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 راشد السكران -الرياض 

الدكتور راشد الغياض األمين العام إلدارات التعليم ورئيس اللجنة المركزية لالستعداد على الدور الفعال الذي تقوم به أكد 

هـ، وحث جميع ممثلي القطاعات على  133١-1331قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في االستعداد للعام القادم 

الصعوبات التي قد تواجه القطاع لتذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها، مضاعفة الجهد خالل األيام القادمة والرفع بكافة 

مشدداً على أنه يجري العمل على قدٍم وساق في وزارة التعليم، من خالل اللجنة المركزية وبدعم وتوجيه من معالي 

 .الوزير؛ الستكمال تنفيذ خطة االستعداد حسب البرنامج الزمني المحدد لها

ه د. الغ ياض على أهمية زيارة ممثلي قطاعات الوزارة للميدان للوقوف على استعداداته، بالذات اإلدارات التعليمية كما نوَّ

التي لديها قصور مؤشرات برنامج االستعداد جاهز، الجدير بالذكر أن برنامج جاهز لالستعداد يتابع استعداد إدارات 

وزارة أهميتها في تحسين جاهزية الميدان التعليمي لالستعداد للعام التعليم ويعتبر أحد الحلول التقنية الذكية التي رأت ال

الدراسي القادم، ويتكون البرنامج من عدة محاور أساسية لعملية االستعداد المدرسي، ويُعتبر البرنامج قاعدةً للتحول نحو 

 .تطبيق عمليات الجودة في مدخالت االستعداد لتكون المخرجات أكثر إيجابية

ة المركزية لالستعداد اجتماعها العاشر اليوم برئاسة د. الغياض وبحضور ممثلي الجهات ذات العالقة ، وعقدت اللجن

وذلك بقاعة اجتماعات أمانة إدارات التعليم بمبنى الوزارة الجديد، وتم خالل االجتماع عرض محضر االجتماع التاسع ، 

ً ، ومناقشة آلية تنفيذ إدارات وتكليف القطاعات المشاركة بمتابعة تنفيذ خطط االستعداد ب شكل متكامل ومجدول زمنيا

التعليم للبدء في التحضير والتجهيز وإعداد خطة عمل اللجان وتزويد اللجنة المركزية بمقترحاتهم لتطوير العمل ، والتأكيد 

ي القادم بالربط بين إدارات على الدور الذي ستقوم به اإلدارة العامة لبرنامج جاهز في تفعيل عملية االستعداد للعام الدراس

 التعليم والوزارة .
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ن دوره احلضاري

ّ
 زار مركز امللك عبدالعزيز ومث

د. الشلهوب: برامج احلوار الوطني تتفاعل مع التحديات 
 التي تواجه اململكة
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ثمن رئيس هيئة اإلذاعة والتليفزيون د. عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب الدور الحضاري والفكري الذي يقوم به مركز 

الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عبر فعالياته ولقاءاته وبرامجه الحوارية التي تسهم في إيصال رسالة حضارية للمجتمع 

 .هالسعودي بمختلف أطياف

ورأى الشلهوب أن هذا الدور يرتكز على أسس الوعي الفكري الوطني وثوابته الذي يحتضن مختلف التوجهات الفكرية 

والثقافية التي تعبر عن الهوية السعودية. جاء ذلك خالل زيارة د. الشلهوب التي أجراها للمركز موخراً، على رأس وفد 

واألنشطة التي ينفذها المركز، معبراً عن إعجابه بهذه البرامج  إعالمي، تعرف من خاللها على جانب من البرامج

ً في أوساط المجتمع، وتحمل قيم التواصل ومبادئ االختالف اإليجابي، وقيم  ً فكرياً وحواريا المتنوعة التي تصنع حراكا

 .االعتدال التي تتفاعل بشكل أو بآخر مع التحديات التي تواجه المملكة

باألمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، الذي عبر وقد التقى د. الشلهوب 

عن ترحيبه وتقديره لهذه الزيارة، مؤكداً على الدور الوطني التنويري الذي يلعبه اإلعالم السعودي الذي ينقل مختلف 

 .الصور واألحداث والوقائع بمهنية إعالمية راقية

 م دوره في التأكيد على الهوية ونقل الرسالة الحواريةابن معمر: لإلعال

وأكد ابن معمر على أن المرحلة الحالية التي تتصاعد فيها القضايا الوطنية واإلقليمية والدولية تتطلب منا جميعا التكاتف 

لتطرف والتعصب للوقوف أمام التحديات التي تواجهنا، وأن مركز الحوار الوطني يعمل قدر طاقته على إيالء ظاهرة ا

االهتمام األكبر في تحديها ومواجهتها، كما يعمل على مساندة الجهود األمنية والفكرية من خالل نشر قيم التعايش وقراءة 

 .اإلشكاليات الفكرية وبحثها ونقاشها ومواجهتها عبر برامجه التي يشارك فيها عدد من العلماء والمثقفين والكتاب

تدعونا إلى أن نكون أكثر  0232نا التي تخطو خالل أكثر من عقد على ضوء رؤية المملكة وأكد ابن معمر على أن بالد

شفافية في حواراتنا ورؤانا وتطلعاتنا، معرباً عن أمله في أن يواصل الحوار واإلعالم دورهما الوطني في نقل الرسالة 

 الحوارية والتأكيد على الهوية الفكرية والحضارية للمملكة.
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هيئة األمر باملعروف تطلق مبادرات تطويرية للعمل امليداني 

 واإلداري
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 سعدون العويمري -الرياض 

والنهي عن المنكر مجموعة من البرامج التنفيذية  تنفذ وكالة التخطيط والتطوير بالرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف

 .والمبادرات، لتطوير الجانبين الميداني واإلداري في الرئاسة

ً مع رؤية  ويأتي تتفيذ هذه البرامج بناًء على توجيه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدهللا السند، وتوافقا

للرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأدوات  ومن خالل تحليل الوضع الراهن 0232المملكة 

المشاهد المستقبلة للخطة االستراتيجية، ومن خالل الغايات على مستوى البناء المؤسسي والوقاية التكاملية وما يثمر عنها 

 .من أهداف وبرامج تنفيذية

مج إدارة الخطة االستراتيجية، ويهدف إلى ضمان تنفيذ وتتمثل البرامج والتي يتم اإلعداد لها عشرة برامج وهي: برنا

ومتابعة الخطة االستراتيجية والتقويم المستمر والتحديث الدوري لها، وتحقيق االنسجام بين خطط اإلدارات الفرعية 

 .هاوالخطة االستراتيجية، ونشر ثقافة التخطيط، ومتابعة تنفيذ خطط اإلدارات والفروع والهيئات والمراكز وتقويم

لتنمية الموارد البشرية: والذي يهدف إلى  -حفظه هللا-كما أن من بين تلك البرامج اإلعداد لتطبيق برنامج الملك سلمان 

 .االستثمار في الموارد البشرية ورفع جودة أداء الموظف الحكومي وزيادة إنتاجيته

ً تطوير الهيكل التنظيمي للرئاسة العامة مع مرا عاة االحتياج الحالي والمستقبلي للرئاسة وفق ومن تلك البرامج أيضا

 .الخطة االستراتيجية، وتحديد المهام واالختصاصات

كما تقوم وكالة التخطيط والتطوير بإعداد برنامج يستهدف اإلجراءات اإلدارية والميدانية بالرئاسة العامة، من خالل 

 .ية في تنفيذ اإلجراءات، والعمل على تطبيقها إلكترونياً وضع وتيسير اإلجراءات وتوحيد العمل بها، وزيادة مستوى الشفاف

وقد خصصت الرئاسة مشروعاً لالحتياجات التدريبية، ويهدف إلى تحديد المسارات التدريبية والتخطيط للبرامج والمناهج 

 .التدريبية

رئاسة والهيئات والمراكز في وتعمل الرئاسة على قياس األداء لوكاالتها واإلدارات العامة والوحدات اإلدارية وفروع ال

المجال اإلداري والميداني وفق المعايير )التخطيط، التنظيم والتنسيق، التوجيه والتحفيز، اإلشراف والمتابعة، التقويم، 

 .التطوير، المهارات اإلدارية، العالقة بالمجتمع، الشؤون اإلدارية، التوعية والتوجيه، الشؤون الميدانية(

عداد وتحليل التقرير السنوي إلنجازات الرئاسة العامة، أحد هذه البرامج، وبرنامج تنمية الكفاءات كما تشكل صياغة وإ

القيادية )اإلدارية والميدانية..الحالية والمستقبلية(، وتطوير العمل الميداني بمراكز الهيئة وتحفيزها وفق االختصاصات 

 الممنوحة.
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 واس -الرياض 

دعت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية المواطنين المسجلين في نظام التأمينات الذين تم االستغناء عنهم في وظائفهم 

بسبب توقف صاحب العمل عن دفع أجورهم المستحقة لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر متتالية ولديهم  لسبب ال يعود لهم أو

الرغبة في عدم االستمرار في العمل مع نفس صاحب العمل إلى التحقق من أهليتهم والتقديم على المنافع التي يقدمها نظام 

 .www.gosi.gov.sa التأمين ضد التعطل عن العمل عبر موقع التأمينات

وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدهللا بن محمد العبدالجبار إنه يحق للعامل التقديم للحصول على تعويض التعطل عن 

من نظام العمل التي  ١1العمل إذا استغنى صاحب العمل عنه لسبب غير عائد للعامل نفسه، أو ترك العمل بموجب المادة 

العمل في حال إخالل صاحب العمل بأي من التزاماته التعاقدية أو  تتيح للعامل حق ترك العمل دون إشعار صاحب

النظامية الجوهرية إزاء العامل كدفع األجور في وقتها مع احتفاظ العامل بحق المطالبة بما له من حقوق لدى صاحب 

 .العمل مثل األجور المتأخرة أو مكافأة نهاية الخدمة أو ما في حكمها

أن يتقدم للتأمينات بطلب الحصول على التعويض بعد أن  ١1ي يترك العمل وفق المادة وأضاف أنه يمكن للموظف الذ

يثبت انتهاء عالقة العمل من خالل الهيئات العمالية بوزارة العمل والتنمية االجتماعية، التي خصصت مساراً سريعاً 

 .لمعالجة هذه القضايا لحماية حقوق الموظف

من متوسط السنتين األخيرتين لألجور الشهرية الخاضعة  %22يُصرف بواقع ونوه العبدالجبار إلى أن التعويض 

من هذا  %22لاير لمبلغ التعويض، وبواقع  0222لالشتراك عن كل ِّ شهر من األشهر الثالثة األولى بحد أعلى قدره 

غ المصروف عن لاير لمبلغ التعويض بشرط أال يقل المبل 1222المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى قدره 

شهراً متصلة أو متقطعة  10مقدار إعانة الباحث عن العمل. وأفاد العبدالجبار أن المدة القصوى لصرف التعويض تبلغ 

عن كل ِّ مرة من مرات االستحقاق، مشيراً إلى أن النظام يتيح للموظف المتعطل فرص التدريب المتعددة بما يتناسب مع 

حصول على عمل جديد، وإعطائه األولوية في البحث عن فرصة عمل عبر عرض تأهيله وخبراته، لمساعدته في ال

 فرص العمل المتاحة عليه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
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 جدة: نجالء الحربي 

علمت "الوطن" أن وزارة العدل حددت آلية جديدة تختص ببيع عقارات فاقدي األهلية ممن ال يستطيعون الكتابة أو 

أبنائهم. ووفقا للمعلومات تتمثل اآللية في  النطق، وفاقدي البصر، ومن ال يتقنون لغة اإلشارة، أو ممن حجر عليهم من قبل

بيع الممتلكات بواسطة المحاكم المختصة من خالل تعيين "ولي"، إذ ال يتم البيع إال بعد تقديم سبب مقنع لهيئة القضاة في 

 .المحكمة المختصة بنظر قضية الوالية في إجراء يهدف إلى قطع الطريق على المستغلين وضعاف النفوس

العدل آلية جديدة تختص ببيع عقارات فاقدي األهلية ممن ال يستطيعون الكتابة أو النطق وفاقدي البصر ومن  حددت وزارة

ال يتقنون لغة اإلشارة أو ممن حجر عليهم من قبل أبنائهم، تتمثل في بيع تلك الممتلكات عن طريق المحاكم المختصة من 

بيع إال بعد تقديم سبب مقنع لهيئة القضاة في المحكمة المختصة بنظر خالل تعيين ولي من قبل تلك المحاكم بحيث ال يتم ال

  .قضية الوالية

 تجاوزات وانتهاكات

علمت "الوطن" من مصدر قضائي أن وزارة العدل حددت تلك اآللية بعد رصد العديد من التجاوزات واالنتهاكات ألموال 

نازل تقدر بماليين الرياالت وسلبها من قبل بعض ضعفاء فاقدي األهلية خالل الفترة الماضية كبيع أراض وعقارات وم

 .النفوس ممن كانوا أولياء على هذه الفئة

وقال المصدر إن وزارة العدل أرجعت إجراءات تلك العقارات للمحكمة المختصة حتى ال يكون هناك تداخل من قبل 

قدي األهلية والتصرف بها وإرجاع أمر تلك جهات أخرى، وحتى ال يسمح لكتابات العدل بإنهاء إجراءات بيع عقارات فا

 .العقارات إلى المحكمة التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقها

 آلية البيع 

من الالئحة التنفيذية الختصاصات كتاب العدل حددت  3١أشار "الخبير القضائي"المحامي يوسف الجبير إلى أن المادة 

راء آليات اإلفراغ أو البيع أو التوثيق أو عقد شركة وخالف ذلك، الحاالت التي ال يكون لكاتب العدل الصالحية في إج

وهي إن كان الولي على القاصر أو فاقد األهلية األب أو أحد األقرباء بشرط أن ال يتم التصرف في عقار الفرد المقصود 

يشتري بذلك المبلغ عقارا اإلشراف على أمواله وعقاراته إال بإذن من المحكمة وتقديم سبب مقنع للبيع ويسمح للولي بأن 

 .آخر يستثمر لصالح فاقد األهلية

 تعيين ولي 

أوضح الخبير القضائي والمحامي يوسف الجبير لـ"الوطن" أن تحديد آلية لبيع عقارات فاقدي األهلية ويقصد بذلك 

ن هناك حاالت عدة تم المجنون والسفيه واألبكم تكون من خالل تعيين ولي على فاقدي األهلية من قبل المحكمة، كاشفا أ

رصدها سابقا تم من خاللها استغالل أموال األيتام وفاقدي األهلية من أقربائهم ممن كانوا أولياء عليهم، موضحا أن تعيين 

الولي عن طريق المحكمة يسهم في حفظ أموال هذه الفئة من السرقات والتجاوزات الخاطئة من قبل البعض، حيث يتم 

أبناء العصبة أي األقارب وفي حال إن كان صاحب العقار قاصرا فيتم تعيين أبيه كمشرف على اختيار الولي عن طريق 

تلك العقارات. وأضاف أن وزارة العدل حددت طريقة بيع أموال فاقدي األهلية بحيث يتم بيعها عن طريق المحكمة ويتقدم 

مقنع لهيئة القضاة في المحكمة المختصة، موضحا  بذلك الولي الذي حددته المحكمة بحيث ال يتم البيع إال بعد تقديم سبب

أنه قد يكون موقع العقار استراتيجي ال يمكن بيعه بثمن بخس بل يباع بمبلغ مناسب وال يتم تسليم القيمة النقدية للولي بل 

  .تحفظ تلك القيمة في حساب خاص باسم فاقد األهلية وباإلشراف من قبل المحكمة
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 وني لقياس أداء كتاب العدلاستحداث برنامج إلكرت
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 جدة: نجالء الحربي 

 الرياض: الوطن 

ابة والتفتيش اإللكتروني"، لتحليل العمليات التوثيقية الخاصة استحدثت وكالة وزارة العدل لشؤون التوثيق برنامج "الرق

 .بإصدار الصكوك والوكاالت واإلحصائيات العامة

وأوضح وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا الناصر، أن برنامج مؤشرات قياس 

بع واقع عمل كتابات وكتاب العدل بكافة مناطق المملكة، وحجم العمل األداء في كتابات العدل خدمة إلكترونية تسمح بتت

فيها ونسب اإلنجاز والحضور لكتاب العدل، عبر مؤشرات تفاعلية ومعايير متعددة لقياس األداء، والتي تعكس واقع 

 .العمل، وتتيح لمتخذي القرار وجهات الرقابة والتفتيش في الوزارة اكتشاف نقاط القصور والخلل

 مات البرنامجخد

ويحتوى برنامج القياس على العديد من الخدمات التي تخدم العملية التوثيقية لرؤساء كتابات العدل وكتاب العدل عبر 

البوابة الداخلية للوزارة، إضافة إلى عرضه لعدد من المؤشرات الخاصة بالرقابة، والتي تشمل عرض األعلى واألقل 

لصكوك والوكاالت، وفي نسب الحضور خالل العام الحالي، والتحليل بالخريطة إنجازا لدى كتاب العدل في إصدار ا

وتتبع حجم العمل في جميع كتابات العدل في مدن المملكة، والتحليل الشجري لواقع العمل في المناطق والمدن عبر 

 .نجازهماالنتقال إلى مستويات متعددة وصوال إلى كتابات العدل وانتهاء بمستوى كتاب العدل وتتبع إ

 معايير قياس األداء

وتم اعتماد أربعة معايير أساسية لقياس األداء في كتابات العدل وهي: اإلنجاز والحضور وقصور األداء وأيام بدون 

عمليات، ووضع لكل معيار هدف محدد يظهر من خالل مؤشر اإلنجاز نسبة ما حققه كاتب العدل من الهدف المطلوب. 

مؤشر اإلنجاز معرفة إجمالي العمل على الصكوك والوكاالت ونسب اإلنجاز، مع تتبع معيار كما يمكن من خالل تفاصيل 

الحضور من خالل شاشة الكترونية لنسب حضور وانصراف كاتب العدل، ومتوسط ساعات العمل اليومية له ومقارنته 

العدل بساعات الدوام، والمعيار  بزمالئه من كتاب العدل بكل سهولة، فيما يظهر معيار قصور األداء مدى انضباط كاتب

األخير وهو عدد األيام التي لم يسجل فيها كاتب العدل أي عمليات من خالل األنظمة اإلجرائية، والتي قد تشير إلى غياب 

كاتب العدل خالل هذه األيام، ويظهر كذلك من خالل تفاصيل هذا المؤشر ما إذا كان كاتب العدل مجازا أو مكلفا في جهة 

 .أخرى

كما انعكست نتائج مؤشرات قياس األداء على الشؤون الوظيفية لكتاب العدل، حيث أصبح بمقدور الوزارة تكريم المتميز 

 من خالل نتائج تحليل أعماله التوثيقية، إضافة إلى أن المؤشرات مكنت الوزارة من تحديد االحتياج الفعلي لكتابات العدل.
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 جبدة اجتماع حول شلل األطفال
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     جدة: سعود المولد

ث للفريق االستشاري اع الثاليستضيف البنك اإلسالمي للتنمية األربعاء المقبل المؤتمر الصحفي لإلعالن عن نتائج االجتم

، والبنك اإلسالمي الستئصال شلل األطفال الذي يتكون من ممثلين عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، واألزهر الشريف

 .اإلسالمي للتنمية، ومنظمة التعاون اإلسالمي

ميد، ووكيل ن عبد هللا بن حيشارك في المؤتمر مسؤولو المنظمات األربع، وهم عضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح ب

مين العام األزهر الشريف الدكتور عباس شومان، ورئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، واأل

 .لمنظمة التعاون اإلسالمي إياد أمين مدني

لتطعيم في تلك الدولتين عدة يذكر أن شلل األطفال لم يعد مستوطنا إال في دولتي باكستان وأفغانستان، حيث تواجه فرق ا

 تحديات، من بينها المفاهيم الخاطئة عن التطعيم.

 

 

 
وتلغي «... اإلعانات»توحد « التنمية االجتماعية»

 «االستثناءات»
 م   0212يوليو  02 -هـ 1331شوال  02االثنين  الحياة المصدر: جريدة 

 اضغط هنا

 

  منيرة الهديب –الرياض 

أن وزارة العمل والتنمية االجتماعية تتجه إلعادة الفحوص الطبية كافة للمستفيدين من الضمان والتأهيل « الحياة»علمت 

االجتماعي )ذوي االحتياجات الخاصة( بهدف الوصول إلى المستحقين الفعليين، وإبعاد المخالفين والمتالعبين، وإلغاء 

 .المستثنين من الشروط في الفترة السابقةجميع 

وكان من صالحيات وكيل الوزارة في السابق إعفاء بعض المتقدمين من شرطي العمر والراتب، ما تسبب في زيادة أعداد 

 .المستفيدين

آالف شخص من قوائم مستحقي  112إسقاط نحو « العمل»وأعلنت وزارة الشؤون االجتماعية قبل أن يتم دمجها مع 

 .كشفت أنهم غير مستحقين، بينهم أثرياء وتجار عقار« لضمان االجتماعيا»

اجتماعات متعددة، بهدف توحيد إعانة الضمان والتأهيل االجتماعي، إذ يحصل المستفيد على « العمل»وعقد مسؤولو 

التأهيل وهما إعانة شهرية واحدة مخصصة فقط، بينما كان في السابق يحصل على إعانة مالية من الضمان وأخرى من 

في ذات الوزارة، وأسفرت تلك االجتماعات عن اتفاق الجميع على إلغاء اإلعانة السنوية التي تصرف من الضمان تحت 

 .«مساعدة سنوية»مسمى 

http://www.alhayat.com/Articles/16688132/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-----%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-
http://www.alhayat.com/Articles/16688132/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-----%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-
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كما توقعت المصادر أن يتم دمج إدارة اإلعانات في التأهيل االجتماعي مع وكالة الضمان، ليصبح الضمان مسؤوالً عن 

المالية في الوزارة، بجانب دمج العديد من اإلدارات سعياً إلى تجنب ازدواجية تقديم الخدمات، خصوصاً  صرف اإلعانات

 .بعد انضمام وزاره الشؤون االجتماعية ووزارة العمل تحت مسمى وزاره العمل والتنمية االجتماعية

آالف لاير، وترتفع  12لغ حدها األدنى يذكر أن المساعدات المقطوعة تُصرف لألسر األكثر حاجة، وليست سنوية، إذ يب

ً بحسب عدد أفراد األسرة لتصل إلى  فرداً. يذكر أن وزارة  02ألف لاير في حال كانت األسرة مكونة من  32تدريجيا

الشؤون االجتماعية سابقاً تم دمجها مع وزارة العمل، لتتحول إلى مسمى وزارة العمل والتنمية االجتماعية من شهر أيار 

 الماضي. )مايو(

 

 

 

 
عقوبات على عدم تسجيل األراضي اخلاضعة «: اإلسكان»

 للرسوم

 م   0212يوليو  02 -هـ 1331شوال  02االثنين  الحياة المصدر: جريدة 
 اضغط هنا

 

  الحياة -الرياض 

نظام رسوم األراضي البيضاء المهندس محمد بن أحمد المديهيم، أن الوزارة بصدد إعالن  كشف المشرف العام على

العقوبات التي تترتب على عدم التسجيل في النظام واإلبالغ عن األراضي الخاضعة للرسوم بالمرحلة األولى خالل الفترة 

 .هـ133١-3-13الزمنية المتبقية تنتهي بنهاية يوم المحدِّدة وفقاً لالئحة بستة أشهر من تاريخ االعالن، مبيِّناً أن المدة 

وأوضح في بيان صحافي أمس أن الوزارة تسعى إلى استفادة أصحاب األراضي الخاضعة من فترة التسجيل، مشيراً إلى 

بالغ أن التأخر عنها يؤدي إلى تطبيق بعض العقوبات التي ستعلن قريباً، داعياً الجميع إلى االهتمام بسرعة التسجيل واإل

عن أراضيهم خالل المدة المحددة وبحسب النطاق الجغرافي الذي أعلن مسبقاً في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام، 

مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على تذكير الفئة المستهدفة من النظام بتسجيل أراضيهم وتسهيل مهمة اإلبالغ عنها، 

ً في ظل وجود متطلبات مثل إضافة الرفع  المساحي لألرض، لذلك تم وضع العد التنازلي في الموقع خصوصا

اإللكتروني، وكذلك في حساب النظام عبر )تويتر( ليتمكن الجميع من معرفة الفترة الزمنية المتبقية والمتاحة للتسجيل، 

الئحة، أشهر من صدور ال 2وأن من بين تلك المخالفات التي يترتب عليها عقوبات، عدم التبليغ عن األراضي خالل 

وعدم التقدم بالوثائق والمستندات الالزمة لوزارة اإلسكان، كذلك عدم سداد الرسم خالل الفترة المحددة للتحصيل، إضافة 

 إلى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/Articles/16688126/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86---%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85
http://www.alhayat.com/Articles/16688126/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86---%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85
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  «التجميل»اإلغالق والغرامة ملخالفي نظام «: الغذاء والدواء»

 م0212يوليو  02 -هـ 1331شوال  02االثنين   الحياةالمصدر: جريدة 
 اضغط هنا

 

  الحياة -الرياض 

ألف لاير،  22أقرت الالئحة التنفيذية لنظام عقوبات المنتجات التجميلية، عقوبات رادعة تتمثل بغرامات مالية متوسطها 

إضافة إلى إجراءات تنظيمية أخرى لمرتكبي المخالفات سواء كانت المصانع، والمستودعات، وجهات االستيراد، 

 .والتوزيع، ومنافذ البيع

 .وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتمد أخيراً الالئحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل

ن النظام عقوبات ثال ثة أنواع من المخالفات التي ترتكب خالل مراحل التداول واإلدراج، وترخيص المصانع وتضمِّ

والمستودعات، وتتعلق مخالفات التداول بالمراحل التي يمر بها المنتج حتى وصوله إلى المستهلك، وتضمين عقوبة لكل 

 .منشأة بحسب دورها في سلسلة تموين المنتج التجميلي

ً أم  10وتتضمن مرحلة التداول  ً محليا مخالفة، وال تستثني العقوبات أية جهة مخالفة، سواء كان مستورداً أم مصنعا

ً لنوع المخالفة،  22و 1222مستودع التوزيع أم منفذ البيع بالتجزئة، كما تراوح الغرامات بين  ألف لاير، وتزيد تبعا

أم الشركة المنتجة إذا كان لها كيان قانوني  وتفرض العقوبة في مخالفات التداول على مدرج المنتج سواء كان المستورد

في المملكة، إضافة إلى إيقاع العقوبات على مستودعات التوزيع المخالفة، التي تقدم ما يثبت توريد المنتج. إلى ذلك، تشهد 

المستورد مرحلة التداول معاقبة الجهة المخالفة في حال عدم تقديم ما يثبت ذلك كمستورد أو شركة منتجة بحسب عقوبات 

أو المدرج الواردة في الالئحة، وتعاقب منافذ البيع بالتجزئة المخالفة إذا كان لديها ما يثبت توريد المنتج من موزع أو 

مستورد أو شركة منتجة أو منفذ بيع بالتجزئة آخر، وفي حال عدم تقديم ما يثبت ذلك، تتم معاقبة منفذ البيع كمستورد أو 

 .المستورد أو المدرجشركة منتجة بحسب عقوبات 

ألف لاير  32آالف لاير و 12مخالفات، وتراوح عقوبات مخالفات اإلدراج بين  12ويعاقب النظام في مرحلة اإلدراج بـ

 .بحسب نوع المخالفة، مع تعليق إدراج المنتج في بعض الحاالت

ع والمستودعات المخالفة بين وتتضمن مرحلة ترخيص المصانع والمستودعات ثماني مخالفات، وتراوح عقوبات المصان

 ألف لاير، مع إغالق المنشأة لحين الحصول على الترخيص. 22لاير و 222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/Articles/16688124/-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1---%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-
http://www.alhayat.com/Articles/16688124/-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1---%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-
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 سفارات حتذر املسافرين من اإلستغالل

 م0212يوليو  02 -هـ 1331شوال  02االثنين  الحياة المصدر: جريدة 
 اضغط هنا

 

  رحمة ذياب -الدمام 

وديين من االستغالل في جوانب عدة، من خالل نشر تعليمات ونصائح حذرت بعض سفارات المملكة المسافرين السع

مهمة عبر وسائل التواصل االجتماعي، بهدف حمايتهم، والحد من حوادث السرقة والنصب واالحتيال التي يتعرضون 

 .لها

ناك بضرورة ففي األردن وبعد وقوع حادثة محاولة سرقة إحدى العائالت السعودية والتهجم عليها، غردت السفارة ه

، منوهة إلى ضرورة «التزام التعليمات والرجوع إلى السفارة في حال التعرض للخطر، وعدم حمل مبالغ مالية كبيرة»

مواطن واعي، »أخذ الحيطة والحذر خالل الخروج للرحالت السياحية، وذلك ضمن برنامج أطلقته وزارة الخارجية 

 .«المواطن السفير

رورة عدم الخروج في ساعات الليل المتأخرة، كما نوهت السفارة السعودية في البحرين كما ألمحت سفارات أخرى، بض

االلتزام بجميع التعليمات وتجنب استخدام بطاقات الصراف اآللي أمام اآلخرين، واللجوء إلى السفارة في »إلى ضرورة 

ً بأن السفار ة لها مكتب معتمد لتسهيل إجراءات حال فقدان أوراق رسمية، وتبليغ أقرب مركز شرطة للمتابعة، علما

وأكدت السفارة أن المكتب الذي تعتمده يقدم خدمات خاصة باالستقدام، ورخص القيادة، التي من متطلباتها «. السعوديين

أن تكون مقيماً إقامة نظامية في البحرين، كما يمكن للمواطن االستعانة بمحاٍم معتمد في البلد المضيف قبل التوقيع على أي 

 .قود أو مبايعاتع

ارتفاع عدد السياح السعوديين يستوجب الحيطة والحذر »بدورها، أشارت السفارة السعودية في بريطانيا أخيراً إلى أن 

وفي السياق ذاته، وجهت السفارة «. وعدم االختالط مع أية عناصر مجهولة، مع ضرورة التواصل مع أرقام السفارة

يتوجب على جميع السياح السعوديين »وديين رسالة عبر موقعها اإللكتروني مفادها السعودية في فرنسا للمواطنين السع

 .«االلتزام بتعليمات البلد المضيف، واتباع األنظمة مع توخي الحيطة والحذر في التعامل مع اآلخرين

ً بالمواطن السعودي في حال تعر ضه إلى مشكلة بدورها، خصصت السفارة السعودية في تونس رابطاً إلكترونياً خاصا

 .«طلب مساعدة»هناك، بمسمى 

كما أصدرت وزارة الخارجية جملة تحذيرات بشأن السفر إلى أوكرانيا بسب أمور عدة منها: األمنية، والصحية، 

واستغالل السياح هناك، وتضمنت التحذيرات ضرورة اتباع التعليمات التي تصدر على موقع الخارجية والسفارات 

االبتعاد عن كل ما يعرض المواطن للخطر، وضرورة االحتفاظ بجواز السفر، »المقصودة، ومنها  السعودية في البلدان

 .«كما يجب تسجيل جواز السفر لدى قسم القنصلية واالحتفاظ بصورة منه للضرورة، وتسجيل بيانات السكن

وك أو مراكز الصرافة الرئيسة، إلى ذلك، نبهت الخارجية عبر سفارات المملكة على أهمية تبديل العمالت من خالل البن

وتجنب التعامل مع األفراد، لتجنب عمليات النصب واالحتيال، مشيرة إلى أهمية اختيار السكن المناسب، حتى ال يتعرض 

 .المواطن إلى صعوبات خالل فترة اإلقامة هناك

تلقينا شكاوى على »ل المواطنين، وأعلنت السفارة السعودية في ماليزيا أخيراً عن اسم إحدى مكاتب السياحة، كان يستغ

، وتم الكشف عن اسم المكتب الذي تعرض مواطنين من «مكتب للسياحة والسفارة في كوااللمبور، ونود إحاطتكم بذلك

ن العديد من المواطنين السياح في «مماطلة، وعدم التزام بالرحالت والبرامج السياحية»خالله إلى  ، بحسب مواطنين. ودوِّ

تهم خالل موسم السفر واستغاللهم هناك، إال أن التواصل مع السفارات والقنصليات واتباع التعليمات قلل دول عدة، مشكال

 من نسبة الحوادث في الخارج، بحسب ما تناقله مسافرون سعوديون للخارج.

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/Articles/16687893/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://www.alhayat.com/Articles/16687893/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84
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األشقاء »الطائف: القصاص يسدل الستار على قضية مقتل 

 «اخلمسة
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 الطائف –عكاظ 

ً في نايف بن زايد بن بادي القثامي إلقدامه على قتل كل من شبيب، وسعيد،   نفذت وزارة الداخلية حكم القتل قصاصا

عوض هللا القثامي، وعبدهللا بن شبيب بن عويض القثامي، وذلك بطعن محمد  وعيد، وضيف هللا، ومحمد أبناء عويض بن

المذكور بسكين وإطالق النار على البقية من سالح رشاش وإصابة آخرين إثر خالف ونزاع حصل بينهم على أرض، 

بن بادي بن خالد بمشاركة ومساعدة بأدوار مختلفة من قبل كل من متعب وعبدهللا ابني زايد بن بادي القثامي، ومحمد 

 .القثامي، الذين صدر بحقهم حكم القتل تعزيرا

وتمكنت سلطات األمن من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه االتهام إليهم بارتكاب جريمتهم 

ساد في وبإحالتهم إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك يتضمن أن ما أقدم عليه المذكورون ضرب من ضروب اإلف

األرض، وتسبُّب في سفح الدماء المعصومة بغير حق وإخافة لآلمنين واستهتار واستخفاف بالدماء المعصومة مما يدل 

على ضعف الوازع والرادع لديهم ومن قصد الشارع في التعزير الزجر والردع، فقد تم الحكم على نايف المذكور بالقتل 

ايد ومحمد بن بادي بالقتل تعزيراً، وصدِّق الحكم من محكمة االستئناف ومن قصاصاً، وعلى كل من متعب وعبدهللا ابني ز

ر شرًعا أمس )األحد( في مدينة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.  المحكمة العليا، ونفذ ما تقرِّ

 

 
 «التأمني ضد التعطل عن العمل»مليون مستفيد من 
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   محمد العبدهللا )الدمام(

أكدت مصادر ذات عالقة بصناعة التأمين، أن نظام التعطل عن العمل يضمن دخال شهريا لمدة سنة للمفصولين من العمل 

لى أن النظام سيكون إلزاميا على جميع المشتركين، إذ يدفع شهرا، الفتة إ 10بغير إرادتهم، شريطة أال تقل الخدمة عن 

من االشتراك، فيما توقع عدد من المهتمين أن يصل عدد المستفيدين من هذا  % 1ويدفع العامل  % 1صاحب العمل 

 .القرار إلى أكثر من مليون عامل على مستوى المملكة

النظام سيخدمة شريحة كبيرة من العاملين في الدولة، إذ سيوفر الحياة الكريمة للعامل في  وأشارت المصادر ذاتها إلى أن

حال التعطل عن العمل ألي سبب كان، خصوصا أن النظام يقدم رواتب شهرية لمدة عام منذ تاريخ التعطل عن العمل، 
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سيما أنها تعطي الموظف مزايا عديدة،  ليست مرتفعة على اإلطالق، ال % 0معتبرة أن نسبة االقتطاع الشهري البالغة 

 .منها االستفادة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

بدوره، انتقدرجال األعمال الضغوط التي تمارس على القطاع الخاص لتحقيق السعودة، دون ممارسة ضغوط مماثلة على 

المسؤولية مع العمالة السعودية، على اعتبارهم  الشباب لاللتزام والعطاء، مؤكدين أن القطاع الخاص يتعامل بنوع من

جزءا من المنشأة، وبالتالي فإنه سيبادر للتحرك مع القرار بما يخدم المصلحة العامة. مبينين أن القطاع الخاص يتعامل 

التأمين بإيجابية مع جميع القرارات الصادرة من الدولة، ولعل أبرزها رفع الحد األدنى للرواتب، مشيرين إلى أن نظام 

 .ضد التعطل عن العمل يمثل عنصر استقرار وأمان وظيفي للعامل

من جهته، يرى عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن نظام التعطل عن العمل يمكن اعتباره نوعا من الشبكة 

من راتبه،  % 22يستحق اآلمنة بالنسبة للباحثين عن العمل، أو الذين تم االستغناء عنهم أو تركوا الوظيفة، إذ إن المشترك 

 .بما ال يتجاوز تسعة آالف لاير، متوقعا أن يصل عدد المستفيدين من النظام أكثر من مليون تقريبا

وبدوره، يقول رجل األعمال عبدالعزيز التريكي: إن التأمين ضد التعطل عن العمل يمثل عامال إيجابيا في وضع أطر 

 .في حال اإلصابة خالل العمل ضامنة للعامل في الحصول على جزء من الراتب

من متوسط األجور الشهرية الخاضعة  % 22يشار إلى أن نظام التعطل عن العمل يتضمن صرف التعويض بواقع 

من هذا المتوسط )عن كل شهر يزيد على ذلك(،  % 22لالشتراك )عن كل شهر من األشهر الثالثة األولى(، وبواقع 

لاير عن كل شهر يزيد على ذلك، وال يقل  1222ف لاير لألشهر الثالثة األولى، وويكون الحد األعلى للتعويض تسعة آال

من متوسط األجور الشهرية  % 122التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل، شريطة أال يكون بذلك مساويا لـ 

 الخاضعة لالشتراك.

 

 

 
ف املنحرفني ومرضى السرطان.. ونقبل «:التعليم»

ّ
لن نوظ

 !«قصار القامة»
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   محمد سعود )الرياض(

حملت اشتراطات وزارة التعليم جملة من اآلليات لتعيين المعلمين الجدد لم يختلف عن النسخة الرابعة دليل إجراءات 

(، الفتة إلى ضرورة تمتع الكوادر الجديدة 0213 -1332للعام الدراسي )« بنين، بنات»لتعيين لشغل الوظائف التعليمية ا

بالسالمة الفكرية والسلوكية وخلو سجالتهم من قضايا تتعلق باألمن والشرف والخيانة، مشددة على أنها ستلغي ترشيح 

 .ي وسلوكي وأمني وفكري قبل التعيين أو خالل عام التجربةوتعيين المعلم والمعلمة في حال ثبوت مانع صح

وأوضحت الوزارة في منطوق التعيين أنها تعتذر عن تعيين المصابين بأمراض عقلية أو نفسية أو متعاطي المخدرات، 

ً كاألورام الخبيثة وبتر أحد األطراف الذي يعيق الحرك 22والحاالت الصحية التي ال يمكن عالجها خالل  ة وتليف يوما

الكبد الشديد والدرن الرئوي الحاد وااللتهابات الشعبية تحت الحادة والمزمنة والزهري النشط، الفتة إلى أنها تقدر مدى 

اجتياز عدد من الحاالت خالل المقابلة الشخصية، ومنها قصر القامة الشديد والتشوهات الخلقية والمكتسبة الناتجة عن 

ق العمل، واألمراض الجلدية غير المعدية، اإلعاقات التي ال تعيق العمل مثل العرج أو بتر الحروق والحوادث، التي ال تعي

 .أحد األطراف العلوية مع القدرة على الكتابة ونحوها

في حالة التقدم بمعلومات غير صحيحة، سيطبق في حق المتقدم ومن ساهم معه في هذا العمل العقوبة »وأضافت: 

، الفتة إلى أن المقابلة الشخصية تجرى في «بجميع اإلجراءات حسب الموعد والمكان المحدد له النظامية، ويلتزم المتقدم
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إدارات التعليم حسب ما تعلنه الوزارة، ويمكن للمتقدم اختيار ما يناسبه من تلك اإلدارات إلجراء المقابلة فيها عند 

 .التسجيل

في المتقدمين سالمة النظر، وتمييز األلوان لمعلمي الكيمياء  وشددت الوزارة على أن المعايير الصحية التي يحب توفرها

والرسم واألشغال وفنون التطريز واألعمال الفنية، وسالمة السمع، وضغط الدم والجهاز القلبي الوعائي والجهازين 

الجها خالل العصبي والهضمي واألعضاء الجلدية والتناسلية، مشيرة إلى أن من لديه حالة تحتاج إلى عالج أو يمكن ع

 .يوماً يعطى فرصة لمعاجلة حالته ومن ثم التقدم مرة أخرى 22

وأكدت أنها تعتذر عن تعيين من لديه إعاقات تحد من الحركة، وال يستطيع الكتابة على السبورة أو الورق أو كليهما، أو ال 

 يستطيع المشي مستقالً دون مساعدة أو تجهيزات.

 

 

 
رةمعهم.. واملساعدة على إنهاء الظاهالدعوات تتكرر بعدم التعاطف   

 «!عامل نظافة»متسولون برتبة 
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 راشد السكران-تحقيق

اق وفي أي وقت كان، إال ونرى ظاهرة تسول عمال النظافة باتت مكشوفة، فما أن نقف عند إشارة مرور أو مطاعم وأسو

 .عامل نظافة أو أكثر يتظاهرون بالتنظيف، ولكن في حقيقة األمر هم يتسولون بطرق غير مباشرة

يبادرونك، بنظرات استعطاف وشفقة، أو بـإلقاء التحية "السالم عليكم"، طمعا بأي مبلغ ولو لاير واحد، وبرغم وجود 

 .هذه الظاهرة لم تتوقف حتى بعد انقضاء شهر رمضاناشراف مباشر على عمال النظافة اال ان 

الرياض" قامت بإعداد هذا التحقيق ليس تضييقا على دفع الصدقة واإلحسان الى الفقراء، بل لوقف هذا السلوك غير "

ل عامل النظافة إلى "متسول برتبة عامل نظافة"وصرفه عن عمله األساس  .السوي الذي حوِّ

تدعو المواطنين والمقيمين إلى توخي الحرص في التعامل مع عمال النظافة، واتباع تعليمات  علما أن األمانات والبلديات

الجهات الرسمية التي تمنع منح المتسولين أمام اإلشارات أي مبالغ مالية، وفي حال وجود أي مالحظة على أي عامل أو 

 .032غيرها من المالحظات العامة االتصال على مركز بالغات األمانة 

ذا ما يجعلنا ننبذ هذا السلوك السلبي باالمتناع عن تقديم األموال لهم، وحتى ال تستشري تلك الظاهرة في أوساط العمالة وه

المختلفة، كما أن تسليط الضوء على هذه الظاهرة يجعلنا نبحث معالجة هذه الظاهرة التي تشوه الوجه الحضاري لبالدنا، 

 .السبل الكفيلة بوأدها، ومحاسبة المتسبب في نشوئهاووجوب السعي لمكافحة التسول، وإيجاد 

 تأخر الرواتب

بداية يرجع المواطن عبدالرحمن الحقباني تسول عمال النظافة لمعاناتهم المستمرة مع الشركات التي يعملون بها، حيث 

قل عن عشر ساعات براتب يقول: ان أحدهم شكا له من أن الشركة المشغلة له ومئات العمالة اآلخرين تشغلهم يوميا ماال ي

رياالً شهرياً، بدون إعاشة، كما تتأخر رواتبهم ألكثر من ثالثة أشهر، مما يجعلهم يلجأون إلى التسول، وتركت تلك  322

العمالة عملها المنوط بها، بل إن بعضهم انشغل بجمع العلب الفارغة والمواد البالستيكية من القمامة، ويواصل عمله ليل 

 .ود بال شك لضعف الرقابة عليهم من قبل المشرفيننهار، وهذا يع

ويضيف الحقباني كنا نسمع بالماضي إضراب عمال النظافة وامتناعهم عن العمل، قبل أن يتجهوا الى التسول، فشركاتهم 

 .يبدو انها تعرف بذلك ولكنها تتغاضى لكي ال يطالب العمالة بصرف رواتبهم المتأخرة
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ل األول واألخير عن حقوق هؤالء العمال، هل هي الشركات المشغلة لهم أم البلديات التي وتساءل الحقباني من المسؤو

تركت لهم المجال في التسول أم غياب الجهات الرقابية كمكافحة التسول التي تركت لهم الحبل على الغارب، أم الجهات 

ء المتسولين يجمعون مئات الرياالت من الحقوقية التي لم تدافع وتكفل لهم حقوقهم، وقال: لألسف ان كثيرا من هؤال

 .تسولهم ومع ذلك تجد أكثرهم حاقدا علينا مرجعا سبب تسوله إلينا ألننا لم نكفل له العمل الشريف

 من المتسبب

المواطن محمد الخليفي قال: لألسف ان تسول عمال النظافة ومن في حكمهم تعدى مرحلة الظاهرة ليصل لدرجة اإلزعاج 

دهم بالقرب من إشارات المرور واجهزة الصراف اآللي للبنوك، وبجانب المطاعم و"الكافيهات" ينتظرون والمضايقة فنج

 .المتعاطفين معهم

وأرجع السبب في تسول عمال النظافة حسب رأيه إلى أن الشركات المشغلة هي التي ساهمت في تفشي هذه الظاهرة، 

ولون ألن الشركة ال تعطينا رواتبنا في وقتها المحدد وقد يصل فبعض عمال النظافة عندما نسألهم لماذا تتسولون يق

لاير فقط، مما يجعلنا نمتهن هذه الظاهرة لكي  322تأخيرها لعدة أشهر بالرغم من ضآلتها حيث ال يتعدى راتب أحدنا 

 .نوفر المأكل والمشرب وبعث بعض مما يجود به أهل الخير علينا ألهلنا

أوضح أن زمالءه من العمالة قاموا بتعليمه على كيفية التسول بإلقاء السالم على كل من واضاف الخليفي كما أن أحدهم 

 .يمرون عليه، ومزاولة التنظيف بجانب المركبات لكسب تعاطف وشفقة المارة أو قائدي المركبات لمنحه أي أموال

في تويتر أنها ألقت القبض على عامل وأردف الخليفي يقول: قرأت في أحد األيام أن البلديات نشرت عبر حسابها الرسمي 

يتسول عند إشارات المرور في أحد الشوارع مرتدياً الزيِّ الخاص بعمال النظافة، موضحة تلك األمانة أن العامل ال يتبع 

 .أيِّ شركة من شركات النظافة في مدينة الرياض، الفتة إلى أنها سلمت العامل للشرطة،التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقه

الخبر يدعو لالستغراب؛ ألننا نرى في أغلب إشاراتنا عشرات العمال يمتهنون هذه الظاهرة، وال تعلم جهات عملهم،  وهذا

 .مطالبا الجهات المعنية بتولي مهمتها بتصحيح هذه الظاهرة التي تكاد ال تخلو شوارعنا ومياديننا منها

 تستر المشرف

قد يكون خافيا حتى على الجهات المسؤولة وهي أن بعض مراقبي  أما المواطن عبدهللا الحصان فكشف عن جانب آخر

ومشرفي عمال النظافة استغلوا مناصبهم اإلشرافية بتحويلهم لمتسولين بغرض كسب المال بطرق غير مشروعة، 

 022لى وإشغالهم عن أداء أعمالهم المنوطة، كما يشترطون على عامل النظافة المتسول أن يدفع لهم مبلغا يوميا قد يصل إ

لاير مقابل إعفائه من جزء من عمله وإذا لم يستجب لهم فمصيره خفض تقارير عمله مما يؤول به إلى تسفيره بشكل 

 .نهائي

وتساءل لماذا ال تقوم األمانات والبلديات بالتأكيد على مقاولي أعمال النظافة بمتابعة عمالتهم وربطهم بمواقع ال يتعدونها 

طة بهم منعا لتسولهم، وتكثيف الجوالت الرقابية لمتابعة أعمالهم خصوصا داخل األحياء، لكي ينجزوا أعمالهم المنو

 .وبالقرب من الشوارع العامة التي تقع فيها إشارات المرور، منعا لتحولهم لمتسولين عوضا عن أداء عملهم األساس

عمال النظافة، قبل أن يتم معالجة  أن من الصعوبة السيطرة على -مدير إحدى المدارس الثانوية-وأكد زايد الطلحي 

وضعهم بالنسبة لضعف رواتبهم، التي بسببها تردت أوضاع النظافة في كثير من األحياء والشوارع، ليست داخل األحياء 

فحسب بل وفي الشوارع والميادين العامة، مما يجعلنا نشهد تراكم النفايات، مشيرا بانه يجب تفعيل الشكاوى التي تصل 

ويجب على الجميع التعاون لمنع هذه الظاهرة التي باتت تستشري بين كثير من  032واألمانات على الرقم للبلديات 

العمالة وليست العمالة الخاصة بالنظافة فقط، فنراهم لألسف الشديد سيطروا على إشارات المرور، كما بدؤوا يتمركزون 

 .بجوار الصرافات والمطاعم واألسواق الكبيرة

 اطفاستدرار العو

من جهته أكد د. صالح بن رجا الحربي أن ظاهرة التسول باستجداء الناس واستدرار عواطفهم وشفقتهم، ينكرها ديننا 

الحنيف الذي لم يترك أمرا إال وضع له عالجا، فوجه بصرف الصدقة والزكاة في مصارفها المعروفة حماية لمجتمعاتنا 

ل  .من التسوِّ

تمعية لمكافحة هذه الظاهرة وعدم إعطاء المتسول الذي ال نعرف حالته فقد يكون كاذبا وقال: يجب أن تتضافر الجهود المج

أو غير مستحق، ألن لدينا جهات مسؤولة ومعنية للتحقق من مدى حاجة المتسولين، ويتعاملون مع من يتسول على أسس 

تعاون مع الجهات المسؤولة كفيل بالقضاء من التوجيه واإلصالح السليمة، سواء كان المتسول سعوديا أو وافدا، مبينا أن ال

 .على هذه الظاهرة غير الحضارية، التي قد يستغل ريعها في اإلضرار بأمننا ووطننا

ودعا د. الحربي إلى عدم التعاطف مع المتسول، وتوجيه الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه البر لمصارفها 

طق المملكة، فهناك من يحتاج لها من الذين ال يسألون الناس إلحافا المعروفة كالجمعيات الخيرية المنتشرة بكافة منا

ويتعففون بالرغم من حاجتهم وهم أولى بالصدقات والزكوات، فكم من الفقراء والمحتاجين، يتعففون عن سؤال الناس، وقد 
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ه وسلم "ما يزال الرجل ثبت في الصحيحين من حديث عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا علي

يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم" ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال 

 ."رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر

ً في األرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف  وقال تعالى )للفقراء الذين أحصروا في سبيل هللا ال يستطيعون ضربا

 .تعرفهم بسيماهم ال يسألون الناس إلحافاً( اآلية

وقال ابن كثير: الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم، وفي هذا المعنى الحديث 

 عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "ليس المسكين الذي ترده التمرة وال المتفق عليه، عن أبي هريرة رضي هللا

التمرتان، واللقمة واللقمتان، واألكلة واألكلتان، ولكن المسكين الذي ال يجد غنًى يغنيه، وال يفطن له فيتصدق عليه، وال 

 .س من غير حاجةيسأل الناس شيئاً " وهذه بعض األدلة التي تحرم التسول، وسؤال النا

 الحل 032

ولألمانات والبلديات جهود ال يمكن إنكارها لمنع عمال النظافة من التسول، ولكن قد تكون المشكلة تخص عدة جهات 

 .وشركات النظافة جزء من هذه المشكلة، كما أن الدور الرقابي والمكافحة غائبة

ياتها تلقي القبض على وافدين ينتحلون صفة عمال وسبق وأن أوضحت أمانة مدينة الرياض في أكثر من مرة أن دور

نظافة، بهدف التسول عند اإلشارات واستجداء الناس، ليس ذلك فحسب بل ويرتدون الزي المخصص لعمال النظافة، 

وتأتي عمليات القبض على الوافدين إثر رصدهم وهم يمارسون التسول، وهذا األمر يدفع دوريات األمانة إلى رصد 

 .ابعتهم والقبض عليهم للتحقق من وضعهم ومن ثم تسليمهم للجهات المختصة لمكافحة التسولمواقعهم ومت

وسبق أن أوضح المدير العام إلدارة النظافة باألمانة أن فرق األمانة تتابع مثل هذه المالحظات بالتنسيق مع الشركات 

م من استعطاف قائدي المركبات والمارة بأي وسيلة المتعاقدة وتنبيه عمالها باإلبالغ عن أي اشتباه في هذا الصدد، ومنعه

آالف عامل بالعاصمة، مخصصين لعملية االلتقاط اليومي للنفايات، حيث يخصص لكل  2إيحائية، مشيرا إلى وجود نحو 

عامل مسار اللتقاط كل ما يرمى في الشارع، داعيا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحرص في التعامل مع عمال 

، واتباع تعليمات الجهات الرسمية التي تمنع منح المتسولين أمام اإلشارات أي مبالغ مالية، الفتا إلى أنه في حال النظافة

وجود أي مالحظة على أي عامل أو غيرها من المالحظات العامة التي تختص بأمانة منطقة الرياض، يجب االتصال 

 .032على مركز بالغات األمانة 
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 حممد أمحد احلساني
التي سوف تكتمل بعد نحو أربع سنوات عن ارتفاع في عدد القادمين للحج والعمرة إلى «0202»ل الوطني يتحدث التحو

 .مليون حاج ومعتمر سنوياً  32إلى  0232مليون حاج ومعتمر، يصل العدد مع نهاية فترة الرؤية 12نحو 

أقل من أربع سنوات، تتطلب االستعداد من هذه الرؤية الجميلة النبيلة القريبة التي سوف تكتمل في مرحلتها األولى بعد 

اآلن لها إلنجاحها، فهذا العدد من الحجاج والمعتمرين يحتاج إلى عدة خدمات ال بد من توفيرها قبل حلول موعد الرؤية، 

وفي مقدمة تلك الخدمات المياه والكهرباء، ألن هاتين الخدمتين األساسيتين تعانيان من انقطاعات وقصور في الوقت 

ماليين معتمر، بل إن  2الي، مع أن عدد الحجاج سنويا اليزيد عن مليوني حاج داخليا وخارجيا والمعتمرون في حدود الح

الجهة المشرفة على المياه في الحج تظل تمأل خزانات المشاعر لمدة تزيد عن شهر لمواجهة االستهالك خالل أيام عرفات 

عدة أضعاف، كما أن العدد الحالي من المعتمرين يؤثر على نسبة ما  ومنى األربعة، فكيف إذا تضاعف عدد الحجاج إلى

يرد لمنازل السكان من مياه فكيف يكون الحال إذا تضاعف عدد المعتمرين ولم تضاعف الكميات المنتجة من المياه، 

 .واألثر نفسه ينطبق على الكهرباء

عي حديث مثل القطارات الكهربائية أو ما هو كاف من أما وسائل المواصالت فهذه مشكلة المشكالت، إذ ال يوجد نقل جما

حافالت ونحوها من وسائل المواصالت البسيطة لمواجهة العدد الحالي من الحجاج والمعتمرين، حتى أصبحت سوق النقل 

تفرض تعاني من الفوضى ويتم المغاالة في أسعار سيارات األجرة التي تعمل بال تنظيم والرعاية، وتستغل أوقات الذروة ل

لاير للمشوار الداخلي الواحد، حتى لو كان لمسافة ثالث كيلوات فكيف لو تضاعف العدد دون 122أسعارها التي تزيد عن 

 حل لمشكلة المواصالت وتنظيم دقيق لحركة المرور ؟

والصالة في  أما اإلسكان ومتطلباته وارتباطه بالمسجد الحرام باعتبار أن الحجاج والمعتمرين مرتبطون بالطواف والسعي

المسجد الحرام، فإنه ال بد من توفير مساكن لهذه الماليين القادمة على مدارس شهور العام، سواء قريبا من الحرم أم بعيدا 

عنه، مع توفير وسائل نقل قادرة على الوصول إليه في عدة دقائق والعودة منه إلى المساكن بكل يسر وسهولة... 

 وسالمتكم!
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 تركي الدخيل
شكل المدينة، وسلوك أبنائها، وألفاظهم، وحتى طريقة تعاطيهم مع الواقع، من شوارع وحدائق، من قيادة للمركبات، 

ام الطوابير، وطريقة تعاطي السكان مع الغريب، كل ذلك يشرح لك باختصار، المدينة التي تدلف إليها ومستوى واحتر

 !تحضرها

ن بعد في كثير من مدن  تُهذِّب المدن سلوك اإلنسان، أو هكذا يجب، والمدنيِّة علم، ومستوى سلوكي، لكن ذلك لم يتكوِّ

دن التي تحوي المعاني، وتسيِّرها ضمن أدوارها المعاشة. العجب أن المدنيِّة العالم، ألن الفرق شاسع بين مدن المباني والم

 .( على عاتقه شرح هذا العلم المدني022-١13أخذت ضرباً من اهتمام علمائنا المسلمين منذ قرون، وأخذ الفارابي )

ة وعن الملكات واألخالق أما العلم المدني، فإنه يفحص عن أصناف األفعال والسنن اإلداري»يقول الفيلسوف الكبير: 

والسجايا والشيم التي عنها تكون األفعال والسنن، وعن الغايات التي ألجلها تفعل، وكيف ينبغي أن تكون موجودةً في 

اإلنسان ... وأن وجه وجودها في اإلنسان أن تكون األفعال والسنن الفاضلة موزعةً في المدن واألمم على ترتيب، 

 .«اً وتستعمل استعماالً مشترك

ن ذلك القانون الصارم المعمول به، والتطلع االجتماعي للتغيِّر نحو األفضل، والتعاون  المدنيِّة تهذيب أيضاً، وأساس تكوِّ

( أيضاً الذي 1123 -1230بين مجموع األفراد لخلق واقعٍ مشترك يفيد الجميع على أرض الواقع، هذه رؤية جون لوك )

 .ٍت معينة أساس صناعة واقعٍ يستفيد منه مجموع األفراد أولئكاعتبر تنازل عدٍد من األفراد عن حريا

 أمنيةٌ كبرى أن تكون مدنيِّة الناس تليق بالمدينة!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

  اصحااة  يف حقوق اإلنسان

 

01 

 
 صباح احلرف )هل سيتوقف القتل؟(

 م0212يوليو  02 -هـ 1331شوال  02االثنين  الحياة المصدر: جريدة 
 اضغط هنا

 

  حممد اليامي
مؤلم االعتراف بحقيقة أن القتل بين بني البشر لن يتوقف، هو بدأ منذ أن كان البشر على األرض يُعَدون على أصابع اليد 

، أو على النازيين القدماء والجدد، أو على العدو اإلسرائيلي، أو حتى على «داعش»الواحدة، ولن ينتهي بالقضاء على 

 .السالح والمخدرات واالتجار بالبشر حول العالمعصابات 

ً من أي  ً أم فارغا كل بضعة أيام حادثة جديدة لألسف، تنافي اإلنسانية وتقتل األبرياء، سواء أكان الفاعل مؤدلجا

القتل  أيديولوجية، ومليئاً بوساوس مرضية، أم تمت السيطرة على ذهنه إلكترونياً، أم حتى وهو يطبق لعبة إلكترونية تعلمه

 !على أرض الواقع، ألنه فشل فيها، أو تفوق إلى درجة الملل

سيصنع من صنعه غيره، وإذا لم تبَق جماعات تستفيد من هذا القتل إلرهاب الناس « داعش»سيستمر القتل، إذا ذهب 

م عادة من«حاجة»والعالم ستظل هناك حاجة إلى القتل، ويؤسفني أن أسميها  يحتاج إلى شيء،  ، وهذه الكلمة عاطفية تَس 

ولكن التاريخ يثبت أن فعل القتل، باعتباره رغبة متوحشة، كان من أشد ما نهى هللا عنه في كل األديان، بل هي األشد، ألن 

 .قتل نفس واحدة كقتل البشرية جمعاء

كل حادثة  سيظل هذا القتل مساراً تستفيد منه المجموعات اإلرهابية، وبعض الحكومات التي ال تهتم سوى باستغالل

بطريقة لئيمة وخبيثة، لكي تواصل تعمية شعوبها والعالم بنظريات ال طائل منها، على األقل في إيقاف القتل، لكنها تعود 

عليها بإطالة أمد الحروب الفعلية واالفتراضية والنفسية واإلعالمية على العالم اإلسالمي والعربي، وأية فئة مصنفة لديها 

 ً  .عدواً ظاهراً أم باطنا

تتضاعف ثرواتها كلما استمر، ويزداد تســويق منتجاتها كلما « لوبيات»سيستمر القتل، تنظمه وتدعمه شركات وجهات و

أصاب الهلع شريحة أكبر من الناس، وغطى مساحة جغرافية أكبر، وانتقـــل بين القارات كما تنـــتقـــل الفيروسات 

باليين الـــدوالرات للــعالج منها قبل أن تعود، ربما هي نفسها، لكن  الجديدة، ســاحبة مـــعها من كل دولة بضـــعة

 .بمسميات جديدة

ً إلكترونية تنضح بالكراهية والقتل وإسالة الدماء، وسيستمر  سيستمر القتل طالما أن البشر أصبح جزء من تسليتهم ألعابا

هم بشكل مبهر ويبعث على الفرح والتفاؤل، إال أنهم القتل، ألن البشر يزدادون سوءاً، فعلى رغم أنهم طوروا االتصال بين

 !ينتكسون يوماً بعد يوم في ما يتعلق بالتواصل اإلنساني في ما بينهم، نجاح في االتصال، وفشل في التواصل

 ً تصعب قراءته على أعمق المحللين النفسيين وعلماء االجتماع،  -إن صح الوصف  -« إنسانياً »إن العالم يعيش احتقانا

 .ذين ربما انحرفت نظرياتهم تبعاً النحراف البشر عن بشريتهم، وقد درجوا على درس البشر، بصفتهم بشراً ال

العالم يحتشد إلنقاذ االقتصاد وإنقاذ المناخ وإنقاذ كثير من األشياء، وهو يحتشد لمحاربة اإلرهـــاب، لكن هل يمكن أن 

 .الق؟ أحســـبه أن فــعالً يمكن حينـــئذ إيــقاف وتــيرة تصــاعد القتليفعل ذلك إلنقاذ الحس اإلنساني لتطوير القيم واألخ

ما يتحقق للمــــستفيدين من هذا القــــتل ال يتناسب أبداً مع الدمار الذي يحل بالبشر، ويجب على العالم كما يريد أن يقضي 

 على مـــنابع اإلرهــاب، أن يــعرف أين تصب أنهار الدم.

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/Opinion/Mohammed-Al-Yami/16688959/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%81-(%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%9F)
http://www.alhayat.com/Opinion/Mohammed-Al-Yami/16688959/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%81-(%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%9F)
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 ني الطبي.. لكي ال نستجدي األثرياءالتأم

 م   0212يوليو  02 -هـ 1331شوال  02االثنين  المدينة المصدر: جريدة 
 اضغط هنا

 

 ياسر صالح البهيجان

رنا في تطبيق التأمين الصحي اإللزامي فاقم أزمة المواطن الطبيَّة، إلى درجة أن الفرد ال يتَّجه إلى المشفى إالَّ عندما  تأخِّ

ب إمكانات العالج، ويرفع  تستفحل حالته، ل آالمه الجسديَّة أو النفسيَّة، ما يزيد الموقف تعقيدًا، ويصعِّ  وتنفذ قدرته على تحمُّ

ته،  تكلفته الماليَّة، وكان في المتناول تفادي كل تلك األضرار لو أنَّه وجد تأمينًا صحيًّا شاماًل يحفِّ زه على االهتمام بصحَّ

  .تعابهاويلقي عنه جزًءا كبيًرا من أ

التأمين الطبي ليس ترفًا، هو يخفف من النفقات التي يتكبَّدها المواطنون في سبيل معالجة أمراضهم، حيث تتكفَّل شركة 

التأمين بتغطية التكاليف العالجيَّة كاملة مقابل قسط شهري ميسَّر، وهذا الخطوة لم تعد ثانويَّة لدى المجتمعات الحديثة، 

روري االتِّ جاه إليها لتوفير العالج المناسب في الوقت المناسب ودون أن يضطر المواطن إلى فهي ركيزة رئيسة من الض

 .االتِّ جاه للبنوك الستخراج قرٍض يسدد به فاتورة عالجه، أو يذهب الستجداء األثرياء ليرحموا حاله، ويشفقوا عليه

صه من مرض ألمَّ به، فهل باتت الرعاية الصحيَّة محلَّ ال يكاد ينقضي يوم إالَّ ونستمع فيه لمعاناة أحدهم ومناشداته لتخلي

ر خطير للغاية، يكشف عن وجود أزمة صحيَّة في المجتمع، والشقُّ ال يزال يتَّسُع إن لم نسارع في  استجداء؟ إنَّه مؤشِّ 

ة التي اتِّ خاذ التدابير الالزمة، واالستفادة من التجارب الدوليَّة في مجال التأمين الصحي، وهذه من أولو يات وزارة الصحَّ

من واجبها تقديم رؤية متكاملة لصنَّاع القرار الستصدار قانون عاجل يكفل لكافَّة المواطنين إمكانيَّة عالجهم، والتعاون 

ة بتوفير التأمين الصحي لمنسوبيهم كجزء من العقد  كذلك مع وزارة العمل إللزام المؤسَّسات الحكوميَّة والشركات الخاصَّ

 .فيما بينهم لتفادي العشوائيَّة والتباين فيما بين عقود العملالمبرم 

االتِّ جاه إلى التأمين الطبي اإللزامي هو جزء من المشروعات الوطنيَّة التي ال سبيل للتغاضي عنها إن أردنا أن نحقق 

ر، فالفرد السقيم الذي تكالبت ع ليه األمراض، ولم يقدر على نهضة تنمويَّة تتمحور حول اإلنسان بوصفه أساًسا أليِّ  تطوِّ

ل إلى عبء على مجتمعه، وحجر عثرة من شأنها أن تقوِّ ض أيَّ  عالجها ال يمكنه أن يصبح فردًا منتًجا وفعَّاالً، بل سيتحوَّ

.ٍ  مشروع حضاريِّ
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 فخ العنف األسري

    م0212 يونيو 11 - هـ1331شوال  2  االثنين االقتصادية المصدر: جريدة 
s://www.aleqt.com/http5615/65/51/article_1655552.html 

 

 خالد السهيل

أتعاطف مع اآلباء واألمهات الذين يقعون في فخ ممارسة العنف األسري. هذا التعاطف مع الجاني، ال يعني االنحياز أو 

عصرنا الحالي  التبرير لهم، لكنني أستحضر صور الماضي الذي عايشناه جميعا، فبعض ما أصبحنا نتعامل معه في

 .باعتباره عنفا، كان في يوم من األيام وسيلة من وسائل التربية في ذلك الحين

الحقيقة أن وسائل التربية الحديثة، لها إيجابيات كثيرة، وهي تتطلب من األب واألم كثيرا من الصبر والهدوء والتدرب 

 .على ضبط األعصاب واستحضار البدائل التربوية العصرية المناسبة

لست هنا بصدد التنظير، فأنا أعي أن األب واألم يتعرضان لضغوط مشهودة في التعامل مع األطفال واألحداث من الذكور 

 .واإلناث. ولكنني أتطلع إلى أال يستسهل الوالدان اللجوء للحلول السهلة المتمثلة في اإليذاء اللفظي والنفسي والجسدي

الفتيات أبرز مسبباتها العنف اللفظي والجسدي، والعزلة التي تستشعرها  إن حاالت الجنوح لدى الشباب والهروب لدى

 .الفتاة أو الشاب، في وقت يتشاغل فيه األب واألم بتفاصيل الحياة المختلفة

 

ال أريد هنا أن أتحدث عن حاالت معينة، إذ ليس الهدف استعراض ملفات وقضايا نعرفها جميعا، وأجزم أن الكل 

 .يستهجنها

ب ما يواجه من يستهجنون العنف األسري ويتناقلون حكايات ضحاياه باشمئزاز، يتمثل في إجابة السؤال المهم: ولعل أصع

 ماذا لو كنت مكان هذا األب أو األم، كيف ستتعامل مع األمر؟

العنف  إن هذا السؤل ربما يكون البوابة التي يتم من خاللها بناء سلوك إيجابي يؤدي إلى حماية األبناء والبنات من

المفضي إلى إحداث إصابات جسدية وشروخ نفسية، تفضي إلى الجنوح والهروب من المنزل، وقد تؤدي للوقوع في 

براثن أصدقاء السوء الذين يراوح أذاهم بين الضياع وتعاطي المخدرات واقتراف المحرمات، أو الغلو المفضي إلى 

" و"جبهة النصرة" وسواها من جيوب الشر التي تستخدم التورط مع عصابات الخوارج على غرار "داعش" و"القاعدة

 .أبناءنا في حرب مجانية بالنيابة عن اآلخرين

شاهدت على وسائل التواصل االجتماعي إدانات آلباء وأمهات يمارسون العنف على أبنائهم وبناتهم. هذا شيء إيجابي 

 أن نحتضن أبناءنا وبناتنا وأن نصبر عليهم دوما.للغاية ويعكس وعيا متزايدا. فقط علينا أن نتذكر أن من الضروري 
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« معاجلة األزمات.. والتأسيس لعمل بناء يراعي «: إعالن نواكشوط

 تطلعات الشعوب
 قمة»صيانة األمن القومي وتطوير آليات مكافحة اإلرهاب أمام 

 اليوم«.. األمل

 م   0212يوليو  02 -هـ 1331شوال  02االثنين  الرياض المصدر: جريدة 
http://www.alriyadh.com/1151261 

 

 سباعي إبراهيم -القاهرة 

؛ لبحث العديد «قمة األمل»في العاصمة الموريتانية القمة العربية السابعة والعشرون تحت شعار « االثنين»تنطلق اليوم 

ات المهمة، وينتظر أن يؤكد القادة العرب على التزامهم بانتهاج انجح السبل العملية من أجل التصدي لكل من الملف

 .التهديدات والمخاطر التي تواجه األمن القومي العربي

تأكيد القادة العرب على »المقرر أن يصدر في ختام القمة، سيشير إلى « إعالن نواكشوط»أن « الرياض»وعلمت 

انتهاج انجح السبل العملية للتصدي للتهديدات والمخاطر التي تواجه األمن القومي العربي، بتطوير آليات التزامهم ب

مكافحة اإلرهاب وتعزيز األمن والسلم العربيين بنشر قيم السالم والوسطية والحوار ودرء ثقافة التطرف والغلو ودعايات 

 .الفتنة وإثارة الكراهية

على مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي وتكريس الجهود في سبيل حل شامل عادل ويؤكد القادة العرب مجددا 

 .ودائم

على توثيق أواصر األخوة وتماسك الصف العربي انطالقاً من وحدة الهدف « إعالن نواكشوط»ويشدد القادة العرب في 

عمل عربي بناء يراعي متغيرات المرحلة والمصير وتطوير العالقات البينية وتجاوز الخالفات القائمة والتأسيس ل

 .وتطلعات الشعب العربي

ويدعو القادة العرب األطراف في ليبيا إلى السعي الحثيث الستكمال بناء الدولة من جديد والتصدي للجماعات اإلرهابية. 

ة تعيد لليمن أمنه ويناشد الفرقاء في اليمن تغليب منطق الحوار والعمل على الخروج من مسار الكويت بنتائج ايجابي

 .واستقراره ووحدة أراضيه في أقرب وقت

ويعرب القادة العرب عن أملهم في أن يتوصل األشقاء في سورية إلى حل سياسي يعتمد على مقومات الحفاظ على وحدة 

رير سورية. وكذا دعم العراق في الحفاظ على وحدته وسالمة اراضيه ومساندته في مواجهته للجماعات اإلرهابية وتح

 اإلرهابي.« داعش»أراضيه من تنظيم 
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