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ج�سدت القرارات التنموية الكرمية التي �أ�صدرها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
م�ؤخر ًا خ�صو�صية متازج العالقة بني القائد وال�شعب ،و�أك��دت معاي�شة ملك الإن�سانية لنب�ض املواطن
واحتياجاته ،وعربت عن ر�ؤية �شاملة لأولويات التنمية يف كافة ربوع الوطن.
�إن نظرة �سريعة على القرارات التي �أ�صدرها خادم احلرمني ال�شريفني – حفظه اهلل – ت�شري �إىل حر�ص
قيادتنا الر�شيدة على حتقيق التنمية ال�شاملة ،برفاه املواطن ومناء الوطن ،فقد ت�ضمنت القرارات خطوات
تاريخية لتطوير برامج الرعاية االجتماعية وال�صحية ،وتلبية احتياجات كافة املناطق ،و�أي�ض ًا �إقرار حلول
حا�سمة مل�شكلة ال�سكن ،وو�ضع �آلية غري م�سبوقة ملواجهة ق�ضية البطالة.
وال بد من الإ�شارة �إىل �أن م�شروعات الإ�سكان والبناء تتجاوز يف مردودها الأهداف املبا�شرة �إىل حتقيق
نقلة عمرانية وح�ضارية وتوفري الآالف من فر�ص العمل ،وتخلق جمتمعات �سكانية جديدة و�ضخ الن�شاط
واحليوية يف العديد من امل�شروعات الإنتاجية ذات ال�صلة.
ومن الوا�ضح �أن القرارات الكرمية التي �أ�صدرها ملك الإن�سانية رعاه اهلل �ست�سهم يف توفري مظلة من
اخلدمات االجتماعية وال�صحية احليوية واملتخ�ص�صة يف عدد من مدن اململكة ,مما ي�ؤكد احلر�ص على
توطني التنمية ال�شاملة.
�إن اململكة العربية ال�سعودية ا�ستطاعت بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل العهد الأمني و�سمو
النائب الثاين �أن تخلق جمتمع ًا �آمن ًا م�ستقر ًا ميثل منوذج ًا لل�سالم االجتماعي والتكاتف ،ويج�سد ان�صهار
العالقة بني احلاكم واملحكوم من خالل تبني �أهداف تنموية طموحة طالت كافة القطاعات ،ومنحت
الأولوية للبنية التحتية والتنمية الب�شرية مبا ي�ضمن مب�شيئة اهلل حتقيق معدالت غري م�سبوقة يف االزدهار
واال�ستقرار االجتماعي واالقت�صادي .
ر ئي�س التحرير
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لمن يهمه األمر

سر التالحم بين القيادة والمواطن

توالت على مدى الأ�سابيع الأخرية �صور رائعة من �صور التالحم بني القيادة وال�شعب ,ج�سدت حجم
االن�صهار الذي تتميز به العالقة بني املواطن والوطن ,و�أكدت ما يتمتع به ابن هذا البلد الآمن من
وعي فكري و�إخال�ص للأمن الوطني.
تبحث من خالل ا�ستطالع للر�أي عن �سر ذلك التالحم.
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تغطية

مؤتمر االتحاد البرلماني العربي بالدوحة يؤكد على أولوية األمن
الجماعي العربي

حظيت م�شاركة وفد جمل�س ال�شورى يف امل�ؤمتر ال�سابع ع�شر لالحتاد الربملاين العربي يف الدوحة باهتمام على
امل�ستويني ال�سيا�سي والإعالمي.
و�أكد معايل رئي�س الوفد �أن م�شاركة اململكة جاءت �ضمن توجيهات خادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
لدعم امل�سرية العربية والإ�سالمية وتذليل كافة العقبات نحو تعزيز العمل العربي امل�شرتك.

رؤية
الفعاليات البرلمانية لمكافحة األيدز

64

د .حم�سن احلازمي ي�ستعر�ض يف هذه الدرا�سة الفعاليات الربملانية ملكافحة فريو�س ومر�ض نق�ص
املناعة املكت�سب (الإيدز) من خالل املبادرة �إىل �إيجاد ت�شريعات ومنا�شط ميدانية ت�ساعد على
الوقاية منه والرعاية للم�صابني بالفريو�س من قبل االحتاد العاملي للربملانات مبناق�شة املو�ضوع يف
اجتماعات عدة انتهى باجتماع االحتاد مبدينة مانيال بالفلبني عام 2005م.
وا�ستمرت منذ ذلك احلني بهدف احلد من انت�شار املر�ض وكذلك مكافحة العدوى وزيادة التعاون
برملاني ًا ,من �أجل تفعيل القرارات التي ت�صدر من املنظمات الدولية يف هذا ال�ش�أن.

النائب الكويتي خالد بن عيسى :العدل والشفافية وحرية التعبير
وسائلنا الكتشاف وعالج األخطاء

�أكد النائب خالد بن عي�سى ع�ضو جمل�س الأمة الكويتي �أن اململكة العربية ال�سعودية قامت بدور رئي�س يف حترير
الكويت وزوال حمنتها وال ميكن لأي كويتي �أن ين�سى ذلك ,ودعا ابن عي�سى �إىل مزيد من التعاون بني دول اخلليج
العربية ملا تتميز به من قوا�سم م�شرتكة ,م�شري ًا للدور الفاعل الذي تلعبه املجال�س النيابية والت�شريعية اخلليجية
بجانب حكوماتها �سعي ًا لتحقيق الوحدة املن�شودة.

4

 1432 -122هـ

72
حوار

للتوا�صل وامل�شاركات

shuramagazine@hotmail.com

Ash-shura

الآراء الواردة باملجلة التعرب بال�ضرورة عن
ر�أي املجل�س �أو �آراء م�س�ؤوليه

ت�صدر عن الإدارة العامة
للعالقات العامة والإعالم
مبجل�س ال�شورى

اتجاهات


جمل�س ال�شورى والإعالم

خمالفات �ساهر

ﺗﻐﻄﻴﺔ
امل�شرف العام
ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ
الغامدي
عبداهلل
حممدﺑﻦبن
ﺩ.د.
ﺍﻟﻐﺎﻣﺪﻱ
ﺍﷲ
ﻋﺒﺪ
ﻣﺤﻤﺪلأ
ملجل�س ال�شورى
مني العام
ا

ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ
امل�شرف العام
نائب
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ
ﻋﺜﻤﺎﻥ
د.ﺩ .ﻋﺒﺪ
ال�صغري
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦبنﺑﻦعثمان
عبدالرحمن



مدير عام العالقات العامة والإعالم

ل .حممد �أبو �ساق
االتفاقيات الدولية

ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ التحرير
ﺭﺋﻴﻴﺲ رئي�س
ﺍﻟﻤﻬﻨﺎ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
عبداهلل املهنا
حممد بن
ﺩ .د.

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ

الت�صوير

ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ
احلمدان
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ�سامل
ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﺤﻤﺪﺍﻥ
ب�سام البحر


ردمد:
issn13199846
issn:1319 - 9846



االنرتنت
موقع املجل�س على �شبكة
wwwshuragovsa
www.shura.gov.sa


احلرير
املرا�سالت با�سم رئي�س
التايل:
على العنوان






النا�شر

اململكة العربية ال�سعودية

4781111
هاتف:

فاك�س 2920077 :


info@darroaf.com
daroof@hotmail.com

�أ.زامل الركا�ض
�إدارة �أولويات احلياة

�أ  .د � .صدقة فا�ضل

68

د� .إبراهيم ال�سليمان
التقاليد الربملانية

ف�ضل العرب

د  .زيد الرماين

8

75

�أ.د .جربيل العري�شي

87

101

د .عبداهلل الع�سكر

106

Z@Ú»Ój€a@Új�b‰∑@ÑÓì€a@ﬁe
@µ–Ìãì€a@µﬂã®a@‚ÜbÇ@áË«@bËi@�Ó∏@�€a@�˝ñ�a@Û�Ç
تحت القبة
ÙäÏì€a@�‹™@äÎÜ@�Ì�»m@¿@o‡Ë�c

�إقرار نظام حماية الطفل من الإيذاء �أو التهديد
املوافقة على الئحة البحوث والدرا�سات بوزارة ال�صحة
رقابة خا�صة على ح�ساب �إبراء الذمة
ف�صل اخلدمات عن امل�ست�أجرين املماطلني
�أخطاء متكررة للري وال�صرف يف الأح�ساء من � 10سنوات
مراجعة الربامج التدريبية مل�ؤ�س�سة التدريب املهني
نظام للمركز الوطني لتقومي التعليم العام وجودة �أف�ضل ملخرجاته
انتقاد لغياب الوعي البيئي لدى املواطنني
@ÚÓ»‡ßa@pb«b‡nua@ﬁb‡«c@¿@⁄äbìæa@�‹�a@áœÎ@�Óˆä@ÑÓì€a
منح برنامج ي�سر كافة ال�صالحيات لتحقيق �أهدافه
@pá‘«@�€a@QRP@�€a@bËmäÎái@Ô€Îá€a@Ô„bæ�€a@Üb•˝€@ÚÓﬂÏ‡»€a
حالة ال�سكك احلديدية تثري ت�سا�ؤالت الأع�ضاء
¿@ÚÓiÏÌ�a@Ú‡ñb»€a
دعم وقرو�ض للمزارعني من �صندوق التنمية

ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ

11212
الريا�ض
جمل�س ال�شورى -
11212
الرمز الربيدي
اململكة العربية ال�سعودية

الف�ساد الإداري

ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺕ

الع�ساف
حممدﺍﻟﻌﺴﺎﻑ
من�صورﺑﻦبنﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻨﺼﻮﺭ
ال�شيباين
عبداهلل ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ
حممدﺑﻦبنﻋﺒﺪ ﺍﷲ
ﻣﺤﻤﺪ
ال�شدي
حممد
في�صلﺑﻦبن
ﺍﻟﺸﺪﻱ
ﻣﺤﻤﺪ
ﻓﺒﺼﻞ
ال�سلمان
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ بن
ﻋﺒﺪ �أحمد
�سلمان ﺍﻟﻌﺠﻼﻥ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

د .هالل الع�سكر

59

63

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

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
مدير التحرير
اخل�ضري
عبداهللﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻋﻤﺮﻭعليﻋﺒﺪبنﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

هيئة التحرير
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

53

العقوبات البديلة

 1432 -122هـ

5

متابعات

واكبت عودته سالماً معافى وحظيت بردود فعل عالمية

خادم الحرمين الشريفين يتوج فرحة المواطنين بـ14
قرارًا تنمويًا مخصصاتها  135مليار ريال

توج خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز فرحة املواطنني بعودته �سامل ًا معافى ب�إ�صدار
حزمة من امل��زاي��ا وال �ق��رارات التنموية االجتماعية
التي ت�صل قيمتها ايل �أك�ثر م��ن  135مليار ريال،
وت�شمل �إعانات اجتماعية ومزايا للمواطنني وحت�سني
م�ستوى املعي�شة لقاعدة عري�ضة من �أبناء اململكة.
حيث �أ�صدر حفظه اهلل � 14أمر ًا ملكي ًا غايتها توفري
�أ�سباب احل�ي��اة الكرمية للمواطنني ،ك��ان ال�شباب
الأبرز ح�ضورا فيها ب�أوامر ت�صب يف خدمتهم ب�شكل
مبا�شر ،والبقية توزعت لت�شمل املوظفني احلكوميني
وم�ستحقي ال�ضمان االجتماعي و�سجناء احلق العام
والديون ،يف خطوة حيوية تعمق الرخاء االقت�صادي،
وتغذي الهيكلة احلكومية ،وتتبع م�سارات الإ�صالح يف
جميع االجتاهات.
وق��د حظيت تلك ال �ق��رارات ب��ردود فعل �إيجابية يف
الأو�ساط االقت�صادية ،حيث و�صفها عدد من اخلرباء
ب�أنها ت�صب يف م�صلحة االقت�صاد ال�سعودي وحتقق
ال��رف��اه النماء ومتثل �إ��ض��اف��ة �ضخمة ملخ�ص�صات
م�شروعات املوازنة التي مت الإع�لان عنها قبل فرتة
قريبة .
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هذا وقد �ضمت تلك احلزمة خم�سة �أوامر ملكية موجهة
�إىل ال�شباب والفتيات ،ملعاجلة م�شكلة البطالة وتنمية
الإن�سان ال�سعودي يف جمايل التعليم والتدريب ،فيما
توجه �أحدها لدعم البنك ال�سعودي للت�سليف لتلبية
طلبات القرو�ض االجتماعية ،ومتويل املن�ش�آت ال�صغرية
و�أ�صحاب احلرف واملهن من املواطنني ،يف حني جاء �أمر
�آخر ب�ضم الدار�سني لعدد من التخ�ص�صات خارج اململكة
على ح�سابهم اخلا�ص �إىل برنامج االبتعاث اخلارجي
والذين ي�صل عددهم �إىل ع�شرة �آالف يف الدول كافة.
ووجه �أمر ملكي بت�شكيل جلنة عليا حلل م�شكلة تزايد
�أع��داد خريجي اجلامعات املعدين للتدري�س يف ظل
حمدودية فر�ص العمل احلكومي ،كما �أقر �أمر ملكي
�إعانة مالية م�ؤقتة لل�شباب الباحث عن العمل كحل
عاجل ،وطالت الأوامر التي عنيت بال�شباب حتى �أنديتهم
الريا�ضية والأدبية ف�أمرت لهم بدعم ماليني الرياالت.
وموا�صلة لدعم م�ستحقي ال�ضمان االجتماعي ،الذين
و�صفهم امللك ب�أنهم "�أمانة يف الأعناق" ،جاء �أمر ملكي
بثمانية حماور لتحقيق حياة كرمية لهم ،وكان �أولها
رفع احلد الأعلى لعدد الأفراد يف الأ�سرة التي ي�شملها
ال�ضمان االجتماعي من � 8أفراد �إىل  15فرد ًا.

وواجه امللك م�شكلة ال�سكن ب�أمرين ملكيني� ،أقر
الأول دع��م ر�أ���س م��ال �صندوق التنمية العقارية
ب��ـ  40م�ل�ي��ار ري���ال و�إع���ف���اء جميع امل�ت��وف�ين من
�أق�ساط ال�صندوق للأغرا�ض ال�سكنية� ،إ�ضافة
�إىل �إع �ف��اء جميع املقرت�ضني م��ن ق�سطني ملدة
عامني .يف حني �أق��ر الأم��ر الثاين دع��م ميزانية
الهيئة العامة للإ�سكان بـ 15مليار ريال ،ودعوتها
�إىل الإ����س���راع يف ت��ر���س�ي��ة م���ش��اري��ع الإ� �س �ك��ان.
وللموظفني احلكوميني ،وملواجهة ارتفاع الأ�سعار
�أقر �أمر ملكي تثبيت بدل غالء املعي�شة بن�سبة 15
� ،%ضمن الراتب الأ�سا�سي� ،إ�ضافة �إىل �إقرار بع�ض
احلقوق واملزايا املالية.
و�شمل �أمر ملكي �سجناء احلق العام بالعفو عنهم،
وت�سديد ديون امل�سجونني مما يعني ا�ستفادة نحو
� 20ألف ًا .
آ
أ
يف حني ج��اء �م��ر �خ��ر لدعم اجلمعيات املهنية
املتخ�ص�صة بـ 10ماليني ريال.ولأهمية الأجهزة
الرقابية يف تعزيز قدراتها على الرقابة والتحقيق
واالدع��اء العام ،جاء �أمر ملكي ليدعمها بـ1200
وظيفة توزعت على �أربعة �أجهزة حكومية رقابية.

في بيان لمجلس الشورى:

األوامر المكية تستهدف توفير الحياة الكريمة
للمواطنين ،وتوسيع خدمات الرعاية والتنمية االجتماعية

رفع جمل�س ال�شورى �أع�ضاء ومن�سوبني �أ�سمى �آيات
التهاين خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز �آل �سعود مبنا�سبة ما منَّ به اهلل تعاىل
عليه  -حفظه اهلل  -بال�صحة والعافية وعودته �إىل
�أر�ض الوطن �سامل ًا معافى  ،مبينني �أن عودته � -أيده
اهلل � -أدخلت ال�سرور والبهجة يف نفو�س املواطنني
الذين كانت �أل�سنتهم تلهج بالدعاء خلادم احلرمني
ال�شريفني بال�شفاء العاجل من العار�ض ال�صحي الذي
�أمل به  -رعاه اهلل . -
وقدم املجل�س يف بيان �أ�صدره خالل جل�سته التي عقدت
يوم 1432/3/24ه��ـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ التهاين ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع والطريان واملفت�ش العام ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية،

وللأ�سرة املالكة الكرمية ،ولل�شعب ال�سعودي بالعودة
امليمونة لقائد امل�سرية � -أيده اهلل .-
وقال�" :إن الوطن وهو يحتفل بعودة خادم احلرمني
ال�شريفني يعي�ش فرحة غامرة بدت وا�ضحة على حم ّيا
جميع �أفراد املجتمع ملا يحظى به ـ �أيده اهلل ـ من احلب
والوالء ،غر�سها يف �صدورهم بحبه لهم وعمله الد�ؤوب
على خدمتهم ،وحتقيق �آمالهم وتطلعاتهم ،يف كل
نواحي احلياة ،حتى يف وقت مر�ضه وفرتة النقاهة
فمتابعته املتوا�صلة لأح��وال املواطنني يف حمافظة
جدة �إثر تعر�ضهم للأمطار وال�سيول ال�شهر املا�ضي
والأوامر امللكية التي �أعلنها  -حفظه اهلل  -عند عودته
خري دليل على ذلك ".
أ
و�أ�شاد جمل�س ال�شورى بالوامر امللكية التي �صدرت
قبيل ع��ودة خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني مل��ا لها من
�أهمية بالغة وانعكا�سات مهمة على م�ستوى املعي�شة
للمواطن وتوفري �أ�سباب احلياة الكرمية لهم ،وتو�سيع
خدمات الرعاية والتنمية االجتماعية وتطويرها وعلى

االقت�صاد الوطني ،ومعاجلة الكثري من الق�ضايا
الوطنية امللحة ويف مقدمتها البطالة والإ�سكان،
وتوفري فر�ص عمل للخريجني ،لي�ؤكد �أن دعم �صندوق
التنمية العقارية مببلغ  40مليار ريال ،والهيئة العامة
للإ�سكان مببلغ  15مليار ريال �سي�سهم ب�إذن اهلل تعاىل
يف حل جزء كبري من م�شكلة الإ�سكان باململكة ،كما
�أن رفع ر�أ�س مال بنك الت�سليف واالدخ��ار مببلغ 30
مليار ريال� ،سيخفف من وط�أة البطالة باململكة مبا
�سيوفره من فر�ص العمل لل�شباب ال�سعوديني من خالل
ت�سهيل ح�صولهم على القرو�ض املي�سرة لفتح م�شاريع
ا�ستثمارية �صغرية ت�ؤمن لهم عم ًال ودخ ًال �شهري ًا يوفر
لهم حياة كرمية .
وثمن املجل�س يف ختام بيانه الدعم غري املحدود الذي
يحظى به من خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل
عهده الأمني و�سمو النائب الثاين مما �أ�سهم يف تطوير
�أداء املجل�س الرقابي والت�شريعي وجعله �شريك ًا مهم ًا
يف �صناعة القرار.
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األعضاء يتساءلون:

ماذا قدمت هيئة اإلسكان؟!
ت�ساءل �أع�ضاء جمل�س ال�شورى عن الآليات واخلطط
التي و�ضعتها الهيئة العامة للإ�سكان منذ �إن�شائها
لت�شجيع م�شاركة القطاع اخلا�ص يف ن�شاطات الإ�سكان
املختلفة كما لفتوا �إىل ت�أزم الو�ضع ال�سكني والعقاري
يف اململكة ب�سبب النمو ال�سكاين ,وطالبوا ب�إعادة �إن�شاء
وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان للإ�سهام يف دعم القطاع
ال�سكني ,كما انتقدوا تنفيذ الهيئة مل�شروعات لي�ست
يف مناطق الأولويات ,جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س
التي عقدت يوم 1432/2/12هـ ,برئا�سة معايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم
�آل ال�شيخ ,حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة الإ�سكان
واملياه واخلدمات العامة ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للهيئة
العامة للإ�سكان منذ �إن�شاء الهيئة وحتى نهاية العام
املايل 1431/1430هـ ,تاله املهند�س �سامل املري.
فقال �أحد الأع�ضاء :ورد �ضمن �أهداف الهيئة العامة
للإ�سكان "ت�شجيع م�شاركة القطاع اخلا�ص يف دعم
ن�شاطات وب��رام��ج الإ�سكان املختلفة" ،فما الآليات
واخلطط التي و�ضعتها الهيئة لتحقيق هذا الهدف؟ كما
�أن �إجمايل الوظائف املعتمدة للهيئة العامة للإ�سكان
( )169وظيفة ،منها ( )59وظيفة �شاغرة ،ف ِل َم مل
تُ�شغل هذه الوظائف ،وال�سيما �أن العدد الأكرب منها
وظائف �إدارية؟
أ
ؤ
ؤ
أ
ولفت �آخر �إىل �ن هناك م��شرات عديدة ت�كد ت�زم
الو�ضع ال�سكني والعقاري يف اململكة ،نظ ًرا الزدياد النمو
ال�سكاين واحلاجة املتوالية �إىل وحدات �سكانية تلبي
حاجة املواطنني املتزايدة ،وال�سيما �أن ن�سبة من ميلكون
خا�صا ال تتجاوز ( )%55ح�سب �إح�صائية وزارة
�سك ًنا ً
أ
االقت�صاد والتخطيط قبل �سنوات .كما �ن املجل�س �سبق
نظاما للتمويل العقاري ،ودر�س و�ضع �شركات
�أن در�س ً
التمويل ومتطلبات الرتخي�ص ،وحدّد الدور الإ�شرايف
للجهة املعنية ،وكذلك نظام الرهن العقاري ،فهذه
الق�ضايا املهمة دعت املجل�س �إىل التو�صية برفع قيمة
القر�ض العقاري من (� )300ألف �إىل (� )500ألف ريال.
فلم ال
�إذن فنحن �أمام هيئة حكومية على هيئة وزارة َ ،
نخت�صر الوقت واجلهد على الدولة واملجتمع والقطاع
اال�ستثماري بت�سمية الهيئة العليا للإ�سكان مب�سمى
وزارة؟ بل َمل ال تعاد وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان
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كما عادت وزارة ال�صناعة والتجارة؟ فاملبنى موجود،
وتنظيمها الإداري واملايل معروف ،وموظفوها ال يزالون
يف املبنى نف�سه.
و�أيده �آخر قائ ًال� :إن �إعادة �إن�شاء وزارة الإ�شغال العامة
والإ�سكان �سوف ي�سهم يف ا�ستكمال البنية التحتية
لقطاعات عديدة �أخ��رى ،كم�شروعات وزارة الرتبية
والتعليم ،واجلامعات يف �إقامة مبانيها ،و�أ ً
ي�ضا وزارة
ال�صحة يف بناء م�ست�شفياتها .وا�ستمرار هذا الو�ضع
يجعل هذه القطاعات تنحرف عن مهامها الأ�سا�سية
التي نيطت بها ،وتُ�شغل ب�أمور خارج اخت�صا�صها ،مما

األعضاء وهموم الوطن

يخل بتطوير العملية الرتبوية �أو التعليمية �أو ال�صحية.
و�أ� �ش��ار �أح��د الأع���ض��اء �إىل �أن الهيئة ب��د�أت بتنفيذ
م�شروعاتها يف مواقع لي�ست يف الأول��وي��ات ،ومل تراع
الإح�صائيات العامة التي ت�شري �إىل �أن �سكان املدن يبلغ
( )%80من �إجمايل عدد ال�سكان ،وتت�ضمن ( )%70من
�إجمايل الطلب يف اململكة خالل �سنوات اخلطة .كما �أن
التقرير مل يو�ضح �آليات توزيع الوحدات على املواطنني
وح�سبتها وكيفية التعامل معهم من تاريخ التقدمي،
وكيفية ال�صيانة واخلدمات بعد ال�سكن.
وقال ع�ضو �آخ��ر� :إن الهيئة منذ �إن�شائها تعمل بدون
�إ�سرتاتيجية ,كما �أن الإح�صاءات الواردة يف التعداد
العام لل�سكان وامل�ساكن ت�شري �إىل �أن �أكرث ثالث مناطق
ت�شهد كثافة �سكانية هي مكة املكرمة ،واملنطقة ال�شرقية،
والريا�ض ،فما الآلية التي بنت عليها الهيئة م�شروعاتها؟
�سواء التي حتت التنفيذ �أو املطروحة للتنفيذ .كما �أن
منطقة ع�سري ثالث �أكرب منطقة مكتظة بال�سكان و�أغلب

م�شروعات الهيئة غري �شاملة لها.
وت�ساءل ع�ضو �آخ��ر قائ ًال :لقد ورد يف التقرير حتديد
م�شروعات الإ�سكان التي حتت التنفيذ ،وامل�شروعات
املطروحة للتنفيذ يف خمتلف حمافظات اململكة ،فهل
ُحدّدت املحافظات وفق معايري وم�ؤ�شرات �إح�صائية؟ وهل
ا�س ُتفيد من بيانات م�صلحة الإح�صاءات العامة؛ وحتديدًا
البيانات ال�سكانية (الفئات العمرية ،الدخل ،حجم الأ�سرة،
حجم ال�سكان يف املنطقة)؟ وهل �أُخذ م�ؤ�شر الفقر معيا ًرا؟
وهل دُر�ست الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية لل�سكان يف
كل منطقة؟ وهل ا�س ُتقرئت نوعيات امل�ساكن املرغوبة
لتحديد امل�ساحات املالئمة للم�سكن مقارنة بحجم ودخل
الأ�سرة؟ وما م�ساحات الأرا�ضي املالئمة؟ وما طرق الإن�شاء
املقننة لتخفي�ض تكلفة البناء وحت�سني النوعية واجلودة
و�صل �إىل
م�ستقب ًال ،وتطوير التجهيزات الرئي�سة؟ وهل ُت ّ
مناذج خمتارة لأمناط الوحدات ال�سكنية مبناطق اململكة؟
وما و�سائل التمويل املنا�سبة للفئات املختلفة.

أين مشروعات الشمال
والجنوب؟
ق��ال الأ��س�ت��اذ ع�ب��داهلل �أب��و ملحة ع�ضو
جمل�س ال�شورى� :إن �شمال اململكة وجنوبها
حمرومة من امل�شروعات ،ودليل ذلك هو
�سكة احلديد �شمال جنوب؛ حيث جعل
هذا امل�شروع مدينة الريا�ض هي �أق�صى
جنوب اململكة وقال� :ألي�س من حق ال�سكان
واملواطنني ال�سعوديني يف �شمال وجنوب
اململكة �أن ينعموا بهذه اخلدمة؟ �ألي�س من
الفائدة �أن يكون هذا اخلط من ال�شمال
احلقيقي �إىل اجلنوب احلقيقي للمملكة؟
ما الذي ينق�ص اململكة فالأموال متوفرة،
وتوجيهات خ��ادم احل��رم�ين و�سمو وىل
عهده والنائب الثاين وا�ضحة ب�ضرورة
�أن ي�ك��ون ه�ن��اك ت ��وازن يف التنمية بني
جميع املناطق .لذا ،ف�إن من يالم يف هذا
الق�صور هم القائمون على تعميم هذه
امل�شروعات والذين ميلكون تنفيذها ،فهم
يعللون �أن تقدمي هذه اخلدمة – يف بع�ض
املناطق -غ�ير جم� ٍ�د اقت�صاد ًيا لإقامة
هذه امل�شروعات .وال�شمال واجلنوب ال
ينعمان ب�أي خط �سريع ،واملوت يف طرقها
�شبه يومي� .إن هذه املناطق حمرومة من
ه��ذه اخل��دم��ات وه��ذا بالطبع ال ير�ضي
القيادة .لذا ،ف�إن على املجل�س دور ًا كبري ًا
يف دع��م ه��ذا اجلانب وذل��ك ب ��أن ت�شمل
هذه اخلدمات كل نقطة يف بالدنا .كما
�أطالب املجل�س بالرفع �إىل مقام خادم
احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده و�سمو
النائب الثاين بتو�صية تطالب بتحقيق
التنمية ال�شاملة يف بالدنا التي �أمر بها
خادم احلرمني ال�شريفني و�أن ت�صل هذه
اخلدمات �إىل كل نقطة يف هذه البالد.
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مخالفات الحضور واالنصراف
والشهادات الطبية ضمن
جرائم التزوير
واف��ق جمل�س ال���ش��ورى يف جل�سته ال�ت��ي ع�ق��دت يوم
1432/2/5ه � �ـ برئا�سة معايل نائب رئي�س املجل�س
الدكتور بندر بن حجار على النظام اجلزائي جلرائم
التزوير .ويقع م�شروع النظام يف  32مادة تعالج جرائم
التزوير وانعكا�ساتها ال�سلبية على االقت�صاد الوطني،
وما حتدثه من �سلب للحقوق ،و�سيحل النظام اجلديد
حمل نظام مكافحة التزوير ال�صادر عام 1380هـ.
وقد ت�ضمن م�شروع النظام طرق التزوير وحاالت وقوعها
وتزوير الأختام والعالمات ال�صور امل�شددة واملخففة
وامللحق واملحررات.
وتطرق امل�شروع �إىل م�ستخدمي الأح�ك��ام والأوام��ر
الق�ضائية وال��وك��االت املنتهية فن�ص على حب�س من
ا�ستعملها �سواء كان عامل ًا بانتهاء �صالحيتها �أو قا�صد ًا
الإيهام ب�أنها التزال حافظة حلجيتها النظامية وترتب
على هذا اال�ستعمال �إثبات حق �أو �إ�سقاطه.
ويعاقب م�شروع النظام كل موظف زور �إثبات ح�ضوره
�إىل عمله وان�صرافه كما يعاقب كل ممار�س �صحي منح
تقرير ًا �أو �شهادة طبية على خالف احلقيقة ويعاقب �أي�ض ًا
كل خمت�ص زور �أوراق �إجابات االختبارات الدرا�سية �أو
بيانات ر�صد نتائجها  ,ويجرم مزوري الوثائق التاريخية
ولكل من زور حمرر قدمي ونادر يت�ضمن وقائع ومعلومات
عن تاريخ اململكة وتكون له قيمة تاريخية ولي�س له حجة
نظامية ,كما ن�ص النظام يف بع�ض مواده على العقوبات
التي �ستطبق على من تثبت عليه تهمة التزوير ب�شتى
�أ�شكالها و�صورها التي وردت يف مواده.
وكان املجل�س قد ا�ستمع �إىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون
الأمنية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه م�شروع
النظام اجلزائي جلرائم التزوير ,تالها
رئي�س اللجنة ال �ل��واء.م حممد ب��ن في�صل �أبو�ساق
فقال� :إن النظام يعالج ح��االت التزوير التقني كما
يف الت�أ�شريات ،واحل�سابات ،واملعامالت االلكرتونية،
ويجرم كل تزوير يف املحررات والأختام والتوقيعات
االلكرتونية �أو غريها.
وقال رئي�س اللجنة� :إن م�شروع النظام يتفق مع التوجه
العام نحو الت�شديد يف عقوبة التزوير �ضد الدولة وقد
و�ضع حد ًا �أدنى لعقوبة ال�سجن و�أ�ضاف عليه الغرامة
املالية ومل ي�سمح با�ستبدال العقوبة فيما يخ�ص اجلرائم
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الواقعة �ضد امل�صالح ذات ال�سيادة .وقد �أدخلت اللجنة
عدة �إ�ضافات ُق�صد منها الت�أكيد على �أهمية �شمول
النظام جلميع جرائم التزوير ،وقد راعت يف التعديل
ما ينا�سب ذلك يف ف�صول النظام كله.
و�أو�ضح �أن احلد الأدنى مل يو�ضع �إال فيما كان فيه �ضرر
على امل�صالح العليا للدولة ,كما تُرك للمحكمة املخت�صة
النظر فيما يحقق امل�صلحة من عقوبة مرتكب جرمية
التزوير ،كما �أن الرتحيل من العقوبات التبعية مرتوكة
للقا�ضي ،وقد �أخذت اللجنة مببد�أ العقوبات البديلة.
وقال� :إن النظام يحتوي على عقوبات وجزاءات مقابل
جرائم .لذا ،ف�إن الت�سمية تتفق مع امل�ضمون ،كما �أنه ال
داعي لو�ضع حد �أدنى وحد �أعلى للعقوبة يف جميع املواد،
لأن ذلك �سيدفع الق�ضاة �إىل �إيقاف تنفيذ الأحكام �أو
البحث عن خم��ارج لعدم الإدان��ة يف بع�ض الق�ضايا
ل�صعوبة تطبيق العقوبة على كل درجات اجلرائم كما
�أفاد بذلك مندوب ديوان املظامل.
و�أ�شار اللواء �أبو �ساق �إىل �أن العقوبات املن�صو�ص عليها
يف النظام تعاقب على فعل جرمية التزوير ال�صادرة
برغبة وعلم امل�ؤ�س�سة لكل من امل�ؤ�س�سة و�أي�ض ًا ال�شخ�ص
ذي ال�صفة الطبيعية مرتكب اجلرمية و�أم��ا الآثار
الناجتة عن جرمية التزوير فيحق للمت�ضرر املطالبة
بها ق�ضائ ًيا.

حمل الناس على الخروج
للشارع ال يفتح بابًا نحو
تحقيق مطلب أو إصالح
هن�أ جمل�س ال�شورى اململكة قيادة وحكومة و�شعب ًا
بوعي املواطن وت�صديه لأي حماولة لإثارة القالقل
داخل الوطن ,وقال �أمني عام املجل�س الدكتور حممد
الغامدي يف بيان تاله ب�إ�سم املجل�س:
ي�سرين �أن �أرفع التهاين با�سم جمل�س ال�شورى ملقام
خادم احلرمني ال�شريفني ول�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلطان بن عبدالعزيز ويل العهد وزير الدفاع
والطريان واملفت�ش العام ,ول�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري نايف بن عبدالعزيز النائب الثاين لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخلية على ما �أبداه ال�شعب
ال�سعودي النبيل من وف��اء وال�ت��زام ب�أمن الوطن
ومقدراته.
واملجل�س ي�ؤكد �أن تكاتف املواطنني وتعاونهم مع
رجال الأمن يف امليدان يف اليوم الذي دعا له اجلهال
لإ�شاعة الفو�ضى كان داللة وا�ضحة ورد ًا عفوي ًا على
كل مرتب�ص يحيك ال�شر لبلد �آمن يحت�ضن احلرمني
ال�شريفني ويقوم على تطبيق ال�شرع احلنيف يف �سائر

�ش�ؤونه.
ويرى املجل�س �أن حمل النا�س على اخلروج لل�شارع
من الأمور التي ال تفتح باب ًا نحو حتقيق مطلب �أو
حتقق �إ�صالح ,ويف الوقت ذاته يحث املجل�س على
انتهاج ما يدعو �إليه والة الأم��ر – رعاهم اهلل-
ب�أنف�سهم �إىل نهج احلوار واملنا�صحة ,والتقدم ب�شكل
مبا�شر لويل الأمر الذي فتح بابه لكل �صاحب حاجة
�أو طلب.
أ
ويدعو املجل�س املوىل القدير �ن يجنب بالدنا
كل �سوء و�أن يحفظها من كيد الكائدين �إنه
�سميع جميب.
ثم �أو�ضح معايل رئي�س املجل�س �أننا ا�ستمعنا
�إىل كلمة �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير نايف
بن عبدالعزيز النائب الثاين لرئي�س جمل�س
الوزراء ووزير الداخلية التي عربت بحق عن
ر�أي املواطن جتاه هذه الأحداث التي �أريد لها
�أن تقع ولن تقع -ب�إذن اهلل -عز وجل.

األعضاء وهموم الوطن

مجلس الشورى في بيان تاله األمين العام:

(ساهر) خ ّفض عدد
الحوادث والوفيات
لفت ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور حامت
املرزوقي �إىل �أن تقرير الإدارة العامة
للمرور ذكر �أن اململكة �شهدت ()4,3
مليون ح���ادث �سري خ�لال الع�شرين
�سنة املا�ضية نتج عنها (� )86ألف وفاة
و(� )611ألف �إ�صابة ،وبح�سب تقرير
ملنظمة ال�صحة العاملية �سجلت اململكة
�أعلى ن�سبة وفيات يف ح��وادث الطرق
على امل�ستويني العربي والعاملي ،حيث
و�صل ع��دد الوفيات �إىل ( )49وفاة
لكل (� )100ألف من ال�سكان ونتيجة
لكل ذل��ك ج���اءت مطالبات املجتمع
للدولة بو�ضع ح��د لهذا ال�ن��زي��ف ،بل
ج��اءت املطالبة م��ن جمل�س ال�شورى
ونتج عن هذه املطالبات نظام �ضبط
و�إدارة حركة امل��رور �آليا وامل�ع��روف بـ
“�ساهر” ،وال��ذي يهدف �إىل تطبيق
نظام �صدر من جمل�س ال�شورى و�صدر
من جمل�س ال��وزراء ،وبعد �أربعة �أ�شهر
م��ن تطبيق نظام “�ساهر” امل��روري
انخف�ضت �أع��داد احل��وادث املرورية،
ريا؛
و�أع��داد الوفيات ،والإ��ص��اب��ات كث ً
فاملقارنة بني الأ�شهر الأربعة املا�ضية
م��ن ه��ذا ال �ع��ام وب�ي�ن ال �ف�ترة نف�سها
ً
انخفا�ضا
م��ن ال�ع��ام املا�ضي �سجلت
يف عدد الوفيات بن�سبة ( )%37فبعد
نف�سا من
(توفيق اهلل) مت �إنقاذ (ً )39
القتل .ويهدف م�شروع “�ساهر” �إىل
تقنني ال�سري على الطرقات و�ضبطها
يف املجتمع �آل ًيا مثلها مثل الإ�شارات
ال�ضوئية ال �ت��ي تنظم ح��رك��ة ال�سري
ريا عن
يف التقاطعات ،لقد ق��ر�أن��ا كث ً
االنتقادات املوجهة لنظام “�ساهر”
ولكن ال نطالب ب�إيقافه بل بتطوير يف
�آلياته ،ودعمه معنو ًيا وعمل ًيا واخلروج
بتو�صيات ت�ساعد القائمني عليه يف
االرتقاء به.
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الموافقة على الئحة البحوث
والدراسات بوزارة الصحة
وافق جمل�س ال�شورى على الالئحة املنظمة للبحوث
والدرا�سات ب��وزارة ال�صحة وذلك يف جل�سة املجل�س
التي عقدت يوم 1432/2/13هـ برئا�سة معايل م�ساعد
رئي�س املجل�س الدكتور عبدالرحمن ال�ب�راك ,حيث
ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون التعليمية
والبحث العلمي ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه
م�شروع الالئحة املنظمة للبحوث والدرا�سات بوزارة
ال�صحة ,تالها �سمو رئي�س اللجنة الدكتور خالد بن
عبداهلل �آل �سعود فقال :فيما يتعلق باقرتاح تعديل
الفقرة ( )3من املادة الثانية لتكون" :تقدمي املعلومات

الدكتور عبدالرحمن الرباك
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املوثقة التي ت�ستند على الدرا�سات العلمية للم�شكالت
ال�صحية"؛ فرتى اللجنة �أن تقدمي امل�شورة ينبني دائ ًما
على املعلومات املوثقة امل�ستندة �إىل الدرا�سات العلمية.
لذا ،ف�صياغة اللجنة �أعم و�أ�شمل.
وقال �سموه :بخ�صو�ص ما �أثري عن حتديد املكاف�آت
التقديرية بح�سب �أهمية البحث ،مع �إعادة النظر يف
املكاف�آت ب�شكل عام؛ ف�إن مدة البحث وميزانيته تُدر�س
م��ن قبل جلنة البحوث ،وم��ن واق��ع وطبيعة البحث
تُعتمد املدة الزمنية وامليزانية اخلا�صة بكل بحث .و�أما
املكاف�آت فقد تركتها اللجنة كما وردت لتماثلها مع ما

األعضاء وهموم الوطن

هو معمول به يف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
واجلامعات.
�ضم ممثلني من كليات الطب �إىل
و�أ�ضاف� :أم��ا عن ّ
أ
إ
اللجنة العلمية ف�إن اللجنة العلمية حتتاج �ىل ��ساتذة
باحثني متخ�ص�صني وذلك لتحقيق �أهدافها العلمية
البحتة ،وهم ميثلون قطاع التعليم الطبي ب�شكل عام.
لذا ،ف�إن الهدف متحقق وال حاجة �إىل متثيل كليات
الطب.
إ
أ
و�أو�ضح �سمو الدكتور رئي�س اللجنة �ن العالن مرتبط
بنظام امل�شرتيات احلكومية وهو ما ال ميكن تطبيقه
على م�شروع اللجنة ،حيث �إن بقاء املادة "ال�ساد�سة"
قد ي�ؤدي �إىل معاملة جميع م�شروعات البحوث وف ًقا
لنظام امل�شرتيات احلكومية وهو ما ال يتالءم مع �أهداف
هذه الالئحة .كما �أن الوزارة �إن رغبت يف تطبيق نظام
امل�شرتيات احلكومية على بع�ض البحوث والدرا�سات فهو

متاح لها بعيدً ا عن هذه الالئحة.
وقال :ال ترى اللجنة �ضرورة ال�ست�ضافة مندوبني لكون
الالئحة منطية �إجرائية ومتاثل لوائح �أخرى م�شابهة،
وقد در�ستها اللجنة وقارنتها باللوائح املماثلة .كما جتدر
الإ�شارة �إىل �أن معظم �أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون التعليمية
والبحث العلمي هم من الأ�ساتذة الباحثني املتخ�ص�صني
الذين تعاملوا مع ق�ضايا البحث العلمي وم�شكالته.
و�أ�شار �سمو رئي�س اللجنة �إىل �أنه لي�س هناك تداخل بني
جلنة �أولويات البحوث واللجنة العلمية ،فلجنة �أولويات
البحوث تقر ال�سيا�سات وامل�شروعات البحثية� ،أما اللجنة
العلمية فهي التي تقرتح اخلطط وتدر�س املقرتحات
علم ًيا وتتابع التنفيذ .والعمل يتم وفق ًا لالئحة ب�أ�سلوب
م�ؤ�س�سي ت�شا ُركي بني ما يحقق �أولويات وزارة ال�صحة
وامليزانيات املعتمدة لها ،مع تطبيق املنهج العلمي
الأ�صيل ل�ضمان جودة النتائج واملخرجات.

الئحة مراقبة األراضي
والتعديات تحتاج إلى مراجعة
قال ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور �صالح
ال��زه��راين �إن مو�ضوع الئحة مراقبة
الأرا� �ض��ي احلكومية و�إزال ��ة التعديات
�شائك ومعقد وتختلف درج��ة تعقيده
وطرق معاجلته من منطقة �إىل �أخرى،
وك��ان يقت�ضى من اللجان التي در�سته
القيام بجوالت ميدانية يف مناطق اململكة
للتعرف على �أبعاد املو�ضوع كاملة ،وهذا
مل يحدث مما �أدى �إىل وج��ود خلل يف
درا� �س��ة م���ش��روع ال�لائ�ح��ة ,حيث كان
يقت�ضي �أن تت�ضمن الالئحة تعري ًفا
دقي ًقا للمق�صود بالأرا�ضي احلكومية
ميكن تطبيقه يف جميع مناطق اململكة.
وبت�أمل التعريف الوارد يف املادة “الأوىل”
من امل�شروع جنده قا�ص ًرا على الإحاطة
بامل�شكلة من جميع �أبعادها ،و�ستحرم
الالئحة مبفهومها �أ�صحاب املمتلكات
من الت�صرف يف ممتلكاتهم .لذا ،فما
مل ت�ع��ال��ج ال�لائ�ح��ة م���س��أل��ة احليازات
وامللكيات الفردية والأ��س��ري��ة املتوارثة
مبو�ضوعية وع��دل ،ف�إنها �ستثري الكثري
من امل�شكالت .لذا ،فالالئحة بحاجة �إىل
الكثري من التدقيق قبل �إقرارها .و�أقرتح
�إعادة درا�سة املو�ضوع والقيام بزيارات
ميدانية ملناطق اململكة لتكون التو�صيات
عملية وقابلة للتطبيق ،كما اق�ترح �أن
يحول امل�شروع من الئحة �إىل نظام.
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يشمل كل من يقل عن  15عاماً :

إقرار نظام حماية الطفل من
اإليذاء أو التهديد أو اإلهمال

الدكتور طالل بكري
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وافق جمل�س ال�شورى على نظام حماية الطفل وذلك
خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1432/2/13هـ
برئا�سة معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور
عبدالرحمن الرباك .ويقع النظام يف �ست وع�شرين
مادة ن�صت على حماية الطفل من الإيذاء �أو التهديد
ومن ذلك الإ�ساءة اجل�سدية� ،أو النف�سية �أو اجلن�سية
�أو الإهمال ،وحددت م�س�ؤولية والديه �أو من يقوم على
رعايته يف تربيته وحمايته من الإيذاء �أو الإهمال.
وك��ان املجل�س ق��د ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر
جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب ،ب�ش�أن
ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه م�شروع النظام,
تالها رئي�س اللجنة ال��دك�ت��ور ط�لال بكري فقال:
بالن�سبة �إىل املطالبة ب�ضم هذا النظام �إىل نظام
�آخر وهو نظام احلماية من الإي��ذاء؛ فاللجنة تذكر
وجه بدرا�سة م�شروع نظام
ب�أن املقام ال�سامي الكرمي ّ
احلد من الإيذاء ب�شكل م�ستقل� .أما امللحوظات التي
تطالب بتعديل بع�ض املواد ،ومن �أهمها تعريف الطفل،
فاللجنة �أخذت بتعريف الطفل الوارد يف اتفاقية حقوق
الطفل وهو" :كل �إن�سان مل يتجاوز الثامنة ع�شرة ما
مل يبلغ �سن الر�شد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق
عليه" .وملا كانت كثري من املداخالت تنحو منحى
التحديد لل�سن ال��ذي تنتهي �إل�ي��ه الطفولة والذي
يف ّرق فيه بني ال�صغري والكبري ،ر�أت اللجنة �أن يكون
التعريف" :كل �إن�سان مل يتجاوز اخلام�سة ع�شرة من
عمره" ليكون التعريف متوافق ًا مع ما ذهب �إليه جمهور
الفقهاء يف �سن التكليف ,وليكون التعريف متوافق ًا مع
مواد النظام الأخ��رى ال��واردة فيه تالف ًيا للتناق�ض،
و�أ�ضاف رئي�س اللجنةُ :ع ّرفت الإ�ساءة يف م�شروع
النظام ب�أنها :تعر�ض الطفل لأي �شكل من �أ�شكال
الإي��ذاء ,وزادت اللجنة (�أو التهديد بها) ،ثم جاء
التف�صيل يف �أنواع الإ�ساءة ،وهذا النظام حينما ورد
�إىل احلكومة كان بعنوان حماية الطفل من الإ�ساءة
والإهمال ،ثم اخت�صر يف هيئة اخلرباء.
و�أو��ض��ح د .بكري �أن م�صطلحي (ال�سند العائلي
والتحر�ش اجلن�سي) لي�سا من امل�صطلحات املبهمة �أو
من امل�صطلحات التي يتوقف العمل بالنظام عليها،
فاملراد بال�سند العائلي من يقوم مقام العائلة يف

حال فقد الوالدين ،و�أما التحر�ش اجلن�سي فهناك
�أ�شكال خمتلفة له ،ولدى اللجنة الآن م�شروع ملكافحة
التحر�ش اجلن�سي ،و�سوف يكون التعريف �شام ًال يف
ذلك النظام.
و�أ�شار رئي�س اللجنة �إىل �أن املجل�س وافق على مواد
لأنظمة �سابقة تن�ص على ��ض��رورة تكليف حمامني
للمتهمني البالغني غري القادرين ،ومنها نظام الإجراءات
اجلزائية .والأطفال �أوىل بذلك .كما �أن الت�أكيد على

حماية الطفل يف حال ارتكابه جرمية من �أهم ما ينبغي
الن�ص عليه ،واملادة التي عاجلت هذا الأمر تنظم �أ�س�س
التعامل مع الطفل يف حال ارتكابه جرمية.
و�أو��ض��ح �أن اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة تبنت
بروتوكولني اختياريني التفاقية حقوق الطفل� ،أحدهما
يتعلق بحماية الأطفال من امل�شاركة يف املنازعات
امل�سلحة ،وق��د دخ��ل حيز التنفيذ وب���د�أت ال��دول
االن�ضمام �إليه ،وقد وافق جمل�س ال�شورى يف جل�سته
الرابعة ع�شر من ال�سنة الثانية يف الدورة اخلام�سة
بتاريخ 1431/4/26ه� �ـ على ان�ضمام اململكة �إليه.
�أما الربوتوكول الثاين فهو يتعلق بحماية الأطفال يف
م�س�ألة بيعهم وا�ستغاللهم يف البغاء وال�صور والأفالم
الإباحية ،وبد�أت الدول يف االن�ضمام �إليه ،وقد وافق
جمل�س ال�شورى يف جل�سته الرابعة ع�شر من ال�سنة

الثانية يف الدورة اخلام�سة بتاريخ 1431/4/26هـ على
ان�ضمام اململكة �إليه.
ولفت �أي�ض ًا �إىل �أن "ال�ساد�سة ع�شرة" يف النظام
تدعو ك��ل م��ن يقوم برعاية الطفل باحلر�ص على
القيام برتبيته وحفظ حقوقه ،ولي�س فيها تعري�ض
بالأبوين .كما �أن اختيار الأ�سرة احلا�ضنة يخ�ضع
ل�شروط دقيقة من قبل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية،
يراعى فيها مقومات الأ�سرة ال�صاحلة ،ويف حالة
�إخ�لال هذه الأ�سرة ب�شيء من تلك املقومات ميكن
نقله ب�أمر الوزارة ،وتلك املادة عاجلت ال�صعوبة يف
نقل الطفل من �أ�سرته يف حال ما �إذا كان الوالدان
غري �صاحلني للرتبية؛ فيلج�أ �إىل الق�ضاء وذلك ملكانة
الوالدين� ،أما نقل الطفل عن الأ�سرة احلا�ضنة فراجع
�إىل الوزارة.

األعضاء وهموم الوطن

تأييد لنظام حماية
الطفل

�أ�شاد �أحد الأع�ضاء ب�صدور الأنظمة التي
حتمي املواطنني ،كبريهم و�صغريهم،
وحتفظ حقوقهم وتنظم �ش�ؤونهم ،وكان
�آخ��ره��ا م�شروع ن�ظ��ام حماية الطفل.
ف�أوىل خطوات حل م�شكلة العنو�سة الزواج
املبكر� .أما القول بدعوى �إن راغب الزواج
طفل دون “الثامنة ع�شرة” ،فمن املعلوم
�شرعا وعق ًال �أن دائرة احلالل �إذا �ضاقت
ً
ات�سعت دائرة احلرام فمن رغب يف الزواج
الذي �أحله اهلل ومنع حدوثه ف�إن النتيجة
احلقيقية ه��ي نف�سها للمياه اجلارفة
وال�سيول العارمة �إذا قابلها �س ٌد وو�ضع يف
غري مو�ضعه؛ ف�إنها تتجاوزه وتعلو عليه
وتت�سرب من حوله م�ؤدية �إىل كوارث.
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إقرار نظام المخالفات المالية:

رقابة خاصة على عملية السحب
والتحويل من حساب إبراء الذمة

الدكتور عبداهلل العبدالقادر

16

 1432 -122هـ

�أ��ص��در جمل�س ال�شورى ق��رار ًا دع��ا دي��وان املراقبة و�أو� �ض��ح د .العبدالقادر �أن �إمكانيات ال��دي��وان يف
العامة �إىل تطبيق نظام املخالفات املالية واحل�سابية قطاع الرقابة املالية جيدة �إال �أنه يعاين من نق�ص يف
الواردة يف نظام الديوان على كل من يخالف الأنظمة
والتعليمات املالية ،واملتابعة مع اجلهات املخت�صة
ب�إجراءات الت�أديب بتنفيذ العقوبات على املخالفني,
و�أك��د القرار على جميع الأجهزة احلكومية بتطبيق
املادة ( )23من نظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية
التي تق�ضي با�ستبعاد العر�ض الأقل �سعر ًا �إذا تبني �أن
حجم التزاماته التعاقدية �أ�صبح مرتفع ًا على نحو يفوق
قدراته املالية والفنية مبا ي�ؤثر على تنفيذ التزاماته
التعاقدية ,كما طالب القرار ديوان املراقبة العامة
ب�أن يقدم �ضمن تقاريره القادمة تف�صيل وت�صنيف
املبالغ التي مت �صرفها �أو االلتزام بها وهي خمالفة
للأنظمة وتو�ضيح حجم ن�سبتها ال�سنوية �إىل املعتمد
�صرفه بامليزانية ومقارنته باملعايري الدولية" ,جاء ذلك
خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1432/2/6هـ
برئا�سة معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور بندر
حجار ,حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون املالية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه
التقرير ال�سنوي لديوان املراقبة العامة للعام املايل
1428/1427هـ ,تالها رئي�س اللجنة الدكتور عبداهلل
العبدالقادر فقال� :شارك الديوان يف تطوير عدد من
الأنظمة� ،أما فيما يتعلق بالنظام املحا�سبي احلكومي
فقد ُ�شكلت له جلنة من املخت�صني من عدد من اجلهات
احلكومية املعنية لو�ضع الإطار العام للنظام الذي على
�ضوئه كلف �أحد املكاتب املحا�سبية ال�سعودية ب�إعداده.
�أما بالن�سبة لتكوين هيئة حماية النزاهة ومكافحة
الف�ساد فلي�س للديوان �صالحية يف ذلك.
و�أ�ضاف� :سبق للديوان �أن �أجرى جتربة تت�ضمن وجود
مندوبني من الديوان يف بع�ض اجلهات احلكومية،
وظهرت �سلبيات لهذه التجربة .ولكن ُبدء يف ت�أ�سي�س
وحدات الرقابة الداخلية يف بع�ض اجلهات احلكومية
ويظهر من التقرير �أن ال�سبب يف ت�أخري �إحداث وحدات
الرقابة الداخلية عدم توفر االعتمادات والوظائف
الكافية.

الإمكانيات الالزمة لأداء دور رقابة الأداء ،وهو ميار�س
كافة �صالحياته امل�ستمدة من نظامه.
ولفت كذلك �إىل �أن ح�ساب �إبراء الذمة يخ�ضع لل�ضوابط
الرقابية التي ت�سري على احل�سابات الأخرى� ،إ�ضافة
�إىل ذلك ف�إن عمليتي ال�سحب �أو التحويل من احل�ساب
وهما الأهم -تخ�ضعان لرقابة خا�صة ،واال�ستثناءالوحيد هو عدم الك�شف عن ا�سم املودع مع مالحظة
�أن املودع ي�ستلم �إي�صال الإيداع من البنك.
وقال رئي�س اللجنة :ت�ضمنت �أنظمة اجلهات الرقابية
ما يتعلق بالتحقيق وامل�ساءلة ح�سب درجة املخالفة وهي

هيئة الرقابة والتحقيق والإدعاء العام واجلهة احلكومية
ذات العالقة كل فيما يخ�صه ,وت�شري املادة "احلادية
ع�شرة" م��ن ال�ن�ظ��ام احل��ايل �إىل �أن ال��دي��وان يبلغ
ملحوظاته �إىل اجلهات املخت�صة ويطلب منها اتخاذ
الإجراءات الالزمة ،ويف حال اكت�شاف خمالفة فالديوان
يطلب -تب ًعا لأهمية املخالفة -من اجلهة نف�سها �إجراء
التحقيق الالزم ومعاقبة املوظف املخالف �إدار ًيا� ،أو �أن
يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة �ضده.
و�أو����ض���ح �أن ال���دي���وان ي�����ش��ارك يف التحقيق يف
املخالفات املالية التي يقوم ب�ضبطها متى ما ر�أت

جهة االخت�صا�ص (هيئة الرقابة والتحقيق ،وهيئة
التحقيق والإدعاء العام واجلهة احلكومية املعنية)
�أن الق�ضية تتطلب ذلك؛ لأن تلك ال�صالحيات
م��ن اخ��ت�����ص��ا���ص��ات هيئة ال��رق��اب��ة والتحقيق.
و�سبق للمجل�س اتخاذ ال��ق��رار رق��م  51/75يف
1424/10/21ه����ـ القا�ضي بزيادة التعاون بني
ديوان املراقبة العامة و هيئه الرقابة و التحقيق يف
اتخاذ الإجراءات الالزمة للتحقيق يف املخالفات
التي يك�شفها الديوان وحتديد امل�س�ؤولية فيها.
واختتم رئي�س اللجنة قائ ً
ال� :إن الديوان معني
باملراجعة املالية ورقابة الأداء التي تختلف عن
تقييم كفاءة الأجهزة احلكومية ولي�س من �صالحية
ال��دي��وان قيا�س م��دى كفاءة الأج��ه��زة احلكومية
�أو م�ستوى تقدمي خدماتها للمواطنني .ويقوم
الديوان بتقييم �أداء اجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات
وال�شركات اخلا�ضعة لرقابته وفقًا ملا ن�صت عليه
املادة "ال�سابعة" من نظامه ,واملادة "الرابعة" من
الئحة رقابة الديوان على امل�ؤ�س�سات .حيث يقوم
ال��دي��وان بالت�أكد من وج��ود معايري ل��دى اجلهة
وم�ؤ�شرات لتقييم �أداء الأعمال املناطة بها معتمدة
من �صاحب ال�صالحية ,والت�أكد من تطبيقها
وت�سجيل �أي انحراف واقرتاح �سبل عالجه.

األعضاء وهموم الوطن

المصالح الحكومية ال ترد
على استفسارات المراجعين
ل �ف��ت ع���ض��و جم�ل����س ال �� �ش��ورى الدكتور
عبدالرحمن العطوي �إىل �أن بع�ض املعامالت
اخلا�صة باملواطنني تتم بع�ض �إجراءاتها يف
املقر الرئي�س للجهات احلكومية ،وال يتوافر
فيها و�سيلة لال�ستف�سار عن هذه املعامالت
�سوى و�سيلة االت�صال فح�سب ،ولكن بع�ض
امل�س�ؤولني – وللأ�سف  -ال ي�ستجيبون للهاتف
وال ي�ستقبلون املكاملات ،ويف حال الرد ف�إنه ال
يرتتب على الرد �أي �إجراء .لذا ،يح�سن �أن
تكون هناك جهة معنية تراقب هذا الأمر،
وتتوىل متابعة اجلهات احلكومية التي لديها
م�صالح للمواطنني لالهتمام بهذا اجلانب
ودعمه ،فلي�س كل مواطن قادر على الو�صول
�إىل الوزارة ومتابعة معاملته.
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رهن الحقوق في صكوك ثابتة ..

تعديل ترتيب سداد الديون
الممتازة في حالة اإلفالس
وافق جمل�س ال�شورى على قرار يق�ضي بتعديل ترتيب
�سداد الديون املمتازة يف حالة الإفال�س لتكون على
النحو الآتي:
 -1الديون النا�شئة من الت�صفية وفق ًا لأحكام نظام
ال�شركات.
 -2املبالغ امل�ستحقة للعامل �أو معوليه مبقت�ضى �أحكام
نظام العمل.
إ
 -3م�ب��ال��غ اال� �ش�تراك��ات وال� �ض��اف��ات ال�ت��ي تفر�ض
للت�أخر عن ت�سديد م�ستحقات امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية ،الواردة يف نظام الت�أمينات
االجتماعية.
 -4مبالغ الر�سوم املقررة على الب�ضائع املوجودة يف
املنطقة اجلمركية ،ح�سب نظام اجلمارك.
كما ن�ص القرار على الإبقاء على ن�ص املادة الثامنة

الدكتور �صالح ال�شعيبي

نتيجة للتعاون بني كل من
وزارة التجارة وال�صناعة
والهيئة العامة لال�ستثمار؛
ا�س ُتحدث مركز موحد للرهن
التجاري يف وزارة التجارة
وال�صناعة
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من نظام الرهن التجاري ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي
الرقم (م )75/والتاريخ 1424/11/21ه �ـ دون تغري
والتي ن�صت على �أن يتم رهن احلقوق الثابتة يف �صكوك
ا�سمية ،وذلك يف حمرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه
احلقوق ،ويقيد الرهن يف �سجالت اجلهة التي �أ�صدرت
ال�صكوك ،وي�ؤ�شر به على ال�صكوك ذاتها .ويتم رهن
احلقوق الثابتة يف �صكوك حلاملها يف حمرر مكتوب
يذكر فيه ره��ن ه��ذه احلقوق مع �إ�شعار اجلهة التي
�أ�صدرت هذه ال�صكوك بح�صول الرهن.
ج��اء ذل��ك خ�لال جل�سة املجل�س ال�ت��ي ع�ق��دت يوم
1432/2/12ه�ـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ,
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية وال�ط��اق��ة ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء

األعضاء وهموم الوطن

و�آرائ�ه��م جتاه طلب تعديل بع�ض م��واد نظام الرهن
التجاري ال�صادر باملر�سوم امللكي رق��م (م)75/
وتاريخ 1424/11/21ه �ـ ،و�إع��ادة النظر يف املر�سوم
امللكي رقم (م )14/وتاريخ 1421/4/16ه�ـ اخلا�ص
برتتيب �سداد الديون املمتازة يف حالة الإفال�س عم ًال
باملادة ( )17من نظام جمل�س ال�شورى ,تالها رئي�س
اللجنة الدكتور �صالح ال�شعيبي فقال� :إن املو�ضوع قد
�سبق �أن دُر�س و�أخذت اللجنة ب�أهمية توحيد الر�أي يف
�إطار خدمة التوجه الذي من �أجله ُطلب التعديل ودعم
اجلهة املخت�صة عن تطوير اال�ستثمارات غري الوطنية،
ودع��م البيئة اال�ستثمارية ،و�إت��اح��ة الفر�صة لظهور
اململكة ب�صورة تتما�شى مع التوجيه العام لتوفري جميع
العنا�صر التي متكن ح�صولها على درجة تقومي متقدمة
يف التناف�سية العاملية ال�ستقطاب اال�ستثمارات العاملية.
وعلى الرغم من �أن ما ُرفع من قبل اللجنة كان ا�ستجابة
للتوجه املتطلب توفريه� ،إال �أنه ونظ ًرا لطول املدة التي
م ّر فيها طلب التعديل ولظهور م�ستجدات؛ رئي �إعادة
�إحالة املو�ضوع �إىل هيئة اخلرباء ملعرفة مدى مالءمة
ا�ستمرار موجبات احلاجة للتعديل على الن�صو�ص املراد
تعديلها ،حيث دعيت اجلهات ذوات العالقة ،وتبني

ح�صول م�ستجدات يف تنظيم �إدارة الرهن التجاري،
مما يتطلب مراجعة الن�صو�ص للمواد املقرتح تعديلها
من قبل تلك اجلهات ،وهي :الهيئة العامة لال�ستثمار،
والهيئة العامة ل�سوق املال ،ووزارة التجارة وال�صناعة،
وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،ووزارة املالية،
واملجل�س االقت�صادي الأعلى ،والتي اتفقت على �أهمية
مراجعة تعديل ن�صو�ص املواد.
و�أ�ضاف :ونتيجة للتعاون بني كل من وزارة التجارة
وال�صناعة والهيئة العامة لال�ستثمار؛ ا�ستُحدث مركز
موحد للرهن التجاري يف وزارة التجارة وال�صناعة،
الأم��ر ال��ذي يلغي احلاجة لتعديل امل��ادة "الثامنة".
واللجنة تتفق مع ه��ذا التوجه ال��ذي ي�صب يف �إطار
ما دُر�س عند عر�ض املو�ضوع على جمل�سكم املوقر يف
امل��رة الأوىل ،ولقد �أعيدت درا�سة تعديل ما جاء يف
�صدر املر�سوم امللكي ذي الرقم (م )14/امل ��ؤرخ يف
1421/4/16هـ.
و�أ�شار رئي�س اللجنة �إىل �أنه وبالرغم من �صدور نظام
الرهن التجاري باملر�سوم امللكي ذي الرقم (م)75/
امل�ؤرخ يف1424/11/21هـ� ،إ�ضافة �إىل �أن هذا النظام
الحق للمر�سوم �آن��ف الذكر� ،إال �أن النظام مل يدخل
يف ترتيب الديون املمتازة ،ولأهمية مواءمة ما ورد يف
املر�سوم اخلا�ص برتتيب الديون املمتازة مع ن�صو�ص
نظام الرهن التجاري؛ حيث ي�ستلزم �صراحة الن�ص
على ا�ستيفاء الدائن املرتهن لدينة حالة الإفال�س،
مم��ا يتطلب �إع ��ادة �صوغ �صدر املر�سوم امللكي ذي
الرقم (م )14/امل�ؤرخ يف 1421/4/16هـ ،حيث �إن دين
النفقة ومن وجد ماله مل ترد يف �أنظمة �صادرة قبل
ذلك ،مع الت�أكيد على �أن املرجع فيها �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية التي تعطيها الأولوية يف ترتيب �سداد الديون
حالة الت�صفية �أو الإفال�س .وحيث �إن املحاكم املخت�صة
�سوف تنظر يف ق�ضايا الإفال�س ،فقد ربط الرتتيب يف
�سداد الديون املمتازة يف حالة الإفال�س بعدم الإخالل
مبا تق�ضي به �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
واختتم قائ ًال :كما ترى اللجنة عدم ا�ستعرا�ض ما
�أجنزته من درا�سة وحتليل للآراء التي عر�ضت يف
حما�ضر هيئة اخلرباء ور�ؤية اجلهات ذوات العالقة،
واكتفت بالرتكيز على العنا�صر ذوات الأهمية يف
املو�ضوع ،وهو الرهن التجاري وا�ستهداف اللجنة
يف درا�ستها �إىل دعم التوجه لتوفري قاعدة ي�ستند
عليها يف رفع مكانة اململكة العربية ال�سعودية بو�صفها
بيئة اقت�صادية تناف�سية .كما �أن اللجنة ر ّكزت يف
درا�سة املواد على الغر�ض املن�شود وامل�ستهدف من
طلب التعديل.

حلول لمشكلة
سيول جدة
�أكد ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور علي
الغامدي على �أن هناك �أخطاء ت�صميمية
و�أخرى �إن�شائية يف بع�ض امل�شروعات التي
نفذت يف ج��دة ،و�أن هناك �أخ�ط��اء يف
تقديرات حجم الأمطار التي بنى عليها
امل�صممون خمططاتهم .وقال :على الرغم
من �أن جتاهلنا لأم��ر البناء الع�شوائي
جعله ينت�شر ،و�أن كارثة جدة يوم الأربعاء
الثامن من ذي احلجة عام 1430هـ وما
�صرح به خادم احلرمني ال�شريفني �آنذاك
كان مبثابة ال�صرخة املدوية التي كنت
وغريي من النا�س نعتقد �أنها �ستنبهنا من
عاما،
غفلة وتغافل دام �أكرث من ثالثني ً
و�أنه بعد الكارثة ال�سابقة ا�ستنفرت جهود
اجلميع للت�صدي لهذه الكارثة� ،سواء ما
يتعلق بلجان حتقيق �أو جلان و�ضع درا�سات
وتخطيط ،وهذا �أمر ال ب�أ�س به؛ ولكن �أم ًرا
واح ًدا مل يتخذ يف ذلك الوقت ،ولو عمل به
خلفت وط�أة الكارثة هذه املرة ،وهذا الأمر
هو �إنزال “تركتورات” �إىل امليدان لفتح
م�سايل الأودية وان�سياب ال�سيول والأمطار
تلقائ ًيا �إىل البحر .على الرغم من بداهة
الإجراء �إال �أن ال�صعوبة الأهم التي حتول
دون تنفيذه هي وجود �أمالك خا�صة يف
طريق جم��اري ال�سيول ه��ذه ،وك��ان وال
يزال الأجدر بامل�س�ؤولني �أن يبد�أوا ب�إنزال
اجلرافات �إىل امليدان ،وفتح ما يقف يف
جمرى ال�سيل الطبيعي ،وبعد فتح طريق
ال�سيل ميكن الرجوع �إىل م�شكلة الأمالك
اخلا�صة وحلها فيما بعد .لذا ،يجب دائ ًما
�أن نقدم امل�صلحة العامة على امل�صلحة
اخلا�صة.
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منح مستشفى الملك فيصل التخصصي المرونة الكافية

إستراتيجية للسعودة
وشراكة مع مستشفيات
وزارة الصحة

د .بندر حجار
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�أ�صدر جمل�س ال�شورى قرار ًا �أكد فيه على تعزيز ال�شراكة
بني امل�ست�شفيات التابعة لوزارة ال�صحة وامل�ست�شفيات
املحولة الأخرى ،وذلك لت�سهيل �إجراءات حتويل املر�ضى
منها و�إليها وا�ستكمال خطة العالج واملتابعة ,كما طالب
ب�إعطاء م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز
الأبحاث املرونة الالزمة ملراجعة الكوادر واملزايا املالية
للممار�سني ال�صحيني ال�سعوديني املميزين مبا يعزز
�إمكانية ا�ستقطابهم واالحتفاظ بهم ،و�إعطائهم الفر�ص
ل�شغل املراكز القيادية ,وو�ضع �إ�سرتاتيجية مالئمة لزيادة
ن�سبة ال�سعودة خا�صة يف جمال التمري�ض ،واال�ستفادة
من خريجي برامج الزماالت والتعليم والتدريب يف
املجاالت ال�صحية الأخرى ,مع ت�شجيع م�شاركة الأطباء
من خمتلف التخ�ص�صات يف م�شروعات البحث العلمي
يف امل�ست�شفى ومركز البحوث واعتمادها �ضمن املفا�ضلة
يف الرتقية و�شغل الوظائف القيادية ,ودعا القرار �إىل
دعم جهود امل�ست�شفى لبناء مرافق �إ�ضافية وت�شغيلها
للوفاء مبتطلبات خدماته التخ�ص�صية كم ًا ونوعا,
بالإ�ضافة �إىل دعم برامج الزيارات اخلارجية لتقدمي
اخلدمات ال�صحية التخ�ص�صية للم�ست�شفيات يف مناطق
اململكة والتو�سع يف ذلك.
ج���اء ذل���ك يف ج�ل���س��ة امل �ج �ل ����س ال �ت��ي ع �ق��دت يوم
1432/2/6ه � �ـ برئا�سة معايل نائب رئي�س املجل�س
الدكتور بندر حجار حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر
جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة على مداخالت �أع�ضاء
املجل�س ب�ش�أن تقرير م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي
ومركز الأبحاث للعام املايل 1429/1428ه ��ـ ,تالها
رئي�س اللجنة الأ�ستاذ عبداهلل الدري�س فقال :لقد مت
�إن�شاء "نزل التخ�ص�صي" اخلريي بجوار امل�ست�شفى
الرئي�سي و"�إ�سكان املطوع" اخلريي بجوار مركز امللك
فهد الوطني لأورام الأطفال  ،وذلك لتقدمي خدمات
الإ�سكان والتغذية للمحتاجني من مر�ضى امل�ست�شفى
ومرافقيهم خالل فرتة تلقي العالج واملتابعة.
و�أ�ضاف� :إن �أق�سام الإ�سعاف يف كثري من امل�ست�شفيات

داخ��ل اململكة وخارجها غالب ًا ما تكون حتت �ضغط
م�ستمر ،كما �أن هناك منطقة فرز عند مدخل الإ�سعاف
يتم م��ن خ�لال��ه ت�صنيف احل ��االت ،فال�شديدة يتم
التعامل معها مبا�شرة ،و�أما احلاالت الأخرى فب�إمكان
�أ�صحابها االنتظار �أو حتويلهم �إىل العيادات ال�شاملة ،
وبعد اال�ستف�سار من امل�ست�شفى تبني �أن معدل انتظار
املري�ض انخف�ض من (� )6إىل (� )4ساعات ،و�أن �أهم
�سبب لالنتظار طوي ًال يف الإ�سعاف هو عدم توافر �أ�سرة
�شاغرة للحاالت التي يلزم تنوميها يف امل�ست�شفى.
و�أ�شار رئي�س اللجنة �إىل �أن م�ست�شفى امللك في�صل
التخ�ص�صي يواجه �صعوبة يف حتويل املر�ضى الذين
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ي�أتون للم�ست�شفى من تلقاء �أنف�سهم �إىل جهات �صحية
�أخ��رى ،وتبع ًا لذلك �أو�صت اللجنة ب�أهمية التن�سيق
والتكامل يف هذا اجلانب بني امل�ست�شفى وامل�ست�شفيات
الأخرى من خالل تن�سيق التحويل و�إجراءاته.
و�أو�ضح الأ�ستاذ عبداهلل الدري�س �أن لدى امل�ست�شفى
خطة �إ�سرتاتيجية م�ستقبلية خم�سية تتزامن مع
خطط التنمية للدولة ،الهدف منها رف��ع م�ستوى
اخلدمات املقدمة للمري�ض وزيادة الطاقة اال�ستيعابية
للم�ست�شفى وكذلك التطوير وزيادة طاقة امل�ست�شفى
اال�ستيعابية لكل من الريا�ض وجدة خالل اخلم�س
�سنوات القادمة والتي من املتوقع �أن ت�صل –ب�إذن
اهلل� -إىل (� )2445سري ًرا ،مت�ضمنة �أ�سرة التنومي
لليوم ال��واح��د ،بالإ�ضافة �إىل م�شروعات وبرامج
�أخ��رى؛ كقيام ا�ست�شاريني من امل�ست�شفى بزيارات
للم�ست�شفيات يف مناطق متعددة من خالل برنامج
التعاون امل�شرتك مع امل�ست�شفيات الأخرى.
ولفت �إىل �أنه يوجد كادر معتمد للممار�سني ال�صحيني
لدى اجلهات ال�صحية � ،أما فيما يتعلق بالتباين يف
روات��ب الكوادر ال�صحية بني ال�سعوديني وغريهم يف
امل�ؤ�س�سة العامة مل�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي
ومركز الأبحاث ،ف�إن حتديد رواتب غري ال�سعوديني –

كما �أفاد امل�ست�شفى  -يتم بنا ًء على عدة معايري ،ومن
�أهمها ندرة اخل�برات املتميزة وعدد �سنوات اخلربة
واجلدارة العلمية وم�ستوى الدخل واملعي�شة يف بلدانهم
الأ�صلية والتناف�س يف �سوق العمل العاملية� ،أما رواتب
املوظفني ال�سعوديني فهي �أعلى من روات��ب املوظفني
من البلدان الأخ��رى ما عدا بع�ض الفئات من �أوروبا
و�أمريكا .كما �أنه قد �صدر مر�سوم ملكي م�ؤخر ًا يق�ضي
ب�إ�صدار كادر طبي موحد بانتظار التطبيق.
واختتم قائ ًال� :إن ا�ستقطاب اخلربات املتميزة من الدول
وامل�ست�شفيات املعروفة بتفوقها يف املجاالت ال�صحية
خا�صة يف التخ�ص�صات ال �ن��ادرة ه��و �أح��د الربامج
املعمول بها داخ��ل امل�ؤ�س�سة ،ويتمثل ت�أثريها يف نقل
اخلربات املتميزة �إىل الأطباء ال�سعوديني عرب برامج
التدريب املختلفة� ،إ�ضافة �إىل امل�شاركة يف تقدمي �أعلى
م�ستويات الرعاية ال�صحية املتميزة للمر�ضى ,كما �أن
عدد الأبحاث  -التي �أ�صدرها مركز الأبحاث  -والتي
بلغت ح��وايل ( )120بحث ًا هو ع��دد مقبول �أخ��ذ ًا يف
االعتبار اجلوانب التجهيزية والقوى الب�شرية وميادين
البحث وجماالته ،و�أن نوعية الأبحاث وت�أثريها الإيجابي
على �صحة املجتمع يف اململكة العربية ال�سعودية �أهم
من عددها.

لجنة شرعية لدراسة
األنظمة
�أ��ش��ار �أح��د الأع���ض��اء �إىل �أن��ه م��ن غري
املنا�سب �أن ُيقت�صر يف تف�سري ما يقع
على مناطقنا ومدننا من بع�ض الكوارث،
ك��اجل �ف��اف وق �ل��ة الأم� �ط ��ار �أو الغرق
والأ�ضرار البالغة �أو اخل�سائر الفادحة
يف الأ�سهم التي ترتبت عليها الديون
ملعظم املواطنني؛ على �إهمال امل�س�ؤولني
ونحو ذلك من التف�سريات املادية ،ونغفل
�آثار املعا�صي التي يرتكبها الب�شر .ولعل
من �أكرب املخالفات التي ُيخ�شى �أن ت�سلط
علينا العقوبة العاجلة ب�سببها� ،إ�ضافة
�إىل العقوبة الأخروية� ،سنّ الأنظمة التي
تت�ض ّمن بع�ض املخالفات لأحكام ال�شريعة
الإ�سالمية .ل��ذا ،من الأن�سب �أن حتال
جميع الأنظمة التي تدر�س يف املجل�س بعد
االنتهاء من درا�ستها يف اللجنة �إىل جلنة
�شرعية متخ�ص�صة ثم تعاد �إىل اللجنة،
�أو حتال �إىل هيئة كبار العلماء بعد انتهاء
درا�ستها من املجل�س.
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الظاهرة تهدد االستثمارات العقارية

فصل المياه والكهرباء واالتصاالت عن
المستأجرين المماطلين
عرب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى عن قلقهم جتاه معاناة
�أ�صحاب العقارات من مماطلة امل�ست�أجرين وعدم
التزامهم ب�سداد املبالغ امل�ستحقة عليهم ,و�أ�شاروا
�إىل �أن ذلك يعوق ا�ستثمارات كثري من املواطنني يف
جمال العقارات كما لفتوا �إىل عدم الأخذ بتو�صيات
هيئة اخلرباء يف ت�شكيل جلنة يف كل �إمارة لها �صالحية
البت يف مثل هذه الأمور.
ج��اء ذل��ك خ�لال جل�سة املجل�س ال�ت��ي ع�ق��دت يوم
1432/2/12هـ برئا�سة معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ,حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة الإدارة

يتعلق مو�ضوع مماطلة
امل�ست�أجرين مبواطنني لديهم
ا�ستثمارات يف جمال العقار وال
يتعلق برجال الأعمال فقط،
وهذه امل�شكالت مع بع�ض
امل�ست�أجرين واجلهات التنفيذية
قد تدفع �إىل ابتعاد امل�ستثمرين
يف هذا املجال
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واملوارد الب�شرية ،ب�ش�أن ظاهرة غياب �أو هروب بع�ض
امل�ست�أجرين وبذمتهم �إيجارات متبقية ,تاله رئي�س
اللجنة الدكتور فهاد احلمد ,و�أبديت عليه ملحوظات
الأع�ضاء ,حيث قال �أحد الأع�ضاء :كان طلب �سمو نائب
وزير الداخلية املرفق بالتقرير باملوافقة على تكوين
جلنة يف كل �إمارة من اجلهات املخت�صة ،ي�شرتك معها
مندوب بيت املال للبت الفوري يف فتح الدُ ور واملحالت
امل�ست�أجرة حمل امل�شكلة ،لكن اللجنة خرجت عن �صلب
املو�ضوع الأ�سا�س الذي ت�سعى اجلهات التنفيذية �إليه،
وذلك ب�إعطاء ال�صالحية لإح�ضار املتهرب واملماطل
يف الت�سديد والإ�سراع يف البت فيها لإعطاء املت�ضررين

حقوقهم .كما �أن اللجنة مل ت�ستدع �أ�صحاب ال�ش�أن
مثل م�س�ؤويل املكاتب العقارية يف الغرف التجارية،
و�أ�صدرت تو�صياتها العامة التي مل تعالج �أ�صل امل�شكلة
املطلوب حلها .لذا ،ينبغي �أن تعود اللجنة �إىل �أ�سا�س
ت�ضمن تو�صياتها حلو ًال عاجلة حتد من
املو�ضوع و�أن ِّ
تفاقم امل�شكلة وت�سهم يف حفظ احلقوق.
وقال ع�ضو �آخر� :إن عدم التزام امل�ست�أجر ببنود العقد
و�صعوبة ا�ستيفاء الإيجارات �أ�صبحت ظاهرة وا�ضحة،
ومن �أهم �أ�سبابها �أن العقد بني امل�ؤجر وامل�ست�أجر ال
ينفذ �أحيا ًنا من قبل الطرفني ,و�أحيا ًنا ال ينفذ من
قبل طرف على ح�ساب �آخ��ر ،واق�تراح تكوين جلان
يف الإمارات ي�صعب تنفيذه ،فهو يتطلب عددًا كب ًريا
من الق�ضاة واللجان واملندوبني وال�شرط والإمارات.
ولعل قا�ضي التنفيذ هو ال�شخ�ص القادر على النظر
�إىل م�شكلة امل�ؤجرين وامل�ست�أجرين من وجهة النظر
االقت�صادية واالجتماعية .ومن فوائد �إق��رار نظام
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ق�ضاء التنفيذ �أن الطرف ال��ذي بيده عقد ملزم ال
يحتاج �إىل �أن يذهب �إىل املحكمة ال�ست�صدار حكم
مت متييزه .لذا� ،أرى �أن �إقرار نظام التنفيذ هو الذي
�سيعالج امل�شكلة من جذورها.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن امل�شكلة املطروحة هي
معاناة �أ�صحاب العقار من مماطلة امل�ست�أجرين وعدم
التزامهم ب�سداد املبالغ امل�ستحقة عليهم ،ولكن اللجنة
ذهبت بعيدً ا عن �أ�صل هذه امل�شكلة ،وتو�صياتها مل
ت�صل �إىل الدرجة املقبولة ،و�أ�ؤي��د ما جاء يف تعميم
�إمارة منطقة الريا�ض ذي الرقم  592/2/101امل�ؤرخ
يف 1425/9/6ه �ـ ،ليكون ح ًال عاج ًال ،و�أرى تعميمه
على جميع �إمارات مناطق اململكة؛ بحيث ُيف�صل املاء
والكهرباء واالت�صاالت عن امل�ست�أجر ،و�أن يكون التنفيذ
من م�س�ؤولية ال�شرطة.
ولفت �أح��د الأع���ض��اء �إىل �أن ه��ذا املو�ضوع يتعلق
مبواطنني لديهم ا�ستثمارات يف جم��ال العقار وال
يتعلق برجال الأعمال ،وهم يواجهون م�شكالت مع
بع�ض امل�ست�أجرين .كما يواجهون م�شكالت مع اجلهات
التنفيذية لطول �إجراءاتها املعقدة ،مما قد يدفع �إىل
ابتعاد امل�ستثمرين عن اال�ستثمار يف الوحدات ال�سكنية،
و�ضياع مليارات الرياالت على �أ�صحاب الأمالك .كما
�أن فيها �إ�شغا ًال للدوائر احلكومية وعب ًئا عليها.
و�أنتقد �أح��د الأع�ضاء ما يح�صل يف قطاع الت�أجري
وا�صف ًا �إياه ب�أن هناك فو�ضى ،وعدم �أخذ الإيجارات
�أدى �إىل �أن �شركات التخطيط العقاري تعمل وتدر�س
بناء جممعات لغر�ض البيع فقط ولي�س الت�أجري ،لعدم
االن�ضباط يف حت�صيل الإيجارات .و�أرى �أن املو�ضوع ال
يحتاج �إىل حمكمة وق�ضاء؛ لأنه لي�س هناك يف الأ�صل
ق�ضية ،فالأمر وا�ضح ميكن معاجلته يف ال�شرطة �أو
الإمارة .و�إذا مل تتوافر بيئة منا�سبة لال�ستثمار فلن
ي�ستثمر �أحد يف هذا القطاع ويت�سبب يف عدم جذب
اال�ستثمار الأجنبي �إىل اململكة.
واختتم �أحد الأع�ضاء قائ ًال :هناك ع�شوائية يف مكاتب
العقار قد تزيد من هذه امل�شكلة التي نناق�شها .لذا،
ينبغي و�ضع معايري و�أنظمة وا�ضحة لعمل تلك املكاتب،
واق�ت�رح اال�ستفادة م��ن جلنة ال�ع�ق��ارات يف الغرف
التجارية تكون مهمتها الإ�شراف على مكاتب العقار
ومتابعتها .وكذلك ينبغي �أن تكون لدى الغرفة التجارية
معلومات عن امل�ست�أجرين؛ بحيث تعطي معلومات عن
�سلوك امل�ست�أجر يف الدفع خالل الفرتات املا�ضية من
ا�ستئجاره .و�أرى �أن من احللول املتاحة توحيد �صياغة
عقود الت�أجري يف املكاتب العقارية و�إجبار املتعاملني يف
ال�سوق با�ستخدام تلك العقود.

انتقاد دعوة
وزير الزراعة
�إنتقد �أحد الأع�ضاء دعوة وزير الزراعة
عموم املزارعني �إىل عدم التو�سع يف زراعة
النخيل للمحافظة على �أ�سعار التمور،
وقال� :إن الأوىل �أن ت�سعى وزارة الزراعة
�إىل تكوين اجلمعيات الأهلية وال�شركات
امل�ساهمة يف جمال ت�سويق وت�صنيع التمور
وم�شتقاتها ،و�أن ت�ساعد على فتح الأ�سواق
العاملية ال�ستقبال منتجات اململكة من
التمور فذلك �أف�ضل ،وال�سيما �أنها املنتج
الزراعي الأول يف اململكة .ومن املنا�سب
بلجنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة البحث
واال�ستق�صاء عن ه��ذا الأم��ر؛ لأن��ه كان
حديث �شريحة كبرية من �أفراد املجتمع
خالل هذا الأ�سبوع.
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األعضاء طالبوا بتقليل المياه المهدرة:

أخطاء هيئة الري والصرف باإلحساء تتكرر
منذ  10سنوات!!
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األعضاء وهموم الوطن

طالب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى بتغطية القنوات املفتوحة
يف الأح�ساء لت�صبح �أنابيب لأن وجودها هكذا فيه هدر
للمياه ,ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن التقرير ال�سنوي لهيئة
الري وال�صرف يف الأح�ساء �أغفل ذكر خم�سة قطاعات,
وانتقدوا عدم حدوث تطور ملمو�س يف �أداء الهيئة خالل
ع�شرة �أعوام.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال جل�سة املجل�س ال�ت��ي ع�ق��دت يوم
1432/2/20ه �ـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ,
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة الإ�سكان واملياه
واخلدمات العامة ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للهيئة للعام
املايل 1431/1430هـ ,تاله املهند�س حممد القويح�ص
رئي�س اللجنة ,و�أبدى عليه الأع�ضاء ملحوظاتهم.
فقال �أح��د الأع�ضاء :تو�صيات اللجنة مهمة ،ومن
الأف�ضل �أن تو�صي اللجنة بتغطية القنوات الإ�سمنتية
عاما؛ �إال �أنها مل تغط �سوى
التي م�ضى عليها (ً )40
إ
ؤ
ثلث امل�شروع ،وهذا �سي�ضر بامل�شروع و�سي�دي �ىل فقدان
كمية �أكرب من املياه ،على الرغم من �أن االعتمادات
تغطي امل�شروع كام ًال.
و�أيده �آخر قائال :من املنا�سب �أن تو�صي اللجنة بتوفري
االعتمادات املالية لتغطية امل�صارف املك�شوفة؛ لأن يف
ذلك حماية لركاب ال�سيارات وال�شاحنات ،وكذلك من

�أجل االرتقاء بكفاءة البيئة املحيطة.
ولفت �آخر �إىل �أن الهيئة ت�شرف على خم�سة قطاعات،
وهي م�شروع التح�سني الزراعي يف القطيف ،وم�شروع
اخلرج الزراعي ،وم�شروع التنمية الزراعية يف الأفالج،
وم�صنع تعبئة التمور بالأح�ساء ،وم�شروع الري وال�صرف
بدومة اجلندل� ،إال �أنه مل ي�أت �أي ذكر لهذه اجلهات يف
هذا التقرير .فهل تقرير الهيئة �أ�سقط هذه اجلهات
من حمتوياته؟ �أم �أن اللجنة اكتفت مب�شروع الأح�ساء
من حمتويات التقرير؟ وما �أو�ضاع امل�شروعات الأخرى،
واحتياجاتها ،ونتائجها؟
وق��ال �آخ��ر :منذ ع�شرة �أع��وام واللجنة تتحدث عن
املو�ضوعات نف�سها بالن�سبة للهيئة� ،إال �أنه لي�س هناك
تطور ملمو�س ،ولكن ال نن�سى الإ�شادة بجهود الهيئة يف
�إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املنقاة ثالث ًّيا،
وينبغي �أن تعمم ه��ذه التجربة على جميع مناطق
اململكة .كما �أن تو�صيات اللجنة اهتمت ب�أمور ثانوية،
ومن الأف�ضل �أن ت�ؤكد تو�صيات اللجنة �ضرورة االهتمام
بو�ضع م�صنع التمور احل��ايل وامل�ستقبلي وم�شكالته
وعر�ض ما حتقق ب�ش�أنه حتى الآن فيما يتعلق ب�إ�سناده
�إىل القطاع اخلا�ص وحتويله �إىل �شركة �أو م�شروع
جتاري رابح ،و�إع��ادة هيكلة الهيئة عاج ًال وحتويلها
�إىل هيئة عامة للري وال�صرف على م�ستوى مناطق

اململكة كافة.
أ
أ
إ
أ
و�أو�ضح �أحد الع�ضاء �ىل �ن الهيئة �ن�شئت يف وقت
كانت فيه الظروف خمتلفة ،وكانت هناك م�سوغات
و�أهداف� .أما يف الوقت احلا�ضر فقد تغري الأمر كث ًريا،
فما الذي مينع املجل�س من املطالبة بالنظر يف �إلغاء
الهيئة ب�شكل عام؟ ومن غري املنا�سب اال�ستمرار بهذه
التكلفة العالية دون عائد منا�سب .كما �أن هناك بدائل
كثرية ،منها �أن ت�صرف �إعانات لأ�صحاب املزارع ،و�أن
يتولوا �سقي مزارعهم ب�أ�ساليبهم اخلا�صة.
واختتم �آخر قائ ًال :كان الهدف من �إن�شاء الهيئة هو
جتفيف املياه �إذا كانت �آ�سنة ،بينما يذكر التقرير �أنه
عاما دون حتديث.
م�ضى على القنوات (ً )40

شركات عالمية
لتنفيذ شبكات
الصرف الصحي
اق�ترح ع�ضو جمل�س ال�شورى املهند�س
عبدالرحمن ال�غ��ام��دي دع��وة �شركات
ا�ست�شارية عاملية متخ�ص�صة وتكليفها
بالعمل مبا�شرة من قبل �أعلى �سلطة يف
الدولة مب�شاركة وزارة املالية ،على �أن
تتوىل الت�صميم والإ�شراف على م�شروعات
ال�صرف ال�صحي وال�سيول� ،إ�ضافة �إىل
دعوة �شركات عاملية متخ�ص�صة لتنفيذ
هذه امل�شروعات مبا�شرة دون عر�ضها يف
مناق�صات ،و�أن تكون املدة حمددة بني
�سنتني �إىل ثالث �سنوات وتوزع مدينة جدة
�إىل عدد من الوحدات ،وكل وحدة تنفذها
�شركة من ه��ذه ال�شركات �أ�سوة ببع�ض
امل�شروعات التي نفذت بهذه الطريقة.
�شركات عاملية

لتلبية احتياجات سوق العمل:

مراجعة البرامج التدريبية لمؤسسة التدريب التقني
والمهني

األعضاء وهموم الوطن

�أ�صدر جمل�س ال�شورى قرار ًا ن�ص على مراجعة امل�ؤ�س�سة
العامة للتدريب التقني واملهني براجمها التدريبية
والرفع من م�ستوى جودتها وكفايتها لتفي خمرجاتها
مبتطلبات �سوق العمل املتجددة ,ودعم جهود امل�ؤ�س�سة
يف �إن�شاء مركز وطني للتقومي واالعتماد املهني يكون
له اال�ستقاللية ،ويعمل على تقومي واعتماد اجلهات
وال�برام��ج وتطبيق االخ �ت �ب��ارات امل�ع�ي��اري��ة وتنظيم
ممار�سة العمل املهني ,كما ن�ص القرار على تو�سيع
جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة ب��زي��ادة ع��دد املتخ�ص�صني
ممن يحملون خربات ودرجات علمية مهنية عالية مع
تفعيل دور املجل�س الإداري والرقابي على كافة �أن�شطة
امل�ؤ�س�سة" ,جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدها
يوم 1432/2/19ه� �ـ برئا�سة معايل ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم رئي�س املجل�س ,حيث
ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون التعليمية
والبحث العلمي ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم
جت��اه التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني واملهني للعام امل��ايل 1431/1430ه ��ـ ,تالها
�سمو الأمري الدكتور خالد بن عبداهلل �آل �سعود فقال:
�إمنا يتعلق بقيام امل�ؤ�س�سة بو�ضع �إ�سرتاتيجية للتدريب
واملتدربني وا�ستقطاب اخلريجني املتفوقني من �أبناء

امل�ؤ�س�سة وت�أهيلهم .فقد �سبق �أن �أ�صدر املجل�س قرار ًا
بهذا املعنى� .أما ما يتعلق بوجود هيئة وطنية للتقومي
واالعتماد اخلارجي فقد ن�ص قرار املجل�س على" :دعم
جهود امل�ؤ�س�سة يف �إن�شاء مركز وطني للتقومي واالعتماد
املهني يكون له اال�ستقاللية".
و�أ�ضاف �سمو رئي�س اللجنة� :إن امل�ؤ�س�سة لديها مركز
للمن�ش�آت ال�صغرية ،وه��و برنامج تنظيمي تنفذه
امل�ؤ�س�سة بالتعاون مع �صندوق تنمية املوارد الب�شرية
وبنك الت�سليف واالدخ��ار ال�سعودي؛ ويت�ضمن دورات
تدريبية �إر�شادية تهدف �إىل تو�صية التقنيني واملهنيني
�إىل العمل احلر .كما �أن امل�ؤ�س�سة كاتبت وزارة املالية
بطلب تخ�صي�ص مبلغ قدره ( )30مليون ريال لتحقيق
قرار جمل�س ال�شورى .ومل ُيعتمد �أي مبلغ يف ميزانية
هذا العام� ،إ�ضافة �إىل �أن م�س ّوغات عدم االعتماد مل
تت�ضح للم�ؤ�س�سة.
وبالن�سبة لكفاءة اخلريجني ،لفت �إىل �أنه �صدر من
اللجنة تو�صية ب�إن�شاء مركز وطني للتقومي واالعتماد
املهني ،وهذا املركز يق ّوم برامج امل�ؤ�س�سة.
وقال �سمو رئي�س اللجنة� :إن املجل�س �سبق و�أ�صدر قرار ًا
ن�ص على "درا�سة واقع التعليم التقني يف اململكة ،ومدى
احلاجة �إىل �إن�شاء جامعات تقنية" .واللجنة ترى

الرتيث حتى تخرج نتائج هذه الدرا�سة� .أما ما يتعلق
ب�سبب تدين ن�سبة القبول للفتيات؛ فقد �أ�شارت امل�ؤ�س�سة
ب�أن قبول البنات حمكوم بالطاقة اال�ستيعابية للوحدة
التدريبية ،وامل�ؤ�س�سة حال ًّيا تن�شئ وجت ّهز ( )39معهدً ا
عال ًيا للبنات� ،إ�ضافة �إىل قلة توافر الكوادر الب�شرية
املطلوبة (املدربات) يف املعاهد.
واختتم قائ ًال� " :إن دع��م ميزانية امل�ؤ�س�سة العامة
للتعليم الفني والتدريب املهني وعلى وجه اخل�صو�ص
"الباب الرابع" لإن�شاء املزيد من الكليات واملعاهد
واملراكز"� ،إ�ضافة �إىل �أن اعتماد ميزانية امل�ؤ�س�سة
الأخ�يرة التي جتاوزت �أربعة مليارات ريال يدل على
ال��دع��م التي حتظى ب��ه امل�ؤ�س�سة م��ن حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني.

عضو يقترح
حداً أدنى لألجور
نبه ع�ضو جمل�س ال�شورى اللواء عبداهلل
ال�سعدون �إىل �أن منظمة الأغذية العاملية
حذرت من موجة غالء جتتاح العامل ومن
�أهم �أ�سبابها ارتفاع �أ�سعار الطاقة .وقال
�إنه يجب العمل جد ًيا على حماربة الفقر
وحماربة البطالة ،و�إيجاد احللول ملواجهة
ذل��ك وم�ن�ه��ا ع��دم ال���س�م��اح للمحالت
بالعمل �إىل ال�ساعة الثانية ع�شرة لي ًال،
حيث �إن ذلك يحد من عمل ال�سعوديني
يف هذه املحالت ،وكذلك العمل على رفع
الأجور ،و�أن يكون احلد الأدنى هو خم�سة
�آالف ريال مع �أهمية ت�أمني ال�سكن ،و�أن
تكون �أ�سعار الأرا�ضي يف متناول اجلميع.
ولإيجاد حلول عاجلة لذلك ،يح�سن دعوة
معايل وزير املالية حل�ضور �إحدى جل�سات
املجل�س ،مع �أهمية تفعيل قرارات جمل�س
ال�شورى ال�صادرة ب�ش�أن حماربة الف�ساد
وحماية النزاهة.
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يهدف إلى ربط الجهات ذات العالقة بتنفيذ النظام..

الموافقة على نظام إجراءات
التراخيص البلدية
وافق جمل�س ال�شورى على نظام �إجراءات الرتاخي�ص
البلدية وحدد م�شروع النظام يف مواده اخلم�سة ع�شر
�إجراءات احل�صول على ترخي�ص بناء �أو فتح حمل لأي
ن�شاط وفق ال�شروط املحددة يف نظام البلديات واللوائح
املتعلقة به ,كما ن�ص النظام يف مادته الرابعة على
�أن تخت�ص اجلهة احلكومية -التي لها �سلطة �إ�صدار
ترخي�ص ممار�سة ن�شاط معني مبوجب �أنظمتها -بو�ضع
ا�شرتاطات ممار�سة ذلك الن�شاط ومتطلباته ,و�إ�صدار
تراخي�ص ممار�سته وتعديلها ,وجتديدها و�إلغائها ,فيما
ن�صت امل��ادة الثالثة ع�شرة من النظام على ت�شكيل
جلان يف الأمانات والبلديات بقرار من الوزير للنظر
يف التنظيم من عدم احل�صول على الرتخي�ص البلدي �أو
�إيقافه �أو عدم جتديده �أو تعديله �أو �إلغائه� ,أو التظلم من

املهند�س حممد القويح�ص

هناك حاجة ملحة لإ�صدار
مثل هذا النظام وذلك لوجود
تداخل وا�ضح بني اخت�صا�صات
اجلهات احلكومية املختلفة
وم�س�ؤولياتها
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الغرامات واجلزاءات البلدية املقررة نظام ًا ,وال�شكاوى
من �أ�ضرار االنتفاع بالرتاخي�ص البلدية ,كما يجيز
النظام التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجان
امل�شار �إليها.
ج��اء ذل��ك خ�لال جل�سة املجل�س ال�ت��ي ع�ق��دت يوم
1432/2/19هـ برئا�سة معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ,
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة الإ�سكان واملياه
واخلدمات العامة ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم
جتاه م�شروع نظام �إجراءات الرتاخي�ص البلدية ,تالها
املهند�س حممد القويح�ص ,فقال :هناك حاجة ملحة
لإ�صدار مثل هذا النظام وذلك لوجود تداخل وا�ضح بني
اخت�صا�صات اجلهات احلكومية املختلفة وم�س�ؤولياتها.

األعضاء وهموم الوطن

كما �أن هناك العديد من املواطنني وامل�ستثمرين ورجال
الأعمال الذين ي�شكون من عدم و�ضوح �آلية احل�صول
على الرتاخي�ص� ،سواء املتعلقة بالبلدية �أو تراخي�ص
اجلهات احلكومية الأخ��رى ،وع��دم و�ضوح ال�شروط
اخلا�صة بكل ترخي�ص� .إ�ضافة �إىل �أن هناك �شكاوى
متعلقة بت�أخري �إ�صدار هذه الرتاخي�ص و�صعوبة معرفة
�إجراءات جتديدها �أو �إلغائها.
و�أ�ضاف �أنه من ال�صعب جدً ا �أن يكون هناك ترخي�ص
واحد ,حيث �إن الأن�شطة االقت�صادية واال�ستثمارية
متنوعة وت�شرف عليها جهات حكومية متخ�ص�صة؛
فعلى �سبيل املثال :قطاع التعليم واال�ستثمار يف املدار�س
اخلا�ص ت�شرف عليه وزارة الرتبية والتعليم ،وقطاع
املياه والكهرباء ت�شرف عليه وزارة املياه والكهرباء،
وهكذا بقية القطاعات .ومن غري املقبول ا�ستبعاد دور
هذه اجلهات يف املوافقة و�إ�صدار الرتاخي�ص الالزمة
ملمار�سة هذه الأن�شطة الداخلة يف اخت�صا�صاتها الفنية،
وهذا الإجراء معمول به يف جميع دول العامل.
و�أو�ضح املهند�س القويح�ص �أن اللجنة ت�ؤيد �ضرورة
معرفة وجهة نظر قطاع الأعمال يف مواد هذا النظام،

ن�سق مع جمل�س الغرف ال�سعودي،
ويف �ضوء ذلك ُي َّ
و ُيز ّود مبواد النظام ملعرفة وجهة نظره ب�ش�أنها.
ولفت �إىل �أن م�شكلة الع ّمال الأجانب العاملني يف
املحالت؛ تود اللجنة �أن تو�ضح �أن هذا الأمر يحكمه
نظام العمل ،و�إ�سرتاتيجية التوظيف لل�سعوديني
علما ب ��أن اجلهة
وال �ق��رارات ال�سابقة بال�سعودةً ،
املخت�صة ت�صدر خطابات ت�أييد ال�ستقدام العمالة
الالزمة لأي م�شروع ا�ستثماري ،وتدر�س وزارة العمل
ذل��ك ح�سب حاجة امل�شروع وم��دى توافر مواطنني
�سعوديني ميكن توظيفهم من عدمه.
واختتم املهند�س القويح�ص قائ ًال :بالن�سبة ملا �أ�شري
�إليه ب�أن املادة "الثانية ع�شرة" تت�ضمن تكوين جلان
للنظر يف املخالفات ،و�أن هذا اخت�صا�ص ق�ضائي؛
تود اللجنة �أن تو�ضح �أن اللجان �شبه الق�ضائية قائمة
يف عدد من اجلهات احلكومية ،و�أن هناك درا�سة
ل��دى هيئة اخل�ب�راء يف مو�ضوع ه��ذه اللجان التي
�ستُحال اخت�صا�صاتها �إىل املحاكم الإداري��ة .كما
ترى اللجنة منا�سبة بقاء هذه اللجان �إىل حني قيام
تلك املحاكم.

تحويالت العمالة إلى
الخارج تحتاج إلى وقفة
ح��ذر ع�ضو جمل�س ال �� �ش��ورى الدكتور
عبدالرحمن العطوي من �أن كرثة املبالغ
املحولة �إىل اخلارج و�ضخامتها �أمر مريب
يحتاج �إىل وقفة نظامية مهمة وعاجلة من
جميع اجلهات املعنية ،فمجتمع حتول منه
ه��ذه املبالغ ال�ضخمة من قبل املقيمني
والأج��ان��ب فكيف ال ي�ك��ون ف�ي��ه بطالة
وفقر؟ �إن كمية املبالغ املحولة يجب �أن
توجه �إليها الأنظار الأمنية ،واالقت�صادية،
واالجتماعية ،فهل مت اال�ستف�سار عن
م�صادر هذه الأم��وال؟ وهل كل مبلغ مت
حتويله دُر�س م�صدره و�آلية احل�صول عليه؟
�آمل �أن تهتم اجلهات ذوات االخت�صا�ص
بدرا�سة كميات هذه التحويالت وجن�سيات
املحولني والبلدان التي توجه لها ،فهي
تك�شف بو�ضوح خماطر الت�سرت الذي مل
تنجح وزارة التجارة يف مكافحته ،كما �أنها
تو�ضح كميات الأيدي العاملة امل�ستفيدة
من اقت�صاد هذا الوطن بطرق نظامية
وغري نظاميه ،وهذا دور وزارة العمل يف
تو�ضيح كمية هذه املبالغ التي قد يكون فيها
خماطر على �أرواحنا و�أعرا�ضنا و�أخالقنا.
ومنها ما يتعلق بتجارة املخدرات ونحوها
م��ن الأ� �ش �ي��اء ال�ت��ي ت�ضر ال��وط��ن ،وهي
م�س�ؤولية وزارة الداخلية التي يجب �أن
حتقق يف هذه املبالغ وتعرف م�صادرها.
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المجلس أقر نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام:

 18مادة لالرتقاء بجودة التعليم ومخرجاته
وافق جمل�س ال�شورى على نظام املركز الوطني لتقومي
التعليم العام ويقع يف ثمان ع�شرة م��ادة ويهدف �إىل
االرتقاء بجودة التعليم وخمرجاته من خالل ت�شخي�ص
ومراقبة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العام والعاملني فيها
وت�ق��ومي خمرجاته ،وال�ت��أك��د م��ن مواكبتها للمقايي�س
واملعايري العلمية ،و�ضمان جودة �أداء الإدارة الرتبوية
والتعليمية واملدر�سية وال�صفية وجودة �أداء العاملني يف
املدار�س ،والت�أكد من جودة املناهج والربامج التي تقدمها
الوزارة ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني واملعريف،
ون�شر ثقافة اجلودة يف املدار�س ،ودعم القدرات الذاتية
للمدار�س للتقومي الداخلي للرفع من الكفاءة الداخلية
للمدار�س ،وت�شجيع التناف�س فيما بينها  ،وحتفيز م�ؤ�س�سات
التعليم العام للح�صول على االعتماد املدر�سي.
ون�ص م�شروع النظام على �أن املركز الوطني هو اجلهة

د .خالد بن عبداهلل �آل �سعود

�إن م�شروع 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 االعتماد
الأكادميي.
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امل�س�ؤولة عن تقومي التعليم العام ،ويتمتع ب�شخ�صية
اعتبارية ،وا�ستقالل �إداري ومايل يف ممار�سة مهامه
واخت�صا�صاته و�أن�شطته ،ويرتبط مبا�شرة برئي�س املجل�س
الأعلى للتعليم.
وحدد النظام �أكرث من ع�شرة مهام للمركز ،منها اقرتاح
ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات التعليمية ،وبناء م�ؤ�شرات
الأداء واملعايري والأدوات الالزمة لتقومي التعليم العام،
وو�ضع قواعد التقومي و�آلياته و�شروطه ،و�صياغة ال�ضوابط
التي تكفل �ضمان جودة التعليم بعنا�صره كافة ،و�إن�شاء
معايري التعلم واالختبارات الوطنية لكل مرحلة درا�سية،
و�إعداد املعايري املهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات
برامج رخ�ص املهنة للعاملني يف التعليم العام ،وتقومي
�أداء مدار�س التعليم العام كافة وبراجمها املختلفة،
واملراجعة الدورية ملتطلبات تلك الربامج وخمرجاتها

واعتمادها ،واعتماد جوائز متيز للم�ؤ�س�سات التعليمية.
ويعد م�شروع نظام املركز الوطني لتقومي التعليم العام
ا�ستكما ًال ملا �صدر عن جمل�س ال�شورى من �أنظمة تتعلق
بال�ش�أن التعليمي وهو نظام املجل�س الأعلى للتعليم ال�صادر
بالقرار  67/99يف 1429 /1/ 19هـ ،ونظام اجلامعات
ال�صادر بالقرار  67/100وتاريخ 1429/1/19هـ ،وقرار
املجل�س رقم  36/54يف 1430/ 7/ 6ه�ـ املتعلق بنظام
الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي ،وبقى النظام
الرابع وهو نظام املركز الوطني لتقومي التعليم العام
ويتوىل الإ�شراف عليه املجل�س الأعلى للتعليم.
ويتيح النظام للمركز اال�ستعانة ببيوت اخلربة وم�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص لتنفيذ بع�ض مهامه وفق �ضوابط و�شروط
ي�ضعها املركز يف الئحته التنفيذية .
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال جل�سة امل�ج�ل����س ال �ت��ي ع �ق��دت يوم
1432/2/27ه� �ـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,حيث
ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون التعليمية
والبحث العلمي ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه
م�شروع نظام املركز الوطني لتقومي التعليم العام ,تالها

�سمو رئي�س اللجنة الأمري الدكتور خالد بن عبداهلل �آل
�سعود ,فقال� :إن م�شروع 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 االعتماد الأكادميي.
و�أ�ضاف� :إن لدى وزارة الرتبية والتعليم مقرتح لهيئة
تنظيم وتقومي التعليم الأهلي وهذا ما ورد يف مداخالت
بع�ض الزمالء ،واللجنة ترى �أن نظام املركز الوطني
لتقومي التعليم العام �أ�شمل للتعليم العام احلكومي وغري
احلكومي؛ كما �أنه ال ميار�س �أدوا ًرا تنفيذية.
وقال �سموه :ن�ص نظام املجل�س الأعلى للتعليم واجلامعات
الوارد من احلكومة يف مواده على �إيجاد مركز لتقومي
التعليم العام م�ستق ًال عن �أي جهة �أخرى ،ودور اللجنة
�إعداد نظام لهذا املركز.
و�أو�ضح �أنه فيما يتعلق ب�أن يقت�صر عمل املركز على مهمة
واحدة رئي�سية هي تقومي الأداء التعليمي واملهاري للطالب
واملعلم ,ف��إن تقييم الأداء هو ج��زء من مهام املركز،
فاملركز له مهام �شمولية متعددة وبينهما ترابط وتكامل
ومنها التقومي املهاري للطالب واملعلم.

األعضاء وهموم الوطن

تزايد أرباح الشركات
وارتفاع أعداد البطالة!!
لفت �أحد الأع�ضاء الأنظار �إىل ما ن�شر
ح��ول نتائج ال�شركات املالية يف نهاية
عام 2010م ب�أن الأرباح قد ارتفعت �إىل
( )77,8مليار ريال مقارنة مع ()58,1
مليار ريال يف نهاية عام 2009م بن�سبة منو
تبلغ ( ،)%34وقد �سجل الر�صد التاريخي
لأرباح ال�شركات ال�سعودية ( )86مليار
ريال عام 2007م ،فكم من هذه الأرباح
�صرف لتدريب وتوظيف املواطن ال�سعودي
والقوى الب�شرية وبرامج ال�سعودة؟ ومع
وجود زيادة يف �أرب��اح ال�شركات �إال �أننا
نلحظ تزايد البطالة بني املواطنني .فمن
املنا�سب �أن يكون هناك �ضريبة ترتاوح بني
(� )%5إىل ( )%10على �أرباح ال�شركات
ت�سمى �ضريبة ال�سعودة والتدريب ويوجه
هذا املبلغ لإن�شاء معاهد التدريب يف جميع
مناطق اململكة من �أجل �إحالل ال�سعوديني
مكان غري ال�سعوديني.
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انتقاد لغياب الوعي البيئي ومطالبات بمشاركة
الرئاسة العامة لألرصاد في رصد التلوث
انتقد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى تدين الوعي البيئي لدى
املواطن و�أرجعوا ذلك �إىل قلة التوعية من اجلهات
امل�س�ؤولة وطالبوا بقناة تتعلق ب�ش�ؤون البيئة ,وت�ساءلوا
عن عدم منح الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
الدور وال�صالحيات للم�شاركة الفعلية يف م�شروعات
الأمانات وللحد من م�صادر التلوث ,جاء ذلك خالل
جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1432/2/26هـ برئا�سة
معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير
جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي
للرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة للعام املايل

مِ َ
ل ال ُتعطى الرئا�سة العامة
للأر�صاد وحماية البيئة
الدور وال�صالحيات للم�شاركة
الفعلية يف م�شروعات الأمانات
والبلديات وبالتن�سيق مع وزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية
وو�ضع العالج وتقدمي
املقرتحات العلمية والفنية
ملواجهة م�صادر التلوث،
واقرتاح طرق الوقاية من
�أخطار ال�سيول والأمطار
املو�سمية؟
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1428/1427هـ ,تاله رئي�س اللجنة الأ�ستاذ عبداهلل
الدري�س ،ثم عر�ض للمناق�شة ،و�أبديت عليه بع�ض
امللحوظات ،فقال �أحد الأع�ضاء� :أقرتح �أن يتبنى
املجل�س تو�صية ب�ضرورة �إن�شاء وزارة للبيئة تكون
ق��ادرة بجهازها البحثي وك��ادره��ا الب�شري  -بعد
الإفادة من التجارب الدولية والإقليمية -على مواجهة
ما تتعر�ض له البيئة يف ال�سعودية بكل مكوناتها ،الربية
والبحرية واجلوية ،من تلوث و�أ�صبح ي�ؤثر يف �سالمة
البيئة و�صحة الإن�سان؛ مما زاد يف �أمرا�ض التنف�س
واحل�سا�سية وال�سرطان بن�سب الفتة ،وال�سيما يف
جمتمعاتنا ال�صناعية.

وقال �آخر :تتمتع اململكة بتن ّوع يف الت�ضاري�س واملناخ
ويف الظواهر البيئية والطبيعية ،وكل ذلك ي�ستدعي
�إعادة النظر يف ال�ش�أن البيئي املحلي واجلهاز املعني
به� .إن عمل الأمانة ما زال بطي ًئا وتقليد ًيا وال يواكب
الأحداث ،ولعل الظروف التي متر بجدة �أو الريا�ض
خري �شاهد على ذلك .كذلك هناك تدن يف الوعي
البيئي لدى املواطن ،وهذا لي�س تلقائ ًيا بل هو نتيجة
ت��دين التوعية من قبل الرئا�سة ،فما زال الذراع
الإعالمي غائ ًبا عن م�ساندة الرئا�سة يف عملها ،وكان
يفرت�ض �أن تخ�ص�ص قناة متعلقة ب�ش�ؤون البيئة.
ولفت �آخر �إىل �أن النظام العام للبيئة �أناط بالرئا�سة
العامة للأر�صاد وحماية البيئة مهمة الت�أكد من التزام
اجلهات العامة والأ�شخا�ص بالأنظمة واملقايي�س
واملعايري البيئية� ،إال �أن��ه مع الأ�سف هناك انت�شار
للتلوث البيئي يف بع�ض املدن واملواقع ال�صناعية ،ومل
تقدم الرئا�سة �ضمن تقاريرها ن�سبة التلوث يف تلك
الأماكن ،وكان يح�سن �أن تو�صي اللجنة بتكليف جهة

األعضاء وهموم الوطن

متخ�ص�صة من خارج الهيئة �أو وزارة البرتول والرثوة
املعدنية لقيا�س مدى التلوث.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء :لمِ َ ال تُعطى الرئا�سة العامة
للأر�صاد وحماية البيئة الدور وال�صالحيات للم�شاركة
الفعلية يف م�شروعات الأمانات والبلديات وبالتن�سيق
مع وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية وو�ضع العالج
وتقدمي املقرتحات العلمية والفنية ملواجهة م�صادر
التلوث ،واق�تراح طرق الوقاية من �أخطار ال�سيول
والأم �ط��ار املو�سمية؟ فينبغي �أن تتحمل الرئا�سة
م�س�ؤولياتها امليدانية جتاه املدن واملناطق يف اململكة.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إىل �أنه من ال�ضروري اال�ستفادة
من الدرا�سة املتكاملة عن برنامج �إدارة ال�سيول
يف اململكة ي�شارك فيه الدفاع املدين ومدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،و�أُعد هذا الربنامج يف
الرئا�سة قبل �أربع �سنوات ولكن حتى الآن مل ير هذا
الربنامج النور ،ومل يتحول �إىل برنامج عمل ومل يف ّعل
على الرغم مما نعانيه �سنو ًيا من جراء ال�سيول ،فقد
حان الوقت لتحويل هذا الربنامج �إىل خطة وطنية
لإدارة ال�سيول واحلد من �أخطارها بالتن�سيق مع وزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية.
ً
وعلق �أحد الأع�ضاء قائال :خطت الرئا�سة خطوات
جيدة يف خدمة الأر�صاد �إال �أنه يتطلب منها عمل
الكثري بالن�سبة خلدمات حماية البيئة وخدمات
التنمية امل�ستدامة .وت�ساءل :كيف نطلب من �إدارة
دون هيكل تنظيمي معتمد ب�أداء دورها على الوجه
الأك �م��ل؟ وثمة نق�ص كبري يف ال��وظ��ائ��ف وال�سيما
املفت�شون البيئيون .ومن غري املنا�سب اال�ستمرار يف
جتربة اال�ستمطار التي �أثبتت عدم جدواها ،بل �أثرت
على املناخ البيئي .ومل تذكر الرئا�سة مدى جناحها
يف �إيقاف ردم ال�شواطئ للتو�سع العمراين وتدمري
البيئة البحرية.
واختتم �أح��د الأع�ضاء قائ ًال :نبهت الرئا�سة �إىل
احتمال هطول الأمطار على مدينة جدة قبل �أربعة �أو
خم�سة �أيام من وقوع الفاجعة ،ولي�س من م�س�ؤولياتها
منع وق��وع م��ا ح��دث وال �إدارة ت�صريف ال�سيول.
فالكارثة �أال يكون هناك ت�صريف لل�سيول يف مدينة
مثل جدة ،والكارثة �أنه منذ عام 1400هـ ونحن نر�صد
خم�ص�صات مبليارات الرياالت مل�شروعات الطرق
والأنفاق وال�شوارع ،ونحن ننفق �أكرث من غرينا بكثري
على م�شروعات البنية التحتية وال يعاين الغري مما
نعاين منه ،وما ح�صل لي�س بكارثة طبيعية �إمنا هو
فواجع من �صنع الإن�سان ،كما �سماها خادم احلرمني
ال�شريفني يف �أمره الكرمي يف العام املا�ضي.

شراكة بين مجلس
الشورى و مجالس
المناطق

�أو�ضح ع�ضو جمل�س ال�شورى حممد �آل
ناجي �أن ما قام به جمل�س ال�شورى من
ا�ست�ضافة وفد جمال�س املناطق يعد عم ًال
متميزً ا وخطة موفقة لت�أ�صيل ال�شراكة
مع جمال�س املناطق التي جاءت ً
تنفيذا
لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني .كما
�أن �إن�شاء �إدارة يف جمل�س ال�شورى تعنى
مبجال�س املناطق �سوف يعزز هذا التعاون.
كما �أن املجال�س البلدية ال تقل �أهمية عن
جمال�س املناطق وهي بحاجة لال�ستفادة
من جت��ارب جمل�س ال�شورى على الرغم
م��ن ت�ف��اوت االخت�صا�صات ،وم��ا حدث
يف حمافظة ج��دة �إ��ش��ارة مهمة لأهمية
التوا�صل مع املجال�س البلدية ،فبينهما
ق��ا��س��م م���ش�ترك يتمحور ح��ول درا�سة
التقرير واملراقبة .فمن املنا�سب �أن تو�سع
ج�سور قنوات التوا�صل وتبادل اخلربات مع
املجال�س البلدية على غرار ما �سيكون عليه
الو�ضع مع جمال�س املناطق.
 1432 -122هـ

31

تحت القبة

منح برنامج
(يسر) كافة
الصالحيات
لتحقيق
أهدافه
دور وزارة االت�صاالت وتقنية
املعلومات يتمثل يف �إعداد
ال�سيا�سات والت�شريعات
واخلطط ذات العالقة بقطاع
االت�صاالت وتقنية املعلومات،
�أما هيئة االت�صاالت فتقوم
بالرتخي�ص ملقدمي اخلدمة
ومتابعة تنفيذها.
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واف��ق جمل�س ال�شورى على ق��رار ب�إعطاء برنامج
(ي�سر) ال�صالحيات لإدارة الربنامج �إداري � ًا ومالي ًا
لتفعيل تطبيقه لدى اجلهات احلكومية ,وحث وزارة
االت�صاالت وتقنية املعلومات على ا�ستقطاب الكفاءات
الوطنية املتميزة يف جمال بنية املفاتيح العامة والت�شفري
لأهمية ذل��ك يف اخلدمات الإلكرتونية" ,ج��اء ذلك
خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1432/2/19هـ
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,حيث ا�ستمع �إىل وجهة
نظر جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات ،ب�ش�أن
ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي
ل ��وزارة االت���ص��االت وتقنية املعلومات للعام املايل
1431/1430ه� ��ـ ,تالها رئي�س اللجنة الدكتور فهد
العبود فقال :بنا ًء على االحتياج الفعلي لربنامج (ي�سر)
بزيادة عدد موظفيه ،حيث لوحظ عدم تنا�سب حجم

الربنامج احلايل من حيث عدد املوظفني مع املهمات
التي ي�ضطلع بها الربنامج؛ مما �أدى �إىل ت�أخره يف
حتقيق �أهدافه ،ل��ذا جاء ق��رار املجل�س ليغطي هذا
اجلانب .كما �أن �أهمية جمال �أمن املعلومات حتتم وجود
معايري خا�صة ملن يتوىل عملية الت�شفري؛ وذلك لأهميتها
يف اخلدمات الإلكرتونية .لذا ،ف�إن ا�ستقطاب كفاءات
وطنية وتدريبها �سيحد من هذه امل�شكلة.
و�أ�ضاف� :أما فيما يتعلق ب�أن اخلطة التنفيذية لربنامج
(ي�سر) انتهت مدتها الزمنية ومل يتحقق منها �شيء؛
ّ
ف�إن هذه اخلطة تت�ضمن عددًا من الأهداف والربامج
وامل�شروعات املطلوب تنفيذها مع حتديد الطرف
امل�س�ؤول عن كل م�شروع .وفيما يخ�ص م�شروعات
اخلدمات الإلكرتونية ذوات الأولوية ،فهناك ما يقارب
من ( )48جهة حكومية تتوىل تنفيذها ،و�أ�سماء اجلهات
(ي�سر) ،ويقوم
املنفذة لها من�شورة على موقع برنامج ّ

الربنامج باملتابعة والتن�سيق مع هذه اجلهات .كما �أن
نظام الفوترة منوط بهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات
مبوجب نظامها ،والهيئة لديها �إدارة خمت�صة بذلك
ملتابعة ال�شكاوى والبت فيها.
وقال الدكتور العبود :وفيما يتعلق بوجود تداخل بني
الوزارة والهيئة والعالقة بني الوزارة وال�شركات املقدمة
للخدمة و�آلية ال�شكاوى؛ ف��إن دور ال��وزارة يتمثل يف
�إعداد ال�سيا�سات والت�شريعات واخلطط ذوات العالقة
بقطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات� ,أما الهيئة فتقوم
بالرتخي�ص ملقدمي اخلدمة ومتابعة تنفيذهم للخدمات
املرخ�صة لهم .كما تنظم وت��راق��ب عمل ال�شركات
العاملة يف ال���س��وق .وفيما يخ�ص ع�لاق��ة ال ��وزارة
بال�شركات املنفذة للخدمة؛ ف�إن الوزارة تقبل التظلمات
التي ترفع من مقدمي اخلدمة �ضد قرارات الهيئة .كما
�أن هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات خ�ص�صت �إدارة

لل�شكاوى ودعمتها بامل�ست�شارين القانونيني لدرا�سة ما
يرد �إليها من �شكاوى وحلها وفق ًا لنظام االت�صاالت
والئحته التنفيذية.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن هيئة االت���ص��االت وتقنية املعلومات
وم�ؤ�س�سة الربيد ال�سعودي كيانان اعتباريان لهما
ميزانية م�ستقلة ،ويديران عملهما التنفيذي من خالل
تنظيم �إداري و�أنظمة ولوائح خا�صة بكل منهما ,و
التقرير ال�سنوي لكل منهما ي�صل للمجل�س ويعك�س
ن�شاطهما يف �ضوء مهام كل منهما ،بينما يعك�س تقرير
الوزارة ن�شاط الوزارة فقط.
ولفت فيما يخ�ص عدم وجود معايري فنية للخدمات
الإلكرتونية وامل�شكالت الفنية التي تعطل الأنظمة
(ي�سر) �أع��د جمموعة من
الآل �ي��ة؛ �إىل �أن برنامج ّ
الوثائق واملعايري املن�شورة على موقعه الإلكرتوين لكي
ت�ستفيد منها اجلهات احلكومية .كما تُعقد الور�ش

التدريبية ل�شرح هذه املعايري� .أما عن تعطل الأنظمة
الآلية؛ فتطبيقات تقنية املعلومات تواجه �-أحيا ًنا-
�أعطا ًال فنية� ،أو مدد توقف ق�صرية لأغرا�ض ال�صيانة
والتحديث .كما �أن هناك الكثري من احللول والو�سائل
كالأنظمة املرادفة واالحتياطية التي تعمل بديلة �أو
م�ساعدة للنظام الأ�سا�سي يف حالة وجود م�شكالت
فنية.
ً
واختتم قائال� :إن �إدارة الدرا�سات بالوزارة تهدف
�إىل �إجراء الدرا�سات والبحوث ذوات العالقة بقطاع
االت�صاالت وتقنية املعلومات ،ور�صد ودرا�سة ومتابعة
امل�ستجدات واملتغريات يف جمال االت�صاالت وتقنية
املعلومات ،والتعاون مع املراكز واملنظمات والهيئات
ذوات العالقة .كما �أنها تعمل على ا�ستقطاب عدد
من اخلرباء يف �إعداد الدرا�سات املتخ�ص�صة لقطاع
االت�صاالت وتقنية املعلومات.
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يهدف لوضع نظام شامل للشركات ويوضح أحكامها ويحدد ضوابطها

المجلس يوافق على نظام الشركات

د.عمرو بن �إبراهيم رجب

ن�ص نظام ال�شركات على
�أن هيئة ال�سوق املالية هي
اجلهة املخولة بالإ�شراف على
ال�شركات امل�ساهمة املدرجة
يف ال�سوق املالية ومراقبتها
و�إ�صدار القواعد املنظمة
لعملها مبا يف ذلك تنظيم
عمليات االندماج

34

 1432 -122هـ

واف��ق جمل�س ال���ش��ورى خ�لال جل�سته التي عقدت يوم
1432/3/17ه� �ـ برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ على م�شروع
نظام ال�شركات.
وي�ق��ع النظام اجل��دي��د لل�شركات يف  226م��ادة تتوزع
يف  12باب ًا وهو يحل حمل نظام ال�شركات ال��ذي �صدر
عام 1385ه �ـ ،ويهدف �إىل و�ضع نظام �شامل لل�شركات
يو�ضح الأحكام الواجبة الإتباع يف ت�أ�سي�سها ويف مزاولة
ن�شاطها وعند انق�ضائها وت�صفيتها ،وحدد �ضوابط جميع
�أن��واع ال�شركات ومنها ال�شركات امل�ساهمة وال�شركات
ذات امل�س�ؤولية املحدودة و�شركات الت�ضامن و�شركات
املحا�صة.
إ
كما ح��دد النظام اخت�صا�صات جمل�س �دارة ال�شركة
واجلمعية العامة لها ،و�ضوابط اجتماعاتها.
و�أبقى م�شروع النظام القيمة اال�سمية لأ�سهم ال�شركات
امل�ساهمة ع�شرة رياالت ،مع �إعطاءوزير التجارةوال�صناعة
�صالحية تعديل هذه القيمة بعد االتفاق مع رئي�سجمل�س
هيئة ال�سوق املالية.
كما ن�ص النظام على �أن هيئة ال�سوق املالية هي اجلهة
املخولة بالإ�شراف على ال�شركات امل�ساهمة املدرجة يف
ال�سوق املالية ومراقبتها و�إ�صدار القواعد املنظمةلعملها
مبا يف ذلك تنظيم عمليات االندماج ،مععدم الإخالل مبا

مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من �صالحيات وفق ًا لنظام
مراقبة البنوك ونظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين.
و�أخذ م�شروع النظام اجلديد �أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي
الختيار �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركات ،بحيث ال يجوز
للم�ساهم ا�ستخدام حق الت�صويت لل�سهم �أكرث من مرة
واحدة يف الت�صويت على تعيني �أع�ضاء جمل�سالإدارة ،وهو
مايعطي م�ساهمي الأقلية الفر�صة يف انتخاب مر�شحيهم،
ومينح الت�صويتالرتاكمي لكلم�ساهم قدرة ت�صويتية بعدد
الأ�سهم التي ميلكها ،بحيث يحق لهالت�صويت بهاملر�شح
واحد �أو تق�سيمها بني من يختارهم من املر�شحني دون
وجود �أي تكرارلهذه الأ�صوات ،وهو الأمر الذي يزيد من
فر�ص ح�صولم�ساهمي الأقلية علىمتثيل لهم يف جمل�س
الإدارة عن طريق الأ�صواتالرتاكمية ملر�شح واحد.
ون�ص النظام على �أن ال يزيد عدد ال�شركاء يف ال�شركة
ذات امل�س�ؤولية املحدودة عن خم�سني �شريك ًا ،و�إذا زاد عدد
ال�شركاء عن ذلك يجب حتويلها �إىل �شركة م�ساهمة خالل
مدة ال تتجاوز �سنة واحدة ،و�إذا انق�ضت املدة دون حتويلها
انق�ضت بقوة النظام ،ما مل تكن زيادة عدد ال�شركاء ناجتة
عن الإرث �أو الو�صية.
كما �شدد النظام على �أنه ال يجوز لل�شخ�ص الطبيعي �أن
ي�ؤ�س�س �أكرث من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة من �شخ�ص
واح��د ،كما ال يجوز لل�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة
امل�ؤ�س�سة من �شخ�ص واحد �أن تكون �شريك ًا يف �شركة �أخرى
ذات م�س�ؤولية حمدودة من �شخ�ص واحد.
وك��ان املجل�س قد ا�ستمع �إىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية والطاقة ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء حول النظام
تالها الدكتور عمرو بن �إبراهيم رجب نائب رئي�س اللجنة
حيث قال :عقدت اللجنة قبل طرح هذا النظام على املجل�س
�أكرث من ثالثة وع�شرين اجتماعً ا �أ�سا�س ًيا وفرعي ًا للجنة،
وعُ قدت خالل هذه االجتماعات لقاءات مكثفة مع عدد
من املخت�صني يف النواحي ال�شرعية والنظامية ملراجعة
الأحكام املختلفة لهذا النظام ،و ُتدوركت الأحكام التي يرى
�أن فيها �شبهة املخالفة للأحكام ال�شرعية وعُ دّلت.
و�أو�ضح نائب رئي�س اللجنة �أن �شركة ال�شخ�ص الواحد
�أ�صبحت الآن �إح��دى �أ�شكال ال�شركات املعمول بها على
نطاق وا�سع من العامل .كما �أن احلاجة والواقع العملي
يدعو للعمل بها نظ ًرا ملا حتققه من مزايا كبرية ،وال�سيما
يف حال �أن ال�شركة اكت�سبت �شخ�صية اعتبارية تتطلب

ا�ستمرارها �إىل الق�ضاء على ظاهرة ال�شركات الوهمية
والتحايل على م�شروع النظام .كما �أن هذا النموذج �سيدعم
التوجه لإن�شاء ال�شركات العائلية.
وقال� :إن ال�شركة هي يف الأ�سا�س اتفاق بني �شخ�صني �وأ
�أكرث بينما ال�شخ�ص االعتباري يتمثل بالكيان الذي يولد
مبوجب هذا االتفاق ،فهو ميثل كذلك نع ًتا لل�شركة وغريها
من الكيانات القانونية التي يعرتف بها م�شروع النظام
ومييزها عن الأ�شخا�ص الطبيعيني.
و�أ� �ض��اف� :إن م�شروع النظام يخ�ص ال�شركات على
اختالف �أنواعها و�أ�شكالها ،و�أن جمال تطبيقه قا�صر
على ال�شركات ،ويف حال رغبة الورثة بتحويل امل�ؤ�س�سة �إىل
�شركة فب�إمكانهم اتباع الإجراءات املن�صو�ص عليها نظا ًما
وا�ستيفاء املتطلبات التي تق�ضي بها �أحكام النظام واختيار
نوع ال�شركة املالئم لهم واملقبول نظا ًما.
ولفت �إىل �أن تعوي�ض املق�صود به يف النظام هو التعوي�ض
عن الأ�ضرار التي حلقت بال�شركة نتيجة الت�أخري ،وهذا
ما يجعل التعوي�ض خمتل ًفا عن الغرامة ،ملجرد ح�صول
الت�أخري �سواء وقع ال�ضرر �أم مل يقع� .أما التعوي�ض امل�شار
�إليه يف املادة ال�سابعة فهو ال ُي�ستحق �إال يف حال ح�صول
�ضرر بال�شركة و ُيقدّر مبقداره ،ف�إن مل يكن هناك �ضرر
فال تعوي�ض وهو ما يبعده عن �شبهة الربا.
و�أ�شار �إىل �أن الأخذ بالن�شر بالو�سائل الإلكرتونية والن�ص
على الن�شر مبوقع الوزارة الإلكرتوين ال يتعار�ض مع م�شروع
النظام بل يحقق كث ًريا من املزايا �سواء لل�شركة �أو للمعنيني
على اختالفهم.
وقال د .عمرو رجب� :إن الفقه والق�ضاء التجاري ا�ستقر
على عدم جواز �أن تقت�صر ح�صة ال�شريك على ما له من
�سمعة ونفوذ� ،أما يف حالة توافر عن�صر ما ميكن ترجمته
جتار ًيا مثل حقوق امللكية الفكرية ،فهذه من احلقوق التي
ميكن تقوميها جتار ًيا وحتويلها �إىل قيم تدخل يف تكوين
ر�أ�س املال.
و�أ�ضاف� :أي عقد ت�أ�سي�س ل�شركة وتعديالته يعد باط ًال
يف حالة عدم توثيقه ،ويحث النظام على املبادرة بتوثيق
العقد ،ويرتتب على عدم القيام به وف ًقا حلكم الفقرة
(الثانية) من امل��ادة “الثانية ع�شرة” حتديد م�س�ؤولية
من مل يبادر بتوثيقه بالتعوي�ض عن ال�ضرر الذي ي�صيب
ال�شركة �أو ال�شركاء �أو الغري بح�سب الأحوال.
و�أ�ضاف �أن امل�ستقر عليه عند ت�سجيل ن�شاط ال�شركة �أو
امل�ؤ�س�سة الفردية لدى �إدارة ال�سجل التجاري لدى وزارة
التجارة وال�صناعة عدم ال�سماح ب�إدراج �أي ن�شاط ممنوع
نظاما .ويعد الن�شاط من البيانات الأ�سا�سية
�شرعً ا �أو ً
التي يلتزم التاجر �شركة كان �أو فردًا بقيدها يف ال�سجل
التجاري قبل ممار�سة ن�شاطه التجارية وف ًقا لأحكام نظام

ال�سجل التجاري .ويف حال ثبوت ممار�سة ال�شركة �أو التاجر
الفرد لن�شاط غري مقيد يف ال�سجل التجاري �سواء كان
هذا الن�شاط حمظو ًرا عليه ممار�سته �أو غري حمظور،
ف�إن التاجر يكون عر�ضة لتوقيع العقوبات الواردة يف نظام
ال�سجل التجاري والأنظمة الأخرى التي متنع ممار�سة هذا
الن�شاط.
ولفت �إىل �أنه من غري املنا�سب �أن ُيح�صر حل ال�شركات
عن طريق الأحكام الق�ضائية؛ وذلك لأن احلاالت التي تحُ ل
بها ال�شركة متنوعة ،فمنها ما هو متعلق ب�إرادة ال�شركاء
وتوافقهم على ذلك مل�صلحة يرونها ويقدرونها� ،أو �أن تكون
الأ�سباب متعلقة بال�شركة نف�سها كتحقق الغر�ض الذي
�أ�س�س لإن�شائها �أو بنا ًء على �أ�سباب نظامية.
و�أو�ضح نائب رئي�س اللجنة �أنّ �أحكام م�شروع النظام ال
ُتط َّبق على �شركة املحا�صة �إال عند انك�شافها وظهورها
للعلن ،وذل��ك حماية للغري من املتعاملني مع هذا النوع
من ال�شركات امل�سترتة ،و�أن الهدف من وجود مواد تنظم
�شركة املحا�صة هي لتعزيز الو�ضع النظامي لل�شركة عند
انك�شافها وف ًقا ملا تقت�ضيه امل�صلحة وحماية الغري.
و�أو��ض��ح �أن امل��ادة “الرابعة واخلم�سني” من م�شروع
النظام ت�شرتط �أن يكون ر�أ�س مال ال�شركة عند ت�أ�سي�سها
كاف ًيا لتحقيق غر�ضها على �أال يقل يف جميع الأحوال عن
“خم�سمائة �ألف ريال”؛ وذلك لتحقيق املرونة وربط ر�أ�س
املال بغر�ض ال�شركة والق�ضاء على ر�أ�س املال الوهمي الذي
ال ين�سجم مع طبيعة ن�شاط ال�شركة.
وقال �إن �آلية تقدمي طلب ت�أ�سي�س ال�شركة الواردة يف املادة
“ال�سابعة واخلم�سني” �ضرورية للتحقق من توفر جميع
العنا�صر واملتطلبات الأ�سا�سية ملقدمي الطلب ونظامية
الوثائق املقدمة ،مثل عقد الت�أ�سي�س ،ونظام ال�شركة
الأ�سا�س ون�شاطاتها ،وتوثيق عقد الت�أ�سي�س من كاتب
العدل ،واحل�صول على موافقة اجلهة املخت�صة نظا ًما يف
حالة �إذا كان ن�شاط ال�شركة يتطلب احل�صول على موافقة
تلك اجلهة .وبعد التحقق مما ذكر ،ي�صدر الرتخي�ص
بت�أ�سي�س ال�شركة وف ًقا لأحكام املادة “ال�ستني”.
وقال� :إن ما ت�ضمنه النظام من �إلزام البنوك برد املبلغ
املكتتب به ب�صورة عاجلة ٍ
كاف لتحقيق الغاية ً
عو�ضا عن
حتديد �سقف زمني معني ي�صعب االل�ت��زام به يف �ضوء
اختالف �أ�سباب عدم ت�أ�سي�س ال�شركة وحتديد الوقت
ال��ذي يتقرر فيه عدم الت�أ�سي�س ،عل ًما ب��أن قواعد فتح
احل�سابات البنكية والقواعد العامة لت�شغيلها ال�صادرة
عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي تت�ضمن قواعد خا�صة
بفتح ح�سابات ال�شركات امل�ساهمة تت�ضمن قواعد حمددة
يف هذا ال�ش�أن.
وف�سر رئي�س اللجنة �أن خطورة انك�شاف احل�سابات

البنكية املحلية لعدد من الأ�سر التجارية ب�سبب ع�ضوية
الأُ�سر �أو ملكيتهم لهذه البنوك ،ومنح احلوافز و�إعطاء
القرو�ض لأع�ضاء جمل�س الإدارة الذين قد ال يجدد لهم،
وهذه القرو�ض واحلوافز تقر من جمل�س الإدارة ،ومن ّثم
يكون هناك تعار�ض يف امل�صالح .كل هذه الأمور معاجلة
يف النظام الذي ي�شرتط �أن تكون القرو�ض وفق ال�شروط
والأو�ضاع التي ُيتعامل بها مع اجلمهور� ،إذ ال متييز لهم
ب�سبب ع�ضويتهم يف جمل�س الإدارة ،ولي�ست هناك �أيّ
�صالحية ملجل�س الإدارة ملنحهم ا�ستثناءات خا�صة.
وق��ال :ال ترى اللجنة و�ضع حد �أدن��ى لعدد الأ�سهم التي
ميتلكها من يحق له ح�ضور اجلمعيات العامة العادية
وغري العادية لل�شركات امل�ساهمة العامة املدرج �أ�سهمها
يف ال�سوق املالية ،ف�إزالة احلد الأدن��ى املقرر يف النظام
احلايل ي�سمح لأي م�ساهم مهما كان عدد الأ�سهم التي
ميلكها من امل�شاركة يف ح�ضور اجلمعيات العامة ،وهو �أمر
�إيجابي يف م�شروع النظام يرمي �إىل حث امل�ساهم على
ح�ضور اجلمعيات العامة لل�شركة والأوىل موافقة ودعم
هذا التوجه.
ً
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أ
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وقال نائب رئي�س اللجنة� :ن هناك ر�يا ب�ن النظام يجيز
لل�شركة �أن ت�صدر �أ�سه ًما ممتازة ،وهذه غري جائزة �شرعً ا؛
لأن الأ�سهم مت�ساوية القيمة ،ولي�س لأ�صحاب الأ�سهم
املمتازة مال �أو عمل زائد عن م�ساهمة امل�ساهمني الآخرين
ي�ستحقون به هذه الزيادة يف الربح ،وقد �صدر بذلك قرار
من جممع الفقه الإ�سالمي التابع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.
لذا ،من الأن�سب حذف هذه املادة؛ لأنها م�صادمة ل�شرع
اهلل ،فهي ت�ؤدي �إىل �أكل �أموال النا�س بالباطل .وتود اللجنة
�أن تو�ضح �أنه عند درا�ستها لأحكام م�شروع النظام خالل
الدورة الرابعة للمجل�س وقبل طرحه للمناق�شة حتت قبة
املجل�س؛ و ّزع��ت اللجنة م�شروع النظام على املخت�صني
ال�شرعيني يف املجل�س وعقدت عدة اجتماعات مع عدد
منهم لدرا�سة امللحوظات ال�شرعية وتهذيب بع�ض �أحكام
النظام ،ويف �إثرها عدلت بع�ض الأحكام مبا يكفل مواءمتها
مع ال�ضوابط ال�شرعية .ومراعاة ملا جاء يف قرار جممع
الفقه الإ�سالمي من عدم جواز �إ�صدار �أ�سهم ممتازة لها
خ�صائ�ص مالية ت�ؤدي �إىل �ضمان ر�أ�س املال �أو �ضمان قدر
من الربح �أو تقدميها عند الت�صفية �أو عند توزيع الأرباح،
وج��واز �إعطاء بع�ض الأ�سهم خ�صائ�ص تتعلق بالأمور
الإجرائية �أو الإداري��ة؛ حذفت اللجنة حق حامل ال�سهم
املمتاز يف احل�صول على ن�سبة معينة من الأرباح ال�صافية
يقدم به حامل ال�سهم ابتداء على غريه من ال�شركاء ،مع
تقرير حقه يف احل�صول على جزء من الأرب��اح �أكرث من
غريه ،وهذا مبني على جواز اال�شرتاط يف مقدار الربح،
وال خالف على م�شروعيته.
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دعوة إلعادة تشغيل خط الحجاز

األعضاء :قطاع السكك الحديدية يعاني قصورًا شديدًا
ان�ت�ق��د بع�ض �أع���ض��اء جمل�س ال���ش��ورى ع��دم وجود
�إح�صائيات باحلوادث التي تقع للقطارات باململكة,
وطالبوا مبحاولة ت�شغيل �سكة حديد احلجاز املعطلة
منذ زمن ,كما طالبوا بدرا�سة �إن�شاء ال�سكك احلديدية
لربط املناطق ال�شمالية وال�شمالية الغربية من اململكة,
كما دعوا �إىل نظرة جادة من قبل الدولة لقطاع ال�سكة
احلديد والذي ر�أوا �أنه يعاين ق�صور ًا �شديد ًا .جاء ذلك
خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1432/3/11هـ
برئا�سة معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,حيث ا�ستمع
املجل�س �إىل تقرير جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية
املعلومات ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة
للخطوط احلديدية للعام املايل 1431 -1430هـ ,تاله
رئي�س اللجنة الدكتور فهد العبود ،ثم عر�ض للمناق�شة
و�أبديت عليه بع�ض امللحوظات ،حيث قال �أحد الأع�ضاء:
ي�ستح�سن قيام امل�ؤ�س�سة بالتفكري يف �إعادة ت�شغيل �سكة
حديد احلجاز املعطلة منذ احلرب العاملية الأوىل ،فهذا
اخلط مازال قائم ًا بج�سوره و�أنفاقه وكامل من�ش�آته،
فلعل امل�ؤ�س�سة تفكر جدي ًا يف �إعادة ت�سيري هذا اخلط،
فهو لي�س بحاجة �إىل نزع ملكيات لأن اخلط قائم ،وال
يحتاج �إىل �إنفاق كبري ،و�سوف يخدم دو ًال عدة يف ال�شام،
والأردن ،وتركيا ،ورمبا حجاج �إيران وم�صر.
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ول�ف��ت �آخ��ر �إىل �أن التقرير مل يت�ضمن �إح�صائية
باحلوادث التي تعر�ضت لها قطارات امل�ؤ�س�سة وبيان
م�سبباتها� ،سوى الإ�شارة �إىل بع�ض من هذه امل�سببات مثل
زحف الرمال وقطع ال�سياج من قبل العابرين ،ومما يثري
املخاوف هو تدين م�ستوى ال�سالمة مع تو�سع م�شروعات
امل�ؤ�س�سة م�ستقب ًال.
وط��ال��ب �أح��د الأع���ض��اء بدرا�سة �إن�شاء خ��ط ال�سكة
احلديدية ال��ذي يربط املناطق ال�شمالية وال�شمالية
الغربية ببقية مناطق اململكة ,حيث ر�أي �أن من حق
هذا اجل��زء �أن ُيربط مبناطق اململكة الأخ��رى خدمة
للمواطنني.
وطالب �آخر بتو�سعة �شبكة اخلطوط احلديدة لت�شمل
خط الريا�ض – وادي الدوا�سر – جنران ،مما �سيكون
له ت�أثري �إيجابي على املناطق التي �سوف مير بها هذا
اخلط يف الربع اخلايل وي�ساعد على تنميتها.
ولفت �آخ��ر �إىل �أن التقرير مل يت�ضمن معلومات عن
املراحل التي و�صلت �إليها م�شروعات امل�ؤ�س�سة ودرا�ساتها
وال���ص�ع��وب��ات ال�ت��ي ت��واج�ه�ه��ا ،والتقنية امل�ستخدمة
والتكاليف ،وقال� :إن التقرير كان جمم ًال وقد خال من
هذه املعلومات .ولعل اجلهات ذوات العالقة بدرا�سة
م�شروعات ال�سكك احلديدية �أال تركز كث ًريا على م�س�ألة
اجلدوى االقت�صادية؛ لأن ذلك الأمر متغري ،فقد تكون

اجلدوى االقت�صادية يف الوقت الراهن لبع�ض ا ألماكن
�صف ًرا لكنها م�ستقب ًال �سوف تكون ذات جدوى من جميع
اجلوانب االقت�صادية والأمنية واالجتماعية.
إ
وقال ع�ضو �آخر� :إن هذا القطاع بحاجة �إىل �عادة نظر
ج��ادة من الدولة ،فهذا القطاع يف اململكة يعاين من
ق�صور وقد يكون �أحد الأ�سباب الرئي�سة لكثري من العلل
التي يعاين منها االقت�صاد يف اململكة .فاملوجود يف حالة
يرثى لها �سواء ما يتعلق بنقل الركاب �أو نقل الب�ضائع،
فاملطلوب هو حتويل امل�ؤ�س�سة �إىل �شركة مملوكة للدولة
وتدعمها ال��دول��ة ب�شكل جيد وبعد �أن يكتمل العمل
وامل�شروعات ميكن للدولة تخ�صي�ص جزء منه.
واختتم ع�ضو قائ ًال� :ألغت الدولة مو�ضوع امل�ستثمر ،فال
يوجد اليوم ما ي�سمى م�ستثمر داخلي �أو خارجي �سيتوىل
مهمة ت�شغيل �سكة احلديد ،فهيكلة العمل يف �سكك
احلديد ي�شوبها الكثري من امل�شكالت ،فهناك م�شروعات
�سكك حديد تدار من قبل عدد من اجلهات املختلفة ،وال
تن�سيق بينهم .لذا� ،أقرتح دعوة معايل وزير النقل و�أمني
عام املجل�س االقت�صادي الأعلى �إىل املجل�س ليو�ضحوا
للمجل�س خططهم امل�ستقبلية فيما يتعلق ب�سكك احلديد
وكيف �ستكون الهيكلة لهذا العمل الذي �سيكلف �أكرث من
«مائتي مليار ريال» لأنه �سي�شمل جميع مناطق اململكة،
فال بد من وجود هيكلة كاملة تتوالها جهة واحدة.

مقترح بإنشاء وزارة لإلسكان:

 585ألف مواطن ينتظرون قروض الصندوق العقاري
ت�ساءل �أع�ضاء جمل�س ال�شورى عن دور املجل�س حيال
�صندوق التنمية العقارية ,ولفتوا �إىل تراكم عدد
الطلبات املقدمة من املواطنني �إىل ال�صندوق والتي
و�صلت �إىل � 585ألف طلب ,وت�ساءلوا عن املعايري التي
يطبقها ال�صندوق جتاه تلك الطلبات ,واقرتح �أحد
الأع�ضاء �ضم ال�صندوق �إىل الهيئة العامة للإ�سكان
وحتويلها �إىل وزارة الإ�سكان ,جاء ذلك خالل جل�سة
املجل�س التي عقدت يوم 1432/3/11هـ برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ ,حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير
جلنة ال�ش�ؤون املالية ب�ش�أن التقرير ال�سنوي ل�صندوق
التنمية العقارية للعام امل��ايل1431/1430ه��ـ ,تاله
رئي�س اللجنة الدكتور عبداهلل العبدالقادر ،ثم عر�ض
املو�ضوع للمناق�شة ،و�أبديت عليه بع�ض امللحوظات،
فقال �أحد الأع�ضاء :ما هو موقف املجل�س يف ممار�سة
دوره الرقابي والت�شريعي حيال ال�صندوق؟ وماذا
قدمت اللجنة للمجل�س ب�ش�أن املو�ضوع؟ فمن املهم
�أن يخرج املجل�س بتو�صيات جيدة تدل على اهتمامه
مبا يقدمه ال�صندوق يف ت�سهيل ح�صول املواطن على
ال�سكن املالئم.
وق��ال �آخ��ر� :سبق �أن �أ��ص��در جمل�س ال ��وزراء قراراً
يت�ضمن �إلغاء �شرط متلك �أر�ض عند التقدمي لطلب
قر�ض من ال�صندوق� ،إ�ضافة �إىل توحيد مبلغ القر�ض
املقدم يف خمتلف مناطق اململكة ،ف�أين اللجنة من
هذا القرار الذي يهدف �إىل الت�سهيل على املواطنني
يف احل�صول على القر�ض؟ ولقد �أ�شار التقرير �إىل �أن
عدد الطلبات املرتاكمة بلغت �أكرث من ()585.000
طلب ،مما يعني �أن ال�صندوق مبعدل �إقرا�ضه احلايل
يحتاج �إىل ع�شرين عام ًا لتمويل الطلبات املرتاكمة.
فكم �سيكون عدد املتقدمني عند فتح ال�صندوق باب
احل�صول على قر�ض بعد �إلغاء �شرط متلك الأر�ض؟
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء :ما هي املعايري وال�ضوابط
التي �سوف يتخذها ال�صندوق حيال ماليني الطلبات
التي �سوف يتقدم بها املواطنون؟ وكيف �سيتم و�ضع
هذه ال�ضوابط؟ وهل �سرتاعي هذه ال�ضوابط �إعطاء
الأولوية الق�صوى ملن هم يف حاجة �إىل �سكن من ذوي
الدخل املحدود واحلالة االجتماعية للمتقدم وعدد
�أفراد الأ�سرة؟

وقال �آخر� :أو�صت اللجنة بتحديث نظام ال�صندوق
العقاري مبا ين�سجم مع نظام الهيئة العامة للإ�سكان،
فهل �سوف يراعي النظام اجلديد �أن قيمة القر�ض
احلايل (ثالثمائة �ألف ريال) ال تفي بالغر�ض؟ وحتى
الزيادة التي �سبق �أن اقرتحها جمل�س ال�شورى وهي
(خم�سمائة �ألف ريال) �أ�صبحت �أقل من متطلبات
�سكن منا�سب يف ظل ازدياد الأ�سعار ،و�صعوبة ح�صول
املواطن على �أر�ض.
واقرتح �أحد الأع�ضاء �ضم �صندوق التنمية العقاري
�إىل الهيئة العامة للإ�سكان لتتمكن من تنفيذ �سيا�ستها
وحتويلها �إىل وزارة للإ�سكان والأ�شغال العامة وتتمكن
من دعم القطاع ال�سكاين ،فع�ضوية وزير لهذا القطاع
يف جمل�س الوزراء �سوف ت�ؤهل الوزارة لتنفيذ �سيا�سة
وطنية عاجلة للإ�سكان ،و�سوف تكون قادرة على تقليل
الفجوة بني القطاع اال�ستثماري والأه�ل��ي والوقفي
و�أجهزة الدولة.
ولفت �آخر �إىل �أن هذا الوقت هو زمن الوفرة املالية،
وتوفري ال�سكن املالئم من �أهم متطلبات املواطن .لذا،
يح�سن دعوة وزير املالية ليجيب املجل�س عن زيادة

ر�أ�س مال ال�صندوق الذي �سبق �أن �أو�صى به املجل�س
يف ال�سنة املا�ضية ،ويو�ضح اخلطط التي ت�سهم يف حل
م�شكلة الإ�سكان ب�شكل عام.
وانتقد �أحد الأع�ضاء الأ�سلوب الذي يعمل به ال�صندوق
يف الوقت احلا�ضر وو�صفه بغري املالئم يف ظل �أو�ضاع
التنمية امل�ستدامة يف اململكة؛ وقال :يجب �أن يعيد
ال�صندوق درا�سة �أنظمته بالطريقة التي تتنا�سب مع
الأو�ضاع احلالية ،لي�سهم ال�صندوق ب�شكل �أكرب يف
التنمية ال�سكنية يف اململكة.
واخ�ت�ت��م �آخ��ر ق��ائ� ً
لا� :إن �إ�سرتاتيجية ال�صندوق
الإقرا�ضية احلالية غري قادرة على مواجهة الطلب،
ويح�سن �أال ي�ستمر وفق هذه الآليات ،فاحلل يكمن يف
مراجعة �إ�سرتاتيجية الإقرا�ض بكاملها .ومن الأفكار
املقرتحة �أن يتوىل ال�صندوق �ضمان القرو�ض املقدمة
من البنوك التجارية للمواطن ,هذه الطريقة �سوف
متكن ال�صندوق من اال�ستفادة من الوفرة يف ال�سيولة
املرتاكمة لدى البنوك التجارية واملوجهة للقرو�ض
اال�ستهالكية وحتويلها �إىل قرو�ض ا�ستثمارية وهو
اال�ستثمار يف ال�سكن ل�صالح املواطن.
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ّ
العبارات..
تساؤالت عن جدوى إنشاء

انتقادات حادة لحالة بعض األنفاق
والطرق في المملكة
انتقد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى حالة الأنفاق يف بع�ض مدن
اململكة نظر ًا لعدم توفر قنوات لت�صريف مياه الأمطار
فيها ,كما انتقدوا حالة الطرق احلديثة التي و�صفوها
ب�أنها ال تقارن بالطرق القدمية الأف�ضل حا ًال ,وت�ساءلوا
عن الوظائف ال�شاغرة لدى وزارة النقل .جاء ذلك
خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1432/3/4هـ
برئا�سة معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور بندر بن

حممد حجار ,حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة
النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات ،ب�ش�أن التقرير
ال�سنوي لوزارة النقل للعام املايل 1431/1430هـ ,تاله
رئي�س اللجنة فهد العبود ,ثم عر�ض للمناق�شة و�أبديت
ب�ش�أنه بع�ض امللحوظات ،حيث قال �أحد الأع�ضاء� :إن
الأنفاق يف مدينة الريا�ض ال تتوفر بها قنوات لت�صريف
مياه الأمطار و�إمنا يعتمد الت�صريف على اخلزانات

الأنفاق يف مدينة الريا�ض ال
تتوفر بها قنوات لت�صريف مياه
الأمطار و�إمنا يعتمد الت�صريف
على اخلزانات الأر�ضية ،حيث
اعتمدت الوزارة يف ذلك على
ت�صاميم �أمانة الريا�ض لعام
1397هـ

�أحد الأنفاق
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الأر�ضية ،حيث اعتمدت الوزارة يف ذلك على ت�صاميم
�أمانة الريا�ض لعام 1397هـ ،ف�إذا كان الأمر كذلك �أمل
يكن يف ح�سبان الوزارة ما قد ينجم من �إ�ضرار عند
تزايد مياه الأمطار؟ لذلك ال بد من اتخاذ التدابري
الالزمة قبل وقوع الأ�ضرار ،حتى و�إن كان ذلك بالعدول
عن الأنفاق �إىل حلول �أكرث �أما ًنا وت�ؤدي الغر�ض املن�شود
كالكباري.
وقال �آخ��ر :ورد يف �إجابات املندوبني وجود ع ّبارات
�ضخمة لت�صريف مياه الأم�ط��ار ال قيمة لها ب�سبب
�إن�شاء املخططات ال�سكنية يف الأودية .وهذه الع َّبارات
كلف �إن�شا�ؤها مبالغ كبرية وت�ساءل :مل مل ي�سبق عملية
الإن�شاء التن�سيق مع وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية
لتاليف ذلك؟ وعند علم ال��وزارة بهذه املخططات ما
الإجراءات العملية التي اتخذتها لت�صريف مياه تلك
بع�ض اخل�سائر التي وقعت جراء ال�سيول
الع َّبارات؟
وت�ساءل ع�ضو �آخر :هل غاب عن الوزارة عند �إعداد الرتبة والتكوينات؟ فالوزارة لديها خربات مرتاكمة وحتدد م�سارات ال�شاحنات .فهل ال�شركات التي تنفذ
موا�صفات الطرق مراعاة طبيعة املناطق من حيث يف هذا اجلانب ،فعلى ماذا اعتمدت اللجنة يف حكمها الطرق يف اململكة ال تلتزم مبعايري اجلودة العاملية يف
ب�أن اخللل يف املوا�صفات؟ فقد يكون اخللل يف التنفيذ الت�صميم والتنفيذ؟ وال�سيما �أن الأمطار ت�سقط يف
كل دول العامل ومل نر ما يحدث عندنا ،فهل الوزارة
�أو زيادة الأعمال على بع�ض ال�شركات املنفذة.
ولفت �آخر �إىل �أنه بالرغم من �أن ال�سكك احلديدية تت�ساهل يف عدم �إل��زام ال�شركات التي تنفذ الطرق
هي الو�سيلة الأ�سا�سية للنقل الربي ،ومع ذلك مل جند مبعايري وموا�صفات عالية اجلودة؟
�سوى �إ�شارة هام�شية عابرة واحدة لهذه الو�سيلة يف ولفت ع�ضو �آخر �إىل �أنه يلحظ عدم وجود ذكر ملراكز
تقرير ال ��وزارة واللجنة ،فلم يحتو التقريران على اخلدمات على الطرق ال�سريعة خلدمة امل�سافرين؛
مرئيات وزارة النقل يف ن�شاط وم�شروعات الهيئة العامة ف�ه��ذا اجل��ان��ب مهم ج� � ًّ�دا ،ويح�سن ب� ��وزارة النقل
لل�سكك احلديدية على الرغم من �إ�شراف الوزارة على التن�سيق مع الأجهزة احلكومية ذوات العالقة لفتح
هذه الهيئة.
املجال �أمام امل�ستثمرين لال�ستثمار يف هذا املجال وفق
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن الطرق القدمية �أف�ضل �أعلى املوا�صفات ،وتوفري اخلدمات على جميع الطرق
بكثري من الطرق احلديثة من حيث التنفيذ ،و�أن املدة ال�سريعة يف اململكة ،كما هو معمول به يف جميع الدول
الزمنية بني االنتهاء من زفلتة الطريق و�إعادة �صيانته املتقدمة.
جدّا مقارنة مع الدول املجاورة .كما يلحظ �أن و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن وزارة النقل تعد من �أكرث
ق�صرية ً
امل�سار “الثالث” يف الطرق املخ�ص�ص لل�شاحنات دائ ًما ال��وزارات متيزً ا يف تنفيذ امل�شروعات ،ففي ال�سنوات
�سيئ ومتعرج بعك�س ما هو م�شاهد يف الدول الأخرى ،اخلم�س الأخرية ُربطت �أجزاء اململكة املختلفة بطرق
ي�سـرت للنا�س ،وخففت حوادث ال�سيارات التي
فهل اخللل يف ذلك ب�سبب املوا�صفات �أو التنفيذ.
�سريعة َّ
إ
إ
إ
ولفت �آخ��ر �إىل �أن ثمة وظائف �شاغرة لدى معظم كان يتعر�ض لها املواطنون�� ،ضافة �ىل ذلك ف�ن ن�سبة
الوزارات وامل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية التي تعر�ض ال�صرف ل��دى ال��وزارة تزيد على ن�سبة ( )%98من
تقاريرها على املجل�س ،فتقرير وزارة النقل ي�شري �إىل ميزانيتها ،وهذا م�ؤ�شر جيد على �أداء الوزارة و�سرعة
وجود ( )234وظيفة �شاغرة ،ون�سبة البطالة يف اململكة �إجنازها مل�شروعاتها.
تبلغ حال ًيا حوايل ( ،)%10فما �أ�سباب ذلك؟ وما موقف واختتم �آخر قائ ًال� :إن و�ضع �سيارات الأجرة العامة
املجل�س من الوزارات والهيئات احلكومية التي لديها والليموزين يف اململكة �سيئ للغاية ،ف ِل َم ال جند هواتف
لطلب �سيارات الأج��رة؟ ولمِ َ ي�سمح ل�سيارات الأجرة
وظائف �شاغرة ومل ت�شغلها؟
و�أو�ضح �آخر �أن اللجنة �شخ�صت امل�شكلة التي تعاين بالتجوال الع�شوائي يف املدن الرئي�سة دون وقوفها يف
منها الوزارة يف �إن�شاء الطرق وهي تدين م�ستوى جودة مواقع حمددة وا�ستخدام هواتف الطلب؟ و�أين الوزارة
الطرق ،وظهور عيوب �إن�شائية ،وحتفر طبقة الإ�سفلت ،من تطوير خدمات الأجرة يف اململكة؟
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انخفاض سعر القمح وراء توقف السداد:

دعم المزارعين ومنح مشروعات األعالف قـــــــــــــــــ

د .عبداهلل العبدالقادر

عقدت اللجنة قبل طرح هذا
النظام على املجل�س �أكرث
من ثالثة وع�شرين اجتماعًا
�أ�سا�س ًيا وفرعياً للجنة ،وعُقدت
خالل هذه االجتماعات
لقاءات مكثفة مع عدد من
املخت�صني يف النواحي ال�شرعية
والنظامية ملراجعة الأحكام
املختلفة لهذا النظام
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طالب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى بزيادة دعم اجلمعيات
التعاونية الزراعية مل�ساعدة امل��زراع�ين ,كما طالبوا
باال�ستفادة من الكوادر الوطنية املتخ�ص�صة من جميع
املجاالت الزراعية ولفتوا �إىل حاجة م�شروعات الأعالف
�إىل قرو�ض من �صندوق التنمية الزراعية ,جاء ذلك
خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1432/3/3ه �ـ
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,حيث ا�ستمع املجل�س
�إىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي
ل�صندوق التنمية الزراعية للعام املايل 1430/1429هـ,

والذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور عبداهلل العبدالقادر،
ثم عر�ض للمناق�شة و�أبديت عليه بع�ض امللحوظات ،حيث
قال �أحد الأع�ضاء :من املنا�سب �أن يعد �صندوق التنمية
الزراعية الدرا�سات املتعلقة ب�إيجاد بدائل لزراعة القمح
ال ت�ستهلك الكثري من املياه.
وق��ال �آخ��ر :لقد �شهد دور �صندوق التنمية الزراعية
ً
ملحوظا بني �أدائه الفعلي
يف ال�سنوات الأخرية تباي ًنا
وامل�ستويات املحددة له يف خطة التنمية “الثامنة”؛ فقد
ذكر التقرير �أن عدد القرو�ض ق�صرية الأجل التي ُن ّفذت
بلغت ( )%8من عدد القرو�ض ق�صرية الأجل املعتمدة يف

ـــــــــــــــــــروضًا من صندوق التنمية

خطة التنمية “الثامنة” ،و�أن قيمة هذه القرو�ض بلغت
( )%5مما اعتمد يف خطة التنمية “الثامنة” .وكذلك
احلال بالن�سبة للقرو�ض متو�سطة الأجل؛ فلم يتجاوز
العدد املنفذ منها ( ،)%43وجاءت قيمتها ( )%70مما
اعتمد يف خطة التنمية “الثامنة” .ويف ظل هذا التباين
�سواء يف الأداء �أو ال�سداد ،لي�س يف تو�صيات اللجنة �أو
الإ�سرتاتيجية اجلديدة التي عر�ضها التقرير ما ي�شري
�إىل معاجلة هذا االختالل.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل �أن �صندوق التنمية الزراعية �أرجع
�سبب التدين يف ن�سبة ال�سداد ل�سنة التقرير �إىل خف�ض

ٍ
�سعر القمح �إىل ٍ
“واحد” للكيلو غرام ،مما �أجرب
ريال
املزارعني على التوقف عن الإنتاج ،ومن ثم فقد توقف
هذا امل�صدر املهم للتح�صيل .ومع ذلك لي�ست هناك
�أي مقرتحات �أو تو�صيات ملعاجلة هذا املو�ضوع� ،سواء
من ال�صندوق �أو من اللجنة.
إ
و�أ�شار ع�ضو �آخ��ر �إىل �أن ال�سرتاتيجية اجلديدة
لل�صندوق ال تت�ضمن يف �أهدافها ما ي�شري �إىل �أهمية
البحث العلمي .فمن املنا�سب �أن يكون من �أهداف
ال�صندوق دعم البحوث العلمية املتعلقة بالزراعة
والتقنيات املرتبطة بها من خالل تخ�صي�ص مبالغ

ُيتعاقد عليها بني ال�صندوق والباحثني واجلهات
البحثية.
وق��ال �أح��د الأع �� �ض��اء :لقد �أع��د ��ص�ن��دوق التنمية
الزراعية يف تقريره “�سبع” مبادرات لتحقيق �أهدافه
الإ�سرتاتيجية ،ولكن لي�س يف الإ�سرتاتيجية التي
�أ�شارت �إليها اللجنة �سوى “�أربع” مبادرات فقط .ومن
امل�س�ؤول عن تنفيذ هذه املبادرات؟ وما �آلية التنفيذ؟
ولفت �آخر �إىل �أن التقرير مل ي�شر �إىل مبادرة خادم
احلرمني ال�شريفني لال�ستثمار الزراعي التي �أُطلقت
منذ �سنتني لت�أ�سي�س �شركات �سعودية تقيم م�شروعات
زراعية يف دول �أخرى؛ وهل من �صالحية ال�صندوق
دعم مثل هذه املبادرات؟ ف�إن كان كذلك فمن املنا�سب
�إ�ضافة تو�صية لدعم هذه املبادرة.
و�أو�ضح �أحد الأع�ضاء �أن القرو�ض الزراعية تختلف
عن بع�ضها فقد ت�صل �إىل ماليني الرياالت ،ومن غري
املعقول �إعفاء املقرت�ض من ال�سداد ،وقد يكون من
املنا�سب و�ضع حد لهذه القرو�ض كما هو معمول به يف
�صندوق التنمية العقارية.
إ
وقال �آخر� :أ�شري يف التقرير �ىل ا�ستدعاء �شركات
ومكاتب �أجنبية متخ�ص�صة لتنفيذ الأن�شطة الزراعية،
ويجب يف هذه احلالة اال�ستفادة من الكوادر الوطنية
املتخ�ص�صة يف جميع امل �ج��االت ال��زراع�ي��ة وعدم
االعتماد على العن�صر الأجنبي.
واقرتح ع�ضو �آخر �أن يتم �إقرا�ض امل�شروعات املتعلقة
ب�صناعة الأعالف يف اململكة من قبل �صندوق التنمية
الزراعية ،فاململكة تعد �أكرب م�ستورد لل�شعري يف العامل؛
حيث بلغت الكميات امل�ستوردة “�سبعة ماليني” طن
من ال�شعري؛ �أي ( )%50من التجارة العاملية لل�شعري.
ومن جانب �آخر جند �أن هناك خطة وطنية ل�صناعة
الأعالف يف اململكة ووافق عليها جمل�س الوزراء قبل
�سنتني ،وهدفها الرئي�س تقليل االعتماد على ال�شعري
يف التغذية ،ولكن لن حتقق هذه اخلطة �أهدافها ما
دام ال�شعري حتى يومنا هذا ُيدعم لوحده.
واختتم �أح��د الأع���ض��اء مطالب ًا �صندوق التنمية
الزراعية بتطوير �آلياته و�أدوات��ه لي�ضمن ا�ستيفاء
قرو�ضه ،و�أ ً
ي�ضا لت�سهيل �إجراءات ح�صول املواطنني
على قرو�ض تعينهم يف مزارعهم ،وقال� :إن بع�ض
املواطنني ال يتمكنون من اال�ستفادة من القرو�ض
الزراعية نتيجة لتملكهم �أرا��ٍ�ض عن طريق الإرث
وه��م ال يحملون �أورا ًق ��ا ثبوتي ًة لها كما هو حا�صل
يف املنطقة اجلنوبية .وقد ترى اللجنة درا�سة هذا
املو�ضوع و�إيجاد احللول املنا�سبة لت�سهيل �إجراءات
احل�صول على القرو�ض الزراعية.
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تساؤالت عن استثمارات
مؤسسة التقاعد في الخارج

تنظيم امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد
�صدر منذ زمن طويل ،وقد
ا�ستجدت �أمور وق�ضايا �إدارية
واجتماعية واقت�صادية تتطلب
من امل�ؤ�س�سة �أن تعيد النظر يف
نظامها ،ويف هذا ال�صدد فقد
�أ�صدر املجل�س قرارين ين�صان
على �سرعة �إنهاء درا�سة م�شروع
نظام التقاعد اجلديد.
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ت�ساءل �أع�ضاء جمل�س ال�شورى عن حجم ا�ستثمارات
امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد خ��ارج اململكة وعن �سبب
انخفا�ض عوائدها عام ًا بعد عام وطالبوا ب�سرعة
�إنهاء م�شروع نظام التقاعد اجلديد ,ولفتوا �إىل زيادة
نفقات امل�شروعات والإن�شاءات اجلديدة بزيادة �أكرث
من .%200
ج��اء ذل��ك خ�لال جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1432/3/25هـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ,
حيث ا�ستمع الأع���ض��اء �إىل تقرير جلنة الإدارة
واملوارد الب�شرية ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة
العامة للتقاعد للعام امل��ايل 1431/1430ه ��ـ ,تاله
رئي�س اللجنة الدكتور عبدالرحمن هيجان ،و�أبديت
عليه بع�ض امللحوظات ،حيث قال �أح��د الأع�ضاء:
م��ن الأف���ض��ل �أن تو�ضح امل�ؤ�س�سة م�ق��دار الأم��وال
التي ت�ستثمرها يف الداخل واخل��ارج وعوائد هذه
اال�ستثمارات ،فاملجل�س بحاجة �إىل حتليل مايل لأداء
امل�ؤ�س�سة حيث خال تقرير امل�ؤ�س�سة من ذلك.
وت�ساءل �أح��د الأع�ضاء �إىل متى ي�ستمر انخفا�ض
�إي��رادات امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد �سنة بعد �أخرى,
وعلى ال��رغ��م م��ن �أن اللجنة ذك��رت �أنّ امل�ؤ�س�سة
حتقق عوائد جمزية؟ ف�أين هذه العوائد؟ والأن�سب
�أن حتر�ص امل�ؤ�س�سة على عدم ت�أثر ا�ستثماراتها و�أن
تراجع ذلك ،و�أن تراجع �سيا�ساتها اال�ستثمارية .ومن
الأن�سب �أن تو�ضح اللجنة موقف امل�ؤ�س�سة من هذا
املو�ضوع .والتقرير مايل بدرجة كبرية ويحتاج عند
درا�سته �إىل ر�ؤية مالية متخ�ص�صة .واقرتح �أن يدر�س
من قبل جلنة ال�ش�ؤون املالية.
ؤ
ولفت �آخر �إىل �أن تنظيم امل��س�سة العامة للتقاعد
�صدر منذ زمن طويل ،وقد ا�ستجدت �أمور وق�ضايا
�إدارية واجتماعية واقت�صادية تتطلب من امل�ؤ�س�سة �أن
تعيد النظر يف نظامها ،ويف هذا ال�صدد فقد �أ�صدر
املجل�س قرارين ين�صان على �سرعة �إنهاء درا�سة

م�شروع نظام التقاعد اجلديد.
و�أ� �ش��ار ع�ضو �آخ��ر �إىل �أن هناك ع��دم و��ض��وح يف
ا�ستثمارات امل�ؤ�س�سة ال��واردة يف التقرير� ،سواء يف
الداخل �أو اخلارج .وقال� :إن هناك مبالغة يف �صرف
ارتفاعا
امل�ؤ�س�سة على م�شروعاتها .كما �أن هناك
ً
وا�ضحا يف م�ستوى م�صروفات امل�ؤ�س�سة ،ونحتاج
ً
أ
ؤ
وو�ضوحا ،وال�سيما
�شفافية
كرث
�
�س�سة
�
امل
تكون
�أن
ً
ما يتعلق مبو�ضوع نظام التقاعد املدين والع�سكري
الذي بد�أت امل�ؤ�س�سة يف درا�سته منذ عام 1423هـ،
ومل ينته بعد.
وق��ال ع�ضو �آخ ��ر� :إن م��ا ذك��ر يف التقرير ب�ش�أن
م�شروع مركز امللك عبداهلل امل��ايل يتحدث فقط
عن التجهيزات املادية والب�شرية وال�شركات العاملية
املنفذة للم�شروع ،ولكن �أين اخلطة الإ�سرتاتيجية
لهذا املركز؟
ولفت �آخر �إىل �أن عدد امل�ستفيدين من برنامج متويل
جدا مقارن ًة بعدد الطلبات؛ فقد بلغ
امل�ساكن قليل ًّ
عدد امل�ستفيدين ( )369من �أ�صل ( )4000طلب،
مع �أن املبلغ املر�صود لهذا الربنامج حوايل ع�شرة
مليارات ريال.
وقال �أحد الأع�ضاء :يجب الت�أكيد على قرار جمل�س
ال�شورى القا�ضي بزيادة معا�شات التقاعد دور ًّيا
بن�سبة تعك�س ارتفاع تكاليف املعي�شة والت�ضخم يف
�أ�سعار املواد.
و�أو� �ض��ح �أح��د الأع���ض��اء �أن نفقات ال�ب��اب الرابع
(امل�شروعات والإن�شاءات اجلديدة) قد ارتفعت من
( )341مليون ري��ال يف ع��ام 1429/1428ه � �ـ� ،إىل
قرابة مليار و�أربعة وت�سعني مليون ريال� ،أي بزيادة
قدرها ( )%221تقري ًبا ،ومع ذلك مل يذكر التقرير
�أ�سباب هذا االرتفاع املفاجئ ،وت�ساءل :هل كانت هذه
امل�شروعات حتت بند اال�ستثمار� ،أم م�شروعات خا�صة
ال�ستخدامات امل�ؤ�س�سة ومكاتبها؟
وعلق �آخر على انخفا�ض �إي��رادات امل�ؤ�س�سة العامة

للتقاعد ب�ين ال�ع��ام�ين امل��ال�ي�ين 1429/1428ه� � �ـ-
1431/1430هـ ،مبقدار بليوين ريال قائ ًال� :إن ذلك
مل يذكر �أ�سبابه .كما مل يو�ضح التقرير حجم املبالغ
امل�ستثمرة يف الأ�سا�س يف كل من العامني املذكورين،
كما مل يو�ضح تفا�صيل تلك اال�ستثمارات.
وانتقد ع�ضو �آخر التعاقد مع �أربعة مقاولني لإن�شاء
�ستة ع�شر مبنى مبركز امللك عبداهلل املايل بنظام
البناء املتزامن مع الت�صميم ،وهذا النظام -كما هو
معروف -قد ت�صل ن�سبة الزيادة فيه �إىل ()%100
مقارن ًة بالأ�سلوب االعتيادي وهو طرح املناق�صات

الكاملة .فمن املنا�سب �أن ال تلج�أ امل�ؤ�س�سة �إىل اعتماد
نظرا لتكلفته العالية
هذا الأ�سلوب يف م�شروعاتها ً
واال�ستفادة من �أموال امل�ؤ�س�سة فيما يخدم امل�ستفيد.
واختتم �أحد الأع�ضاء قائ ًال� :إن احلد الأدنى للمعا�ش
التقاعدي ال ي�سد احتياجات املواطنني ،وغال ًبا ما
و�ضاعا مالية �صعبة
تتحمل الأ�سرة التي بدون عائل �أ ً
جدً ا ،فمبلغ �ألف وثمامنائة ريال ال يكفي �أبد ًا ملتطلبات
احلياة .وعلى اللجنة مناق�شة امل�ؤ�س�سة ب�ش�أن تو�صيات
املجل�س وقراراته بهذا ال�ش�أن والتي مل ت�شر �إليها
امل�ؤ�س�سة يف تقريرها.

األعضاء وهموم الوطن

وزارة للشباب فقط
لفت �أح��د الأع�ضاء �إىل �أن �أك�ثر �سكان
اململكة من فئة ال�شباب ،والرئا�سة العامة
لرعاية ال�شباب تعنى بالريا�ضة فقط،
و�أقرتح �إن�شاء وزارة خا�صة حتت م�سمى
وزارة ال�شباب تعنى بتحقيق الأهداف
الآتية :و�ضع وتنفيذ خطة لقطاع رعاية
ال�شباب وح�شد جميع الإمكانيات الب�شرية
واملادية لذلك .ون�شر الثقافة ال�شبابية،
والت�أكيد على مفهوم ال��روح ال�شبابية
والقيم واملبادئ وال�سلوكيات امل�ستهدفة
م�ن�ه��ا ،وت�شجيع ال�ع�م��ل ال�ت�ط��وع��ي بني
ال�شباب ،وك��ذل��ك و�ضع وتنفيذ خطط
�إع��داد و�صقل وتنمية ال�ك��وادر الب�شرية
العاملة يف جمال رعاية الن�شء وال�شباب،
واعتماد النظم املتعلقة بذلك ،وو�ضع
الربامج التي من �ش�أنها تنمية قدراتهم
ومهاراتهم ،وتنفيذ ال�سيا�سات لتطوير
الن�شاط ال�شبابي ،و�إن�شاء و�إدارة قاعدة
بيانات معلوماتية للن�شاط ال�شبابي وو�ضع
ال�سيا�سات املنظمة للعالقات بني اجلهات
والهيئات املعنية بالن�شاط ال�شبابي لتحقيق
التعاون الأمثل بينها ،واقرتاح الت�شريعات
وو�ضع اللوائح والآليات الالزمة لتحديد
ال �ع�لاق��ات وال��واج �ب��ات وامل�س�ؤوليات،
وتنظيم كافة الأن�شطة املتعلقة بال�شباب
ورقابتها والعمل على و�ضع الأطر القانونية
وامل�ؤ�س�سية الالزمة لالنتقال �إىل اال�ستقالل
املايل والإداري.
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تساءلوا عن إستراتيجية مؤسسة الموانئ للتطوير..

مشكالت الموانئ في مناقشات األعضاء

الدكتور فهد العبود
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طالب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ب��إع��ادة النظر يف
الأرا�ضي واملرافق امل�ؤجرة من قبل امل�ؤ�س�سة العامة
للموانئ ب�أ�سعار رمزية ومل��دة طويلة وذل��ك لزيادة
واردات امل�ؤ�س�سة ,وطالبوا بعالج التلوث البيئي ال�صادر
من ال�سفن الرا�سية قبالة ميناء ج��دة ,والتكد�س
يف امليناء ,وطول الإج��راءات ,وانتقدوا عدم وجود
�إ�سرتاتيجية لدى امل�ؤ�س�سة لتطوير املوانئ .جاء ذلك
خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1432/3/25هـ,
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,حيث ا�ستمع املجل�س
�إىل تقرير جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات،
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة للموانئ للعام
املايل 1431/1430هـ ,تاله رئي�س اللجنة الدكتور فهد
العبود ،و�أبديت عليه بع�ض امللحوظات ،حيث قال �أحد
الأع�ضاء :ب�إمكان امل�ؤ�س�سة �إعادة النظر يف �أرا�ضي
ومرافق املوانئ امل�ؤجرة ب�أ�سعار رمزية ملدة طويلة ,يف
حني �أن �أ�سعارها احلالية ت�ساوي ع�شرات الأ�ضعاف،
وميكن �أن تدر دخ ًال كبري ًا وزيادة واردات امل�ؤ�س�سة.
ولعل اللجنة تورد يف ردها بيا ًنا يو�ضح �أ�سعار الت�أجري
للأرا�ضي والأر�صفة امل�ؤجرة وم�ساحاتها ومدد العقود
و�إمكانية �إعادة التقدير لل�سعر من عدمه.
وق��ال ع�ضو �آخ��ر :م��اذا مت ب�ش�أن ما حتدثه ال�سفن
الرا�سية قبالة ميناء جدة الإ�سالمي من تلوث بيئي،
و�ضرورة �أن يكون هناك تن�سيق بني امل�ؤ�س�سة وهيئة
الأر�صاد وحماية البيئة والهيئة الإقليمية للحفاظ
على بيئة البحر الأحمر واخلليج العربي بالتن�سيق
مع �سالح احل��دود واجلهات املتخ�ص�صة بالك�شف
والعمل على قيا�س تلوث البيئة البحرية الذي ت�سببه
هذه ال�سفن.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن اللجنة مل تتعامل مع الأمور
الأ�سا�سية املتعلقة برفع الطاقة الت�شغيلية ،حيث كان
من املنا�سب احلديث عن و�سائل رفع هذه الطاقة مثل
تطوير البنية التحتية لهذه املوانئ وربطها ب�شبكة
الطرق ال�سريعة وتزويدها مبا حتتاجه من خدمات
وقوى عاملة.
واق�ت�رح ع�ضو �آخ��ر �أن يتم طلب نتائج وتو�صيات
منتديات النقل البحري التي تعقد �سنو ًيا لتطلع على

مرئيات القطاع اخلا�ص� ،أو على الأقل تطلب لقاء
العاملني يف هذا القطاع.
أ
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �ن هناك الكثري من املعوقات
الآنية التي تعرت�ض عمل املوانئ ،مثل نق�ص الوقود
وانخفا�ض �أع��داد ال��رك��اب والتكد�س ب�سبب بطء
التنزيل وطول الإجراءات وغري ذلك ،وطالب بعالج
ذلك.
أ
أ
وقال �حد الع�ضاء :ورد �ضمن احللول التي اقرتحتها
امل�ؤ�س�سة حلل م�شكلة بع�ض امل��وان��ئ ،التوجه نحو
ط��رح ت��أج�ير ميناء ج��ازان يف مناف�سة عامة بني
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خطوط املالحة العاملية ال�ستخدامه حمطة ارتكازية
لعملياتها ،وهذا احلل غري منا�سب؛ فت�أجري موانئنا
خلطوط عاملية فيه حماذير وطنية و�سيادية وفيه
تفويت لال�ستفادة الوطنية من هذه املوانئ وت�شغيلها
مبا يخدم اململكة اقت�صاد ًيا .وهل الدفع برفع الطاقة
الت�شغيلية للموانئ بت�أجريها للخطوط املالحية العاملية
�أم بتطوير مرافقها لإفادة البالد من �إمكاناتها� .إن
اخليار الأخري هو الذي كان على اللجنة الن�ص عليه
مفتوحا.
ال �أن يرتك الأمر
ً
ولفت ع�ضو �آخر قائ ًال :بلغ عدد موظفي امل�ؤ�س�سة �أكرث
من ثالثة �آالف و�سبعمائة موظف يف الوقت الذي �أُ�سند
فيه العديد من املهام الت�شغيلية يف املوانئ �إىل القطاع
اخلا�ص ،وكان ينبغي يف هذه احلالة نقل �أعداد من
ثم ح�صول
ه�ؤالء املوظفني �إىل عقود الت�شغيل ،ومن ّ
املوظف على ميزات �أف�ضل عند انتقاله للعمل يف
ال�شركة امل�شغلة.

وقال �آخر :لي�س لدى امل�ؤ�س�سة خطة �إ�سرتاتيجية لتنمية
وتطوير املوانئ ب�صفة عامة ،والذي يظهر �أن كل ميناء
يجتهد يف تطوير نف�سه ،وهذا خط�أ �إ�سرتاتيجي يجب
�أن يعاد النظر فيه ،و�ضرورة قيام امل�ؤ�س�سة ب�إعداد
�إ�سرتاتيجية �شاملة لتطوير وتنمية املوانئ م�ستقب ًال،
وال�س ّيما �أن جمل�س الوزراء �أ�صدر قرار ًا ن�ص على قيام
امل�ؤ�س�سة ب�إعداد �إ�سرتاتيجية �شاملة لتطوير وتنمية
املوانئ يف اململكة.
ً
أ
أ
واختتم �آخر ًا قائال :من الف�ضل �ن تبحث اللجنة
يف م�شكالت امل��وان��ئ م��ع امل�ستوردين وال�ت��أك��د من
حلها .كما يبدو �أن التخ�صي�ص مل ي�سفر عن جناح
م�شهود يف املوانئ و�إمنا �أحدث م�شكالت كثرية ،فمن
الأن�سب �أن تت�أكد اللجنة من ذلك ،وال�سيما �أن الأ�صل
يف اخلدمات العامة �أن تقوم بها الدولة وم�ؤ�س�ساتها
ووزاراتها وال ينبغي �أن تخ�ص�ص �أجهزة خدمية ثبت
تدين م�ستواها بعد التخ�صي�ص.

دعوة اإلعالم لنقل صورة
حقيقية عن مناقشات
األعضاء
ر�أى ع�ضو جمل�س ال�شورى عبداهلل بن
مبرييك �أن املعاجلة الإعالمية لبع�ض
املناق�شات حتت قبة املجل�س تنقل �صورة
غري حقيقية لدور املجل�س و�ضرب مثا ًال
على ذلك ما ذكر ب�ش�أن مناق�شة املجل�س
مل�لاءم��ة درا� �س��ة اق�ت�راح �إب �ق��اء مراكز
الأع �م��ال يف امل�ست�شفيات احلكومية,
حيث كانت عناوين بع�ض ال�صحف على
النحو الآت��ي“ :ال�شورى ي�سقط مقرتح ًا
لعالج املواطنني جمان ًا رغم ت�أييد اللجنة
ال�صحية”“ ,ال�شورى ي�سقط مقرتح
ع�ضو طالب مبجانية الرعاية ال�صحية
للمواطنني”“ ,ال�شورى ي�سقط مقرتح ًا
بعدم حتويل امل�ست�شفيات احلكومية �إىل
مراكز تقدم خدماتها مبقابل” .وي�ضاف
�إىل ذلك مقاالت ت�سيء �إىل املجل�س بدون
نقد مو�ضوعي.
واقرتح الع�ضو �أن ي�شرح املجل�س للمواطن
ق ��رارات ��ه ع�بر م��وق�ع��ه ب�شكل مب�سط,
و�أن تنقل جل�سات املجل�س كاملة عرب
التلفزيون ,و�أن حتل اختالفات وجهات
النظر بني الأع�ضاء عرب قبة املجل�س ولي�س
عرب ال�صحافة؛ لأن هذا قد يفقد الثقة
وامل�صداقية يف املجل�س.
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طالب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى بدعم حتلية املياه من
قبل امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة ,وكذلك دعم
معهد الأبحاث التابع لها ,والتو�سع يف حمطات التحلية
لتقليل التكلفة وت�ساءلوا عن �سبب �شطب م�شروع
التو�سعة الثالثة ملحطة حتلية املياه يف (ال�شقيق).
ج��اء ذل��ك خ�لال جل�سة املجل�س التي عقدها يوم
1432/3/18هـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ,
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة الإ�سكان واملياه
واخل��دم��ات ال�ع��ام��ة ،ب�ش�أن التقريرين ال�سنويني
للم�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة للعامني املاليني
1431-1430/1429-1428ه ��ـ ,تاله رئي�س اللجنة
املهند�س حممد النقادي ،ثم عر�ض للمناق�شة و�أبديت
عليه بع�ض امللحوظات ،حيث قال �أحد الأع�ضاء :ورد
يف التقرير �أن وحدات املرحلة الأوىل من حمطات
ال�شعيبة �أوقفت ،وخُ فّ�ض �إنتاج بع�ض وحدات املرحلة
“الثانية” ال�ستيعاب كمية املياه امل�ستلمة من �شركة
ال�شعيبة للمياه والكهرباء عرب خطوط نقل املياه
التابعة للم�ؤ�س�سة ،فكيف تتعاقد امل�ؤ�س�سة لإنتاج مياه
لي�ست لديها القدرة على ا�ستيعابها وت�صريفها عرب
�شبكاتها؟
وقال �آخ��ر :من ال�صعوبات التي تواجهها امل�ؤ�س�سة
وذكرت يف تقريرها هذا ويف التقرير ال�سابق معاناة
امل�ؤ�س�سة من ت�أخر و�صول بع�ض قطع الغيار امل�ؤثرة
على الإنتاج وعدم توافر بع�ضها ب�سبب خروج امل�صنع
من اخلدمة �أو لتقادم املعدات ،فهذا املو�ضوع مهم
جدا وله بعد اقت�صادي و�أمني وقد نادى الكثري من
ًّ
إ
اهتماما يليق به ،فال ب ّد
املخت�صني ب�ضرورة �عطائه
ً
من تدريب �أبنائنا على الت�صنيع والرتكيب والت�شغيل
وال�صيانة لهذه ال�صناعة .كما يح�سن تعميم املعرفة
يف كل ما يخ�ص الأمور الفنية يف �صناعة التحلية فهي
الع�صب احليوي الذي تعتمد عليه معظم مدن اململكة
يف توفري املياه .كذلك من ال�صعوبات التي تعاين منها
امل�ؤ�س�سة قلة الوظائف التخ�ص�صية يف ت�شكيالت معهد
�أبحاث املياه املاحلة يف اجلبيل ،وعدم املوافقة على
ا�ستحداث وظائف جديدة ،مع عدم وجود كادر خا�ص
بالباحثني يف املعهد .ونظ ًرا لندرة هذه التخ�ص�صات

ينبغي دع��م الأق�سام املتعلقة باملياه خا�صة ق�سم
التحلية ومركز �أبحاث املياه بتطوير عالقة بحثية
مع اجلامعات ال�سعودية لوجود املتخ�ص�صني يف هذا
املجال.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أنه ورد يف ردود املندوبني
�أن تكلفة �إنتاج مرت مكعب من املياه املحالة �سبعة
ري��االت بافرتا�ض �سعر ال��وق��ود احل��ايل ،و�أن �سعر
البيع للمواطن هو خم�س ع�شرة هللة مما يو�ضح
حجم الإعانة الكبرية .وق��ال� :إن ا�ستمرار الدعم
بهذه الطريقة ال ي�ؤدي �إىل تر�شيد اال�ستهالك للمياه،
كما �أن امل�ستفيد من هذه الإعانة غري املبا�شرة لي�س
بال�ضرورة من ذوي الدخول املحدودة بل امل�ستفيد
احلقيقي هو امل�ستهلك الأكرب وهم ذوي فئات الدخول
العالية ،وكذلك ال�شركات وامل�صانع وهي جهات ربحية
وال بد �أن تتحمل الكلفة احلقيقية ال�ستهالك املياه.
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و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أنه من املهم دعم حتلية املياه
ماد ًّيا باملبالغ املطلوبة من قبل امل�ؤ�س�سة .كما يح�سن
تو�ضيح املزيد من املعلومات عن خزن املياه الوارد
يف التقرير وذكر طاقته اال�ستيعابية و�أماكن تواجده
واملدة الزمنية املتوقعة ال�ستهالك هذه املياه.
وقال �آخر� :إن هناك معهد ًا للأبحاث تابع للم�ؤ�س�سة،
وح � ّول هذا املعهد ليكون على م�ستوى دول جمل�س
التعاون .و�أرى �أن يدعم ه��ذا املعهد ،حتى ي�ؤدي
عمله وي �ق��وم ب��ال��دور امل �ن��وط ب��ه على �أك �م��ل وجه.
ويح�سن التن�سيق والتعاون بني امل�ؤ�س�سة واجلامعات
احلكومية.
واقرتح �آخر التو�سع يف حمطات حتلية املياه ،وال�سيما
�أن �أهل االخت�صا�ص يذكرون �أن التو�سع وزيادة الإنتاج
للمياه املحالة تقلل التكلفة للمرت املكعب الواحد من
املياه ،فعند التو�سع تنخف�ض التكلفة وتعم الفائدة
لت�شمل جميع مناطق اململكة .كما يح�سن اال�ستفادة
من اخلزانات املوجودة �سابقًا ملياه الآبار وحتويلها
لكي تكون خزانات ملحطات حتلية املياه.
وان�ت�ق��د �أح ��د الأع �� �ض��اء �شطب م���ش��روع التو�سعة
“الثالثة” ملحطة حتلية املياه يف (ال�شقيق) من قبل
الوزير وقال� :إن هذا امل�شروع �أدرج يف �أكرث من خطة

تنموية للمملكة .كما �أن��ه معتمد يف امليزانية ،فهل
للوزير احلق يف �شطب مثل هذا امل�شروع واالعتماد
على ال�سدود التي ال ميكن االعتماد عليها لأنها غري
ثابتة؟ وينبغي للمجل�س دعوة وزير املياه والكهرباء
ملناق�شة هذا املو�ضوع.
ولفت �آخر �إىل �أن اململكة تعد اليوم �أكرب منتج للمياه
امل�ح�لاة يف ال�ع��امل وحققت خ�برات كبرية يف هذا
املجال ،وق��ال :عند االط�لاع على املعوقات الواردة
يف التقرير واملطالب ال�ستة لتح�سني و�ضع امل�ؤ�س�سة
يخ�شى على م�ستقبل امل�ؤ�س�سة؛ لأن الطلب على املياه
العذبة يزداد �سنو ًّيا .ف�أقرتح �سرعة حتويل امل�ؤ�س�سة
�إىل �شركة م�ساهمة قاب�ضة مملوكة بالكامل للدولة،
حيث �صدرت موافقة املجل�س االقت�صادي الأعلى بهذا
ال�ش�أن.
وطالب �أحد الأع�ضاء بتقليل تكلفة �إن�شاء حمطات
التحلية ،واحلر�ص على كل ما يتعلق بال�صيانة وذلك
ل��دوام ا�ستمرارية املحطات املن�ش�أة .كما طالب
باال�ستفادة من جتارب الدول الأخرى يف هذا املجال،
والإ�سهام يف جمال التوعية يف ا�ستهالك املياه.
واختتم �أحد الأع�ضاء قائ ًال :ورد يف التقرير �أن عدد
العاملني يف امل�ؤ�س�سة بلغ ( )9580عام ًال وموظفًا،

منهم ( )9127يف قطاع الت�شغيل والبقية يخ�ضعون
لنظام اخلدمة املدنية ،فما املق�صود بالذين يخ�ضعون
لنظام اخلدمة املدنية :هل هم �سعوديون والبقية غري
�سعوديني؟ كما يلحظ �أن امل�ؤ�س�سة تتحا�شى احلديث
عن جانب ال�سعودة يف التقرير ف ِل َم؟ وهل ا�ستفيد
من الفر�ص الوظيفية الواردة يف التقرير �أم ال تزال
فر�صا �شاغرة مل ي�ستفد منها؟ كما ورد يف التقرير
ً
�أن امل�ؤ�س�سة �شجعت الأبحاث التي تخف�ض تكاليف
الإن�شاء والتحلية ،لكن مل يرد يف التقرير ما ي�شري �إىل
اال�ستفادة من هذه الأبحاث ،فمن املهم اال�ستفادة من
هذه املنجزات العلمية وتفعيلها.

عشرون سنة انتظاراً
للقرض العقاري
طالب �أحد الأع�ضاء ب�أن ُينظر ب�شكل جدي
يف �إدارة �صندوق التنمية العقارية ومدى
قدرتها على توجيه هذه الرثوة الكبرية
التي وجه بها خادم احلرمني ال�شريفني
–يحفظه اهلل -لدعم ال�صندوق وتلبية
احتياجات �أب�ن��اء ال��وط��ن� ،إ�ضافة �إىل
� �ض��رورة ر�سم �إ�سرتاتيجيات وا�ضحة
وجديدة لإيجاد خدمات ومنتجات تتوافق
مع �أهمية املرحلة املقبلة ،ومن �أمثله ذلك:
بناء املدن ال�سكنية املتكاملة ،حيث �إن هذه
امل��دن تهيئ ال�سكن املنا�سب للمحتاج،
وتخفف االزدح��ام ال�سكاين داخل املدن
الكبرية .و�أ ً
ي�ضا �إ�شراك البنوك املحلية يف
الإقرا�ض مقابل �ضمانات مالية يقدمها
�صندوق التنمية العقارية ،وب��دون �شك
�سي�سهم هذا يف �إ�شراك البنوك املحلية
يف م�سرية التنمية ،و�سيقلل من طابور
االنتظار ال��ذي قد ي�صل �إىل (ع�شرين
�سنة) للح�صول على قر�ض �سكني قدره
(ثالثمائة �ألف ريال) والذي رمبا �ستكون
قوته ال�شرائية بعد (ع�شرين �سنة) قليلة
جدً ا .وكذلك التعامل مع القطاع اخلا�ص
و�إدخ��ال��ه ليكون �شري ًكا م�ستثم ًرا ملدد
طويلة ،مم��ا يحقق امل�ساهمة الوطنية
للقطاع اخلا�ص وميكنه �أ ً
ي�ضا من حتقيق
الربح.
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األعضاء طالبوا بتشكيل لجنة لدراسته

إشادة بنظام المناطق البحرية

اململكة من �أوىل الدول
التي بد�أت بت�شريع الأنظمة
البحرية ،وكان �أول نظام �صدر
عام 1364هـ ،ثم �صدر نظام
متلك ثروات البحر الأحمر.
�أما هذا النظام فيجمع جميع
الت�شريعات البحرية للمملكة
وقد عدل الكثري من مواد
الأنظمة ال�سابقة
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�أ�شاد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى بنظام املناطق البحرية
وقالوا �إنه من الأنظمة املهمة للمملكة لت�أكيد �سيادتها
على مناطقها البحرية ,وقالوا �إن اململكة من �أوىل
الدول يف ت�شريع الأنظمة البحرية منذ عام 1364هـ,
وطالبوا بت�شكيل جلنة خا�صة من املجل�س لإ�ضافة ب�صمة
وا�ضحة من املجل�س على النظام الذي ت�أخر يف و�صوله
�إىل املجل�س.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال جل�سة املجل�س ال�ت��ي ع�ق��دت يوم
1431/3/18ه �ـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ,
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون الأمنية،
ب�ش�أن م�شروع نظام املناطق البحرية للمملكة العربية
ال�سعودية ,تاله رئي�س اللجنة الدكتور �سعود ال�سبيعي,
وعر�ض املو�ضوع للمناق�شة؛ حيث �أبديت عليه بع�ض
امللحوظات ،حيث قال �أحد الأع�ضاء :يعد هذا امل�شروع
من الأنظمة املهمة بالن�سبة للمملكة ،فهو ي�ؤكد �سيادة
اململكة على مناطقها البحرية ،وي�ستند يف جممله على
قواعد اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار .و�صدور
هذا النظام –على الرغم من �أهميته -يعد مت�أخ ًرا؛
لأن اتفاقية الأمم املتحدة �أبرمت عام 1982م ،واململكة
ان�ضمت �إليها قبل عدة �سنوات.
وقال �آخر :مما يحمد لهذا النظام �أنه و�ضح العديد
من الإجراءات املتعلقة بدخول البحر الإقليمي للمملكة
ملمار�سة املالحة عرب هذا الإقليم� ،إال �أن الكثري من �شراح
القانون الدويل �أ�شاروا �إىل �أنه �إذا وجدت ممرات بحرية
يف املنطقة االقت�صادية اخلال�صة ت�سمح للمرور ف�إنه
ينبغي �أن ين�ص �أي نظام ي�صدر على �أنه يف هذه احلالة
يعد املرور عرب املنطقة االقت�صادية اخلال�صة -بالن�سبة
لل�سفن احلربية -ولي�س عرب البحر الإقليمي.
ولفت �أح��د الأع�ضاء �إىل �أن اململكة من �أوىل الدول
التي بد�أت بت�شريع الأنظمة البحرية ،وكان �أول نظام
�صدر عام 1364هـ ،ثم �صدر نظام متلك ثروات البحر
الأح�م��ر� .أم��ا ه��ذا النظام فيجمع جميع الت�شريعات
البحرية للمملكة وقد عدل الكثري من مواد الأنظمة
ال�سابقة و�أ�ضاف كث ًريا مما يتفق مع قوانني البحار
الدولية واالتفاقيات الدولية ،لتواكب التطور الذي ح�صل
يف �أنظمة قوانني البحار ،فمن هنا تربز �أهمية هذا امللف

من كونه مل ًفا اقت�صاد ًيا جغراف ًيا �سياد ًيا �أمن ًيا� ،إال �أن
اللجنة تعاملت معه تعام ًال �أمن ًيا فقط ،وركزت على ما
يخ�ص احلدود ،ومن ّثم ا�ستغنت عن مقابلة املندوبني
واخلرباء ،وهم من ينبغي لقا�ؤهم ،وتو�صيات اللجنة
ركزت على ما يخت�ص باحلدود وتر�سيمها وتطبيقها
وهي جزء ال يتجز�أ من هذا النظام املهم .لذا ،ف�إن
هذا النظام غري مكتمل وال يليق خروج هذا النظام
بهذه ال�صورة مع �إطاللة اململكة على امل�سطحات املائية
الكبرية وما فيها من كنوز وثروات دولية .كما �أن املجل�س
وقبل ثمانية �أ�شهر �أقر نظام قواعد خطوط الأ�سا�س،
وجاء يف حم�ضر اللجنة الوزارية املعنية باحلدود �أنه
يجب ت�أخري �إ�صدار نظام املناطق البحرية حلني خروج
نظام خطوط الأ�سا�س .لذا ،من غري املنا�سب �أن يخرج
هذا النظام بعد نظام قواعد خطوط الأ�سا�س دون الربط

بني النظامني ،ولذلك جاء النظام خال ًيا من حتديد مياه
البحر الإقليمي واملياه الداخلية ،وقد ن�صت �أنظمة الدول
املجاورة على معنى البحر الإقليمي واملياه الداخلية وما
ت�شمله هذه املياه .وهذا �أمر �سيادي مهم يجب �أن يكون
يف النظام .كما جاءت امل�صطلحات قا�صرة فال جند
تعري ًفا للأرخبيل ،واخلليج ،والنتوء البحري ،والنتوء
اجلزري ،والكوات املائية ،وهي مناطق موجودة داخل
املياه الداخلية للمملكة .كما �أن هناك العديد من املواد
الآمرة يف النظام ،ولي�ست لها عقوبات يف هذا النظام،
فكيف ميكن للدول الأخ��رى �أن حترتم نظامنا �إذا مل
يكن به عقوبات؟ فكل �أنظمة الدول املجاورة حددت
العقوبات يف حالة املخالفة .كما �أن النظام �أ�شار �إىل
ال�صيد يف املنطقة االقت�صادية اخلال�صة و�أنه يحظر
على غري املواطنني ،ثم ي�سكت يف مياه البحر الإقليمي
عن حقوق ال�صيد و�أنها تخت�ص باملواطن ،وقد ن�صت
عليه �أنظمة الدول املجاورة .لذا� ،أقرتح �إعادة النظام
للجنة على �أن ت�ستدعي خرباء وجغرافيني �سعوديني
ومندوبني من اجلهات املختلفة لت�ستجلي منهم ال�صورة
كاملة ،وتعيد �صوغ النظام مبا يليق مبكانة اململكة ويكفل
م�صاحلها احليوية.

و�أ�شار ع�ضو �إىل �أن النظام �أ�شار �إىل �أن تتحمل دولة
علم ال�سفينة امل�س�ؤولية كاملة عن �أي خ�سارة �أو �ضرر،
عالما لدول
لكن بع�ض الدول ت�ست�أجر �سف ًنا حتمل �أ ً
�أخرى لالبتعاد عن امل�ساءلة القانونية .لذا ،يح�سن
�أن تغطى هذه النقطة جيدً ا.
وقال �أحد الأع�ضاء :هناك �صعوبة يف فهم مواد هذا
النظام ،فمعظمها تتحدث عن �أمور فنية ال يفهمها
�إال �أهل االخت�صا�ص .ويح�سن �إعداد مذكرة تف�سريية
ترفق بالنظام وتو�ضح املواد التي حتتاج �إىل تف�سري �أو
�إي�ضاح .وميكن �أن تعد املذكرة التف�سريية من خالل
اللجنة الدائمة لقانون البحار لكونها اجلهة التي �أعدت
هذا النظام.
ولفت �آخر �إىل �أن اللجة مل ت�ستدع مندوبني ل�سماع وجهة
نظرهم ،وقال� :إن هذا النظام مهم ويحتاج �إىل دعوة
املندوبني ملعرفة ملحوظاتهم على هذا النظام.
وقال �أحد الأع�ضاء :مل تعدل اللجنة مواد هذا
النظام ،لأهميته وح�سا�سيته .و�أقرتح تكوين جلنة
خا�صة ت�ضم خمت�صني �سواء من داخل املجل�س �أو
من خارجه؛ لإ�ضافة ب�صمة وا�ضحة من املجل�س
على النظام.

األعضاء وهموم الوطن

أربعة تقارير تلخص
مشاكل األجهزة الحكومية
لفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن هناك �أربعة
تقارير حكومية مف�صلة تو�ضح جميع
املعلومات و�أوجه الق�صور وامل�شكالت يف
جميع امل�شروعات احلكومية ،وهي تقارير
وزارة التخطيط واالقت�صادي فيما يتعلق
باخلطة ،وتقرير دي��وان الرقابة العامة
فيما يتعلق مب�شكالت اجلهات وخمالفاتها،
وتقرير جلنة املراقبة والتخطيط فيما
يتعلق باملخالفات ،وتقرير وزارة اخلدمة
املدنية فيما يتعلق باخلدمات .واقرتح
البدء من حيث انتهت �إليه هذه التقارير،
والنظر يف امل�شكالت التي تت�ضمنها هذه
التقارير و�إيجاد احللول لها.
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انتقد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أداء �صندوق تنمية
امل���وارد الب�شرية لعدم الرتكيز على الأه��داف
احلقيقية التي �أن�شئ من �أجلها ,و�أنه �أ�صبح عائق ًا
�أمام ال�سعودة و�أدى �إىل تعميق العطالة وامل�ساهمة
يف تقليل �أجور العاملني يف القطاع اخلا�ص.
جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1432/3/24ه���ـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ,حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة الإدارة
واملوارد الب�شرية ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي ل�صندوق
تنمية املوارد الب�شرية للعام املايل 1430/1429هـ,
تاله رئي�س اللجنة الدكتور عبدالرحمن هيجان-
و�أبديت عليه بع�ض امللحوظات ،حيث قال �أحد
الأع�ضاء :بلغ عدد القوى الب�شرية العاملة يف
ال�صندوق يف عام التقرير ( )262موظف ًا ،وبلغ
�إجمايل امل�صروفات العمومية والإدارية �أكرث من
“مائة مليون” ريال� .إ�ضافة �إىل �أن ن�سبة الإنفاق
الفعلي على برامج التدريب والتوظيف مل تتجاوز
( )%30من �إجمايل الإيرادات ،ون�سبة ( )%29من
املخ�ص�صات التقديرية ،بينما ح�صل ال�صندوق

على �إيرادات تتجاوز (مليارين) يف عام التقرير.
وال�صندوق بحاجة �إىل كفاءات �إداري��ة وخطط
تطويرية �أك�ثر م��ن حاجته �إىل زي���ادة م��وارده
املالية.
وق��ال �آخ��ر :يلحظ ع��دم تركيز ال�صندوق على
الأه��داف احلقيقية التي �أن�شئ من �أجلها مما
انعك�س جل ًيا على �ضعف �أداء ال�صندوق .كما
يلحظ قلة دع��م �أ�صحاب املن�ش�آت ال�صغرية،
�إ�ضافة �إىل �أن اللجنة مل تو�ضح نتائج البحوث
والدرا�سات الواردة يف التقرير.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن اقت�صار ال�صندوق
حال ًيا على تخ�ص�صي التمري�ض وال�صيدلة ال
يحقق رغبة العديد ممن يحملون م�ؤهالت علمية
يف جم��االت �صحية �أخ��رى ،كالعلوم الإ�شعاعية
وامل��خ��ت�برات الإكلينيكية ،وتخ�ص�صات علوم
الت�أهيل ال�صحي املختلفة .ويح�سن من القائمني
على هذا الربنامج املتميز �إعادة النظر يف تطويره
بالدرجة التي يتحقق من ورائه �أكرب �شريحة من
املخت�صني يف املجاالت ال�صحية املختلفة.
وقال �أحد الأع�ضاء :ورد يف التقرير �أن ال�صندوق

وقّع اتفاقية لإن�شاء كر�سي �صندوق املوارد الب�شرية
مع جامعة امللك �سعود وجامعة امللك عبدالعزيز،
�إال �أن اللجنة مل ت�شر �إىل معلومات ع��ن هذه
االتفاقيات ومدى حاجة ال�صندوق لها ،وماذا
قدمت �إىل تاريخه ،واملبالغ املدفوعة عليهما.
و�أو�ضح �أح��د الأع�ضاء �أن ال�صندوق يعد �أحد
الآليات املهمة لتوظيف الأيدي العاملة الوطنية
و�إحاللها حمل الأي��دي العاملة غري ال�سعودية،
وقال :يلحظ �أن دور ال�صندوق �أ�صبح عائقًا �أمام
ال�سعودة ،و�أدى �إىل تعميق العطالة وامل�ساهمة يف
تقليل �أجور العاملني يف القطاع اخلا�ص ،وذلك
لقيام بع�ض من�ش�آت القطاع اخلا�ص مبخالفة عقود
العمل واتفاقية الدعم وذلك بتخفي�ض مرتبات
املوظفني املدعومني عن املرتبات املتفق عليها
وغري ذلك ،ولأنه لي�س يف االتفاقية املربمة بني
ال�صندوق وال�شركة املوظفة ما يلزمها باال�ستمرار
يف توظيف املوظف املدعوم بعد انتهاء مدة الدعم،
ولتدين م�ستوى املعاهد التدريبية اخلا�صة التي

يلتحق بها املتدربون.
ولفت �آخر �إىل �أن التقرير يفيد �أن املدن الكبرية
ا���س��ت��ح��وذت ع��ل��ى م��ع��ظ��م ال��ف��ر���ص الوظيفية
التدريبية .ل��ذا ،يح�سن �أن يكون هناك زيادة
يف دعم ال�صندوق للتدريب والتوظيف يف املدن
ال�صغرية ،وذل��ك لت�شجيع ال�شباب للبقاء يف
مناطقهم ،وللتخفيف من ن�سبة البطالة يف هذه
املناطق.
إ
أ
وقال �أحد الع�ضاء� :ن ال�صندوق بحاجة ما�سة
وعاجلة لإعادة النظر يف ال�سيا�سة احلالية التي
يتبناها ,ب�ش�أن ال�صرف على برامج دعم وتدريب
وتوظيف ال�شباب ال�سعودي؛ لأن ال�سيا�سة احلالية
ال حتقق الهدف الأ�سا�س الذي من �أجله �أن�شئ
جدا وتقوم على تعظيم
ال�صندوق ،فهي متحفظة ً
الإي���رادات يف مقابل التحفظ يف ال�صرف على
برامج الدعم .فال�صندوق ال ينق�صه امل��ال بل
هو بحاجة �إىل تو�سيع جمال عمله ،وزيادة دعم
ال�شباب العاملني يف القطاع اخلا�ص.

و�أيده �آخر قائ ً
ال� :إن ال�صندوق مل يحقق الأمل
املعقود عليه يف القيام بدوره املن�شود .ويح�سن
باللجنة �أن تتوا�صل مع ال�صندوق ب�شكل �أكرب
ملعرفة ما يواجهه من �صعوبات ،فالأرقام الواردة
يف التقرير ل�شاغلي الوظائف متثل ن�سبة قليلة �أمام
الأرقام الكبرية لطالبي العمل .كما يلحظ على
برنامج العمل عن بعد قلة عدد الفر�ص الوظيفية
املطروحة ،واحتياجه �إىل �آليات �أخرى لتحقيق
الغر�ض منه.
واختتم �أحد الأع�ضاء قائ ً
ال� :إن ال�صندوق مق�صر
يف �سعيه لإي��ج��اد و�سائل و�آل��ي��ات دع��م وتدريب
وتوظيف الفتيات يف املن�ش�آت التي تنا�سب عمل
املر�أة ،فال�صندوق يعامل الفتيات بالأ�سلوب نف�سه
الذي يعامل فيه الرجل وهذا غري منا�سب؛ لأن
فر�ص عمل ال�شباب كثرية مقارنة بفر�ص عمل
الفتيات .كما �أن هناك �أع���داد ًا مرتاكمة من
العاطالت عن العمل �إ�ضافة �إىل مناف�سة غري
ال�سعوديات لهن يف �أعمالهن.

في مداخلة على تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية

د .عبداهلل الفيفي :مؤسسات التدريب
ملزمة بتغذية سوق العمال لحل
مشكلة البطالة
�إن عدم وجود تن�سيق م�ستمر بني (القطاع اخلا�ص)
و(م�ؤ�س�سات التعليم والتدريب) للمالءمة بينهما وبني
احتياجات (�سوق العمل) ،مي ّثل مع ّوق ًا رئي�س ًا يف (تنمية
املوارد الب�شرية) ،ويف ازدياد (البطالة) يف اململكة،
وتعرث مطامح (ال�سعودة).
الإ�شكالية تبدو �أعمق من عدم وجود التن�سيق ،وتعود �إىل
�إحجام معظم القطاع اخلا�ص عن توظيف ال�سعوديني.
و�إذا كان القول مبواءمة التعليم اجلامعي و�سوق العمل
فيه نظر ،من حيث �إن اجلامعات الأ�صل فيها �أنها �صروح
علم وبحث ،ال ينبغي �أن ُيربط التعليم فيها بالتوظيف
�أو ب�سوق العمل ،ف�إن م�ؤ�س�سات التدريب تختلف عن
ذل��ك ,فهي ملزمة بتغذية �سوق العمل .لذا ف��إن من
ال�ضرورة مبكان �إيجاد �آليات عمل تنفيذ ّية للتن�سيق بني
اجلهات ذات االخت�صا�ص يف عملية التدريب ،من �أجل
حتقيق املالءمة بني خمرجات التدريب و�سوق العمل
واحتياجاته .وهذا املع ّوق هو من �ضمن املع ّوقات التي

�أبرزتها درا�سات �صندوق تنمية املوارد الب�شرية .ومع
ذلك مل تقرتح اللجنة تو�صية بهذا ال�صدد .بل مل �أجد
�أن اللجنة ناق�شت ذلك مع املندوبني .وك ّنا نود �أن ن�سمع
مرئيات اللجنة حول احلل لهذا املع ّوق ،و�أن يكون ح ًّال
عمل ًّيا ،ال نظر ًّيا يدعو �إىل التن�سيق ،دون حتديد �آلية
علمية لذلك .واللجنة م�ؤهلة -بل ملزمة -ب�إيجاد ح ّل
لهذه الإ�شكالية اجلوهرية يف �أداء ال�صندوق.
�إن تلك احللقة املفقودة بني م�ؤ�س�سات التدريب والتعليم
و�سوق العمل متثل حائ ًال دون حتقيق تو�صيات اللجنة
نف�سها ،وك��ان �إي�ج��اد احل��ل لغياب التن�سيق �أ�سا�س ًا
�ضروري ًا للو�صول �إىل ما نادت به اللجنة يف تو�صياتها.
فالتو�صية الأوىل التي تدعو �إىل العمل على ا�ستثمار
الإيرادات املالية لل�صندوق يف التو�سع يف برامج دعم
التدريب والتوظيف ك ًّما ونوعً ا مبا ي�ساهم يف تنفيذ
ال�سيا�سات امل �ح �دّدة لتحقيق �أه ��داف ا�سرتاتيج ّية
التوظيف ال�سعودية ،لن تتحقق ما مل يتم ردم تلك

الهوة بني القطاعني ،قطاع التدريب وقطاع العمل ،بل
�سي�صبح تنفيذ التو�صية هد ًرا للمال ومزيد �إ�سهام يف
تخريج البطالة .والتو�صية الأخرى التي تنادي بـتفعيل
برامج و�آليات املتابعة لدى ال�صندوق مبا مي ّكنه من
حتقيق ما يلي:
 -1معرفة ما انتهى �إليه خريجو الربامج التدريب ّية
التي يدعمها ال�صندوق ،ومدى جناح هذه الربامج يف
ت�أهيل خريجيها وحتقيق التوظيف املن�شود يف القطاع
اخلا�ص.
 -2متابعة �أو�ضاع من قام ال�صندوق بدعم توظيفهم
بعد انتهاء فرتة الدعم.
إ
أ
�ستبقى مبادئ نظرية ،لن ما انتهى �ليه اخلريجون
�سيكون معرو ًفا �سل ًفا ،و�ستقت�صر متابعة ال�صندوق على
من قام بدعم توظيفهم .وهذه مطامح حمدودة ،وال
ت�ؤدّي الغر�ض الوطني يف رفع م�ستوى التوظيف وتقلي�ص
ن�سبة البطالة.
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تحت القبة

إعادة هيكلة البريد والعنوان
البريدي إلزامي

الدكتور �سعود ال�سبيعي

�أ�صدر جمل�س ال�شورى ق��رار ًا دع��ا �إىل �إع��ادة هيكلة
قطاع الربيد ,بحيث تف�صل اجلهة املنظمة عن اجلهات
املقدمة للخدمة ,كما ن�ص القرار على �إلزام ال�شركات
الربيدية املرخ�ص لها ب�إي�صال الربيد �إىل العنوان
الربيدي وفق ًا ملا جاء يف الرتاخي�ص املمنوحة لها.
ج��اء ذل��ك خ�لال جل�سة املجل�س ال�ت��ي عقدها يوم
1432/3/24ه � �ـ برئا�سة معايل ال�شيخ عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,حيث ا�ستمع املجل�س
�إىل وج�ه��ة ن�ظ��ر جل�ن��ة ال�ن�ق��ل واالت �� �ص��االت وتقنية
املعلومات ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائ�ه��م جتاه
التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة للربيد ال�سعودي
للعام امل��ايل 1431/1430ه � ��ـ ,تالها رئي�س اللجنة
الدكتور فهد العبود ،فقال� :إن امل�ؤ�س�سة �أجنزت ترميز
مناطق اململكة ،وقد بلغ جمموع عدد الرموز الربيدية
( )37061رم ًزا بريد ًيا ،كما ُفرغ من ترقيم �أكرث من
( )%90من املواقع على م�ستوى املدن واملحافظات� .أما
بالن�سبة لعدد �صناديق “وا�صل” فقد و�صل جمموعها
�إىل مليونني و�سبعمائة �ألف �صندوق فقط ولي�س ع�شرة
ماليني �صندوق ،والهدف من تركيب هذه ال�صناديق
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توعية املواطنني مب�شروع الرتقيم وت�سجيل املواطنني
يف اخلدمة وا�ستالمهم اخلدمات الربيدية يف حمل
الإقامة.
و�أ�ضاف� :شهدت اخلدمات الربيدية حت�س ًنا وتطو ًرا،
ُ�سجل املادة املر�سلة عن طريق احلا�سب الآيل
حيث ت ّ
وتُط ّبق نظام تق�صي الأث��ر يف تتبع امل��واد الربيدية.
وكذلك تُن ّوع اخلدمات واملنتجات الربيدية وخدمات
جتديد رخ�ص القيادة ،وال�سوق الإلكرتوين ،وتُ�ستخدم
�آالت الفرز و�أنظمة املعلومات اجلغرافية ،وقد اعتمدت
امل�ؤ�س�سة خطة �إ�سرتاتيجية لتطوير خدماتها.
وقال رئي�س اللجنة� :إن يف حمافظة جدة ( )36مكت ًبا
بريد ًيا ،عدا مكاتب الوكاالت الربيدية اخلا�صة ،وحتاول
امل�ؤ�س�سة تغطية املحافظة باخلدمة الربيدية عن طريق
مكاتب الربيد املوزعة بها.
إ
أ
واختتم قائ ًال� :إن امل�ؤ�س�سة قد �عدت خطة ��سرتاتيجية
للنهو�ض مب�ستوى اخل��دم��ات ال�بري��دي��ة ،ومنها تطوير
اخلدمات الربيدية القائمة وحت�سينها وتنويع اخلدمات
الربيدية ،و�إعادة هيكلة التوزيع الربيدي وتطويره ،وحت�سني
النقل الربيدي ،و�إدخال التقنية الربيدية يف اخلدمة.

مدى نظامية مخالفات
مشروع «ساهر»
اتجاهات

••حممد بن في�صل �أبو �ساق
ع�ضو جمل�س ال�شورى

يعد م�شروع "�ساهر" و�سيلة من و�سائل ر�صد و�ضبط املخالفات املرورية وهو كما تعلمون م�شروع للر�صد الآيل عرب و�سائل حديثة ,ولي�س نظام ًا (قانون ًا)
جديد ًا ,حيث �إنه متوافق متام ًا مع نظام املرور اجلديد والئحته التنفيذية املن�شورة ,واملتاح االطالع عليهما للجميع.
فاملادة ال�ساد�سة وال�ستون من نظام املرور والئحته حتدد اجلهات املخولة ب�ضبط خمالفات �أحكام نظام املرور ,ولي�س م�شروع "�ساهر" �إال و�سيلة واحدة
من و�سائل ر�صد و�ضبط املخالفات التي حددها نظام املرور والئحته .وما يتم من و�سائل الر�صد الإلكرتوين لي�س �إال �إثبات ًا من خالل ال�صورة الإلكرتونية
ملخالفات حمددة ,مثلما يقوم رجل املرور ب�ضبط املخالفة وت�سجيلها.
كما حتدد املادة ال�سابعة وال�ستون من نظام املرور والئحته كيفية الف�صل يف املنازعات وق�ضايا احلوادث املرورية ,التي �أ�شار النظام والئحته �إىل توليها
من قبل حماكم خمت�صة ,وتتوالها مبدئي ًا هيئات مت تو�ضيح مهامها �إىل حني مبا�شرة املحاكم املخت�صة مهامها.
وبالن�سبة للغرامات املقررة على املخالفات ف�إنه ال عالقة لها مب�شروع الر�صد الآيل للمخالفات "�ساهر" ,وهي يف ن�ص النظام والئحته ,وقد �صدر النظام
و�أعتمد قبل م�شروع "�ساهر" .وتو�ضح املادة الثامنة وال�ستون من نظام املرور والئحته جدول املخالفات التي جاءت بحد �أدنى وحد �أعلى ,بغ�ض النظر
عن ر�صدها ب�شكل �شخ�صي من قبل رجال املرور �أو من قبل �أجهزة الر�صد الآيل .ويو�ضح نظام املرور والئحته يف عدد من املواد كيفية ت�سديد املخالفات
�أو االعرتا�ض عليها.
ومما جتدر الإ�شارة له �أننا ب�صفة عامة يف جمتمعنا ندرك حجم ال�ضرر الناجت عن املخالفات املرورية وحجم اخل�سائر يف الأنف�س ويف الأموال من نتائج
حوادث املرور وتبعاتها املعنوية واملادية .وال يخفى على اجلميع تلك الأرقام امل�ؤملة عن املوتى واجلرحى واخل�سائر التي تعلن ب�صفة دورية عن حوادث املرور
يف اململكة .وقد جاء م�شروع الر�صد الآيل للمخالفات املرورية جهد ًا رائع ًا من مقام وزارة الداخلية ,ونظام الر�صد الآيل عموم ًا يعد قفزة متقدمة يف �ضبط
حركة املرور عاملي ًا غايتها التقليل من حوادث املرور ,وبالتايل التقليل من اخل�سائر الب�شرية واملادية.
�إن احلجم الكبري للمخالفات التي ر�صدتها �أجهزة م�شروع "�ساهر" مل ت�أت من فراغ ,بل هي تثبيت لأمر واقع عن خمالفات مل ينكرها �أ�صحابها ,لكن
البع�ض كان يخالف من قبل وال يتم ر�صد خمالفاته �أو معاقبته عليها .و�أمتنى �أن ترتفع �أ�صواتنا جميع ًا نحو مزيد من �ضبط املخالفات املرورية ,و�ضبط
حركة ال�سري على طرقنا ,للحد من احلوادث واحلد من اخل�سائر يف الأنف�س واملمتلكات ,وما للحوادث من تبعات وخ�سائر �أخرى معنوية ومادية.
وبذلك ف�إن م�شروع "�ساهر" لي�س نظام ًا جديد ًا ,وهو جمرد تنفيذ لنظام املرور والئحته ,ومتوافق متام ًا مع نظام املرور والئحته املن�شورة ,واملتاحة للجميع
يف �أكرث من موقع .ولعلكم تتذكرون �أن جمل�س ال�شورى قد �أ�سهم يف �سنته الأوىل من هذه الدورة ب�إعداد �إ�سرتاتيجية وطنية متكاملة لل�سالمة املرورية
غايتها احلد من حوادث ال�سيارات ومنع خ�سائرها.
ومن العجيب �أن بع�ض من كتب عن "�ساهر" يف و�سائل الإعالم يربط بني م�ستوى الدخل للمواطنني �أو الراتب وبني م�شروع "�ساهر" ,مع �أن اجلميع يدركون
�أن الأجهزة الآلية ال تفرق بني نوع �أو ملكية ال�سيارات املخالفة ,و�أجهزة الر�صد تقوم فقط بر�صد املخالفات وت�سجيلها عرب �شبكة �إلكرتونية متكاملة .كما
�أن تكرار الر�صد ل�سيارة معينة و�ضبط خمالفاتها دليل على ا�ستمرار قائد ال�سيارة املخالفة يف �أ�سلوب قيادته وعدم احرتامه لقواعد ال�سري الآمن ,ولذلك
�سوف ي�ستمر ر�صد ال�سيارة املخالفة و�ضبط خمالفاتها بغ�ض النظر عن عددها طاملا �أن قائدها ال يحرتم النظام ,وبغ�ض النظر �إن كان دخله مرتفع ًا �أو
متدني ًا.
ومن منا ال يعلم حجم حوادث ال�سيارات يف بالدنا؟ ومن منا ال يدرك حجم خ�سائر احلوادث يف الأنف�س والأرواح؟ ومن منا ال يرغب يف احلد من حوادث
ال�سيارات؟ ومن امل�ؤكد �أن دقة الر�صد الآيل احلالية – رغم حمدودية تغطياتها ,ورغم عدم انت�شارها يف جميع مدن اململكة وقراها ,ورغم ق�صر العمر الزمني
للتجربة ,-قد و�ضعتنا �أمام هذه احلقائق امل�ؤملة يف ا�ستمراء بع�ضنا للمخالفات رغم خطورتها ,ورغم تبعاتها املالية واملعنوية عليه وعلى من يعول.
وختام ًا ,ف�إن من املبكر جد ًا �أن ن�ضع الأحكام النهائية حول م�شروع "�ساهر" مع القناعة ب�أن كل جهاز �أو �آلة �أو م�شروع جديد� ,أو �أي نظام جديد ي�ستحق
�أن يكون حتت التجربة واملراقبة ,ور�صد الدرو�س امل�ستفادة ,وحتليل معطيات التنفيذ حتت كل الظروف ,ثم اخلروج بخطة متكاملة للتطوير واال�ستخدام
الأف�ضل .وكثري من الو�سائل الفنية والإدارية يف امل�ؤ�س�سات الكربى يف القطاعني العام واخلا�ص تخ�ضع للتحليل واملراجعة ب�شكل دوري وينتج عن املراجعات
تو�صيات م�ستمرة حت�سن من الأداء وتقرتب من حتقيق الغايات املرجوة.

 1432 -122هـ

53

لمن يهمه األمر

عطاء بال حدود يقابله انتماء وإخالص ووعي

تنقب عن سر التـــالحـــــــــــ
توالت على مدى الأ�سابيع الأخرية �صور رائعة من �صور التالحم بني القيادة وال�شعب ,ج�سدت حجم
االن�صهار الذي تتميز به العالقة بني القيادة واملواطن ,و�أكدت ما يتمتع به ابن هذا البلد الآمن من
وعي فكري و�إخال�ص للأمن الوطني ,الأمر الذي جنب الوطن الكثري من مزالق ال�ضالل والتخريب,
ومن جهة �أخرى عك�ست ما توليه قيادتنا الر�شيدة من اهتمام بتحقيق التنمية ال�شاملة وتلبية احتياجات
املواطن ,ومدى معاي�شتها لنب�ض ال�شارع� .صور التالحم جت�سدت يف منظومة القرارات امللكية الكرمية
التي طالت العديد من القطاعات وا�ستهدفت حتقيق نقلة تاريخية يف طبيعة برامج الرعاية واخلدمات
املقدمة للمواطن وت�صدت مبنهجية �شاملة لق�ضايا حمورية مثل التعليم وال�صحة والإ�سكان والبطالة
و�صناديق الرعاية.
ومن خالل اال�ستطالع التايل حتاول �إلقاء ال�ضوء على �صور التالحم بني القيادة واملواطن
والتي ع�شناها على مدى الأيام املا�ضية ,ما بني ملحمة حب ووفاء القى بها ال�شعب مليكه لدى عودته
�ساملاً معافى من رحلة العالج ,ويف املقابل كانت حزمة القرارات التنموية التاريخية..
البداية مع الأ�ستاذ مو�سى بن حممد ال�سليم ع�ضو جمل�س ال�شورى الذي خل�ص ر�ؤاه حول تلك امللحمة بقوله:
نحمد اهلل العلي القدير الذي �أنعم علينا يف بالدنا منبع الهناء واخلري ,بالعودة امليمونة لوالدنا امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز وقد �أ�سبغ عز وجل عليه متام ال�صحة والعافية:
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ف����������أ����������ش���������رق���������ت ال���������������ش�������م���������������س يف �أر���������ض��������ن��������ا
وف�����������������������������اح ع������������ب������ي�����ر زه�����������������������������ور ال����������رب����������ي����������ع
م����������ب����������اه����������ج �أن���������������������������������������س ..م�������������������ش���������اع���������ر ود
ت��������ل��������اح�����������������م ح��������������������ب ع������������م������������ي������������ق وث����������ي����������ق

ب����������أح���������ل���������ى اب���������ت���������ه���������اج و�أ�����������س����������م����������ى ������س�����ن�����اء
������������ش�����������ذى ع�����������ط�����������ره ع�������������م ك�������������ل ال�������ف���������������ض�������اء
جت����������� ّل�����������ت ب�������������������ص���������دق و�أب����������������ه����������������ى �������ص������ف������اء
�������س������ن������ا ��������ض�������وئ�������ه ��������س�������اط�������ع�������اً يف ال�����������س�����م�����اء

واحل �م��د هلل ال ��ذي حفظ ب�لادن��ا الغالية و�أجيالها
ال�صاعدة من �شرور �سهام الأعداء واحل�ساد ,ووقاها
من �سموم االنحراف والإف�ساد ,و�أحبط خمطط و�آمال
دعاة الفتنة والفرقة وال�ضالل ,احلمد هلل الذي قي�ض
لبالدنا و�أهلها قادة عظماء حكماء ورجال �أمن بوا�سل
�أ�شداء و�أيقظ قلوب مواطنيها الأوفياء يف الوقوف �صف ًا
واحد ًا �ضد كل ما يحيكه اخلونة الأعداء ووفق اجلميع
للق�ضاء على الفنت يف مهدها ومباغتته كالب ووحو�ش
ال�ضالل والف�ساد يف جحورها ,وله احلمد عز وجل
�أن حمانا وفلذات �أكبادنا من الأ�شرار البغاة و�أخطار
امل�ؤامرات والآفات التي حاول احلاقدون واحلا�سدون

والأع��داء القريبون والبعيدون لبالدنا تفريق وحدتنا
و�إف�ساد �أجيالنا ب�سهامها و�سمومها ولكن اهلل برحمته
ولطفه وعظمته رحمنا ,و�أع��اذن��ا من �شرورهم ورد
كيدهم يف نحورهم ,فله احلمد وال�شكر على نعمه التي
ال حت�صى.
وي�ضيف ال�سليم� :إننا ندرك جميع ًا �أن ن�سبة �أجيالنا
ال�صاعدة �أ�صبحت ت�شكل ح��وايل  %60من مواطني
بالدنا الغالية ,و�أن مما ال �شك فيه ب�أن بناء املجتمع
على قاعدة ثابتة من الوعي الفكري والإخال�ص للأمن
الوطني يجنبه الكثري من مزالق ال�ضالل والتخريب
ويحقق املواطنة ال�صاحلة التي نتوق جميع ًا �إليها خا�صة
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ونحن ندرك ب�أن تلك ال�سهام املوجهة لبالدنا ومواطنيها
متنوعة ال�شرور وامل�شارب وم�سمومة ال�سنان واملخالب,
و�أنها موجهة �أكرث وب�شرا�سة �أخطر لأجيالنا ال�صاعدة
فكري ًا و�صحي ًا و�سلوكي ًا واجتماعي ًا و�أمني ًا .وي�شري ال�سليم
�إىل �أنه ولإدراك بع�ض اجلهات ذات امل�س�ؤولية يف بالدنا
لهذه الأخطار وما يتوق �إليه الأ�شرار بد�أت تلك اجلهات
م�شكورة يف تنفيذ م�شروع م�شرتك بني اجلهات الأمنية
يف وزارة الداخلية ووزارة الرتبية والتعليم حلماية الأمن
الفكري يف امل�ؤ�س�سات التعليمية كان من �أهم ركائزه:
 -1تر�سيخ العقيدة الإ�سالمية ال�صحيحة يف نفو�س
الطالب.
 -2تعميق مفهوم حب الوطن والتالحم مع والة الأمر.
 -3تب�صري كل طالب وطالبة ب�أهمية الوحدة الوطنية
واحلذر من التحديات التي تواجههم وتواجه وطنهم
وفق ر�ؤية علمية مو�ضوعية.

ــــــــــــــم بين القيادة والمواطن

 -4تعزيز دور املعلم يف حتقيق وتعميق الوالء واالنتماء
الوطني.
 -5حماية الطالب من الأف�ك��ار ال�ضالة واملنحرفة
والتحذير من �أ�صحابها.
 -6ن�شر ثقافة احلوار بني الطالب و�إقامته حول �أخطار
ال�سلوك الإرهابي والفكر املنحرف.
 -7بيان مرجعية الفتوى الدينية وكيفية تلقيها من
العلماء املعنيني.
 -8غ��ر���س م�ف�ه��وم الو�سطية واالع��ت��دال يف نفو�س
الأجيال.
أ
وي�ؤكد ال�سليم على �همية تلك الركائز الفكرية الوطنية
الرتبوية امل�شار �إليها ويقول :لأن الأمن الفكري من �أقوى
�سياجات الأم��ن الوطني ولأن هذا امل�شروع و�أهدافه
املعطاءة ي�ستحق التعاون والدعم والت�أييد وخا�صة
م��ن جمل�س ال�شورى امل��وق��ر ال��ذي ي�ضم وهلل احلمد

نخبة من العلماء والأكادمييني املخت�صني يف العلوم
ال�شرعية واالجتماعية والأدبية والإعالمية والنف�سية
واالقت�صادية وجميع املجاالت البناءة ولأن طالبنا
وطالباتنا و�أبناءنا وبناتنا يف جميع املجاالت التعليمية
والعلمية �أ�صبحوا يف خ�ضم التيارات الفكرية التي متوج
بها العديد من القنوات الف�ضائية ومواقع الفي�س بوك
واالت�صاالت التقنية وعر�ضه للأفكار الهدامة ,ولأنهم
يف �أم�س احلاجة �إىل ما ي�أخذ ب�أيدهم �إىل كل ما فيه
احلفاظ على الو�سطية واالعتدال وتقوية �أوا�صر و�سياج
الأمن الفكري يف كل جمال ,والدفاع عن الأمن الوطني
لبالدهم املجيدة بفكر املثقفني وب�سالة الرجال.
ويدعو ال�سليم جمل�س ال�شورى �إىل الأخذ بزمام املبادرة
للتعاون مع اجلهات املخت�صة يف �إجراء درا�سة علمية
ميدانية �شاملة يكون من �أهم �أهدافها تعميق حمبة
ال��دي��ن وال��وط��ن يف نفو�س �أب�ن��اء وب�ن��ات ه��ذا الوطن

وحتقيق الإخال�ص والوالء الوطني يف م�سرية حياتهم
ويف كل خطواتهم والوقوف �صف ًا واح��د ًا و�ضد كل ما
ميلكه �أعداء �أمتهم من الفرقة والفنت و�أن يكون من �أهم
معطيات هذه الدرا�سة ت�ضافر جهود كل اجلهات ذات
العالقة برتبية وتوجيه وتن�شئة وتعليم �أجيالنا وذلك
بزيادة االهتمام يف م�ساجدنا ومدار�سنا و�أنديتنا الأدبية
والريا�ضية وو�سائلنا الإعالمية ويف القنوات الف�ضائية
واالت�صاالت التقنية بكل ما يغر�س حمبة الدين والوطن
والإخال�ص وال��والء لهما وللقيادة ال�سامية يف نفو�س
�أبنائنا وبناتنا وينري عقولهم ويقيهم من �أخطاء و�سهام
و�شرور و�أحقاد �أعدائهم ,كما �أمتنى يف هذا الإطار زيادة
التعاون البناء بني اجلهات الأمنية والو�سائل الإعالمية
وبني الأ�سرتني املدر�سية واملنزلية معلمني ومعلمات و�آباء
و�أمهات لتوعية �شباب هذا الوطن توعية دينية وعلمية
و�صحية مبا للمخدرات بكافة �أنواعها من هدم لل�صحة
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والقدرات العقلية و�إ�ضاعة للأخالق والقيم الدينية
وتفكيك للأوا�صر االجتماعية ,وما ل�شباك املحتالني
واملتنكرين ب�شتى العباءات الكاذبة واخلادعة من �آثار
ت�ضليل و�أف�ساد قاتلة وحماوالت �إبعاد قذرة عن حمبة
دين اهلل والوالء والإخال�ص له ثم للوطن وقيادته.
نعم �أمتنى �أن يزداد الرتكيز يف تعليم وتثقيف �أبنائنا
وبناتنا بكل ما ينفعهم ويحافظ على كيانهم ووحدتهم
وتعريفهم بكل من يد�س لهم ال�سم يف الد�سم ,ويدفعهم
باملغريات وامللذات للفنت والنقم.
واختتم ال�سليم كالمه قائ ًال :و�أرج��و يف �إطار ال�سعي
اجلاد لتحقيق تلك الأه��داف العظيمة �أن يتبنى هذا
املجل�س املوقر تخ�صي�ص الأمن الفكري و�أن يكون حتت
�شعار (الدين والوطن) ,نعم الدين والوطن اللذان هما
�أهم اهتمامات قائدنا العظيم و�سمو ويل عهده الأمني
و�سمو نائبه اجلليل ,حيث ت�ؤكد دائم ًا القيادة ال�سامية
الر�شيدة مل�سرية بالدنا ال�سعودية املجيدة ب�أن :الدين
والوطن ..ال ..ال تهاون فيهما مهما يكن.
من جهته قال ع�ضو جمل�س ال�شورى:ال�شيخ عازب �آل
م�سبل� :أتوجه بال�شكر بعد اهلل عز وجل �إىل قيادة هذه
البالد التي ما فتئت منذ عهد م�ؤ�س�س الدولة ال�سعودية
الأوىل الإم��ام حممد بن �سعود ال��ذي و�ضع ي��ده بيد
الإم��ام املجدد ال�شيخ حممد بن عبدالوهاب لي�ؤ�س�سا
دولة التوحيد يف اجلزيرة العربية مهد الإ�سالم حتى
عهد الإمام امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود
– رحمه اهلل -الذي �شيد بناء الدولة ال�سعودية الثالثة,
ف�أكمل – بف�ضل اهلل -هذا البناء ورفرفت عليه راية
التوحيد معلنة مت�سكها بالإ�سالم عقيدة ومنهج حياة,

د .حممد اجلفري

د .حممد اجلفري :حزمة من القرارات
�شملت جميع �شرائح املواطنني
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�أ .مو�سى ال�سليم

�أ .م��و���س��ى ال�سليم :ب��ن��اء املجتمع على
ال���وع���ي ال��ف��ك��ري والإخ��ل�ا�����ص للأمن
الوطني يجنبه مزالق ال�ضالل
و�سار الأبناء خلف �أبيهم يقودون �شعب اململكة العربية
ال�سعودية �إىل بناء الدولة احلديثة لتقف يف م�صاف دول
العامل الأول مع ثبات املبد�أ ور�سوخ العقيدة� .إن جناح
ال�شعب ال�سعودي يف رد �إرجاف املرجفني واال�صطفاف
خلف قيادتهم مل ي�أت من فراغ ,فقد �أعطت القيادة
جهد ًا �صادق ًا ,و�سخرت ما �سخره اهلل لهذه البالد من
خريات خلدمة دين اهلل يف الأر�ض وخدمة هذا ال�شعب
الكرمي ,فقد يخطئ من يظن �أن هذا ال�شعب العريق,
�شعب اململكة العربية ال�سعودية الذي تربى على عقيدة
التوحيد �سي�ستمع لرتهات املرجفني ممن �أرادوا �أن
يع�صفوا ب�أمن بالدنا وا�ستقراره.
وحمل ر�أي الأ�ستاذ �صالح البقمي :ع�ضو جمل�س ال�شورى
نف�س امل�شاعر حيث قال :نحمد اهلل ون�شكره على ما من
به علينا يف هذه البالد من النعم العظيمة يف جميع
امل�ج��االت ,وم��ا �صرف عنا من النقم فجنبت البالد
ويالت احلروب ,ورد اهلل كيد احلاقدين الداعني للفتنة
واملظاهرات ,مما ي�ؤكد بالربهان القاطع مت�سك �أهل
هذه البالد بدينهم القومي و�شيمهم العربية الأ�صلية
و�شدة والئهم و�إخال�صهم لقادتهم ووالة �أمرهم ,فهنيئ ًا
لهم وهنيئ ًا لنا بذلك ,وما حبانا اهلل به من هذه النعم
وما دفعه عنا من النقم هو بف�ضله �سبحانه ثم بتوفيقه
لوالة �أمر هذه البالد منذ عهد امللك عبدالعزيز – رحمه
اهلل� -إىل هذا الوقت الزاهر بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز من �إر�ساء قواعد
العدل وحتكيم �شرع اهلل بني اجلميع ,والأمن الذي ال
مثيل له يف �أي بلد من بلدان العامل ,ورغ��د العي�ش,

والتنمية ال�شاملة يف جميع املجاالت .وليعلم من و�سو�س
له ال�شيطان ودعاة ال�سوء �إىل التظاهر ونحوه من و�سائل
الغواية �أن يف رقبته بيعة لويل الأمر يجب عليه �شرع ًا
الوفاء بها ,و�أن اهلل �أمر بال�سمع والطاعة لويل �أمر
امل�سلمني ,لذا يجب على الأمة �أن تقف �صف ًا واحد ًا �ضد
من يريد الإثارة و�إقامة املظاهرات التي مل تكن م�ألوفة
�أو معروفة يف هذه البالد منذ فجر الإ�سالم �إىل هذا
اليوم ,ويت�أكد هذا الأمر على العلماء و�أ�ساتذة اجلامعات
والكتاب ,قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :كل منكم على
ثغر من ثغور الإ�سالم اهلل اهلل ال ي�ؤتني الإ�سالم من
قبله» ,ومن ف�ضل اهلل �أن علماء هذه البالد بهيئاتها
ال�شرعية وجمامعها الفقهية قد �أدت واجبها �إزاء ظاهرة
الإرهاب ,وامل�ؤمل منها �أن ت�ؤديه نحو دعوات املظاهرات
وما يرافقها من فو�ضى وحمرمات.
أ
ومن جهته يقول الدكتور حممد بن �مني اجلفري ع�ضو
جمل�س ال�شورى ورئي�س جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية
والطاقة حول امل�شاعر التي تربط املواطنني بالقيادة:
ال يحتاج �أي �إن�سان �أن يبذل جهد ًا كبري ًا ملعرفة �أ�سباب
كل هذا احلب العفوي ال�صادق الذي تكنه قلوب �شعب
اململكة العربية ال�سعودية بل وجميع املقيمني على
�أر�ض هذه البالد الطاهرة ملليكهم امللك عبد اهلل بن
عبدالعزيز خادم احلرمني ال�شريفني .كل ما عليه �أن
يقوم به هو �أن ينظر ويرى مدى القرب الذي يتواجد
به مليكهم منهم� .إن ذلك القرب هو باخت�صار قرب

ال�شيخ عازب �آل م�سبل

ال�شيخ عازب �آل م�سبل :يخطئ من يظن
�أن هذا ال�شعب العريق �سي�ستمع لرتهات
املرجفني
من القلوب والأرواح والإح�سا�س ال�صادق بكل فرد من
�أفراد �شعبه وباحتياجاتهم .و�سريى كل من يود �أن يرى
بب�صريته وبب�صره �أن هذا امللك ال مير يوم �أو �ساعة
من نهار �إال و�شعبه �شغله ال�شاغل وك�أنه ي�سابق الزمن
كي ال ي�سبقه من دون حتقيق ما وعد وعاهد به �شعبه
ب�أن ال ير�ضى لهم دون ذرا املجد موقع ًا لهم يف كل �أمور
حياتهم.
ويعود ملك القلوب بعد �أن من اهلل عليه بال�شفاء من

رحلته العالجية وما �أن تط�أ قدمه �أر�ض البالد ويحط
رحاله �إال وي�أبى �أن يرتاح من عناء رحلته وي�صدر من
القرارات ما كان متلهف ًا لإ�صداره حيث �إنها لي�ست قرار ًا
�أو عدة قرارات بل حزمة من القرارات �شملت جميع
�شرائح املواطنني بال ا�ستثناء وحاكت جميع همومهم
واحتياجاتهم ومتطلباتهم.
وي�صف الدكتور حممد اجلفري :حزمة القرارات التي
�صدرت يف مرحلتها الأوىل ب�أنها مل تكن وليدة يوم
و�صوله حفظه اهلل ,فاملتابع ملا يقوم به خادم احلرمني
ال�شريفني منذ �أن �أجرى حفظه اهلل العملية اجلراحية
والتي تكللت وهلل احلمد بالنجاح يرى متابعته وقراراته
تتواىل وخا�صة ما وجه به حفظه اهلل من �سرعة االهتمام
بتداعيات الأمطار الأخرية على مدينة جدة والقرارات
التي �صدرت لذلك لرفع ال�ضرر عن املت�ضررين والعمل
على القيام ب�صورة عاجلة بتفعيل وتنفيذ حلول دائمة
ومبيزانيات ال حمدودة متخطية جميع الأنظمة الإدارية
واملالية ب�صورة ا�ستثنائية لت�سريع تنفيذ امل�شاريع الالزمة
لكي ال تتكرر تلك الأ�ضرار والآالم التي حلقت ب�أبنائه
والتي جعلته يت�أمل �أ�شد الأمل والذي �شعر �أبناء �شعبه ب�أن
مليكهم ي�شعر بهم وب�آالمهم من خالل تلك القرارات
ال�صارمة والتوجيهات العاجلة واملحددة على الرغم
من بعد امل�سافة بينه وبينهم �إال �أن روحه وقلبه بينهم.
ولذا نقول لن يحتاج �أي �إن�سان �أن ي�س�أل مرة �أخرى ملاذا
هذا ال�شعب يحب مليكه وي�شعر ب�أن روحه قد عادت
�إليه بعودة مليكه وقد ر�أوه يقف ومي�شي ويتكلم ويحييهم
ويبت�سم لهم فرح ًا بلقائهم ويقول لهم كم متنيت �أن
�أ�صافحكم فرد ًا فرد ًا على حبكم ووفائكم ودعائكم.
ويلفت الدكتور اجلفري ال�ضوء يف قراءة مت�أنية حلزمة
القرارات يف املرحلة الأوىل قائ ًال :عند الت�أمل املهني يف
حزمة القرارات التي �أمر بها خادم احلرمني ال�شريفني
فرنى ب�أنها بلغت يف جمموعها  150مليار ريال تعادل
ن�سبة زيادة  %26عن خم�ص�صات امليزانية ونرى ب�أنها
ق��رارات مدرو�سة ولي�ست ق��رارات حلظية بل قرارات
لها �أبعاد تنموية كبرية حم��ددة ومتابعة ومكملة ملا
مت تخ�صي�صه يف ميزانية عام 1433/1432ه�ـ والتي
بلغت 580مليار ريال والتي تعترب �أكرب ميزانية يف ت�أريخ
اململكة العربية ال�سعودية .لقد بلغت فيها اعتمادات
النمو والتطوير من م�شاريع حيوية وبنى حتتية وخدمات
ومرافق مبلغ 256مليار ريال وهو ما يعادل  %44من
خم�ص�صات امليزانية والذي وجه لتطوير وتنويع القاعدة
االقت�صادية لكي يتمكن االقت�صاد من االنطالق نحو
زيادة طاقته اال�ستيعابية ,وبالتايل توفري فر�ص وظيفية
كبرية للمواطنني .وعلى الرغم من �أن ه��ذه املبالغ

�أ� .شبيلي القرين

�أ� .شبيلي القرين :الوعي الكامل والوفاء
املتبادل �شواهد ماثلة
الكبرية التي ر�صدت لذلك تهدف لتمكني االقت�صاد
من توفري فر�ص وظيفية كبرية م�ستقبلية للمواطنني �إال
�أن الواقع احلا�ضر يبني �أن هناك حاجة ما�سة و�سريعة
لإيجاد وظائف لل�شباب يف الوقت احلا�ضر حيث �إن ن�سبة
البطالة القائمة ح�سب الإح�صاءات الر�سمية هي %10
وهناك حوايل � 480ألف �سعودي عاطل عن العمل .كما
�أن هناك فقط � 775ألف �سعودي يعملون يف القطاع
اخلا�ص يف مقابل �ستة ماليني وافد يعملون يف القطاع
اخلا�ص .ول��ذا ف��إن ويل الأم��ر يحفظه اهلل يعلم ب�أنه
حتى يتمكن االقت�صاد من التنوع والتو�سع والتمكن من
توفري الفر�ص الوظيفية املالئمة وحتى ت�ستطيع وزارة
العمل االنتهاء من الدرا�سة العاجلة التي وجه بها خادم
احلرمني ال�شريفني لدرا�سة م�شكلة البطالة وال�سعودة
يف خالل �أربعة �أ�شهر البد من مواجهة الو�ضع القائم,
ولذا ف�إن من �أهداف اخلطة اخلم�سية التا�سعة يف هدفها
الثالث ع�شر «تطوير قطاع املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
لزيادة م�ساهمته يف الناجت الإجمايل املحلي وا�ستحداث
الأطر لرعايته وتنظيمه» وهو القطاع الذي ي�ستهدف
متكني ال�شباب من القيام مب�ب��ادرات فردية ب�إن�شاء
م�شاريعهم اخلا�صة بهم من خدمات و�صناعات خفيفة
وجت��ارة جتزئة ،ولعلمه يحفظه اهلل ب�أن هذا القطاع
هو القطاع الفاعل على م�ستوى العامل من �إمكانياته
الكبرية غري املحدودة لتوفري فر�ص وظيفية لل�شباب
كونهم يقومون هم ب�إيجاد الفر�ص املالئمة لأنف�سهم
من خالل قيامهم ب�إن�شاء م�شاريع �صغرية ومتو�سطة
خا�صة بهم وال يتوجهون نحو البحث عن وظائف بل
يكونون رافد ًا من روافد توفري الوظائف ،فقد جاء �أمره
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حفظه اهلل عندما ذكر» ب�أن �أمانتنا معكم �أيها ال�شعب
الكرمي ت�ستدعي منا �إيجاد حلول عاجلة مل�س�ألة البطالة
ونحوها والتي نوليها جل اهتمامنا ،وال يكون ذلك �إال
بدعم البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار لتمكينه من
تلبية طلبات القرو�ض االجتماعية ،ومتويل ورعاية
املن�ش�آت ال�صغرية والنا�شئة ،و�أ�صحاب احلرف واملهن
من املواطنني ليزاولوا �أعمالهم ب�أنف�سهم وحل�سابهم،
وتوفري ًا لفر�ص العمل لهم» ،وتابع القرار امللكي الكرمي
برفع ر�أ�س مال البنك بزيادة ع�شرين مليار ريال لي�صبح
�إجمايل ر�أ�س ماله  30مليار ريال مع �إعفاء املتوفني من
�سداد القرو�ض.
و�أ��ض��اف الدكتور اجل�ف��ري :كما �أن خ��ادم احلرمني
حفظه اهلل من خ�لال املوافقة على �أه��داف اخلطة
اخلم�سية التا�سعة قد حفز جمل�س ال�شورى للعمل على
القيام بالدرا�سات والتو�صية بالأنظمة الالزمة لتفعيل
�أه��داف اخلطة ،وم��ن �ضمنها الهدف الثالث ع�شر
اخلا�ص بامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة وه��ذا ما هو
قائم فعلي ًا ,حيث متت موافقة جمل�س ال�شورى على
مالءمة» درا�سة م�شروع نظام الهيئة العامة للم�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة»،الذي قدم للمجل�س من قبل عدد
من �أع�ضاء املجل�س ح�سب امل��ادة الثالثة والع�شرين
لنظامه ،لتكون اجلهة املحفزة واملنظمة واملفعلة لهذا
القطاع الذي فعله خادم احلرمني ال�شريفني يف هذا
ال�ق��رار ب�صورة عاجلة من خ�لال ه��ذا الدعم املايل
الكبري له .وبهذا نرى ب�أن امللك يحفظه اهلل يف حني انه
خ�ص�ص ما يقارب من  %44من امليزانية لت�سريع عملية
التنمية وتنويع القاعدة االقت�صادية والطاقة اال�ستيعابية
لالقت�صاد �إال �أن اهتمامه من�صب على االحتياج الآين
لل�شباب واملواطنني الباحثني عن فر�ص عمل ولي�س �أحب
من �أن يجد املواطن القر�ض املي�سر من دون �أي فوائد
لكي يتمكن من �أن ين�شيء عمله اخلا�ص به وب�أ�سرته.
هذا منوذج من النماذج التي تبني �أن القرارات امللكية
الكرمية هي قرارات متتابعة ومكملة ملنظومة الإ�صالح
القت�صادي واالجتماعي التي مل مير يوم من دون �أن
يطالعنا حفظه اهلل بقرار �أو �أم��ر ملكي كرمي ي�صب
يف م�صلحة الوطن وجميع املواطنني ،فحمد ًا هلل على
�سالمته وحفظه من كل �سوء.
�أما الأ�ستاذ �شبيلي بن جمدوع القرين ,ع�ضو جمل�س
ال�شورى فر�أى �أن ما �شهدته اململكة خالل الأيام املا�ضية
يعك�س الوعي الكامل والوفاء املتبادل بني عنا�صر الأمة
قائ ًال :حق ًا �إن بالدنا قيادة و�شعب ًا ونظام حكم تختلف
كل االختالف عن البلدان والقيادات والأنظمة املماثلة
 -وال�شواهد ماثلة -فما هو موجود وما حتقق وما هو
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د� .صالح البقمي

د� .صالح البقمي :رد اهلل كيد احلاقدين
الداعني للفتنة
يف طريقه للتحقق وفق الأولويات املدرو�سة ،كل ذلك ال
مياثله �شيئ يذكر يف كل البلدان ,وعندما يعي هذا �شعب
اململكة و ُيجمع على الع�ض عليه بالنواجذ ف�إمنا ذلك
للوعي الكامل والعقول الواعية والوفاء املتبادل والإرث
الثمني الذي ُيخلـّف ُه الآباء والأجداد للأبناء والأحفاد,
حد ,فلقد �أثبت �شعب اململكة
كخيار ُمفـَ ّ�ضل وم�صري ُم ّو ْ
للقا�صي والداين عندما قالوا ويقولون دائم ًا و�أبد ًا -ال ثم
ال  -لكل عمل دخيل .اكتفاء وت�أكيد ًا على �سالمة النهج
واملنهج وتفرد د�ستور هذه البالد بال�صالح للتطبيق
يف كل زمان ومكان ،ومن �شواهد ذلك �أي�ض ًا �أن معاناة
ال�شعوب التي خرجت على والتها يف هذه الأيام مل تكن

د� .صالح الزهراين

د� .صالح الزهراين :وعي ال�شعب ووفا�ؤه
فوت على الأعداء حتقيق �أهدافهم

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�س فلقد كان ذلك
م�صدر �إجماع ٍ متواتر من ال�شعب والقيادة على الوحدة
وت�ضافر اجلهود على حماية ه��ذا امل�ستوى امل�ش ّرف
وحماية االنتماء الوطني الفريد.
وي�ضيف �شبيلي القرين� :شهد ال�شرق والغرب ب�أن خيبة
�أمل البغاة والأعداء املتمثلة يف الإحباط ال�شديد لدعاة
الفتنة عندما رف�ض املواطنون ما تبناه بع�ض ال�شواذ
لأهداف خا�صة فقالوا  -ال ثم ال  -فما ح�صل لغرينا من
ال�شعوب مل يح�صل لنا وما ح�صل من ال�شعوب ال ميكن
و�أن يح�صل منا فنحن �أمة تختلف وقياداتنا تختلف
ود�ستورنا خمتلف ،ولأننا هنا ممثلون لكافة �أبناء هذه
البالد  -مناطق وحمافظات  -فها هي قبة املجل�س تعج
بالفخر واالعتزاز بالقيادة وال�شعب وامل�ؤ�س�سات وت�شكر
ت�ضافر اجلهود و�سالمة املنهج وت�ؤكد على ا�ستمرارية
العمل الد�ؤوب للرقي للأف�ضل واملزيد من اخلري والنماء
بال هوادة وبال حدود وعدم القناعة مبا دون النجوم
يف كل امل�ستويات لتبقى بالدنا و�شعبها قمة يف الدين
والأخالق واملعامالت ,فعلى بركة اهلل ت�ستمر امل�سرية
ون�ؤكد للقيادة وال�شعب ب�أننا من حتت هذه القبة ونحن
املمثلون للمواطنني يف كل مكان ب��أن نكون احلفيون
بكل ما يخدم اجلميع ويحقق �آمالهم ب�شكل ح�ضاري
ودميقراطي ,بالأفعال ال بالأقوال .خا�صة و�أن قيادتنا
ترحب دائم ًا بكل ر�أي ي�صب يف م�صلحة الوطن.
من جهته قال ع�ضو جمل�س ال�شورى :الدكتور �صالح
الزهراين �أتوجه ملقام خادم احلرمني ال�شريفني ب�أغلى
التهاين مبنا�سبة عودة مقامه الكرمي من رحلته العالجية
بعد �أن من اهلل عليه بال�صحة والعافية ,فلقد عاد قائدنا
ورمز وحدتنا ليوا�صل �صناعة التاريخ من خالل قيادة
م�سرية البناء العمالقة التي ال ي�شهد لها مثيل يف تاريخ
الأمم .كما عاد قائدنا ليوا�صل كتابة ف�صول تاريخ
نه�ضتنا العظيمة التي جعلت من بالدنا ور�شة عمل
كربى .لقد عاد خادم احلرمني ال�شريفني �إىل الوطن
يف وقت كرثت فيه ال�شائعات والأقاويل املحر�ضة على
�أعمال ال�شغب والفو�ضى �إىل درجة اال�ستخفاف بذكاء
ال�شعب ال�سعودي النبيل ومدى حر�صه على �أمن وطنه
وا�ستقراره وعلى املحافظة على مكت�سباته ومنجزاته
وانتظام م�سرية البناء فيه ,غري �أن وعي �شعبنا ووفائه
لقيادته قد فوت على الأعداء حتقيق �أهدافهم ,فهنيئ ًا
لهذا ال�شعب النبيل الذي �أبى �إال �أن يكون حري�ص ًا على
�أمن وطنه ,وفي ًا لقيادته.

اتجاهات

مجلس الشورى واإلعالم
البرلماني
••د .هالل حممد الع�سكر
عميد الكلية التقنية بالريا�ض

العالقة بني و�سائل الإعالم وجمال�س ال�شورى (املجال�س الربملانية) ,نعرف جميع ًا �أنها عالقة معقدة ومثرية ,تكون �أحيان ًا
�صافية وحميمية ,و�أحيان ًا مت�شنجة ومتفجرة ,و�إن كانت ال ت�صل حد القطيعة واملقاطعة بينهما ,ولو بحثنا يف الأ�سباب لوجدناها
– غالب ًا -تعود �إما لغياب املعلومة ال�صحيحة �أو لغياب الثقة بني الطرفني.
ولذلك جاءت مبادرة جمل�س ال�شورى املتمثلة يف عقد دورة تدريبية (ور�شة عمل) يف «الإعالم الربملاين» موجهة لل�صحفيني
واملذيعني واملحررين واملرا�سلني وغريهم من رواد الإعالم ,بهدف ت�ضييق الفجوة �أمام �سوء �أي فهم لدور ون�شاط املجل�س �أو
ق�صور �أي معلومة لدى الإعالميني ,وكذلك لتعزيز العالقة وتو�سيع دائرة ال�شراكة التي تعود على املجل�س والإعالم واملجتمع
بالفائدة ,وهي بحق خطوة تربهن على رغبة املجل�س باالنفتاح على املجتمع ,وت�ستحق الإ�شادة والتقدير ,ونعتقد �أنها جاءت
يف وقتها املنا�سب.
ولكي يتحقق للمجل�س املزيد من الإجنازات يف جمال الإعالم الربملاين ,نعر�ض فيما يلي (من باب امل�شاركة والت�ضامن) بع�ض
الأفكار التي ميكن ا�ستثمارها لتحقيق ذلك:
 �إن�شاء �إدارة للإعالم الربملاين يتبع لها مركز �إعالمي مزود بكافة التجهيزات التي يحتاجها الإعالميون. عقد اللقاءات املكثفة بني �أع�ضاء املجل�س والإعالميني. ا�ستقبال مندوبي املحطات الإذاعية والتلفزيونية واملندوبني الزائرين املعتمدين باملجل�س. تنظيم اجتماعات عمل مع ال�صحفيني على موائد املنا�سبات يف املجل�س. توزيع بيانات �صحافية على وكاالت الأنباء وو�سائل الإعالم املختلفة. امتالك جتهيزات �سمع ب�صرية تقوم بالت�سجيل والت�صوير وتزويد حمطات التلفزة بالأفالم. توفري املقتطفات ال�صحفية املن�شورة عن املجل�س و�أع�ضائه و�إعادة بثها على ال�شبكة الداخلية للمجل�س. �إن�شاء و�سائل �إعالمية مرئية (�شبكة تلفزيونية) وم�سموعة (�إذاعة حملية) ومقروءة (�صحفية يومية وجملة دورية) خا�صةباملجل�س بهدف تطوير الإعالم الربملاين وتعزيز احرتام املواطن وتثقيفه وتوعيته ب�أهمية دور املجل�س يف احلياة العامة.
كما ن�أمل من املجل�س �أن يخطو خطوة �أخرى نحو تو�سيع دائرة ال�شراكة وامل�شاركة مع املجتمع املدين وكافة م�ؤ�س�ساته ب�صفتها
بيوت خربة وتخ�ص�ص ميكن الإفادة منها يف الق�ضايا التي تهم املجل�س ,حيث ال يزال هذا اجلانب دون امل�ستوى امل�أمول.
ختام ًا ,ن�ؤكد على �أن ما حققه جمل�س ال�شورى حتى اليوم (يف املجال اال�ست�شاري) حمل �شكر وتقدير من اجلميع ,ون�شهد
�أن م�سرية املجل�س تتح�سن ب�شكل ملحوظ عام ًا بعد عام ,والطريق �أمامه ال يزال طوي ًال و�أن الآمال بعد اهلل معقودة عليه يف
تناول كافة الق�ضايا التي تهم �أفراد املجتمع وخا�صة يف هذه املرحلة التي ت�شهد فيها البالد انفتاح ًا وتطور ًا نوعي ًا يف عهد
خادم احلرمني ال�شريفني.
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تغطية

المشاركون في مؤتمر االتحاد البرلماني بالدوحة:

األولوية لألمن الجماعي العربي فــــــــــــ
�أكد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ �أن
م�شاركة اململكة العربية ال�سعودي ممثلة يف جمل�س ال�شورى يف امل�ؤمتر ال�سابع
ع�شر ل�لاحت��اد ال�برمل��اين العربي يف العا�صمة القطرية ال��دوح��ة ،ج��اء �ضمن
توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود –
حفظه اهلل -ملجل�س ال�شورى وم�ؤ�س�سات الدولة ب�أن تكون اململكة يف ال�صفوف
الأمامية يف دعم امل�سرية العربية والإ�سالمية و�أهمية تذليل كافة العقبات التي
تقف عائقاً نحو تعزيز العمل العربي امل�شرتك يف خمتلف املحافل وخا�صة املحافل
الربملانية التي تعد بوابة مهمة لل�شعوب العربية لتعزيز مواقفها �إزاء خمتلف
الق�ضايا التي تواجهها.
و�أو�ضح معاليه يف ت�صريح �صحفي �أن الظروف التي مرت
بها بع�ض الدول العربية رمبا متنح امل�ؤمتر �أهمية خا�صة،
مع الأمل يف �إيجاد �صيغة برملانية جديدة ت�ضمن م�ستقب ًال
�أف�ضل لل�شعوب العربية يف ظل ما يحيط بها من حتديات
تفر�ضها طبيعة هذه املرحلة.
ً
وقال معاليه�" :إننا نهدف جميعا لتحقيق التعاون والعمل
يد ًا واحدة لكل ما فيه خري امتنا العربية والإ�سالمية "،
منوه ًا بالنجاحات التي حققتها بع�ض الدول العربية يف
جمال مكافحة الإرهاب.
وكان امل�ؤمتر ال�سابع ع�شر لالحتاد الربملاين العربي قد
عقد �أعماله يف العا�صمة القطرية الدوحة حتت رعاية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد ب��ن خليفة �آل ث��اين �أمري
دولة قطر بح�ضور ر�ؤ�ساء االحتادات العربية وعدد من
�أ�صحاب املعايل الوزراء وامل�سئولني بالدولة وممثلي عدد
من املنظمات الإقليمية والدولية املعنية.
ؤ
أ
و�أب ��رز رئي�س املجل�س يف كلمته �ضمن �ع�م��ال امل�متر
ال�سابع ع�شر لالحتاد الربملاين العربي حر�ص اململكة
العربية ال�سعودية على ا�ستقرار جمهورية م�صر العربية
و�سالمة و�أمن �شعبها ،م�ؤكد ًا �أن مكت�سبات ومقدرات م�صر
جزء ال يتجز�أ من مكت�سبات ومقدرات الأمتني العربية
والإ�سالمية لتوا�صل دوره��ا الريادي يف جميع املحافل
العربية والإ�سالمية والدولية.
وقال�" :إن ما ي�شهده عاملنا من حتوالت وحتديات يف �سائر
امليادين تقت�ضي احلاجة معه �إىل مزيد من العمل على
التطوير ال�شامل يف جميع امليادين مبا يحقق متطلبات
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التنمية ال�شاملة امل�ستدمية يف �أوطاننا العربية ،كما
تقت�ضي دقة املرحلة �إيالء الت�ضامن العربي العناية التي
ي�ستحقها يف بعده ال�شمويل النبيل ،لتقوية التما�سك بني
البلدان العربية ،وتعزيز التكافل والتعاون فيما بينها،
لتطوير ذواتها ،ومزيد دعم لكيانها ،مع الأخذ ب�أ�سباب
التقدم".
و�أ�ضاف�" :أن �أمتنا يف �أ�شد احلاجة اليوم �إىل �أن توحد
�صفوفها وجهودها ،وحت�سن ا�ستغالل مواردها الطبيعية
والب�شرية الهائلة ،وهي متم�سكة ب�أ�صولها وخ�صو�صياتها،
عازمة ب�إميان واقتدار على ا�ستثمارها اال�ستثمار الأمثل،
مبا يعود على �شعوبها بالرفاهية واحلياة الكرمية ،لت�صل
ثمراتها العامل �أجمع ".
وا�ستطرد معاليه قائال�" :إن مفهوم الدميقراطية الذي
ي�شكل �أحد حماور نقا�شاتنا يف هذا امل�ؤمتر يتطلب منا
اخلروج بر�ؤى يتفق عليها اجلميع ،تراعي التنوع الثقايف
واحل�ضاري ،وترتجم مبادئ العدل واحلرية وامل�ساواة،
واحلفاظ على الكرامة وحقوق الإن�سان ،حتى نتجنب كثري ًا
من امل�آ�سي الإن�سانية املريرة وامل�ؤملة ،التي ت�ؤرق �ضمري
املجتمع الدويل ".
وبني معاليه �أنه يف كل مرة ينعقد فيه هذا امل�ؤمتر ينتاب
اجلميع �شعور بالأمل املمزوج بالرتقب �إزاء ما ميكن �أن
ي�سفر عنه اجتماع على هذا امل�ستوى الرفيع ،من مواقف
وق��رارات ت�ضعنا يف الطريق امل ��ؤدي �إىل حل ق�ضايانا
وم�شكالتنا ،خا�صة املزمن منها مثل الق�ضية الفل�سطينية
التي كانت وما زال��ت حمور اللقاءات وامل��ؤمت��رات على

امتداد العقود املن�صرمة.
وق��ال" :ما يحز يف النف�س �أن ق�ضية العرب الأوىل وما
�صاحبها من م�ضاعفات وتعقيدات ،ما زالت تراوح مكانها
من حيث ا�ستمرار الظلم والتنكيل الواقع على �أبناء ال�شعب
الفل�سطيني ،وحرمانه من ممار�سة �أقل حقوقه الإن�سانية
وال�سيا�سية ،مبا يف ذلك حقه امل�شروع يف �إقامة دولته
امل�ستقلة القابلة للحياة ،التي يتوفر فيها العي�ش الكرمي
ل�شعب طالت معاناته وا�ستع�صت ق�ضيته العادلة على كل
احللول واملبادرات املطروحة ".
وق��ال معايل الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ�" :إن م�ستقبل
فل�سطني ،وم�صري القد�س ال�شريف ،وو�ضعية الإرث
التاريخي يف الأرا��ض��ي املحتلة ،يظل مرتبط ًا ارتباط ًا
وثيق ًا بحال الأ�شقاء الفل�سطينيني قيادة وف�صائل ،ومدى
بلوغهم احلد الأدنى من التوافق فيما بينهم ،الأمر الذي
يجعل من الت�ضامن العربي ،ووحدة ال�صف الفل�سطيني،
�ضرورة ق�صوى ،ومطلب �أ�سا�س ،ال ميكن التقليل من �ش�أنه
و�إن الت�شرذم والفرقة والتباعد يف املواقف ال�سيا�سية بني
الف�صائل الفل�سطينية هو الذي �أو�صل الكيان الفل�سطيني
�إىل الواقع امل�ؤمل الذي ن�شاهده اليوم ".
ور�أى معاليه �إن معاجلة الق�ضية الفل�سطينية ترتكز يف
وح��دة ال�شعب الفل�سطيني ووح��دة القرار وع��دم وجود
ثغرات يدخل منها من ي�سيء �إىل ال�شعب وق�ضيته.
وتطرق معايل رئي�س جمل�س ال�شورى �إىل خماطر االنحراف
الفكري ،والتع�صب املذهبي وت�سيي�سهما؛ م�ؤكد ًا �أن ذلك
يحتاج عم ًال م�شرتك ًا ومن�سق ًا ملكافحة �إف ��رازات هذه
التوجهات وت�أثرياتها اخلطرية على الواقع ،يقول احلق
تبارك وتعاىل (( َو�أَ ِطي ُعوا اللهَّ َ َو َر ُ�سو َل ُه َو َال َت َنا َزعُ وا َف َت ْف َ�ش ُلوا
ال�صابِرِ ينَ )).
َو َت ْذهَ ب ِر ُ
ا�صبرِ ُ وا �إِنَّ اللهَّ َ َم َع َّ
يح ُك ْم َو ْ
وقال معاليه" :اخلالف كفيل بتحويل االتفاق �إىل ف�شل،
وال�ق��وة �إىل �ضعف ،وال��وح��دة �إىل �أ��ش�لاء ،لقد عا�شت
مرارتها �أمم �سبقت فكان عاقبة �أمرها خ�سر ًا ،وي�شهد
واقعنا احلا�ضر يف عدد من املواقع يف العامل متكن العدو
من الأ�شقاء حتى �صار اخلالف بينهم �أعظم من خطر
عدوهم ،يت�أكد فيها �أن اخلالف �شر حم�ض ال خري فيه،
ويبني بجالء من امل�ستفيد واخلا�سر ".
و�أ�ضاف�" :أن �أعداء الأمة يحدقون بها ويرتب�صون بها

ـــــــــــــي جميع التحركات
الدوائر ،وي�سعون يف �إذكاء نريان اخلالفات ،جاعلني من
تنوع الفكر �أو املذهب وقود ًا لن�شر اخلالف وبث الفرقة،
ثم الإم�ساك بخيوط امل�صالح ميدون يد ًا داعمة له�ؤالء
والأخرى �إىل �أولئك ،فيقرروا بعدها م�صري الأ�شقاء ".
ولفت رئي�س جمل�س ال�شورى يف ختام كلمة �إىل �أهمية العمل
على حتقيق الأهداف واملبادئ النبيلة التي من �أجلها مت
�إن�شاء هذا االحتاد ،ويف مقدمتها ا�ست�صدار الت�شريعات
التي ت�ضمن حفظ احلقوق ،وت�أمني العدالة ،واالبتعاد عن
االزدواجية ،الذي من �ش�أنه �أن يعزز تفا�ؤلنا و�أملنا يف
�أن نوفق �إىل مزيد فعل و�إجناز ملا يحقق الأمن لبلداننا،
ويحافظ على وحدتنا و�أن نكر�س العمل الربملاين العربي
امل�شرتك يف �أف�ضل �صيغه ،م�ؤكد ثقته يف �أن هذا االجتماع
�سيوفر فر�صة ثمينة لتناول ودرا�سة العديد من الق�ضايا
وامل�سائل بروح من التعاون والتفا�ؤل.
ه��ذا وق��د �شارك ع�ضو جمل�س ال�شورى ع�ضو االحتاد
الربملاين العربي الأ�ستاذ عبداهلل بن حممد النا�صر
يف اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العربي
والتي ناق�شت عددا من املو�ضوعات املدرجة على جدول
�أعمالها �شملت تنفيذ ق��رارات ال��دورة ال�سابعة للجنة
التنفيذية والتح�ضري للم�ؤمتر ال�سابع ع�شر لالحتاد
الربملاين العربي ،وجملة االحتاد ن�صف ال�سنوية وم�ؤمتر
تون�س حول "املر�أة العربية يف الربملان" وم�شروع ميزانية
االحتاد لعام 2011م.
أ
كما �شارك ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�ستاذ عبدالرحمن
بن نا�صر العطوي يف اجتماعات جلنة ال�ش�ؤون املالية
واالقت�صادية حيث مت مناق�شة ع��دد م��ن املو�ضوعات
املعرو�ضة �أمام اللجنة.
والتقى معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ مبعايل رئي�س
جمل�س النواب الأردين في�صل الفايز وذلك على هام�ش
�أعمال امل�ؤمتر ال�سابع ع�شر لالحتاد الربملاين العربي الذي
عقد يف العا�صمة القطرية الدوحة.
وتركز احلديث خالل اللقاء على العالقات الثنائية بني
البلدين ال�شقيقني و�سبل تعزيزها ،والتعاون الربملاين بني
جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب الأردين ،واملو�ضوعات
املدرجة على جدول �أعمال امل�ؤمتر.
و�أكد امل�ؤمتر يف بيانه اخلتامي �أهمية حتقيق الت�ضامن
العربي ور�ص ال�صفوف ملواجهة التحديات التي تواجه

الأمة وجتاوز ال�صعاب التي تعرت�ض نه�ضتها وتطورها.
وفيما يتعلق بالأو�ضاع العربية الراهنة �أع��رب ر�ؤ�ساء
الربملانات واملجال�س الت�شريعية العربية عن قناعتهم
الرا�سخة ب�أن الت�ضامن العربي ي�شكل القاعدة الأ�سا�سية
التي ال غنى عنها لتعزيز قدرات الدول العربية ،والأداة
الفعالة لتوحيد طاقات الأمة العربية ،وتوفري مقومات
التنمية ال�شاملة ،وتطوير الدميقراطية وحماية حقوق
الإن�سان ،وتعزيز املكانة الدولية جلميع الدول العربية.
كما �أع��رب��وا عن قناعتهم �أي�ض ًا بالرتابط الوثيق بني
م�ستقبل الأمن الوطني لكل دولة عربية وم�ستقبل الأمن
العربي ،و��ش��دد على ��ض��رورة �إع�ط��اء الأول��وي��ة للأمن
اجلماعي العربي يف جميع الن�شاطات والتحركات التي
يقوم بها القادة العرب واحلكومات واملنظمات العربية
على جميع امل�ستويات وعلى الأ�صعدة.
و�أكد امل�ؤمتر يف بيانه �ضرورة حتييد العالقات العربية
عن اخلالفات ال�سيا�سية بني ال��دول ال�شقيقة ،وتكثيف
الزيارات واللقاءات الربملانية العربية بغ�ض النظر عن
اخلالفات ال�سيا�سية مما ي�ساعد على تخفيف االحتقان
ال�سيا�سي وك�سر حدة اخلالفات العربية.
وحث البيان على موا�صلة م�سرية التحديث والتطوير يف
الوطن العربي مبا يكفل تعزيز املمار�سة الدميقراطية،
وتو�سيع امل�شاركة ال�سيا�سية ،وتر�سيخ قيم املواطنة والثقافة
الدميقراطية وترقية حقوق الإن�سان و�إف�ساح املجال
للمجتمع امل��دين ليمار�س دوره يف عملية بناء املجتمع،
ومتكني امل��ر�أة من القيام بدور بارز يف جماالت احلياة

العامة كافة.
ونا�شد امل�ؤمتر القمة العربية القادمة التي �ستعقد يف بغداد
درا�سة الأح��داث التي متر بها املنطقة العربية وو�ضع
�إ�سرتاتيجية مرنة ل�ضمان اال�ستقرار الداخلي يف البلدان
العربية انطالق ًا من مبادئ الت�ضامن العربي والتعاون
ال�شامل بني البلدان ال�شقيقة.
ودع��ا امل ��ؤمت��ر يف بيانه �إىل �إن���ش��اء جلنة م��ن ر�ؤ�ساء
الربملانات واملجال�س الت�شريعية العربية برئا�سة رئي�س
االحتاد الربملاين العربي ،تكلف باتخاذ املبادرات فيما
يتعلق بتعزيز الثقة يف العالقات العربية -العربية وت�سوية
الق�ضايا العربية اخلالفية.
ولدى مناق�شته الق�ضية الفل�سطينية� ،أعاد امل�ؤمتر �إىل
الأذهان جميع القرارات ال�صادرة عن م�ؤمترات االحتاد
وجمال�سه ال�سابقة حول الق�ضية الفل�سطينية ،و�أكد �أنها
الق�ضية املركزية للأمة العربية ،و�أنه ال �سالم وال ا�ستقرار
يف منطقة ال�شرق الأو�سط بدون حل عادل و�شامل للق�ضية
الفل�سطينية على �أ�سا�س قرارات ال�شرعية الدولية ينهي
االحتالل الإ�سرائيلي ويحفظ لل�شعب الفل�سطيني حقه
يف العودة و�إق��ام��ة دولته امل�ستقلة ،وعا�صمتها القد�س
على جميع الأرا�ضي الفل�سطينية التي احتلت منذ يونيو
.1967
وج��دد امل��ؤمت��ر رف�ضه و�إدان�ت��ه لكل ما قامت وتقوم به
�إ�سرائيل من حماولة لفر�ض الأمر الواقع على املناطق
الفل�سطينية ع��ام��ة وال�ق��د���س خا�صة بتغيري و�ضعها
الدميغرايف عن طريق اال�ستمرار يف اال�ستيطان وبناء
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جدار الف�صل العن�صري وتهجري ال�سكان وهدم منازلهم
وم�صادرة �أرا�ضيهم وتقطيع �أو�صال الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة ،وع��زل القد�س عن حميطها العربي ،و�إجراء
حفريات �أ�سفل احل��رم القد�سي ال�شريف ويف حميطه
بهدف خلخلة �أ�سا�ساته متهيد ًا النهياره و�إقامة ما ي�سمى
بهيكل �سليمان على �أنقا�ضه.
ودعا امل�ؤمتر احلكومات العربية كافة �إىل الوفاء بالتزاماتها
لدعم �صمود القد�س و�أهلها ،وفق ًا لقرار القمة العربية يف
�سرت يف (مار�س) .2010
ولفت البيان النظر ب�شكل خا�ص �إىل ما قامت به �إ�سرائيل
من هدم لفندق �شربد يف القد�س مبا ميثله من رمزية
فل�سطينية كونه كان مقر ًا لل�شيخ احلاج �أمني احل�سيني –
رحمه اهلل  -مفتي فل�سطني ال�سابق يلتقي فيه مع رجاالت
فل�سطني وجماهديها.
ودع��ا يف ه��ذا ال�صدد �إىل عقد جل�سة خا�صة لالحتاد
ملناق�شة مو�ضوع القد�س وم��ا تتعر�ض له من خماطر،
وحماوالت �إ�سرائيلية �آثمة لتهويدها وطم�س هويتها العربية
الإ�سالمية.
ً
وثمن امل�ؤمتر عاليا تنامي التوجه الدويل لالعرتاف بدولة
فل�سطني امل�ستقلة على ح��دود الرابع من يونيو ،1967
واملتمثل بقيام ع�شر دول بذلك �إ�ضافة �إىل �أكرث من مائة
دول��ة �سبق �أن اعرتفت بدولة فل�سطني منذ عام 1988
وعرب عن �أمله �أن تتتابع االعرتافات ملا لذلك من ت�أثري
حا�سم على جمريات ال�صراع يف منطقتنا و�إرجاع الق�ضية
الفل�سطينية �إىل ح�ضنها الدويل.
ودعا جميع برملانات العامل �إىل ال�ضغط على حكوماتها
لالعرتاف� ،أو ت�أكيد االعرتاف ،بدولة فل�سطني على حدود
الرابع من يونيو  1967ودعم توجهها بالذهاب �إىل الأمم
املتحدة لالعرتاف بها ع�ضو ًا كامل الع�ضوية يف املنظمة
الدولية.
و�شدد البيان اخلتامي ال�صادر عن امل�ؤمتر ال�سابع ع�شر
لالحتاد الربملاين العربي على �ضرورة ت�ضافر اجلهد
العربي الر�سمي وال�شعبي يف دعم طرح ق�ضية اال�ستيطان
الإ�سرائيلي يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة على جمل�س
الأمن الدويل لإجناح ا�ست�صدار قرار ي�ؤكد �إدانة جمل�س
الأمن لال�ستيطان الإ�سرائيلي.
كما �أدان التوجهات واملمار�سات الإ�سرائيلية لإعالن يهودية
الدولة ،ملا لهذا الإجراء من خرق فا�ضح جلميع قرارات
ال�شرعية الدولية وتهديد حقوق ال�شعب الفل�سطيني
معربا عن قلقه البالغ لالنق�سام الذي تعي�شه ال�ساحة
الفل�سطينية.
ودعا جميع ف�صائل العمل الفل�سطيني وقواه الفاعلة �إىل
االرتقاء �إىل م�ستوى الأح��داث ،والتوجه ال�صادق �إىل
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رئي�س املجل�س مع رئي�س جمل�س ال�شعب ال�سوري
�إعادة اللحمة بني �صفوفها كطريق وحيد ملواجهة التطرف
والتعنت الإ�سرائيلي.
وح��ول الإره��اب �أك��د امل�ؤمتر مواقف االحت��اد الربملاين
العربي ب�ش�أن هذه الظاهرة الواردة يف قرارات جمال�سه
وم�ؤمتراته ال�سابقة و�شدد يف هذا ال�صدد على �ضرورة
التمييز بني الإرهاب وحق ال�شعوب يف املقاومة من �أجل
حترير �أرا�ضيها من االحتالل وا�ستعادة حقوقها امل�شروعة
وفق ًا للمواثيق والقرارات الدولية ،جمدد ًا دعمه وت�أييده
مل�ب��ادرة خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك ع�ب��داهلل بن
عبدالعزيز يف �إن�شاء مركز دويل ملكافحة الإرهاب حتت
مظلة الأمم املتحدة.
و�أدان الإرهاب بجميع �أ�شكاله و�صوره وممار�ساته ،داعي ًا
�إىل ت�ضافر اجلهود الوطنية والإقليمية والدولية لو�ضع حد
لهذه الظاهرة اخلطرية ،و�ضرورة جتفيف منابع متويله
وجترمي دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية .وا�ستنكر امل�ؤمتر
الربط املتعمد بني الإره��اب والإ��س�لام ،دي��ن الت�سامح
وال�سلم ،و�أكد �أن الإرهاب ال دين له.
وطالب امل�ؤمتر بخلو منطقة ال�شرق الأو�سط من �أ�سلحة
ال��دم��ار ال�شامل ،م��ؤك��دا امل��ؤمت��ر على جميع القرارات
ال�صادرة عن جامعة الدول العربية واالحت��اد الربملاين
العربي واالحت��اد ال�برمل��اين ال��دويل وم ��ؤمت��رات احلوار
الربملاين العربي ـ الأوروبي ،والعربي ـ الإفريقي ومنظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي ذات ال�صلة بتحويل منطقة ال�شرق
الأو�سط �إىل منطقة خالية من �أ�سلحة الدمار ال�شامل.
و�أدان يف هذا اخل�صو�ص عدم ان�ضمام �إ�سرائيل �إىل
معاهدة ع��دم انت�شار الأ�سلحة النووية ،ووج��ه البيان
اخلتامي للم�ؤمتر ال�سابع ع�شر لالحتاد الربملانى العربي
التحية لل�شعب التون�سي ومتنى له �أن يتمكن من النهو�ض

مب�س�ؤوليات بناء دول��ة القانون املرتكزة على تو�سيع
امل�شاركة وتعميق الدميقراطية واحرتام حقوق ا إلن�سان
والنهو�ض االقت�صادي .كما �أعلن عن ت�ضامنه الكامل مع
ال�شعب امل�صري يف هذه الظروف ال�صعبة التي يجتازها،
و�أكد �أن �أ�صالة وعراقة ال�شعب امل�صري كفيلة ب�ضمان
جتاوزه لهذه املرحلة احلرجة وا�ستعادة ا�ستقراره و�أمنه
وو�ضع الأ�س�س الكفيلة بنهو�ضه ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي.
ؤ
أ
و�أدان التدخالت الجنبية يف ال�ش�ون الداخلية ملختلف
الأقطار العربية وحماولة توجيه النظام ال�سيا�سي العربي
داع�ي� ًا �إىل تر�سيخ احلكم الر�شيد يف الوطن العربي
واحرتام مبادئ العدالة وامل�ساواة واحلريات العامة و�إبداء
الر�أي بكل الو�سائل امل�شروعة والقانونية.
وجدد امل�ؤمتر �إ�شادته بالتزام احلكومة ال�سودانية وقبولها
بنتائج ا�ستفتاء حق تقرير امل�صري بجنوب ال�سودان
لكونه وف��ا ًء لعهد قطع باتفاق ال�سالم ال�شامل و�أحد
�أهم ا�ستحقاقاته م�ؤكد ًا دعمه جلهود ال�سودان ال�ساعية
للعمل اجلاد امل�شرتك لإنفاذ ما تبقى من بنود يف الق�ضايا
العالقة.
ورف�ض البيان اخلتامي للم�ؤمتر ب�شكل قاطع قرار املحكمة
اجلنائية الدولية بحق رئي�س جمهورية ال�سودان ،واعتربه
خرق ًا فا�ضح ًا للقانون الدويل ،وانتهاك ًا �سافر ًا لل�سيادة
الوطنية جلمهورية ال�سودان وميثل �سابقة خطرية يف
العالقات الدولية ،كما �أدان �سيا�سة املعايري املزدوجة
التي تنتهجها بع�ض الدول وامل�ؤ�س�سات الدولية التي تتعمد
ا�ستغالل القانون ال��دويل وخمالفته �ضد بع�ض الدول
وتغ�ض الطرف عن دول �أخرى تنتهك القانون الإن�ساين
الدويل وترتكب �أب�شع اجلرائم.

العقوبات
البديلة
اتجاهات

••زامل الركا�ض
ال �شك �أنه من عالمات �صالحية ال�شريعة الإ�سالمية وخلودها �أنها تركت
بع�ض التف�صيالت لويل الأمر ليقرر من التعزيرات ما ينا�سب الع�صر والبيئة،
فاجلرائم لن حت�صر يف وقائع حمددة ،لذا ف�إن مرونة العقوبة وتنوعها تتحدد
تبعا لطبيعة وزمان ومكان اجلرمية ،والعقوبات البديلة لي�ست م�صطلح ًا جديد ًا،
و�إمنا هي موجودة يف الفقه الإ�سالمي ومعمول بها قدمي ًا وحديث ًا ,ففي مذهب
احلنابلة مث ًال يكلف املع�سر بالعمل حتى ي�سدد ما يف ذمته.
ً
واملت�أمل لأدل��ة ال�شريعة فيما يتعلق بباب العقوبات يقف جليا على املق�صد
ال�شرعي من ت�شريع العقوبات وهو �إ�صالح النف�س وتهذيبها ،مبعنى �أن هذه
العقوبات لي�ست مق�صودة لذاتها بل هي و�سيلة �شرعية لتحقيق الإ�صالح
والتهذيب مثل قوله تعاىل (�إال الذين تابوا من قبل �أن تقدروا عليهم فاعلموا
�أن اهلل غفور رحيم) وكذلك جند �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ال يحر�ص
تائب،
على تطبيق العقوبة على من اقرتف بع�ض الذنوب �إذا جاءه اجلاين وهو ٌ
فلم يعد هناك حاجة للعقوبة بعد حتقق الإ�صالح والتهذيب.
ونعتقد �أنه بالرغم من وجود م�ؤيدين للتو�سع يف العقوبات البديلة �إال �أن هناك
من يقلل من فاعليتها �أو يرى �أنه قد يعرتي بع�ض تطبيقاتها املعا�صرة �شيء من
النق�ص واخللل ،وهذا غري �صحيح ,فالعقوبات البديلة �أحكام �شرعية تهدف
�إىل حتقيق الردع العام وتهذيب و�إ�صالح اجلاين وحتقيق النفع العام كعقوبة
بديلة لل�سجن واجللد وتخفف من حجم �إنفاق الدولة على ال�سجون من توفري
الإقامة والإعا�شة واخلدمات ال�صحية واالجتماعي واحلرا�سات ,وهو ما قد
ي�شجع على املكوث يف ال�سجون نظر ًا لتوفر �سبل احلياة ال�سهلة دون جهد �أو
تعب ،و�سيقلل من تعطيل قدرات �أ ٍيد عاملة وعقول مفكرة كان من املفرت�ض �أن
يكون لهم م�ساهمات يف بناء وتنمية الوطن.
ونخل�ص �إىل �أن العقوبات التعزيرية لي�س فيها ما هو �أ�صلي وما هو بديل ،فكل
عقوبة حتقق الردع والنفع العام واخلا�ص فهي مطلوبة ،والعقوبات البديلة
تتنا�سب مع كل اجلرائم التعزيرية والفئات العمرية بخالف عقوبة ال�سجن
واجللد التي ال تنا�سب الأحداث �أو حديثي العهد بالإجرام يف املخالفات الب�سيطة،
وحيث �إن الأ�صل يف باب التعزير االجتهاد لكونها عقوبات غري ُمقدرة �شرعا
وتخ�ضع الجتهاد القا�ضي يف حتقيق امل�صلحة ف�إن احلاجة تقوم �إىل التو�سع يف
تطبيق العقوبات البديلة وو�ضع ال�ضوابط املنظمة للعمل بها يف املحاكم لتحقيق
الغر�ض من العقوبة ب�إ�صالح وتهذيب اجلاين وتغري نظرته لنف�سه ويعزز لديه
الإح�سا�س بالقدرة على النفع العام بخدمة دينه ووطنه وجمتمعه.
وانطالقا من موجبات العدالة وامل�س�ؤولية وامل�صلحة تتجه الأنظمة العدلية يف
الكثري من دول العامل �إىل تطبيق العقوبات البديلة �أو ما يعرف بعقوبة النفع
العام لأ�سباب وطنية واقت�صادية واجتماعية و�إن�سانية خا�صة يف اجلرائم التي

تقع لأول مرة �أو من الفئات العمرية ال�صغرية التي تعاين من م�شكالت نتيجة
�ضعف التن�شئة و�سوء الت ّكيف االجتماعي وقلة الوعي ،من خالل فتح نافذة نحو
امل�ستقبل �أمامهم للخروج من دائرة ال�ضياع ,وذلك بالتو�سع يف الأخذ ببدائل
العقوبات البدنية وال�سالبة للحرية و�إعطاء الق�ضاء �سلطات �أو�سع يف تطبيق
العقوبات البديلة لتحقيق النفع العام و�إ�صالح الفرد واملجتمع.
واعتقد �أن العقوبات البديلة �أ�صبحت و�سيلة ت�أديبية ح�ضارية بديلة لعقوبة
ال�سجن يف اجلرائم التعزيرية التي يجوز للقا�ضي �أن يجتهد فيها نظرا لتغري
طبيعة اجلرمية والبيئة التي وقعت فيها ،بخالف جرائم احلدود التي ال جمال
لالجتهاد فيها لأنها مقدرة �شرعا ،والعقوبة البديلة تنعك�س �إيجابي ًا على �سلوك
اجلاين وت�شجع على الأعمال التطوعية واخلريية املتعلقة بالنفع العام وت�ؤهل
ال�شباب اجلانح واملتهور �ضمن برامج متخ�ص�صة ت�سهم يف رفع م�ستوى الوعي
الوطني والثقايف ومتنع االختالط بني اجلانحني من ال�شباب يف املخالفات
الب�سيطة مع فئات املجرمني حيث �أثبتت التجارب �أن البدء بعقوبة ال�سجن
ي�ؤدي �إىل ك�سر احلاجز النف�سي عند ال�شاب.
والعقوبات البديلة كما �أ�سلفنا ت�ساهم يف تقومي �سلوك املحكوم عليه دون �نأ
يو�صم باجلرمية خا�صة �أن الكثري من معارف ال�سجني و�أ�صدقائه قد يقطعون
�صلتهم به نهائي ًا �سوا خالل فرتة �سجنه �أو بعد الإفراج عنه كنوع من الرف�ض,
وت�صل تلك املعاناة �أق�صى درجاتها يف حالة تخلي الأ�سرة عن ابنتها ال�سجينة
�أو ابنها احلدث وعدم احل�ضور ال�ستالمهم بعد انتهاء عقوبتهم ،كما ميتد
الرف�ض �إىل املجتمع نتيجة عدم تقبله للمفرج عنه ،لذا ف�إن تفعيل هذه العقوبات
بحيث ت�أخذ الإطار الر�سمي لإ�صالح ال�شخ�ص اجلانح وردعه دون �أن ت�ؤثر على
ا�سمه ومكانته يف املجتمع �سينعك�س عليه ب�آثار �إيجابية تبعده عن العودة �إىل
عامل اجلرمية مرة �أخرى.
ونخل�ص �إىل �أن تطبيق العقوبات البديلة يف اجلرائم التعزيرية �سي�ؤدي �إىل
�إبراز حما�سن ال�شريعة والذب عن الدين وحفظ حقوق الإن�سان وكرامته وحتقيق
العدالة يف املجتمع من الناحية ال�سيا�سية ،وتهذيب و�إ�صالح اجلاين وحماية
�أ�سرته من الآثار ال�سلبية للعقوبة التقليدية يف املجتمع ،وكذلك ت�أهيل اجلاين
وزيادة الناجت الوطني وتخفيف الأعباء عن الدولة فيما يتعلق بال�سجون وحتقيق
النفع العام من الناحية االقت�صادية ،وباجلملة نعتقد �أن تطبيق العقوبات البديلة
يتطلب �أن يكون القا�ضي م�ؤهال لالجتهاد يف حتديد العقوبة امل�شروعة واملالئمة
لتحقيق التهذيب والإ�صالح والت�أهيل للجاين وت�ضمن يف الوقت نف�سه توفر
الردع والنفع العام.
حمام •
ٍ
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حوار
النائب الكويتي خالد سلطان بن
عيسى في حوار مع

العدل والشفافية وحرية
التعبير..
وسائلنا الكتشاف وعالج
األخطاء
• الكويت :عبد احلميد زقزوق

�أكد النائب خالد �سلطان بن عي�سى ع�ضو جمل�س الأمة الكويتي �أن اململكة العربية ال�سعودية قامت بعمل جبار و�أدت دوراً
رئي�ساً يف حترير الكويت وزوال حمنتها ،ذلك الدور الذي ال ميكن �أن ين�ساه ال�ضمري الكويتي ب�أي حال من الأحوال.
ودعا ابن عي�سى �إىل مزيد من التعاون بني الكويت ودول اخلليج يف �شتى املجاالت ،ال �سيما �أن بينها كثرياً من القوا�سم
امل�شرتكة ،و�أنها ترتبط بعرى وثيقة من الدين والثقافة واللغة ،م�شرياً �إىل الدور الفاعل الذي تلعبه املجال�س النيابية
اخلليجية بجانب حكوماتها �سعياً �إىل حتقيق الوحدة املن�شودة.
على �ضرورة ن�شر العلم ال�شرعي ال�صحيح بني �شعوب املنطقة ،لأن هذا هو
و�شدد ابن عي�سى يف حواره مع
ال�سبيل للت�صدي للإرهاب.
وفيما يلي ن�ص احلوار:
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• تعي�ش الكويت هذه الأيام ذكرى اليوم
الوطني وال�شك �أنكم ت�ستذكرون من �صنعوا هدفنا الوحدة بني دول اخلليج يف �شتى
ه��ذا اال�ستقالل وت�ستذكرون �أي�ضا مع املجاالت لأننا �شعب واحد
الذكرى الع�شرين للتحرير كل من وقف
مع الكويت من الأ�شقاء والأ�صدقاء ونود
�أن نتوقف عند موقف اململكة العربية و�أجواءها ومياهها وحتملت ميزانيتها الكثري لتحرير
الكويت وهذا العمل يف الذاكرة الكويتية ويف ال�ضمري
ال�سعودية يف ذلك؟
ً
أ
أ
أ
آ
• اليوم الوطني م�ضى عليه الن خم�سون عاما ،الكويتي وال ميكن �ن ين�ساه ب�ي حال من الحوال وهو
وي ��وم ال�ت�ح��ري��ر م�ضى عليه ع���ش��رون ع��ام � ًا ،وهذا عمل جبار ال ي�أتيه �إال الكبار.
• كيف تنظرون �إىل دور جمل�س ال�شورى
يعود بذاكرتنا �إىل ال��وراء لن�ستذكر من وقف م�ؤازر ًا
ال�سعودي يف دعم التالحم والتعاون بني
الكويت يف حمنتها ،وق��ام ب��دور رئي�سي يف حتريرها
البلدين ال�شقيقني؟
وهى اململكة العربية ال�سعودية التي فتحت �أرا�ضيها

• كما �أن ملجل�س الأم��ة الكويتي دور ًا يف التقارب
بني اململكة والكويت ودعم �أوا�صر الأخوة واملحبة بني
�شعبينا ،فكذلك ملجل�س ال�شورى ال�سعودي نف�س الدور
فالكويت واململكة وبقية دول اخلليج تعترب �شعبا واحد ًا،
ثقافتهم واح��دة ودينهم واحد وعاداتهم وتقاليدهم
واحدة بل �إن الغالبية العظمى من �أبناء الكويت �أ�صولهم
ومنبعهم من اململكة العربية ال�سعودية ،وهذا يجعلنا
ندعو �إىل التو�سع يف الربط بني اململكة العربية ال�سعودية
وبني الكويت يف �شتى املجاالت ،وقد ر�أينا كيف �أن دول
االحتاد الأوربي وهى خمتلفة الأديان وخمتلفة الثقافات
واللغات وكثري من الأمور قد فتحت احلدود فيما بينها
ف�سمحت بهجرة العمالة و�أقامت �سوقا اقت�صادية واحدة
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هي ال�سوق الأوربية امل�شرتكة ووحدت ال�سيا�سات املالية
واالقت�صادية فيما بينها ،ومثل هذا ينبغي �أن يكون
هدفا لنا يف الكويت وفى اململكة ويف بقية دول اخلليج
العربية ،وال �شك �أن للمجال�س النيابية يف هذه الدول،
النواب والوطني والأمة وال�شورى ،دور ًا فاع ًال وم�ساند ًا
حلكومات هذه الدول لتوحيد ما ميكن توحيده من نظم
و�أطر و�سيا�سات يف دولنا بحيث ميكن �أن ت�ستفيد من
�إقامة �سوق خليجية موحدة ,وكذلك ا�ستفادة الدول من
بع�ضها البع�ض من خالل التعاون ال�صحي ويف املجال
الثقايف ،وكذلك يف جمال الدعوة �إىل اهلل عز وجل،
فاململكة العربية ال�سعودية متلك جي�شا من العلماء
املتميزين ومتلك م�ؤ�س�سات فاعلة يف هذا املجال وهم
يحملون دعوة التوحيد ،ومعروف �أن دول اخلليج ت�أثر
�أغلبها بدعوة الإمام حممد بن الوهاب ،وهذه الأر�ضية
ذات العوامل امل�شرتكة تفتح املجال لأن يكون هناك
تعاون يف حقل الدعوة �إىل اهلل عز وجل �سواء يف داخل
دولنا �أو يف الدول اخلارجية.
• �إىل �أي مدى ميكن التن�سيق فيما بني
اململكة وب�ين الكويت يف مواجهة �أعمال
الإره��اب والتطرف وكذلك يف التن�سيق يف
جماالت العمل اخلريي والفكر امل�ستنري؟
• ل�سنا بحاجة �إىل عمل م�ستنري يف هذا االجتاه لأننا
نحمل نف�س الدعوة وهي دع��وة و�سطية حت��ارب الغلو
والتطرف ,كما �أنها تقاوم �أي تهاون �أو �أي ابتعاد
للدين وبالتايل هي و�سط بني التفريط والإف ��راط،
وهذه الدعوة هي مقومات العقيدة والثقافة الدينية
والإ�سالمية التي بطبيعتها حتارب التطرف والإرهاب،
و�أما ما نراه من �شذوذ بت�صرفات �أف��راد يف عمليات
الإرهاب فه�ؤالء مع الأ�سف غرر بهم ومل ينالوا من العلم
والثقافة الإ�سالمية للأ�سف ال�شديد ما يح�صنهم من
الت�أثر مبثل هذا التطرف.
و�أن��ا ال �أ�شك يف �أن هناك �أي��اد �أجنبية ت�ستهدف
دولنا بتحريك بع�ض ال�شباب الذين ينق�صهم الكثري
من العلم والذين �أ�ضاعوا الطريق ،والعالج هنا البد
�أن يكون باملزيد من العلم الديني والثقافة الدينية
يف املجتمع وفى التعليم العام والتعليم العايل ،وحتى
املناهج التعليمية ال�سعودية هي مناهج و�سطية وال �شك
�أن الطريق �إىل حتقيق ما ن�صبو �إليه هو ن�شر العلم
ال�شرعي بني �شعوبنا.
• كيف ترون جهود اململكة يف �سبيل تو�سعة
وجت��دي��د وحت��دي��ث املن�ش�آت يف احلرمني
ال�شريفني وغريهما والتي تعني امل�سلمني
على �أداء ال�شعائر؟
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النائب الكويتي يتحدث لــ
• �إن اهلل عز وجل يعلم حيث ي�ضع ر�سالته ،فاختيار
مكة املكرمة لهذه الر�سالة اخل��ال��دة ،ر�سالة خامت املناهج التعليمية ال�سعودية هي مناهج
الر�سل نبينا حممد • �صلى اهلل عليه و�سلم• ،اختارته
و�سطية
حكمة اهلل عز وجل.
وال �شك �أن ما ن��راه من تقدم �سريع وا�ستثمارات
وا�سعة يف امل�شاعر يف مكة �أو يف احلرمني ال�شريفني  7مليون ن�سمة يف مكان بعينه وفى فرتة ق�صرية ي�ؤدون
�أمر غري م�سبوق يف �أي من الدول وال يوجد له مثيل يف امل�شاعر بان�سياب رائع ف�إن دل ذلك على �شيء ف�إمنا يدل
الع�صر احلديث ،ففي �أي مكان مل نر اجتماع � 5أو  6و على �أننا �أمام معجزة �إلهية ،ويكفي �أن نعلم �أن تو�سعة
خادم احلرمني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل
�سعود يف احلرم املكي هي �أربعة �أ�ضعاف التو�سعات
�أيا ٍد �أجنبية ت�ستهدف دولنا بدفع بع�ض
ال�سابقة ،وهذه خطوات جبارة وهي بالإ�ضافة �إىل
ال�شباب �إىل عمليات الإرهاب
�أنها خدمة للإ�سالم وامل�سلمني ف�إنها ت�شكل �أي�ضا

م��ر���ض��اة اهلل ع��ز وج��ل وحتكيم تطبيق
�شرعه طريق اال�ستقرار والرفاه

قيمة اقت�صادية كبرية للمملكة العربية ال�سعودية ،بل
هي �أكرب من قيمة النفط والغاز وغريهما ،و�سيظل هذا
املكان عامر ًا بذكر اهلل �إىل يوم القيامة.
• يف ظ��ل م�ضي الكويت الآن يف خطة
تنموية اق��ت�����ص��ادي��ة خم�سية� ،إىل �أي
مدى ت�ستطيع اململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة الإ�سهـام يف تنفيـذ هذه اخلطـة
ودعم خطواتها ؟
• عندنا مثل يف الكويت يقول "دهننا يف مكبتنا"
وبالتايل ف�أمر مفروغ منه �أن تكون اململكة يف عون
الكويت يف امل�ضي قدما يف خطتها التنموية خا�صة
و�أن اململكة متجهة �أي�ضا بخططها التنموية م�ستخدمة
ا�ستثمارات �سعودية وا�سعة خارج �أرا�ضى اململكة.
قبل �أن ننهي حوارنا نود �أن ن�س�ألكم عما
ح��دث يف تون�س وم�صر ،وم��ا هي الدرو�س
امل�ستفادة؟

وت�صحيح امل�سار ،وهذا
ي �ق �ت �� �ض��ى ث�لاث��ة
�أ�� �ش� �ي ��اء ،حرية
التعبري وال�شفافية
والعدل يف م�ؤ�س�سات
ووزارات ال��دول��ة ،لو
حتققت ه��ذه ال�شروط
لأ�صبحت �أنظمتنا تتمتع
ب�ق��درة على ك�شف العيوب
ومعاجلتها �أوال ب�أول تلقائيا،
وبذلك تتجنب �أنظمتنا
م ��ا ح� ��دث يف تون�س
ويكون ذلك مدعاة
لال�ستقرار وحفظ
كيانات الدول
و�أنظمتها.

• يجب �أن نعلم �أو ًال �أن املقادير بيد اهلل عز وجل،
واال� �س �ت �ق��رار وال��رف��اه ي ��أت��ي م��ن ع�ن��د اهلل ع��ز وجل،
ولتحقيق ذلك البد من العمل على مر�ضاة اهلل عز
وجل وحتكيم تطبيق �شرع اهلل والأمر باملعروف والنهى
عن املنكر والعدل وحرية �إقامة ال�شعائر الدينية ،وهذا
الدر�س الأول الذي نتعلمه من جتربة تون�س فجميعنا
يعرف كيف ك��ان النظام ال�سابق ،وك��ان ال�شعب
التون�سي مظلوما يف رزقه ومعي�شته وفى حريته،
وم��ا ح��دث يف تون�س هو در���س لنا يف الواقع،
ويجب على دولنا �أن تتبع منظومة �سيا�سات
تعمل على ك�شف اخللل والأخطاء وعالجها
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االتفاقيات الدولية:
نبذة عامة
•• ا  .د � .صدقة بن يحيى فا�ضل

االتفاقية الدولية ( )International Agreementهي عبارة عن� :إقدام
طرفني� ،أو �أكرث ،من �أطراف العالقات الدولية (دول ،منظمات دولية� ،شركات متعددة
اجلن�سيات ،زعامات عاملية ،منظمات �سيا�سية ذات بعد دويل) على �إبرام اتفاق بينهما،
ترتتب عليه التزامات معينة من الطرفني� ،أو الأط��راف املوقعة ،خالل فرتة زمنية
حمددة .وغالب ًا ما تكون االتفاقية عبارة عن :اتفاق «تعاون» يف جمال �أو جماالت حتددها
االتفاقية .وتعترب االتفاقيات واملعاهدات الدولية املكون الرئي�س ملا يعرف بـ « القانون
الدويل «� ،أو «ال�شرعية الدولية».
ً
ً
�إن «القبول» الطوعي لأي اتفاق يعترب �شرطا �أ�سا�سيا مل�شروعية االتفاقية ،و�سريانها.
ولكن «القبول اال�ضطراري» يف حاالت دولية معينة ،ال ينفي �أحيان ًا «م�شروعية» االتفاق،
وال يلغي ما يرتتب عليه� ،سيا�سي ًا وقانوني ًا .فـ «االتفاق» الذي يفر�ض على طرف دويل،
من قبل �آخر يف حاالت معينة ،كالهزمية يف احلروب (امل�شروعة فقط) يعترب �أحيان ًا
اتفاق ًا دولي ًا ي�ستوجب االلتزام به من �أطرافه ،واالعرتاف به من قبل من يعنيه الأمر
من �أطراف العالقات الدولية املعا�صرة له.
×××
ولغر�ض التحديد ،مييل كثري من القانونيني وال�سيا�سيني لتق�سيم «االتفاقيات الدولية»
�إىل �أنواع عدة .من ذلك التفريق بني «االتفاقية» و»املعاهدة» و»مذكرة التفاهم»...
الخ .والواقع� ،أن م�صطلح «االتفاقية الدولية» يجمع كل االتفاقات الدولية حتت مظلته،
مبا فيها املعاهدات ومذكرات التفاهم .والبع�ض يقول� :إن « املعاهدة « كثري ًا ما تربم
لاللتزام ب�شيء معني� ،أو التعهد بعدم الإتيان بفعل معني ...وكثري ًا ما تعقد بني �أكرث من
طرفني دوليني ،وت�سمى با�سم املكان الذي �أبرمت فيه� ،أو با�سم مو�ضوعها� ،أو التاريخ
الذي �أبرمت فيه.
و»اتفاقية التعاون العامة» هي عبارة عن :اتفاق بني �أطراف دولية معينة للتعاون يف كل
املجاالت املمكنة .وهى متثل �إطار ًا عام ًا للتعاون ،وبحيث قد تنبثق عنها اتفاقيات (�أو
بروتوكوالت) متفرعة ...للتعاون يف جماالت �شتى حمددة .و�أهم حمتوياتها غالب ًا ما
تكون :ديباجة (تو�ضح منطلقات التعاون ،ومربراته) و�أهداف التعاون ،وو�سائل حتقيق
هذه الأهداف ،ومدة االتفاقية  ...الخ .وكثري ًا ما تن�ص على �إقامة « جلنة م�شرتكة «
للإ�شراف على تنفيذ وتفعيل هذه االتفاقية.
�أم��ا «مذكرة التفاهم» ()Memorandum of Understanding
فهي �أكرث �أنواع االتفاقيات انت�شار ًا .وهى عبارة عن  :اتفاق بني طرفني دوليني� ،أو
�أك�ثر ،للتعاون يف جانب ما معني من جوانب احلياة ،وفق مبادئ معينة يتفق عليها
�أطرافها .وغالب ًا ما تكون خمت�صرة (مكونة من  15 – 5مادة) وموقوتة بفرتة حمددة،
قابلة للتجديد .وغالب ًا ما تن�ص موادها على :مربرات التعاون و�أهدافه� ،آلية الت�شاور،
التن�سيق يف املحافل الدولية املختلفة� ،أ�سلوب ف�ض اخلالفات ( متى وجدت ) مدة �سريان
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االتفاق...الخ .و�أغلب برملانات العامل تعترب هذا النوع من االتفاقات اتفاقيات تنفيذية ال
ي�شرتط �أن ي�صادق الربملان عليها ،و�أن كانت تعر�ض على الربملان للإحاطة.
وهناك ،يف الواقع ،ع�شرة م�سميات دارج��ة لـ» االتفاقية الدولية « ،هي كما يلي:
املعاهدة ،االتفاقية ،اتفاقية التعاون العامة ،مذكرة التفاهم ،العهد ،امليثاق ،الربوتوكول،
الت�صريح ،الإج��راء امل�ؤقت ،املذكرات املتبادلة .ونوجز فيما يلي املعنى العام لل�ستة
الأخرية ،بعد �أن و�ضحنا الأربع الأوىل:
ا -العهد (  :)Conventionاتفاقية غالب ًا م��ا تنفذ ع�بر م ��ؤمت��رات عامة
لأطرافها.
أ
إ
ب -امليثاق (( Charterعبارة عن «د�ستور» عام ،يتم يف �طاره التعامل بني الطراف
املتعاقدة.
جـ -الربوتوكول ( : )Protocolعبارة عن اتفاق متفرع من اتفاق �أكرب� ،أو �أحد
الآليات التي يتم مبوجبها ،ومبوجب مثيالتها ،االلتزام باتفاق معني� ،أو مببادئ معينة.
وقد يتبع بع�ض االتفاقيات ع�شرات الربوتوكوالت ...كل يف جزئية معينة من االلتزام
العام.
د -الت�صريح ( :)Declarationبيان عام يحدد اخلطوط العامة التفاق دويل
ب�ش�أن مو�ضوع حمدد.
هـ -الإجراء امل�ؤقت ( :)Vivendi Modusاتفاق مرحلي (م�ؤقت) ينظم �أمر ًا

اتجاهات

ب�صفة م�ؤقتة ،وحلني التو�صل التفاق نهائي ،ودائم ب�ش�أنه.
و -املذكرات املتبادلة  Exchange of Notesاتفاق يحتوي على مالحظات
معينة متبادلة بني �أطرافه ،ميكن االنطالق منها ،فيما بعد ،التفاقية دائمة� ،أو تفاهم
متبادل.
واالتفاقيات الدولية هي تقليد دويل �ضارب يف القدم� .إذ وجدت االتفاقيات الدولية منذ
�أن وجدت الدول .ومنذ نهاية احلرب العاملية الثانية ،يف العام 1945م ،و�صدور ميثاق
الأمم املتحدة� ،أ�صبح هناك ت�أكيد من قبل « املجتمع الدويل» والقوى املتنفذة فيه ،على
مبد�أ «�شفافية» معظم العالقات الدولية ،و�ضرورة �أن تتم هذه العالقات – �أو �أغلبها-
يف العلن ...ليعلم الآخرون مبا يدور بني غريهم من تعاون �أو �صراع .وذلك عرب �إعالن
االتفاقات الدولية الهامة للملأ .ومع ذلك ،ما زال قدر كبري من العالقات الدولية يتم
يف ال�سر ،وما زالت التفاهمات غري املعلنة ت�شكل جانبا اكرب لهذه العالقات.
وللعلنية ،ت�شرتط قوانني الأمم املتحدة �إعالن االتفاقيات الدولية املهمة ،عرب «ت�سجيل»
�أي اتفاقية رئي�سة يف الأمانة العامة لهيئة الأمم املتحدة .فحتى يعتد ب�أي اتفاقية
(دولي ًا) البد �أن تكون م�سجلة لدى هذه املنظمة الدولية الأكرب .و»الت�سجيل» هنا يعني:
�إيداع ن�سخة م�صدقة من االتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم املتحدة ،ميكن الرجوع
�إليها عند احلاجة.
وهناك اتفاقية دولية كربى ،ت�سمى «اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات» ،املوقعة عام
1969م .وهذه االتفاقية ت�ضع الأطر العامة للتفاو�ض على �إبرام االتفاقيات الدولية،
و�إجراءات التوقيع ،والت�صديق عليها� .إ�ضافة �إىل ما يرتتب من التزامات على �أطرافها،
وطرق الوفاء بهذه االلتزامات ،وف�ض املنازعات النا�شئة عن اخلالف يف التطبيق ،وما
�إىل ذلك .وهى مكونة من  :متهيد وثمانية ف�صول ،وما جمموعه  85مادة .وهى تقوم على
قاعدة :العقد �شريعة املتعاقدين ،و�أن كل معاهدة (نافذة  /م�صدقة) ملزمة لأطرافها،
وعليهم تنفيذها «بح�سن نية» ( مادة  .)26وتتناول بع�ض موادها م�س�ألة «الت�صديق» ...
ومن �أهم املواد التي تتعلق بالت�صديق هي املواد رقم .84 ، 83 ، 82 ، 11
وترتك هذه االتفاقية لكل دولة طرف (يف �أي اتفاقية).
« ت�صديق» االتفاقيات التي تربمها مع �أطراف دولية �أخرى ،وفق نظامها ال�سيا�سي
الداخلي ،رغم وجود عرف �سيا�سي عاملي بان خطوة «الت�صديق» هي من اخت�صا�ص

ال�سلطة الت�شريعية يف احلكومة العامة( الربملان) .وتن�ص د�ساتري معظم دول العامل
املعا�صر على :وجوب ت�صديق االتفاقيات من قبل ال�سلطة الت�شريعية يف كل بلد .
وقد وقعت اململكة اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات الدولية بتاريخ 1423 / 6 / 25هـ،
مبوجب املر�سوم امللكي رقم ( م  .) 25 /وتوجب عليها بالتايل االلتزام بن�صو�ص هذه
االتفاقية ،و�صياغة قوانينها املتعلقة باالتفاقيات مبا يتم�شى وهذه االتفاقية .وهذا ما
يتم بالفعل .
لقد تبلورت� ،إذن� ،إجراءات عقد االتفاقيات واملعاهدات الدولية – عاملي ًا ،و�إقليمياً،
وقريب ًا �سعودي ًا  ....بعد �إقرار نظام عقد االتفاقيات الدولية ،الذي �أقره جمل�س ال�شورى (
بقراره رقم  ،25 / 32وتاريخ 1428/ 6 / 17هـ ) وامل�سمى بـ «�إجراءات عقد االتفاقيات
الدولية « .ومعروف� ،أن االتفاقية الدولية متر بثالث مراحل �أ�سا�سية متتالية ،هي:
التفاو�ض ،التوقيع ،الت�صديق .واملرحلتني الأوىل والثانية هي من اخت�صا�ص ال�سلطة
التنفيذية (ال��وزارة املعنية  /جمل�س ال��وزراء)� .أما املرحلة الثالثة ،وهى»الت�صديق»
( )Ratificationفهي من اخت�صا�ص جمل�س ال�شورى – ب�صفة رئي�سة – بنا ًء على
ن�ص املادة اخلام�سة ع�شرة من نظام جمل�س ال�شورى ،املذكورة �أدناه ،مب�شاركة جمل�س
الوزراء .هذا يف اململكة ،وح�سب نظامها.
ومعروف �أن لل�سلطة الت�شريعية يف حكومات الدول الغربية (وما �شابهها) كامل �صالحية
الت�صديق � ...أي �أن ال�سلطة الت�شريعية يف كل حكومة هناك تتوىل كامل اخلطوة الثالثة
من خطوات �إبرام االتفاقيات الدولية� .أما اخلطوتان الأوىل والثانية فهي من اخت�صا�ص
(و�صالحيات) ال�سلطة التنفيذية ....ممثلة يف جمل�س الوزراء وما يتبعه من �أجهزة  .وقلة
من الدول ترتك لل�سلطة التنفيذية بحكوماتها �أمر �إبرام االتفاقيات الدولية ،واعتمادها،
طاملا ال تت�ضمن االتفاقية �أي التزام مايل على الدولة .ولكن االتفاقية التي تتطلب التزام ًا
مالي ًا �أو �سيا�سي ًا البد �أن تعر�ض على الربملان للنظر يف امل�صادقة عليها �أو رف�ضها .كما
�أن د�ساتري بع�ض الدول تعترب» مذكرات التفاهم « امل�ؤقتة « اتفاقية تنفيذية « – كما �سبق
�أن �أ�شرنا ....تكفي موافقة ال�سلطة التنفيذية عليها العتمادها ،دون حاجة لـ»م�صادقة»
من الربملان املعني ....ونكمل هذا احلديث يف مقال قادم ،ب�إذن اهلل.
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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األمير سعود الفيصل :لن نسمح بالتعدي على قيمنا اإلسالمية
التي تحمي المجتمع وتحفظ أمنه واستقراره
�شدد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود الفي�صل وزير
اخلارجية على �أن اململكة ترف�ض وب�شكل قاطع �أي تدخل
يف �ش�ؤونها الداخلية� ،أي ًا كان م�صدر هذا التدخل .و�أن
اململكة لن ت�سمح بالتعدي على ثوابتنا وقيمنا الإ�سالمية
احلنيفة التي ت�ستند �إليها �أنظمة وقوانني اململكة.
و�أ�ضاف �سموه خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقده �سموه
يف جدة �أن �أنظمتنا امل�ستندة على ال�شريعة تهدف �إىل
حماية املجتمع واحلفاظ على �أمنه وا�ستقراره و�سالمته
من الفرقة وهو ما ن�صت عليه تعاليم ال�شريعة الإ�سالمية
الغراء ،و�أكدت عليها البيانات ال�صادرة عن هيئة كبار
العلماء و�سماحة مفتي عام اململكة والتي �شددت على
�ضرورة لزوم م�صلحة املجتمع و�أن الإ�صالح والن�صيحة ال
تكون باملظاهرات ،وحرمت مبوجبه املظاهرات وحذرت
منها� .أرجوا �أن يكون هذا املوقف وا�ضح ًا.
وفيما يتعلق مبا ح�صل يف املنطقة ال�شرقية قال �سموه:
جتمع بع�ض الإخوان ،ف�س�ألهم ال�ضابط عن احلاجز الذي
مينعهم من �إي�صال مطالبهم لقادة هذا البلد ،خا�صة
وان خ��ادم احلرمني ال�شريفني يحفظه اهلل ي�ستقبل
املواطنني من كل مناطق اململكة .عندها �سلموه مطالبهم
يف �أوراق مكتوبة وعادوا �إىل منازلهم مرتاحني .م�ضيف ًا

نحن يف هذا البلد باب رئي�س الدولة مفتوح ،بل �إنه ي�صر
على �أن كل م�س�ؤول يرعى �ش�ؤون املواطنني البد �أن يكون
بابه مفتوح ًا وان يتلقى ما يريده املواطن �أو �أي مظلمة
تلحق باملواطن �أو �أي تعد على م�صاحله.
وا�ستطرد الفي�صل :هناك �شيء يف غاية الأهمية وهو
احلوار الوطني ،ومن حق كل مواطن �أن يبدي ر�أيه يف �أي
م�شكلة تخ�ص املجتمع املدين ال�سعودي ،على �أن ال يكون
هناك تعد من �أي حقوق على حقوق �أخرى ،وان تكون
العدالة وامل�ساواة بني اجلميع .و�أف�ضل و�سيلة للو�صول
�إىل ما يريده املواطن هي احلوار.
وع��ن النظرية التي ت�شري �إىل وج��ود �أ�صابع خارجية
حتاول التدخل يف �ش�ؤوننا الداخلية قال الفي�صل� :أي
�أ�صبع �سي�أتي �إىل اململكة �سنقطعه .والتدخل يف �ش�ؤوننا
الداخلية لن نقبله ،كما �أننا ال نتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
لأحد .نحن دولة ترتكز على ال�شريعة الإ�سالمية ولن
نقبل لومة الئم يرى يف هذا النظام ما ال يعجبه.
وا�سرت�سل �سموه :التغيري �سي�أتي عن طريق مواطني هذه
البالد ولي�س من اخلارج ،من �أيام �إبراهيم عليه ال�سالم
وهذه الأمة موجودة يف هذه البالد وتعرف م�صاحلها
واحتياجاتها وتعرف ال�سبيل يف الو�صول �إىل غاياتها.

ويف قراءته ملا يحدث يف املنطقة �أ�شار �إىل �أن التدخل
اخلارجي وا�ضح ،ولكن هل هو ال�سبب الرئي�سي �أم ال.
وان ما يحدث يف البلدان العربية يختلف من بلد لآخر
فلكل بلد ظروفها اخلا�صة .وال ميكن اجلمع بني كل
الظروف.
أ
إ
و�أ�شار �سموه �ىل �ن هناك حتوال جوهريا يف ت�ضامن دول
املجل�س التعاون ويف تالحمها �أكرث من �أي وقت �سابق،
وهذا ما ظهر جلي ًا يف االجتماع الأخري.

ملك المغرب يشكل لجنة لمراجعة الدستور المغربي
�أعلن عاهل املغرب امللك حممد ال�ساد�س عن تكوين جلنة
خا�صة ملراجعة الد�ستور برئا�سة عبداللطيف املنوين �ستعمل
على رفع نتائج عملها يف غ�ضون �شهر يونيه املقبل.
ودعا العاهل املغربي يف خطاب وجهه �إىل ال�شعب هذه اللجنة
اىل الإ�صغاء والت�شاور مع املنظمات احلزبية والنقابية
واملنظمات ال�شبابية والفاعلني اجلمعويني والفعاليات الثقافية
والفكرية والعلمية امل�ؤهلة وتلقي ت�صوراتها و�آرائها يف هذا
ال�ش�أن .
و�أكد امللك حممد ال�ساد�س التزامه الرا�سخ ب�إعطاء دفعة
جديدة لديناميكية الإ��ص�لاح العميق �أ�سا�سها وجوهرها
منظومة د�ستورية دميقراطية وقال� :إن الإ�صالحات الد�ستورية
يف املغرب �ستنبني على �سبعة مرتكزات �أ�سا�سية هي �أوال:
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التكري�س الد�ستوري للطابع التعددي للهوية املغربية املوحدة
الغنية بتنوع روافدها وثاين ركيزة لال�صالح هي تر�سيخ دولة
احلق وامل�ؤ�س�سات وتو�سيع جمال احلريات الفردية واجلماعية
و�ضمان ممار�ستها وتعزيز منظومة حقوق الإن�سان.
و�أ��ض��اف :وينبني املكون الثالث للمراجعة الد�ستورية يف

املغرب على االرتقاء بالق�ضاء اىل �سلطة م�ستقلة وتعزيز
�صالحيات م�ؤ�س�سة املجل�س الد�ستوري فيما تهم الركيزة
الرابعة للإ�صالح توطيد مبد�أ ف�صل ال�سلطات وتوازنها
وتعميق الدميقراطية وحتديث امل�ؤ�س�سات عرب برملان نابع
من انتخابات حرة ونزيهة يتبو�أ فيه جمل�س النواب مكانة
ال�صدارة.
كما ترتكز الإ�صالحات ح�سب العاهل املغربي على
تعزيز الآليات الد�ستورية لت�أطري املواطنني بتقوية دور
الأحزاب ال�سيا�سية يف نطاق تعددية حقيقية وتكري�س
مكانة املعار�ضة الربملانية واملجتمع املدين وتقوية �آليات
تخليق احلياة العامة وربط ممار�سة ال�سلطة وامل�س�ؤولية
العمومية باملراقبة واملحا�سبة.

الرئيس البرتغالي كافاكو يفوزبفترة رئاسة ثانية
فاز الرئي�س الربتغايل انيبال كافاكو �سيلفا بفرتة رئا�سة
ثانية يف االنتخابات التي جرت يف الربتغال م�ؤخر ًا.
وح�صل كافكو �سيلفا على  55يف املئة من الأ�صوات
مقابل نحو  19يف املئة ملانويل اليجري ع�ضو احلزب
اال�شرتاكي احلاكم يف ف��وز اعترب على نطاق وا�سع
تعزيز ًا للجهود الرامية �إىل التغلب على �أزم��ة ديون

منطقة اليورو.
وكافكو �سيلفا  -ع�ضو احلزب الدميقراطي االجتماعي
ال��ذي ميثل ميني الو�سط -حليف �أ�سا�سي يف جهود
حكومة الأقلية اال�شرتاكية برئا�سة رئي�س الوزراء جوزيه
�سقراط�س خلف�ض العجز يف امليزانية من خالل تطبيق
�إجراءات تق�شف �صارمة.

وزير الخزانة البريطاني يبرر زيادة الضرائب
دافع وزير اخلزانة الربيطاين جورج او�سبورن عن زيادة
قيمة ال�ضريبة امل�ضافة من  %17,5اىل  %20قائ ًال :إ�نها
�ستعزز من �إيجاد فر�ص للعمل وتعترب �أف�ضل من الزيادة
يف �ضريبة الدخل.
و�أ�ضاف او�سبورن �أن الزيادة يف �ضريبة القيمة امل�ضافة التي
دخلت حيز التنفيذ بالفعل �ستجلب  13بليون جنيه �إ�سرتليني
�إ�ضافية ك�إيرادات للدولة.
ي�شار �إىل �أن املواد الغذائية ومالب�س الأطفال وال�صحف
واملجالت م�ستثناة من قيمة ال�ضريبة امل�ضافة.

وذكر املوقع الإلكرتوين لإذاعة بي.بي�.سي�.أن هذه الزيادة
تعترب الثانية خالل �سنة وذلك بعد �أن عمل وزير اخلزانة
يف حكومة حزب العمال ال�سابقة �أل�سرت دارلنغ على زيادة
قيمة ال�ضريبة امل�ضافة لت�صل اىل معدل  17,5جنيه يف �شهر
يناير املا�ضي وقام بخف�ضها �إىل  %15ملدة � 13شهرا لدعم
النمو االقت�صادي يف بريطانيا يف ذلك الوقت.
وتوقع �أحد مراكز البحوث لبيع التجزئة والت�سويق �أن مبيعات كما حذر احتاد التجزئة الربيطانية �أي�ضا من �أن االرتفاع يف
التجزئة �ستنخف�ض بنحو  2,2بليون جنيه يف الثالثة ا�شهر �ضريبة القيمة امل�ضافة قد يقل�ص من �أ�سلوب البيع ويجعله
يرتكز يف �شهر يناير خالل ر�أ�س ال�سنة من كل عام.
الأوىل عند تطبيق الزيادة يف �ضريبة القيمة امل�ضافة.

نيجيريا تسجل  70مليون ناخب استعدادًا لالنتخابات الرئاسية
بد�أت نيجرييا مهمة �ضخمة لت�سجيل نحو  70مليون ناخب
وهي عملية �ستكون �أ�سا�سية ل�ضمان م�صداقية االنتخابات
الرئا�سية التي �ستجري يف البالد يف �أبريل املقبل .
وقال الرئي�س النيجريي جودالك جوناثان  -الذي فاز
برت�شيح حزبه احلاكم له النتخابات الرئا�سة� -إن تنظيم
انتخابات �شفافة للرئا�سة والربملان وحكام الأقاليم يف
ثالثة �أ�شهر هو �أهم الأولويات .م�ضيف ًا �أن تنقية القوائم
االنتخابية جزء �أ�سا�سي يف هذه املهمة .

وكان جوناثان قد عني يف يونيو حزيران املا�ضي اتاهريو
جيجا -وهو �أ�ستاذ جامعي -رئي�سا للمفو�ضية الوطنية
لالنتخابات يف �إطار جهود تطهري النظام االنتخابي  .وقال
جيجا �إن البدء يف �إن�شاء قوائم انتخابية جديدة يف بلد يبلغ
�سكانه  140مليون ًا بهذه ال�سرعة هو ٍ
حتد كبري .
و�أ�ضاف قائال لل�صحفيني يف قرية اتوكي م�سقط ر�أ�س
الرئي�س النيجريي بعد وقت ق�صري من ت�سجيل جوناثان
نف�سه يف القوائم :نحن نعمل يف � 120ألف مركز اقرتاع

يف �أنحاء البالد .علينا �أن نن�شر الأفراد واملواد يف هذه
الأماكن ونت�أكد من بدء العملية يف الوقت املحدد.
وجتمعت ح�شود من القرويني و�أن�صار جوناثان يف
قريته مل�شاهدته وزوجته ي�سجالن ا�سميهما يف �سرادق
�أقيم �أمام منزلهما الريفي .
و�أغ �ل �ق��ت امل ��دار� ��س ح �ت��ى ن �ه��اي��ة ال���ش�ه��ر ويجري
ا�ستخدامها كمراكز للت�سجيل �أث�ن��اء العملية التي
ت�ستمر �أ�سبوعني.

ضوانين يفوز بانتخابات الرئاسة في جزر القمر
�أكدت املحكمة الد�ستورية بجزر القمر الفوز الكا�سح
ملر�شح ال�سلطة اكليل �ضوانني يف االنتخابات الرئا�سية
التي جرت يف  26دي�سمرب يف االرخبيل الواقع يف املحيط
الهندي.
وقد فاز �ضوانني نائب الرئي�س احلايل الذي ر�شحه
الرئي�س املنتهية واليته �أحمد عبد اهلل �سامبي ليخلفه

يف ال�سلطة يف االنتخابات بح�صوله على  %60,91من
الأ�صوات.
وح�صل مناف�سه وممثل املعار�ضة حممد �سعيد ف�ضل على
 %32,81من الأ�صوات ،تاله عبدو جابر (معار�ضة)،
 .%6,28وبلغت ن�سبة امل�شاركة  ،%52,80كما �أو�ضحت
املحكمة املذكورة.
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رؤية

الفعاليات البرلمانية
والجهود الرامية
لمكافحة (اإليدز)
�أ.د .حم�سن بن علي فار�س احلازمي
ع�ضو جمل�س ال�شورى

ت�أ�س�س االحتاد الربملاين الدويل عام 1889م بهدف حت�سني االت�صاالت بني الربملانات ,ومن
ثم احلد من التوترات العاملية امل�ساهمة يف حتقيق ال�سلم والرفاهية يف العامل.
ال عاملياً
ويتكون االحتاد من ع�ضوية �أكرث من  140برملاناً وطنياً ،وهو بذلك ميثل حمف ً
وقناة لالت�صاالت يف خمتلف املجاالت احلياتية بني الربملانيني ،واالحتاد هيئة م�ستقلة
تتمتع بحكم ذاتي ,ومتول الربملانات الأع�ضاء اجلزء الأكرب من ميزانيته.
ول�لاحت��اد جمل�س ق��ي��ادي ،ل��ه �سلطة انتخاب الرئي�س والأم�ي�ن ال��ع��ام .ومتثل اللجنة
التنفيذية الت�شكيلة اجلغرافية وال�سيا�سية ,ولالحتاد جمعية وجلان دائمة .وي�ساند
االحتاد منظمة الأمم املتحدة يف دعم وتعزيز العمل الدميقراطي ,وجعل الأمم املتحدة
�أقرب �إىل ال�شعوب التي هي يف خدمتها.

بد�أت الفعاليات الربملانية ملكافحة فريو�س ومر�ض نق�ص
للربملانيني
املناعة املكت�سب (الإيدز) من خالل تبني دور
الدولة
يف �إيجاد ت�شريعات وفعاليات ميدانية ت�ساعد على الوقاية
جنوب �أفريقيا
منه ,والرعاية للم�صابني بفريو�س ومر�ض نق�ص املناعة
�أوغندا
املكت�سب (الإيدز) من قبل االحتاد العاملي للربملانات
مبناق�شة املو�ضوع يف اجتماعات عدة انتهى باجتماع
تنزانيا
االحتاد مبدينة مانيال بجمهورية الفلبني عام 2005م,
اململكة العربية ال�سعودية (املجموعة العربية)
والذي خ�ص�ص لتدار�س خمتلف جوانب املو�ضوع ويف
�أ�سرتاليا
�ضوء ذلك مت ت�شكيل جلنة ا�ست�شارية لالحتاد العاملي
للربملانات خمت�صة بربنامج مكافحة (الإيدز).
الهند
وتتكون ع�ضوية اللجنة من ع�شرة من ذوي امل�ؤهالت
�أرغواي
واخل�برات ميثلون الربملانات التي اعتمدها االحتاد
اململكة املتحدة
(ج��دول � )1إىل جانب ممثلني لعدد من امل�ؤ�س�سات
�سوي�سرا
واجل �ه��ات ذات ال�ع�لاق��ة .وتعنى اللجنة بالنظر يف
اجلوانب الت�شريعية الرامية لتعزيز جوانب الوقاية
بلجيكا
والرعاية والت�أهيل للم�صابني بفريو�س ومر�ض نق�ص
جدول (� :)1أع�ضاء اللجنة من الربملانني:
املناعة املكت�سب (الإيدز).
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اال�سم
Ms.H.Bogopane Zulu
Mr. E. Tumwesigye
Ms. L. Mafuru Mang'ong'o
الدكتور حم�سن بن علي فار�س احلازمي
Ms. K. Hull
Mr. J. Seelam
Ms. M. Xavier
Mr. N. Gerrard
Mr. F. Gutzwiller
Ms. M. Temmerman

ويف ه��ذا الإط��ار عقدت اللجنة اجتماعاتها ,ومنها
اجتماعني يف الواليات املتحدة الأمريكية ويف جمهورية
الربازيل يف عامي 2008/2007م ,واجتماع ًا وزيارات
ميدانية بجمهورية جنوب �أفريقيا يف ع��ام 1429هـ
(2008م) ,واجتماع ًا �ساد�س ًا يف جنيف -االحتاد
ال�سوي�سري يف عام 1430هـ (2009م) ,وندوة تدريبية
واجتماع ًا �إقليمي ًا للربملانيني يف منطقة �أ�سيا -البا�سفيك
عقد يف مدينة هانوي عا�صمة جمهورية فيتنام عام
1430ه �ـ (2009م) ثم امل�شاركة يف فعاليات امل�ؤمتر
الدويل الثامن ع�شر حول مر�ض (الإيدز) واالجتماع
الربملاين الذين عقدا يف العا�صمة النم�ساوية فينا
عام 1431ه�ـ (2010م) ,وذلك انطالق ًا من مهامها
وخططها الرامية �إىل متابعة وتن�شيط و�سائل الوقاية
والرعاية والت�أهيل والأنظمة والقوانني لتفعيلها من
خالل اجتماعاتها وندواتها التدريبية الإقليمية عن
الت�شريعات ذات ال�صلة.
إ
ت�أثريات (الإيدز) مع�ضلة حملية و�قليمية وعاملية:
ي�صيب فريو�س (الإيدز) الب�شر وينتقل من �شخ�ص لآخر
( من دم امل�صاب �إىل دم ال�شخ�ص الآخر) من خالل
�أي و�سيلة ت��ؤدي �إىل ذل��ك ,ومنها االت�صال اجلن�سي
واختالط دم الأم وجنينها ,والأدوات امللوثة بالدم

احلامل للفريو�س ,وب�صفة عامة ف�إن فرتة احل�ضانة
يف ال�شخ�ص البالغ حوايل �شهر بعد الإ�صابة بالفريو�س
تليها �أعرا�ض �شبيهة بالأنفلونزا ثم �شفاء ن�سبي حتى
مدة ثمانية �إىل ع�شرة �سنوات قبل �أن تبد�أ الأعرا�ض
املر�ضية ,حيث ي�صبح امل�صاب عر�ضة لأمرا�ض �شتى
نتيجة الإ�صابة بامليكروبات �أو الفريو�سات والفطريات
وظ�ه��ور �أورام �سرطانية نتيجة نق�ص املناعة لدى
امل�صاب ,ويتم عالج امل�صاب بعدة �أدوي��ة تخفف من
وط��أة املر�ض ,وتعمل على خف�ض ن�سبة الفريو�س يف
الدم ودعم جهاز املناعة �ضد الفريو�سات وامليكروبات
والطفيليات� .إال �أن مر�ض (الإيدز) مر�ض مزمن وله
م�ضاعفات خطرة ومميتة ,وال يوجد حالي ًا عالج ناجع
له .ولذلك حتتل الوقاية مكان الذروة وتتمثل يف مكافحة
الإ�صابة بالفريو�س و�آثارها.
 -1ن �ظ��رة ع��امل�ي��ة ع�ل��ى الإ� �ص��اب��ة ب�ف�يرو���س ومر�ض
(الإيدز):
إ
يقدر عدد امل�صابني بفريو�س (اليدز) حوايل  40مليون
فرد ,يعي�ش  %95منهم يف الدول النامية .وقد ق�ضى
(الإيدز) على  20مليون فرد على م�ستوى العامل .ويعترب
(الإي��دز) ال�سبب الرئي�س للوفاة يف �أفريقيا وال�سبب
الرابع للوفاة على م�ستوى العامل وت�أثرياته بعيدة املدى.

وقد �أعلن البنك الدويل يف عام 2000م �أن (الإيدز)
ميثل �أزمة يف جمال التنمية ,وينهك النظم االجتماعية
والتعليمية ,والإنتاج الزراعي ومع نهاية عام 2006م,
قدر عدد املتعاي�شني مع (الإيدز) والعدوى بفريو�سه بـ
 39.5مليون يعي�ش منهم يف العامل العربي  670000وتبلغ
اجلهات ال�صحية عما ي�سجل لديها من ن�سبة احلدوث يف
املجتمع ,وهي ن�سبة قليلة ال تعك�س حجم امل�شكلة نظر ًا
ملا يو�صف بالو�صمة يف املجتمع للم�صابني والإحجام عن
�إظهار �أو قبول الإ�صابة به .ولذا ف�إن ا�ستجابة النظام
ال�صحي ال�شاملة لوباء فريو�س (الإيدز) يعترب حتدي ًا
يتمثل يف فقدان الإدماج املنهجي للخدمات والتدخالت
املالئمة �ضمن النظم ال�صحية واالجتماعية القائمة.
 -2اخلربات العاملية يف احلد من انت�شار املر�ض:
تعترب الدول ال�صناعية يف طليعة دول العامل يف مكافحة
�آفة (الإي��دز) من خالل اخلطط الطارئة التي تدعم
الربامج الأكرث �شمولية وامل�ستندة �إىل الأدل��ة .وتعمل
الدول النامية الأخرى جاهدة على مكافحته ورعاية
امل�صابني به من خالل برامج خمتلفة للوقاية والرعاية
والت�أهيل.
 -3جهود ال�سعودية ودول اخلليج العربي والدول العربية
يف مكافحة (الإيدز)
ميثل (الإيدز) حتدي ًا حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا .و�أكرث ما
يقلق الربملانيني مكافحة الفريو�س �أو احلد من �آثاره
املر�ضية ,ومنها الو�صمة بالعار وتداعياته على حقوق
امل�صابني يف املجتمع ,فقد تف�شى هذا الوباء و�أ�صبح
ال يعرف ح��دود ًا جغرافية ,وال يوفر فئة من املجتمع.
وتنطلق جهود وبرامج الدول العربية من خالل اجلوانب
الرئي�سة التالية:
 -1خطط وبرامج جمل�س وزراء ال�صحة لدول اخلليج
العربية مبا فيها اململكة وجهوده يف جماالت الوقاية
والرعاية والت�أهيل من الإ�صابة بفريو�س ومر�ض نق�ص
املناعة املكت�سب (الإيدز).
 -2جهود جمل�س وزراء ال�صحة العرب يف جماالت
الوقاية والرعاية والت�أهيل من الإ�صابة بفريو�س ومر�ض
نق�ص املناعة املكت�سب (الإيدز).
اخلطة الإ�سرتاتيجية الإقليمية ملنظمة ال�صحة العاملية
ملنطقة �شرق البحر الأبي�ض املتو�سط (العامل العربي)
يف جم��االت الوقاية والرعاية والت�أهيل من الإ�صابة
بفريو�س ومر�ض نق�ص املناعة املكت�سب (الإي��دز),
واتخذت وزارات ال�صحة باململكة العربية ال�سعودية
ودول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية والدول
العربية الأخرى �إ�سرتاتيجية �أ�سا�سية ملكافحة (الإيدز)
حيث ت�ضمنت عدد ًا من الإج��راءات للحد من انت�شار
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رؤية
هذا الوباء منها:
 �إيقاف ا�سترياد الدم من اخلارج. تكثيف جهود التوعية عرب مرافقها املختلفة وتعظيمال��وازع الديني خا�صة بني ال�شباب وتنمية املفاهيم
الأخالقية للحياة.
أ
 التخفيف من ت�ثري املر�ض على حياة امل�صابني,والدعوة لنبذ الو�صم وبذلك عزلة امل�صابني.
 امل�ساعدة يف تكثيف الأبحاث ال�ستحداث لقاحات �أوعالجات فعالة للمر�ض.
 قيام عدد من اجلهات ال�صحية واجلمعيات اخلرييةكل عام بامل�شاركة يف االحتفال باليوم العاملي للإيدز
و�إ�صدار املل�صقات التوعوية والن�شرات والكتابة لل�صحف
واملجالت حول �أهمية هذه املنا�سبة و�إبراز املطلوب من
الفرد واملجتمع مبا ي�سهم يف تعزيز جهود املكافحة.
وتنطلق جهود اململكة من حيث اتخاذ الإجراءات الوقائية
ورعاية امل�صابني �ضمن �إ�سرتاتيجية مكافحة (الإيدز)
و�إجراءات احلد من انت�شاره من خالل ما يلي:
�أ -خطة اململكة املتعلقة بالوقاية والرعاية والت�أهيل ممثلة
يف وزارة ال�صحة واجلهات ال�صحية الأخرى وو�سائل
الإع�ل�ام واجلمعيات اخلريية يف التوعية والتثقيف
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والإر�شاد حول كيفية انتقال الفريو�س ومكافحة مر�ض
نق�ص املناعة املكت�سب (الإي��دز) �شرح و�سائل وطرق
املكافحة الوقائية و�إبراز اجلوانب ال�شرعية والأخالقية
ذات العالقة والتي حترم املمار�سات اجلن�سية خارج
رب��اط ال��زوج�ي��ة ,وت�ك��رمي الإن���س��ان والإح���س��ان �إليه,
قال تعاىل ...( :و�أح�سنوا �إن اهلل يحب املح�سنني)
الآية � 195سورة البقرة ,وعدم الإ�ضرار به ,واحرتام
حقوقه (الرجل وامل��ر�أة والذرية) يف التمتع بال�صحة
وجتنب الإ��ص��اب��ة ب��الأم��را���ض ,ف�لا �ضرر وال �ضرار,
و�إج��راء الفح�ص قبل ال��زواج لفريو�س ومر�ض نق�ص
املناعة املكت�سب (الإيدز) �إىل جانب الأمرا�ض املعدية
الأخرى الوراثية الأكرث انت�شار ًا توخي ًا لل�سالمة ال�صحية
وجتنب ًا للغرر يف ال��زواج ومراعاة القواعد الطبية يف
�ضوء مقا�صد ال�شريعة يف احلفاظ على الدين والعقل
والنف�س والن�سل وال�ثروة والعر�ض ,و�إظهار الطريقة
املثلى لعمارة الأر���ض ,والرتكيز على العفة وااللتزام
برباط الزوجية كو�سائل وقائية ناجعة حيث قال اهلل
تعاىل( :وال تقربوا الزنى �إنه كان فاح�شة و�ساء �سبيال)
الآية � 32سورة الإ�سراء ,حيث �إن مرتكب الفاح�شة مع
علمه بالهالك الذي ينتظره منها يكون كمن قتل نف�سه

حيث يقول تعاىل ...( :وال تقتلوا النف�س التي حرم اهلل
�إال باحلق ذلكم و�صاكم به لعلكم تعقلون) الآية 151
�سورة الأنعام ,ويقول اهلل تعاىل ..( :وال تلقوا ب�أيدكم
�إىل التهلكة )..الآية � 195سورة البقرة.
ب -الرتكيز على اجلوانب الوقائية يف �ضوء عدم توفر
عالج طبي ناجع ملر�ض نق�ص املناعة املكت�سب (الإيدز)
واخلطط الإجرائية لها وتنظيم حمالت تثقيفية وتوعوية
دورية و�سنوية تتزامن مع احلمالت العاملية للوقاية من
فريو�س ومر�ض نق�ص املناعة املكت�سب (الإي��دز) من
قبل اجلهات احلكومية املعنية واجلمعيات اخلريية
ذات ال�صلة.
ج -رعاية امل�صابني باملر�ض يف مراكز متخ�ص�صة يف
كل من الريا�ض وجدة والدمام ,وتقدمي العالج املجاين
ملكافحة العوار�ض وامل�ضاعفات املر�ضية.
د .م�ساهمة اململكة على امل�ستوى ال��دويل يف جهود
ال�صندوق العاملي ملكافحة ف�يرو���س ونق�ص املناعة
املكت�سب (الإي� ��دز) وال ��درن مببلغ  28مليون ريال
ومتويل  50برناجم ًا من �أ�صل  136من خالل ال�صندوق
الدويل ملكافحة فريو�س ومر�ض نق�ص املناعة املكت�سب
(الإيدز).

اتجاهات

الفساد اإلداري
••د� .إبراهيم بن عبداهلل ال�سليمان
ع�ضو جمل�س ال�شورى

عرث على لوح حمفوظ يف الهند قبل حوايل  300عام قبل امليالد كتب عليه العبارة التالية:
«ي�ستحيل على املرء �أن ال يذوق ع�س ًال �أو�سم ًا امتد �إليه ل�سانه»
ومن هنا يتبني لنا �أن الف�ساد ظاهرة من الظواهر التي ال ترتبط مبكان �أو زمن معينني ,و�إمنا هي ظاهرة قدمية كانت ومازالت تعاين
منها دول العامل �أجمع ،عُ رف الف�ساد عل �أنه ا�ستغالل �أو �سوء ا�ستخدام املن�صب لأي م�صلحة ما كما ي�شري تعريفه يف معاجم اللغة
على �أنه التلف وخروج ال�شيء عن االعتدال �ضد الإ�صالح.
ويعترب الف�ساد الإداري نوع ًا من �أنواع الف�ساد ومن �أ�شكاله :الر�شوة ،الوا�سطة ،املحاباة ،املح�سوبية ،االبتزاز ،تبذير املال العام
ب�أي �شكل من الأ�شكال ،انعدام ال�صدق وال�شفافية يف املعامالت الإدارية .وال تخفى الآثار ال�سيئة التي يخلفها الف�ساد بدايتها يف
انعدام الثقة يف النظام وامل�س�ؤولني وتبذير املال العام وانحالل يف القيم والأخالق وزيادة الفقر وبالتايل اجلرائم واحلد من التطور
احل�ضاري واالقت�صادي.
ومن ال�ضروري جد ًا الوقوف على م�سببات الف�ساد ومن ثم �إيجاد احللول الفعالة للحد من هذا الف�ساد .ويعترب �ضعف الوازع الديني
من �أهم �أ�سباب الف�ساد وعدم وجود عقوبات �صارمة ملرتكبي الف�ساد وعدم توفري احلماية الالزمة للمبلغني عن الف�ساد بالإ�ضافة
�إىل اجلهل والتخلف واحتفاظ �أ�صحاب املنا�صب مبراكزهم ملدة طويلة واقت�صار املحا�سبة على �صغار املوظفني ,كل ذلك يعترب من
امل�سببات التي يجب معاجلتها متام ًا للق�ضاء على الف�ساد.
وبعد ..فقد اجتهت كثري من الدول �إىل �إ�صدار ت�شريعات حتمي املواطنني الذين يقومون بالإبالغ عن حاالت الف�ساد املختلفة ,وذلك
�ضد �أي انتقام حمتمل من العنا�صر امل�شاركة يف جرائم املمار�سات الفا�سدة ،وللإعالم امل�س�ؤول دور مهم يف توعية الر�أي العام و�إر�شاد
املواطنني �إىل الو�سائل التي ميكن اتباعها للح�صول على حقوقهم �أو تقدمي �شكواهم �ضد امل�ؤ�س�سات املختلفة .كما �أن مل�ؤ�س�سات املجتمع
املدين دور ًا حيوي ًا يف توعية النا�س وبيان الإجراءات التي ميكن اتباعها ملمار�سة حقوقهم من �أجل احل�صول على معاملة عادلة وجيدة
من امل�ؤ�س�سات املختلفة .وللم�س�ؤولني يف احلكومة دور �أكرث �أهمية من خالل االلتزام ب�أخالق العمل.
قال اهلل تعاىل« :وال يجرمنكم �شن�آن قوم على الآ تعدلوا ،اعدلوا هو اقرب للتقوى».
وقال الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم� »:إن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم عم ًال �أن يتقنه».
واهلل املوفق..
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مدار الشهر

بحضور رئيس المجلس ووزير العمل:

بحث تخفيض رسوم استقدام العمالة المنزلية

ر�أ�س معايل رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
اجتماعا م�شرتكا مبقر املجل�س للجنتني
هما اللجنة اخلا�صة امل�شكلة لدرا�سة
مقرتح مقدم من عدد من �أع�ضاء املجل�س
لتخفي�ض ر��س��وم ت��أ��ش�يرات اال�ستقدام
ورخ�ص الإقامة للعمالة املنزلية وجلنة
امل ��وارد الب�شرية ،بح�ضور معايل وزير
العمل املهند�س عادل بن حممد فقيه وعدد
من م�س�ؤويل الوزارة ،وذلك ملناق�شة عدة
مو�ضوعات تدخل يف اخت�صا�ص وزارة
العمل.
ورحب معايل رئي�س املجل�س مبعايل وزير
العمل وامل�س�ؤولني يف ال��وزارة حل�ضورهم
االجتماع امل�شرتك مع �أع�ضاء املجل�س
�أع�ضاء اللجنتني ،مثمن ًا م�ب��ادرة وزير
العمل ،باحل�ضور �إىل املجل�س لتقدمي
ال��ر�ؤى والتباحث مع �أع�ضائه واال�ستماع
�إىل وجهات نظرهم وا�ستف�ساراتهم فيما
هو داخل يف اخت�صا�ص وزارة العمل.
وو�صف معاليه ذلك �أنه جت�سيد لل�شراكة
بني جمل�س ال�شورى وم�ؤ�س�سات الدولة
وقطاعاتها التي يوليها والة الأمر حفظهم
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اهلل كل العناية والدعم ملا فيه خري و�صالح
املواطن يف هذه البالد.
فيما ع�بر معايل وزي��ر العمل املهند�س
عادل فقيه ،عن ال�شكر والتقدير ملعايل
رئي�س املجل�س ولأع�ضاء املجل�س ،م�ؤكد ًا
�أهمية الدور الذي ي�ؤديه جمل�س ال�شورى
يف تطوير الأداء والنظم لأجهزة الدولة
مبا يحقق املزيد من الإجنازات التي ت�صب
يف �صالح الوطن وت�سهم يف رفاهية ورخاء
املواطن.
و�أكد حر�ص واهتمام الوزارة على التعاون
والتوا�صل م��ع جمل�س ال���ش��ورى وجلانه
املتخ�ص�صة لبحث ومناق�شة كل ما من
�ش�أنه تذليل امل�ع��وق��ات و�إي �ج��اد احللول
والأن�ظ�م��ة التي متكن م��ن حت�سني �أداء
وزارة العمل وي�ساعدها يف قيامها باملهام
املناطة بها.
وا�ستعر�ض معاليه خ�لال االج�ت�م��اع ما
تقوم به وزارة العمل وما يدخل يف نطاق
اخت�صا�صاتها.
ً
�إثر ذلك بحث االجتماع عددا من املحاور
منها املقرتح املقدم من عدد من �أع�ضاء
امل�ج�ل����س بتخفي�ض ر���س��وم ت ��أ� �ش�يرات

اال�ستقدام للعمالة و ُرخ�ص الإقامة للعمالة
املنزلية ،بالإ�ضافة �إىل توظيف ال�سعوديني
يف القطاع اخل��ا���ص ،و��س�ع��ودة �سيارات
الأجرة �إىل جانب مو�ضوعات �أخرى تدخل
يف اخت�صا�ص الوزارة.
ح���ض��ر االج �ت �م��اع م �ع��ايل ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال�شورى الدكتور بندر بن حممد
حمزة حجار ومعايل الأمني العام ملجل�س
ال �� �ش��ورى ال��دك �ت��ور حم�م��د ب��ن عبداهلل
الغامدي ،ومعايل نائب وزير العمل الدكتور
عبدالواحد بن خالد احلميد ،و�أع�ضاء
املجل�س �أع�ضاء اللجنة اخلا�صة وجلنة
الإدارة واملوارد الب�شرية.

اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن جم�ل����س ال�شورى
در�س يف جل�سته احلادية والع�شرين التي
عقدت يوم 1431/5/19هـ تقرير ًا للجنة
ال�ش�ؤون املالية ب�ش�أن مقرتح تعديل ر�سوم
ت�أ�شريات اال�ستقدام وفق ًا للمادة ()23
من نظام جمل�س ال�شورى ،وقرر املجل�س
عقب مناق�شته للمقرتح املقدم املوافقة
بالأغلبية على مالئمة درا�سة املقرتح ،حيث
وجه معايل رئي�س املجل�س يف حينه �إحالة
املو�ضوع �إىل جلنة خا�صة لدرا�ستهُ ،
و�شكلت
على �إثر ذلك جلنة برئا�سة ع�ضو املجل�س
الدكتور �سعيد بن عبداهلل ال�شيخ وع�ضوية
�سبعة �أع�ضاء من �أع�ضاء املجل�س.

وفد برلماني كندي يبحث تعزيز التعاون في
عدة مجاالت
عرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور
عبداهلل بن حممد �آل ال�شيخ عن �سعادته
بزيارة معايل رئي�س الربملان الكندي نويل
كن�سيال ملجل�س ال�شورى ،وق��ال معاليه
عقب االجتماع الذي عقده مع ال�ضيف
ال �ك �ن��دي� :إن م �ع��ايل رئ�ي����س الربملان
الكندي ك��ان له دور كبري يف �أن تكون
م�شاركة اململكة ف ّعالة يف �أعمال اجتماع
جمال�س وبرملانات الدول الأع�ضاء يف قمة
الع�شرين ،و�أننا اليوم جن�سد العالقة
القوية القائمة بني اململكة ودولة كندا.
و�أب� ��ان رئ�ي����س امل�ج�ل����س �أن ��ه مت خالل
االجتماع بحث بع�ض اجلوانب التي تعمق
العالقة التي تربط اململكة بكندا خا�صة
فيما يخت�ص باملجال ال��زراع��ي كونها
متتلك �أرا�ض خ�صبة تتيح التعاون يف هذا
اجلانب بالإ�ضافة �إىل املوانئ املتميزة
التي ت�ساعد يف نقل املحا�صيل الزراعية
وت�صديرها للأ�سواق ،ف�ض ًال عن �إمكانية
التعاون يف املجال التعليمي .وقد مت خالل

اللقاء مناق�شة املو�ضوعات التي تخ�ص
املجال الربملاين والتعاون ب�شكل عام بني
اململكة وكندا.
من جانبه �أو�ضح معايل رئي�س الربملان
الكندي الدكتور نويل كن�سيال �أن من
�أهم العوامل التي تعزز العالقات الدولية
والعالقات الثنائية بني الدول العالقات
ال�شخ�صية بني ال�شعوب نف�سها والتي
ميكن تعزيزها عرب احلوار.
وق��ال معاليه� :إن��ه منذ لقائي الأول مع
رئي�س جمل�س ال�شورى متكن املجل�سان
من عقد العديد من االجتماعات بني
�أع�ضائهما ،ونحن ن��ؤم��ن �أن اجلانب
ال�سعودي ي�شاركنا ال��ر�أي ب�أنه ال ميكن
�أن يتم احل��وار وت�ب��ادل الآراء �إال عرب
اللقاءات وهذا ما نقوم به وج�سدته هذه
الزيارة ".
إ
و�أ�ضاف� :ن هنالك العديد من العوامل
امل�شرتكة بني البلدين ،فلدينا العديد
من الت�شابه يف النظام ،ولدينا جمال

ل�ت�ب��ادل اخل�ب�رات املختلفة وجت�سيد وبني معاليه �أن هناك ج��زء ًا مهم ًا يقع
مفهوم التعاون وقد قمنا بزيارة مليناء على عاتق �أع�ضاء املجل�سني هو تعزيز
ال��دم��ام ،وه��و ميناء ح��دي��ث ومتقدم مفهوم التبادل التعليمي واال�ستفادة من
جت��ري فيه عمليات التفريغ بكل ي�سر خ�برات الآخ��ر ،كذلك تبادل اخلربات
و��س�ه��ول��ة وان���س�ي��اب�ي��ة ،ف�ن�ح��ن نعتقد على امل�ستوى الأكادميي وتبادل �أ�ساتذة
�أن جانب ال�شركات الكندية امل�شغلة اجلامعات وتبادل الطالب الأكادمييني
للموانئ واملوانئ الكندية املتعددة ميكنها وتفعيل التعاون بني امل�ؤ�س�سات التعليمية
اال�ستفادة من التجربة ال�سعودية.
يف كال البلدين.

رئيس المجلس يتلقى دعوة لحضور اجتماع رؤساء
برلمانات مجموعة العشرين
تلقى معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم
�آل ال�شيخ ر��س��ال��ة م��ن م�ع��ايل رئي�س
اجلمعية الوطنية (الربملان) بجمهورية
كوريا هي تاي بارك تتعلق بدعوة معاليه
حل�ضور االجتماع الت�شاوري لر�ؤ�ساء
برملانات ال��دول الأع�ضاء يف جمموعة
ال�ع���ش��ري��ن ال �ت��ي �ستعقد يف �سيئول
منت�صف العام اجلاري.
قام بنقل الر�سالة �سفري جمهورية كوريا

ل��دى اململكة كيم ج��وجن ي��وجن خالل
ا�ستقبال معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
له يف مكتبه مبقر املجل�س.
وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات
الثنائية بني البلدين و�سبل تعزيزها يف
�شتى املجاالت خا�صة العالقات الربملانية
بني جمل�س ال�شورى والربملان الكوري،
وتفعيل دور جلنة ال�صداقة الربملانية
ال�سعودية الكورية مبا يخدم م�صلحة
البلدين وال�شعبني ال�صديقني.
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....ويلتقي السفير السويسري المعين
ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س
بالريا�ض ال�سفري ال�سوي�سري املعني لدى
اململكة بيرت راينهاردت.
ومت خ�لال اللقاء ا�ستعرا�ض ع� ٍ
�دد من
املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك بني اململكة و�سوي�سرا ،و�سبل
تعزيز العالقات الثنائية بينهما يف �شتى
املجاالت خا�صة العالقات الربملانية بني
جمل�س ال�شورى والربملان ال�سوي�سري.

....واستقبل
سفير
مالطا

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه باملجل�س
�سفري مالطا لدى اململكة فرانك جاليا.
ومت خ�لال اللقاء ا�ستعرا�ض ع� ٍ
�دد من

املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك بني اململكة ومالطا ،و�سبل تعزيز
العالقات الثنائية بني البلدين يف �شتى
املجاالت خا�صة العالقات الربملانية بني
جمل�س ال�شورى والربملان يف مالطا.

لجنة الصداقة السعودية اإليطالية تستعرض مستقبل
العالقات الثنائية
ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
ابراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س
بالريا�ض �سفري جمهورية ايطاليا لدى
اململكة فالنتينو �سيمونيتي.
وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ال �ت��ي ت��رب��ط ب�ي�ن البلدين
ال�صديقني وال�ع�لاق��ات الربملانية بني
جمل�س ال�شورى والربملان االيطايل و�سبل
تطويرها.
من جهة �أخرى عقدت جلنة ال�صداقة
الربملانية ال�سعودية الإيطالية باملجل�س
برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة
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الدكتور را�شد الكثريي ،يف مقر املجل�س
بالريا�ض اجتماعا مع ال�سفري الإيطايل
لدى اململكة فالنتينو �سيمونيتي.
وج � ��رى خ �ل�ال االج� �ت� �م ��اع مناق�شة
ع��دد م��ن املو�ضوعات والق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك بني اململكة و�إيطاليا،
وا�ستعرا�ض عالقات التعاون بني البلدين
ال�صديقني يف �شتى املجاالت.
كما مت بحث �سبل تعزيز العمل والتعاون
الثنائي على �صعيد العالقات الربملانية
وتفعيل دور جلان ال�صداقة الربملانية
يف البلدين مبا ي�سهم يف دعم التعاون
والعمل امل�شرتك بني اجلانبني.

رئيس المجلس يشيد بجهود جمعية (تبيان)
ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ مبكتبه باملجل�س رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية العلمية ال�سعودية للقر�آن الكرمي
وعلومه (تبيان) الدكتور حممد بن �سريع
ال�سريع و�أع�ضاء اجلمعية.
واطلع رئي�س اجلمعية رئي�س جمل�س ال�شورى
على �أهداف اجلمعية التي تت�ضمن خدمة

كتاب اهلل عز وجل ون�شر هديه وعلومه
بني النا�س ومتابعة الدرا�سات احلديثة يف
القر�آن الكرمي وعلومه واال�ستفادة منها،
والعمل على ن�شر البحوث والدرا�سات
والر�سائل العلمية يف الدرا�سات القر�آنية
وت� �ق ��دمي امل�����ش��ورة ال �ع �ل �م �ي��ة يف جم��ال
التخ�ص�ص وحتقيق ال�ت��وا��ص��ل العلمي
لأع�ضاء اجلمعية بني الهيئات وامل�ؤ�س�سات

املعنية داخل اململكة وخارجها والتعاون
معها والعناية بالرتاث العلمي يف التف�سري
وعلوم ال�ق��ر�آن يف مكتبات العامل جمع ًا
وحتقيق ًا ودرا�سة ون�شر ًا.
و�أ���ش��اد م �ع��ايل رئ�ي����س جمل�س ال�شورى
باجلهود التي تقوم بها اجلمعية يف خدمة
كتاب اهلل عز وجل متمني ًا للقائمني عليها
التوفيق والنجاح.

د .حجار بحث العالقات الثنائية مع النائب العام البحريني
ا�ستقبل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور بندر بن حممد حمزه حجار يف
مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض النائب
العام مبملكة البحرين الدكتور علي بن
ف�ضل البوعينني والوفد املرافق له.
و�أك��د معايل الدكتور حجار خالل اللقاء
عمق وم�ت��ان��ة ال�ع�لاق��ات ال�ت��ي ت��رب��ط بني
اململكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين

ال�شقيقة يف خمتلف املجاالت.
و�أ��ش��ار �إىل ما يربط جمل�س ال�شورى يف
اململكة العربية ال�سعودية وجمل�سي النواب
وال�شورى مبملكة البحرين من عالقات
متميزة تنطلق من عمق الروابط الأخوية
التي جتمع بني قيادتي و�شعبي البلدين
ال�شقيقني.
بعد ذلك دار حوار حول الدور الذي يقوم

به جمل�س ال�شورى يف مناق�شة الق�ضايا
التي تهم الوطن واملواطن.
ح�ضر اللقاء معايل م�ساعد رئي�س
جمل�س ال�شورى الدكتور عبدالرحمن
ال� �ب��راك ،ورئ �ي ����س جل �ن��ة ال �� �ش ��ؤون
الإ��س�لام�ي��ة والق�ضائية يف املجل�س
ال ��دك� �ت ��ور �إب ��راه� �ي ��م ب ��ن ع �ب��داهلل
الرباهيم.

 .....ويبحث العالقات الثنائية مع
نائب رئيس الجمعية الوطنية
بجمهورية فيتنام
ا�ستقبل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور بندر بن حممد بن حمزة حجار يف
مكتبه مبقر املجل�س بالريا�ض ،معايل نائب رئي�س
اجلمعية الوطنية بجمهورية فيتنام اال�شرتاكية
نغوين دوك كيان والوفد املرافق له.
ورحب معايل الدكتور حجار يف م�ستهل اللقاء
مبعايل نائب رئي�س اجلمعية الوطنية بجمهورية
فيتنام والوفد املرافق له ،و�أك��د �أن العالقات
الثنائية بني البلدين ت�سري يف االجتاه ال�صحيح
وهي عالقة فتية مر�شحة – ب�إذن اهلل – لأن
ت�شمل جماالت عديدة وجوانب خمتلفة يف ظل

حر�ص القيادتني يف البلدين على تعميق م�ستوى
هذه العالقة والدفع بها �إىل الأمام حيث يتمتع
البلدان بنقاط التقاء عديدة ومبقومات �سيا�سية
واقت�صادية ت�شكل ً
رافدا من روافد التعاون.
و�أكد معاليه �أن زيارة فخامة الرئي�س الفيتنامي
نغوين منيه للمملكة ال�ع��ام املا�ضي و�إلقائه
خطابا �أمام جمل�س ال�شورى دفعت بالعالقات
الثنائية �إىل مزيد من التطور وفتحت �آ ً
فاقا
ج��دي��د ًة م��ن ال �ت �ع��اون يف خم�ت�ل��ف املجاالت
بني البلدين ,و�أ�سهمت يف االرت�ق��اء بها �إىل
امل�ستويات التي ين�شدها ال�شعبان ال�صديقان.

وقدر معاليه جلمهورية فيتنام �سيا�ستها املتزنة
والعادلة جتاه الق�ضايا الدولية ور�ؤيتها الثاقبة
نحو �إ�شاعة ال�سالم واال�ستقرار يف هذا العامل.
من جانبه �أكد نائب رئي�س اجلمعية الوطنية
الفيتنامي �أهمية تعزيز عالقات التعاون بني
البلدين يف خمتلف امل �ج��االت االقت�صادية
والتجارية واال�ستثمارية والدفع بها �إىل الأمام
مب��ا يحقق م���ص��ال��ح ال�شعبني ال�صديقني.
وجرى خالل اللقاء بحث وا�ستعرا�ض جممل
الق�ضايا واملو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك
بني البلدين �إ�ضافة �إىل �سبل تعزيز التعاون

ال�برمل��اين امل�شرتك بني البلدين وتفعيل دور
جلان ال�صداقة الربملانية بني جمل�س 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
رده� � ��ات وق� ��اع� ��ات امل �ج �ل ����س املختلفة.
ح�ضر اللقاء ال�سفري الفيتنامي لدى اململكة
داو ثانه �شوجن.
كما ع�ق��دت جلنتا ال���ش��ؤون االقت�صادية
وال�صداقة الربملانية ال�سعودية الفيتنامية
مبجل�س ال�شورى مبقر املجل�س بالريا�ض
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في اجتماع ضم وفوداً من كافة المناطق:

مجلس الشورى يبحث آليات التنسيق مع مجالس
المناطق

�أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم
�آل ال�شيخ �أن املجل�س �سيبذل كل ما يف
و�سعه لتحقيق م��ا ت�ضمنته توجيهات
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل
 ب�ش�أن التعاون بني جمل�س ال�شورىوجمال�س املناطق وتنظيم لقاءات دورية
بينها.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال معايل رئي�س
جمل�س ال�شورى يف مقر املجل�س بالريا�ض
وف��ود جمال�س املناطق ال��ذي��ن ميثلون
جمال�سهم يف االج�ت�م��اع امل�شرتك مع
ر�ؤ�ساء اللجان املتخ�ص�صة يف جمل�س
ال���ش��ورى ال ��ذي عقد �أع�م��ال��ه يف مقر
املجل�س.
ويف بداية اال�ستقبال رحب معايل رئي�س
املجل�س مبمثلي جمال�س املناطق ،م�شري ًا
�إىل �أن هذا االجتماع هو انطالقة لأفق
�أرحب يف �أعمال املجل�س وتعزيز ًا لتوجه
املجل�س نحو املواطن يف خمتلف املناطق
مبا يعك�س توجهات والة الأمر ب�إ�شراك
خمتلف �أجهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها يف
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م�سرية العمل التنموي.
ولفت النظر �إىل �أن جمل�س ال�شورى
كان وال يزال يتلم�س حاجات املواطنني،
ويناق�ش ق�ضاياهم امللحة وفق ما �أتيح له
من �صالحيات.
ورفع معاليه بالغ �شكره وتقديره خلادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز �آل �سعود ول�ن��ائ��ب خادم
احلرمني ال�شريفني �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلطان بن عبد العزيز ،على ما
يوليانه  -حفظهما اهلل  -من اهتمام
وعناية باملواطنني ،وحر�ص على حتقيق
التنمية امل�ت��وازن��ة يف خمتلف مناطق
اململكة.
كما رفع معاليه �شكره وامتنانه ل�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر الداخلية على حر�ص �سموه على
ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ب�ين جمل�س ال�شورى
وجمال�س املناطق ،وتوجيهه  -حفظه
اهلل  -لأ�صحاب ال�سمو �أم��راء املناطق
بتنفيذ الأم��ر ال�سامي الكرمي اخلا�ص
بتحديد �آل �ي��ات ال �ت �ع��اون ب�ين جمل�س

ال�شورى وجمال�س املناطق.
أ
و�أع��رب معاليه عن تقديره ل�صحاب
ال���س�م��و امل�ل�ك��ي �أم � ��راء امل �ن��اط��ق على
اهتمامهم وعنايتهم بتفعيل هذا التعاون
وتر�شيحهم ممثلني لكل جمل�س لزيارة
جمل�س ال�شورى واالجتماع مع ر�ؤ�ساء
اللجان املتخ�ص�صة يف املجل�س لتحديد
�آليات التن�سيق والتعاون بني اجلانبني.
و�أ�شار معاليه �إىل وجود قوا�سم م�شرتكة
بني جمل�س ال�شورى وجمال�س املناطق
تتمثل يف خدمة املواطن ،وحتقيق تطلعاته
يف مزيد من الرخاء والنمو واالزدهار
التي يعي�ش فيها.

و�أكد معايل الدكتور �آل ال�شيخ �أن مثل
هذه اللقاءات التي و�ضعت لبناتها الأوىل
يف ذلك اللقاء �ستتيح ملجل�س ال�شورى
ر�ؤي��ة متكاملة عن احتياجات املناطق
واال�ستفادة منها عند درا�سة املجل�س
التقرير ال�سنوي لأي جهة حكومية.
و�أبدى معاليه تطلع املجل�س �إىل �أن يكون
قريب ًا من املوطنني وحتقيق تطلعاتهم،
وتلبية احتياجاتهم.
بعد ذل��ك ق��ام ممثلو جمال�س املناطق
بجولة يف ردهات املجل�س �شملت القاعة
الكربى و�إدارة احلا�سب الآيل واملكتبة
وح�ضور جانب من اجلل�سة التي عقدها

جمل�س ال�شورى ذلك اليوم.
ح�ضر اال�ستقبال معايل نائب رئي�س
جمل�س ال�شورى الدكتور بندر بن حممد
حمزة ح�ج��ار ،وم�ع��ايل م�ساعد رئي�س
املجل�س الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل
ال�براك ،ومعايل الأمني العام للمجل�س
ال��دك�ت��ور حممد ب��ن ع�ب��داهلل الغامدي
ووكيل وزارة الداخلية ل�ش�ؤون املناطق
الدكتور احمد ال�سناين وعدد من �أع�ضاء
جمل�س ال�شورى.
ه��ذا وق��د عقد يف مقر املجل�س اللقاء
امل�����ش�ت�رك الأول ل ��ر�ؤ�� �س ��اء اللجان
املتخ�ص�صة يف جمل�س ال�شورى مع ممثلني
من جمال�س املناطق وذلك برئا�سة معايل
نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور
بندر بن حممد حمزة حجار وبح�ضور
معايل م�ساعد رئي�س املجل�س الدكتور
عبدالرحمن بن عبداهلل الرباك.
ويهدف اللقاء  -الذي ميثل وفد جمال�س
املناطق فيه ع�ضوان اثنان من كل جمل�س
منطقة �إىل ج��ان��ب الأم�ي�ن ال�ع��ام لكل
جمل�س – مع ر�ؤ�ساء اللجان املتخ�ص�صة
يف جمل�س ال�شورى بحث �سبل التن�سيق

والتعاون بني جمل�س ال�شورى وجمال�س
املناطق للعمل على حتقيق التوازن بني
مناطق اململكة املختلفة فيما يطرح يف
جمل�س ال�شورى من خطط لربامج تنموية
واقت�صادية واجتماعية.
و�أو�ضح معايل الدكتور حجار �أن هذا
اللقاء هو بداية ل�سل�سلة لقاءات قادمة
وم�ستمرة ب ��إذن اهلل تعاىل بني جمل�س
ال���ش��ورى وجم��ال����س امل�ن��اط��ق ،لتحقيق
توجيهات خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود يف
�إيجاد �آليات للتعاون بني جمل�س ال�شورى
وجمال�س املناطق.
و�أكد معاليه �أهمية التعاون بني جمل�س
ال�شورى وجمال�س املناطق حيث من �ش�أنه
حتقيق الكثري من النتائج التي ترثي عمل
جمل�س ال�شورى وجمال�س املناطق مما
ميكن من تطوير �أنظمة العمل يف كل
منها بحيث يكون ه��ذا التقارب نقطة
لدعم �سبل التنمية املتوازنة يف جميع
املناطق والوقوف على حاجات املواطنني
وق�ضاياهم ويجعل من معاجلتها �أمر ًا
مم�ك�ن� ًا وم �ي �� �س��ور ًا ،ك�م��ا �أن م�ث��ل هذا

اللقاء فر�صة لهم يف جمل�س ال�شورى
ليطلع �أع�ضاء جمال�س املناطق على ما
يقوم به جمل�س ال�شورى من مهام وما
ي�ضطلع به من م�س�ؤوليات وفق نظامه
واخت�صا�صاته.
وع�ب�ر م �ع��ايل الأم �ي�ن ال �ع��ام للمجل�س
الدكتور حممد بن عبداهلل الغامدي عن
�سعادته بعقد هذا اللقاء الذي جاء بعد
اجتماعات مثمرة للجنة امل�شرتكة بني
جمل�س ال�شورى ووزارة الداخلية ممثلة
يف وكيل الوزارة ل�ش�ؤون املناطق الدكتور
�أحمد ال�سناين �أ�سهمت يف ت�سهيل هذا
التوا�صل بني جمل�س ال�شورى وجمال�س
املناطق.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن جمل�س ال�شورى �أن�ش�أ
لهذا الغر�ض �إدارة متخ�ص�صة هي �إدارة
�ش�ؤون جمال�س املناطق تعنى بالتوا�صل
م��ع الأم��ان��ات العامة ملجال�س املناطق
والتن�سيق معها ،معرب ًا عن �أمله �أن تتيح
الآليات اجلديدة  -التي �سيتم التو�صل
�إليها يف هذا االجتماع  -للمجل�س التعاون
مع جمال�س املناطق يف امل�ستقبل القريب،
وان تعزز من وظيفتي املجل�س التنظيمية

والرقابية.
وقال معايل الدكتور الغامدي "�إن هموم
املواطن واحتياجاته تت�صدر �أولويات
جمل�س ال���ش��ورى وتناق�ش حت��ت القبة
حيث ي�ست�شعر جميع �أع�ضاء املجل�س
دوره��م وم�س�ؤوليتهم فيتلم�سون دوما
حاجات املواطنني وق�ضاياهم يف خمتلف
املجاالت ويطرحونها �أمام املجل�س بكل
حرية و�شفافية".
م��ن جانبه ع�بر وكيل وزارة الداخلية
ل�ش�ؤون املناطق الدكتور �أحمد ال�سناين
عن �شكره وتقديره ملعايل رئي�س جمل�س
ال�شورى وملعايل نائبه وم�ساعده والأمني
العام للمجل�س على تنظيم هذا اللقاء
امل�شرتك ال��ذي �سيدعم عمل جمال�س
املناطق التي بدورها تعمل من �أجل تنمية
مناطقها.
و�أ�شار �إىل �أن هذا اللقاء جاء كما ذكر
معايل الأم�ي�ن ال�ع��ام للمجل�س بعد �أن
ع�ق��دت اللجنة امل�شرتكة ب�ين جمل�س
ال�شورى ووزارة الداخلية عدة اجتماعات
يف وقت �سابق ,حيث حظي هذا التعاون
مبوافقة ومباركة من �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري نايف بن عبدالعزيز النائب الثاين
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية –
حفظه اهلل – الذي يعد الداعم الأكرب
لعملنا وجهودنا يف جمال�س املناطق.
عقب ذلك قدم ر�ؤ�ساء اللجان املتخ�ص�صة
يف جمل�س ال�شورى نبذة م�ؤجزة عن مهام
اللجان واخت�صا�صتها.
ً
ثم ا�ستعر�ض املجتمعون عددا من �آليات
التعاون جمل�س ال�شورى وجمال�س املناطق
و�سبل ا�ستمرار التوا�صل فيما بينهما.
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د .عبدالرحمن البراك يستعرض الموضوعات المشتركة
مع عضو مجلس النواب األسباني
ا��س�ت�ق�ب��ل م �ع��ايل م���س��اع��د رئ �ي ����س جمل�س
ال�شورى الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل
ال� �ب ��راك يف م �ك �ت �ب��ه مب��ق��ر امل �ج �ل ����س يف
ال��ري��ا���ض ع�ضو جمل�س ال �ن��واب اال�سباين
املتحدث الر�سمي للحزب ال�شعبي يف جلنة
ال �ع�لاق��ات اخل��ارج �ي��ة غ��و��س�ت��اف��و مانويل.
وجرى خالل اال�ستقبال ا�ستعرا�ض عدد من
املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك
بني اململكة وا�سبانيا ،و�سبل تعزيز العالقات
الثنائية بني البلدين يف �شتى املجاالت خا�صة
ال�ع�لاق��ات الربملانية ب�ين جمل�س ال�شورى
وال�ب�رمل ��ان اال� �س �ب��اين ،وت�ف�ع�ي��ل دور جلنة
ال�صداقة الربملانية ال�سعودية اال�سبانية مبا

يخدم م�صلحة البلدين وال�شعبني ال�صديقني.
ح� ��� �ض ��ر ال� � �ل� � �ق � ��اء �� �س� �ف�ي�ر ا�� �س� �ب ��ان� �ي ��ا
ل� � � ��دى امل � �م � �ل � �ك� ��ة ب � ��اب� � �ل � ��وا ب� � ��راب� � ��وا.
من جهة �أخرى عقدت جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
يف جمل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س -

رئي�س اللجنة  -الدكتور طالل بن حممود
�ضاحي مبقر املجل�س بالريا�ض اجتماعا مع
ع�ضو جمل�س النواب اال�سباين غو�ستافو مانويل.
وت �ن��اول ال�ل�ق��اء ب�ح��ث ال �ع�لاق��ات الثنائية
ال �ت��ي جت �م��ع امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال�سعودية

وا�سبانيا يف �شتى امل�ج��االت ،كما مت بحث
�سبل تعزيز العالقات وال�ت�ع��اون الربملاين
ب�ين جمل�س ال�شورى وال�برمل��ان اال�سباين .
ح�ضر االج �ت �م��اع ال�سفري اال� �س �ب��اين لدى
اململكة.

د .الغامدي يستقبل الكاتب الخاص لمجلس الشيوخ الكندي
ا�ستقبل معايل الأمني العام ملجل�س
ال���ش��ورى د .حممد ال �غ��ام��دي ،يف
مكتبه مبقر املجل�س بالريا�ض،
الكاتب اخلا�ص يف جمل�س ال�شيوخ
الكندي غاري �أوبراين.
ورحب معايل الأمني العام بالكاتب
اخلا�ص ملجل�س ال�شيوخ الكندي،
م�ؤكد ًا يف الوقت ذاته متانة العالقات
التي جتمع اململكة العربية ال�سعودية
وكندا يف �شتى املجاالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية والتعليمية ال�سيما على
�صعيد العالقات الربملانية والتعاون

الثنائي امل�شرتك بني جمل�س ال�شورى
والربملان الكندي بغرفتيه ال�شيوخ
والنواب.
و�أكد الدكتور الغامدي �أهمية تعزيز
ال�ع�لاق��ات الثنائية على ال�صعيد
الربملاين من خالل تبادل اللقاءات
والتوا�صل واحلر�ص على تطويرها
مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين
الربملانية القارية والدولية.
ال�صديقني.
وقدم معاليه لغاري �أوبراين نبذة عن وج���رى خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ا�ستعرا�ض
جمل�س ال�شورى و�آلية عمله وجلانه جممل الق�ضايا واملو�ضوعات ذات
املتخ�ص�صة وع�ضويته يف االحتادات االه�ت�م��ام امل�شرتك ب�ين البلدين،

وبحث �سبل تعزيز التعاون الربملاين
امل�شرتك وتفعيل دور جلان ال�صداقة
ال�برمل��ان �ي��ة يف جم �ل ����س ال �� �ش��ورى
والربملان الكندي.

لجنة الصداقة السعودية الدانمركية تبحث تعزيز العمل
البرلماني مع سفير الدنمارك
ع �ق��دت جل �ن��ة ال �� �ص��داق��ة الربملانية
ال�سعودية الدامنركية مبجل�س ال�شورى
برئا�سة ع�ضو املجل�س الدكتور �سامل
القحطاين يف مقر املجل�س بالريا�ض
اجتماع ًا مع �سفري جمهورية الدامنرك
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لدى اململكة كري�ستيان كونك�سفيلت.
وج � ��رى خ �ل�ال االج� �ت� �م ��اع مناق�شة
املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك بني اململكة وجمهورية الدامنرك
وا�ستعرا�ض عالقات التعاون بني البلدين

ال�صداقة الربملانية بني البلدين مبا ي�سهم
يف �شتى املجاالت.
كما بحث املجتمعون �سبل تعزيز العمل يف دفع التعاون البناء بني اجلانبني.
والتعاون الثنائي على �صعيد العالقات ح�ضر االجتماع �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
الربملانية بني جمل�س ال�شورى ال�سعودي �أع �� �ض��اء جل�ن��ة ال �� �ص��داق��ة الربملانية
والربملان الدامنركي وتفعيل دور اجلان الدامنركية.

التقت لجنة الصداقة

وزيرة التعليم الفنلندية تجري مباحثات مع لجنتي
الشؤؤن التعليمية والصداقة البرلمانية
اجتمعت جل�ن��ة ال �� �ش � ؤ�ون التعليمية
والبحث العلمي يف جمل�س ال�شورى،
برئا�سة ع�ضو املجل�س �سمو الأمري د.
خالد ب��ن ع�ب��داهلل �آل �سعود ،وجلنة
ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الفنلندية
باملجل�س برئا�سة ع�ضو املجل�س د� .سامل
بن علي القحطاين ،يف مقر املجل�س
بالريا�ض ،مع وزيرة التعليم والعلوم يف
جمهورية فنلندا هينا ماريا فريكونن
والوفد املرافق لها.
وبحث املجتمعون �أوجه التعاون الثنائي
امل�شرتك بني اململكة وفنلندا يف املجاالت
التعليمية والبحث العلمي.
واط�ل��ع رئي�سا جلنتي املجل�س وزيرة
التعليم وال �ع �ل��وم ال�ف�ن�ل�ن��دي��ة خالل
على اهتمامه بدعم العالقات ال�سعودية على ال�ساحة العلمية والتعليمية والبحث
االجتماع على �آليات العمل يف جمل�س والرقابي.
ال���ش��ورى وم�ه��ام��ه و�صالحياته التي وعربت معاليها عن �شكرها وتقديرها الفنلندية يف خمتلف املجاالت خلدمة العلمي �إقليميا ودولي ًا.
ي�ضطلع بها وف�ق� ًا لنظامه ،وجلانه حلكومة خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل�صالح امل�شرتكة للبلدين ،منوه ًة ح�ضر اللقاء �سفري جمهورية فنلندا
امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة ،ودوره الت�شريعي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود باملكانة الرائدة التي تتبو�أها اململكة لدى اململكة يارنو �سورياال.

الزكري يبحث العالقات البرلمانية مع عضو البرلمان
الياباني تورهيكو ماشيكو
التقى ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س جلنة
ال�صداقة الربملانية ال�سعودية اليابانية
باملجل�س املهند�س عبداملح�سن الزكري،
يف مقر املجل�س بالريا�ض نائب رئي�س
جلنة ال���ص��داق��ة ال�برمل��ان�ي��ة اليابانية
ال�سعودية والنائب بالربملان الياباين
تورهيكو ما�شيكو وال��وف��د امل��راف��ق له
بح�ضور ال�سفري الياباين ل��دى اململكة
�شيغريو �إندو.
وج��رى خ�لال اللقاء مناق�شة ع��دد من
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك بني
البلدين ،وا�ستعرا�ض عالقات التعاون
بينهما يف �شتى امل�ج��االت االقت�صادية

والتجارية.
كما بحث اجلانبان �سبل تعزيز العمل
والتعاون الثنائي امل�شرتك على �صعيد
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى
وال�برمل��ان الياباين ،وتفعيل دور جلان
ال�صداقة الربملانية مبا ي�سهم يف دعم
التعاون والعمل البناء يف �شتى املجاالت
ملا فيه حتقيق امل�صلحة امل�شرتكة للبلدين
وال�شعبني ال�صديقني ،وتناول اللقاء �أبرز
النتائج التي حققتها الزيارة الر�سمية
التي قام بها وفد جلنة ال�صداقة الربملانية
ال�سعودية اليابانية مبجل�س ال�شورى �إىل
�إمرباطورية اليابان العام املا�ضي.
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آل الشيخ :المملكة حريصة على إنجاح العمل اإلسالمي المشترك على مختلف الصعد

الشورى يشارك في الدورة الثالثة عــــــــــــ
بمنظمة المؤتمر اإلسالمي
�أك��د معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن ابراهيم آ�ل
ال�شيخ حر�ص جمل�س ال�شورى على امل�شاركة يف �أعمال احت��اد جمال�س الدول
الأع�ضاء مبنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ومنا�شطه املختلفة انطالقاً من حر�ص
اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو نائب خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو النائب الثاين
 حفظهم اهلل  -على �إجن��اح العمل الإ�سالمي امل�شرتك على خمتلف ال�صعد،وخ�صو�صاً ما يهم ال�شعوب الإ�سالمية عرب بوابة العمل الربملاين وت�أكيداً على
�أهمية الدور الذي تقوم به الربملانات يف مناق�شة الق�ضايا امل�صريية التي تهم
جمتمعات و�شعوب الدول العربية والإ�سالمية.
و�أ�شار معاليه يف ت�صريح بهذه املنا�سبة �إىل �أهمية
اجتماعات ال��دورة الثالثة ع�شرة لالحتاد وامل�ؤمتر
اال�ستثنائي الثاين لالحتاد وال��ذي عقد يف �أب��و ظبي
ورك��ز على بحث التحديات الدولية والإقليمية التي
تواجه نهو�ض و�أمن عاملنا الإ�سالمي يف �إطار املعطيات
اجلديدة لعملية ال�سالم واحلفاظ على القد�س ال�شريف
واال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة النووية يف دول العامل
الإ�سالمي ،واحلوار والتعاون مع برملانات الدول الغربية
ويف مقدمتها الكوجنر�س الأمريكي يف ظل مواقف �إدارة
الرئي�س باراك �أوباما من التعاون مع العامل الإ�سالمي،
�إىل جانب بحث مو�ضوع عملية �إ��ص�لاح االحت��اد يف
�ضوء تقريري جلنتي الإ��ص�لاح والتنفيذية �إ�ضافة
�إىل مو�ضوعات �أخ��رى مقرتحه من بع�ض املجال�س
العربية.
هذا و�أعرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبد اهلل بن حممد �إبراهيم �آل ال�شيخ عن �شكره وتقديره
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة على رعايته لأعمال
اجتماعات احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي والتي �أقيمت يف �أبو ظبي .
وقد عرب معاليه عن �شكره لأ�صحاب املعايل ر�ؤ�ساء
املجال�س والربملانات امل�شاركني يف �أعمال امل�ؤمتر على ما
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�أبدوه من م�شاعر �صادقة جتاه خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ حفظه اهلل .-
هذا وطالب عبدالعزيز عبداهلل الغرير رئي�س املجل�س
الوطني االحت ��ادي الإم��ارات��ي يف كلمته االفتتاحية
ب�ضرورة العمل على وقف مد " الإ�سالموفوبيا " �أي "
التخوف من الإ�سالم" الذي تزايدت حدته و�آثاره يف
العالقات بني العالمَ الإ�سالمي وغريه من دول العامل
بحيث �أ�صبح الإ�سالم مببادئه وقيمه م�ستهدفا وحمل
خلط مع الإرهاب يف العديد من الدوائر الغربية.
و�أ�شار الغرير �إىل مقرتح للجنة التنفيذية ملجل�س احتاد
الربملانات الإ�سالمية لإ�صدار �إعالن برملاين �إ�سالمي
ميثل خطة عمل لالحتاد خالل ال�سنوات اخلم�س املقب َلة
يف جمالني اثنني هما التحديات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية التي تهدد �أمتنا الإ�سالمية
والعالقة مع �أهل احل�ضارات الأخ��رى �أو العالقة بني
الإ�سالم والغري كما يراها البع�ض.
وقال�" :إننا مطالبون ب�أن نكون م�ؤثرين يف الر�أي العام
الإ�سالمي وحتى يتحقق ذلك ال بد �أن نكون واقعيني يف
َ
وخطط عملنا و�إن اقرتاح �إ�صدار مثل هذا
�أطروحاتنا
الإعالن ميثل ا�ستكماال جلهود جلنة الإ�صالح يف االحتاد
حتى يتم تفعيل خمرجاته م�شري ًا �إىل �أن هذا التفعيل
لن يتم �إال من خالل خطة عمل مرحلية".

هذا وقد عقد �ضمن �أعمال الدورة الثالثة ع�شرة الحتاد
جمال�س ال��دول الأع�ضاء مبنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
اجتماع اللجنة التنفيذية اخلام�س والع�شرين ،واالجتماع
اخلام�س للجان املتخ�ص�صة الدائمة وهي جلنة ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وجلنة ال�ش�ؤون القانونية وحقوق
الإن�سان والبيئة ،وجلنة امل��ر�أة وال�ش�ؤون االجتماعية
والثقافية ،ومت خاللها مناق�شة العديد من املو�ضوعات
الربملانية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية التي
تهم العامل الإ�سالمي.
ً
كما عقد جمل�س االحتاد اجتماعا على هام�ش الدورة مت
خالله درا�سة التقارير وم�شاريع القرارات املقدمة من
جلان االحتاد ،والإطالع على تقرير الأمني العام لن�شاط
جمل�س االحتاد خالل العام الفائت ،وانتخاب رئي�س
الدورة الرابعة ع�شرة ملجل�س االحتاد ،واعتماد م�شروع
جدول �أعمال الدورة ال�سابعة مل�ؤمتر االحتاد.
كما عقد امل�ؤمتر اال�ستثنائي الثاين لالحتاد الذي دعت
له دولة الإمارات العربية املتحدة يف العا�صمة �أبوظبي

ــــــــــــشـــرة التحاد مجالس الدول األعضاء

ملناق�شة التحديات الدولية والإقليمية التي تواجه نهو�ض
و�أم��ن العامل الإ�سالمي ،يف �إط��ار املعطيات اجلديدة
لعملية ال�سالم ،ودور االحتاد يف الت�صدي مل�شروع يهود
الكيان ال�صهيوين ومدينة القد�س ال�شريف.
وناق�ش امل�ؤمتر اال�ستثنائي �إ�صالح النظام الأ�سا�سي
لالحتاد ،يف �ضوء تقرير جلنة الإ�صالح ب�ش�أن النظام
الأ�سا�سي ،وتقرير اللجنة التنفيذية ب�ش�أن النظام
الأ�سا�سي للإحتاد املحال �إليها من امل�ؤمتر ال�ساد�س
لالحتاد ال��ذي عقد يف كمباال يناير 2010م ،والذي
ت�ضمن مناق�شة الوثيقة الإط��اري��ة مل�ق�ترح ال�شعبة
الربملانية يف املجل�س الوطني االحتادي بدولة الإمارات
ب�ش�أن �إن�شاء " جلنة امل�ساعي الربملانية احلميدة" كلجنة
دائمة يف االحتاد تهدف �إىل حل اخلالفات بني الدول
الأع�ضاء يف االحتاد بالطرق الودية.
والتقى معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ مع معايل
رئي�س جمل�س ال�شعب ال�سوري حممود الأبر�ش ,على

هام�ش �أعمال ال��دورة الثالثة ع�شرة الحت��اد جمال�س
ال��دول الأع�ضاء مبنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ,وجرى
خالل االجتماع ا�ستعرا�ض املو�ضوعات ذات االهتمام
امل�شرتك على ال�صعيد الربملاين ،والتن�سيق بني اجلانبني
يف هذا ال�ش�أن.
و�أ�صدر جمل�س احتاد الربملانات الإ�سالمية يف ختام �أعمال
الدورة �إعالن ًا يت�ضمن تو�صيات الدورة الثالثة ع�شرة حول
خمتلف الق�ضايا واملو�ضوعات التي وردت يف تقارير اللجنة
التنفيذية واللجان املتخ�ص�صة الدائمة الثالث.

بالن�سبة للق�ضية الفل�سطينية �شدد املجل�س على �أن ق�ضية
فل�سطني ،باعتبارها لب ال�صراع يف ال�شرق الأو�سط ،يجب
�أن تظل الق�ضية الرئي�سية التي على الدول الأع�ضاء اتخاذ
موقف �إ�سالمي موحد ب�ش�أنها يف املحافل الدولية ،حتى
تتحقق احلقوق امل�شروعة وغري القابلة للت�صرف لل�شعب
الفل�سطيني واملتمثلة يف قيام الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة
على تراب فل�سطني وعا�صمتها مدينة القد�س ال�شريف.
و�أكد املجل�س اعرتاف الدول الأع�ضاء بدولة فل�سطني
امل�ستقلة على حدود الأرا�ضي التي احتلت بعد الرابع
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من يونيو  1967وعا�صمتها مدينة القد�س ال�شريف،
وطالب بتطبيق هذا االعرتاف من قبل الدول الأع�ضاء
يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي فور ًا ورفع م�ستوى العالقات
مع دولة فل�سطني �إىل "�سفارة" ،كما نطالب املجتمع
الدويل باالعرتاف بهذه الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة،
ونطالب �أي�ضا جمل�س الأمن الدويل ب�إ�صدار قرار يعرتف
بهذه الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة.
�أما بالن�سبة للجوالن العربي ال�سوري �أكد املجل�س دعم
حق �سوريا يف ا�ستعادة اجلوالن العربي ال�سوري املحتل،
ون�شيد ب�صمود املواطنني ال�سوريني يف اجلوالن ومت�سكهم
ب�أر�ضهم وهويتهم العربية ال�سورية ،كما ن�ؤكد �أن قرارات
�إ�سرائيل بفر�ض قوانينها و�إدارتها على اجلوالن ال�سوري
املحتل ،باطلة ومغايرة للقوانني الدولية .وبالن�سبة
للبنان �أكد جمل�س احتاد الربملانات اال�سمية حق لبنان
امل�شروع يف املقاومة من �أجل ا�ستكمال حترير الأرا�ضي
اللبنانية املحتلة ،ون�شيد باجلهود املبذولة من �أجل
حتقيق امل�صاحلة الوطنية بني اللبنانيني ،باعتبارها
ال�سبيل الوحيد امل�ؤدي �إىل حل التعقيدات وو�ضع لبنان
على جادة اال�ستقرار والتقدم.
وحول اال�ستخدام ال�سلمي للتقنية النووية �أكد املجل�س
حق جميع البلدان يف ا�ستخدام الطاقة الذرية للأغرا�ض
ال�سلمية ،مبا يف ذلك �سيا�ساتها املتعلقة بدورة الوقود
النووي ،وفق ًا ملعاهدة حظر انت�شار الأ�سلحة النووية،
و�أعرب عن قلقنا �إزاء القيود املفرو�ضة من قبل بع�ض
ال��دول ،على التعاون ال��دويل يف جم��ال البحث ونقل
املعدات وامل��واد والتكنولوجيا من �أجل اال�ستخدامات
ال�سلمية للطاقة النووية ،هذه القيود التي تتعار�ض
مع املادة الرابعة من اتفاقية حظر االنت�شار النووي،
وا�ستنكر ت�صاعد ال�ضغوط والتهديدات التي متار�س
ملنع ه��ذا احل��ق القانوين �أينما ظهرت ،و�شدد على
�ضرورة ت�سوية اخلالفات با�ستخدام ال�سبل الدبلوما�سية
ال�سلمية ،ويدين بقوة العمليات الإرهابية الإ�سرائيلية
التي ا�ستهدفت عدد ًا من العلماء الإيرانيني.
وطالب املجل�س �إخ�لاء منطقة ال�شرق الأو��س��ط من
�أ�سلحة الدمار ال�شامل ،و�أعرب عن القلق �إزاء القدرات
والتهديدات النووية الإ�سرائيلية  ،م��ؤك��د ًا �ضرورة
�إخ�ضاع �إ�سرائيل لفتح من�ش�آتها وبراجمها النووية،
وذلك طبقا للقواعد اخلا�صة بالوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،وكذلك �ضرورة ان�ضمامها �إىل معاهدة حظر
االنت�شار النووي و�إخالء منطقة ال�شرق الأو�سط من
�أ�سلحة الدمار ال�شامل ،باعتبار �أن ذلك ي�شكل �أ�سا�س ًا
للأمن واال�ستقرار يف ال�شرق الأو�سط وميكن من جتنب
ممار�سة ازدواجية املعايري يف التعامل الدويل.
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و�أعرب املجل�س عن االرتياح لنجاح العملية االنتخابية
يف العراق التي �أ�سفرت عن ت�شكيل حكومة وحدة وطنية
يرجى منها حتقيق �أماين العراقيني يف �إنهاء االحتالل
وتر�سيخ اال�ستقالل وال�سيادة الوطنية واال�ستتباب
الأمني يف ربوع العراق.
كما �أعرب املجل�س عن تفهمه خليارات ال�شعب ال�سوداين
املعرب عنها يف اال�ستفتاء ،م�ؤكد ًا الوقوف ب�صالبة مع
ال�سودان �ضد كل التهديدات اخلارجية ،والت�ضامن معه
يف دفاعه عن �سيادته و�أمنه وا�ستقراره ووحدته.
و�أدان املجل�س ظاهرة الإرهاب ،و�أكد �أن هذه الظاهرة
متعار�ضة مع تعاليم الدين الإ�سالمي ،التي تدعو �إىل
الت�سامح والرحمة ورف�ض العنف وتنهي عن �سائر
�أ�شكال العدوان ،خا�صة قتل النف�س الب�شرية ب�صرف
النظر عن اللون والدين والعرق.

و�أخريا �أعرب عن الت�أييد خليار ال�شعب التون�سي يف
طريقة �إدارة ب�لاده واختيار ممثليه ،ونا�شد القوى
التون�سية وفئات ال�شعب التون�سي ،التحلي باحلكمة
و�ضبط النف�س ،حفاظ ًا على �أمن البالد ومكت�سباتها،
وطالب كافة الدول الأجنبية بعدم التدخل يف �ش�ؤون
تون�س الداخلية
�شارك يف االجتماعات وفود برملانية ميثلون  51دولة
من الدول الأع�ضاء يف االحتاد� ،إ�ضافة �إىل املراقبني
من االحتاد الربملاين الدويل ،وجامعة الدول العربية،
ومنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.
ومثل جمل�س ال�شورى يف �أعمال االجتماعات �أع�ضاء
امل�ج�ل����س ال���ش�ي��خ حم�م��د ال �� �س �ع��دان وال��دك �ت��ور علي
الغامدي والدكتور عبد اهلل الظفريي والدكتور مفلح
الر�شيدي.

إدارة األولويات في الحياة
التخطيط ووضع األهداف
اتجاهات

••�أ.د جربيل ح�سن العري�شي
�أ�ستاذ املعلومات  -ع�ضو جمل�س ال�شورى
«نادر ًا ما يتطلب العمل املهم �أن تقوم به اليوم �أو حتى خالل الأ�سبوع احلايل،
فقط املهام العاجلة هي التي تتطلب �أن تقوم بها فور ًا»
ت�شارلز هامل -م�ؤلف
يتطلب النجاح يف احلياة الرتكيز على الأن�شطة الهامة بدال من الرتكيز ،بل
واالن�شغال كلي ًا ،يف الأن�شطة واملهام العاجلة ،وهذا هو مفتاح التحكم يف احلياة،
والقدرة على �إدارة الوقت مبا يحقق الأهداف ،ويخلق ال�شعور بالإجناز ،لي�س
هذا فقط ولكنه يجعل احلياة ذات قيمة ومعنى ،ولي�ست جمرد حياة� ،إنها احلياة
بامتالء ،حيث ي�شعر املرء بال�سعادة.
تكت�سب الأن�شطة �أهميتها من مدى م�ساهمتها يف حتقيق الأهداف التي ن�سعى
�إليها ،فهناك �أفعال غري هامة� ،إنها فقط ت�شتت انتباهنا ،وتبدد طاقتنا ،وهذه
الأفعال من ال�سهل اكت�شافها وجتنبها� ،إذا كنا نعرف �أهدافنا ون�سعى �إليها،
فعندما وقفت «�ألي�س» يف مفرتق طرق� ،س�ألت �صديقها الأرن��ب يف �أي طريق
مت�شي ،ف�س�ألها بدوره�« :إىل �أين تريدين الذهاب؟» قالت :ال �أعرف ،فقال لها:
�إذن ال يهمِ ،
ام�ش يف �أي طريق .وهذه الق�صة الرمزية من رواية «�ألي�س يف بالد
أ
إ
أ
العجائب» تبني �أنه بدون �هداف ي�ضيع اجلهد والوقت ،ولكن �ذا و�ضعنا لنف�سنا
هدفا ف�إننا �سن�صل �إليه .والنجاح احلقيقي لي�س فقط يف متييز الأن�شطة والأفعال
التي تخدم �أهدافنا ،و�إمنا يف متييز الأهم من املهم ،وترتيبها ح�سب �أهميتها،
لتكون الأولوية يف الإجناز للأهم ثم الأقل �أهمية.
وحتديد الأه��داف ي�أتي من خالل نظرة �شاملة لر�سالة ال�شخ�ص يف احلياة
ور�ؤيته ال�شخ�صية ملا يجب �أن يكون عليه ،فالر�سالة � missionأو املهمة �أو
الدور هي البو�صلة التي تقود �سفينة احلياة ،وكل �إن�سان له ر�سالة فهو عظيم،
وبدونها يتعر�ض لهزات اجتماعية ،وعلى كل منا �أن يتوقف قلي ًال ليفكر يف ر�سالته،
وي�صوغها يف كلمات قليلة ت�شتمل على ٍ
معان كثرية ،ويكتبها يف ورقة وي�ضعها يف
ً
مكان بارز ،يتيح له االطالع عليها ب�شكل متكرر ،حتى تكون دائما ن�صب عينيه،
توجهه يف كل حركاته و�سكناته ،وتهدي �شراعه يف بحر احلياة الزاخر .ثم ي�أتي
دور الر�ؤية ال�شخ�صية ،وهي ترجمة الر�سالة يف �أهداف تتجدد ،فالر�سالة م�ستمرة
والر�ؤية متجددة.
وقبل التخطيط وو�ضع الأهداف ال بد من حتليل نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص
واملخاطر� ،أو ما يطلق عليه  SWOT Analysisاخت�صارا لكلمات
Strengths Weaknesses, Opportunities and
 Threatsهو �أحد �أ�شهر �أدوات التخطيط ،وي�ستخدم يف �إيجاد بدائل
وخيارات �إ�سرتاتيجية .وحتليل نقاط القوة وال�ضعف هو حتليل داخلي لعنا�صر
القوة واملميزات التي ميتلكها ال�شخ�ص ليعرف كيف ي�ستفيد منها ويعظم من
دورها يف حياته ،وكذلك نقاط ال�ضعف ملعاجلتها �أو على الأقل جتنب ت�أثريها

على جناحه� .أما الفر�ص واملخاطر فهي العوامل اخلارجية املواتية واملعاك�سة يف
البيئة املحيطة والتي ال ميكن ال�سيطرة عليها ،ولكنها ت�ؤثر على فر�صة حتقيق
الأهداف.
والأهداف منها الأهداف طويلة املدى (الإ�سرتاتيجية) وهي �أهداف عامة والتي
يتطلب تنفيذها مدة ما بني ثالث �إىل خم�س �سنوات ،مثل احل�صول على درجة
علمية كاملاج�ستري �أو الدكتوراه ،و�أهداف متو�سطة املدى �أو مرحلية تنفذ يف عام
�أو عامني ،و�أهداف ق�صرية املدى (�إجرائية) تنتهي يف �شهر �أو عدة �شهور.
ويجب �أن تكون الأهداف املو�ضوعة حمددة ب�شكل وا�ضح حتى ميكن قيا�س ما
حتقق منها ،كما يجب �أن تكون �أهداف ًا ميكن الو�صول �إليها من خالل قدراتنا
و�إمكانياتنا حتى ال ن�صاب بالي�أ�س والإحباط �إن مل تتحقق ،وال يعني هذا بال�ضرورة
�أن ن�ضع �أهداف ًا ب�سيطة ,بل يجب �أن تكون الأهداف مما ي�ستنفر طاقتنا وي�شعل
رغبة التحدي حتى يكون للنجاح يف حتقيقها مذاق مميز ،ون�شعر بلذة ون�شوة
الإجناز ،كما يجب �أن تكون الأهداف واقعية غري غارقة يف اخليال ،ويجب �أن
يو�ضع �إطار زمني للو�صول لهذه الأهداف ،والأهم من كل هذا �أن يتم �صياغة
الأهداف يف جمل ب�سيطة �إيجابية وكتابتها.
متت �صياغة الر�سالة والر�ؤية والأه��داف وكتابتها ليبد�أ التخطيط والتنفيذ،
ولتكن الأولوية للأمور الهامة والتي حتقق �أهدافنا ،ويحذر الوقوع يف �شرك
الأمور العاجلة غري الهامة ،وكل الأن�شطة هي واحدة من �أربعة ح�سب �أهميتها
وعاجليتها:
ً
أ
أ
 �أن�شطة هامة وعاجلة ،وهذه الن�شطة قليلة ن�سبيا ،فالعناية مبري�ض من �فرادالأ�سرة هو عمل مهم وطارئ �أي�ضا.
 �أن�شطة هامة وغري عاجلة ،وهذه الأن�شطة هي ما ي�ستحق �أن نفكر فيه و�أننخطط له ،وهي جمال �إبداع الناجحني.
 �أن�شطة عاجلة غري هامة ،وت�شمل معظم الأعمال الروتينية اليومية ،وهي�أن�شطة م�ستهلكة للوقت.
 �أن�شطة غري هامة وغري عاجلة ،وهي �أن�شطة الطاقات املهدرة ،واحلياة بالهدف وال معنى.
�إن النجاح يف تنفيذ اخلطة ي�ستلزم احلزم يف ترتيب الأولويات ويف تطبيق هذه
الأهداف ،فال ت�أجيل� ،إننا نف�شل يف حتقيق اخلطة عندما ت�شغلنا الأن�شطة العاجلة
غري الهامة� ،أو عندما ن�سيء تقدير �أولوياتنا فنن�شغل بالأقل �أهمية عن الأهم.
كما يتطلب تقييم الأداء للوقوف على نقاط ال�ضعف يف اخلطة ،والتي يجب �أن
نتحلى باملرونة الكافية لتعديلها مبا يحقق �أهدافنا ،كما يفيد تقييم الأداء يف
معرفة الإجنازات التي تتحقق ،وهنا يجب �أن نكافئ �أنف�سنا و�أن ن�شعر بالفخر
واالعتزاز مبا حققناه ،ليكون دافعا للمزيد من النجاحات والإجنازات.
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برئاسة د .خضر القرشي

وفد المجلس يبحث دعــــــــم العالقــــــــــ
ق��ام وف��د م��ن جمل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س جلنة ال�صداقة
الربملانية ال�سعودية املغربية مبجل�س ال�شورى الدكتور خ�ضر القر�شي بزيارة
ر�سمية �إىل مملكة املغرب ،خالل املدة من 1432/2/22-21هـ ,وذلك تلبية لدعوة
تلقاها جمل�س ال�شورى من جمل�س امل�ست�شارين املغربي.
وت�أتي هذه الزيارة يف �إطار دعم العالقات الثنائية التي جتمع اململكة العربية
ال�سعودية ومملكة املغرب ال�شقيقة يف �شتى املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية ،وتعزيز التعاون والعمل امل�شرتك على �صعيد العالقات الربملانية
التي جتمع جمل�س ال�شورى باململكة ،وجمل�سي امل�ست�شارين والنواب يف مملكة
املغرب.
والتقى وفد جمل�س ال�شورى خالل الزيارة بعدد من كبار امل�سئولني احلكوميني،
ورئي�سي و�أع�ضاء جمل�سي امل�ست�شارين والنواب يف املغرب ،وبحث يف �إطار زيارته
�أوج���ه ال��ت��ع��اون امل�شرتك يف خمتلف امل��ج��االت ،ال�سيما على �صعيد العالقات
الربملانية ال�سعودية املغربية.
و�أو�ضح معايل رئي�س الوفد ع�ضو املجل�س الدكتور
خ�ضر القر�شي ،يف ت�صريح له� ،أن هذه الزيارة جاءت
تلبية لدعوة تلقاها املجل�س من جمل�س امل�ست�شارين
املغربي ،وامتداد ًا للعالقات الأخوية املميزة والوثيقة
التي جتمع اململكة العربية ال�سعودية ومملكة املغرب
و�شعبيهما ال�شقيقني ،وفق ًا ملا اختطه قائدا البلدين
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
�آل �سعود  -حفظه اهلل  ،-و�أخوه جاللة امللك حممد
ال�ساد�س ،وم��ا يبديانه م��ن حر�ص على دع��م هذه
العالقات وا�ستمرار متيزها.
و�أكد الدكتور القر�شي على ما تكنه اململكة من تقدير
خا�ص ململكة املغرب حكومة و�شعب ًا �أثمر عنه تطابق ًا
تام ًا يف وجهات النظر ،وتوافقا يف الآراء واملواقف �إزاء
خمتلف الق�ضايا ال�سيما على ال�ساحة العربية ،مبين ًا �أن
قيادتي البلدين حري�صتني دائم ًا على التن�سيق والعمل
امل�شرتك ملا فيه دعم هذه العالقات املميزة وامل�ضي بها
قدم ًا مبا يج�سد التكري�س احلقيقي لعالقات التعاون
الأخوية التي جتمع الأ�شقاء العرب.
�ضم وفد جمل�س ال�شورى �أع�ضاء املجل�س �أع�ضاء جلنة
ال�صداقة الربملانية ال�سعودية املغربية :ال�شيخ �سليمان
املاجد ،والأ�ستاذ حممد الر�شيد ،ود� .صدقة فا�ضل،

88

 1432 -122هـ

ود.عبداهلل املعطاين ،ود.نواف الفغم.
وقد ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س امل�ست�شارين مبملكة
املغرب ال�شقيق الدكتور حممد ال�شيخ بيد اهلل ،وفد
املجل�س م�ؤكد ًا على �أن اململكة العربية ال�سعودية ت�أتي
على ر�أ�س الداعمني وامل�ؤيدين ململكة املغرب يف الر�أي
واملواقف �إزاء خمتلف الق�ضايا يف املحافل الإقليمية
والدولية ولكل ما يكفل م�صلحة املغرب ومناءه ،منوه ًا
باعتزاز بالده بعالقات الأخوة وال�صداقة املتينة التي
تربطها باململكة.
وقدم معاليه التهنئة للمملكة حكومة و�شعب ًا ب�سالمة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
�آل �سعود حفظه اهلل ،معرب ًا عن متنياته ال�صادقة له
مبوفور ال�سالمة وال�صحة ،منوه ًا مببادراته وم�ساعيه
ال��د�ؤوب��ة لكل م��ا م��ن �ش�أنه حتقيق ال�سالم والأم��ن
واال�ستقرار ل�شعوب العامل.
ورحب بالزيارة التي يقوم �أع�ضاء وفد جمل�س ال�شورى
�إىل امل�غ��رب ،م�شري ًا �إىل �أهمية ال��دور ال��ذي ت�ؤديه
الدبلوما�سية الربملانية واللقاءات والزيارات املتبادلة
بني الربملانيني يف دعم وتقوية العالقات وا�ستمرارها،
م�شيد ًا مب�ستوى العالقات الثنائية التي جتمع بالده
باململكة يف �شتى املجاالت ال�سيما العمل والتن�سيق

الثنائي امل�شرتك على �صعيد العالقات الربملانية بني
جمل�س امل�ست�شارين وجمل�س ال�شورى ،متطلع ًا �إىل مزيد
من التعاون البناء مبا يخدم م�صلحة البلدين ال�شقيقني
وال�شعبني الكرميني.
وحمل وف��د جمل�س ال�شورى با�سمه وا��س��م �أع�ضاء
الربملان املغربي التحيات والتقدير �إىل معايل رئي�س
جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ و�أع�ضاء املجل�س.
وقدم ع�ضو جمل�س ال�شورى د .القر�شي ال�شكر والتقدير
ملا لقيه الوفد من حفاوة م�شري ًا �إىل �أن هذه الزيارة
ت�أتي امتداد ًا للعالقات الأخوية املميزة والوثيقة التي
جتمع اململكة ومملكة املغرب و�شعبيهما ال�شقيقني ،وفق ًا
ملا اختطه قائدا البلدين خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود حفظه اهلل،
و�أخوه جاللة امللك حممد ال�ساد�س ،وما يبديانه من
حر�ص على دعم هذه العالقات وا�ستمرار متيزها.
و�أكد د .القر�شي حر�ص جمل�س ال�شورى واهتمامه على
تنمية وتوثيق عالقاته الربملانية مع الدول ال�شقيقة
ال�صديقة ال�سيما املغرب ال�شقيق مبا يعزز �أوجه
التعاون الثنائي بني البلدين يف خمتلف املجاالت ،ناق ًال
ملعاليه حتيات وتقدير معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
و�أع�ضاء املجل�س.
من جهة �أخرى ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س النواب
املغربي ال�سيد عبد ال��واح��د الرا�ضي مبقر مكتبه
بالربملان �أع�ضاء وفد جمل�س ال�شورى وجرى خالل
اللقاء بحث املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام،
كما مت ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية و�أوجه التعاون
امل�شرتك بني اململكة واملغرب مبا يخدم م�صلحة �شعبي
البلدين ال�شقيقني.
وقام الوفد بجولة تعريفية يف مقر الربملان املغربي
اطلع خاللها على �أب��رز ما ي�ضمه الربملان بغرفتيه
امل�ست�شارين والنواب من مرافق وخدمات وقاعات.
وك��ان رئي�س جمل�س النواب املغربي قد �أومل م�أدبة
ع�شاء تكرمي ًا للوفد ح�ضرها عدد من كبار امل�س�ؤولني
يف الربملان املغربي.
وقد عقد �أع�ضاء وفد جمل�س ال�شورى �أع�ضاء جلنة
ال�صداقة الربملانية ال�سعودية املغربية برئا�سة ع�ضو
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لقطات لزيارة وفد جمل�س ال�شورى �إىل املغرب
املجل�س الدكتور خ�ضر بن عليان القر�شي ،اجتماع ًا مع
�أع�ضاء جمموعة ال�صداقة الربملانية املغربية ال�سعودية
مبجل�س النواب املغربي برئا�سة معايل نائب رئي�س
جمل�س النواب الطاهر �شاكر ،وذلك يف مقر جمل�س
النواب بالعا�صمة املغربية الرباط.
وج��رى خالل االجتماع بحث املو�ضوعات والق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك �إقليمي ًا ودول�ي� ًا ال�سيما ما
ت�شهده املنطقة العربية من تطورات وحتديات على
ال�صعيدين ال�سيا�سي واالقت�صادي ،كما ا�ستعر�ض
اجلانبان العالقات الثنائية التي جتمع اململكة العربية
ال�سعودية واململكة املغربية ،و�أوج��ه التعاون والعمل
امل�شرتك بني البلدين ال�شقيقني و�سبل تعزيزها يف
�شتى املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واال�ستثمارية
والثقافية واالجتماعية.

و�أوج ��ز م�ع��ايل ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال �ن��واب رئي�س
جمموعة ال�صداقة الربملانية املغربية ال�سعودية الطاهر
�شاكر ،لأع�ضاء وفد جمل�س ال�شورى خالل االجتماع
عر�ض ًا حول احلياة ال�سيا�سية والتجربة الربملانية و�أبرز
التطورات التي تعي�شها املغرب وما و�صلت �إليه املمار�سة
الربملانية التي جت��ري حت��ت قبة ال�برمل��ان بغرفتيه
امل�ست�شارين وال�ن��واب� ,إىل جانب ا ُ
خلطى التنموية
العمالقة التي ت�شهدها البالد يف خمتلف املجاالت.
و�أ�شاد مب�ستوى العالقات التي جتمع اململكة العربية
ال�سعودية ومملكة امل�غ��رب التي متتد عروقها �إىل
ت��اري��خ بعيد حافل بالتفاهم والتطابق يف وجهات
النظر ،ج�سدت روح ًا من العمل البناء والتعاون املثمر
واملواقف امل�شرتكة �إزاء خمتلف الق�ضايا والتحديات
على ال�ساحتني الدولية والإقليمية.

و�أكد وفد جمل�س ال�شورى ،خالل االجتماع �أن اململكة
العربية ال�سعودية بف�ضل القيادة احلكيمة من خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل
�سعود حفظه اهلل ،حتر�ص دائم ًا على دعم وتعزيز
عالقاتها مع الأ�شقاء يف الوطن العربي ال�سيما يف
مملكة املغرب ال�شقيقة ،وفتح �آف��اق التعاون البناء
ب�شتى املجاالت مبا يحقق امل�صلحة امل�شرتكة للبلدين
وال�شعبني.
وبحث االجتماع �سبل تعزيز التعاون والعمل الثنائي
البناء على �صعيد العالقات الربملانية بني جمل�س
ال�شورى والربملان املغربي ،والتن�سيق امل�شرتك بينهما
يف خمتلف املحافل وامل�شاركات الربملانية الدولية
والإقليمية ،وتفعيل دور جل��ان ال�صداقة الربملانية
وتبادل الزيارات واللقاءات بني البلدين.
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فتح المجال للقطاع الخاص لتقديم الخدمة

مجلس الوزراء
يوافق على تنظيم
الفحص الفني
الدوري للمركبات
واف��ق جمل�س ال���وزراء يف جل�سته التي عقدت يوم1431/5/21هـ
برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز على
تنظيم الفح�ص الفني الدوري للمركبات ،وت�ضمن قرار املجل�س
فتح املجال لل�شركات وامل�ؤ�س�سات والور�ش الفنية مبا فيها ال�شركة
القائمة ,لتقدمي خدمات الفح�ص الفني يف جميع �أنحاء اململكة.
وفيما يلي قرار جمل�س الوزراء ون�ص التنظيم.

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من ديوان رئا�سة جمل�س الوزراء برقم /12203ب
وتاريخ 1431/3/10ه��ـ ,امل�شتملة على برقية �صاحب ال�سمو امللكي النائب الثاين
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية رقم  21328/7وتاريخ 1424/6/12ه�ـ ويف
�ش�أن تنظيم الفح�ص الدوري ال�شامل للمركبات وو�ضع املعايري وال�شروط الفنية التي
يتم مبوجبها ت�أهيل عدد من الور�ش للقيام بالفح�ص الدوري ,وامل�شتملة على قراري
جمل�س ال�شورى رقم ( )16/22وتاريخ 1429/4/29ه��ـ ,ورقم ( )73/103وتاريخ
1431/2/16هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )2وتاريخ 1420/1/3هـ.
وبعد االطالع على املحا�ضر رقم ( )4وتاريخ 1425/2/7هـ ,ورقم ( )305وتاريخ
1425/8/21ه��ـ ,ورقم ( )451وتاريخ 1429/10/21ه��ـ ,املعدة يف هيئة اخلرباء
مبجل�س الوزراء.
وبعد النظر يف قراري جمل�س ال�شورى رقم ( )16/22وتاريخ 1429/4/29هـ ,ورقم
( )73/103وتاريخ 1431/2/16هـ.
وبعد االط�ل�اع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س ال ��وزراء رق��م ( )350وتاريخ
1431/4/27هـ.

90

 1432 -122هـ

يقرر ما يلي:
ً
�أو ًال :املوافقة على تنظيم الفح�ص الفني الدوري للمركبات ,وفقا لل�صيغة املرافقة.
ثاني ًا :فتح املجال لل�شركات وامل�ؤ�س�سات والور�ش الفنية مبا فيها ال�شركة القائمة,
لتقدمي خدمات الفح�ص الفني الدوري للمركبات يف جميع �أنحاء اململكة ,وذلك
وفق ًا لتنظيم الفح�ص الفني الدوري للمركبات ,امل�شار �إليه يف البند (�أو ًال) من هذا
القرار.
ثالث ًا :قيام اللجنة الوطنية ل�سالمة املرور باعتماد برنامج خا�ص ,ملتابعة الفح�ص
الدوري لل�سيارات يف اململكة وتقوميه ,وترفع �إىل جمل�س الوزراء املقرتحات والتو�صيات
املنا�سبة عن طريق �سمو وزير الداخلية ,بعد م�ضي خم�س �سنوات من تاريخ تطبيق
هذا التنظيم.
رابع ًا :دعم ميزانية كل من الإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية ل�سالمة املرور مبا
يكفل حتقيق املهمات املنوطة بهما ,وفق قواعد �إعداد امليزانية العامة للدولة.
خام�س ًا :ين�شر تنظيم الفح�ص الفني ال��دوري للمركبات املرافق لهذا القرار يف
اجلريدة الر�سمية ,ويعمل به من تاريخ ن�شره.
رئي�س جمل�س الوزراء

من �أهداف التنظيم الإ�سهام يف تخفي�ض عدد احلوادث املرورية

الفحص الفني الدوري للسيارة

متطلبات اعتماد المحطات

تنظيم الفح�ص الفني الدوري للمركبات
بناء على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )2وتاريخ 1420/1/3ه��ـ� ,أعد هذا التنظيم
الذي يت�ضمن ال�شروط واملعايري الفنية التي يجب توافرها للرتخي�ص لأي حمطة يحدد هذا التنظيم املتطلبات الواجب توافرها للرتخي�ص بافتتاح حمطات الفح�ص
الفني الدوري لل�سيارات.
تقدم خدمة الفح�ص الفني الدوري للمركبات.
 -1المجال ونطاق التطبيق:

 -2تكون المراجع التالية مكملة لهذه الشروط والمعايير:
أهداف تنظيم الفحص الدوري:

•• املحافظة على �سالمة م�ستخدمي الطرق وممتلكاتهم من احلوادث املرورية.
•• املحافظة على البيئة من التلوث الناجت مما تنفثه املركبات من غازات �سامة.
•• الإ�سهام يف تخفي�ض عدد احلوادث املرورية.
•• تخفيف �شدة خطورة حوادث املرور (الإ�صابات والتلفيات).
•• اكت�شاف الأعطال الو�شيكة قبل �أن ت�صبح �أعطا ًال رئي�سة تهدد ال�سالمة.
•• املحافظة على ال�سيارات والآليات بو�صفها ثروة وطنية ,و�إطالة �أمد ا�ستخدامها.

 -1-2املوا�صفات القيا�سية ال�سعودية (م.ق�.س) 1998/1284م "ال�سيارات -دليل
الفح�ص الفني الدوري".
 -2-2املوا�صفات القيا�سية ال�سعودية (م.ق�.س) 1992/320م "ا�شرتاطات ال�سالمة
وال�صحة ال�صناعية -اجلزء الرابع :املواد اخلطرة -املواد ال�سامة واخلطرة).
 -3-2الالئحة املنفذة للفح�ص الفني الدوري لل�سيارات ال�صادرة بقرار وزير الداخلية
رقم ( )7042وتاريخ 1406/7/7-6هـ.
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 -3التعريفات:

ي�شرتط �أن تبنى ���ص��االت الفح�ص بطريقة ت�ضمن التدفق
االن�سيابي للعمل

 -1-3الوزارة :وزارة الداخلية.
 -2-3الهيئة :الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة.
 -3-3الربنامج :برنامج الفح�ص الدوري لل�سيارات واملركبات.
 -4-3املحطة :حمطة الفح�ص الدوري لل�سيارات املرخ�ص لها بناء على ال�شروط ك�شف الأخطاء الفنية باملركبات ,و�أال متار�س �أي ن�شاط لل�صيانة �أو الإ�صالح �أو بيع
واملعايري الفنية املن�صو�ص عليها يف هذا التنظيم.
قطع غيار ال�سيارات �أو �شرائها ,مما قد يتعار�ض ومتطلبات فاعلية الربنامج.
 -5-3امل�سار :الوحدة املتكاملة املجهزة مبعدات و�أجهزة الفح�ص الفني لل�سيارات -2-4 .متطلبات املوقع الواجب توافرها يف حمطات الفح�ص الدوري لل�سيارات:
� -1-2-4أن تكون مداخل املوقع وخمارجه �سهلة ومريحة من الطرق الرئي�سة والفرعية
 -4المتطلبات:
وال�سريعة املجاورة و�إليها.
� -2-2-4أن تكون مواقف ال�سيارات مب�ساحات منا�سبة؛ لتمكني املراجعني من �إنهاء
 -1-4متطلبات عامة:
 -1-1-4يجب �أن يكون لدى �صاحب الطلب �سجل جتاري �ساري املفعول يف جمال �إجراءاتهم قبل الفح�ص وبعده بكل ي�سر.
� -3-2-4أن يراعى يف الت�صاميم تفادي االختناقات املرورية واالزدحام ,كما يراعى
فح�ص ال�سيارات.
 -2-1-4يجب �أن يقدم �صاحب الطلب �إىل �إدارة املرور خمططات املوقع واملباين عدم ت�شكيل خطورة على الطرق املجاورة.
وموا�صفات املعدات والأجهزة والأدوات امل�ستخدمة يف الفح�ص ,وبيان ًا مف�ص ًال � -4-2-4أن تكون م�ساحات املكاتب بح�سب املتطلبات اخلا�صة لكل حجم حمطة,
وذل��ك لإنهاء ما يتعلق ب��إج��راءات ما قبل الفح�ص .مثل مكاتب مراجعة بيانات
بالأيدي العاملة يف املحطة طبق ًا للمتطلبات الواردة يف هذا التنظيم.
 -3-1-4يجب �أن مينح كل ترخي�ص لكل حمطة على حدة.
الت�سجيل ,وال�صندوق ,و�صالة ا�ستقبال الفح�ص.
 -4-1-4يجب فح�ص املركبة طبق ًا لل�شروط واملعايري الفنية املن�صو�ص عليها يف � -5-2-4أن يكون هناك منطقة ف�سيحة مهي�أة ال�ستقبال املراجعني مكيفة ومريحة.
هذا التنظيم.
� -6-2-4أن تبنى �صاالت الفح�ص بطريقة ت�ضمن التدفق االن�سيابي للعمل ,وتزود
إ
 -5-1-4يجب ح�صر ن�شاط املحطة التي يرخ�ص لها لجراء الفح�ص يف عمليات مبمرات م�شاة مظللة على جانبي م�سارات الفح�ص حتى يتمكن املراجعون من م�شاهدة
فح�ص �سياراتهم ومتابعتها دون �إعاقة �سري عمليات الفح�ص؛ على �أال يقل عر�ض
املمرات عن (�140سم) ,و�أن تكون معزولة عن امل�سارات ب�ساتر معدين ارتفاعه
يحدد التنظيم املتطلبات الواجب توافرها للرتخي�ص بافتتاح
(�90سم).
حمطات الفح�ص الفني الدوري لل�سيارات
� -7-2-4أن يوفر نظام التهوية الالزم ل�ضمان نقاء الهواء داخل امل�سارات ول�سحب
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جتهيز م�سارات الفح�ص الفني مبعدات و�أجهزة حديثة متكاملة
مما ي�ضمن الدقة وال�سرعة

الأمامي ,حمتويات حجرة املحرك ,امل�ساحات ,مقود ال�سيارة ,املكابح�..إلخ .و�إدخال
كل النتائج مبا�شرة يف احلا�سوب.
انظر اجلدول رقم ( )1و�شكل رقم (� )1أدناه.
 -2-4-4املرحلة الثانية :فح�ص �آيل لنظام املكابح (ال �ف��رام��ل) وانحراف
العجالت:
ً
فح�ص قوى املكابح واالحتكاك على كل العجالت ومعاجلتها �آليا وفق املعايري الفنية
املحددة ,ومن ثم تقومي نتائج الفح�ص لنظام املكابح بو�ساطة احلا�سوب .وفح�ص
وتقومي انحراف العجالت الأمامية الناجت من عدم �ضبط هند�سة العجالت �أو عطل
يف نظام التوجيه بو�ساطة اجلهاز .انظر اجلدول رقم ( )2و�شكل رقم (� )2أدناه.
 -3-4-4املرحلة الثالثة :فح�ص �آيل لنظام العادم والأنوار الأمامية:
فح�ص عينات من غاز العادم بو�ساطة الفح�ص املحو�سب لتحليل وقيا�س ن�سبة امللوثني
الغازيني الرئي�سني فيه ,وهما غاز �أول �أك�سيد الكربون والهيدروكربونات ,وتقوميهما
بطريقة �أوتوماتيكية .وفح�ص �شدة �إ�ضاءة الأنوار الأمامية وكذلك انحرافها عن
املحاور ال�ضوئية املعتمدة بو�ساطة جهاز الفح�ص املحو�سب وتقوميها بطريقة
�أوتوماتيكية .انظر اجلدول رقم ( )3و�شكل رقم (� )3أدناه.
 -4-4-4املرحلة الرابعة :الفح�ص ال�سفلي:
فح�ص الأجزاء ال�سفلية لل�سيارة املرتبطة بال�سالمة ,وتقوميها ,مثل :جهاز املكابح,
الهيكل ,نظام التعليق ,نظام التوجيه ,نظام الوقود ,نظام العادم ,قواعد املحرك
و�صندوق الرتو�س�..إلخ .و�إدخال كل النتائج مبا�شرة يف احلا�سوب .انظر اجلدول
رقم ( )4و�شكل رقم (� )4أدناه.
 -5-4-4املرحلة اخلام�سة :تدقيق نتائج الفح�ص و�إ�صدار النتائج:
متابعة مراجعة نتائج الفح�ص املرحلية والنهائية وتدقيقها ,و�إ�صدار تقرير ومل�صق
الفح�ص ,والإ�شراف الكامل على فعاليات امل�سار .انظر اجلدول رقم ( )5و�شكل
رقم (� )5أدناه.
اجلدول رقم ( :)1املرحلة الأوىل

غازات عادم ال�سيارات .ويعزز النظام بو�ساطة �ستائر هوائية حلماية العاملني يف
حفر الفح�ص.
� -8-2-4أن يوفر مكتب داخل كل حمطة لأق�سام املرور للقيام باملهمات املوكولة �إليها
من حيث الإ�شراف واملتابعة.
إ
� -9-2-4أن يكون مكتب �إدارة املحطة يف موقع ي�سهل الو�صول �ليه بو�ساطة املراجعني
يف حالة وجود �أي ا�ستف�سار.
� -10-2-4أن تتوافر مكاتب وجتهيزات خا�صة با�ستعالمات املراجعني الفنية ,لتو�ضيح
بنود ف�شل �سياراتهم.
� -11-2-4أن تتوافر يف نطاق حمطات الفح�ص اخلدمات التالية:
�أ -طرق معبدة للو�صول �إليها� ,شاملة تقاطعات املرور ,و�إ�شارات املرور الالزمة.
ب -مواقع ممهدة وم�ستوية ومرتابطة مع امل�سارات التي ت�ؤدي �إليها.
� -12-2-4أن يح�صل على موافقة من اجلهة املخت�صة يف وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية ب�أن املوقع منا�سب للقيام بهذا الن�شاط.
� -3-4إدارة الربنامج:
 -1-3-4املفهوم العام:
يجب �أن يتبنى املفهوم احلديث لفح�ص ال�سيارات ما يلي:
�أ -التكامل الفني والإداري للربنامج �ضمن بيئة حمو�سبة.
ب -جتهيز م�سارات الفح�ص مبعدات و�أجهزة فح�ص حديثة حمو�سبة ومتكاملة مما
ي�ضمن الدقة وال�سرعة وب�أقل درجة من التدخل الب�شري.
ج -برامج تدريب متطورة ومتفاعلة مع امل�ستجدات.
 -2-3-4معاجلة البيانات:
يجب �أن ي�ضمن نظام احلو�سبة الذي �سي�ستخدم يف برنامج الفح�ص الدوري الفاعلية
الوصف
مسلسل البيان
والواقعية وخدمة املراجعني .بحيث يكون ت�صميم النظام التكامل على �أ�سا�س تقدمي
 )1النهاية الطرفية إلدخال البيانات.
املعدات
1
 )2لوحة مدخالت بنود الفشل.
خدمة متكاملة .ويبنى النظام بثالثة م�ستويات على الأقل؛ هي :حا�سوب امل�سار� ,شبكة
 )3أجهزة التحسس.
املحطة املحلية ,احلا�سوب املركزي للربنامج .وتتكامل هذه امل�ستويات �ضمن �شبكة
 )4جهاز فحص دخان الديزل.
واحدة ,وذلك لتوفري خدمة دخول ال�سلطات املخت�صة �إىل هذه ال�شبكة.
العمليات  )1إدخال بيانات السيارة.
2
 -3-3-4ال�صيانة:
 )2تأكيد هوية السيارة.
 )3الفحص اخلارجي (قائمة الفحص).
يقدم برنامج �صيانة وقائية متكاملة� ,شام ًال برامج معايرة الأجهزة واملعدات
 )4فحص دخان الديزل.
ومبختلف امل�ستويات؛ لإ�سناد ودعم جميع �أجهزة املحطة للمحافظة على جاهزيتها
وم�صداقيتها.
ملحوظات:
 -4-4مراحل فح�ص ال�سيارات:
 -1-4-4املرحلة الأوىل :الفح�ص اخلارجي:
 ت�أكيد هوية ال�سيارة� :إجراءات التدقيق النظامية لبيانات ال�سيارة بح�سب ما هوتدقيق بيانات ال�سيارة الإدارية والفنية ,وفح�ص الأجزاء اخلارجية لل�سيارة املرتبطة مدون يف رخ�صة ال�سري.
بال�سالمة وتقوميها ,مثل :الإط��ارات ,ج�سم ال�سيارة ,الأن��وار ,الإ�شارات ,الزجاج  -الفح�ص اخلارجي�( :أربعون) بند ًا فني ًا معتمد ًا وم�ضمن ًا يف قائمة احلا�سوب وجدول
مرجعي .يتم التحكم الكامل يف قائمة الكمبيوتر بو�ساطة برجميات احلا�سوب ,وتظهر
نتائج هذه املرحلة يف الوقت احلقيقي عن طريق احلا�سوب.
ح�صر ن�شاط املحطة التي يرخ�ص لها يف عمليات ك�شف الأخطاء
ً
 يفح�ص دخان الديزل لل�سيارات التي تعمل بوقود الديزل والتي تنفث دخانا �أ�سودالفنية باملركبات
مرئي ًا .وتظهر النتائج فوري ًا على اللوحات املخ�ص�صة لهذا الغر�ض ,وتخزن يف
احلا�سوب لتظهر يف تقرير الفح�ص النهائي.
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اجلدول رقم ( :)2املرحلة الثانية
مسلسل

البيان

الوصف

1

املعدات

 )1جهاز فحص االنزالق اجلانبي.
 )2جهاز فحص املكابح (الفرامل).
 )3وحدة املضخة الهيروليكية.

2

العمليات

 )1قياسات االنزالق اجلانبي (م/كم).
 )2وزن احملاور (جميعها).
 )3قوة احتكاك املكابح (جميع الدواليب).
 )4قوة املكابح (جميع الدواليب).
 )5فرق قوة املكابح (كل محور على حدة).
 )6بيضاوية دارة املكابح.
 )7إجمالي قوة املكابح.
 )8قراءة قوة الدواسة ,العاملة بالهواء املضغوط فقط.
 )9قوة فرملة الوقوف (االنتظار).

اجلدول رقم ( :)3املرحلة الثالثة
مسلسل

البيان

الوصف

1

املعدات

 )1جهاز فحص غازي أول أكسيد الكربون والهايدركربونات
(معايرة آلية ذاتية).
 )2اجلهاز املوازن (املسارات الصغيرة فقط).
 )3جهاز فحص األنوار األمامية (روبوت).

2

العمليات

 )1قراءة الهايدروكربونات (جزء باملليون).
 )2قراءة أول أكسيد الكربون (حجمية.)%
 )3تضبيط خط محور السيارة (هندسي).
 )4كثافة األنوار العالية (شمعة).
 )5قياس محورية األنوار األمامية (سم/متر).

اجلدول رقم ( :)4املرحلة الرابعة

 حتتوي قائمة الفح�ص املحو�سبة بنظام ( )comsعلى �أربعني بند فح�ص,اعتمدتها الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة والإدارة العامة للمرور.
اجلدول رقم ( :)5املرحلة اخلام�سة

مسلسل

البيان

الوصف

مسلسل

البيان

الوصف

1

املعدات

 )1حفرة الفحص.
 )2رافعة الفاحص.
 )3لوحة مدخالت بنود الفشل.
 )4رافعة املقدمة األمامية للسيارة.

1

املعدات

2

العمليات

قائمة من ( )40بند فحص حتتوي على فحص كل من:
 )1الفحص السفلي جلسم السيارة.
 )2نظام التعليق (مبا فيه اإلطارات).
 )3نظام التوجيه.
 )4خراطيم املكابح ومعداتها.
 )5التآكل.
 )6خطوط نظام العادم.
 )7خطوط وخزان الوقود.
 )8نظام الدفع ونقل احلركة.
 )9بنود متفرقة.

تزود غرفة املراقبة باآلتي:
 )1حاسوب يتحكم بعمليات املسار.
 )2طابعة.
 )3صندوق التوصيل البيني.
 )4نظام تلفزيوني ذو دائرة مغلقة.
 )5نظام نداء صوتي ()PA

العمليات

 )1مراقبة سير عمليات الفحص داخل املسار.
 )2تأكيد اجلودة.
 )3إصدار التقارير.
 )4إصدار ملصق.

2

 -5-4متطلبات معدات مسار الفحص وأنظمته:

 جتري هذه الفحو�صات داخل حفرة فح�ص جمهزة ومعدة جيد ًا وم�صممة كمنطقةعمل متخ�ص�صة للفاح�صني .كما �أنها معزولة عن اخلارج بو�ساطة �ستائر هوائية
تنتجها مراوح كهربائية خم�ص�صة لهذا الغر�ض ,ومزودة برافعة للفاح�ص يتحرك �أ� -أن تكون املعدات و�أجهزة الفح�ص و�أدوات��ه معتمدة من اجلهة املعنية باعتماد
حمطات الفح�ص الدوري لل�سيارات.
عليها كمن�صة عمل له.
 جتهز احلفرة برافعة لرفع ال�سيارات امل�شتبه يف خطورة الت�آكل يف نظام تعليقها ب� -أن تركب املعدات والأجهزة والأدوات وت�شغل وت�صان وتعاير طبق ًا للموا�صفاتالفنية الالزمة.
�أو توجيهها.
 -1-5-4متطلبات عامة:

94
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ج� -أن تعتمد املعايرة �أو �أجهزة املعايرة الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة,
�أو يعتمدها خمترب تعتمده الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة.
د� -أن تكون جميع املعدات والأجهزة والأدوات مطابقة للموا�صفات القيا�سية ال�سعودية
الواردة يف البند ( ,)1-2و�إن مل تتوافر موا�صفات قيا�سية �سعودية فيجب �أن تكون
مطابقة للموا�صفات الدولية ( )isoوموا�صفات بلد املن�ش�أ �أو املوا�صفات التي حتددها
الهيئة.
 -2-5-4أجهزة الفحص اإللكتروميكانيكية:

�أ -جهاز فح�ص االنزالق اجلانبي:
يقي�س هذا اجلهاز االنزالق اجلانبي لنظام توجيه ال�سيارة ,لإعطاء تقومي �أوتوماتيكي
"بالنجاح �أو الإخفاق" .ويتكون اجلهاز من لوحني منزلقني و�آلية قيا�س االنزالق
اجلانبي .يرتبط اللوحان ببع�ضهما بو�ساطة �أذرعة مرفقيه تدير مقيا�س فرق جهد
ح�سا�س ومعري .تتحول حركة االنزالق اجلانبي للوحني الناجتة من عدم اتزان نظام
التوجيه� ,إىل �إ�شارة كهربائية تلتقط وتر�سل للمعاجلة بو�ساطة حا�سوب امل�سار.
ب -جهاز فح�ص املكابح (الفرامل):
يقي�س جهاز فح�ص املكابح وزن املحاور وقوة الكبح للدواليب اليمنى والي�سرى للمحاور
الأمامية واخللفية والو�سطى ,لإعطاء تقومي �أوتوماتيكي "بالنجاح �أو الإخفاق".
ويتكون اجلهاز من �أ�سطوانات دوارة مع دوائر تقي�س بو�ساطة مقيا�س الإجهادات

ميكن �إيقاف ترخي�ص حمطة الفح�ص �إذا �أخل �صاحبها ب�أي من
بنود هذا التنظيم

( ,)STRAIN GAUGEوجهاز قيا�س وزن حماور (خاليا حمل ذات دقة
عالية) ( ,)LOAD CELLSوروافع هيدروليكية ,ودوارات توجيه �آمنة ومفاتيح
كهرو�ضوئية .واجلهاز م�ؤمن ,فالرافعة ال تعمل ما مل تكن ال�سيارة يف الوا�ضح ال�صحيح
على اجلهاز ,و�إذا انقطع التيار تتوقف الرافعة على امل�ستوى التي هي عليه� .أما معايري
التقومي للنجاح �أو الإخفاق فيمكن التحكم بها بو�ساطة برجميات احلا�سوب جلميع
عنا�صر الكبح (قوة الكابح ,قوة االحتكاك ,القوة الفرقية ,قوة مكابح الوقوف)
وبح�سب نوع نظام الكبح (هيدروليكي ,هوائي ,مانع لالنزالق�..إلخ).
ج -وحدة امل�ضخة الهيدروليكية:
توفر الطاقة الهيدروليكية لرافعة جهاز فح�ص املكابح.
د .املوازن (وحدة اختيارية):
ً
يعمل على و�ضع ال�سيارة عموديا ن�سبة �إىل جهاز فح�ص الأنوار الأمامية ,وللت�أكد من
ا�ستقامة حماور ج�سم ال�سيارة .ورغم �أن الغر�ض الأ�سا�س لهذا اجلهاز (املوازن)
هو امل�ساعدة يف �أخذ القراءة ال�صحيحة والدقيقة ملحاور الإ�ضاءة� ,إال �أنه ميكن �أن
ي�ستخدم لتقومي اال�ستقامة الطولية لهيكل ال�سيارة.
هـ� -أجهزة الفح�ص ال�سفلي لل�سيارة:
تزود �أجهزة الفح�ص ال�سفلي لل�سيارة بنهايات طرفية نقالة ,وم�ؤ�شرات �سري العمل,
ولوحات مفاتيح تعزيزية لبنود الفح�ص .ويتم الفح�ص ال�سفلي بو�ساطة فاح�ص
احلفرة املدعوم بالعديد من الأجهزة واملعدات .ويزود مبعدات مثل :لوحة منزلقة
ورافعة حماور ال�سيارة لإجراء فح�ص مكثف لبع�ض النوعيات من ال�سيارات .وكذلك
الرافعة الأر�ضية التي متكن الفاح�ص من تعديل و�ضعه (�سحب طوله) ن�سبة لل�سيارة,
لكي حتقق له الراحة وال�سهولة يف �إجراء الفح�ص.
 -3-5-4أجهزة الفحص التحسسية:

�أ -جهاز فح�ص دخان الديزل:
يفح�ص دخان الديزل لل�سيارات التي تنفث دخان ًا �أ�سود كثيف ًا (مرئي ًا) .ويجري
الفح�ص بال�ضغط على دوا�سة الوقود ثالث مرات لأخذ ثالث عينات وتر�سيبها (كل
على حدة) على ورق ت�شريح خا�ص ذي انعكا�سية معيارية .وبتوجيه حزم �ضوئية
معيارية على ورق الت�شريح ,تقا�س �شدة ال�ضوء املنعك�س بو�ساطة كمبيوتر دقيق,
وتقارن �أوتوماتيكي ًا مبقيا�س ( )BOSCHالرمادي.
وعلى هذا املقيا�س ميثل اللون الأبي�ض �صفر ,%وميثل اللون الأ�سود القامت .%100
ب -جهاز فح�ص الأنوار الأمامية:
يجب �أن يكون جهاز فح�ص الأن��وار الأمامية (الروبوت) ذا تقنية رفيعة امل�ستوى
يف هند�سة ال�ضوء ,و�أن ي�ستطيع قيا�س اجتاهات املحور ال�ضوئي وكثافة ال�سطوع
ال�ضوئي مبا ي�سهل التقومي الآيل للنجاح �أو الإخفاق .وي�شتمل اجلهاز على �آلية متابعة
املحور ال�ضوئي تلقائي ًا ,ومقيا�س كثافة ال�سطوع ال�ضوئي (ح�سا�س �ضوئي) ,ومقيا�س
زاوية ,و�آلة احلركة العر�ضية� ..إلخ .ويقوم ح�سا�س �ضوئي خا�ص ب�إ�ضاءة ملبة �أمام
ال�سائق للوقوف ,عندما ت�صل ال�سيارة �إىل الو�ضع واال�ستقامة ال�صحيحني وعلى
امل�سافة املطلوبة �أمام جهاز فح�ص الأنوار الأمامية لت�أكيد املتطلبات الدقيقة لهذا
الفح�ص.
ج -جهاز فح�ص الهايدروكربونات و�أول �أك�سيد الكربون:
هو جهاز لفح�ص وقيا�س تركيز �أول �أك�سيد الكربون والهايدروكربونات يف غازات عادم
ال�سيارات �آلي ًا (�أوتوماتيكي ًا) .وتر�سل القيا�سات يف الوقت احلقيقي �إىل احلا�سب الآيل
ملعاجلتها وعر�ضها بح�سب املعايري املعتمدة.
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ويتكون اجلهاز من ق�سم جتميع غازات العادم ,وق�سم حتليل ,وق�سم م�ؤ�شرات ,وجهاز
حتكم �آيل ومفاتيح الت�شغيل�..إلخ.
 -4-5-4األجهزة المساندة:

�أ -لوحات م�ؤ�شرات عمليات الفح�ص:
وت�شتمل على �شا�شات عر�ض رقابية كبرية ت�صمم لتمرير تعليمات الت�شغيل للفاح�صني
وال�سائقني ,كما تبني نتائج الفح�ص فوري ًا للزبائن .ويتم التحكم فيها بو�ساطة حا�سوب
امل�سار عرب �صندوق التو�صيل البيني و�سل�سلة من كوابل االت�صاالت ودوائر �إلكرتونية
وكهربائية.
ب -نظام تلفزيوين مغلق الدائرة:
ي�شتمل النظام على كامريات فيديو مو�صولة ب�شا�شات تلفزيونية يف غرفة التحكم.
تركب �إحدى الكامريات يف حفرة الفح�ص حتى يتمكن كبري فنيي الفح�ص يف غرفة
التحكم من متابعة ما يجري يف املرحلة الرابعة (الفح�ص ال�سفلي لل�سيارة) .وتركب
�شا�شة عر�ض تلفزيونية على لوحة م�ؤ�شر حفرة الفح�ص يف و�ضع ميكن كبري فنيي
الفح�ص من ر�ؤيتها .وتركب (كامريا) عند املرحلة الثانية و�شا�شة عر�ض يف غرفة
التحكم لتمكن كبري فنيي الفح�ص من متابعة الفح�ص يف هذه املرحلة.
ج – هواتف داخلية:
تركب هواتف داخلية كي جترى االت�صاالت بني كبري فنيي الفح�ص يف غرفة التحكم,
وبني الفاح�صني .ويف هذا النظام يكون الهاتف الرئي�س يف غرفة التحكم ,وتكون
الهواتف الفرعية يف املرحلتني الأوىل والرابعة.
د -نظام النداء العام:
تركيب نظام النداء العام ال�ستخدامه يف حاالت ال�ضرورة التي حتتم على كبري فنيي
الفح�ص توجيه تعليمات للآخرين .ويوفر هذا النظام ميكروفونات عنقية و�سماعات
يف املرحلتني الأوىل والرابعة .كما يركب يف غرفة التحكم ميكروفون طاولة بعنق مرن
وتركب ال�سماعات يف املرحلتني الثانية والثالثة.

ي�شمل الفح�ص عينات من غاز العادم لتحليل وقيا�س ن�سبة الغاز
امللوث
على ثالث �شا�شات عر�ض لبيان الو�ضع وبيانات الفح�ص يف كل مرحلة مما ميكن
كبري فنيي الفح�ص من متابعة �سري العمليات يف امل�سار ,وبعد انتهاء عمليات الفح�ص
تطبع بيانات الفح�ص ونتائجه �آلي ًا بو�ساطة الطابعة يف غرفة التحكم.
د� -صندوق التو�صيل البيني:
ي�شتمل هذا ال�صندوق املتني على عدة �أجهزة �إلكرتونية ت�شكل ج�سر االت�صال بني
معدات الفح�ص وحا�سوب امل�سار .واال�ستخدام الرئي�س لهذا ال�صندوق هو التحكم يف
الأجهزة ذات اجلهد العايل بو�ساطة لوحات (�إدخال� /إخراج) البيانات .ومتر عرب
هذا ال�صندوق كل �إ�شارات التحكم القادمة من امل�سار والعائدة �إليه.
 -6-4مقاييس الفحص ومواصفاته:
 -1-6-4نطاق األنظمة الخاضعة للفحص:

تطبق املوا�صفات القيا�سية ال�سعودية ذات ال�صلة بربنامج الفح�ص الدوري ا�ستناد ًا
ملا ورد ن�ص ًا يف الالئحة املنفذة للفح�ص الفني لل�سيارات.
�أم��ا النظم التي تغطى يف ه��ذه املوا�صفات واملقايي�س فهي على �سبيل املثال ال
احل�صر:
 -1-1-6-4هوية ال�سيارة.
 -2-1-6-4ج�سم ال�سيارة ,حجرة ال�سائق و�أبوابها وعنا�صر الدعم.
 -3-1-6-4نظام املكابح (الفرامل).
 -4-1-6-4نظام التوجيه.
 -5-1-6-4الزجاج الأمامي وزجاج النوافذ وجمال الر�ؤية.
 -5-5-4نظام تكامل أجهزة الفحص (االتصاالت):
 -6-1-6-4معدات الإ�ضاءة ,الأنوار الأمامية والعاك�سات.
 -7-1-6-4نظام التعليق.
�أ -النهايات الطرفية لإدخال البيانات:
نهاية طرفية عالية التقنية وذكية داخ��ل بيئة مغلقة وجمهزة مبخارج ات�صاالت  -8-1-6-4عنا�صر نقل احلركة.
ثنائية .ت�ستخدم النهاية الطرفية يف جتهيز امل�سار للبدء يف العمل ويف �إدخال بيانات  -9-1-6-4الدواليب والإطارات.
ال�سيارات .وتو�صل النهاية الطرفية مع حا�سوب امل�سار ولوحات الإدخال النقالة يف  -10-1-6-4ال�شا�صيه /الهيكل و�إجزا�ؤه.
 -11-1-6-4انبعاث عادم ال�سيارات (�أول �أك�سيد الكربون ,والهايدروكربونات,
مرحلتي الفح�ص اخلارجي وال�سفلي.
وكثافة دخان الديزل).
ب -لوحات �إدخال نقالة (نهايات طرفية) لبنود الفح�ص:
إ
جتهز هذه اللوحات النقالة مبوا�صفات خا�صة (متينة) وت�ستخدم لدخال البنود
الفا�شلة .ويكون اجلهاز ذا م�ستويني يف حتديد الأعطال مبا يت�ضمن الرتميز للأعطال  -2-6-4بنود قائمة الفحص:
الرئي�سة والرتميز للأعطال الفرعية ,وي�ستخدم للتف�سري املف�صل للأعطال املكت�شفة  -1-2-6-4معلومات خا�صة باملركبة:
• رقم لوحة املركبة.
يف الفح�ص اخلارجي .ومترر البيانات �إىل حا�سوب امل�سار الرئي�س.
• موديل املركبة.
ج -وحدة التحكم املركزي (نظام التحكم يف امل�سار):
تتحكم يف جميع معدات الفح�ص وامل�ؤ�شرات بامل�سار ,وتعالج بيانات الفح�ص .وت�شتمل • الرقم املميز للمركبة.
• لون املركبة.
• تاريخ الت�سجيل.
دعم ميزانية الإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية ل�سالمة
• ال�شركة امل�صنعة.
املرور مبا يكفل حتقيق املهمات املنوطة بهما
• طراز املركبة.
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 -2-2-6-4الفح�ص اخلارجي جل�سم املركبة مبعاونة الكمبيوتر:
• نقاط وقواعد تثبيت ج�سم ال�سيارة.
• علبة (خزان) �سائل املكابح.
•�سالمة التو�صيالت الكهربائية.
• الأنوار الأمامية.
• الأنوار الأمامية الإ�ضافية.
• �أنوار الوقوف.
أ
• �أنوار الإ�شارة /الغمازات المامية واجلانبية.
• �أنوار الإ�شارة /الغمازات الأربعة /الفل�شر.
• �آلة التنبيه (البوري /الزامور).
• الزجاج الأمامي.
• امل�ساحات.
• جهاز التزويد مباء غ�سل الزجاج.
• املرايا اجلانبية والداخلية.
• العاك�سات.
• الأبواب ومف�صالتها.
• الإطارات (الكفرات).
إ
• م�سامري و�صواميل و�أطواق الطارات (الكفرات).
• �أنوار معدات التحكم املوجودة يف التابلو (الطبلون).
• �سيور املاكينة.
• الأنوار اخللفية.
• �أنوار الرجوع للخلف.

• �أنوار الإ�شارة /الغمازات اخللفية.
• �أنوار املكابح.
• �أنوار اللوحة اخللفية.
• عجلة القيادة وعمودها.
• مقود الدراجة (للدراجات فقط).
• �أحزمة الأمان.
• املقاعد.
• دوا�سة املكابح.
• مكابح الوقوف /اليد (اجللنط).
• ا�ستقامة هيكل الدراجة.
• عطب �أو �صدمات يف ج�سم ال�سيارة.
•الطفاية /املثلث.
• خزان الوقود.
• خزانات الهواء.
• ميكانيكية و�صل املقطورات بال�شاحنات.
• ت�آكل /اهرتاء.
 -3-2-6-4فح�ص االنزالق اجلانبي �أوتوماتيكيا:
أ
• يخترب االنزالق اجلانبي للمركبة بالن�سبة �إىل املحور المامي بو�ساطة عدد
الأمتار للكيلومرتات.
 -4-2-6-4فح�ص املكابح �أوتوماتيكياً:
• فح�ص قوة مكابح العجالت على املحاور الأمامية واخللفية واملتو�سطة كل
على حدة.
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 -1-7-4عند دخول حمطة الفح�ص ,يوقف ال�سائق ال�سيارة يف املكان املخ�ص�ص
• قيا�س �إعاقة املكبح للعجالت كل على حدة.
لذلك ,ثم يراجع مكتب اال�ستقبال.
• قيا�س قوة مكابح الوقوف (اجللنط).
 -2-7-4يدخل املوظف املخت�ص رقم اللوحة بجهاز احلا�سوب (�أو مي�سح الرقم
• ح�ساب ن�سبة قوة املكبح لوزن املحور لكل حمور على حدة.
املرموز بو�ساطة كا�شف ليزري) ,الذي ي�سرتجع جميع بيانات ال�سيارة املوجودة �سلفاً
• ح�ساب القوة الفرقية للعجالت اليمني والي�سار لكل حمور على حدة.
يف قاعدة البيانات ,ومن ثم يتجه ال�سائق �إىل �صالة الفح�ص.
• حتديد و�ضع املركبة -اجتياز ًا �أو �إخفاق ًا� -أتوماتيكي ًا.
 -3-7-4عند مدخل م�سار الفح�ص يقدم ال�سائق ال�سيارة ل�سائق امل�سار الذي �سيقود
 -5-2-6-4الفح�ص الأتوماتيكي للأنوار الأمامية:
• فح�ص �شدة الأنوار وحتديد زوايا االنحراف عن حمور الإ�ضاءة العادي لكل ال�سيارة للمرحلة الأوىل من الفح�ص .ثم يت�أكد الفاح�ص من جميع بيانات ال�سيارة
ومدى مطابقتها للواقع ,وحتال ال�سيارة �إىل ق�سم املرور باملحطة �إذا ر�أى تباين ًا يف
من الأنوار الأمامية كل على حدة.
ً
ً
أ
أ
إ
أ
ذلك� ,ما يف حال التطابق فيجري الفح�ص عليها.
• حتديد و�ضع املركبة -اجتياز ًا �و �خفاقا� -وتوماتيكيا.
 -6-2-6-4فح�ص ملوثات العادم املنبعثة من ال�سيارات املزودة مبحركات تعمل  -4-7-4يبقى �سائق ال�سيارة يف ممر امل�شاة على جوانب امل�سارات ,ومنه ميكنه
م�شاهدة �سري عمليات فح�ص مركبته ومتابعة نتائج فح�صها �أو ًال ب�أول.
بالبنزين.
وهذا ي�ضمن �أن طاقم الفح�ص مبعزل عن �أ�صحاب ال�سيارات �أو �سائقيها ومبن�أى
• فح�ص وحتليل تركيز غازات �أول �أك�سيد الكربون والهايدروكربونات.
عن تدخالتهم.
• حتديد و�ضع املركبة -اجتياز ًا �أو �إخفاق ًا� -أوتوماتيكيا.
ً
آ
 -7-2-6-4فح�ص ملوثات العادم املنبعثة من ال�سيارات املزودة مبحركات تعمل  -5-7-4بعد االنتهاء من عمليات الفح�ص ي�صدر تقرير الفح�ص �ليا بو�ساطة
حا�سوب امل�سار ,يو�ضح فيه القيا�سات والتقومي لكل الفحو�صات التي �أجريت.
بالديزل:
� -6-7-4إذا �أخفقت ال�سيارة يطلب من �سائقها مراجعة مكتب خدمات ا�ستعالمات
• ي�ؤخذ قيا�س عينات من غازات العادم للديزل املنبعثة.
املراجعني ,لي�شرح املهند�س املخت�ص جميع بنود الإخفاق املطلوب �إ�صالحها ,وعند
• قيا�س معدل كثافة الدخان املنبعث.
ال�ضرورة ت�شرح وتبني بع�ض البنود ال�سفلية يف حفرة جتهز خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض.
• حتديد و�ضع املركبة – اجتياز ًا �أو �إخفاق ًا -أ�وتوماتيكي ًا.
ً
إ
إ
إ
كما يطلب من �سائق ال�سيارة �عادتها �ىل الفح�ص بعد ��صالحها ,حيث يتجه ال�سائق
 -8-2-6-4فح�ص الأجزاء ال�سفلية للمركبة بالهوة �أتوماتيكيا:
�إىل مكتب اال�ستقبال مبا�شرة .ف�إن ت�أخر عن تقدمي ال�سيارة لإعادة الفح�ص خالل
• الو�صالت الكروية للأذرعة (اجلوزات).
املدة املحددة �أو �إذا تكرر �إخفاق ال�سيارة يف �إعادة الفح�ص نتيجة تركه للإ�صالح,
• تثبيت �صندوق �أو علبة الدرك�سيون.
عندها يحال �سائق ال�سيارة �إىل مكتب املرور الذي باملحطة ملعرفة �سبب ذلك.
• علبة الدرك�سيون الهيدروليكي.
 -7-7-4يجيب عن جميع اال�ستف�سارات مهند�س الفح�ص املخت�ص ,و�إن تعذر ذلك
• ليات و�أنابيب وو�صالت املكابح.
ً
إ
أ
يرفع المر �ىل مدير املحطة الذي �سيكون مكتبه جمهزا بحا�سوب مرتبط بال�شبكة
•�أ�سطوانات نظام املكابح.
املحلية مما يتيح له اال�ستعالم �أو متابعة نتيجة فح�ص �أي �سيارة .كما يزود مكتب
• جهاز مكابح الهواء.
• عمود التوازن.
مدير املحطة بنظام نداء ,هاتف ودائرة تلفزيونية مغلقة للمتابعة واالت�صال بكل
• نظام التعليق للمحور الأمامي.
�أنحاء املحطة بال�صوت وال�صورة .وي�ستخدم هذا النظام يف �إجراءات تدقيق �إنتاجية
• نظام التعليق للمحور اخللفي.
امل�سارات ,و�إح�صائيات الإخفاق ,وتقومي تدفق ال�سيارات�..إلخ.
 -8-7-4بعد اجتياز املركبة الفح�ص يقدم ل�سائق املركبة �شهادة الفح�ص �سارية
• الزمربكات (ال�س�ست) الأمامية.
• الزمربكات (ال�س�ست) اخللفية.
املفعول ملدة �سنة �أو �ستة �أ�شهر بح�سب الالئحة املنفذة.
• الإطارات (الكفرات).
 -8-4ساعات عمل محطة الفحص:
• امل�ساعدات.
• كرا�سي املحرك.
مع مراعاة ما ورد يف نظام العمل ,حتدد �ساعات العمل يف حمطات الفح�ص الدوري
أ
• كرا�سي �صندوق الرتو�س (اجلريبوك�س).
لل�سيارات مبا يتنا�سب مع م�صالح املراجعني ,ومتتد لتغطي �غلب �ساعات النهار
• �أجزاء نقل احلركة �أو ال�صلبان.
بالتن�سيق مع الإدارة العامة للمرور.
• موا�سري العادم.
 -9-4وثائق وموثوقية الفحص:
• خزان الوقود.
• تهريب يف نظام الوقود.
 -1-9-4مل�صق الفح�ص:
أ
إ
أ
أ
• الهيكل واجل�سور وقواطعه.
� -يجب �ن يكون املل�صق من النوع ال��ذي يتلف عند حماولة �زالته �و نزعه من
• حالة �إ�صالح الهيكل.
مكانه.
• ت�آكل �أو اهرتاء.
ب -يجب �أن يكون املل�صق من النوع الذي ال يتلف �أو تتغري معامله طوال فرتة �سريانه
• تهريب زيت.
وا�ستعماله .كما ال يجوز �إتالفه �أو تغيري معامله طوال تلك الفرتة.
ج -يجب �أن يحتوي املل�صق على املعلومات التالية:
 -7-4تسلسل إجراءات الفحص:
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ج -1 -تكتب �أرقام ال�شهور على املل�صق بطريقة وا�ضحة.
ج -2 -تو�ضح ال�سنة وال�شهر و�شعار الفح�ص على املل�صق والوقت املحدد النتهاء
�صالحية املل�صق.
ج -3 -يو�ضح ا�سم املحطة ويكون يف املل�صقات �أرقام مت�سل�سلة مقيدة لدى �إدارة
املحطة.
د -ت�صمم الإدارة العامة للمرور مل�صق الفح�ص.
 -2-9-4التدابري اخلا�صة مبل�صقات الفح�ص:
�أ -تثبت اجلهة املخت�صة بالفح�ص مل�صق الفح�ص.
ب� -إذا ف�شلت املركبة يعاد فح�صها بعد �إمتام الإ�صالحات والتجهيزات الالزمة.
ج -يثبت املل�صق فقط على املركبات التي جتتاز �إجراءات الفح�ص الفني املعتمدة
بنجاح.
د -يثبت املل�صق يف اجلهة اليمنى من الزجاج الأمامي للمركبة ومن الداخل ,ويجب
�أن يتم ذلك يف موقع الفح�ص وقبل مغادرة املركبة.
هـ  -ال يعد مل�صق الفح�ص معتمد ًا �إذا تعر�ض للتلف ب�أي �شكل من الأ�شكال ,وعلى
مالك املركبة �أو �سائقها مراجعة �إدارة املرور خالل (� )72ساعة من تلف املل�صق �أو
جزء منه ليتم توجيهه �إىل اجلهة املخت�صة بالفح�ص.
و� -إذا فقد مل�صق الفح�ص ,فال يعتد بوثيقة الفح�ص وحدها ,ويجب عند ذلك
تقدمي املركبة لإعادة الفح�ص.
ز -غري م�سموح نظام ًا لأي �شخ�ص منح �أو بيع �أو تداول مل�صقات الفح�ص لأحد
�أ�صحاب �أو �سائقي املركبات �أو املقطورات �أو لأي �شخ�ص يف �أي مكان ال�ستخدامه
كمل�صق ملركبة مل تفح�ص �أجزا�ؤها و�أدا�ؤها ,ومل تطابق املتطلبات املحددة لذلك.
ح -غري م�سموح نظام ًا لأي �شخ�ص �أن يحتفظ مبل�صقات الفح�ص ,وحيث �إن �شراءها

�أو تداولها غري م�سموح به ف�سوف تعد يف و�ضع امل�سروقة �أو املزورة.
ط -غري م�سموح با�ستخدام قطعة الزجاج احلاملة ملل�صق الفح�ص من �أجزاء الزجاج
الأمامي امله�شم ول�صقها يف املو�ضع املحدد على الزجاج اجلديد حتى ولو كانت فرتة
�سماح املل�صق ما تزال �سارية.
ي -يجب �أال يظهر على املركبة �إال املل�صق ال�ساري املفعول فقط� .أما املل�صقات
املنتهية ,فيجب �إتالفها متام ًا قبل تثبيت املل�صق اجلديد.
ك -غري م�سموح ب�إزالة املل�صق املنتهي �أو التالف قبل اجتياز وقبول املركبة يف جميع
الفحو�ص .وبعدها يزال املل�صق ال�سابق ويثبت اجلديد فور ًا.
ل� -إذا �سمح لأحد الأفراد داخل موقع الفح�ص بنزع املل�صق ال�سابق ,ف�إنه يجب
�إتالفه متام ًا قبل تثبيت املل�صق اجلديد.
م -ال يجوز ال�سماح بتثبيت املل�صقات على املركبات �إال للفنيني امل�ؤهلني لذلك ,ويكون
داخل حدود موقع الفح�ص.
ؤ
أ
ن -يتحفظ على املل�صقات باملوقع يف مكان مغلق وم�مون ,وتعد م�س�ولية �سالمة
املل�صقات من اخت�صا�ص مدير املحطة.
�س -املل�صقات التي مل ت�ستخدم وانتهت مدتها ف�إنه يجب التحفظ عليها لدى اجلهة
املخت�صة بالفح�ص �إىل حني تدقيقها بو�ساطة املندوب املكلف من �إدارة املرور باملنطقة
ويتم �إتالفها كلها متام ًا.
 -3-9-4تقرير الفح�ص:
على اجلهة املخت�صة بالفح�ص منح املركبات التي جتتاز اختبارات الفح�ص بنجاح
وثيقة تو�ضح نتيجة الفح�ص ,ويجب �أن ي�صدر تقرير الفح�ص �آلي ًا عن طريق احلا�سب
الآيل مت�ضمن ًا املعلومات التالية:
 -1-3-9-4معلومات خا�صة باملركبة:
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�أ -رقم ت�سجيل املركبة وال�سنة التي �سجلت فيها وا�سم ال�شركة امل�صنعة.
ب -نوع املركبة.
ج -رقم الهيكل (ال�شا�سيه) -الرقم املميز للمركبة.
د -تاريخ التقدم للفح�ص.
هـ  -تاريخ الفح�ص ورقم م�سار الفح�ص.
 -2-3-9-4معلومات وبيانات الفح�ص مو�ضح ًا فيها القيا�سات والقيم للفحو�صات
التي �أجريت �آلي ًا:
�أ -نتيجة الفح�ص النظري اخلارجي -الأجزاء املعطلة.
ب -نتيجة فح�ص االنزالق اجلانبي.
ج -نتيجة فح�ص املكابح الأمامية واخللفية ومكبح االنتظار.
د -نتيجة فح�ص الأنوار الأمامية على اجلانبني اليمني والي�سار.
هـ -نتيجة فح�ص انبعاث الغازات� :أول �أك�سيد الكربون ,والهايدروكربونات لل�سيارات
املزودة مبحركات تعمل بالبنزين ,وكثافة الديزل لل�سيارات املزودة مبحركات تعمل
بالديزل.
و -نتيجة فح�ص الأجزاء ال�سفلية للمركبة وحتديد الأجزاء املعطلة.
ز -نتيجة الفح�ص .رقم مل�صق الفح�ص يف حالة االجتياز.
ح -ا�سم حمطة الفح�ص و�أ�سماء الفنيني الذين قاموا بالفح�ص.
 -4-9-4موثوقية الفح�ص:
على �صاحب الرتخي�ص �إجراء االرتباط الالزم باحلا�سب الآيل التابع لوزارة الداخلية,
وذلك بالتن�سيق مع �إدارة املرور.
 -10-4القوى العاملة في المحطة:

تدار حمطات الفح�ص الدوري الفني مبواطنني م�ؤهلني ,وال تقل ن�سبة ال�سعوديني
العاملني يف هذه املحطات عن  %10من جمموع الفنيني العاملني فيها ,وتزاد هذه
الن�سبة تدريجي ًا لت�صل �إىل ن�سبة مائة يف املائة خالل مدة ال تزيد على ع�شر �سنوات
من تاريخ احل�صول على الرتخي�ص بفتح املحطة.
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 -11-4النظر في المخالفات:

� -1-11-4إذا �أخل �صاحب الرتخي�ص ب�أي بند من بنود هذا التنظيم ,فعلى الإدارة العامة
للمرور عن طريق اثنني من رجال املرور املكلفني لهذا الغر�ض �ضبط املخالفة يف حم�ضر
يخ�ص�ص لذلك يو�ضح فيه نوع املخالفة وتاريخ حدوثها .وعلى الإدارة العامة للمرور �إذا
ر�أت �ضرورة لإيقاف عمل املحطة فيمكنها ذلك ملدة ال تزيد على ثالثة �أيام .ف�إن ر�أت حاجة
�إىل �إيقافه ملدة �أكرث �أو �إلغاء الرتخي�ص ,فعليها �أن حتيل املو�ضوع �إىل اللجنة املذكورة يف
الفقرة (� )2-11-4أدناه.
 -2-11-4ي�شكل وزير الداخلية جلنة من م�ست�شارين قانونني ال يقل عددهم عن ثالثة
من عدد من اجلهات احلكومية يختارون بعد التن�سيق مع ال��وزراء املخت�صني؛ للنظر يف
املخالفات التي حتال �إليها .وير�أ�س هذه اللجنة م�ست�شار قانوين ال تقل مرتبته عن (الثالثة
ع�شرة) �أو ما يعادلها ,وين�ص يف الت�شكيل على ع�ضو احتياطي ,وحتدد مكاف�آت �أع�ضائها
و�سكرتريها بالتن�سيق مع وزير املالية .ويعاد ت�شكيل هذه اللجنة كل ثالث �سنوات ,ويجوز
جتديد ع�ضويتها ملرة واحدة فقط.
 -3-11-4يجب على هذه اللجنة االطالع على �أقوال من ن�سبت �إليهم املخالفة ووجهة نظر
الإدارة العامة للمرور يف ذلك �سواء كتابي ًا �أو ح�ضوري ًا ,ولها �أن ت�ستعني مبن تراه من املخت�صني
الفنيني .وت�صدر اللجنة قراراتها -بح�ضور كامل �أع�ضائها -بالإجماع �أو بالأغلبية ,ويو�ضح
يف حما�ضر اللجنة الر�أي املخالف �إن وجد ,وحجة كال الر�أيني.
� -4-11-4إذا ثبت لدى هذه اللجنة خمالفة �صاحب الرتخي�ص لأي بند من بنود هذا
التنظيم ,فت�صدر قرار ًا �إما ب�إيقاف عمل املحطة ملدة تكفي لإ�صالح اخللل القائم وتكون
رادع ًا ل�صاحب الرتخي�ص بعدم حدوثه م�ستقب ًال؛ �أو ب�إيقاف عمل املحطة ملدة ال تتجاوز
�ستة �أ�شهر .كما ميكن للجنة �إذا تكررت املخالفة �أن ت�صدر قرار ًا ب�إلغاء الرتخي�ص نهائي ًا,
وتكون هذه القرارات قابلة لالعرتا�ض عليها �أمام ديوان املظامل خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ
�إبالغها �صاحب ال�ش�أن.
 -5حتدد اللجنة الوطنية ل�سالمة املرور -امل�شكلة بناء على قرار جمل�س الوزراء رقم ()171
وتاريخ 1405-8-16هـ -قيمة احل�صول على خدمة الفح�ص الدوري لل�سيارات ,ويكون موحد ًا
يف جميع حمطات الفح�ص التي تقدم هذه اخلدمة مبا ال يزيد على املعدالت احلالية.

فضل العرب اقتصاديًا
وحضاريًا!
اتجاهات

••د .زيد بن حممد الرماين
لقد تعددت املعابر التي �سلكتها احل�ضارة العربية الإ�سالمية يف و�صولها �إىل الغرب الأوروبي،
فكانت ثالثة معابر ،اختلفت فيما بينها من حيث الن�شاط وكمية املنقول الثقايف .وهذه املعابر
هي :بالد ال�شام ،و�صقلية والأندل�س.
�إن نظرة فاح�صة للمنقول من عنا�صر احل�ضارة العربية الإ�سالمية والطريق الذي عربه ،تدلنا على
�أن الأندل�س كانت اجل�سر الأهم يف عملية انتقال احل�ضارة العربية ،ذلك لأن االحتكاك الأوروبي
بالعرب ،ا�ستمر مع امل�شرق و�صقلية فرتة ثالثة قرون ،بينما ا�ستمر ثمانية قرون مع الأندل�س.
ففي ميدان ال�صناعة ،جتلت مهارة العرب وا�ضحة ،حيث �أقبلت �أوروبا يف الع�صور الو�سطى على
قباال ً
املن�سوجات العربية �إ ً
كبريا.
وقد انتقلت معظم ال�صناعات العربية �إىل الغرب الأوروبي عن طريق عرب الأندل�س و�صقلية
واملغرب ف�صناعة اجللود ا�شتهرت ب�صورة مميزة ،يف مدينة قرطبة حتى �أطلق الأوروبيون على
النوع املمتاز من اجللود ا�سم (اجللد القرطبي) .واهتم العرب �أ ً
ي�ضا بال�صناعات املعدنية،
معتمدين على املناجم املتوافرة من نحا�س وزئبق وحديد وف�ضة وذهب ،و�أتقنوا ال�صناعة الفوالذية،
و�صناعة ال�سالح وال�سيوف التي ا�شتهرت يف طليطلة ،و�صناعة مفاتيح الأبواب.
لذا ،يعتقد لوبون �أن يكون الأوربيون قد اقتب�سوا �صناعة احللي الذهبية من تلك ال�سلع العربية،
التي دخلت �أوروبا عن طريق التجارة� ،أو التي جلبها ال�صليبيون معهم عند عودتهم من امل�شرق
العربي.
ويذكر كري�ستي يف كتابه (تراث الإ�سالم) ،وغو�ستاف لوبون يف كتابه (ح�ضارة الإ�سالم) �أنه
عندما ازدهرت التجارة بني ال�شرق والغرب� ،أقبل الأمراء الإيطاليون �إ ً
قباال منقطع النظري على
التحف واحللي العربية.
�إن �أهم ما ا�ستفادته �أوروبا ،كان �صناعة الورق عرب املغرب والأندل�س ،كما �أ�شار �إىل ذلك الإدري�سي
�سنة 1150م ً
مثاال على ذلك.
وعندما عرف الأوروب�ي��ون ال��ورق عن العرب يف ذلك التاريخ �أطلقوا عليه ا�سم (ال�صحائف
�سوقا ً
نظرا لأن دم�شق كانت ً
الدم�شقية) ً
رئي�سا لتجارة الورق يف ذلك الع�صر .وكانت �أوىل امل�صانع
التي �أقامها العرب ل�صناعة الورق يف الأرا�ضي الأوروبية يف �صقلية وا�سبانيا.
يقول الدكتور �إبراهيم زعرور يف كتابه (امل�ؤمترات احل�ضارية العربية الإ�سالمية) :من �صقلية
انتقلت �صناعة الورق �إىل �إيطاليا ،ومن ا�سبانيا �إىل غرب �أوروبا.
وي�شهد على �أثر العرب يف هذا اجلانب ،تعدد امل�صطلحات العربية املتعلقة بالورق و�صناعته،
م�ستخدما بلفظه العربي يف اللغات الأوروبية� .أ ً
ً
ي�ضا نقل الغرب عن العرب
والتي مازال بع�ضها
�صناعة اخلزف التي انت�شرت يف ا�سبانيا .ومازالت املتاحف الأوروبية حتوي ً
كثريا من الأواين
اخلزفية التي �صنعت ً
تقليدا لأواين عرب الأندل�س .وي�ستدل على هذا التقليد مما عليها من
كتابات عربية حمرفة.
كما ا�ستفاد الأوروبيون من العرب الأندل�سيني على �صعيد �صناعة ال�سفن ،التي كانت ومازالت
لها �أهميتها الق�صوى يف احلياة االقت�صادية.
فعن العرب �أخ��ذ الأوروب�ي��ون وخا�صة يف �إيطاليا وا�سبانيا �صناعة ط��راز من ال�سفن �سُ مّي
(الع�شاري) بـ(الع�شاريات) لأنها كانت تت�سع لع�شرة �أ�شخا�ص

ولأن العرب هم �أول من ا�ستخدم ال�سفن ذات الأ�شرعة الثالثية ،فقد اقتب�س الغرب من العرب
مبد�أ ال�شراع املثلث وطوروه ،مما مكنهم من بناء �سفن �ضخمة.
وللعرب يف الأندل�س ف�ضل ال�سبق يف تعليم الغربيني �صناعة الزجاج والكري�ستال ،التي ابتكرها ودل
عليها العامل العربي الأندل�سي عبا�س بن فرنا�س خالل القرن التا�سع امليالدي .وقد �أ�شار �إىل ذلك
الدكتور علي �أحمد يف كتاب (امل�ؤمترات احل�ضارية العربية الإ�سالمية يف الغرب الأوروبي).
وقام الأندل�سيون كذلك بتعليم الغرب الأوروبي طريقة تبليط الدور وال�شوارع و�إنارتها يف الليل،
وطريقة ا�ستخدام الريح يف حتريك الطواحني الهوائية.
يق�صر العرب يف جمال الزراعة ،فعن طريق الأندل�س و�صقلية ،عرف الغرب الأوروبي
ومل ّ
طريقة درا�سة طبيعة الأر�ض وحتليلها ،كي تزرع باملح�صول املنا�سب الذي ميتاز بوفرة �إنتاجه
وجودته.
أ
وحتى ال تنهك الر�ض بزراعات متعددة ،كان العرب ينوعون الزراعات بالتناوب.
وقام العرب بتعريف الأوروبيني على م�س�ألة العناية باحلدائق العامة واخلا�صة ،من حيث اختيار
املوقع وتنوع الأ�شجار والنباتات.
وقد ا�ستقل علم الزراعة العربي يف ا�سبانيا عن مباحث الطب والنبات ،لي�صبح يف ا�سبانيا
يتمتع با�ستقالل تام.
أ
أ
ومما يجدر ذكره �أن حما�صيل عديدة زرعت يف الغرب الوروبي من خالل عرب الندل�س و�صقلية،
مثل حم�صول الذرة ،والقمح القا�سي ،والأرز وال�سكاكر واحللويات وزراعة ال�سبانخ والزعرت الربي
والكرز والرمان وجوز الهند واحلام�ض واليو�سفي.
وكان هناك �أ ً
ي�ضا اليا�سمني والزئبق ،الذي حتول لي�صبح �شعار ملوك فرن�سا ،والنيلوفر وال�سو�سن
ثم النباتات الب�صلية ،كالزعفران والرنج�س ،والأقحوان.
وقد ظهرت هذه النباتات واخل�ضار خالل القرن اخلام�س ع�شر امليالدي يف كثري من مناطق
�أوروبا� .إىل جانب كثري من �أنواع الفواكه كالتني والعنب والتفاح واخلوخ وال�سفرجل والأجا�س.
ومل يتوقف ت�أثري العرب على الغرب عند هذا ،بل �إن العرب هم الذين علموا الأوروبيني طريقة
حجز املاء وجتميعه يف �سدود �أو م�ستودعات ،ونقله بعد ذلك عرب قنوات مفتوحة ،ورفعه بوا�سطة
دواليب املاء والنواعري .و�أول ما و�صلت هذه الو�سائل �إىل بلجيكا وهولندا كان ً
اعتبارا من القرن
الرابع ع�شر امليالدي.
وقد تعلم الأوربيون من العرب كيفية حفر الرتع والقنوات التي كانت جمهولة قبلهم .وطوروا
�إىل جانب ذلك الدورات الزراعية ،وفن ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية من �أجل حم�صول وفري
غزير.
وهكذا ف�إن امل�ؤثرات العربية يف حقول ال�صناعة والزراعة والتجارة واحلرف مازالت بارزة
املعامل يف �أوروبا.
ً
ختاما �أق��ول �إن الفوائد التي �أه��داه��ا العرب �إىل الأوروب�ي�ين يف ميدان االقت�صاد واحلياة
االقت�صادية والن�شاط االقت�صادي مبجاالته املختلفة كثرية ال ح�صر لها .وما �أ�شرنا �إليه يُثبت
ال�سبق االقت�صادي للعرب على الغرب.
ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
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مواطنة تدعو إلعادة النظر في نظام منح الجنسية
رفعت املواطنة بهية ال�شمري عري�ضة ملعايل رئي�س
املجل�س طالبت فيه ب�إعادة النظر يف منح اجلن�سية
لأوالد املتزوجة من �أجنبي ,وقالت:
�سلمه اهلل
معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,وبعد:
�أنا املواطنة الأرملة بهية فرج نومان املن�صوري ال�شمري,
�إين ا�ستنجد بكم وا�شكي لكم بعد اهلل عز وجل مبعاناتي
ف�أنا مواطنة باجلن�سية ولي�س بالتجن�س �أب ًا عن جد ولدي
�أبنائي �أربعة (بدون) ال يحملون �أي جن�سية ووالدهم
متوفى ولي�س لديهم �أعمام ,فوالدهم وحيد ف�أ�صبح
احلمل على كاهلي ثقيل ,ف�أنا �أرملة و�أبنائي وحيدون
وطلبت التجن�س لأبنائي فرف�ضوا وقالوا ال�شروط ال
تنطبق فيجب �أن يكونوا من مواليد اململكة و�أال يتعدوا
بالعمر  18عام ًا فهم من مواليد دولة خليجية �ألي�ست
دول جمل�س التعاون جمتمع م�شرتك ,ملاذا ال ت�ستثنى دول
جمل�س التعاون؟ و�إذا تعدى الواحد منهم  18عام ًا فهل
يخرج من رحمة اهلل فهم (بدون) ال يحملون جن�سية كي
يختاروها من الأ�صل �أم يختاروا اجلن�سية ال�سعودية� ,أال
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توجد �أنظمة م�ستثناة ملن هم يف مثل حالتي ,وامل�صيبة
العظمى �أنظمة اجل��وازات التي جارت علينا ف أ�بنائي
يحملون �إق��ام��ات مبهنة (عامل) فهذا تغيري للواقع
ف�إقاماتهم بق�صد املرافقة معي والعي�ش معي حتت �سقف
واحد ,ملاذا ي�شرتط علي �أن �أبحث عن �صاحب عمل كي
يكفلهم؟ ملاذا هذا التع�سف �ضد املواطنات؟ فهل يقبل
املواطن ب�أن يكون ابنه مبهنة (عامل) �أتقبلونها على
املواطنة وال تقبلوها على املواطن؟ كيف وهي ربة الأ�سرة
وترى الدنيا تدور بها ,لقد كان �أوالدي على كفالة �أبي
وقد توفى فرف�ضوا طلبي بنقلهم �إىل كفالتي بعد وفاة
والدي و�أ�صروا �أن يكونوا بكفالة �أ�صحاب مهن �سائق �أو
عامل وغريه ,ف�أين حقوق املواطنة الأرملة �أُ ّم الأجانب؟
ف�أنا �أطلب من الذي ي�صله �صوتي �أن يو�صله ويو�صي عليه
بكل �أمانة وله الأجر والثواب فهذه معاناة �أ�سرة �ضعيفة
تطالب ب�أب�سط احلقوق وهو الوجود والعي�ش من غري
خوف فقط ,لذا �أطلب من كل م�س�ؤول امل�ضي قدم ًا على
رفع هذه املعاناة و�أن يكون هناك نظام خا�ص لأبناء يحق للمواطنة ب�أن تكفل �أبناءها من دون قيود �أو �شروط
املواطنة باجلوازات يحق لهم مبوجبه العمل احلر ,كما ف�إنه ملطلب ب�سيط مييز �أبنائي عن العمال الأجانب.

اقتراح نظام للمكاتب العقارية
رفع املواطن �إبراهيم ال�شم�سان عري�ضة �إىل رئي�س
جمل�س ال�شورى قدم فيها عدة اقرتاحات تتعلق مبا
�أ�سماه نظام املكاتب العقارية ,حيث قال:
حفظه اهلل
معايل رئي�س املجل�س
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
�أرفع ملعاليكم بع�ض املقرتحات املتعلقة مب�شروع املكاتب
العقارية حتت الدرا�سة ,وهي تتناول امل�سائل التالية:
 -1معايري و�أ�س�س ت�صنيف مكاتب و�شركات العقار
وح�صرهم �ضمن نظام �آيل معروف ل��دى كافة من
يتعاملون معهم.
 -2كيفية تنظيم تقدمي العقاريني للخدمات العقارية
من �شراء وبيع وخالفه للق�ضاء �أو التقليل من امل�شاكل
القائمة حالي ًا بال�سوق العقاري.
 -3تطبيق امللكيات على الطبيعة قبل البيع لأن كثري ًا من
عمليات البيع حتتاج لإعادة نظر من الق�ضاء واجلهات
املخت�صة كالأمانات وعمليات البيع �أو ال�شراء غري
ال�سليمة هي بداية م�شاكل م�ستقبلية.
 -4عمولة �أو «ال�سعي» للعقاريني يف حاالت العقود طويلة

بدل نقل
وبدل خطر
للمعلمات

الأجل حتتاج لإعادة درا�سة ,وكذلك تعدد ال�سعاة مبا
فيهم �أطراف البيع وال�شراء.
 -5تعدد عر�ض العقارات �أو طلبها ب�صور متعددة منها
وجود �أكرث من لوحة على العقار �أو االدعاء من البع�ض
ب�أن لديهم مفاتيح البيع وال�شراء�..إلخ.
 -6تنظيم عمل املتعاونني «غري املتفرغني» يف ميدان
العقار مع ال�شركات واملكاتب العقارية لأن ما يجري الآن
هو �أقرب للفو�ضى العقارية منه للعمل املهني ال�سليم.
 -7حتديد التزامات البائع وامل�ست�أجر جتاه مقدمي
اخلدمات العقارية وكذلك االلتزامات املتوقعة باملقابل
من مقدمي هذه اخلدمات.
 -8التثمني العقاري و�آل�ي��ات��ه وكيفية تنظيمه و�سن
الأنظمة املنظمة له لأنه �صناعة قائمة بذاتها وت�شمل
خربات فنية وميدانية وغريها.
ويف اخلتام فجهود جمل�س ال�شورى ملمو�سة وم�شكورة
ونحن نهدف مبقرتحاتنا �إىل امل�ساعدة يف �إي�ضاح
بع�ض احلقائق يف ال�سوق العقاري فرمبا ي�ساعد ذلك
يف اخل��روج بنظام حمكم ودقيق وقابل للتطبيق على

رفع والد �إحدى املعلمات ،املواطن �شامي مزعل الدهم�شي
عري�ضة �إىل معايل رئي�س املجل�س طالب فيها ب�صرف بدل
نقل وبدل خطر للمعلمات الالئي ي�سافرن للمناطق البعيدة
للعمل وقال:
حفظه اهلل
معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,وبعد:
�أع��ر���ض لأنظاركم �أن��ه ما دام��ت هناك معلمات ي�صعب
نقلهن يف حركة النقل كل �سنة منذ ثمان �سنوات و�أكرث
بحجة الأف�ضلية وهن يعانني من الغربة عن الأوالد والزوج
والبيت والأهل وي�صارعن خطر الطريق وكلفة النقل والتعب
وال�سهر واال�ضطرابات النف�سية فلماذا ال ي�صرف لهن بدل
نقل وبدل خطر طريق وبدل بعد عن الأوالد والزوج والبيت,
حيث يق�ضني ن�صف �أوقاتهن بالدوام ومع الطريق وذلك
�أ�سوة ببع�ض موظفي الدولة الذين ي�صرف لهم بدل مناطق
نائية ومن بني ه�ؤالء املعلمات اللواتي ينتظرن النقل (ابنتي
م�شاعل بنت �شامي بن مزعل الدهم�شي) املعلمة يف رو�ضة
�سدير وتبعد عن الريا�ض  150كلم ذهاب ًا عن مكان �سكن
زوجها يف الريا�ض والذي يعمل موظف يف م�ؤ�س�سة النقد
بالريا�ض و�أوالدها من �أربع �سنوات �إىل �سبع وهي تنتظر
حركة النقل �سنة بعد �سنة منذ ثمان �سنوات و�أكرث ق�ضتها

�أر�ض الواقع والتقليل من امل�شاكل والع�شوائية ال�سائدة
حالي ًا يف ميدان العقار.

بني الأمل واالنتظار 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 االنتظار
وال�صرب وال حول وال قوة �إال باهلل.
�أرجو من معاليكم النظر يف هذه الق�ضية الإن�سانية يف بلد
ملك الإن�سانية ومناق�شتها و�سرعة عمل حلول لها تر�ضي اهلل
عز وجل �أو ًال وتر�ضي والة الأمر الذين �أو�صوا بالأمانة.
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من الذاكرة

قامت اململكة العربية ال�سعودية على يد امللك عبدالعزيز – طيب اهلل ثراه -على مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية و�أحكامها وتطبيقاتها,
وا�ستنارت بها منهجاً و�سلوكاً .وكان من الأولويات التي عني بها امللك امل�ؤ�س�س �إن�شاء جمل�س ال�شورى لال�ستنارة بر�أي �أع�ضائه يف ال�ش�ؤون
الداخلية للبالد مما يحقق �شمولية القرار وتو�سيع دائرته يف �صورة تطبيقية لهدي ال�شريعة الإ�سالمية .يف هذا الباب ن�ستجلي ذاكرة
جمل�س ال�شورى با�ستعرا�ض قراراته الأوىل التي متثل البداية لبناء جمتمع مدين �إ�سالمي.

المجلس يدرس نظامًا لمكافحة تهريب السالح ويقترح
آخر لتنفيذ األحكام
المجلس يقترح إدارة للشكاوى المقدمة للملك عبدالعزيز
اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملتني
املرفقتني الواردتني من رئا�سة الديوان
العايل برقم  1466يف 1351/3/5ه� �ـ
ب�ش�أن ت�سهيل �سري املعامالت الر�سمية
وم��ن رئ��ا��س��ة ال��وك�لاء ب�ع��دد  2124يف
1351/3/5هـ يف مو�ضوع ال�شكاوى التي
تقدم جلاللة امللك املعظم.
وت��داول الأع�ضاء البحث يف حمتويات
املعاملتني امل�ن��وه عنهما �أع�ل�اه ,وبعد
الفح�ص والتدقيق و�إمعان النظر فيهما
قرر املجل�س �سابق ًا ب�ش�أن ت�سهيل �سري
املعامالت واملالحظات التي �أبدتها وزارة
الداخلية وبالرجوع �إىل الأنظمة التي
�سبق �أن و�ضعها املجل�س يف هذا ال�صدد
قرر املجل�س وبح�ضور مندوبي رئا�سة
الوكالء ال�شيخ �إبراهيم ال�سلمان وحممد
بياري ووزارة الداخلية ال�سيد �صالح �شطا
وال�شيخ حممد رويحي لتعديل بع�ض املواد
املقرتحة من وزارة الداخلية.
ورغبة يف ت�سهيل �سري املعامالت وجريانها
يف �أق�صر الطرق املمكنة حر�ص ًا على
الوقت الثمني وحتقيق ًا لرغبات �صاحب
اجلاللة امللك املعظم يف ذل��ك يقرتح
املجل�س ما ي�أتي:
� -1إي�ج��اد �شعبة ب��دي��وان جاللة امللك
املعظم تكون خا�صة ملتلقي ال�شكايات
التي تقدم جلاللته وير�أ�س هذه ال�شعبة
كاتب قدير له اطالع تام بالأنظمة التي
اتخذتها احلكومة و��س�ير املعامالت,
ف�إذا ا�ستلم �أي عري�ضة تت�ضمن ال�شكوى
ي�ستف�سر يف احل��ال م��ن ال��دائ��رة التي
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وقعت منها تلك ال�شكوى ر�أ�س ًا ويلخ�ص
العري�ضة و�إجابة الدائرة عليها ويقدمها
جلاللة امللك املعظم ل�صدور الإرادة
ال�سنية مب��ا يجب يف امل��و��ض��وع ويجب
�أن يقدم �إل�ي��ه اجل��واب م��ن �أي دائرة
ي�ستف�سر منها خ�لال م��دة م��ن �أربعة
وع�شرين �ساعة �إىل �أ�سبوع واحد ,ف�إذا
مل يقدم �إليه اجلواب يجب عليه تلخي�ص
العري�ضة وتقدميها جلاللة امللك املعظم,
كما �أنه يجب على رئي�س هذه ال�شعبة �إذا
تلقى برقية تت�ضمن ال�شكوى �أن ي�ستو�ضح
تليفوني ًا �أو برقي ًا من الدائرة التي وقعت
يف حقها تلك ال�شكوى ,ويلخ�ص ال�شكوى
وجواب الدائرة ويقدم اجلميع �إىل جاللة
امللك املعظم ,ويف حالة غياب جاللته
يخ�ص�ص �أح��د كتاب الديوان اخلا�ص
ل�سمو النائب العام لهذا الغر�ض.
 -2بالنظر �إىل ما هو واق��ع يف الوقت
احلا�ضر يف �ش�أن املوقوفني وم�ضى عليهم
مدة يف ال�سجن بعد ثبوت براءتهم يقرتح
املجل�س لزوم و�ضع نظام خا�ص للتوقيف
مينع �أمثال هذه احلوادث.
� -3إيجاد دائرة للتنفيذ ملا يف ذلك من
�سرعة يف جريان املعامالت مع حفظ
االنتظام ويلفت املجل�س النظر العايل
�إىل �أن �إدارة التنفيذ قد و�ضع لها نظام
خا�ص وخ�ص�صت لهذه الدائرة ر�سوم
تكفي مل�صاريفها ويكون ارت�ب��اط هذه
الدائرة بوزارة الداخلية و�إذا لزم احلال
�إىل تعديل ذلك النظام يعدل مبا يتفق مع
الظرف احلا�ضر.

� -4إن املواد اخلم�س التي و�ضعها املجل�س
يف ح��ق ال�شغب واق�ترح��ت بالت�صديق
العايل يلتم�س املجل�س �إبالغها للجنة
اخلا�صة مبحاكمة امل�شاغبني �إذا مل تبلغ
�إليها وتكليفها ب�ضرورة �إتباعها.
ه��ذا م��ا ي��راه املجل�س ورائ ��ده يف ذلك
الإخال�ص وحتقيق �أمنية جاللة امللك
املعظم يف ت�سهيل �سري املعامالت وعلى
ذلك جرى القرار متفق ًا.

سن نظام لمكافحة تهريب السالح
اطلع جمل�س ال�شورى على الأمر ال�سامي
املرفق الوارد �إليه من مقام النيابة العامة
برقم  4846يف 1351/5/27هـ املت�ضمن
طلب �سن نظام خا�ص بال�سالح املهرب وما
يرتتب على مهربيه من اجلزاء.
وبعد الرجوع �إىل النظام امل�سنون بعنوان
(�سالح ال�صيد وجلبه وا�ستعماله) املرفوع
�إىل مقام النيابة العامة برقم  598يف
1349/9/15هـ ظهر للمجل�س �أن النظام
املذكور كافل ملا يخت�ص مبو�ضوع �أ�سلحة
ال�صيد والعقوبات املرتتبة على حاملي
�سالح ال�صيد وم�ستعمليه بدون رخ�صة...
�إلخ ونظر ًا ملا يعلمه املجل�س من �أن النظام
املذكور قد ن�شر على �صفحات اجلريدة
الر�سمية ومل يرد �إىل املجل�س �أي ت�صديق
ب�ش�أنه حتى الآن ,ف ��إن املجل�س ي��رى ما
ي�أتي:
 -1االلتما�س من املقام العايل ب�صدور
الأم��ر ال�سامي ب��إب�لاغ املجل�س ت�صديق

النظام املذكور العتماد ذلك ر�سمي ًا وطبع
الكمية الكافية منه وبعث الن�سخ الالزمة
�إىل املجل�س.
 -2توجيه �إحالة هذا القرار �إىل مديرية
ال�شرطة العامة وتكليفها بيان ما لديها
من �أوام��ر ��ص��ادرة يف مو�ضوع الأ�سلحة
ب�صورة عامة بق�صد اال�ستنارة وو�ضع
القواعد املالئمة امتثا ًال للأمر ال�سامي
امل�شار �إليه.
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ظة ال�صيد وما يتعلق ب
نق
له
بق
�
صد
بي
عه
يف
اخلارج بالذات أ
النظر العايل �إىل
�و بالوا�سطة�..إلخ كفيلة
بتو
�ض
يح
ا
ملع
نى
أ
�
املق
ن
ما ين�ش�أ عن كل
ول��د عبدالعزيز ب��ن حمود
�صود من اال�ستثناء الواقع
يف
امل
اد
ة..
و
من
امل
�صل
حة
ما تقدم من ت�شوي�ش
ال��زي��د ,مبدينة ح��ائ��ل عام
عدم العدول عن ذلك.
-5
وي� �رى م�ن�ع� ًا لذلك
1315هـ.
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بيان احلركة
ب��ح��ائ��ل ,وح��ف��ظ ال� �ق ��ر�آن
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اجلمرك
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يف احلالة املو�ضحة باملا
دة
أ
و
�
ما
حت
ري
ره
ف
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ح�ي��ث تعلم ال�ل�غ��ة الرتكية
بالقاعدة املتبعة �سابق ًا.
�ل �ي��ه دون ن�ق����ص �أو
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حت��دث � ًا وك �ت��اب��ة ,وك ��ان من
زيادة باعتبار �أنه نظام
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ملر
جع
امل
نوط
به الرخ�ص
�أ�صحاب ال ��ر�أي وامل�شورة,
ا�شرتك فيه �صفوة ذوي
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ال
ب
عد
امل
را
جع
ة,
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ال�سواحل
عينه امل �ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز قن�ص ًال
وعقل راجح.
يف �سنه ك��ل م��ا تتطلبه
(فاملديرية العامة) هنا
مق
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ب
ها
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ا
خفر ال�سواحل.
عمل عبدالعزيز ب��ن زي��د مندوب ًا عام ًا له يف �سوريا ولبنان ,ثم وزير ًا
مل �� �ص �ل �ح��ة ويقت�ضيه
ا
لن
 -7لي
جلاللة امللك عبدالعزيز يف عمان مفو�ض ًا ,وم�ن��دوب� ًا ف��وق ال�ع��ادة يف
فع مت�شي ًا مع الظرف
�س ثمة تناق�ض وال عالقة �أ
ً
�ص
ال
ب
ني
من
ط
وق
ا
ملا
دة ا
()52
و�أريحا بني عامي 1345-1344هـ .بريوت عام 1363هـ.
حلا�ضر وعلى ذلك جرى
وبني امل��ادة ( )22و�أن ع
جز
ا
مل
�
�ا
دة
52
�
ضم
ني
بع
التوقيع.
كما عني ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى ت��وىل من�صب �سفري ف��وق العادة
دم دخول �أي ت�شوي�ش يف ت�أ
و
يل
مع
نى
امل
�س
اع
دة
التي
ن
�ص عليها فكل ما كان م�شر ً
لعام 1346هـ ,وم�ساعد ًا لقائم مقام جلاللة امللك �سعود بن عبدالعزيز
وعا �ضمن دائرة النظام
يف بريوت حتى وفاته 1379هـ.
جدة من عام 1349-1347هـ.
كذلك عمل مفت�ش ًا للحدود ال�شمالية ت ��ويف ي��رح �م��ه اهلل يف م�ست�شفى
بني اململكة والأردن والعراق ,ومقره اجلامعة الأمريكية ب�ب�يروت عام
1379هـ ,ودفن يف دم�شق.
القريات.
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رأي
شوريات

في التقاليد
البرلمانية

••د .عبداهلل بن �إبراهيم الع�سكر
التقاليد الربملانية هي جمموعة من الأنظمة والقواعد املرعية يف العمل الربملاين ،وهي يف معظمها مل تد ّون وت�صبح قوانني
ملزمة .وهي تراكم من املمار�سات الربملانية� ،أ�صبحت مع مرور الزمن من لوازم اال�شتغال وتناول الق�ضايا املعرو�ضة حتت قبة
الربملان .وقد وجدت بع�ض التقاليد الربملانية طريقها للتدوين ف�أ�ضحت ملزمة .وتختلف التقاليد الربملانية باختالف �شكل احلكم
ما بني ملكية مطلقة وملكية د�ستورية وجمهورية رئا�سية وجمهورية برملانية وغري ذلك .وتختلف �أي�ض ًا ح�سب ثقافة البلد ودرجة
رقيه يف �سلم احل�ضارة .ومنها ما هو ب�سيط وما هو معقد .وكلها دون ا�ستثناء تدعي �أنها ت�سعى لتحقيق الدميقراطية.
ترجع �أكرث التقاليد الربملانية �إىل البالد الأوروبية .والقاعدة الأكرث �شيوع ًا يف التقاليد الأوروبية هي قاعدة الأكرثية ،وهذه
القاعدة ال تتفق �أحيان ًا مع الأخالق .وهنا مع�ضلة لأن بع�ض ال�شعوب تعلي من الأخالق على ح�ساب الأكرثية .وقاعدة الأكرثية لها
�أ�سا�س يف الرتاث الإ�سالمي من حيث �أن الأمة ال جتتمع على خط�أ .لكن هذا القول لي�س بال�ضرورة ي�ؤدي �إىل نتائج ح�سنة.
فلو �أخذنا مثا ًال واحد ًا من �أنظمة احلكم لتقريب ال�صورة وهو نظام اجلمهورية الربملانية التي قد ت�ساعد على حتقيق دميقراطية.
التقاليد الربملانية يف هذا ال�شكل من �أ�شكال احلكم ت�ؤدي يف ظروف معروفة �إىل دكتاتورية الأغلبية .وهنا م�شكلة وقفت التقاليد
الربملانية �أمامها عاجز ة  .ولذلك ي�صبح من قبيل تب�سيط الأمور النظر �إىل التقاليد الربملانية كما لو �أنها و�صفة �سحرية لتحقيق
احلكم العادل �أو الدميقراطي ة. ذلك �أن التقاليد املرعية يف مثل هذا النظام قد يكون مرتع ًا لدكتاتورية احلزب الذي يح�صل
على الأغلبية الربملانية في�سيطر على ال�سلطة الت�شريعية ويهيمن بالتايل على ال�سلطة التنفيذية .لذا يرى م�شرعون برملانيون
ود�ستوريون �أن التقاليد الربملانية يجب �إعادة النظر فيها بني احلني والآخر.
على �أن من الواجب القول �إن التقاليد الربملانية العريقة واملتميزة هي عالمة وداللة على متانة الدولة والنظام ال�سيا�سي يف
تلك الدولة .واحلقيقة �أن م�س�ألة بلوغ مرحلة التقاليد الربملانية العريقة مطلب نفي�س ،لأنها هي التي تهيء اال�ستقرار وال�سالم
يف املجتمعات ،والبد لها من خ�صائ�ص بنيوية و�سيا�سية تف�سر �أو ت�ساعد على الو�صول �إىل مرحلة م�ستقرة �أي جمتمع.
يقول املفكر ندمي البيطار من خ�صائ�ص التقاليد الربملانية  -كي تنجح وت�ستقر وتكون فعالة  -ما ميكن ت�سميته ب�شرعية
الإجماع .ي�سند ذلك �أنظمة وقواعد عمل تنظم عالقة الدولة باملواطنني .و�أنا �أقول �إن �شرط الإجماع ي�صبح عدمي الفائدة �إذا
مل يتوفر ا�ستقرار �سيا�سي واجتماعي عام ،وهو ا�ستقرار ال ي�أتي خبط ع�شواء �أو ي�أتي من نف�سه ،بل البد من فر�ضه من قبل
ال�سلطة ال�سيا�سية .وبكلمة �أخرى البد من وجود فل�سفة حياة تنظم املجتمع والدولة.
لهذا نخل�ص �أن التقاليد الربملانية مهما تكن عريقة البد �أن ي�صاحبها قبول من طريف املعادلة ال�سيا�سية :الدولة واملجتمع حتى
تتمتع بالإجماع .لأن مثل هذا الإجماع ميكن �أن ي�ؤدي �إىل �إطار �سيا�سي .وال يغيب عن البال �أن ا�ستن�ساخ الأطر ال�سيا�سية ال
ميكن قبولها من قبل بع�ض املجتمعات ،ولهذا قيل �إن �أح�سن �إطار �سيا�سي هو ما ينتجه املجتمع نف�سه� .إذن كيف ينتج املجتمع
�أطره ال�سيا�سية .اجلواب هو عن طريق التقاليد الربملانية املرعية يف البلد نف�سه ،التي تلقى �إجماع ًا عام ًٍا.
وكذلك ف�إن التناق�ضات االجتماعية الكبرية ال ميكن للتقاليد الربملانية �أن ُت�سيطر عليها ،بل �إنه من �شبه امل�ستحيل �أن حتقق
الدميقراطية  -التي يت�شدق بها بع�ض الدول الدميقراطية  -اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي .لهذا كله نعود �إىل الفكرة الرئي�سة
التي بد�أنا بها هذا احلديث وهي� :أنه من قبيل تب�سيط الأمور النظر �إىل التقاليد الربملانية كما لو �أنها و�صفة �سحرية لتحقيق
احلكم العادل �أو الدميقراطية .لهذا كله يجب �إعادة النظر يف التقاليد الربملانية بني احلني والآخر .واهلل امل�ستعان
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