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أسرة التحرير

مجلس الشورى يستهل السنة الثالثة بتطوير لجانه المتخصصة..

وم�صنع  الفقري  العمود  مبثابة  هي  والربملانية  ال�صورية  املجال�س  يف  املتخ�ص�صة  اللجان 

اخت�صا�صاتها,  �صمن  تندرج  التي  املو�صوعات  بدرا�صة  املعنية  فهي  املجال�س,  لتلك  القرارات 

العالقة,  ذات  والأهلية  احلكومية  اجلهات  م�صوؤويل  مع  ومناق�صتها  ووافية,  �صاملة  درا�صة 

للو�صول اإلى التو�صيات املنا�صبة وترفعها اإلى املجل�س ملناق�صتها واإقرارها.

وجمل�س ال�صورى مثل اأي جمل�س �صوري اأو برملاين ي�صعى اإلى تطوير اأعماله وحتديثها مبا 

يواكب برامج الإ�صالح والتحديث التي ت�صهدها اململكة يف هذا العهد الزاهر خلادم احلرمني 

املادة  ومبقت�صى  ال�صياق  هذا  ويف   .- اهلل  يحفظه   - عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�صريفني 

تكوين  اإعادة  املجل�س  تخول  التي  ال�صورى  ملجل�س  الداخلية  الالئحة  من  والع�صرين  الثالثة 

اأع�صائه  من  عدد  من  خا�صة  جلنة  املجل�س  �صكل  اأخرى,  جلان  تكوين  اأو  املتخ�ص�صة  جلانه 

املجل�س  من  �صعيًا  املتخ�ص�صة,  جلانه  م�صميات  لدرا�صة  للمجل�س  العام  الأمني  معايل  برئا�صة 

ومهامها مبا يدخل  ورفع كفاءتها وحتديد تخ�ص�صات كل جلنة  اللجان,  تلك  اأعمال  لتطوير 

حتت م�صماها.

وقرر املجل�س املوافقة على ما تو�صلت اإليه اللجنة بتغيري م�صميات بع�س اللجان مبا يتنا�صب 

وطبيعة الخت�صا�صات واملهام املنوطة بكل جلنة, كما قرر زيادة عدد اللجان اإلى اأربع ع�صرة 

اللجان  عدد  لريتفع   » والبيئة  واملياه  الزراعة  جلنة   « مب�صمى  جديدة  جلنة  باإن�صاء  جلنة 

املتخ�ص�صة اإلى اأربع ع�صرة جلنة. 

�صهر  من  الثالث  يف  احلالية  دورته  من  الثالثة  ال�صنة  اأعمال  ي�صتهل  وهو  ال�صورى  جمل�س 

القيادة  تطلعات  لتحقيق  اأع�صائه  وبجهود   تكل,  ل  بعزمية  �صيعمل  1436هـ,  الأول  ربيع 

الر�صيدة, وتلبية اآمال املواطنني يف الإ�صهام يف معاجلة ق�صاياهم امللحة, وتلبية مطالبهم, وفق 

اخت�صا�صات املجل�س و�صالحياته.
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المنافسة إلى هيئة عامة

طـالب جمل�س ال�ســـورى خـــالل جل�ســـته العاديــة 
الثـــالثاء  يـــوم  اخلامـــ�سة وال�سبعـــني التي عقدهـــا 
1436/2/17هـ، برئا�ســـة معـــايل رئيـــ�س املجـــل�س 
ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حمـــمد بن اإبـــراهيم اآل 
ال�ســـيخ اإلى حتـويل جمل�س املناف�ســـة اإلى هيئة عامة 

ترتبط برئي�س جمل�س الوزراء.
كما طالب املجل�س بتوفري الدعـــم املايل والكوادر 
الفنية املتخ�س�سة الالزمة ملجلـ�س املناف�ســـة، واملل 

عـلى ن�سر ثقافة املناف�سة، وزيادة الوعي باأهميتها.
كما دعا املجلــ�س يف قراره جملـ�س املنافـ�سة اإلى اإعداد درا�ســـة للوقوف على املمار�ســات االحتكاريــة يف 

ال�سـوق ال�سعــودي، والتي توؤثر على املناف�سة امل�سروعة.

14

التحقيق

الغش التجاري في السلع الغذائية00

خطر على الصحة وتهديد لألمن الغذائي

الغــ�س التجـاري والتقلـــيد والتـــدلي�س كلـــها اأ�ســماء 
لظواهر خطرية تفاقمت وا�ست�ســرت ومـــازالت تنـــت�سر 
بعـــيدًا عن اأنظــار املراقبـــني، وال�سحـــية بالتاأكــيد هم 
امل�ستهلكون الذين يتعر�سون ل�سور متباينة ومتنوعة من 
الغ�س التجــاري الذي ميــار�س من قبـل اأفراد وجماعات 
جتــردوا مــن القـيــم التي تردعهــم عــن ممــار�سة تــلك 
االأ�ساليب هدفهم االأول هو حتقيق الك�سـب املـادي بغ�س 

النظر عن عدم �سرعية االأ�سلوب اأو الو�سيلة.

42

التغطية

رئيس الشورى يشارك في 
االجتماع الدوري لرؤساء

المجالس التشريعية الخليجية
�ســـارك جمـــل�س ال�ســـورى يف االجـــتماع 
روؤ�ساء  املعــايل  الأ�ســـحاب  الثامن  الدوري 
مـــجـــالـــ�س ال�ســـورى والـــنـــواب والـــوطـــني 
واالأمـــة بـــدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربيـــة الـــذي عـــقد يف الدوحـــة عا�ســـمة 
دولة قـــطر ال�سقيـقـــة يـــومي االأحد واالثنني 
8-1436/2/9هـ املـــــــــوافـــــــق1-11/30/ 

2014/12م.
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عضو المجلس السابق اللواء متقاعد عبدالقادر كمال لـ “ الشورى ”

فة مجلس الشورى جامعة 00 ومسيرته ُمَشرِّ
و�سف ع�ســو جمل�س ال�ســورى ال�سابق اللواء متقاعد عبدالقادر 
بن عبداحلي كمال م�سرية املجلــ�س باأنها م�سرفــة، واأكد اأن جمل�س 
ال�سورى اأر�سى قاعدة مهمة يف اأدب احلــوار، وج�ّسد احرتام الّراأي 

االآخر وجعلُه واقعًا ملمو�سًا. 
جــاء ذلك يف حـــــوار اأجــرتــه » ال�ســورى « مــع اللــواء متــقاعد 
عــرب  ال�سورى  جمــل�س  يف  جتــربته  خــالله  روى  كــمال  عبدالقادر 
ها من اأجــمل �سنــوات  ثالث دورات متتالية امتـدت 12 عامــًا وعــدَّ
التي  ال�سعــرية  املداعــبات  تفا�ســيل  فــيه  وك�سف  للوطن،  خدمته 

تبادلها مع بع�س االأعــ�ساء اأثــناء جل�سـات املجل�س.

54

الدراسة

من أخالقيات الطب والطبابة..
حقوق المريض..

االلتزام باأخالق املهنة مطلب اأ�سا�سي يف كل املهن، 
كمهنة  وممار�ساته  الطبي  املجال  يف  اأهمية  اأكرث  وهو 
درا�سات  من  به  املت�سلة  االأعمال  ممار�سة  وكذالك 
وبحوث على االإن�سان واملخلوقات احلية االأخرى، وتعترب 
الطب  مهنة  مزاولة  اأثناء  االأخالقية  اجلوانب  مراعاة 
اأب�أقراط  وك�ن  املهني،  ال�شرف  مب�دئ  من  والطب�بة 
األزم  من  اأوائل  من  م(  ق   400 الطب،  باأبي  )امل�سمى 
معه  يوؤمل  مما  )االأخالقي(  الطبي  بالق�سم  االأطباء 
�سغلت  وقد  مبقت�سياته،  )القانوين(  النظامي  االلتزام 
اأفراد الفريق ال�شحي يف تع�مالتهم مع املر�شى والعن�ية  املب�دئ الأخالقية واإجراءات تطبيق�ته� من قبل 
الفريق  اأفراد  وتاأهياًل- ومن ذلك حرية بطانة قي�سر روماين ومعاجليه من  دوائيًا وعالجيًا  بهم طبيا - 
ال�سحي الذين قرروا اأن اإجراء عملية جراحية �سرورية حلياة القي�سر، حيث ورد يف اأذهانهم اإ�سكالية تتعلق 

باإمكان اأن يفقد القي�سر حياته فيعاقب الطبيب وم�ساعديه تبعا لذالك.

48



ال�سورى - العدد 160- �سفر 1436هـ/ دي�سمرب 2014م 6
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صدور الميزانية بهذه األرقام يؤكد النهج الحكيم 

للمملكة رغم معاناة االقتصاد العالمي

رفع معـــايل رئي�س جمل�س ال�صـــورى ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن 

حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ با�صمـــه ونيابـــة عن اأع�صاء املجل�س 

التهاين والتربيكات خلادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اآل �صعـــود, ول�صاحـــب ال�صمـــو امللكي الأمـري �صلمان بن 

عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزيـــر الدفــاع, 

ول�صاحب ال�صمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز ويل ويل العهد 

النائب الثاين لرئيـــ�س جملـــ�س الـــوزراء املبعـــوث اخلا�س خلادم 

احلرمني ال�صـــريفني, مبنا�صبـــة �صدور امليزانيـــة اجلديدة للعام 

املايل القادم 1437/1436هـ.

وو�صف معاليــه امليزانـــية العامـــة للدولـــة للعام املايل القادم, 

والتي قـــدرت اإيراداتها مببـــلغ ) 715 ( �صبع مئة وخم�صة ع�صر 

مليار  بـمبلـــغ )860( ثمان مئة و�صتني  ريال, وم�صروفاتها  مليار 

ريال, باأنها ميزانية اخلري والعطــاء, ملا حملته من م�صاريع تنموية 

�صتنعك�س مب�صيئة اهلل على رفاهية املواطن. 

وقال معايل الدكتور اآل ال�سيخ يف ت�ســـريح بهـــذه املنا�ســـبة : اإن �ســــدور 

امليزانية بهذه االأرقام رغم ما يعانيه االقت�ساد العاملي، وتراجع اأ�سعار النفط  

ال�ســـريفني - حفظه اهلل - و�سيا�ساتها  تاأكيد لنهج حكومة خادم احلرمني 

يف االإنفاق ب�سخاء على التنمية الب�ســــرية يف التعلـــيم، وال�سحة، والربامج 

وامل�ساريع الداعمة مل�سرية التنمـــية امل�ستــــدامة، وتطوير وحت�سني اخلدمات 

للمواطنني، وحت�سني اخلدمات  العمل  وتوفري مزيد من فر�س  االجتماعية، 

املقدمة لهم.

ولفت معاليه النظر اإلى حكمة القيادة وتوجيهاتها امل�ستمرة باحلفاظ على 

املالءة املالية لالقت�ساد ال�سعودي يف ظل الظروف الدولية التي اأثرت �سلبًا 

على  النمو االقت�سادي العاملي، م�سريًا اإلى ما جتده ال�سيا�سات  االقت�سادية 

حلكومة خادم احلرمني ال�سريفني من اإ�سادة م�ستمرة من خمتلف الهيئات 

واملوؤ�س�سات االقت�سادية واملالية الدولية.

واأكد معايل رئي�س جمل�س ال�ســـورى اأن املجلـ�س �سيعمل جاهدًا بالتعاون 

مع خمتلف اجلهات احلكومية على تعزيز وتفـــعيل ما ركــــزت عليــــه بنــــــود 

امليزانية من خالل ما اأتيح له من �سالحيات رقابية وتنظيمية دفعًا مل�سرية 

التنمية امل�ستدامة يف خمتلف مناطق اململكة.

ودعــــا معاليــــه يف ختــــام ت�سريحــــه اهلل عــــز وجل اأن يحفــــظ خــــادم 

احلرمــــني ال�سريفني و�ســــمو ويل عهــــده االأمــــني و�ســــمو ويل ويل العــــهد - 

حفظهم اهلل - واأن ميــــدهم بعونه وتوفيــــقه، ويدمي على هذه البــالد و�سعبها 

االأمن واال�ستقرار.
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الميزانية تعكس الدور المحوري

لشباب الوطن في التنمية

نـــوه معـــايل نائـــب رئي�س مـــجل�س ال�صورى الدكتور حممد بن 

اأمني اجلفري بقوة ومتانة القتـــ�صاد ال�صعـــودي بفــــ�صل من اهلل 

ثم بال�صيا�صات القت�صادية التي نهجتها حكومـــة خـــادم احلرمني 

ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود - يحفظه اهلل - 

التي جنبت اململكة الأزمات القت�صادية التي ع�صفت باقت�صادات 

العديد من دول العامل ويف املقابل جنحت حكومـة خادم احلرمني 

ال�صريفني بامتياز يف ال�صتفادة من الفـوائ�س املالية التي حقتها 

اململكة العربية ال�صعودية نتيجـــة ارتفــاع اأ�صعار النــــــفط خالل 

جزء  وتوظيف  قــــوي,  مايل  احتياط  بناء  يف  املا�ضية  ال�ضنوات 

من تلك املداخيل يف البنى التحتية يف خمتلف مناطق اململكة.

املــايل  للعــام  للدولــة  العامــة  امليزانيــة  اإن  معاليــــه:  وقـــال 

مليار   860 مببــلغ  فيــها  امل�صروفات  قدرت  التي  1437/1436هـ 

ريــال توؤكــد �صالمــة ال�صيا�صــات القتــ�صاديــة حلكــومــــة خــادم 

التي تكفل  ال�صريفــني, واتخــاذها جمــيع الإجراءات  احلــرمني 

حماية القت�صــاد ال�صعــودي مــن تقلبــات الأو�صــاع القت�صاديــة 

العامليــة, وتــراجع اأ�صــعار النفــط الــذي ي�صــكل امل�صــدر الأكــرب 

للموارد املالية للمملكة. 

امليـــــزانية  اأن  املنا�ســـــبة  بهـــــذه  ت�سريح  اجلفـــــري يف  الدكتــــــور  واأكد 

اجلديدة وبهـــــذا احلجـــــم الكـــــبري املقـــــدر لالإنفاق رغم انخفا�س اأ�سعار 

النفط موؤ�سر على ا�ستمرار حكومة خادم احلرمني ال�سريفني - اأيده اهلل - يف 

اأ�سا�س التنمية  االإنفاق وب�سخاء على قطاعات التنمية الب�سريـــــة بو�سفـــــها 

امل�ستدامة، وموا�سلِة حت�سنِي اأداِء القطاع احلكومي وا�ستــمراِر تعزيِز التكاُمِل 

بني القطاعني العام واخلا�س، ومعاجلِة اْخِتالالت �ســـــوِق العَمل الإيجاِد مزيٍد 

من فر�ِس العمل للمواطنني.

 ولفت النظر اإلى توجيه خادم احلرمني ال�سريفني للم�سوؤولني باحلْر�ِس 

على كلِّ ما من �ساأنـــــه خدمـــــُة املواطنني وحت�سنُي اخلدماِت املقدمِة لهم، 

والتنفيُذ الدقيق والكْفُء لربامج وم�ســـــاريع امليزانية، واأن تعطى االأولويُة يف 

العام املايل القادم ال�ستكماِل تنفيِذ امل�ساريع املَقّرة يف امليزانياِت ال�سابقِة.

واأ�ساف معاليه: يحق لنا اأن نفـــــخر بقـــــائد م�سيـــــرتنا خـــــادم احلـرمني 

ال�سريفني و�سمو ويل عهده االأمني و�سمو ويل ويل عهده - يحفظهم اهلل - 

الذين ال ياألون جهدًا يف حتقيق اآمال املواطـــــنني وتطلـــــعاتهم، والعمل على 

النهو�س بهذه البالد وتنميتها يف �ســـــتى امليـــــادين وبالتـــــوازي يف خمتلف 

مناطق اململكة، وحتقيـــــق االأمن ال�سامل فبـــــدون االأمن واال�ستقرار ال ميكن 

اأن حتق التنمية.

ويف قراءة �سريعة ومتفح�سة الأرقام امليزانية اجلديدة راأى معايل نائب 

الوطن يف  ل�سباب  املحوري  الدور  تعك�س  امليزانية  اأن  ال�سورى  رئي�س جمل�س 
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بناء  يف  اال�ستثمار  نحو  الدولة  ا�ستمرار  يف  يتجلى  ما  وهو  ال�ساملة  التنمية 

االإن�سان اال�ستثمار االأمثل بو�سفه العمود الفقري للتنمية وهدفها االأ�سا�س، 

مبراحله  التعليم  لقطاع  ريال  مليار   »  217  « قدره  مبلغًا  خ�س�ست  حيث 

لتوفري  بامليزانية،  املعتمدة  النفقات  باملئة من  املختلفة ميثل حوايل  )25( 

بيئة تعليمية رائدة، ترتقي يف خمرجاتها مبا يلبي حاجة �سوق العمل. 

ودعم من  اهتمام  ال�سحي من  القطاع  به  ما يحظى  اإلى  معاليه  واأ�سار 

اهلل  يحفظه   – عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

ال�سحية  للخدمات  ريال،  مليار   «  160  « نحو  تخ�سي�س  يف  ذك  – ومتثل 
مبختلف جماالتها، لتوفري اأرقى اخلدمات ال�سحية للمواطنني.

االأخرى االجتماعية  التنموية  القطاعات  به  اإلى ما حظيت  النظر  ولفت 

والبلدية واملياه والنقل بقطاعاته املختلفة، والتعامالت االلكرتونية مبا يحقق 

اإلى جانب اال�ستمرار  القادمـــة،  التنمية امل�ستدامة لهذا اجلــــيل واالأجـــيال 

والت�سليف  والزراعيــــة،  وال�سناعيـــة  العقــــارية  االإقرا�س  يف دعم �سناديق 

واالدخار، ودعم املهن احلرفية واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة التي �سُت�سهم 

يف مزيد من الفر�س الوظيفية للمواطنني ودفع عجلة النمو.

وقال معايل الدكتـــــور اجلفـــــري: اإن من يتمعن يف تفا�ســـــيل امليزانيـــــة 

اجلديدة يدرك ما يحظى به �سباب الوطن من اأولوية يف اهتمامـــــات خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - رعـــــاه اهلل - التي تتجـــلى 

يف توجيهاته ال�سامية الكرمية بتوجيه جميع الربامج التنموية التي �سملتها 

امليزانية لدعم هذه الفئة العمرية - التي ت�سكل الن�سبة الكربى يف املجتمع 

ال�سعودي-، وبخا�سة يف قطاعات التعليم، والتوظيف، وال�سوؤون االجتماعية، 

والريا�سية، وتعك�س اأبوة خادم احلرمني ال�سريفني ومدى قربه من  اأيده اهلل 

وتطلعاتهم«. ال�سباب  هموم  – من 
التعليم،  لتطـــــوير  امللك عبداهلل  اإلى م�ســـــروع  ال�سيـــــاق  واأ�سار يف هذا 

والتو�سع يف افتتاح اجلامعات احلكومية واالأهلية لرفع ن�سبـــــة القبول للطالب 

والطالبات يف اجلامعات، اإلى جانب االبتعاث اخلارجي للطالب والطالبات 

ملوا�سلة تعليمهم العايل يف اأرقى اجلامعات االأمريكية واالأوروبية، واالآ�سيوية، 

املعنية مبعاجلة اختالالت  للجهات  الكرمية  ال�سامية  التوجيهات  ف�ساًل عن 

ل�سباب  الوظيفية  الفر�س  لتوفري  واخلا�س  العام  القطاعني  يف  العمل  �سوق 

وفتيات الوطن، والق�ساء على البطالة.

حيـــث ت�سمـــنت امليـزانية يف جمـــــال اخلدمـــــات االجتـــــماعية م�ســـــاريع 

جديدة الإن�ساء )16( �ستة ع�سر مقرًا لالأندية الريا�سيـــــة و )5( مقـــــرات 

و�ساالت لذوي االحتياجات اخلا�سة، ودور للرعـــــاية واملالحظة االجتماعية 

باالأيتام وذوي  املتعلـــــقة  ال�سنوية  اإلى زيادة املخ�س�سات  اإ�سافة  والتاأهيل، 

االحتياجات اخلا�سة وخم�س�سات ال�سمان االجتـــــماعي ودعـــــم برامـــــج 

معاجلة الفقر حيث بلغ املخ�س�س للعام املايل القادم 1436 / 1437 حوايل 

)30( ثالثني مليار ريال.

وعاد معايل نائب رئي�س جملـــ�س ال�ســــورى للحــــديث عن متانة االقت�ساد 

ال�سعودي م�ست�سهدًا مبا نقلته وزارة املاليـــــة يف بيانـــــها ب�ساأن امليزانية عن 

اململكة  اأثناء م�ساوراتـــــهم مع  الدويل  النقد  التنفيذيني ب�سندوق  املديرين 

اإ�سادتهم باالأداء االقت�سادي القوي للمملـــــكة الذي يرتكز  لعام )2014م( 

على اأ�سا�سات قوية، م�ســـريين اإلى اأن اآفاق النمو ال تزال اإيجـــابية واملخاطر 

متوازنة، كما رحبوا بجهود تعزيز كفاءة االإنـــفاق العـــام وخطة اإن�ساء وحدة 

للمالية العامة الكلية، وتاأكيدهم اأن برامـــج �سوق العمل باململكة اأ�سهمت يف 

زيادة فر�س التوظيف يف القطاع اخلا�س، لكنهم راأوا اأن هـــــناك حاجة اإلى 

اتخاذ مزيد من االإجراءات للحد من االعتماد على وظائف القطاع العام.

 

ويف ختام ت�سريحه رفع معايل نائب رئي�س جمل�س ال�سورى اأ�سمى عبارات 

التهاين خلادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ول�سمو ويل 

عهده االأمني �ساحب ال�سمو امللــــكي االأمري �سلمان بن عبدالعزيز نائب رئي�س 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  العهد  ويل  ويل  ول�سمــــو  الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�س 

االأمري مقرن بن عبدالعزيز النائب الثــــاين لرئي�س جمل�س الوزراء امل�ست�سار 

امليزانية  �سدور  مبنا�سبة  ال�ســـريفني  احلـــرمني  خلــــادم  اخلا�س  واملبعوث 

اجلديدة ميزانيـــة اخلري والعطـــاء والنـــماء، �سائاًل اهلل عز وجل اأن ميدهم 

بعونه وتوفيقه، واأن يحفـــظهم ذخرًا الأمتهم ولالإ�سالم وامل�سلمني، واأن يدمي 

على هذه البالد املباركة و�سعبها االأمن واال�ستقرار.
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األمين العام لمجلس الشورى

الميزانية تعكس االهتمام ببناء اإلنسان

السعودي والتنمية المتوازنة
اأ�صاد معايل الأمني العــام ملجل�س ال�صـــورى الدكتـــور حممد بن 

عبداهلل اآل عمرو مبا حملته امليزانيـــة العامة للدولة للعام املايل 

1437/1436هـ من م�صاريع اخلري التنموية رغــم انخفا�س اأ�صعار 

النفط, ما يوؤكد حر�س خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز و�صمو ويل عهده الأمني �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

�صلمان بن عبدالعزيز نائب رئي�س جمل�س الـــوزراء وزير الدفـــاع 

و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز ويل ويل العهد 

النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء امل�صتــ�صار واملبعوث اخلا�س 

خلادم احلرمـــني ال�صريفني على ال�صتمـــرار يف الإنفـــاق ب�صخـــاء 

على امل�صاريع التنمويـــة وبخا�صة يف املجالت ذات العالقة ببناء 

الإن�صان ال�صعودي.

وقال الدكتور حممد اآل عمرو يف ت�سريح مبنا�سبة �سدور امليزانية العامة 
اجلديدة: اإن ميزانية هذا العام جاءت مب�ســـرة حتمل يف طياتها الكثري من 
اخلري من اأجل فتح اآفاق تنموية جديدة لال�ستمرار يف ذات النهج التنموي 
يف الرتكيز على خدمات التعليم وال�سحــــة وال�ســوؤون االجتماعية، مع تعزيز 
التوجهات نحو تنويع م�سادر الدخل بت�سجــــيع اال�ستثــمارات اجلديدة التي 

تولدت بف�سل زيادة ثقة روؤو�س االأموال يف االقت�ساد ال�سعودي.
اإلى ما حــظي به قطاع التعليم مبراحلــــه املختلفة   ولفت معاليه النظر 
من ميزانية اخلري حــــيث خ�س�س لـــه “ 217 “ مليار ريال ، فيما خ�س�س 
لقطاع ال�سحة  “ 160 “ مليار ريال، وعده موؤ�ســـر ال يخـــتلف عليه اثـــنان 
على اأن حكومة خادم احلرمني ال�سريفني ما�سية يف تنمية هذين القطاعني 
وتطويرهما بو�سفهما االأ�سا�س الإعداد جيل م�سلح ب�سالح التعليم وينعم بعون 
التنمية امل�ستدامة واملتوازنة ودفع عجلتها،   اهلل ب�سحة جيدة، لالإ�سهام يف 
العام   والنقل  واالجتماعية  االأمنية  اال�ستمرار يف دعم اخلدمات  ف�ساًل عن 
مبا ي�سهم يف حتقيق مزيد من الرفاه للمواطنني يف خمتلف مناطق اململكة. 

واأ�ساف : اإن القـــيادة احلكيــــمة خلادم احلـــرمني ال�سريفـــني وبفــــ�سل 
ال�سيا�سات االقت�سادية  التي نهجتها الدولة متكنت اململكة بتوفيق من اهلل 

تعالى من جتاوز االأزمة املالية العامليـــة، وتداعيات انهيار اقت�ساديات دول 
عديدة، وتخطت كذلك حتديات النفــــط الذي و�سل اإلى اأ�سعار متدنية، ما 
يوؤكد روؤيته - رعاه اهلل - املتعمقة يف قراءة االأحداث والتطورات ال�سيا�سية 

واالقت�سادية يف العامل.
وعرج معاليه اإلى االأرقــــام التي اأعلــنتها وزارة املالية ب�ساأن االآداء املايل 
للعـــام املايل 1434 / 1435 هـ الذي حقـــق اأرقامًا قيا�سية يف االنفاق قدرت 
ب »1.100« مليار ريال بزيادة قدرها )245( مليار ريال، وبن�سبة )28.7( 
ا �سدرت به امليزانية ، وعده موؤ�سر يرتجم جناح ال�سيا�سة احلكيمة  باملئة عمَّ

التي تنتهجها حكومتنا الر�سيدة  يف املجالني املايل واالقت�سادي.   
ورفع معاليه يف ختام ت�سريحـــه التهنئة خلادم احلرمني ال�سريفني امللك 
عبداهلل بن عــبدالعزيز و�ســــمو ويل عهـــده االأمني و�سمو ويل ويل العهد – 
يحفظهم اهلل – مبنا�سبة �سدور امليزانية اجلديدة، �سائاًل اهلل جل وعال اأن 
يحفظ لهذه البالد املباركة قيادتها الر�سيدة، وان يدمي عليها وعلى �سعبها 

الويف االأمن واال�ستقرار والرخاء واالزدهار. 



مداوالت القبة
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الشورى يطالب

بإنشاء مركز

للوثائق بالرئاسة

العامة لإلفتاء

دعا جمـــل�س ال�صــورى خالل جل�صــته العادية الثامنة وال�صتني 
التي عقدها يوم الثنني 1436/1/24هـ برئــا�صة معــايل رئي�س 
املجل�س ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بــن اإبراهيم اآل ال�صــيخ 
اإلى دعم بند الأبحاث العلمية والدرا�صــات لــدى الرئا�صــة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء, مبا ميكن الرئا�صــة من اإجــراء التعاقد 

مع دور الرتجمة الوطنية املتخ�ص�صة.

وطالب املجل�س يف قراره باإنــ�صاء مركــز للوثــائق واملحــفوظات 
بالرئا�صة.

كما اأكد املجلــ�س على قــراره ال�صابــق الــذي نــ�س على اإنــ�صاء 
مركز للبحوث والدرا�صات, واعتماد املتطلــبات املاديــة والب�صــرية 

الالزمة لذلك.
جاء ذلك بعد اأن ا�صتــمع املجلــ�س لوجهــة نظــر جلنــة ال�صـوؤون 
الإ�صالمية والق�صائية, ب�صاأن ملحوظــات الأعــ�صاء واآرائهم جتاه 
التقــرير ال�صــنوي للرئا�صــة العـامــة للبحــوث العلمــية والإفــتاء 
للعام املايل 1435/1434هـ, التي تالهــا رئيــ�س اللجــنة الدكــتور 

اإبراهيم بن عبداهلل الرباهيم.

واأو�صحت اللجنــة اأن الهــيكــل التنظيــمي للرئا�صــة والـذي مت 
اإقــراره واعتمــاده مــوؤخــًرا, بقــرار جملــ�س الــوزراء رقــم )238( 
وتاريخ 1435/6/7هـ, مل يت�صمن اإدراج اإدارة الرتجــمة, م�صرية 
اإلى اأن الرئــــا�صــة ل متــلك معــرفــة الأ�صــباب التي اأدت اإلى عــدم 
اإدراجها �صــمن الهيــكل التنــظيمي املعتــمد رغم مطالبها امل�صتمرة 
بذلك, ورغم التاأكيــد على ذلك عند كــل اجتمــاع تطلــبه اإقــرار 

الهيكل التنظيمي مع جهات الخت�صا�س موؤخًرا.

ولفت الدكـتور الرباهيم اإلى اأن الرئا�سة ترى اأنه ميكن التغـلب على هذه 
ال�سعوبة بالعمل على دعم بند )138( املخ�س�س لنفقات االأبحــــاث العلمـــية 
والدرا�سات من الباب الثاين بامليزانية، وحماولة تثبيت هـــذا الدعـــم ب�سكل 
املتخ�ســـ�سة يف الرتجمة،  واملكــــاتب  الــــدور  تعاقــدات مع  واإجراء  م�ستمر 

وال�سرف من هذا البند وفق حاجة العمل. 

واأ�ساف رئي�س اللجنة اأن الرئا�سة عر�ست وجهة نظرهـــا، وبينت حجم 
احلاجة املا�سة لوجود اإدارة خمت�سة باأمور الطــــالق؛ وذلك خالل اجتماعات 
هيئة اخلرباء التي عقدت لدرا�ســة التنظــــيم االإداري املعـــتمد، والــذي �سدر 
موؤخرًا بدون اإدراج اإدارة م�ستقلة بفتـــاوى الطـالق، حيث اأو�سحت الرئا�سة 
خالل تلك االجتماعات �سرورة وجود مثل هـــذه االإدارة، وهـــذا راجع لوجهة 
اأن الرئا�سة ت�سعى للتغلب على  نظر اللجنة العليا للتنظيم االإداري، م�سيفًا 
من  املجـــال  هـــذا  يف  للعـــمل  وم�ست�سارين  موظفني  بتكليف  ال�سعوبة،  هذه 
املوظفني العاملني بالرئا�سة ب�سكل موؤقت، وال تزال الرئا�سة تتطـلع اإلى تعديل 

الهيكل التنظيمي باإحداث اإدارة خا�سة بفتاوى الطالق.

د.البراهيم: الرئاسة تتطلع إلى إحداث
إدارة خاصة بفتاوى الطالق
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�سعًيا لتطبيق قرار جمل�س ال�سورى رقم )61/131( بتاريـخ 1435/1/29هـ 
والذي ن�س يف الفقرة “ثالثًا”: “على الرئا�سة و�سع خطـــة لتطـــوير املكــتبة 
ال�سعودية التابعة لها”؛ وقد متت مناق�سـة مرئــيات الرئـــا�سة واخلطـــة التي 

تقدمت بها يف هيئة اخلرباء وتنتظر الرئا�سة �سدور توجيه يف هذا ال�ساأن.
واأ�سـاد الدكتـــور الرباهـــيم باملوقـــع االإلكتـــروين للرئـــا�سة الفـــتًا النظر 
اإلى وجود اأيقونة يف املوقع خا�ســـة باأبحـــاث جملـــة البحوث م�سنفة بح�سب 
عنوان البحث، ويف جمـــاالت وعلوم خمتلفة، فهي تن�سر يف املوقع االإلكرتوين  

للرئا�سة لتعميم الفائدة منها.
وزاد باأنـــه تـــم تعيني مفـــتني يف بعـــ�س الفـــروع، ورفـــعت اأ�ســـماء ملفتني 
ترغب الرئا�سة يف تعيينهم يف فروع اأخرى؛ حيث مت تعيني مفتني - حالًيا - 
يف كل من فـــروع املنطـــقة ال�سرقـــية، ومنطـــقة ع�ســـري، ومنطـــقة جازان، 
والق�سيـم، اإلى جانب الريــا�س، والعمل جـــاٍر حـــاليًا على تعيـــني مفتـــني يف 

باقي املناطق -باإذن اهلل-.

ولفت رئي�س اللجنة اإلى اأن الرئا�ســــة ب�سدد اإ�سـدار الئحة تنفيذية لالأمر 
امللكي القا�سي ب�سبط الفتوى قريًبا )اإن �ساء اهلل(.

ومتطلبات  تخ�سع الحتياجات  البحوث  ومو�سوعات  عناوين  اإن  واأ�ساف 
الق�سايا وامل�سائل الواردة لكل من هــــيئة كـــــبار العلمــــــاء، واللجنة الدائمة 
م للرئا�ســـــة وما  للبحوث العلمية، كما توجد جلنة حتكم البحوث التي تقـــــدَّ

توافق عليه اللجنة ين�سر يف جملة البحوث االإ�سالمية.

الرئاسة: إصدار الئحة تنفيذية لألمر
الملكي القاضي بضبط الفتوى قريبًا

واأفاد الدكتور الرباهيم اأن الرئا�سة حتتاج اإلى دعـــم مايل يف جمــــاالت 
عدة، ومنها ما اأ�سري اإليه �سابقًا من حاجة الرئا�ســــة امللحـــة الإجراء تعاقدات 
مع دور الرتجمة املعتمدة لتغطية االحتياج القائــــم الأعمــــال الرتجمة، ومنها 
عدم وجود بند خم�س�س لالأبحاث بالرئا�سة رغـــم اأهمـــــية االأبحاث يف عمل 
الرئا�سة؛ لتتمكن من اإعداد البحوث العلمية املتخ�سـ�سة، وذلك بالتعاقد مع 

الباحثني العلميني من خارج الرئا�ســــة.
باالإ�سافة اإلى حاجة الرئا�سـة الإقامة الندوات العلمية وتدريب املوظفني، 
وحاجة الرئا�سة لتطوير احلــــا�سب االآيل، ومنـــها �سرف مكــــافاآت الأع�ساء 
االإفتاء الذين ال تتمكن الرئا�سة من تعيينهم على وظائف معتمدة يف امليزانية، 
مبينًاً اأنه من هنا يت�سح اأن قلة االعتمادات املالية و�سعف بعـــ�س البنود �سّكل 
عائقًا اأمام الرئا�سة يف اإجناز االأعمال املنوطة بها على اأكمل وجه، وحال دون 
حتقيق االأهــداف التي ت�سعى الرئا�ســـة لها يف �سبيل خـــدمة الـــدين وال�سالح 

العام للم�سلمني، وقد اأ�سري لذلك بالتف�سيل يف التقرير ال�سنوي للرئا�سة.

واأ�سار رئي�س اللجنة اإلى اأن لـــدى الرئا�سة روؤيــــة م�ستقبلية الأعمالها، لكن 
ال يوجد لديها خطة خم�ســية؛ واأرجع ذلك اإلى ت�سنــــيف وزارة االقتـــــ�ساد 
والتخطيط التي �سنفـــت الرئا�ســـة باأنها من �سمن اجلهات التي لي�ست لها 

خطة خم�سية.

وتابع باأن مكتبة الرئا�سة بالريـــا�س تتعاون فعليًا مع اجلامعات، واملراكز 
البحثية، والهيئات العاملية، وطـالب الدرا�سات العليا، وعموم الباحثني، وتفتح 
اأبوابها يوميًا لعموم الزوار �سباحـًا وم�ساًء وتقدم خدماتها جلميع الباحثني 
والقراء م�سريًا اإلى اأنه �سبق للرئا�سة رفع مرئياتها وخطتها للجهات العليا؛ 
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وا�ست�سعارًا الأهمية الفتوى، وحاجة املجتمع امللحة للفتوى املوثوقة، اأ�سار 
للرئا�سة، وذلك  باإن�ساء فروع  الكرمي  امللكي  االأمر  اإلى �سدور  اللجنة  رئي�س 
لتب�سري النا�س باأمور دينهم يف م�سائل احلالل واحلرام، واالإجابة على كل ما 
لديهم من ا�ستف�سارات، منوهًا اإلى اأن جمل�س ال�سورى �سبق اأن اأ�سدر قراًرا 
يطالب بفتح فروٍع لالإفتاء يف كل منطقة - اأكرث من مرة - و�سيكون للمفتني 

يف الفروع اأثر ظاهر يف تخفيف العبء عن اللجنة الدائمة لالإفتاء.

وبني اأن هيئة كبار العلماء جهة �سرعيـــة ت�ســـدر راأيها يف االأحداث العامة 
التي ترى احلاجة فيها اإلى تو�ســـيح احلكــــم ال�ســـرعي؛ ويكون ذلك باإ�سدار 
البيانات، حيث �سدرت عدة بيانـــات من الهيئة يف ظروف خمتلفة، واآخرها 

بيان هيئة كبار العلماء حول االإرهاب خطـــره ومكافحــته.
موؤكدًا اأن الهيــئة تتـــولى وفـق املادة “الثالثة” من نظامها: “اإبداء الراأي 
فيما يحال اإليها من ويل االأمر من اأجـــل بحثـه، وتكوين الراأي امل�ستند اإلى 
االأدلة ال�سرعية فيه” والتو�سـية يف الق�سايا الدينية املتعلقـــة بتقـــرير اأحكـام 
عامـــة لي�سرت�ســـد بهـــا ويل االأمـــر، وذلك بنـــاًء على بحـــوث جتـــري تهيـــئتها 

واإعدادها، طبقًا ملا ن�س عليه يف االأمر امللكي والالئحة املرافقة له.
ونوه رئي�س اللجنة اإلى اأن اجتماعات هيئة كبار العلـــماء حمــددة ح�سب 
الالئحة حيث ن�ست املـــــــادة “االأولى” من الئــحة �سري العـــمل بالهــيئة على 
ما يلي:” تنعقد - هيئة كبار العلماء - يف دورات انعقاد مرة كل �ستة اأ�سهر يف 
مقر رئا�سة اإدارات البحوث العلمية واالإفتاء والدعوة واالإر�ساد يف الريا�س، 
وميكن يف احلاالت اال�ستثنائية عقدها يف مكان اآخر، ويجوز انعقاد الهيئة يف 
جل�سات ا�ستثنائية لبحث اأمور �سرورية ال تقبل التاأخري ويحــــدد رئي�س اإدارة 
البحوث العلمية واالإفـــتاء بعد الت�ســـاور مع االأمني العـــــام للهيئة وقت انعقاد 
الدورة العامة والدورة اال�ستثـــنائية، وقـــرارات الهيئة ت�سدر يف اجتماعاتها 

العادية واال�ستثنائية”.

كما لفت النظر اإلى اأن الهيئة ت�ستعني باخلبــــراء واملختــــــ�سني يف كافة 
التخ�س�سات العلمية املطلوبة يف جماالت عمل الهيئة واملوا�سيع املطروحة 
للنقا�س العام يف اجتماعاتها، ولهوؤالء اخلـــــرباء دور ملمو�س يف عمل الهيئة، 
حيث ن�ست الئحة �سري العمل يف الهــــيئة يف مادتهـــــا “العا�ســـــرة” على ما 
واالجتماعية،  االقت�سادية  بال�سوؤون  تتعلق  م�سائل  الهيئة  بحث  “لدى  ياتي: 
واالأنظمة العامة مبا يف ذلك الق�سايا البنكية والتجارية والعمالية، فاإن عليها 
اأن ت�سرك يف البحث معها واحدًا اأو اأكرث من املتخ�س�سني يف تلك العلوم من 
غري اأن يكون لهم حق الت�سويت ويجري اختيار املتخ�س�سني وا�ستدعاوؤهم 
اإلى ح�سور عدد  البحوث مًعا”. م�سريًا  اإدارة  العام ورئي�س  من قبل االأمني 
من املخت�سني واخلرباء ما بني م�سوؤولني حكوميني مثل الوزراء، اأو اأ�سحاب 
خبــرات طبـــــية، اأو اقت�ساديــــــة، اأو هند�سيـــــة، اأو غريها من التخ�س�سات، 
اجتماعات الهيئة عندما يتطلب املو�سوع املطروح ح�سورهم، وكان لهم دور 

واإ�سهام يف تلك االجتماعات.

واأفاد رئي�س اللجنة باأن الهيئة ت�ستعني بالو�سائل التقنية مبا فيها و�سائل 
العر�س “الربوجكرت” لتو�سيح ال�سورة حتى يخرج الراأي ال�سرعي املنا�سب 
املبني على ت�سور دقيق للمو�سوع املطروح. م�سيفًا اأن لدى الهيئة عدد من 
اللجان مثل: اللجنة ال�سرعية الطبيــــة، وجلنة النوازل العامة، وغريها من 
اللجان امل�سابهة، وجميع هذه اللجـــــان ت�ستعني بخرباء يف تخ�س�سات علمية 

خمتلفة، ولهم اإ�سهام فاعل وم�ستمر يف عمل الهيئة.
واأكد الرباهيم اإن الهيئة - ح�سب نظــامها - جهة ا�ست�سارية، وحُتال اإليها 
مو�سوعات من ويل االأمر، فعملها يقوم على اإ�سدار القرارات فيما ُيحال لها، 

واأحيانًا تكتفي بكتاب ُيو�سح فيه راأي الهيئة دون اأن ي�سدر قرار.
اأما عن منجزات الهيئة فقال الرباهيم: اإن هيئة كبار العلماء عرب تاريخها 
تبني راأيها يف بع�س النوازل املعا�سـرة، ومن ذلك ما يتعلق بامل�ساعر املقد�سة، 
الق�سائية مثل: عقوبة  امل�سائل  وبع�س  الطبـــية،  وامل�سائل  وحدود احلرمني، 
ب املخدرات، وقتل الغيلة، وغريها من الق�سايا وامل�ستجدات والنوازل،  مهرِّ
وكان للهيئة دور وا�سح فيها، وجميع هذه املنجزات من�سورة ومتاحة يف موقع 

الرئا�سة االإلكرتوين.

وختم رئي�س اللجـــنة باأن هـــيئة كـــبار العلماء تقوم باإعداد البحوث وفق 
الئحة �سري العمل فيها والتي حددت اآلية لذلك، وقد اأ�سندت البحـوث مبوجب 
الهيكل االإداري اجلديد للرئا�سة العامة للبحوث العلميـــة واالإفتاء اإلى اإدارة 
البحوث والدرا�سات باالأمانــة العامة لهيئة كبار العلماء، واأن�ساأت عددًا من 
اللجان البحثية، منهــا: اللجـــنة ال�سرعيـــة الطبيـــة، وجلنة امل�ساعر املقد�سة، 
وجلنة النوازل العامة، وجلنة اال�ستكـــتاب العـــلمي، مـــوؤكدًا اأن العمل يف هذا 

املجال ي�سري وفق الئحة �سري العمل امل�سار اإليها.
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مجلس الشورى

يدعو إلى تطوير
نظام صندوق

التنمية العقارية
وإعادة النظر في نسب 

دفعات القروض
دعا جملـــ�س ال�صـورى اإلى �صرعـة تطوير نظام �صندوق التنمية 
العقاريـــة لي�صـــبح موؤ�ص�صـــة متويليــة قـادرة عـلى تقـدمي الأدوات 
املالية التي تلبي احتياجات املواطن ب�صيغة اأكرث مرونة وحداثة.
و�صدد املجل�س على �صــرورة اأن ت�صارع وزارة املالية ب�صداد مبلغ 
ثمانية وثالثني مليارًا وت�صعمائة وثــالثة وثمــانني مليــون ريـال, 
الفرق بني راأ�س املال امل�صرح به واملدفوع ل�صندوق التنمية العقارية.
جاء ذلك بعد اأن ا�صتمع جمل�س ال�صـورى خالل جل�صته العادية 
الرابعــة وال�صبعــني التي عقــدهـــا يـــوم الثــنني 1436/2/16هـ 
برئا�صة معايل رئي�س املجلــ�س ال�صيــخ الدكـتور عبداهلل بن حممد 
بن اإبراهيم اآل ال�صيخ اإلى وجهة نظر جلــنة ال�صـوؤون املالية, ب�صاأن 
ملحوظـــات الأع�صـــاء واآرائـــهم جتــاه التقــرير ال�صنوي ل�صندوق 
التنمية العقارية للعـام املــايل 1435/1434هـ التي تــالها نــائب 

رئي�س اللجنة الدكتور ح�صام العنقري.
ودعا املجلــ�س ال�صنــدوق اإلى التن�صيق مع وزارة املالية, ووزارة 
ال�صـــوؤون الجتماعـــية لو�صــع �صوابط لإعفـاء املقرت�صني الذين 
يثبــت عجــــزهم عـــن �صـــداد ما عــليهــم من م�صتـــحقات, وتعوي�س 

ال�صندوق عن هذه املبالغ.
كما طالب املجل�س يف قراره �ســـندوق التنــــــمية العـــقارية باإعـــادة النظر 
يف جدول دفعات القرو�س ومبا يوؤدي اإلى زيادة الدفعـــة االأولى للمقـــرت�س، 

وكذلك اإعادة النظر يف ن�سبة الدفعات مقارنة باملنجز يف املبنى. 
وكانت جلنة ال�سوؤون املاليـــة قد بينت على ل�ســـان نائب رئي�سها الدكتور 
ح�سام العنقري اأن عدم و�سوح الروؤيـة من ناحية دور ال�سندوق كاأداة متويلية 
لدى وزارة االإ�سكان هو ما دفع اللجنة لتقدمي تو�سيتها االأولى ب�سرعة تطوير 
نظام ال�سندوق لي�ســـبح موؤ�س�سة متويـــلية قادرة على تقدمي االأدوات املالية 

التي تلبي احتياجات املواطن ب�سيغة اأكرث مرونة وحداثة.
واأ�ساف العنقري اأن وزارة االإ�سكـــان اأعلنت منذ مدة قريبة اأنها خف�ست 
ال�شروط املطلوبة للدفعة الث�نية، ولكن اللجنـــة راأت يف �شيـــ�ق اهتم�مه� بهذا 
املو�سوع زيادة الدفعة االأولى للمقرت�س، واإعادة النظـــر يف ن�ســـبة الـــدفعات 

مقارنة باملنجز يف املبنى  وهو ما تعك�سه التو�سية الرابعة للجنة.

ويطالب بتطوير أساليب 
العمل في مصلحة الزكاة

طـــالب جملـــ�س ال�صــــورى ب�صرعـــة تطــوير النظم والهياكل 
املالية الإدارية واأ�صاليب العمـــل يف م�صلـــحة الزكـــاة والدخل 
مبا يوؤدي اإلى تطوير الأداء. كمـــا دعا املجلـــ�س امل�صلـحـــة اإلى 
ت�صمني تقاريرها القادمة تو�صـــيًحا لأ�صلـــوب الفحــ�س املطبق 
لديها, واآلية اإ�صناد احلالت )الإقرارات( املختـــارة للفاح�صني, 
وو�صع منهجية موحدة للحد من تفاوت اأ�صلــــوب الربط الزكوي 
وال�ضريبي من فــــرع لآخـــر, واحلـــد من تاأخـــري الربوط باأخـذ 

عامـلي املخاطر والأهمية الن�صبية يف العتبار.
جـاء ذلك بعــــد اأن ا�صتــمع املجلـــ�س خـــالل جل�صته العادية 
احلاديـة وال�صبعني التي عقدهــــا يوم الثــــالثاء 1436/2/3هـ 
برئا�صة معايل رئيـ�س املجل�س ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 
بن اإبراهيم اآل ال�صــيخ لوجهة نظر جلنة ال�صوؤون املالية, ب�صاأن 
ملحوظات الأعـ�صاء واآرائهم جتاه التقريـر ال�صــــنوي مل�صلحــــة 
الزكـاة والدخــــل للعــــام املــــايل 1435/1434هـ التي تــــالهـــا 

نائب رئي�س اللجنة الدكتور ح�صام العنقري.
اإبراز  امل�سلحة  من  �ستطلب  املالية  ال�سوؤون  جلنة  اأن  العنقري  واأكد 
�سريبة الدخل على �سركات البرتول على نحو اأُو�سح يف ق�سم م�ستقل عند 
تناول اإجمايل اإيرادات امل�سلحة يف التقارير القادمة مب�سيئة اهلل. كما اأكد 
بفتح  امل�سلحة  بقـــيام  املتعلق  االقرتاح  �ستناق�س  املالية  ال�سوؤون  اأن جلنة 
ا�ستقبال  امل�سلحة  بتويل  الراغــــبني  االأفــــراد  زكـــــوات  ح�ساب ال�ستقبال 
زكواتهم و�سرفها للم�ستحقني، ب�سكل م�ستفي�س خـــــالل درا�ســــة التقــــرير 

ال�سنوي القادم للم�سلحة مب�سيئة اهلل.
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الدكتور / فهد العنزي
 نائب رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة

الموافقة على

تحويل مجلس

المنافسة

إلى هيئة عامة

طـــالب جمـــل�س ال�صـــورى خـــالل جل�صـــته العاديــة اخلامـــ�صة 
وال�صبعـــني التي عقدهـــا يـــوم الثالثاء 1436/2/17هـ, برئا�صة 
معايل رئي�س املجلــــ�س ال�صـــيخ الدكـــتور عبـــداهلل بن حمـــمد بن 
اإبراهيم اآل ال�صـــيخ اإلى حتــــويل جمل�س املناف�صة اإلى هيئة عامة 

ترتبط برئي�س جمل�س الوزراء.
كمـــا طــــالب املجلــ�س بتوفيـــر الدعـــم املايل والكــوادر الفنية 
املتخ�ص�صة الالزمة ملجلـــ�س املناف�صـــة, والعـــمل عـــلى ن�صر ثقافة 

املناف�صة, وزيادة الوعي باأهميتها.

كما دعا املجلــ�س يف قراره جملـ�س املنافـ�صة اإلى اإعداد درا�صـــة 
للوقوف على املمار�صــات الحتكاريــة يف ال�صـوق ال�صعــودي, والتي 

توؤثر على املناف�صة امل�صروعة.
جــــاء ذلك بعـــد اأن ا�صتــمــع لوجــهـــة نظــــر جلــــنــة ال�صـــوؤون 
القت�صاديـــة والطاقـــة, ب�صـاأن ملحوظات الأع�صاء واآرائهم جتاه 
التقرير ال�صنوي ملجـــل�س املناف�صــــة للعـــام املايل 1434/1433هـ 
التي تالهـــا نائـب رئيـ�س اللجنة الدكتور فهد العنزي الذي اأ�صار 
- يف رد اللجنة على  ما طــرحه اأحد الزمالء ب�صاأن اأهمية جمل�س 
املناف�صة, واأن كـــل ريـال واحد ينفق على هذا املجل�س يوفر ع�صرة 
ريـالت على امل�صتهــلك وعلى القتــ�صاد -, اإلى اأن املجــل�س يحــتاج 
اإلى دعم مايل؛ لكي يقــوم بــدوره على اأكــمل وجـــه, ومــن اأجــل 
ا�صتقطاب الكوادر التي ت�صتطيع اأن تبحث وتتحرى عن وجـود اأي 

احتكار يف ال�صوق.

موؤكدًا �صرورة توفري الدعــم املـــايل الالزم ملجل�س املناف�صة, مع 
ف�صله عن وزارة التجارة وال�صناعة. 

واأفادت اللجـــــة باأن مــــا طرحـــه الع�صــــو يتفـــق مع مــا خُل�س 
ا يف تو�صيـتيــها » الأولى «  اإليه تقريرهــا يف هـذا ال�صــاأن, وخ�صو�صً
و » الثانية «, والتي اأكدت اللجنة فيهما على دعم جمل�س املناف�صة 
مالًيا, وتوفري املوارد الب�صرية الكافية واملوؤهـــلة, وحتويل املجل�س 

ا.  اإلى هيئة عامة م�صتقلة اأي�صً

وردًا على ما الحظــــه اأحد االأعـــ�ساء يف مداخلــــته ب�سان عبارة: “الرتكز 
االقت�سادي” اأكد نــــائب رئي�س اللجـــنة اأنــــه ال يــــوجد يف الـواقــــع ما ي�سمى 
بـ “الرتكز االقتــــ�سادي” يف االندماج؛ واإمنا هناك التـركز ال�سوقي؛ ويقا�س 
باملوؤ�ســر امل�ســـمى بـ )HHI(، مو�سحـــًا اأن م�ســـطلح “الرتكز االقت�سادي” 
م�سطلح �سحـــيح ُمعـــرف يف الالئـــحة التنفيــذيــــة لنظام املناف�ســـة، كما اأنه 
م�ستخدم يف العديد من قوانني املناف�سة على م�سـتوى العامل، منها على �سبيل 
املثال املادة “التا�سعة” من قانون املناف�ســـة للممــــلكة االأردنيـــة الها�ســـمية، 

واملادة “العا�سرة” من قانون حرية االأ�سعار واملناف�سة يف اململكة املغربية. 

دراسة الممارسات االحتكارية
في السوق السعودي
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د.العنزي: البد من جهاز حكومي قوي 
ومستقل لتفعيل نظام المنافسة

ت�سكل خمالفــة لنظـــام املنافـــ�سة، كما يقـــوم جمل�س املناف�سة حالًيا بالتعاون 
والتن�سيق مع االأجهزة احلكومية املختـــ�سة باملنـــاف�سة يف الــــدول االأخـــرى 

واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
تتــ�سمن  دوريـــة  ن�ســـرة  اإ�ســـدار  ب�ســـرورة  االأع�ساء  اأحد  مطالبة  وعن 
القرارات والتوجيهات واالإجراءات والتدابري التي يتــخذها جمـــل�س املناف�سة، 
وغري ذلك فيما يتعلق ب�سوؤون املجل�س من باب التوعية، ورفع ثقافة املجتمع؛ 
قال العنزي: اإن اللجنة قد اأخذت مبا ذكر مـــن خالل تو�سيـــتها “الثـــالثة”، 

التي تن�س على العمل على ن�سر ثقافة املناف�سة، وزيادة الوعي باأهميتها.

وب�ساأن الت�ســـاوؤالت التي طرحـــها بعـــ�س االأعـــ�ساء حــول جــدوى تــحويل 
جمل�س املنافـــ�سة اإلى هيئـــة م�ستـــقلة؟ اأفاد نائب رئي�س اللجنة باأنه لتحقيق 
تفعيل حقيقي لنظام املناف�سة فاإنه البد من وجود جهاز حكومي قوي وم�ستقل 
ميلك االإمكانات املادية واملوارد الب�ســـرية الالزمة واال�ستقالل املنا�سب، وهذا 
ال يتحقق بال�سكل املاأمول وفقًا للو�سع الراهـــن، م�ســـيفًا اأن التجـارب الدولية 
الرائدة تربهن يف هذا املجال على اأن تفـــعيل جهاز املناف�سة يقت�سي منحه 
اال�ستقالل االإداري املنا�سب، ورفع م�ستوى ارتباطـه التنظيمي، خ�سو�سًا واأن 
جهاز املناف�سة يتولى مراقبـة الن�ساطـــات املوؤثرة على املنــــاف�سة والتي حتدث 

ب�سفة رئي�سة من كيانات جتارية ومالية كبرية ذات اأثر على ال�سوق.

وحول االقرتاح بتحويل جمل�س املنافـــ�سة اإلى هيــئة عامة؛ بداًل من االأمانة 
العامة، وارتباطها مبجل�س الهيئة عو�سًا عن جمل�س الــــوزراء؛ وذلك لتحقيق 
الفاعلية واال�ستقاللية التامة، راأت اللجـــنة اأن هــذه املداخـــلة تتفــــق مع ما 
تو�سلت له يف تو�سيتها االأولى، عدا اأن اللجنـــة تـــرى اأنه ل�ســـمان اال�ستــقالل 
الت�م جله�ز املن�ف�شة، ف�إن الأن�شب اأن يكون الرتبـــ�ط التنظــــيمي له برئي�س 

جمل�س الوزراء. 
واأفاد الدكتـــور العنـــزي اأنه وفــــقًا لنـــظام املنافــــ�سة الراهــــن، فليـــــ�س 
من اخت�سا�س اأمانة جمل�س املنافـــ�سة اإن�ســـاء قاعدة بيانات ومعلومات عن 
الن�ش�ط القت�ش�دي اإل اأنه ب�شدور قرار جملــ�س الوزراء املوقر رقم )319( 
وتاريخ 1434/9/14هـ، اأ�سبح ذلك من اختـــ�سا�س اأمانـــة املجـــل�س، كما اأن 
م�سروع نظام املناف�سة الذي يدر�س حاليًا لدى جمل�س ال�سورى ين�س على هذا 
االخت�سا�س، م�سيفًا اأن اللجنة ا�ستو�سحـــت من اأمني عام جمل�س املناف�سة 
ب�ساأن هذا املو�سوع واأفاد باأن ذلك يتطلب دعمه ماليًا وباملوارد الب�سرية، وهو 

ما اأكدته اللجنة يف تو�سيتها “الثانية”.
وفيما يتعلق باإجراء الدرا�سات والبحوث الالزمة لك�سف احلاالت ال�سارة 
اأمانة  اخت�سا�س  من  اأ�سبح  ذلك  اإن  اللجنة:  رئي�س  نائب  قال  باملناف�سة، 
املجل�س، مبوجب ن�س الفقرة )3( من البــــند “�ســـاد�سًا” من قـــرار جمل�س 
الوزراء املوقر امل�سار اإليه، م�سريًا اإلى اأن جمل�س املناف�ســة يقوم حالًيا باإجراء 
الدرا�سات التي يرى احلاجة اإليها، وقد اأو�سح تقـــرير املجـل�س قيامه بدرا�سة 
عدد من القطاعات ال�سوقية، واحلاالت املحددة لك�ســـف املمار�سـات التي قد 
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الشورى يطالب

باعتماد وظائف

أئمة ومؤذنين

وخدم مساجد

طالب جمل�س ال�صورى خالل جل�صته العادية الثالثــــة وال�صبعني 
التي عقدها يوم الثالثاء 1436/2/10هـ برئا�صة معــــايل نائب 
رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري باعتــــماد وظائف 
اأئمة وموؤذنني وخدم م�صاجد ح�صب الحتـــياج الـــــوارد يف تقرير 
وزارة ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف والدعوة والإر�صاد للعام املايل 
1435/1434هـ وفق التعداد العــــام لل�صكان وامل�صاكن ال�صادر عن 
م�صلـــحة الإح�صــــاءات العامـــــة بوزارة القتــــ�صاد والتخطيط 

لعام 1431هـ.

كما طالب املجل�س بعد اأن ا�صتمـــع لوجهـــــة نظر جلنة ال�صوؤون 
الإ�صالمية والق�صائية, ب�صاأن ملحوظات الأعـــ�صاء واآرائهم جتاه 
التقرير ال�صنوي لوزارة ال�صــوؤون الإ�صالميــــة والأوقاف والدعوة 
والإر�صاد للعام املايل 1435/1434هـ التي تــــالها رئيــ�س اللجنة 
الدكتور اإبراهيم الرباهيم؛ باعتماد املبالــــــغ الالزمــــة لتنفـــــيذ 
الربامــــج الدعويـــة ملحاربـــــة الغلو والتـــطرف والإرهاب بجميع 

الو�صائل املتاحة.

ودعا املجلــــ�س لبنــــــاء مقرات ثابتــــة ومنــــا�ســـبة يف املنــــافذ الربيـــــــة، 
واجلوية، والبحرية، ومدن احلجاج، واملواقيت للقيام باملهام املنوطة بالوزارة 

يف هذه االأماكن.
ال�سعودية  العربية  اململكة  اإ�سرتاتيجية  تفعيل  قراره  املجل�س يف  دعا  كما 

للعمل االإ�سالمي يف اخلارج.

وبينت جلنة ال�سوؤون االإ�سالمية والق�سائية يف وجهة نظرها جتاه ما طرحه 
عدد من االأع�ساء من اآراء وملحوظات اأثناء منا ق�سة التقرير ال�سنوي لوزارة 
ال�سوؤون االإ�سالمية اأن مما ت�سمنته ر�سالة الوزارة اإن�ساء امل�ساجد، ورعايتها، 
اأهدافها الرئي�سة العناية ببيوت اهلل، وتعمريها، م�سرية  والعناية بها، ومن 
اإلى اأن الوزارة تقوم باإدارة امل�ساجد من خالل وكالة الوزارة ل�سوؤون امل�ساجد 
والدعوة واالإر�ساد، ولها يف كل فرع من فروعها اإدارة خا�سة بامل�ساجد، وقد 
يزال  وال  ومن�سوبيها،  بامل�ساجد  العناية  م�سروع  تنفيذ  على  الوزارة  عملت 

العمل به جارًيا، وقد اآتى ثماره واحلمد هلل.

واأ�ساف الدكتور اإبراهيم الرباهيم اأن اللجنة تتفق مع �سرورة اال�ستمرار 
يف اإقامة الدورات التدريبية للخطباء، ال�سيما يف وقتنا املعا�سر؛ لبناء قدرة 
االإمام، واخلطيب ملواجهة االأفكار امل�سللة، وتوجيه وتثقيف املجتمع مبا يجب 
على امل�سلم جتاهها، م�سريًا اإلى اأن الوزارة عقدت العديد من امللتقيات التي 
جمعت خطباء اجلوامع مع اأع�ساء هيئة كبار العلماء ويف مقدمتهم �سماحة 
مفتي عام اململكة؛ كما اأ�ســـدرت الوزارة كتـــيًبا اأ�سمـــته: )وثيقة من�ســـــوبي 
امل�ساجد يف اململكـــة العربيــة ال�سعوديــــة(، و�سمـــل تو�سيـح عدة اأمور منها: 

قرار يدعو لتفعيل إستراتيجية المملكة 
للعمل اإلسالمي في الخارج
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املـــهـــ�م والواجــبـــ�ت، �شـــروط التعيـــني، املكـــ�فــــ�أة واحلقـــوق، اجلـــزاءات، 
توجيهات ون�سائح.

كما يوجد يف كــل فـرع من فــــروع الوزارة جلنة الختيار االأئمة واملوؤذنني 
مبعايري علمية ونظامية.

واأكد الدكتور الرباهيم اأن اللجنـــــة بحثت مو�سوع اأ�ســــوات املوؤذنني مع 
من�سوبي الوزارة، فاأفادوا باأن الوزارة تعمل على اخــــتبار املوؤذن بعناية، واأن 
تكون لديه معرفة ب�لأحك�م املتعلـــــقة ب�لعب�دة، وت�شــــدد على تطبيق ال�شروط 

عند اختيار املوؤذنني من خالل جلان متخ�س�سة يف فروع الوزارة.
وبني رئي�س اللجنة باأن الوزارة تعمل مع وزارة ال�ســــوؤون البلدية والقروية 
على مراعاة امل�ساجد واأحوالها عند اعتمـــاد املخططات ال�سكنية، ومنا�سبة 
تو�سط امل�سجد يف احلي، وتوفر كافة خـــدماته العامــــة، م�سيفًا اأنه بالن�سبة 
للموا�سفات الهند�سية، فاإن الوزارة ال تعـطي الرتخي�س حتى تطلع من خالل 
املكاتـــب الهند�سيـــة يف فــــروعها على خمــطط امل�ســـجد وت�سـميمه ومنا�سبة 

تنفيذه.
وتابع باأن مما ت�سمنته ر�سالة الوزارة يف الهـــدف الثـــاين من اأهــــدافها: 
دعوة النا�س اإلى االإ�ســـالم، وتوجيـــههم، وهو عمل رئي�س من اأعمال الوزارة 
تبا�سره عرب مكــاتب الدعوة واالإر�ساد يف فروع الوزارة الثالثة ع�سر، مو�سحًا 
اأن اإيراد اإجنــازات تلك املكاتب ال يعني ن�سبته الأعمال الوزارة، واإمنا اأُورد يف 
التقرير يف فقرة م�ستقلــــة رمــز لها بحـــرف )ب( بعد اأن مت اإيراد اإجنازات 

املكاتب الدعوية الر�سمية املرموز لها بـ )اأ( يف التقرير.
واأ�سار اإلى اأن الوزارة اأ�ســـدرت الئحة تنظــــيم االأعمــــال االإدارية واملالية 
للمكاتب التعاونية للدعوة واالإر�ساد وتوعــية اجلاليات، وت�سرف اإ�سرافًا تامًا 
على كل اأعــــمال تلك املكــــاتب وت�سدر تــــراخي�سها وفق عمل اإداري منــــظم 

وحمدد.

وعن الفكر املت�سدد واملتطرف قال الرباهيم اإن الوزارة واجهته منذ بدايته 
وعملت جنبًا اإلى جنب مع بقية موؤ�س�سات الدولة بكل اإمكاناتها املتاحة، كما 
اأن هذا املو�سوع حا�سر يف كل منا�سط اأهدافــــها اخلم�سة، وباالأخ�س الهدف 
املناطق  اأمراء  متابعــــتها  يقوم على  فعاليات  بنوده، ومن خالل  بكل  الثاين 

وفق برامج دعوية مدرو�سة.
واأ�ساف اأن جهود الوزارة يف هذا املجال م�ســــهودة وال تخــــفى على متابع 
وقد بينت اللجنة يف تقريرها اأن الوزارة اأقامت يف عام التقرير )83( ندوة 
من ندوات تعزيز الو�سطــــية واالأمن الفكــــري، ومكافــــحة الغلو، والتطــــرف، 

واالإرهاب يف كافة مناطق اململكة وعدد من حمافظاتها.

وب�ساأن مو�ســــوع اإيجاد كادر وظيفي لالأئمة واملوؤذنني، اأ�سارت اللجنة اإلى 
اأنها بحثت ذلك مع م�ســــوؤويل الوزارة وكان اجلواب باأن هذا املو�سوع يكتنفه 
عدد من االأمور مــــنها: اأن اأخذ االأجــــر على العبــــادة اأمر فــــيه نظر �سرعي، 
ولذلك جعلت املكافاأة )رزًقًا( من بيت املال، كما اأن املبــــرزين من اخلـــطباء 
واالأئمة من العلماء، وطالب العلــــم لهم مواقــــع اأخرى، ومن غري املنا�سب اأن 

تخلو منهم املنابر واملحاريب.
وراأت اللجنة اأن اإمكان توافر وظائف على �سلم املوظفني يف الوقت احلا�سر 
بعدد االأئمة، واخلطباء، واملوؤذنني ووظائف للرتقـية ت�سمن ا�ستمرارية ذوي 
االآداء اجليد اأمر فيــــه نظر، ويحــــتاج اإلى تــــاأمل، كما راأت اللجنــــة وجاهــــة 

واأهمية �سعي الوزارة اإلى رفع املكافاآت لفئات املوؤذنني وخدم امل�ساجد.
واأعرب رئي�س اللجنة عن االأ�سف لتكرار التو�سيات بالدعم املايل امل�ستحق 
للوزارة من قبل وزارة املالية، رغم اأهــــمية ما تقــــوم به الوزارة من واجبات 
�سرعية، موؤكدًا �سرورة حل هذه امل�ساألة، واأن تعطــــى الوزارة ما خ�س�س لها 

وفق خطط التنمية لتقوم بواجباتها جتاه الدين واملواطن.
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دعم مشروع

التفتيش البيئي

و دراسة إنشاء

وزارة للبيئة

دعا جملـــ�س ال�صـــورى خالل جل�صـته العادية الثانية وال�صبعني 
التي عقدها يوم الثنــــني 1436/2/9هـ برئا�صــــة معايل نائب 
رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري اإلى دعم م�صروع 
التـفـتي�س البيئي بالكوادر الالزمة واملختبــــرات لتغطية مناطق 

اململكة كافة.

كما دعا املجل�س الرئا�صة بزيادة حمطات املراقبة الإ�صعاعية 
ال�صطحية واملتنقلة لتغطية مناطق اململكة, وذلك يف القرار الذي 
اأ�صدره املجل�س بعد اأن ا�صتــــمع لوجهة نظر جلنة ال�صوؤون ال�صحية 
والبيئة, ب�صاأن ملحوظات الأع�صاء واآرائهم, جتاه تقرير ال�صنوات 
الثـــالث الأولى من خــــطة التنميــــة التا�صعـــة )1432/1431هـ 
-1434/1433هـ( للرئا�صــــة العامــــة لالأر�صــاد وحماية البيئة, 

التي تالها رئي�س اللجنة الدكتور حم�صن احلازمي.

وطالب املجل�س يف قراره باعتماد م�ســروع التوعــــية البيئيـــــة وخـــــدمات 
الرئا�سة - ح�سب خطة الت�سغيل املعتــــمدة لدى الرئا�ســــة - وتفعيل م�ساركة 

اجلهات ذات العالقة فيها واال�ستفادة منها.
ودعا املجل�س اإلى درا�سة اإن�ساء وزارة للبيـئة ومدى اإمكانيـة مـالءمة ذلك 
لتحقيق اأهداف » اال�سرتاتيجية الوطنية للبيئة «، وتقــليل جوانب االزدواجية 

وزيادة الفعالية يف خدمات االإ�سحاح البيئي.
واأعاد املجلـــ�س التاأكـــيد على قراره ال�سابــــــق ذي الرقم 56/75 والتاريخ 
1426/11/24هـ الذي يطالب »باالإ�سراع يف اإ�ســــدار نظـــــام اإدارة املناطق 

ال�ساحلية«.
االأعـــ�ساء ومقرتحـــــاتهم، وت�ساوؤالتهم  اآراء  اللجنة على  ويف معر�س رد 
اأو�سحت اأن النظام االأ�سا�سي للحكم اهتم بالبيئة وتطويرهـــا، م�سرية اإلى اأن 

م�سلحة االأر�ساد وحماية البيئة اأن�سئت عام 1401هـ، وحتولت �سنة 1422هـ 
اإلى الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة، وهي اجلهة امل�سوؤولة واملن�سقة 
بني الهيئات االأخرى املهتمة بالبيئــــة، وتقــــدم لها الدولـــة الدعـــــم لتحقيق 

اأهدافها التي ذكرت يف النظام االأ�سا�سي للبيئة والئحته التنفيذية،.

وتابع رئي�س اللجنة الدكتور حمـــ�سن احلـــازمي اأنه �سبق اأن ُاقرتح املجل�س 
اإن�ساء وزارة للبيئة يف اأكرث من جل�ســـة، ومل تتم املوافقة على ذلك، م�سيفًا 
اأن ا�ستحداث وزارة للبيئة فيه دعم للمــــهام املناطـــة بالرئا�سة، و�سوف مينح 
واحل�سول  املنا�سبــــة،  الب�سريــــــة  الكوادر  توظيف  يف  اأكرب  مرونة  الرئا�سة 
على التمويل املنا�سب، والتن�سيق مع الوزارات واجلهات االأخرى داخل اململكة 

ب�سورة اأكرث فاعلية.

واأكد اأن ا�ستحداث وزارة للبيئة �سيعك�س اهتمـــام اململكة بالق�سايا البيئية 
للداخل واخلارج، ودرا�ســـة هذا املقرتح �ستو�ســــح مــــدى مالءمتــــه، ومن ثم 

اإمكانية االأخذ به.
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وقال رئي�س اللجنة: اإن الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة تتعاون مع 
اأكرث من جامعة يف التخ�س�سات التي تهمها، حيث تتعاون مع جامعة امللك 
عبدالعزيز التي حتت�سن كلية متخ�س�سة يف االأر�ساد والبيئة وت�سم مركز 
التميز املناخي الوحيد على م�ستوى املنطقة، وت�ستقطب الرئا�سة عددًا من 
اأم القرى  خريجي هذه الكلية، كما تتعاون مع جامعة امللك �سعود، وجامعة 
يف حقول االت�ساالت واالإلكرتونيات، ويف جماالت التدريب، والبحث العلمي، 
وتتعاون مع مدينة امللك عبدالعزيز للطاقة الذرية واملتجددة، ومدينة امللك 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية يف جماالت مماثلة.  

ولفت النظر اإلى الدور الذي تقوم به الرئـــــا�سة يف التنـــــبوؤات بالكوارث 
واالأعا�سري واالأمطار، وما لديها من برامج طموحـــــة لزيــــــادة قدراتها على 
الر�ســـــد  زيـــــادة عدد حمطــــات  على  تعمل  بالظواهر اجلوية حيث  التنبوؤ 
ال�سطحي، ور�سد طبقات اجلو العليا والتعاون مع اجلهات االأخرى مثل هيئة 
امل�ساحة اجليولوجية؛ ال�ستعمال اخلرائط الطبوغرافية التي تعر�س املوارد 
ال�ساحلية الطبيعية من حيث ح�سا�سيتها البيئية والعمل على احلفاظ عليها.

واأ�ساف احلازمي اأن رئا�سة االأر�ساد وحماية البيئة تعمل مع العديد من 
اجلهات املخت�سة على املحافظة على النباتات ال�سحراوية والغطاء النباتي، 
وبخا�سة وزارة الزراعـــة بو�سفهـــا اجلهة املنفذة لنظام الغابات واملراعي، 
ولديها الكادر املوؤهل لتنفيذ ذلك، والهيئة ال�سعودية للحياة الفطرية بو�سفها 
املعنية باحلفاظ على احلياة الفطرية من نبات وحيوان، كما تتعاون الرئا�سة 

مع العديد من اجلامعات واملراكز العلمية يف هذا ال�ساأن.

ولفت النظر اإلى اأن الرئا�ســــة و�سعــــــت الناحية البيئية �سمن اأولوياتها، 
حيث اأ�سبح لديها وكالة خا�سة للبيئة، ولديها م�ساريع عديدة لتح�سني حالة 
البيئة يف اململكة، وتقوم مب�سروع امل�سح ال�سامل للبيئة يف اململكة، اإلى جانب 

الربامج اخلا�سة بال�سحة وال�سالمة املهنية التي تقوم بها الرئا�سة.

خمت�سة  اإدارة  اإن�ساء  اإلى  والدعوة  البيئية  التوعية  و�سع  يخ�س  وفيما 
البيئة  وحماية  لالأر�ساد  العامة  الرئا�سة  اأن  اللجنة  اأبانت  البيئية  بالتوعية 
مهتمة مبو�سوع التوعية البيئية وتدرك اأهميته، وقد انتهت من و�سع االإطار 
العام لالإ�سرتاتيجية الوطنـــية للتوعيــــة البيئـــية واالإعالم البيئي، و�سياغة 
ال�سيا�سات التنفيذية الهادفة اإلى حتقيق الهدف اخلام�س من النظام العام 
الفردية  بامل�سوؤولية  ال�سعور  وتر�سيــــخ  البيــــئي،  الوعي  م�ستوى  ورفع  للبيئة، 
واجلماعية، وت�سجيع اجلهود التطوعية، وتقــــوم بالتعاون مع وزارة االإعالم 
يف االإفادة من خمتلف الو�سائل املتاحة، واإقامة املوؤمترات والندوات وور�س 

العمل لدعم اأهدافها.

وختمت اللجنة وجهة نظرها باالإ�ســـــارة اإلى اأن لــــدى الرئا�ســــة العامـــة 
لالأر�ساد وحماية البيئة العديد من االتفاقــــيات مع الدول املجـــــاورة، منها: 
اململكة االأردنية الها�سمية، والعراق؛ للحــــد من اآثــــار التلــــوث الناجتــــة عن 
واجلوانب ذات  للبيئة  العام  النظام  لتطبيق  وت�سعى  ال�سناعات احلدودية، 

ال�سلة بتلوث الرتبة واملياه والهواء.
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الشورى يطالب

مؤسسة التقاعد

ببيانات تفصيلية عن 

استـثماراتها الخارجية

طــالب جمـــل�س ال�صـــورى املوؤ�صـــ�صة العامـــة للتقـــاعد بت�صمني 
تقاريرها ال�صنوية بيانات تف�صيلية م�صتوفاة لطبيعة ا�صتـثماراتها 

اخلارجية نوعًا, ووجهًة, وعوائد.
كما طالب املجــل�س املـــوؤ�ص�صة ببذل املزيـــد من اجلـــهد يف �صبيل 
م�صاعدتها لذوي املعا�صات ال�صئيلـــة من املتقاعـــدين وامل�صتفيدين 

عنهــم.
ودعا املجل�س املوؤ�ص�صة لت�صـــمني تقاريـــرها القادمـــة معلومات 
مف�صلة عن الدرا�صة التي اأجرتها حول م�صكلة العجـــز يف حـ�صابي 
التقاعد؛ من حيث ت�صخي�س حجـــم امل�صكلـــة, وحتديد م�صبباتها, 

واقرتاح حلول عملية وواقعية ملواجهتها. 
كما دعاها اإلى املبادرة باتخـــاذ التـــدابري الالزمـــة بالتنـــ�صيق 
مع اجلهـــات املخت�صـــة ل�صرعـــة اإنهـــاء الربط الآيل مع القطاعات 
ذات العالقة بعملها؛ ل�صمان و�صول البيانــات التي حتتاجها ب�صكل 

فوري وحمدث وموثوق«.

جــاء ذلك يف قـــرار اأ�صـــدره املجـــل�س خـــالل جل�صته العادية 
الثالثة وال�صبعني التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1436/2/10هـ 
برئا�صة معايل نائب رئيـــ�س املجلـــ�س الــدكـــتور حمـــمد بن اأمـــني 
اجلفري, وذلك بعد اأن ا�صتـــمع املجلـــ�س لوجهـــة نظر جلنة الإدارة 
واملوارد الب�صرية, ب�صاأن ملحوظات الأع�صاء واآرائهم جتاه التقرير 
ال�صنوي للموؤ�ص�صة العامــة للتقـــاعد للعــام املايل 1435/1434هـ, 
تالها رئي�س اللجنة الدكتور حممـــد بن عبداهلل اآل نـــاجي الـــذي 
اأفاد اأن اللجنة ا�صت�صافت معايل حمافظ املوؤ�ص�صة العامة للتـقاعد, 
لعر�س ومناق�صة ما اأُثاره الأع�صاء من ملحــوظات جتـــاه التقـــرير 

اأثناء مناق�صته يف جل�صة �صابقة.

واأ�ساف: اإن املوؤ�س�سة اأو�سحت اأن ما ورد من اختالف فيما يتعلق بجداول 
اأعداد املوظفني ناجت عن خطاأ مطبعي، يف حني اأرجعت بقية االختالفات بني 
اجلداول اإلى اأن االأرقام اخلا�سة بنف�س العام ُتبنى على اأ�سا�س االأرقام الفعلية 
حتى نهاية الربع الثالث، اأما االأرقام اخلا�سة بالربع الرابع فهي متوقعة، ويتم 

تعديلها يف تقرير العام الذي يليه بناًء على احل�ساب اخلتامي املعتمد.

وتابع اأن اللجنـــة تتفــــق مع ما الحظــــه عدد من االأع�ساء اإخفاق املوؤ�س�سة 
يف م�ساعيها الرامية حلل م�سكلة العجز املتفاقمة عامًا تلو االآخر يف ح�سابّي 

التقاعد الع�سكري واملدين.
وبخــــ�سو�س نتائــــج درا�ســــة برنــــامج )+5( اخلــــا�س بالتـــقاعد املبـــكر 
للمعلمات، اأ�سارت اللجنة اإلى اأن وزارة الرتبية والتعليم هي اجلهة املخت�سة 

برفع نتائج تلك الدرا�سة املوؤ�س�سة ح�سب اإفادة املوؤ�س�سة العامة للتقاعد.
اأما ما الحظــه بعــــ�س االأعــــ�ساء ب�ســــاأن ا�ستثــــمارات املوؤ�س�ســـة، يف �سوق 
االأ�سهم، وعــدم تف�ســيل املوؤ�س�ســة يف تقريرها عن ا�ستثماراتها اخلارجية، 

د. آل ناجي: المؤسسة أخفقت في حل 
مشكلة العجز المتفاقمة عامًا تلو اآلخر



مداوالت القبة

21ال�سورى - العدد 160- �سفر 1436هـ/ دي�سمرب 2014م

اأو�سح اآل ناجي اأنه بالن�سبة للجــزء االأول فاإن التقرير ت�سمن قوائم تف�سيلية 
لطبيعة ا�ستثمار املوؤ�س�سة يف �ســــوق االأ�سهم املحلية يف �سركــــــات وموؤ�س�سات 
تنتمي لقطاعات �سناعية، واقت�سادية، ومالية كثرية ومتنوعة، اأما ما يتعلق 
من  عليه  واأكدت  اهتمامها  اجلانب  هذا  اأولت  اللجنة  فاإن  الثاين،  باجلزء 

خالل تقدميها لتو�سيتها الثانية.
واأ�ساف اآل ناجي: اأن املوؤ�س�سة اأكدت اأن م�سروع النظام اجلديد للتقاعد 
قد ا�ستمل على الكثري من املزايا املهــــمة والتي مـــن اأبرزها: دخـــول الزوجة 
واالأبناء والبنات �سمن امل�ستفيدين عن �ساحب املعـــا�س ب�سرف النـــظر عن 
جن�سيتهم، ويحق لالأبناء والبنات يف حالة ا�ستحقاقهم الأكرث من معا�س من 
والديهم اجلمع بينهما،وا�ستمرار �سرف ما يعادل ن�ســــيب الزوجــــة، واالأم، 
والبنت، وبنت االبن، واالأخت عند زواجهن الأول مرة بعد وفاة �سـاحب املعا�س 
ال�سرف  وا�ستـــمرار  زواج،  منحة  بو�ســــفها  �سهرًا  ع�سر  ثمانية  ملدة )18( 
للذكور حتى بلوغ �سن الرابعة والع�ســرين، ما مل يكن امل�ستفيد م�سابًا بعجز 
�سحي مينعه من الك�سب، في�ستمر �سرف املعــــا�س اإلى اأن يزول العجز. واإذا 
ُقِطع، اأو اأُوِقف ن�سيب اأحد من امل�ستفيدين، اأو جزء منه الأي �سبب كان يرد 
الن�سيب كاماًل، اأو اجلزء املوقوف منه اإلى باقي امل�ستفيدين اإذا كانوا ثالثة 
فاأكرث، واإذا كان املتبقي منهم اثنان فيتم الرد مبا يكمل )75%( من كامل 
املعا�س، واإذا كان واحدًا فريد مبا يكمل )50%( من املعا�س، مو�سحًا اأنه يف 
جميع االأحوال يجب اأال يقل جمموع ما ي�سرف عن �ساحب املعا�س عن احلد 

االأدنى.

اأما عن طبيعة اجلهود التي تقـــــدمها املوؤ�ســــ�سة حل�ســــول املتــــقاعدين 
واملتقاعدات من ذوي املعـــا�سات ال�سئـــــيلة على ت�سهـــيالت تــــ�ساعدهم على 
حت�سني دخولهم يف ظل غــــــالء املعــــــي�سة االآخـــــذ يف التزايد ب�سكل م�ستمر؛ 
اأفاد اآل ناجي اأن املوؤ�س�سة اأو�سحت اأنها تتعاون مع وكالة ال�سمان االجتماعي 
لتزويدها ببيانات املتقاعدين ممن تــــقل معا�ساتهــــم عـــــن )3000( ريـال؛ 
لدرا�ستها من قبلهم، واإقرار ما ميكن تقدميه لهم من م�ساعدات وفقًا لنظام 
بطاقة  واملتقاعدات  املتعاقدين  تقدم جلميع  اأنها  كما  االجتماعي،  ال�سمان 
املتقاعد، التي متّكنهم من احل�سول على بع�س التخفي�سات لدى العديد من 
املوؤ�س�سات التجارية التي ت�سعى دائمًا املوؤ�س�سة للتوا�سل معها ب�سكل مبا�سر.

وراأت اللجنة اأن هذه اجلهود ال تزال قا�سرة اإلى حد كبري، وبينت اللجنة 
اأنها اأولت هذا اجلانب اهتمامها وقدمت تو�سيتها بهذا ال�ساأن.

وفيما يتعلق باأن عدد الوظائف الن�سائية يف املوؤ�س�سة ال يزال دون املاأمول، 
اأفاد اللجنة اأن املوؤ�س�سة بررت ذلك باأن اعتمــــادها على تــــقدمي خــــــدماتها 
اأن  ا�شرتاط  وُيغني عن  ح�ليـــً�،  والتكــــ�مل  التطور  اآخذ يف  اآيل مرن  ب�شكل 

تتواجد موظفات لتقدمي اخلدمات للمتقاعدات، م�سريًا اإلى اأن املوؤ�س�سة رغم 
قناعتها تلك، فقد اهتمت باإيجاد اأق�سام ن�سوية يف فروعها ال�ستة اجلديدة، 
وقد اأعلن عن وظائف ال�سيدات بها، وجاٍر اإنهاء اإجراءات تعيينهن، كما اأن 
املوؤ�س�سة تعمل على االهتمام بهذا اجلانب يف فروعها ومقراتها مما هو حتت 

االإن�ساء.
وعن الربط االآيل يف املوؤ�س�سة �سواًء فيما بيــــنها وموؤ�ســــ�سة التاأميــــنات 
االجتماعية اأو فيما بينها والقطاعات احلكومية االأخـرى عامة، اأو�سح رئي�س 
اللجنة اأن م�سوؤويل املوؤ�س�سة اأكدوا على اأنها تعــــمل حالــــــيًا على اإيجــاد ربط 
اإلكرتوين فيما بينها واملوؤ�ســــ�سة العامة للتاأمينــــــات االجتماعــــية، وعلى وجه 

اخل�سو�س فيما يتعلق بنظامي تبادل املنافع ومد احلماية.
وبخ�ســــو�س الربط االإلكتــــروين بيــــن املوؤ�ســـ�سة والقطـــــاعات احلكومية 
االأخرى، اأ�سار اإلى اأن املوؤ�س�سة اأفادت باأنها حري�سة على الربط مع جهات 
كثرية، حيث وقعت مذكرات تفاهم للربط االإلكرتوين مع عدد من اجلهات، 
منها على �سبيل املثال: وزارة الدفاع، وزارة العدل، وزارة احلر�س الوطني، 
ومركز املعلومات الوطني، كما اأن املوؤ�س�سة تقدم خدمات اإلكرتونية مبا�سرة 
الأكثـــــر من 30 جهــــة كال�ســـمان االجتمـــاعي، ووزارة ال�سوؤون االجتماعية، 

وغريهما.
ولفت اآل ناجي اإلى اأن املوؤ�س�سة تعمل حاليًا على التن�سيق مع كافة اجلهات 
املعنية للبدء يف الربط االإلكرتوين املبـــا�سر معها خالل الفرتة القادمة وذلك 
بعد �ســــدور االأمـــر ال�ســامي الربقي رقـــم )41992( وتاريخ 1435/10/11هـ 
والذي ن�س على اأن تقوم اجلهات املعنية املدنية والع�سكرية مبوافاة املوؤ�س�سة 
بالبيانات اخلا�سة باحل�سابات االإفراديـــة للموظـــــفني ممن هـــــم على راأ�س 
العمل، موؤكــــــدا �ســــرورة �ســـــرعة اإنهـــاء الربط االآيل يف املوؤ�س�سة، ملا لذلك 
من تـــــاأثري اإيــــجابي على وفـــــائها بالتزامـــــاتها للم�ستهدفني بخدماتها على 

الوجه املطلوب.

مساعدة المؤسسة لذوي
المعاشات الضئيلة
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الشورى يطالب

وزارة النقل بأدلة

موحدة لتصميم

وصيانة الطرق

طالب جملـــ�س ال�صـــورى وزارة النقـــل بالإ�صراع يف اإعداد اأدلة 
وطنية موحدة لت�صميم واإن�صــــاء و�صيانة واإدارة الطــــرق واآليات 

متابعة لتطبيق تلك الأدلة مبا يكفل ال�صالمة املرورية.
كما طالبها بت�صمني تقاريرها ال�صنويـــة القادمـــة ما مت ب�صاأن 
تنفيــذ ما يخ�س الوزارة يف )ال�صرتاتيجـــية الوطنـــية لل�صالمـة 
املروريـــة( التي اعتمدهـــا جملـــ�س الـــوزراء, ملعاجلـــة احلـوادث 
املرورية واحلد منـــها, وت�صـــمني تقاريرهـــا ال�صنويـــة القادمـــة 
معلومات عن )م�صاريع النقل العام يف املدن(؛ ت�صمل ن�صبة الإجناز, 

وال�صعوبات, واحللول املقرتحة.

و�صدد املجل�س على �صرورة تخ�صيـــ�س وزارة النقل بالتن�صيق 
مع الأمانات والبلديات مواقع ملحطات نقـــل الب�صائع بال�صاحنات, 
واأن تكون يف املداخل الرئي�صة للمدن, وتو�صيـــح خطتها الهند�صية 
اخلا�صة باإن�صاء �صبكة النـقل العام الثانويـــة لل�صكـــك احلديدية 

واحلافالت داخل مناطق اململكة.

جاء ذلك خالل اجلل�صة العادية الرابعة وال�صبعني التي عقدها 
جمل�س ال�صـــورى يوم الثنـــني 1436/2/16هـ برئا�صـــة معـــايل 
رئي�س املجل�س ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد ابن اإبراهيم اآل 
ال�صيخ حيث ا�صتمع املجــل�س لوجهة نظر جلنة النقل والت�صالت 
وتقنية املعلومات, ب�صـــاأن ملحوظـــات الأعـــ�صاء واآرائهـــم, جتاه 
التقرير ال�صنوي لوزارة النقل للعـــام املايل 1435/1434هـ التي 
تالها رئي�س اللجنة الدكتور �صعـــدون ال�صعـــدون, وبني اأن اللجنة 
توؤكد على �صرورة رفع م�صتوى �صيانة الطرق القائمة, م�صريًا اإلى 

�صدور قرارات عديدة من املجل�س لتحقيق هذا املطلب.

اأما ب�ساأن الطرق املعر�سة لزحف الرمال، لفت رئي�س اللجنـــة اإلى �ســـدور  
توجيه املقام ال�سامي بتاريخ 1435/6/7هـ، بت�سكيل جلنـــة من عـــدة جـــهات 
منها وزارة النقل؛ الإيجــاد احللــول واالآليات ملعاجلـة م�سكــلة زحف الرمـــال 
خالل �سنة من تاريــخ التوجيــه، وتاأتي هذه التوجيهات مت�سًيا مع ما ورد يف 
قرار جمل�س ال�ســورى رقم )48/109( وتاريــخ 1433/8/4هـ، ون�ســه: » على 
وزارة النقل التن�ســيق مع اجلهــات ذات العالقــة لدرا�سة االآليات واالإجراءات 
واحللول املنا�سبة ملعاجلة م�سكلة زحف الرمال على الطرق ال�سريعة واملدن «.
واأ�ساف ال�سعـــدون اأن الـــوزارة قـــامت بدرا�ســـة م�سروعـــات النقل العام 
بالتن�سيق مع االأمانات والبلديـــات و�سدرت التوجيـــهات باأن تكـــون الـــوزارة 
العـــام،  النقل  هيئة  تنـــ�ساأ  اأن  قـــبل  التنفـــيذ،  تتابع  التي  اللجنة  يف  ع�سًوا 

والتي تتطلب بع�س الوقت لتتمكن من القيام بدورها الفاعل.
وعن قرار املجل�س باإيجاد حمطات، اأو مراكز على الطـرق الرئيـــ�سة، وعند 
مداخل املدن؛ قال رئي�س اللجنة اإن ذلك ياأتي لتوفـــري مواقــف وا�سرتاحات 
ل�سائقي ال�ساحنات، بداًل من تكد�سها على الطرق، ويف الوقت نف�سه توفر هذه 

املحطات م�ستودعات تخزين ومكاتب لتقدمي خدمات لوج�ستية م�ستقبلية.
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واأ�ســـار رئي�س اللجنـــة اإلى اأن الوزارة يف املراحـــل النهائيـــة لتنفيذ طريق 
)البطحاء - �سيبة - اأم الزمول(؛ لي�سـهل ربط اململــكة ب�سلطـــنة عمان، اأما 
الطرق احلدودية، فهي م�سوؤولية حر�س احلدود الذي يتـــولى تنفيـــذ الطريـــق 

اجلنوبي للمملكة، وطريق )اخلرخري - زعبلوتن( من �سمن هذا امل�سار.

ونوه رئي�س اللجنـــة اإلى اأنه �ستتـــم مناق�ســـة وزارة النـــقل يف االجتـــماع 
القادم، ب�ســـاأن اخلرائط يف �ســـوء قرار جمل�س الوزراء رقم )388( وتاريخ 
1431/12/30هـ، ب�ساأن اللجـــنة الوطنـــية لنظم املعلــومات اجلغرافية، وهي 

جلنة يف الهيئة العامة للم�ساحة.

اأما االإنارة لطريـــق الكر، مكة املكرمـــة، فاأو�سح ال�سعدون اأنه يتم حالًيا 
تنفيذ م�سروع اإنارة لهذا الطريق بطول )22( كيلومرتًا، وقـــد متت اال�ستفادة 
من اإنارة الطريق بطول )6( كيومرتات يف مو�سم احلج املا�سي، وراأت اللجنة 

اأهمية النفق الذي �سيكون يف منطقة الهـــدا، وعند مناق�ســـة الوزارة اأيدت 
تنفيذ هذا امل�سروع بعد اإعادة درا�سته.

ولفت الدكتور ال�سعدون اإلى اأن وزارة النـــقل تقوم حاليًا بدرا�سة الطرق، 
وقيا�س حجم احلركة املرورية؛ لتحديد احلاجـــة اإلى زيادة امل�سارات، وقد مت 

تنفيذ م�سار رابع لبع�س الطرق.

وعن االإ�سراع يف �سدور الكادر الهند�سي قال ال�سعدون اإن ذلك �سي�سهم 
الكفاءات يف جماالت  وت�سرب  الوظيفي،  النق�س يف اجلهاز  يف حل م�سكلة 

الهند�سة والتقنية.

اأخــــذت بعني االعتبار  املعتـــــمدة  العام  النقــــــل  اأن م�سروعــــات  واأفــــاد 
متطلبات ذوي االحتياجـــات اخلــــا�سة، وخا�ســــة يف ظــــل اعتمــــاد برنامــــج 
لذوي  بالتجهيزات  خا�سة  ا�سرتاطات  من  يت�سمن  وما  ال�سامــــل  الو�ســــول 

االحتياجات اخلا�سة.
وعن �سبب تاأخري م�سروع ج�سر )�سعيب غبرياء( مبدينة الريا�س اأو�سح 
ال�شعدون اأن ال�شبب هو وجود خطوط كهرب�ء ال�شغط الع�يل، وقد مت ت�شكيل 
جلان من عدة جهات منها �سركة الكهرباء، واإمارة منطقة الريا�س، ووزارة 
املياه والكهرباء، ووزارة النقل، والتي اأ�سهمت يف حل امل�سكلة، وبداأ التنفيذ 
بتاريخ1435/1/10هـ، وبلغت ن�سبــــة االإنــــجاز حتى تــــاريخ 1435/11/29هـ 
)65%(، اأما ب�ساأن مبلغ االإ�سراف، فاإنه ي�سمل االإ�ســــراف على هـــذا امل�سروع 

وعدة م�سروعات اأخرى مل يتم تو�سيحها يف اللوحة االإعالنية للم�سروع.

د.السعدون: اإلسراع في صدور الكادر 
الهندسي يحل مشكلة تسرب الكفاءات
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األستاذ محمد المطيري
رئيس لجنة اإلسكان والمياه والخدمات العامة

األعالف تستنزف ستة أضعاف

ما يستهلكه القمح من المياه

أعضاء يطالبون بإعادة 

النظر في قرار وقف شراء 

القمح من المواطنين

ناقــ�س جمــل�س ال�صــورى خالل جل�صـــته العاديــة التي عقـــدها 
يـــوم الثالثـــاء 1436/2/3هـ برئـــا�صة معـــايل رئيـــ�س املجـــل�س 
ال�صيـــخ  اآل  اإبراهـــيم  بن  حمـــمد  بن  عبداهلل  الدكتـــور  ال�صيـــخ 
تقرير جلنة الإ�صكان واملياه واخلدمات العامـــة, ب�صـــاأن التقـــرير 
ال�صنـــوي للموؤ�ص�صة العامـــة ل�صوامع الغـــالل ومطاحن الدقـــيق 
للعام املايل 1435/1434هـ, الذي تـــاله رئي�س اللجنـــة الدكـتور 

حممد املطريي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�صياتها ب�صاأن املو�صوع, للمناق�صة 
ا�صار اأحد الأع�صاء اإلى قرار جمـــل�س الـوزراء رقم )335(  ال�صادر 
عام 1428هـ, الذي يقـــ�صي بخف�س �صـــراء القمـــح من املواطنني 
على اأن ينتهي �صـــراء القمـــح يف مو�صـــم 1437/1436هـ, وكـــان 
الهدف منه احلفاظ على املياه اجلوفيـــة, لفتًا النظـــر اإلى اأن ما 
حدث هو العك�س, فبدًل من زراعة حم�صول مو�صمي؛ عمد كثري من 
اإ�صرتاتيجية  غري  حما�صيل  وهي  الأعالف,  زراعة  اإلى  املزارعني 
ت�صتمر مدى العام, م�صريًا اإلى اأن هـــذه املحا�صـــيل ت�صتنزف �صتة 

اأ�صعاف ما ي�صتهلكه القمح يف مو�صمه.

واأ�ساف الع�سو اأن مهنة الزراعة مار�سها ابن هذا البلد �سنوات طويلة، وال 
يت�سور اأن يتخلى عنها يف يوم من االأيام، والقمح من املحا�سيل االإ�سرتاتيجية 
التي تهم املواطن، و�سوامع الغالل كانت تدفع للمزارع �سعًرا اأقــل مما يكلفها 
يف القمح امل�ستورد، مطالبًا باأن تعيد اللجنـة درا�سة هذا املو�ســـوع، ال�ســـيما 

وقف �سراء القمح من املواطنني.

وقال ع�سو اآخر: اإن املوؤ�س�ســة تتجــه اإلى التــوقف عن �ســراء القمــح املــنتج 
حمليًّا تدريجيًّا، مقرتحًا املحافظة على ن�سبة ولو ب�سيطة الإنتاج القمح، بحيث 
يكون لدينا اإنتاج ي�ساعــد املوؤ�س�ســة على جتــاوز املرحلــة املوؤقــتة التي قد متر 

بها من حدوث اأزمات وفر القمح.
كما راأى الع�ســـــو التاأكيــد على �ســــرورة عدم تخــــزين كــــامل املخــــزون 

االحتياطي من القمح والدقيق يف مكان واحد.
من جانبه اأ�سار اأحد االأع�ســاء اإلى اأن املوؤ�ســ�سة �ستــتوقف هــذا العام عن 
ا�ستقبال القمح املحــــلي، م�سددًا على �ســــرورة النظــــر اإلى االأمــن الغــذائي، 
والتقليل قــدر االإمكــــان من زراعــــة القمح اإلى احلــــد الذي يوفــر لنا االأمن 

الغذائي يف حلة الطوارئ والأزم�ت.
واقرتح اأن يكون يف حدود 60% مما ت�ستقبله املوؤ�ســ�سة من القــمح املحلي، 
وتكمل النق�س با�سترياد القمح من اخلارج، لتحقق اأمًنا غذائًيا للمملكة وتقلل 

االعتماد على امل�سادر اخلارجية التي ال ت�سمن وال توؤمن يف حالة االأزمات.
موؤكدًا على اأهمــية النــظر اإلى االأمــن الغــذائي بالتــوازي مع االأمن املائي، 
واأن ندرك اأن لديــــنا مكامن من امليــــاه ال ت�سلح لل�سرب، وميكن ا�ستخدامها 
يف زراعة �سلعة اأ�سا�سية كــزراعة القــمح، ال�سيما اأنها ال ت�ستهلك من املياه ما 

ت�ستهلكه امل�سطحات اخل�سراء واالأعالف.

صوامع الغالل تدفع للمزارع أقل
من تكلفة القمح المستورد!
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ويف �سياق مت�سل قال اأحــــد االأعــــ�ساء: اإن هناك �سريحة من املواطنني 
يعانون من مر�س ح�سا�سية القمح، وميثــــلون بح�سب االإحــــ�ساءات حوايل 
)2-3%( من املواطنني، اأي ما بني )400 األف -600 األف �سخ�س( والعدد 
يف تزايد م�ستــمر، م�سيــفًا اأن هــوؤالء امل�سابون بهــذا املر�س ممــنوعون من 
ا�ستخدام القمح ومنتجاته، واأهمها الدقيـــق، و ال يوجـــد عالج طبي لهوؤالء اإال 
احلمية عن ا�ستخدام القمح الذي يعد املنتج الرئي�س الذي تقدمه املوؤ�س�سة.

ونوه الع�سو اإلى اأن هوؤالء املر�سى يواجهون ثالثة حتديات اأولها اأن هوؤالء 
بحاجة ما�سة اإلى الدقيق اخلايل من الغلوتني، وهذا ال توفره املوؤ�س�سة حالًيا، 
والثاين اأنه ال يوجد يف ال�ســـــوق دقيق حمـــــلي خاٍل مــن الغلوتني، فكل ما هو 
موجود دقيق اأجنبي م�ستورد، وبع�سها غري اآمن، وبع�سها غري ملتزم مبعايري 
اجلودة، بينما بع�سها فقري من حيث املادة الغذائية، اأما التحدي الثالث فهو 
غالء اأ�سعار الدقيق االأجنبي، حيث تتـــــراوح ما بني )27-50( للكيلو، بينما 
�سعر الدقيق الذي تنتجه املوؤ�س�سة ريـال واحد وخـــــم�س ع�ســـــرة هللة للكيلو. 
م�سيـــــرًا اإلى اأن املوؤ�ســـــ�سة العامـــــة ل�سوامع الغـــــالل ومطاحن الدقيق هي 
اجلهة امل�سوؤولة واملخت�سة بتوفــري وتـــــ�سويق الدقيق داخل اململكـــــة، والدقيق 
اخلايل من الغلوتني الذي يعد اأحد اأنـــــواع الدقـــــيق الذي حتتـــــاجه �سريحة 

معتربة من املواطنني.
واقرتًح اإ�سافة تو�سية تطالب املوؤ�س�ســـــة بتوفـــــري دقيـــق خاٍل من الغلوتني 

للم�سابني مبر�س ح�سا�سية القمح.
واأ�سار اأحد االأع�ساء اإلى اأن اأهم امل�سكـــــالت التي تواجـــه املوؤ�س�سة العامة 
ل�سوامع الغــالل - بح�سب تقريرها - الهـــــدر يف ا�ستـــــهالك الدقـــــيق و�سوء 
ا�ستخدامه، وت�سرب موظـــــفي املوؤ�ســـ�سة؛ وراأى اأن النظام الذي يعملون عليه 

غري منا�سب.

وزاد الع�سو اأنه �سبق للمجل�س اأن اتخذ ب�ساأن هذه امل�سكلة قرارين، االأول: 
يتعلق بو�سع اآلية ال�سرتجاع قيمة االإعانة املدفوعـــــة من قبل الدولة عند قيام 
اأي جهة بت�سدير منتجات املوؤ�س�سة العامة ل�سوامع الغالل ومطاحن الدقيق 
التي تعتمد على القمح املعاد، و�سدر اأمر �ســـــام يف 1433/1/28هـ، بت�سكيل 
جلنة وزارية بخ�سو�س هذا القرار، ولكن املو�سوع ال يزال يدر�س اإلى الوقت 
احلا�سر. واقرتح الع�سو على جلنة االإ�سكان واملياه واخلدمات العامة و�سع 
تو�سية باأن تقوم اللجنة الوزارية باإجناز هـــــذا امل�سروع الذي اأُوكل اإليها من 

ويل االأمر واأن يخرج قريًبا.

وتابع باأنه �سبق ملجل�س ال�ســـــورى اأن اتخـــــذ قراًرا ب�ســـــاأن م�سكلة ت�سرب 
املوظفني، ولكن القرار مل يدرج �سمن التقـــــرير، وهذا االأمر مل ينجـــــز الأنه 
ذكر اأنه مرتبـــــط ب�ســـــدور الالئحـــــة املوحدة للموؤ�س�سات العامة والهيئات 
العامة وال�سناديـق احلكومية، م�سيفًا اأن هـــــذه الالئحـــــة تدر�س منذ اأكرث 
من ع�سر �سنوات يف هيئة اخلرباء، وكان ينبغي للجـــــنة اأن تبحـــــث هذين 
ا عن هـــــذه التو�سيات  املو�سوعني مل�ساعدة املوؤ�س�سة يف حل م�سكلـــــتها، عو�سً

التي لن جتدي – ح�سب راأيه -.

وطالـــــب ع�ســـــو اآخر بدرا�ســـــة مو�ســـــوع ت�ســـــرب املوظـــــفني ال�سعوديني 
من املوؤ�س�سة بعد تدريبـــــهم، واإيجـــــاد احللول املنا�سبـــــة لذلك، واقتـــــرح اأن 
يكون هناك كادر رواتب منا�سب، وتاأمني طبي، وبـــــدل عمل ورديـــــات، ي�سهم 

يف توطني الوظائف يف املوؤ�س�سة.

كما اقتـــــرح اأحد االأعـــــ�ساء اأن تطـــــالب اللجنة باالإ�سراع يف خ�سخ�سة 
املوؤ�س�سة وميكنة االأعمال؛ وراأى اأن ذلك �سيعالج اأوجه الق�سور املوجود.

واأفاد ع�سو اآخر اأن جميع املباين لفـــــروع املوؤ�ســـــ�سة ال زالت م�ستاأجرة، 
مطالبًا باأن ت�سارع املوؤ�س�سة يف امتالك مبــانيها، اإذ اأن امتالك املباين ي�ساعد 
املباين اخلا�سة  يكـــــون تخطــــيط  وتدفًقا، بحيث  العمل �سال�سة  اإعطاء  يف 

باملوؤ�س�سة اأكرث مالءمة يف التطور والتنظيم يف العمل.

وراأى اأحد االأع�ساء اأن هناك 1975 وظيفة متاحة لل�سباب ال�سعوديني يف 
املوؤ�س�سة، م�سريًا اإلى اأن مربرات املوؤ�س�سة يف توظيف االأجـــانب اأن ال�سعوديون 
ال يقبلون على الوظائف الفنية، غري مقبولة، وقـــــال: اإن املهن املذكورة مهن 
يقبلها ال�سعوديون، وال�سيما ذوي الدخول ال�سعيـــــفة اإذا تبنت املوؤ�س�سة احلد 

االأدنى من الرواتب.

و�سوف تدر�س جلنة االإ�سكان واملياه واخلدمات العامة ما طرحه االأع�ساء 
من اآراء ومقرتحات والعودة بوجهة نظرها اإلى املجل�س يف جل�سة قادمة.

صوامع الغالل تواجه الهدر في
استهالك الدقيق وسوء استخدامه

وتسرب الموظفين!
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األعضاء يطالبون

بإعادة تقييم الخدمات 

الصحية وفق الخطط 

الخمسية الماضية

اأكد عدد من اأع�صــاء جملـــ�س ال�صـــورى خالل جلـــ�صته العادية 
الثامنـــة وال�صتـــني التي عقـــدهـــا يـــوم الثنـــني 1436/1/24هـ 
برئا�صة معايل رئي�س املجلـــ�س ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 
بن اإبراهيم اآل ال�صيخ �صرورة اإعـــادة تقيـــيم اخلـــدمات ال�صحية 
يف اململكة وفق اخلطتني اخلم�صيتني الثامنــة والتا�صعـــة, م�صريين 
اإلى اأن الهيكل الإداري يف وزارة ال�صحـة يواجه �صعوبة يف حتقيق 
طموحـات الدولـــة وتطلعـــات املواطـــن, وراأوا منا�صبة البحث عن 

اآلية جديدة وغري تقليدية لدعم العمل الإداري يف الوزارة.

وقال اأحد الأعـــ�صاء خـــالل مناقـــ�صة املجلـــ�س لتقرير جلـــنة 
ال�صوؤون ال�صحية والبيئة, ب�صــاأن التقرير ال�صنوي لوزارة ال�صحة 
للعام املايل 1435/1434هـ الذي تـــاله رئيـــ�س اللجنـــة الدكتور 
حم�صن احلازمي؛ اإنه يح�صن باللجنة اأن تطلــب من الوزارة ت�صمني 
تقاريرها ال�صنوية معلومات عن الأخطاء الطبـية التي مت ر�صدها 
يف عام التقرير, والإجراءات التي اتخــذت حيالها. م�صيفًا اأنه ل 
توجد اآلية وا�صحة للتحقيق يف الأخطـــاء الطبــية واحلكم فيها, 
وحجم التعوي�صات التي تعطى للمت�صررين منها؛ فالتعوي�س الذي 

تق�صي به الهيئة ال�صحية ل يجرب الأ�صرار, ويهدر احلقوق.
وطالب الع�ســو ب�سـن نظــام للم�سـوؤولية الطبــية يت�ســمن اأحكــامًا تنــظم 
تقدير التعــوي�س؛ ا�ستــنادًا اإلى االآراء الفقــهية الوا�سعــة املبــنية على قــاعدة 
ال�سرر يزال، وقاعدة ال �سرر وال �ســرار، واأن يتم الف�سل يف ق�سايا االأخطاء 
الطبية من قبل دوائر متخ�س�سة يتــم اإن�ساوؤها يف املحاكم العامــة، واأن يتم 
التعامل مع هذه االأخطاء بكل �سفافية، والبحث عن اأ�سباب حدوثها واأ�ساليب 

احلد منها، وجتنب الت�سرت على هذه امل�سكلة والتقليل من حدتها.

اأن ت�ســمن اللجنــة يف تقريرها ما مت اتخاذه  اإلى  اأحد االأع�ســاء  ودعــا 
من اإجراءات ب�ساأن رفع الق�سايا على �سركــات التبغ، وما قامت به الوزارة 

يف هذا ال�ساأن.
القطــاع اخلــا�س  يتــولى  باأن  اللجنة  تو�ســية  عــن  اآخــر  عــ�سو  وت�ســاءل 
واجلمعيات ال�سحية اخلريية خدمة الرعايــة ال�سحية املنزلية ب�ســكل كامل، 
كما ت�ساءل عما اإذا كان املق�سود اأن تكون هــذه اخلدمــة �ســمن اخلدمات 
املمكن �سراوؤها. واأ�سار الع�سو اإلى اأنه لن يكون مبقــدور متو�ســطي الدخل، 
وذوي الدخــل املــحدود احل�سول عليــه، كما اأنه �سيتــركز يف املــدن الكربى 
فقط دون غريها، واقتــرح اإعادة النظر يف هذه التو�سية؛ كونها �ستوؤدي اإلى 

حمدودية امل�ستفيدين من هذا الربنامج لكلفته العالية.
ونوه ع�سو اآخر اإلى اأن التدريب ال�سحي اأمر مهم و�سروري لكل املمار�سني 
ال�سحيني، وهو اأمر مت�سعب ويحتاج اإلى داعم وم�ساند لوزارة ال�سحة، الفتًا 
االأمر؛ الأنه  التخ�س�سات ال�سحية يف هذا  اأهمية م�ساركة هيئة  اإلى  النظر 
جزء من مهام هذه الهيئة هو القيام بو�سع الربامج التدريبية التخ�س�سية 
ال�سحية املهنية، وكذلك و�سع الربامج للتعليم الطبي امل�ستمر عرب جمال�سها 

العلمية ال�سحية، واجلمعيات املهنية ال�سحية.

وجدد اأحد االأع�ساء مطالبة الوزارة بت�سمني تقاريرها معايري االأداء يف 
اخلدمات ال�سحــية، وعر�س تقــييم اأداء املــوؤ�س�سات التابعة لها، م�سريًا اإلى 
اأن من اأهم موؤ�سرات الق�سور يف العــمل االإداري والتنــظيمي لدى الوزارة؛ 
اأن غالبية م�ست�سفيات ومراكز وزارة ال�ســحة مل تتمكن من احل�سول على 
�سهادات اعتماد من اجلهة املخت�سة مثل املركز ال�سعــودي العتماد املن�ساآت 
ال�سحية، والزالت هذه امل�ست�سفيات املتعثــرة تعمــل وتقـــدم اخلدمات رغم 
عدم ح�سولها على �سهادة االعتماد، وطالب اللجنة ال�سحية تزويد املجل�س 

مستشفيات ومراكز صحية تقدم
خدماتها بدون شهادات اعتماد

سن نظام للمسؤولية الطبية يقدر 
التعويض عن األخطاء
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بتقارير اجلهات التنظيمية والرقابية املخت�سة بالرعاية ال�سحية مثل هيئة 
التخ�س�ســات ال�سحيــة، واملجــلــ�س ال�سـحي ال�سعــودي، واملركز ال�سعــودي 
اإلى ت�سكــيل جلنــة حكومــية عليا تقــوم  العتمــاد املن�ساآت ال�ســحية، ودعــا 
بدرا�سة واقع اخلدمات ال�سحية يف اململكة، وو�سع البدائل الالزمة لتقوميها 

وتطويرها مبا يحقق تطلعات الدولة واملواطن.

واقرتح اأحد االأع�ســاء على وزارة ال�ســحة اأن ال تقت�سر مهام التنظيم 
واالإ�سراف على القطاع ال�سحي فح�سب، وتتخلى عن مهام تقدمي اخلدمات 
وفق  تعمل  حكومية  موؤ�س�سات  واإن�ســاء  اخلــا�س،  القطاع  ليتوالها  ال�سحية 
اأ�س�س جتارية وبعقلية القطــاع اخلا�س. وكذلك  تفعيل التاأمني الطبي جلميع 
املواطنني، وعالجهم يف اأي م�ست�سفى �سواًء كان خا�سًا اأو تابعًا للموؤ�س�سات 

التي تن�سئها الوزارة.
وراأى ع�سو اآخر اأن الوزارة لي�ســت بحاجــة لزيــادة الدعم املايل، حيث 
ميزانيتها ال�سنوية تبلغ )50( مليار ريـــال، ومع ذلك ال تزال معاناة املر�سى 

قائمة وعلى وترية متزايدة.
امل�سكلة  التعامل مع  واإنــما يف طريقــة  لي�ست مالية؛  امل�سكلة  اأن  مو�سحًا 
القائمة، واحللول التي و�سعتها الوزارة. م�سريًا على اأن الوزارة لديها م�سكلة 
اخلا�س  فالقــطاع  ال�سحية،  اخلدمات  تقدمي  �سركائها يف  مع  التوا�سل  يف 

ي�سكو من طريقة تعامل الوزارة، خا�سة فيما يتعلق ب�سرف امل�ستحقات.
وا�ستغرب اأحد االأع�ساء عدم و�سول نظام مكافحة التدخني الذي اأُقّر يف 

جمل�س الوزراء قبل �سنوات اإلى وزارة ال�سحة، مت�سائاًل عن ال�سبب. 
ولفت اآخر اإلى اأن املر�سى ال�سعوديني الذين يتلقون العالج خارج اململكة 
يعانون من نق�س يف بع�س اخلدمات، حيث تبداأ هذه املعاناة من رحلــة ال�سفر 
للعــالج؛ فمــري�س ال�سرطــان، اأو الكــبد، اأو الكلى الذي اأنهكــه املــر�س واالأمل 

ي�سافــر على رحلــة مــدتها )12( اإلى )14( �ساعــة على الدرجــة ال�سياحــية، 
فزيادًة على اأمل املر�س زادته وزارة ال�سحة باأمل املقعد طوال الرحلة، فبع�س 

املر�سى ا�سطروا للنوم على االأر�س من اأمل الكر�سي.
وطالب وزارة ال�سحة مبنح جميع املر�سى ال�سعوديني امل�سافرين للخارج 

اأوامر اإركاب بالدرجة االأولى تقديًرا لظروفهم ال�سحية.
وراأى الع�سو اأنه من املوؤمل اأي�سًا ما يواجهه املر�سى من معاناة الو�سول، 
وال�سكن، والرتجمة يف املــراكز الطبيــة �سواًء يف اأمــريكا اأو اأوروبا، م�سيفًا 
اأن الوزارة م�ســــكورة حتــدد املركز الطــــبي وتقوم بحجز املواعيد الطبية؛ 
اإلى  م�ســريًا  واإ�سكانــه،  ا�ستقــباله،  تــرتيب  لَقدره يف  املريــ�س  تتــرك  لكنها 
معاناة املر�سى يف املحطــات التي ت�ســبق حمطــة الو�ســول، ومن اجلمارك، 
واالإجراءات، و�سعوبة التخــاطب، دون م�ساعــدة من امللحق ال�سحي اأو من 

وزارة ال�سحة نف�سها.

ونبه الع�سو اإلى اأن املر�سى باخلــــارج يقعــون �سحية )مافيا العرب( يف 
مكاتب املراكز ال�سحية الذين يتحكمون يف املر�سى ال�سـعوديني، اإلى درجة 
اأ�سبحت هذه  للمملكــة، ولهذا  باإغــالق ملفــه وعــودته  اأنهم هم من يو�سي 
املكاتب و�سيلة ابتزاز؛ فاإذا مل يدفــع املري�س اأو ي�ستــاأجر ال�سكن من خاللهم 
فهو �سخ�س غري مر�سي عنه، و�سيغلق ملفه ومن ثم عودته للمملكة. مطالبًا 
كل مركز طبي  �سعــودي، ومرتجم، وحمام يف  بو�سع طبيب  ال�سحة  وزارة 

باخلارج يتم عالج ال�سعوديني فيه.
وختم اأحد االأع�ساء باالإ�سارة اإلى اأنه يوجد يف الواليات املتحدة االأمريكية 
األف طالب وطالبة موؤمن عليهم �سحيًا ويتم عالجهم بدون  اأكرث من مائة 
م�ساكل اأو ق�سايا؛ مت�ســائاًل عن عــدم قــيام وزارة ال�سحة بالتاأمني جلميع 

املر�سى ال�سعوديني خارج اململكة.

اقتراح باقتصار مهام وزارة الصحة على 
التنظيم واإلشراف على القطاع الصحي

المرضى بالخارج ضحية ابتزاز
» مافيا العرب «
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الشورى يطالب

بسرعة استكمال

منظومة التعامل بالبريد

اإللكتروني المحلي

طـــالب جمـــل�س ال�صـــورى موؤ�ص�صـــة الربيـد ال�صعودي بالتن�صيق 
مع هيئة الت�صـالت وتقنـــية املعلومـــات واجلهـــات الأخـــرى ذات 
العالقة ل�صرعة ا�صتكــمال منظومة التعامل بالربيد الإلكرتوين 

املحلي املقدم من قبل املوؤ�ص�صة.
كما طالب املجل�س املوؤ�صـــ�صة بتكثيف جهودها يف �صبيل حت�صني 
ورفع كفاءات القدرات الب�صريـة املوؤهـــلة لديها يف جمالت تقدمي 

اخلدمات اجلديدة لقطاعي املوؤ�ص�صات والأفراد.
واأعاد التاأكيد على قراره ال�صابق الداعي لـ »اإعادة هيكلة قطاع 
الربيد بحيث تف�صل اجلهة املنظمة عن اجلهات املقدمة للخدمة«.
جـــاء ذلك بعـــد اأن ا�صتـــمع جمـــل�س ال�صـــورى خـالل جل�صته 
العادية الثالثة وال�صبعني التي عــــقدها املجلــ�س يـــوم الثالثاء 
1436/2/10هـ برئــا�صة معـــايل نائـــب رئيـــ�س املجـل�س الدكتور 
النقل والت�صالت  نظــــر جلنة  اأمني اجلفري لوجهة  بن  حممد 
وتقنية املعلومات, ب�صــاأن ملحوظـــات الأع�صــــاء واآرائــــهم جتاه 
للعـــام املايل  البـــريد ال�صعــــودي  التقريــــر ال�صنـــــوي ملوؤ�صــــ�صة 
1435/1434هـ تالها رئي�س اللجنـــة الدكـــتور �صعدون ال�صعدون 
حيث اأفادت اللجنة يف ردها على ت�صاوؤلت بعـــ�س الأع�صاء عن 
املتعاقدين ال�صعوديني, واملتعاقدين غري ال�صعوديني يف املوؤ�ص�صة اأن 
املتعاقدين ال�صعوديني هم اخلرباء املعينون على بند اخلرباء, اأما 
املتعاقدون غري ال�صعوديني فهم على الوظـــائف غــري التخ�ص�صية, 
كاملحا�صبني وهم يف تناقـــ�س تدريجـــي, م�صيــــرة اإلى اأن الـ)162( 
موظًفا, هم القائمـــون بالأعمال الربيدية يف املناطق النائية من 

القرى والهجر التي ل يوجد بها مكاتب للربيد.
واأ�سار الدكتور ال�ســــعدون اإلى اأن قــــرارات املجل�س ال�سابقة جاءت لت�سهم 
يف حل املعوقات التي تواجه املوؤ�س�سة، يف حـــني �ست�ســــهم التو�سـيتان »الثانية« 
و«الثالثة« يف توفــــري وتاأهــــيل الكــــوادر الب�سريـــة، واالإ�ســـراع يف اإعادة هيكلة 

قطاع الربيد، وفـــ�سل اجلـــهة املنظـــــمة عـــن اجلهات امل�سغلة كما هو احلال 
يف القطاعات االأخرى.

واأكد ال�سعدون اأهمية التن�سيق بني املوؤ�ســـ�سة، وهيــئة االت�ساالت واجلهات 
ذات العالقة؛ لت�سهيل ا�ستخدام الربيد االإلكرتوين املـــحلي، و�سرعة ا�ستكمال 

منظومة التعامل بالربيد االإلكرتوين.
واأفاد رئي�س اللجنة اأن املوؤ�س�سة اأنهت م�سروع العنوان الربيدي؛ حيث اأمتت 
عنونة ما ن�سبته 100% من املواقع يف كافة مناطق اململكة. وب�ساأن ا�ستمرار 
ترقيم املنازل، اأو�سح ال�سعدون اأن رقم املـــنزل لي�س العنوان الربيدي واإمنا 
ي�ستخدم ل�سهولته لال�ستدالل على العنـوان الربيدي، م�سريًا اإلى ما ن�س عليه 
قرار جمل�س الوزراء رقم )252( وتاريخ 1434/7/24هـ، حيث جاء فيه “اأن 
عنوان حمل االإقامة الذي اأعدته موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي يعد عنواًنا معتمًدا 

ترتتب عليه االآثار النظامية”. 
وردًا على ت�ساوؤالت عدد من االأعـــــ�ساء عن الغـــر�س من تـــاأ�سي�س �ســركة 
قاب�سة؟ ومن هو ال�سريك من القطاع اخلا�س يف �ســـركة ناقل؟. اأفــــاد رئي�س 
قانونًيا من امتالك  للتمـــكني  تاأ�سي�س �سركة قاب�سة  الغر�س من  اأن  اللجنة 
�سركات، اأو ح�س�س يف �سركات اأخــرى متكنها من ال�سيطرة على اإدارتها، 
ور�سم خططها العامة، مبينًا اأن موؤ�ســ�سة الربيد ال متتلك �سوى ن�سبة )%51( 
من �سركـة ناقــــل، والبـــاقي ميتلـــكها القطـــــاع اخلا�س ممثاًل ب�سركة )هال( 

املالكة ل�سركة )هال اإك�س بر�س( خلدمات الربيد ال�سريع.
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هناك ترابط  وثيق وع�صوي بني ال�صيا�صتني الداخلية واخلارجية لأي بلد. وغالبًا ما تكون ال�صيا�صة اخلارجية 

للبلد هي » حم�صلة « لل�صيا�صة الداخلية لها, وللو�صع الداخلي العام يف الدولة املعنيــة, بكل ما يت�صمنه من امكانات 

وجمالت وجوانب خمتلفة عندما تكون الدولة م�صتقرة �صيا�صيًا, ا�صتقــرارًا حقيقًا, فاإن �صيا�صتها اخلارجية غالبًا 

�صليم وم�صتـــقر, وكذلك م�صاألتي تنفيذ ومتابعة هذه  لها بحق, وتكون مر�صومة ب�صكل  العامة  امل�صلحة  ما تخدم 

ال�صيا�صة.

اإن« امل�صلحة العامة لأي بلد, تعرف باأنها: » فائــدة ورغبة وم�صلحة غالبية �صكان الدولة املعنية » ـــ كما يراها 

ممثلو هذه الغالبية احلقيقيني. اإ�صافة اإلى قدرة هذه الغالبية على تعديل وتغيري م�صار اأي �صيا�صة خارجية ترى 

عدم توافقها مع » امل�صلحة العامة «.

  لهذا, نرى ر�صدًا )ن�صيبًا( يف ال�صيا�صات اخلـــارجيــة للـــدول امل�صتـــقرة �صـــيا�صيًا ا�صتقرارًا حقيقيًا... وحتقيقًا 

ملحوظًا لأهدافها, خارج احلدود. وهذا ينعك�س بالإيجاب على الو�صع الداخلي للدولة, وعلى �صيا�صاتها الداخلية, 

ب�صبب الرتابط بني ال�صيا�صيتني الداخلية واخلارجية.

واأن من مظاهر ر�صد ومنهجية ال�صيا�صة اخلارجية لأي دولة, اأن يق�صـــم العامل اخلــــارجي اإلى مناطق اأو وحدات 

اأخرى )دول, تكتالت ... الخ( واأن تكون هناك ا�صرتاتيجية عامة لل�صيا�صـــة اخلارجية... تت�صمن » ثوابت « البلد 

املعنى, والأهداف العامــة التي يراد حتقيقها خارجيا يف املدى الطويل. ثم توجد مراجعة دورية )�صنوية, �صهرية, 

اأ�صبوعية, بل ويومية اأحـيانًا( لهذه ال�صيا�صات, ل�صمان منا�صبتها وتواكبها مع امل�صتجدات, وتتابع الأحداث, التي 

كثريًا ما تتغري وتتطور من يوم لآخر.

وبع�س مراقبي ال�صيا�صــة اخلارجية ال�صعودية يرون اأن هناك ثوابت معروفة يف ال�صيا�صة اخلارجية للمملكة, 

ومن اأهمها: رعاية ال�صريعــة الإ�صالمـــية, واحلر�س على الت�صامن العربي والإ�صـــالمي, حل اخلـــالفات بالطــــرق 

ال�صلمية .... الخ. كما يرون اأن هــــذه ال�صيا�صـــة اخلارجـــية ال�صعودية تتمحور يف خـــم�س دوائـــر هــي: الدائرة 

اخلليجية )وت�صمل دول جمل�س التعاون اخلليجي واليمن( الدائـــرة العربية, الـــدائرة الإ�صالميـــة, دائــرة الدول 

النامية, الدول الكربى وال�صديقة. 

وت�صادف ال�صيا�صة اخلارجية للمملكة جتـــاه الدول املدرجـــة �صمن الدوائر الثالث الأولى )اخلليج, العربية, 

الإ�صالمية( �صعوبات جمة, وعقبات كاأداء, تتمثل يف عدم ا�صتـــقرار كثري من الــدول املوجودة يف هذه الدوائر, 

وبالتايل عدم ا�صتقرار �صيا�صاتها اخلارجية. وهذا يجعل اأمام �صانع القرار ال�صــيا�صي اخلارجي ال�صعودي خيارين 

اأو بذل جهود �صخـــمة لإ�صـــالح اأو�صاع هذه الدول, يف  اآنيًا,  �صعبني: التعامل مع ما يجري يف هذه الدول تعاماًل 

املدى الطويل, مبا يحقق يف النهاية م�صلحة اململكة, يف هذا  املدى. ويف كال احلالتــني, فـــاإن التعــامل مع هذه الدول 

امل�صطربة يظل بالغ ال�صعوبة والتعقيد. 

هذا الواقع يجعل ر�صم وتنفيذ ومتابعة ال�صيا�صــة اخلارجية ال�صعودية بدقة جتاه هذه الدوائر اأمرًا ع�صريًا... 

ل�صوء اخلـــيارات, وتقـــلب الأو�صاع, و�صعوبة حتقيق الأهـــداف اخلرية يف هذا الو�صط الفو�صوي. اإن ماء املنطقة 

العربيـــة عكــر يف معظمـــه, وال�صطــياد يف هكذا ماء, كـــما يفعل اآخرون, قد يفيد يف املدى الق�صري, ولكنه غالبًا 

ما يزيد يف تعكري املاء يف املدى الطويل. 

    اإن من م�صلحة اململكة, وكل البلدان العربية, اأن ي�صــود الأمـــن وال�صتــقرار والزدهــار كل بلدان املنطقة. 

وليــ�س من م�صلحتـــها اأن تتفتـــت دول جـــوارها, ويهيمن فيـــها ال�صطراب وعدم ال�صتقرار والتخــلف... لأن لهذه 

ال�صرور تاأثريات �صلبية فادحة على كل ما حولها.

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

شيء عن السياسة الخارجية ...!!
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مجس الشورى يقر تسمية لجانه المتخصصة
ويعيد تشكيل أعضائها

اأعاد جملــ�س ال�صورى خالل جل�صته العاديـــة الثامنة وال�صبعني 
رئي�س  معايل  برئا�صة  1436/2/30هـ  الثنني  يوم  عقدها  التي 
املجل�س ال�صيـــخ الدكتـــور عبـــداهلل بن حممـــد بن اإبراهيـــم اآل 
ال�صيخ, تكوين جلانـــه املتخ�ص�صة وت�صمية روؤ�صاء اللجان ونوابهم 
لأعمال ال�صنة الثالثـة من الدورة ال�صاد�صة للمجل�س التي تبداأ يف 
الثالث من �صهر ربيع الأول 1436هـ وفقًا ملا ق�صت به املادة الثانية 

والع�صرين من الالئحة الداخلية ملجل�س ال�صورى.

وقد حتقـــقت الرغبـــة الأولى لالأعـــ�صاء يف الن�صـــمام للجان 
بن�صبة 80% فيما حتققت الرغبـــة الثانية بن�صـــبة 8% والثالثـــة 

بن�صبة %12.
وكان املجلـــ�س قـــد اأقـــر يف جل�صـــة �صابقـــة ت�صميـــة اللجـــان 
املتخ�ص�صة بعد اأن اأجرى تعدياًل على م�صميات عـــدد منها, واأن�صاأ 

جلنة جديدة مب�صمى » جلنة الزراعة واملياه والبيئة. 
وجاء ت�صكيل اللجان املتخ�ص�صة على النحو الآتي:
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لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية

مم الأ�صـــــــــــــمالأ�صـــــــــــــم

1

3

2

4

5

6

8

7

9

10

الدكتور/ فالح بن حممد ال�صغري
رئي�س اللجنة

الدكتور / اإبراهيم بن عبداهلل الرباهيم

الدكتور/ ثامر بن نا�صر الغ�صيان
نائب الرئي�س

الدكتورة / خولة بنت �صامي الكريع

ال�صيخ / �صليمان بن عبداهلل املاجد

ال�صيخ / عازب بن �صعيد اآل م�صبل

الدكتورة / لطيفة بنت عثمان ال�صعالن

الأ�صتاذ / عبدالعزيز بن عبدالكرمي العي�صى

ال�صيخ الدكتور / نا�صر بن زيد بن داود

الأ�صتاذ / نايف بن مرزوق الفهادي

لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة والشباب

مم الأ�صـــــــــــــمالأ�صـــــــــــــم

1

3

2

4

5

6

8

7

9

10

الأ�صتاذ/عبدالعزيز بن اإبراهيم الهدلق
رئي�س اللجنة

الدكتور / خالد بن اإبراهيم العواد

الدكتورة/حمدة بنت خلف العنزي
نائب الرئي�س

�صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية
�صارة بنت في�صل بن عبدالعزيز اآل �صعود

الدكتورة / �صلوى بنت عبداهلل الهزاع

معايل الأ�صتاذ / عبدالرحمن بن عبداملح�صن العبدالقادر

الدكتور / موافق بن فواز الرويلي

ال�صيخ / حممد بن �صالح الدحيم

الدكتورة / نورة بنت عبداهلل الأ�صقه

الدكتورة / هياء بنت عبدالعزيز املنيع
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 لجنة اإلدارة والموارد البشرية

مم الأ�صـــــــــــــمالأ�صـــــــــــــم

1

3

2

4

5

6

8

7

9

10

الأ�صتاذ/ حممد بن حامد النقادي
رئي�س اللجنة

الأ�صتاذ / �صالح بن عبدالعزيز احلميدي

الدكتورة/ دلل بنت خملد احلربي
نائب الرئي�س

الأ�صتاذ / عطا بن حمود ال�صبيتي

الدكتور / غازي بن في�صل بن زقر

الدكتور / حممد بن �صعيد القحطاين

الدكتور / حممد بن مهدي اخلنيزي

الدكتور / حممد بن عبداهلل القحطاين

الأ�صتاذ / ها�صم بن علي راجح

الدكتور / هاين بن يو�صف خا�صقجي

لجنة االقتصاد والطاقة

مم الأ�صـــــــــــــمالأ�صـــــــــــــم

1

3

2

4

5

6

7

9

8

10

11

الأ�صتاذ/ �صالح بن عيد احل�صيني
رئي�س اللجنة

الدكتور / اأحمد بن حممد الغامدي

الدكتور/ فهد بن حمود العنزي
نائب الرئي�س

الأ�صتاذ / اأ�صامة بن علي قباين

الدكتورة / حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي

الدكتورة / حياة بنت �صليمان �صندي

الدكتور / خالد بن عبداملح�صن املحي�صن

الدكتور / �صلطان بن ح�صن ال�صلطان

الدكتور / خالد بن من�صور العقيل

الأ�صتاذ / �صالح بن ح�صن العفالق

الدكتور / عبداهلل بن علي املنيف
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لجنة الشؤون األمنية

مم الأ�صـــــــــــــمالأ�صـــــــــــــم

1

3

2

4

5

6

8

7

9

10

الدكتور/ �صعود بن حميد ال�صبيعي
رئي�س اللجنة

الأ�صتاذ / خليفة بن اأحمد الدو�صري

الدكتور/ نواف بن بداح الفغم
نائب الرئي�س

الدكتور / عبدالرحمن بن نا�صر العطوي

اللواء طيار  ركن / عبداهلل بن عبدالكرمي ال�صعدون

الأ�صتاذ / ع�صاف بن �صامل اأبوثنني

ال�صيخ / عي�صى بن عبداهلل الغيث

اللواء ركن / علي بن حممد التميمي

ال�صيخ / حممد بن �صعد ال�صعدان

الدكتور / حممود بن حممد البديوي

لجنة التعليم والبحث العلمي

مم الأ�صـــــــــــــمالأ�صـــــــــــــم

1

3

2

4

5

6

7

9

8

10

11

الدكتور/ م�صعل بن فهم ال�صلمي
رئي�س اللجنة

الدكتور / اأحمد بن �صعد اآل مفرح

الدكتورة/ زينب بنت مثنى اأبو طالب
نائب الرئي�س

�صمو الأمري الدكتور / خالد بن عبداهلل اآل �صعود

الدكتور / �صامل بن علي القحطاين

الدكتور / عبداهلل بن اأحمد الفيفي

الدكتور / عبداهلل بن حمود احلربي

الدكتور / عبداهلل بن حممد اجلغيمان

الدكتور / عبداهلل بن �صامل املعطاين

الدكتورة / مو�صي بنت حممد الدغيرث

الدكتور / نا�صر بن علي املو�صى 
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لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة واآلثار

مم الأ�صـــــــــــــمالأ�صـــــــــــــم

1

3

2

4

5

6

7

9

8

10

11

الدكتور/ اأحمد بن عمر الزيلعي
رئي�س اللجنة

الدكتورة / اجلوهرة بنت اإبراهيم بوب�صيت

الدكتورة/ فاطمة بنت حممد القرين
نائب الرئي�س

الدكتور / را�صد بن حمد الكثريي

الدكتور / �صعد بن عبدالرحمن البازعي

الأ�صتاذ / عبداهلل بن حممد النا�صر

الدكتور / عبداهلل بن حممد ن�صيف

الأ�صتاذ / حممد ر�صا بن من�صور ن�صراهلل

الدكتور / فايز  بن عبداهلل ال�صهري

الدكتورة / منى بنت حممد الدو�صري

الدكتورة / نورة بنت عبداهلل العدوان

لجنة الشؤون الخارجية

مم الأ�صـــــــــــــمالأ�صـــــــــــــم

1

3

2

4

5

6

7

9

8

10

11

معايل الدكتور/خ�صر بن عليان القر�صي
رئي�س اللجنة

الدكتورة / اإلهام بنت حمجوب ح�صنني

الأ�صتاذة/هدى بنت عبدالرحمن احللي�صي
نائب الرئي�س

الدكتورة / ثريا بنت اإبراهيم العري�س

الدكتور / حمد بن عاي�س اآل فهاد

الدكتور / زهري بن فهد احلارثي

الأ�صتاذ / �صعود بن عبدالرحمن ال�صمري

الدكتور / عبداهلل بن اإبراهيم الع�صكر

الدكتور / �صدقة بن يحيى فا�صل

الدكتور / عبداملح�صن بن فهد املارك

الدكتور / مفلح بن دغيمان الر�صيدي



مداوالت القبة

35ال�سورى - العدد 160- �سفر 1436هـ/ دي�سمرب 2014م

اللجنة الصحية

مم الأ�صـــــــــــــمالأ�صـــــــــــــم

1

3

2

4

5

6

8

7

9

الدكتور/ �صطام بن �صعود لنجاوي
رئي�س اللجنة

معايل الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�صويلم

الدكتور/ عبداهلل بن زبن العتيبي
نائب الرئي�س

الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال�صامخ

الدكتور / عدنان بن اأحمد البار

الدكتورة / لبنى بنت عبدالرحمن الأن�صاري

الدكتورة / منى بنت عبداهلل اآل م�صيط

الدكتور / حم�صن بن علي فار�س احلازمي

الدكتورة / نهاد بنت حممد اجل�صي

اللجنة المالية

مم الأ�صـــــــــــــمالأ�صـــــــــــــم

1

3

2

4

5

6

8

7

9

10

الدكتور/ح�صام بن عبداملح�صن العنقري
رئي�س اللجنة

ال�صيخ الدكتور / حمزة بن ح�صني ال�صريف

الدكتور/ فهد بن حممد بن جمعة
نائب الرئي�س

الدكتور / خالد بن حممد ال�صيف

الدكتور / خليل بن عبدالفتاح كردي

الدكتور / �صعيد بن عبداهلل ال�صيخ

الأ�صتاذ / عبدالرحمن بن را�صد الرا�صد

الدكتور / عبدالرحمن بن اأحمد هيجان

الدكتور / عبدالعزيز بن اأديب طاهر

الأ�صتاذ / حممد بن مر�صد الرحيلي
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لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات

مم الأ�صـــــــــــــمالأ�صـــــــــــــم

1

3

2

4

5

6

8

7

9

10

الدكتور/ جربيل بن ح�صن العري�صي
رئي�س اللجنة

اللواء مهند�س طيار ركن / حمد بن عبدالرحمن احل�صون

الدكتور/ حامد بن �صايف ال�صراري
نائب الرئي�س

الدكتور / �صعدون بن �صعد ال�صعدون

الدكتور / عبدالعزيز بن اإبراهيم احلرقان

اللواء دكتور / عبدالعزيز بن اإبراهيم ال�صعب

الدكتور / عمرو بن اإبراهيم رجب

املهند�س / عبداهلل بن �صالح النجيدي

الدكتور / عو�س بن خزمي الأ�صمري

اللواء مهند�س / نا�صر بن غازي العتيبي

لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية

مم الأ�صـــــــــــــمالأ�صـــــــــــــم

1

3

2

4

5

6

8

7

9

10

الدكتور/ نا�صر بن راجح ال�صهراين
رئي�س اللجنة

الدكتور / اأحمد بن مهدي ال�صويخات

الدكتورة/ ثريا بنت اأحمد عبيد
نائب الرئي�س

الدكتورة / اأمل بنت �صالمه ال�صامان

الدكتور / عبداهلل بن حمارب الظفريي

الدكتورة / م�صتورة بنت عبيد ال�صمري

الدكتورة / نورة بنت عبدالعزيز املبارك

�صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية
مو�صي بنت خالد بن عبدالعزيز اآل �صعود

الدكتورة / وفاء بنت حممود طيبه

الدكتور / يحيى بن عبداهلل ال�صمعان
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املهند�س / مفرح بن حممد الزهراين10

لجنة الحج واإلسكان والخدمات

مم الأ�صـــــــــــــمالأ�صـــــــــــــم

1

3

2

4

5

6

8

7

9

الأ�صتاذ/ حممد بن داخل املطريي
رئي�س اللجنة

الدكتور / اإبراهيم بن حممد اأبو عباة

الأ�صتاذ/ جربان بن حامد القحطاين
نائب الرئي�س

معايل الأ�صتاذ / اأحمد بن اإبراهيم احلكمي

املهند�س / ثامر بن عبداملح�صن القناوي

الدكتور / حامت بن ح�صن املرزوقي

الأ�صتاذ / علي بن نا�صر الوزرة

الدكتور / طارق بن علي فدعق

الدكتورة / فدوى بنت �صالمه اأبومريفه

لجنة المياه والزراعة والبيئة

مم الأ�صـــــــــــــمالأ�صـــــــــــــم

1

3

2

4

5

6

8

7

9

10

الدكتور/ علي بن �صعد الطخي�س
رئي�س اللجنة

الأ�صتاذ / اإبراهيم بن عبدالرحمن البليهي

الدكتور/عطا اهلل بن اأحمد اأبو ح�صن
نائب الرئي�س

الدكتور / �صامي بن حممد زيدان

العميد دكتور مهند�س / عبدالعزيز بن تركي العطي�صان

الدكتور / عبدالعزيز بن قبالن ال�صراين

الدكتورة / فردو�س بنت �صعود ال�صالح

الدكتور / علي بن عبداهلل الغامدي

الدكتور / م�صطفى بن حممد الأدري�صي

الدكتور / من�صور بن �صعد الكريدي�س
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�صارك جمل�س ال�صورى يف الجتماع الـدوري الثـــامن لأ�صحاب 
املعايل روؤ�صاء جمال�س ال�صورى والنواب والوطني والأمـــة بـــدول 
جمل�س التعاون لـــدول اخلليـــج العربية الـــذي عقـــد يف الدوحـــة 
عا�صـــمـــة دولـــة قطـــر ال�صقـــيقـــة يومي الأحـد والثنني 8 - 

1436/2/9هـ املوافق 11/30-1/ 2014/12م.
وراأ�س وفد جمل�س ال�صورى معايل رئي�س املجل�س ال�صيخ الدكتور 
عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيـــخ, و�صـــم الوفـــد معـــايل 
الأمني العام ملجل�س ال�صـــورى الدكتور حممد بن عبداهلل اآل عمرو 
وع�صـــوي املجلـــ�س الدكتـــور فهـــد بن حمود العـــنزي والدكتـــور 

عبدالعزيز بن اإبراهيم احلرقان.
واأكد روؤ�صاء املجال�س الت�صريعية يف ختام الجتماع  حـــر�صهم 
على دعم م�صرية التعاون بني الدول الأع�صاء لكي حتقق الأهداف 
والغايات املن�صودة, وذلك بعد اطالعـــهم على املوجـــز املقـــدم من 
الأمانة العامة ملجل�س التعاون لـــدول اخللـــيج العربية عن م�صرية 

العمل اخلليجي امل�صرتك لعام 2014م.

واعتمد روؤ�ساء املجالـــ�س الت�سريعـــية - وفقًا للبيان اخلتامي - اآليـة العمل 
امل�سرتك املنا�ســـب لتحـــقيق الغايــــة املن�ســـودة من مـــو�سوع تعميــــق التكامل 

االقت�سادي بني دول جمل�س التعاون.
كما مت اعتمــاد التو�سيـــات الـــواردة يف التـــ�سور املقـــدم مـــن ال�سعــــــبة 
الربملانية  مبملكة البحرين حول تن�سيق ال�سيا�سة االإعالمية اخلارجية للمجال�س 

الت�سريعية بدول جمل�س التعاون وتقوية العالقات مع املنظمات احلقوقية.

كمــــا اعتــــمد الروؤ�ساء الالئــــحة التنظيــــمية للجنـة الربملانية اخلليجــــية 
يف املجال الت�سريعي وكلفوا اللجنة بالتن�ســيق مع االأمانة العامــــة الإعــداد اآلية 

متكن اللجنة من ممار�سة اخت�سا�ساتها ب�سكل وا�سح وحمدد.
ووافق روؤ�ساء املجال�س الت�سريعية عـــلى ت�سكـــيل جلنـــة برملانيـــة خليــــجية 
م�سرتكة من املجال�س الت�سريعيـــة بدول جمل�س التعاون تعنى بتعزيز العالقات 

مع الربملان االأوروبي.

تغطية

رئيس الشورى يشارك في االجتماع الدوري لرؤساء
المجالس التشريعية الخليجية

جلنة برملانية خليجية لتعزيز العالقات
مع الربملان الأوروبي
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وعربوا عن �سكرهم للمجل�س الوطني االتــحادي يف دولة االمارات العربية 
املتحدة على جهوده ال�ستكمال م�سروع ال�سبكة املعلوماتية الربملانية اخلليجية 

امل�سرتكة.
ورفع روؤ�ساء املجال�س الت�سريعية يف ختام االجتماع برقــــيتي �سكر وتقدير 
ل�سمو اأمري دولة قطر ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري دولــــة قطر ول�سمو 
نائبه ال�سيــــخ عبداهلل بن حـــمد اآل ثاين  ال�ســــت�سافة الدوحـــة هذا االجتماع 
وعلى ما اأحيطوا به من حفاوة اال�ستقبال وكـــرم ال�ســـيافة وطـــيب االإقـــامة 
وح�سن االإعداد والتنظيم. كما عرب املجتمعون عن �سـكرهم وامتنانهم ملجل�س 
ال�سورى بدولة قطر وعلى راأ�سه االأ�ستاذ حممـــد بن مـــبارك اخلــــليفي رئي�س 

املجل�س على كرم ال�سيافة وح�سن اال�ستقبال.
وكان االجتماع قد من بـــداأ باآيـــات من الــــــذكر احلـــكيم ثــــم كلمة رئي�س 
جمل�س ال�سورى القطري االأ�ستاذ حممد بــن مبارك اخلليـــــفي اأكـــــد فيها اأن 
هذا االجتماع ال�سنوي اأ�سبح رافدًا مهمًا لتـعزيز م�سرية التعاون بني املجال�س 
الت�سريعية اخلليجية وي�سهم يف اإجناز االأهـــداف امل�ســــرتكة خ�سو�سًا يف ظل 

ما يحظى به هذا االجتماع الدوري من دعم من قادة دول املجل�س.

تال ذلك كلمة لرئي�س جمل�س االأمـــة الكـــويتي االأ�ســـتاذ مـــرزوق بــن علي 
الغامن  األقاها نيابة عنه نائب رئي�س جملــ�س االأمـــة االأ�ســـتاذ مبارك اخلرينج 
نوه فيها اإلى اأن من يريد لدول املجــــل�س الفرقــــة يراهن يف كل �سحابة �سيف 
متر بها العالقات بني دول املجــل�س اأنها �ستكــــون امل�ســــمار االأخري على نع�س 
منظومتنا اخلليجية، واإذ بنـــا نعـــود جمتمـــعني جمـيعًا بف�سل تكاتف �سعوبنا 

وجهود  قادتنا جميعا. م�سيدًا يف هذا ال�سدد بدور اأ�سحاب اجلاللة وال�سمو 
قادة دول جمل�س التعاون الذين اأثبتوا كما قال �سمو اأمري دولة الكويت” “اإننا 
اأحيانا نختلف ونتجادل الأن االختالف �ســـنة احلــــياة لكـــن هـــذه االختـالفات 

كانت دائما مدعاة لعودتنا اأقوى واأكرث �سالبة ومنا�سبة«.

  من جهته هناأ معايل االأمني العام ملجلــــ�س التعاون لدول اخلليج العربية 
االأ�ستاذ عبداللطيف الزياين يف كلمة مماثلة قادة دول جمل�س التعاون و�سعوب 
دول املجل�س مبنا�ســــبة جنـــاح االجتمــــاع الذي ا�ستــــ�سافته مديـــنة الريا�س 
بدعوة كرمية من خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عــــبدالعــزيز 
األ �سعود وما اأ�سفر عنــه من التــــو�سل الى اتفاق الريا�س التكميلي، والنتائج 
االإيجابية التي �سوف تعزز من وحــدة ال�سـف اخلليجي وت�سامن دول املجل�س 
مما كان له اأبلغ االأثر يف قلوب مواطـــني دول املجـــل�س الذيـن اأ�سعــدتهم هذه 

اخلطوة املباركة.

كما األقى االأمني العــــام لالحتــــاد الربملــــاين العربي نورالــــدين بو�ســــكوج 
كلمة اأ�سار فيها اإلى اأن  انعــــقاد هذا االجتــــماع ياأتي يف ظـل ظروف ا�ستثنائية 
متر بها املنطقة والوطن العربي والعامل ويقت�سي من اجلميع مواجهة كل هذه 

التحديات بتعزيز الوحدة وتعميقها وتكري�س التعاون واالندماج.

اعتماد اآلية العمل امل�صرتك لتعميق التكامل 
القت�صادي بني دول جمل�س التعاون
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وناق�س روؤ�ساء املجال�س الت�سريعية بدول جمل�س التعاون اخلليجي خالل 
االجتماع املو�سوعات املدرجة على جدول االأعمال حيث اطلع روؤ�ساء املجال�س 
على التقرير ال�سنوي لرئي�س االجتماع الدوري ال�سابع الأ�سحاب املعايل روؤ�ساء 
املجال�س الت�سريعية اخلليجية واللجان التابعة له، كما ا�ستمع املجتمعون اإلى 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  العامة  االأمانة  قدمته  الذي  التقرير 

وت�سمن اإيجازًا عن م�سرية العمل اخلليجي امل�سرتك لعام 2014م. 
للمجال�س  اخلارجية  االإعالمية  ال�سيا�سة  تن�سيق  مو�سوع  ناق�سوا  كما 
الت�سريعية وتقوية العالقات مع املنظمات احلقوقية، وبحث املجتمعون اعتماد 

الالئحة التنظيمية للجنة الربملانية اخلليجية يف املجال الت�سريعي، واعتماد 
مقرتح ت�سكيل جلنة برملانية خليجية م�سرتكة من املجال�س الت�سريعية بدول 

جمل�س التعاون تعنى بتعزيز العالقات مع الربملان االأوروبي.
االأمـــني  مـــن  الت�سريعـــية عر�ســـًا مرئيـــًا  املجالـــ�س  روؤ�ســـاء  �ساهـد  كما 
العام للمجلـــ�س االحتـــادي يف دولة االإمارات العربيـــة املتحدة االأ�ستاذ حممد 
املزروعي ب�ساأن م�سروع ال�سبكة املعلوماتية الربملانية اخلليجـــية، ورافق وفد 
املهـــنا ومدير  الدكتـــور حممد  ال�ســـورى  الر�سمي ملجـــل�س  املجل�س املتحدث 
عام االإدارة العامة للعالقـــات العامة واملرا�سم االأ�ستاذ عمرو املا�سي  ومدير 
اإدارة املرا�سم االأ�ستاذ حممد الرباهيـــم ومدير عام االإدارة العامة لل�سعبة 

الربملانية املكلف االأ�ستاذ �سعد العنقري.
اأكد معايل رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 
اإبراهيم اآل ال�سيخ اأن انعقاد االجتماع الدوري الثامـــن لروؤ�ســـاء مـــــجال�س 
ال�سورى والنواب والوطني واالأمة بدول جمل�س التعاون اخلليجي الذي عقد يف 
الدوحة يعك�س رغبة قادة دول املجل�س و�سعوبها يف تعزيز التعاون والتن�سيق 
على امل�ستوى الت�سريعي امل�سرتك بني دول املجل�س، كـما ياأتي يف �سياق الت�ساور 
اأن  بني جمال�س ال�ســـورى والنــواب والوطـــني واالأمـة بدول املجل�س مو�سحًا 
اجتماعات روؤ�ساء املجال�س الت�سريعية تهدف اإلى �سمان التن�سيق التام بني 
الدول االأع�ساء واإزالة العقبـــات التي تعتـــر�س املجـــــل�س، اإلى جانب توحيد 

املواقف يف املحافل الدولية واالإقليمية وال�سيما الربملانية منها. 

رئيس مجلس الشورى: 
خادم الحرمين 

الشريفين يعيش 
هموم أمته الخليجية 

والعربية واإلسالمية
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واأ�صاف معاليه يف ت�صريح لو�صائل الإعالم عقب اختتام الجتماع:

» اإن هذا االجتماع جاء تتويجًا وتفعياًل ملبادرة  خادم احلرمني ال�سريفني 
باإجناز  التاريخية   - يحفظه اهلل   - �سعود  اآل  بن عبدالعزيز  امللك عبداهلل 
وحدة  اأولوية  جتاه  احلكيمة  روؤيته  يعك�س  الذي  التكميلي  الريا�س  اتفاق 
ال�سف اخلليجي والعربي واالإ�سالمي م�سريًا اإلى اأن اتفاق الريا�س عرب عن 
اأماين ال�سعوب اخلليجية كافة التي كانت واثقة من حكمته خادم احلرمني 
وحل  اخلليجية  الوحدة  اإعادة  على  وقدرته   - ورعاه  اهلل  اأيده   - ال�سريفني 
اخلالفات الطارئــــة لبـــدء �سفحـــة جديــــدة تـــدفع م�سرية العمل اخلليجي 

امل�سرتك نحو املزيد من الوفاق واالحتاد. 

وقال معاليه يف ت�صريح لو�صائل الإعالم عـقب اختتـــام الجتـماع: 

النظر  وجهات  يف  اختالف  هناك  يكون  واأن  طبيعي  اأمر  االختالف  اإن 
ولكن الذي يبقى ويثبت هي املحبة والعودة لالأ�سل.

وحول اتفاق الريا�س التكميلي قال معاليه: اإن خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ســـعود - يحفـــظه اهلل - ودعــــوته الإخــــوانه 
اأ�سحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س التعـــاون يف الريا�س يوؤكد حر�سه 
- حفظه اهلل - على وحدة ال�سف اخلليـــجي  وهــــو دائمًا يعيـــ�س هموم هذه 

املنطقة وهموم العاملني العربي واالإ�سالمي.

ال�ســــريفني  احلــــرمني  خـــادم  به  قام  ما  نتتبع  معاليه  عندما  واأ�ساف 
بل  الداخلية فقط  اململكة  يقف عند م�سالح  اأنه مل  يحفظه اهلل - جند   -
ي�سعى لكل ما من �ساأنه رفعة اململكة والعامل اأجمع، فدعوته - يحفظه اهلل - 
الإخوانه قادة دول جمل�س التعاون ياأتي الإمتـــام امل�سيـــرة اخلليـــجية املباركة 
كما �سارت عليه يف ال�سابق. موؤكدًا اأن م�سرية املجـــل�س ت�سري بخطى مدرو�سة 

على حتقيق اأهداف قيام جمل�س التعاون.

واأبان معاليه اأن دعوة خادم احلرميــــن ال�سريفني لدول جمل�س التعاون 
اخلليجي اإلى االنتقال من مرحلة التعاون اإلى االحتاد تتطلب اأن ن�سعها هدفًا 
اأ�سا�سيًا لكل اللقاءات والفعاليــــــات اخلليجية نحو الو�سول اإلى احتاد خليجي 

يعك�س وحدة الهدف وامل�سري اخلليجي امل�سرتك.

وحول اإمكانية ان يكون هناك جمـــل�س ت�سريعي موحد لدول املجل�س على 
غرار االحتاد االأوروبي قال معايل رئيــ�س جمل�س ال�سورى: اإن هذه خطوة ناأمل 
اأن تكتمل ودعوة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل 
�سعود - يحفظه اهلل - للتكامل بني دول جمل�س التعاون بال �سك �سيكون معها 
اأو يرافقها توحيد املجال�س الت�سريعية ومن �سمنها اأي�سا اجلانب االقت�سادي 

االأهم الذي هو �سمن جدول اعمال اجتماع جمال�سنا.

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ عبداهلل بن حمد اآل ثــاين نائب 
اأمري دولة قطر بالديوان الأمريي  معايل رئيـــ�س جمــــل�س ال�صورى 
ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيــم اآل ال�صيخ, واأ�صحاب 
املعايل روؤ�صاء جمال�س ال�صورى والنواب والوطــــني والأمـــة بــــدول 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية, مبنا�صـــبة انعقاد اجتماعهم 

الثامن بدولة قطر.

وجرى خالل املقابلة تناول عــــدد من املو�ســـــوعات املدرجـــــة على جدول 
اأعمال االجتماع الدوري الثامن لروؤ�ساء جمال�س ال�سورى والنواب والوطني 

واالأمة بدول جمل�س التعاون اخلليجي.
اأميــر دولـــة قـــطر عن متـنياتـــه الأ�سحاب املعـايل  نائـــب  واأعرب �ســـمو 
وال�سعادة بالتوفيـــق يف اجتـــماعهم والتو�سل اإلى نتائج تعزز م�سرية جمل�س 

التعاون اخلليجي.

نائب أمير دولة قطر يستقبل آل الشيخ ورؤساء المجالس 
التشريعية الخليجية
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الغش التجاري في السلع الغذائية00

خطر على الصحة وتهديد لألمن الغذائي
اأجرى التحقيق: من�صور الع�صاف

تحقيق

الغــــ�س التجـــاري والتقلـــيد والتـــدلي�س كلـــها اأ�صــماء لظواهر 
خطرية تفاقمت وا�صت�صــرت ومـــازالت تنـــت�صر بعـــيدًا عن اأنظار 
املراقبـــني, وال�صحـــية بالتاأكــيد هم امل�صتهلكون الذين يتعر�صون 
ل�صور متباينة ومتنوعة من الغ�س التجــاري الذي ميار�س من قبل 
اأفراد وجماعات جتردوا من القـيم التي تردعهم عن ممار�صة تلك 
الأ�صاليب هدفهم الأول هو حتقيق الك�صـب املادي بغ�س النظر عن 

عدم �صرعية الأ�صلوب اأو الو�صيلة.

وتتعــــدد اأنــواع الغ�س والتقليد التجــاري الذي اخــرتق معظم 
الن�صــــطة ومعـــظم ال�صلـــع واخلـــدمات, فهــناك الغ�س يف البيع 
وال�صراء واخلدمات ويتمثل ذلك يف حمـــاولة عـــدم اظهار العيب 

يف ال�صلعة, والتالعـــب يف عنــا�صر الب�صاعة اأو اأوزانها اأو �صفاتها 
الرئي�صية اأو مقر �صناعتهــا اأو تاريـخ انتهاء ال�صالحية, ف�صاًل عن 
احتوائها على مواد �صـــارة بال�صحـــة, كــما اأن الغــ�س قد يكون من 
خالل املمار�صة الت�صويقية با�صتخــدام اأ�صاليب الدعاية والإعالن 
التي توهم امل�صتهلك باأن الكمـــية حمدودة اأو الإعالن باأ�صلوب ل 
ينم عن احلقيقة, مثــل من يقول لك ‘احلليب الفالين هو البديل 
الأمثل للنب الأم’, كـــما قد يكــون الغ�س من خالل عر�س �صلع غري 
مطابقة للموا�صفات واملقاييــ�س, التي توؤثر على ال�صالمة اأو على 
ال�صحـــة العامـــة, وقد يكـــون الغــ�س عن طريق التقليد للعالمات 
التجارية اأو و�صع مل�صقات مبعلومات كــاذبة عن املنتج والرتكيب 

واملواد الأولية الداخلة يف اإنتاجه.
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املواد الغذائية - يعمـــدون اإلى اإغـــراق ال�ســـوق بتلك االأ�سكــال من املواد من 
خالل م�سح تاريخ انتهاء ال�سلعة وا�ستبداله بتاريخ جديد دون خوف من اهلل، 
فيما املواطن املغلوب على اأمره يبحـــث عن ال�سلـــعة الغذائية الرخي�سة دون 
اأن يلتفت اإلى نوعية ال�سلعة وتاريــــخ انتهائها، فيقــوم ب�سرائـــها دون علم مبا 

�سيحدث له من تبعات �سواء على �سحته و�سحة اأفراد اأ�سرته. 
وطالب الدكــتور ا�ســــرف حمــمود ب�ســرورة ت�ســديد الرقــابة مــن خــالل 
اإجراء حمالت رقابة وتفتي�س للك�سف عن مثل هذه االأخطاء التي ت�ستهدف 

�سحة النا�س واأمنهم الغذائي.

اأين حماية امل�صتهلك؟
ويت�ساءل املواطــن عبد اهلل الفريدي عن دور حمايــة امل�ستهلك يف حماية 
ال�سوق من هذه املنتجــات املغ�سو�ســة اأو منتهية ال�سالحيــة، م�ستغربًا عدم 
تطبيق اأق�سى العقوبــات على من يخــالف النظــام، وبنيَّ اأن ظاهــرة الغ�س 
التجاري انت�سرت ب�سرعــة هائلة يف اأغــلب اأ�ســواقنا وهذا اأمر موؤ�سف للغاية، 
واأحيانــا ن�ستــري مــواد غذائيــة منتهــية ال�سالحــية، اأو على و�سـك انتهــاء 

�سالحيتها.

املواد  و�سع  تتعمد  و»البقــاالت«  املحــــالت  الكثــــري من  الفريدي:  وتابع 
الغذائية املنتهية ال�سالحيــــة اأو قريبة االنتهاء يف االأعلى، لكي يتم �سراوؤها 
اأو مدى �سالحيتها، كما اأن هناك  وياأخذها الزبون بدون النظـــر لتاريخها 
مواد مقلدة كاأنواع البطاط�س واملوالح والبهارات واحلبوب وكذلك الغ�س يف 
زيوت الطعام، حيث تطبع »ا�ستكرات« باأ�سماء عالمات جتارية ومن ثم تعباأ 
هذه املواد يف �سناديق �سبيهة لالأ�سلي، وال ُيعرف م�سدرها وتباع باأرخ�س 
ل الباعــــة جزًءا كبـــريًا من امل�ســــوؤولية لو�سعهم  من ال�سلــــعة االأ�سلـــية، وحمَّ
العبوات الغذائية التي قاربت �سالحيتها على االنتهاء يف واجهة املعرو�سات 
لكي ي�سهل على امل�ستهلك تناولها من اأول نظرة لها دون اأن يركز على تاريخ 
اإنتاج ال�سلعة اأو انتهائه. وقال: هنا يتجلى دور حماية امل�ستهلك الذي ينبغي 
اأن يكون فاعاًل يف مثل هذه احلاالت الأنها ت�سكل خطرًا على �سحة امل�ستهلك.

وطـــالب اجلــــهات املعنــية باالهتمام بحياة النا�س وحمايتهم من الغ�س 
التجــــاري الذي متار�ســــه بعـــ�س املحـــالت التجاريـــة، واأو�سح الفريدي اأن 
العالمات التجارية هي عبارة عن �ســـعارات تاأخـــذ ت�سميـــمًا مميزًا يحتوي 
على االإم�ساءات اأو التعليمات اأو احلروف اأو االأرقام اأو الر�سوم اأو الرموز اأو 
» لوقو « معني تكــون قابلــة لالإدراك مبجـرد النظر، و�ساحلة لتمييز منتجات 

�سناعية اأو جتارية اأو حرفية اأو زراعية للداللة على م�سدر �سناعة املنتج.  

وت�صري بع�س الدرا�صات اإلى اأن ممار�صي الغ�س التجاري و�صلوا 
اإلى مرحلة من التفنن واإظهار القدرات على حتدي امل�صتهلك, بجعله 
غري قادر على التفريق بني املقلد والأ�صلي, مما يجعله يف حرية من 
اأمره, وبالتايل يفقد الثقة يف املنتجات املحيطة به, ويزداد ت�صككه 
 يف معظم املنتجات التي يتعامل معها �صواء املقلد منها اأو الأ�صلي.
وتوجز بع�س الدرا�صات اأ�صباب تف�صي الغــ�س التجاري والتقليد يف 
جمموعة نقاط تتمثل يف �ضعف الوعي ال�ضتهالكي يف الدول التي 
تنت�صر فيها ال�صلع املقلــدة, والربـــح ال�صريـــع من خالل ال�صتفادة 
من �صمعة ورواج ال�صلـــع الأ�صلية, و�صهولة احل�صول على الت�صميم 
اخلا�س بال�صلع الأ�صلية, ووجـــود �صـــوق ا�صتـــهالكي كبري لنت�صار 

العمالة الهام�صية والرخي�صة.

يف العـــدد املا�صي من “ ال�صــــورى” تطـرقنا اإلى الغ�س التجاري 
التحـقيق عن  نوا�صــــل  العـــدد  ال�صيارات, ويف هذا  يف قطع غيار 
الغــــ�س التـــجاري ولكـــن يف جمـــال اآخر ل يقــــل اأهمية عن قطع 
اأهم منها, لأنه غــ�س وتدلي�س يطال  اإن مل يكن  ال�صيارات,  غيار 
الغذائية,حيث تتنوع  ال�صلع  الغ�س يف جمال  اإنه  الإن�صان,  �صحة 
طرق واأ�صاليب الغ�س يف هذا املجال منها ال�صلــع الغذائية املنتهية 
ال�صالحية, واللحوم الفا�صــدة, وخــلط ال�صلــع الغذائية باملاء اأو 
مواد اأخرى مثل زيت الزيتــون والعــ�صل واحلليــب وغريها, وو�صع 
املل�صقات واملعلومات اخلاطئة عن املنتج والرتكيب واملواد الأولية 

الداخلة يف الإنتاج.

عن املخاطر ال�سحيــــة للمـــــواد الغذائــــية املنتهية ال�سالحية التي تكون 
يف علب حافظة،  اأكد الدكتور اأ�ســرف حممـــود ا�ست�ساري باطنية اأنها ت�سكل 
خطرًا على الكبد والكلى، حيث تت�سبب يف الت�سمم، م�سريًا اإلى اأن بع�س املواد 
الغذائية عندما تنتهي �سالحيتـــها تكــــون �سبــــبًا رئي�سا يف معاناة �سحية قد 

ت�ستمر مدى احلياة ورمبا تت�سبب يف الوفاة. ونبه اإلى اأخذ احليطة واحلذر.
 

يقومون  النفو�س  �ســـعاف  ال�سما�ســــرة من  بع�س  هنــــاك  اإن  واأ�ســــاف: 
باإدخال الب�سائع بطرق عدة غري �سرعية، لذلك جند الكثــــري مـــن اأ�ســــواقنا 
ممتلئة بالب�سائع الفا�سدة من قبل بعـــ�س امل�ســــتوردين والتجـــار �سعيًا وراء 
الربح احلــــرام على ح�ســـاب و�سالمـــة املواطنـــني من ذوي الدخل املحدود 
الذين يغريهم رخ�س اأ�سعـــارها، وهذا يدل داللة وا�سحة على فقدان هوؤالء 
امل�ستوردين والتجار لل�سمائر احلــــية وخــــوف اهلل وانعـــدام الوازع الديني 
من نفو�سهم، فهم يعمدون - يف ظــــل غـــياب اجلهـــات الرقابية ذات العالقة 
بتفعيل القوانني املنظمة لعملية اال�سترياد وت�سويق البـــ�سائع وخمتـــلف اأنواع 

يجب تفعيل حماية المستهلك
وتعزيز دورها
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و�سدد على �سرورة التعاون بني اجلهات احلكومية واالأهلية واملواطنني يف 
حماربة الغ�س التجاري والت�سدي لهذه الظاهـــرة، فال�سكوت عنها ي�سهم يف 

تزايد اجلرمية.
م�سريًا اإلى اأن الغ�س يكرث يف املـــواد الغذائية وهو من اأ�سواأ الظواهر التي 
جتتاح ال�سوق ال�سعودي وحتول دون انتعا�سه وازدهاره، اإ�سافة اإلى املخاطر 

على �سحة املواطنني وامل�ستهلكني. 

يجب على اجلهات الرقابية متابعة املخازن وامل�صتودعات
من جهته عرب املواطن خالد الرويـــ�سد عن اأ�سفـــه ملا تقوم به الكثري من 
حمالت بيع املواد الغذائية من غ�س جتـــاري. وقـــال: » نتمنى الت�سديد على 
للمواد  بالن�سبة  بالتجـــزئة  البيع  اأ�سحاب حمالت اجلملة وكذلك حمـــالت 
الغذائية وتوقيع اأق�سى العقوبة بحق املخالـــفني الذين ي�ستـــهرتون ب�سالمة 

و�سحة املواطنني وامل�ستهلكني. 
واأكد الروي�سد اأهمية دور البلدية يف حماية امل�ستهـلك من املواد الغــــذائية 
منتهية ال�سالحية، ويتمثل ذلك يف قيام مراقبي البلدية مبتابعة حمالت بيع 
املواد الغذائية واملطاعم وم�سادرة جميع املواد الغذائيــــة املنتهية ال�سالحية 
والفا�سدة واإتالفها، وكذلك متابعة املخازن اخلا�ســــة بهــــذه املحالت ومدى 
�سالحيتها للتخزين. ومتابعة املخازن ال�سغرية اخلا�ســــة باملحالت التجارية 
اأول باأول ، ويتم التاأكد من عمل الثالجات والربادات وكذلك م�ستوى التكييف 

بهذه املخازن وتطبيق النظام بحق املخالف وتغرميه. 
و�ســـدد على �ســــرورة التعــــاون والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقــــة مثل 
وزارتي ال�سحة والتجارة للقيام بجوالت على املحالت اخلا�ســــة باالأن�ســــطة 

الغذائية وذلك من خالل زيارات املتابعة امل�ستمرة واملكثفة. 
واأ�ساف: نحن ال ننكر ما قامت به البلديات من جهود ولكنها مل ت�ستطيع 

الق�ساء على الف�ساد والغ�س التجاري يف املواد الغذائية.
الفتا النظر اإلى اأن وزارة التجــــارة وال�سناعــــة ت�ســــرتك مبوجب نظام 
اخت�سا�ساتها مع عدد من االأجهزة احلكومــــية يف توفـــري احلماية للم�ستهلك 

من خالل دورها الرقابي وامليداين يف االأ�سواق.

وبني اأن الـوزارة والأجهزة الت�بعـــــة له� من�ط به� مو�شـــوع الرق�بة على 
االأ�سواق للتحقـــــق من عدم ا�ستـــــرياد اأو عر�س ال�سلـــــع و املنتجات الغذائية 
امل�ستوردة اأو امل�سنعـــــة حمليًا والتي حتـــــمل عالمات جتاريـــــة مقلدة والعمل 
على مكافحة اأ�ساليب الغ�س واخلداع والتقليد وتطبيق مقت�سى النظام بحق 

املخالفني.

املطاعم واملخابز بيئة للحوم والزيوت الفا�صدة والرديئة
من جانبه عرب امل�ستثمر يف جمال املواد الغذائية اأنور ال�سويدان عن اأ�سفه 
النت�سار الغ�س التجـــــاري يف املواد الغذائـــــية وبكرثة، وقال« اإن هذه الظاهرة  
تنعك�س �سلبًا على �سحة وحياة النا�س يف املقام االأول ثم �سرره على االقت�ساد 

والتنمية، فالغ�س �سالح فتاك يجب التخل�س منه على وجه ال�سرعة.
   وي�سيف: لقد كرث املوردون يف جمـــــال املواد التموينية التي يحتاجها كل 
منزل كالزيوت واالأرز وال�سكر، وهذه ظاهـــــرة �سحية بالن�سبة لل�سوق، اإال اأن 
هناك جانب خفي وهو الغ�س التجـــــاري يف هذه املواد االأ�سا�سية، فهناك من 
يقوم بتعبئة منتجات رديئة من هــذه االأ�سناف وتفريغها يف اأكيا�س الوكاالت 
والعالم�ت التج�رية املعروفـــــة، ومن ثم توزيعـــــه� على نق�ط البيع  بكل ي�شر 

و�سهولة ودون ح�سيب اأو رقيب ..!!. 
واأ�سار اإلى جملة من مظـــــاهر الغ�س التجـــــاري يف املواد التموينية منها 
على �سبيل املثال ا�سترياد اأنـــــواع رديئة من ال�سكـــــر، ومن ثم تعباأ يف اأكيا�س 
طبع عليها اأ�سماء �سعارات ل�سركات كربى تعـــــمل يف هذا املجال، اإلى جانب 
التالعب يف منتج احلليب املجفـــــف الذي ال يكــــاد يخلـــو منه اأي بيت، حيث 
يتم ا�سترياد نوع رديء من هذا املنتـــــج وبكميـــــات هائلة وباأ�سماء �سركات 

عاملية، بينما هو منتج رديء. 

واملخابز،  املطاعم  بع�س  يف  يدور  ما  خفايا  عن  ال�سويـــدان  وك�ســـــف 
حيث ي�ستخدم الكثري منــها، منتجات رديئة من الدقيق، وزيوت الطعام، اإلى 
جانب اللحوم املنتهية ال�سالحية، اأو التي قاربت على االنتهاء، ويتح�سلون 
عليها باأثمان زهيدة، الأن التاجر ال يريد اأن يتلفها النتهاء �سالحيتها، فيلجاأ 
اإلى بيعها على املطاعم واملخابز التي ت�سعى للح�سول عليها لرخ�س ثمنها، 

وبالتايل احل�سول على الربح الوفري، على ح�ساب �سحة املواطن واملقيم.
اأن املطاعم التي ت�ستخدم اللحوم الفا�سدة والزيوت الرديئة، تلجاأ  وبنيَّ 
والزيوت  اللحوم  تلك  رائحة  تطفي  التي  والبهارات  النكهات  ا�ستخدام  اإلى 

الفا�سدة.
والبهارات،  باحلبوب  والتالعب  الغ�س  اأي�سا  يتم  كما  ال�سويدان  وتابع     
اإذ   ،  12 – اأ�سعاره من 7  تتفاوت  الكمون » حيث   « مدلاًل على ذلك مبنتج 
اأن زيت الزيتون لي�س مبعزل عن  اإلى  يخلط معه نوع من »الزعرت«، م�سريًا 

المطاعم والمخابز.. لحوم فاسدة
وزيوت رديئة والضحية المواطن
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واالدعاء العام للتحقيق فيها ومن ثم رفعها لديوان املظامل للف�سل يف جميع 
املخالفات واملنازعات ودعاوى املطالبة بالتعوي�س النا�سئة عن تطبيق اأحكام 

هذا النظام. 
وقــامت الــوزارة بتنفــيذ جممــوعــة مــن الربامــج التــدريبــية الــداخلــية 
واخلارجية لالأع�ساء الكتــ�ساب املهارات الفنية للتمييز بني االأ�سلي واملقلد، 
وتقــوم اآليــة عــمل الــوزارة يف حمايــة العالمــات التجاريــة بالقيام بجوالت 
وامل�ســتودعات  التجاريــة  واملحــالت  االأ�ســواق  ميدانية �سباحية وم�سائية يف 
�سكــاوى  وتلقي  �سلــع مقلــدة لعالمــات جتاريــة،  مــن عــدم عر�س  للتحقــق 
اأ�سحاب العالمات التجاريــة عــن وجود �سلع مقلدة ملنتجاتهم معرو�سة يف 
االأ�سواق، والتن�سيق والتعــاون مع املنافــذ اجلمركيــة ملنع دخول ال�سلع املقلدة 

اإلى اأ�سواق اململكة.

لوائح الوزارة حرب على ورق
يف هذا ال�ســياق يقــول نايــف الفــالح اأحد اأ�ســحاب املحــالت التمــوينية 
للبيع باجلملة والتجزئة، نقــراأ بني الفيــنة واالأخــرى تــعاميم مــ�سددة على 
الغ�س التجاري يف املواد الغذائيــة، ونفرح بذلك ونتاأمل كل خري من الوزارة 
اإال اأن ما يحدث اأن هذه املواد املغ�سو�سة واملقلدة تدخل ال�سوق بكل قوة ودون 
رادع. رغم اجلهــود التي تبذلها وزارة التجارة وال�سناعة يف الوقت احلايل، 
اأو  اأن الكثري من التجــار �سواء جتار اجلملة  اإال  تــذكر فت�سكر،  وهي جهــود 
التجزئة، ال يكرتث بالتعاميم رمبا ل�سعف العقوبات، ومتنى ت�سديد العقوبات 

اأكرث فاأكرث حتى تكون رادعة للجميع. 
واأ�ســار الفــالح اإلى بعــ�س اأ�ســاليب الغــ�س التجــاري من بعــ�س �سعــاف 
النفــو�س وقــال : » هنــاك العـديد من الطرق امللتوية التي ي�ستخدمها هوؤالء 
كت�سمــيم وطباعــة كراتــني م�سابهــة للمنتــجات االأ�سلــية وتعبــئتها باملنــتج 
بعد لــ�سق » ا�ستكر « علــيه يحــمل ا�ســم املاركــة التجاريــة، ونــالحظ ذلك يف 
الزيوت النبــاتية وكرثتها يف ال�ســوق دون مراقبــة، وكــذلك بع�س اأنواع املواد 
الغذائية مثل املكرونة وال�سعريية واأنواع احلليب املجفف، واملواد التح�سريية 

كالبهارات وغريها.  
واأ�ساف: وبحكم تواجدنا يف ال�سوق واطالعنا القريب على االأ�سعار، جند 
اأن هناك الكثــري من االأ�ســـناف تتـــفاوت اأ�سعارها ب�سكل كبري مع اأنها  نف�س 
املنتج فنجد فوارق كبرية يف ال�سعر، وطبـــعا امل�ستهلك يبحث عن اأقل االأ�سعار 

دون ال�سوؤال عن ال�سلعة. 

وطالب بتكثيف التوعــية للمواطنــني وتعريفــهم باأنــواع الغــ�س التجــاري 
واأ�ساليبه، كما طالب بالت�سهري بهوؤالء املف�ســدين، وقال: اإن للتقليد التجاري 
اآثار وانعكا�ســات �سلبــية و�ســارة وتفــتك باملجتمــع، فتاأثــريها على ال�سحة 

الغ�س التجاري حيث تخلط معه منتجات اأخرى وهذا كله ين�سوي حتت الغ�س 
التجاري. 

ويكون  �شرامة  اأ�شد  �شروط  وفق  ال�شترياد  يكون  ب�أن  ال�شويدان  واقرتح 
ا�سم امل�ستورد مطبوعًا على املنتج اإ�سافة على بلد املن�ساأ وا�سم امل�سنع.

وزيادة  اجلمارك،  وم�سلحة  التجاري  الغ�س  ملكافحة  اأكرب  بدور  وطالب 
الرقابة والطلعات واحلمالت التفتي�سية على االأ�سواق واملخازن.

ولفت النظر اإلى ما يقوم به �سعاف النفو�س من العمالة الـــــوافدة الذين 
ميار�سون تعبئـــــة املواد الغذائيـــــة الفا�سدة، وبيعها على املطـــــاعم وحمالت 
التجزئة. و�سدد على �سرورة الق�ســـــاء على هذه الظاهـــــرة التي باتت توؤرق 

اجلميع وعدم التهاون يف خماطرها على �سحة اأفراد املجتمع. 

جهود غري كافية ملكافحة الغ�س التجاري
ونعرج هنا اإلى اأبرز مهام  واخت�سا�سات مكافحـــة الغ�س التجاري، ح�سب 
ما ن�ست عليه االأنظمة واللوائح اخلا�ســة بوزارة التجارة وال�سناعـــة، ومنها:

نظام مكافحة الغ�س التجاري.
نظام العالمات التجارية.
نظام املعايرة واملقايي�س.

نظام املعادن الثمينة واالأحجار الكرمية.
نظام الوكاالت التجارية.
نظام البيانات التجارية.

 ويقوم على تطبيـــق هـــذه االأنظـــمة واللوائـــح اأعـــ�ساء هـــيئات ال�سبط 
باالإدارة العامة ملكافحة الغ�س التجاري بالوزارة وفروعـــها املنت�سرة يف املدن 
واملحافظات اإلى جانب االأجهزة االإدارية امل�ساندة لت�سجيل الوقائع والتحقيق 
والتوثيق وو�سع خطط االإ�سراف على التفتي�س واإعداد بــرامج وجداول جوالت 
االأع�ساء واإعدادهم وتنظيم اأعمالهم، واإحالة الق�سايا اإلى هيئـــة التحقيق 

جهود وزارة التجارة تذكر فتشكر,
 لكن اليد الواحدة ال تصفق

عمالة وافدة تمتهن أساليب الغش
بعيدًا عن عين الرقابة
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بالدرجة االأولى، حيث اأن هذه املواد املغ�سو�ســة اأو منتهية ال�سالحية تت�سبب 
يف الكثري من االأمرا�س واأنواع الت�سمم الغذائي خ�سو�سًا االأطفال �سغريي 

ال�سن ل�سعف مناعتهم وعدم مقاومتهم لالأمرا�س.
اإ�سافة اإلى االآثار االقت�سادية التي تتمثل يف خ�سارة امل�ستهلك نتيجة �سياع 
اأمواله يف �سراء �سلع اأو مواد مقلدة ال تاأتي من ورائــها امل�سلحة املن�سودة. 
وكذلك االآثار املعنوية واالآثار االقت�سادية والوطنية التي تت�سبب يف زعزعة 
الثقة يف االأ�سواق املحلية ويف �سمعة ال�سناعة الوطنية وتلوث بيئة اال�ستثمار 

ويف االإ�سرار بالوكالء التجاريني لل�سلع االأ�سلية.

الإ�صهار باملخالفني و�صبط املواد املخالفة مل يردع اأ�صحاب 
النفو�س ال�صعيفة

ويقول االإعالمي مطلق حممد املطـــلق العـنزي: نطالع وب�سكل �سبه يومي  
م�سبوطات وزارة التجارة وال�سناعـــة من هذه املـــواد التالـــفة اإال اأن ال�سوق 
الفـــرق الرقابـــية  اأوقـــعت  فــقد  املنتـــجات،  بهذه  يغ�س  الزال  ال�سعودي 
الكثري من امل�سبوطات واملخالفـــات واملـــواد الغذائـــية الفـــا�سدة ومنــها على 
�سبيل املثال ال احل�سر االإطاحة مب�ستودعني جنوبي مدينة الريا�س يديرهما 
اأحد الوافدين، ويعمد اإلى جمع ال�سلع واملواد املـــرجتعة والتالفـة من االأ�سواق 
التجارية وتفريغها يف عبوات حتمل عالمات جتارية م�سهورة، فيما مت �سبط 
نحو 20 األف مادة غذائية وا�ستهالكية تالفة، وجاء ذلك بعد اأن اأجرت الفرق 
الرقابية عمليات بحث وحتري ا�ستمرت لعدة اأيام بعد اال�ستباه يف م�ستودعني 
من  كبرية  كميات  تخزين  ا�ستغلت يف  والتي  املغ�سو�سة،  املنتجات  لت�سريف 
املــــواد الفــــا�ســـــدة ورديئة اجلودة، بغر�س ت�سريفها يف االأ�سواق املحليـــة، 

وا�ستملت ال�سلـــــع امل�سبوطـــــة على اأكرث من 12 اآلف وحدة ملنتجات غذائية 
متنوعة منـــــها: )حليب االأطفال، حليب جمـــــفف، زيوت، اأرز، مايونيز، �ساي 
وغريهـــــا(، اإ�سافـــــة اإلى اأكرث من 6500 وحدة منظفــات متنوعــة لعالمات 

م�سهورة.
غذائية  �سلعة  األف   15 نحو  وال�سناعـــــة  التجـــــارة  وزارة  �سبطت  كما  
وا�ستهالكية فا�سدة يف الق�سيم، وخمالفة لنظــــام البيانات التجارية، وغري 
مطابقة للموا�سفات واملقايي�س ال�سعودية ومقلدة للعالمـــات التجارية، والتي 
ت�سكل خطرًا على �سحة و�سالمة امل�ستهلك، وذلك من  خالل حمالت مفاجئة 
على عدد من امل�ستودعات وحمال بيع اجلملة يف مدينة بريدة، حيث مت اتالف 
جزء كبري منها بعد التحقق من عدم �سالمتها، وا�ستدعاء اأ�سحاب املحال 
التجارية املخالفة للتحقيق لتطبيق االإجـراءات النظامية بحقهم، وا�ستملت 
املواد التي مت �سبطها وم�سادرتها يف مدينة بريدة، على 1842 وحدة غذائية 
فا�سدة نتيجة �ســــوء تخزينها داخل امل�ستـــــودعات، اإ�سافـــــة اإلى حجز 4529 
وحدة ا�ستهالكية خمالفـــــة لنظام البيانات التجاريـــــة، و�سبط �سقة �سكنـــية 

جماورة الأحد حمالت اجلملة ت�ستخدم للتخزين. 

كما حجزت الفرق التفتيـــــ�سية للـــــوزارة 2627 وحدة ا�ستهالكية لوجود 
�سك يف عدم املطابقة للموا�سفات وتقليد عالمـــة جتارية.

فيما ر�سد مفت�سو الوزارة اأي�سًا �سلعًا خمالفة لنظام البيانات التجاريـــــة.. 
وغريها الكثري من املخالفــات التي تطالعنا به ال�سحـــف املحلية ب�سكل �سبه 
يومي.. وتابع املطلق اأ�سبح الغ�س التجاري بكافة اأنواعـه ظاهرة عاملية وا�سعة 
االنت�ســـار ت�ستحـــق االهتمـــام وت�سافر اجلهود امل�سرتكــــة �سواء من اجلهات 
املعنية اأو موؤ�س�سات القطاع اخلا�س للت�سدي لهذه الظاهرة اخلطـــــرية من 

اأجل حماية املجتمع واملحافظة على االقت�ساد الوطني. 
بعد هذا العر�س يتبني اأن ظــاهرة الغ�س التجـــاري والتقليد هي ظاهـــرة 
دخيلة وحتمل يف طياتها االآثار ال�سلبية على جميع امل�ستويات، وتتنوع اأ�ساليب 
الغ�س التجاري و التقليد بتنوع ال�سلــع واخلدمات التي ي�ستعملها امل�ستهلكون 
الإ�سباع حاجاتهم اليومية واملعا�سية، ومع انت�سار هذه الظاهرة يتوجب حتديد 
بع�س الطرق التي ميكن مبقــت�ساها ك�ســف طرق واأ�ســاليب الغ�س التــجاري 
والتقلــيد، وال �سك باأنــه ميكــن توظــيف التقدم التكنولوجي وتقنية املعلومات 

يف �سبيل ذلك. 
وحتمل هذه الظاهرة اآثارًا عــديدة على قطــاعات خمتلفة من امل�ستهلكني 
واالإنفاق اال�ستهالكي وال�سركات وقطاع االأعمــال الذي ينتج �سلعًا اأ�سلية وعلى 
وتكامل  ت�سافر  ينبـغي  الظاهــرة  اأجل حماربة هذه  ومن  املحلي،  االقت�ساد 
وموؤ�س�سات  وحكومي  خا�س  قطاع  من  وحكومية  �سعبية  عديدة  فئات  جهود 

املجتمع املدين، وو�سائل االإعالم وال�سحافة.

يجب تضافر جميع األجهزة المعنية 
للقضاء على هذه الظاهرة

التشهير بالمخالفين وسيلة لردع 
المتاجرين بصحة المواطن
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حماية  عن  اجلمهور  توعية  اأهمية  على  الأول  الأر�س  يوم  يف  ال�صوء  اإلقاء  منذ  �صنة   40 من  اأكرث  غ�صون  يف   

التلوث, واأ�ضبح هواوؤنا ومياهنا واأر�ضنا اأكرث نظافة رغم منو ال�ضكان املتزايد وزيادة الن�ضاط القت�ضادي وم�ضتوى 

املعي�صة املرتفع.

والهطول احلم�صي و�صميات  وامل�صدر,  املنت�صر  التلوث  للتلوث مثل  الظاهرة  امل�صادر اجلديدة وغري  اأظهرت  فقد 

الهواء, والطرق الأف�صل للك�صف, اأن التلوث اأ�صبح اأكرث انت�صارًا مما نعتقد, ف�صاًل عن اأن الهتمام بامل�صكالت البيئية 

الكونية اجلديدة وتاأثرياتها املمكنة مثل ا�صتنزاف اأوزون طبقة ال�صرتاتو�صفري والتدفئة الكونية, اأخذ يف الزدياد 

والنت�صار, وامل�صكلة فاإن اأيًا من هذه الأنواع من التلوث ل يخ�صع لربامج الرقابة التقليدية على التلوث.

يقول نراف�س واجرن يف كتابه )دليل لفهم التلوث واآثاره( ينبغي تطوير اإ�صرتاتيجية جديدة ملجابهة م�صكالت 

�صبل  اأكرث  مبثابة  التلوث  منع  اأن  ويبدو  تولده,  قبل  التلوث  منع  على  تركز  اإ�صرتاتيجية  الت�صعينات,  يف  التلوث 

مكافحة التلوث فاعلية من الناحيتني القت�صادية والبيئية.

ما يكفي من جهد يف تطوير برنامج  اأن �صركة ما مل ت�صتثمر  اأغلب الأحيان من جراء  ين�صاأ يف  التلوث  اأن  بيد 

يق�صي على اأو يقلل من هذه امل�صكالت وعلى الرغم من اأن الق�صاء التام على التلوث كما نعلم م�صتحيل واقعيًا, فاإنه 

اأنه يجعل حماية البيئة تتوافق  ميكن حتقيق تخفي�صات, ف�صاًل عن احلفاظ على املوارد, وينفرد منع التلوث يف 

مع الفاعلية القت�صادية, وميكن ملنع التلوث اأن يقلل من تكاليف املعاجلة والنقل واإدارة التلوث ويخف�س احلاجة 

اإلى مواد خام وكيماويات, ويزيد من فاعلية الطاقة, وحت�صني كفاءة الإنتاج, ومن ثم, فينبغي اأن يعي اجلمهور اأن 

التلوث ل يرتبط فقط بال�صناعة, فامل�صتويات املادية املتعاظمة للمعي�صة التي تتطلب موارد وطاقة تعترب م�صدرًا 

ملوثًا للبيئة, من الأف�صل اأن يتحا�صاه النا�س اأو يقللوا من م�صتوياته.

فاإذا كان من املهام الرئي�صة لل�صناعة اأن تلبي احتياجات امل�صتهلك, فاإنها مطالبة باأقل ا�صتهالك ممكن للموارد 

وباأقل تهديد للبيئة. كما تقع امل�صوؤولية احلقيقية حلماية البيئة على عاتق كل م�صتهلك, وال�صوؤال املهم: هل هناك 

نظام اقت�صادي يت�صمن احلفاظ على نوعية البيئة وي�صمح يف ذات الوقت باقت�صاد �صوق عادل؟!.

عرب العقدين املا�صيني تزايد الهتمام مبفهوم حالة القت�صاد امل�صتقر ويق�صد به اقت�صاد يحتفظ فيه بعدد 

�صكان وكمية ب�صائع عند م�صتوى ثابت ويكون م�صتدامًا بيئيًا عرب الزمن, ويف الواقع, تهيئ حالة القت�صاد امل�صتقر 

لقت�صادنا  احلايل  البناء  فاإن  ولالأ�صف  فقط,  املادية  ال�صلع  اإلى  بال�صرورة  ت�صتند  ل  حياة  للحياة,  جيدة  نوعية 

يعترب مبثابة اقت�صاد باهظ الإهدار نتيجة العتماد على ال�صتهالك, ذلك لأننا ن�صتهلك ونهدر ونفعل ذلك دون اأن 

نلقي باًل بالقيود املفرو�صة على بيئتنا ومواردها, ومن ثم فاإن التحكم يف التلوث من خالل القوة القت�صادية مثل 

منع التلوث هو اخلطوة الأولى املهمة لتحقيق حالة القت�صاد امل�صتقر, ونظرًا لأن الكثري من ال�صناعات توؤمن مبنع 

التلوث فلم يعد التقدم نحو حالة القت�صاد امل�صتقر حلما �صعب املنال.

بيد اأن النجاح والتحكم يف التلوث بفعالية يقع على عاتق جمهور النا�س اأول, ثم الدولة واأنظمتها واإداراتها, 

وميكن فقط عن طريق تغيري عادات ال�صتهالك اأن ن�صع اأ�صا�صًا للعمل للو�صول اإلى القت�صاد امل�صتقر, دون اإهمال 

الإ�صالحات القت�صادية احلكومية, ومما يب�صر مب�صتقبل زاهر اأن بع�س امل�صتهلكني بدا يف القتناع باأن منع التلوث 

يكون ب�صراء مطهرات مركزة ومنتجات خالية من ال�صبغات وم�صابيح اإ�صاءة ذات طاقة فعالة وبطاريات خالية من 

الزئبق. واإذا مل يكن هذا الجتاه جمرد تقليعة وبدعة بل تغري حقيقي يف �صلوكيات امل�صتهلك, ف�صيكون يف متناولنا 

اإحداث حت�صينات حقيقية يف بيئة الكرة الأر�صية.

اأخريًا اأقول اإن البيئة من حولنا جميلة فلنحافظ على بيئتنا نظيفة جميلة �صليمة دون ملوثات وت�صحر وتدمري.

اآمل اأن تكون ال�صتجابة من اأفراد املجتمع وموؤ�ص�صات الدولة فاعلة وايجابية, لبيئة �صحية خ�صراء, وللتمتع 

بحياة رغدة وكرمية.

اأ. د /  زيد بن حممد الرماين
ع�صو هيئة التدري�س

 بجامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية

على من تقع المسؤولية الحقيقية لحماية البيئة  !!
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دراسة

من أخالقيات الطب والطبابة ..
حقوق المريض ..

اأول: ملحة تاريخية:  
اأ�سا�سي يف كل املهن، وهو اأكرث اأهمية يف  االلتزام باأخالق املهنة مطلب 
املجال الطبي وممار�ساته كمهنة وكذالك ممار�سة االأعمال املت�سلة به من 
مراعاة  وتعترب  االأخرى،  احلية  واملخلوقات  االإن�سان  على  وبحوث  درا�سات 
ال�شرف  والطب�بة من مب�دئ  الطب  اأثن�ء مزاولة مهنة  الأخالقية  اجلوانب 

املهني.

وك�ن اأب�أقراط )امل�شمى ب�أبي الطب، 400 ق م( من اأوائل من األزم االأطباء 
)القانوين(  النظامي  االلتزام  معه  يوؤمل  مما  )االأخالقي(  الطبي  بالق�سم 
قبل  من  تطبيق�ته�  واإجراءات  الأخالقية  املب�دئ  �شغلت  وقد  مبقت�شي�ته، 
اأفراد الفريق ال�سحي يف تعامالتهم مع املر�سى والعناية بهم طبيا - دوائيًا 
من  ومعاجليه  روماين  قي�سر  بطانة  حرية  ذلك  ومن  وتاأهياًل-  وعالجيًا 

اأ.د. حم�صن بن علي فار�س احلازمي
ع�سو جمل�س ال�سورى
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اأفراد الفريق ال�سحي الذين قرروا اأن اإجراء عملية جراحية �سرورية حلياة 
القي�سر  يفقد  اأن  باإمكان  تتعلق  اإ�سكالية  اأذهانهم  يف  ورد  حيث  القي�سر، 

حياته فيعاقب الطبيب وم�ساعديه تبعا لذالك.

اأن الطبيب - الذي قد ميوت  اأي�ســـا يف ذالك الوقت  وكان يف االأذهـــان 
املري�س اأثناء رعايته - له يوؤخذ �سخـــرة عبـــدًاً لدى عائـــلة املري�س ليقـــوم 
بخدمتهم طوال حياته، فمـا ذا �سيكـــون عليـــه االأمـــر اإذا كـــان املريـــ�س هو 
القي�سر، ولذلك تفتقت االأذهان عن طريقـــة ي�ستدل منها اأن املري�س - وهو 
يف هذه احلالة القي�سر - قـــد وافـــق على اإجـــراء عمليـــة جراحـــية، يعفي 
فيها الطبيب املعالج من م�سئــولية ال�سرر الذي قد يلحق به نتيجة خل�سوعه 
للعلمية اجلراحية، لـــذا اأعطي القيـــ�شر م�شـــرط اجلراحـــة ليقـــوم بـــدوره 
باإعطائه للطبيب اجلراح، واأعترب ذلك مـــوافقة �سمنـــية من القيـــ�سر على 

اإجراء العملية اجلراحية له من قبل ذالك الطبيب وحمايته له.

اأ. عنا�صر املوافقة على الإجراء الطبي:
والحقًاً روؤي اأن املوافقة ال بـــد اأن تكـــون مبنية على معلومات كاملة عن 
اإجـــراوؤها للمـــري�س املعني،  اإيجابيات و�سلبيات العمليات اجلراحية املزمع 
اأو ويل  وهو ما يعرف يف الوقت احلا�سر باملوافقة »اخلطـــية« من املـــري�س 
اأمره على اإجراء العملية اجلراحية من قبل الفريق الطبي يف من�ســـاآت �سحية 
تتوفر فيها املتطلبات والت�سهيالت الالزمة لذالك، ومن م�ستـــلزمات املوافقة 
اإيجابًا و�سلبًا...  اأي فهم واإدراك ملقت�سيات العمليـــة،  اأن تكون على هدى.. 
ملاذا عملية ؟، ما ن�سبة جناحها املفرت�ســـة ؟، مـــدى الفائـدة املتوقعة التي قد 

يح�سل عليها املري�س يف مقابل ال�سرر الذي قد يلحق به ؟...الخ.

وقت  بالطبـــابة يف  ال�ســـلة  ذوي  من  والعاملـــني  اجلـــهات  اأدركـــت  وقد 
مبكر، باأن االأمر له جوانب عديدة و�سور متعددة تتـــ�سل بكـــل اأعـــمال الطب 
والطبابة واأوجه ممار�ستها - وقاية وعالجًا ورعاية وتاأهيـاًل - واأن مقت�سيات 
ال�ســـحي  الفريـــق  واأع�ســـاء  الطبيب  اأن يطلع  تتطلب  والرعاية  الت�سخي�س 
االآخرين - على اأمور تعترب �سخ�سية ومن خ�ســو�سيات ورمبا اأ�سرار املري�س، 
ف�ساًل عن االإطالع على اأجزاء من ج�سمه، بل ورمبـــا ما قد يعد عورات، مما 

يتطلب العمل الطبي اإجراء الك�سف الطبي عليها.

كما قد ينتج عن العمليات اجلراحيـــة اقتطـــاع جـــزء من جـــ�سم املري�س 
واأن ذالك ي�ستلزم و�سع حمـــددات وتقنـــينًا يغـــطي خمتلف اجلـــوانب املهنية 
تعريفات  وي�سع  واأخالقـــياتها  وي�سبط ممار�ساتـــها  ومعايريها  واإجراءاتها 

للمخالفات والعقوبات املنا�سبة للحيود عنها..

ب. » د�صتور الأخالقيات الطبية «:
     وقد بدئ يف تدوين مع�يري ال�شلوك املهني يف اأواخر القرن ال�ش�بع ع�شر 
امليالدي، وتبنته اجلمعيات الطبية يف بدايات القرن التا�سع ع�سر امليالدي. 
وكان الطبيب توما�س بر�سيفال 1800 م من اأوائل من �سن النظم يف جمال 

االأخالقيات املهنية حيث اأ�س�س “ د�ستور االأخالقيات الطبية”.

ثانيا : الع�صر احلديث :
اأ. اجلمعية الطبية الأمريكية :

       ويف الع�سر احلديث، تعترب اجلمعية الطبية االأمريكية )AMA( اأول 
هيئة مهنية تعتمد “ الد�ستور” ومكوناته كما يلي :

- احرتام: القانون، حقوق املر�سى، الزمالء، خ�سو�سية.
- املري�س، و�سرية املعلومات. 

- الكفاءة و املعرفة واملحبة.
- ال�سدق وواجب التبليغ عن اأي كذب وخداع.

- التعليم امل�ستمر والدرا�سة، وا�ست�سارة االآخرين يف املهنة.
- احلرية يف مزاولة املهنة.

- امل�سئولية يف بذل اجلهود لتح�سني امل�ستوى ال�سحي للمجتمع.

ب . اإجراءات املوافقة املتنورة: 
وتنامت مفاهيم حقوق املري�س وبرزت حقوق املري�س واأهميتها وحاجة 
ت�سمينها يف املدونات الطبية وظهـــرت - املوافقـــة - من قبل املري�س ممثلة 
يف موافقته على االإجراء الطبي وتوثيقه خطيًا كاأحد االإجراءات التي يفو�س 

املري�س من خاللها الطبيب مبمار�سة العالج.

كما و�سعت تعريفات و�سروطًاً لكيـــفية املوافـــقة ومفـــرداتها واحل�سول 
عليها وتوثيقها، منها اأن تكون املوفقة » متنورة « مبعنى اأن يكـــون املري�س قد 
ح�سل على املعلومات ذات ال�سلة باالإجراء الطبي وفهم جميع اجلوانب ذات 

ال�سلة بااليجابيات وال�سلبيات املحتملة له.
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واأ�سبحـــت اجلـــهات املعنـــية بالرتخي�س واملتابعة وتقييم االأعمال الطبية 
تفـــر�س هــذا االإجـــراء، وباملقابـــل، وللحـــفاظ على حـــقوق الطبيب واأع�ساء 

الفريق الطبي االآخرين اأن�سئت احتادات وجهات تعمل على ذالك.

ولعل اأقدم هذه االحتادات هو » اإحتاد املدافعـــة الطبـــية «  والـــذي تـاأ�س�س 
يف اململكة املتحدة يف عام 1885 م بهدف الدفـــاع عن اأعـــ�ساء الفريق الطبي 
الذين تعر�سوا مل�ساكل اأخالقية اأو نظامية نا�سئة عن ممـــار�سة املهــنة الطبية 

وحمايتهم. 

ج. »د�صتور« نورمربغ )1947م (« لأخالقيات البحث العلمي: 
ويف جمــــال اإجـــراء الدرا�ســـات والبحـــوث العلمـــية، جاء د�ستور نورمربغ 
)1947م( - املبني على جتارب االأطباء االأملان يف احلـرب العاملية الثانية - 
لي�سد الفراغ النظامي يف جمـــال الدرا�ســـات والبحـــوث العلمـية التي ي�سارك 
فيها املريـــ�س اأو االأ�ســــحاء املتطوعني الإخ�ساعهم للتجـــارب وامل�ساهــــمة يف 

تقييم االإجراءات الطبية.
وحدد هذا » الد�شتور « ع�شرة مب�دئ حتـدد الأخالقي�ت اخل��شة ب�إجراء 

االأبحاث على املر�سى واإ�سراكهم فيها. 
واأكد » الد�ستـــور« عــلى احلــقوق االإنـــ�سانية لل�ســـخ�س مــــو�سع البحــــث 

والدرا�سات، اإلى جانب » املوافقة املتنورة «.

د. اأنظمة ومواثيق واأدلة ذات عالقة: 
توالت االأنظمة واملواثيق تباعًا بعد احلرب العاملية الثانية ومنها :

- اإعالن حقوق الإن�صان )جنيف 1948م(. 

- اإعالن منظمة ال�صحة العاملية )موؤمتر املاآتا - كازاخ�صتان 1978م(. 

- اإعالن منظمة ال�صحة العاملية ) احلق يف الرعـــاية ال�صحــية الأولية 

- توفري ال�صحة للجميع بحلول عام 2000م(

- اإعالن جمعـــية امل�صت�صفيـــات الأمريكيـــة )1973م( - لئحـــة حقـــوق 

املر�صى.

- الإعالن الأوروبي حلقوق املر�صى )1992م(.

- وثيقة حقوق املري�س الأوروبية )2002م(.

- الوثيقة الإ�صالمية لأخالقيات الطب وال�صحة. 

 - اجلمعية الإ�صالمية للعلوم الطبية )املوؤمتر الثامن 2004م(. 

 - وثيقة حقوق املر�صى يف اململكة العربية ال�صعودية 

-املوؤمتر الأول ل�صئون املر�صى, الريا�س  1435/04/14هـ.

- امليثــــاق العربي حلقـــوق الإن�صـان - الن�صخــة الأحدث - القمة العربية 

)16( تون�س 23 مايو 2002 م.

وركزت هذه املرجعيات على اأن تتطابق اأهداف الطبيب واأع�ساء الفريق 
الطبي االآخرين مع اأهداف املري�س االأ�سا�سية، والتي تتمثل يف املحافظة على 

�سالمته والعمل على ا�سرتداد ما فقد من عافيته. 

ثالثًا : اأخالقيات الطب والطبابة يف �صوء الكتاب وال�صنة:
اأ-  مرجعيات املمار�صة الطبية يف الكتاب وال�صنة:

اأُخذًا يف االعــــتبار اأهمـــية التـــوا�سل وتوطـــيد العـــالقة والثــــقة بني ع�سو 
الفريق ال�سحي واملري�س ومتطلبات بنائها على مرتكزات �سحيحة املق�سد 
والهدف، ولذا فــــاإن اأخـــالقيات التعـــامل يف املــجال الطبي تبنى على اأ�س�س 
عقدية ونظامية وتعظم اجلوانب االإن�سانية وحترتم العادات والتقاليد املرعية 

يف املجتمع. 

ويف املجتمعات االإ�سالمــية حتـــظى قـــواعد التعـــامل الطــبي مع املـــري�س 
باأهمية كربى، وقد ورد يف الكـــتاب الكـــرمي وال�ســـنة املطـــهرة ما يقـــرر هذه 

القواعد ومرجعياتها واأهدافها ال�سامية. 

وت�ستمد اأخالقيات املمار�سة الطبية والبحث العلـــمي عــلى االإن�ســـان يف 
املجتمع امل�سلم م�سادرها من الكتاب الكرمي وال�ســـنة املطـــهرة وتـــنهل من 
منابعها الغنية باحلـــث على ح�ســـن اخلــــلق واملعاملة باحل�ســـنى. قال تعالى، 
خماطبًا نبيه الكــــرمي { واإنك لعلى خلق كرمي } )�ســــورة القلـــم، االآية 4(، 
وقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )بعثت الأمتم مكارم االأخالق( اأخرجه 

مالك يف املوطاأ.
وقال ر�سول اهلل �سلى اهلل علـــيه و�ســـلم: ) اأكمل املوؤمنني اإميانًا اأح�سنهم 
خلقا( اأخرجه الرتمذي واأبو داود. وقـــال �ســـلى اللـــه علـــيه و�ســلم » اتق اهلل 
حيثما كنت، واأتبـــع ال�ســيئة احل�سنة متحها وخالق النا�س بخلق ح�سن » رواه 

الرتمذي«.
وعلى الطبيب اأن ُيجيد فنه ويتقن عمله، قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
اأبو يعلى،  و�سلم: )اإنَّ اهلل يحـــــبُّ اإذا عمـــــل اأحُدُكم عماًلً اأن ُيتقــنه( رواه 

والبيهقي، والطرباين.
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واإذا كانـــت مكــارم االأخـــالق واإتقـــان العـــمل �سفـــتان مطلـــوبتان يف كل 
االأعمال واالأحـوال  فاإنهـــما يف املجـــاالت الطبـــية اأكرث وجوبًا ملا يت�سمنه من 
اإطـــالع على اأ�ســرار املريـــ�س والكــ�ســف عـــن اأجـــزاء ج�ســمه واقتطــاعها اأو 

اإ�ســـافة اأع�ساء اإليها. 

وقد اهتم االأطباء امل�سلمــون باأخالقيـــات مهنـــة الطب واآدابـــها وعلومها 
بن  بكـــر حمـــمد  اأبي  ومنــهم  والف�ســول  الكتــب  فيها  واألفــوا  لتالميذهــم، 
زكريا الرازي )313 هـ(، الذي األــف كتـــاب )اأخالق الطبــيب( وحممد بن 
حممد املالــكي املـــعروف بــابـــن الـحاج )737هـ( اأّلـــف كتـــابه )املـــدخل(، 
واآخــــرون �سمـــنوها ن�ســــو�سًا كـــما يف )عيـــون االأنـــباء يف طبقات االأطباء( 

الأحمد بن القا�سم بن خليفة املعروف بابن اأبي اأ�سيبعه )668هـ(.

ب : اأ�ص�س احلقوق يف ال�صريعة - مقا�صد ال�صريعة:
تتمثل حقوق االإن�سان واآليات التعامل االإن�ساين يف ال�سريعة ب�سفة عامة  

فيما ياأتي:
- احلفاظ على الدين. 

- احلفاظ على النف�س.

- احلفاظ على العقل.

- احلفاظ على الن�صل. 

- احلفاظ على الرثوة والعر�س.

وي�سمل ذالك ما ي�ستلزم حفظها والعمل على حتقيق مقا�سدها.
وتتمثل هذه القواعد فيما ياأتي:

- الإح�صان والرحمة - الإتقان, والإنعام على الغري.

 - عدم الإ�صرار.

 - املحافظة على ال�صر يف جمال املهنة.

 - العدالة يف توزيع موؤ�ص�صات الرعاية والتعامل الطبي وتقدمي اخلدمة 

مل�صتحقيها.

- ال�صتقاللية الذاتية للمري�س.

- امل�صئولية الطبية على الطبيب.

ونورد بع�س االآيات الكرمية واالأحاديث النبوية ذات ال�سلة بهذه اجلوانب 
فيما ياأتي:

1- الإح�صان :
اأية  البقرة  )�سورة  املح�سنني }  يحب  اهلل   اإن  واأح�سنوا   } : تعالى  قال 

195( { واهلل يحب املح�سنني } )�سورة األ عمران اأية رقم 134(.
 { القربى  ذي  واإيتاء  واالإح�سان  بالعدل  ياأمر  اهلل  اإن   }  : تعالى  وقال 

)�سورة النحل اأية 90(. 

وقال )�سلى اهلل عليه و�سلم ( لطبيب قدم عليه : »..ل�ست بطبيب ولكنك 
رفيق..« ومعنى رفيق هنا: ترفق باملري�س وتتلطف به، واهلل هو الذي ي�سفيه 

ويعافيه، م�سند اأحمد.
وقال )�سلى اهلل عليه و�سلم ( حاثًا رجاًل كان يرقي من العقرب: » من 

ا�ستطاع اأن ينفع اأخاه ب�سيء فليفعل «. اأخرجه م�سلم واأحمد. 

2. عدم الإ�صرار :
ورد يف هـــذا ال�سدد، جمـــلة مـــن القـــواعد والنــ�سو�س وامل�ســـطلحات 

ال�سرعية منها:
ال�سرر ال يزال مبثله.

ُيختار اأهون ال�سرين، اأو اأخف ال�سررين.
دفع املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح.

احلاجيات تنزل منزلة ال�سرورات.
ال�سرورات تقدر بقدرها.

امل�سقة جتلب التي�سري.
وكتب �سلمان الفار�سي لرجل اأ�سندت اإليه ممار�سة مهنة الطب.

» ف�ن كنــت تــربئ فنــعم� لك، واإن كــنت متطــببً� ف�حذر اأن تقتل اإن�ش�نً� 
فتدخل النار« )املوطاأ(.

 
3. املحافظة على ال�صر يف جمال املهنة : 

االإن�سان،  حياة  اأوجه  خمتلف  يف  م�ستوجب  اأخالقي  اأمر  اجلانب  وهذا 
ف�ساًل عن املجال الطبي.

وقال ابن هبل يف �سفات االأطباء: » وكذلك ياأخذون عليه العهود يف حفظ 
االأ�سرار فاإنهم يطلعون على ماال يطلع عليه االآباء واالأوالد«... )اأدب الطبيب 

للرهاوي(.
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4. العدل: 
وي�سمل ذالك العدل يف التوزيع وكذالك العــدل يف املعاملة وتقدمي اخلدمة 
مل�ستحقيها قال تعالى { يا اأيها الذين اأمـنوا كونوا قوامني هلل �سهداء بالق�سط 
وال يجرمنكم �سنئاُن قوٍم على اأاًل تعـــدلوا اعـــدلوا هــو اأقرُب للتقوى} )�سورة 

املائدة اأيه رقم 8(.

5. ال�صتقاللية الذاتية للمري�س:
واملق�سود بهذه اال�ستقاللية هي اال�ستقاللية يف اتخاذ قرار قبول االإجراء 
الطبي من عدمه اأو امل�ساركة يف البحث العلمي من عدمـــه دون اأن يوؤثر ذلك 
على حقه يف الرعاية ال�سحية امل�ستحقة له، وال يتخـطى هـــذا الــحق اإال يف 
احلـــاالت االإ�سعافـــية العاجلـــة اأو فقـــدان ال�سخـــ�س املـ�ساب الفاقد الإدراكه 

ووعيه. واإذا كان دون �سن الر�سد يكون للويل ذلك احلق.
وهذه احلقوق مثبتة يف املدونات الطبية واملرجعيات االأخالقية يف املجال 

الطبي.

6. امل�صئولية الطبية على الطبيب:
   يعد الطبيب م�سئواًل عن عمله املهني. وقد قال )�سلى اهلل عليه و�سلم(: 

«من تطبب ومل يعلم منه طب قبل ذلك فهو �سامن«.. �سحيح ابن ماجه.
«، وورد يف كتب  اأَحّب  ويقال يف املثل: » اعمل يف هذا عمل من طّب ملن 
تراجم االأطباء، كعيون االأنباء يف طبقات االأطباء البن اأبي اأ�سيبعة، وطبقات 
االأطباء البن حبـان ق�س�س حــر�س فيـــها اخللـــفاء واالأمــراء والــــوزراء على 
اإي�سال خدمة التطــبيب لكل اأفراد املجتمع من قبل اأطباء اأكفاء يف جماالت 

اأعمالهم يف احلقل الطبي.

رابعًا :اأ�ص�س احلقوق يف » النظـــام الأ�صا�صـي للحكم « يف اململكة 
العربية ال�صعودية:

ما  ومنها  �سرعية،  و�سوابط  اأ�س�س  على  للحكم  االأ�سا�سي  النظام  يرتكز 
يعنى باجلانب ال�سحي وحق املري�س امل�ستوجب على الدولة، ومنها ما ياأتي :

اأ�سا�س  على  ال�سعودية  العربية  اململكة  احلكم يف  يقوم  الثامنة -  املادة 

العدل، وال�سورى وامل�ساواة، وفق ال�سريعة االإ�سالمية.
املادة ال�ساد�سة والع�سرون - حتمي الدولة حقوق االإن�سان وفق ال�سريعة 

االإ�سالمية.
املادة ال�صابعة والع�صرون - تكفل الـــدولة حق املــــواطن واأ�سرته، يف حالة 

الطوارئ، واملر�س، والعجز، وال�شيخوخـــة وتدعــم نظــ�م الجتم�عي وت�شجع 
املوؤ�س�سات واالأفراد على االإ�سهام يف االأعمال اخلريية.                           

املادة احلادية والثالثون - تعنى الدولة بال�سحة العامـــة، وتوفر الرعاية 

ال�سحية لكل مواطن. 

خام�صًا: اأنظمـــة ذات �صــلة باأخـالقيات مهنة الطب يف اململكة 
العربية ال�صعودية: 

�ســـدر يف اململكـــة العربيـــة ال�سعـــودية حتى تاريخه ع�سرة اأنظمة و�ست 
هيـــئات  اإن�ســـاء  �سملـــت  ال�سحيـــة،  الرعاية  جماالت  خمتلف  يف  تنظيمات 
اإ�سرافية ومرجعية منها الهيئة ال�سعودية للتخـــ�س�سات ال�سحيـــة، و الهيـــئة 
ال�سعودية للغذاء والدواء، واأنظمة حتكم جوانب ذات �سلة باملمار�سة الدوائية 

واجلراحية واالأبحاث الطبية. 

اأ . نظام مزاولة املهن ال�صحية:
�سدر نظام مزاولة املهن ال�سحية باملر�سوم امللكي رقم م / 95 وتاريخ 4/ 
11/ 1426هـ،  وهو ي�ستمل على االأ�سول ال�سرعية وكذالك القواعد االأخالقية 
املتعارف عليها  طبيًا )مهنيا( وتاأخذ يف االعتبار العادات والتقاليد احل�سنة 
املرعية وتفر�س على الطبيب االإخال�س الكامل وت�سخري كــل معرفته وعلمه 
�سفاء  على  للعمل  ممكن  جهد  اأق�سى  بذل  م�سوؤولية  وعليه  املري�س  خلدمة 
املريـــ�س من اأجـــل حتقـــيق النتيجـــة املرجــوة، عـــماًل بقولـــه تعالى { يا اأيها 
الذين اآمنوا ال تخونوا اهلل والر�سول وتخونوا اأماناتكم وانتم تعلمـــون } �سورة 
االأنفال، االآية 27، وقال �سبحانـــه : { يا اأيـــها الذيـــن اآمنـــوا اأوفوا بالعقود}، 

�سورة املائدة، االآية 1.
وال ينبغي اأن يت�سدى للطبابة اإال الطبيب املعترب بحكم االأنظمة املو�سوعة، 
ا�ستهداء بقول النبي عليـــه ال�ســـالة وال�ســـالم » من تطبب ومل يعلم منه طب 

فهو �سامن « رواه اأبو داود والن�سائي و احلاكم.
كما اأن على الطبيب اأن ي�ست�ســـعر م�سوؤوليتـــه اأمـــام اهلل الأنه يت�سرف يف 

املهج واالأرواح الب�سرية.

ب. الهيئة الطبية ال�صرعية:
ا�ستمل نظـــام مزاولـــة املـهن ال�سحية على امل�سئولية املهنية على املمار�س 
ال�سحي )امل�سئولية املدنية، وامل�سئـــولية اجلـــنائية، وامل�ســـئولية التاأديبيــــة( 
حتال  الطبيــــة،  االأخـــطاء  يف  للنظــر  ال�سرعـــية  ال�سحيـــة  الهيئة  واإن�ساء 
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اإليها املخالفـــات وادعـــاءات االأخطـــاء الطبيــــة للنظر فيها واإ�سدار االأحكام 
ب�ساأنـــها، كمـــا ت�ســـمن االإلـــزام التاأمـــيني على االأخـطاء الطبية على االأطباء 

واأطباء االأ�سنان.   
ويف مـــا يتـــعلـــق باأخــــالقيـات املمار�ســـة ال�سحيـــة مبـــا�ســـرة اأ�ســـدرت 
الهيئـــة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحـــية دليـــاًل اإر�ســـاديًا لل�ســـلوك املـــهني 
وال�سخ�سي، �سمن اإطار اأخالقيات مهنة الطب يف اململكة العربيـــة ال�سعودية 
بعنوان: “اأخالقيات ممار�سة املهن ال�سحية” وقد �سدرت )الطبعة الثانية( 

يف عام 1424هـ. 

ج . اأخالقيات البحث العلمي على املخلوقات احلية: 
يف �سوء التقـــدم العلمـــي يف جمـــال الت�سخــي�س املخـــربي وا�ستــــخدام 
تكنولوجيا فح�س احلقيبة الوراثية وما حتمله نتائج الفحـــو�س من معلــومات 
ودالئل �سحية تتخطى الفرد اإلى االأ�سرة واملجتـمع، وكون امل�ساركة يف البحث 
العلمي تكون اختـــياريًا للمريـــ�س وال يجب اأن يكـــون ذلك مـــن �ســـمن اإطــــار 
املمار�سة الطبـــية )الرعـــاية ال�سحيــة( اأ�سبــح �ســروريًا اإيجاد نظم حتكم 

اأعمال البحث العلمي والدرا�سات العلمية ومعطياتها. 

وو�سعت » منظمة ال�سحــة العاملية « » واملنظمة العاملية لالآداب والعلوم 
والفنون « اأدلة اإر�سادية، وبداأت يف �سوء ذالك العـــديد من الـــدول يف و�ســع 
اأنظـــمة ت�ستـــند اإلى االأ�ســـ�س العقـــديـــة واالأخـــالقيات احل�ســـنة املرعــــية يف 

املجتمعات املختلفة. 
ويف اململكة العربية ال�سعوديـــة، �ســـدر نظـــام » اأخالقيات البحث العلمي 
على املخلوقات احلية باملر�سوم امللكي رقـــم م/59 بتاريخ 1431/9/14هـ - 
والئحته التنفيذية - ليعنى باجلانب البحثي، وا�ستمل على اإن�ساء جلنة وطنية 
لالأخالقيات احليوية و الطبية، و مكتـــب ملراقـــبة اأخـــالقيات البحث، و اإطار 
للبحث العلمي على االإن�سان ب�سفة عامة، و على حاالت خا�سة منها ال�سجني، 
و احلامل، و اجلنني، و فاقــدي االأهلــية، و �ســمل كـــذلك ا�ستخدام احليوانات 

والنباتات يف التجارب واملخالفات والعقوبات ذات ال�سلة. 

د : وثيقة حقوق املر�صى بوزارة ال�صحة:
و�سعت وزارة ال�سحة وثيقــة حقـوق املر�سى بوزارة ال�سحة ون�سرتها على 

املوقع الر�سمي للوزارة وميكن الرجوع اإليه لالإطالع يف اجلدول املرفق. 

هـ : الطب املبني على الدليل والربهان:
يعترب » الطب املبني على الرباهـــني « لبنـــة اإ�سافــية يف البناء االأخالقي 
واأحد املرجعيات ملمار�سـة الطب والطبابـــة، ويــهدف يف االأ�سا�س اإلى الو�سول 
باملمار�سة اإلى اأعلى درجـــات الدقـــة يف الت�ســـخي�س والرعــاية، وللمــزيد من 

املعلومات ميكن الرجوع اإلى الرابط يف اجلدول املرفق. 

و : املجل�س الوطني لعتماد املن�صاآت ال�صحية:
متـــ�سيًا مع مقتـــ�سيات الرعـاية ال�سحية واأهمية توفر متطلباتها باجلودة 
املالئمة للحفاظ على �سالمــة املري�س اأثناء املمار�سات الطبية، اأ�سدر وزير 
القرار رقم 11/144187 وتاريخ  ال�سعوديـــة  العربيـــة  اململكـــة  ال�سحـــة يف 
1426/9/1هـ باإن�ســـاء » املجلـــ�س املركزي العتماد املن�ساآت ال�سحية « ليعنى 
برفع م�ستوى املن�ساآت ال�سحية التابعــة للوزارة والقطـاع اخلا�س، وتبع ذلك 
�سدور قرار جمل�س الوزراء رقــم )418( وتـــاريـــخ 1435/10/29هـ والــــذي 
توج باملر�سوم ملكي رقم م/68 وتـــاريخ 1435/11/19هـ بتعـديل امل�سمى اإلى 

»املجل�س الوطني العتماد املن�ساآت ال�سحية« لذات الغر�س .

ز: م�صروع نظام »اجلودة النوعية و�صالمة املري�س يف اخلدمات 
ال�صحية يف اململكة العربية ال�صعودية«:

ويف ذات التوجه، واإدراكًا الأهمية التحقـــق من م�ستـويات الرعاية ال�سحية 
ومالءمتها لتقدمي م�ستوى ماأمون مـــن الرعايـــة، وافـق جمل�س ال�سورى على 
»م�سروع نظام اجلـــودة النوعيـــة و�سالمـــة املري�س يف اخلـــدمات ال�سحـــية« 
بقرار املجلـــ�س رقـــم 66/81 وتاريخ 1433/1/10هـ وهوال يزال قيد النظر 

لدى اجلهات املعنية االأخرى.
وي�ستمل امل�ســـروع املقــرتح على اجلوانـــب االأ�سا�سـية ذات ال�سلة بـاجلودة 
وحتديد االأهداف وو�سع اأ�س�س ومعايري واآليات ل�ســـمان اأعـــلى م�ستوى ممكن 
من اجلودة يف مكونات اخلدمة ال�سحيـــة وبنيـــتها التحــتي واعتـماد املن�ساآت 

ال�سحية يف �سوء ذلك.

جدول الروابط لبع�س العناوين ال�صابقة

اأ- حق املواطن يف الرعاية ال�صحية
الرابط

http://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/
ShuraArabic/internet/Laws+and+Regulations/

The+Basic+Law+Of+Government/
The+Basic+Law+Of+Government/

ب- وثيقة تعنى بحقوق املر�صى املعتمدة من قبل وزارة ال�صحة
الرابط

http://www.moh.gov.sa/depts/Patients/Pages/doc.aspx 

ج.   الطب املبني على الدليل والربهان
الرابط

http://ngcebm.ksau-hs.edu.sa/ 
http://c.ksu.edu.sa/ebhc 

http://www.borhan.org.sa/ 
http://www.moh.gov.sa/depts/Proofs/Pages/home.aspx
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عضو المجلس السابق اللواء متقاعد عبدالقادر كمال لـ “ الشورى ”

مجلس الشورى جامعة 00 ومسيرته ُمَشرِّفة

و�صف ع�صــو جمل�س ال�صــورى ال�صابق اللواء متقاعد عبدالقادر 
بن عبداحلي كمال م�صرية املجلــ�س باأنها م�صرفــة, واأكد اأن جمل�س 
ال�صورى اأر�صى قاعدة مهمة يف اأدب احلــوار, وج�ّصد احرتام الّراأي 

الآخر وجعلُه واقعًا ملمو�صًا. 

جــاء ذلك يف حـــــوار اأجــرتــه » ال�صــورى « مــع اللــواء متــقاعد 
عبدالقادر كــمال روى خــالله جتــربته يف جمــل�س ال�صورى عــرب 
ها من اأجــمل �صنــوات  ثالث دورات متتالية امتـدت 12 عامــًا وعــدَّ
خدمته للوطن, وك�صف فــيه تفا�صــيل املداعــبات ال�صعــرية التي 
تبادلها مع بع�س الأعــ�صاء اأثــناء جل�صـات املجل�س, وانتقد تناول 
بع�س و�صائل الإعالم لأعمال املجلــ�س مــن خــالل التــركيز عــلى 
جزئيات �صغرية يف جل�صاته واإبرازهــا, يف وقــت كان مــن الواجب 
علــيها اإبــراز القــرارات التي اأ�صدرهــا املجلــ�س, والطــرح الر�صني 

حوار - منصور العساف

لبع�س اأع�صائه يف مداخالتهم على املو�صوعات املطروحة للنقا�س 
يف اجلل�صــة, م�صــددًا على اأن الإ�صهــام يف خــدمة الوطــن ل يكــــون 
بالنتقــاد فح�صــب, بل يكــون بالإجنــاز والت�صميــم على الإجناز. 

واإلى تفا�صيل احلوار:

س 1 ـ كيف تلّقيت خبر ترشيحك لعضوية مجلس الشورى ؟ 

ج 1ـ  ذات �ســــباٍح من �ســـهر املحــّرم 1418 هجرية هاتفني معايل االأ�ستاذ 

الدكتور عبدالعـزيز اخلويطــر )رحـــمه اهلل( واأبلغـــني باْختـــياري عــــ�سوًا يف 
جمل�س ال�ّسورى يف دورته الثانية، ورغب معاليه اأن اأبدي موافقتي من عدمها 

ُبَعْيَد تفكرٍي وا�ْستخارة.
فاأجبُت معاليــه بالقـــبول، ذلك اأنـــي جـــنـــديٌّ عــنـد ويلِّ االأمر، اأطيـــعه يف 
ّراء ويف املنـــ�سط واملكره، ديدين ال�ّسـمـُع والـّطـاعة لـتـوجـيـه  ال�ّســـّراِء ويف ال�سّ

ِغيًا ِلنداِء الواجب وُملّبيًا له.  ويلِّ االأمر، ال اأترّدُد وال اأُ�ساور. ُم�سْ
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اأتينا اإليكم بال تو�صية

فقّررمتوا اأنها اأُْحِجية

وكنا, واأنتْم ترون الّرجوع

ِغية واآذاُننا نحوكْم ُم�صْ

نروُم باأن ُتدركوا ما نرى

لح ال�ّصاأن بالّت�ْصوية  واأن ُن�صْ

َن�ُصدُّ الّذرائع اإن �ِصئتموا

ية  وُنو�صي مبا ُيْعِدُل الأْق�صِ

اأمرمْت باإكمال تقريرنا

ية  براأٍي وتو�صيٍة ُمْر�صِ

�صمعنا اأطعنا لآرائكْم

وُعْدنا بتو�صيٍة ُمنجية 

فطوَبى ملن �صّوتوا بالقبول

وُعْذرًا ملن اآثر الّتورية

وبعد نقا�س للتو�صية قرر املجل�س املوافقة عليها.
 

س 4 ـ حيـــاتك العســـكرية هـــل ألقــــْت بظاللها على أدائـك في 

المجلس من حيث التصويت والتوصيات ؟.

ج 4ـ  لكلِّ حالٍة لبـــو�سها كـــما يقـــولون، فـــاأع�ساء جمـل�س ال�ّسورى ُي�ْسهمون 

بعلمهم وثقافتهـــم ومكت�سباتهـــم املعرفيـــة يف اللـــجان، ويف مناق�سة املوا�سيع 
املعرو�سة على املـــجل�س ويف الّتـــ�سويت، وكـّلهم خمل�سون اإن �ساء اهلل، ولي�س 

يل من حي�تي الع�شكرية اإل الن�شب�ط. 

س 5 ـ ما أهم القرارات التي أسهمت في صياغتها وإقرارها وكان 

لها صًدى لدى المجتمع ؟. 

ج 5 ـ العمل يف جمل�س ال�ّسورى يّت�سُم باجلماعية، فكلُّ قرارات املجل�س تتمُّ 

عن طريق الّت�سويت، فاإن فازت الّتو�سيات باالأغلبية اأُِقـّرْت، وال اأودُّ اأن اأن�سب 
اأ�سهمُت مبا قّدرين  اأين  اأقول  اأن  اأغلبية املجل�س، عليَّ  لنف�سي �سيئًا هو نتاج 

ي نف�سي.  اهلل عليه، وال اأُزكِّ

في  كعضٍو  عامًا  عشر  اثني  لمّدة  مسيرتك  ص  ُتلخِّ كيف  ـ   2 س 

مجلس الّشورى ؟. 

ج 2 ـ من اأجمل �سنوات خدمة الوطــن، ولقـــد �سّبـــهُت جمـــل�س ال�ســورى 

عند اإلقائي خطابي نيابًة عن اأعـ�ساء جملـــ�س ال�ســـورى املتقاعـــدين يف ربيٍع 
االأّول عام 1430هـ باأنـــه اجلامـــعة التي ال يـــرغُب الــــّدار�س بهـــا اأن يتخّرج، 
�سٍ واحد بينما جمــل�س ال�سورى  ذلك اأن اجلامــعة اأو الوظيفة عبارة عن تخ�سّ
�ساٍت عديـــــدة ومتنّوعـــة، من تربيـــٍة وتعـــليم، و�ســـوؤون  عبــــارة عـــن تخ�سُّ
اقت�سادية  و�سوؤون  اأمنــية،  و�سوؤون  اجتماعـــية،  و�سوؤوٌن  واإعالمية،  ثقــــافية 
�سات مالية، و�سوؤون �سحــية وخدمات، واأنظمة وقـــوانني، واتفـــاقيات  وتخ�سّ
دولية، و�سوؤون �سيا�سية كل هذه املعــارف تزيد من ح�ســيلة العــ�سو، في�ســحذ 
ع مداركه، واأعــرتف اأن ع�سويتي يف جمــل�س ال�ّسورى اأتاحت يل  قدراته ويو�سِّ
فر�سة الدخول يف معامل ومعارف جديدة، وهـّياأتني الألـّم بـجـوانـب معرفّية مل 

تكن قبُل يف جمال اهتمامي. 

س 3 ـ ما هي اللجان التي حرصت على أن تحظى بعضوّيتها؟. 

ـــ�سي االأمـــني، ثم يف اللجنة  ج 3 ـ حر�سُت اأّواًل اأن اأكوَن يف حـــقل تخ�سّ

الثقافية واالإعالمية، ومن الّطريف اأن اأ�سري اإلى اأن جملـــ�س ال�ســـورى بحــكم 
طالعه مبهّمة الّرقابة الالحقة لالأداء احلكـــومي ومعـرفة مدى ما مّت من  ا�سْ
اإجناٍز خلطط الّتنمية، وما ن�سـاأ من معـــّوقات، يــقوم بدرا�ســـة التـــقارير التي 
ترفعها اجلهات احلكومية ملجــل�س الوزراء عن اأدائها ال�سنوي مبوجب اخلطة 
العامة، وما حققته من اإجناز، وما عاقها عن تنفيــــذ بعـــ�س مهـامها واأ�سباب 
ذلك، ويحيلها جمل�س الوزراء اإلى جملـــ�س ال�ســــورى ليقـــوم بدوره يف حتقيق 
الرقابة الالحقة لالأداء احلكومي، ومناق�ســة امل�سوؤوليــــن، هـــذه التقارير ُتَعدُّ 
من اجلهات احلكومية وتو�سح اأداءهـــا، ولي�س لدى املجل�س اإال املعلومات التي 
يت�سّمنها التقرير اأي اأن م�سدر املعلومة م�سدٌر واحٌد ووحيد، واالعتماد على 

م�سدر واحد للمعلومة قد ال يكون مفيدًا.

وتقـــوم اللجنـــة املختـــ�سة يف اأغـــلب احلــاالت با�ست�سافة بع�س امل�سوؤولني 
يف اجلهاز احلكومي الذي �سدر منـــه التقــرير، ولي�س هذا هو امللحظ الوحيد 
فتكرار الّتقارير �سيٌء واقٌع وملمو�س، وتكـــرار نفــ�س التو�سـيات على التقارير 
احلكومية �سيء كثري احلدوث، وعندما كنت يف اللجنــة الثقافــية واالإعالمية 
در�سنا تقرير جهاٍز حكومي ووجدنـــا اأنـــه ال يختلــف عن �سابقـــه، ومبراجعة 
تو�سياتنا ال�سابقة وجدنا اأنــه ال جمــال الإ�سافة تو�سية جديدة، فاّتفقنا على 
تقدمي التقرير للمجل�س بدون اأي تو�ســـية، ولـــم تـــالحظ الهـــيئة العامـــة خلو 
الدرا�سة من اأي تو�سية، ولكن املجــل�س اعرت�س واأعيد التقرير للجنة فتدّبرنا 

يف اللجنة تو�سية واحدة، وقلُت متهيدًا لهذه الّتو�سية : 

عضويتي في مجلس الّشورى أتاحت لي 
فرصة الدخول في معالم ومعارف جديدة
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س 6ـ  ما الّتوصيات التي كنت تتمنَّى حصولها على أغلبية أصوات 

المجلس ؟. 

ج 6 ـ لي�س من الالئق بي االآن وقد تقاعدُت من ع�سوية جمل�س ال�ّسورى 

من ربيع االأول عام 1430 هجريـــة اأن اأّدعي ذلك، التو�ســــيات التي ُعــــر�ست 
اإبان ع�سوّيتي كثرية، ومامل تقرُه االأكـــرثية هو مــا يوؤكـــده وُيوؤّيده كل ع�سو، 

مهما كان راأيه مع اأو �سد. 

س 7 ـ ما هي التوصيات التي كنت ترى الّترّيث في إقرارها وعدم 

الموافقة عليها ؟. 

ج 7ـ الّتو�سيات التي اأقّرهـــا املجلــ�س باالأغلبّية هي التي اأكون معها تاأييدًا 

وتاأكيدًا مهما كان راأيي قبل الّت�سويت عليها واإْقرارها.
فعمل املجل�س عمٌل جماعي، وما اأقّرته االأغلبّية ُيعترُب راأي جمل�س ال�سورى 

اأُجّله واأحرتمه اأيًا كان راأيي فيه قبل اإقراره.

س 8 ـ هل شعرت حين عضويتك في المجلس أنك ُتمّثل صوت 

, وهل أدركت حينها أن لرأيك دوٌر في خدمة المجتمع  المواطن 

من خالل تبّنيك للقضايا التي ُتالمس اهتمامات المواطنين ؟. 

ج 8 ـ دعني اأقــول ب�سراحـــة اأّن كل ع�ســـٍو يف جملـــ�س ال�ســـورى هاج�سه 

ودافعه وهدفـــه هـــو خدمـــة الوطـــن واملواطـــن، ولـــو مل ي�سعر اأي ع�سٍو اأن 
ع�سويتـــه لن تخـــدم هذه االأهـــداف والّتطّلـــعات ملا قبل الع�ســـوية، ولو مل 
ُيدرك كل ع�سٍو يف جمل�س ال�سورى اأّن لراأيه دوٌر يف خدمة املجتـــمع ملـــا اأْبَدى 
الق�سايا  تبنُّوا  كلُّهـــم  ال�ســـورى  اأع�ســـاء جمل�س  نقا�س،  �سارك يف  وال  راأيًا 
االأع�ساء يف  نقا�ســـات  يتـــابع  ومـــن  املواطنـــني،  اهتمامـــات  ُتالمـــ�س  التي 
اللجـــان ويف املجلـــ�س ُيدرك مـــدى اإ�سهامهم واإخال�سهم يف خـــدمة الوطـــن 
واملـــواطن، دعك من مت�ســـّيدي الهنـــات ومكـــرّبي االأخطـــاء واملغـــرقني يف 

جـــلد الـــّذات الـــذين عمـــيت اأب�ســـارهم عن املنجز التطـــويري واحلـــ�ساري 
الذي نراه ونلم�ســـه يف كل جــوانب حياتنا يف مملكتنا احلبيبة، اململكة العربية 
ال�سعودية ع�سٌو فاعٌل يف جممـــوعة الع�سرين التي هي اأهم جمموعة دولية، 
ولو مل يكن لها ثقلها ملا كانـــت يف هذا الّتجّمع املهم يف تاريخ االأمم. وهوؤالء 

املنتقدون مل نر منهم حرفًا واحدًا ُي�سيُد بذلك مع االأ�سف. 

موقف  في  تأثيٌر  لها  األعضاء  بعض  آراء  بأن  شعرت  هل  ـ   9 س 

المجلس من خالل ميل أو تأّثر زمالئهم بُأْطروحاتهم ؟.

ج 9 ـ الّنقــــا�س يف جمـــــل�س ال�ّســــورى ال يكــــون اإال بعــــد درا�سة املوا�سيع 

املعرو�سة على املجلــــــ�س، وكل عـــ�سـٍو من خـــالل درا�ستـــه كــــّون اآراءُه و�سّجل 
مالحظاته واإن تهّياأ له الوقـــــت لطرح راأيــــه اأو مالحظاتــــه فاملجل�س برئي�سه 
واأع�سائه �سي�ستمعون الأطروحته، ثم ياأتي دور اللجنـــــة املختــــ�سة للرد عــــلى 
ـــٌر اأو ميــٌل اأو حمــاباة، العمُل  االآراء واملالحظات، اإذًا لي�س هنـاك عـ�سٌو مـــوؤثِّ
عمـٌل جماعـيٌّ والّراأي لالأغلبيــة، وما ينبغي االإ�سارة اإليــــه اأن املداخــــالت يف 
جمــل�س ال�ّسورى تّت�سُم بطابٍع ح�ساري، فالنقا�ُس يف جل�ساتــه يتمُّ يف حدود 
االحرتام مهما اختلفت االآراء وتباينت االأفكار، فج�ّسد املجلـ�س احرتام الّراأي 

االآخر وجعلُه واقعًا ملمو�سًا.

س 10 ـ حين عضويتك في مجلس الّشورى تبّنيَت بعض الدراسات 

المكّثفة حول األنظمة المرورية فإلى ماذا خلصت ؟ 

ج 10ـ  درا�سة م�سروع نظـــــام املـــــرور من اخت�سا�س اللجنة االأمنية مبجل�س 

ال�سورى، ويقوم اأع�ساء اللجنـــــة بدرا�ســــة م�سروع النظام اأو تعديل مادة من 
مواده اأو اإ�سافة مادة جديدة، وي�سـّوتون على ما انتهوا اإليه، وُتقّدم احل�سيلة 

للمجل�س، وقبل عر�سها على جل�سات املجل�س مترُّ على الهيئة العامة.
فــــاإن راأت اأن الدرا�ســــة مكـــتملة اأُحيلـــت للمجل�س، وعند عر�سها يتولى 
االأع�ساء الكرام اإبداء ملحوظاتهم التي ُتثــــري، ثم يعود املو�سوع للجنة التي 
تتدار�س ما اأبدي من اآراٍء وملحــــوظات من اأعـ�ساء املجل�س، وقد يتفقون مع 
بع�س االآراء، وقد يختلفون، ويعود امل�سروع للمجــــل�س بـــراأي اللجنـــة االأخري، 
ُيقّدمه رئي�س اللجنة، ويتمُّ الت�سويت على املواد، اأخلــــ�س من هــذا اأن الراأي 
راأي جماعي، وال اأودُّ اأن اأُْفرد ل�سخ�سي تـزكيًة اأو اّدعاء، فاللجــــنة اأيُّ جلــــنٍة 
هي عبــــارة عـــن فريــــق عــمل، ما ي�ســـدُر عنها يكــــــون باّتفاق االآراء، حــتى 

ى الّراأي واحٌد منهم. لو تبنَّ
ولعّل من الطريف اأن اأذكر اأن عدد اأعـــ�ساء جمـــل�س ال�ّســــورى كـان �ستني 
ع�سوًا يف الّدورة االأولى، ثم زيد العدد اإلى ت�سعني ع�سوًا يف الـــّدورة الثانية، 
اإلى مئٍة وع�سرين يف الّدورة الثالثة، ثم ا�ستقرَّ مبائٍة وخمــ�سني ع�سوًا اعتبارًا 

من الّدورة الرابعة.

وا القضايا أعضاء مجلس الشورى تبنُّ
التي ُتالمس اهتمامات المواطنين

العمل في مجلس الّشورى
يّتسُم بالجماعية
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هذا العدد الكبري من االأع�ساء املحتــ�سد لدرا�ســـة جـــدول اأعمــــاٍل ُمكتظٍّ 
مبوا�سيع خمتلفة اأح�سب اأنها معادلة �ســـعبة، فالــوقت ال ي�سمح لذوي الّراأي 
والتاأهيل الإبداء اآرائهم القّيمة جتاه مو�سوع معـــنّي، اإذ قد ي�سبقهم للمداخلة 
من هو اأقلُّ تاأهياًل ومعرفة، هذا من ناحـــيٍة ومن اأخرى فـــقد اخت�سر وقت 
املداخلة اإلى خم�س دقائق - وهي يف بع�س االأحوال قد ال تكون كافية الإبداء 

الــــّراأي.
 ويح�سرين يف هذه املنا�سبة اأن املجل�س عنـــــدما كان عــــدد اأع�سائه يف 
حدود الت�سعني، كانت جلــ�ساته ُتعقد يف قاعة غري القاعة احلالية للجل�سات، 
اإلى  اأقرُب  لالأ�سماء  الهجائي  التـــرتيب  وفق  اأقتعـــده  الذي  الكر�سي  وكان 
و�سط املجل�س، ويف عام 1420هـ، انتــــقلت جل�ســـــات املجلــــ�س اإلى القـــاعة 
�س يل يف طـــرف القاعة يف اآخر �سٍف، ويف  احلالية، فكان الكر�ســي املخـــ�سّ
الطرف االأق�سى من القاعة، بقرب اجلـــدار، ويف اأّول جلـــ�سة عقدْت يف تلك 
القاعة طلبُت املداخلة يف مو�سوع معنّي، وا�ستهّليت مداخلتي باالمتعا�س من 

موقــع جلــو�سي فقـــلُت : 

مكاين ق�صيٌّ , ما ل�صاحبكْم ُقرَبى 

كاأيَن جْمذوٌم ُيحّملكم كربا 

تطّرْفُت , ل حّب الّتطّرف ديدين 

واإن كان حرُف العني ي�صتوجُب الُقرَبى

اإلى اهلل اأ�ْصكو الّناأَي عن و�صِط جمل�ٍس 

ى اإلى الُعْدوِة احَلْدبا  اإلى الّطرف الأْق�صَ

لقد كنُت يف قلب املكاِن ُمنّعمًا 

با  ي واأُبدلته غ�صْ فاأُْق�صيُت عن ُع�صِّ

واإن َبُعَدْت عّني الّديار فاإّنني 

رب اأحمد للُعْقبى  �صاأ�صرُب‘ اإّن ال�صّ

َعزائَي اأين اأْرُقب اجلمع ُجّلهْم 

ْجبا  لأ�ْصَتْجلَي الّطلعات والأوجه النُّ

و�سعدت بتعليق رئي�سنا اآنذاك و�سيخنا اجلليل ال�سيخ 
حممد بن جبري ) رحمه اهلل واأ�سكنه عايل الـجـنـان (

عندما قال: َت�سّكــــيَت ُثمَّ تــــعّزيت، ونحـــن مع عـــزائَك لت�سعد با�ستجالء 
طلعات زمالئك. 

�سعود  بن  �سالح  الدكتور  ال�سيـخ  الزميل  معايل  و�سرفني  اأ�سعدين  كما 
العلي مبعار�سة اأبياتي قائاًل: 

مكانَك ياهذا عليٌّ مكانه 

كاأّنَك باٌز ترقُب الُبْعد والُقربا 

تطّرفَت ل حّب الّتطّرف ديدٌن 

ملثلَك يا َمْن يْنُبُذ الُعْنف والغلبا 

علمتك حرٌب للّتطّرِف والهوى 

وللو�صط املعقول تن�صده حبا 

كالنا على حْرٍف فقدنا مكاننا 

ولكننا يف احلافتني لنا ُرْقَبى 

فاأنَت على حرِف اجلناِح ُمهيمٌن 

ونحُن على حرٍف ُنبادلكْم ُحّبا 

�صالٌم من الأعماق اأُْزجيه خال�صًا 

ا  لبَّ ملَْن ُيْعمَل الّتفكري والعقل والُّ

كما ت�سرفُت با�ستالم معار�سة راقية من معايل الزميل الدكتور اأحمد بن 
بيب ُمن�سدًا :  حممد ال�سّ

رب اأحمد للُعْقّبى  ت�صرّبْ فاإّن ال�صّ

واأنَت جميٌل يف بعادَك والُقربا 

اأبا اأميٍن يف اأيِّ داٍر َحَلْلتها 

ا  اأ�صْعَت بها ُلْطفًا واأْو�صْعتها ُحبَّ

واإيّن �صعيٌد اأن اأراَك ُمقابلي 

فطلعتَك الغّراء مُتْطرين �ُصْحبا 
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ز على اإلثارة  س 11 ـ هل ما زلت عند رأيك من أن اإلعالم غالبًا ما ُيركِّ

في تناوله ألعمال المجلس ؟. 

ج 11 ـ االإعــــالم يف بعــــ�س حاالتـــه اإثارة �سواء يف تناوله ملجل�س ال�سورى 

الفارغ،  الكوب  ن�سف  اإال  يرون  ال  االأ�سـف  مع  الكتاب  بع�س  ذلك،  غري  اأو 
ال�سعـــودية  العربيــــة  اململكـــة  تّدعي  ال  املمتلئ،  الكوب  ُغ  ُيفـرِّ وبع�سهم 
يف  ليـــ�س  اأن  تّدعــي  وال  وتعالى،  �سبحانه  وحده  هلل  فالكمال  الكمــــال، 
هداهم  البع�س  ولكن  وجل،  عّز  اهلل  وجه  فالكامُل  اأخطـــاء،  امل�ســـــرية 
يلمزون  العجب،  ُيعجبهم  ال  النقد،  اأقــــول  وال  االنتقــــاد  على  ُبرجموا  اهلل 
واإن �ساألتهم عن احلل  مون الهنات،  ويْغمزون، ويتـ�سّيدون االأخطاء وُي�سخِّ

لتهم حلواًل.  لن جتد يف حم�سّ
االإ�سهام يف خدمة الوطن ال يكون باالنتقاد فـــقط، بــــل يكــــون باالإجنـــاز 
ُر جهاٍز اإعالمي اإلى جلـــ�سة جمل�س  والت�سميم على االإجناز، دخل مرة م�سوِّ
�سًا، فتخرّيه من بني مــــئٍة وخم�سني ع�سوًا ون�سر  ال�سورى و�ساهد ع�سوًا ُمغمِّ
املنتقدين  جوقة  فقامت  ثمينًا،  �سيدًا  �ساد  وكاأنه  ال�سحف،  يف  ال�سورة 
بدورها يف احلطِّ من قيمة املجل�س واأع�سائه واإ�سهامات املجل�س واإجنازاته، 
راأيه  ي�ستجمع  كان  اأو  مري�سا،  اأو  ُمرهــقًا  اأو  متعبًا  الع�سو  ذلك  يكون  قد 
ويع�سر ذهنه، كلُّ هذه كانت واردة، ولكن اجلوقــــة حري�ســــة على الّت�ســــّيد 
اأعــ�ساء  اأن  نف�سها حكمًا  وتن�سُب  بل  الهنات،  اإال  ترى  وال  العكر،  املــاء  يف 
املجل�س ال ي�ستحّقون الع�سوية، يف ذلك الوقت مل اأكن اأنا ع�سوًا يف املجل�س، 

فقد تقاعدت.
من  زميٌل  �سقط  عندما  ع�سوًا  كنت  ُتقــال،  اأن  يجُب  احلقيقة  ولكن 
الزمالء مري�سًا بذبحة �سدرية، وزمــــــــالء اآخــــرون �سقطـــــوا اإعـــــياًء اأثناء 
املولعـــــون  الكتـــاب  من  اأحٌد  يتف�سل  مل  واحدًا،  واحدًا  اأذكرهم  اجلل�سات 
باالنتقاد فكتب اأن ع�سو املجل�س فالن �سقط اإعياًء، ومل ُي�ســــر اإلى ف�ســيلة 
الزميل رحمه اهلل الذي ُنقل من املجل�س يف �سيـــارة ع�سو املجل�س الدكتــــور 

ي العالج. زهـــري ال�سبــــاعي اإلى امل�ست�سفى لتلقِّ
اإن املنتقدين واملولعون مبتابعتهم غاب عن ذهنهم ما كانت عليه اململكة 
من حوايل خم�سني اأو �سبعني �سنة وما بذلته من جهوٍد يف اإي�سال التنمية اإلى 
مناطق اململكة على �سبيل املثال، كنا اآنذاك يف اأّمية كبرية، ا�سطّرت معها 

الدولة يف بع�س احلاالت اأن ُتبعد طالب العلم عن بيئتهم ليتفّرغوا للدرا�سة 
والتح�سيل العلمي، ومثلنا يف ذلك مدر�سة دار التوحيد الذي اختار لها امللك 
عبدالعزيز رحمه اهلل مدينة الطائف، واأر�سل الطالب اإليها، ومنحوا مكافاآت 
 - حمدودة  اآنذاك  املدار�س  كانت   - درا�ستهم  فرتة  واإعا�سة  داخلي  و�سكن 

وبع�سها اأهلية.
اإّن املنجز احل�ســــاري الذي نحن فيه االآن مل ياأت عبثًا بل اأجنزته الدولة 

يف مناطق اململكة املختلفة بعزمية واإ�سراٍر وبذل. واحلمد هلل على ذلك. 

اإن م�سرية جمل�س ال�ســـــورى م�ســـرية م�سّرفة - ال �سك اأن هناك تطّلعات 
اإلى اإبراز فعاليته ب�سكل اأكرث، والّتــــو�ّسع يف م�ســوؤوليته واخت�سا�سه، وقيامه 
مبناق�سة واإقـرار امليزانـــية العامـــة للدولـــة، ومـــتابعة دوره الرقــــابي لــالأداء 

احلكومي ب�سكٍل اأكرث فعالية.

هل  الساخنـــة  النقاشـــات  ووسط  المجـلس  قـــبة  تحـــت   -12 س 

وبين  بينـــك  الشعريـــة  والمنـــاكفات  للمساجـــالت  متســـع  ثمة 

زمالئك األعضاء ؟. 

ج12 - نعم فال يغيب عن الـــذهن اأن مـــجل�س ال�ســــورى اأر�ســـى قـــــاعدة 

مهمة يف اأدب احلوار، واحرتام االأع�ساء لبع�سهم البعـ�س مهـــــما اختـــــلفت 
اآراءهم، مكثت ع�سوًا يف جلنة ال�سوؤون االأمنيـــة ملــدة ت�سعة اأعــــوام، ويف عام 
1427 عّن يل اأن اختار جلنة ال�ســـوؤون الثقافيـــة واالإعالمـــية، وعندما قّدمت 
جلنة ال�سوؤون االأمنية تقريرًا لها عن تعديل مادة من مــــواد اأنظمة اخلدمة 
الع�سكرية، وكان يل راأٌي خمالف ملا و�سلوا اإليه، وهذا �سٌيء طـــبيعي، فــــكل 
ع�سٍو له راأيه امل�ستقل، ولي�س الأحٍد م�سادرة راأيـــه، لكني راأيُت مـــن دواعــــي 
املجاملة واالأدب اأن اأمّهد لراأيـي املعار�س لهم باأبيــــاٍت اأداعبهم بها، واأخّفف 

عنهم موقفي املعار�س، فقلت م�ستهاًل مداخلتي : 

يا رفاقي يف جلنة الأمن ُعذرًا 

اإن بدا يل عن راأيكم ما بدا يل 

اأنا منكم واإن ُن�صبُت لأْخَرى 

وِرباطي بكم وثيق احِلباِل 

ما تنّكرُت للمروءة يومًا 

اأو جتافيُت لل�ّصنني اخلوايل 

يعلم اهلل اأنكم يف فوؤادي 

ولكم موقٌع بقلبَي غايل 

اأنتُم اإْخوتي واأنتْم عمادي 

ولكم اأْوبتي وفيكْم اأُوايل 

بعض الكتاب الصحفيين ال يرون
إال نصف الكوب الفارغ، وبعضهم

ُغ الكوب الممتلئ ُيفـرِّ



تجربتي فى الشورى

585959 59ال�سورى - العدد 160- �سفر 1436هـ/ دي�سمرب 2014م

فعاتبوين زمالئي يف جلنة ال�سوؤون الثقافية واالإعالمية 
فقلُت لهم : 

يا رفاقي يف جلنة الإعالِم 

اأنتُم رفقتي وفيكم ُهيامي 

كْم تن�ّصْقُت من عبري �صذاكْم 

واطماأّنْت نف�صي بطيِب املُقاِم 

وتعّلمُت من َجِنيِّ علوٍم 

هي اأ�ْصَهى من لّذتي وغرامي 

لكُم �صْبوتي وفيكْم اأُحابي 

والتزامي عند اخلطوِب اجل�صاِم 

وبكْم اأْعتزي اإذا جدَّ ِجدٌّ 

تي اأْنُتُم و�َصْحم ال�ّصناِم  ُعدَّ

�سات والأن امل�ساريع واملوا�سيع  والأّن جمل�س ال�سورى ي�سمُّ خمتلف الّتخ�سُّ
غري  تعني  ال  وامل�ساريع  املوا�سيع  هذه  بع�س  والأن  خمتلفة،  يدر�سها  التي 
�سني فيها، واالإطالة يف مناق�ستها قد ُيثري امللل، فيعمد البع�س اإلى  املتخ�سّ
حوا عن  الّطرائف الإزالة امللل، واإ�ساعة االبت�سامة، اإّتباعًا للقول الكرمي ) روِّ
داأ احلديد(، وهذه الطرائف  القلوب �ساعًة بعد �ساعة، فاإنها ت�سداأ كما ي�سْ
ال تخلو من مناو�سات واأدبياٍت لو حر�سنا على جتميعها لكانت اأكرث من كتاب 

فريد يعك�ُس اأدبّيات املجل�س.
ومن هذه الطرائف ما دّبجته قريحة معايل الزميل الدكتور �سالح املالك 
ل فاأر�سل يل ق�سيدة الأحد ال�سعراء م�سمومة بن�سخة  رحمه اهلل الذي تف�سّ
عبداهلل  الدكتور  االأ�ستاذ  اجلل�سة  يف  يل  املجاور  املقعد  يف  لزميلي  منها 
ال�سالح العثيمني، ومل يكن العثيمني �ساعتئٍذ بجواري، فلم اأ�سّلمه ن�سخته، 
ويف اليوم التايل �ساأله الدكتور �سالح املالك عن راأيه يف الق�سيدة، فاأخربه 

بعدم ا�ستالمها، فاأر�سل الدكتور �سالح املالك اأبياتًا ُيعاتبني فيه قائاًل: 

ما للواء كماٍل زلَّ مْع�صمُه 

فاأر�صَل الّنْظَم خْلطًا دون ت�صريِح 

هل �صادرْت قلبُه َق�ْصرًا وتْعِميًة 

حورية هربْت بالُّلبِّ والّروِح 

وعندما قراأ االأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل العثيمني ت�ساوؤل الدكتور املالك عنَّ 
له اأن ُيجيب على ل�ساين فقال : 

اأر�صلُتها للتي تْهفو لها روحي

فهل اأُلم اإذا راعيت ) م�صلوحي(

اأّما عن اجلار ) اأي العثيمني (

ُمدافعًا ومّتخذًا  توحي فانربيُت  ال�ّسمع ال  واأداة  اأمامه  فاالأبواب مو�سدة 
من ال�ّسن ذريعة لدفع الّتهمة فقلت : 

لوحي  َك ما راعيُت م�صْ معاذ ربِّ

فارفْق ــ ُوقيَت ــ ول تعمْد لتجريحي 

فقد بلغُت من ال�صّتني ذروتها 

م�صوارها َهـدَّ تلميحي وت�صريحي

واأخذت هذه املداعبات طريقها للزميل االأ�ستاذ الدكتور/ عبد اهلل الفيفي 
فاأثارت كوامنه ودخل احللبة م�ساركًا وقائاًل :

كْم جمل�ٍس من �صياطنٍي ُم�صّفدٍة 

لل�ّصعر فيها هديٌر غري مبحوِح 

ت�ْصَعى باأبياتها يف كّل جانحٍة 

كاأّنها بيننا من عْبَقٍر توحي 

وكاأمنا كنا على موعد بنهايٍة جميلٍة من الزميل االأ�ستاذ �سليمان الزايدي 
فقال : 

حتّيُة الودِّ والإجالِل ُمْفعمة 

وِح  باحلبِّ رْقراقة يا بهجة الرُّ

ْعر ما اأبَهى مقا�صدُه  ما اأجمل ال�صِّ

ْعر والّتْغريِد والَبْوِح  يا رفقة ال�صِّ

وكان اخلتام م�صكًا 

اأنه مل تبدر اأي بادرة يف جمل�س ال�سورى لالنتماءات  ومن االأمانة القول 
الوطن  م�سلحة  كانت  بل   - احلمد  وهلل   - املهنية  اأو  الطائفية  اأو  العرقية 
بناخبني  ُمقّيدين  غري  م�ستقلُّون  ال�سورى  جمل�س  واأع�ساُء  اعتبار،  كل  فوق 
ميلون عليهم ما يريدون، في�سارعون اإلى مر�ساتهم الإعادة تر�سيحهم، ولقد 

مجلس الشورى أرسى قاعدة مهمة
في أدب الحوار
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اأ�سرُت يف كلمتي التي األقيتها نيابة عن اأع�ساء جمل�س ال�سورى املتقاعدين 
يف احلفل الذي اأقامه املجل�س لتوديع االأع�ساء املتقاعدين وتكرمي االأع�ساء 
الذين ُاختريوا للع�سوية يف دورته اخلام�سة م�ساء االأحد 3 / 4 / 1430 هـ، 
فقلُت:« اإّن جمل�س ال�سورى تفّرد بني كثرٍي من املجال�س النيابية باملو�سوعية 
ي اآراء  والّتجّرد وال�ّسفافية واجلّدية، ال ت�سوبه مزايداْت اأو �سراعاْت، اأو تبنِّ
هه،  وتوجُّ راأيه  يف  ُحرٌّ  ال�سورى  جمل�س  فع�سو  جماعاْت،  اأو  اأحزاٍب  اأو  ُكتٍل 
ُهُه قناعته واقتناعه، و�سّن �ُسنة حميدًة يف  رقيُبُه ربُّه، ودليُلُه �سمريه، وُموجِّ
االأع�ساء  اأع�سائه وزائريه، فالّتحاّب بني  املتبادل بني  نهجه وهو االحرتام 
كان على طبع املُ�ساَكَلة، والّتالقي كان على وفاق من الّطبيعة، وكان اإداُمنا 
الكلمة،  واجتماع  والّتقدير  واالحرتام  باالأُْلفة  ر  املُوؤَطَّ املُْخِل�ْس  االإخال�س 
داقات واأنعْم بذلك  وخرجنا من املجل�س برثوتنِي: ذخرية اخلربة وكنز ال�سّ

من ثْروٍة وَثراء. 

اإن ذكريـات جملــ�س ال�ســـورى ذكريـــاٌت حلوة، وجتربتـــه فريـــدة، وتعّلق 
اأع�سائه به يجعلهم يف توٍق دائم له.

 قلُت يف اإجازة جمل�س ال�سورى ال�سيفية: 

ليت الإجازة كّلها عّدة اياْم 

واأعود للمجل�س و�صوف الأحّبة 

رفاقتي اللي كلهم ود وْرياْم 

ويف املَْعرفة بْحٍر غزيٍر وغبَّه

فيهم عميق الفقه عامْل بالأْحكاْم 

ِعْلم ْودراية ُثم فْهٍم وُدْرَبه 

ل واإ�ْصهاْم  ومنهْم اأكادميّي َلْه ف�صْ

ومنهْم طبيٍب ل ُيجاَرى بطّبه 

ومنهْم رجال املال بْذٍل واإْكراْم 

والْقت�صادي كّل �صٍيء بعّبه 

وفيهْم �صليٍع بالّثقافة والإْعالْم 

والع�ْصكري اّللي حّطنا و�ْصط قلبه 

ومنهم اللي خربته �ْصنني واأْعواْم 

وفيهْم اأديٍب كل علٍم بلّبه 

ْ ِلُقّداْم  وع�صو الّنِقْل دامْي م�صريِّ

يْنظر اإلى القّمه ويْرَقى لتّبه 

واخلارجية راأيهْم ما به ْع�صاْم 

ْ ي�ْصتقي من م�صّبه  الفكر نريِّ

ْبده اأينِّ بني عامِلْ وعاّلْم  الزِّ

قلوبهْم تْنُب�ْس ِبود ْوحمّبه 

ْق �صعيهْم دوم ياْحزاْم  اهلل يوفِّ

ويْجعل الآراء �َصديدة وَذْرَبه 

و منهْم ــ ي�صهد اهلل ــ قّواْم  الع�صْ

بخْدمة وَطْنه اّللي اْنَغر�ْس فيه حّبه 

اختاره القايد بدّقة واإْحكاْم 

ا و�َصْعَبه  للّراأي يف ِرْفعْة وطنَّ

�س املجل�س حري�ٍس ومْقداْم  وريِّ

يْدَعْم م�صار ال�ّصور ويقود َرْكَبه 

عْدٍل حكيٍم ِمْقِتفي نْهج الإ�صالْم 

ٍي حّق رّبه  تقي نقي ُموؤَدِّ

وجمل�س ال�ّصورى عليه الأمل قاْم 

ي�ْصَعى خلري ال�ّصعب وينري دْرَبه 

�صْعيه حثيٍث بني رْك�ٍس وِدْرهاْم 

واّللي َجَهْل م�ْصعاه فاهلل َح�ْصَبه. 

خرجت من المجلس بثروتيِن ذخيرة
الخبرة وكنز الّصداقات

تغير مكاني تحت قبة المجلس فعزيت 
نفسي وعزاني األعضاء
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ِلَواُء الَغْدر...........................

َعَلى اأَْكَتاِفهْم َحَمُلوا ُحَطاما

َوَباُتوا َي�ْصَتِحُلوَن احلراما

َوَجاوؤُوا َيْرَفُعوَن ِلَواَء َغْدٍر

َوَيْرُموَن الَقَناِبَل وال�صهاما

َيَرْوَن احَلقَّ َقْتاًل , َوِاْنِتَهاًكا

َفَما �َصِلُموا..ول ن�صروا �َصاَلما

َعَلى اإِْخَواِنَنا َحَمُلوا �ِصاَلًحا

َويِف الأَْوَطاِن َقْد َزاُدوا ال�صراما

َطَفى ِفيهْم َعِظيٌم َحِديُث املُ�صْ

رْتَ َعْنُهْم والِلثاما اأََزاَل ال�صَّ

نِّ , اأَْحَداٌث َتَراُهْم َغاُر ال�صِّ �صِ

اما َفَما َبَلُغوا َكَماًل اأَْو مَتَ

يِن َدْوًما لبا�صهُم ِلَبا�س الدِّ

َوُهْم يِف َواِقِع الأَْمِر اللئاما

َبَراٌء ِديِنَنا ِمْنُهْم َوَرِبي 

ُهُم الأَْوَغاُد..َمْن َقَتُلوا الأناما 

َلُهْم ُبوؤْ�ُس احَلَياِة مِلُْنَتَهاَها 

َوِعْنَد اهلِل يلَقْوَن الأثاما

َتَناَدوا ِباجِلَهاِد َعَلى ِباَلٍد 

َحَباَها اهلُل ِديَنًا َوِاْلِتَزاما 

يَجاِن ِعّزًا َواأَْلَب�صَها ِمْن التِّ

َفريُح املِ�ْصِك ِفيَها َواخُلَزاَمى

ة َقْد تَواِرى  يَّ ِبَها َخرْيٌ الرَبِّ

ي وال�صالما  اَلُة َربِّ َعَلْيِه �صَ

�َصَي�ْصاأَُلُهْم اإَِله احَلقِّ َيْوًما 

َعْن الأَْطَفاِل..َعْن َدْمِع الَيَتاَمى

َعْن الإِْن�َصاِن.. ُيْقَتُل ُدوَن َذْنٍب 

اَما وللخاّلق َقْد �صلى َو�صَ

ُد ِباَلِدي.. َقْد َفَداِك الَيْوَم ُجنِّ

َعَلى اأََرواحَنا ن�صُبوا اخلياما

ُل َرّبنَا َرب الربايا  َفَن�ْصاأَ

ِة اخَلَلِد املُقاما َلُهْم يِف َجنَّ

َعْبداهلل ِبْن َيْحَيى معافا
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اأو  متحرك،  اأو  ثابت  اأو  موؤقت  اأو  دائم  بناء  اأو  مقر  الغذاء:  مرفق   -16
و�سيلة نقل ت�ستخدمها املن�ساأة الغذائية.

�سيء  اأي  اأو  جتارية  عالمة  اأو  رمز  اأو  بيان  اأي  الغذائية:  البطاقة   -17
م�سور اأو و�سفي �سواء كان مكتوبًا اأو مطبوعًا اأو مر�سومًا اأو معلمًا اأو مل�سقًا 
اأو حمفورًا اأو م�سغوطًا على حاوية اأو غطاء اأو غالف الأي غذاء، اأو عبوته، اأو 

مرافقًا الأي من ذلك.
18- البيانات االإي�ساحية: اأي معلومة مكتوبة اأو مطبوعة اأو مر�سومة اأو 
بالقرب من  اأو معرو�سة  للغذاء،  امل�ساحبة  الغذائية  البطاقة  على  م�سورة 

الغذاء، وي�سمل ذلك الرتويج لبيعه، اأو الت�سرف فيه. 
19- اللوائح الفنية: وثائق اإلزامية ت�سف خ�سائ�س الغذاء اأو طرق اإنتاجه 
اأو  الرموز  اأو  امل�سطلحات  فيها  مبا  لذلك،  املنظمة  والتعليمات  وت�سنيعه، 
التعبئة اأو البيانات االإي�ساحية، اأو البطاقة اخلا�سة باملنتج، اأو طريقة اإنتاجه.
الهيئة،  تقرها  اإلزامية  غري  وثيقة  للغذاء:  القيا�سية  املوا�سفات   -20
اأو  ومنتج�ته،  الغذاء  خ�ش�ئ�س  اأو  توجيهية،  مب�دئ  اأو  قواعد  على  وتن�س 
عمليات اأو اأ�ساليب االإنتاج املرتبطة بها، وقد ت�سمل امل�سطلحات اأو الرموز اأو 
التعبئة اأو متطلبات البطاقة الغذائية، والبيانات االإي�ساحية املتعلقة باملنتج، 

اأو طريقة اإنتاجه.
للغذاء  القيا�سية  املوا�سفات  للغذاء:  الدولية  القيا�سية  املوا�سفات   -21

التي ت�سدرها منظمات وهيئات معرتف بها دوليًّا.
22- اال�سرتاطات البيئية وال�سحية: التعليمات اأو ال�سوابط اأو االإر�سادات 
وفقًا  الغذاء،  تداول  يف  بها  االأخذ  يجب  التي  االإلزامية  وال�سحية  البيئية 

لل�شروط والإجراءات التي حتدده� اللوائح الفنية.
اأو  م�سموًعا،  اأو  مقروًءا،  اأو  مكتوًبا،  كان  �سواء  بيان  اأي  االإعالن:   -23
اأو  لبيع  املبا�سر  غري  اأو  املبا�سر  الرتويج  منه  يق�سد  ذلك؛  غري  اأو  مرئيًّا، 

ت�سريف اأي غذاء، اأو مادة مقدمة بو�سفها غذاء.
بها  يغلف  اأو  يعباأ  اأو  الغذاء،  فيها  يو�سع  مادة  اأو  وعاء  اأي  العبوة:   -24
اأو حقيبة،  اأو كي�س،  اأو برميل،  اأو �سفيحة،  اأو علبة،  اأو زجاجة،  ك�سندوق، 

اأو غالف.
وزراعة  الذبح  قبل  املزرعة  حيوانات  وتربية  اإنتاج  االأويل:  االإنتاج   -25
املنتجات االأولية، مبا يف ذلك احللب واحل�ساد، وي�سمل ذلك �سيد احليوانات، 

و�سيد االأ�سماك والق�سريات واإنتاجها، وح�ساد املنتجات الربية وجمعها.
ال�سل�سلة  مراحل  اأثناء  عر�سًا  للغذاء  ت�سل  مادة  اأي  امللوثات:   -26

الغذائية، وتوؤثر �سلبًا على �سالمته و�سالحيته.
االإن�سان  �سحة  على  �سلبي  تاأثري  حدوث  احتمال  درجة  املخاطر:   -27

و�سدة ذلك االأثر نتيجة تعر�سه مل�سادر اخلطر يف الغذاء.
يف  يوجد  فيزيائي  اأو  كيميائي  اأو  بيولوجي  عامل  اخلطر:  م�سدر   -28

الغذاء، اأو حالة قد جتعل الغذاء �سارًا، اأو يوؤثر �سلبًا على �سحة االإن�سان.
الغذاء  تقومي مدى خطورة  اإلى  يهدف  نهج علمي  املخاطر:  29- حتليل 
التحكم يف املخاطر من خالل ثالثة عنا�سر مرتابطة مع بع�سها:  وطريقة 

تقومي املخاطر، واإدارة املخاطر، واالإبالغ عن املخاطر.
30- تتبع الغذاء: االإجراءات والتدابري التي متكن من اقتفاء اأثر الغذاء، 
اأو اأي من م�سادره، اأو اأي مادة تدخل عليه يف اأي مرحلة من مراحل ال�سل�سلة 

الغذائية. 

احلجة  ذو   26 بتاريخ  الغذاء  نظام  على  الوزراء  جمل�س  وافق 
ال�صورى بقراره رقم ) 49 / 25 (  اأقره جمل�س  اأن  1435هـ, بعد 
وتاريخ 2 / 6 / 1433هـ وقراره رقم ) 34 / 18 ( وتاريخ 10 / 5 

/ 1435هـ.  وفيما ياأتي ن�س النظام:

 نظام الغذاء
مر�سوم ملكي رقم : م / 1 وتاريخ : 6 / 1 / 1436 هـ 

الف�صل الأول: اأحكام عامةاملادة الأولى: 
املادة الأولى: 

املعاين  النظام  هذا  يف  وردت  اأينما  االآتية  والعبارات  باالألفاظ  يق�سد 
املبينة اأمام كل منها، ما مل يقت�س ال�سياق خالف ذلك:

1- النظام: نظام الغذاء.
2- الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء. 

3- املجل�س: جمل�س اإدارة الهيئة.
4- الرئي�س: الرئي�س التنفيذي للهيئة.

5- الالئحة: الالئحة التنفيذية لهذا النظام.
اأم  خامًا،  اأكان  �سواء  االآدمي،  لال�ستهالك  معد  هو  ما  كل  الغذاء:   -6
طازجًا، اأم م�سنعًا، اأم �سبه م�سنع. ويعد يف حكم الغذاء اأي مادة تدخل يف 

ت�سنيع الغذاء اأو حت�سريه اأو معاجلته.
له،  مكونًا  ولي�ست  للغذاء  ق�سدًا  ت�ساف  مادة  اأي  امل�سافة:  املادة   -7
وذلك للمحافظة على �سفات الغذاء اأو حت�سينها، وت�ساف الأغرا�س تقنية اأو 
الأغرا�س التغذية �سواء اأثناء الت�سنيع، اأو التح�سري، اأو املعاجلة، اأو التعبئة، 
اأو التغليف، اأو النقل، اأو التخزين. وقد ت�سبح هذه املادة نف�سها اأو نواجتها 

الثانوية جزًءا من الغذاء ب�سورة مبا�سرة، اأو غري مبا�سرة.
اأو م�سر  اأي م�سدر خطر  8- �سالمة الغذاء: ماأمونية الغذاء وخلوه من 

خالل مراحل ال�سل�سلة الغذائية اإلى اأن ي�سل اإلى امل�ستهلك.
9- املمار�سات ال�سحية للغذاء: اال�سرتاطات والتدابري ال�سرورية للتحكم 
مراحل  جميع  يف  االآدمي  لال�ستهالك  الغذاء  �سالحية  ل�سمان  باملخاطر 

ال�سل�سلة الغذائية، مع االأخذ يف االعتبار اال�ستخدام املتوقع للغذاء.
لتلبية  الالزمة  خ�سائ�سه  اأو  الغذاء  متيز  درجة  الغذاء:  جودة   -10
اأو التي حتقق متطلبات  اأو جعله مقبواًل لديه،  حاجة امل�ستهلك وترغيبه فيه 

املوا�سفات القيا�سية اأو القواعد الفنية للجودة التي تعتمدها الهيئة.
11- امل�شتهلك: من ي�شتهلك الغذاء بنف�شه ول ي�شتخدمه لأي ن�ش�ط جت�ري.
االأويل  االإنتاج  الغذاء من  بها  التي مير  املراحل  الغذائية:  ال�سل�سلة   -12
وت�سنيعه،  وت�سديره،  ا�سترياده،  ذلك  يف  مبا  امل�ستهلك،  اإلى  و�سوله  حتى 
وحت�سريه، ومعاجلته، وتعبئته، وتغليفه، وجتهيزه، وتخزينه، ونقله، وحيازته، 

وتوزيعه، وعر�سه للبيع، وبيعه، وتوزيعه باملجان.
13- تداول الغذاء: املمار�سات التي مير بها الغذاء خالل ال�سل�سلة الغذائية.
14- املرخ�س له: ال�سخ�س ذو ال�سفة الطبيعية اأو املعنوية الذي يرخ�س 

له مبم�ر�شة ن�ش�ط غذائي يف اأي مرحلة من ال�شل�شلة الغذائية.
الغذاء  بتداول  يتعلق  اأي كيان نظامي يقوم بعمل  الغذائية:  املن�ساأة   -15
خالل مراحل ال�سل�سلة الغذائية، وي�ستثنى من ذلك املطابخ املنزلية لالأ�سرة.

نظام الغذاء
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املادة التا�صعة: 
وحتدد  الهيئة،  لدى  الغذائية  منتجاتها  ت�سجيل  الغذائية  املن�ساأة  على 

الالئحة �شروط الت�شجيل، واإجراءاته، واملواد التي ت�شتثنى من الت�شجيل. 

املادة العا�صرة: 
وحتدد  الهيئة،  لدى  الت�سجيل  الغذاء  مع  تتعامل  التي  املختربات  على 

الالئحة �شروط الت�شجيل، واإجراءاته. 

الف�صل الرابع: الرتاخي�س 
املادة احلادية ع�صرة: 

ل يجوز الإعالن عن الغذاء اإل مبوافقة من الهيئة وفق ال�شروط واملتطلب�ت 
التي حتددها الالئحة. 

املادة الثانية ع�صرة: 
ال يجوز الأي خمترب التعامل مع الغذاء قبل احل�سول على ترخي�س من 

الهيئة وفق ال�شروط واملتطلب�ت التي حتدده� الالئحة. 

املادة الثالثة ع�صرة: 
ال يجوز الأي من�ساأة غذائية تداول الغذاء قبل احل�سول على ترخي�س فني 

من الهيئة، وفقً� للمتطلب�ت وال�شروط والإجراءات التي حتدده� الالئحة.

املادة الرابعة ع�صرة: 
ال يجوز ت�سدير الغذاء اإال من من�ساأة ترخ�س لها الهيئة بذلك. 

املادة اخلام�صة ع�صرة :
بعد احل�سول على رخ�سة  اإال  الغذاء  تداول  العمل يف  فرد  الأي  يجوز  ال 
متطلبات  الالئحة  وحتدد  بالغذاء،  املتعلقة  االأن�سطة  يف  العمل  ممار�سة 

و�شروط احل�شول على تلك الرخ�شة. 

الف�صل اخلام�س: تداول الغذاء
املادة ال�صاد�صة ع�صرة: 

ال يجوز تداول الغذاء يف احلاالت االآتية: 
1- اإذا كان خمالفًا الأحكام ال�سريعة االإ�سالمية.

2- اإذا كان �سارًا بال�سحة اأو غري �سالح لال�ستهالك.
3- اإذا كان خمالفًا للوائح الفنية اأو املوا�سفات القيا�سية للغذاء.

4- اإذا كان مغ�سو�سًا، اأو يحتوي على طرق اأو و�سائل خمادعة اأو ممار�سة 
ت�سلل امل�ستهلك.

5- اإذا مل يكن معباأ بالطريقة التي حتددها اللوائح الفنية، عدا ما يتم 
ا�ستثناوؤه يف الالئحة.

اإذا مل ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات االإي�ساحية، عدا ما يتم   -6
ا�ستثناوؤه يف الالئحة.

7- اإذا مل يكن م�سجاًل لدى الهيئة. 

املادة ال�صابعة ع�صرة: 
النظام  هذا  اأحكام  تطبيق  �سمان  عن  م�سوؤولة  الغذائية  املن�ساأة  تكون 

ولوائحه �شمن الن�ش�ط الغذائي الواقع حتت م�شوؤوليته�. 

حيازة  ال�ستعادة  تتخذ  التي  التدابري  اأو  االإجراءات  الغذاء:  �سحب   -31
الغذاء غري املاأمون للم�ستهلك اأو املخالف لهذا النظام، ومنع توزيعه، اأو عر�سه.
مراحل  خالل  تداوله  يف  عليه  والرقابة  الغذاء  فح�س  التفتي�س:   -32

ال�سل�سلة الغذائية للتحقق من توافقه مع املتطلبات النظامية.
33- املفت�س: ال�سخ�س املوؤهل تاأهياًل منا�سبًا وفقًا لطبيعة املهمة املكلف 

بها �سمن اأعمال الرقابة على الغذاء.
34- التدابري ال�سحية ل�سالمة الغذاء: اأي اإجراءات تطبق حلماية حياة 
وامللوثات  الغذائية  امل�سافات  من  الناجتة  املخاطر  من  و�سحته  االإن�سان 
من  االإن�سان  لوقاية  اأو  الغذاء،  يف  لالأمرا�س  امل�سببة  واجلراثيم  وال�سموم 
اأو  النباتية،  املنتجات  اأو  النباتات،  بو�ساطة  املنقولة  ال�سحية  االأمرا�س 
احليوانية. وت�سمل التدابري اأي تنظيمات اأو متطلبات اأو �سيا�سات اأو قرارات 

اأو اإجراءات ذات عالقة مبا�سرة ب�سالمة الغذاء. 

املادة الثانية: 
يهدف هذا النظام اإلى االآتي:

1- �سمان �سالمة الغذاء، والعمل على حت�سني جودته.
2- حماية ال�سحة العامة للم�ستهلك من خالل تقليل املخاطر املرتبطة 

بالغذاء، ون�سر التوعية الغذائية ال�سليمة.
غري  اأو  امل�سلل  اأو  املغ�سو�س  اأو  ال�سار  الغذاء  من  امل�ستهلك  حماية   -3

ال�سالح لال�ستهالك.
4- عدم اإعاقة حركة جتارة الغذاء. 

املادة الثالثة: 
ت�سري اأحكام هذا النظام على جميع مراحل ال�سل�سلة الغذائية. 

الف�صل الثاين : لوائح وموا�صفات الغذاء 
املادة الرابعة: 

ومرافقه،  للغذاء،  القيا�سية  واملوا�سفات  الفنية  اللوائح  الهيئة  ت�سدر 
والعاملني فيها. 

املادة اخلام�صة: 
تراعي الهيئة - عند اإ�سدار اللوائح الفنية واملوا�سفات القيا�سية للغذاء 

وحتديثها - املوا�سفات القيا�سية الدولية للغذاء. 

املادة ال�صاد�صة: 
القيا�سية  واملوا�سفات  الفنية  اللوائح  اعتماد  �سبيل  يف   - الهيئة  تتبنى 

للغذاء وحتديثها - مبداأ حتليل املخاطر. 

املادة ال�صابعة: 
لل�شروط  وفقً�  الهيئة  موافقة  بعد  اإل  امل�شتورد  الغذاء  ف�شح  يجوز  ل 
اللوائح  الهيئة  وت�سدر  الالئحة،  حتددها  التي  واالإجراءات  واملتطلبات 

املنظمة الإجراءات االإذن بف�سح الغذاء امل�ستورد اإلى اململكة. 

الف�صل الثالث: الت�صجيل
املادة الثامنة: 

على املن�ساآت الغذائية الت�سجيل لدى الهيئة، مبا يف ذلك مرافق االإنتاج 
الأولية، وحتدد الالئحة �شروط الت�شجيل واإجراءاته. 
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النظام  هذا  يف  عليها  املن�سو�س  واالإجراءات  باالأحكام  التقيد   -2
ولوائحه.

النظام  اإذا كانت هناك خمالفة الأحكام هذا  3- حترير حم�سر �سبط 
ولوائحه، ت�سلم ن�سخة منه للمخالف. 

الف�صل الثامن: �صحب وحتليل العينات 
املادة ال�صابعة والع�صرون: 

للهيئة حق �سحب عينات من الغذاء دون مقابل؛ للتحقق من مدى مطابقتها 
اأو يف  الأحكام هذا النظام ولوائحه، وحتليلها اإذا لزم االأمر يف خمترباتها، 

املختربات امل�سجلة لديها.

املادة الثامنة والع�صرون: 
النظام  هذا  الأحكام  خمالفة  وجود  العينة  حتليل  نتائج  اأظهرت  اإذا 
ولوائحه؛ فت�سدر الهيئة تقريرًا بذلك، وللهيئة اتخاذ االإجراءات الالزمة يف 

�سوء نتائج التقرير، مبا يف ذلك اإبالغ املن�ساأة الغذائية. 

الف�صل التا�صع : الإجراءات الوقائية والتدابري الحرتازية 
املادة التا�صعة والع�صرون: 

خالل  الغذاء  �سالمة  ل�سمان  املنا�سب  الوقائي  املنهج  اعتماد  للهيئة 
الكفيلة  الفنية  الغذائية، ولها يف �سبيل ذلك فر�س النظم  ال�سل�سلة  مراحل 

بتحقيقه.  

املادة الثالثون: 
اإذا توافر للهيئة ما يدعوها لالعتقاد باأن الغذاء قد ي�سبب اأ�سرارًا على 
�سحة امل�ستهلك اأو ال�سحة العامة، ومل يتوافر دليل علمي قاطع يوؤكد ذلك؛ 
مع  املخاطر،  يف  للتحكم  الالزمة  االحرتازية  التدابري  تتخذ  اأن  لها  فيجوز 
مراعاة حجم ال�سرر املحتمل، وتفادي فر�س قيود غري �سرورية، ومراجعة 

تلك التدابري خالل مدة معقولة يف �سوء نتائج تقومي املخاطر. 

املادة احلادية والثالثون: 
ال�سحة  اأو  امل�ستهلك  �سحة  يهدد  حمتمل  خطر  هناك  كان  اإذا  للهيئة 
اأن  منتجاتها؛  اأو  اأيِّ حمتوياتها،  اأو  مرافقها،  اأو  غذائية،  من�ساأة  العامة يف 
اأي من مرافقها وفقًا لالإجراءات التي  اأو  اأمرًا باإغالق هذه املن�ساأة  ت�سدر 

حتددها الالئحة.  

املادة الثانية والثالثون: 
اإذا ظهر للهيئة اأن الغذاء ي�سكل خطرًا على �سحة امل�ستهلك اأو ال�سحة 
ب�سحب  االأمر  فلها  املتاحة؛  واالإجراءات  بالتدابري  تفاديه  وال ميكن  العامة، 

الغذاء، اأو اتخاذ االإجراءات املنا�سبة وفقًا ملا تقت�سيه طبيعة احلالة. 

الف�صل العا�صر: �صحب املنتج الغذائي
املادة الثالثة والثالثون: 

اإذا توافر للهيئة دليل على اأن هناك منتجًا غذائيًّا قد ي�سبب �سررًا على 
�سحة امل�ستهلك، اأو ال�سحة العامة؛ فلها االأمر ب�سحب املنتج، اأو ا�سرتجاعه 

ومنع تداوله وفقًا لالإجراءات التي حتددها الالئحة. 

الف�صل ال�صاد�س: م�صوؤوليات املن�صاآت الغذائية 
املادة الثامنة ع�صرة: 

يجب على املن�ساأة الغذائية اأن تكون قادرة على التعرف على م�سدر الغذاء 
الذي حتت اإ�سرافها، وحتديد املن�ساآت الغذائية التي متدها به، وتزويد الهيئة 

باملعلومات املطلوبة اإذا تطلب االأمر ذلك. 

املادة التا�صعة ع�صرة: 
م الغذاء قبل ت�سويقه ويف اأثنائه وبعد الت�سويق اإذا تطلب االأمر  للهيئة اأن تقوِّ
ذلك، ولها - يف �سوء نتيجة التقومي - اتخاذ االإجراءات التي حتددها الالئحة. 

املادة الع�صرون: 
اإذا علمت اأو �سّكت املن�ساأة الغذائية اأن الغذاء غري مطابق لال�سرتاطات 
واتخاذ  بذلك،  الهيئة  اإبالغ  عليها  وجب  الهيئة؛  تفر�سها  التي  واملتطلبات 

االإجراءات الالزمة ل�سحب الغذاء وفقًا ملا حتدده الالئحة. 

الف�صل ال�صابع: الرقابة على الغذاء 
املادة احلادية والع�صرون: 

تن�سئ الهيئة وتدير نظام اإنذار �سريع للتبليغ عن اأي خطر مبا�سر اأو غري 
مبا�سر على �سحة االإن�سان يكون م�سدره الغذاء، وتوعية امل�ستهلك بالو�سائل 

التي تراها منا�سبة، وذلك وفقًا لالإجراءات التي حتددها الالئحة. 

املادة الثانية والع�صرون: 
الهيئة هي اجلهة املخولة نظامًا بتفتي�س املن�ساآت واملرافق الغذائية فيما يخ�س 
تطبيق اأحكام هذا النظام ولوائحه، ولها اال�ستعانة باجلهات االأمنية عند احلاجة. 

املادة الثالثة والع�صرون: 
الرقابة  اأعمال   - الرئي�س  من  قرار  بت�سميتهم  ي�سدر   - مفت�سون  يتولى 
ماأموري  و�سلطات  �سالحيات  لهم  وتكون  املخالفات،  و�سبط  والتفتي�س 

ال�سبط اجلنائي. 

املادة الرابعة والع�صرون: 
واملرافق  املن�ساآت  دخول  الوظيفية  هويته  بطاقة  اإبرازه  عند  للمفت�س 
الغذائية لغر�س التفتي�س، وله االطالع على امل�ستندات وال�سجالت واالحتفاظ 
بن�سخة منها اإذا لزم االأمر، كما ميكنه �سحب عينات من االأغذية لتحليلها. 

وعلى املن�ساأة اأو املرفق الغذائي متكينه من ذلك، وعدم اإعاقته. 

املادة اخلام�صة والع�صرون: 
اإذا ظهر للمفت�س وجود غذاء خمالف الأحكام هذا النظام اأو لوائحه؛ فله 
حجزه واتخاذ التدابري الالزمة وفقًا لالإجراءات التي حتددها الالئحة، على 

ا اإذا كان الغذاء غري ماأمون.  اأن يكون احلجز وجوبيًّ

املادة ال�صاد�صة والع�صرون: 
يلتزم املفت�س باالآتي :

1- عدم الك�سف عن اأي معلومة ح�سل عليها ب�سبب عمله، ما مل تطلب 
منه ذلك الهيئة اأو املحكمة املخت�سة.
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هذه املدة دون البت يف التظلم، اأو عدم قبول املخالف لقرار اللجنة؛ يجوز 
املحكمة  اإلغاء  االإدارية ويف حال  املحكمة  اأمام  العقوبة  قرار  التظلم من  له 
االإدارية لقرار العقوبة ال�سادر من اللجنة اأو الهيئة؛ تتولى املحكمة النظر يف 

املخالفة واإيقاع العقوبة املنا�سبة املن�سو�س عليها يف هذه املادة.

املادة ال�صابعة والثالثون: 
للمت�سرر من اأي خمالفة الأحكام هذا النظام، احلق يف املطالبة بالتعوي�س 

عن االأ�سرار التي ت�سببت بها تلك املخالفة، وذلك اأمام املحكمة املخت�سة. 

الف�صل الثاين ع�صر: اأحكام ختامية 
املادة الثامنة والثالثون: 

طرق  اأو  تفاهم  مذكرات  اأو  متبادلة  اعرتاف  اتفاقيات  اإجراء  للهيئة 
واآليات اأخرى للتعاون الثنائي اأو متعدد االأطراف فيما يخ�س جمال الغذاء، 

وهي اجلهة املخولة نظامًا بتنفيذ هذه االتفاقيات. 

املادة التا�صعة والثالثون: 
الهيئة،  تقدمها  التي  اخلدمات  نظري  املايل  املقابل  املجل�س  يحدد 

والرتاخي�س و�سهادات الت�سجيل واملوافقات التي ت�سدرها.
 

املادة الأربعون: 
ما  نظري  املجل�س  من  بقرار  مالية  مكافاآت  الهيئة  مفت�سي  منح  يجوز 
على  اأو  امل�ستهلك،  على  �سرر  وقوع  تفادي  اإلى  توؤدي  اأعمال  من  يقدمونه 

ال�سحة العامة. 

املادة احلادية والأربعون: 
يجوز منح مكافاأة ت�سجيعية بن�سبة ال تزيد على )25%( من مقدار الغرامة 
امل�ستحقة بقرار من املجل�س؛ ملن ي�ساعد - من غري مفت�سي الهيئة اأو اجلهات 

التي ت�ستعني بها - يف الك�سف عن خمالفة الأحكام هذا النظام ولوائحه. 

املادة الثانية والأربعون: 
للغذاء على  القيا�سية  واملوا�سفات  الفنية  اللوائح  الهيئة م�ساريع  تعر�س 
وذلك  اإ�سدارها؛  اأو  اعتمادها  قبل  منا�سبًا  تراه  الذي  باالأ�سلوب  اجلمهور 

لتلقي امللحوظات واملقرتحات. 

املادة الثالثة والأربعون: 
للهيئة اال�ستعانة باأي جهة حكومية اأخرى اأو بالقطاع اخلا�س؛ للقيام باأي 

مهمة م�سندة اإليها مبوجب هذا النظام والئحته. 

املادة الرابعة والأربعون: 
ي�سدر املجل�س الالئحة خالل )مائة وثمانني( يومًا من تاريخ ن�سر هذا 

النظام يف اجلريدة الر�سمية، ويعمل بها ابتداًء من تاريخ العمل به. 

املادة اخلام�صة والأربعون: 
يعمل بهذا النظام بعد )مائة وثمانني( يومًا من تاريخ ن�سره يف اجلريدة 

الر�سمية، ويلغي كل ما يتعار�س معه من اأحكام. 

املادة الرابعة والثالثون: 
هذا  الأحكام  خمالف  غذائي  منتج  اأي  باإتالف  ا  اإداريًّ تاأمر  اأن  للهيئة 
النظام ولوائحه متى كان تداوله ي�سبب �سررًا على �سحة امل�ستهلك اأو ال�سحة 

العامة، وحتدد الالئحة اإجراءات االإتالف. 

املادة اخلام�صة والثالثون: 
من  ا�سرتجاعه  اأو  �سحبه  الهيئة  قررت  غذائي  منتج  اأي  تداول  يجوز  ال 

ال�سوق، اأو حظر تداوله. 

الف�صل احلادي ع�صر: العقوبات
املادة ال�صاد�صة والثالثون: 

اأوًل: اأ- مع عدم االإخالل باأي عقوبة ين�س عليها اأي نظام اآخر؛ يعاقب 
اأكرث من  اأو  اأو لوائحــــه بواحدة  مرتكب اأي خمالفة الأحكــــام هذا النظــــام 

العقوبات االآتية:
1- غرامة ال تزيد على مليون ريال. 

2- منع املخالف من ممار�سة اأي عمل غذائي، وذلك ملدة ال تتجاوز مائة 
وثمانني يومًا.

3- تعليق الرتخي�س ملدة ال تتجاوز عامًا.
4- اإلغاء الرتخي�س.

ب- جتوز م�ساعفة العقوبة يف حال تكرار ارتكاب املخالفة.
ج- اإذا كانت املخالفة تتمثل يف الت�سبب عمدًا بتداول مادة غذائية �سارة 
بال�سحة اأو مغ�سو�سة اأو ممنوعة؛ فتكون العقوبة بال�سجن مدة ال تزيد على 
معًا،  بهما  اأو  ريال،  ماليني  ع�سرة  على  تزيد  ال  بغرامة  اأو  �سنوات،  ع�سر 
 )2( الفقرات  يف  عليها  املن�سو�س  العقوبات  من  اأي  تطبيق  اإلى  باالإ�سافة 

و)3( و)4( من البند )اأواًل/اأ( من هذه املادة.
 )1( الفقرات  يف  عليها  املن�سو�س  العقوبات  توقيع  الهيئة  تتولى  ثانيًا: 
لت�سنيف  وفقًا  املادة،  هذه  من  )اأواًل/اأ(  البند  من  و)4(  و)3(  و)2( 
نافذة  العقوبات  تكون  وال  املجل�س،  يعتمده  للعقوبات  وحتديد  للمخالفات 
النظام  لهذا  الالئحة  اأو من يفو�سه، وحتدد  الرئي�س  اعتمادها من  بعد  اإال 
ال�سوابط واالإجراءات املتعلقة بذلك، وال يخل ذلك بقيام الهيئة باتخاذ ما 

تراه من تدابري احرتازية اإذا راأت �سرورة لذلك.
ثالثًا: اإذا كانت املخالفة ت�ستوجب عقوبة ال�سجن، فتحال اإلى هيئة التحقيق 

واالدعاء العام؛ للتحقيق فيها، واإحالتها اإلى املحكمة املخت�سة اإذا راأت ذلك. 
رابعًا: ن�سر احلكم اأو القرار املكت�سب للقطعية على نفقة املخالف يف ثالث 
�سحف حملية، يراعى يف حتديدها مقر املن�ساأة الغذائية، ومكان وقوع املخالفة. 
منه  التظلم  بالعقوبة؛  قرارًا  حقه  يف  الهيئة  اأ�سدرت  ملن  يجوز  خام�صًا: 
خالل  املادة  هذه  من  )�ساد�سًا(  البند  يف  عليها  املن�سو�س  اللجنة  اأمام 

)ثالثني( يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
�صاد�صًا: يكّون املجل�س جلنة - اأو اأكرث - ال يقل عدد اأع�سائها عن ثالثة، 
ياأتي: فيما  بالنظر  اللجنة  وتخت�س  نظامي،  م�ست�سار  بينهم  من   يكون 
1- املخالفات وتوقيع اأي من العقوبات املن�سو�س عليها يف الفقرة )ج( من البند 
)اأواًل( من هذه املادة عدا عقوبة ال�سجن، واإ�سدار القرار املنا�سب لذلك، ويجوز 

التظلم منه اأمام املحكمة االإدارية خالل )�ستني( يومًا. من تاريخ اإبالغه به.
2- تظلم ذي ال�ساأن من قرار العقوبة الذي ت�سدره الهيئة يف حقه، على 
اأن تبت اللجنة يف التظلم خالل مدة ال تتجاوز )�ستني( يومًا ويف حالة انتهاء 
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الهيئة العامة تحيل عددًا من الموضوعات
على جدول أعمال المجلس

اأحـالـت الهيـــئة العامـة ملجلـــ�س ال�صـــورى على جـــدول اأعمال 
املجلــ�س خــالل الفــرتة القــادمة عــددًا من التقـارير التي رفعتها 
اللجــان املتخ�صــ�صة ب�صــاأن مقرتحــات مل�صــاريــع اأنظــمة جديــدة 
وتعديل اأنظمة نافذة, وتقــارير الأداء ال�صنوي لعدد من الأجهزة 

احلكوميــة. 
جـــاء ذلك خـــالل الجتماع العا�صـــر للهيئة العامة من اأعمال 
ال�صنة الثانيـــة للدورة ال�صاد�صـــة ملجلـــ�س ال�صـــورى الذي عقدته 
برئا�صـــة معـــايل رئيـــ�س املجـــل�س ال�صـــيخ الدكتــور عبداهلل بن 
حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ وبح�صور معايل  نائب رئي�س املجـــل�س 
الدكتور حممد بن اأمني اجلفري ومعـــايل م�صاعد رئيـــ�س املجـــل�س 
» ال�صابق « الدكتور فهاد بن معتاد احلمـــد ومعـــايل الأمــني العــام 
اآل عمرو وروؤ�صـــاء اللجان  للمجل�س الدكتور حممد بن عبد اهلل 

املتخ�ص�صة باملجل�س.

فــــقد قــــررت الهيئــــة العامــــة خــــالل االجتــــماع اإحــــالـة تقرير جلنــــة 
ال�سوؤون االإ�سالمية والق�سائية ب�ساأن مقرتح تعديل نظــــام الق�ساء ال�ســــادر 
باملر�ســـوم امللكي رقــــم م/78 وتاريخ 1428/9/19هـ، املقــــدم من عــــ�سو 
املجلــــ�س الدكتور/ ح�سام بن عبداملح�سن العنقري، وتقــــرير اللجــــنة ب�ساأن 
مقرتح تعديل املادة ال�سابعة والع�سرين من نظام الق�ساء ال�ســــادر باملر�سوم 
امللــــكي رقــــم م/78 وتاريــــخ 1428/9/19هـ، املــــقدم من ع�سو املجــــل�س 

الدكــــتور/ نا�سر بن زيـــد بن داود، وتقــــرير اللجــــنة ب�ســــاأن مقرتح م�سروع 
تعديل املادة التا�سعة وال�ستني من نظــــام الق�ساء ال�ســــادر باملر�ســــوم امللكي 
رقم )م/78( وتاريخ 1428/9/19هـ واملقــــدم ع�سو املجــــل�س اللواء الطيار 

الركن املهند�س/ حمد بن عبدالرحمن احل�سون.

كما اأحالت الهيئة العامة تقرير جلنة االإدارة واملوارد الب�سرية ب�ساأن مقرتح 
اإ�سافة مادة لنظام اخلدمة املدنية تنظــــم مواعيد و�ساعات الدوام الر�سمي 
لالأجهزة احلكومية املقدم من ع�سوي املجــــل�س الدكتور/ حممد بن عبداهلل 
اآل ناجي واالأ�ستاذ/ عطا بن حمود ال�سبيتي، وتقـــرير اللجنة ب�ساأن املقرتحني 
اللذين قدمهما عدد من اأع�ساء املجل�س لتعديل عدد من مواد نظام التقاعد 
املـــدين ال�ســـادر باملر�ســـوم امللـــكي رقم )م/41( وتاريخ 14393/7/29هـ، 
وتقرير جلنة ال�سوؤون االجتماعــــية واالأ�سرة وال�سباب ب�ساأن مقرتح م�سروع« 
نظام الهيئة الوطنية للم�سوؤولية االجتــــماعية«، املقــــدم من عــ�سو املجـــل�س 
الدكتورة/ زينب بنت مثنى اأبوطالب، وتقرير جلنة ال�ســـوؤون ال�سحية والبيئة 
ب�ساأن، مقرتح اإدراج عقوبة الت�سهري �سمن ن�سي املــادة )الرابعة ع�سرة( من 
نظام املناطق املحمية للحياة الفطرية واملادة )ال�سابعــــة( من نظام االجتار 

بالكائنات الفطرية املهددة باالنقرا�س ومنتجاتها.

وقررت الهيئة العامــة اإحالـة تقرير جلــــنة ال�ســــوؤون املالية ب�ساأن درا�سة 
ر�سم الكهربــــاء ) القـــدمي ( البالـغ )2%( املفرو�س على �ســــركات الكــــهرباء 
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ل�سالح البلديات بقرار جمل�س الــــوزراء رقم )26( وتــــاريخ 1376/2/8هـ، 
وتقرير جلنة ال�سوؤون املالية ب�ساأن التعديالت املقرتحة على نظام ال�سندوق 

ال�سعودي للتنمية.

ووافقت الهيئة العامة على اإحالة تقرير جلنة ال�سوؤون االإ�سالمية والق�سائية 
ب�ساأن التقرير ال�سنوي لديـوان املظامل للعــــام املايل 1435/1434هـ، وتقرير 
جلنة االإدارة واملوارد الب�سرية ب�ســــاأن التقرير ال�سنوي لهيئة الرقابة والتحقيق 
للعام املايل 1435/1434هـ وتقرير جلنة ال�سوؤون الثقافية واالإعالمية ب�ساأن 
التقرير ال�سنوي لوزارة الثقافــــة واالإعــــالم للعــــام املالــــي 1435/1434هـ، 
وتقريري جلنـة ال�ســـوؤون اخلارجــــية االأول ب�ســــاأن التــــقرير ال�ســــنوي لوزارة 
اخلارجيـــة للعـــام املايل 1435/1434هـ، والثاين خـــا�س مبـــ�سروع اتفاقيـــة 

عامـــة للتعـــاون بني حكـــومـــة اململكـــة العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية 
القمر املتحدة.

ال�ســـوؤون االقت�ساديـــة والطـــاقـــة  تقـــرير جلـــنة  الهــيئـــة  اأحـــالت  كمـــا 
ب�ساأن  التقرير ال�سنوي للهيـــئة ال�سعوديـــة للموا�سفـــات واملقايي�س واجلودة 
للعام املايل 1435/1434هـ، وتقـــرير جلــنة ال�سوؤون ال�سحية والبيئة ب�سـاأن 
التقـــرير ال�سنـــوي مل�ستـــ�سفى امللك خـــالد التخ�س�سي للعيـــون للعام املايل 
1435/1434هـ، وتقرير اللجنة ذاتها ب�ساأن التقـــرير ال�سنـــوي للهيئة العامة 
للغذاء والدواء للعام املايل 1435/1434هـ، وتقـــرير جلنـــة االإ�سكان واملـــياه 
واخلـــدمات العامـــة ب�ساأن، م�سروع نظام تطبيق كود البناء ال�سعودي املعاد 

اإلى املجل�س عماًل باملادة )17( من نظام املجل�س.

رئيس مجلس الشورى يهنئ وزير االتصاالت وتقنية
المعلومات بالثقة الملكية

هنـاأ معايل رئي�س جمل�س ال�صورى ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن 
حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيــخ معايل وزيــر التــ�صالت وتقــنية 
املعلومات الدكتور فهاد بن معتاد احلمد على الثقة امللكية الكرمية 
بتعيينه وزيرًا لــوزارة الت�صالت وتقنــية املعلــومات متمنــيًا له 

التوفيق يف مهام عمله.
واأثنى رئي�س جمل�س ال�سورى خالل ا�ستقباله يف مكتبه مبقر املجل�س معايل 
الدكتور فهاد احلمد على ما قدمه معاليه من جهود طيلة عمله يف املجل�س 
ع�سوًا ثم م�ساعدا لرئي�س جمل�س ال�سورى واإ�سهامه يف النهو�س بالعمل الفني 
واالإداري يف جمل�س ال�سورى مما كان له بالغ االأثر يف تطوير العمل االإداري 

يف املجل�س اإلى جانب ما اأ�سهم به مع عدد مــن اأعـــ�ساء املجـل�س من جهود يف 
تقدمي عدد من االأنظمة اجلديدة اإبان ع�ســـويته واأقرها املجل�س مما �سيكون 
لها - مب�سيئة اهلل - بعد اأخذ دورتهــا النظامية االأثر االيجابي يف �سد فراغ 

ت�سريعي يف املجال الذي تتعلق به تلك االأنظمة.
من جهــــته اأعـــرب معـــايل وزير االت�ســاالت وتقية املعلومات عن �سكره 
ملعايل رئي�س جمل�س ال�سورى على ما وجــده خالل عمله يف املجل�س من تعاون 
بناء، متمنيًا للمجل�س واأع�سائه دوام التوفـــيق يف تــحقيق تطــلعات القيادة 

الر�سيدة، واآمال املواطنني وتلبية حاجاتهم.
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رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير خادم الحرمين 
الشريفين المعين لدى جمهورية كازاخستان

ويستقبل سفير أثيوبيا

ا�صتقبل معايل رئي�س جمل�س ال�صورى ال�صيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ مبكتبه يف مقر املجل�س بالريا�س, 
�صفري خادم احلرمني ال�صريفني املعني لدى جمهورية كازاخ�صتان 

الأ�صتاذ غرم بن �صعيد اآل ملحان.
وهناأ معايل رئي�س املجل�س ال�سفري اآل ملحان على الثقة امللكية الكرمية، 
متمنيًا له التوفيق يف اأداء مهام عمله مبا يعزز العالقات االأخوية بني البلدين 
ال�سديقني يف كافة املجاالت وال�سيما العالقات الربملانية بني جمل�س ال�سورى 

والربملان الكازاخ�ستاين 
وحمل معايل رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سفري اآل ملحان نقل حتياته ملعايل 

رئي�س  واأع�ساء الربملان الكازاخ�ستاين.

كما ا�صتقــبل معــايل رئيـ�س جملــ�س ال�صــورى يف مكتبــه مبقر 
اململــكة  لــدى  اأثيوبيــا  جمــهوريــة  �صفــري  الريــا�س  يف  املجلــ�س 
انتهاء  الذي ودع معاليه مبنا�صبة  كــبريا   الدكتــور حممد ح�صن 

فرتة عمله �صفريًا لبالده يف اململكة.
للجهود  تقديره  اللقاء عن  ال�سورى خـــالل  رئي�س جمل�س  واأعرب معايل 
تنمية  اأجـــل  من  باململكـــة  عملـــه  فـــرتة  خالل  االأثيوبي  ال�سفري  بذلها  التي 

وتطوير العالقات الثنائية بني البلدين ال�سديقني.
وجرى خالل اال�ستقـــبال ا�ســـتعرا�س عـــدٍد من املو�سوعات والق�سايا ذات 
االهتمـــام امل�ســـرتك بني اململـــكة واأثيـــوبيا، و�ســـبل تعزيز العالقات الثنائية 
جمل�س  بني  الربملانيـــة  العالقـــات  خا�ســـة  املجاالت  �ستى  يف  البلدين  بني 
الربملانيـة  ال�سداقــة  جلنـنتي  دور  وتفعــيل  االأثـيوبي  والربملان  ال�ســــورى 

ال�سعودية االأثيوبية مبا يخدم م�سالح البلدين وال�سعبني ال�سديقني. 

د. ناصر بن داود يجتمع بالسفير الموريتاني
اجتــــمع عــــ�صو جمــــل�س ال�صـــورى رئيـ�س جلــــنة ال�صـــــداقة 
الربملانية ال�صعودية املوريتانية الدكتور نا�صر بن زيد بن داود يف 
مكتبه مبقر املجل�س يف الريـــا�س مع �صفـــري اجلمهورية الإ�صالمية 
املوريتانية لدى اململكة ال�صيـد / حممــد ولد حممود حممد الأمني 

ولد �صيدي.
وتـــم خـــالل االجــــتماع ا�ستــــعرا�س عدٍد من املو�سوعات والق�سايا ذات 
االهتمــــام امل�ستـــرك بني اململـــكة وموريـــتانيا، و�سبل تنمية وتعزيز العالقات 
الربملانيـــة بني جملـــ�س ال�ســــورى واجلمعيـــة الوطـــنية املوريتانية )الربملان(  
وتفعيل دور جلننتي ال�سداقـة الربملانــية ال�سعوديـــة املوريتـــانيــــة مبا يخــــدم 

م�سالح البلدين وال�سعبني ال�سقيقني.
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لجنة الصداقة البرلمانية التاسعة  في مجلس الشورى
تجتمع بالسفير التشيكي

عقـــدت جلنــة ال�صداقـــة الربملانيــة التا�صعة مبجــل�س ال�صورى 
برئا�صــة عـــ�صو املجـل�س رئي�س اللجنة الدكتـــور فايز بن عبداهلل 
ال�صهري يف مقر املجلـــ�س بالريـــا�س اجتماعا مع �صفـــري جمهورية 

الت�صيك لدى اململكة ال�صيد/ يري �صالفيك.
وجرى خالل االجتماع ا�ستعرا�س العـــالقـات الثنائيـــة بني اململـكة العربية 

ال�سعوديــــة وجمهـــورية الت�ســــيك خا�ســـة يف املجــاالت التعليمية وال�سحية 
وال�سياحـــة، اإلى جانـــب العالقــــات الربملانيـــة بني جمـــل�س ال�سورى والربملان 
الت�سيكي وتفعيل دور جلــــنتي ال�ســــداقة يف البــــلدين ال�سديقيـــن مبا ي�سهم 
يف فتح اأفاق اأو�سع لعالقات التعاون مبا يخـــدم امل�ســـالح امل�سرتكة للمملكة 

العربية ال�سعودية وجمهورية الت�سيك.

د. هيجان يستعرض مع السفير السنغافوري العالقات 
البرلمانية بين البلدين

اجتمع ع�صو جمل�س ال�صورى رئي�س جلنة ال�صداقــة الربملانــــية 
ال�صعودية ال�صنغافورية يف املجل�س الدكتور عبدالرحمن بن اأحمد 
هيجان, يف مكتبه يف مقر املجل�س بالريــــا�س مع �صفري جمهوريــــة 

�صنغافورة لدى اململكة/ لوران�س اأندرن�س.
وجرى خالل االجتماع مناق�سة عدد من املو�سوعات والق�سايا ذات االهتمام 
امل�سرتك بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية �سنغافورة وا�ستعرا�س عالقات 
التعاون بني البلدين ال�سديقني يف �ستى املجاالت خا�سة العالقات الربملانية بني 
جمل�س ال�سورى والربملان ال�سنغافوري وتفعيل دور جلنتي ال�سداقة الربملانية يف 

املجل�سني مبا ي�سهم يف دعم التعاون والعمل امل�سرتك بني البلدين.
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لجنة صداقة برلمانية تحتفي بعدد من السفراء

التقى اأعــ�صاء جلـــنة ال�صداقـــة الربملـــانيـة الأولى يف جمل�س 
ال�صورى برئا�صة ع�صو املجل�س رئيـــ�س اللجنة الدكـتور/ اأحمد بن 
عمر الزيلعي يف مقر جمل�س ال�صورى بالريـــا�س �صفـــراء وروؤ�صاء 
البعثات الدبلوما�صية لـــدى اململكـــة لكـــل من اأملانـــيا الحتادية 

والدامنارك وهولندا وال�ضويد والرنويج والكامريون.
الثنـــائي على �سعيد  التعـــاون  تعـــزيز  �سبل  ا�ستعرا�س  اللقاء  ومت خالل 
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�سورى وجمال�س وبرملانــــات تـــلك الــــدول، 
وتفعيل دور اأعمال جلان ال�سداقة الربملانيـــة مبا يـــ�سهم يف دعـــم التعـــاون 

والتن�سيق امل�سرتك بني جمل�س ال�سورى وتلك الربملانات.

بعد ذلك �ســـرف اجلـــميع حــفل الع�ســـاء الـــذي اأقــــامته جلنة ال�سداقة 
الربملانية يف مقر املجل�س تكرميًا لل�سفراء وروؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية.

ي�سار اإلى اأن جلان ال�سداقة الربملانية ال�سعودية يف جمل�س ال�سورى تعمل 
على تنمية وتوثيق روابط ال�سداقة والتوا�ســل بني جمل�س ال�سورى، واملجال�س 
الت�سريعية والربملانات يف الدول ال�سقيقة وال�ســـديقة وتعزيز عالقات اململكة 
مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة، ويحقق اأكرب قـــدر مــن التـــوا�سل والتن�سيق يف 

خمتلف املحافل الربملانية على ال�سعيدين االإقليمي والدويل.

د. الحربي يؤمل في اعتراف صربيا بجمهورية كوسوفا
اجتمـــع ع�صـو جمل�س ال�صورى رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية 
ال�صعوديـــة ال�صربـــية يف املجـــل�س الدكـــتور عبداهلل بـــن حمود 
احلربي, يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريـــا�س مع القـــائم باأعمال 

ال�صفارة ال�صربية لدى اململكة/ دراغان تودوروفيت�س.
واأ�ساد الدكتور عبداهلل احلربي يف م�ستهل االجتمــاع بالعـــالقات الثنائية 
بني البلدين م�سريا اإلى الزيارات التي قام بها عدد من امل�ســـوؤولني ال�ســـربيني 
للمملكة ومنها زيارة نائب رئي�س جمل�س الوزراء الـ�ســـربي، ووزيـــر التجـــارة 

وال�سياحة واالت�ساالت والتي بدورها �ستدعم وتعزز العالقات بني البلدين.
كما نوه احلربي باالعتذار الر�سمي الـــذي قدمـــه الربملـــان الـ�سربي عن 
املجازر التي ارتكبتها القـــوات ال�سربيـــة بحـــق ال�سعــــب البو�سني وخ�سو�سا 
جمزرة )�سريبرينيتـــ�سا( احلرب ال�سـربية البو�سنية، معربًا عن االأمل يف اأن 

يتم اعرتاف �سربيا بجمهورية كو�سوفا.
من جانبه عرب القائم باالأعـمال ال�سربي عن �سكـره ملعايل رئي�س جمل�س 
ال�سورى على ت�سكيل جلنة �سداقـــة برملانيــــة �سعـــودية �سربـــية يف املجـــل�س 
برئا�سة الدكتور عبداهلل احلربي مما يج�سد حـــر�س جمـــل�س ال�ســـورى على  

تعزيز العالقات الربملانية بني البلدين مبا يحقق االأهداف امل�سرتكة.
وجرى خالل االجتماع مناق�سة �ســـبل دعـــم وتعـــزيز العـــالقات الثنـــائية 
بني البلدين ال�سديقني يف جمـــيع املجـــاالت خا�سة جمال التجارة وال�سناعة 
والزراعة وال�سياحة اإلى جانـــب العالقـــات الربملـــانية بني جمـــل�س ال�ســـورى 
والربملان ال�سربي وتفعيل دور جلـــنتي ال�سداقة الربملانية يف املجل�سني مبا 

يخدم امل�سالح امل�سرتكة للبلدين.
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لجنة الصداقة البرلمانية الثامنة تحتفي بسفراء عدد
من الدول الشقيقة والصديقة

التقى اأع�صاء جمل�س ال�صورى اأع�صاء جلنة ال�صداقة الربملانية 
بن  نا�صر  الدكتور  اللجنة  رئي�س  املجل�س  ع�صو  برئا�صة  الثامنة 
ال�صورى يف الريا�س �صفراء وروؤ�صاء  زيد بن داود يف مقر جمل�س 
والربتغال,  ا�صبانيا,  من  لكل  اململكة  لدى  الدبلوما�صية  البعثات 
وجمهورية  وموريتانيا,  وال�صودان,  واجلزائر,  واملغرب,  وم�صر, 

القمر, واأريرتيا, وكينيا.

ومت خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز التعاون الثنائي على �سعيد العالقات 
دور  وتفعيل  الدول،  تلك  وبرملانات  وجمال�س  ال�سورى  جمل�س  بني  الربملانية 
والتن�سيق  التعاون  دعم  يف  ي�سهم  مبا  الربملانية  ال�سداقة  جلان  اأعمال 

امل�سرتك بني جمل�س ال�سورى وتلك الربملانات.
ال�سداقة  جلنة  اأقامته  الذي  الع�ساء  حفل  اجلميع  �سرف  ذلك  بعد 

الربملانية يف مقر املجل�س تكرميًا لل�سفراء وروؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية.

لجنة الصداقــة البرلمانية السعوديـة االستراليـة
تجتمع مع سفير أستراليا

عقد اأع�صـاء جلنة ال�صداقــة الربملانية ال�صعوديـة ال�صرتاليـة 
يف جملـ�س ال�صورى برئا�صة ع�صو املجلـ�س رئيـ�س اللجنـة الدكتور 
عبدالرحمن بن اأحمد هيجان يف مقر املجل�س بالريا�س اجتماعًا 

مع ال�صفري ال�صرتايل لدى اململكة ال�صيد نيل هوكنز.

وتــــركز احلـــديث خـــالل االجتـــماع على العـــالقات الثنـــائية بيـن املمـلكة 
وا�سرتاليا يف �ستى املجاالت االقت�سادية والثقافية والتعليميـــة و �ســـبل تعـــزيز 
العمل والتعاون الثنائي على �سعيد العالقات الربملانيـــة بني جمل�س ال�سورى 
والربملان اال�سرتايل وتفعيل دور جلنتي ال�سداقـــة الربملانــية يف البلدين مبا 

ي�سهم يف دعم التعاون والعمل امل�سرتك بني البلدين ال�سديقني.



شورى الشباب

ال�سورى - العدد 160- �سفر 1436هـ/ دي�سمرب 2014م 72

املجالــــ�س الطالبيـــة يف مـــدار�س التـعليم العـام للبنني والبنات, 

اأو يف اجلامعات, هي مبثابة جمال�س �صوريـــة م�صغرة, فـهي متاثل 

املجال�س ال�صورية من حيث اآلية الرت�صـــيح والنتخـــاب, واللجان, 

وتقدمي القرتاحات, واآلية املناق�صات و�صدور القرارات.

اإلى جانـــب دورهـــا يف تنميـــة ثقـــافة احلـــوار, يف مناخ يت�صم 

بال�صفافية, واحرتام الراأي والراأي الآخر.

املجل�س الطالبي يف متو�صطـــة العربـــا�س بن �صاريـــة مبدينة 

الريا�س واحد من تـــلك املجـــال�س. ويف هـــذا التقرير مـــزيد من 

التفا�صيل عن ت�صكيل املجل�س, واآلية عملــه, واملهام التي يقوم بها.

حيث يعمل املجل�س الطـــالبي باملدر�صـــة على تعـــزيز مفـــهوم 

التعاون والعمل اجلماعي, وتعـــويد الطالب على حتمل امل�صوؤولية.

اإ�صافة اإلى تعزيز روح النتـــماء للوطـــن, واكتـــ�صاف مـــواهب 

الطالب وتنمية قدراتـــهم. وتنمـــية روح احلـــوار البناء واحرتام 

الراأي الآخر.

كما يهدف املجل�س الطالبي يف املدر�صة اأي�صا اإلى ت�صجع الطالب 

على التفوق الدرا�صي ودعــم الإبداع والبتكار, والإ�صهام يف بناء 

ال�صخ�صية القــادرة على مواجهـــة حتـــديات امل�صتـــقبل, وكـــذلك 

اإ�صراك الطالب يف �صنع القرار .

املجل�س الطالبي يعزز التعاون وير�صخ مفهوم ال�صورى واحلوار بني 

الطالب

بداية اأو�سح املعـــلم باملدر�ســــة زهري بن نــــا�سي الغامــــدي دور املجل�س 
الطالبي واأهمية وجوده يف املدر�سة وقال » اإن من اأهــــداف وفوائد املجل�س 
الطالبي تنمية احلوار البناء واحــرتام الراأي االآخر، وت�ســــجع الطالب على 
ال�سخ�سية  بناء  واالإ�سهام يف  واالبتــــكار،  االإبــــداع  وتدعم  الدرا�سي  التفوق 
للطالب وتنمية قدراته على مواجهة حتديــــات امل�ستقبل، كما يتم من خالله 
التي تعرت�س  العقبــــات  واإزالــــة  حتقيق رغبات الطالب، وحل م�ســــكالتهم 

م�سريتهم التعليمية والرتبوية، وكذلك اإ�سراكهم يف �سنع القرار باملدر�سة.

واأفاد باأن املجال�س الطالبية بداأت تاأخـــذ دورها يف العديد من املدار�س 
املواهـــب  و�ســـقل  الطـــالبي  الفـــكر  تنمـــية  يف  متمـــيزة  نقلـــة  وحققت 
الكامنة واملهارات الطالبية، وتر�سيخ مفهوم القيادة لدى اأعـــ�ساء املجلـــ�س 
الطالبي، اإ�سافة اإلى اإ�سراك اجلميع يف القرارات واالعـــتماد على الذات، 
العمليـــة  املمار�ســـة  وتعميق  الطالب،  بني  والناق�س  التحاور  ثقـــافة  وبناء 
الهادفة لتنميتهم فكريـــًا وعمليًا، اإ�سافـــة اإلى رفع الوعي الطالبي، وتهيئتهم 

للم�ساركة يف بناء املجتمع. 

معايري دقيقة للرت�صيح لع�صوية املجل�س الطالبي

املقـــيبل  �شعـــدون  حممد  الطالبي  الن�ش�ط  م�شرف  اأو�شح  جهته  من 
الطـــالبي  املجل�س  لع�سويـــة  الطالب  لرت�سيح  املدر�سة  يف  املتبعة  االآليـــة 
املجل�س من  لع�ســـوية  الطالب  تر�سيح  يتم   : وقال  التو�سيات،  تنفيذ  واآلـــية 
كالكفاءة  لالختيار  معينة  ومعايري  �سوابط   تو�سع  حيث  املعلمني،  خـــالل 

ترشيح وانتخابات .. والقرارات بنظام التصويت

المجلس الطالبي بمتوسطة العرباض بن سارية..
مجلس شوري مصفر ونموذج لمفهوم العمل الجماعي

تقرير - من�صور الع�صاف
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وم�ستوى الذكاء، ومن تتوفر لديهم املعايري القيادية واأ�سحاب االأفكار البناءة 
املر�سحني من  الطالب  ت�سفية بني  بعد ذلك  ثم جترى  الرفيعة،  واالأخالق 
خالل تنظيم م�سابقات ثقافية، اأو تقدمي بحث اأو ت�سور عن املجل�س الطالبي 

اأو درا�سة تعنى به. 
وعن اآلية انعقاد اجتماعات املجلـــ�س الطالبي بني املقيبل اأن املجل�س يعقد 
اجتماعاته اأ�سبوعيًا، ويتم توفري كافة االحتياجات الالزمة عن طريق اإدارة 

املدر�سة.
واأ�سار اإلى اأن الت�سويت على م�سروع طالبي معني ي�سارك فيه كافة اأع�ساء 
املجل�س دون اإق�ساء اأحد، ويف حال اإقـــراره يتم الرفع بالتو�سيات اإلى اإدارة 
املدر�سة، واأ�ســـاد املقيبل باملجالـــ�س الطالبيـــة، مبينا اأنها من اأف�سل واأرقى 
اأن�سطة املدار�س حـــيث تعـــود على الطـــالب واملدر�سني واملجتمع خارج �سور 
املدر�سة بالفائدة اجلمة، ومن ذلك تنمية ال�سلوك التعاوين والعمل التطوعي 
التوا�سل لديهم، وتعريف  بني الطالب، وتطوير املهارات القيادية ومهارات 

الطالب باآلية وثقافة االنتخابات وتعويدهم على امل�ساركة اجلماعية.
كما اأن وجـــود جمـــال�س طالبيـــة ن�سطة يف املدار�س ي�ساعد  على خلق بيئة 

�سحية ت�سجع  ح�سور الطـــالب وم�ساركتهم الفاعلة. 
وي�ســـبف املقـــيبل: كمـــا اأن املـــجال�س الطالبيـــة تعزز ثقة الطالب بنف�سه 
لتطوير  والتخطيط  القـــرار  يف  وت�سركه  الذات،  اإثبات  يف  الفر�سة  ومتنحه 
الطالب من  يقدمه  وما  املدر�سيـــة،  امل�سكالت  وت�سهم يف معاجلة  املدر�سة، 
مقرتحات ايجابية، تعد بال �سك نتيـــجة طبيعـــية ملا ميلكـــونه من مـــهارات 

ومعارف اكت�سبوها داخل املدر�سة اأو خارجها. 

مهام املجل�س الطالبي يف املدر�صة

وعن م�سوؤوليات اأع�ساء املجل�س الطالبي باملدر�سة اأفاد امل�سرف الرتبوي 
تنفيذ  متابعة  االأع�ساء  م�سوؤوليـــات  من  باأن  املنـــ�سور  جعيثن  الرزاق  عبد 

الربامج واالأن�سطة املعتمدة واالإ�سراف عليها. 
م�سريًا اإلى اأن املجال�س الطالبية يف املدار�س ب�سكل عام اأن�سئت الأهداف 
�سامية منها حتقيق مبداأ ال�سورى فيما بني الطالب، وتثقيفهم مبفهوم احلوار 

الهادف بعيدًا عن االنت�سار للذات، وتنمية ال�سلوك التعاوين يف نفو�سهم.
وب�ســـاأن تو�سيـــات املجل�س التي تـــرفع اإلى اإدارة املدر�ســـة قال اجلعيثن: 
اأن تتم مناق�ستها يف  اإدارة املدر�ســـة، وذلك بعد  اإلى  اإن التو�سيات ترفـــع   «
املجل�س واإقرارها، واإدارة املدر�سة بدورهـــا تقـــوم بدرا�سة التو�سيات وغالبًا 
تتم املوافقة عليها، الأن ما يتو�سل اإليه املجلـــ�س ي�سب يف جممله يف �سالح 

الطالب ويخدم البيئة املدر�سية. 

املجل�س الطالبي حا�صنة للموهوبني يف املدر�صة

الذي  البقمي  �ساهر  �سويلـــم  الطــــالب  الطالبي  املجل�س  ع�سو  ويرى 
يدر�س يف ال�سف الثالث املتو�سط اأن املجل�س الطــــالبي يف املدر�سة له دور 
كبري يف اكت�ساف املواهب للطالب يف جماالت عديدة، فقد اقتــــرح املجلــــ�س 
الطالبي تنظيم ور�س عمل اأ�سبوعية للطالب ملمار�سة هواياتهم يف الر�ســــم 
واالإن�ساد، واحلا�سب االآيل، ومت من خاللها اكت�ساف طــــالب موهوبني متت 

رعايتهم من قبل اإدارة املدر�سة.

واأ�سار اإلى اأن املجلــــ�س الطالبي كــــان له دور يف تطــــوير البيئة الداخلية 
للمدر�سة، وتطوير ثقافة املحافظــة على نظافــــة املدر�ســـة، كمــــا قــــدم بع�س 
الطالب مقرتحات ب�ساأن تنظيم بع�س االأن�سطة وامل�سابقات الثقافية ومتت 

مناق�ستها يف املجل�س واإقرارها ورفعت اإلى اإدارة املدر�سة ووافقت عليها.

املجل�س الطالبي حقق يل موهبتي يف الر�صم

وكان للطالب حم�سن ثويني املح�سن يف ال�ســــف الثاين املتو�ســط راأي يف 
هذا اجلانب، وقال بعفوية �سغار ال�سن: » نعم جزاهم اهلل خري اإخــواننا يف 
اأحب الر�سم واأ�سرتي كرا�سات ر�سم با�ستمرار واأكرث  املجل�س الطالبي واأنا 
ر�سوماتي اجلبال والطبيعة والكواكب وال�سحــــراء، ووالدي ي�سجــــعني على 
الر�سم وي�سرتي يل اأنواع الكرا�ســــات واالألــــوان الزيتــــية واملائية واخل�سبية 

وا�سرتى يل كتب ر�سومات.
ال�ســــمري مثل هوايتي وبني احل�س�س  ومعي يف الف�سل �سديقي متعب 
نتحدث عن موهبتنا وكل منا يطلع االآخر عــــلى ر�سومــــاته اجلديدة، وكلمنا 
اأع�ساء املجل�س عن موهــــبتنا واحلمد هلل نظموا م�سابــــقة للمواهب و�سارك 
فيها 17 طالبًا يف املناف�سة وكان ترتيبي الرابع، واإن �ساء اهلل اأفــــوز يف املرات 
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القادمة و�ســــارت بيننا �ســــداقة ونتــــوا�سل مع بع�س نحن الر�سامني و�سكرًا 
الأع�ساء املجل�س. 

وي�سيف: اإن املجــــل�س الطــــالبي ينظم لنا حما�سرات �سلوكيــــة وتربوية 
مفيدة يف حب الوطن وطاعة الوالدين وال�سلوك القويــم والتحذير من االأفكار 
الدخيلة وال�سلوك امل�سني واأ�سرار التدخني وغريها، وقد ا�ستفدنـا كثريًا من 
هذه املحا�سرات املفيدة، وال اأن�سى دور اأحد زمــــالئي يف املجــــل�س الطالبي 
وامل�سرف  املجل�س  برئي�س  بي  واجتمع  خا�سة  م�سكلة  عليه  عر�ست  حيث 
الرتبوي وا�ستدعوا ويل اأمري وحلوا امل�سكلة واأ�سكــــرهم على هذا االهتمام 

واالعتناء بالطالب. 

الأن�صطة الطالبية لإ�صباع رغبات الأبناء مبا هو مفيد

وعرب كل من عو�س �سويدين العنزي و�سحيم دهمان القحطاين وهما وليي 
اأمر طالبني باملدر�سة عن �سرورهما مبا يقوم به املجل�س الطــــالبي باملدر�سة، 
وقال العنزي: اإن ما حققه املجل�س الطالبي يف املدر�سة يعترب نقلة نوعية يف 
تربية االأبناء واملحافظة عليهم من ال�سلوك ال�سيئ وتوعيتهم باأ�سرار التدخني 
وقت  وملء  �سليمًا  توجيهًا  وتوجيههم  واإر�سادهم  ال�سوء  ورفقاء  واملخدرات 
الفراغ لديهم مبا هو مفيد لهم وملجتمعهم. اإلى ذلك اأ�سار القحــــطاين اإلى ما 
للمجل�س الطالبي من دور يف تنمية مهارات ابنه يف اخلط العـــربي من خالل 

ور�س العمل التي ينظمها املجل�س للموهوبني ملمار�سة مواهبهم وتنميتها.

يف اإطار �صيا�صة جملــ�س ال�صــــورى بتعزيز عالقته مع املواطنني, 

والتعريف  املجتمــــع,  اأفــــراد  لدى  احلوار  ثقافة  وتنمية 

باملجــــل�س ودوره التنظيمي والرقابي, واآليــة عمله وعمل جلانه 

العـــالقات  واإدارة  العامة,  العالقات  اإدارة  نظمت  املتخ�ص�صة, 

العامة والإعالم بالإدارة العامــة الن�صائيــــة زيــــارات منتظــــمة 

لزيارة  العــــام  بالتعلــــيم  واملدار�س  اجلامعات  وطالبات  لطالب 

املــــا�صي  جمل�س ال�صورى, فقد نظمت الإدارتان خالل �صهر �صفر 

زيارات لأكثـــر من 300  طالب وطالبة.

فقـــد زار املجــــل�س طــالب ق�صم القانون  بكلية ال�صرق العربي, 

وطالب القانون بجامعــــة �صقرا, وطالب من متو�صطة الغد الأهلية 

بالريا�س, ومن مدار�س التـــربية النمـوذجية بالريا�س, ومدار�س 

الأجماد الأهلية بالريا�س, ومدار�س ريـــا�س التــربية احلـديثة 

الأهلية, ومدار�س الفر�صان التعليمية بالريا�س, وطالبات جامعة 

الأمري �صلطان, وجامعــــة دار العلـــوم, واملتو�صطـــة 221 ومدار�س 

الرتبية الإ�صالمية. 

وقد جتــــول الطــــالب والطــــالبات يف ردهات املجل�س واطلعوا 

على حمتويات املعر�س الدائم الــذي يحتوي تاريخ املجل�س وبع�س 

الوثائق التي توثق القرارات التي اأ�صــــدرها املجــــل�س اإبان عهود 

امللك عبدالعزيز, وامللك �صعود وامللك في�صل – رحمهم اهلل – كما 

�صاهد الطالب والطالبات فيلمًا تعريفــــيًا عن املجــــل�س, وح�صروا 

جانبًا من اجلل�صات العامة التي عقدها املجل�س.

أكثر من 300 طالب وطالبة يزورون مجلس الشورى
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انتخب ع�صو جمل�س ال�صورى ع�صو الربملان العربي الدكتور/ عبداهلل بن علي املنيف رئي�صًا للجنة 

ال�صوؤون القت�صادية واملالية يف الربملان العربي.

جاء ذلك خالل اجللـــ�صة الإجرائيـــة لنتخـــاب رئي�س الربملـــان العربي ونـــواب الرئي�س وروؤ�صاء 

ومقرري اللجان الدائمة التي عقدت على هام�س اجللـــ�صة الثانية لدور النعقـــاد الثـــالث من الفـــ�صل 

الت�صريعي الأول للربملان العربي, وجلانه الدائمة والفرعية, وذلك يف مقـــر جامعـــة الـــدول العربية 

بالقاهـــرة, خالل املدة من 12-1436/2/17هـ املوافق 4-2014/12/9م.

  ي�صار اإلى اأن اأع�صاء جمل�س ال�صورى اأع�صاء الربملان العربي هم:
االأ�ستاذ/ �سعود بن عبدالرحمن ال�سمري.

الدكتور/ عبداهلل بن علي املنيف.
اللواء طيار ركن/ عبداهلل بن عبدالكرمي ال�سعدون.

الدكتور / م�سعل بن فهم ال�سلمي.

من  ن�صائي  وفـــد  1436هـ  �صفر   3 الثالثاء  يوم  ال�صـــورى  جملـــ�س  زار 

املركزية  البابطني  ملكتبـــة  العام  املدير  يف  ممثاًل  ال�صقيقة  الكويت  دولـــة 

وع�صو اجلمعية الجتماعية الن�صائيـــة الأ�صتـــاذة �صعـــاد عبداهلل العتيقي 

و ع�صو جمل�س اإدارة اجلمعـية الثقافية الن�صائية الأ�صتاذة مو�صي ال�صقري.

 وا�ستقبلتهما مديرة اإدارة الق�سم الن�ســـائي االأ�ســــتاذة ر�سا عبدالرحــــمن 
ال�سبيلي و�سحبتهما يف جولة تعريفــــية باملجل�س �ســــملت اجلناح التاريــــخي 

نظم جمل�س ال�صورى ممثاًل باإدارة التخطيط والتطوير على مدى يومني 

برناجمًا تدريبيًا بعنوان« تنمية مهارات الت�صال يف احلوار« بالتعاون مع 

للتدريب  احلوار  باأكادميية  ممثاًل  الوطني  للحوار  عبدالعزيز  امللك  مركز 

وا�صتطالعات الراأي العام.

وا�ستهدف الربنامج املديرين العامني ومديري االإدارات مبجل�س ال�سورى.
العام  االأمني  للمجل�س  العام  االأمني  معايل  عن  نيابة  الربنامج  وافتتح 
امللك  ملركز  العام  االأمني  نائب  بح�سور  ال�سبيبان  خالد  االأ�ستاذ  امل�ساعد 

عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور فهد ال�سلطان.
احلوار  باأهمية  الربنامج  يف  امل�ساركني  تعريف  اإلى  الربنامج  وهدف 
للحوار  االأ�سا�سية  املهارات  واإك�سابهم  االآخرين،  مع  الفعال  واالت�سال 

واالت�سال الفعال. 
واال�سرتاتيجيات  الناجح  املحاور  اأخالق  التدريبي  الربنامج  وت�سمن 
العامة للمحاور، مع اال�ست�سهاد ببع�س االآيات من القراآن الكرمي التي جت�سد 
اأخالق املحاور، كما ت�سمن الربنامج االت�سال  اآداب احلوار، والدالة على 
احلوار،  لنجاح  واال�ستماع  االن�سات  واأهمية  واأدواته،  ومهاراته  الفعال 
و�ساحب اجلانب النظري للربنامج جانب تطبيقي للجوانب التي تناولها يف 

التجربـة  على  ال�ســــيفتان  واطلعت  الرئي�سة،  والقاعات  ال�سورى،  ملجــــل�س 
املتخ�س�سة،  وجلانه  املجل�س  عمل  اآلية  على  وتعرفتا  باملجل�س،  الن�سائية 
ولقيتا ترحيبًا من معايل  للمجل�س  العامـــة  وح�سرتا جــــانبًا من اجلل�ســــة 
احلوار  م�ستوى  ال�سيفتان  و�ساهدت  املجـــل�س،  واأع�ساء  املجل�س  رئي�س 

والراأي والراأي االآخر حتت قبة ال�سورى.

جمايل احلوار واالت�سال.
جتدر االإ�سارة اإلى اأن جمل�س ال�سورى �سبق اأن وقع مذكرة تفاهم مع مركز 
امللك عبدالعزيز للحوار الوطني تهدف اإلى تعزيز التعاون بني اجلانبني يف 

جمال الدرا�سات اال�ستطالعية التي لها عالقة باأعمال جمل�س ال�سورى.

المنيف رئيسًا للجنة االقتصادية والمالية في البرلمان العربي

وفد نسائي كويتي زار المجلس وتعرف على التجربة الشورية بالمملكة

مجلس الشورى يدرب منسوبيه على مهارات االتصال في الحوار
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اأكد رئي�س جمل�س النواب مبملكة البحرين اأحمد بن اإبراهيم املال اأهمية تطوير 
وتعزيز عالقات بالده مع اململكة العربية ال�صعودية والتن�صيق بينهما يف خمتلف 

جمالت التعاون الإقليمية والدولية, م�صيدًا بدور اململكة الرائد يف املنطقة.
جاء ذلك خالل ا�صتقباله مبكتبه مبجلـــ�س النـــواب اليوم �صفري خادم احلرمني 

ال�صريفني لدى مملكة البحرين الدكتور عبد اهلل بن عبد امللك اآل ال�صيخ.
واأ�ساد املال بالعالقات االأخوية التاريخية الوطيدة املتميزة التي تربط بني البلدين و�سعبيهما 
ال�سقيقني وما ت�سهده من تطور وتقدم بف�سل الدعم الذى حتظى به من قائدي البلدين خادم 
احلرميــن ال�سريفني امللك عــبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود واأخيه جــاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة ملك مملكة البحرين.
كما مت خالل املقابلة ا�ستعرا�س عدد من الق�سايا مو�سع االهتمام امل�سرتك واآخر التطورات 
وامل�ستجدات الراهنة يف املنطقة، وجهود خادم احلرمني ال�سريفني يف امل�ساحلة العربية ووحدة 

ال�سف العربي واخلليجي.

ثمن رئي�س جلنة ال�صداقة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
مبجل�س ال�صورى يف مملكة البحرين اإبراهيم حممد ب�صمي مواقف اململكة 
العربية ال�صعوديـة امل�صانـــدة والداعـــمة ل�صقيقتها البحرين, موؤكًدا اأن 
العالقات التاريخيـــة بني البلـدين وال�صعبني ال�صقيقني حتظى باهتمام 

خا�س وم�صاندة من قبل القيادتني احلكيمتني يف البلدين.
وبني ب�سمي خـــــالل اجتـــــماع اللجـــــنـة ب�سفـــــري خــادم احلرمني ال�ســـريفني لدى 
مملكـــــة البحرين الدكتــور عبداهلل بن عبداملــــلك اآل ال�سيخ حر�س جمل�س ال�سورى 
البحريني على الدفـــــع باجلهـــــود الرامية الإجنـــــاح املنظـــــومة اخلليجية من خالل 

دعم امل�ساريع امل�سرتكة.
وفيما اأ�ســـــاد بـــــدور اململكـــــة العربيـــــة ال�سعودية يف الت�سدي للق�سايا العربية 
واالإ�سالمية وحر�سها على وحدة ال�ســـــف العربي، اأعرب عن اعتزاز جمل�س ال�سورى 
البحريني الكبري بكـــــل اخلطـــــوات التي يقـــــوم بها خـــــادم احلـــــرمني ال�سريفني 
وحكومته الر�سيدة لالإ�سهام يف حتريك الق�سايـــــا ذات الطابع االإقلـــــيمي والدويل 

التي تهتم بها دول املنطقة.

رئيس مجلس النواب البحريني 
يشيد بدور المملكة في المنطقة

رئيس لجنة الصداقة لدول 
التعاون بمجلس الشورى 

البحريني يثمن مواقف 
المملكة تجاه البحرين
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رئيس مجلس األمة الكويتي يلتقي رئيس الوزراء العراقي

البرلمان العربي: رفض مجلس األمن قرارًا بإنهاء االحتالل 
اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية شرعنة لالستيطان

مجلس الشورى البحريني يستنكر التدخالت الخارجية
في الشأن الداخلي للبحرين

التقى رئيــ�س جملـ�س الأمـــة الكويتي 
مرزوق علي الغامن رئي�س جمـــل�س الوزراء 
العراقي الدكتور حيــدر العبـادي خـــالل 
زيارتـــه للكويـــت موؤخـــرًا, وبحـــث معـــه 
العالقـــات الثنائيـــة بني البلـــدين و�صبل 
تطويرها, بالإ�صــافة اإلى اآخر التطورات 
ال�صيا�صية والأمنيـة يف العــراق واملنطقة 
وتــكثــيــف اجلــهــود لتطـــويــق الإرهــاب 

ومكافحته.

اأعرب الربملان العربي عن اأ�صفه لت�صويت جمل�س الأمن الدويل 
�صد م�صروع القرار الفل�صطيني العربي الذي كان ين�س على اإنهاء 
الحتالل الإ�صرائيلي لالأرا�صي الفل�صطينية بحلول عام 2017م.
وقــال رئي�س الربملــــان العربي اأحمد بن حمــــمد اجلــــروان يف بيان له: اإن 
“الرف�س االأمريكي املعتــــاد مل�ساريــــع القرارات �سد اإ�ســــرائيل مل يكن خيبة 
االأمل الوحيدة لدى ال�سعب العربي، بل اإن امتناع بع�س الــــدول ال�سديقــة عن 
الت�سويت واعرتا�س ا�سرتاليا على القــــرار اأحبــــط اآمال ال�سعب الفل�سطيني 

والعربي الذي و�سع م�سروع قرار ال يدعو �سوى اإلى تطبيق القانون الدويل«.
واأكد اأن االمتناع اأو الت�سويت �سد القــــرار كــــان مبثابة �سرعنة لالحتالل 
واال�ستيطــان االإ�سرائيليــني يف فل�ســطني االأمــر الذي ينايف كــــافة القــوانني 

والت�سريعات الدولية.

اأعـرب جمــــل�س ال�صــــورى البحــــريني عن اأ�صفــــه وا�صتنــــكاره 
للتدخــالت اخلارجيــــة يف ال�صــــاأن البحريني الــداخلي, موؤكًدا اأن 
الــــدول واملنــــظمات  املعايري املزدوجــــة التي تنتهــــجها بعــــ�س 
ل ت�صاعـــد على حماربــــة الإرهاب واحلد من العنف وتهدد الأمن 

وال�صلم الأهلي.
وبني جمل�س ال�سورى يف بيان له اأن الت�سريحات غري امل�سوؤولة التي ت�سدر 
من بعــــ�س الدول تعــر�س العالقات الثنائية معها اإلى مزيد من التدهور، وال 

ت�ساعد على بناء الثقة.
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منح جمـــل�س النـــواب اليمـــني بالإجـــماع الثقة حلكومة خالد 
بحاح ملزاولة مهامها بعد يومني من التاأجيل.

ووفًقا لوكالـــة الأنباء اليمنـــية فقد وافـق جمل�س النواب على 
الربنامج العام للحكومة واأقر منحها الثقة بالإجماع.

من جهـة اأخرى طـــــالب رئيـــــ�س الربملـــــان اليمني يحـــــيى علي الراعـــــي 
االأطراف ال�سيا�سية يف بالده ب�سرورة االلتزام بكل ما يجنب اليمن ويالت 

ال�سراعات والتوترات.

�صـــادق الربملـــان ال�صــــوداين بــالإجــــماع عـــلى التعـــديــــالت 
الد�صتوريــة التي اأدخلـــتها الرئـــا�صـة ال�صـــودانية على الــد�صتور, 

التي متنح للرئي�س �صلطة تعيني وعزل الولة.

ووافق الربملان على ت�سمني اتفاقـــية الدوحـــة ل�سالم دارفور يف الد�ستور، 
وكذلك ت�سمني التعديالت مواد متعلقة بواليـــة رئي�س اجلمهورية على القوات 
النظامية وقوميتها وحتديد مهامـها واخت�سا�ساتـــها، ف�ســـاًل على تعـــديالت 

املتعلقة بديوان احلكم الالمركزي واالأرا�سي و�سناديق ال�سمان.

كما دعـــا الراعي االأطراف خالل لقائه يف �سنعاء رئي�س واأع�ساء جلنة 
الوفـــــاق املنبثقـــــة عن الربملـــــان بزرع ثقـــــافة االألفة واملحبة واالإخاء والعمل 

امل�سرتك ملوا�سلة بناء اليمن.

قرر الربملان الليبي املنتخـــب اإعــــادة 129 �صـــابًطا �صابًقا على 
راأ�صهم اللواء املتقاعد خليفة حفرت اإلى اخلدمة الع�صكرية.

و�سرح النائب الربملاين الليبي مفتاح قويدر اأن الربملان قرر اإعادة اللواء 
املتق�عد خليفة حفرت ر�شمًي� اإلى اخلدمة، اإ�ش�فة اإلى جمموعة من ال�شب�ط، 

من بينهم العميد �سقر اجلرو�سي.

مجلس النواب اليمني يمنح 
الثقة لحكومة خالد بحاح

البرلمان السوداني يصادق 
على التعديالت الدستورية

البرلمان الليبي يعيد
129 ضابًطا سابًقا إلى 

الخدمة العسكرية
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�صادق الربملان الوطني الباك�صتاين مبجل�صيه الأعلى والأدنى 
على م�صروع قانون مي�صح باإن�صاء حماكم ع�صكرية خا�صة للف�صل 

يف ق�صايا الإرهاب.
واعتمدت اجلمعية الوطنية - املجل�س االأدنى يف الربملان - م�سروع القرار 
الذي قدمته احلكومة بالغالبيــــة، وبعد ذلك �ســـادق علـــيه جمل�س ال�سيوخ - 

املجل�س االأعلى يف الربملان-.
وحظي امل�سروع بدعم اأكرث من ثلثي نواب الربملان الوطني مبجل�سيه االأعلى 

واالأدنى، وهي ن�سبة تكفي العتماد هذا امل�سروع من قبل رئي�س اجلمهورية.

انتخب الربملـــان اليابـــاين رئيـــ�س الــوزراء �صينزو اآبي لولية 
جديدة ممهدا له الطريق لت�صكيل حكومة جـديدة, وهي احلكومة 

الثالثة لآبي منذ عودته اإلى ال�صلطة يف اأواخر عام 2012.

واأفادت هيئة االإذاعة اليابانـــية الر�سمــــية )اإن اإت�س كي( على مـــــوقعها 
االلكرتوين اأنه مت انتخـــاب اآبي ليكـــون رئي�س الوزراء الـ 97 لبالده يف جل�سة 
خا�سة عقدها جمل�س النـــواب وال�ســـيوخ يف البـــرملان اليابـــاين الـــذي ميتلك 

حزبه الدميقراطي و�سريكه )حزب كوميتو( االأغلبية فيه.

وو�سف رئي�س الوزراء الباك�ســـتاين نـــواز �ســــريف م�سادقـة الربملان على 
هذا امل�سروع بالتطور املهم يف تاريخ باكــ�ستان وخطوة ا�ستثنائية �سد موجة 

االإرهاب اال�ستثنائي التي تهدد اأمن وا�ستقرار باك�ستان.

انتخابات برملانية  اإلى  بابوليا�س مر�صومًا بحل الربملان ودعا  اليوناين كارلو�س  الرئي�س  اأ�صدر 
مبكرة يف 25 يناير  2015م.

وذكر رئي�س اليونان يف مر�سومه اأن القوام اجلديد للربملان �سيعقد جل�سته االأولى يف اخلام�س من فرباير املقبل.
يذكر اأن الربملان اليوناين اأخفق يف انتخاب رئي�س جديد للبالد يف اجلولة الثالثة من الت�سويت مما يعني متهيد 

الطريق اأمام اإجراء انتخابات مبكرة.

البرلمان الباكستاني
يصادق على قانون

إلنشاء محاكم عسكرية 
لقضايا اإلرهاب

البرلمان الياباني يعيد انتخاب 
رئيس الوزراء لوالية جديدة

الرئيس اليوناني يحل البرلمان ويدعو 
النتخابات برلمانية مبكرة
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وبعد املداولة يف املو�سوع باالتفاق مع �سعادة مهدي بيك مدير االأمن العام 
قرر املجل�س املوافقة على تقرير اللجنة املو�سح اأعاله، واإ�سافة ما ياأتي:

زيادة كلمة ) اأو طعن اأخالقي ( اإلى الفقــــرة ) ب ( من املــــادة ال�ساد�ســـة 
االأ�ســــليــــة.

اإثبات املادة التا�سعــــة كما هي واإقــــرار الن�سبــــة املئوية املفرو�سة للمكتب 
ب�سورة موؤقتــــه لبينما يت�ســــكل املكــــتب ويقــــوم بعمله وحيــــنئذ ينظر فيما 

ت�ستدعيه احلاجة لتاأمني الغر�س املن�سود.

تعديل املــــادة ) 15 ( وهي من املادتني امل�سافتني تعدياًل لف�سيًا بالن�سبة 
على الن�س املقرتح وا�شرتاط ا�شتقط�ع قيمـــة ال�شور الفوتــوغرافية من اأجل 

واردات املكتب املن�سو�س عليها يف املادة التا�سعة.

هذا وقد قام املجــــل�س بتدوين املواد املتفــــق عليــــها يف االأوراق املرفــــوقة 
املوقع عليها من قبل املجــــل�س”. و�ســــدر بذلك قــــرار املجل�س رقم )48( يف 

1362/4/9هـ.

وخالف هذا القرار ال�سيخ عبــــداهلل ال�ســــيبي، واأيــــده ال�ســـيد حممد علي 
كتبي، وال�سيخ حممد العبدالرحمن الف�سل، وجاء ن�س املخالفة ما ياأتي:

قرارات حول استخدام األجانب ) 2 - 2 (

اأعيد امل�سروع اإلى جمل�س ال�سورى وفق املعاملة الواردة من املقام ال�سامي 
رقم )194( يف 1362/1/4هـ، مت�سمنة توجيه جاللة امللك املعظم املو�سحة 
“باأن  1361/12/28هـ؛  يف   )2758/1/25( رقم  العايل  الديوان  كتاب  يف 
يحال هذا املو�سوع اإلى جمل�س ال�سورى ليقوم بو�ســــع النظام يراعى فيه ما 

�سدر به االأمر امللكي الكرمي.
ومبراجعة االأمر العايل املنوه عنه وهو املدون يف كتاب الديــــوان العايل 
رقم )2137/1/19( يف 1360/10/15هـ، ظهر اأنه ين�س على و�ســــع نظام 
ب�سيط يكون متنا�سبًا مع م�ستوى البالد االجتماعي باالتفاق مع مهــــدي بيك 
مدير االأمن العام حتى يوؤمن الغر�س املتوخى منه وي�سمن م�سلــــحة اخلادم 

واملخدوم ويعر�س على اأنظار جاللته الأجل النظر فيه .اأ.هـ.”

اأحال املجــل�س املو�ســــوع اإلى جلنــــة االأنظمــــة لدرا�ســــته، واأعدت اللجنة 
تقريرها بعد املناق�سة بح�ســـور مهـــدي بيك. ولــــدى تالوتــــه باملجل�س ات�سح 

اأنه ي�ستمل على:
املوافقة على م�سروع النظام املقدم من املجلــ�س البلدي واملعدل �سابقًا من 

قبل جمل�س ال�سورى على العموم.
اإجراء بع�س تعديالت يف بع�س مواده وفقراته.

تاأجيل املادة التا�سعة من امل�سروع املوافق عليه �سابقًا من قــــبل املجل�س اإلى 
حني تاأ�سي�س املكتب لينظر فيما ت�ستدعيه احلاجة لتقرير الغر�س املذكور.

اإ�سافة مادتني اثنتني اإلى امل�سروع تتعلق اإحداهما بتقديــــم رعايــــا جاللة 
امللك على �سواهم من راغبي اال�ستخدام ما مل تكن ثمة كفاءة بارزة واالأخـرى 

باأخذ �سور اخلدم الفوتوغرافية.

اأن يكون ارتب�ط املكتب ب�أم�نة الع��شمة مبكــــة، والبلدي�ت يف امللحــــق�ت 
على اأن يتاألف املكتب املذكور كنقــــابة ح�سب الـجاري يف البــــالد املجــــاورة، 
واأن تكون اإدارة االأمن العام م�ستعدة الإجــــابة املكــــتب عن اأي �ســــوؤال يتعلق 

باأخالق و�سوابق االأ�سخا�س املراد ا�ستخدامهم وغريهم.اأ.هـ.”.

1348هـ /1 /8 وتاريخ    )396 ( رقم  قرار 

الدكتور عبدالرحمن بن على الزهراين
مدير عام مركز اأبحاث ال�صورى
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“ اأين من جملة من اقرتح و�سع تعليمات ملن يريد اأن يفتح مكتبًا للخدم 
ويكون وا�سطة عقد بني خادم وخمــــدوم وي�سمى مكتب اال�ستخدام. ولذلك 
فاإين خمالف لقرار املجل�س املوقـــــر املتـــ�سمن التعليمات اأو النظام هي املادة 
)4( املت�سمنة اأن ال يكون التعاقد بني خــــادم وخمدوم اإال عن طريق مكاتب 

التخدمي اإجباريًا ال اختيارًا. 
اإن تكليف النا�س باإجبار كهذا ال يتفق والنظـــم وحريـــة االختيار. اإن و�سع 
النظم والتعليمات ملن يريد اأن ميتهن حرفة اال�ستخــــدام والتجارة واملحاماة 
يجرب باتباعها واملمتهن بـها وال يجرب النا�س على التـــعامل معهم، ولـم يقل به 
نظام قط، ومن راأيي اأن تكون هذه مرتبطة باالأمن العام – وعلى كل فالراأي 

االأمت لوليه.” 

ويف 1375/4/4هـ، ورد من املقــــام ال�ســــامي املعامــــلة رقــــم )2/711( 
واخلــــادمات  املربــــيات  ا�ستــــقدام  لطلــــبات  �ساملة  درا�سة  املت�سمنة طلب 
والت�بع�ت الأجنبي�ت، وم� ارتــــ�أه املقــــ�م الكرمي من �شــرورة و�شــــع �شـــروط 
وتعليمات لقــــبول هــــذه الطلبــــات، وبعــــد عر�س املو�سوع على عــــدة جهـات 
حكومية؛ اأبدت وزارة الداخلية وجهة نظـــر جه�ت الخت�ش��س حول �شروط 

اال�ستخدام العامة وفق االآتي:
اأن تكون املربية اأو اخلادمة قد بلغــــت من العــــمر �سن يتوافر معه الوقار 

واالحت�سام واتزان الت�سرف.
اأن تكون املربية اأو اخلادمة م�سلمة اتقــــاًء الأخطار التب�سري وحر�سًا على 

تن�سئة االأطفال على الرتبية االإ�سالمية.

اأن يثبت لدى اجلهة املخت�سة اأن امل�ستقدم اإلى جانب متتعه باال�ستقامة 
ذو عائلة يف حالة ا�ستقدامه للخادمــة وذو اأطفال يف حالة ا�ستقدامه للمربية.
وترى الوزارة املذكورة اأن تكون �سن امل�ستقدمة مربية كانت اأو خادمة ال 

تقل عن اأربعني عامًا.”
ثم قام املجل�س بدرا�سة املو�ســــوع ومداولة الراأي بح�سور مـــندوب وزارة 
اخلارجية ال�سيد ندمي كتبي، ومندوب وزارة الداخــلية ال�سيد عبداهلل جفري، 

وتقرر باأكرثية اللجنة وخمالفة مندوب وزارة الداخلية ما ياأتي:

ي�صمح بدخول املعلمات خا�صة بال�صرائط الآتية:

اأن يتقدم طالب دخول املربية املعلمة بالطلب اإلى وزارة الداخــــلية للتـثبت 
من ح�سن �سلوكه ومتانة اأخالقه واأن لديه بنــــات هو يف حاجــــة اإلى تعليمهن 

ولديه الكفاءة بدفع رواتب وم�ساريف املعلمة املذكورة.

اإلى وزارة املعــــارف لتتولى جلب  وبعد التثبــــت من ذلك يحــــال الطلب 
املعلمة املذكورة بطــــريق وزارة املعــــارف يف البلد التابعة لها بعد اإعالنها اأن 
تكون هذه املربية من حملة ال�سهادات الثانــــوية فما فــــوق واأال يقل �سنها عن 
اأربعني عامًا واأن تكون م�سلمة واأن تكون من امل�ســــهود لهن باالأخالق العالية 

واملزايا الكرمية وزاولت التعليم.

اأن يعقد معها عــــقد ا�ستخــــدام �سحيح الأمد حمــــدد ي�ســــدق من وزارة 
املعارف يف البلد التابعة لها وجتيزه املفو�سية ال�سعودية يف بلد املعلمة.”

وقد لحظ ع�صو املجلـــ�س ال�صــــيخ فــــوؤاد ر�صا, ومندوب وزارة الداخلية 

ال�صيد عبداهلل اجلفري الآتي: 

اإرادة جــــاللة امللك املعظــــم الــــوارد ذكرها يف املكاتبة  اأن  اإلى  “بالنظر 
املرافقة لهذا تق�سي بال�سماح بدخول املربيات، وقد ف�ســــرت باملعــــلمات ومبا 
اأن املربية هي كاملعلمة من حيث املهمة فاإنا نرى ال�سماح بدخــول املعلمات 
واملربي�ت اإلى هذه البالد ب�شرط اأن يعود التقــــرير جلهة الخت�ش��س يف كل 

طلب يقدم اإليها ومدى حاجة �ساحبه وال�سخ�س املتقدم به.
كما تعمد ممثليات حكومة جاللته يف اخلارج بالتحــــري عن كــــل مربيــــة 
اأربعــــني عامًا، واأن تكــــون م�سلمة  بطلب ا�ستقدامها، واأن ال يقل �سنها عن 
ذات اأخالق و�سرية ح�سنة ويكون ا�ستخدامها مبوجب عقد م�ســــدق عليه من 

قن�سلية احلكومة يف اجلهة التي تنت�سب اإليها.”

وبعد البحث واملناق�سة فيما تقدم يف جل�سة املجل�س، اأ�ســدر املجل�س قراره 
رقم )57( يف 1375/7/4هـ، وفيه تقرر ما ياأتي:

املوافقة على تقرير اللجنة امل�سرود ن�سه اأعاله.

نظرًا اإلى اأن التقــــرير امل�ســــار اإليه اإنــــما تكلم عن مــــو�سوع يكاد يكون 
خمت�سًا بطبيعة معينــــة مــــن املو�ســــرين الذين ي�ستطيعــــون ذلك؛ فــــاإن من 
راأي املجل�س اأن يف تطبيق االأوامر امللكيــــة العاليـــــــة بتعميم ريا�س االأطفال 
يف كافة مــــدن اململكــــة ما قد ي�ســــبب حاجة العموم من هذه الناحية، ولذلك 
فاإنه موؤمل اأن تقوم اجلهات املختـــ�سة ب�سرعة العمل على تطبيق تلك االأوامر 

وتنفيــــذها. 
وملا ذكر جرى التوقيع.”
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شوريات

د. عبد اهلل بن اإبراهيم الع�صكر
ع�صو جمل�س ال�صورى

�صردت يف العدد املا�صي خم�صة كتب اأراها اأكرث تاأثرًيا من غريها يف عاملنا املعا�صر. وجاء اختياري بناء على قراءات 

�صابقة, ولكنني اأ�صعر اأنها ل زالت عالقة يف الذهن, موؤثرة يف حياتنا الثقافية. وهنا اأكمل ليكون العدد ع�صرة كتبُا

6- كتاب ثورة الأمم لآدم �صميث. وهذا الكتاب اأ�ص�س للفكر القت�صادي الراأ�صمايل العاملي. والكتاب ا�صتطاع تغيري 

النظريات القت�صادية التقليدية اإلى مفاهيم القت�صاد احلر. اآدم �صميث القت�صادي الأ�صكتلندي عا�س يف القرن 

– كمقيا�س للرثوة -مُيكن  الثامن ع�صر امليالدي, واعترب اأن ثروة الأمم ُتقا�س بقدراتها الإنتاجية, واأن الإنتاجية 

م�صاعفتها بتق�صيم العمل على عك�س املوارد الطبيعية. نظرية �صميث تطرقت ب�صكل مو�صع اإلى توزيع الرثوات على 

املجتمع, وو�صائل تنظيم التجارة وتق�صيم العمل, ف�صاًل عن نظرياته يف حرية ال�صوق, والعالقة بني ال�صوق وتنظيم 

العمل ودور الدولة, وطرق دفع احلركة القت�صادية وت�صجيع ال�صتثمار وغريها.

7- كـــتاب راأ�س املــال لكــارل مارك�س. وهو كــتاب اأحدث ثــورة عقليــة واقت�صــادية واجتماعية كبرية جدًا, اأدت 

اإلى  اإلى ان�صقاقات عقائدية وحروب باردة طالت نحو ن�صف قرن من الزمان, وحتول ا�صم موؤلفــه: كــارل مارك�س 

مذهب �صيا�صي واجتماعي واقت�صادي وديني ُعرف با�صم: ملارك�صية. عا�س كارل يف القــرن التا�صــع ع�صر, وتناول يف 

كتابه هذا العالقة بني النزاعات الجتماعية والإنتاج الراأ�صمايل, وروؤيتــه ملعنى التطــور ال�صناعي للدول, وحتليل 

الب�صائع والقت�صاديات ال�صيا�صية لراأ�س املال, وقوى البيع وال�صــراء, والعديــد من املفاهيم ال�صيا�صية واملجتمعية 

والدينية والقت�صادية. 

8- كتاب املقدمة لأبن خلدون: هذا الكتاب الذي مازال حتى يومنا هذا رمزًا لعبقرية احل�صارة العربية الإ�صالمية, 

والذي يحمل يف طياته تاأ�صياًل مبا�صرًا لعلم الجتماع. وكان موؤلفه �صباًقا يف اآراء عديدة تخ�س العمران واملجتمع 

والعالقات بينهما, جعلت الكثريين ممن جاوؤوا بعده يجدون �صعوبة بالغة يف الزيادة على ما و�صل اإليه يف كتابه القّيم.

9- كتاب تف�صري الأحالم ل�صيجموند فرويد. والكتاب ُيعترب تنظرًيا علمًيا مو�صًعا �صمل بناء العديد من النظريات 

النف�صية حول تف�صري الأحالم, التي ُتعد الآن مرجعًا رئي�ًصا لكل امل�صتغلني يف جمال الطب النف�صي اأو املجالت ذات 

ال�صلة بعلم النف�س, والتي حاول من خاللها الو�صول اإلى تف�صريات علمية قاطعة ملاهّية الحالم وكيفية تف�صريها 

نف�صيًا. والكتاب ملئ باملُفردات العلمية النف�صية املُعقدة, ف�صاًل عن كون فرويد ُمقتنعًا متامًا اأن: اجلن�س هو ال�صبب 

الرئي�س لكثري من امل�صاكالت النف�صية التي ُيعانى منها الإن�صان.

النظريات  على  الكامل  النقالب  بداية  الكتاب  هذا  مُيثل  لكوبرنيكو�س.  ال�صماوية  الأفالك  دورة  كتاب   -10

الفلكية التقليدية, التي كانت �صائدة يف ذلك الوقت, والقائلة باأن الأر�س هي مركز الكون, واأن الأجرام ال�صماوية 

مبا فيها ال�صم�س هي التي تدور حول الأر�س. كوبرنيكو�س اأحد اأهم واأعظم العقول الب�صرية, التي �صاهمت يف اإطالق 

واأن الأر�س والكواكب  ال�صم�صية.  ال�صم�س هي مركز املجموعة  اأن  اإلى  الفلك مبنظوره احلديث, وذلك تو�صله  علم 

الأخرى هي التي تدور حولها ولي�س العك�س. ا�صطدم كوبرنيكو�س بطرحه هذا مع العقل اجلمعي املحافظ ال�صائد 

يف اأوروبا يف القرن ال�صاد�س ع�صر, اإلى جانب الكني�صة التي التهمته بالزندقة والكفر والت�صكيك يف الدين امل�صيحي.

أهم عشرة كتب أثرت في حياتنا ) 2-2(
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