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رئيس الخطوط الحديدية 
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أسرة التحرير

السكك الحديدية .. إعادة هيكلة القطاع وتوحيد مرجعيته

 تعــــدد املرجعيـــات الإداريــــة لأي قطــــاع من القطــــاعات اخلدميـــة, حتـــد من نــجاح خططه 

وا�شرتاتيجياته, وتعيق م�شروعاته التطويريــة, ولهذا ال�شبـــب اأثر كبـــري يف تعرث الكثري من امل�شاريع, 

اأو التاأخر يف تنفيذها ب�شبب تنازع اجلهات املرجعية, اأو اختالف مرئياتها حيال هذا امل�شروع اأو ذاك

ولعل اأبرز �شاهد على ذلك قطاع ال�شكك احلديدية باململكة, الذي يعترب يف نظر خرباء التنمية 

متاأخرًا جدًا, قيا�شًا لت�شاع م�شاحة اململكة, وامتداد طرقاتها الربية مل�شافات الآلف الكيلو مرتات.

وبالرغم من اأهمية دور ال�شكك احلديديــــة يف النقل العـام يف خمتلف دول العامل املتح�شرة, اإل 

اأنه ل يوجد يف اململكة على امتداد ع�شرات ال�شنني �شوى �شكـة قطار وحيدة لنقل الركاب هي قطار 

الريا�ض الدمام, ناهيك عن بطء حتديث عربات القطار وتق�شـــري يف حتديد املوا�شـــفات املطلوبــــة 

لتطوير تلك العربـــات, حيث مت تقليـــ�ض الطاقــــة ال�شتيعابية للعربــــات, بدًل من زيادتها ا�شتجابة 

للزيادة العددية للركاب.

واإذا ما تتبعنا م�شروع قطار احلرمني الذي يربط بني مكة املكرمة واملدينة املنورة مرورًا مبحافظة 

جدة وما �شهــــده من تـــــاأخر يف تنفيذه لأ�شباب عديدة منها تعديل م�شاره لي�شمل مدينة امللك عبداهلل 

القت�شادية على ال�شاحـــــل الغربي, جند اأن ال�شبب يعـود اإلى تعدد مرجعية ال�شكك احلديدية ما بني 

وزارة النقل وجهات اأخرى. وهو ما اأدركه جمل�ض ال�شــــورى حيث لحـظ قيام بع�ض اجلهات غري وزارة 

النقل  بتويل م�شوؤولية التخطيط والت�شميم والتنفيذ والت�شغيل لبع�ض م�شاريع ال�شكك احلديدية يف 

اململكة, مما ترتب على ذلك تعدد الروؤى واختالف ال�شرتاتيـجيات وت�شارب امل�شاريع اأو عدم تكاملها. 

ولذلك طالب املجل�ض يف قراره الذي اأ�شدره بتاريخ 12 ذو القعدة 1435هـ باإعادة هيكلة قطاع النقل 

باخلطوط احلديدية، مبا يحقق توحيد مرجعيته لوزارة النقل.

ال�شكك احلديدية واحدة من قطاعات النقل الربي, وامل�شوؤول عنها يف جميع دول العامل هي وزارات 

النقل فقط، ولذا فاإن قرار جمل�س ال�شورى بتوحيد مرجعية قطاع النقل باخلطوط احلديدية لوزارة 

النقل, �شيــ�شمن مب�شيـــئة اهلل – متى ا�شتكمل دورته النظاميــــة - التخطيط ال�شامل جلميع اخلطوط 

احلديدية يف اململكة وترابطها مع بع�شها البع�ض لت�شكيل �شبكة مرتابطة, كما �شيوؤخذ يف العتبار 

روؤية واحدة خلدمة نقل الركاب ونقل الب�شائع، وباالإ�شافة لذلك ي�شمن ربط اأمناط النقل االخرى 

داخل املدن )مثل املرتو واحلافالت( مبحطات القطارات.
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السنوي لوزارة النقل

رداءة الطـــرق البـريـــة, و�صـــوء �صيانتـــها, 
وال�صالمة املروريـــة على الطـــرق كـانت حمل 
ت�صـــاوؤالت اأع�صـــاء مـجلـــ�س ال�صـــورى خـــالل 
مناق�صــة املجلـــ�س التقـــرير ال�صنـــوي لـــوزارة 
النقـــل للعـــام املـالـــي 1435/1434هـ, وذلك 
خالل اجلل�صـــة العاديـــة الثامـــنة واخلمـ�صني 
التي عقدهـــا يـــوم االثنـــني 1435/12/19هـ 

اإبـــراهيم اآل ال�صيخ, حيــث ا�صتمع  برئا�صة معايل رئي�س املجـــل�س ال�صيـــخ الدكتـــور عبداهلل بن حمـــمد بن 
اإلى تقريـر جلنــــة النقـــــل واالت�صــــاالت وتقنـــية املعلومـــات, ب�صاأن التقرير ال�صنوي للوزارة الذي تاله رئي�س 

اللجنة الدكتور �صعدون ال�صعدون.
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قرار وأصداء

قرار الشورى سيوقف تشعب وتشتت قطاع النقل

الخاص بالخطوط الحديدية

رئيس الخطوط الحديدية لمجلة الشورى: 
الشورى شخص مشكلتنا مبكرًا 00 ونعاني من 

تعدد الرؤى واختالف االستراتيجيات

لي�س اأ�صواأ من تاأخر االأقطار اإال ذلك القطار الذي ال يجيء, 
يتعطل  اأن  اأي�صًا  واالأ�صواأ  بعد,  النور  تر  مل  التي  املحطة  وتلك 
اأن  اأخرى كان من املمكن  ويرتاكم امل�صافرون يف حمطات نقل 
تكون حمطة القطار اإحداها, ولي�صت هناك دولة اأحوج للقطارات 

من دولة مرتامية االأطراف مثل اململكة العربية ال�صعودية.

44

التغطية

في ختام اجتماعات جمعيته العمومية .. االتحاد 

البرلماني الدولي ينتخب شودري رئيسًا جديدًا له 

نائب رئيس مجلس الشورى: المملكة 
أدركت مبكرًا خطورة اإلرهاب وكانت 

سّباقة في التحذير منه

�صـارك جمـــل�س ال�صورى يف اأعمال اجتماعات الدورة 
احلادية والثالثني بعد املائــة للجمعية العمومية لالحتاد 
الربملاين الدويل التي عقدت يف مدينــة جنيف ب�صوي�صرا 
خالل املدة من 18 – 22 ذو احلجـــة املوافـــق 12- 16 

اكتوبر 2014م.

40



حتت القبة: 
وزارة االقت�صاد والتخطيط.. غياب االقت�صاد و�صعف التخطيط ...................................... 8

ال�صورى يقرر درا�صة مقرتح م�صروع نظام احلوكمة يف القطاع العام .................................. 10
دخل النفط دخل مبا�صر.. يجب ف�صله عن اإيرادات م�صلحة الزكاة والدخل ......................... 28

ا�شت�شارات قانونية .................... 60

ح�شاد ال�شهر .......................... 62

د. �شدقة فا�شل  ....................  21
اأ.د جربيل بن ح�شن العري�شي ....31
د. عبدالعزيز احلرقان ...........39

د. زامل �شبيب الركا�ض ...........75 
د. عبد اهلل الع�شكر... �شوريات ..82

�شورى ال�شباب ......................... 72

متابعات برملانية ....................... 76

دد
ع

 ال
ذا

ه
ي 

ف
ت

اال
مق

ال

الدراسة
قراءة في أعمال

المؤتمر الدولي الرابع لإلعاقة والتأهيل
وفعالياته 00 وما توصل إليه من توصيات

برعاية كرميـــة من مقام خادم احلرمني ال�صريفن امللك عبد اهلل 
بن عبد العزيز - يحفظه اهلل - نظم مركـــز االأمـــيـر �صلمـــان الأبحاث 
املوؤمتر  ال�صـلــة  ذات  اجلـــهات  من  عـــدد  مـــع  بالتعــــاون  االإعاقــــة 
الدويل الرابـع لالإعاقة والتاأهيــل »امل�صتجدات يف اأبحــاث االإعاقة - 
اإلى 27 ذي  مــــن 25  الفـــرتة  التطبـــيق«, خـــالل  اإلى  النظريــة  من 
احلــجـــة 1435هـ ) املــوافـــق 19 اإلى 21 اأكـــــتـــوبر 2014م( بفنـــدق 

الريتز كارلتون بالريا�س.
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التحقيق

صرف األدوية دون وصفة طبية 00
المخاطر والحلول !!!!

االأنظمة والتعليمات ت�صدد على عدم �صرف االأدوية 
الطبية للمري�س اإال بو�صفة طبية من الطبيب املخت�س 
فهو املعني بتحديد الدواء للمري�س بعد اأن يتم فح�صه 
يعاين  كان  اإذا  وما  ال�صحية,  حالته  ومعرفة  �صريريًا, 
اأمرا�صًا اأخرى ويتناول اأدوية لها, وتبعًا حلالة املري�س 
ينا�صب مري�صًا  قد  فما  املنا�صب,  الدواء  الطبيب  يقرر 
املر�س  بذات  م�صاب  اآخر  مري�صًا  ينا�صب  ال  قد  ما, 
ولكنه يعاين اأمرا�صًا اأخرى ال ينا�صبها الدواء ذاته, اأو 
فيما  كيميائيًا  تتفاعل  قد  اأخرى  اأدوية  يتناول  اأنه  رمبا 
اأدوية امل�صادات احليوية. وهذا ما يوؤكد خطورة تناول االأدوية دون ا�صت�صارة  لو تناول ذات الدواء, خا�صة 
الطبيب املخت�س, اإال اأن واقع احلال يف ال�صيدليات باململكة ولالأ�صف ال�صديد ال يعك�س االلتزام  بالو�صفات 

الطبية ل�صرف االأدوية, وهو ما ي�صكل خطرًا  على �صحة االإن�صان ال�صعودي واملقيم.

46
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مجلس الشورى

يهنئ القيادة بنجاح

موسم الحج ...

وينوه بمضامين كلمة 
خادم الحرمين الشريفين

احلرمني  خادم  ملقام  والتربيكات  التهاين  ال�شورى  جمل�ض  رفع 
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز – حفظه اهلل - مبنا�شبة 

عيد الأ�شحى املبارك.
الأمري  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  املنا�شبة  بهذه  التهنئة  رع  كما 
�شلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير 
العزيز ويل  الأمري مقرن بن عبد  امللكي  ال�شمو  الدفاع ول�شاحب 
ويل العهد النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض الوزراء امل�شت�شار واملبعوث 

اخلا�ض خلادم احلرمني ال�شريفني.
جاء ذلك يف البيــــان الــــذي اأ�شـــدره املجلـــ�ض يف م�شتهل اأعمال 
جل�شته العادية الثامنـة واخلم�شني التي عقـــدها يـــوم الأحد 18 
ذو احلجة 1435هـ برئا�شـــة معايل رئي�ض املجل�ض ال�شيخ الدكتور 

عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ.
و�شاأل املجل�ض اهلل العلي القدير اأن يعيد هذه املنا�شبة املباركة 
على القيادة الر�شيدة وعلى ال�شــعب ال�شعـــودي والأمـتني العربية 
والإ�شالمية اأعوامًا عديدة باليــمن وامل�شـرات وهي ترفل يف الأمن 

وال�شتقرار. 
وبارك جمل�ض ال�شورى يف بيانه الذي تــاله الأمني العام امل�شاعد 
الأ�شتاذ خالد بن مو�شى ال�شبيبان للقيادة الر�شيدة جناح مو�شم 

حج العام 1435هـ على خمتلف امل�شتويات – بتوفيق من اهلل – 
ثم بتوجيهات القيادة احلكيمة وجهود اأبناء اململكة يف خمتلف 
القطاعات ذات العالقة بخدمـــات احلـــج مما اأ�شهم يف تنظيم هذا 
املو�شـم وتوفـــري �شبـــل الراحـــة حلجـــاج بيت اهلل احلرام التي هي 

هدف كل العاملني يف خدمتهم وراحتهم. 
اأيده اهلل -  وثمــن املجلــــ�س توجيــــهات خــــادم احلـــرمني ال�صريفيـن - 
باال�صتفادة من املواقع اجلاهزة يف م�صروع خادم احلرمني ال�صريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز لتو�صعة امل�صجد احلرام والتي تاأتي من منطلق الرعاية 
والعناية من مقامه الكرمي حلجاج بيت اهلل احلرام وحر�صه - حفظه اهلل - 

على راحة �صيوف الرحمن واأمنهم و�صالمتهم. 
ال�صمو  �صاحب  بذلها  التي  للجهود  وتقديره  �صكره  عن  املجل�س  واأعرب 
جلنة  ورئي�س  الداخلية  وزير  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  حممد  االأمري  امللكي 
احلج العليا و�صاحب ال�صمو امللكي االأمري م�صعل بن عبد اهلل بن عبد العزيز 
املبا�صر  واإ�صرافهما  املركزية  احلج  ورئي�س جلنة  املكرمة  مكة  منطقة  اأمري 

على كافة مراحل احلج مما اأ�صهم يف جناح املو�صم.

كما �صكر املجــــل�س كافــــة املواطنــني واملقيمــني الذين اأبـــدوا تعاونـــهم مع 
من�صوبي اجلــــهات العاملـــة يف مـــو�صم احلـــج, والتـــزامهم بكافـــة التعليمات 
التي ت�صاعـــد يف اإتـمام هذا الن�صك العظيم ب�صهولة واأمان ومن ذلك االلتزام 

بت�صاريح احلج.  
ونوه املجل�س مب�صامني الكلمـــة ال�صافيـــة خلـادم احلرمني ال�صريفني التي 
األقاها نيابة عنه �صمو ويل العهد يف حفل اال�صتـــقبال ال�صنـــوي لقـــادة الـــــدول 
االإ�صالمية وروؤ�صاء بعثات احلج والتي اأكد فيها اأن احلوار �صبيل للتعاي�س بني 

ال�صعوب, كما بني ب�صكل جلي �صماحة االإ�صالم ونبذه للغلو واالإرهاب. 
وعد جمل�س ال�صورى هذه الكلمة ال�صافية وثيقة مهمة ومنهج عمل لوحدة 
االأمة االإ�صالمية وجمعًا لكلمتها, وتعزيزًا ل�صفوفها ملواجهة ما يحيط بها من 
اأخطار  كما تعزز - هذه الكلمة - عدة معان وت�صتنه�س الهمم والطاقات بني 
اأبناء العامل االإ�صالمي للعمل على اإيجاد ال�صبل التي تكفل م�صتقبل اأف�صل فيه 

العز والتمكني لهذه االأمة - باإذن اهلل -. 
احلرمني  خادم  يحفظ  باأن  القدير  املولى  بدعاء  بيانه  املجل�س  واختتم 
و�صمو ويل عهده و�صمو ويل ويل العهد, واأن يدمي على هذه البالد نعمة االأمن 
واالإميان, واأن يتقبل من احلجاج حجهم ون�صكهم واأن يوفق كل من عمل يف 

خدمتهم لكل خري.
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الشورى يطالب هيئة

سوق المال بإجراءات

للحد من المخاطر وعدم 

تكرار ما حدث للسوق 

المالية عام 2006

طــالـــب جمــلــ�ض ال�شــورى هــيئــة ال�شــوق املــاليــة بــاتــخــاذ 
جمـيــع الإجــراءات الكفــيلــة بالتحــكــم يف املخــاطــر التــي قــد 
توؤثــر على ا�شتقــرار ال�شــوق املاليــة و�شمــان عدم تكرار ما حدث 

عام 1427هـ 2006م.

كما طالب املجل�ض هيئة ال�شوق املالية باإعــادة النظر يف اأو�شاع 
�شركات الو�شاطة املاليــة ومبا يــوؤدي اإلى �شــمان املناف�شة العادلة 
وا�شتمرار عمل تلك ال�شركــات, وعدم مناف�شتها من قبل ال�شركات 

اململوكة للبنوك التجارية.

ودعا املجل�ض يف قــراره اإلى اإجــراء درا�شــة تقييمــية من جـهة 
حمايدة لهيئة ال�شوق املالية واأثر اأن�شطــتها على اأداء �شوق املال, 
اإ�شافية  الأ�شا�شية, وهي تو�شية  الهيئة لأهدافها  ومدى حتقيق 
قدمهــا ع�شو املجــل�ض الدكتــور عبداهلل بن حمــود احلــربي على 

تقرير الهيئة.

جاء ذلك خــالل اجللــ�شة العاديــة اخلامــ�شة واخلمــ�شني التي 
برئا�شة  1435/11/20هـ  الثنني  يوم  ال�شورى  جمل�ض  عقدها 
معايل نائب رئي�ض املجل�ض الدكتور حممــد بن اأمني اجلفري حيث 
ا�شتمع املجل�ض لوجهة نظر جلنة ال�شوؤون املالية, ب�شاأن ملحوظات 
الأع�شاء واآرائـهم جتـاه التقريـر ال�شنـوي لهيـئة ال�شـوق املاليـة 
للعام املايل 1435/1434هـ التي ظـهرت اأثـناء مناقـ�شة املجل�ض 

للتقرير يف جل�شة �شابقة.

واأو�شحـت جلنـة ال�شـوؤون املاليـة على ل�شـان رئي�شـها الدكـتور 

�شعد مارق اأن حجب ن�شاط �شركات الو�شاطة التابعة للبنوك يعد 
تدخاًل يف اآليات ال�شوق.

مبينة اأن تو�شيتها يف هذا ال�شاأن لي�شت حجب �شركات الو�شاطة 
جميع  بني  العادلة  املناف�شة  فر�شة  منح  بل  للبنوك,  التابعة 
�شركات الو�شاطة املالية, وخا�شة بعد اأن ات�شح للجنة من خالل 
ل�شركات  الكاملة  ال�شيطرة  الهيئة  تقرير  يف  املقدمة  املعلومات 
الو�شاطة التابعة للبنوك على ال�شوق؛ حيث بلغت قيمة التداول 
جلميع �شركات الو�شاطة يف العام 2013م )387.9( مليار ريـال, 
وعددها  للبنوك  التابعة  املالية  الو�شاطة  �شركات  ح�شة  وبلغت 
)12( �شركة )356.5( مليار ريـال اأي ما يعادل )92%(, من قيمة 
امل�شتقلة  املالية  الو�شاطة  �شركات  فبع�ض  لذا  ال�شوق.  تداولت 

تعاين من اأجل البقاء يف ال�شوق.

وفيما يتعلق باأ�صباب انخفا�س عدد املوظفني يف الهيئة بن�صبة )5%( عن 
رئي�س  اأو�صح  الهيئة يف حمافظة جدة  اإغالق مكتب  وكذلك  ال�صابق,  العام 
قائمة  تعد  مل  جدة  يف  ملكتبها  احلاجة  فاإن  الهيئة  الإفادة  وفًقا  اأنه  اللجنة 

بالنظر اإلى التوا�صل مع الهيئة اأ�صبح اإلكرتونًيا؛ 

بع�س  ملغادرة  يعود  فاإنه  العاملني )%5(  بانخفا�س عدد  يتعلق  فيما  اأما 
من  رغبة  لهم  بدالء  تعيني  يتم  ومل  الهيئة  خارج  عمل  مواقع  اإلى  العاملني 

الهيئة يف خف�س م�صروفاتها.

يعاين  اململكة  ال�صندات يف  �صوق  اأن  من  االأع�صاء  اأحد  ما طرحه  وحول 
وجتربة  بداياته,  يف  يزال  ال  ال�صندات  �صوق  اأن  اللجنة  اأكدت  �صعف,  من 
امل�صتثمرين يف هذا املجال جديدة, م�صرية اإلى اأن هيئة ال�صوق املالية كلفت 
النهائية,  مراحلها  يف  والدرا�صة  ال�صوق,  تطوير  لدرا�صة  متخ�ص�صًا  مكتبًا 

و�صتتابع اللجنة هذا املو�صوع مع الهيئة يف تقاريرها القادمة.

لتقرير  وفًقا  اأنه  اللجنة  رئي�س  اأو�صح  االكتتابات  عدد  تناق�س  وب�صاأن 
الهيئة فقد وافقت على )142( عملية طرح وتنظيم االأوراق املالية, وارتفع 
اإجمايل مبالغ طرح االأوراق املالية خالل عام التقرير اإلى )60( مليار ريـال, 

بزيادة )30%( عن العام ال�صابق.

وب�صاأن ا�صتف�صار اأحد االأع�صاء عن وجود جلنة للمراجعة الداخلية, واإدارة 
للمراجعة الداخلية يف الهيكل التنظيمي للهيئة بينت جلنة ال�صوؤون املالية اأنه 
املراجعة”, وكلمة  “جلنة  ال�صحيح هو  امل�صمى  فاإن  الهيئة  باال�صتف�صار من 

القادمة. التقارير  يف  ت�صحيحه  �صيتم  “الداخلية” خطاأ 

دعا إلجراء دراسة تقييمية محايدة لهيئة 
السوق المالية وأثر أنشطتها على السوق
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األستاذ/ صالح بن عيد الحصيني
رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة

الوزارة ال تملك القدرة لإلشراف 

على المشاريع الحكومية

وزارة االقتصاد والتخطيط.. 
غياب االقتصاد وضعف 

التخطيط

تباينــت اآراء عــدد مــن اأع�شــاء جمــل�ض ال�شـورى حول الآداء 
ال�شنوي لوزارة القت�شـاد والتخطيــط, فمنهــم من لحظ تركيز 
الوزارة على التخطيط التنموي دون الهتمام بالقت�شــاد الــذي 
هــو مــن �شــلب مــهامــها, فيــما حــيا اآخــرون اعتـراف الـوزارة باأنها 
ل متلك اخلبــرات الكــافيــة لالإ�شــراف عــلى تنفــيذ امل�شــروعــات 
احلكومية وطالبــوا باإن�شــاء �شركة حكومية, اأو عودة طرح اإن�شاء 
وزارة لالأ�شــغال العامــة ت�شنــد اإليـها مهمة الإ�شراف على امل�شاريع 

احلكومية ومتابعة تنفيذها.  

جاء ذلك خالل اجلل�شــة العاديــة ال�شاد�شــة واخلم�شني ملجل�ض 
ال�شــورى التي عقدهــا يوم الثالثــاء 1435/11/21هـ برئــا�شــة 
معايل نائب رئي�ض املجل�ض الدكتور حممد بن اأمني اجلفري حيث 
ناق�ض تقرير جلنة ال�شوؤون القت�شادية والطاقــة, ب�شاأن التقرير 
ال�شنوي لوزارة القت�شاد والتخطيط للعـام املايل 1435/1434هـ 
وتو�شياتها ب�شاأن املو�شوع الذي تـاله رئي�ض اللجنة الأ�شتاذ �شالح 

احل�شيني.

وبــعــد عــــر�ض التــقــريــر وتــو�شــيات اللجــنة عــلى املجــل�ض 
للمناق�شــة, اأبــدى اأحــد الأعــ�شــاء ا�شتــغــرابــه مــن عجــز وزارة 
القت�شــاد والتخطــيط عن تــوظيف ميزانيتها ال�شنوية املعتمدة, 
م�شريًا اإلى اأن املنجزات التي تخ�ض القتــ�شاد غري موجودة حيث 
ل تــزال الــوزارة وزارة للتخطيــط فقــط, بيد اأنــه راأى اأن وجــود 

املجل�ض القت�شادي الأعلى قد يكون عالًجا لهذا الق�شور. 

وراأى عــ�شــو اآخــــر اأن التــقــريــر ال�شــنــوي لــوزارة القــتــ�شاد 
والتخطــيط يتنــافى مــع اأب�شــط مبــادئ القتــ�شاد والتخــطيــط 
التي ترتكــز على نتــائج النمــاذج القت�شادية, وموؤ�شرات الأداء, 
وحتليل الفجـوة بني ما مت, وما هــو متوقــع من اخلطــة اخلم�شــية 

التا�شعة ح�شب م�شارها و�شوًل اإلى اأهدافها.

واأ�صار الع�صو اإلى اأن التقرير اقت�صر على جدول القــــوى الب�صــرية واملالية 
وا�صتغرب عدم احتواء التقرير موؤ�صرات اأو اإح�صائيات عن مــعدالت البطالة, 
وم�صتوى الهجرة من القرى واملراكز اإلى املدن الكربى واكتظاظ تلك املدن 
بال�صكان, م�صيفًا اأنه لي�س غريًبا اأن نرى مدننا متكـــد�صة بال�صـــكان, وطرًقنا 
مزدحمـــة, والهجـــرة م�صتمـــرة من القـــرى, ومعدل البطالـة مرتفع, وقاعدة 
اقت�صاد ال�صلعة الواحـدة, و�صادراتــنا غري النفطـــية �صعيـــفة جًدا, ووارداتنا 
تتعاظم عاًما بعد عام. واأرجـــع ذلك اإلى اخلطــــط التي ال تـــدر�س املتـــغريات 

اجلديدة.

من جهتـــه طالـــب اأحـد االأع�صاء جلـــنة ال�صـــوؤون االقت�صادية والطاقـــــة 
ا عن التاأكيد, حيـــث اإن الــــوزارة  باأن تركز يف تو�صياتها على احللــــول عـــــو�صً
غري قادرة على تنفيذ امل�صروعات اجلديدة, وال على جــذب املتخ�ص�صني, وال 

اإجبار القطاعات احلكومية بتزويدها باملعلومات يف الوقت املحدد.   

إنشاء شركة أو وزارة  لألشراف على
تنفيذ المشاريع الحكومية
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لكن ع�صو اآخر اأ�صـــــاد بــــوزارة االقت�صـــاد والتخطيط يف موقفها ال�صجاع 
واجلريء باإعالنها اأنها ال متلك اخلبــرة الكافيـــة لالإ�صـــراف على م�صروعات 

املقاوالت اخلا�صة بالوزارة.

معتربًا اأن نقد اللجنة للوزارة حول هذا املو�صوع غري منا�صب, الأن الوزارة 
ذكرت بو�صوح اأنه لي�س لديها خربة كافية لالإ�صراف على م�صروعات الوزارة, 
ولو قامت الوزارة بهذه املهمة لتعرثت م�صروعاتها مثل م�صروعات الوزارات 

االأخرى.

وراأى الع�صو اأنــه من االأن�صب اإن�صـــاء كيــــان ُي�صـــند اإليــــه االإ�صـــراف على 
امل�صروعات احلكومـــية, وميكـــن اأن يكون يف �صورة وزارة اأو �صركة حكومية, 
واأن تتفرغ الوزارات واملوؤ�ص�صات احلكومية للقيام باالأعمال واملهام االأ�صا�صية 

التي اأن�صئت من اأجلها.

من جانبه اعترب اأحد االأع�صـــاء اأن اعـــتذار الـوزارة عن عدم قدرتها على 
تنفيذ امل�صروعات لقلة خربتها يف ذلك؛ يجـــعل املجـــل�س يفـــكر باإعـــادة طرح 
فكرة اإن�صاء وزارة لالأ�صغال العامة, اأو هيئة عليا لالأ�صغال العامة اأو اأي جهة 

اأخرى يراها املجل�س لتنفيذ امل�صروعات.

من جهة اأخرى اأ�صار اأحد االأعــــ�صاء اإلى وجـــود وكالة لل�صوؤون االقت�صادية 
يف الهيكل التنظيمي للوزارة, وت�صاءل عن اإجنازات هذه الوكالة وملاذا مل يتم 

اإدراجها يف التقرير؟.

وتابع اأن تقرير الوزارة ال يتفق مع املــــادة التا�صعـــة والع�صــــرين من نظام 
جمل�س الوزراء والتي تطلب من الــــوزارات واالأجهــــزة احلكومية اأن تدرج يف 
تقاريرها ال�صنوية االإجنازات التي حققتها, وال�صعوبات التي واجهت عملها, 

واحللول املقرتحة لها.

والحظ ع�صو اآخر اأن هناك غياب الأداء االقتــــ�صاد, فاخلطط اخلم�صية 
ال�صابقة تن�س يف بنودها على تنويع م�صادر الدخـــل, وال تزال اململكة تعتمد 
)90%( على م�صدر واحد نا�صب هو النفط مما يجـــعل اململكة حتت رحمة 

�صوق نفطية غري م�صتقرة, اإلى جانب اأن البطالة يف ازدياد.

وت�صــــاءل عـــن دور وزارة االقتـــ�صاد والتخطـــيط يف توجـــيه امل�صروفات 
ال�صنوية يف ميزانية الدولة التي ت�صيطر عليها وزارة املالــــية لتتحول من بنود 

اإلى برامج تنموية ت�صرت�صد باخلطط اخلم�صية؟.

وتابع الع�صو اأنه من املنـــا�صب اأن ت�صتـــعني الــــوزارة باملجـــل�س االقت�صادي 
االأعلى ملتابعة الوزارات واإعطاء التعليمات لها, وال يجب اأن ينتهي دور الوزارة 

يف اإ�صدار اال�صرتاتيجيات؟

اإذ اأن عليـــها اأن تقـــوم بالقيـــا�س واملتابعـــة لتنفــــيذ ما تخطــــط له مثل 
االإ�صرتاتيجية الوطنية لتحول اململكــــة اإلى جمتـــمع املعرفـــة, واالإ�صرتاتيجية 

الوطنية لل�صباب؟. 

وطالب ع�صو اآخر املجلـــ�س باأن يـــ�صدر قـــرارات ت�صهم يف اإيجاد حلول 
جذرية وغري م�صبوقة حلل م�صكـــالت الــــوزارة والقـــ�صور الذي تواجـــهه يف 
التخطيط واملتابعة, معتـــربًا اأنه مـــن االأنـــ�صب اإعادة درا�صة هذا التقرير يف 

اللجنة بنظرة �صمولية اأكرب, واأن تكون تو�صياتها غري تقليدية.  

ويف خـــتام املناقـــ�صات وافق املجلـــ�س على مـــنح اللجــنة مهـــلة من الوقت  
لدرا�صة ما طرحه االأع�صاء من مالحظـات وا�صتف�صارات وانتقادات , والعودة 

بوجهة نظرها اإلى املجل�س يف جل�صة قادمة.

يجب أن ال ينتهي دور الوزارة في
إصدار االستراتيجيات
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تطبيق مفهوم الحوكمة في 

القطاع العام يؤدي إلى تحديد 

الصالحيات والمسؤوليات 

الشورى يوافق على دراسة 
مقترح مشروع نظام 

الحوكمة في القطاع العام

قـرر جمـــل�ض ال�شـــورى املوافقـــة على مـــالئمة درا�شـــة مقرتح 
م�شروع نظام احلوكمة يف القطاع العام, املقدم من ع�شوي املجـل�ض 
الدكتور ح�شـام العنقـــري, والدكـــتور �شعـــد مارق, وذلك ا�شتـــناًدا 

للمـــادة الثالثة والع�شرين من نظام جمل�ض ال�شورى.

ووافق املجل�ض – باالأغلبية - خـــالل جل�شـته العادية التا�شعة 
برئا�شة  1435/12/20هـ  الثالثاء  يوم  عقدها  التي  واخلم�شني 
بن  حممد  بن  عبـــداهلل  الدكتور  ال�شيخ  املجل�ض  رئي�ض  معايل 
اإبراهيم اآل ال�شيخ على اإعادة املقـــرتح اإلى جلنة الإدارة واملوارد 
الب�شريـــة لدرا�شتـــه, وذلك بعد اأن نـــاق�ض تقـــرير جلنة الإدارة 
واملـــوارد الب�شرية ب�شـــاأن املقـــرتح الـــذي تـــاله رئـــي�ض اللـــجــنة 

الدكتور حممد اآل ناجي.
وكان اأحد الأع�شاء قد قال يف بداية مناق�شة تقرير اللجنة 
وتو�شياتها اأن احلوكمــة ممار�شـــة اإداريـــة, اأي اأنـــها عـــبارة عن 
�شوابط  ومعايري اإداريـــة ومنـــهج واإجراءات تت�شمن التاأكد من 
اللتزام بالقـــوانني والنـــظم والقـــرارات التي تهدف اإلى حتقيق 

اجلودة والتميز يف الأداء.

واأ�شاف : اإن مقرتح الزميلني ع�شوي املجل�ض ل ميكن حتقيقه 
اإدارية  اإر�شـــادي, تتـــ�شمن حمـــاوره قـــواعد  اإل من خالل دليل 
ونظامية واإجرائية للحوكمة, وليـــ�ض م�شـــروع نظـــام, كما اأنه ل 
يوجد يف املقرتح اأي اأثر للقانون, لفتًا النظر اإلى اأن ذلك ل يعني 
التقليل من اأهمية احلوكمـــة و�شرورة العـــمل بها يف القطـــاعني 
اخلا�س والعام، ولكن لي�س من خالل م�شروع نظام واإمنا من خالل 

خطة عمل ودليل اإجرائي تكون القوانني اإحدى حماوره. 
من جهته راأى ع�شو اآخر اأن كـــثريًا من املـــواد التي اأدرجـت يف 
النظام ل يوجد فيها اأي روح للقاعـــدة القانونـــية, وبعـــ�ض املواد 
ترتب التزاًما على اجلهـــاز احلـــكومي دون اأن حتـــدد اجلزاء على 

عدم اللتزام, م�شريًا اإلى اأن عدم وجود اجلزاءات يخل بتطبيق 
الأنظمة الأخرى التي تقرر جزاءات اإدارية يف حال عدم التزام 

اجلهات احلكومية بقواعد قانونية. 

واأ�شاف اأحد الأعــ�شاء اأن كل التوجهات واملبادرات التي تهدف 
اإلى تطبيق اإجراءات احلوكمـــة على القطاع العام جيدة, معتربًا 
اأن هذا التطبيق بات مطلبًا وطنــيًا ملحـــًا, خا�شـــة اأن احلـــوكـــمة 

اأثبتت جناحها التام يف القطاع اخلا�ض.

اأن راأي اللجنة ي�شوبه �شيء من التناق�ض  ولحظ ع�شو اآخر 
العجيب, فهي من جهة تو�شي بالت�شويت على مالءمة درا�شة هذا 
اأو  كنظام  �شدوره  م�شاألة  اأن  اإلى  ت�شري  اأخرى  جهة  ومن  املقرتح, 
دليل ت�شرت�شد به اجلهات احلكومية اأمٌر �شابق لأوانه, م�شيفًا اأن 
اتخاذ  على  املجل�ض  ت�شاعد  ل  املتناق�ض  راأيها  خالل  من  اللجنة 
القرار املنا�شب, مت�شائاًل عن الغر�ض من اإثارة مو�شوع “اأن تطبيق 
هذا النظـــام �شابـــق لأوانـــه؟” وخ�شـــو�شًا اأنـــه ل يخدم تو�شية 

اللجنة.

واتفق اآخر مع ما ذهب اإليه الع�شو ال�شابق م�شريًا اإلى اأن اللجنة 
اأو  اأما م�شاألة �شدوره كنظام  املقرتح,  امل�شروع  اأهمية درا�شة  راأت 
دليل ت�شرت�شد به اجلهات احلكومية؛ فراأت اأن هذا �شابق لأوانه 
اأو�شت مبالءمة درا�شة املقرتح, وكان  يف هذه املرحلــــة, يف حني 

ينبغي اأن تكون اللجنة اأكرث احرتافية حتى ميكن اأن نقرر.

وقال ع�صو اآخر: اإن املذكرة اخلا�صة مب�صروع النظام اكتفت باالإ�صارة اإلى 
حر�س بع�س املوؤ�ص�صات الدولية على م�صاعدة الدول لتطوير االأطر النظامية 
كما  واخلا�س,  العام  القطاعني  يف  احلوكمة  اإجراءات  لتطبيق  واملوؤ�ص�صية 
الدول  واالأدلة اخلا�صة باحلوكمة يف بع�س  املراكز  اإلى وجود بع�س  اأ�صارت 
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با�صتفادة  تتعلق  معلومات  اأية  اإلى  االإ�صارة  متامًا  اأغفلت  اأنها  بيد  العربية, 
الدول املتقدمة من تطبيق اإجراءات احلوكمة على القطاعات العامة.

من  توفرها  من  بد  ال  اأ�صا�صية  معلومات  هناك  اإن  الع�صو:  واأ�صاف 
خالل االإجابة على عدد من الت�صاوؤالت, ومنها: ما هي اأكرث الدول متيزًا يف 
تطبيق اإجراءات احلوكمة على القطاع العام؟ وما هي الو�صائل واالإجراءات 
امل�صتخدمة يف هذا التطبيق؟ وهل يتم ذلك من خالل �صن االأنظمة والقوانني, 
املراكز  اإن�صاء  خالل  من  اأم  املرجعية,  واالأطر  االأدلة  اإعداد  خالل  من  اأم 
راأي  هو  وما  متفرقة؟  اأو  جمتمعة  هذه  خالل  من  اأم  االإدارية,  والوحدات 
البحث العلمي يف مدى تاأثري هذا التطبيق على اأداء القطاعات احلكومية؟. 
موؤكدًا اأن االإجابــــــة على هذه التـ�صـــــاوؤالت �صوف ت�صهم يف توفري املعلومات 
الالزمة لتمكني املجل�س من اتخاذ القرار املنا�صــــب, وجتعلنا نبداأ من حيث 
انتهى االآخرون, اأو تو�صح لنا اأن اململكة رائدة يف هذا املجال, وعليه يتعني 

تبيان التبعات املرتتبة على هذه الريادة. 
و�صدد على �صرورة اإعادة املو�صوع بكامــــله اإلى اللجــــنة كي تقــدم راأيًا 
�صريحًا وا�صحًا ومعلومات كافية, خ�صو�صًا اأن اأهم مبداأ من مبادئ احلوكمة 

يقوم على توفري املعلومات الدقيقة الالزمة.
واعترب اأحد االأعــــ�صاء اأن اال�صت�صــــهاد بالدول اأو املوؤ�صـــ�صات التي طبقت 
نظام احلوكمة يف العامل العــربي هو ا�صت�صهاد ناق�س وغري قوي, فتلك الدول 
مثاًل كثرًيا ما اأن�صاأت مراكز للدميقراطية ومع ذلك هي اأقل الدول تطبيًقا 

لها. ومن ثم فهذه االأمثلة لي�صت دقيقة. 
والحظ ع�صو اآخر اأن هذا املقرتح غاب عنه فهم الواقع احلكومي, وراأى 
اأن هذا املقرتح مل ينب على درا�صة حقيقية لواقـــع البيئة االإدارية, ومن ثم 
تعريف  اأن  م�صيفًا  اجلانب,  هذا  يغطيها  اأن  يجب  التي  الثغرات  معاجلة 
احلوكمة يرتجم على اأنه اأ�صــــلوب ممار�صــــة االإدارة الر�صيــــدة, وقد حاولت 
احلكومة  ولكن  امليالدية,  الثمانينيات  منذ  املفهوم  هذا  تطبيق  احلكومة 
تقدم اخلدمة التي يتحكم فيها العامـــل ال�صيـــا�صي ومن ثم فتقدمي احلوكمة 

وال�صفافية واالإف�صاح بعيدة كل البعد عن نطاق اجلهاز احلكومي. 
الوزارية  واللجنة  االأداء,  قيا�س  مركز  وجود  اإلى  االأع�صاء  اأحد  واأ�صار 

اإدارات  وكـــذلك  التخطــــيط,  واإدارات  اخلرباء,  وهيئة  االإداري,  للتنظيم 
الوحـــدات  تعـــمله  ملا  تكرار  هو  النظام  قدم يف  ما  كل  اأن  معتربًا  التطوير, 
االإدارية �صـــواء على م�صـــتوى الدولــــة اأو على م�صـــتوى االأجهــزة احلكومية. 
واأ�صاف: اإن النظام يف اأغلبه يرتكز على ق�صية املراقبة واملراجعة الداخلية, 
ونحن لدينا اأنظمة يف املراقبة واملراجعة الداخلية ومن ثم فنحن بحاجة اإلى 

تفعيل عملية التطبيق ولي�س اإيجاد اأنظمة جديدة.
وعار�س ع�صو اآخر هذا الراأي بقوله: اإن املقتـــرح يعالج حتدي ال�صفافية 
وامل�صاءلة يف موؤ�ص�صات الدولة, وقد ناق�صنا هذا االأمــــر مرات عديدة, وقد ال 
ننتهي بنظام بحد ذاته اإمنا بدليل اأو ما اإلى ذلك. واأيد درا�صــــة هذا املو�صوع 

درا�صة م�صتفي�صة و�صاملة.
واأكـــد اآخـــر اأن االهتـــمام باحلوكــــمة وتطبيـــقاتها يف القطـــاع احلــكومي 
اأ�صبحـــت مطـــلًبا مهـــًما يف ال�صنـــوات االأخـــرية, وذلك نتيـــجة ل�صعـــف اأداء 
القطاع العام وتدين م�صتويات االإف�صاح وال�صفافية, و�صعـــف اأنظـــمة الرقابة 
و�لإ�شر�ف. م�شيفًا �أن تطبيق م�شروع نظام �حلـــوكمة يعني �إخ�شــــاع ن�شاط 
اجلهاز اإلى جمموعة من القوانني والنظم والقرارات لهدف تطوير االأداء من 
خالل اختيار االأ�صاليب املنا�صبة والفعالة لتنفيذ اخلطط واالأهداف, وحتديد 
امل�صوؤولـــيات, وحتقيق مبداأ االإف�صـــاح وال�صفـــافية, و�صبـــط العالقـــات بني 
االإ�صـــراف واأداء اجلــــهاز؛ ولعل من اأهم من ي�صتفيد من تطبيق هذا املفهوم 
االأجهزة الرقابية, خا�صة قطاع الرقابة على االأداء يف ديوان املراقبة العامة؛ 
ال�صفافية  وجود  القطاع هي عدم  تواجـــه هذا  التي  املعوقات  اأهم  اإن  حيث 
وعدم توفر املعلومات, منوهًا اإلى اأن تطبـــيق مفهــــوم احلوكــــمة يف القطاع 
العام يوؤدي اإلى حتديد ال�صالحيات وامل�صوؤوليــــات. وراأى منا�صبة االأخذ بهذا 

املقرتح واالهتمام به.
التو�صية  لتالوة  اللجــــنة  لرئيــــ�س  املجال  الرئي�س  اأتاح معايل  ذلك  بعد 
للت�صويت وفازت باالأغلبية بالن�س االآتي: “مــــالءمة درا�صــــة مقرتح م�صروع 
نظام احلوكمة يف القطـــاع العام واملقدم من ع�صوي املجل�س الدكتور ح�صام 
للمادة  ا�صتناًدا  العنقري, والدكتـــــور �صعد بن حممد مارق,  بن عبدالعزيز 

الثالثة والع�صرين من نظام جمل�س ال�صورى”.
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الدكتور / فهد العنزي
 نائب رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة

المجلس يوافق

على مشروع

استراتيجية

تنمية السياحة

الوطنية

وافق جمل�ض ال�شورى خالل جل�شته العاديــة الثامنة واخلم�شني 
التي عقدها يوم الثنني 1435/12/19هـ برئا�شة معايل رئي�ض 
املجل�ض ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبـراهيم اآل ال�شيخ 
على م�شروع ال�شرتاتيجــــية العامــــة لتنمــية ال�شياحة الوطنية 

)املحدثة(.

جاء ذلك بعــد اأن ا�شتمع املجل�ض لوجهة نظر جلنـــة ال�شوؤون 
القت�شاديــــــة والطاقـــــة, ب�شاأن ملحوظــــات الأع�شاء واآرائهم 
جتاه م�شروع ال�شرتاتيجـــية العامــة لتنمية ال�شياحة الوطنية 
)املحدثـــة( التي تالهـا نـــائـــب رئيــــ�ض اللجنـــة الدكتـــور فهـــد 
العنــــزي الــــذي اأو�شـــح اأن الهيـــئة تتـــبع يف اإعداد الإحـــ�شاءات 
ال�شياحية منهجية علمية معتمـــدة مــــن منظـــمة الأمم املتـــحدة 
لل�شياحة العاملية, واملكتب الإح�شائي لالأمم املتــحدة, م�شيفًا اأن 
ال�شرتاتيجية ت�شمنت و�شفًا مف�شاًل للمنهجيــة املتبعة يف اإعداد 
توقعات النمو امل�شتهدفة املبنيـة على البيانــــــات الر�شمية ونتائج 

الإح�شاءات ال�شياحية لالأعوام من )2002-2011م(.

واأ�شار الدكتـــور العنـــزي اإلى اأن املنهجـــية املتبـــعة من قـــبل 
مركز املعلـــومات والإح�شاءات ال�شياحية )ما�ض( اأك�شبته مكانة 
متميزة؛ حيث ر�شح من قـــبل منظـــمة الأمـــم املتحـــدة لل�شياحة 
العاملية ليكون مركزًا لبناء القدرات يف منطقـــة ال�شـــرق الأو�شط 
يف جمال الإح�شاءات ال�شياحيـــة, وح�شـــاب ال�شياحـــة الفرعي. 
كما ح�شلت اململكـــة على املركـــز الأول عامليـــًا يف �شمولية بيانات 
ال�شفر وال�شياحة �شمن تقرير املنتدى القتـــ�شادي العاملي لعامي 

)2011م(, و)2013م(. 

وتابع نائب رئيــــ�ض اللجنة اأن الهيئة العامة لل�شياحة والآثار 
عملت على اإعداد ا�شرتاتيجــية �شاملة لتنمية ال�شياحة الوطنية 
من خــــالل تنفـــيذ العـــديد من امل�شــــوحات امليـــدانية وا�شتطــالع 
التجارب الدوليــــة, م�شيــــفًا اأن من �شمن ذلك حتديد وت�شنيف 
الوظائف ال�شياحية املبا�شـــرة وغـــري املبا�شرة املرتبطة ب�شناعة 

ال�شياحة، واإعداد توقعات منوها لل�شنوات الع�شرين القادمة.

واأ�صاف: اإن الهيئة اأن�صاأت مركزًا لتنمــــــية املـــــوارد الب�صــــرية ال�صياحـــية 
)تكامل( بهدف تعريف وحتفيز وتاأهـــيل املجتـــمعات املحلــــية للعـــمل باملهن 
�صــــركائها  مع  الهــــيئة  بها  قـــامت  التي  اجلـــهود  اأثمـــرت  حيث  ال�صياحية 
على تدريب وتوظــــيف )614( مــــواطًنا على مهن قـــطاع ال�صفــر وال�صياحة 
يف كل من الريا�س, وجدة, والدمام, والقـــ�صيم, واملدينـــة املنــورة, واأبها, 
وجازان, وتبوك, وحائل واجلوف, وتدريب وتاأهيل )436( حرفًيا وحرفية يف 

جميع مناطق اململكة. 

ولفت الدكتور العنزي اإلى اأن �صناعــة ال�صياحـــة حقــــقت خــالل ال�صنوات 
بن�صبة  مقارنًة   ,)%27( جتاوز  الوظائف  توطني  يف  مميزة  ن�صبة  املا�صية 

التوطني املعتمدة باال�صرتاتيجية االأ�صا�س التي مل تتجاوز )%10(. االستراتيجية تضمنت وصفًا مفصاًل 
للمنهجية المتبعة في إعداد توقعات 

النمو المستهدفة
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كما ت�صاعف عدد العاملني يف املهن ال�صياحيــــة املبــــا�صرة بن�صــــبة قاربت 
)300%( لي�صــــل اإلى )750( األف وظيفــــة يف نهايــــة عام 2013م, مقــــارنًة 

باإجمايل )255( األف وظيفة عام )2000م(.

واأو�صح نائب رئي�س اللجنة اأن الهيئة العامــــة لل�صياحــــة واالآثــــار اأعدت 
اال�صرتاتيجية العامة لتنمية ال�صياحة الوطنية املحدثة امتثااًل لتوجــــيه املقام 
ال�صــــامي الكريــــم رقم )9152/م ب( بتــــاريخ 1427/12/17هـ, القــــا�صي 
ب�صرورة قــــيام الهيــــئة مبراجعــــة اال�صرتاتيجية بعد �صنة من تاريخ اعتماد 
التنظيم والتزمت الهيئة العامة لل�صــــياحة واالآثــــار بتحــــديث اال�صرتاتيجية 
ح�صب توجيه املقام ال�صــــامي, اإال اأن املداوالت والت�صــــاوؤالت من قبل اللجنة 

امل�صكلة بهيئة اخلرباء ملراجعة اال�صرتاتيجية, اأخذت وقتًا طوياًل.

لفتًا �لنظر �إلى �أن ذلك قد يكون لرتباط تنفيذ �ل�شرت�تيجية بالقطاعات 
العامة االأخرى املعنية بالتنمية ال�صياحية, عالوة على ما ت�صمنته اخلطة من 
تقديرات مالية, مما اأطال فرتة النقا�صات واملداوالت مقارنة مبا مت تعديله 

اأو ا�صتيعابه من ملحوظات.

كما حــــدثت الهيــــئة العامــــة لل�صياحة واالآثار اال�صرتاتيجية العامة لتنمية 
ال�صياحة الوطنية بناًء على توجيــــه املقــام ال�صامي امل�صار اإليــــه اأعاله, وبعد 
�صدور تنظيمها, اأخًذا باحل�صبان العوامل واملوؤثــــرات الداخلــــية واخلارجية 
ومنظومة  لها,  الوا�صــــع  وقبوله  ال�صياحــــة  باأهمية  املجتمع  وعي  زيادة  مثل 
ال�صراكة الفاعلة التي بنتها الهيئة مع �صركائـها من القطاعني العام واخلا�س 
واملواطنني, ومنو االأ�صواق املنافـــ�صة يف الــــدول املجــــاورة, والبــــناء املوؤ�ص�صي 

ل�صناعة ال�صياحة. 

وتابع الدكتور العنزي اأن الهيئــــة تتفــــق مع اأهمــــية اإن�صاء �صندوق التنمية 
ال�صياحية, حيث ت�صمنت االإ�صرتاتيجـــية مقرتح اإن�صاء ال�صندوق بهدف دعم 

امل�صروعات والربامج ال�صياحية.

كمــــا اأكــــدت اال�صرتاتيــــجية املحدثــــة على مقــــرتح تطــــوير اأ�صــــاليــــب 
متويلية خمتلفة ك�صــــندوق اأو برنــامج للتنمية ال�صياحية اأو اأي و�صائل متويلية 
اأخرى, بهدف اإيــــجاد اآلية خا�صــــة لتقـــدمي الدعم املايل لقطاع ال�صياحة, 
وتقــــدمي القــــرو�س واحلــــوافــــز, وجــــذب ا�صتثمــــارات القــــطــــاع اخلــــا�س 

للم�صروعات ال�صياحية.

وزاد باأن الهيــــئة وقــــعت اتفاقــــيات تعــــاون مع �صنــــاديق التمويل العامة 
واخلا�صة ك�صندوق التنمية ال�صناعية )برنامج كفالــة(, والبنك ال�صعودي 

صناعة السياحة حققت خالل السنوات 
الماضية 27% في توطين الوظائف
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اإقامة  تكاليف  لتمويل  االأهلي  والبنك  املئوية,  و�صندوق  واالدخار,  للت�صليف 
وت�صغيل )196( م�صروًعا �صياحًيا )متو�صطًا و�صغريًا( واإقامة دورات تدريبية, 

وور�س عمل تعريفية للم�صتثمرين باملن�صاآت ال�صياحية املتو�صطة وال�صغرية.

ب�صكل  اأ�صارت  املحدثة  اال�صرتاتيجية  اأن  اإلى  اللجنة  رئي�س  نائب  ولفت 
مف�صل للمحفظة اال�صتثمارية املقرتحة والتي ت�صمل )12( موقعًا لتطويرها 
كوجهات �صياحية منها )6( مواقع وجهات بحرية, بتكلفة تقديرية ت�صل اإلى 
ال�صرقي  ال�صاحلني  على  تغطيتها  املقرتح  املناطق  ت�صمل  ريـال  مليار   )37(
والغربي للمملكة )6( مناطق, هي: )مكة املكرمة, واملدينة املنورة, واملنطقة 

ال�صرقية, وع�صري, وتبوك, وجازان(.

ودور  ال�شرتاتيجية  لتنفيذ  زمني  جدول  حتديد  وبخ�شو�ض 
ال�شرتاتيجية  اأن  اللجنة  رئي�ض  نائب  اأفاد  الأخرى  اجلهات 
اخلم�ض  لل�شنوات  مقرتحة  تنفيذية  خطة  ت�شمنت  املحدثة 
الأولى ت�شمل الربامج, وامليزانية املطلوبة, ون�شبة اإ�شهام كل من 
الهيئة والقطاعات احلكومية والقطاع اخلا�ض, وذلك على النحو 

التايل:
بالتنمية  املعنية  اخلا�س  للقطاع  املقرتحة  امل�شروعات   -
ال�شياحية, ومتثل ما ن�شبته )73%( من تكلفة اخلطة التنفيذية 

املقرتحة باإجمايل )40.9( مليار ريـال.
- امل�شروعات املقرتحة للقطاع العام، ومتثل ما ن�شبته )%27( 
مليار   )15.1( باإجمايل  املقرتحة  التنفيذية  اخلطة  تكلفة  من 

ريـال وفق التف�شيل التايل:
التكلفة  اإجمايل  من  العامة  القطاعات  م�شاهمة  متثل 

التقديرية ما ن�شبته )85%( باإجمايل )12.8( مليار ريـال.
اإجمايل  من  والآثار  لل�شياحة  العامة  الهيئة  م�شاهمة  متثل 
باإجمايل   )%15( ن�شبته  ما  العام  للقطاع  التقديرية  التكلفة 

)2.3( مليار ريـال.

الت�صويق  اإلى  اأ�صارت  املحدثة  اال�صرتاتيجية  اإن  العنزي:  الدكتور  وقال 
االإعالم  با�صرتاتيجية  مرتبطني  مهمني  جانبني  من  لل�صياحة  االإعالمي 
مفهوم  وهما:  اإدارتها,  جمل�س  واعتمدها  الهيئة  اأعدتها  التي  ال�صياحي 
التنظيمية  البنية  واأي�صًا  باململكة,  ال�صياحي  االإعالم  واأولويات  ومنطلقات 
العاملة  االإعالمية  اجلهات  مهمات  وتت�صمن  باململكة؛  ال�صياحي  لالإعالم 
يف جمال االإعالم ال�صياحي يف اململكة, واأهم االأدوار املتوقعة من موؤ�ص�صات 

املجتمع املحلي العامة واخلا�صة. 
يف  واخلا�س  العام  القطاعني  من  �صركائها  مع  تعمل  الهيئة  اأن  م�صيفًا 
اإبراز  بهدف  والتوعوية  االإعالمية  وامل�صروعات  الربامج  من  العديد  تطوير 
اأثمرت  وقد  عليها,  واملحافظة  للمملكة  والرتاثية  واالأثرية  ال�صياحية  املعامل 
مت  التي  االإعالمية  وامل�صروعات  الربامج  من  العديد  تنفيذ  اجلهود  هذه 

ن�صرها يف و�صائل االإعالم. 

واأكد الدكتور العنزي اأن اال�صرتاتيجية املحدثة اأ�صارت ب�صكل مف�صل اإلى 
البنية التحتية, واأكدت على اأن و�صيلة النقل املف�صلة لدى ال�صائح املحلي هي 
العائلية, حيث  ال�صياحة  املحلية هي  ال�صياحة  الربي, نظرًا الأن منط  النقل 
ي�صكل النقل الربي ما ن�صبته )93%( من اإجمايل الرحالت ال�صياحية املحلية. 

ال�صنوات  خالل  �صركائها  مع  الهيئة  رًكزت  ذلك  على  بناًء  اأنه  م�صيفًا 
الطرق  ال�صرتاحات  املرتدي  الو�صع  التغيري يف  قيادة  على   املا�صية,  الع�صر 
مما  املحلي,  لل�صائح  اأهمية  من  ت�صكله  ملا  نظرًا  االإقليمية,  الطرق  على 
وتاريخ   )160( رقم  بقراره  الكرمي  ال�صامي  املقام  موافقة  �صدور  عنه  نتج 
1434/05/20هـ,  القا�صي “بدرا�صة حت�صني و�صع مراكز اخلدمة وحمطات 

الوقود على الطرق االإقليمية”. 

قرارًا  والقروية  البلدية  ال�صئون  وزير  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدر  كما 
باعتماد الالئحة التنفيذية املحدثة ملراكز اخلدمة وحمطات الوقود, وتاأهيل 

ال�صركات امل�صغلة ملحطات الوقود.
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دعا الصندوق لرفع الحد األعلى 

للضمان المحدد في برنامج 

)كفالة(

الشورى يطالب وزارة 
المالية بدعم صندوق 

التنمية الصناعية

طالـــــب جمــــل�ض ال�شــــورى خالل جل�شـــته العاديــــة ال�شاد�شــة 
واخلم�شني التي عقدها يوم الثالثاء 1435/11/21هـ برئا�شـــة 
معايل نائب رئي�ض املجل�ض الدكتور حممد بن اأمني اجلفري وزارة 
املالية ب�شداد الفرق بني راأ�ض املال امل�شرح به, وراأ�ض املال املدفوع 

ل�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي.
كما طالب املجل�ض �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعــودي  برفع 
احلد الأعلى لل�شمان املحدد يف برنامج )كفالة( لتمويل املن�شاآت 

ال�شغرية واملتو�شطة.
ودعا املجل�ض يف قــراره الذي اأ�شـــدره بعد اأن ا�شتمـــع لوجهــــة 
نظر جلنة ال�شــــوؤون املاليـــة, ب�شـــاأن ملحوظــات الأع�شاء واآرائهم 
جتاه التقــرير ال�شنـــوي ل�شـــندوق التنميـــة ال�شناعية ال�شعودي 
وبرنامـــج كفالـــة متـــويل املنـــ�شاآت ال�شـــغرية واملتو�شطـــة للعــام 
املــايل 1435/1434هـ, دعا ال�شنـــدوق اإلى التنـــ�شيق مع اجلهــات 
ذات العالقة قبل اإيقاف اإقرا�ض اأي من م�شروعـــات القطاعــــات 
ال�شناعية, ورفع احلد الأعلى لل�شمان املحــدد يف برنامج )كفالة( 

لتمويل املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

الدكتور  اللجنة  رئي�س  اأمام  املجال  اأتاح  قد  اجلل�صة  رئي�س  معايل  وكان 
�صعد مارق لتو�صيح وجهة نظر اللجنة ب�صاأن املو�صوع, فاأو�صح اأن اللجنة تتفق 
ال�صغرية  املن�صاآت  كفالة متويل  برنامج  االأع�صاء حول  بع�س  ما طرحه  مع 

واملتو�صطة, م�صيفًا اأن هذا املو�صوع كان حمل اهتمام اللجنة واملجل�س فقد 
�صدر من املجل�س عدد من القرارات لتطوير الربنامج واآخرها القرار رقم 
)80/203( وتاريخ 1434/2/25هـ ون�صه:« على �صندوق التنمية ال�صناعية 
اإجراء درا�صة �صاملة لربنامـــج كفالــــة للتعــــرف على العوائق التي حتد من 
يحقـــق  تطــــويره مما  وكيف ميكن  واملتو�صطة,  ال�صغرية  املن�صاآت  ا�صتفادة 

الهدف من تاأ�صي�صه«.

و�أفاد رئي�س �للجنة �أن ن�شاط برنامج )كفالة( �لذي يديره �شندوق �لتنمية 
اأو  باالإقرا�س,  �صواء,  املايل  الدعم  تقدمي  على  ويرتكز  يقت�صر  ال�صناعية 

ال�صمان للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة يف القطاع ال�صناعي فقط.

وفيما يتعلق بدرا�صة �صم مرجعية �صندوق التنمية ال�صناعية اإلى وزارة 
التجارة وال�صناعة اأو�صح رئي�س اللجـــنة اأنه �صـــبق اأن قــــدم اأحد االأعـــ�صاء 
تو�صية اإ�صافية بهذا ال�صاأن على التقـــرير ال�صابــــق لل�صنـــدوق للعام املايل 
1434/1433هـ, وقد تبنتها اللجنة اإال اأن املجل�س مل يوافق عليها بعد طرحها 

للمناق�صة والت�صويت.

وبخ�صو�س ما طالب به بع�س االأعـــ�صاء ب�صرورة �صرعة ا�صتحداث كادر 
خا�س ملوظفي �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي اأو�صحت اللجنة  اأنها بعد 
اأن قدمت التو�صية للمجل�س بهذا ال�صاأن ورد خطاب من املقام ال�صامي بناًء 
على تو�صية �صابقة للجنة على تقرير م�صلحة اجلمارك العامة م�صابهة لهذه 
التو�صية تن�س على اإعادة النظر يف الكادر الوظيفي والهيكل للجمارك, يفيد 
باأن هناك جلنة م�صكلة لدرا�صة مزايا ورواتب وبدالت املوؤ�ص�صات والهيئات 
التابعة للدولة؛ وبالتايل راأت اللجنة �صحب هذه التو�صية واالنتظار ملا �صوف 

ت�صفر عنه تلك الدرا�صة.
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المجلس ناقش التقرير

السنوي لوزارة النقل

رداءة الطرق البرية رغم 

ارتفاع تكاليف الصيانة 00 

تثير تساؤالت األعضاء

رداءة الطــرق الربيـــة, و�شـــوء �شيانتـــها, وال�شالمــة املرورية 
على الطرق كانت حمل ت�شـــاوؤلت اأعــ�شاء جمل�ض ال�شورى خالل 
مناق�شـــة املجلـــ�ض التقريـــر ال�شنـــوي لـــوزارة النقـــل للعام املايل 
1435/1434هـ, وذلك خالل اجلل�شة العادية الثامنة واخلم�شني 
التي عقدها يوم الثنني 1435/12/19هـ برئا�شة معايل رئي�ض 
املجل�ض ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ, 
حيث ا�شتمـــع اإلى تقـــريـر جلنــــة النقـــــل والت�شــــالت وتقنية 
املعلومات, ب�شـاأن التقرير ال�شنوي للوزارة الذي تاله رئي�ض اللجنة 

الدكتور �شعدون ال�شعدون.

وبعـــد عـــر�ض تقـــرير اللجنـــة وتو�شـــياتها ب�شـــاأن املو�شـــوع 
للمناق�شة؛ راأى اأحد الأعـــ�شاء اأنه بـــالرغم مـــن ارتفــاع تكاليف 
ال�شيانـــة العاديـــة والوقائـــية للطـــرق؛ اإل اأننـــا نلحـــظ تدنيًا 
يف م�شتوى ال�شيانة, م�شتــ�شهدًا بالطريق الذي يربط بني الريا�ض 
– اخلرج – حر�ض – منفـــذ البطـــحاء احلـــدودي, وقال: اإن هذا 
الطريق املزدوج قد حتول بفعل زحف الــرمال اإلى طريق باجتاه 

واحد, وهذا ي�شكل خطرًا كبريًا على ال�شالمة املرورية.

وت�صاءل الع�صو عن اأ�صباب عدم الرتكيز على ال�صيانة العادية والوقائية 
وتكثيفها على هذه الطرق احليوية مقارنة ببع�س الطرق التي قد ال حتتاج 
اإلى �صيانة مكثفة, كما ت�صاءل عن عدم وجود موا�صفات لهذه الطرق لتتفادى 

بع�س املعوقات كزحف الرمال وغريه.

اال�صتثمارات  رغم  رديئة  الطرق  م�صروعات  �صيانة  اأن  اآخر  ع�صو  واأكد 
التزال  املكت�صبات  هذه  على  واملحافظة  �صيانتها  اأن  اإال  اإن�صائها  الكبرية يف 

دون امل�صتوى املطلوب.
وراأى اآخر اأن هناك ثغرة يف الطرق باململكة؛ موؤكدًا تنفيذ الطريق الذي 
ي�صل بني اخلرخري واحلدود العمانـــية �صيوفر طريًقا منا�صًبا ملن�صوبي حر�س 

احلدود ملبا�صرة اأعمالهم بكفاءة, وتنميــــة الهجـــر والقـرى وحلماية املناطق 
احلدودية. مطالبًا الوزارة بتوفري خرائط كافــــية بكافــــة النمـــاذج والو�صائل 

واإخراجها رقميًا وورقيًا.

وب�صاأن مو�صوع ال�صالمة املرورية والطرق اعترب اأحد االأع�صاء اأن من اأهم 
عنا�صر ال�صالمة هو االإنارة اإال اأن هناك طرًقا مل تتم اإنارتها على الرغم من 

اأهميتها وخطورتها.

واأ�صــــاف الع�صـــو اأن التقــــرير مل يــــذكر �صـيئًا عن النفق الذي �صيكون يف 
منطقة الهدا ومل ت�صاأل اللجنة عنه, وهو مطلب من مطالب جمل�س املنطقة 

واملجل�س البلدي يف مدينة الطائف.
وتابع اأحد االأع�صاء اأن تقرير اللجنة جاء خمت�صرًا جدًا؛ ومن االأن�صب اأن 
يكون درا�صة لتقرير الوزارة ولي�س حكرًا على امللخ�س التنفيذي للوزارة فقط 

توفير خرائط كافية بكافة النماذج 
والوسائل وإخراجها رقميًا وورقيًا
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كما فعلت اللجنة. م�صريًا اإلى عدم وجود معلومــــة عن م�صتــوى �صيانة الطرق 
وحالتهـــا, ومل يذكر التقـــرير �صيئًا عن حمطــــة وزن الـ�صاحنـــات ونتائجــــها, 
مقرتحًا دعـــــوة معايل وزيـــر النقـــل للمجلــــ�س ومناق�صــته عن اأعمال الوزارة 

واإجنازاتها.

والحظ ع�صو اآخر عدم وجود رقابة الرتفاع حموالت ال�صاحنات يف الطرق 
عن احلد امل�صموح به وما ي�صكله ذلك من خطورة على امل�صافرين وم�صتخدمي 

الطرق, واأبدى اأ�صفه حلدوث ذلك مبراأى من دوريات اأمن الطرق.

وغري  بالية  الإطارات  ال�صاحنات  بع�س  ا�صتخدام  اإلى  الع�صو  اأ�صار  كما   
جيدة وهذا يعد وفق معايري ال�صالمة الدولية خطر جدًا؛ م�صددًا على �صرورة 
اإيجاد اآلية الإلزام اأ�صحاب ال�صاحنات با�صتبدال اإطارات �صاحناتهم عندما 
يف  الطرق  اأمن  رجال  وجود  خالل  من  ذلك  يتم  واأن  تاآكلها,  بدء  يت�صح 
حمطات وزن ال�صاحنات واإعادة الدور احليوي وامل�صوؤول الأمن الطرق لتويل 

هذه املهمة التي مل تعد من اأولوياتها يف االآونة االأخرية.

وراأى اأن الطــــرق ال�صريعــــة بحاجــــة لزيــــادة م�صـار رابع لت�صتوعب كثافة 
احلركة عليها.

وانتقد اأحد االأع�صاء عدم حترك وزارة النقل لتطوير النقــــل البحري بني 
موانئ اململكة على الرغم من طول واجهاتهـــا البحريــــة, وراأى اأهمية تن�صيط 

االنتقال عن طريق البحر بني �صواحل مدن اململكة.
من جانبه الحظ اأحد االأع�صاء اأن تنفيذ م�صــروعات الطرق وخ�صو�صًا يف 
مناطق االأطراف ي�صتغرق فرتة زمنية طويلـــــة, وقد يكون بع�صها م�صروعات 
متعـرثة مـــما يرتتب عليه م�صــــقة على املواطنــــني, وتعـــري�س حياتهم للخطر 

ي�صاف اإلى ذلك رداءة التنفيذ و�صعف املقاولني املنفذين.

كما انتقد الع�صو عدم توفر خدمات خا�صة لذوي االحتياجات اخلا�صة 
على الطرق, م�صريًا اإلى اأن هذه الفئة حتتاج اإلى تكييف جميع و�صائل النقل 

توفر  وعملية  علمية  ومعايري  مبوا�صفات  احتياجاتهم  لتلبي  واخلا�س  العام 
االأمان لهم مثل الرافعات الهيدروليكية, وكرا�صي كهربائية متحركة تنا�صب 
و�صع املعاقني حركيًا, حيث يلحظ دائمًا حمل الكر�صي واملعاق لنقله داخل 

املركبة.

كما الحظ ع�صو اآخر غياب عدد من املناطق مثل: جازان وجنران وع�صري 
و�لباحة وغريها عن خطط �لتو�شع يف خطوط �ل�شكك �حلديدية، و�قت�شار 
�ل�شكك �حلديدية  �لعامة خلطوط  �ملوؤ�ش�شة  �أو  �لوز�رة  �لت�شريح على رغبة 
يف اأن تغطي خدماتها مناطق ومدن اململكة دون تقدمي جدول زمني بخطط 
الرئي�صة يف  للموانئ  اإيجاد موانئ م�صاندة  للتنفيذ. موؤكدًا �صرورة  وا�صحة 
جدة والدمام لتخفيف ال�صغط  على تلك املوانئ ولتنمية مدن كانت موانوؤها 

رئي�صة يف �صنوات ما�صية مثل ميناء القنفذة.

وا�صتغرب اأحد االأع�صاء اأن يتعرث م�صروع اإن�صاء ج�صر يربط �صبكة الريا�س 
ببع�صها بحجة اأن هناك خالًفا بني وزارة النقل و�صركة الكهرباء, وت�صاءل 
الكهرباء؟   التفاهم مع �صركة  تنفيذ اجل�صر قبل  بها   يتم  التي  الكيفية  عن 
واأن يتاأخر امل�صروع �صت �صنوات من اأجل هذا اخلالف, وهل من املعقول اأن 
تاأخذ ال�صركة امل�صرفة ن�صف قيمة امل�صروع؟. واأكد �صرورة اهتمام الوزارة 
متابعة حقيقية, وعقاب �صارم ملن  يكون هناك  واأن  امل�صروعات,  مبثل هذه 
الف�صاد مثل هذه  الوطنية ملكافحة   الهيئة  تتابع  واأن  التاأخري,  كان �صببًا يف 

االأمور.

ويف ختام املناق�صات وافق املجل�س على منح اللجنة بع�س الوقت لدرا�صة 
ما طرحه االأع�صاء من ملحوظات واأراء والعودة بوجهة نظرها اإلى املجل�س 

يف جل�صة مقبلة.
إلزام أصحاب الشاحنات باستبدال العجالت 

دوريًا ومراقبة ارتفاع حموالتها

إهمال الوزارة لتنشيط النقل البحري 
بين سواحل المملكة
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اقتراح بتوسيع عضوية الهيئة 

لتضم علماء في كافة المجاالت

الرئاسة العامة للبحوث 

العلمية واإلفتاء في

حاجة لخطة خمسية

ناقــــ�ض جملـــ�ض ال�شــــورى خـــالل جل�شـــته العــادية ال�شاد�شة 
واخلم�شني التي عقدها يوم الثـالثاء 1435/11/21هـ برئــــا�شة 
معالـــــي نائـــب رئيـــ�ض املــجــلــــ�ض الــــدكـــتور حمــمـــد بـــن اأمــــني 
اجلفــري تقـــرير جلـــنة ال�شـــوؤون الإ�شالميــة والق�شائيـــة ب�شاأن 
التقـــرير ال�شنـــوي للرئا�شـــة العامـــة للبحـــوث العلمية والإفتاء 
للعام املايل 1435/1434هـ الذي تاله رئيــــ�ض اللجـــنة الدكتـــور 

اإبراهـــيم الرباهيم.

وبعد عر�ض تقرير اللجنـــــة وتو�شـــــياتها للمناقـــــ�شة لحظ 
اأحد الأع�شاء اأن الرئا�شة العامـــة للبحـــــوث العلـــــمية والإفتاء 
لي�ض لديها خطة خم�شية, وهو مـــا توؤكده الرئا�شة يف البند ثانيًا 
من تقريرها الذي يخ�ض الإجنـــــازات, حيـــث تفيد مبا حتقق من 
اإجنازات خالل عام التقرير وتقول:« على الرغـم من اأن الرئا�شة 
لي�ض لها خطة خم�شية مربجمـة«. وقال الع�شـــــو: اإن هـــــذا فيه 
اإقرار باأن الإجنازات ميكن اأن تكون اأكرث نوعًا وكمـــــًا لو اأن هناك 
خطة وا�شحة تاأخذ يف احل�شبان اأولويات امل�شــــروعات, ويكون لها 
موؤ�شرات ميكن من خاللها قيا�ض خطوات الإجنــــاز, وهناك بع�ض 
املهام وامل�شروعات ال حتتاج اإلى ميزانيات الأدائـــــها؛ واإمنا حتــتاج 
اإلى و�شعها �شمن خطة عمل مثل: مكتبة الريا�ض ال�شعودية التي 

حتتوي على خمطوطات نادرة؛ وجملة البحوث الإ�شالمية. 

واأيده ع�صو اآخر بقوله: اإنه مل يرد يف تقرير الرئا�صة اأية برامج, اأو ما ي�صري 
ا�صرتاتيجية  اإيجاد  اإلى  التوجه  اأو  العمل على خطط م�صتقبلية حديثة,  اإلى 

للعمل م�صتقباًل, مطالبًا اللجنة مبراعاة ذلك واإ�صافة تو�صية بهذا ال�صاأن. 

واأ�صار اأحد االأع�صاء اإلى ما ذكرته الرئا�صة يف تقريرها باأن  هيئة كبار 
العلماء تقوم بدور حيوي مهم, وقد عقدت هيئة كبار العلماء اجتماعني خالل 
عام التقرير, واأ�صدرت خالل العام املا�صي قرارين. وت�صاءل الع�صو قائاًل: 

د اجتماعني وقرارين لهيئة كبار العلماء ينا�صب الظروف الع�صيبة  رَّ هل جُمَ
التي تع�صف باملنطقة؟.

االآمال  اأن  ال�صيما  اجتماعاتها,  العلماء  كبار  هيئة  تكثف  اأن  واقرتح 
املعقودة على هيئة كبار العلماء كبرية, خا�صة واأنها ت�صم نخبة من �صفوة 

العلماء ال�صرعيني على خمتلف م�صاربهم الفقهية.

كما اقرتح ع�صو اآخر تو�صيع دائرة هيئة كبار العلماء بحيث ت�صم عددًا 
والثقافية  وال�صيا�صية  والعلمية  االقت�صادية  املجاالت  كافة  يف  العلماء  من 

والطبية والتعليمية وال�صحية.

وتطرق اأحد االأع�صاء اإلى اإحدى ال�صعوبات التي تتكرر يف تقارير رئا�صة 
البحوث العلمية واالفتاء املتمثلة يف معاناتها من عدم وجود اإدارة خمت�صة 
ا يف  باأمور الطالق, وقال: يبدو اأنه كما دب الياأ�س يف الرئا�صة دب الياأ�س اأي�صً
جلنة ال�صوؤون االإ�صالمية والق�صائية التي راأت االكتفاء مبا �صدر عن املجل�س 

من قرارات �صابقة,

عضو يطالب بأن تكثف هيئة كبار
العلماء اجتماعاتها بما يتناسب

و» الظروف العصيبة «
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وراأى الع�صو اأن تتم اإحالة هذه املهمة اإلى الق�صاء, وخ�صو�صًا بعد اإن�صاء 
حماكم خا�صة لالأحوال ال�صخ�صية فت�صبح مهمتها الفتوى ثم احلكم. 

املراكز  تلك  وربط  اململكة  مدن  يف  اإفتاء  مراكز  ا�صتحداث  وا�صتح�صن 
مع حماكم االأحوال ال�صخ�صية وحتويل مهام )مكتب فتاوى الطالق( لتلك 
يتم  وبالتايل  املواطنني,  من  ممكن  عدد  اأكرب  منها  ي�صتفيد  حتى  املراكز 

التخفيف على املفتي العام �صخ�صًيا.

واأ�صار اآخر اإلى ما ورد يف التقرير عن اإجمايل فتاوى الطالق ال�صادرة 
من �صماحة املفتي التي قدرت بحوايل )90 -100( ق�صية اأ�صبوعًيا؛ واأ�صاف: 
اإن هذا الرقم الكبري يعك�س بالطبع حر�س املواطنني على تلقي الفتوى من 

�صماحته ملرجعيته يف االإفتاء.

الن�صح  العام يف  املفتي  به �صماحة  يقوم  الذي  الكبري  للدور  ولكن نظرًا 
واالإر�صاد والفتوى يف ق�صايا املجتمع, والأهمية تفرغه, اأعتقد اأن هذا الوقت 
الثمني الذي يبذل يف ق�صايا الطالق ميكن اأن ي�صتثمر يف البحث يف الق�صايا 
وق�صاياه  فالطالق  احلايل,  وقتنا  يف  خا�صة  املجتمع   يواجهها  التي  املهمة 
اأمور ميكن اأن تعهد للمتخ�ص�صني يف هذا املجال, وهم كرث وهلل احلمد يف 

املجتمع.

من  الرغم  على  للرتجمة  وحدة  اأو  اإدارة  وجود  عدم  اآخر  ع�صو  وانتقد 
�صدور  ورغم  املتكررة,  املطالبة  من  الرغم  وعلى  الرئا�صة  لعمل  اأهميتها 
العديد من قرارات جمل�س ال�صورى بهذا ال�صاأن تطالب بدعم بند االأبحاث 
التعاقد مع دور الرتجمة  اإجراء  ُن الرئا�صة من  كِّ مُيَ العلمية والدرا�صات مبا 

الوطنية املتخ�ص�صة. 

للرئا�صة  التنظيمي  الهيكل  يف  النظر  اإعادة  �صرورة  على  الع�صو  و�صدد 
وا�صتحداث اإدارة اأو وحدة للرتجمة, موؤكدًا اأهمية الرتجمة للفتاوى خا�صة 
تكفريية  جماعات  وظهور  املنطقة,  تعي�صها  التي  احلالية  الظروف  ظل  يف 
والبحوث  الكتب  لرتجمة  اجلهود  بتكثيف  وطالب  احلنيف,  ديننا  �صوهت 
بني  احلوار  ثقافة  وتدعم  الو�صطية  تظهر  التي  والفتاوى  وال�صرعية  العلمية 

اأتباع االأديان.

الفتاوى  الفو�صى يف  اأ�صماه  ا�صتمرار ما  اإلى  النظر  االأع�صاء  اأحد  ولفت 
االأمر  �صدور  من  الرغم  على  العلم  وطالب  الدعاة  بع�س  من  ت�صدر  التي 
اأع�صاء هيئة كبار العلماء  امللكي  بتاريخ 1431/9/2هـ بق�صر الفتوى على 
بهدف احلد من فو�صى الفتاوى غري امل�صوؤولة. وقال: اإننا ما نزال وبعد م�صي 
اأربع �صنوات ن�صمع ونرى ونقراأ فتاوى من غري اأهل االخت�صا�س, والتي اأثارت 
الكثري من البلبلة, اإلى درجة اأن بع�س تلك الفتاوى اأ�صبحت مدعاة لل�صحك 

االإ�صالم  اإلى  االإ�صاءة  عن  ناهيكم  الغربية,  االإعالم  و�صائل  يف  والفكاهة 
وت�صويه �صورته. 

كبار  هيئة  على  وح�صرها  الفتوى  �صبط  يف  الرئا�صة  دور  عن  وت�صاءل 
الفتوى  جتاوزات  اأمام  وحزم  بقوة  ووقوفها  االخت�صا�س,  اأهل  اأو  العلماء, 
التي اأ�صبحت �صائعة الظهور يف و�صائل االإعالم وو�صائل التوا�صل االجتماعي 
وغريها, كما ت�صاءل عن عدم رفع الرئا�صة للم�صوؤولني بعدم تعاون اجلهات 

املعنية يف تفعيل االأمر امللكي الكرمي. 

اآخر عدم االكتفاء باإر�صال ن�صخة من االأمر  اأكد ع�صو  ويف ذات ال�صياق 
كما  م�صرتكة”,  امل�صوؤولية  “اإن  بالقول:  االكتفاء  اأو  املعنية,  للجهات  امللكي 
مطالبًا  واالفتاء,  العلمية  للبحوث  العامة  الرئا�صة  مندوبي  اإجابات  يف  ورد 
باأن تتعاون الرئا�صة مع اجلهات املعنية الإيجاد الئحة تنظيمية ل�صبط عمل 

الفتوى يف اململكة تنفيذًا لالأمر امللكي الكرمي.

اإلى اأن من مهام الرئا�صة اإجراء البحوث العلمية,  واأ�صار اأحد االأع�صاء 
وبالرغم من ذلك مل يت�صمن التقرير االأهداف البحثية للرئا�صة واأولوياتها, 
والتي يجب اأن تعك�س احتياجات املجتمع وق�صاياه امللحة, وت�صاءل عن االآلية 

التي حتدد بها الرئا�صة العامة للبحوث العلمية واالفتاء اأولوياتها. 

ويف ذات ال�صياق ت�صاءل ع�صو اآخر عن االأولويات البحثية للق�صايا امللحة 
يف املجتمع, مثل: ق�صايا الفكر املتطرف, واالإ�صاءة للدين, اأو ق�صايا االإحلاد, 

اأو غريها من الق�صايا الدخيلة على املجتمع هذا من الناحية الفنية.

اأما من الناحية االإدارية, فقد قامت الرئا�صة م�صكورة  واأ�صاف الع�صو: 
فاإنه  خدمي,  جهاز  اأي  عمل  لطبيعة  ونظًرا  اململكة,  اأنحاء  يف  مكاتب  بفتح 
يجب اأن تت�صح االآلية التي �صت�صتخدم للح�صول على ر�صا امل�صتفيدين, وروؤية 
يف  ت�صاعد  التي  املهمة  االإدارية  االأمور  من  وغريها  املكاتب  تلك  واأهداف 

حتقيق االأهداف املرجوة, والتقرير مل يو�صح اأًيا من هذه االأمور. 

اقتراح بإحالة » قضايا الطالق «
إلى القضاء
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اإليها  تو�صلت  التي  التو�صيات  ي�صتعر�س  من  اأن  االأع�صاء  اأحد  واأو�صح 
اللجنة على التقرير, والتو�صيات التي و�صعت على التقارير ال�صابقة للرئا�صة 
منذ عام 1422هـ, اأي منذ )13( عاًما, يجد اأن جميعها ال تخرج عن اأربع 
نقاط: �لدعم �ملادي، �لدعم �لوظيفي، فتح مكاتب �أو �إد�ر�ت، زيادة �أع�شاء 

االإفتاء. مت�صائاًل عن �صبب تكرار هذه التو�صيات على مدار)13( عاًما, 

التي  التحديات  على  للتغلب  امل�صتقبلية  الرئا�صة  خطة  عن  ت�صاءل  كما 
تواجهها, وعن عدم و�صع اللجنة تو�صيات تتعلق باأولويات البحوث, اأو التاأكيد 
على اجلهات املعنية للتعاون مع الرئا�صة لتنفيذ االأمر امللكي بق�صر الفتوى 
اإلى  توؤدي  اأن  ميكن  التي  التو�صيات,  من  غريها  اأو  العلماء  كبار  هيئة  على 
حتقيق اأهداف اجلهاز بكفاءة وفاعلية, بداًل من تكرار التو�صيات ذاتها عاما 

بعد عام.

)اإدارة  وجود  اإلى  اأ�صار  التقرير  اأن  االأع�صاء  اأحد  الحظ  جانبه  من 
كانت  اإذا  عما  مت�صائاًل  العلماء؛  كبار  لهيئة  العامة  االأمانة  تتبع  البحوث( 
مهمة هذه االدارة البحث العلمي؟ وما اإذا كانت امل�صكلة يف االأ�صماء, اأم يف 
هذه  تطوير  اإمكانية  عن  ت�صاءل  كما  بها؟.  تقوم  التي  واالإجنازات  االأعمال 
 )336( لديها  اأن  ال�صيما  الرئا�صة,  من  بوظائف  ودعمها  القائمة  االإدارة 
بحث  مركز  اإيجاد  من  الرئا�صة  اإليه  تطمح  ما  اإلى  لت�صل  �صاغرة  وظيفة 

علمي؟. 

البحوث يف  مراكز  تكليف  لت�صتطيع  باملال  الرئا�صة  دعم  الع�صو  واقرتح 
اجلامعات ال�صعودية للقيام بالبحوث. واأما ما يتعلق بقلة االعتمادات املالية 

خالل  يظهر  ومل  زادت,  املا�صيني  العامني  خالل  الرئا�صة  اعتمادات  فاإن 
التقرير اأي اإخفاق يف العمل ب�صبب قلة االعتمادات املالية.

وامللفات  املعامالت  باأر�صفة  قامت  الرئا�صة  اأن  اإلى  اآخر  ع�صو  واأ�صار 
املحفوظة يف �صكرتارية اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء وحولتها اإلى ملفات 
التو�صع يف هذا املجال وتعميمه  الذي مينع  ال�صبب  اإلكرتونية, مت�صائاًل عن 
على كافة اإدارات الرئا�صة؟ مربرًا ذلك باأنه يتما�صى مع التطورات احلديثة 
الرئا�صة  اأن  وبخا�صة  االلكرتونية,  احلكومة  اإلى  لالنتقال  الدولة  وتوجهات 
اإلكرتونية,  بطريقة  النبوية  ال�صنة  جامع  وهو  �صخم,  م�صروع  على  عملت 
اإلى وجود مركز للوثائق  فاإذا كان لديها هذا التوجه, تنتفي بذلك احلاجة 

واملحفوظات بالطرق التقليدية.

وراأى اأحد االأع�صاء منا�صبة توظيف املراأة يف الوظائف التي لي�س لها �صلة 
ومن  الوظائف  لتلك  مبوؤهالت  خريجات  هناك  اأن  اإلى  م�صريًا  باجلمهور, 
بها يف  اإقامة مقرات خا�صة  الرئا�صة بحيث مُتّكن مادًيا من  املنا�صب دعم 

خمتلف مناطق اململكة.
واأ�صاد اآخر باإدارة احلا�صب االآيل يف الرئا�صة وجهودها, وكذلك م�صروع 
جامع خادم احلرمني ال�صريفني لل�صنة النبوية. م�صريًا اإلى اأن البحث العلمي 
الرئا�صة  اأداء  يف  وا�صًحا  تق�صرًيا  هناك  اأن  اإال  الرئا�صة,  يف  اأ�صا�س  ركن 
للبحوث؛ ولعل العذر يف ذلك هو عدم وجود بند يف امليزانية ومن املنا�صب اأن 
يكون هناك اإدارة خمت�صة باأمور الطالق؛ واإدارة للرتجمة يف الهيكل اجلديد 
فلي�س هناك مربرًا لهذا الرتاخي والتاأخر يف هذه االأمور الب�صيطة, كما اأن 
ا يف اأعمال الرئا�صة مقارنة باإجنازاتها يف العام املا�صي ي�صتدعي  هناك نق�صً

البحث عن ال�صبب؟.
الوقت  من  املزيد  اللجنة  منح  على  املجل�س  وافق  املناق�صة  نهاية  ويف 
لدرا�صة ما طرحه االأع�صاء من اأراء وملحوظات والعودة بوجهة نظرها اإلى 

املجل�س يف جل�صة قادمة.

ماذا فعلت الرئاسة لضبط
الفتوى وحصرها؟
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يجدر بنا اأن نذكر هنا اأن �شفات اليمني )Right( والي�شار )Left( والو�شط )Moderate( الخ, والتي تطلق اليوم على 

املعيار  الآن  ال�شفات  هذه  وتعترب  ع�شر.  الثامن  القرن  اإلى  تاريخيًا  تعود   , اأن�شارها  بها  ويو�شف  ال�شيا�شية,  الأيديولوجيات 

الرئي�ض الذي يعتمده املعنيون لت�شنيف الأيديولوجيات والتيارات  ال�شيا�شية املختلفة .

, وبداأ ا�شتخدامها, بعد قيام الثورة الفرن�شية وتاأ�شي�ض اجلمعية الوطنية الفرن�شية ) الربملان  وقد برزت هذه ال�شفات 

الفرن�شي (. ففي �شيف عام 1789م , اجتمعت تلك اجلمعية يف قاعة بها مقاعد على هيئة حدوة احل�شان,  ويف و�شطها جل�ض 

املتحدث با�شم تلك اجلمعية, على ميينه )اليمني( جل�ض “املحافظون«, الذين كانوا ينادون با�شتمرار امللكية يف فرن�شا, بقليل 

من التعديل . اأما على ي�شار املتحدث ( الي�شار( فقد جل�ض »املتطرفون » ) الي�شاريون( الذين كانوا يطالبون بتغيري الو�شع القائم 

يف فرن�شا ع�شية الثورة الفرن�شية, واإقامة نظام جمهوري ودميقراطي, و�شمان احلريات العامة. وبني املحافظني والتقدميني  

)الي�شاريني ( جل�ض“املتحررون “) الو�شط ( وكانوا ينادون باإدخال تعديالت عدة على الو�شع القائم.

وت�شنيف  و�شف  يف  ت�شتعمل  الخ(  املتطرف”..  »اليمني  كـ  منها(  تفرع  وما  الألفاظ  هذه  اأخذت  احلدث,  ذلك  ومنذ 

الأيديولوجيات والتيارات  ال�شيا�شية,  يقال اإن هذه الأيديولوجية »ي�شارية« , اإذا كان اأن�شارها ينادون باإحداث تغيري جذري 

ذات  والتيارات  الأيديولوجيات  تو�شف  بينما  حمافظة,  كانت  اإذا  ميينية  باأنها  الأيديولوجية  وتو�شف  القائم.  الو�شع  يف 

الأهداف املعتدلة بـ » الو�شط «. 

وقد اأخذ علماء ال�شيا�شة  مببداأ و�شفتي ( اليمني – الي�شار) عند حماولتهم حتديد اأهم الأيديولوجيات ال�شيا�شية املعا�شرة 

باإيجاز .  فبناء على اجتاه كل اأيديولوجية ، ق�شموا االأيديولوجيات احلالية كالتايل -:

اأ -  الي�شار : ويف اأق�شاه، توجد »الفو�شوية » ،  تليها »ال�شيوعية« ، ثم اال�شرتاكية.

.)Conservatism( »و« املحافظة«  )Liberalism( ب -  الو�شط : وي�شمل : “التحررية

 )  Reactionalism ( .  كالفا�شية , والعن�شرية ) يف اأق�شاه , ثم الرجعية (  ” جـ -   اليمني : وتوجد »الرجعية الثورية

اإن التيارات ال�شيا�شية كلما اقرتبت من منطقة الو�شط  )العتدال ) وبعدت عن نقطة اأق�شى اليمني , ونقطة اأق�شى الي�شار, 

كلما كانت اأكرث منطقية وقبوًل وفعالية وتاأثريًا, والعك�ض �شحيح. اأي كلما اقرتبت التيارات والتوجهات ال�شيا�شية من نقطتي 

اأقل منطقية, واأقل قبوًل ( لدى النا�ض( واأقل  اأق�شى اليمني ) الت�شدد( واأق�شى الي�شار )الت�شيب( كلما كانت تلك التيارات 

اأن   - ال�شيا�شي ميكن - بناء على تعريف االعتدال، ب�شفة عامة  اإن توجه االعتدال  واأكرث رف�شًا وانعزااًل.  فعالية وتاأثريًا، 

نعرفه باأنه  -:

التوجه ال�شيا�شي ال�شاعي للمواءمة بني التم�شك باأهم القيم النبيلة ال�شائدة يف جمتمعه والعامل, وال�شتفادة من معطيات 

حركة التحديث العاملية املتوا�شلة, يف �شتى املجالت. وهو �شلوك يعرتف  بالآخر وبخياراته, يف ذات الوقت الذي يتم�شك فيه 

بهويته وقيمه املقبولة.

     وعندما ناأخذ بهذا التعريف )الإجرائي( لـ »العتدال ال�شيا�شي «, جند اأن هذا النوع من العتدال يعني: عدم رف�ض 

)املختلف(  بالآخر  والعرتاف  باملجتمع,  ال�شائدة  النبيلة  القيم  مع  تتعار�ض  ل  والتي  املجالت,  �شتى  يف  التحديث  عمليات 

العمل على  املت�شيب. وهو يعني:  الي�شار  واأق�شى  املت�شدد  اليمني  اأق�شى  اإنه موقف و�شط )وعقالين( بني  واحرتام خياراته. 

الآخر  مع  والتعاي�ض  والتطور,  التقدم  و�شائل  بكل  والأخذ  وقيمها,  عقيدتها  مع  يتعار�ض  ل  ومبا  الأمة,  و�شالح  خري  فيه  ما 

العتدال  يعنى  ول  جمعاء.  والإن�شانية  الأمة  يخدم  مبا  القت�شاء,  عند  معه  والتعاون  بل  خياراته,  واحرتام  )املختلف( 

ال�شيا�شي ال�شليم اإطالقا: التواطوؤ مع العدو, والتفريط يف احلقوق الوطنية والقومية. 

ونتيجة لطبيعة العتدال ال�شيا�شي, ومتيزه على التوجهات غري املعتدلة, اأ�شبح العتدال , يف املجال ال�شيا�شي , هو ال�شائد 

... وما عداه هو ال�شتثنائي العابر.  فالنا�ض متيل لنتخاب املعتدلني.... وهذا ما ميكن تبينه من اخلط امل�شتقيم املو�شح لأهم 

التف�شيل  هذا  وياأتي  الثالثة...  التيارات  هذه  متثل  رئي�شة,  اأق�شام  ثالثة  اإلى  يق�شم  والذي  الآن,  ال�شائدة  الإيديولوجيات 

ال�شعبي نتيجة ف�شل غري املعتدلني – الن�شبي – يف حتقيق الأهداف الوطنية والقومية.   كما ثبت اأن العتدال ال�شيا�شي يدعم 

–   يف دعم الأمن وال�شلم الدوليني .  التعاون فيما بني الدول , ويقل�ض من احتمالت ال�شراع .... الأمر الذي ي�شهم – اإيجابًا 

وعندما ننظر اإلى العالقات الإقليمية والدولية الراهنة, بل وامل�شتقبلية, جند اأن العتدال ال�شيا�شي ال�شليم اأ�شبح �شرورة 

“ عبئًا ثقياًل على هذه الأمة, وعقبة كاأداء يف �شبيل  “الالعتدال  العربية والإ�شالمية, واأ�شبح  وم�شلحة, بالن�شبة لالأمتني 

تقدمها واندماجها يف العامل. وذلك على النحو الذي �شوف نلخ�شه يف املقال القادم.

اأ. د.  �شدقـــه يحيى فا�شـــــل
ع�شو جمل�ض ال�شورى

االعتدال السياسي  : ضرورة ومصلحة عامة ...؟!
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أعضاء المجلس يتساءلون

عن مصير مشروع

ة الطوارئ«! »إدارة أسرَّ

تقرير الهالل األحمر 
السعودي.. الخدمات 

اإلسعافية تعاني!

ناقــــ�ض جمـــل�ض ال�شـــورى خـــالل جل�شتـــه العاديـــة اخلام�شة 
واخلم�شني التي عقدها يـــوم الثنني 1435/11/20هـ برئا�شـــة 
معايل نائب رئي�ض املجل�ض الدكـــتور حمـــمد بن اأمـــني اجلـــفري 
تقرير جلنة ال�شــوؤون ال�شحيـــة والبيـــئة, ب�شـــاأن التقرير ال�شنوي 
لهيئة الهالل الأحـمر ال�شعودي للعام املايل 1435/1434هـ الذي 

تاله رئي�ض اللجنة الدكتور حم�شن احلازمي.

وبعد عر�ض تقرير اللجـــنة وتو�شيـــاتها للمناقـــ�شة راأى اأحد 
الأع�شاء منا�شبة تعـــديل �شياغـــة التو�شـــيتني الأولى, والثالثــة 
للجنـــة, بحيث تكـــون التو�شـــية الأولى بالنـــ�ض الآتي: »تعزيز 
باملهام  قيامها  يكفل  مبا  ال�شنوية  الهيئة  ميزانـــية  اأبواب  بنود 
املوكلــة لها«؛ وتكــون التو�شـــية »الثالثـــة« بالنـــ�ض الآتي: »على 
اجلهـــات املعنيـــة ت�شــهيل اأعمال الهيئة الإ�شعافية يف مو�شم احلج 
والعمرة, وتوفري مراكـــز منا�شبة لها يف امل�شاعر املقد�شة وداخل 
مرافق احلرمني ال�شريفـــني؛ مبا ي�شـــهل الو�شول لطالب اخلدمة 
الإ�شعافية بي�شر و�شهولة«. مو�شـــحًا اأن هذا التعـــديل ي�شتهدف 

حتديد اجلهة اأو اجلهات املعنية بتلك التو�شيتني. 

كما لحظ اآخر اأن الفرق الإ�شعافـــية التابعـــة للهيئة تواجه 
مع�شلة عند نقل امل�شاب؛ وتتمثـــل يف رفـــ�ض اأقـــ�شام الطوارئ يف 
بع�ض امل�شت�شفيات ا�شتقبال احلالة عند و�شول الفرقة الإ�شعافية 
للم�شت�شفى؛ بحجة عدم وجـــود اأ�شـــرة �شاغـــرة؛ مما قـــد يوؤدي 

اإلى م�شي وقت طويل حتى يتـــم قبول احلالة من م�شت�شفى اآخر 
وعالجها؛ موؤكدًا اأن هذا لي�ض يف �شـالح امل�شاب يف كثري من احلالت 

من جانب, ويوؤثر على عمل الفرق الإ�شعافية من جانب اآخر.

واأ�صار الع�صو اإلى م�صروع هيئة الهــــالل االأحمر املتمثل يف اإدارة الطوارئ 
الذي راأت فيه الهيئة حاًل لهذه امل�صكــــلة؛ مو�صحًا اأن هذا امل�صروع يهدف اإلى 
ة الطوارئ يف كل مدينة عن طريق تخ�صي�س غرفة عمليات رئي�صة  اإدارة اأ�صرَّ
ت�صرف على كافة غرف الطوارئ بامل�صت�صفيات احلكومية, وربطها اإلكرتونًيا 
لتخفيف االزدحام, وتنظيم نقل احلاالت امل�صابة اإلى اأقــــرب ق�صــــم طوارئ 

دون تاأخري اأو تعطيل.

وتابع العــــ�صو اأن هذا التنظــــيم ي�صهم - باإذن اهلل - يف تقــــدمي اخلدمة 
العالجية للم�صاب ب�صرعــــة ويف وقــــت منا�صــــب, اإال اأنه يــــواجه الكثري من 

الفرق اإلسعافية تواجه معضلة رفض 
استقبال أقسام الطوارئ للمصابين
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اأهميته,  بالرغم من  وموؤثر  ب�صكل منا�صب  يفعل  واملعوقات, ومل  ال�صعوبات 
واأق�صام  االأحمر  الهالل  التن�صيق بني غرفة عمليات  �صرعة  الكبري يف  واأثره 
الطوارئ؛ ملعرفة االأ�صرة ال�صاغرة وتوجيه الفرق االإ�صعافية لها مبا�صرة بدون 

تعطيل اأو الدخول يف مفاو�صات طويلة لها اأثر �صلبي على احلاالت املنقولة.

باملعوقات  املجل�س  وتزويد  االأمر  هذا  يف  النظر  اللجنة  على  مقرتحًا 
وال�صعوبات التي تواجه هذا امل�صروع )اإدارة الطوارئ( للم�صاهمة يف حلها 

وتنفيذها مع اجلهات ذات العالقة. 

ة يف اأق�صام الطوارئ خا�صة بالهالل  واأكد اأهمية درا�صة تخ�صي�س اأ�صرَّ
االأحمر بالتن�صيق مع  امل�صت�صفيات املعنية وجمل�س اخلدمات ال�صحية؛ والتي 
�صت�صهم )باإذن اهلل( يف �صرعة ا�صتقبال احلاالت امل�صابة دون تاأخري يف حال 

تعذر اأو تاأخر تنفيذ امل�صروع املقرتح. 

والحظ اأحد االأع�صاء ت�صابهًا يف حمتوى التقرير للتقرير ال�صابق مبينًا اأن 
ال�صعوبات املذكورة يف هذا التقرير هي نف�صها الواردة يف التقرير ال�صابق 

مع زيادة �صعوبة اإ�صافية. 

اإيجاد  اإلى  تتطرق  مل  اللجنة  اإليها  خل�صت  التي  التو�صيات  اإن  واأ�صاف 
حلول لبع�س ال�صعوبات املذكورة؛ مثل العمل االإغاثي اخلارجي واالت�صاالت, 
واالإ�صعاف  االإخالء  فال�صرعة يف  الهيئة,  لعمل  االأ�صا�صية  املجاالت  وهي من 
تعتمد على االت�صاالت ثم �صهولة تنقالت احلركة, ومل تتخذ اللجنة تو�صية 

بخ�صو�س هذا املو�صوع.

و�صدد على اأهمية و�صع اإ�صرتاتيجية للعمل االإغاثي االإن�صاين اخلارجي, 
ال�صيما اأن اململكة من الدول ال�صباقة يف جمال االإغاثة, مطالبًا اللجنة بو�صع 

تو�صية بهذا اخل�صو�س. 

االأحمر  الهالل  لهيئة  االإ�صعافية  اخلدمة  اآخر  ع�صو  انتقد  جانبه  من 
ال�صعودي مو�صحًا اأنها تعاين من م�صاعب وحتديات عديدة؛ تن�صاأ يف غالب 

االأمر ب�صبب عدم وجود تن�صيق كاٍف بينها وبني اجلهات املعنية. 

وزاد الع�صو اأن اأهم هذه امل�صاعب هي قلة وجود مواقع خم�ص�صة للهيئة 
يف مناطق �ململكة �ملختلفة، وقلة توفر نقاط متركز يف �أماكن منا�شبة بحيث 
ذلك  اأن  اإلى  م�صريًا  االإ�صعافية,  اخلدمة  طلب  عند  اال�صتجابة  زمن  يقل 

يتطلب زيادة عدد املواقع ف�صاًل عن حتديث اآليات اخلدمة االإ�صعافية, وذلك 
يف اإطار ا�صرتاتيجية �صاملة يتم و�صعها مو�صع التنفيذ.

بحيث تت�صمن تخ�صي�س اأرا�ٍس يف مدن اململكة ملواقع اخلدمة االإ�صعافية, 
الهيئة  بني  التن�صيق  وزيادة  والقروية  البلدية  ال�صوؤون  وزارة  بوا�صطة  وذلك 
وم�صارات  مواقع  لتخ�صي�س  االخت�صا�س  ذات  احلكومية  اجلهات  وبني 
منا�صبة ملواقع الهيــــئة ب�صــــفة عامة؛ مبا يحقــــق تاأمني الرعــــاية ال�صحية 

االإ�صعافية لكافة املواطنني.

واأ�صاف الع�صو اإن الهيئة تعــــاين من نق�س يف القوى الب�صرية, وبخا�صة 
يف الوظائف امليدانية وهو ما ي�صــــتلزم قيامها يف اإطار اال�صرتاتيجية بزيادة 
عدد العاملني فيها مع بذل اجلــــهد لبناء قدراتهم, وتعزيز خرباتهم, عن 
طريق االإ�صراع يف اإن�صاء معهد متخ�ص�س لتدريب من�صوبي الهيئة يف جمال 
اخلدمات االإ�صعافــــية وطب الطـــوارئ, بالتن�صيــــق مع اجلــــامعات واملعــــاهد 

املتخ�ص�صة, وذلك عماًل بقرار جمل�س الوزراء. 

ويف مداخلتــــه راأى اأحد االأع�صاء اأن االإ�صعاف يعاين من م�صاعب توؤثر 
وتتمثل تلك  اململكة,  اإلى عدم تغطيته جلميع مناطق  وتــــوؤدي  على كفاءته, 
امل�صاعب يف عدم وجود اأرا�ٍس الإن�صاء مهابط لالإ�صعاف اجلوي مبا يتوافق 
مع ا�صرتاطات االأمن وال�صالمة, اإلى جانب �صعف االعتمادات املالية, وكذلك 
نق�س التجهيزات يف بعــــ�س مراكز اخلــــدمة االإ�صعافية, وعدم وجود مراكز 
متخ�ص�صة يف التدريب على االإ�صــــعاف الطائر, موؤكدًا اأن ذلك يتطلب دعًما 
حكومًيا الإيجاد احللول املنا�صبة؛ مبا يحقق التطوير والرقي للخدمات الطبية 

االإ�صعافية الطارئة. 

وتابع ع�صو اآخر اأن الهيئة تعاين من عدم تعاون بع�س اجلهات احلكومية 
التي تقدم خدمات اإ�صعافيه وعدم ا�صتجابتها لطلب الهيئة. مطالبًا باإ�صافة 
تو�صية بهذا اخل�صو�س تعالج هذه االزدواجية التي تعاين منها الهيئة, وو�صع 

وضع إستراتيجية للعمل اإلغاثي
اإلنساني الخارجي
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تنظيم ميكن من خالله تن�صيق عملية تقدمي اخلدمات االإ�صعافية واالإغاثية, 
و�صول  قبل  االإ�صعافية  احلاالت  عن  الرئي�س  امل�صوؤول  هي  الهيئة  اأن  ال�صيما 

امل�صاب للم�صت�صفى. 

ولفت اأحد االأع�صاء النظر اإلى ما جاء يف التقرير من ت�صارب الأرقام عدد 
�صيارات االإ�صعاف يف ال�صنة املالية 1434– 1435هـ, ففي حني اأ�صار التقرير 
العام  خالل  عددها  عن  �صيارة   )157( بحوايل  ال�صيارات  عدد  نق�س  اإلى 
املايل ال�صابق ب�صبب العمر االفرتا�صي ل�صيارة االإ�صعاف؛ يف املقابل ذكر يف 
التقرير اأنه يتعني خف�س ما يقارب )10%( من ال�صيارات االإ�صعافية ملتطلبات 
ت�صتقيم هذه  الع�صو: كيف  وت�صاءل  �صيارة.  ال�صيانة, وهو ما ميثل )523( 
االأرقام؟ م�صيفًا اأن طريقة عر�س اأعداد ال�صيارات لي�صت وا�صحة, وا�صتنتج 
من التقرير اأن عدد ال�صيارات يف تناق�س حيث لدينا �صيارة لكل )30.000( 
اأ�صح,  اأيهما  ال�صابقني  الرقمني  ح�صب  اإن�صان,   )60.000( لكل  اأو  اإن�صان 
تاريخ  يف   57/122 برقم  ال�صورى  جمل�س  قرار  من  الرغم  على  وذلك 
1435/1/15هـ, يف “�صاد�ًصا”, بتاأمني العدد الالزم من �صيارات االإ�صعاف. 

وعاد ليت�شاءل مرة �أخرى قائاًل: �أين �لهيئة من �لرتباط بخو��س �ملجتمع؟ 
واأين الدرا�صات؟ واأين موؤ�صرات االأداء؟ وكيف تتوزع �صيارات االإ�صعاف على 

مناطق اململكة “الثالث ع�صرة”؟ وكيف تخدم القرى ال�صغرية؟. 

كمــــا ت�صــــاءل الع�صو عــــن متو�صـــــط مدة اال�صتــــجابة لطـــلب اال�صتغــــاثة 
وعدد وتخ�ص�صات الطاقم يف ال�صيـــارة؟ وكيــــف يتفق اأو يختلف كل ذلك مع 

املعايري العاملية.

واأ�صار الع�صو اإلى اأن الهيكل التنظيمي للهيئة ي�صم وحدة للدرا�صات لكن 
التقرير مل ي�صر اإلى اأي درا�صة قامت بها الوحدة, وال  كيفية اال�صتفادة منها, 

وال اأي معلومات عن الكادر البحثي.

يف  امل�صطردة  الزيادة  اإلى  ت�صري  االإح�صاءات  اأن  اإلى  الع�صو  ولفت 
اإ�صعافها من قبل الهيئة ح�صب التقرير؛  احلوادث املرورية باململكة التي مت 
اأ�صار  اآخر  �صياق  ويف   .)%11( الده�س  وحاالت   ,)%8( حوايل  فالزيادة 
الع�صو اإلى �صعوبة اإي�صال امل�صاب اأو املري�س بالطريق الربي ب�صبب ازدحام 
الطرق وعدم تعاون �صائقي املركبات, و عدم معرفتهم بقواعد املرور يف هذه 

احلالة,مما قد يت�صبب يف وفاة امل�صاب قبل و�صوله للم�صت�صفى.

بعض الجهات الحكومية ال تتعاون
مع الخدمات اإلسعافية
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واعترب الع�صو اأن الهيئة تعاين من قلة عدد املراكز االإ�صعافية ن�صبيًا وقلة 
اإ�صرتاتيجية  لو�صع  الهيئة  دعم  اأهمية  موؤكدًا  وتقادمها,  االإ�صعاف  �صيارات 
والتي  اجلانب,  هذا  يف  املهمة  اجلوانب  كل  تغطي  اجلوي  لالإ�صعاف  كاملة 
جاء ذكر كثري منها يف تو�صيات �صابقة للمجل�س, وذلك �صمن اال�صرتاتيجية 
اأرا�ٍس  اللجنة, لت�صمل جوانب عدة؛ مثل: تخ�صي�س  الع�صرية املقرتحة من 
املعايري  ح�صب  االأحمر  الهالل  هيئة  لطريان  كمهابط  منا�صبة  مب�صاحات 
حتتاجه,  مبا  املراكز  وجتهيز  لذلك,  املنا�صبة  امليزانيات  وتوفري  العاملية, 
قبل  من  اجلوي  االإ�صعايف  للطريان  متخ�ص�صة  تدريب  اأكادمييات  واإيجاد 
وتدريب  لتخريج  واأكادمييات  اجلوية,  كلياتها  من  كفرع  الدفاع  وزارة 
القطاع احلكومي  تدريب موظفي  للتو�صع يف  الهيئة  وكذلك دعم  امل�صعفني, 
يوؤدي  الذي �صوف  االأمر  االأولية,  االإ�صعافات  الثانوية على  واخلا�س وطالب 
اأرواح  اإلى رفع الوعي ال�صحي يف املجتمع, ويكون مردوده يف احلفاظ على 

النا�س, واخت�صار العمل االإ�صعايف يف الهيئة. 

وعد ع�صو اآخر الهيئة من اأهم اأجهزة الدولة التي ُتعنى ب�صالمة املواطنني 
واإنقاذ االأنف�س, وقال: اإن عليها م�صوؤولية كبرية اأمام اهلل ثم اأمام الدولة, ومن 
ال�صعب مقارنتها ببع�س االأجهزة اخلدمية التي تفوق ميزانيتها ميزانية الهيئة.
من  لها  يتوفر  ما  على  خدماتها  يف  تعتمد  الهيئة  اأن  اإلى  النظر  الفتًا 
عندما  اإال  واملر�صية  املطلوبة  اخلدمة  تقدم  اأن  ميكن  فال  مالية  اإمكانات 
يتوفر لديها ميزانية مالءمة حلجم م�صوؤولياتها واأعمالها, ويف كل مرة يقدم 
جتاوب  بطء  الحظ  الع�صو  اأن  بيد  الهيئة؛  لدعم  اإيجابية  قرارات  املجل�س 
الدعم  على  بالتاأكيد  اللجنة  مطالبًا  ال�صابقة؛  املجل�س  قرارات  مع  الهيئة 

العاجل مليزانية الهيئة.
من جانبه ا�صتغرب اأحد االأع�صاء  توا�صل النقا�س حول مو�صوع ال�صماح 
يف  وفيات  حدوث  اإلى  م�صريًا  الن�صائية,  للمجمعات  االإ�صعاف  فرق  بدخول 
�لناجتة عن  �لب�شرية  �لأخطاء  لول  تفاديها  �ملمكن  كان من  �لن�شاء  �أو�شاط 
الن�صاء  وفاة  التقرير ال تربر  الواردة يف  االإجابات  اأن  كما  مفاهيم خاطئة, 
والبنات يف املجمعات الن�صائية وغريها, وقال : اإننا ال ننكر اأن هناك �صوابط 
�صرعية يجب االلتزام بها, ولكن البد اأن توجد اإجراءات نظامية للتعامل مع 
هذه احلاالت؛ واالأهم من ذلك اأن يتم تطبيقها باالإ�صافة اإلى فر�س عقوبات 
املجمعات,  اإلى  الدخول  من  االإ�صعاف  فرق  مينعون  الذين  امل�صرفني  على 
مهمتهم  اأداء  ومن  للمنع,  اال�صتجابة  عدم  اأنف�صهم  امل�صعفني  على  وكذلك 

االإن�صانية. 
واأ�صاد اأحد االأع�صاء باإعادة تنظيم الهيئة وربطها برئي�س جمل�س الوزراء, 
وراأى اأن ذلك حقق العديد من املنجزات اأبرزها تكوين اأ�صطول جوي اإ�صعايف 
يف عدد من مناطق اململكة, والبدء يف التحول التقني واملعلوماتي باالعتماد 
التي  الطموحة  وامل�صروعات  واخلطط  اجلغرافية,  املعلومات  نظم  على 

و�صعتها الهيئة للتطوير.

واأ�صاف الع�صو اأنه باالطالع على التقرير يتبني لنا اأن الهيئة تواجه عدًدا 
املتوقع؛  واأقل من  الطموح  اأقل من حجم  االإجناز  يجعل  املعوقات, مما  من 
ومن ذلك اأن  العديد من مناطق اململكة وطرقها الربية ال تزال غري مغطاة 
بالعدد املنا�صب من املراكز االإ�صعافية, كما ال يزال حجم اأ�صطول املركبات 
االإ�صعافية اأقل بكثري من العدد املطلوب, فيما ال تزال اخلطة اال�صرتاتيجية 
بانتظار االعتماد, ومل يت�صح اجلدول الزمني لتنفيذها, ومعدل االإجناز حتى 
االآن, كما ال تزال الهيئة تتبنى موقًفا غري وا�صح حيال تعيني م�صعفات للتعامل 
بتعيني  تق�صي  للمجل�س  �صابقة  قرارات  وجود  رغم  الن�صائية؛  احلاالت  مع 
واالإ�صكاليات  العراقيل  تواجه  تزال  ال  االإ�صعافية  الفرق  اأن  كما  م�صعفات, 
عند مبا�صرة احلاالت االإ�صعافية يف املرافق الن�صائية, ومتنع من الدخول من 
قبل اأطراف ال تقيم وزًنا حلياة الن�صاء واأرواحهن, لرمبا اآن االأوان الأن تقوم 
الهيئة بتقييم اأو�صاعها وو�صع حلول حا�صمة ملا تواجهه من معوقات وبخا�صة 
وزارة  ومنها:  االأخرى,  اجلهات  من  جتده  الذي  والتعاون  بالدعم  يتعلق  ما 

ال�صحة, وال�صوؤون البلدية والقروية, وهيئة الطريان املدين وغريها.

الذي  للتهاون  حد  و�صع  يحتم  الواقع  اإن  قائاًل:  مداخلته  الع�صو  وختم 
يتعامل به البع�س مع احلاالت االإ�صعافية الن�صائية؛ وهذا ال يتحقق اإال باإيجاد 
حد  وو�صع  ال�صرعي,  املوقف  وح�صم  م�صددة,  وعقوبات  �صارمة,  اأنظمة 
الن�صائية  االإ�صعافية  للحاالت  الرجال  مبا�صرة  حيال  للجدل  املثرية  للفتاوى 

ونقل امل�صابات يف �صيارات االإ�صعاف, وتعيني امل�صعفات.
الوقت  من  مزيدًا  اللجنة  منح  على  املجل�س  وافق  املناق�صات  نهاية  ويف 
لدرا�صة ما طرحه االأع�صاء من اآراء ومقرتحات والعودة بوجهة نظرها اإلى 

املجل�س يف جل�صة قادمة.

قلة عدد المراكز اإلسعافية وتقادم 
سيارات اإلسعاف
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األستاذ محمد المطيري
رئيس لجنة اإلسكان والمياه والخدمات العامة

تقرير هيئة الري

والصرف باإلحساء

يثير تساؤالت األعضاء

عن الجدوى من الهيئة

ناقــــ�ض جملـــ�ض ال�شـــورى خـــالل جل�شـــته العاديـــة اخلام�شـــة 
واخلم�شني التي عقدها يـــوم الثنـــني 1435/11/20هـ برئا�شة 
معايل نائب رئي�ض املجل�ض الدكتور حممد بن اأمني اجلفري تقرير 
جلنة الإ�شكان واملياه واخلدمات العامـــة, ب�شاأن التقرير ال�شنـــوي 
لهيئة الري وال�شرف بالإحـ�شاء للعام املايل 1435/1434هـ تاله 

رئي�ض اللجنة الأ�شتاذ حممد املطريي.

وبعد عر�ض تقـــرير اللجنــة وتو�شياتها ب�شاأن املو�شوع للنقا�ض 
راأى اأحد الأع�شاء اأن الهــيئة لها اأكرث من اأربعـــني عـــاًما, ولديـــها 
حوايل األف وخم�شمئة وثالثة وثالثون موظًفا, وميزانيتها تقدر 
بخم�شمئة وثمانية وت�شعـني مليـــون ريــــال, ويجب اأن يوازي هذه 
الأرقام جهود واإجنازات, وكـــان من الأولى اأن تربز ب�شـــكل وا�شــح 

وجيد يف التقرير املقدم.

واعترب ع�شو اآخر اأن الهيئــة لديها م�شكـــالت وقـــ�شايا كبـــرية 
جًدا, فمن اأول م�شكالتـــها امل�شكـــلة الطبيـــعية التي اأمامـــها, وهي 
ن�شوب العيون الطبيعـــية من اثنـتني وثالثني عيًنا اإلى اأربع عيون 

ا تعمل لأحوا�ض جتميع املياه. فقط, وهذه العيون اأي�شً
وا�شتح�شن اأحد الأع�شاء مراجعة مـــدى جـــدوى بقـــاء الهيئة 
من عدمها, فاحلاجة ما�شـــة اإلى تقييم مدى ا�شتمرار هذه الهيئة, 
فالهيئة ت�شرف 600 مليون ولديها 1500 موظف وما يوازي ذلك 

ق�شايا وم�شكالت عالقة بها.

وراأى اآخر اأن الهيئة م�صتمرة يف اأهدافها ال�صابقة, ومل يظهر يف التـــقرير 
حماولة وا�صحــة للتعـــامل مع الظـــروف الطبـــيعية والظـــروف احلالـــية التي 

نعي�صها يف الوقت احلايل, ومن ذلك ا�صتمرار انخفا�س منا�صيب املياه؛ حيث 
تعدها الهيئة من الق�صايا واملعوقات التي اأمامها.
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واأ�صاف الع�صــــو اأنه مل يلحــــظ يف التقـــــرير اأن هنــــاك جهـوًدا كبرية عدا 
حماوالتها اال�صتفادة من مياه ال�صرف ال�صحي, وجلبها للمناطق, وخا�صة 
منطقة االأح�صاء, واأي�صًا جودة املياه التي تعمل عليها, والتلف يف قنوات الري 
وتدين  العمراين,  التو�صع  وا�صتمرار  الزراعية,  االآفات  وانت�صار  اخلر�صانية, 

اأ�صعار التمور.

وقال ع�صو اآخر اإن الهيئة تقوم بتطوير قنوات الري وحتويلها اإلى اأنابيب 
بداًل من القنوات مما ي�صاعد يف ات�صاع الطرق الزراعية, ولكن هذه الطرق 
الزراعية اإن مل تكن “م�صفلتة” �صتوؤدي اإلى اإثارة الغبار؛ مما يوؤدي اإلى �صرر 

كبري على املحا�صيل الزراعية.
ال�صكانية,  التجمعات  من  الكثري  تخدم  الزراعية  الطرق  هذه  باأن  وزاد 
بيد اأنه راأى منا�صبة اأن تقوم الهيئة بالتن�صيق مع وزارة النقل لتنفيذ م�صروع 
القنوات  اإزالة  من  االنتهاء  فور  الزراعية  الطرق  وتو�صعة  وتعبيد  تطوير 
الزراعية,  البيئة  تلوث  من  للحد  الزراعية  امل�صارف  وتغطية  اخلرا�صانية 

وت�صهيل احلركة املرورية. 

اإداراتها  الهيئة  تتولى  التي  امل�صروعات  كرثة  اأن  االأع�صاء  اأحد  والحظ 
و�صيانتها قد اأثر على اجلودة يف التنفيذ, فتقارير الهيئة تبني تعرث العديد 
اإلى �صعف  الهيئة ذلك  لديها, وعللت  االإجناز  ن�صبة  امل�صروعات وتدين  من 

قدرات املقاولني, وكون امل�صروعات تفوق قدراتهم الفنية واالإدارية.

من  �لهيئة  ن  كِّ َ يمُ �لذي  �لعقود  يف  �جلز�ئي  �ل�شرط  عن  �لع�شو  وت�شاءل 
�صحب امل�صروعات املتعرثة من املقاولني املق�صرين, وتر�صيته على املوؤهلني.

كما ت�صاءل الع�صو عن معاجلة ال�صرف ال�صحي قبل اإعادة ا�صتخدامه 
للري.

وطالب اأحد االأع�صاء بدعم �صغار املزارعني اأ�صحاب احليازات ال�صغرية 
يف جمال الري احلديث الرتفاع تكلفة هذه الطرق احلديثة عليهم.

الع�صو تو�صيح ن�صبة االإجناز فيما يخ�س م�صروع حتويل قنوات  واقرتح 
الري املفتوحة اإلى قنوات مقفلة مع حتديد التاريخ املتوقع النتهاء امل�صروع.

من جهته قال ع�صو اآخر اإن تركيز اللجنة على اأمور تف�صيلية جزئية يف 
اأعمال الهيئة يخرج النظرة ال�صمولية للهيئة ودورها يف تنظيم اأعمال الري 
نظرة  االأمر  يف  اللجنة  تنظر  اأن  مقرتحًا  تكريرها,  واملعاد  املعاجلة  باملياه 
ا اأن هناك حتواًل يف مهمة الهيئة اإلى تنظيم الري يف املياه  �صمولية, خ�صو�صً

التاأكيد عليه  اللجنة على ما �صبق  توؤكد  اأن  املعاد معاجلتها, لذلك فيح�صن 
من اأن الهيئة يجب اأن تو�صع اأن�صطتها لت�صبح هيئة وطنية للري, واأن ت�صمل 

خدماتها مناطق اأخرى جزئية و�صغرية جًدا. 

القطاع  اإلى  التمور  م�صنع  ت�صغيل  اإ�صناد  عدم  اأهمية  اآخر  ع�صو  واأكد 
اإلى  اخلا�س, مبينًا اأن امل�صنع يوفر األف وظيفة لل�صباب ال�صعودي؛ وحتوله 
االأجانب,  للعمال  وحتويلها  الوظائف  هذه  خ�صارة  يعني  اخلا�س  القطاع 
لت�صجيع  يهدف  واإمنا  ا�صتثمارًيا  اأو  جتارًيا  هدفه  لي�س  امل�صنع  اأن  م�صيفًا 
اململكة  برنامج  املنتجات يف  وتوظيف هذه  وا�صتيعاب منتجاتهم,  املزارعني 
املنكوبة؛  اأو  املحتاجة  املناطق  اإلى  املنتجات  هذه  الإر�صال  العاملي  الغذائي 
والتي متثل �صريحة من �صرائح الدعم التي تقوم بها اململكة, ومن املنا�صب 
اأن تعدل اللجنة يف تو�صيتها باأن يحول م�صنع التمور ل�صالح وزارة الزراعة 

لت�صرف عليه وتطوره, واأن تتو�صع يف اإن�صاء فروع له يف مناطق اململكة.

والحظ اآخر خلو تقرير اللجنة من اأي راأي بخ�صو�س املعوقات والق�صايا 
وخطط الهيئة ملواجهة التحديات املذكورة يف التقرير, كما الحظ الع�صو اأن 
اللقاء مع املندوبني تركز على جزئيات تتعلق ببع�س االختالف على البيانات 
وتفاوت قيم امل�صروعات وو�صع خطة لال�صتفادة من ال�صرف الزراعي دون 

�صوؤال الهيئة عن راأيها جتاه العوائق املالية اأو االإدارية. 

تشتت مشروعات الهيئة أثر على
الجودة في التنفيذ

دعم تحويل مصنع التمور لصالح
وزارة الزراعة
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خالل مناقشة تقريرها السنوي00 

عدد من أعضاء الشورى:

دخل النفط دخل مباشر00 

يجب فصله عن إيرادات 

مصلحة الزكاة والدخل 

ا�شتكـمل جملـــــ�ض ال�شـــــورى خـــــالل جل�شـــته العادية الثامنة 
واخلم�شني من اأعمال ال�شنة الثانيـــــة من الــــدورة ال�شاد�شة التي 
عقدها يوم الثنني 1435/12/19هـ املـــــوافق 2014/10/13م, 
برئا�شــــة معــــايل رئي�ض املجــــل�ض ال�شــــيخ الدكــــتور/ عبــــداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ مناق�شة تقرير جلــــنة ال�شـــــوؤون 
والــدخل  الزكــــاة  مل�شــلحــة  ال�شنــوي  التقريـر  ب�شـــــاأن  املاليــة, 
املـــايل 1435/1434هـ, الذي كـان قد ا�شتهل مناق�شته يف  للعام 
اجلل�شة ال�شابعة واخلم�شــني التي عقــدها املجلـ�ض يوم الثنـــــني 
1435/11/27هـ املوافق 2014/9/22م, برئا�شـــــة معايل نائب 

رئي�ض املجل�ض الدكتور/ حممد بن اأمني اجلفري.
وبعد اأن ا�صتمع املجل�س لتقرير اللجنة وتو�صياتها �صرع يف مناق�صة التقرير 
تقريرها  يف  ذكرت  امل�صلحة  اأن  االأع�صاء  اأحد  الحظ  حيث  والتو�صيات, 
خالل  امل�صلحة  اإيرادات  �صمن  من  ال�صعودية,  اأرامكو  �صركة  دخل  �صريبة 
العام املايل 1435/1434هـ, التي بلغت )718.62( مليار ريـال, مقارنة مبا 
بلغته يف التقرير ال�صابق البالغة )731.14( مليار ريـال, وراأى اأن ما يخ�س 
باأن حتدد  اإيرادات ولي�س �صريبة دخل, وطالب امل�صلحة  اأرامكو هو  �صركة 
اإيرادات فيجب ف�صل �صريبة  فاإذا كان  اأرامكو  مفهوم �صريبة دخل �صركة 
دخل �صركة اأرامكو من مكونات اإيرادات امل�صلحة الزكوية وال�صريبية؛ حيث 
خزينة  اإلى  مبا�صرة  تذهب  الدولة  �صادرات  اإيرادات  من  الدولة  ح�صة  اإن 

الدولة, وال تعد �صريبة دخل.
كما الحظ ع�صو اآخر اأن م�صلحة الزكاة والدخل مل ت�صجل جناحات يف 
ال�صرائب  اإيرادات  الزكاة من  اأن معظم دخل  اإلى  م�صريًا  الزكاة,  جبايات 
على �صركات البرتول. اأما اإيرادات زكاة عرو�س التجارة فقد بلغت يف عام 
رقم  باأنه  وو�صفه  العامة,  امل�صلحة  اإيرادات  جمموع  من   )%1,6( التقرير 

متوا�صع جًدا.

وعاد للتاأكيد على اأن دخل النفط دخل مبا�صر, ويجب اأال ي�صمى �صريبة, 
بل يجب اأن يف�صل عن م�صلحة الزكاة والدخل, ووزارة املالية لديها وكالة 
الدخل, فما هو  االأمر فيقال هذه �صريبة  يلتب�س  لالإيرادات حتى ال  خا�صة 

دخل النفط؟.
ا�صتئنافية زكوية و�صريبية واحدة مقرها مدينة  اإلى وجود جلنة  واأ�صار 
 )250( املرفوعة  اال�صتئنافات  عدد  اأن  ذكر  الذي  التقرير  ح�صب  الريا�س 
حالة, وعده دلياًل على تكد�س حاالت اال�صتئناف, مما يتطلب اأموااًل طائلة 
�صواء من املكلف )�صركات وموؤ�ص�صات( اأو من الدولة. وراأى �صرورة اأن تناق�س 
جلنة ال�صوؤون املالية مع امل�صلحة اإمكانية اأن يكون هناك جلنة ا�صتئناف يف 

جدة واأخرى يف الدمام. 
من جهته لفت اأحد االأع�صاء النظر اإلى اأن النظام ال�صريبي يف اململكة 
املواطنني  ي�صمل  �صريبي  نظام  باإيجاد  وطالب  تطوير,  اأي  اإلى  يخ�صع  مل 
واملقيمني, وي�صمل جميع االأنظمة االقت�صادية يف البلد, بحيث ي�صمن لنا هذا 

دخل النفط دخل مباشر، ويجب أن يفصل 
عن مصلحة الزكاة والدخل
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النظام التحكم يف النواحي االقت�صادية يف الدولة, ومن خاللها يتم حتويل 
وم�صتقلة  عامة  تكون  وال�صريبة  للزكاة  هيئة  اإلى  والدخل  الزكاة  م�صلحة 

ومرتبطة برئا�صة جمل�س الوزراء.
واأ�صار ع�صو اآخر اإلى اأن امل�صلحة مل حتدد عدد الوظائف ال�صاغرة لديها 
البالغة )2109(  التقرير  عام  للم�صلحة يف  املعتمدة  الوظائف  من جمموع 
وظائف, ومتنى من جلنة ال�صوؤون املالية اال�صتف�صار عن االأ�صباب التي اأدت 
لعدم �صغل تلك الوظائف, ال�صيما اأن وزارة اخلدمة املدنية اأعطت امل�صلحة 
ال�صالحية باأن تّعني من تراه منا�صًبا على وظائفها املعتمدة ح�صب احتياجها 

من حيث التخ�ص�س.
العاملني  ال�صعوديني  غري  املوظفني  عن  باال�صتف�صار  اللجنة  طالب  كما 
اإقحامهم يف  يتم  والذين  يبلغ عددهم )105( موظفني,  والذين  بامل�صلحة 
العلم  الزكاة عليها, مع  التي يتم تطبيق  ال�صعودية  ال�صركات  درا�صة ملفات 

اأنه لي�س لدى هوؤالء املوظفني خربة �صابقة يف الزكاة.
الزكاة  اإمكانية فتح ح�صاب ال�صتقبال  اللجنة  اأن تدر�س  اآخر  وا�صتح�صن 
زكواتهم  ا�صتقبال  امل�صلحة  تتولى  باأن  يرغبون  الذين  املكلفني  غري  من 
و�صرفها للم�صتحقني. يف حني راأى ع�صو اآخر اأن تناق�س اللجنة امل�صلحة ما 
اقرتحه املحا�صب القانوين, بخ�صو�س اإن�صاء اإدارات لكبار املكلفني بالفروع؛ 

حتى يتم تي�صري اأعمال ال�صركات امل�صاهمة التي تقع خارج مدينة الريا�س. 
وت�صاءل اأحد االأع�صاء عن اأ�صباب التباين يف نتائج معايري قيا�س االأداء, 
وقال: اإنه ال ميكن اأن نعطي حلواًل دون وجود حتليل وا�صح لتلك النتائج. كما 

ت�صاءل عن عدم تطبيق جميع املعايري املطورة.

واأ�صاف: اإن اأنظمة الزكاة والدخل حملية بالطبع, ولدينا بيوت اخلربة؛ 
ال�صعودية,  املحا�صبة  وجمعية  القانونيني,  املحا�صبني  كهيئة  مهنية  وهيئات 
لديهم االإمكانات الب�صرية, اإ�صافة اإلى اجلامعات املحلية التي ت�صم اأق�صاًما 
يف  منها  اال�صتفادة  للم�صلحة  وميكن  والقانون,  املحا�صبة  يف  متخ�ص�صة 

تنظيم دورات متخ�ص�صة يف الزكاة وال�صرائب ملن�صوبيها.
وتطرق ع�صو اآخر اإلى ما اأ�صارت اإليه اللجنة باأن م�صلحة الزكاة والدخل 
جتد �صعوبة يف فح�س جميع االإقرارات الزكوية وال�صريبية, نظًرا ملحدودية 
قدرًا  تتطلب  والتي  الفح�س  لعملية  املهنية  والطبيعة  الفاح�صني  اأعداد 
منا�صًبا من اجلهد والوقت. واقرتح الع�صو اأن ي�صاف اإلى التو�صية االأولى ما 
اأعداد  اأعداد الفاح�صني مبا يتنا�صب مع  ن�صه: الطلب من امل�صلحة زيادة 

االإقرارات. 
التجاري  القطاع  حث  واخلا�صة  احلكومية  االإعالم  و�صائل  اآخر  وطالب 

على دفع الزكاة واإدراج بيانات ومعلومات �صحيحة وواقعية. 
ال�صريك  بني  العالقة  بطبيعة  يتعلق  ما  مبراجعة  امل�صلحة  طالب  كما 
ال�صعودي ال�صامن لل�صريك االأجنبي, واأحقية من توجب عليه دفع الزكاة بعد 

ف�س ال�صراكة بينهما. 
من  مزيدًا  منحها  اللجنة  طلب  على  املجل�س  وافق  املناق�صات  نهاية  ويف 
بوجهة  والعودة  االأع�صاء  طرحها  التي  واالآراء  امللحوظات  لدرا�صة  الوقت 

نظرها اإلى املجل�س يف جل�صة قادمة.

المصلحة تجد صعوبة في فحص جميع 
اإلقرارات الزكوية والضريبية
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الدكتور/ سعود السبيعي
رئيس لجنة الشؤون األمنية

تقضي باعتماد أنظمة فنية 

لمعايرة أجهزة الرصد اآللي

» ساهر «

مجلس الشورى يدرس 
إضافة مادة جديدة

لنظام المرور

وافـــق جمـــل�ض ال�شـــورى خـــالل جلـــ�شته العاديـــة اخلام�شة 
واخلم�شني التي عقدها يوم الثنني 1435/11/20هـ برئا�شـــة 
معايل نائب رئي�ض املجل�ض الدكتور حممد بن اأمني اجلفري على 
املهنـــد�ض  اللواء  املجل�ض  املقدم من ع�شو  املقرتح  درا�شة  مالءمة 
نا�شر بن غازي العتيبي, باإ�شافة مادة جديدة لنظام املرور تتعـــلق 
باعتماد اأنظمة فنية ملعايرة اأجهزة الر�شد الآيل وما يف حكـــمها 
من اأجهزة اإلكرتونية, وذلك ا�شتنادًا اإلى املادة الثالثة والع�شـرين 
من نظام جمل�ض ال�شورى التي تتيح لأي ع�شو من اأع�شاء املجـــل�ض 

اقرتاح نظام جديد اأو تعديل نظام نافذ.

جاء ذلك بعد اأن ناق�ض املجل�ض تقرير جلنة ال�شـــوؤون الأمنـــية 
ب�شاأن املقرتح تاله رئي�ض اللجنة الدكتور �شعود ال�شبيعي.

وبعد عر�ض تقريــر اللجنـــة وتو�شيتها للنقـــا�ض اأيـــد اأحـــد 
الأع�شاء ما ذهبت اإليه جلنة ال�شوؤون الأمنية من اأهمية املقرتح 
تاأتي  الإ�شافـــة  هـــذه  اأن  اإلى  م�شـــريًا  اجلديدة,  املادة  باإ�شافة 
ا�شتجابة ملا تعانيه اأجهزة الر�شد بو�شعها احلايل من ق�شـــور يف 
ال�شبط وما يرتتب على ذلك من اأ�شرار حلقـــت باملواطن واملقيم, 
واإيجاد بيئة تقنية �شليمـــة ذات قراءات دقيقـــة لرفع كفاءتها, 
وحتقيق العدالة يف ر�شـــد املخالفــات املرورية لتجنب ما ي�شحبها 
من غرامات قد تكون غري �شحيحـــة, ل�شيـــما اأننا نعلم اأن الهدف 
من اأجهزة الر�شد هو �شبـــط �شرعة املركـــبات, وحتقـــيق الأمن 

وال�شالمة ولي�ض جباية الأموال.
وا�صتح�صن ع�صو اآخر اأن تنظر اللجنة اإلى املقرتح يف �صوء وجود االأنظمة 
فر�صة  وجود  على  واالرتكاز  واملقايي�س,  املعايرة  نظام  ومنها  االآن,  القائمة 
ق�صائية اأو نظامية لالعرتا�س على املخالفات؛ الأنه متى ما وجد االعرتا�س 

من قبل املت�صررين ف�صتحر�س اجلهات املعنية على مراعاة االأنظمة.

اأن املقرتح يثري  اإليه اللجنــة, وراأى  واأعرب اآخر عن تاأييده ملا تو�صلــــت 
الت�صاوؤل حول نظام �صاهر ب�صــــفة عامــــة, ومدى م�صاهمــــته يف احلد من 
اأن ذلك ال يبدو �صحيحًا فاحلوادث يف  اإلى  احلوادث املرورية حًقا, م�صريًا 
ازدياد, ونظام )�صاهر( يركز على خمالفــــة ال�صرعة فقط, متمنيًا اأن ي�صعى 

هذا املقرتح لتطوير ذلك لي�صمل جميع املخالفات املرورية.

ولفت الع�صو اإلى كرثة النقد لهذا النظام بو�صــــفه نظام جباية ال حماية, 
مقرتحًا تطــــوير النظــــام ال تعديلــــه فقط من خــــالل مادة واحدة, ليحقــــق 
ما ذكر من االأهداف, ال�صيما اأن هذه االأهــــداف ال تتحــــقق كاملة مع النظام 

القائم حالًيا. 

وراأى اأحد االأع�صاء اأن جميع اأجهزة الر�صد االآيل يجب اأن تفح�س دورًيا 
للتاأكد من �شحة خمرجاتها وملا لذلك من �أثر على �ل�شالمة و�لن�شباط.

و�صتعمل جلنة ال�صــــوؤون االأمنية على درا�صــــة املقــــرتح درا�صــــة م�صتفي�صة 
ت�صمل جميع جوانبــــه, ومن ثم تعــــود بتقريرها اإلى املجل�س ملناق�صته ومن ثم 

الت�صويت عليه.
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اأ�شبح اقت�شاد ال�شوق هو النظام القت�شادي ال�شائد الذي ينظم الأن�شطة القت�شادية يف خمتلف دول العامل, والذي 

ال�شركات ذات الطابع الوطني لالنت�شار يف الأ�شواق اخلارجية بحيث ت�شبح �شركات �شخمة  اأمام  للنمو  يخلق الفر�ض 

متعددة اجلن�شيات, وحتقق بذلك ميزة تناف�شية من جراء توزيع املخاطر على فروعها املن�شرة. وقد و�شف مايكل بورتر 

نوعيات  اإنتاج  يتم  بحيث  املنتجات  نوعية  يف  التميز  لذلك:  رئي�شيتان  �شيا�شتان  تناف�شية”  “ا�شرتاتيجيات  كتابه  يف 

متميزة خم�ش�شة لأ�شواق بعينها بحيث ميكن رفع اأ�شعارها يف تلك الأ�شواق, اأو تخفي�ض التكلفة من خالل تق�شيم عملية 

اإلى مراحل يتم توزيعها, بحيث تتم كل مرحلة منها يف الأماكن ذات الكفاءة الأكرث على م�شتوى العامل فيما  الإنتاج 

يخ�ض تلك املرحلة, اأي ذات الإنتاجية الأف�شل والتكلفة الأقل. 

ويطلق على ال�شيا�شة الثانية - من منظور اأخالقي- اأنها �شيا�شة “ ال�شباق نحو القاع”. فهي �شيا�شة تثري غ�شب  الراأي 

العام  وكثري من املفكرين يف العامل, ممن يعتربون اأن املنتجات التي تنتج يف اإطار هذه ال�شيا�شة مرادفة لال�شرتقاق اأو 

فالعمالة يف هذه  الإنتاج.  و�شائل  اأرباح من ميلكون  زيادة  اأجل  العزلء, من  العاملة  للقوى  التع�شفي  اأو  الق�شري  العمل 

الدول تعمل يف ظروف �شيئة, ول تتمتع باأي نوع من التاأمني الطبي اأو الجتماعي, وامل�شوؤولية يف ذلك تقع يف الأ�شا�ض 

على ال�شركة الأم ولي�ض على املقاول.

مبا  كلها  القيمة  �شل�شلة  حلقات  عن  لل�شركات  الأخالقية  امل�شوؤولية  مدى  ال�شيا�شة,  لتلك   امل�شاحب  النقد  ويتناول 

فيها تلك التي تتم يف دول خمتلفة من العامل,  وكذلك مدى �شدق الراأي العام ب�شاأن اهتمامه بحقوق الإن�شان للعمالة يف 

الدول الأجنبية, ومدى اأثر الختالفات العرقية يف ت�شكيل روؤيتة. 

ال�شركات  اأن م�شوؤولية  املتعددة اجلن�شية وجهة نظرهم- يرون  ال�شركات  اأغلب  الذين تعك�س  فالليرباليون اجلدد، 

تنح�شر يف تعظيم اأرباحها, باعتبار اأنها لي�شت جمهزة للتعامل ب�شكل �شحيح مع الق�شايا الجتماعية, وهي الق�شايا التي 

ميكن اأن ت�شرفها عن ن�شاطها الرئي�شي- كما يرون اأن الت�شريعات واالإجراءات احلكومية هي التي ينبغي اأن ت�شطلع مبثل 

هذه الق�شايا. 

وثمة من يرى �شرورة اأن ن�شع واقعية الختالف الثقايف يف العتبار, وهو ما يعني اأن كل موؤ�ش�شة ينبغي اأن ينظر 

اإليها من خالل البيئة التي تعمل فيها, والأ�شلوب الذي تتفاعل به مع جمتمعها. وبناء على ذلك, ل ميكننا اأن نقدم حكمًا 

عادًل عن عمل �شركة ما يف دول العامل الثالث. فما قد يبدو مهينًا اأو قا�شيًا ح�شب ثقافة ما, ميكن اأن ينظر اإليه ب�شورة 

خمتلفة يف ثقافة اأخرى.

اأن نحرتم احلقوق الإن�شانية الأ�شا�شية لكل  الب�شري يفر�ض علينا  انتماءنا للجن�ض  اأن  اآخرون, ونحن معهم,  ويرى 

ما  هو  الإن�شانية  احلقوق  بهذه  اللتزام  مدى  واأن  ذلك,  وغري  والأمن  والإجناب  وال�شحة  احلياة  يف  احلق  مثل  الب�شر, 

ينبغي اأن يحكم روؤيتنا ملمار�شات ال�شركات مع العمالة ب�شرف النظر عن اأ�شولها العرقية.

اأ.د جربيل بن ح�شن العري�شي
ع�شو جمل�ض ال�شورى

المسؤولية األخالقية للشركات
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االستاذ/ صالح العفالق
 عضو لجنة الشؤون المالية

الشورى يناقش مقترح

إضافة »أربع«

مواد جديدة إلى نظام 

المحاسبين القانونيين

“التا�شـــعة  العاديـــة  جلـــ�شتـــه  يف  ال�شـــورى  جمـــل�ض  ناقـــ�ض 
واخلم�شـــني التي عقدـــها يوم الثالثـــاء 1435/12/20هـ املوافق 
2014/10/14م, برئا�شة معايل رئيـــ�ض املجل�ض ال�شيخ الدكتور/ 
عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيـــخ تقرير جلنة ال�شوؤون 
املالية, ب�شاأن مقرتح )م�شروع اإ�شافـــة “اأربع” مـــواد جديـــدة اإلى 
نظام املحا�شبني القانونيني( ال�شادر باملر�شوم امللكــي رقم )م/12( 
وتـــاريـــخ 1412/5/13هـ املقـــدم مـــن عـــ�شو املجلـــ�ض الدكتـــور  
ح�شام العنقري ا�شتناًدا للمـــادة “الثالثـــة والع�شـــرين” من نظـام 

جمل�ض ال�شورى.
وبعد اأن تال ع�شو جلنة ال�شوؤون املالية - االأ�شتاذ/ �شالح العفالق- 
تقرير اللجنة وتو�شيتها ب�شاأن املو�شوع طلب معـــايل الرئيــ�ض من 
جلنة ال�شـــوؤون املاليـــة الدكـــتور خليل كردي اإبداء راأي الأقليـــة 
يف اللجنة جتاه املو�شوع, فاأو�شـح اأن املــواد الأربع املقرتح اإ�شافتها 
اإلى النظـــام ينبغي األ تكـــون يف �شلب النظــام, واأو�شـح اأن نظام 
املحا�شبني القانونيني يهتـم باملبـادئ العـامة ولـي�ض بالتفـ�شيالت, 
فتحديد املراجع بعــدد معـني ي�شــــبح �شعــب التغـــيري اإذا تغـــريت 
الظروف, بينما وجـــودهــا �شمــن املعايري ي�شهل كثرًيا من تغيريها 

ح�شب احلالة.

واأ�شــاف اأن الأمـــر اهتــمت به وزارة التجارة منذ العام 1414هـ 
وكان الهدف الأ�شا�ض من ذلك ت�شـجيع املــكاتب ال�شــغيـــرة, وهــذا 
يخالف املراد؛ لأن طالب اخلدمــة يريــد اأفــ�شل خـــدمة مــهنيـــة, 
ل�شـيما اأن الهــدف من هــذه املــواد املطروحــة حمــا�شــرة املكــاتب 

الأجنبـــية الكبـــرية التي ت�شيطر على ال�شوق. موؤكدًا: اإن الرقـــي 
باملهـــنة ال ياأتي من فوق بو�شع ت�شريعـــات، واإمنا يـــاأتي من داخل 

املهنـــة بالتالحم مع اأ�شحاب املهنة اأنف�شهم.
والحظ الكردي اأن مهنة املراجعة باململكة متفتتة؛ واأرجع ال�صبب يف ذلك 
اإلى اأن كل من يتخرج يرغب العمل يف مكتب حما�صبة ومراجعة, بينما كان 
حما�صبي  كيان  لبناء  البع�س  بع�صهم  مع  اخلريجني  اندماج  االأف�صل  من 
ومراجعي �صليم م�صتمر. واأ�صار اإلى اأن هيئة املحا�صبني القانونيني ال�صعودية 
مل توافق على هذا املقرتح كما هو مبني يف تقرير اللجنة؛ حيث كان عندها 

حتفظًا على الراأي الذي يقول بطرحها يف النظام.
بعد ذلك �صوت املجل�س باالأغلبية باملوافقة على مناق�صة املواد املقرتحة 
جملة واحدة. ثم مت عر�س مواد امل�صروع املقرتحة وراأي االأقلية وراأي اللجنة 
املقرتحة يف  املواد  ت�صهم  باأن  االأمل  االأع�صاء عن  اأحد  للمناق�صة حيث عرب 
التغلب على بع�س ما تواجهه مهنة املحا�صبة القانونية من معوقات, ال�صيما 
يوؤثر  العاملي من م�صكالت عديدة؛ وهذا  امل�صتوى  املهنة تعاين على  اأن هذه 
فراغ  اأي  تاليف  �صرورة  على  و�صدد  الوطني.  االقت�صاد  على  �صلبي  ب�صكل 

ت�صريعي يتم ا�صتغالله من قبل �صركات ومكاتب املحا�صبني القانونيني.

األقلية تعارض إضافة المواد
المقترحة إلى النظام
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اأن م�صمون بع�س املواد املقرتحة مت ت�صمينها يف  اإلى  اآخر  واأ�صار ع�صو 
معايري املراجعة واملعايري املهنية ال�صادرة عن الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني 
و�صعف  املعايري  هذه  تطبيق  عن  نا�صئة  اإ�صكالية  هنالك  اأن  اإال  القانونيني؛ 
االلتزام بها, فقد اأ�صار مندوب الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني الذي 
و�صركاءهم حمالون  الكبرية  املكاتب  اأ�صحاب  اأغلب  باأن  اللجنة  ا�صت�صافته 
للتحقيق لعدم تقيدهم بن�صبة الــ)5%( التي ال يجوز اأن تقل عنها ن�صبة اجلهد 

االإ�صرايف للمحا�صب القانوين لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها.

املحا�صبني  نظام  من  “العا�صرة”  املادة  اأن  من  بالرغم  يحدث  وهذا 
القانونيني تن�س على:” يجب على املحا�صب القانوين التقيد ب�صلوك واآداب 
ت�صدرها  التي  الفنية  واملعايري  واملراجعة  املحا�صبة  مبعايري  وكذلك  املهنة, 
الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني”؛ اإال اأن الواقع يثبت اأنه ينبغي عدم 
االكتفاء بن�س املادة “العا�صرة” واإمنا يجب اإعادة النظر يف العقوبات التي 
ين�س عليها النظام, وتغليظ العقوبات اخلا�صة ببع�س املمار�صات؛ وبالرغم 
من تعديل املادة اخلا�صة باجلزاءات عام 1424هـ؛ اإال اأن العقوبات الواردة 

يف املادة بعد تعديلها ال ترتقي اإلى ج�صامة املخالفات التي يتم ارتكابها.

وركز اأحد االأع�صاء على املادة “الرابعة” املقرتحة التي تن�س على: “ اأن 
ي�صطب قيد املحا�صب القانوين الذي مت اإيقافه عن ممار�صة املهنة ملدة �صنة 
فاأكرث خالل “خم�س �صنوات”, وما ورد يف مربرات هذه املادة اأنها  �صت�صهم 
يف متكني جلنة التحقيقات يف خمالفات اأحكام النظام باحلكم بال�صطب ملن 
ثبت وجود م�صكالت مهنية معهم من واقع تكرار خمالفاتهم وح�صولهم على 
اإيقافات خمتلفة املدد ب�صكل م�صتمر حتى ال ي�صتمر هذا املحا�صب القانوين 
بالعمل؛ وقال الع�صو: اإنه يبدو اأن الهدف من املادة “الرابعة” تخويل اللجنة 
املحا�صبني  نظام  من  والع�صرين”  “التا�صعة  املادة  يف  عليها  املن�صو�س 
اإيقافه عن  يتم  الذي  القانوين  اإيقاع عقوبة �صطب قيد املحا�صب  القانونيني 
ممار�صة املهنة ملدة �صنة فاأكرث, وهذا يخالف ما ن�صت عليه املادة “التا�صعة 
والع�صرون” من نظام املحا�صبني القانونيني التي تن�س على اأنه يف حالة ما 
اإذا راأت اللجنة تطبيق عقوبة ال�صطب فتحيلها اإلى ديوان املظامل للحكم فيها.

“التا�صعة  املادة  يف  عليها  املن�صو�س  اللجنة  لكون  ونظًرا  واأ�صاف: 
والع�صرين” جلنة حتقيق يتم ت�صكيلها من قبل وزير التجارة فاإنه ينبغي اأال 
اإيقاع عقوبة ج�صيمة مثل عقوبة �صطب قيد املحا�صب القانوين؛  اإليها  ي�صند 
اإلى  الع�صو  وخل�س  املحكمة.  قبل  من  يتم  اأن  يجب  العقوبة  هذه  اإيقاع  الأن 
املادة  مراجعة  على  الرتكيز  يتم  واأن  املادة,  هذه  اإقرار  عدم  على  التاأكيد 

اخلا�صة بالعقوبات على نحو يوؤدي اإلى تغليظ هذه العقوبات.

اأنه  على  تن�س  التي  واأ�صار ع�صو اآخر اإلى اأن املادة “الثانية”  املقرتحة 
املحا�صب  مبراجعتها  يقوم  التي  امل�صاهمة  ال�صركات  عدد  يزيد  اأن  يجوز  ال 
اإن هذا  �صنة على خم�س �صركات م�صاهمة فقط. وقال:  القانوين خالل كل 
املقرتح يهدف اإلى ك�صر احتكار املكاتب الكربى ملراجعة ح�صابات ال�صركات 
مراجعة  ملزاولة  واملتو�صطة  ال�صغرية  للمكاتب  الفر�صة  واإتاحة  امل�صاهمة, 
ح�صابات هذه ال�صركات. ومتنى الع�صو لو اأن اللجنة اأ�صارت اإلى مدى قدرة 
هذه املكاتب على القيام بهذا العمل باجلودة التي تقوم بها املكاتب الكبرية.

وو�صف اآخر املواد املقرتحة باأنها ذات معايري مهنية, موؤكدًا عدم منا�صبة 
ما  هو  التقييد-  -ولي�س  التحفيز  مبداأ  اأن  كما  نظام,  مواد  �صمن  اإدراجها 
�صيوؤدي اإلى التطوير, حيث اإن هناك متغريات يف هذا االأمر. وراأى اأن ت�صبط 
هذا  يف  التخ�ص�س  �صاحبة  وهي  املعنية,  اجلمعيات  قبل  من  االأمور  هذه 
تاأييد ما  اإلى  اأنه لي�س هناك فراغ ت�صريعي لهذه املواد. وخل�س  االأمر, كما 

ذهبت اإليه االأقلية برف�س اإ�صافة املواد املقرتحة اإلى النظام.
احلاجة  مبينًا  املو�صوع  هذا  اأهمية  مداخلته  خالل  االأع�صاء  اأحد  واأكد 
اإلى تنظيم مكاتب اال�صت�صارات الوطنية, الأنها انعكا�س لتطور البالد. ولفت 
النظر اإلى اأن ما يح�صل االآن هو اأن املكاتب اال�صت�صارية االأجنبية حتوز على 
املليارات ولن تتيح املجال للمكاتب الوطنية التي لي�س لديها القدرة املالية. 
وقال: اإننا يف حاجة اإلى تنظيم جميع املكاتب اال�صت�صارية حتت مظلة واحدة, 
بحيث يكون للمكاتب اال�صت�صارية ال�صعودية ح�صة من االأموال الطائلة. لذا, 

فمن ال�صعب اأن يكون لدينا نظام يحل هذه امل�صكلة”.
ونبه ع�شو �آخر �إلى �أن جميع هذه �لنقاط مغطاة يف �إجر�ء�ت جلنة مر�قبة 
جودة االأداء املعني, وكانت من �صمن امللحوظات فيما يتعلق بالفح�س امليداين 
والفح�س املكتبي, وكل املواد املذكورة موجودة اأ�صا�ًصا �صمن اإجراءات عمل 

اللجان. وراأى اأن هذا اأكرث مرونة من و�صع املواد يف النظام. 
وو�صف اآخر نظام املحا�صبني القانونيني باأنه من االأنظمة املهنية اجليدة 
نظام  حتاكي  مبهن  تتعلق  اأنظمة  ا�صتحداث  مت  عليه  وبناًء  الوطن,  يف 
بينما  االأقلية مقدم من مهنيني,  راأي  اأن  اإلى  القانونيني. م�صريًا  املحا�صبني 
املواد املقرتحة �صتوؤدي اإلى اجلمود, وراأى اأنه من االأف�صل اأال ت�صب يف مواد 
على  امل�صتجدة  املتغريات  تواكب  اأن  ميكن  حتى  النظام,  �صلب  يف  نظامية 
املهنة, ال�صيما اأن للهيئة جمل�س اإدارة وجمعية عمومية, ومن ثم ميكن تعديل 
هذه القواعد ب�صهولة خارج النظام. وعرب عن تاأييده لراأي االأقلية يف عدم 

املوافقة على هذه التعديالت. 
ع�صو اآخر متنى من اللجنة تو�صيح املق�صود بالفقرة )اخلام�صة( من املادة 
“التا�صعة والع�صرين مكرر”. التي تن�س على :” �صطب قيد املحا�صب القانوين 

الذي يتم اإيقافه عن ممار�صة املهنة ملدة �صنة فاأكرث خالل خم�س �صنوات..”.
الوقت  من  مزيدًا  اللجنة  منح  على  املجل�س  وافق  املناق�صات  ختام  ويف 
لدرا�صة ما طرحه االأع�صاء من اآراء وملحوظات والعودة بوجهة نظرها اإلى 

املجل�س يف جل�صة قادمة.

الكردي: مهنة المراجعة
بالمملكة متفتتة
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ناقشه األعضاء بكافة تفاصيله

مشروع نظام اإلعالم 

المرئي والمسموع00 تنظيم 

ماال ينظم في عصر التقنية 

والمتغيرات السريعة

حظي م�شروع نظــــام الإعــــالم املرئـــي وامل�شــموع باهتمام وا�شع 
من اأع�شاء جمل�ض ال�شورى خالل مناق�شـته يف اجللــــ�شة ال�شاد�شة 
واخلم�شني - لل�شنة الثانية من الدورة ال�شــــاد�شة - التي عقــــدها 
يوم الثالثـاء 1435/11/21هـ املــــوافق 2014/9/16م, برئا�شة 
معايل نائب رئي�ض املجل�ض الدكتور حممد بن اأمني اجلفري, حيث 
لحظ عــــدد من الأعـــ�شاء اأن مـ�شـــروع النظـــام ل يواكب الثورة 
الإعالميــة التي ن�شهــــدها حاليًا, وذهــــب اأحــــدهم اإلى القــــول: 
اإن م�شروع هذا النظـام مت و�شعه لع�شر غري هذا الع�شر, مت و�شعه 
لوقــت كنا ل نعـــلم ول نعـــرف اإل القناة الأولى والثانية, واإذاعة 
الريا�ض, حيـــث جـــاء هــذا النظام لي�شادر اأب�شط حقوق الإن�شان 

والتعبري وحرية الراأي.

فيما قال اآخر: اإن النظام مل ي�شع احلدود الفا�شلة يف التقنني 
بني املحتوى والو�شائـــل, بالإ�شافــة اإلى اأنه مل يتحدث عن توطني 
التقنية من خالل هذا الإعالم الـــذي يعتـــرب هــو امل�شيطر الأول 

على جوانب عديدة يف هذه احلياة.
يف حني طـــالبت اإحـدى الع�شـــوات بت�شــمني النظام ن�شًا يحدد 
�شوابط املظهر يف اللبا�ض والزينة للمذيعات العامالت يف القنوات 
ال�شعوديـــة املرخـــ�ض لها؛ باللتـــزام بالـــزي الوطنـــي والتقاليد 

الإ�شالمية«.

فبعــــد اأن ا�شتــــمع املجلـــ�ض لتقـــرير جلنـــة ال�شـــوؤون الثقافية 
والإعالمية ب�شاأن م�شروع النظام الذي تلته نائب رئيــ�ض اللجـــنة 

الدكتورة زينب بنت مثنى اأبو طـالب، وافـــق املجـــل�س - باالأغلبية 
- على مناق�شة م�شروع النظام جملـــــة واحدة، ثم عر�س املو�شوع 
للنقا�ض ا�شتهله اأحد الأعــــ�شاء بالعرتا�ض على التعديـــــل الذي 
اأدخلته اللجنـــة على املــــادة »الأولى« واأ�شـــــار اإلى اأنـــــه �شياغي؛ 
وقال: اإنه يف الواقع تعديل مو�شوعي, فالفكرة كانت تقوم على 
ا�شتقبال حمتوى اإعالمي واإعادة اإر�شاله بال تغيري, بينما تعريف 
اللجنة حذف �شـــرط اال�شتقـــبال مما يــدخل االإنتـــاج يف معنى 

التعريف, فاأ�شبح بالفكرة اجلديدة ل يختلف عن تكرار البث.

فيما اأثنى الع�شو على و�شع اللجنــــة القيد املتعلق بالتبعيــــ�ض؛ 
لأن اإعادة اإر�شـــال بعـــ�ض املحـــتوى يدخــــل يف اإعــــادة البث, ومن 
ناحية اأخرى فـاإن اللجنة اأ�شارت اإلى الأعمال والربامج الإذاعية 
والتلفزيونيــــة وهــي مل ُتعـــّرف, وكـان الأولى اللتزام بالتعريف 

الوارد يف امل�شروع.

مشروع النظام لم يضع الحدود الفاصلة 
في التقنين بين المحتوى والوسائل
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وتوقف ع�صو اآخر عند التعريفات الواردة يف م�صروع النظام, م�صريًا اإلى 
عدم التفريق يف تعريف االإعالم املرئي وامل�صموع حيث ورد بتعريف واحد, 
وم�صموًعا,  مرئًيا  اإعالًما  ي�صمى  املحدد  بالو�صف  يت�صف  ما  اأن  يعني  مما 
الهيئة  من  رخ�صة  على  احلا�صل  باأنه:  له  املرخ�س  تعريف  جاء  حني  يف 
ّرَق بني �لإعالم �ملرئي و�لإعالم  ملمار�شة ن�شاط �إعالمي مرئي �أو م�شموع، َففمُ
امل�صروع ما  املغايرة, ومل يحدد  يقت�صي  الذي  اأو«   « العطف  امل�صموع بحرف 
�أن  �لن�شاط �لإعالمي �مل�شموع. ور�أى  �لن�شاط �لإعالمي �ملرئي، وما هو  هو 
اإ�صافة ال�صخ�س »االعتباري« اأو »االعتيادي« يف تعريف املرخ�س له ال اأثر له؛ 
ا طبيعًيا  ا له �صواء كان �صخ�صً الأن كل من ح�صل على ترخي�س يعد مرخ�صً

ا معنوًيا. اأو �صخ�صً

اإ�صافة املادتني »الثالثة« و«الرابعة«  اأن تعيد اللجنة النظر يف  اآخر  وراأى 
اجلديدتني, وقال : اإن امل�صروع الذي اأمامنا م�صروع نظام مو�صوعي لالإعالم 
على  باالإ�صافة  تعديل  اإليهما  امل�صار  املادتان  ت�صمنته  وامل�صموع, وما  املرئي 
جمل�س  بقرار  ال�صادر  تنظيمها  يف  الواردة  واخت�صا�صاتها  الهيئة  مهمات 

الوزراء رقم )332( وتاريخ 1433/10/16هـ.

يف حني راأى عدم منا�صبة دمج املادتني »ال�صابعة« و«الثامنة« من م�صروع 
احلكومة يف املادة »التــا�صعـــــة« من م�صـــروع اللجنـــة؛ الختـــالف االأحــكام يف 
�ملادتني، فالأولى تتعلق ب�شبكة �لبث، وهي �لتي ورد �لت�شديد فيها و��شرتط 
للرتخي�س بها موافقة جمل�س الوزراء, اأما الثانيـــة فتـــتعلق باأن�صطـــة االإعـالم 
�ملرئي و�مل�شموع، ومل ي�شرتط لها مو�فقة جمل�س �لوزر�ء. و�إ�شافة �إلى ذلك 
فاإن اللجنة اأ�صافت كلمة )الهيئة( ومل تعدل ال�صياق مبا تقت�صيه االإ�صافة, 
بل بقيت االأفعال بعدها مبنية على املجهول واأبقيت عبارة »بناء على تو�صــية 

من الهيئة«.

وبنيَّ اأحد االأع�صاء اأن عبارة »الذي ت�صدره الهيئة« التي اأ�صافتها اللجنة 
يف املادة »العا�صرة« من م�صروع النظام فيها خلل جوهري, فمفهوم املخالفة 
اأن الرتخي�س الذي ال ت�صدره الهيئة غري م�صمول باملنع من البيع, كما اأن هذه 
اال�صتثناء  نف�صها, حيث ورد  املادة  الوارد يف  اال�صتثناء  تتفق مع  االإ�صافة ال 
بيع  يقت�صر على  املنع  كان  فاإذا  اأ�صدرته«  التي  »اإال مبوافقة اجلهة  بعبارة: 
الرتاخي�س التي ت�صدرها الهيئة فيفرت�س اأن يقال »اإال مبوافقتها«. كما اأن 
الرتاخي�س التي ت�صدر من جمل�س الوزراء اأولى مبنع البيع وهذا ما حتققه 
اأن و�صع مادة حتدد االأهداف يف  اإلى  اأ�صار  �صياغة م�صروع احلكومة. فيما 
ال�صروح  فاالأهداف حيثيات حملها  القانونية,  ال�صياغة  االأنظمة من عيوب 

واملذكرات الت�صبيــــبية, فيمـــا تقت�صر االأنظـــمة على الن�صــــو�س والقـــــواعد 
القانونية القابلة للتطبيق, ون�صو�س االأنظمة مل تو�صع اإال لتحقيق االأهداف, 

فيفرت�س اأن تطبيقها تطبيًقا �صحيًحا يحقق ذلك.
كما راأى الع�صو ذاته عدم منا�صبة حذف عبارة: »ول�صوابط اأداء املهنة 
للعاملني يف هذا املجال« الواردة يف املادة »الرابعة« من م�صروع احلكومة؛ الأن 

حذفها ال يلزم الهيئة بو�صع هذه ال�صوابط.

ولفت اآخر النظر اإلى عدة ملحوظات على املادة “التا�صعة ع�صرة” وراأى 
حتديد  مهام  باإ�صناد  يتعلق  فيما  وبخا�صة  مراجعة,  اإعادة  اإلى  حتتاج  اأنها 

املخالفات اإلى الهيئة, ويف اإجراءات رفع الدعوى والت�صديد فيها.

وطالب اللجنة باأن تتاأكد باأن ما يدر�س حالًيا يف هيئة اخلرباء من �صلخ 
اإلى هيئة االإعالم املرئي وامل�صموع  االإعالم الداخلي بكافة مكوناته, و�صمه 
الثقافة  وزير  معايل  وجه  وقد  ال�صيما  النظام,  لهذا  درا�صتها  على  يوؤثر  ال 
فاإذا كان  االإعالم,  اإلى هيئة تنظيم  الهيئة  ا�صم  واالإعالم بذلك, مع تغيري 
االأولى  وكان  النظام,  هذا  اأخرى  مرًة  نناق�س  اأنف�صنا  �صنجد  كذلك,  االأمر 

الرتيث والرجوع اإلى الوزارة ملعرفة ما لديها يف هذا ال�صاأن.

والحظ اأحد االأع�صاء عدم الرتابط بني مواد النظام, وو�صفها باأنها اأ�صبه 
“الثالثة”  املادة  اإن   : ِعقد نظام حاكم, وقال  ينتظمها  بتو�صيات منثورة ال 
“اأواًل” تتناق�س مع ما ورد يف مادة التعريفات, وبخا�صة تعريف  يف بندها 
االإعالم املرئي وامل�صموع. وت�صاءل عما اإذا كانت االأجهزة الذكية خارجة عن 
مراقبة وتنظيم هذه الهيئة؟. واأ�صاف: اإن املادة “الرابعة” ن�صت على بع�س 

الفقرات االإن�صائية, واالأولى اأن تكون مادًة حمددة وحاكمة.
قائاًل: هل  وت�صاءل  “ال�صاد�صة ع�صرة” مادة غام�صة؛  املادة  اأن  والحظ 
�صنحاكم جميع �صركات البث االأجنبية؟ وهل �صتخ�صع تلك ال�صركات لالئحة 

ت�صدرها الهيئة؟.

النظام ال يواكب الثورة اإلعالمية
التي نشهدها حاليًا
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كما ت�صاءل عن اجلهة التي تف�صل يف اخلالف الذي قد ين�صاأ بني الهيئة 
واجلهة املرخ�س لها, حيث مل يرد ن�س بهذا ال�صاأن يف م�صروع النظام.

نظر,  اإعادة  اإلى  حتتاجان  والرابعة  الثالثة  املادتني  اأن  اآخر  ع�صو  واأكد 
فاللجنة الوطنية كيان له ا�صتقالله, وال ميكن اأن يندرج حتت نظام الهيئة. 
والحظ اأن كلمة: “التطوير” الواردة يف املادة “الثانية” لي�س لها اأي دالالت 
تطوير وحتديث كي  اإلى  بحاجة  نف�صها  املادة  اأن هذه  كما  النظام,  يف هذا 

تن�صجم مع التغريات واملتطلبات والتطورات واملعطيات يف هذا الع�صر.

مل  اأنها  اإاّل  اأهميتها  من  بالرغم  “الثالثة”  املادة  اأن  اإلى  النظر  ولفت 
ترتبط بالنظام وكاأنها مادة م�صتقلة. وطالب اللجنة باإ�صافة فقرة يف بداية 
املهام ن�صها كما يلي: “االإ�صراف على هذا النظام ومتابعة تنفيذ اأحكامه”.
وراأى اأحد االأع�صاء اأن املادة “الثامنة” اأغفلت �صريحًة كبريًة من �صرائح 
املجتمع؛ وهم ذوو االحتياجات اخلا�صة, فاالأولى اأن يهتم هذا النظام بهذه 

ال�صريحة, واأن يراعي احتياجاتها ومتطلباتها وخ�صائ�صها احل�صية. 
منوهًا اإلى اأن م�صروع النظام مييل اإلى و�صع مزيد من القيود على حرية 
من  املجل�س  يتبنى  اأن  اجلميع  فيه  يتطلع  الذي  الوقت  يف  والراأي,  التعبري 
ا من احلرية االإعالمية امل�صوؤولة واملن�صبطة. القواعد واالإجراءات ما يتيح جوًّ

و�صبكات  االإنرتنت  “االأولى”  املادة  اإلى  اأ�صافت  اللجنة  اأن  الحظ  كما 
عدم  من  وامل�صموع” بالرغم  املرئي  االإعالم  مظلة  حتت  الهاتفي  االت�صال 
وجود عالقة بينهما. كما اأن اللجنة يف املقابل - وهي ُتّعرف رخ�صة البث- 
بني  العالقة  عن  وت�صاءل  املن�صور,  اأو  االإعالين  البث  اأنها  لو  كما  حددتها 
ن�س   - املعلومات  لتقنية  االأخالقي  املحتوى  لتقنني  الوطنية  اللجنة  ت�صكيل 
نظام  وبني  الوزراء,  جمل�س  قرار  بت�صكيلها  �صدر  والتي    - الرابعة  املادة 

االإعالم املرئي وامل�صموع.

»ال�صابعة«  املادة  يف  الواردة  العاملي«  »ال�صلم  عبارة  اأن  اآخر  ع�صو  وراأى 
حتتاج اإلى اإعادة نظر بحيث تتناغم مع ال�صياق العام الذي وردت فيه. كما 
اأن القيد الوارد يف الفقرة )ي( من املادة »ال�صابعة« هو مكّبل حلرية التعبري 
والراأي ب�صورٍة ال لزوم لها؛ مت�صائاًل عن ال�صوابط اأو االأنظمة ذات ال�صلة 

خالف هذا النظام.

اإلى جمل�س االإدارة  “احلادية ع�صرة” اأ�صندت  اأن املادة  اإلى  واأ�صار اآخر 
وقد  الرتاخي�س,  الإ�صدار  املقابل  حتديد  قواعد  بو�صع  يتعلق  هام�صًيا  دوًرا 
ترى اللجنة مراجعة هذه املادة. ولفت النظر اإلى اأن املادة “الرابعة ع�صرة” 

تتعامل مع املوؤ�ص�صات االإعالمية امل�صتقلة كما لو كانت فروًعا لوزارة الثقافة 
واالإعالم.

امل�صوؤولة  االإعالمية  احلرية  من  املزيد  منح  على  ال�صياق  هذا  يف  و�صدد 
واملن�صبطة لهذه املوؤ�ص�صات, بحيث تتم م�صاءلتها يف مرحلة الحقة يف حال 

جتاوزها لل�صوابط والقيود.

وتطرق اأحد االأع�صاء اإلى تعريف املحتوى االإعالمي وو�صفه باأنه تعريف 
قدمي ي�صلح ملا قبل انت�صار االإنرتنت وما فيها من مدونات, ولكن بعد اإ�صافة 
“البث” يف نف�س املادة؛ يح�صن اأن يتم اإعادة �صياغة  االإنرتنت اإلى تعريف 
التعريف ليكون بالن�س االآتي: “مادة مرئية وم�صموعة ومكتوبة اأو اأي منها”. 
م�صروع  من  “الثانية”  املادة  من  “اأوال”  وبهذا يت�صق مع ما جاء يف البند 
وت�صمنت  وامل�صموع,  املرئي  االإعالم  هيئة  مهام  فيه  وردت  والذي  اللجنة 
“املرئية وامل�صموعة واملكتوبة...الخ”, فاأ�صبح البث للمادة املكتوبة يعترب من 
مكونات االإعالم املرئي وامل�صموع. وراأى منا�صبة اإعادة �صياغة تعريف اإعادة 
البث ليكون بالن�س االآتي: “اإعادة بث املحتوى االإعالمي .. الخ” لكي ي�صمل 

ما ين�صر على اليوتيوب واالإنرتنت ح�صب تعريف املحتوى االإعالمي.

ن�صتثني  حتى  اخلا�صة  للمرا�صالت  تعريف  و�صع  اآخر  ع�صو  وا�صتح�صن 
امل�صتخدمني العاديني ملوقعي الفي�س بوك واليوتيوب من اأن يكونوا خا�صعني 
لهذا النظام. واأ�صاف: قد ترى اللجنة تعريف املرا�صالت اخلا�صة بالن�س 
االآتي: “املرا�صالت التي ير�صلها ال�صخ�س اإلى �صخ�س, اأو اأ�صخا�س معروفني 
حتديد  فيها  ويتم  به,  تخرب  فيما  خا�س  اأو  �صخ�صي  طابع  ذات  وتكون  له, 
املر�صل اإليه مبا يعني الرغبة يف عدم ال�صماح للغري باالطالع على م�صمون 

الر�صالة”.

واأ�صار اإلى ما ن�صت عليه املادة “الثالثة” فيما يخ�س مهام هيئة االإعالم 
االأخالقي  املحتوى  تنظيم  تتولى  “الهيئة  اأن  ورد:  حيث  وامل�صموع  املرئي 
واالإلكرتونية(:«املرئية  )التقليدية  املعلوماتية  و�صائطه  بجميع  واالإعالمي 
ال�صحف  اإلى  متتد  الهيئة  مهام  يجعل  ما  وهو  واملكتوبة..«,  وامل�صموعة 

الورقية, واالإلكرتونية, وكذا املدونات االإلكرتونية.

يجعل  »االأولى«  املادة  يف  اخلا�صة  املرا�صالت  تعريف  اأن  اإلى  اآخر  ونبه 
املادة »اخلام�صة« ال تنطبق على من ي�صتخدم حا�صوبه ال�صخ�صي, اأو جهازه 
اجلوال يف بث حمتوى اإعالمي من خالل و�صائل التوا�صل االجتماعية )وذلك 

بعد اإ�صافة االإنرتنت اإلى تعريف البث(. 

وبالن�صبة للقنوات اليوتيوبية واملدونات؛ اقرتح الع�صو اأن يتم اإ�صافة مادة 

مشروع النظام أغفل ذوي
االحتياجات الخاصة
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مواطني  يوتيوبية من  قناة  �صاحب  اأو  مدون  اأي  االآتي:«  بالن�س  بها  خا�صة 
يعترب  يومًيا  زائر  اآالف  ثالثة  من  اأكرث  قناته  اأو  مدونته  على  يرتدد  اململكة 
يح�شل  باأن  ويلتزم  و�مل�شموع،  �ملرئي  �لإعالم  �أن�شطة  من  لن�شاط  ممار�ًشا 
على ترخي�س مبمار�شة هذ� �لن�شاط وفًقا ملا ورد يف هذ� �لنظام وما حتدده 

الالئحة, �صواًء كان البث من داخل اململكة اأو من خارجها«.

كما اقرتح على اللجنــــة اإ�شافـــة البـــنود الآتيـــة اإلى �شـــوابط املحـتوى 

الإعالمي التي جاءت يف املادة »ال�شابعة«: 

حقائق  اإلى  ت�شتند  ل  كاذبة  معلومات  يت�شمن  اإعالمي  حمتوى  بث   *
ومعلومات موثوق بها.

اإعالمي ل يخ�شع لل�شوابط الواردة يف هذا النظام حتت  * بث حمتوى 
اأ�شماء جمهولة اأو م�شتعارة.

* بث حمتوى اإعالمي فيه تعد على حرمة احلياة اخلا�شة لالأفراد.
اإ�شارات  على  املحمل  للبث  وذلك  عبارة:”  اإ�شافة  منا�شبة  راأى  كما 

“الثامنة”؛ مربرًا ذلك بوجود  “ثانًيا” من املادة  ل�شلكية” على ن�ض البند 

اأنواع اأخرى للبث مثل الإنرتنت و�شبكة اجلوال.

“اأ�صد”  “اأخرى” بكلمة  كلمة  ا�صتبدال  اللجنة  على  اآخر  ع�صو  واقرتح 
على  العقوبة  ت�صقط  ال  ع�صرة” بحيث  “الثالثة  املادة  “اأواًل” من  البند  يف 
املخالفة لهذا النظام العقوبات االأخرى, فتكون ال�صياغة كما يلي: “ مع عدم 
االإخالل باأي عقوبة اأخرى ين�س عليها نظام اآخر..”, الأن العقوبة هنا على 
جرائم تختلف عن اجلرائم التي تتم املعاقبة عليها يف النظم االأخرى, فعلى 
�صبيل املثال املخالفة لبع�س ما ورد يف �صوابط املحتوى االإعالمي يف املادة 
»ال�صابعة« توقع املخالف حتت طائلة بع�س مواد قانون العقوبات اأو اجلرائم 
�صاحبها  يتعر�س  وقد  والت�صهري..«,  والقذف  ال�صب  جرائم  »يف  املعلوماتية 
ا خمالفات  اأي�صً للحب�س مع الغرامة, بينما العقوبات يف هذا النظام ت�صمل 
متت  التي  تلك  غري  اأخرى  جرائم  اأنها  اأي  املحتوى,  �صوابط  غري  اأخرى 

العقوبة عليها يف قوانني العقوبات اأو اجلرائم املعلوماتية.

ال�شعوديني من  “الع�شرون” يجعل  املادة  اأن ن�ض  اأحد الأع�شاء  ولحظ 

لهذا  خا�شعني  غري  املخالفني  من  اليوتيوبية  والقنوات  املدونات  اأ�شحاب 

“من قبل املرخ�ض له من  النظام؛ لأنهم مل يح�شلوا على ترخي�ض, فجملة 

اأ�شحاب  لهم من  املرخ�ض  للمخالفني غري  النظام  امتداد  قبل الهيئة” متنع 

ال�شياغة  منا�شبة  اللجنة  على  واقرتح  اليوتيوبية.  القنوات  اأو  املدونات 

الآتية: “ النظر يف املخالفات التي ترتكب من: 

1- املواطنني ال�شعوديني املقيمني يف اململكة اأو خارجها.

2- غري ال�شعوديني القاطنني يف اململكة.

اأما غري  الهيئة.  اململكة املرخ�ض لهم من قبل  ال�شعوديني خارج  3- غري 

الف�شائية  القنوات  خالل  ببث  يقومون  الذين   – اململكة  خارج  ال�شعوديني 

واالإنرتنت دون ترخي�س- فال والية لهذا النظام عليهم.

اأن  يحاول  والنظام  باأنه مو�صوع مهم وح�صا�س,  النظام  وو�صف م�صروع 
ينظم ماال ينظم يف ع�صر التقنية واملتغريات ال�صريعة.

بني  التقنني  يف  الفا�صلة  احلدود  ي�صع  مل  النظام  اأن  اآخر  ع�صو  وبني 
من  التقنية  توطني  عن  يتحدث  مل  اأنه  اإلى  باالإ�صافة  والو�صائل,  املحتوى 
خالل هذا االإعالم الذي يعترب هو امل�صيطر االأول على جوانب عديدة يف هذه 
احلياة, كذلك اجلانب الرقابي هل هو مبا�صر اأم غري مبا�صر؟ وهل هو �صابق 

اأم الحق؟. 

وراأى �صرورة ترك القيود التي و�صعها النظام للوائح, وخا�صة ما يتعلق 
بالغرامات, حيث يخ�صى اأن تكون هذه القيود تاأ�صرية خروج لالإعالم الوطني 

لي�صدر تراخي�صه من دول اأخرى كما ح�صل مع نظام املطبوعات �صابًقا.
اللجنة  اأ�صافتهما  اللتان  و«الرابعة«  »الثانية«  املادة  اأن  اإلى  اآخر  ونوه 
يخ�صان تنظيم الهيئة ولي�س هذا النظام, وقال : اإن النظام يعنى باجلوانب 
غري  االإ�صافة  هذه  وبالتايل  وامل�صموع,  املرئي  االإعالم  لتنظيم  املو�صوعية 
منا�صبة؛ الأنها تخ�س اجلوانب ال�صكلية وهي تخ�س تنظيم الهيئة؛ وتنظيم 

الهيئة �صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم )332( بتاريخ 1433/10/16هـ. 

النظام  اأن  “ال�صابعة” التي ذكرت  املادة  االأع�صاء ن�س  اأحد  وا�صتغرب 
ربط منح الرتخي�س بعدم اإتيان عدد من املحظورات؛ وبنيَّ اأن من يتمعن يف 
ن�س املادة ي�صتنتج اأن  الفكرة هي اأنني اأمنحك الرتخي�س من اأجل اأن متتنع 
عن عمل, ولي�س من اأجل اأن تقوم بعمل؛ وهذا عك�س املنطق القانوين, ال�صيما 
“التا�صعة  املادة  ن�س  من  انطلقت  “ال�صابعة”  املادة  اأن  املفرت�س  من  اأنه 
والثالثني” من النظام االأ�صا�صي للحكم والتي تن�س على :” اأن تلتزم و�صائل 
االإعالم والن�صر وجميع و�صائل التعبري بالكلمة الطيبة وباأنظمة الدولة وت�صهم 
يعنى  اأي نظام  ينطلق منه  اأن  الذي يجب  املنطلق  االأمة”. وهذا  تثقيف  يف 

بتنظيم االإعالم.

واقرتح ع�صو اآخر اإعادة �صوغ املادة “ال�صابعة” يف عجزها؛ حيث وردت 
تهديد  كاالآتي:”...  تكون  باأن  وذلك  العاملي”,  ال�صلم  تهديد   ...”: عبارة 
مًعا.  اجلانبني  يطال  املو�صوع  هذا  اأن  ال�صيما  والدويل”,  الوطني  ال�صلم 
للمواد االإعالمية من دوائية,  اأو الرتويج  البث  :” عدم  كذلك وردت عبارة 
ومكمالت غذائية, اأو ا�صتثمارية غري مرخ�صة من اجلهات املخت�صة”, وعد 
التي  وتلك   ...”: عبارة  اإليها  ي�صاف  اأن  االأجمل  اإن  قال:  لكنه  ذلك جميل 
حتر�س على العنف واجلرمية”, ال�صيما اأن البث االإعالمي الذي يح�س على 
اجلرمية والعنف مو�صوع مهم؛ وهو م�صارك بطريقة غري مبا�صرة يف مو�صوع 



مداوالت القبة

العـدد 158 - ذو احلجه 1435هـ / اكتوبر 2014م 38

العنف واجلرمية التي ت�صهدها كثرًيا من املجتمعات االإن�صانية. واأكد اأهمية 
هذه االإ�صافة وطالب باأخذ ها بعني االعتبار.

واأيد اآخر اللجنة يف تعديلها ل�صياغة املادة “الثانية”؛ حينما اأ�صارت اإلى 
للمملكة,  االإعالمية  ال�صيا�صة  مع  مت�صًقا  االإعالمي  املحتوى  يكون  اأن  اأهمية 
النظام  مع  وات�صاقها  وثباتها  االإعالمية  ال�صيا�صة  وو�صوح  ل�صمول  وذلك 
مراعاتها  اململكة مع  يف  والربامج  باخلطط  وارتباطها  للحكم  االأ�صا�صي 

للم�صتجدات. 

القنوات  اإليها  ي�صاف  بحيث  ع�صرة”؛  “ال�صاد�صة  املادة  تعديل   واقرتح 
على  االآتي:”  بالن�س  لت�صبح  �صعوديني,  مواطنني  باأموال  املمولة  االأجنبية 
االإعالمي  املحتوى  �صاأن  يف  الالزمة  القانونية  االإجراءات  اتخاذ  الهيئة 
�صعوديني,  باأموال مواطنني  اأجنبية ممولة  يبث عرب قنوات  والذي  املخالف 
اأجنبية -غري مرخ�س لها- ويتم ا�صتقباله داخل اململكة وفًقا ملا  اأو قنوات 

يحدده النظام”.

مبا  للمو�طنني  �ملايل  �ل�شتثمار  �ن�شباط  باأهمية  ذلك  �لع�شو  وبرر 
ظل  يف  ا  وخ�صو�صً اململكة  �صيا�صة  مع  يتفق  ومبا  الوطنية,  يحقق امل�صلحة 
من  الكثري  وجود  اإلى  ت�صري  احلالية  االأو�صاع  اأن  كما  املفتوح,  الف�صاء  هذا 
املهددات االأمنية والفكرية واخللقية والتي ميكن اأن تروج مبحتويات اإعالمية 
مقراتها  تكون  وقد  �صعودية.  وباأموال  �صعوديني  مل�صتثمرين  من�صبطة  غري 

خارج الوطن.

“التا�صعة ع�صرة” كما  املادة  على  االإبقاء  االأع�صاء  اأحد  راأى  من جهته 
وردت من جمل�س الوزراء  واملتعلقة بالنظر يف خمالفة ال�صعودي الذي يرتكب 

خارج اململكة اأًيا من خمالفات النظام, والتي ا�صتبدلت باملادة “الع�صرون”؛ 
املرخ�س  اإلى  ال�صعودي  كلمة:  تغيري  املوقرة  فيها  اللجنة  اقرتحت  حيث 
له؛ وذلك كون الن�س ال�صابق  اأكرث حتديًدا وتخ�س خمالفات املواطن الذي 
مل يحدد من قبل يف اأي مادة �صابقة بينما اأ�صـــري اإلى الغري مرخ�س له  باأكرث 

من مادة.

واأ�صارت اإحدى الع�صوات اإلى اأن القـــنوات الف�صـــائية الر�صميـــة لالإعــــالم 
ال�صعودي, هي قنوات تعرّب عن هوية اململكـــة وتوؤكـــد مكانتـــها و�صورتها لدى 

املتلقي داخليًا يف اململكة وخارجها يف العاملني العربي واالإ�صالمي.
الفتة النظر اإلى اأن اأحد اأهداف نظام االإعالم املرئي وامل�صموع هو كما ت�صري 
االإ�صالمي  الدين  مبادئ  “تر�صيخ  النظام  هذا  اأهداف  “الثانية” من  املادة 

والنظام االأ�صا�صي للحكم وال�صيا�صة االإعالمية يف اململكة وحماية الهوية”,

ومكانتها  املمـــلكة  ل�صـــورة  وتعـــزيزًا  الهـــدف  لهذا  وتاأكيدًا  واأ�صافت: 
اأن  االأهـــمية  من  اأنـــه  جند  ال�صعوديـــة  الر�صمــية  القنوات  ترتجمها  التي 
يوؤكــــد هذا النظام على و�صع �صوابط للمظهر يف اللبا�س والزينة للمذيعات 
العامالت يف القنوات ال�صعودية املرخ�س لها, وذلك بااللتزام بالزي الوطني 
وعدم ترك ذلك جمااًل لالجتهاد ال�صخ�صي, حيث يالحظ وجود جتاوزات 
بالزي  التقيد  بعدم  ال�صعودية  القنوات  يف  العامالت  املذيعات  بع�س  من 
اأن  اململكة؛ مبينة  والزينة مما ي�صيء ل�صورة  التربج  واملبالغة يف  الر�صمي, 
ذلك خمالف للمادة “االأولى” من ال�صيا�صة االإعالمية للمملكة والتي تن�س 
على اأن يلتزم االإعالم ال�صعودي باالإ�صالم يف كل ما ي�صدر عنه, وي�صتبعد من 

و�صائله جميعًا كل ما يناق�س ال�صريعة.

يف ال�صياق ذاته �صدد ع�صو اآخر على �صرورة اإ�صافة بند للمادة “الرابعة” 
يف م�صروع النظام تن�س على:” حتديد �صوابط املظهر يف اللبا�س والزينة 
بالزي  بااللتزام  لها؛  املرخ�س  ال�صعودية  القنوات  يف  العامالت  للمذيعات 

الوطني والتقاليد االإ�صالمية”.

الوقت  من  مزيدًا  اللجنة  منح  على  املجل�س  وافق  املناق�صات  نهاية  ويف 
لدرا�صة ما طرحه االأع�صاء من اآراء وملحوظات والعودة بوجهة نظرها اإلى 

املجل�س يف جل�صة قادمة.

وضع ضوابط للمظهر في اللباس
والزينة للمذيعات العامالت في

القنوات السعودية
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املدير التنفيذي لل�شركة, هو مثل قبطان ال�شفينة, قائد وموجه لل�شركة, ووا�شع لإ�شرتاتيجيتها, ومتابع لتنفيذها. 

مديرو ال�شركات الكربى التنفيذيون الناجحون هم من لديهم القدرة والعلم واملهارة لر�شم وتنفيذ �شيا�شات النجاح والنمو 

الوظائف,  واإيجاد  ال�شعودي,  القت�شاد  اإدارة  يف  ي�شاهمون  من  هم  اململكة  يف  التنفيذيني  املديرين  جمموعة  لل�شركة.. 

و�شناعة الفر�ض التجارية, وحت�شني م�شتوى الدخل الوطني.

و�شل  البع�ض  اأن  يجد  ال�شعودي  الأ�شهم  �شوق  يف  املدرجة  لل�شركات  التنفيذيني  املديرين  وخربة  خلفية  يف  الباحث 

لهذا املن�شب الرفيع كتطور طبيعي للرتقية, اأو كمكافاأة على اإجنازاته يف وظائفه.. وهم غالبًا مهنيون مثل: مهند�شون, 

حما�شبون, اأطباء, اأو متخ�ش�شون يف جمالت عمل ال�شركة.

البع�ض اأ�شبح رئي�شًا تنفيذيًا بقوته املالية لأنه ميلك ن�شبة كبرية يف راأ�شمال ال�شركة, اأو كممثل للعائلة التي متتلك ح�شة 

كبرية من راأ�ض املال.. وجند اأي�شًا من بني املديرين التنفيذيني من هم موظفو حكومة تولوا املن�شب لتمثيل القطاع احلكومي.. 

واملالحظ اأن معظم املديرين التنفيذيني يف اململكة لي�ض لديهم التخ�ش�ض الإداري, ول املهارات, واخلربة التنفيذية املهنية.. 

لي�ض هذا جلدًا للذات, بل هو �شدى رنني جر�ض يقرع للفت النتباه اإلى حالة قيادات ال�شركات ال�شعودية.

والت�شاوؤل  القت�شادي..  املجتمع  لدى  تواجد  ولديهم  ال�شركات  قادوا  الأمريكية,  الكربى  ال�شركات  مديري  معظم 

هنا: ملاذا يتواجد عدٌد قليل من اأمثال هوؤلء يف اململكة؟.. باأن يكون املدير قادرًا على القيادة واإدارة املواهب, والتفكري 

الإ�شرتاتيجي وو�شع اخلطط ولتحقيق اأف�شل النتائج املالية والقت�شادية ل�شركته؟.. وبالتايل حت�شن الو�شع ال�شتثماري 

والقت�شادي يف اململكة ككل.

لن يكون لدينا  الثقافة  التنفيذي.. وبدون وجود هذه  املجتمع  املهني غائبة يف  التنفيذي  باملدير  ثقافة ال�شتعانة 

مديرون تنفيذيون ناجحون. 

اإلى مديرين جدد, ومديرين ذوي خربة.. ما نالحظه يف اململكة, كرثة ظهور املديرين  ينق�شم املديرون التنفيذيون 

اإلى   1993 عام  من  اإم(  بي  )اأي  ل�شركة  التنفيذي  املدير  جي�شترن  لوي  والنجاحات..  اخلربات  اأ�شحاب  وندرة  اجلدد, 

2002م ُيعترب من اأنقذها من ال�شمحالل اأمام مناف�شات التقنيات اجلديدة, لأن له خربة فكان مديرًا ل�شركة )اأمريكان 

اإك�شرب�ض املالية(, و�شركة )نابي�شكو الغذائية(, و�شركة )ميكنزي ال�شت�شارية(.. وكان مديرًا تنفيذيًا مهنيًا وقادرًا على 

تويل اإدارة قيادة �شركات نحو النجاح.. مل يكن مهند�شًا, اأو ا�شت�شاريًا, اأو خبريًا غذائيًا, اأخذ املن�شب لأنه متيز وحقق 

تاريخًا من النجاحات.

جون �شكلي كان مديرًا ل�شركة )بيب�شي كول( حتى عام 1983م, حينما تولى اإدارة �شركة )اآبل(, ليحّولها لأكرب �شركة 

تبيع �شركة حا�شبات �شخ�شية يف العامل.. وها نحن نرى انتقال الرئي�ض التنفيذي ل�شركة )فورد( ليكون رئي�شًا تنفيذيًا 

)مليكرو�شوفت(.

كل من بيل جيت�ض مدير )ميكرو�شوفت(, و�شتيف جوب�ض مدير )اآبل(, لري األي�شون مدير )اأوراكل( تولوا اإدارة �شركات 

عمالقة بدون اأن يكون لديهم خربة اإدارية تنفيذية �شابقة.. ولكن يجب النظر اإلى تاريخهم, وتاريخ �شركاتهم.. فقد 

التي  �شركاتهم  منو  مع  التنفيذية  االإدارية  قدراتهم  فنمت  االأولى،  منوها  مراحل  منذ  واإدارتها  ال�شركة  تاأ�شي�س  تولوا 

اأ�شبحت من اأكرب ال�شركات يف العامل.. اإ�شافة لذلك فهذه حالت لي�شت منت�شرة يف الوليات املتحدة, اإذ ت�شري درا�شة من 

جامعة هارفارد اإلى اأن 25% فقط من املوؤ�ش�شني يبقون يف منا�شبهم كمديرين تنفيذيني عند طرح �شركاتهم يف �شوق الأ�شهم.

ُيقا�ض اأداء املديرين التنفيذيني ومدى جناحهم بعدة معايري, منها قيمة العائد على ال�شهم, واأهمية دور ال�شركة يف 

القطاع الذي تعمل فيه.. وت�شع املعاهد املتخ�ش�شة مثل كلية الإدارة بجامعه هارفرد معايري دولية لقيا�ض اأداء املدير 

اآليات  اإدراج  اأم يتم  التنفيذي.. هل يتطلب الأمر تطبيق هذه املعايري لقيا�ض جناح املديرين التنفيذيني ال�شعوديني؟.. 

مهنية للقيا�ض يف اأنظمة ولوائح حوكمة ال�شركات؟.

د. عبدالعزيز بن اإبراهيم احلرقان 
ع�شو جمل�ض ال�شورى

أزمة المدير التنفيذي



تغطية

العـدد 158 - ذو احلجه 1435هـ / اكتوبر 2014م 40

تغطية

احلادية  الدورة  اجتماعات  اأعمال  يف  ال�شورى  جمل�ض  �شارك 
والثالثني بعد املائة للجمعية العمومية لالحتاد الربملاين الدويل 
التي عقدت يف مدينة جنيف ب�شوي�شرا خالل املدة من 18 – 22 

ذو احلجة املوافق 12- 16 اكتوبر 2014م.
نائب  معايل  الجتماعات  خالل  ال�شورى  جمل�ض  وفد  وراأ�ض 
رئي�ض املجل�ض الدكتور حممد بن اأمني اجلفري, و�شم الوفد معايل 

الأمني العام للمجل�ض الدكتور حممد بن عبداهلل اآل عمرو وعددًا 
من اأع�شاء املجل�ض.

كما �شارك اأع�شاء وفد املجلـــ�ض يف الجـــتماعات التن�شـــيقية 
للمجال�ض والحتادات الربملانية اخلليجية والعربيــة والإ�شالمية 
التي عقدت على هام�ض اجتماعات اجلمعية العمومـــية لالحتـــاد 
الربملــاين الـــدويل لتنـــ�شيق املواقـــف وتـــوحيد الـــروؤى ب�شـــاأن 

في ختام اجتماعات جمعيته العمومية .. االتحاد البرلماني الدولي 

ينتخب شودري رئيسًا جديدًا له 

د. الجفري : المملكة أدركت مبكرًا خطورة اإلرهاب 
وكانت سّباقة في التحذير منه
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املو�شوعات والق�شايا التي مت طرحها خالل اجتماعات اجلمعية 
العمومية.

من جهته �شـــارك معـايل الأمني العام للمجل�ض الدكتور حممد 
اآل عمرو يف الجتـماع الذي عقـــدته جمعـــية الأمنـــاء العامـــني 
للربملانات الدوليـــة على هامـــ�ض اأعمـــال اجتماعـــات اجلمعـــية 

العمومية لالحتاد الربملاين الدويل.

وتاأتي م�شاركة املجل�ض يف اجتماعات الحتاد الربملاين الدويل 
يف اإطار �شيا�شة اململكة العربية ال�شعودية بقيادة خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود – يحفظه اهلل 
-  لدعم اجلهود الدولية الرامية لتعزيز ال�شلم واالأمن الدوليني، 
وحتقيق اأعلى درجات التن�شـــيق بـــني الـــدول الأعـــ�شاء ل�شـــمان 
توحيد اجلهود ملواجهة التحديات التي تهـــدد الأمـــن وال�شتقرار 
الدوليني وهو ما يتفق مع اأهداف الحتاد الربملاين الدويل و�شعيه 
لتحقيق التعاون بني خمتلف الربملانات يف دول العامل مبا يحقق 

امل�شالح امل�شرتكة للدول وال�شعوب.

ويحر�ض جمل�ض ال�شورى منـــذ ان�شمـــامه لالتـــحاد يف العـــام 
اأكـــرب  امل�شاركة يف اجتماعـــات الحتـــاد بو�شـــفه  2003م, على 
املحافل الربملانية الدولية التي ت�شم معظم املجـــال�ض الت�شريعية 
يف دول العامل, مبا يتيح ال�شتفادة من هذا املحـــفل ومينح اململكة 
قناة بالغة الأهمية للتوا�شل والتعاون الـــدويل, ودعـــم التعاون 
امل�شرتك, وفتح املزيد من قنوات احلوار والتوا�شـــل مع املوؤ�ش�شات 
الربملانية العاملية بهـــدف العـــمل على حتقيق ال�شالم العاملي مع 
�شمان احرتام ثقافة كل بلـــد وخ�شو�شــيته وعاداته التي ت�شمن 
له العي�ض ب�شالم وتتما�شى مع ما يريده املجتمع ول يخل مببادئه 
وقيمـــه, واإبراز جهودهـــا ودورهـــا املحـــوري يف خدمة الق�شايا 
العربيـــة والإ�شالميـــة والدولية, واأمن وا�شتقرار منطقة ال�شرق 

الأو�شط.

بعد  والثالثني  احلادية  الدورة  اجتماعات  اأمام  األقاها  التي  كلمته   ويف 
رئي�س  نائب  معايل  اأكد  الدويل  الربملاين  لالحتاد  العمومية  للجمعية  املائة 
جمل�س ال�صورى الدكتور حممد بن اأمني اجلفري اأن اململكة العربية ال�صعودية 
اأدركت مبكرًا خطورة ظاهرة االإرهاب على املجتمع الدويل, وكانت �صّباقة يف 

التحذير من خطورته على العامل اأجمع.

مرارًا  الدويل  املجتمع  دعت  ال�صعودية  العربية  اململكة  اإن  واأ�صاف: 
دعا  حيث  االإرهاب؛  ن�صاأة  ظروف  ملجابهة  مب�صوؤولياته  القيام  اإلى  وتكرارًا 
موؤمتر دويل  اإلى  العزيز  بن عبد  امللك عبد اهلل  ال�صريفني  خادم احلرمني 
ملكافحة االإرهاب, كما دعا اإلى تاأ�صي�س مركز دويل حتت مظلة االأمم املتحدة 

ملكافحته, وقدم تربعًا للمركز مببلغ مائة مليون دوالر لتفعيل اأعماله.

الدولية يف ظل  ال�صاحة  واملتغريات على  امل�صتجدات  اأهمية مواكبة  واأكد 
التطورات ال�صيا�صية واالأمنية, التي اأ�صهمت يف ن�صاأة قوى التطرف واالإرهاب 
لالأمن  �صريحًا  تهديدًا  �صّكل  مما  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  وانت�صارها 
وال�صلم الدوليني, م�صريًا اإلى اأن هذه االآفة التي ال تخ�صع حلدود اجلغرافيا, 
املثمر  التعاون  املتعددة  الدولية  ومنظماته  الدويل  املجتمع  من  ت�صتدعي 

والبّناء ملكافحة هذه االآفة وحماربتها.

على  اململكة  حر�س  اإلى  النظر  اجلفري  حممد  الدكتور  معايل  ولفت 
قيم  اأ�صا�صها  �صحيحة,  اإ�صالمية  ومبادئ  قيم  من  به  تتم�صك  ما  جت�صيد 
والعنف  التطرف  ونبذ  احلوار  اإلى  والدعوة  والعدالة  واالإخاء  الت�صامح 

وحماربة االإرهاب.
يطالب  ال�صورى  جمل�س  اأن  معاليه  اأكد  الفل�صطينية  الق�صية  �صاأن  ويف 
دومًا بالوقوف مع احلق واإن�صاف ال�صعب الفل�صطيني والوقوف �صد االإرهاب 
االإ�صرائيلي  احل�صار  ذلك  يف  مبا  الفل�صطينيني  على  الغا�صم  االإ�صرائيلي 

اجلائر على قطاع غزة. 

ال�صوري لفت معاليه  ال�صعب  املاأ�صاوي الذي يعي�صه  بالو�صع  يتعلق  وفيما 
اإلى اأن اململكة العربية ال�صعودية طاملا اأعربت عن قلقها العميق جتاه الو�صع 
بيئًة  وفر  الذي  االأمر  االأبرياء  دماء  �صفك  وا�صتمرار  �صوريا,  يف  اخلطري 
خ�صبة وحا�صنة لقوى التطرف واالإرهاب, كما اأكدت على �صرورة التطبيق 

الكامل لبيان )جنيف1(.

االأطراف  جميع  كلمته  يف  معاليه  دعا  اليمن  يف  التطورات  وبخ�صو�س 
املعنية اإلى التطبيق الكامل والعاجل لبنود االتفاق ال�صلمي وال�صراكة الوطنية, 

وطالب املجتمع الدويل بتقدمي جميع اأوجه امل�صاعدة لليمن.

ويف ال�صاأن العراقي اأ�صار معايل نائب رئي�س جمل�س ال�صورى اإلى اأن اململكة 
رحبت باختيار رئي�س للدولة ورئي�س الربملان ورئي�س للحكومة, الفتًا معاليه 
اإلى اأنه �صبق حلكومة خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
ـ حفظه اهلل ـ االإعالن عن تخ�صي�س مبلغ 500 مليون دوالر اأمريكي لتغطية 
االحتياجات االإن�صانية لل�صعب العراقي وامل�صاركة بفاعلية يف اجلهود الدولية 

التي حتافظ على وحدة العراق.

 د. اجلفري اململكة �شّنت العديد من الت�شريعات والأنظمة 
التي تكفل احلماية من التمييز والعنف �شد املراأة
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اأن  اجلفري  الدكتور  معايل  بني  املراأة  �صد  العنف  مكافحة  جمال  ويف 
اململكة �صّنت العديد من الت�صريعات واالأنظمة التي تكفل احلماية من التمييز 
اآخرها  كان  ال�صورى,  جمل�س  اأع�صاء  من  فاعلة  مب�صاركة  �صدها,  والعنف 
نظام احلماية من االإيذاء الذي �صدر العام املا�صي, مت�صمنًا 17 مادة جتّرم 
كل اأنواع العنف والتمييز والتهديد جتاه املراأة �صواًء كان نف�صيًا اأو ج�صديًا اأو 
اأفراد  اأو غريه, باالإ�صافة اإلى اجلهد االإعالمي يف ن�صر التوعية بني  جن�صيًا 

املجتمع حول مفهوم االإيذاء واالآثار املرتتبة عليه والتحذير منه.
 كما مت اإن�صاء برنامج االأمان االأ�صري الوطني بهدف تقدمي برامِج الوقاية 
واملوؤ�ص�صات  املتخ�ص�صني  مع  مهنية  �صراكات  وبناء  الوعي  ون�صر  وامل�صاندة 

احلكومية واالأهلية ل�صمان توفري بيئٍة اأ�صريٍة اآمنة يف اململكة.

وزاد معايل نائب رئي�س جمل�س ال�صورى اأن اململكة تفتخر بالقرار امللكي 
ال�صورى؛  جمل�س  يف  الع�صوية  كامل  ع�صوًا  املراأة  بتعيني  القا�صي  الكرمي 
لع�صوية  واالنتخاب  الرت�صح  يف  وم�صاركتها  اأدنى,  كحٍد   %20 ن�صبة  وت�صغل 

املجال�س البلدية.

اجلن�صني  بني  العادلة  امل�صاواة  تكفل  االإ�صالمية  ال�صريعة  اأن  اإلى  م�صريًا 
القائمة على مبداأ التكامل فيما يتعلق باحلقوق والواجبات, الفتًا النظر اإلى 
العاّمة  الوظائف  يف  العليا  املنا�صب  من  العديد  ت�صغل  ال�صعودية  املراأة  اأن 
والوظائف القيادية اخلا�صعة لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي املرتبة 

املمتازة.

يحقق  اأن  ال�صورى  جمل�س  رئي�س  نائب  معايل  متنى  كلمته  ختام  ويف 
االجتماع اأهدافه واأن يتكاتف اأع�صاء االحتاد يف �صبيل ر�صم م�صتقبل م�صرق 
لها  والت�صدي  امل�صكالت  مواجهة  يف  اأمنوذجًا  الربملاين  العمل  من  يجعل 
ومعاجلة كل ما مي�س �صوؤون هذا العامل. كما عرب معاليه نيابة عن اأع�صاء وفد 
جمل�س ال�صورى عن ال�صكر والتقدير ملعايل رئي�س االحتاد الربملاين الدويل 
ال�صيد عبد الواحد الرا�صي, الإدارته اأعمال االحتاد بكل حكمة واقتدار خالل 
التي  الكبرية  باجلهود  ذاته  الوقت  يف  م�صيدًا  لالحتاد؛  رئي�صًا  عمله  فرتة 
بذلها اأمني عام االحتاد ال�صيد مارتن �صونقونق لن�صر ر�صالة االحتاد الهادفة 

لتحقيق ال�صالم بني ال�صعوب ودعم االأمن وال�صلم الدوليني.

اأكدت ع�صو جمل�س ال�صورى الدكتورة لبنى االأن�صاري خالل م�صاركتها يف 
احلادية  الدورة  اجتماعات  الأعمال  امل�صاحب  الربملانيات«  »الن�صاء  اجتماع 
والثالثني بعد املائة للجمعية العمومية لالحتاد الربملاين الدويل التي عقدت 

يف مقر اجلمعية يف جنيف اأن ع�صوات جمل�س ال�صورى قطعن �صوطًا كبريًا يف 
اأقل من عامني من جتربتهن يف جمل�س ال�صورى.

وقالت الدكتورة االأن�صاري: اإن جتربة املراأة ال�صعودية يف جمل�س ال�صورى 
الزالت يف بدايتها اإال اأن املن�صف �صيجد اأنها حققت الكثري من االإجنازات 
لالأجهزة  االأداء  تقارير  مراجعة  يف  املجل�س  اأع�صاء  جانب  اإلى  عملها  عرب 
جديدة  اأنظمة  اقرتاح  اأو  تعديلها  واقرتاح  ال�صارية  واالأنظمة  احلكومية 

ت�صتجيب للمتغريات وامل�صتجدات التي ت�صهدها اململكة.

حول  عاملي  واقع  عن  مبعزل  تعي�س  ال  ال�صعودية  املراأة  اأن  اإلى  م�صرية 
اململكة  يف  للقيادة  احلكيمة  الروؤية  بف�صل  ا�صتطاعت  لكنها  املراأة؛  حقوق 
العربية ال�صعودية اأن حت�صل على الكثري من احلقوق ب�صكل عام والربملانية 
ب�صكل خا�س, الفتة النظر اإلى اأن متثيل املراأة ال�صعودية يف جمل�س ال�صورى 
و�صل اإلى 20% من اأع�صاء املجل�س وهي الن�صبة التي ت�صعها االأولى خليجيًا 

واخلام�صة عربيًا يف ن�صبة التمثيل الربملاين.

ال�صورى  جمل�س  يف  املراأة  م�صاركة  اأن  اإلى  االأن�صاري  الدكتورة  واأ�صارت 
ويل  و�صمو  عهده  ويل  و�صمو  ال�صريفني  احلرمني  خادم  من  الدعم  كل  جتد 
ويل العهد ـ حفظهم اهلل ـ كما وجدت الرتحيب من اأع�صاء املجل�س ورئا�صة 
والتاأ�صي�س  جتربتها  بداية  يف  نف�صها  اإثبات  حتدي  واجهت  لكنها  املجل�س؛ 
على  حري�صات  كن  املجل�س  ع�صوات  اأن  معتربة  املجل�س,  يف  املراأة  لتجربة 
اأنف�صهن يف ق�صايا املراأة رغم اأهميتها حيث اأخذن املبادرة يف  عدم ح�صر 
جلان  اأعمال  يف  وامل�صاركة  االآخر  بع�صها  وتعديل  االأنظمة  من  عدد  اقرتاح 

املجل�س والفعاليات الداخلية واخلارجية اأ�صوة بزمالئهن الرجال.

املجل�س,  يف  ع�صوًا  املراأة  بتعيني  التاريخي  امللكي  القرار   اإن  واأ�صافت: 
�صبقه دخول املراأة اإلى املجل�س كم�صت�صارة, ثم جاء االختيار الكرمي لثالثني 
ع�صوة وهو رقم كبري يف املقايي�س العاملية و�صعنا يف املرتبة 76 بني 190 دولة؛ 

ما يعك�س الدعم الكبري النطالقة ع�صوية املراأة يف جمل�س ال�صورى.

املراأة يف جمل�س  اأن  اإلى  باالإ�صارة  كلمتها  ال�صورى  وختمت ع�صو جمل�س 
ال�صورى متيزت عن زمالئها باجنذابها نحو الق�صايا االجتماعية خ�صو�صًا 
تلك املتعلقة بالرعاية االجتماعية وال�صحية التي ت�صتهدف الفئات اخلا�صة 
مثل املتقاعدين وذوي االحتياجات اخلا�صة, وال�صباب بغ�س النظر عن جن�س 

هذه الفئة.
يف  �صاركت  االأن�صاري  لبنى  الدكتورة  ال�صورى  جمل�س  ع�صو  اأن  يذكر 
من  برملانات  يف  الن�صاء  من  اأع�صاء  جانب  اإلى  رئي�صية  كمتحدثة  االجتماع 

فرن�صا واالكوادور وبوركينافا�صو والواليات املتحدة االأمريكية.

خالل م�شاركتها يف اجتماع »الن�شاء الربملانيات« يف جنيف
د.الأن�شـاري: املراأة ال�شعودية الأولى خليجيًا واخلام�شة 

عربيًا يف التمثيل الربملاين
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�صابر �صودري برئا�صة االحتاد  بنغالدي�س  جمهورية  برملان  ع�صو  فاز   
ختام  يف  جرت  التي  االنتخابات  يف  كبرية  الدويل باأغلبية  الربملاين 
املنتهية واليته  للرئي�س  العمومية لالحتاد خلفًا  للجمعية  اأعمال الدورة 131 

املغربي عبدالواحد الرا�صي.
وقدم معايل نائب رئي�س جمل�س ال�صورى الدكتور حممد بن اأمني اجلفري 
اململكة  با�صم  التهاين  العمومية  اجلمعية  اأعمال  يف  امل�صارك  الوفد  رئي�س 
اململكة  دعم  على  التاأكيد  الدويل, جمددًا  الربملان  للرئي�س اجلديد الحتاد 
جلهود االحتاد يف مواجهة التحديات التي تهدد االأمن واال�صتقرار الدوليني, 
يحقق  مبا  العامل  دول  يف  الربملانات  خمتلف  بني  التعاون  لتحقيق  و�صعيه 

امل�صالح امل�صرتكة للدول وال�صعوب.
النواب  جمل�س  رئي�س  هم  اآخرين  مر�صحني  ثالثة  على  �صودري  وتفوق 
ال�صقاف,  نورحياتي  االإندوني�صية  والربملانية  بي�صوب,  برونوين  اال�صرتايل 

والرئي�س ال�صابق لربملان جمهورية جزر املالديف عبد اهلل �صهيد.

واجلهات  احلكومات  الدويل  الربملاين  االحتاد  طالب  اأخرى  جهة  من 
والطبية  املالية  امل�صاعدة  من  املزيد  ح�صد  يف  باالإ�صراع  املانحة  الدولية 

واللوج�صتية للمناطق امل�صابة بفريو�س )اإيبوال(.
واأعرب االحتاد يف ختام اأعمال اجلمعية العمومية عن قلقه ب�صاأن املخاطر 
العالية لتف�صي الفريو�س عامليًا, م�صيفًا اأنه رغم الدعم الذي قدمته العديد 
ا�صتجابته  الدويل الزال بطيئًا يف عمله والزالت  املجتمع  اأن  اإال  البلدان  من 

ملكافحة الوباء غري كافية.
ونا�صد االحتاد يف بيانه اخلتامي املجتمع الدويل م�صاعفة جهوده للتوعية 
ب�صاأن املر�س والت�صدي له بقوة, مطالبًا بو�صع اإجراءات اأمنية و�صحية فعالة 
للحد من انتقال الوباء املر�صح وفقًا لالأمم املتحدة الأن يكون »كارثة اإن�صانية 

ذات عواقب ال ح�صر لها«.

التي  الت�صريعات  من  املزيد  �صن  اإلى  الدويل  الربملاين  االحتاد  ودعا 
حاالت  مع  للتعامل  اال�صتعداد  وزيادة  ال�صحية  النظم  حت�صني  ت�صتهدف 
اأهمية و�صع خطط مل�صاعدة  االإن�صانية, موؤكدًا  الطوارئ ال�صحية واالأزمات 
وا�صتحداث  لالأزمة,  ال�صلبية  االآثار  من  ب�صرعة  لتتعافى  املت�صررة  البلدان 

ا�صتجابة دولية �صحية �صريعة للتعامل مع مثل هذه االأزمات.

الحتـــاد الربملــاين الدولــي يحــذر من تفــ�شي فايــرو�ض 
)اأيــبــول(.. 
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ولأن الكثــــري مــن الأ�شئــلــة تتبــادر اإلى الذهــن مبــجرد ذكــر 
الرئا�شة العامــة للخطــوط احلديديــة بادرنــا اإلى لقــاء امل�شوؤول 
“اخلطــوط احلديــدية” الأطــول يف املنطقة والأكرث  الأول يف 
تعقيدًا, واملعقدة يف م�شاريعها وتداخالتها مع العديد من اجلهات. 
معايل الرئي�س العام للخطوط احلديديــة الدكتــور حممد بن 

خالد ال�شويكت كان كرميًا يف اإجاباته فاإلى ن�ض احلوار:

1:- طالب جمل�س ال�شــورى موؤخـرًا باإعادة هيكلة قطاع النقل 
باخلطــــوط احلديديــــة، مبا يحقـق توحيد مرجعيــته لـــــوزارة 
النقل, كــيف ترون انعكــا�ض مثل هــذا القــرار على تطــور ال�شــكك 

احلديدية باململكة ؟.
بداية اأ�صجل اعتزازي مبجل�س ال�صورى وتقديري له كونه وقف على حالة 
غري طبيعية و�صخ�صها مبكرًا قبل اأن تتفاقم تداعياتها وتوؤثر �صلبًا يف هذا 
القطاع, اإذ بدت تت�صكل يف الفرتة االأخرية, حالة غري م�صبوقة اأظهرت قطاع 
نظر  لفت  ما  وهذ�  وم�شتتًا،  مت�شعبًا  �حلديدية  باخلطوط  �خلا�س  �لنقل 
املجل�س حيث الحظ قيام بع�س اجلهات ) غري وزارة النقل ( بتويل م�صوؤولية 
التخطيط والت�صميم والتنفيذ والت�صغيل لبع�س م�صاريع ال�صكك احلديدية يف 
اململكة, وقد ترتب على ذلك تعدد الروؤى واختالف اال�صرتاتيجيات وت�صارب 
ال�صورى  جمل�س  قرار  اعتماد  مت  لو  فيما  وحتما  تكاملها,  عدم  اأو  امل�صاريع 
بحيث تكون مرجعية هيكلة قطاع �لنقل باخلطوط �حلديدية هي وز�رة �لنقل، 
اأن تكون  فاإن كافة االأمور �صتعود لو�صعها الطبيعي واإلى احلالة التي ينبغي 
عليها، حيث �أن �ل�شكك �حلديدية من �أمناط �لنقل �لربي، و�مل�شوؤول عنها يف 
جميع دول العامل هي وزارات النقل فقط, ولهذا فاإن قرار جمل�س ال�صورى 

رئيس الخطوط الحديدية: الشورى شخص مشكلتنا مبكرًا 00 
ونعاني من تعدد الرؤى
واختالف االستراتيجيات

اأ�شواأ من تاأخر الأقطار اإل ذلك القطار الذي ل يجيء,  لي�ض 
يتعطل  اأن  اأي�شًا  والأ�شواأ  بعد,  النور  تر  مل  التي  املحطة  وتلك 
ويرتاكم امل�شافرون يف حمطات نقل اأخرى كان من املمكن اأن تكون 
حمطة القطار اإحداها, ولي�شت هناك دولة اأحوج للقطارات من 

دولة مرتامية الأطراف مثل اململكة العربية ال�شعودية.
بني  تتوزع  اململكة  يف  احلديدية  اخلطوط  مرجعية  اأن  ومبا 
اأكرث من جهة, فقد اأدرك جمل�ض ال�شورى هذه املع�شلة التي رمبا 
كانت �شببًا يف تاأخر قطاع النقل بال�شكك احلديدية, حيث اأ�شدر 
الثانية  ال�شنة  اأعمال  من  واخلم�شني  الثالثة  جل�شته  يف  قرارًا 
طالب  1435هـ  القعدة  ذو   12 بتاريخ  املنعقدة  ال�شاد�شة  للدورة 
فيه باإعادة هيكلة قطاع النقل باخلطوط احلديدية، مبا يحقق 
مب�شروع  ينبع  مدينة  وربط  النقل,  لوزارة  مرجعيته  توحيد 

اجل�شر الربي.

حوار ـ عادل احلربي

قرار الشورى سيوقف تشعب وتشتت قطاع النقل الخاص
بالخطوط الحديدية

رئيس الخطوط الحديدية: الشورى شخص مشكلتنا مبكرًا 00 
ونعاني من تعدد الرؤى
واختالف االستراتيجيات
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�شي�شمن  �لنقل  لوز�رة  �حلديدية  باخلطوط  �لنقل  قطاع  مرجعية  بتوحيد 
�لتخطيط �ل�شامل جلميع �خلطوط �حلديدية يف �ململكة وتر�بطها مع بع�شها 
البع�س لت�صكيل �صبكة مرتابطة, كما �صيوؤخذ يف االعتبار روؤية واحدة خلدمة 
�لنقل  باأمناط  لذلك ي�شمن ربطها  وبالإ�شافة  �لب�شائع،  ونقل  �لركاب  نقل 

االخرى داخل املدن )مثل املرتو واحلافالت( مبحطات القطارات.

2:- ملاذا الزالت اخلطة اال�شرتاتيجية للخطوط احلديدية 
لربط مناطق اململكة يف مراحلها الأولى ؟.

لتو�صعة  2010م  عام  خطة  �حلديدية  للخطوط  �لعامة  �ملوؤ�ش�شة  و�شعت 
خطًا   )19( تنفيذ  تت�صمن  2040م,  �لعام  �إلى  متتد  �حلديدية،  �خلطوط 
رئا�صة  مهام  يل  اأ�صندت  اأن  بعد  ولكن  كلم,   9900 اإجمايل  بطول  حديديًا 
اخلطة  هذه  يف  النظر  اإعادة  اإلى  بنا  دفعت  اأمور  عدة  ا�صتجدت  املوؤ�ص�صة, 
وتقييمها من جديد, وعلى اإثر ذلك التقييم اكت�صفنا اأن اخلطة ال تغطي جميع 
مناطق اململكة ) حمافظاتها ومدنها الرئي�صية (, واأن مدة اخلطة اإلى عام 
2040م تعترب مدة طويلة لإن�شاء �لبنية �لأ�شا�شية للخطوط �حلديدية، لذلك 
مت �تخاذ قر�ر بتحديث �خلطة بحيث ت�شمل �شبكة �خلطوط �حلديدية كافة 
واملواينء  وال�صياحية  وال�صناعية  ال�صكانية  املناطق  ولتخدم  اململكة  مناطق 
حتديد  �صيتم  التحديث  عملية  خالل  ومن  والب�صائع,  الركاب  نقل  وت�صمل 
مدة �لتنفيذ جلميع �خلطوط �حلديدية بحد �أق�شى )15( �صنة تنتهي عام 

2030م, بحيث تنفذ على مراحل ح�صب االأولوية.

4:- هناك انتقادات حلالة قطارات املوؤ�ش�شة احلالية، و�شفت 
هو  ما  اململكة,  لأجواء  املنا�شبة  بغري  واأخرى  بالقدمية  بع�شها 

تعليقكم على ذلك؟.
بالن�صبة للقطارات القدمية فهي تعمل حاليًا باحلـــد االأدنـــى لها خا�صــــة 
بعد ت�صغيل القطارات احلديثة, وتدريجيًا �صيتم اال�صتغناء عنها عرب اإحالل 
القطارات اجلديدة مكانها, كما اأننا على و�صـــك ا�صتـــالم اأربعـــة قطــــارات 

جديدة, وبالتايل �صيتم اال�صتغناء عن القطارات القدمية كليًا.
اأما بالن�صبة للقطارات اجلديــــدة التي تعــــمل حــــاليًا على خـــط الدمام 
الريا�س, فنعم هناك بع�س املالحظات الفنــــية عليها واملوؤ�ص�صــــة تعمل مع 

ال�صركات امل�صنعة لها على حل هذه امل�صاكل.

5:- ما هو �شبب االنخفا�س يف الطاقة اال�شتيعابية للقطارات 
احلالية؟.

موا�صفات القطارات احلالية, مبا فيها الطاقة اال�صتيعابية, و�صعت من 
قبل املوؤ�ص�صة قبل عدة �صنوات, ومع االأ�صف كانت روؤية املعنيني بو�صع تلك 
املوا�صفات حمدودة وغري موفقة, اإذ جنم عن تلك الروؤية خف�س عدد مقاعد 
ولالأ�صف  فقط,  للركاب  عربات  مقعدًا, من خالل خم�س   288 اإلى  القطار 
هذا ينطبق اأي�صًا على القطارات التي ت�صنع حاليًا, واملتوقع توريدها خالل 

�صهرين , حيث اأن عقدها مربم منذ العام 1433هـ.

فم�صاكل القطارات اجلديدة التي تعمل حاليًا وم�صاكل قلة عدد املقاعد 
اأ�صلفت  يف نف�س تلك القطارات والقطارات املتوقع و�صولها قريبًا كلها كما 
ناجمة عن قرارات غري موفقة مت اتخاذها يف مرحلة �صابقة من قبل القائمني 
على املوؤ�ص�صة اأنذاك, ولكن القطارات اجلديدة املزمع تر�صية عقدها قريبًا, 
مت تعديل موا�صفاتها لزيادة الطاقة اال�صتيعابية للقطار ت�صل اإلى اأكرث من 

400 مقعد,

ويف العموم نعمل نحن االآن يف املوؤ�ص�صة على تاليف كل املالحظات التي 
�صجلت على القطارات التي تعمل حاليًا كما نعمل على االأخذ بكل املوا�صفات 

التي حتدث نقلة نوعية يف القطارات.

قطار  تنفيذ  يف  التاأخري  اإلى  اأدت  التي  االأ�شباب  ماهي   -:6
احلرمني؟.

اإلى زيادة وم�صاعفة  اأدى  التعديالت ال�صابقة الأجزاء من م�صار القطار 
نطاق العمل للمقاول وبالتايل اأدى اإلى زيادة التكاليف وزيادة املدة الالزمة 
الإنهاء امل�صروع, كما اأن زيادة و�صعوبة اأعمال اال�صتمالكات, وتاأخر املوافقة 
طريق  مثل  الرئي�صة  الطرق  على  خا�صة  الكثرية  املرورية  التحويالت  على 
املنورة,  واملدينة  املكرمة  مبكة  الثالث  الدائري  والطريق  بجدة  احلرمني 

ت�صببت يف عدم متكن املقاول من العمل يف مواقع كثرية بامل�صروع.

باالإ�صافة لذلك فاإن زيادة متطلبات بع�س اجلهات احلكومية واخلدمات 
باأعمال اإ�صافية عن العقد االأ�صلى, �صاهم يف زيادة نطاق العمل, واأثر على 
اأخرى فاإن قلة موارد  لتنفيذ امل�صروع, ومن ناحية  الزمنية  التكاليف واملدة 
تاأ�صريات  بخ�صو�س  اجلديدة  العمل  قوانني  اإلى  باالإ�صافة  املقاولني  بع�س 

العمال التي �صدرت خالل مرحلة التنفيذ, اأثرت اأي�صًا على مدة التنفيذ.

7:- ماهي اآثار تغيري م�شار قطار احلرمني لي�شمل مدينة امللك 
عبداهلل القت�شادية برابغ؟. 

�صي�صهم  االقت�صادية  اهلل  عبد  امللك  مدينة  لي�صمل  القطار  م�صار  تغيري 
باإذن اهلل يف �صرعة اإعمار املدينة, حيث يتوقع اأن يبلغ عدد �صكانها 1.77 
مليون ن�صمة , كما �صي�صهم يف حركة الطالب من �صاكنى جدة واملدينة املنورة 
مبدينة  العاملني  املوظفني  وكذلك  برابغ  املحيطة  اجلامعات  اإلى  والعك�س 
اإلى  املنورة  املدينة  من  الرحلة  زمن  يبلغ  حيث  االقت�صادية,  عبداهلل  امللك 
رابغ حوالى 46 دقيقة, مما يح�صن خيارات  اإلى  رابغ 61 دقيقة ومن جدة 

ال�صفر بني املدن ال�صعودية.

مشاكل القطارات الجديدة مسؤولية 
قرارات غير موفقة تم اتخاذها في

مرحلة سابقة

تم تعديل مواصفات عقود القطارات 
الجديدة لزيادة طاقتها االستيعابية

إلى 400 مقعد
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يوؤكد  ما  وهذا  احليوية.  امل�شادات  اأدوية  خا�شة  الدواء,  ذات 
اأن  اإل  املخت�ض,  الطبيب  ا�شت�شارة  دون  الأدوية  تناول  خطورة 
يعك�ض  ل  ال�شديد  ولالأ�شف  باململكة  ال�شيدليات  يف  احلال  واقع 
اللتزام  بالو�شفات الطبية ل�شرف الأدوية, وهو ما ي�شكل خطرًا  
على  تقع  هنا  وامل�شوؤولية  واملقيم.  ال�شعودي  الإن�شان  �شحة  على 
فال�شيديل   ال�شحة,  ووزارة  واملري�ض,  ال�شيديل  جوانب  ثالثة 
والت�شويق  البيع  همه  جتاري  منظور  من  ال�شيدلة  مهنة  ميار�ض 
الطريق  ي�شلك  واملري�ض  بعينها,  �شركات  ل�شالح  معينة  لأدوية 

الطبية  الأدوية  والتعليمات ت�شدد على عدم �شرف  الأنظمة 
املعني  فهو  املخت�ض  الطبيب  من  طبية  بو�شفة  اإل  للمري�ض 
ومعرفة  �شريريًا,  فح�شه  يتم  اأن  بعد  للمري�ض  الدواء  بتحديد 
حالته ال�شحية, وما اإذا كان يعاين اأمرا�شًا اأخرى ويتناول اأدوية 
قد  فما  املنا�شب,  الدواء  الطبيب  يقرر  املري�ض  حلالة  وتبعًا  لها, 
ينا�شب مري�شًا ما, قد ل ينا�شب مري�شًا اآخر م�شاب بذات املر�ض 
رمبا  اأو  ذاته,  الدواء  ينا�شبها  ل  اأخرى  اأمرا�شًا  يعاين  ولكنه 
تناول  لو  فيما  كيميائيًا  تتفاعل  قد  اأخرى  اأدوية  يتناول  اأنه 

صرف األدوية دون وصفة طبية 00 
المخاطر والحلول !!!!

اأجرى احلوار: من�شور الع�شاف
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الطبيب  زيارة  تكاليف  من  هربا  لل�شيديل  يلجوؤون  املر�شى 
الباهظة

ال�صيدلية  اإلى  النا�س  جلوء  الرفاع  حممد  بن  �صعد  ال�صيديل  ويرجع    
لقبول  ال�صيادلة  ي�صطر  ما  املر�صى  ورغبة  الك�صل,  اإلى  العالج  عن  بحثًا 
ت�صخي�س االأمرا�س و�صرف االأدوية بدون و�صفة, ورمبا كان اجتاه كثري من 
للك�صف الطبي  القيمة املادية  املر�صى لل�صيديل كبديل عن الطبيب لتوفري 

التي يراها بع�صهم مرتفعة وُمبالغ بها, خ�صو�صًا مع االأمرا�س الب�صيطة.

االأدوية  االأطباء يف �صرف جمموعة كبرية من  اإلى مبالغة بع�س  اإ�صافة 
لي�صوا بحاجة لها, موؤكدًا خطورة �صرف ال�صيادلة  اإلى املر�صى قد يكونون 
لبع�س اأنواع من االأدوية دون و�صفة طبية, ويقول: الرفاع »من اخلطاأ �صرف 
ي�صر  قد  ذلك  الأن  الطبيب,  م�صورة  دون  وال�صغط  ال�صكر  ملر�صى  اأدوية 
االخت�صا�س  ميلك  ال  كهذه  اأمام حاالت  »ال�صيديل  ب�صحتهم«, م�صيفًا: 
العلمي, واأدوات الت�صخي�س من حتاليل واأ�صعة, وال يعرف كذلك التاريخ الطبي 
للمري�س الذي يعد مهمًا يف هذه احلاالت, لتحديد الدواء املنا�صب«, ويتابع: 
»بع�س اأدوية ال�صغط املدرة للبول قد ت�صر مبري�س القلب �صررًا �صديدًا, لذا 

يجب احلذر وعدم تهاون ال�صيديل يف �صرفها دون و�صفة«

التحذير من ا�شتخدام امل�شادات لالأطفال دون و�شفة طبية
احليوية  امل�صادات  �صرف  اأن  الليثي,  وجدي  الدكتور  اال�صت�صاري  وبني  
الرابعة ي�صكل خطرًا  بال�صعال والربد, لالأطفال دون �صن  واالأدوية اخلا�صة 
ج�صيمًا على �صحتهم, م�صريًا اإلى اأن الكثري من اأدوية ال�صعال والربد ت�صبب 
حدوث اأعرا�صًا �صارة كالتهيج واالأرق, واخلمول, والهلو�صة, وارتفاع �صغط 

الدم.
واأفاد باأن تخل�س اجل�صم من تلك االأدوية يختلف باختالف العمر ويكون 
االأعرا�س  من  يزيد  مما  اأ�صهر؛   6 �صن  دون  لالأطفال  خا�صة  جدًا  بطيئًا 
اجلانبية, وميكن اأن يتغري ا�صتقالب تلك االأدوية عند تزامن اأخذها مع اأدوية 

اأخرى مثل خاف�س احلرارة.

الطبية  العيادات  يف  الطويل  النتظار  من  هربًا  للعالج  املخت�شر 
تكاليف  حتمل  على  قدرته  لعدم  اأو  احلكومية,  بامل�شت�شفيات 
لزم  اإن  واأ�شعة  خمربية  حتاليل  من  يتبعه  وما  الطبي  الك�شف 
الأمر  يف العيادات الطبية اخلا�شة. اأما م�شوؤولية وزارة ال�شحة 
اخلا�ض,  بالقطاع  ال�شيدليات  على  الرقابة  �شعف  يف  فتكمن 
وفر�ض العقوبات الرادعة التي حتول دون �شرف القائمني عليها 

اأدوية بغري و�شفات طبية.

الأدوية  بيع  اأ�شباب  ملعرفة  ميدانية  ال�شورى« قامت بجولة   «
ال�شيديل  بني  املتبادلة  الثقة  وعالقة  طبية,  و�شفة  دون 

واملري�ض.  

ل باأ�ض من �شرف دواء و�شفي يف احلالت »الطارئة« فقط
الو�صفية  االأدوية  بني  الفارق  حممود  عماد  فهمي  ال�صيديل  يو�صح 
امل�صادات  الو�صفية  االأدوية  قائمة  حتت  »يندرج  ويقول:  والالو�صفية, 
امل�صكنات,  تعد  فيما  وال�صكر,  ال�صغط  واأدوية  النف�صية,  واالأدوية  احليوية, 
وخاف�س احلرارة, واأدوية الكحة, والفيتامينات, واملكمالت الغذائية, وكثري 
كثرية  حاالت  وجود  الالو�صفية« ويوؤكد  االأدوية  من  الع�صبية  االأدوية  من 
الأخطاء طبية من قبل بع�س ال�صيادلة يعرف بها كل َمْن يعمل يف هذا الو�صط 

ت�صببت باأ�صرار على �صحة املر�صى.

ويقول »حتدث جتاوزات من بع�س ال�صيادلة يف االعتداء على اخت�صا�س 
تكون  اأن  املفرو�س  من  اأدوية  و�صرف  للمري�س,  املر�س  بت�صخي�س  الطبيب 
احلاالت  يف  و�صفي  دواء  �صرف  يف  باأ�صًا  يرى  ال  اأنه  كما  طبية«,  بو�صفة 
عن  بعيدة  منطقة  يف  املري�س  �صكن  مكان  يكون  كاأن  فقط,  »الطارئة« 
املري�س  على  التنبيه  ال�صيديل  يراعي  اأن  على  وامل�صت�صفيات  امل�صتو�صفات 

بالتوجه يف اأقرب فر�صة ملراجعة الطبيب.
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بعدم  تن�صح  االأمريكية  والعقاقري  االأغذية  اإدارة  اأن  الليثي  واأ�صاف 
ا�صتخدام تلك االأدوية لالأطفال الذين تقل اأعمارهم عن 4 �صنوات, يف حني 
يتم تقييد ا�صتخدامها يف كندا ملن هم اأقل من 6 �صنوات من العمر وتوخي 
احلذر عند ا�صتخدامها, م�صريًا اإلى اأن الهيئة العامة للغذاء والدواء باململكة 
لالأطفال  واالحتقان  ال�صعال  اأدوية  ا�صتخدام  من  حتذر  ال�صعودية  العربية 

الذين تقل اأعمارهم عن 6 اأعوام. 

ال�شيدلين ل يختلف عن الطبيب كثريًا
طبيب  االإن�صان  اإن  الدو�صري:  عو�س  ماجد  عبدالرحمن  املواطن  وقال 
ال  ال�صيدالين  اأن  كما  الطبيب,  تدخل  حالته  ت�صتدعي  متى  ويعرف  نف�صه, 
يختلف عن الطبيب كثريًا, ولديه مقدرة على �صرف الدواء املنا�صب, رمبا 
اأف�صل من بع�س االأطباء الذين ي�صرفون كثريًا من االأدوية بعد انتظار طويل 

يف العيادة, و�صرف مبالغ كبرية للك�صوفات الب�صيطة.

باآالم  االإن�صان  ي�صعر  عندما  للطبيب  للذهاب  مربر  وجود  عدم  ويرى 
كانت  اإذا  واأعتقد  احلرارة,  درجة  وارتفاع  الكحة,  اأو  الزكام,  مثل  خفيفة 
�صيخربين  ال�صيديل  اأن  املوؤكد  فمن  طبيًا  تدخاًل  ت�صتدعي  املري�س  حالة 
ال�صيدلية ودون  النف�صية من  واالأدوية  بذلك, ودائما ما ت�صرف املهدئات, 
و�صفة طبية, اأو حتى ا�صت�صارة الطبيب, واإمنا تتعاطى هذه االأدوية بناًء على 

ا�صت�صارة ال�صيديل الذي ي�صخ�س احلالة.

�شـــركـــات الـــدواء بال�شعـــودية تبحـــث عن الأربـــاح دون 
الهتمام ب�شحة املري�ض.

من جهته قال املواطن عبد اهلل �صحوي ال�صاير - يعمل م�صوؤول املبيعات 
مناطق  ال�صيدليات يف جميع  تزايد عدد  اإن  الطبية-:  ال�صركات  اإحدى  يف 
ب�صحة  املجال  هذا  يف  امل�صتثمرين  تالعب  يف  كبريًا  تخوفًا  ي�صكل  اململكة 
و�صالمة االأ�صخا�س, يف وقت جند فـــيه اأن �صركـــات الدواء العاملية امل�صتثمرة 
يف ال�صعودية تزداد عامًا بعد اآخر؛ حتى و�صلـــت اإلى اأرقـــام خميـــفة يف �صوء 
�صعف الرقابة من قبل وزارة ال�صحة على تطبيق نظام ينظم عملية �صرف 

االأدوية يف �صيدليات القطاع اخلا�س.

كا�صفًا اأن ارتفاع اأ�صعار اخلدمات الطبية يف القطاع اخلا�س دفع املواطن 
اإلى ال�صعي للبحث عن احللول ال�صريعة لدى ال�صيدليات العامة دون اأن يدفع 
مبالغ ترهق ميزانية العديد منهم. و�صدد على �صرورة اإعادة جدولة �صرف 
االأدوية, بحيث يتم اإدخال اأ�صناف من العـــالجات النف�صـــية لقائمة االأدوية 

»الو�صفية«.
اأن �صركات الدواء باململكـــة تبحـــث عـــن جني  اإلى  ولفت ال�صاير النظر 
االأرباح دون االهتمام ب�صحة املري�س.  اأبدى اأ�صفه لوجود مر�صى يعانون من 
عدم مقدرتهم على التخل�س من العقاقري النف�صية نتيجة تناولها اأكرث من 

عام بدون و�صفة طبية و�صرائها من �صيدليات القطاع اخلا�س.
واأكــد اأهميـــة اإعـــادة جدولـــة االأدويـــة التي يحـــ�صل عليـها املر�صى من 
ال�صيدليات بدون و�صفات طبية, بحيث مينـــع �صرف اأ�صـــناف قـــد ت�صـــكل 
خطورة على �صحة االأفراد مـــثل اأدويـة القلب, و�صغط الدم, واالأدوية النف�صية 
دون اإذن طبي من قبل طبيب متخ�ص�س, اإ�صافـــة اإلى االأدويـــة اجلن�صـــية, 

وامل�صادات احليوية.

املواطن ي�شاهم يف تنامي هذه امل�شكلة
املدير العام للمكتب التنفيذي مبجل�س وزراء ال�صحة لدول جمل�س التعاون 
اأحمد خـــوجة كـــان له راأي يف هذا  لدول اخلليج العربية الدكتور توفيق بن 
املو�صوع عرب ت�صريح �صابق, حيث يرى اأن تناول اأي �صنف من االأدوية املتاحة 
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اخلا�س  القطاع  يف  العاملني  ال�صيادلة  بع�س  التزام  عدم  اإلى  اإ�صافة 
باأخالقيات مهنة ال�صيدلة. واأ�صار اإلى اأن ال�صيادلة يروجون لبع�س العقاقري 
واالأدوية مبجرد اأن يقوم املري�س بزيارة لل�صيدلية طالبًا عالجًا لعار�س ما 
قد  التي  االأمرا�س  ال�صيديل مبعرفة  يقوم  اأن  املري�س دون  ي�صتكي منه  قد 
يكون املري�س يعاين منها, فيدخل املري�س يف دوامة من امل�صاعفات الناجتة 
عن تعار�س هذا الدواء مع حالته ال�صحية, وعاد الدكتور طه للت�صديد على 
االأدوية  �صرف  يف  يتهاون  ملن  ال�صارمة  والقوانني  االأنظمة  تطبيق  �صرورة 

بدون و�صفات طبية.

يف  الأدويـــة  �شـــرف  عمليـــة  ينظـــم  �شـــارم  نظـــام  و�شع 
ال�شيدليات العامة

اأطفال  اأخ�صائي  عثمان  اأحمد  الدين  �صالح  الدكتور  اأو�صح  جانبه  من 
اأن االآلية ال�صحيحة ل�صبط بيع الدواء يف ال�صيدليات العامة تكون يف و�صع 
نظام يقنن عملية ال�صرف وتلتزم به �صيدليات القطاع اخلا�س كافة. وقال: 

اإن االأمر يحتاج اإلى قرار اإيجابي يفعل بطريقة حديثة.
وبني اأن وزارة ال�صحة طبقت �صابقا منع �صرف االأدوية التي لها تاأثريات 
حتت  االأدوية  هذه  وتدخل  طبية,  بو�صفة  اإال  االأفراد  �صلوكيات  على  �صلبية 
م�صمى »الو�صفية« كاالأدوية النف�صية امل�صببة لالإدمان. واأردف عثمان » جند 
الدواء ما  �صراء  الطبية عند  الو�صفات  ي�صاألون عن  ال�صيادلة ال  اأن معظم 
يعد خمالفة قانونية تقت�صي العقوبة, فهناك اأدوية تعترب »ال و�صفية« بحيث 
ل ي�شرتط وجود و�شفة طبية ل�شرفها. لكن قد يكون لها م�شاعفات خطرية 
والنتائج  العقاقري  هذه  تناول  على  التعود  حيث  من  املر�صى  �صالمة  على 
كامل�صادات احليوية, م�صريًا اإلى  اإثر ذلك  االأفراد  بها  ي�صاب  التي  ال�صلبية 
اأنه يف الغرب مينع �صرف امل�صادات احليوية للمر�صى من قبل ال�صيادلة, 
�صرورة  على  و�صدد  خطرية,  م�صاعفات  من  العقار  هذا  ي�صببه  ملا  وذلك 
يف  االأدوية  �صرف  عملية  ينظم  ال�صحة  وزارة  قبل  من  �صارم  نظام  و�صع 

ال�صيدليات العامة.

تفاقم  يف  ي�صهم  ووا�صحة  حمددة  وت�صريعات  اأنظمة  بدون  ال�صيدليات  يف 
امل�صكالت ال�صحية و�صعوبة معاجلتها ودرء خماطرها واأعرا�صها اجلانبية, 
القلب  اأمرا�س  مثل  املزمنة  االأمرا�س  والعديد من  املعدية  االأمرا�س  خا�صة 
وال�صكري, واالأمرا�س الع�صبية والنف�صية, م�صريًا اإلى ظهور مقاومة �صديدة 
من قبل بع�س البكترييا والفريو�صات املعدية للعديد من امل�صادات احليوية, 
وهذا بدوره يحمل الدولة تكاليف باهظة يف معاجلة تلك االأمرا�س باالإ�صافة 
اإلى �صياع اجلهد العلمي يف االكت�صافات ال�صيدالنية الطبية الدوائية احلديثة. 
واأ�صاف: ال بد من معرفة اأن هناك اأمرًا غائبًا عن املواطن وهو اأنه يتوفر 
حاليًا يف ال�صوق ال�صيدالنية عدد كبري من االأدوية باأ�صماء خمتلفة ل�صركات 
�صرفها  ال�صيدليات  يف  لل�صيديل  يحق  ب�صيطة  مر�صية  حاالت  لعالج  عدة 
بدون و�صفة طبية ح�صب ما يقرر ذلك يف االأنظمة والتعليمات ال�صادرة من 
دواء  اأي  ت�صجيل  فعند  والدواء,  للغذاء  العامة  والهيئة  ال�صحة  وزارة  قبل 
الدواء  الدواء هل هذا  بت�صنيف هذا  والدواء  الغذاء  هيئة  تقوم  اململكة  يف 
ي�صرف بدون و�صفة طبية ويتم ت�صنيفه على هذا االأ�صا�س واملتعارف عليها 
عامليًا ) OTC )Over The Counter(, اأو البد من و�صفة طبية من 

قبل الطبيب ..
وتابع خوجه قائاًل: اإن ثقافة �صرف الدواء من ال�صيدليات بدون و�صفة 
طبية لالأدوية التي يجب اأن ت�صرف بو�صفة طبية م�صكلة ذات جوانب متعددة 
ب�صفة  االأدوية  تلك  لطلبه  ذلك  عامة,  ب�صفة  املواطن  تناميها  يف  ي�صرتك 
عاجلة وتعوده على هذا االأمر منذ �صنني, واتباع االأ�صلوب خوفًا من الذهاب 
اإلى امل�صت�صفيات العامة واخلا�صة واالنتظار طوياًل حتى يح�صل على الدواء, 
من  مزيد  بذل  يتطلب  منها  والوقاية  الق�صية  هذه  ومعاجلة  تناول  فاإن  لذا 

اجلهد يف توعية املواطن وتعزيز املعرفة لديه وبيان خطورة هذا الت�صرف.

تطبيق الأنظمة احلل املثايل لردع ال�شيادلة الغري ملتزمني
يف  واحلنجرة  واالإذن  االأنف  ا�صت�صاري  طه  حممد  طه  الدكتور  ويقول 
م�صت�صفى اليمامة بالريا�س اإن العامل الغربي يطبق نظامًا �صارمًا يف �صرف 
االأدوية داخل ال�صيدليات وال ت�صرف اإال بو�صفة طبية, يف حني ال نزال يف 
اململكة يف حاجة اإلى تطبيق نظام مقنن بحيث يكون �صمن اآلية معينة متنع 
�صرف الدواء اإال بو�صفة طبية, والعمل على تفعيل لوائح جديدة ت�صمل تنظيم 
�صرف االأدوية من ال�صيدليات العامة, بجانب و�صع عقوبات �صارمة كتطبيق 
اإغالق ال�صيدليات التي تخالف اأمر ال�صرف بدون و�صفة طبية, باالإ�صافة 
اإلى فر�س الغرامات املالية على امل�صتثمرين يف قطاع ال�صيدليات للحد من 

هذه امل�صاألة اخلطرية على �صحة املواطن واملجتمع.
قبل  من  ع�صوائي  ب�صكل  احليوية  امل�صادات  �صرف  طه  اأن  واأو�صح 
اآثار  من  امل�صادات  لهذه  ملا  املر�صى  �صحة  على  خطورة  ي�صكل  ال�صيادلة 
جانبية, كا�صفًا اأن �صرف تلك امل�صادات من دون و�صفة طبية يعود لعدد من 

االأ�صباب منها الطمع يف الك�صب املادي.
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دراسة

قراءة في أعمال
المؤتمر الدولي الرابع لإلعاقة والتأهيل

وفعــالياتــه 00 وما تـوصــل إليــه مـن تــوصــيات
اأ.د. حم�شن بن علي احلازمي

ع�صو جمل�س ال�صورى, ع�صو اللجنة االإ�صرافية العليا للموؤمتر, 
ونائب رئي�س اللجنة املنظمة, واأمني عام املوؤمتر

برعاية كرميـــة من مقام خادم احلرمني ال�شريفـــني امللك عبد 
اهلل بن عبد العزيز - يحفظه اهلل - نظم مركـــز االأمـــيـر �شلمـــان 
لأبحاث الإعاقــــة بالتعــــاون مـــع عـــدد من اجلـــهات ذات ال�شـلــة 
املوؤمتر الدويل الرابـع لالإعاقة والتاأهيــل »امل�شتجدات يف اأبحــاث 
االإعاقة - من النظريــة اإلى التطبـــيق«، خـــالل الفـــرتة مــــن 25 
اإلى 27 ذي احلــجـــة 1435هـ ) املــوافـــق 19 اإلى 21 اأكـــــتـــوبر 

2014م( بفنـــدق الريتز كارلتون بالريا�ض.

وبالإنابــــة عـــن مقـام خادم احلرمني ال�شريفني تف�شل �شاحب 
ال�شمـــو امللكـــي الأميــر �شلمـــان بن عـــبد العزيـز  ويل العهد, نائب 
رئيــ�ض جملـــ�ض الوزراء, وزير الدفــــاع, املوؤ�ش�ض والرئي�ض الأعلى 
ملركز االأمري �شلمـــان الأبحـــاث االإعاقـــة - بتـ�شريف حــفل افتتاح 
فعــاليـــات املوؤتـــمر م�شــــاء يوم الأحد 1435/12/25هـ )املوافق 
2014/10/19م(, وكـــذلك ت�شلـــيم جـــوائز الفائـــزين بجائــزة 

الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة.
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يف  والتاأهيل  لالإعاقة  الرابـــع  الدويل  املوؤمتر  انعقــــاد  وياأتي 
ظل الرعاية والعنايـة والهتمـام والدعـــم غـــري املحـــدود الذي 
العربية  اململكة  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�شخـــا�ض  فئات  به  حتظى 
ال�شعودية من لدن قيادتنا احلكيمـــة وعلى راأ�شها خادم احلرمني 
ال�شريفـــني امللك عبداهلل بن عبدالعزيـــز - اأيده اهلل - واهتمام 
وعناية �شاحب ال�شمـــو امللكي الأمري/ �شلمان بن عبد العزيزـ  ويل 
العهد, نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء, وزير الدفاع, املوؤ�ش�ض والرئي�ض 
االأعلى ملركـــز االأمري �شلمـــان الأبحـــاث االإعاقـــة - يحفظه اهلل، 
وذلك ان�شجـــامًا مع الدور الريـــادي الذي ي�شطلع به مركز الأمري 
�شلمان لأبحاث الإعاقة يف تفعيـــل دور البحـــث العلـــمي للتـ�شدي 
لالإعاقـــة بالوقايـــة منهـــا اأو التخفـــيف من اآثارها عند حدوثها, 

وتفعيل خمرجاته يف جمالت  الرعاية والتاأهيل.

ومواكبـــًة لتـــزايد اهتمـــام املنظمــات االإقليــمية والدولية بق�صايا االإعاقة, 
واالأ�صخا�س ذوي االإعاقة واإ�صدار املواثيق واالتفـــاقيات العامليـــة التي ت�صــمن 
حقوق االأ�صخا�س ذوي االإعاقة يف خمتـــلف جماالت احلياة وتكافوؤ الفر�س 
بني جميع اأفراد املجتمع, وم�صتجدات البحوث العلمية وخمرجاتها, وجماالت 
تطبيقها خلدمة االأ�صخا�س ذوي االإعاقـــة واندمـــاجهم يف املجتمع ومتكينهم 

من امل�صاركة الفاعلة يف التنمية وتطوير املجتمع.

واملجتمع العلمي يف �صوء ذلك بحاجـــة اإلى حمطـــات يتم فـــيها تـــدار�س 
امل�صتجدات املعرفيـــة ونتائج الدرا�صـــات وخمرجـــات البحـــوث وا�صتـــ�صراف 
اآفاقها امل�صتقبلية, والعـــمل على تطـــوير وتفـــعيل البحـــث العلمي يف جماالت 
االإعاقة. وتوفر املوؤمترات يف هذا االإطار االأر�صــية املنا�صـــبة للقـــاء املخت�صني 
وتـبادل االآراء واخلبـــرات والتجـــارب و�صـــبل االإفادة منها يف جماالت الوقاية 
والرعاية والتاأهيل ودعـــم االأ�صخـــا�س ذوي االإعاقـــة ومتكينـــهم من ممار�صـة 

خمتلف اأوجه احلياة املعي�صية.

وياأتي املوؤمتر الدويل الرابع لالإعاقـــة والتاأهـــيل �صمن �صل�صـــلة املوؤمترات 
الدولية لالإعاقة والتاأهيل حتقيقًا الأهداف ت�صجيع البحـــوث العلمـــية واإثراء 
املعرفة والعـمل على حتفيز التفـــاعل املبا�صـــر بني املخت�صـــني, والعاملـــني يف 
جماالت االإعاقـة, وتوفـــري منتـــدى تبـــادل اخلـــربات واالآراء على امل�صتـــويات 
املحلية واالإقليمية والعاملية, وتفعيل دور البحث العلمي خلدمة ق�صايا االإعاقة, 

وتعزيز القدرات العلمية الوطنية.

اأهداف املوؤمتر:
جمال  يف  ال�صعودية  العربية  اململكة  به  تقوم  الذي  الريادي  الدور  اإبراز 

خدمة ق�صية االإعاقة واالأ�صخا�س ذوي االإعاقة.

ا�صتعرا�س واقع البحث العلمي يف جمال االإعاقة والتاأهيل, وتاأ�صيل ثقافة 
البحث العلمي “حمليًا, واإقليميًا, وعامليًا”, والعمل على رفع الوعي املجتمعي 

باأبحاث االإعاقة.
ـ  ـ االإقليــــميةـ  تعزيز دور البحث العلمي واال�صتفــادة من اخلــــربات املحليةـ 
ـ يف جماالت االإعاقـةـ “الن�صاطــــات, املخرجــــات, اآليـــات التفـــعيل,  والعامليةـ 

املعوقات, والتطبيقات”.
تعميق مفهوم ال�صراكات والتعاون بني املراكــــز البحثــــية حمــــليًا واإقليمـيًا 

وعامليًا.
تعزيز حماية و�صمان التمتع الكامل وامل�صاواة بجميع احلقوق واحلريات 

االأ�صا�صية جلميع االأ�صخا�س ذوي االإعاقة, وتعزيز احرتام كرامتهم.
التعرف على النماذج العامليـــة لت�صمـــيم مراكز خـــدمة االأ�صخـــا�س ذوي 

االإعاقة املختلفة. 

املحاور الرئي�شية للفعاليات العلمية للموؤمتر: 
فر�َس الواقـــع احلايل لالإعاقـــة والتاأهيل على املوؤتـــمر العديد من املحـاور 
والتحديـــات التي ت�صب مبا�صـــرًة  يف خدمة ذوي االإعاقـــة وتهـــدف اإلى رفـــع 

امل�صتوى العلمي والعملي للعاملني يف هذه اخلدمات, اأهمها:
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حمـــور الأبحــاث الطبـــية, وي�شمل: ) الربامج ال�صحيـة الوقائية, 
التطــورات يف جمــــال الت�صخــــي�س, التدخــالت العالجيـــــة, التقنية احلديثة 

بالعالج و التاأهيل(.

املحور الرتبوي والتعليمي, وي�شمل: ) اأدوات القيا�س والت�صخي�س, 
برامج واآليات التدخل املبكر, اآليات دمج االأ�صخا�س ذوي االإعاقة يف التعليم 

العام, التقنية احلديثة يف الرتبية اخلا�صة, لالأ�صخا�س ذوي االإعاقة(.

املحور الجتــــماعي والنفــ�شي, وي�شــمل: ) ت�صـــــميم اخلـــــدمات 
االجتماعية لكل الفئات, اآليات التقييم للخدمات االجتماعية, مفهوم االإعاقة 
عند  النف�صـــــية  االإعـــــاقة  االأطفـــــال,  عند  النفــــ�صية  االإعاقة  النف�صية, 

الكبار, االإعاقة النف�صية(.

حمـور تدريـــب وتاأهـــيل وتــوظيف الأ�شخا�ض ذوي الإعاقة, 
وي�شمل: ) مفهوم التاأهيل ال�صامل, دعم القـــدرات املتطورة لذوي االإعاقة 
وتنميتها خلدمة التنمية, تاأهيل كبار ال�صن, التقنية احلديثة يف التاأهيل, دور 

موؤ�ص�صات املجتمع يف دعم وتاأهيل ذوي االإعاقة(.

حمور الت�شريعات وحقوق الأ�شخا�ض ذوي الإعاقة, ويـ�شمل: 
) دمج ذوي االإعاقة يف جميع عمليات التنمية, اإدراج ق�صايا االأ�صخا�س ذوي 
االإعاقة يف ا�صرتاتيجيات التنمية امل�صتدامــــة يف خمتــــلف املجـــــاالت, متكـني 
االأ�صخا�س ذوي االإعاقة ورفع كفاءاتهم متهيدًا لتحقيق مبداأ تكافوؤ الفر�س, 
تفعيل دور ذوي االإعاقة يف عمليات اتخـــاذ القـــرارات ب�صـــاأن و�صـــع وتنفيـــذ 

الت�صريعات وال�صيا�صات والربامج, برامج الو�صول بني الت�صريع والتطبيق(.

املحــور التثقـــيفي والإعـــالمي, وي�شـــمل: ) قـ�صـــايــــا االإعـــاقــــــة 
وا�صرتاتيجيات القنوات الف�صائيـــة, التقنيـــات احلديثة يف املجال االإعالمي, 

م�صاركة االأ�صخا�س ذوي االإعاقة يف املجال االإعالمي(.

الفئات امل�شتهدفة:
هدَف املوؤمتر اإلى توفري منتدى علمي للفئات الأتية:

العلماء, الباحثون, واملخت�صون مبجاالت االإعاقة والتاأهيل.
االأكادمييون وطالب كليات الطب واأقـــ�صام الرتبيـــة اخلا�صـــة, الهند�صـــة 
وعلوم احلا�صب, العالج الطبيعي والوظيفي, علم النفــ�س, علوم النطق واللغة 

وال�صمع, تقنيات التاأهيل واالأجهزة امل�صاندة بالكليات واجلامعات.
االأ�صخا�س ذوو االإعاقة, وعائالتهم.

مقدمو اخلدمات لالأ�صخا�س ذوي االإعاقة, والعاملون يف خمتلف جماالت 
االإعاقة.

الداعمون وامل�صاندون, واملهتمون بق�صايا االإعاقة.
والهيئات  واالأمانات  بالوزارات  امل�صاريع  ومديرو  واملعماريون  املهند�صون 

ذات العالقة.

فعاليات املوؤمتر:
امل�شاركات العلمية يف املوؤمتر 

* عدد الدول امل�صاركة يف املوؤمتر )26 دولة(
* عدد املتقدمني مل�صاركات علمية  )قبل التحكيم  261  م�صاركًا( 

امل�صاركات العلمية )املقبولة( )103 م�صاركات علمية(, موزعة على   *
املحاور االآتية:

* امل�صاركات العلمية غري املقبولة )158 م�صاركة علمية(

ت�شنيف الفعاليات العلمية : 

حماور اليوم الأول - طبي، و قوانني وت�شريعات
تطرق املتحـــدثون يف اليـــوم االأول مـــن املوؤمتـــر الى الق�صايـــا الت�صريعـــية 
والقانونيـــة التي تعنى باالأ�صخـــا�س ذوي االإعاقـــة, ومتكـــينهم من ممـــار�صة 
خمتلف اأوجه احلـــياة ومناق�صة الدور الذي تتبناه الهيئات الدولية واحلكومية 
واالأهلية يف هذه املجاالت , كما �صاحب ذلك ور�صة عمل متخ�ص�صة بالو�صول 
ال�صامل, والتي ُتعنى  باإيجاد الو�صائل والطرق الكفيلة لتخفيف اآثار االإعاقة, 
وامل�صاهمة يف تقدمي خدمات م�صانـــدة اأكرث فاعلـــية تتيح لالأ�صخـــا�س ذوي 
االإعاقة ت�صيري اأمورهم اليوميـــة, واالإ�صـــهام يف بناء جمتمعـــهم, ومن �صمن 
والتي  امل�صاعـــدة,  التكنولوجـــيا  حـــول  عمل  ور�صـــة  تنظـــيم  مت  الفعـــاليات 

املحور

2360611الطبي

56931034التاأهيلي

89632258الرتبوي

2960617الت�شريعات

116122العالمي

261401053158

5373736النف�شي

ما مت قبوله
بو�شرتاتحما�شرات ور�ض عمل

الأوراق 
املقدمة

ما مت
العتذار لهم

الت�شنيف
جل�صات رئي�صية

جل�صات علمية متزامنة 
ور�س العمل 

حوار املائدة امل�صتديرة

العدد
8

72
28
3
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تتيح لالأ�صخا�س ذوي االإعاقة اال�صتفادة من التقنيات االلكرتونية املتاحة يف 
�صتى املجاالت.

اأما فيما يخ�س امل�صار الطبي فقـــد مت تقدمي عـــدد من اأوراق العـــمل التي 
ا�صتعر�صت م�صتجدات االأبحاث واالإجنـــازات الطــبية واأهمتها يف الت�صخي�س 

والتدخل العالجي.

وكـــذلك �صهـــد اليـــوم االأول تنظيـــم جل�صـــة خا�صــة “الطاولة امل�صتديرة” 
ملناق�صة تو�صيات املوؤمترات الدولية الثالثـــة ال�صابقـــة لالإعاقـــة والتاأهـــيل يف 

املجال الرتبوي.

حماور الفعاليات العلمية لليوم الثاين - تربوي و اجتماعي
مت تق�صـيم املحـــور الرتبـــوي اإلى خمـــ�صة فـــروع: ) ا�صتـــراتيجيات حديثـة 
للتعليم اخلا�س, التكنولوجيا امل�صاعدة, الدمج, �صعـــوبات التعلم, التقييم( 
كما اندرج حتت ذلك املحور عدد من ور�س العمل املتخ�صـــ�صة �صمن املحور 
االجتماعي, ومناقــ�صة حوار املائدة امل�صتديرة لليوم الثاين يف املجال الطبي 

والتاأهيلي. 

والتاأهيل  التدريب   - الثالث  لليوم  العلمية  الفعاليات  حماور 
والتوظيف والتوعية والإعالم والنف�شي

�صم اليوم الثالث العديد من اجلوانب  املهمة  للتاأهيل العالجي و النف�صي 
ق�صايا  يف  لالإعالم  املهم  الدور  اإبراز  وكذلك  االإعاقة,  ذوي  لالأ�صخا�س 
االعاقة و االأ�صخا�س ذوي االإعاقة, وناق�صت املائدة امل�صتديرة الثالثة اجلانب 

االجتماعي والنف�صي وموا�صيع ذات عالقة.

بن  �صلطان  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  تراأ�س  �صلة  ذي  مو�صوع  ويف 
الأبحاث  �صلمان  االأمري  مركز  اأمناء  جمل�س  رئي�س  عبدالعزيز,  بن  �صلمان 
االإعاقة, ورئي�س املوؤمتر, ومعايل الدكتور بندر بن حممد العيبانـ  رئي�س هيئة 
حقوق االإن�صان, اجلل�صة الرئي�صة الثانية, والتي ُعنيت بالقوانني والت�صريعات 

الدولية, وخالل تلك اجلل�صة مت تقدمي )4 اأوراق علمية( هي: 

1- حقوق االأ�صخا�س ذوي االإعاقة يف منظومة االأمم املتحدة للباحث د. 
فيالدميري كوك, حيث عر�س جهود االأمم املتحدة يف اإيجاد منظومة حقوق 
االأ�صخا�س ذوي االإعاقة بدءًا من العام 1971م حتى �صدور االتفاقية الدولية 

لالأ�صخا�س ذوي االإعاقة يف عام 2007م.
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2- قراءات يف حقوق االأ�صخا�س ذوي االإعاقة يف �صوء االتفاقية الدولية 
والربوتوكول االختياري والت�صريعات املحلية واالإقليمية للباحث اأ.د. حم�صن 
بن علي فار�س احلازمي, ع�صو جمل�س ال�صورى, ورئي�س جلنة ال�صوؤون ال�صحية 
والبيئة, وع�صو جمعية حقوق االإن�صان, حيث مت خالل اجلل�صة ت�صليط ال�صوء 
على املرجعيات الدولية واالإقليمية واملحلية حلقوق االأ�صخا�س ذوي االإعاقة, 
واإبراز ما قررته ال�صريعة االإ�صالمية ومقا�صدها والنظام االأ�صا�صي للحكم يف 
اململكة يف هذا ال�صدد, ومقت�صيات نظام “رعاية املعوقني باململكة” ال�صادر 
1421/9/23هـ,  وتاريخ  م/37  رقم  الكرمي  ال�صامي  املقام  موافقة  مبوجب 

واإن�صاء الهيئة الوطنية حلقوق االإن�صان, وجمعية حقوق االإن�صان يف اململكة.

د.ليزا  للباحثة  االإن�صان  حقوق  تنفيذ  خالل  من  اأف�صل  رعاية  نحو   -3
وتفعيله  االإن�صان  حقوق  لتنفيذ  نظر  وجهة  الباحثة  عر�صت  حيث  كوبينني, 

يف املجتمع.

ذوي  االأ�صخا�س  حقوق  اتفاقية  يف  اإجنازات  من  اململكة  حققته  ما   -4
اخلدمات  عام  مدير  ـ  الوزنة  حمزة  بن  طلعت  الدكتور  للباحث  االإعاقة 
ال�صحية بوزارة ال�صوؤون االجتماعية , حيث عر�س جهود اململكة من خالل 
ذوي  االأ�صخا�س  حلقوق  الدولية  االتفاقية  مقت�صيات  لتفعيل  الفنية  اللجنة 
هذا  يف  حتقيقه  مت  وما  اململكة,  يف  الراهن  الو�صع  عن  وتقاريرها  االإعاقة 

ال�صدد.
وباالإمكان العودة اإلى املوقع االإلكرتوين للموؤمتر للح�صول على مزيد من 

 www.icdr.org.sa املعلومات

�شمن  اأخرى  جل�شات  يف  اجلل�شة  هذه  موا�شيع  ا�شتمرت  كما 
حظيت  وقد  املوؤمتر,  يف  والنقا�ض  للعر�ض  املطروحة  املحاور 
واأ�شرهم,   الإعاقة  الأ�شخا�ض ذوي  باهتمام  املطروحة  املوا�شيع 
حماور  �شمن  �شتى,  موا�شيع  طرحت  كما  ب�شوؤونهم,  واملهتمني 

املوؤمتر, ومن اأهم ما طرح من م�شتجدات ونتائج بحثية ما ياأتي:

عالج  الإيجاد  للتفاوؤل  جمااًل  اجلذعية  اخلاليا  تكنولوجيا  فتحت   -1
مثايل لالأمرا�س املزمنة, وخا�صة اكت�صاف اخلاليا اجلذعية املحفزة, فمثاًل 
عر�س يف املوؤمتر اإمكانية اأخذ اجللد من �صخ�س م�صاب مبر�س يف العني, 
ميكننا عندها تنمية هذه االأن�صجة يف املخترب والتعرف على مواطن اخللل 
فيها, ويف املقابل ميكن تنمية خاليا جذعية لتعوي�س اخلاليا املعطوبة, ومنو 
اإمكانية  كما مت عر�س  �صليمة.   فاأع�صاء جديدة  اأن�صجة,  اإلى  هذه اخلاليا 
االإفادة من هذه التقنية يف تعوي�س االأع�صاء التالفة من خالل زرع اخلاليا 

اجلذعية, ومنها زرع �صبكية العني, وعالج االأذن, واخلاليا الع�صبية.

2- كما ُعر�صت يف املوؤمتر م�صتجدات يف جمال �صهولة الو�صول ـ “�صا�صة 
اللم�س وال�صورة الكبرية” ـ وتوظيف التقنية امل�صاعدة يف الربامج الرتبوية 
االلكرتونية  الكتب  �صيغ  وا�صتخدام  اخلا�صة,  الرتبوية  االحتياجات  لذوي 
من  ال�صمع  و�صعاف  ال�صم  من  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�س  ا�صتفادة  واإمكانية 
تلك التقنية, وروؤية م�صتقبلية للتاأهيل املهني للتوحديني من خالل ا�صتعرا�س 
جتارب للتاأهيل املهني للتوحديني يف مملكة ال�صويد, وجتارب اأ�صرية تعر�س 
اإعاقات حتتاج خلدمات التدخل املبكر للوقاية منها, وكذا العلوم االأ�صا�صية 

املبتكرة للعقد االأخري يف تنمية ا�صتجابات االأطفال ال�صغار.

3- ومت اإلقاء ال�صوء على العالج الرتفيهي واأثره الفعال على االأ�صخا�س 
االإعاقة  ذوي  لالأ�صخا�س  االإعالمي  االت�صال  فوائد  وبع�س  االإعاقة,  ذوي 
والتثقيف  والتوعية  املتخ�ص�س  االإعالم  واأدوات  و�صائل  ا�صتثمار  واإمكانية 

وعنا�صرها االأ�صا�صية.

4- ومت كذلك ا�صتعرا�س م�صاحة اإ�صافية تتعلق با�صتخدام ا�صرتاتيجيات 
عرب  اخلوارزمية  املغناطي�صية  النب�صات  كا�صتخدام  الع�صبي  للتعديل 

اجلمجمة لتح�صني �صفاء ال�صكتة الدماغية وعالج االلتهابات الع�صبية.

بال�صلل  امل�صابني  االأطفال  يف  العظمي  للتقومي  ال�صريري  التاأثري   -5
الدماغي.

واأثرها يف  الباحثون االإعاقة احل�صية واحلركية والعقلية  وا�صتعر�س   -6
بيانًا ملنهج االإ�صالم يف االإعاقة  العبادات وفقه االأ�صرة, والذي ميثل  اأحكام 
ونظرته اإليها واأهم االأحكام الفقهية املتعلقة بالعوق واأهله ومن يكفله ويرعاه 

ويقوم على �صوؤونه وبيان حقوقهم على امل�صلمني واأقوال الفقهاء واأدلتهم. 
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�مل�شكالت  ببع�س  وعالقتها  �لنف�شية  �ل�شغوط  �ملجتمعون  وناق�س   -7
ال�صلوكية للطفل ذي االإعاقة الب�صرية.

ال�صم  االأطفال  يعترب  حيث  االإ�صارة  لغة  تعليم  اأهمية  اإبراز  ومت   -8
تطورهم  على  يوؤثر  قد  مما  اللغوي,  التاأخر  خلطر  عالية  لدرجة  عر�صًة 
املعريف واالجتماعي واالأكادميي, حيث وجدت عالقة �صببية بني لغة االإ�صارة 

ومهارات القراءة والكتابة وتطورها لدى ال�صم.

9- كما مت �لعالج بالأوك�شجني �مل�شغوط كعامل م�شاعد لإنقاذ �لأطر�ف 
واإعادة التاأهيل واإعادة الرتكيب.

كبار  برئا�شة  امل�شتديرة  للمائدة  جل�شات  ثالث  ٌعقدت  كما 
ذوي  الأ�شخا�ض  ب�شوؤون  الرئي�شية  املعنية  اجلهات  يف  امل�شوؤولني 
الإعاقة, )وزارة الرتبية والتعليم, وزارة ال�شحة, وزارة ال�شوؤون 
الجتماعية( لتدار�ض التو�شيات ال�شادرة عن املوؤمترات الثالثة 
على  التغلب  وكيفية  يتم,  مل  وما  تنفيذها,  مت  ما  ال�شابقة, 

ال�شعوبات التي تعرت�ض ما مل يتم تنفيذه.

ون�شاأ عن اجلل�شات دعوة اإلى ت�شكيل جمموعة عمل للمتابعة 
والتحليل والتقييم والتقومي, كما  تولد عنها عدد من التو�شيات 

اأُدرجت �شمن تو�شيات املوؤمتر.

تو�شيات املوؤمتر: 
مت عقد جل�صة ختامية يف نهاية اأعمال املوؤمتر ُقراأت فيها م�صروع تو�صيات 
امللحوظات  لتلقي  للموؤمتر  االإلكرتوين  املوقع  على  و�صعها  مت  مقرتحة, 
اللجنة  قبل  من  النهائية  ال�صورة  يف  و�صعها  ليتم  حولها  واالقرتاحات 

املنظمة, واتخاذ الالزم ب�صاأنها كاملتبع, هي كما يلي: 

اأوًل: متهيد.
ثانيًا: �شكر وتقدير:

العميق,  وتقديرهم  اجلزيل,  �شكرهم  امل�شاركون  ي�شجل 
وحكومًة  قيادًة  ال�شعودية  العربية  للمملكة  العظيم  وامتنانهم 

و�شعبًا, وذلك على ما ياأتي:

العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  توجيه   -1
لوزارة ال�صوؤون االجتماعية بالتكفل بدفع تكاليف االأ�صخا�س ذوي االإعاقة من 

املواطنني املرتتبة على مراجعتهم مراكز التاأهيل االأهلية.

2- �صدور االأمر ال�صامي الكرمي رقم )35362( وتاريخ )1434/9/22هـ( 
باملوافقة الكرمية على ما وجه به جمل�س الوزراء املوقر بتبني الدولة لربنامج 
الو�صول ال�صامل على امل�صتوى الوطني, والذي ياأتي تنفيذًا الإحدى تو�صيات 

املوؤمترات ال�صابقة لالإعاقة والتاأهيل.

جمل�س  وترحيب  املوؤمتر,  لهذا  ال�صعودية  العربية  اململكة  احت�صان   -3
على  بانعقاده  1435/12/26هـ  بتاريخ  املنعقدة  جل�صته  يف  املوقر  الوزراء 
فعاليات  �صمن  االإعاقة  الأبحاث  �صلمان  االأمري  جائزة  وت�صليم  اأرا�صيها, 
افتتاحه, وتنويه املجل�س املوقر مبا اأبرزه املوؤمتر من دور ريادي للمملكة يف 

جمال خدمة ق�صية االإعاقة واالأ�صخا�س ذوي االإعاقة.

خادم  اإلى  وتقدير  �صكر  برقيات  برفع  املوؤمتر  يف  امل�صاركون  واأو�صي 
املوؤمتر-و�صمو  -راعي  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�صريفني  احلرمني 
ويل العهد �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن   عبد العزيز -راعي حفل 
افتتاح املوؤمتر باالإنابة-, و�صمو ويل ويل العهد �صاحب ال�صمو امللكي االأمري 

مقرن بن عبد العزيز.

ثالثًا: تهاين وتربيكات:
رفع امل�صاركون اأحر التهاين, واأطيب االأماين, واأجمل التربيكات اإلى مقام 
ومقام  العهد,  امللكي ويل  ال�صمو  ومقام �صاحب  ال�صريفني,  خادم احلرمني 
�صاحب ال�صمو امللكي ويل ويل العهد مبنا�صبة ح�صول ذوي االإعاقة الذهنية 
على كاأ�س العامل لكرة القدم للمرة الثالثة على التوايل,  كما رفعوا التهاين 
فعاليات هذا  و�صعبًا مبنا�صبة جناح  قيادًة وحكومًة  اململكة  اإلى  والتربيكات 
املوؤمتر, وباركوا للفائزين والفائزات بجائزة االأمري �صلمان الأبحاث االإعاقة 

يف فروعها الثالثة لدورتها االأولى 1435هـ )2014م(.

رابعًا: التعاون والتن�شيق:
به  ي�صطلع  الذي  الريادي  بالدور  ال�صديد  اإعجابهم  امل�صاركون  �صجل 
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والتفاعل  والتن�صيق  التعاون  االإعاقة يف عملية  الأبحاث  �صلمان  االأمري  مركز 
والتوا�صل والتكامل بني القطاعات احلكومية واالأهلية واخلريية, االأمر الذي 
جعل املركز نقطة االرتكاز للن�صاطات والفعاليات املعنية باالإعاقة واالأ�صخا�س 

ذوي االإعاقة.

خام�شًا: املبادرات وال�شراكات:
االإعاقة  الأبحاث  �صلمان  االأمري  مركز  جهود  املوؤمتر  يف  امل�صاركون  ثمن 
يف اإطالق املبادرات اخلرية, وتبني امل�صروعات العمالقة, وعقد ال�صراكات 

اال�صرتاتيجية, ومن ذلك ما ياأتي:

1- جائزة االأمري �صلمان الأبحاث االإعاقة.
2- برنامج الو�صول ال�صامل.

3- م�صروع العناية بذوي �صعوبات التعلم وغريهم من الطالب والطالبات 
الذين يعانون من االإعاقات اخلفية اخلفيفة.

4- برنامج �ل�شحة و�شغوط �حلياة.
5- م�صروع النظام املتكامل لتقييم مراكز الرعاية النهارية. 

الوطنية  العلمية  الكوادر  من  املتخ�ص�صة  املجموعات  تهيئة  م�صروع   -6
التي تعمل على حتويل البحث العلمي اإلى عالج وتاأهيل.

7- عقد ال�صراكات واالتفاقيات مع املراكز البحثية املتميزة واجلامعات 
العريقة حمليًا واقليميًا وعامليًا.

بخدمات  املعنية  اخلريية  للجمعيات  الت�صاورية  اللقاءات  برنامج   -8
االأ�صخا�س ذوي االإعاقة.

�شاد�شًا: البحث العلمي:
جمال  يف  امل�صتجدات  اأهم  متابعة  على  املوؤمتر  يف  امل�صاركون  اأكد   -1
البحث العلمي, والعمل على حتويلها اإلى برامج عمل تطبيقية ترقى بنوعية 

احلياة لدى االأ�صخا�س ذوي االإعاقة.
للعلوم  الوطنية  اخلطة  �صمن  االإعاقة  الأبحاث  ميزانية  تخ�صي�س   -2

والتقنية واالبتكار.

باالإعاقة,  املعنية  العلمية  البحثية  اللقاءات  اأهمية  على  التاأكيد   -3
البحث  تن�صيط حركة  اإلى  يوؤدي  الذي  االأمر  ب�صكل دوري,  و�صرورة عقدها 

العلمي حمليًا واإقليميًا وعامليًا.
البحوث اجلينية واخلاليا  اإجراء  اال�صتمرار يف  اأهمية  التاأكيد على   -4
اآثارها  من  التخفيف  اأو  االإعاقة  من  للوقاية  كو�صيلة  االإبداعية  اجلذعية 

ال�صلبية وفق ال�صوابط ال�صرعية والعلمية واالأخالقية.
والدولية  واالإقليمية  املحلية  املراكز  بني  �صراكات  وعقد  التعاون   -5
من  والعالج  والوقاية  الك�صف  جمال  يف  منها  واال�صتفادة  املتخ�ص�صة 

االمرا�س الوراثية.
الهند�صية  والبحوث  اجلراحية  البحوث  اإجراء  اأهمية  على  التاأكيد   -6
وحتفيز  لرتميم  واالأخالقية  والعلمية  ال�صرعية  ال�صوابط  وفق  التقنية 

االأع�صاب للتخفيف من م�صاعفات االإعاقة.
التي  والبدائل  والو�صائل  احللول  الإيجاد  االبتكارية  البحوث  اإجراء   -7

ت�صهل دمج االأ�صخا�س ذوي االإعاقة يف كافة مرافق احلياة.
مدار�س  يف  االإعاقة  حجم  على  للتعرف  امل�صحية  الدرا�صات  اإجراء   -8
التعليم العام بغر�س تقدمي الربامج واخلدمات الرتبوية والتعليمية املنا�صبة 

لكافة الفئات امل�صتهدفة.
بتفعيل  تعنى  االإعاقة  الأبحاث  �صلمان  االأمري  مبركز  وحدة  اإن�صاء   -9
تو�صيات االأبحاث والدرا�صات, وترجمتها اإلى واقع ملمو�س ي�صهم يف حت�صني 

حياة االأ�صخا�س ذوي االإعاقة واأ�صرهم والعاملني معهم.

�شابعًا: الو�شول ال�شامل:
1- دعوة جميع القطاعات املعنية اإلى االلتزام بقرارات برنامج الو�صول 

ال�صامل.
للتن�صيق  احلكومية  اجلهات  يف  ال�صامل  للو�صول  وحدات  ا�صتحداث   -2

حول تطبيق برنامج الو�صول ال�صامل.
باأهمية  املجتمع  لتعريف  وثقافية  واإعالمية  اجتماعية  برامج  اإيجاد   -3

برنامج الو�صول ال�صامل.
واالندماج  الو�صول  ت�صاهم يف  التي  الوطنية  الربامج  تطبيق  ت�صريع   -4

ال�صامل لالأ�صخا�س ذوي االإعاقة.

ثامنًا: الت�شريعات والأنظمة:
1- ت�صكيل فرق عمل يف القطاعات احلكومية واالأهلية واخلريية ملتابعة 
االختياري  وبروتوكولها  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�س  حقوق  اتفاقية  بنود  تنفيذ 
التي �صدرت عن االأمم املتحدة �صنة 2006م, ووقعتها و�صادقت عليها اململكة 

�صنة 2008م.
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2- العمل على املزيد من �صن االأنظمة واللوائح والت�صريعات يف القطاعات 
احلقوقية  املفاهيم  ويوؤطر  يوؤ�صل  مبا  واالجتماعية  والتعليمية  ال�صحية 

لالأ�صخا�س ذوي االإعاقة يف كافة جماالت احلياة.

تا�شعًا: ال�شحة:
الت�صخي�س والتدخل املبكر  حث القطاع ال�صحي على تقييم برامج   -1

لالأمرا�س امل�صببة لالإعاقة.
2- التو�صع يف برامج الت�صخي�س والتدخل املبكر يف القطاع ال�صحي مبا 

يوؤدي اإلى اكت�صاف االإعاقة وتقدمي الربامج العالجية املنا�صبة.
3- تقدمي برامج معرفية وتطبيقية �صحية ونف�صية لتهيئة اأ�صر االأ�صخا�س 

ذوي االإعاقة للتعامل مع م�صاعفات االإعاقة. 

عا�شرًا: الرتبية والتعليم:
القطاعات  كافة  بني  والتكامل  والتن�صيق  التعاون  من  باملزيد  القيام   -1
وتاأهيل  وتدريب  لتعليم  �صاملة  وطنية  خطة  اإعداد  اإلى  يوؤدي  مبا  التعليمية 

الكوادر الب�صرية يف جمال الرتبية اخلا�صة. 
تطبيق مناهج التعليم العام على الطالب والطالبات ذوي االإعاقة,   -2
والو�صائل  املرجعية,  واالأطر  واالأدلة  الفردية,  الرتبوية  الربامج  وتوفري 
التعليمية مبا يتوافق مع طبيعة ونوع االإعاقة لتحقيق اأهداف الدمج ال�صامل.

التاأكيد على تطوير املناهج التعليمية التقنية لذوي االإعاقة, وتفعيل   -3
دور الف�صول الذكية, ورفع كفاءة البنية التحتية.

اأنحاء  جميع  يف  امل�صاندة  اخلدمات  مراكز  ا�صتحداث  يف  التو�صع   -4
اململكة وفق �صوابط علمية عاملية معتمدة.

حادي ع�شر: التاأهيل والتوظيف:
ال�صامل  التاأهيل  مراكز  لتطوير  العاملية  التجارب  من  اال�صتفادة   -1

ومراكز الرعاية النهارية يف جميع اأنحاء اململكة. 
2- تطوير برامج الرعاية التاأهيلية املنزلية لدعم اأ�صر االأ�صخا�س ذوي 

االإعاقة.
3- حث املوؤ�ص�صة العامة للتدريب املهني والتقني على التو�صع يف ا�صتحداث 

برامج تدريبية لكافة فئات االإعاقة يف خمتلف التخ�ص�صات الفنية.
4- حث وزارة اخلدمة املدنية على مراجعة كافة االأنظمة واللوائح املتعلقة 
االأ�صخا�س  توظيف  بها من موانع حتول دون  يوجد  قد  ما  الإزالة  بالتوظيف 

ذوي االإعاقة.
5- توطني التقنيات احلديثة واال�صتفادة منها يف عملية تاأهيل وحت�صني 

حياة االأ�صخا�س ذوي االإعاقة.

ثاين ع�شر: الإعالم والتوعية:
التوا�صل  وو�صائل  واملقروءة  وامل�صموعة  املرئية  االإعالم  و�صائل  حث   -1
ذوي  االأ�صخا�س  الأ�صر  توعوية  برامج  تقدمي  على  االلكرتونية  االجتماعية 

االإعاقة. 
2- حث و�صائل االإعالم على اإبراز م�صاركات وجناحات االأ�صخا�س ذوي 

االإعاقة يف امل�صاركات الريا�صية.
3- تعزيز دور االإعالم يف النهو�س باالأ�صخا�س ذوي االإعاقة عرب تاأمني 

م�صاركاتهم وم�صاهمتهم يف و�صائل االإعالم بكل اأنواعه.
4- حث اأق�صام االإعالم يف موؤ�ص�صات التعليم العايل على ت�صمني مفاهيم 

اإعالم االإعاقة يف خططها الدرا�صية.

ثالث ع�شر: تو�شيات عامة:
1- ا�صتحداث هيئة وطنية عامة م�صتقلة تعنى بر�صم ال�صيا�صة العامة يف 
لالأ�صخا�س  املقدمة  الربامج واخلدمات  متابعة  وتعمل على  االإعاقة,  جمال 

ذوي االإعاقة يف القطاعات احلكومية واالأهلية واخلريية. 
2- تطوير العمل التطوعي يف جمال االإعاقة, وتنظيمه مبا ي�صمن االرتقاء 

مب�صتوى اخلدمات والربامج املقدمة لالأ�صخا�س ذوي االإعاقة.
املعلومات  على  احل�صول  لت�صهيل  االلكرتونية  الكتب  �صيغ  تطوير   -3

املعرفية لالأ�صخا�س ذوي االإعاقة.
4- يقوم مركز االأمري �صلمان الأبحاث االإعاقة بالتن�صيق مع اجلهات ذات 
وتو�صيات  ال�صابقة  املوؤمترات  تو�صيات  لتحويل  عمل  فريق  بت�صكيل  العالقة 
امل�صروع,  ا�صم  حتديد  يتم  بحيث  تطويرية,  م�صروعات  اإلى  املوؤمتر  هذا 
واجلهة  امل�صتهدفة,  الفئات  اأو  والفئة  واأهدافه,  ور�صالته  وروؤيته  ومو�صوعه 
للتنفيذ,  الزمنية  واالأطر  التنفيذ,  واآليات  بالتنفيذ,  املعنية  اجلهات  اأو 

وامليزانيات الالزمة.



5859 58

حوارحوار

العـدد 158 - ذو احلجه 1435هـ / اكتوبر 2014م 58

األمين العام لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة 

في أفريقيا والعالم العربي لـ » الشورى«:

مجلس الشورى عضو مؤسس للرابطة ومن أهم الداعمين لها

اأ�شاد الأمني العام لرابطة جمال�ض ال�شيوخ وال�شورى واملجال�ض 
املماثلة يف اأفريقيا والعامل العربي )اأ�شيكا( ال�شيد / عبدالوا�شع 
العربية  اململكة  من  الرابطة  جتده  الذي  بالدعم  علي  يو�شف 
ال�شعودية ممثلة يف جمل�ض ال�شورى منذ تاأ�شي�ض الرابطة حتى 
ع�شو  ال�شعودي  ال�شورى  جمل�ض  اأن  اإلى  م�شريًا  احلا�شر,   الوقت 
موؤ�ش�ض للرابطة  ومن اأكرث املجال�ض الت�شريعية ح�شورًا ملوؤمترات 
واجتماعات الرابطة مما يدل على حر�ض جمل�ض ال�شورى على 
تعزيز  يف  اأهدافها  لتحقيق  باأعمالها  والنهو�ض  الرابطة  دعم 
الدول  يف  وال�شورى  ال�شيوخ  جمال�ض  بني  الربملانية  العالقات 

العربية ونظريتها يف دول اأفريقيا.
اأهدافًا  للرابطة  اإن   :« ال�شورى   « لـ  �شحفي  حديث  يف  وقال 
املجال�ض  بني  والرتابط  التعاون  تعزيز  منها  و�شامية  نبيلة 
املجال  خا�شة  املجالت  جميع  يف  اخلربات  وتبادل  الأع�شاء, 
يف  الأع�شاء  الدول  بني  والجتماعي  والقت�شادي  ال�شيا�شي 
اإفريقيا والعامل العربي, وتن�شيق جهود جمال�ض ال�شيوخ وال�شورى 

واملجال�ض املماثلة يف املوؤمترات واملنظمات الإقليمية والدولية.
واأ�شار ال�شيد عبدالوا�شع يو�شف اإلى اأن هناك م�شتقبل واعد 
للرابطة – مب�شيئة اهلل – حيث اأن بلداننا العربية والأفريقية 
تعزيز  اأهمية  موؤكدًا  التنمية,  نحو  ال�شحيح  طريقها  يف   ت�شري 
وال�شيا�شية  القت�شادية  املجالت  يف  بينها  فيما  التعاون 

والتجارية مبا يخدم �شعوبها ويدعم التنمية فيها.

وفيما يلي ن�س احلوار :
التي  واألهداف  الرابطة  على  نتعرف  أن  نود  اللقاء  بداية  في   -

أنشئت من أجلها ؟.

اإفريقيا  يف  املماثلة  واملجال�س  وال�صورى  ال�صيوخ  جمال�س  رابطة  ج/ 
والرتابط  التعاون  تعزيز  منها  و�صامية  نبيلة  اأهداف  لها  العربي  والعامل 
واالقت�صادي  ال�صيا�صي  املجال  خا�صة  املجاالت  جميع  يف  اخلربات  وتبادل 
واالجتماعي بني الدول االأع�صاء يف اإفريقيا والعامل العربي, وتن�صيق جهود 
واملنظمات  املوؤمترات  يف  املماثلة  واملجال�س  وال�صورى  ال�صيوخ  جمال�س 

االإقليمية والدولية.

حوار – محمد الشيباني

الدول  بني  واالجتماعي  الثقايف  التبادل  لتعزيز  ن�صعى  الرابطة  يف  اإننا   
االأع�صاء يف الرابطة حيث اإن لكل بلد طبيعته, فبع�س الدول اإ�صالمية واأخرى 
م�صيحية وكل ذلك مل يكن عائقًا اأمام اأع�صاء الرابطة الأنها تتعامل وتتعاون 
وفق املبادئ االإن�صانية وتعزيز مبداأ الت�صامح بني االأديان ال�صماوية وهذا اأحد 

اأ�صباب جناح عمل الرابطة.

جمال�س  لدى  املعتمدة  الوفود  اجتماعات  خالل  مت  الرابطة  تاأ�صي�س  اإن 
اإفريقيا والعامل العربي التي عقدت  ال�صيوخ و ال�صورى واملجال�س املماثلة يف 
تبّنوا  و   2004 اإبريل   27-25 من  املدة  خالل  �صنعاء  اليمنية  العا�صمة  يف 
باالإجماع قرار تاأ�صي�س رابطة جمال�س ال�صيوخ وال�صورى واملجال�س املماثلة يف 

اإفريقيا والعامل العربي, كما تبنوا نظامها الداخلي و االأ�صا�صي.
اململكة  عقد يف  �صابق  اجتماع  اأُقرت يف  قد  الرابطة  اإقامة  فكرة  وكانت 
حيث  املجال�س  من  عدد  وح�صرته  2002م  يونيو   7-6 من  املدة  يف  املغربية 
ُاعتربت يف حينها »املجال�س املوؤ�ص�صة للرابطة وهذه املجال�س, وهي:  جمل�س 
ال�صورى يف اململكة العربية ال�صعودية, جمل�س ال�صورى يف اجلمهورية اليمنية, 
ال�صورى يف دولة قطر, جمل�س  البحرين, جمل�س  ال�صورى يف مملكة  جمل�س 
ال�صورى يف جمهورية م�صر العربية, جمل�س الدولة يف �صلطنة عمان, جمل�س 
االأعيان يف اململكة االأردنية الها�صمية, جمل�س االأمة يف اجلمهورية اجلزائرية 
جمل�س  مدغ�صقر,  يف  جمهورية  ال�صيوخ  جمل�س  ال�صعبية,  الدميقراطية 
يف  لالأقاليم  الوطني  املجل�س  الدميقراطية  ال�صودان  جمهورية  يف  الواليات 
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المماثلة  البرلمانية  االتحادات  مع  الرابطة  عالقة  هي  كيف  س/ 

األخرى ؟.

املنظمات  من  الدعوات  من  عددًا  للرابطة  العامة  االأمانة  تتلقى  ج/ 
واالحتادات الربملانية املماثلة. ومتت امل�صاركة يف اجتماعات االحتاد الربملاين 
الدويل, وكذلك اجتماعات احتاد الربملان العربي يف دولة الكويت, كذلك اإن 
هذه االحتادات ت�صارك يف اجتماعات الرابطة  وال �صك اأن ح�صور اجتماعات 
املنظمات ال�صقيقة من �صاأنه اأن ي�صاعد الرابطة يف تبادل اخلربات وتن�صيق 

اجلهود.

يشهده  ما  ظل  في  الرابطة  مستقبل  إلى  تنظرون  كيف  س- 

العالم من تكتالت اقتصادية وسياسية ؟.

بع�صنا مع  ترابط  – اذا مت  – باإذن اهلل  واعد  لدينا م�صتقبل  ج/ نحن 
بع�س يف اأفريقيا والعامل العربي حيث اإن بلداننا ت�صري يف  طريقها ال�صحيح 
االقت�صادية  املجاالت  دولنا يف  بني  التعاون  تقوية  علينا  فيجب  التنمية  نحو 
وال�صيا�صية والتجارية, وامل�صتقبل مب�صيئة اهلل لدول االإفريقية والعربية فيجب 

علينا زيادة ترابطنا. 

املجل�س  بوت�صوانا,  جمهورية  يف  ال�صيوخ  جمل�س  اأفريقيا,  جمهورية  جنوب 
ال�صيوخ يف  الدميقراطية, جمل�س  الفدرالية  اأثيوبيا  الفيدرايل يف جمهورية 
جمهورية اجلابون, جمل�س ال�صيوخ يف مملكة لي�صوتو, جمل�س امل�صت�صارين يف 
اململكة املغربية, جمل�س ال�صيوخ يف اجلمهورية االإ�صالمية املوريتانية, املجل�س 
الوطني يف جمهورية ناميبيا, جمل�س ال�صيوخ يف جمهورية نيجرييا الفيدرالية, 
جمل�س ال�صيوخ يف مملكة �صوازيالند, جمل�س ال�صيوخ يف جمهورية بوروندي 
جمل�س ال�صيوخ يف جمهورية الكونغو كن�صا�صا الدميقراطية جمل�س ال�صيوخ يف 

جمهوريه الكونغ وجمل�س ال�صيوخ يف  جمهورية زميبابوي.

الرابطة  عضوية  تحت  المنظمة  البرلمانات  عدد  يبلغ  كم  س/  

حاليًا؟

ج/  يبلغ عدد اأع�صاء الرابطة حاليا ع�صرون جمل�صًا من الدول االإفريقية 
والعربية حاليًا, وما زلنا نتو�صع يف زيادة االأع�صاء من املجال�س حيث �صتنظم 
موجهة  دعوة  وهناك  والكامريون,  الكونغو  من  كل  جمال�س  للرابطة  قريبا 
بدولة  االأمة  وجمل�س  املتحدة,  العربية  االإمارات  بدولة  الوطني  للمجل�س 

الكويت لتنظم للرابطة.

س/ احتفلتم بمرور عشر سنوات على قيام الرابطة ما الذي تحقق 

خالل هذه السنوات الماضية؟.

ج/ كان هناك تفاهم بني جمال�س الدول االأع�صاء يف املنظمة ولو مل يكن 
االأع�صاء  املجال�س  روؤ�صاء  اأ�صبح  حيث  الرابطة,  جنحت  ملا  تفاهم  هناك 
بني  ترابط  فاإن هناك  وكذلك  دولهم,  بني  والتجارة  التنمية  يتحاورن حول 
هذه  يطبقون  الرابطة  واأع�صاء  والق�صائية  والت�صريعية  التنفيذية  اجلهة 
الت�صريعات يف بلدانهم, كما اأن الرابطة ت�صعى لتعزيز دورها لت�صبح ج�صرًا 
متينًا لتقوية اأوا�صر التعاون االقت�صادي والتنموي والعمل امل�صرتك بني بلدان 
اإفريقيا والعامل العربي ترجمة للمبادئ واالأهداف النبيلة التي قامت عليها 

الرابطة وتاأ�ص�صت من اجل حتقيقها.
اأثيوبيا تبحث ال�صالم مع ال�صومال  فحول تعزيز ال�صالم نرى جمهورية 
وال�صودان, وكذلك من اأمثلة التعاون االقت�صادي نرى عدد من رجال االإعمال 

يف اململكة العربية ال�صعودية لديهم ا�صتثمارات يف جمهورية اأثيوبيا.
ال�صعودية ممثلة يف جمل�س  اأن اململكة  العربية  اإلى  اأ�صري  اأن  وهنا ال بد 
ال�صورى تقوم بدور مهم وكبري لدعم الرابطة  حيث اإن جمل�س ال�صورى من 
وجمل�س  2002م  عام  يف  انطالقتها  منذ  الرابطة  لهذه  املوؤ�ص�صة  املجال�س 
ال�صورى من اأكرث االأع�صاء  ح�صورًا ملوؤمترات واجتماعات الرابطة مما يدل 

على حر�س جمل�س ال�صورى على دعم الرابطة.

عدد أعضاء الرابطة 20 مجلسًا,, 
ونتطلع لزيادة األعضاء

الرابطة تسعى لتصبح جسرًا لدعم
التعاون االقتصادي والعمل المشترك بين 

بلدان إفريقيا والعالم العربي
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بل و�صع اإجراءات حمددة تربم من خاللها االتفاقيات الدولية وفق اآليات 

واإجراءات �صدرت بقرار جمل�س الوزراء رقم 1214 وتاريخ 1397/9/23هـ, 

ورد يف  وما  وتاريخ 1412/5/12هـ,  الوزراء رقم 41  بقرار جمل�س  وعدلت 

حيث  1412/5/12هـ؛  والتاريخ   25951 الرقم  ذي  الكرمي  ال�صامي  االأمر 

وحتى  بدئها  منذ  االتفاقية  بها  متر  التي  املراحل  االإجراءات  هذه  ت�صمنت 

�صدورها باالأداة النظامية املالئمة,.

وكما هو معلوم فاإن ما يتم اإبرامه من قبل الدولة مع طرف دويل اآخر اإما 

اأن يكون معاهدة - وهي التي تكون غالبًا متعددة االأطراف-, وفيها ال يتاح 

اأحكامها,  وتعديل  ن�صو�صها  التدخل يف  اإليها  االن�صمام  الراغبة يف  للدولة 

اإليها  االن�صمام  عند  بنودها  بع�س  على  بالتحفظ  فقط  لها  ي�صمح   واإمنا 

بالقدر الذي ت�صمح به املعاهدة.

بني  متبادلة  الإرادة  تخ�صع  التي  وهي  ثنائية؛  االتفاقية  تكون  اأن  واإما 

طرفني دوليني بعد التفاو�س وتبادل وجهات النظر حيال جانب ما.

وهنا تخ�صع هذه العملية يف اململكة اإلى التقيد باإجراءات عقد االتفاقيات 

مراحل  باأربع  االتفاقية  متر  حيث  اآـنفًا,  اإليها  االإ�صارة  �صبقت  التي  الدولية 

اأ�صا�صية وهي على النحو االآتي : 

على  الت�شديق  مو�شوع  عن  ال�شابق  املقال  يف  احلديث  �شبق 

اأبرز  م�شتعر�شني  عام,  ب�شكل  الدولية  والتفاقيات  املعاهدات 

اإليه  تطرقت  مبا  مرورًا  الدول,  بع�ض  يف  عليها  الت�شديق  مالمح 

اتفاقية فيينا من قواعد واأحكام حتكم عملية اإبرام التفاقيات 

واملعاهدات بني الدول املن�شمة اإليها, باعتبارها امل�شتند الت�شريعي 

العام لآلية اإبرام  التفاقيات.

هذه  اإلى  ان�شمت  قد  ال�شعودية  العربية  اململكة  باأن  وذكرنا 

وتاريخ  م/25  رقم  الكرمي  امللكي  املر�شوم  مبوجب  التفاقية 

مع  لالتفاقيات  عقدها  يف  بعيدًا  تذهب  ومل   , 1423/6/25هـ 

التي  العامة  واملبادئ  التفاقية  هذه  روح  عن  الأخرى  الدول 

حتكم عمل اإبرام التفاقيات الدولية.

اإلى  ولعلنا يف هذا املقال نلقي ال�شوء ب�شكل عام دون التطرق 

من  ال�شعودية  العربية  اململكة  تنتهجه  ملا  التف�شيالت  من  الكثري 

الأطراف  مع  التفاقيات  باإبرام  قيامها  عند  نظامية  خطوات 

الت�شديق  مبرحلة  وانتهاًء  التفاو�ض  مبرحلة  بدًء  الدولية 

ال�شورى  جمل�ض  بدور  خمتتمني  النفاذ,  حيز  التفاقية  ودخول 

�شريكًا  باعتباره  التفاقيات   هذه  اإبرام  عملية  يف  ال�شعودي 

لل�شلطة الت�شريعية يف اململكة.

وهنا ميكن القول باأن املنظم ال�صعودي قد اأولى عقد االتفاقيات الدولية 

التي  واالإجراءات  القواعد  وو�صع  الت�صريع  من  الكافية  الرعاية  اململكة  يف 

املادة  الى ذلك يف  االإ�صارة  للحكم  اال�صا�صي  النظام  ت�صمن  حتكمها, حيث 

مادته  يف  كما  الوزراء  جمل�س  لنظام  بالن�صبة  احلال  وكذا  منه,  ال�صبعني 

الع�صرين, وانتهاًء بنظام جمل�س ال�صورى الذي ن�س يف املادة اخلام�صة ع�صرة 

الدولية  منه, والثانية ع�صرة على اخت�صا�صه االأ�صيل يف درا�صة االتفاقيات 

التي تربمها الدولة. ومل يكتف املنظم ال�صعودي بذلك؛

التصديق على االتفاقيات والمعاهدات الدولية ) 2 (

�شلطان بن عبداهلل العمري
قانوين - االإدارة العامة للم�شت�شارين

مبجل�ض ال�شورى
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يف  ال�صورى  جمل�س  يقيد  مما  الوزراء,  جمل�س  على  عر�صها  بعد  االتفاقية 

حرية النظر يف االتفاقية ودرا�صتها درا�صة تعديلية متكنه من اإجراء ما يراه 

من تعديالت عليها, بخالف ما هو معمول به حاليًا من اقت�صار دور املجل�س 

دون  يراها  التي  التحفظات  بع�س  اإبداء  مع  عدمها  من  املوافقة  اإبداء  على 

اإمكانية تعديل بنود االتفاقية اأو موادها.

ولعل هناك من يرى اأن دور جمل�س ال�صورى – باعتباره �صريكًا اأ�صا�صيًا 

لل�صلطة الت�صريعية املتمثلة يف جمل�س الوزراء – يجب اأن يكون �صابقًا ملرحلة 

االتفاقية  بدرا�صة  القيام  من  يتمكن  حتى  االتفاقية,  على  النهائي  التوقيع 

االإيعاز  قبل  يراها  التي  التعديالت  بع�س  اإجراء  واإمكانية  مف�صل  ب�صكل 

للم�صوؤول املفو�س بالتوقيع النهائي على االتفاقية.

ال�صـــورى ملمار�صة عمله  اأمام جملــــ�س  التوجــــه يفتح املجــــال  ولعل هذا 

الربملاين ب�صكل اأو�صع واملتمثل يف جانبيه الت�صريعي والرقابي, ومن اجلدير 

تعــــديل  م�صروع  ملقتــــرح  درا�صــــته  من  حاليًا  املجل�س  به  يقوم  ما  هو  ذكره 

الإجراءات عقد االتفاقيات الدولية املعمول به حالــــيًا , حيث يت�صـــمن املقرتح 

اجلديد اإعطاء املجل�س دورًا اأو�صع يف �صبيل قيامه بدرا�صــــة االتفاقيات ب�صكل 

مف�صل ومتكينه من اإجراء التعديالت التي يراها على االتفاقــــية قبل مرحلة 

التوقيع النهائي عليها.

به  يقوم  الذي  التوقيع  وهو  االأولى,  باالأحرف  التوقيع  مرحلة   : اأوًل 

اأثر  اأو  التزام  اأي  يولد  ال  توقيع  وهو  ب�صورة مبدئية,  للدولة  املمثل  امل�صوؤول 

قانوين معني, واإمنا هو عبارة عن متهيد مبدئي ملا ميكن اأن يراه الطرفان 

قبل اإجراء االتفاقية.

جمل�س  قرار  ي�صدر  حيث  ؛  النهائ  بالتوقيع  التفوي�س  مرحلة  ثانيًا: 

الوزراء بتفوي�س امل�صوؤول املمثل للدولة بالتوقيع النهائي على االتفاقية, بعد 

و�صول جمل�س الوزراء اإلى قناعة تامة مبا مت االتفاق عليه مبدئيًا بني املمثل 

للدولة والطرف االآخر.

يتم  ذلك  فاإن  التعديالت  بع�س  اإجراء  الوزراء  ملجل�س  بدى  حني  ويف 

يتفق عليها.  اإلى �صيغة  للو�صول  االآخر  للدولة والطرف  املمثل  بالتن�صيق مع 

اإلى  االإ�صارة  يعطي  واإمنا  التنفيذ  مرحلة  االتفاقية  يدخل  ال  التوقيع  وهذا 

التقدم نحو ا�صتكمال االجراءات النهائية لعقد االتفاقية.

ثالثًا : مرحلة املوافقة النهائية املرتبطة باإعداد املر�صوم امللكي الالزم 

للموافقة عليها.

مرحلة �صدور االأداة القانونية الالزمة للموافقة على االتفاقية  رابعًا : 

وهي املر�صوم امللكي, وبه تعترب االتفاقية داخلة حيز التنفيذ ومرتبة جلميع 

اآثارها القانونية بعد تبادل جميع وثائق الت�صديق بني الطرفني.

ال�صعودي  ال�صورى  جمل�س  دور  عن  وهو  االأهم؛  الت�صاوؤل  ياأتي  هذا  وبعد 

يف درا�صة االتفاقيات والت�صديق عليها ومدى فاعلية هذا الدور يف العملية 

االتفاقيات  بدرا�صة  معلوم  هو  كما  ال�صورى  جمل�س  يقوم  حيث  الت�صريعية, 

الدولية وفقًا ملا ن�صت عليه الفقرة )ب( من املادة اخلام�صة ع�صرة, واملادة 

الثامنة ع�صرة من نظامه.

واالتفاقيات  املعاهدات  بدرا�صة  ال�صورى  جمل�س  قيام  على  ن�صتا  حيث 

جمل�س  دور  ياأتي  ولكن  ب�صاأنها,  يراه  ما  واقرتاح  حكمهما  يف  وما  الدولية 

النهائي على  التوقيع  يتم  اأن  بعد  ال�صيء, وذلك  ال�صورى هنا متاأخرًا بع�س 
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رئيس مجلس الشورى بحث مع رئيس مجلس النواب األفغاني 
مجاالت التعاون بين الجانبين 

عقد معايل رئي�ض جمل�ض ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن 
ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�ض يف الريا�ض  اآل  اإبراهيم  حممد بن 
اأفغان�شتان  بجمهورية  النواب  جمل�ض  رئي�ض  معايل  مع  اجتماعًا 
له  املرافق  والوفد  اإبراهيمي  عبدالروؤوف  الأ�شتاذ  الإ�شالمية 

خالل زيارته الر�شمية للمملكة موؤخرًا.

الأفغاين  النواب  جمل�ض  رئي�ض  نوه  الجتماع  بداية  ويف 
ال�شعودية  العربية  اململكة  بني  املتميزة  الثنائية  بالعالقات 
وجمهورية اأفغان�شتان, موؤكدًا حر�ض بالده على تعزيز العالقات 
مع اململكة وتنميتها مبا يخدم م�شالح البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

ال�صعودية  العربية  للمملكة  االأفغاين  النواب  جمل�س  رئي�س  معايل  وقدر 
ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز جهودها يف  بقيادة خادم احلرمني 

دعم اأفغان�صتان يف �صبيل اإحالل ال�صالم واال�صتقرار يف بالده.

بني  املتميزة  الثنائية  العالقات  اأوجه  اللقاء  خالل  معاليه  وا�صتعر�س 
جمال  يف  ال�صيما  املجاالت  �صتى  يف  تعزيزها  و�صبل  واأفغان�صتان  اململكة 
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�صورى والربملان االأفغاين, داعيًا اإلى تكثيف 
الربملانية  ال�صداقة  جلنتي  دور  وتفعيل  اجلانبني  بني  املتبادلة  الزيارات 

ال�صعودية االأفغانية.

من جانبه اأثنى معايل رئي�س جمل�س ال�صورى على م�صتوى العالقات التي 
تربط اململكة العربية ال�صعودية وجمهورية اأفغان�صتان, م�صريًا اإلى اأن �صيا�صة 
اململكة العربية ال�صعودية بقيادة خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز ـ حفظه اهلل ـ توؤكد دائمًا على دعم التعاون مع الدول االإ�صالمية 
ال�صقيقة يف �صتى املجاالت مبا يعود باخلري على �صعوب ودول العامل االإ�صالمي 

وي�صهم يف تعزيز التقارب والتعاون االإ�صالمي.
ال�صورى  جمل�س  بني  التعاون  جماالت  االجتماع  خالل  اجلانبان  وبحث 
واالإدارية,  الربملانية  اخلربات  تبادل  �صعيد  على  االأفغاين  النواب  وجمل�س 

و�صبل ا�صتغالل االإمكانيات املتاحة يف هذا االجتاه.

ويف نهاية االجتماع مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�صبة, ثم �صحب  
معايل رئي�س جمل�س ال�صورى معايل رئي�س الربملان االأفغاين والوفد املرافق 
الكربى وقاعة اجلل�صات اطلعوا  القاعة  اأروقة املجل�س �صملت  يف جولة على 

خاللها على اآلية عمل املجل�س ونظام اجلل�صات والتقنيات احلديثة بها.

بن  حممد  الدكتور  ال�صورى  جمل�س  رئي�س  نائب  معايل  االجتماع  ح�صر 
اأمني اجلفري ومعايل االأمني العام ملجل�س ال�صورى الدكتور حممد بن عبداهلل 
اآل عمرو, وع�صو املجل�س رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية ال�صعودية االأفغانية 
اأفغان�صتان لدى  الدكتور عبداهلل بن حمود احلربي, ونائب �صفري جمهورية 

اململكة الدكتور حممد عا�صم جمددي.
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ويستقبل سفير كازاخستان
ا�شتقبل معايل رئي�ض جمل�ض ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد اهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�ض يف الريا�ض  

�شفري جمهورية كازاخ�شتان لدى اململكة باخيت باتري�شايف.
بامل�شتوى  كازاخ�شتان  جهورية  �شفري  نوه  ال�شتقبال  وخالل 
العربية  اململكة  بني  الثنائية  العالقات  اإليه  و�شلت  الذي 
ال�شعودية وكازاخ�شتان يف كافة املجالت خا�شة املجال الربملاين.
مبا  وتنميتها  اململكة  مع  التعاون  اأوجه  تعزيز  على  بالده   حر�س  واأكد   

يخدم م�صالح البلدين وال�صعبني ال�صقيقني.
العربية  اململكة  بني  الثنائية  العالقات  ا�صتعر�س  اللقاء  خالل  وجرى 
ال�صيما  املجاالت  �صتى  يف  تعزيزها  و�صبل  كازاخ�صتان  وجمهورية  ال�صعودية 
يف جمال العالقات الربملانية بني جمل�س ال�صورى وجمل�صي ال�صيوخ والنواب 

ال�صداقة  جلنتي  دور  وتفعيل  املتبادلة  الزيارات  بتكثيف  كازاخ�صتان,  يف 
الربملانية ال�صعودية الكازاخ�صتانية.

ح�صر اللقاء مدير عام االإدارة العامة للعالقات العامة واملرا�صم االأ�صتاذ 
عمرو بن عبدالعزيز املا�صي.

آل الشيخ:  يستقبل وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى 
ومستشار وزير التربية والتعليم

ا�شتقبل معايل رئي�ض جمل�ض ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ يف مكتبه مبـــقر املجلـــ�ض معـــايل 
وزير الدولة وع�شو جمل�ض الوزراء ل�شوؤون جمل�ض ال�شورى الأ�شتاذ 

حممد بن في�شل اأبو �شاق. 
ونوه معايل رئي�ض جمل�ض ال�شورى خالل اللقاء مبا يجده املجل�ض 
من رعاية كرمية واهتـــمام بالـــغ من خـــادم احلـــرمني ال�شريفــــني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شـعـــود - اأيـــده اهلل - و�شمو ويل 
عهده �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن عبدالعـــزيز اآل �شعـــود 
نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزيــر الدفـــاع و�شمـــو ولـــي ويل العـــهد 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري مقـــرن بن عبـــدالعزيز النـــائب الثــاين 
لرئي�ض جمل�ض الوزراء امل�شت�شار واملبعوث اخلا�ض خلـــادم احلـرمني 
ال�شريفني, م�شريًا معاليه اإلى  اأن اختيار اأع�شـاء من جمل�ض ال�شورى 
لتويل منا�شب حيوية يف الدولة ما هو اإل جت�شيد  لثقة القيادة يف 

املجل�ض واأع�شائه.

واأ�صاد الدكتور عبداهلل اآل ال�صـــيخ باجلهـــود التي بذلـــها معالـــي االأ�صتـــاذ 
حممد بن في�صل اأبو �صاق اإبان ع�صويـــته يف جمـــل�س ال�صورى وم�صاهمته مع 
اأع�صاء املجل�س يف �صدور عدد من االأنظمة والقـــرارات التي اأ�صـهمت يف دعم 

وتطوير اأداء االأجهزة احلكومية.
من جانبــه نـــوه معايل االأ�صـــتاذ حممد بن فيـــ�صل اأبو�صـــاق مبا يبـــذله 
معايل رئي�س املجـــل�س من جهـــود لتطوير اأداء عمل املجلـ�س وتعزيز خمرجاته 
مبا ي�صهم يف الو�صـــول اإلى قـــرارات وطنيـــة ر�صيـــدة ودعـــم التنمية ال�صاملة 

يف اململكـــة.
من جهة اأخرى ا�صتقـــبل معـــايل رئي�س جملـــ�س ال�صـــورى معايل م�صت�صار 
وزير الرتبية والتعليم الدكتور �صعد بن حممد مارق , وهـــناأه معاليه مبنا�صبة 
�صدور االأمر ال�صامي الكرمي بتعيينه م�صت�صارًا لوزير الرتبيـــة والتعليم متمنيا 

له التوفيق يف مهام عمله .
واأ�صاد الدكتـــور عبداهلل اآل ال�صيخ باجلـــهود التي بذلهـــا الدكتور �صعد بن 
اأعـــ�صاء  اإلى جانب زمـــالئه  اإبان ع�صويته يف جمل�س ال�صورى  حممد مارق 
جمل�س ال�صورى اأ�صهمت يف �صدور عدد من االأنظمة والقرارات لدعم وتطوير 

اأداء االأجهزة احلكومية .
من جهته اأعرب الدكتور �صعـــد بن حممد مـــارق عن �صكـــره ملعـــايل رئي�س 
جمل�س ال�صورى على ما وجده اإبان ع�صويته  يف املجل�س من دعم وتوجيـــه كان 
لهما دورًا يف االإ�صهام مبا ميلكـــه من خـــربات ماليـــة واقت�صـــادية يف اإثـــراء 

عمل جلنة ال�صوؤون املالية بخا�صة وعمل املجل�س ب�صفة عامة.
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رئيس مجلس النواب األفغاني يجتمع مع أعضاء لجنة 
الصداقة السعودية األفغانية

زيارته  خالل  الأفغاين  النواب  جمل�ض  رئي�ض  معايل  اجتمع 
الر�شمية للمملكة مع اأع�شاء جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شعودية 
الأفغانية يف جمل�ض ال�شورى, برئا�شة ع�شو املجل�ض رئي�ض اللجنة 
الدكتور عبداهلل بن حمود احلربي حيث جرى مناق�شة عدد من 
املو�شوعات والق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك وا�شتعرا�ض عالقات 

التعاون بني البلدين  ال�شقيقني يف �شتى املجالت.

الوفد املرافق ملعاليه بحث  اأع�صاء  كما مت خالل االجتماع الذي ح�صره 
جمل�س  بني  الربملانية  العالقات  �صعيد  على  الثنائي  التعاون  تعزيز  �صبل 
ال�صورى وجمل�س النواب االأفغاين وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية يف 

املجل�صني مبا ي�صهم يف تعزيز التعاون والعمل امل�صرتك بني اجلانبني.

رئيس مجلس الشورى يستقبل
فريق رحلة األمل اإلنسانية الكويتية

ا�شتقبل معايل رئي�ض جمل�ض ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل 

ال�شيخ   املجل�ض  مكتبه مبقر  ال�شيخ  يف  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن 

اململكة  لدى  الكويت  دولة  �شفري  ال�شباح  الأحمد  جابر  بن  ثامر 

يرافقه فريق رحلة الأمل الإن�شانية خالل زيارته للمملكة.

ويف م�شتهل ال�شتقبال رحب معاليه بال�شفري الكويتي  واأع�شاء 

فريق رحلة الأمل الإن�شانية م�شيدًا بفكرة الرحلة يف دعم ذوي 

والتعريف  اأهدافها  الرحلة  حتقق  اأن  متمنيًا  الذهنية  الإعاقة 

بهذه الفئة الغالية وقدراتها.

واأ�صار معاليه اإلى ما يحظى به ذوو االإعاقة يف اململكة من اهتمام ودعم 
من لدن القيادة احلكيمة وعلى راأ�صها خادم احلرمني ال�صريفني و�صمو ويل 

عهده االأمني – حفظهما اهلل-. 
االأخوية  العالقات  بعمق  اللقاء   ال�صورى خالل  رئي�س جمل�س  ونو معايل 
الكويت  ودولة  ال�صعودية  العربية  اململكة  قيادتي  بني  تربط  التي  املتميزة 

ال�صقيقة و�صعبيهما ال�صقيقني.
من جانبه اأعرب �صفري دولة الكويت عن �صعادته بزيارة جمل�س ال�صورى  

م�صيدًا بالعالقات االأخوية التي تربط بني اململكة والكويت و�صعبيهما.
من جانبه قدم املدير التنفيذي لرحلة االأمل يو�صف جا�صم �صرحًا موجزًا 
عن الرحلة وبرنامج زياراتها لعدد من  دول العامل منذ انطالقتها واأهدافها 

يف ت�صليط ال�صوء على قدرات ذوي االإعاقة الذهنية.
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األمين العام يستقبل السفير الكوري
حممد  الدكتور  ال�شورى  ملجل�ض  العام  الأمني  معايل  ا�شتقبل 
�شفري  الريا�ض  يف  املجل�ض  مبقر  مكتبه  يف  عمرو  اآل  عبداهلل  بن 

جمهورية كوريا لدى اململكة  كيم جني �شو. 
للمجل�ض  العام  الأمني  معايل  نوه   ال�شتقبال  م�شتهل  ويف 
بالعالقات الثنائية املتميزة التي تربط اململكة العربية ال�شعودية 
العالقات  خا�ض  وب�شكل  املجالت  �شتى  يف  كوريا  وجمهورية 

الربملانية بني جمل�ض ال�شورى واجلمعية الوطنية الكورية.

الثنائي  والتعاون  العمل  تعزيز  �صبل  اللقاء حول  ومتحور احلديث خالل 
الوطنية  واجلمعية  ال�صورى  جمل�س  بني  الربملانية  العالقات  �صعيد  على 
ال�صداقة  جلنتي  دور  وتفعيل  اجلانبني,  بينه  الزيارات  وتبادل  الكورية, 
الربملانية يف املجل�س واجلمعية مبا ي�صهم يف دعم وتنمية العالقات والتعاون 

امل�صرتك بني البلدين ال�صديقني.
ال�صورى  العامة واملرا�صم يف جمل�س  العام للعالقات  اللقاء املدير  ح�صر 

االأ�صتاذ عمرو بن عبدالعزيز املا�صي.

لجنة الصداقة تبحث مع سفير األرجنتين سبل تعزيز العالقات 
التعليمية واالقتصادية

 عـــقــــدت لـــجـــنـــة ال�شـــداقـــة البـــرملـــانيـــة ال�شـــعـــوديـــة 

الأرجنتينيـــة مبجـــل�ض ال�شـــورى برئا�شـــة ع�شو املجلـــ�ض رئي�ض 

اللجنة الدكتور خالد بن اإبراهيم العواد مبقر املجـــل�ض اجتماعًا 

مع �شفري جمهورية الأرجنتني لدى اململكة خاميي �شريخيو�شريدا.

وجـرى خـــــالل االجتمـــــاع ا�صتعـــــرا�س العالقــات بني البلدين ال�صديقني 
وتعزيزها �صيما يف جماالت التعليم واالقت�صاد والرثوة احليوانية, اإلى جانب 

�صبل تفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية يف البلدين ال�صديقني.
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لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تدرس التقرير 
السنوي للتربية والتعليم

ناق�شـــت جلنــــة ال�شــــوؤون التعليمية والبحــــث العلمي مبــجل�ض 
ال�شورى يف الجتماع الذي عقدته برئا�شــــة ع�شو املجل�ض رئي�ض 
اللحنة �شاحب ال�شمو الأمري الدكتور خالد بن عبد اهلل بن م�شاري 
اآل �شعود تقــــرير الأداء ال�شنــــوي لوزارة الرتبيــــة والتعليم للعام 
املايل 1435/1434هـ, وذلك بح�شور معايل نائب وزيــــر الرتبية 
والتعليم الدكتور خالد ال�شبتي ومعايل م�شت�شار �شمو وزير الرتبيــة 

والتعليم الدكتور �شعد مارق, وعدد من م�شوؤويل الوزارة. 

كما �صارك يف االجتماع عرب الدائرة التلفزيونية املغلقة معايل نائب وزير 
الرتبية والتعليم ل�صوؤون البنات االأ�صتاذة نورة الفايز وعدد من م�صوؤوالت الوزارة. 

وجرى خالل االجتماع بحث عدد من املو�صوعات واملحاور التي ت�صمنها 
تقريــــر ال�صنـــوي للـــوزارة, كمـــا اجاب م�صـــوؤولو وزارة الرتبية والتعليم على 
االأ�صئلـــة واال�صتفـــ�صارات التي طرحـــها بعـــ�س اأع�صاء اللجنة حول عدد من 

املحاور والق�صايا التعليمية التي ت�صمنها التقرير.
و�صتعمل جلنـــة ال�صـــوؤون التعليـــمية والبحـــث العلمي على درا�صة التقرير 
درا�صة معمـــقة, واتخـــاذ التو�صـــيات املنا�صـــبة بنـــاء على ما ورد يف التقرير 
واإجابات مندوبي الوزارة, ومن ثم رفع تقريرها اإلى املجل�س متهيدًا ملناق�صته 

يف جل�صة قادمة.

الدكتور الزيلعي يبحث مع سفير ألمانيا سبل دعم
التعاون مع البوندنستانغ

اجتمع ع�شو جمل�ض ال�شورى رئي�ض جلنة ال�شداقة الربملانية 

الزيلعي  عمر  بن  احمد  الدكتور  باملجل�ض  الأملانية  ال�شعودية 

حامد  بن  جربان  الدكتور  اللجنة  ع�شو  املجل�ض  ع�شو  بح�شور 

اأملانيا  �شفري جمهورية  الريا�ض مع  املجل�ض يف  القحطاين يف مقر 

الحتادية  لدى اململكة ال�شيد / بوري�ض روغة.

واأ�شاد �شفري جمهورية اأملانيا الحتادية خالل اللقاء بالعالقات 

الأ�شبوع  حققه  ما  اإلى  م�شريًا  ال�شديقني  البلدين  بني  الثنائية 

الثقايف ال�شعودي الذي اأقيم يف املانيا يف �شهر �شبتمرب املا�شي من 

جناح اأ�شهم يف تعزيز التبادل الثقايف بني البلدين.

وتركز احلديث خالل اللقاء على العالقات الثنائية بني اململكة وجمهورية 
اأملانيا االحتادية يف �صتى املجاالت االقت�صادية والثقافية والتعليمية, و �صبل 
جمل�س  بني  الربملانية  العالقات  �صعيد  على  الثنائي  والتعاون  العمل  تعزيز 

ال�صداقة  جلنتي  دور  وتفعيل  البوندن�صتانغ«   « االأملاين  والربملان  ال�صورى 
الربملانية يف البلدين مبا ي�صهم يف دعم التعاون والعمل امل�صرتك بني البلدين 

ال�صديقني.    
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الزيلعي يستقبل سفير فنلندا
ا�صتقبل ع�صو جمل�س ال�صورى رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية ال�صعودية 
املجل�س  مكتبه مبقر  الزيلعي يف  عمر  بن  اأحمد  الدكتور  الفنلندية باملجل�س 
جممل  معه  وبحث  تيالنني,  اململكة  بيكافاو  لدى  فنلندا  جمهورية  �صفري 
تعزيز  و�صبل  املجاالت,  �صتى  يف  ال�صديقني  البلدين  بني  التعاون  عالقات 
العمل والتعاون الثنائي على �صعيد العالقات الربملانية بني جمل�س ال�صورى 
يف  الربملانية  ال�صداقة  جلنتي  دور  تفعيل  جانب  اإلى  الفنلندي,  والربملان 

البلدين , مبا يعزز التعاون والعمل امل�صرتك بني البلدين ال�صديقني.
ح�صر اال�صتقبال ع�صو جمل�س ال�صورى ع�صو اللجنة اللواء ركن متقاعد 

عبداهلل ال�صعدون.

وفد مجلس الشورى يزور منطقة الجوف

قام وفد جمل�ض ال�شورى برئا�شة ع�شو املجل�ض ال�شيخ الدكتور 
عازب اآل م�شبل بزيارة ملنطقة اجلوف, و�شم الوفد اأع�شاء املجل�ض 
�شايف  بن  حامد  والدكتور  ح�شنني  حمجوب  بنت  اإلهام  الدكتورة 
مهند�ض  والدكتور  فهاد  اآل  عاي�ض  بن  حمد  والدكتور  ال�شراري 
عبدالعزيز بن تركي العطي�شان والأ�شتاذ عطا بن حمود ال�شبيتي 
واللواء ركن علي بن حممد التميمي والدكتورة فدوى بنت �شالمه 
لطيفة  والدكتور  جمعه  بن  حممد  بن  فهد  والدكتور  مريفه  اأبو 

بنت حممد ال�شعالن.
وقد ا�شتقبل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري فهد بن بدر بن عبد 
وفد  الإمارة,  بديوان  �شموه  مبكتب  اجلوف  منطقة  اأمري  العزيز 

جمل�ض ال�شورى متمنيًا لهم التوفيق يف مهمتهم التي تاأتي تفعياًل 
لالأمر ال�شامي الكرمي بتبادل الزيارات بني اأع�شاء جمل�ض ال�شورى 

وجمال�ض املناطق.

ومت خالل اللقاء تبادل االأحاديث فيما يخ�س منطقة اجلوف وما ت�صهده 
من تطور يف بع�س املجاالت واهتمام �صمو اأمري املنطقة يف متابعة امل�صاريع 

ب�صفه دائمة.

األمير فهد بن بدر: نتطلع إلى أن ينقل 
المجلس حاجة المنطقة وتعثر مشاريعها 

إلى الجهات ذات العالقة
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وتطلع �صموه يف ختام اللقاء لنجاح زيارة وفد املجل�س من خالل نقل ما 
تاأخر  اإلى  اأدت  �صعوبات  من  امل�صاريع  بع�س  يعرت�س  وما  املنطقة  حتتاجه 
ت�صليمها واالنتهاء منها, والعمل على زيادة الدعم يف ظل ما توفره حكومة 

خادم احلرمني ال�صريفني حفظه اهلل جلميع املناطق.
من جهة اأخرى ح�صر وفد جمل�س ال�صورى االجتماع الذي عقده جمل�س 
بن  بدر  بن  فهد  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  اجلوف  منطقة 
عبدالعزيز اأمري منطقة اجلوف رئي�س جمل�س املنطقة الذي ا�صتهل اجلل�صة 

بالرتحيب باأع�صاء جمل�س ال�صورى.
منوهًا باأهمية تفعيل زيارة اأع�صاء جمل�س ال�صورى للمناطق, ال�صيما واأنها 
ت�صهم ب�صكٍل مبا�صر يف االطالع عن كثب على حاجات الوطن واملواطن, اإلى 

جانب الدفع بعجلة تنفيذ امل�صاريع مبختلف اأ�صكالها وتخ�ص�صاتها.
وثمن �صموه الأع�صاء وفد جمل�س ال�صورى مداخالتهم ومقرتحاتهم, موؤكدًا 
ال�صورى  اأخذ يف احل�صبان دور جمل�س  اإذا  الزيارات,  اأهمية مثل هذه  �صموه 

امل�صاند ل�صاحب القرار, يف اإيجاد التنمية املتوازنة بني مناطق اململكة.
اإطار زيارة وفد جمل�س ال�صورى ملنطقة اجلوف قام بزيارة ملحافظة  ويف 
القريات حيث عقدوا اجتماعًا مع اأع�صاء املجل�س البلدي باملحافظة, وجتولوا 
يف املحافظة, كما قام الوفد اليوم بزيارة لق�صر كاف االأثري ا�صتمعوا خاللها 
من مدير مكتب االآثار بالقريات طالل الرويلي عن �صرح مف�صل عن الق�صر, 
بعد ذلك توجه الوفد اإلى حمطة القطار بالقريات وا�صتمعوا اإلى �صرح مف�صل 
عن امل�صروع الذي مت اإجناز “ 89 % “ فيما يتوقع االنتهاء منه بنهاية ال�صنة 
امليالدية احلالية, كما �صيتم ربط مواقف املحطة مبواقف مطار القريات لي�صهل 
احلديثة  مركز  على  بجولة  الوفد  قام  ذلك  بينهما.بعد  التنقل  الركاب  على 
واملنفذ الربي الذي يعد اأكرب منفذ بري على م�صتوى ال�صرق االأو�صط , وجتول 
الوفد داخل املنفذ م�صتمعني اإيل �صرح مف�صل عن اأق�صامه من مدير اجلمرك.

بعد ذلك زار الوفد املعر�س النموذجي االأول للجمارك يف منفذ احلديثة 
اململكة  داخل  اإلى  املهربة  ال�صبطيات  من  العديد  خالله  من  يعر�س  الذي 
ثم  اهلل  وبف�صل  والطرق,  االأ�صاليب  فيها  تعددت  التي  النفو�س  �صعاف  من 
بالعمل املتميز من رجال اجلمارك يتم اكت�صافها والقب�س على منفذيها , كما 
يت�صمن املعر�س بع�س ال�صلع املغ�صو�صة واملقلدة التي مينع دخولها للمملكة. 

الغذائية  الرقابة  بزيارة خمترب  القريات  زيارته ملحافظة  الوفد  واختتم 
�صرحًا مف�صاًل عن  ال�صلعان  املهند�س عبداهلل  مبنفذ احلديثة قدم مديره 
يتم ف�صحه  املوجودة فيه وطريقة فح�س كل ما  واالأجهزة  واملعامل  اأق�صامة 

للدخول اإلى بالدنا الغالية والقادم من اخلارج.
اجلندل  دومة  حمافظتي  ال�صورى  جمل�س  وفد  زار  اآخر  جانب  من 
وطربجل, وجتولوا داخل اأحيائهما ووقفوا على بع�س امل�صاريع البلدية فيهما, 

وعقدوا اجتماعًا مع اأع�صاء املجل�س البلدي يف املحافظتني.
اجلوف  مبنطقة  جولته  اإطار  يف  ال�صورى  جمل�س  اأع�صاء  وفد  زار  كما 
اإنتاج  وقطاع  اجلوف,  مبنطقة  ب�صيطا  مبركز  الزراعي  الوطنية  م�صروع 

االأغنام وق�صم حت�صني ال�صالالت.
بعد ذلك توجه اجلميع اإلى جممع امل�صانع بال�صركة الذي ي�صمل مركزات 
�لطماطم و�لفو�كه و�لع�شائر و�ملربيات، ومع�شرة �لزيتون وخطوط �لتعبئة 

التي تدار باأيد ن�صائية �صعودية.
حقول  يف  اجلميع  وجتول  اجلوف,  �صركة  اإلى  الوفد  انتقل  ذلك  بعد 
الزيتون التقليدية وحقول الزيتون املكثف و�صاهدوا عملية اجلني االآيل لثمرة 

الزيتون, كما �صاهدوا حقول الذرة ال�صفراء وطريقة ح�صدها.
للمدينة اجلامعية جلامعة  بزيارة  ال�صورى  وفد جمل�س  اأع�صاء  قام  كما 
اإدارة امل�صاريع باملدينة اجلامعية  اجلوف  حيث كان يف ا�صتقبالهم يف مقر 

معايل مدير جامعة اجلوف الدكتور اإ�صماعيل الب�صري. 
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وا�صتمع الوفد اإلى �صرح عن م�صروعات املدينة اجلامعية, من قبل امل�صرف 
العام على اإدارة امل�صاريع باجلامعة املهند�س يحيى الفيفي. بعد ذلك اطلعوا 
على امل�صروعات القائمة باملدينة اجلامعية, ومنها م�صروع االإ�صكان وعدد من 

م�صاريع الكليات وامل�صت�صفى اجلامعي, وكذلك املكتبة املركزية باجلامعة.
الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  املجل�س  وفد  التقى  الزيارة  ختام  ويف 
اإ�صماعيل بن حممد الب�صري واأع�صاء جمل�س اجلامعة, حيث �صاهد اجلميع 
ت�صاوؤالت  على  معاليه  اأجاب  كما  اجلامعة,  وتطور  ن�صاأة  عن  مرئيا  عر�صًا 
مبديًا  باجلامعة,  املتعلقة  ملقرتحاتهم  وا�صتمع  ال�صورى,  جمل�س  اأع�صاء 

�صعادته بزيارتهم وت�صريفهم اجلامعة, واالطالع على منجزاتها.

الدكتور  الوفد  رئي�س  عرب  اجلوف  ملنطقة  املجل�س  وفد  زيارة  نهاية  ويف 
عازب بن �صعيد اآل م�صبل با�صمه ونيابة عن اأع�صاء الوفد عن �صكره ل�صاحب 
ال�صمو امللكي االأمري فهد بن بدر بن عبدالعزيز اأمري منطقة اجلوف ووكيل 
االإمارة اأحمد بن عبداهلل ال ال�صيخ على ما وجدوه خالل اإقامتهم يف املنطقة 

من ح�صن اال�صتقبال وكرم ال�صيافة.
املنطقة يف  تنموي كبري يف  نهو�س  �صاهدة من  ملا  �صعادته  كما عرب عن 
ظل ماتقدمة حكومة خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
الوطن  �صاأنه م�صلحة  الذي ي�صب يف كل ما من  �صعود - حفظه اهلل -  اآل 
املنطقة يدل  اإن ما �صاهدناه خالل جولتنا يف حمافظات  , وقال:  واملواطن 
على حر�س احلكومة على بذل كل ما يف و�صعها للنهو�س بهذا الوطن املعطاء.

آل مسبل: ما شاهدناه في محافظات 
المنطقة دليل على حرص الحكومة 

للنهوض بهذا الوطن

الناصر يستقبل نائب سفير أذربيجان
ا�شتقبل ع�شو جمل�ض ال�شورى رئي�ض جلنة ال�شداقة الربملانية 

حممد  بن  عبداهلل  الأ�شتاذ  املجل�ض  يف  الأذربيجانية  ال�شعودية 

اأذربيجان  جمهورية  �شفري  نائب  املجل�ض  مبقر  مكتبه  يف  النا�شر 

لدى اململكة ال�شيد/ راميل اميرانوف.

البلدين  تربط  التي  املتميزة  بالعالقات  النا�صر  عبداهلل  االأ�صتاذ  ونوه 

ال�صقيقني يف كافة املجاالت وتطرق اإلى نتائج الزيارة التي قام بها  وفد  جلنة 

اإلى جمهورية  ال�صداقة الربملانية ال�صعودية االأذربيجانية يف  جمل�س ال�صورى 

اأذربيجان موؤخرًا التي من �صاأنها االإ�صهام يف  دعم وتطوير العالقات الثنائية بني 

اململكة واأذربيجان ومبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة للبلدين و�صعبيهما ال�صقيقني .

من جهته قدم نائب ال�صفري االأذربيجاين �صكره وتقديره للمملكة العربية 

ال�صعودية كونها من اأوائل الدول التي اعرتفت با�صتقالل جمهورية اأذربيجان 

واأ�صاد مبواقف اململكة النبيلة والثابتة جتاه الق�صايا االإ�صالمية.

وجرى خالل اللقاء بحث عدد من املو�صوعات ذات االهتمام امل�صرتك بني 

الثنائي على �صعيد  والتعاون  العمل  وتعزيز  و�صبل دعم  واأذربيجان,  اململكة 

العالقات الربملانية بني جمل�س ال�صورى والربملان االأذربيجاين.
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اأكدت ع�شو جمل�ض ال�شورى الأ�شتاذة الدكتورة �شلوى بنت عبداهلل 

الهزاع اأهمية التوطني يف طب وجراحة العيون, ودعت وزارة ال�شحة 

اإلى بذل جهود اأكرب يف ذلك, م�شددة على احلاجة اإلى ت�شافر اجلهود 

وك�شر  اجلذب  وعوامل  احلوافز  توافر  مع  مدرو�شة  منهجية  لإيجاد 

ال�شعودية  العربية  باململكة  الكربى  العيون  م�شت�شفيات  يف  التحديات 

لزيادة ن�شبة التوطني فيها ملا ي�شهده القطاع ال�شحي من ات�شاع. 

جاءت هذه الدعوة يف يحثني قدمتهما الدكتورة �شلوى الهزاع خالل 

العيون الذي عقد يف  م�شاركتها يف موؤمتر الأكادميية الأمريكية لطب 

-17 من  الفرتة  خالل  المريكية  املتحدة  بالوليات  �شيكاغو  مدينة 

22 اكتوبر, اأحدهما عن مو�شوع �شرطان العني يف ال�شبكية واجلفون, 

اأمرا�ض  واإدارة  ت�شخي�ض  يف  فاعلية  الأكرث  التطورات  عن  والآخر 

�شرطان العيون والوقاية من العمى. 

كما �شاركت الدكتورة الهزاع يف اجتماع املجل�ض الدويل لطب العيون 

ع�شوية  اإلى  فيها  تطرقت  حما�شرة  وقدمت  الوقت  نف�ض  يف  املنعقد 

املراأة ال�شعودية يف جمل�ض ال�شورى مربزة اأهمية م�شاركتها يف �شناعة 

القرار الوطني. 

ويعد هذا املوؤمتر اأكرب موؤمتر �شنوي عاملي للمهتمني بالعناية بالعيون 

يف  التطورات  واأحدث  والبتكارات  التحديات  على  ويركز  العامل,  يف 

من   26.000 من  اأكرث  املوؤمتر  ويح�شر  العيون.  وجراحة  طب  جمال 

اأطباء القطاع ال�شحي للعيون من جميع اأنحاء العامل.

الهزاع تشارك في مؤتمر 

األكاديمية األمريكية 

لطب العيون في أمريكا

كرم الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون ع�شو جمل�ض 

ال�شورى الدكتورة حياة �شندي نظري اأبحاثها الناجحة التي 

غريت كثريا يف هذا العامل بح�شب و�شف بان كي مون, وذلك 

عبداهلل  املتحدة  الأمم  لدى  الدائم  اململكة  مندوب  بح�شور 

املعلمي ورئي�ض النادي ال�شعودي يف جامعة فرييل ديكن�شون 

املبتعث اأحمد العتيبي ونائبه �شلطان بكر يون�ض.

اأول  وكانت الدكتورة �صندي تلقت دعوة من االأمم املتحدة حل�صور 
فرييل  جلامعة  ال�صابق  الرئي�س  با�صم  املوؤمترات  �صل�صلة  من  موؤمتر 
واألقت  اآدم,  مايكل  الدكتور  االأمريكية  نيوجر�صي  والية  يف  ديكن�صون 

الدكتورة �صندي حما�صرة بعنوان قوة العلم ودور املراأة يف ذلك.
حياة  الدكتورة  فيها  �صكر  كلمة  واألقى  املوؤمتر  مون  كي  بان  وافتتح 
�صندي على اأبحاثها الناجحة التي غريت كثريا يف هذا العامل, و�صكر يف 

كلمته القائمني على املوؤمتر وكافة احل�صور.

تقدير أممي للدكتورة

حياة سندي

ألبحاثها الناجحة
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م�شاركة  جتنب  يف  احلرة  مواقف   « بعنوان  جديد  كتيب  �شدر 

وزير  معايل  مكتب  يف  املوظف  اأبامني  اأحمد  بن  بدر  لالأ�شتاذ  ال�شرة«  

الدولة ع�شو جمل�ض الوزراء ل�شوؤون جمل�ض ال�شورى.

ويقع الكتيب يف 70 �صفحة من القطع املتو�صط, تناول عرب �صطورها 
العالقة بني الزوج والزوجة املبنية على املودة والرحمة والع�صرة احل�صنة, 
اأن ت�صود االألفة واملحبة بينهما, وتخيم  واأركان بناء تلك العالقة ومنها 
فوقهما الطماأنينة, ويرفرف عليهما التفاهم. غري اأن املوؤلف مل يغفل ما 
يعرت�س احلياة الزوجية من مواقف دورية �صواًء كانت ب�صكل يومي اأو يف 
منا�صبات متفرقة ومعينة, تنتهي دومًا اإما باحتقان بني الطرفني نتيجة 
العناد والتعنت بالراأي, اأو بال�صقاق والتنافر نتيجة اخلالفات التي ات�صعت 
رقعتها وزاد حميطها, وكنهاية حتمية لهذا االأمر يحاول الزوج اخلروج من 

دوامة امل�صاكل بالبحث عن البديل الذي قد يجد فيه ما افتقده يف حياته 
الزوجية, ومنها اللجوء اإلى تعدد الزوجات للت�صفي من زوجته االأولى وهو 

ما يتنافى مع مقت�صيات الت�صريع االإلهي لتعدد الزوجات.
كل  يف  الِعلل  ومواطن  اخللل  مكامن  على  االأ�صواء  الكتيب  و�صلط   
اجتاه, مرة يف غياهب ظلمات البيت, واأخرى يف اأزقته وردهاته, واأي�صا 
خارجه, واالأخطاء التي ممكن اأن يقع فيها الزوجان و�صبل ت�صحيحها 
اجلميلة  النف�صية  الو�صائل  باأ�صهل  �صملها  وت�صتت  االأ�صرة  تفكك  ملنع 
واألطف العبارات التي تدخل على قلب الزوجني ال�صرور وجتعلهما اأكرث 
ا�صرت�صد  كله  هذا  ويف  باأوا�صرها.  تعلقًا  واأكرث  االأ�صرة  بكيان  ت�صبثًا 
االأنام حممد بن عبداهلل عليه  و�صيد  الهدى  نبي  الكتيب بحياة  موؤلف 

اأف�صل ال�صالة واأزكى الت�صليم يف تعامله مع زوجاته.

» مواقف الحرة في تجنب 

مشاركة الضرة » كتيب جديد 

لألستاذ بدر أبانمي

زار الوفد ال�شبابي الكوري جمل�ض ال�شورى يف اإطار زيارته 

للمملكة موؤخرًا �شمن برنامج تبادل الزيارات ال�شبابية بني 

اململكة العربية ال�شعودية وجمهورية كوريا يف اإطار مذكرة 

التفاهم املوقعة بني البلدين ال�شديقني .

وكان يف ا�صتقبال الوفد املدير العام للعالقات العامة واملرا�صم يف 
ا�صتمع  حيث  املا�صي,  عبدالعزيز  بن  عمرو  االأ�صتاذ  ال�صورى  جمل�س 
عمله,  واآليات  اململكة  يف  ال�صورى  جمل�س  م�صرية  عن  �صرح  اإلى  الوفد 

وجلانه املتخ�ص�صة, وقاموا  بجولة يف اأروقة املجل�س وقاعات اجلل�صات 
واطلعوا على التقنيات احلديثة املتوفرة بها. 

ويف ختام اجلولة اأعرب اأع�صاء الوفد ال�صبابي الكوري عن �صعادتهم  
بهذه الزيارة التي تعرفوا خاللها عن قرب على عمل جمل�س ال�صورى 
وجدوها  التي  واحلفاوة  اال�صتقبال  حل�صن  تقديرهم  عن  عربوا  كما 

خالل زيارتهم للمجل�س.

وفد شبابي كوري 

يزور مجلس الشورى
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ــ تعــطي املجالــــ�ض الطالبيــة الطالب املزيد من الثقة, ومتنحه 
الفر�شة يف اإثبات الــــذات, وت�شركــــه يف التخــــطيط والتن�شــــيق 
والإعــــداد والتنظــــيم للفعاليــــات املدر�شية يف جوانبها املختلفة 
وت�شهم يف معاجلة م�شكالت املدر�شــــة, اإ�شافــــة لكون تلك املجال�ض 
قناة يربز من خاللها الطالب املـــهارات واملعــــارف التي اكتــــ�شبوها 
داخل املدر�شة اأو خارجها, وبهذا يتكــــون اجليــــل الوطني الواعد 

بحجم امل�شوؤولية يف العمل على رفعة الدين وخدمة الوطن. 

يف هذا اجلانب ت�شتعر�ض “ال�شـــورى” جتربة املجل�ض الطالبي 
بثانوية العز بن عبد ال�شالم  بالريــــا�ض واإجنازاتــــه يف العديد 
تعــزيز مبداأ  املتنوعة, ودوره يف  الهادفة والربامج  الأن�شطة  من 

ال�شــــورى, واحلــــوار والراأي والــــراأي الآخر يف نفــــو�ض الطــالب, 
كما يعمل املجلــــ�ض على تنميــــة املهــــارات القياديــــة والإداريـــة 
اإ�شدار  يف  للم�شاركة  اأمامهم  املجــــال  وفتــــح  الطالب  لدى 
القـرارات اخلا�شة ب�شري العمل يف املدر�شة, وامل�شاهمـــة يف حتقيق 
االن�شباط املدر�شي واإطالع املدر�شة على رغباتهــم ومالحظاتهم، 
وفتح جمال احلوار والنقــــا�ض بينهم لتقبل الراأي ومعاجلــة اأبرز 

امل�شكالت التي يقعون فيها ..  

م�شوؤوليات اللجنة الإ�شرافية على النتخابات الطالبية
 اأو�صح املعلـــم عبد العزيــــز بن نفـــل ال�صيـــعري, اأن اأغـــلب املدار�س ت�صكل 
جلنة لالإ�صراف على انتخابات املجال�س الطالبيـــة برئا�صة اأكرب املعلمني �صنًا 

تقرير - من�شور الع�شاف

المجلس الطالبي بثانوية العز بن عبد السالم  

إنجازات عالية00 وطموحات شباب تعانق السحاب
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يف املدر�صــة اأو مدير املدر�صة, وع�صوية عدد من املعلمني والطالب ي�صميهم 
املدير » ال يحق لهم الرت�صح للمجل�س الطالبي«. وتقوم  اللجنة ب�صرح ماهية 

واأهداف واآلية انتخاب املجل�س الطالبي  وفق جدول زمني.
ثم بعد ذلك يعلن مدير املدر�صـــة فتح بــــاب الرت�صـــح لع�صويـــة املجــــل�س 
الطالبي وموعد االنتخـــاب. وتقــــدم طلبـــات الرت�صيح اإلى جلنــــة االإ�صــــراف 
على �لنتخابات خالل فرتة و�شــــروط معيـــنة. كما تقوم جلنة �لإ�شر�ف على 

االنتخابات بتحديد �صاعة البدء واالنتهاء للت�صويت.
واأكد ال�صيعري اأن م�صروع املجـــل�س الطــــالبي فكرة جــيدة لنقل واطالع 
اإدارة املدر�صة على اآراء الطلبة واقرتاحاتهم, حيث يتميز بال�صورى ومن اأمثلة 
املوا�صيع ال�صائعة واملتداولة يف املجال�س الطالبـــية املدر�صيـة تبني مقرتحات 
تطويريـــــة كامل�صابقــــات الثقافيــــة وتنميــــة املواهب والت�صجـــيع على االإبـــداع 
والتطوير, م�صريًا اإلى اأن العديد من املدار�س التي طبـــقت هذا امل�صروع القت 

نتائج رائعة واأنتجت خمرجات طالبية متميزة بالعلم والعمل. 
وبني ال�صيعري اأن طبيعة العمل االإ�صرايف على املجــــال�س الطالبيـــة يكمن 
يف االإر�صاد والتوجيه الأع�صاء املجل�س بعد و�صع ال�صوابـــط واالأحكـــام املناطـة 
باملجل�س وال�صري عليها, ويقوم بهذا العمل اأحد املعلمني امل�صرفني املرتبطني 

مبا�صرة مبدير املدر�صة.
 

املجل�ض الطالبي ينمي روح احلوار البناء واحرتام الراأي الآخر
من جانبه �أو�شح �شعد ر�شيد�ن �لبقـــمي مر�شد �لن�شاط �لطالبي باملدر�شة 
واأحد اأع�صاء املجلـ�س الطـــالبي اأن املجــــال�س الطالبيــــة تنمي يف الن�سء روح 

احلوار البناء واحرتام الراأي االآخر . وت�صجع الطالب على التفوق الدرا�صي 
مواجهة  على  القادرة  ال�صخ�صية  بناء  يف  وت�صهم  واالبتكار,  االإبداع  وتدعم 

حتديات امل�صتقبل.

حيث يعترب املجل�س الطالبي حلقة و�صل بني اإدارة املدر�صة والطالب يتم 
من خالله مالم�صة طموح الطالب وتلبية رغباتهم, وحل م�صكالتهم واإزالة 
يف  اإ�صراكهم  وكذلك  والتنموية,  التعليمية  م�صريتهم  تعرت�س  التي  العقبات 

�صنع القرار.

  واأ�صاف: اإن املجال�س الطالبية انت�صرت يف العديد من املدار�س, وحققت 
واملهارات  الكامنة  املواهب  و�صقل  الطالبي  الفكر  تنمية  يف  متميزة  نقلة 
الطالبية, فهي تر�صخ مفهوم القيادة لدى اأع�صاء املجل�س الطالبي , اإ�صافة 
اإلى اإ�صراك اجلميع يف القرارات واالعتماد على الذات , وبناء ثقافة التحاور 
فكريًا  لتنميتهم  الهادفة  العملية  املمار�صة  وتعميق  الطالب  بني  والناق�س 

وعمليًا, ورفع الوعي الطالبي , وتهيئتهم للم�صاركة يف بناء املجتمع.

وعن اخت�صا�صات املجال�س الطالبية بني البقمي اأن من اأبرز اخت�صا�صات 
وم�صوؤوليات املجال�س الطالبية درا�صة ومناق�صة م�صكالت الطالب وامل�صاهمة 
الطالب  بني  العالقة  توثيق  على  تعمل  التي  بالربامج  واالهتمام  حلها,  يف 

واملعلمني واالآباء.

م�صتوى  على  الطالب  بني  تنت�صر  التي  املختلفة  الظواهر  درا�صة  وكذلك 
دور  اإلى  اإ�صافة  املدر�صة,  داخل  االأن�صطة  تفعيل  يف  وامل�صاهمة  املدر�صة. 
للمدر�صة, من خالل و�صع  الداخلي واخلارجي  باملظهر  باالهتمام  املجل�س  
اللوحات االإر�صادية والتوعوية واللوحات الفنية التي تزين بها. وبني اأن من 
الذكاء,  وم�صتوى  الكفاءة  املجل�س  لع�صوية  الرت�صح  ومعايري  �صوابط  بني 
وتوفر املهارات القيادية واالأفكار البناءة, وتعقد اجتماعات املجل�س اأ�صبوعيًا 
عن  الطالبي  املجل�س  يناق�صها  التي  املو�صوعات  ب�صاأن  القرارات  وت�صدر 

طريق الت�صويت باالأغلبية, ومن ثم يتم رفعها اإلى اإدارة املدر�صة. 

م�شوؤوليات ومهام جلان املجل�ض الطالبي
الطالبي  املجل�س  رئي�س  نائب  بني  باملجل�س  املتخ�ص�صة  اللجان  وعن 
جلان  �صبع  للمجل�س  اأن   املر�صدي  عبيد  الرحمن  عبد  الطالب  باملدر�صة 

متخ�ص�صة هي:
- جلنة �صوؤون املقررات الدرا�صية والتح�صيل العلمي وتخت�س مبناق�صة 
كل ما يتعلق باملقرر الدرا�صي للمنهج ويف جميع املواد الدرا�صية , واملطالبة 
بتطبيق طرق مبتكرة ل�صرح الدرو�س لبع�س املواد الدرا�صية , وكذلك  تفعيل 

دور املعلم يف حتفيز الطالب ببع�س الهدايا الرمزية.
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- جلنة �شوؤون �لن�شاط �ملدر�شي وتخت�س مبناق�شة كل ما يتعلق بالن�شاط 
الال�صفي باملدر�صة, وطرح اأ�صماء االأماكن املرغوبة من الطالب لزيارتها.

الوجبات  تقييم  مهامها  ومن  املدر�صي  املق�صف  اأو�صاع  �صوؤون  جلنة   -
املقدمة للطالب, وتقدمي املقرتحات حيال حت�صينها ملا فيه م�صلحة الطالب, 
وتنظيم  و�صلبيات,  اإيجابيات  املدر�صي من  باملق�صف  يتعلق  ما  كل  ومناق�صة 

�صفوف الطابور واال�صطفاف عند املق�صف.

يتعلق  ما  بكل  وتهتم  باملدر�صة  التعليمية  البيئة  ب�صوؤون  االعتناء  جلنة   -
بالبيئة التعليمية املدر�صية من �صاحات خارجية وداخلية, ومالعب, وفناءات 
املدر�صة الداخلية واخلارجية و الرعاية واالعتناء بحديقة املدر�صة , وابتكار 

طرق ل�صقيها مبا يحافظ على حياتها الطبيعية.

التي  املوا�صيع  مهامها  �صمن  وتندرج  الطالبي  االإر�صاد  �صوؤون  جلنة   -
تتعلق باالإر�صاد الطالبي ومناق�صتها  مع املر�صد الطالبي باملدر�صة. واقرتاح 
الف�صل  منت�صف  واختبارات  النهائية,  باالمتحانات  اخلا�صة  اجلداول 

الدرا�صي. 

- جلنة رعاية �صوؤون الطالب باملدر�صة وتهتم ب�صوؤون الطالب يف املدر�صة 
واالإ�صهام يف حل امل�صكالت التي تواجههم.

االأ�صري ومن مهامها وم�صوؤولياتها  العامة مع املجتمع  العالقات  - جلنة 
وتوجيه  املدر�صة,  حميط  خارج  العامة,  بالعالقات  يتعلق  ما  كل  مناق�صة 
الدعوات الأولياء االأمور حل�صور بع�س جل�صات املجل�س, واطالعهم على دور 
املجل�س , واأي�صا التفاعل البناء مع املجتمع االأ�صري يف تقدمي ال�صورة الطيبة 
الرتبوية الأع�صاء املجل�س خارج  امللتقيات  اإلى تنظيم  اإ�صافة   , املدر�صة  عن 

املدر�صة ملا يعك�س التالحم بني طالب املدر�صة.

تزيني املدر�شة اأحد ثمرات املجل�ض الطالبي
من جانب اآخر حتدث الطالب ثويني م�صتور العبد الهادي عن مدى  جناح 
ت�صهم يف  الطالبية  املجال�س  وقال:  املدر�صة  الطالبي داخل  املجل�س  اأن�صطة 
حل م�صكالت الطالب وت�صاعد على تفهم املعلمني مل�صكالتهم, وتو�صع مدارك 
الطالب العقلية واملهنية, وي�صتطيع من خاللها فهم الكثري من االأمور املتعلقة 
بال�صلوك, حيث اأقيمت العديد من املحا�صرات التوعية عن بع�س ال�صلوكيات 
اخلاطئة, ونتج عنها امتناع الكثري من الطالب عن العادات ال�صيئةو اإ�صافة 
الطلبة.  بني  املناف�صة  الروح  وبث  الذات  تطوير  عن  عمل  ور�س  تنظيم  اإلى 

واحلمد هلل فقد جنينا ثمرات املجل�س الطالبي وما زلنا نطمح اإلى االأكرث.
وعرب كل من الطالبني م�صفر �صرهان البلوي وفالح بن �صامل اخل�صري عن 
�صرورهما مبا قدمه املجل�س الطالبي يف املدر�صة واإ�صهامه يف تنمية مواهب 
ال�صكلي  باملظهر  االهتمام  خالل  من  وجتملها  املدر�صة  وتزيني  الطالب 
اأ�صهم يف  اإلى اأن املجل�س  للمدر�صة, وي�صري الطالب فالح بن �صامل اخل�صري 
الت�صكيلي  الفن  جمال  يف  الطالب  زمالئه  من  عدد  ومواهب  موهبته  دعم 
اجتمعت  حيث  دعمنا  يف  يتاأخر  مل  الطالبي  املجل�س  اإن  وي�صيف  والر�صم, 
املوهبة,  لتنمية هذه  واحتياجاتنا  الثقافية ومتت مناق�صة متطلباتنا  اللجنة 
وتبنى  املدر�صة,  اإدارة  من  املوافقة  وجاءت  بالتو�صيات  الرفع  مت  وبالفعل 
املجل�س فكرة اإن�صاء م�صابقة خا�صة بالطالب الت�صكيليني وتكرميهم يف حفل 
هناك  اأن  وتبني  عليهم,  الت�صجيعية  اجلوائز  وتوزيع  املدر�صة,  م�صتوى  على 
الكثري من الطالب ممن لديهم هذا احل�س الفني وكانت هوايتهم مدفونة, 
ومن خالل هذه امل�صابقة تعرفت على الكثري من الزمالء ممن لديهم نف�س 
اأننا نفكر يف امل�صاركة باملعار�س  هوايتي وا�صتطعنا دخول املناف�صة, لدرجة 

اخلا�صة بالفن الت�صكيلي بالريا�س. 
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يعترب افتتاح املحاكم املتخ�ش�شة والدوائر الإنهائية وما �شيتبعها لحقًا من نقل للمحاكم التجارية 

منظومة  تطوير  جمال  يف  جبارة  وخطوة  نوعية  نقلة  وغريها,  املرورية  املحاكم  واإن�شاء  والعمالية 

الق�شاء, وثمرة مباركة من ثمار م�شروع خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود 

- حفظه اهلل - لتطوير مرفق الق�شاء وحتقيق العدالة يف املجتمع من خالل تخفيف العبء عن الق�شاة 

واملتقا�شني, ومينح الق�شاء املتخ�ش�ض احلق يف نظر ق�شايا معينة مبا ي�شمن �شرعة الف�شل يف الق�شايا 

واجلودة يف الأحكام يف الوقت نف�شه. 

وكما اأ�شلفنا فاإن تخ�شي�ض القا�شي بنظر ق�شايا حمددة �شي�شمن املزيد من الدقة يف ت�شبيب الأحكام 

و�شرعة البت يف الق�شايا ف�شاًل عن تخفيف الأعباء الق�شائية على املحكمة الإدارية واملحكمة العامة 

اإلى توحيد جهد  اإلى هذه املحاكم با�شتقاللية تامة, و�شيوؤدي  من خالل نقل العديد من اخت�شا�شاتها 

متاأنية  درا�شة  على  ومبنية  دقيقة  اأحكام  �شدور  وبالتايل  واحد  نوعي  تخ�ش�ض  يف  بالبحث  القا�شي 

باإعداد  الهتمام  من  املزيد  اأي�شا  �شيتطلب  املتخ�ش�شة  املحاكم  عدد  زيادة  اأن  �شك  ول  ومتخ�ش�شة, 

تكتمل منظومة  الالزمة حتى  الإمكانيات  املوؤهلني وتوفري  باملوظفني  الأكفاء ودعمهم  الق�شاة  وتهيئة 

عمل املحاكم املتخ�ش�شة. 

ومن جهة اأخرى يعد التو�شع يف اإن�شاء املحاكم املتخ�ش�شة خطوة �شرورية يف تطوير مرفق الق�شاء 

نتيجة كرثة وازدياد الإ�شكاليات �شواء كانت اإدارية اأو عمالية اأو حقوقية اأو اأحوال �شخ�شية اأو جتارية 

تتطلب  التي  الدولية  والتفاقيات  باملعاهدات  والرتباطات  القت�شادية  التعامالت  ت�شعب  مع  خا�شة 

التو�شع يف تخ�شي�ض املحاكم التجارية و�شرعة الف�شل يف الق�شايا لتعزيز الثقة يف الق�شاء التجاري, 

حيث اإن دوافع ال�شتثمار عادة ت�شعى وراء البيئة الأكرث اأمانًا والأقل خماطرة ب�شكل عام, و�شيزيد من 

ثقة امل�شتثمرين يف احل�شول على حقوقهم كاملة من خالل اللجوء اإلى القا�شي املخت�ض يف نظر النزاع 

حلماية هذه احلقوق مبنتهى ال�شرعة والدقة والكفاءة. 

اإلى تطوير مرفق الق�شاء ب�شكل عام,  اإن�شاء املحاكم املتخ�ش�شة �شيوؤدي بال�شرورة  اأن  اإلى  ونخل�ض 

وي�شمن يف الوقت نف�شه جودة الأحكام و�شرعة الف�شل يف الق�شايا ويخفف العبء عن الق�شاء من جهة 

اأخرى, ونعتقد اأن اكتمال هذه املنظومة يتطلب تطوير الأدوات التي تقوم عليها هذه املحاكم �شواء من 

الق�شاة اأو املوظفني اأو الأنظمة والإجراءات املطلوب تعديلها ملواجهة ال�شعوبات التي قد تواجه عمل 

هذه املحاكم يف بداية تخ�شي�شها, وباجلملة يبقى تفعيل دور ال�شوابق الق�شائية يف النزاعات بح�شب 

وترابط  تكامل  يف  مهما  وعن�شرا  عالية  بكفاءة  الناجزة  العدالة  لتحقيق  �شمانة  ق�شية  كل  طبيعة 

اأدوات التطوير ال�شامل ملرفق الق�شاء يف اململكة العربية ال�شعودية.

زامل �شبيب الركا�ض
م�شت�شار متخ�ش�ض يف الأنظمة

رأي في األنظمة ) المحاكم المتخصصة (
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دان النائب عن حزب املحافظني يف جمل�ض العموم الربيطاين ال�شيد الن 

ALAN DUNCAN ال�شيا�شات ال�شتيطانية التي تنتهجها �شلطات  دنكان 

اأكرب عائق  املحتلة, وعدها  الفل�شطينية  الأرا�شي  الإ�شرائيلي يف  الحتالل 

اأمام عملية ال�شالم يف املنطقة.

التي  الكبرية  اإبريل رغم اجلهود  �شهر  ال�شالم يف  اأن توقف عملية  واأكد 

اإ�شرائيل  �شروع  ب�شبب  كان  كريي  جون  الأمريكية  اخلارجية  وزير  بذلها 

عملية  لإف�شال  منها  �شعي  يف  ال�شرعية  غري  امل�شتوطنات  من  املزيد  بناء  يف 

ال�شالم. مبينًا اأن ا�شتمرار اإ�شرائيل يف هذا النهج يعطي موؤ�شرات على اأنها ل 

تريد ال�شالم ول قيام دولة فل�شطينية.

جاء ذلك يف املحا�شرة التي األقاها النائب دنكان  يوم الثالثاء 14 اأكتوبر 

2014 م يف املعهد امللكي املتحد للخدمات.

ال�شرق  يف  ال�شالم  لعملية  الراعية  الدول  اتخاذ  عدم  دنكان  وانتقد   

لإجناح  امل�شتوطنات,  بناء  لوقف  اإ�شرائيل  جتاه  حازمة  مواقف  الأو�شط 

عملية ال�شالم.

املاد  مع  يتعار�س  الفل�صطينية  االأرا�صي  امل�صتوطنات على  بناء  اإن  وقال: 
49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي حتظر على املحتل نقل وتوطني مواطنيه 

داخل االأرا�صي املحتلة.

بغري  وو�صفها  تدمريًا  واالأكرث  االأ�صواأ  االإ�صرائيلية  امل�صتوطنات  واعترب 
القانونية الأنها تقام على ا�صتيالء اأرا�صي الغري بالقوة.

من  بدعم  يحظون  م�صلحة  ملي�صيات  باأنهم  امل�صتوطنني  بع�س  وو�صف 
وتهجريهم  االأ�صليني  االأر�س  �صكان  بطرد  يقومون  االإ�صرائيلية,  احلكومة 

بالقوة واال�صتيالء على اأرا�صيهم.
االحتالل  �صلطات  متار�صها  التي  العن�صري  التمييز  �صيا�صة  وانتقد 
يحدث يف  م�صت�صهدًا مبا  اليهودي  الدين  بغري  يدينون  من  �صد  االإ�صرائيلي 
مدينة اخلليل من ممار�صات �صد امل�صيحيني. وقال : اإنه ف�صل عن�صري ال 

ميكن انكاره.
يف  االحتالل  �صلطات  متار�صها  التي  مبكيالني  الكيل  �صيا�صة  انتقد  كما 
تطبيق القانون, حيث يطبق القانون املدين على االإ�صرائيليني, يف حني يطبق 

القانون الع�صكري على الفل�صطينيني.
امل�صتوطنات  بناء  تاأييد  عن  التوقف  اإلى  الربيطاين  النائب  ودعا   
االإ�صرائيلية, وتو�صيح ما هو قانوين واأخالقي, وما لي�س بقانوين واأخالقي, 
يف  يوؤيده  من  وم�صاواة   , االإ�صرائيلي  اال�صتيطان  اإدانة  �صرورة  على  و�صدد 

اجلرم مثل جرم من يعادي ال�صامية.   

بتجنيب  ال�شيا�شية  والأحزاب  القوى  اليمني  الربملان  طالب 
اليمن ويالت ال�شراعات والفنت وخماطر النهيار والتدهور.

علي  يحيى  برئا�شة  عقدها  التي  جل�شته  خالل  الربملان  ودعا 
العمل  اإلى  البالد  يف  املوؤثرة  والعنا�شر  الأطراف  جميع  الراعي 
الأو�شاع  معاجلة  جتاه  وح�شنة  �شادقة  ونية  موحدة  باإرادة 

ال�شائدة يف البالد.

طالب بوقف المستوطنات 

اإلسرائيلية

النائب البريطاني دنكان: 
إسرائيل ال تريد السالم

البرلمان اليمني يناشد 
األطراف السياسية تجنيب 

اليمن مخاطر الصراعات 
واالنهيار
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حزب نداء تونس يفوز باالنتخابات التونسية

النواب العراقي يمنح الثقة لمرشحي وزارتي الداخلية والدفاع

البرلمان العربي يرحب باعتراف مجلس العموم البريطاني 
وحكومة السويد بدولة فلسطين

اأعلن يف تون�س عن فوز  حزب حركة نداء تون�س برئا�سة الباجي قائد 

ال�سب�سي ب 85 مقعدًا وبن�سبة ) 39.1% ( يف االنتخابات الت�سريعية 2014، 

تليه حركة النه�سة بزعامة را�سد الغنو�سي بـ69 مقعدًا بن�سبة )%25.4 (.

اأعلنته الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات يف تون�س للنتائج    وبح�سب ما 
فقد  اأكتوبر,  �سهر  من  الأخري  الأ�سبوع  يف  جرت  التي  لالنتخابات  الأولية 
التون�سي  الأعمال  رجل  يراأ�سه  الذي  احلر  الوطني  الحتاد  حزب  حل 
اجلبهة  حتالف  متكن  فيما  مقعدا,  بـ16  الثالثة  املرتبة  يف  الرياحي  �سليم 
والقوميني(  الي�سار  بني  موزعة  حزبًا   11 يجمع  �سيا�سي  )حتالف  ال�سعبية 
وتقا�سمت  مقاعد,   8 ليربايل(  )حزب  تون�س  اآفاق  حزب  ثم  مقعدًا,  بـ15 
 جمموعة مكونة من 11 حزبًا �سيا�سيًا, و3 لوائح م�ستقلة 24 مقعدًا برملانيا.
 واأعلن حزب »نداء تون�س« اأنه لن يحكم تون�س مبفرده بعد فوزه على »حركة 

النه�سة« الإ�سالمية التي حلت يف املرتبة الثانية يف النتخابات الربملانية.

الداخلية  وزيري  من�سبي  ملر�سحي  الثقة  العراقي  النواب  جمل�س  منح 

والدفاع بعد م�سي ما يزيد على �سهر من منحه الثقة حلكومة رئي�س الوزراء 

حيدر العبادي.

وفاز مبقعد وزير الداخلية مر�سح التحالف الوطني حممد �سامل الغبان  

 بينما فاز مبقعد وزارة الدفاع املر�سح عن ائتالف متحدون خالد العبيدي ،

وجرى الت�سويت على املر�سحني باالأغلبية يف جل�سة عادية عقدها جمل�س 

النواب.

الي�سار  من  �سخ�سيات  ي�سم  املتجان�س  غري  التجمع  تون�س”,  و”نداء 
وو�سط اليمني ورموزًا من نظام بن علي واآخرين كانوا معار�سني له.

وتاأتي نتائج هذه النتخابات قبل اأ�سابيع قليلة من النتخابات الرئا�سية 
التي جتري يف 23 نوفمرب )ت�سرين الثاين(.

الكرد�ستاين  التحالف  ملر�سح  الثقة  العراقي  النواب  جمل�س  منح  كما 
من  لعدد  ثقته  منح  كما  الوزراء,  رئي�س  نائب  ملن�سب  �ساوي�س  روزنوري 

املر�سحني مللء املقاعد الوزارية ال�ساغرة.
هو�سيار  الكرد�ستاين  التحالف  ملر�سحي  الثقة  منح  على  املجل�س  و�سوت 
علي  حممد  وجا�سم  املالية,  وزير  ملن�سب  ال�سابق  اخلارجية  وزير  زيباري 

اجلاف وزيًرا للهجرة, وفرياد راوندوزي للثقافة.

رحب رئي�س الربملان العربي اأحمد بن حممد اجلروان بت�سويت اأغلبية 

وا�سفًا  فل�سطني،  بدولة  االعرتاف  ل�سالح  الربيطاين  العموم  جمل�س  نواب 

ذلك بالبادرة الطيبة.

وقال اجلروان يف ت�سريح له: اإن حق قيام دولة فل�سطني واالعرتاف بها 

اأن تتخذ  اأمله يف  املواثيق والقوانني الدولية، معربًا عن  تن�س عليه جميع 

�سائر الربملانات احلرة يف العامل قرارات م�سابهة.

ولفت االنتباه اإلى اأن الربملانات حول العامل متثل �سوت ال�سعوب احلرة، 

�سمري  يف  حية  الفل�سطينية  الق�سية  باأن  التفاوؤل  اإلى  يدعو  الذي  االأمر 

ال�سعوب بغ�س النظر عن قرارات بع�س احلكومات.

كما اأ�ساد رئي�س الربملان العربي بقرار احلكومة ال�سويدية العرتاف بدولة 
فل�سطني, عادًا اإياه خطوة مهمة نحو متكني وتاأكيد حق ال�سعب الفل�سطيني 

يف تقرير م�سريه.
بداية  ال�سويدية  احلكومة  قرار  يكون  اأن  يف  الأمل  عن  اجلروان  وعرب 
ل�سل�سلة من القرارات التي ت�سدر عن باقي الدول الأوربية لالعرتاف بالدولة 
الفل�سطينية, موؤكدًا دعم وتقدير الربملان العربي حلق ال�سعب الفل�سطيني يف 

اإقامة دولته امل�ستقلة واإنهاء الحتالل.
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زيارتها  يف  بولدرينى  لورا  الإيطايل  الربملان  رئي�شة  قالت 
امل�شلمني  اإن   : روما  الإيطالية  العا�شمة  يف  الإ�شالمي  املركز  اإلى 
واملجتمعات امل�شلمة, اإلى جانب العديد من املهاجرين الذين ي�شلون 

اإلى �شواطئ اإيطاليا, هم اأول �شحايا الإرهاب.

يف  الثقة  بحجب  ت�شويت  من  اليطاليــة,  احلكومــــة  جنت 
جمل�ض ال�شــــيوخ, بعد معركــــة برملانــــية �شر�شــــة �شد اإ�شالحات 
عمالية انتقدتــــها النقابــــات واأحــــزاب املعار�شة, و�شوت جمل�ض 
“روما”, ل�شالح التغيريات, يف ت�شويت جــــرى بواقـــع  ال�شيوخ يف 
تاأييد 165 �شوتًا مقابل 111 �شوتًا وامتــــناع �شوتــــني, ويقــــول 

تبــــنى الربملــــان الــــوطــــني الباك�شــــتاين قــــرارًا بالإجــــماع 
 دان فيه انتهاك الهند لتفــــاقية وقف اإطــــالق النار مع باك�شتان.
واأو�شح م�شت�شار رئي�ض الوزراء الباك�شتــــاين لل�شــــئون اخلارجــــية 
والأمن القومي �شرتاج عزيز اأن القرار قدمـــه رئيــــ�ض الوزراء نواز 

يف  الإ�شالمية  والدول  العرب  ال�شفراء  من  عدد  اأمام  واأكدت 
اإيطاليا اأن ما ُي�شمى بتنظيم داع�ض ي�شكل تهديدًا للعامل باأ�شره, 
من  هم  اأولئك  �شحايا  اأول  لأن  خا�ض,  ب�شكل  الإ�شالمي  والعامل 
من  ال�شكل  وهذا  الإ�شالمي,  بالدين  يوؤمن  ومن  واملدنيني  امل�شلمني 

اأ�شكال التطرف ل يقبله اأحد, والإ�شالم لي�ض كذلك.

رئي�ض الــــوزراء, ماتيــــو رينــــزي: اإن حتــــرير �شـــوق العمل, �شوف 
ي�شجع على التوظيف اجلديــــد, كمــــا ت�شمل حزمــــة الإ�شــــالحات 
للعاطــــلني. الجتــــماعية  الرعــــاية  برامج  تو�شيع  به   اخلا�شة 
وهذه هي املرة الـ 21 التي تواجه فيها حكومة رينزي ت�شويتًا على 

الثقة منذ توليها ال�شلطة يف فرباير.

�شريف ل�شتنكار عمليات الق�شف التي ت�شنها القوات الهندية على 
املناطق احلدودية الباك�شتانية.

كما دعا القرار املجتمع الدويل اإلى العمل من اأجل التو�شل اإلى 
حل لق�شية ك�شمري يف �شوء قرار الأمم املتحدة بهذا ال�شاأن.

رئيسة البرلمان اإليطالي: 
المسلمون أول ضحايا 

اإلرهاب00 وداعش
يهدد العالم

الحكومة اإليطالية تنجو 
من حجب الثقة في

مجلس الشيوخ

البرلمان الباكستاني
يدين الهند

النتهاكها اتفاقية
وقف إطالق النار
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دعــا رئي�ض الربملـــان العربي اأحمــد حممد اجلروان اإلى �شرورة 
الت�شدي لظاهرة الإرهاب التي تهدد املنطـــقة كونـــها دخيلة على 

الأمة العربية والإ�شالمية.
واأكد يف كلمة األقــاها يف افتتـــاح دور االنعــقاد الثالــث للفــ�صل الت�صــريعي 
االأول للربملان العربي, التي عقد يف مقر االأمانة العامة جلامعة الدول العربية 
اأن اال�صتقــرار وحتــقيق االأمــن الداخــلي لــدول املنطقــة هــما مفتاح التنــمية 
ال�صاملة التي يتم العمل من اأجلــها لتلبــية تطلــعات ال�صــعب العــربي, م�صــريًا 
اإلى اأن النزاعــات الداخلــية املــتزايدة وتفــ�صي ظاهــرة االإرهــاب تعــد العــدو 
 االأول والعقبة االأكــرب يف �صــبيل حتــقيق تطلعــات ال�صعــوب للتنمية واحلياة.

دعا رئي�س جمل�س النواب الليبي, عقيله �صالح قويدر, الليبيني اإلى تغليب لغة 
احلوار وامل�صاحلة, ونبذ اخلالفات والفرقة, واإلقاء ال�صالح, والكف عن اتباع 

الو�صائل التي اأ�صهمت يف القتل والدمار ب�صورة كبرية يف اأغلب اأنحاء البالد.

اأكـــدت جامعــة الــدول العربيــة �شــرورة الإ�شــراع يف معاجلــة 
تطورات الأو�شاع يف ليبــيا وتقــدمي الدعــم الالزم لل�شــعب الليبي 
وموؤ�ش�شاته ال�شرعية من خالل دعم الربملــان واحلكومة ال�شرعية 

املنبثقة عنه.
واأعربت اجلامــــعة يف بيــــان لها اليـوم عن اأملها يف “ اأن يعمل الربملان 
بانفتاح على القــــوى االأخــــرى واأن يتخذ اخلطوات امل�صاعدة ال�صتعادة باقي 
اأع�صائه املمتنعني عن حــــ�صور جل�صاتــــه يف نف�س الوقــــت الذي يوا�صــــل فيه 

الربملان واحلكومة العمل على عزل املجموعات االإرهابية ومواجهتها«.

وعلى �صعيد تطورات الق�صية الفل�صطينية اأو�صح اجلروان اأن الربملان يتابع 
تطورات الق�صــية الفل�صطينية التي هي الق�صــية املحوريــة لالأمــة العربيــة, 

م�صريا اإلى االنتهاكات ال�صهيونية االأخرية.
واالأمم  االإن�صــان  حقــوق  ومنظــمات  الدولــي  املجتــمع  اجلــروان  وطالب 
املتحدة بالعمل من اأجل وقف االنتهاكـات االإ�صرائيلية املتكــررة على امل�صجــد 
االأقــ�صى وردع العــدو ال�صهــيــوين عــن اأي حمــاولــة للم�صــا�س باملــقد�صــات 
االإ�صالمية وامل�صيحيــة يف القــد�س, جمــددا مطالبة الربملان للمجتمع الدويل 
واالأمم املتحدة بتحمل م�صوؤولياتهم ومتكني ال�صعب الفل�صطيني من ا�صرتجاع 

حقوقه الوطنية. 

الليبي مبنا�صبة مرور ثالث �صنوات  ال�صعب  اإلى  وطالب قويدر, يف كلمة 
واإعادة  والقانون,  املوؤ�ص�صات  دولة  لبناء  بالتوجه  ليبيا,  حترير  اإعالن  على 
و�صياغة  االأمن,  وب�صط  الق�صاء,  وتفعيل  االأمن,  واأجهزة  اجلي�س  تنظيم 
الد�صتور, ونبذ العنف واالإرهاب واحرتام دماء �صهداء ثورة 17 فرباير الذين 
ا�صت�صهدوا من اأجل اأن تنعم ليبيا باحلرية واال�صتقرار والتقدم, واأكد, التزام 
جمل�س النواب, على الرغم من التطورات التي ت�صهدها البالد, بحوار جاد 

وفاعل بعيدًا عن ال�صالح, ودون اإق�صاء اأو تهمي�س.

و�صــــددت اجلامعــــة على �صــــرورة اإنهــــاء اأي حمــــاوالت الإحيـاء اأو اإن�صاء 
موؤ�ص�صات موازية من اأجل حتقيق التوافق الوطني والتو�صل اإلى حكـومة وحدة 

وطنية وحوار وطني �صامل.
وطالبت املجتمع الدويل, مبا يف ذلك جمل�س االأمــــن والدول العربية ودول 
اجلوار, باتخاذ االإجراءات الالزمة للدفع يف هذا االجتــــاه م�صــــددة على اأن 
“اخلطوة االأولى الالزمة يف كل الظــــروف هي وقــــف اأعمال العنف واحرتام 

ال�صرعية والذهاب اإلى حوار وطني �صامل«.

الجروان يطالب بالتصدي 
لإلرهاب00 ويندد 

باالنتهاكات اإلسرائيلية
في القدس

رئيس مجلس النواب
الليبي يدعو إلى تغليب 
لغة الحوار ونبذ العنف

جامعة الدول العربية
تدعو البرلمان الليبي 

االنفتاح على القوى الليبية
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ق�صط يو�صع يف خزانة املاأمور امل�صتلم, ويخرج التاريخ )باإبطال الطابع الذي 
يل�صق عليها(  ويخ�صم ر�صم حت�صيل عن كل مقدار ي�صتح�صل,

وكذلك يجري قيده يف دفرت {تنفيذ االإعالمات} املار ذكره واالإ�صبارات 
بالرقم واخلط مع ذكر عدد الق�صط والتاريخ وتودع االإ�صبارات لدائرة املالية 
التوديع يف دفرت { وتاريخ  االأ�صبارة  بعد قيد منرة  بها  املتعلقة  االأوراق  مع 
تنفيذ االإعالمات} م�صحوبة بر�صم التح�صيل الذي جرى ا�صتيفاوؤه موقعًا 

من ماأمور التنفيذ وختم الدائرة الر�صمي.

دائرة  من  اإليها  املودعة  االأ�صبارات  حمتويات  تدقيق  املالية  دائرة  على 
اأو اأمني( وختم  التنفيذ وقيد الر�صوم امل�صلمة من قبل ماأمور املالية )مدير 

الدائرة الر�صمي.

الف�شل الثاين – يف خرج دائرة التنفيذ

االإعالمات  تنفيذ  على  اثنان  املائة  يف  حت�صيل  ر�صم  الدائن  من  يوؤخذ 
احلاوية مبالغ على اأن يكون اأخذه على كل مقدار يح�صل بن�صبته اإلى متام 

حت�صيل املبلغ املندرج باالإعالمات.

واأما االإعالمات املتعلقة بق�صايا مل حتتوي على مبالغ نقدية كاإخالء املحل 
املوؤجر وت�صليم الب�صائع وو�صع احلجز ورفعه وخالف ذلك فيوؤخذ عليه ر�صم 

مقطوع مبلغ اأربعني قر�صًا اأمرييًا من املدعي فقط.

نظام دائرة التنفيذ

التنفيذ دائرة  – وظائف  الأول  “ الف�شل 

مادة :

للمحكوم اأن يقدم ا�صتدعاء اإلى احلاكم االإداري يرفق به االإعالم الذي 
تاريخ  ذكر  مع  عليه  ادعى  الذي  باملبلغ  خ�صمه  على  باحلكم  ا�صتح�صله 
يطلب  اإقامته  و�صهرته وحمل  عليه  املحكوم  وا�صم  وم�صدره  ومدته  االإعالم 

فيه التنفيذ.

يف  مرفوقاتها  جميع  مع  التنفيذ  لدائرة  املحالة  اال�صتدعاءات  قيد  بعد 
االإعالمات  واإذا وجدت  تدقيق حمتوياتها,  التنفيذ  ماأمور  دفرت خا�س على 
اأنها اكت�صبت �صكاًل قطعيًا ي�صعها مو�صع التنفيذ, وحينئذ يجري قيدها يف 
اإلى  عليه  املحكوم  ويجلب  اأ�صبارات خا�صة  ويف  االإعالمات}  دفرت {تنفيذ 
حكم  باإجراء  ويكلف  له,  املحكوم  من  املقدم  الطلب  ويبلغ  التنفيذ,  دائرة 

االإعالم يف احلال.

واإذا طلب االإمهال ميهل ملرة اأولى ملدة ثمانية اأيام مع اأخذ توقيعه يف نف�س 
الدفرت, وعند م�صي املدة املذكورة وعدم اإجراء احلكم ميهل ملرة نهائية ملدة 
ثالثة اأيام ويوؤخذ توقيعه يف الدفرت اأي�صًا, وعندما مت�صي املدة االأخرية ومل 

يجر حكم االإعالم وطلب املحكوم له تنفيذه ينفذ بحجز اأمواله املنقولة.

له  ال�صرورية  االأ�صياء  عدا  ما  املنقولة  غري  اأمواله  فتحجز  تف  مل  فاإذا 
وملن يعوله من طعام وملب�س وم�صكن وفر�س, فاإذا مل تف فيحب�س بطلب من 
�لد�ئن بعد �أن يثبت �قتد�ر �ملدين على �لدفع على �شرط �أن ل يتجاوز حب�شه 
مدة ت�صعني يومًا, فاإذا اأطلق ثم ظهر ي�صاره واأثبت الدائن ذلك على املدين, 

يعاد اإلى احلب�س بطلب الدائن. 

املتح�صل يف دفرت  املبلغ  يعيد  املحكوم عليهم  وقوع حت�صيالت من  عند 
{تنفيذ االإعالمات} ويف االأ�صبارات اخلا�صة, وي�صلم للمحكوم لهم مقابل 
و�صوالت توؤخذ اإم�صاءاتهم عليها, ويف حالة ا�صتح�صال املبالغ املحكوم بها 
�أق�شاطًا يجب قيد عدد �لأق�شاط و�آجالها و�ملقادير �ملتفق عليها. وكلما ��شتويف 

1346هـ /4 /8 وتاريخ    )24 ( رقم  قرار 

الدكتور عبدالرحمن بن على الزهراين
مدير عام مركز اأبحاث ال�شورى
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ال�صندات امل�صدقة  يوؤخذ من الدائن ر�صم حت�صيل يف املائة واحد على 
من كاتب العدل اأما ال�صندات العادية فيوؤخذ عليها بعد ثبوتها ر�صم حت�صيل 
يف املائة اثنني من الدائن اأي�صًا وله حق الرجوع بذلك فيما بعد على املدين.

اإذا وقع �صلح بني الدائن واملدين بدائرة التنفيذ فيوؤخذ على املبلغ الذي 
ويكون  االإعالم.  ظهر  على  بذلك  ويكتب  اثنان  املائة  يف  ال�صلح  عليه  تقرر 
عليه  �ملتفق  �ل�شرط  كليهما ح�شب  �أو  �ملدين  �أو  �لد�ئن  على  �ملذكور  �لر�شم 

بينهما. 
البلدة  عن  بعيدة  اأماكن  اإلى  التنفيذ  ماأمور  لذهاب  احلال  اقت�صى  اإذا 
ال�صرورية مبا فيها  اأن يدفع امل�صاريف  له  االإعالمات على املحكوم  لتنفيذ 

اأجرة الو�صائط النقلية وله حق الرجوع. كما بعد على املحكوم عليه.

ي�صتويف ر�صم الداللة من قيمة املبالغ يف املزاد �صواء كانت االأموال املبالغة 
منقولة اأو غري منقولة. واإذا جرى ت�صديد الدين باالتفاق بني الدائن واملدين 
اأو �صقط حكم معاملة املزاد الأي �صبب ما فعندئذ ال ي�صتوفى ر�صم من االأموال 

التي مل تبع بل ي�صتوفى ر�صم التح�صيل منها فقط.

يعترب هذا النظام نافذ املفعول من حني الت�شديق عليه.«

ال�صورى مبوجب  اإلى جمل�س  العامة  النيابة  النظام من مقام  اأعيد هذا 
املالحظات  بع�س  لوجود  ؛  1346/5/3هـ  وتاريخ   )1991( رقم  اخلطاب 
عليه. وبعد اطالع املجل�س تداول االأع�صاء البحث يف املو�صوع, واأ�صدر قراره 

رقم )46( وتاريخ 1346/6/12هـ, ون�صه: 

الثالثة  املادة  يف  بح�صم  خ�صم  كلمة  اإبدال  االأولى  اأن  يف  املالحظة  اأن 
لي�صت �صحيحة. اإذ اأن املتعارف اأن اخل�صم مبعنى االأخذ بعك�س احل�صم فاإنه 
باجلملة  الكلمة  تبدل هذه  اأن  واحلقيقة يف  لغًة.  وال  تعارفًا  ال  يفيد ذلك  ال 
االآتية وهي )ويوؤخذ منه( وال عدة مبا ورد يف قامو�س العوام مبا ال ينطبق 

على اللغة منها ب�صيء. 
كلمة املباع جائزة وقد قال االأجدع بن مالك... ور�صيت اآالء الكميت فمن 

يبع.. فر�صًا فلي�س جواده مبباع. 
مل يفهم املجل�س معنى متباقي يف املادة الثانية, وتف�صريها لكلمة مطروح, 
وقد جرى البحث يف م�صادر هذه الكلمة يف كتب اللغة فلم جندها, واأن زيادة 
هاتني الكلمتني يف هذه املادة جعل فيها ت�صوي�صًا ال يفهم االإن�صان املق�صود 

من املادة.

ال يعرف املجل�س كيف جزم �صاحب املالحظة اأنها اإذا اأحليت اإلى املجل�س 
املجل�س وغايته خدمة �صاحب اجلاللة  اأن مبداأ  فاإنه ي�صر على قراره, مع 
امللك املعظم وخدمة االأمة خدمة �صادقة, ومييل مع احلق يف اأي جهة كان, 
تاأخر  ملا  املذكورة  املالحظات  على  املجل�س  يوافق  اأن  امل�صلحة  من  كان  ولو 

عن ذلك.
اأن جاللة امللك املعظم اأيده اهلل تعالى قد رفع الر�صوم التي كانت ت�صتوفى 
على املعامالت ال�صادرة من املحاكم ال�صرعية, وجريًا على قاعدة التدريج 
يرى  املجل�س  فاإن  قبل,  من  ي�صتوفى  ومل  حادث  الر�صم  هذا  اأن  اإلى  نظرًا 

ا�صتيفاء اثنني يف املائة ر�صمًا على التنفيذ كاٍف ولي�س ثمة لزوم لزيادة. 
قرر املجل�س بجميع االآراء املوافقة على ما هو حمرر باالأوراق املرفوقة.

وعلى هذا ح�صل التوقيع” .
ويف العام 1349هـ, اطلع جمل�س ال�صورى على نظام دائرة التنفيذ وخرجه 
غري امل�صدق, املوؤلف من ع�صر مواد على النظام املوؤقت خلرج دائرة التنفيذ 
مقام  من  ورده  والذي  العايل,  بالت�صديق  واملقرتن  مواد  خم�س  من  املوؤلف 
اأ�صدر  املداولة  وبعد  1349/3/11هـ,  وتاريخ   )52( رقم  العامة  النيابة 
التنفيذ  نظام  على  باملوافقة  رقم )71( يف 1349/4/18هـ؛  قراره  املجل�س 

وخرجه املوؤلف من ع�صر مواد.

كما وردت اإلى املجل�س املعاملة رقم )466/7879( وتاريخ 1349/8/4هـ, 
اخلا�صة بنظام ماأمور التنفيذ املقرتح من ديوان رئي�س ديوان النيابة العامة. 
وبعد عر�س النظام املقرتح على املجل�س وتداول االأع�صاء البحث يف مواده 

مادة مادة, والبحث والتدقيق ظهر ما ياأتي: 

اأن املجل�س قد و�صع نظامًا لدائرة التنفيذ ورفعه ملقام النيابة العامة بعدد 
)81( يف 15 جمادى الثاين �صنة 1349. 

اأن املجل�س قد و�صع نظامًا موؤقتًا خلرج دائرة التنفيذ ورفعه ملقام النيابة 
بعدد )45( يف 1346/4/8. 

وبناًء على عدم وجود ما يوجب تعديل النظامني املذكورين اإال يف مو�صوع 
العالية  االأوامر  مقت�صى  ا�صتيفائها  يف  يتبع  اأن  يرى  املجل�س  فاإن  الر�صوم 
وعلى هذا  اأعاله.  املنوه عنهما  بالنظامني  ويكتفى  اأخريًا  ال�صادرة  امللوكية 

ح�صل التوقيع.”
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شوريات

د. عبد اهلل بن اإبراهيم الع�شكر
ع�شو جمل�ض ال�شورى

منذ عرف االإن�شان �شرورة اأن ُينجز عمله املناط به، عرف اأ�شاليب عديدة لالإجناز. ومن تلك االأ�شاليب 

ا�شتخدام النكتة اأو الفكاهية. وكان ال�شيا�شيون والدبلوما�شيون العرب اإيان اخلالفة العبا�شية من اأ�شهر 

من ا�شتخدم الطرفة والإ�شحاك اإما لتو�شيل ر�شالة �شيا�شية اأو حللحلة م�شكلة قائمة. ومثل ذلك ُيقال 

عن ال�شيا�شيني يف اأوروبا يف الع�شور الو�شطى. ول زالت النكتة ُت�شكل مدرجًا من مدارج الدبلوما�شية يف 

كل مكان وزمان.

وبني امل�شلمني والغرب فرق يف ميدان النكتة ال�شيا�شية ال�شاخرة. ففي الغرب يوجد امل�شرح, وهو املكان 

الذي ُتلَمع فيه اجلمل وتردد فيه النكت, وامل�شرح غري معروف عند امل�شلمني اآنذاك واآنئذ, لهذا برزت فن 

النكتة ال�شيا�شية يف اأوروبا. كما اأن النكتة الذكية عادة ما ترتبط بالتقدم والرقي والزدهار واحلياة 

املدنية الرخية, وتقل يف املجتمعات املتخلفة اأو التي تعاين الأمرين يف �شبل توفري لقمة العي�ض. لهذا كله 

فاإن ُنكت الأديب برنارد�شو ل مثيل لها يف هذا امل�شمار, ومل ترتق النكتة ال�شيا�شية  عند العرب يف الوقت 

الراهن كما ارتقت يف اأيام دولتهم يف الع�شور القدمية.

ومن اأ�شهر اأ�شحاب النكت ال�شيا�شية يف الع�شر العبا�شي ال�شعراء: اأبو نوا�ض وب�شار بن برد وعبداهلل 

بن احل�شني البغدادي واأبو العيناء وابن الرومي. وكلهم امتهنوا �شناعة النكتة ال�شيا�شية لتو�شيل ر�شالة 

اأ�شهر الكتاب ظاًل و�شرعة  اأنف�شهم من ال�شلطة ال�شيا�شية. وُيعد الكاتب الكبري اجلاحظ من  اأو حلماية 

الفكاهة  اأ�ش�ض  اجلاحظ  و�شع  لقد  ر�شائله.  تو�شيل  اأو  اأفعاله  لتربير  النكتة  على  يعتمد  وكان  بديهة, 

اأ�شهر  وال�شخرية يف الأدب العربي. وكتب ر�شائل علمية حتوي هذا النمط من التعبري والتناول. ولعل 

29 حكاية م�شحكة عن  ر�شالة �شمت حوايل  والغلمان. وهي  ر�شالته: مفاخرة اجلواري  الر�شائل  تلك 

الأدب الأيروتيكي erotic. لكن هذا النمط من الأدب مل ياأت لذاته, بل جاء كر�شائل تتناول اختناقات 

معي�شية واجتماعية, وهذا ال�شنيع من ال�شيا�شة. وهو ي�شبه �شنيع عبداهلل بن املقفع يف كتابه: كليلة 

ودمنة, عندما جعل احليوانات تتكلم وتقول باآراء يف ال�شيا�شة و�شوؤون احلكم ل يتجراأ الرجال والن�شاء 

على قولها.

ويف الوقت الراهن ن�شمع ونقراأ عن ع�شرات النكات التي تدور على األ�شنة ال�شيا�شيني الغربيني, وهي 

القادة  من  اأما  ريجان.  رونالد  الرئي�ض  هو  الأ�شهر  لكن  لها,  اأمثلة  اإيراد  عن  تغني  و�شيوعها  كرثتها  من 

اأو اأكرث,  العرب فالأ�شهر الرئي�ض جالل طالباين. ولو ُجمعت نكت هذين الرئي�شني لأ�شبحت يف كتابني 

ومعظمها نكت �شيا�شية بامتياز.

دبلوماسية النكتة
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