
د. محمد رجب:
على المجالس النيابية أن 

تضع آمال الشعوب في مقدمة 
اهتماماتها

بين أروقة المجلس وملفات األعضاء:

مقترحات ثرّية وحلول مميزة..  
من المسؤول عن التفعيل؟

تسوية ديون الدولة لدى المواطنين من مستحقاتهم لديها

دعوة لدراسة عالقة البطالة بزيادة الجريمة؟

مليار و600 مليون ريال مصروفات للبريد.. لماذا؟

المطالبة بالسماح للطيران الخليجي بالعمل في السوق المحلية
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يحتل ال�شاأن العام م�شاحة عري�شة يف مناق�شات وم��داوالت اأع�شاء جمل�س ال�شورى يف ظل 

احلراك املتميز الذي يعي�شه املجل�س يف دورته احلالية، خا�شة مع التوجه الذي يتبناه ال�شيخ 

الدكتور عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ لتعزيز دور املجل�س ت�شريعياً ورقابياً من 

جهة، وتطوير اآليات عمله من جهة اأخرى.

واملتابع جلل�شات املجل�س يلم�س معاي�شة االأع�شاء لهموم الوطن واملواطن، وحر�شهم على اأن 

تكون القبة نب�شاً لل�شارع، يطرح حتتها كل ما له عالقة مب�شالح الوطن وحا�شره وم�شتقبله، 

حيث يت�شابق اجلميع على تقدمي الراأي وامل�شورة يف حوار �شريح راٍق يت�شم باالختالف والتعدد 

ويعك�س اأفقاً ف�شيحاً للحرية امل�شوؤولة، وهو ما نادى به خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد 

اهلل بن عبد العزيز قائد م�شرية االإ�شالح.

اآراء لالأع�شاء قبيل ب��دء مناق�شة جدول  اإن ما يطرح حتت القبة يف جل�شات املجل�س من 

االأعمال، اأمر ي�شتحق التوثيق والدرا�شة، فهناك �شيل جارف من االآراء القّيمة التي تعد روافد 

ل�شناع القرار يف بالدنا، خا�شة وهي �شادرة من نخبة من رجاالت الوطن املتخ�ش�شني كل 

يف جماله، ي�شتمزجون العطاء للوطن وي�شت�شعرون حجم الدين الذي يحملونه يف اأعناقهم 

لهذا البلد الطيب.

ونحن يف  - املجلة - بداأنا اخلطوة االأوىل يف هذا ال�شدد، وهو حماولة ر�شد ما 

اآراء وملحوظات قبيل ب��دء اجلل�شات، حيث �شيت�شمن كل ع��دد من  يطرحه االأع�شاء من 

اأعداد املجلة اإلقاء ال�شوء على تلك االآراء من خالل زوايا »االأع�شاء وهموم الوطن«، يف دعوة 

للجميع لالطالع عن قرب على جانب اآخر من الدور املحوري الذي يقوم به املجل�س، ويف 

ر�شالة الأ�شحاب ال�شاأن للتعرف على راأي النخبة فيما يتعلق باأدائهم ومواقعهم.

رئي�س التحرير
 
•

األعضاء
وهموم الوطن

•
د. حممد املهنا 
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حوار: 32

المحتويات
لمن يهمه األمر: 24

يف ظل احلراك امللمو�س الذي ت�سهده قبة جمل�س ال�سورى وعلى مدى اجلل�سات يربز عدد من 

املقرتحات والآراء التي ت�ستحق اأن تاأخذ حقها من التداول والنقا�س لي�س على م�ستوى الأع�ساء 

فح�سب بل على م�ستوى الإعالم واملتخ�س�سني اأ�سحاب ال�ساأن، منها ما يتعلق بتطوير اآليات العمل 

داخل املجل�س اأو تد�سني  اإ�سرتاتيجية اإعالمية تو�سح الدور املهم الذي يقوم به املجل�س للمواطن 

وتكون حلقة و�سل بينهما.   اأجرت هذا ال�ستطالع حول هذه املقرتحات. 

42دراسة:
ظهر اأول تقرير عن حالت نق�س املناعة املكت�سب )الإيدز( يف 5 يونيو 1981م، وظهر اأن املر�س 

معٍد ي�سببه فريو�س يهاجم خاليا اجلهاز املناعي فينهار وي�سبح الإن�سان عر�سة لتاأثري اجلراثيم 

والفطريات والفريو�سات الأخرى . وي�ستمر حامل فريو�س الإيدز م�سدرًا للعدوى ما بقي حيًا، . د. 

حم�سن احلازمي يقدم درا�سة عن املر�س كما ي�ستعر�س حالة املر�س يف اململكة.

د.حممد رجب زعيم الأغلبية مبجل�س ال�سورى امل�سري يوؤكد اأن الربملانات تلعب دورًا 

كبريًا يف توطيد العالقات بني ال�سعوب، وكذلك التعاون يف حل امل�سكالت العربية، واأ�ساد 

د. رجب بالأداء ال�سعودي على م�ستوى دعم العمل العربي امل�سرتك.

30مشاركة:
في أبو ظبي: إشادة بمشاركة المملكة في قمة العشرين

اأ�ساد روؤ�ساء املجال�س الت�سريعية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف ختام الجتماع الرابع لهم يف اأبو 

ظبي مب�ساركة خادم احلرمني ال�سريفني يف قمة الع�سرين، كما اأعربوا عن تاأييدهم التام جلهود دول جمل�س 

التعاون حيال ا�ستخدام الطاقة النووية لالأغرا�س ال�سلمية.

في دمشق: آل الشيخ يدعو لمواجهة الفقر
 دعا الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ رئي�س املجل�س خالل م�ساركة وفد املجل�س يف اأعمال 

الجتماع الثاين للمجل�س التنفيذي لحتاد الربملانات الآ�سيوية، والجتماع اخلام�س للجمعية العمومية لالحتاد 

والذي عقد يف دم�سق، اإىل مواجهة الفقر الذي يعد من اأكرث املخاطر والظواهر التي تواجه املجتمعات الآ�سيوية 

ويتطلب ت�سافر اجلهود ملكافحته. وقد ا�ستقبل الرئي�س ب�سار الأ�سد معايل رئي�س جمل�س ال�سورى د.عبداهلل بن 

حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ  وبحثا تدعيم العالقات الثنائية بني البلدين.

تغطية: 36



ذو احلجة 1431 هـ 5

اأ.اإح�سان بن جعفر فقيه

 

45
اأ.�سبيلي بن جمدوع القرين

61

امل�شرف العام

د. حممد بن عبداهلل الغامدي

االأمني العام ملجل�س ال�شورى

نائب امل�شرف العام

د. عبدالرحمن بن عثمان ال�شغري

مدير عام العالقات العامة واالإعالم

رئي�س التحرير

د. حممد بن عبداهلل املهنا

مدير التحرير

علي بن عبداهلل اخل�شري

هيئة التحرير

من�شور بن حممد الع�شاف

حممد بن عبداهلل ال�شيباين

في�شل بن حممد ال�شدي

اأحمد بن �شلمان ال�شلمان

الت�شوير

�شامل احلمدان

ب�شام البحر

ردمد:

issn:1319 - 9846

موقع املجل�س على �شبكة االنرتنت

www.shura.gov.sa

املرا�شالت با�شم رئي�س احلرير

على العنوان التايل:

جمل�س ال�شورى - الريا�س

الرمز الربيدي 11212

اململكة العربية ال�شعودية

النا�شر

اململكة العربية ال�شعودية

هاتف: 4781111

فاك�س : 2920077

info@darroaf.com

اتجاهات

تحت القبة

 �سعودة وظائف جتارة اجلملة والتجزئة واحلد من هروب العمالة املنزلية

 الأع�ساء يدعون لدرا�سة عالقة البطالة بزيادة اجلرمية وق�سايا العتداء على العر�س

 ال�سماح ل�سركات الطريان اخلليجية بالعمل يف ال�سوق املحلية

 ت�سوية ديون الدولة لدى املواطنني من م�ستحقاتهم لديها

 مطالبات برت�سيد اإنفاق املدن ال�سناعية:

انخفا�س الإيرادات �سمن اإجنازات هيئة اجلبيل وينبع؟!

 عقوبات ملخالفي نظام القيا�س واملعايرة

 انتقادات لن�سبة ما مت تنفيذه من برامج تدريبية:

18% وظائف �ساغرة واأخرى يتولها غري �سعوديني يف معهد الإدارة

المشرف العام
الغامدي بن عبد اهللا  د. محمد 

نائب المشرف العام
الصغير  عثمان  بن  الرحمن  عبد  د. 



رئييس التحرير
المهنا اهللا  عبد  بن  د. محمد 

مدير التحرير 
الماضي العزيز  عبد  عمرو 

هيئة التحرير 
العساف محمد  بن  منصور 
الشيباني اهللا  عبد  بن  محمد 

الشدي محمد  بن  فبصل 
العجالن محمد  بن  العزيز  عبد 

التصوير
القحطاني الهادي  عبد 

الحمدان سالم 


issn13199846


wwwshuragovsa





11212




Z@Ú»Ój€a@Új�b‰∑@ÑÓì€a@fie
@µ–Ìãì€a@µflã®a@‚ÜbÇ@áË«@bËi@�Ó∏@�€a@�˝ñ�a@Û�Ç

ÙäÏì€a@�‹™@äÎÜ@�Ì�»m@¿@o‡Ë�c

@ÚÓ»‡ßa@pb«b‡nua@fib‡«c@¿@⁄äbìæa@�‹�a@áœÎ@�Óˆä@ÑÓì€a
@pá‘«@�€a@QRP@�€a@bËmäÎái@Ô€Îá€a@Ô„bæ�€a@Üb•˝€@ÚÓflÏ‡»€a

ÚÓiÏÌ�a@Ú‡ñb»€a@¿

@fie@·ÓÁaãia@Âi@á‡´@Âi@�a@áj«@äÏn◊á€a@ÙäÏì€a@�‹™@�Óˆä@Ô€b»fl@á◊c
@ÚÓflÏ‡»€a @ÚÓ»‡ßa @pb«b‡nua @fib‡«c @¿ @⁄äbìæa @�‹�a @áœÎ @�Óˆä @ÑÓì€a
ÚÓiÏÌ�a@Ú‡ñb»€a@¿@pá‘«@�€a@QRP@�€a@bËmäÎái@Ô€Îá€a@Ô„bæ�€a@Üb•˝€

تغطية

ت
عا

تاب
م

صد
مر

ال











daroof@hotmail.com

اأ.مو�سى بن حممد ال�سليم

35

د. عبداهلل بن اإبراهيم الع�سكر

66

د. م�سعل العلي

22
 د. خالد عبد الرحمن ال�سيف

39

8

االآراء الواردة باملجلة التعرب بال�شرورة عن 

راأي املجل�س اأو اآراء م�شوؤوليه

shuramagazine@hotmail.com  للتوا�شل وامل�شاركاتA
sh

-s
h

u
ra

ت�شدر عن االإدارة العامة 

للعالقات العامة واالإعالم 

مبجل�س ال�شورى
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رداً على على برقية باسمه وأعضاء المجلس
خادم الحرمين الشريفين يشكر رئيس المجلس 

وأعضاءه على مشاعرهم إثر العارض الصحي 
الذي ألم به

ال�سريفني امللك  وجه خ��ادم احلرمني 

اآل �سعود  ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز  ع��ب��داهلل 

ال�سورى  جمل�س  رئي�س  ملعايل  �سكره 

ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 

املجل�س  ولأع�ساء  ال�سيخ  اآل  اإبراهيم 

له  الطيبة  ودعواتهم  م�ساعرهم  على 

اإثر العار�س ال�سحي  - حفظه اهلل - 

الذي اأمل به ، كما وجه �سكره لهم على 

تهنئتهم له - اأيده اهلل - مبنا�سبة جناح 

مو�سم احلج .

ج���اء ذل���ك يف ب��رق��ي��ة وج��ه��ه��ا خ���ادم 

احلرمني ال�سريفني ملعايل رئي�س جمل�س 

رفعها  التي  الربقية  على  ردًا  ال�سورى 

معاليه .

وقال امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف 

املجل�س  واأع�ساء  ن�سكركم   " الربقية 

اأبديتموه من م�ساعر كرمية ،  على ما 

ودع��وات طيبة ، لن�ساأل اهلل املوىل عز 

وجل اأن ميتع اجلميع مبوفور ال�سحة 

�سيوف  خل��دم��ة  ويوفقنا   ، وال��ع��اف��ي��ة 

الرحمن لآداء منا�سك احلج بكل ي�سر 

وطماأنينة ، وتهيئة �سبل الراحة لهم ، 

اإنه �سميع جميب ".

وكان معايل رئي�س جمل�س ال�سورى قد 

رفع برقية خلادم احلرمني ال�سريفني 

اأع�ساء  ونيابة عن  با�سمه  فيها  ابتهل 

العلي  اهلل  اإىل  ومن�سوبيه  امل��ج��ل�����س 

احلرمني  خ��ادم  عن  يرفع  اأن  القدير 

ال�سريفني العار�س ال�سحي الذي اأمل 

به ، واأن يلب�سه ثوب ال�سحة والعافية 

واأن ي�سرف عنه كل �سوء ومكروه .

واأ�سار معاليه اإىل اأن العار�س ال�سحي 

الذي اأمل به � رعاه اهلل � اآمل كل مواطن 

�سائال اهلل عز   ، وم�سلم يف كل مكان 

اأن يكلل الرحلة العالجية خلادم  وجل 

احلرمني ال�سريفني يف الوليات املتحدة 

الأمريكية بالنجاح ويعود - حفظه اهلل 

- اإىل اأر�س الوطن �ساملًا معافى ، ليكمل 

م�سرية البناء والتحديث والإ�سالح يف 

البالد الغالية ، ي�سانده يف ذلك ع�سده 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الأمي���ن 

ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلطان 

ال����وزراء  ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س  ال��ع��ه��د 

العام  واملفت�س  الدفاع والطريان  وزير 

، و�ساحب ال�سمو امللكي الأم��ري نايف 

اآل �سعود النائب الثاين  بن عبدالعزيز 

 لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية .

خادم  يحفظ  اأن  �سبحانه  اهلل  ودع��ا 

لالإ�سالم  ذخ��را  ال�سريفني  احل��رم��ني 

يف  وتوفيقه  بعونه  ومي���ده  وامل�سلمني 

اأم��ر فيه خري لأم��ة الوطن والأمة  كل 

الإ�سالمية .

با�سمه  املجل�س  رئي�س  م��ع��ايل  وع��رب 

املجل�س  اأع�ساء  عن  ونيابة  �سخ�سيًا 

وال�سرور  ال��ف��رح  م�ساعر  ومن�سوبيه 

مب��ن��ا���س��ب��ة ���س��ف��اء خ�����ادم احل��رم��ني 

ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

اآل �سعود وخروجه – حفظه اهلل -  من 

امل�ست�سفى بعد اأن من اهلل عليه بال�سحة 

والعافية .

وقال معاليه يف ت�سريح لوكالة الأنباء 

" اإن اهلل من  ال�سعودية بهذه املنا�سبة 

خ��ادم احلرمني  بروؤية  واأكرمنا  علينا 

– وه��و يغادر  – اأي��ده اهلل  ال�سريفني 

مقر  اإىل  وعافية  ب�سحة  امل�ست�سفى 

من  ف��رتة  لق�ساء  نيويورك  يف  اإقامته 

النقاهة وا�ستكمال عالجه الطبيعي ".

وهناأ معايل رئي�س جمل�س ال�سورى نائب 

خادم احلرمني ال�سريفني �ساحب ال�سمو 

عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأم��ري  امللكي 

جمل�س  لرئي�س  ال��ث��اين  النائب  و�سمو 

الوزراء وزير الداخلية الأمري نايف بن 

عبدالعزيز، والأ�سرة املالكة الكرمية ، 

وحكومة و�سعب اململكة العربية ال�سعودية 

اليوم  ه��ذا  يف  الغالية  املنا�سبة  بهذه 

املبارك " .



اأق��ر جمل�س ال��وزراء برئا�سة نائب خادم 

احلرمني ال�سريفني �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود - 

حفظه اهلل- امليزانية العامة للدولة للعام 

املايل اجلديد 1432 / 1433ه� .

وقد وجه نائب خادم احلرمني ال�سريفني 

�ساحب ال�سمو امللكي الأم��ري �سلطان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود اأيده اهلل كلمة �سافية 

لإخ��وان��ه واأب��ن��ائ��ه امل��واط��ن��ني اأع��ل��ن فيها 

امليزانية.

وفيما يلي ن�س الكلمة :

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

نبينا  احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على 

حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني

اإخواين واأبنائي املواطنني :

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :

بحمد اهلل وعونه وتوفيقه نعلن نيابة عن 

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  �سيدي 

العام  ميزانية  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل 

)مليار  تبلغ )580  والتي  امل��ايل اجلديد 

ريال بزيادة مقدارها )40( مليار ريال عن 

امليزانية ال�سابقة، والتي تعك�س حر�سه - 

حفظه اهلل - على تعزيز م�سرية التنمية 

وتوفري مزيد من فر�س العمل للمواطنني.

حتيات  اأنقل  اأن  املنا�سبة  بهذه  وي�سرين 

�سيدي خادم احلرمني ال�سريفني - حفظه 

اهلل - لأفراد �سعبه الكرمي ومتنياته - اأيده 

اهلل - اأن تكون هذه امليزانية ميزانية خري 

وبركة على الوطن واملواطنني.

ع��ودة خادم  اإىل  نتطلع جميعًا  اإذ  واإن��ن��ا 

احلرمني ال�سريفني - حفظه اهلل - اإىل 

والعافية  ال�سحة  باأمت  و�سعبه وهو  وطنه 

اللتزام  امل�����س��وؤول��ني  جميع  على  ل��ن��وؤك��د 

بتوجيهاته الكرمية باأهمية التنفيذ الكامل 

مل�ساريع هذه امليزانية بكل اأمانة واإخال�س 

لرفعة الوطن وازدهاره.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

بعد ذلك تال معايل الأم��ني العام ملجل�س 

ال��وزراء الأ�ستاذ عبدالرحمن بن حممد 

ال�سدحان املرا�سيم امللكية ب�ساأن امليزانية 

العامة للدولة لل�سنة املايل 1433/1432ه�، 

واأو���س��ح معايل وزي��ر الثقافة والإع���الم 

الدكتور عبدالعزيز بن حميي الدين خوجة 

عقب  ال�سعودية  الأن��ب��اء  لوكالة  بيانه  يف 

اجلل�سة اأن معايل وزير املالية وبتوجيه كرمي 

من نائب خادم احلرمني ال�سريفني قدم 

عر�سًا موجزًا عن الأو�ساع القت�سادية 

العاملية وانعكا�ساتها على اإيرادات البرتول 

للدولة،  العامة  الإي���رادات  وبالتايل على 

والتطورات القت�سادية املحلية، والنتائج 

املالية للعام املايل احلايل 1432/1431ه� 

واملالمح الرئي�سة للميزانية اجلديدة حيث 

جاء فيه :

من املتوقع اأن يبلغ الناجت املحلي الإجمايل 

هذا العام 1432/1431ه� )2010م( وفقًا 

العامة  الإح�ساءات  م�سلحة  لتقديرات 

واملعلومات 

)000ر000ر000ر630ر1( األفًا و�ست مئة 

وثالثني مليار ريال بالأ�سعار اجلارية بزيادة 

ن�سبتها )6ر16( باملئة عن املتحقق بالعام 

1431/1430ه� )2009م(  املايل املا�سي 

وذلك نتيجة منو القطاع البرتويل بن�سبة 

)25( باملئة. اأما الناجت املحلي للقطاع غري 

البرتويل ب�سقيه احلكومي واخلا�س فيتوقع 

اأن يحقق منوًا ن�سبته )2ر9( باملئة حيث 

بن�سبة  احلكومي  القطاع  ينمو  اأن  يتوقع 

بن�سبة  اخلا�س  والقطاع  باملئة  )7ر15( 

)3ر5( باملئة بالأ�سعار اجلارية.

ي�سهد  اأن  فيتوقع  الثابتة  بالأ�سعار  اأم��ا 

الناجت املحلي الإجمايل منوًا تبلغ ن�سبته 

اأن ي�سهد القطاع  اإذ يتوقع  )8ر3( باملئة، 

واأن  باملئة،  ن�سبته )1ر2(  البرتويل منوًا 

يبلغ منو الناجت املحلي للقطاع غري البرتويل 

)4ر4( باملئة حيث يتوقع اأن ينمو القطاع 

والقطاع  باملئة  )9ر5(  بن�سبة  احلكومي 

اخلا�س بن�سبة )7ر3( باملئة بحيث و�سلت 

م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل اإىل 

)8ر47( باملئة. وقد حققت جميع الأن�سطة 

القت�سادية املكونة للناجت املحلي للقطاع 

اإذ يقدر  اإي��ج��اب��ي��ًا،  غ��ري ال��ب��رتويل من���وًا 

ال�سناعات  يف  احلقيقي  النمو  ي�سل  اأن 

التحويلية غري البرتولية اإىل )5( باملئة، 

ويف ن�ساط الت�سالت والنقل والتخزين 

)6ر5( باملئة، ويف ن�ساط الكهرباء والغاز 

الت�سييد  ن�ساط  ويف  باملئة،   )6( وامل���اء 

ن�ساط جتارة  باملئة، ويف  والبناء )7ر3( 

والفنادق  وامل��ط��اع��م  والتجزئة  اجلملة 

املال  خدمات  ن�ساط  ويف  باملئة،  )4ر4( 

والتاأمني والعقارات )4ر1( باملئة.

وبنينّ معايل وزير املالية اأن الرقم القيا�سي 

لتكاليف املعي�سة وهو اأهم موؤ�سرات امل�ستوى 

العام لالأ�سعار اأظهر ارتفاعًا خالل عام 

1432/1431ه� )2010م )ن�سبته )7ر3( 

باملئة عما كان عليه يف عام 1431/1430ه� 

)2009م( وذلك وفقًا لتقديرات م�سلحة 

واملعلومات.اأما  ال��ع��ام��ة  الإح�������س���اءات 

الإجمايل  املحلي  الناجت  انكما�س  ُمعامل 

للقطاع غري البرتويل الذي ُيعد من اأهم 

الت�سخم  لقيا�س  القت�سادية  املوؤ�سرات 

على م�ستوى القت�ساد ككل فمن املتوقع 

اأن ي�سهد ارتفاعًا ن�سبته )5ر1( باملئة يف 

عام 1432/1431ه� )2010م( مقارنة مبا 

كان عليه يف العام املا�سي.

ين  وقال معايل وزير املالية اإن حجم الَدنّ

املايل  ال��ع��ام  بنهاية  �سينخف�س  ال��ع��ام 

)2010م(  1432/1431ه�����������  احل����ايل 

ي����ق����ارب)000ر000ر000ر167(  اإىل ما 

ما  ري��ال وميثل  و�ستني مليار  و�سبعة  مئة 

املحلي  الناجت  من  باملئة  ن�سبته )2ر10( 

الإجمايل املتوقع لعام 2010م مقارنة مببلغ 

وخم�سة  مئتني  )000ر000ر000ر225( 

املايل  العام  بنهاية  ريال  مليار  وع�سرين 

1431/1430ه��� )2009م( ميثل  املا�سي 

ما ن�سبته )16( باملئة من الناجت املحلي 

الإجمايل لعام 2009م.

ال�سامية  للتوجيهات  اأنه وفقًا  اإىل  واأ�سار 

امليزانية  يف  ال��رتك��ي��ز  ا�ستمر  ال��ك��رمي��ة 

1433/1432ه��� على  للعام املايل القادم 

ا�ستمرارية  تعزز  التي  التنموية  امل�ساريع 

النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتايل زيادة 

الفر�س الوظيفية للمواطنني مب�سيئة اهلل، 

ز  حيث وزعت العتمادات املالية ب�سكل ُركنّ

وال�سحة،  التعليم،  قطاعات  على  فيه 

واخلدمات الأمنية والجتماعية والبلدية، 

وامل��ي��اه وال�����س��رف ال�����س��ح��ي، والطرق، 

البحث  ودع��م  الإلكرتونية،  والتعامالت 

العلمي.

وم�ساريع  ب��رام��ج  امل��ي��زان��ي��ة  وت�سمنت 

اإ�سافية لبع�س امل�ساريع  جديدة ومراحل 

التي �سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية 

نحو )000ر000ر000ر256( مئتني و�ستة 

وخم�سني مليار ريال.

ذو احلجة 1431 هـ 7

نائب خادم الحرمين الشريفين يعتمد ميزانية العام المالي الجديد التي بلغت 580 مليار ريال ويعلن:
الميزانية تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين 

على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير فرص العمل
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اإل��زام جميع  اأ�سدر جمل�س ال�سورى ق��رارًا ن�س على 

من�ساآت القطاع اخلا�س بو�سع لئحة لتنظيم العمل 

لديها واأن على وزارة العمل اإ�سدار تقرير ربع �سنوي 

خطة  ال���وزارة  ت�سع  واأن  العمل  �سوق  يف  بالتغريات 

زمنية ل�سعودة وظائف جتارة اجلملة والتجزئة، مع 

اتخاذ الإج��راءات احلازمة للحد من هروب العمالة 

املنزلية. جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت 

1431/12/29ه���� برئا�سة معايل رئي�س املجل�س  يوم 

اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�سيخ 

جلنة  نظر  وجهة  اإىل  املجل�س  ا�ستمع  حيث  ال�سيخ، 

الإدارة واملوارد الب�سرية، ب�ساأن ملحوظات الأع�ساء 

ل��وزارة العمل للعام  واآرائ��ه��م جتاه التقرير ال�سنوي 

1429/1428ه����، تاله  رئي�س اللجنة د. فهاد  املايل 

فوا يف عام التقرير بلغ  احلمد فقال: اإن عدد من ُوظِّ

��ف��وا عن  وُوظنّ حوا  ُر�سنّ )91،500( منهم )38،659( 

فوا عن طريق  طريق مكاتب العمل و)52،841( ُوظنّ

جلان ال�سعودة يف مكاتب العمل. وقد اأوردت الوزارة 

اأع��داد  ع���دًدا م��ن الأ���س��ب��اب للتفاوت احلا�سل ب��ني 

فوا فعاًل، ومنها عدم توافر  املر�سحني واأعداد من ُوظنّ

التاأهيل املنا�سب لهم، اأو عدم قبولهم للعمل يف بع�س 

الوظائف، اأو اأن الأجور املعرو�سة غري منا�سبة، اأو اأن 

ظروف بع�س الوظائف ل تتفق مع ظروفهم، وغري ذلك 

من الأ�سباب.

 واأ�ساف اأن اإ�سرتاتيجية التوظيف ال�سعودية متاحة، 

وامل���وارد  الإدارة  اأع�ساء جلنة  ال���وزارة  زودت  وق��د 

الوزارة  اللجنة  طالبت  وقد  منها.  بن�سخة  الب�سرية 

موجًزا  تقريًرا  القادمة  ال�سنوية  تقاريرها  بت�سمني 

يبني مدى حتقيق هذه الإ�سرتاتيجية لأهدافها. وقد 

اأفادت الوزارة اأن التقرير ال�سنوي للوزارة لعام 2010م 

�سيت�سمن موجًزا عما حتقق من اأهداف اإ�سرتاتيجية 

ول�سيما الأهداف ق�سرية املدى.

اأن اللجنة  اأخذت راأي بع�س الزمالء  واأ�سار احلمد 

ق�سايا  تالم�س  ج��دي��دة  تو�سيات  تبني  يف  املتمثل 

التوظيف والبطالة والعمالة.

من ناحية اأخرى فاإن وزارة العمل -ومن باب م�سوؤوليتها 

ل�سمان حتقيق م�سالح العمال- يجب عليها الهتمام 

وبذل املزيد من اجلهود لزيادة جلان العمل، فعدد 

هذه اللجان حالًيا متوا�سع جًدا باملقارنة بعدد املن�ساآت 

حتقيًقا  فاأكرث  عامل   )100( ُت�سغل  التي  اخلا�سة 

العمل،  جلان  تكوين  قواعد  من  املتوخاة  لالأهداف 

وتعزيًزا للتوجه املحمود نحو تكوين جلان عمل متثل 

جمل�س  مبوافقة  وذل��ك  م�ساحلهم،  وترعى  العمال 

الوزراء على قرار جمل�س ال�سورى القا�سي باإن�ساء جلنة 

تن�سيقية منتخبة من جلان العمل يف اململكة تتوىل مهمة 

تن�سيق العمل بني هذه اللجان. 

التعجيل 
بنظام العمالة 

المنزلية
العاملة  ماأ�ساة  اأن  الأع�����س��اء  اأح��د  اأك��د 

للعنف يف املدينة  التي تعر�ست  املنزلية 

املنورة ميكن اأن تتكرر يف اأي منزل، حيث 

قرابة  اململكة  يف  املنزلية  العمالة  بلغت 

األ��ف، واإن جمل�س ال�سورى �سبق   )670(

املنزلية  العمالة  ب�ساأن  نظاًما  در���س  اأن 

تقريًبا،  عام  منذ  ال�سامي  للمقام  ورف��ع 

اأن تكون هذه الواقعة دافعًا  وعليه اأمتنى 

لالإ�ستعجال يف اإ�سدار هذا النظام.
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سعودة وظائف تجارة الجملة والتجزئة والحد 
من هروب العمالة المنزلية

د.فهاد احلمد
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وجه اأع�ساء جمل�س ال�سورى انتقادات وا�سعة للتقرير 

ال�سنوي للموؤ�س�سة العامة للربيد ال�سعودي وذلك فيما 

يتعلق بعدد الوظائف الكبري املعتمد لديها، وما �سرف 

من مبالغ يف ميزانية املوؤ�س�سة والذي بلغ مليار و�ستمائة 

وواحد و�سبعون مليون ريال واأي�سًا عما �سرف من اأموال 

يف �سناديق )وا�سل(. جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س 

التي عقدت يوم 1431/12/29ه� برئا�سة معايل رئي�س 

جمل�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 

تقرير  اإىل  املجل�س  ا�ستمع  حيث  ال�سيخ  اآل  اإبراهيم 

ب�ساأن  املعلومات،  وتقنية  والت�����س��الت  النقل  جلنة 

التقرير ال�سنوي للموؤ�س�سة العامة للربيد ال�سعودي للعام 

املايل 1431/1430ه�، تاله رئي�س اللجنة الدكتور فهد 

العبود، واأبدى الأع�ساء ملحوظاتهم عليه حيث قال اأحد 

الأع�ساء اأننّ اإجمايل الوظائف املعتمدة اأكرث من ع�سرة 

اآلف موظف وهذا الرقم كبري جًدا، ويجب اأن ينعك�س 

على اخلدمة التي تقدم للمواطنني واملقيمني.

وقال ع�سو اآخر: ما �سرف فعاًل يف ميزانية املوؤ�س�سة 

هو مليار و�ستمائة وواحد و�سبعون مليوًنا، وهذا الرقم 

كبري جًدا، ويفرت�س اأن ي�ستفاد منه ب�سكل حقيقي. كما 

يلحظ اأن معظم هذه املبالغ ت�سرف �سمن الباب الأول 

مما ي�ستدعي الت�ساوؤل عن املبالغ املالية التي ت�سرف يف 

الرواتب واملكافاآت وما يقابل ذلك من خدمات.

اإىل  تقريرها  اأ�سارت يف  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  اآخر  ولفت 

عدم كفاية العتمادات املالية لكي تتمكن املوؤ�س�سة من 

ا�ستكمال برناجمها الت�سويقي والدعائي، فهل الت�سويق 

ل على امليزانية، على الرغم من اأن هذه  والدعاية حتمنّ

امليزانية ت�سرف من خزينة الدولة؟

بينما اأ�ساد اأحد الأع�ساء قائال: اإن الربامج وامل�سروعات 

التي تقدمها املوؤ�س�سة علمية وتقنية ومتطورة ت�ستحق 

الهتمام والإ�سادة، ون�سبة الإجن��از يف برنامج تقنية 

ونظم املعلومات )100%( يف معظم مراحل امل�سروع. 

كما اأن م�سروع الرتميز والرتقيم حيوي وح�سا�س وهناك 

�سهادات علمية توؤكد اأن هذا امل�سروع هو الأف�سل والأكرث 

اأرا�سي  كامل  يغطي  حيث  اململكة  م�ستوى  على  دق��ة 

اململكة.

وف�سر اأحد الأع�ساء قائاًل: اإن املعتمد للباب الأول هو 

مليار ومائتا مليون ريال، وهذا يعني اأن الن�سبة العظمى 

من امليزانية تذهب لرواتب املوظفني، لكن على الرغم 

من ذلك فاملوؤ�س�سة تعمل ب�سبعمائة مليون ريال لإقامة 

هذه امل�سروعات، وهذا ي�ستدعي الثناء على املوؤ�س�سة 

وعلى اأدائها يف هذا الأمر.

اأن قدم اقرتاح  اأن��ه �سبق  اإىل  اأح��د الأع�ساء  واأ�سار   

من اأجل ال�ستفادة من واجهات مباين الربيد وتوفري 

خدمات ي�ستفيد منها املراجعون، ومما ل �سك فيه اأن 

ذلك مظهر ح�ساري ومورد اقت�سادي للموؤ�س�سة وفيه 

توفري فر�س عمل للكثري من املواطنني، وهذا الأمر غري 

متحقق على اأر�س الواقع عدا تاأجريها لبع�س مقراتها 

لإحدى �سركات الهاتف النقال.

واأو�سح ع�سو اآخر اأنه من الأن�سب اأن تركز اللجنة على 

�سرورة  على  ت�سر  واأن  املوؤ�س�سة،  لهذه  العام  الأداء 

الحت��اد  ي�سدره  ال���ذي  الأداء  تقرير  على  الإط���الع 

الربيدي العاملي لنتمكن من و�سع احللول الكفيلة بتطوير 

هذا اجلهاز.

اأن يوجه املجل�س بتكوين جلنة  واقرتح اأحد الأع�ساء 

ملعرفة مدى اإيجابيات �سناديق "وا�سل" وحجم الأموال 

العامة التي اأهدرت فيها. ومن الأن�سب اأن تثبت اللجنة 

للمجل�س حقيقة م�سروع الرتميز والرتقيم الذي ذكر اأنه 

يغطي كامل م�ساحة اململكة العربية ال�سعودية، وكذلك 

م�سروع العنونة وتاأ�سي�س اخلدمة الذي غطى )80%( من 

املواقع ال�سكنية يف اململكة، وغري ذلك من امل�سروعات 

التي مل نرها على اأر�س الواقع. 

واخ��ت��ت��م اأح����د الأع�����س��اء ق���ائ���اًل: غ��اب��ت ك��ث��ري من 

الإح�سائيات املهمة عن تقرير اللجنة، ول�سيما عند 

تذكر اأي حماور حتت 
ُ
احلديث عن الإجن��ازات، ومل 

مو�سوع م�سروع اآلت اخلدمة الذاتية للربيد الآيل. كما 

اأن هناك ت�سارًبا بني ما ورد يف الإجنازات وما ورد يف 

ال�سعوبات. اإ�سافة اإىل اأن تو�سيات اللجنة مل تتطرق 

اإىل متنيات املوؤ�س�سة العامة للربيد باعتماد العنوان 

الربيدي الذي ي�سهل عملها. 

تساؤالت عن 1.6 مليار ريال مصروفات 
لمؤسسة البريد

حلول جذرية 
للبطالة

اأ�سار اأحد الأع�ساء اإىل مو�سوع البطالة التي 

تواجه ال�سعوديني وال�سعوديات قائاًل: اإنها من 

اأهم التحديات التي تواجه املجتمع ال�سعودي 

التنمية؛ حيث كان  ا�ستمرار  وتهدد خطط 

املفهوم العام باأن القطاع اخلا�س هو الذي 

ل يرغب يف توظيف ال�سعوديني وال�سعوديات، 

ولكن ظهر موؤخًرا اأن هناك جهات حكومية 

ال�سعوديني  املوظفني  بت�سريح  تقوم  عديدة 

عن طريق اإ�سناد بع�س الأعمال اإىل �سركات 

خا�سة تقوم بتوظيف غري ال�سعوديني. لذا 

فاإن على جميع اجلهات امل�سوؤولة عن م�سكلة 

البطالة -ومن �سمن هذه اجلهات جمل�س 

ال�سورى- ممار�سة الدور الت�سريعي والدور 

اأننّ من  الرقابي يف توظيف املواطنني، كما 

معايل  خطط  على  املجل�س  يطلع  اأن  املهم 

وزير العمل اجلديد املهند�س/ عادل فقيه يف 

اإيجاد حلول جذرية و�سريعة لتقلي�س خماطر 

البطالة. لذا، يح�سن دعوة معاليه حل�سور 

اإحدى جل�سات املجل�س يف الأ�سهر القادمة.
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زيادة  اأ�سباب  بدرا�سة  ال�سوري  جمل�س  اأع�ساء  طالب 

ق�سايا الإعتداء علي العر�س، كما طالبوا بدرا�سة العالقة 

بني البطالة وزي��ادة اجلرائم، ودع��وا لت�سافر اجلهود 

لت�سخي�س هذه الظواهر. جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س 

التى عقدت يوم1431/12/22ه�� برئا�سة معايل نائب 

رئي�س املجل�س الدكتور بندر بن حمزة جحار حيث ا�ستمع 

املجل�س اىل تقرير جلنة ال�سوؤون الإ�سالمية والق�سائية، 

ب�ساأن التقرير ال�سنوي لهيئة التحقيق والدعاء العام للعام 

املايل 1429/1428ه�.

تاله ال�سيخ عازب اآل م�سبل، ثم عر�س للمناق�سة واأبديت 

الع�ساء: مل  اأح��د  ق��ال  امللحوظات، حيث  بع�س  عليه 

يو�سح التقرير دور الهيئة يف الرقابة على ال�سجون، ومل 

تر�سد الهيئة وحتلل املخالفات، ول�سيما اأن هناك هيئات 

حقوقية ر�سدت بع�س التجاوزات والنتهاكات لإجراءات 

ومتطلبات نظام الإج��راءات اجلزائية ويح�سن اعتماد 

ميزانية م�ستقلة للهيئة يتبعها ا�ستقاللية اإدارية.

ولفت اأحد الأع�ساء اإىل اأن هناك درا�سات ميدانية اأ�سارت 

اإىل اأن ما يقارب )65%( من املوقوفني يف �سجن احلائر 

بالريا�س و)70%( من املوقوفني يف جميع �سجون اململكة 

اأرقام  هم من العاطلني عن العمل. كما يلحظ ارتفاع 

ق�سايا العتداء على النف�س والعقل والعر�س، وق�سايا 

اأن التقرير مل ي�سر اإىل  اإل  املخدرات وغ�سيل الأم��وال، 

تو�سية  تقدمي  ينبغي  انه  وق��ال  اأ�سباب هذه اجلرائم. 

ب�سرورة ت�سمني تقارير الهيئة القادمة الأ�سباب احلقيقية 

لظاهرة تنامي اجلرمية، حتى يتمكن املجل�س من اقرتاح 

حلول منا�سبة للحد من هذه الظاهرة.

وت�ساءل ع�سو اأخرملاذا متثل ق�سايا العتداء على العر�س 

والأخ���الق الن�سبة الأك���رث؟ هل ه��ذا ينبئ عن اختالل 

اأدت  الأمنية  الأجهزة  قانوين؟ وهل  ف��راغ  اأو  جمتمعي 

دورها ملعاجلة هذه الق�سايا؟

ولفت اأخر اإىل اأنه اآورد يف اإجابة املندوبني اأن هناك حاجة 

ل�سبغ عمل الهيئة بال�سبغة الق�سائية، ول�سيما اأن الهيئة 

توؤدي العمل نف�سه الذي تقوم به النيابة العامة. و يح�سن 

درا�سة اإمكانية ربط عمل الهيئة بوزارة العدل. كما يح�سن 

اأن تكون هناك تو�سية بتعيني مرجعية لدرا�سة الق�سايا 

وحتديد الو�سائل والآليات للحد منها.

ولحظ اآخر: العدد الكبري للجرائم وازديادها عاًما بعد 

والأمن  ال�ستقرار  اآخ��ر وما ميثنّله هذا من خطر على 

األعضاء يدعون لدراسة عالقة البطالة بزيادة الجريمة 
وقضايا االعتداء على العرض

االهتمام بالمسنين 
وتوفير الرعاية 

الصحية لهم
اأ�سار اأحد الأع�ساء اإىل اأن هناك درا�سة 

للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  دعمتها 

والتقنية؛ ظهر فيها اأن هناك )65%( من 

اأ�سرهم يعانون  امل�سنني ممن يقيمون مع 

لذا،  ال�سحية.  اخلدمات  انخفا�س  من 

متابعة  باملو�سوع  عالقة  له  مبن  يح�سن 

اأننا نعي�س يف دولة تنعم  ذلك، ول�سيما 

باإيرادات �سخمة، وعليه يح�سن الهتمام 

بامل�سنني وتوفري اخلدمة ال�سحية لهم؛ 

فهم الذين بنوا الوطن. لذا، ينبغي ترتيب 

الأولويات على هذا الأ�سا�س.
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هذه  لت�سخي�س  اجلهود  لت�سافر  يدعو  مما  الداخلي، 

اجلرائم، ودرا�سة جميع اجلوانب بالتعاون مع مراكز 

البحوث العلمية واملتخ�س�سة يف اجلامعات للح�سول على 

النتائج الإيجابية. كما ينبغي اأن ي�ستفاد من ذوي اخلربات 

–من اأع�ساء الهيئة - بعقد دورات  واملوؤهالت العلمية 

تدريبية ملن�سوبيها. كما ينبغي ا�ستخدام التقنية احلديثة 

يف تعامالت الهيئة مع الدوائر احلكومية الأخرى، كما 

يح�سن ال�ستجابة لطلب الهيئة بزيادة مرتبات املوظفني 

)30%( على الراتب الأ�سا�سي لأهمية عمل اأع�ساء الهيئة 

و�سمان ا�ستقرار عملها وعدم ت�سرب الكفاءات.

واأ�ساراأخر اإىل اأنه: ب�سبب زيادة اأعداد الق�سايا املتعلقة 

بالعتداء على النف�س، وتهريب املخدرات وغريها ب�سكل 

باملعروف  الأم��ر  هيئة  اأم��ام  املجال  فتح  ينبغي  كبري. 

واأن  املجال،  واجبها يف هذا  لتوؤدي  املنكر  والنهي عن 

اأن الهيئة ل  اأبحاث علمية حديثة يف ذلك ول�سيما  ُتعدنّ 

ميكنها القيام بالبحث العلمي املتميز بهذا املجال، واإمنا 

ميكن اأن ت�ستعني باجلامعات. كما اأقرتح اأن يو�سع برنامج 

خا�س بالهيئة والت�سال بالدول املتقدمة لدرا�سة هيئات 

التحقيق والدعاء فيها، والوقوف على كيفية اأداء العمل 

وا�ستقبال النتائج ومعاجلة الإ�سكالت. كما ينبغي معاجلة 

اإ�سكالية املباين امل�ستاأجرة.

د.السيف في مداخلة له على التقرير السنوي لهيئة التحقيق واإلدعاء:
الزيارات الميدانية لهيئة التحقيق 

جاءت بال تفصيل أو تحليل أو 
توصيات

قدم ع�سو املجل�س الدكتور عبداجلليل ال�سيف مداخلة 

على التقرير ال�سنوي لهيئة التحقيق والإدع��اء قال 

فيها:

اأ�سكر جلنة ال�سوؤون الإ�سالمية والق�سائية، ويل على 

هذا التقرير بع�س املالحظات:

م�سى على تاأ�سي�س هيئة التحقيق والإدعاء العام قرابة 

)22( عامًا، وبلغ عدد فروعها ودوائرها العاملة يف 

اأنحاء اململكة قرابة )78( فرعًا ودائ��رة، وبلغ عدد 

الهيئة  م��وظ��ف..   )4000( على  يزيد  ما  موظفيها 

اكت�سبت اأهمية كبرية من حيث الأهداف واملهام، كما 

ورد يف نظامها ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/56( 

1409/10/24ه���، من بني هذه الأهداف ما  وتاريخ 

ورد يف املادة الثالثة الفقرة )و( التي جاءت لتوؤكد 

دور الهيئة الرقابي من خالل الزيارات امليدانية اإىل 

ال�ساأن  وما مياثلها يف هذا  التوقيف  ودور  ال�سجون 

لال�ستماع اإىل �سكاوى امل�سجونني واملوقوفني والتحقيق 

من م�سروعية �سجنهم اأو توقيفهم، واتخاذ الإجراءات 

لإطالق �سراح من �ُسجن اأو اأوقف بدون �سبب م�سروع.. 

لعام  التقرير  اأو�سحها  التي  جهودها  للهيئة  نقدر 

1428-1429ه�، حيث املعاجلات الق�سائية التي بلغت 

درة. قرابة مئتني و�سبعني األف حالة وهي جهود مقنّ

اأقدر للجنة موقفها ال�سفاف من هذا التقرير ومنها 

الإعراب عن عدم ر�ساها على الطريقة التي مت فيها 

باأنه  و�سفته  وقد  امليدانية،  الزيارات  نتائج  عر�س 

عبارة عن و�سف عام للن�ساط ولي�س فيه تف�سياًل اأو 

حتلياًل اأو مقارنات اأو نتائج اأو تو�سيات، وتاأمل اللجنة 

اأن حتظى التقارير القادمة من الهيئة بتف�سيالت 

اأ�سمل واأو�سع.

هذا التقرير يف واقعه هو ن�سخة مكررة من التقارير 

ال�سابقة، وا�ستعرا�س لأن�سطة وزيارات دون الدخول 

يف تو�سيف وحتليل ور�سد التجاوزات، كما اأكدت عليه 

املادة الثالثة الفقرة )و( من نظامها.

خا�سة واأن هناك هيئات حقوقية حكومية واأهلية زارت 

التجاوزات  بع�س  ور�سدت  التوقيف  ودور  ال�سجون 

لإجراءات متطلبات نظام الإجراءات اجلزائية.

عدم ا�ستجابة الهيئة املتكرر ملتطلبات املادة الثالثة 

اأن هناك  يف فقرته )و( من نظامها الأ�سا�سي يوؤكد 

معوقات غري معلنة حتول دون ا�ستجابة الهيئة، ورمبا 

باعتماد ميزانية  املتكررة  الهيئة  متثلت يف مطالبة 

اإحدى  تكون  قد  اإداري���ة  ا�ستقاللية  يتبعها  م�ستقلة 

احللول.

وصفة لمعالجة 
مشكلة اإلرهاب

اأن  ق��ال اأح��د الأع�ساء: مما ل �سك فيه 

م�سكلة الإرهاب م�سكلة عاملية، وقد عانت 

اململكة العربية ال�سعودية منها يف العقد 

اآث���اًرا  ت��ع��اين، وخلفت  الأخ���ري، ول ت��زال 

وعلى  وجمتمعية  ف��ردي��ة  متنوعة  �سلبية 

كل النواحي، الدينية وال�سيا�سية والأمنية 

والجتماعية والقت�سادية، وكلفت كثرًيا 

من اجلهد واملال وغريها. ول �سك اأن هذا 

يتطلب جهًدا كبرًيا ملعاجلة خمتلف اأبعاد 

املعاجلة  هنا  بالذكر  واأخ�����س  الق�سية، 

الفكرية والعملية والرتبوية من تبني م�سروع 

املنا�سحة، الفردية واجلماعية والتوعية 

ال�ساملة والدورات العلمية والندوات العامة 

وغريها، وقد توج هذا با�ستحداث مركز 

الأمري حممد بن نايف للرعاية واملنا�سحة 

الذي حددت اأهدافه بالآتي:

م�ساعدة الفئات امل�ستهدفة يف التخل�س من 

ال�سبهات التي وقعوا فيها.

نف�سًيا  عنهم،  املفرج  تاأهيل  على  العمل 

اإىل  بهم  لالنتقال  واجتماعًيا،  ومهنًيا 

احلياة الطبيعية.

عنهم  املفرج  للم�ستفيدين  العون  تقدمي 

لالندماج يف املجتمع ومتابعة �سوؤونهم من 

خالل برنامج الرعاية الالحقة.

اإل بعد درا�سات  ُين�ساأ  اإن هذا املركز مل 

متاأنية قامت بها وزارة الداخلية، ونتيجة 

لالنتقال  املركز  منا�سط  وتقومي  ملتابعة 

بلجنة  لذا، يح�سن  املوؤ�س�سي.  العمل  اإىل 

املركز  لزيارة  ترتب  اأن  الأمنية  ال�سوؤون 

وذلك لالطالع على منا�سطه.
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طالب اأع�ساء جمل�س ال�سورى باإعطاء �سركات الطريان 

اخلليجية الفر�سة للعمل يف ال�سوق املحلية، وراأوا اأن عدد 

املطارات ومنظومة احلركة اجلوية يف اململكة لي�ست 

كافية، ورف�سوا منح هيئة الطريان امل��دين �سالحية 

تعديل الأ�سعار، جاء ذلك خالل جل�سة جمل�س ال�سورى 

1431/12/2ه��� برئا�سة معايل نائب  التي عقدت يوم 

رئي�س املجل�س الدكتور بندر بن حمزة حجار حيث ا�ستمع 

وتقنية  والت�سالت  النقل  جلنة  تقرير  اإىل  املجل�س 

املعلومات، ب�ساأن التقرير ال�سنوي للهيئة العامة للطريان 

1429/1428ه���، تاله رئي�س جلنة  املدين للعام املايل 

النقل والت�سالت وتقنية املعلومات د. فهد العبود، حيث 

قال اأحد الأع�ساء اإن الإجابات على ا�ستف�سارات اللجنة 

ج��اءت مكتوبة على ل�سان رئي�س الهيئة، وه��ذا �سبب 

اأن الهيئة حتر�س على  اأكد رئي�س الهيئة  اإ�سكاًل، فقد 

حتقيق امل�ساواة بني الناقالت الوطنية كافة �سمن بيئة 

تناف�سية ذات معايري دقيقة وعادلة، يف حني اأكد رئي�س 

�سركة "�سما" اأن هناك زيادة )90%( يف اأ�سعار الوقود 

عما تدفعه اخلطوط ال�سعودية، واخلطوط ال�سعودية 

اأ�سعار الإي��واء، فاأين هي  حتظى بت�سهيالت وا�سعة يف 

املعايري الدقيقة والعادلة؟ كما اأن رئي�س اإحدى �سركات 

اأن ال�سركة  ا  اأي�سً الطريان الإقت�سادي باململكة يوؤكد 

خذت من 
ُ
اعتمدت على درا�سات واإح�سائيات خاطئة اأ

الهيئة ومن اخلطوط ال�سعودية، وكان يح�سن اأن ن�سمع 

رًدا مقنًعا من الهيئة على ذلك.

اأن يدعم  وقال ع�سو اآخر ورد �سمن مطالبات الهيئة 

املجل�س طلبها باإعطائها ال�سالحية بتعديل الأ�سعار، 

فالتعديل يتطلب موافقة املقام ال�سامي، واأرى األنّ تعطى 

الهيئة هذا احلق حتى ل نندم على ذلك.

واأيده اآخر قائاًل: هل طلب الهيئة تعديل الأ�سعار له ما 

ي�سونّغه؟ وهل من املعقول اأن يدعم املجل�س رفع ر�سوم 

تثقل كاهل املواطن؟

اإذا ك��ان��ت �سركات اخلطوط  اآخ���ر ق��ائ��اًل:  واق���رتح 

األ  الوطنية قد واجهت �سعوبات فينبغي على الهيئة 

�سركات  خدمات  من  ال�ستفادة  من  املواطن  حترم 

خطوط الدول املجاورة، ول�سيما ال�سركات اخلليجية 

التي تقدم عرو�سها وترغب الدخول يف ال�سوق املحلية 

ال�سعودية، فالناقل الوطني مل يقدم احلد الأدنى من 

تكون  اأن  للجنة  ينبغي  ك��ان  ل��ذا،  املطلوبة.  اخلدمة 

تو�سياتها اأكرث قوة وفعالية يف معاجلة معاناة املواطن 

مع النقل اجلوي.

ولفت ع�سو اآخر اإىل اأن عدد املطارات ومنظومة احلركة 

اجلوية يف اململكة غري كافية، ول�سيما اإذا قورن ذلك 

مب�ساحة اململكة وعدد ال�سكان وم�ستوى دخل اململكة، 

فاإن الأمر بحاجة اإىل اإعادة نظر وتقومي.

واحدة  �سركة  اإن هناك  قائاًل:  الأع�ساء  اأحد  واأ�سار 

حتتكر عقود اإدارة الأ�سواق يف املطارات الرئي�سة، ومدة 

عقدها كل ع�سر �سنوات، فهل دواعي الحتكار الطبيعي 

غ ذلك؟ لعل اللجنة تنظر يف ذلك الأمر. ت�سونّ

ويت�ساءل اأحد الأع�ساء: األ يدرك م�سوؤولو الهيئة املدى 

الذي و�سلت اإليه حالة املطارات من حيث تدين م�ستوى 

النظافة وخدمات الركاب، وعدم منا�سبة و�سع مكاتب 

ت��دين م�ستوى �سالت رك��اب الدرجة  اخلطوط، مع 

الأوىل ورجال الأعمال، وغري ذلك الكثري من تدين 

م�ستوى اخلدمات الأخ��رى، فما اجلهود التي بذلت 

اأو�ساع مباين املطارات وجتهيزاتها لرتقى  لتح�سني 

اإىل م�ستوى مطارات الدول الأخرى املجاورة وغريها؟ 

م م�ستوى اخلدمة املقدمة  اإن مما يلحظ اأن الهيئة ل تقونّ

للركاب، وهذا من اأوىل مهامها، ول تلزم ال�سركات 

بربامج التطوير املهنية للعاملني يف تلك ال�سركات، 

ول تراقب التالعب يف الأ�سعار.

السماح لشركات الطيران الخليجية بالعمل في السوق المحلية
رفض منح هيئة الطيران المدني صالحية 

تعديل األسعار
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قدم ع�سو املجل�س الأ�ستاذ عامر اللويحق مداخلة 

على تقرير الهيئة العامة للطريان املدين قال فيها:

الوظيفية  الهيكلة  نقطتني  على  ترتكز  مداخلتي 

والإداري��ة يف الهيئة وعدم جناح احلوافز املقدمة 

يف مطار امللك فهد الدويل.

اأفاد مندوبو الهيئة باأن مطار امللك فهد الدويل ُيعُد 

اأف�سل املطارات من حيث المكانات ملا يتوفر  من 

فيه من مرافق متكاملة وجتهيزات ومعدات وتقنيات 

اإلنّ اأن دور الهيئة للطريان املدين ل يكفي  حديثة 

للق�ساء على ظاهرة ع��دم زي��ادة رح��الت الناقل 

الوطني الدولية من واإىل املطار كذلك الأجهزة من 

القطاعات املختلفة العاملة يف املطار.

وقد قدمت الهيئة برامج ت�سجيعية وحتفيزية منها 

املطار  على  امل�ستجدة  ال��ط��ريان  �سركات  اإع��ف��اء 

بالن�سبة  وتخفي�سها  عام  ملدة  الهبوط  ر�سوم  من 

60% وتخفي�س اإيجارات املكاتب  لل�سركات العاملة 

باملطار %50. 

ويكرر م�سئولو الهيئة مطالبتهم يف باأن كل املبادرات 

التي قدمت مل يكتب لها النجاح ومل يتمكن املطار 

من مناف�سة املطارات املجاورة بالرغم من موقعة 

والأ�ساليب  اجل��ه��ود  تت�سافر  اأن  فيجب  املتميز. 

املتبعة من قبل كافة اجلهات ذات العالقة يف خدمة 

املطار.

اإف��ادات م�سئويل الهيئة ُينبىء عن وجود خلل  اإن 

اآليات العمل مما �سبب لها الإحباط وال�سكوى  يف 

والعرتاف بالإخفاق والق�سور يف تقدمي اخلدمة 

ومنها  اململكة  م��ط��ارات  يف  امل�ستخدمني  لبع�س 

اأن  اأرى  ل��ذي  ال��دويل بالدمام،   مطار امللك فهد 

يتبننّى املجل�س تو�سية تعالج هذا اخللل ب�سكل عاجل 

ومتكامل.

1430/12/20ه���� من هذا  وقبل عام من الآن يف 

املكان طالبت باأن تو�سي اللجنة بدرا�سة اإعادة هيكلة 

الهيئة مبا يتنا�سب مع اإيرادات الهيئة وم�سروفاتها 

حيث ت�سمن التقرير الهيئة عام 28/27ه� عن الهيكل 

التنظيمي للهيئة ولزال كالتايل: جمل�س الإدارة يتبع 

له 15 اإدارة ونائب الرئي�س لتطوير املوارد الب�سرية 

اإدارة  ونائب الرئي�س لل�سئون لل�سوؤون   24 يتبع له 

الرئي�س  ونائب  اإدارة   20 ل�ه  يتبع  واملدنية  املالية 

اإدارة ويعمل يف  ل��الإدارة املركزية يتبع له ع�سرون 

 390 5500 موظف ولديها  هذه الأق�سام اأكرث من 

وظيفة �ساغرة.

درا�سة  اإىل  بحاجة  الهيئة  اأن  اأرى  زل��ت  ل  واأن���ا 

الهيكلة الوظيفية والدارية مبا يتنا�سب مع وارداتها 

والتزاماتها.

اللويحق في مداخلة على تقرير الهيئة العامة للطيران المدني:
إعادة هيكلة الهيئة بما يتناسب مع إيراداتها 

ومصروفاتها

تطوير أداء 
الخطوط 

السعودية
من  البع�س  ي�سكو  الأع�ساء:  اأح��د  ق��ال 

اإل��غ��اء بع�س احل��ج��وزات على اخلطوط 

وهذا  بريوقراطية،  لأ�سباب  ال�سعودية 

ناجت عن افتقار بع�س من�سوبي اخلطوط 

ال�سعودية لثقافة املوؤ�س�سة واحلاجة اإىل 

كفاءات ت�ستطيع اإيجاد فكر اإداري يدير 

اخلطوط  بنجاح، وزرع فكر اإداري لدى 

املوظفني للتعامل مبرونة مع املراجعني.
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عقدتا  اللتني  جل�ستيه  خالل  ال�سورى  جمل�س  ناق�س 

يومي 22-1431/12/23ه� برئا�سة معايل نائب رئي�س 

املجل�س الدكتور بندر بن حمزة بن حجار تقريري جلنة 

النقل والت�سالت وتقنية املعلومات ب�ساأن التقريرين 

ال�سنويني لكل من وزارة الت�سالت وتقنية املعلومات 

املايل  للعام  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  هيئة  ثم 

1431/1430ه���� كل على ح��ده. ففي اجلل�سة الأوىل 

مناق�سة  لعدم  اللجنة  تقرير  املجل�س  اأع�ساء  انتقد 

الهاتف  �سرائح  اإىل  ت�سل  التى  الدعائية  الر�سائل 

انتقدوا بطء العمل يف م�سروع خدمات  املتنقل كما 

املكاملات  تكلفة قيمة  وارتفاع  الألكرتونية،  احلكومة 

وبقية اخلدمات يف الهاتف املتنقل وا�ستمع الأع�ساء 

اإيل تقرير جلنة النقل والت�سالت وتقنية املعلومات، 

وتقنية  الت�سالت  ل���وزارة  ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن 

1431/1430ه����، تاله رئي�س  املعلومات للعام امل��ايل 

اللجنة الدكتور فهد العبود ثم عر�س للمناق�سة واأبديت 

ب�ساأنه بع�س امللحوظات، حيث قال اأحد الع�ساء: مل 

ي�سر التقرير اإىل م�سكلة الر�سائل الدعائية، التي ت�سل 

اإىل هواتف �سرائح كبرية من املجتمع، ومل تتطرق اإليها 

اللجنة يف اجتماعها مع مندوبي هيئة الت�سالت. لذا، 

ينبغي للجنة اأن ت�سع تو�سية بدرا�سة م�سكلة الر�سائل 

اإىل منعها فنًيا ملن ل يرغب يف  للو�سول  الع�سوائية 

الأرق��ام يف �سوق  ا�ستقبالها، واحليلولة دون ت�سويق 

�سوداء ب�سكل ع�سوائي.

    وقال اأخر نحن يف نهاية املدة الزمنية التي و�سعت 

للجزء الأول من م�سروع تطبيق احلكومة الإلكرتونية، 

تفعيل )150( خدمة  ال��وق��ت  ه��ذا  ينبغي يف  وك��ان 

حمدود  ي��زال  ل  الوطني  امل�سروع  ولكن  اإلكرتونية، 

التاأثري والتقدم. لذا، كان ينبغي للجنة اأن ت�سع تقومًيا 

�ساماًل لربنامج احلكومة الإلكرتونية يف كل تقاريرها، 

وما هو الو�سع احلايل؟ وما اخلطط امل�ستقبلية للو�سول 

اإىل تفعيل احلكومة الإلكرتونية ب�سكل كامل يف جميع 

مرافق الدولة؟

ولفت ع�سو اآخراإيل اأن اللجنة مل تتناول ارتفاع تكلفة 

املتنقل،  الهاتف  يف  اخلدمات  وبقية  املكاملات  قيمة 

ول�سيما اأن قيمة فاتورة الكهرباء اأقل من قيمة فاتورة 

الهاتف النقال. لذا، من الأن�سب اأن تدر�س اللجنة هذا 

الأمر، وتطلب من وزارة الت�سالت وتقنية املعلومات 

التدخل يف ذلك.

وت�����س��اءل اأح���د الأع�����س��اء ع��ن ال��ع��الق��ة ب��ني ال���وزارة 

وهيئة الت�سالت وتقنية املعلومات وال�سركات التي 

تزود اخلدمة؟  فلم يرد يف التقرير اإل اأن الوزير هو 

رئي�س جمل�س الإدارة، ومل حتدد اجلهة التي يذهب 

اإليها املواطن عندما يريد اأن يقدم �سكوى على اإحدى 

اأي ب�سمة  �سركات الت�سالت، فالوزارة لي�ست لها 

اأنها ت�سرتك مع الهيئة لتنفيذ برنامج  يف هذا �سوى 

) ي�سر(. 

اأن الأ���س��ب��اب احلقيقية  اأح��د الأع�����س��اء اإيل  واأ���س��ار 

غري  الإلكرتونية  التعامالت  يف  ال���واردة  لالأعطال 

وا�سحة، وكذلك الإج���راءات التي تتخذها اجلهات 

املعنية، ويبدو اأن �سبب ذلك يعود اإىل اأن الإجراءات 

الفنية مل تطبق بالطريقة ال�سحيحة اأو اأنها غري كافية 

اأو مل تتخذ بعد، ويتوقع اخلرباء اأن من اأهم الأ�سباب 

ملا حدث هو وجود ازدواجية لبع�س مكونات �سل�سلة 

اأو  للجهة  الداخلية  ال�سبكة  مثل  املعامالت  معاجلة 

ال�سبكة اخلارجية اأو خوادم التطبيقات والربجميات 

الت�سغيلية، وعدم وجود اإ�سرتاتيجية لتقنية املعلومات 

لدى اجلهة اأو عدم اللتزام بها، وعدم وجود منهجية 

اأو ا�ستخدام الربامج مثل الفح�س وطريقة  للتطوير 

ا�ستخدام النظام القدمي واجلديد باأ�سلوب حمدد حتى 

ُيتوثق من اأداء النظام اجلديد. 

تو�سية  اإ�سافة  املنا�سب  الأع�ساء من  اأح��د  واق��رتح 

من  ُت�سنّ اأن  ال���وزارة  من  اللجنة  فيها  تطلب  جديدة 

تقاريرها القادمة مرئياتها عن اأداء هيئة الت�سالت 

وتقنية املعلومات واملوؤ�س�سة العامة للربيد، ل�سيما اأن 

هناك ملحوظات ومواطن ق�سور على هذين اجلهازين 

وهما حتت اإ�سراف الوزارة وينبغي عليها اأن تبادر يف 

اإ�سالح هذه املوؤ�س�سات التي ت�سرف عليها.

في مناقشات تقريري وزارة االتصاالت وهيئة االتصاالت:
سوء خدمة اإلنترنت وأعطال التعامالت 

اإللكترونية تثير تساؤالت األعضاء
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اأن برنامج ي�سر ذو اأهمية  واأ�سار اأحد الأع�ساء اإىل 

كبرية وهناك م�سادر للحكم على مدى كفاءة هذا 

والتخطيط،  القت�ساد  وزارة  تقرير  وهي  الربنامج 

وتقرير ديوان املراقبة العامة، وتقرير هيئة الرقابة 

والتحقيق، وفيها الكثري مما قد ي�ساعد املجل�س يف 

معرفة مدى فعالية هذا الربنامج والو�سول اإىل امل�سكلة 

التي تقف يف وجه تطبيقه، فقد تكون هناك مقاومة 

من اجلهات نف�سها، فما تلك اجلهات؟ 

واختتم اأحد الأع�ساء قائاًل: هناك معلومات كثرية مل 

ي�ستكملها التقرير واأ�سري اإىل بع�سها يف اإجابة املندوبني، 

ومن ذلك امليزانية وتفا�سيلها ون�سبة الإجناز، وُذكر 

اأن هذه املعلومات �ست�ستكمل يف التقرير القادم، وهذا 

غري منا�سب. ومن غري املنا�سب اأن ُيذكر اأنه لي�س يف 

بند الدرا�سات اإيجاد خرباء، بينما هناك وكالة للوزارة 

للتخطيط والدرا�سات، واإدارة عامة للدرا�سات، واإدارة 

اإعداد الدرا�سات.

ويف جل�سة 1431/12/23ه� والتي ناق�س فيها املجل�س 

تقرير هيئة الت�سالت وتقنية املعلومات انتقد الأع�ساء 

الرتدي يف خدمة الإنرتنت يف اململكة وطالبوا مبعاجلة 

مو�سوع التجوال الدويل والبالك بريي ونقل الأرقام بني 

امل�سغلني ودرا�سة �سيطرة العمالة الأجنبية على قطاع 

اأجهزة احلا�سب الآيل. وقد تال رئي�س اللجنة الدكتور 

فهد العبود تقريرها، حيث قال اأحد الأع�ساء: يلحظ 

الرتدي يف خدمة الإنرتنت يف اململكة واملبالغة يف عر�س 

ال�سرعات لها عند ال�سرتاك وعند التجربة يف الواقع 

اأن  ي�ساهد نق�سها عما ا�سرُتك به، فيح�سن باللجنة 

جتعل هذا املو�سوع حموًرا اأ�سا�سًيا يف درا�ستها لتقرير 

الهيئة؛ لأنه يتعلق بحقوق م�ستقبلي هذه اخلدمات. كما 

يلحظ تاأخر اململكة يف الرتتيب الدويل لأف�سل خدمات 

الإنرتنت املقدمة. فمن امل�سوؤول عن ذلك؟ 

وقال اأحد الأع�ساء: يح�سن باللجنة معاجلة مو�سوع 

التجوال ال���دويل وال��ب��الك ب��ريي ونقل الأرق���ام بني 

امل�سغلني يف تقريرها، كما يح�سن دعم دور الهيئة يف 

حت�سري �سناعة وخدمة تقنية املعلومات؛ لأهمية هذا 

القطاع ودعم ال�ستثمار فيه. وكذلك درا�سة اإ�سكالية 

�سيطرة العمالة الوافدة على قطاع اأجهزة احلا�سب 

الآيل وبراجمه. 

واقرتح اأحد الأع�ساء: اإ�سافة تو�سية ب�ساأن و�سع برامج 

حا�سوبية حلماية الأطفال امل�ستخدمني لالإنرتنت من 

ال�ستغالل بكل اأ�سكاله و�سوره؛ لأن الربامج احلا�سوبية 

يف الأ�سواق ل ترقى لتحقيق احلماية املطلوبة. 

ت�ستمل  اأن  ينبغي  اأن���ه  اإىل  الأع�����س��اء  اأح���د  واأ���س��ار 

الأه��داف الأ�سا�سية على حتقيق م�ستوى مقبول من 

الوقاية والت�سدي لالأخطار واحلوادث املتعلقة بالأمن 

وينبغي  احلكومي.  القطاع  يف  ول�سيما  الإل��ك��رتوين 

اإ�سافة تو�سية توؤكد اأهمية اإيجاد اإ�سرتاتيجية وجدول 

الإمكانيات  وتعزيز  الوطنية  ال��ق��درات  لبناء  زمني 

املحلية واحلفاظ على اأمن املعلومات. 

واأ�ساف اآخر: اأن هيئة الت�سالت ل تزال يف مرحلة 

بتقنية  اخلا�سة  التحتية  البنية  تطوير  يف  البداية 

املعلومات بالهيئة، ويف تطوير البوابة الإلكرتونية. كما 

اأن هناك فو�سى يف الت�سالت ويف �سوقها، وكذلك 

يف اخلدمات املقدمة، ويف رداءة اأنواع الأجهزة املبيعة 

وارتفاع اأ�سعارها. كما اأن امل�سكالت يف نقل الأرقام ل 

تزال كبرية. وثمة ابتزاز للمواطنني من بع�س ال�سركات 

التي تقدم الإنرتنت من دون اأن تتدخل الهيئة. 

وقال اأحد الأع�ساء: اإن املاأمول من الهيئة و�سع خطة 

تفعيل  للقيا�س نحو  وقابلة  وا�سحة  واأه���داف  ج��ادة 

وتخ�سي�س  الت�سالت،  قطاع  يف  العاملني  �سعودة 

َ ل يفر�س على  اجلزء الأكرب منه للفتاة ال�سعودية. وملمِ

ال�سركات العاملة يف هذا املجال دعم هذه اخلطة مبا 

يتنا�سب مع حجم مداخليها واأرباحها العالية جًدا؟ 

كما اأن �سناعة وخدمة تقنية املعلومات لدينا ل تزال 

دون امل�ستوى املطلوب، فلي�ست هناك �سركة �سعودية 

واحدة يف قطاع التقنية. 

الأع�����س��اء: كيف نطلب من اجلهات  اأح��د   وت�ساءل 

احلكومية اأن ت�ستخدم التقنية يف وقت لي�س فيه دوائر 

ات�سال مبدينة الريا�س؟ واإذا كان الأم��ر كذلك يف 

مدينة الريا�س فكيف بالقرى واملناطق البعيدة التي 

اإن اجلهات احلكومية حتتاج اإىل  تخدم املواطنني؟ 

�سنوات حتى تتمكن من احل�سول على دائرة ات�سال، 

اأنها رتبت اأمرها وو�سعت الأنظمة،  على الرغم من 

كما و�سعت على مواقعها مناذج للخدمة اإل اأن عدم 

وجود الدوائر حال دون ذلك، وقد ُطلب من اجلهات 

احلكومية اأن ت�سع اأطباًقا فوق الأبراج للح�سول على 

اخلدمة من خالل الأقمار ال�سناعية وهذا الأمر مكلف 

على الدولة.

الحفاظ على 
هيبة القضاء

حذر اأحد الأع�ساء من زعزعة ثقة الأجيال 

ال�سابة بالق�ساء، وقال اإن ذلك اأمر خطري، 

ولي�س على  وتقع م�سوؤوليته علينا جميًعا 

اإنه  اإذ  روؤ�ساء الأجهزة الق�سائية فقط، 

مل يعد مقنًعا مديح رئي�س جهاز جلهازه 

ودفاعه عنه. وعلى و�سائل الإعالم اأن تعي 

اأن حرية الكلمة ل تعني اأبًدا تلقف اخلرب 

من اأي م�سدر ثم ت�سخيمه ون�سره ليبني 

اآخرون عليه وينطلقون منه يف نقد لذع 

الأمر  ذلك  م�سنّ  اإذا  ول�سيما  و�سخرية، 

ال�سلطة الق�سائية يف الدولة التي من حق 

على  نحافظ  اأن  علينا  القادمة  الأجيال 

هيبتها وم�سداقيتها.
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طالب اأع�ساء جمل�س ال�سورى برت�سيد الإنفاق يف املدن 

ال�سناعية التابعة للهيئة امللكية للجبيل وينبع، وت�ساءلوا 

عن �سبب زيادة عدد الت�ساريح البيئية يف ظل اإنخفا�س 

عينات املياة املجمعة. وطالب اأحد الأع�ساء دعوة رئي�س 

جمل�س اإدارة الهيئة للح�سور اىل املجل�س ملناق�سته فيما 

يتعلق باخلطة ال�سرتاتيجية للع�سرين �سنه القادمة 

للهيئة . جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت 

1431/12/22ه������ برئا�سة معايل نائب رئي�س  ي��وم 

املجل�س الدكتور بندر بن حمزة حجار حيث ا�ستمع 

اىل تقرير جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات العامة، 

ب�ساأن التقريرين ال�سنويني للهيئة امللكية للجبيل وينبع 

للعامني املاليني 1429/1428ه� 1430/1429ه�، تاله 

نائ�ب رئي��س جلن�ة الإ�سك�ان واملياه واخلدمات العامة 

املهند�س �سامل املري ثم عر�س املو�سوع للمناق�سة، 

واأبديت عليه بع�س امللحوظات، فقال اأحد الأع�ساء:

يتناول هذا التقرير جهاًزا ي�سرف على ال�سناعة، لكن 

املو�سوع حمال اإىل جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات 

العامة. ومفهوم ال�سناعة غري موجود يف هذه اللجنة، 

لعدم وجود جلنة يف املجل�س ت�سرف ب�سكل مبا�سر على 

قطاع ينبغي اأن يكون من الأولويات يف اهتماماتنا وهو 

قطاع ال�سناعة.

وقال اآخر: اأ�سار التقرير اإىل اأن من �سمن الإجنازات 

انخفا�س الإيرادات، لكن انخفا�س الإيرادات عالمة 

اأ�سبابها، واأل تذكر �سمن  ا�ستفهام يجب اأن تو�سح 

الإجنازات.

التحديات  اإىل  ي�سر  مل  التقرير  اأن  اىل  اآخ��ر  ولفت 

التي تواجهها الهيئة، فهل تعمل الهيئة الآن يف اأف�سل 

ظروفها؟ وهل هي بعيدة عن امل�سكالت التي تواجهها 

املوؤ�س�سات الأخرى؟

اأ�سار التقرير اإىل انخفا�س عدد الطالب يف مدار�س 

الهيئة للمرحلة ما دون اجلامعية، وارتفاع اأعدادهم 

يف املرحلة اجلامعية فما اأ�سباب ذلك؟

واأ�سار ع�سو اأخر اإىل اأنه ورد يف التقرير اأن الإيرادات 

بلغت )419( مليون ريال، فما م�سادر هذه الإيرادات؟ 

وفيم ت�ستثمر هذه املبالغ؟ 

اأن تر�سد الهيئة عملية الإنفاق،  وقال اآخر من املهم 

ول�سيما يف املدن ال�سناعية ما دامت هذه املدن جاهزة 

وفيها م�ستثمرون ي�ستطيعون حتمل جزء من عملهم 

وت�سغيلهم يف املدن ال�سناعية.

واأنتقد اأحد الأع�ساء اخلطة الإ�سرتاتيجية قائاًل اإنها 

ل حتمل روؤي��ة م�ستقبلية، واإمن��ا عبارات عامة تركز 

على دعم امل�سروعات ال�سناعية وال�ستمرار يف خدمة 

املدينتني وخدمة امل�ستثمرين، ورفع م�ساهمات القطاع 

اخلا�س. 

وطالب اآخر باأن يت�سمن التقرير القادم للهيئة معلومات 

عن م�سار تطور البنى التحتية يف مدينة راأ�س الزور 

والإ�ستثمارات التعدينية وال�سناعية فيها والعقبات 

التي تعرت�س تطوير تلك املدينة.

واأو�سح ع�سو اآخر اأن الهيئة متميزة ون�ساطاتها مميزة، 

اأخ��رى مماثلة لأعمالها،  ن�ساطات �سناعية  وهناك 

وهيئة  القت�سادية،  امل��دن  هيئة  اململكة  يف  فلدينا 

العامة  والهيئة  ال�سناعة،  ووزارة  ال�سناعية،  املدن 

لال�ستثمارات، وجميع هذه اجلهات ت�سب يف جمال 

ت الإمكانات واجلهود لهذه  دعم ال�سناعة، ولو وفرنّ

ق فيما بينها مع ال�ستفادة من اخلربات  الأن�سطة وُن�سنّ

املرتاكمة التي اكت�سبتها الهيئة لكان ذلك اأف�سل .

وت�ساءل اأحد الأع�ساء قائاًل  اإرتفع عدد الت�ساريح 

البيئية لل�سناعات من )108( اإىل )160( ت�سريًحا، 

بينما بقيت حمطات مراقبة اجلودة عند م�ستواها 

املياه  وانخف�ست عينات  املقارنة  العامني حمل  يف 

املجمعة يف نف�س العامني، فما �سبب ارتفاع الت�ساريح 

البيئية ب�سكل كبري بينما املوؤ�سرات الأخرى ل تدل 

على ذلك؟

ولفت اأحد الأع�ساء اإىل  اأن الهيئة تعد  خطة اإ�سرتاتيجية 

للع�سرين �سنة القادمة، وتعمل على اإيجاد هيكل جديد 

للهيئة، وهذا ي�ستدعي من املجل�س دعوة رئي�س جمل�س 

اإدارة الهيئة للح�سور اإىل املجل�س ملناق�سته ب�ساأن اإمكانية 

اأن تكون الهيئة م�سرفة على املدن ال�سناعية الأخرى، 

و�سرح هذه اخلطة مع تو�سيح الهيكل اجلديد الذي 

�سوف ي�سكل للهيئة.

وطالب اأحد الع�ساء بدعم  مدينتي اجلبيل وينبع 

ماليًا للتو�سع وال�ستمرار يف توفري البنى التحتية 

اأن  يف  ال�سعودية  ال�سناعات  مل�ساعدة  للم�سانع 

تتطور خللق �سناعات مهمة ت�ساعد اململكة لأن 

تكون دولة �سناعية.

مطالبات بترشيد إنفاق المدن الصناعية: 
انخفاض اإليرادات ضمن إنجازات هيئة الجبيل وينبع؟!

م. �سامل املري
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اأكد اأع�ساء جمل�س ال�سورى اأن نظام القيا�س واملعايرة 

من الأنظمة املهمة  لتوحيد وحدات القيا�س يف اململكة، 

يجب  التى  العقوبات  علي  �سراحة  بالن�س  وطالبوا 

القيا�س  وياتي  نظام  النظام.  تطبيقها علي منتهكي 

واملعايرة الذي ناق�سه املجل�س يف �سبعة ف�سول واأربع 

الدولية  املقايي�س  خمتلف  علي  وي�ستمل  م��ادة  ع�سره 

ويرتبط امل�سروع املقرتح ب�سل�سلة واحدة تبداأ من القيا�س 

واملعايرة العلمية ومتتد لتحكم اأ�سول ال�سناعة لإنتاج 

منتجات فائقة اجلودة جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س 

التى عقدت يوم 1431/12/1ه� ، برئا�سة معايل نائب 

بندر بن حمزة حجار حيث  الدكتور/  املجل�س  رئي�س 

ا�ستمع اإىل تقرير جلنة ال�سوؤون القت�سادية والطاقة 

القيا�س  اللجنة حول م�سروع نظام  رئي�س  ال��ذي تاله 

واملعايرة .

ثم ابدي الع�ساء ملحوظاتهم واآرائهم عليه باملناق�سه 

اأح��د الأع�ساء: النظام مهم  مل��واد النظام حيث ق��ال 

لتوحيد وحدات القيا�س يف اململكة كي نتجنب الوقوع 

يف اأخطاء حمتملة نتيجة التحويل من نظام وحدات اإىل 

اآخر.

     وقال ع�سو اآخر: اأغفل النظام و�سائل القيا�س التي 

جاءت بها التقنية احلديثة، فهي م�سائل طارئة وبحاجة 

لت�سمينها بالنظام     حلماية امل�ستهلك. كما ينبغي اإيجاد 

مواد تخت�س بالعقوبات يف هذا النظام واأل ُيحال يف 

-هذا ال�ساأن- اإىل نظام اآخر.

ولفت ع�سو اآخر اإيل عدم اإيراد اأهداف النظام لتو�سيح 

الغاية الأ�سا�سية ولنعرف - من خالل هذه الأهداف- هل 

املواد حتقق هذه الأهداف اأم ل؟ كما اأن اختزال اللجنة 

للمواد اأدى اإىل الغمو�س يف جوانب متعددة من النظام، 

ومن ذلك العقوبات، فلم حتدد يف النظام واأحيلت لنظام 

اآخر. كذلك العديد من الأمور تركت لالئحة التنفيذية، 

اأن ُت�سمن يف النظام. كما يلحظ  اأنه ينبغي  مع العلم 

ورود العديد من امللحوظات ممن ا�ست�سافتهم اللجنة 

ومل تاأخذ اللجنة بها مع وجاهتها، اإ�سافة اإىل اأن هناك 

اأموًرا حتتاج ملزيد من الدرا�سة والتف�سيل.

واأ�سار ع�سو اآخر اإىل  اأن الف�سل الثاين مل يورد م�سمى 

النظام املرتي يف النظام الدويل، فال بدنّ من الإ�سارة اإىل 

ذلك، ول�سيما اأنه م�سهور ووا�سح. واأقرتح اأن ي�ساف اإىل 

هذا التعريف واأن يكون بجانب نظام الوحدات الدويل.

وقال اأحد الأع�ساء يلحظ اأن النظام �سنف ال�سلع اإىل 

ثالثة اأ�سناف: م�ستوردة، وم�سنعة، وما يعر�س للبيع، 

اأما يف م�سروع احلكومة  وتدخل فيها املواد الزراعية. 

واملقرتح من اللجنة فاقت�سر على امل�ستوردة وامل�سنعة 

كلًيا فقط؛ فينبغي على اللجنة معاجلة ذلك.

 واأو�سح اأحد الأع�ساء اأن بع�س وحدات النظام الدويل 

الواردة يف النظام ل تتفق مع املبادئ والقيم يف اململكة 

العربية ال�سعودية، وذلك كا�ستخدام الكحول يف بع�س 

ل��ذا، يح�سن باللجنة  ال�سناعات ويف بع�س الأدوي���ة. 

ا عن  ترجمة النظام ترجمة جيدة ويوزع وي�ستخدم عو�سً

اإجراء التعديالت والتغيريات، ولوجود بع�س العبارات 

غري املفهومة.

واأو�سح ع�سو اأخر ان: هناك وحدات قيا�س لها �سلة 

اأن يوؤخذ  ب�سريعتنا الإ�سالمية، كاملد وال�ساع، فينبغي 

بالنظام مبا يربطنا بهذه الوحدات. لذا، اأرى اأن تدر�س 

اأو تربطها مبا  اإيراد هذه الوحدات يف النظام  اللجنة 

ميثلها من حيث الوزن .

 وقال ع�سو اآخر:املركز الوطني جزء من هيئة املوا�سفات 

واملقايي�س واجلودة وهو يقع �سمن هيكلها التنظيمي. 

املركز.  مهام  الهيئة عن  مهام  لف�سل  معنى  ل  ل��ذا، 

التي  بالدرا�سة  تاأخذ  مل   َ ملمِ تو�سح  اأن  للجنة  وينبغي 

ب�ساأن  املجل�س  يف  والدرا�سات  البحوث  اإدارة  تها  اأعدنّ

م�سروع نظام القيا�س واملعايرة؟

واأ�سار اأحد الأع�ساء اإىل اأن النظام اأغفل �سراحة الن�س 

على العقوبات التي يجب تطبيقها لنتهاك هذا النظام، 

اأنظمة اأخرى. لذا، ينبغي للجنة اأن حتدد  واأحاله اإىل 

طبيعة العقوبات املوجودة يف تلك الأنظمة ملعرفة مدى 

مالءمة تطبيقها يف حال خمالفة اأحكام هذا النظام. 

كما ينبغي اأن يت�سمن النظام مادة ت�سري اإىل اجلهة التي 

تتوىل م�سوؤولية ال�سبط والتفتي�س وال�سالحيات املخولة 

للمفت�سني وال�سوابط التي حتكم اأعمالهم.

وقال اآخر: اإن من املنا�سب ان ت�سع اللجنة جدوًل يت�سمن 

املخافات التي يكمن اأن حتدث لهذا النظام والعقوبات 

�سمن  وكالهرباء  املياه  وزارة  اإدراج  واأري  املقرتحة 

اجلهات ذوات العالقة بالالئحة التنفيذية .

واإختتم اأحد الأع�ساء قائاًل يح�سن التن�سيق مع وزارة 

البرتول وال��رثوة املعدنية يف درا�سة هذا النظام، وقد 

اأو���س��ت ال��درا���س��ة ال��ت��ي ���س��درت ع��ن م��رك��ز البحوث 

والدرا�سات يف املجل�س باأن يكون هناك لقاء مع من�سوبي 

وزارة البرتول والرثوة املعدنية للتعرف على مرئياتهم 

يف هذا املو�سوع.

عقوبات لمخالفي نظام القياس والمعايرة

بناء أبراج في 
مشعر منى

راأى اأحد الأع�ساء اأن م�سعر منى يقع يف 

منطقة منخف�سة يخ�سى عليه من ال�سيول 

الغزيرة، واحلل الأن�سب ملعاجلة ذلك هو 

التو�سع يف بناء الأبراج لكي تتو�سع املنطقة 

راأ�سًيا، وعليه يح�سن باللجنة املخت�سة يف 

املجل�س اأن ت�سجع على التو�سع الراأ�سي يف 

منى.

وراأى ع�سو اآخر اأن حج هذا العام من اأجنح 

موا�سم احلج ولكن ما اأ�ساء اإليه هو تعطل 

اأعداد كبرية من احلجاج ومن بلدان عدة 

يف مطار امللك عبدالعزيز الدويل يف جدة. 

لذا، يح�سن اأن تخرج من جمل�س ال�سورى 

تو�سية لتاليف الأخطاء املرتكبة التي قد 

ت�سيء للمملكة يف الداخل واخلارج.
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وجه اأع�ساء جمل�س ال�سورى عدة انتقادات ملعهد الإدارة 

ب�سبب الوظائف امل�سغولة بغري ال�سعوديني، والوظائف 

الوظائف،  عدد  من   %18 متثل  والتي  لديه  ال�ساغرة 

وطالبوا با�ستفادة املعهد من الكليات التقنية، واأن تركز 

اجلهات احلكومية على التدريب الداخلي. جاء ذلك 

1431/12/2ه�  خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 

برئا�سة معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور بندر بن 

حممد حمزة حجار، وبعد اأن ا�ستمع املجل�س اإىل تقرير 

املتابعة  تقرير  ب�ساأن  الب�سرية  وامل��وارد  الإدارة  جلنة 

ال�سنوي اخلا�س بخطة التنمية اخلم�سية الثامنة ملعهد 

الإدارة العامة لل�سنة اخلام�سة 1431/1430ه�، والذي 

تاله رئي�س اللجنة د. فهاد احلمد.

وت�ساءل اأحد الأع�ساء: ما الأ�س�س واملعايري التي بنت 

عليها اللجنة حكمها على جناح برامج املعهد التدريبية؟ 

اأ�سا�سها نتائج  وما الدرا�سات التي قومت اللجنة على 

يف  الأداء  كفاءة  وعلى  اإيجابية،  باأنها  الربامج  تلك 

الأجهزة احلكومية؟ 

ب�ساأن  تو�سية جديدة  باإ�سافة  الأع�ساء  اأحد  وطالب 

تكليف معهد الإدارة بتقدمي دورات وبرامج تدريبية 

للعاملني ال�سعوديني يف اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلريية 

امل�سجلة يف وزارة ال�سوؤون الجتماعية.

وت�ساءل ع�سو اآخر األي�س ثمة مواطنون موؤهلون ميكنهم 

ول�سيما  �سعوديني،  بغري  امل�سغولة  ال��وظ��ائ��ف  �سغل 

الوظائف التدريبية والتعليمية والفنية؟ وقال: ينبغي 

للجنة الن�س على الإ�سراع يف عملية حتوير م�سميات 

الوظائف ال�ساغرة ل�سغلها. كما اأرى �سرورة �سرعة دعم 

ميزانية املعهد بالعتمادات املالية الالزمة لتكليف جهة 

اأثر التدريب على  متخ�س�سة باإجراء درا�سة لقيا�س 

املوظفني الذين ح�سلوا عليه يف املعهد.

ال��وظ��ائ��ف ال�ساغرة   اأن  اأح���د الأع�����س��اء اإىل  ول��ف��ت 

متثل)18%( من الوظائف الإداري��ة املخ�س�سة، لذا، 

يف  املطالبة  قبل  امل�ساألة  هذه  معاجلة  للمعهد  ينبغي 

اإحداث وظائف جديدة. وقال: اأرى اأن ميزانية املعهد 

اأن من  منا�سبة ول حتتاج اإىل مزيد من الدعم. كما 

هيئة  لأع�ساء  موحد  ك��ادر  هناك  يكون  اأن  املنا�سب 

التدريب. اإ�سافة اإىل اأن النفتاح على اجلامعات الأخرى 

وال�ستعانة بكوادر منها لي�ست م�سكلة ول متثل �سعوبة 

تواجه املعهد.

اأن��ه ميكن ملعهد الإدارة  واأ���س��ار اأح��د الأع�����س��اء اإىل 

ال�ستفادة من الكليات التقنية التي فيها برامج للتقنية 

املكتبية، وهي برامج مماثلة للتخ�س�سات التي يقدمها 

املعهد، وال�ستفادة من اأع�ساء هيئة التدري�س والتدريب 

فيها. كما ينبغي للجنة اأن تو�سي بعدم تو�سع املعهد يف 

التدريب للقطاع اخلا�س، لأنه ينبغي للمعهد الرتكيز على 

تدريب وتطوير موظفي وموظفات الأجهزة احلكومية. 

اأن تركز اجلهات احلكومية على  اآخ��ر  واق��رتح ع�سو 

اإلقاء العبء كاماًل على  ا عن  التدريب الداخلي، عو�سً

ا  معهد الإدارة. واأن يتم اإن�ساء مباٍن حكومية للمعهد عو�سً

عن اإهدار اأمواله على املباين امل�ستاأجرة.

م  منّ وقال اأحد الأع�ساء: اإن انخفا�س ن�سبة اإجمايل ما �سُ

ذ من احللقات التطبيقية عما  من برامج تدريبية وما ُنفنّ

خطط له يعد ملحًظا على املعهد. 

واختتم اآخر قائاًل: يلحظ يف الفرتة الأخرية تزايد عدد 

معاهد التدريب الإداري اخلا�سة وهي بحاجة اإىل من 

ي�سرف عليها ويقيمنّ اأعمالها لتحقق الهدف منها وتكون 

خمرجاتها مفيدة للوطن. لذا، اأقرتح اأن يناط الإ�سراف 

على هذه املعاهد واملراكز الإدارية اخلا�سة اإىل معهد 

الإدارة العامة بحكم تخ�س�سه وخربته، واأن ي�سع ذلك 

يف خططه اخلم�سية وهذا �سوف ي�سهم يف رفع م�ستوى 

خمرجات هذه املعاهد وتعزيز موارد معهد الإدارة.

انتقادات لنسبة ما تم تنفيذه من برامج تدريبية:
18% وظائف شاغرة وأخرى يتوالها غير سعوديين 

في معهد اإلدارة
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اأ�سدر جمل�س ال�سورى قرارًا باملوافقة على ت�سوية ما على 

اأو لغريها ح�سمًا من  للدولة  دي��ون  املواطنني من  بع�س 

م�ستحقاتهم لديها، على األ ت�سمل امل�ستخل�سات امل�ستحقة 

اأثناء فرتة تنفيذ امل�سروعات العامة وذلك ب�سروط.

ج���اء ذل���ك خ���الل ج��ل�����س��ة امل��ج��ل�����س ال��ت��ي ع��ق��دت يوم 

1431/12/29ه���� برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�سيخ 

اآل ال�سيخ حيث  اإبراهيم  الدكتور عبداهلل بن حممد بن 

ا�ستمع املجل�س اإىل وجهة نظر جلنة ال�سوؤون املالية، ب�ساأن 

ملحوظات الأع�ساء واآرائهم جتاه املقرتح املتعلق باإ�سقاط 

)ت�سوية( ما على املواطنني من ديون للدولة اأو للغري ح�سًما 

من م�ستحقاتهم لديها، تالها رئي�س جلنة ال�سوؤون املالية د. 

عبداهلل العبد القادر فقال: اإن م�سطلح "اإ�سقاط" والذي 

�سبق اقرتاحه ل يتنا�سب وم�سمون املقرتح، وبناًء على ذلك 

فقد ا�ستبدلت اللجنة كلمة " ت�سوية " بكلمة " اإ�سقاط " 

من خالل ما ورد يف الراأي والتو�سيات واملذكرة الت�سبيبية 

املرفقة بالتقرير.

واأ�ساف: الرتتيبات الواردة ل توؤثر ول تتعار�س مع اأي نظام 

اآخر، واأقرب ما ينطبق عليها من اأحكام هي احلوالة التي 

لها ثالثة اأطراف وهم املدين      )وهو املحيل( والدائن 

)وهو املحال( والطرف الثالث )وهو املحال عليه( ويطلق 

على الدين الذي هو مو�سوع احلوال )املحال به(، و�سروطها 

واأحكامها مف�سلة يف املراجع ال�سرعية والنظامية. وقد 

جاءت بناًء على رغبة العديد من الأ�سخا�س الطبيعيني 

وما  ال��دول��ة  على  لهم  ما  بني  ت�سوية  باإيجاد  واملعنويني 

عليهم من حقوق للدولة خ�سًما من م�ستحقاتهم من جهة، 

وبالن�سبة لغري الدولة يراد اأن يحل الدائن حمل املدين 

للح�سول على م�ستحقاته من الدولة، وهذه الرتتيبات تطبق 

يف حالة التفاق بني جميع الأطراف، وهي ت�ساعد الدولة 

والأفراد على جتنب الدخول يف اإجراءات قانونية طويلة 

ت�ستهلك الكثري من الوقت واجلهد واملال.

واأو�سح رئي�س اللجنة اأن احلكومة تدفع يف الوقت احلايل 

ت��اأخ��ري متى ما  ب��دون  م�ستحقات املواطنني وامل��ق��اول��ني 

ا�سُتكملت الإجراءات النظامية، ولي�س ثمة متاأخرات يف 

الوقت احلايل. 

 وافق جمل�س ال�سورى على قرار بقيام وزارة الرتبية والتعليم 

بدرا�سة عملية ملعاجلة الق�سايا امللحة لديها مثل الدوام 

اجلزئي والتقاعد املبكر والتقومي امل�ستمر، كما ن�س القرار 

على التو�سع يف برامج الدمج الرتبوي ل�ستيعاب الأطفال 

ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�سة مع اإجراء درا�سة تقوميية 

حمايدة للتعليم الأهلي والأجنبي يف اململكة واأخريًا الأ�سراع 

يف معاجلة و�سع العاملني على بند الأجر اليومي.

ج����اء ذل����ك خ����الل ج��ل�����س��ة امل��ج��ل�����س ال���ت���ي ع���ق���دت ي��وم 

1431/12/30ه� برئا�سة معايل رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ 

الدكتور عبداهلل بن حممد اآل ال�سيخ  بعد اأن ا�ستمع املجل�س 

اإىل وجهة نظر جلنة ال�سوؤون التعليمية والبحث العلمي، ب�ساأن 

ملحوظات الأع�ساء واآرائهم جتاه التقرير ال�سنوي لوزارة 

الرتبية والتعليم للعام املايل 1429/1428ه���، والتي تالها 

�سمو رئي�س اللجنة د. خالد بن عبداهلل اآل �سعود فقال:

بالن�سبة لإيجاد بدائل لالإنفاق احلكومي على ريا�س الأطفال 

تقوم الوزارة بجهود بهذا ال�سدد مع وزارة املالية، وقد ورد 

يف ت�سريح �سمو وزير الرتبية والتعليم اأن الوزارة قد افتتحت 

هذا العام ما يقارب )300( مدر�سة ريا�س اأطفال. كما اأنها 

تبحث عن بدائل اأخرى للتمويل.

واأ�ساف �سمو رئي�س اللجنة: الأمر ال�سامي الكرمي الذي �سدر 

ب�ساأن ترقية املعلمني واملعلمات اإىل امل�ستويات امل�ستحقة ق�سى 

باإحداث وظائف بامل�ستويات امل�ستحقة وبالعدد املطلوب، وبعد 

ترقية املعلمني واملعلمات على تلك الوظائف تلغى الوظائف 

ذ  ال�ساغرة عن الرتقيات ذوات امل�ستويات املتدنية وهو ما ُنفنّ

فعاًل.

واأو�سح اأن املجل�س �سبق واأن اأ�سدر قراًرا ب�ساأن م�سروع امللك 

عبد اهلل لتطوير التعليم ين�س على تقدمي ت�سور متكامل 

عن امل�سروع وارتباطه بامل�سروعات القائمة بالوزارة، وقد 

الإ�سرتاتيجية  للتوجهات  وثيقة  موؤخًرا  ال��وزارة  اأ�سدرت 

امل�ستقبلية للوزارة ت�سري فيها اإىل امل�سروع. 

واأ�سار اأي�سًا اإىل اأن اإجراء التو�سية "ال�ساد�سة" التي تق�سي 

باإجراء درا�سة تقوميية حمايدة للتعليم الأهلي والأجنبي 

اأن ما  كافية لتقوميه واقرتاح احللول املنا�سبة ب�ساأنه. كما 

يدر�سه املجل�س حالًيا من نظام ملركز تقومي التعليم �سي�سهم 

يف معاجلة العديد من اجلوانب النوعية التي تكتنفه.

اإن توفري ال�سالحيات للمدار�س  وقال رئي�س اللجنة: 

مهم للتناف�س وحتقيق التميز ولكن وفق خطط واآليات 

الفو�سى  حمكمة بعيدة عن الندفاع، وذل��ك لتجنب 

والت�سيب والخرتاق الإداري والفكري املنهجي ويحتاج 

الأمر اإىل بناء تنظيمي وتربوي واإداري حمكم وبناء 

قدرات العاملني يف املدار�س.

تسوية ديون الدولة لدى 
المواطنين من مستحقاتهم لديها

د. عبداهلل العبد القادر

د. الأمري خالد اآل �سعود

دراسة تقويمية للتعليم األهلي واألجنبي 
ومعالجة وضع العاملين باألجر اليومي
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وافق اأع�ساء جمل�س ال�سورى على مدونة ال�سلوك يف �ساأن 

قمع القر�سنة وال�سطو امل�سلح اللذين ي�ستهدفان ال�سفن 

يف غربي املحيط الهندي وخليج عدن.

ال��ت��ي ع��ق��دت يوم  ج���اء ذل���ك خ���الل جل�سة املجل�س 

نائب رئي�س جمل�س  1431/12/2ه����� برئا�سة معايل 

ال�سورى ال�سيخ الدكتورعبداهلل بن حممد بن اإبراهيم 

اآل ال�سيخ، حيث تال نائب رئي�س جلنة ال�سوؤون الأمنية 

د. �سعود ال�سبيعي تقرير اللجنة وعر�س للمناق�سة فقال 

اأحد الأع�ساء:

هناك عمليات �سطو وقر�سنة تتم يف ال�سنوات الأخرية 

�سد �سفن وناقالت كربى تعد باملئات، ت�سررت بفعلها 

دول كربى واإقليمية، مما �سجع على وج��ود ع�سكري 

بوارج  اأو  ع�سكرية  بقواعد  �سواء  ال��دول  ه��ذه  ملعظم 

اأوؤي��د املدونة، واأرى اأن عدم ذكر البحر  بحرية. لذا، 

الأحمر يف هذه املدونة على الرغم من ذكرها يف املدونة 

الأ�سلية لن مينع القوى الدولية من التدخل يف اأو�ساع 

البحر الأحمر، ول �سيما الكيان ال�سهيوين الذي ا�ستثمر 

الفراغ العربي يف القارة الأفريقية.

واأ�ساف ع�سو اآخر: املدونة منا�سبة لأنها �سوف ت�سهم 

يف الق�ساء على القر�سنة وال�سطو امل�سلح، كما يح�سن 

حتويلها اإىل مذكرة تعاون اإ�سافة اإىل اأن هناك ت�ساوؤلت 

ب�ساأن اختيار وزارة النقل لتوقيع هذه املدونة ومتابعة 

اأنها لي�ست اجلهة املعنية  تنفيذ متطلباتها، ول �سيما 

بتوفر املعلومات.

ب�ساأن  اتفاقية دولية  اأن هناك  اآخر  بينما لفت ع�سو 

فيها،  ط��رف  واململكة  امل�سروعة،  غري  الأع��م��ال  قمع 

وهذه التفاقية تغطي جميع املتطلبات الواردة يف هذه 

املدونة، كما اأن هذه املدونة لي�س لها مردود اإيجابي يف 

قمع القر�سنة.

واأو�سح اأحد الأع�ساء اأن خليج عدن من اأكرث املمرات 

البحرية ازدحامًا، حيث يعرب من خالله 21 األف �سفينة 

�سنويًا، كما ي�ستخدم هذا املمر من قبل ال�سفن التجارية 

ال�سعودية باعتباره بوابة قريبة من املوانئ ال�سعودية على 

اأن القر�سنة البحرية يف  البحر الأحمر، اإ�سافة اإىل 

خليج عدن زادت كلفة النقل والتاأمني، حيث بلغت قيمة 

األف دولر لل�سحنة الواحدة،   20 التاأمني على الناقلة 

وهذا ينعك�س ب�سكل اأو�سع على اأ�سعار النقل والتاأمني. 

اأن تكون اتفاقية حلماية  لذا املدونة منا�سبة ويح�سن 

املمرات احليوية املهمة.

وراأى اأحد الأع�ساء عدم املوافقة املذكرة وقال: اإن احلل 

ل ميكن اأن ياأتي مبثل هذه املدونة، فاملق�سود من املدونة 

خليج عدن والبحر الأحمر وهذه بحار عربية، واملق�سود 

كلها  فهذه  غريهم،  اأو  ال�سوماليون  هم  بالقرا�سنة 

ق�سايا عربية فمن املفرت�س اأن يحمي خليج عدن والبحر 

الأحمر القوات العربية ل �سيما اأن لدينا القدرة املادية 

والب�سرية، فلَم ل تكون هناك حماية قوية لهذه املناطق 

حتمي فيها م�سالح الدول العربية؟ بحيث يعاقب من 

يعرت�س اأي م�سلحة من م�سالح الدول، ول �سيما اأن 

املدونة �ستكون ملزمة للم�ساركني بعد �سنتني، و�ستتيح 

للم�ساركني ح�سار هذه ال�سواطئ ومراقبتها.

اللجنة حيال  نظر  اللجنة وجهة  رئي�س  نائب  واأب��دى 

ملحوظات الأع�ساء واآرائهم، فاأو�سح اأن هذه املدونة من 

اجلانب القانوين غري ملزمة، والإلزام فيها اأدبي فقط، 

ال��دول املوقعة،  اإيجابياتها تبادل املعلومات بني  ومن 

اأن اململكة لها  وتدريب امل�سوؤولني من هذه الدول. كما 

اخليار يف البقاء اأو اخلروج من هذه املدونة كما يحق 

للدول الأخرى ذلك. 

الأمم  باتفاقية  حمكوم  القر�سنة  مو�سوع  واأ���س��اف: 

املتحدة لقانون البحار، ففيها من البنود والأحكام ما 

ي�سبط هذا الأمر. كما اأن اإيجابيات هذه املدونة اأكرث 

من �سلبياتها. 

مدونة لقمع القرصنة والسطو المسلح في غرب 
المحيط الهندي وخليج عدن

د. �سعود ال�سبيعي
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وافق جمل�س ال�سورى على عدد من التفاقيات ومذكرات 

التعاون حيث وافق على مذكرة تعاون علمي وتعليمي 

بني وزارة التعليم العايل يف اململكة ووزارة التعليم يف 

نيوزيلندا وعرب الأع�ساء عن تاأييدهم لها ملا تت�سمنه من 

اأبعاد مفيدة للبلدين تتمثل يف الكثري من مواد املذكرة 

التي فتحت جماًل �سخمًا لتبادل اخل��ربات يف جمال 

البحث العلمي ويف تدريب الكوادر ال�سبابية. وقال �سمو 

رئي�س جلنة ال�سوؤون التعليمية والبحث العلمي الأمري 

خالد بن عبداهلل امل�ساري اآل �سعود اإن احلاجة اإىل مثل 

هذه التفاقيات حاجة مهمة تنبع من اأهمية تن�سيط 

البتعاث وتنويعه بني جهات البتعاث.

كما اأن دولة نيوزيلندا من اأوائل الدول التي ا�ستجابت 

كبري  ع��دد  اإحل���اق  يف  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  لرغبة 

احلكومة  �سهلت  وق��د  ال��ط��ب،  لدرا�سة  املبتعثني  م��ن 

نيوزيلندا  اإىل  للدخول  الطالب  جلميع  النيوزيلندية 

بت�سهيالت �سفر مل يح�سل عليها الطالب يف العديد 

من الدول الأخرى. كما اأن هناك جامعات متميزة يف 

اأوكلند، واأوتاقو، وجامعة التقنية  نيوزيلندا كجامعات 

وغريها من اجلامعات املتميزة التي يلتحق بها طالب 

�سعوديون للدرا�سة يف خمتلفة التخ�س�سات.

اململكة  حكومة  بني  اتفاقية  على  املجل�س  واف��ق  كما 

وملنع  ال�سريبي  الزدواج  لتجنب  �سنغافورة  وحكومة 

التهرب ال�سريبي يف �ساأن ال�سرائب على الدخل.

والتي قدمتها جلنة ال�سوؤون املالية، حيث اأيد الأع�ساء 

املوافقة عليها وقالوا: اإن اململكة تعد مثاًل يف اتفاقيات 

قطاع  التفاقيات  هذه  و�ستخدم  ال�سريبي  الزدواج 

الأعمال يف اململكة والدول الأخرى. كما اأن هذه التفاقية 

�ستكون جماًل وا�سعًا لتعزيز العالقات القت�سادية بني 

اململكة و�سنغافورة، ول �سيما يف جمال البرتوكيماويات، 

من  كثري  يف  البلدين  ب��ني  قائمة  م�سروعات  وه��ن��اك 

املجالت. لذا ينبغي ال�ستفادة من جتربة �سنغافورة.

بينما قال رئي�س اللجنة الدكتور عبداهلل العبدالقادر: اإن 

هذه التفاقية تعد من التفاقيات النمطية التي توقعها 

اململكة مع جميع الدول املتعاملة معها، ومن م�سلحة 

اأن يكون حمميًا من  املواطن ال�سعودي ورجل الأعمال 

ازدواجية ال�سرائب مع اأي دولة متعاقدة معها. كما اأن 

اجلانب ال�سنغافوري يتطلع اإىل مثل هذه التفاقية، لأنها 

�ست�سهل الأعمال. و�سنغافورة مركز مايل و�سناعي مهم 

اآ�سيا، وهناك عالقات متطورة بينها  يف جنوب �سرق 

وبني اململكة ولذلك جاءت اأهمية هذه التفاقية.

التعليم  وواف��ق املجل�س على مذكرة تعاون يف جم��ال 

واإدارة  اململكة  يف  العايل  التعليم  وزارة  بني  العايل 

اأ�سرتاليا،  التعليم والتوظيف وعالقات مقر العمل يف 

اإن هذه املذكرة ت�سعى اإىل مزيد من  وقال الأع�ساء: 

التعاون يف جمالت ابتعاث الطالب والطالبات، واأع�ساء 

هيئة التدري�س وجمالت البحث العلمي، كما اأن اأ�سرتاليا 

من الدول املتقدمة يف هذا املجال.

تدعم التعاون العلمي وتلغي االزدواج الضريبي: 
المجلس يوافق على عدد من االتفاقيات مع دول 

العالم
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العقدية  ال�����س��وؤون  ينظم  املطهر  ال�سرع  اأن  �سك  ل 

والأخالق والعبادات واملعامالت، وبذلك متيز عن غريه 

ب�سموليته، فالإن�سان كائن حي يتاأثر مبا يحيط به واهلل 

قد �سرفه بحوا�س ليميز بها بني النافع وال�سار، وجعل 

ْمَع  منها ما هو حمل امل�ساءلة، قال تعاىل: ))اإمِنَّ ال�سَّ

َك َكاَن َعْنُه َم�ْسُئول((. وَلئمِ
ُ
اَد ُكلُّ اأ َر َواْلُفوؤَ َواْلَب�سَ

م  ولقد فطر اهلل النا�س على الفطرة ال�سليمة التي ُتَقونّ

وتنظم هذه الفطرة �سريعة اهلل التي �سرع لعباده، فيوفق 

من ي�ساء اإىل طريق العبادة وتطبيق �سريعة الإ�سالم 

اإل بت�سريع  امتثاًل لأم��ره، فحياة الإن�سان ل ت�ستقيم 

ينظم متطلبات هذه احلياة وي�سري بها ومن ثم يحفظ 

التوازن ويتم العدل يف احلقوق والتعامل فيها بني النا�س 

حتى ل يت�سلط ذو القوة على �سده ول ت�سيع احلقوق، اأو 

يدب التنازع ، ويزداد الظلم بني الب�سر. واملنهج الرباين 

الذي جعل يف كتابه العزيز بينه وبني مالئكته مبينًا من 

احلوار حكمة ما اأراد اهلل من ت�سريع )) َواإمِْذ َقاَل َربَُّك 

يَفًة (( قال املالئكة  ْر�سمِ َخلمِ
َ
ٌل يفمِ اْلأ َكةمِ اإمِينِّ َجاعمِ ْلَماَلئمِ لمِ

وهو خمرب لهم ل م�ساورًا ول م�ستاأذنًا بل م�ستاأثرًا بعلم 

(( فكان  رُي امْلَُتَعالمِ َهاَدةمِ اْلَكبمِ ُ اْلَغْيبمِ َوال�سَّ الغيب: ))َعاملمِ

ردهم املت�سمن لفهم ما يدور يف معهودهم: )) َقاُلوا 

َوَنْحُن  َماَء  الدِّ ُك  َوَي�ْسفمِ يَها  فمِ ُد  ُيْف�سمِ َمْن  يَها  فمِ ��َع��ُل  جَتْ
َ
اأ

رهم عامل الغيب  �ُس َلَك(( فذكنّ َوُنَقدِّ َك  َحْمدمِ بمِ ُح  ُن�َسبِّ

الذي يحكم ما ي�ساء ويفعل ما يريد،، مبا يبني عظمته 

�سبحانه، واأن علم اخلالق ل ترقى اإليه علوم املخلوقني 

َتْعَلُموَن (( فعلم اهلل  َل  ْعَلُم َما 
َ
اأ اإمِينِّ  قال تعاىل: )) 

الكمال والعز وال�سرمدية قدميًا وحا�سرًا وم�ستقباًل؛ 

ويعلم ما ي�سلح به العباد اأمرهم يف كل زمان ومكان.

اأمة من الأمم عن �سرع اهلل، وتطبيق  فكلما ابتعدت 

اإليهم معاندة وتكذيبا،  اأر�سل بها ر�سال  اأحكامه التي 

جادة  اإىل  يرجعون  لعلهم  املتنوعة  ال��ن��ذر  جاءتهم 

ْم َحتَّى  همِ ْنُف�سمِ
َ
َنا يفمِ اْلآَفاقمِ َويفمِ اأ ْم اآَياتمِ يهمِ ال�سواب: ))�َسُنمِ

ُه َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء  نَّ
َ
َك اأ َربِّ َومَلْ َيْكفمِ بمِ

َ
قُّ اأ ُه احْلَ نَّ

َ
َ َلُهْم اأ َيَتَبنيَّ

يٌد(( فهي �سنة اهلل يف الأمم ال�سابقة فكتاب اهلل  �َسهمِ

تعهد لهم بحفظه و�سيانته من عبث العابثني وتعديل 

للنا�س،  اأخرجت  اأمة  ت�سريعًا خلري  ليبقى  الكذابني 

اأن��زل على عباده  فاهلل �سبحانه وتعاىل قد بني فيما 

باأن من مل يحكم مبا اأنزل اهلل من ت�سريع باأمور ثالثة 

 
ُ َّ
ْنَزَل اهلل

َ
ا اأ َ الكفر والظلم والف�سق: )) َوَمْن مَلْ َيْحُكْم مبمِ

ُوَن((، ))ُهُم  املمِ ُروَن((، ))ُهُم الظَّ اْلَكافمِ َك ُهُم  وَلئمِ
ُ
َفاأ

ُقوَن((. اْلَفا�سمِ

اأنبيائه،  اأنزل على عباده على ل�سان  ف�سرع اهلل الذي 

ُبلغوا به مل يتغري، واإمن��ا حرفته الب�سرية: تبعًا  فيما 

ْن  َّ ْظَلُم مممِ
َ
لالأهواء، وكذبًا على اهلل بغري علم، ))َفَمْن اأ

ْدقمِ اإمِْذ َجاَءُه(( وحلكمة اهلل  ال�سِّ َب بمِ مِ َوَكذَّ
َّ

َكَذَب َعَلى اهلل

اأهل  �سبحانه  ا�ستحفظ  الأزيل: فقد  وعلمه  البالغة، 

اإليهم  موكولة  و�سيانته  رعايته  وجعل  عليه،  الكتاب 

ْنَزْلَنا 
َ
ا اأ اأمانة يف اأعناقهم، فما رعوها حق رعايتها: ))اإمِنَّ

�ْسَلُموا 
َ
يَن اأ يُّوَن الَّذمِ بمِ َها النَّ يَها ُهًدى َوُنوٌر َيْحُكُم بمِ ْوَراَة فمِ التَّ

ْن  ُظوا ممِ ا ا�ْسُتْحفمِ َ ْحَباُر مبمِ
َ
َواْلأ يُّوَن  انمِ بَّ َوالرَّ يَن َهاُدوا  لَّذمِ لمِ

يُّون هم العلماء  انمِ بَّ مِ َوَكاُنوا َعَلْيهمِ �ُسَهَداَء((، َوالرَّ
َّ

َتابمِ اهلل كمِ

اأمورهم،  احلكماء الب�سراء ب�سيا�سة النا�س، وتدبري 

ْحَباُرهم العلماء 
َ
والقيام مب�ساحلهم وفق �سرع اهلل، َواْلأ

اأن��زل اهلل من حكم لكن  الذين يو�سحون للنا�س، ما 

هوؤلء امل�ستحفظني ملا يف كتبهم، مع تباطوؤ الزمن عليهم 

اتبعوا اأهواءهم، وغريوا اأحكام اهلل، مبا ت�سف الأل�سن، 

ُهْم َقاُلوا َلْي�َس  نَّ
َ
اأ َك بمِ وتهوى النفو�س، قال تعاىل: )) َذلمِ

َب َوُهْم  مِ اْلَكذمِ
َّ

يٌل َوَيُقوُلوَن َعَلى اهلل نَي �َسبمِ يِّ مِّ
ُ
َعَلْيَنا يفمِ اْلأ

َيْعَلُموَن((، وحدث يف عهد املاأمون العبا�سي بعدما اأ�س�س 

دار احلكمة، كان ياأتي عنده رجل من علماء اليهود 

وقرائهم ح�سن احلديث، بليغ العبارة، جيد اخلط، 

مطلعًا على علوم الأمم، وكان املاأمون معجبًا به وبرجاحة 

 

عقله، فدعاه لالإ�سالم مرارًا، لكنه يقابل ذلك بالرف�س 

((، وبعد فرتة  ينمِ َ دمِ يُنُكْم َويلمِ فرتكه من مبداأ ))َلُكْم دمِ

�ساأله املاأمون عن حاله فقال: لقد اأ�سلمت واإن دينكم 

هو احلق واإين ملا خرجت من عندك اأردت امتحان هذه 

الأديان، فاأخذت ن�سخة من التوراة، فعدلت فيها مبا �سئت 

ح�سب هواي وكتبت ن�سختني ثم ذهبت اإىل اأحد املعابد، 

 

والتقيت باحلاخام واأهديت ل�ه الن�سختني، ففرح بهما، 

و�سمهما اإىل نوادر الن�سخ يف معبده، واأمر يل مبائة 

الإجن��ي��ل، فعاملته  ن�سخة من  اإىل  دينار. ثم عمدت 

مثل الأول، ثم اجتهت اإىل ن�سخة من القراآن، وعملت 

ن�سختني معتنيًا بخطي فيهما، وزدت ونق�ست، وغريت 

اأحد  اإىل  التوراة والإجنيل، فذهبت  مثلما عملت يف 

واحدة  فلما نظر يف  يهديهما  اأو  ليبيعهما،  الوراقني 

منهما، باأن ل�ه ما د�س فيهما، فرماهما ب�سدة، وقال 

لي�س هذا قراآنًا، بل مكذوب على اهلل، فاأدركت بهذا 

اأن القراآن هو احلق، واأن دين الإ�سالم هو �سرع اهلل 

اأ�سلمت. فتال  الذي حفظه من العبث والتعديل؛ لذا 

َلُه  ا  َواإمِنَّ ْكَر  ْلَنا الذِّ َنزَّ َنْحُن  ا  نَّ املاأمون: قول�ه تعاىل: )) مِ

ُظوَن((. افمِ حَلَ

ولذا فاإن اأي خملوق ل ميكن اأن يدعي اأن �سريعة اأحد 

اأو مماثلة  من النا�س، مهما بلغ علمه وعقله فا�سلة 

اأو ت�سري احلياة يف اأي جمتمع مبثل ما  ل�سريعة اهلل، 

فر�س اهلل يف �سرعه؛ لأن الق�سور من لوازم املخلوقني، 

والكمال هلل �سبحانه ول�سرعه الذي �سرع، ولهذا اأدرك 

موؤ�س�س هذا الكيان بفطرته ال�سليمة وباإميانه العميق 

هذا التميز فطبق �سرع اهلل ودافع عن ال�سريعة يف وقت 

َعَلْمُه  تهاوت فيه كل الأيديولوجيات الدينية بل جعل 

م�ستماًل على كلمتي التوحيد ورمز تفعيل ال�سريعة ومل 

يخ�س اإل اهلل ومن خلفه �سعب اآمن بالذي اأمن به، وقد 

قال خادم احلرمني ال�سريفني حينما توىل امللك معتزًا 

بهذا اللتزام من هذه الأ�سرة املباركة بنهج اهلل و�سرعه 

املطهر د�ستورنا القراآن وال�سنة النبوية ول غريهما. 

ما  على  عبدالعزيز  بن  �سلمان  املوؤ�س�س  جنل  وعلق 

يثار �سد الإ�سالم يف اخلارج ))اأنا اأنظر اإىل اأننا يف 

ور�سوله  اهلل  �سرع  اأحكام  ونطبق  نحكم  البالد  هذه 

و�سن�ستمر على ذلك ولري�سى من ير�سى ويغ�سب من 

يغ�سب((.

تطبيق الحدود 
الشرعية 

د. م�شعل بن ممدوح اآل علي

 

• 
ع�شو جمل�س ال�شورى ع�شو جلنة حقوق االإن�شان والعرائ�س

ت
ها

جا
ات
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متغري  احل����ا�����س����ر  ع�������س���رن���ا  يف  ف����ال����ق����ان����ون 

م��ت��ط��ور ي�����س��ري ح��ث��ي��ث��ًا ن��ح��و ال���ك���م���ال ح��ت��ى يكاد

 

اأربعة ع�سر قرنًا  اأما ال�سريعة فمنذ  يبلغه كما يقال، 

اأو تتبدل  مل تتغري ومل تتبدل فيما م�سى، ولن تتغري 

 يف امل�ستقبل فهي  من عند اهلل ول تبديل لكلمات اهلل، 

وال���ن���ظ���ري���ات  الآراء  اأح���������دث  ب�����ني  ف����ن����ق����ارن 

ال�سريعة  يف  اأق��دم��ه��ا  وب���ني  ال��ق��ان��ون،  يف  الب�سرية 

 

ف���ه���ي م�����س��ت��ع�����س��ي��ة ع���ل���ى ال���ت���ب���دي���ل وال���ت���غ���ي���ري، 

 ف���ال���ق���دمي ال���ث���اب���ت خ����ري م����ن احل����دي����ث امل��ت��غ��ري، 

فرق بني ت�سريع الباري جل وعال و�سناعة خلقه ول �سك 

اأن العقول التي تدرك هذا جديرة باأن تدرك الفرق بني 

َن  ْح�َسُن ممِ
َ
ال�سريعة الإ�سالمية وبني القانون )) َوَمْن اأ

ُنوَن(( كما يت�سح يف املقارنة بني  َقْوٍم ُيوقمِ لمِ مِ ُحْكًما 
َّ

اهلل

حقوق الإن�سان مبواده الثالثني وما فيها من الثغرات 

الب�سرية ا�ستغرقت �سياغتها عدة �سنوات وبني الإعالن 

الإ�سالمي حلقوق الإن�سان الذي متت املوافقة عليه يف 

موؤمتر وزراء اخلارجية لدول منظمة املوؤمتر الإ�سالمي 

1410ه����؛ لأن��ه م�ستمد م��ن �سريعة  املنعقد يف ع��ام 

الإ�سالم مبواده اخلم�سة والع�سرين ، فحكمة �سريعة 

اهلل ل تنك�سف كلها للنا�س يف جيل من الأجيال، والبع�س 

الذي ينك�سف ي�سعب التو�سع يف عر�سه، فاإن �سريعة 

الب�سرية،  للحياة  متكاماًل  �ساماًل  منهجًا  متثل  اهلل 

يتناول التنظيم والتوجيه والتطور لكل جوانب الإن�سانية 

يف كل حالتها، ويف كل �سورها واأ�سكالها، فال تفرط يف 

�سيء من اأمور هذه احلياة، ول ين�ساأ عنه ت�سادم مدمر 

بني اأنواع الن�ساط الإن�ساين ول النوامي�س الكونية، واإمنا 

 يقع التوازن والعتدال والتوافق والتنا�سق قال تعاىل: 

اَلًفا  اْختمِ يهمِ  فمِ َلَوَجُدوا  مِ 
َّ

َغرْيمِ اهلل ْندمِ  ْن عمِ َكاَن ممِ َوَل��ْو   ((

الذي  الفرن�سي  ال��ق��ان��ون  اإىل  اأتينا  فلو   ،)) ��رًيا  َك��ثمِ

يعترب اأبا القوانني الو�سعية كلها، ومن اأ�سوله ت�ستمد 

الفرن�سية يف  الثورة  بعد  امل�سرعون  اأخذ  تنظيماتها، 

جتريد القوانني الو�سعية من كل ما له م�سا�س بالدين 

والعقائد، والأخالق والف�سائل الإن�سانية، حتى مت لهم 

ذلك فاأ�سبحت القوانني قائمة على تنظيم عالقات 

الأف��راد املادية، وعلى ما مي�س الأم��ن ونظام احلكم 

 

اأو ال��ن��ظ��ام الج��ت��م��اع��ي، ب��ذل��ك ان��ع��دم العن�سر 

ال���ق���ان���ون، ف���ان���ع���دم ���س��ل��ط��ان��ه على   ال����روح����ي يف 

الأفراد وال�سعوب. فف�سدت الأخالق، و�ساعت الفو�سى، 

ونبتت يف اجلماهري روح التمرد وال�ستهانة بالقانون، 

وكرثت الثورات، وتعددت النقالبات، وتغريت النظم 

طبقًا لالأهواء، وانتفى الطمئنان وال�ستقرار من حياة 

ال�سعوب.

الإن�ساين تتداعى جمعيات  اأم��ور يف اجلانب  فهناك 

من  املنع  لأج��ل  الدولية  الإن�����س��ان  حقوق  ومنظمات 

ال�سرعية، بدعوى مناه�ستها  بع�س احل��دود  تطبيق 

حلقوق الإن�سان اأو حقوق احليوان، كعقوبة الق�سا�س 

باجلنايات واجللد والرجم، وقطع يد ال�سارق، والقتل 

اأحيانًا، مما ي�سبب حرجًا على من اأراد تطبيق ال�سريعة 

لأنها جاءت من م�سدر الت�سريع عند امل�سلمني عن اأمر 

جازم، وهم يريدون رحمة املجرم، ومعاجلة �سلوكه 

اأو راأيهم، وهناك بع�س املعوقات  بالراأفة يف نظرهم 

التنظيمية حيث مل يزل العديد من الأحكام ال�سرعية، 

وخ�سو�سًا يف اجلانب التعزيري، دون الهدف املرجو 

من حيث التدوين والتجارب الع�سرية يف التقا�سي.

اإ�سافة اإىل ذلك فاإن هناك اأعدادًا كبرية من طريق اأو 

باآخر ب�سبب هذه القوانني الو�سعية، فالأعداد الغفرية 

من خريجي كليات القانون واحلقوق ميثلون ورقة �سغط 

داخلي �سد ال�سريعة.

لكن ميكن التغلب على هذا املعوق بالرتبية والتوجيه، 

الأ�سباب  هيئت  مثلما  وتي�سريها،  البدائل  وحت�سني 

القانونية ليكون البديل الأ�سباب ال�سرعية.

على اأن اخلطاأ يف التطبيق اأو ممار�سة العمل من�سوب 

عمن يرتجم اأحكام ال�سريعة اأو النظام على اأر�س الواقع 

اأن يكون الق�ساة على م�ستوى امل�سوؤولية وعلى  فيجب 

در الأحكام  درجة عالية من الفهم واملمار�سة حينما ُت�سْ

بعد التقا�سي. 

اأتينا بها مبتورة من  اإذا  فناأتي مثاًل اإىل حد الرجم 

�سياقها لأ�سبحت يف حمل الدفاع، اأما يف �سياقها الأ�سلي 

 وملا جعلت وكيف يكون التطبيق ومن الذي يطبق وكيف 

اأم�����ر ثبوتها  ت�����س��ت��ق��رئ  ت���ك���ون ج���رمي���ة ال���زن���ا مل���ا 

اأن����ه����ا ل تكون  ل���وج���دن���ا  ع���ل���ى م���ق���رتف اجل������رم 

 

اأبدًا اإل يف حال جماهٍر يريد من عمله حتدي جميع 

النا�س، فلذلك مل يثبت حد الزنا يف العهد الإ�سالمي 

العرتاف  بطريق  اإل  النبوة  عهد  يف  وباخل�سو�س 

والإ���س��رار على اأن يطهر باحلد، فكان ذلك وق�سة 

– ر�سي اهلل عنه - خري  ال�سحابي ماعز بن مالك 

�ساهد على هذا املعنى ويف حالة تنفيذ العقاب ل يبداأ 

اأن ي�سرب  اإزهاق الروح واإمنا بعد  برجم ج�سمه قبل 

على م�سدر احلياة وبعدها تنهال احلجارة ال�سغرية 

على جثمان املقرتف رمزًا لقبح هذه الفعلة وحماية 

للمجتمع عن الرذيلة، ونرى رمزية رجم العقبات يف 

اأم��ا بالن�سبة حلد ال�سرقة فت�سريع  اأي��ام احل��ج.  منى 

الإ�سالم تقوم على اأنه ل ميكن اكت�ساب املال اإل بحالل 

وبطريق م�سروع وجعل رمزية هذا الك�سب عقابًا ملن 

جتراأ عليه بقطع يده م�سقطًا حق ح�سانتها وحرمانها 

بكونها طاوعة النف�س المارة، فالإ�سالم حمى ورعى 

كل �سبيل اإىل حق وحارب ما يو�سل اإىل باطل و�سد كل 

باطل وتوقف ال�سرع يف ذلك موقف الت�سليم الكامل 

وعدم الدفاع عن مثل هذه ال�سبهات التي ل يراد منها 

اإل حماية الإجرام واأهله وتو�سيع نطاق اجلرمية، فهذا 

يكون اأر�سَا خ�سبة ملن يدافع و�سوقًا رابحة لجتناء املال 

والدفاع عن اأهل الإجرام.

ل��ل��ق��ت��ل ف��ل��ق��د ���س��م��ى اهلل �سبحانه  ب��ال��ن�����س��ب��ة  اأم����ا 

وت����ع����اىل ال��ق�����س��ا���س ح���ي���اة ل��ل��م��ج��ت��م��ع والأم������ن

 

))ولكم يف الق�سا�س حياة يا اأويل الألباب((. ونلحظ 

يف الآونة الأخرية اأن عقوبة الإعدام قد �سنتها عدد من 

الدول الغربية ل�ست�سعارهم بان هناك جرمًا ل يجتث 

اإل بهذه العقوبة واإبان الثورة الفرن�سية مل يحكم على 

قاتل بالقتل ف�سج احلا�سرون معرت�سني.

ت��ام على تطبيق  يكون هناك حر�س  فنلحظ عندما 

اإيجابيًا على  اأث��رًا  احل��دود ال�سرعية وعدم تاأخريها 

ا�ستتباب الأم��ن وازده���ار القت�ساد ولي�س من لزم 

الإج���رام  لأه���ل  ح��م��اي��ًة  ي��وؤم��ن  اأن  ال�سليم  املجتمع 

واخلارجني عن النظام، فاملوقف يجب األ يكون دفاعيًا 

َك َل  بل منطلقًا من �سميم املعتقد قال تعاىل ))َفاَل َوَربِّ

ُدوْا يفمِ  يَما �َسَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ َل َيجمِ ُموَك فمِ ُنوَن َحتََّى ُيَحكِّ ُيوؤْممِ

ْيَت َوُي�َسلُِّموْا َت�ْسلمِيمًا((. ا َق�سَ َّ ْم َحَرجًا ممِّ همِ نُف�سمِ
َ
اأ



بن  عبدامللك  الدكتور  الأ�ستاذ  املجل�س  ع�سو  يقول 

عبداهلل اخليال: » جمل�س ال�سورى مكان يجتمع فيه كل 

اأ�سبوع مائة وخم�سون ع�سوًا  يوم اأحد واثنني من كل 

يتميزون بالفطنة و�سرعة البديهة والعقل الراجح ،ويتم 

داخل املجل�س موا�سيع عديدة بعد درا�ستها من اللجان 

املتخ�س�سة من مذكرات تفاهم، و اتفاقيات ثنائية يف 

اأمور �ستى بني اململكة العربية ال�سعودية ودول كثرية، 

والدوائر  الهيئات  تقارير  املجل�س  على  يعر�س  كما 

اأنظمة ولوائح كثرية  احلكومية ال�سنوية، هذا بجانب 

متت درا�ستها من قبل هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء 

واللجان املتخ�س�سة يف املجل�س وخارجه.واملعروف اأن 

ما يعر�س على جمل�س ال�سورى من مذكرات التفاهم، 

والتفاقيات خ�سعت لدرا�سة مكثفة قبل اأن تاأتي ملجل�س 

ال�سورى.اأما تقارير الهيئات احلكومية فهي عبارة عن 

التي  املعوقات  وبيان  التقرير  الإجن���ازات خالل عام 

واجهت تلك الهيئة ومل متكنها من تنفيذ بع�س امل�ساريع 

اأو اللتزام باخلطط.

وي�سري الدكتور اخليال ايل اأن الأنظمة واللوائح در�ست 

درا�سة وافية من قبل جلان �سابقة ومن قبل هيئة اخلرباء 

يف جمل�س ال��وزراء، وكذلك من قبل اللجان الفرعية 

التفاقيات  تلك  كل  ال�سورى.  جمل�س  يف  والرئي�سية 

على  النهاية  يف  تعر�س  وغريها  والأنظمة  والتقارير 

جمل�س ال�سورى بكامل اأع�سائه.

وبعد العر�س واملناق�سة تقوم اللجان الرئي�سية بالرد يف 

جل�سة لحقة وتبدي راأيها يف جميع ملحوظات الأع�ساء 

ومقرتحاتهم ب�ساأن ما متت مناق�سته �سواء ما طرح منها 

اأثناء اجلل�سة اأو ما قدم اإليهما كتابة من الأع�ساء، مبا 

يف ذلك التو�سيات الإ�سافية املقرتحة من الأع�ساء، 

تقوم  ثم  وامل��ع��اه��دات،  التفاقيات  مناق�سة  تتم  كما 

اللجنة يف اجلل�سة نف�سها اأو يف جل�سة لحقة بالإجابة 

على ملحوظات الأع�ساء ومقرتحاتهم، �سواء ما طرح 

منها اأثناء اجلل�سة اأو ما قدم اإليها كتابة من الأع�ساء، 

ومن ثم يجري الت�سويت عليها جملة. كما تتم مناق�سة 

املو�سوعات الأخرى )مبا يف ذلك م�سروعات اخلطط 

والإ�سرتاتيجيات العامة( باإبداء الأع�ساء ملحوظاتهم 

ب�ساأن املو�سوع، وتقوم اللجنة يف جل�سة لحقة بالإجابة 

على تلك امللحوظات واملقرتحات �سواء ما طرح منها 

اأثناء اجلل�سة اأو ما قدم اإليها كتابة من الأع�ساء، ثم 

يطرح املو�سوع للت�سويت.

اأنه يف ظل النظام احلايل  ويو�سح الدكتور اخليال » 

للجميع احلق يف الكالم، موؤيدين ومعار�سني، ولذلك 

يت�سابق الأع�ساء لل�سغط على زر طلب الكلمة وتنتهي 

 50 اأك��رث من  ب��اأن يطلب الكالم فيها  بع�س املوا�سيع 

�سخ�سًا يف بع�س الأحيان. فلو ترك اجلميع للحديث 

ولكل �سخ�س خم�س دقائق فهذا  واح��د  عن مو�سوع 

اأربع �ساعات وع�سر دقائق  250 دقيقة، اأي مدة  يعني 

اإل  لكل مو�سوع! لكن قواعد املجل�س احلالية ل ت�سمح 

عادة  الكلمة  ياأخذ  من  واأغلب  باملداخلة،  قليل  لعدد 

يتكلم يف كثري من الأحيان لأكرث من خم�س دقائق، ويف 
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ت�شهد قبة جمل�س ال�شورى وعلى م��دى اجلل�شات تقدمي العديد من املقرتحات واالآراء 

اأبناء الوطن، ممن يتمتعون بر�شيد ثري من اخلربات  تطرحها تلك النخبة املميزة من 

والتخ�ش�س يف جوانب عدة من احلياة.

اأن تاأخذ حقها من ال��ت��داول والنقا�س لي�س فقط على م�شتوى  وت�شتحق تلك املقرتحات 

االأع�شاء، بل اأي�شاً منها ما قد يرثيه احلوار على م�شتوى االإعالم.

فالكثري من الق�شايا، بل التي ناق�شها املجل�س هي ق�شايا ت�شتهدف تطوير االأداء وم�شاعفة 

االإجناز وتر�شيخ ال�شورة الذهنية احلقيقية للمجل�س، اإال اأن نظام عمل املجل�س ولوائحه قد 

ال تتيح تو�شيع دائرة النقا�س اأو اال�شتفا�شة فيه حفاظاً على وقت جل�شات املجل�س!!

 من خالل متابعتها جلل�شات املجل�س ومداخالت االأع�شاء وملحوظاتهم ر�شدت يف 

االآونة االأخرية جملة من االأفكار والروؤى متثل اإ�شافة نوعية للحوار وخمرجاته.

د. م�شعل العلي: ك��م م��ن فكرة جميلة 

الفر�شة  اإع��ط��اء  لعدم  باإجمالها  قتلت 

حلاملها
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بين أروقة المجلس وملفات األعضاء:

من المسؤول عن التفعيل؟ مقترحات ثرية وحلول مميزة  ..  

ا�شتطالع: من�شور الع�شاف • 



اأو )موؤيد  النهاية يقول )اإنني موؤيد لتو�سية اللجنة( 

للمعاهدة، اأو التفاقية اأو مذكرة التفاهم( وغري ذلك، 

الكلمة  ت��رك  باإمكانه  ك��ان  نظري  ال�سخ�س يف  ه��ذا 

ل�سخ�س له مالحظات جادة ملا هو موجود يف الدرا�سة 

اأو له تو�سية اإ�سافية يريد طرحها اأو له اعرتا�س على 

�سيء يف املذكرة املعرو�سة، وهذا )املوؤيد( حرم �سخ�سًا 

اأن ي�سيف �سيئًا جديدًا ملا هو معرو�س.  كان باإمكانه 

اأن الع�سو املوؤيد يكتفي فقط  اأنه من الأف�سل  واأعتقد 

عند الت�سويت باملوافقة على ما هو مطروح ول يهدر 

الوقت. )لحظوا اأن اللجان �سرتد فقط على ملحوظات 

الأع�ساء(.

اإذا نفذت هذه الطريقة والتزم  اأن��ه  وي��ري مقدم الق��رتاح 

الأع�ساء بعدم قول )اأنا موؤيد( �سيحقق املجل�س قفزة نوعية 

يف طريقة املناق�سة ب�سبب �سماع من له اإ�سافات اأو اعرتا�سات، 

واأي�سًا تتحقق امل�سلحة العامة من حيث اإن جميع املتخ�س�سني 

ومن له اإ�سافة مفيدة �سيتمكنون من احلديث.

كم من فكرة جميلة قتلت؟
»ال�سوري » حملت هذا املقرتح اإىل عدد من الأع�ساء 

منهم الدكتور م�سعل العلي ع�سو جلنة حقوق الإن�سان 

والعرائ�س حيث قال » اأن راأي اخليال راأي حكيم يظهر 

اأثره عند التطبيق. فهذا جمل�س �سورى يراد منه الراأي 

ال�سالح، وكم فكرة جميلة قتلت باإجمالها ولعدم اإعطاء 

الفر�سة حلاملها.

ي�سيف الدكتور العلي » واأ�ستاذنا اخليال له بع�س الآراء 

اجلميلة التي لطاملا ندمنا على عدم تبني املجل�س لها، 

فلي�س عندي ما اأ�سيفه اإل اأن اأقول ل�سعادته اأنت دليل 

وعارفة �سيار.
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د. اخليال يقرتح اقت�شار املداخالت على 

املعار�شني

بين أروقة المجلس وملفات األعضاء:

من المسؤول عن التفعيل؟ مقترحات ثرية وحلول مميزة  ..  

د.عبد امللك اخليال
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التأييد يكون مختصرَا
اأما الدكتور عبداهلل العبدالقادر رئي�س جلنة ال�سوؤون 

املالية فيذكر اأن الفكرة جيدة، ولكن القطع باملنع غري 

اأن يكون التاأييد خمت�سرًا وم�سببًا.  منا�سب، لذا يرى 

حيث اإن قواعد العمل باملجل�س تعطي رئي�س اجلل�سة 

وقف املتحدث اإذا كان حديثه خارج املو�سوع واأنه يرد 

على ما �سبق طرحه. لذا فاإن مهارة رئي�س اجلل�سة هي 

الفي�سل يف اإدارة اجلل�سة.

المداخلة للمعترضين
الإدارة  البلوي ع�سو جلنة  الدكتور عبداملجيد  ويرى 

املنا�سب وخ�سو�سًا عند  اأن��ه من  الب�سرية:  وامل���وارد 

اأن ل تتم  عر�س التفاقيات واملعاهدات على املجل�س 

املداخلة من الع�سو اإل يف حالة معار�سته لتلك التفاقية 

اأو املعاهدة اأو وجود مالحظات عليها مع ذكر اأ�سباب 

املعار�سة. وذلك لأنه:

اأوًل: اأن التفاقية اأو املعاهدة قد در�ست ومتت املوافقة 

عليها بل مت التوقيع عليها. فال عربة من اإ�ساعة الوقت 

يف تاأييدها.

ثانيًا: اأن املالحظات التي بينها الع�سو مع املربرات يف 

اأن يتم تذكرها يف معاهدات واتفاقيات  اأقل اأحوالها 

قادمة.

لكونه  لالتفاقية  الع�سو  تاأييد  م��ن  ج��دوى  ل  ثالثًا: 

ي�ستطيع القيام بذلك عن طريق �سوته باملوافقة على 

بند )موافق(.

رابعًا: اأن ال�سري على راأي اخليال وهو راأي الأغلبية يحقق 

الفائدة ويخت�سر الوقت الثمني للمجل�س.

اأما الدكتور الأمري خالد اآل �سعود رئي�س جلنة ال�سوؤون 

التعليمية والبحث العلمي في�سكر اخليال على اهتمامه 

الناحية  م��ن  ول��ك��ن  فعاليته،  وزي���ادة  املجل�س  ب��وق��ت 

املوؤيدين  �سماع  ت�ستلزم  التي  واملو�سوعية  الإجرائية 

واملعار�سني وذلك متهيدًا للت�سويت، فاإن من املهم اأن 

تتاح الفر�سة لل�سوت املوؤيد وال�سوت املعار�س خ�سو�سًا 

واأن من �سي�سوت ل بد اأن يتاأثر بوجهات النظر املعار�سة 

وكذلك املوؤيدة.

المناقشة بعد التنفيذ
ب��ك��ري رئي�س جلنة ال�سوؤون  ال��دك��ت��ور ط��الل  وي��ق��ول 

قاله حتت  راأي��ه  اإن  وال�سباب:  والأ���س��رة  الجتماعية 

املبا�سر  الت�سويت  اإم��ا  مع  فاأنا  وبو�سوح،  القبة  هذه 

دون نقا�س لالتفاقيات الدولية، واإما اأخذ راأي اأع�ساء 

املجل�س بجدية، واإل يتم الت�سويت على التفاقيات وما 

يف حكمها يف ذات اجلل�سة، واإمنا تعود تلك امللحوظات 

اإىل اللجنة وبدورها تناق�س ذلك مع اجلهة املوقعة لتلك 

التفاقية. وقبل هذا وذاك يجب األ تدخل اأي اتفاقية 

حيز النفاذ اإل بعد م�سادقة جمل�س ال�سورى عليها واأن 

تلتزم جميع اجلهات احلكومية بهذا املبداأ، لأننا وبكل 

اأ�سف نناق�س بع�س التفاقيات وقد دخلت حيز النفاذ 

منذ التوقيع عليها فال جدوى من تاأييدها.

اأما الدكتور عبداهلل النا�سر نائب رئي�س جلنة ال�سوؤون 

الثقافية والإعالمية فيقول: على راأي اخليال اأنه كالم 

يكتب مباء الذهب، ل ف�س فوك.. وجن�س �سانوؤوك..

ويتفق الدكتور عبداهلل يحيى بخاري ع�سو جلنة حقوق 

الإن�����س��ان والعرائ�س م��ع راأي اخل��ي��ال فقط يف حالة 

املذكرات والتفاقيات ومذكرات التفاهم. اأما من جهة 

الوقت، فيقول: الوقت هو كل ما لدينا لنعطيه ونقدمه، 

وهو اأداة عملنا، متامًا مثل الكالم. ل �سيء اآخر لدينا 

�سوى الكالم والوقت )طبعًا مع الفكر والتفكري والراأي 

ال�سديد(.

علينا اأي�سًا جتنب تكرار احلديث، فاإذا قال ع�سو �سيئًا 

ما فيجب على بقية الأع�ساء �سحب الكلمة اإن كان ما 

ويكتفي  ال�سابق،  زميلهم  طرحه  ما  نف�س  هو  لديهم 

بالإ�سارة اإىل اأنهم يوؤيدون ما طرحه زميلهم.

الرأي للمتخصصين
اأما الدكتور ماجد املنيف ع�سو جلنة ال�سوؤون القت�سادية 

وال��ط��اق��ة ف��ريى التفرقة ب��ني امل��و���س��وع��ات املختلفة 

تقارير اجلهات احلكومية،  واملعاهدات،  )التفاقات 

الأنظمة واللوائح(.

فبالن�سبة لالتفاقيات واملعاهدات يجب حتديد فرتة 

باملنع  القطع  العبدالقادر:  ع��ب��داهلل  د. 

غ��ري م��ن��ا���ش��ب، وع��ل��ى ال��ت��اأي��ي��د اأن يكون 

خمت�شراً وم�شبباً

اإعالمية  اإ�شرتاتيجية  ل�شياغة  دع���وة 

تعك�س حجم ودور املجل�س

د.عبداهلل العبد القادر

د.م�سعل العلي
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زمنية للمناق�سة )تقرير اللجنة ومداخالت الأع�ساء( 

بحيث ل تزيد عن 20 دقيقة مثاًل اأيًا كان عدد طالبي 

امل��داخ��الت لأن الت��ف��اق��ي��ات وامل��ع��اه��دات ومذكرات 

من  عليها  موقعًا  وه��ي  طويلة  مبرحلة  متر  التفاهم 

الدولة املعنية وخ�سعت لدرا�سة حول توافقها مع م�سالح 

اململكة وتعهداتها واأنظمتها وغري ذلك، ولي�س هناك ما 

ي�ستدعي اإعطاء التفاقيات واملعاهدات فرتة زمنية اأو 

عدد مداخالت اأكرث مما يتطلب الزمن املحدد.

اأما بالن�سبة لتقارير اجلهات احلكومية ل يعرف الرئي�س 

م�سبقًا مبحتوى ما �سوف يقدمه الع�سو من مداخلة 

اأو  لدرا�سة  اإ�سافتها  اأو  تخ�س�سها  اأو  عمقها  وم��دى 

راأي اللجنة، ولكن ميكن اإيجاد اآليات كي يعطى املجال 

للمتخ�س�سني اأو ملن لديهم خلفية حول املو�سوع )من 

خارج اللجنة(، كاأن يقدم رئي�س اللجنة قائمة باأ�سماء 

اأو خلفية ترثي املو�سوع  من يرى اأن لديهم مداخالت 

ويعطي الرئي�س هوؤلء الأولوية، بل اأن ي�ساألهم اإذا كان 

لديهم مداخلة حتى لو مل يطلبوا الإذن بذلك)؟!(

وبالن�سبة لالأنظمة واللوائح التي يتم درا�ستها من اللجنة 

)وقبلها احلكومة( ميكن للجنة اأن حتدد يف تقريرها 

اإليها  املوا�سيع اخلالفية الرئي�سة وتلفت نظر املجل�س 

واأن تناق�س تلك املوا�سيع اخلالفية اأو التي فيها تعديالت 

اأن يتم تالوة امل��واد من النظام التي  يف البداية على 

وافقت عليها اللجنة بدون تعديل وحتديد فرتة زمنية 

)15 دقيقة مثاًل( ملناق�سة كل مادة بغ�س النظر عن 

عدد طالبي املداخالت.

حساسية كبيرة
حيثيات  القويح�س  املهند�س حممد  من جانبه عدد 

جوانب  ثالثة  هناك   « ق��ائ��اًل:  املقرتح  لذلك  تاأييده 

لتاأييدي للمقرتح:

اجلانب الأول: اأن ما اأ�سري اإليه يف هذا املقرتح �سحيح 

100%، واأغلب الأع�ساء ي�سارك اخليال الراأي يف هذا 

التوجه وخا�سة فيما يتعلق بالتفاقيات الإطارية والتي 

99.9%، ودائمًا  عادة ما يوافق عليها املجل�س بن�سبة 

وحتى يف الدورات ال�سابقة يطرح ال�سوؤال ملاذا نناق�س؟ 

اإذا كانت املوافقة عليها م�سمونة وحت�سيل حا�سل.

واجلانب الثاين: نظام املجل�س واإجراءات العمل فيه. 

املجل�س  يقوم  اأن  على  �سراحة  ين�س  معلوم  هو  كما 

بدرا�سة التفاقيات الدولية ومناق�ستها، وهذا ما هو 

معمول به يف جميع الربملانات الدولية.

اجلانب الثالث: طبيعة الب�سر واختالف وجهة نظرهم 

ومقدرتهم، وهذا هو اجلانب املهم يف املو�سوع. فكما 

تعلمون اأن لكل ع�سو يف املجل�س وجهة نظر خا�سة، كما 

اأن مقدرتهم يف درا�سة املوا�سيع واملداخلة خمتلفة من 

�سخ�س لآخر وهناك بع�س الزمالء الأفا�سل يركز يف 

مداخالته على التفاقيات الدولية. لهذا من ال�سعب 

لهذه  م��وؤي��د  اأن��ه  املداخلة ملجرد  ع��دم  اأن نطلب منه 

اإليه  التفاقيات. ولهذا فاإن هذا الطلب �سوف ينظر 

البع�س من الزمالء بح�سا�سية كبرية.

وي�سيف القويح�س: واأعتقد اأنه ميكن العمل على تعديل 

اإجراءات العمل يف املجل�س على �سبيل املثال يتم اأخذ 3 

مداخالت موافقة على التفاقيات الدولية و3 مداخالت 

معار�سة اأو لتخفي�س مدة املداخلة اإىل 3 دقائق فقط، 

وهذا يعطي ر�سالة غري مبا�سرة اإىل املوؤيدين.

اإبراهيم البليهي ع�سو جلنة  اأن الأ�ستاذ  واأخريًا جند 

الدكتور  راأي  مع  يتفق  والإعالمية  الثقافية  ال�سوؤون 

اأن تقدم مبقرتحات مف�سلة  اخليال متامًا وقد �سبق 

ومنها ما هو حول هذا املو�سوع.

مراجعة آليات العمل
ومن بني املقرتحات اجلديرة باملناق�سة والتي ر�سدتها 

»ال�سورى« مطالبة العديد من املواطنني مبراجعة اآليات 

العمل وحت�سني م�ستوى الأداء داخل املجل�س، عطفًا على 

ر�سيد التجارب احلافل، وحماولت التقييم امل�ستمرة.

وحول ذلك يقول املواطن ماجد بن هيكل: »بعد تلك 

العقود من جتربة ال�سورى يف بالدنا، ويف ظل ما يعرف 

ا�ستقطابها لأ�سحاب  النيابية من  املجال�س  عن هذه 

اخلربات املتفردة، يجب اأن يكون اأداء املجل�س منوذجًا 

باللوائح  يتعلق  فيما  ���س��واء  واأج��ه��زت��ه��ا،  ملوؤ�س�ساتها 

التنظيمية، اأو ا�ستيعاب التقنية اأو التوا�سل اأو التقييم 

الدكتور االأمري خالد اآل �شعود: من املهم 

اأن تتاح الفر�شة  للمداخلة لل�شوت املوؤيد 

وال�شوت املعار�س 

االتفاقيات  يف  ال��ب��ل��وي:  عبداملجيد  د. 

واملعاهدات ال تتم املداخلة اإال يف حالة 

املعار�شة

د.عبد املجيد البلوي

د.الأمري خالد اآل �سعود
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املو�سوعي، اأو التخطيط الإ�سرتاتيجي، اأو بيئة العمل.

اإبن هيكل: من هنا يتطلع اجلميع اإىل تبني  وي�سيف 

املجل�س لإ�سرتاتيجية عمل تعظم من خمرجاته وت�ستثمر 

قدرات اأع�سائه ب�سورة مثالية وتتيح للعاملني فيه اأداء 

اأدوارهم وتطوير قدراتهم مبا يتنا�سب مع مكانة املجل�س 

واملاأمول منه.

مراجعة آليات العمل تتم بشكل مستمر
اأما املهند�س حممد القويح�س فيقول: على مدى اأكرث 

من 18 عامًا )5 دورات( مرت على جمل�س ال�سورى 

يف ظل نظامه اجلديد، دخله 500 ع�سو واأ�سرف على 

اأك��رث من   ن��واب ، �سدر خاللها  3 روؤ���س��اء و3  اإدارت���ه 

3000 قرار يف موا�سيع خمتلفة منها ما يتعلق باجلانب 

الت�سريعي مثل  الأنظمة واللوائح والتفاقيات واملعاهدات 

الدولية والأخرى تتعلق باجلانب الرقابي �سمن درا�سة 

ثرية  جتربة  يف  املختلفة  احلكومية  اجلهات  تقارير 

جديرة بالدرا�سة والتاأمل والتقييم.

وي�سيف: لقد قام املجل�س خالل م�سريته باإعادة النظر 

يف اآليات واإجراءات العمل داخل اأجهزته اأكرث من مرة 

بغر�س حت�سني الأداء وتطوير اآليات �سناعة القرار يف 

حماولة من اإدارة املجل�س واأع�سائه ملواكبة امل�ستجدات 

وحت�سني الأداء يف اإ�سدار قرارات تلبي احتياجات الوطن 

واملواطن وتعك�س اهتمام وتعمق املجل�س يف درا�سة ما 

يحال اإليه من موا�سيع اأو ما يقرتحه اأع�ساوؤه من خالل 

املادة 23 من نظامه. وبالرغم من هذه اجلهود امل�سكورة 

والتي انعك�ست مع مرور الوقت يف حت�سن ن�سبي يف اأداء 

املجل�س اأدى اإىل �سرعة اإجناز معامالته، اإل اأنني اأعتقد 

اآليات العمل  اأداء املجل�س وتطوير  اأن ق�سية  حت�سني 

فيه تبقى عملية حم�سورة يف حدود نظامه الأ�سا�سي 

ولئحته التنفيذية والتي ل متكن املجل�س من اإدخال اأي 

تعديالت اأو تغريات على ن�سو�سها، اإل بالطريقة التي 

�سدرت بها، لهذا فاإنه ومهما مت من تعديل وحت�سني 

اأمر ن�سبي ذو قيمة  اإج��راءات واآليات العمل يبقى  يف 

حمدودة ي�ساهم بدون �سك يف تطوير �سناعة القرار 

اأروق��ة املجل�س، ولكن يبقى الأه��م من ذلك هو  داخل 

تطوير وحتديث نظام املجل�س ولئحته التنفيذية واإعطاء 

القيام بدوره  ت�ساعده على  اأو�سع  املجل�س �سالحيات 

الأ�سا�سي ك�سلطة ت�سريعية ورقابية على غرار ما تقوم 

به املجال�س الربملانية يف اأغلب دول العامل. وما اأق�سده 

حتديدًا اأن املجل�س يحتاج اإىل اإعطائه �سالحيات اأو�سع 

تتمثل يف اإلزامية قراراته ك�سلطة ت�سريعية ورقابية ول 

العهد، مثل هذه  اإل امللك وويل  ميلك نق�س قراراته 

اإدارة واأع�ساًء وجلانًا  ال�سالحية �سوف تدفع املجل�س 

اأ�سلوب ومنهجية عمله واإ�سدار  اإع��ادة النظر يف  اإىل 

قراراته لتتنا�سب مع قوة قراراته الإلزامية.

 واأ�سار القويح�س اإىل اأن ذلك �سوف يدفع اجلهات 

احلكومية اإىل اللتزام بقرارات املجل�س وتنفيذها علي 

اأر�س الواقع مما �سيكون لها �سدى ي�سب يف النهاية 

يف م�سلحة الوطن واملواطن، ويحقق الهدف الأ�سا�سي 

من اإن�ساء املجل�س. 

دراسة ميزانية الدولة
ولفت كذلك اإىل نقطة اأخرى هامة يف منظومة تطوير 

عمل املجل�س وهي درا�سة املجل�س ميزانية الدولة قبل 

�شالحية  املجل�س  القويح�س:منح   . م 

ال���زام���ي���ة ق����رارات����ه ك�����ش��ل��ط��ة ت�شريعية 

ورقابية تدفع عمل املجل�س اإىل االأمام

د.عبداهلل بخاري: اأتفق مع راأي د. اخليال 

يف حالة املذكرات واالتفاقيات

د.عبداهلل بخاري

د.ماجد املنيف

م. حممد القويح�س

مراجعة اآليات العمل لتح�شني االأداء
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اخلتامي  للح�ساب  املجل�س  اعتماد  وكذلك  اإق��راره��ا 

للدولة وهذا الطلب يتما�سى مع قيام املجل�س باعتماد 

خطة التنمية اخلم�سية، وكذلك بدرا�سة تقارير اجلهات 

اأدائها واإجنازاتها والعقبات التي  احلكومية ومناق�سة 

يف  ونق�سًا  مالية  معظمها  يف  تكون  وال��ت��ي  تواجهها 

امل�ساريع والربامج، وبذلك يتزامن اأمام املجل�س درا�سة 

ميزانية اجلهة ومراقبة اأدائها واأوجه �سرف ما اعتمد 

لها، ويكتمل املثلث الرقابي باإعطاء املجل�س �سالحية 

ا�ستدعاء الوزراء وامل�سوؤولني وم�ساءلتهم عن اأداء وعمل 

اأجهزتهم، وبذلك يتحقق للمجل�س القيام بدوره الرقابي 

على اأكمل وجهه.

اآليات عمل املجل�س النظرة  واملهم يف مو�سوع تطوير 

ال�سمولية لدور املجل�س وم�ساركته احلقيقية والفعلية 

ك�سلطة ت�سريعية ورقابية �سمن روؤية م�ستقبلية ملا هو 

مطلوب من جمل�س �سوري ملواكبة امل�ستجدات املحلية 

والدولية وتكون البداية باإعادة النظر يف نظامه ولئحته 

التنفيذية واإدخال التعديالت املنا�سبة.

إستراتيجية إعالمية اتصالية
ومن بني املقرتحات اأو اخلطط اجلادة التي �ستحدث 

الإعالمي  الأداء  تطوير  خطة  املجل�س  اأداء  يف  نقلة 

للمجل�س يف اإطار توجهاته التي اأكد عليها  معايل ال�سيخ 

الدكتور عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ » باأن 

املجل�س يعمل على حتقيق توجيهات خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز - حفظه اهلل 

- وتطلعاته يف تو�سيع دائرة املجل�س وتناوله لق�سايا 

حتقيق  اإىل  و�سوًل  ومناق�ستها  واهتماماته  املواطن 

املزيد من ال�سفافية يف الهتمام ومعاجلة الق�سايا 

امللحة التي تهم الوطن واملواطن.«

وطالب معاليه الإعالميني بالرتقاء مبا يتم طرحه 

حتت القبة ونقله للمواطن ب�سورة تف�سيلية تعك�س 

اأهمية ما يقوم به املجل�س من دور ت�سريعي ورقابي.

الأداء  تطوير  خطة  معاليه  تبني  الإط���ار  ه��ذا  ويف 

حاليًا  ي�سع  املجل�س  اأن  كا�سفًا  للمجل�س  الإع��الم��ي 

اللم�سات الأخ���رية على ق��واع��د العمل اجل��دي��دة يف 

اجلل�سات التي ناق�سها موؤخرًا، ليتم العمل بها والتي 

يف  املتخ�س�سة  وجلانه  للمجل�س  الوقت  �ستخت�سر 

درا�سة املو�سوعات التي تدخل يف نطاق اخت�سا�ساته 

و�سالحياته. 

واأعلن اآل ال�سيخ توجه جمل�س ال�سورى نحو اإ�سرتاتيجية 

اإعالمية وات�سالية تقوم على بناء �سراكة حقيقية مع 

و�سائل الإعالم. واأ�سار اإىل اأنه مت ت�سكيل جلنة برئا�سة 

معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور بندر بن حممد 

املجل�س  اأع�ساء  من  ثمانية  وع�سوية  حجار  حمزة 

املتخ�س�سني واملهتمني بالإعالم لدرا�سة واقع الإعالم 

يف املجل�س واآفاق تطويره، واإعداد اإ�سرتاتيجية اإعالمية 

جديدة تعزز من ح�سور املجل�س واأعماله ون�ساطاته يف 

و�سائل الإعالم، وبالتايل يدرك اجلمهور املتلقي حجم 

العمل املنجز يف جمل�س ال�سورى وجلانه املتخ�س�سة.

و�سدد على اأن املجل�س �سيعمل على تنظيم دورات لرفع 

ثقافة الإعالميني وال�سحفيني املعتمدين لتغطية اأعمال 

اإع��الم برملاين  املجل�س بالعمل الربملاين و�سوًل اإىل 

متخ�س�س ينقل العمل الإعالمي وال�سحفي يف تغطية 

اأعمال املجل�س من العمل الجتهادي اإىل دائرة العمل 

املهني املتخ�س�س. 

ويف هذا ال�سدد يقول نا�سر العجمي: »يلم�س املراقبون 

ال��دور املتنامي ملجل�س ال�سورى  واملتخ�س�سون حجم 

اأداء  واأي�����س��ًا يف رق��اب��ة  ال��ق��رار  ال�سعودي يف �سناعة 

الأجهزة احلكومية وال�سعي لتلبية احتياجات املواطن، 

اإل اأن الطرف الأه��م يف هذه املنظومة وهو املواطن 

ي�سعر بالتغييب عما يدور حتت قبة املجل�س. وينظر اإىل 

ما يبث من تقارير اإعالمية عرب و�سائل الإعالم على 

اأنه ن�سرات ر�سمية ل تعك�س حجم احلقيقة ول حقه يف 

املعرفة ب�سفافية، الأمر الذي يتطلب من املجل�س تبني 

اإ�سرتاتيجية اإعالمية ت�سهم يف �سياغة راأي عام واٍع 

ومتفاعل مع ثقافة ال�سورى، وت�سهم يف بناء ج�سور من 

التوا�سل مع املواطن مبا يحقق اأهداف الطرفني. خا�سة 

يف ظل حركة الإ�سالح ال�ساملة واملتكاملة التي يتبناها 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، 

اإ�سراك املواطن يف  اأه��م حماورها  والتي تت�سمن يف 

ال�ساأن العام. وت�سجيع احلوار وال�سفافية.

اأي  اأال ت��دخ��ل  ب���ك���ري: ي��ج��ب  د.ط�����الل 

اإال بعد م�شادقة  التنفيذ  اتفاقية حيز 

املجل�س

اأ. اإبراهيم البليهي

اإقامة �شراكة حقيقية  اآل ال�شيخ يتبنى 

مع االإعالم 

د.طالل بكري
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اأ�ساد اأ�سحاب املعايل روؤ�ساء جمال�س ال�سورى 

والنواب والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية بنتائج م�ساركة خادم 

احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ع���ب���داهلل بن 

يف   - اهلل  حفظه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز 

تورنتو  التي عقدت يف مدينة  الع�سرين  قمة 

بكندا، كما اأعربوا عن تاأييدهم التام جلهود 

دول جمل�س التعاون حيال ا�ستخدام الطاقة 

النووية لالأغرا�س ال�سلمية، وعربوا عن القلق 

من تنامي ظاهرة العداء لالإ�سالم وامل�سلمني 

د املجتمعون بال�سيا�سات  يف الدول الغربية، وندنّ

الإ�سرائيلية الأحادية اجلانب وحماولة فر�س 

ال��واق��ع بتغيري الأو���س��اع اجلغرافية  الأم���ر 

املحتلة،  الفل�سطينية  لالأرا�سي  وال�سكانية 

واأكدوا على املوقف الثابت لدول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية يف احرتام وحدة العراق 

و�سيادته وا�ستقالله.

جاء ذلك يف ختام الجتماع الرابع    لروؤ�ساء 

جمال�س ال�سورى والنواب والوطني والأمة بدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والذي عقد 

يف اأبو ظبي يف الفرتة من 16-1431/12/17ه�.

 

وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة قد 

ا�ستقبل يف ق�سر امل�سرف اأ�سحاب املعايل روؤ�ساء 

جمال�س ال�سورى والنواب والوطني والأمة بدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذين 

عقدوا اجتماعهم الدوري الرابع يف اأبوظبي.

 

الربملانات  دور  تفعيل  اأهمية  �سموه  واأك���د 

اخلليجية وبذل مزيد من التن�سيق امل�سرتك 

مبا ي�سكل رافدًا قويًا لتعزيز م�سرية جمل�س 

الربملانات يف  دور  م��ربزًا  التعاون اخلليجي 

ل�سعوب  املختلفة  امل��ج��الت  وت��ط��وي��ر  تنمية 

املجل�س.

ومتنى �سمو ال�سيخ خليفة لجتماعاتهم التوفيق 

ال�سورى  جمال�س  دور  تعزيز  يف  وال��ن��ج��اح 

والنواب والوطني والأم��ة لدعم م�سرية دول 

�سعوبها  وطموحات  اآم��ال  يلبي  مبا  املجل�س 

اأمله باخلروج  ويحقق رفاهيتها، معربًا عن 

بقرارات من �ساأنها اأن تدعم م�سرية املجل�س 

وو�سعها اأمام قادة دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية يف قمتهم املقبلة يف اأبوظبي.

 

من جانبهم نقل اأ�سحاب املعايل روؤ�ساء جمال�س 

ال�سورى والوطني والأمة لدول املجل�س حتيات 

قادتهم اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان ومتنياتهم ل�سموه موفور ال�سحة 

ولل�سعب الإماراتي التقدم والزدهار.

وراأ�س وفد جمل�س ال�سورى يف الجتماع معايل 

بن  اهلل  عبد  الدكتور  ال�سيخ  املجل�س  رئي�س 

حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ، والذي اأعرب يف 

ت�سريح �سحفي عن اأمله يف اأن يخرج الجتماع 

بنتائج تعزز م�سرية العمل اخلليجي امل�سرتك 

وحتقق اآمال وتطلعات اأ�سحاب اجلاللة وال�سمو 

قادة دول جمل�س التعاون اخلليجي يف اأن يكون 

للمجال�س ال�سورية والربملانية اخلليجية دور يف 

تعزيز التكامل بني الدول الأع�ساء يف املجل�س، 

حيث ر�سخ القادة يف قمتهم ال�سابعة والع�سرين 

التي عقدت بالريا�س يف دي�سمرب عام 1427ه� 

/ 2006م مكانة العمل ال�سوري والربملاين حني 

وافقوا على عقد هذا الجتماع الدوري وذلك 

اإميانًا منهم باأهمية دور هذه املجال�س، وتن�سيق 

الربملانية  الحت���ادات  املواقف اخلليجية يف 

الإقليمية والدولية، وتعميق الروابط وال�سالت 

واأوجه التعاون بني �سعوب جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية.

وراأى معاليه اأن الدول اأ�سبحت تقا�س بتكتالتها 

الإقليمية واجلغرافية، وتكت�سب مكانتها بقوة 

النتماء الذي اأ�سبح هو القوة احلقيقية املوؤثرة 

يف �سنع القرار الدويل.

م�سى  ال���ذي  اخلليجي  جتمعنا  " اإن  وق���ال 

عليه ما يقرب من ثالثني عامًا هو واحد من 

التكتالت التي حققت جناحًا على امل�ستويني 

الإقليمي والعربي، واإن كنا ل نزال نطمح يف 

�سعوب دول  ال�سالت بني  تعميق  املزيد من 

بني  وال��رتاب��ط  والتكامل  والتن�سيق  املجل�س 

الدول الأع�ساء يف جميع امليادين ".

التجمع  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  معايل  وع��د 

الربملاين اخلليجي واحدًا من اخلطى الرائدة 

التي ت�ساف ل�سجالت النجاحات التي حققها 

جمل�س التعاون اخلليجي يف تعزيز التكامل بني 

دول املجل�س يف جميع املجالت.

واأ�سار اإىل النتائج الإيجابية التي تو�سل اإليها 

املجل�س  دول  يف  الت�سريعية  املجال�س  روؤ�ساء 

خالل اجتماعهم ال��دوري الثالث الذي عقد 

يف دولة الكويت العام املا�سي ومنها املوافقة 

على القواعد التنظيمية لعمل جلنة التن�سيق 

الربملاين والعالقات اخلارجية وو�سعها مو�سع 

التنفيذ لت�سهم يف رفع كفاءة التن�سيق والتعاون 

بني املجال�س الت�سريعية وت�سهيل العمل امل�سرتك 

خلدمة الأهداف اخلرية التي اأن�سئ من اأجلها 

جمل�س التعاون اخلليجي.

واأ�ساف: اإن اأوا�سر الروابط والوحدة املتينة 

بني �سعوبنا ودولنا بف�سل ما حبانا اهلل من 

اأية  قوا�سم م�سرتكة فريدة قل ما تتوافر يف 

جمموعات اإقليمية اأو تكتالت متعددة امل�سارب، 

فهي قوة دفع لنا لال�ستفادة من جميع الطاقات 

اخلليجية على امل�ستويني الر�سمي وال�سعبي مبا 

ي�سهم يف دعم جهودنا ويوحد مقدراتنا ويعزز 

من تعاوننا، ففي هذا الع�سر الذي تتجه فيه 

كافة ال��دول نحو العمل اجلماعي من خالل 

املنظمات واملجموعات ذات امل�سالح امل�سرتكة، 

جند اأنف�سنا واحلمد هلل يف و�سع يتيح لنا اأن 

وحدة  ون�سبح  اخلليجي  جتمعنا  يف  ننتظم 

متما�سكة الن�سيج ومتجان�سة العنا�سر �سعيًا 

اإىل حتقيق الأهداف والغايات التي قام عليها 

جمل�س التعاون.

اآل ال�����س��ي��خ ال��ن��ظ��ر اإىل  ول��ف��ت ال��دك��ت��ور 

تبذلها  التي  واملتوا�سلة  الكبرية  اجلهود 

خادم  بقيادة  ال�سعودية  العربية  اململكة 

بن  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 

– لرت�سيخ  اهلل  حفظه   - ال��ع��زي��ز  ع��ب��د 

الوحدة اخلليجية وتعزيز التكامل بني دول 

املجل�س يف خمتلف املجالت، مبا ي�سهم يف 

تعميق املواطنة اخلليجية، ويكر�س النتماء 

املتميزة. الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال���وح���دة  ه���ذه  اإىل 

 

كما نوه بحر�س قادة دول املجل�س - حفظهم 

لقاءاتهم،  خ���الل  م��ن   - ورع���اه���م  اهلل 

اإر�ساء وتثبيت  وم�ساوراتهم امل�ستمرة على 

قواعد كيان جمل�س التعاون، وتقوية دعائمه 

لتحقيق طموحات وتطلعات مواطنيه، وتعميق 

م�سرية جمل�س التعاون اخلرية داخل وجدان 

املواطن اخلليجي والعمل على زيادة التعاون 

والتن�سيق يف خمتلف املجالت القت�سادية 

وال�سيا�سية والأمنية وال�سحية والجتماعية 

وغريها. والريا�سية  والبيئية   والتعليمية 

�سم وفد جمل�س ال�سورى معايل الأمني العام 

املجل�س  وع�سو  الغامدي  حممد  الدكتور 

الوفد  وراف���ق  ال�سمعان،  يحيى  الدكتور 

مدير عام اإدارة العالقات العامة والإعالم 

في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية بدول الخليج العربية:

رئيس المجلس: التجمع البرلماني 
الخليجي أحد الخطوات الرائدة 

لمجلس التعاون الخليجي في تعزيز 
التكامل بين دوله 
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وامل�سرف  ال�سغري  الرحمن  عبد  الدكتور 

على اإدارة الإعالم والن�سر الدكتور حممد 

املهنا ومدير اإدارة املرا�سم حممد الرباهيم 

ال�سعبة  ملكتب  العامة  الإدارة  عام  ومدير 

الربملانية خالد املن�سور.

املجل�س  رئي�س  اأك��د  الجتماع  افتتاح  ويف 

الوطني الحتادي بدولة الإمارات العربية 

املتحدة عبد العزيز بن عبد اهلل الغرير يف 

كلمة افتتح بها اأعمال الجتماع اأن الجتماع 

ميثل نقطة انطالق جديدة لبناء م�ستقبل 

الجتماعات الدورية للربملانات اخلليجية.

اأم���ام الإج��ت��م��اع ع���ددًا من  وط��رح الغرير 

اخلليجي  الربملاين  بالعمل  تتعلق  النقاط 

امل�سرتك على امل�ستوى املو�سوعي والإجرائي 

داخليًاوخارجيًا.

الدولية  بالعالقات  يتعلق  فيما  اإن��ه  وق��ال 

وتعقيداتها وت�سابك التحديات التي تواجه 

ف��اإن من  والتنمية يف دول اخلليج  الأم��ن 

املهم تدار�س كيفية تعزيز دور الدبلوما�سية 

املحافل  امل�سرتكة يف  اخلليجية  الربملانية 

�سرورة  اأ�سبحت  لأنها  والدولية  العربية 

وتنمية  م�سالح  ع��ن  ال��دف��اع  يف  اأ�سا�سية 

ال�سعوب.

ويف كلمته نوه معايل الأم��ني العام ملجل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية عبدالرحمن 

بذلها  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة  ب��اجل��ه��ود  العطية 

ال�سورى  جمال�س  روؤ�ساء  املعايل  اأ�سحاب 

وال��ن��واب وال��وط��ن��ي والأم����ة ب���دول جمل�س 

التعاون ل��دول اخلليج لإجن��اح اجتماعهم 

اأبوظبي لتعزيز امل�سرية املباركة  الرابع يف 

وحتقيقًا لآمال وتطلعات اأ�سحاب اجلاللة 

وتطلعات  امل��ج��ل�����س  دول  ق����ادة  وال�����س��م��و 

مواطنيها معربًا يف الوقت ذاته عن �سكره 

لأع�ساء جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات 

 اخلارجية الذين قاموا بالتح�سري لالجتماع.

وقال معاليه: اإنه بهذا الجتماع يكون جمل�س 

التعاون قد اأمت ثالثة عقود غنية بالعطاء، 

اإق���رار الأم���ور و�سدق  ع��ط��اء احلكمة يف 

هذا  لأم��اين  امل�ستجيب  وال�سعي  التوا�سل 

املجل�س، ويهيئ له كل اأ�سباب العون والبناء.

 

واأو�سح اأن انعقاد الجتماع الرابع لروؤ�ساء 

جم��ال�����س ال�������س���ورى وال����ن����واب والوطني 

تنفيذ  م��ع  يتزامن  املجل�س  ب��دول  والأم���ة 

الكامل  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 

الأعلى  املجل�س  عن  ال�سادرة  للقرارات 

ل��ي��اأت��ي ذل���ك م��ع��ربًا ع��ن ح��ر���س القيادة 

التعاون. م�سرية  دع��م  على  الإم��ارات��ي��ة 

 

واأ�ساد العطية بالدور احليوي واملهم الذي 

يقوم به اأ�سحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول 

املجل�س من اأجل تطوير مراحل �سري العمل 

اخلليجي امل�سرتك.

واأعرب معايل الأمني العام ملجل�س التعاون 

ل��دول اخلليج العربية عن متنياته خلادم 

احل��رم��ني ال�سريفني امل��ل��ك ع��ب��داهلل بن 

عبدالعزيز اآل �سعود بدوام ال�سحة والعافية 

اأر�س الوطن  وال�سفاء العاجل والعودة اإىل 

�ساملًا معافى اإن �ساء اهلل ملوا�سلة املزيد من 

التقدم والرخاء والإ�سهام يف م�سرية جمل�س 

التعاون املباركة مع اإخوانه قادة دول جمل�س 

التعاون حفظهم اهلل جميعًا.

اأ�ساد اأ�سحاب املعايل  ويف ختام الجتماع 

روؤ�ساء جمال�س ال�سورى والنواب والوطني 

والأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

احلرمني  خ��ادم  م�ساركة  بنتائج  العربية 

ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل 

�سعود - حفظه اهلل - يف قمة الع�سرين التي 

عقدت يف مدينة تورنتو بكندا مثمنني ما 

ت�سمنته الكلمة التي األقاها اأمام القمة من 

روؤًى تنم عن حكمة وب�سرية وجتربة وحر�س 

على روؤية عامل متوازن واأكرث اإ�سراقًا لكافة 

الدول واملجتمعات.

ورفعوا اأ�سمى اآيات التهاين خلادم احلرمني 

ال�سريفني على ما حتقق من جناح متميز 

تبذله  ما  مقدرين  العام  ه��ذا  حج  ملو�سم 

اململكة من جهود يف �سبيل تطوير وتو�سعة 

امل�ساعر املقد�سة وما تقدمه من ت�سهيالت 

اأمنياتهم  وخدمات، معربين عن خال�س 

خلادم احلرمني ال�سريفني بدوام ال�سحة 

والعافية وال�سفاء العاجل.

وعرب اأ�سحاب املعايل يف جل�ستهم اخلتامية 

ع��ن ارت��ي��اح��ه��م ل��زي��ارة خ���ادم احلرمني 

ال�سريفني للجمهورية العربية ال�سورية وما 

نتج عن الزيارة من تقريب يف وجهات النظر 

بني �سوريا ولبنان.

دول  جلهود  التام  تاأييدهم  عن  واأع��رب��وا 

ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية حيال 

ا�ستخدام الطاقة النووية لالأغرا�س ال�سلمية 

منطقة  جعل  اإىل  ال��رام��ي  املوقف  وتاأييد 

اأ�سلحة  ال�سرق الأو�سط منطقة خالية من 

الدمار ال�سامل والأ�سلحة النووية و�سرورة 

اإ�سرائيل للتزامات الوكالة الدولية  تنفيذ 

للطاقة الذرية ونزع اأ�سلحتها النووية واأهمية 

اأزم���ة امللف النووي  ال���دويل حل��ل  امل�سعى 

الإي��راين بالطرق ال�سلمية والدبلوما�سية.

 

وعربوا عن القلق من تنامي ظاهرة العداء 

لالإ�سالم وامل�سلمني يف الدول الغربية وكذلك 

الإ�سالمية  الدينية  الرموز  على  التطاول 

م�سددين على �سرورة قيام الأمم املتحدة 

وكافة املنظمات الدولية واحلكومات الغربية 

باتخاذ كل ما يلزم من قوانني واإجراءات 

واأع���م���ال ل��ع��دم ال��ت��م��ي��ي��ز ���س��د الإ���س��الم 

وامل�سلمني باعتبار اأن تنامي ظاهرة العداء 

التقارب  يقو�س  الإ���س��الم  على  والتطاول 

 واحلوار بني احل�سارات والثقافات املختلفة.

الإ�سرائيلية  بال�سيا�سات  املجتمعون  د  ون��دنّ

الأح��ادي��ة اجلانب وحم��اول��ة فر�س الأمر 

الواقع بتغيري الأو�ساع اجلغرافية وال�سكانية 

واأعمال  املحتلة  الفل�سطينية  ل��الأرا���س��ي 

التهويد القائمة يف مدينة القد�س و�سيا�سات 

ال�ستيطان ورف�س قرار املحكمة الإ�سرائيلية 

بق�سم الولء للدولة اليهودية لآثاره يف اإلغاء 

حق عودة الالجئني وتهجري الفل�سطينيني 

الدويل  املجتمع  ومطالبة  اأرا�سيهم  م��ن 

من  ال�سادرة  الدولية  ال��ق��رارات  بتنفيذ 

جمل�س الأمن دون تقاع�س اأو اإبطاء.

اأيدوا دعوة املجل�س الوطني الحتادي  كما 

لدولة الإمارات العربية املتحدة لعقد موؤمتر 

ا�ستثنائي لحتاد جمل�س الدول الأع�ساء يف 

منظمة املوؤمتر الإ�سالمي باأبوظبي لبحث 

الأعمال  ل��وق��ف  اإ�سالمية  برملانية  روؤي���ة 

الإ�سرائيلية يف القد�س واإ�سالح الحتاد.

واأك���دوا على املوقف الثابت ل��دول جمل�س 

ل��دول اخلليج العربية يف احرتام  التعاون 

وحده العراق و�سيادته وا�ستقالله و�سالمته 

�سوؤونه  ال��ت��دخ��ل يف  وع����دم  الإق��ل��ي��م��ي��ة 

الداخلية.

كما اأعرب اأ�سحاب املعايل روؤ�ساء جمال�س 

بدول  والأم���ة  والوطني  وال��ن��واب  ال�سورى 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية عن 

الأمن  ال�سقيق  للبنان  يتحقق  ب��اأن  اأملهم 

وال�ستقرار والرخاء والتوافق بني خمتلف 

الأطراف على كافة امل�سائل اخلالفية التي 

تعرقل دور لبنان يف حميطه العربي.

على  اململكة  بجهود  اإ���ش��ادة 

امل�شتوى ال��دويل ويف خدمة 

احلجيج
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على المجالس النيابية أن تضع آمال 
الشعوب في مقدمة اهتماماتها

د. محمد رجب زعيم األغلبية في مجلس 
: الشورى المصري في حديث خاص لـ 

اأكد الدكتور حممد رجب - زعيم االأغلبية مبجل�س ال�شورى امل�شري واأ�شتاذ العلوم البيئية 

اأن الربملانات تلعب دوراً  والعلوم ال�شيا�شية بجامعة القاهرة وع�شو برملان عموم افريقيا- 

كبرياً يف توطيد العالقات بني ال�شعوب، وكذلك التعاون يف حل امل�شكالت العربية، واأ�شاد 

بالتقدم امللحوظ يف عمل جمل�س ال�شورى ال�شعودي الذي جاء نتيجة الإهتمام خادم احلرمني 

اإمكانيات و�شلطات  به، وما منحه له من  ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �شخ�شياً 

تنعك�س اإيجاباً على اأدائه وقراراته التي تهدف اإىل رقي وتطور اململكة وت�شب باالأ�شا�س يف 

خدمة املواطن ال�شعودي. كما اأ�شاد د. رجب باالأداء ال�شعودي على م�شتوى دعم العمل العربي 

امل�شرتك، وفيما يلي ن�س احلوار:

القاهرة: م�شتجاب عبداهلل • 
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ال���ت���ي م��ن��ح��ت لل�شورى  ال�����ش��الح��ي��ات 

ال�شعودي اأدت اإىل تطور اأدائه

مبجل�س  للأغلبية  زع��ي��م��ًا  بو�صفك    •
ن��واب حزب  م��ا تقييمك لأداء  ال�����ص��ورى، 

الأغ��ل��ب��ي��ة احل���زب ال��وط��ن��ي حت��ت القبة 

امل�صري  ال�صورى  جمل�س  اإخ��ت��لف  ظل  يف 

جمل�س  عن  عمله  وطبيعة  �صلحياته  يف 

ال�صعب؟

اأدواره��م من  - نواب الأغلبية حري�سون على تنظيم 

خالل مناق�سات املجل�س مل�سروعات القوانني التي تقدمها 

احلكومة، هذا بخالف الق�سايا الأخرى التي يتم فيها 

التن�سيق مع الهيئة الربملانية للو�سول اإىل راأي نهائي، 

وغالبًا هذا الراأي ل تتم خمالفته حتت القبة.

ه��ذا هو العرف ال��ذي يتم التعامل به داخ��ل احلزب 

جماًل  تاأخذ  التي  الق�سايا  ه��ذه  مثل  ففي  الوطني، 

الربملانية  الهيئة  داخ��ل  اإجتماعات  عقد  يتم  للجدل 

للحزب، وتتم دعوة ال��وزراء املخت�سني لالإتفاق على 

م�سروعات  يف  حتدث  التي  لالإ�سكاليات  نهائي  �سكل 

عند  ح��دث  مثلما  احلكومة،  تقدمها  التي  القوانني 

مناق�سة قانوين التاأمني الإجتماعي وال�سرائب العقارية، 

عقدنا اإجتماعات مطولة للو�سول اإىل �سياغة نهائية قبل 

عر�سهما على جمل�سي ال�سعب وال�سورى.. واأت�سور اأن 

هذه الجتماعات هي منوذج للحراك الدميقراطي الذي 

يجب اأن تتحلى به كل اأحزاب املعار�سة يف م�سر.

من  له  مبا  ال�صعب  جمل�س  وج��ود  هل    •
دور ت�صريعي معروف يقلل من اأهمية دور 

جمل�س ال�صورى يف م�صر؟

بعد  امل�سري  ال�سورى  ملجل�س  اأ�سبح  فلقد  اأب���دًا،   -

التعديالت الد�ستورية الأخرية عام 2007م اإخت�سا�س 

ت�سريعي وجوبي، حيث لبد من موافقة جمل�س ال�سورى 

على كافة م�سروعات القوانني املكملة للد�ستور، وهذا 

اإيجابي كبري ونحن نتطلع اىل دور اأكرب واأكرث  تطور 

فعالية يف امل�ستقبل.

– مثاًل-  اأننا مُمَثلون يف جميع الربملانات، فاأنا  كما 

اأمثل الربملان امل�سري  واأن��ا ع�سو يف جمل�س ال�سورى 

- مبجل�سيه ال�سعب وال�سورى- يف برملان عموم اأفريقيا. 

ويف اأي حمفل دويل اأو ملتقى برملاين نحن وفد م�سري 

برملان  واأي  وال�سورى،  ال�سعب  املجل�سني  ميثل  واح��د 

عربي اأو اقليمي يكون متثيل م�سر فيه بعدد من اأع�ساء 

املجل�سني. اأود اأي�سا اأن اأ�سري اإىل اأن العالقة بني اأع�ساء 

جمل�س ال�سورى وزمالئهم يف جمل�س ال�سعب يف م�سر 

اأع�ساء  بني  ليفرقون  النا�س  من  وكثري  ج��دًا،  قوية 

املجل�سني فاجلميع يرون جميع الأع�ساء ممثلني لهم 

يف نقل �سوتهم وطلباتهم اإىل احلكومة.

• ب�صفتكم زعيمًا للأغلبية مبجل�س ال�صورى 
بينكم  التعاون  �صور  ت��رى  كيف  امل�صري 

وبني املجال�س الت�صريعية الأخرى وخا�صة 

جمل�س ال�صورى ال�صعودي؟ 

- هناك تعاون كبري بيننا وبني كل جمال�س ال�سورى يف 

الوطن العربي من خالل  الزيارات املتبادلة والتن�سيق 

الربملاين وغريه، وقد قمنا يف جمل�س ال�سورى امل�سري 

بزياره اىل اململكة العربية ال�سعودية منذ فرتة والتقينا 

ال�سورى هناك يف عدد من  امل�سوؤولني يف جمل�س  مع 

اللقاءات امل�سرتكة. وحتدثنا خالل تلك اللقاءات مع 

املتخ�س�سة يف  اللجان  روؤ���س��اء  وم��ع  املجل�س  اأع�ساء 

املجل�س، وكان هناك تبادل متميز ومثمر للخربات بني 

البلدين، حيث طرح كل منا روؤيته لالأداء داخل املجل�س 

اأو ال�سعودية. كما اأن الإت�سالت بيننا  �سواء يف م�سر 

م�ستمرة يف �سورة مرا�سالت ولقاءات مبا�سرة، ورمبا 

اأكن  و�سخ�سيات  اأ�سدقاء  هناك  اأن  م�سادفة  لي�س 

لها الكثري من الود والح��رتام داخل جمل�س ال�سورى 

الإقليمية  الإجتماعات  يف  معهم  ونلتقي  ال�سعودي، 

والعربية والدولية املختلفة.

التوا�صل  هذا  من  ماذكرمتوه  واقع  من    •
وال��ت��ع��اون، كيف ت��رى ال��ت��ط��ور امللحوظ 

ال�صورى  جمل�س  وعمل  اأداء  يف  احلا�صل 

ال�صعودي؟ 

- اأتابع ن�ساطات وجمل�س ال�سورى ال�سعودي �سواء من 

خالل قنوات التليفزيون ال�سعودي اأو من خالل ما يكتب 

عنه، ولحظت اأن هناك تقدمًا كبريًا، ويتم يف املجل�س 

مناق�سة العديد من الق�سايا ب�سفافية عالية، وهذا يف 

نظري يرجع اإىل اأن خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز ي�سجع جمل�س ال�سورى ويدعمه 

ومينحه اإمكانيات و�سلطات ي�ستطيع من خاللها اتخاذ 

قرارات ت�سب بالأ�سا�س يف خدمة املواطن ال�سعودي، 

ويظهر هذا جليًا يف الإجتماعات التي جتري بيننا وبني 

الأخوة ال�سعوديني من اأع�ساء املجل�س حينما نلتقي يف 

الربملان العربي وغريه من املحافل الإقليمية والدولية.

والعلوم  البيئة  اأ�صتاذ يف علوم  • �صعادتكم 
ال�صيا�صية بجامعة القاهرة قبل اأن تكون 

زعيما للأغلبية مبجل�س ال�صورى امل�صري، 

والربملانيني  العربية  الربملانات  دور  فما 

والدفع  البيئية  التنمية  جمال  يف  العرب 

بقرارات لها بعد ان�صاين ل تقل اأهمية عن 

البعد ال�صيا�صي؟

- املجال�س النيابية هي متثيل لالأمة يف اأقطارها، وهى 

م�سوؤولة اأن ت�سع اآمال �سعوبها يف مقدمة اإهتماماتها، 

فكل املجال�س – كما اأعتقد – اأ�سبح فيها جلان خا�سة 

بالبيئة، التي اأ�سبحت يف وقتنا احلايل عن�سرًا اأ�سا�سيًا 

ونظيفة  بيئة �ساحلة  لدينا  يكن  ف��اإن مل  التنمية،  يف 

ف�سينعك�س ذلك �سلبًا على التنمية.

 كما اأن هناك اأمورًا ل يتم تذليلها حكوميًا اأو ر�سميًا، 

لكن يتم تذليلها نيابيًا فالربملانات هي متثيل حقيقي 

لل�سعوب، وكلما كانت الربملانات تقوم بدورها ب�سكل 

�سليم كلما كانت هناك ثقة يف اأن العمل العربي امل�سرتك 

ي�سري يف الجتاة ال�سحيح وبالتايل يكون لها دور موؤثر  

البعد  ذات  تلك  خا�سة  العربية  امل�سكالت  ح��ل  يف 

الجتماعي والن�ساين ومنها البيئي.

للربملانات  الرت�صح  حق  على  املراأة  •  ح�صلت 
ال�صعودية  العربية  اململكة  اأن  كما  العربية، 

جمل�س  يف  متفرغات  غري  م�صت�صارات  عينت 

امل��راأة نالت حقوقها يف  اأن  ال�صورى، هل ترى 

احلياة ال�صيا�صية على م�صتوى الوطن العربي؟

- امل��راأة يف الوطن العربي ح�سلت على حقوق كثرية  

يف جمالت عدة، ففي م�سر �سدر قانون بتعديل بع�س 

1972 يف �ساأن جمل�س  38 ل�سنة  اأحكام القانون رقم 

 64 ال�سعب لإعادة تق�سيم الدوائر النتخابية باإ�سافة 

مقعدًا يكون الرت�سيح فيها مق�سورًا على املراأة فقط، اأو 

ما ي�سمى )الكوته(، اإىل جانب احلق املتاح لها بدخول 

النتخابات العامة. ويف جمل�س ال�سورى امل�سري يتم 

تعيني عدد كبري من ال�سيدات اىل جانب من يدخلن 

املجل�س بالفوز يف النتخابات مبا�سرة، فاملراأة ممثلة 

على م�ستوى جميع حمافظات اجلمهورية.

اأن امل��راأة نالت حقوقًا كثرية على م�ستوى الوطن  كما 

العربي مقارنة مبا كانت عليه يف املا�سي، ويف راأيي 

برغم كل ماحتقق اإل اأنه لي�س هذا هو كل حقها مقارنة 

بو�سفها متثل ن�سف املجتمع، لكن يعترب ذلك خطوات 

عالقتنا بال�شورى ال�شعودي قوية وقمنا 

بزيارة للمجل�س من قبل

اأ���ش��ب��ح ملجل�س  2007م  ب��ع��د ت��ع��دي��الت 

ال�شورى امل�شري دور ت�شريعي وجوبي
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حممودة، ونرى تطورًا وتقدمًا لدور املراأة يف جميع الدول 

العربية، حتى وان كان ذلك ب�سورة متفاوتة، لكني اأرى 

اأن الأمور ت�سري ب�سكل جيد فيما يتعلق بح�سول املراأة 

على حقوقها واأرى ان ذلك �سوف يزداد م�ستقباًل.

دور  ال�صعودية  العربية  للمملكة  كان    •
يف قمة �صرت الأخ��رية فيما يتعلق بدعم 

ال�صودان، ما هو تعليقكم من خلل متابعتكم 

للق�صايا العربية؟

ال�سيا�سية  والتنظيمات  الأح���زاب  هيئة  اأ���س��ادت  لقد 

ال�سودانية باملوقف العربي والإفريقي الداعم لل�سعب 

ال�سوداين ال�سقيق حلل الأزمة القت�سادية التي اأ�سهمت 

فيها جمموعات ال�سغط الأجنبية بهدف الت�سييق على 

بل  واإ�ستقرار بالده  اأمن  ال�سوداين لزعزعة  املواطن 

واملنطقة العربية والإفريقية كلها، فهذا يف نظري يحفظ 

م�سرية الت�سامن العربي. ول �سك اأن ال�سعودية دائمًا 

نراها من اأوائل الدول العربية التي تبادر بالدعم املايل 

وال�سيا�سي مل�ساندة الق�سايا العربية وال�سالمية وتدعيم 

العمل العربي امل�سرتك.  

القارة  يف  التجويع  �سيا�سة  ن�ستهجن  جميعًا  ونحن 

الفريقية، التي تقوم بها منظمات ودول اأجنبية بعينها 

بغر�س ال�سيطرة على الرثوات والمكانيات الطبيعية 

�سيا�سي  واإ�سعاف  �سغط  اأداة  لإ�ستخدامها  للقارة، 

واقت�سادي للدول الفريقية.

فعل  ردود  اأث��ارت  قوانني  عدة  هناك    •
قانون  خا�صة  م��وؤخ��رًا،  م�صر  يف  متباينة 

الإرهاب، فما هي روؤيتكم لهذا الأمر؟

اإن ما يرتدد من حماولت البع�س لت�سويه التعديالت 

الت�سريعية ما هي اإل �سائعات من بع�س القوى ال�سيا�سية 

الراف�سة للتعديالت، لكنني اأوؤكد اأن هذه الفرتة حتتاج 

لت�سحيح مفهوم التعديالت على امل�ستوى ال�سعبي، واأنه 

ل م�سا�س باحلريات.

اأمام  اأن تعريف اجلرمية الإرهابية �سيغلق الباب  كما 

مثل هذه القاويل، لأنه من ال�سروري اأن تكون املراقبة 

الق�سائية لحقة على الإجراءات لأنها لو كانت �سابقة لن 

يتم حتقيق الهدف من القانون، وهو مكافحة الإرهاب 

واإحباط العمليات الإرهابية قبل تنفيذها وهي يف مرحلة 

التخطيط. والهدف الأ�سمى من و�سع هذا القانون هو 

اأح��د يختلف على �سرورة  ال��ط��وارئ ول  اإلغاء قانون 

واأهمية مكافحة اجلرمية الإرهابية.

•  اأنت الآن زعيم الأغلبية مبجل�س ال�صورى 
جمل�س  يف  املن�صب  نف�س  تتمنى  كنت  فهل 

ال�صعب؟

- اأنا اأوؤمن بدوري الذي اأوؤديه داخل جمل�س ال�سورى، 

وقد طلب مني اأن اأتقدم باأوراقي للرت�سح فى اإنتخابات 

التاأييد الكبري  جمل�س ال�سعب فرف�ست ذل��ك، برغم 

الذي األقاه من اأهايل دائرتي الذين اأيدوين ودعموين 

باأ�سواتهم. كما اأنني اأرتاح يف جمل�س ال�سورى للهدوء 

والإتزان يف عر�س ومناق�سة الق�سايا بني نواب الأغلبية 

واملعار�سة، ويدعم ذلك القيادة احلكيمة لل�سيد �سفوت 

بالنواب من  وال��ذي جتمعه  املجل�س،  رئي�س  ال�سريف 

خمتلف الإنتماءات ال�سيا�سية عالقة مودة.

دور متميز للمملكة يف دعم العمل العربي 

يف قمة �شرت

امل��راأة نالت حقوقاً كثرية عربياً مقارنة 

مبا كانت عليه يف املا�شي 

دة
صي

ق

م�����������������������الأَت ال�������ن�������ف�������و��������س ب��������اأغ��������ل��������ى ه�����ن�����������اءل����������ك احل�������م���������������د ي����������ا رّب��������ن�����������������ا وال������ث������ن�������������اء

ت���������������ش�������ِلّ���������������ي وت�����������دع�����������و ب��������خ��������ري رج�����������������اءاأج������������ب������������َت دع�����������������������اء ال�������ق�������ل���������������وب ال�����ت�����������������ي

.. رّب�������ن���������������ا  ي�������������ا   
ُ
اهلل حت������ف��������������������َظ  اأب�����������������ا م������ت������ع�������������ٍب ��������ش�������ّي�������د االأوف�������ي�������������������������������اءب�������������������اأن 

ح������ب������ي�������������َب ال�������ق�������ل�������وب ك���������������رمَي ال�����ع�����ط�����������اءومْت���������ُن�����������������������������ْن ع�����ل�����ي�����ن�����������������ا وُت��������ب��������ق��������ي ل����ن���������ا

����ن��������������ى ال���������شّ ������ش�����دي�����د  م��������ن  حت��������ِم��������ِه  وُت���������������ش�������ب���������������ْغ ع������ل������ي������ه مت��������������ام ال�����������ش�����ف�����������اءواأْن 

وال�����ع�����ن�����������اءل����������ك احل��������م��������د ي����������ا رّب��������ن�����������������ا امل�����������ش�����ت�����ع�����������ان االأ�����������ش����������ى  ع�������ن�������اّ  زال  ف�����ق�����������د 

اأف���������راح���������ه�������������������ا .. ب�������������������������الدَي  ب������ب�������������ش�������������رى ��������ش�������الم�������ة رم�������������ز ال�������وف���������������اءوع������م��������������������ت 

�����َن�����������اءف�����اأ������ش�����رق�����ت ال���������ش����م���������ُس �����ش����م���������َس ال���������ش����ن����اء ب�������اأح�������ل�������ى اب��������ت��������ه��������اِج واأ���������ش��������م��������ى ������شَ

�������ش�������������ذى ع���������ط���������رِه ع������������ّم ك��������������َلّ ال�����ف�����������ش�����اءوف��������������������اح ع����������ب����������رُي زه�������������������������ور ال������رب������ي��������������������ع

وًدّ م�������������ش������اع��������������������ر  اأن�����������������������������������سٍ  جت���������ّل���������ت ب�����������������ش��������دٍق واأب������������ه������������ى ������ش�����ف�����������اءم�������ب�������اه�������ج 

�������َداه�������ا ل���������دى ال���������ش����ع����ب ه���������ذا ال����ب����ه����اء�������ش������ف������اف������ّي�������������ٌة م�������������ن م�����ل�����ي�����������ك ال�����ق�����ل�����������وب ��������شَ

ال���������ش����م����اءت�����������الح�����������ُم ح�����������������������������ًبّ ع�������م�������ي���������������ٌق وث������ي�������������ٌق �������ش������اط������ع������اً يف  ������ش�����ن�����ا ������������ش�����������وؤوُه 

������ش�����ف�����ي�����������ت احل������������ن������������وَن اأب����������������ا ال������ف������ق�������������راءل����������ك احل��������م��������د ي����������ا رّب����������ن����������ا امل���������ش����ت����ع��������������ان 

ك����������������رمَي اخل�����������������ش��������ال ع�������ظ�������ي�������َم االإب��������������������������اءح������ف������ظ�������������ت امل��������ل��������ي�����������������ك؛ اأب�����������������������ا م����ت����ع���������ب 

و�����������ش����������ان����������ع خ����������������رٍي ب��������������������دون ِم�������������������������������راءح����ف����ظ���������ت اأب�����������ان�����������ا؛ ن����ب����ي���������ل ال���������ش����ج����اي���������ا

ال������وف�������������َيّ  ال������ُه������م������ام  ال������زع������ي������م  وق����������ائ���������������������َدن����������ا ق�����������������������دوَة ال������زع������م���������������������������اء   ح����ف����ظ���������ت 

ف�����خ�����������������ُرن�����������ا  اإّن����������������������ه  رّب�����������ن�����������ا  وي�������������������ا  وع��������������������ٌزّ ل�������ن�������ا م�������������ش��������������������رٌق ك�����ال�����������ش�����ي�����������اء.. 

ون���������ح���������ن ل����������ه ي����������ا اإل������ه����������������������������������ي ال����������ف����������ِداء ب������������ك������������ّل امل���������ح���������ب�������������������ة ن��������دع�����������������������������������و ل�����������ه 

�����������������������ل ع������ل������ي������ن��������������������ا ب������ع������ودت��������������������ه  ������ش�����ل�����ي�����م�����������اً م�������ع�������اف�������ًى ب������اأغ������ل�������������ى ه����ن���������اءت�������ف���������������شّ

هناءأغلى
 • مو�شى بن حممد ال�شليم 

 ع�شو جمل�س ال�شورى

ع�شو جلنة ال�شوؤون التعليمية والبحث العلمي
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م�����������������������الأَت ال�������ن�������ف�������و��������س ب��������اأغ��������ل��������ى ه�����ن�����������اءل����������ك احل�������م���������������د ي����������ا رّب��������ن�����������������ا وال������ث������ن�������������اء

ت���������������ش�������ِلّ���������������ي وت�����������دع�����������و ب��������خ��������ري رج�����������������اءاأج������������ب������������َت دع�����������������������اء ال�������ق�������ل���������������وب ال�����ت�����������������ي

.. رّب�������ن���������������ا  ي�������������ا   
ُ
اهلل حت������ف��������������������َظ  اأب�����������������ا م������ت������ع�������������ٍب ��������ش�������ّي�������د االأوف�������ي�������������������������������اءب�������������������اأن 

ح������ب������ي�������������َب ال�������ق�������ل�������وب ك���������������رمَي ال�����ع�����ط�����������اءومْت���������ُن�����������������������������ْن ع�����ل�����ي�����ن�����������������ا وُت��������ب��������ق��������ي ل����ن���������ا

����ن��������������ى ال���������شّ ������ش�����دي�����د  م��������ن  حت��������ِم��������ِه  وُت���������������ش�������ب���������������ْغ ع������ل������ي������ه مت��������������ام ال�����������ش�����ف�����������اءواأْن 

وال�����ع�����ن�����������اءل����������ك احل��������م��������د ي����������ا رّب��������ن�����������������ا امل�����������ش�����ت�����ع�����������ان االأ�����������ش����������ى  ع�������ن�������اّ  زال  ف�����ق�����������د 

اأف���������راح���������ه�������������������ا .. ب�������������������������الدَي  ب������ب�������������ش�������������رى ��������ش�������الم�������ة رم�������������ز ال�������وف���������������اءوع������م��������������������ت 

�����َن�����������اءف�����اأ������ش�����رق�����ت ال���������ش����م���������ُس �����ش����م���������َس ال���������ش����ن����اء ب�������اأح�������ل�������ى اب��������ت��������ه��������اِج واأ���������ش��������م��������ى ������شَ

�������ش�������������ذى ع���������ط���������رِه ع������������ّم ك��������������َلّ ال�����ف�����������ش�����اءوف��������������������اح ع����������ب����������رُي زه�������������������������ور ال������رب������ي��������������������ع

وًدّ م�������������ش������اع��������������������ر  اأن�����������������������������������سٍ  جت���������ّل���������ت ب�����������������ش��������دٍق واأب������������ه������������ى ������ش�����ف�����������اءم�������ب�������اه�������ج 

�������َداه�������ا ل���������دى ال���������ش����ع����ب ه���������ذا ال����ب����ه����اء�������ش������ف������اف������ّي�������������ٌة م�������������ن م�����ل�����ي�����������ك ال�����ق�����ل�����������وب ��������شَ

ال���������ش����م����اءت�����������الح�����������ُم ح�����������������������������ًبّ ع�������م�������ي���������������ٌق وث������ي�������������ٌق �������ش������اط������ع������اً يف  ������ش�����ن�����ا ������������ش�����������وؤوُه 

������ش�����ف�����ي�����������ت احل������������ن������������وَن اأب����������������ا ال������ف������ق�������������راءل����������ك احل��������م��������د ي����������ا رّب����������ن����������ا امل���������ش����ت����ع��������������ان 

ك����������������رمَي اخل�����������������ش��������ال ع�������ظ�������ي�������َم االإب��������������������������اءح������ف������ظ�������������ت امل��������ل��������ي�����������������ك؛ اأب�����������������������ا م����ت����ع���������ب 

و�����������ش����������ان����������ع خ����������������رٍي ب��������������������دون ِم�������������������������������راءح����ف����ظ���������ت اأب�����������ان�����������ا؛ ن����ب����ي���������ل ال���������ش����ج����اي���������ا

ال������وف�������������َيّ  ال������ُه������م������ام  ال������زع������ي������م  وق����������ائ���������������������َدن����������ا ق�����������������������دوَة ال������زع������م���������������������������اء   ح����ف����ظ���������ت 

ف�����خ�����������������ُرن�����������ا  اإّن����������������������ه  رّب�����������ن�����������ا  وي�������������������ا  وع��������������������ٌزّ ل�������ن�������ا م�������������ش��������������������رٌق ك�����ال�����������ش�����ي�����������اء.. 

ون���������ح���������ن ل����������ه ي����������ا اإل������ه����������������������������������ي ال����������ف����������ِداء ب������������ك������������ّل امل���������ح���������ب�������������������ة ن��������دع�����������������������������������و ل�����������ه 

�����������������������ل ع������ل������ي������ن��������������������ا ب������ع������ودت��������������������ه  ������ش�����ل�����ي�����م�����������اً م�������ع�������اف�������ًى ب������اأغ������ل�������������ى ه����ن���������اءت�������ف���������������شّ

هناءأغلى
 • مو�شى بن حممد ال�شليم 

 ع�شو جمل�س ال�شورى

ع�شو جلنة ال�شوؤون التعليمية والبحث العلمي



اجلمعية  اإجتماع  يف  امل�ساركون  اأك��د 

الفرتة من  الآ�سيوية خالل  الربملانية 

23-1431/12/25ه������� على �سرورة 

وحتمية الن�سحاب الإ�سرائيلي الكامل 

من جميع الأرا�سي العربية املحتلة مبا 

فيها اجل��ولن ال�سوري واإقامة الدولة 

القد�س،  وعا�سمتها  الفل�سطينية 

منطقة  اإق��ام��ة  اأهمية  على  و���س��ددوا 

خالية من الأ�سلحة النووية يف ال�سرق 

الأو���س��ط، واأدان���وا الأعمال العدوانية 

الإ�سرائيلية �سد �سيادة لبنان. 

وقد �سارك جمل�س ال�سورى يف اأعمال 

التنفيذي  للمجل�س  الثاين  الجتماع 

لحتاد الربملانات الأ�سيوية، والجتماع 

لالحتاد  العمومية  للجمعية  اخلام�س 

العربية  اجلمهورية  عا�سمة  يف  التي 

ال�سورية  دم�سق برعاية الرئي�س ب�سار 

الأ�سد رئي�س اجلمهورية، بوفد برئا�سة 

معايل رئي�س املجل�س الدكتور عبد اهلل 

بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ.

ا�ستقبل  الج��ت��م��اع��ات  وع��ل��ى هام�س 

الرئي�س ب�سار الأ�سد رئي�س اجلمهورية 

العربية ال�سورية يف الق�سر الرئا�سي 

بدم�سق معايل رئي�س جمل�س ال�سورى 

الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم 

اآل ال�سيخ  الذي نقل لفخامة الرئي�س 

الأ���س��د خ���الل ال��ل��ق��اء حت��ي��ات خ��ادم 

عبداهلل  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 

اآل �سعود ونائب خادم  بن عبدالعزيز 

ال�سمو  �ساحب  ال�سريفني  احل��رم��ني 

امللكي الأم��ري �سلطان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

اآل �سعود النائب  نايف بن عبدالعزيز 

وزير  ال���وزراء  جمل�س  لرئي�س  الثاين 

الداخلية حفظهم اهلل.

على  لفخامته  �سكره  معاليه  وق���دم 

اخلام�س  للموؤمتر  �سوريا  ا�ست�سافة 

معربًا  الآ�سيوية  الربملانية  للجمعية 

عن متنياته باأن يخرج املوؤمتر بنتائج 

اإيجابية ملا فيه خري الأمتني ال�سالمية 

والعربية.

من جانبه حمل فخامة الرئي�س الأ�سد 

ال�سورى حتياته  معايل رئي�س جمل�س 

خل����ادم احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني امللك 

على  وتهنئته  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 

خ�سع  التي  اجلراحية  العملية  جناح 

لها موؤخرًا وتكللت وهلل احلمد بالنجاح.

 

ومت خالل اللقاء بحث العالقات التي 

ت��رب��ط ب��ني اململكة و���س��وري��ا وحر�س 

قيادتي البلدين على تعزيزها وتطويرها 

يف  ال�سعبني  على  اإيجابا  ينعك�س  مبا 

الق�سايا  وع��ل��ى  ال�سقيقني  البلدين 

العربية عامة.

ورئي�س  الأ���س��د  الرئي�س  وا�ستعر�س 

الأو�ساع  م�ستجدات  ال�سورى  جمل�س 

على ال�ساحتني العربية والإقليمية.

ال�سعب  جمل�س  رئي�س  اللقاء  ح�سر 

ال�����س��وري ال��دك��ت��ور حم��م��ود الأب��ر���س 

و�سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى 

اجلمهورية العربية ال�سورية عبداهلل بن 

عبدالعزيز العيفان.

وعقب اللقاء �سرح معايل رئي�س املجل�س 

باأنه خالل لقائه مع الرئي�س الأ�سد مت 

الربملانية  املجال�س  دور  على  التاأكيد 

العربية يف اخلروج بروؤى موحدة حيال 

الق�سايا التي �سيناق�سها املوؤمتر لفتا 

الفل�سطينية  الق�سية  اأن  اإىل  النتباه 

تاأتي اأولوية على جدول اأعمال الجتماع 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي لحت��اد  ال��ث��اين للمجل�س 

الربملانات الأ�سيوية والجتماع اخلام�س 

للجمعية العمومية لالحتاد..

ويف كلمته اأمام اجلل�سة العامة لفتتاح 

الربملانية  للجمعية  اخلام�سة  ال��دورة 

جمل�س  رئي�س  معايل  اأك��د  الآ�سيوية 

ال�سورى الدكتور عبد اهلل بن حممد بن 

اإبراهيم اآل ال�سيخ اأن ال�سالم الدائم يف 

اأن يقوم  منطقة ال�سرق الأو�سط لبد 

احرتام  وعلى  وامل�����س��اواة  العدل  على 

حقوق ال�سعب الفل�سطيني غري القابلة 

احلقوق  جميع  وا���س��رتداد  للت�سرف 

العربية.

وعرب معاليه عن �سكره وتقديره لرئي�س 

جمل�س ال�سعب ال�سوري الدكتور حممود 

الأبر�س على دعوته الكرمية بعقد هذا 

امل��وؤمت��ر مثمنًا اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف 

الإعداد اجليد والتن�سيق له.

وقال معاليه: اإن جهود الأمم املتحدة 

العقود  ع��رب  املتخ�س�سة  ووك��ال��ت��ه��ا 

املا�سية كانت عاماًل مهمًا من عوامل 

ا�ستتباب الأمن وال�سلم الدوليني حيث 

للمزيد من  واك��ب ذل��ك جهود دولية 

اأف��راد املجتمعات  التعاون الدويل بني 

لتحرير التجارة واإعادة القت�ساديات 

اإ�سافًة اإىل  اآليات ال�سوق  املوجهة اإىل 

حم��اولت متعددة لفتح الآف���اق اأمام 

فيه  ملا  والتعاون  واملعلومات  الأف��ك��ار 

م�سلحة الأ�سرة الدولية.

واأردف معايل رئي�س جمل�س ال�سورى: 

الأمم  منظمة  بجهود  ن�سيد  اإذ  اإن��ن��ا 

املتحدة يف ذلك الجتاه نود اأن نذكرها 

يف الوقت نف�سه مب�سئوليتها التاريخية 

اأن تكون هي املرجعية الأ�سا�سية  جتاه 

يف معاجلة الأزم��ات والتحاكم ولهذا 

نهيب بها اأن تقوم بدور املنظم والداعم 

للعالقات الدولية املبنية على ما ن�س 

علية ميثاق الأمم املتحدة حتى ل تتحول 

هذه العالقات اإىل طوفان جارف تنهار 

ب�سببه ال�سوابط واملبادئ التي قامت 

عليها هذه املوؤ�س�سة الرائدة التي توؤدي 

املجتمعات  متا�سك  يف  ك��ب��ريًاً  دورًا 

الب�سرية وا�ستقرارها واأمنها.

واأك��د على ما ميثله الإحت��اد الآ�سيوي 

ال�ساحة  اأهمية كبرية على  الفتي من 

الرئيس األسد استقبل وفد الشورى في الجمعية 
البرلمانية اآلسيوية:

آل الشيخ يدعو لمواجهة ظاهرة الفقر 
وتحقيق أهداف التنمية األلفية
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الدولية ب�سفٍة عامة وال�ساحة الآ�سيوية 

ب�سفٍة خا�سة يف دعم املطالبات ال�سلمية 

يف  �سعوبه  تطلعات  وحتقيق  والعادلة 

املجالت التنموية والإ�سالحية.

ال�سورى:  جمل�س  رئي�س  معايل  وق��ال 

ظروفًا  يعي�س  احل��ا���س��ر  ع��امل��ن��ا  اإن 

منطقتنا  وبالأخ�س  اخل��ط��ورة  بالغة 

التي تواجه اأحداثًا ج�سيمًة ونزاعاٍت 

خطرية ويف هذا ال�سدد فان اململكة 

العربية ال�سعودية من اأوائل الدول التي 

اأخذت على عاتقها م�سئولية الو�سول 

النزاعات  لهذه  �سلمية  ت�سويات  اإىل 

اأو  منفردة  اجلهود  ه��ذه  كانت  �سواء 

بال�سرتاك مع الأ�سقاء والأ�سدقاء.

واأ�ساف: لقد اعتمد جمل�سكم خالل 

قرارات  جملة  ال�سابقة  اجتماعاتكم 

ممار�ساتها  بوقف  اإ�سرائيل  تطالب 

الفل�سطيني  ال�سعب  �سد  التع�سفية 

الأعزل ولعل فيما نراه ون�سمعه ب�سكل 

يومي ما يعك�س حقيقة الو�سع املاأ�ساوي 

املحتلة  الفل�سطينية  الأرا����س���ي  يف 

واملمار�سات ال�سارخة لقوات الحتالل 

الإ�سرائيلي �ساربة باتفاقيات القانون 

بعر�س  ودعواتكم  الإن�ساين  ال��دويل 

احلائط وم�ستغلة الظروف ال�سيا�سية 

املنطقة. تعي�سها  ال��ت��ي   وامل���ت���وت���رة 

و�سدد على اأن ال�سالم الدائم يف ال�سرق 

ي��ق��وم على العدل  اأن  الأو���س��ط لب��د 

اإل  اإن ال�سالم لن يعم  وامل�ساواة وقال 

الفل�سطيني  ال�سعب  حقوق  ب��اح��رتام 

غري القابلة للت�سرف وا�سرتداد جميع 

احلقوق العربية وان�سحاب اإ�سرائيل من 

الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة واجلولن 

ال�سوري املحتل ومزارع �سبعا اللبنانية 

واأن من العوامل التي �ست�سهم يف حتقيق 

ذلك احليلولة دون ال�ستمرار يف نهج 

الزدواجية والكيل مبكيالني يف التعاطي 

مع ق�سايا منطقة ال�سرق الأو�سط. 

واأ�سار معايل الدكتور عبداهلل بن حممد 

بن اإبراهيم اآل ال�سيخ يف كلمته اإىل اأن 

الفقر يعد من اأكرث املخاطر والظواهر 

التي تواجه املجتمعات الآ�سيوية ويتطلب 

ت�سافر اجلهود ملكافحته.

واأو�سح معاليه اأن العوامل البيئية هي 

من اأبرز الأ�سباب املوؤدية للفقر وكذلك 

العجز عن مواجهة حتديات املناف�سة 

العاملية يف املجالت املتنوعة داعيا اإىل 

اأن ن�سع ن�سب اأعيننا الآليات املنا�سبة 

وال�سعي  الفقر  ظ��اه��رة  م��ع  للتعامل 

احلثيث لتحقيق اأهداف التنمية الألفية.

 

وقال اإن اململكة من اأوائل الدول التي 

التنمية  اأه���داف  حتقيق  يف  اأ�سهمت 

اأهمية  م��ن  توليه  م��ا  ب�سبب  الأل��ف��ي��ة 

امل�ستدامة  التنمية  لق�سايا  ك���ربى 

العام  الإن��ف��اق  وزي���ادة خم�س�سات 

وال�سحية  التعليمية  اخل��دم��ات  على 

اململكة  اأن  اإىل  م�سريا  والجتماعية 

ت���رى اأن هدف  ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 

العاملي  القت�سادي  ال��ت��وازن  حتقيق 

القت�سادية  التنمية  دعائم  واإر���س��اء 
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التنمية تغ اأه����داف  وحتقيق  ال�ساملة 

بجهود  اإل  بلوغها  ميكن  ل  الأل��ف��ي��ة 

جماعية مت�سلة وم�ستندة على �سعور 

بامل�سوؤولية امل�سرتكة من خالل تطوير 

�سراكة اآ�سيوية وعاملية حقيقية من اأجل 

التنمية.

العوملة  اإىل  الن��ت��ب��اه  معاليه  ول��ف��ت 

على  البالغة  وتاأثرياتها  القت�سادية 

النامية  ال��دول  امل�ستدامة يف  التنمية 

التي تكمن يف عدم قدرة الدول النامية 

يف حال عدم انتهاجها نهجًا بدياًل على 

جم��اراة القت�ساديات الفائقة القوة 

كون ما تهدف اإليه هذه العوملة هو رفع 

احلواجز والقيود اأمام املال والتجارة 

والثقافة وال�ستثمار بكل اأنواعها.

ال�سورى  جمل�س  رئي�س  معايل  ودع��ا 

الإحت������اد ال���ربمل���اين الآ����س���ي���وي اإىل 

اأج��ل الو�سول باملجتمعات  العمل من 

اآم���ن���ة وع��امل��ي��ة را����س���دة. اإىل ع��ومل��ة 

 

وا���س��ت��ط��رد م���ع���ايل رئ��ي�����س جمل�س 

ال�����س��ورى ق���ائ���اًل : اإن احل�����وار بني 

احل�سا�سة  الق�سايا  من  احل�سارات 

حيث اأنه و�سيلة من الو�سائل احلكيمة 

والذكية لتعريف الآخر بالقيم الدينية 

 وال��ث��واب��ت ال��وط��ن��ي��ة وت��رغ��ي��ب��ه بها.

املدمرة  الأمم  جت���ارب  اأن  واأو���س��ح 

اأحدثت اقتناعًا جادًا لدى عقالء العامل 

ب��اأن احل��وار واجللو�س اإىل  وحكمائه 

الآخر وتفهم م�ساحله وخ�سو�سياته 

ومن  واحل�سارية  والثقافية  الدينية 

م�سرتكة  معايري  لإي��ج��اد  ال�سعي  ث��م 

لإمكانية  وع��ادل��ة  ج���ادة  مو�سوعية 

توفري تعاي�س ب�سري كرمي هو الأ�سلح 

ينعم  اآم��ن��ة  اإن�سانية  والأن��ف��ع حل��ي��اة 

اإىل  ينظرون  فاإنهم  ل��ذا  اجلميع  بها 

احل��وار بعني الرتياح ويتعاملون معه 

ومنهجية  ���س��ادق  منطلق  اأن���ه  ع��ل��ى 

العالقات  وت�سحيح  لرت�سيد  ج��ادة 

. وامل��ت�����س��ادة   امل�سطربة   الب�سرية 

اأن احل��وار مع الآخرين  واأك��د معاليه 

ا�سرتاتيجية  �سياق  يف  يتم  اأن  يجب 

بروؤى  احل��وار  ميار�س  حتى  متكاملة 

واآليات و�سوابط مت�سقة تخدم اأهدافهم 

وغاياتهم بكل جدارة ومو�سوعية ول 

بعفوية  احل��وار  مع  يتعامل  اأن  ينبغي 

وهذا يتطلب ترتيب البيت من الداخل 

مرحلية  وخطط  ا�سرتاتيجية  وو�سع 

حتكمها منطلقات وثوابت على اأ�سا�س 

من قيمنا الدينية وهويتنا وم�ساحلنا 

احل�سارية لنكون موؤهلني خلو�س غمار 

احل��وار مع الآخ��ري��ن بكفاءة ومهارة 

احل�سارية  الثقافات  جميع  تنا�سب 

العاملية .

ال�سورى  جمل�س  رئي�س  معايل  وب��ني 

كانت  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن 

حوار  اإىل  الدعوة  اإىل  ال�سباقني  من 

احل�سارات وذلك بعقد ندوات علمية 

الإ���س��الم بني  الإن�سان يف  عن حقوق 

اململكة وبني  ك��ب��ار علماء  م��ن  ف��ري��ق 

اآخرين من كبار رجال الفكر والعلم يف 

العامل لبيان حقوق الإن�سان يف الإ�سالم 

الغمو�س  واإزال���ة ما يطرح عنها من 

واأن اململكة داأبت على اإر�سال مذكرات 

حقوق  ع��ن  مف�ساًل  �سرحًا  تت�سمن 

وتطبيقاتها يف  الإ���س��الم  الإن�سان يف 

اململكة اإىل الهيئات الدولية املخت�سة 

اإن املوؤمتر ال��ذي دع��ا له خادم  وق��ال 

عبداهلل  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 

اأتباع  بن عبدالعزيز حول احلوار بني 

2008م  الأديان الذي عقد يف مدريد 

تاله مبادرة خادم احلرمني ال�سريفني 

اأتباع الأدي��ان ال��ذي عقد  للحوار بني 

بنيويورك  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ق��ر  يف 

كان له الأث��ر املحمود لدى الآخرين.

 

الربملاين  الإحت���اد  اإن  معاليه:  واأك���د 

ال�سعوب  مل��م��ث��ل��ي  م��ن��رب  الآ����س���ي���وي 

الآ�سيوية ال�سديقة ومنرب للدبلوما�سية 

النبيلة احل�������س���اري���ة   ال���ربمل���ان���ي���ة 

يج�سد ت�سامنها وميكنها من امل�ساهمة 

باإيجابية يف تطور الب�سرية.

الربملانية  وا���س��ل��ت اجل��م��ع��ي��ة  وق���د 

اأع���م���ال دورت���ه���ا العادية  الآ���س��ي��وي��ة 

اخلام�سة مب�ساركة وفد جمل�س ال�سورى 

حيث عقدت جلان ال�سوؤون الجتماعية 

ال�سيا�سية وجلنة  وال�سوؤون  والثقافية 

القت�سادية  ال�����س��وؤون  وتطوير  دع��م 

خمتلف  فيها  بحثت  اجتماعات  عدة 

املوا�سيع املدرجة على جدول الأعمال 

حول  ال��ق��رار  م�سروع  اإىل  بالإ�سافة 

البيان اخلتامي للدورة.

واختتمت اجلمعية الربملانية الآ�سيوية 

اأعمال دورتها العادية اخلام�سة ببيان 

وحتمية  ���س��رورة   على  اأك���د  ختامي 

من  الكامل  الإ�سرائيلي  الن�سحاب 

العربية املحتلة حتى  جميع الأرا�سي 

1967 مبا  خط الرابع من يونيو عام 

فيها اجلولن ال�سوري املحتل ومزارع 

�سبعا وتالل كفر �سوبا يف لبنان واإقامة 

الدولة الفل�سطينية وعا�سمتها القد�س 

اإىل  الفل�سطينيني  الالجئني  وع���ودة 

ديارهم عمال بقرار اجلمعية العامة 

194 وعلى حق  ل��الأمم املتحدة رق��م 

يف  اأر�سها  املحتلة  وال���دول  ال�سعوب 

اأرا�سيها بالو�سائل كافة مبا  ا�ستعادة 

فيها املقاومة امل�سروعة.

و�سدد البيان على اأهمية اإقامة منطقة 

خالية من الأ�سلحة النووية يف ال�سرق 

الأو�سط ومطالبة اإ�سرائيل بالن�سمام 

النووي  النت�سار  ع��دم  معاهدة  اإىل 

حتت  النووية  من�ساآتها  كافة  وو�سع 

للوكالة  ال�ساملة  ال�سمانات  ن��ظ��ام 

الدولية للطاقة الذرية تنفيذا لقرارات 

ال�سرعية الدولية ذات ال�سلة و�سمانا 

لل�سلم والأم�����ن الإق��ل��ي��م��ي وال���دويل 

التهديد  اأو  اإ�ستخدام  اأن  معتربين 

با�ستخدام الأ�سلحة النووية �سد الدول 

التي ل متلك هذه الأ�سلحة هو عمل من 

اأعمال الإرهاب.

العدوانية  الأع���م���ال  ك��ذل��ك  واأدان 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ���س��د ���س��ي��ادة لبنان 

وحماولت اإ�سرائيل زعزعة اإ�ستقراره 

بينها  من  خمتلفة  بو�سائل  الداخلي 

اأعمال القر�سنة والتج�س�س وبث الفتنة 

مبنظومة  العبث  خ��الل  م��ن  وخا�سة 

ات�سالته الوطنية وهو ما �سكل م�سًا 

اأمنه القومي  خطريًا بحريته و�سالمة 

وخرقا فا�سحا للقانون الدويل متبنًا ما 

�سدر عن الحتاد الدويل لالت�سالت 

من اإدانة لهذه القر�سنة الإ�سرائيلية.

املجل�س  ع�����س��وي  املجل�س  وف���د  ���س��م 

ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز الن�سر اهلل، 

رافق  فيما  �ساحي  ط��الل   والدكتور 

العالقات  اإدارة  ع���ام  م��دي��ر  ال��وف��د 

العامة والإعالم الدكتور عبد الرحمن 

ال�سغري وامل�سرف على اإدارة الإعالم 

ومدير  املهنا  الدكتور حممد  والن�سر 

اإدارة املرا�سم حممد الرباهيم ومدير 

ال�سعبة  ملكتب  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ع��ام 

الربملانية خالد املن�سور.
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صناعة السيارات 
مفتاح التصنيع

 • د. خالد عبد الرحمن ال�شيف
ع�شو جمل�س ال�شورى

ا�ستعمل الإن�سان البدائي قدميه لالنتقال وا�ستمر على هذه احلال قرونًا عديدة، وحتم 

التكاثر الب�سري على الإن�سان الإنتقال اإىل بقاع اأخرى فا�ستخدم احليوان و�سيلة لالنتقال 

والنقل كل ح�سب ما يتوفر لديه من حيوان مالئم للبيئة وا�ستمر كذلك على هذه احلال 

قرونًا عديدة اأخرى.

وا�ستمر كذلك التكاثر الب�سري فازدادت احلاجة اإىل و�سائل اأكرث قدرة على احلمل وقطع 

امل�سافات فاخرتع الإن�سان العجلة، ولعل هذا الخرتاع يعترب من اأهم اخرتاعات الإن�سان 

التي اأحدثت ثورة يف النتقال والنقل، فالعجلة واحليوان لعبا دورًا هامًا يف م�سرية حياة 

الإن�سان لقرون عديدة اأخرى. 

بعدها ظهر ا�ستخدام احلديد يف جمالت احلياة، ثم ظهرت الثورة )ال�سناعية( امليكانيكية 

التي مكنت الإن�سان من ا�ستبدال احليوان بالآلة. واأفرزت الثورة ال�سناعية ال�سيارة التي 

بدورها غريت حياة الإن�سان مبا اأ�سافته من اإمكانات النتقال والنقل التي مل تكن متوفرة 

يف الو�سائل ال�سابقة الأخرى. وبهذا دخلت ال�سيارة يف اأعماق حياة الإن�سان اليومية لدرجة 

اأنها حتولت من و�سيلة نقل عامة اإىل و�سيلة نقل عائلية واإىل و�سيلة نقل فردية وبناًء على 

هذا التغلغل يف حياة املجتمعات والأ�سر والأفراد احتلت �سناعة ال�سيارات مكانًا بارزًا يف 

اقت�سادات الدول التي وعت اأهمية هذه ال�سناعة لالقت�ساد الوطني.

�سناعة  اأن  اإىل  ال�سيارات  �سناعة  املتحقق من  الوطني  القت�ساد  تطور ومنو  ويرجع   

ال�سيارات �سناعة متعددة اجلوانب تدخل فيها �سناعات متنوعة؛ منها مثاًل ال�سناعات 

امليكانيكية والإلكرتونية والآلية والزجاجية والبال�ستيكية واملطاط واجللد والأقم�سة و�سناعة 

الأ�سالك الكهربائية وامل�سابيح وال�سناعات املعدنية مبختلف اأنواعها و�سناعة الأ�سبغة  

والفايربقال�س واخل�سب و�سناعات اأخرى كثرية. 

وتتكون ال�سيارة مما يزيد على ثالثة ع�سر األف مكون، وكل مكون لبد اأن يخ�سع للبحث 

اأن املناف�سة يف �سناعة ال�سيارات مل تعد مناف�سة على املكونات الأ�سا�س  والتطوير حيث 

لل�سيارة، ولكن على املكونات الكمالية التي جتعل ال�سيارة لي�س فقط و�سيلة انتقال ونقل ولكن 

و�سيلة للتميز ال�سخ�سي واملفاخرة اأمام الآخرين، وهذه املناف�سة قادت �سناعة ال�سيارات 

اإىل بذل الكثري من اجلهد واملال يف �سبيل البحث والتطوير مما انعك�س بدوره على تطور 

ال�سناعات املغذية مل�سانع جتميع ال�سيارات، فاحتياج ال�سيارة اإىل ثالثة ع�سر األف مكون 

اأوجد �سناعات وم�سانع مغذية تعد بالآلف.

 وتعتمد م�سانع جتميع ال�سيارات املنتج النهائي لل�سيارة على ال�سناعات املغذية، وهو 

ما يوجد جمالت اإنتاج ت�ستخدم الكثري من املواد اخلام والأيدي العاملة التي تعود على 

القت�ساد الوطني بالنمو والتنمية،  لذا ن�ساهد اأن الدول املتقدمة يكمن الكثري من �سر 

اأنتجت الوليات املتحدة  تقدمها يف دخول �سناعة ال�سيارات، فمثاًل يف العام املا�سي 

الأمريكية )11 مليون( �سيارة، واليابان )11 مليون( �سيارة،  واأملانيا )6 مليون( �سيارة،  

وفرن�سا )3 مليون( �سيارة وايطاليا اأكرث من )واحد مليون( �سيارة،  وال�سني اأكرث من )7 

مليون( �سيارة، والهند اأكرث من )2 مليون( �سيارة،  وكوريا اجلنوبية حوايل )4 مليون( 

�سيارة ودول اأخرى ... اإلخ. وبلغ الإنتاج العاملي من ال�سيارات اأكرث من )69 مليون( �سيارة 

العام املا�سي من �سيارات �سغرية و�سيارات النقل، ول�سك باأن الدول املنتجة لل�سيارات 

دول متقدمة اأو دول قطعت �سوطًا يف النمو والتقدم بولوجها عامل �سناعة ال�سيارات. على 

اأن ولوج هذا العامل لي�س بال�سهل الي�سري، بل لبد من دخوله وفق مراحل حمددة، ولعل 

اأول هذه املراحل هو التعاون مع �سركة ل�سناعة ال�سيارات لتقوم باإن�ساء م�سنع يف البلد 

امل�سيف لتجميع نوع من ال�سيارات التي تنتجها تلك ال�سركة، ويف هذه املرحلة يتم نقل جزء 

من التقنية وتكوين البنية الأ�سا�س ل�سناعة ال�سيارات يف البلد امل�سيف، و�سوف ت�ستفيد 

�سناعة التجميع مما هو موجود يف البلد امل�سيف من ال�سناعات املغذية القائمة. مثاًل 

�سناعة البطاريات والإطارات وكامتات ال�سوت، والدعامات، وال�سناعات الزجاجية، 

وغريها على اأن وجود م�سنع للتجميع �سوف يحدث طلبًا لإن�ساء �سناعات مغذية اأخرى 

يف البلد امل�سيف ومن هنا تبداأ ال�سناعات املغذية تن�ساأ رويدًا رويدًا، فاإذا اكتمل عقدها 

واأ�ستد اأزرها ا�ستطاعت من خالل البحث والتطوير اأن ت�ستقل وتنتج ال�سيارة اخلا�سة بها. 

على اأن هناك الكثري من الدول ومنها ال�سني وكوريا اجلنوبية وماليزيا مازالت تعتمد على 

ال�سترياد من دول اأخرى لأجزاء رئي�سة من اأنواع من ال�سيارات التي تنتجها، وتكمل من 

خالل ال�سناعة املغذية لديها اإنتاج �سيارات خا�سة بها �سكاًل وطرازًا.

ومع انتقال التقنية تدريجيًا وتكوين القوى العاملة املدربة يف جمال �سناعة ال�سيارات تزداد 

ال�سناعات املغذية، ومن ثم تن�ساأ مناف�سة لإنتاج اأنواع اأخرى من ال�سيارات وهكذا يدخل 

البلد عامل �سناعة ال�سيارات التي هي مفتاح الت�سنيع لي�س فقط للعديد من ال�سناعات 

ولكن للعديد من املجالت ال�سناعية،  فالتطور والتقدم يف جمال �سناعي يوجد ت�سنيع 

�سلع اأخرى خارج جمال �سناعة ال�سيارات، واململكة مبا لديها من فوائ�س مالية يف الوقت 

احلا�سر مدعوة للدخول يف جمال �سناعة ال�سيارات مرحليًا ب�سناعة التجميع التي تقود 

بعدها اإىل ال�سناعة املتكاملة لل�سيارات، خا�سة واأن �سوق اململكة �سوق ي�ستقبل العديد 

من الأنواع والطرازات من ال�سيارات حيث زاد عدد ال�سيارات امل�ستوردة على ثالثمائة 

األف �سيارة �سنويًا وهذه ال�سوق قادرة على ا�ستيعاب العديد من م�سانع التجميع، تنمية 

اإ�سافة اإىل  لالقت�ساد الوطني، وت�سغيل الأيدي العاملة، وحتقيق دورة اقت�سادية تقدم 

القت�ساد الوطني ورفاهية املواطن واحلد من النزيف القت�سادي املتمثل يف ا�سترياد 

�سيارات قدمت �سناعتها قيمة م�سافة لبلد ال�سنع.

وما قامت به جامعة امللك �سعود يعترب منوذجًا يحتذى يف الدخول اإىل عامل �سناعة ال�سيارات 

فقد بداأت اجلامعة باإيجاد نواة ملركز اأبحاث يف جمال �سناعة ال�سيارات اأنتج �سيارة »غزال« 

وبعدها تعاقدت اجلامعة مع �سركة كورية جنوبية لبناء م�سنع لل�سيارات وهي بهذا تبداأ 

املرحلة الأوىل يف الدخول اإىل عامل �سناعة ال�سيارات الذي �سوف يوجد ثروة تقنية وعلمية 

وفنية �ستنعك�س على ن�سر الن�ساط يف جمال �سناعة ال�سيارات يف اململكة، وهي مبادرة 

اأبعاد عديدة ت�سكر اجلامعة على تقدميها، وموؤ�س�سات  اأكادميية علمية اقت�سادية، لها 

التعليم العايل واملوؤ�س�سات القت�سادية مدعوة لتقدمي مبادرات مماثلة ت�سيف لالقت�ساد 

الوطني وحتد من النزيف القت�سادي املتمثل يف ال�ستمرار يف ال�سترياد والعتماد على 

الغري يف العلم والتقنية.
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اأكد قن�سطنطني كو�سات�سوف رئي�س جلنة ال�سوؤون الدولية يف 

الربملان الرو�سي اأن امل�سرعني الرو�س يحتاجون اىل مزيد 

من الوقت لدرا�سة قرار الت�سديق على معاهدة خف�س 

ال�سلحة ال�سرتاتيجية �ستارت2 قبل اقرارهم للمعاهدة 

مما يقو�س الآم��ال يف ت�سديق عاجل من قبل الربملان 

الرو�سي قبل انق�ساء عام 2010 .

وقال: اإن قرار الت�سديق على الن�س كما �سوت عليه جمل�س 

ال�سيوخ المريكي يت�سمن عددًا كبريًا من التف�سريات التي 

تتطلب درا�سة وردًا من امل�سرعني الرو�س، م�سيفًا اأن جمل�س 

الدوما �سيناق�س املعاهدة �ستارت يف قراءة اأوىل ثم تدر�س 

مرة اأخرى بعد العا�سر من يناير القادم .

�ستارت  معاهدة  على  العاجل  رو�سيا  ت�سديق  �ساأن  ومن 

اجلديدة اأن يدعم اجلهود الرامية اىل و�سع العالقات بني 

اإيجابي مما يزيد الثقة بني خ�سمي  البلدين على م�سار 

احلرب الباردة وير�سل للعامل اإ�سارة على وحدة موقفهما.

واإذا ف�سلت املعاهدة فاإنها �ست�سر ب�سمعة اأوباما وميدفيديف 

اللذين وقعاها يف اأبريل ني�سان املا�سي وقد يكون لذلك اآثار 

اأنها �ستثري  اإعادة �سبط العالقات كما  �سلبية على عملية 

�سكوكا حول تعاون رو�سيا املتنامي مع وا�سنطن يف ق�سايا 

ذات اهتمام م�سرتك بينهما.

 ومبوجب املعاهدة يتم خف�س ال�سلحة النووية الإ�سرتاتيجية 

طويلة املدى التي تن�سرها رو�سيا والوليات املتحدة اإىل ما 

ل يزيد عن 1550 راأ�سًا نووية لكل من الدولتني يف غ�سون 

اأك��رب تر�سانتني  اأع��وام وو�سع قواعد للرقابة على  �سبعة 

نوويتني يف العامل.

اأقر الربملان القرغيزي الت�سكيلة اجلديدة للحكومة، 

برئا�سة اأملازبك اأتامباييف زعيم احلزب ال�سرتاكي 

الدميقراطي، وبرنامج عمل حكومته اجلديدة.

واأفادت وكالة اأنباء )نوفو�ستي( الرو�سية اأن الربملان 

القرغيزي الذي اأجرى ت�سويته اأقر تعيني اتانباييف 

تتاألف من  التي  ملن�سب رئي�س احلكومة اجلديدة 

حتالف احلزب الدميقراطي ال�سرتاكي، واتا جورت، 

ور�سبوبليكا، وت�سكيلة احلكومة وبرنامج عملها .

اأنه بعد  اأمام الربملان  اأتامبايف يف كلمة له  واأعلن 

التي  مو�سكو،  ف�ستكون  حلكومته  ال��ربمل��ان  اإق���رار 

حمطاته  اأوىل  لقرغيز�ستان،  كبريا  دعما  قدمت 

اخلارجية.

كما انتخب الربملان رئي�سًا جديدًا له وهو زعيم حزب 

اتا جورت احمد بك كلديبكوف.

�سئيلة  باأغلبية  الربيطاين  العموم  جمل�س  �سوت 

ر�سوم  زي��ادة  الئتالفية  احلكومة  خطط  ل�سالح 

جنيه  اآلف  ت�سعة  ح���وايل  اإىل  اجلامعي  التعليم 

اإ�سرتليني يف العام .

خطط  م��ع  �سوتا   323 الت�سويت  نتيجة  وج���اءت 

احلكومة الئتالفية يف زيادة الر�سوم اجلامعية مقابل 

302 اأ�سوات �سد هذه اخلطط .

الطلبة  م��ن  متظاهرين  ب��ني  ا�ستباكات  ووق��ع��ت 

وال�سرطة يف منطقة وي�ستمين�سرت حيث يقع الربملان 

ليدز،  امل��دن الربيطانية  الربيطاين ويف ع��دد من 

و�سيفيلد، وليفربول، ومان�س�سرت، وبري�ستول ب�سبب 

هذا القرار.

البرلمان الروسي يرجىء التصديق على معاهدة 
ستارت 2

البرلمان القرغيزي يصادق على 
التشكيلة الجديدة للحكومة

العموم البريطاني يصوت لصالح زيادة 
الرسوم الجامعية
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فوز  تاجي،  ها�سم  الكو�سويف  ال���وزراء  رئي�س  اأعلن 

حزبه يف النتخابات العامة الأوىل منذ ال�ستقالل، 

وجاءت النتائج بح�سول حزب كو�سوفو الدميقراطي 

5ر33 يف املائة من الأ�سوات تاله حزب رابطة  على 

كو�سوفو الدميقراطية وهو حليف �سابق يف احلكومة 

الئتالفية بن�سيب 6ر23 يف املئة.. بينما كانت ن�سبة 

8ر47 يف املئة بني الناخبني  الإقبال على الت�سويت 

املوؤهلني وعددهم 6ر1 مليون.

وقد يكون ت�سكيل حكومة �سعبًا لأن اأكرب ثالثة اأحزاب 

بعد حزب كو�سوفو الدميقراطي قالت اإنها لن تن�سم 

اإىل ائتالف يقوده تاجي..

يذكر اأنه يف النتخابات املا�سية التي اأجريت يف عام 

2007م ح�سل حزب كو�سوفو الدميقراطي على 3ر34 

الدميقراطية  الرابطة  بينما ح�سل حزب  املائة  يف 

لكو�سوفو على 6ر22 يف املائة.

رئيس الوزراء في كوسوفو يعلن 
فوز حزبه في االنتخابات

نظمت جل��ن��ة ال�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة يف ال��ربمل��ان الأوروب����ي 

بني  العالقات  ح��ول  مت��ح��ورت  ا�ستماع  جل�سة  بروك�سل  يف 

الحت��اد الأوروب���ي ودول جمل�س التعاون اخلليجي و�سارك 

ال���ن���واب وخ�����رباء ال�����س��اأن اخلليجي. ف��ي��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن 

 

بني  بالعالقات  الدفع  �سبل  على  ال�ستماع  جل�سة  وتركزت 

الطرفني والوقوف على املعوقات التي ل تزال تقف دون تطوير 

فاعل للروابط الأوروبية اخلليجية.

واأ���س��ار الأمل���اين كري�ستيان ك��وخ مدير ال��درا���س��ات الدولية 

اأنه  له  مبركز اخلليج لالأبحاث ومقره دبي خالل مداخلة 

توجد حاجة لرفع م�ستوى العالقات بني الحت��اد الأوروبي 

 ودول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي ومل�����س��ل��ح��ة الطرفني.

ت��ن��ظ��ي��م ق��م��ة ن�����س��ف �سنوية  ي��ت��م  اأن  ي��ق��رتح  اأن����ه  وق����ال 

ب��ني ال��ط��رف��ني ع��ل��ى م�ستوى روؤ����س���اء ال����دول واحلكومات 

ال���ع���الق���ات الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب���ني املجالني. ت���رك���ز ع��ل��ى 

 

الوفد الأوروب��ي للعالقات مع �سبه اجلزيرة  وقالت رئي�سة 

على  يدل  احل��دث  اإقامة هذا  اإن  نيبلران  اجنليكا  العربية 

الأهمية التي يوليها الربملان الأوروبي للعالقات مع دول جمل�س 

التعاون اخلليجي.

واأ�سار روجيه فيليب بريتوزي اخلبري الدويل يف العالقات بني 

الحتاد الأوروبي ودول جمل�س التعاون اخلليجي اإىل اإن دول 

اخلليج تتمتع بقدرات فعلية هائلة من خالل عدد من الأن�سطة 

الجتماعية والإن�سانية يف اأجزاء وا�سعة من العامل.

واأ���س��اف ب��ريت��وزي »لذلك ف��اإن الحت��اد الأوروب���ي �سيحرم 

والتنمية يف  والأم��ن  الطاقة  مثل  هائلة  نف�سه من م�سادر 

حال عدم تعامله مع منطقة اخلليج على م�ستوى ال�سراكة 

اإقامة  اأ�سفه قائاًل »اإن عدم  الإ�سرتاتيجية«..كما اأعرب عن 

الحتاد الأوروبي تعاونًا اإ�سرتاتيجيًا مع دول اخلليج يعدنّ اأمرًا 

على قدر كبري من ال�سرر ونوع من العبث بالن�سبة لأوروبا.

خبراء يؤكدون على أهمية وجود شراكة 
أوروبية خليجية

بجل�سة  ال���راأي  يف  ال�سوي�سرية  الأح���زاب  اختلفت 

برملانية حول �سروط تقدمي املنح ال�سوي�سرية ل�سندوق 

النقد الدويل ون�سبة الفوائد التي يدفعها ال�سندوق 

وغرامات التاأخري يف ال�سداد يف حال حدوثها.

واأجل الربملان البت يف منحة قدرها 18 مليار دولر 

تقدمها �سوي�سرا كم�ساركة يف خطة �سندوق النقد 

الدويل التي تق�سي بتقدمي 550 مليار دولر للدول 

املت�سررة من الأزمة املالية العاملية مل�ساعدتها علي 

�سداد ديونها وحمايتها من الإفال�س.

وقال املعار�سون يف الربملان اإن �سيا�سة �سندوق النقد 

ال��دويل يف تقدمي امل�ساعدات للدول املت�سررة من 

الزمة املالية تعطل ايجاد احللول احلقيقية مل�سكالت 

تلك الدول فيما قال املوافقون اإن عدم تقدمي املنحة 

قد يوؤثر �سلبًا على مكانة �سوي�سرا يف ال�سندوق.

تحفظ البرلمان السويسري على 
منحة للبنك الدولي
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حجم المشكلة في السعودية:
تنبهت اجلهات املخت�سة يف اململكة جلائحة فريو�س 

للم�سابني  الرعاية  اإج���راءات  وتابعت  املناعة  نق�س 

الإجراءات  واتخذت  الإ�سابة  من  الوقاية  ومتطلبات 

الالزمة لذلك، ويت�سح من تقارير وزارة ال�سحة ما 

يلي:

1- بلغ العدد الرتاكمي لكل حالت الإي��دز املكت�سفة 

منذ عام 1984م وحتى نهاية 2009م )15213( 

منها )4019( �سعوديًا و )11194( غري �سعودي، 

الثالثة  ال�سعوديني متثل  ن�سبة غري  اأن  ويالحظ 

اأ�سعاف تقريبًا مقارنة بال�سعوديني.

عام  ج��دي��دة  اإي���دز  حالة   )1287( اكت�ساف  مت   -2

2009م منها )481( �سعوديًا )806( غري �سعودي 

مبالحظة اأن احلالت املكت�سفة بني ال�سعوديني لهذا 

العام تقل بحوايل 5% عن احلالت املكت�سفة للعام 

املا�سي 2008م. كما ورد على ل�سان وكيل الوزارة 

امل�ساعد للطب الوقائي د. زياد بن اأحمد ميم�س 

يف ت�سريحه جلريدة الريا�س يف عددها ال�سادر 

بتاريخ 1431/05/16ه�.

3- تتفاوت ن�سبة حدوث الإ�سابة وكذا مر�س نق�س 

كما  اأخ���رى،  اإىل  منطقة  م��ن  املكت�سب  املناعة 

تختلف الن�سبة بني املواطنني والوافدين، فمثاًل 

 ،)%37( ب���  الأع��ل��ى  الن�سبة  ج��دة  منطقة  متثل 

وي��اأت��ي ال��واف��دي��ن م��ن حيث الأث��ي��وب��ي��ون الأعلى 

الرجال  ن�سبة  وكذلك  اليمنيون.  ثم  ب����)%20( 

للن�ساء و�سط ال�سعوديني للحالت املكت�سفة عام 

2009م )1 اإىل 4( تقريبًا وهذه تتطابق مع منط 

باململكة  املر�س  عن  امل��ع��روف  اجلن�سي  التوزيع 

لالأعوام ال�سابقة، حيث ما زالت اأغلب احلالت 

املكت�سفة بني الرجال. وت�سكل الفئة العمرية 15-

49 �سنة ن�سبة 81% )389 من اأ�سل 481( من اأ�سل 

امل�سابني ال�سعوديني املكت�سفني يف العام 2009م. 

كما مثلت العالقات اجلن�سية حوايل 95% من طرق 

العدوى بني ال�سعوديني املكت�سفني يف العام 2009م 

)456 حالة من اأ�سل 481( تليها العدوى من الأم 

اإىل اجلنني 3% )14 حالة( ثم تعاطي املخدرات 

باحلقن )11( حالة.

4- معظم احلالت التي مت اكت�سافها بني ال�سعوديني 

كانت اإما ب�سبب وجود اأعرا�س م�ستبهة )41%( اأو 

عند فح�س خمالطني )12%( اأو عند فح�س ما قبل 

اأو و�سط نزلء ال�سجون )%11(،  الزواج )%12(، 

فح�س طوعي )7%( املتربعني بالدم )%5(.

متالزمة نقص المناعة المكتسبة )اإليدز( 

حجم المشكلة، أسبابها وآثارها 
والسيطرة عليها

اأ. د. حم�شن احلازمي

 

• 
ع�شو جمل�س ال�شورى

اأكرث من 15 األف حالة »اأيدز« يف اململكة 

حتى نهاية 2009م

 Acquired Immune Deficiency Syndromeِ هي احلروف االأوىل من AIDS كلمة

اأو جمموعة من االأعرا�س التي تنتج عن االإ�شابة بفريو�س نق�س املناعة  وتعني متالزمة، 

املكت�شب بعد انهيار اجلهاز املناعي ب�شبب العدوى بالفريو�س الب�شري HIV )د. لوك مونتانييه،، 

اأ�شغر الكائنات احلية )10 جينات  1982م( ويعترب هذا الفريو�س من  معهد با�شتري بباري�س 

وراثية(.

 MMWR وظهر اأول تقرير عن حاالت نق�س املناعة املكت�شب )االإيدز( يف الن�شرة االأ�شبوعية

عدد 5 يونيو 1981م التي ت�شدر يف اأتالنتا بوالية جورجيا االأمريكية، حيث كتب د. مايكل جوتليب 

ي�شف حاالت )التهاب رئوي PCP( واأورام �شرطانية نادرة )Sarcoma Kaposi( ولفت بذلك 

انتباه مركز مراقبة االأوبئة CDC بالوالية، الذي اأجرى درا�شات وبحوثاً حولها، وظهر بعد 

 Helper Cells ذلك باأن هذه حاالت مر�س معٍد ي�شببه فريو�س يهاجم خاليا اجلهاز املناعي

فينهار اجلهاز وي�شبح االإن�شان عر�شة لتاأثري اجلراثيم والفطريات والطفيليات بل والفريو�شات 

االأخرى. وي�شتمر حامل فريو�س االإيدز م�شدراً للعدوى ما بقي حياً، على غري ما هو معروف 

يف االأمرا�س املعدية االأخرى التي تنتهي م�شاعفاتها بانتهاء املر�س بال�شفاء منه.

ت
سا

درا
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5- من غري ال�سعوديني مت اكت�ساف معظم احلالت 

اإما ب�سبب وجود اأعرا�س م�ستبهة )33%(، اأو عند 

اأو و�سط نزلء ال�سجون  جتديد الإقامة )%23(، 

)20%(، اأو عند ا�ستخراج الإقامة )12%(. متثل 

حمافظة جدة الن�سبة الأعلى لكت�ساف احلالت 

بني مناطق اململكة )37%( من ال�سعوديني و)%46( 

من غري ال�سعوديني واأن اأغلب احلالت املكت�سفة 

كانت من اجلن�سية الأثيوبية )20%( تليها اجلن�سية 

ال�سودانية  والأندوني�سية )%8(  اليمنية )%15( 

النيجريية   )%6( الهندية  اجلن�سية  ثم   )%7(

اأي�سًا  والباك�ستانية   )%5( البنغالدي�سية   )%5(

.)%5(

األعراض والمضاعفات المرضية:

اإىل  املكت�سب  املناعة  نق�س  بفريو�س  الإ�سابة  ت��وؤدي 

تدهور عمل اجلهاز املناعي يف اجل�سم وبالتايل ظهور 

اأعرا�س مر�سية يف معظم احلالت، وتتفاوت مرحلة 

ظهور الأعرا�س املر�سية بعد الإ�سابة بالفريو�س من 

عدة اأ�سهر اإىل �سنوات قد تبلغ اأكرث من 15 عامًا، وبعد 

ظهور الأعرا�س، وقد يوؤدي املر�س اإىل وفاة امل�ساب 

اأعوام،   3 خالل فرتة ترتاوح يف الغالب من �سهر اإىل 

تن�سيط  اإىل  اجل�سم  مناعة  يف  النق�س  ي���وؤدي  وق��د 

اأمرا�س تنا�سلية اأخرى كانت كامنة وتظهر العديد من 

الأمرا�س كالتهاب اجللد والرئتني والأمعاء والكلى واملخ 

والأع�ساب والأورام ال�سرطانية واحلمى وت��وؤدي اإىل 

نق�س الوزن و�سمور الع�سالت و�سمور املخ واإ�سهالت 

واإنتابات بالدم وال��درن )TB( والأخ��ري الأك��رث بني 

الأمرا�س املوؤدية للوفاة.

طرق العدوى:

تتلخ�س طرق العدوى بفريو�س نق�س املناعة املكت�سب 

)الإيدز( فيما يلي:

1- الت�سال اجلن�سي بجميع اأ�سكاله.

2- تعاطي املخدرات عن طريق الوخز بالإبر امللوثة 

يف الوريد.

اأو نقل الدم امللوث بالفريو�س اإىل  3- زرع الأع�ساء 

ال�سليم.

اأثناء  4- اإ�سابة اجلنني من الأم احلاملة للفريو�س 

احلمل اأو اأثناء الولدة )20-40% من املواليد(.

5- الر�ساعة الطبيعية امللوثة بالفريو�س اأثناء الت�سنني 

وت�سقق حلمة ثدي الأم امل�سابة.

اأثناء  امل�سابني  الآخ��ري��ن  بدماء  تلوث اجل��روح   -6

املالكمة – الو�سم- ثقب الأذن- احلجامة.

اأن ف��ريو���س الإي����دز ل ينتقل  ب��ال��ذك��ر   وم��ن اجل��دي��ر 

من  ول  اخلفيف  التقبيل  اأو  املعانقة  اأو  بامل�سافحة 

خالل مل�س الأثاث يف الأماكن العامة واملرافق واملطاعم 

اأو حمامات ال�سباحة ول بامل�ساركة يف الطعام وا�ستعمال 

امل��الع��ق وامل��ن��ا���س��ف والأث����اث امل��ن��زيل ول الحتكاك 

باحليوانات الأليفة.

الوقاية ورعاية المصابين:

تقوم اململكة بتقدمي الرعاية والتاأهيل، كما تقوم بجهود 

وا�سعة يف جمال الوقاية- الطرق الأ�سلم والأجن��ع يف 

مكافحة الإ�سابة باملر�س- من خالل جهات حكومية 

وغري حكومية- ومن ذلك ما يلي:

مبدن  الطوعي  الفح�س  ملراكز  برنامج  ت�سغيل   -1

اململكة والذي كان له كبري الأثر يف زيادة اكت�ساف 

احلالت الكامنة يف املجتمع وتقدمي الرعاية الطبية 

واملعاجلة باأحدث الأدوية امل�سادة للفريو�س امل�سبب 

للمر�س من قبل فريق متكامل من الأطباء والكوادر 

الطبية الأخرى الذين مت تدريبهم يف جمال عالج 

م�سابي ومر�سى الإيدز.

 %95 العالقات اجلن�شية ح��وايل  مثلت 

م��ن ط��رق ال��ع��دوى، تليها ال��ع��دوى من 

االأم اإىل اجلنني 3%، ثم تعاطي املخدرات 

باحلقن

توؤدي االإ�شابة باالإيدز اإىل تدهور عمل 

اجلهاز املناعي يف اجل�شم وبالتايل ظهور 

اأعرا�س مر�شية يف معظم احلاالت
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مع بداية كل عام درا�سي يدور لغط حول م�سروعية اختبار القدرات والتح�سيل، وهما �سرطان اأ�سا�سيان 

من �سروط القبول يف اجلامعات حيث ي�سمح لطلبة التعليم العام التقدم لختبار القدرات اأربع مرات خالل 

ال�سنة الدرا�سية، وللطالبات مرتان يدفع خاللها الطلبة عند كل امتحان مبلغ مائة ريال ملا ي�سمى املركز 

الوطني للقيا�س وعند نهاية ال�سنة يطلب منهم اخل�سوع لمتحان ي�سمى التح�سيلي مقابل مائة ريال ر�سوم 

اأي�سا. مبعنى اأن اجلهد الذي يبذله الطلبة خالل ال�سنوات ال�سابقة مل يكن �سيئًا مذكورًا. بعد كل ذلك 

تاأتي مرحلة التقدمي للجامعات  والتي ارتاأت فجاأة اأن م�ستوى الطالب والطالبات املتخرجني من الثانوية 

العامة للتو ل يتنا�سب مع م�ستوياتها الأكادميية وترتيبها العاملي، لذا جندها حتدد ن�سبًا متفاوتة يف القبول،  

  % فعلى �سبيل املثال جامعة امللك �سعود تعتمد 20% من ن�سبة الثانوية العامة و30% لمتحان القدرات و50

للتح�سيلي كن�سبة نهائية،  يف حني اأن جامعة امللك عبدالعزيز تعتمد 50% من ن�سبة الثانوية العامة و%30 

للقدرات و20% للتح�سيلي. من كل هذا يتبني اأن امتحاين القدرات والتح�سيلي باتا اأهم بكثري من جهد 

ثالث �سنوات واأكرث قدرة ودقة على حتديد م�ستوى الطالب الفكري واملعريف، وخلوف الطلبة والطالبات 

من الن�سمام اإىل طابور البطالة يف حالة عدم القبول جندهم ينخرطون يف دورات تدريبية ل تقل ر�سومها 

للطالب الواحد عن 1200 اإىل 1500 ريال.

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه كيف يقي�س هذا املركز ما لي�س موجود اأ�سال ؟ نتيجة عدم اهتمام مناهج 

التعليم العام يف اأي مرحلة من مراحلها على الإطالق بتنمية 

القدرات الذهنية وحتليل الن�س وا�ستيعابه واإمنا هو حفظ وح�سو يتم تفريغه على ورقة الختبار! ثم من 

خول املركز الوطني باأن ياأخذ ر�سومًا من الطلبة نظري هذه الختبارات؟ ومنذ متى كانت الدولة تاأخذ ر�سومًا 

على التعليم؟ اأمل يكن باإمكان املركز الوطني اإن كان هناك حاجة لقيا�ساته اأن تكون باملجان؟

ثم اإىل اأين تذهب هذه املاليني �سنويًا ول�سالح من؟

اأن يتوىل املجل�س املوقر من خالل جلنة ال�سوؤون التعليمية والبحث العلمي  اأرى  من كل ما تقدم فاإنني 

درا�سة هذه الق�سية لأن الواقع املمار�س هو اأنه نتيجة لهذه الختبارات، اأما اأن تدخل كلية بعينها اأو اأن 

ل تدخل لت�سبح الختبارات �سرًا ووباًل على الطالب واأ�سرهم يف البحث عن و�سيط ومعني، ويف الوقت 

ذاته ل بد من التاأكد من نظامية املركز وقانونية فر�س الر�سوم على الطلبة والطالبات  وعر�س ما تتو�سل 

اإليه اللجنة املوقرة على املجل�س من خالل اأول تقرير لوزارة التعليم العايل ليتم الت�سويت على مدى قبول 

ا�ستمرارية هذا املركز من عدمه.

رسوم القياس والتحصيل 
لماذا ولمن ؟

اأ.اإح�شان بن جعفر فقيه

 

• 
ع�شو جمل�س ال�شورى

2- تقدمي الدعم النف�سي والجتماعي من خالل مراكز 

متخ�س�سة تقدم خدماتها ب�سرية لكل املرتددين 

عليها، وقد �ساعدت هذه املعاملة احل�سنة وال�سرية 

للمر�سى  امل�ساحبة  الو�سمة  تقليل  يف  التامة 

وامل�سابني به والذي بدوره �سجع يف حتفيز عدد 

لي�س بالقليل من املواطنني لطلب خدمة الفح�س 

والإر�ساد من هذه املراكز طواعية و�ساهم ذلك يف 

ازدياد ن�سبة الرتدد على هذه املراكز.

والوقاية،  الرعاية  يف  امل��دين  املجتمع  م�ساهمة   -3

من خالل جمعيتني خرييتني يف الريا�س وجدة، 

وهي ت�ساهم يف اأن�سطة الوقاية والتوعية والإر�ساد 

ال�سنوي، ومنها اليوم العاملي لالإيدز )1 دي�سمرب( 

واملوؤمترات  ال��ن��دوات  اإىل  اإ�سافة  ع��ام،  كل  من 

اجلهات  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  التثقيفية  واحل��م��الت 

احلكومية وغري احلكومية.

4- قيام الدولة برعاية امل�سابني وتوؤمن العالج املجاين 

يف مراكز متخ�س�سة يف كل من جدة والريا�س 

والدمام.

وتتلخ�س و�سائل الوقاية من الإ�سابة بفريو�س نق�س 

املناعة املكت�سب )الإيدز( فيما يلي:

بالتوعية  وتعزيزها  ال��ع��دوى  نقل  ط��رق  جتنب   -1

وم�ساعفاته  ال��وب��اء  بهذا  والتعريف  ال�سحية 

والنف�سية،  والقت�سادية  والجتماعية  ال�سحية 

الكتاب  املتنورة والأدل���ة من  وقبل ذل��ك املعرفة 

وال�سنة على وجوب حفظ النف�س واإظهار مقا�سد 

ال�سريعة وتعزيز املعرفة بالوقاية وحماية املجتمع 

من الإ�سابة بالأمرا�س ودواعيها.

ال����زواج وقبل  ب��ال��زواج قبل  ال��راغ��ب��ني  2- فح�س 

الإجناب.

اأو جتديد الإقامة  3- اإج��راء فح�س عند ا�ستخراج 

للوافدين.

4- حت�����س��ني الأط����ف����ال ال���ر����س���ع ح�����س��ب ج���دول 

التح�سينات.

لالإ�سابة،  عر�سة  الأك���رث  املجموعات  فح�س   -5

كمدمني املخدرات.

ومن الأهمية مبكان اإعداد واإر�ساء الإجراءات التنفيذية 

لإ�سرتاتيجية وطنية للمكافحة واإج���راءات احلد من 

الوقاية من خ��الل ما  انت�سار الفريو�س ودع��م جهود 

يلي:

والرعاية  بالوقاية  املتعلقة  اململكة  خطة  تفعيل  اأ( 

ال�سحة  وزارة  موؤ�س�سات  يف  ممثلة  وال��ت��اأه��ي��ل 

واجلهات ال�سحية الأخرى، ودعم جهود اجلمعيات 

اخلريية لرعاية مر�سى الإيدز.

ب( التعريف مبنطلقات املكافحة من خالل الرتكيز 

العدوى  ط��رق  واإي�ساح  الوقائية  اجل��وان��ب  على 

وط��رق جتنبها يف �سوء ع��دم توفر ع��الج طبي 

)الإي���دز(  املكت�سب  املناعة  نق�س  ملر�س  ناجع 

واخلطط الإجرائية لها والتعريف بها يف و�سائل 

الإعالم وتكثيف التوعية والتثقيف والإر�ساد حول 

كيفية انتقال الفريو�س وتطور املر�س وامل�ساعفات 

الجتماعية  ال�سلبية  والن��ع��ك��ا���س��ات  ال�سحية 

نق�س  مر�س  ومكافحة  والقت�سادية  والنف�سية 

املناعة املكت�سب )الإيدز(.

ج( اإبراز اجلوانب ال�سرعية والأخالقية ذات العالقة 

رباط  خ��ارج  اجلن�سية  املمار�سات  حت��رم  والتي 

قال  اإليه،  والإح�سان  الإن�سان  وتكرمي  الزوجية، 

اإن اهلل يحب املح�سنني" الآية  "واأح�سنوا  تعاىل: 

195 �سورة البقرة، وعدم الإ�سرار به، واحرتام 

حقوقه )الرجل واملراأة والذرية( يف التمتع بال�سحة 

وجتنب الإ�سابة بالأمرا�س وامل�ساعفات ال�سحية، 

فال �سرر ول �سرار.

د( اإبراز اإجراء الفح�س قبل الزواج لفريو�س ومر�س 

جانب  اإىل  )الإي�����دز(  املكت�سب  امل��ن��اع��ة  نق�س 

الأم��را���س املعدية الأخ��رى والأم��را���س الوراثية 

ال�سائدة يف املجتمع توخيًا لل�سالمة ال�سحية وجتنبًا 

للغرر يف الزواج ومراعاة القواعد الطبية يف �سوء 

مقا�سد ال�سريعة يف احلفاظ على الدين والعقل 

والنف�س والن�سل والرثوة والعر�س، وحتقيق عمارة 

الأر����س، والرتكيز على العفة والل��ت��زام برباط 

الزوجية كو�سائل وقائية ناجعة حيث قال اهلل جل 

وعال يف كتابه الكرمي: "ول تقربوا الزنى اإنه كان 

فاح�سة و�ساء �سبيال" الآية 32 �سورة الإ�سراء.

ه�( بيان اأن مرتكب الفاح�سة -مع علمه بالهالك الذي 

ينتظره فيما لو اأ�سيب- يكون كمن قتل نف�سه حيث 

يقول تعاىل: "..... ول تقتلوا النف�س التي حرم اهلل 

اإل باحلق ذلكم و�ساكم به لعلكم تعقلون" الآية 

151 �سورة الأنعام،، ويقول اهلل تعاىل: ".. ول تلقوا 

باأيديكم اإىل التهلكة..." الآية 195 �سورة البقرة.

و�سنوية  دوري��ة  وتوعوية  تثقيفية  تنظيم حمالت  و( 

تتزامن مع احلمالت العاملية للوقاية من فريو�س 

من  )الإي����دز(  املكت�سب  املناعة  نق�س  وم��ر���س 

قبل اجلهات احلكومية وغري احلكومية املعنية، 

وكذلك اجلمعيات اخلريية ذات ال�سلة واملهتمون 

والنا�سطون يف جمال الوقاية من الإ�سابة بفريو�س 

نق�س املناعة املكت�سب.

ز( ال�ستمرار يف رعاية امل�سابني مبر�س نق�س املناعة 

املكت�سب )الإيدز( يف مراكز متخ�س�سة وتقدمي 

الدعم املادي واملعنوي للمحتاجني، وتقدمي العالج 

املجاين ملكافحة العوار�س وامل�ساعفات املر�سية.

الإيدز  الوطني ملكافحة  الربنامج  ال�ستمرار يف  ح( 

ومركز الفح�س التطوعي والتو�سع فيها يف خمتلف 

الوطنية  الإ�سرتاتيجية  وتنفيذ  اململكة،  مناطق 

للتوعية باآثار واأخطار مر�س الإيدز بالتعاون مع 

وموؤ�س�سات  اخلا�س  القطاع  حكومية،  قطاعات 

املجتمع املدين النا�سطة يف هذا املجال.

االإيدز ال ينتقل بامل�شافحة اأو املعانقة وال 

من خالل مل�س االأثاث يف االأماكن العامة 

واملرافق

توؤدي االإ�شابة باالإيدز اإىل تدهور عمل 

اجلهاز املناعي يف اجل�شم وبالتايل ظهور 

اأعرا�س مر�شية يف معظم احلاالت

ت
سا

درا



ذو احلجة 1431 هـ 45

ت
ها

جا
ات

مع بداية كل عام درا�سي يدور لغط حول م�سروعية اختبار القدرات والتح�سيل، وهما �سرطان اأ�سا�سيان 

من �سروط القبول يف اجلامعات حيث ي�سمح لطلبة التعليم العام التقدم لختبار القدرات اأربع مرات خالل 

ال�سنة الدرا�سية، وللطالبات مرتان يدفع خاللها الطلبة عند كل امتحان مبلغ مائة ريال ملا ي�سمى املركز 

الوطني للقيا�س وعند نهاية ال�سنة يطلب منهم اخل�سوع لمتحان ي�سمى التح�سيلي مقابل مائة ريال ر�سوم 

اأي�سا. مبعنى اأن اجلهد الذي يبذله الطلبة خالل ال�سنوات ال�سابقة مل يكن �سيئًا مذكورًا. بعد كل ذلك 

تاأتي مرحلة التقدمي للجامعات  والتي ارتاأت فجاأة اأن م�ستوى الطالب والطالبات املتخرجني من الثانوية 

العامة للتو ل يتنا�سب مع م�ستوياتها الأكادميية وترتيبها العاملي، لذا جندها حتدد ن�سبًا متفاوتة يف القبول،  

  % فعلى �سبيل املثال جامعة امللك �سعود تعتمد 20% من ن�سبة الثانوية العامة و30% لمتحان القدرات و50

للتح�سيلي كن�سبة نهائية،  يف حني اأن جامعة امللك عبدالعزيز تعتمد 50% من ن�سبة الثانوية العامة و%30 

للقدرات و20% للتح�سيلي. من كل هذا يتبني اأن امتحاين القدرات والتح�سيلي باتا اأهم بكثري من جهد 

ثالث �سنوات واأكرث قدرة ودقة على حتديد م�ستوى الطالب الفكري واملعريف، وخلوف الطلبة والطالبات 

من الن�سمام اإىل طابور البطالة يف حالة عدم القبول جندهم ينخرطون يف دورات تدريبية ل تقل ر�سومها 

للطالب الواحد عن 1200 اإىل 1500 ريال.

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه كيف يقي�س هذا املركز ما لي�س موجود اأ�سال ؟ نتيجة عدم اهتمام مناهج 

التعليم العام يف اأي مرحلة من مراحلها على الإطالق بتنمية 

القدرات الذهنية وحتليل الن�س وا�ستيعابه واإمنا هو حفظ وح�سو يتم تفريغه على ورقة الختبار! ثم من 

خول املركز الوطني باأن ياأخذ ر�سومًا من الطلبة نظري هذه الختبارات؟ ومنذ متى كانت الدولة تاأخذ ر�سومًا 

على التعليم؟ اأمل يكن باإمكان املركز الوطني اإن كان هناك حاجة لقيا�ساته اأن تكون باملجان؟

ثم اإىل اأين تذهب هذه املاليني �سنويًا ول�سالح من؟

اأن يتوىل املجل�س املوقر من خالل جلنة ال�سوؤون التعليمية والبحث العلمي  اأرى  من كل ما تقدم فاإنني 

درا�سة هذه الق�سية لأن الواقع املمار�س هو اأنه نتيجة لهذه الختبارات، اأما اأن تدخل كلية بعينها اأو اأن 

ل تدخل لت�سبح الختبارات �سرًا ووباًل على الطالب واأ�سرهم يف البحث عن و�سيط ومعني، ويف الوقت 

ذاته ل بد من التاأكد من نظامية املركز وقانونية فر�س الر�سوم على الطلبة والطالبات  وعر�س ما تتو�سل 

اإليه اللجنة املوقرة على املجل�س من خالل اأول تقرير لوزارة التعليم العايل ليتم الت�سويت على مدى قبول 

ا�ستمرارية هذا املركز من عدمه.

رسوم القياس والتحصيل 
لماذا ولمن ؟

اأ.اإح�شان بن جعفر فقيه

 

• 
ع�شو جمل�س ال�شورى
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برئا�سة  ال�سورى  وف��د من جمل�س  ق��ام 

جلنة  رئي�س  الكثريي  را���س��د  ال��دك��ت��ور 

ال�سداقة الربملانية ال�سعودية ال�سوي�سرية 

بزيارة ر�سمية اإىل جمهورية �سوي�سرا،  

خ���الل ال��ف��رتة م��ن 1431/12/30ه������� 

الوفد كل  1432/1/4ه����� و�سم  وحتى 

ابراهيم  الدكتور  املجل�س  اأع�ساء  من 

و  ال�سريف،  والدكتور حامت  ال�سليمان، 

ال�ستاذ ح�سن ال�سهري، والدكتور خليل 

الظفريي،  عبداهلل  والدكتور  اخلليل، 

والدكتور عبداهلل احلربي .

وجاءت الزيارة يف اإطار العالقات الثنائية 

بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية 

�سوي�سرا وتعزيزًا للتعاون امل�سرتك على 

جتمع  التي  الربملانية  العالقات  �سعيد 

جمل�س ال�سورى والربملان ال�سوي�سري.

واإل��ت��ق��ى وف���د جمل�س ال�����س��ورى خالل 

جمهورية  يف  امل�سوؤولني  بكبار  ال��زي��ارة 

�سوي�سرا والربملان ال�سوي�سري ومبجموعة 

يف  ال�سعودية  ال�سوي�سرية  ال�سداقة 

الربملان وبحث معهم خمتلف املو�سوعات 

والق�سايا التي حتظى باهتمام البلدين 

العالقات  تعزيز  و�سبل  ال�سديقني، 

الربملانية بني جمل�س ال�سورى والربملان 

ال�سوي�سري، وتفعيل العمل الثنائي للجان 

ال�سداقة الربملانية بني اململكة وجمهورية 

�سوي�سرا .

واأ���س��اد م��ع��ايل وزي���ر ال��دول��ة لل�سوؤون 

اخل��ارج��ي��ة ال�����س��وي�����س��ري ب��ي��رت م���اورر 

العربية  اململكة  تبوؤتها  التي  باملكانة 

ال�سعودية اإقليميا ودوليا وثقلها ال�سيا�سي 

وعالقتها املتينة مع معظم دول العامل، 

اأن  وقال انه من اليجابية لهذه املكانة 

ت��ق��وم اململكة ب���دورا ك��ب��ريا يف حتقيق 

الأو�سط0 ال�سرق  منطقة  يف  ال�سالم 

 

جاء ذلك خالل ا�ستقباله مبقر الربملان 

يف العا�سمة ال�سوي�سرية برين لوفد جمل�س 

ال�سورى برئا�سة الدكتور الكثريي.

ورحب ماورر باأع�ساء الوفد ونوه باأهمية 

مثل ه��ذه ال���زي���ارات يف دع��م وتعزيز 

العربية  اململكة  ب��ني  التعاون  ع��الق��ات 

ال�سعودية والحتاد ال�سوي�سري يف خمتلف 

املجالت خا�سة العالقات الربملانية بني 

البلدين ال�سديقني.

اأكد الدكتور را�سد الكثريي  من جانبه 

على الدور الذي تقوم به الدبلوما�سية 

ال��ربمل��ان��ي��ة يف دع���م ال��ت��ع��اون وتعزيز 

العالقات الثنائية بني البلدين.

ال��ث��ن��ائ��ي��ة التي  ب��ال��ع��الق��ات  واأ�����س����اد 

ت��رب��ط ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني يف 

�ستى امل��ج��الت خا�سة ال��ع��الق��ات بني 

ال�سوي�سري وال��ربمل��ان  ال�سورى   جمل�س 

و�سرح وفد جمل�س ال�سورى ملعايل وزير 

ال�سوي�سري  اخلارجية  لل�سوؤون  الدولة 

يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  م��واق��ف 

مثل  ال�سيا�سية  الق�سايا  م��ن  العديد 

اأن  واأهمية  الفل�سطيني  ال�سعب  حقوق 

اإ�سرائيل كافة القرارات ال�سرعية  تنفذ 

الن�سحاب  على  تن�س  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 

ال��ك��ام��ل م��ن ك��اف��ة الأرا����س���ي العربية 

رئي�س الربملان ال�سوي�سري يلتقي وفد جمل�س ال�سورى
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املحتلة ووقف العتداءات واملمار�سات 

�سد  املتكررة  العدوانية  الإ�سرائيلية 

ال�سعب الفل�سطيني.

اأطلقها  التي  امل��ب��ادرات  الوفد  كما بني 

وتبناها خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

 - �سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل 

حفظه هلل - لل�سالم يف ال�سرق الأو�سط، 

ومبادرته - حفظه اهلل- للحوار بني اأتباع 

الأدي��ان والثقافات التي وجدت ترحيبا 

دوليا من جميع دول العامل.

الراف�س  اململكة  موقف  الوفد  واأو�سح 

حيث  و�سوره  اإ�سكاله  بكافة  ل��الإره��اب 

تعد اململكة من اأوئل الدول التي ت�سدت 

لالإرهاب واأعلنت �سجبها لهذه الأعمال 

التي تتنافى مع مبادئ و�سماحة واأحكام 

الدين الإ�سالمي التي حترم قتل املدنني 

اأ���س��ك��ال العنف  الأب���ري���اء وتنبذ ك��اف��ة 

والإرهاب.

وا���س��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل رئ��ي�����س ال���ربمل���اين 

ال�سوي�سري جان روين جرمانييه مبقر 

برين  ال�سوي�سرية  العا�سة  يف  الربملان 

مب�ستوى  منوهًا  ال�����س��ورى  جمل�س  وف��د 

العالقات ال�سعودية ال�سوي�سرية وو�سفها 

باملتميزة.

البلدين تزداد  العالقات بني  اإن  وق��ال 

ب��الده يف مزيد  ر�سوخاً، م��وؤك��دًا رغبة 

من تطوير عالقات التعاون مع اململكة 

يف خمتلف املجالت خا�سة القت�سادية 

والربملانية، م�سريًا اإىل اأهمية مثل هذه 

الزيارات يف دعم وتعزيز العالقات بني 

�سوي�سرا واململكة العربية ال�سعودية0

من جانبه نقل الدكتور را�سد الكثريي 

حتيات  ال�سوي�سري  ال��ربمل��ان  لرئي�س 

ال�سورى  جمل�س  رئي�س  معايل  وتقدير 

اآل ال�سيخ،  الدكتور عبداهلل بن حممد 

الزيارات  اأهمية مثل ه��ذه  اإىل  واأ���س��ار 

امل�سرتك  التعاون  لتحقيق  تهدف  التي 

والتفاهم املنطلق من امل�سالح امل�سرتكة 

البلدين وتعزيز وتطوير العالقات  بني 

بينهما 0

الق�سايا  الج��ت��م��اع ط���رح  ومت خ���الل 

وفد  �سرح  البلدين حيث  امل�سرتكة بني 

ال�سوي�سري  للجانب  ال�����س��ورى  جمل�س 

الق�سايا التي �ست�سهم يف زيادة التعاون 

بني البلدين خا�سة يف املجال التعليمي 

والتدريب والتبادل التجاري،كما �سرح 

الوفد مواقف اململكة من جميع الق�سايا 

يف منطقة ال�سرق الو�سط خا�سة موقف 

اململكة من الق�سية الفل�سطينية واأهمية 

حقوقه  الفل�سطيني  ال�سعب  اع��ط��اء 

امل�سروعة .

كما اأطلع وفد جمل�س ال�سورى للجانب 

ال�سوي�سري على التطورات التي ح�سلت 

يف امل��م��ل��ك��ة يف ال��ع��دي��د م��ن املجالت 

التعليمية والجتماعية وال�سحية كذلك 

ا�سلوب وعمل جمل�س ال�سورى 0

ال�سوي�سري  ال���ربمل���ان  رئ��ي�����س  وع����رب 

يف ن��ه��اي��ة الج��ت��م��اع ع��ن اع��ج��اب��ه مبا 

املجالت  يف  تطور  من  اململكة  ت�سهده 

الزيارات  ه��ذه  مثل  اأن  مبينًا   ، ك��اف��ة 

�ست�سهم يف زيادة ور�سوخ العالقات بني 

البلدين وانه ينتظر زيارة معايل رئي�س 

جمل�س ال�سورى ل�سوي�سرا خالل ال�سنة 

مناق�سة  ل�ستكمال  ال���ق���ادم���ة2011م 

عدد من املو�سوعات التي تهم البلدين 

 ال�سديقني خا�سة العالقات الربملانية0

ح�سر الجتماع �سفري خادم احلرمني 

ال�سريفني لدى جمهورية �سوي�سرا حازم 

بن حممد كركتلي كما ح�سره عدد من 

اع�ساء الربملان ال�سوي�سري ويف مقدمتهم 

معايل رئي�سة الربملان ال�سابقة والع�سوة 

يف الربملان كري�ستني اآجر �ساجي 0

كما اأ�ساد الأمني العام امل�ساعد لالحتاد 

بو�ستو�س  مار�سيلو  ال���دويل  ال��ربمل��اين 

بالتطورات التي ت�سهدها اململكة العربية 

ال�سعودية يف كافة املجالت خا�سة على 

م�ستوى جمل�س ال�سورى واملجال�س البلدية 

.

جاء ذلك خالل ا�ستقباله يف مكتبه مبقر 

الحتاد الربملاين الدويل يف جنيف اأم�س 

لوفد املجل�س.

وقدر مار�سيلو بو�ستو�س التواجد الفاعل 

ملجل�س ال�سورى يف اململكة منذ ان�سمامه 

لالحتاد يف امل�ساركات واحل�سور املتميز 

الدولية  والج��ت��م��اع��ات  امل��ح��اف��ل  يف 

والقارية التي يعقدها الحتاد الربملاين 

الدويل م�سريًا اإىل ترحيب الأمانة العامة 

لالحتاد الربملاين بالتعاون مع جمل�س 

الربملاين  العمل  ج��وان��ب  يف  ال�����س��ورى 

والت�سريعي كافة .

من جانبه اأو�سح ع�سو جمل�س ال�سورى 

ال��دك��ت��ور را���س��د ال��ك��ث��ريي اأن جمل�س 

مطلع  ان�سمامه  منذ  يحر�س  ال�سورى 

2003م اأن يكون ع�سوا فاعال يف  عام 

الحت��اد الربملاين ال��دويل وم�ساركا يف 

اأعمال الحتاد والن�ساطات املتعلقة به 

انطالقا من حر�س اململكة على العمل 

اجلماعي امل�سرتك يف املو�س�سات القليمة 

والدولية 0

" اإن الحت���اد ال��ربمل��اين الدويل  وق���ال 

اهتم منذ تاأ�سي�سه بدعم عمل املجال�س 

الربملانية يف دول العامل مما مكنها من 

تبادل التجارب واخل��ربات فيما بينها، 

للت�ساور  للربملانيني  يتيح  حمفل  وه��و 

على �سعيد دويل يف كافة الق�سايا ذات 

اله��ت��م��ام امل�����س��رتك وذل���ك م��ن خالل 

املوؤمترات والندوات التي يعقدها الحتاد 

وت�سارك بها جميع الربملانات من خمتلف 

دول العامل0

واأ�ساف اإن جمل�س ال�سورى يتطلع اإىل 

مزيد من التعاون وتبادل اخلربات مع 

الحت���اد ال��ربمل��اين ال���دويل مب��ا ي�سهم 

العمل  م�ستوى  ورف��ع  الأداء  تطوير  يف 

الربملاين 0

اأن املراأة ال�سعودية تبواأت مكانة  واأبان 

التي  التنمية  يف  مب�ساركتها  رف��ي��ع��ة 

ت�سهدها اململكة حيث مت موؤخرا رفع عدد 

اثنتي  اإىل  ال�سورى  م�ست�سارات جمل�س 

جمموعة  تويل  كذلك  م�س�سارة  ع�سرة 

من املواطنات لعدد من املنا�سب القيادية 

وادارة  وال�سحة  التعليم  جم��الت  يف 

اجلامعات وغريها من املجالت .

وا�ستعر�س اأع�ساء الوفد خالل الجتماع 

جمموعة من الق�سايا املحلية والإقليمية 

والدولية ودور جمل�س ال�سورى جتاهها 

�سهدتها  التي  ال��ت��ط��ورات  اإىل  اإ�سافة 

القت�سادية  امل���ج���الت  يف  امل��م��ل��ك��ة 

والجتماعية  وال�سيا�سية  والتعليمية 

وغريها من املجالت 0

وزير  م��ع��ايل  ا�ستقبل  ثانية  جهة  م��ن 

الدولة للتعليم والأبحاث بوزارة الداخلية 

ال�سوي�سرية الدكتور ماورو موروتزي يف 

ال�سوي�سرية  العا�سمة  يف  الربملان  مقر 

برئا�سة  ال�����س��ورى  جمل�س  وف���د  ب���رين 

الدكتور را�سد بن حمد الكثريي0

ويف ب��داي��ة اللقاء رح��ب ال��وزي��ر ماورو 

موروتزي بوفد جمل�س ال�سورى م�سيدًا 

وقدم  البلدين  بني  الثنائية  بالعالقات 

اآل��ي��ة التعليم يف الحت���اد  ���س��رح��ًا ع��ن 

ال�سوي�سري0

كما ا�ستقبل معايل وزير الدولة لل�سوؤون 

دنيال  ج��ان  ال�سوي�سري  القت�سادية 

جريبر يف مكتبه يف برين وبح�سور �سفري 

خادم احلرمني ال�سريفني لدى الحتاد 

كركتلي،  حممد  بن  ح��ازم  ال�سوي�سري 

واأع��رب  ال�سورى  جمل�س  وف��د  اأع�ساء 

معايل وزير القت�ساد ال�سوي�سري خالل 

ال�ستقبال عن ترحيبه وتقديره للزيارة 

رئي�س الربملان ال�سوي�سري يلتقي وفد جمل�س ال�سورى
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التي يقوم بها وفد املجل�س، متمنيًا لهم 

طيب الإق��ام��ة، م��وؤك��دًا عمق العالقات 

التي جتمع بالده باململكة على ال�سعيد 

وال�ستثماري،  والتجاري  القت�سادي 

م�سريا اإىل الزيارة التي قام بها على راأ�س 

وفد من رجال الأعمال ال�سوي�سريني اإىل 

اململكة موؤخرا وما حققته هذه الزيارة 

ن��ت��ائ��ج اي��ج��اب��ي��ة ت��دع��م العالقات  م��ن 

الثنائية بني البلدين، متطلعا اإىل اأن يقوم 

وفد من رجال الأعمال ال�سعوديني بزيارة 

مماثلة اإىل �سوي�سرا.

ق�سم  رئي�س  ا�ستقبل  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 

ال�سوؤون الدولية باملكتب الفدرايل لل�سحة 

ال�سوي�سرية  الداخلية  ب��وزارة  العمومية 

جاودنز �سيلرب �سميت يف برين اأع�ساء 

وفد جمل�س ال�سورى، حيث جرى خالل 

اللقاء بحث املو�سوعات والق�سايا ذات 

الهتمام امل�سرتك بني البلدين، كما مت 

واأوج��ه  الثنائية  العالقات  ا�ستعرا�س 

التعاون امل�سرتكة بني اململكة و�سوي�سرا 

و�سبل تعزيزها مبا يخدم م�سلحة �سعبي 

املجالت،  �ستى  ال�سديقني يف  البلدين 

ل�سيما يف جمال ال�سحة والطب و�سناعة 

الأدوية والأجهزة الطبية.

وثمن عاليا املدير العام ملنظمة التجارة 

العاملية با�سكال لمي دور اململكة العربية 

املنظمة منذ  ال���ري���ادي يف  ال�����س��ع��ودي��ة 

يف  وجهودها  2005م،  ع��ام  ان�سمامها 

دعم الدول النامية من خالل ال�سندوق 

ال�سعودي للتنمية مما مكن هذه الدول 

من تنمية بلدانها ورفع اقت�سادها وتنمية 

مواردها .

لدى  الدائم  اململكة  رح��ب ممثل  بينما 

منظمة التجارة العاملية يف جنيف الدكتور 

عبد العزيز العتيبي بزيارة وفد جمل�س 

ال�سورى ملنظمة التجارة العاملية واللتقاء 

مبدير عام املنظمة با�سكال لمي.

وقال يف ت�سريح �سحفي عقب اجتماع 

وف���د امل��ج��ل�����س م��ع م��دي��ر ع���ام منظمة 

اأع�ساء  زي��ارات  " اإن  العاملية  التجارة 

تعد  الدولية  واملنظمات  للدول  املجل�س 

يف غاية الأهمية وتعك�س متابعة املجل�س 

وتفاعله مع املنظمات الدولية مبا يخدم 

م�سالح اململكة وميكن املجل�س وجلانه 

املختلفة من الإطالع ومتابعة ما يدور يف 

املنظمات".

وبني اأن اململكة العربية ال�سعودية ان�سمت 

اإىل ع�سوية املنظمة قبل خم�س �سنوات 

وه���ي ع�سو ف��اع��ل يف جم��ال�����س وجلان 

املنظمة وت�سهم يف ميزانية املنظمة وفقًا 

امل�ساهمة  حجم  يحدد  ال��ذي  لنظامها 

بناًء على حجم جتارتها اخلارجية حيث 

ياأتي ترتيب اململكة يف املرتبة اخلام�سة 

والع�سرين من حيث م�ساهمتها يف ميزانية 

 املنظمة للعام 2010م من بني 153 دولة.

من جهة اأخرى قام وفد جمل�س ال�سورى 

بزيارة اإىل جامعة ب��رين حيث ك��ان يف 

اجلامعة  عميد  نائب  ال��وف��د  ا�ستقبال 

الدكتور جونرت �ستيفان 0

عن  مف�سل  �سرح  اإىل  ال��وف��د  وا�ستمع 

بعد  دار  املختلفة،  اأق�سامها  و  اجلامعة 

قبول  اإمكانية  ح��ول  تركز  نقا�س  ذل��ك 

الطلبه ال�سعوديني يف اجلامعة والتعاون 

يف جمال البحث العلمي مع اجلامعات 

ال�سعودية0

وقد اأقام �سفري خادم احلرمني ال�سريفني 

لدى الحتاد ال�سوي�سري ال�ستاذ حازم 

تكرميا  ع�ساء  حفل  كركتلي  حممد  بن 

لوفد جمل�س ال�سورى. ح�سر احلفل عدد 

وكبار  ال�سوي�سري  الربملان  اأع�ساء  من 

امل�سوؤولني ال�سوي�سريني وعدد من ال�سفراء 

العرب املعتمدين لدى �سوي�سرا واأع�ساء 

�سفارة خ��ادم احلرمني ال�سريفني لدى 

الحتاد ال�سوي�سري .

واأعرب �سفري خادم احلرمني ال�سريفني 

لدى �سوي�سرا ال�ستاذ حازم بن حممد 

وبرملان  حل��ك��وم��ة  ���س��ك��ره  ع��ن  كركتلي 

كبري  اهتمام  م��ن  اأب��دي��اه  مل��ا  �سوي�سرا 

بزيارة وفد جمل�س ال�سورى ل�سوي�سرا ، 

وقال ال�سفري كركتلي يف ت�سريح لوكالة 

الأنباء ال�سعودية اإن هذا الهتمام يتجلى 

يف ال�ستقبال احلار الذي لقيه الوفد من 

احلكومة  يف  امل�سوؤولني  كبار  م��ن  ع��دد 

مقدمتهم  ويف  ال�سوي�سريني  وال��ربمل��ان 

معايل رئي�س الربملان ال�سوي�سري ومعايل 

وزير الدولة لل�سئون القت�سادية ومعايل 

وزير الدولة لل�سئون اخلارجية ومعايل 

والع�سو  ل��ل��ربمل��ان  ال�سابقة  الرئي�سة 

احلايل فيه، وغريهم من كبار امل�سئولني 

يف القطاعات الأخرى كالتعليم والبحث 

العلمي وال�سحة .

واأ���س��اف اأن ه��ذا الهتمام ال��ذي لقيه 

الوفد هو تعبري عن التقدير الذي حتظى 

به اململكة والدور القيادي الذي توؤديه على 

خمتلف ال�سعد وال�سيا�سة احلكيمة التي 

تنتهجها حكومة خادم احلرمني ال�سريفني 

اآل �سعود  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

حفظه اهلل مما اأك�سبها احرتام وتقدير 

العامل وهو اأمر نفتخر ونعتز به جميعا 

وقد مل�سناه يف العديد من اللقاءات التي 

متت بني الوفد وامل�سئولني ال�سوي�سريني 

واأي�����س��ًا خ��الل ال��ل��ق��اءات التي مت��ت مع 

العاملية  التجارة  منظمة  رئي�س  معايل 

والأمني العام امل�ساعد لالحتاد الربملاين 

الدويل الذين اأعربا عن تقديرهما لهذا 

الدور وتلك ال�سيا�سة .
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كنت اأحد اأع�ساء وفد منطقة ع�سري برئا�سة  اأمريها املبجل الذي ت�سرفنا فيه بلقاء �سيدي نائب امللك ثم ب�سمو 

�سيدي  �سلمان الوفاء اإثر عودتهما لأر�س الوطن مهنئني ب�سالمة الو�سول وجناح عملية املليك املفدى ومباركني 

بنجاح املو�سم واملنجزات املتعاقبة وال�ستباقيات الناجحة وتوا�ساًل مع لقاء القيادة  باملواطن وما يتخلل ذلك 

من مداخالت هادفة وتوجيهات �سامية. فكان املنهج القيادي املثايل املتوارث لهذه الأ�سرة الكرمية وا�سحًا 

بكل ال�سفافية املعهودة دومنا ت�سنع اأو تكلف يف معر�س ما دار مع اأمري الوفاء خا�سة حيث اأعطى م�ساحة اأكرب 

لذلك اللقاء احلميم. واأكتفي هنا مبا اأملح اإليه �سموه الكرمي من تثمني دور م�سايخ القبائل منوهًا باأن البع�س 

من املجتمعات اأو حتى القيادات على م�ستوى الدول تعتمد على ما ي�سمونه )بفرق ت�سد( ونحن على العك�س من 

ذلك متامًا نعتمد مبداأ )جمع ت�سد( لأن هذا هو املتفق مع د�ستور اململكة ومنذ عهد املوؤ�س�س وهو الذي يحقق 

امل�سلحة الق�سوى لأي جمتمع ونحمد اهلل اأن هذه البالد تعتنق هذا النهج عن اإميان ب�سالمة املبداأ والهدف 

والنتيجة امل�ستهدفة، ولقد اأكرب اجلميع هذه الروح الواثقة ل�سيخ جند واأمري الأمراء واملناطق كلها.

فاجلميع يق�سد ق�سر احلكم يف الريا�س وكاأنهم يذهبون ملناطقهم املرتامية الأطراف بحكم ما فر�سه الأمري  

من حب وتقدير واهتمام باجلميع كيف ل وجميع مناطق اململكة ممثلة يف الريا�س �سكنًا وعماًل وم�سريًا اأ�سرة 

�سعودية متالحمة ومت�سافرة اجلهود وعندما اأنقل للقراء ما �سمعناه من هذا الرمز املعا�سر لإحالل مبداأ )جمع 

ت�سد( بدًل من تفعيل ما يراه الآخرون من التفرقة لل�سوؤدد اأو ال�سيادة فاإمنا ليعلم ذلك كل من ويل اأمرًا يف هذه 

البالد فتتحد الروؤى وتتواكب التطلعات وعندما نتجاوز الأقوال اإىل الأفعال، فلقد جمع �سلمان حتت اإمرته كل 

اأبناء القبائل بال اإق�ساء وبكل توازن فكان احلب املتبادل والتعاون املثمر.

وهذا املنهج هو ما مل�سه اجلميع يف في�سل ع�سري ذو الإدارة املتفائلة غري املتجهة بل املرنة املبت�سمة املحفوفة 

بالتوفيق واملقرونة باحلكمة والتوا�سع الذي يك�سب الرفعة والقبول ويفر�س الحرتام والتعاون ويحقق ملنطقة 

ع�سري وحمافظاتها توايل املنجزات الطموحة باآلية �سل�سلة وثابة حتفظ احلقوق والكرامة لأهلها  وجتعل 

الع�سري ي�سريا.

دام عزك يا وطن عبدالعزيز ودام عز قادتك و�سعبك وكل من حل على اأر�سك وا�ستظل ب�سمائك اإل بقايا 

البغاة واملرجفني فلهم ندعو بال�سالح اأو املوت العاجل.

َجّمْع تسد
والموت العاجل

�شبيلي بن جمدوع اآل جمدوع القرين

 

• 
ع�شو جمل�س ال�شورى ع�شو اللجنة الثقافية واالإعالمية
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آل الشيخ: تطور ميناء جدة يعكس مستوى قطاع النقل 
البحري في المملكة

اأكد معايل رئي�س جمل�س ال�سورى الدكتور 

عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ 

حر�س املجل�س على التوا�سل مع الأجهزة 

التنفيذية احلكومية والإطالع على اأدائها 

ال��ت��ع��اون بني  ي��ع��زز  ب�سكل م��ي��داين مم��ا 

اإىل  امل�ستهدفة و�سوًل  والأجهزة  املجل�س 

ق��رارات تخدم امل�سلحة العامة، وحتقق 

 – – حفظهم اهلل  توجيهات ولة الأم��ر 

القا�سية ب�سرورة التعاون بني موؤ�س�سات 

الدولة واأجهزتها .

وقال معايل الدكتور اآل ال�سيخ يف ت�سريح 

وفد  بها  قام  التي  الزيارة  �سحفي عقب 

جمل�س ال�سورى برئا�سة معاليه مليناء جدة 

الإ�سالمي: اإن التطور يف امليناء يعك�س ما 

و�سل اإليه قطاع النقل البحري يف اململكة 

من تطور اأ�سهم ب�سكل كبري يف التنمية التي 

تعي�سها بالدنا، مقدرًا اجلهود التي يبذلها 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  النقل  وزي��ر  معايل 

جبارة  الدكتور  للموانئ  العامة  املوؤ�س�سة 

املوؤ�س�سة  رئي�س  ومعايل   ، ال�سري�سري 

املهند�س عبد العزيز التويجري .

ميناء  ب��ه  يتميز  م��ا  اإىل  ال��ن��ظ��ر  ول��ف��ت 

ج��دة الإ���س��الم��ي م��ن م��وق��ع ج��غ��رايف فى 

و�سط اخلط املالحي ال��دويل بني ال�سرق 

والغرب وما يقدمه من خدمات للمدينتني 

املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  املقد�ستني 

وزوارهما .

وعرب عن �سعادته بهذه الزيارة التي اأتاحت 

لوفد جمل�س ال�سورى فر�سة الإطالع على 

واقع املوانىء التي رمبا ل تقدمها التقارير 

ال�سنوية بهذه ال�سورة، وا�سفًا امليناء باأنه 

مدينة وواجهة م�سرفة للمملكة.

اأن ه��ذه ال��زي��ارة �ستمنح  واأو���س��ح معاليه 

اأو�سع لقطاع النقل البحري  املجل�س روؤية 

ومتطلباته و�سيعمل املجل�س بامل�ساركة مع 

املوؤ�س�سة على اإيجاد احللول للمعوقات التي 

تواجه املوؤ�س�سة العامة للموانىء يف اأدائها 

بوابات  بو�سفها  اململكة  موانئ  اأداء  اأو 

بحرية مهمة تطل بها اململكة على العامل .

وعرب عن �سكره ملعايل وزير النقل رئي�س 

للموانىء  العامة  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س 

ومعايل رئي�س املوؤ�س�سة على دعوته لزيارة 

ميناء جدة الإ�سالمي .

وكان معايل رئي�س جمل�س ال�سورى يرافقه 

معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور بندر 

ح��ج��ار وم��ع��ايل الأم����ني ال��ع��ام للمجل�س 

جلنة  واأع�ساء  الغامدي  حممد  الدكتور 

املعلومات  وتقنية  والت�����س��الت  ال��ن��ق��ل 

مليناء جدة  ب��زي��ارة  ق��ام��وا  ق��د  باملجل�س 

الإ�سالمي، حيث كان يف ا�ستقباله معايل 

اإدارة املوؤ�س�سة  وزير النقل رئي�س جمل�س 

الدكتور جبارة بن عيد  للموانىء  العامة 

املوؤ�س�سة  رئي�س  وم��ع��ايل  ال�سري�سري 

ومدير  التويجري  عبدالعزيز  املهند�س 

عام ميناء جدة الإ�سالمي الكابنت �ساهر 

الطحالوي وعدد من امل�سوؤولني .

ورح��ب معايل وزي��ر النقل رئي�س جمل�س 

اإدارة املوؤ�س�سة الدكتور جبارة ال�سري�سري 

والوفد  ال�����س��ورى  جمل�س  رئي�س  مب��ع��ايل 

املرافق له يف ميناء جدة الإ�سالمي متطلعًا 

ال��ه��دف املوؤمل  ال��زي��ارة  اأن حتقق ه��ذه 

املجل�س  ب��ني  التوا�سل  تعزيز  نحو  منها 

واملوؤ�س�سة.

اأن  ال�سري�سري  ال��دك��ت��ور  معايل  واأك���د 

اختيار ميناء جدة الإ�سالمي لهذه الزيارة 

بالإطالع  املجل�س  لرغبة  حتقيقًا  ج��اء 

على اأحد اأكرب املوانئ يف ال�سرق الأو�سط 

والذي تتنوع خدماته بني ال�سحن التجاري 

وخدمات الركاب وحو�س اإ�سالح ال�سفن 

الذي يعد من اأكرب الور�س لل�سيانة على 

م�ستوى املنطقة .

وقام معايل رئي�س جمل�س ال�سورى ومرافقوه 

للميناء،  الت�سغيلية  املحطات  يف  بجولة 

وحمطة ك�سف الب�سائع بالأ�سعة ال�سينية 

التابعة مل�سلحة اجلمارك، وحمطة بوابة 

البحر الأحمر التي مت ت�سغيلها موؤخرًا، كما 

�ساهد معاليه ومرافقوه عر�سًا م�سورًا عن 

�سري العمل يف املحطة اجلديدة، رافقهم 

خاللها معايل وزير النقل ومعايل رئي�س 

املوؤ�س�سة العامة للموانئ .
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ويستقبل السفير األسباني

ويبحث تعزيز التعاون مع السفير الروماني

ال�سورى  اأ�ستقبل معايل رئي�س جمل�س 

الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم 

�سفري  بالريا�س  مكتبه  يف  ال�سيخ  اآل 

مملكة اأ�سبانيا لدى اململكة بابلو برابو.

رئي�س  ملعايل  الأ�سباين  ال�سفري  ونقل 

رئي�س  معايل  حتيات  ال�سورى  جمل�س 

جمل�س ال�سيوخ الأ�سباين خافيري روخو، 

من  م��زي��دًا  ال�سورى  ملجل�س  ومتنياته 

التقدم والعطاء يف املجالني التنظيمي 

والرقابي باململكة .

ومت خالل ال�ستقبال ا�ستعرا�س العالقات 

الثنائية بني البلدين ال�سديقني و�سبل 

تعزيزها وبخا�سة يف املجال الربملاين 

عرب تعزيز التعاون بني جمل�س ال�سورى 

وجمل�سي ال�سيوخ والنواب يف اأ�سبانيا .

ح�سر اللقاء مدير عام العالقات العامة 

الدكتور  ال�����س��ورى  مبجل�س  والإع����الم 

عبدالرحمن بن عثمان ال�سغري .

ال�سورى  جمل�س  رئي�س  معايل  اإ�ستقبل 

الدكتور عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم 

�سفري  بالريا�س  مكتبه  يف  ال�سيخ  اآل 

جمهورية رومانيا لدى اململكة الدكتور 

بون دوبريت�س .

رئي�س  مل��ع��ايل  ال�سفريالروماين  ون��ق��ل 

ال�ستقبال  خ���الل  ال�����س��ورى  جم��ل�����س 

ال�سيوخ  جمل�س  رئي�س  معايل  حتيات 

الروماين، ومعايل رئي�س جمل�س النواب 

الروماين،ومتنياتهما له ولأع�ساء جمل�س 

ال�سورى مزيدًا من التوفيق يف النهو�س 

ب��اأداء جمل�س ال�سورى وتعزيز عالقاته 

مع خمتلف املجال�س ال�سورية والربملانية 

يف دول العامل .

ومت خالل ال�ستقبال ا�ستعرا�س العالقات 

الثنائية بني البلدين ال�سديقني و�سبل 

تعزيزها يف خمتلف املجالت وبخا�سة 

يف املجال الربملاين عرب تعزيز التعاون 

بني جمل�س ال�سورى وجمل�سي ال�سيوخ 

والنواب يف رومانيا.

العالقات  ع��ام  مدير  اللقاء  ح�سر 

ال�سورى  مبجل�س  والإع���الم  العامة 

ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن عثمان 

ال�سغري.

آل الشيخ يستعرض العالقات الثنائية مع رئيس مجلس 
المستشارين بالمغرب

عقد معايل رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ 

اإبراهيم  الدكتور عبداهلل بن حممد بن 

اآل ال�سيخ يف مكتبه مبقر املجل�س جل�سة 

م��ب��اح��ث��ات م���ع م��ع��ايل رئ��ي�����س جمل�س 

الدكتور  املغربية  باململكة  امل�ست�سارين 

حممد ال�سيخ بيد اهلل .

ومت خالل اجلل�سة ا�ستعرا�س العالقات 

و�سبل  ال�سقيقني  البلدين  بني  الثنائية 

تعزيزها وبخا�سة يف املجال الربملاين، 

التعاون بني جمل�س  اأط��ر  كما مت بحث 

املغربي  امل�ست�سارين  وجمل�س  ال�سورى 

ودعمها وتطويرها وتعزيز التن�سيق بني 

املجل�سني يف خمتلف املحافل الربملانية 

الإقليمية والدولية.

اأه��م��ي��ة دور جلنتي  واأك�����د اجل��ان��ب��ان 

وجمل�س  ال�سورى  جمل�س  يف  ال�سداقة 

العالقات  وتعزيز  امل�ست�سارين يف دعم 

الثنائية بني البلدين وتوثيق التعاون بني 

املجل�سني .

ح�سر اجلل�سة معايل نائب رئي�س جمل�س 

ال�سورى الدكتور بندر بن حممد حمزة 

جمل�س  رئي�س  م�ساعد  وم��ع��ايل  حجار 

ال�سورى الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل 

ال���رباك وم��ع��ايل الأم���ني ال��ع��ام ملجل�س 

ال�����س��ورى ال��دك��ت��ور حممد ب��ن عبداهلل 

الغامدي.

ال�سفارة  باأعمال  القائم  ح�سرها  كما 

املغربية لدى اململكة م�سطفى بلحاج.

عقب جل�سة املباحثات نوه معايل رئي�س 

املغربية  باململكة  امل�ست�سارين  جمل�س 

الدكتور حممد ال�سيخ بيد اهلل يف ت�سريح 

�سحفي بالعالقات املتميزة بني اململكة 

املغربية  واململكة  ال�سعودية  العربية 

ال�سقيقة.

احلرمني  خ���ادم  ن��ائ��ب  ا�ستقبال  وع��د 

ال�سريفني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود له والوفد 

ومتانة  قوة  قوية جت�سد  ر�سالة  املرافق 

العالقات الأخوية بني جاللة امللك حممد 

واأخيه  املغربية  اململكة  ملك  ال�ساد�س 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل 

-حفظهما  �سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 

اهلل- .

البلدين  لرغبة  ق��وي��ة  ر���س��ال��ة  اأن���ه  كما 

العالقات  وتطوير  تعزيز  يف  ال�سقيقني 

الثنائية بينهما وبني ال�سعبني ال�سقيقني 

فيما يخدم م�ساحلهما امل�سرتكة .

وعن مباحثاته مع معايل رئي�س جمل�س 

اهلل  بيد  ال�سيخ  حممد  اأو�سح  ال�سورى 

اأنها تركزت على البحث يف �سبل تعزيز 

العالقات بني اململكة العربية ال�سعودية 

املجالت  خمتلف  يف  املغربية  واململكة 

وخا�سة املجال الربملاين.

بني  التعاون  دع��م  اإىل  التطرق  مت  كما 

امل�ست�سارين  وجمل�س  ال�سورى  جمل�س 

املغربي والتن�سيق فيما بينهما يف خمتلف 

املوا�سيع والق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك 

يف �ستى املحافل الإقليمية والدولية.
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اختيار خمسة أعضاء للجمعية العمومية للجنة التنفيذية لشعبة العالقات البرلمانية
آل الشيخ: شعبة العالقات البرلمانية برزت مع تنامي دور 

الدبلوماسية البرلمانية على الساحة الدولية
راأ�س معايل رئي�س جمل�س ال�سورى رئي�س 

�سعبة العالقات الربملانية يف املجل�س الدكتور 

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ، 

ل�سعبة  العمومية  اجتماع اجلمعية  اأعمال 

العالقات الربملانية باملجل�س، بح�سور معايل 

نائب رئي�س املجل�س الدكتور بندر بن حممد 

حمزة حجار، ومعايل م�ساعد رئي�س املجل�س 

الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل الرباك، 

ومعايل الأمني العام للمجل�س الأمني العام 

ل�سعبة العالقات الربملانية الدكتور حممد 

املجل�س  واأع�ساء  الغامدي،  عبداهلل  بن 

اأع�ساء �سعبة العالقات الربملانية.

م�ستهل  املجل�س يف  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  ون���وه 

الجتماع بالأهمية التي ت�سطلع بها �سعبة 

العالقات الربملانية ودورها يف دعم وتعزيز 

العالقات اخلارجية للمجل�س على ال�سعيد 

الربملاين التي تربطه مبختلف الربملانات 

واملجال�س املماثلة يف دول العامل، مبا يحقق 

وال���دول  اململكة  ب��ني  امل�سرتكة  امل�سالح 

ال�سقيقة وال�سديقة، ومبا يعزز من تطور 

وك��ف��اءة ال��ع��م��ل ال��ربمل��اين باملجل�س من 

خالل تبادل اخلربات والتجارب والأفكار 

الربملانية مع جمال�س وبرملانات العامل.

�سعبة  ان��ط��الق  اأن  اإىل  معاليه  واأ����س���ار 

العالقات الربملانية يف اأ�سا�سها ياأتي يف ظل 

تنامي الدور الذي باتت متثله الدبلوما�سية 

الربملانية على ال�ساحة الدولية واأهميتها يف 

تعزيز وتوطيد العالقات بني الدول وال�سعوب 

ح��ول ال��ع��امل، وم��ا متثله جل��ان ال�سداقة 

الربملانية من دور فاعل يف تعزيز التعاون 

والعمل الثنائي على ال�سعيد الربملاين مبا 

يدعم الق�سايا املختلفة.

وا�ستعر�س معايل رئي�س املجل�س واأع�ساء 

املجل�س خالل اجتماع اجلمعية العمومية 

اأهم املنجزات التي حققتها �سعبة العالقات 

واأبرز  املا�سية،  الفرتة  خ��الل  الربملانية 

الأن�سطة واجلهود التي قامت بها يف �سياق 

ال�سعيد  ع��ل��ى  املجل�س  ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز 

الربملاين مع املجال�س املماثلة والربملانات 

يف الدول ال�سقيقة وال�سديقة، والتي تكللت 

بان�سمام املجل�س يف الحتادات واملنتديات 

والإ�سالمية  والقارية  الدولية  الربملانية 

التجمعات  كافة  يف  وم�ساركته  والدولية، 

واملوؤمترات الربملانية يف العامل.

اإثر ذلك وجه معايل رئي�س املجل�س رئي�س 

العالقات  ل�سعبة  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 

يف  الأع�ساء  املجل�س  اأع�ساء  الربملانية، 

ال�سعبة تقدمي تر�سيحاتهم لختيار خم�سة 

اأع�ساء ميثلون اجلمعية العمومية يف اللجنة 

الربملانية  ال��ع��الق��ات  ل�سعبة  التنفيذية 

لفرز  جلنة  معاليه  �سكل  حيث  باملجل�س، 

الرت�سيحات املقدمة �سمت كاًل من: معايل 

الأمني العام للمجل�س الأمني العام ل�سعبة 

بن  حممد  الدكتور  الربملانية  العالقات 

عبد اهلل الغامدي، وع�سو املجل�س الدكتور 

وع�سو  الرباهيم،  اهلل  عبد  بن  اإبراهيم 

الكرمي  بن عبد  ال��ل��واء عبد اهلل  املجل�س 

ال�سعدون، وع�سو املجل�س الأ�ستاذ حمد بن 

عبد اهلل القا�سي.

واأنهت اجلمعية العمومية ل�سعبة العالقات 

بانتخاب  اجتماعها  باملجل�س  الربملانية 

خ��م�����س��ة اأع�������س���اء مي��ث��ل��ون اجل��م��ع��ي��ة يف 

اجتماعات اللجنة التنفيذية لل�سعبة برئا�سة 

معايل رئي�س املجل�س، وهم كل من اأع�ساء 

املجل�س: د. خليل الرباهيم، ود. عبداهلل 

را�سد  ود.  ال�سيف،  خالد  ود.  الظفريي، 

الكثريي، والأ�ستاذ �سعود ال�سمري.

اجلدير بالذكر اأن �سعبة العالقات الربملانية 

باملجل�س تعنى بتنظيم م�ساركات املجل�س 

امل��وؤمت��رات والجتماعات  اخل��ارج��ي��ة يف 

الربملانية يف املنتديات والحتادات الدولية، 

كما اأنها تاأتي جزءًا من املمار�سة الربملانية 

يف  وال��ربمل��ان��ات  املجال�س  بها  تقوم  التي 

خمتلف الدول، كما تعمل على تفعيل عمل 

وتعزيز  ودع��م  الثنائية  ال�سداقة  جل��ان 

العالقات بني دول و�سعوب العامل.

وزير العدل يبحث التعاون مع لجنة حقوق اإلنسان والعرائض
اإ�ستقبل معايل وزير العدل الدكتور حممد 

بن عبد الكرمي العي�سى مبكتبه بالوزارة 

والعرائ�س  الإن�سان  حقوق  جلنة  رئي�س 

مبجل�س ال�سورى الدكتور اإبراهيم ال�سدي 

واأع�ساء اللجنة املرافقني له .

وجرى خالل اللقاء مناق�سة املو�سوعات 

الإن�����س��ان ودور  املتعلقة مب��ج��الت حقوق 

الوزارة يف هذا واملنا�سط املختلفة واملتعددة 

وبحث اإمكانية التعاون بني اجلانبني .

حقوق  جلنة  واأع�����س��اء  رئي�س  واأث��ن��ى 

الإن�سان والعرائ�س على جهود الوزارة 

يف جمال رفع م�ستوى اخلدمات العدلية 

بدورها  واأ�سادوا  الق�سائية  واجلوانب 

يهتم  الإن�سان  حلقوق  ق�سم  اإن�ساء  يف 

بكل مايخ�س اجلوانب التي تهم حقوق 

اأن  موؤكدين  فيها  وامل�ساركة  الإن�سان 

ال�سمان  ه��ي  وجهودها  ال��ع��دل  وزارة 

والدعامة حلقوق الإن�سان .

وتناول الجتماع طرح املو�سوعات ذات 

الأهمية بحقوق الإن�سان ،واأبدت اللجنة 

مرئياتها ومناق�ستها يف حماور اخلدمات 

العدلية �سملت تاأخر الف�سل يف الق�سايا 

املرورية  والق�سايا  الأ���س��رة  وم��دون��ة 

وتقنني الأحكام الق�سائية وحقوق الطفل 

وزواج القا�سرات وغريها من الق�سايا 

احلقوقية.

واأ���س��اد م��ع��ايل وزي���ر ال��ع��دل باللجنة 

و�سفافية  وثمن مرئياتها ومقرتحاتها 

طرحها الذي يتوخى حتقيق امل�سلحة 

ال��ع��ام��ة م��وؤك��دا اأه��م��ي��ة ج��ه��ود جمل�س 

اأكمل  على  بها  ي�سطلع  حيث  ال�سورى 

وجه م�ست�سهدا مبثل هذه الزيارة وما 

دار فيها من نقا�س بناء ثمرة من ثمار 

هذا املجل�س و�ساهد عل كفاءة اأع�سائه 

الوطني  العمل  ومتابعة  واإخال�سهم 

امللقى على كاهل املجل�س .



اجتمعت جلنة ال�سداقة الربملانية ال�سعودية 

الفنلندية برئا�سة ع�سو جمل�س ال�سورى 

الأ�ستاذ �سامل بن علي القحطاين، يف مقر 

املجل�س ب�سفري جمهورية فنلندا املعني لدى 

اململكة ال�سيد جارنو �سريجال.

ا�ستعرا�س عالقات  اللقاء  وجرى خالل 

العالقات  وخا�سة  البلدين  بني  التعاون 

والربملان  ال�سورى  الربملانية بني جمل�س 

الفنلندي.

الربملانية  ال�����س��داق��ة  وت���ه���دف جل����ان 

ال�سعودية باملجل�س اإىل تنمية وتوثيق روابط 

ال�سداقة والتوا�سل بني املجل�س، واملجال�س 

الت�سريعية والربملانات يف الدول ال�سقيقة 

وال�سديقة.

الربملانية  ال�����س��داق��ة  ع��ق��دت جل��ن��ة 

ال�سعودية الأمريكية يف جمل�س ال�سورى 

اللجنة  رئي�س  املجل�س  ع�سو  برئا�سة 

ك��ردي اجتماعًا مبقر  اأ�سامة  املهند�س 

املجل�س يف ال��ري��ا���س م��ع م��دي��ر مركز 

اآ�سيا للدرا�سات  ال�سرق الأدنى وجنوب 

الدفاع  جلامعة  التابع  الإ�سرتاتيجية 

جيم�س  ال�سفري  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

لرو�سكو والوفد املرافق له .

واأك����د اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى ع��م��ق العالقات 

بالوليات  اململكة  تربط  التي  الثنائية 

امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وج��ه��ود القيادتني 

امل�سارات مبا  على خمتلف  تعزيزها  يف 

يعزز م�سرية التعاون الثنائي بينهما .كما 

تناول الجتماع عددًا من املو�سوعات ذات 

الهتمام امل�سرتك والق�سايا الراهنة على 

ال�ساحة الدولية ، و�سبل تعزيز التوا�سل بني 

موؤ�س�سات املجتمع املدين يف البلدين.

لدى  الأمريكي  ال�سفري  الجتماع  ح�سر 

اململكة جيم�س �سميث .

العبود،  نا�سر  بن  فهد  الدكتور  األقى 

جلنة  ورئي�س  ال�سورى  جمل�س  ع�سو 

املعلومات  وتقنية  والت�سالت  النقل 

باملجل�س، حما�سرة يف معهد احلكومة 

الإلكرتونية عن التعامالت الإلكرتونية 

احلكومية، وذلك حتت عنوان " التغيري 

�سوء  يف  التكنولوجيا  ودور  املوؤ�س�س 

الإلكرتونية  التعامالت  اإىل  التحول 

احلكومية املتكاملة". 

اإىل  العبود يف حما�سرته  وت��ط��رق     

اأو  املوؤ�س�سة  يف  التغيري  اإدارة  اأهمية 

املن�ساأة وتبني التقنية كعن�سر رئي�س 

يف اإدارة التغيري لتحقيق التحول الفعلي 

اإىل التعامالت الإلكرتونية احلكومية، 

الناجحة،  الإداري���ة  القيادة  واأهمية 

التحول  و�سعوبات  معوقات  وك��ذل��ك 

اإىل البيئة الإلكرتونية املتكاملة. وقد 

�سهدت املحا�سرة ح�سورًا كبريًا من 

ومدراء  الخت�سا�س  وذوي  املهتمني 

تقنية املعلومات يف املنطقة.

الدكتور فهد العبود يحاضر في دبي
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الصداقة البرلمانية تجتمع مع السفير الفنلندي

الصداقة البرلمانية السعودية األمريكية تلتقي مدير 
مركز الشرق األدنى للدراسات

د.فهد العبود

م. اأ�سامة كردي
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وكيل وزير الخارجية النرويجي في ضيافة لجنة الصداقة 
البرلمانية السعودية النرويجية

وفد نسائي هندي يزور المجلس ويلتقي اثنتين من 
مستشاراته

الربملانية  ال�����س��داق��ة  ع��ق��دت جل��ن��ة 

ال�سورى  مبجل�س  النويجية  ال�سعودية 

اللجنة  رئي�س  املجل�س  ع�سو  برئا�سة 

ال��دك��ت��ور ���س��امل ال��ق��ح��ط��اين، يف مقر 

وكيل  مع  اجتماعا  بالريا�س،  املجل�س 

وزير اخلارجية النويجي ا�سنب بارث 

ايدي.

مناق�سة  الج���ت���م���اع  خ����الل  وج�����رى 

الهتمام  ذات  والق�سايا  املو�سوعات 

امل�������س���رتك ب���ني امل��م��ل��ك��ة وال����نوي����ج، 

وا�ستعرا�س عالقات التعاون بني البلدين 

ال�سديقني يف �ستى املجالت.

كما بحث املجتمعون �سبل تعزيز العمل 

والتعاون الثنائي على �سعيد العالقات 

الربملانية بني جمل�س ال�سورى والربملان 

النويجي، وتفعيل دور جلان ال�سداقة 

الربملانية يف البلدين مبا ي�سهم يف دفع 

التعاون البناء بني اجلانبني.

ح�سر الجتماع اأع�ساء جمل�س ال�سورى 

اأع�����س��اء جل��ن��ة ال�����س��داق��ة الربملانية 

ال�سعودية النويجية يف جمل�س ال�سورى، 

و�سفري مملكة النويج لدى اململكة كارل 

فيبي، وعدد من اأع�ساء الوفد املرافق 

لوكيل وزارة اخلارجية النويجي.

زار جمل�س ال�سورى وفد ميثل �سرائح 

املجتمع الهندي وذلك يف اإطار الزيارة 

التي قام بها اإىل اململكة بدعوة من 

هيئة ال�سحفيني ال�سعوديني. 

واجتمع الوفد  مع م�ست�سارتي جمل�س 

ال�����س��ورى ال��دك��ت��ورة م��ي العي�سى، 

والدكتورة فاطمة جمجوم.

وقد دار نقا�س حول  م�سرية جمل�س 

ال�سورى يف اململكة العربية ال�سعودية 

ودوره يف مناق�سة العديد من الق�سايا 

والأ�سرية   وال�سحية  الجتماعية 

وغريها من الق�سايا التي تهم الوطن 

واملواطن.

على  املجل�س  م�ست�سارتا  واأج��اب��ت 

الوفد  ع�سوات  وا�ستف�سارات  اأ�سئلة 

التي متحورت حول جمل�س  الهندي 

ال�سورى واخت�سا�ساته وما يقوم به 

من اأعمال.

اإثر ذلك قام الوفد  الن�سائي الهندي 

بجولة داخل ردهات وقاعات املجل�س 

املختلفة.

ح�سر اللقاء املرافقات للوفد الأ�ستاذة 

ر�سا ال�سبيلي والأ�ستاذة �سوزان زواوي 

والأ�ستاذة �سيخة الدو�سري.

�سدر موؤخرا كتاب بعنوان )جولت 

ال���ري���ا����س:  يف ج����وام����ع م���دي���ن���ة 

تاأليف  من  �سخ�سية(  انطباعات 

مدير اأعمال جلنة ال�سوؤون الأمنية 

مبجل�س ال�سورى الأ�ستاذ �سالح بن 

حممد ال�سويرخ، حيث جاءت هذه 

وع�سرين  خم�س  يف  الن��ط��ب��اع��ات 

ال�سويرخ  ب��داأ  وق��د  �سفحة.  ومائة 

ت�سجيل انطباعاته ال�سخ�سية عرب 

الريا�س  مدينة  جوامع  يف  جولته 

منذ  جامعا،   )2449( تبلغ  ال��ت��ي 

1419ه���، حيث ب��داأت الرحلة  عام 

باجلوامع الواقعة يف جنوب مدينة 

الريا�س، متجها اإىل جوامع و�سط 

اإىل غربها و�سول  العا�سمة ومنها 

اإىل ال�سمال، خمتتما جولته ب�سرق 

العا�سمة، عرب م�سوار دام ل�سنوات، 

و�سفه املوؤلف بالطويل املمتع، الذي 

ال��ع��دي��د من  ال��ك��ت��اب  دون معه يف 

امل�ساهد وامللحوظات والأفكار التي 

تلخ�ست يف جملة من الأفكار التي 

عن  باحلديث  ال�سويرخ  ا�ستهلها 

اآخر  اإىل  النتقال من جامع  فكرة 

اإىل جانب عظم فوائد  كل جمعة، 

ي���وم اجل��م��ع��ة، م��ع��رج��ا ع��ل��ى اأه��م 

اجلوامع، واخلطباء املوؤثرين الذين 

اإىل  اجلمعة،  م�سوار  يف  ا�ستوقفوه 

بع�س  عن  معلومات  عر�س  جانب 

الأحياء وجوامعها، ومقتطفات من 

خطب اجلمعة.

الشويرخ يصدر )جوالت في جوامع مدينة الرياض(
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ع الو�سعي الغربي مل ي�سع حماية للم�ستهلك يف قوانينه الو�سعية اإل بعد عام  اإذا كان امل�سرِّ

ت يف ع�سر تكوين الر�سالة يف عهد النبي  1945م. فاإننّ �سياغة حقوق امل�ستهلك يف الإ�سالم متنّ

�سلى اهلل عليه و�سلم.

لذا، فاإن تخلف اأكرث النظم الإ�سالمية املعا�سرة يف جمال تاأ�سيل حقوق امل�ستهلك وتطبيقات 

د الإ�سالم احلقوق التي يتمتع  حمايته ل ميثل الهتمام احلقيقي للفكر الإ�سالمي. فقد حدنّ

، اإذ وجدت اأ�س�سها يف القراآن وال�سنة، ثم توىل 
ً
 وا�سحا

ً
بها الفرد يف الدولة الإ�سالمية حتديدا

الفقهاء بيانها وحتديد نطاقها.

فهناك حق اهلل تعاىل، وهناك حق العبد، وقيل: احلق ينق�سم اإىل حق عام وحق خا�س، 

ومثلوا ملا �سبق: بحق الإميان، وحق القذف، وحق الق�سا�س، وحق امللكية، وحق ال�سفعة، وحق 

اخليار. وتربز من هذه التق�سيمات عناية الفكر الإ�سالمي بحقوق الفرد، ومن �سمنها حقوقه 

املتعلقة با�ستهالكه.

 
ً
خا�سة اأن الفكر الإ�سالمي قد اأفرد للم�ستهلك �سمن ما ي�سميه الفقهاء )حقوق العباد( حقوقا

تندرج �سمن احلقوق العينية املالية.

اأو  الأ�سا�سية  متطلباته  على  يح�سل  َم��ْن  على  ليطلق  يت�سع  امل�ستهلك  م�سطلح  مدلول  اإننّ 

الكمالية ل�سد حاجاته ال�سخ�سية والأ�سرية. ذلك لأن عملية ال�ستهالك تن�سب على التناول 

الإن�ساين املبا�سر لل�سلع واخلدمات لإ�سباع رغبات الإن�سان وحاجاته. ولذا، اعترب القت�ساديون 

ال�ستهالك الهدف النهائي من الن�ساط القت�سادي.

اإن ال�ستهالك يف الإ�سالم لي�س جمرد ا�ستهداف لإ�سباع الغرائز و�سد احلاجات الإن�سانية، 

اإنه عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات وقربة من القرب، وهو تعود فطري حياتي وهو 

و�سيلة موؤدية اإىل ر�سا اهلل �سبحانه، ب�سرط الإخال�س والنية ال�ساحلة وحتري الك�سب احلالل 

وا�ستهالك الطيبات والتقوى على عبادة اهلل ثم العمل املثمر ل�سالح املجتمع امل�سلم.

اإياه  اإن كنتم  اآمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وا�سكروا هلل  اأيها الذين  يقول تعاىل: ))يا 

تعبدون(( البقرة/172، وقد قيل اإن النية يف ال�ستهالك حتوله من عادة ومطلب غريزي اإىل 

عبادة يثاب عليها الإن�سان.

اإن اأهم حقوق امل�ستهلك يف الإ�سالم حقه يف امللكية اخلا�سة الفردية، وحريته املن�سبطة، وتوفري 

حد الكفاية له، وحقه يف اخليار، وحقه يف ال�سمان، وتوفري نظام لرقابة الأ�سواق، ودفع اأ�سباب 

ال�سرر، وحقه يف احل�سول على معلومات كافية.

 ،
ً
 مطلقا

ً
فالتملك غريزة فطرية لالإن�سان، وحٌق للم�ستهلك من هذا الباب، َبْيَد اأنه لي�س حقا

فالإ�سالم ينادي مببداأ الإباحة للتملك، وي�سع من القيود واحلدود ما ي�سمن قيام امللكية دون 

ظلم اأو ا�ستغالل اأو اإ�سرار بالآخرين، فهي مقيدة بالطيبات واملباحات.

واحلرية ال�ستهالكية حق للم�ستهلك ب�سرط اأن تكون من�سبطة، بالتزام ال�سوابط ال�سرعية 

يف ك�سب املال واإنفاقه، فحرية التعامل يف الإ�سالم مقيدة، فال ت�سح العقود اإل اإذا خ�سعت 

.
ً
لل�سروط املعتربة �سرعا

ينة، واأن يكون له �سكن  وتوفري حق الكفاية حق للم�ستهلك، بحيث ت�سان هيئته باللبا�س والزِّ

منا�سب، وو�سيلة موا�سالت جيدة، واأن ينال من طيبات املطعم وامل�سرب، قال تعاىل ))ولقد 

منا بني اآدم وحملناهم يف الرب والبحر، ورزقناهم من الطيبات وف�سلناهم على كثري ممن  كرنّ

خلقنا تف�سياًل(( الإ�سراء/70.

وللم�ستهلك يف عمليات البيع وال�سراء حق اخليار باأنواعه املختلفة: خيار ال�سرط، وخيار التعيني، 

وخيار الروؤية، وخيار العيب، وخيار املجل�س، وخيار الغنب، وخيار التدلي�س، وتف�سيالت هذه 

الأنواع ميكن الطالع عليها �سمن بحث معا�سر موثق للدكتور: يو�سف املر�سفي، وبحثه بعنوان 

الإ�سالمي". الفقه  يف  العقود  يف  "اخليارات 
 
ً
 على النا�س، وجتنبا

ً
 للحرج وتي�سريا

ً
اإن من ي�سر الإ�سالم و�سماحته اإقراره حق اخليار، رفعا

ملا قد يلحق باأحد املتعاقدين من �سرر وحرج يف حالة لزوم العقد، وهذا هو �سبب وحكمة 

ت�سريع اخليار يف الإ�سالم.

ومن اأجل حفظ حقوق امل�ستهلك وتوفريها له، اأقرنّ الإ�سالم �سوابط حتمي امل�ستهلك وامل�سرتي 

مة، التي ت�ستغله اأو جتعله فري�سة لعقد  من �سور التبادل والبيوع واملمار�سات الت�سويقية املحرنّ

�ساع حقه فيه ب�سبب غنب  اأو تغرير اأو غرر اأو تطفيف اأو خداع اأو مكر اأو احتكار من البائع 

اأو املنتج.

ومن ثم فقد دعا الإ�سالم اإىل جمموعة من ال�سوابط والأحكام ال�سامنة حلقوق امل�ستهلك 

يف عملية البيع وال�سراء من مثل: جتنب الغ�س واخلداع والبعد عن التغرير والتدلي�س، ومنع 

الحتكار.

اإننّ من حق امل�ستهلك اأن يعرف اأف�سل ما ميكن اأن يتاح له من معلومات تتعلق مبا ينفق عليه 

دخله وذلك حتى يكون يف اإمكانه حتقيق اأمثل درجات الإ�سباع القت�سادية والنف�سية براحة 

واطمئنان.

ومن اأهم اجلوانب التي تدخل �سمن توفري املعلومات الكافية لتخاذ قرار امل�ستهلك ب�سكل 

�سليم:

1� و�سوح اأ�سعار ال�سلعة املعرو�سة.

2� تاريخ �سالحية ال�سلعة.

3� مكونات ال�سلعة.

وقد تو�سلت درا�سة فقهية خا�سة مبجال حماية امل�ستهلك يف الفقه الإ�سالمي اإىل اأنه يجب 

 
ً
على كل من يقدم �سلعة للم�ستهلك اأن يبنيِّ كيفية ا�ستعمالها وتاريخ �سالحيتها واإل كان غ�سا

 منعه الإ�سالم.
ً
حمرما

ولأهمية حماية امل�ستهلك يف الإ�سالم، كان على املنتج اأن ُيْع�لمِم امل�ستهلك بالبيانات اخلا�سة 

ب�سفات وخ�سائ�س ال�سلعة.

اإن الإ�سالم نظام كامل للحياة، ي�سمل الن�ساطات التي يقوم بها الإن�سان. ويت�سح �سمول الفكر 

اأو اجلانب املادي حلياة الإن�سان، اإىل  الإ�سالمي لالقت�ساد خا�سة بتجاوزه املنافع املادية 

اجلوانب املعنوية، �سواء جاء ذلك يف �سكل توجيهات خلقية لنمو حياة الب�سر، اأو جاء يف �سكل 

خدمات ي�سل نفعها اإىل الإن�سان.

 يف �سعي الفرد امل�سلم اإىل تكثري ما يح�سل عليه من منافع يف �سلوكه 
ً
لذا، فالإ�سالم ل يرى حرجا

القت�سادي، بحيث ل اإ�سراف ول تبذير، ول �سرر ول �سرار، ول ترف ومباهاة.

ويف �سبيل ذلك وفر الإ�سالم للم�ستهلك ال�سمانات الكافية واحلقوق ال�سرورية والتنظيمات 

املنا�سبة لي�ستطيع توفري احلياة الكرمية له ولأ�سرته وملجتمعه واأمته، وليتمكن من حتقيق 

رفاهيته واإ�سباع حاجاته الأ�سا�سية ويلبي رغباته وطموحاته.

حقوق المستهلك 
وتطبيقات حمايته!!

 • د. زيد بن حممد الرماين ���� امل�شت�شار وع�شو هيئة التدري�س
بجامعة االإمام حممد بن �شعود االإ�شالمية
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وفد المجلس في زيارة لكندا

تدعيم العالقات البرلمانية والسياسية وبحث 
التعاون التجاري والتعليمي

56  ذو احلجة 1431 هـ 

قام وفٌد من جمل�س ال�سورى بزيارة ر�سمية 

اإىل كندا، برئا�سة ع�سو جمل�س ال�سورى نائب 

رئي�س جلنة ال�سداقة الربملانية ال�سعودية 

الكندية الدكتور طارق فدعق، تلبية لدعوة 

تلقاها املجل�س من جلنة ال�سداقة الربملانية 

الكندية ال�سعودية بالربملان الكندي.

اإط���ار دع��م العالقات  وج���اءت ال��زي��ارة يف 

الثنائية التي جتمع اململكة العربية ال�سعودية 

وكندا يف �ستى املجالت يف ظل ما ت�سهده 

هذه العالقات من تقدم وتطور، كما ت�سب 

�سعيد  على  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون  تعزيز  يف 

ال�سورى  جمل�س  ب��ني  الربملانية  العالقات 

والربملان الكندي.

وال��ت��ق��ى وف��د املجل�س خ��الل زي��ارت��ه كبار 

الكندية،  واحلكومة  الربملان  يف  امل�سوؤولني 

العمل  وتعزيز  العالقات  دعم  �سبل  وبحث 

ال�����س��ع��ي��دي��ن القت�سادي  ع��ل��ى  ال��ث��ن��ائ��ي 

وال�ستثماري والثقايف، �سيما العمل والتعاون 

على �سعيد العالقات الربملانية بني املجل�س 

والربملان الكندي، وتفعيل دور جلان ال�سداقة 

الربملانية يف البلدين ملا متثله من دور فاعٍل 

يف دف��ع اأوج���ه ال��ت��ع��اون ال��ب��ن��اء مب��ا يخدم 

امل�سلحة امل�سرتكة للبلدين ال�سديقني.

وقد ا�ست�ساف جمل�س العموم الكندي وفد 

جمل�س ال�سورى الذي �سم اأع�ساء املجل�س 

اأع�ساء جلنة ال�سداقة الربملانية ال�سعودية 

القادر،  العبد  اهلل  عبد  الدكتور  الكندية 

حممد  واملهند�س  خياط،  م��ازن  والدكتور 

ب��اإح��دى جل�ساته العامة  ال��ن��ق��ادي، وذل��ك 

التي ناق�ست عددًا من املو�سوعات املحلية 

والدولية، ثم ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س 

العموم الكندي بيرت مليكان مبكتبه يف الربملان 

يف اوتاوا اأع�ساء وفد جمل�س ال�سورى وعرب 

عن ترحيبه بهم، وبحث اجلانبان �سبل تعزيز 

التعاون الثنائي خا�سة يف املجال الربملاين. 

ح�سر اللقاء �سفري خادم احلرمني ال�سريفني 

لدى كندا اأ�سامة بن اأحمد ال�سنو�سي.

واأو�سح الدكتور فدعق اأهمية هذه الزيارة 

اأنها متثل جزء من منظومة مبادرة  حيث 

خادم احلرمني ال�سريفني حلوار احل�سارات، 

– حفظه اهلل - لكندا  ثم زيارته الكرمية 

خالل اجتماعات قمة الع�سرين، ثم زيارة 

بن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

نايف بن عبد العزيز م�ساعد وزير الداخلية 

لل�سوؤون الأمنية ، وزيارة معايل رئي�س جمل�س 

ال�سوري الدكتور عبد اهلل اآل ال�سيخ، وزيارة 

م��ع��ايل وزي���ر ال�سحة ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل 

الربيعة، وكل من هذه الزيارات كانت تخدم 

املبادرة امللكية.

وج���رى خ��الل ال��ل��ق��اء بحث املو�سوعات 

بني  امل�سرتك  اله��ت��م��ام  ذات  والق�سايا 

العالقات  ا�ستعرا�س  مت  كما  البلدين، 

الثنائية واأوجه التعاون امل�سرتك بني اململكة 

وكندا، ل�سيما تعزيز التعاون الربملاين بني 

جمل�س ال�سورى والعموم الكندي.

اإطار  يف  ال�سورى  جمل�س  وف��د  عقد  كما 

زيارته الر�سمية اجتماعًا مع جلنة ال�سوؤون 

اخلارجية والتنمية الدولية مبجل�س العموم 

الكندي مبقر الربملان، حيث تطرق خالله 

اجلانبني اإىل م�ستوى عالقات ال�سداقة بني 

اململكة العربية ال�سعودية وكندا و�سعبيهما، 

جميع  م�ستوى  على  امل�سرتكة  والعالقات 

الأ�سعدة.

واأثنى معايل رئي�س جمل�س ال�سيوخ الكندي 

الدكتور نويل كن�سيال على ما تبذله حكومة 

اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ال �سعود - 

حفظه اهلل -، يف جمال اإ�ساعة احلوار بني 

الأمم واحل�سارات واأتباع الأديان، موؤكدًا 

اعتزاز بالده بروابط ال�سداقة املتينة التي 

تربطها باململكة العربية ال�سعودية.

يف  مبكتبه  ا�ستقباله  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 

لوفد جمل�س  اأوت���اوا  بالعا�سمة  ال��ربمل��ان 

ال�سورى.

واأعرب الدكتور ُكن�سيال خالل اللقاء عن 

متنياته ال�سادقة بدوام ال�سحة والعافية 

خلادم احلرمني ال�سريفني و�سالمته من 

من  اأن��ه  اإىل  م�سريًا  ال�سحي،  العار�س 

لها  ال��ت��اري��خ  ي�سجل  ال��ت��ي  ال�سخ�سيات 

العديد من املواقف النبيلة وامل�سرفة للعامل 

ولالإن�سانية جمعاء.

"اإن الربملان الكندي ميثله العديد  وقال: 

من الأع�ساء من خمتلف املناطق وجميع 

الأع��راق وه��ذا يجعل منه املكان الأن�سب 

يعزز  الثقافات مبا  بني  والنقا�س  للحوار 

ويحقق توا�سلها وترابطها ونحن هنا ن�سكر 

ونثني على مبادرة اململكة العربية ال�سعودية 

ممثلة بخادم احلرمني ال�سريفني للحوار 

بني احل�سارات واأتباع الأديان".

واأ����س���اد م��ع��ايل رئ��ي�����س ال�����س��ي��وخ الكندي 

مب�ستوى العالقات التي جتمع بالده باململكة 

يف �ستى املجالت القت�سادية وال�ستثمارية 

رئي�س جمل�س ال�سيوخ الكندي ي�ستقبل وفد جمل�س ال�سورى

ية
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والثقافية والتعليمية والطبية، معربًا عن 

تطلعه اإىل مزيد من التعاون فيما يتميز به 

كال البلدين، م�سريًا اإىل اأن ما يقارب املليون 

�سخ�س يف كندا يتحدثون اللغة العربية مبا 

يجعلنا نتمنى اأن ن�ساهد طلبة كنديني يف 

اجلامعات ال�سعودية كما هو احلال للطالب 

ال�سعوديني املبتعثني يف اجلامعات الكندية، 

معربًا عن �سعادته بالزيارة الر�سمية التي 

وف��د من الربملان  راأ���س  �سيقوم بها على 

اأن  الكندي قريبًا اإىل اململكة وتطلعه اإىل 

تثمر الزيارة مزيدا من التعاون والتوا�سل 

بني البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

وحمل كن�سيال وفد جمل�س ال�سورى با�سمه 

الكندي  ال�سيوخ  جمل�س  اأع�����س��اء  وا���س��م 

التحيات والتقدير اإىل معايل رئي�س جمل�س 

ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد 

بن اإبراهيم اآل ال�سيخ واأع�ساء املجل�س.

من جانبه قدم ع�سو جمل�س ال�سورى نائب 

رئي�س جلنة ال�سداقة الربملانية باملجل�س 

الدكتور طارق بن علي فدعق، با�سمه وا�سم 

اأع�ساء الوفد ال�سكر والتقدير نظري ما لقيه 

وفد جمل�س ال�سورى من حفاوة وا�ستقبال 

وافرين، م�سريًا اإىل اأن العالقات بني البلدين 

ت�سهد تطورًا كبريًا نتيجة حر�س واهتمام 

حكومتي البلدين على تنميتها وتعزيزها 

من خالل تبادل الزيارات الر�سمية على 

خمتلف امل�ستويات، موؤكدًا حر�س جمل�س 

ال�سورى واهتمامه بتعزيز وتوثيق عالقاته 

ل�سيما  ال�سديقة  ال���دول  م��ع  الربملانية 

كندا مبا ينعك�س ايجابا على اأوجه التعاون 

القت�سادي  ال�سعيدين  على  امل�سرتكة 

وال��ت��ج��اري وك��ذل��ك ال��ث��ق��ايف والتعليمي 

الربملاين  والعمل  البلدين،  بني  والطبي 

امل�سرتك وتفعيل الدور الذي تقوم به جلان 

ناقاًل  املجل�سني،  يف  الربملانية  ال�سداقة 

ملعاليه حتيات وتقدير معايل رئي�س جمل�س 

ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد 

اآل ال�سيخ واأع�ساء املجل�س. اإبراهيم  بن 

 

كما عقد وفد املجل�س اجتماعًا مع جلنة 

ال�سوؤون اخلارجية والتجارة الدولية مبجل�س 

ال�سيوخ، حيث ناق�س اجلانبان عددًا من 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك منها 

التاأ�سريات  منح  يف  والتي�سري  الإ���س��راع 

ل��ل��ط��الب ورج����ال الأع���م���ال والزائرين، 

يف  املبتعثني  الطالب  باأو�ساع  والهتمام 

الإن�سان،  ح��ق��وق  ق�سايا  وبع�س  ك��ن��دا، 

التعليمي،  امل��ج��ال  يف  ال��ع��الق��ات  وتوثيق 

وتوثيق العالقات يف املجال الطبي، وتوطيد 

العالقات الربملانية بني البلدين.

اإثر ذلك قام وفد املجل�س بجولة لأبرز ما 

ي�سمه الربملان الكندي من مرافق وخدمات 

وقاعات ومكتبة برملانية التقى خاللها بعدد 

رفع  الربملان حيث مت  م�سوؤويل  كبار  من 

علم اململكة العربية ال�سعودية على مبنى 

الربملان طوال فرتة الزيارة.

والتقى وفد جمل�س ال�سورى برئا�سة الدكتور 

طارق بن علي فدعق برئي�س الق�سم الكندي 

لحتاد العالقات الربملانية مبجل�س ال�سيوخ 

ال�سيناتور دونالد اأوليفر، وبرئي�سي اجلمعية 

الربملانية لكندا والعامل العربي ال�سناتور 

دي��ن��ي��ز دو����س���ن، وروي�����ال ج��ال��ي��ب��و وذل��ك 

اأوتاوا. بالعا�سمة  الكندي  الربملان  مبقر 

 

وج���رى خ��الل ال��ل��ق��اء بحث املو�سوعات 

كما  امل�سرتك،  الهتمام  ذات  والق�سايا 

ت��ع��زي��ز وتوطيد  ن��اق�����س اجل��ان��ب��ان �سبل 

والتعاون  العمل  �سعيد  على  ال��ع��الق��ات 

والربملان  ال�سورى  جمل�س  بني  الربملاين 

الكندي بغرفتيه ال�سيوخ والعموم.

كما اجتمع وفد املجل�س خالل الزيارة بوكيل 

وزارة اخلارجية امل�ساعد ل�سوؤون افغان�ستان 

وال�سرق الأو���س��ط واملغرب ج��وردون فين، 

وال�سكرتري الربملاين لوزير اخلارجية الكندي 

ديباك اأوبهاري، وجرى خالل الجتماع بحث 

ال�سيا�سية  والق�سايا  املو�سوعات  من  عدد 

والق��ت�����س��ادي��ة ع��ل��ى ال�����س��اح��ت��ني الدولية 

والإقليمية.

الدكتور ط��ارق فدعق،  الوفد  رئي�س  واأك��د 

قيادتها  بف�سل  اململكة  اأن  ال��ل��ق��اء  خ��الل 

احلكيمة حتر�س دائمًا على دعم عالقاتها 

مع الدول ال�سديقة وا�ستثمار هذه العالقات 

وامل�سلحة  بالنفع  اجلانبني  على  يعود  مبا 

اأن��ه��ا حتر�س دائ��م��ًا واأب���دًا  امل�سرتكة، كما 

ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال�����س��الم والأم�����ن الدوليني 

ل�سيما يف منطقة ال�سرق، مبينًا اأن زيارة 

وفد من جمل�س ال�سورى اإىل كندا ياأتي يف 

�سياق دعم تلك العالقات، متطلعًا اأن تكون 

التعاون يف تعزيز  الزيارة بداية ملزيد من 

العالقات وتوثيقها مبا يحقق التطلعات يف 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  املجالت  خمتلف 

وال�ستثمارية والطبية والتعليمية.

من جهة ثانية، التقى وفد جمل�س ال�سورى 

بالغرفة  امل�سوؤولني  بعدد من  زيارته  خالل 

اأوت��اوا، وج��رى خالل  التجارية الكندية يف 

اأوج�����ه ال��ت��ع��اون التجاري  ال��ل��ق��اء ب��ح��ث 

البلدين  ب��ني  وال�ستثماري  والق��ت�����س��ادي 

رجال  ب��ني  ال��ت��ع��اون  وتفعيل  تعزيز  و�سبل 

واإمكانية  والكنديني،  ال�سعوديني  الأعمال 

اإيجاد الفر�س الوظيفية للطلبة املبتعثني يف 

الكندية لكت�ساب  ال�سركات  جمالت عمل 

علوم يف  تعلموه من  ما  وتطبيق  اخل��ربات 

خمتلف التخ�س�سات.

وعقد اأع�ساء وفد جمل�س ال�سورى وبح�سور 

�سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى كندا 

اأ�سامة بن اأحمد ال�سنو�سي، وامللحق الثقايف 

الدكتور في�سل اأبا اخليل، لقاءًا مفتوحًا مع 

ال�سعوديني  والطالبات  الطالب  من  ع��دد 

الكندية  اجلامعات  يف  للدرا�سة  املبتعثني 

العا�سمة  يف  اأوت����اوا  جامعة  مبقر  وذل���ك 

الكندية اأوتاوا.

اللقاء  املجل�س خ��الل  وف��د  اأع�ساء  واط��ل��ع 

ع��ل��ى اأب����رز امل��ع��وق��ات وال�����س��ع��وب��ات التي 

يف  ال��دار���س��ني  ال�سعوديني  الطلبه  ت��واج��ه 

اجلامعات الكندية ، كما ا�ستعر�س اللقاء 

الذي  والإح�سائي  امليداين  البحث  نتائج 

يف  ال�سعوديني  الطلبة  ن��ادي  رئي�س  اأع���ده 

ك��ن��دا ال��دك��ت��ور ع��م��ر ال��ع��ط��ا���س ح���ول اأهم 

املعوقات وامل�سكالت التي تواجه املبتعثني، 

اإثر ذلك فتح املجال للمبتعثني احلا�سرين 

خالل اللقاء لإبداء ت�ساوؤلتهم وم�سكالتهم 

اأمام اأع�ساء املجل�س و�سفري  واقرتاحاتهم 

 خادم احلرمني ال�سريفني وامللحق الثقايف.

وكان اأع�ساء وفد املجل�س قد عقدوا اجتماعًا 

بح�سور �سفري خادم احلرمني ال�سريفني، مع 

امللحقية الثقافية يف كندا ح�سره عدد من 

امل�سوؤولني يف امللحقية وامللحق الثقايف الدكتور 

في�سل اأبااخليل، جرى خالله ا�ستعرا�س لأبرز 

املهام التي تقوم بها امللحقية واهم املعوقات 

التي تواجهها اأمام اأدائها ملهامها يف تقدمي 

الرعاية والهتمام باملبتعثني يف كندا، كما مت 

بحث �سبل دعم وتنمية العالقات التي جتمع 

البلدين ال�سديقني اململكة العربية ال�سعودية 

 وكندا على �سعيد التعليم والبحث العلمي.

من جانبه اأكد �سفري خادم احلرمني ال�سريفني 

لدى كندا اأ�سامة بن اأحمد ال�سنو�سي اأهمية 

الزيارة التي قام بها وفد جمل�س ال�سورى، 

اأنها تاأتي يف �سياق ما يجمع البلدين  مبينًا 

العديد  اأثمرت  من عالقات متميزة وقوية 

من اأوجه التعاون يف �ستى املجالت ال�سيا�سية 

والق��ت�����س��ادي��ة وال���س��ت��ث��م��اري��ة والثقافية 

والتعليمية والطبية وال�سحية، الأمر الذي 

يتوجب معه بذل املزيد من اجلهود والعمل 

لفتح مزيد من قنوات التوا�سل بني اجلانبني 

مبا يخدم امل�سلحة امل�سرتكة والنفع للبلدين 

وال�سعبني ال�سديقني.

اأقام �سفري خادم احلرمني ال�سريفني  وقد 

ماأدبة ع�ساء تكرميًا لوفد جمل�س ال�سورى، 

ح�سرها من اجلانب الكندي معايل رئي�س 

جمل�س ال�سيوخ الدكتور نويل كن�سيال، ومعايل 

رئي�س جمل�س العموم الدكتور بيرت مليكان 

ولفيف من اأع�ساء جمل�سي ال�سيوخ والعموم 

الكنديني، وعدد من امل�سوؤولني بالإ�سافة اإىل 

�سفراء الدول العربية املعتمدين لدى كندا .
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اإن جمل�س الوزراء بعد الإطالع على املعاملة الواردة 

21094/ب  من ديوان رئا�سة جمل�س الوزراء برقم 

وتاريخ 1431/4/29ه�، امل�ستملة على برقية �ساحب 

ال�سمو امللكي وزير اخلارجية رقم 1/73239/25/97 

1430/6/14ه�����، امل��راف��ق لها الربوتوكول  وت��اري��خ 

الختياري لتفاقية حقوق الطفل املتعلق با�سرتاك 

الأطفال يف النزاعات امل�سلحة.

امل�سار  الختياري  الربوتوكول  على  الط��الع  وبعد 

اإليه.

املوافق  اتفاقية حقوق الطفل،  وبعد الط��الع على 

ب��امل��ر���س��وم امل��ل��ك��ي رق���م )م/7( وت��اري��خ  ع��ل��ي��ه��ا 

1416/4/16ه�.

وتاريخ   )390( رق��م  املح�سر  على  الط���الع  وبعد 

1430/8/18ه������، املعد يف هيئة اخل��رباء مبجل�س 

الوزراء.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�سورى رقم )14/25( 

وتاريخ 1431/4/26ه�.

ملجل�س  العامة  اللجنة  تو�سية  على  الط��الع  وبعد 

الوزراء رقم )382( وتاريخ 1431/5/12ه�.

 يقرر
املوافقة على ان�سمام اململكة العربية ال�سعودية اإىل 

الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل املتعلق 

املعتمد  امل�سلحة،  النزاعات  الأطفال يف  با�سرتاك 

بقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )263/54( 

وتاريخ 2000/5/25م، بال�سيغة املرافقة.

وقد اأعد م�سروع مر�سوم ملكي بذلك، �سيغته مرافقة 

لهذا.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

بناء على ما رفعه مجلس الشورى 
المملكة تنضم التفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق باالشتراك 

في النزاعات المسلحة

حقوق االأطفال تتطلب حماية خا�شة، 

واال���ش��ت��م��رار يف حت�شني حالة االأطفال 

دون متييز 

بناء على ما رفعه جمل�س ال�شورى وموافقته على ان�شمام اململكة لربوتوكول اتفاقية حقوق 

الطفل وافق جمل�س الوزراء يف جل�شته التي عقدت يوم 1431/7/16ه��� برئا�شة نائب خادم 

احلرمني ال�شريفني �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلطان بن عبدالعزيز اآل �شعود على ان�شمام 

اململكة اإىل الربوتوكول املتعلق با�شرتاك االأطفال يف النزاعات امل�شلحة و�شدر بذلك القرار 

رقم )248(. وفيما يلي ن�س الربوتوكول وقرار جمل�س الوزراء.
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 الرقم م/39

 التاريخ 1431/7/18ه�

بعون اهلل تعاىل

 با�سم خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

 نحن �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود

 نائب ملك اململكة العربية ال�سعودية

امل��ل��ك��ي رق���م )اأ/105( بتاريخ  ب��ن��اء ع��ل��ى الأم����ر 

1431/7/7ه�.

وبناء على املادة )ال�سبعني( من النظام الأ�سا�سي 

للحكم، ال�سادر بالأمر امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 

1412/8/27ه�.

امل��ادة )الع�سرين ( من نظام جمل�س  وب��ن��اًء على 

الوزراء ال�سادر بالأمر امللكي رقم )اأ/13( بتاريخ 

1414/3/3ه�.

وبناء على املادة )الثامنة ع�سرة( من نظام جمل�س 

ال�سورى، ال�سادر بالأمر امللكي رقم )اأ/91( بتاريخ 

1412/8/27ه�.

وب��ع��د الإط����الع ع��ل��ى ق���رار جمل�س ال�����س��ورى رقم 

)14/25( بتاريخ 1431/4/26ه�.

وبعد الإطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )248( 

بتاريخ 1431/7/16ه�.

ر�سمنا مبا هو اآت:

اأوًل: املوافقة على ان�سمام اململكة العربية ال�سعودية 

الطفل  لتفاقية حقوق  الختياري  الربوتوكول  اإىل 

امل�سلحة،  النزاعات  يف  الأطفال  با�سرتاك  املتعلق 

املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  ب��ق��رار  املعتمد 

بال�سيغة  2000/5/25م،  وت��اري��خ   263/54 رق��م 

املرافقة.

ثانيًا: على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء- 

كل فيما يخ�سه- تنفيذ مر�سومنا هذا.

 �شلطان بن عبدالعزيز

26- البروتوكول االختياري 
التفاقية حقوق الطفل المتعلقة 

باشتراك األطفال في النزاعات 
المسلحة

اعتمد وفتح باب التوقيع والت�سديق عليه والن�سمام 

اأيار/  25 بقرار اجلمعية العامة263/54 املوؤرخ يف 

مايو 2000

تاريخ بدء النفاذ: 12 �سباط/ فرباير 2002، طبقًا 

للمادة 10

اإن الدول الأطراف يف هذا الربوتوكول.

اإذ ي�سجعها التاأييد ال�ساحق لتفاقية حقوق الطفل 

مما يدل على اللتزام الوا�سع بالعمل على تعزيز 

حقوق الطفل وحمايتها.

واإذ توؤكد من جديد اأن حقوق الأطفال تتطلب حماية 

خا�سة، وت�ستدعي ال�ستمرار يف

حت�سني حالة الأطفال دون متييز، ف�ساًل عن تن�سئتهم 

وتربيتهم يف كنف ال�سلم والأمن.

واإذ ت�سعر باجلزع ملا للمنازعات امل�سلحة من تاأثري 

الو�سع من  لهذا  وم��ا  الأط��ف��ال  ومتف�س على  �سار 

عواقب يف الأجل الطويل على ا�ستدامة ال�سلم والأمن 

والتنمية.

واإذ تدين ا�ستهداف الأطفال يف حالت املنازعات 

امل�سلحة والهجمات املبا�سرة على

اأه��داف حممية مبوجب القانون ال��دويل، مبا فيها 

مثل  لالأطفال  كبري  بتواجد  عمومًا  تت�سم  اأم��اك��ن 

املدار�س وامل�ست�سفيات.

للمحكمة  الأ�سا�سي  النظام  اعتماد  تالحظ  واإذ 

اجلنائية الدولية وخا�سة اإدراجها التجنيد

اأو الطوعي لالأطفال دون �سن اخلام�سة  الإلزامي 

ع�سرة اأو ا�ستخدامهم لال�سرتاك الن�سط يف الأعمال 

احلربية بو�سفه جرمية حرب يف املنازعات امل�سلحة 

الدولية وغري الدولية على ال�سواء.

اأن موا�سلة تعزيز اإعمال احلقوق  واإذ تعترب لذلك 

ب��ه��ا يف ات��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق ال��ط��ف��ل يتطلب  امل��ع��رتف 

زيادة حماية الأطفال من ال�سرتاك يف املنازعات 

امل�سلحة.

1 من اتفاقية حقوق الطفل  اأن امل��ادة  واإذ تالحظ 

حتدد اأن املق�سود بالطفل، لأغرا�س تلك التفاقية، 

هو كل اإن�سان يقل عمره عن 18 �سنة ما مل يكن بلغ 

�سن الر�سد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق على 

الطفل.

لالتفاقية  اختياريًا  بروتوكوًل  ب��اأن  منها  واقتناعًا 

يرفع ال�سن التي ميكن عندها جتنيد الأ�سخا�س يف 

احلربية  الأعمال  يف  وا�سرتاكهم  امل�سلحة  القوات 

�سي�سهم م�ساهمة فعالة يف تنفيذ املبداأ الذي يق�سي 

اأوليًا يف  باأن تكون م�سالح الطفل الف�سلى اعتبارًا 

جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال.

اأن املوؤمتر الدويل ال�ساد�س والع�سرين  واإذ تالحظ 

لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر

اأو�سى يف   1995 الأول/دي�سمرب  كانون  املعقود يف 

اأمور باأن تتخذ اأطراف النزاع كل اخلطوات  جملة 

الأط��ف��ال دون �سن  املمكنة ل�سمان ع��دم ا�سرتاك 

الثامنة ع�سرة يف الأعمال احلربية.

واإذ ترحب باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية 

الأطفال  عمل  اأ�سكال  اأ�سواأ  ب�ساأن حظر   182 رقم 

بالإجماع يف  للق�ساء عليها،  الفورية  والإج���راءات 

حزيران/يونيه 1999 ، وهي التفاقية التي حتظر، 

اأو الإجباري  الق�سري  التجنيد  اأم��ور،  �سمن جملة 

لالأطفال ل�ستخدامهم يف املنازعات امل�سلحة.

وتدريبهم  الأط��ف��ال  جتنيد  القلق  ببالغ  تدين  واإذ 

وا�ستخدامهم داخل وعرب احلدود الوطنية يف الأعمال 

املتميزة  امل�سلحة  املجموعات  جانب  من  احلربية 

عن القوات امل�سلحة للدولة، واإذ تعرتف مب�سوؤولية 

القائمني بتجنيد الأطفال وتدريبهم وا�ستخدامهم 

يف هذا ال�سدد.

واإذ تذكر بالتزام كل طرف يف اأي نزاع م�سلح بالتقيد 

باأحكام القانون الإن�ساين الدويل.

واإذ ت�سدد على اأن هذا الربوتوكول ل يخل باملقا�سد 

واملبادئ الواردة يف ميثاق الأمم املتحدة مبا فيها املادة 

51 واملعايري ذات ال�سلة يف القانون الإن�ساين.

والأمن  ال�سلم  اأو���س��اع  اأن  اعتبارها  يف  ت�سع  واإذ 

بال�ستناد اإىل الحرتام التام للمقا�سد

واملبادئ الواردة يف امليثاق والتقيد ب�سكوك حقوق 

الإن�سان الواجبة التطبيق اأو�ساع ل غنى عنها حلماية 

الأطفال حماية تامة ول �سيما اأثناء املنازعات امل�سلحة 

والحتالل الأجنبي.

واإذ تعرتف بالحتياجات اخلا�سة لهوؤلء الأطفال 

ال�ستخدام  اأو  للتجنيد  خا�سة  ب�سورة  املعر�سني 

يف الأع��م��ال احلربية مبا يخالف ه��ذا الربوتوكول 

اأو نظرًا  اأو الجتماعي  نظرًا لو�سعهم القت�سادي 

جلن�سهم.

الأ�سباب  م��راع��اة  ���س��رورة  بالها  يغيب عن  واإذ ل 

الأ�سا�سية، القت�سادية والجتماعية

وال�����س��ي��ا���س��ي��ة ل����س���رتاك الأط���ف���ال يف النزاعات 

امل�سلحة.

واقتناعًا منها ب�سرورة تقوية التعاون الدويل على 

التاأهيل  اإع��ادة  ف�ساًل عن  الربوتوكول  تنفيذ هذا 

البدين والنف�سي واإعادة الإدماج الجتماعي لالأطفال 

�سحايا املنازعات امل�سلحة.

واإذ ت�سجع على ا�سرتاك املجتمع، وخا�سة ا�سرتاك 

الأطفال وال�سحايا من الأطفال، يف ن�سر املعلومات 

والربامج التعليمية املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول.

قد اتفقت على ما يلي:

الربوتوكول ال يخل مببادئ ميثاق االأمم 

املتحدة ومعايري القانون االإن�شاين
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المادة 1
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املمكنة عمليًا 

ل�سمان عدم ا�سرتاك اأفراد قواتها

امل�سلحة الذين مل يبلغوا الثامنة ع�سرة من العمر 

ا�سرتاكًا مبا�سرًا يف الأعمال احلربية.

المادة 2
تكفل الدول الأطراف عدم خ�سوع الأ�سخا�س الذين 

مل يبلغوا الثامنة ع�سرة من العمر للتجنيد الإجباري 

يف قواتها امل�سلحة.

المادة ٣
1 - ترفع الدول الأطراف احلد الأدنى ل�سن تطوع 

ال�سن  عن  الوطنية  امل�سلحة  قواتها  يف  الأ�سخا�س 

38 م��ن اتفاقية  3 م��ن امل���ادة  امل��ح��ددة يف الفقرة 

حقوق الطفل، اآخذة يف العتبار املبادئ الواردة يف 

تلك املادة، ومعرتفة بحق الأ�سخا�س دون �سن الثامنة 

ع�سرة يف حماية خا�سة مبوجب التفاقية.

2 - تودع كل دولة طرف اإعالنًا ملزمًا بعد الت�سديق 

على هذا الربوتوكول اأو الن�سمام اإليه يت�سمن احلد 

الأدنى لل�سن الذي ت�سمح عندها بالتطوع يف قواتها 

امل�سلحة الوطنية وو�سفًا لل�سمانات التي اعتمدتها 

ملنع فر�س هذا التطوع جربًا اأو ق�سرًا.

3 - تقوم ال��دول الأط��راف التي ت�سمح بالتطوع يف 

قواتها امل�سلحة الوطنية دون �سن

الثامنة ع�سرة بالتم�سك بال�سمانات لكفالة ما يلي 

كحد اأدنى:

)اأ( اأن يكون هذا التجنيد تطوعًا حقيقيًا.

)ب( اأن يتم هذا التجنيد الطوعي مبوافقة م�ستنرية 

من الآباء اأو الأو�سياء القانونيني

لالأ�سخا�س.

املعلومات  الأ�سخا�س على  اأن يح�سل ه��وؤلء  )ج( 

الكاملة عن الواجبات التي تنطوي

عليها هذه اخلدمة الع�سكرية.

)د( اأن يقدم هوؤلء الأ�سخا�س دلياًل موثوقًا به عن 

�سنهم قبل قبولهم يف اخلدمة الع�سكرية الوطنية.

اأن تعزز اإعالنها يف اأي وقت  4 - لكل دول��ة طرف 

باإخطار لهذا الغر�س يوجه اإىل الأمني العام لالأمم 

املتحدة الذي يقوم باإبالغ جميع الدول الأطراف. 

ويدخل هذا الإخطار حيز التنفيذ يف التاريخ الذي 

يتلقاه فيه الأمني العام.

5 - ل ينطبق ا�سرتاط رفع ال�سن املذكور يف الفقرة 

1 من هذه املادة على املدار�س التي تديرها القوات 

اأو تقع حتت �سيطرتها  امل�سلحة يف ال��دول الأط��راف 

مت�سيًا مع املادتني 28 و 29 من اتفاقية حقوق الطفل.

المادة ٤
1 - ل يجوز اأن تقوم املجموعات امل�سلحة املتميزة عن 

القوات امل�سلحة لأي دولة يف اأي ظرف من الظروف 

الثامنة  �سن  دون  الأ�سخا�س  ا�ستخدام  اأو  بتجنيد 

ع�سرة يف الأعمال احلربية.

2 - تتخذ ال��دول الأط��راف جميع التدابري املمكنة 

عمليًا ملنع هذا التجنيد وال�ستخدام، مبا يف ذلك 

اعتماد التدابري القانونية الالزمة حلظر وجترمي 

هذه املمار�سات.

3 - ل يوؤثر تطبيق هذه املادة مبوجب هذا الربوتوكول 

على املركز القانوين لأي طرف يف اأي نزاع م�سلح.

المادة ٥
لي�س يف هذا الربوتوكول ما يجوز تف�سريه باأنه ي�ستبعد 

الأحكام الواردة يف قانون دولة طرف اأو يف ال�سكوك 

الدولية والقانون الإن�ساين الدويل والتي تف�سي بقدر 

اأكرب اإىل اإعمال حقوق الطفل.

المادة 6
1 - تتخذ كل دول��ة طرف جميع التدابري الالزمة 

القانونية والإدارية وغريها من التدابري لكفالة فعالية 

تنفيذ واإعمال اأحكام الربوتوكول يف نطاق وليتها.

2 - تتعهد الدول الأطراف بن�سر مبادئ واأحكام هذا 

الربوتوكول على نطاق وا�سع

وتعزيزه بال�سبل املالئمة بني البالغني والأطفال على 

ال�سواء.

3 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املمكنة عمليًا 

لكفالة ت�سريح الأ�سخا�س املجندين اأو امل�ستخدمني يف 

الأعمال احلربية يف نطاق وليتها مبا يتناق�س مع هذا 

الربوتوكول، اأو اإعفائهم على نحو اآخر من اخلدمة 

ال��دول الأط���راف عند اللزوم كل امل�ساعدة  وتوفر 

املالئمة لهوؤلء الأ�سخا�س ل�سفائهم ج�سديًا ونف�سيًا 

ولإعادة اإدماجهم اجتماعيًا.

المادة ٧
1 - تتعاون الدول الأطراف يف تنفيذ هذا الربوتوكول، 

يناق�س  ن�ساط  اأي  منع  ال��ت��ع��اون يف  ذل��ك  مب��ا يف 

اإع���ادة التاأهيل واإع���ادة الإدم���اج  ال��ربوت��وك��ول ويف 

اأفعال  الجتماعي لالأ�سخا�س الذين يقعون �سحايا 

ظام
ن
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تناق�س ه��ذا ال��ربوت��وك��ول، مبا يف ذل��ك من خالل 

التعاون التقني وامل�ساعدة املالية. ويتم ال�سطالع 

الدول  مع  بالت�ساور  التعاون  وبهذا  امل�ساعدة  بهذه 

الأطراف املعنية واملنظمات الدولية ذات ال�سلة.

2 - تقوم الدول الأطراف التي ت�ستطيع تقدمي هذه 

القائمة  ال��ربام��ج  خ��الل  م��ن  بتقدميها  امل�ساعدة 

املتعددة الأطراف اأو الثنائية اأو الربامج الأخرى اأو 

من خالل اأمور اأخرى منها اإن�ساء �سندوق تربعات 

وفقًا لقواعد اجلمعية العامة.

المادة 8
1 - تقدم كل دولة طرف، يف غ�سون �سنتني بعد دخول 

هذا الربوتوكول حيز التنفيذ

بالن�سبة لها، تقريرًا اإىل جلنة حقوق الطفل، وتوفر 

فيه معلومات �ساملة عن التدابري التي اتخذتها لتنفيذ 

املتخذة  التدابري  الربوتوكول، مبا يف ذلك  اأحكام 

لتنفيذ الأحكام املتعلقة بال�سرتاك والتجنيد.

2 - بعد تقدمي التقرير ال�سامل تدرج كل دولة طرف 

يف التقارير التي تقدمها اإىل جلنة حقوق الطفل، 

وفقًا للمادة 44 من التفاقية، اأية معلومات اإ�سافية 

يف �سدد تنفيذ

ال��ربوت��وك��ول. وتقدم ال��دول الأخ���رى الأط���راف يف 

الربوتوكول تقريرًا كل خم�س �سنوات.

اأن تطلب من الدول  3 - يجوز للجنة حقوق الطفل 

الأطراف تقدمي مزيد من املعلومات املت�سلة بتنفيذ 

هذا الربوتوكول.

المادة ٩
1 - يفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول اأمام اأي 

دولة طرف يف التفاقية اأو موقعة عليها.

يتاح  اأو  للت�سديق  ال��ربوت��وك��ول  ه��ذا  يخ�سع   -  2

الن�سمام اإليه لأي دولة. وتودع �سكوك الت�سديق اأو 

الن�سمام لدى الأمني العام لالأمم املتحدة.

لالتفاقية  الوديع  ب�سفته  العام  الأم��ني  يقوم   -  3

والربوتوكول باإبالغ جميع الدول الأطراف يف التفاقية 

وجميع الدول الأطراف التي وقعت عليها باإيداع كل 

�سك من �سكوك الإعالن عماًل باملادة 3 .

المادة 10
1 - يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة اأ�سهر من 

اإيداع ال�سك العا�سر من �سكوك

الت�سديق اأو الن�سمام.

2 - بالن�سبة لكل دولة ت�سدق على هذا الربوتوكول، 

اأو تن�سم اإليه بعد دخوله حيز النفاذ، يبداأ نفاذ هذا 

الربوتوكول بعد �سهر واحد من تاريخ اإيداعها �سك 

الت�سديق اأو الن�سمام.

المادة 11
هذا  م��ن  تن�سحب  اأن  ط���رف  دول���ة  لأي  ي��ج��وز   -  1

الربوتوكول يف اأي وقت مبوجب اإخطار كتابي يوجه اإىل 

الأمني العام لالأمم املتحدة الذي يقوم بعدها باإعالم 

الدول الأطراف الأخرى يف التفاقية وجميع الدول التي 

وقعت على التفاقية. وي�سبح الن�سحاب نافذًا بعد �سنة 

من تاريخ ا�ستالم الأمني العام لالأمم املتحدة لالإخطار. 

ولكن اإذا كانت الدولة الطرف املن�سحبة تخو�س نزاعًا 

م�سلحًا عند انق�ساء تلك ال�سنة، ل يبداأ نفاذ الن�سحاب 

قبل انتهاء النزاع امل�سلح.

2 - ل يرتتب على هذا الن�سحاب اإعفاء الدولة 

الطرف من التزاماتها مبوجب هذا

الربوتوكول يف �سدد اأي فعل يقع قبل التاريخ 

الذي ي�سبح فيه الن�سحاب نافذًا. ول يخل هذا 

الن�سحاب يف اأي حال با�ستمرار النظر يف اأي 

م�ساألة تكون بالفعل قيد النظر اأمام اللجنة قبل 

التاريخ الذي ي�سبح فيه الن�سحاب نافذًا.

المادة 12
1 - لأي دولة طرف اأن تقرتح تعدياًل تودعه لدى الأمني 

العام لالأمم املتحدة. وعلى اإثر ذلك يقوم الأمني العام 

اإليها  باإبالغ الدول الأطراف بالتعديل املقرتح، طالبًا 

اإعالمه مبا اإذا كانت حتبذ عقد موؤمتر للدول الأطراف 

للنظر يف املقرتحات والت�سويت عليها. فاإذا حبذ ثلث 

الدول الأطراف على الأقل، يف غ�سون اأربعة �سهور من 

تاريخ هذا الإبالغ، عقد هذا املوؤمتر، عقده الأمني العام 

برعاية الأمم املتحدة. ويعر�س اأي تعديل تعتمده اأغلبية 

ال��دول الأط��راف احلا�سرة وامل�سوتة يف املوؤمتر على 

اجلمعية العامة لإقراره.

2 - يبداأ نفاذ التعديل املعتمد وفقًا للفقرة 1 من هذه 

املادة متى اأقرته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة وقبلته 

اأغلبية ثلثي الدول الأطراف.

3 - متى بداأ نفاذ التعديل، ي�سبح ملزمًا للدول الأطراف 

التي قبلته، بينما تظل الدول

الأطراف الأخرى ملزمة باأحكام هذا الربوتوكول وباأي 

تعديالت �سابقة تكون قد قبلتها.

المادة 1٣
1 - ي��ودع ه��ذا الربوتوكول، ال��ذي تت�ساوى ن�سو�سه 

الأ�سبانية والإنكليزية والرو�سية

وال�سينية والعربية والفرن�سية يف حجيتها يف حمفوظات 

الأمم املتحدة.

2 - ير�سل الأمني العام لالأمم املتحدة ن�سخًا م�سدقة 

من ه��ذا الربوتوكول اإىل جميع ال��دول الأط���راف يف 

التفاقية وجميع الدول املوقعة عليها.

تتخذ ال��دول االأط���راف جميع التدابري 

املمكنة ل�شمان ع���دم ا���ش��رتاك م��ن مل 

الثامنة ع�شرة ا�شرتاكاً مبا�شراً  يبلغوا 

يف احلرب

ن�����ش��اط يناق�س  اأي  م��ن��ع  ال���ت���ع���اون يف 

الربوتوكول ويف اإعادة التاأهيل  واالإدماج 

ال��ذي��ن يقعون  االجتماعي لالأ�شخا�س 

�شحايا اأفعال تناق�شه
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رفع العقيد متقاعد اأحمد امل�سهوري عري�سة اإىل رئي�س جمل�س 

اآل  اإبراهيم  ال�سورى ال�سيخ الدكتور/عبداهلل بن حممد بن 

ال�سيخ عر�س فيها حلال املتقاعدين، وعر�س اقرتاحًا باإقرار 

للمتقاعدين ملواجهة ظ��روف احلياة  �سرف ع��الوة �سنوية 

املختلفة وقال:

ف�سيلة معايل رئي�س جمل�س ال�سورى - حفظه اهلل

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ل يخفى على ف�سيلتكم اأنه عندما يحال املوظف للتقاعد �سواء 

كان مدنيًا اأو ع�سكريًا فاإن راتبه ينق�س اإىل اأقل من الن�سف، 

حيث ل حتت�سب البدلت عند ت�سوية الراتب التقاعدي وخا�سة 

الع�سكريني الذين اأكرث راتبهم عبارة عن بدلت مما يوؤثر 

على امل�ستوى املعي�سي للمتقاعد الذي اعتاد عليه وهو على 

راأ�س العمل، كما اأن املتقاعد مثله مثل من هو على راأ�س العمل 

عليه ارتباطات اأ�سرية واجتماعية كما اأنهم مثل الذين على 

وبنف�س  التجارية  نف�س املحالت  يت�سوقون من  العمل  راأ���س 

الأ�سعار ويدفعون نف�س الر�سوم للخدمات احلكومية �سواء 

كانت جوازات اأو اإقامات اأو تاأ�سريات اأو رخ�س وا�ستمارات 

اأو خدمات تلفونية اأو فواتري كهرباء..اإلخ.

اأ�سعارًا خم�س�سة للمتقاعدين  وبعبارة اأخرى لي�س هناك 

واأخرى ملن هم على راأ�س العمل وطاملا الأمر كما ذكر ملاذا ل 

ي�سرف للمتقاعدين عالوة �سنوية اأ�سوة مبن هم على راأ�س 

قيمة  وانخفا�س  الت�سخم  وت�ساعدهم على  لتعينهم  العمل 

الريال ال�سرائية لإ�سرارنا على ربطه بالدولر وعلى مواجهة 

غالء الأ�سعار الذي يحرق بناره اجلميع اأم اأن املتقاعد فقد 

اأن املتقاعدين  اأنوه  اأن  مواطنته ب�سبب تقاعده؟ ول يفوتني 

يف هذه ال�سن يعولون الكثري من الأبناء والبنات العاطلني 

والعاطالت عن العمل لعدم توفر وظائف وي�سرف عليهم 

ال�سرف على  اأن مهمة  التقاعدي علمًا  راتبه  والدهم من 

هوؤلء العاطلني نظامًا من واجب الدولة ممثلة يف وزارة العمل 

ملن بلغ الثامنة ع�سر ولي�س من واجب والدهم حتى ولو كان 

مبلغ مقطوع )بدل بطالة( للم�سروفات ال�سخ�سية بدًل من 

اأو ل �سمح  تركهم عالة على راتب والدهم التقاعدي جربًا 

اهلل انحرافهم.

ف�سيلة الرئي�س اإن م�سكلة عدم �سرف عالوة �سنوية للمتقاعدين 

اأ�سوة مبن هم على راأ�س العمل من قبل وزارة املالية اأو م�سلحة 

معا�سات التقاعد والتي تربح املليارات من ا�ستثمارها حلقوق 

املتقاعدين لها تاأثري �سلبي على �سالمة املجتمع اقت�ساديًا 

واأ�سريًا وجنائيًا وعلى حياة املتقاعد الذي اأفنى زهرة �سبابه 

ووا�سل النهار بالليل يف خدمة هذا الوطن.

ف�سيلة الرئي�س ملا �سبق جلاأنا نطرق اأبواب ف�سيلتكم ملتم�سني 

منكم وبحكم موقعكم عر�س هذه امل�سكلة على طاولة جمل�سكم 

ب�ساأنها، وكذلك عر�س هذه  املوقر لدرا�ستها ورفع تو�سية 

امل�سكلة من قبلكم �سخ�سيًا على ولة الأمر وبالذات الرئي�س 

النائب  امللكي  ال�سمو  املتقاعدين �ساحب  الفخري جلمعية 

الثاين وزير الداخلية الأمري نايف بن عبدالعزيز والذي لن 

يق�سر اإن �ساء اهلل، حيث اإن ثبات الراتب التقاعدي للمتقاعد 

من تاريخ تقاعده وحتى وفاته وبالرغم من التقلبات والأزمات 

بحق  بائن  وظلم  اإجحاف  فيه  ودوليًا  داخليًا  القت�سادية 

هذه ال�سريحة من املواطنني علمًا باأن �سرف عالوة �سنوية 

للمتقاعدين معمول به يف كثري من دول العامل. هذا ولف�سيلتكم 

وافر حتياتي وتقديري.

عقيد متقاعد

اأحمد �سالمة امل�سهوري

س
نا

ال
ت 

صو

عالوة سنوية للمتقاعدين

إسقاط باقي القرض في نظام 
الرهن العقاري

رئي�س  اإىل  عري�سة  ال�سايع  �سالح  املواطن  رف��ع 

جمل�س ال�سورى اقرتح فيها اإ�سافة ن�س اإىل نظام 

القر�س يف حال  باقي  باإ�سقاط  العقاري  الرهن 

اإذا كان منتظمًا يف ال�سداد خالل  وفاة املقرت�س 

حياته. وقال: 

م��ع��ايل ال�سيخ ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن حممد بن 

اإبراهيم اآل ال�سيخ - رئي�س جمل�س ال�سورى- وفقه 

اهلل

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.. وبعد:

والتوفيق  العون  دوام  ملعاليكم  تعاىل  اهلل  اأ�ساأل 

وال�سداد، وبعد: �سلمكم اهلل

حيث اإن هذا املجل�س املوقر ب�سدد و�سع اللم�سات 

الأخرية على نظام الرهن العقاري، وهناك نقطة 

بالغة الأهمية اأحببت اأن اأرفع ملعاليكم عنها بهذه 

الأ�سطر املتوا�سعة وهي: )اأن يت�سمن النظام فقرة 

اأو بندًا يق�سي باإ�سقاط باقي القر�س يف حال الوفاة 

اأو  اإذا كان املتويف م�ستمرًا يف ال�سداد يف حياته، 

باقي  الدولة �سداد  اأن تتحمل  كان مع�سرًا، على 

القر�س(.

لذا اأرجو من معاليكم التكرم بالطالع والتوجيه 

باإ�سافة امل�سار اإليه لنظام الرهن العقاري يف اأ�سرع 

وقت ممكن لكونه ال�سمانة الوحيدة يف امل�ستقبل 

لتحقيق العدالة وامل�ساواة بني النا�س ومنع الظلم 

وحتقيق امل�سلحة العامة.

�ساكرين ومقدرين ملعاليكم كرمي تعاونكم وجتاوبكم 

يف �سبيل خدمة املواطنني.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

�سالح بن عبداهلل بن حممد ال�سايع
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عالوة سنوية للمتقاعدين

 قدم عدد من مواطني الباحة عري�سة اإىل رئي�س جمل�س 

ال�سورى عر�سوا فيها لو�سع التنمية القت�سادية كما 

يرونها يف منطقتهم، وطلبوا من املجل�س اإعطاء املزيد 

من الهتمام لدرا�سة مو�سوع مناف�سة الأجانب لأبناء 

الوطن. وقالوا:

 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�ساحب املعايل ال�سيخ الدكتور عبداهلل اآل ال�سيخ- رئي�س 

جمل�س ال�سورى -  حفظه اهلل

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد:

�ساحب املعايل ونحن ن�ستب�سر خريًا باهتمام جمل�سكم 

التنمية فيها وما  بداية  تاأخرت  التي  باملناطق  املوقر 

�سدر عنه من تو�سيات بخ�سو�س زيادة ن�سبة القرو�س 

ال�سناعية وزيادة مدة ال�سداد وهذا يدل على اهتمامكم 

بتنمية الأرياف واإيجاد توازن اقت�سادي يخدم جميع 

املناطق.

واإننا يف منطقة الباحة وبا�سم اأبنائها الذين ارتبطوا بها 

ارتباطًا وثيقًا �سكنًا وا�ستثمارًا رغبة منهم يف امل�ساركة 

يف خدمة التنمية القت�سادية املحلية والذين اأ�سبحوا 

يجدون من املناف�س الأجنبي با�سم ال�ستثمار مناف�سة 

�سديدة حتى يف اأب�سط الأعمال التي يعتمد عليها املواطن 

اأن يكون الهدف  يف معي�سته. حيث كان من املفرت�س 

من ال�ستثمار الأجنبي حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية 

للتنمية من حيث توفري الفر�س الوظيفية لل�سعوديني 

وتوطني التقنية وخدمة البلد يف املجالت املهمة. ولكن 

وعلى  املي�سرة  بالطرق  الرتاخي�س  على  بح�سولهم 

حقيقية  قيمة  ت�سيف  ل  �سغرية  مل�ساريع  التاأ�سريات 

اإطار  اأن بع�سهم يعمل حتت  لالقت�ساد الوطني كما 

من  املواطن  يحرم  ه��ذا  كل  امللتوية  بالطرق  الت�سرت 

ال�ستثمار يف بلده ويحرم ال�سباب من الفر�س الوظيفية 

خ�سو�سًا يف املناطق الريفية التي نحر�س فيها على 

احلد من الهجرة منها وبقاء اأبنائها فيها.

نرجو من معاليكم ومن جمل�سكم املوقر اإعطاء مو�سوع 

مناف�سة الأجانب لأبناء الوطن اهتمامكم حر�سًا على 

اإىل ما فيه اخلري  للبلد. وفقكم اهلل  العليا  امل�سلحة 

وال�سالح و�سدد خطاكم.

نيابة عن املقدمني من رجال اأعمال منطقة الباحة

هيف �سعيد عبداهلل 

يخ- رئي�س 

 باهتمام جمل�سكم 

وما  التنمية فيها  بداية  خرت 

ناعية وزيادة مدة ال�سداد وهذا يدل على اهتمامكم 

ادي يخدم جميع 

بنائها الذين ارتبطوا بها 

ضم المهندسين المساعدين إلى 
الكادر الهندسي

تيسيرات المستثمرين األجانب تثير 
اعتراض مواطني الباحة

رفع اأحد املهند�سني امل�ساعدين من خريجي الكليات 

ال�سورى  رئي�س جمل�س  معايل  اإىل  التقنية عري�سة 

اآل  اإبراهيم  بن  الدكتور عبداهلل بن حممد  ال�سيخ 

ال�سيخ عر�س فيها و�سعه وزمالءه من خريجي تلك 

الكليات وطلب درا�سة اأن يتم �سمه وزمالءه اإىل الكادر 

الهند�سي املزمع اإقراره يف الفرتة القادمة. وقال يف 

عري�سته: 

رئي�س   - ال�سيخ  اآل  عبداهلل  ال�سيخ  الدكتور  معايل 

جمل�س ال�سورى

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

الأخ والأب العزيز معايل ال�سيخ حفظك اهلل واأدام 

عليك لبا�س ال�سحة والعافية

اجلامعية  ال�سهادة  يحملون  مم��ن  اهلل  رع��اك  اإن��ا 

خريجي  م��ن  مهند�سني(  )م�ساعدين  املتو�سطة 

الكليات التقنية نبلغك الأمانة وننا�سدك باهلل باأن 

تكون عونًا لنا واأن ت�ستجيب لطلبنا واأن نكون �سغلك 

ال�ساغل يف ق�سيتنا، نحن خريجو هذه املوؤ�س�سة من 

ت�سنيف الكادر الهند�سي اجلديد، والذي مت املوافقة 

عليه من قبل جمل�س ال�سورى ومت اإحالته اإىل ديوان 

اخلدمة املدنية لدرا�سته واإقراره، والذي �سرح به وزير 

اخلدمة املدنية قبل عدة اأ�سهر اأمام جمل�س ال�سورى 

اأنه يف مراحله الأخرية، وكما علمنا من الهيئة العامة 

للمهند�سني التي تبنت هذا امل�سروع وت�سعى اإىل اإقراره 

اأن هذا الكادر يخ�س خريجي اجلامعات من املهند�سني 

وعلى ح�سب م�سمياتهم وت�سنيفهم يف الهيئة، وكما 

�سرحت به قناة الإخبارية يف حلقة خا�سة عن الكادر 

الهند�سي املنتظر بح�سور م/ القويح�س ع�سو جمل�س 

ال�سورى و م/�سعود الأحمدي نائب رئي�س الهيئة العامة 

للمهند�سني اأن الكادر يخ�س املهند�سني حاليًا و�سوف 

يناق�س على ذلك، وكما يعلم معاليكم الكرمي نحن 

خريجو هذه الكليات التي تخ�سع على �سلم رواتب 

املوظفني من تعليم جامعي قوي يف مناهجه ودرا�سته 

اأن يعامل بكل تقدير من قبل ديوان  والذي ي�ستحق 

اخلدمة املدنية وهيئة املهند�سني كتعليم جامعي فنحن 

جزء من هذا الكيان الهند�سي الذي ل تكتمل مهنة 

الهند�سة اإل به، واأن يكون لنا ن�سيب يف هذا الكادر 

اإذا متت املوافقة عليه من قبل جمل�س اخلدمة املدنية 

ووزارة املالية ورفعه اإىل جمل�س الوزراء لعتماده، واإل 

�سوف يكون هناك اإجحاف وظلم لنا يف ا�ستبعادنا من 

هذا الكادر، وهذه اأمانة وهذا طلبنا.

ودمت للجميع من ال�ساملني.



64  ذو احلجة 1431 هـ 

رة
ك

ذا
ال

ن 
م

إقرار رسوم على بيع أو استبدال عقارات الُقصر
املعاملة  على  ال�سورى  جمل�س  اطلع 

رئا�سة جمل�س  ال���واردة من  املرفقة 

الوكالء بعدد 1307 يف 1351/2/7ه� 

عدل  كاتب  اإىل  ت��رد  اأن��ه  املت�سمنة 

املحاكم  م��ن  حجج  امل��ن��ورة  املدينة 

اأو  للو�سي  الإذن  تت�سمن  ال�سرعية 

لل�سغري  ب�سراء حمل  الوقف  متويل 

ولدى  عيني  مببلغ  ال��وق��ف  جلهة  اأو 

م���راج���ع���ة ك���ات���ب ال���ع���دل امل���ذك���ور 

للتعليمات التي لديه مل يجد ما يدل 

على مقدار الر�سم الذي ي�ستوفى على 

مثل تلك املعامالت وي�ستف�سر عما اإذا 

كان ي�ستوفى عليها خم�سة اأو ي�ستوفى 

عليها ر�سم مقطوع طبق ما جاء يف 

19 من قانون ر�سوم احلذامة  البند 

»يوؤخذ على  ن�سه:  والت�سجيل وهذا 

كل اإعالم يت�سمن الإذن للو�سي ببيع 

ح�سة القا�سر ع�سرة قرو�س اأمريي« 

وتداول الأع�ساء البحث يف الن�سو�س 

املذكور وبعد الفح�س والتدقيق قرر 

املجل�س بجميع اآرائه ما ياأتي:

1- اإن كل اإعالن يت�سمن الإذن للو�سي 

ببيع ح�سة القا�سر اأو ب�سراء ح�سة 

له اأو الإذن ملتويل الوقف ب�سراء حمل 

ا�ستبدال  اأو  الوقف  مال  من  للوقف 

ر�سم  عليه  ي�ستوفى  ب��غ��ريه  ال��وق��ف 

مقطوع ع�سرة قرو�س اأمريية.

اإذن��ًا للو�سي  2- الإع��الم املت�سمن 

ب�سراء عقار للقا�سر ي�ستوفى ر�سمه 

املقرر يف املادة الأوىل من مال الو�سي 

ل من مال القا�سر، لأن الإع��الم ل 

يراد منه اإل توثيق الو�سي.

القرار  اق����رتان ه���ذا  3- يف ح��ال��ة 

بالت�سديق العايل يجري تعميمه اإىل 

جهات الخت�سا�س،

وعلى هذا ح�سل التوقيع.

والغوص في نظام واحددمج نظامي الصيد البحري 
1349/1/3ه��� وامل�ستملة على نظام الواردة من مقام النيابة برقم 56/206 اطلع جمل�س ال�سورى على املعاملة املرفقة  امل��ق��دم من يف  وال��غ��و���س  البحري  5/9/4 وكالة املالية العامة وعلى امل�سروع املقدم ال�سيد  1349/1/1ه���� اقتبا�سًا من النظام من قبل وزارة اخلارجية برقم  املرفق يف  النظام  ���س��ورة  وعلى  367 يف امل�سري  1349/12/3ه�������� وك��ذل��ك املالحظات من جمل�س ال�سورى حتت رقم 
ومادة مادة ودر�س حمتوياتها در�سًا عميقًا ولدى تالوة كاًل من امل�ساريع بندًا بندًا املتعلقة به يف وكالة املالية العامة.

مو�سوع اجلاللة خالد بك القرقني قرر املجل�س واف��ي��ًا ب��ال���س��رتاك م��ع م��ن��دوب �ساحب  امل�ساريع  توحيد  الآراء  مقت�سى فيه نقاط النظر للدوائر ذات العالقة البحث واإفراغها يف نظام واحد لوحظ بجميع  �سنه  يف  وروع���ي  اإليها  اإل��ي��ه احل��اج��ة من امل�سار  84 م��ادة ينق�سم الأحمر التابعة حلكومة احلجاز وجند ل�سيد الأ�سماك واملجاز يف �سواحل البحر هو مدون مبكانه، حيث اأ�سبح نظامًا عامًا اإدخال تعديالت فيه واإ�سافات ح�سبما امل�سلحة وم��ا م�ست  اإىل مواد عامة واإىل ت�سعة ف�سول لكل وملحقاتها موؤلفًا من 

على الطريقة املتم�سى عليها يف مثل هذه ف�سل منه اأحكامه املخت�سة فيه جريًا 

وعلى ذلك جرى التوقيع.الأحوال.

دمج نظامي الصيد والغوص معًا وتشكيل 
لجنة لألراضي بالطائف
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تشكيل لجنة لتقسيم األراضي بالطائف

اأوراق  اط��ل��ع جم��ل�����س ال�����س��ورى ع��ل��ى 

اإليه من لدن  املعاملة املرفقة ال��واردة 

رئا�سة جمل�س الوكالء برقم 1708 يف 

1351/2/23ه� املخت�سة بطلب بع�س 

اأهل الطائف تق�سيم الركبان الكائنة 

باملن�ساأة بال�سوية على امل�ستحقني يف 

وامتثاًل  فيها  املوجودين  ال��زراع��ة 

رقم  امل�سفوع  امللكي  العايل  لالأمر 

يف1351/2/18ه�����������   382/843

اأهل  م��ن  جلنة  بت�سكيل  القا�سي 

الفن بالزراعة بالطائف للنظر يف هذا 

الطلب قرر املجل�س بالإجماع ما ياأتي:

1- اثنان من اأهل الزراعة وهما جمعان 

بن فطي�س وعو�س النحا�س.

الطائف  م���ن حم��ك��م��ة  م���ن���دوب   -2

ال�سرعية وهو بكر كمال.

وال�سيخ  ال�سيبي  عبداهلل  ال�سيخ   -3

حممد بكر كمال وال�سيخ اأحمد القاري 

وال�سيد عبدالوهاب نائب احلرم.

النظر  اللجنة  هذه  اإىل  يعهد  ثانيًا: 

اإذا كان  يف هذه الق�سية ومعرفة ما 

الطلب املرفوع من هوؤلء امل�ستدعني 

وهل  اأم ل؟  وارد  امللكية  ال�سدة  اإىل 

اأم ل؟ وهل  ال�سكوى واقعة يف حملها 

من املكن اإجابة طلب امل�ستدعني امل�سار 

اإليهما اأم ل؟

ثالثًا: على هذه اللجنة اأن تتخذ قرارًا 

وا�سحًا يف املو�سوع بعد الإجابة على 

النقاط الثالث الواردة يف املادة الثانية 

املقام  اإىل  وترفعه  منها  موقعًا  يكون 

العايل.

وعلى هذا ح�سل التوقيع.

تنظيم جزاءات 
الداللين المخالفين

اطلع جمل�س ال�سورى على ا�ستدعاء �سيخ 

اإىل  املقدم  الدللني )�سالح حجازي( 

1351/2/24ه�  وزارة الداخلية بتاريخ 

مقام  ل���دن  م��ن  املجل�س  اإىل  وال�����وارد 

 2-75 رئ��ا���س��ة جمل�س ال��وك��الء ب��رق��م 

وتقرير  فيه  للنظر  1351/3/3ه�����  يف 

الالزم.

وب��ع��د ال��ب��ح��ث وامل��ن��اق�����س��ة ف��ي��م��ا ورد 

بال�ستدعاء املذكور ومداولة الراأي قرر 

املجل�س بالإجماع ما ياأتي:

بناء على اأن م�سيخة الدللة باعتبار اأنها 

بالبلدية،  مربوطة  احل��رف  من  حرفة 

وحيث اإن املخالفني وكل من يكون منهم 

معاملة  للجزاء جتري يف حقه  عر�سة 

اجلرم  ن��وع  مبقت�ساها  يتعني  اأ�سولية 

واجلزاء، وكذلك �سحب الرخ�سة مما 

البلدية  اإىل  ذل��ك  بع�س  تنفيذ  ي��ع��ود 

والبع�س الآخر اإىل الداخلية مما هو من 

ق�سايا احلقوق، فاإن املجل�س يرى وجوب 

اإتباع هذه القواعد طبق التعليمات املبلغة 

اإىل البلدية و�سيخ الدللني يف اخل�سومات 

املنوه عنها وعلى هذا ففي حالة ما اإذا 

حدث حادث من النوع الذي ذكره �سيخ 

الدللني يف عري�سته املرفوقة باأنه اإذا 

باع اأحد الدللني �سيئًا وت�سرف يف ثمنه 

فعلى �سيخ الدللني اأن يرفع الواقع لوزارة 

الداخلية لإجراء املقت�سى نحو ذلك. 

ول��د ع��ب��دال��روؤوف ب��ن حممد 

�سالح ال�سبان مبكة املكرمة 

1316ه���، و تلقى تعليمه  عام 

املكرمة،  مكة  الب��ت��دائ��ي يف 

كما در�س يف امل�سجد احلرام 

على يد علماء ع�سره، ووا�سل 

تعليميه يف م�سر، وتخرج يف 

اأوائل  من  ويعد  العلوم،  دار 

املتعلمني الذين تلقوا درا�سة 

منتظمة خارج البالد يف ذلك الوقت 

املبكر، كما در�س يف الأزهر ال�سريف 

وتخرج فيه وعاد بعدها اإىل احلجاز 

عام 1354ه�.

عني ع�سوًا يف جمل�س ال�سورى عام 

1355-1361ه�.

عني عبدالروؤوف ال�سبان ع�سوًا يف 

جمل�س ال�سورى عام 1355-1361ه�، 

فمديرًا عامًا لالأوقاف مبكة املكرمة، 

وكان  املقد�سة.  للعا�سمة  اأمينًا  ثم 

اأول من اأدخل مكربات ال�سوت لنقل 

و�سيد  احل���رام،  امل�سجد  يف  الآذان 

�سقف امل�سعى ور�سفه.

عني عبدالروؤوف ال�سبان بعد ذلك 

اإن��دون��ي�����س��ي��ا وك���ان اأحد  ���س��ف��ريًا يف 

يرحمه  في�سل  امللك  اإىل  املقربني 

اهلل واأحد م�ست�ساريه، وانتخب ع�سوًا 

العربية  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  يف 

ل��ل�����س��ي��ارات، ث��م ت��ق��اع��د ع��ن العمل 

و�سافر اإىل م�سر.

تويف عبدالروؤوف ال�سبان يرحمه اهلل 

بلبنان يف العا�سر من �سهر �سوال عام 

1384ه�.

عبدالرؤوف الصبان 
)1٣16-1٣8٤هـ(
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يتوفر يف جمل�س ال�سورى وثائق تاريخية تتعلق بن�ساأة جمل�س ال�سورى وم�سريته خالل �سنواته الأوىل. وتتحدث بع�س 

الوثائق عن الأنظمة والقرارات التي �سنت اآنذاك، وتتحدث بع�س الوثائق الأخرى عن ال�سرية الذاتية لأع�ساء اأول جمل�س 

�سوري، مرفقة ذلك ب�سورة �سخ�سية لكل ع�سو.

وقد راأيت اأن جمل�س ال�سورى قد اختار بع�س الوثائق التاريخية، ون�سرها معلقة يف اأروقة املجل�س وممراته. وح�سنًا فعل. 

اإن اإعالن بع�س تلك الوثائق وجعلها متاحة لالطالع والتمعن، وجعلها مما يزين جدران ممرات املجل�س، لهو عمل فني 

جيد، وهو فوق ذلك ن�سر ذاكرة املجل�س التاريخية ليطلع عليها اأع�ساء املجل�س والزائرون.

لقد �سدتني تلك املعرو�سات يف ال�سهور الأوىل من ت�سريف بع�سوية جمل�س ال�سورى يف دورته اخلام�سة. وكنت اأق�سي وقتًا 

ماتعًا اأقراأ تلك الوثائق املعلقة واملحاطة برباويز جميلة. وكان الوقت مي�سي بي م�سرعًا دون اأن اأ�سعر بامللل اأو التعب. اإن 

هذا ال�سنيع الذي �سنه املجل�س له �سوابق عند بع�س الأمم املتح�سرة، التي حتر�س على انتخاب بع�س الوثائق التاريخية 

اأو ال�سور اأو املج�سمات الوطنية، والتي حتكي تاريخ املن�ساأة اأو البلد، وتعلقها اأو ت�سعها يف اأمكنة خمتارة لرياها النا�س، 

ولرت�سخ يف اأذهانهم، ولتج�سد ر�سالة ل تخفى.

ومع مرور الزمن  اأ�سحت تلك املعرو�سات اأ�سبه مبعر�س فني يرتاده الزوار وال�سياح الذين ياأتون من كل فج، يتاأملون كل 

ما يف يعنيه. فمنهم من يتاأمل يف اأ�سلوب الوثيقة، ومنهم من يتاأمل يف اخلط الذي كتبت به الوثيقة، ومنهم من يتاأمل يف 

منطوق الوثيقة، ومنهم من يتاأمل يف �سور  اأو عالمات اأو لبا�س اأو زي كان �سائدًا ثم اأندثر اأو كاد.

وحينما متعت ناظري، واأ�سعدت ذهني ب�سورة الوثائق املعلقة على بع�س ممرات جمل�س ال�سورى، ثم راأيت بع�سها من�سورًا 

تباعًا يف جملة ال�سورى. تولنّد يف خاطري فكرة لزبة، اأزعم اأنها فكرة جديرة بالقبول الوا�سع وهي: اأن يجمع جمل�س 

ال�سورى وثائقه التاريخية الكثرية املن�سورة وغري املن�سورة، وهي منت�سرة يف م�سان عديدة. ويعيد اإ�سدارها يف كتاب 

توثيقي، ويطلب من اأحد املخت�سني من اأع�ساء املجل�س اأن يكتب درا�سة تاريخية تلقي ال�سوء على تلك الوثائق، وعلى 

اأهميتها و�سماتها واأنواعها، وتكون تلك الدرا�سة مبثابة املقدمة ال�سرورية بني يدي وثائق جمل�س ال�سورى.

اإن ترتيب وتوثيق ذاكرة جمل�س ال�سورى، هو عمل اإيجابي يف ذاكرة الوطن الكبري. فوثائق جمل�س ال�سورى منذ تاأ�سي�سه 

الأول يف مكة املكرمة وحتى الآن، اإمنا هي �سفحات �سيا�سية وت�سريعية وتنظيمية، يجب املحافظة عليها، وجعلها متاحة 

للموؤرخ والباحث والكاتب. ويف ظني اأن مثل هذا الإ�سدار، عند اإجنازه �سيكون معينًا وم�سدرًا اأوليًا، لكل من يروم كتابة 

تاريخ اأو �سيء من تاريخ م�سرية ال�سورى يف اململكة العربية ال�سعودية.

واإذا كان من ال�سروري ال�ست�سهاد ب�سابقة اأو �سوابق لهذا ال�سنيع املقرتح، فاإنني اأ�سري فقط اأن كثريًا من الربملانات 

التي زرتها، اأجدها تزين جدرانها ب�سور من وثائقها، ثم مل تكتف بذلك بل اإنني اطلعت على كثري من كتب وثائقية عن 

بع�س الربملانات الأوروبية على املواقع الر�سمية لتلك الربملانات على �سبكة الإنرتنت.

ومما لفت نظري اأن اأحد كتاب الأعمدة ال�سعوديني، تعر�س مل�ساألة �سورية، و�سرق وغرب يف تلك امل�ساألة. وكان ال�سواب 

بعيدًا عن عر�سه وا�ستنتاجاته. وملا هاتفته لأبني له عور ما ذهب اإليه. وقلت له اإن بع�س الوثائق التاريخية ال�سورية 

موجودة يف جمل�س ال�سورى تبني عك�س ما ذهب اإليه. وقال اإنه مل ي�سمع اأن لدى جمل�س ال�سورى وثائق تخ�س تاريخه. 

لهذا كله فاإن اقرتاحي القا�سي بن�سر اإ�سدار يحوي الوثائق ال�سورية املوجودة يف جمل�س ال�سورى اأو يف غريه من امل�سان، 

هو مقرتح عملي و�سروري، ول يجوز اأن نتاأخر عن مثل هذا ال�سنيع.

ع�شو جمل�س ال�شورى

وثائق مجلس 
الشورى

د. عبداهلل بن اإبراهيم الع�شكر • 
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