،كما �أنها لي�ست خدمة ميكن �أن تن�ضوي حتت خدمة املجتمع لأن
اال�ست�شارة ال تقت�صر على ما يقدم للمجتمع بل �إن كل خدمة ا�ست�شارية تقدم
للبيئة ،والأر�ض ،وامل�صنع ،وامل�ست�شفى ،والفلك ،وال�سياحة ..الخ هي خدمة
ا�ست�شارية ،و�إن كان الهدف الأ�سمى للعملية التعليمية كلها هو خدمة املجتمع
وتقدمه.
�إن التفاوت بني اجلامعات ال�سعودية يف كم ونوع ودرجة االهتمام
باخلدمة اال�ست�شارية املقدمة من اجلامعة يجعل من ال�صعب احلكم عليها
ب�شكل موحد بل �إن بع�ضها تقدمت خطوات �أكرث من غريها يف تنظيم وتفعيل
وت�أهيل اخلدمة اال�ست�شارية كمنتج �أكادميي للجامعة بينما مل تفتتح جامعات
�أخرى معاهد لال�ست�شارات ومل ت�شارك يف اللقاء ال�سنوي ملعاهد اال�ست�شارات
باجلامعات ال�سعودية.
�أ�سفرت درا�سة واقع اخلدمات اال�ست�شارية يف اجلامعات ال�سعودية
عن نتائج حتدد معامل الو�ضع الراهن للخدمات اال�ست�شارية يف اجلامعات
ال�سعودية حمل البحث وقد مت تو�ضيحها يف الف�صل اخلام�س من هذه
الدرا�سة.
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دراسة

�إن العالقة بني اجلامعات وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة يتمثل بتقدمي
اجلامعات ال�سعودية للخدمة اال�ست�شارية ح�سب تخ�ص�صات اجلامعات
بحيث تركز بع�ض اجلامعات خدماتها على التخ�ص�ص الأبرز فيها مثل
اال�ست�شارات يف جمال الطب البيطري بجامعة امللك في�صل بالأح�ساء،
وا�ست�شارات البرتول واملعادن لدى جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن..
وهكذا ،مع م�ساهمة بع�ضها بتقدمي خدمات التدريب و�إعداد بع�ض البحوث
والدرا�سات ،بينما ت�شرتك بع�ض امل�ؤ�س�سات مع بع�ض اجلامعات ال�سعودية
ب�إتاحة جمال التطبيق العملي لطالب اجلامعات يف هذه امل�ؤ�س�سات ،وتقدم
بع�ضها تربعات مالية لبع�ض اجلامعات ،وتن�شيء الأخرى كرا�سي علمية يف
بع�ض اجلامعات ،وب�شكل حمدود.
لكن هذه العالقة وهذه اخلدمات اال�ست�شارية املقدمة من اجلامعات
ال ت�شكل اخلدمة اال�ست�شارية امل�أمولة من جامعات م�ضى على ت�أ�سي�سها
عقود من الزمن وت�ضم كوادر ب�شرية ذات ت�أهيل عايل ومتتلك �إمكانات
مادية وب�شرية كبرية ،ويتقاعد من اخلدمة فيها �أعداد كبرية من �أع�ضاء
هيئة التدري�س القادرين على الإفادة من خرباتهم يف جمال اال�ست�شارات،
والدرا�سات ،والتدريب ،علم ًا �أن هذه اخلدمات تقدم للم�ؤ�س�سات العامة
واخلا�صة عن طريق واحد فقط وهو التعاقد مع اجلهة امل�ستفيدة وال توجد
�أمناط �أخرى من العر�ض والطلب للخدمة اال�ست�شارية.
�إن مكاتب اخلربة اال�ست�شارية التي ُ�سمح لأع�ضاء هيئة التدري�س يف
بع�ض اجلامعات ب�إن�شائها ال يتم اال�ستفادة منها من قبل اجلامعة ب�شكلها
التنظيمي امل�ستقل ،بل �إن ع�ضو هيئة التدري�س الذي يعمل فيها� ،أو املن�شيء
لها يتعامل ب�شكل منف�صل بني عمله يف اجلامعة ،وتعاقداته يف مكتب اخلربة
بحيث يعترب املكتب عادة كجهة ا�ست�شارية من القطاع اخلا�ص.
�إن نظام هذه املكاتب مل مينح فر�صة افتتاح مكتب خربة لع�ضو هيئة
التدري�س املتقاعد مع ما يف هذه اخلطوة من حجب اال�ستفادة من خربات
ه�ؤالء املتقاعدين التي ن�ضجت وا�ستوت على �سوقها� -إن �صح التعبري -مع �أن
املادة رقم ( )11من �ضوابط افتتاح مكتب خربة  -يف الئحة مكاتب اخلربة
ال�صادرة بقرار جمل�س جامعة امللك �سعود يف جل�سته العا�شرة املنعقدة
بتاريخ 1429/6/27هـ والالئحة التنفيذية املف�سرة لها و�شروط العقد املربم
بني املعهد ومكتب اخلربة  -تفتح املجال ال�ستمرار ع�ضو هيئة التدري�س
املتقاعد بالتعاقد مع معهد اال�ست�شارات باجلامعة واال�ستمرار بالعمل يف
املكتب كرئي�س �أو ع�ضو من �أع�ضاء مكتب اخلربة ,وذلك من خالل ا�ستثمار
م�ضمون هذه املادة التي ن�صها ما يلي “ :يف حالة تقاعد م�ؤ�س�س املكتب من
اجلامعة �أو انتهاء عالقته بها ،ف�إنه يتعني عليه التو�صل الى اتفاق مع املعهد
ب�ش�أن و�ضع العالقة التعاقدية مع املعهد “ خا�صة و�أنه ميكن �أن تتيح مكاتب
اخلربة الفر�صة لتدريب طلبة اجلامعة وتوظيفهم.
�إن واقع متويل اخلدمات اال�ست�شارية ي�ؤكد عدم وجود طرف ثالث م�ستقل
يقوم بتمويل هذه اخلدمات ليمكن تقنينها ،وتنظيمها ،ورفع حرج التمويل
عن كاهل اجلامعة ،واجلهة امل�ستفيدة ،ويتم من خالله درا�سة جدوى تقدمي
اخلدمة اال�ست�شارية.
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يوجد تراخ يف تطبيق بع�ض اال�ست�شارات العلمية ب�سبب عدم القناعة
بجدواها من قبل البع�ض.
ال يتم تقومي اخلدمات اال�ست�شارية املقدمة من اجلامعات.
تواجه اجلامعات عند تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية عدد من املعوقات
مربرات و�ضع ا�سرتاتيجية مل�ستقبل اخلدمات اال�ست�شارية يف
اجلامعات ال�سعودية:
وميكن حتديدها مبا ي�أتي:
التغريات والتحوالت االجتماعية يف املجتمع ال�سعودي.
التغريات االقت�صادية حملي ًا وعاملي ًا.
االجتاه العاملي نحو جمتمع املعرفة.
التكنولوجيا وثورة االت�صاالت.
التحوالت الثقافية ،واملفاهيم اجلديدة للعوملة.
تو�صيات امل�ؤمترات ،والندوات ،والدرا�سات الدولية ،واملحلية ب�ضرورة
تفعيل اال�ست�شارة ،واعتبارها �أ�سا�س ًا من �أ�س�س النجاحات التي حتققها
املجتمعات علمي ًا وح�ضاري ًا ،واقت�صادي ًا ،واجتماعي ًا ،وثقافي ًا � ْإذ ال جمال
للعمل غري املتخ�ص�ص وال التفرد بالقرار ،وتع�سف الآراء.
ما �أ�سفر عنه التطبيق امليداين للدرا�سة احلالية الذي مت ا�ستعرا�ضه يف
الإطار امليداين من هذه اال�سرتاتيجية.
مرتكزات اال�سرتاتيجية املقرتحة-:
املبادئ والقيم املكت�سبة من الدين الإ�سالمي احلنيف.
توجهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
الإ�صالحية وفكره يف دعم املجتمع ال�سعودي بكل و�سيلة منا�سبة.
حتقيق �أهداف ،وغايات التعليم العايل باململكة.
فل�سفة النظام التعليمي ال�سعودي ،و�أهدافه ،وغاياته ،ومقا�صده يف جمال
التعليم العايل.
املبادئ والقيم الأخالقية ،والرتاث الثقايف واحل�ضاري للمجتمع
ال�سعودي.
نظم الأجهزة اال�ست�شارية باململكة العربية ال�سعودية.
خطط التنمية اخلم�سية للمملكة العربية ال�سعودية.
وجهات نظر �أفراد الدرا�سة احلالية حول اخلدمات اال�ست�شارية
باجلامعات ال�سعودية واقعها واملعوقات التي تواجهها.
النماذج العاملية يف جمال تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية من قبل اجلامعات
والتي مت عر�ضها يف الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة هذه الدرا�سة.
مقرتحات �أفراد الدرا�سة احلالية حول م�ستقبل اخلدمات اال�ست�شارية
باجلامعات ال�سعودية.
التوجهات ال�سيا�سية يف اململكة العربية ال�سعودية تعطي بعد ًا كبري ًا
للم�شاركة ،والكفاءة العالية يف الأداء ،واالنفتاح على الآراء وامل�شورة واعتماد
الإ�صالحات الإدارية والهيكلية للنظم الفاعلة يف البالد ولعل نظام اخلدمات
اال�ست�شارية من �أبرز املجاالت التي ي�سلط عليها ال�ضوء حالي ًا.
الر�ؤية امل�ستقبلية لالقت�صاد ال�سعودي ت�ؤكد على التحول �إلى ا�سرتاتيجية

دراسة

التنمية ،وتوزيع م�صادر الدخل ،وتو�سيع م�شاركة القطاع اخلا�ص وتطوير
مهارات القوى العاملة ،واالهتمام بربامج التعليم والتدريب.
التغري يف ن�سق القيم االجتماعية والثقافية حتدد ر�ؤية الأفراد وت�ؤثر يف
توجهاتهم نحو ر�ؤيتهم للخدمة اال�ست�شارية و�أهميتها.
اململكة العربية ال�سعودية �ضمن املنظومة العاملية تت�أثر باملتغريات التي
جتري يف هذه املنظومة ،وهناك اهتمام بالغ بال�شراكة بني اجلامعات
وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة  ،وتطويره مبا يتوافق مع التطورات العاملية
احلديثة يف املجال التكنولوجي  ،واالت�صاالت  ،والتوجه نحو تر�شيد �أداء
الأعمال  ،والقرارات وامل�شاريع  ،وجميع خطوات العمل واحلياة من خالل
طلب اخلدمة اال�ست�شارية من املخت�صني.
الهدف العام لال�سرتاتيجية املقرتحة للخدمات اال�ست�شارية باجلامعات
ال�سعودية :

ا�ستثمار القوى الب�شرية امل�ؤهلة ت�أهي ًال علمي ًا عالي ًا ،والإمكانات الهائلة
للجامعات ال�سعودية احلكومية وتهيئة ال�سبل الإدارية والتنظيمية لتقدمي
اخلدمات اال�ست�شارية بجميع �أنواعها �إلى امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة
لتحقيق التنمية امل�ستدامة مبا يتوافق مع التطورات العاملية واالحتياجات
املحلية للمجتمع ال�سعودي.
الأهداف اال�سرتاتيجية:
تهدف اال�سرتاتيجية املقرتحة للخدمات اال�ست�شارية باجلامعات
ال�سعودية �إلى :
م�شاركة اجلامعات يف و�ضع احللول املدرو�سة للم�شكالت وال�صعوبات
التي تواجه بع�ض م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص.
فتح قنوات علمية متخ�ص�صة مل�شاركة اجلامعات يف درء املخاطر
والكوارث بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة.
ن�شر ثقافة امل�س�ؤولية اجلماعية عن الأو�ضاع املختلفة وامل�شاركة بالر�أي.
اال�ستفادة من نتائج اجلهود العلمية يف الدرا�سات والبحوث ،وامل�ؤمترات
الندوات.
�إحداث �آلية للتن�سيق بني اجلهات اال�ست�شارية واجلهات امل�ستفيدة.
تعزيز دور ع�ضو هيئة التدري�س باجلامعات ال�سعودية يف تقدمي اخلدمات
اال�ست�شارية.
ابتكار طرائق و�آليات جديدة تطور م�ستوى التعامل مع امل�شكالت  ،واتخاذ
القرارات بني اجلامعات واجلهات امل�ستفيدة.
و�ضوح الر�ؤية والأهداف امل�ستقبلية جلميع امل�ستفيدين  ،والقائمني على
قطاع التعليم العايل.
نقاط القوة:
�أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن ت�أييد من�سوبي اجلامعات ومن�سوبي امل�ؤ�س�سات
لأهمية تقدمي اخلدمة اال�ست�شارية من قبل اجلامعات للم�ؤ�س�سات العامة
واخلا�صة.
�أ�سفر ا�ستق�صاء مقرتحات �أفراد الدرا�سة عن موافقتهم ب�شدة على مزايا
اخلدمة اال�ست�شارية ومزايا �إعداد تقرير نهائي لها لدى من�سوبي اجلامعات

ومن�سوبي امل�ؤ�س�سات على حد �سواء.
اهتمام الدولة ال�سعودية بتو�سيع نطاق التعليم العايل واخلدمات التي
يقدمها.
و�ضع اململكة العربية ال�سعودية االقت�صادي املرتفع على ال�صعيدين
احلكومي ،والأهلي.
توفر قوى ب�شرية ذات كفاءة عالية وب�أعداد كبرية �إ�ضافة �إلى �أعداد
كبرية من الطلبة والطالبات يف املرحلة اجلامعية والدرا�سات العليا.
الإقبال على برامج الدرا�سات العليا ،والبحث العلمي ،والتدريب
والتطوير.
خربة تراكمية عرب ال�سنني لدى قيادات التعليم.
حر�ص حثيث من لدن جميع القطاعات  ،واجلهات  ،والكوادر الب�شرية
على التميز ،والتطوير ،والتحديث  ،وتفعيل ال�شراكات  ،واتقان العمل.
يحظى التعليم العايل  ،والبحث العلمي ب�أهمية كبرية يف خطط التنمية
يف اململكة.
تبني الأجهزة احلكومية ومنها اجلامعات للتقنية والإدارة الإلكرتونية ،
وحتديث الأنظمة ،واللوائح ،والتعليمات.
نقاط ال�ضعف:
وجود عدد من املعوقات تواجه اخلدمات اال�ست�شارية باجلامعات
ال�سعودية.
�أ�سفرت نتائج درا�سة واقع اخلدمات اال�ست�شارية باجلامعات ال�سعودية
عن وجود تق�صري من اجلامعات يف جمال تقدمي اخلدمة اال�ست�شارية.
عدم وجود الئحة موحدة للخدمات اال�ست�شارية باجلامعات ال�سعودية.
غياب الر�ؤية امل�شرتكة مل�ؤ�س�سات التعليم العايل.
ندرة البحوث امل�ؤ�س�سية التي تعالج امل�شكالت الداخلية مل�ؤ�س�سات التعليم
العايل.
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دراسة

�ضعف االهتمام باحلاجات التنظيمية ،والنف�سية ،واملادية لع�ضو هيئة
التدري�س باجلامعات.
�ضعف ا�ستثمار قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س املتقاعدين من العمل يف
اجلامعات ال�سعودية احلكومية.
الفر�ص:
حما�س �أفراد الدرا�سة للخدمة اال�ست�شارية ورغبتهم يف تفعيلها كما
�أو�ضحت ذلك مقرتحاتهم و�إجاباتهم عن ال�س�ؤال املفتوح.
املخ�ص�ص املايل املرتفع للتعليم بخدماته املختلفة يف امليزانية ال�سعودية.
الإمكانات املادية والب�شرية الكبرية والبنى التحتية اجليدة للجامعات
ال�سعودية.
وجود �أجواء تناف�سية بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف اململكة بعد افتتاح
عدد من اجلامعات ،والكليات احلكومية ،والأهلية.
حر�ص �أع�ضاء هيئة التدري�س املتقاعدين عن العمل باجلامعات احلكومية
على اال�ستمرار بالعمل العلمي واال�ست�شاري.
وجود �أع�ضاء هيئة تدري�س يف خمتلف التخ�ص�صات من ذوي الكفاءة
العالية.
التهديدات:
�ضعف م�ساهمة اجلامعات يف التنمية االقت�صادية ،واالجتماعية لعدم
وجود مرجعية لرعاية اخلدمة اال�ست�شارية املقدمة من اجلامعات للم�ؤ�س�سات
العامة واخلا�صة.
معاهد ومراكز اخلدمات اال�ست�شارية العاملية و الإقليمية التي حقق كثري
منها يف هذا املجال تقدما كبريا.
تو�أمة اجلامعات ال�سعودية والأجنبية يظهر تفوق اجلامعات الأجنبية يف
جمال اخلدمات اال�ست�شارية.
تعدد وتفرق الأجهزة اال�ست�شارية باململكة.
تفاوت اجلامعات يف م�ستويات تقدمي اخلدمة اال�ست�شارية املتخ�ص�صة.
عدد كبري من اجلامعات احلكومية والأهلية حديثة عهد بالت�أ�سي�س مما
يجعل الفجوة وا�سعة بني ما تقدمه من خدمة ا�ست�شارية وما تقدمه اجلامعات
احلكومية الأ�سا�سية.
املناف�سة القوية من قبل املراكز اال�ست�شارية الأهلية للجامعات ال�سعودية
يف ا�ستقطاب الكفاءات والفوز مبناق�صات اخلدمة اال�ست�شارية عالية
التكاليف.
الر�ؤية :
�أن تكون اجلامعات ال�سعودية بيوت خربة ومرجعية علمية للم�ؤ�س�سات
العامة واخلا�صة يف كل خطوة من خطوات التخطيط  ،وحل امل�شكالت ،
واتخاذ القرارات الأ�سا�سية  ،والإ�صالح والتطوير يف كل �أمر يخ�ص ال�ش�أن
العام  ،ومي�س املجتمع � ،أو م�ستقبل الأمة.
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الر�سالة :
ال ــدع ــم العلم ــي للم�ؤ�س ــ�سات العام ــة واخلا�ص ــة يف جم ــال اخل ــدمات
اال�ست�شاري ــة.
الكوادر الب�شرية التي تقوم بتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية:
من داخل اململكة العربية ال�سعودية:

�أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات الذين هم على ر�أ�س العمل.
�أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات املتقاعدون من اخلدمة.
املخرتعون واملبتكرون.
ذوو اخلدمة الناجحة يف املجاالت والتخ�ص�صات والأعمال.
اخل ــرباء يف املج ــال املح ــدد للخدم ــة اال�ست�شاري ــة من غي ــر من�س ــوبي
اجلامعات.
�أ�صحاب امل�صالح يف مو�ضوع اخلدمة اال�ست�شارية املطلوبة.
عينات من املت�أثرين مبو�ضوع اخلدمة اال�ست�شارية املطلوبة.
من خارج اململكة العربية ال�سعودية:
(وذلك من قبيل اال�ستئنا�س بالآراء واملقرتحات دون امل�شاركة يف �إعداد
اخلدمة اال�ست�شارية):
اخلرباء واملخت�صون يف جمال اخلدمة اال�ست�شارية.
هيئ ــات التقوي ــم واالعت ــماد العاملي ــة املتخ�ص�ص ــة يف جم ــال اخلدم ــة
اال�ست�شارية املطلوبة.
جهات رقابية عاملية.
املنظمات ،والهيئات الدولية املتخ�ص�صة يف املجاالت املتعددة.
املتابعة والتقومي:
ال �ش ــك �أن تنف ــيذ �س ــيناري ــو اال�سرتاتيجي ــة يتط ــلب متابع ــة وتق ــومي ًا
(م�ستمرين) ومرحلي ــني ملالحظــة التنفيذ ،وحتديد خطواته ،ودرجة جناحه
�أو انحرافه عن حتقق اال�سرتاتيج ــية ،حتى ميك ــن تاليف حدوث �أي انحراف
�أو م�شكلة تعرت�ض طريق التنفيذ.
وب�شكل عام ف�إن املتابعة حتقق الأهداف الآتية:

التعرف على مدى االنحراف عن �أهداف اال�سرتاتيج ــية وحتديد �أ�سبابها
وت�صحيحها.
التعرف على الأهداف التي جتاوزت التحقيق.
حتديد جمال التعديل ،و�شروط ــه اجلديدة لتت ــالءم مع الأه ــداف م ــن
جهة ،ومع بع�ضها من جهة ثاني ــة على �أ�سا�س مت�سق مع احلفاظ على �أهداف
اال�سرتاتيجية.
توفر املتابع ــة معلومات مه ــمة ودقي ــقة ال تفيد فقط يف �إدخال تعديالت
يف الوقت املنا�سب ،ولكن �أي�ض ًا يف و�ضع تطوير لال�سرتاتيجية يف امل�ستقبل.
(حلمي و�آخرون1423 ،هـ 81 ،ب�شيء من الت�صرف).
وعليه ف�إن هذه اال�سرتاتيج ــية حت ــتاج �إلى بناء نظام فعال للمتابعة
والتقومي ب�أنواعه املبدئي والبنائي ،والنهائي لت�صحيح م�سار التنفيذ واحلكم
على منجزاته.

دراسة

لذا يتطلب تطبيق اال�سرتاتيجية ت�شكيل فرق املتابعة والتقومي الآتية:

فريق متابعة التنفيذ.
فريق اال�ستطالع ،والتغذية الراجعة.
فريق التقومي امل�ستمر.

والبد من بناء فرق العمل ،واللجان التي تتطلبها اال�سرتاتيجية ،وبرامج
خطة �إعداد الكوادر الب�شرية (�أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات) التي
تتولى �إن�شاء ،وتنفيذ العمل ومنها فرق املتابعة والتقومي ومهامها ما ي�أتي:

فريق متابعة التنفيذ :ملتابعة �إجناز برامج عمل اال�سرتاتيجية ،وال�سيناريو،
وخطة �إعداد �أع�ضاء هيئة التدري�س ،و�سري عمل الكوادر الب�شرية  ،ومراحله،
ومدى تقدمه �أو ت�أخره� ،أو انحرافه عن امل�سار املر�سوم ،وتوثيق �إجراءاته
و�آلياته وحل م�شكالت التنفيذ  ،وتوفري املوارد وامل�ستلزمات  ،ويتطلب �أن
يكون ذلك الفريق متمتع ًا ب�صالحيات ت�ساعده على ت�أدية مهامه.
فريق اال�ستطالع والتغذية الراجعة  :وي�ؤدي مهامه على مرحلتني الأولى:
ا�ستقبال ور�صد التغذية الراجعة حول خمرجات تنفيذ اال�سرتاتيجية،
وال�سيناريو وبرامج خطة �إعداد �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ومدى حتقيق
�أهدافها ،وتزويد فرق العمل بتغذية راجعة �سريعة لتعديل ما ميكن من
م�سارات العمل.
�أما املرحلة الثانية فتكون لتزويد القائمني على اال�سرتاتيجية ،وخطة
�إعداد �أع�ضاء هيئة التدري�س بالتغذية الراجعة حول تعديل بع�ض بنود
اال�سرتاتيجية وال�سيناريو � ،أو برامج اخلطة � ،أو �إجراء ا�ضافات عليها.
فرق التقومي امل�ستمر  :وميكن �أن ي�سمى النهائي � ،أو اخلتامي  ،ولكنه ال
يعني انتهاء العمل باال�سرتاتيجية ،وال�سيناريو ،واخلطة بل يعني الفريق الذي
تنتهي �إليه املالحظات العامة التي ميكن مبوجبها احلكم على التعديالت
الأ�سا�سية على اال�سرتاتيجية وال�سيناريو واخلطة �أو تطويرها ،وهكذا ،وال
�شك �أن فرق العمل ،والتقومي حتتاج �إلى �صالحيات منا�سبة ،وجتهيزات
وم�ستلزمات تقنية ومكتبية ،وكوادر ب�شرية م�ؤهلة ومتخ�ص�صة ،وذات
�سمات �شخ�صية تتمتع باملو�ضوعية  ،والثقة واالحرتام من اجلميع �إ�ضافة
�إلى دعم مايل و�آليات عمل ،هذا لو كانت فرق العمل هذه ثابتة ،ولها نظام
عمل ،واجتماعات دورية ليتم التن�سيق بينها ،وتبادل وجهات النظر على
�أن تعتمد مبد�أ احلوار ،والتوا�صل مع جميع اجلهات والأفراد الذين تهمهم
اال�سرتاتيجية وال�سيناريو واخلطة� ،أو يعملون يف مراحل تنفيذها� ،أو يت�أثرون
مبخرجاتها �أو يوفرون مدخالتها� ،أو ي�ساهمون ببع�ض العمليات ،والأن�شطة
اخلا�صة بها.
�إذ يجب �أن يوفر التقومي النهائي حم�صلة نهائية عن درجة تنفيذ
اال�سرتاتيجية وال�سيناريو واخلطة ون�سبة حتقيق الأهداف ومدى �صدق
م�ؤ�شرات التحقق ،وير�صد م�شكالت التنفيذ وو�سائل مواجهتها ،و�سبل
اال�ستفادة من املوارد املتاحة ،وطريقة ا�ستثمارها ليمكن بذلك تعزيز نقاط
القوة يف التنفيذ ،واال�سرتاتيجية ،وال�سيناريو ،واخلطة ومعاجلة نقاط
ال�ضعف ،وتاليف ال�صعوبات والوقاية من امل�شكالت قبل وقوعها� ،أو يف
�أطوارها الأولى قبل تفاقمها.
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في حواره مع « الشورى»

الدكتور محسن بن علي الحازمي من األرصاد الجوية
إلى الطب والجراحة
أجرى الحوار  -منصور العساف

�ضيف « ال�شورى» لهذا العدد باحث متخ�ص�ص يف املجال الطبي,
له ب�صمات وا�ضحة من خالل ابتكاراته ,واكت�شافاته الطبية,
حيث ابتكر جهاز ًا لف�صل بروتينات الدم ودرا�سة ت�أثريات بع�ض
الأدوية املهدئة على نقل هرمونات الغدة الدرقية يف الدم.
واكت�شف هيموجلوبني « الريا�ض » و « هيموجلوبني هل�سنكي »
(حيود يف خ�ضاب الدم) املرتبطة بالأمرا�ض الوراثية املزمنة،
وطور طرق ًا ت�شخي�صية ووقائية من الأمرا�ض الوراثية املزمنة
واملقعدة ،وبرامج �شملت الفح�ص املبكر والتدخل املبكر منها
الفح�ص قبل الزواج والإر�شاد الوراثي الوقائي.
56
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و�أر�سى خطط ًا للوقاية من �أمرا�ض الدم الوراثية وتطبيق
الهند�سة الوراثية يف جمال الطب الت�شخي�صي و�أخالقياته ،و�ألف
كتب ًا فيها.
ومن خالل بحوث وطنية ميدانية غطت خمتلف مناطق
اململكة ،ر�سم خريطة ن�سب حدوث وتوزيع �أمرا�ض الدم الوراثية
يف اململكة ،وكذلك ن�سب وتوزيع �أنواع الإعاقة ،وداء ال�سكري،
وعمق مفهومها الت�شخي�صي والوقائي والعالجي� .إنه ع�ضو جمل�س
ال�شورى رئي�س جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة الأ�ستاذ الدكتور
حم�سن احلازمي.
الدكتور احلازمي يف بداية حياته التعليمية وبعد �أن �أنهى
املرحلة االبتدائية التحق مبعهد التدريب املهني يف جدة وح�صل
على دبلوم يف الأر�صاد اجلوية� ,إال �أنه مل يتوقف عند هذا
احلد من التح�صيل العلمي بل �سعـى لإكمـال املرحلتني املتو�سطـة
والثانـوية ( منازل ) ثم التحـق بجامـــعة ( الريا�ض ) جامعة
امللك �سعود حالي ًا حيث ح�صل على �شهادة البكالوريو�س من كلية
العلوم باجلامعة.

وإلى تفاصيل الحوار:
س -حياة الطفولة والشباب دائمًا ما ترتسم في الذاكرة شيئًا من
ذكرياتها وتفاصيل مكانها ,فأين كانت تلك المرحلة؟.

 �أب�صرت النور يف قرية الع�شة �إحدى قرى حمافظة �صبيا ( منطقةجازان ) والتي تبعد عنها �شما ًال بحوايل  18كيلو مرت ًا ،وتعي�ش كغريها من
القرى على �ضفاف �أحد الأودية ( وادي بي�ش) الذي ينحدر من �سل�سلة
جبال ال�سروات �شرق ًا �إلى البحر الأحمر غرب ًا ,و�إلى ال�شرق منه وادي و�ساع
و�شهدان الذي يروي قطعة زراعية خ�صبة (احلوا�سي ) ويروي وادي بي�ش
يف طريقه متجه ًا �إلى قرية اجلارة وما بعدها يف طريقه �إلى البحر الأحمر,
ما ي�سمى بالأودية وهي بقعة زراعية �إلى اجلنوب من القرية وتبع ًا لذلك
ف�إن القرية تعي�ش على الزراعة وبيع « الق�صب» و»احلب» يف موا�سم ال�صيف
واخلريف.
في قرية العشة بدأت أول دروب
العلم والمعرفة

ثم ابتعث �إلى بريطانيا حيث ح�صل على �شهادتي املاج�ستري
والدكتوراه من جامعة كامربدج� ,إال �أنه عاد ودر�س املرحلة
اجلامعية يف ذات اجلامعة ولكن يف جمال يف الطب واجلراحة ثم
زمالة الأمرا�ض من الكلية امللكية الربيطانية يف اململكة املتحدة.
الدكتور احلازمي �أثرى املعرفة العلمية واملكتبة العربية،
حيث �ألقى �أكرث من ( )400م�شاركة علمية يف م�ؤمترات وندوات
حملية و�إقليمية وعاملية باللغتني العربية واالجنليزية ،ون�شر
�أكرث من ( )330ن�شرة يف جمالت علمية حمكمة يف احلقل الطبي
يف م�ؤمترات وندوات وحلقات عمل ودورات تدريبية� ،إلى جانب
�أكرث من ع�شرة كتب باللغة االجنليزية ،و�ألف العديد من الكتب
باللغة العربية يف خمتلف جماالت الوراثة الب�شرية يف حاالت
ال�صحة واملر�ض ويف جماالت الت�شخي�ص والعالج وكتيبات
ون�شرات توعوية وتثقيفية و�إر�شادية يف املجالت املتخ�ص�صة
والعامة يف جماالت الوراثة والهند�سة الوراثية وجوانب �أخرى
ذات �صلة بالعمل اخلريي والتطوعي.
له �إ�سهاماته الوا�ضحة يف جمل�س ال�شورى عرب ع�ضويته التي
امتدت لثالث دورات متتالية ,حيث ر�أ�س جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية
والبيئة باملجل�س �أربع مرات ,ونائب ًا لرئي�س اللجنة مرتني ,وقدم
عد ًا من املقرتحات ب�ش�أن �أنظمة جديدة ذات عالقة باملجال
الطبي ا�ستناد ًا للمادة الثالثة والع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى.

وكان لدى والدي امل�ساحة الأكرب من الأرا�ضي الزراعية الذي ي�شاركه
فيها بقية الأ�سرة ،وهي �أ�سرة علم و�أدب .وامتداد لقبيلة احلازمي ويعي�ش
�أفرادها يف مدن �صلهبة واحل�سيني و�ضمد وال�ضبية والعري�ش من �أعمال
منطقة جازان.
س -وماذا عن مشوارك التعليمي؟.

 يف هذه القرية م�شيت على �أول دروب العلم واملعرفة ،وا�ستمرامل�شواريف»معالمة» قرية اجلارة والتي تبعد حوايل  4كم جنوب غرب قرية الع�شة,
حيث كان ال�شيخ علي جابر ي�ساعده ابن �شيخ قرية اجلارة حمود خدي�ش
ويقوم على تعليمنا القر�آن الكرمي بامل�سجد وكنا  -حوايل ثمانية من ال�شباب
 ننتقل يومي ًا من قرية الع�شة �إلى قرية اجلارة حاملني �ألواحنا امل�سطرة بلون«الرين» الأخ�ضر الذي نخط عليه احلروف والكلمات لتح�صيل العلم القر�آين
وتعلم الدرو�س الأ�سا�سية يف اللغة العربية والعلوم ال�شرعية.
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ومرت �سنتان على ذلك احلال بعدها ارت�أى الوالد رحمه اهلل ا�ست�ضافة
ال�شيخ على جابر لدينا يف القرية ال�ستمرار تعليمي ولتعليم �أبنائها� ,إال �أن
ذلك مل ي�ستمر �إال �شهور ًا قليلة ,انتقلت بعدها �إلى مدينة �صبيا حيث قبلت يف
ال�سنة الرابعة االبتدائي مبدر�سة �صبيا الأمريية ,و�أكملت الدرا�سة للح�صول
على �شهادة �إمتام الدرا�سة االبتدائية عام 1377هـ ,وقد تهي�أ يل اال�ستقرار
يف بيت الوالد مو�سى ال�صم وبيت الوالد علي غربي� ,أ�صدقاء و�أ�سمياء الوالد
 -رحمهم اهلل جميع ًا -

من فنون اخلط ما يكفيني ,و�شاء �أمر اهلل � -سبحانه وتعالى � -أن انتقل
للعمل باخلطوط ال�سعودية يف مقرها الرئي�سي يف جدة حيث عملت ملدة عام,
ثم فتح معهد للعلوم الفنية يف مطار جدة فالتحقت ب�أحد �أق�سامه  -ق�سم
الأر�صاد اجلوية  -حيث در�ست ملدة �سنتني ح�صلت بعدها على الدبلوم وكنت
�أتابع الدرا�سة املتو�سطة م�سا ًء ,ومن ثم تقدمت المتحان ال�شهادة املتو�سطة
بنظام الثالث �سنوات ,وعملت �سنة بعد التخرج من املعهد معيد ًا فيه ,وكنت
والدي بقرية الع�شة يف عطل
خالل درا�ستي بالأر�صاد اجلوية �أعود �إلى
ّ
الإجازات ويف �إحداها وفقني اهلل لالقرتان بابنة عمي يف عام 1384هـ.
ثم انتقلت للعمل مبطار جازان ,ثم مطار الظهران حيث عملت �سنة
�أخرى مراقب ًا للأر�صاد اجلوية ,ووا�صلت درا�ستي امل�سائية مبدينة الدمام
وتقدمت المتحان الثانوية العامة نظام الثالث �سنوات ق�سم علمي ,وبف�ضل
من اهلل وتوفيقه ح�صلت على �شهادة الثانوية العامة.
المرحلة الجامعية

وكنت التقي الوالد يوم الثالثاء وهو «يوم �سوق �صبيا» لأقوم ب�إعانته يف بيع
احلب �أو متابعة ما يبيعه العاملون معه من الأغنام والأبقار وغريها ,و�أعود
�إلى الع�شة لق�ضاء عطلة نهاية الأ�سبوع ,و�سعدت مبزاملة �أبناء الوالدين علي
غربي ومو�سى ال�صم ,والزلت وهلل احلمد على عالقة حميمة بهم حيث ن�ش�أت
بيني وبني �أبناء الوالد على غربي �أخوة ر�ضاعة �أي�ض ًا.
ومل تكن مبدينة �صبيا يف ذلك الوقت مدر�سة متو�سطة فقد كان خريجو
املدر�سة الأمريية ب�صبيا ينتقلون �إلى مدينة جازان ال�ستكمال درا�ستهم,
وكان الوالد رحمه اهلل حري�ص ًا على �أن �أعمل معه بعد تخرجي من املدر�سة
يف �صبيا ,فقد كان االعتقاد يف ذالك الوقت �أن هذه املرحلة من الدرا�سة
كافية لبلوغ ما يلزم من العلم واملعرفة وا�ستجبت لرغبة الوالد وعملت �سنتني
م�ساعد ًا له يف متابعة �ش�ؤون الزراعة وبيع احلبوب ومتابعة من تولى االجتار
بالدواب والأغنام والأبقار يف �صبياء �أو جدة.
ثم �شاء اهلل �أن جاء �إلى القرية يف �صيف 1378هـ الوالد حممد عبده مكي
احلازمي للزيارة ,وكان يف ذلك الوقت يعمل يف وزارة املالية يف الريا�ض ,وقد
دار حديث بينه وبيني وبني الوالد ,مت على �إثره �سفري معه لاللتحاق ب�إحدى
املدار�س بالريا�ض ,وقد كان ,حيث و�صلت �إلى الريا�ض بداية العام 1379هـ
والتحقت مبعهد امللك �سعود للرتبية الفنية والذي كان يتيح املجال للدرا�سة
والتدريب الفني يف عدة جماالت منها اخلط ,وقد التحقت بهذا الق�سم
وح�صلت على �شهادة ال�سنة الأولى ,ثم عدت �إلى والدي يف قرية الع�شة يف
الإجازة وا�ستقر ر�أي �أن �أنتقل من هذا املعهد حيث ارت�أيت �أنني قد �أ�صبت
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وبعد ح�صويل على الثانوية العامة ر�أيت موا�صلة درا�ستي اجلامعية
فانتقلت �إلى مدينة الريا�ض لأعمل يف الأر�صاد اجلوية يف مطار الريا�ض,
وكان لزمالئي الكرام ف�ضل �إتاحة املجال يل للعمل لي ًال لأمتكن من االلتحاق
باجلامعة نهار ًا ,وكان �أمامي مع�ضلة اختيار الكلية والتخ�ص�ص ,وكنت
قليل املعرفة مبجاالت التخ�ص�ص وجماالت العمل التي ت�ؤهل لها الدرا�سات
اجلامعية ,فكان �أن ذهبت �إلى كلية الهند�سة ثم كلية الرتبية ثم كلية العلوم
يف الأ�سبوع الأول م�ستطلع ًا املجاالت ,وكان جل �أبناء املنطقة يدر�سون بكلية
العلوم ,وكنت �شديد التعلق باملجال العلمي فالتحقت بكلية العلوم حيث
در�ست يف ال�سنة الأولى مواد علمية هي الكيمياء والأحياء واجليولوجيا
والفيزياء �إ�ضافة �إلى اللغة الإجنليزية فاجتزتها وهلل احلمد بتقدير ممتاز.
وكان �أن افتتحت �أول كلية طب باململكة عند ذلك ,فتقدمت لاللتحاق
بها ,ومت اختيار  35طالب ًا مل �أكن من بينهم ,وقد عزاين عميد الكلية خالل
املقابلة ال�شخ�صية قائ ًال «قد ت�صبح مدر�س ًا بالكلية قبل تخرج هذه الدفعة»,
فوا�صلت درا�ستي يف كلية العلوم والعمل م�سا ًء حتى و�صلت لل�سنة الرابعة
فا�ستقلت من الأر�صاد اجلوية ,وتفرغت يف ال�سنة الرابعة للدرا�سة.
وبتوفيق من اهلل ح�صلت على بكالوريو�س العلوم بامتياز مع مرتبة ال�شرف
الأولى وعينت معيد ًا بكلية الطب بجامعة امللك �سعود  -كما تراء لعميد الكلية
 و�أذكر �أنني كنت �أحد معيدين اثنني نعمل مع ثمانية من �أع�ضاء التدري�سهم نواة �أ�ساتذة الكلية من ال�سعوديني 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  -التيقدمت يل عر�ض ًا لاللتحاق بها بعد املقابلة ال�شخ�صية على �أن يتم تقييمي يف
نهاية �سنة �إعدادية ف�إما �أن �أ�ستمر للماج�ستري �أو للدكتوراه �أو يقال يل ابحث
عن مكان �آخر.
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وحل�سن حظي كان قد �سبقني بعام الأ�ستاذ الدكتور ح�سن بن حممد
احلازمي والذي در�ست على يديه الكيمياء عندما كان معيد ًا بكلية العلوم,
وكان يدر�س للح�صول على الدكتوراه بجامعة كارديف ,وقد ا�ستقبلني
و�أ�سكنني مع العائلة التي �سكن معها عندما كان يدر�س اللغة الإجنليزية
بكامربيدج ,وكان ذلك يف �صيف عام 1973م ,حيث در�ست اللغة الإجنليزية
ملدة �شهرين ثم التحقت باجلامعة مع بدايات �شهر رم�ضان املبارك عام
1973م وهي ال�سنة التي قامت فيها احلرب بني الدول العربية و�إ�سرائيل.
وكانت بداية �صعبة يف هذه الظروف.
و�أذكر �أن ال�شم�س كانت تغرب حينئذ عند ال�ساعة العا�شرة والثلث م�سا ًء.
وبتوفيق من اهلل كانت ال�سنة الإعدادية مثمرة حيث تعلمت نظري ًا وعملي ًا
�أ�سا�سيات التحليالت الطبية مبخترب م�ست�شفى �أد نربك�س اجلامعي وخالل
هذه ال�سنة �أمكنني �إعداد وتركيب جهاز لف�صل الربوتينات يف الدم ودرا�سة
ت�أثري �أحد الأدوية امل�سكنة على «الغدة الدرقية» وهرموناتها ون�شرت نتائج
هذه الدرا�سة يف جملة علمية حمكمة ،قبلت بعدها يف الوحدة املرجعية,
واملركز التعاوين ملنظمة ال�صحة العلمية بجامعة كامربيدج للدرا�سات العليا
وهي التي تعترب مرجع ًا �أ�سا�سي ًا يف بريطانيا لدرا�سة اعتالالت �أمرا�ض الدم
الوراثية حيث در�ست وبحثت يف هذا املجال ملدة ثالث �سنوات جمعت خاللها
عينات دم من منطقة الريا�ض ومناطق �أخرى خالل �إجازتي ال�صيفية
للك�شف عن �أمرا�ض الدم الوراثية وبتوفيق من اهلل اكت�شفت «هيموجلوبني
الريا�ض» يف دم مري�ضة من مدينة «الدرعية» و�أي�ض ًا هيموجلوبني «هل�سنكي»
يف عينة من مري�ضة من هل�سينكي بجمهورية فلندا اال�سكندنافية بالتعاون
مع �أطباء من ذلك البلد الذي �أحالوا �إلينا يف بريطانيا عينات الدم للدرا�سة,

هذا �إلى جانب درا�سة طرائق ت�شخي�ص �أمرا�ض الدم الوراثية وت�أثري عن�صر
احلديد على تكوينات �صبغة «هيموجلوبني» الدم .و�أهلتني هذه الدرا�سة
ونتائجها للح�صول على درجة الدكتوراه واحلمد هلل.
العودة للجامعة والتدريس والبحث العلمي

وعدت �إلى جامعة امللك �سعود للعمل ع�ضو ًا يف هيئة التدري�س حيث متكنت
خالل الفرتة 1978م �إلى 1984م من اخلدمة يف جمال التدري�س ومتابعة
البحث العلمي والت�شخي�ص يف خمتربات امل�ست�شفى و�إن�شاء �أول مركز
للبحوث يف كلية الطب  ,ومت تعييني �أول وكيل بالكلية لل�ش�ؤون الأكادميية يف
جامعة امللك �سعود و�أن�ش�أت �أول وحدة للتعليم الطبي ,وخالل هذه الفرتة
ترقيت حتى و�صلت �إلى مرتبة �أ�ستاذ ,وكان �أمامنا م�شكلة للتعامل مع برنامج
التحويل من الربنامج ال�سنوي �إلى نظام ال�ساعات املعتمدة التي تبنتها
جامعة امللك �سعود يف ذلك الوقت ,مما �أتاح املجال يل للتعمق يف جمال
التعليم الطبي و�سرب �أغوار العلوم الطبية و�آفاقها ونتج عن ذلك اعتماد �أول
منهج متكامل لكلية الطب وامل�ساهمة يف �إعداد وت�شغيل م�ست�شفى امللك خالد
اجلامعي حيث مت افتتاحه من قبل امللك خالد بن عبدالعزيز متزامن ًا مع
احتفال جامعة امللك �سعود مبرور  25عام ًا على �إن�شائها.
دراسة الطب

وكانت الرغبة يف درا�سة الطب قد ن�ضجت لدي من خالل عملي الأكادميي
والتفاعل مع معطياته لذا قررت االلتحاق بجامعتي �سابق ًا  -جامعة كامربيدج
 لدرا�سة الطب و�شرعت يف ذلك بعد �أن �أعددت م�ستلزمات احل�صول علىزمالة علم الأمرا�ض والرتقية �إلى مرتبة �أ�ستاذ ,وح�صلت على �سنة تفرغ
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علمي ثم بعد ذلك �سنوات �إعارة لوزارة التعليم العايل للم�ساعدة بالعمل
الأكادميي بامللحقية الثقافية يف بريطانيا ,وقد ا�ستكملت درا�ستي الطبية
�أثناء تلك الفرتة.
ومن ثم عدت لكلية الطب يف العام 1988م حيث عملت بها وال زلت حتى
طلبت تقاعدي يف العام 1426هـ بعد ثالثة �أ�شهر من تعييني ع�ضو ًا يف جمل�س
ال�شورى.
أسست مركز األمير سلمان ألبحاث
اإلعاقة وأشرفت عليه  11عامًا

ومت االعرتاف بق�سم الكيمياء احليوية مركز ًا تعاوني ًا ملنظمة ال�صحة
العاملية لأمرا�ض الدم الوراثية يف العام 1991م ,حيث قمت بدرا�سات
و�أبحاث علمية وطبية و�سريرية �أهمها �أربعة بحوث وطنية� ,أحدها عن
�أمرا�ض الدم الوراثية وا�ستغرق ما يزيد على ع�شر �سنوات بدعم من مدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة امللك �سعود ,و�آخر عن داء ال�سكري
ا�ستغرق �أربع �سنوات ,وبحث عن الإعاقة لدى الأطفال باململكة ,وبحث عن
الدالالت الت�شخي�صية اجلزئية للحم�ض النووي الوراثي وا�ستخدام الهند�سة
الوراثية وا�ستغرق �أربع �سنوات �أي�ض ًا ,ونتج عن هذه البحوث ما يزيد على
 350بحث ًا علمي ًا ن�شرت يف جمالت علمية حمكمة وحملية و�إقليمية وعاملية,
و�ألقيت ما يزيد على  350ورقة علمية يف م�ؤمترات متخ�ص�صة يف الداخل
واخلارج.

س -كان لك دورًا بارزًا في إنشـــاء مركـــز األمير سلمـــان ألبحاث
اإلعاقة ,كيف كانت البداية ,وما ذا قدمت من خالل المركز؟.

س -أثناء عملك في كلية الطب بجامعة الملك سعود كانت لك

 بعد عودتي �إلى الكلية ب�سنتني  ,مت اختياري لو�ضع نظام �إداري وعلميوبحثي لإن�شاء مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة بتوجيهات من �صاحب
ال�سمو امللكي رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الأطفال املعوقني الذي كان قد
قدم اقرتاح ًا ملجل�س �إدارة اجلمعية يق�ضي ب�إن�شاء مركز يقوم بالدرا�سات
والبحوث لإثراء املعرفة وتوفري الإح�صائيات واملعلومات التي حتتاجها
اجلمعية واجلهات الأخرى ذات العالقة بخدمات رعاية وت�أهيل املعاقني,
حيث عملت يف هذا املركز ملدة ع�شر �سنوات حتى العام 2000م ,قمت خاللها
ب�إجراء �أول بحث وطني ميداين للإعاقة لدى الأطفال �شمل خمتلف مناطق
اململكة �إلى جانب عملي الأكادميي والبحثي بكلية الطب.

إسهامات بحثية فما أبرزها؟.
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 �أتيحت يل فر�صة االطالع على جوانب من املع�ضالت ال�صحية خاللعملي بكلية الطب وم�ست�شفى امللك خالد اجلامعي �أثناء وبعد درا�ساتي العليا,
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ت�أهيلي العايل� ,أخرتت متابعة البحث يف جمال الوراثة و�أمرا�ضها و�أمرا�ض
الدم الوراثية ب�صفة خا�صة ,وكنتيجة للبحث الوطني امليداين الذي ا�ستغرق
حوايل ع�شر �سنوات ,مت خالل هذا البحث ر�سم خارطة لن�سبة وتوزيع
�أمرا�ض الدم الوراثية الرئي�سة و�إن�شاء مراكز للوقاية والرعاية والت�أهيل يف
خمتلف مناطق اململكة وتقدمي رعاية وزيارات متخ�ص�صة للم�صابني بهذه
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الأمرا�ض من خالل جمموعة العمل الوطنية التطوعية ثم اللجنة الوطنية
للأمرا�ض ,وتولد عنها برنامج وقائي يتمثل يف برنامج الفح�ص قبل الزواج
مرور ًا باعتماد الفح�ص قبل الزواج للزواج املختلط (لل�سعودي والأجنبية �أو
الأجنبية وال�سعودي ) عام  1418هـ ,ثم تطبيقه على ال�سعوديني اختياري ًا
عام 1423هـ.

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود رئي�س ًا فخري ًا
لها وكنت �أول رئي�س ملجل�س �إدارتها.
ونتج عن هذه الأن�شطة �إن�شاء مراكز وعيادات تخ�ص�صية خلدمة جهود
الوقاية والرعاية للم�صابني ب�أمرا�ض الدم الوراثية يف خمتلف مناطق
اململكة ,وجتتمع املجموعة التطوعية واللجان املختلفة ب�شكل دوري ملراجعة
برامج العمل ور�سم خطط اخلدمات امل�ستقبلية كما قامت بتنفيذ دورات
وندوات وم�ؤمترات خلدمة �أهدافها..
س -أال تعتــقد أن مشـــوارك التعليمي والعملي ,وانشغـــالك
بالبحوث والدراسات قد اشغلت عن أسرتك؟.

ثم تطبيقه �إلزامي ًا يف العام 1425هـ ,وتطويره الى برنامج الزواج ال�صحي
عام 1429هـ ,ويتم تقييم هذا الربنامج وتنقيح و�سائله وتقييم �إيجابياته
و�سلبياته بالتعاون مع وزارة ال�صحة وتكامل منوذجي بني وزارة ال�صحة
وجمموعة العمل التطوعية واللجنة الوطنية للأمرا�ض الوراثية ,ونقوم كذلك
با�ستجالء الربامج امل�ستقبلية ومنها النظر يف �إمكانية فح�ص طلبة املدار�س
الثانوية واجلامعات وحديثي الوالدة ,وكذلك تو�سيع مظلة الفح�ص قبل
الزواج لت�شمل الأمرا�ض املعدية اخلطرية كال�سيالن والزهري والتي كانت
جز ًء من الفح�ص قبل الزواج االختياري وكذلك الأمرا�ض اخلطرية كمر�ض
الإيدز والتهاب الكبد الفريو�سي وغريها.
كما �أجريت بحوث ًا وطنية يف جمال «داء ال�سكري» والإعاقة وا�ستخدام
الهند�سة الوراثية يف الت�شخي�ص املخربي للأمرا�ض والإفادة من معطياتها
يف املجال ال�صحي  ,وقاية وعالجا وت�أهي ًال،
س -لكم باع طويل في األعمال التطوعية والخيرية في مجاالت

 كثري ًا ما يخالطني �شعور ب�أن ما حققته كان على ح�ساب حق الأ�سرة,علي كبري وكثري
و�أنني قد ظلمت �أ�سرتي ال�صغرية والكبرية ,ولكن ف�ضل اهلل َّ
وف�ضل زمالئي الذين عملت معهم يف مراحل خمتلفة من حياتي كثري ًا
وكبري ًا ,وف�ضل �أ�سرتي ال�صغرية والأ�سرة الكبرية كثري ًا وكبري ًا  ,فعندما
�أنظر �إلى �أبنائي وبناتي وما �أجنزوه من اقتفاء �أثري يف املجال الطبي �أو يف
جماالت �أخرى (د.علي،د .خالد ،د .رائد ،د.م�شعل) و(د .ملك� ،أ .زهراء،
د� .أمرية ،د.علياء) �أح�س �أن اهلل كان لطيف ًا بي وبهم.
يخالطني شعور بأن ما حققته كان
على حساب حق أسرتي

فلم تكن �أيام بعدي عنهم وتق�صريي يف تربيتهم �سلب ًا على حياتهم
وم�ستقبلهم بف�ضل من اهلل �سبحانه وتعالى ثم بجهد غري عادي من زوجتي
الفا�ضلة ,وجهد قليل مني بناء الأ�سرة و�إعدادها ملواجهة احلياة ومتطلباتها
الإعداد الالزم  -فجزاها اهلل خري ًا ,-وقد حاولت ما و�سعني اجلهد بناء نوع
من التوازن بني واجباتي نحو �أهلي و�أبنائي وبناتي و�أقاربي وجمتمعي وبني
عملي الأكادميي والبحثي واملجتمعي,
وقد عملت على هذا ما و�سعني اجلهد ولكن بتوفيق من اهلل �أو ًال و�أخري ًا مل
ي�ؤثر تق�صريي يف هذه املجاالت على �أ�سرتي �سلب ًا كما مل يحل بيني وبني بناء
�صداقات اجتماعية �أعتز بها كثري ًا.

اإلعاقة ,والبحوث الطبية ,فهل تلقـــي الضوء على جهودك في
هذا المجال؟.

 ن�ش�أ عن الأعمال البحثية امليدانية التعارف والتعاون والتفاعل مع عددكبري من العاملني يف املجال ال�صحي يف خمتلف مناطق اململكة  ,ومت االتفاق
على تكوين جمموعة العمل الوطنية التطوعية عام 1410هـ ,واللجنة الوطنية
للأمرا�ض الوراثية حتت مظلة وزارة ال�صحة 1415هـ� ,إلى جانب املجموعة
العربية لدرا�سة الأمرا�ض الوراثية على امل�ستوى الإقليمي ,واملركز التعاوين
ملنظمة ال�صحة العاملية على امل�ستويني الإقليمي والعاملي ,و�أخري ًا اجلمعية
ال�سعودية اخلريية للأمرا�ض الوراثية عام 1427هـ ,والتي تت�شرف برئا�سة

تشرفت بالثقة الملكية بتعيني عضوًا
في الشورى لثالث دورات متتالية

 -وماذا عن عضويتك في مجلس الشورى؟.

 حظيت وهلل احلمد بالثقة امللكية الغالية فعينت ع�ضو ًا يف جمل�سال�شورى يف الدورة الرابعة (  ) 1430 – 1426ثم حظيت بالثقة امللكية
مرتني متتاليتني للدورتني اخلام�سة (  ) 1434 – 1430وال�ساد�سة احلالية
( .) 1438 – 1434
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س -خالل عضويتك في المجلس طيلة  10سنوات وال زلت ,ما هي
اللجان التي رأستها؟.

 ر�أ�ست جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة يف املجل�س �أربع مرات ,كما عملتنائب ًا لرئي�س اللجنة مرتني ,وعملت ع�ضو ًا يف جلنة البحوث باملجل�س.
رأست لجنة الشؤون الصحية والبيئة
بالمجلس أربع مرات

س – وما هي أبرز المقتـــرحات التي قدمتـــها للمجلس وحظيت
بالموافقة؟.

 قدمت مقرتح م�شروع « نظام اجلودة و�سالمة املري�ض يف اخلدماتال�صحية» ا�ستناد ًا للمادة الثالثة والع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى ,وبحمد
اهلل مت �إقراره من املجل�س يف عام 1433هـ ومت رفعه للمقام ال�سامي الكرمي
لي�ستكمل دورته النظامية ,كما قدمت مقرتح ًا مل�شروع نظام للخدمات
الإ�سعافية وامل�سعفني يف اململكة العربية ال�سعودية ,ومقرتح ًا �آخر مل�شروع
نظام الأع�شاب ذات االدعاءات الطبية ,وهما قيد الدرا�سة يف املجل�س.
قدمت مقترحًا لمشروع نظام الجودة
وسالمة المريض في الخدمات الصحية
وحظي بموافقة المجلس

62

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

حوار

إنجازات الدكتور محسن الحازمي
 ابتكر جهاز ًا لف�صل بروتينات الدم ودرا�سة ت�أثريات بع�ض الأدوية املهدئة على نقل هرمونات الغدة الدرقية يف الدم. اكت�شف هيموجلوبني «الريا�ض و»هيموجلوبني»هل�سنكي»(حيود يف خ�ضاب الدم) املرتبطة بالأمرا�ض الوراثية املزمنة  ،وطور طرق ت�شخي�صيةووقائية من الأمرا�ض الوراثية املزمنة واملقعدة ،وبرامج �شملت الفح�ص املبكر والتدخل املبكر منها الفح�ص قبل الزواج والإر�شاد الوراثي الوقائي.
 �أر�سى خطط ًا للوقاية من �أمرا�ض الدم الوراثية وتطبيق الهند�سة الوراثية يف جمال الطب الت�شخي�صي و�أخالقياته ،و�ألف كتب ًا فيها .ومن خاللبحوث وطنية ميدانية غطت خمتلف مناطق اململكة ،ر�سم خريطة ن�سب حدوث وتوزيع �أمرا�ض الدم الوراثية يف اململكة ،وكذلك ن�سب وتوزيع �أنواع
الإعاقة ،وداء ال�سكري ،وعمق مفهومها الت�شخي�صي والوقائي والعالجي.
 عمل ع�ضو ًا يف هيئة التدري�س بكلية الطب ،بجامعة امللك �سعود بالريا�ض وا�ست�شاري ًا بامل�ست�شفيات اجلامعية بها ملدة  33عام ًا ،ومعيد ًا حتى �أ�ستاذ1426 – 1393هـ ،وكان �أول وكيل لل�شئون الأكادميية بكلية الطب ،و�أ�س�س �أول مركز للبحوث فيها عام 1398هـ (1972م).
 تولى الإ�شراف على خمتربات الكيمياء احليوية الطبية وطالب الدرا�سات العليا فيها ،ور�أ�س ق�سم الكيمياء احليوية الطبية حتى 1426هـ (2006م). �أن�ش�أ الوحدة الوطنية واملرجعية لأمرا�ض الدم الوراثية الوحيدة يف جمالها يف املنطقة العربية والتي حظيت  -على امل�ستوى الإقليمي والعاملي-باعرتاف منظمة ال�صحة العاملية ،ومن ثم مت تخ�صي�صها مركزا تعاونيا للمنظمة يف الفرتة من  2006 - 1991م.
 �أثرى املعرفة العلمية واملكتبة العربية ،حيث �ألقى �أكرث من ( )400م�شاركة علمية يف م�ؤمترات وندوات حملية و�إقليمية وعاملية باللغتني العربيةواالجنليزية ،ون�شر �أكرث من ( )330ن�شرة يف جمالت علمية حمكمة يف احلقل الطبي يف م�ؤمترات وندوات وحلقات عمل ودورات تدريبية� ،إلى جانب
�أكرث من ع�شرة كتب باللغة االجنليزية ،والعديد من الكتب باللغة العربية يف خمتلف جماالت الوراثة الب�شرية يف حاالت ال�صحة واملر�ض ويف جماالت
الت�شخي�ص والعالج وكتيبات ون�شرات توعوية وتثقيفية و�إر�شادية يف املجالت املتخ�ص�صة والعامة يف جماالت الوراثة والهند�سة الوراثية وجوانب �أخرى
ذات �صلة بالعمل اخلريي والتطوعي.
 نظم �أكرث من ع�شرين م�ؤمتر ًا علميا وعدة ندوات وحلقات عمل وتدريب يف جمال الوراثة والهند�سة الوراثية والت�شخي�ص والرعاية الطبية ،كما �أعدونفذ لقاءات توعوية وتثقيفية يف خمتلف مناطق اململكة.
 ُدعي كباحث خبري -يف جماالت الوراثة ومعطياتها وخدمة املجتمع يف العمل على الوقاية من الأمرا�ض الوراثية املزمنة واملقعدة و�أخالقياتالتعامل معها  -لتقدمي بحوث يف اجتماعات « املنظمة الإ�سالمية للعلوم الطبية» يف الكويت ،واجتماعات « منظمة ال�صحة العاملية « يف الإ�سكندرية
والقاهرة وجنيف ،و» جممع الفقه التابع لرابطة العامل الإ�سالمي» و»جممع الفقه الإ�سالمي العاملي « يف جدة ومكة املكرمة باململكة العربية ال�سعودية.
واختري من قبل االحتاد الربملاين الدويل ع�ضوا يف اللجنة اال�ست�شارية يف جمال فريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة (االيدز) فنائبا لرئي�س اللجنة.
 عمل يف جماالت الإعاقة كباحث و�إداري ،كما عمل ع�ضو ًا يف اجلمعيات العمومية وجمال�س �إدارات عدة جمعيات خريية منها :جمعية الأطفالاملعوقني ،اجلمعية ال�سعودية للتوحد ومركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة ،و�أ�س�س اجلمعية ال�سعودية اخلريية للأمرا�ض الوراثية وكان �أول رئي�س
ملجل�س �إدارتها.
 م�ؤ�س�س ملركز الأمري �سلما ن لأبحاث االعاقة ,وع�ضو يف جمل�س �أمناء املركز ,وعمل م�شرف ًُا على املركز ملدة  11عام ًا ,ما عمل �أمينا عاما للجنة �إعدادالنظام الوطني للمعوقني ،وكذلك امل�ؤمتر العاملي الثاين ثم الثالث فالرابع للإعاقة والت�أهيل  ،وخالل توليه الإ�شراف على املركز.
 قام ب�إر�ساء القواعد الإدارية والعلمية وتكوين الهيكل الإداري للمركز وجلان علمية وبحثية حيث مت دعم بحوث علمية تطبيقية وتوقيعاتفاقيات تفاهم وتعاون مع عدد من الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية.
 ع�ضو يف عدة جمعيات مهنية حملية و�إقليمية وعاملية  ،وقد �أ�سهم يف �أعمال تطوعية خريية حيث �أن�ش�أ ،ون�سق �أعمال ،ور�أ�س جمموعات عمل طبيةهي « :جمموعة العمل الوطنية 1426-1410هـ» « ،اللجنة الوطنية للأمرا�ض الوراثية 1426-1415هـ» و « املجموعة العربية للأمرا�ض الوراثية
1415هـ  -حتى تاريخه.
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التصديق على المعاهدات واالتفاقيات الدولية ()1
معلوم ب�أن املعاهدة هي « اتفاق يعقد بني �شخ�صني �أو �أكرث من
�أ�شخا�ص القانون الدويل  ،بق�صد �إ حداث �آثار �أو �أو�ضاع قانونية
معينة تخ�ضع لقواعد القانون الدويل.
وللمعاهدة الدولية ،بغ�ض النظر عن ت�سميتها (معاهدة �أو
اتفاق �أو اتفاقية �أو بروتوكول) جانبان :الأول يت�صل بالقانون
الدويل ،والثاين يتعلق بالقانون الوطني الداخلي.
ومعلوم ب�أن املعاهدات الدولية متر بعدة مراحل حتى تدخل
حيز النفاذ ،حيث تبد�أ بالتفاو�ض بني الأطراف املعنية ،مرو ًرا
بالت�صديق عليها من قبل اجلهة �أو اجلهات املخت�صة د�ستور ًيا،
وتوقيعها من قبل ال�سلطة التنفيذية ،وانتهاء بت�سجيلها لدى
اجلهات املخت�صة دول ًيا وحمليا.
نظرا لأهمية املعاهدات الدولية والآثار القانونية
لكن ً
املرتتبة عليها؛ فقد منحت العديد من الد�ساتري املختلفة دو ًرا
مه ًما لل�سلطة الت�شريعية يف جمال الت�صديق على املعاهدات التي
تربمها ال�سلطة التنفيذية ،وذلك للرقابة على النتائج املرتتبة
على توقيعها ،قانون ًيا ومال ًيا و�سيا�س ًيا ,وتتعدد توجهات الدول
املختلفة �إزاء م�س�ألة ت�صديق ال�سلطة الت�شريعية على املعاهدات
باختالفه قوانينها التي حتكم م�س�ألة �إبرام االتفاقيات الدولية,
وبنائها ال�سيا�سي ونظام احلكم يف تلك الدول ,فبينما تكتفي بع�ض
الدول ب�صدور قرار برملاين باملوافقة على املعاهدة ،ت�شرتط دول
�أخرى م�صادقة الربملان� ،ضمن �إجراءات الت�شريع املّتبعة قبل �أن
ت�صبح املعاهدة �سارية املفعول .وبينما حت�صر بع�ض الدول (مثل
م�صر )...وغريها ،م�صادقة الربملان على املعاهدات املهمة املتعلقة
بخزينة الدولة �أو �سيادة �أرا�ضيها؛ ت�شرتط دول �أخرى هذه
امل�صادقة على كافة املعاهدات ،وي�صل الأمر يف بع�ض الد�ساتري،
كالد�ستور الفرن�سي� ،إلى حد عر�ض املعاهدة يف حاالت معينة على
اال�ستفتاء ال�شعبي.
ويف حالة تكوين الربملان من جمل�سني؛ تتم امل�صادقة يف بع�ض الدول من
�أحد املجل�سني ،مثل جمل�س ال�شيوخ يف الواليات املتحدة الأمريكية ،بينما
تن�ص د�ساتري دول �أخرى على �أن يقوم الربملان مبجل�سيه بالت�صديق على
املعاهدات ،مثل تركيا.
�إن �صدور املعاهدة يف بع�ض الدول بقانون يعني �أن الدور الرقابي الذي
متار�سه ال�سلطة الت�شريعية على املعاهدات هو دور ت�شريعي �أ�صيل �أي�ضا،
يتمثل يف حتويل املعاهدة �إلى قانون داخلي ،ومن ثم يتوجب ن�شره يف اجلريدة
الر�سمية ،و�إلزام املحاكم الوطنية بالتقيد به ،وتنبني عليه �آثار قانونية ترقى
يف بع�ض الدول على �أحكام الد�ستور ،كما يف فرن�سا .ويف دول �أخرى ت�صبح
املعاهدة هي القانون الأعلى يف البالد ،كما يف الواليات املتحدة الأمريكية.
64
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�سلطان بن عبداهلل العمري
قانوين  -الإدارة العامة للم�ست�شارين
مبجل�س ال�شورى

ويح�سن القول ب�أن الت�صديق على املعاهدة من قبل ال�سلطة التنفيذية
دون عر�ضها على ال�سلطة الت�شريعية �أو دون م�صادقة الأخرية عليه ي�سمى
بالت�صديق الناق�ص ,وتتعدد اجتاهات فقهاء القانون جتاه الت�صديق
�صحيحا ب�شروط .حيث جرى
�صحيحا �أو باط ًال �أو
الناق�ص بني اعتباره
ً
ً
العرف الدويل على �أن املعاهدات ال ت�صبح �سارية مبجرد التوقيع عليها
من قبل ممثل الدولة ،و�إمنا يلزم لنفاذها القيام ب�إجراء وطني الحق هو
الت�صديق .فالت�صديق هو الإجراء القانوين الذي يعرب به الدول الأطراف
ب�صورة نهائية عن التزامها ب�أحكام املعاهدة وفقا للإجراءات الد�ستورية.
فالت�صديق هو �إجراء وطني يتم وفقا لقواعد القانون الداخلي يف كل دولة
طرف يف املعاهدة.
ويعترب الت�صديق على املعاهدات �أحد مراحل �إبرامها ،فهو يلي التفاو�ض
على بنود املعاهدة ،والتوقيع عليها ،وي�سبق �إيداعها وت�سجيلها لدى اجلهات
املخت�صة .كما �أن الت�صديق على املعاهدات� ،إلى جانب التوقيع عليها وتبادل
الوثائق بني �أطرافها ،هو �أحد �أ�شكال تعبري الدولة عن التزامها باملعاهدة.
ويختلف الت�صديق عن الإ�صدار يف عرف القوانني الدولية؛ حيث �إن
الت�صديق يعد �إجرا ًء يثبت التزام الدولة جتاه الدول الأخرى امل ّوقعة على
املعاهدة� ،أما الإ�صدار فهو �إجراء يلي الت�صديق ويهدف �إلى �إ�ضفاء �صفة
القانون على املعاهدة التي مت الت�صديق عليها ،وذلك لتتقيد بها �سلطات
الدولة و�أفرادها ،وتتمكن الدولة من مواجهة التزامها املرتتب على الت�صديق.
و�أما �صالحية الت�صديق على املعاهدات واالتفاقيات فتمنح �إما لل�سلطة
التنفيذية ،و�إما لل�سلطة الت�شريعية ،و�إما لل�سلطتني مع ًا .وقد و�ضعت د�ساتري
الدول املختلفة �إجراءات د�ستورية خا�صة بت�صديق املعاهدات .ومع �أن
وا�ضحا من دولة �إلى �أخرى� ،إال �أن هناك
الن�صو�ص القانونية تختلف اختال ًفا ً
قا�س ًما م�شرتك ًا بينها من حيث اعتبار الت�صديق �أمر ًا الزم ًا لنفاذ املعاهدات
واالتفاقيات على اختالف �أنواعها.

استشارات قانونية

ويكمن الهدف من الت�صديق على املعاهدة ،خا�صة من قبل ال�سلطة
الت�شريعية ،وعدم االكتفاء بالتوقيع عليها من قبل ال�سلطة التنفيذية؛ يف
�إعطاء الدولة فر�صة لإعادة النظر قبل االلتزام نهائيا باملعاهدة ،خا�صة يف
حالة املعاهدات التي ت�شتمل على التزامات يف غاية الأهمية ،وكذلك لإتاحة
الفر�صة لعر�ض املعاهدة على ممثلي ال�شعب يف النظم الدميقراطية التي
ت�شرتط موافقة ال�سلطة الت�شريعية على املعاهدات قبل ت�صديق رئي�س الدولة
�أو امللك يف النظم امللكية عليها .كما ميكن من خالل الت�صديق على املعاهدة
الت�أكد من التزام ممثلي ال�سلطة التنفيذية بال�صالحيات املمنوحة لهم يف
مراحل التفاو�ض والإبرام والتوقيع.
ومبا �أن املعاهدات الدولية لها جانبان دويل ووطني؛ فال بد من بحث دور
الربملانات يف الت�صديق على املعاهدات يف كل من القانون الدويل والقوانني
الوطنية؛ حيث تتناول م�صادر القانون الدويل املختلفة ،ومنها املعاهدات
نف�سها ،م�س�ألة الت�صديق على املعاهدات الدولية ب�صور متعددة ،منها �آراء
فقهاء القانون ,و�أحكام الق�ضاء ,وجمريات العرف ,ون�صو�ص القوانني,
واالتفاقيات الدولية .حيث ت�ضمنت هذه امل�صادر الأحكام املتعلقة بالت�صديق
على املعاهدات واالتفاقيات ب�شكل دقيق ومف�صل ،لكنها مل ت�شر �إلى جهة
االخت�صا�ص يف ذلك ،وتركت الأمر للإجراءات الد�ستورية اخلا�صة بكل دولة.
فعلى �صعيد املواثيق الدولية؛ ن�صت املادة ( ) 110من ميثاق الأمم
املتحدة على �أن “”ت�صدق على هذا امليثاق الدول املوقعة عليه ،كل منها
ح�سب �أو�ضاعها الد�ستورية”.
وت�ؤكد على هذا التوجه املادة (  )43من امليثاق ذاته ،والتي ت�شري �إلى
االتفاقيات التي يربمها جمل�س الأمن مع الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة
ب�ش�أن قوات حفظ ال�سالم ،وتن�ص على �أن ت�صدق الدول على هذه االتفاقيات
وفق مقت�ضيات �أو�ضاعها الد�ستورية .كما ين�ص ميثاق جامعة الدول العربية
يف املادة ( )20منه على �أن الت�صديق عليه وعلى مالحقه يتم “وف ًقا للنظم
الأ�سا�سية املرعية يف كل من الدول املتعاقدة ،وتودع وثائق الت�صديق لدى
الأمانة العامة” .ويف نف�س االجتاه ،ين�ص ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية يف
املادة ( )24على حق جميع الدول الإفريقية امل�ستقلة ذات ال�سيادة يف التوقيع
على امليثاق والت�صديق عليه طب ًقا لإجراءاتها الد�ستورية.
�إال �أن بع�ض املواثيق الدولية ،ولت�أكيد التزام الدول باملعاهدات ب�صورة
و�ضوحا ،فن�صت على �أن يتم الت�صديق على املعاهدات
قانونية كانت �أكرث
ً
تكتف بالإ�شارة �إلى الت�صديق وفق الإجراءات
من قبل الربملانات ،ومل ِ
الد�ستورية .حيث ن�ص ميثاق منظمة العمل الدولية يف املادة ( )19منه
على �أن “ املعاهدة التي تعدها املنظمة ويقرها امل�ؤمتر العام يجب عر�ضها
على الربملانات الوطنية للت�صديق عليها خالل (� )12شهر ًا من تاريخ نهاية
امل�ؤمتر� ،أو (� )18شهر ًا على الأكرث يف الظروف اال�ستثنائية.
وعلى �صعيد االتفاقيات الدولية؛ تعترب اتفاقية في ّينا لقانون املعاهدات
الدولية املوقع عليها يف عام � 1969أهم اتفاقية معربة عن موقف القانون
الدويل من الت�صديق على االتفاقيات التي تربمها الدول� ،سواء من حيث

مو�ضوع هذه االتفاقية � ،أو من حيث �أطرافها ،حيث يزيد عدد الدول املوقعة
على اتفاقية فيينا يف م�ؤمتر عقدته اجلمعية العامة للأمم يف في ّينا عن 80
دولة ,وقد ان�ضمت اململكة العربية ال�سعودية لهذه االتفاقية باملر�سوم امللكي
رقم م 25/وتاريخ 1423/6/25هـ  .حيث تعترب اتفاقية في ّينا الت�صديق
على املعاهدات �أحد �أ�شكال تعبري الدولة عن التزامها باملعاهدة .فقد
ن�صت املادة ( )11من هذه االتفاقية على �أنه “ يجوز للدولة �أن تعرب عن
ارت�ضائها االلتزام باملعاهدة بالتوقيع عليها� ،أو بتبادل الوثائق املكونة لها� ،أو
بالت�صديق� ،أو باالن�ضمام �إليها� ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى يتفق عليها “.
وت�ضمنت املادة ( )14من االتفاقية احلاالت التي تلتزم بها
الدولة بالت�صديق ،وهي:

 �إذا ن�صت املعاهدة على �أن يكون الت�صديق هو و�سيلة التعبري عنااللتزام.
 �إذا ثبت بطريقة �أخرى �أن الدول املتفاو�ضة كانت قد اتفقت علىا�شرتاط الت�صديق.
 �إذا كان ممثل الدولة قد ّوقع املعاهدة مع التحفظ ب�شرط الت�صديق. �إذا بدت نية الدول املعنية يف �أن يكون التوقيع ب�شرط الت�صديقالالحق يف وثيقة تفوي�ض ممثلها� ،أو عربت عن ذلك �أثناء املفاو�ضة.

ومل تتدخل اتفاقية فيينا يف حتديد اجلهة املخت�صة بالت�صديق على
املعاهدات يف كل دولة ،كما مل تت�ضمن �أية ن�صو�ص تبني دور كل من ال�سلطتني
البت يف هذه
الت�شريعية والتنفيذية يف ذلك .هذا يعني �أن اتفاقية في ّينا تركت َّ
امل�س�ألة للت�شريعات الداخلية يف كل دولة وللإجراءات الد�ستورية فيها .كما
�أن املادة ( ) 2من هذه االتفاقية كانت قد عرفت الت�صديق ب�أنه “ الإجراء
الدويل الذي تثبت الدولة مبقت�ضاه على امل�ستوى الدويل ارت�ضاءها االلتزام
باملعاهدة “.
مع ذلك ،ال يجوز ح�سب املادة ( ) 46من اتفاقية فيينا �أن تتن�صل �أي
دولة من التزاماتها الدولية بحجة �أن املعاهدة مل يتم الت�صديق عليها ح�سب
الإجراءات الد�ستورية املتبعة لديها� ،أو �أن املعاهدة تخالف �أحكاما يف قانونها
الداخلي.
ومل تذهب اململكة العربية ال�سعودية بعيد ًا عن ما تعارف عليه القانون
الدويل يف �سن املعاهدات واالتفاقيات الدولية ,وما ر�سمته اتفاقية فيينا
للمعاهدات التي ان�ضمت لها اململكة الحق ًا ,حيث ت�سري اململكة ب�إجراءات
قانونية حمكمة يف عقد االتفاقيات الدولية مراعية يف ذلك القواعد العامة
املجمع عليها يف عرف القانون الدويل ,حمتفظة بحقها الأ�صيل يف الآليات
التي من خاللها يتم ت�صديقها على االتفاقيات واملعاهدات بحكم نظامها
الداخلي الذي يحكم ذلك متمثل يف �أنظمتها الأ�سا�سية ( النظام الأ�سا�سي
للحكم  ,نظام جمل�س الوزراء  ,ونظام جمل�س ال�شورى ) وما ت�ضمنته من
�آليات يف �إمتام عملية عقد املعاهدات واالتفاقيات الدولية منذ بدء التفاو�ض
وانتها ًء مبرحلة الت�صديق ودخول االتفاقية مرحلة النفاذ والإلزام .ولعل هذا
ما �سنتطرق �إليه ب�شيء من التف�صيل يف املقال القادم.
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رئيس المجلس يستقبل سفير بنغالديش

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيــخ الدكــتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ  ،يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض،
�سفري جمهورية بنغالدي�ش لدى اململكة حممد �شهيد الإ�سالم.
وجرى خالل اال�ستقبال ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بني اململكة
وجمهورية بنغالدي�ش وال�سبل الكفيلة بتعزيز التعاون امل�شرتك بني البلدين

ال�شقيقني يف �شتى املجاالت ،خا�صة يف جمال العالقات الربملانية بني جمل�س
ال�شورى والربملان البنعالدي�شي وتطوير �آليات التعاون الربملانية وتن�سيق
املواقف يف املحافل الربملانية الإقليمية والدولية ،كما مت بحث �سبل تفعيل
جلنتي ال�صداقة الربملانية ال�سعودية البنغالدي�شية مبا يخدم م�صالح
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني وح�ضر اللقاء معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور حممد بن �أمني اجلفري.

ويستقبل سفير البيرو
ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف
الريا�ض� ،سفري جمهورية البريو لدى اململكة ادواردو مارتينيتي.
ويف م�ستهل اللقاء رحب رئي�س جمل�س ال�شورى ب�سفري البريو
متمني ًا له التوفيق يف مهام عمله مبا ي�سهم يف تعزيز العالقات
الثنائية بني البلدين ال�صديقني ال�سيما على ال�صعيد الربملاين.
ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض �أوجه العالقات بني اململكة العربية ال�سعودية
وجمهورية البريو وما ت�شهده من تطور م�ستمر يف كافة املجاالت ،كما مت بحث
�سبل تطوير العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى وبرملان جمهورية البريو
وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية مبا يخدم م�صالح البلدين وال�شعبني
ال�صديقني .
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ح�ضر اللقاء معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن �أمني
اجلفري وع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية معايل الدكتور
خ�ضر بن عليان القر�شي  ،وع�ضو جمل�س ال�شورى ع�ضو جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
الدكتور عبداهلل بن �إبراهيم الع�سكر.

حصاد الشهر

آل الشيخ يستقبل وزير اإلسكان

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س معايل
وزير الإ�سكان الدكتور �شوي�ش ال�ضويحي.
وخالل اللقاء �أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى دعم املجل�س
لإ�سرتاتيجية الإ�سكان يف اململكة ,واجلهود التي تبذلها وزارة
الإ�سكان لتوفري ال�سكن املنا�سب للمواطنني من خالل م�شاريعها
ال�سكنية ,والربامج التي ا�ستحدثتها م�ؤخر ًا لتحقيق العدالة يف
توزيع القرو�ض والوحدات ال�سكنية على امل�ستحقني من �أبناء
الوطن يف خمتلف مناطق اململكة ,تنفيذ ًا لتوجيهات خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -يحفظه اهلل -
بت�أمني ال�سكن للمواطنني.
من جهته عرب معايل الدكتور �شوي�ش ال�ضويحي عن تقديره ملا تلقاه وزارة
الإ�سكان من دعم وم�ساندة من جمل�س ال�شورى جلهودها يف جمال الإ�سكان,

م�ؤكد ًا �أن املجل�س �شريك للوزارة يف حتقيق تطلعات املواطن يف ت�أمني ال�سكن
املنا�سب له من خالل جهود املجل�س يف تطوير وحتديث الأنظمة ذات العالقة
بالإ�سكان ,وتقدمي االقرتاحات واحللول التي تعني الوزارة يف معاجلة �أزمة
الإ�سكان باململكة.

نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير طاجيكستان

ا�ستقبل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن
�أمني اجلفري يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض �سفري جمهورية
طاجيك�ستان لدى اململكة الدكتور عبداهلل يولدا�شيف .
و�أعرب �سفري جمهورية طاجيك�ستان خالل اللقاء عن تقدير
بالده للكلمة التي وجهها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز �آل �سعود  -يحفظه اهلل  -للأمتني العربية
والإ�سالمية ملا ت�ضمنته من م�ضامني مهمة ومعربة ..م�شري ًا �إلى ان
كلمة امللك املفدى جاءت يف وقتها يف ظل الأحداث الراهنة التي
تعي�شها املنطقة حالي ًا.
و�أكد �أن �صوت العقل واحلكمة الذي نادى به خادم احلرمني
ال�شريفني ت�ستدعي من املجتمع الدويل العمل �سوي ًا للبحث عن
حلول جذرية ودائمة للم�شكالت والأو�ضاع التي تع�صف باملنطقة.
من جانبه �أكد معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى �أن كلمة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز– يحفظه اهلل – نابعة من اهتمامه

و�شعوره العميق بامل�س�ؤولية جتاه ما يحدث يف املنطقة من �أحداث انطالق ًا من
املكانة التي حتتلها اململكة يف قلوب امل�سلمني يف �شتى بقاع الأر�ض باعتبارها
مهبط الوحي وبالد احلرمني ال�شريفني.
وقال معاليه� :إن كلمة خادم احلرمني ال�شريفني عربت بو�ضوح عن �سيا�سة
احلكمة واالعتدال التي تنهجها اململكة جتاه الأحداث يف املنطقة ،وو�ضعت
املجتمع الدويل �أمام م�س�ؤولياته جتاه ما يجري يف الأرا�ضي الفل�سطينية
ويف املنطقة من �أحداث دامية ترتكب فيها جرائم �ضد الإن�سانية دون وازع
�إن�ساين �أو �أخالقي.
ولفت معايل الدكتور حممد بن �أمني اجلفري �إلى �أن الكلمة ت�ضمنت
حتذير ًا من واقع الإرهاب وتطوره يف الوقت الراهن وخطره على املنطقة
واملجتمع الدويل ب�أ�سره بعد �أن �أ�صبح له �أ�شكال خمتلفة �سواء كان من
جماعات �أو منظمات �أو دول ,م�شري ًا يف هذا ال�صدد �إلى �أن اململكة العربية
ال�سعودية من �أوائل الدول التي حذرت من الإرهاب و�أبعاده وبادرت �إلى
الدعوة ب�إن�شاء املركز الدويل ملكافحة الإرهاب �إال �أن دعوتها مل جتد التفاعل
االيجابي الكايف من املجتمع الدويل بالرغم مما بذلته اململكة بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني من جهود عاملية يف هذا ال�صدد ..
وقد جرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بني اململكة
وطاجيك�ستان ,وبحث �آفاق التعاون يف املجاالت االقت�صادية والطاقة
املتجددة  .كما تطرق اللقاء �إلى بحث عالقات التعاون بني جمل�س ال�شورى
والربملان يف طاجيك�ستان ،و�سبل تفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية
ال�سعودية الطاجي�سكتانية وتعزيز تبادل الزيارات بينهما مبا يخدم م�صالح
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
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د .الجفري يستقبل وفدًا من الكونغرس األمريكي

ا�ستقبل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد
بن �أمني اجلفري يف مكتبه مبقر املجل�س وفد ًا من الكونغر�س
الأمريكي خالل الزيارة التي قام بها للممكلة م�ؤخر ًا وي�ضم عدد ًا
من م�ست�شاري وم�ساعدي �أع�ضاء الكونغر�س.
وخالل اللقاء دار حوار بني معايل الدكتور اجلفري و�أع�ضاء
الوفد الزائر متحور حول مهام املجل�س ,والدور الت�شريعي
والرقابي الذي يقوم به املجل�س وجلانه املتخ�ص�صة.
كما تناول احلوار جهود اململكة يف تعزيز ال�سالم الدويل ويف
مواجهة �آفة الإرهاب ،وجهود خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز بهذا ال�صدد ،كما ا�ستعر�ض اللقاء كلمة
خادم احلرمني ال�شريفني التي وجهها لقادة عدد من الدول
ال�شقيقة وال�صديقة عرب �سفرائهم عند ا�ستقباله لهم ـ حفظه
اهلل ـ م�ؤخر ًا ودعوته زعماء العامل الى اال�سراع يف حماربة
االرهاب.
و�أكد معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى اهتمام اململكة
بالتوا�صل مع املجتمع الدويل وتن�سيق اجلهود الدولية ملواجهة
الإرهاب الذي ت�صدت له اململكة وواجهته بكل حزم �إدراك ًا منها
بخطر هذه الآفة على الأمن الوطني واال�ستقرار الدويل ،م�شري ًا
�إلى �أن القيادة الر�شيدة يف اململكة العربية ال�سعودية �أكدت
والزالت ت�ؤكد على �أهمية توحيد اجلهود الدولية يف مواجهة
التطرف والإرهاب.
و�أ�ضاف معاليه �إن اململكة وهلل احلمد تعي�ش نه�ضة تنموية ا�ستثنائية يف عهد
خادم احلرمني ال�شريفني ـ حفظه اهلل ـ الذي وجه ثروات البالد نحو اال�ستثمار
يف الإن�سان ال�سعودي ورفع م�ستوى معي�شته وحتقيق احلياة الكرمية له.
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وب�ش�أن دخول املر�أة يف ع�ضوية جمل�س ال�شورى �أ�شار معاليه �إلى �أن
الإرادة امللكية الكرمية عك�ست الثقة والدعم غري املحدود الذي حظيت به
املر�أة ال�سعودية من لدن خادم احلرمني ال�شريفني ـ حفظه اهلل ـ؛ وجاءت هذه
الثقة امللكية تتويج ًا للم�سرية املميزة للمر�أة ال�سعودية يف العمل احلكومي ويف
الكثري من املجاالت احليوية مثل الطب والرتبية والتعليم حيث �أثبتت املر�أة
ال�سعودية جدارتها يف العديد من املنا�صب القيادية التي تبو�أتها خالل هذه
الفرتة م�شري ًا معاليه �إلى �أن تعيني املر�أة يف جمل�س ال�شورى �أ�سهم بفاعلية يف
تطوير �أعمال املجل�س ودعم �شمولية قراراته.
وحول الر�سالة التي تريد اململكة �إي�صالها للمجتمع الأمريكي الذي ال
يدرك الكثري من احلقائق عن اململكة العربية ال�سعودية لفت معاليه �إلى �أن
اململكة العربية ال�سعودية هي مهبط الوحي وم�صدر الر�سالة املحمدية التي
تدعو �إلى الت�سامح وال�سالم ،ومن خالل �سيا�ساتها وتوا�صلها اخلارجي تهدف
دائم ًا لإي�صال ر�سالة ال�سالم والطم�أنينة بني ال�شعوب ،كما �أنها ت�ضطلع
مبهمة الوقوف يف وجه التطرف والإرهاب الذي ال ميثل �سماحة الإ�سالم؛
ب�صفتها بلد احلرمني ال�شريفني ومبعث الر�سالة املحمدية  ال�سمحة.
من جانبهم عرب �أع�ضاء وفد الكونغر�س الأمريكي عن �سعادتهم بزيارتهم
للمملكة العربية ال�سعودية ,م�ؤكدين �أهمية العالقات بني اململكة والواليات
املتحدة.
وعرب �أع�ضاء الوفد عن تقديرهم للمواقف احلازمة التي اتخذتها قيادة
اململكة العربية ال�سعودية يف مواجهتها للإرهاب م�شريين �إلى �أن دعوة خادم
احلرمني ال�شريفني للمجتمع الدويل لت�سريع التعاون يف مواجهة الإرهاب
نابع من حر�ص اململكة على احلزم يف مواجهة هذه الآفة التي ال متثل �أي
دين �أو عرق.

حصاد الشهر

نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل وفدًا من االتحاد األوروبي

ا�ستقبل معايل نائب رئيـ�س جملــــ�س ال�شــــورى الدكتور حممد
بن �أمني اجلفري يف مكتبه مبقر املجل�س وفد ًا من هيــــئة العــــمل
اخلارجي يف االحتاد الأوروبي برئا�ســــة �آن �صويف كي�سلــــنغ الذي
يزور اململكة حالي ًا.
و�أكد معايل نائب رئي�س جملــــ�س ال�شــــورى خــــالل اال�ستقبال
اهتمام اململكة العربيــــة ال�سعوديــــة بقــــيادة خــــادم احلــــرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود – حفظه اهلل -
بالتوا�صل مع املجتمع الدويل وتن�سيق اجلهــــود الدولية ملواجهة
الإرهاب الذي ت�صدت له اململكة وواجهته بكــــل حزم �إدراك ًا منها
بخطر هذه الآفة  ،الفت ًا االنتباه �إلى �أن ما تقــــوم به اجلماعات
الإرهابية من �أفعال ال متثل امل�سلمني وال الدين احلنيف ال�سمح.
و�أ�شار �إلى مبادرة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ب�إن�شــــاء مركز
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملي للحــــوار بني �أتــــباع الأديــــان
والثقافات يف فيينا الذي ا�ستطاع النهــــو�ض بدور حمــــوري على
�صعيد التوا�صل بني �أتباع الأديان والثقافـــات والبناء على اجلهود
الدولية يف جمال احلوار العاملي ،ودعم ثقافـــة التعاون والتعاي�ش
وفق ر�ؤية وا�ضحة لأهدافه والتي تت�ضمن ت�أ�سي�س وتطوير ون�شر
املعرفة يف جمال احلوار بني �أتباع الأديان والثقافات.
و�أ�ضاف معايل الدكتور حممد اجلفري �أن اململكة وهلل احلمد تعي�ش
نه�ضة تنموية ا�ستثنائية يف عهد خادم احلرمني ال�شريفني  -حفظه اهلل
 -الذي وجه ثروات البالد نحو اال�ستثمار يف الإن�سان ،وخا�صة يف ال�شباب

ال�سع ــودي والذي ي�أتي على ر�أ�س اهتمامات ــه ورعايت ــه الأبوي ــة ،ومن ذلك
برناجمه –حفظه اهلل -لالبتعاث اخل ــارجي ،وال ــذي ا�ستف ــاد منه ما يزيد
عن � 300ألف طالب وطالب ــة �إلى �أرقى اجلامعات واملعاهد العاملية بالإ�ضافة
�إلى دعم م�شاريع الإ�سكان والكهرباء وال�صحة ورفع م�ستوى معي�شة الإن�سان
ال�سعودي وحتقيق احلياة الكرمية له.
من جانبهم عرب �أع�ضاء وفد االحتاد الأوروبي عن �س ــعادتهم بزيارتهم
للمملك ــة العربي ــة ال�سعوديـ ـ ــة ,م�ؤك ــدين �أهم ــية العالق ــات بي ــن اململك ــة
واالحتاد الأوربي.
و�أعرب �أع�ضاء الوفد عن تقديرهم جلهود اململك ــة العربي ــة ال�سعودي ــة
الدولية وح�ضورها الإقليمي وثقل ــها ال�سيا�سي واالقت�ص ــادي ،م�ؤك ــدين على
�أهمية الزيارات املتبادلة بني جمل�س ال�شورى والربملان الأوربي ل�شرح املواقف
بني اجلانبني والتعاون امل�شرتك.
وخالل اللقاء دار حوار ب ــني مع ــايل نائب رئ ــي�س جمل�س ال�شورى و�أع�ضاء
الوفد تناول مهام املجل�س ,والدور التنظيمي والرقابي الذي يق ــوم به املجل�س
وجلانه املتخ�ص�صة.
ح�ضر اال�ستقبال رئي�س جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقـة الأ�ستاذ �صالح
احل�صيني ونائب رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية الأ�ست ــاذة ه ــدى احللي�سي
و�سفري االحتاد الأوروبي لدى اململكة �آدم كوالخ.
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تسعة مقترحات لتعديل بعض األنظمة على
جدول أعمال المجلس

�أحالت الهيئة العامة ملجل�س ال�شورى على جدول �أعمال
املجل�س عدد ًا من التقارير التي رفعتها اللجان املتخ�ص�صة ب�ش�أن
مقرتحات مل�شاريع �أنظمة جديدة وتعديل �أنظمة نافذة ,وتقارير
الأداء ال�سنوي لعدد من الأجهزة احلكومية.
جاء ذلك خالل االجتماع الثامن للهيئة العامة من �أعمال
ال�سنة الثانية للدورة ال�ساد�سة ملجل�س ال�شورى الذي عقدته
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ بح�ضور معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور
حممد بن �أمني اجلفري ومعايل م�ساعد رئي�س املجل�س الدكتور
فهاد بن معتاد احلمد ومعايل الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد
بن عبد اهلل �آل عمرو ور�ؤ�ساء اللجان املتخ�ص�صة باملجل�س.
فقد قررت الهيئة العامة خالل االجتماع �إحالة تقارير عدد من اللجان
املتخ�ص�صة ب�شان املقرتحات التي قدمها عدد من �أع�ضاء املجل�س ا�ستناد ًا
�إلى املادة  23من نظام جمل�س ال�شورى ،حيث �أحالت تقرير جلنة الإدارة
واملوارد الب�شرية ب�ش�أن مقرتح م�شروع نظام احلوكمة يف القطاع العام املقدم
من ع�ضوي املجل�س الدكتور ح�سام بن عبد املح�سن العنقري ،والدكتور �سعد
بن حممد مارق وتقرير جلنة ال�ش�ؤون الأمنية ب�ش�أن مقرتح م�شروع �إ�ضافة
مادة جديدة لنظام املرور تتعلق «باعتماد �أنظمة فنية ملعايرة �أجهزة الر�صد
الآيل وما يف حكمها من �أجهزة الكرتونية» الذي قدمه ع�ضو املجل�س اللواء
املهند�س نا�صر بن غازي العتيبي.
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كما �أحالت الهيئة العامة تقرير جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية ب�ش�أن
مقرتح ع�ضو املجل�س الدكتور �أحمد بن عمر الزيلعي ،تعديل املادة (الثالثة
ع�شرة) من نظام اخلدمة املدنية ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م)49/
وتاريخ 1397/7/10هـ ،وتقريرها ب�ش�أن مقرتح م�شروع تعديل الفقرة (ب)
من املادة ( )9من نظام جمل�س اخلدمة املدنية ،وتعديل الفقرة (د) من
املادة ( )4من الئحة الواجبات الوظيفية املقدم من ع�ضو املجل�س الدكتور
عبدالعزيز بن �إبراهيم احلرقان ،وتقرير جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية
ب�ش�أن مقرتح تعديل املادة ( )8/27من اللوائح التنفيذية لنظام اخلدمة
املدنية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 49/وتاريخ 1397/7/10هـ ،املقدم
من ع�ضو املجل�س الأ�ستاذ علي بن نا�صر الوزره ،ومقرتحه ب�ش�أن �إ�ضافة
مادتني جديدتني لالئحة الإجازات ال�صادرة بقرار جمل�س اخلدمة املدنية
رقم ( )1037/1وتاريخ 1426/2/16هـ ،املعتمدة بالأمر ال�سامي الربقي
رقم (/6485م ب) وتاريخ 1426/5/9هـ.
ووافقت الهيئة العامة على �إحالة تقرير جلنة ال�ش�ؤون الثقافية والإعالمية
ب�ش�أن م�شروع نظام الإعالم املرئي وامل�سموع  ،وتقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية
ب�ش�أن �إعادة اقرتاح �إ�ضافة فقرة جديدة للمادة ( )42من نظام ال�سوق
املالية تعنى بعالوة الإ�صدار عم ًال باملادة ( )17من نظام املجل�س ،وتقرير
جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة ب�ش�أن م�شروع نظام التجارة باملنتجات
البرتولية والتعديالت املقرتحة على بع�ض الأنظمة.
كما �أحالت الهيئة العامة عدد ًا من التقارير التي رفعتها اللجان
املتخ�ص�صة ب�ش�أن تقارير الأداء ال�سنوي لعدد من اجلهات احلكومية.

حصاد الشهر

مساعد رئيس المجلس يستقبل نائب السفير الكوري

ا�ستقبل معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور فهاد
بن معتاد احلمد يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض نائب �سفري
جمهورية كوريا لدى اململكة ال�سيد /تاي و�أن هه.
وخالل اال�ستقبال ت�سلم معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى
من نائب رئي�س البعثة الكوري ر�سالة ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ من معايل
رئي�س اجلمعية الوطنية ( الربملان) يف جمهورية كوريا  /ت�شوجن
يي هوا  ،تتعلق بدعوة معاليه لزيارة كوريا.
ونوه معايل الدكتور فهاد احلمد خالل اللقاء مب�ستوى العالقات التي

جتمع اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية كوريا اجلنوبية يف �شتى املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وال�سيما العالقات على ال�صعيد الربملاين بني
جمل�س ال�شورى واجلمعية الوطنية الكورية.
و�أكد معاليه �أهمية تبادل الزيارات الربملانية بني البلدين مبا ي�سهم يف
تعزيز العالقات الثنائية ،م�ؤكد ًا حر�ص املجل�س على توطيد عالقاته الربملانية
مع املجال�س والربملانات يف الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،و�ضرورة تفعيل جلنتي
ال�صداقة الربملانية بني جمل�س ال�شورى واجلمعية الوطنية الكورية .
ح�ضر اللقاء ال�سكرتري الأول لل�ش�ؤون ال�سيا�سية يف ال�سفارة الكورية ال�سيد
يل جوجن هو

د .آل عمرو يثني على
جهود نائب رئيس البعثة
الدبلوماسية اليابانية لدعم
العالقات الثنائية
ا�ستقبل معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى الدكتور حممد بن
عبداهلل �آل عمرو يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض نائب رئي�س
البعثة الدبلوما�سية لإمرباطورية اليابان لدى اململكة الوزير
املفو�ض يف ال�سفارة ال�سيد  /يا�سوناري مورينو.
و�أكد الدكتور حممد �آل عمرو خالل اللقاء على متانة وقوة عالقات
التعاون الثنائية بني اململكة العربية ال�سعودية و�إمرباطورية اليابان يف
خمتلف املجاالت ,معرب ًا عن تقديره للجهود التي بذلها نائب رئي�س البعثة

اليابانية خالل فرتة عمله من �أجل تنمية وتطوير العالقات الثنائية بني
البلدين ال�صديقني.
وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض عدد من املو�ضوعات ذات االهتمام
امل�شرتك ,و�سبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني خا�صة
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الياباين والدفع بها نحو
مزيد من التعاون بني اجلانبني من خالل تبادل الزيارات وفتح �آفاق �أو�سع
للعالقات مبا يخدم م�صالح البلدين و�شعبيهما.
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وزير العدل البريطاني يجتمع بأعضاء لجنتي الشؤون
اإلسالمية وحقوق اإلنسان

قــام معايل وزيـــر العدل الربيطاين كري�س غرايلينـــغ بزيارة
�إلى جمل�س ال�شورى يف �إطار زيارته للمملكة م�ؤخر ًا ,حيث عقد
اجتــــماعــــ ًا م�شرتكــــا مع �أع�ضاء جلنــــتي ال�شــــ�ؤون الإ�سالميــــة
والق�ضائيــــة وحقـــوق الإن�سان والعرائ�ض باملجل�س برئا�سة ع�ضو
املجل�س رئي�س جلنة حقـــوق الإن�سان والعرائ�ض الدكتور عبداهلل
بن حمارب الظفريي.
ويف بدايــــة االجتــــماع رحــب الــــدكــــتور الظفــــريي بوزيــــر
العدل الربيطاين ,ونوه �إلى الثقة التي يحظى بها جمل�س ال�شورى
مــــن خــــادم احلرمــــني ال�شريفــــني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
 يحفظه اهلل  -ممــــا مكن املجــــل�س من تعزيز دوره كــــ�شريك يف�صناعة القرار الوطني .
و�أكد حر�ص جمل�س ال�شــورى ممث ًال يف جلانـ ـ ــه املتخ�صـ ـ ــ�صة وخا�صة
جلنتي ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية وحقـ ـ ــوق الإن�سـ ـ ــان والعرائـ ـ ــ�ض على
تطــوير الأنظمة العدليـ ـ ــة والق�ضائيـ ـ ــة وحقـ ـ ــوق الإن�سان يف اململكة وذلك
من خالل درا�ستهما للتقارير ال�سنوية لأداء الأجهزة احلكومية واملعاهدات
واالتفاقيات الدولية ،م�شري ًا �إلى �أن جلنة حقوق الإن�سان والعرائـ ـ ــ�ض تتعاون
مع جمـ ـ ــيع الهيئات احلكومية وغري احلكومـ ـ ــية يف اململكـ ـ ــة ذات العالقـ ـ ــة
بحقوق الإن�سـان ,كما �أن اللجنة تتلقى العرائ�ض من املواطـ ـ ــنني التي يعربون
فيها عن حاجاتهم وق�ضاياهم ،وجتتمـ ـ ــع اللجنة مع املواط ــنني الذين قدموا
تلك العرائ�ض �إذا تطلب الأمر ذلك.
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من جهـ ـ ــته قـ ـ ــدم ع�ضـ ـ ــو جمل�س ال�شورى ونائب رئي�س جلنة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والق�ضائية يف املجل�س الدكـ ـ ــتور فالح بن حممد ال�صغري �إيجاز ًا
عن اخت�صا�صات اللجنة ومهامها ودورها يف مناق�شـ ـ ــة العديد من الأنظمة
العدلية والق�ضائية التي �صدرت م�ؤخر ًا مثل نظـ ـ ــام الق�ضاء ونظـ ـ ــام ديوان
املظامل ونظام املرافعات ال�شرعية ونظام الإجراءات اجلزائيـ ـ ــة وغريها من
الأنظمة.
من جانبه �أعرب معايل وزير العـ ـ ــدل الربيطـ ـ ــاين عن �سعادتـ ـ ــه بزيارة
اململكة العربية ال�سعودية وجمل�س ال�شورى ب�صفة خا�صة ,و�أ�شـ ـ ــاد مب�ستوى
العالقات الثنائية التي جتمع بني البلدين ال�صديقني يف خمتلف املجاالت.
و�أكد معاليه يف رده على ا�ستف�سار لأحد �أع�ضاء املجلـ ـ ــ�س خالل االجتماع
�أن قوانني اململكة املتحدة حتر�ص على احرتام حقـ ـ ــوق الإن�سان وجميع
الأديان ال�سماوية ,م�شري ًا �إلى �أن هناك خط رفيــع يف�صل بني احلفاظ على
وبي �أن معظـ ـ ــم القوانـ ـ ــني تـ ــراعي
حرية التعبري وجترمي الإ�ساءة للأديان .نَّ
حقوق املعتقدات الدينية جلميع الب�شر.
ح�ضر االجتماع ال�سفري الربيطـ ـ ــاين لدى اململـ ــكة ال�سيد /جون جينكينز
و�أع�ضاء الوفد املرافق لوزير العدل الربيطاين.
من جهة �أخرى قام معايل وزير العـ ـ ــدل الربيطـ ـ ــاين بجول ــة يف �أروقة
جملـ�س ال�شـ ـ ــورى �شملـ ـ ــت القاعة الكربى وقاعة جل�سات جملـ ـ ــ�س ال�شورى,
وا�ستمــع �إلى �شرح حول �آليـ ـ ــة عمل املجلـ ـ ــ�س ونظام اجلل�سات كما اطلع على
التقنيات احلديثة بها.

مـقــال

الشورى :اختيار أم انتخاب؟ ولماذا فضلت قيادتنا األول:
هل المهم اآللية أم األهم حجم اإلنجاز؟
�سئلت �إثر حما�ضرة بالنادي الأدبي بالريا�ض قبل فرتة عن جتربتي يف جمل�س ال�شورى :ملاذا مت تف�ضيل خيار التعيني
على االنتخاب مبجل�س ال�شورى؟ ,وقد �أجبت باخت�صار ملحدودية الوقت للمداخلة و�أطرح الآن ر�ؤيتي بتو�ضيح �أكرث :حول
هذه الق�ضية.
أب�سط القول فيها.
يف هذه املقالة التي � ّ
بدء ًا �أ�ؤمن �أن لكل وطن �أن يختار ( الآلية ) التي يراها منا�سبة لتحقيق هدفه الت�شريعي والرقابي عند تكوين جمل�سه
الربملاين ،ولي�س من حق �أي �شخ�ص �أو دولة �أن تنازع الأخرى بخيارها.
�أ�شري ثاني ًا �إلى �أن لكل من االختيار واالنتخاب جوانبه الإيجابية وال�سلبية ويف تقديري -ومن خالل جتربة �شورية-
امتدت على مدى ثالث دورات توفرت لدي قناعة -على الأقل باملنظور القريب� -أن
خيار االختيار هو الأف�ضل لوطننا ولكثري من الدول التي ال تزال جتربتها الربملانية جديدة �إذا قي�ست باملنظومات
الربملانية الغربية التي ينوف بع�ضها على مئتي عام.
ملاذا االنتخاب هو الأف�ضل لنا وبخا�صة بعاملنا العربي ..؟ هذه بع�ض الأ�سباب.
�أو ًال :ثبت �أن االختيار ي�صطفي من كافة التخ�ص�صات واملناطق والأطياف من علماء ومثقفني و�أكادمييني و�أطباء
ومهند�سني� ..إلخ.
ثاني ًا� :إن �أع�ضاء املجال�س يف الدول حديثة التجربة الربملانية عندما يتم اختيارهم يكون انتما�ؤهم للوطن ولي�س لفئة
�أو مذهب �أو حزب بل كل الوالء للوطن فهو الذي اختار الع�ضو ممث ًال لأبناء وطنه..
و�إنني �أذكر للأمانة �أن ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سعودي وعلى مدى (  ١٢عام ًا حتت القبة كان) الوطن هو احلا�ضر
الأكرب يف ذهنه وهو يطرح مداخلة �أو يقدم تو�صية �أو يقبل قرار ًا �أو يرف�ض �آخر.
ثالث ًا� :إن الأهم لكل جمل�س هو( ال�صالحية ) املمنوحة له ولي�س الآلية التي يتم فيها اختيار �أع�ضائه.
رابع ًا  :ت�أملوا جتارب �أغلب دول العامل الثالث من حولنا التي اختارت �آلية االنتخاب ..ماذا حققت جمال�سها ،وكيف كان
اختالف �أع�ضاء هذه املجال�س ح�سب تياراتهم و�أحزابهم ..كيف كان هذا االختالف معوق ًا من معوقات التنمية يف بلدانهم
و�سبب ًا يف توتر العالقة بني جمال�سهم وحكوماتهم واخلا�سر هو هنا هم �أبناء تلك البلدان ،حيث تتعطل التنمية ،وال يتم
�إقرار الأنظمة ،وحتول (الرقابة الربملانية) �إلى هو�شة برملانية( بني املجل�س الربملاين والوزير احلكومي ،فال تنمية تتم
وال م�شروع يقر.
خام�س ًا� :إن الع�ضو الذي يتم انتخابه يف هذه البلدان ي�ضع له ( برناجم ًا انتخابي ًا ) مثالي ًا يف جناحه الأمين (التنمية)
ويف جناحه الآخر �آمال املواطن املنتخِ ب ..وعلى �ضوء ذلك يتم انتخابه ،ولأن الع�ضو و�ضع برناجم ًا ( �أحالمي ًا ) �إن �صح
التعبري فهو يدخل املجل�س ويخرج منه ما حتقق بند من بنود ما وعد به يف م�شروعه الربملاين املثايل.
�أ�شري �أخري ًا �إلى �أنني مع االنتخاب �إذا ن�ضجت جتربتنا االنتخابية و�إذا توفرت الثقافة املطلوبة لعملية االنتخاب لدى
كل املواطنني ولي�س لدى النخب.
وقد �أ�صاب كثري ًا �سمو الأمري متعب بن عبدهلل بن عبدالعزيز عندما �أجاب عن انتخاب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى فكانت
�إجابته واقعية منطقية مبنية على قراءة ما يخدم الوطن وذلك عندما قال� ( :إن هذا يتوقف على توفر ثقافة االنتخاب
لدى النا�س ).
وهذا �صحيح جد ًا فالأمري مل ي�ش�أ �أن يغازل اجلماهري بل كان هدفه �أن يبدي الر�أي الذي يخدم وطنه ولو
مل يكن ر�أي ًا يتفق مع رغبة من يبهرهم �إغراء واعتدال �شكلية االنتخابات وبريقها وال يت�أملون يف �آلية االختيار التي
جتلب الأوفر عطاء ولي�س الأكرث كالم ًا وتنظرياً.
وبعد:
هذا هو خيارنا الذي اختارته قيادتنا وارت�ضاه ال�سواد الأكرب من املواطنني لأننا ر�أينا �أنه يف هذه املرحلة الأف�ضل
ال�شوري �سواء على امل�ستوى الت�شريعي �أو الرقابي �أو التنموي.
لتحقيق �أهداف جمل�سنا
ّ

حمد بن عبدهلل القا�ضي
ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سابق
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المجلس الطالبي في ثانوية عبد الرحمن بن مهدي
قائم على مبدأ الشورى
املجال�س الطالبية هي القناة املثالية لنقـــل �آراء الطالب
تقرير  -من�صور الع�ساف
ومقرتحاتهم ،وال يتوقف دور املجل�س الطالبي عند متثيل الطــالب
فقط ،بل له م�س�ؤوليات �أخرى ،منها تن�سيق الأن�شطة الطالبية,
وتنظيم �أوجه الن�شاط االجتماعي ،مثل الرحاالت واحلفالت
ودعم العالقات االجتماعية بني الطالب ومعلميهم � ..إ�ضافة �إلى
تهيئة الطالب لتحمل امل�س�ؤولية و�صقل قدراتهم و�شحن طاقاتهم
لتحقيق الأهداف الوطنية واالجتماعية املن�شودة..
حيث ي�أتي االهتمام باملجال�س الطالبية يف �إطار اجلهود
الرتبوية الهادفة لتنمية الوعي الوطني بني الأبناء وتقوية
روح االنتماء للوطن يف نفو�سهم وتعويدهم على حتمل امل�س�ؤولية،
وبناء �شخ�صية الطالب القيادية ،و�إ�شراكه يف �صناعة القرار
املدر�سي وامل�شاركة والعمل اجلماعي.
المطيري :من أهداف المجلس تنمية
شخصية الطالب وتعزيز انتمائه للمدرسة

ويعزز املجل�س الطالبي الثقة من خالل منح �أع�ضائه
ال�صالحيات و�أدوار ت�سهم يف رفع ح�س امل�س�ؤولية لديهم وتعزيز
انتمائهم �إلى املجتمع  .وللمجال�س الطالبية دور مهم يف تر�سيخ
املزيد من القيم داخل املدر�سة وخارجها ،مثل التعاون واالعتماد
على النف�س واال�ستقاللية ونحو ذلك..
« ال�شورى » ت�ستعر�ض �أهداف وجتربة املجل�س الطالبي يف
ثانوية عبد الرحمن بن مهدي بالريا�ض ،و�أبرز الإجنازات التي
حققها املجل�س الطالبي .
مدار�س تقوم بتعيني �أع�ضاء املجال�س الطالبية دون انتخابات !!.
يف البداية حتدث م�شرف الأن�شطة الطالبية باملدر�سة �سلمان بن فالح
املطريي عن �أهداف املجل�س الطالبي يف املدر�سة وقال « �إن املجل�س الطالبي
ي�شكل �أهمية كربى بالن�سبة للطالب ،وذلك انطالقا من �أهدافه ال�سامية التي
تتمثل يف تنمية ال�شخ�صية لدى الطالب وتعزيز االنتماء للمدر�سة يف �إطار
الثقافة واملبادئ� ،إ�ضافة لتوثيق ال�صلة بني الطالب وجميع �أع�ضاء املجل�س
الطالبي ،و�إعداد جيل قيادي قادر على حتمل امل�س�ؤولية يف امل�ستقبل ،وكذلك
ميكن اكت�شاف القدرات واملواهب الكامنة لدى الطالب من خالل الربامج
والأن�شطة «الال�صفية» التي تقدم لهم عرب املجال�س الطالبية .ون�سعى يف
املدر�سة لتحقيق هذه الأهداف  ..من خالل التطبيق املنهجي ال�سليم.
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وبني �أن من بني الأهداف املرجوة من املجل�س الطالبي تعزيز التالحم
الوطني وتقدير العطاء .وتنمية قدرة الطالب على التفاعل مع املجتمع
والبيئة التي يعي�ش فيها� .إ�ضافة �إلى تدريب الطالب على خمتلف املهارات
التي متثل احتياجه يف هذه املرحلة .وتعزيز اجلوانب الرتبوية والتعليمية التي
يدر�سها الطالب نظري ًا وترجمتها �إلى �أفعال و�سلوك .وكذلك تدريب الطالب
على كيفية ا�ستثمار �أوقات الفراغ مبا يلبي حاجاته الروحية واالجتماعية
والنف�سية .وتعويده على االعتماد على النف�س ,واحرتام الآخرين والتعاون
البناء.
الرشيدي :المجلس يعزز مفهوم
المشاركة الحقيقية ويؤهل الطالب
لخدمة دينهم ووطنهم

و�أبان املطريي �أن املجل�س الطالبي يعزز مفهوم امل�شاركة احلقيقية وي�ؤهل
الطالب خلدمة دينهم ووطنهم� .إال �أنه يرى �أن املجال�س الطالبية ما زالت
دون امل�أمول ومل ترتقي �إلى الطموح ،وهذا ال يعني عدم وجود مناذج ناجحة
للمجال�س الطالبية يف مدار�سنا.
مبين ًا �أن االلتزام بالأدوار واملهام الرئي�سية لكل جلنة من جلان املجل�س
الطالبي و�ضبط ال�سلوك وت�ضافر اجلهود �أهم الأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى
جناح املجل�س الطالبي ،وي�ؤتي �أكله ويعود بالفائدة على الطالب والطالبات.
وحقيقة ف�إن �أغلب املجال�س الطالبية تفتقر �إلى هذه الناحية .ويعزو املطريي
هذا اخللل �إلى �ضعف تركيز املجل�س الطالبي على املمار�سات القيادية
للأع�ضاء ،وهذا من �ش�أنه �أن يخفف من فاعلية دور املجل�س.

شورى الشباب

�سيا�سات املجل�س الطالبي ومناذج من فعالياته
من جهته �أو�ضح مدير �إدارة الن�شاط الطالبي خالد املدخلي �أن املجل�س
الطالبي قائم على مبد�أ ال�شورى واختيار القياديني من كل ف�صل لتمثيل
زمالئهم يف املجل�س .بيد �أنه �أبدى �أ�سفه لعدم تر�شيح بع�ض ال�صفوف
ممثليهم يف املجل�س ممن تتوفر فيهم روح املبادرة والذكاء والهمة والن�شاط.
المدخلي :من حق المجلس عقد جلسة
طارئة متى ما دعت الحاجة

وبني املدخلي �أن للمجل�س الطالبي جلان متخ�ص�صة تتولى كل جلنة �آداء
مهامها وفق اخت�صا�صاتها املحددة يف تنظيم املجل�س الطالبي ,م�ضيف ًا �أن
�سيا�سات املجل�س الطالبي تعتمد على توزيع املهام على اللجان بعد تق�سيمها
و�إ�سناد الأعمال املناطة بكل جلنة وتفعيل الن�شاط الطالبي بجميع جوانبه
بالتن�سيق مع �إدارة املدر�سة� .إ�ضافة لعقد اجتماعات عادية للمجل�س مرة يف
ال�شهر ،وميكن عقد جل�سة طارئة �إذا دعت احلاجة لذلك  ،ويتم الإعداد
لالجتماع ومتابعة دعوة جميع �أع�ضاء املجل�س الطالبي  ،على �أن تت�ضمن
الدعوة جدول الأعمال ،ويتم �إبالغ جميع الأع�ضاء مبوعد االجتماع قبل
املوعد ب�أ�سبوع على الأقل بالن�سبة لالجتماعات العادية ،وبيومني بالن�سبة
لالجتماعات اال�ستثنائية.
وعن رئا�سة املجل�س الطالبي �أو�ضح �أن املجل�س ينتخب رئي�سا له على �أن
يكون م�ستوف لكافة ال�شروط التي ت�ؤهله لرئا�سة املجل�س الطالبي  ،ومن
ثم الرفع لإدارة املدر�سة العتماده .وهو بدوره يقوم بتعيني ر�ؤ�ساء اللجان و
حتديد املهام ومتابعتها والإ�شراف عليها .
و�أ�شار املدخلي �إلى �أن املجال�س الطالبية بد�أت ت�أخذ مكانها يف الأو�ساط
املدر�سية  ،من خالل ما تقدمه من برامج و�أن�شطة هادفة باتت معلومة لدى
اجلميع  ،وعلى �سبيل املثال ال احل�صر قمنا يف املدر�سة باعتماد مقرتح مقدم
من املجل�س الطالبي ب�ضرورة نظافة املدر�سة ،وكان التفاعل جيدا من قبل
كافة الطالب حيث تعاون اجلميع وتكاتفت ال�سواعد من �أجل نظافة مدر�ستنا
التي هي متثلنا  .وخرجت املدر�سة بحلة جديدة وبيئة نظيفة � ،إ�ضافة �إلى
�إ�ضفاء اجلماليات والر�سومات الداخلية واللوحات الإر�شادية ب�ألوان زاهية.
كذلك فقد مت �إعداد برنامج ريا�ضي حتت م�سمى (�صحتك يف لياقتك)
وتنوعت فقراته الريا�ضية ومار�س الطالب هواياتهم الريا�ضية ،و�أ�سهمت
تلك الأن�شطة يف تعزيز ال�صحة لدى الطالب ليكونوا �أ�صحاء نافعني
لأنف�سهم ووطنهم  ،فـ»العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم»  .و�أ�ضاف « :كما مت
بحمد اهلل تبادل الزيارات بيننا وبني املدار�س الأخرى بهدف نقل التجارب
واال�ستفادة من اخلربات املوجودة .وبدورنا كجهة منفذة نقوم برفع تقارير
دورية عن الفعاليات لرئي�س املجل�س الطالبي والذي بدوره يقوم برفعها
لإدارة املدر�سة.

وعن العقبات وال�صعوبات التي تواجهها املجال�س الطالبية خل�صها
املدخلي يف �ضعف الإمكانيات املادية ،وعدم تفاعل جمموعة من الطالب مع
الربامج والأن�شطة املقدمة  ،والفجوة بني املجال�س الطالبية و�أولياء الأمور
الذين يجب �أن يتم التن�سيق امل�سبق معهم وتنظيم لقاءات واجتماعات معهم
ملناق�شة �أو�ضاع �أبنائهم الطالب .
العالقات العامة باملجل�س الطالبي ذات مفهوم وا�سع وعطاء
مكثف
�إلى ذلك �أو�ضح الطالب عبد اهلل فريح الدخيل ع�ضو جلنة العالقات
العامة باملجل�س الطالبي قائال « �إن دور جلنة العالقات العامة يف املجل�س
الطالبي ذو مفهوم وا�سع ,حيث ت�سهم اللجنة بدور كبري يف تفعيل الربامج
والأن�شطة وال يقت�صر دور اللجنة داخل املحيط املدر�سي بل تتعداه �إلى
خارجه ،حيث يتم التوا�صل مع �أولياء الأمور و�إ�شعارهم مبا حققه املجل�س
لأبنائهم ،وتوجيه الدعوات لهم حل�ضور بع�ض جل�سات املجل�س ,واطالعهم
على دور املجل�س و�أهدافه ب�شكل عام.
�إ�ضافة �إلى التفاعل البناء مع املجتمع الأ�سري يف تقدمي ال�صورة الطيبة
عن املدر�سة ,وتنظيم امللتقيات الرتبوية خارج املدر�سة ملا يعك�س التالحم
بني طالب املدر�سة .وكذلك �إعداد وجتهيز اللوحات والبرنات ومطبوعات
املجل�س الطالبي ور�سائله للمجتمع .و�أي�ضا متثيل املجل�س يف املنا�سبات
اخلارجية.

و�أ�ضاف «كما تقوم جلنة العالقات العامة بدور الو�سيط بني املجل�س
الطالبي واملجتمع اخلارجي عرب التعريف ب�أهداف املجل�س ،و�أهمية دور
الأ�سر وامل�س�ؤولني جتاه دعم املجل�س لتحقيق ر�سالته .ومناط بلجنة العالقات
العامة �إعداد م�سودة خطة الن�شاط الطالبي ال�سنوية ومتابعة تنفيذها والتي
عادة ما يتم اعتمادها �أو �إجراء تعديالت طفيفة عليها وتكلف جلنة العالقات
ب�إعداد ميزانية الن�شاط ال�سنوية على �ضوء اخلطة العامة .و�إعداد حما�ضر
االجتماعات ومتابعة التو�صيات .ومتابعة الإعالمية لأعمال الن�شاط.
الدخيل :لجنة العالقات العامة
بالمجلس حلقة اتصال بين المجلس
والمجتمع الخارجي
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�آلية االنتخابات ومكونات املجل�س الطالبي
من جانب �آخر �أ�سه ــب املعل ــم عبد اهلل ال�شره ــان امل�ش ــرف الع ــام على
انتخابات املج ــل�س الط ــالبي باملدر�س ــة باحلديـ ــث عن �آلي ــة االنتخ ــابات
والرت�شيح وال�شروط الالزمة لالن�ضمام للمجل�س الطالبي وقال :نقوم بفتح
باب الرت�شيح قبل التاريخ املحدد لها بنحو �شهر على الأقل ،وتقدم طلبات
الرت�شيح يف الأماكن واملواعيد التي حتددها اللجن ــة التنفيذي ــة لالنتخابات
ووفقا للنموذج الذي ت�صدره ,ويف حال ت�ساوت الأ�ص ــوات يف الف�صل ف�إنه
يجرى اقرتاع بني املتناف�سني الختيار من ميثل الف�صل.
و�أفاد ال�شرهان ب�أنه من حق املر�شح �أن يتن ــازل عن الرت�شيح كتابة قبل
موعد االنتخابات بثالثة �أيام على الأقل .كما يحق له القيام بحملة انتخابية
داخل املدر�سة وفق �ضوابط معينة وبح�سب ال�ش ــروط التي حددت ــها الالئح ــة
الإجرائية لالنتخابات ...وتابع ثم تقوم جل ــنة االنتخاب ــات بع ــر�ض النتائ ــج
النهائية بعد معاجلتها على اللجنة الرئي�س ــية ويتم تدقيقها ورفع ــها لإدارة
املدر�سة العتمادها وامل�صادقة عليها .وفيما يتعلق مبدة املجل�س قال ال�شرهان
« �إن مدة املجل�س الطالبي �سنة درا�سية واحدة ,ويف حال �شغر مكان �أي ع�ضو
من �أع�ضاء املجل�س الطالبي لأي �سبب فعلى املج ــل�س الطالبي �أن ي�ض ــم �إلى
ع�ضويته من يتم تر�شيحه من قبل الأع�ضاء عرب الت�صويت »..
الشرهان :تسقط عضوية العضو إذا تخلف
عن حضور الجلسات بدون عذر ثالث مرات
متتالية أو ست مرات متفرقة

وعن �شروط �سقوط الع�ضوية عن الط ــالب املنتخ ــب ,بني ال�شــرهان �أنها
تكمن يف الأحوال التالية :التخلف عن ح�ضور اجتماع ــات املجل ــ�س بدون عذر
ثالث مرات متتالية �أو �ست مرات متفرقة وذلك بقرار ي�ص ــدره املج ــل�س.
�أو فقدان �أحد �شروط الع�ضوية ,وكذلك اال�ستقالة اخلطية ،ويح ــق لرئي ــ�س
املجل�س اتخاذ قرار ت�أديبي ب�إ�سقاط الع�ضوية للط ــالب ،وذلك بعد ث ــبوت
ارتكابه عم ًال يخالف �أهداف املجل�س �أو الإ�ساءة �إلى �سمعته.

وعرج باحلديث عن مكونات املجل�س الطالبي وقال « يتكون املجل�س
الطالبي من الرئي�س ونائبه و�سكرتري الرئي�س وم�س�ؤول مايل� ،إ�ضافة �إلى جلان
املجل�س ..كما �أن هناك مهام يقوم بها �أع�ضاء املجل�س للتوا�صل مع املحيط
76

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

اخلارجي ،وت�سند �إليهم مهام تنظيم وتن�سيق االجتماعات و�إعالنات املجل�س،
�إ�ضافة �إلى التوا�صل مع عموم الطالب ،وهي مهام جوهرية لأع�ضاء اللجان.
هيكل املجل�س الطالبي
وحول هيكلة املجل�س الطالبي يف املدر�سة �أو�ض ــح املعل ــم بدر بن �ش ــريف
الودعاين ع�ضو اللجنة التنفيذية باملجل�س �أن املج ــل�س الط ــالبي يتكون من
رئي�س املجل�س ونائبه ,و�أمني عام ,و�سكرتري ,و�أع ــ�ضاء املج ــل�س ,والإ�شراف
العام الذي ي�شرف على �ش�ؤون املجل�س التنظيم ــية من غري التدخل يف اتخاذ
قرارات املجل�س.
الودعاني :من مهام رئيس المجلس
رئاسة الجلسات وتوقيع محاضرها

وبني �أن من مه ــام رئي�س املج ــل�س الط ــالبي :الدع ــوة �إلى اجتم ــاعات
املجل�س .ورئا�سة اجتماعاته والتوقيع على حما�ضر اجلل�سات ،ومن ثم الرفع
بها لإدارة املدر�سة مت�ضمنة التو�صيات التي �أقرها املجل�س العتمادها.
�إ�ضافة �إلى التوقيع على فواتري م�صروفات املجل�س واالعتمادات املالية
ومن ثم �إر�سال البيانات �إلى امل�س�ؤول املايل يف املجل�س� .إلى جانب �أن رئي�س
املجل�س هو من ميثل املجل�س الطالبي يف املنا�سبات اخلارجية وا�ستقبال
ال�ضيوف من املدار�س الأخرى ،وهو امل�س�ؤول �أمام �إدارة املدر�سة عن تفعيل
جناح املجل�س الطالبي .كما �أن من مهام رئي�س املجل�س اختيار نائب له
بحيث يقوم بجميع �أعماله �أثناء غيابه واملكلف مبتابعة �سري �أعمال املجل�س
والتوجيه مبا يراه منا�سبا ملا فيه خدمة الطالب وله �صالحيات وا�سعة.
�أعمال ال�سكرتارية يف املجل�س الطالبي
وعن �أعمال �سكرتارية املجل�س �أو�ضح �سعود زامل الفالح �سكرتري املجل�س
الطالبي �أن مهامه تكمن يف �إعداد جدول الأعمال لالجتماعات باملو�ضوعات
التي حتال من رئي�س املجل�س �أو نائبه ,و�إعداد حما�ضر اجلل�سات والتوقيع
عليها مع رئي�س املجل�س ،وتزويد اللجان بالتوجيهات ال�صادرة ،ومن مهامه
�أي�ضا حفظ جميع التقارير اخلا�صة باملجل�س وم�ستنداته .وا�ستالم مرا�سالت
املجل�س .وفيما يتعلق باعتماد التو�صيات التي تنبثق عن اجتماعات املجل�س
فهي كثرية وب�شكل �شبه يومي و�إدارة املدر�سة �سريعة اال�ستجابة ملا ميكن
حتقيقه منها .م�شري ًا �إلى �أن بع�ض التو�صيات يتم التحفظ عليها وذلك لعدم
�إمكانية التنفيذ لأ�سباب مالية �أو غريها.
وفيما يتعلق باالجتماعات بينَّ الفالح �أن املجل�س يعقد جل�ساته االعتيادية
كل �أ�سبوعني يف الف�سحة ,يف مقر املجل�س .كما يعقد املجل�س يف بع�ض
احلاالت جل�سة ا�ستثنائية غري اعتيادية لطرح م�شكلة درا�سية� ,أو ق�ضية ما يف
غري مواعيد اجلل�سات املحددة .وي�شرتط ل�صحة انعقاد اجلل�سة ح�ضور ثلثي
الأع�ضاء وت�صدر القرارات بالأغلبية ,ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات يرجح اجلانب
الذي �صوت فيه رئي�س املجل�س.

شورى الشباب

مهام اللجان العاملة باملجل�س
من جهته �أو�ضح ع�ضو جلنة الإر�شاد الطالبي باملجل�س ريان بن م�سفر
احلميدان مهام اللجان العامل ــة يف املج ــل�س الط ــالبي وق ــال « لكل جلنة
يف املجل�س الطالبي مهام وم�سـ ـ�ؤوليات و�أهداف ،وت�سعى اللج ــان لتح ــقيق
هذه الأهداف وفق ر�ؤية وا�سرتاتيجية معينة ت ــ�صب يف خ ــدمة الط ــالب
واملدر�سة واملجتمع ب�شكل عام ويتم اعتمادها من رئي�س املجل�س قبل ال�شروع
بتطبيقها ..فعلى �سبيل املثال هناك مهام للجن ــة الإر�ش ــاد الطالبي ومن
�ضمنها مناق�شة كل املوا�ضي ــع التي تتع ــلق بالإر�ش ــاد الطالبي يف املجل�س,
ومناق�شة ال�سلبيات وااليجابيات يف عملية الإر�شاد الرتبوي .كما تقوم اللجنة
بح�صر اقرتاحات الطالب املتعلقة بالإر�شاد الرتبوي ،و�آلية �سريه يف املدر�سة
والرفع باقرتاحاتهم ومناق�شة م�شاكلهم وهمومهم الرتبوية للمجل�س ,ويف
حال مت �إقرارها ترفع التو�ص ــيات لإدارة املدر�س ــة ..كما ن�سعى من خالل
هذه اللجنة �إلى مناق�شة كل ما يتعلق بالن�شاط الال�صفي باملدر�سة .وتقدمي
عدد من االقرتاحات والأن�شطة التي تتنا�سب وبيئة التعليم .بحيث تكون هذه
االقرتاحات قابلة للتطبيق وبح�سب �إمكانات املدر�سة .كما �أقر املجل�س جلنة
البيئة التعليمية يف املدر�سة ب�صفتها احلا�ض ــنة الرئي�س ــية للتعليم ويجب �أن
تكون وفق �أعلى معايري اجلودة للح�صول على بيئة تعليمية �سليمة ..فمثال
ت�سعى هذه اللجنة �أن تكون حلقة و�صل بني املعلم والتلم ــيذ وتعزيز العالقة
وان�سجامها بينهما� ،إ�ضافة �إلى تعزيز العالق ــة بني الط ــالب وطالب ف�صله
مبنية على الأخوة واالحرتام املتبادل ،كذلك ترتبط ه ــذه اللج ــنة مبا�شرة
ب�أولياء الأمور يف حال تطلب الأمر ا�ستدعاء ويل �أمر طالب ملناق�شة و�ضع ابنه
التعليمي �أو ال�سلوك املغاير لديه �إن وجد.
و�أ�ضاف هناك جلنة املحافظة على املدر�سة وت�سعى هذه اللجنة لتكون
بيئة املدر�سة الداخلية واخلارجية �أمنوذج َا و�أ�س ــوة للمدار�س الأخرى ,من
خالل اهتمامهم وحر�صهم على مرافق املدر�س ــة ،وحت ــول دون العبث بها
�سواء الف�صول �أو املمرات �أو دورات املياه وال�ساحات اخل ــارجية والداخلية
واملالعب ,وفناءات املدر�سة واملق�صف لتكون جميلة زاهي ــة جتذب الأنظار
والأفئدة ناحيتها ,وتقدمي املقرتحات واملبادرات للرقي بك ــل ما من �شـ ـ�أنه
�إظهار املدر�سة بحلة جميلة جاذب ــة ,وكذلك اللجنة الإعالمية التي بدورها
تقوم بن�شر �أخبار املجل�س الطالبي والأن�ش ــطة املتنوعة باملدر�سة من خالل
و�سائل الإعالم ومواقع التوا�صل االجتماعي ،وجلنة العالقات العامة وغريها
من اللجان الأخرى .
من ثمرات املجل�س الطالبي يف املدر�سة على املحيط اخلارجي
كما حتدث الطالب �سويلم بن نا�صر الهديان يف ال�صف الثاين الثانوي
عن �إجنازات املجل�س الطالبي و�أثره يف املحيط اخلارجي وقال « �أطلق
املجل�س الطالبي حملة لت�شجري املدر�سة وجعلها خ�ضراء واحلمد هلل فقد
جنحت احلملة واعتنينا بالأ�شجار املحيطة باملدر�سة واحلديقة وتوفري املواد
املنا�سبة لنموها ،ومن املقرتحات التي مت تقدميها للمجل�س مقرتح ت�شكيل
فرق ك�شافة داخلية ت�ضم كل فرقة جمموعة من الطالب ،ولها عمل حمدد
مثل فرقة املق�صف واحلديقة وفرقة النظافة وجدران املدر�سة وفرقة تنظيم

وترتيب الف�صول وتهيئة الأجواء ال�صباحية لطابور املدر�سة ,ومت عر�ض
املقرتح على املجل�س يف �إحدى جل�سات ومتت املوافقة عليه ,كما كان هناك
عدة اقرتاحات من الف�صول الأخرى تتعلق بو�ضعية ال�صحف احلائطية يف
فناء املدر�سة ,وتقدمي احللول املنا�سبة حيالها .واقرتاحات �أخرى تتعلق
مبكتبة املدر�سة لتح�سني �أو�ضاعها .وثالثة ملناق�شة �أحوال الإذاعة ال�صباحية,
وامل�سرح املدر�سي ,وتقدمي الأفكار اجلديدة والهادفة ..وجملة هذه
االقرتاحات وغريها الكثري تلقى �صدى وا�ستجابة من قبل �أع�ضاء املجل�س
الطالبي ويناق�شون بجدية �أفكارنا ويو�صون باعتمادها.

يجب �إعطاء الأولوية للم�شاكل التي ت�ؤثر �سلبا على م�ستقبل
الطالب
يف املقابل �أبدى الطالب �سامي حامد اخلويلدي ا�ستياءه من عمل املجل�س
الطالبي يف املدر�سة ،مربر ًا ذلك بعدم تفاعل �أع�ضاء املجل�س مع �شكاوي
الطالب املتكررة وجتاهلهم لها مع �أن كل ال�شكاوي تتعلق بالنواحي التعليمية
والرتبوية وال�سلوكيات اخلاطئة التي متار�س من قبل بع�ض الطالب.
الخويلدي :يجب أن يكو لمجلس دور في
التوعية بأضرار التدخين والمخدرات

فعلى �سبيل املثال متت املطالبة بتكثيف الدورات التوعوية لأ�ضرار
التدخني واملخدرات ,واملمار�سات ال�سيئة كالكتابة على اجلدران وت�شويه
منظر املدر�سة اخلارجي �أو التلفظ بكلمات بذيئة وغريها� ,إال �أنه وللأ�سف
اقت�صر دور املجل�س الطالبي على الأن�شطة الريا�ضية و�إقامة احلفالت يف
املنا�سبات العامة والأيام املفتوحة .بيد �أنه عرب عن الأمل يف �أن يتفاعل
املجل�س الطالبي مع م�شكالتهم النف�سية واالجتماعية واملالية .واقرتح
اخلويلدي �إجراء ا�ستطالع لآراء الطالب حول �أبرز امل�شاكل املدر�سية
ومعاجلتها و�إعطاء الأولوية للم�شاكل التي ت�ؤثر �سلبا على م�ستقبل ال�شباب.
كما عرب عن تطلعه لدور املجل�س الطالبي يف حل م�شاكل املق�صف
املدر�سي من ايجابيات و�سلبيات ,حيث الحظ عزوف الطالب عن وجبات
املق�صف املدر�سي و�إح�ضار الوجبات من املنزل� ,إذ �أن املق�صف املدر�سي
يحتاج �إلى م�شرف يتعامل بحزم و�شدة مع كل املخالفات التي يرتكبها
القائمون على املق�صف ملا لها من �أ�ضرار وخماطر على �صحة الطالب.
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متابعات برلمانية

البرلمان العربي يدين إرهاب
داعش في العراق وسوريا
�أدان الربملـــان العربي ت�صــــاعد موجــــة التفجيــــرات والقتل
والعمليات الإرهابــــية التي يقوم بها تنظــــيم «داع�ش» الإرهابي
�ضد ال�سكّان املدنيني يف العراق و�سوريا.
وقال الربملان العربي يف بيان له بالقاهرة � “ :إن ما يقوم به هذا التنظيم
لي�س �إال ن�شاط ًا �إجرامي ًا و�إرهابي ًا” ,م�شري ًا �إلى �ضرورة مواجهة الإرهاب
ب�أ�شكاله و�صوره كافة در ًء للمخاطـ ــر ،وحفـ ـ ً
ـاظ ًا على وحـ ــدة الع ــراق و�أمنه
وا�ستقراره.

وطالـ ــب الب ــيان جميـ ــع الأط ــراف العراقية بتوحيد كلمتهم يف مواجهة
الإرهاب وت�سوية امللفات ال�سيا�سية املفتوحة كافة يف هذه املرحلة احل�سا�سة،
وااللتزام باحرتام �سيادة دولة العراق ووحدة �أرا�ضيه وا�ستقراره ال�سيا�سي،
ووحدته الوطنية ،ورف�ض التدخل يف �ش�ؤونه الداخلية.

البرلمان العراقي يمنح
الثقة للحكومة الجديدة
ويقر برنامجها

�أ قر الربملان العراقي الربنامج احلكومي الذي قدمه رئي�س
الوزراء املكلف حيدر العبادي ومنحها الثقة .كما �صوت باملوافقة
على نواب رئي�س اجلمهورية والنائب الأول لرئي�س جمل�س النواب.
من جانبه عر�ض رئي�س الوزراء املكلف حيدر العبادي يف كلمة له برنامج
حكومته املقرتح حيث �أكد التزام احلكومة بحل جميع اخلالفات العالقة مع
حكومة �إقليم كرد�ستان الذي يتمتع بحكم �شبه ذاتي والتي �أعاقت م�شاركة
ممثلي الإقليم يف حكومته.

البرلمان العراقي يطور
عمله التشريعي والرقابي
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وتعهد العبادي �أمام الربملان بتفعيل الإدارة الالمركزية و�إعادة بناء
�أنظمة الدولة مبا يعزز م�صالح املحافظات والقطاع اخلا�ص والبدء بثورة
�إدارية لإعادة بناء امل�ؤ�س�سات الع�سكرية واملدنية واال�ستخدام الأمثل للموارد
املالية على �أ�س�س تنموية وو�ضع معايري للمحا�سبة املالية والرقابة على
م�ؤ�س�سات الدولة.
ويف ال�ش�أن ال�سيا�سي �أكد العبادي على �ضرورة تعزيز العالقات مع الدول
بخا�صة دول اجلوار على �أ�سا�س التعاون يف جمال حماربة الإرهاب ،وعدم
التدخل بال�ش�ؤون الداخلية  ،منوه ًا بوثيقة القوى ال�سيا�سية التي مت اعتمادها
من قبل احلكومة.
وقع رئي�س جمل�س النواب العراقي� ،سليم اجلبوري ،ورئي�س
وفد برنامج الأمم املتحدة الإمنائي� ،أول اتفاقية عمل م�شرتك
مت�ضمنة تطوير العمل الت�شريعي والرقابي للمجل�س ،واال�ستعانة
ب�أ�صحاب اخلربة يف هذا املجال من كال الطرفني� ،إ�ضافة �إلى فتح
مكتب داخل الربملان يهتم بتنفيذ بنود االتفاقية ومتابعة �سري
عملها وما يتمخ�ض عنها.

متابعات برلمانية

البرلمان الباكستاني يرفض مطالب باستقالة رئيس الوزراء
قال وزير املالية الباك�ستاين �إ�سحاق دار � :إن الربملان الوطني رف�ض
مطالب املحتجني املناه�ضني للحكومة حول ا�ستقالة رئي�س الوزراء نواز
�شريف من من�صبه.
و�أو�ضح يف كلمته يف اجتماع الربملان الوطني يف �إ�سالم �آباد �أن جميع
القوى ال�سيا�سية املمثلة يف الربملان رف�ضت ا�ستقالة رئي�س الوزراء نواز
�شريف ب�صفته مطلب يتعار�ض مع الد�ستور.

وبينّ �أن احلكومة �أجرت �سل�سلة من املفاو�ضات مع الأحزاب التي تقود
االحتجاجات ووافقت على خم�س مطالب من �أ�صل �ست مطالب للمحتجني،
م�شري ًا �إلى �أن املطلب ال�ساد�س هو ا�ستقالة رئي�س الوزراء من من�صبه.
و�أ�شار �إلى �أن الد�ستور و�ضع طريقة لعزل رئي�س الوزراء من من�صبه ،وال
ميكن الر�ضوخ للمحتجني املطالبني ب�إقالة رئي�س الوزراء من خالل االحتجاج
على ال�شوارع.
وبني �أن االحتجاجات التي يقودها زعيم حزب حركة الإن�صاف عمران
خان وزعيم حزب احلركة ال�شعبية طاهر قادري واعت�صامهما مع الآالف
من �أن�صارهما �أمام الربملان الوطني يف �إ�سالم �آباد منذ منت�صف �أغ�سط�س
املا�ضي قد �أحلقت �أ�ضرار ًا ج�سيمة باالقت�صاد الوطني و�شوهت �صورة

باك�ستان �أمام املجتمع الدويل وت�سببت يف �إلغاء زيارات عدد من زعماء
الدول �إلى باك�ستان.
و�أكد �أن احلكومة م�ستعدة لإ�صالح نظام االنتخابات و�إجراء حتقيق
حمايد يف التزوير املزعوم من جانب املحتجني باالنتخابات التي جرت العام
املا�ضي ،لكنها لن تقبل با�ستقالة رئي�س الوزراء نواز �شريف مبجرد اتهامه
بالتزوير يف االنتخابات دون �إثبات التهمة.

حكومة أوغلو تحظى بثقة الجمعية الوطنية التركية
حظيت حكومة رئي�س الوزراء الرتكي �أحمد داود اوغلو بثقة اجلمعية
الوطنية وبا�شرت ن�شاطها ب�شكل ر�سمي .و�صوت حلكومة داود اوغلو اجلديدة
 306نواب مقابل � 133صوت ًا معار�ض ًا من �أ�صل  550نائب ًا يف الربملان الرتكي.

و�أعلن اوغلو �أن حكومته �ست�سعى لتنفيذ �سيا�سة خارجية فعالة ون�شطة,
وحتر�ص على حتقيق �أهداف  2023لبناء تركيا جديدة ت�ستند �إلى د�ستور
جديد وال�سالم مع الأكراد ,وجعل تركيا واحدة من �أكرب  10اقت�صادات يف
العامل وع�ضو ًا يف االحتاد الأوروبي بحلول 2023م.

البوندستانغ يوافق على
تسليح أكراد العراق
وافق الربملان الأملاين ا على قرار يق�ضي بت�سليح املقاتلني الأكراد يف
�شمال العراق .و�أيد الربملان القرار ب�أغلبية كبرية ليتوافق مع القرار الذي
تقدمت به امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل لت�سليح املقاتلني الأكراد يف
�شمال العراق ملواجهة ميلي�شيات تنظيم “داع�ش».
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قرارات حول العالمات
التجارية والماركات الصناعية
قرار رقم ( )239وتاريخ 1357/9/24-23هـ

اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفوقة الواردة من مقام النيابة
الفخيم برقم ( )10230يف 1357/9/4-3هـ  -امل�شتملة على م�شروع نظام
العالمات الفارقة املنظم من قبل جلنة الأنظمة مبجل�س ال�شورى واملوافق
عليه من قبل املجل�س التجاري بقراره عدد ( )9يف 1357/6/20هـ  -مع
ابداء مالحظتني عليه.

الدكتور عبدالرحمن بن على الزهراين
مدير عام مركز �أبحاث ال�شورى

�أجابت عليها وزارة اخلارجية يف خطابها املرفوق عدد ( )8/7/54يف
 57/8/3مبا ي�أتي:

ذلك ف�ض ًال عن �أننا �سوف ن�ضطر �إلى دفع مبلغ من املال كا�شرتاك �سنوي
للحكومة ال�سوي�سرية بدون مقابل �أ.هـ.

�أن العالمات الفارقة ال تكون حممية �إال بالقانون الذي ت�صدره الدولة.
ف�إذا �سجلت العالمات امل�شار �إليها مبقت�ضى القانون الداخلي ف�إن حمايتها
قا�صرة على داخل حدود الدولة والقانون يحمي �صاحب العالمة من
ا�ستعمالها يف داخل حدود الدولة و�إال اعتربت ذلك تزوير ًا .ثم �إن حق ملكية
العالمة مكت�سب تن�شئة عملية الت�سجيل لدى اجلهة املخت�صة و�أمام حماكم
الدولة .فالغاية الأ�سا�سية يف نظام ت�سجيل العالمات هو حماية �صاحبها
يف البلدة التي يراد ا�ستعمالها فيها .فلو �أن �شخ�ص ًا �سجل عالمة فارقة
يف اخلارج ومل ي�سجلها �أمام اجلهات املخت�صة يف الدولة ف�إن احلكومة ال
حتمي تلك العالمة لأنها مل ت�سجل لديها وعلى ذلك فال يحق للغري �أن يدعي
بالتزوير ويراد احلق املدين يف امل�ستقبل �أمام حماكمها لعدم ت�سجيلها لها.

وبالنظر �إلى �أن امل�شروع املذكور قد وفق عليه من قبل املجل�س التجاري
من حيث م�شتمالته العامة كما هو منوه عنه �أعاله ,وقد جاء يف �إفادة وزارة
اخلارجية ما ي�ؤيده مع التو�ضيح التام يف �ش�أن املالحظتني اللتني �أبداهما
املجل�س التجاري يف قراره املنوه عنه �أعاله من جهة عدم وجاهتمها فقد قرر
املجل�س بالإجماع ما ي�أتي:

�أن م�شروع النظام املقدم قد ن�ص فيه على معاقبة كل من يزور عالمة
�أو يقلدها ..الخ .وقد طلب املجل�س حتديد التزوير والتقليد يف نف�س القانون
والواقع �أن م�س�ألة ح�صول التقليد من عدمه م�س�ألة مو�ضعية تف�صل فيها
املحاكم املخت�صة .ومن ر�أي هذه الوزارة جعل احلكم يف الدعاوى التي من
هذا النوع من اخت�صا�ص املجل�س التجاري بجدة ليفعل فيها ح�سب ما تق�ضي
به الأحوال والعرف الدويل.
�أن العالمات �إذا ما �سجلت �أمام اجلهات املخت�صة يف احلكومة ف�إن هذا
الت�سجيل �سوف يعلن عنه يف اجلريدة الر�سمية املحدودة يف النظام .ففي
�أثناء املدة امل�شار �إليها يجوز لكل معرت�ض يف الداخل �أو اخلارج �أن يبلغ
اجلهة املخت�صة اعرتا�ضه ،وبهذا تنفي امل�سئولية املدنية ودعوى التزوير
والتقليد من الغري �ضد امل�سجل للعالمة يف داخل الدولة.
مبا �أن اململكة العربية ال�سعودية ال تعترب من البالد امل�صدرة للم�صنوعات
ف�إنه ال لزوم للمطالبة بت�سجيل العالمات الفارقة دولي ًا (يف برن) لعدم لزوم
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املوافقة على نظام حماية املاركات املنظم من قبل جلنة الأنظمة.
ن�سخ النظام املذكور يف الأوراق املرفوقة.

وقد جرى التوقيع عليها من قبل املجل�س ،وعلى هذا ح�صل التوقيع.
كانت بداية مناق�شة مو�ضوع املاركات والعالمات الفارقة يف عام 1348هـ؛
فقد مت �إحالته من مقام النيابة العامة �إلى املجل�س بتاريخ 1348/11/24هـ،
وذلك بنا ًء على ما عر�ضته مديرية ال�ش�ؤون اخلارجية بخطابها عدد
( )2/8/4يف 1348/11/18هـ؛ ب�أن معتمد احلكومة يف م�صر طلب تزويده
بن�سخة من قانون حماية املاركات ال�صناعية من التقليد يف حالة وجوده،
ليجيب طلب �شركة (فاكيوم �أويل) املخت�صة ب�صناعة البنزين والغاز .وبعد
املناق�شة �صدر قرار املجل�س رقم ( )93وتاريخ 1349/1/7هـ ،وقرر فيه ما
ي�أتي:
�أنه ال يوجد نظام لت�سجيل املاركات والعالمات الفارقة يف الوقت احلايل
لدى حكومة جاللة امللك.
�أن حتال املعاملة �إلى وكالة املالية العامة لدر�س هذا املو�ضوع ورفع م�شروع
نظام بذلك للنظر فيه و�إجراء املقت�ضى نحوه ح�سبما تدعو �إليه امل�صلحة.
وعلى ذلك جرى التوقيع».
ويف العام 1349هـ وردت املعاملتان اخلا�صتان مب�شروع نظام ت�سجيل
املاركات والعالمات الفارقة من مقام النيابة العامة برقم ()3433/3781
يف 1349/4/8هـ ،ورقم ( )6542/6662يف 1349/6/29هـ ،وبعد عر�ض

من الذاكرة

املعاملتني على املجل�س واملداولة؛ قرر �إحالة املعاملتني �إلى جمل�س التجارة يف
جدة لإبداء املرئيات و�إعادتهما �إلى املجل�س لإ�صدار القرار املنا�سب.
ر�أت وكالة املالية يف مذكرتها رقم ( )391يف 1349/3/30هـ� ،أن
م�شروع حماية املاركات ال�صناعية لي�س من م�صلحة املالية وال من م�صلحة
احلكومة؛ بل �إنه �سوف ي�سبب ت�شوي�ش ًا يف الدوائر الر�سمية ،وت�ضطر احلكومة
معه �إلى الدخول يف �أمور طويلة ال فائدة منها مع الأجانب والتجار .وبعد
ورود املعاملة من مقام النيابة العامة �إلى املجل�س بعدد ()10271/11572
يف 1349/10/2هـ ا�ستعر�ض املعاملة وناق�شها يف �ضوء ر�أي وكالة املالية،
و�أ�صدر املجل�س قراره رقم ( )672يف 1349/12/3هـ وفق ما ي�أتي:
عدم لزوم و�ضع نظام لت�سجيل املاركات يف الوقت احلا�ضر.
كل من يرغب ت�سجيل ماركة فعلية �أن يراجع م�سجل ال�شركات لت�سجيلها.

وعلى هذا ح�صل التوقيع».

يف العام 1354هـ طلب �صاحب ال�سمو امللكي نائب جاللة امللك من املجل�س
الإفادة عما مت حول قانون حماية املاركات ،مبوجب اخلطاب رقم ()4163
يف 1354/3/16هـ .ويف �ضوء ذلك قام املجل�س مبراجعة جميع القرارات
ال�سابقة ،وكذلك الرجوع �إلى توجيه جاللة امللك وفق خطاب رئي�س الديوان
العايل عدد  160/198يف 1350/1/14هـ ال�صادر ملقام النيابة العامة،
املت�ضمن �أهمية اال�ستئنا�س بر�أي وزارة اخلارجية و�أ�صحاب اخلربة بهذه
الأمور ،ون�ص اخلطاب على ...“ :ب�أنه يجب �أن ت�س�ألوا وت�أخذوا ر�أي وزارة
اخلارجية والنا�س الذين لهم دراية بهذا الأمر ف�إن كان �سن النظام فائدة
و�إن كان يف عدم �سنه م�ضرة فهذا ي�سن و�إن كان ال فائدة من �سنه وال �ضرر
يف تركه فيجب �أن تعتمدوا ما قرره املجل�س� ”...أ.هـ.
وبنا ًء على ما تقدم جرى حتويل املعاملة �إلى جلنة الأنظمة لدرا�ساتها
باال�شرتاك مع مندوبني من وزارة اخلارجية ،ووزارة املالية ،ووزارة
الداخلية ،واملجل�س التجاري ،وقامت اللجنة ب�إعداد م�شروع الئحة عر�ضت
على املجل�س ،مل يتم االتفاق على �إقراره ،و�أحاله �إلى جمل�س التجارة
(مبوجب القرار رقم  66يف 1354/4/4هـ)؛ لعر�ضه على �أهل االخت�صا�ص
من �أعيان التجار الذين لهم دراية ومعرفة باملاركات التجارية و�إعداد تقرير
مف�صل يف املو�ضوع.
ويف العام 1367هـ ،وجه املقام ال�سامي الكرمي املجل�س بدرا�سة مو�ضوع:
“توحيد الت�شريع اخلا�ص بامللكية ال�صناعية يف دول اجلامعة العربية”،
ومت �إحالة املو�ضوع �إلى جلنة الأنظمة ومندوب عن وزارة املالية ،وقد تبني
للجنة �أن النظم املتعلقة بامللكية ال�صناعية هي متفرعة عن نظام حماية
العالمات الفارقة ونظام براءة االخرتاع والر�سوم والنماذج ال�صناعية
ونحوها ،ومل ي�صدر منها لدينا �سوى نظام حماية وت�سجيل العالمات الفارقة
لعام 1357هـ .كما �أن اللجنة ر�أت �أن براءة االخرتاع والر�سوم والنماذج
ال�صناعية �سواء بنظام �أو تعليمات مل يتم �إ�صدارها لعدم تقدم �أحد بطلب
ذلك ،كما �أن احلاجة تعد حمدودة ملثل هذا الت�شريع حالي ًا .ومت اقرتاح

ت�شكيل جلنة من اخلرباء للبحث الفني و�إعداد م�شروع بذلك ومن ثم �إر�ساله
�إلى دول اجلامعة العربية لتبدي ملحوظاتها عليه ،و�إر�سال ن�سخة داخلية
لإبداء املرئيات ح�سب االخت�صا�ص مبا يتفق وحالة البالد وما ميكن تطبيقه
والعمل به.
وبعد املداولة يف هذا ال�ش�أن قرر املجل�س املوافقة على ر�أي جلنة الأنظمة،
و�صدر قرار املجل�س بذلك رقم ( )23يف 1367/2/9هـ.
كما �أطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة الواردة من مقام النيابة العامة
برقم ( )2579يف 1372/4/8هـ ،ب�ش�أن ال�شركات الأجنبية التي ت�سجل لها
عالمة فارقة يف اململكة ثم تظهر يهوديتها .ومت �إحالة املو�ضوع �إلى اللجنة
الإدارية باملجل�س ودر�ستها مب�شاركة مندوبني من وزارة املالية ،ووزارة
اخلارجية ،والغرفة التجارية مبكة ،والغرفة التجارية بجدة ،وقررت اللجنة
الأخذ بر�أي وزارة املالية يف املو�ضوع ،بحيث يعتمد على الوثيقة ال�صادر
ب�شهادة التوكيل والتي يجب �أن تكون م�صدقة من املمثلية ال�سعودية يف
البلد ال�صادر منها تلك الوثيقة� ،أو من ممثلية حكومة تلك البلد يف جدة،
�أو �أي ممثلية عربية �إذا مل يكن للمملكة ممثلية لديها .ويف حال الرغبة يف
ت�سجيل العالمة الفارقة فالبد من �أخذ تعهد من وكيل ال�شركة هنا ك�إجراء
داخلي ،و�أن �أي �شركة ت�سجلت لها ماركة باململكة ثم ثبت �صهيونيتها ت�صادر
ب�ضائعها .وبعد مناق�شة املو�ضوع يف جل�سة عامة ،قرر املجل�س املوافقة على ما
قررته اللجنة الإدارية ،و�صدر قرار املجل�س رقم ( )71يف 1372/7/21هـ.
�أعيدت املعاملة �إلى املجل�س مرة �أخرى مبوجب خطاب مقام النيابة
العامة رقم ( )7019يف 1372/8/18هـ ،م�شفوعة بجملة من املالحظات،
ومنها:
“� ...أن القرار الذي �أقره املجل�س كان يدور حول �صهيونية ال�شركات
التي ت�سجل عالمة فارقة .ال حول يهودية تلك ال�شركات� .إذ قد درجت
حكومة جاللة موالي على مقاطعة ال�شركات اليهودية ب�صرف النظر عن
�صهيونيتها �أو عدم �صهيونيتها” ،وقامت اللجنة الإدارية ب�إعادة درا�سة
املو�ضوع يف �ضوء ملحوظات مقام النيابة ،و�أ�صدر املجل�س قراره رقم
( )137يف 1372/11/18هـ.
ويف العام 1373هـ ،ورد �إلى املجل�س الأمر ال�سامي الكرمي رقم ()4006
يف 1373/4/24هـ ،ون�صه:
“ نعيد �إليكم طيه املعاملة الواردة منكم برقم ( )838يف 72/11/18
واملتخذ عليها قرار جمل�سكم رقم ( )137يف  18منه عطف ًا على التعليمات
املو�ضوعة لت�سجيل العالمات الفارقة لل�شركات الأجنبية التي يطلب وكال�ؤها
هنا ت�سجيلها .وحيث قد ات�ضح �أن القرار املو�ضوع يف هذا ال�صدد و�إن كان
م�ستوفي ًا لل�شرائط املطلوبة ف�إنه قد �صيغ ب�شكل مل تفرد فيه التعليمات
ب�صيغة نظامية موحدة م�ستقلة .لذلك نرغب �إليكم يف �صب التعليمات يف
�صيغة موحدة م�ستقلة عن القرارات املتخذة منكم م�ستقب ًال”.
وقد قامت جلنة الأنظمة بدرا�سة املو�ضوع ،و�إعداد التقرير الالزم
مع �إعادة �صياغة التعليمات؛ وعر�ض على املجل�س يف جل�سة عامة ،ومتت
املوافقة على تقرير اللجنة ،و�صدر بذلك قرار املجل�س رقم ( )129يف
1373/8/14هـ.
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اليوم الوطني :أفكار للتأمل
الأيام الوطنية �أو الأعياد الوطنية ،وال م�شاحة يف الت�سمية� ،أيام اخرتعها الإن�سان ومل تكن معروفة
عند املمالك وال�شعوب القدمية .وهي �أيام ل�صيقة بتاريخ ُمعينّ يرى امل�شرعون �أنه حمطة مهمة يف تاريخ
البلد �أو ال�شعب .وطب ًعا تختلف الر�ؤى حول انتخاب �أو اختيار يوم حمدد من �أيام كثرية يف تاريخ كل �شعب
وكل بلد .لهذا فقد �أنيط االختيار باملجال�س التي ت�ضم منتخبني يف البلدة �أو الوطن .بينما قبل املجال�س
البلدية �أو ما �شابهها ،فكان االختيار مناط بال�سلطة ال�سيا�سية احلاكمة .على �أن اليوم الوطني الذي
ي�شمل كل الوطن فاختياره يكون �سه ًال ،لأن احلدث التاريخي املف�صلي يف تاريخ البلد �أو الدولة وقع يف يوم
ال يختلف عليه النا�س ،مثل اليوم الوطني للمملكة الذي اختري له يوم � /23سبتمرب ،لأن هذا اليوم ُيعد
يف تاريخ البالد ال�سعودية يوم انتهت فيه �أعمال التوحيد الع�سكرية ،وتوحدت �أجزاء اململكة ،و�صدر
مر�سوم ملكي بهذا ال�ش�أن ،واختري لهذه الوحدة ا�سم :اململكة العربية ال�سعودية.
و�أحب يف هذا احلديث �أن �أتطرق لدور املجال�س النيابية فيما له عالقة باليوم �أو العيد الوطني.
يظهر يل �أن املجال�س احلديثة يف كثري من الدول يف ع�صرنا هذا ناق�شت مناق�شة م�ستفي�ضة �أيامها
الوطنية .وكان النقا�ش يدور حول م�س�ألتني:
الأولى تاريخ اليوم الوطني من حيث �صدقيته التاريخية �أو مطابقته للواقع وعدم تعار�ضه مع �أعياد
�سائدة ومعروفة .وحدث �أن �صوتت بع�ض املجال�س النيابية وغيرّ ت يف تاريخ يومها الوطني بناء على
مداوالت علمية .وامل�س�ألة الأخرى تتعلق بالرتتيبات الربوتوكولية ،وهي ترتيبات تختلف من بلد
لآخر .وهذا وا�ضح ون�شهده يف بلدان خمتلفة .فبع�ض املجال�س �أ�سرفت وبع�ضها قللت يف الرتتيبات.
�أما يف اململكة فقد متت ت�سمية اليوم وتقنن موعده وترتيباته الربوتوكولية منذ عهد امللك
عبدالعزيز – رحمه اهلل  -وكانت ترتيبات ب�سيطة حيث ُيرفع العلم الوطني ،وي�ستقبل الديوان امللكي
برقيات التهنئة ،وتقيم �سفارات جاللة امللك يف اخلارج حفل ا�ستقبال ب�سيط .كانت هذه الرتتيبات
ب�سيطة وقليلة وال يعرف عنها املواطن ال�سعودي �شي ًئا ذا بال ،ومير اليوم الوطني وال يعرف عنه املواطن
�إ ّال من خالل و�سائل الإعالم .ومل يطل العهد بهذه الرتتيبات �إذ �شهد اليوم الوطني يف عهد خادم احلرمني
وملمو�سا .ف�أ�صبح اليوم ُمعرتف به يف داخل اململكة،
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز تطو ًرا وا�س ًعا
ً
و�أ�ضحي يوم عطلة ر�سمية للقطاعني العام واخلا�ص ،و ُيقام فيه بع�ض الفعاليات الرتفيهية ذات الطابع
االحتفايل.
التطور الذي �شهده اليوم الوطني ال�سعودي البد �أن يكون مر على جمال�س و�إدارات ناق�شته ومن ثم
توج بقرار ملكي .ولو مل يحدث هذا فال ميكن �أن يتطور بهذا الزخم ويف زمن قيا�سي ،ذلك �أن املمانعة من
قبل بع�ض الدوائر الدينية ال زالت قائمة .على �أن املمانعة بد�أت تدريجيا ت�شهد تفه ًما لليوم الوطني،
و�أنه يوم ال يناف�س �أو يحل حمل العيدين الر�سميني يف اململكة ،وهما عيدين دينيني.
وكل يوم وطني وبلدي يرفل يف ثوب الأمن والأمان والتنمية والبناء.
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د .عبد اهلل بن �إبراهيم الع�سكر
ع�ضو جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
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