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ج�شدت القرارات التنموية الكرمية التي اأ�شدرها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

موؤخرًا خ�شو�شية متازج العالقة بني القائد وال�شعب، واأك��دت معاي�شة ملك الإن�شانية لنب�ض املواطن 

واحتياجاته، وعربت عن روؤية �شاملة لأولويات التنمية يف كافة ربوع الوطن. 

اإن نظرة �شريعة على القرارات التي اأ�شدرها خادم احلرمني ال�شريفني – حفظه اهلل – ت�شري اإىل حر�ض 

قيادتنا الر�شيدة على حتقيق التنمية ال�شاملة، برفاه املواطن ومناء الوطن، فقد ت�شمنت القرارات خطوات 

تاريخية لتطوير برامج الرعاية الجتماعية وال�شحية، وتلبية احتياجات كافة املناطق، واأي�شًا اإقرار حلول 

حا�شمة مل�شكلة ال�شكن، وو�شع اآلية غري م�شبوقة ملواجهة ق�شية البطالة.

ول بد من الإ�شارة اإىل اأن م�شروعات الإ�شكان والبناء تتجاوز يف مردودها الأهداف املبا�شرة اإىل حتقيق 

نقلة عمرانية وح�شارية وتوفري الآلف من فر�ض العمل، وتخلق جمتمعات �شكانية جديدة و�شخ الن�شاط 

واحليوية يف العديد من امل�شروعات الإنتاجية ذات ال�شلة.

اأن القرارات الكرمية التي اأ�شدرها ملك الإن�شانية رعاه اهلل �شت�شهم يف توفري مظلة من  ومن الوا�شح 

اخلدمات الجتماعية وال�شحية احليوية واملتخ�ش�شة يف عدد من مدن اململكة، مما يوؤكد احلر�ض على 

توطني التنمية ال�شاملة.

اإن اململكة العربية ال�شعودية ا�شتطاعت بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني و�شمو ويل العهد الأمني و�شمو 

النائب الثاين اأن تخلق جمتمعًا اآمنًا م�شتقرًا ميثل منوذجًا لل�شالم الجتماعي والتكاتف، ويج�شد ان�شهار 

العالقة بني احلاكم واملحكوم من خالل تبني اأهداف تنموية طموحة طالت كافة القطاعات، ومنحت 

الأولوية للبنية التحتية والتنمية الب�شرية مبا ي�شمن مب�شيئة اهلل حتقيق معدلت غري م�شبوقة يف الزدهار 

وال�شتقرار الجتماعي والقت�شادي .

ر ئي�ض التحرير

محور التنمية الشاملة 
في قرارات القائد

•
د. حممد املهنا 
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توج خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد 

العزيز فرحة املواطنني بعودته �شاملًا معافى باإ�شدار 

التنموية الجتماعية  وال��ق��رارات  امل��زاي��ا  حزمة من 

ريال،  مليار   135 م��ن  اأك��ر  ايل  قيمتها  ت�شل  التي 

اإعانات اجتماعية ومزايا للمواطنني وحت�شني  وت�شمل 

اململكة.  اأبناء  من  عري�شة  لقاعدة  املعي�شة  م�شتوى 

اأمرًا ملكيًا غايتها توفري   14 حيث اأ�شدر حفظه اهلل 

ال�شباب  ك��ان  للمواطنني،  الكرمية  احل��ي��اة  اأ�شباب 

الأبرز ح�شورا فيها باأوامر ت�شب يف خدمتهم ب�شكل 

مبا�شر، والبقية توزعت لت�شمل املوظفني احلكوميني 

وم�شتحقي ال�شمان الجتماعي و�شجناء احلق العام 

والديون، يف خطوة حيوية تعمق الرخاء القت�شادي، 

وتغذي الهيكلة احلكومية، وتتبع م�شارات الإ�شالح يف 

جميع الجتاهات. 

اإيجابية يف  وق��د حظيت تلك ال��ق��رارات ب��ردود فعل 

الأو�شاط القت�شادية، حيث و�شفها عدد من اخلرباء 

باأنها ت�شب يف م�شلحة القت�شاد ال�شعودي وحتقق 

ملخ�ش�شات  �شخمة  اإ���ش��اف��ة  ومتثل  النماء  ال��رف��اه 

م�شروعات املوازنة التي مت الإع��الن عنها قبل فرتة 

قريبة .

هذا وقد �شمت تلك احلزمة خم�شة اأوامر ملكية موجهة 

اإىل ال�شباب والفتيات، ملعاجلة م�شكلة البطالة وتنمية 

الإن�شان ال�شعودي يف جمايل التعليم والتدريب، فيما 

توجه اأحدها لدعم البنك ال�شعودي للت�شليف لتلبية 

طلبات القرو�ض الجتماعية، ومتويل املن�شاآت ال�شغرية 

واأ�شحاب احلرف واملهن من املواطنني، يف حني جاء اأمر 

اآخر ب�شم الدار�شني لعدد من التخ�ش�شات خارج اململكة 

على ح�شابهم اخلا�ض اإىل برنامج البتعاث اخلارجي 

والذين ي�شل عددهم اإىل ع�شرة اآلف يف الدول كافة. 

 

ووجه اأمر ملكي بت�شكيل جلنة عليا حلل م�شكلة تزايد 

اأع��داد خريجي اجلامعات املعدين للتدري�ض يف ظل 

اأمر ملكي  اأقر  حمدودية فر�ض العمل احلكومي، كما 

لل�شباب الباحث عن العمل كحل  اإعانة مالية موؤقتة 

عاجل، وطالت الأوامر التي عنيت بال�شباب حتى اأنديتهم 

الريا�شية والأدبية فاأمرت لهم بدعم ماليني الريالت.

وموا�شلة لدعم م�شتحقي ال�شمان الجتماعي، الذين 

و�شفهم امللك باأنهم "اأمانة يف الأعناق"، جاء اأمر ملكي 

اأولها  بثمانية حماور لتحقيق حياة كرمية لهم، وكان 

رفع احلد الأعلى لعدد الأفراد يف الأ�شرة التي ي�شملها 

ال�شمان الجتماعي من 8 اأفراد اإىل 15 فردًا. 

اأقر  وواجه امللك م�شكلة ال�شكن باأمرين ملكيني، 

العقارية  التنمية  م��ال �شندوق  راأ���ض  الأول دع��م 

40 م��ل��ي��ار ري���ال واإع���ف���اء جميع امل��ت��وف��ني من  ب��� 

اإ�شافة  ال�شكنية،  لالأغرا�ض  ال�شندوق  اأق�شاط 

ملدة  ق�شطني  م��ن  املقرت�شني  جميع  اإع��ف��اء  اإىل 

اأق��ر الأم��ر الثاين دع��م ميزانية  عامني. يف حني 

ب�15 مليار ريال، ودعوتها  الهيئة العامة لالإ�شكان 

ت��ر���ش��ي��ة م�����ش��اري��ع الإ���ش��ك��ان. اإىل الإ����ش���راع يف 

 

وللموظفني احلكوميني، وملواجهة ارتفاع الأ�شعار 

اأقر اأمر ملكي تثبيت بدل غالء املعي�شة بن�شبة 15 

%، �شمن الراتب الأ�شا�شي، اإ�شافة اإىل اإقرار بع�ض 

احلقوق واملزايا املالية.

و�شمل اأمر ملكي �شجناء احلق العام بالعفو عنهم، 

وت�شديد ديون امل�شجونني مما يعني ا�شتفادة نحو 

20 األفًا .

اأم��ر اآخ��ر لدعم اجلمعيات املهنية  يف حني ج��اء 

ب�10 ماليني ريال.ولأهمية الأجهزة  املتخ�ش�شة 

الرقابية يف تعزيز قدراتها على الرقابة والتحقيق 

ب�1200  اأمر ملكي ليدعمها  والدع��اء العام، جاء 

وظيفة توزعت على اأربعة اأجهزة حكومية رقابية.

واكبت عودته سالمًا معافى وحظيت بردود فعل عالمية
خادم الحرمين الشريفين يتوج فرحة المواطنين بـ14 

قرارًا تنمويًا مخصصاتها 135 مليار ريال

ت
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اآيات  اأ�شمى  رفع جمل�ض ال�شورى اأع�شاء ومن�شوبني 

التهاين خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن 

اآل �شعود مبنا�شبة ما منَّ به اهلل تعاىل  عبدالعزيز 

عليه - حفظه اهلل - بال�شحة والعافية وعودته اإىل 

اأر�ض الوطن �شاملًا معافى ، مبينني اأن عودته - اأيده 

اهلل - اأدخلت ال�شرور والبهجة يف نفو�ض املواطنني 

الذين كانت األ�شنتهم تلهج بالدعاء خلادم احلرمني 

ال�شريفني بال�شفاء العاجل من العار�ض ال�شحي الذي 

اأمل به - رعاه اهلل - .

وقدم املجل�ض يف بيان اأ�شدره خالل جل�شته التي عقدت 

1432/3/24ه����  برئا�شة معايل رئي�ض املجل�ض  يوم 

اآل  اإبراهيم  ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن 

ال�شيخ التهاين ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان 

بن عبدالعزيز اآل �شعود ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض 

الوزراء وزير الدفاع والطريان واملفت�ض العام، و�شاحب 

اآل �شعود  ال�شمو امللكي الأم��ري نايف بن عبدالعزيز 

النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية، 

ولالأ�شرة املالكة الكرمية، ولل�شعب ال�شعودي بالعودة 

امليمونة لقائد امل�شرية - اأيده اهلل -.

"اإن الوطن وهو يحتفل بعودة خادم احلرمني  وقال: 

ال�شريفني يعي�ض فرحة غامرة بدت وا�شحة على حمّيا 

جميع اأفراد املجتمع ملا يحظى به � اأيده اهلل � من احلب 

والولء، غر�شها يف �شدورهم بحبه لهم وعمله الدوؤوب 

كل  وتطلعاتهم، يف  اآمالهم  على خدمتهم، وحتقيق 

نواحي احلياة، حتى يف وقت مر�شه وفرتة النقاهة 

حمافظة  يف  املواطنني  لأح��وال  املتوا�شلة  فمتابعته 

اإثر تعر�شهم لالأمطار وال�شيول ال�شهر املا�شي  جدة 

والأوامر امللكية التي اأعلنها - حفظه اهلل - عند عودته 

خري دليل على ذلك ".

واأ�شاد جمل�ض ال�شورى بالأوامر امللكية التي �شدرت 

قبيل ع��ودة خ��ادم احل��رم��ني ال�شريفني مل��ا لها من 

اأهمية بالغة وانعكا�شات مهمة على م�شتوى املعي�شة 

للمواطن وتوفري اأ�شباب احلياة الكرمية لهم، وتو�شيع 

خدمات الرعاية والتنمية الجتماعية وتطويرها وعلى 

الق�شايا  من  الكثري  ومعاجلة  الوطني،  القت�شاد 

والإ�شكان،  البطالة  مقدمتها  ويف  امللحة  الوطنية 

وتوفري فر�ض عمل للخريجني، ليوؤكد اأن دعم �شندوق 

التنمية العقارية مببلغ 40 مليار ريال، والهيئة العامة 

لالإ�شكان مببلغ 15 مليار ريال �شي�شهم باإذن اهلل تعاىل 

يف حل جزء كبري من م�شكلة الإ�شكان باململكة، كما 

 30 اأن رفع راأ�ض مال بنك الت�شليف والدخ��ار مببلغ 

مليار ريال، �شيخفف من وطاأة البطالة باململكة مبا 

�شيوفره من فر�ض العمل لل�شباب ال�شعوديني من خالل 

ت�شهيل ح�شولهم على القرو�ض املي�شرة لفتح م�شاريع 

ا�شتثمارية �شغرية توؤمن لهم عماًل ودخاًل �شهريًا يوفر 

لهم حياة كرمية .

وثمن املجل�ض يف ختام بيانه الدعم غري املحدود الذي 

يحظى به من خادم احلرمني ال�شريفني و�شمو ويل 

عهده الأمني و�شمو النائب الثاين مما اأ�شهم يف تطوير 

اأداء املجل�ض الرقابي والت�شريعي وجعله �شريكًا مهمًا 

يف �شناعة القرار.

في بيان لمجلس الشورى:
األوامر المكية تستهدف توفير الحياة الكريمة 

للمواطنين، وتوسيع خدمات الرعاية والتنمية االجتماعية 



8  122- 1432 هـ 

بة
لق

ت ا
تح

ت�شاءل اأع�شاء جمل�ض ال�شورى عن الآليات واخلطط 

اإن�شائها  منذ  لالإ�شكان  العامة  الهيئة  و�شعتها  التي 

لت�شجيع م�شاركة القطاع اخلا�ض يف ن�شاطات الإ�شكان 

املختلفة كما لفتوا اإىل تاأزم الو�شع ال�شكني والعقاري 

يف اململكة ب�شبب النمو ال�شكاين، وطالبوا باإعادة اإن�شاء 

وزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان لالإ�شهام يف دعم القطاع 

ال�شكني، كما انتقدوا تنفيذ الهيئة مل�شروعات لي�شت 

يف مناطق الأولويات، جاء ذلك خالل جل�شة املجل�ض 

التي عقدت يوم 1432/2/12ه�، برئا�شة معايل رئي�ض 

املجل�ض ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم 

اآل ال�شيخ، حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل تقرير جلنة الإ�شكان 

واملياه واخلدمات العامة، ب�شاأن التقرير ال�شنوي للهيئة 

اإن�شاء الهيئة وحتى نهاية العام  العامة لالإ�شكان منذ 

املايل 1431/1430ه�، تاله املهند�ض �شامل املري.

فقال اأحد الأع�شاء: ورد �شمن اأهداف الهيئة العامة 

"ت�شجيع م�شاركة القطاع اخلا�ض يف دعم  لالإ�شكان 

الآليات  فما  املختلفة"،  الإ�شكان  وب��رام��ج  ن�شاطات 

واخلطط التي و�شعتها الهيئة لتحقيق هذا الهدف؟ كما 

اأن اإجمايل الوظائف املعتمدة للهيئة العامة لالإ�شكان 

فِلَم مل  �شاغرة،  )169( وظيفة، منها )59( وظيفة 

اأن العدد الأكرب منها  ُت�شغل هذه الوظائف، ول�شيما 

وظائف اإدارية؟

اأن هناك موؤ�شرات عديدة توؤكد تاأزم  ولفت اآخر اإىل 

الو�شع ال�شكني والعقاري يف اململكة، نظًرا لزدياد النمو 

ال�شكاين واحلاجة املتوالية اإىل وحدات �شكانية تلبي 

حاجة املواطنني املتزايدة، ول�شيما اأن ن�شبة من ميلكون 

ا ل تتجاوز )55%( ح�شب اإح�شائية وزارة  �شكًنا خا�شً

القت�شاد والتخطيط قبل �شنوات. كما اأن املجل�ض �شبق 

اأن در�ض نظاًما للتمويل العقاري، ودر�ض و�شع �شركات 

التمويل ومتطلبات الرتخي�ض، وحّدد الدور الإ�شرايف 

فهذه  العقاري،  الرهن  نظام  وكذلك  املعنية،  للجهة 

الق�شايا املهمة دعت املجل�ض اإىل التو�شية برفع قيمة 

القر�ض العقاري من )300( األف اإىل )500( األف ريال. 

اإذن فنحن اأمام هيئة حكومية على هيئة وزارة ، فلَم ل 

نخت�شر الوقت واجلهد على الدولة واملجتمع والقطاع 

مب�شمى  لالإ�شكان  العليا  الهيئة  بت�شمية  ال�شتثماري 

وزارة؟ بل مَل ل تعاد وزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان 

كما عادت وزارة ال�شناعة والتجارة؟ فاملبنى موجود، 

وتنظيمها الإداري واملايل معروف، وموظفوها ل يزالون 

يف املبنى نف�شه. 

واأيده اآخر قائاًل: اإن اإعادة اإن�شاء وزارة الإ�شغال العامة 

التحتية  البنية  ا�شتكمال  يف  ي�شهم  �شوف  والإ�شكان 

لقطاعات عديدة اأخ��رى، كم�شروعات وزارة الرتبية 

ا وزارة  اإقامة مبانيها، واأي�شً والتعليم، واجلامعات يف 

ال�شحة يف بناء م�شت�شفياتها. وا�شتمرار هذا الو�شع 

يجعل هذه القطاعات تنحرف عن مهامها الأ�شا�شية 

التي نيطت بها، وُت�شغل باأمور خارج اخت�شا�شها، مما 

األعضاء يتساءلون:

ماذا قدمت هيئة اإلسكان؟!
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أين مشروعات الشمال 
والجنوب؟

اأب��و ملحة ع�شو  ق��ال الأ���ش��ت��اذ ع��ب��داهلل 

جمل�ض ال�شورى: اإن �شمال اململكة وجنوبها 

حمرومة من امل�شروعات، ودليل ذلك هو 

�شكة احلديد �شمال جنوب؛ حيث جعل 

هذا امل�شروع مدينة الريا�ض هي اأق�شى 

جنوب اململكة وقال: األي�ض من حق ال�شكان 

واملواطنني ال�شعوديني يف �شمال وجنوب 

اململكة اأن ينعموا بهذه اخلدمة؟ األي�ض من 

الفائدة اأن يكون هذا اخلط من ال�شمال 

احلقيقي اإىل اجلنوب احلقيقي للمملكة؟ 

ما الذي ينق�ض اململكة فالأموال متوفرة، 

وىل  و�شمو  احل��رم��ني  خ���ادم  وتوجيهات 

ب�شرورة  وا�شحة  الثاين  والنائب  عهده 

ت���وازن يف التنمية بني  ي��ك��ون ه��ن��اك  اأن 

جميع املناطق. لذا، فاإن من يالم يف هذا 

هذه  تعميم  على  القائمون  هم  الق�شور 

امل�شروعات والذين ميلكون تنفيذها، فهم 

يعللون اأن تقدمي هذه اخلدمة – يف بع�ض 

لإقامة  اقت�شادًيا  جم��ٍد  غ��ري  املناطق- 

ل  واجلنوب  وال�شمال  امل�شروعات.  هذه 

ينعمان باأي خط �شريع، واملوت يف طرقها 

�شبه يومي. اإن هذه املناطق حمرومة من 

ه��ذه اخل��دم��ات وه��ذا بالطبع ل ير�شي 

القيادة. لذا، فاإن على املجل�ض دورًا كبريًا 

ب��اأن ت�شمل  يف دع��م ه��ذا اجلانب وذل��ك 

هذه اخلدمات كل نقطة يف بالدنا. كما 

خادم  مقام  اإىل  بالرفع  املجل�ض  اأطالب 

احلرمني ال�شريفني و�شمو ويل عهده و�شمو 

بتحقيق  تطالب  بتو�شية  الثاين  النائب 

التنمية ال�شاملة يف بالدنا التي اأمر بها 

خادم احلرمني ال�شريفني واأن ت�شل هذه 

اخلدمات اإىل كل نقطة يف هذه البالد.

ن
ط

لو
م ا

مو
ه

 و
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يخل بتطوير العملية الرتبوية اأو التعليمية اأو ال�شحية.

ب���داأت بتنفيذ  اأن الهيئة  واأ���ش��ار اأح��د الأع�����ش��اء اإىل 

م�شروعاتها يف مواقع لي�شت يف الأول��وي��ات، ومل تراع 

الإح�شائيات العامة التي ت�شري اإىل اأن �شكان املدن يبلغ 

)80%( من اإجمايل عدد ال�شكان، وتت�شمن )70%( من 

اإجمايل الطلب يف اململكة خالل �شنوات اخلطة. كما اأن 

التقرير مل يو�شح اآليات توزيع الوحدات على املواطنني 

التقدمي،  تاريخ  من  معهم  التعامل  وكيفية  وح�شبتها 

وكيفية ال�شيانة واخلدمات بعد ال�شكن. 

اإن�شائها تعمل بدون  اإن الهيئة منذ  وقال ع�شو اآخ��ر: 

اأن الإح�شاءات الواردة يف التعداد  اإ�شرتاتيجية، كما 

العام لل�شكان وامل�شاكن ت�شري اإىل اأن اأكر ثالث مناطق 

ت�شهد كثافة �شكانية هي مكة املكرمة، واملنطقة ال�شرقية، 

والريا�ض، فما الآلية التي بنت عليها الهيئة م�شروعاتها؟ 

�شواء التي حتت التنفيذ اأو املطروحة للتنفيذ. كما اأن 

منطقة ع�شري ثالث اأكرب منطقة مكتظة بال�شكان واأغلب 

م�شروعات الهيئة غري �شاملة لها. 

التقرير حتديد  ورد يف  لقد  قائاًل:  اآخ��ر  وت�شاءل ع�شو 

وامل�شروعات  التنفيذ،  حتت  التي  الإ�شكان  م�شروعات 

فهل  اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف  للتنفيذ  املطروحة 

ُحّددت املحافظات وفق معايري وموؤ�شرات اإح�شائية؟ وهل 

ا�شُتفيد من بيانات م�شلحة الإح�شاءات العامة؛ وحتديًدا 

البيانات ال�شكانية )الفئات العمرية، الدخل، حجم الأ�شرة، 

خذ موؤ�شر الفقر معياًرا؟ 
ُ
حجم ال�شكان يف املنطقة(؟ وهل اأ

وهل ُدر�شت الأو�شاع الجتماعية والقت�شادية لل�شكان يف 

املرغوبة  امل�شاكن  نوعيات  ا�شُتقرئت  وهل  منطقة؟  كل 

لتحديد امل�شاحات املالئمة للم�شكن مقارنة بحجم ودخل 

الأ�شرة؟ وما م�شاحات الأرا�شي املالئمة؟ وما طرق الإن�شاء 

املقننة لتخفي�ض تكلفة البناء وحت�شني النوعية واجلودة 

ل اإىل  م�شتقباًل، وتطوير التجهيزات الرئي�شة؟ وهل ُتو�شّ

مناذج خمتارة لأمناط الوحدات ال�شكنية مبناطق اململكة؟ 

وما و�شائل التمويل املنا�شبة للفئات املختلفة.
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واف���ق جمل�ض ال�����ش��ورى يف جل�شته ال��ت��ي ع��ق��دت يوم 

املجل�ض  رئي�ض  نائب  معايل  برئا�شة  1432/2/5ه����� 

الدكتور بندر بن حجار على النظام اجلزائي جلرائم 

التزوير. ويقع م�شروع النظام يف 32 مادة تعالج جرائم 

التزوير وانعكا�شاتها ال�شلبية على القت�شاد الوطني، 

وما حتدثه من �شلب للحقوق، و�شيحل النظام اجلديد 

حمل نظام مكافحة التزوير ال�شادر عام 1380ه�.

وقد ت�شمن م�شروع النظام طرق التزوير وحالت وقوعها 

وتزوير الأختام والعالمات ال�شور امل�شددة واملخففة 

وامللحق واملحررات.

والأوام���ر  الأح��ك��ام  م�شتخدمي  اإىل  امل�شروع  وتطرق 

من  حب�ض  على  فن�ض  املنتهية  وال��وك��الت  الق�شائية 

ا�شتعملها �شواء كان عاملًا بانتهاء �شالحيتها اأو قا�شدًا 

الإيهام باأنها لتزال حافظة حلجيتها النظامية وترتب 

على هذا ال�شتعمال اإثبات حق اأو اإ�شقاطه.

ويعاقب م�شروع النظام كل موظف زور اإثبات ح�شوره 

اإىل عمله وان�شرافه كما يعاقب كل ممار�ض �شحي منح 

تقريرًا اأو �شهادة طبية على خالف احلقيقة ويعاقب اأي�شًا 

كل خمت�ض زور اأوراق اإجابات الختبارات الدرا�شية اأو 

بيانات ر�شد نتائجها ، ويجرم مزوري الوثائق التاريخية 

ولكل من زور حمرر قدمي ونادر يت�شمن وقائع ومعلومات 

عن تاريخ اململكة وتكون له قيمة تاريخية ولي�ض له حجة 

نظامية ،كما ن�ض النظام يف بع�ض مواده على العقوبات 

التي �شتطبق على من تثبت عليه تهمة التزوير ب�شتى 

اأ�شكالها و�شورها التي وردت يف مواده.

وكان املجل�ض قد ا�شتمع اإىل وجهة نظر جلنة ال�شوؤون 

الأمنية، ب�شاأن ملحوظات الأع�شاء واآرائهم جتاه م�شروع 

النظام اجلزائي جلرائم التزوير، تالها  

اأبو�شاق  في�شل  ب��ن  حممد  ال��ل��واء.م  اللجنة  رئي�ض 

كما  التقني  التزوير  ح��الت  يعالج  النظام  اإن  فقال: 

يف التاأ�شريات، واحل�شابات، واملعامالت اللكرتونية، 

والتوقيعات  ويجرم كل تزوير يف املحررات والأختام 

اللكرتونية اأو غريها.

 وقال رئي�ض اللجنة: اإن م�شروع النظام يتفق مع التوجه 

العام نحو الت�شديد يف عقوبة التزوير �شد الدولة وقد 

و�شع حدًا اأدنى لعقوبة ال�شجن واأ�شاف عليه الغرامة 

املالية ومل ي�شمح با�شتبدال العقوبة فيما يخ�ض اجلرائم 

الواقعة �شد امل�شالح ذات ال�شيادة. وقد اأدخلت اللجنة 

عدة اإ�شافات ُق�شد منها التاأكيد على اأهمية �شمول 

النظام جلميع جرائم التزوير، وقد راعت يف التعديل 

ما ينا�شب ذلك يف ف�شول النظام كله.

 واأو�شح اأن احلد الأدنى مل يو�شع اإل فيما كان فيه �شرر 

على امل�شالح العليا للدولة، كما ُترك للمحكمة املخت�شة 

النظر فيما يحقق امل�شلحة من عقوبة مرتكب جرمية 

التزوير، كما اأن الرتحيل من العقوبات التبعية مرتوكة 

للقا�شي، وقد اأخذت اللجنة مببداأ العقوبات البديلة.

 وقال: اإن النظام يحتوي على عقوبات وجزاءات مقابل 

جرائم. لذا، فاإن الت�شمية تتفق مع امل�شمون، كما اأنه ل 

داعي لو�شع حد اأدنى وحد اأعلى للعقوبة يف جميع املواد، 

لأن ذلك �شيدفع الق�شاة اإىل اإيقاف تنفيذ الأحكام اأو 

البحث عن خم��ارج لعدم الإدان���ة يف بع�ض الق�شايا 

ل�شعوبة تطبيق العقوبة على كل درجات اجلرائم كما 

اأفاد بذلك مندوب ديوان املظامل.

واأ�شار اللواء اأبو �شاق اإىل اأن العقوبات املن�شو�ض عليها 

يف النظام تعاقب على فعل جرمية التزوير ال�شادرة 

برغبة وعلم املوؤ�ش�شة لكل من املوؤ�ش�شة واأي�شًا ال�شخ�ض 

الآثار  واأم��ا  اجلرمية  مرتكب  الطبيعية  ال�شفة  ذي 

الناجتة عن جرمية التزوير فيحق للمت�شرر املطالبة 

بها ق�شائًيا.

مخالفات الحضور واالنصراف 
والشهادات الطبية ضمن 

جرائم التزوير
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)ساهر( خّفض عدد 
الحوادث والوفيات

 لفت ع�شو جمل�ض ال�شورى الدكتور حامت 

اأن تقرير الإدارة العامة  املرزوقي اإىل 

للمرور ذكر اأن اململكة �شهدت )4,3( 

الع�شرين  خ��الل  �شري  ح���ادث  مليون 

�شنة املا�شية نتج عنها )86( األف وفاة 

اإ�شابة، وبح�شب تقرير  األف  و)611( 

ملنظمة ال�شحة العاملية �شجلت اململكة 

اأعلى ن�شبة وفيات يف ح��وادث الطرق 

على امل�شتويني العربي والعاملي، حيث 

وفاة   )49( اإىل  الوفيات  ع��دد  و�شل 

لكل )100( األف من ال�شكان ونتيجة 

املجتمع  مطالبات  ج���اءت  ذل��ك  لكل 

بل  ال��ن��زي��ف،  لهذا  ح��د  بو�شع  للدولة 

ال�شورى  جمل�ض  م��ن  املطالبة  ج��اءت 

ونتج عن هذه املطالبات نظام �شبط 

اآليا وامل��ع��روف ب�  واإدارة حركة امل��رور 

تطبيق  اإىل  يهدف  وال��ذي  “�شاهر”، 
نظام �شدر من جمل�ض ال�شورى و�شدر 

اأ�شهر  اأربعة  من جمل�ض ال��وزراء، وبعد 

“�شاهر” امل��روري  نظام  تطبيق  م��ن 

اأع��داد احل��وادث املرورية،  انخف�شت 

واأع���داد الوفيات، والإ���ش��اب��ات كثرًيا؛ 

املا�شية  الأربعة  الأ�شهر  فاملقارنة بني 

م��ن ه���ذا ال��ع��ام وب���ني ال��ف��رتة نف�شها 

ا  انخفا�شً �شجلت  املا�شي  ال��ع��ام  م��ن 

يف عدد الوفيات بن�شبة )37%( فبعد 

)توفيق اهلل( مت اإنقاذ )39( نف�ًشا من 

“�شاهر” اإىل  القتل. ويهدف م�شروع 

ال�شري على الطرقات و�شبطها  تقنني 

الإ�شارات  مثل  مثلها  اآلًيا  املجتمع  يف 

ال�شري  ح��رك��ة  تنظم  ال��ت��ي  ال�شوئية 

عن  كثرًيا  ق��راأن��ا  لقد  التقاطعات،  يف 

“�شاهر”  لنظام  املوجهة  النتقادات 

ولكن ل نطالب باإيقافه بل بتطوير يف 

اآلياته، ودعمه معنوًيا وعملًيا واخلروج 

يف  عليه  القائمني  ت�شاعد  بتو�شيات 

الرتقاء به.
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ا مجلس الشورى في بيان تاله األمين العام:

حمل الناس على الخروج 
للشارع ال يفتح بابًا نحو 
تحقيق مطلب أو إصالح

هناأ جمل�ض ال�شورى اململكة قيادة وحكومة و�شعبًا 

بوعي املواطن وت�شديه لأي حماولة لإثارة القالقل 

داخل الوطن، وقال اأمني عام املجل�ض الدكتور حممد 

الغامدي يف بيان تاله باإ�شم املجل�ض:

ي�شرين اأن اأرفع التهاين با�شم جمل�ض ال�شورى ملقام 

خادم احلرمني ال�شريفني ول�شاحب ال�شمو امللكي 

الأمري �شلطان بن عبدالعزيز ويل العهد وزير الدفاع 

والطريان واملفت�ض العام، ول�شاحب ال�شمو امللكي 

الأمري نايف بن عبدالعزيز النائب الثاين لرئي�ض 

جمل�ض الوزراء وزير الداخلية على ما اأبداه ال�شعب 

الوطن  باأمن  وال��ت��زام  وف��اء  النبيل من  ال�شعودي 

ومقدراته.

مع  وتعاونهم  املواطنني  تكاتف  اأن  يوؤكد  واملجل�ض 

رجال الأمن يف امليدان يف اليوم الذي دعا له اجلهال 

لإ�شاعة الفو�شى كان دللة وا�شحة وردًا عفويًا على 

كل مرتب�ض يحيك ال�شر لبلد اآمن يحت�شن احلرمني 

ال�شريفني ويقوم على تطبيق ال�شرع احلنيف يف �شائر 

�شوؤونه.

ويرى املجل�ض اأن حمل النا�ض على اخلروج لل�شارع 

اأو  من الأمور التي ل تفتح بابًا نحو حتقيق مطلب 

حتقق اإ�شالح، ويف الوقت ذاته يحث املجل�ض على 

– رعاهم اهلل-  اإليه ولة الأم��ر  انتهاج ما يدعو 

باأنف�شهم اإىل نهج احلوار واملنا�شحة، والتقدم ب�شكل 

مبا�شر لويل الأمر الذي فتح بابه لكل �شاحب حاجة 

اأو طلب.

ويدعو املجل�ض املوىل القدير اأن يجنب بالدنا 

اإنه  الكائدين  واأن يحفظها من كيد  �شوء  كل 

�شميع جميب.

اأننا ا�شتمعنا  اأو�شح معايل رئي�ض املجل�ض  ثم 

اإىل كلمة �شاحب ال�شمو امللكي الأم��ري نايف 

بن عبدالعزيز النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض 

الوزراء ووزير الداخلية التي عربت بحق عن 

راأي املواطن جتاه هذه الأحداث التي اأريد لها 

اأن تقع ولن تقع- باإذن اهلل- عز وجل.
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للبحوث  املنظمة  الالئحة  ال�شورى على  وافق جمل�ض 

والدرا�شات ب��وزارة ال�شحة وذلك يف جل�شة املجل�ض 

التي عقدت يوم 1432/2/13ه� برئا�شة معايل م�شاعد 

حيث  ال���رباك،  عبدالرحمن  الدكتور  املجل�ض  رئي�ض 

ا�شتمع املجل�ض اإىل وجهة نظر جلنة ال�شوؤون التعليمية 

والبحث العلمي، ب�شاأن ملحوظات الأع�شاء واآرائهم جتاه 

م�شروع الالئحة املنظمة للبحوث والدرا�شات بوزارة 

ال�شحة، تالها  �شمو رئي�ض اللجنة الدكتور خالد بن 

تعديل  باقرتاح  يتعلق  �شعود  فقال: فيما  اآل  عبداهلل 

الفقرة )3( من املادة الثانية لتكون: "تقدمي املعلومات 

املوثقة التي ت�شتند على الدرا�شات العلمية للم�شكالت 

ال�شحية"؛ فرتى اللجنة اأن تقدمي امل�شورة ينبني دائًما 

على املعلومات املوثقة امل�شتندة اإىل الدرا�شات العلمية. 

لذا، ف�شياغة اللجنة اأعم واأ�شمل. 

اأثري عن حتديد املكافاآت  وقال �شموه: بخ�شو�ض ما 

اإعادة النظر يف  التقديرية بح�شب اأهمية البحث، مع 

املكافاآت ب�شكل عام؛ فاإن مدة البحث وميزانيته ُتدر�ض 

البحث  وطبيعة  واق��ع  وم��ن  البحوث،  جلنة  قبل  م��ن 

ُتعتمد املدة الزمنية وامليزانية اخلا�شة بكل بحث. واأما 

املكافاآت فقد تركتها اللجنة كما وردت لتماثلها مع ما 

الموافقة على الئحة البحوث 
والدراسات بوزارة الصحة

الدكتور عبدالرحمن الرباك
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هو معمول به يف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

واجلامعات.

اأم��ا عن �شّم ممثلني من كليات الطب اإىل  واأ�شاف: 

اأ�شاتذة  اللجنة العلمية فاإن اللجنة العلمية حتتاج اإىل 

باحثني متخ�ش�شني وذلك لتحقيق اأهدافها العلمية 

البحتة، وهم ميثلون قطاع التعليم الطبي ب�شكل عام. 

لذا، فاإن الهدف متحقق ول حاجة اإىل متثيل كليات 

الطب.

واأو�شح �شمو الدكتور رئي�ض اللجنة اأن الإعالن مرتبط 

بنظام امل�شرتيات احلكومية وهو ما ل ميكن تطبيقه 

"ال�شاد�شة"  اإن بقاء املادة  على م�شروع اللجنة، حيث 

قد يوؤدي اإىل معاملة جميع م�شروعات البحوث وفًقا 

لنظام امل�شرتيات احلكومية وهو ما ل يتالءم مع اأهداف 

هذه الالئحة. كما اأن الوزارة اإن رغبت يف تطبيق نظام 

امل�شرتيات احلكومية على بع�ض البحوث والدرا�شات فهو 

متاح لها بعيًدا عن هذه الالئحة.

وقال: ل ترى اللجنة �شرورة ل�شت�شافة مندوبني لكون 

الالئحة منطية اإجرائية ومتاثل لوائح اأخرى م�شابهة، 

وقد در�شتها اللجنة وقارنتها باللوائح املماثلة. كما جتدر 

الإ�شارة اإىل اأن معظم اأع�شاء جلنة ال�شوؤون التعليمية 

والبحث العلمي هم من الأ�شاتذة الباحثني املتخ�ش�شني 

الذين تعاملوا مع ق�شايا البحث العلمي وم�شكالته.

واأ�شار �شمو رئي�ض اللجنة اإىل اأنه لي�ض هناك تداخل بني 

جلنة اأولويات البحوث واللجنة العلمية، فلجنة اأولويات 

البحوث تقر ال�شيا�شات وامل�شروعات البحثية، اأما اللجنة 

العلمية فهي التي تقرتح اخلطط وتدر�ض املقرتحات 

علمًيا وتتابع التنفيذ. والعمل يتم وفقًا لالئحة باأ�شلوب 

موؤ�ش�شي ت�شاُركي بني ما يحقق اأولويات وزارة ال�شحة 

العلمي  املنهج  تطبيق  مع  لها،  املعتمدة  وامليزانيات 

الأ�شيل ل�شمان جودة النتائج واملخرجات.

الئحة مراقبة األراضي 
والتعديات تحتاج إلى مراجعة

قال ع�شو جمل�ض ال�شورى الدكتور �شالح 

مراقبة  لئحة  مو�شوع  اإن  ال��زه��راين 

التعديات  واإزال���ة  الأرا���ش��ي احلكومية 

تعقيده  درج��ة  وتختلف  ومعقد  �شائك 

وطرق معاجلته من منطقة اإىل اأخرى، 

التي در�شته  اللجان  وك��ان يقت�شى من 

القيام بجولت ميدانية يف مناطق اململكة 

للتعرف على اأبعاد املو�شوع كاملة، وهذا 

مل يحدث مما اأدى اإىل وج��ود خلل يف 

درا���ش��ة م�����ش��روع  ال��الئ��ح��ة، حيث كان 

تعريًفا  الالئحة  تت�شمن  اأن  يقت�شي 

احلكومية  بالأرا�شي  للمق�شود  دقيًقا 

ميكن تطبيقه يف جميع مناطق اململكة. 

وبتاأمل التعريف الوارد يف املادة “الأوىل” 

من امل�شروع جنده قا�شًرا على الإحاطة 

و�شتحرم  اأبعادها،  جميع  من  بامل�شكلة 

املمتلكات  اأ�شحاب  مبفهومها  الالئحة 

من الت�شرف يف ممتلكاتهم. لذا، فما 

ت��ع��ال��ج ال��الئ��ح��ة م�����ش��األ��ة احليازات  مل 

املتوارثة  والأ���ش��ري��ة  الفردية  وامللكيات 

مبو�شوعية وع��دل، فاإنها �شتثري الكثري 

من امل�شكالت. لذا، فالالئحة بحاجة اإىل 

الكثري من التدقيق قبل اإقرارها. واأقرتح 

اإعادة درا�شة املو�شوع والقيام بزيارات 

ميدانية ملناطق اململكة لتكون التو�شيات 

اأن  اق��رتح  كما  للتطبيق،  وقابلة  عملية 

يحول امل�شروع من لئحة اإىل نظام. 
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وافق جمل�ض ال�شورى على نظام حماية الطفل وذلك 

خالل جل�شة املجل�ض التي عقدت يوم 1432/2/13ه� 

برئا�شة معايل م�شاعد رئي�ض جمل�ض ال�شورى الدكتور 

عبدالرحمن الرباك. ويقع النظام يف �شت وع�شرين 

مادة ن�شت على حماية الطفل من الإيذاء اأو التهديد 

ومن ذلك الإ�شاءة اجل�شدية، اأو النف�شية اأو اجلن�شية 

اأو الإهمال، وحددت م�شوؤولية والديه اأو من يقوم على 

رعايته يف تربيته وحمايته من الإيذاء اأو الإهمال.

نظر  وجهة  اإىل  املجل�ض  ا�شتمع  ق��د  املجل�ض  وك��ان 

جلنة ال�شوؤون الجتماعية والأ�شرة وال�شباب، ب�شاأن 

ملحوظات الأع�شاء واآرائهم جتاه م�شروع النظام، 

فقال:  بكري  ط��الل  ال��دك��ت��ور  اللجنة  رئي�ض  تالها 

نظام  اإىل  النظام  ب�شم هذا  املطالبة  اإىل  بالن�شبة 

اآخر وهو نظام احلماية من الإي��ذاء؛ فاللجنة تذكر 

باأن املقام ال�شامي الكرمي وّجه بدرا�شة م�شروع نظام 

احلد من الإيذاء ب�شكل م�شتقل. اأما امللحوظات التي 

تطالب بتعديل بع�ض املواد، ومن اأهمها تعريف الطفل، 

فاللجنة اأخذت بتعريف الطفل الوارد يف اتفاقية حقوق 

الطفل وهو: "كل اإن�شان مل يتجاوز الثامنة ع�شرة ما 

مل يبلغ �شن الر�شد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق 

عليه". وملا كانت كثري من املداخالت تنحو منحى 

والذي  الطفولة  اإل��ي��ه  تنتهي  ال��ذي  لل�شن  التحديد 

يفّرق فيه بني ال�شغري والكبري، راأت  اللجنة اأن يكون 

التعريف: "كل اإن�شان مل يتجاوز اخلام�شة ع�شرة من 

عمره" ليكون التعريف متوافقًا مع ما ذهب اإليه جمهور 

الفقهاء يف �شن التكليف، وليكون التعريف متوافقًا مع 

مواد النظام الأخ��رى ال��واردة فيه تالفًيا للتناق�ض، 

م�شروع  يف  الإ�شاءة  ُعّرفت  اللجنة:  رئي�ض  واأ�شاف 

اأ�شكال  �شكل من  لأي  الطفل  تعر�ض  باأنها:  النظام 

الإي��ذاء، وزادت اللجنة )اأو التهديد بها(، ثم جاء 

التف�شيل يف اأنواع الإ�شاءة، وهذا النظام حينما ورد 

اإىل احلكومة كان بعنوان حماية الطفل من الإ�شاءة 

والإهمال، ثم اخت�شر يف هيئة اخلرباء. 

العائلي  )ال�شند  م�شطلحي  اأن  بكري  د.  واأو���ش��ح 

والتحر�ض اجلن�شي( لي�شا من امل�شطلحات املبهمة اأو 

من امل�شطلحات التي يتوقف العمل بالنظام عليها، 

يف  العائلة  مقام  يقوم  من  العائلي  بال�شند  فاملراد 

حال فقد الوالدين، واأما التحر�ض اجلن�شي فهناك 

اأ�شكال خمتلفة له، ولدى اللجنة الآن م�شروع ملكافحة 

التحر�ض اجلن�شي، و�شوف يكون التعريف �شاماًل يف 

ذلك النظام. 

اأن املجل�ض وافق على مواد  اإىل  اللجنة  واأ�شار رئي�ض 

حمامني  تكليف  ���ش��رورة  على  تن�ض  �شابقة  لأنظمة 

للمتهمني البالغني غري القادرين، ومنها نظام الإجراءات 

اأن التاأكيد على  اجلزائية. والأطفال اأوىل بذلك. كما 

يشمل كل من يقل عن  15 عامًا :
إقرار نظام حماية الطفل من 

اإليذاء أو التهديد أو اإلهمال

الدكتور طالل بكري
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حماية الطفل يف حال ارتكابه جرمية من اأهم ما ينبغي 

الن�ض عليه، واملادة التي عاجلت هذا الأمر تنظم اأ�ش�ض 

التعامل مع الطفل يف حال ارتكابه جرمية.

تبنت  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  اأن  واأو���ش��ح 

بروتوكولني اختياريني لتفاقية حقوق الطفل، اأحدهما 

املنازعات  يف  امل�شاركة  من  الأطفال  بحماية  يتعلق 

ال��دول  وب����داأت  التنفيذ  حيز  دخ��ل  وق��د  امل�شلحة، 

الن�شمام اإليه، وقد وافق جمل�ض ال�شورى يف جل�شته 

الرابعة ع�شر من ال�شنة الثانية يف الدورة اخلام�شة 

اإليه.  1431/4/26ه���� على ان�شمام اململكة  بتاريخ 

اأما الربوتوكول الثاين فهو يتعلق بحماية الأطفال يف 

م�شاألة بيعهم وا�شتغاللهم يف البغاء وال�شور والأفالم 

الإباحية، وبداأت الدول يف الن�شمام اإليه، وقد وافق 

جمل�ض ال�شورى يف جل�شته الرابعة ع�شر من ال�شنة 

الثانية يف الدورة اخلام�شة بتاريخ 1431/4/26ه� على 

ان�شمام اململكة اإليه.

"ال�شاد�شة ع�شرة" يف النظام  اأن  اأي�شًا اإىل   ولفت 

على  باحلر�ض  الطفل  برعاية  يقوم  م��ن  ك��ل  تدعو 

تعري�ض  ولي�ض فيها  القيام برتبيته وحفظ حقوقه، 

يخ�شع  احلا�شنة  الأ�شرة  اختيار  اأن  كما  بالأبوين. 

ل�شروط دقيقة من قبل وزارة ال�شوؤون الجتماعية، 

حالة  ويف  ال�شاحلة،  الأ�شرة  مقومات  فيها  يراعى 

اإخ��الل هذه الأ�شرة ب�شيء من تلك املقومات ميكن 

نقله باأمر الوزارة، وتلك املادة عاجلت ال�شعوبة يف 

اإذا كان الوالدان  اأ�شرته يف حال ما  نقل الطفل من 

غري �شاحلني للرتبية؛ فيلجاأ اإىل الق�شاء وذلك ملكانة 

الوالدين، اأما نقل الطفل عن الأ�شرة احلا�شنة فراجع 

اإىل الوزارة.

تأييد لنظام حماية 
الطفل

اأ�شاد اأحد الأع�شاء ب�شدور الأنظمة التي 

و�شغريهم،  كبريهم  املواطنني،  حتمي 

وحتفظ حقوقهم وتنظم �شوؤونهم، وكان 

الطفل.  حماية  ن��ظ��ام  م�شروع  اآخ��ره��ا 

فاأوىل خطوات حل م�شكلة العنو�شة الزواج 

املبكر. اأما القول بدعوى اإن راغب الزواج 

طفل دون “الثامنة ع�شرة”، فمن املعلوم 

�شرًعا وعقاًل اأن دائرة احلالل اإذا �شاقت 

ات�شعت دائرة احلرام فمن رغب يف الزواج 

الذي اأحله اهلل ومنع حدوثه فاإن النتيجة 

اجلارفة  للمياه  نف�شها  ه��ي  احلقيقية 

وال�شيول العارمة اإذا قابلها �شٌد وو�شع يف 

غري مو�شعه؛ فاإنها تتجاوزه وتعلو عليه 

وتت�شرب من حوله موؤدية اإىل كوارث.
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اأ���ش��در جمل�ض ال�شورى ق���رارًا دع��ا دي��وان املراقبة   

العامة اإىل تطبيق نظام املخالفات املالية واحل�شابية 

الواردة يف نظام الديوان على كل من يخالف الأنظمة 

املخت�شة  اجلهات  مع  واملتابعة  املالية،  والتعليمات 

باإجراءات التاأديب بتنفيذ العقوبات على املخالفني، 

واأك��د القرار على جميع الأجهزة احلكومية بتطبيق 

املادة )23( من نظام املناف�شات وامل�شرتيات احلكومية 

التي تق�شي با�شتبعاد العر�ض الأقل �شعرًا اإذا تبني اأن 

حجم التزاماته التعاقدية اأ�شبح مرتفعًا على نحو يفوق 

قدراته املالية والفنية مبا يوؤثر على تنفيذ التزاماته 

العامة  القرار ديوان املراقبة  التعاقدية، كما طالب 

باأن يقدم �شمن تقاريره القادمة تف�شيل وت�شنيف 

اأو اللتزام بها وهي خمالفة  املبالغ التي مت �شرفها 

لالأنظمة وتو�شيح حجم ن�شبتها ال�شنوية اإىل املعتمد 

�شرفه بامليزانية ومقارنته باملعايري الدولية"، جاء ذلك 

1432/2/6ه�  خالل جل�شة املجل�ض التي عقدت يوم 

بندر  الدكتور  املجل�ض  رئي�ض  نائب  معايل  برئا�شة 

جلنة  نظر  وجهة  اإىل  املجل�ض  ا�شتمع  حيث  حجار، 

ال�شوؤون املالية، ب�شاأن ملحوظات الأع�شاء واآرائهم جتاه 

التقرير ال�شنوي لديوان املراقبة العامة للعام املايل 

1428/1427ه�، تالها  رئي�ض اللجنة الدكتور عبداهلل 

العبدالقادر فقال: �شارك الديوان يف تطوير عدد من 

الأنظمة، اأما فيما يتعلق بالنظام املحا�شبي احلكومي 

فقد �ُشكلت له جلنة من املخت�شني من عدد من اجلهات 

احلكومية املعنية لو�شع الإطار العام للنظام الذي على 

�شوئه كلف اأحد املكاتب املحا�شبية ال�شعودية باإعداده. 

النزاهة ومكافحة  لتكوين هيئة حماية  بالن�شبة  اأما 

الف�شاد فلي�ض للديوان �شالحية يف ذلك.

واأ�شاف: �شبق للديوان اأن اأجرى جتربة تت�شمن وجود 

بع�ض اجلهات احلكومية،  الديوان يف  مندوبني من 

وظهرت �شلبيات لهذه التجربة. ولكن ُبدء يف تاأ�شي�ض 

وحدات الرقابة الداخلية يف بع�ض اجلهات احلكومية 

ويظهر من التقرير اأن ال�شبب يف تاأخري اإحداث وحدات 

والوظائف  توفر العتمادات  الداخلية عدم  الرقابة 

الكافية.

يف  ال��دي��وان  اإمكانيات  اأن  العبدالقادر  د.  واأو���ش��ح 

قطاع الرقابة املالية جيدة اإل اأنه يعاين من نق�ض يف 

إقرار نظام المخالفات المالية:
رقابة خاصة على عملية السحب 
والتحويل من حساب إبراء الذمة

الدكتور عبداهلل العبدالقادر
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الإمكانيات الالزمة لأداء دور رقابة الأداء، وهو ميار�ض 

كافة �شالحياته امل�شتمدة من نظامه.

ولفت كذلك اإىل اأن ح�شاب اإبراء الذمة يخ�شع لل�شوابط 

الرقابية التي ت�شري على احل�شابات الأخرى، اإ�شافة 

اإىل ذلك فاإن عمليتي ال�شحب اأو التحويل من احل�شاب 

-وهما الأهم- تخ�شعان لرقابة خا�شة، وال�شتثناء 

الوحيد هو عدم الك�شف عن ا�شم املودع مع مالحظة 

اأن املودع ي�شتلم اإي�شال الإيداع من البنك.

اأنظمة اجلهات الرقابية  وقال رئي�ض اللجنة: ت�شمنت 

ما يتعلق بالتحقيق وامل�شاءلة ح�شب درجة املخالفة وهي 

هيئة الرقابة والتحقيق والإدعاء العام واجلهة احلكومية 

"احلادية  ذات العالقة كل فيما يخ�شه، وت�شري املادة 

اأن ال��دي��وان يبلغ  ع�شرة" م��ن ال��ن��ظ��ام احل���ايل اإىل 

ملحوظاته اإىل اجلهات املخت�شة ويطلب منها اتخاذ 

الإجراءات الالزمة، ويف حال اكت�شاف خمالفة فالديوان 

يطلب -تبًعا لأهمية املخالفة- من اجلهة نف�شها اإجراء 

التحقيق الالزم ومعاقبة املوظف املخالف اإدارًيا، اأو اأن 

يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة �شده.

ي�����ش��ارك يف التحقيق يف  ال���دي���وان  اأن  واأو����ش���ح 

املخالفات املالية التي يقوم ب�شبطها متى ما راأت 

جهة الخت�شا�ض )هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة 

التحقيق والإدعاء العام واجلهة احلكومية املعنية( 

الق�شية تتطلب ذلك؛ لأن تلك ال�شالحيات  اأن 

والتحقيق.  ال��رق��اب��ة  هيئة  اخ��ت�����ش��ا���ش��ات  م��ن 

يف   51/75 رق��م  ال��ق��رار  اتخاذ  للمجل�ض  و�شبق 

التعاون بني  بزيادة  القا�شي  1424/10/21ه����� 

ديوان  املراقبة العامة و هيئه الرقابة و التحقيق يف 

اتخاذ الإجراءات الالزمة للتحقيق يف املخالفات 

التي يك�شفها الديوان وحتديد امل�شوؤولية فيها.

معني  الديوان  اإن  قائاًل:  اللجنة  رئي�ض  واختتم 

التي تختلف عن  الأداء  املالية ورقابة  باملراجعة 

تقييم كفاءة الأجهزة احلكومية ولي�ض من �شالحية 

ال��دي��وان قيا�ض م��دى كفاءة الأج��ه��زة احلكومية 

ويقوم  للمواطنني.  خدماتها  تقدمي  م�شتوى  اأو 

الديوان بتقييم اأداء اجلهات احلكومية واملوؤ�ش�شات 

وال�شركات اخلا�شعة لرقابته وفًقا ملا ن�شت عليه 

املادة "ال�شابعة" من نظامه، واملادة "الرابعة" من 

لئحة رقابة الديوان على املوؤ�ش�شات. حيث يقوم 

ال��دي��وان بالتاأكد من وج��ود  معايري ل��دى اجلهة 

وموؤ�شرات لتقييم اأداء الأعمال املناطة بها معتمدة 

تطبيقها  من  والتاأكد  ال�شالحية،  �شاحب  من 

وت�شجيل اأي انحراف واقرتاح �شبل عالجه. 

المصالح الحكومية ال ترد 
على استفسارات المراجعين

ل��ف��ت ع�����ش��و جم��ل�����ض ال�����ش��ورى الدكتور 

عبدالرحمن العطوي اإىل اأن بع�ض املعامالت 

اخلا�شة باملواطنني تتم بع�ض اإجراءاتها يف 

املقر الرئي�ض للجهات احلكومية، ول يتوافر 

فيها و�شيلة لال�شتف�شار عن هذه املعامالت 

�شوى و�شيلة الت�شال فح�شب، ولكن بع�ض 

امل�شوؤولني – ولالأ�شف - ل ي�شتجيبون للهاتف 

ول ي�شتقبلون املكاملات، ويف حال الرد فاإنه ل 

يرتتب على الرد اأي اإجراء. لذا، يح�شن اأن 

تكون هناك جهة معنية تراقب هذا الأمر، 

وتتوىل متابعة اجلهات احلكومية التي لديها 

م�شالح للمواطنني لالهتمام بهذا اجلانب 

ودعمه، فلي�ض كل مواطن قادر على الو�شول 

اإىل الوزارة ومتابعة معاملته.
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وافق جمل�ض ال�شورى على قرار يق�شي بتعديل ترتيب 

على  لتكون  الإفال�ض  املمتازة يف حالة  الديون  �شداد 

النحو الآتي:

1- الديون النا�شئة من الت�شفية وفقًا لأحكام نظام 

ال�شركات.

2- املبالغ امل�شتحقة للعامل اأو معوليه مبقت�شى اأحكام 

نظام العمل.

3- م��ب��ال��غ ال���ش��رتاك��ات والإ���ش��اف��ات ال��ت��ي تفر�ض 

العامة  املوؤ�ش�شة  م�شتحقات  ت�شديد  عن  للتاأخر 

للتاأمينات الجتماعية، الواردة يف نظام التاأمينات 

الجتماعية.

4- مبالغ الر�شوم املقررة على الب�شائع املوجودة يف 

املنطقة اجلمركية، ح�شب نظام اجلمارك. 

كما ن�ض القرار على الإبقاء على ن�ض املادة الثامنة 

من نظام الرهن التجاري ال�شادر باملر�شوم امللكي ذي 

1424/11/21ه��� دون تغري  الرقم )م/75( والتاريخ 

والتي ن�شت على اأن يتم رهن احلقوق الثابتة يف �شكوك 

ا�شمية، وذلك يف حمرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه 

احلقوق، ويقيد الرهن يف �شجالت اجلهة التي اأ�شدرت 

ال�شكوك، ويوؤ�شر به على ال�شكوك ذاتها. ويتم رهن 

احلقوق الثابتة يف �شكوك حلاملها يف حمرر مكتوب 

التي  اإ�شعار اجلهة  يذكر فيه ره��ن ه��ذه احلقوق مع 

اأ�شدرت هذه ال�شكوك بح�شول الرهن.

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

1432/2/12ه��� برئا�شة معايل رئي�ض املجل�ض ال�شيخ 

ال�شيخ،  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 

ال�شوؤون  جلنة  نظر  وجهة  اإىل  املجل�ض  ا�شتمع  حيث 

الأع�شاء  ملحوظات  ب�شاأن  وال��ط��اق��ة،  القت�شادية 

رهن الحقوق في صكوك ثابتة ..
تعديل ترتيب سداد الديون 
الممتازة في حالة اإلفالس

نتيجة للتعاون بني كل من 

وزارة التجارة وال�صناعة 

والهيئة العامة لال�صتثمار؛ 

ا�صُتحدث مركز موحد للرهن 

التجاري يف وزارة التجارة 

وال�صناعة

الدكتور �شالح ال�شعيبي
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واآرائ��ه��م جتاه طلب تعديل بع�ض م��واد نظام الرهن 

)م/75(  رق��م  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  التجاري 

1424/11/21ه���، واإع��ادة النظر يف املر�شوم  وتاريخ 

1421/4/16ه��� اخلا�ض  امللكي رقم )م/14( وتاريخ 

برتتيب �شداد الديون املمتازة يف حالة الإفال�ض عماًل 

باملادة )17( من نظام جمل�ض ال�شورى، تالها رئي�ض 

اللجنة الدكتور �شالح ال�شعيبي فقال: اإن املو�شوع قد 

�شبق اأن ُدر�ض واأخذت اللجنة باأهمية توحيد الراأي يف 

اإطار خدمة التوجه الذي من اأجله ُطلب التعديل ودعم 

اجلهة املخت�شة عن تطوير ال�شتثمارات غري الوطنية، 

لظهور  الفر�شة  واإت��اح��ة  ال�شتثمارية،  البيئة  ودع��م 

اململكة ب�شورة تتما�شى مع التوجيه العام لتوفري جميع 

العنا�شر التي متكن ح�شولها على درجة تقومي متقدمة 

يف التناف�شية العاملية ل�شتقطاب ال�شتثمارات العاملية. 

وعلى الرغم من اأن ما ُرفع من قبل اللجنة كان ا�شتجابة 

للتوجه املتطلب توفريه، اإل اأنه ونظًرا لطول املدة التي 

مّر فيها طلب التعديل ولظهور م�شتجدات؛ رئي اإعادة 

اإحالة املو�شوع اإىل هيئة اخلرباء ملعرفة مدى مالءمة 

ا�شتمرار موجبات احلاجة للتعديل على الن�شو�ض املراد 

تعديلها، حيث دعيت اجلهات ذوات العالقة، وتبني 

اإدارة الرهن التجاري،  ح�شول م�شتجدات يف تنظيم 

مما يتطلب مراجعة الن�شو�ض للمواد املقرتح تعديلها 

من قبل تلك اجلهات، وهي: الهيئة العامة لال�شتثمار، 

والهيئة العامة ل�شوق املال، ووزارة التجارة وال�شناعة، 

املالية،  ووزارة  ال�شعودي،  العربي  النقد  وموؤ�ش�شة 

واملجل�ض القت�شادي الأعلى، والتي اتفقت على اأهمية 

مراجعة تعديل ن�شو�ض املواد.

 واأ�شاف: ونتيجة للتعاون بني كل من وزارة التجارة 

وال�شناعة والهيئة العامة لال�شتثمار؛ ا�شُتحدث مركز 

موحد للرهن التجاري يف وزارة التجارة وال�شناعة، 

"الثامنة".  الأم��ر ال��ذي يلغي احلاجة لتعديل امل��ادة 

اإطار  ال��ذي ي�شب يف  التوجه  تتفق مع ه��ذا  واللجنة 

ما ُدر�ض عند عر�ض املو�شوع على جمل�شكم املوقر يف 

تعديل ما جاء يف  اأعيدت درا�شة  ولقد  الأوىل،  امل��رة 

امل��وؤرخ يف  �شدر املر�شوم امللكي ذي الرقم )م/14( 

1421/4/16ه�.

واأ�شار رئي�ض اللجنة اإىل اأنه وبالرغم من �شدور نظام 

الرهن التجاري باملر�شوم امللكي ذي الرقم )م/75( 

املوؤرخ يف1424/11/21ه�، اإ�شافة اإىل اأن هذا النظام 

اأن النظام مل يدخل  اإل  اآن��ف الذكر،  لحق للمر�شوم 

يف ترتيب الديون املمتازة، ولأهمية مواءمة ما ورد يف 

املر�شوم اخلا�ض برتتيب الديون املمتازة مع ن�شو�ض 

نظام الرهن التجاري؛ حيث ي�شتلزم �شراحة الن�ض 

الإفال�ض،  حالة  لدينة  املرتهن  الدائن  ا�شتيفاء  على 

ذي  امللكي  املر�شوم  �شدر  �شوغ  اإع���ادة  يتطلب  مم��ا 

الرقم )م/14( املوؤرخ يف 1421/4/16ه�، حيث اإن دين 

النفقة ومن وجد ماله مل ترد يف اأنظمة �شادرة قبل 

ذلك، مع التاأكيد على اأن املرجع فيها اأحكام ال�شريعة 

الإ�شالمية التي تعطيها الأولوية يف ترتيب �شداد الديون 

حالة الت�شفية اأو الإفال�ض. وحيث اإن املحاكم املخت�شة 

�شوف تنظر يف ق�شايا الإفال�ض، فقد ربط الرتتيب يف 

�شداد الديون املمتازة يف حالة الإفال�ض بعدم الإخالل 

مبا تق�شي به اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية.

 واختتم قائاًل: كما ترى اللجنة عدم ا�شتعرا�ض ما 

اأجنزته من درا�شة وحتليل لالآراء التي عر�شت يف 

حما�شر هيئة اخلرباء وروؤية اجلهات ذوات العالقة، 

واكتفت بالرتكيز على العنا�شر ذوات الأهمية يف 

املو�شوع، وهو الرهن التجاري وا�شتهداف اللجنة 

يف درا�شتها اإىل دعم التوجه لتوفري قاعدة ي�شتند 

عليها يف رفع مكانة اململكة العربية ال�شعودية بو�شفها 

اأن اللجنة رّكزت يف  بيئة اقت�شادية تناف�شية. كما 

درا�شة املواد على الغر�ض املن�شود وامل�شتهدف من 

طلب التعديل.

حلول لمشكلة 
سيول جدة

اأكد ع�شو جمل�ض ال�شورى الدكتور علي 

الغامدي على اأن هناك اأخطاء ت�شميمية 

واأخرى اإن�شائية يف بع�ض امل�شروعات التي 

نفذت يف ج��دة، واأن هناك اأخ��ط��اء يف 

تقديرات حجم الأمطار التي بنى عليها 

امل�شممون خمططاتهم. وقال: على الرغم 

الع�شوائي  البناء  لأم��ر  جتاهلنا  اأن  من 

جعله ينت�شر، واأن كارثة جدة يوم الأربعاء 

الثامن من ذي احلجة عام 1430ه� وما 

�شرح به خادم احلرمني ال�شريفني اآنذاك 

كنت  التي  املدوية  ال�شرخة  مبثابة  كان 

وغريي من النا�ض نعتقد اأنها �شتنبهنا من 

غفلة وتغافل دام اأكر من ثالثني عاًما، 

واأنه بعد الكارثة ال�شابقة ا�شتنفرت جهود 

اجلميع للت�شدي لهذه الكارثة، �شواء ما 

يتعلق بلجان حتقيق اأو جلان و�شع درا�شات 

وتخطيط، وهذا اأمر ل باأ�ض به؛ ولكن اأمًرا 

واحًدا مل يتخذ يف ذلك الوقت، ولو عمل به 

خلفت وطاأة الكارثة هذه املرة، وهذا الأمر 

“تركتورات” اإىل امليدان لفتح  اإنزال  هو 

م�شايل الأودية وان�شياب ال�شيول والأمطار 

تلقائًيا اإىل البحر. على الرغم من بداهة 

الإجراء اإل اأن ال�شعوبة الأهم التي حتول 

دون تنفيذه هي وجود اأمالك خا�شة يف 

طريق جم��اري ال�شيول ه��ذه، وك��ان ول 

يزال الأجدر بامل�شوؤولني اأن يبداأوا باإنزال 

اجلرافات اإىل امليدان، وفتح ما يقف يف 

جمرى ال�شيل الطبيعي، وبعد فتح طريق 

ال�شيل ميكن الرجوع اإىل م�شكلة الأمالك 

اخلا�شة وحلها فيما بعد. لذا، يجب دائًما 

اأن نقدم امل�شلحة العامة على امل�شلحة 

اخلا�شة.
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اأ�شدر جمل�ض ال�شورى قرارًا اأكد فيه على تعزيز ال�شراكة 

بني امل�شت�شفيات التابعة لوزارة ال�شحة وامل�شت�شفيات 

املحولة الأخرى، وذلك لت�شهيل اإجراءات حتويل املر�شى 

منها واإليها وا�شتكمال خطة العالج واملتابعة، كما طالب 

ومركز  التخ�ش�شي  في�شل  امللك  م�شت�شفى  باإعطاء 

الأبحاث املرونة الالزمة ملراجعة الكوادر واملزايا املالية 

املميزين مبا يعزز  ال�شعوديني  ال�شحيني  للممار�شني 

اإمكانية ا�شتقطابهم والحتفاظ بهم، واإعطائهم الفر�ض 

ل�شغل املراكز القيادية، وو�شع اإ�شرتاتيجية مالئمة لزيادة 

ن�شبة ال�شعودة خا�شة يف جمال التمري�ض، وال�شتفادة 

يف  والتدريب  والتعليم  الزمالت  برامج  خريجي  من 

املجالت ال�شحية الأخرى، مع ت�شجيع م�شاركة الأطباء 

من خمتلف التخ�ش�شات يف م�شروعات البحث العلمي 

يف امل�شت�شفى ومركز البحوث واعتمادها �شمن املفا�شلة 

يف الرتقية و�شغل الوظائف القيادية، ودعا القرار اإىل 

اإ�شافية وت�شغيلها  دعم جهود امل�شت�شفى لبناء مرافق 

ونوعا،  كمًا  التخ�ش�شية  خدماته  مبتطلبات  للوفاء 

بالإ�شافة اإىل دعم برامج الزيارات اخلارجية لتقدمي 

اخلدمات ال�شحية التخ�ش�شية للم�شت�شفيات يف مناطق 

اململكة والتو�شع يف ذلك.

ج����اء ذل����ك يف ج��ل�����ش��ة امل��ج��ل�����ض ال��ت��ي ع��ق��دت يوم 

املجل�ض  رئي�ض  نائب  معايل  برئا�شة  1432/2/6ه����� 

الدكتور بندر حجار حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل وجهة نظر 

جلنة ال�شوؤون ال�شحية والبيئة على مداخالت اأع�شاء 

املجل�ض ب�شاأن تقرير م�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي 

1429/1428ه����، تالها  ومركز الأبحاث للعام املايل 

رئي�ض اللجنة الأ�شتاذ عبداهلل الدري�ض فقال: لقد مت 

"نزل التخ�ش�شي" اخلريي بجوار امل�شت�شفى  اإن�شاء 

الرئي�شي و"اإ�شكان املطوع" اخلريي بجوار مركز امللك 

فهد الوطني لأورام الأطفال ، وذلك لتقدمي خدمات 

الإ�شكان والتغذية للمحتاجني من مر�شى امل�شت�شفى 

ومرافقيهم خالل فرتة تلقي العالج واملتابعة. 

واأ�شاف: اإن اأق�شام الإ�شعاف يف كثري من امل�شت�شفيات 

�شغط  حتت  تكون  ما  غالبًا  وخارجها  اململكة  داخ��ل 

م�شتمر، كما اأن هناك منطقة فرز عند مدخل الإ�شعاف 

يتم  فال�شديدة  احل���الت،  ت�شنيف  خ��الل��ه  م��ن  يتم 

التعامل معها مبا�شرة، واأما احلالت الأخرى فباإمكان 

اأ�شحابها النتظار اأو حتويلهم اإىل العيادات ال�شاملة ، 

اأن معدل انتظار  وبعد ال�شتف�شار من امل�شت�شفى تبني 

املري�ض انخف�ض من )6( اإىل )4( �شاعات، واأن اأهم 

�شبب لالنتظار طوياًل يف الإ�شعاف هو عدم توافر اأ�شرة 

�شاغرة للحالت التي يلزم تنوميها يف امل�شت�شفى. 

في�شل  امللك  م�شت�شفى  اأن  اإىل  اللجنة  رئي�ض  واأ�شار 

التخ�ش�شي يواجه �شعوبة يف حتويل املر�شى الذين 

منح مستشفى الملك فيصل التخصصي المرونة الكافية

إستراتيجية للسعودة 
وشراكة مع مستشفيات 

وزارة الصحة

د. بندر حجار
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ياأتون للم�شت�شفى من تلقاء اأنف�شهم اإىل جهات �شحية 

التن�شيق  باأهمية  اللجنة  اأو�شت  لذلك  وتبعًا  اأخ��رى، 

والتكامل يف هذا اجلانب بني امل�شت�شفى وامل�شت�شفيات 

الأخرى من خالل تن�شيق التحويل واإجراءاته.

واأو�شح الأ�شتاذ عبداهلل الدري�ض اأن لدى امل�شت�شفى 

مع  تتزامن  خم�شية  م�شتقبلية  اإ�شرتاتيجية  خطة 

م�شتوى  رف��ع  منها  الهدف  للدولة،  التنمية  خطط 

اخلدمات املقدمة للمري�ض وزيادة الطاقة ال�شتيعابية 

للم�شت�شفى وكذلك التطوير وزيادة طاقة امل�شت�شفى 

ال�شتيعابية لكل من الريا�ض وجدة خالل اخلم�ض 

–باإذن  اأن ت�شل  �شنوات القادمة والتي من املتوقع 

اأ�شرة التنومي  اهلل- اإىل )2445( �شريًرا، مت�شمنة 

وبرامج  م�شروعات  اإىل  بالإ�شافة  ال��واح��د،  لليوم 

امل�شت�شفى بزيارات  ا�شت�شاريني من  اأخ��رى؛ كقيام 

للم�شت�شفيات يف مناطق متعددة من خالل برنامج 

التعاون امل�شرتك مع امل�شت�شفيات الأخرى.

ولفت اإىل اأنه يوجد كادر معتمد للممار�شني ال�شحيني 

بالتباين يف  يتعلق  اأما فيما   ، لدى اجلهات ال�شحية 

روات��ب الكوادر ال�شحية بني ال�شعوديني وغريهم يف 

التخ�ش�شي  في�شل  امللك  مل�شت�شفى  العامة  املوؤ�ش�شة 

ومركز الأبحاث، فاإن حتديد رواتب غري ال�شعوديني – 

كما اأفاد امل�شت�شفى - يتم بناًء على عدة معايري، ومن 

اأهمها ندرة اخل��ربات املتميزة وعدد �شنوات اخلربة 

واجلدارة العلمية وم�شتوى الدخل واملعي�شة يف بلدانهم 

اأما رواتب  الأ�شلية والتناف�ض يف �شوق العمل العاملية، 

اأعلى من روات��ب املوظفني  املوظفني ال�شعوديني فهي 

اأوروبا  من البلدان الأخ��رى ما عدا بع�ض الفئات من 

واأمريكا. كما اأنه قد �شدر مر�شوم ملكي موؤخرًا يق�شي 

باإ�شدار كادر طبي موحد بانتظار التطبيق. 

واختتم قائاًل: اإن ا�شتقطاب اخلربات املتميزة من الدول 

وامل�شت�شفيات املعروفة بتفوقها يف املجالت ال�شحية 

الربامج  اأح��د  ه��و  ال��ن��ادرة  التخ�ش�شات  خا�شة يف 

نقل  تاأثريها يف  ويتمثل  املوؤ�ش�شة،  داخ��ل  بها  املعمول 

اخلربات املتميزة اإىل الأطباء ال�شعوديني عرب برامج 

التدريب املختلفة، اإ�شافة اإىل امل�شاركة يف تقدمي اأعلى 

م�شتويات الرعاية ال�شحية املتميزة للمر�شى، كما اأن 

عدد الأبحاث - التي اأ�شدرها مركز الأبحاث - والتي 

اأخ��ذًا يف  بلغت ح��وايل )120( بحثًا هو ع��دد مقبول 

العتبار اجلوانب التجهيزية والقوى الب�شرية وميادين 

البحث وجمالته، واأن نوعية الأبحاث وتاأثريها الإيجابي 

على �شحة املجتمع يف اململكة العربية ال�شعودية اأهم 

لجنة شرعية لدراسة من عددها.
األنظمة

اأ���ش��ار اأح��د الأع�����ش��اء اإىل اأن��ه م��ن غري 

يقع  ما  تف�شري  يف  ُيقت�شر  اأن  املنا�شب 

على مناطقنا ومدننا من بع�ض الكوارث، 

الغرق  اأو  الأم���ط���ار  وق��ل��ة  ك��اجل��ف��اف 

الفادحة  اأو اخل�شائر  البالغة  والأ�شرار 

الديون  عليها  ترتبت  التي  الأ�شهم  يف 

ملعظم املواطنني؛ على اإهمال امل�شوؤولني 

ونحو ذلك من التف�شريات املادية، ونغفل 

اآثار املعا�شي التي يرتكبها الب�شر. ولعل 

من اأكرب املخالفات التي ُيخ�شى اأن ت�شلط 

اإ�شافة  ب�شببها،  العاجلة  العقوبة  علينا 

اإىل العقوبة الأخروية، �شّن الأنظمة التي 

تت�شّمن بع�ض املخالفات لأحكام ال�شريعة 

حتال  اأن  الأن�شب  من  ل��ذا،  الإ�شالمية. 

جميع الأنظمة التي تدر�ض يف املجل�ض بعد 

النتهاء من درا�شتها يف اللجنة اإىل جلنة 

�شرعية متخ�ش�شة ثم تعاد اإىل اللجنة، 

اأو حتال اإىل هيئة كبار العلماء بعد انتهاء 

درا�شتها من املجل�ض.
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عرب اأع�شاء جمل�ض ال�شورى عن قلقهم جتاه معاناة 

وعدم  امل�شتاأجرين  مماطلة  من  العقارات  اأ�شحاب 

واأ�شاروا  عليهم،  امل�شتحقة  املبالغ  ب�شداد  التزامهم 

اأن ذلك يعوق ا�شتثمارات كثري من املواطنني يف  اإىل 

جمال العقارات كما لفتوا اإىل عدم الأخذ بتو�شيات 

هيئة اخلرباء يف ت�شكيل جلنة يف كل اإمارة لها �شالحية 

البت يف مثل هذه الأمور.

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

1432/2/12ه� برئا�شة معايل رئي�ض جمل�ض ال�شورى 

اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�شيخ 

ال�شيخ، حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل تقرير جلنة الإدارة 

واملوارد الب�شرية، ب�شاأن ظاهرة غياب اأو هروب بع�ض 

اإيجارات متبقية، تاله رئي�ض  امل�شتاأجرين وبذمتهم 

اللجنة الدكتور فهاد احلمد، واأبديت عليه ملحوظات 

الأع�شاء، حيث قال اأحد الأع�شاء: كان طلب �شمو نائب 

وزير الداخلية املرفق بالتقرير باملوافقة على تكوين 

جلنة يف كل اإمارة من اجلهات املخت�شة، ي�شرتك معها 

مندوب بيت املال للبت الفوري يف فتح الُدور واملحالت 

امل�شتاأجرة حمل امل�شكلة، لكن اللجنة خرجت عن �شلب 

املو�شوع الأ�شا�ض الذي ت�شعى اجلهات التنفيذية اإليه، 

وذلك باإعطاء ال�شالحية لإح�شار املتهرب واملماطل 

يف الت�شديد والإ�شراع يف البت فيها لإعطاء املت�شررين 

الظاهرة تهدد االستثمارات العقارية
فصل المياه والكهرباء واالتصاالت عن 

المستأجرين المماطلين

يتعلق  مو�صوع مماطلة 

امل�صتاأجرين مبواطنني لديهم 

ا�صتثمارات يف جمال العقار ول 

يتعلق برجال الأعمال فقط، 

وهذه امل�صكالت مع بع�س 

امل�صتاأجرين واجلهات التنفيذية 

قد تدفع اإىل ابتعاد امل�صتثمرين 

يف هذا املجال
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اأ�شحاب ال�شاأن  اأن اللجنة مل ت�شتدع  حقوقهم. كما 

مثل م�شوؤويل املكاتب العقارية يف الغرف التجارية، 

واأ�شدرت تو�شياتها العامة التي مل تعالج اأ�شل امل�شكلة 

املطلوب حلها. لذا، ينبغي اأن تعود اللجنة اإىل اأ�شا�ض 

ن تو�شياتها حلوًل عاجلة حتد من  املو�شوع واأن ت�شمِّ

تفاقم امل�شكلة وت�شهم يف حفظ احلقوق. 

 وقال ع�شو اآخر: اإن عدم التزام امل�شتاأجر ببنود العقد 

و�شعوبة ا�شتيفاء الإيجارات اأ�شبحت ظاهرة وا�شحة، 

اأن العقد بني املوؤجر وامل�شتاأجر ل  اأ�شبابها  ومن اأهم 

ينفذ اأحياًنا من قبل الطرفني، واأحياًنا ل ينفذ من 

اآخ��ر، واق��رتاح تكوين جلان  قبل طرف على ح�شاب 

يف الإمارات ي�شعب تنفيذه، فهو يتطلب عدًدا كبرًيا 

من الق�شاة واللجان واملندوبني وال�شرط والإمارات. 

ولعل قا�شي التنفيذ هو ال�شخ�ض القادر على النظر 

اإىل م�شكلة املوؤجرين وامل�شتاأجرين من وجهة النظر 

نظام  اإق��رار  فوائد  ومن  والجتماعية.  القت�شادية 

ال��ذي بيده عقد ملزم ل  اأن الطرف  التنفيذ  ق�شاء 

يحتاج اإىل اأن يذهب اإىل املحكمة ل�شت�شدار حكم 

مت متييزه. لذا، اأرى اأن اإقرار نظام التنفيذ هو الذي 

�شيعالج امل�شكلة من جذورها.

اأن امل�شكلة املطروحة هي   واأ�شار اأحد الأع�شاء اإىل 

معاناة اأ�شحاب العقار من مماطلة امل�شتاأجرين وعدم 

التزامهم ب�شداد املبالغ امل�شتحقة عليهم، ولكن اللجنة 

امل�شكلة، وتو�شياتها مل  اأ�شل هذه  بعيًدا عن  ذهبت 

ت�شل اإىل الدرجة املقبولة، واأوؤي��د ما جاء يف تعميم 

اإمارة منطقة الريا�ض ذي الرقم 592/2/101 املوؤرخ 

1425/9/6ه���، ليكون حاًل عاجاًل، واأرى تعميمه  يف 

على جميع اإمارات مناطق اململكة؛ بحيث ُيف�شل املاء 

والكهرباء والت�شالت عن امل�شتاأجر، واأن يكون التنفيذ 

من م�شوؤولية ال�شرطة.

يتعلق  املو�شوع  اأن ه��ذا  اإىل  الأع�����ش��اء  اأح��د   ولفت 

ول  العقار  جم��ال  يف  ا�شتثمارات   لديهم  مبواطنني 

يواجهون م�شكالت مع  الأعمال، وهم  يتعلق برجال 

بع�ض امل�شتاأجرين. كما يواجهون م�شكالت مع اجلهات 

التنفيذية لطول اإجراءاتها املعقدة، مما قد يدفع اإىل 

ابتعاد امل�شتثمرين عن ال�شتثمار يف الوحدات ال�شكنية، 

و�شياع مليارات الريالت على اأ�شحاب الأمالك. كما 

اأن فيها اإ�شغاًل للدوائر احلكومية وعبًئا عليها. 

التاأجري  ما يح�شل يف قطاع  الأع�شاء  اأح��د  واأنتقد 

وا�شفًا اإياه باأن هناك فو�شى، وعدم اأخذ الإيجارات 

اأدى اإىل اأن �شركات التخطيط العقاري تعمل وتدر�ض 

بناء جممعات لغر�ض البيع فقط ولي�ض التاأجري، لعدم 

الن�شباط يف حت�شيل الإيجارات. واأرى اأن املو�شوع ل 

يحتاج اإىل حمكمة وق�شاء؛ لأنه لي�ض هناك يف الأ�شل 

اأو  ق�شية، فالأمر وا�شح ميكن معاجلته يف ال�شرطة 

الإمارة. واإذا مل تتوافر بيئة منا�شبة لال�شتثمار فلن 

ي�شتثمر اأحد يف هذا القطاع ويت�شبب يف عدم جذب 

ال�شتثمار الأجنبي اإىل اململكة. 

واختتم اأحد الأع�شاء قائاًل: هناك ع�شوائية يف مكاتب 

العقار قد تزيد من هذه امل�شكلة التي نناق�شها. لذا، 

ينبغي و�شع معايري واأنظمة وا�شحة لعمل تلك املكاتب، 

ال��ع��ق��ارات يف الغرف  واق���رتح ال�شتفادة م��ن جلنة 

التجارية تكون مهمتها الإ�شراف على مكاتب العقار 

ومتابعتها. وكذلك ينبغي اأن تكون لدى الغرفة التجارية 

معلومات عن امل�شتاأجرين؛ بحيث تعطي معلومات عن 

�شلوك امل�شتاأجر يف الدفع خالل الفرتات املا�شية من 

ا�شتئجاره. واأرى اأن من احللول املتاحة توحيد �شياغة 

عقود التاأجري يف املكاتب العقارية واإجبار املتعاملني يف 

ال�شوق با�شتخدام تلك العقود. 

انتقاد دعوة
وزير الزراعة

اإنتقد اأحد الأع�شاء دعوة وزير الزراعة 

عموم املزارعني اإىل عدم التو�شع يف زراعة 

التمور،  اأ�شعار  على  للمحافظة  النخيل 

وقال: اإن الأوىل اأن ت�شعى وزارة الزراعة 

اإىل تكوين اجلمعيات الأهلية وال�شركات 

امل�شاهمة يف جمال ت�شويق وت�شنيع التمور 

وم�شتقاتها، واأن ت�شاعد على فتح الأ�شواق 

من  اململكة  منتجات  ل�شتقبال  العاملية 

التمور فذلك اأف�شل، ول�شيما اأنها املنتج 

الزراعي الأول يف اململكة. ومن املنا�شب 

بلجنة ال�شوؤون القت�شادية والطاقة البحث 

وال�شتق�شاء عن ه��ذا الأم���ر؛ لأن��ه كان 

اأفراد املجتمع  حديث �شريحة كبرية من 

خالل هذا الأ�شبوع.
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طالب اأع�شاء جمل�ض ال�شورى بتغطية القنوات املفتوحة 

يف الأح�شاء لت�شبح اأنابيب لأن وجودها هكذا فيه هدر 

للمياه، ولفت اأحد الأع�شاء اإىل اأن التقرير ال�شنوي لهيئة 

الري وال�شرف يف الأح�شاء اأغفل ذكر خم�شة قطاعات، 

وانتقدوا عدم حدوث تطور ملمو�ض يف اأداء الهيئة خالل 

ع�شرة اأعوام.

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

1432/2/20ه��� برئا�شة معايل رئي�ض املجل�ض ال�شيخ 

ال�شيخ،  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 

حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل تقرير جلنة الإ�شكان واملياه 

واخلدمات العامة، ب�شاأن التقرير ال�شنوي للهيئة للعام 

املايل 1431/1430ه�، تاله املهند�ض حممد القويح�ض 

رئي�ض اللجنة، واأبدى عليه الأع�شاء ملحوظاتهم.

اللجنة مهمة، ومن  تو�شيات  الأع�شاء:  اأح��د  فقال    

اأن تو�شي اللجنة بتغطية القنوات الإ�شمنتية  الأف�شل 

اأنها مل تغط �شوى  اإل  التي م�شى عليها )40( عاًما؛ 

ثلث امل�شروع، وهذا �شي�شر بامل�شروع و�شيوؤدي اإىل فقدان 

كمية اأكرب من املياه، على الرغم من اأن العتمادات 

تغطي امل�شروع كاماًل.

واأيده اآخر قائال: من املنا�شب اأن تو�شي اللجنة بتوفري 

العتمادات املالية لتغطية امل�شارف املك�شوفة؛ لأن يف 

ذلك حماية لركاب ال�شيارات وال�شاحنات، وكذلك من 

اأجل الرتقاء بكفاءة البيئة املحيطة.

ولفت اآخر اإىل اأن الهيئة ت�شرف على خم�شة قطاعات، 

وهي م�شروع التح�شني الزراعي يف القطيف، وم�شروع 

اخلرج الزراعي، وم�شروع التنمية الزراعية يف الأفالج، 

وم�شنع تعبئة التمور بالأح�شاء، وم�شروع الري وال�شرف 

بدومة اجلندل، اإل اأنه مل ياأت اأي ذكر لهذه اجلهات يف 

اأ�شقط هذه اجلهات  هذا التقرير. فهل تقرير الهيئة 

من حمتوياته؟ اأم اأن اللجنة اكتفت مب�شروع الأح�شاء 

من حمتويات التقرير؟ وما اأو�شاع امل�شروعات الأخرى، 

واحتياجاتها، ونتائجها؟ 

اأع��وام واللجنة تتحدث عن  وق��ال اآخ��ر: منذ ع�شرة 

املو�شوعات نف�شها بالن�شبة للهيئة، اإل اأنه لي�ض هناك 

تطور ملمو�ض، ولكن ل نن�شى الإ�شادة بجهود الهيئة يف 

اإعادة ا�شتخدام مياه ال�شرف ال�شحي املنقاة ثالثيًّا، 

مناطق  جميع  على  التجربة  ه��ذه  تعمم  اأن  وينبغي 

اململكة. كما اأن تو�شيات اللجنة اهتمت باأمور ثانوية، 

ومن الأف�شل اأن توؤكد تو�شيات اللجنة �شرورة الهتمام 

وم�شكالته  وامل�شتقبلي  التمور احل��ايل  بو�شع م�شنع 

وعر�ض ما حتقق ب�شاأنه حتى الآن فيما يتعلق باإ�شناده 

م�شروع  اأو  �شركة  اإىل  وحتويله  اخلا�ض  القطاع  اإىل 

جتاري رابح، واإع��ادة هيكلة الهيئة عاجاًل  وحتويلها 

اإىل هيئة عامة للري وال�شرف على م�شتوى مناطق 

اململكة كافة.

اأن�شئت يف وقت  اأن الهيئة  واأو�شح اأحد الأع�شاء اإىل 

كانت فيه الظروف خمتلفة، وكانت هناك م�شوغات 

واأهداف. اأما يف الوقت احلا�شر فقد تغري الأمر كثرًيا، 

اإلغاء  فما الذي مينع املجل�ض من املطالبة بالنظر يف 

الهيئة ب�شكل عام؟ ومن غري املنا�شب ال�شتمرار بهذه 

التكلفة العالية دون عائد منا�شب. كما اأن هناك بدائل 

كثرية، منها اأن ت�شرف اإعانات لأ�شحاب املزارع، واأن 

يتولوا �شقي مزارعهم باأ�شاليبهم اخلا�شة.

اإن�شاء الهيئة هو  واختتم اآخر قائاًل: كان الهدف من 

جتفيف املياه اإذا كانت اآ�شنة، بينما يذكر التقرير اأنه 

م�شى على القنوات )40( عاًما دون حتديث. 

األعضاء طالبوا بتقليل المياه المهدرة:

أخطاء هيئة الري والصرف باإلحساء تتكرر 
منذ 10 سنوات!!

شركات عالمية 
لتنفيذ شبكات 
الصرف الصحي

املهند�ض  ال�شورى  جمل�ض  ع�شو  اق��رتح 

�شركات  دع���وة  ال��غ��ام��دي  عبدالرحمن 

وتكليفها  متخ�ش�شة  عاملية  ا�شت�شارية 

اأعلى �شلطة يف  بالعمل مبا�شرة من قبل 

اأن  على  املالية،  وزارة  مب�شاركة  الدولة 

تتوىل الت�شميم والإ�شراف على م�شروعات 

اإ�شافة اإىل  ال�شرف ال�شحي وال�شيول، 

دعوة �شركات عاملية متخ�ش�شة لتنفيذ 

هذه امل�شروعات مبا�شرة دون عر�شها يف 

واأن تكون املدة حمددة بني  مناق�شات، 

�شنتني اإىل ثالث �شنوات وتوزع مدينة جدة 

اإىل عدد من الوحدات، وكل وحدة تنفذها 

ببع�ض  اأ�شوة  ال�شركات  ه��ذه  من  �شركة 

الطريقة.  بهذه  نفذت  التي  امل�شروعات 

�شركات عاملية 

ن
ط

لو
م ا

مو
ه

 و
اء

ض
ألع

ا



122- 1432 هـ 25

اأ�شدر جمل�ض ال�شورى قرارًا ن�ض على مراجعة املوؤ�ش�شة 

التدريبية  براجمها  واملهني  التقني  للتدريب  العامة 

والرفع من م�شتوى جودتها وكفايتها لتفي خمرجاتها 

مبتطلبات �شوق العمل املتجددة، ودعم جهود املوؤ�ش�شة 

اإن�شاء مركز وطني للتقومي والعتماد املهني يكون  يف 

له ال�شتقاللية، ويعمل على تقومي واعتماد اجلهات 

وال��ربام��ج وتطبيق الخ��ت��ب��ارات امل��ع��ي��اري��ة وتنظيم 

ممار�شة العمل املهني، كما ن�ض القرار على تو�شيع 

املتخ�ش�شني  ع��دد  ب��زي��ادة  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ض 

ممن يحملون خربات ودرجات علمية مهنية عالية مع 

تفعيل دور املجل�ض الإداري والرقابي على كافة اأن�شطة 

املوؤ�ش�شة"، جاء ذلك خالل جل�شة املجل�ض التي عقدها 

ال�شيخ الدكتور  1432/2/19ه���� برئا�شة معايل  يوم 

اإبراهيم رئي�ض املجل�ض، حيث  عبداهلل بن حممد بن 

ا�شتمع املجل�ض اإىل وجهة نظر جلنة ال�شوؤون التعليمية 

والبحث العلمي، ب�شاأن ملحوظات الأع�شاء واآرائهم 

للتدريب  العامة  للموؤ�ش�شة  ال�شنوي  التقرير  جت��اه 

1431/1430ه����، تالها   التقني واملهني للعام امل��ايل 

�شمو الأمري الدكتور خالد بن عبداهلل اآل �شعود فقال: 

اإمنا يتعلق بقيام املوؤ�ش�شة بو�شع اإ�شرتاتيجية للتدريب 

اأبناء  واملتدربني وا�شتقطاب اخلريجني املتفوقني من 

املوؤ�ش�شة وتاأهيلهم. فقد �شبق اأن اأ�شدر املجل�ض قرارًا 

بهذا املعنى. اأما ما يتعلق بوجود هيئة وطنية للتقومي 

والعتماد اخلارجي فقد ن�ض قرار املجل�ض على: "دعم 

جهود املوؤ�ش�شة يف اإن�شاء مركز وطني للتقومي والعتماد 

املهني يكون له ال�شتقاللية".

واأ�شاف �شمو رئي�ض اللجنة: اإن املوؤ�ش�شة لديها مركز 

تنفذه  تنظيمي  برنامج  وه��و  ال�شغرية،  للمن�شاآت 

املوؤ�ش�شة بالتعاون مع �شندوق تنمية املوارد الب�شرية 

وبنك الت�شليف والدخ��ار ال�شعودي؛ ويت�شمن دورات 

تدريبية اإر�شادية تهدف اإىل تو�شية التقنيني واملهنيني 

اإىل العمل احلر. كما اأن املوؤ�ش�شة كاتبت وزارة املالية 

بطلب تخ�شي�ض مبلغ قدره )30( مليون ريال لتحقيق 

قرار جمل�ض ال�شورى. ومل ُيعتمد اأي مبلغ يف ميزانية 

هذا العام، اإ�شافة اإىل اأن م�شّوغات عدم العتماد مل 

تت�شح للموؤ�ش�شة.

اأنه �شدر من  وبالن�شبة لكفاءة اخلريجني، لفت اإىل 

اللجنة تو�شية باإن�شاء مركز وطني للتقومي والعتماد 

املهني، وهذا املركز يقّوم برامج املوؤ�ش�شة.

وقال �شمو رئي�ض اللجنة: اإن املجل�ض �شبق واأ�شدر قرارًا 

ن�ض على "درا�شة واقع التعليم التقني يف اململكة، ومدى 

ترى  واللجنة  تقنية".  جامعات  اإن�شاء  اإىل  احلاجة 

الرتيث حتى تخرج نتائج هذه الدرا�شة. اأما ما يتعلق 

ب�شبب تدين ن�شبة القبول للفتيات؛ فقد اأ�شارت املوؤ�ش�شة 

باأن قبول البنات حمكوم بالطاقة ال�شتيعابية للوحدة 

التدريبية، واملوؤ�ش�شة حاليًّا تن�شئ وجتّهز )39( معهًدا 

اإ�شافة اإىل قلة توافر الكوادر الب�شرية  عالًيا للبنات، 

املطلوبة )املدربات( يف املعاهد. 

العامة  املوؤ�ش�شة  ميزانية  دع��م  " اإن  قائاًل:  واختتم 

للتعليم الفني والتدريب املهني وعلى وجه اخل�شو�ض 

واملعاهد  الكليات  من  املزيد  لإن�شاء  الرابع"  "الباب 
املوؤ�ش�شة  ميزانية  اعتماد  اأن  اإىل  اإ�شافة  واملراكز"، 

اأربعة مليارات ريال يدل على  الأخ��رية التي جتاوزت 

م��ن حكومة خادم  املوؤ�ش�شة  ب��ه  التي حتظى  ال��دع��م 

احلرمني ال�شريفني. 

لتلبية احتياجات سوق العمل:
مراجعة البرامج التدريبية لمؤسسة التدريب التقني 

والمهني 

عضو يقترح
حداً أدنى لألجور

نبه ع�شو جمل�ض ال�شورى اللواء عبداهلل 

ال�شعدون اإىل اأن منظمة الأغذية العاملية 

حذرت من موجة غالء جتتاح العامل ومن 

اأهم اأ�شبابها ارتفاع اأ�شعار الطاقة. وقال 

اإنه يجب العمل جدًيا على حماربة الفقر 

وحماربة البطالة، واإيجاد احللول ملواجهة 

ذل���ك وم��ن��ه��ا ع���دم ال�����ش��م��اح للمحالت 

بالعمل اإىل ال�شاعة الثانية ع�شرة لياًل، 

اإن ذلك يحد من عمل ال�شعوديني  حيث 

يف هذه املحالت، وكذلك العمل على رفع 

الأجور، واأن يكون احلد الأدنى هو خم�شة 

اآلف ريال مع اأهمية تاأمني ال�شكن، واأن 

تكون اأ�شعار الأرا�شي يف متناول اجلميع. 

ولإيجاد حلول عاجلة لذلك، يح�شن دعوة 

معايل وزير املالية حل�شور اإحدى جل�شات 

املجل�ض، مع اأهمية تفعيل قرارات جمل�ض 

ال�شورى ال�شادرة ب�شاأن حماربة الف�شاد 

وحماية النزاهة. 
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وافق جمل�ض ال�شورى على نظام اإجراءات الرتاخي�ض 

البلدية وحدد م�شروع النظام يف مواده اخلم�شة ع�شر 

اإجراءات احل�شول على ترخي�ض بناء اأو فتح حمل لأي 

ن�شاط وفق ال�شروط املحددة يف نظام البلديات واللوائح 

املتعلقة به، كما ن�ض النظام يف مادته الرابعة على 

اأن تخت�ض اجلهة احلكومية- التي لها �شلطة اإ�شدار 

ترخي�ض ممار�شة ن�شاط معني مبوجب اأنظمتها- بو�شع 

ا�شرتاطات ممار�شة ذلك الن�شاط ومتطلباته، واإ�شدار 

تراخي�ض ممار�شته وتعديلها، وجتديدها واإلغائها، فيما 

ت�شكيل  النظام على  الثالثة ع�شرة من  امل��ادة  ن�شت 

جلان يف الأمانات والبلديات بقرار من الوزير للنظر 

يف التنظيم من عدم احل�شول على الرتخي�ض البلدي اأو 

اإيقافه اأو عدم جتديده اأو تعديله اأو اإلغائه، اأو التظلم من 

الغرامات واجلزاءات البلدية املقررة نظامًا، وال�شكاوى 

من اأ�شرار النتفاع بالرتاخي�ض البلدية، كما يجيز 

النظام التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان 

امل�شار اإليها.

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

1432/2/19ه� برئا�شة معايل رئي�ض جمل�ض ال�شورى 

ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، 

حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل وجهة نظر جلنة الإ�شكان واملياه 

واخلدمات العامة، ب�شاأن ملحوظات الأع�شاء واآرائهم 

جتاه م�شروع نظام اإجراءات الرتاخي�ض البلدية، تالها 

املهند�ض حممد القويح�ض، فقال: هناك حاجة ملحة 

لإ�شدار مثل هذا النظام وذلك لوجود تداخل وا�شح بني 

اخت�شا�شات اجلهات احلكومية املختلفة وم�شوؤولياتها. 

يهدف إلى ربط الجهات ذات العالقة بتنفيذ النظام..
الموافقة على نظام إجراءات 

التراخيص البلدية

هناك حاجة ملحة لإ�صدار 

مثل هذا النظام وذلك لوجود 

تداخل وا�صح بني اخت�صا�صات 

اجلهات احلكومية املختلفة 

وم�صوؤولياتها

املهند�ض حممد القويح�ض
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كما اأن هناك العديد من املواطنني وامل�شتثمرين ورجال 

الأعمال الذين ي�شكون من عدم و�شوح اآلية احل�شول 

اأو تراخي�ض  على الرتاخي�ض، �شواء املتعلقة بالبلدية 

اجلهات احلكومية الأخ��رى، وع��دم و�شوح ال�شروط 

اخلا�شة بكل ترخي�ض. اإ�شافة اإىل اأن هناك �شكاوى 

متعلقة بتاأخري اإ�شدار هذه الرتاخي�ض و�شعوبة معرفة 

اإجراءات جتديدها اأو اإلغائها. 

 واأ�شاف اأنه من ال�شعب جًدا اأن يكون هناك ترخي�ض 

اإن الأن�شطة القت�شادية وال�شتثمارية  واحد، حيث 

متنوعة وت�شرف عليها جهات حكومية متخ�ش�شة؛ 

فعلى �شبيل املثال: قطاع التعليم وال�شتثمار يف املدار�ض 

اخلا�ض ت�شرف عليه وزارة الرتبية والتعليم، وقطاع 

املياه والكهرباء ت�شرف عليه وزارة املياه والكهرباء، 

وهكذا بقية القطاعات. ومن غري املقبول ا�شتبعاد دور 

هذه اجلهات يف املوافقة واإ�شدار الرتاخي�ض الالزمة 

ملمار�شة هذه الأن�شطة الداخلة يف اخت�شا�شاتها الفنية، 

وهذا الإجراء معمول به يف جميع دول العامل.

اأن اللجنة توؤيد �شرورة  واأو�شح املهند�ض القويح�ض 

معرفة وجهة نظر قطاع الأعمال يف مواد هذا النظام، 

ق مع جمل�ض الغرف ال�شعودي،  ويف �شوء ذلك ُين�شَّ

وُيزّود مبواد النظام ملعرفة وجهة نظره ب�شاأنها.

يف  العاملني  الأجانب  العّمال  م�شكلة  اأن  اإىل  ولفت 

املحالت؛ تود اللجنة اأن تو�شح اأن هذا الأمر يحكمه 

لل�شعوديني  التوظيف  واإ�شرتاتيجية  العمل،  نظام 

اجلهة  ب��اأن  علًما  بال�شعودة،  ال�شابقة  وال��ق��رارات 

العمالة  ل�شتقدام  تاأييد  ت�شدر خطابات  املخت�شة 

الالزمة لأي م�شروع ا�شتثماري، وتدر�ض وزارة العمل 

توافر مواطنني  وم��دى  امل�شروع  ذل��ك ح�شب حاجة 

�شعوديني ميكن توظيفهم من عدمه. 

واختتم املهند�ض القويح�ض قائاًل: بالن�شبة ملا اأ�شري 

اإليه باأن املادة "الثانية ع�شرة" تت�شمن تكوين جلان 

للنظر يف املخالفات، واأن هذا اخت�شا�ض ق�شائي؛ 

تود اللجنة اأن تو�شح اأن اللجان �شبه الق�شائية قائمة 

يف عدد من اجلهات احلكومية، واأن هناك درا�شة 

التي  اللجان  ل��دى هيئة اخل���رباء يف مو�شوع ه��ذه 

الإداري���ة. كما  املحاكم  اإىل  اخت�شا�شاتها  �شُتحال 

ترى اللجنة منا�شبة بقاء هذه اللجان اإىل حني قيام 

تلك املحاكم.

تحويالت العمالة إلى 
الخارج تحتاج إلى وقفة

الدكتور  ال�����ش��ورى  جمل�ض  ع�شو  ح���ذر 

عبدالرحمن العطوي من اأن كرة املبالغ 

املحولة اإىل اخلارج و�شخامتها اأمر مريب 

يحتاج اإىل وقفة نظامية مهمة وعاجلة من 

جميع اجلهات املعنية، فمجتمع حتول منه 

املقيمني  قبل  ال�شخمة من  املبالغ  ه��ذه 

ي��ك��ون ف��ي��ه بطالة  والأج���ان���ب فكيف ل 

وفقر؟ اإن كمية املبالغ املحولة يجب اأن 

توجه اإليها الأنظار الأمنية، والقت�شادية، 

عن  ال�شتف�شار  مت  فهل  والجتماعية، 

م�شادر هذه الأم���وال؟ وهل كل مبلغ مت 

حتويله ُدر�ض م�شدره واآلية احل�شول عليه؟ 

اآمل اأن تهتم اجلهات ذوات الخت�شا�ض 

بدرا�شة كميات هذه التحويالت وجن�شيات 

فهي  لها،  توجه  التي  والبلدان  املحولني 

تك�شف بو�شوح خماطر الت�شرت الذي مل 

تنجح وزارة التجارة يف مكافحته، كما اأنها 

تو�شح كميات الأيدي العاملة امل�شتفيدة 

الوطن بطرق نظامية  اقت�شاد هذا  من 

وغري نظاميه، وهذا دور وزارة العمل يف 

تو�شيح كمية هذه املبالغ التي قد يكون فيها 

خماطر على اأرواحنا واأعرا�شنا واأخالقنا. 

ومنها ما يتعلق بتجارة املخدرات ونحوها 

م��ن الأ���ش��ي��اء ال��ت��ي ت�شر ال��وط��ن، وهي 

اأن  يجب  التي  الداخلية  وزارة  م�شوؤولية 

حتقق يف هذه املبالغ وتعرف م�شادرها.
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وافق جمل�ض ال�شورى على نظام املركز الوطني لتقومي 

اإىل  ويهدف  م��ادة  ع�شرة  ثمان  ويقع يف  العام  التعليم 

الرتقاء بجودة التعليم وخمرجاته من خالل ت�شخي�ض 

فيها  والعاملني  العام  التعليم  موؤ�ش�شات  اأداء  ومراقبة 

للمقايي�ض  مواكبتها  م��ن  وال��ت��اأك��د  خمرجاته،  وت��ق��ومي 

اأداء الإدارة الرتبوية  واملعايري العلمية، و�شمان جودة 

اأداء العاملني يف  والتعليمية واملدر�شية وال�شفية وجودة 

املدار�ض، والتاأكد من جودة املناهج والربامج التي تقدمها 

الوزارة ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني واملعريف، 

ون�شر ثقافة اجلودة يف املدار�ض، ودعم القدرات الذاتية 

للمدار�ض للتقومي الداخلي للرفع من الكفاءة الداخلية 

للمدار�ض، وت�شجيع التناف�ض فيما بينها ، وحتفيز موؤ�ش�شات 

التعليم العام للح�شول على العتماد املدر�شي.

ون�ض م�شروع النظام على اأن املركز الوطني هو اجلهة 

ب�شخ�شية  ويتمتع  العام،  التعليم  تقومي  عن  امل�شوؤولة 

اإداري ومايل يف ممار�شة مهامه  اعتبارية، وا�شتقالل 

واخت�شا�شاته واأن�شطته، ويرتبط مبا�شرة برئي�ض املجل�ض 

الأعلى للتعليم.

وحدد النظام اأكر من ع�شرة مهام للمركز، منها اقرتاح 

ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات التعليمية، وبناء موؤ�شرات 

الأداء واملعايري والأدوات الالزمة لتقومي التعليم العام، 

وو�شع قواعد التقومي واآلياته و�شروطه، و�شياغة ال�شوابط 

التي تكفل �شمان جودة التعليم بعنا�شره كافة، واإن�شاء 

معايري التعلم والختبارات الوطنية لكل مرحلة درا�شية، 

واإعداد املعايري املهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات 

برامج رخ�ض املهنة للعاملني يف التعليم العام، وتقومي 

املختلفة،  وبراجمها  كافة  العام  التعليم  مدار�ض  اأداء 

واملراجعة الدورية ملتطلبات تلك الربامج وخمرجاتها 

المجلس أقر نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام:
18 مادة لالرتقاء بجودة التعليم ومخرجاته

اإن م�صروع نظام املركز الوطني 

لتقومي التعليم العام يعد رابع 

الأنظمة املتعلقة بالتعليم؛ 

حيث �صدر عن املجل�س نظام 

املجل�س الأعلى للتعليم ونظام 

اجلامعات ونظام هيئة العتماد 

الأكادميي.

د. خالد بن عبداهلل اآل �شعود
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واعتمادها، واعتماد جوائز متيز للموؤ�ش�شات التعليمية.

 

ويعد م�شروع نظام املركز الوطني لتقومي التعليم العام 

ا�شتكماًل ملا �شدر عن جمل�ض ال�شورى من اأنظمة تتعلق 

بال�شاأن التعليمي وهو نظام املجل�ض الأعلى للتعليم ال�شادر 

بالقرار 67/99 يف 19 /1/ 1429ه�، ونظام اجلامعات 

ال�شادر بالقرار 67/100 وتاريخ 1429/1/19ه�، وقرار 

6 /7 /1430ه��� املتعلق بنظام  36/54 يف  املجل�ض رقم 

الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي، وبقى النظام 

العام  التعليم  لتقومي  الوطني  املركز  الرابع وهو نظام 

ويتوىل الإ�شراف عليه املجل�ض الأعلى للتعليم.

ويتيح النظام للمركز ال�شتعانة ببيوت اخلربة وموؤ�ش�شات 

القطاع اخلا�ض لتنفيذ بع�ض مهامه وفق �شوابط و�شروط 

ي�شعها املركز يف لئحته التنفيذية .

ج���اء ذل���ك خ���الل جل�شة امل��ج��ل�����ض ال��ت��ي ع��ق��دت يوم 

ال�شيخ  1432/2/27ه���� برئا�شة معايل رئي�ض املجل�ض 

الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، حيث 

ا�شتمع املجل�ض اإىل وجهة نظر جلنة ال�شوؤون التعليمية 

والبحث العلمي، ب�شاأن ملحوظات الأع�شاء واآرائهم جتاه 

م�شروع نظام املركز الوطني لتقومي التعليم العام، تالها 

اآل  �شمو رئي�ض اللجنة الأمري الدكتور خالد بن عبداهلل 

لتقومي  الوطني  املركز  نظام  م�شروع  اإن  فقال:  �شعود، 

التعليم العام يعد رابع الأنظمة املتعلقة بالتعليم؛ حيث 

�شدر عن املجل�ض نظام املجل�ض الأعلى للتعليم ونظام 

اجلامعات ونظام هيئة العتماد الأكادميي.

اإن لدى وزارة الرتبية والتعليم مقرتح لهيئة  واأ�شاف: 

تنظيم وتقومي التعليم الأهلي وهذا ما ورد يف مداخالت 

الوطني  املركز  اأن نظام  ترى  واللجنة  الزمالء،  بع�ض 

لتقومي التعليم العام اأ�شمل للتعليم العام احلكومي وغري 

احلكومي؛ كما اأنه ل ميار�ض اأدواًرا تنفيذية.

 وقال �شموه: ن�ض نظام املجل�ض الأعلى للتعليم واجلامعات 

اإيجاد مركز لتقومي  الوارد من احلكومة يف مواده على 

التعليم العام م�شتقاًل عن اأي جهة اأخرى، ودور اللجنة 

اإعداد نظام لهذا املركز.

واأو�شح اأنه فيما يتعلق باأن يقت�شر عمل املركز على مهمة 

واحدة رئي�شية هي تقومي الأداء التعليمي واملهاري للطالب 

املركز،  الأداء هو ج��زء من مهام  تقييم  ف��اإن  واملعلم، 

فاملركز له مهام �شمولية متعددة وبينهما ترابط وتكامل 

ومنها التقومي املهاري للطالب واملعلم.

تزايد أرباح الشركات 
وارتفاع أعداد البطالة!!

لفت اأحد الأع�شاء الأنظار اإىل ما ن�شر 

نهاية  يف  املالية  ال�شركات  نتائج  ح��ول 

عام 2010م باأن الأرباح قد ارتفعت اإىل 

)77،8( مليار ريال مقارنة مع )58،1( 

مليار ريال يف نهاية عام 2009م بن�شبة منو 

تبلغ )34%(، وقد �شجل الر�شد التاريخي 

لأرباح ال�شركات ال�شعودية )86( مليار 

ريال عام 2007م، فكم من هذه الأرباح 

�شرف لتدريب وتوظيف املواطن ال�شعودي 

والقوى الب�شرية وبرامج ال�شعودة؟ ومع 

اأننا  اإل  اأرب��اح ال�شركات  وجود زيادة يف 

نلحظ تزايد البطالة بني املواطنني. فمن 

املنا�شب اأن يكون هناك �شريبة ترتاوح بني 

اأرباح ال�شركات  )5%( اإىل )10%( على 

ت�شمى �شريبة ال�شعودة والتدريب ويوجه 

هذا املبلغ لإن�شاء معاهد التدريب يف جميع 

مناطق اململكة من اأجل اإحالل ال�شعوديني 

مكان غري ال�شعوديني.
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انتقد اأع�شاء جمل�ض ال�شورى تدين الوعي البيئي لدى 

املواطن واأرجعوا ذلك اإىل قلة التوعية من اجلهات 

امل�شوؤولة وطالبوا بقناة تتعلق ب�شوؤون البيئة، وت�شاءلوا 

عن عدم منح الرئا�شة العامة لالأر�شاد وحماية البيئة 

الدور وال�شالحيات للم�شاركة الفعلية يف م�شروعات 

الأمانات وللحد من م�شادر التلوث، جاء ذلك خالل 

جل�شة املجل�ض التي عقدت يوم 1432/2/26ه� برئا�شة 

معايل رئي�ض املجل�ض ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 

بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل تقرير 

جلنة ال�شوؤون ال�شحية والبيئة، ب�شاأن التقرير ال�شنوي 

للرئا�شة العامة لالأر�شاد وحماية البيئة للعام املايل 

1428/1427ه�، تاله رئي�ض اللجنة الأ�شتاذ عبداهلل 

الدري�ض، ثم عر�ض للمناق�شة، واأبديت عليه بع�ض 

اأن يتبنى  امللحوظات،  فقال اأحد الأع�شاء: اأقرتح 

تكون  للبيئة  وزارة  اإن�شاء  ب�شرورة  تو�شية  املجل�ض 

بعد  الب�شري -  وك��ادره��ا  البحثي  ق��ادرة بجهازها 

الإفادة من التجارب الدولية والإقليمية- على مواجهة 

ما تتعر�ض له البيئة يف ال�شعودية بكل مكوناتها، الربية 

والبحرية واجلوية، من تلوث واأ�شبح يوؤثر يف �شالمة 

البيئة و�شحة الإن�شان؛ مما زاد يف اأمرا�ض التنف�ض 

يف  ول�شيما  لفتة،  بن�شب  وال�شرطان  واحل�شا�شية 

جمتمعاتنا ال�شناعية.

انتقاد لغياب الوعي البيئي ومطالبات بمشاركة 
الرئاسة العامة لألرصاد في رصد التلوث

َ ل ُتعطى الرئا�صة العامة  ملمِ

لالأر�صاد وحماية البيئة 

الدور وال�صالحيات للم�صاركة 

الفعلية يف م�صروعات الأمانات 

والبلديات وبالتن�صيق مع وزارة 

ال�صوؤون البلدية والقروية 

وو�صع العالج وتقدمي 

املقرتحات العلمية والفنية 

ملواجهة م�صادر التلوث، 

واقرتاح طرق الوقاية من 

اأخطار ال�صيول والأمطار 

املو�صمية؟
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وقال اآخر: تتمتع اململكة بتنّوع يف الت�شاري�ض واملناخ 

ويف الظواهر البيئية والطبيعية، وكل ذلك ي�شتدعي 

اإعادة النظر يف ال�شاأن البيئي املحلي واجلهاز املعني 

به. اإن عمل الأمانة ما زال بطيًئا وتقليدًيا ول يواكب 

الأحداث، ولعل الظروف التي متر بجدة اأو الريا�ض 

خري �شاهد على ذلك. كذلك هناك تدن يف الوعي 

البيئي لدى املواطن، وهذا لي�ض تلقائًيا بل هو نتيجة 

الذراع  زال  فما  الرئا�شة،  قبل  من  التوعية  ت��دين 

الإعالمي غائًبا عن م�شاندة الرئا�شة يف عملها، وكان 

يفرت�ض اأن تخ�ش�ض قناة متعلقة ب�شوؤون البيئة.

ولفت اآخر اإىل اأن النظام العام للبيئة اأناط بالرئا�شة 

العامة لالأر�شاد وحماية البيئة مهمة التاأكد من التزام 

واملقايي�ض  بالأنظمة  والأ�شخا�ض  العامة  اجلهات 

انت�شار  الأ�شف هناك  اأن��ه مع  اإل  البيئية،  واملعايري 

للتلوث البيئي يف بع�ض املدن واملواقع ال�شناعية، ومل 

تقدم الرئا�شة �شمن تقاريرها ن�شبة التلوث يف تلك 

الأماكن، وكان يح�شن اأن تو�شي اللجنة بتكليف جهة 

متخ�ش�شة من خارج الهيئة اأو وزارة البرتول والروة 

املعدنية لقيا�ض مدى التلوث. 

وت�شاءل اأحد الأع�شاء: مِلَ ل ُتعطى الرئا�شة العامة 

لالأر�شاد وحماية البيئة الدور وال�شالحيات للم�شاركة 

الفعلية يف م�شروعات الأمانات والبلديات وبالتن�شيق 

العالج  وو�شع  والقروية  البلدية  ال�شوؤون  وزارة  مع 

وتقدمي املقرتحات العلمية والفنية ملواجهة م�شادر 

التلوث، واق��رتاح طرق الوقاية من اأخطار ال�شيول 

الرئا�شة  تتحمل  اأن  فينبغي  املو�شمية؟  والأم��ط��ار 

م�شوؤولياتها امليدانية جتاه املدن واملناطق يف اململكة.

اأنه من ال�شروري ال�شتفادة  واأ�شار ع�شو اآخر اإىل 

ال�شيول  اإدارة  برنامج  عن  املتكاملة  الدرا�شة  من 

يف اململكة ي�شارك فيه الدفاع املدين ومدينة امللك 

عد هذا الربنامج يف 
ُ
عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واأ

الرئا�شة قبل اأربع �شنوات ولكن حتى الآن مل ير هذا 

الربنامج النور، ومل يتحول اإىل برنامج عمل ومل يفّعل 

على الرغم مما نعانيه �شنوًيا من جراء ال�شيول، فقد 

حان الوقت لتحويل هذا الربنامج اإىل خطة وطنية 

لإدارة ال�شيول واحلد من اأخطارها بالتن�شيق مع وزارة 

ال�شوؤون البلدية والقروية.

وعلق اأحد الأع�شاء قائاًل: خطت الرئا�شة خطوات 

اأنه يتطلب منها عمل  اإل  جيدة يف خدمة الأر�شاد 

وخدمات  البيئة  حماية  خلدمات  بالن�شبة  الكثري 

اإدارة  التنمية امل�شتدامة. وت�شاءل: كيف نطلب من 

دون هيكل تنظيمي معتمد باأداء دورها على الوجه 

ول�شيما  ال��وظ��ائ��ف  نق�ض كبري يف  وثمة  الأك��م��ل؟ 

املفت�شون البيئيون. ومن غري املنا�شب ال�شتمرار يف 

جتربة ال�شتمطار التي اأثبتت عدم جدواها، بل اأثرت 

على املناخ البيئي. ومل تذكر الرئا�شة مدى جناحها 

اإيقاف ردم ال�شواطئ للتو�شع العمراين وتدمري  يف 

البيئة البحرية. 

اإىل  الرئا�شة  نبهت  قائاًل:  الأع�شاء  اأح��د  واختتم 

احتمال هطول الأمطار على مدينة جدة قبل اأربعة اأو 

خم�شة اأيام من وقوع الفاجعة، ولي�ض من م�شوؤولياتها 

ال�شيول.  ت�شريف  اإدارة  ول  ح��دث  م��ا  وق���وع  منع 

فالكارثة األ يكون هناك ت�شريف لل�شيول يف مدينة 

مثل جدة، والكارثة اأنه منذ عام 1400ه� ونحن نر�شد 

خم�ش�شات مبليارات الريالت مل�شروعات الطرق 

والأنفاق وال�شوارع، ونحن ننفق اأكر من غرينا بكثري 

على م�شروعات البنية التحتية ول يعاين الغري مما 

نعاين منه، وما ح�شل لي�ض بكارثة طبيعية اإمنا هو 

فواجع من �شنع الإن�شان، كما �شماها خادم احلرمني 

ال�شريفني يف اأمره الكرمي يف العام املا�شي. 

شراكة بين مجلس 
الشورى و مجالس 

المناطق 
اآل  ال�شورى حممد  اأو�شح ع�شو جمل�ض 

اأن ما قام به جمل�ض ال�شورى من  ناجي 

ا�شت�شافة وفد جمال�ض املناطق يعد عماًل 

ال�شراكة  لتاأ�شيل  موفقة  متميًزا وخطة 

مع جمال�ض املناطق التي جاءت تنفيًذا 

لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني. كما 

اأن اإن�شاء اإدارة يف جمل�ض ال�شورى تعنى 

مبجال�ض املناطق �شوف يعزز هذا التعاون. 

كما اأن املجال�ض البلدية ل تقل اأهمية عن 

جمال�ض املناطق وهي بحاجة لال�شتفادة 

من جت��ارب جمل�ض ال�شورى على الرغم 

وم��ا حدث  الخت�شا�شات،  ت��ف��اوت  م��ن 

اإ���ش��ارة مهمة لأهمية  يف حمافظة ج��دة 

فبينهما  البلدية،  املجال�ض  مع  التوا�شل 

درا�شة  ح���ول  يتمحور  م�����ش��رتك  ق��ا���ش��م 

التقرير واملراقبة. فمن املنا�شب اأن تو�شع 

ج�شور قنوات التوا�شل وتبادل اخلربات مع 

املجال�ض البلدية على غرار ما �شيكون عليه 

الو�شع مع جمال�ض املناطق.
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برنامج  باإعطاء  ق��رار  على  ال�شورى  جمل�ض  واف��ق   

اإداري��ًا وماليًا  )ي�شر( ال�شالحيات لإدارة الربنامج 

لتفعيل تطبيقه لدى اجلهات احلكومية، وحث وزارة 

الت�شالت وتقنية املعلومات على ا�شتقطاب الكفاءات 

الوطنية املتميزة يف جمال بنية املفاتيح العامة والت�شفري 

الإلكرتونية"، ج��اء ذلك  ذل��ك يف اخلدمات  لأهمية 

خالل جل�شة املجل�ض التي عقدت يوم 1432/2/19ه� 

برئا�شة معايل رئي�ض املجل�ض ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن 

حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، حيث ا�شتمع اإىل وجهة 

نظر جلنة النقل والت�شالت وتقنية املعلومات، ب�شاأن 

ال�شنوي  التقرير  جتاه  واآرائهم  الأع�شاء  ملحوظات 

املايل  للعام  املعلومات  وتقنية  الت�����ش��الت  ل���وزارة 

الدكتور فهد  اللجنة  1431/1430ه�����، تالها رئي�ض 

العبود فقال: بناًء على الحتياج الفعلي لربنامج )ي�شر( 

بزيادة عدد موظفيه، حيث لوحظ عدم تنا�شب حجم 

الربنامج احلايل من حيث عدد املوظفني مع املهمات 

تاأخره يف  اإىل  اأدى  التي ي�شطلع بها الربنامج؛ مما 

حتقيق اأهدافه، ل��ذا  جاء ق��رار املجل�ض ليغطي هذا 

اجلانب. كما اأن اأهمية جمال اأمن املعلومات حتتم وجود 

معايري خا�شة ملن يتوىل عملية الت�شفري؛ وذلك لأهميتها 

يف اخلدمات الإلكرتونية. لذا، فاإن ا�شتقطاب كفاءات 

وطنية وتدريبها �شيحد من هذه امل�شكلة.

واأ�شاف: اأما فيما يتعلق باأن اخلطة التنفيذية لربنامج 

)ي�ّشر( انتهت مدتها الزمنية ومل يتحقق منها �شيء؛ 

فاإن هذه اخلطة تت�شمن عدًدا من الأهداف والربامج 

الطرف  حتديد  مع  تنفيذها  املطلوب  وامل�شروعات 

م�شروعات  يخ�ض  وفيما  م�شروع.  كل  عن  امل�شوؤول 

اخلدمات الإلكرتونية ذوات الأولوية، فهناك ما يقارب 

من )48( جهة حكومية تتوىل تنفيذها، واأ�شماء اجلهات 

املنفذة لها من�شورة على موقع برنامج )ي�ّشر(، ويقوم 

دور وزارة الت�صالت وتقنية 

املعلومات يتمثل يف اإعداد 

ال�صيا�صات والت�صريعات 

واخلطط ذات العالقة بقطاع 

الت�صالت وتقنية املعلومات، 

اأما هيئة الت�صالت  فتقوم 

بالرتخي�س ملقدمي اخلدمة 

ومتابعة تنفيذها.

منح برنامج 
)يسر( كافة 
الصالحيات 

لتحقيق 
أهدافه
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الربنامج باملتابعة والتن�شيق مع هذه اجلهات. كما اأن 

نظام الفوترة منوط بهيئة الت�شالت وتقنية املعلومات 

اإدارة خمت�شة بذلك  مبوجب نظامها، والهيئة لديها 

ملتابعة ال�شكاوى والبت فيها.

وقال الدكتور العبود: وفيما يتعلق بوجود تداخل بني 

الوزارة والهيئة والعالقة بني الوزارة وال�شركات املقدمة 

ال��وزارة يتمثل يف  للخدمة واآلية ال�شكاوى؛ ف��اإن دور 

اإعداد ال�شيا�شات والت�شريعات واخلطط ذوات العالقة 

بقطاع الت�شالت وتقنية املعلومات، اأما الهيئة فتقوم 

بالرتخي�ض ملقدمي اخلدمة ومتابعة تنفيذهم للخدمات 

ال�شركات  عمل  وت��راق��ب  تنظم  كما  لهم.  املرخ�شة 

ال���وزارة  ع��الق��ة  يخ�ض  وفيما  ال�����ش��وق.  يف  العاملة 

بال�شركات املنفذة للخدمة؛ فاإن الوزارة تقبل التظلمات 

التي ترفع من مقدمي اخلدمة �شد قرارات الهيئة. كما 

اأن هيئة الت�شالت وتقنية املعلومات خ�ش�شت اإدارة 

لل�شكاوى ودعمتها بامل�شت�شارين القانونيني لدرا�شة ما 

اإليها من �شكاوى وحلها وفقًا لنظام الت�شالت  يرد 

ولئحته التنفيذية.

املعلومات  وتقنية  الت�����ش��الت  هيئة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

لهما  اعتباريان  كيانان  ال�شعودي  الربيد  وموؤ�ش�شة 

ميزانية م�شتقلة، ويديران عملهما التنفيذي من خالل 

و  منهما،  بكل  خا�شة  ولوائح  واأنظمة  اإداري  تنظيم 

ويعك�ض  للمجل�ض  ي�شل  منهما  لكل  ال�شنوي  التقرير 

ن�شاطهما يف �شوء مهام كل منهما، بينما يعك�ض تقرير 

الوزارة ن�شاط الوزارة فقط.

ولفت فيما يخ�ض عدم وجود معايري فنية للخدمات 

الأنظمة  تعطل  التي  الفنية  وامل�شكالت  الإلكرتونية 

من  جمموعة  اأع��د  )ي�ّشر(  برنامج  اأن  اإىل  الآل��ي��ة؛ 

الوثائق واملعايري املن�شورة على موقعه الإلكرتوين لكي 

الور�ض  ُتعقد  كما  احلكومية.  اجلهات  منها  ت�شتفيد 

التدريبية ل�شرح هذه املعايري. اأما عن تعطل الأنظمة 

-اأحياًنا-  تواجه  املعلومات  تقنية  فتطبيقات  الآلية؛ 

اأعطاًل فنية، اأو مدد توقف ق�شرية لأغرا�ض ال�شيانة 

والتحديث. كما اأن هناك الكثري من احللول والو�شائل 

اأو  بديلة  تعمل  التي  والحتياطية  املرادفة  كالأنظمة 

الأ�شا�شي يف حالة وجود م�شكالت  للنظام  م�شاعدة 

فنية.

تهدف  بالوزارة  الدرا�شات  اإدارة  اإن  قائاًل:  واختتم 

اإىل اإجراء الدرا�شات والبحوث ذوات العالقة بقطاع 

الت�شالت وتقنية املعلومات، ور�شد ودرا�شة ومتابعة 

وتقنية  الت�شالت  واملتغريات يف جمال  امل�شتجدات 

املعلومات، والتعاون مع املراكز واملنظمات والهيئات 

عدد  ا�شتقطاب  على  تعمل  اأنها  كما  العالقة.  ذوات 

من اخلرباء يف اإعداد الدرا�شات املتخ�ش�شة لقطاع 

الت�شالت وتقنية املعلومات.



34  122- 1432 هـ 

بة
لق

ت ا
تح

يوم  التي عقدت  ال�����ش��ورى خ��الل جل�شته  واف��ق جمل�ض 

1432/3/17ه���� برئا�شة رئي�ض املجل�ض ال�شيخ الدكتور 

ال�شيخ على م�شروع  اآل  اإبراهيم  بن  عبداهلل بن حممد 

نظام ال�شركات.

تتوزع  م���ادة   226 يف  لل�شركات  اجل��دي��د  النظام  وي��ق��ع 

ال��ذي �شدر  12 بابًا وهو يحل حمل نظام ال�شركات  يف 

1385ه���، ويهدف اإىل و�شع نظام �شامل لل�شركات  عام 

يو�شح الأحكام الواجبة الإتباع يف تاأ�شي�شها ويف مزاولة 

ن�شاطها وعند انق�شائها وت�شفيتها، وحدد �شوابط جميع 

وال�شركات  امل�شاهمة  ال�شركات  ومنها  ال�شركات  اأن��واع 

و�شركات  الت�شامن  و�شركات  املحدودة  امل�شوؤولية  ذات 

املحا�شة.

ال�شركة  اإدارة  جمل�ض  اخت�شا�شات  النظام  ح��دد  كما 

واجلمعية العامة لها، و�شوابط اجتماعاتها.

واأبقى م�شروع النظام القيمة ال�شمية لأ�شهم ال�شركات 

امل�شاهمة ع�شرة ريالت، مع اإعطاء  وزير التجارة  وال�شناعة 

�شالحية تعديل هذه القيمة بعد التفاق مع رئي�ض  جمل�ض 

هيئة ال�شوق املالية. 

اأن هيئة ال�شوق املالية هي اجلهة  كما ن�ض النظام على 

املخولة بالإ�شراف على ال�شركات  امل�شاهمة املدرجة يف 

ال�شوق املالية ومراقبتها واإ�شدار القواعد املنظمة  لعملها 

مبا يف ذلك تنظيم عمليات الندماج، مع  عدم الإخالل مبا 

ملوؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي من �شالحيات وفقًا لنظام 

 مراقبة البنوك ونظام مراقبة �شركات التاأمني التعاوين. 

واأخذ م�شروع النظام اجلديد اأ�شلوب الت�شويت الرتاكمي 

لختيار اأع�شاء جمل�ض   اإدارة ال�شركات، بحيث ل يجوز 

للم�شاهم ا�شتخدام حق  الت�شويت لل�شهم اأكر  من مرة 

واحدة يف الت�شويت على تعيني اأع�شاء جمل�ض  الإدارة، وهو 

ما  يعطي م�شاهمي الأقلية الفر�شة يف انتخاب مر�شحيهم،  

ومينح الت�شويت  الرتاكمي لكل  م�شاهم قدرة ت�شويتية بعدد 

الأ�شهم التي ميلكها، بحيث يحق له  الت�شويت بها  ملر�شح 

اأو تق�شيمها بني من يختارهم من املر�شحني دون  واحد 

 وجود اأي تكرار  لهذه الأ�شوات، وهو الأمر الذي يزيد من 

فر�ض ح�شول  م�شاهمي الأقلية على  متثيل لهم يف جمل�ض 

الإدارة عن طريق الأ�شوات  الرتاكمية ملر�شح واحد. 

اأن ل يزيد عدد ال�شركاء يف ال�شركة  ون�ض النظام على 

ذات امل�شوؤولية املحدودة عن خم�شني �شريكًا، واإذا زاد عدد 

ال�شركاء عن ذلك يجب حتويلها اإىل �شركة م�شاهمة خالل 

مدة ل تتجاوز �شنة واحدة، واإذا انق�شت املدة دون حتويلها 

انق�شت بقوة النظام، ما مل تكن زيادة عدد ال�شركاء ناجتة 

عن الإرث اأو الو�شية.

كما �شدد النظام على اأنه ل يجوز لل�شخ�ض الطبيعي اأن 

يوؤ�ش�ض اأكر من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة من �شخ�ض 

املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  لل�شركة  يجوز  ل  كما  واح��د، 

املوؤ�ش�شة من �شخ�ض واحد اأن تكون �شريكًا يف �شركة اأخرى 

ذات م�شوؤولية حمدودة من �شخ�ض واحد.

ال�شوؤون  اإىل وجهة نظر جلنة  ا�شتمع  قد  املجل�ض  وك��ان 

القت�شادية والطاقة ب�شاأن ملحوظات الأع�شاء حول النظام 

تالها الدكتور عمرو بن اإبراهيم رجب نائب رئي�ض اللجنة 

حيث قال: عقدت اللجنة قبل طرح هذا النظام على املجل�ض 

اأكر من ثالثة وع�شرين اجتماًعا اأ�شا�شًيا وفرعيًا للجنة، 

وُعقدت خالل هذه الجتماعات لقاءات مكثفة مع عدد 

من املخت�شني يف النواحي ال�شرعية والنظامية ملراجعة 

الأحكام املختلفة لهذا النظام، وُتدوركت الأحكام التي يرى 

اأن فيها �شبهة املخالفة لالأحكام ال�شرعية وُعّدلت. 

اأن �شركة ال�شخ�ض الواحد   واأو�شح نائب رئي�ض اللجنة 

اأ�شكال ال�شركات املعمول بها على  اأ�شبحت الآن اإح��دى 

نطاق وا�شع من العامل. كما اأن احلاجة والواقع العملي 

يدعو للعمل بها نظًرا ملا حتققه من مزايا كبرية، ول�شيما 

اأن ال�شركة اكت�شبت �شخ�شية اعتبارية تتطلب  يف حال 

يهدف لوضع نظام شامل للشركات ويوضح أحكامها ويحدد ضوابطها

المجلس يوافق على نظام الشركات 

ن�س نظام ال�صركات على 

اأن هيئة ال�صوق املالية هي 

اجلهة املخولة بالإ�صراف على 

ال�صركات امل�صاهمة املدرجة 

يف ال�صوق املالية ومراقبتها 

واإ�صدار القواعد املنظمة 

لعملها مبا يف ذلك تنظيم 

عمليات الندماج

د.عمرو بن اإبراهيم رجب
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ا�شتمرارها اإىل الق�شاء على ظاهرة ال�شركات الوهمية 

والتحايل على م�شروع النظام. كما اأن هذا النموذج �شيدعم 

التوجه لإن�شاء ال�شركات العائلية.

 وقال: اإن ال�شركة هي يف الأ�شا�ض اتفاق بني �شخ�شني اأو 

اأكر بينما ال�شخ�ض العتباري يتمثل بالكيان الذي يولد 

مبوجب هذا التفاق، فهو ميثل كذلك نعًتا لل�شركة وغريها 

من الكيانات القانونية التي يعرتف بها م�شروع النظام 

ومييزها عن الأ�شخا�ض الطبيعيني.

على  ال�شركات  يخ�ض  النظام  م�شروع  اإن  واأ���ش��اف:   

قا�شر  تطبيقه  جمال  واأن  واأ�شكالها،  اأنواعها  اختالف 

على ال�شركات، ويف حال رغبة الورثة بتحويل املوؤ�ش�شة اإىل 

�شركة فباإمكانهم اتباع الإجراءات املن�شو�ض عليها نظاًما 

وا�شتيفاء املتطلبات التي تق�شي بها اأحكام النظام واختيار 

نوع ال�شركة املالئم لهم واملقبول نظاًما. 

 ولفت اإىل اأن تعوي�ض املق�شود به يف النظام هو التعوي�ض 

عن الأ�شرار التي حلقت بال�شركة نتيجة التاأخري، وهذا 

ما يجعل التعوي�ض خمتلًفا عن الغرامة، ملجرد ح�شول 

التاأخري �شواء وقع ال�شرر اأم مل يقع. اأما التعوي�ض امل�شار 

اإليه يف املادة ال�شابعة فهو ل ُي�شتحق اإل يف حال ح�شول 

�شرر بال�شركة وُيقّدر مبقداره، فاإن مل يكن هناك �شرر 

فال تعوي�ض وهو ما يبعده عن �شبهة الربا. 

 واأ�شار اإىل اأن الأخذ بالن�شر بالو�شائل الإلكرتونية والن�ض 

على الن�شر مبوقع الوزارة الإلكرتوين ل يتعار�ض مع م�شروع 

النظام بل يحقق كثرًيا من املزايا �شواء لل�شركة اأو للمعنيني 

على اختالفهم.

 وقال د. عمرو رجب: اإن الفقه والق�شاء التجاري ا�شتقر 

على عدم جواز اأن تقت�شر ح�شة ال�شريك على ما له من 

�شمعة ونفوذ، اأما يف حالة توافر عن�شر ما ميكن ترجمته 

جتارًيا مثل حقوق امللكية الفكرية، فهذه من احلقوق التي 

ميكن تقوميها جتارًيا وحتويلها اإىل قيم تدخل يف تكوين 

راأ�ض املال.

واأ�شاف: اأي عقد تاأ�شي�ض ل�شركة وتعديالته يعد باطاًل 

يف حالة عدم توثيقه، ويحث النظام على املبادرة بتوثيق 

العقد، ويرتتب على عدم القيام به وفًقا حلكم الفقرة 

“الثانية ع�شرة” حتديد م�شوؤولية  )الثانية( من امل��ادة 

من مل يبادر بتوثيقه بالتعوي�ض عن ال�شرر الذي ي�شيب 

ال�شركة اأو ال�شركاء اأو الغري بح�شب الأحوال. 

 واأ�شاف اأن امل�شتقر عليه عند ت�شجيل ن�شاط ال�شركة اأو 

اإدارة ال�شجل التجاري لدى وزارة  املوؤ�ش�شة الفردية لدى 

التجارة وال�شناعة عدم ال�شماح باإدراج اأي ن�شاط ممنوع 

الأ�شا�شية  البيانات  الن�شاط من  ويعد  نظاًما.  اأو  �شرًعا 

التي يلتزم التاجر �شركة كان اأو فرًدا بقيدها يف ال�شجل 

التجاري قبل ممار�شة ن�شاطه التجارية وفًقا لأحكام نظام 

ال�شجل التجاري. ويف حال ثبوت ممار�شة ال�شركة اأو التاجر 

الفرد لن�شاط غري مقيد يف ال�شجل التجاري �شواء كان 

اأو غري حمظور،  الن�شاط حمظوًرا عليه ممار�شته  هذا 

فاإن التاجر يكون عر�شة لتوقيع العقوبات الواردة يف نظام 

ال�شجل التجاري والأنظمة الأخرى التي متنع ممار�شة هذا 

الن�شاط. 

 ولفت اإىل اأنه من غري املنا�شب اأن ُيح�شر حل ال�شركات 

عن طريق الأحكام الق�شائية؛ وذلك لأن احلالت التي حُتل 

بها ال�شركة متنوعة، فمنها ما هو متعلق باإرادة ال�شركاء 

وتوافقهم على ذلك مل�شلحة يرونها ويقدرونها، اأو اأن تكون 

الذي  الغر�ض  بال�شركة نف�شها كتحقق  الأ�شباب متعلقة 

اأ�ش�ض لإن�شائها اأو بناًء على اأ�شباب نظامية. 

اأّن اأحكام م�شروع النظام ل  واأو�شح نائب رئي�ض اللجنة 

ُتطَبّق على �شركة املحا�شة اإل عند انك�شافها وظهورها 

للعلن، وذل��ك حماية للغري من املتعاملني مع هذا النوع 

من ال�شركات امل�شترتة، واأن الهدف من وجود مواد تنظم 

�شركة املحا�شة هي لتعزيز الو�شع النظامي لل�شركة عند 

انك�شافها وفًقا ملا تقت�شيه امل�شلحة وحماية الغري. 

م�شروع  واخلم�شني” من  “الرابعة  امل��ادة  اأن  واأو���ش��ح   

النظام ت�شرتط اأن يكون راأ�ض مال ال�شركة عند تاأ�شي�شها 

كافًيا لتحقيق غر�شها على األ يقل يف جميع الأحوال عن 

“خم�شمائة األف ريال”؛ وذلك لتحقيق املرونة وربط راأ�ض 
املال بغر�ض ال�شركة والق�شاء على راأ�ض املال الوهمي الذي 

ل ين�شجم مع طبيعة ن�شاط ال�شركة. 

وقال اإن اآلية تقدمي طلب تاأ�شي�ض ال�شركة الواردة يف املادة 

جميع  توفر  من  للتحقق  واخلم�شني” �شرورية  “ال�شابعة 
العنا�شر واملتطلبات الأ�شا�شية ملقدمي الطلب ونظامية 

ال�شركة  ونظام  التاأ�شي�ض،  عقد  مثل  املقدمة،  الوثائق 

كاتب  من  التاأ�شي�ض  عقد  وتوثيق  ون�شاطاتها،  الأ�شا�ض 

العدل، واحل�شول على موافقة اجلهة املخت�شة نظاًما يف 

حالة اإذا كان ن�شاط ال�شركة يتطلب احل�شول على موافقة 

تلك اجلهة. وبعد التحقق مما ذكر، ي�شدر الرتخي�ض 

بتاأ�شي�ض ال�شركة وفًقا لأحكام املادة “ال�شتني”.

 وقال: اإن ما ت�شمنه النظام من اإلزام البنوك برد املبلغ 

ا عن  املكتتب به ب�شورة عاجلة كاٍف لتحقيق الغاية عو�شً

حتديد �شقف زمني معني ي�شعب الل��ت��زام به يف �شوء 

الوقت  وحتديد  ال�شركة  تاأ�شي�ض  عدم  اأ�شباب  اختالف 

ب��اأن قواعد فتح  التاأ�شي�ض، علًما  فيه عدم  يتقرر  ال��ذي 

احل�شابات البنكية والقواعد العامة لت�شغيلها ال�شادرة 

عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي تت�شمن قواعد خا�شة 

بفتح ح�شابات ال�شركات امل�شاهمة تت�شمن قواعد حمددة 

يف هذا ال�شاأن.

احل�شابات  انك�شاف  خطورة  اأن  اللجنة  رئي�ض  وف�شر   

البنكية املحلية لعدد من الأ�شر التجارية ب�شبب ع�شوية 

اأو ملكيتهم لهذه البنوك، ومنح احلوافز واإعطاء  �شر 
ُ
الأ

القرو�ض لأع�شاء جمل�ض الإدارة الذين قد ل يجدد لهم، 

وهذه القرو�ض واحلوافز تقر من جمل�ض الإدارة، ومن ثّم 

يكون هناك تعار�ض يف امل�شالح. كل هذه الأمور معاجلة 

يف النظام الذي ي�شرتط اأن تكون القرو�ض وفق ال�شروط 

والأو�شاع التي ُيتعامل بها مع اجلمهور، اإذ ل متييز لهم 

اأّي  ولي�شت هناك  الإدارة،  ب�شبب ع�شويتهم يف جمل�ض 

�شالحية ملجل�ض الإدارة ملنحهم ا�شتثناءات خا�شة.

اأدن��ى لعدد الأ�شهم التي  وق��ال: ل ترى اللجنة و�شع حد 

العادية  العامة  اجلمعيات  ح�شور  له  يحق  من  ميتلكها 

اأ�شهمها  وغري العادية لل�شركات امل�شاهمة العامة املدرج 

يف ال�شوق املالية، فاإزالة احلد الأدن��ى املقرر يف النظام 

احلايل ي�شمح لأي م�شاهم مهما كان عدد الأ�شهم التي 

ميلكها من امل�شاركة يف ح�شور اجلمعيات العامة، وهو اأمر 

اإيجابي يف م�شروع النظام يرمي اإىل حث امل�شاهم على 

ح�شور اجلمعيات العامة لل�شركة والأوىل موافقة ودعم 

هذا التوجه.

 وقال نائب رئي�ض اللجنة: اإن هناك راأيًا باأن النظام يجيز 

لل�شركة اأن ت�شدر اأ�شهًما ممتازة، وهذه غري جائزة �شرًعا؛ 

الأ�شهم  لأ�شحاب  ولي�ض  القيمة،  مت�شاوية  الأ�شهم  لأن 

املمتازة مال اأو عمل زائد عن م�شاهمة امل�شاهمني الآخرين 

ي�شتحقون به هذه الزيادة يف الربح، وقد �شدر بذلك قرار 

من جممع الفقه الإ�شالمي التابع ملنظمة املوؤمتر الإ�شالمي. 

لذا، من الأن�شب حذف هذه املادة؛ لأنها م�شادمة ل�شرع 

اهلل، فهي توؤدي اإىل اأكل اأموال النا�ض بالباطل. وتود اللجنة 

اأن تو�شح اأنه عند درا�شتها لأحكام م�شروع النظام خالل 

الدورة الرابعة للمجل�ض وقبل طرحه للمناق�شة حتت قبة 

املجل�ض؛ وّزع��ت اللجنة م�شروع النظام على املخت�شني 

ال�شرعيني يف املجل�ض وعقدت عدة اجتماعات مع عدد 

منهم لدرا�شة امللحوظات ال�شرعية وتهذيب بع�ض اأحكام 

النظام، ويف اإثرها عدلت بع�ض الأحكام مبا يكفل مواءمتها 

مع ال�شوابط ال�شرعية. ومراعاة ملا جاء يف قرار جممع 

الفقه الإ�شالمي من عدم جواز اإ�شدار اأ�شهم ممتازة لها 

خ�شائ�ض مالية توؤدي اإىل �شمان راأ�ض املال اأو �شمان قدر 

من الربح اأو تقدميها عند الت�شفية اأو عند توزيع الأرباح، 

بالأمور  تتعلق  خ�شائ�ض  الأ�شهم  بع�ض  اإعطاء  وج��واز 

اأو الإداري��ة؛ حذفت اللجنة حق حامل ال�شهم  الإجرائية 

املمتاز يف احل�شول على ن�شبة معينة من الأرباح ال�شافية 

يقدم به حامل ال�شهم ابتداء على غريه من ال�شركاء، مع 

تقرير حقه يف احل�شول على جزء من الأرب��اح اأكر من 

غريه، وهذا مبني على جواز ال�شرتاط يف مقدار الربح، 

ول خالف على م�شروعيته. 
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اأع�����ش��اء جمل�ض ال�����ش��ورى ع���دم وجود  ان��ت��ق��د بع�ض 

باململكة،  للقطارات  تقع  التي  باحلوادث  اإح�شائيات 

وطالبوا مبحاولة ت�شغيل �شكة حديد احلجاز املعطلة 

منذ زمن، كما طالبوا بدرا�شة اإن�شاء ال�شكك احلديدية 

لربط املناطق ال�شمالية وال�شمالية الغربية من اململكة، 

كما دعوا اإىل نظرة جادة من قبل الدولة لقطاع ال�شكة 

احلديد والذي راأوا اأنه يعاين ق�شورًا �شديدًا. جاء ذلك 

1432/3/11ه�  خالل جل�شة املجل�ض التي عقدت يوم 

برئا�شة معايل رئي�ض جمل�ض ال�شورى ال�شيخ الدكتور 

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ،  حيث ا�شتمع 

وتقنية  والت�شالت  النقل  جلنة  تقرير  اإىل  املجل�ض 

العامة  للموؤ�ش�شة  ال�شنوي  التقرير  ب�شاأن  املعلومات 

للخطوط احلديدية للعام املايل 1430- 1431ه�، تاله 

رئي�ض اللجنة الدكتور فهد العبود، ثم عر�ض للمناق�شة 

واأبديت عليه بع�ض امللحوظات، حيث قال اأحد الأع�شاء:  

ي�شتح�شن قيام املوؤ�ش�شة بالتفكري يف اإعادة ت�شغيل �شكة 

حديد احلجاز املعطلة منذ احلرب العاملية الأوىل، فهذا 

اخلط مازال قائمًا بج�شوره واأنفاقه وكامل من�شاآته، 

فلعل املوؤ�ش�شة تفكر جديًا يف اإعادة ت�شيري هذا اخلط، 

فهو لي�ض بحاجة اإىل نزع ملكيات لأن اخلط قائم، ول 

يحتاج اإىل اإنفاق كبري، و�شوف يخدم دوًل عدة يف ال�شام، 

والأردن، وتركيا، ورمبا حجاج اإيران وم�شر.

اإح�شائية  يت�شمن  مل  التقرير  اأن  اإىل  اآخ���ر  ول��ف��ت 

املوؤ�ش�شة وبيان  التي تعر�شت لها قطارات  باحلوادث 

م�شبباتها، �شوى الإ�شارة اإىل بع�ض من هذه امل�شببات مثل 

زحف الرمال وقطع ال�شياج من قبل العابرين، ومما يثري 

املخاوف هو تدين م�شتوى ال�شالمة مع تو�شع م�شروعات 

املوؤ�ش�شة م�شتقباًل.

اإن�شاء خ��ط ال�شكة   وط��ال��ب اأح��د الأع�����ش��اء بدرا�شة 

وال�شمالية  ال�شمالية  املناطق  يربط  ال��ذي  احلديدية 

اأن من حق  راأي  اململكة، حيث  ببقية مناطق  الغربية 

اأن ُيربط مبناطق اململكة الأخ��رى خدمة  هذا اجل��زء 

للمواطنني.

 وطالب اآخر بتو�شعة �شبكة اخلطوط احلديدة لت�شمل 

خط الريا�ض – وادي الدوا�شر – جنران، مما �شيكون 

له تاأثري اإيجابي على املناطق التي �شوف مير بها هذا 

اخلط يف الربع اخلايل وي�شاعد على تنميتها.

يت�شمن معلومات عن  التقرير مل  اأن  اإىل  اآخ��ر  ولفت 

املراحل التي و�شلت اإليها م�شروعات املوؤ�ش�شة ودرا�شاتها 

امل�شتخدمة  والتقنية  ت��واج��ه��ه��ا،  ال��ت��ي  وال�����ش��ع��وب��ات 

والتكاليف، وقال: اإن التقرير كان جمماًل وقد خال من 

هذه املعلومات. ولعل اجلهات ذوات العالقة بدرا�شة 

م�شروعات ال�شكك احلديدية األ تركز كثرًيا على م�شاألة 

اجلدوى القت�شادية؛ لأن ذلك الأمر متغري، فقد تكون 

اجلدوى القت�شادية يف الوقت الراهن لبع�ض الأماكن 

�شفًرا لكنها م�شتقباًل �شوف تكون ذات جدوى من جميع 

اجلوانب القت�شادية والأمنية والجتماعية.

وقال ع�شو اآخر: اإن هذا القطاع بحاجة اإىل اإعادة نظر 

ج��ادة من الدولة، فهذا القطاع يف اململكة يعاين من 

ق�شور وقد يكون اأحد الأ�شباب الرئي�شة لكثري من العلل 

التي يعاين منها القت�شاد يف اململكة. فاملوجود يف حالة 

يرثى لها �شواء ما يتعلق بنقل الركاب اأو نقل الب�شائع، 

فاملطلوب هو حتويل املوؤ�ش�شة اإىل �شركة مملوكة للدولة 

العمل  يكتمل  اأن  وبعد  جيد  ب�شكل  ال��دول��ة  وتدعمها 

وامل�شروعات  ميكن للدولة تخ�شي�ض جزء منه.

واختتم ع�شو قائاًل: األغت الدولة مو�شوع امل�شتثمر، فال 

يوجد اليوم ما ي�شمى م�شتثمر داخلي اأو خارجي �شيتوىل 

�شكك  يف  العمل  فهيكلة  احلديد،  �شكة  ت�شغيل  مهمة 

احلديد ي�شوبها الكثري من امل�شكالت، فهناك م�شروعات 

�شكك حديد تدار من قبل عدد من اجلهات املختلفة، ول 

تن�شيق بينهم. لذا، اأقرتح دعوة معايل وزير النقل واأمني 

عام املجل�ض القت�شادي الأعلى اإىل املجل�ض ليو�شحوا 

للمجل�ض خططهم امل�شتقبلية فيما يتعلق ب�شكك احلديد 

وكيف �شتكون الهيكلة لهذا العمل الذي �شيكلف اأكر من 

»مائتي مليار ريال« لأنه �شي�شمل جميع مناطق اململكة، 

فال بد من وجود هيكلة كاملة تتولها جهة واحدة. 

دعوة إلعادة تشغيل خط الحجاز

األعضاء: قطاع السكك الحديدية يعاني قصورًا شديدًا
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مقترح بإنشاء وزارة لإلسكان:

 585 ألف مواطن ينتظرون قروض الصندوق العقاري

ت�شاءل اأع�شاء جمل�ض ال�شورى عن دور املجل�ض حيال 

عدد  تراكم  اإىل  ولفتوا  العقارية،  التنمية  �شندوق 

الطلبات املقدمة من املواطنني اإىل ال�شندوق والتي 

و�شلت اإىل 585 األف طلب، وت�شاءلوا عن املعايري التي 

يطبقها ال�شندوق جتاه تلك الطلبات، واقرتح اأحد 

الأع�شاء �شم ال�شندوق اإىل الهيئة العامة لالإ�شكان 

وحتويلها اإىل وزارة الإ�شكان، جاء ذلك خالل جل�شة 

املجل�ض التي عقدت يوم 1432/3/11ه� برئا�شة معايل 

رئي�ض املجل�ض ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 

اآل ال�شيخ، حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل تقرير  اإبراهيم 

جلنة ال�شوؤون املالية ب�شاأن التقرير ال�شنوي ل�شندوق 

التنمية العقارية للعام امل��ايل1431/1430ه���، تاله 

رئي�ض اللجنة الدكتور عبداهلل العبدالقادر، ثم عر�ض 

املو�شوع للمناق�شة، واأبديت عليه بع�ض امللحوظات، 

فقال اأحد الأع�شاء: ما هو موقف املجل�ض يف ممار�شة 

وماذا  ال�شندوق؟  حيال  والت�شريعي  الرقابي  دوره 

املهم  املو�شوع؟ فمن  ب�شاأن  للمجل�ض  اللجنة  قدمت 

اأن يخرج املجل�ض بتو�شيات جيدة تدل على اهتمامه 

مبا يقدمه ال�شندوق يف ت�شهيل ح�شول املواطن على 

ال�شكن املالئم.

اأ���ش��در جمل�ض ال���وزراء قرارًا  اأن  اآخ��ر: �شبق  وق��ال 

يت�شمن اإلغاء �شرط متلك اأر�ض عند التقدمي لطلب 

قر�ض من ال�شندوق، اإ�شافة اإىل توحيد مبلغ القر�ض 

املقدم يف خمتلف مناطق اململكة، فاأين اللجنة من 

هذا القرار الذي يهدف اإىل الت�شهيل على املواطنني 

يف احل�شول على القر�ض؟ ولقد اأ�شار التقرير اإىل اأن 

عدد الطلبات املرتاكمة بلغت اأكر من )585.000( 

طلب، مما يعني اأن ال�شندوق مبعدل اإقرا�شه احلايل 

يحتاج اإىل ع�شرين عامًا لتمويل الطلبات املرتاكمة. 

فكم �شيكون عدد املتقدمني عند فتح ال�شندوق باب 

احل�شول على قر�ض بعد اإلغاء �شرط متلك الأر�ض؟

وال�شوابط  املعايري  ما هي  الأع�شاء:  اأحد  وت�شاءل 

التي �شوف يتخذها ال�شندوق حيال ماليني الطلبات 

التي �شوف يتقدم بها املواطنون؟ وكيف �شيتم و�شع 

هذه ال�شوابط؟ وهل �شرتاعي هذه ال�شوابط اإعطاء 

الأولوية الق�شوى ملن هم يف حاجة اإىل �شكن من ذوي 

الدخل املحدود واحلالة الجتماعية للمتقدم وعدد 

اأفراد الأ�شرة؟

اأو�شت اللجنة بتحديث نظام ال�شندوق  وقال اآخر: 

العقاري مبا ين�شجم مع نظام الهيئة العامة لالإ�شكان، 

اأن قيمة القر�ض  فهل �شوف يراعي النظام اجلديد 

احلايل )ثالثمائة األف ريال( ل تفي بالغر�ض؟ وحتى 

اأن اقرتحها جمل�ض ال�شورى وهي  الزيادة التي �شبق 

)خم�شمائة األف ريال( اأ�شبحت اأقل من متطلبات 

�شكن منا�شب يف ظل ازدياد الأ�شعار، و�شعوبة ح�شول 

املواطن على اأر�ض.

واقرتح اأحد الأع�شاء �شم �شندوق التنمية العقاري 

اإىل الهيئة العامة لالإ�شكان لتتمكن من تنفيذ �شيا�شتها 

وحتويلها اإىل وزارة لالإ�شكان والأ�شغال العامة وتتمكن 

من دعم القطاع ال�شكاين، فع�شوية وزير لهذا القطاع 

يف جمل�ض الوزراء �شوف توؤهل الوزارة لتنفيذ �شيا�شة 

وطنية عاجلة لالإ�شكان، و�شوف تكون قادرة على تقليل 

والوقفي  والأه��ل��ي  ال�شتثماري  القطاع  بني  الفجوة 

واأجهزة الدولة.

ولفت اآخر اإىل اأن هذا الوقت هو زمن الوفرة املالية، 

وتوفري ال�شكن املالئم من اأهم متطلبات املواطن. لذا، 

يح�شن دعوة وزير املالية ليجيب املجل�ض عن زيادة 

راأ�ض مال ال�شندوق الذي �شبق اأن اأو�شى به املجل�ض 

يف ال�شنة املا�شية، ويو�شح اخلطط التي ت�شهم يف حل 

م�شكلة الإ�شكان ب�شكل عام.

وانتقد اأحد الأع�شاء الأ�شلوب الذي يعمل به ال�شندوق 

يف الوقت احلا�شر وو�شفه  بغري املالئم يف ظل اأو�شاع 

التنمية امل�شتدامة يف اململكة؛  وقال: يجب اأن يعيد 

ال�شندوق درا�شة اأنظمته بالطريقة التي تتنا�شب مع 

الأو�شاع احلالية، لي�شهم ال�شندوق ب�شكل اأكرب يف 

التنمية ال�شكنية يف اململكة.

ال�شندوق  اإ�شرتاتيجية  اإن  ق��ائ��اًل:  اآخ���ر  واخ��ت��ت��م 

الإقرا�شية احلالية غري قادرة على مواجهة الطلب، 

ويح�شن األ ي�شتمر وفق هذه الآليات، فاحلل يكمن يف 

مراجعة اإ�شرتاتيجية الإقرا�ض بكاملها. ومن الأفكار 

املقرتحة اأن يتوىل ال�شندوق �شمان القرو�ض املقدمة 

من البنوك التجارية للمواطن، هذه الطريقة �شوف 

متكن ال�شندوق من ال�شتفادة من الوفرة يف ال�شيولة 

للقرو�ض  واملوجهة  التجارية  البنوك  املرتاكمة لدى 

وهو  ا�شتثمارية  قرو�ض  اإىل  وحتويلها  ال�شتهالكية 

ال�شتثمار يف ال�شكن ل�شالح املواطن.
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انتقد اأع�شاء جمل�ض ال�شورى حالة الأنفاق يف بع�ض مدن 

اململكة نظرًا لعدم توفر قنوات لت�شريف مياه الأمطار 

فيها، كما انتقدوا حالة الطرق احلديثة التي و�شفوها 

باأنها ل تقارن بالطرق القدمية الأف�شل حاًل، وت�شاءلوا 

عن الوظائف ال�شاغرة لدى وزارة النقل. جاء ذلك 

1432/3/4ه�  خالل جل�شة املجل�ض التي عقدت يوم 

برئا�شة معايل نائب رئي�ض املجل�ض الدكتور بندر بن 

حممد حجار، حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل تقرير جلنة 

التقرير  ب�شاأن  املعلومات،  وتقنية  والت�شالت  النقل 

ال�شنوي لوزارة النقل للعام املايل 1431/1430ه�، تاله 

رئي�ض اللجنة فهد العبود، ثم عر�ض للمناق�شة واأبديت 

ب�شاأنه بع�ض امللحوظات،  حيث قال اأحد الأع�شاء: اإن 

الأنفاق يف مدينة الريا�ض ل تتوفر بها قنوات لت�شريف 

مياه الأمطار واإمنا يعتمد الت�شريف على اخلزانات 

الأنفاق يف مدينة الريا�س ل 

تتوفر بها قنوات لت�صريف مياه 

الأمطار واإمنا يعتمد الت�صريف 

على اخلزانات الأر�صية، حيث 

اعتمدت الوزارة يف ذلك على 

ت�صاميم اأمانة الريا�س لعام 

1397هـ

تساؤالت عن جدوى إنشاء العبارات..

انتقادات حادة لحالة بعض األنفاق 
والطرق في المملكة

ّ

اأحد الأنفاق
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الأر�شية، حيث اعتمدت الوزارة يف ذلك على ت�شاميم 

اأمانة الريا�ض لعام 1397ه�، فاإذا كان الأمر كذلك اأمل 

يكن يف ح�شبان الوزارة ما قد ينجم من اإ�شرار عند 

تزايد مياه الأمطار؟ لذلك ل بد من اتخاذ التدابري 

الالزمة قبل وقوع الأ�شرار، حتى واإن كان ذلك بالعدول 

عن الأنفاق اإىل حلول اأكر اأماًنا وتوؤدي الغر�ض املن�شود 

كالكباري.

اآخ��ر: ورد يف اإجابات املندوبني وجود عّبارات   وقال 

ب�شبب  لها  قيمة  ل  الأم��ط��ار  مياه  لت�شريف  �شخمة 

ارات  اإن�شاء املخططات ال�شكنية يف الأودية. وهذه العَبّ

كلف اإن�شاوؤها مبالغ كبرية وت�شاءل: مل مل ي�شبق عملية 

الإن�شاء التن�شيق مع وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية 

لتاليف ذلك؟ وعند علم ال��وزارة بهذه املخططات ما 

الإجراءات العملية التي اتخذتها لت�شريف مياه تلك 

ارات؟ العَبّ

وت�شاءل ع�شو اآخر: هل غاب عن الوزارة عند اإعداد 

املناطق من حيث  الطرق مراعاة طبيعة  موا�شفات 

الرتبة والتكوينات؟ فالوزارة لديها خربات مرتاكمة 

يف هذا اجلانب، فعلى ماذا اعتمدت اللجنة يف حكمها 

باأن اخللل يف املوا�شفات؟ فقد يكون اخللل يف التنفيذ 

اأو زيادة الأعمال على بع�ض ال�شركات املنفذة. 

 ولفت اآخر اإىل اأنه بالرغم من اأن ال�شكك احلديدية 

هي الو�شيلة الأ�شا�شية للنقل الربي، ومع ذلك مل جند 

اإ�شارة هام�شية عابرة واحدة لهذه الو�شيلة يف  �شوى 

على  التقريران  يحتو  فلم  واللجنة،  ال���وزارة  تقرير 

مرئيات وزارة النقل يف ن�شاط وم�شروعات الهيئة العامة 

لل�شكك احلديدية على الرغم من اإ�شراف الوزارة على 

هذه الهيئة. 

اأف�شل  اأن الطرق القدمية  اإىل  اأحد الأع�شاء  واأ�شار 

بكثري من الطرق احلديثة من حيث التنفيذ، واأن املدة 

الزمنية بني النتهاء من زفلتة الطريق واإعادة �شيانته 

ا مقارنة مع الدول املجاورة. كما يلحظ اأن  ق�شرية جًدّ

امل�شار “الثالث” يف الطرق املخ�ش�ض لل�شاحنات دائًما 

�شيئ ومتعرج بعك�ض ما هو م�شاهد يف الدول الأخرى، 

فهل اخللل يف ذلك ب�شبب املوا�شفات اأو التنفيذ.

اآخ��ر اإىل اأن ثمة وظائف �شاغرة لدى معظم   ولفت 

الوزارات واملوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية التي تعر�ض 

تقاريرها على املجل�ض، فتقرير وزارة النقل ي�شري اإىل 

وجود )234( وظيفة �شاغرة، ون�شبة البطالة يف اململكة 

تبلغ حالًيا حوايل )10%(، فما اأ�شباب ذلك؟ وما موقف 

املجل�ض من الوزارات والهيئات احلكومية التي لديها 

وظائف �شاغرة ومل ت�شغلها؟

اأن اللجنة �شخ�شت امل�شكلة التي تعاين   واأو�شح اآخر 

منها الوزارة يف اإن�شاء الطرق وهي تدين م�شتوى جودة 

الطرق، وظهور عيوب اإن�شائية، وحتفر طبقة الإ�شفلت، 

وحتدد م�شارات ال�شاحنات. فهل ال�شركات التي تنفذ 

الطرق يف اململكة ل تلتزم مبعايري اجلودة العاملية يف 

ت�شقط يف  الأمطار  اأن  والتنفيذ؟ ول�شيما  الت�شميم 

كل دول العامل ومل نر ما يحدث عندنا، فهل الوزارة 

اإل��زام ال�شركات التي تنفذ الطرق  تت�شاهل يف عدم 

مبعايري وموا�شفات عالية اجلودة؟ 

ولفت ع�شو اآخر اإىل اأنه يلحظ عدم وجود ذكر ملراكز 

امل�شافرين؛  خلدمة  ال�شريعة  الطرق  على  اخلدمات 

ب����وزارة النقل  ا، ويح�شن  ف��ه��ذا اجل��ان��ب مهم ج����ًدّ

لفتح  العالقة  الأجهزة احلكومية ذوات  التن�شيق مع 

املجال اأمام امل�شتثمرين لال�شتثمار يف هذا املجال وفق 

اأعلى املوا�شفات، وتوفري اخلدمات على جميع الطرق 

ال�شريعة يف اململكة، كما هو معمول به يف جميع الدول 

املتقدمة.

واأ�شار اأحد الأع�شاء اإىل اأن وزارة النقل تعد من اأكر 

ال��وزارات متيًزا يف تنفيذ امل�شروعات، ففي ال�شنوات 

اخلم�ض الأخرية ُربطت اأجزاء اململكة املختلفة بطرق 

�رت للنا�ض، وخففت حوادث ال�شيارات التي  �شريعة ي�َشّ

كان يتعر�ض لها املواطنون، اإ�شافة اإىل ذلك فاإن ن�شبة 

ال�شرف ل��دى ال���وزارة تزيد على ن�شبة )98%( من 

ميزانيتها، وهذا موؤ�شر جيد على اأداء الوزارة و�شرعة 

اإجنازها مل�شروعاتها.

اإن و�شع �شيارات الأجرة العامة   واختتم اآخر قائاًل: 

والليموزين يف اململكة �شيئ للغاية، فِلَم ل جند هواتف 

لطلب �شيارات الأج��رة؟ ومِلَ ي�شمح ل�شيارات الأجرة 

بالتجوال الع�شوائي يف املدن الرئي�شة دون وقوفها يف 

مواقع حمددة وا�شتخدام هواتف الطلب؟ واأين الوزارة 

من تطوير خدمات الأجرة يف اململكة؟  
اأحد الأنفاق

بع�ض اخل�شائر التي وقعت جراء ال�شيول
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طالب اأع�شاء جمل�ض ال�شورى بزيادة دعم اجلمعيات 

طالبوا  كما  امل��زراع��ني،  مل�شاعدة  الزراعية  التعاونية 

بال�شتفادة من الكوادر الوطنية املتخ�ش�شة من جميع 

املجالت الزراعية ولفتوا اإىل حاجة م�شروعات الأعالف 

اإىل قرو�ض من �شندوق التنمية الزراعية، جاء ذلك 

1432/3/3ه���  خالل جل�شة املجل�ض التي عقدت يوم 

برئا�شة معايل رئي�ض املجل�ض ال�شيخ الدكتور عبداهلل 

بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، حيث ا�شتمع املجل�ض 

اإىل تقرير جلنة ال�شوؤون املالية، ب�شاأن التقرير ال�شنوي 

ل�شندوق التنمية الزراعية للعام املايل 1430/1429ه�، 

والذي تاله رئي�ض اللجنة الدكتور عبداهلل العبدالقادر، 

ثم عر�ض للمناق�شة واأبديت عليه بع�ض امللحوظات، حيث 

قال اأحد الأع�شاء: من املنا�شب اأن يعد �شندوق التنمية 

الزراعية الدرا�شات املتعلقة باإيجاد بدائل لزراعة القمح 

ل ت�شتهلك الكثري من املياه.

وق��ال اآخ��ر: لقد �شهد دور �شندوق التنمية الزراعية 

اأدائه الفعلي  يف ال�شنوات الأخرية تبايًنا ملحوًظا بني 

وامل�شتويات املحددة له يف خطة التنمية “الثامنة”؛ فقد 

ذكر التقرير اأن عدد القرو�ض ق�شرية الأجل التي ُنّفذت 

بلغت )8%( من عدد القرو�ض ق�شرية الأجل املعتمدة يف 

عقدت اللجنة قبل طرح هذا 

النظام على املجل�س اأكرث 

من ثالثة وع�صرين اجتماًعا 

اأ�صا�صًيا وفرعياً للجنة، وُعقدت 

خالل هذه الجتماعات 

لقاءات مكثفة مع عدد من 

املخت�صني يف النواحي ال�صرعية 

والنظامية ملراجعة الأحكام 

املختلفة لهذا النظام

د. عبداهلل العبدالقادر

انخفاض سعر القمح وراء توقف السداد:

دعم المزارعين ومنح مشروعات األعالف قــــــــــــــــــــــــــروضًا من صندوق التنمية



122- 1432 هـ 41

خطة التنمية “الثامنة”، واأن قيمة هذه القرو�ض بلغت 

)5%( مما اعتمد يف خطة التنمية “الثامنة”. وكذلك 

احلال بالن�شبة للقرو�ض متو�شطة الأجل؛ فلم يتجاوز 

العدد املنفذ منها )43%(، وجاءت قيمتها )70%( مما 

اعتمد يف خطة التنمية “الثامنة”. ويف ظل هذا التباين 

�شواء يف الأداء اأو ال�شداد، لي�ض يف تو�شيات اللجنة اأو 

الإ�شرتاتيجية اجلديدة التي عر�شها التقرير ما ي�شري 

اإىل معاجلة هذا الختالل.

ولفت ع�شو اآخر اإىل اأن �شندوق التنمية الزراعية اأرجع 

�شبب التدين يف ن�شبة ال�شداد ل�شنة التقرير اإىل خف�ض 

�شعر القمح اإىل رياٍل “واحٍد” للكيلو غرام، مما اأجرب 

املزارعني على التوقف عن الإنتاج، ومن ثم فقد توقف 

هذا امل�شدر املهم للتح�شيل. ومع ذلك لي�شت هناك 

اأي مقرتحات اأو تو�شيات ملعاجلة هذا املو�شوع، �شواء 

من ال�شندوق اأو من اللجنة.

اجلديدة  الإ�شرتاتيجية  اأن  اإىل  اآخ��ر  ع�شو  واأ�شار   

لل�شندوق ل تت�شمن يف اأهدافها ما ي�شري اإىل اأهمية 

البحث العلمي. فمن املنا�شب اأن يكون من اأهداف 

بالزراعة  املتعلقة  العلمية  البحوث  دعم  ال�شندوق 

والتقنيات املرتبطة بها من خالل تخ�شي�ض مبالغ 

واجلهات  والباحثني  ال�شندوق  بني  عليها  ُيتعاقد 

البحثية.

اأع���د ���ش��ن��دوق التنمية  اأح���د الأع�����ش��اء: لقد  وق���ال 

الزراعية يف تقريره “�شبع” مبادرات لتحقيق اأهدافه 

التي  الإ�شرتاتيجية  يف  لي�ض  ولكن  الإ�شرتاتيجية، 

اأ�شارت اإليها اللجنة �شوى “اأربع” مبادرات فقط. ومن 

امل�شوؤول عن تنفيذ هذه املبادرات؟ وما اآلية التنفيذ؟

ولفت اآخر اإىل اأن التقرير مل ي�شر اإىل مبادرة خادم 

طلقت 
ُ
احلرمني ال�شريفني لال�شتثمار الزراعي التي اأ

منذ �شنتني لتاأ�شي�ض �شركات �شعودية تقيم م�شروعات 

زراعية يف دول اأخرى؛ وهل من �شالحية ال�شندوق 

دعم مثل هذه املبادرات؟ فاإن كان كذلك فمن املنا�شب 

اإ�شافة تو�شية لدعم هذه املبادرة.

اأن القرو�ض الزراعية تختلف  واأو�شح اأحد الأع�شاء 

عن بع�شها فقد ت�شل اإىل ماليني الريالت، ومن غري 

املعقول اإعفاء املقرت�ض من ال�شداد، وقد يكون من 

املنا�شب و�شع حد لهذه القرو�ض كما هو معمول به يف 

�شندوق التنمية العقارية.

اأ�شري يف التقرير اإىل ا�شتدعاء �شركات   وقال اآخر: 

ومكاتب اأجنبية متخ�ش�شة لتنفيذ الأن�شطة الزراعية، 

ويجب يف هذه احلالة ال�شتفادة من الكوادر الوطنية 

وعدم  ال��زراع��ي��ة  امل��ج��الت  جميع  يف  املتخ�ش�شة 

العتماد على العن�شر الأجنبي.

واقرتح ع�شو اآخر اأن يتم اإقرا�ض امل�شروعات املتعلقة 

ب�شناعة الأعالف يف اململكة من قبل �شندوق التنمية 

الزراعية، فاململكة تعد اأكرب م�شتورد لل�شعري يف العامل؛ 

حيث بلغت الكميات امل�شتوردة “�شبعة ماليني” طن 

من ال�شعري؛ اأي )50%( من التجارة العاملية لل�شعري. 

ومن جانب اآخر جند اأن هناك خطة وطنية ل�شناعة 

الأعالف يف اململكة ووافق عليها جمل�ض الوزراء قبل 

�شنتني، وهدفها الرئي�ض تقليل العتماد على ال�شعري 

يف التغذية، ولكن لن حتقق هذه اخلطة اأهدافها ما 

دام ال�شعري حتى يومنا هذا ُيدعم لوحده. 

التنمية  �شندوق  مطالبًا  الأع�����ش��اء  اأح��د  واختتم 

ا�شتيفاء  لي�شمن  واأدوات��ه  اآلياته  بتطوير  الزراعية 

ا لت�شهيل اإجراءات ح�شول املواطنني  قرو�شه، واأي�شً

اإن بع�ض  على قرو�ض تعينهم يف مزارعهم،  وقال: 

القرو�ض  من  ال�شتفادة  من  يتمكنون  ل  املواطنني 

الإرث  اأرا���ضٍ عن طريق  لتملكهم  نتيجة  الزراعية 

اأوراًق���ا ثبوتيًة لها كما هو حا�شل  وه��م ل يحملون 

يف املنطقة اجلنوبية. وقد ترى اللجنة درا�شة هذا 

املو�شوع واإيجاد احللول املنا�شبة لت�شهيل اإجراءات 

احل�شول على القرو�ض الزراعية.

انخفاض سعر القمح وراء توقف السداد:

دعم المزارعين ومنح مشروعات األعالف قــــــــــــــــــــــــــروضًا من صندوق التنمية
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ت�شاءل اأع�شاء جمل�ض ال�شورى عن حجم ا�شتثمارات 

�شبب  اململكة وعن  خ��ارج  للتقاعد  العامة  املوؤ�ش�شة 

ب�شرعة  بعد عام وطالبوا  انخفا�ض عوائدها عامًا 

اإنهاء م�شروع نظام التقاعد اجلديد، ولفتوا اإىل زيادة 

نفقات امل�شروعات والإن�شاءات اجلديدة بزيادة اأكر 

من %200.

يوم  التي عقدت  املجل�ض  جل�شة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

1432/3/25ه� برئا�شة معايل رئي�ض املجل�ض ال�شيخ 

اآل ال�شيخ،  اإبراهيم  الدكتور عبداهلل بن حممد بن 

الإدارة  جلنة  تقرير  اإىل  الأع�����ش��اء  ا�شتمع  حيث 

واملوارد الب�شرية، ب�شاأن التقرير ال�شنوي للموؤ�ش�شة 

1431/1430ه����، تاله  العامة للتقاعد للعام امل��ايل 

رئي�ض اللجنة الدكتور عبدالرحمن هيجان، واأبديت 

الأع�شاء:  اأح��د  قال  حيث  امللحوظات،  بع�ض  عليه 

الأم���وال  املوؤ�ش�شة م��ق��دار  اأن تو�شح  الأف�����ش��ل  م��ن 

هذه  وعوائد  واخل��ارج  الداخل  يف  ت�شتثمرها  التي 

ال�شتثمارات، فاملجل�ض بحاجة اإىل حتليل مايل لأداء 

املوؤ�ش�شة حيث خال تقرير املوؤ�ش�شة من ذلك.

انخفا�ض  ي�شتمر  متى  اإىل  الأع�شاء  اأح��د  وت�شاءل 

اإي��رادات املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد �شنة بعد اأخرى، 

املوؤ�ش�شة  اأّن  ذك��رت  اللجنة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

حتقق عوائد جمزية؟ فاأين هذه العوائد؟ والأن�شب 

اأن حتر�ض املوؤ�ش�شة على عدم تاأثر ا�شتثماراتها واأن 

تراجع ذلك، واأن تراجع �شيا�شاتها ال�شتثمارية. ومن 

الأن�شب اأن تو�شح اللجنة موقف املوؤ�ش�شة من هذا 

املو�شوع. والتقرير مايل بدرجة كبرية ويحتاج عند 

درا�شته اإىل روؤية مالية متخ�ش�شة. واقرتح اأن يدر�ض 

من قبل جلنة ال�شوؤون املالية.

اأن تنظيم املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد  اآخر اإىل  ولفت 

اأمور وق�شايا  �شدر منذ زمن طويل، وقد ا�شتجدت 

اإدارية واجتماعية واقت�شادية تتطلب من املوؤ�ش�شة اأن 

تعيد النظر يف نظامها، ويف هذا ال�شدد فقد اأ�شدر 

درا�شة  اإنهاء  �شرعة  على  ين�شان  قرارين  املجل�ض 

م�شروع نظام التقاعد اجلديد. 

اآخ��ر اإىل اأن هناك ع��دم و���ش��وح يف  واأ���ش��ار ع�شو 

ا�شتثمارات املوؤ�ش�شة ال��واردة يف التقرير، �شواء يف 

الداخل اأو اخلارج. وقال: اإن هناك مبالغة يف �شرف 

ارتفاًعا  هناك  اأن  كما  م�شروعاتها.  على  املوؤ�ش�شة 

ونحتاج  املوؤ�ش�شة،  م�شروفات  م�شتوى  يف  وا�شًحا 

اأكر �شفافية وو�شوًحا، ول�شيما  اأن تكون املوؤ�ش�شة 

ما يتعلق مبو�شوع نظام التقاعد املدين والع�شكري 

1423ه�،  الذي بداأت املوؤ�ش�شة يف درا�شته منذ عام 

ومل ينته بعد.

ب�شاأن  التقرير  م��ا ذك��ر يف  اإن  اآخ���ر:  وق��ال ع�شو   

فقط  يتحدث  امل��ايل  عبداهلل  امللك  مركز  م�شروع 

عن التجهيزات املادية والب�شرية وال�شركات العاملية 

الإ�شرتاتيجية  اأين اخلطة  ولكن  للم�شروع،  املنفذة 

لهذا املركز؟

ولفت اآخر اإىل اأن عدد امل�شتفيدين من برنامج متويل 

ا مقارنًة بعدد الطلبات؛ فقد بلغ  امل�شاكن قليل جًدّ

عدد امل�شتفيدين )369( من اأ�شل )4000( طلب، 

اأن املبلغ املر�شود لهذا الربنامج حوايل ع�شرة  مع 

مليارات ريال.

وقال اأحد الأع�شاء: يجب التاأكيد على قرار جمل�ض 

ا  دورًيّ التقاعد  معا�شات  بزيادة  القا�شي  ال�شورى 

بن�شبة تعك�ض ارتفاع تكاليف املعي�شة والت�شخم يف 

اأ�شعار املواد.

اأح���د الأع�����ش��اء اأن نفقات ال��ب��اب الرابع  واأو���ش��ح 

)امل�شروعات والإن�شاءات اجلديدة( قد ارتفعت من 

1429/1428ه�����، اإىل  )341( مليون ري��ال يف ع��ام 

قرابة مليار واأربعة وت�شعني مليون ريال، اأي بزيادة 

قدرها )221%( تقريًبا، ومع ذلك مل يذكر التقرير 

اأ�شباب هذا الرتفاع املفاجئ، وت�شاءل: هل كانت هذه 

امل�شروعات حتت بند ال�شتثمار، اأم م�شروعات خا�شة 

ل�شتخدامات املوؤ�ش�شة ومكاتبها؟ 

اإي��رادات املوؤ�ش�شة العامة  وعلق اآخر على انخفا�ض 

تساؤالت عن استثمارات 
مؤسسة التقاعد في الخارج

تنظيم املوؤ�ص�صة العامة للتقاعد 

�صدر منذ زمن طويل، وقد 

ا�صتجدت اأمور وق�صايا اإدارية 

واجتماعية واقت�صادية تتطلب 

من املوؤ�ص�صة اأن تعيد النظر يف 

نظامها، ويف هذا ال�صدد فقد 

اأ�صدر املجل�س قرارين ين�صان 

على �صرعة اإنهاء درا�صة م�صروع 

نظام التقاعد اجلديد. 
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1429/1428ه�������- للتقاعد ب��ني ال��ع��ام��ني امل��ال��ي��ني 

1431/1430ه�، مبقدار بليوين ريال  قائاًل: اإن ذلك 

مل يذكر اأ�شبابه. كما مل يو�شح التقرير حجم املبالغ 

امل�شتثمرة يف الأ�شا�ض يف كل من العامني املذكورين، 

كما مل يو�شح تفا�شيل تلك ال�شتثمارات.              

اأربعة مقاولني لإن�شاء  وانتقد ع�شو اآخر التعاقد مع 

�شتة ع�شر مبنى مبركز امللك عبداهلل املايل بنظام 

البناء املتزامن مع الت�شميم، وهذا النظام -كما هو 

معروف- قد ت�شل ن�شبة الزيادة فيه اإىل )%100( 

مقارنًة بالأ�شلوب العتيادي وهو طرح املناق�شات 

الكاملة. فمن املنا�شب اأن ل تلجاأ املوؤ�ش�شة اإىل اعتماد 

هذا الأ�شلوب يف م�شروعاتها نظًرا لتكلفته العالية 

وال�شتفادة من اأموال املوؤ�ش�شة فيما يخدم امل�شتفيد.

واختتم اأحد الأع�شاء قائاًل: اإن احلد الأدنى للمعا�ض 

املواطنني، وغالًبا ما  التقاعدي ل ي�شد احتياجات 

تتحمل الأ�شرة التي بدون عائل اأو�شاًعا مالية �شعبة 

جًدا، فمبلغ األف وثمامنائة ريال ل يكفي اأبدًا ملتطلبات 

احلياة. وعلى اللجنة مناق�شة املوؤ�ش�شة ب�شاأن تو�شيات 

اإليها  ت�شر  مل  والتي  ال�شاأن  بهذا  وقراراته  املجل�ض 

املوؤ�ش�شة يف تقريرها.

وزارة للشباب فقط
اأك��ر �شكان  اأن  لفت اأح��د الأع�شاء اإىل 

اململكة من فئة ال�شباب، والرئا�شة العامة 

فقط،  بالريا�شة  تعنى  ال�شباب  لرعاية 

واأقرتح اإن�شاء وزارة خا�شة حتت م�شمى 

الأهداف  بتحقيق  تعنى  ال�شباب  وزارة 

الآتية: و�شع وتنفيذ خطة لقطاع رعاية 

ال�شباب وح�شد جميع الإمكانيات الب�شرية 

واملادية لذلك. ون�شر الثقافة ال�شبابية، 

ال�شبابية  ال��روح  مفهوم  على  والتاأكيد 

والقيم واملبادئ وال�شلوكيات امل�شتهدفة 

م��ن��ه��ا، وت�شجيع ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي بني 

خطط  وتنفيذ  و�شع  وك��ذل��ك  ال�شباب، 

الب�شرية  ال��ك��وادر  اإع��داد و�شقل وتنمية 

العاملة يف جمال رعاية الن�ضء وال�شباب، 

وو�شع  بذلك،  املتعلقة  النظم  واعتماد 

الربامج التي من �شاأنها تنمية قدراتهم 

لتطوير  ال�شيا�شات  وتنفيذ  ومهاراتهم، 

الن�شاط ال�شبابي، واإن�شاء واإدارة قاعدة 

بيانات معلوماتية للن�شاط ال�شبابي وو�شع 

ال�شيا�شات املنظمة للعالقات بني اجلهات 

والهيئات املعنية بالن�شاط ال�شبابي لتحقيق 

التعاون الأمثل بينها، واقرتاح الت�شريعات 

وو�شع اللوائح والآليات الالزمة لتحديد 

وامل�شوؤوليات،  وال��واج��ب��ات  ال��ع��الق��ات 

وتنظيم كافة الأن�شطة املتعلقة بال�شباب 

ورقابتها والعمل على و�شع الأطر القانونية 

واملوؤ�ش�شية الالزمة لالنتقال اإىل ال�شتقالل 

املايل والإداري.
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يف  النظر  ب��اإع��ادة  ال�شورى  جمل�ض  اأع�شاء  طالب 

الأرا�شي واملرافق املوؤجرة من قبل املوؤ�ش�شة العامة 

باأ�شعار رمزية ومل��دة طويلة وذل��ك لزيادة  للموانئ 

واردات املوؤ�ش�شة، وطالبوا بعالج التلوث البيئي ال�شادر 

والتكد�ض  ج��دة،  ميناء  قبالة  الرا�شية  ال�شفن  من 

يف امليناء، وطول الإج��راءات، وانتقدوا عدم وجود 

اإ�شرتاتيجية لدى املوؤ�ش�شة لتطوير املوانئ. جاء ذلك 

خالل جل�شة املجل�ض التي عقدت يوم 1432/3/25ه�، 

برئا�شة معايل رئي�ض املجل�ض ال�شيخ الدكتور عبداهلل 

بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، حيث ا�شتمع املجل�ض 

اإىل تقرير جلنة النقل والت�شالت وتقنية املعلومات، 

ب�شاأن التقرير ال�شنوي للموؤ�ش�شة العامة للموانئ للعام 

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

العبود، واأبديت عليه بع�ض امللحوظات، حيث قال اأحد 

اأرا�شي  اإعادة النظر يف  الأع�شاء: باإمكان املوؤ�ش�شة 

ومرافق املوانئ املوؤجرة باأ�شعار رمزية ملدة طويلة، يف 

حني اأن اأ�شعارها احلالية ت�شاوي ع�شرات الأ�شعاف، 

وميكن اأن تدر دخاًل كبريًا وزيادة واردات املوؤ�ش�شة. 

ولعل اللجنة تورد يف ردها بياًنا يو�شح اأ�شعار التاأجري 

لالأرا�شي والأر�شفة املوؤجرة وم�شاحاتها ومدد العقود 

واإمكانية اإعادة التقدير لل�شعر من عدمه.

اآخ��ر: م��اذا مت ب�شاأن ما حتدثه ال�شفن  وق��ال ع�شو 

الرا�شية قبالة ميناء جدة الإ�شالمي من تلوث بيئي، 

اأن يكون هناك تن�شيق بني املوؤ�ش�شة وهيئة  و�شرورة 

للحفاظ  الإقليمية  والهيئة  البيئة  وحماية  الأر�شاد 

على بيئة البحر الأحمر واخلليج العربي بالتن�شيق 

مع �شالح احل��دود واجلهات املتخ�ش�شة بالك�شف 

والعمل على قيا�ض تلوث البيئة البحرية الذي ت�شببه 

هذه ال�شفن. 

ولفت اأحد الأع�شاء اإىل اأن اللجنة مل تتعامل مع الأمور 

الأ�شا�شية املتعلقة برفع الطاقة الت�شغيلية، حيث كان 

من املنا�شب احلديث عن و�شائل رفع هذه الطاقة مثل 

ب�شبكة  وربطها  املوانئ  لهذه  التحتية  البنية  تطوير 

الطرق ال�شريعة وتزويدها مبا حتتاجه من خدمات 

وقوى عاملة.

وتو�شيات  نتائج  طلب  يتم  اأن  اآخ��ر  ع�شو  واق���رتح 

منتديات النقل البحري التي تعقد �شنوًيا لتطلع على 

اأو على الأقل تطلب لقاء  مرئيات القطاع اخلا�ض، 

العاملني يف هذا القطاع.

واأ�شار اأحد الأع�شاء اإىل اأن هناك الكثري من املعوقات 

الآنية التي تعرت�ض عمل املوانئ، مثل نق�ض الوقود 

بطء  ب�شبب  والتكد�ض  ال��رك��اب  اأع���داد  وانخفا�ض 

التنزيل وطول الإجراءات وغري ذلك، وطالب بعالج 

ذلك.

وقال اأحد الأع�شاء: ورد �شمن احللول التي اقرتحتها 

نحو  التوجه  امل��وان��ئ،  بع�ض  م�شكلة  حلل  املوؤ�ش�شة 

ت��اأج��ري ميناء ج���ازان يف مناف�شة عامة بني  ط��رح 

تساءلوا عن إستراتيجية مؤسسة الموانئ للتطوير..

مشكالت الموانئ في مناقشات األعضاء

الدكتور فهد العبود
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خطوط املالحة العاملية ل�شتخدامه حمطة ارتكازية 

لعملياتها، وهذا احلل غري منا�شب؛ فتاأجري موانئنا 

وفيه  و�شيادية  وطنية  فيه حماذير  عاملية  خلطوط 

تفويت لال�شتفادة الوطنية من هذه املوانئ وت�شغيلها 

مبا يخدم اململكة اقت�شادًيا. وهل الدفع برفع الطاقة 

الت�شغيلية للموانئ بتاأجريها للخطوط املالحية العاملية 

اأم بتطوير مرافقها لإفادة البالد من اإمكاناتها. اإن 

اخليار الأخري هو الذي كان على اللجنة الن�ض عليه 

ل اأن يرتك الأمر مفتوًحا.

ولفت ع�شو اآخر قائاًل: بلغ عدد موظفي املوؤ�ش�شة اأكر 

�شند 
ُ
من ثالثة اآلف و�شبعمائة موظف يف الوقت الذي اأ

فيه العديد من املهام الت�شغيلية يف املوانئ اإىل القطاع 

اخلا�ض، وكان ينبغي يف هذه احلالة نقل اأعداد من 

هوؤلء املوظفني اإىل عقود الت�شغيل، ومن ثّم ح�شول 

يف  للعمل  انتقاله  عند  اأف�شل  ميزات  على  املوظف 

ال�شركة امل�شغلة.

وقال اآخر: لي�ض لدى املوؤ�ش�شة خطة اإ�شرتاتيجية لتنمية 

وتطوير املوانئ ب�شفة عامة، والذي يظهر اأن كل ميناء 

يجتهد يف تطوير نف�شه، وهذا خطاأ اإ�شرتاتيجي يجب 

اأن يعاد النظر فيه، و�شرورة قيام املوؤ�ش�شة باإعداد 

اإ�شرتاتيجية �شاملة لتطوير وتنمية املوانئ م�شتقباًل، 

ول�شّيما اأن جمل�ض الوزراء اأ�شدر قرارًا ن�ض على قيام 

اإ�شرتاتيجية �شاملة لتطوير وتنمية  املوؤ�ش�شة باإعداد 

املوانئ يف اململكة.

اأن تبحث اللجنة   واختتم اآخرًا قائاًل: من الأف�شل 

امل��وان��ئ م��ع امل�شتوردين وال��ت��اأك��د من  يف م�شكالت 

حلها. كما يبدو اأن التخ�شي�ض مل ي�شفر عن جناح 

م�شهود يف املوانئ واإمنا اأحدث م�شكالت كثرية، فمن 

الأن�شب اأن تتاأكد اللجنة من ذلك، ول�شيما اأن الأ�شل 

يف اخلدمات العامة اأن تقوم بها الدولة وموؤ�ش�شاتها 

ووزاراتها ول ينبغي اأن تخ�ش�ض اأجهزة خدمية ثبت 

تدين م�شتواها بعد التخ�شي�ض.

دعوة اإلعالم لنقل صورة 
حقيقية عن مناقشات 

األعضاء
بن  عبداهلل  ال�شورى  جمل�ض  ع�شو  راأى 

لبع�ض  الإعالمية  املعاجلة  اأن  مبرييك 

املناق�شات حتت قبة املجل�ض تنقل �شورة 

غري حقيقية لدور املجل�ض و�شرب مثاًل 

على ذلك ما ذكر ب�شاأن مناق�شة املجل�ض 

مل��الءم��ة درا���ش��ة اق���رتاح اإب��ق��اء مراكز 

احلكومية،  امل�شت�شفيات  يف  الأع��م��ال 

حيث كانت عناوين بع�ض ال�شحف على 

“ال�شورى ي�شقط مقرتحًا  النحو الآت��ي: 

لعالج املواطنني جمانًا رغم تاأييد اللجنة 

مقرتح  ي�شقط  “ال�شورى  ال�شحية”، 

ال�شحية  الرعاية  مبجانية  طالب  ع�شو 

مقرتحًا  ي�شقط  “ال�شورى  للمواطنني”، 

بعدم حتويل امل�شت�شفيات احلكومية اإىل 

مراكز تقدم خدماتها مبقابل”. وي�شاف 

اإىل ذلك مقالت ت�شيء اإىل املجل�ض بدون 

نقد مو�شوعي.

واقرتح الع�شو اأن ي�شرح املجل�ض للمواطن 

مب�شط،  ب�شكل  م��وق��ع��ه  ع��رب  ق���رارات���ه 

عرب  كاملة  املجل�ض  جل�شات  تنقل  واأن 

وجهات  اختالفات  حتل  واأن  التلفزيون، 

النظر بني الأع�شاء عرب قبة املجل�ض ولي�ض 

عرب ال�شحافة؛ لأن هذا قد يفقد الثقة 

وامل�شداقية يف املجل�ض.
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طالب اأع�شاء جمل�ض ال�شورى بدعم حتلية املياه من 

قبل املوؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه املاحلة، وكذلك دعم 

معهد الأبحاث التابع لها، والتو�شع يف حمطات التحلية 

م�شروع  �شطب  �شبب  عن  وت�شاءلوا  التكلفة  لتقليل 

التو�شعة الثالثة ملحطة حتلية املياه يف )ال�شقيق(.

يوم  التي عقدها  املجل�ض  ذل��ك خ��الل جل�شة  ج��اء 

1432/3/18ه� برئا�شة معايل رئي�ض املجل�ض ال�شيخ 

اآل ال�شيخ،  اإبراهيم  الدكتور عبداهلل بن حممد بن 

حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل تقرير جلنة الإ�شكان واملياه 

ال�شنويني  التقريرين  ب�شاأن  ال��ع��ام��ة،  واخل��دم��ات 

للموؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه املاحلة للعامني املاليني 

1428-1430/1429-1431ه����،  تاله رئي�ض اللجنة 

املهند�ض حممد النقادي، ثم عر�ض للمناق�شة واأبديت 

عليه بع�ض امللحوظات، حيث قال اأحد الأع�شاء: ورد 

يف التقرير اأن وحدات املرحلة الأوىل من حمطات 

ال�شعيبة اأوقفت، وُخّف�ض اإنتاج بع�ض وحدات املرحلة 

امل�شتلمة من �شركة  املياه  “الثانية” ل�شتيعاب كمية 
املياه  نقل  خطوط  عرب  والكهرباء  للمياه  ال�شعيبة 

التابعة للموؤ�ش�شة، فكيف تتعاقد املوؤ�ش�شة لإنتاج مياه 

لي�شت لديها القدرة على ا�شتيعابها وت�شريفها عرب 

�شبكاتها؟ 

املوؤ�ش�شة  التي تواجهها  اآخ��ر: من ال�شعوبات  وقال 

وذكرت يف تقريرها هذا ويف التقرير ال�شابق معاناة 

املوؤ�ش�شة من تاأخر و�شول بع�ض قطع الغيار املوؤثرة 

على الإنتاج وعدم توافر بع�شها ب�شبب خروج امل�شنع 

اأو لتقادم املعدات، فهذا املو�شوع مهم  من اخلدمة 

ا وله بعد اقت�شادي واأمني وقد نادى الكثري من  جًدّ

املخت�شني ب�شرورة اإعطائه اهتماًما يليق به، فال بّد 

من تدريب اأبنائنا على الت�شنيع والرتكيب والت�شغيل 

وال�شيانة لهذه ال�شناعة. كما يح�شن تعميم املعرفة 

يف كل ما يخ�ض الأمور الفنية يف �شناعة التحلية فهي 

الع�شب احليوي الذي تعتمد عليه معظم مدن اململكة 

يف توفري املياه. كذلك من ال�شعوبات التي تعاين منها 

املوؤ�ش�شة قلة الوظائف التخ�ش�شية يف ت�شكيالت معهد 

اأبحاث املياه املاحلة يف اجلبيل، وعدم املوافقة على 

ا�شتحداث وظائف جديدة، مع عدم وجود كادر خا�ض 

بالباحثني يف املعهد. ونظًرا لندرة هذه التخ�ش�شات 

ق�شم  خا�شة  باملياه  املتعلقة  الأق�شام  دع��م  ينبغي 

بتطوير عالقة بحثية  املياه  اأبحاث  التحلية ومركز 

مع اجلامعات ال�شعودية لوجود املتخ�ش�شني يف هذا 

املجال.

 ولفت اأحد الأع�شاء اإىل اأنه ورد يف ردود املندوبني 

اإنتاج مرت مكعب من املياه املحالة �شبعة  اأن تكلفة 

ري��الت بافرتا�ض �شعر ال��وق��ود احل��ايل، واأن �شعر 

يو�شح  مما  هللة  ع�شرة  خم�ض  هو  للمواطن  البيع 

الدعم  ا�شتمرار  اإن  وق��ال:  الكبرية.  الإعانة  حجم 

بهذه الطريقة ل يوؤدي اإىل تر�شيد ال�شتهالك للمياه، 

كما اأن امل�شتفيد من هذه الإعانة غري املبا�شرة لي�ض 

بال�شرورة من ذوي الدخول املحدودة بل امل�شتفيد 

احلقيقي هو امل�شتهلك الأكرب وهم ذوي فئات الدخول 

العالية، وكذلك ال�شركات وامل�شانع وهي جهات ربحية 

ول بد اأن تتحمل الكلفة احلقيقية ل�شتهالك املياه.

مطالبات بدعم محطات 
التحلية بالمملكة

املهند�ض حممد النقادي
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 واأ�شار اأحد الأع�شاء اإىل اأنه من املهم دعم حتلية املياه 

ا باملبالغ املطلوبة من قبل املوؤ�ش�شة. كما يح�شن  مادًيّ

تو�شيح املزيد من املعلومات عن خزن املياه الوارد 

يف التقرير وذكر طاقته ال�شتيعابية واأماكن تواجده 

واملدة الزمنية املتوقعة ل�شتهالك هذه املياه.

وقال اآخر: اإن هناك معهدًا لالأبحاث تابع  للموؤ�ش�شة، 

ليكون على م�شتوى دول جمل�ض  املعهد  وح��ّول هذا 

يوؤدي  حتى  املعهد،  ه��ذا  يدعم  اأن  واأرى  التعاون. 

اأك��م��ل وجه.  ب��ال��دور امل��ن��وط ب��ه على  عمله وي��ق��وم 

ويح�شن التن�شيق والتعاون بني املوؤ�ش�شة واجلامعات 

احلكومية.

واقرتح اآخر التو�شع يف حمطات حتلية املياه، ول�شيما 

اأن اأهل الخت�شا�ض يذكرون اأن التو�شع وزيادة الإنتاج 

للمياه املحالة تقلل التكلفة للمرت املكعب الواحد من 

املياه، فعند التو�شع تنخف�ض التكلفة وتعم الفائدة 

لت�شمل جميع مناطق اململكة. كما يح�شن ال�شتفادة 

من اخلزانات املوجودة �شابًقا ملياه الآبار وحتويلها 

لكي تكون خزانات ملحطات حتلية املياه.

اأح���د الأع�����ش��اء �شطب م�����ش��روع التو�شعة  وان��ت��ق��د 

“الثالثة” ملحطة حتلية املياه يف )ال�شقيق( من قبل 
الوزير وقال: اإن هذا امل�شروع اأدرج يف اأكر من خطة 

امليزانية، فهل  اأن��ه معتمد يف  للمملكة. كما  تنموية 

للوزير احلق يف �شطب مثل هذا امل�شروع والعتماد 

على ال�شدود التي ل ميكن العتماد عليها لأنها غري 

ثابتة؟  وينبغي للمجل�ض دعوة وزير املياه والكهرباء 

ملناق�شة هذا املو�شوع.

 ولفت اآخر اإىل اأن اململكة تعد اليوم اأكرب منتج للمياه 

امل��ح��الة يف ال��ع��امل وحققت خ��ربات كبرية يف هذا 

املجال، وق��ال: عند الط��الع على املعوقات الواردة 

يف التقرير واملطالب ال�شتة لتح�شني و�شع املوؤ�ش�شة 

يخ�شى على م�شتقبل املوؤ�ش�شة؛ لأن الطلب على املياه 

ا. فاأقرتح �شرعة حتويل املوؤ�ش�شة  العذبة يزداد �شنوًيّ

اإىل �شركة م�شاهمة قاب�شة مملوكة بالكامل للدولة، 

حيث �شدرت موافقة املجل�ض القت�شادي الأعلى بهذا 

ال�شاأن.

اإن�شاء حمطات  وطالب اأحد الأع�شاء بتقليل تكلفة 

التحلية، واحلر�ض على كل ما يتعلق بال�شيانة وذلك 

طالب  كما  املن�شاأة.  املحطات  ا�شتمرارية  ل���دوام 

بال�شتفادة من جتارب الدول الأخرى يف هذا املجال، 

والإ�شهام يف جمال التوعية يف ا�شتهالك املياه.

واختتم اأحد الأع�شاء قائاًل: ورد يف التقرير اأن عدد 

العاملني يف املوؤ�ش�شة بلغ )9580( عاماًل وموظًفا، 

عشرون سنة انتظاراً 
للقرض العقاري

طالب اأحد الأع�شاء باأن ُينظر ب�شكل جدي 

يف اإدارة �شندوق التنمية العقارية ومدى 

قدرتها على توجيه هذه الروة الكبرية 

التي وجه بها خادم احلرمني ال�شريفني 

وتلبية  ال�شندوق  لدعم  اهلل-  –يحفظه 
اإىل  اإ�شافة  ال��وط��ن،  اأب��ن��اء  احتياجات 

وا�شحة  اإ�شرتاتيجيات  ر�شم  ���ش��رورة 

وجديدة لإيجاد خدمات ومنتجات تتوافق 

مع اأهمية املرحلة املقبلة، ومن اأمثله ذلك: 

بناء املدن ال�شكنية املتكاملة، حيث اإن هذه 

للمحتاج،  املنا�شب  ال�شكن  تهيئ  امل��دن 

وتخفف الزدح��ام ال�شكاين داخل املدن 

ا اإ�شراك البنوك املحلية يف  الكبرية. واأي�شً

الإقرا�ض مقابل �شمانات مالية يقدمها 

�شك  وب��دون  العقارية،  التنمية  �شندوق 

اإ�شراك البنوك املحلية  �شي�شهم هذا يف 

طابور  من  و�شيقلل  التنمية،  م�شرية  يف 

)ع�شرين  اإىل  ي�شل  قد  ال��ذي  النتظار 

�شنة( للح�شول على قر�ض �شكني قدره 

)ثالثمائة األف ريال( والذي رمبا �شتكون 

قوته ال�شرائية بعد )ع�شرين �شنة( قليلة 

جًدا. وكذلك التعامل مع القطاع اخلا�ض 

ملدد  م�شتثمًرا  �شريًكا  ليكون  واإدخ��ال��ه 

الوطنية  امل�شاهمة  يحقق  مم��ا  طويلة، 

ا من حتقيق  للقطاع اخلا�ض وميكنه اأي�شً

الربح. 
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منهم )9127( يف قطاع الت�شغيل والبقية يخ�شعون 

لنظام اخلدمة املدنية، فما املق�شود بالذين يخ�شعون 

لنظام اخلدمة املدنية: هل هم �شعوديون والبقية غري 

�شعوديني؟ كما يلحظ اأن املوؤ�ش�شة تتحا�شى احلديث 

ا�شتفيد  فِلَم؟ وهل  التقرير  ال�شعودة يف  عن جانب 

من الفر�ض الوظيفية الواردة يف التقرير اأم ل تزال 

ا �شاغرة مل ي�شتفد منها؟ كما ورد يف التقرير  فر�شً

اأن املوؤ�ش�شة  �شجعت الأبحاث التي تخف�ض تكاليف 

الإن�شاء والتحلية، لكن مل يرد يف التقرير ما ي�شري اإىل 

ال�شتفادة من هذه الأبحاث، فمن املهم ال�شتفادة من 

هذه املنجزات العلمية وتفعيلها.
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اأ�شاد اأع�شاء جمل�ض ال�شورى بنظام املناطق البحرية 

وقالوا اإنه من الأنظمة املهمة للمملكة لتاأكيد �شيادتها 

اأوىل  من  اململكة  اإن  وقالوا  البحرية،  مناطقها  على 

1364ه�،  الدول يف ت�شريع الأنظمة البحرية منذ عام 

وطالبوا بت�شكيل جلنة خا�شة من املجل�ض لإ�شافة ب�شمة 

وا�شحة من املجل�ض على النظام الذي تاأخر يف و�شوله 

اإىل املجل�ض.

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

1431/3/18ه��� برئا�شة معايل رئي�ض املجل�ض ال�شيخ 

ال�شيخ،  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 

حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل تقرير جلنة ال�شوؤون الأمنية، 

ب�شاأن م�شروع نظام املناطق البحرية للمملكة العربية 

ال�شعودية، تاله رئي�ض اللجنة الدكتور �شعود ال�شبيعي، 

بع�ض  اأبديت عليه  للمناق�شة؛ حيث  املو�شوع  وعر�ض 

امللحوظات، حيث قال اأحد الأع�شاء: يعد هذا امل�شروع 

من الأنظمة املهمة بالن�شبة للمملكة، فهو يوؤكد �شيادة 

اململكة على مناطقها البحرية، وي�شتند يف جممله على 

قواعد اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار. و�شدور 

–على الرغم من اأهميته- يعد متاأخًرا؛  هذا النظام 

لأن اتفاقية الأمم املتحدة اأبرمت عام 1982م، واململكة 

ان�شمت اإليها قبل عدة �شنوات.

اأنه و�شح العديد  وقال اآخر: مما يحمد لهذا النظام 

من الإجراءات املتعلقة بدخول البحر الإقليمي للمملكة 

ملمار�شة املالحة عرب هذا الإقليم، اإل اأن الكثري من �شراح 

القانون الدويل اأ�شاروا اإىل اأنه اإذا وجدت ممرات بحرية 

يف املنطقة القت�شادية اخلال�شة ت�شمح للمرور فاإنه 

ينبغي اأن ين�ض اأي نظام ي�شدر على اأنه يف هذه احلالة 

يعد املرور عرب املنطقة القت�شادية اخلال�شة -بالن�شبة 

لل�شفن احلربية- ولي�ض عرب البحر الإقليمي.

الدول  اأوىل  اململكة من  اأن  اإىل  الأع�شاء  اأح��د  ولفت 

اأول نظام  التي بداأت بت�شريع الأنظمة البحرية، وكان 

�شدر عام 1364ه�، ثم �شدر نظام متلك ثروات البحر 

اأم��ا ه��ذا النظام فيجمع جميع الت�شريعات  الأح��م��ر. 

البحرية للمملكة وقد عدل الكثري من مواد الأنظمة 

البحار  قوانني  يتفق مع  كثرًيا مما  واأ�شاف  ال�شابقة 

الدولية والتفاقيات الدولية، لتواكب التطور الذي ح�شل 

يف اأنظمة قوانني البحار، فمن هنا تربز اأهمية هذا امللف 

من كونه ملًفا اقت�شادًيا جغرافًيا �شيادًيا اأمنًيا، اإل اأن 

اللجنة تعاملت معه تعاماًل اأمنًيا فقط، وركزت على ما 

يخ�ض احلدود، ومن ثّم ا�شتغنت عن مقابلة املندوبني 

واخلرباء، وهم من ينبغي لقاوؤهم، وتو�شيات اللجنة 

ركزت على ما يخت�ض باحلدود وتر�شيمها وتطبيقها 

وهي جزء ل يتجزاأ من هذا النظام املهم. لذا، فاإن 

هذا النظام غري مكتمل ول يليق خروج هذا النظام 

بهذه ال�شورة مع اإطاللة اململكة على امل�شطحات املائية 

الكبرية وما فيها من كنوز وثروات دولية. كما اأن املجل�ض 

اأقر نظام قواعد خطوط الأ�شا�ض،  اأ�شهر  وقبل ثمانية 

اأنه  وجاء يف حم�شر اللجنة الوزارية املعنية باحلدود 

يجب تاأخري اإ�شدار نظام املناطق البحرية حلني خروج 

نظام خطوط الأ�شا�ض. لذا، من غري املنا�شب اأن يخرج 

هذا النظام بعد نظام قواعد خطوط الأ�شا�ض دون الربط 

األعضاء طالبوا بتشكيل لجنة لدراسته

إشادة بنظام المناطق البحرية

اململكة من اأوىل الدول 

التي بداأت بت�صريع الأنظمة 

البحرية، وكان اأول نظام �صدر 

عام 1364هـ، ثم �صدر نظام 

متلك ثروات البحر الأحمر. 

اأما هذا النظام فيجمع جميع 

الت�صريعات البحرية للمملكة 

وقد عدل الكثري من مواد 

الأنظمة ال�صابقة
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بني النظامني، ولذلك جاء النظام خالًيا من حتديد مياه 

البحر الإقليمي واملياه الداخلية، وقد ن�شت اأنظمة الدول 

املجاورة على معنى البحر الإقليمي واملياه الداخلية وما 

ت�شمله هذه املياه. وهذا اأمر �شيادي مهم يجب اأن يكون 

يف النظام. كما جاءت امل�شطلحات قا�شرة فال جند 

تعريًفا لالأرخبيل، واخلليج، والنتوء البحري، والنتوء 

اجلزري، والكوات املائية، وهي مناطق موجودة داخل 

املياه الداخلية للمملكة. كما اأن هناك العديد من املواد 

الآمرة يف النظام، ولي�شت لها عقوبات يف هذا النظام، 

اإذا مل  فكيف ميكن للدول الأخ��رى اأن حترتم نظامنا 

يكن به عقوبات؟ فكل اأنظمة الدول املجاورة حددت 

اأ�شار اإىل  اأن النظام  العقوبات يف حالة املخالفة. كما 

ال�شيد يف املنطقة القت�شادية اخلال�شة واأنه يحظر 

على غري املواطنني، ثم ي�شكت يف مياه البحر الإقليمي 

عن حقوق ال�شيد واأنها تخت�ض باملواطن، وقد ن�شت 

عليه اأنظمة الدول املجاورة. لذا، اأقرتح اإعادة النظام 

اأن ت�شتدعي خرباء وجغرافيني �شعوديني  للجنة على 

ومندوبني من اجلهات املختلفة لت�شتجلي منهم ال�شورة 

كاملة، وتعيد �شوغ النظام مبا يليق مبكانة اململكة ويكفل 

م�شاحلها احليوية.

 واأ�شار ع�شو اإىل اأن النظام اأ�شار اإىل اأن تتحمل دولة 

علم ال�شفينة امل�شوؤولية كاملة عن اأي خ�شارة اأو �شرر، 

لكن بع�ض الدول ت�شتاأجر �شفًنا حتمل اأعالًما لدول 

اأخرى لالبتعاد عن امل�شاءلة القانونية. لذا، يح�شن 

اأن تغطى هذه النقطة جيًدا.

 وقال اأحد الأع�شاء: هناك �شعوبة يف فهم مواد هذا 

اأمور فنية ل يفهمها  النظام، فمعظمها تتحدث عن 

اإل اأهل الخت�شا�ض. ويح�شن اإعداد مذكرة تف�شريية 

ترفق بالنظام وتو�شح املواد التي حتتاج اإىل تف�شري اأو 

اإي�شاح. وميكن اأن تعد املذكرة التف�شريية من خالل 

اللجنة الدائمة لقانون البحار لكونها اجلهة التي اأعدت 

هذا النظام.

ولفت اآخر اإىل اأن اللجة مل ت�شتدع مندوبني ل�شماع وجهة 

نظرهم،  وقال: اإن هذا النظام مهم ويحتاج اإىل دعوة 

املندوبني ملعرفة ملحوظاتهم على هذا النظام.

 وقال اأحد الأع�شاء: مل تعدل اللجنة مواد هذا 

النظام، لأهميته وح�شا�شيته. واأقرتح تكوين جلنة 

خا�شة ت�شم خمت�شني �شواء من داخل املجل�ض اأو 

من خارجه؛ لإ�شافة ب�شمة وا�شحة من املجل�ض 

على النظام.

أربعة تقارير تلخص 
مشاكل األجهزة الحكومية
اأربعة  لفت اأحد الأع�شاء اإىل اأن هناك 

جميع  تو�شح  مف�شلة  حكومية  تقارير 

املعلومات واأوجه الق�شور وامل�شكالت يف 

جميع امل�شروعات احلكومية، وهي تقارير 

وزارة التخطيط والقت�شادي فيما يتعلق 

باخلطة، وتقرير دي��وان الرقابة العامة 

فيما يتعلق مب�شكالت اجلهات وخمالفاتها، 

فيما  والتخطيط  املراقبة  جلنة  وتقرير 

يتعلق باملخالفات، وتقرير وزارة اخلدمة 

واقرتح  باخلدمات.  يتعلق  فيما  املدنية 

البدء من حيث انتهت اإليه هذه التقارير، 

والنظر يف امل�شكالت التي تت�شمنها هذه 

التقارير واإيجاد احللول لها.
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انتقد اأع�شاء جمل�ض ال�شورى اأداء �شندوق تنمية 

الأه��داف  على  الرتكيز  لعدم  الب�شرية  امل���وارد 

احلقيقية التي اأن�شئ من اأجلها، واأنه اأ�شبح عائقًا 

اأمام ال�شعودة واأدى اإىل تعميق العطالة وامل�شاهمة 

يف تقليل اأجور العاملني يف القطاع اخلا�ض. 

جاء ذلك خالل جل�شة املجل�ض التي عقدت يوم 

1432/3/24ه���� برئا�شة معايل رئي�ض املجل�ض 

ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل 

ال�شيخ، حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل تقرير جلنة الإدارة 

واملوارد الب�شرية، ب�شاأن التقرير ال�شنوي ل�شندوق 

تنمية املوارد الب�شرية للعام املايل 1430/1429ه�، 

تاله رئي�ض اللجنة الدكتور عبدالرحمن هيجان- 

واأبديت عليه بع�ض امللحوظات، حيث قال اأحد 

يف  العاملة  الب�شرية  القوى  عدد  بلغ  الأع�شاء: 

ال�شندوق يف عام التقرير )262( موظفًا، وبلغ 

اإجمايل امل�شروفات العمومية والإدارية اأكر من 

“مائة مليون” ريال. اإ�شافة اإىل اأن ن�شبة الإنفاق 
الفعلي على برامج التدريب والتوظيف مل تتجاوز 

)30%( من اإجمايل الإيرادات، ون�شبة )29%( من 

املخ�ش�شات التقديرية، بينما ح�شل ال�شندوق 

على اإيرادات تتجاوز )مليارين( يف عام التقرير. 

اإداري��ة وخطط  وال�شندوق بحاجة اإىل كفاءات 

اأك��ر م��ن حاجته اإىل زي���ادة م��وارده  تطويرية 

املالية. 

وق��ال اآخ��ر: يلحظ ع��دم تركيز ال�شندوق على 

اأن�شئ من اأجلها مما  الأه��داف احلقيقية التي 

كما  ال�شندوق.  اأداء  �شعف  على  جلًيا  انعك�ض 

ال�شغرية،  املن�شاآت  اأ�شحاب  دع��م  قلة  يلحظ 

اأن اللجنة مل تو�شح نتائج البحوث  اإ�شافة اإىل 

والدرا�شات الواردة يف التقرير. 

اأن اقت�شار ال�شندوق  ولفت اأحد الأع�شاء اإىل 

ل  وال�شيدلة  التمري�ض  تخ�ش�شي  على  حالًيا 

يحقق رغبة العديد ممن يحملون موؤهالت علمية 

يف جم��الت �شحية اأخ��رى، كالعلوم الإ�شعاعية 

علوم  وتخ�ش�شات  الإكلينيكية،  وامل��خ��ت��ربات 

التاأهيل ال�شحي املختلفة. ويح�شن من القائمني 

على هذا الربنامج املتميز اإعادة النظر يف تطويره 

بالدرجة التي يتحقق من ورائه اأكرب �شريحة من 

املخت�شني يف املجالت ال�شحية املختلفة.

وقال اأحد الأع�شاء: ورد يف التقرير اأن ال�شندوق 

األعضاء: الصندوق أصبح عائقًا أمام السعودة

انتقادات واسعة لصندوق 
تنمية الموارد البشرية

الدكتور عبدالرحمن هيجان
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في مداخلة على تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية
د. عبداهلل الفيفي: مؤسسات التدريب 

ملزمة بتغذية سوق العمال لحل 
مشكلة البطالة

وّقع اتفاقية لإن�شاء كر�شي �شندوق املوارد الب�شرية 

مع جامعة امللك �شعود وجامعة امللك عبدالعزيز، 

هذه  ع��ن  معلومات  اإىل  ت�شر  مل  اللجنة  اأن  اإل 

وماذا  لها،  ال�شندوق  ومدى حاجة  التفاقيات 

قدمت اإىل تاريخه، واملبالغ املدفوعة عليهما. 

اأحد  يعد  ال�شندوق  اأن  الأع�شاء  اأح��د  واأو�شح 

الآليات املهمة لتوظيف الأيدي العاملة الوطنية 

واإحاللها حمل الأي��دي العاملة غري ال�شعودية، 

وقال: يلحظ اأن دور ال�شندوق اأ�شبح عائًقا اأمام 

ال�شعودة، واأدى اإىل تعميق العطالة وامل�شاهمة يف 

تقليل اأجور العاملني يف القطاع اخلا�ض، وذلك 

لقيام بع�ض من�شاآت القطاع اخلا�ض مبخالفة عقود 

العمل واتفاقية الدعم وذلك بتخفي�ض مرتبات 

عليها  املتفق  املرتبات  عن  املدعومني  املوظفني 

وغري ذلك، ولأنه لي�ض يف التفاقية املربمة بني 

ال�شندوق وال�شركة املوظفة ما يلزمها بال�شتمرار 

يف توظيف املوظف املدعوم بعد انتهاء مدة الدعم، 

ولتدين م�شتوى املعاهد التدريبية اخلا�شة التي 

يلتحق بها املتدربون. 

ولفت اآخر اإىل اأن التقرير يفيد اأن املدن الكبرية 

ا���ش��ت��ح��وذت ع��ل��ى م��ع��ظ��م ال��ف��ر���ض الوظيفية 

زيادة  هناك  يكون  اأن  يح�شن  ل��ذا،  التدريبية. 

يف دعم ال�شندوق للتدريب والتوظيف يف املدن 

يف  للبقاء  ال�شباب  لت�شجيع  وذل��ك  ال�شغرية، 

مناطقهم، وللتخفيف من ن�شبة البطالة يف هذه 

املناطق.

وقال اأحد الأع�شاء: اإن ال�شندوق بحاجة ما�شة 

وعاجلة لإعادة النظر يف ال�شيا�شة احلالية التي 

يتبناها، ب�شاأن ال�شرف على برامج دعم وتدريب 

وتوظيف ال�شباب ال�شعودي؛ لأن ال�شيا�شة احلالية 

اأن�شئ  ل حتقق الهدف الأ�شا�ض الذي من اأجله 

ال�شندوق، فهي متحفظة جًدا وتقوم على تعظيم 

الإي���رادات يف مقابل التحفظ يف ال�شرف على 

بل  امل��ال  ينق�شه  فال�شندوق ل  الدعم.  برامج 

هو بحاجة اإىل تو�شيع جمال عمله، وزيادة دعم 

ال�شباب العاملني يف القطاع اخلا�ض.

اإن ال�شندوق مل يحقق الأمل  واأيده اآخر قائاًل: 

املعقود عليه يف القيام بدوره املن�شود. ويح�شن 

اأكرب  ب�شكل  ال�شندوق  مع  تتوا�شل  اأن  باللجنة 

ملعرفة ما يواجهه من �شعوبات، فالأرقام الواردة 

يف التقرير ل�شاغلي الوظائف متثل ن�شبة قليلة اأمام 

الأرقام الكبرية لطالبي العمل. كما يلحظ على 

برنامج العمل عن بعد قلة عدد الفر�ض الوظيفية 

اآليات اأخرى لتحقيق  املطروحة، واحتياجه اإىل 

الغر�ض منه.

واختتم اأحد الأع�شاء قائاًل: اإن ال�شندوق مق�شر 

يف �شعيه لإي��ج��اد و�شائل واآل��ي��ات دع��م وتدريب 

وتوظيف الفتيات يف املن�شاآت التي تنا�شب عمل 

املراأة، فال�شندوق يعامل الفتيات بالأ�شلوب نف�شه 

الذي يعامل فيه الرجل وهذا غري منا�شب؛ لأن 

فر�ض عمل ال�شباب كثرية مقارنة بفر�ض عمل 

من  مرتاكمة  اأع���دادًا  هناك  اأن  كما  الفتيات. 

مناف�شة غري  اإىل  اإ�شافة  العمل  العاطالت عن 

ال�شعوديات لهن يف اأعمالهن.

اإن عدم وجود تن�شيق م�شتمر بني )القطاع اخلا�ض( 

و)موؤ�ش�شات التعليم والتدريب(  للمالءمة بينهما وبني 

احتياجات )�شوق العمل(، ميّثل معّوقًا رئي�شًا يف )تنمية 

املوارد الب�شرية(، ويف ازدياد )البطالة( يف اململكة، 

وتعر مطامح )ال�شعودة(. 

الإ�شكالية تبدو اأعمق من عدم وجود التن�شيق، وتعود اإىل 

اإحجام معظم القطاع اخلا�ض عن توظيف ال�شعوديني. 

واإذا كان القول مبواءمة التعليم اجلامعي و�شوق العمل 

فيه نظر، من حيث اإن اجلامعات الأ�شل فيها اأنها �شروح 

علم وبحث، ل ينبغي اأن ُيربط التعليم فيها بالتوظيف 

اأو ب�شوق العمل، فاإن موؤ�ش�شات التدريب تختلف عن 

ذل��ك، فهي ملزمة بتغذية �شوق العمل. لذا ف��اإن من 

ال�شرورة مبكان اإيجاد اآليات عمل تنفيذّية للتن�شيق بني 

اجلهات ذات الخت�شا�ض يف عملية التدريب، من اأجل 

حتقيق املالءمة بني خمرجات التدريب و�شوق العمل 

واحتياجاته.  وهذا املعّوق هو من �شمن املعّوقات التي 

اأبرزتها درا�شات �شندوق تنمية املوارد الب�شرية. ومع 

ذلك مل تقرتح اللجنة تو�شية بهذا ال�شدد. بل مل اأجد 

اأن اللجنة ناق�شت ذلك مع املندوبني. وكّنا نود اأن ن�شمع 

مرئيات اللجنة حول احلل لهذا املعّوق، واأن يكون حاًلّ 

اآلية  ا يدعو اإىل التن�شيق، دون حتديد  عملًيّا، ل نظرًيّ

علمية لذلك.  واللجنة موؤهلة- بل ملزمة- باإيجاد حّل 

لهذه الإ�شكالية اجلوهرية يف اأداء ال�شندوق.

اإن تلك احللقة املفقودة بني موؤ�ش�شات التدريب والتعليم 

و�شوق العمل متثل حائاًل دون حتقيق تو�شيات اللجنة 

اأ�شا�شًا  التن�شيق  لغياب  احل��ل  اإي��ج��اد  وك��ان  نف�شها، 

�شروريًا للو�شول اإىل ما نادت به اللجنة يف تو�شياتها. 

فالتو�شية الأوىل التي تدعو اإىل العمل على ا�شتثمار 

الإيرادات املالية لل�شندوق يف التو�شع يف برامج دعم 

تنفيذ  ي�شاهم يف  ونوًعا مبا  ا  كًمّ والتوظيف  التدريب 

ا�شرتاتيجّية  اأه���داف  لتحقيق  امل��ح��ّددة  ال�شيا�شات 

تلك  ردم  يتم  ما مل  تتحقق  لن  ال�شعودية،  التوظيف 

الهوة بني القطاعني، قطاع التدريب وقطاع العمل، بل 

�شي�شبح تنفيذ التو�شية هدًرا للمال ومزيد اإ�شهام يف 

تخريج البطالة. والتو�شية الأخرى التي تنادي ب�تفعيل 

برامج واآليات املتابعة لدى ال�شندوق مبا ميّكنه من 

حتقيق ما يلي:

التدريبّية  اإليه خريجو الربامج  انتهى  1- معرفة ما 

التي يدعمها ال�شندوق، ومدى جناح هذه الربامج يف 

تاأهيل خريجيها وحتقيق التوظيف املن�شود يف القطاع 

اخلا�ض.

2- متابعة اأو�شاع من قام ال�شندوق بدعم توظيفهم 

بعد انتهاء فرتة الدعم. 

اإليه اخلريجون  �شتبقى مبادئ نظرية، لأن ما انتهى 

�شيكون معروًفا �شلًفا، و�شتقت�شر متابعة ال�شندوق على 

من قام بدعم توظيفهم. وهذه مطامح حمدودة، ول 

توؤّدي الغر�ض الوطني يف رفع م�شتوى التوظيف وتقلي�ض 

ن�شبة البطالة. 
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اإع��ادة هيكلة  اأ�شدر جمل�ض ال�شورى ق��رارًا دع��ا اإىل 

قطاع الربيد، بحيث تف�شل اجلهة املنظمة عن اجلهات 

املقدمة للخدمة، كما ن�ض القرار على اإلزام ال�شركات 

العنوان  اإىل  الربيد  باإي�شال  لها  املرخ�ض  الربيدية 

الربيدي وفقًا ملا جاء يف الرتاخي�ض املمنوحة لها.

يوم  عقدها  ال��ت��ي  املجل�ض  جل�شة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

بن  عبداهلل  ال�شيخ  معايل  برئا�شة  1432/3/24ه����� 

املجل�ض  ا�شتمع  حيث  ال�شيخ،  اآل  اإبراهيم  بن  حممد 

اإىل وج��ه��ة ن��ظ��ر جل��ن��ة ال��ن��ق��ل والت�����ش��الت وتقنية 

جتاه  واآرائ��ه��م  الأع�شاء  ملحوظات  ب�شاأن  املعلومات 

ال�شعودي  للربيد  العامة  للموؤ�ش�شة  ال�شنوي  التقرير 

اللجنة  رئي�ض  تالها  1431/1430ه������،  امل��ايل  للعام 

الدكتور فهد العبود، فقال: اإن املوؤ�ش�شة اأجنزت ترميز 

مناطق اململكة، وقد بلغ جمموع عدد الرموز الربيدية 

)37061( رمًزا بريدًيا، كما ُفرغ من ترقيم اأكر من 

)90%( من املواقع على م�شتوى املدن واملحافظات. اأما 

بالن�شبة لعدد �شناديق “وا�شل” فقد و�شل جمموعها 

اإىل مليونني و�شبعمائة األف �شندوق فقط ولي�ض ع�شرة 

ماليني �شندوق، والهدف من تركيب هذه ال�شناديق 

توعية املواطنني مب�شروع الرتقيم وت�شجيل املواطنني 

يف اخلدمة وا�شتالمهم اخلدمات الربيدية يف حمل 

الإقامة. 

 واأ�شاف: �شهدت اخلدمات الربيدية حت�شًنا وتطوًرا، 

ُت�شّجل املادة املر�شلة عن طريق احلا�شب الآيل  حيث 

الربيدية.  امل��واد  تتبع  الأث��ر يف  وُتطّبق نظام تق�شي 

ُتنّوع اخلدمات واملنتجات الربيدية وخدمات  وكذلك 

جتديد رخ�ض القيادة، وال�شوق الإلكرتوين، وُت�شتخدم 

اآلت الفرز واأنظمة املعلومات اجلغرافية، وقد اعتمدت 

املوؤ�ش�شة خطة اإ�شرتاتيجية لتطوير خدماتها.

وقال رئي�ض اللجنة: اإن يف حمافظة جدة )36( مكتًبا 

بريدًيا، عدا مكاتب الوكالت الربيدية اخلا�شة، وحتاول 

املوؤ�ش�شة تغطية املحافظة باخلدمة الربيدية عن طريق 

مكاتب الربيد املوزعة بها. 

اإ�شرتاتيجية  اإن املوؤ�ش�شة قد اأعدت خطة  واختتم قائاًل: 

تطوير  ومنها  ال��ربي��دي��ة،  اخل��دم��ات  مب�شتوى  للنهو�ض 

اخلدمات الربيدية القائمة وحت�شينها وتنويع اخلدمات 

الربيدية، واإعادة هيكلة التوزيع الربيدي وتطويره، وحت�شني 

النقل الربيدي، واإدخال التقنية الربيدية يف اخلدمة. 

إعادة هيكلة البريد والعنوان 
البريدي إلزامي

الدكتور �شعود ال�شبيعي

ت
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مدى نظامية مخالفات 
مشروع »ساهر«

حممد بن في�صل اأبو �صاق

 

• 
ع�صو جمل�س ال�صورى

يعد م�شروع "�شاهر" و�شيلة من و�شائل ر�شد و�شبط املخالفات املرورية وهو كما تعلمون م�شروع للر�شد الآيل عرب و�شائل حديثة، ولي�ض نظامًا )قانونًا( 

جديدًا، حيث اإنه متوافق متامًا مع نظام املرور اجلديد ولئحته التنفيذية املن�شورة، واملتاح الطالع عليهما للجميع.

فاملادة ال�شاد�شة وال�شتون من نظام املرور ولئحته حتدد اجلهات املخولة ب�شبط خمالفات اأحكام نظام املرور، ولي�ض م�شروع "�شاهر" اإل و�شيلة واحدة 

من و�شائل ر�شد و�شبط املخالفات التي حددها نظام املرور ولئحته. وما يتم من و�شائل الر�شد الإلكرتوين لي�ض اإل اإثباتًا من خالل ال�شورة الإلكرتونية 

ملخالفات حمددة، مثلما يقوم رجل املرور ب�شبط املخالفة وت�شجيلها.

كما حتدد املادة ال�شابعة وال�شتون من نظام املرور ولئحته كيفية الف�شل يف املنازعات وق�شايا احلوادث املرورية، التي اأ�شار النظام ولئحته اإىل توليها 

من قبل حماكم خمت�شة، وتتولها مبدئيًا هيئات مت تو�شيح مهامها اإىل حني مبا�شرة املحاكم املخت�شة مهامها.

وبالن�شبة للغرامات املقررة على املخالفات فاإنه ل عالقة لها مب�شروع الر�شد الآيل للمخالفات "�شاهر"، وهي يف ن�ض النظام ولئحته، وقد �شدر النظام 

واأعتمد قبل م�شروع "�شاهر". وتو�شح املادة الثامنة وال�شتون من نظام املرور ولئحته جدول املخالفات التي جاءت بحد اأدنى وحد اأعلى، بغ�ض النظر 

عن ر�شدها ب�شكل �شخ�شي من قبل رجال املرور اأو من قبل اأجهزة الر�شد الآيل. ويو�شح نظام املرور ولئحته يف عدد من املواد كيفية ت�شديد املخالفات 

اأو العرتا�ض عليها.

ومما جتدر الإ�شارة له اأننا ب�شفة عامة يف جمتمعنا ندرك حجم ال�شرر الناجت عن املخالفات املرورية وحجم اخل�شائر يف الأنف�ض ويف الأموال من نتائج 

حوادث املرور وتبعاتها املعنوية واملادية. ول يخفى على اجلميع تلك الأرقام املوؤملة عن املوتى واجلرحى واخل�شائر التي تعلن ب�شفة دورية عن حوادث املرور 

يف اململكة. وقد جاء م�شروع الر�شد الآيل للمخالفات املرورية جهدًا رائعًا من مقام وزارة الداخلية، ونظام الر�شد الآيل عمومًا يعد قفزة متقدمة يف �شبط 

حركة املرور عامليًا غايتها التقليل من حوادث املرور، وبالتايل التقليل من اخل�شائر الب�شرية واملادية.

اإن احلجم الكبري للمخالفات التي ر�شدتها اأجهزة م�شروع "�شاهر" مل تاأت من فراغ، بل هي تثبيت لأمر واقع عن خمالفات مل ينكرها اأ�شحابها، لكن 

البع�ض كان يخالف من قبل ول يتم ر�شد خمالفاته اأو معاقبته عليها. واأمتنى اأن ترتفع اأ�شواتنا جميعًا نحو مزيد من �شبط املخالفات املرورية، و�شبط 

حركة ال�شري على طرقنا، للحد من احلوادث واحلد من اخل�شائر يف الأنف�ض واملمتلكات، وما للحوادث من تبعات وخ�شائر اأخرى معنوية ومادية.

وبذلك فاإن م�شروع "�شاهر" لي�ض نظامًا جديدًا، وهو جمرد تنفيذ لنظام املرور ولئحته، ومتوافق متامًا مع نظام املرور ولئحته املن�شورة، واملتاحة للجميع 

يف اأكر من موقع. ولعلكم تتذكرون اأن جمل�ض ال�شورى قد اأ�شهم يف �شنته الأوىل من هذه الدورة باإعداد اإ�شرتاتيجية وطنية متكاملة لل�شالمة املرورية 

غايتها احلد من حوادث ال�شيارات ومنع خ�شائرها.

ومن العجيب اأن بع�ض من كتب عن "�شاهر" يف و�شائل الإعالم يربط بني م�شتوى الدخل للمواطنني اأو الراتب وبني م�شروع "�شاهر"، مع اأن اجلميع يدركون 

اأن الأجهزة الآلية ل تفرق بني نوع اأو ملكية ال�شيارات املخالفة، واأجهزة الر�شد تقوم فقط بر�شد املخالفات وت�شجيلها عرب �شبكة اإلكرتونية متكاملة. كما 

اأن تكرار الر�شد ل�شيارة معينة و�شبط خمالفاتها دليل على ا�شتمرار قائد ال�شيارة املخالفة يف اأ�شلوب قيادته وعدم احرتامه لقواعد ال�شري الآمن، ولذلك 

�شوف ي�شتمر ر�شد ال�شيارة املخالفة و�شبط خمالفاتها بغ�ض النظر عن عددها طاملا اأن قائدها ل يحرتم النظام، وبغ�ض النظر اإن كان دخله مرتفعًا اأو 

متدنيًا.

ومن منا ل يعلم حجم حوادث ال�شيارات يف بالدنا؟ ومن منا ل يدرك حجم خ�شائر احلوادث يف الأنف�ض والأرواح؟ ومن منا ل يرغب يف احلد من حوادث 

ال�شيارات؟ ومن املوؤكد اأن دقة الر�شد الآيل احلالية – رغم حمدودية تغطياتها، ورغم عدم انت�شارها يف جميع مدن اململكة وقراها، ورغم ق�شر العمر الزمني 

للتجربة-، قد و�شعتنا اأمام هذه احلقائق املوؤملة يف ا�شتمراء بع�شنا للمخالفات رغم خطورتها، ورغم تبعاتها املالية واملعنوية عليه وعلى من يعول.

وختامًا، فاإن من املبكر جدًا اأن ن�شع الأحكام النهائية حول م�شروع "�شاهر" مع القناعة باأن كل جهاز اأو اآلة اأو م�شروع جديد، اأو اأي نظام جديد ي�شتحق 

اأن يكون حتت التجربة واملراقبة، ور�شد الدرو�ض امل�شتفادة، وحتليل معطيات التنفيذ حتت كل الظروف، ثم اخلروج بخطة متكاملة للتطوير وال�شتخدام 

الأف�شل. وكثري من الو�شائل الفنية والإدارية يف املوؤ�ش�شات الكربى يف القطاعني العام واخلا�ض تخ�شع للتحليل واملراجعة ب�شكل دوري وينتج عن املراجعات 

تو�شيات م�شتمرة حت�شن من الأداء وتقرتب من حتقيق الغايات املرجوة.
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واأجيالها  الغالية  ب��الدن��ا  حفظ  ال���ذي  هلل  واحل��م��د 

ال�شاعدة من �شرور �شهام الأعداء واحل�شاد، ووقاها 

من �شموم النحراف والإف�شاد، واأحبط خمطط واآمال 

دعاة الفتنة والفرقة وال�شالل، احلمد هلل الذي قي�ض 

لبالدنا واأهلها قادة عظماء حكماء ورجال اأمن بوا�شل 

اأ�شداء واأيقظ قلوب مواطنيها الأوفياء يف الوقوف �شفًا 

واحدًا �شد كل ما يحيكه اخلونة الأعداء ووفق اجلميع 

للق�شاء على الفنت يف مهدها ومباغتته كالب ووحو�ض 

وجل  عز  احلمد  وله  جحورها،  يف  والف�شاد  ال�شالل 

اأكبادنا من الأ�شرار البغاة واأخطار  اأن حمانا وفلذات 

املوؤامرات والآفات التي حاول احلاقدون واحلا�شدون 

والأع��داء القريبون والبعيدون لبالدنا تفريق وحدتنا 

واإف�شاد اأجيالنا ب�شهامها و�شمومها ولكن اهلل برحمته 

ورد  �شرورهم  من  واأع��اذن��ا  رحمنا،  وعظمته  ولطفه 

كيدهم يف نحورهم، فله احلمد وال�شكر على نعمه التي 

ل حت�شى.

اأن ن�شبة اأجيالنا  اإننا ندرك جميعًا  وي�شيف ال�شليم: 

مواطني  60% من  ح��وايل  ت�شكل  اأ�شبحت  ال�شاعدة 

بالدنا الغالية، واأن مما ل �شك فيه باأن بناء املجتمع 

على قاعدة ثابتة من الوعي الفكري والإخال�ض لالأمن 

الوطني يجنبه الكثري من مزالق ال�شالل والتخريب 

ويحقق املواطنة ال�شاحلة التي نتوق جميعًا اإليها خا�شة 

ونحن ندرك باأن تلك ال�شهام املوجهة لبالدنا ومواطنيها 

متنوعة ال�شرور وامل�شارب وم�شمومة ال�شنان واملخالب، 

واأنها موجهة اأكر وب�شرا�شة اأخطر لأجيالنا ال�شاعدة 

فكريًا و�شحيًا و�شلوكيًا واجتماعيًا واأمنيًا. وي�شري ال�شليم 

اإىل اأنه ولإدراك بع�ض اجلهات ذات امل�شوؤولية يف بالدنا 

لهذه الأخطار وما يتوق اإليه الأ�شرار بداأت تلك اجلهات 

م�شكورة يف تنفيذ م�شروع م�شرتك بني اجلهات الأمنية 

يف وزارة الداخلية ووزارة الرتبية والتعليم حلماية الأمن 

الفكري يف املوؤ�ش�شات التعليمية كان من اأهم ركائزه:

نفو�ض  ال�شحيحة يف  الإ�شالمية  العقيدة  تر�شيخ   -1

الطالب.

2- تعميق مفهوم حب الوطن والتالحم مع ولة الأمر.

3- تب�شري كل طالب وطالبة باأهمية الوحدة الوطنية 

واحلذر من التحديات التي تواجههم وتواجه وطنهم 

وفق روؤية علمية مو�شوعية.

البداية مع الأ�شتاذ مو�شى بن حممد ال�شليم ع�شو جمل�ض ال�شورى الذي خل�ض روؤاه حول تلك امللحمة بقوله:

نحمد اهلل العلي القدير الذي اأنعم علينا يف بالدنا منبع الهناء واخلري، بالعودة امليمونة لوالدنا امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز وقد اأ�شبغ عز وجل عليه متام ال�شحة والعافية:

توالت على مدى الأ�صابيع الأخرية �صور رائعة من �صور التالحم بني القيادة وال�صعب، ج�صدت حجم 

الن�صهار الذي تتميز به العالقة بني القيادة واملواطن، واأكدت ما يتمتع به ابن هذا البلد الآمن من 

وعي فكري واإخال�س لالأمن الوطني، الأمر الذي جنب الوطن الكثري من مزالق ال�صالل والتخريب، 

ومن جهة اأخرى عك�صت ما توليه قيادتنا الر�صيدة من اهتمام بتحقيق التنمية ال�صاملة وتلبية احتياجات 

املواطن، ومدى معاي�صتها لنب�س ال�صارع. �صور التالحم جت�صدت يف منظومة القرارات امللكية الكرمية 

التي طالت العديد من القطاعات وا�صتهدفت حتقيق نقلة تاريخية يف طبيعة برامج الرعاية واخلدمات 

املقدمة للمواطن وت�صدت مبنهجية �صاملة لق�صايا حمورية مثل التعليم وال�صحة والإ�صكان والبطالة 

و�صناديق الرعاية.

  ومن خالل ال�صتطالع التايل حتاول اإلقاء ال�صوء على �صور التالحم بني القيادة واملواطن 

والتي ع�صناها على مدى الأيام املا�صية، ما بني ملحمة حب ووفاء لقى بها ال�صعب مليكه لدى عودته 

�صاملاً معافى من رحلة العالج، ويف املقابل كانت حزمة القرارات التنموية التاريخية..

عطاء بال حدود يقابله انتماء وإخالص ووعي

   تنقب عن سر التـــالحــــــــــــــــــم بين القيادة والمواطن

اأر�ــــــــصــــــــنــــــــا الـــــــ�ـــــــصـــــــمـــــــ�ـــــــس يف  ـــــــــى ابـــــــــتـــــــــهـــــــــاج واأ�ــــــــــصــــــــــمــــــــــى �ـــــصـــــنـــــاءفـــــــــاأ�ـــــــــصـــــــــرقـــــــــت  بـــــــــاأحـــــــــل

�ـــــــــــصـــــــــــذى عـــــــــــطـــــــــــره عـــــــــــــم كـــــــــــــل الـــــــفـــــــ�ـــــــصـــــــاءوفـــــــــــــــــــــــــــــاح عــــــــــــبــــــــــــري زهـــــــــــــــــــــــــــــور الــــــــــربــــــــــيــــــــــع

اأنـــــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــــس.. مـــــــــ�ـــــــــصـــــــــاعـــــــــر ود ــــــفــــــاءمــــــــــبــــــــــاهــــــــــج  ـــــــــدق واأبــــــــــــــــهــــــــــــــــى �ــــــص ـــــــــ�ـــــــــص جتـــــــــــّلـــــــــــت ب

الـــــ�ـــــصـــــمـــــاءتـــــــــــــــــالحـــــــــــــــــم حــــــــــــــــــــب عــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــق وثــــــــــيــــــــــق �ـــــــصـــــــاطـــــــعـــــــاً يف  �ــــــصــــــنــــــا �ـــــــصـــــــوئـــــــه 
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4- تعزيز دور املعلم يف حتقيق وتعميق الولء والنتماء 

الوطني.

واملنحرفة  ال�شالة  الأف��ك��ار  من  الطالب  حماية   -5

والتحذير من اأ�شحابها.

6- ن�شر ثقافة احلوار بني الطالب واإقامته حول اأخطار 

ال�شلوك الإرهابي والفكر املنحرف.

من  تلقيها  وكيفية  الدينية  الفتوى  مرجعية  بيان   -7

العلماء املعنيني.

نفو�ض  يف  والع���ت���دال  الو�شطية  م��ف��ه��وم  غ��ر���ض   -8

الأجيال.

ويوؤكد ال�شليم على اأهمية تلك الركائز الفكرية الوطنية 

الرتبوية امل�شار اإليها ويقول: لأن الأمن الفكري من اأقوى 

واأهدافه  امل�شروع  ولأن هذا  الوطني  الأم��ن  �شياجات 

وخا�شة  والتاأييد  والدعم  التعاون  ي�شتحق  املعطاءة 

ال��ذي ي�شم وهلل احلمد  امل��وق��ر  ال�شورى  م��ن جمل�ض 

العلوم  املخت�شني يف  والأكادمييني  العلماء  نخبة من 

ال�شرعية والجتماعية والأدبية والإعالمية والنف�شية 

طالبنا  ولأن  البناءة  املجالت  وجميع  والقت�شادية 

وطالباتنا واأبناءنا وبناتنا يف جميع املجالت التعليمية 

والعلمية اأ�شبحوا يف خ�شم التيارات الفكرية التي متوج 

بها العديد من القنوات الف�شائية ومواقع الفي�ض بوك  

والت�شالت التقنية وعر�شه لالأفكار الهدامة، ولأنهم 

يف اأم�ض احلاجة اإىل ما ياأخذ باأيدهم اإىل كل ما فيه 

احلفاظ على الو�شطية والعتدال وتقوية اأوا�شر و�شياج 

الأمن الفكري يف كل جمال، والدفاع عن الأمن الوطني 

لبالدهم املجيدة بفكر املثقفني وب�شالة الرجال.

ويدعو ال�شليم جمل�ض ال�شورى اإىل الأخذ بزمام املبادرة 

للتعاون مع اجلهات املخت�شة يف اإجراء درا�شة علمية 

اأهدافها تعميق حمبة  اأهم  ميدانية �شاملة يكون من 

اأب��ن��اء وب��ن��ات ه��ذا الوطن  ال��دي��ن وال��وط��ن يف نفو�ض 

وحتقيق الإخال�ض والولء الوطني يف م�شرية حياتهم 

ويف كل خطواتهم والوقوف �شفًا واح��دًا و�شد كل ما 

ميلكه اأعداء اأمتهم من الفرقة والفنت واأن يكون من اأهم 

معطيات هذه الدرا�شة ت�شافر جهود كل اجلهات ذات 

العالقة برتبية وتوجيه وتن�شئة وتعليم اأجيالنا وذلك 

بزيادة الهتمام يف م�شاجدنا ومدار�شنا واأنديتنا الأدبية 

والريا�شية وو�شائلنا الإعالمية ويف القنوات الف�شائية 

والت�شالت التقنية بكل ما يغر�ض حمبة الدين والوطن 

والإخال�ض وال��ولء لهما وللقيادة ال�شامية يف نفو�ض 

اأبنائنا وبناتنا وينري عقولهم ويقيهم من اأخطاء و�شهام 

و�شرور واأحقاد اأعدائهم، كما اأمتنى يف هذا الإطار زيادة 

التعاون البناء بني اجلهات الأمنية والو�شائل الإعالمية 

وبني الأ�شرتني املدر�شية واملنزلية معلمني ومعلمات واآباء 

واأمهات لتوعية �شباب هذا الوطن توعية دينية وعلمية 

و�شحية مبا للمخدرات بكافة اأنواعها من هدم لل�شحة 

عطاء بال حدود يقابله انتماء وإخالص ووعي

   تنقب عن سر التـــالحــــــــــــــــــم بين القيادة والمواطن
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الدينية  والقيم  لالأخالق  واإ�شاعة  العقلية  والقدرات 

وتفكيك لالأوا�شر الجتماعية، وما ل�شباك املحتالني 

واملتنكرين ب�شتى العباءات الكاذبة واخلادعة من اآثار 

ت�شليل واأف�شاد قاتلة وحماولت اإبعاد قذرة عن حمبة 

دين اهلل والولء والإخال�ض له ثم للوطن وقيادته.

نعم اأمتنى اأن يزداد الرتكيز  يف تعليم وتثقيف اأبنائنا 

وبناتنا بكل ما ينفعهم ويحافظ على كيانهم ووحدتهم 

وتعريفهم بكل من يد�ض لهم ال�شم يف الد�شم، ويدفعهم 

باملغريات وامللذات للفنت والنقم.

واختتم ال�شليم كالمه قائاًل: واأرج��و يف اإطار ال�شعي 

اأن يتبنى هذا  اجلاد لتحقيق تلك الأه��داف العظيمة 

املجل�ض املوقر تخ�شي�ض الأمن الفكري واأن يكون حتت 

�شعار )الدين والوطن(، نعم الدين والوطن اللذان هما 

اأهم اهتمامات قائدنا العظيم و�شمو ويل عهده الأمني 

و�شمو نائبه اجلليل، حيث توؤكد دائمًا القيادة ال�شامية 

الر�شيدة مل�شرية بالدنا ال�شعودية املجيدة باأن: الدين 

والوطن.. ل.. ل تهاون فيهما مهما يكن.

اآل  من جهته قال ع�شو جمل�ض ال�شورى:ال�شيخ عازب 

م�شبل: اأتوجه بال�شكر بعد اهلل عز وجل اإىل قيادة هذه 

البالد التي ما فتئت منذ عهد موؤ�ش�ض الدولة ال�شعودية 

الأوىل الإم���ام حممد بن �شعود ال��ذي و�شع ي��ده بيد 

الإم��ام املجدد ال�شيخ حممد بن عبدالوهاب ليوؤ�ش�شا 

دولة التوحيد يف اجلزيرة العربية مهد الإ�شالم حتى 

عهد الإمام امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود 

– رحمه اهلل- الذي �شيد بناء الدولة ال�شعودية الثالثة، 
– بف�شل اهلل- هذا البناء ورفرفت عليه راية  فاأكمل 

التوحيد معلنة مت�شكها بالإ�شالم عقيدة ومنهج حياة، 

و�شار الأبناء خلف اأبيهم يقودون �شعب اململكة العربية 

ال�شعودية اإىل بناء الدولة احلديثة لتقف يف م�شاف دول 

العامل الأول مع ثبات املبداأ ور�شوخ العقيدة. اإن جناح 

ال�شعب ال�شعودي يف رد اإرجاف املرجفني وال�شطفاف 

خلف قيادتهم مل ياأت من فراغ، فقد اأعطت القيادة 

جهدًا �شادقًا، و�شخرت ما �شخره اهلل لهذه البالد من 

خريات خلدمة دين اهلل يف الأر�ض وخدمة هذا ال�شعب 

الكرمي، فقد يخطئ من يظن اأن هذا ال�شعب العريق، 

�شعب اململكة العربية ال�شعودية الذي تربى على عقيدة 

اأن  اأرادوا  املرجفني ممن  �شي�شتمع لرتهات  التوحيد 

يع�شفوا باأمن بالدنا وا�شتقراره.

وحمل راأي الأ�شتاذ �شالح البقمي: ع�شو جمل�ض ال�شورى 

نف�ض امل�شاعر حيث قال: نحمد اهلل ون�شكره على ما من 

به علينا يف هذه البالد من النعم العظيمة يف جميع 

امل��ج��الت، وم��ا �شرف عنا من النقم فجنبت البالد 

ويالت احلروب، ورد اهلل كيد احلاقدين الداعني للفتنة 

واملظاهرات، مما يوؤكد بالربهان القاطع مت�شك اأهل 

هذه البالد بدينهم القومي و�شيمهم العربية الأ�شلية 

و�شدة ولئهم واإخال�شهم لقادتهم وولة اأمرهم، فهنيئًا 

لهم وهنيئًا لنا بذلك، وما حبانا اهلل به من هذه النعم 

وما دفعه عنا من النقم هو بف�شله �شبحانه ثم بتوفيقه 

لولة اأمر هذه البالد منذ عهد امللك عبدالعزيز – رحمه 

اهلل- اإىل هذا الوقت الزاهر بقيادة خادم احلرمني 

ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز من اإر�شاء قواعد 

العدل وحتكيم �شرع اهلل بني اجلميع، والأمن الذي ل 

العي�ض،  العامل، ورغ��د  بلدان  بلد من  اأي  له يف  مثيل 

والتنمية ال�شاملة يف جميع املجالت. وليعلم من و�شو�ض 

له ال�شيطان ودعاة ال�شوء اإىل التظاهر ونحوه من و�شائل 

الغواية اأن يف رقبته بيعة لويل الأمر يجب عليه �شرعًا 

اأمر  والطاعة لويل  بال�شمع  اأمر  واأن اهلل  بها،  الوفاء 

امل�شلمني، لذا يجب على الأمة اأن تقف �شفًا واحدًا �شد 

من يريد الإثارة واإقامة املظاهرات التي مل تكن ماألوفة 

اأو معروفة يف هذه البالد منذ فجر الإ�شالم اإىل هذا 

اليوم، ويتاأكد هذا الأمر على العلماء واأ�شاتذة اجلامعات 

والكتاب، قال �شلى اهلل عليه و�شلم: »كل منكم على 

ثغر من ثغور الإ�شالم اهلل اهلل ل يوؤتني الإ�شالم من 

قبله«، ومن ف�شل اهلل اأن علماء هذه البالد بهيئاتها 

ال�شرعية وجمامعها الفقهية قد اأدت واجبها اإزاء ظاهرة 

الإرهاب، واملوؤمل منها اأن توؤديه نحو دعوات املظاهرات 

وما يرافقها من فو�شى وحمرمات.

ومن جهته يقول الدكتور حممد بن اأمني اجلفري ع�شو 

القت�شادية  ال�شوؤون  جلنة  ورئي�ض  ال�شورى  جمل�ض 

والطاقة حول امل�شاعر التي تربط املواطنني بالقيادة: 

ل يحتاج اأي اإن�شان اأن يبذل جهدًا كبريًا ملعرفة اأ�شباب 

كل هذا احلب العفوي ال�شادق الذي تكنه قلوب �شعب 

على  املقيمني  وجميع  بل  ال�شعودية  العربية  اململكة 

اأر�ض هذه البالد الطاهرة ملليكهم امللك عبد اهلل بن 

عبدالعزيز خادم احلرمني ال�شريفني. كل ما عليه اأن 

يقوم به هو اأن ينظر ويرى مدى القرب الذي يتواجد 

اإن ذلك القرب هو باخت�شار قرب  به مليكهم منهم. 

على  املجتمع  بــنــاء  ال�صليم:  مــو�ــصــى  اأ. 

الــفــكــري والإخــــال�ــــس لالأمن  الـــوعـــي 

الوطني يجنبه مزالق ال�صالل

اأ. مو�شى ال�شليم

د. حممد اجلفري: حزمة من القرارات 

�صملت جميع �صرائح املواطنني

د. حممد اجلفري
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من القلوب والأرواح والإح�شا�ض ال�شادق بكل فرد من 

اأفراد �شعبه وباحتياجاتهم. و�شريى كل من يود اأن يرى 

اأو �شاعة  اأن هذا امللك ل مير يوم  بب�شريته وبب�شره 

من نهار اإل و�شعبه �شغله ال�شاغل وكاأنه ي�شابق الزمن 

كي ل ي�شبقه من دون حتقيق ما وعد وعاهد به �شعبه 

باأن ل ير�شى لهم دون ذرا املجد موقعًا لهم يف كل اأمور 

حياتهم.

اأن من اهلل عليه بال�شفاء من  ويعود ملك القلوب بعد 

رحلته العالجية وما اأن تطاأ قدمه اأر�ض البالد  ويحط 

رحاله اإل وياأبى اأن يرتاح من عناء رحلته  وي�شدر من 

القرارات ما كان متلهفًا لإ�شداره حيث اإنها لي�شت قرارًا 

اأو عدة قرارات بل حزمة من القرارات �شملت جميع 

�شرائح املواطنني بال ا�شتثناء وحاكت جميع همومهم 

واحتياجاتهم ومتطلباتهم.

وي�شف الدكتور حممد اجلفري: حزمة القرارات التي 

يوم  وليدة  تكن  مل  باأنها  الأوىل  مرحلتها  يف  �شدرت 

و�شوله حفظه اهلل، فاملتابع ملا يقوم به خادم احلرمني 

ال�شريفني  منذ اأن اأجرى حفظه اهلل العملية اجلراحية 

والتي تكللت وهلل احلمد بالنجاح يرى متابعته وقراراته 

تتواىل وخا�شة ما وجه به حفظه اهلل من �شرعة الهتمام 

بتداعيات الأمطار الأخرية على مدينة جدة والقرارات 

التي �شدرت  لذلك لرفع ال�شرر عن املت�شررين والعمل 

على القيام ب�شورة عاجلة بتفعيل وتنفيذ حلول دائمة 

ومبيزانيات ل حمدودة متخطية جميع الأنظمة الإدارية 

واملالية ب�شورة ا�شتثنائية لت�شريع تنفيذ امل�شاريع الالزمة  

لكي ل تتكرر تلك الأ�شرار والآلم التي حلقت باأبنائه 

والتي جعلته يتاأمل اأ�شد الأمل والذي �شعر اأبناء �شعبه باأن 

مليكهم ي�شعر بهم وباآلمهم من خالل تلك القرارات 

ال�شارمة والتوجيهات العاجلة واملحددة على الرغم 

من بعد امل�شافة بينه وبينهم اإل اأن روحه وقلبه بينهم. 

ولذا نقول لن يحتاج اأي اإن�شان اأن ي�شاأل مرة اأخرى ملاذا 

هذا ال�شعب يحب مليكه وي�شعر باأن روحه قد عادت 

اإليه بعودة مليكه وقد راأوه يقف ومي�شي ويتكلم ويحييهم 

اأن  ويبت�شم لهم فرحًا بلقائهم ويقول لهم كم متنيت 

اأ�شافحكم فردًا فردًا على حبكم ووفائكم ودعائكم.

 ويلفت الدكتور اجلفري ال�شوء يف قراءة متاأنية حلزمة 

القرارات يف املرحلة الأوىل قائاًل: عند التاأمل املهني يف 

حزمة القرارات  التي اأمر بها خادم احلرمني ال�شريفني 

فرنى باأنها بلغت يف جمموعها 150 مليار ريال تعادل 

ن�شبة زيادة  26% عن خم�ش�شات امليزانية ونرى باأنها 

ق��رارات مدرو�شة ولي�شت ق��رارات حلظية بل قرارات 

ملا  ومتابعة ومكملة  تنموية  كبرية حم��ددة  اأبعاد  لها 

مت تخ�شي�شه يف ميزانية عام 1433/1432ه���  والتي 

بلغت 580مليار ريال والتي تعترب اأكرب ميزانية يف تاأريخ 

ال�شعودية. لقد بلغت فيها اعتمادات  العربية  اململكة 

النمو والتطوير من م�شاريع حيوية وبنى حتتية وخدمات 

44% من  256مليار ريال وهو ما يعادل  ومرافق مبلغ 

خم�ش�شات امليزانية والذي وجه لتطوير وتنويع القاعدة 

القت�شادية لكي يتمكن القت�شاد من النطالق نحو 

زيادة طاقته ال�شتيعابية، وبالتايل توفري فر�ض وظيفية 

املبالغ  ه��ذه  اأن  من  الرغم  وعلى  للمواطنني.  كبرية 

الكبرية التي ر�شدت لذلك تهدف لتمكني القت�شاد 

من توفري فر�ض وظيفية كبرية م�شتقبلية للمواطنني اإل 

اأن الواقع احلا�شر يبني اأن هناك حاجة ما�شة و�شريعة 

لإيجاد وظائف لل�شباب يف الوقت احلا�شر حيث اإن ن�شبة 

البطالة القائمة ح�شب الإح�شاءات الر�شمية هي %10 

وهناك حوايل 480 األف �شعودي عاطل عن العمل. كما 

775 األف �شعودي يعملون يف القطاع  اأن هناك فقط 

اخلا�ض يف مقابل �شتة ماليني وافد يعملون يف القطاع 

اخلا�ض. ول��ذا ف��اإن ويل الأم��ر يحفظه اهلل يعلم باأنه 

حتى يتمكن القت�شاد من التنوع والتو�شع والتمكن من 

توفري الفر�ض الوظيفية املالئمة وحتى ت�شتطيع وزارة 

العمل النتهاء من الدرا�شة العاجلة التي وجه بها خادم 

احلرمني ال�شريفني لدرا�شة م�شكلة البطالة وال�شعودة 

يف خالل اأربعة اأ�شهر لبد من مواجهة الو�شع القائم، 

ولذا فاإن من اأهداف اخلطة اخلم�شية التا�شعة يف هدفها 

الثالث ع�شر »تطوير قطاع املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة 

لزيادة م�شاهمته يف الناجت الإجمايل املحلي وا�شتحداث 

الأطر لرعايته وتنظيمه«  وهو القطاع الذي ي�شتهدف 

باإن�شاء  فردية  مب��ب��ادرات  القيام  من  ال�شباب  متكني 

م�شاريعهم اخلا�شة بهم من خدمات و�شناعات خفيفة  

وجت��ارة جتزئة، ولعلمه يحفظه اهلل باأن هذا القطاع 

هو القطاع الفاعل على م�شتوى العامل من اإمكانياته 

الكبرية غري املحدودة لتوفري  فر�ض وظيفية لل�شباب 

كونهم يقومون هم باإيجاد الفر�ض املالئمة لأنف�شهم 

من خالل قيامهم باإن�شاء م�شاريع �شغرية ومتو�شطة 

خا�شة بهم ول يتوجهون نحو البحث عن وظائف بل 

يكونون رافدًا من روافد توفري الوظائف، فقد جاء اأمره 

ال�صيخ عازب اآل م�صبل: يخطئ من يظن 

اأن هذا ال�صعب العريق �صي�صتمع لرتهات 

املرجفني

ال�شيخ عازب اآل م�شبل

اأ. �صبيلي القرين: الوعي الكامل والوفاء 

املتبادل �صواهد ماثلة

اأ. �شبيلي القرين
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حفظه اهلل عندما ذكر« باأن اأمانتنا معكم اأيها ال�شعب 

الكرمي ت�شتدعي منا اإيجاد حلول عاجلة مل�شاألة البطالة 

اإل  ونحوها والتي نوليها جل اهتمامنا، ول يكون ذلك 

بدعم البنك ال�شعودي للت�شليف والدخار لتمكينه من 

ورعاية  ومتويل  الجتماعية،  القرو�ض  طلبات  تلبية 

املن�شاآت ال�شغرية والنا�شئة، واأ�شحاب احلرف واملهن 

من املواطنني ليزاولوا اأعمالهم باأنف�شهم وحل�شابهم، 

وتوفريًا لفر�ض العمل لهم«، وتابع القرار امللكي الكرمي 

برفع راأ�ض مال البنك بزيادة ع�شرين مليار ريال لي�شبح 

اإجمايل راأ�ض ماله 30 مليار ريال مع اإعفاء املتوفني من 

�شداد القرو�ض. 

واأ���ش��اف الدكتور اجل��ف��ري: كما اأن خ��ادم احلرمني 

اأه���داف اخلطة  حفظه اهلل من خ��الل املوافقة على 

اخلم�شية التا�شعة قد حفز جمل�ض ال�شورى للعمل على 

القيام بالدرا�شات والتو�شية بالأنظمة الالزمة لتفعيل 

ع�شر  الثالث  الهدف  �شمنها  وم��ن  اخلطة،  اأه���داف 

اخلا�ض بامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة وه��ذا ما هو 

ال�شورى على  فعليًا، حيث متت موافقة جمل�ض  قائم 

مالءمة« درا�شة م�شروع نظام الهيئة العامة للم�شاريع 

ال�شغرية واملتو�شطة«،الذي قدم للمجل�ض من قبل عدد 

والع�شرين  الثالثة  امل��ادة  ح�شب  املجل�ض  اأع�شاء  من 

لنظامه، لتكون اجلهة املحفزة واملنظمة واملفعلة لهذا 

القطاع الذي فعله خادم احلرمني ال�شريفني يف هذا 

ال��ق��رار ب�شورة عاجلة من خ��الل ه��ذا الدعم املايل 

الكبري له. وبهذا نرى باأن امللك يحفظه اهلل يف حني انه 

خ�ش�ض ما يقارب من 44% من امليزانية لت�شريع عملية 

التنمية وتنويع القاعدة القت�شادية والطاقة ال�شتيعابية 

لالقت�شاد اإل اأن اهتمامه من�شب على الحتياج الآين 

لل�شباب واملواطنني الباحثني عن فر�ض عمل ولي�ض اأحب 

من اأن يجد املواطن القر�ض املي�شر من دون اأي فوائد 

لكي يتمكن من اأن ين�شيء عمله اخلا�ض به وباأ�شرته.

هذا منوذج من النماذج التي تبني اأن القرارات امللكية 

الكرمية هي قرارات متتابعة ومكملة ملنظومة الإ�شالح 

اأن  لقت�شادي والجتماعي التي مل مير يوم من دون 

اأم��ر ملكي كرمي ي�شب  اأو  يطالعنا حفظه اهلل بقرار 

يف م�شلحة الوطن وجميع املواطنني، فحمدًا هلل على 

�شالمته وحفظه من كل �شوء.

اأما الأ�شتاذ �شبيلي بن جمدوع القرين، ع�شو جمل�ض 

ال�شورى فراأى اأن ما �شهدته اململكة خالل الأيام املا�شية 

يعك�ض الوعي الكامل والوفاء املتبادل بني عنا�شر الأمة 

قائاًل: حقًا اإن بالدنا قيادة  و�شعبًا ونظام حكم تختلف 

كل الختالف عن البلدان والقيادات والأنظمة  املماثلة 

- وال�شواهد ماثلة- فما هو موجود وما حتقق  وما هو 

يف طريقه للتحقق  وفق الأولويات املدرو�شة، كل ذلك ل 

مياثله �شيئ يذكر يف كل البلدان، وعندما يعي هذا �شعب 

اململكة وُيجمع على الع�ض عليه بالنواجذ فاإمنا ذلك 

للوعي الكامل والعقول الواعية والوفاء املتبادل والإرث 

الثمني الذي ُيخل�ّفُه الآباء والأجداد لالأبناء والأحفاد، 

ل وم�شري ُمّوحْد، فلقد اأثبت �شعب اململكة  كخيار ُمف�َ�شّ

للقا�شي والداين عندما قالوا ويقولون دائمًا واأبدًا- ل ثم 

ل - لكل عمل دخيل. اكتفاء وتاأكيدًا على �شالمة النهج 

واملنهج وتفرد د�شتور هذه البالد بال�شالح للتطبيق 

يف كل زمان ومكان، ومن �شواهد ذلك اأي�شًا اأن معاناة 

ال�شعوب  التي خرجت على ولتها يف هذه الأيام مل تكن 

موجودة لدى مواطني هذا ال�شعب  ولو كانت هناك من 

معاناة من ذلك القبيل لكان منهم ما كان من غريهم 

ولكن  الذي مت - بحمد اهلل - هو العك�ض فلقد كان ذلك 

م�شدر اإجماع ٍ متواتر من  ال�شعب والقيادة على الوحدة 

امل�شّرف  امل�شتوى  ه��ذا  حماية  على  اجلهود  وت�شافر 

وحماية النتماء الوطني الفريد. 

 وي�شيف �شبيلي القرين: �شهد ال�شرق والغرب باأن خيبة 

اأمل البغاة والأعداء  املتمثلة يف الإحباط ال�شديد لدعاة 

الفتنة عندما رف�ض املواطنون ما تبناه بع�ض ال�شواذ 

لأهداف خا�شة فقالوا - ل ثم ل - فما ح�شل لغرينا من 

ال�شعوب مل يح�شل لنا وما ح�شل من ال�شعوب ل ميكن  

اأمة تختلف وقياداتنا تختلف  واأن يح�شل  منا فنحن 

ود�شتورنا خمتلف، ولأننا هنا ممثلون لكافة اأبناء هذه 

البالد - مناطق وحمافظات - فها هي قبة املجل�ض تعج 

بالفخر والعتزاز بالقيادة  وال�شعب واملوؤ�ش�شات وت�شكر 

ت�شافر اجلهود و�شالمة املنهج  وتوؤكد على ا�شتمرارية  

العمل الدوؤوب للرقي لالأف�شل  واملزيد من اخلري والنماء 

بال هوادة وبال حدود وعدم القناعة مبا دون النجوم 

يف كل امل�شتويات لتبقى بالدنا و�شعبها قمة يف الدين  

والأخالق واملعامالت، فعلى بركة اهلل ت�شتمر امل�شرية 

ونوؤكد للقيادة وال�شعب باأننا من حتت هذه القبة ونحن 

نكون احلفيون  ب��اأن  للمواطنني يف كل مكان  املمثلون 

اآمالهم ب�شكل ح�شاري  بكل ما يخدم اجلميع ويحقق 

ودميقراطي، بالأفعال ل بالأقوال. خا�شة واأن قيادتنا 

ترحب دائمًا بكل راأي ي�شب يف م�شلحة الوطن. 

من جهته قال ع�شو جمل�ض ال�شورى: الدكتور �شالح 

الزهراين اأتوجه ملقام خادم احلرمني ال�شريفني باأغلى 

التهاين مبنا�شبة عودة مقامه الكرمي من رحلته العالجية 

بعد اأن من اهلل عليه بال�شحة والعافية، فلقد عاد قائدنا 

ورمز وحدتنا ليوا�شل �شناعة التاريخ من خالل قيادة 

م�شرية البناء العمالقة التي ل ي�شهد لها مثيل يف تاريخ 

تاريخ  ف�شول  كتابة  ليوا�شل  قائدنا  عاد  كما  الأمم. 

ور�شة عمل  بالدنا  من  التي جعلت  العظيمة  نه�شتنا 

كربى. لقد عاد خادم احلرمني ال�شريفني اإىل الوطن 

يف وقت كرت فيه ال�شائعات والأقاويل املحر�شة على 

اأعمال ال�شغب والفو�شى اإىل درجة ال�شتخفاف بذكاء 

ال�شعب ال�شعودي النبيل ومدى حر�شه على اأمن وطنه 

وا�شتقراره وعلى املحافظة على مكت�شباته ومنجزاته 

وانتظام م�شرية البناء فيه، غري اأن وعي �شعبنا ووفائه 

لقيادته قد فوت على الأعداء حتقيق اأهدافهم، فهنيئًا 

لهذا ال�شعب النبيل الذي اأبى اإل اأن يكون حري�شًا على 

اأمن وطنه، وفيًا لقيادته.

د. �صالح البقمي: رد اهلل كيد احلاقدين 

الداعني للفتنة

د. �شالح البقمي

د. �صالح الزهراين: وعي ال�صعب ووفاوؤه 

فوت على الأعداء حتقيق اأهدافهم

د. �شالح الزهراين
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مجلس الشورى واإلعالم 
البرلماني

 • د. هالل حممد الع�صكر
عميد الكلية التقنية بالريا�س

العالقة بني و�شائل الإعالم وجمال�ض ال�شورى )املجال�ض الربملانية(، نعرف جميعًا اأنها عالقة معقدة ومثرية، تكون اأحيانًا 

�شافية وحميمية، واأحيانًا مت�شنجة ومتفجرة، واإن كانت ل ت�شل حد القطيعة واملقاطعة بينهما، ولو بحثنا يف الأ�شباب لوجدناها 

الطرفني. بني  الثقة  لغياب  اأو  ال�شحيحة  املعلومة  لغياب  اإما  تعود  – غالبًا- 
ولذلك جاءت مبادرة جمل�ض ال�شورى املتمثلة يف عقد دورة تدريبية )ور�شة عمل( يف »الإعالم الربملاين« موجهة لل�شحفيني 

واملذيعني واملحررين واملرا�شلني وغريهم من رواد الإعالم، بهدف ت�شييق الفجوة اأمام �شوء اأي فهم لدور ون�شاط املجل�ض اأو 

ق�شور اأي معلومة لدى الإعالميني، وكذلك لتعزيز العالقة وتو�شيع دائرة ال�شراكة التي تعود على املجل�ض والإعالم واملجتمع 

بالفائدة، وهي بحق خطوة تربهن على رغبة املجل�ض بالنفتاح على املجتمع، وت�شتحق الإ�شادة والتقدير، ونعتقد اأنها جاءت 

يف وقتها املنا�شب.

ولكي يتحقق للمجل�ض املزيد من الإجنازات يف جمال الإعالم الربملاين، نعر�ض فيما يلي )من باب امل�شاركة والت�شامن( بع�ض 

الأفكار التي ميكن ا�شتثمارها لتحقيق ذلك:

- اإن�شاء اإدارة لالإعالم الربملاين يتبع لها مركز اإعالمي مزود بكافة التجهيزات التي يحتاجها الإعالميون.

- عقد اللقاءات املكثفة بني اأع�شاء املجل�ض والإعالميني.

- ا�شتقبال مندوبي املحطات الإذاعية والتلفزيونية واملندوبني الزائرين املعتمدين باملجل�ض.

- تنظيم اجتماعات عمل مع ال�شحفيني على موائد املنا�شبات يف املجل�ض.

- توزيع بيانات �شحافية على وكالت الأنباء وو�شائل الإعالم املختلفة.

- امتالك جتهيزات �شمع ب�شرية تقوم بالت�شجيل والت�شوير وتزويد حمطات التلفزة بالأفالم.

- توفري املقتطفات ال�شحفية املن�شورة عن املجل�ض واأع�شائه واإعادة بثها على ال�شبكة الداخلية للمجل�ض.

- اإن�شاء و�شائل اإعالمية مرئية )�شبكة تلفزيونية( وم�شموعة )اإذاعة حملية( ومقروءة )�شحفية يومية وجملة دورية( خا�شة 

باملجل�ض بهدف تطوير الإعالم الربملاين وتعزيز احرتام املواطن وتثقيفه وتوعيته باأهمية دور املجل�ض يف احلياة العامة.

كما ناأمل من املجل�ض اأن يخطو خطوة اأخرى نحو تو�شيع دائرة ال�شراكة وامل�شاركة مع املجتمع املدين وكافة موؤ�ش�شاته ب�شفتها 

بيوت خربة وتخ�ش�ض ميكن الإفادة منها يف الق�شايا التي تهم املجل�ض، حيث ل يزال هذا اجلانب دون امل�شتوى املاأمول.

ختامًا، نوؤكد على اأن ما حققه جمل�ض ال�شورى حتى اليوم )يف املجال ال�شت�شاري( حمل �شكر وتقدير من اجلميع، ون�شهد 

اأن م�شرية املجل�ض تتح�شن ب�شكل ملحوظ عامًا بعد عام، والطريق اأمامه ل يزال طوياًل واأن الآمال بعد اهلل معقودة عليه يف 

تناول كافة الق�شايا التي تهم اأفراد املجتمع وخا�شة يف هذه املرحلة التي ت�شهد فيها البالد انفتاحًا وتطورًا نوعيًا يف عهد 

خادم احلرمني ال�شريفني. 
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واأو�شح معاليه يف ت�شريح �شحفي اأن الظروف التي مرت 

بها بع�ض الدول العربية رمبا متنح املوؤمتر اأهمية خا�شة، 

مع الأمل يف اإيجاد �شيغة برملانية جديدة ت�شمن م�شتقباًل 

اأف�شل لل�شعوب العربية يف ظل ما يحيط بها من حتديات 

تفر�شها طبيعة هذه املرحلة.

وقال معاليه: "اإننا نهدف جميعًا لتحقيق التعاون والعمل 

يدًا واحدة لكل ما فيه خري امتنا العربية والإ�شالمية "، 

منوهًا بالنجاحات التي حققتها بع�ض الدول العربية يف 

جمال مكافحة الإرهاب.

وكان املوؤمتر ال�شابع ع�شر لالحتاد الربملاين العربي قد 

عقد اأعماله يف العا�شمة القطرية الدوحة حتت رعاية 

اأمري  ث��اين  اآل  خليفة  ب��ن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

دولة قطر بح�شور روؤ�شاء الحتادات العربية وعدد من 

اأ�شحاب املعايل الوزراء وامل�شئولني بالدولة وممثلي عدد 

من املنظمات الإقليمية والدولية املعنية. 

املوؤمتر  اأع��م��ال  �شمن  كلمته  يف  املجل�ض  رئي�ض  واأب���رز 

اململكة  حر�ض  العربي  الربملاين  لالحتاد  ع�شر  ال�شابع 

العربية ال�شعودية على ا�شتقرار جمهورية م�شر العربية 

و�شالمة واأمن �شعبها، موؤكدًا اأن مكت�شبات ومقدرات م�شر 

جزء ل يتجزاأ من مكت�شبات ومقدرات الأمتني العربية 

الريادي يف جميع املحافل  لتوا�شل دوره��ا  والإ�شالمية 

العربية والإ�شالمية والدولية. 

وقال: "اإن ما ي�شهده عاملنا من حتولت وحتديات يف �شائر 

امليادين تقت�شي احلاجة معه اإىل مزيد من العمل على 

التطوير ال�شامل يف جميع امليادين مبا يحقق متطلبات 

كما  العربية،  اأوطاننا  يف  امل�شتدمية  ال�شاملة  التنمية 

تقت�شي دقة املرحلة اإيالء الت�شامن العربي العناية التي 

ي�شتحقها يف بعده ال�شمويل النبيل، لتقوية التما�شك بني 

بينها،  فيما  والتعاون  التكافل  وتعزيز  العربية،  البلدان 

لتطوير ذواتها، ومزيد دعم لكيانها، مع الأخذ باأ�شباب 

التقدم". 

اأ�شد احلاجة اليوم اإىل اأن توحد  "اأن اأمتنا يف  واأ�شاف: 

�شفوفها وجهودها، وحت�شن ا�شتغالل مواردها الطبيعية 

والب�شرية الهائلة، وهي متم�شكة باأ�شولها وخ�شو�شياتها، 

عازمة باإميان واقتدار على ا�شتثمارها ال�شتثمار الأمثل، 

مبا يعود على �شعوبها بالرفاهية واحلياة الكرمية، لت�شل 

ثمراتها العامل اأجمع ". 

"اإن مفهوم الدميقراطية الذي  وا�شتطرد معاليه قائال: 

ي�شكل اأحد حماور نقا�شاتنا يف هذا املوؤمتر يتطلب منا 

اخلروج بروؤى يتفق عليها اجلميع، تراعي التنوع الثقايف 

واحل�شاري، وترتجم مبادئ العدل واحلرية وامل�شاواة، 

واحلفاظ على الكرامة وحقوق الإن�شان، حتى نتجنب كثريًا 

من املاآ�شي الإن�شانية املريرة واملوؤملة، التي توؤرق �شمري 

املجتمع الدويل ". 

وبني معاليه اأنه يف كل مرة ينعقد فيه هذا املوؤمتر ينتاب 

اجلميع �شعور بالأمل املمزوج بالرتقب اإزاء ما ميكن اأن 

ي�شفر عنه اجتماع على هذا امل�شتوى الرفيع، من مواقف 

اإىل حل ق�شايانا  امل��وؤدي  وق���رارات ت�شعنا يف الطريق 

وم�شكالتنا، خا�شة املزمن منها مثل الق�شية الفل�شطينية 

التي كانت وما زال��ت حمور اللقاءات وامل��وؤمت��رات على 

امتداد العقود املن�شرمة. 

اأن ق�شية العرب الأوىل وما  "ما يحز يف النف�ض  وق��ال: 

�شاحبها من م�شاعفات وتعقيدات، ما زالت تراوح مكانها 

من حيث ا�شتمرار الظلم والتنكيل الواقع على اأبناء ال�شعب 

الفل�شطيني، وحرمانه من ممار�شة اأقل حقوقه الإن�شانية 

اإقامة دولته  امل�شروع يف  وال�شيا�شية، مبا يف ذلك حقه 

امل�شتقلة القابلة للحياة، التي يتوفر فيها العي�ض الكرمي 

ل�شعب طالت معاناته وا�شتع�شت ق�شيته العادلة على كل 

احللول واملبادرات املطروحة ". 

م�شتقبل  "اإن  ال�شيخ:  اآل  الدكتور عبداهلل  وق��ال معايل 

الإرث  وو�شعية  ال�شريف،  القد�ض  وم�شري  فل�شطني، 

ارتباطًا  مرتبطًا  يظل  املحتلة،  الأرا���ش��ي  يف  التاريخي 

وثيقًا بحال الأ�شقاء الفل�شطينيني قيادة وف�شائل، ومدى 

بلوغهم احلد الأدنى من التوافق فيما بينهم، الأمر الذي 

يجعل من الت�شامن العربي، ووحدة ال�شف الفل�شطيني، 

�شرورة ق�شوى، ومطلب اأ�شا�ض، ل ميكن التقليل من �شاأنه 

واإن الت�شرذم والفرقة والتباعد يف املواقف ال�شيا�شية بني 

الف�شائل الفل�شطينية هو الذي اأو�شل الكيان الفل�شطيني 

اإىل الواقع املوؤمل الذي ن�شاهده اليوم ". 

اإن معاجلة الق�شية الفل�شطينية ترتكز يف  وراأى معاليه 

وح��دة ال�شعب الفل�شطيني ووح��دة القرار وع��دم وجود 

ثغرات يدخل منها من ي�شيء اإىل ال�شعب وق�شيته. 

وتطرق معايل رئي�ض جمل�ض ال�شورى اإىل خماطر النحراف 

الفكري، والتع�شب املذهبي وت�شيي�شهما؛ موؤكدًا اأن ذلك 

هذه  اإف���رازات  ملكافحة  ومن�شقًا  م�شرتكًا  عماًل  يحتاج 

التوجهات وتاأثرياتها اخلطرية على الواقع، يقول احلق 

 َوَر�ُشوَلُه َوَل َتَناَزُعوا َفَتْف�َشُلوا 
َ َّ
ِطيُعوا اهلل

َ
تبارك وتعاىل ))َواأ

اِبِريَن((.   َمَع ال�شَّ
َ َّ
وا اإِنَّ اهلل رِبُ َوَتْذَهب ِريُحُكْم َوا�شْ

وقال معاليه: "اخلالف كفيل بتحويل التفاق اإىل ف�شل، 

اأ���ش��الء، لقد عا�شت  وال��ق��وة اإىل �شعف، وال��وح��دة اإىل 

مرارتها اأمم �شبقت فكان عاقبة اأمرها خ�شرًا، وي�شهد 

واقعنا احلا�شر يف عدد من املواقع يف العامل متكن العدو 

من الأ�شقاء حتى �شار اخلالف بينهم اأعظم من خطر 

عدوهم، يتاأكد فيها اأن اخلالف �شر حم�ض ل خري فيه، 

ويبني بجالء من امل�شتفيد واخلا�شر ". 

"اأن اأعداء الأمة يحدقون بها ويرتب�شون بها  واأ�شاف: 

اأكد رئي�س جمل�س ال�صورى الدكتور عبداهلل  بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ اأن 

م�صاركة اململكة العربية ال�صعودي ممثلة يف جمل�س ال�صورى يف املوؤمتر ال�صابع 

ع�صر لــالحتــاد الــربملــاين العربي يف العا�صمة القطرية الــدوحــة، جــاء �صمن 

 – اآل �صعود  توجيهات خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

حفظه اهلل- ملجل�س ال�صورى وموؤ�ص�صات الدولة باأن تكون اململكة يف ال�صفوف 

الأمامية يف دعم امل�صرية العربية والإ�صالمية واأهمية تذليل كافة العقبات التي 

تقف عائقاً نحو تعزيز العمل العربي امل�صرتك يف خمتلف املحافل وخا�صة املحافل 

الربملانية التي تعد بوابة مهمة لل�صعوب العربية لتعزيز مواقفها اإزاء خمتلف 

الق�صايا التي تواجهها.

ية
ط

تغ

المشاركون في مؤتمر االتحاد البرلماني بالدوحة:

األولوية لألمن الجماعي العربي فـــــــــــــــــي جميع التحركات
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الدوائر، وي�شعون يف اإذكاء نريان اخلالفات، جاعلني من 

تنوع الفكر اأو املذهب وقودًا لن�شر اخلالف وبث الفرقة، 

ثم الإم�شاك بخيوط امل�شالح ميدون يدًا داعمة لهوؤلء 

والأخرى اإىل اأولئك، فيقرروا بعدها م�شري الأ�شقاء ". 

ولفت رئي�ض جمل�ض ال�شورى يف ختام كلمة اإىل اأهمية العمل 

على حتقيق الأهداف واملبادئ النبيلة التي من اأجلها مت 

اإن�شاء هذا الحتاد، ويف مقدمتها ا�شت�شدار الت�شريعات 

التي ت�شمن حفظ احلقوق، وتاأمني العدالة، والبتعاد عن 

الزدواجية، الذي من �شاأنه اأن يعزز تفاوؤلنا واأملنا يف 

اأن نوفق اإىل مزيد فعل واإجناز ملا يحقق الأمن لبلداننا، 

ويحافظ على وحدتنا واأن نكر�ض العمل الربملاين العربي 

امل�شرتك يف اأف�شل �شيغه، موؤكد ثقته يف اأن هذا الجتماع 

�شيوفر فر�شة ثمينة لتناول ودرا�شة العديد من الق�شايا 

وامل�شائل بروح من التعاون والتفاوؤل. 

الحتاد  ع�شو  ال�شورى  جمل�ض  ع�شو  �شارك  وق��د  ه��ذا 

النا�شر  حممد  بن  عبداهلل  الأ�شتاذ  العربي  الربملاين 

يف اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العربي 

والتي ناق�شت عددا من املو�شوعات املدرجة على جدول 

للجنة  ال�شابعة  ال��دورة  ق��رارات  تنفيذ  �شملت  اأعمالها 

لالحتاد  ع�شر  ال�شابع  للموؤمتر  والتح�شري  التنفيذية 

الربملاين العربي، وجملة الحتاد ن�شف ال�شنوية وموؤمتر 

تون�ض حول "املراأة العربية يف الربملان" وم�شروع ميزانية 

الحتاد لعام 2011م.

كما �شارك ع�شو جمل�ض ال�شورى الأ�شتاذ عبدالرحمن 

املالية  ال�شوؤون  جلنة  اجتماعات  يف  العطوي  نا�شر  بن 

املو�شوعات  م��ن  ع��دد  مناق�شة  مت  حيث  والقت�شادية 

املعرو�شة اأمام اللجنة.

الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى  جمل�ض  رئي�ض  معايل  والتقى 

اآل ال�شيخ مبعايل رئي�ض  اإبراهيم  عبداهلل بن حممد بن 

جمل�ض النواب الأردين في�شل الفايز وذلك على هام�ض 

اأعمال املوؤمتر ال�شابع ع�شر لالحتاد الربملاين العربي الذي 

عقد يف العا�شمة القطرية الدوحة. 

وتركز احلديث خالل اللقاء على العالقات الثنائية بني 

البلدين ال�شقيقني و�شبل تعزيزها، والتعاون الربملاين بني 

جمل�ض ال�شورى وجمل�ض النواب الأردين، واملو�شوعات 

املدرجة على جدول اأعمال املوؤمتر.

واأكد املوؤمتر يف بيانه اخلتامي اأهمية حتقيق الت�شامن 

العربي ور�ض ال�شفوف ملواجهة التحديات التي تواجه 

الأمة وجتاوز ال�شعاب التي تعرت�ض نه�شتها وتطورها.

روؤ�شاء  اأع��رب  الراهنة  العربية  بالأو�شاع  يتعلق  وفيما 

قناعتهم  عن  العربية  الت�شريعية  واملجال�ض  الربملانات 

الرا�شخة باأن الت�شامن العربي ي�شكل القاعدة الأ�شا�شية 

التي ل غنى عنها لتعزيز قدرات الدول العربية، والأداة 

الفعالة لتوحيد طاقات الأمة العربية، وتوفري مقومات 

وحماية حقوق  الدميقراطية  وتطوير  ال�شاملة،  التنمية 

الإن�شان، وتعزيز املكانة الدولية جلميع الدول العربية.

بني  الوثيق  بالرتابط  اأي�شًا  قناعتهم  عن  اأع��رب��وا  كما 

م�شتقبل الأمن الوطني لكل دولة عربية وم�شتقبل الأمن 

اإع��ط��اء الأول��وي��ة لالأمن  العربي، و���ش��دد على ���ش��رورة 

اجلماعي العربي يف جميع الن�شاطات والتحركات التي 

يقوم بها القادة العرب واحلكومات واملنظمات العربية 

على جميع امل�شتويات وعلى الأ�شعدة.

واأكد املوؤمتر يف بيانه �شرورة حتييد العالقات العربية 

عن اخلالفات ال�شيا�شية بني ال��دول ال�شقيقة، وتكثيف 

الزيارات واللقاءات الربملانية العربية بغ�ض النظر عن 

اخلالفات ال�شيا�شية مما ي�شاعد على تخفيف الحتقان 

ال�شيا�شي وك�شر حدة اخلالفات العربية.

وحث البيان على موا�شلة م�شرية التحديث والتطوير يف 

الوطن العربي مبا يكفل تعزيز املمار�شة الدميقراطية، 

وتو�شيع امل�شاركة ال�شيا�شية، وتر�شيخ قيم املواطنة والثقافة 

املجال  واإف�شاح  الإن�شان  حقوق  وترقية  الدميقراطية 

بناء املجتمع،  ليمار�ض دوره يف عملية  امل��دين  للمجتمع 

ومتكني امل��راأة من القيام بدور بارز يف جمالت احلياة 

العامة كافة. 

ونا�شد املوؤمتر القمة العربية القادمة التي �شتعقد يف بغداد 

وو�شع  العربية  املنطقة  بها  التي متر  الأح��داث  درا�شة 

اإ�شرتاتيجية مرنة ل�شمان ال�شتقرار الداخلي يف البلدان 

العربية انطالقًا من مبادئ الت�شامن العربي والتعاون 

ال�شامل بني البلدان ال�شقيقة. 

روؤ�شاء  م��ن  اإن�����ش��اء جلنة  اإىل  بيانه  امل��وؤمت��ر يف  ودع���ا 

الت�شريعية العربية برئا�شة رئي�ض  الربملانات واملجال�ض 

الحتاد الربملاين العربي، تكلف باتخاذ املبادرات فيما 

يتعلق بتعزيز الثقة يف العالقات العربية- العربية وت�شوية 

الق�شايا العربية اخلالفية. 

اإىل  اأعاد املوؤمتر  الفل�شطينية،  ولدى مناق�شته الق�شية 

الأذهان جميع القرارات ال�شادرة عن موؤمترات الحتاد 

اأنها  وجمال�شه ال�شابقة حول الق�شية الفل�شطينية، واأكد 

الق�شية املركزية لالأمة العربية، واأنه ل �شالم ول ا�شتقرار 

يف منطقة ال�شرق الأو�شط بدون حل عادل و�شامل للق�شية 

اأ�شا�ض قرارات ال�شرعية الدولية ينهي  الفل�شطينية على 

الحتالل الإ�شرائيلي ويحفظ لل�شعب الفل�شطيني حقه 

القد�ض  وعا�شمتها  امل�شتقلة،  دولته  واإق��ام��ة  العودة  يف 

على جميع الأرا�شي الفل�شطينية التي احتلت منذ يونيو 

 .1967

وج��دد امل��وؤمت��ر رف�شه واإدان��ت��ه لكل ما قامت وتقوم به 

اإ�شرائيل من حماولة لفر�ض الأمر الواقع على املناطق 

و�شعها  بتغيري  خا�شة  وال��ق��د���ض  ع��ام��ة  الفل�شطينية 

وبناء  ال�شتيطان  ال�شتمرار يف  الدميغرايف عن طريق 

المشاركون في مؤتمر االتحاد البرلماني بالدوحة:

األولوية لألمن الجماعي العربي فـــــــــــــــــي جميع التحركات
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جدار الف�شل العن�شري وتهجري ال�شكان وهدم منازلهم 

وم�شادرة اأرا�شيهم وتقطيع اأو�شال الأرا�شي الفل�شطينية 

واإجراء  العربي،  حميطها  عن  القد�ض  وع��زل  املحتلة، 

ال�شريف ويف حميطه  القد�شي  احل��رم  اأ�شفل  حفريات 

بهدف خلخلة اأ�شا�شاته متهيدًا لنهياره واإقامة ما ي�شمى 

بهيكل �شليمان على اأنقا�شه. 

ودعا املوؤمتر احلكومات العربية كافة اإىل الوفاء بالتزاماتها 

لدعم �شمود القد�ض واأهلها، وفقًا لقرار القمة العربية يف 

�شرت يف )مار�ض( 2010. 

ولفت البيان النظر ب�شكل خا�ض اإىل ما قامت به اإ�شرائيل 

من هدم لفندق �شربد يف القد�ض مبا ميثله من رمزية 

فل�شطينية كونه كان مقرًا لل�شيخ احلاج اأمني احل�شيني – 

رحمه اهلل - مفتي فل�شطني ال�شابق يلتقي فيه مع رجالت 

فل�شطني وجماهديها. 

ودع��ا يف ه��ذا ال�شدد اإىل عقد جل�شة خا�شة لالحتاد 

خماطر،  من  له  تتعر�ض  وم��ا  القد�ض  مو�شوع  ملناق�شة 

وحماولت اإ�شرائيلية اآثمة لتهويدها وطم�ض هويتها العربية 

الإ�شالمية. 

وثمن املوؤمتر عاليًا تنامي التوجه الدويل لالعرتاف بدولة 

 ،1967 يونيو  من  الرابع  ح��دود  على  امل�شتقلة  فل�شطني 

واملتمثل بقيام ع�شر دول بذلك اإ�شافة اإىل اأكر من مائة 

 1988 دول��ة �شبق اأن اعرتفت بدولة فل�شطني منذ عام 

اأن تتتابع العرتافات ملا لذلك من تاأثري  اأمله  وعرب عن 

حا�شم على جمريات ال�شراع يف منطقتنا واإرجاع الق�شية 

الفل�شطينية اإىل ح�شنها الدويل. 

ودعا جميع برملانات العامل اإىل ال�شغط على حكوماتها 

لالعرتاف، اأو تاأكيد العرتاف، بدولة فل�شطني على حدود 

الرابع من يونيو 1967 ودعم توجهها بالذهاب اإىل الأمم 

املتحدة لالعرتاف بها ع�شوًا كامل الع�شوية يف املنظمة 

الدولية. 

و�شدد البيان اخلتامي ال�شادر عن املوؤمتر ال�شابع ع�شر 

ت�شافر اجلهد  على �شرورة  العربي  الربملاين  لالحتاد 

العربي الر�شمي وال�شعبي يف دعم طرح ق�شية ال�شتيطان 

الإ�شرائيلي يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة على جمل�ض 

الأمن الدويل لإجناح ا�شت�شدار قرار يوؤكد اإدانة جمل�ض 

الأمن لال�شتيطان الإ�شرائيلي. 

كما اأدان التوجهات واملمار�شات الإ�شرائيلية لإعالن يهودية 

الدولة، ملا لهذا الإجراء من خرق فا�شح جلميع قرارات 

الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق  وتهديد  الدولية  ال�شرعية 

ال�شاحة  تعي�شه  الذي  لالنق�شام  البالغ  قلقه  معربا عن 

الفل�شطينية. 

ودعا جميع ف�شائل العمل الفل�شطيني وقواه الفاعلة اإىل 

اإىل  ال�شادق  والتوجه  الأح���داث،  اإىل م�شتوى  الرتقاء 

اإعادة اللحمة بني �شفوفها كطريق وحيد ملواجهة التطرف 

والتعنت الإ�شرائيلي. 

اأك��د املوؤمتر مواقف الحت��اد الربملاين  وح��ول الإره���اب 

العربي ب�شاأن هذه الظاهرة الواردة يف قرارات جمال�شه 

وموؤمتراته ال�شابقة و�شدد يف هذا ال�شدد على �شرورة 

التمييز بني الإرهاب وحق ال�شعوب يف املقاومة من اأجل 

حترير اأرا�شيها من الحتالل وا�شتعادة حقوقها امل�شروعة 

وفقًا للمواثيق والقرارات الدولية، جمددًا دعمه وتاأييده 

مل��ب��ادرة خ��ادم احل��رم��ني ال�شريفني امللك ع��ب��داهلل بن 

عبدالعزيز يف اإن�شاء مركز دويل ملكافحة الإرهاب حتت 

مظلة الأمم املتحدة. 

واأدان الإرهاب بجميع اأ�شكاله و�شوره وممار�شاته، داعيًا 

اإىل ت�شافر اجلهود الوطنية والإقليمية والدولية لو�شع حد 

لهذه الظاهرة اخلطرية، و�شرورة جتفيف منابع متويله 

وجترمي دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية. وا�شتنكر املوؤمتر 

الربط املتعمد بني الإره���اب والإ���ش��الم، دي��ن الت�شامح 

وال�شلم، واأكد اأن الإرهاب ل دين له. 

اأ�شلحة  وطالب املوؤمتر بخلو منطقة ال�شرق الأو�شط من 

ال��دم��ار ال�شامل، م��وؤك��دا امل��وؤمت��ر على جميع القرارات 

ال�شادرة عن جامعة الدول العربية والحت��اد الربملاين 

العربي والحت���اد ال��ربمل��اين ال��دويل وم��وؤمت��رات احلوار 

الربملاين العربي � الأوروبي، والعربي � الإفريقي ومنظمة 

ال�شرق  منطقة  بتحويل  ال�شلة  ذات  الإ�شالمي  املوؤمتر 

الأو�شط اإىل منطقة خالية من اأ�شلحة الدمار ال�شامل. 

اإىل  اإ�شرائيل  ان�شمام  واأدان يف هذا اخل�شو�ض عدم 

البيان  ووج��ه  النووية،  الأ�شلحة  انت�شار  ع��دم  معاهدة 

اخلتامي للموؤمتر ال�شابع ع�شر لالحتاد الربملانى العربي 

التحية لل�شعب التون�شي ومتنى له اأن يتمكن من النهو�ض 

تو�شيع  على  املرتكزة  القانون  دول��ة  بناء  مب�شوؤوليات 

امل�شاركة وتعميق الدميقراطية واحرتام حقوق الإن�شان 

والنهو�ض القت�شادي. كما اأعلن عن ت�شامنه الكامل مع 

ال�شعب امل�شري يف هذه الظروف ال�شعبة التي يجتازها، 

اأ�شالة وعراقة ال�شعب امل�شري كفيلة ب�شمان  اأن  واأكد 

جتاوزه لهذه املرحلة احلرجة وا�شتعادة ا�شتقراره واأمنه 

وو�شع الأ�ش�ض الكفيلة بنهو�شه ال�شيا�شي والقت�شادي 

والجتماعي. 

واأدان التدخالت الأجنبية يف ال�شوؤون الداخلية ملختلف 

الأقطار العربية وحماولة توجيه النظام ال�شيا�شي العربي 

العربي  الوطن  يف  الر�شيد  احلكم  تر�شيخ  اإىل  داع��ي��ًا 

واحرتام مبادئ العدالة وامل�شاواة واحلريات العامة واإبداء 

الراأي بكل الو�شائل امل�شروعة والقانونية. 

وجدد املوؤمتر اإ�شادته بالتزام احلكومة ال�شودانية وقبولها 

ال�شودان  بجنوب  امل�شري  تقرير  حق  ا�شتفتاء  بنتائج 

واأحد  ال�شامل  ال�شالم  باتفاق  قطع  لعهد  وف��اًء  لكونه 

اأهم ا�شتحقاقاته موؤكدًا دعمه جلهود ال�شودان ال�شاعية 

للعمل اجلاد امل�شرتك لإنفاذ ما تبقى من بنود يف الق�شايا 

العالقة. 

ورف�ض البيان اخلتامي للموؤمتر ب�شكل قاطع قرار املحكمة 

اجلنائية الدولية بحق رئي�ض جمهورية ال�شودان، واعتربه 

خرقًا فا�شحًا للقانون الدويل، وانتهاكًا �شافرًا لل�شيادة 

�شابقة خطرية يف  وميثل  ال�شودان  الوطنية جلمهورية 

اأدان �شيا�شة املعايري املزدوجة  العالقات الدولية، كما 

التي تنتهجها بع�ض الدول واملوؤ�ش�شات الدولية التي تتعمد 

الدول  ال��دويل وخمالفته �شد بع�ض  القانون  ا�شتغالل 

وتغ�ض الطرف عن دول اأخرى تنتهك القانون الإن�شاين 

الدويل وترتكب اأب�شع اجلرائم. 

رئي�ض املجل�ض مع رئي�ض جمل�ض ال�شعب ال�شوري 
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العقوبات 
البديلة

زامل الركا�س • 

اأنها تركت  اأنه من عالمات �شالحية ال�شريعة الإ�شالمية وخلودها  ل �شك 

بع�ض التف�شيالت لويل الأمر ليقرر من التعزيرات ما ينا�شب الع�شر والبيئة، 

فاجلرائم لن حت�شر يف وقائع حمددة، لذا فاإن مرونة العقوبة وتنوعها تتحدد 

تبعا لطبيعة وزمان ومكان اجلرمية، والعقوبات البديلة لي�شت م�شطلحًا جديدًا، 

واإمنا هي موجودة يف الفقه الإ�شالمي ومعمول بها قدميًا وحديثًا، ففي مذهب 

احلنابلة مثاًل يكلف املع�شر بالعمل حتى ي�شدد ما يف ذمته. 

واملتاأمل لأدل��ة ال�شريعة فيما يتعلق بباب العقوبات يقف جليًا على املق�شد 

اأن هذه  ال�شرعي من ت�شريع العقوبات وهو اإ�شالح النف�ض وتهذيبها، مبعنى 

الإ�شالح  لتحقيق  �شرعية  و�شيلة  هي  بل  لذاتها  مق�شودة  لي�شت  العقوبات 

والتهذيب مثل قوله تعاىل )اإل الذين تابوا من قبل اأن تقدروا عليهم فاعلموا 

اأن اهلل غفور رحيم( وكذلك جند اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ل يحر�ض 

على تطبيق العقوبة على من اقرتف بع�ض الذنوب اإذا جاءه اجلاين وهو تائٌب، 

فلم يعد هناك حاجة للعقوبة بعد حتقق الإ�شالح والتهذيب. 

ونعتقد اأنه بالرغم من وجود موؤيدين للتو�شع يف العقوبات البديلة اإل اأن هناك 

من يقلل من فاعليتها اأو يرى اأنه قد يعرتي بع�ض تطبيقاتها املعا�شرة �شيء من 

النق�ض واخللل، وهذا غري �شحيح، فالعقوبات البديلة اأحكام �شرعية تهدف 

اإىل حتقيق الردع العام وتهذيب واإ�شالح اجلاين وحتقيق النفع العام كعقوبة 

بديلة لل�شجن واجللد وتخفف من حجم اإنفاق الدولة على ال�شجون من توفري 

الإقامة والإعا�شة واخلدمات ال�شحية والجتماعي واحلرا�شات، وهو ما قد 

اأو  ي�شجع على املكوث يف ال�شجون نظرًا لتوفر �شبل احلياة ال�شهلة دون جهد 

تعب، و�شيقلل من تعطيل قدرات اأيٍد عاملة وعقول مفكرة كان من املفرت�ض اأن 

يكون لهم م�شاهمات يف بناء وتنمية الوطن. 

ونخل�ض اإىل اأن العقوبات التعزيرية لي�ض فيها ما هو اأ�شلي وما هو بديل، فكل 

عقوبة حتقق الردع والنفع العام واخلا�ض فهي مطلوبة، والعقوبات البديلة 

تتنا�شب مع كل اجلرائم التعزيرية والفئات العمرية بخالف عقوبة ال�شجن 

واجللد التي ل تنا�شب الأحداث اأو حديثي العهد بالإجرام يف املخالفات الب�شيطة، 

وحيث اإن الأ�شل يف باب التعزير الجتهاد لكونها عقوبات غري ُمقدرة �شرعا 

وتخ�شع لجتهاد القا�شي يف حتقيق امل�شلحة فاإن احلاجة تقوم اإىل التو�شع يف 

تطبيق العقوبات البديلة وو�شع ال�شوابط املنظمة للعمل بها يف املحاكم لتحقيق 

الغر�ض من العقوبة باإ�شالح وتهذيب اجلاين وتغري نظرته لنف�شه ويعزز لديه 

الإح�شا�ض بالقدرة على النفع العام بخدمة دينه ووطنه وجمتمعه. 

وانطالقا من موجبات العدالة وامل�شوؤولية وامل�شلحة تتجه الأنظمة العدلية يف 

الكثري من دول العامل اإىل تطبيق العقوبات البديلة اأو ما يعرف بعقوبة النفع 

العام لأ�شباب وطنية واقت�شادية واجتماعية واإن�شانية خا�شة يف اجلرائم التي 

تقع لأول مرة اأو من الفئات العمرية ال�شغرية التي تعاين من م�شكالت نتيجة 

�شعف التن�شئة و�شوء التّكيف الجتماعي وقلة الوعي، من خالل فتح نافذة نحو 

امل�شتقبل اأمامهم للخروج من دائرة ال�شياع، وذلك بالتو�شع يف الأخذ ببدائل 

اأو�شع يف تطبيق  العقوبات البدنية وال�شالبة للحرية واإعطاء الق�شاء �شلطات 

العقوبات البديلة لتحقيق النفع العام واإ�شالح الفرد واملجتمع. 

اأن العقوبات البديلة اأ�شبحت و�شيلة تاأديبية ح�شارية بديلة لعقوبة  واعتقد 

ال�شجن يف اجلرائم التعزيرية التي يجوز للقا�شي اأن يجتهد فيها نظرا لتغري 

طبيعة اجلرمية والبيئة التي وقعت فيها، بخالف جرائم احلدود التي ل جمال 

لالجتهاد فيها لأنها مقدرة �شرعا، والعقوبة البديلة تنعك�ض اإيجابيًا على �شلوك 

اجلاين وت�شجع على الأعمال التطوعية واخلريية املتعلقة بالنفع العام وتوؤهل 

ال�شباب اجلانح واملتهور �شمن برامج متخ�ش�شة ت�شهم يف رفع م�شتوى الوعي 

الوطني والثقايف ومتنع الختالط بني اجلانحني من ال�شباب يف املخالفات 

اأن البدء بعقوبة ال�شجن  اأثبتت التجارب  الب�شيطة مع فئات املجرمني حيث 

يوؤدي اإىل ك�شر احلاجز النف�شي عند ال�شاب. 

اأ�شلفنا ت�شاهم يف تقومي �شلوك املحكوم عليه دون اأن  والعقوبات البديلة كما 

يو�شم باجلرمية خا�شة اأن الكثري من معارف ال�شجني واأ�شدقائه قد يقطعون 

�شلتهم به نهائيًا �شوا خالل فرتة �شجنه اأو بعد الإفراج عنه كنوع من الرف�ض، 

وت�شل تلك املعاناة اأق�شى درجاتها يف حالة تخلي الأ�شرة عن ابنتها ال�شجينة 

اأو ابنها احلدث وعدم احل�شور ل�شتالمهم بعد انتهاء عقوبتهم، كما ميتد 

الرف�ض اإىل املجتمع نتيجة عدم تقبله للمفرج عنه، لذا فاإن تفعيل هذه العقوبات 

بحيث تاأخذ الإطار الر�شمي لإ�شالح ال�شخ�ض اجلانح وردعه دون اأن توؤثر على 

ا�شمه ومكانته يف املجتمع �شينعك�ض عليه باآثار اإيجابية تبعده عن العودة اإىل 

عامل اجلرمية مرة اأخرى. 

اأن تطبيق العقوبات البديلة يف اجلرائم التعزيرية �شيوؤدي اإىل  ونخل�ض اإىل 

اإبراز حما�شن ال�شريعة والذب عن الدين وحفظ حقوق الإن�شان وكرامته وحتقيق 

العدالة يف املجتمع من الناحية ال�شيا�شية، وتهذيب واإ�شالح اجلاين وحماية 

اأ�شرته من الآثار ال�شلبية للعقوبة التقليدية يف املجتمع، وكذلك تاأهيل اجلاين 

وزيادة الناجت الوطني وتخفيف الأعباء عن الدولة فيما يتعلق بال�شجون وحتقيق 

النفع العام من الناحية القت�شادية، وباجلملة نعتقد اأن تطبيق العقوبات البديلة 

يتطلب اأن يكون القا�شي موؤهال لالجتهاد يف حتديد العقوبة امل�شروعة واملالئمة 

لتحقيق التهذيب والإ�شالح والتاأهيل للجاين وت�شمن يف الوقت نف�شه توفر 

الردع والنفع العام. 

حماٍم •
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وار
ح

النائب الكويتي خالد سلطان بن 
عيسى في حوار مع 

 اأكد النائب خالد �صلطان بن عي�صى ع�صو جمل�س الأمة الكويتي اأن اململكة العربية ال�صعودية قامت بعمل جبار واأدت دوراً 

رئي�صاً يف حترير الكويت وزوال حمنتها، ذلك الدور الذي ل ميكن اأن ين�صاه ال�صمري الكويتي باأي حال من الأحوال.

  ودعا ابن عي�صى اإىل مزيد من التعاون بني الكويت ودول اخلليج يف �صتى املجالت، ل �صيما اأن بينها كثرياً من القوا�صم 

امل�صرتكة، واأنها ترتبط بعرى وثيقة من الدين والثقافة واللغة، م�صرياً اإىل الدور الفاعل الذي تلعبه املجال�س النيابية 

اخلليجية بجانب حكوماتها �صعياً اإىل حتقيق الوحدة املن�صودة.

  و�صدد ابن عي�صى يف حواره مع  على �صرورة ن�صر العلم ال�صرعي ال�صحيح بني �صعوب املنطقة، لأن هذا هو 

ال�صبيل للت�صدي لالإرهاب.

وفيما يلي ن�س احلوار:

العدل والشفافية وحرية 
التعبير..

وسائلنا الكتشاف وعالج 
األخطاء

زقزوق احلميد  عبد  • الكويت: 
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اليوم  ذكرى  الأيام  هذه  الكويت  تعي�س   •
الوطني ول�شك اأنكم ت�شتذكرون من �شنعوا 

مع  اأي�شا  وت�شتذكرون  ال�شتقالل  ه��ذا 

وقف  من  كل  للتحرير  الع�شرين  الذكرى 

الأ�شقاء والأ�شدقاء ونود  الكويت من  مع 

العربية  اململكة  موقف  عند  نتوقف  اأن 

ال�شعودية يف ذلك؟

عامًا،  خم�شون  الآن  عليه  م�شى  الوطني  اليوم   •
وي���وم ال��ت��ح��ري��ر م�شى عليه ع�����ش��رون ع��ام��ًا، وهذا 

يعود بذاكرتنا اإىل ال��وراء لن�شتذكر من وقف موؤازرًا 

الكويت يف حمنتها، وق��ام ب��دور رئي�شي يف حتريرها 

اأرا�شيها  التي فتحت  ال�شعودية  العربية  اململكة  وهى 

واأجواءها ومياهها وحتملت ميزانيتها الكثري لتحرير 

الكويت وهذا العمل يف الذاكرة الكويتية ويف ال�شمري 

الكويتي ول ميكن اأن ين�شاه باأي حال من الأحوال وهو 

عمل جبار ل ياأتيه اإل الكبار.

ال�شورى  جمل�س  دور  اإىل  تنظرون  كيف   •
بني  والتعاون  التالحم  دعم  يف  ال�شعودي 

البلدين ال�شقيقني؟

التقارب  يف  دورًا  الكويتي  الأم��ة  ملجل�ض  اأن  كما   •
اأوا�شر الأخوة واملحبة بني  بني اململكة والكويت ودعم 

�شعبينا، فكذلك ملجل�ض ال�شورى ال�شعودي نف�ض الدور 

فالكويت واململكة وبقية دول اخلليج تعترب �شعبا واحدًا، 

ثقافتهم واح��دة ودينهم واحد وعاداتهم وتقاليدهم 

واحدة بل اإن الغالبية العظمى من اأبناء الكويت اأ�شولهم 

ومنبعهم من اململكة العربية ال�شعودية، وهذا يجعلنا 

ندعو اإىل التو�شع يف الربط بني اململكة العربية ال�شعودية 

وبني الكويت يف �شتى املجالت، وقد راأينا كيف اأن دول 

الحتاد الأوربي وهى خمتلفة الأديان وخمتلفة الثقافات 

واللغات وكثري من الأمور قد فتحت احلدود فيما بينها 

ف�شمحت بهجرة العمالة واأقامت �شوقا اقت�شادية واحدة 

هدفنا الوحدة بني دول اخلليج يف �صتى 

املجالت لأننا �صعب واحد
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هي ال�شوق الأوربية امل�شرتكة ووحدت ال�شيا�شات املالية 

يكون  اأن  ينبغي  هذا  ومثل  بينها،  فيما  والقت�شادية 

هدفا لنا يف الكويت وفى اململكة ويف بقية دول اخلليج 

العربية، ول �شك اأن للمجال�ض النيابية يف هذه الدول، 

النواب والوطني والأمة وال�شورى، دورًا فاعاًل وم�شاندًا 

حلكومات هذه الدول لتوحيد ما ميكن توحيده من نظم 

واأطر و�شيا�شات يف دولنا بحيث ميكن اأن ت�شتفيد من 

اإقامة �شوق خليجية موحدة، وكذلك ا�شتفادة الدول من 

بع�شها البع�ض من خالل التعاون ال�شحي ويف املجال 

الثقايف، وكذلك يف جمال الدعوة اإىل اهلل عز وجل، 

العلماء  من  جي�شا  متلك  ال�شعودية  العربية  فاململكة 

املتميزين ومتلك موؤ�ش�شات فاعلة يف هذا املجال وهم 

يحملون دعوة التوحيد، ومعروف اأن دول اخلليج تاأثر 

اأغلبها بدعوة الإمام حممد بن الوهاب، وهذه الأر�شية 

العوامل امل�شرتكة تفتح املجال لأن يكون هناك  ذات 

تعاون يف حقل الدعوة اإىل اهلل عز وجل �شواء يف داخل 

دولنا اأو يف الدول اخلارجية.

بني  فيما  التن�شيق  ميكن  مدى  اأي  اإىل   •
اأعمال  مواجهة  يف  الكويت  وب��ني  اململكة 

الإره��اب والتطرف وكذلك يف التن�شيق يف 

جمالت العمل اخلريي والفكر امل�شتنري؟

• ل�شنا بحاجة اإىل عمل م�شتنري يف هذا الجتاه لأننا 
نحمل نف�ض الدعوة وهي دع��وة و�شطية حت��ارب الغلو 

ابتعاد  اأي  اأو  تهاون  اأي  تقاوم  اأنها  كما  والتطرف، 

والإف���راط،  التفريط  بني  و�شط  هي  وبالتايل  للدين 

وهذه الدعوة هي مقومات العقيدة والثقافة الدينية 

والإ�شالمية التي بطبيعتها حتارب التطرف والإرهاب، 

اأف��راد يف عمليات  واأما ما نراه من �شذوذ بت�شرفات 

الإرهاب فهوؤلء مع الأ�شف غرر بهم ومل ينالوا من العلم 

والثقافة الإ�شالمية لالأ�شف ال�شديد ما يح�شنهم من 

التاأثر مبثل هذا التطرف.

اأي��اد اأجنبية ت�شتهدف  اأ�شك يف اأن هناك      واأن��ا ل 

دولنا بتحريك بع�ض ال�شباب الذين ينق�شهم الكثري 

من العلم والذين اأ�شاعوا الطريق، والعالج هنا لبد 

الدينية  والثقافة  الديني  العلم  من  باملزيد  يكون  اأن 

يف املجتمع وفى التعليم العام والتعليم العايل، وحتى 

املناهج التعليمية ال�شعودية هي مناهج و�شطية ول �شك 

اإليه هو ن�شر العلم  اأن الطريق اإىل حتقيق ما ن�شبو 

ال�شرعي بني �شعوبنا.

• كيف ترون جهود اململكة يف �شبيل تو�شعة 
احلرمني  يف  املن�شاآت  وحت��دي��ث  وجت��دي��د 

امل�شلمني  تعني  والتي  وغريهما  ال�شريفني 

على اأداء ال�شعائر؟

فاختيار  ر�شالته،  ي�شع  يعلم حيث  • اإن اهلل عز وجل 
خامت  ر�شالة  اخل��ال��دة،  الر�شالة  لهذه  املكرمة  مكة 

الر�شل نبينا حممد • �شلى اهلل عليه و�شلم•، اختارته 

حكمة اهلل عز وجل.

    ول �شك اأن ما ن��راه من تقدم �شريع وا�شتثمارات 

اأو يف احلرمني ال�شريفني  وا�شعة يف امل�شاعر يف مكة 

اأمر غري م�شبوق يف اأي من الدول ول يوجد له مثيل يف 

الع�شر احلديث، ففي اأي مكان مل نر اجتماع 5 اأو 6 و 

7 مليون ن�شمة يف مكان بعينه وفى فرتة ق�شرية يوؤدون 

امل�شاعر بان�شياب رائع فاإن دل ذلك على �شيء فاإمنا يدل 

على اأننا اأمام معجزة اإلهية، ويكفي اأن نعلم اأن تو�شعة 

اآل  خادم احلرمني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

�شعود يف احلرم املكي هي اأربعة اأ�شعاف التو�شعات 

ال�شابقة، وهذه خطوات جبارة وهي بالإ�شافة اإىل 

اأنها خدمة لالإ�شالم وامل�شلمني فاإنها ت�شكل اأي�شا 

اأياٍد اأجنبية ت�صتهدف دولنا بدفع بع�س 

ال�صباب اإىل عمليات الإرهاب

النائب الكويتي يتحدث ل�� 

املناهج التعليمية ال�صعودية هي مناهج 

و�صطية
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قيمة اقت�شادية كبرية للمملكة العربية ال�شعودية، بل 

هي اأكرب من قيمة النفط والغاز وغريهما، و�شيظل هذا 

املكان عامرًا بذكر اهلل اإىل يوم القيامة.

خطة  يف  الآن  الكويت  م�شي  ظ��ل  يف   •
اأي  اإىل  خم�شية،  اق��ت�����ش��ادي��ة  تنموية 

ال�شعودية  العربية  اململكة  مدى ت�شتطيع 

ال�شقيقة الإ�شه�ام يف تنفي�ذ هذه اخلط�ة 

ودعم خطواتها ؟

مكبتنا"  يف  "دهننا  يقول  الكويت  يف  مثل  عندنا   •
عون  يف  اململكة  تكون  اأن  منه  مفروغ  فاأمر  وبالتايل 

خا�شة  التنموية  خطتها  يف  قدما  امل�شي  يف  الكويت 

واأن اململكة متجهة اأي�شا بخططها التنموية م�شتخدمة 

ا�شتثمارات �شعودية وا�شعة خارج اأرا�شى اململكة.

عما  ن�شاألكم  اأن  نود  حوارنا  ننهي  اأن  قبل 

الدرو�س  وم��ا هي  ح��دث يف تون�س وم�شر، 

امل�شتفادة؟

وجل،  عز  اهلل  بيد  املقادير  اأن  اأوًل  نعلم  اأن  يجب   •
وال���ش��ت��ق��رار وال���رف���اه ي��اأت��ي م��ن ع��ن��د اهلل ع��ز وجل، 

العمل على مر�شاة اهلل عز  ولتحقيق ذلك لبد من 

وجل وحتكيم تطبيق �شرع اهلل والأمر باملعروف والنهى 

عن املنكر والعدل وحرية اإقامة ال�شعائر الدينية، وهذا  

الدر�ض الأول الذي نتعلمه من جتربة تون�ض فجميعنا 

ال�شعب  وك��ان  ال�شابق،  النظام  ك��ان  يعرف كيف 

التون�شي مظلوما يف رزقه ومعي�شته وفى حريته، 

وم��ا ح��دث يف تون�ض هو در���ض لنا يف الواقع، 

ويجب على دولنا اأن تتبع منظومة �شيا�شات 

تعمل على ك�شف اخللل والأخطاء وعالجها 

وت�شحيح امل�شار، وهذا 

ي��ق��ت�����ش��ى ث��الث��ة 

حرية  اأ�����ش����ي����اء، 

التعبري وال�شفافية 

والعدل يف موؤ�ش�شات 

لو  ال��دول��ة،  ووزارات 

ال�شروط  ه��ذه  حتققت 

تتمتع  اأنظمتنا  لأ�شبحت 

العيوب  ك�شف  على  ب��ق��درة 

ومعاجلتها اأول باأول تلقائيا، 

اأنظمتنا  تتجنب  وبذلك 

تون�ض  يف  ح����دث  م���ا 

مدعاة  ذلك  ويكون 

لال�شتقرار وحفظ 

الدول  كيانات 

واأنظمتها.

مــر�ــصــاة اهلل عــز وجــل وحتكيم تطبيق 

�صرعه طريق ال�صتقرار والرفاه
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االتفاقيات الدولية: 
نبذة عامة

 •  ا . د . �صدقة بن يحيى فا�صل

التفاقية الدولية )International Agreement( هي عبارة عن: اإقدام 

طرفني، اأو اأكر، من اأطراف العالقات الدولية )دول، منظمات دولية، �شركات متعددة 

اجلن�شيات، زعامات عاملية، منظمات �شيا�شية ذات بعد دويل( على اإبرام اتفاق بينهما، 

اأو الأط��راف املوقعة،  خالل فرتة زمنية  ترتتب عليه التزامات معينة من الطرفني، 

حمددة. وغالبًا ما تكون التفاقية عبارة عن: اتفاق »تعاون« يف جمال اأو جمالت حتددها 

التفاقية. وتعترب التفاقيات واملعاهدات الدولية املكون الرئي�ض ملا يعرف ب� » القانون 

الدويل »، اأو »ال�شرعية الدولية«.

اأ�شا�شيًا مل�شروعية التفاقية، و�شريانها.  اإن »القبول« الطوعي لأي اتفاق يعترب �شرطًا 

ولكن »القبول ال�شطراري« يف حالت دولية معينة، ل ينفي اأحيانًا »م�شروعية« التفاق، 

ول يلغي ما يرتتب عليه، �شيا�شيًا وقانونيًا.  ف� »التفاق« الذي يفر�ض على طرف دويل، 

من قبل اآخر يف حالت معينة، كالهزمية يف احلروب )امل�شروعة فقط( يعترب اأحيانًا 

اتفاقًا دوليًا ي�شتوجب اللتزام به من اأطرافه، والعرتاف به من  قبل من يعنيه الأمر 

من اأطراف العالقات الدولية املعا�شرة له. 

×××
ولغر�ض التحديد، مييل كثري من القانونيني وال�شيا�شيني لتق�شيم  »التفاقيات الدولية« 

اأنواع عدة.  من ذلك التفريق بني »التفاقية« و«املعاهدة« و«مذكرة التفاهم«...  اإىل 

الخ. والواقع، اأن م�شطلح »التفاقية الدولية« يجمع كل التفاقات الدولية حتت مظلته، 

مبا فيها املعاهدات ومذكرات التفاهم. والبع�ض يقول: اإن » املعاهدة » كثريًا ما تربم 

لاللتزام ب�شيء معني، اأو التعهد  بعدم الإتيان بفعل معني... وكثريًا ما تعقد بني اأكر من 

طرفني دوليني، وت�شمى با�شم املكان الذي اأبرمت فيه، اأو با�شم مو�شوعها، اأو التاريخ 

الذي اأبرمت فيه.

 و«اتفاقية التعاون العامة« هي عبارة عن: اتفاق بني اأطراف دولية معينة للتعاون يف كل 

املجالت املمكنة. وهى متثل اإطارًا عامًا للتعاون، وبحيث قد تنبثق عنها اتفاقيات )اأو 

بروتوكولت( متفرعة... للتعاون يف جمالت �شتى حمددة. واأهم حمتوياتها غالبًا ما 

تكون: ديباجة )تو�شح منطلقات التعاون، ومربراته( واأهداف التعاون، وو�شائل حتقيق 

هذه الأهداف، ومدة التفاقية ... الخ. وكثريًا ما تن�ض على اإقامة » جلنة م�شرتكة » 

لالإ�شراف على تنفيذ وتفعيل هذه التفاقية. 

 )Memorandum of Understanding(  »التفاهم اأم��ا »مذكرة 

اأو  اأنواع التفاقيات انت�شارًا. وهى عبارة عن :  اتفاق بني طرفني دوليني،  فهي اأكر 

اأك��ر، للتعاون يف جانب ما معني من جوانب احلياة، وفق مبادئ معينة يتفق عليها 

اأطرافها. وغالبًا ما تكون خمت�شرة )مكونة من 5 – 15 مادة( وموقوتة بفرتة حمددة، 

قابلة للتجديد. وغالبًا ما تن�ض موادها على: مربرات التعاون واأهدافه، اآلية الت�شاور، 

التن�شيق يف املحافل الدولية املختلفة، اأ�شلوب ف�ض اخلالفات ) متى وجدت ( مدة �شريان 

التفاق...الخ. واأغلب برملانات العامل تعترب هذا النوع من التفاقات اتفاقيات تنفيذية ل 

ي�شرتط اأن ي�شادق الربملان عليها، واأن كانت تعر�ض على الربملان لالإحاطة.

  وهناك، يف الواقع، ع�شرة م�شميات  دارج��ة ل�« التفاقية الدولية »، هي كما يلي: 

املعاهدة، التفاقية، اتفاقية التعاون العامة، مذكرة التفاهم، العهد، امليثاق، الربوتوكول، 

الت�شريح، الإج��راء املوؤقت، املذكرات املتبادلة. ونوجز فيما يلي املعنى العام لل�شتة 

الأخرية، بعد اأن و�شحنا الأربع الأوىل: 

عامة  م��وؤمت��رات  ع��رب  تنفذ  م��ا  غالبًا  اتفاقية   :)Convention  ( العهد  ا- 

لأطرافها.

ب- امليثاق ))Charter عبارة عن »د�شتور« عام، يتم يف اإطاره التعامل بني الأطراف 

املتعاقدة.

اأو اأحد  ج�- الربوتوكول )Protocol( : عبارة عن اتفاق متفرع من اتفاق اأكرب، 

الآليات التي يتم مبوجبها، ومبوجب مثيالتها، اللتزام باتفاق معني، اأو مببادئ معينة. 

وقد يتبع بع�ض التفاقيات ع�شرات الربوتوكولت... كل يف جزئية معينة من اللتزام 

العام.   

د- الت�شريح )Declaration(: بيان عام يحدد اخلطوط العامة لتفاق دويل 

ب�شاأن مو�شوع حمدد.

ه�- الإجراء املوؤقت )Vivendi Modus(: اتفاق مرحلي )موؤقت( ينظم اأمرًا 

ت
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ب�شفة موؤقتة، وحلني التو�شل لتفاق نهائي، ودائم ب�شاأنه.

Exchange of Notes اتفاق يحتوي على مالحظات   و- املذكرات املتبادلة 

معينة متبادلة بني اأطرافه، ميكن النطالق منها، فيما بعد، لتفاقية دائمة، اأو تفاهم 

متبادل. 

والتفاقيات الدولية هي تقليد دويل �شارب يف القدم. اإذ وجدت التفاقيات الدولية منذ 

اأن وجدت الدول. ومنذ نهاية احلرب العاملية الثانية،  يف العام 1945م،  و�شدور ميثاق 

الأمم املتحدة، اأ�شبح هناك تاأكيد من قبل » املجتمع الدويل« والقوى املتنفذة  فيه، على 

مبداأ »�شفافية« معظم العالقات الدولية، و�شرورة اأن تتم هذه العالقات – اأو اأغلبها- 

يف العلن... ليعلم الآخرون مبا يدور بني غريهم من تعاون اأو �شراع. وذلك عرب اإعالن 

التفاقات الدولية الهامة  للمالأ. ومع ذلك، ما زال قدر كبري من العالقات الدولية يتم 

يف ال�شر، وما زالت التفاهمات غري املعلنة ت�شكل جانبا اكرب لهذه العالقات. 

  وللعلنية، ت�شرتط قوانني الأمم املتحدة اإعالن التفاقيات الدولية املهمة، عرب »ت�شجيل« 

اأي اتفاقية رئي�شة يف الأمانة العامة لهيئة الأمم  املتحدة. فحتى يعتد باأي اتفاقية 

)دوليًا( لبد اأن تكون م�شجلة لدى هذه املنظمة الدولية الأكرب. و«الت�شجيل« هنا يعني: 

اإيداع ن�شخة م�شدقة من التفاقية لدى الأمانة العامة لالأمم املتحدة، ميكن الرجوع 

اإليها عند احلاجة.

وهناك اتفاقية دولية كربى، ت�شمى »اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات«، املوقعة عام 

اإبرام التفاقيات الدولية،  1969م. وهذه التفاقية ت�شع الأطر العامة للتفاو�ض على 

واإجراءات التوقيع، والت�شديق عليها. اإ�شافة اإىل ما يرتتب من التزامات على اأطرافها، 

وطرق الوفاء بهذه اللتزامات، وف�ض املنازعات النا�شئة عن اخلالف يف التطبيق، وما 

اإىل ذلك. وهى مكونة من : متهيد وثمانية ف�شول، وما جمموعه 85 مادة.  وهى تقوم على 

قاعدة: العقد �شريعة املتعاقدين، واأن كل معاهدة )نافذة / م�شدقة( ملزمة لأطرافها، 

وعليهم تنفيذها »بح�شن نية« ) مادة 26(. وتتناول بع�ض موادها م�شاألة »الت�شديق« ... 

ومن اأهم املواد التي تتعلق بالت�شديق هي املواد رقم 11 ، 82 ، 83 ، 84.

وترتك هذه التفاقية لكل دولة طرف )يف اأي اتفاقية(.    

» ت�شديق« التفاقيات التي تربمها مع اأطراف دولية اأخرى، وفق نظامها ال�شيا�شي 

الداخلي، رغم وجود عرف �شيا�شي عاملي بان خطوة »الت�شديق« هي من اخت�شا�ض 

ال�شلطة الت�شريعية يف احلكومة العامة) الربملان(. وتن�ض د�شاتري معظم دول العامل 

املعا�شر على: وجوب ت�شديق التفاقيات من قبل ال�شلطة الت�شريعية يف كل بلد .

     وقد وقعت اململكة اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات الدولية بتاريخ 25 / 6 / 1423ه�، 

مبوجب املر�شوم امللكي رقم ) م / 25 (. وتوجب عليها بالتايل اللتزام بن�شو�ض هذه 

التفاقية، و�شياغة قوانينها املتعلقة بالتفاقيات مبا يتم�شى وهذه التفاقية.  وهذا ما 

يتم بالفعل . 

   لقد تبلورت، اإذن، اإجراءات عقد التفاقيات واملعاهدات الدولية – عامليًا، واإقليميًا، 

وقريبًا �شعوديًا .... بعد اإقرار نظام عقد التفاقيات الدولية، الذي اأقره جمل�ض ال�شورى ) 

بقراره رقم 32 / 25، وتاريخ 17 / 6 /1428ه� ( وامل�شمى ب�   »اإجراءات عقد التفاقيات 

اأ�شا�شية متتالية، هي:  اأن التفاقية الدولية متر بثالث مراحل  الدولية ». ومعروف، 

التفاو�ض، التوقيع، الت�شديق. واملرحلتني الأوىل والثانية هي من اخت�شا�ض ال�شلطة 

اأما املرحلة الثالثة، وهى«الت�شديق«  التنفيذية )ال��وزارة املعنية / جمل�ض ال��وزراء(. 

)Ratification( فهي من اخت�شا�ض جمل�ض ال�شورى – ب�شفة رئي�شة – بناًء على 

ن�ض املادة اخلام�شة ع�شرة من نظام جمل�ض ال�شورى، املذكورة اأدناه، مب�شاركة جمل�ض 

الوزراء. هذا يف اململكة، وح�شب نظامها.  

   ومعروف اأن لل�شلطة الت�شريعية يف حكومات الدول الغربية )وما �شابهها( كامل �شالحية 

الت�شديق ... اأي اأن ال�شلطة الت�شريعية يف كل حكومة هناك تتوىل كامل اخلطوة الثالثة 

من خطوات اإبرام التفاقيات الدولية. اأما اخلطوتان الأوىل والثانية فهي من اخت�شا�ض 

)و�شالحيات( ال�شلطة التنفيذية.... ممثلة يف جمل�ض الوزراء وما يتبعه من اأجهزة . وقلة 

من الدول ترتك لل�شلطة التنفيذية بحكوماتها اأمر اإبرام التفاقيات الدولية، واعتمادها، 

طاملا ل تت�شمن التفاقية اأي التزام مايل على الدولة. ولكن التفاقية التي تتطلب التزامًا 

ماليًا اأو �شيا�شيًا لبد اأن تعر�ض على الربملان للنظر يف امل�شادقة عليها اأو رف�شها. كما 

اأن د�شاتري بع�ض الدول تعترب« مذكرات التفاهم » املوؤقتة » اتفاقية تنفيذية » – كما �شبق 

اأن اأ�شرنا.... تكفي موافقة ال�شلطة التنفيذية عليها لعتمادها، دون حاجة ل�«م�شادقة« 

من الربملان املعني....  ونكمل هذا احلديث يف مقال قادم، باإذن اهلل.

ع�شو  جمل�ض ال�شورى
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�شدد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شعود الفي�شل وزير 

اخلارجية على اأن اململكة ترف�ض وب�شكل قاطع اأي تدخل 

يف �شوؤونها الداخلية، اأيًا كان م�شدر هذا التدخل. واأن 

اململكة لن ت�شمح بالتعدي على ثوابتنا وقيمنا الإ�شالمية 

احلنيفة التي ت�شتند اإليها اأنظمة وقوانني اململكة. 

واأ�شاف �شموه خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقده �شموه 

يف جدة اأن اأنظمتنا امل�شتندة على ال�شريعة تهدف اإىل 

حماية املجتمع واحلفاظ على اأمنه وا�شتقراره و�شالمته 

من الفرقة وهو ما ن�شت عليه تعاليم ال�شريعة الإ�شالمية 

الغراء، واأكدت عليها البيانات ال�شادرة عن هيئة كبار 

العلماء و�شماحة مفتي عام اململكة والتي �شددت على 

�شرورة لزوم م�شلحة املجتمع واأن الإ�شالح والن�شيحة ل 

تكون باملظاهرات، وحرمت مبوجبه املظاهرات وحذرت 

منها. اأرجوا اأن يكون هذا املوقف وا�شحًا. 

وفيما يتعلق مبا ح�شل يف املنطقة ال�شرقية قال �شموه: 

جتمع بع�ض الإخوان، ف�شاألهم ال�شابط عن احلاجز الذي 

مينعهم من اإي�شال مطالبهم لقادة هذا البلد، خا�شة 

ي�شتقبل  اهلل  يحفظه  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  وان 

املواطنني من كل مناطق اململكة. عندها �شلموه مطالبهم 

يف اأوراق مكتوبة وعادوا اإىل منازلهم مرتاحني. م�شيفًا 

نحن يف هذا البلد باب رئي�ض الدولة مفتوح، بل اإنه ي�شر 

على اأن كل م�شوؤول يرعى �شوؤون املواطنني لبد اأن يكون 

بابه مفتوحًا وان يتلقى ما يريده املواطن اأو اأي مظلمة 

تلحق باملواطن اأو اأي تعد على م�شاحله. 

وا�شتطرد الفي�شل: هناك �شيء يف غاية الأهمية وهو 

احلوار الوطني، ومن حق كل مواطن اأن يبدي راأيه يف اأي 

م�شكلة تخ�ض املجتمع املدين ال�شعودي، على اأن ل يكون 

هناك تعد من اأي حقوق على حقوق اأخرى، وان تكون 

العدالة وامل�شاواة بني اجلميع. واأف�شل و�شيلة للو�شول 

اإىل ما يريده املواطن هي احلوار. 

اأ�شابع خارجية  وج��ود  اإىل  ت�شري  التي  النظرية  وع��ن 

حتاول التدخل يف �شوؤوننا الداخلية قال الفي�شل: اأي 

اأ�شبع �شياأتي اإىل اململكة �شنقطعه. والتدخل يف �شوؤوننا 

الداخلية لن نقبله، كما اأننا ل نتدخل يف ال�شوؤون الداخلية 

لأحد. نحن دولة ترتكز على ال�شريعة الإ�شالمية ولن 

نقبل لومة لئم يرى يف هذا النظام ما ل يعجبه. 

وا�شرت�شل �شموه: التغيري �شياأتي عن طريق مواطني هذه 

البالد ولي�ض من اخلارج، من اأيام اإبراهيم عليه ال�شالم 

وهذه الأمة موجودة يف هذه البالد وتعرف م�شاحلها 

واحتياجاتها وتعرف ال�شبيل يف الو�شول اإىل غاياتها. 

ويف قراءته ملا يحدث يف املنطقة اأ�شار اإىل اأن التدخل 

اخلارجي وا�شح، ولكن هل هو ال�شبب الرئي�شي اأم ل. 

وان ما يحدث يف البلدان العربية يختلف من بلد لآخر 

بلد ظروفها اخلا�شة. ول ميكن اجلمع بني كل  فلكل 

الظروف. 

واأ�شار �شموه اإىل اأن هناك حتول جوهريا يف ت�شامن دول 

املجل�ض التعاون ويف تالحمها اأكر من اأي وقت �شابق، 

وهذا ما ظهر جليًا يف الجتماع الأخري.

    اأعلن عاهل املغرب امللك حممد ال�شاد�ض عن تكوين جلنة 

خا�شة ملراجعة الد�شتور برئا�شة عبداللطيف املنوين �شتعمل 

على رفع نتائج عملها يف غ�شون �شهر يونيه املقبل.

ودعا العاهل املغربي يف خطاب وجهه اإىل ال�شعب هذه اللجنة 

والنقابية  احلزبية  املنظمات  مع  والت�شاور  الإ�شغاء  اىل 

واملنظمات ال�شبابية والفاعلني اجلمعويني والفعاليات الثقافية 

والفكرية والعلمية املوؤهلة وتلقي ت�شوراتها واآرائها يف هذا 

ال�شاأن .

واأكد امللك حممد ال�شاد�ض التزامه الرا�شخ باإعطاء دفعة 

وجوهرها  اأ�شا�شها  العميق  الإ���ش��الح  لديناميكية  جديدة 

منظومة د�شتورية دميقراطية وقال: اإن الإ�شالحات الد�شتورية 

اأول:  اأ�شا�شية هي  يف املغرب �شتنبني على �شبعة مرتكزات 

التكري�ض الد�شتوري للطابع التعددي للهوية املغربية املوحدة 

الغنية بتنوع روافدها وثاين ركيزة لال�شالح هي تر�شيخ دولة 

احلق واملوؤ�ش�شات وتو�شيع جمال احلريات الفردية واجلماعية 

و�شمان ممار�شتها وتعزيز منظومة حقوق الإن�شان.

يف  الد�شتورية  للمراجعة  الثالث  املكون  وينبني  واأ���ش��اف: 

املغرب على الرتقاء بالق�شاء اىل �شلطة م�شتقلة وتعزيز 

تهم الركيزة  فيما  الد�شتوري  املجل�ض  موؤ�ش�شة  �شالحيات 

وتوازنها  ال�شلطات  ف�شل  مبداأ  توطيد  لالإ�شالح  الرابعة 

وتعميق الدميقراطية وحتديث املوؤ�ش�شات عرب برملان نابع 

من انتخابات حرة ونزيهة يتبواأ فيه جمل�ض النواب مكانة 

ال�شدارة.

املغربي على  العاهل  الإ�شالحات ح�شب  ترتكز   كما 

تعزيز الآليات الد�شتورية لتاأطري املواطنني بتقوية دور 

الأحزاب ال�شيا�شية يف نطاق تعددية حقيقية وتكري�ض 

مكانة املعار�شة الربملانية واملجتمع املدين وتقوية اآليات 

تخليق احلياة العامة وربط ممار�شة ال�شلطة وامل�شوؤولية 

العمومية باملراقبة واملحا�شبة.

األمير سعود الفيصل: لن نسمح بالتعدي على قيمنا اإلسالمية 
التي تحمي المجتمع وتحفظ أمنه واستقراره

ملك المغرب يشكل لجنة لمراجعة الدستور المغربي
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اأكدت املحكمة الد�شتورية بجزر القمر الفوز الكا�شح 

ملر�شح ال�شلطة اكليل �شوانني يف النتخابات الرئا�شية 

التي جرت يف 26 دي�شمرب يف الرخبيل الواقع يف املحيط 

الهندي.

وقد فاز �شوانني نائب الرئي�ض احلايل الذي ر�شحه 

الرئي�ض املنتهية وليته اأحمد عبد اهلل �شامبي ليخلفه 

يف ال�شلطة يف النتخابات بح�شوله على 60،91% من 

الأ�شوات.

وح�شل مناف�شه وممثل املعار�شة حممد �شعيد ف�شل على 

32،81% من الأ�شوات، تاله عبدو جابر )معار�شة(، 

6،28%. وبلغت ن�شبة امل�شاركة 52،80%، كما اأو�شحت 

املحكمة املذكورة.

ضوانين يفوز بانتخابات الرئاسة في جزر القمر

فاز الرئي�ض الربتغايل انيبال كافاكو �شيلفا بفرتة رئا�شة 

ثانية يف النتخابات التي جرت يف الربتغال موؤخرًا.

55 يف املئة من الأ�شوات  وح�شل كافكو �شيلفا على 

19 يف املئة ملانويل اليجري ع�شو احلزب  مقابل نحو 

وا�شع  نطاق  على  اعترب  ف��وز  ال�شرتاكي احلاكم يف 

اأزم��ة ديون  تعزيزًا للجهود الرامية اإىل التغلب على 

منطقة اليورو.

وكافكو �شيلفا - ع�شو احلزب الدميقراطي الجتماعي 

اأ�شا�شي يف جهود  الو�شط -حليف  ال��ذي ميثل ميني 

حكومة الأقلية ال�شرتاكية برئا�شة رئي�ض الوزراء جوزيه 

�شقراط�ض خلف�ض العجز يف امليزانية من خالل تطبيق 

اإجراءات تق�شف �شارمة.

الرئيس البرتغالي كافاكو يفوزبفترة رئاسة ثانية

دافع وزير اخلزانة الربيطاين جورج او�شبورن عن زيادة 

اإنها  20% قائاًل:  قيمة ال�شريبة امل�شافة من 17،5% اىل 

اأف�شل من الزيادة  اإيجاد فر�ض للعمل وتعترب  �شتعزز من 

يف �شريبة الدخل.

واأ�شاف او�شبورن اأن الزيادة يف �شريبة القيمة امل�شافة التي 

دخلت حيز التنفيذ بالفعل �شتجلب 13 بليون جنيه اإ�شرتليني 

اإ�شافية كاإيرادات للدولة.

اأن املواد الغذائية ومالب�ض الأطفال وال�شحف  ي�شار اإىل 

واملجالت م�شتثناة من قيمة ال�شريبة امل�شافة.

وذكر املوقع الإلكرتوين لإذاعة بي.بي.�شي.اأن هذه الزيادة 

تعترب الثانية خالل �شنة وذلك بعد اأن عمل وزير اخلزانة 

يف حكومة حزب العمال ال�شابقة األ�شرت دارلنغ على زيادة 

قيمة ال�شريبة امل�شافة لت�شل اىل معدل 17،5 جنيه يف �شهر 

يناير املا�شي وقام بخف�شها اإىل 15% ملدة 13 �شهرا لدعم 

النمو القت�شادي يف بريطانيا يف ذلك الوقت.

وتوقع اأحد مراكز البحوث لبيع التجزئة والت�شويق اأن مبيعات 

التجزئة �شتنخف�ض بنحو 2،2 بليون جنيه يف الثالثة ا�شهر 

الأوىل عند تطبيق  الزيادة يف �شريبة القيمة امل�شافة.

كما حذر احتاد التجزئة الربيطانية اأي�شا من اأن الرتفاع يف 

�شريبة القيمة امل�شافة قد يقل�ض من اأ�شلوب البيع ويجعله 

يرتكز يف �شهر يناير خالل راأ�ض ال�شنة من كل عام.

وزير الخزانة البريطاني يبرر زيادة الضرائب

بداأت نيجرييا مهمة �شخمة لت�شجيل نحو 70 مليون ناخب 

وهي عملية �شتكون اأ�شا�شية ل�شمان م�شداقية النتخابات 

الرئا�شية التي �شتجري يف البالد يف اأبريل املقبل  .

وقال الرئي�ض النيجريي جودلك جوناثان - الذي فاز 

برت�شيح حزبه احلاكم له لنتخابات الرئا�شة- اإن تنظيم 

انتخابات �شفافة للرئا�شة والربملان وحكام الأقاليم يف 

ثالثة اأ�شهر هو اأهم الأولويات. م�شيفًا اأن تنقية القوائم 

النتخابية جزء اأ�شا�شي يف هذه املهمة .

وكان جوناثان قد عني يف يونيو حزيران املا�شي اتاهريو 

اأ�شتاذ جامعي- رئي�شا للمفو�شية الوطنية  جيجا -وهو 

لالنتخابات يف اإطار جهود تطهري النظام النتخابي . وقال 

جيجا اإن البدء يف اإن�شاء قوائم انتخابية جديدة يف بلد يبلغ 

�شكانه 140 مليونًا بهذه ال�شرعة هو حتٍد كبري .

واأ�شاف قائال لل�شحفيني يف قرية اتوكي م�شقط راأ�ض 

الرئي�ض النيجريي بعد وقت ق�شري من ت�شجيل جوناثان 

نف�شه يف القوائم: نحن نعمل يف 120 األف مركز اقرتاع 

يف اأنحاء البالد. علينا اأن نن�شر الأفراد واملواد يف هذه 

الأماكن ونتاأكد من بدء العملية يف الوقت املحدد.

واأن�شار جوناثان يف  القرويني  من  وجتمعت ح�شود 

قريته مل�شاهدته وزوجته ي�شجالن ا�شميهما يف �شرادق 

اأقيم اأمام منزلهما الريفي .

ن��ه��اي��ة ال�����ش��ه��ر ويجري  واأغ��ل��ق��ت امل���دار����ض ح��ت��ى 

التي  العملية  اأث��ن��اء  للت�شجيل  كمراكز  ا�شتخدامها 

ت�شتمر اأ�شبوعني.

نيجيريا تسجل 70 مليون ناخب استعدادًا لالنتخابات الرئاسية
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بداأت الفعاليات الربملانية ملكافحة فريو�ض ومر�ض نق�ض 

املناعة املكت�شب )الإيدز( من خالل تبني دور للربملانيني 

يف اإيجاد ت�شريعات وفعاليات ميدانية ت�شاعد على الوقاية 

منه، والرعاية للم�شابني بفريو�ض ومر�ض نق�ض املناعة 

املكت�شب )الإيدز( من قبل الحتاد العاملي للربملانات 

مبناق�شة املو�شوع يف اجتماعات عدة انتهى باجتماع 

الحتاد مبدينة مانيال بجمهورية الفلبني عام 2005م، 

والذي خ�ش�ض لتدار�ض خمتلف جوانب املو�شوع ويف 

�شوء ذلك مت ت�شكيل جلنة ا�شت�شارية لالحتاد العاملي 

للربملانات خمت�شة بربنامج مكافحة )الإيدز(.

وتتكون ع�شوية اللجنة من ع�شرة من ذوي املوؤهالت 

اعتمدها الحتاد  التي  الربملانات  واخل��ربات ميثلون 

املوؤ�ش�شات  لعدد من  اإىل جانب ممثلني   )1 )ج��دول 

يف  بالنظر  اللجنة  وتعنى  ال��ع��الق��ة.  ذات  واجل��ه��ات 

الوقاية  جوانب  لتعزيز  الرامية  الت�شريعية  اجلوانب 

والرعاية والتاأهيل للم�شابني بفريو�ض ومر�ض نق�ض 

جدول )1(: اأع�شاء اللجنة من الربملانني:املناعة املكت�شب )الإيدز(.

الفعاليات البرلمانية 
والجهود الرامية 
لمكافحة )اإليدز(

تاأ�ص�س الحتاد الربملاين الدويل عام 1889م بهدف حت�صني الت�صالت بني الربملانات، ومن 

ثم احلد من التوترات العاملية امل�صاهمة يف حتقيق ال�صلم والرفاهية يف العامل.

 ويتكون الحتاد من ع�صوية اأكرث من 140 برملاناً وطنياً، وهو بذلك ميثل حمفاًل عاملياً 

وقناة لالت�صالت يف خمتلف املجالت  احلياتية بني الربملانيني، والحتاد هيئة م�صتقلة 

تتمتع بحكم ذاتي، ومتول الربملانات الأع�صاء اجلزء الأكرب من ميزانيته.

ولــالحتــاد جمل�س قــيــادي، لــه �صلطة انتخاب الرئي�س والأمـــني الــعــام. ومتثل اللجنة 

التنفيذية الت�صكيلة اجلغرافية وال�صيا�صية، ولالحتاد جمعية وجلان دائمة. وي�صاند 

الحتاد منظمة الأمم املتحدة يف دعم وتعزيز العمل الدميقراطي، وجعل الأمم املتحدة 

اأقرب اإىل ال�صعوب التي هي يف خدمتها.

اأ.د. حم�شن بن علي فار�ض احلازمي

ع�شو جمل�ض ال�شورى

ال�شمالدولة

Ms.H.Bogopane Zuluجنوب اأفريقيا
Mr. E. Tumwesigyeاأوغندا
Ms. L. Mafuru Mang'ong'oتنزانيا

الدكتور حم�شن بن علي فار�ض احلازمياململكة العربية ال�شعودية )املجموعة العربية(

Ms. K. Hullاأ�شرتاليا
Mr. J. Seelamالهند

Ms. M. Xavierاأرغواي
 Mr. N. Gerrardاململكة املتحدة

Mr. F. Gutzwiller�شوي�شرا
Ms. M. Temmermanبلجيكا
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ومنها  اجتماعاتها،  اللجنة  عقدت  الإط���ار  ه��ذا  ويف 

اجتماعني يف الوليات املتحدة الأمريكية ويف جمهورية 

الربازيل يف عامي 2008/2007م، واجتماعًا وزيارات 

1429ه�  ع��ام  يف  اأفريقيا  جنوب  بجمهورية  ميدانية 

الحتاد  جنيف-  يف  �شاد�شًا  واجتماعًا  )2008م(، 

ال�شوي�شري يف عام 1430ه� )2009م(، وندوة تدريبية 

واجتماعًا اإقليميًا للربملانيني يف منطقة اأ�شيا- البا�شفيك 

عقد يف مدينة هانوي عا�شمة جمهورية فيتنام عام 

1430ه��� )2009م( ثم امل�شاركة يف فعاليات املوؤمتر 

الدويل الثامن ع�شر حول مر�ض )الإيدز( والجتماع 

فينا  النم�شاوية  العا�شمة  يف  عقدا  الذين  الربملاين 

1431ه��� )2010م(، وذلك انطالقًا من مهامها  عام 

وخططها الرامية اإىل متابعة وتن�شيط و�شائل الوقاية 

من  لتفعيلها  والقوانني  والأنظمة  والتاأهيل  والرعاية 

عن  الإقليمية  التدريبية  وندواتها  اجتماعاتها  خالل 

الت�شريعات ذات ال�شلة.

تاأثريات )الإيدز( مع�شلة حملية واإقليمية وعاملية:

ي�شيب فريو�ض )الإيدز( الب�شر وينتقل من �شخ�ض لآخر 

) من دم امل�شاب اإىل دم ال�شخ�ض الآخر( من خالل 

ت��وؤدي اإىل ذل��ك، ومنها الت�شال اجلن�شي  اأي و�شيلة 

بالدم  امللوثة  والأدوات  وجنينها،  الأم  دم  واختالط 

احلامل للفريو�ض، وب�شفة عامة فاإن فرتة احل�شانة 

يف ال�شخ�ض البالغ حوايل �شهر بعد الإ�شابة بالفريو�ض 

تليها اأعرا�ض �شبيهة بالأنفلونزا ثم �شفاء ن�شبي حتى 

اأن تبداأ الأعرا�ض  مدة ثمانية اإىل ع�شرة �شنوات قبل 

املر�شية، حيث ي�شبح امل�شاب عر�شة لأمرا�ض �شتى 

نتيجة الإ�شابة بامليكروبات اأو الفريو�شات والفطريات 

لدى  املناعة  نق�ض  نتيجة  �شرطانية  اأورام  وظ��ه��ور 

اأدوي��ة تخفف من  امل�شاب، ويتم عالج امل�شاب بعدة 

وط��اأة املر�ض، وتعمل على خف�ض ن�شبة الفريو�ض يف 

الدم ودعم جهاز املناعة �شد الفريو�شات وامليكروبات 

والطفيليات. اإل اأن مر�ض )الإيدز( مر�ض مزمن وله 

م�شاعفات خطرة ومميتة، ول يوجد حاليًا عالج ناجع 

له. ولذلك حتتل الوقاية مكان الذروة وتتمثل يف مكافحة 

الإ�شابة بالفريو�ض واآثارها.

ب��ف��ريو���ض ومر�ض  1- ن��ظ��رة ع��امل��ي��ة ع��ل��ى الإ���ش��اب��ة 

)الإيدز(:

يقدر عدد امل�شابني بفريو�ض )الإيدز( حوايل 40 مليون 

95% منهم يف الدول النامية. وقد ق�شى  فرد، يعي�ض 

)الإيدز( على 20 مليون فرد على م�شتوى العامل. ويعترب 

اأفريقيا وال�شبب  )الإي��دز( ال�شبب الرئي�ض للوفاة يف 

الرابع للوفاة على م�شتوى العامل وتاأثرياته بعيدة املدى. 

اأن )الإيدز(  2000م  اأعلن البنك الدويل يف عام  وقد 

ميثل اأزمة يف جمال التنمية، وينهك النظم الجتماعية 

2006م،  والتعليمية، والإنتاج الزراعي ومع نهاية عام 

قدر عدد املتعاي�شني مع )الإيدز( والعدوى بفريو�شه ب� 

39.5 مليون يعي�ض منهم يف العامل العربي 670000 وتبلغ 

اجلهات ال�شحية عما ي�شجل لديها من ن�شبة احلدوث يف 

املجتمع، وهي ن�شبة قليلة ل تعك�ض حجم امل�شكلة نظرًا 

ملا يو�شف بالو�شمة يف املجتمع للم�شابني والإحجام عن 

اإظهار اأو قبول الإ�شابة به. ولذا فاإن ا�شتجابة النظام 

ال�شحي ال�شاملة لوباء فريو�ض )الإيدز( يعترب حتديًا 

يتمثل يف فقدان الإدماج املنهجي للخدمات والتدخالت 

املالئمة �شمن النظم ال�شحية والجتماعية القائمة.

2- اخلربات العاملية يف احلد من انت�شار املر�ض:

تعترب الدول ال�شناعية يف طليعة دول العامل يف مكافحة 

اآفة )الإي��دز( من خالل اخلطط الطارئة التي تدعم 

الربامج الأكر �شمولية وامل�شتندة اإىل الأدل��ة. وتعمل 

الدول النامية الأخرى جاهدة على مكافحته ورعاية 

امل�شابني به من خالل برامج خمتلفة للوقاية والرعاية 

والتاأهيل.

3- جهود ال�شعودية ودول اخلليج العربي والدول العربية 

يف مكافحة )الإيدز(

ميثل )الإيدز( حتديًا حمليًا واإقليميًا ودوليًا. واأكر ما 

اآثاره  اأو احلد من  يقلق الربملانيني مكافحة الفريو�ض 

املر�شية، ومنها الو�شمة بالعار وتداعياته على حقوق 

امل�شابني يف املجتمع، فقد تف�شى هذا الوباء واأ�شبح 

ل يعرف ح��دودًا جغرافية، ول يوفر فئة من املجتمع. 

وتنطلق جهود وبرامج الدول العربية من خالل اجلوانب 

الرئي�شة التالية:

1- خطط وبرامج جمل�ض وزراء ال�شحة لدول اخلليج 

العربية مبا فيها اململكة وجهوده يف جمالت الوقاية 

والرعاية والتاأهيل من الإ�شابة بفريو�ض ومر�ض نق�ض 

املناعة املكت�شب )الإيدز(.

جمالت  يف  العرب  ال�شحة  وزراء  جمل�ض  جهود   -2

الوقاية والرعاية والتاأهيل من الإ�شابة بفريو�ض ومر�ض 

نق�ض املناعة املكت�شب )الإيدز(.

اخلطة الإ�شرتاتيجية الإقليمية ملنظمة ال�شحة العاملية 

ملنطقة �شرق البحر الأبي�ض املتو�شط )العامل العربي( 

الإ�شابة  من  والتاأهيل  والرعاية  الوقاية  جم��الت  يف 

)الإي���دز(،  املكت�شب  املناعة  نق�ض  ومر�ض  بفريو�ض 

ال�شعودية  العربية  باململكة  ال�شحة  وزارات  واتخذت 

والدول  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�ض  ودول 

العربية الأخرى اإ�شرتاتيجية اأ�شا�شية ملكافحة )الإيدز( 

حيث ت�شمنت عددًا من الإج��راءات للحد من انت�شار 
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هذا الوباء منها:

- اإيقاف ا�شترياد الدم من اخلارج.

- تكثيف جهود التوعية عرب مرافقها املختلفة وتعظيم 

املفاهيم  وتنمية  ال�شباب  بني  خا�شة  الديني  ال��وازع 

الأخالقية للحياة.

امل�شابني،  حياة  على  املر�ض  تاأثري  من  التخفيف   -

والدعوة لنبذ الو�شم وبذلك عزلة امل�شابني.

- امل�شاعدة يف تكثيف الأبحاث ل�شتحداث لقاحات اأو 

عالجات فعالة للمر�ض.

- قيام عدد من اجلهات ال�شحية واجلمعيات اخلريية 

كل عام بامل�شاركة يف الحتفال باليوم العاملي لالإيدز 

واإ�شدار املل�شقات التوعوية والن�شرات والكتابة لل�شحف 

واملجالت حول اأهمية هذه املنا�شبة واإبراز املطلوب من 

الفرد واملجتمع مبا ي�شهم يف تعزيز جهود املكافحة.

وتنطلق جهود اململكة من حيث اتخاذ الإجراءات الوقائية 

ورعاية امل�شابني �شمن اإ�شرتاتيجية مكافحة )الإيدز( 

واإجراءات احلد من انت�شاره من خالل ما يلي:

اأ- خطة اململكة املتعلقة بالوقاية والرعاية والتاأهيل ممثلة 

يف وزارة ال�شحة واجلهات ال�شحية الأخرى وو�شائل 

والتثقيف  التوعية  يف  اخلريية  واجلمعيات  الإع���الم 

والإر�شاد حول كيفية انتقال الفريو�ض ومكافحة مر�ض 

نق�ض املناعة املكت�شب )الإي��دز( �شرح و�شائل وطرق 

املكافحة الوقائية واإبراز اجلوانب ال�شرعية والأخالقية 

ذات العالقة والتي حترم املمار�شات اجلن�شية خارج 

رب��اط ال��زوج��ي��ة، وت��ك��رمي الإن�����ش��ان والإح�����ش��ان اإليه، 

املح�شنني(  يحب  اهلل  اإن  واأح�شنوا   ...( تعاىل:  قال 

195 �شورة البقرة، وعدم الإ�شرار به، واحرتام  الآية 

حقوقه )الرجل وامل��راأة والذرية( يف التمتع بال�شحة 

وجتنب الإ���ش��اب��ة ب��الأم��را���ض، ف��ال �شرر ول �شرار، 

واإج��راء الفح�ض قبل ال��زواج لفريو�ض ومر�ض نق�ض 

املناعة املكت�شب )الإيدز( اإىل جانب الأمرا�ض املعدية 

الأخرى الوراثية الأكر انت�شارًا توخيًا لل�شالمة ال�شحية 

وجتنبًا للغرر يف ال��زواج ومراعاة القواعد الطبية يف 

�شوء مقا�شد ال�شريعة يف احلفاظ على الدين والعقل 

والنف�ض والن�شل وال��روة والعر�ض، واإظهار الطريقة 

املثلى لعمارة الأر���ض، والرتكيز على العفة واللتزام 

برباط الزوجية كو�شائل وقائية ناجعة حيث قال اهلل 

تعاىل: )ول تقربوا الزنى اإنه كان فاح�شة و�شاء �شبيال( 

الآية 32 �شورة الإ�شراء، حيث اإن مرتكب الفاح�شة مع 

علمه بالهالك الذي ينتظره منها يكون كمن قتل نف�شه 

حيث يقول تعاىل: )... ول تقتلوا النف�ض التي حرم اهلل 

 151 اإل باحلق ذلكم و�شاكم به لعلكم تعقلون( الآية 

�شورة الأنعام، ويقول اهلل تعاىل: ).. ول تلقوا باأيدكم 

اإىل التهلكة..( الآية 195 �شورة البقرة.

ب- الرتكيز على اجلوانب الوقائية يف �شوء عدم توفر 

عالج طبي ناجع ملر�ض نق�ض املناعة املكت�شب )الإيدز( 

واخلطط الإجرائية لها وتنظيم حمالت تثقيفية وتوعوية 

دورية و�شنوية تتزامن مع احلمالت العاملية للوقاية من 

فريو�ض ومر�ض نق�ض املناعة املكت�شب )الإي��دز( من 

اخلريية  واجلمعيات  املعنية  احلكومية  اجلهات  قبل 

ذات ال�شلة.

ج- رعاية امل�شابني باملر�ض يف مراكز متخ�ش�شة يف 

كل من الريا�ض وجدة والدمام، وتقدمي العالج املجاين 

ملكافحة العوار�ض وامل�شاعفات املر�شية.

جهود  يف  ال��دويل  امل�شتوى  على  اململكة  م�شاهمة  د. 

املناعة  ونق�ض  ف��ريو���ض  ملكافحة  العاملي  ال�شندوق 

ريال  مليون   28 مببلغ  وال���درن  )الإي����دز(  املكت�شب  

ومتويل 50 برناجمًا من اأ�شل 136 من خالل ال�شندوق 

الدويل ملكافحة فريو�ض ومر�ض نق�ض املناعة املكت�شب  

)الإيدز(.

ت
ها

جا
ات
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الفساد اإلداري
د. اإبراهيم بن عبداهلل ال�صليمان

 

• 
ع�صو جمل�س ال�صورى

عر على لوح حمفوظ يف الهند قبل حوايل 300 عام قبل امليالد كتب عليه العبارة التالية:

»ي�شتحيل على املرء اأن ل يذوق ع�شاًل اأو�شمًا امتد اإليه ل�شانه«

ومن هنا يتبني لنا اأن الف�شاد ظاهرة من الظواهر التي ل ترتبط مبكان اأو زمن معينني، واإمنا هي ظاهرة قدمية كانت ومازالت تعاين 

منها دول العامل اأجمع، ُعرف الف�شاد عل اأنه ا�شتغالل اأو �شوء ا�شتخدام املن�شب لأي م�شلحة ما كما ي�شري تعريفه يف معاجم اللغة 

على اأنه التلف وخروج ال�شيء عن العتدال �شد الإ�شالح.

اأ�شكاله: الر�شوة، الوا�شطة، املحاباة، املح�شوبية، البتزاز، تبذير املال العام  اأنواع الف�شاد ومن  ويعترب الف�شاد الإداري نوعًا من 

باأي �شكل من الأ�شكال، انعدام ال�شدق وال�شفافية يف املعامالت الإدارية. ول تخفى الآثار ال�شيئة التي يخلفها الف�شاد بدايتها يف 

انعدام الثقة يف النظام وامل�شوؤولني وتبذير املال العام وانحالل يف القيم والأخالق وزيادة الفقر وبالتايل اجلرائم واحلد من التطور 

احل�شاري والقت�شادي.

ومن ال�شروري جدًا الوقوف على م�شببات الف�شاد ومن ثم اإيجاد احللول الفعالة للحد من هذا الف�شاد. ويعترب �شعف الوازع الديني 

من اأهم اأ�شباب الف�شاد وعدم وجود عقوبات �شارمة ملرتكبي الف�شاد وعدم توفري احلماية الالزمة للمبلغني عن الف�شاد بالإ�شافة 

اإىل اجلهل والتخلف واحتفاظ اأ�شحاب املنا�شب مبراكزهم ملدة طويلة واقت�شار املحا�شبة على �شغار املوظفني، كل ذلك يعترب من 

امل�شببات التي يجب معاجلتها متامًا للق�شاء على الف�شاد.

وبعد.. فقد اجتهت كثري من الدول اإىل اإ�شدار ت�شريعات حتمي املواطنني الذين يقومون بالإبالغ عن حالت الف�شاد املختلفة، وذلك 

�شد اأي انتقام حمتمل من العنا�شر امل�شاركة يف جرائم املمار�شات الفا�شدة، ولالإعالم امل�شوؤول دور مهم يف توعية  الراأي العام واإر�شاد 

املواطنني اإىل الو�شائل التي ميكن اتباعها للح�شول على حقوقهم اأو تقدمي �شكواهم �شد املوؤ�ش�شات املختلفة. كما اأن ملوؤ�ش�شات املجتمع 

املدين دورًا حيويًا يف توعية النا�ض وبيان الإجراءات التي ميكن اتباعها ملمار�شة حقوقهم من اأجل احل�شول على معاملة عادلة وجيدة 

من املوؤ�ش�شات املختلفة. وللم�شوؤولني يف احلكومة دور اأكر اأهمية من خالل اللتزام باأخالق العمل.

قال اهلل تعاىل: »ول يجرمنكم �شناآن قوم على الآ تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى«.

وقال الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم:« اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه«.

واهلل املوفق..
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بحضور رئيس المجلس ووزير العمل:

بحث تخفيض رسوم استقدام العمالة المنزلية

راأ�ض معايل رئي�ض جمل�ض ال�شورى الدكتور 

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ 

اجتماعا م�شرتكا مبقر املجل�ض للجنتني 

لدرا�شة  امل�شكلة  اخلا�شة  اللجنة  هما 

مقرتح مقدم من عدد من اأع�شاء املجل�ض 

ال�شتقدام  ت��اأ���ش��ريات  ر���ش��وم  لتخفي�ض 

وجلنة  املنزلية  للعمالة  الإقامة  ورخ�ض 

وزير  معايل  بح�شور  الب�شرية،  امل���وارد 

العمل املهند�ض عادل بن حممد فقيه وعدد 

من م�شوؤويل الوزارة، وذلك ملناق�شة عدة 

وزارة  اخت�شا�ض  يف  تدخل  مو�شوعات 

العمل.

ورحب معايل رئي�ض املجل�ض مبعايل وزير 

العمل وامل�شوؤولني يف ال��وزارة حل�شورهم 

املجل�ض  اأع�شاء  مع  امل�شرتك  الجتماع 

وزير  م��ب��ادرة  مثمنًا  اللجنتني،  اأع�شاء 

لتقدمي  املجل�ض  اإىل  باحل�شور  العمل، 

ال��روؤى والتباحث مع اأع�شائه وال�شتماع 

اإىل وجهات نظرهم وا�شتف�شاراتهم فيما 

هو داخل يف اخت�شا�ض وزارة العمل.

 وو�شف معاليه ذلك اأنه جت�شيد لل�شراكة 

الدولة  وموؤ�ش�شات  ال�شورى  جمل�ض  بني 

وقطاعاتها التي يوليها ولة الأمر حفظهم 

اهلل كل العناية والدعم ملا فيه خري و�شالح 

املواطن يف هذه البالد.

املهند�ض  العمل  وزي��ر  معايل  ع��رب  فيما 

عادل فقيه، عن ال�شكر والتقدير ملعايل 

رئي�ض املجل�ض ولأع�شاء املجل�ض، موؤكدًا 

اأهمية الدور الذي يوؤديه جمل�ض ال�شورى 

يف تطوير الأداء والنظم لأجهزة الدولة 

مبا يحقق املزيد من الإجنازات التي ت�شب 

يف �شالح الوطن وت�شهم يف رفاهية ورخاء 

املواطن.

واأكد حر�ض واهتمام الوزارة على التعاون 

وجلانه  ال�����ش��ورى  جمل�ض  م��ع  والتوا�شل 

من  ما  كل  ومناق�شة  لبحث  املتخ�ش�شة 

احللول  واإي��ج��اد  امل��ع��وق��ات  تذليل  �شاأنه 

اأداء  م��ن حت�شني  التي متكن  والأن��ظ��م��ة 

وزارة العمل وي�شاعدها يف قيامها باملهام 

املناطة بها.

ما  الج��ت��م��اع  خ��الل  معاليه  وا�شتعر�ض 

تقوم به وزارة العمل وما يدخل يف نطاق 

اخت�شا�شاتها.

اإثر ذلك بحث الجتماع عددًا من املحاور 

منها املقرتح املقدم من عدد من اأع�شاء 

ت��اأ���ش��ريات  ر����ش���وم  بتخفي�ض  امل��ج��ل�����ض 

ال�شتقدام للعمالة وُرخ�ض الإقامة للعمالة 

املنزلية، بالإ�شافة اإىل توظيف ال�شعوديني 

�شيارات  و���ش��ع��ودة  القطاع اخل��ا���ض،  يف 

الأجرة اإىل جانب مو�شوعات اأخرى تدخل 

يف اخت�شا�ض الوزارة.

ن��ائ��ب رئي�ض  ح�����ش��ر الج��ت��م��اع م��ع��ايل 

جمل�ض ال�شورى الدكتور بندر بن حممد 

حمزة حجار ومعايل الأمني العام ملجل�ض 

ال�����ش��ورى ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن عبداهلل 

الغامدي، ومعايل نائب وزير العمل الدكتور 

واأع�شاء  احلميد،  خالد  بن  عبدالواحد 

وجلنة  اخلا�شة  اللجنة  اأع�شاء  املجل�ض 

الإدارة واملوارد الب�شرية.

ال�شورى  جم��ل�����ض  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 

در�ض يف جل�شته احلادية والع�شرين التي 

1431/5/19ه� تقريرًا للجنة  عقدت يوم 

ال�شوؤون املالية ب�شاأن مقرتح تعديل ر�شوم 

 )23( للمادة  وفقًا  ال�شتقدام  تاأ�شريات 

من نظام جمل�ض ال�شورى، وقرر املجل�ض 

املوافقة  املقدم  للمقرتح  مناق�شته  عقب 

بالأغلبية على مالئمة درا�شة املقرتح، حيث 

وجه معايل رئي�ض املجل�ض يف حينه اإحالة 

املو�شوع اإىل جلنة خا�شة لدرا�شته، و�ُشكلت 

على اإثر ذلك جلنة برئا�شة ع�شو املجل�ض 

الدكتور �شعيد بن عبداهلل ال�شيخ وع�شوية 

�شبعة اأع�شاء من اأع�شاء املجل�ض.
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رئيس المجلس يتلقى دعوة لحضور اجتماع رؤساء 
برلمانات مجموعة العشرين

تلقى معايل رئي�ض جمل�ض ال�شورى ال�شيخ 

الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم 

رئي�ض  م��ع��ايل  م��ن  ر���ش��ال��ة  ال�شيخ  اآل 

اجلمعية الوطنية )الربملان( بجمهورية 

كوريا هي تاي بارك تتعلق بدعوة معاليه 

لروؤ�شاء  الت�شاوري  الجتماع  حل�شور 

برملانات ال��دول الأع�شاء يف جمموعة 

�شيئول  يف  �شتعقد  ال��ت��ي  ال��ع�����ش��ري��ن 

منت�شف العام اجلاري.

قام بنقل الر�شالة �شفري جمهورية كوريا 

ي��وجن خالل  كيم ج��وجن  اململكة  ل��دى 

ا�شتقبال معايل رئي�ض جمل�ض ال�شورى 

له يف مكتبه مبقر املجل�ض.

وجرى خالل اللقاء ا�شتعرا�ض العالقات 

الثنائية بني البلدين و�شبل تعزيزها يف 

�شتى املجالت خا�شة العالقات الربملانية 

بني جمل�ض ال�شورى والربملان الكوري، 

وتفعيل دور جلنة ال�شداقة الربملانية 

ال�شعودية الكورية مبا يخدم م�شلحة 

البلدين وال�شعبني ال�شديقني.

وفد برلماني كندي يبحث تعزيز التعاون في 
عدة مجاالت

عرب معايل رئي�ض جمل�ض ال�شورى الدكتور 

عبداهلل بن حممد اآل ال�شيخ عن �شعادته 

بزيارة معايل رئي�ض الربملان الكندي نويل 

معاليه  وق��ال  ال�شورى،  ملجل�ض  كن�شيال 

عقب الجتماع الذي عقده مع ال�شيف 

اإن م��ع��ايل رئ��ي�����ض الربملان  ال��ك��ن��دي: 

تكون  اأن  دور كبري يف  له  ك��ان  الكندي 

م�شاركة اململكة فّعالة يف اأعمال اجتماع 

جمال�ض وبرملانات الدول الأع�شاء يف قمة 

العالقة  جن�شد  اليوم  واأننا  الع�شرين، 

القوية القائمة بني اململكة ودولة كندا.

اأن����ه مت خالل  واأب�����ان رئ��ي�����ض امل��ج��ل�����ض 

الجتماع بحث بع�ض اجلوانب التي تعمق 

العالقة التي تربط اململكة بكندا خا�شة 

كونها  ال��زراع��ي  باملجال  يخت�ض  فيما 

متتلك اأرا�ض خ�شبة تتيح التعاون يف هذا 

اجلانب بالإ�شافة اإىل املوانئ املتميزة 

التي ت�شاعد يف نقل املحا�شيل الزراعية 

وت�شديرها لالأ�شواق، ف�شاًل عن اإمكانية 

التعاون يف املجال التعليمي. وقد مت خالل 

اللقاء مناق�شة املو�شوعات التي تخ�ض 

املجال الربملاين والتعاون ب�شكل عام بني 

اململكة وكندا.

اأو�شح معايل رئي�ض الربملان  من جانبه 

من  اأن  كن�شيال  نويل  الدكتور  الكندي 

اأهم العوامل التي تعزز العالقات الدولية 

والعالقات الثنائية بني الدول العالقات 

والتي  نف�شها  ال�شعوب  بني  ال�شخ�شية 

ميكن تعزيزها عرب احلوار.

اإن��ه منذ لقائي الأول مع  وق��ال معاليه: 

رئي�ض جمل�ض ال�شورى متكن املجل�شان 

بني  الجتماعات  من  العديد  عقد  من 

اجلانب  اأن  ن��وؤم��ن  ونحن  اأع�شائهما، 

ال�شعودي ي�شاركنا ال��راأي باأنه ل ميكن 

اإل عرب  اأن يتم احل��وار وت��ب��ادل الآراء 

اللقاءات وهذا ما نقوم به وج�شدته هذه 

الزيارة ".

واأ�شاف: اإن هنالك العديد من العوامل 

العديد  فلدينا  البلدين،  بني  امل�شرتكة 

النظام، ولدينا جمال  الت�شابه يف  من 

وجت�شيد  املختلفة  اخل����ربات  ل��ت��ب��ادل 

مفهوم التعاون وقد قمنا بزيارة مليناء 

ال��دم��ام، وه��و ميناء ح��دي��ث ومتقدم 

ي�شر  بكل  التفريغ  عمليات  فيه  جت��ري 

و���ش��ه��ول��ة وان�����ش��ي��اب��ي��ة، ف��ن��ح��ن نعتقد 

امل�شغلة  الكندية  ال�شركات  جانب  اأن 

للموانئ واملوانئ الكندية املتعددة ميكنها 

ال�شتفادة من التجربة ال�شعودية.

اأن هناك ج��زءًا مهمًا يقع  وبني معاليه 

على عاتق اأع�شاء املجل�شني هو تعزيز 

مفهوم التبادل التعليمي وال�شتفادة من 

خ��ربات الآخ��ر، كذلك تبادل اخلربات 

اأ�شاتذة  على امل�شتوى الأكادميي وتبادل 

اجلامعات وتبادل الطالب الأكادمييني 

وتفعيل التعاون بني املوؤ�ش�شات التعليمية 

يف كال البلدين.
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....ويلتقي السفير السويسري المعين

ال�شورى  جمل�ض  رئي�ض  معايل  ا�شتقبل 

بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�شيخ 

اإبراهيم اآل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�ض 

بالريا�ض ال�شفري ال�شوي�شري املعني لدى 

اململكة بيرت راينهاردت.

اللقاء ا�شتعرا�ض ع��دٍد من  ومت خ��الل 

الهتمام  ذات  والق�شايا  املو�شوعات 

و�شبل  و�شوي�شرا،  اململكة  امل�شرتك بني 

تعزيز العالقات الثنائية بينهما يف �شتى 

املجالت خا�شة العالقات الربملانية بني 

جمل�ض ال�شورى والربملان ال�شوي�شري.

ال�شورى  جمل�ض  رئي�ض  معايل  ا�شتقبل 

بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�شيخ 

ابراهيم اآل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�ض 

بالريا�ض �شفري جمهورية ايطاليا لدى 

اململكة فالنتينو �شيمونيتي.

وجرى خالل اللقاء ا�شتعرا�ض العالقات 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط ب���ني البلدين 

بني  الربملانية  وال��ع��الق��ات  ال�شديقني 

جمل�ض ال�شورى والربملان اليطايل و�شبل 

تطويرها.

من جهة اأخرى عقدت جلنة ال�شداقة 

الربملانية ال�شعودية الإيطالية باملجل�ض 

اللجنة  رئي�ض  املجل�ض  ع�شو  برئا�شة 

الدكتور را�شد الكثريي، يف مقر املجل�ض 

بالريا�ض اجتماعا مع ال�شفري الإيطايل 

لدى اململكة فالنتينو �شيمونيتي.

مناق�شة  الج���ت���م���اع  خ����الل  وج�����رى 

ذات  والق�شايا  املو�شوعات  م��ن  ع��دد 

الهتمام امل�شرتك بني اململكة واإيطاليا، 

وا�شتعرا�ض عالقات التعاون بني البلدين 

ال�شديقني يف �شتى املجالت.

كما مت بحث �شبل تعزيز العمل والتعاون 

الثنائي على �شعيد العالقات الربملانية 

الربملانية  ال�شداقة  جلان  دور  وتفعيل 

يف البلدين مبا ي�شهم يف دعم التعاون 

والعمل امل�شرتك بني اجلانبني.

لجنة الصداقة السعودية اإليطالية تستعرض مستقبل 
العالقات الثنائية

....واستقبل 
سفير 
مالطا

ال�شورى  جمل�ض  رئي�ض  معايل  ا�شتقبل 

بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�شيخ 

باملجل�ض  مكتبه  يف  ال�شيخ  اآل  اإبراهيم 

�شفري مالطا لدى اململكة فرانك جاليا.

من  ع��دٍد  ا�شتعرا�ض  اللقاء  خ��الل  ومت 

الهتمام  ذات  والق�شايا  املو�شوعات 

امل�شرتك بني اململكة ومالطا، و�شبل تعزيز 

العالقات الثنائية بني البلدين يف �شتى 

املجالت خا�شة العالقات الربملانية بني 

جمل�ض ال�شورى والربملان يف مالطا.
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ا�شتقبل معايل رئي�ض جمل�ض ال�شورى ال�شيخ 

الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل 

ال�شيخ مبكتبه باملجل�ض رئي�ض جمل�ض اإدارة 

اجلمعية العلمية ال�شعودية للقراآن الكرمي 

وعلومه )تبيان( الدكتور حممد بن �شريع 

ال�شريع واأع�شاء اجلمعية.

واطلع رئي�ض اجلمعية رئي�ض جمل�ض ال�شورى 

على اأهداف اجلمعية التي تت�شمن خدمة 

ون�شر هديه وعلومه  كتاب اهلل عز وجل 

بني النا�ض ومتابعة الدرا�شات احلديثة يف 

القراآن الكرمي وعلومه وال�شتفادة منها، 

والدرا�شات  البحوث  ن�شر  على  والعمل 

والر�شائل العلمية يف الدرا�شات القراآنية 

وت���ق���دمي امل�������ش���ورة ال��ع��ل��م��ي��ة يف جم��ال 

العلمي  ال��ت��وا���ش��ل  وحتقيق  التخ�ش�ض 

لأع�شاء اجلمعية بني الهيئات واملوؤ�ش�شات 

والتعاون  اململكة وخارجها  داخل  املعنية 

معها والعناية بالرتاث العلمي يف التف�شري 

العامل جمعًا  مكتبات  ال��ق��راآن يف  وعلوم 

وحتقيقًا ودرا�شة ون�شرًا.

ال�شورى  رئ��ي�����ض جمل�ض  م��ع��ايل  واأ����ش���اد 

باجلهود التي تقوم بها اجلمعية يف خدمة 

كتاب اهلل عز وجل متمنيًا للقائمني عليها 

التوفيق والنجاح.

ا�شتقبل معايل نائب رئي�ض جمل�ض ال�شورى 

بندر بن حممد حمزه حجار يف  الدكتور 

النائب  الريا�ض  يف  املجل�ض  مبقر  مكتبه 

بن  علي  الدكتور  البحرين  مبملكة  العام 

ف�شل البوعينني والوفد املرافق له.

اللقاء  واأك��د معايل الدكتور حجار خالل 

عمق وم��ت��ان��ة ال��ع��الق��ات ال��ت��ي ت��رب��ط بني 

اململكة العربية ال�شعودية ومملكة البحرين 

ال�شقيقة يف خمتلف املجالت.

ال�شورى يف  اإىل ما يربط جمل�ض  واأ���ش��ار 

اململكة العربية ال�شعودية وجمل�شي النواب 

عالقات  من  البحرين  مبملكة  وال�شورى 

متميزة تنطلق من عمق الروابط الأخوية 

البلدين  و�شعبي  قيادتي  بني  جتمع  التي 

ال�شقيقني.

بعد ذلك دار حوار حول الدور الذي يقوم 

به جمل�ض ال�شورى يف مناق�شة الق�شايا 

التي تهم الوطن واملواطن.

رئي�ض  م�شاعد  معايل  اللقاء  ح�شر 

جمل�ض ال�شورى الدكتور عبدالرحمن 

ال������رباك، ورئ��ي�����ض جل��ن��ة ال�����ش��وؤون 

املجل�ض  يف  والق�شائية  الإ���ش��الم��ي��ة 

ال���دك���ت���ور اإب���راه���ي���م ب���ن ع��ب��داهلل 

الرباهيم.

ال�شورى  جمل�ض  رئي�ض  نائب  معايل  ا�شتقبل 

يف  حجار  حمزة  بن  حممد  بن  بندر  الدكتور 

مكتبه مبقر املجل�ض بالريا�ض، معايل نائب رئي�ض 

اجلمعية الوطنية بجمهورية فيتنام ال�شرتاكية 

نغوين دوك كيان والوفد املرافق له.

ورحب معايل الدكتور حجار يف م�شتهل اللقاء 

مبعايل نائب رئي�ض اجلمعية الوطنية بجمهورية 

اأن العالقات  فيتنام والوفد املرافق له، واأك��د 

الثنائية بني البلدين ت�شري يف الجتاه ال�شحيح 

– لأن  – باإذن اهلل  وهي عالقة فتية مر�شحة 

ت�شمل جمالت عديدة وجوانب خمتلفة يف ظل 

حر�ض القيادتني يف البلدين على تعميق م�شتوى 

هذه العالقة والدفع بها اإىل الأمام حيث يتمتع 

البلدان بنقاط التقاء عديدة ومبقومات �شيا�شية 

واقت�شادية ت�شكل رافدًا من روافد التعاون.

واأكد معاليه اأن زيارة فخامة الرئي�ض الفيتنامي 

واإلقائه  املا�شي  ال��ع��ام  للمملكة  منيه  نغوين 

اأمام جمل�ض ال�شورى دفعت بالعالقات  خطابا 

 
ً
اآفاقا وفتحت  التطور  من  مزيد  اإىل  الثنائية 

ال��ت��ع��اون يف خم��ت��ل��ف املجالت  ج���دي���دًة م��ن 

اإىل  بها  الرت��ق��اء  يف  واأ�شهمت  البلدين،  بني 

 امل�شتويات التي ين�شدها ال�شعبان ال�شديقان.

وقدر معاليه جلمهورية فيتنام �شيا�شتها املتزنة 

والعادلة جتاه الق�شايا الدولية وروؤيتها الثاقبة 

نحو اإ�شاعة ال�شالم وال�شتقرار يف هذا العامل.

اأكد نائب رئي�ض اجلمعية الوطنية  من جانبه 

التعاون بني  اأهمية تعزيز عالقات  الفيتنامي 

القت�شادية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  البلدين 

والتجارية وال�شتثمارية والدفع بها اإىل الأمام 

ال�شديقني. ال�شعبني  م�����ش��ال��ح  يحقق   مب��ا 

اللقاء بحث وا�شتعرا�ض جممل  وجرى خالل 

الق�شايا واملو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك 

التعاون  تعزيز  �شبل  اإىل  اإ�شافة  البلدين  بني 

دور  وتفعيل  البلدين  بني  امل�شرتك  ال��ربمل��اين 

جلان ال�شداقة الربملانية بني جمل�ض ال�شورى 

واجلميعة الوطنية بجمهورية فيتنام.

ب���ع���د ذل�����ك ق�����ام م���ع���ايل ن���غ���وي���ن دوك 

ك���ي���ان وال���وف���د امل���راف���ق ل���ه ب��ج��ول��ة على 

املختلفة. امل��ج��ل�����ض  وق����اع����ات   رده������ات 

ح�شر اللقاء ال�شفري الفيتنامي لدى اململكة 

داو ثانه �شوجن.

القت�شادية  ال�����ش��وؤون  جلنتا  ع��ق��دت  كما 

الفيتنامية  ال�شعودية  الربملانية  وال�شداقة 

بالريا�ض  املجل�ض  مبقر  ال�شورى  مبجل�ض 

رئيس المجلس يشيد بجهود جمعية )تبيان(

د. حجار بحث العالقات الثنائية مع النائب العام البحريني

..... ويبحث العالقات الثنائية مع  
نائب رئيس الجمعية الوطنية 

بجمهورية فيتنام



 اأكد معايل رئي�ض جمل�ض ال�شورى ال�شيخ 

الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم 

اأن املجل�ض �شيبذل كل ما يف  اآل ال�شيخ 

توجيهات  ت�شمنته  م��ا  لتحقيق  و�شعه 

خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل 

اآل �شعود - حفظه اهلل  بن عبدالعزيز 

ال�شورى  جمل�ض  بني  التعاون  ب�شاأن   -

وجمال�ض املناطق وتنظيم لقاءات دورية 

بينها.

جاء ذلك خالل ا�شتقبال معايل رئي�ض 

جمل�ض ال�شورى يف مقر املجل�ض بالريا�ض 

ميثلون  ال��ذي��ن  املناطق  جمال�ض  وف��ود 

مع  امل�شرتك  الج��ت��م��اع  يف  جمال�شهم 

جمل�ض  يف  املتخ�ش�شة  اللجان  روؤ�شاء 

اأع��م��ال��ه يف مقر  ال�����ش��ورى ال���ذي عقد 

املجل�ض.

ويف بداية ال�شتقبال رحب معايل رئي�ض 

املجل�ض مبمثلي جمال�ض املناطق، م�شريًا 

اإىل اأن هذا الجتماع هو انطالقة لأفق 

اأرحب يف اأعمال املجل�ض وتعزيزًا لتوجه 

املجل�ض نحو املواطن يف خمتلف املناطق 

مبا يعك�ض توجهات ولة الأمر باإ�شراك 

وموؤ�ش�شاتها يف  الدولة  اأجهزة  خمتلف 

م�شرية العمل التنموي.

ال�شورى  جمل�ض  اأن  اإىل  النظر  ولفت 

كان ول يزال يتلم�ض حاجات املواطنني، 

ويناق�ض ق�شاياهم امللحة وفق ما اأتيح له 

من �شالحيات.

ورفع معاليه بالغ �شكره وتقديره خلادم 

بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني 

خادم  ول��ن��ائ��ب  �شعود  اآل  عبدالعزيز 

احلرمني ال�شريفني �شاحب ال�شمو امللكي 

الأمري �شلطان بن عبد العزيز، على ما 

اهتمام  يوليانه - حفظهما اهلل - من 

وعناية باملواطنني، وحر�ض على حتقيق 

مناطق  خمتلف  يف  امل��ت��وازن��ة  التنمية 

اململكة.

كما رفع معاليه �شكره وامتنانه ل�شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز 

الوزراء  جمل�ض  لرئي�ض  الثاين  النائب 

وزي��ر الداخلية على حر�ض �شموه على 

ال�شورى  ب��ني جمل�ض  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز 

حفظه   - وتوجيهه  املناطق،  وجمال�ض 

اأم��راء املناطق  اهلل - لأ�شحاب ال�شمو 

الكرمي اخلا�ض  ال�شامي  الأم��ر  بتنفيذ 

ب��ني جمل�ض  ال��ت��ع��اون  اآل��ي��ات  بتحديد 

ال�شورى وجمال�ض املناطق.

لأ�شحاب  تقديره  عن  معاليه  واأع���رب 

ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي اأم�����راء امل��ن��اط��ق على 

اهتمامهم وعنايتهم بتفعيل هذا التعاون 

وتر�شيحهم ممثلني لكل جمل�ض لزيارة 

روؤ�شاء  مع  والجتماع  ال�شورى  جمل�ض 

اللجان املتخ�ش�شة يف املجل�ض لتحديد 

اآليات التن�شيق والتعاون بني اجلانبني.

واأ�شار معاليه اإىل وجود قوا�شم م�شرتكة 

املناطق  وجمال�ض  ال�شورى  جمل�ض  بني 

تتمثل يف خدمة املواطن، وحتقيق تطلعاته 

يف مزيد من الرخاء والنمو والزدهار 

التي يعي�ض فيها.

اآل ال�شيخ اأن مثل  واأكد معايل الدكتور 

هذه اللقاءات التي و�شعت لبناتها الأوىل 

ال�شورى  ملجل�ض  �شتتيح  اللقاء  ذلك  يف 

املناطق  احتياجات  عن  متكاملة  روؤي��ة 

املجل�ض  درا�شة  عند  منها  وال�شتفادة 

التقرير ال�شنوي لأي جهة حكومية.

واأبدى معاليه تطلع املجل�ض اإىل اأن يكون 

قريبًا من املوطنني وحتقيق تطلعاتهم، 

وتلبية احتياجاتهم.

بعد ذل��ك ق��ام ممثلو جمال�ض املناطق 

بجولة يف ردهات املجل�ض �شملت القاعة 

الكربى واإدارة احلا�شب الآيل واملكتبة 

وح�شور جانب من اجلل�شة التي عقدها 
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في اجتماع ضم وفوداً من كافة المناطق:
مجلس الشورى يبحث آليات التنسيق مع مجالس 

المناطق



جمل�ض ال�شورى ذلك اليوم.

رئي�ض  نائب  معايل  ال�شتقبال  ح�شر 

جمل�ض ال�شورى الدكتور بندر بن حممد 

وم��ع��ايل م�شاعد رئي�ض  حمزة ح��ج��ار، 

املجل�ض الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل 

ال��رباك، ومعايل الأمني العام للمجل�ض 

ال��دك��ت��ور حممد ب��ن ع��ب��داهلل الغامدي 

املناطق  ل�شوؤون  الداخلية  وزارة  ووكيل 

الدكتور احمد ال�شناين وعدد من اأع�شاء 

جمل�ض ال�شورى.

اللقاء  املجل�ض  وق��د عقد يف مقر  ه��ذا 

اللجان  ل���روؤ����ش���اء  الأول  امل�������ش���رتك 

املتخ�ش�شة يف جمل�ض ال�شورى مع ممثلني 

من جمال�ض املناطق وذلك برئا�شة معايل 

الدكتور  ال�شورى  جمل�ض  رئي�ض  نائب 

بندر بن حممد حمزة حجار وبح�شور 

الدكتور  املجل�ض  رئي�ض  م�شاعد  معايل 

عبدالرحمن بن عبداهلل الرباك.

ويهدف اللقاء - الذي ميثل وفد جمال�ض 

املناطق فيه ع�شوان اثنان من كل جمل�ض 

منطقة اإىل ج��ان��ب الأم���ني ال��ع��ام لكل 

جمل�ض – مع روؤ�شاء اللجان املتخ�ش�شة 

يف جمل�ض ال�شورى بحث �شبل التن�شيق 

والتعاون بني جمل�ض ال�شورى وجمال�ض 

املناطق للعمل على حتقيق التوازن بني 

مناطق اململكة املختلفة فيما يطرح يف 

جمل�ض ال�شورى من خطط لربامج تنموية 

واقت�شادية واجتماعية. 

هذا  اأن  حجار  الدكتور  معايل  واأو�شح 

اللقاء هو بداية ل�شل�شلة لقاءات قادمة 

وم�شتمرة ب��اإذن اهلل تعاىل بني جمل�ض 

ال�����ش��ورى وجم��ال�����ض امل��ن��اط��ق، لتحقيق 

ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  توجيهات 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود يف 

اإيجاد اآليات للتعاون بني جمل�ض ال�شورى 

وجمال�ض املناطق.

واأكد معاليه اأهمية التعاون بني جمل�ض 

ال�شورى وجمال�ض املناطق حيث من �شاأنه 

حتقيق الكثري من النتائج التي تري عمل 

جمل�ض ال�شورى وجمال�ض املناطق مما 

كل  يف  العمل  اأنظمة  تطوير  من  ميكن 

نقطة  التقارب  ه��ذا  يكون  بحيث  منها 

جميع  يف  املتوازنة  التنمية  �شبل  لدعم 

املناطق والوقوف على حاجات املواطنني 

اأمرًا  ويجعل من معاجلتها  وق�شاياهم 

اأن م��ث��ل هذا  مم��ك��ن��ًا وم��ي�����ش��ورًا، ك��م��ا 

ال�شورى  جمل�ض  يف  لهم  فر�شة  اللقاء 

ليطلع اأع�شاء جمال�ض املناطق على ما 

يقوم به جمل�ض ال�شورى من مهام وما 

نظامه  وفق  م�شوؤوليات  به من  ي�شطلع 

واخت�شا�شاته.

وع���رب م��ع��ايل الأم����ني ال��ع��ام للمجل�ض 

الدكتور حممد بن عبداهلل الغامدي عن 

�شعادته بعقد هذا اللقاء الذي جاء بعد 

امل�شرتكة بني  للجنة  اجتماعات مثمرة 

جمل�ض ال�شورى ووزارة الداخلية ممثلة 

يف وكيل الوزارة ل�شوؤون املناطق الدكتور 

اأ�شهمت يف ت�شهيل هذا  اأحمد ال�شناين 

التوا�شل بني جمل�ض ال�شورى وجمال�ض 

املناطق.

واأ�شار معاليه اإىل اأن جمل�ض ال�شورى اأن�شاأ 

لهذا الغر�ض اإدارة متخ�ش�شة هي اإدارة 

�شوؤون جمال�ض املناطق تعنى بالتوا�شل 

املناطق  ملجال�ض  العامة  الأم��ان��ات  م��ع 

والتن�شيق معها، معربًا عن اأمله اأن تتيح 

الآليات اجلديدة - التي �شيتم التو�شل 

اإليها يف هذا الجتماع - للمجل�ض التعاون 

مع جمال�ض املناطق يف امل�شتقبل القريب، 

وان تعزز من وظيفتي املجل�ض التنظيمية 

والرقابية.

وقال معايل الدكتور الغامدي "اإن هموم 

اأولويات  تت�شدر  واحتياجاته  املواطن 

القبة  حت��ت  وتناق�ض  ال�����ش��ورى  جمل�ض 

املجل�ض  اأع�شاء  جميع  ي�شت�شعر  حيث 

دوما  فيتلم�شون  وم�شوؤوليتهم  دوره��م 

حاجات املواطنني وق�شاياهم يف خمتلف 

اأمام املجل�ض بكل  املجالت ويطرحونها 

حرية و�شفافية".

الداخلية  وزارة  وكيل  ع��رب  جانبه  م��ن 

ل�شوؤون املناطق الدكتور اأحمد ال�شناين 

عن �شكره وتقديره ملعايل رئي�ض جمل�ض 

ال�شورى وملعايل نائبه وم�شاعده والأمني 

اللقاء  العام للمجل�ض على تنظيم هذا 

جمال�ض  عمل  �شيدعم  ال��ذي  امل�شرتك 

املناطق التي بدورها تعمل من اأجل تنمية 

مناطقها.

اأن هذا اللقاء جاء كما ذكر  واأ�شار اإىل 

اأن  بعد  للمجل�ض  ال��ع��ام  الأم���ني  معايل 

جمل�ض  ب��ني  امل�شرتكة  اللجنة  ع��ق��دت 

ال�شورى ووزارة الداخلية عدة اجتماعات 

يف وقت �شابق، حيث حظي هذا التعاون 

مبوافقة ومباركة من �شاحب ال�شمو امللكي 

الأمري نايف بن عبدالعزيز النائب الثاين 

لرئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية – 

– الذي يعد الداعم الأكرب  حفظه اهلل 

لعملنا وجهودنا يف جمال�ض املناطق.

عقب ذلك قدم روؤ�شاء اللجان املتخ�ش�شة 

يف جمل�ض ال�شورى نبذة موؤجزة عن مهام 

اللجان واخت�شا�شتها.

ثم ا�شتعر�ض املجتمعون عددًا من اآليات 

التعاون جمل�ض ال�شورى وجمال�ض املناطق 

و�شبل ا�شتمرار التوا�شل فيما بينهما.

122- 1432 هـ 81



82  122- 1432 هـ 

هر
ش

ال
ار 

مد

د. عبدالرحمن البراك يستعرض الموضوعات المشتركة 
مع عضو مجلس النواب األسباني 

لجنة الصداقة السعودية الدانمركية تبحث تعزيز العمل 
البرلماني مع سفير الدنمارك

د. الغامدي يستقبل الكاتب الخاص لمجلس الشيوخ الكندي

ا���ش��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل م�����ش��اع��د رئ��ي�����ض جمل�ض 

عبداهلل  بن  عبدالرحمن  الدكتور  ال�شورى 

ال�������رباك يف م��ك��ت��ب��ه مب���ق���ر امل��ج��ل�����ض يف 

ال�شباين  ال��ن��واب  جمل�ض  ع�شو  ال��ري��ا���ض 

املتحدث الر�شمي للحزب ال�شعبي يف جلنة 

 ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة غ��و���ش��ت��اف��و مانويل.

وجرى خالل ال�شتقبال ا�شتعرا�ض عدد من 

املو�شوعات والق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك 

بني اململكة وا�شبانيا، و�شبل تعزيز العالقات 

الثنائية بني البلدين يف �شتى املجالت خا�شة 

ال�شورى  جمل�ض  ب��ني  الربملانية  ال��ع��الق��ات 

وال���ربمل���ان ال���ش��ب��اين، وت��ف��ع��ي��ل دور جلنة 

ال�شداقة الربملانية ال�شعودية ال�شبانية مبا 

 يخدم م�شلحة البلدين وال�شعبني ال�شديقني.

ح���������ش����ر ال�����ل�����ق�����اء �����ش����ف����ري ا����ش���ب���ان���ي���ا 

 ل���������دى امل����م����ل����ك����ة ب�����اب�����ل�����وا ب�������راب�������وا.

من جهة اأخرى عقدت جلنة ال�شوؤون اخلارجية 

يف جمل�ض ال�شورى برئا�شة ع�شو املجل�ض - 

حممود  بن  طالل  الدكتور   - اللجنة  رئي�ض 

�شاحي مبقر املجل�ض بالريا�ض اجتماعا مع 

 ع�شو جمل�ض النواب ال�شباين غو�شتافو مانويل.

ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ال��ع��الق��ات الثنائية  وت���ن���اول 

ال��ع��رب��ي��ة ال�شعودية  ال��ت��ي جت��م��ع امل��م��ل��ك��ة 

بحث  مت  كما  امل��ج��الت،  �شتى  يف  وا�شبانيا 

الربملاين  وال��ت��ع��اون  العالقات  تعزيز  �شبل 

. ال�شباين  وال��ربمل��ان  ال�شورى   ب��ني جمل�ض 

لدى  ال���ش��ب��اين  ال�شفري  الج��ت��م��اع  ح�شر 

اململكة.

الربملانية  ال�����ش��داق��ة  ع��ق��دت جل��ن��ة 

ال�شعودية الدامنركية مبجل�ض ال�شورى 

�شامل  الدكتور  املجل�ض  ع�شو  برئا�شة 

بالريا�ض  املجل�ض  مقر  يف  القحطاين 

اجتماعًا مع �شفري جمهورية الدامنرك 

لدى اململكة كري�شتيان كونك�شفيلت.

مناق�شة  الج���ت���م���اع  خ����الل  وج�����رى 

الهتمام  ذات  والق�شايا  املو�شوعات 

امل�شرتك بني اململكة وجمهورية الدامنرك 

وا�شتعرا�ض عالقات التعاون بني البلدين 

يف �شتى املجالت.

كما بحث املجتمعون �شبل تعزيز العمل 

والتعاون الثنائي على �شعيد العالقات 

الربملانية بني جمل�ض ال�شورى ال�شعودي 

والربملان الدامنركي وتفعيل دور اجلان 

ال�شداقة الربملانية بني البلدين مبا ي�شهم 

يف دفع التعاون البناء بني اجلانبني.

ح�شر الجتماع اأع�شاء جمل�ض ال�شورى 

اأع�����ش��اء جل��ن��ة ال�����ش��داق��ة الربملانية 

الدامنركية.

ا�شتقبل معايل الأمني العام ملجل�ض 

ال�����ش��ورى د. حممد ال��غ��ام��دي، يف 

بالريا�ض،  املجل�ض  مبقر  مكتبه 

الكاتب اخلا�ض يف جمل�ض ال�شيوخ 

الكندي غاري اأوبراين.

ورحب معايل الأمني العام بالكاتب 

الكندي،  ال�شيوخ  ملجل�ض  اخلا�ض 

موؤكدًا يف الوقت ذاته متانة العالقات 

التي جتمع اململكة العربية ال�شعودية 

وكندا يف �شتى املجالت ال�شيا�شية 

والقت�شادية والتعليمية ل�شيما على 

�شعيد العالقات الربملانية والتعاون 

الثنائي امل�شرتك بني جمل�ض ال�شورى 

ال�شيوخ  بغرفتيه  الكندي  والربملان 

والنواب.

واأكد الدكتور الغامدي اأهمية تعزيز 

ال�شعيد  على  الثنائية  ال��ع��الق��ات 

الربملاين من خالل تبادل اللقاءات 

والتوا�شل واحلر�ض على تطويرها 

مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين 

ال�شديقني.

وقدم معاليه لغاري اأوبراين نبذة عن 

جمل�ض ال�شورى واآلية عمله وجلانه 

املتخ�ش�شة وع�شويته يف الحتادات 

الربملانية القارية والدولية.

ال��ل��ق��اء ا�شتعرا�ض  وج���رى خ���الل 

جممل الق�شايا واملو�شوعات ذات 

البلدين،  ب��ني  امل�شرتك  اله��ت��م��ام 

وبحث �شبل تعزيز التعاون الربملاين 

امل�شرتك وتفعيل دور جلان ال�شداقة 

ال��ربمل��ان��ي��ة يف جم��ل�����ض ال�����ش��ورى 

والربملان الكندي.
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الزكري يبحث العالقات البرلمانية مع عضو البرلمان 
الياباني تورهيكو ماشيكو

التعليمية  ال�����ش��وؤون  جل��ن��ة  اجتمعت 

ال�شورى،  جمل�ض  يف  العلمي  والبحث 

برئا�شة ع�شو املجل�ض �شمو الأمري د. 

�شعود، وجلنة  اآل  ع��ب��داهلل  ب��ن  خالد 

ال�شداقة الربملانية ال�شعودية الفنلندية 

باملجل�ض برئا�شة ع�شو املجل�ض د. �شامل 

املجل�ض  القحطاين، يف مقر  بن علي 

بالريا�ض، مع وزيرة التعليم والعلوم يف 

جمهورية فنلندا هينا ماريا فريكونن 

والوفد املرافق لها.

وبحث املجتمعون اأوجه التعاون الثنائي 

امل�شرتك بني اململكة وفنلندا يف املجالت 

التعليمية والبحث العلمي.

وزيرة  املجل�ض  جلنتي  رئي�شا  واط��ل��ع 

خالل  ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة  وال��ع��ل��وم  التعليم 

اآليات العمل يف جمل�ض  الجتماع على 

التي  و�شالحياته  وم��ه��ام��ه  ال�����ش��ورى 

وجلانه  لنظامه،  وف��ق��ًا  بها  ي�شطلع 

الت�شريعي  ودوره  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة، 

والرقابي.

وعربت معاليها عن �شكرها وتقديرها 

ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  حلكومة 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود 

على اهتمامه بدعم العالقات ال�شعودية 

الفنلندية يف خمتلف املجالت خلدمة 

منوهًة  للبلدين،  امل�شرتكة  امل�شالح 

باملكانة الرائدة التي  تتبواأها اململكة 

على ال�شاحة العلمية والتعليمية والبحث 

العلمي اإقليميا ودوليًا.

فنلندا  جمهورية  �شفري  اللقاء  ح�شر 

لدى اململكة يارنو �شوريال.

التقى ع�شو جمل�ض ال�شورى رئي�ض جلنة 

ال�شداقة الربملانية ال�شعودية اليابانية 

باملجل�ض املهند�ض عبداملح�شن الزكري، 

رئي�ض  نائب  بالريا�ض  املجل�ض  مقر  يف 

اليابانية  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�����ش��داق��ة  جلنة 

الياباين  بالربملان  والنائب  ال�شعودية 

له  امل��راف��ق  وال��وف��د  ما�شيكو  تورهيكو 

اململكة  ل��دى  الياباين  ال�شفري  بح�شور 

�شيغريو اإندو.

وج��رى خ��الل اللقاء مناق�شة ع��دد من 

املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك بني 

التعاون  عالقات  وا�شتعرا�ض  البلدين، 

القت�شادية  امل��ج��الت  �شتى  يف  بينهما 

والتجارية.

العمل  تعزيز  �شبل  اجلانبان  بحث  كما 

�شعيد  على  امل�شرتك  الثنائي  والتعاون 

العالقات الربملانية بني جمل�ض ال�شورى 

جلان  دور  وتفعيل  الياباين،  وال��ربمل��ان 

ال�شداقة الربملانية مبا ي�شهم يف دعم 

التعاون والعمل البناء يف �شتى املجالت 

ملا فيه حتقيق امل�شلحة امل�شرتكة للبلدين 

وال�شعبني ال�شديقني، وتناول اللقاء اأبرز 

الر�شمية  الزيارة  التي حققتها  النتائج 

التي قام بها وفد جلنة ال�شداقة الربملانية 

ال�شعودية اليابانية مبجل�ض ال�شورى اإىل 

اإمرباطورية اليابان العام املا�شي.

التقت لجنة الصداقة
وزيرة التعليم الفنلندية تجري مباحثات مع لجنتي 

الشؤؤن التعليمية والصداقة البرلمانية
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اأهمية  اإىل  املنا�شبة  بهذه  ت�شريح  يف  معاليه  واأ�شار 

واملوؤمتر  لالحتاد  ع�شرة  الثالثة  ال���دورة  اجتماعات 

اأب��و ظبي  ال�شتثنائي الثاين لالحتاد وال��ذي عقد يف 

التي  والإقليمية  الدولية  التحديات  بحث  على  ورك��ز 

تواجه نهو�ض واأمن عاملنا الإ�شالمي يف اإطار املعطيات 

اجلديدة لعملية ال�شالم واحلفاظ على القد�ض ال�شريف 

وال�شتخدامات ال�شلمية للطاقة النووية يف دول العامل 

الإ�شالمي، واحلوار والتعاون مع برملانات الدول الغربية 

ويف مقدمتها الكوجنر�ض الأمريكي يف ظل مواقف اإدارة 

الرئي�ض باراك اأوباما من التعاون مع العامل الإ�شالمي، 

اإ���ش��الح الحت��اد يف  اإىل جانب بحث مو�شوع عملية 

اإ�شافة  والتنفيذية  الإ���ش��الح  جلنتي  تقريري  �شوء 

املجال�ض  بع�ض  من  مقرتحه  اأخ��رى  مو�شوعات  اإىل 

العربية.

هذا واأعرب معايل رئي�ض جمل�ض ال�شورى ال�شيخ الدكتور 

عبد اهلل بن حممد اإبراهيم اآل ال�شيخ عن �شكره وتقديره 

ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 

دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة على رعايته لأعمال 

اجتماعات احتاد جمال�ض الدول الأع�شاء يف منظمة 

املوؤمتر الإ�شالمي والتي اأقيمت يف اأبو ظبي .

روؤ�شاء  املعايل  لأ�شحاب  �شكره  معاليه عن  وقد عرب 

املجال�ض والربملانات امل�شاركني يف اأعمال املوؤمتر على ما 

اأبدوه من م�شاعر �شادقة جتاه خادم احلرمني ال�شريفني 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود � حفظه اهلل -.

هذا وطالب عبدالعزيز عبداهلل الغرير رئي�ض املجل�ض 

الفتتاحية  كلمته  يف  الإم���ارات���ي  الحت���ادي  الوطني 

ب�شرورة العمل على وقف مد " الإ�شالموفوبيا " اأي " 

التخوف من الإ�شالم" الذي تزايدت حدته واآثاره يف 

العالقات بني العامَل الإ�شالمي وغريه من دول العامل 

بحيث اأ�شبح الإ�شالم مببادئه وقيمه م�شتهدفا وحمل 

خلط مع الإرهاب يف العديد من الدوائر الغربية.

واأ�شار الغرير اإىل مقرتح للجنة التنفيذية ملجل�ض احتاد 

اإ�شالمي  الربملانات الإ�شالمية لإ�شدار اإعالن برملاين 

ميثل خطة عمل لالحتاد خالل ال�شنوات اخلم�ض املقبَلة 

يف جمالني اثنني هما التحديات ال�شيا�شية والقت�شادية 

الإ�شالمية  اأمتنا  تهدد  التي  والثقافية  والجتماعية 

اأو العالقة بني  والعالقة مع اأهل احل�شارات الأخ��رى 

الإ�شالم والغري كما يراها البع�ض.

وقال: "اإننا مطالبون باأن نكون موؤثرين يف الراأي العام 

الإ�شالمي وحتى يتحقق ذلك ل بد اأن نكون واقعيني يف 

اأطروحاتنا وخطَط عملنا واإن اقرتاح اإ�شدار مثل هذا 

الإعالن ميثل ا�شتكمال جلهود جلنة الإ�شالح يف الحتاد 

حتى يتم تفعيل خمرجاته م�شريًا اإىل اأن هذا التفعيل 

لن يتم اإل من خالل خطة عمل مرحلية".

هذا وقد عقد �شمن اأعمال الدورة الثالثة ع�شرة لحتاد 

الإ�شالمي  املوؤمتر  مبنظمة  الأع�شاء  ال��دول  جمال�ض 

اجتماع اللجنة التنفيذية اخلام�ض والع�شرين، والجتماع 

اخلام�ض للجان املتخ�ش�شة الدائمة وهي جلنة ال�شوؤون 

ال�شيا�شية والقت�شادية، وجلنة ال�شوؤون القانونية وحقوق 

الجتماعية  وال�شوؤون  امل��راأة  والبيئة، وجلنة  الإن�شان 

والثقافية، ومت خاللها مناق�شة العديد من املو�شوعات 

الربملانية وال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية التي 

تهم العامل الإ�شالمي.

كما عقد جمل�ض الحتاد اجتماعًا على هام�ض الدورة مت 

خالله درا�شة التقارير وم�شاريع القرارات املقدمة من 

جلان الحتاد، والإطالع على تقرير الأمني العام لن�شاط 

جمل�ض الحتاد خالل العام الفائت، وانتخاب رئي�ض 

الدورة الرابعة ع�شرة ملجل�ض الحتاد، واعتماد م�شروع 

جدول اأعمال الدورة ال�شابعة ملوؤمتر الحتاد.

كما عقد املوؤمتر ال�شتثنائي الثاين لالحتاد الذي دعت 

له دولة الإمارات العربية املتحدة يف العا�شمة اأبوظبي 

اآل  اأكــد معايل رئي�س املجل�س ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن ابراهيم 

اأعمال احتــاد جمال�س الدول  ال�صيخ حر�س جمل�س ال�صورى على امل�صاركة يف 

الأع�صاء مبنظمة املوؤمتر الإ�صالمي ومنا�صطه املختلفة انطالقاً من حر�س 

اململكة العربية ال�صعودية بقيادة خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اآل �صعود و�صمو نائب خادم احلرمني ال�صريفني و�صمو النائب الثاين 

- حفظهم اهلل - على اإجنــاح العمل الإ�صالمي امل�صرتك على خمتلف ال�صعد، 

وخ�صو�صاً ما يهم ال�صعوب الإ�صالمية عرب بوابة العمل الربملاين وتاأكيداً على 

اأهمية الدور الذي تقوم به الربملانات يف مناق�صة الق�صايا امل�صريية التي تهم 

جمتمعات و�صعوب الدول العربية والإ�صالمية.

آل الشيخ: المملكة حريصة على إنجاح العمل اإلسالمي المشترك على مختلف الصعد

الشورى يشارك في الدورة الثالثة عـــــــــــــــشـــرة التحاد مجالس الدول األعضاء 
بمنظمة المؤتمر اإلسالمي
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ملناق�شة التحديات الدولية والإقليمية التي تواجه نهو�ض 

اإط��ار املعطيات اجلديدة  واأم��ن العامل الإ�شالمي، يف 

لعملية ال�شالم، ودور الحتاد يف الت�شدي مل�شروع يهود 

الكيان ال�شهيوين ومدينة القد�ض ال�شريف.

الأ�شا�شي  النظام  اإ�شالح  ال�شتثنائي  املوؤمتر  وناق�ض 

لالحتاد، يف �شوء تقرير جلنة الإ�شالح ب�شاأن النظام 

النظام  ب�شاأن  التنفيذية  اللجنة  وتقرير  الأ�شا�شي، 

ال�شاد�ض  املوؤمتر  اإليها من  الأ�شا�شي لالإحتاد املحال 

2010م، والذي  ال��ذي عقد يف كمبال يناير  لالحتاد 

ال�شعبة  مل��ق��رتح  الإط��اري��ة  الوثيقة  مناق�شة  ت�شمن 

الربملانية يف املجل�ض الوطني الحتادي بدولة الإمارات 

ب�شاأن اإن�شاء " جلنة امل�شاعي الربملانية احلميدة" كلجنة 

دائمة يف الحتاد تهدف اإىل حل اخلالفات بني الدول 

الأع�شاء يف الحتاد بالطرق الودية.

الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى  والتقى معايل رئي�ض جمل�ض 

ال�شيخ مع معايل  اآل  اإبراهيم  عبداهلل بن حممد بن 

ال�شوري حممود الأبر�ض، على  ال�شعب  رئي�ض جمل�ض 

هام�ض اأعمال ال��دورة الثالثة ع�شرة لحت��اد جمال�ض 

وجرى  الإ�شالمي،  املوؤمتر  مبنظمة  الأع�شاء  ال��دول 

خالل الجتماع ا�شتعرا�ض املو�شوعات ذات الهتمام 

امل�شرتك على ال�شعيد الربملاين، والتن�شيق بني اجلانبني 

يف هذا ال�شاأن.

واأ�شدر جمل�ض احتاد الربملانات الإ�شالمية يف ختام اأعمال 

الدورة اإعالنًا يت�شمن تو�شيات الدورة الثالثة ع�شرة حول 

خمتلف الق�شايا واملو�شوعات التي وردت يف تقارير اللجنة 

التنفيذية واللجان املتخ�ش�شة الدائمة الثالث.

بالن�شبة للق�شية الفل�شطينية �شدد املجل�ض على اأن ق�شية 

فل�شطني، باعتبارها لب ال�شراع يف ال�شرق الأو�شط، يجب 

اأن تظل الق�شية الرئي�شية التي على الدول الأع�شاء اتخاذ 

موقف اإ�شالمي موحد ب�شاأنها يف املحافل الدولية، حتى 

تتحقق احلقوق امل�شروعة وغري القابلة للت�شرف لل�شعب 

الفل�شطيني واملتمثلة يف قيام الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة 

على تراب فل�شطني وعا�شمتها مدينة القد�ض ال�شريف.

واأكد املجل�ض اعرتاف الدول الأع�شاء بدولة فل�شطني 

امل�شتقلة على حدود الأرا�شي التي احتلت بعد الرابع 

آل الشيخ: المملكة حريصة على إنجاح العمل اإلسالمي المشترك على مختلف الصعد

الشورى يشارك في الدورة الثالثة عـــــــــــــــشـــرة التحاد مجالس الدول األعضاء 
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1967 وعا�شمتها مدينة القد�ض ال�شريف،  من يونيو 

وطالب بتطبيق هذا العرتاف من قبل الدول الأع�شاء 

يف منظمة املوؤمتر الإ�شالمي فورًا ورفع م�شتوى العالقات 

"�شفارة"، كما نطالب املجتمع  مع دولة فل�شطني اإىل 

الدويل بالعرتاف بهذه الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة، 

ونطالب اأي�شا جمل�ض الأمن الدويل باإ�شدار قرار يعرتف 

بهذه الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة.

اأما بالن�شبة للجولن العربي ال�شوري اأكد املجل�ض دعم 

حق �شوريا يف ا�شتعادة اجلولن العربي ال�شوري املحتل، 

ون�شيد ب�شمود املواطنني ال�شوريني يف اجلولن ومت�شكهم 

باأر�شهم وهويتهم العربية ال�شورية، كما نوؤكد اأن قرارات 

اإ�شرائيل بفر�ض قوانينها واإدارتها على اجلولن ال�شوري 

وبالن�شبة  الدولية.  للقوانني  ومغايرة  باطلة  املحتل، 

للبنان اأكد جمل�ض احتاد الربملانات ال�شمية حق لبنان 

امل�شروع يف املقاومة من اأجل ا�شتكمال حترير الأرا�شي 

اأجل  من  املبذولة  باجلهود  ون�شيد  املحتلة،  اللبنانية 

حتقيق امل�شاحلة الوطنية بني اللبنانيني، باعتبارها 

ال�شبيل الوحيد املوؤدي اإىل حل التعقيدات وو�شع لبنان 

على جادة ال�شتقرار والتقدم.

وحول ال�شتخدام ال�شلمي للتقنية النووية اأكد املجل�ض 

حق جميع البلدان يف ا�شتخدام الطاقة الذرية لالأغرا�ض 

ال�شلمية، مبا يف ذلك �شيا�شاتها املتعلقة بدورة الوقود 

النووي، وفقًا ملعاهدة حظر انت�شار الأ�شلحة النووية، 

واأعرب عن قلقنا اإزاء القيود املفرو�شة من قبل بع�ض 

ال���دول، على التعاون ال��دويل يف جم��ال البحث ونقل 

املعدات وامل��واد والتكنولوجيا من اأجل ال�شتخدامات 

تتعار�ض  التي  القيود  هذه  النووية،  للطاقة  ال�شلمية 

مع املادة الرابعة من اتفاقية حظر النت�شار النووي، 

وا�شتنكر ت�شاعد ال�شغوط والتهديدات التي متار�ض 

على  و�شدد  ظهرت،  اأينما  القانوين  احل��ق  ه��ذا  ملنع 

�شرورة ت�شوية اخلالفات با�شتخدام ال�شبل الدبلوما�شية 

ال�شلمية، ويدين بقوة العمليات الإرهابية الإ�شرائيلية 

التي ا�شتهدفت عددًا من العلماء الإيرانيني.

وطالب املجل�ض اإخ��الء منطقة ال�شرق الأو���ش��ط من 

اأ�شلحة الدمار ال�شامل، واأعرب عن القلق اإزاء القدرات 

�شرورة  م��وؤك��دًا   ، الإ�شرائيلية  النووية  والتهديدات 

النووية،  وبراجمها  من�شاآتها  لفتح  اإ�شرائيل  اإخ�شاع 

وذلك طبقا للقواعد اخلا�شة بالوكالة الدولية للطاقة 

الذرية، وكذلك �شرورة ان�شمامها اإىل معاهدة حظر 

النت�شار النووي واإخالء منطقة ال�شرق الأو�شط من 

اأ�شلحة الدمار ال�شامل، باعتبار اأن ذلك ي�شكل اأ�شا�شًا 

لالأمن وال�شتقرار يف ال�شرق الأو�شط وميكن من جتنب 

ممار�شة ازدواجية املعايري يف التعامل الدويل.

واأعرب املجل�ض عن الرتياح لنجاح العملية النتخابية 

يف العراق التي اأ�شفرت عن ت�شكيل حكومة وحدة وطنية 

يرجى منها حتقيق اأماين العراقيني يف اإنهاء الحتالل 

وال�شتتباب  الوطنية  وال�شيادة  ال�شتقالل  وتر�شيخ 

الأمني يف ربوع العراق.

كما اأعرب املجل�ض عن تفهمه خليارات ال�شعب ال�شوداين 

املعرب عنها يف ال�شتفتاء، موؤكدًا الوقوف ب�شالبة مع 

ال�شودان �شد كل التهديدات اخلارجية، والت�شامن معه 

يف دفاعه عن �شيادته واأمنه وا�شتقراره ووحدته.

واأدان املجل�ض ظاهرة الإرهاب، واأكد اأن هذه الظاهرة 

متعار�شة مع تعاليم الدين الإ�شالمي، التي تدعو اإىل 

�شائر  عن  وتنهي  العنف  ورف�ض  والرحمة  الت�شامح 

اأ�شكال العدوان، خا�شة قتل النف�ض الب�شرية ب�شرف 

النظر عن اللون والدين والعرق.

واأخريا اأعرب عن التاأييد خليار ال�شعب التون�شي يف 

القوى  ونا�شد  ممثليه،  واختيار  ب��الده  اإدارة  طريقة 

باحلكمة  التحلي  التون�شي،  ال�شعب  وفئات  التون�شية 

و�شبط النف�ض، حفاظًا على اأمن البالد ومكت�شباتها، 

وطالب كافة الدول الأجنبية بعدم التدخل يف �شوؤون 

تون�ض الداخلية

51 دولة  �شارك يف الجتماعات وفود برملانية ميثلون 

من الدول الأع�شاء يف الحتاد، اإ�شافة اإىل املراقبني 

من الحتاد الربملاين الدويل، وجامعة الدول العربية، 

ومنظمة املوؤمتر الإ�شالمي.

ومثل جمل�ض ال�شورى يف اأعمال الجتماعات اأع�شاء 

امل��ج��ل�����ض ال�����ش��ي��خ حم��م��د ال�����ش��ع��دان وال��دك��ت��ور علي 

الغامدي والدكتور عبد اهلل الظفريي والدكتور مفلح 

الر�شيدي. 
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إدارة األولويات في الحياة
التخطيط ووضع األهداف

اأ.د جربيل ح�صن العري�صي

 

• 
اأ�صتاذ املعلومات - ع�صو جمل�س ال�صورى

»نادرًا ما يتطلب العمل املهم اأن تقوم به اليوم اأو حتى خالل الأ�شبوع احلايل، 

فقط املهام العاجلة هي التي تتطلب اأن تقوم بها فورًا« 

ت�شارلز هامل- موؤلف

يتطلب النجاح يف احلياة الرتكيز على الأن�شطة الهامة بدل من الرتكيز، بل 

والن�شغال كليًا، يف الأن�شطة واملهام العاجلة، وهذا هو مفتاح التحكم يف احلياة، 

اإدارة الوقت مبا يحقق الأهداف، ويخلق ال�شعور بالإجناز، لي�ض  والقدرة على 

هذا فقط ولكنه يجعل احلياة ذات قيمة ومعنى، ولي�شت جمرد حياة، اإنها احلياة 

بامتالء، حيث ي�شعر املرء بال�شعادة.

تكت�شب الأن�شطة اأهميتها من مدى م�شاهمتها يف حتقيق الأهداف التي ن�شعى 

اإليها، فهناك اأفعال غري هامة، اإنها فقط ت�شتت انتباهنا، وتبدد طاقتنا، وهذه 

اإليها،  اإذا كنا نعرف اأهدافنا ون�شعى  الأفعال من ال�شهل اكت�شافها وجتنبها، 

فعندما وقفت »األي�ض« يف مفرتق طرق، �شاألت �شديقها الأرن��ب يف اأي طريق 

مت�شي، ف�شاألها بدوره: »اإىل اأين تريدين الذهاب؟« قالت: ل اأعرف، فقال لها: 

اإذن ل يهم، ام�ِض يف اأي طريق. وهذه الق�شة الرمزية من رواية »األي�ض يف بالد 

العجائب« تبني اأنه بدون اأهداف ي�شيع اجلهد والوقت، ولكن اإذا و�شعنا لأنف�شنا 

هدفا فاإننا �شن�شل اإليه. والنجاح احلقيقي لي�ض فقط يف متييز الأن�شطة والأفعال 

التي تخدم اأهدافنا، واإمنا يف متييز الأهم من املهم، وترتيبها ح�شب اأهميتها، 

لتكون الأولوية يف الإجناز لالأهم ثم الأقل اأهمية.

وحتديد الأه��داف ياأتي من خالل نظرة �شاملة لر�شالة ال�شخ�ض يف احلياة 

وروؤيته ال�شخ�شية ملا يجب اأن يكون عليه، فالر�شالة mission اأو املهمة اأو 

الدور هي البو�شلة التي تقود �شفينة احلياة، وكل اإن�شان له ر�شالة فهو عظيم، 

وبدونها يتعر�ض لهزات اجتماعية، وعلى كل منا اأن يتوقف قلياًل ليفكر يف ر�شالته، 

وي�شوغها يف كلمات قليلة ت�شتمل على معاٍن كثرية، ويكتبها يف ورقة وي�شعها يف 

مكان بارز، يتيح له الطالع عليها ب�شكل متكرر، حتى تكون دائمًا ن�شب عينيه، 

توجهه يف كل حركاته و�شكناته، وتهدي �شراعه يف بحر احلياة الزاخر. ثم ياأتي 

دور الروؤية ال�شخ�شية، وهي ترجمة الر�شالة يف اأهداف تتجدد، فالر�شالة م�شتمرة 

والروؤية متجددة.

وقبل التخطيط وو�شع الأهداف ل بد من حتليل نقاط القوة وال�شعف والفر�ض 

لكلمات  اخت�شارا   SWOT Analysis عليه   يطلق  ما  اأو  واملخاطر، 

 Strengths  Weaknesses، Opportunities and
بدائل  اإيجاد  يف  وي�شتخدم  التخطيط،  اأدوات  اأ�شهر  اأحد  هو   Threats
وخيارات اإ�شرتاتيجية. وحتليل نقاط القوة وال�شعف هو حتليل داخلي لعنا�شر 

القوة واملميزات التي ميتلكها ال�شخ�ض ليعرف كيف ي�شتفيد منها ويعظم من 

دورها يف حياته، وكذلك نقاط ال�شعف ملعاجلتها اأو على الأقل جتنب تاأثريها 

على جناحه. اأما الفر�ض واملخاطر فهي العوامل اخلارجية املواتية واملعاك�شة يف 

البيئة املحيطة والتي ل ميكن ال�شيطرة عليها، ولكنها توؤثر على فر�شة حتقيق 

الأهداف.

والأهداف منها الأهداف طويلة املدى )الإ�شرتاتيجية( وهي اأهداف عامة والتي 

يتطلب تنفيذها مدة ما بني ثالث اإىل خم�ض �شنوات، مثل احل�شول على درجة 

علمية كاملاج�شتري اأو الدكتوراه،  واأهداف متو�شطة املدى اأو مرحلية تنفذ يف عام 

اأو عامني، واأهداف ق�شرية املدى )اإجرائية( تنتهي يف �شهر اأو عدة �شهور. 

ويجب اأن تكون الأهداف املو�شوعة حمددة ب�شكل وا�شح حتى ميكن قيا�ض ما 

حتقق منها، كما يجب اأن تكون اأهدافًا ميكن الو�شول اإليها من خالل قدراتنا 

واإمكانياتنا حتى ل ن�شاب بالياأ�ض والإحباط اإن مل تتحقق، ول يعني هذا بال�شرورة 

اأن ن�شع اأهدافًا ب�شيطة، بل يجب اأن تكون الأهداف مما ي�شتنفر طاقتنا وي�شعل 

رغبة التحدي حتى يكون للنجاح يف حتقيقها مذاق مميز، ون�شعر بلذة ون�شوة 

الإجناز، كما يجب اأن تكون الأهداف واقعية غري غارقة يف اخليال، ويجب اأن 

يو�شع اإطار زمني للو�شول لهذه الأهداف، والأهم من كل هذا اأن يتم �شياغة 

الأهداف يف جمل ب�شيطة اإيجابية وكتابتها.

متت �شياغة الر�شالة والروؤية والأه��داف وكتابتها ليبداأ التخطيط والتنفيذ، 

ولتكن الأولوية لالأمور الهامة والتي حتقق اأهدافنا، ويحذر الوقوع يف �شرك 

الأمور العاجلة غري الهامة، وكل الأن�شطة هي واحدة من اأربعة ح�شب اأهميتها 

وعاجليتها:

- اأن�شطة هامة وعاجلة، وهذه الأن�شطة قليلة ن�شبيًا، فالعناية مبري�ض من اأفراد 

الأ�شرة هو عمل مهم وطارئ اأي�شا.

اأن نفكر فيه واأن  اأن�شطة هامة وغري عاجلة، وهذه الأن�شطة هي ما ي�شتحق   -

نخطط له، وهي جمال اإبداع الناجحني.

اأن�شطة عاجلة غري هامة، وت�شمل معظم الأعمال الروتينية اليومية، وهي   -

اأن�شطة م�شتهلكة للوقت.

اأن�شطة الطاقات املهدرة، واحلياة بال  اأن�شطة غري هامة وغري عاجلة، وهي   -

هدف ول معنى.

اإن النجاح يف تنفيذ اخلطة ي�شتلزم احلزم يف ترتيب الأولويات ويف تطبيق هذه 

الأهداف، فال تاأجيل، اإننا نف�شل يف حتقيق اخلطة عندما ت�شغلنا الأن�شطة العاجلة 

غري الهامة، اأو عندما ن�شيء تقدير اأولوياتنا فنن�شغل بالأقل اأهمية عن الأهم. 

كما يتطلب تقييم الأداء للوقوف على نقاط ال�شعف يف اخلطة، والتي يجب اأن 

نتحلى  باملرونة الكافية لتعديلها مبا يحقق اأهدافنا، كما يفيد تقييم الأداء يف 

معرفة الإجنازات التي تتحقق، وهنا يجب اأن نكافئ اأنف�شنا واأن ن�شعر بالفخر 

والعتزاز مبا حققناه، ليكون دافعا للمزيد من النجاحات والإجنازات.
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الدكتور  املجل�ض  ع�شو  الوفد  رئي�ض  معايل  واأو�شح 

خ�شر القر�شي، يف ت�شريح له، اأن هذه الزيارة جاءت 

تلبية لدعوة تلقاها املجل�ض من جمل�ض امل�شت�شارين 

املغربي، وامتدادًا للعالقات الأخوية املميزة والوثيقة 

التي جتمع اململكة العربية ال�شعودية ومملكة املغرب 

و�شعبيهما ال�شقيقني، وفقًا ملا اختطه قائدا البلدين 

خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

اآل �شعود - حفظه اهلل -، واأخوه جاللة امللك حممد 

هذه  دع��م  على  حر�ض  م��ن  يبديانه  وم��ا  ال�شاد�ض، 

العالقات وا�شتمرار متيزها.

واأكد الدكتور القر�شي على ما تكنه اململكة من تقدير 

خا�ض ململكة املغرب حكومة و�شعبًا اأثمر عنه تطابقًا 

تامًا يف وجهات النظر، وتوافقا يف الآراء واملواقف اإزاء 

خمتلف الق�شايا ل�شيما على ال�شاحة العربية، مبينًا اأن 

قيادتي البلدين حري�شتني دائمًا على التن�شيق والعمل 

امل�شرتك ملا فيه دعم هذه العالقات املميزة وامل�شي بها 

قدمًا مبا يج�شد التكري�ض احلقيقي لعالقات التعاون 

الأخوية التي جتمع الأ�شقاء العرب.

�شم وفد جمل�ض ال�شورى اأع�شاء املجل�ض اأع�شاء جلنة 

ال�شداقة الربملانية ال�شعودية املغربية: ال�شيخ �شليمان 

املاجد، والأ�شتاذ حممد الر�شيد، ود. �شدقة فا�شل، 

ود.عبداهلل املعطاين، ود.نواف الفغم.

وقد ا�شتقبل معايل رئي�ض جمل�ض امل�شت�شارين مبملكة 

املغرب ال�شقيق الدكتور حممد ال�شيخ بيد اهلل، وفد 

املجل�ض موؤكدًا على اأن اململكة العربية ال�شعودية تاأتي 

على راأ�ض الداعمني واملوؤيدين ململكة املغرب يف الراأي 

اإزاء خمتلف الق�شايا يف املحافل الإقليمية  واملواقف 

والدولية ولكل ما يكفل م�شلحة املغرب ومناءه، منوهًا 

باعتزاز بالده بعالقات الأخوة وال�شداقة املتينة التي 

تربطها باململكة. 

وقدم معاليه التهنئة للمملكة حكومة و�شعبًا ب�شالمة 

خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

اآل �شعود حفظه اهلل، معربًا عن متنياته ال�شادقة له 

مبوفور ال�شالمة وال�شحة، منوهًا مببادراته وم�شاعيه 

ال��دوؤوب��ة لكل م��ا م��ن �شاأنه حتقيق ال�شالم والأم��ن 

وال�شتقرار ل�شعوب العامل. 

ورحب بالزيارة التي يقوم اأع�شاء وفد جمل�ض ال�شورى 

ال��ذي توؤديه  ال��دور  اأهمية  اإىل  اإىل امل��غ��رب، م�شريًا 

الدبلوما�شية الربملانية واللقاءات والزيارات املتبادلة 

بني الربملانيني يف دعم وتقوية العالقات وا�شتمرارها، 

م�شيدًا مب�شتوى العالقات الثنائية التي جتمع بالده 

والتن�شيق  العمل  ل�شيما  املجالت  �شتى  يف  باململكة 

الثنائي امل�شرتك على �شعيد العالقات الربملانية بني 

جمل�ض امل�شت�شارين وجمل�ض ال�شورى، متطلعًا اإىل مزيد 

من التعاون البناء مبا يخدم م�شلحة البلدين ال�شقيقني 

وال�شعبني الكرميني. 

اأع�شاء  وا���ش��م  با�شمه  ال�شورى  جمل�ض  وف��د  وحمل 

الربملان املغربي التحيات والتقدير اإىل معايل رئي�ض 

جمل�ض ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن 

اإبراهيم اآل ال�شيخ واأع�شاء املجل�ض. 

وقدم ع�شو جمل�ض ال�شورى د. القر�شي ال�شكر والتقدير 

ملا لقيه الوفد من حفاوة م�شريًا اإىل اأن هذه الزيارة 

تاأتي امتدادًا للعالقات الأخوية املميزة والوثيقة التي 

جتمع اململكة ومملكة املغرب و�شعبيهما ال�شقيقني، وفقًا 

ملا اختطه قائدا البلدين خادم احلرمني ال�شريفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود حفظه اهلل، 

واأخوه جاللة امللك حممد ال�شاد�ض، وما يبديانه من 

حر�ض على دعم هذه العالقات وا�شتمرار متيزها. 

واأكد د. القر�شي حر�ض جمل�ض ال�شورى واهتمامه على 

تنمية وتوثيق عالقاته الربملانية مع الدول ال�شقيقة 

اأوجه  يعزز  مبا  ال�شقيق  املغرب  ل�شيما  ال�شديقة 

التعاون الثنائي بني البلدين يف خمتلف املجالت، ناقاًل 

ملعاليه حتيات وتقدير معايل رئي�ض جمل�ض ال�شورى 

واأع�شاء املجل�ض. 

من جهة اأخرى ا�شتقبل معايل رئي�ض جمل�ض النواب 

مكتبه  مبقر  الرا�شي  ال��واح��د  عبد  ال�شيد  املغربي 

بالربملان اأع�شاء وفد جمل�ض ال�شورى وجرى خالل 

الهتمام،  ذات  والق�شايا  املو�شوعات  بحث  اللقاء 

كما مت ا�شتعرا�ض العالقات الثنائية واأوجه التعاون 

امل�شرتك بني اململكة واملغرب مبا يخدم م�شلحة �شعبي 

البلدين ال�شقيقني. 

وقام الوفد بجولة تعريفية يف مقر الربملان املغربي 

اأب��رز ما ي�شمه الربملان بغرفتيه  اطلع خاللها على 

امل�شت�شارين والنواب من مرافق وخدمات وقاعات. 

ماأدبة  اأومل  قد  املغربي  النواب  رئي�ض جمل�ض  وك��ان 

ع�شاء تكرميًا للوفد ح�شرها عدد من كبار امل�شوؤولني 

يف الربملان املغربي.

وقد عقد اأع�شاء وفد جمل�ض ال�شورى اأع�شاء جلنة 

ال�شداقة الربملانية ال�شعودية املغربية برئا�شة ع�شو 

قــام وفــد مــن جمل�س ال�صورى برئا�صة ع�صو املجل�س رئي�س جلنة ال�صداقة 

الربملانية ال�صعودية املغربية مبجل�س ال�صورى الدكتور خ�صر القر�صي بزيارة 

ر�صمية اإىل مملكة املغرب، خالل املدة من 21-1432/2/22هـ، وذلك تلبية لدعوة 

تلقاها جمل�س ال�صورى من جمل�س امل�صت�صارين املغربي.

وتاأتي هذه الزيارة يف اإطار دعم العالقات الثنائية التي جتمع اململكة العربية 

ال�صعودية ومملكة املغرب ال�صقيقة يف �صتى املجالت ال�صيا�صية والقت�صادية 

والجتماعية، وتعزيز التعاون والعمل امل�صرتك على �صعيد العالقات الربملانية 

التي جتمع جمل�س ال�صورى باململكة، وجمل�صي امل�صت�صارين والنواب يف مملكة 

املغرب.

والتقى وفد جمل�س ال�صورى خالل الزيارة بعدد من كبار امل�صئولني احلكوميني، 

ورئي�صي واأع�صاء جمل�صي امل�صت�صارين والنواب يف املغرب، وبحث يف اإطار زيارته 

اأوجـــه الــتــعــاون امل�صرتك يف خمتلف املــجــالت، ل�صيما على �صعيد العالقات 

الربملانية ال�صعودية املغربية.

برئاسة د. خضر القرشي

وفد المجلس يبحث دعــــــــم العالقــــــــــــات البرلمانية السعودية المغربية
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املجل�ض الدكتور خ�شر بن عليان القر�شي، اجتماعًا مع 

اأع�شاء جمموعة ال�شداقة الربملانية املغربية ال�شعودية 

رئي�ض  نائب  برئا�شة معايل  املغربي  النواب  مبجل�ض 

جمل�ض النواب الطاهر �شاكر، وذلك يف مقر جمل�ض 

النواب بالعا�شمة املغربية الرباط.

وج��رى خالل الجتماع بحث املو�شوعات والق�شايا 

ما  ل�شيما  ودول��ي��ًا  اإقليميًا  امل�شرتك  الهتمام  ذات 

ت�شهده املنطقة العربية من تطورات وحتديات على 

ا�شتعر�ض  كما  والقت�شادي،  ال�شيا�شي  ال�شعيدين 

اجلانبان العالقات الثنائية التي جتمع اململكة العربية 

والعمل  التعاون  واأوج��ه  املغربية،  واململكة  ال�شعودية 

تعزيزها يف  و�شبل  ال�شقيقني  البلدين  بني  امل�شرتك 

�شتى املجالت ال�شيا�شية والقت�شادية وال�شتثمارية 

والثقافية والجتماعية.

ن��ائ��ب رئي�ض جمل�ض ال��ن��واب رئي�ض  واأوج���ز م��ع��ايل 

جمموعة ال�شداقة الربملانية املغربية ال�شعودية الطاهر 

�شاكر، لأع�شاء وفد جمل�ض ال�شورى خالل الجتماع 

عر�شًا حول احلياة ال�شيا�شية والتجربة الربملانية واأبرز 

التطورات التي تعي�شها املغرب وما و�شلت اإليه املمار�شة 

بغرفتيه  ال��ربمل��ان  قبة  التي جت��ري حت��ت  الربملانية 

التنموية  اخُلطى  جانب  اإىل  وال��ن��واب،  امل�شت�شارين 

العمالقة التي ت�شهدها البالد يف خمتلف املجالت.

واأ�شاد مب�شتوى العالقات التي جتمع اململكة العربية 

اإىل  عروقها  متتد  التي  امل��غ��رب  ومملكة  ال�شعودية 

وجهات  يف  والتطابق  بالتفاهم  حافل  بعيد  ت��اري��خ 

النظر، ج�شدت روحًا من العمل البناء والتعاون املثمر 

اإزاء خمتلف الق�شايا والتحديات  واملواقف امل�شرتكة 

على ال�شاحتني الدولية والإقليمية.

واأكد وفد جمل�ض ال�شورى، خالل الجتماع اأن اململكة 

العربية ال�شعودية بف�شل القيادة احلكيمة من خادم 

احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل 

�شعود حفظه اهلل، حتر�ض دائمًا على دعم وتعزيز 

ل�شيما يف  العربي  الوطن  الأ�شقاء يف  مع  عالقاتها 

البناء  التعاون  اآف��اق  وفتح  ال�شقيقة،  املغرب  مملكة 

ب�شتى املجالت مبا يحقق امل�شلحة امل�شرتكة للبلدين 

وال�شعبني.

وبحث الجتماع �شبل تعزيز التعاون والعمل الثنائي 

جمل�ض  بني  الربملانية  العالقات  �شعيد  على  البناء 

ال�شورى والربملان املغربي، والتن�شيق امل�شرتك بينهما 

الدولية  الربملانية  وامل�شاركات  املحافل  خمتلف  يف 

الربملانية  ال�شداقة  جل��ان  دور  وتفعيل  والإقليمية، 

وتبادل الزيارات واللقاءات بني البلدين.

برئاسة د. خضر القرشي

وفد المجلس يبحث دعــــــــم العالقــــــــــــات البرلمانية السعودية المغربية

لقطات لزيارة وفد جمل�ض ال�شورى اإىل املغرب
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بعد الطالع على املعاملة الواردة من ديوان رئا�شة جمل�ض الوزراء برقم 12203/ب 

1431/3/10ه���، امل�شتملة على برقية �شاحب ال�شمو امللكي النائب الثاين  وتاريخ 

1424/6/12ه��� ويف  21328/7 وتاريخ  لرئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية رقم 

�شاأن تنظيم الفح�ض الدوري ال�شامل للمركبات وو�شع املعايري وال�شروط الفنية التي 

يتم مبوجبها تاأهيل عدد من الور�ض للقيام بالفح�ض الدوري، وامل�شتملة على قراري 

1429/4/29ه���، ورقم )73/103( وتاريخ  جمل�ض ال�شورى رقم )16/22( وتاريخ 

1431/2/16ه�.

وبعد الطالع على قرار جمل�ض الوزراء رقم )2( وتاريخ 1420/1/3ه�.

وبعد الطالع على املحا�شر رقم )4( وتاريخ 1425/2/7ه�، ورقم )305( وتاريخ 

1429/10/21ه���، املعدة يف هيئة اخلرباء  1425/8/21ه���، ورقم )451( وتاريخ 

مبجل�ض الوزراء.

وبعد النظر يف قراري جمل�ض ال�شورى رقم )16/22( وتاريخ 1429/4/29ه�، ورقم 

)73/103( وتاريخ 1431/2/16ه�.

وتاريخ   )350( رق��م  ال���وزراء  ملجل�ض  العامة  اللجنة  تو�شية  على  الط���الع  وبعد 

1431/4/27ه�.

يقرر ما يلي:

اأوًل: املوافقة على تنظيم الفح�ض الفني الدوري للمركبات، وفقًا لل�شيغة املرافقة.

ثانيًا: فتح املجال لل�شركات واملوؤ�ش�شات والور�ض الفنية مبا فيها ال�شركة القائمة، 

اأنحاء اململكة، وذلك  لتقدمي خدمات الفح�ض الفني الدوري للمركبات يف جميع 

وفقًا لتنظيم الفح�ض الفني الدوري للمركبات، امل�شار اإليه يف البند )اأوًل( من هذا 

القرار.

ثالثًا: قيام اللجنة الوطنية ل�شالمة املرور باعتماد برنامج خا�ض، ملتابعة الفح�ض 

الدوري لل�شيارات يف اململكة وتقوميه، وترفع اإىل جمل�ض الوزراء املقرتحات والتو�شيات 

املنا�شبة عن طريق �شمو وزير الداخلية، بعد م�شي خم�ض �شنوات من تاريخ تطبيق 

هذا التنظيم.

رابعًا: دعم ميزانية كل من الإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية ل�شالمة املرور مبا 

يكفل حتقيق املهمات املنوطة بهما، وفق قواعد اإعداد امليزانية العامة للدولة.

ال��دوري للمركبات املرافق لهذا القرار يف  خام�شًا: ين�شر تنظيم الفح�ض الفني 

اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من تاريخ ن�شره.

رئي�س جمل�س الوزراء

فتح المجال للقطاع الخاص لتقديم الخدمة

مجلس الوزراء 
يوافق على تنظيم 

الفحص الفني 
الدوري للمركبات

وافــق جمل�س الـــوزراء يف جل�صته التي عقدت يوم1431/5/21هـ 

برئا�صة خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز على 

تنظيم الفح�س الفني الدوري للمركبات، وت�صمن قرار املجل�س 

فتح املجال لل�صركات واملوؤ�ص�صات والور�س الفنية مبا فيها ال�صركة 

القائمة، لتقدمي خدمات الفح�س الفني يف جميع اأنحاء اململكة. 

وفيما يلي قرار جمل�س الوزراء ون�س التنظيم.
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تنظيم الفح�ض الفني الدوري للمركبات

1420/1/3ه���، اأعد هذا التنظيم  بناء على قرار جمل�ض الوزراء رقم )2( وتاريخ 

الذي يت�شمن ال�شروط واملعايري الفنية التي يجب توافرها للرتخي�ض لأي حمطة 

تقدم خدمة الفح�ض الفني الدوري للمركبات.

أهداف تنظيم الفحص الدوري:
 • املحافظة على �شالمة م�شتخدمي الطرق وممتلكاتهم من احلوادث املرورية.
 • املحافظة على البيئة من التلوث الناجت مما تنفثه املركبات من غازات �شامة.

 • الإ�شهام يف تخفي�ض عدد احلوادث املرورية.
 • تخفيف �شدة خطورة حوادث املرور )الإ�شابات والتلفيات(.

 • اكت�شاف الأعطال الو�شيكة قبل اأن ت�شبح اأعطاًل رئي�شة تهدد ال�شالمة.
 • املحافظة على ال�شيارات والآليات بو�شفها ثروة وطنية، واإطالة اأمد ا�شتخدامها.

الفحص الفني الدوري للسيارة

متطلبات اعتماد المحطات

1- المجال ونطاق التطبيق:

يحدد هذا التنظيم املتطلبات الواجب توافرها للرتخي�ض بافتتاح حمطات الفح�ض 

الفني الدوري لل�شيارات.

2- تكون المراجع التالية مكملة لهذه الشروط والمعايير:
2-1- املوا�شفات القيا�شية ال�شعودية )م.ق.�ض( 1998/1284م "ال�شيارات- دليل 

الفح�ض الفني الدوري".

2-2- املوا�شفات القيا�شية ال�شعودية )م.ق.�ض( 1992/320م "ا�شرتاطات ال�شالمة 

وال�شحة ال�شناعية- اجلزء الرابع: املواد اخلطرة- املواد ال�شامة واخلطرة(.

2-3- الالئحة املنفذة للفح�ض الفني الدوري لل�شيارات ال�شادرة بقرار وزير الداخلية 

رقم )7042( وتاريخ 6-1406/7/7ه�.

من اأهداف التنظيم الإ�صهام يف تخفي�س عدد احلوادث املرورية
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3- التعريفات:
3-1- الوزارة: وزارة الداخلية.

3-2- الهيئة: الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�ض واجلودة.

3-3- الربنامج: برنامج الفح�ض الدوري لل�شيارات واملركبات.

3-4- املحطة: حمطة الفح�ض الدوري لل�شيارات املرخ�ض لها بناء على ال�شروط 

واملعايري الفنية املن�شو�ض عليها يف هذا التنظيم.

3-5- امل�شار: الوحدة املتكاملة املجهزة مبعدات واأجهزة الفح�ض الفني لل�شيارات.

4- المتطلبات:
4-1- متطلبات عامة:

4-1-1- يجب اأن يكون لدى �شاحب الطلب �شجل جتاري �شاري املفعول يف جمال 

فح�ض ال�شيارات.

4-1-2- يجب اأن يقدم �شاحب الطلب اإىل اإدارة املرور خمططات املوقع واملباين 

وبيانًا مف�شاًل  الفح�ض،  امل�شتخدمة يف  والأدوات  والأجهزة  املعدات  وموا�شفات 

بالأيدي العاملة يف املحطة طبقًا للمتطلبات الواردة يف هذا التنظيم.

4-1-3- يجب اأن مينح كل ترخي�ض لكل حمطة على حدة.

4-1-4- يجب فح�ض املركبة طبقًا لل�شروط واملعايري الفنية املن�شو�ض عليها يف 

هذا التنظيم.

4-1-5- يجب ح�شر ن�شاط املحطة التي يرخ�ض لها لإجراء الفح�ض يف عمليات 

ك�شف الأخطاء الفنية باملركبات، واأل متار�ض اأي ن�شاط لل�شيانة اأو الإ�شالح اأو بيع 

قطع غيار ال�شيارات اأو �شرائها، مما قد يتعار�ض ومتطلبات فاعلية الربنامج.

4-2- متطلبات املوقع الواجب توافرها يف حمطات الفح�ض الدوري لل�شيارات:

4-2-1- اأن تكون مداخل املوقع وخمارجه �شهلة ومريحة من الطرق الرئي�شة والفرعية 

وال�شريعة املجاورة واإليها.

4-2-2- اأن تكون مواقف ال�شيارات مب�شاحات منا�شبة؛ لتمكني املراجعني من اإنهاء 

اإجراءاتهم قبل الفح�ض وبعده بكل ي�شر.

4-2-3- اأن يراعى يف الت�شاميم تفادي الختناقات املرورية والزدحام، كما يراعى 

عدم ت�شكيل خطورة على الطرق املجاورة.

اأن تكون م�شاحات املكاتب بح�شب املتطلبات اخلا�شة لكل حجم حمطة،   -4-2-4

ب��اإج��راءات ما قبل الفح�ض. مثل مكاتب مراجعة بيانات  وذل��ك لإنهاء ما يتعلق 

الت�شجيل، وال�شندوق، و�شالة ا�شتقبال الفح�ض.

4-2-5- اأن يكون هناك منطقة ف�شيحة مهياأة ل�شتقبال املراجعني مكيفة ومريحة.

4-2-6- اأن تبنى �شالت الفح�ض بطريقة ت�شمن التدفق الن�شيابي للعمل، وتزود 

مبمرات م�شاة مظللة على جانبي م�شارات الفح�ض حتى يتمكن املراجعون من م�شاهدة 

فح�ض �شياراتهم ومتابعتها دون اإعاقة �شري عمليات الفح�ض؛ على األ يقل عر�ض 

املمرات عن )140�شم(، واأن تكون معزولة عن امل�شارات ب�شاتر معدين ارتفاعه 

)90�شم(.

4-2-7- اأن يوفر نظام التهوية الالزم ل�شمان نقاء الهواء داخل امل�شارات ول�شحب 

التدفق  ت�صمن  بطريقة  الفح�س  �ــصــالت  تبنى  اأن  ي�صرتط 

الن�صيابي للعمل

يحدد التنظيم املتطلبات الواجب توافرها للرتخي�س بافتتاح 

حمطات الفح�س الفني الدوري لل�صيارات



122- 1432 هـ 93

غازات عادم ال�شيارات. ويعزز النظام بو�شاطة �شتائر هوائية حلماية العاملني يف 

حفر الفح�ض.

4-2-8- اأن يوفر مكتب داخل كل حمطة لأق�شام املرور للقيام باملهمات املوكولة اإليها 

من حيث الإ�شراف واملتابعة.

4-2-9- اأن يكون مكتب اإدارة املحطة يف موقع ي�شهل الو�شول اإليه بو�شاطة املراجعني 

يف حالة وجود اأي ا�شتف�شار.

4-2-10- اأن تتوافر مكاتب وجتهيزات خا�شة با�شتعالمات املراجعني الفنية، لتو�شيح 

بنود ف�شل �شياراتهم.

4-2-11- اأن تتوافر يف نطاق حمطات الفح�ض اخلدمات التالية:

اأ- طرق معبدة للو�شول اإليها، �شاملة تقاطعات املرور، واإ�شارات املرور الالزمة.

ب- مواقع ممهدة وم�شتوية ومرتابطة مع امل�شارات التي توؤدي اإليها.

اأن يح�شل على موافقة من اجلهة املخت�شة يف وزارة ال�شوؤون البلدية   -12-2-4

والقروية باأن املوقع منا�شب للقيام بهذا الن�شاط.

4-3- اإدارة الربنامج:

4-3-1- املفهوم العام:

يجب اأن يتبنى املفهوم احلديث لفح�ض ال�شيارات ما يلي:

اأ- التكامل الفني والإداري للربنامج �شمن بيئة حمو�شبة.

ب- جتهيز م�شارات الفح�ض مبعدات واأجهزة فح�ض حديثة حمو�شبة ومتكاملة مما 

ي�شمن الدقة وال�شرعة وباأقل درجة من التدخل الب�شري.

ج- برامج تدريب متطورة ومتفاعلة مع امل�شتجدات.

4-3-2- معاجلة البيانات:

يجب اأن ي�شمن نظام احلو�شبة الذي �شي�شتخدم يف برنامج الفح�ض الدوري الفاعلية 

والواقعية وخدمة املراجعني. بحيث يكون ت�شميم النظام التكامل على اأ�شا�ض تقدمي 

خدمة متكاملة. ويبنى النظام بثالثة م�شتويات على الأقل؛ هي: حا�شوب امل�شار، �شبكة 

املحطة املحلية، احلا�شوب املركزي للربنامج. وتتكامل هذه امل�شتويات �شمن �شبكة 

واحدة، وذلك لتوفري خدمة دخول ال�شلطات املخت�شة اإىل هذه ال�شبكة.

4-3-3- ال�شيانة:

واملعدات  الأجهزة  معايرة  برامج  �شاماًل  متكاملة،  وقائية  �شيانة  برنامج  يقدم 

ومبختلف امل�شتويات؛ لإ�شناد ودعم جميع اأجهزة املحطة للمحافظة على جاهزيتها 

وم�شداقيتها.

4-4- مراحل فح�ض ال�شيارات:

4-4-1- املرحلة الأوىل: الفح�ض اخلارجي:

تدقيق بيانات ال�شيارة الإدارية والفنية، وفح�ض الأجزاء اخلارجية لل�شيارة املرتبطة 

بال�شالمة وتقوميها، مثل: الإط��ارات، ج�شم ال�شيارة، الأن��وار، الإ�شارات، الزجاج 

الأمامي، حمتويات حجرة املحرك، امل�شاحات، مقود ال�شيارة، املكابح..اإلخ. واإدخال 

كل النتائج مبا�شرة يف احلا�شوب.

انظر اجلدول رقم )1( و�شكل رقم )1( اأدناه.

وانحراف  )ال��ف��رام��ل(  املكابح  لنظام  اآيل  فح�ض  الثانية:  املرحلة   -2-4-4

العجالت:

فح�ض قوى املكابح والحتكاك على كل العجالت ومعاجلتها اآليًا وفق املعايري الفنية 

املحددة، ومن ثم تقومي نتائج الفح�ض لنظام املكابح بو�شاطة احلا�شوب. وفح�ض 

وتقومي انحراف العجالت الأمامية الناجت من عدم �شبط هند�شة العجالت اأو عطل 

يف نظام التوجيه بو�شاطة اجلهاز. انظر اجلدول رقم )2( و�شكل رقم )2( اأدناه.

4-4-3- املرحلة الثالثة: فح�ض اآيل لنظام العادم والأنوار الأمامية:

فح�ض عينات من غاز العادم بو�شاطة الفح�ض املحو�شب لتحليل وقيا�ض ن�شبة امللوثني 

الغازيني الرئي�شني فيه، وهما غاز اأول اأك�شيد الكربون والهيدروكربونات، وتقوميهما 

اإ�شاءة الأنوار الأمامية وكذلك انحرافها عن  اأوتوماتيكية. وفح�ض �شدة  بطريقة 

بطريقة  وتقوميها  املحو�شب  الفح�ض  جهاز  بو�شاطة  املعتمدة  ال�شوئية  املحاور 

اأوتوماتيكية. انظر اجلدول رقم )3( و�شكل رقم )3( اأدناه.

4-4-4- املرحلة الرابعة: الفح�ض ال�شفلي:

فح�ض الأجزاء ال�شفلية لل�شيارة املرتبطة بال�شالمة، وتقوميها، مثل: جهاز املكابح، 

الهيكل، نظام التعليق، نظام التوجيه، نظام الوقود، نظام العادم، قواعد املحرك 

و�شندوق الرتو�ض..اإلخ. واإدخال كل النتائج مبا�شرة يف احلا�شوب. انظر اجلدول 

رقم )4( و�شكل رقم )4( اأدناه.

4-4-5- املرحلة اخلام�شة: تدقيق نتائج الفح�ض واإ�شدار النتائج:

متابعة مراجعة نتائج الفح�ض املرحلية والنهائية وتدقيقها، واإ�شدار تقرير ومل�شق 

الفح�ض، والإ�شراف الكامل على فعاليات امل�شار. انظر اجلدول رقم )5( و�شكل 

رقم )5( اأدناه.

اجلدول رقم )1(: املرحلة الأوىل

الوصفالبيانمسلسل

1( النهاية الطرفية إلدخال البيانات.املعدات1
2( لوحة مدخالت بنود الفشل.

3( أجهزة التحسس.
4( جهاز فحص دخان الديزل.

1( إدخال بيانات السيارة.العمليات2
2( تأكيد هوية السيارة.

3( الفحص اخلارجي )قائمة الفحص(.
4( فحص دخان الديزل.

ملحوظات:
- تاأكيد هوية ال�شيارة: اإجراءات التدقيق النظامية لبيانات ال�شيارة بح�شب ما هو 

مدون يف رخ�شة ال�شري.

- الفح�ض اخلارجي: )اأربعون( بندًا فنيًا معتمدًا وم�شمنًا يف قائمة احلا�شوب وجدول 

مرجعي. يتم التحكم الكامل يف قائمة الكمبيوتر بو�شاطة برجميات احلا�شوب، وتظهر 

نتائج هذه املرحلة يف الوقت احلقيقي عن طريق احلا�شوب.

- يفح�ض دخان الديزل لل�شيارات التي تعمل بوقود الديزل والتي تنفث دخانًا اأ�شود 

الغر�ض، وتخزن يف  اللوحات املخ�ش�شة لهذا  النتائج فوريًا على  مرئيًا. وتظهر 

احلا�شوب لتظهر يف تقرير الفح�ض النهائي.

جتهيز م�صارات الفح�س الفني مبعدات واأجهزة حديثة متكاملة 

مما ي�صمن الدقة وال�صرعة

ح�صر ن�صاط املحطة التي يرخ�س لها يف عمليات ك�صف الأخطاء 

الفنية باملركبات
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اجلدول رقم )2(: املرحلة الثانية

الوصفالبيانمسلسل

1( جهاز فحص االنزالق اجلانبي.املعدات1
2( جهاز فحص املكابح )الفرامل(.

3( وحدة املضخة الهيروليكية.

1( قياسات االنزالق اجلانبي )م/كم(.العمليات2
2( وزن احملاور )جميعها(.

3( قوة احتكاك املكابح )جميع الدواليب(.
4( قوة املكابح )جميع الدواليب(.

5( فرق قوة املكابح )كل محور على حدة(.
6( بيضاوية دارة املكابح.

7( إجمالي قوة املكابح.
8( قراءة قوة الدواسة, العاملة بالهواء املضغوط فقط.

9( قوة فرملة الوقوف )االنتظار(.

اجلدول رقم )3(: املرحلة الثالثة

الوصفالبيانمسلسل

1( جهاز فحص غازي أول أكسيد الكربون والهايدركربونات املعدات1
)معايرة آلية ذاتية(.

2( اجلهاز املوازن )املسارات الصغيرة فقط(.
3( جهاز فحص األنوار األمامية )روبوت(.

1( قراءة الهايدروكربونات )جزء باملليون(.العمليات2
2( قراءة أول أكسيد الكربون )حجمية%(.
3( تضبيط خط محور السيارة )هندسي(.

4( كثافة األنوار العالية )شمعة(.
5( قياس محورية األنوار األمامية )سم/متر(.

اجلدول رقم )4(: املرحلة الرابعة

الوصفالبيانمسلسل

1( حفرة الفحص.املعدات1
2( رافعة الفاحص.

3( لوحة مدخالت بنود الفشل.
4( رافعة املقدمة األمامية للسيارة.

قائمة من )40( بند فحص حتتوي على فحص كل من:العمليات2
1(  الفحص السفلي جلسم السيارة.
2( نظام التعليق )مبا فيه اإلطارات(.

3( نظام التوجيه.
4( خراطيم املكابح ومعداتها.

5( التآكل.
6( خطوط نظام العادم.

7( خطوط وخزان الوقود.
8( نظام الدفع ونقل احلركة.

9( بنود متفرقة.

- جتري هذه الفحو�شات داخل حفرة فح�ض جمهزة ومعدة جيدًا وم�شممة كمنطقة 

اأنها معزولة عن اخلارج بو�شاطة �شتائر هوائية  عمل متخ�ش�شة للفاح�شني. كما 

تنتجها مراوح كهربائية خم�ش�شة لهذا الغر�ض، ومزودة برافعة للفاح�ض يتحرك 

عليها كمن�شة عمل له.

- جتهز احلفرة برافعة لرفع ال�شيارات امل�شتبه يف خطورة التاآكل يف نظام تعليقها 

اأو توجيهها.

اأربعني بند فح�ض،  - حتتوي قائمة الفح�ض املحو�شبة بنظام )coms(   على 

اعتمدتها الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�ض واجلودة والإدارة العامة للمرور.

اجلدول رقم )5(: املرحلة اخلام�شة

الوصفالبيانمسلسل

تزود غرفة املراقبة باآلتي:املعدات1
1( حاسوب يتحكم بعمليات املسار.

2( طابعة.
3( صندوق التوصيل البيني.

4( نظام تلفزيوني ذو دائرة مغلقة.
)PA( نظام نداء صوتي )5

1( مراقبة سير عمليات الفحص داخل املسار.العمليات2
2( تأكيد اجلودة.

3( إصدار التقارير.
4( إصدار ملصق.

4-5- متطلبات معدات مسار الفحص وأنظمته:

4-5-1- متطلبات عامة:

اأن تكون املعدات واأجهزة الفح�ض واأدوات��ه معتمدة من اجلهة املعنية باعتماد  اأ- 

حمطات الفح�ض الدوري لل�شيارات.

ب- اأن تركب املعدات والأجهزة والأدوات وت�شغل وت�شان وتعاير طبقًا للموا�شفات 

الفنية الالزمة.
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ج- اأن تعتمد املعايرة اأو اأجهزة املعايرة الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�ض واجلودة، 

اأو يعتمدها خمترب تعتمده الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�ض واجلودة.

د- اأن تكون جميع املعدات والأجهزة والأدوات مطابقة للموا�شفات القيا�شية ال�شعودية 

الواردة يف البند )2-1(، واإن مل تتوافر موا�شفات قيا�شية �شعودية فيجب اأن تكون 

مطابقة للموا�شفات الدولية )iso( وموا�شفات بلد املن�شاأ اأو املوا�شفات التي حتددها 

الهيئة.

4-5-2- أجهزة الفحص اإللكتروميكانيكية:
اأ- جهاز فح�ض النزلق اجلانبي:

يقي�ض هذا اجلهاز النزلق اجلانبي لنظام توجيه ال�شيارة، لإعطاء تقومي اأوتوماتيكي 

النزلق  قيا�ض  واآلية  منزلقني  لوحني  من  اجلهاز  ويتكون  الإخفاق".  اأو  "بالنجاح 
اجلانبي. يرتبط اللوحان ببع�شهما بو�شاطة اأذرعة مرفقيه تدير مقيا�ض فرق جهد 

ح�شا�ض ومعري. تتحول حركة النزلق اجلانبي للوحني الناجتة من عدم اتزان نظام 

التوجيه، اإىل اإ�شارة كهربائية تلتقط وتر�شل للمعاجلة بو�شاطة حا�شوب امل�شار.

ب- جهاز فح�ض املكابح )الفرامل(:

يقي�ض جهاز فح�ض املكابح وزن املحاور وقوة الكبح للدواليب اليمنى والي�شرى للمحاور 

اأو الإخفاق".  "بالنجاح  اأوتوماتيكي  الأمامية واخللفية والو�شطى، لإعطاء تقومي 

اأ�شطوانات دوارة مع دوائر تقي�ض بو�شاطة مقيا�ض الإجهادات  ويتكون اجلهاز من 

)STRAIN GAUGE(، وجهاز قيا�ض وزن حماور )خاليا حمل ذات دقة 

عالية( )LOAD CELLS(، وروافع هيدروليكية، ودوارات توجيه اآمنة ومفاتيح 

كهرو�شوئية. واجلهاز موؤمن، فالرافعة ل تعمل ما مل تكن ال�شيارة يف الوا�شح ال�شحيح 

على اجلهاز، واإذا انقطع التيار تتوقف الرافعة على امل�شتوى التي هي عليه. اأما معايري 

التقومي للنجاح اأو الإخفاق فيمكن التحكم بها بو�شاطة برجميات احلا�شوب جلميع 

عنا�شر الكبح )قوة الكابح، قوة الحتكاك، القوة الفرقية، قوة مكابح الوقوف( 

وبح�شب نوع نظام الكبح )هيدروليكي، هوائي، مانع لالنزلق..اإلخ(.

ج- وحدة امل�شخة الهيدروليكية:

توفر الطاقة الهيدروليكية لرافعة جهاز فح�ض املكابح.

د. املوازن )وحدة اختيارية(:

يعمل على و�شع ال�شيارة عموديًا ن�شبة اإىل جهاز فح�ض الأنوار الأمامية، وللتاأكد من 

اأن الغر�ض الأ�شا�ض لهذا اجلهاز )املوازن(  ا�شتقامة حماور ج�شم ال�شيارة. ورغم 

هو امل�شاعدة يف اأخذ القراءة ال�شحيحة والدقيقة ملحاور الإ�شاءة، اإل اأنه ميكن اأن 

ي�شتخدم لتقومي ال�شتقامة الطولية لهيكل ال�شيارة.

ه�- اأجهزة الفح�ض ال�شفلي لل�شيارة:

تزود اأجهزة الفح�ض ال�شفلي لل�شيارة بنهايات طرفية نقالة، وموؤ�شرات �شري العمل، 

ولوحات مفاتيح تعزيزية لبنود الفح�ض. ويتم الفح�ض ال�شفلي بو�شاطة فاح�ض 

احلفرة املدعوم بالعديد من الأجهزة واملعدات. ويزود مبعدات مثل: لوحة منزلقة 

ورافعة حماور ال�شيارة لإجراء فح�ض مكثف لبع�ض النوعيات من ال�شيارات. وكذلك 

الرافعة الأر�شية التي متكن الفاح�ض من تعديل و�شعه )�شحب طوله( ن�شبة لل�شيارة، 

لكي حتقق له الراحة وال�شهولة يف اإجراء الفح�ض.

4-5-3- أجهزة الفحص التحسسية:
اأ- جهاز فح�ض دخان الديزل:

اأ�شود كثيفًا )مرئيًا(. ويجري  يفح�ض دخان الديزل لل�شيارات التي تنفث دخانًا 

الفح�ض بال�شغط على دوا�شة الوقود ثالث مرات لأخذ ثالث عينات وتر�شيبها )كل 

على حدة( على ورق ت�شريح خا�ض ذي انعكا�شية معيارية. وبتوجيه حزم �شوئية 

معيارية على ورق الت�شريح، تقا�ض �شدة ال�شوء املنعك�ض بو�شاطة كمبيوتر دقيق، 

وتقارن اأوتوماتيكيًا مبقيا�ض )BOSCH( الرمادي.

وعلى هذا املقيا�ض ميثل اللون الأبي�ض �شفر%، وميثل اللون الأ�شود القامت %100.

ب- جهاز فح�ض الأنوار الأمامية:

اأن يكون جهاز فح�ض الأن��وار الأمامية )الروبوت( ذا تقنية رفيعة امل�شتوى  يجب 

يف هند�شة ال�شوء، واأن ي�شتطيع قيا�ض اجتاهات املحور ال�شوئي وكثافة ال�شطوع 

ال�شوئي مبا ي�شهل التقومي الآيل للنجاح اأو الإخفاق. وي�شتمل اجلهاز على اآلية متابعة 

املحور ال�شوئي تلقائيًا، ومقيا�ض كثافة ال�شطوع ال�شوئي )ح�شا�ض �شوئي(، ومقيا�ض 

زاوية، واآلة احلركة العر�شية.. اإلخ. ويقوم ح�شا�ض �شوئي خا�ض باإ�شاءة ملبة اأمام 

ال�شائق للوقوف، عندما ت�شل ال�شيارة اإىل الو�شع وال�شتقامة ال�شحيحني وعلى 

امل�شافة املطلوبة اأمام جهاز فح�ض الأنوار الأمامية لتاأكيد املتطلبات الدقيقة لهذا 

الفح�ض.

ج- جهاز فح�ض الهايدروكربونات واأول اأك�شيد الكربون:

هو جهاز لفح�ض وقيا�ض تركيز اأول اأك�شيد الكربون والهايدروكربونات يف غازات عادم 

ال�شيارات اآليًا )اأوتوماتيكيًا(. وتر�شل القيا�شات يف الوقت احلقيقي اإىل احلا�شب الآيل 

ملعاجلتها وعر�شها بح�شب املعايري املعتمدة.

ميكن اإيقاف ترخي�س حمطة الفح�س اإذا اأخل �صاحبها باأي من 

بنود هذا التنظيم
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ويتكون اجلهاز من ق�شم جتميع غازات العادم، وق�شم حتليل، وق�شم موؤ�شرات، وجهاز 

حتكم اآيل ومفاتيح الت�شغيل..اإلخ.

4-5-4- األجهزة المساندة:
اأ- لوحات موؤ�شرات عمليات الفح�ض:

وت�شتمل على �شا�شات عر�ض رقابية كبرية ت�شمم لتمرير تعليمات الت�شغيل للفاح�شني 

وال�شائقني، كما تبني نتائج الفح�ض فوريًا للزبائن. ويتم التحكم فيها بو�شاطة حا�شوب 

امل�شار عرب �شندوق التو�شيل البيني و�شل�شلة من كوابل الت�شالت ودوائر اإلكرتونية 

وكهربائية.

ب- نظام تلفزيوين مغلق الدائرة:

ي�شتمل النظام على كامريات فيديو مو�شولة ب�شا�شات تلفزيونية يف غرفة التحكم. 

تركب اإحدى الكامريات يف حفرة الفح�ض حتى يتمكن كبري فنيي الفح�ض يف غرفة 

التحكم من متابعة ما يجري يف املرحلة الرابعة )الفح�ض ال�شفلي لل�شيارة(. وتركب 

�شا�شة عر�ض تلفزيونية على لوحة موؤ�شر حفرة الفح�ض يف و�شع ميكن كبري فنيي 

الفح�ض من روؤيتها. وتركب )كامريا( عند املرحلة الثانية و�شا�شة عر�ض يف غرفة 

التحكم لتمكن كبري فنيي الفح�ض من متابعة الفح�ض يف هذه املرحلة.

ج – هواتف داخلية:

تركب هواتف داخلية كي جترى الت�شالت بني كبري فنيي الفح�ض يف غرفة التحكم، 

وبني الفاح�شني. ويف هذا النظام يكون الهاتف الرئي�ض يف غرفة التحكم، وتكون 

الهواتف الفرعية يف املرحلتني الأوىل والرابعة.

د- نظام النداء العام:

تركيب نظام النداء العام ل�شتخدامه يف حالت ال�شرورة التي حتتم على كبري فنيي 

الفح�ض توجيه تعليمات لالآخرين. ويوفر هذا النظام ميكروفونات عنقية و�شماعات 

يف املرحلتني الأوىل والرابعة. كما يركب يف غرفة التحكم ميكروفون طاولة بعنق مرن 

وتركب ال�شماعات يف املرحلتني الثانية والثالثة.

4-5-5- نظام تكامل أجهزة الفحص )االتصاالت(:
اأ- النهايات الطرفية لإدخال البيانات:

التقنية وذكية داخ��ل بيئة مغلقة وجمهزة مبخارج ات�شالت  نهاية طرفية عالية 

ثنائية. ت�شتخدم النهاية الطرفية يف جتهيز امل�شار للبدء يف العمل ويف اإدخال بيانات 

ال�شيارات. وتو�شل النهاية الطرفية مع حا�شوب امل�شار ولوحات الإدخال النقالة يف 

مرحلتي الفح�ض اخلارجي وال�شفلي.

ب- لوحات اإدخال نقالة )نهايات طرفية( لبنود الفح�ض:

جتهز هذه اللوحات النقالة مبوا�شفات خا�شة )متينة( وت�شتخدم لإدخال البنود 

الفا�شلة. ويكون اجلهاز ذا م�شتويني يف حتديد الأعطال مبا يت�شمن الرتميز لالأعطال 

الرئي�شة والرتميز لالأعطال الفرعية، وي�شتخدم للتف�شري املف�شل لالأعطال املكت�شفة 

يف الفح�ض اخلارجي. ومترر البيانات اإىل حا�شوب امل�شار الرئي�ض.

ج- وحدة التحكم املركزي )نظام التحكم يف امل�شار(:

تتحكم يف جميع معدات الفح�ض واملوؤ�شرات بامل�شار، وتعالج بيانات الفح�ض. وت�شتمل 

على ثالث �شا�شات عر�ض لبيان الو�شع وبيانات الفح�ض يف كل مرحلة مما ميكن 

كبري فنيي الفح�ض من متابعة �شري العمليات يف امل�شار، وبعد انتهاء عمليات الفح�ض 

تطبع بيانات الفح�ض ونتائجه اآليًا بو�شاطة الطابعة يف غرفة التحكم.

د- �شندوق التو�شيل البيني:

اإلكرتونية ت�شكل ج�شر الت�شال بني  ي�شتمل هذا ال�شندوق املتني على عدة اأجهزة 

معدات الفح�ض وحا�شوب امل�شار. وال�شتخدام الرئي�ض لهذا ال�شندوق هو التحكم يف 

الأجهزة ذات اجلهد العايل بو�شاطة لوحات )اإدخال/ اإخراج( البيانات. ومتر عرب 

هذا ال�شندوق كل اإ�شارات التحكم القادمة من امل�شار والعائدة اإليه.

4-6- مقاييس الفحص ومواصفاته:

4-6-1- نطاق األنظمة الخاضعة للفحص:

تطبق املوا�شفات القيا�شية ال�شعودية ذات ال�شلة بربنامج الفح�ض الدوري ا�شتنادًا 

ملا ورد ن�شًا يف الالئحة املنفذة للفح�ض الفني لل�شيارات.

ل  املثال  �شبيل  على  فهي  واملقايي�ض  املوا�شفات  ه��ذه  يف  تغطى  التي  النظم  اأم��ا 

احل�شر:

4-6-1-1- هوية ال�شيارة.

4-6-1-2- ج�شم ال�شيارة، حجرة ال�شائق واأبوابها وعنا�شر الدعم.

4-6-1-3- نظام املكابح )الفرامل(.

4-6-1-4- نظام التوجيه.

4-6-1-5- الزجاج الأمامي وزجاج النوافذ وجمال الروؤية.

4-6-1-6- معدات الإ�شاءة، الأنوار الأمامية والعاك�شات.

4-6-1-7- نظام التعليق.

4-6-1-8- عنا�شر نقل احلركة.

4-6-1-9- الدواليب والإطارات.

4-6-1-10- ال�شا�شيه/ الهيكل واإجزاوؤه.

اأك�شيد الكربون، والهايدروكربونات،  4-6-1-11- انبعاث عادم ال�شيارات )اأول 

وكثافة دخان الديزل(.

4-6-2- بنود قائمة الفحص:
4-6-2-1- معلومات خا�شة باملركبة:

املركبة. لوحة  • رقم 
املركبة. • موديل 

للمركبة. املميز  • الرقم 
املركبة. • لون 

الت�شجيل. • تاريخ 
امل�شنعة. • ال�شركة 

املركبة. • طراز 

دعم ميزانية الإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية ل�صالمة 

املرور مبا يكفل حتقيق املهمات املنوطة بهما

ي�صمل الفح�س عينات من غاز العادم لتحليل وقيا�س ن�صبة الغاز 

امللوث
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4-6-2-2- الفح�ض اخلارجي جل�شم املركبة مبعاونة الكمبيوتر:

ال�شيارة. ج�شم  تثبيت  وقواعد  • نقاط 
املكابح. �شائل  )خزان(  • علبة 

الكهربائية. التو�شيالت  •�شالمة 
الأمامية. • الأنوار 

الإ�شافية. الأمامية  • الأنوار 
الوقوف. • اأنوار 

واجلانبية. الأمامية  الغمازات  الإ�شارة/  • اأنوار 
الفل�شر. الأربعة/  الغمازات  الإ�شارة/  • اأنوار 

الزامور(. )البوري/  التنبيه  • اآلة 
الأمامي. • الزجاج 

• امل�شاحات.
الزجاج. غ�شل  مباء  التزويد  • جهاز 

والداخلية. اجلانبية  • املرايا 
• العاك�شات.

ومف�شالتها. • الأبواب 
)الكفرات(. • الإطارات 

)الكفرات(. الإطارات  واأطواق  و�شواميل  • م�شامري 
)الطبلون(. التابلو  يف  املوجودة  التحكم  معدات  • اأنوار 

املاكينة. • �شيور 
اخللفية. • الأنوار 

للخلف. الرجوع  • اأنوار 

اخللفية. الغمازات  الإ�شارة/  • اأنوار 
املكابح. • اأنوار 

اخللفية. اللوحة  • اأنوار 
وعمودها. القيادة  • عجلة 

فقط(. )للدراجات  الدراجة  • مقود 
الأمان. • اأحزمة 

• املقاعد.
املكابح. • دوا�شة 

)اجللنط(. اليد  الوقوف/  • مكابح 
الدراجة. هيكل  • ا�شتقامة 

ال�شيارة. ج�شم  يف  �شدمات  اأو  • عطب 
املثلث. •الطفاية/ 

الوقود. • خزان 
الهواء. • خزانات 

بال�شاحنات. املقطورات  و�شل  • ميكانيكية 
اهرتاء. • تاآكل/ 

4-6-2-3- فح�ض النزلق اجلانبي اأوتوماتيكيا:

عدد  بو�شاطة  الأمامي  املحور  اإىل  بالن�شبة  للمركبة  اجلانبي  النزلق  يخترب   •
الأمتار للكيلومرتات.

4-6-2-4- فح�ض املكابح اأوتوماتيكيًا:

كل  واملتو�شطة  واخللفية  الأمامية  املحاور  على  العجالت  مكابح  قوة  فح�ض   •
على حدة.
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حدة. على  كل  للعجالت  املكبح  اإعاقة  • قيا�ض 
)اجللنط(. الوقوف  مكابح  قوة  • قيا�ض 

حدة. على  حمور  لكل  املحور  لوزن  املكبح  قوة  ن�شبة  • ح�شاب 
حدة. على  حمور  لكل  والي�شار  اليمني  للعجالت  الفرقية  القوة  • ح�شاب 

اأتوماتيكيًا. اإخفاقًا-  اأو  اجتيازًا  املركبة-  و�شع  • حتديد 
4-6-2-5- الفح�ض الأتوماتيكي لالأنوار الأمامية:

لكل  العادي  الإ�شاءة  حمور  عن  النحراف  زوايا  وحتديد  الأنوار  �شدة  • فح�ض 
من الأنوار الأمامية كل على حدة.

اأوتوماتيكيًا. اإخفاقًا-  اأو  اجتيازًا  املركبة-  و�شع  • حتديد 
4-6-2-6- فح�ض ملوثات العادم املنبعثة من ال�شيارات املزودة مبحركات تعمل 

بالبنزين.

والهايدروكربونات. الكربون  اأك�شيد  اأول  غازات  تركيز  وحتليل  • فح�ض 
اأوتوماتيكيا. اإخفاقًا-  اأو  اجتيازًا  املركبة-  و�شع  • حتديد 

4-6-2-7- فح�ض ملوثات العادم املنبعثة من ال�شيارات املزودة مبحركات تعمل 

بالديزل:

املنبعثة. للديزل  العادم  غازات  من  عينات  قيا�ض  • يوؤخذ 
املنبعث. الدخان  كثافة  معدل  • قيا�ض 

اأوتوماتيكيًا. اإخفاقًا-  اأو  – اجتيازًا  املركبة  و�شع  • حتديد 
4-6-2-8- فح�ض الأجزاء ال�شفلية للمركبة بالهوة اأتوماتيكيًا:

)اجلوزات(. لالأذرعة  الكروية  • الو�شالت 
الدرك�شيون. علبة  اأو  �شندوق  • تثبيت 

الهيدروليكي. الدرك�شيون  • علبة 
املكابح. وو�شالت  واأنابيب  • ليات 

املكابح. نظام  •اأ�شطوانات 
الهواء. مكابح  • جهاز 

التوازن. • عمود 
الأمامي. للمحور  التعليق  • نظام 
اخللفي. للمحور  التعليق  • نظام 

الأمامية. )ال�ش�شت(  • الزمربكات 
اخللفية. )ال�ش�شت(  • الزمربكات 

)الكفرات(. • الإطارات 
• امل�شاعدات.

املحرك. • كرا�شي 
)اجلريبوك�ض(. الرتو�ض  �شندوق  • كرا�شي 

ال�شلبان. اأو  احلركة  نقل  • اأجزاء 
العادم. • موا�شري 

الوقود. • خزان 
الوقود. نظام  يف  • تهريب 

وقواطعه. واجل�شور  • الهيكل 
الهيكل. اإ�شالح  • حالة 

اهرتاء. اأو  • تاآكل 
زيت. • تهريب 

4-7- تسلسل إجراءات الفحص:

4-7-1- عند دخول حمطة الفح�ض، يوقف ال�شائق ال�شيارة يف املكان املخ�ش�ض 

لذلك، ثم يراجع مكتب ال�شتقبال.

4-7-2- يدخل املوظف املخت�ض رقم اللوحة بجهاز احلا�شوب )اأو مي�شح الرقم 

املرموز بو�شاطة كا�شف ليزري(، الذي ي�شرتجع جميع بيانات ال�شيارة املوجودة �شلفًا 

يف قاعدة البيانات، ومن ثم يتجه ال�شائق اإىل �شالة الفح�ض.

4-7-3- عند مدخل م�شار الفح�ض يقدم ال�شائق ال�شيارة ل�شائق امل�شار الذي �شيقود 

ال�شيارة للمرحلة الأوىل من الفح�ض. ثم يتاأكد الفاح�ض من جميع بيانات ال�شيارة 

ومدى مطابقتها للواقع، وحتال ال�شيارة اإىل ق�شم املرور باملحطة اإذا راأى تباينًا يف 

ذلك، اأما يف حال التطابق فيجري الفح�ض عليها.

4-7-4- يبقى �شائق ال�شيارة يف ممر امل�شاة على جوانب امل�شارات، ومنه ميكنه 

م�شاهدة �شري عمليات فح�ض مركبته ومتابعة نتائج فح�شها اأوًل باأول.

اأو �شائقيها ومبناأى  وهذا ي�شمن اأن طاقم الفح�ض مبعزل عن اأ�شحاب ال�شيارات 

عن تدخالتهم.

اآليًا بو�شاطة  4-7-5- بعد النتهاء من عمليات الفح�ض ي�شدر تقرير الفح�ض 

حا�شوب امل�شار، يو�شح فيه القيا�شات والتقومي لكل الفحو�شات التي اأجريت.

4-7-6- اإذا اأخفقت ال�شيارة يطلب من �شائقها مراجعة مكتب خدمات ا�شتعالمات 

املراجعني، لي�شرح املهند�ض املخت�ض جميع بنود الإخفاق املطلوب اإ�شالحها، وعند 

ال�شرورة ت�شرح وتبني بع�ض البنود ال�شفلية يف حفرة جتهز خ�شي�شًا لهذا الغر�ض. 

كما يطلب من �شائق ال�شيارة اإعادتها اإىل الفح�ض بعد اإ�شالحها، حيث يتجه ال�شائق 

اإىل مكتب ال�شتقبال مبا�شرة. فاإن تاأخر عن تقدمي ال�شيارة لإعادة الفح�ض خالل 

املدة املحددة اأو اإذا تكرر اإخفاق ال�شيارة يف اإعادة الفح�ض نتيجة تركه لالإ�شالح، 

عندها يحال �شائق ال�شيارة اإىل مكتب املرور الذي باملحطة ملعرفة �شبب ذلك.

4-7-7- يجيب عن جميع ال�شتف�شارات مهند�ض الفح�ض املخت�ض، واإن تعذر ذلك 

يرفع الأمر اإىل مدير املحطة الذي �شيكون مكتبه جمهزًا بحا�شوب مرتبط بال�شبكة 

املحلية مما يتيح له ال�شتعالم اأو متابعة نتيجة فح�ض اأي �شيارة. كما يزود مكتب 

مدير املحطة بنظام نداء، هاتف ودائرة تلفزيونية مغلقة للمتابعة والت�شال بكل 

اأنحاء املحطة بال�شوت وال�شورة. وي�شتخدم هذا النظام يف اإجراءات تدقيق اإنتاجية 

امل�شارات، واإح�شائيات الإخفاق، وتقومي تدفق ال�شيارات..اإلخ.

4-7-8- بعد اجتياز املركبة الفح�ض يقدم ل�شائق املركبة �شهادة الفح�ض �شارية 

املفعول ملدة �شنة اأو �شتة اأ�شهر بح�شب الالئحة املنفذة.

4-8- ساعات عمل محطة الفحص:
مع مراعاة ما ورد يف نظام العمل، حتدد �شاعات العمل يف حمطات الفح�ض الدوري 

لل�شيارات مبا يتنا�شب مع م�شالح املراجعني، ومتتد لتغطي اأغلب �شاعات النهار 

بالتن�شيق مع الإدارة العامة للمرور.

4-9- وثائق وموثوقية الفحص:
4-9-1- مل�شق الفح�ض:

اأو نزعه من  اإزالته  اأ- يجب اأن يكون املل�شق من النوع ال��ذي يتلف عند حماولة 

مكانه.

ب- يجب اأن يكون املل�شق من النوع الذي ل يتلف اأو تتغري معامله طوال فرتة �شريانه 

وا�شتعماله. كما ل يجوز اإتالفه اأو تغيري معامله طوال تلك الفرتة.

ج- يجب اأن يحتوي املل�شق على املعلومات التالية:
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ج- 1- تكتب اأرقام ال�شهور على املل�شق بطريقة وا�شحة.

2- تو�شح ال�شنة وال�شهر و�شعار الفح�ض على املل�شق والوقت املحدد لنتهاء  ج- 

�شالحية املل�شق.

اإدارة  اأرقام مت�شل�شلة مقيدة لدى  3- يو�شح ا�شم املحطة ويكون يف املل�شقات  ج- 

املحطة.

د- ت�شمم الإدارة العامة للمرور مل�شق الفح�ض.

4-9-2- التدابري اخلا�شة مبل�شقات الفح�ض:

اأ- تثبت اجلهة املخت�شة بالفح�ض مل�شق الفح�ض.

ب- اإذا ف�شلت املركبة يعاد فح�شها بعد اإمتام الإ�شالحات والتجهيزات الالزمة.

ج- يثبت املل�شق فقط على املركبات التي جتتاز اإجراءات الفح�ض الفني املعتمدة 

بنجاح.

د- يثبت املل�شق يف اجلهة اليمنى من الزجاج الأمامي للمركبة ومن الداخل، ويجب 

اأن يتم ذلك يف موقع الفح�ض وقبل مغادرة املركبة.

ه� - ل يعد مل�شق الفح�ض معتمدًا اإذا تعر�ض للتلف باأي �شكل من الأ�شكال، وعلى 

مالك املركبة اأو �شائقها مراجعة اإدارة املرور خالل )72( �شاعة من تلف املل�شق اأو 

جزء منه ليتم توجيهه اإىل اجلهة املخت�شة بالفح�ض.

اإذا فقد مل�شق الفح�ض، فال يعتد بوثيقة الفح�ض وحدها، ويجب عند ذلك  و- 

تقدمي املركبة لإعادة الفح�ض.

اأو تداول مل�شقات الفح�ض لأحد  اأو بيع  ز- غري م�شموح نظامًا لأي �شخ�ض منح 

اأ�شحاب اأو �شائقي املركبات اأو املقطورات اأو لأي �شخ�ض يف اأي مكان ل�شتخدامه 

كمل�شق ملركبة مل تفح�ض اأجزاوؤها واأداوؤها، ومل تطابق املتطلبات املحددة لذلك.

ح- غري م�شموح نظامًا لأي �شخ�ض اأن يحتفظ مبل�شقات الفح�ض، وحيث اإن �شراءها 

اأو تداولها غري م�شموح به ف�شوف تعد يف و�شع امل�شروقة اأو املزورة.

ط- غري م�شموح با�شتخدام قطعة الزجاج احلاملة ملل�شق الفح�ض من اأجزاء الزجاج 

الأمامي امله�شم ول�شقها يف املو�شع املحدد على الزجاج اجلديد حتى ولو كانت فرتة 

�شماح املل�شق ما تزال �شارية.

اأما املل�شقات  اإل املل�شق ال�شاري املفعول فقط.  ي- يجب األ يظهر على املركبة 

املنتهية، فيجب اإتالفها متامًا قبل تثبيت املل�شق اجلديد.

ك- غري م�شموح باإزالة املل�شق املنتهي اأو التالف قبل اجتياز وقبول املركبة يف جميع 

الفحو�ض. وبعدها يزال املل�شق ال�شابق ويثبت اجلديد فورًا.

اإذا �شمح لأحد الأفراد داخل موقع الفح�ض بنزع املل�شق ال�شابق، فاإنه يجب  ل- 

اإتالفه متامًا قبل تثبيت املل�شق اجلديد.

م- ل يجوز ال�شماح بتثبيت املل�شقات على املركبات اإل للفنيني املوؤهلني لذلك، ويكون 

داخل حدود موقع الفح�ض.

ن- يتحفظ على املل�شقات باملوقع يف مكان مغلق وماأمون، وتعد م�شوؤولية �شالمة 

املل�شقات من اخت�شا�ض مدير املحطة.

�ض- املل�شقات التي مل ت�شتخدم وانتهت مدتها فاإنه يجب التحفظ عليها لدى اجلهة 

املخت�شة بالفح�ض اإىل حني تدقيقها بو�شاطة املندوب املكلف من اإدارة املرور باملنطقة 

ويتم اإتالفها كلها متامًا.

4-9-3- تقرير الفح�ض:

على اجلهة املخت�شة بالفح�ض منح املركبات التي جتتاز اختبارات الفح�ض بنجاح 

وثيقة تو�شح نتيجة الفح�ض، ويجب اأن ي�شدر تقرير الفح�ض اآليًا عن طريق احلا�شب 

الآيل مت�شمنًا املعلومات التالية:

4-9-3-1- معلومات خا�شة باملركبة:
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اأ- رقم ت�شجيل املركبة وال�شنة التي �شجلت فيها وا�شم ال�شركة امل�شنعة.

ب- نوع املركبة.

ج- رقم الهيكل )ال�شا�شيه(- الرقم املميز للمركبة.

د- تاريخ التقدم للفح�ض.

ه� - تاريخ الفح�ض ورقم م�شار الفح�ض.

4-9-3-2- معلومات وبيانات الفح�ض مو�شحًا فيها القيا�شات والقيم للفحو�شات 

التي اأجريت اآليًا:

اأ- نتيجة الفح�ض النظري اخلارجي- الأجزاء املعطلة.

ب- نتيجة فح�ض النزلق اجلانبي.

ج- نتيجة فح�ض املكابح الأمامية واخللفية ومكبح النتظار.

د- نتيجة فح�ض الأنوار الأمامية على اجلانبني اليمني والي�شار.

ه�- نتيجة فح�ض انبعاث الغازات: اأول اأك�شيد الكربون، والهايدروكربونات لل�شيارات 

املزودة مبحركات تعمل بالبنزين، وكثافة الديزل لل�شيارات املزودة مبحركات تعمل 

بالديزل.

و- نتيجة فح�ض الأجزاء ال�شفلية للمركبة وحتديد الأجزاء املعطلة.

ز- نتيجة الفح�ض. رقم مل�شق الفح�ض يف حالة الجتياز.

ح- ا�شم حمطة الفح�ض واأ�شماء الفنيني الذين قاموا بالفح�ض.

4-9-4- موثوقية الفح�ض:

على �شاحب الرتخي�ض اإجراء الرتباط الالزم باحلا�شب الآيل التابع لوزارة الداخلية، 

وذلك بالتن�شيق مع اإدارة املرور.

4-10- القوى العاملة في المحطة:
تدار حمطات الفح�ض الدوري الفني مبواطنني موؤهلني، ول تقل ن�شبة ال�شعوديني 

10% من جمموع الفنيني العاملني فيها، وتزاد هذه  العاملني يف هذه املحطات عن 

الن�شبة تدريجيًا لت�شل اإىل ن�شبة مائة يف املائة خالل مدة ل تزيد على ع�شر �شنوات 

من تاريخ احل�شول على الرتخي�ض بفتح املحطة.

4-11- النظر في المخالفات:

4-11-1- اإذا اأخل �شاحب الرتخي�ض باأي بند من بنود هذا التنظيم، فعلى الإدارة العامة 

للمرور عن طريق اثنني من رجال املرور املكلفني لهذا الغر�ض �شبط املخالفة يف حم�شر 

اإذا  يخ�ش�ض لذلك يو�شح فيه نوع املخالفة وتاريخ حدوثها. وعلى الإدارة العامة للمرور 

راأت �شرورة لإيقاف عمل املحطة فيمكنها ذلك ملدة ل تزيد على ثالثة اأيام. فاإن راأت حاجة 

اإىل اإيقافه ملدة اأكر اأو اإلغاء الرتخي�ض، فعليها اأن حتيل املو�شوع اإىل اللجنة املذكورة يف 

الفقرة )4-11-2( اأدناه.

4-11-2- ي�شكل وزير الداخلية جلنة من م�شت�شارين قانونني ل يقل عددهم عن ثالثة 

من عدد من اجلهات احلكومية يختارون بعد التن�شيق مع ال��وزراء املخت�شني؛ للنظر يف 

املخالفات التي حتال اإليها. ويراأ�ض هذه اللجنة م�شت�شار قانوين ل تقل مرتبته عن )الثالثة 

ع�شرة( اأو ما يعادلها، وين�ض يف الت�شكيل على ع�شو احتياطي، وحتدد مكافاآت اأع�شائها 

و�شكرتريها بالتن�شيق مع وزير املالية. ويعاد ت�شكيل هذه اللجنة كل ثالث �شنوات، ويجوز 

جتديد ع�شويتها ملرة واحدة فقط.

4-11-3- يجب على هذه اللجنة الطالع على اأقوال من ن�شبت اإليهم املخالفة ووجهة نظر 

الإدارة العامة للمرور يف ذلك �شواء كتابيًا اأو ح�شوريًا، ولها اأن ت�شتعني مبن تراه من املخت�شني 

الفنيني. وت�شدر اللجنة قراراتها- بح�شور كامل اأع�شائها- بالإجماع اأو بالأغلبية، ويو�شح 

يف حما�شر اللجنة الراأي املخالف اإن وجد، وحجة كال الراأيني.

اإذا ثبت لدى هذه اللجنة خمالفة �شاحب الرتخي�ض لأي بند من بنود هذا   -4-11-4

اإما باإيقاف عمل املحطة ملدة تكفي لإ�شالح اخللل القائم وتكون  التنظيم، فت�شدر قرارًا 

اأو باإيقاف عمل املحطة ملدة ل تتجاوز  رادعًا ل�شاحب الرتخي�ض بعدم حدوثه م�شتقباًل؛ 

�شتة اأ�شهر. كما ميكن للجنة اإذا تكررت املخالفة اأن ت�شدر قرارًا باإلغاء الرتخي�ض نهائيًا، 

وتكون هذه القرارات قابلة لالعرتا�ض عليها اأمام ديوان املظامل خالل ثالثني يومًا من تاريخ 

اإبالغها �شاحب ال�شاأن.

5- حتدد اللجنة الوطنية ل�شالمة املرور- امل�شكلة بناء على قرار جمل�ض الوزراء رقم )171( 

وتاريخ 16-8-1405ه�- قيمة احل�شول على خدمة الفح�ض الدوري لل�شيارات، ويكون موحدًا 

يف جميع حمطات الفح�ض التي تقدم هذه اخلدمة مبا ل يزيد على املعدلت احلالية.

ت
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لقد تعددت املعابر التي �شلكتها احل�شارة العربية الإ�شالمية يف و�شولها اإىل الغرب الأوروبي، 

فكانت ثالثة معابر، اختلفت فيما بينها من حيث الن�شاط وكمية املنقول الثقايف. وهذه املعابر 

هي: بالد ال�شام، و�شقلية والأندل�ض.

اإن نظرة فاح�شة للمنقول من عنا�شر احل�شارة العربية الإ�شالمية والطريق الذي عربه، تدلنا على 

اأن الأندل�ض كانت اجل�شر الأهم يف عملية انتقال احل�شارة العربية، ذلك لأن الحتكاك الأوروبي 

بالعرب، ا�شتمر مع امل�شرق و�شقلية فرتة ثالثة قرون، بينما ا�شتمر ثمانية قرون مع الأندل�ض.

ففي ميدان ال�شناعة، جتلت مهارة العرب وا�شحة، حيث اأقبلت اأوروبا يف الع�شور الو�شطى على 

.
ً
 كبريا

ً
املن�شوجات العربية اإقبال

وقد انتقلت معظم ال�شناعات العربية اإىل الغرب الأوروبي عن طريق عرب الأندل�ض و�شقلية 

واملغرب ف�شناعة اجللود ا�شتهرت ب�شورة مميزة، يف مدينة قرطبة حتى اأطلق الأوروبيون على 

 بال�شناعات املعدنية، 
ً
اأي�شا النوع املمتاز من اجللود ا�شم )اجللد القرطبي(. واهتم العرب 

معتمدين على املناجم املتوافرة من نحا�ض وزئبق وحديد وف�شة وذهب، واأتقنوا ال�شناعة الفولذية، 

و�شناعة ال�شالح وال�شيوف التي ا�شتهرت يف طليطلة، و�شناعة مفاتيح الأبواب.

لذا، يعتقد لوبون اأن يكون الأوربيون قد اقتب�شوا �شناعة احللي الذهبية من تلك ال�شلع العربية، 

التي دخلت اأوروبا عن طريق التجارة، اأو التي جلبها ال�شليبيون معهم عند عودتهم من امل�شرق 

العربي.

اأنه  ويذكر كري�شتي يف كتابه )تراث الإ�شالم(، وغو�شتاف لوبون يف كتابه )ح�شارة الإ�شالم( 

 منقطع النظري على 
ً
عندما ازدهرت التجارة بني ال�شرق والغرب، اأقبل الأمراء الإيطاليون اإقبال

التحف واحللي العربية.

اإن اأهم ما ا�شتفادته اأوروبا، كان �شناعة الورق عرب املغرب والأندل�ض، كما اأ�شار اإىل ذلك الإدري�شي 

 على ذلك.
ً
�شنة 1150م مثال

وعندما عرف الأوروب��ي��ون ال��ورق عن العرب يف ذلك التاريخ اأطلقوا عليه ا�شم )ال�شحائف 

 لتجارة الورق يف ذلك الع�شر. وكانت اأوىل امل�شانع 
ً
 رئي�شا

ً
 لأن دم�شق كانت �شوقا

ً
الدم�شقية( نظرا

التي اأقامها العرب ل�شناعة الورق يف الأرا�شي الأوروبية يف �شقلية وا�شبانيا.

يقول الدكتور اإبراهيم زعرور يف كتابه )املوؤمترات احل�شارية العربية الإ�شالمية(: من �شقلية 

انتقلت �شناعة الورق اإىل اإيطاليا، ومن ا�شبانيا اإىل غرب اأوروبا.

وي�شهد على اأثر العرب يف هذا اجلانب، تعدد امل�شطلحات العربية املتعلقة بالورق و�شناعته، 

 نقل الغرب عن العرب 
ً
 بلفظه العربي يف اللغات الأوروبية. اأي�شا

ً
والتي مازال بع�شها م�شتخدما

 من الأواين 
ً
�شناعة اخلزف التي انت�شرت يف ا�شبانيا. ومازالت املتاحف الأوروبية حتوي كثريا

 لأواين عرب الأندل�ض. وي�شتدل على هذا التقليد مما عليها من 
ً
اخلزفية التي �شنعت تقليدا

كتابات عربية حمرفة.

كما ا�شتفاد الأوروبيون من العرب الأندل�شيني على �شعيد �شناعة ال�شفن، التي كانت ومازالت 

لها اأهميتها الق�شوى يف احلياة القت�شادية.

اإيطاليا وا�شبانيا �شناعة ط��راز من ال�شفن �ُشّمي  اأخ��ذ الأوروب��ي��ون وخا�شة يف  فعن العرب 

)الع�شاري( ب�)الع�شاريات( لأنها كانت تت�شع لع�شرة اأ�شخا�ض

ولأن العرب هم اأول من ا�شتخدم ال�شفن ذات الأ�شرعة الثالثية، فقد اقتب�ض الغرب من العرب 

مبداأ ال�شراع املثلث وطوروه، مما مكنهم من بناء �شفن �شخمة.

وللعرب يف الأندل�ض ف�شل ال�شبق يف تعليم الغربيني �شناعة الزجاج والكري�شتال، التي ابتكرها ودل 

عليها العامل العربي الأندل�شي عبا�ض بن فرنا�ض خالل القرن التا�شع امليالدي. وقد اأ�شار اإىل ذلك 

الدكتور علي اأحمد يف كتاب )املوؤمترات احل�شارية العربية الإ�شالمية يف الغرب الأوروبي(.

وقام الأندل�شيون كذلك بتعليم الغرب الأوروبي طريقة تبليط الدور وال�شوارع واإنارتها يف الليل، 

وطريقة ا�شتخدام الريح يف حتريك الطواحني الهوائية.

ر العرب يف جمال الزراعة، فعن طريق الأندل�ض و�شقلية، عرف الغرب الأوروبي  ومل يق�شّ

طريقة درا�شة طبيعة الأر�ض وحتليلها، كي تزرع باملح�شول املنا�شب الذي ميتاز بوفرة اإنتاجه 

وجودته.

وحتى ل تنهك الأر�ض بزراعات متعددة، كان العرب ينوعون الزراعات بالتناوب.

وقام العرب بتعريف الأوروبيني على م�شاألة العناية باحلدائق العامة واخلا�شة، من حيث اختيار 

املوقع وتنوع الأ�شجار والنباتات.

وقد ا�شتقل علم الزراعة العربي يف ا�شبانيا عن مباحث الطب والنبات، لي�شبح يف ا�شبانيا 

يتمتع با�شتقالل تام.

ومما يجدر ذكره اأن حما�شيل عديدة زرعت يف الغرب الأوروبي من خالل عرب الأندل�ض و�شقلية، 

مثل حم�شول الذرة، والقمح القا�شي، والأرز وال�شكاكر واحللويات وزراعة ال�شبانخ والزعرت الربي 

والكرز والرمان وجوز الهند واحلام�ض واليو�شفي.

 اليا�شمني والزئبق، الذي حتول لي�شبح �شعار ملوك فرن�شا، والنيلوفر وال�شو�شن 
ً
وكان هناك اأي�شا

ثم النباتات الب�شلية، كالزعفران والرنج�ض، والأقحوان.

وقد ظهرت هذه النباتات واخل�شار خالل القرن اخلام�ض ع�شر امليالدي يف كثري من مناطق 

اأوروبا. اإىل جانب كثري من اأنواع الفواكه كالتني والعنب والتفاح واخلوخ وال�شفرجل والأجا�ض.

ومل يتوقف تاأثري العرب على الغرب عند هذا، بل اإن العرب هم الذين علموا الأوروبيني طريقة 

حجز املاء وجتميعه يف �شدود اأو م�شتودعات، ونقله بعد ذلك عرب قنوات مفتوحة، ورفعه بوا�شطة 

 من القرن 
ً
دواليب املاء والنواعري. واأول ما و�شلت هذه الو�شائل اإىل بلجيكا وهولندا كان اعتبارا

الرابع ع�شر امليالدي.

وقد تعلم الأوربيون من العرب كيفية حفر الرتع والقنوات التي كانت جمهولة قبلهم. وطوروا 

اإىل جانب ذلك الدورات الزراعية، وفن ا�شتخدام الأرا�شي الزراعية من اأجل حم�شول وفري 

غزير.

وهكذا فاإن املوؤثرات العربية يف حقول ال�شناعة والزراعة والتجارة واحلرف مازالت بارزة 

املعامل يف اأوروبا.

الأوروب��ي��ني يف ميدان القت�شاد واحلياة  اإىل  العرب  اأه��داه��ا  التي  الفوائد  اإن  اأق��ول   
ً
ختاما

القت�شادية والن�شاط القت�شادي مبجالته املختلفة كثرية ل ح�شر لها. وما اأ�شرنا اإليه ُيثبت 

ال�شبق القت�شادي للعرب على الغرب.

ع�صو هيئة التدري�س بجامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية

فضل العرب اقتصاديًا 
وحضاريًا!

د. زيد بن حممد الرماين • 
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رئي�ض  ملعايل  عري�شة  ال�شمري  بهية  املواطنة  رفعت 

النظر يف منح اجلن�شية  باإعادة  فيه  املجل�ض طالبت 

لأولد املتزوجة من اأجنبي، وقالت: 

معايل  رئي�ض جمل�ض ال�شورى                  �شلمه اهلل

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:

اأنا املواطنة الأرملة بهية فرج نومان املن�شوري ال�شمري، 

اإين ا�شتنجد بكم وا�شكي لكم بعد اهلل عز وجل مبعاناتي 

فاأنا مواطنة باجلن�شية ولي�ض بالتجن�ض اأبًا عن جد ولدي 

اأربعة )بدون( ل يحملون اأي جن�شية ووالدهم  اأبنائي 

فاأ�شبح  فوالدهم وحيد  اأعمام،  لديهم  ولي�ض  متوفى 

اأرملة واأبنائي وحيدون  احلمل على كاهلي ثقيل، فاأنا 

ل  ال�شروط  وقالوا  فرف�شوا  لأبنائي  التجن�ض  وطلبت 

تنطبق فيجب اأن يكونوا من مواليد اململكة واأل يتعدوا 

بالعمر 18 عامًا فهم من مواليد دولة خليجية األي�شت 

دول جمل�ض التعاون جمتمع م�شرتك، ملاذا ل ت�شتثنى دول 

جمل�ض التعاون؟ واإذا تعدى الواحد منهم 18 عامًا فهل 

يخرج من رحمة اهلل فهم )بدون( ل يحملون جن�شية كي 

يختاروها من الأ�شل اأم يختاروا اجلن�شية ال�شعودية، األ 

توجد اأنظمة م�شتثناة ملن هم يف مثل حالتي، وامل�شيبة 

اأنظمة اجل��وازات التي جارت علينا فاأبنائي  العظمى 

للواقع  تغيري  فهذا  )عامل(  مبهنة  اإق��ام��ات  يحملون 

فاإقاماتهم بق�شد املرافقة معي والعي�ض معي حتت �شقف 

واحد، ملاذا ي�شرتط علي اأن اأبحث عن �شاحب عمل كي 

يكفلهم؟ ملاذا هذا التع�شف �شد املواطنات؟ فهل يقبل 

اأتقبلونها على  املواطن باأن يكون ابنه مبهنة )عامل( 

املواطنة ول تقبلوها على املواطن؟ كيف وهي ربة الأ�شرة 

وترى الدنيا تدور بها، لقد كان اأولدي على كفالة اأبي 

وقد توفى فرف�شوا طلبي بنقلهم اإىل كفالتي بعد وفاة 

والدي واأ�شروا اأن يكونوا بكفالة اأ�شحاب مهن �شائق اأو 

ّم الأجانب؟ 
ُ
عامل وغريه، فاأين حقوق املواطنة الأرملة اأ

فاأنا اأطلب من الذي ي�شله �شوتي اأن يو�شله ويو�شي عليه 

بكل اأمانة وله الأجر والثواب فهذه معاناة اأ�شرة �شعيفة 

تطالب باأب�شط احلقوق وهو الوجود والعي�ض من غري 

خوف فقط، لذا اأطلب من كل م�شوؤول امل�شي قدمًا على 

رفع هذه املعاناة واأن يكون هناك نظام خا�ض لأبناء 

املواطنة باجلوازات يحق لهم مبوجبه العمل احلر، كما 

يحق للمواطنة باأن تكفل اأبناءها من دون قيود اأو �شروط 

فاإنه ملطلب ب�شيط مييز اأبنائي عن العمال الأجانب.

رف��ع املتقاعد علي ب��ن ف��الح ال��زه��راين عري�شة 

ملعايل رئي�ض املجل�ض طالب فيها بدرا�شة رفع ر�شوم 

الكهرباء والت�شالت عن كاهلهم اأ�شوة مبا هو متبع 

مع امل�شتفيدين من ال�شمان الجتماعي وقال: 

معايل رئي�ض جمل�ض ال�شورى 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:

عملوا  الذين  املواطنني  اأح��د  اأنني  معاليكم  اأفيد 

ون�شف  �شنوات  ت�شع  مل��دة  الع�شكرية  اخلدمة  يف 

اإح���دى امل��دار���ض التابعة  ث��م عملت بعد ذل��ك يف 

الرتبية  اإدارة  حتديدًا  والتعليم-  الرتبية  ل��وزارة 

والتعليم باملخواة )مدر�شة حب�ض احلوائل- اأبي ذر 

الغفاري( ملدة �شبعة وع�شرون عامًا وتقاعدت على 

ريال،   2060 براتب  الجتماعية  التاأمينات  نظام 

وقد حرمنا من مكرمة خادم احلرمني ال�شريفني 

بزيادة الراتب 15%، كما اأن املكرمة امللكية الغالية 

والتي �شدرت بعد درا�شتكم لها يف جمل�ض ال�شورى 

والقا�شية بزيادة متقاعدي التاأمينات الجتماعية 

1431ه���� مل  5% اب��ت��داء م��ن �شهر ج��م��ادى الأوىل 

تبلغ هذه الزيادة �شوى 100 ريال، فماذا حتل من 

م�شاكلنا احلياتية؟.

معايل الرئي�ض هل هذا الراتب يفي مبطالب احلياة 

يف ظل غالء املعي�شة؟ اأ�شف اإىل غالء املعي�شة فواتري 

الكهرباء والت�شالت. علمًا اأنني حرمت من ال�شمان 

بحجة اإننا اثنان فقط اأنا وزوجتي.

م��ن جمل�شكم  ث��م  اهلل  م��ن  نرجو  الرئي�ض  معايل 

املوقر النظر لنا بعني الرحمة ورفع ر�شوم الكهرباء 

عن كاهلنا وم�شاواتنا باإخواننا املتقاعدين والذين 

رف��ع��ت عنهم ر���ش��وم ال��ك��ه��رب��اء، ودخ���ل ال�شمان 

اأف�شل من رواتبنا، ونحن الذين  لديهم ورواتبهم 

اأ�شخا�ض كثريين حمرومني من  اأ�شرنا من  تتكون 

من  ت�شرف  التي  امل�شاعدة  وم��ن  ال�شمان 

اأح��وج من غرينا  15000 ري��ال، ونحن  7000 اإىل 

يف الزيادة التي اأقرت �شابقًا والتي �شملت اجلميع، 

راجني من اهلل ثم من جمل�شكم املوقر النظر يف 

اأحوالنا فيما ذكرنا من طلب �شرف ال�شمان اإىل 

واهلل  ه��ذا  رواتبنا  وزي���ادة  الكهرباء،  ر�شوم  رف��ع 

يحفظكم.

متقاعد يطالب باإلعفاء من رسوم الكهرباء 
واالتصاالت

س
نا

ال
ت 

صو

مواطنة تدعو إلعادة النظر في نظام منح الجنسية
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رفع والد اإحدى املعلمات، املواطن �شامي مزعل الدهم�شي 

عري�شة اإىل معايل رئي�ض املجل�ض طالب فيها ب�شرف بدل 

نقل وبدل خطر للمعلمات الالئي ي�شافرن للمناطق البعيدة 

للعمل وقال: 

معايل  رئي�ض جمل�ض ال�شورى                  حفظه اهلل

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:

اأن��ه ما دام��ت هناك معلمات ي�شعب  اأع��ر���ض لأنظاركم 

واأكر  النقل كل �شنة منذ ثمان �شنوات  نقلهن يف حركة 

بحجة الأف�شلية وهن يعانني من الغربة عن الأولد والزوج 

والبيت والأهل وي�شارعن خطر الطريق وكلفة النقل والتعب 

وال�شهر وال�شطرابات النف�شية فلماذا ل ي�شرف لهن بدل 

نقل وبدل خطر طريق وبدل بعد عن الأولد والزوج والبيت، 

اأوقاتهن بالدوام ومع الطريق وذلك  حيث يق�شني ن�شف 

اأ�شوة ببع�ض موظفي الدولة الذين ي�شرف لهم بدل مناطق 

نائية ومن بني هوؤلء املعلمات اللواتي ينتظرن النقل )ابنتي 

م�شاعل بنت �شامي بن مزعل الدهم�شي( املعلمة يف رو�شة 

�شدير وتبعد عن الريا�ض 150 كلم ذهابًا عن مكان �شكن 

زوجها يف الريا�ض والذي يعمل موظف يف موؤ�ش�شة النقد 

اأربع �شنوات اإىل �شبع وهي تنتظر  بالريا�ض واأولدها من 

حركة النقل �شنة بعد �شنة منذ ثمان �شنوات واأكر ق�شتها 

بني الأمل والنتظار وبني الطريق وتغيري معايل الوزير، حيث 

تعاقب على هذه الوزارة خالل هذه الفرتة ثالثة وزراء وكل 

مرة يكون النقل من حظ غريها وهي من حظها النتظار 

وال�شرب ول حول ول قوة اإل باهلل.

اأرجو من معاليكم النظر يف هذه الق�شية الإن�شانية يف بلد 

ملك الإن�شانية ومناق�شتها و�شرعة عمل حلول لها تر�شي اهلل 

عز وجل اأوًل وتر�شي ولة الأمر الذين اأو�شوا بالأمانة.

رئي�ض  اإىل  عري�شة  ال�شم�شان  اإبراهيم  املواطن  رفع 

تتعلق مبا  اقرتاحات  فيها عدة  ال�شورى قدم  جمل�ض 

اأ�شماه نظام املكاتب العقارية، حيث قال:

 معايل رئي�ض املجل�ض                    حفظه اهلل

 ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

اأرفع ملعاليكم بع�ض املقرتحات املتعلقة مب�شروع املكاتب 

العقارية حتت الدرا�شة، وهي تتناول امل�شائل التالية: 

1-  معايري واأ�ش�ض ت�شنيف مكاتب و�شركات العقار 

من  كافة  ل��دى  معروف  اآيل  نظام  �شمن  وح�شرهم 

يتعاملون معهم.

2- كيفية تنظيم تقدمي العقاريني للخدمات العقارية 

من �شراء وبيع وخالفه للق�شاء اأو التقليل من امل�شاكل 

القائمة حاليًا بال�شوق العقاري.

3- تطبيق امللكيات على الطبيعة قبل البيع لأن كثريًا من 

عمليات البيع حتتاج لإعادة نظر من الق�شاء واجلهات 

غري  ال�شراء  اأو  البيع  وعمليات  كالأمانات  املخت�شة 

ال�شليمة هي بداية م�شاكل م�شتقبلية.

4- عمولة اأو »ال�شعي« للعقاريني يف حالت العقود طويلة 

الأجل حتتاج لإعادة درا�شة، وكذلك تعدد ال�شعاة مبا 

فيهم اأطراف البيع وال�شراء.

5- تعدد عر�ض العقارات اأو طلبها ب�شور متعددة منها 

وجود اأكر من لوحة على العقار اأو الدعاء من البع�ض 

باأن لديهم مفاتيح البيع وال�شراء..اإلخ.

6- تنظيم عمل املتعاونني »غري املتفرغني« يف ميدان 

العقار مع ال�شركات واملكاتب العقارية لأن ما يجري الآن 

هو اأقرب للفو�شى العقارية منه للعمل املهني ال�شليم.

وامل�شتاأجر جتاه مقدمي  البائع  التزامات  7- حتديد 

اخلدمات العقارية وكذلك اللتزامات املتوقعة باملقابل 

من مقدمي هذه اخلدمات.

و�شن  تنظيمه  وكيفية  واآل��ي��ات��ه  العقاري  التثمني   -8

الأنظمة املنظمة له لأنه �شناعة قائمة بذاتها وت�شمل 

خربات فنية وميدانية وغريها.

ويف اخلتام فجهود جمل�ض ال�شورى ملمو�شة وم�شكورة 

اإي�شاح  يف  امل�شاعدة  اإىل  مبقرتحاتنا  نهدف  ونحن 

بع�ض احلقائق يف ال�شوق العقاري فرمبا ي�شاعد ذلك 

يف اخل��روج بنظام حمكم ودقيق وقابل للتطبيق على 

اأر�ض الواقع والتقليل من امل�شاكل والع�شوائية ال�شائدة 

حاليًا يف ميدان العقار. 

اقتراح نظام للمكاتب العقارية

بدل نقل 
وبدل خطر 
للمعلمات
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املعاملتني  على  ال�شورى  جمل�ض  اطلع 

املرفقتني الواردتني من رئا�شة الديوان 

1351/3/5ه����  1466 يف  العايل برقم 

ب�شاأن ت�شهيل �شري املعامالت الر�شمية 

وم��ن رئ��ا���ش��ة ال��وك��الء ب��ع��دد 2124 يف 

1351/3/5ه� يف مو�شوع ال�شكاوى التي 

تقدم جلاللة امللك املعظم.

وت��داول الأع�شاء البحث يف حمتويات 

وبعد  اأع���اله،  عنهما  امل��ن��وه  املعاملتني 

الفح�ض والتدقيق واإمعان النظر فيهما 

�شري  ت�شهيل  ب�شاأن  �شابقًا  املجل�ض  قرر 

املعامالت واملالحظات التي اأبدتها وزارة 

التي  الأنظمة  اإىل  وبالرجوع  الداخلية 

�شبق اأن و�شعها املجل�ض يف هذا ال�شدد 

رئا�شة  مندوبي  وبح�شور  املجل�ض  قرر 

الوكالء ال�شيخ اإبراهيم ال�شلمان وحممد 

بياري ووزارة الداخلية ال�شيد �شالح �شطا 

وال�شيخ حممد رويحي لتعديل بع�ض املواد 

املقرتحة من وزارة الداخلية.

ورغبة يف ت�شهيل �شري املعامالت وجريانها 

على  حر�شًا  املمكنة  الطرق  اأق�شر  يف 

الوقت الثمني وحتقيقًا لرغبات �شاحب 

يقرتح  ذل��ك  املعظم يف  امللك  اجلاللة 

املجل�ض ما ياأتي:

اإي��ج��اد �شعبة ب��دي��وان جاللة امللك   -1

ال�شكايات  ملتلقي  خا�شة  تكون  املعظم 

التي تقدم جلاللته ويراأ�ض هذه ال�شعبة 

كاتب قدير له اطالع تام بالأنظمة التي 

املعامالت،  و���ش��ري  احلكومة  اتخذتها 

فاإذا ا�شتلم اأي عري�شة تت�شمن ال�شكوى 

ي�شتف�شر يف احل��ال م��ن ال��دائ��رة التي 

وقعت منها تلك ال�شكوى راأ�شًا ويلخ�ض 

العري�شة واإجابة الدائرة عليها ويقدمها 

الإرادة  ل�شدور  املعظم  امللك  جلاللة 

ويجب  امل��و���ش��وع  يف  يجب  مب��ا  ال�شنية 

اأي دائرة  اإل��ي��ه اجل���واب م��ن  اأن يقدم 

اأربعة  م��ن  م��دة  خ��الل  منها  ي�شتف�شر 

اأ�شبوع واحد، فاإذا  وع�شرين �شاعة اإىل 

مل يقدم اإليه اجلواب يجب عليه تلخي�ض 

العري�شة وتقدميها جلاللة امللك املعظم، 

كما اأنه يجب على رئي�ض هذه ال�شعبة اإذا 

تلقى برقية تت�شمن ال�شكوى اأن ي�شتو�شح 

تليفونيًا اأو برقيًا من الدائرة التي وقعت 

يف حقها تلك ال�شكوى، ويلخ�ض ال�شكوى 

وجواب الدائرة ويقدم اجلميع اإىل جاللة 

امللك املعظم، ويف حالة غياب جاللته 

الديوان اخلا�ض  اأح��د كتاب  يخ�ش�ض 

ل�شمو النائب العام لهذا الغر�ض.

اإىل ما هو واق��ع يف الوقت  2- بالنظر 

احلا�شر يف �شاأن املوقوفني وم�شى عليهم 

مدة يف ال�شجن بعد ثبوت براءتهم يقرتح 

املجل�ض لزوم و�شع نظام خا�ض للتوقيف 

مينع اأمثال هذه احلوادث.

3- اإيجاد دائرة للتنفيذ ملا يف ذلك من 

مع حفظ  املعامالت  �شرعة يف جريان 

العايل  النظر  املجل�ض  ويلفت  النتظام 

اإىل اأن اإدارة التنفيذ قد و�شع لها نظام 

خا�ض وخ�ش�شت لهذه الدائرة ر�شوم 

هذه  ارت��ب��اط  ويكون  مل�شاريفها  تكفي 

الدائرة بوزارة الداخلية واإذا لزم احلال 

اإىل تعديل ذلك النظام يعدل مبا يتفق مع 

الظرف احلا�شر.

4- اإن املواد اخلم�ض التي و�شعها املجل�ض 

بالت�شديق  واق��رتح��ت  ال�شغب  ح��ق  يف 

للجنة  اإبالغها  املجل�ض  يلتم�ض  العايل 

اخلا�شة مبحاكمة امل�شاغبني اإذا مل تبلغ 

اإليها وتكليفها ب�شرورة اإتباعها.

ه��ذا م��ا ي��راه املجل�ض ورائ���ده يف ذلك 

امللك  جاللة  اأمنية  وحتقيق  الإخال�ض 

املعظم يف ت�شهيل �شري املعامالت وعلى 

ذلك جرى القرار متفقًا.

سن نظام لمكافحة تهريب السالح
اطلع جمل�ض ال�شورى على الأمر ال�شامي 

املرفق الوارد اإليه من مقام النيابة العامة 

1351/5/27ه� املت�شمن  4846 يف  برقم 

طلب �شن نظام خا�ض بال�شالح املهرب وما 

يرتتب على مهربيه من اجلزاء.

وبعد الرجوع اإىل النظام امل�شنون بعنوان 

)�شالح ال�شيد وجلبه وا�شتعماله( املرفوع 

يف   598 برقم  العامة  النيابة  مقام  اإىل 

1349/9/15ه� ظهر للمجل�ض اأن النظام 

اأ�شلحة  املذكور كافل ملا يخت�ض مبو�شوع 

حاملي  على  املرتتبة  والعقوبات  ال�شيد 

�شالح ال�شيد وم�شتعمليه بدون رخ�شة...

اإلخ ونظرًا ملا يعلمه املجل�ض من اأن النظام 

املذكور قد ن�شر على �شفحات اجلريدة 

الر�شمية ومل يرد اإىل املجل�ض اأي ت�شديق 

ما  ي��رى  املجل�ض  ف��اإن  الآن،  حتى  ب�شاأنه 

ياأتي:

ب�شدور  العايل  املقام  من  اللتما�ض   -1

ت�شديق  املجل�ض  ب��اإب��الغ  ال�شامي  الأم��ر 

النظام املذكور لعتماد ذلك ر�شميًا وطبع 

الكمية الكافية منه وبعث الن�شخ الالزمة 

اإىل املجل�ض.

2- توجيه اإحالة هذا القرار اإىل مديرية 

لديها  ما  بيان  وتكليفها  العامة  ال�شرطة 

اأوام���ر ���ش��ادرة يف مو�شوع الأ�شلحة  من 

وو�شع  ال�شتنارة  بق�شد  عامة  ب�شورة 

ال�شامي  لالأمر  امتثاًل  املالئمة  القواعد 

امل�شار اإليه.

قامت اململكة العربية ال�صعودية على يد امللك عبدالعزيز – طيب اهلل ثراه- على مبادئ ال�صريعة الإ�صالمية واأحكامها وتطبيقاتها، 

وا�صتنارت بها منهجاً و�صلوكاً. وكان من الأولويات التي عني بها امللك املوؤ�ص�س اإن�صاء جمل�س ال�صورى لال�صتنارة براأي اأع�صائه يف ال�صوؤون 

الداخلية للبالد مما يحقق �صمولية القرار وتو�صيع دائرته يف �صورة تطبيقية لهدي ال�صريعة الإ�صالمية. يف هذا الباب ن�صتجلي ذاكرة 

جمل�س ال�صورى با�صتعرا�س قراراته الأوىل التي متثل البداية لبناء جمتمع مدين اإ�صالمي.

المجلس يقترح إدارة للشكاوى المقدمة للملك عبدالعزيز

المجلس يدرس نظامًا لمكافحة تهريب السالح ويقترح 
آخر لتنفيذ األحكام
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حمود  ب��ن  عبدالعزيز  ول��د 

ال��زي��د، مبدينة ح��ائ��ل عام 

1315ه�.

الكتاتيب  يف  تعليمه  وتلقى 

ب���ح���ائ���ل، وح���ف���ظ ال���ق���راآن 

الكرمي، ثم �شافر اإىل تركيا 

الرتكية  ال��ل��غ��ة  تعلم  ح��ي��ث 

حت��دث��ًا وك��ت��اب��ة، وك����ان من 

وامل�شورة،  ال���راأي  اأ�شحاب 

وخربة  معرفة  وذا  حمنكًا 

وعقل راجح.

مندوبًا  زي��د  ب��ن  عبدالعزيز  عمل 

جلاللة امللك عبدالعزيز يف عمان 

واأريحا بني عامي 1344-1345ه�.

كما عني ع�شوًا يف جمل�ض ال�شورى 

لعام 1346ه�، وم�شاعدًا لقائم مقام 

جدة من عام 1347-1349ه�.

كذلك عمل مفت�شًا للحدود ال�شمالية 

بني اململكة والأردن والعراق، ومقره 

القريات.

قن�شاًل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��ل��ك  عينه 

عامًا له يف �شوريا ولبنان، ثم وزيرًا 

مفو�شًا، وم��ن��دوب��ًا ف��وق ال��ع��ادة يف 

بريوت عام 1363ه�.

العادة  ف���وق  �شفري  من�شب  ت���وىل 

جلاللة امللك �شعود بن عبدالعزيز 

يف بريوت حتى وفاته 1379ه�.

م�شت�شفى  يف  اهلل  ي��رح��م��ه  ت���ويف 

عام  ب��ب��ريوت  الأمريكية  اجلامعة 

1379ه�، ودفن يف دم�شق.

عبدالعزيز بن زيد
)1315هـ-1379هـ(
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خفر  م�شلحة  مدير  اق��رتاح��ات  على  املجل�ض  اطلع 

ال�شواحل على نظام ال�شيد والغو�ض املقدمة �شمن 

1351/4/29ه���� الوارد  932 يف  خطابه املرفوق رقم 

3544 يف  اإىل املجل�ض من لدن رئا�شة الوكالء برقم 

ما  ظهر  واملناق�شة  البحث  وبعد  1351/4/25ه������، 

ياأتي:

17 وقد �شبق  1- عدم وجاهة اعرتا�شه على امل��ادة 

فيها من الإي�شاح ومن الأ�شباب املوجبة للتم�شك بها 

1351/4/18ه���� ما  51 وتاريخ  يف قرار املجل�ض رقم 

يكفي لالعتماد وعلى ما ورد يف الن�ض املذكور ملجاراته 

امل�شلحة و�شخامة الغاية املن�شودة.

2- لعدم وجود و�شائط خمابرة يف كل من مرفاأ ثول 

اإعطاء  والق�شيمة..اإلخ، قد ق�شد عمدًا عدم جواز 

ذل��ك يف مرافئ خم�شو�شة  فيها وح�شر  الرخ�شة 

ن�شت عليها املادة )21( من النظام.

3- لي�ض ثمة م�شلحة تدعو اإىل تعديل املادة )22( من 

النظام فال عدول عن ذلك.

4- مو�شوع البحث يف الر�شومات معني مبوجب مواده 

املخ�شو�شة يف النظام وقد روؤي يف املادة )35( ا�شتثناء 

ال�شفن ال�شغرية من املعامالت التي تعامل بها ل�شفن 

التي تق�شد غري املرفاأ الذي انتهت يف مياهه ال�شيد، 

واأن مالحظة ال�شيد وما يتعلق بنقله بق�شد بيعه يف 

اخلارج بالذات اأو بالوا�شطة..اإلخ كفيلة بتو�شيح املعنى 

املق�شود من ال�شتثناء الواقع يف املادة.. ومن امل�شلحة 

عدم العدول عن ذلك.

5- عدم وجاهة اعرتا�ض مدير خفر ال�شواحل على 

املادة )42( اإذ اإن النظام مل يتعر�ض ملو�شوع حترير 

قبل  من  ت�شديقه  اأن  اإىل  تعر�ض  بل  احلركة  بيان 

اجلمرك يف احلالة املو�شحة باملادة واأما حتريره فيكون 

بالقاعدة املتبعة �شابقًا.

6- اإن فحوى املادة 49 �شريح يف حتذير املرجع املنوط 

به الرخ�ض يف عدم اإعطاء الت�شريح اإل بعد املراجعة، 

ومبا اأن الإدارة التي اأنيط بها الرخ�ض هي اإدارة خفر 

ال�شواحل )فاملديرية العامة( هنا مق�شود بها مديرية 

خفر ال�شواحل.

7- لي�ض ثمة تناق�ض ول عالقة اأ�شاًل بني منطوق املادة 

52 �شمني  )52( وبني امل��ادة )22( واأن عجز امل��ادة 

بعدم دخول اأي ت�شوي�ض يف تاأويل معنى امل�شاعدة التي 

ن�ض عليها فكل ما كان م�شروعًا �شمن دائرة النظام 

مطلوب من ماأمور احلكومة امل�شاعدة فيه للمرخ�ض 

من املراكب املذكورة.

اإن امل��ادة )33( مكررة تعني اجل��زاء بامل�شادرة   -8

اأن العقوبة  والغرامة والتنويه عن امل��ادة )56( على 

فيها �شريحة وخا�شة بها وتغافل املدير عن روؤية ذلك 

مع كونه �شريحًا جليًا ي�شتلزم التنبيه عليه بالرتيث يف 

مو�شوع يحاول العرتا�ض عليه، و�شرورة الرتوي يف 

كل ما ينجم منه الت�شوي�ض واإزع��اج املقامات العالية 

على غري جدوى.

9- اإن املادة املخ�شو�شة باإعطاء الرخ�ض �شريحة يف 

اأو  اإل لطالب المتهان مبهنة ال�شيد  كونها ل تعطى 

اأما النقل وال�شراء فكما �شرحت به  الغو�ض بالذات، 

املادة )60( ل تكاليف على اأ�شحابها �شوى الر�شوم 

املقررة يف نظام اجلمرك.

10- اأن البند )62( �شريح يف بيان الر�شوم الواجب 

ا�شتيفاوؤها والر�شم واحد ل يتكرر ولي�ض يف املادة ما 

ي��ف��ه��م م��ن��ه��ا ما 

تاأوله مدير خفر 

ال�شواحل.

واأن  ه�����ذا   -11

يلفت  امل���ج���ل�������ض 

اإىل  العايل  النظر 

اأن ما ين�شاأ عن كل 

ما تقدم من ت�شوي�ض 

وي����رى م��ن��ع��ًا لذلك 

املدير املذكور  اإبالغ 

ب�شرورة التم�شي على 

مقت�شى النظام املبلغ 

اأو  ن��ق�����ض  دون  اإل��ي��ه 

زيادة باعتبار اأنه نظام 

ا�شرتك فيه �شفوة ذوي 

ويراعى  الخت�شا�ض 

تتطلبه  م��ا  ك��ل  �شنه  يف 

ويقت�شيه  امل�����ش��ل��ح��ة 

النفع مت�شيًا مع الظرف 

احلا�شر وعلى ذلك جرى 

التوقيع.

رد المجلس على مالحظات نظام الصيد والغوص
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البرلمانية
د. عبداهلل بن اإبراهيم الع�صكر • 

التقاليد الربملانية هي جمموعة من الأنظمة والقواعد املرعية يف العمل الربملاين، وهي يف معظمها مل تدّون وت�شبح قوانني 

ملزمة. وهي تراكم من املمار�شات الربملانية، اأ�شبحت مع مرور الزمن من لوازم ال�شتغال وتناول الق�شايا املعرو�شة حتت قبة 

الربملان. وقد وجدت بع�ض التقاليد الربملانية طريقها للتدوين فاأ�شحت ملزمة. وتختلف التقاليد الربملانية باختالف �شكل احلكم 

ما بني ملكية مطلقة وملكية د�شتورية وجمهورية رئا�شية وجمهورية برملانية وغري ذلك. وتختلف اأي�شًا ح�شب ثقافة البلد ودرجة 

رقيه يف �شلم احل�شارة. ومنها ما هو ب�شيط وما هو معقد. وكلها دون ا�شتثناء تدعي اأنها ت�شعى لتحقيق الدميقراطية.

ترجع اأكر التقاليد الربملانية اإىل البالد الأوروبية. والقاعدة الأكر �شيوعًا يف التقاليد الأوروبية هي قاعدة الأكرية، وهذه 

القاعدة ل تتفق اأحيانًا مع الأخالق. وهنا مع�شلة لأن بع�ض ال�شعوب تعلي من الأخالق على ح�شاب الأكرية. وقاعدة الأكرية لها 

اأ�شا�ض يف الرتاث الإ�شالمي من حيث اأن الأمة ل جتتمع على خطاأ. لكن هذا القول لي�ض بال�شرورة يوؤدي اإىل نتائج ح�شنة.

فلو اأخذنا مثاًل واحدًا من اأنظمة احلكم لتقريب ال�شورة وهو نظام اجلمهورية الربملانية التي قد ت�شاعد على حتقيق دميقراطية. 

التقاليد الربملانية يف هذا ال�شكل من اأ�شكال احلكم توؤدي يف ظروف معروفة اإىل دكتاتورية الأغلبية. وهنا م�شكلة وقفت التقاليد 

الربملانية اأمامها عاجزة .  ولذلك ي�شبح من قبيل تب�شيط الأمور النظر اإىل التقاليد الربملانية كما لو اأنها و�شفة �شحرية لتحقيق 

احلكم العادل اأو الدميقراطية .  ذلك اأن التقاليد املرعية يف مثل هذا النظام قد يكون مرتعًا لدكتاتورية احلزب الذي يح�شل 

على الأغلبية الربملانية في�شيطر على ال�شلطة الت�شريعية ويهيمن بالتايل على ال�شلطة التنفيذية. لذا يرى م�شرعون برملانيون 

ود�شتوريون اأن التقاليد الربملانية يجب اإعادة النظر فيها بني احلني والآخر. 

على اأن من الواجب القول اإن  التقاليد الربملانية العريقة واملتميزة هي عالمة ودللة على متانة  الدولة والنظام ال�شيا�شي يف 

تلك الدولة. واحلقيقة اأن م�شاألة بلوغ مرحلة التقاليد الربملانية العريقة مطلب نفي�ض، لأنها هي التي تهيء ال�شتقرار وال�شالم 

يف املجتمعات، ولبد لها من خ�شائ�ض بنيوية و�شيا�شية تف�شر اأو ت�شاعد على الو�شول اإىل مرحلة م�شتقرة اأي  جمتمع.

يقول املفكر ندمي البيطار من خ�شائ�ض التقاليد الربملانية - كي تنجح وت�شتقر وتكون فعالة - ما ميكن ت�شميته ب�شرعية  

الإجماع. ي�شند ذلك اأنظمة وقواعد عمل تنظم عالقة الدولة باملواطنني. واأنا اأقول اإن �شرط الإجماع ي�شبح عدمي الفائدة اإذا 

مل يتوفر ا�شتقرار �شيا�شي واجتماعي عام، وهو ا�شتقرار ل ياأتي خبط ع�شواء اأو ياأتي من نف�شه، بل لبد من فر�شه من قبل 

ال�شلطة ال�شيا�شية. وبكلمة اأخرى لبد من وجود فل�شفة حياة تنظم املجتمع والدولة.

لهذا نخل�ض اأن التقاليد الربملانية مهما تكن عريقة لبد اأن ي�شاحبها قبول من طريف املعادلة ال�شيا�شية: الدولة واملجتمع حتى 

تتمتع بالإجماع. لأن مثل هذا الإجماع ميكن اأن يوؤدي اإىل اإطار �شيا�شي. ول يغيب عن البال اأن ا�شتن�شاخ الأطر ال�شيا�شية ل 

ميكن قبولها من قبل بع�ض املجتمعات، ولهذا قيل اإن اأح�شن اإطار �شيا�شي هو ما ينتجه املجتمع نف�شه. اإذن كيف ينتج املجتمع 

. اأطره ال�شيا�شية. اجلواب هو عن طريق التقاليد الربملانية املرعية يف البلد نف�شه، التي تلقى اإجماعًا عامًاٍ

وكذلك فاإن التناق�شات الجتماعية الكبرية ل ميكن للتقاليد الربملانية اأن ُت�شيطر عليها، بل اإنه من �شبه امل�شتحيل اأن حتقق 

الدميقراطية - التي يت�شدق بها بع�ض الدول الدميقراطية - ال�شتقرار الجتماعي وال�شيا�شي. لهذا كله نعود اإىل الفكرة الرئي�شة 

التي بداأنا بها هذا احلديث وهي: اأنه من قبيل تب�شيط الأمور النظر اإىل التقاليد الربملانية كما لو اأنها و�شفة �شحرية لتحقيق 

احلكم العادل اأو الدميقراطية . لهذا كله يجب اإعادة النظر يف التقاليد الربملانية بني احلني والآخر. واهلل امل�شتعان
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