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خادم الحرمين الشريفين يخاطب األمة عبر منبر الشورى

يلقي خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شع�د -حفظه اهلل -خطابا ملكي ًا
اأمام جمل�ض ال�ش�رى يتناول فيه �شيا�شة الدولة الداخلية واخلارجية .ياأتي ذلك بعد �شل�شلة من الأوامر
امللكية والقرارات التي اأكدت حر�شه  -حفظه اهلل -على ت�فري جميع اأ�شباب احلياة الكرمية للم�اطنني
ومعاجلة الق�شايا ال�طنية امللحة مثل البطالة والإ�شكان ,و�شملت كذلك دعم قطاعات الأمن وال�شحة,
ويحظى هذا اخلطاب باهتمام امل�اطنني بالداخل واملراقبني باخلارج عطف ًا على العديد من امل�شتجدات
والتط�رات يف املنطقة العربية.

الملف :الشورى والوطن

12

هموم المواطن ..أين موقعها من أولويات مجلس الشورى؟

اإىل اأي مدى تلم�ض جمل�ض ال�ش�رى ق�شايا ال�شاأن العام وتفاعل معها؟ وما هي اآليات املجل�ض يف الت�ا�شل مع
امل�اطن والتعرف على احتياجاته واآرائه؟ وهل ي�شت�شعر امل�اطن بتعاي�ض املجل�ض مع نب�شه وهم�مه؟ وما هي
الق�شايا التي تخ�ض امل�اطن وكان لها الأول�ية حتت القبة؟ ت�شاوؤلت عري�شة تطرحها ال�ش�رى من خالل هذا
التحقيق امل��شع يف حماولة لإلقاء مزيد من ال�ش�ء على دور املجل�ض يف �شناعة القرار والت�شاقه بهم�م ال�طن
وامل�اطن ,خا�شة يف ظل ما يكتنف ال�ش�رة من �شبابية عن اأداء جمل�ض ال�ش�رى.
الشورى يصدر أكبر عدد للقرارات في تاريخه بـ  154قرارًا ً واللجان المتخصصة تعزز مشاركته في التنمية

يحظى جمل�ض ال�ش�رى دوم ًا بثقة القيادة كما جاء يف كلمة خادم احلرمني ال�شريفني اأمام املجل�ض« :اأقدر ملجل�شكم ما قام به من جه�د ومبادرات اأ�شهمت يف حتقيق
الإجنازات وتر�شيد القرارات ال�طنية ,و�شيظل جمل�شكم حمل ثقة القيادة وتقدير احلك�مة وامل�اطن».
ومل يكن املجل�ض ي�م ًا �شاكن ًا ,بل ظل دوم ًا مبادر ًا يف تفاعل مت�ا�شل مع املجتمع ,وتت�شدر هم�م ال�طن وامل�اطن اأول�ياته .وقد و�شل عدد القرارات التي اأ�شدرها املجل�ض
خالل ال�شنة الثانية من الدورة اخلام�شة  154قرار ًا وه� الرقم الأعلى خالل الثماين ع�شرة �شنة من عمر املجل�ض بعد حتديثه ويزيد على عدد القرارات التي �شدرت خالل
ال�شن�ات الأربع للدورة الأوىل جمتمعة.
وقد اأ�شهمت اللجان املتخ�ش�شة الثالث ع�شرة يف جمل�ض ال�ش�رى يف ما اأجنزه املجل�ض من م��ش�عات وقرارات خالل ال�شنة الثانية من الدورة اخلام�شة ,ومن اأبرزها:
نظام العمل التط�عي ,خطة التنمية التا�شعة ,نظام ال�شياحة ,نظام البذور والتقاوي ,نظام حماية الطفل من الإيذاء ,الإ�شرتاتيجية ال�طنية للنقل ,الالئحة التنظيمية
للجنة ال�طنية ل�شالمة املرور ,نظام اإدارة النفايات البلدية ,الإ�شرتتيجية ال�طنية لتنمية احلرف اليدوية ,النظام اجلزائي جلرائم التزوير ,نظام الرتاخي�ض البلدية,
نظام املركز ال�طني لتق�مي التعليم العام ,نظام التم�يل والرهن العقاري.

106

مصطفى عبداهلل :الرياض عاصمة للثقافة العربية عن جدارة

ن�ه الكاتب امل�شري م�شطفى عبداهلل بالهتمام البالغ من قبل اململكة بالأن�شطة الثقافية داخلي ًا وخارجي ًا م�ؤكد ًا اأن اختيار الريا�ض
كعا�شمة للثقافة العربية والإ�شالمية اإمنا جاء عن جدارة وا�شتحقاق نظري ما قدمته وتقدمه خلدمة الثقافة والأدب العربي يف
العاملني العربي وال�شالمي مبدي ًا اإعجابه واهتمامه بجائزة امللك عبداهلل للرتجمة التي �شاهمت يف جت�شري الفج�ة بني الآداب
العربية والعاملية وفتح الآفاق لالأدباء العرب للت�ا�شل مع الآداب الأخرى.
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ت�ضدر عن االإدارة العامة
للعالقات العامة واالإعالم
مبجل�س ال�ضورى

حوار

د .عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة واإلعالم لـ
ال تقدم وال تنمية دون حرية مسؤولة

:

اأكد معايل وزير الثقافة والإعالم د .عبدالعزيز خ�جة اأن ال�زارة ا�شتحدثت نظم ًا اإعالمية رافدة لل�شيا�شة
ال�شحفية وحلماية حق�ق امل�ؤلف ,واأكد على اأن الإعالم ال�شع�دي يرتكز على الدين الإ�شالمي احلنيف وخدمة
�شيا�شة اململكة وم�شاحلها العليا وم�شالح م�اطنيها .ويف ال�شاأن الثقايف لفت معاليه اإىل اإ�شرتاتيجية التنمية
الثقافية اخلا�شة بال�زارة ,والتي اعتمدت العام املا�شي بهدف تط�ير العمل الثقايف واإن�شاء امل�ؤ�ش�شات الثقافية
املرجعية والنه��ض بالأندية الأدبية ,و�شدد معاليه على مبداأ احلرية امل�ش�ؤولة واأنه ل خطر على احلرية اأ�شد من �ش�ء ا�شتخدامها .ونفى معاليه حت�ل ال�شرقات الأدبية يف
اململكة اإىل ظاهرة م�شتفحلة ,م�شري ًا اإىل نظام حماية حق�ق امل�ؤلف ال�شادر عام 1424هـ ,واأ�شاد معاليه با�شتحداث اإدارة للت�ا�شل مع امل�اطنني يف جمل�ض ال�ش�رى وو�شفها
بالإيجابية جد ًا ,وقال اإن امل�ش�ؤولية زادت على و�شائل الإعالم للت�ا�شل مع جمل�ض ال�ش�رى لنقل �ش�رة وا�شحة عن ن�شاطاته ومناق�شاته البناءة.

126

من الذاكرة

عدد من أعضاء المجلس القديم يقترحون تغيير اسم المملكة إلى
المملكة العربية السعودية

ظل جمل�ض ال�ش�رى واأع�شاوؤه على مدى تاريخه الط�يل حا�شر ًا يف دوائر �شناعة القرار واأدرك اجلميع اأن املجل�ض كفء
لت�يل الدور الذي اأراده ولة الأمر له .ويف تاريخ ال�ش�رى اأحداث عديدة يت�قف عندها اجلميع كما حدث عندما تقدم عدد
من اأع�شاء املجل�ض �شمن وفد من اأهل الطائف بطلب تغيري ا�شم اململكة من « اململكة احلجازية النجدية وملحقاتها» اإىل
«اململكة العربية ال�شع�دية» وه� مامت لحق ًا بقرار من امللك عبدالعزيز.

54

تحت القبة

مطالبات بتقدمي وزارة اخلارجية خلدمة اأف�شل للم�اطنني باخلارج

ر�ش�م على الأرا�شي البي�شاء واملراأة ناخبة يف انتخابات املجال�ض البلدية

دع�ة مدينة امللك عبدالعزيز للعل�م اإىل دعم البحث العلمي والخرتاعات

املجل�ض ي�افق على تنظيم زواج ال�شع�ديني بغريهم

 555م�شروع ًا متعرث ًا واأكرث من  13مليار ريال دون ا�شتغالل

ت�شديد الرقابة على �شركات التاأمني ال�شحي

اإ�شرتاتيجية �شاملة لل�شندوق العقاري ت�شمن ح�ش�ل ذوي الدخ�ل
املنخف�شة على ال�شكن

مطالبات ببنية حتتية اإلكرتونية وق�انني حتكمها
زيادة مدة حت�شيل قرو�ض الزواج وا�شرتاط ال�شع�دة يف امل�شروعات

انتقادات لأداء وزارة ال�شحة

الهتمام بالبيئة البحرية وا�شتخدام التقنيات يف املراقبة البيئية

�شبكة نقل عام داخل املدن واإعادة م�ا�شفات الطرق والأنفاق
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120

نظام

نظام إيرادات الدولة

وافق جمل�ض ال�زراء على نظام اإيرادات الدولة .وتناول النظام م�شادر هذه الإيرادات وكيفية حت�شيلها والإجراءات
املتبعة يف ذلك من قبل وزارة املالية .كما تناول النظام ما يتعلق بتح�شيل دي�ن الدولة لدى اجلهات املختلفة ,وما
تن�شر ف�ش�ل هذا النظام وم�اده.
يتخذ يف حالة تاأخري �شداد تلك الدي�ن.

دراسة
دور مجلس الشورى في التصديق على المعاهدات واالتفاقيات الدولية

84

جرى العرف الدويل على اأن املعاهدات ل ت�شبح �شارية مبجرد الت�قيع عليها من قبل ممثل الدولة .واإمنا يلزم لنفاذها الت�شديق
عليها .ونظر ًا لأهمية املعاهدات الدولية والآثار القان�نية املرتتبة عليها فقد منحت ال�شلطة الت�شريعية دور ًا مهم ًا يف جمال الت�شديق
على املعاهدات التي تربمها ال�شلطة التنفيذية ,وذلك للرقابة على النتائج املرتتبة على ت�قيعها قان�ني ًا ومالي ًا و�شيا�شي ًا .فما ه� دور
جمل�ض ال�ش�رى يف ذلك؟ د .في�شل طاهر ع�ش� املجل�ض يقدم درا�شة له ح�ل هذا امل��ش�ع.

114

زيارة

وفد المجلس يجري مباحثات مهمة في ألمانيا

اأجرى وفد جمل�ض ال�ش�رى برئا�شة د� .شعد البازعي رئي�ض جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شع�دية الأملانية والذي زار
جمه�رية اأملانيا الحتادية مباحثات مهمة مع برملانيني وم�ش�ؤولني حك�ميني تهدف لدفع عالقات البلدين التي ت�شهد
تط�ر ًا ومن� ًا لفت ًا يف خمتلف املجالت .وقد اأكد امل�ش�ؤول�ن الأملان الذين التقاهم ال�فد خالل الزيارة على اأهمية
دفع العالقات بني البلدين وتط�يرها مبا يع�د بالنفع على ال�شعبني ال�شديقني.

اتجاهات

اأ .د .فالح ال�شغري

د .عبد الرحمن امل�شيقح
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يرتقب الكثريون اخلطاب امللكي املنتظر خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز-حفظه اهلل-
اأمام جمل�ض ال�ش�رى ,وذلك عطف ًا على العديد من امل�شتجدات يف مقدمتها الأو�شاع ال�شيا�شية املتالحقة التي
تعي�شها الأمة العربية ,وما ميثله ذلك من ٍ
حتد ل�شتقرار املنطقة ,هذا اإىل جانب تطلع امل�اطن اإىل ا�شت�شراف
اخلط�ات القادمة يف م�شرية الإ�شالح والتنمية التي تبناها اأيده اهلل وت�جت م�ؤخر ًا بامل�شروعات العمالقة
والقرارات امللكية الكرمية ,والتي ج�شدت روؤية �شاملة لأول�يات التنمية يف كافة رب�ع ال�طن.
كما يرى البع�ض اأن هذا اخلطاب يحمل اإ�شافة جديدة خلط�ات تفعيل دور جمل�ض ال�ش�رى يف العمل ال�طني
لي�اكب تطلعات القائد وطم�حات امل�اطن ,ويتما�شى مع متطلبات املرحلة الراهنة.
وي�شتند ه�ؤلء يف قراءتهم لأهمية هذا اللقاء اإىل احلراك الن�شط الذي تعي�شه اململكة اقت�شادي ًا و�شيا�شياً
واجتماعي ًا وفكري ًا ,واإىل حر�ض القيادة على امل�شي قدم ًا يف م�شرية التحديث والإ�شالح ,وو�شع حل�ل حا�شمة
لرتاكمات املا�شي وفق منظ�ر متكامل للم�شتقبل ,كما ي�شتدل�ن مبا حملته الكلمات امللكية الكرمية ال�شابقة
حتت قبة املجل�ض من روؤى وم�اقف ات�شمت دوم ًا بال�شفافية وامل�شارحة ,وحددت ت�جهات الدولة جتاه ق�شايا
داخلية وخارجية.
اإن املهتمني بال�شاأن الداخلي ي�قن�ن اأن الفرتة القادمة حبلى بالعديد من القرارات والت�جهات التي من امل�ؤمل اأن
ت�شهم يف معاجلة بع�ض ق�شايا ال�طن امللحة وت�شهم كذلك يف تعزيز مبداأ احل�ار ال�طني ,وت��شيع دائرة امل�شاركة
يف �شناعة القرار ,وتفعيل نهج الرقابة واملحا�شبة ,الأمر الذي تاأكد من خالل الإعالن عن ت�شكيل هيئة مكافحة
الف�شاد ,واأي�ش ًا التطلع ملنح جمل�ض ال�ش�رى املزيد من ال�شالحيات التي ت�شاند دوره الت�شريعي والرقابي.
ر ئي�ض التحرير

ردمد:
issn:1319 - 9846
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د .حممد املهنا

•

رؤية
أنماط استخدام الشبكات
اإلجتماعية

110

انت�شرت �شريع ًا وب�شكل لفت لالنتباه وطفت على
ال�شطح خــالل ال�شن�ات اخلم�ض الأخــرية ن�عية
جديدة من امل�اقع على �شبكة الإنرتنت اأطلق عليها
"ال�شبكات الجتماعية" ,مثل الفي�شب�ك وت�يرت
وغريها ,والتي جذبت اإليها املاليني من م�شتخدمي
ال�شبكة من كافة الأعمار وامل�شت�يات والأجنا�ض والثقافات .وت�شرتك هذه الن�عية من امل�اقع بعدد من
اخل�شائ�ض وامل�ا�شفات التي طغت بها و�شحبت الب�شاط من حتت كربيات امل�اقع التقليدية التي ظلت تهيمن
على �شبكة الإنرتنت ل�شن�ات عدة .د .جربيل عري�شي ع�ش� املجل�ض يقدم روؤيته ح�ل هذا امل��ش�ع.
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خادم الحرمين الشريفين يخاطــــــــــــــــ

ُي�ضرف خادم احلرمني ال�ضريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ضعود -حفظه اهلل -جمل�س ال�ضورى ويلقي خطابه
ال�ضنوي اأمام املجل�س  ,يتناول فيه �ضيا�ضة الدولة الداخلية واخلارجية .ياأتي ذلك بعد منظومة من االأوامر امللكية
والقرارات التنموية التي اأكدت حر�ضه  -حفظه اهلل -على توفري جميع اأ�ضباب احلياة الكرمية للمواطنني ومعاجلة
الق�ضايا الوطنية امللحة مثل البطالة واالإ�ضكان ,و�ضملت كذلك دعم قطاعات االأمن وال�ضحة ,ومكافحة الغالء.
ويحظى هذا اخلطاب امللكي باهتمام املراقبني لل�ضاأن ال�ضعودي واخلليجي والعربي عطفاً على العديد من امل�ضتجدات
يف مقدمتها احلراك الن�ضط الذي تعي�ضه اململكة اقت�ضادياً واجتماعياً وتنموياً ,والتحديات التي تواجه �ضالم منطقة
اخلليج والعامل العربي واأمنها وا�ضتقرارها.
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ـــــــــــــــــب األمة عبر منبر الشورى

واأكد معايل رئي�ض جمل�ض ال�ش�رى
الدكت�ر عــبــداهلل بــن حممد بن
اإبراهيم اآل ال�شيخ اأن ت�شريف
خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عــبــداهلل بــن عبدالعزيز ملجل�ض
ال�ش�رى م�شدر اعتزاز للمجل�ض
رئي�ش ًا واأع�شاء ومن�ش�بني .فقد
اعتادوا هذا الت�شريف امللكي يف
كل �شنة من دورات املجل�ض حيث
يــ�جــه – حفظه اهلل -خطابه
امللكي يــتــنــاول فيه ال�شيا�شتني

الداخلية واخلارجية للمملكة.
وقال معاليه:
«اإن املجل�ض واأع�شاءه يتطلع�ن
لهذه املنا�شبة والإ�ــشــتــمــاع اإىل
مــا ي�جهه – حفظه اهلل -من
كلمة �شافية تعد وثيقة ي�شتلهم
مــنــهــا املــجــلــ�ــض مــ�اقــف الدولة
وت�جهاتها جتاه كثري من الق�شايا
وامل�شتجدات على جميع امل�شت�يات
مبا يعك�ض املكانة الكبرية للمملكة
على خارطة العامل».

وبني معايل رئي�ض جمل�ض ال�ش�رى
اأن املمار�شة ال�ش�رية يف اململكة
النابعة من �شريعتنا الإ�شالمية
الغراء ,اأ�شهمت يف تقدمي الراأي
الــ�ــشــديــد ,واملــ�ــشــ�رة املخل�شة
والقرارات الر�شيدة ,كما اأ�شهمت
يف ت��شيع قاعدة �شناعة القرار
وجنحت يف بناء ج�شر للت�ا�شل
احل�شاري والإن�شاين مع العديد
من دول العامل من خالل احل�ش�ر
املــمــيــز لــلــمــجــلــ�ــض ووفـــــــ�ده يف

ال�شاحات الربملانية الدولية.
ولفت معاليه اإىل اأن لقاء خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز – حفظه اهلل –
باأع�شاء جمل�ض ال�ش�رى ياأتي بعد
�شدور الأوامـــر امللكية الكرمية
والتي تلم�شت احتياجات امل�اطنني
يف املــجــالت كــافــة ,كالإ�شكان
والــتــ�ظــيــف والأمــــــن ومراقبة
الأ�ــشــعــار ,ودعــم للعلم والعلماء
وامل�شاجد والذي متثل يف ما قرره
– حفظه اهلل -من دعم مايل
جلمعيات حتفيظ القراآن و�شيانة
امل�شاجد وت�عية اجلاليات ,كما
�شدد على مكانة هيئة كبار العلماء
ومفتي عــام اململكة وحـــذر من
امل�شا�ض بهم.
وحــ�ل اأداء املجل�ض خالل العام
املن�شرم اأو�شح معاليه اأنه مت عقد
ثماين و�شبعني جل�شة مت خاللها
اإ�شدار  154قرار ًا وه� اأكرب عدد
لقرارات املجل�ض خالل �شنة يف
 18عام ًا ,كما جرى مناق�شة اأكرث
من خم�شني تقرير ًا تر�شد اأداء
العديد من الـــ�زارات والأجهزة
احلك�مية يف اإطار الدور الرقابي
للمجل�ض.
واأ�ــشــاف معايل رئي�ض املجل�ض
«وتدار�ض الأع�شاء اأربعة وثالثني
نــظــامـ ًا ولئــحــة ,وقــدمــ�ا خالل
مــنــاقــ�ــشــاتــهــا اآراء ومقرتحات
بلغت اأكرث من ثمامنائة واأربعني
مداخلة الأمر الذي يعك�ض طبيعة
وحجم احل�ار الذي دار حتت قبة
املجل�ض.
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متابعات

صدر به قرار من مجلس الشورى عام 1431هـ

رفع نسبة قرض التنمية الصناعية إلى  % 75في
المناطق أو المدن األقل نموًا

وافــق جمل�ض الـ ــ�زراء برئا�شة خــادم احلرمني
الـ�ـشــريـفــني امل ـلــك ع ـبــداهلل بــن عـبــدالـعــزيــز اآل
�شع�د  -حفظه اهلل -يف اجلل�شة التي عقدت ي�م
1432/10/14هـ ,يف ق�شر ال�شالم بجدة ,على رفع
ن�شبة قر�ض التنمية ال�شناعية اإىل  % 75يف املناطق
اأو املدن الأقل من� ًا .وجاء ن�ض القرار كما يلي:
 بعد الطالع على ما رفعه معايل وزير التجارةوال�شناعة رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة املدن ال�شناعية
ومناطق التقنية يف �ـشـاأن طلب معاليه اإعطاء
املناطق الأقل من� ًا ح�افز اإ�شافية ي�شتفيد منها
جميع امل�شتثمرين لتنفيذ ا�شتثماراتهم وبعد النظر
يف قرار جمل�ض ال�ش�رى رقم ( )54/108وتاريخ
1431/11/17هـ قرر جمل�ض ال�زراء امل�افقة على
تعديل الفقرتني ( )6و( )8من املادة (الرابعة) من
نظام �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شع�دي ال�شادر
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باملر�ش�م امللكي رقم (م )3/وتاريخ 1394/2/26هـ
لت�شبحا بالن�شني الآتيني:
“ الفقرة ( - )6يك�ن قر�ض ال�شندوق مبا ل يزيد
على ( 50يف املائة ) من التم�يل املطل�ب للم�شروع
اأو تط�يره ولل�شندوق رفع هذه الن�شبة اإىل ( 75يف
املائة) يف املناطق اأو املدن الأقل من� ًا”.
“الفقرة ( - )8تك�ن مدة ا�شتيفاء القر�ض الذي
يقدمه ال�شندوق مبا ل يزيد على خم�ض ع�شرة
�شنة ولل�شندوق زيادة هذه املدة اإىل ع�شرين �شنة
يف املناطق اأو املدن الأقل من� ًا”.
وكــان جمل�ض ال�ش�رى قــد اأ�ـشــدر الـقــرار امل�شار
اليه برقم  54/108والتاريخ 1431/11/17هــ ـ
واملت�شمن ,ما يلي:
اأو ًل -امل�افقة على تعديل الفقرتني ( )6و()8
من املــادة (الرابعة) من نظام �شندوق التنمية

ال�شناعية ال�شع�دي ال�شادر باملر�ش�م امللكي ذي
الرقم م 3/والتاريخ 1394/2/26هـ ـ ــ؛ لت�شبح
الفقرتان بالن�ض الآتي:
“ -6ل يج�ز لل�شندوق اأن مي�ل اأكرث من ()%50
من جمم�ع تكلفة امل�شروع ,وملجل�ض اإدارة ال�شندوق
منح ( )%75من تكلفة امل�شروع قر�ش ًا للم�شروعات
املنفذة يف املناطق الأقل من� ًا.
 -8متديد فرتة �شداد القر�ض اإىل ع�شرين �شن ًة مبا
فيها فرتة �شماح ت�شل اإىل خم�ض �شن�ات”.
ثاني ًا  -ت�شجيع وحتفيز ال�شتثمارات ال�شناعية
يف املناطق ال�شناعية مكتملة اخلدمات واملناطق
الأقل من� ًا مثل تب�ك ,وكذلك املناطق التي وردت
يف قرار جمل�ض الــ�زراء ذي الرقم  359والتاريخ
1429/11/26هـ ,وهي :حائل ,وجنران ,وجازان,
واجل�ف ,والباحة ,واحلدود ال�شمالية.

سمو النائب الثاني يشكر رئيس وأعضاء الشورى على
إنجازات المجلس
اأعرب �شاحب ال�شم� امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز اآل
�شع�د النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض ال�زراء وزير الداخلية
عن �شكره ملعايل رئي�ض جمل�ض ال�ش�رى ال�شيخ الدكت�ر
عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ واأع�شاء املجل�ض
ومن�ش�بيه على ما بذل�ه من جه�د ومــا مت اجنــازه من
اأعمال وم��ش�عات وما �شدر ب�شاأنها من قرارات خالل
العام املا�شي .
جاء ذلك اإثر اطالع �شم�ه على التقرير ال�شن�ي الثامن ع�شر
للمجل�ض عن اأعمال ال�شنة الثانية من الدورة اخلام�شة.
وقال �شم� النائب الثاين يف برقية ج�ابية وجهها لرئي�ض
جمل�ض ال�شـ�رى  ”:ن�شكر معاليكم واأعـ�ـشــاء املجل�ض

ومن�ش�بيه على ماعربمت عنه من م�شاعر طيبة ونقدر هذه
اجله�د متمنني للجميع دوام الت�فيق “.
وكان معايل رئي�ض جمل�ض ال�ش�رى قد رفع ل�شم� النائب
الثاين تقرير املجل�ض الثامن ع�شر ,مثمن ًا للقيادة الر�شيدة
ثقتها يف جمل�ض ال�ش�رى ومن�ش�بيه ,ودعمها املت�ا�شل
لأعمال املجل�ض ليحقق دوره يف م�شرية البناء والتنمية
ال�طنية ال�شاملة.
وت�شمن التقرير ال�شن�ي الثامن ع�شر ملجل�ض ال�ش�رى
عن املدة من 1431 / 3 / 3هـ اإىل 1432 / 3 / 2هـ,
إ
اإي�شاحا لن�شاطات املجل�ض وامل��ش�عات التي مت قرارات ,واملراحل التي و�شلت اليها درا�شة امل��ش�عات
اإجنــازهــا خــالل هــذه املــدة ,ومــا �شدر ب�شاأنها من التي ل تزال قيد الدرا�شة يف املجل�ض وجلانه.

مجلس الشورى يهنىء القيادة بالعيد وينوه بجهودها في
عمارة وتوسعة الحرمين الشريفين
رفع جمل�ض ال�ش�رى يف بيان له التهنئة ملقام خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز واإىل
�شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلطان بن عبدالعزيز ويل
العهد نائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء وزير الدفاع والطريان
واملفت�ض العام ,و�شاحب ال�شم� امللكي الأمري نايف بن
عبدالعزيز مبنا�شبة حل�ل عيد الفطر املبارك ون�ه
املجل�ض باجله�د الكبرية التي بذلتها اأجهزة الدولة يف
�شبيل التي�شري على قا�شدي بيت اهلل احلرام وم�شجد
نبيه �شلى اهلل عليه و�شلم من الزوار واملعتمرين يف
�شهر رم�شان املبارك؛ حيث اأدوا �شعائرهم يف ي�شر
وطماأنينة ,ويف اأج�اء اإميانية عامرة بالأمن والأمان,
وعلى وجه اخل�ش��ض ما تف�شل به خادم احلرمني
ال�شريفني خالل �شهر رم�شان املبارك ب��شع حجر
الأ�شا�ض لت��شعة امل�شجد احلرام بتكلفة اإجمالية تقدر
بـ  40مليار ريال وهي اأكرب ت��شعة يف تاريخ بيت اهلل
احلرام.
وتال معايل الأمني العام للمجل�ض د.حممد الغامدي
بيان املجل�ض كما يلي:
“احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على
اأ�ـشــرف الأنـبـيــاء واملر�شلني نبينا حممد وعلى اآله
و�شحبه و�شلم ت�شلي ًما كث ًريا.
يف م�شتهل هذه اجلل�شة التي ي�شتاأنف بها املجل�ض اأعماله
وجل�شاته بعد انق�شاء عيد الفطر املبارك ,ن�شكر اهلل
تبارك وتعاىل اأن منَّ علينا بنعمته باإكمال �شيام �شهر

رم�شان ,ون�شاأله -عز �شاأنه -اأن يتقبل منا ومن جميع
امل�شلمني ال�شيام والقيام ,واأن ي�شملنا جمي ًعا برحمته
ومغفرته .وبهذه املنا�شبة يرفع املجل�ض التهنئة اإىل
مقام خــادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز ,واإىل �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلطان
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء
وزير الدفاع والطريان واملفت�ض العام ,و�شاحب ال�شم�
امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز مبنا�شبة حل�ل عيد
الفطر املـبــارك .كما ن�جه التهنئة لأفــراد الأ�شرة
املالكة وال�شعب ال�شع�دي الكرمي والأمتني العربية
والإ�شالمية بهذه املنا�شبة املباركة� ,شائلني اهلل تعاىل
اأن يعيدها على اجلميع باخلري واليمن والربكات واأن
يع ّز الإ�شالم وين�شر امل�شلمني .وين�ه املجل�ض باجله�د
الكبرية التي بذلتها اأجهزة الدولة يف �شبيل التي�شري
على قا�شدي بيت اهلل احلرام وم�شجد نبيه (�شلى اهلل
عليه و�شلم) من الزوار واملعتمرين يف �شهر رم�شان
املـبــارك؛ حيث اأدوا �شعائرهم يف ي�شر وطماأنينة,
ويف اأج�اء اإميانية عامرة بالأمن والأمــان .ويف هذا
ال�شياق اأ�شاد املجل�ض برعاية القيادة الر�شيدة وعنايتها
باحلرمني ال�شريفني املتمثلة يف عمارتهما وت��شعتهما,
ول�شيما ما تف�شل به خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز خالل �شهر رم�شان املبارك
ب��شع حجر الأ�شا�ض للت��شعة الكبرية للم�شجد احلرام
بتكلفة اإجمالية تقدر “باأربعني مليار” ريال .وين�ه

املجل�ض بالت�جيه الكرمي القا�شي بت��شعة املطاف
لي�شت�عب “مائة وثالثني األف” طائف ح�ل الكعبة
امل�شرفة ,ويحافظ على ال�شكل اجلمايل التاريخي
للبيت احلرام ,وه� الأمر الذي �شيك�ن بعد درا�شات
هند�شية وبحثية بني عدد من اجلهات يف �شياق من
التكامل والتعا�شد خلدمة حجاج البيت احلرام
وزواره .وبال �شك �شيك�ن لهذا امل�شروع اأثره املبارك
يف ت�شهيل اأداء ال�شعائر .اإن هذه الأعمال اجلليلة التي
ت�شطلع بها حك�مة خادم احلرمني ال�شريفني ت�شتهدف
ت�فري املزيد من الراحة والطماأنينة والأمن والأمان
ل�شي�ف الرحمن من احلجاج والــزوار واملعتمرين,
وجت�شد العناية الكبرية التي ت�ليها اململكة العربية
ال�شع�دية لالأماكن املقد�شة التي �شرفها اهلل وخ�شها
مــن بــني �شائر الأمم بخدمة احلــرمــني ال�شريفني
وامل�شاعر املقد�شة .وي�شيد املجل�ض بالدور الكبري الذي
ت�شطلع به اململكة العربية ال�شع�دية يف خدمة ق�شايا
الإ�شالم وامل�شلمني ودعم الت�شامن العربي ,اإىل جانب
دورها يف م�شاعدة الدول وال�شع�ب الإ�شالمية ,ولعل
م�قف اململكة حك�مة و�شع ًبا يف احلد من املجاعة يف
ال�ش�مال ,ومد يد الع�ن لل�شعب ال�ش�مايل خري دليل
اخلرية خلدمة
على جه�د اململكة واأعمالها الإن�شانية رِّ
الإ�شالم وامل�شلمني.
حفظ اهلل خادم احلرمني ال�شريفني ووفقه لكل خري ,واأدام
على بالدنا نعمة الأمن والإميان اإنه �شميع جميب”.
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الملف

تبحث عن إجابات لتساؤالت الشارع:

هموم المواطن ..أين موقعها فـــــــــــــــ

الشورى والوطن

• اإىل اأي مدى تلم�س جمل�س ال�ضورى ق�ضايا ال�ضاأن العام وتفاعل معها؟
وما هي اآليات املجل�س يف التوا�ضل مع املواطن والتعرف على احتياجاته
واآرائه؟
• وهل ي�ضت�ضعر املواطن بتعاي�س املجل�س مع نب�ضه وهمومه؟
• وما هي الق�ضايا التي تخ�س املواطن وكان لها االأولوية حتت القبة؟
من خالل هذا التحقيق املو�ضع يف حماولة
ت�ضاوؤالت عري�ضة تطرحها
الإلقاء مزيد من ال�ضوء على دور املجل�س يف �ضناعة القرار والت�ضاقه بهموم
الوطن واملواطن ,خا�ضة يف ظل ما يكتنف ال�ضورة من �ضبابية مع غياب
املعلومة ال�ضحيحة والكاملة عن اأداء جمل�س ال�ضورى.
• ا�ضتطالع :من�ضور الع�ضاف
لجنة حقوق اإلنسان والعرائض

البداية كانت مع ع�ش� جمل�ض ال�ش�رى الدكت�ر حامد
بن �ضايف ال�ضراري فقال :اإن املجل�ض مهتم باأن يك�ن
مت�ا�ش ًال وقريب ًا من امل�اطن للتعرف على احتياجاته
واآرائــه وه� ما يلحظ من حــراك و رغبة جــادة من
رئي�ض املجل�ض والأعـ�ـشــاء يف ت��شيع دائــرة اهتمام
املجل�ض لتك�ن قراراته مت�اكبة مع تطلعات امل�اطن
وم�شن�عة باحرتافية حتقق طم�ح قيادتنا الر�شيدة
مذكر ًا اأن ا�شتحداث جلنة حق�ق الإن�شان والعرائ�ض
العام املا�شي ما هي اإل خري دليل على ذلك .وي�شيف
اأن من الآليات املتبعة يف ذلك :الدرا�شة امل�شتفي�شة
لتقارير الأجهزة احلك�مية املختلفة وا�شت�شافة مندوبي
تلك اجلهات ,ودع�ة اجلهات اأو امل�ؤ�ش�شات الأخرى ذات
العالقة عند احلاجة ,اإ�شافة اإىل مداخالت الأع�شاء
�شفاه ًة اأو كتاب ًة عند تقدمي تقارير الأجهزة احلك�مية
ودرا�شات اللجان املتخ�ش�شة لهذه التقارير بجانب
ما يطرح بال�شاأن العام يف املجل�ض ولقاءات الأع�شاء
ال�شخ�شية بامل�اطنني ناهيك عن درا�شة العرائ�ض
املقدمة من امل�اطنني للجنة حق�ق الإن�شان والعرائ�ض
بعناية وم��ش�عية ,كما اأن ح�ش�ر الــراغـبــني من
امل�اطنني ومن�ش�بي اجلهات الأخــرى كاملدار�ض اأو
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اجلامعات وغريها جلل�شات املجل�ض العامة تعد اإحدى
�شبل الت�ا�شل الفعال ,هذا مع عدم اإغفال ت�ا�شل
املجل�ض مع و�شائل الإعالم املختلفة واللتقاء مع ممثلي
جمال�ض املناطق.
يف حني يرى الدكتور عبد اهلل بن برج�س الدو�ضري
الذي رد على ت�شاوؤل ح�ل اآليات الت�ا�شل بني املجل�ض
وامل�اطن بق�له« :اعتقد اأن املجل�ض ل تنق�شه اآليات
اأو و�شائل يف مدى التعرف على اآمال امل�اطن واآلمه.
فهذه متاحة وظاهرة لكل مهتم بق�شايا ال�شاأن العام
من خالل قن�ات عدة �ش�اء ر�شمية اأو �شبه ر�شمية اأو
اإعالمية – خا�شة مع الث�رة املعل�ماتية احلالية ,ولكن
الإ�شكالية هي اتكاء املجل�ض على ما يحال اإليه من املقام
ال�شامي الكرمي واكتفاوؤه بذلك يف غالب قراراته ,وعدم
تفعيله للمادة ( )23من نظامه وا�شتخدامها على ال�جه
املاأم�ل.
وي�شيف :اعتقد من وجهة نظري باأن هذا يرجع اإىل
اأمرين اأحدهما الآلية املتبعة يف املجل�ض حيال هذه
املقرتحات .فهي تاأخذ دورة ط�يلة عرب جلان خا�شة
اأو متخ�ش�شة وهذا ل اإ�شكال فيه اإذا كان التاأخري اأو
القرار مربر ًا ,اأما الأمر الثاين :فه� اأن هذه القرارات
بعد الت�ش�يت عليها من املجل�ض ل تاأخذ ال�شبغة

الإلزامية ,واإمنا هي جمرد ا�شت�شارة خا�شعة للدرا�شة
ووجهات النظر لدى �شانع القرار .ولذلك ُيحبط عدد
من الأع�شاء حني يكت�شف�ن بـاأن تلك الت��شيات اأو
م�شاريع الأنظمة التي در�ش�ها ووافق عليها املجل�ض ل
تفعل كما ياأمل�ن.
 97عريضة خالل عام واحد

وي�ؤكد الدكتور اإبراهيم ال�ضدي ع�ش� جمل�ض ال�ش�رى
على اأهمية جلنة حق�ق الإن�شان والعرائ�ض ودورها
كاإحدى قن�ات الت�ا�شل بق�له :حتظى م��ش�عات
حق�ق الإن�شان باهتمام كبري خالل ال�شن�ات الأخرية
دولي ًا وعلى امل�شت�يات ال�طنية يف العديد من دول العامل
ومن بينها اململكة العربية ال�شع�دية .ويف �ش�ء هذا
الهتمام �شدر قرار جمل�ض ال�ش�رى يف بداية ال�شنة
الثانية من دورته اخلام�شة بت�شكيل جلنة متخ�ش�شة
بحق�ق الإن�شان والعرائ�ض ,وبعد �شدور قرار املجل�ض
باإن�شاء اللجنة مت ت�شكيلها من اأحد ع�شر ع�ش� ًا من
اأع�شاء املجل�ض.
وعقدت جلنة حق�ق الإن�شان والعرائ�ض عدة اجتماعات

ــــــــــــي أولويات مجلس الشورى؟

د.الربج�س :املجل�س له اآلياته وو�ضائله
ملعرفة احتياجات وهموم املواطن

ناق�شت خاللها تط�ير عمل اللجنة وو�شع ت�ش�ر لآلية
عملها فيما يخ�ض م��ش�عات حق�ق الإن�شان ,وما يتلقاه
املجل�ض من ر�شائل ومقرتحات من امل�اطنني ميكن
ال�شتفادة منها ,وقد حر�شت اللجنة اأن يك�ن عملها
يف جمال حق�ق الإن�شان متكام ًال وم�شاعد ًا للجهات
الأخرى املعنية بحق�ق الإن�شان يف اململكة.
وي�شيف الــدكـتــ�ر اإبــراهـيــم الـ�ـشــدي :وفيما يخ�ض
العرائ�ض قامت اللجنة بدرا�شة الع�شرات من عرائ�ض
امل�اطنني ومقرتحاتهم املحالة من مكتب معايل رئي�ض
جمل�ض ال�ش�رى والتي و�شل عددها اإىل  97عري�شة ,وقد
بحثت اللجنة عدد ًا من العرائ�ض لكي يتم تبنيها من
خالل املادة ( )23من نظام املجل�ض ,وذلك بعد اإعداد
درا�شة املجل�ض يف �شن�ات �شابقة لبع�شها و�شدور قرار
جمل�ض ال�زراء اأو جمل�ض ال�ش�رى ب�شاأنها.
وقال :وللتعريف باللجنة والتعرف على ن�شاط اجلهات
الأخــرى مت ترتيب زيــارات لعدد من اجلهات املرتبطة
بحق�ق الإنـ�ـشــان .كما قابلت اللجنة ممثلة برئي�شها
ومب�شاركة عدد من الأع�شاء عدد ًا من ال�ف�د الأجنبية.

آليات عدة لتلمس احتياجات
المواطن

اأما ع�ش� املجل�ض الدكتور عمرو بن اإبراهيم رجب
فريى « اأن يف مقدمة اآليات ت�ا�شل املجل�ض مع امل�اطن
ما تقرره اأحكام النظام الأ�شا�شي للحكم من كفالة
حق�ق امل�اطن الأ�شا�شية ,وي�ؤطر حماية هذه احلق�ق
ومراعاتها ما اأق�شم عليه اأع�شاء جمل�ض ال�ش�رى
باأداء العمل بال�شدق والأمانة والإخال�ض والعدل ,وما
تت�شمنه اأحكام نظام جمل�ض ال�ش�رى من �شالحيات
تتيح للمجل�ض ال�ق�ف على احتياجات امل�اطن واآرائه.
وت�شمل اخت�شا�شات املجل�ض – وفق ًا لنظامه -اإبداء
الــراأي يف ال�شيا�شات العامة للدولة التي حتال اإليه
من رئي�ض جمل�ض ال�زراء مثل خطط التنمية وتقارير
اجلهات احلك�مية وم�شاريع الأنظمة ,ويراعي اأع�شاء
املجل�ض عند درا�شتهم لهذه امل�ا�شيع خدمة ال�شالح
العام وتلم�ض احتياجات امل�اطن من خاللها وي�شعى
لتحقيقها وفق ال�شالحيات املمن�حة له .كما ي�شتعني
املجل�ض من خالل اأعمال جلانه املتخ�ش�شة مبن يراه

من امل�اطنني من ذوي الخت�شا�ض لإبــداء الراأي
وامل�ش�رة يف اأي من امل��ش�عات التي تخ�شع للدرا�شة,
ويتبنى يف الغالب هذه الآراء لبل�رة قراراته التي يت��شل
اإليها .وبالإ�شافة اإىل ما تق�م به اللجان املتخ�ش�شة
للمجل�ض يف هذا املجال ,فاإن للمجل�ض �شالحية ت�شكيل
جلان خا�شة لبحث اأي م�شاألة مدرجة يف جدول اأعماله,
وي�شيف :اأن املجل�ض قام منذ ت�شكيله وممار�شة مهامه
املناطة به بتك�ين جلان خا�شة ت�لت درا�شة ج�انب
خمتلفة مت�ض ب�شفة مبا�شرة هم�م امل�اطن واحتياجاته
واأ�شدر املجل�ض على اإثرها العديد من القرارات املتعلقة
بال�شاأن العام و�ش�ؤون امل�اطن ومت رفعها اإىل ويل الأمر.
م��شح ًا اأن من اأهم قن�ات الت�شال بامل�اطن ما ي�شل
اإىل املجل�ض من مقرتحات واآراء امل�اطنني اأنف�شهم.
وي�ؤكد الدكت�ر رجب على اأن املجل�ض قد اأوىل هذه
املقرتحات والآراء العناية الالزمة منذ ت�شكيله ,حيث
تخ�شع هذه الآراء واملقرتحات للدرا�شة يف اللجان
املتخ�ش�شة وتتبنى القابلة للتنفيذ منها يف ت��شياتها
التي تقدمها للمجل�ض متهيد ًا ملناق�شتها والت�ش�يت
على امل�افقة عليها .مذكر ًا اأن املجل�ض وا�شت�شعار ًا منه
باأهمية هذه القناة ,فقد مت اإفــراد جلنة متخ�ش�شة
حلق�ق الإن�شان والعرائ�ض يف ال�شنة الثانية لدورة
املجل�ض احلالية تعنى اإىل جانب حق�ق الإن�شان بدرا�شة
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العرائ�ض املقدمة من امل�اطنني والت�ا�شل معهم ملناق�شة
مقرتحاتهم واآرائهم .ويذكر الدكت�ر رجب اأن لأي
ع�ش� من اأع�شاء املجل�ض – وفق ًا لنظام املجل�ض  -اأن
يقرتح م�شروع نظام جديد اأو تعديل نظام نافذ ,وتظهر
املقرتحات التي تقدم بها الأع�شاء تطبيق ًا لهذا احلكم
باأن مربرات تعديل نظام اأو اقرتاح نظام جديد ترتكز
على ما يحقق م�شلحة امل�اطن يف الدرجة الأوىل.
دور اإلعالم في التعريف بجهود
المجلس

ورد ًا على �ش�ؤال ح�ل مدى ا�شت�شعار امل�اطن بدور
املجل�ض يق�ل ع�ش� جمل�ض ال�ش�رى الدكتور اأحمد
بن �ضعد اآل مفرح« :اإن عامل الزمن جدير باأن يك�شب
املجل�ض املزيد من املكانة ليت�شح دوره اأكرث للم�اطنني,
وي�شيف اأن هذا ال��ش�ح مل يكن بال�ش�رة املطل�بة مع
الزدهار والنت�شار الذي ت�شهده اأوعية الإعالم املختلفة
التي مل ت�شتثمر بال�شكل املطل�ب.
وي�شيف« :اإننا جند اأن الربامج املتلفزة املخ�ش�شة لنقل
فعاليات جل�شات املجل�ض ون�شاط اللجان حمدود جدا
فما ينقل يف الر�شالتني املتلفزة ي�مي اخلمي�ض واجلمعة
تعك�ض فقط نح� ( )50دقيقة جلل�شة ا�شتمرت نح� 3
�شاعات! وي�شيف اأن اجلهات امل�ش�ؤولة عن الإعالم
ال�طنية يف الدول الأخرى تخ�ش�ض قن�ات لنقل وقائع
جل�شات الربملان اأحيان ًا مبا�شرة ويف اأحيان اأخرى م�شجلة
اأو معادة ,ومن هنا يت�شح للم�اطن بجالء ما يق�م به
الربملان من نقا�شات تهم امل�اطن ,وجمل�ض ال�ش�رى يف
اململكة حري به اأن يحظى بهذه اللفتة من وزارة الإعالم
خ�ش��ش ًا بعد ما مت اإطالق قن�ات جديدة من خالل
الإعالم املرئي ميكن للمجل�ض اأن يك�ن يف دائرة ال�ش�ء
ب�شكل اأكرب ,ويتطلب كذلك اإعادة بث الر�شالة امل�شجلة
التي يجب اأن تك�ن اأط�ل مما هي عليه وتبث يف اأكرث
من قناة مع اإنني اأدرك اأن قناة الإخبارية خ�ش�شت
برناجم ًا با�شم املجل�ض يبث مبا�شرة والربنامج يعك�ض
اإىل حد معق�ل ما يدور يف املجل�ض من نقا�شات تهم
املــ�اطــن ,هــذا بالإ�شافة اإىل مــا يقدم يف الربامج
الأخــرى مثل برنامج التقرير ,كما اأن بع�ض الزمالء
اأع�شاء املجل�ض ممن تتاح لهم الفر�شة يف امل�شاركة
الإعالمية يعترب هذه فر�شة �شانحة لإي�شاح اآلية عمل
املجل�ض وت��شح بع�ض القرارات املتخذة يف املجل�ض فيما
يخت�ض به كل ع�ش� وتهم امل�اطن ب�شكل مبا�شر.
وي�شري الدكت�ر اآل مفرح اإىل اأهمية ا�شتثمار الت�ا�شل
الإلكرتوين بق�له« :اأعتقد اأن م�قع املجل�ض الإلكرتوين
املميز كان ميكن له اأن يق�م بدور اأكرب للت�ا�شل مع
امل�اطنني ب�شكل مبا�شر واملــ�قــع يحتاج للمزيد من
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الت�ش�يق والتعريف به من خالل الــ�زارات واجلهات
احلك�مية ومن خالل الأوعية الإعالمية حلفز امل�اطنني
للم�شاركة يف كل ما يدور يف املجل�ض والت�ا�شل مع اللجان
املتخ�ش�شة اآلي ًا وا�شتخدام امل�اقع التفاعلية الجتماعية
مثل «الفي�ض بــ�ك» و«تــ�يــرت» وغريهما للت�ا�شل مع
�شكرتارية اللجان فيك�ن لكل جلنة منفذ من خالل هذه
الربامج وامل�اقع التفاعلية وي�شل �ش�ت امل�اطن مبا�شرة
للجنة ويك�ن الرد عليه من خالل اللجنة.
دراسة الستطالع آراء المواطنين

ويتفق الدكت�ر حامد بن �شايف ال�شراري مع راأي الدكت�ر
اأحمد اآل مفرح ح�ل اأهمية الإعالم قائ ًال« :اإن ا�شت�شعار
امل�اطن بتعاي�ض املجل�ض لق�شاياه وهم�هه اأمر طبيعي
ما دام اأن هذه القرارات مت�شه ويق�ل :اإن الإعالم يعطي
هذه القرارات اأول�ية ل�شد انتباه املتابع ,وامل�اطن عادة
يرغب باحلل�ل املبا�شرة وال�شريعة واملجل�ض يعمل على
و�شع احلل�ل الدائمة من خالل �شن الأنظمة اأو تعديل
ما ه� نافذ منها ,وكذلك مراجعة وفح�ض التفاقيات
الدولية واملعاهدات التي تربم مع دول اأخرى ,فيما يع�د
باملنفعة للمملكة وم�اطنيها يف خمتلف املجالت هذا
اإىل جانب مناق�شة تقارير الأجهزة احلك�مة ومراقبة
اإجنازها ح�شب نظامه وكل هذا يحتاج روية ووقت.
لذا من البديهي اأن ل ي�شعر امل�اطن بتعاي�ض املجل�ض
مع ق�شاياه ب�ش�رة مبا�شرة .كما اأن املجل�ض لي�ض جهة
إ
تنفيذية اإمنا جهة ت�شريعية تنظيمية رقابية .واجلهات لي�ض من ال�شهل قيا�شها من خــالل و�شائل العالم
التنفيذية هي اأقــرب للم�اطن ,فمث ًال امل�اطن يهتم فقط ,ومل ا�شمع بدرا�شة �شاملة تعك�ض انطباع امل�اطن
بالأم�ر املبا�شرة كزيادة القرو�ض اأو اأي اأم�ر مت�شه عن املجل�ض ب�ش�رة علمية .فما اأراه اأن يقدم املجل�ض
مبا�شرة ,اأما �شن الأنظمة فقد يرى اأنها ل مت�شه ب�ش�رة نف�شه للم�اطن ب�ش�رة اأكرث و�ش�حا و�شفافية ليبني
مبا�شرة .اأما ر�شا امل�اطن عن املجل�ض فه� درجة ن�شبية دوره يف خدمة املجتمع .ال��شيلة املبا�شرة للت�ا�شل مع
امل�اطن ه� اجلانب الإعالمي واملجل�ض ي�شعر باأهميته,
وقد اتخذ املجل�ض خط�ات عملية جل�شر هذه الفج�ة
ليك�ن قريب ًا للم�اطن وي�شعر امل�اطن بتعاي�ض املجل�ض
مع ق�شاياه يف هذه الدورة – اخلام�شة  -التي منها:
ت�شكيل جلنة لدرا�شة ال�اقع الإعالمي للمجل�ض واآفاق
تط�يره لي�شهم يف التعريف باأعمال املجل�ض ومنجزاته
يف املجالني التنظيمي والرقابي يف �ش�ء اخت�شا�شات
املجل�ض و�شالحياته ,اإ�شافة اإىل تفعيل القرار ذي
ال�شلة بعالقة املجل�ض مبجال�ض املناطق وهذا ما مت
بحمد اهلل التقاء اجله�د ح�له مع بع�ض ممثلي جمال�ض
املناطق الذين �شعد املجل�ض با�شتقبالهم حني ح�شروا
للمجل�ض برفقة معايل وكيل وزارة الداخلية وناأمل اأن
تنطلق اجله�د امل�شرتكة بني املجل�ض وجمال�ض املناطق
د.ال �� �ض��راري :جلنة ال�ع��رائ����س وحقوق
فيما يحقق الهدف ال�شامي من هذه اخلط�ة املباركة,
االإن�ضان خري و�ضيلة للتوا�ضل
ومنها تط�ير ق�اعد عمل املجل�ض ليختزل الزمن يف

اإنهاء امل��ش�عات املحالة له ح�شب اخت�شا�شه ويتعاطى
مع ما يطرح بال�شاأن العام بفاعلية اأكرث .واأخري ًا فقد مت
ت�شكيل جلنة حق�ق الإن�شان والعرائ�ض العام املا�شي
التي هي م�ؤ�شر وا�شح على ت�ا�شل امل�اطن مع املجل�ض
ومرتكز من خاللها ي�شت�شعر امل�اطن بتعاي�ض املجل�ض
مع ق�شاياه وهم�مه ب�ش�رة عملية.

د .اأحمد اآل مفرح:االإعالم العب رئي�س
غياب المعلومة وضبابية الصورة

وي��شح الدكت�ر اأحمد اآل مفرح اأن ثمة تباين ًا بني
امل�اطنني حــ�ل مــدى تعاي�ض املجل�ض مع ق�شاياهم
وهم�مهم ,فمنهم من يرى اأن املجل�ض ل يق�م بدوره
على ال�جه ال�شحيح وميكن تلم�ض ذلــك من خالل
ما يكتب يف الإعالم بكافة اأ�شكاله و�ش�ره ,وهذا فيه
اإجحاف يف حق املجل�ض ,وهناك م�اطن ل يهمه ما
يدور يف املجل�ض اأو يف اأي قطاع اآخر (وهي ن�شبة قليلة),
كما اأن هناك من امل�اطنني من يعرف ويدرك ويثمن
دور املجل�ض ,واعتقد اأن غياب املعل�مات ال�ا�شحة

للم�اطنني اأدت اإىل وج�د تلك ال�شبابية ونحتاج للمزيد
ن
لإي�شاح دور املجل�ض والقرارات املتخذة ,واعرتف أا
د .ال �� �ض��دي :اه�ت�م��ام جم�ل����س ال�ضورى
كل ذلك م�ج�د على م�قع املجل�ض على ال�شبكة العاملية ,بحقوق االإن���ض��ان متثل يف اإن���ض��اء جلنة
ً
ولكن هناك تق�شريا حتى من الإعالميني لزيارة امل�قع تعنى بها
والإطالع على فعاليات ون�شاط املجل�ض ,اأرج� اأن يك�ن
طرح مثل هذا امل��ش�ع على �شفحات جمل�ض ال�ش�رى
يف الجتاه ال�شحيح.
الأنظمة التي تدر�شها جلان املجل�ض املختلفة م�شروع
نظام املناطق البحرية للمملكة العربية ال�شع�دية,
صور من تعاطي المجلس مع
وم�شروع نظام جباية الزكاة يف الأن�شطة التجارية
هموم المواطنين
ويـقــ�ل املحامي ال��دك�ت��ور ��ض��ام��ي ب��ن ع�ب��د الرحمن واملهنية ,وم�شروع نظام مزاولة مهنة التعليم وغريها,
التميمي ح�ل دور املجل�ض وتعاطيه مع هم�م امل�اطن ناهيك عن املقرتحات املقدمة للمجل�ض والتي وافق
يق�ل :ل �شك اأنه يف عهد خادم احلرمني ال�شريفني املجل�ض على درا�شتها كمقرتح تعديل اأنظمة التقاعد
امللك عبد اهلل ابن عبد العزيز  -حفظه اهلل  -فاإن املــدين والع�شكري والتاأمينات الجتماعية باإ�شافة
جميع امل�اطنني يلم�ش�ن الدور الإيجابي الذي يق�م مادة جديدة تتعلق بالعالوة ال�شن�ية ,ومقرتح لنظام
به جمل�ض ال�ش�رى يف الآونــة الأخــرية من تعاي�ض مع الدخار ,واآخر خا�ض باإ�شافة ثالث �شن�ات لل�شباط
م�شاكلهم وهم�مهم حيث ر�شم  -حفظة اهلل  -مبداأ اجلامعيني امللتحقني اأ�شا�ش ًا باخلدمة الع�شكرية ,كما
ال�شفافية وال�شعي وراء هم�م امل�طنني .وي�شيف :اأن اأن ثمة مقرتح مل تنته جلنة املجل�ض املعنية من درا�شته
املتاأمل يف اأعمال املجل�ض يجد ويلم�ض تعاي�شه للهم�م وه� تعديل بع�ض م�اد نظام اخلدمة املدنية وبع�ض م�اد
وق�شايا امل�طن من خالل ما يقره من اأنظمة يف �شتى نظام جمل�ض اخلدمة املدنية ,وي�شاف اإىل املقرتحات
املجالت وما يق�م به من جمه�دات من اأجل ال��ش�ل ال�شابقة تعديل نظام العمل حيال �شرف اإعانات مالية
اإىل تلبية متطلبات القاعدة العري�شة من امل�اطنني �شهرية لل�شع�ديني العاطلني عن العمل وتعديل مادة من
واإتاحة ما ي�فر لهم حياة كرمية تليق بهم كم�اطنني نظام املرور ,ومقرتح ب�شاأن ت�شريع نظام لت�طني وظائف
واأبناء لهذا ال�طن ,مذكر ًا بان من اأبــرز ما قام به عق�د الت�شغيل وال�شيانة يف املرافق احلك�مية ,ومقرتح
املجل�ض ه� تعديل نظام التقاعد الع�شكري ,وكذلك لتعديل ر�ش�م تاأ�شريات ال�شتقدام ,اأما امل��ش�عات
تاأييد الت��شيات املقرتحة لتقنني املحت�ى الأخالقي املعادة ب�شبب التباين يف وجهات النظر بني جمل�ض
لتقنية املـعـلــ�مــات يف اململكة اإ�ـشــافــة م ــادة تنظم الــ�زراء وال�ش�رى فاأهمها ,م�شروعات نظام التم�يل
م�شاءلة م�ظفي امل�ؤ�ش�شات العامة والهيئات احلك�مية العقاري ,ومراقبة �شركات التم�يل والإيجار التم�يلي,
اخلا�شعني لنظام العمل وعالوة املتقاعدين ورواتب ونظام الرهن العقاري امل�شجل ,وكذلك اقرتاح املجل�ض
العاطلني واإزالة التعديات وجباية الزكاة ,بجانب اإقراره تعديل نظام ال�ش�ق املالية ,ونظام التنفيذ ومكافحة
مل�شروع نظام اإجراءات الرتاخي�ض البلدية ,وم�شروع التدخني .وكل هذا  -وه� غي�ض من في�ض  -يبني مدى
نظام حماية الطفل وطلب اإعطاء املناطق الأقل من� ًا حر�ض املجل�ض على تلم�ض هم�م وق�شايا امل�اطنني.
ح�افز اإ�شافية ي�شتفيد منها جميع امل�شتثمرين لتنفيذ ويختتم الدكت�ر التميمي مبقرتح يخدم ال�شالح العام
ا�شتثماراتهم ,والنظام اجلزائي جلرائم التزوير ونظام وه� وج�د مكاتب للمجل�ض يف كل منطقة تق�م باأعمال
املركز ال�طني للتعليم العام وتعديل املادة ( )8من حت�شريية ملالم�شة احتياجات ال�شعب عن كثب وكذلك
تق�ية الدور الإعالمي للمجل�ض ملحاكاة كافة �شرائح
نظام جمل�ض اخلدمة الع�شكرية.
املجتمع.
قائمة من األولويات
املطروحة
الهامة
امل��ش�عات
وي�شيف التميمي اأن من
مجالس المناطق ..إحدى قنوات
للفرتة القادمة م�شروع تنظيم زواج ال�شع�دي بغري الشراكة مع المجتمع
�شع�دية وال�شع�دية بغري �شع�دي ,وم�شروع نظام فيما يرى الدكت�ر عبد اهلل بن برج�ض الدو�شري انأ
ال�شحة النف�شية ,وم�شروع نظام مكافحة التحر�ض عالقة جمل�ض ال�ش�رى مع جمال�ض املناطق تعد قناة
اجلن�شي وم�شروع الالئحة الأ�شا�شية لــدور الرتبية مهمة للت�ا�شل ويق�ل« :اأعتقد باأن هناك عالقة جيدة
الجتماعية للبنني ,وم�شروع الالئحة الأ�شا�شية لقرى بني امل�اطن واملجل�ض ,كما اأن ثمة ت�ا�ش ًال ل باأ�ض به
الأطفال ونظام احلماية من الإيذاء ,كما اأن من م�شاريع بني املجل�ض وامل�اطن ,فاملجل�ض يف الفرتات الأخرية
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وحتقق رفاهيته ,واملتابع للمجل�ض يلحظ اأن املجل�ض
�شاهم بفاعلية يف تنفيذ الت�جيهات الر�شيدة يف
�شبيل حتقق تطلعات امل�اطن .ومن تلك القرارات
الهامة يف العام املا�شي اإقرار خطة التنمية التا�شعة
واأهدافها والتي من اأهدافها العامة حتقيق التنمية
املت�ازنة بني مناطق اململكة وتعزيز دورها يف التنمية
القت�شادية.

منفتح على الإعالم ب�ش�رة جيدة ,ول اأدل على ذلك من
تفاعل امل�اطن الإيجابي مع قرارات املجل�ض واحتفائه
بها وهــذا ظاهر ب�شكل وا�شح خا�شة يف املنتديات
التفاعلية ,وباملقابل هناك ن�ع من التذمر والإحلاح
لعدم التفاعل يف ق�شايا معينة يرى اأن ح�ش�ر املجل�ض
فيها لي�ض على امل�شت�ى املاأم�ل الذي يرت�شيه .واأعتقد
اأن هذه اإيجابية ل تقل عن �شابقتها فمطالبة امل�اطن
وبحثه عن حق�قه عرب القن�ات الر�شمية املتاحة ه�
دليل على مدى ن�شجه ووعيه والعك�ض �شحيح.

شفافية العمل

صالحيات أوسع

وي�شيف الدكت�ر الدو�شري قائ ًال :اأرجع مرة و أاخرى
واأق�ل :اإن هذا بدوره يحتم اإعطاء املجل�ض �شالحيات
اأو�شع ي�شتطيع من خاللها اأن ي�شل اإىل اأهدافه ويعزز
م�قعه ويبعث الثقة يف نف��ض اأع�شائه ,كما اأن ت�ا�شل
اأعـ�ـشــاء املجل�ض وم�شاركتهم الفاعلة يف جمال�ض
املناطق هي الأخرى قناة مهمة من قن�ات الت�ا�شل بني
املجل�شني .واأع�شاء املجل�ض ي�ؤمل�ن اأن يرى هذا امل�شروع
الن�ر قريب ًا ,واأن يح�ي يف ثناياه متثي ًال فاع ًال وم�شاركة
اإيجابية يع�د نفعها على ال�طن واملــ�اطــن بالنتائج
املرج�ة .واأل يك�ن جمرد ح�ش�ر �شريف اأو متثيل �شعيف
ل يرقى اإىل امل�شت�ى الذي ي�ؤمله ويل الأمر – حفظه
اهلل – من التكامل بني هذين املجل�شني وغريهما من
املجال�ض واللجان املماثلة.

د.ع� �م ��رو رج � ��ب :اآل� �ي ��ات ع� ��دة لتلم�س
احتياجات املواطنني

عند درا�شة خطط التنمية وتقارير اجلهات احلك�مية
اأو م�شاريع الأنظمة والتفاقيات الدولية.
يف حني يرى الدكت�ر حامد ال�شراري اأن املنجز كثري,
كما اأن املطل�ب كثري ويق�ل :اإن املجل�ض اأجنز الكثري
من امل��ش�عات والأنظمة والتفاقيات واملعاهدات
والقرارات التي ت�شب يف خدمة ال�طن وامل�اطن فال
يكاد مير اأ�شب�ع اإل هناك قرارات اأو مداخالت ق�ية
مت�ض حاجة امل�اطن ومن ال�شعب ح�شر الإجنازات
كافة جهود المجلس لصالح
التي جلها مهم يف هــذه العجالة واأمــانــة املجل�ض
المواطن
ً
ً
ويف ع�دة للدكت�ر عمرو بن اإبراهيم رجب للتعرف على ت�شدر كتيبا �شن�يا يح�ي جميع القرارات التي مت
راأيه ح�ل ا�شت�شعار امل�اطن بتعاي�ض املجل�ض وتفاعله اإجنازها ت�شب بالطبع يف خدمة ال�طن وامل�اطن
مع هم�مه قــال« :يتحقق ذلــك من خــالل النتائج
امللم��شة لدور اأع�شاء جمل�ض ال�ش�رى الرئي�ض يف
درا�شة ق�شايا ال�طن وامل�اطن واإبداء امل�ش�رة واتخاذ
القرارات الهادفة اإىل تلبية احتياجات امل�اطن وتنفيذ
هذه القرارات على اأر�ض ال�اقع» .ويق�ل :اإنني اعتقد
باأن امل�اطن ي�شت�شعر نتائج هذا الدور الذي يق�م به
ع�ش� جمل�ض ال�ش�رى.
وعن اإجنــازات جمل�ض ال�ش�رى ذات ال�شلة بهم�م
امل�اطن واحتياجاته يق�ل الدكت�ر عمرو رجب :اإن من
ال�شعب حتديد اإجنازات املجل�ض ذات ال�شلة بهم�م
واحتياجات امل�اطن .فالق�ل بذلك يعني باأن هناك
اإجنازات غري ذات �شلة بهم�م وق�شايا امل�اطن .واأرى
باأن جميع قرارات جمل�ض ال�ش�رى ت�شكل اإجنازات -
اإن �شح التعبري  -ذات �شلة وثيقة بهم�م واحتياجات د� .ضامي التميمي :ال�ضفافية تعزز عالقة
امل�اطن ,فع�ش� جمل�ض ال�ش�رى يتفاعل مع هم�م
امل�اطن ويراعي ما يخدم م�شلحته يف الدرجة الأوىل املواطن باملجل�س
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وي�شيف الدكت�ر ال�شراري قائ ًال :ل اتفق مع من
يق�ل اإن اأداء املجل�ض تكتنفه �ش�رة �شبابية وغياب
للمعل�مة ال�شحيحة ,فاملجل�ض يعمل يف ج� �شحي
و�شفاف وال�ش�رة لدية جلية غري �شبابية ,وعلى اأي
حال فاإن القرار يف املجل�ض كما �شبق ذكره ي�شنع
بطريقة منهجية جيدة وباأريحية تامة يف املجل�ض وه�
ب�شكل عام يحقق الغر�ض اإل اأن بع�ض امل�ا�شيع ال�اردة
للمجل�ض حتتاج �شربا وبحثا عن املعل�مة ال�شحيحة
ليك�ن القرار اأكرث عقالنية وحكمة وواقعية وهذا عادة
ياأخذ فرتة زمنية اأط�ل .لذا ,نتطلع لتط�ير اآليات
�شنع القرار لي�شنع باحرتافية ومهنية عالية وبعيد ًا
عن القرارات العاطفية ,وهذا ل ياأتي اإل من خالل
ال�شتعانة -كما اأراه -مبراكز الدرا�شات والبح�ث
املتخ�ش�شة ال�طنية ذات اخلــربات وامل�شداقية
العالية التي تقدم ن�شائح علمية دقيقة وعميقة
ل�شناعة الـقــرار الناجح والفاعل املفيد ململكتنا
احلبيبة .لذا من املهم ال�شتفادة من تلك املراكز
امل�شتقلة ,التي هي رافد مهم ل�شناعة قرارات ذات
م�شداقية عالية ,لإ�شداء امل�ش�رة ال�شحيحة ل�شانع
القرار النهائي ,القيادة الر�شيدة  -اأدام اهلل عزها.
تقرير األداء

وبدوره ي�جز الدكت�ر اأحمد اآل مفرح ح�شر اأهم هذه
الإجنازات بق�له :لعل من اأهم الق�شايا التي ن�ق�شت
حتت مظلة املجل�ض تتلخ�ض يف ق�شايا الرفاه الجتماعي
وتط�ير العديد من الأنظمة وا�شتحداث اأنظمة جديدة
يف العديد من املجالت وارتفاع الأ�شعار ,وباء املخدرات,
�شعف الربامج ال�شبابية ,تدين م�شت�ى اخلدمات يف
بع�ض القطاعات� ,شعف امل�شاءلة الرقابية على تنفيذ
الربامج التنم�ية املتعددة ,التاأكيد على التنمية املت�ازنة
بني مناطق اململكة.
ً
أ
ويختتم الدكت�ر اآل مفرح كالمه قائال :اعتقد ان كل
ما �شدر عن املجل�ض من قرارات يف خدمة امل�اطن,
وهي دع�ة �شادقة ملن اأراد اأن يتعرف على ما يهمه من
قرارات اأن يزور م�قع املجل�ض على ال�شبكة العاملية.

إدارة في مجلس الشورى تعنى بالتواصل مع المواطن

رئي�ض املجل�ض يراأ�ض اجتماع جلنة حق�ق الإن�شان والعرائ�ض بح�ش�ر عدد من امل�اطنني
• الريا�س :حممد ال�ضيباين
تلبية لت�جيهات خــادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شع�د ملجل�ض ال�ش�رى باأن
يك�ن املجل�ض قريب ًا من امل�اطن واأن يقدم اأع�شاء
املجل�ض ما يرون فيه م�شلح ًة لل�طن وامل�اطن بحث
جمل�ض ال�ش�رى يف هــذا الإطــار عن و�شيلة متكن
امل�اطن من ال��ش�ل اإىل جمل�ض ال�ش�رى ول يكتفي
باإر�شال راأيه مكت�ب ًا اأو عن طريق الربيد الإلكرتوين,
فن�شاأت فكرة اأن يلتقي املجل�ض بامل�اطنني الذين
قدم�ا العرائ�ض للمجل�ض واأن يلتق�ا برئي�ض واأع�شاء
اللجنة املخت�شة بذلك يف املجل�ض وهي جلنة حق�ق
الإن�شان والعرائ�ض.
واأو� ـشــح مـعــايل رئي�ض جمل�ض الـ�ـشــ�رى الدكت�ر
عبداهلل بن حممد بن ابراهيم اآل ال�شيخ ,اأن اللجان
املتخ�ش�شة عندما تناق�ض م��ش�ع ًا يت�شل بامل�اطن
ت�شتطلع اآراء املخت�شني به وامل�ش�ؤولني املعنيني,
وت�شتفيد منها يف و�شع تقريرها وت��شياتها التي

ترفعها اإىل املجل�ض ملناق�شتها و�ش� ًل اإىل القرارات
الر�شيدة التي ت�شب يف م�شلحة ال�طن وامل�اطن.
وبــني معاليه اأن مثل هــذه اللقاءات املبا�شرة بني
اأع�شاء املجل�ض وامل�اطنني ت�شهم يف فتح ح�ار بناء
بني اجلانبني ,ورمبا يتيح ذلك لالأع�شاء معل�مات
ب�شاأن م��ش�ع معني مل يك�ن�ا على اطالع بها.
وقال « اإننا يف جمل�ض ال�ش�رى ن�شري ح�شب الت�جيهات
التي وجه بها خــادم احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل
و�شم� ويل عهده و�شم� النائب الثاين ,ون�شري بهذا
املفه�م ال�شرعي الراقي :ال�ش�رى والت�شاور والبحث
والراأي و�شي�شتمر املجل�ض باإذن اهلل يف هذا الن�شق».
واأ�شار معاليه اإىل اأن العرائ�ض التي لها عالقة باملراأة تتم
مناق�شتها من قبل امل�شت�شارات غري املتفرغات باملجل�ض
فهن يقمن بعمل على اأف�شل وجه ول ي�جد ما مينع ان
تاأتي الأخت التي لديها م�شكلة وتلتقي بامل�شت�شارة.
وكان معايل رئي�ض جمل�ض ال�ش�رى قد اأعلن يف مطلع
ال�شنة احلالية عن اإن�شاء اإدارة جديدة يف جمل�ض

ال�ش�رى تعنى بالت�ا�شل مع امل�اطن م�شري ًا اإىل اأن
جمل�ض ال�ش�رى منذ تاأ�شي�شه وه� على ات�شال دائم
بامل�اطن� ,ش�اء بدع�ته حل�ش�ر اجتماعات اللجان
املتخ�ش�شة يف املجل�ض اأو ا�شتقبال العرائ�ض التي
يتقدم بها كتابة اأو عرب الربيد الإلكرتوين اخلا�ض
مبجل�ض ال�ش�رى.
واأ�شار معاليه اإىل اأن عرائ�ض امل�اطنني ت�شل اإىل
اللجنة املخت�شة وتدر�شها درا�شة م�شتفي�شة وحتيل
بع�شها اإىل جلان املجل�ض كل ح�شب اخت�شا�شه والتي
�شتق�م بدورها يف درا�شته واإذا ما راأت منا�شبته
واأهميته يف خدمة امل�اطنني �شتقدمه اإىل املجل�ض
ملناق�شته واتخاذ القرار املنا�شب ب�شاأنه.
و�شدد معاليه على اأن جمل�ض ال�ش�رى ي�شع هم�م
امل�اطن وحاجاته يف اأول�يات اهتماماته ويدر�شها
درا�شة معمقة ويخل�ض اإىل قــرارات ر�شيدة وترفع
اإىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني لتخاذ مايراه
– حفظه اهلل.-
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قرارات الملك حب متصل وليســـــــــــــــــ

الشورى والوطن
• د .حممد اجلفري

ل يحتاج اأي اإن�شان اأن يبذل جهد ًا
كـبــري ًا ملعرفة اأ�شباب كــل هــذا احلب
الـعـفــ�ي الـ�ـشــادق ال ــذي تكنه قل�ب
�شعب اململكة العربية ال�شع�دية بل
وجميع املقيمني على اأر�ض هذه البالد

18

 1432 -125هـ

الطاهرة ملليكهم امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز خادم احلرمني ال�شريفني .كل
ما عليه اأن يق�م به ه� اأن ينظر ويرى
مدى القرب الذي يت�اجد به مليكهم
منهم .اإن ذلك القرب ه� باخت�شار

قرب من القل�ب والأرواح وا إلح�شا�ض
ال�شادق بكل فــرد من اأف ــراده �شعبه
وباحتياجاتهم .و�شريى كل من ي�د اأن
يرى بب�شريته وبب�شره اأن هذا امللك
ل مير ي�م اأو �شاعة من نهار اإل و�شعبه
�شغله ال�شاغل وكاأنه ي�شابق الزمن كي ل

ي�شبقه من دون حتقيق ما وعد وعاهد به
�شعبه باأن ل ير�شى لهم دون ذرا املجد
م�قعا لهم يف كل اأم�ر حياتهم.
ويع�د ملك القل�ب بعد اأن من اهلل عليه
بال�شفاء من رحلته العالجية وما اأن
تطاأ قدمه اأر�ض البالد ويحط رحاله
اإل ويـاأبــى اأن يرتاح من عناء رحلته
وي�شدر من القرارات ما كان متلهف ًا
لإ�شداره حيث اإنها لي�شت قرار ًا اأو عدة
قرارات بل حزمة من القرارات �شملت
جميع �شرائح امل�اطنني بال ا�شتثناء

ــــــــــــت قرارات لحظية

وحاكت جميع هم�مهم واحتياجاتهم
ومتطلباتهم.
واحلقيقة اأن هذه الـقــرارات مل تكن
وليدة ي�م و�ش�له حفظه اهلل ,فاملتابع ملا
يق�م به خادم احلرمني ال�شريفني منذ
اأن اأجرى حفظه اهلل العملية اجلراحية
والتي تكللت وهلل احلمد بالنجاح يرى
متابعته وقــراراتــه تت�اىل وخا�شة ما
وجه به حفظه اهلل من �شرعة الهتمام
بتداعيات الأمطار الأخرية على مدينة
جــدة وال ـقــرارات التي �شدرت لذلك
لرفع ال�شرر عن املت�شررين والعمل على
القيام ب�ش�رة عاجلة بتفعيل وتنفيذ
حل�ل دائمة ومبيزانيات ل حمدودة
متخطية جـمـيــع الأن ـظ ـمــة الإداري ـ ــة
واملــالـيــة ب�ش�رة ا�شتثنائية لت�شريع
تنفيذ امل�شاريع الالزمة لكي ل تكرر
تلك الأ�شرار والآلم التي حلقت باأبنائه
والتي جعلته يتاأمل اأ�شد الأمل والذي
�شعر اأبناء �شعبه ب ـاأن مليكهم ي�شعر
بهم وباآلمهم من خالل تلك القرارات
ال�شارمة والت�جيهات العاجلة واملحددة
على الرغم من بعد امل�شافة بينه وبينهم
اإل اأن روحه وقلبه بينهم .ولذا نق�ل لن
يحتاج اأي اإن�شان اأن ي�شاأل مرة اأخرى
ملــاذا هذا ال�شعب يحب مليكه وي�شعر
باأن روحه قد عادت اإليه بع�دة مليكه
وقد راأوه يقف ومي�شي ويتكلم ويحييهم

ويبت�شم لهم فرح ًا بلقائهم ويق�ل لهم
لكم متنيت اأن اأ�شافحكم فــرد ًا فرد ًا
على حبكم ووفائكم ودعائكم.
وعند التاأمل املهني يف حزمة القرارات
التي اأمر بها خادم احلرمني ال�شريفني
فــرى باأنها بلغت يف جمم�عها 150
مليار ريــال تعادل ن�شبة زيــادة %26
عن خم�ش�شات امليزانية ونرى باأنها
قرارات مدرو�شة ولي�شت قرارات حلظية
بل قــرارات لها اأبـعــاد تنم�ية كبرية
حمددة ومتابعة ومكملة ملا مت تخ�شي�شه
يف ميزانية عام 1433/1432هـ والتي
بلغت  580مليار ريــال وال ـتــي تعترب
اأكرب ميزانية يف تاريخ اململكة العربية
ال�شع�دية .لقد بلغت فيها اعتمادات
النم� والتط�ير مــن م�شاريع حي�ية
وبنى حتتية وخــدمــات ومــرافــق مبلغ
 256مليار ريــال وهــ� ما يعادل %44
من خم�ش�شات امليزانية والذي وجه
لتط�ير وتن�يع القاعدة القت�شادية
لكي يتمكن القت�شاد من النطالق نح�
زيادة طاقته ال�شتيعابية وبالتايل ت�فري
فر�ض وظيفية كبرية للم�اطنني .وعلى
الرغم من اأن هذه املبالغ الكبرية التي
ر�شدت لذلك تهدف لتمكني القت�شاد
من ت�فري فر�ض وظيفية كبرية م�شتقبلية
للم�اطنني اإل اأن ال�اقع احلا�شر يبني
اأن هناك حاجة ما�شة و�شريعة لإيجاد
وظــائــف لل�شباب يف الــ�قــت احلا�شر
حيث اإن ن�شبة البطالة القائمة ح�شب
الإح�شاءات الر�شمية هي  %10وهناك
حــ�ايل  480األــف �شع�دي عاطل عن
العمل .كما اأن هناك فقط  775األف
�شع�دي يعمل�ن يف القطاع اخلا�ض يف
مقابل �شتة ماليني وافــد يعمل�ن يف
القطاع اخلا�ض .ولذا فاإن ويل الأمر
يحفظه اهلل يعلم بـاأنــه حتى يتمكن
القت�شاد من التن�ع والت��شع والتمكن

من ت�فري الفر�ض ال�ظيفية املالئمة
وحتى ت�شتطيع وزارة العمل النتهاء من
الدرا�شة العاجلة التي وجه بها خادم
احلرمني ال�شريفني لدرا�شة م�شكلة
البطالة وال�شع�دة يف خالل اأربعة اأ�شهر
لبد من م�اجهة ال��شع القائم ,ولذا
فحيث اإن من اأهداف اخلطة اخلم�شية
التا�شعة يف هدفها الثالث ع�شر "تط�ير
قطاع املن�شاآت ال�شغرية واملت��شطة
لزيادة م�شاهمته يف الناجت الإجمايل
املحلي وا�ـشـتـحــداث الأط ــر لرعايته
وتنظيمه" وه� القطاع الذي ي�شتهدف
متكني ال�شباب من القيام مببادرات
فردية باإن�شاء م�شاريعهم اخلا�شة بهم
من خدمات و�شناعات خفيفة وجتارة
جتزئة ,ولعلمه يحفظه اهلل بـاأن هذا
القطاع ه� القطاع الفاعل على م�شت�ى
ال ـعــامل مــن اإمـكــانـيــاتــه الـكـبــرية غري
املحدودة لت�فري فر�ض وظيفية لل�شباب
ك�نهم يق�م�ن هــم باإيجاد الفر�ض
املالئمة لأنف�شهم من خــالل قيامهم
باإن�شاء م�شاريع �شغرية ومت��شطة
خا�شة بهم ول يت�جه�ن نح� البحث
عن وظائف بل يك�ن�ن رافد ًا من روافد
ت�فري ال�ظائف ,فقد جاء اأمره حفظه
اهلل عندما ذكر"باأن اأمانتنا معكم اأيها
ال�شعب الكرمي ت�شتدعي منا اإيجاد حل�ل
عاجلة مل�شاألة البطالة ونح�ها والتي
ن�ليها جل اهتمامنا ,ول يك�ن ذلك
اإل بدعم البنك ال�شع�دي للت�شليف
والدخـــار لتمكينه مــن تلبية طلبات
القرو�ض الجتماعية ,ومت�يل ورعاية
املن�شاآت ال�شغرية والنا�شئة ,واأ�شحاب
احلرف واملهن من امل�اطنني ليزاول�ا
اأعمالهم باأنف�شهم وحل�شابهم ,وت�فري ًا
لفر�ض العمل لهم" ,وتابع القرار امللكي
الكرمي برفع راأ�ض مال البنك بزيادة
ع�شرين مليار ريال لي�شبح اإجمايل راأ�ض

ماله  30مليار ريال مع اإعفاء املت�فني
مــن �ـشــداد الـقــرو�ــض .كما اأن خادم
احلرمني حفظه اهلل من خالل امل�افقة
على اأهداف اخلطة اخلم�شية التا�شعة
قد حفز جمل�ض ال�ش�رى للعمل على
القيام بالدرا�شات والت��شية بالأنظمة
الالزمة لتفعيل اأهــداف اخلطة ومن
�شمنها الهدف الثالث ع�شر اخلا�ض
بامل�شاريع ال�شغرية واملت��شطة ,وهذا ما
ه� قائم فعليا حيث متت م�افقة جمل�ض
ال�ش�رى على مالءمة "درا�شة م�شروع
نظام الهيئة العامة للم�شاريع ال�شغرية
واملت��شطة" ,الذي قدم للمجل�ض من
قبل عــدد من اأع�شاء املجل�ض ح�شب
املادة الثالثة والع�شرين لنظامه ,لتك�ن
اجلهة املحفزة واملنظمة واملفعلة لهذا
الـقـطــاع الــذي فعله خــادم احلرمني
ال�شريفني يف هذا القرار ب�ش�رة عاجلة
من خالل هذا الدعم املايل الكبري له.
وبهذا نرى بـاأن امللك يحفظه اهلل يف
حني اأنه خ�ش�ض ما يقارب من %44
من امليزانية لت�شريع عملية التنمية
وتن�يع القاعدة القت�شادية والطاقة
ال�شتيعابية لالقت�شاد اإل اأن اهتمامه
من�شب على الحتياج الآين لل�شباب
وامل�اطنني الباحثني عن فر�ض عمل
ولي�ض اأحب من اأن يجد امل�اطن القر�ض
املي�شر من دون اأي ف�ائد لكي يتمكن
من اأن ين�شئ عمله اخلا�ض به وباأ�شرته.
هذا من�ذج من النماذج التي تبني اأن
القرارات امللكية الكرمية هي قرارات
متتابعة ومكملة ملنظ�مة الإ�شالح
لقت�شادي والجتماعي التي مل مير ي�م
من دون اأن يطالعنا حفظه اهلل بقرار
اأو اأمر ملكي كرمي ي�شب يف م�شلحة
ال�طن وجميع امل�اطنني ,فحمد ًا هلل
على �شالمته وحفظه من كل �ش�ء.
ع�ش� جمل�ض ال�ش�رى
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القيادة والرؤية المنهجية
• اأ .د .فالح بن حممد بن فالح ال�ضغري
ع�ضو جمل�س ال�ضورى
عندما يك�ن العمل منهج ًيا ,يك�ن املنتج
متق ًنا ,و�شا ً
حلا ملدة اأط�ل ,واأثره اأنفع,
وتاأثريه اأعمق ,كيف واإذا كان الإنتاج لهذا
الإن�شان الذي خلقه اهلل �شبحانه وتعاىل
وكرمه على �شائر املخل�قاتَ } :و َل َقدْ
َك َّر ْم َنا َب ِني اآد ََم َو َح َم ْل َناهُ ْم ِيف ا ْل َ ِّرب َوا ْل َب ْحرِ
َو َر َز ْق َناهُ م ِّمنَ َّ
الط ِّي َب ِات َو َف َّ�ش ْل َناهُ ْم َع َلى
ً
ِ
ممنْ َخ َل ْق َنا َتفْ�شيال{ الإ�شراء.70
َك ِث ٍري ِّ َّ
وقــف �شعب اململكة العربية ال�شع�دية
بانتظار كلمة القائد ,وفقه اهلل و�شدده,
ظهر اجلمعة 1432 /4 /13هـ ,وجالت
خــ�اطــرهــم ق ـبــل ذل ــك فـيـمــا �شي�جه
فـيــه �شعبه ال ـكــرمي ,ومــا حتمله تلك
الأوامــر الكرمية ,وطــارت بهم الظن�ن
وال�شتنتاجات م�شافات من هنا وهنا,
لكن احلقيقة بانت وظهرت اأعمق ,واأبعد,
واأق�ى من تلك الظن�ن ,فلهجت الأل�شنة
ال�شادقة حمدًا و�شك ًرا هلل عز وجل ,ثم
لهذه القيادة ال�فية احلكيمة ,ومن ّثم
جاءت هذه املعامل وال�شتنتاجات مبختلف
اأبعادها لت�شطر لنا ولالأجيال الالحقة
الدرو�ض العميقة ,ولعلها ت�شهم يف ر�شم
املنهجية يف ح�شن التعامل ,فتزيد معامل
ً
ور�ش�خا.
و�ش�حا
امل�شرية
ً
اأو ًل :دولة امل�ش�ؤولية:
ً
ؤ
انطال ًقا من م�قع امل�ش�ولية وامتثال لق�ل
النبي �شلى اهلل عليه و�شلم« :كلكم راع
وكلكم م�ش�ؤول عن رعيته ,الإمام راع وه�
م�ش�ؤول عن رعيته ,»..كان هذا التفاعل
الكبري من قائد البالد – حفظه اهلل -
مع رعيته وم�اطنيه ,فقد حتدّث اإليهم
معربا عن مدى افتخاره واعتزازه
مبا�شرة ّ ً
احلب
بهذا ال�شعب ال�يف ,وكذلك مدى ّ
الذي يك ّنه لهم يف نف�شه ,واأنه يتطلع اإىل
حتقيق طم�حاتهم وتاأمني ح�ائجهم يف
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اجل�انب احلياتية املختلفة ,وا�شتنادًا اإىل
ال�شع�ر بامل�ش�ؤولية نح� ال�طن وامل�اطنني,
جاءت هذه الأوامر امللكية الكرمية.
ثان ًيا :العلم والعلماء:
وملا للعلم واأهله وم�ؤ�ش�شاته الكربى كهيئة
كبار العلماء واللجنة الدائمة لالإفتاء,
ووزارة ال�ش�ؤون الإ�شالمية والأوقــاف
والــدعــ�ة والإر� ـشــاد ,والرئا�شة العامة
لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
من م�ش�ؤولية كربى ,جاءت الأوامر امل�ؤكدة
واملط�رة للم�ؤ�ش�شة العلمية للنه��ض العلمي
ول�شتقرار الأمــن والأم ــان يف ال�طن,
وت�حيد ال�شف ومتا�شك املجتمع ,ونبذ
العنف والفنت ,من خالل و�شائل الإعالم
املختلفة ,وعــرب الـنــدوات واملحا�شرات
واللقاءات العلمية ,ويف خطب اجلمعة
وغريها.
وذلــك يف اإ�شارة اإىل اأن الدولة اأ�ش�شت
عـلــى الـعـلــم الـ�ـشــرعــي وم ـبــداأ اح ــرتام
العلماء والدعاة ,لذا كان ل بد من ح�شن
التخاطب معهم وعــدم الإ�شاءة اإليهم,
والرج�ع اإليهم يف الن�ازل وامل�شتجدات,
من اأجل ن�شر الأمن وال�شتقرار ,وح�شر
الفتنة وال�شطراب.
وتاأكيدًا على ذلك جاءت الأوامر الكرمية
التي تعزز اجلانب ال�شرعي يف ال�طن
من خــالل تفعيل دور العلماء و�شرورة
احرتامهم ,لأنهم ال�شياج املنيع ل�ل�ج
الأفكار الدخيلة والآراء ال�شاذة التي من
�شاأنها تخريب العباد والبالد.
ثال ًثا :املنهاج ال��شطي يف الطرح:
لقد حر�ض خــادم احلرمني ال�شريفني,
والقيادة احلكيمة يف هــذه البالد منذ
ن�شاأتها ,اأن تـكــ�ن ال��شطية ديدنهم
يف التعامل مــع الن�ش��ض ال�شرعية,

فــال اإف ـ ــراط ول تـفــريــط يف الأح ـكــام
والت�شريعات ,انطال ًقا من ق�ل اهلل تعاىل:
} َو َك َذ ِل َك َج َع ْل َنا ُك ْم اأُ َّمـ ًة َو َ�شط ًا ِّل َت ُك� ُن� ْا
ا�ض َو َي ُك�نَ ال َّر ُ�ش ُ
ُ�شهَدَ اء َع َلى ال َّن ِ
�ل َع َل ْي ُك ْم
َ�ش ِهيد ًا{ البقرة ,143لأن ذلك من اأ�شباب
ا�شتقرار البالد وراحة العباد من جهة,
ومن جهة اأخرى ي�شاعد يف تق ّبل النا�ض
لالإ�شالم وال�شتماع اإىل اأهله ودعاته,
فيمثل�نه التمثيل احلق.
راب ًعا :ال�فاء من اأهل ال�فاء:
اإن ما قام به خادم احلرمني ال�شريفني
 و ّفقه اهلل  -عرب هذه الأوامر الكرميةلي�ض جمــرد حتقيق ح ـقــ�ق وتطلعات
للم�اطنني فح�شب ,بل ه� وفــاء مقابل
وفاء اأ ً
ي�شا ,فال�شعب الذي انتمى لهذا
أ
الــ�طــن ب�شدق ,وبــايــع ويل المــر على
ال�شمع وال ـطــاعــة ,وال ـتــزم بــذلــك ق� ًل
وعم ًال ,ل �شيما يف وقت حاول فيه البع�ض
ال�شطياد يف املاء العكر ,واإ�شعال فتيل
الفتنة يف البالد ,فاإن هذا ال�لء من هذا
ال�شعب ُق�بل من قائده بالتقدير وال�فاء,
فكانت هــذه امل ـبــادرات الكرمية ,وهذا
عم خريه جميع اأبناء
الر ّد اجلميل ,الذي ّ
ال�طن ومرافقه وم�ؤ�ش�شاته .ف�شكر اهلل
تعاىل لأهل ال�فاء وفاءهم ,ول غرابة يف
ذلك ,فهذا الدين يعلم القيم العليا ويربي
النف��ض عليها.
خام�شا :الكتاب ونظام املطب�عات:
ً
ومــن بــاب احلفاظ على عقيدة النا�ض
يف هــذه الـبــالد ,وحماية اأفـكــارهــم من
تل�ث الأفكار الدخيلة ,والآراء ال�شاذة,
اأمر خادم احلرمني ال�شريفني ب�شرورة
احرتام �شماحة مفتي عام اململكة وهيئة
كبار العلماء ,وعدم ال�شماح بالهمز واللمز
اإليهم عرب الكتب اأو الندوات اأو و�شائل

الإعالم الأخرى ,وبنا ًء على ذلك اأ ً
ي�شا
اأمــر ب ـاإعــادة درا�ـشــة نظام املطب�عات
والـنـ�ـشــر ولــ�ائ ـحــه التنفيذية ,واإب ــالغ
اجلهات العليا ب�ج�د اأي جتاوز يف هذا
املجال ,وهذا – باإذن اهلل تعاىل – كفيل
با�شتمرار هــذا الأ�شل العظيم ليرتبى
الأجـيــال عليه ويبقى عا�ش ًما من اأهم
الع�ا�شم.
�ـ ـش ــاد� ـًـش ــا :حـ ـم ــاة الـ ـب ــالد والأنــفــ�ــض
والأعرا�ض:
من اأول�يات العناية عند خادم احلرمني
ال�شريفني العناية باأبناء الق�ات امل�شلحة
والأمن العام ,وهم العي�ن ال�شاهرة الذين
ي�ا�شل�ن الليل بالنهار ,وتتعر�ض حياتهم
للمخاطر واملهالك ,من اأجل حماية البالد
والأنف�ض والأعرا�ض ,فقد اأ�شاد بدورهم
الكبري ,وخ�ش�ض الدعم املنا�شب لهم,
وا�شتحدث �شتني األــف وظيفة ع�شكرية
لهم ,الأمر الذي يعزز من �شاأن النتماء
ال�طني ,ويح ّد من ظاهرة البطالة ,ويفعل
م�شاركة الكثري من اأبناء ال�طن للقيام
مب�ش�ؤولياتهم.
�شاب ًعا :مكافحة الف�شاد لي�شلم البناء:
لعل من اأهم الدعائم التي يحر�ض عليها
خ ــادم احلــرمــني ال�شريفني والقيادة
احلكيمة يف هــذه ال ـبــالد هــ� مراقبة
امل�ش�ؤولني التنفيذيني ومكافحة الف�شاد
على جميع الأ�شعدة وامل�شت�يات ,وقد
اأمر خادم احلرمني �شمن اأوامره الكرمية
باإن�شاء هيئة وطنية خا�شة ملكافحة الف�شاد
بكل اأ�ـشـكــالــه – اإ�ـشــافــة اإىل اجلهات
الرقابية الأخرى  -حتى ت�شتقيم الأم�ر,
وي�شلم البناء ,ويتحقق الرقي والزدهار
يف اأرجــاء اململكة جميعها ,وهذه خط�ة
مهمة ينبغي الإ�شراع يف تفعيلها.

ثام ًنا :امل�شاركة املجتمعية مع القطاع
اخلا�ض:
مما اأ�شار اإليه خادم احلرمني ال�شريفني
�شمن قراراته الكرمية� ,شرورة حتقيق
امل�شاركة املجتمعية مع القطاع اخلا�ض,
اأي قب�ل امل�اطنني يف القطاعات اخلا�شة
يف ال�ظائف والتخ�ش�شات املختلفة,
حتقيق ًا ملبداأ التكافل الجتماعي ,من
اأجــل احلـ ّد من البطالة ,وزرع الثقة يف
نف��ض املــ�اطـنــني يف العمل والعتماد
على جه�دهم يف �شناعة بالدهم ,وبناء
م�شتقبلهم ,وعدم الف�شل بني القطاعني
العام واخلا�ض.
وبعد ,فكلمة خادم احلرمني ال�شريفني
واأوامــره الكرمية تفر�ض علينا – نحن
امل�اطنني  -عدة اأم�ر:
مبادلة ال�فاء بال�فاء ,من خالل ال�لء
ال�شادق ل�يل الأمر ,والنتماء احلقيقي
لل�طن ,وال�ق�ف يف وجه كل من يحاول
زعزعة الأمن وال�شتقرار.
ال�شع�ر بامل�ش�ؤولية من قبل امل�ش�ؤولني,

وا�شت�شعار عظم الأمانة التي يحمل�نها,
والعمل باإخال�ض يف الأداء والإتقان.
تب�شري النا�شئة باحلقائق التاريخية
والـ� ـشــن اجلــاريــة يف هــذا ال ـكــ�ن ,اأنه
كما تدين تــدان ,فاحلاكم ال�يف ل�شعبه
وم�اطنيه لــن يلقى اإل احلــب وال�فاء
منهم ,وكذلك فاإن ال�شعب ال�يف ال�شادق
مع اهلل ومع نف�شه ,ي�ليه اهلل حاك ًما وف ًيا
خمل�شا ,ثم اإن الأمن وال�شتقرار نعمة
ً
كربى ,والفتنة والتقاتل نقمة عظمى.
قـيــام العلماء والــدعــاة بــاأدوارهــم ,يف
النزول اإىل النا�ض وت�عيتهم وال�شتماع
اإىل م�شكالتهم وطم�حاتهم ,واإيجاد
احلل�ل املمكنة لهمً ,
حفاظا على �شالمة
عـقــائــدهــم واأفــكــارهــم مــن املــ�ؤثــرات
اخلارجية والدخيلة ,فمهمتهم عظيمة
وواجبهم كبري.
ومن هنا ,فعلى اجلميع اإدراك مهمتهم
واحرتامها ,والدفاع عن اآرائهم ديانة هلل
ً
وحفاظا على
تعاىل ,وطاعة ل�يل الأمر,
الدين ,ورعاية للم�شالح الكربى.

ثــم ي ـاأتــي ت�شجيع الـبـحــث العلمي من
الـبــاحـثــني ,وب ــذل اجل ـهــ�د والطاقات
من اأجل تقدمي اأف�شل البح�ث العلمية
واملعرفية يف التخ�ش�شات املختلفة ,والتي
ت�شهم يف تط�ير العل�م ,والرتقاء بطلبة
العلم اإىل اآفاق اأكرب واأو�شع ,وبالتايل دفع
ال�طن نح� البناء والإبداع.
كذلك ت�شجيع حلقات حتفيظ القراآن
الكرمي ,ومكاتب الدع�ة وت�عية اجلاليات
وغريها من اجلمعيات العلمية والدع�ية,
ودعمها بكل ال��شائل والإمكانات ,لأنها
عبادة هلل تعاىل قبل كل �شيء ,ثم اإنها
�ـشـيــاج للفكر والـنـفـ�ــض مــن النزغات
والنزعات.
ن�شر املنهج ال��شطي يف البيت واملدر�شة
وامل�ؤ�ش�شة وغــريهــا ,وغر�شه يف نف��ض
الن�ضء منذ املــراحــل العمرية الأوىل.
ومن هنا فاإن على التعليم والإعالم اإعادة
النظر يف كل ال��شائل التي تربي على هذا
النهج الق�مي.
التنا�شح باحلكمة وامل�عظة احل�شنة,

والبتعاد عن الق�ش�ة واجلفاء يف التعامل
مع النا�ض ,لأن القل�ب جمب�لة على حب
من ترفق بها وح�شن الكالم معها.
الـتـعــاون على الــرب وال ـت ـقــ�ى ,وحتقيق
اأ�شبابه ,والبتعاد عن املع�شية واملنكر
واجتناب اأ�شبابه.
أ
� ـشــد ك ــل ث ـغــرة ي ـن ـفــذ م ـن ـهــا الع ـ ــداء
واحلا�شدون ,من خالل اللتزام ال�شحيح
باأحكام الإ�شالم وتعاليمه ,والرج�ع اإىل
اأهل العلم اإذا اقت�شى الأمر ,وال�عي مبا
يكيده ه�ؤلء الأعداء.
إ
واأخ ـ ًريا :ل بد من الت�جه ال�شادق اىل
اهلل تعاىل بالثناء وال�شكر واحلمد ,بالق�ل
والعمل ,على ما منّ علينا من النعم التي ل
تعد ول حت�شى ,ثم ال�شكر اجلزيل خلادم
احلرمني ال�شريفني على هــذه الرعاية
الأب�ية ,جزاه اهلل خري اجلزاء ,واأجزل
له الث�اب ,وحفظه واإخ�انه من قادة هذا
ال�طن من كل �ش ّر ومكروه وفتنة ,وحفظ
العباد والبالد من كيد الكائدين وح�شد
احلا�شدين وعدوان املعتدين.
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الملف

دور مجـــلس الشـورى في السـياسة الخارجـــــــــــــــــــ

الشورى والوطن
• اأ .د� .ضدقة فا�ضل
هناك عدة جهات تلعب اأدوار ًا معينة متفاوتة
يف ر�شم ومتابعة ال�شيا�شة اخلارجية للمملكة
العربية ال�شع�دية – كما ه� احلال يف بقية
دول العامل املعا�شرة ,ياأتي يف مقدمتها:
ال�شلطة التنفيذية (امللك ,جمل�ض ال�زراء)
وال�شلطة التنظيمية (الت�شريعية) والتي
تتمثل – يف حك�مة اململكة – يف جمل�شي
ال�زراء وال�ش�رى.
ونذكر هنا بتعريف «ال�شيا�شة» – ب�شفة
عــامــة -ب ـاأن ـهــا :الأه ـ ــداف ال ـتــي ت�شعى
احل ـكــ�مــات لتحقيقها ,داخـــل وخ ــارج
حدودها ,وال��شائل التي تتبعها..لتحقيق
تلك الأهــداف .ومن هذا التعريف ,ميكن
تعريف «ال�شيا�شة اخلارجية» – لأي بلد –
باأنها :الأهــداف التي ت�شعى حك�مة البلد
املعني لتحقيقها خارجي ًا ,وال��شائل التي
تتبعها لتحقيق تلك الأهداف.
كما اأن «احلك�مة» – اأي حك�مة – هي:
ال�شلطة العليا العامة بفروعها الثالثة:
الت�شريع (الربملان ,مب�شمياته املختلفة)
والتنفيذ (رئي�ض الدولة ,وجمل�ض ال�زراء)
والق�شاء (املحكمة العليا الد�شت�رية) وكل
ما يتعلق بهذه الفروع من اأم�ر.
وكاأي �شلطة ت�شريعية ,فان جمل�ض ال�ش�رى
ال�شع�دي يهتم بال�شاأن العام (ال�شيا�شات
العامة) ب�شقيه الداخلي واخلــارجــي .فـ
«ال�شيا�شة » هي – ب�شفة عامة – كالعملة
ال�احدة املك�نة من وجهني ,اأو جانبني,
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داخـلــي وخــارجــي – كما ي��شح تعريفي وميكن ,يف ال�اقع ,تلخي�ض اأهم مالمح
دور جمل�ض الـ�ـشــ�رى يف ر�ـشــم ومتابعة
«ال�شيا�شة » و«ال�شيا�شة اخلارجية ».
جتدر بنا الإ�شارة هنا إاىل اأن اأهم « اأهداف ال�شيا�شة اخلارجية للمملكة يف الأن�شطة
« ال�شيا�شة اخلارجية لأي بلد تتج�شد يف ما التالية:
ي�شار اإليه بـ«امل�شلحة الق�مية» – ب�شقيها أوالً :لجنة الشؤون
املادي واملعن�ي ..وذلك كما يحددها (اأي الخارجية بمجلس
تلك امل�شلحة) اأ�شحاب القرار يف البلد الشورى ،وأبرز
ال اختصاصاتها هي:
املعني – �ش�اء كان ذلك التحديد ممث ً
أ
(ا) درا�شة ما يرد من م��ش�عات لها
لراأي غالبية ال�شعب املعني اأم غري ذلك.
اأما اأهم «و�شائل» حتقيق اأهداف ال�شيا�شة عالقة باجلهات التالية :وزارة اخلارجية,
ال�شفارات واملمثليات ,املنظمات الإ�شالمية
اخلارجية لأي بلد فهي ح�شب الأهمية:
والعربية والــدولـيــة ,معهد الدرا�شات
�أ – الدبل�ما�شية.
الدبل�ما�شية ,الحتادات الربملانية.
ب – الأدوات القت�شادية.
أ
(ب) درا�ـ ـشـــة النـ ـظـ ـم ــة والــلــ�ائــح
جـ – الأدوات الإعالمية والنف�شية.
وامل��ش�عات والتفاقيات واملعاهدات ذات
د – الق�ة امل�شلح ٍة.
وميـكــن ال ـقــ�ل اإن اأه ــم اجل ـهــات التي العالقة بال�ش�ؤون ال�شيا�شية واخلارجية,
ت�شع ال�شيا�شة اخلارجية باململكة ,هي :ومنها:
امللك ,جمل�ض الــ�زراء ,وزارة اخلارجية – 1 ,الـ�ـشـيــا�ـشــة اخلــارج ـيــة والتمثيل
ال�شتخبارات العامة ,وغريها من الأجهزة الدبل�ما�شي.
احلك�مية ذات العالقة .كما ي�شهم جمل�ض  – 2الـعــالقــات مــع ال ــدول واملنظمات
ال�ش�رى ال�شع�دي يف ر�شم وتنفيذ ومتابعة الدولية والإقليمية.
ال�شيا�شة اخلارجية للمملكة ,وب�شكل غري  – 3ال ـعــالقــات وامل ـعــاهــدات الثنائية
مبا�شر يف معظمه .ودور جمل�ض ال�ش�رى يف والإقليمية والدولية العامة والإطارية.
هذا ال�شاأن ميكن تلم�شه يف كثري من ن�شاطه  – 4اأي م��ش�عات اأخرى يرى املجل�ض,
اأو رئي�ض املجل�ض ,اإحالتها اإليها.
واأعماله الي�مية – ٍكما �ش�ف ن��شح.
ومن هذه الخت�شا�شات ,يتاأكد ك�ن
ويعتمد جمل�ض ال�ش�رى يف القيام بعمله
– مثله مثل اأي برملان اآخر – على جلان هذه اللجنة اأكرث اأجهزة املجل�ض اهتمام ًا
دائمة متخ�ش�شة ..تتم اإعــادة ت�شكيلها بال�شاأن اخلــارجــي للبالد .ويكفي اأنها
يف نهاية كل �شنة �ش�رية .وباملجل�ض الآن تــدر�ــض – مبهنية ملم��شة  -التقرير
ثالث ع�شرة جلنة متخ�ش�شة ,هي جلان :ال�شن�ي ل�زارة اخلارجية ,وت��شي  -يف
ال�ش�ؤون الإ�شالمي ٍة ,حق�ق الإن�شان ,الأمنية ,كل �شنة -هذه الــ�زارة باتخاذ قرارات
اخلارجية ,الإ�شكان واملرافق ,القت�شادية ,و�شيا�شات ..تهدف لتح�شني وتط�ير العمل
الجتماعية ,النقل والت�شالت ,الإدارة ,الإداري وال�شيا�شي ال�شع�دي اخلارجي.
••••
الثقافية ,املالية ,التعليمية ,ال�شحية.
ؤ
ون
�
ال�ش
و�شمن هذه اللجان ,جند اأن «جلنة
ثانيًا :اللجان المتخصصة
ً
اخلارجية» هي اأكرث جلان املجل�ض الت�شاقا األخرى:
واخت�شا�ش ًا بال�شاأن اخلارجي للبالد .وهذا اأ�شبح لكل من جلان املجل�ض الدائمة
واملتخ�ش�شة دور مــا يف ال�شيا�شة
يت�شح من اخت�شا�شاتها املن�طة بها.

اخلارجية للمملكة وخا�شة عرب درا�شة
التفاقيات الدولية التي تربمها اململكة
مع الدول ال�شقيقة وال�شديقة يف جمال
اخت�شا�ض اللجنة.
وقــد كانت كل التفاقيات الدولية بني
اململكة وغريها من الدول تدر�ض من قبل
جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية .اأما الآن ,فاإن
كل اتفاقية دولية ,تربمها اململكة العربية
ال�شع�دية ,حت ّ�ل اإىل جلنة معينة -ح�شب
م��ش�ع التفاقية واخت�شا�ض اللجنة.
فالتفاقيات ذات الطابع املــايل (مثل
اتـفــاقـيــات منع الزدواج ال�شريبي)
حت�ل اإىل جلنة ال�ش�ؤن املالية ,وتلك التي
اأبرمت يف جمال القت�شاد حت�ل اإىل
جلنة ال�ش�ؤون القت�شادية ,وهكذا...
كـمــا اأن رئـيـ�ــض واأع ـ� ـشــاء كــل جلنة
متخ�ش�شة يـ�ـشــاركــ�ن يف اللقاءات
ال ـتــي ت ـتــم بــني قـ ــادة املـجـلـ�ــض وزوار
املجل�ض ال�شع�ديني والأجانب ,من ذوي
التخ�ش�شات املختلفة ذات العالقة
بتخ�ش�ض اللجان ال�ش�رية املعنية.
ثالثًا :لجان الصداقة
البرلمانية السعودية –
األجنبية بالمجلس:

باملجل�ض الآن ع�شر جلان �شداقة برملانية,
ت�شمل كل منها جمم�عة من الدول ال�شقيقة
وال�شديقة (اأكــرث مــن ع�شر دول يف كل
جمم�عة) .والـهــدف الرئي�ض لكل جلنة
�شداقة هــ� :ت�ثيق عــالقــات اململكة مع
الدول التي ت�شملها اللجنة ,عرب الزيارات,

ــــــــــــــــــــية للمملكة

والـلـقــاءات والتـ�ـشــالت املتبادلة ,التي الــربملــانــات الآ�ـشـيــ�ي ,احتــاد الربملانات
تتناول :العالقات الثنائية والق�شايا ذات الدويل .IPUويف اج ـت ـمــاعــات هذه
املـنـظـمــات الــدوريــة يـتــم ات ـخــاذ الكثري
الهتمام امل�شرتك.
مــن ال ـقــرارات ذات ال�شلة بالعالقات
رابعًا :استضافة المجلس
الإقليمية والدولية ,ويتم و�شع الكثري من
وسؤاله لبعض كبار
المسؤولين بوزارة
أ
ا�ش�ض ال�شيا�شات املقرتحة ,على امل�شت�يني
الخارجية:
الإقليمى والعاملي.
ي�شت�شيف جمل�ض الـ�ـشــ�رى وجلنة سادسًا :زيارات الرؤساء
ال�ش�ؤون اخلارجية به ,من حني لآخر ,والمسؤولين األجانب
وح�شب احلاجة ,بع�ض كبار امل�ش�ؤولني (بما فيهم السفراء
يف وزارة اخلارجية ..لال�شتي�شاح منهم إلى المملكة) لمجلس
الشورى:
عن بع�ض الق�شايا اخلارجية التي تك�ن
حمل بحث واهتمام يف جمل�ض ال�ش�رى .يت�شرف جمل�ض الـ�ـشــ�رى يف كــل عام
وقد ا�شت�شاف جمل�ض ال�ش�رى �شاحب با�شتقبال خــادم احلرمني ال�شريفني,
ال�شم� امللكي الأمــري �شع�د الفي�شل ,الذي يلقي ,من على منرب املجل�ض ,خطاب ًا
وزير اخلارجية ,يف العام 1428هـ .كما �شن�ي ًا جامع ًا ,يلخ�ض فيه �شيا�شات
ا�شت�شافت جلنة الـ�ـشـ�ؤون اخلارجية ال�شنة املن�شرمة ,واأبرز مالمح ال�شيا�شة
باملجل�ض ,مرات كثرية ,عدد ًا من كبار ال�شع�دية الداخلية واخلــارجـيــة التي
امل�ش�ؤولني ال�شع�ديني يف وزارة اخلارجية ,تعتزم اململكة اتخاذها يف ال�شنة املقبلة.
وخا�شة عندما تدر�ض التقارير ال�شن�ية كما يت�شرف املجل�ض با�شتقبال �شم� ويل
ل�زارة اخلارجية .واأثمر هذا الت�شال العهد الأمني ,واأ�شحاب ال�شم� امللكي,
عــن الكثري مــن ال ـقــرارات الإيجابية ,واأ�ـشـحــاب ال�شم� ,واأ�ـشـحــاب املعايل
الــ�زراء ,وكبار امل�ش�ؤولني ال�شع�ديني.
ل�شالح ال�طن وامل�اطن.
ويح�شر هذه املنا�شبة ال�شعيدة اأع�شاء
خامسًا :عضوية مجلس
ال�شلك الدبل�ما�شي املعتمدون لدى
الشورى السعودي في
وإقليمية
منظمات عربية
اململكة.
متخصصة:
ودولية
ويحظى املجل�ض اأي�ش ًا بزيارة روؤ�شاء
جمل�ض ال�ش�رى ع�ش� يف كل من املنظمات بع�ض الدول ال�شقيقة وال�شديقة الذين
الربملانية الهامة التالية :الربملان العربي ,يزورون اململكة من حني لآخر .وكذلك
احتـ ــاد الــربملــانــات الإ�ـ ـش ــالم ــي ,احتــاد كـبــار املـ�ــشـ�ؤولــني الأجــانــب الــزائــرون.

بــالإ� ـشــافــة اإىل ا�شتقباله املت�ا�شل
لل�شفراء املعتمدين باململكة ولل�ف�د
الربملانية الأجنبية ال�شديقة .ويتم يف
هذه اللقاءات احلديث عن �شبل تط�ير
العالقات ال�شع�دية مع دول ال�شي�ف,
مبا يخدم امل�شالح العامة لالأطراف
املعنية.
ومن اأبرز روؤ�شاء الدول الذين زاروا
املجل�ض ,واألق�ا فيه خطابات هامة ,كل
مــن :الرئي�ض الفرن�شي ال�شابق جاك
� ـشــرياك ,الرئي�ض الفرن�شي نيق�لى
�شارك�زي ,الرئي�ض الك�ري اجلن�بي,
الرئي�ض الرتكي عبد اهلل غل ,الرئي�ض
الفيتنامي ,الرئي�ض ال�شيني ه� جينتاو,
رئي�ض وزراء اإيـطــالـيــا ,رئي�ض وزراء
الهند.
سابعًا :زيارات رئيس
وأعضاء مجلس الشورى
للدول الشقيقة والصديقة:

يق�م معايل رئي�ض جمل�ض ال�ش�رى ,من
حني لآخر ,بزيارات ودية ر�شمية لبع�ض
الــدول ال�شقيقة وال�شديقة ,بناء على
دع�ات من روؤ�شاء برملانات هذه الدول.
وتهدف هذه الزيارات لدعم العالقات مع
هذه الدول مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة
للجانبني ,والبحث يف م�شائل العالقات
الثنائية والق�شايا املهمة للجانبني ,ومبا
يخدم امل�شالح امل�شرتكة للطرفني.
كما يق�م معايل نائب رئي�ض املجل�ض
ومعايل م�شاعد الرئي�ض ومعايل الأمني

العام للمجل�ض بزيارات مماثلة لكثري من
دول العامل ,ولتحقيق نف�ض الأهداف.
ثامن ًا :ت�ا�شل جمل�ض ال�ش�رى مع �شفراء
اململكة باخلارج:
بــداأت مـ�ؤخــر ًا باملجل�ض �شنة حميدة
متثلت يف قـيــام ال�شفراء ال�شع�ديني
املعينني للت� ,يف دول �شقيقة و�شديقة,
بزيارة معايل رئي�ض جمل�ض ال�ش�رى,
وبع�ض اأع�شائه ,للتعرف على مرئيات
املجل�ض حــ�ل الـعــالقــات الثنائية بني
اململكة والــدول التي عين�ا فيها .الأمر
ال ــذي ي�شهم يف اإجن ــاح مهمة ه ـ�ؤلء
ال�شفراء ,ويحقق ت�ا�شلهم مع املجل�ض
يف ما يخدم ال�شالح العام للبالد.
ت ـلــك هــي اأب ـ ــرز مــالمــح دور جمل�ض
ال�ش�رى ال�شع�دي يف ال�شيا�شة اخلارجية
للمملكة .وه� دور جيد ,ومقدر .هذا,
وميكن تط�ير ذلكم الدور – مبا يجعل
للمجل�ض دور ًا اأكرث فاعلية يف هذا ال�شاأن
بعدة و�شائل ,اأذكر منها :تط�ير وتفعيل
دور جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية وتكليفها
بدرا�شة التط�رات ال�شيا�شية املتالحقة
الهامة� ,ش�اء كانت اإقليمية اأو عاملية,
وت��شيح تاأثرياتها واأبعادها على اأمن
و�شالمة اململكة ..وتقدمي تقارير بذلك,
ومن ثم الت��شية مبا يجب على اململكة
اتخاذه حيالها لتقلي�ض �شلبيات تلك
التط�رات ,وتعظيم اإيجابياتها ,بالن�شبة
ل�طننا العزيز.
• ع�ضو جمل�س ال�ضورى
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مجلس الشورى دور فاعل وشــــراكـــــــــــــــ

الشورى والوطن

رغم اأن جمل�س ال�ضورى كاأحد ال�ضلطات الرئي�ضة يتوىل مهمتي الت�ضريع والرقابة ,اإال اأنه مل يكن
يوماً �ضاكناً ينتظر ما تقدمه االأجهزة احلكومية ,بل ظل دوماً مبادراً يف تفاعل متوا�ضل مع احلراك
االجتماعي ,تت�ضدر هموم الوطن واملواطن اأولوياته.
وحظي املجل�س دوم�اً بثقة القيادة كما جاء يف كلمة خ��ادم احلرمني ال�ضريفني اأم��ام املجل�س« :اأقدر
ملجل�ضكم ما قام به من جهود ومبادرات اأ�ضهمت يف حتقيق االإجنازات وتر�ضيد القرارات الوطنية ,و�ضيظل
جمل�ضكم حمل ثقة القيادة وتقدير احلكومة واملواطن».
لقد جت�شد دور جمل�ض ال�ش�رى يف خدمة ال�طن
و�شيانة مقدراته متجاوز ًا املفه�م ال�شيق لإبداء الراأي
اإىل اآفاق اأو�شع ,فما يقدمه املجل�ض ه� مبثابة قرار له
ق�ته واإجراءاته الدقيقة واملحكمة ي�شدر بعد درا�شات
ومناق�شات عميقة.
اإن املجل�ض وهــ� يخط� نح� عامه الثامن ع�شر يف
جتربته التحديثية يعي�ض مرحلة من الن�شج ات�شمت
بتط�ير اآلياته و�شالحياته وت�ا�شله مع قطاعات
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املجتمع كافة مبا ميكنه من اأداء دوره الت�شريعي
والتنظيمي والرقابي ليك�ن ركيزة اأ�شا�ش ًا يف كيان
ال�طن و�شند ًا لقيادة الدولة واأجهزتها لتحقيق التنمية
وال�شتقرار والأمن والعدل لل�طن وامل�اطن.
لقد جنح جمل�ض ال�ش�رى يف تعزيز دوره ك�شريك
يف �شناعة الـقــرار وكــان ملبادراته الأثــر الإيجابي
على املجتمع يف ق�شايا حي�ية مت�ض حياة امل�اطن
وم�شتقبله.

ومتـيــزت التجربة ال�ش�رية ال�شع�دية بالتكاملية
والتناغم مع ال�شلطات الأخ ــرى ,وكانت القاعدة
العامة يف عالقة املجل�ض مع جميع الأطراف حملي ًا
وخارجي ًا ..اأين م�شلحة ال�طن وامل�اطن؟ وعند ذلك
يك�ن �ش�ت املجل�ض وقراره.
اإن قراءة �شريعة مل�شامني امل��ش�عات التي ن�ق�شت
حتــت القبة والــقــرارات والأن ـظ ـمــة ال ـ� ـشــادرة من
املجل�ض ,جت�شد حجم النقلة التي �شهدها اأداء املجل�ض

ــــــــــــــــــة ناجحة على جميع األصعدة
و�شالحياته من جهة ,والثقة التي يحظى بها من
القيادة وامل�اطن من جهة اأخرى.
اإن ال�شاأن العام وهم�م امل�اطن كانت دوم ًا على قمة
اأول�يات اأع�شاء املجل�ض الذين �شع�ا جادين لتلم�ض
حاجات النا�ض الآنية وامل�شتقبلية ,وكذلك ا�شت�شعار
التحديات التي ت�اجه مقدرات ال�طن واإجنازاته,
فات�شعت دائــرة اهتماماتهم لت�شمل ق�شايا ال�طن
واحتياجاته ,اإىل جانب درا�شة ومناق�شة الأنظمة
ومراجعة واإقرار خطط التنمية.
تبنى املجل�ض العديد من املبادرات التي ت�شتهدف
حت�شني معي�شة امل�اطن ,يف مقدمتها م�اجهة م�شكلة
البطالة ,وتعزيز جه�د ت�طني ال�ظائف ,حيث مت
ف�شل قطاع العمل يف وزارة م�شتقلة مبا ي�شهم يف
تطبيق خطط طم�حة للتدريب والت�ظيف ت�شتثمر
خمرجات التعليم ,وت�فر فر�ض عمل للم�اطنني ,كما
مت ت�حيد جهات ال�شتقدام واإن�شاء �شندوق لت�شهيل
ت�ظيف امل�اطنني يف القطاع اخلا�ض ,واإن�شاء مركز
وطني للمعل�مات املتعلقة بالعمل.
واأ�شهم املجل�ض يف تط�ير منظ�مة التعليم بت�شديه

جت� ��اوز دور جم�ل����س ال �� �ض��ورى املفهوم
ال�ضيق الإبداء الراأي اإىل اآفاق اأو�ضع

المجلس يصدر أكبر عدد للقرارات
في تاريخه

مل�شكلة القب�ل يف اجلامعات ,واإقراره �شيغة اأخذت
طريقها للتنفيذ حيث يق�م املجل�ض الأعلى للتعليم
العايل ب��شع خطة بعيدة املــدى عن الحتياجات
وخمرجات التعليم املطل�بة ,وفتح م�شارات تطبيقية
جديدة يف تعليم البنات اجلامعي ,واإن�شاء جلنة يف
وزارة التعليم العايل لتنظيم املنح الدرا�شية.
ومن بني الق�شايا املجتمعية التي حظيت باهتمام
املجل�ض واتخذ حيالها قرارات عدة ت�شتهدف حت�شني
الأداء وتلبية احتياجات النا�ض ,ق�شية ارتفاع الأ�شعار
وحت�شني اأو�شاع امل�شتفيدين من ال�شمان الجتماعي,
ورفع احلد الأق�شى ملعا�شات ال�شمان املخ�ش�شة لكل
اأ�شرة ,وو�شع حد اأدنى لرواتب املتقاعدين ودرا�شة
ظاهرة ارتفاع تكاليف الــزواج ,ودرا�شة ما �شهده
�ش�ق الأ�شهم من تراجع ,وكذلك اإقرار عدة اأنظمة
تت�جه لتنظيم القطاع ال�شحي وتقدمي خدمة �شحية
جيدة.
واإىل جانب ف�شل قطاع ال�ش�ؤون الجتماعية يف وزارة
م�شتقلة واإن�شاء �شندوق لتنمية امل�ارد الب�شرية ,واآخر
لتنمية الـ�ـشــادرات ,وهيئة م�شتقلة تعنى بالغذاء
والدواء ,وهيئة عليا لالإ�شكان تت�ىل و�شع حل�ل دائمة
ملعاناة امل�اطنني والإ�شهام يف ت�فري ال�شكن املنا�شب,
كذلك اأقر املجل�ض اإن�شاء هيئة �شع�دية للطاقة الذرية,
واأ�شهم املجل�ض يف تط�ير منظ�مة الق�شاء من خالل
اإقرار الأنظمة الق�شائية ,نظام املرافعات ال�شرعية,
ونظام الإجراءات اجلزائية ,ونظام املرافعات اأمام
دي�ان املظامل.
وتبنى املجل�ض درا�شة ظاهرة الإرهاب والعنف بكل

اأجنــز جمل�ض ال�ش�رى خــالل ال�شنة "الثانية"
مــن دورت ــه اخلام�شة الكثري مــن امل��ش�عات
ذات الأهمية ,حيث عقد املجل�ض خالل ال�شنة
املا�شية ( )78جل�شة در�ض املجل�ض فيها ()51
تقرير اأداء لل�زارات وامل�شالح احلك�مية ,بلغت
الآراء واملقرتحات التي طرحت على هذه التقارير
( )855مداخلة نتج عنها ( )192ت��شية ,كما
بلغت الأنظمة والل�ائح التي در�شها املجل�ض خالل
هذه الفرتة ( )34من الأنظمة والل�ائح ,فكانت
الآراء واملقرتحات التي طرحت عليها ()840
مداخلة ,وو�شل عــدد التفاقيات واملعاهدات
والمتيازات التي متت درا�شتها ( )66اتفاقية
ومعاهدة ,وكانت املداخالت عليها (.)460
أ
وتعترب ال�شنة الثانية من هذه الدورة هي اعلى
�شنة �شدرت فيها قرارات من املجل�ض مت رفعها
ملقام خادم احلرمني ال�شريفني خالل الثماين
ع�شرة �شنة من عمر املجل�ض بعد حتديثه حيث
بلغت هذه القرارات ( )154قرار ًا.

مت�ي��زت ال�ت�ج��رب��ة ال���ض��وري��ة ال�ضعودية
ب��ال�ت�ك��ام�ل�ي��ة وال �ت �ن��اغ��م م��ع ال�ضلطات
االأخرى

ج�انبه الفكرية واجلنائية والجتماعية والقت�شادية,
حيث مت ت�شكيل جلنة ت�لت اإعــداد درا�شة متكاملة
للتعرف على اأ�شباب تلك الظاهرة وكيفية الت�شدي
لها من خالل خطة وطنية ملعاجلة اخللل من جذوره,
وجتفيف منابعه ,الأمــر الــذي جت�شد يف بــروز نهج
املنا�شحة واحلــ�ار ,ومــن جهة اأخــرى واإميــانـ ًا من
املجل�ض باأن ظاهرة الإرهاب ظاهرة عاملية تت�شابك
م�شاحلها واأطرافها فقد اأقر املجل�ض عدة اتفاقيات
دولية ملكافحة الإره ــاب وجتفيف م�شادر مت�يله
يف مقدمتها التفاقية العربية ,والإ�شرتاتيجية
الأمنية امل�حدة ملكافحة ظاهرة التطرف امل�شح�ب
بالإرهاب.
وعلى نف�ض القدر من الهتمام باأمن ال�طن و�شالمته
ا�شت�شعر اأع�شاء املجل�ض ما متثله م�شكلة نق�ض املياه
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تبنى املجل�س العديد من املبادرات التي
ت�ضتهدف حت�ضني معي�ضة املواطن

الشورى والوطن

من ٍ
حتد مل�شتقبل التنمية يف اململكة ,ولهذا اأوىل املجل�ض
تلك الق�شية اهتمام ًا خا�ش ًا ,حيث اأقر اإ�شرتاتيجية
متكاملة مل�اجهة نق�ض املياه متثلت يف جمع كافة
اجلهات املعنية باملياه حتت مظلة وزارة واحدة,
واأ�شدر املجل�ض قرار ًا مبنع ت�شدير الأعالف ,ووقف
ت�زيع الأرا�شي الب�ر ,مع تدريب الك�ادر ال�طنية
املتخ�ش�شة يف جمال تنمية م�شادر املياه.
وتاأكيد ًا على تناغم الأداء وتكاملية اجله�د بني جمل�ض
ال�ش�رى وجمل�ض الــ�زراء ,ت�جت اإجنازات ال�ش�رى
خالل ال�شن�ات املا�شية ب�شدور اأكرث من �شبعمائة
و�شتني قرار ًا من جمل�ض الــ�زراء بناء على قرارات
جمل�ض ال�ش�رى خــالل الـفــرتة املا�شية ,معظمها
قرارات حي�ية لتط�ير العمل يف الأجهزة احلك�مية,
وحت�شني م�شت�ى املعي�شة واخلــدمــات للم�اطنني
واملقيمني.
لقد قــدم جمل�ض ال�ش�رى روؤيـتــه يف اأداء الأجهزة
احلك�مية ت�شمنتها ق ــرارات رفعها املجل�ض اإىل
مقام خادم احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل ب��شفه
املرجعية العليا لل�شلطات يف الــدولــة ,وذلــك اإثر
دورة عمل نظامية دقيقة ومناق�شات عميقة لتقارير
اأداء الــ�زارات والأجهزة احلك�مية بهدف الرتقاء
بخدماتها املقدمة للم�اطن ,وي�شرت�شد املجل�ض يف
ممار�شته لدوره الرقابي بتقارير الأجهزة الرقابية
يف الدولة مثل دي�ان املراقبة العامة وهيئة الرقابة
والتحقيق ,الأمــر الــذي اأهــل املجل�ض ليك�ن �شند ًا
ق�ي ًا للدولة ودعامة من دعائم التحديث والتط�ير
لأجهزتها وم�ؤ�ش�شاتها.
ومع انطالقة م�شرية التحديث والإ�شالح �شهد جمل�ض
ال�ش�رى نقلة ن�عية يف اأدائه واهتمامه بق�شايا املجتمع
وهم�م ال�طن وامل�اطن من خالل بناء املزيد من ج�ش�ر
الت�ا�شل والنفتاح واحل�ار امل��ش�عي مبا اأهل املجل�ض
ليك�ن �ش�ت ًا اأ�شي ًال لل�طن وللم�اطنني ,وجت�شد ذلك
عرب قن�ات عدة ,حيث اأتاح املجل�ض الفر�شة ملختلف

اأ�ضهم املجل�س يف تطوير منظومة التعليم
بت�ضديه مل�ضكلة القبول يف اجلامعات
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84
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81

104
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328

374

�شرائح املجتمع وو�شائل الإعالم ح�ش�ر ج�انب من
جل�شاته وال�شتماع اإىل نقا�شات الأع�شاء واللتقاء
بامل�ش�ؤولني والرد على ا�شتف�شاراتهم ,كما طبق املجل�ض
اإ�شرتاتيجية لالإعالم والت�شال اعتمدت ال�شفافية
وال�شراحة منهج ًا.
إ
كما تت�ىل جلنة حق�ق الن�شان والعرائ�ض باملجل�ض
ا�شتقبال اآراء امل�اطنني واأفكارهم ودرا�شتها ,ثم
اقــرتاح اإحالتها اإىل اللجان املتخ�ش�شة من اأجل
النظر يف اإمكانية تبني ما يفيد منها لعر�شه على
جدول اأعمال املجل�ض ليتخذ حيالها القرار الالزم.

وو�شع املجل�ض تقليد ًا �شار عليه متثل يف دع�ة عدد
من املعنيني من اأهل اخلربة والخت�شا�ض ,حل�ش�ر
اجتماعات اللجان املتخ�ش�شة ,اأو اللجان اخلا�شة
عند مناق�شتها امل��ش�عات وامل�شروعات ذات العالقة
باحتياجات امل�اطنني ,اأو م�شالح ال�طن ,وذلك بهدف
ا�شتجالء اآراء تلك النخبة واإطالعهم على الإجراءات
املقرتحة ,كما يحر�ض املجل�ض على ال�شتفادة من
التجارب واخلربات والدرا�شات لدى اأجهزة الدولة
وم�ؤ�ش�شات القطاع اخلا�ض.
وعلى �شعيد اآخر �شعى املجل�ض اإىل تر�شيخ عالقاته

باأجهزة الدولة وم�ؤ�ش�شات القطاع الأهلي وال�شلطات
الأخـــرى واإقــامــة ج�ش�ر مــن الثقة املـتـبــادلــة عرب
الزيارات واللقاءات ,لالطالع عن قرب على خططها
وم�شروعاتها ,وما تقدمه تلك اجلهات من خدمات,
والتعرف على احتياجاتها والعقبات التي ت�اجهها,
حيث داأب املجل�ض على القيام بــزيــارات ميدانية
لالأع�شاء اإىل مقار ال�زارات وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية
واجلامعات والقطاعات الإنتاجية واخلدمية ,كما
حــر�ــض املجل�ض على ت�ثيق الـتـعــاون مــع جمال�ض
املناطق مبا ي�شهم يف التعرف عن قرب على اأول�يات
خطط وبرامج التنمية القت�شادية والجتماعية يف
املناطق.
واإر�شا ًء للعمل ال�ش�ري يحر�ض املجل�ض خالل مناق�شاته
ملختلف الق�شايا على التعرف على اإي�شاحات واآراء
امل�ش�ؤولني عن التقارير اجلاري مناق�شتها ,وعندما
يرى الأع�شاء اأن هناك حاجة ل�شتدعاء اأو ح�ش�ر
اأي م�ش�ؤول لالإجابة على ت�شاوؤلت الأع�شاء اأو تقدمي
معل�مات متكاملة عن م��ش�ع ما ,يق�م املجل�ض بدع�ة
امل�ش�ؤول لال�شتماع واملناق�شة.
و�شهدت قبة املجل�ض ح�ش�ر الأغلبية العظمى من
م�ش�ؤويل الــدولــة ,حيث يجري معهم حــ�ار ًا يت�شم
بال�شراحة وال�شفافية ي�شهم يف اخلــروج بنتائج
اإيجابية تنعك�ض على قرارات املجل�ض.
أ
وعلى ال�شعيد اخلارجي بات جمل�ض ال�ش�رى احد
اأذرع ال�شيا�شة اخلارجية للمملكة العربية ال�شع�دية,
يدافع عن ث�ابتها ,ويح�شد امل�شاندة مل�اقفها ,ويخلق
فر�ش ًا من التعاون والتن�شيق مع املنظمات الدولية,
ويعمل على تعزيز ال�ش�رة الذهنية الإيجابية عن
اململكة والإ�شالم وامل�شلمني ,ويف هذا الإطار وثق
املجل�ض عالقاته مع عدد من املجال�ض الربملانية
عرب اإقامة حــ�ار دائــم مع �شناع القرار يف دول
العامل ,واأ�شبح املجل�ض ع�ش� ًا فاع ًال يف املنظمات
والحتادات الربملانية الإقليمية والإ�شالمية والعاملية,
وبالت�ازي مع ذلك ت�شهم جلان ال�شداقة الربملانية
التي اأن�شاأها املجل�ض بالتعاون مع برملانات العامل
بدور متميز يف تعزيز العالقات امل�شرتكة مع تلك
الدول يف خمتلف املجالت.
لقد متكن جمل�ض ال�ش�رى خالل م�شريته من اأن
يك�ن �شريك ًا يف �شناعة القرار ,م�شاهم ًا يف دفع
عجلة التنمية والإ� ـشــالح والتحديث يف بالدنا,
ول �شك اأن هناك الكثري من العمل اجلاد ينتظر
املجل�ض ورجاله لكي يت�شامى مع التطلعات والآمال
التي عقدت عليهما.
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ترحيب
وعهد ووعد
• اأ.د .اإبراهيم بن مبارك اآل جوير

ا�شتعدت قراءة هذا اجلزء من خطاب خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه
اهلل الذي قال فيه« :ليعلم كل م�اطن كرمي على اأر�ض هذا ال�طن الغايل باأنني حملت اأمانتي التاريخية
جتاهكم ,وا�شع ًا ن�شب عيني هم�مكم وتطلعاتكم واآمالكم ,فعزمت مت�ك ًال على اهلل يف كل اأمر فيه م�شلحة
ديني ثم وطني واأهلي جمتهد ًا يف كل ما من �شاأنه خدمتكم ,فاإن اأ�شبت فمن اهلل وت�فيقه و�شداده واإن
اأخطاأت فمن نف�شي ,و�شفيعي اأمام اخلالق جل جالله ثم اأمامكم اجتهاد املحب لأهله احلري�ض عليهم
اأكرث من حر�شه على نف�شه.
اإن ما قمت به ل يعدو اأن يك�ن تفهم ًا لهم�منا امل�شرتكة ,وتعبري ًا عن اآمالنا ال�احدة ,وتطلعاتنا جميعاً
نعرب فيها جميع ًا ك�شعب ململكة الت�حيد وال�حدة والإن�شانية ,عن حلمة
مل�شتقبل زاهر بح�ل اهلل وقدرتهَّ ,
اجل�شد ال�احد والروح ال�احدة ,والإرادة ال�شلبة ال�اعدة بع�ن اهلل.
اإنني من مكاين هذا اأعدكم باأن اأ�شعى خلدمتكم يف كل اأمر فيه �شالح ديننا ودنيانا ,هذا وعلى اهلل
ت�كلت وبه ا�شتعنت واإليه اأنيب».
ا�شتعدت قراءة هذا اجلزء من خطاب املليك ونحن يف جمل�ض ال�ش�رى ن�شتعد للي�م احلافل الذي نحظى
فيه بلقاء قائد امل�شرية املباركة باإذن اهلل وقادة هذا البلد الكرمي ..يف اللقاء ال�شن�ي الكبري الذي يلقي فيه
حفظه اهلل خطابه ال�شن�ي الذي يفتتح به املجل�ض م�شريته ال�شن�ية يف دورته احلالية ..وه� لقاء حميمي
بني قائد هذه البالد وبني اأبنائه واإخ�انه يف جمل�ض �شجعه حفظه اهلل واأوله عنايته واهتمامه ,واأكد على
اأع�شائه اأهمية حم�ض الن�شح وامل�ش�رة ال�شادقة املخل�شة ,واأق�شم الأع�شاء اأمامه حفظه اهلل على ذلك,
من اهلل عليه من
ا�شتذكرت ذلك اجلزء املهم امللهم من خطابه رعاه اهلل ,ونحن يف املجل�ض ن�شعد مبا َّ
ال�شفاء والعافية واأطل علينا بطلته البهية وطلة �شم� ويل عهده الأمني وطلة النائب الثاين واأ�شحاب ال�شم�
الأمراء واأ�شحاب ال�شماحة والف�شيلة واأ�شحاب املعايل وال�شعادة الذين ن�شعد بلقائهم يف هذا الحتفال
الكبري ,بيد اأن هذا الحتفال هذا العام له معاين خا�شة ,حيث ن�شعد باللقاء وال�شفاء والت�جيه والت�شجيع
والتكرمي بامل�شافحة والبت�شامة احلانية والروؤية امل�شتقبلية امل�شمخة بالثقة التي نعتز بها.
ياأتي هذا اللقاء بقادة البالد وهم يحمل�ن اآمال ال�طن ويرون امل�شتقبل ال�اعد من خالل الثقة يف جمل�ض
ال�ش�رى ويف اأبناء ال�طن الذين ر�شع�ا ال�فاء وال�لء وتعلم�ا من القادة ,وكما عرب عنه اخلطاب معاين
البذل والعطاء والإخال�ض والت�شحية والتفاين فاأه ًال بك يا خادم احلرمني ال�شريفني واأه ًال ب�يل عهدك
الأمني واأه ًال بالنائب الثاين واأه ًال باأ�شحاب ال�شم� الأمراء واأه ًال مبن �شرفنا يف جمل�ض ال�ش�رى اأه ًال
بك يا خادم احلرمني ترحيب ال�شفاء والعافية وال�شالمة وال�ش�ق ..واأمدكم اهلل بع�نه وت�فيقه لت�ا�شل
م�شرية بداأت مع الت�حيد وبالت�حيد.
• ع�ضو جمل�س ال�ضورى
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هذا الذي ُع ْم ُر ُه
الع ُم ُر!
في
ِ
شعبه ُ
• اأ.د .عبد اهلل بن اأحمد ال َفيفي
داع � � �ج� � � ِ
يف ِ
�ات ال � � َّل � �ي� ��ا ْ
يل ا�� � ْ� ��ض� � � � َْ�رت َو َح ال ُع ُم� � ُر
َي� � � � � ُر ُّب � �ن � � ِ� � ْ�ي يف ا ْب� � � � ِت � � � � � � � ِ
�داءات ال� � � � � � � ُّروؤى َو َج � � � � � ٌ�ل
ُي� � � � � ِع� � � � � ْي� � � � � ُد ِن � � � � ْ�ي يف َد ِم ا َالأي � � � � � � َّ� � � � ��ا ِم اآ ِو َن � � � � � � � � � � ًة
َي� �� � ُ�ض � � ��دُّ ِف � � � � َّ�ي َج � � ِب � � ْي � � ��نَ ال� � ��و ْق� � � ِ�ت ِ ,م � � ��نْ َي � � � � ِ�د ِه
اأَ�� � ْ��ض� � � � � � � َرتْ ُخ� � َ�ط � � � ��ا ُه ِب � � � َ�ط� � � � ْر ِ ْيف وال� � ��دُّ َن� � ��ى ُ َ
جل � � � ٌج
م� � ��ا ك � � � � � ��ا َن ِم� � � ْن� � � � � � ُه ِ
وم� � � � � � ِّن � ��ي َغ � � � � � � ْ ُ�ري َر ِاح � � � �لَ� � � � ٍة

َو ْج� � � � � َه امل َ� � �ع � ��ا ْ
ين َف� � � َغ � ��ا َم ال� �� �َّ�ض� � ْم� � ُع وال َب َ�ض� � ُر
و َي � � � ْزد َِه � � � � � � � � � ْي � � � ِن � � َ�ي يف اأُ ِّم ال � � ��دُّ َج � � ��ى � � َ�ض� � � � � � َم� � ُر
و َي� � ْن� � � � َت� �� ِ��ض� � � � ْي� � ِن � ْ�ي اأَوا ًن � � � � � � � ��ا ِح � � ْي � � � ��نَ َي� � ْن� � َه � � � ِ�م� � ُر
اأَ ُع � � � � � � � � � ُّ�ب م � � � � � ��ا َء ال� � � َق � ��واف � � � � ��ي م� � ��ا ِب � � � � � ِه َك� � � � � � � َد ُر
َح � �ت � � �َّ ��ى َت � � َب � � َّل� � � � � َج َد ْر ِب� � � � � � � � ْ�ي وا ُ
خل � � � َ�ط � � ��ى �� �َ�ض� � � � � َر ُر
ِم � � � � � ��نَ ا َ
خل� � � � � � � َي � � � � � � ِ
�ال ُت � � � ِ�خ � � � ُّ�ب ُث� � � � � � َّم َت� � � ْن� � � َك � � � � � ِ�د ُر

� َ��ض� � ْف� � َو ال� �� �ُّ�ض� � ُي � ِ
م �ن � ��ذ ا ْل� � َت� � َق � � ��ى � � َ�ض � َ�ح� � � ُر ال � � َّت� ��ا ِر ْي� ��خِ ِم� � � � ْ�ل َء َي � � ِ�ديْ
�وف ,اأال ي ��ا ِن � � ْع � � َم ذا ال ��� َّ�ض� َ�ح � ُر!
م �ن � ��ذ ا� �ْ�ض� � َت� � َف � � ��ا َق ِب� � � �اأَعْ � � � ِ
�راف ا ُ
خل� � � ُي � � ِ
َن� ��خْ � � � � � ُل ال � �� �ِّ�ض � � � � ِن � ْ ِ
�ول ُ�ض ًحى
�ني ال � � ��ذي ق� ��د ك � � ��ا َد َي � � ْن � � َد ِث � � ُر
ِ
َط � � � � � � � ْ�رياً ِم � � � � ��نَ امل � � � � � ��ا ِء ُي � � � ْر ِو ْي � � �ن � � � َ� ��ا و َي � � � ْع � � � َت� � ��ذ ُرِ
ِ
َ
ف� � �ي �ن��ا َت� � َب � َّ�ج� � � �� � َ�س َق � � ْل� � ُ�ب ال� �� َّ��ض ��خْ � �ر مُ ْنتف ً��ضا
و� � �ض � � � ��اب � �ق� ��تْ َم� � � � ْو َج� � � � � � � � ٌة َ ْ
ً
َ
َ
ْ
َ
َ
ُّ
حت� � � � � � � َت� � � ُّ�ث ج ��ار َت � �ه � � ��ا
ت � ��� �َ�ض � � � ��ا َم � �ق � � � ��تْ �� � ُ� ��ض � � � �وُرا ت� �� ��ض� � � �ت� �ق� �ه ��ا � �ُ ��ض� � � َو ُر
ُذوؤَا َب � � � � � � � � � � ُة امل َ� � ْ�ج � � � � � ِ�د واخ� � � � � �ت � ��ا َل ال� � � ُّن � ��وا� � � ُ�س ِبها
َن� �� �ْ�ض� � � �وَى ال � � َف� � َ�خ� ��ا ِر واأَ ْن � � � � � ُ�ف ال � � � � ُّ�ذ ِّل ُم� � ْن� � َع� � ِف� � ُر!
َت � � ُه� � � � � ُّز يف ُم � � ْه� � َ�ج � � ِة ال � ��� َّ��ض� � ْ�ح � � � ��را ِء َع� � ْو� � َ�ض � َ�ج� � � � َة (م) ال� � � َّز َم � � � � � ِ
�ان  ,م � � ��ا ُغ � � � � � َر ٌر ج� ��ا�� �َ�ض� ��تْ ب� �ه ��ا ُغ � � � � َر ُر!
َو َت � � ْف� � � � � َغ � � ُم ا َ
جل� � � � � � َّو ف � � ��ي ُك� � � � ِّل ال � � � ُق � � � َرى َع � َب � � � ًق ��ا
اأَ ْردَا ُن � � � � � � � � � � � � ُه ال � � ِع� � � � � ُّز وال � � َّت � � ْم � � ِك � � � � ْ ُ�ني وال� � َّ�ظ� � � � � َف � � ُر
َك� � �اأَ َّن � � � � ��ا ق � � ��د َو َع � � � � � ��تْ ُك� � � � ُّ�ل ا َ
جل� � � � ِز ْي� � � � � � � � َر ِة َاأنْ
�رب
َق� � � � ْد ْاح� � � � َت� � � � َوتْ َق� � � � � � َد ًرا َاأ ْح� � �� � َ��ض � ��اوؤُه � ��ا ال� �� ُّ��ض � � � ُ ُ
و ِذ َّم� � � � � � � ُة امل ُ� �� �ْ�ض� � َت � ِ�ح� � � � ْي � ِ�ل ال � � َب � � ْي� � � � � َر ُق ا َ
َك � � �اأَ َّن � � � � ��ا ِه� � � � َ�ي َز ْر َق � � � � � � � � ��ا ُء ْاج � � َت � �لَ � � � ��تْ َغ � � � َد َه� � ��ا,
خل � ���ِ ��ض � � ُر!
ع � �ب � � ُد ال� � � َع� � � ِز ْي� � � � � � ِز َل� � � � � � ُه يف ِد ْي � � � � � � ِ�ن ُك � � � � ِّل َف� � � � ًت ��ى
َم � ��نْ َو َّح� � � � � َد االأَ ْر� � � � َ� ��سَ ,اأ ْر� � � �َ ��س ا ِ
هلل  ,يف َج َ�ض ٍد
و َم � � � ��نْ اأَح � � � � � � � َ
�اب ِ
اجل� � � ْي � � � � � ِ�ل َم � � �اأْ ُث� � � � � � � َر ًة
�اط ِر َق � � � � � � � َ
َم � � ��نْ َق � � ْب� � � � �لَ � � ُه َ َّ
مل ه� � ��ذا ال� �� � َّ�ض� � ْع � � � َ�ث ف � � ��ي ِر َئ� � � � � ٍة
م � �لَ � � َك� � � � � ًة
و َم� � � � ��نْ ت� � � � ُ� � � � َرا ُه ا ْب � � َت� � � � � َن� ��ى ل � �ل � � ُع� � � � � ْر ِب َ ْ
َه � � � � َّب ��تْ � َ��ض� � � � ًب ��ا َح � � َم � �لَ� ��تْ َو ْط � � � َف � � ��ا َء م� ��ا َه � � � � � َداأَتْ
َف � �غ� � � َ� � َّي� � � � � َر ُ
اهلل ح � � � � � ��ا ًال َن� � �� ْ� ��ض� � � � � � َر ًة و ِر� � ً��ض � � � � ��ى

َد ْي � � � � � � � ٌ�ن َف� � � � � ًت� ��ى اأَ َب� � � � � � � � � �دًا م � ��ا اإِنْ َل� � � � � ُه ُع� � � � � ُم � � ُر
�دان ِب� � � � � � � ِه ال� � � َع� � � ْي� � � َن � � � � � ِ
امل َ� � �� � ْ��ض � � ِ�ج � � � � � ِ
�ان وا َ
حل � � � � � � � � َو ُر
اجل� � � � � ْي � � ُل َي � � ْت � � � � ُل � � ْوه ��ا و َي� � � ْاأت � � � َ� � ِ ُ
ِم � � ��نْ َب� � � ْع � � � � � ِ�د ِه ِ
��
اأَ ْن � �ف ��ا� �ُ�ض � �ه � � ��ا ال� �� � ِّ�ض� � � � ْي� � ُح وال � � � � َك� � � ��ا ِذيُّ وامل َ� � � َ�ط � � � ُر!
يف � � َ�ض� � ْك � � � ِ�ل َق � � ْل� � ٍ�ب ِب� � َن� � ْب� �� �ِ�س ال � � َق � � ْل� � ِ�ب َي� � ْع� � َت � ِ�م� � ُر!
َح� � � � � َّت� ��ى َت � � َغ � ��� �َّ�ض � � � ��تْ ِب� � � � ��الدي وَهْ � � � � � � َ�ي َت� � ْن� � َه � ِ�م� � � � ُر
و�� �َ�ض� � � � � ْن � � َب � � َل ا َ
حل� � � ْق� � � � � � َل �� َ��ض� ��خْ � � ٌر ي� ��ا ِن� � � � � ٌع َن� �� ِ��ض� � ُر

ي ��ا � �ض �ف �ح� � � ًة ِم� � ��نْ َد ِم ال� � َّت ��اري � � ��خِ َق � � � ْد ُط � � ِو َي� ��تْ
م � ��ا م � � � � َ
�ات َم� � � � � ْي� ��تُ ال � � � � � � َو َرى ِف� � � � ْي� � َن ��ا و َث� � � � � َّم َل � � ُه
َت � ْب � َق � ��ى ال� � َّن � ِ�خ� � ْي � ُ�ل � � ُ�ض� � ُم� � ْو ًخ ��ا ُ ,ك � َّل �م��ا َ�ض َق َط�تْ

�رب!
ال ري� � � � � � َ�ب  ,ه � � � ��ذا ك� � �ت � � � � ��ابٌ ُك � � � ُّل� � � � � � � ُه ِع � � � � � � � َ ُ
ه � � ��ذا ال� � � � � � � ُّ�رت ُ
اث وه � � � ��ذا ال � � � َف� � � � � � � ْر ُع وال � � َّث � � َم� � � � � ُر!
اأع� ��ذا ُق � �ه � � � ��ا َاأ ْي� � � َن� � � َع � � � � ��تْ ِم � � ��نْ اأَ�� ْ��ض � � ِل � �ه� ��ا اأُ َخ � � � � � ُر!

اإ ّن � � � � ��ا ا� �ْ�ض� � َت� � َف� � ْق� �ن ��ا وف � � ��ي ال � � َك � � َّف � � � � ْ ِ
�ني َم � � ْد َر�� �َ�ض� � � � � ٌة
اإِ ّن � � � ��ا ا� � ْ�ض � َت � َف � ْق �ن ��اَ ..ك �� � َ�ض � ْرن ��ا َك� �اأْ� � َ�ض� �ن ��ا ..و�ضح�ا
اإِ ّن � � � � � � ��ا َراأَ ْي� � � � � � �ن� � ��ا ال � ��� �َّ�ض � � ِب� � � � � ْي � � َل ِ
الح � � � � � ًب � ��ا اأَ َم � � � � � ًم � ��ا
و َق � � � � � ْد َت � � ��� � َ��ض � � �دَّتْ ُذران � � � � �َ � � ��ا ال � ��� ُّ��ض� � � � � َّم ف � � � ��ا ِر َع� � � � � ٌة
جت� � � � � َّل� ��ى ن � � ِ
وال � � � � � � � � َّد ْر ُب اأَعْ � � � َم � � � � ��ى َ َ
�اظ � � � � ��را ُه كما
ِ
َف � ��� �َ�ض� � � � � َّع َع� � � ْه� � � � � � ٌد َو ِل� � � ْي� � � � � � � � � ٌد ع � ��ا� � ��ض � � ٌ�ف َع � � � � � � ِر ٌم
حل � � � � � ِّ�ب َ ..ع� � � ْب� � � ُد ا ِ
َف� � ْ�ج� � � � � ٌر م� ��ن ا ُ
هلل م�ضع ُلهُ,
َّ
َ
إ
َي� � ْع� � � � َت � ُّ�ل � � َ�ض� � � � ْع � ٌ�ب اذا م� ��ا اع� � �ت� � �ل  ,ال َع � َ�ج� � ًب ��ا؛
ف � ��ا ْب � � � � � َراأْ � � َ�ض� � ِل� � ْم � � ��تَ ! ف� � � �اإ َّن ال� �� � َّ�ض� � ْع � � � َ�ب ُم� � ْن� � َت � ِ�ظ� � ٌر
ي � ��ا َخ � � ْي� � � � � َر َك � � � � � ٍّ�ف و� � َ��ض� � � ْي � � ٍ�ف ل � �ل � � َو َغ � � � ��ى  ,ف � � �اإذا
ون � � � � ��اي � � � � � ٌ�ف ن � � � � � � َ
�اف يف ُك � � � � � ِّل ال � � � � � � � ُّ�ذرى َع � �لَ � � ًم� ��ا
َف� � � ْ�ج� � � � � � � ٌر َج � � � ِ�د ْي� � � � � � � � ٌد ُم� � � � � � � � � � ِر ٌّب ُك � � � ُّل� � � � � � � ُه ُل � � َغ� � � � � ٌة
َي � � ْر ُن � � � � � ْو ِاإىل اأَ�� ْ��ض� � ُ�ط � � � � ٍ�ر اأُخْ � � � � � � َرى ُت� � � � َز ْو ِب� � ُع� �ه � � ��ا
َت � � ْر ِم � � � � ْ�ي ِف� � َ�ج � � � ��ا َج ال � � � � � � ُّروؤَى َع� � ��نْ ُك � � � ِّل ق ��ا ِف � َي � � � ٍة
اإِ َّن امل َ� ��� �َ�ض� � � � � � ��ا َف � � َة َع� � ْ�ج� � � � � ٌز ِح � � ْي � � � ��نَ َت� � � ْذ َر ُع� � �ه � ��ا

َم � � ْب � � ِن� � � � � َّي� � � � � ٌة ِب � � ُع � � � � � ُي � � � � ِ
�ون ال � � � ُّن� � � � � � � ْو ِر َت � � ْن � � َت� � ِ�ظ� � � � � ُر
ِ
ُ
َخ � ��� ْ��ض � � َم� � ِ
َّ
َ
�ان ف � � ��ي َر ِح � � � ��مٍ  ..وال � �ل � � ْي � �ل ُم� � ْع� �ت� �ك� � ُر
ُم � � َع � � َّب� � � � � َد ا َ
خل � � ْ�ط� � � � � � ِو ال َت � � ْن � �ب� � � ُ� � ْو ِب� � � � � ِه ال � �ع� � َُ��
ِم� � � ��نْ َد ْو َح� � � � � � � � � ِة ال� � � � ُّن� � � � ْو ِر اأَ ْف � � � َن � � � � � � ٌ
�ان ب � � َه� ��ا ُزهُ � � � � � ُر
حم � � ِ
�اج� � � َره � � � � ��ا ب � � � ��ا َالأ ْ ُ
جن � � � ��مِ ال� ��دُّ ُج� � � � � ُر
َج� � � � � َّل� ��تْ َ َ
اأر�� � �ض � � � � ��ا ُه َم � � ��نْ � � َ��ض � ��ا َف� � � َرتْ يف َك � � ِّف� � � � � ِه ال� � ُع� �� ُ��ض� � ُر
َر ُّب ِ
احل� � � � � � � � � �وَا ِر  ,و َر ُّب ال� � � ِب� � � � � � ِّر َي � � ْن � � َه � ���ِ��ض � � ُر
ِ
َ
ِ
ه � � � ��ذا ال� � � ��ذي ُع � � � ْم � � � � � � ُر ُه يف �� ��ض� � � � � ْع � �ب � �ه ال � � ُع � � ُم � � ُر
�رب ُي� �� � ْ�ض� � َف ��ى  ,وهْ � � � � َو َي� � ْن� � َت � ِ�ظ� � ُر
ف � ��ي ُب� � � � � ْر ِئ� � ِ�ك ال � � � ِ َّ
�ان َل � � � � � � � َّو َح َه� � � � َّ�ب ا َ
� �ُ�ض � � ْل � �ط � � � ُ
جل� � � ْي� � �� � � ُ�س وال � � � ُّن � � � ُذ ُر
اأَ ْز َرى ِب � َت��خْ � ِ�ط � ْي� ِ�ط َم � ��نْ خ ��ا ُن ��وا و َم � ��نْ َغ � � � َد ُروا
ِم � � � � ��نَ ال� � � َّت� � � َف� � � � � � ُّو ِق واالإِ ْق� � � � � � � � � � � � � �دَا ِم َت� � ْن� �� َ��ض� �ه� � ِ� � ُر
ُح� � � � � � ِّر َّي� � � � � � ٌة � � َ�ض � � � � َّن � �ه ��ا االإِ�� � � �ض � � � � � � ��ال ُم وال � � َّن� � َ�ظ� � � � � ُر
َف � � َي � ��� ْ��ض� � � � � َت � � ِه� � ُّ�ل َق � ���ِ ��ض � � ْي� � � � � ٌد ث � � � ��ا ِئ� � � � � ٌر َخ� � ِ�ط� � � � � ُر!
ِ
وه� � � َّم� � � � � � ُة ا ُ
حل� � � ْل � � � � ��مِ ُت � � ْد ِن � � ْي� � � � � َه� ��ا و َت� ��خْ � � َت � ���ِ��ض � � ُر!
• ع�ضو جمل�س ال�ضورى
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الملف
الشورى والوطن

الملك عبداهلل ورعايته للشـــــــ

ال�ضلمي
• د .م�ضعل فهم حممد ُّ
الـ�ـشـبــاب هــم ع ـمــاد املـجـتـمــع ,وقلبه
الناب�ض بالعمل واحلي�ية والن�شاط,
هم من يحم�ن حدود ال�طن ويحفظ�ن
اأم ـنــه وي ـب ـنــ�ن كـيــانــه ويــع ــززون قيمه
و ُيعل�ن مكانته بالعمل املخل�ض والفكر
النري والعمل الإبداعي املتميز ,هم من
ي�شنع�ن اأحداث احلا�شر وي�شت�شرف�ن
معطيات امل�شتقبل .مير العامل العربي
الي�م بظروف �شعبة ومعطيات �شيا�شية
متغرية :ال�شباب يف قلب احلــدث ,هم
من ي�شنع هذه الأحداث واملتغريات وهم
من ُي�شكل امل�شتقبل ل�شالح تطلعاتهم
واآمالهم.
ُمي ـثــل الـ�ـشـبــاب الـغــالـبـيــة يف املجتمع
ال�شع�دي ,فاأكرث من  %60من املجتمع
هم ما دون � 30شنة .تُ�يل الدولة رعاية
وعناية خا�شة بال�شباب اإميان ًا منها باأن
ال�شتثمار يف ال�شباب ه� ا�شتثمار يع�د
بالنفع واخلــري على حا�شر وم�شتقبل
ال�طن .ولذلك �شرعت الدولة يف بناء
جيل �شاب م�ؤهل ومــدرب وعلى كفاءة
علمية عالية يتم اإعداده ليك�ن �شاحل ًا
ونافع ًا ل�طنه وجمتمعه ليتحمل امل�ش�ؤولية
يف اإدارة � ـش ـ�ؤون الــدولــة وامل�ؤ�ش�شات
احلك�مية واخلا�شة بكل كفاءة ومهنية.
ويف هــذا ال�شياق تقدم الــدولــة ب�شكل
مت�شق ومنتظم العديد من ال�شيا�شات
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واخلدمات والربامج والأن�شطة البناءة
امل�جهة لل�شباب ,ومن ذلك-:
 -1الت��شع يف اإن�شاء اجلامعات والكليات
احلـكــ�مـيــة وذلـــك مــن اأجـــل ح�ش�ل
الطالب والطالبات على مقاعد درا�شية
يف التعليم اجلــامـعــي .فقد مت خالل
اخلم�ض �شن�ات املا�شية اإن�شاء ()13
جامعة حك�مية لي�شل اإجـمــايل عدد
اجلامعات اإىل ( )24جامعة حك�مية
غطت جميع مناطق اململكة الإداريــة,
و( )8جــام ـعــات اأهــلــيــة ,وع�شرات
الكليات اجلامعية احلك�مية والأهلية.
وا�شتطاعت اجلــامـعــات ال�شع�دية يف
ظل الت��شع اأن حتقق م�شت�يات عالية
يف جمالت اجل�دة والتميز وم�ؤ�شرات
التناف�شية على امل�شت�ى العاملي .لقد
حققت تلك اجلامعات والكليات رغبة
الطالب والطالبات يف احل�ش�ل على
مقاعد درا�شية واأن ت�شت�عب اأكرث من
 %90من خريجي الثان�ية العامة ,وهذه
الن�شبة تُعد من اأعلى املعدلت العاملية
التي ت�فرها اجلامعات لقب�ل خريجي
الثان�ية العامة والتي ترتاوح ما بني %35
اإىل  %45كحد اأق�شى.
 -2تتحمل الــدولــة الر�ش�م الدرا�شية
ل ـ  %50مــن اأع ــداد مــن يقبل�ن �شن�ي ًا
يف اجلامعات والكليات الأهلية داخل
اململكة ملدة خم�ض �شن�ات اعتبار ًا من 3
1431/2/هـ.
 -3اإطالق برنامج امللك عبداهلل لالبتعاث
اإىل اخلارج والذي اأتاح الفر�شة للطالب
ال�شع�ديني للدرا�شة واكت�شاب املعارف
واملهارات واخلربات يف اأف�شل اجلامعات
العاملية ويف تخ�ش�شات ن�عية (كالطب,
والعل�م الطبية التطبيقية ,وال�شيدلة,
والهند�شة ,واحلا�شب الآيل ,والقان�ن,

واإدارة الأع ـمــال ,والتـ�ـشــالت ,ونظم
املعل�مات الإداريــة )...تتفق مع خطط
التنمية يف اململكة ومتطلبات �ش�ق العمل
احلك�مي واخلا�ض .الربنامج اأُ�شتحدث
يف عام 1426هـ (2006م) وقد األتحق به
يف فرتته الأوىل (1430-1426هـ) اأكرث
من ( )70األف طالب وطالبة .وقد اأمر
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
م�ؤخر ًا بتمديد الربنامج خلم�ض �شن�ات
�أخرى (1435-1431هـ).
 -4اإن�شاء جامعة امللك عبداهلل للعل�م
والتقنية ,وهي متثل ُحلم امللك عبداهلل
يف بناء جامعة عاملية على اأر�ض اململكة
العربية ال�شع�دية تك�ن «بيت ًا جديد ًا
للحكمة ,ومنارة لل�شالم والأمل وال�فاق,
تعمل خلدمة اأبناء اململكة ولنفع جميع
�شع�ب الـعــامل» .لقد اأتــاحــت اجلامعة
لل�شباب ال�شع�دي فر�شة الدرا�شة وبحث
العل�م واملـعــارف املتقدمة على اأر�ض
اململكة الأمــر الــذي �ش�ف ي�جد بيئة
علمية م�شجعة وحمفزة على النخراط يف
م�شاريع التميز والبتكار والإبداع العلمي
والبحثي .لقد ا�شتطاع خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل من خالل جامعة
امللك عبداهلل اأن يج ُلب اإىل �شباب اململكة
على اأر�ض اململكة اأ�شباب ومق�مات تقدم
ونه�شة العامل الأول :اأف�شل العق�ل-اأميز
اخلربات-اأمهر الباحثني-اأحدث املناهج
والأ�شاليب العلمية-اأف�شل التطبيقات
العاملية والت�شاميم يف جمــال تعجيل
الكـتـ�ـشــافــات العلمية-اأعلى املعايري
الدولية امل�شتخدمة يف التعليم والبحث
ال ـع ـل ـمــي-ت ـبــادل املــع ــارف واملــه ــارات
واخلربات بني اجلامعة و�شركائها الرواد
الأكادمييني وال�شناعيني .ولذلك مثلت
جامعة امللك عبداهلل اإ�شافة حقيقية يف

جمال التعليم العايل والبحث العلمي يف
بالدنا ك�نها تت�شم بالعاملية وتعمل وفق
منهج التميز والإبــداع العلمي والبحثي
لتحقيق اإجنــازات علمية ومعرفية غري
م�شب�قة تع�د بالنفع على اململكة خا�شة
واملنطقة والعامل عامة.
 -5اإن�شاء م�ؤ�ش�شة امللك عبدالعزيز
ورجاله للم�هبة والإبــداع وذلك لدعم
وب ـنــاء وتـطــ�يــر بيئة وجمتمع الإب ــداع
مبفه�مه ال�شامل يف اململكة .تهدف
امل�ؤ�ش�شة اإىل رعاية امل�ه�بني واملبدعني,
ودعم القدرات ال�طنية يف اإنتاج الأفكار
البتكارية ,وال�شعي لإيـجــاد رواد من
ال�شباب املـبــدع واملــ�هــ�ب يف جمالت
العل�م والتقنية ,وت�فري الدعم املايل
والعيني لربامج ومراكز رعاية امل�ه�بني,
وت ـقــدمي امل ـنــح لـلـمــ�هــ�بــني واملبدعني
لتمكينهم من تنمية م�اهبهم وقدراتهم.
كذلك اأن�شئت اجلامعات وكالت واإدارات
ت�شرف على بــرامــج التميز والبتكار
والإبداع العلمي واملعريف ,هدفها تهيئة
البيئة املنا�شبة للتميز والإبداع والبتكار,
وتـنـظـيــم وحتـفـيــز وتــدع ـيــم امل�شاريع
البتكارية والأفكار الإبداعية املقدمة
خ�ش��ش ًا من الطالب ,وتقدمي برامج
ودورات للطالب امل�ه�بني واملبدعني
واملتميزين ,وت�شجيل براءات الخرتاع
وت ـقــدمي ـهــا ل ـ� ـشــ�ق ال ـع ـمــل م ــن خالل
«حا�شنات الأعمال والتقنية».
 -6اإن�شاء �شندوق تنمية امل�ارد الب�شرية.
ويهدف ال�شندوق اإىل تدريب وت�ظيف
ال�شباب ال�شع�دي يف من�شاآت القطاع
اخلا�ض وذلك من خالل برامج الدعم
الـتــي يتبناها الـ�ـشـنــدوق وال ـتــي تلبي
احتياجات �ش�ق العمل .يقدم ال�شندوق
حالي ًا ( )15بــرنــاجمـ ًا لــدعــم تدريب

ـــــــــــباب
وت�ظيف ال�شباب ال�شع�دي .وقــد بلغ
ما مت �شرفه-على �شبيل املثال -على
تلك الــربامــج ()1.066.400.958
مليار و�شتة و�شتني ملي�ن واأربعمائة األف
وت�شعمائة وثمان وخم�شني ريا ًل يف عام
2010م.
أ
هذه وم�شات لبرز ال�شيا�شات والربامج
والأن�شطة التي تقدمها الدولة م�شك�رة
اإىل ال�شباب ,وهي جزء من م�ش�ؤوليتها
لإعداد ال�شباب وتنمية قدراتهم وتط�ير
مهاراتهم وحتقيق اآمالهم وتطلعاتهم.
ويف املقابل اأثبت ال�شباب ال�شع�دي اأنه
على درجة عالية من امل�ش�ؤولية وال�طنية
واملـحـبــة ملجتمعه والـتـقــديــر ملنجزاته
واحل ـفــاظ على مكت�شباته .فالإقبال
الكبري على اللـتـحــاق بربنامج امللك
عبداهلل لالبتعاث اإىل اخلارج ي�ؤكد على
اأن ال�شباب يف جمتمعنا يت�شم بالطم�ح
العايل والتطلع اإىل امل�شتقبل بعزمية
� ـشــادقــة ورغ ـبــة اأك ـيــدة يف احل�ش�ل
على اأعلى املعارف والعل�م واملهارات
واخلـــربات .كــذلــك امل�شاركة الف َّعالة
يف الأعمال التط�عية وقيادتهم للعمل
امليداين التط�عي خ�ش��ش ًا يف مدينة
ج ــدة -ب ـعــد الـفــاجـعــة ال ـتــي حـلــت بها
نتيجة الأمطار وال�شي�ل -يثبت ب��ش�ح
اأنهم جزء اأ�شيل من املجتمع يتقدم�ن
ال�شف�ف ويـبــذلــ�ن وقتهم وجهدهم
خلدمة املجتمع عندما يك�ن املجتمع يف
اأم�ض احلاجة اإليهم.
ولأن ال�شباب هم الغالبية يف املجتمع,
وال�شيا�شات والــربامــج والأنظمة التي
تقدمها الــدولــة م�جهة اإلـيـهــم ,فاإين
اقرتح الآتي-:
 -1تفعيل ت��شيات اللقاء ال�طني الرابع
(ق�شايا ال�شباب :ال�اقع والتطلعات)

الذي عقده مركز امللك عبدالعزيز للح�ار
ال�طني يف عام 1425هـ2004/م مبدينة
الظهران ,خ�ش��ش ًا ما يتعلق بـ« :تاأ�شي�ض
هيئة عليا تخت�ض بق�شايا ال�شباب»,
«واإن�شاء مركز وطني لالأعمال التط�عية»,
«ودرا�شة م�شكلة البطالة ,وبيان حجمها,
ومدى خط�رتها ,وو�شع الربامج الكفيلة
مبعاجلتها ,واإن�شاء هيئة عليا للم�ارد
الب�شرية تنظم عملية الت�ظيف يف
القطاعني العام واخلا�ض وتن�شق
جه�د كافة اجلهات املخت�شة يف
هذا ال�شاأن».
 -2اإ�شراك ال�شباب ب�شكل اأكرب
يف ع�ش�ية جمال�ض وهيئات
ال ــدول ــة :كمجل�ض الـ ــ�زراء
وجمل�ض ال�ش�رى وجمال�ض
املـ ـن ــاط ــق واملــح ــافــظ ــات
واملجال�ض البلدية ,وذلك
لي�شارك�ا عملي ًا يف اإدارة
وتنظيم �ش�ؤون املجتمع
الـعــامــة ويـتـعــرفــ�ا على
التحديات وال�شع�بات
الـ ـت ــي ت ــ�اج ــه العمل
التنفيذي والتنظيمي
وي ـ ـقـ ــدمـ ــ�ا احلـ ـل ــ�ل
الالزمة ملعاجلتها.
 -3ت ـع ـيــني وزيـ ــر دول ــة
لـ�ـشـ�ؤون ال�شباب يعر�ض
اأفـ ـك ــار وروؤى ومطالب
وم�شالح وق�شايا وهم�م
ال�شباب على جمل�ض ال�زراء
واللجان التابعة له ويتابع تنفيذ
ما يتخذه املجل�ض من قرارات
ح ـيــال الـ�ـشـبــاب مــع الـ ــ�زارات
والهيئات احلك�مية واخلا�شة.
• ع�ضو جمل�س ال�ضورى
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الملف

الخطاب الملكي وأهم المؤشرات

الشورى والوطن
• اأ .عبدالعزيز بن عبدالكرمي العي�ضى
ميثل اخلطاب امللكي ال�شن�ي الذي يلقيه
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز – حفظه اهلل -حتت قبة
جمل�ض ال�ش�رى تاج العمل ال�شن�ي الذي
ينه�ض به جمل�ض ال�ش�رى يف اململكة,
وخارطة الطريق التي يهتدي على �ش�ئها
املجل�ض يف �شعيه لل�فاء مبهامه التي
نيطت به من قبل ويل الأمر – حفظه اهلل
ورعاه -ملا ي�شتمل عليه اخلطاب امللكي
من م�شامني وما يحت�يه من روؤى ملكية
حتدد م�اقف اململكة جتاه اأهم الق�شايا
ال�طنية وال�شيا�شة اخلارجية الراهنة,
وتــربز اأهــم املــالمــح التي تق�م عليها
البالد والتي متثل منهج عمل جلميع
اأجهزة الدولة الق�شائية والت�شريعية
والتنفيذية.
وتتعاظم اأهمية اللقاء ال�شن�ي بخادم
احلــرمــني ال�شريفني مــع امل�شرية التي
تخط�ها اململكة متجاوزة بذلك النطاق
الزمني التقليدي لتنفيذ طم�حها نح�
التط�ير والتحديث لتحقيق النم� امل�شتدام
وتعزيز رفاهية امل�اطن يف كل بقعة من
اأرجاء ال�طن .وبخا�شة حني يعي املجل�ض
دوره يف برنامج الإ�شالح ال�شامل الذي
تتبناه حك�مة خادم احلرمني ال�شريفني
وي�شعى من خالل دوره اإىل تقدمي تقييم
واع وواقعي لأداء اجلهات ذات العالقة,
ٍ
اإ�شافة اإىل ال�شعي ل�ج�د اإ�شرتاتيجيات

32

 1432 -125هـ

وا�شحة املعامل ومكتملة الربامج �شمن
اإطــار زمني واأهــداف ميكن حتقيقها,
وال�شعي اإىل �شمان ال�شم�لية والت�ازن
وال�شفافية واحل�كمة يف جه�د املجل�ض
لإقرار م�شاريع الأنظمة.
ومن يتابع اخلطابات امللكية التي �شرف
بـهــا املـجـلـ�ــض يف �ــشـنــ�ات �ــشــابـقــة من
قبل خــادم احلــرمــني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز ,يجدها دوم ًا
معنية بق�شايا التنمية القت�شادية
والجتماعية ,وتنفيذ امل�شاريع العمالقة,
ومــ�اج ـهــة الـبـطــالــة وال ـف ـقــر ,وتنمية
مناطق اململكة وت�فري البنى التحتية
للمدن والـقــرى .كما يحتفي اخلطاب
امللكي باحلث على الربامج الإ�شالحية
والت�جيهات ال�شديدة للحك�مة ,ولذا
فـهــ� رك ـيــزة اأ�ـشــا�ـشـيــة يف ال�شيا�شتني
الداخلية واخلارجية للمملكة ك�نه يحدد
الربامج والغايات التي تطمح الدولة اإىل
حتقيقها.
ومن اأهم امل�ؤ�شرات التي يتناولها اخلطاب
املـلـكــي الـ�ـشـنــ�ي ال ـثــ�ابــت واملرتكزات
الأ�شا�شية التي تق�م عليها ال�شيا�شتان
الداخلية واخلارجية للمملكة ,وم�اقف
اململكة من الق�شايا العربية والإ�شالمية
الــراهــنــة ,واملــنــجــزات القت�شادية
والجتماعية وال�شحية والتعليمية التي
حتققت على ثــرى هــذا ال�طن الغايل,
وبرنامج عمل احلك�مة للعام احلايل,
وهــي م ـ�ؤ� ـشــرات تــدل على اأهـمـيــة هذه
اخلـطــابــات مبــا حتمله مــن م�شامني,
وتــ�قـيـتـهــا وم ـكــان اإل ـقــائ ـهــا ,وم�شت�ى
ح�ش�رها ,ولأجل هذا ت�شتقطب اهتمام
الــدوائــر الر�شمية وو�شائل الإعــالم يف
الداخل واخلارج على تغطيتها ومتابعتها
بالتحليل والقراءة ال�شيا�شية والقت�شادية
مل�شامينها وما حتمله من ر�شائل �شيا�شية
واقت�شادية واجتماعية مهمة.

وي�يل امللك املفدى – حفظه اهلل -جمل�ض
ال�ش�رى رعاية كرمية ,ومنحه – وفقه
اهلل -مزيد ًا من ال�شالحيات ,ليك�ن اأكرث
فاعلية ,حيث اأ�شبح اأمام املجل�ض الكثري
من التحديات يف امل�شاركة ال�طنية الفاعلة
بالقرار ال�ش�ري املتمر�ض امل�شتفاد منه يف
�شناعة القرارات التي ت�شب يف م�شلحة
ال�طن وامل�اطن ,وبخا�شة ما حظي به
جانب التنمية والتط�ير يف اململكة يف عهد
خادم احلرمني ال�شريفني من دعم غري
حمدود اأحدث نقلة متميزة يف قطاعات
العمل احلك�مي كافة ,ولي�ض من عجب
اأن يحقق املجل�ض جناح ًا ملح�ظ ًا يف
حتقيق الإ�ـشــالح ال�شامل الــذي ي�شعى
اإليه خادم احلرمني ال�شريفني و�شم� ويل
عهده الأمني و�شم� النائب الثاين لرفعة
اململكة وم�اطنيها لتتب�اأ مراكز متقدمة
يف خمتلف املجالت.
وثمة ثقة متنامية من قبل امللك – حفظه
اهلل -من اأجل اأن يتاح ملجل�ض ال�ش�رى
مــزيــد مــن الـ�ـشــالحـيــات الت�شريعية
والرقابية ,ما ي�شهم يف القيام ب�اجبه
على اأكـمــل وجــه وي�شاعد على حتقيق
التنمية امل�شتدامة واملت�ازنة واحلفاظ
على م�شالح ال�طن يف ظل النهج الق�مي
خلادم احلرمني ال�شريفني.
اإن اخلطاب امللكي دائم ًا ما ي�ؤكد على
م�شامني مهمة تربز اأهم املالمح التي
تـقــ�م عليها بــالدنــا وال ـتــي هــي منهج
عمل جلميع اأجهزة الدولة الق�شائية
والت�شريعية والتنفيذية .فاخلطاب
امللكي ال�شن�ي ما يفتاأ ي�ؤكد على التزام
اململكة بتحقيق الرفاهية القت�شادية
والأمــن الجتماعي جلميع امل�اطنني,
والتزام الدولة بتحقيق العدل وحماربة
الظلم والف�شاد بكل � ـشــ�ره ,وتعزيز
حلمة ال�حدة ال�طنية ,وحتقيق التنمية
امل�شتدامة واملت�ازنة جلميع رب�ع ال�طن,

والعمل على كــل مــا مــن �شاأنه ت�حيد
ال�شف العربي والإ�شالمي واملبادرة اإىل
حل اخلالفات بني الأ�شقاء.
اإن كلمة قــائــد املـ�ـشــرية -رع ــاه اهلل-
مب�شامينها ال�شامية منهاج عمل للمجل�ض
واأع�شائه ,وخارطة طريق لعمله يف ال�شنة
اجلديدة ,فهي تر�شم الأهداف والربامج
والغايات التي تطمح الدولة اإىل حتقيقها
خالل ال�شنة املقبلة ,وبذلك ي�شرع املجل�ض
يف درا�شاته ومقرتحاته و�شائر اأعماله
انطالق ًا من تلك اخلطابات ومرت�شم ًا
هذا املنهج .ويعمل على حتقيق الأهداف
والـغــايــات التي ر�شم مالحمها خادم
احلرمني ال�شريفني بكل �شفافية تعك�ض
هم�م وتطلعات القيادة جتــاه حا�شر
وم�شتقبل البلد ,ولذا يتفاعل املجل�ض مع
ت�جهات املليك املفدى ,فاأ�شهم بفاعلية
يف م�شرية التنمية والتي اتخذت اأ�شكا ًل
وق�الب تتنا�شب مع اآمال وتطلعات القيادة
وال�شعب ال�شع�دي ,كما ينظر املراقب�ن
حملي ًا وعاملي ًا للخطاب امللكي ال�شع�دي
ال�شن�ي على اأنه اأبلغ م�ؤ�شر نح� خارطة
الطريق ال�شع�دية لعام قادم ..فاخلطاب
امللكي ال�شن�ي يحمل يف طياته ر�شالة
�شع�دية وا�شحة عن ال�ش�ؤون ال�شع�دية
املحلية والق�شايا الإقليمية والعاملية .وقد
تع�د ال�شع�دي�ن على خطاب بليغ ملئ
باملعاين وامل�شامني ينط�ي على �شفافية
و�شدقية هي الب�شمة الأهم والأبرز يف
�شدة اخلطاب ال�طني ف�ش ًال عن ارتفاع
�شام يف التطلعات والآمال املدع�مة
وعل� ٍ
بالإمكانات والإرادة الق�ية والت�شميم
واخلطابات امللكية ال�شن�ية ال�شابقة
كانت م�جه ًا ومر�شد ًا مل�ظفي الدولة
يف كل امل�شت�يات نظر ًا لك�ن اخلطاب
يحمل روؤية ملكية حمددة تعر�ض فل�شفة
احلاكم ونهجه والإطار الذي يرغب اأن
يق�د البالد من خالله.

وقد ا�شتطاعت خطابات خادم احلرمني
ال�شريفني اأم ــام جمل�ض الـ�ـشــ�رى اأن
جتذب الأنظار �شن�ي ًا نح� هذه املنا�شبة
التي تبل�رت اأهميتها نتيجة ملخرجاتها
ال�طنية .فقد كان نهج الإ�شالح العام
اإداري ـ ًا وتعليمي ًا واقت�شادي ًا وخدماتي ًا
مــن مـكــ�نــات خـطــاب خ ــادم احلرمني
ال�شريفني خالل ال�شن�ات املا�شية مبا
�شهل للمراقب لل�ش�ؤون ال�شع�دية اأن
يتابع التغريات الإيجابية والإ�شالحات
التي يحدثها العاهل ال�شع�دي يف البالد.
وجمل�ض ال�ش�رى يتطلع بكل اعتزاز اإىل
هذه املنا�شبة ال�طنية ويح�لها اإىل خطة
عمل ح�شب اخت�شا�شات جلان املجل�ض..
كما اأن اخلطاب امللكي يرفع �شقف اآمال
وطم�حات امل�اطنني �شن�ي ًا مبا يتحقق
من م�شامني اخلطاب امللكي يف كافة
ال�ش�ؤون ال�طنية فيما يتعلق بربنامج
احلك�مة ال�شن�ي وم�شاريعها التنم�ية

بالإ�شافة ل�شيا�شة احلك�مة اخلارجية
يف الق�شايا العربية والإ�شالمية والعاملية
ومــ�قــف احلك�مة مــن تلك الق�شايا..
وهذا اللقاء ال�شن�ي يجدد العطاء والعمل
اجلــاد خدمة لل�طن وهــ� كذلك يجعل
املجل�ض يف تناغم مــع القيادة لتقدمي
امل�ش�رة ال�شادقة يف جممل الق�شايا.
وما من ريب يف اأن اخلطاب امللكي مينح
الأع�شاء دفعة معن�ية بالغة الأثر ت�شمل
كل م�ظفي الدولة واملجتمع ال�شع�دي
نح� مزيد من العمل ال�طني املخل�ض
بروؤية امللك ورغبته وت�جيهاته بالنه��ض
بال�طن.
واملتاأمل بعمق يف الكلمة ال�شامية التي
يحظى بها املجل�ض كــل عــام مــن قائد
امل�شرية ,والناظر اإليها بعني التحليل
وا�شتجالء اآفــاق امل�شتقبل يــدرك حجم
امل�ش�ؤولية امللقاة على جمل�ض ال�ش�رى الذي
يجب عليه اأن يتجاوب مع اآفاق تلك الروؤية

ال�شامية واأن ينطلق وفق اأجندة وا�شحة
املعامل لتحقيق تطلعات القيادة ,فال�طن
يتطلب من اجلميع املزيد من العطاء
والكثري من النتماء وال�فاء ,وعلينا اأن
ندرك حجم التحديات العاملية والإقليمية
والداخلية التي تعي�شها املنطقة.
وكم ي�شعد املجل�ض واأع�شاوؤه حني يجدون
من املليك القائد والأب احلن�ن عبداهلل
بن عبدالعزيز كلمات الت�شجيع والت�ثيق
التي ينعم بها على اأبنائه من اأع�شاء
املجل�ض ,وبخا�شة حني خاطب املجل�ض
يف �شن�ات �شابقة بق�له -اأيــده اهلل:-
لقد اأ�شهم جمل�شكم يف البناء والتنمية
من خالل مبادرات بناءة واآراء �شديدة
وت��شيات م�فقة جعلت منه �شريك ًا مهم ًا
يف عملية التنمية التي تعي�شها هذه البالد
املباركة ,وه� ميار�ض دور ًا فاع ًال يف اإطار
م�ش�ؤولياته ومهامه ,واإننا نقدر ما حتقق
من جه�د اأ�شهمت مع جه�د حك�مية

اأخرى يف حتقيق برامج التنمية املختلفة
لأهدافها املر�ش�مة.
وكــذلــك قــ�لــه -رع ــاه اهلل :-املجل�ض
يحظى بقب�ل واحــرتام يف اخلــارج من
خالل م�شاركاته الفاعلة مع نظرائه من
املجال�ض والربملانات العربية والدولية
ولقد اأ�شبح جمل�شكم الي�م من املجال�ض
ال�ش�رية الفاعلة.
واختم بعبارته التي متثل و�شام فخر لكل
ع�ش� من اأع�شاء املجل�ض ,حني يق�ل-
�شدده اهلل -ل يف�تني اأن اأ�شيد بجه�د
اأع�شاء املجل�ض وجميع من�ش�بيه واأن
اأذكرهم باأهمية دورهم يف �شناعة القرار
احلكيم املبني على الدرا�شة امل�شتفي�شة
ال ـتــي يـعـ�ـشــدهــا التخ�ش�ض العلمي
واخلربة العملية و�شيظل جمل�شكم -اإن
�شاء اهلل -حمــل ثقة القيادة وتقدير
احلك�مة وامل�اطن.
• ع�ضو جمل�س ال�ضورى
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شموخ
الرواسي

• اأ�.ضبيلي بن جمدوع القرين

قد يغيب عن البع�ض الدور ّ
امل�شرف ملجل�ض ال�ش�رى يف الت�ا�شل مع املجال�ض املماثلة يف العامل بل ومع رم�ز
أ
القيادات ال�شيا�شية والثقافية والدينية والقت�شادية وعلى كل ال�شعدة وامل�شت�يات .وقد ل يرى ذلك النفر
جمل�شهم اإل يف اإطار �شن الأنظمة اأو مراجعتها اأو مراقبة الأداء اأو تبني امل�ش�رة وامل�اقف يف امل�شتجدات.
حفي بذلك كله من خالل عدة اآليات حديثة وخط�ات مدرو�شة تفرزها جلان املجل�ض ووف�ده
رغم اأن املجل�ض ّ
الربملانية وما ي�شمى بلجان ال�شداقة .وقد �شهد لتاألق املجل�ض قيا�ش ًا بنظرائه العديد ممن ُيعترب ق�لهم حجة
يف املجالت ال�ش�رية والربملانية الدولية واملحلية .وكان لذلك ثمرته املرج�ة يف اإي�شاح احلقائق املجردة لهذه
البالد و�شعبها ود�شت�رها اأمام من ُ�ش�هت عندهم املفاهيم اأو غ�لطت احلقائق وهنا نحتاج اإىل ثقة اأولئك
البع�ض من جهة واإىل دعمهم من جهة ثانية وذلك من خالل الت�ا�شل مع املجل�ض عرب ب�ابته الإلكرتونية اأو اأي
من قن�اته املتاحة اأو من خالل ال�شحافة ّ
املر�شدة ب�ش�ابط الطرح البناء ل النقد الأج�ف بل ب�ش�رة مهنية
طم�حة حمددة الروؤى ملا ه� مطل�ب من املجل�ض مما يراه الغري غائب ًا عن اهتمامه ومن هنا يديل ٍ
كل بجهده
ول� راآه قلي ًال فمن الر�شا�ض تتفاي�ض اخللجان باخلري والنماء لهذا ال�طن واأهله واملجال متاح بحمد اهلل
فالقيادة تنادي كل امل�ؤ�ش�شات والعاملني وامل�اطنني لال�شطالع كل مب�ش�ؤولياته املناطة واإ�شهاماته اخلرية ومتى
حتقق هذا ف�شت�شتمر امل�شرية التي ت�شهد يف كل عهد �شع�دي م�لد اأمة جديد تت�اكب فيه املعطيات وتتجلى
الطم�حات تباع ًا من خالل ت�شافر اجله�د كل بح�شبه وبت�ازن مطل�ب ووفق برامج ومناهج عامة وخا�شة
تنطلق من روؤية حتدد معامل الطريق ليك�ن كل منا عن�شر ًا فاع ًال يف املجتمع ل اأن يك�ن مع�ل هدم اأو عبئ ًا
على اأهله وبالده فبالدنا م�ش�ؤوليتنا جميع ًا القائد يف كبينة القيادة وامل�شاعدون يف منتهى ال�عي وال�شتعداد
واجلن�د على اأهبة الت�شدي وامل�اطن�ن عي�ن واعية ت�شهم وحتمي البناء واملكت�شبات ول تكل ذلك للغري وكل
م�شئ�ل يف جهته ينطلق من خالل اإ�شرتاتيجية مدرو�شة بعناية وطم�ح فائقني يف ظل خطة حمددة ن�شل من
خاللها لالأم�ر البناءة امل�شتهدفة بكل ي�شر ومبا يكفي ل�شتيعاب هذا الكم املميز من الكفاءات والإبداعات
التي نحتاجها عند �شرعة التحديث ووج�ب التعامل مع امل�شتجدات بخطى ثابتة يعي كل منا دوره املناط بعيد ًا
عن التهرب والإتكالية التي ل تليق بكل ذي لب حتى ن�شتقر يف ال�شف الأول الذي ل يليق بنا غريه .اأما نحن
يف املجل�ض ف�ش�ف نظل واثقني وغري جمازفني ول م�شتكينني بل طم�ح بال حدود وعمل بال ت�قف مقتدين
ب�شم�خ الروا�شي اأمام الع�ا�شف العاتية مند الأيدي لكل م�ش�رة بغية الرقي بامل�شت�ى لطم�ح القيادة واأمل
امل�اطن م�شرت�شدين باخلطاب ال�شن�ي للمليك املفدى الذي يطلع املجل�ض على بع�ض امل�شتجدات وير�شم املعامل
لالإ�شتجابة للمرحلة بكل ثبات وم�شداقية وهنا تربز امل�ش�ؤوليات ب�ش�رة اأكرث �شفافية واإحلاح ًا ما ي�جب احتاد
الروؤى وعدم القناعة مبا دون النج�م.
ع�ش� جمل�ض ال�ش�رى
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الملك عبداهلل
وسنوات اإلنجاز
• الدكتور مفلح بن دغيمان الر�ضيدي

يف هذه ال�شط�ر نتقدم باأطيب التحايا واأ�شمى التهاين ملقام �شيدي خادم احلرمني ال�شريفني
حفظه اهلل واإىل �شم� نائبيه �شاحب ال�شم� امللكي ويل العهد الأمري �شلطان بن عبد العزيز
وزير الدفاع والطريان واملفت�ض العام والنائب الثاين وزير الداخلية �شاحب ال�شم� امللكي
الأمري نايف بن عبد العزيز حفظهم اهلل ولإخ�انه واأع�انه من الأ�شرة املالكة الكرمية ول�زرائه
وال�شعب ال�شع�دي الكرمي على هذه ال�شن�ات املليئة باملنجزات والعطاءات املتميزة بالنماء
والرخاء والأمن وال�شتقرار بف�شل من اهلل ثم بف�شل جه�د ورعاية قائد امل�شرية والتنمية
خادم احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل.
فه� رائد التنمية وملك الإ�شالح والتط�ير والتحديث حتى جعل من اململكة وامل�اطن ال�شع�دي
من�ذجني ي�شرب بهما املثل يف كل مناذج التقدم الناجح ورفع ال�طن يف م�شاف وزمالة
الدول املتقدمة واملتح�شرة.
هذه املنجزات لل�شن�ات التي قادها خادم احلرمني ال�شريفني بكل اقتدار و�شدق ووفاء بالعه�د,
ق�يا ً
حرا ً
حيث حر�ض  -حفظه اهلل  -على جعل القت�شاد ً
متن�عا ي�ظف يف م�شارات التنمية
امل�شتدامة وط�يلة الأجل ,وقد وفر ً
دخال وميزانية ت�شرف ب�شخاء لك�شب الظروف القت�شادية
وت�ظيفها باأ�شرع ما تتيحه الفر�ض يف البناء القت�شادي والتنم�ي ال�شريع املتقن وليخلق م�شادر
معتمدة من الداخل يعتمد على التقنية التي تنفذ ب�ش�اعد وطنية .لقد ر�شخ حفظه اهلل ق�اعد
حمليا ً
احل�ار ً
ودوليا وي�شعى ويبذل جه�ده الإ�شالحية التط�يرية لبناء م�ؤ�ش�شات ع�شرية يف
�شتى املجالت ,ومن هذا املنطلق مت اإكمال منظ�مة تداول احلكم باإ�شدار نظام هيئة البيعة
والالئحة التنفيذية وتك�ين هيئة البيعة ,وجرى حتديث نظام الق�شاء ونظام دي�ان املظامل
وتخ�شي�ض �شبعة مليارات ريال لتط�ير ال�شلك الق�شائي ,ومت بناء عدد من الهيئات والإدارات
احلك�مية واجلمعيات الأهلية التي تعنى ب�ش�ؤون امل�اطنني وم�شاحلهم واإن�شاء اجلامعات
وامل�شت�شفيات واخلدمات الجتماعية ور�شخ  -حفظه اهلل  -مفاهيم احل�ار ال�طني ال�شامل بني
كافة اأبناء ال�طن ومك�ناته لتبادل الراأي وامل�ش�رة يف جميع ق�شاياه الرئي�شة التي تخدم املجتمع,
وقد اأمر حفظه اهلل بن�شر حق�ق الإن�شان واملحافظة عليها وفق ما اأمر اهلل به.
لقد كانت اخلطط ال�شابقة والقرارات املتتالية والتح�لت الإ�شرتاتيجية الكبرية املرتكزة على
خطط ومنهج علمي طم�ح يهدف لالرتقاء بامل�اطن وال�طن وحتمل ب�شائر اخلري الذي يتحقق
ً
ي�ما بعد اآخر �شملت كافة املجالت فلننظر اإىل التنمية ال�شاملة املت�ازنة التي �شملت جميع
مدن اململكة وقراها يف ال�شرق والغرب وال�شمال واجلن�ب ,اأما على ال�شعيد التعليمي نرى
اجلامعات حتقق مكانة مرم�قة بني جامعات العامل حيث ارتفع عددها من ثمان جامعات اإىل
ثالثني جامعة ,اإ�شافة اإىل العدد الكبري من املعاهد والكليات التقنية ,و ُفتح املجال للتعليم بكل
اأن�اعه يف الداخل واخلارج حتى و�شل عدد املبتعثني للخارج يف دول العامل املتقدم اأكرث من
ت�شعني األف طالب وطالبة ,وقد حر�ض خادم احلرمني ال�شريفني على العدالة يف هذا اجلانب
ويف كل اجل�انب ,ففتح املجال والآفاق لكل �شاحب قدرة وجدارة وم�هبة بغ�ض النظر عن
الل�ن اأو اجلن�ض اأو الفئة اأو القبيلة اأو املذهب ,وقد اأكد حفظه اهلل اأن قدر امل�اطن ه� بقدر
ما يقدمه لل�طن ل بقدر ما ياأخذه.
اأما على ال�شعيد القت�شادي فاحلديث يط�ل ,فقد اأن�شئت عدد من املدن ال�شناعية

وامل�شانع على اأحدث امل�ا�شفات العاملية ,وكذلك اأن�شئت املدن القت�شادية التي
روعي فيها الت�زيع العادل يف كل مناطق اململكة وح�شب ميزتها الن�شبية وكذلك
اإن�شاء منظ�مة متكاملة من اخلدمات التي لها ارتباط ق�ي بالتنمية ال�شناعية
والقت�شادية ,كالطرق الربية واحلديدية واملطارات الدولية وامل�شت�شفيات وقد و�شع
خادم احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل جل اهتمامه خلدمة الأماكن وامل�شاعر املقد�شة
وقد �شخر لها كل الإمكانات املادية والفنية والب�شرية خلدمة احلرمني ال�شريفني
و�شي�ف الرحمن وما الت��شعات وامل�شروعات العمالقة يف احلرم املكي ال�شريف التي
د�شنها امللك عبداهلل ال�شهر املا�شي اإل مثال على ذلك.
ثم ياأتي الهتمام من خادم احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل بالإن�شان ال�شع�دي الذي ي�شكل
حيزا ً
ً
كبريا يف اهتماماته ,فعهده ات�شم ب�شمات ح�شارية رائدة ج�شدت ما ات�شف به من
�شفات نبيلة مميزة اأبرزها تفانيه يف خدمة وطنه وم�اطنيه واأمته الإ�شالمية واملجتمع
الإن�شاين باأجمعه ,فاململكة متد يدها البي�شاء يف كل الأم�ر الإن�شانية يف الداخل واخلارج
اإنه نعم امللك احلاكم العادل رمز ال�شهامة يعيد لنا اأجماد خيار الأمة وال�شلف ال�شالح
ويذكرنا بزمن اخللفاء الرا�شدين الذين يرع�ن ويتفقدون �ش�ؤون اأمتهم .فه� حفظه اهلل
قريب من م�اطنيه ي�ا�شيهم يف اأحزانهم وي�شلح ذات بينهم ويتلم�ض حاجياتهم ال�شحية
والجتماعية ومي�شح دمعة حزنهم ويرفع الظلم عن املظل�م ويكافئ كل من عمل عمل
خري لي�شجع الآخرين عليه ,فها ه� يربينا على الف�شيلة وعمل اخلري ويزرع فينا الت�شامح
واملحبة واحل�ار العقالين البناء الذي يحافظ على ال�حدة ال�طنية ,اإن امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز حفظه اهلل تفي�ض ج�انحه بالإن�شانية والرحمة وي�شعى اإىل اإ�شعاد �شعبه
مبا ير�شي اهلل �شبحانه ,لذلك فاإن جميع امل�شاعر والأحا�شي�ض تلتقي على حمبته والثناء
عليه والطاعة وال�لء من قبل �شعبه.
اإن ما حتقق يف ال�شن�ات املا�شية من منجزات تقف ً
�شاهدا على نهج الإ�شالح والتنمية الذي
اختطه خادم احلرمني ال�شريفني حتى اأ�شبح ً
منهجا للعمل احلك�مي والذي يحتاج منا نحن
امل�اطنني ال�شري على ما اختطه لنا امللك املفدى من احلر�ض على الإخال�ض يف العمل والق�ل
وحماربة الف�شاد واملح�ش�بية والبعد عن التطرف الفكري والغل� الديني ونبذ التع�شب املذهبي
والإقليمي والقبلي والعمل على بناء ال�طن ال�احد وطن اجلميع بدون تفرقة اأو متييز.
واإن ما اأ�شدره  -حفظه اهلل -من قرارات �شجاعة وحكيمة م�شتمدة من كتاب اهلل
و�شنة ر�ش�له ملعاجلة كثري من الق�شايا له� خري دليل على حر�شه على حماربة
الف�شاد ورفع كفاءة الأداء احلك�مي ومبداأه حفظه اهلل اأن الف�شاد بكل اأن�اعه ه�
عدو للتنمية والعدالة وكرامة الإن�شان.
أ
ؤ
وي�ؤكد حفظه اهلل دائم ًا على الهتمام ب�ش�ون وام�ر امل�اطن يف الداخل واخلارج.
ن�شاأل اهلل الكرمي اأن يدمي على هذه البالد اأمنها وعزها وا�شتقرارها حتت قيادتها
الر�شيدة واأن يعيننا جميع ًا على تاأدية واجباتنا وحتقيق تطلعات ولة اأمرنا.
• ع�ضو جمل�س ال�ضورى
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تعمل في  13مجاالً :

اللجان المتخصصة ..جهد ملموس
في تعزيز مشاركة الشورى في
التنمية الشاملة
�ضجلت اللجان املتخ�ض�ضة الثالث ع�ضرة يف جمل�س ال�ضورى ح�ضوراً فاع ً
ال
واأ�ضهمت بدور مهم فيما اأجنزه جمل�س ال�ضورى من مو�ضوعات وقرارات خالل
فرتة اأعمال ال�ضنة الثانية من الدورة اخلام�ضة التي اختتمت يف 1432/3/2ه�
وذلك عرب ما قدمته من درا�ضات وتقارير دقيقة و�ضاملة حيال خمتلف املو�ضوعات
املحالة اإليها وفقاً الخت�ضا�ضات كل جلنة ,وكانت مبثابة املحرك الرئي�س الذي
�ضاند جمل�س ال�ضورى فيما مت بحثه ودرا�ضته حتت القبة و�ضو ًال اإىل ما اأ�ضدره
من قرارات ب�ضاأن خمتلف املو�ضوعات املدرجة على جدول اأعماله من مراجعة
ومناق�ضة تقارير االأداء ال�ضنوي الأجهزة وموؤ�ض�ضات الدولة ,وم�ضروعات االأنظمة
واللوائح ,واملعاهدات واالتفاقيات الدولية.
ومتكنت جلان املجل�ض املتخ�ش�شة من خالل اجتماعاتها
املت�ا�شلة ط�ال العام املن�شرم ,ومن خالل املناق�شات
والدرا�شات املتعمقة التي متت خالل تلك الجتماعات
من �شرب غ�ر كثري من الق�شايا وامل��ش�عات املهمة
ذات ال�شلة بال�شاأن ال�طني ,يف اإطــار مــن معايري
الدقة وال�شم�لية والنقا�ض امل��ش�عي ال�شفاف الذي
�شاعد املجل�ض على اتخاذ القرارات املنا�شبة واملهمة
التي اأ�شهمت يف معاجلة العديد من الق�شايا احلي�ية,
الأمر الذي اأكد معه املجل�ض الدور الفاعل واحل�ش�ر
امل�ؤثر فيما من �شاأنه حتقيق امل�شلحة العامة ودفع
عجلة التنمية والتقدم يف البالد وذلك ب��شفه واحد ًا
من الأجهزة املهمة التي وجدت كل دعم ورعاية من
قيادة البالد.
وقد داأبت جلان املجل�ض املتخ�ش�شة على ا�شت�شافة
خمتلف امل�ش�ؤولني واملهتمني يف القطاعات احلك�مية
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والأهلية اأثناء درا�شتها ملختلف امل��ش�عات والتقارير
ال�شن�ية وم�شروعات الأنظمة والتفاقيات ,وا�شتقطاب
املخت�شني لال�شتفادة من اآرائهم واأفكارهم قبل رفع ما
لديها للعر�ض اأمام املجل�ض للنظر فيه.
وع ـلــى �شعيد اأع ـمــال جل �ن��ة ال �� �ض �وؤون االإ�ضالمية
والق�ضائية فقد در�شت اللجنة ما ي�شل اإىل ثمانية ع�شر
من امل��ش�عات مما يدخل يف نطاق م�ش�ؤوليات اللجنة
واخت�شا�شاتها من التقارير احلك�مية وم�شروعات
الأنظمة وعدد من التفاقيات ومذكرات التفاهم.
وكــان مــن اأب ــرز املــ��ـشــ�عــات الـتــي در�شتها اللجنة
واأ�شدر املجل�ض القرارات الالزمة حيالها ,عدد من
التقارير ال�شن�ية لأداء بع�ض الأجـهــزة احلك�مية,
وهــي التقرير ال�شن�ي لـــ�زارة ال ـعــدل للعام املايل
1429/1428هـ ,والتقريران ال�شن�يان ل�زارة ال�ش�ؤون
الإ�شالمية والأوقاف والدع�ة والإر�شاد للعامني املاليني

1428/1427ه ــ1429/1428 -ه ــ ,والتقرير ال�شن�ي
للرئا�شة العامة للبح�ث العلمية والإفتاء للعام املايل
1429/1428ه ـ ـ ـ التقرير ال�شن�ي للرئا�شة العامة
لهيئة الأمــر باملعروف والنهي عن املنكر للعام املايل
1429/1428هـ ـ ــ ,التقرير ال�شن�ي لهيئة التحقيق
والإدعاء العام للعام املايل 1429/1428هــ ,وم�شروع
مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال ال�ش�ؤون الإ�شالمية
والأوقاف والدع�ة والإر�شاد بني حك�مة اململكة وحك�مة
دولة الك�يت ,وم�شروع مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال
ال�ش�ؤون الإ�شالمية والأوقاف بني حك�مة اململكة وحك�مة
جمه�رية ال�ش�دان ,وم�شروع مذكرة تفاهم بني وزارة
ال�ش�ؤون الإ�شالمية والأوقاف والدع�ة والإر�شاد ووزارة
ال�ش�ؤون الدينية يف جمه�رية بنجالدي�ض ال�شعبية يف
جمال ال�ش�ؤون الإ�شالمية والأوقاف ,حيث اأ�شدر املجل�ض
ب�شاأن ذلك قرارات مهمة ,بينما ل يزال لدى اللجنة ما
ي�شل اإىل �شبعة م��ش�عات قيد الدرا�شة من تقارير
الأداء ال�شن�ي لعدد من اجلهات احلك�مية للعام املايل
1431/1430هـ واملتعلقة بالرئا�شة العامة ل�ش�ؤون امل�شجد
احلرام وامل�شجد النب�ي ,ووزارة ال�ش�ؤون الإ�شالمية
والأوقــاف والدع�ة والإر�شاد ووزارة العدل والرئا�شة
العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
كما در�شت اللجنة وفق ًا مل�ش�ؤولياتها واخت�شا�شاتها عدداً
من امل��ش�عات املحالة اإليها من معايل رئي�ض املجل�ض
وتتعلق ببع�ض العرائ�ض املقدمة للمجل�ض من عدد من
امل�اطنني على هيئة اآراء ومقرتحات و�شكاوى وذلك يف
�شياق ما بات ميثله املجل�ض للم�اطن كنافذة مهمة يتلقى

من خاللها اآراءه ومقرتحاته التي ت�شت�عب ق�شاياه
ال�طنية ومتنحها اأهميتها وحقها من الدرا�شة ,حيث
اأ�ش�ض املجل�ض العديد من اجل�ش�ر املتينة بني امل�اطن
واملجل�ض يف تلقي مثل هذه الآراء واملقرتحات ,حيث
ناق�شت اللجنة عدد ًا من هذه العرائ�ض وت�ا�شلت ب�شاأنها
مع جهات الخت�شا�ض واتخذت حيالها الإجــراءات
املالئمة.
اأم��ا جلنة ال�ضوؤون االجتماعية واالأ��ض��رة وال�ضباب,
فقد در�شت اللجنة عدد ًا من امل��ش�عات التي �شدر
ب�شاأنها قـ ــرارات مــن املجل�ض وه ــي :تـقــريــر وزارة
الـ�ـشـ�ؤون الجتماعية للعام املــايل 1429/1428ه ـ ــ,
وتقرير الرئا�شة العامة لرعاية ال�شباب للعام املايل
1429/1428هـ ,وم�شروع نظام حماية الطفل ,كما اأن
هناك عدد ًا من امل��ش�عات التي ما تزال حتت الدرا�شة
يف اللجنة وهي :التقرير ال�شن�ي للرئا�شة العامة لرعاية
ال�شباب 1431/1430هـ ـ ــ ,التقرير ال�شن�ي لــ�زارة
ال�ش�ؤون الجتماعية 1431/1430هـ ــ ,م�شروع لئحة
دور الرتبية الجتماعية ,وم�شروع لئحة قرى الأطفال,
وم�شروع لئحة جمع التربعات لل�ج�ه اخلريية و�شرفها
داخل اململكة ,وم�شروع لئحة ترخي�ض مراكز الإر�شاد
الأ�شري ,ومقرتح اإن�شاء مراكز الأحياء يف اململكة املقدم
من ع�ش� املجل�ض الدكت�ر �شع�د ال�شبيعي مب�جب املادة
( )23من نظام املجل�ض ,ونظام التحر�ض اجلن�شي
مقرتح اأي�ش ًا مب�جب املادة (.)23
ووا��ض�ل��ت جلنة ال���ض�وؤون الثقافية واالإع��الم�ي��ة هي
الأخرى ن�شاطها وعقدت اثني ع�شر اجتماع ًا ناق�شت

خــاللـهــا عـ ــدد ًا مــن املــ�� ـشــ�عــات ال ـتــي �ــشــدرت بها
قرارات من املجل�ض وهي :التقرير ال�شن�ي لدارة امللك
عبدالعزيز للعام املايل 1429/1428هـ ,وم�شروع مذكرة
تعاون ثقايف بني وزارة الثقافة والإعــالم يف اململكة
ووزارة الثقافة يف جمه�رية الهند ,م�شروع اتفاق تعاون
اإخباري بني وكالة الأنباء ال�شع�دية ووكالة (بر�ض تر�شت
اأوف اإنديا) بالهند ,الت��شيات املقرتحة لتقنني املحت�ى
الأخالقي لتقنية املعل�مات يف اململكة ,التقرير ال�شن�ي
لدارة امللك عبدالعزيز للعام املايل 1430/1429هـ.
ومن امل��ش�عات التي ناق�شتها اللجنة اأو عر�شتها يف
اجلل�شة العامة :اإعــداد اإطــار عمل ينبثق من حماور
وم�شامني اخلـطــاب امللكي يف حفل افتتاح اأعمال
ال�شنة الثانية من الــدورة اخلام�شة لتاأخذ به اللجنة
عند درا�شتها للم��ش�عات املعرو�شة عليها ,وجهة
نظر اللجنة ب�شاأن مــداخــالت اأع�شاء املجل�ض على
التقرير ال�شن�ي لدارة امللك عبدالعزيز للعام املايل
1429/1428هـ (2008م).
اأما املو�ضوعات التي انتهت اللجنة من درا�ضتها وب�ضدد
رفعها اإىل الهيئة العامة :التقرير ال�شن�ي ل�زارة الثقافة
والإعالم للعام املايل 1429/1428هـ ,التقرير ال�شن�ي
ل�زارة الثقافة والإعالم للعام املايل 1431/1430هـ,
التقرير ال�شن�ي ملكتبة امللك فهد ال�طنية للعام املايل
1430/1429هـ ,م�شروع اتفاقية للتعاون الإعالمي بني
حك�مة اململكة وحك�مة جمه�رية م�شر العربية.
ويف جلنة االإدارة واملوارد الب�ضرية جاءت امل��ش�عات
التي در�شتها اللجنة و�ـشــدرت ب�شاأنها قــرارات من

جمل�ض ال�ش�رى كالتايل :التقريران ال�شن�يان للم�ؤ�ش�شة
العامة للتقاعد للعامني املاليني 1428/1427هـ ـ ــ,
و1429/1428هـ ,التقريران ال�شن�يان للم�ؤ�ش�شة العامة
للتاأمينات الجتماعية للعامني املاليني 1429/1428هـ,
و1430/1429هـ ــ ,التقرير ال�شن�ي لإجنــازات وزارة
العمل للعام املايل1429/1428هـ ,التقرير ال�شن�ي لهيئة
الرقابة والتحقيق للعام املايل 1429/1428هـ ,تقرير
املتابعة ال�شن�ي اخلا�ض بخطة التنمية اخلم�شية الثامنة
ملعهد الإدارة العامة لل�شنة اخلام�شة 1431/1430هـ,
درا�شة كيفية م�شاءلة م�ظفي امل�ؤ�ش�شات العامة والهيئات
احلك�مية اخلا�شعني لنظام العمل ,م�شروع مذكرة
تفاهم يف جمال التاأمينات الجتماعية بني امل�ؤ�ش�شة
العامة للتاأمينات الجتماعية يف اململكة وامل�ؤ�ش�شة العامة
للتاأمينات الجتماعية باجلمه�رية اليمنية.
بينما ال يزال عدد من املو�ضوعات حتت الدرا�ضة لدى
اللجنة وهي :مقرتح م�.شامل املري ب�شرف اإعانات
مالية �شهرية لل�شع�ديني العاطلني عن العمل امل�شجلني
لدى وزارة العمل لفرتة حمددة ,مقرتح بع�ض الأع�شاء
بتعديل بع�ض مــ�اد نظام اخلــدمــة املدنية وجمل�ض
اخلدمة املدنية.
وانتهت جلنة ال�ضوؤون االقت�ضادية والطاقة باملجل�س
من درا��ض��ة ع��دد من املو�ضوعات التي �ضدر ب�ضاأنها
قرارات من املجل�س وهي:
خطة التنمية التا�شعة (1432-1431هـ ـ ـ ــ-1435/
1436هــ) ,م�شروع نظام ال�شياحة ,التقارير ال�شن�ية
للهيئة العامة لال�شتثمار لالأع�ام املالية 1427/1426هـ,
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1428/1427هـ1429/1428 ,هـ ,التقريران ال�شن�يان
مل�شلحة الإح�شاءات العامة واملعل�مات للعامني املاليني
1428/1427هـ 1429/1428هـ ,طلب اإعطاء املناطق
الأقل من� ًا ح�افز اإ�شافية ي�شتفيد منها جميع امل�شتثمرين
لتنفيذ ا�شتثماراتهم ,امل�افقة على قان�ن (نظام) البذور
والتقاوي وال�شتالت لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج
العربية وعق�بات خمالفة ذلك القان�ن (النظام),
م�شروع مذكرة تفاهم للتعاون يف املجال ال�شناعي بني
حك�مة اململكة وحك�مة دولة قطر ,م�شروع (بروت�ك�ل)
بني حك�مة اململكة وحك�مة جمه�رية فيتنام للتعاون يف
قطاعات البرتول والغاز والرثوة املعدنية.
اأما عن املو�ضوعات التي در�ضتها جلنة ال�ضوؤون االأمنية
خالل ال�شنة الثانية يف الدورة اخلام�شة و�شدر ب�شاأنها
قرارات من املجل�ض فهي :م�شروع الالئحة التنظيمية
للجنة ال�طنية ل�شالمة املرور واقــرتاح اإن�شاء جمعية
امللك فهد لل�شالمة املرورية ,طلب اإبداء الراأي يف �شاأن
التحفظ على الفقرتني (ب) و(ج) من البند ( )1من
املادة ( )41من اتفاقية حركة املرور على الطرق (فيينا
 8ن�فمرب 1968م) ,م�شروع تنظيم زواج ال�شع�دي
بغري �شع�دية وال�شع�دية بغري �شع�دي ,ان�شمام اململكة
اإىل التفاقية املتعلقة ب�شالمة م�ظفي الأمم املتحدة
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والأفراد املرتبطني بها ,م�شروع مذكرة تفاهم للتعاون
يف جمال الدفاع املدين بني اململكة وجمه�رية اليمن,
م�شروع اتفاق بني اململكة وجمه�رية الهند ح�ل نقل
الأ�شخا�ض املحك�م عليهم ,م�شروع اتفاقية ت�شليم
املطل�بني بني اململكة وجمه�رية الهند ,م�شروع مذكرة
تفاهم للتعاون الع�شكري بني وزارة الدفاع والطريان يف
اململكة ووزارة الدفاع يف جمه�رية م�شر العربية ,اإعادة
م��ش�ع منع املركبات التي تقل حم�لتها عن ( )25راكب ًا
من دخ�ل مكة وامل�شاعر املقد�شة عم ًال باملادة ( )17من
نظام جمل�ض ال�ش�رى ,اإعادة م�شروع تنظيم الفح�ض
الفني الــدوري للمركبات عم ًال باملادة ( )17املعدلة
من نظام جمل�ض ال�ش�رى ,م�شروع اتفاق بني حك�مة
اململكة وحك�مة جمه�رية اأملانيا الحتادية ح�ل التعاون
يف املجال الأمني ,تعديل املادة ( )8من نظام جمل�ض
اخلدمة الع�شكرية ,م�شروع النظام اجلزائي جلرائم
التزوير ,مدونة ال�شل�ك يف �شاأن قمع القر�شنة وال�شط�
امل�شلح اللذين ي�شتهدفان ال�شفن يف غربي املحيط
الهندي وخليج عــدن ,م�شروع اتفاقية نقل املحك�م
عليهم بعق�بات �شالبة للحرية بني اململكة وجمه�رية
ال�ش�دان ,م�شروع اتفاقية نقل املحك�م عليهم بعق�بات
�شالبة للحرية بني اململكة وجمه�رية م�شر العربية.

وهناك عدد من امل��ش�عات انتهت اللجنة من درا�شتها
ورفعتها للمجل�ض لدراجها على جدول الأعمال وهي:
مقرتح تعديل بع�ض مــ�اد نظام التقاعد الع�شكري,
م�شروع الهيئة ال�شع�دية للتق�مي والعتماد الأكادميي
الع�شكري ,مناق�شة نظام تنفيذ اتفاقية حظر تط�ير
واإنتاج وتكدي�ض الأ�شلحة البكرتي�ل�جية (البي�ل�جية)
والت�ك�شينية وتدمري تلك الأ�شلحة ,اقرتاح تعديل املادة
"الرابعة" من نظام خدمة الأفراد الع�شكريني واملقدم
من ع�ش� املجل�ض الدكت�ر م�افق الرويلي ,م�شروع نظام
املناطق البحرية للمملكة.
كما اأن هناك م��ش�عات اأخرى ما تزال حتت الدرا�شة
لدى اللجنة وهي:
م�شروع اتفاقية تـعــاون يف جمــال مكافحة الإرهــاب
واجلرمية املنظمة والجتار غري امل�شروع يف املخدرات
واملـ�ؤثــرات العقلية و�شالئفها بني اململكة وجمه�رية
كازاخ�شتان ,املقرتح اخلا�ض بنظام الدخار الع�شكري,
املقرتح اخلا�ض بالرقم امل�حد للط�ارئ.
اأما جلنة ال�ضوؤون ال�ضحية والبيئة فقد اجنزت عدد ًا
من امل��ش�عات خالل ال�شنة الثانية من الدورة اخلام�شة
وهي:
التقرير ال�شن�ي للهيئة العامة للغذاء والــدواء للعام

املايل 1428/1427ه ــ ,م�شروع اقرتاح تعديالت على
نظام املن�شاآت وامل�شتح�شرات ال�شيدلنية ,التقرير
ال�شن�ي للرئا�شة العامة لالأر�شاد وحماية البيئة للعام
املايل 1428/1427هـ ,التقرير ال�شن�ي مل�شت�شفى امللك
في�شل التخ�ش�شي للعام املايل 1429/1428هـ ,التقرير
ال�شن�ي للهيئة ال�طنية حلماية احلياة الفطرية واإمنائها
للعام املايل 1429/1428ه ــ ,التقرير ال�شن�ي للهيئة
ال�شع�دية للتخ�ش�شات ال�شحية 1429/1428هـ ,تعديل
الفقرة رقم ( )4من املادة (الثالثة) من النظام العام
للبيئة ,م�شروع نظام ال�شحة النف�شية ,التقرير ال�شامل
ملجل�ض اخلدمات ال�شحية للفرتة من 1425/8/11هـ
حتى 1429/6/25هـ ــ ,مقرتح م�شروع نظام اجل�دة
الن�عية و�شالمة املري�ض يف اخلدمات ال�شحية ,م�شروع
مذكرة التفاهم ح�ل التعاون يف املجال ال�شحي بني
حك�مة اململكة وحك�مة دولة قطر ,التقرير الأول للجنة
ال�طنية الدائمة لال�شتجابة للط�ارئ الإ�شعاعية والن�وية
املت�شمن الت��شية بتعديل الفقرة (ج) من ()8-1
من اخلطة ال�طنية لال�شتجابة للط�ارئ الإ�شعاعية
والن�وية ,اإعــادة اقــرتاح تعديل املــادة (الثانية) من
نظام امل�ؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة ال�شادر باملر�ش�م
امللكي رقــم (م )40/وتــاريــخ 1423/11/3هـ ـ ـ عم ًال
باملادة ( )17من نظام جمل�ض ال�ش�رى ,اقرتاح تعديل
املادة ال�شابعة من نظام امل�ؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة,
اقــرتاح تعديل املــادة التا�شعة من نظام امل�ؤ�ش�شات

ال�شحية اخلا�شة ,التقرير ال�شن�ي مل�شت�شفى امللك
في�شل التخ�ش�شي للعام املايل 1431/1430هـ ,اإعادة
م��ش�ع طلب املادة ( )14من نظام ال�شمان ال�شحي
التعاوين ,طلب امل�شادقة على اتفاقية التعاون العربي
يف جمال تنظيم وتي�شري عمليات الإغاثة ,م�شروع نظام
الغذاء ,كما قامت اللجان الفرعية يف اللجنة بدرا�شة
عدد من امل�ا�شيع احلي�ية ,ومن اأهمها مر�ض نق�ض
املناعة "الإيدز" ,وكذلك "اإيجاد م�شت�شفيات ن�شائية"
والت�ش�يق اخلاطئ لبع�ض الأدوية.
ؤ
اأما املو�ضوعات التي اأجنزتها جلنة ال�ضوون املالية ومت
عر�ضها على املجل�س فهي:
اقرتاح الهيئة ال�شع�دية للمهند�شني وجمل�ض الغرف
التجارية ال�شناعية املت�شمن اإلزام جميع املهند�شني
امل�شممني وامل�شرفني بالتاأمني على م�ش�ؤولياتهم
املهنية النا�شئة من اأعمالهم ال�شت�شارية ,الدرا�شة
املعدة ب�شاأن اإ�شقاط ما على بع�ض امل�اطنني من دي�ن
للدولة اأو لغريها ح�شم ًا من م�شتحقاتهم لديها ,التقرير
ال�شن�ي ل�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شع�دي للعام
املايل 1431/1430هـ ,ب�شاأن م�شروع البند (ثاني ًا) من
اتفاق اإن�شاء جلنة م�شرتكة بني اململكة العربية ال�شع�دية
واجلمه�رية العربية ال�ش�رية ,م�شروع اتفاقية بني حك�مة
اململكة وحك�مة جمه�رية �شنغاف�رة لتجنب الزدواج
ال�شريبي ومنع التهرب ال�شريبي يف �شاأن ال�شرائب على
الدخل ,التقرير ال�شن�ي لل�شندوق ال�شع�دي للتنمية

للعام املايل 1430/1428هـ ,اتفاقية ا�شطنب�ل لالإدخال
امل�ؤقت (اتفاقية ا�شطنب�ل) ,الن�شخة النهائية املعتمدة
لالتفاقية الدولية لتب�شيط وتن�شيق الإجراءات اجلمركية
"اتفاقية كي�ت� املعدلة" ,اإعادة م�شروع اأنظمة التم�يل
"نظام التم�يل العقاري ,نظام مراقبة �شركات التم�يل,
ونظام الإيجار التم�يلي ,ونظام الرهن العقاري امل�شجل"
وكذلك اقرتاح املجل�ض تعديل نظام ال�ش�ق املالية ,وفق ًا
للمادة ( )17من نظام جمل�ض ال�ش�رى ,م�شروع ق�اعد
املن�شاأ اخلا�شة بنظام الأف�شليات التجارية بني الدول
الأع�شاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�شالمي ,م�شروع اتفاقية
بني حك�مة اململكة وحك�مة جمه�رية اأثي�بيا لتجنب
الزدواج ال�شريبي ومنع التهرب ال�شريبي يف �شاأن
ال�شرائب على الدخل ,املقرتح املقدم من ع�ش� املجل�ض
الأ�شتاذ عبدال�هاب بن حممد اآل جمثل ب�شاأن مقرتح
تعديل نظام املناف�شة وامل�شرتيات احلك�مية ,م�شروع
اتفاقية بني حك�مة اململكة وحك�مة جمه�رية فيتنام
لتجنب الزدواج ال�شريبي ومنع التهرب ال�شريبي يف
�شاأن ال�شرائب على الدخل ,م�شروع البند (ثاني ًا) من
اتفاق اإن�شاء جلنة م�شرتكة بني اململكة العربية ال�شع�دية
واجلمه�رية العربية ال�ش�رية ,التقرير ال�شن�ي ل�شندوق
التنمية الزراعية للعام املايل 1431/1430هـ ,م�شروع
اتفاقية بني حك�مة اململكة وحك�مة جمه�رية ت�ن�ض
لتجنب الزدواج ال�شريبي ومنع التهرب ال�شريبي يف
�شاأن ال�شرائب على الدخل ,التقرير ال�شن�ي لدي�ان
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املراقبة العامة عن نتائج عمليات املراجعة املالية ورقابة
الأداء للعام املايل 1429/1428هـ.
اأما امل��ش�عات التي اأنهت اللجنة درا�شتها ومت رفعها
للهيئة العامة فهي :م�شروع اتفاقية بني حك�مة اململكة
وحك�مة جمه�رية اليابان لتجنب الزدواج ال�شريبي
ومنع التهرب ال�شريبي يف �شاأن ال�شرائب على الدخل,
التقرير ال�شن�ي ل�شندوق التنمية العقارية للعام املايل
1431/1430هـ.
وهناك عدد من امل��ش�عات التي عر�شت يف املجل�ض
وتابعتها اللجنة وردت على جميع ال�شتف�شارات التي
اأبداها اأع�شاء املجل�ض على تلك امل��ش�عات وانتهت
من درا�شتها وهي :تقرير م�شلحة الزكاة والدخل للعام
املايل 1428/1427هـ ,تقريرا �شندوق التنمية الزراعية
للعامني املاليني 1428/1427هـ 1429/1428هـ ,تقرير
هيئة �ش�ق املال للعام املايل 1429/1428هـ ــ ,تقرير
�شندوق التنمية ال�شناعية للعام املايل 1430/1429هـ,
مـقــرتح ع�ش�ي املجل�ض م .حممد الق�يح�ض ود.
عبداهلل الدو�شري ب�شاأن اقرتاح تعديل ر�ش�م تاأ�شريات
ال�شتقدام ,م�شروع نظام اإيــرادات الدولة ,التقرير
ال�شن�ي مل�شلحة اجلمارك للعام املايل 1429/1428هـ,
التقرير ال�شن�ي ل�شندوق التنمية العقارية للعام املايل
1429/1428ه ـ ــ ,التقرير ال�شن�ي للبنك ال�شع�دي
للت�شليف والدخــار 1429/1428ه ــ ,التقرير ال�شن�ي
ل�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شع�دي للعام املايل
1431/1430هـ.
وبخ�ضو�س جلنة النقل واالت�ضاالت وتقنية املعلومات
واأعمالها يف ال�شنة الثانية من الــدورة اخلام�شة فقد
اأجنــزت عــدد ًا من امل��ش�عات �شدر بها قــرارات من
املجل�ض وهي :التقرير النهائي لالإ�شرتاتيجية ال�طنية
للنقل ,طلب امل�شادقة على ال�ثائق اخلتامية للم�ؤمتر
الإقليمي للرادي� (جنيف 2006م) التي اأ�شدرها الحتاد
الــدويل ,طلب امل�شادقة على التعديالت والإ�شافات
التي اأدخلت على بع�ض ال�ثائق (خالل امل�ؤمتر الرابع
والع�شرين جنيف).
وهناك م��ش�عان حتت الدرا�شة وهما :التقرير ال�شن�ي
للتح�ل اإىل جمتمع معل�ماتي 1431/1430هـ ,والتقرير
ال�شن�ي للم�ؤ�ش�شة العامة للخط�ط احلديدية للعام املايل
1431/1430هـ.
وهناك م��ش�عات در�شتها اللجنة ورفعتها للهيئة العامة
للمجل�ض وهي :التقرير ال�شن�ي للهيئة العامة للطريان
املدين للعام املايل 1429/1428ه ــ ,التقرير ال�شن�ي
للم�ؤ�ش�شة العامة للخط�ط اجل�ية العربية ال�شع�دية
للعام املايل 1431/1430ه ــ ,التقرير ال�شن�ي ل�زارة
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الت�شالت وتقنية املعل�مات للعام املايل 1430/1429هـ,
التقرير ال�شن�ي للم�ؤ�ش�شة العامة للم�انئ للعام املايل
1431/1430هـ ــ ,التقرير ال�شن�ي للم�ؤ�ش�شة العامة
للربيد ال�شع�دي للعام املايل 1431/1430هـ ,التقرير
ال�شن�ي لهيئة الت�شالت وتقنية املعل�مات للعام املايل
1431/1430ه ــ ,التقرير ال�شن�ي ل�زارة النقل للعام
املايل 1431/1430ه ــ ,م�شروع اتفاقية النقل متعدد
ال��شائط بني الدول العربية.
وب��امل �ث��ل اأجن � ��زت جل �ن��ة ال �� �ض �وؤون اخل��ارج �ي��ة ع ــدداً
من امل��ش�عات لديها وهــي :اإعــادة درا�ـشــة اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد يف �ش�ء ما ت�شمنته
الإ�شرتاتيجية ال�طنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�شاد
التي مت اإقرارها مب�جب قرار جمل�ض ال�زراء رقم ()43
1428هـ ,التقرير ال�شن�ي ل�زارة اخلارجية للعام املايل
1429/1428هـ ,م�شروع مذكرة تفاهم ب�شاأن امل�شاورات
ال�شيا�شية بني وزارتي اخلارجية يف اململكة وجمه�رية
ك�با ,التقرير ال�شن�ي لــ�زارة اخلارجية للعام املايل
1429/1428ه ــ ,تقرير وزارة اخلارجية للعام املايل
1431/1430هـ ,م�شروع اتفاقية للتعاون الدبل�ما�شي
والقن�شلي بني اململكة ودولة قطر ,طلب امل�افقة على
الن�شمام اإىل الربوت�ك�ل الختياري لتفاقية حق�ق
الطفل املتعلق با�شرتاك الأطفال يف النزاعات امل�شلحة,
م�شروع مذكرة تفاهم للت�شاور والتن�شيق ال�شيا�شي
بني وزارة خارجية اململكة ووزارة خارجية اأوكرانيا,
م�شروع مذكرة تفاهم ب�شاأن امل�شاورات ال�شيا�شية بني
وزارتي اخلارجية يف اململكة العربية ال�شع�دية ومملكة
الــدمنــارك ,م�شروع مذكرة تعاون عامة بني حك�مة
اململكة وجمه�رية زامبيا ,التقرير ال�شن�ي ل�زارة
اخلارجية للعام املايل 1429/1428هـ ,طلب امل�شادقة
على اتفاقية لإقامة عالقات دبل�ما�شية بني اململكة
العربية ال�شع�دية وجمه�رية �شان مارين� ,تقرير وزارة
اخلارجية للعام املايل 1431/1430هـ ,م�شروع مذكرة
تفاهم ب�شاأن احلــ�ار الإ�شرتاتيجي بني دول جمل�ض
التعاون وجمه�رية ال�شني ال�شعبية.
اأما اإجنازات جلنة حقوق االإن�ضان والعرائ�س ,فنظر ًا
لتزايد الهتمام بحق�ق الإن�شان يف ال�شن�ات الأخرية
على امل�شت�يات املختلفة الدولية والإقليمية ,وامل�ؤ�ش�شات
احلك�مية والأهلية ,و�شدور العديد من امل�اثيق الدولية
يف مقدمتها الإع ــالن العاملي حلق�ق الإنـ�ـشــان عام
1948م ,والعديد من امل�اثيق الإقليمية كان اآخرها
امليثاق العربي حلق�ق الإن�شان الذي اأقرته القمة العربية
عام 2004م ,فقد كانت اململكة العربية ال�شع�دية يف
مقدمة دول العامل يف اهتمامها بحق�ق الإن�شان ورعاية

كرامته انطالق ًا من ق�له تعاىل( :ولقد كرمنا بني اآدم),
وتاأكيد ًا لهذا الهتمام �شادقت اململكة على العديد من
م�اثيق حق�ق الإن�شان الدولية والإقليمية ,وعلى امل�شت�ى
ال�طني وافقت و�شجعت اململكة على اإن�شاء اجلمعية
ال�طنية حلق�ق الإن�شان ,ثم تال ذلك اإن�شاء هيئة حق�ق
الإن�شان لتك�ن ع�ن ًا للدولة يف �شمان وتعزيز حق�ق
الإن�شان يف اململكة .وبجانب ذلك ت�جد اإدارات وجلان
خا�شة بحق�ق الإن�شان يف بع�ض اجلهات احلك�مية التي
يت�شل عملها ب�شكل اأو باآخر مبجالت حق�ق الإن�شان
املختلفة.
وقد قامت اللجنة بدرا�شة التفاقيات الدولية املحالة
لها وهي :الربوت�ك�ل الختياري لتفاقية حق�ق الطفل
املتعلقة ببيع الأطفال وبغاء الأطفال وا�شتغالل الأطفال
يف املــ�اد الإباحية ,وم�شروع بروت�ك�ل معدل ملذكرة
التفاهم بني حك�مة اململكة واملف��شية ال�شامية لالأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني.
وقد اأمتت اللجنة درا�شة امل��ش�عني و�شدرت امل�افقة
عليها من جمل�ض ال�ش�رى ومن جمل�ض ال�زراء اأي�ش ًا.
وقامت اللجنة اأي�ش ًا بدرا�شة العرائ�ض املحالة من
معايل رئي�ض املجل�ض ,وجمع املعل�مات ح�لها ,والت�شال
مبقدمها عند احلاجة ,ثم درا�شة العري�شة من قبل اأحد
اأع�شاء اللجنة الذي يتقدم باقرتاح يتم مناق�شته يف
اجتماعات اللجنة ,ثم اقرتاح الت��شية املنا�شبة ب�شاأنها
وتعر�ض ببيانات م�شنفة على معايل رئي�ض املجل�ض.
وقــد در�شت اللجنة حتى اإعــداد هــذا التقرير ()97
عري�شة ,اأو�شت باإحالة ( )38عري�شة ,اإىل اللجان
املتخ�ش�شة لإبداء الراأي حيالها ,كما اأو�شت اللجنة
بدرا�شة م��ش�ع اإعانة البطالة مب�جب املادة ( )23من
نظام املجل�ض يف �ش�ء اأهمية امل��ش�ع وا�شتجابة ملا طرح
يف عدد من العرائ�ض.
ومن اأبرز اإجن��ازات جلنة االإ�ضكان واملياه واخلدمات
العامة باملجل�ض خالل ال�شنة املنق�شية درا�شة الكثري
من امل��ش�عات بحكم اخت�شا�شاتها املختلفة ,فقد
اأحـيل للجنة ( )12م��ش�ع ًا مت اإ�شافتها اإىل عدد من
امل��ش�عات التي مل يتم النتهاء منها خالل ال�شنة الأوىل
لنف�ض الــدورة .وبرغم كرثة امل��ش�عات فقد اأجنزت
اللجنة خــالل اجتماعاتها التي و�شلت اإىل ()27
اجتماع ًا ( 16م��ش�ع ًا) ا�شتملت على تقارير �شن�ية
واأنظمة وهي كالآتي:
التقرير ال�شن�ي لــ�زارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية
للعام املايل 1428/1427ه ــ ,التقرير ال�شن�ي ل�زارة
الزراعة للعام املايل 1429/1428هـ ,التقرير ال�شن�ي
للم�ؤ�ش�شة العامة ل�ش�امع الغالل ومطاحن الدقيق

للعام املايل 1429/1428هـ ,م�شروع نظام الرتاخي�ض
البلدية ,التقرير ال�شن�ي لــ�زارة احلــج للعام املايل
1429/1428هـ ,التقرير ال�شن�ي للهيئة امللكية للجبيل
وينبع للعام املايل 1429/1428هـ ــ ,التقرير ال�شن�ي
للهيئة امللكية للجبيل وينبع للعام املايل 1430/1429هـ,
التقرير ال�شن�ي لجنازات امل�ؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه
املاحلة للعام املايل 1429/1428هــ ,التقرير ال�شن�ي
لجنازات امل�ؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه املاحلة للعام
املايل 1431/1430ه ــ ,التقرير ال�شن�ي لهيئة تنظيم
الكهرباء والإنتاج املزدوج للعام املايل 1429/1428هـ,
التقرير ال�شن�ي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج
املزدوج للعام املايل 1431/1430هـ ,التقرير ال�شن�ي
لهيئة ال�شرف بالإح�شاء للعام املايل 1431/1430هـ,
التقرير ال�شن�ي للهيئة العامة لالإ�شكان من الفرتة منذ
اإن�شاء الهيئة وحتى نهاية العام املايل 1431/1430هـ,
التقرير ال�شن�ي لــ�زارة املياه والكهرباء للعام املايل
1429/1428هـ ,التقرير ال�شن�ي ل�زارة املياه والكهرباء
للعام املايل 1431/1430هـ ,تقرير اأن�شطة واإجنازات
امل�ؤ�ش�شة العامة ل�ش�امع الغالل ومطاحن الدقيق للعام
املايل 1431/1430هـ.
وما زالت اللجنة ت�ا�شل درا�شتها ملا تبقى لديها من
م��ش�عات وعددها ( )4م��ش�عات ,وهي :م�شروع
ق�اعد اإن�شاء مراكز اخلدمة وحمطات ال�ق�ع على الطرق

و إادارتها  ,م�شروع نظام ك�د البناء ,التقرير ال�شن�ي
لــ�زارة احلــج للعام املــايل 1430/1429ه ـ ــ ,التقرير
ال�شن�ي لهيئة املدن ال�شناعية ومناطق التقنية للعام
املايل 1430هـ (.)2009
من جانبها در�ضت جلنة ال�ضوؤون التعليمية والبحث
العلمي الكثري من امل��ش�عات التي اأحيلت اإليها ومنها:
م�شروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بني وزارة التعليم
العايل يف اململكة العربية ال�شع�دية ووزارة التعليم
والثقافة والعل�م يف ه�لندا ,م�شروع مذكرة تعاون علمي
وتعليمي بني وزارة التعليم العايل يف اململكة العربية
ال�شع�دية ووزارة التعليم والثقافة والعل�م يف ه�لندا,
امل�افقة على اعتماد الن�ض الإجنليزي ا�شتثنا ًء لي�شبح
الأ�شا�ض مل�شروع مذكرة تفاهم بني وزارة التعليم العايل
يف اململكة العربية ال�شع�دية وال�زارة الحتادية للتعليم
والعل�م والثقافة يف جمه�رية النم�شا الحتادية للتعاون
يف جمالت التعليم والأبحاث ,التقرير ال�شن�ي ل�زارة
التعليم العايل واجلامعات للعام املايل 1429/1428هـ,
م�شروع الالئحة التنفيذية جلــائــزة خــادم احلرمني
ال�شريفني لتكرمي املخرتعني وامل�ه�بني املتميزين,
م�شروع مذكرة تفاهم يف جمال التدريب التقني واملهني
بني امل�ؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني واملهني يف اململكة
العربية ال�شع�دية ووزارة الرتبية والعل�م يف اإيرلندا,
م�شروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بني وزارة التعليم

العايل يف اململكة العربية ال�شع�دية ووزارة الرتبية
ال�طنية والتعليم العايل وتك�ين الأطر والبحث العلمي
يف اململكة املغربية ,التقرير ال�شن�ي ملدينة امللك
عبدالعزيز للعل�م والتقنية للعام املايل 1429/1428هـ,
م�شروع مذكرة تعاون تعليمي وعلمي بني وزارة التعليم
العايل يف اململكة العربية ال�شع�دية ووزارة التعليم يف
جمه�رية الأرجنتني ,م�شروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي
بني وزارة التعليم العايل يف اململكة العربية ال�شع�دية
وجمل�ض التعليم العايل يف تركيا ,م�شروع مذكرة تعاون
علمي وتعليمي بني وزارة التعليم العايل يف اململكة العربية
ال�شع�دية ووزارة التعليم يف ني�زلندا ,م�شروع اتفاقية
تعاون علمي وتقني بني حك�مة اململكة العربية ال�شع�دية
وحك�مة جمه�رية الهند ,م�شروع مذكرة تعاون يف جمال
التعليم العايل بني وزارة التعليم العايل يف اململكة العربية
ال�شع�دية واإدارة التعليم والت�ظيف وعالقات مقر العمل
يف اأ�شرتاليا ,التقرير ال�شن�ي ل�زارة الرتبية والتعليم
للعام املــايل 1429/1428ه ـ ــ ,م�شروع مذكرة تفاهم
للتعاون يف جمال ال�شتخدام ال�شلمي للف�شاء اخلارجي
بني مدينة امللك عبدالعزيز للعل�م والتقنية يف اململكة
العربية ال�شع�دية ومنظمة بح�ث الف�شاء الهندية يف
جمه�رية الهند ,م�شروع نظام مزاولة مهنة التعليم,
م�شروع نظام املركز ال�طني لتق�مي التعليم العام ,م�شروع
لئحة البح�ث والدرا�شات ب�زارة ال�شحة.
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وفاء وعطاء
• د .عبد الرحمن بن عبد اهلل امل�ضيقح
ل�شك اأن قيادتنا الر�شيدة تبذل اجلهد
املت�ا�شل يف تقدمي اأف�شل ال�شبل امل�ؤدية
اإىل حتقق الرخاء والرفاهية للم�اطن,
خا�شة واأن اهلل عز وجل قد حبا اململكة
بـخ�شائ�ض ومق�مات امتلكتها فاأح�شنت
ت�جيهها وت�شخريها مل�شلحة ال�طن
وامل�اطن .فخادم احلرمني ال�شريفني
يعد منــ�ذج ـ ًا رائ ـع ـ ًا للقيادة احلقيقة
التي تق�د ال�طن لالأمام بف�شل الت�جه
ال�شليم ثم بتفاعل اأبناء اململكة متمثال
يف �ش�ر احلب وال�فاء وال�لء والتالحم.
فامللك عبد اهلل بن عبد العزيز قد زرع
البذور الطيبة بذور املحبة والإخال�ض
فكان احل�شاد الرائع يف اأبهى �ش�ره
من�ذج ًا للدولة الق�ية بقيادتها و�شعبها
الذي ات�شف بال�لء والتالحم بني القائد
و�شعبه بــني الــراعــي والرعية بــني ويل
الأمر خادم احلرمني ال�شريفني وال�شعب
ال�شع�دي العظيم.
وخري مثال على ذلك ما نراه ونلم�شه من
قــرارات حكيمة ت�شدر بني حني واآخر
خلري ال�طن وامل�اطن.
لقد كانت حزمة الأوامر امللكية ال�شامية
التي اأ�ـشــدرهــا -حفظه اهلل� -شاملة
و�شافيه لأنها جاءت ملبية لحتياجات
املــ�اط ـنــني وتـطـلـعــاتـهــم حلا�شرهم
وم�شتقبلهم فــزادت الفرحة والغبطة
والـ�ـشــرور على �شفاه ال�شع�ديني التي
كانت معربة ب�شدق واإخال�ض لقيادتها
الر�شيدة.
أ
لقد انعك�شت هذه الوامــر امللكية التي
جــاءت يف �ش�رة حزمة من القرارات
املــ�جـهــة مـبــا�ـشــرة لـلـمــ�اطــن ,فكانت
البل�شم ال�شايف لأنها عربت بكل �شدق
واإخال�ض عن تلبية احتياجات امل�اطنني
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اأذكر منها باخت�شار �شدور اأمر ملكي
ل�شرف راتــب �شهرين جلميع م�ظفي
الدولة من املدنيني والع�شكريني ,واأي�شا
�شرف مكافاأة �شهرين جلميع طالب
وطالبات التعليم العايل يف اجلامعات
احلك�مية زيادة على ذلك فقد مت رفع
احلــد الأدنــى للرواتب لكافة العاملني
ال�شع�ديني يف الدولة اإىل ثالثة اآلف
ريال �شهري ًا ,ويتميز العطاء بـخ�شائ�ض
للع�شكريني ب�شدور الأمر امللكي برتقية
امل�شتحقني من �شاغلي الرتب الع�شكرية
من ال�شباط والأفراد اإىل الرتب التالية
التي ي�شغل�نها  .ول يغيب عنا ذكر الأمر
امللكي ال�شامي ب�شرف مبلغ مقط�ع
�شهري قــدره األـفــا ريــال للباحثني عن
العمل يف القطاع احلك�مي واخلا�ض.
كما �شدر الأمر امللكي الكرمي باإحداث
�شتني األف وظيفة ع�شكرية يف قطاعات
وزارة الداخلية التي تـ�ؤدي اإىل حتقيق
املــزيــد مــن الأمـــن الــداخ ـلــي و�شيادة
ال�شتقرار الذي يتطلبه ال�طن من اأجل
املزيد من النم� والتط�ر .كما �شدر الأمر
امللكي ب ـاإحــداث خم�شمائة وظيفة يف
وزارة التجارة وال�شناعة لدعم اجله�د
الرقابية اخلا�شة بال�زارة ف�ش ًال عن
�شدور الأمــر امللكي باإحداث ثالثمائة
وظيفة للرئا�شة العامة لإدارة البح�ث
والإفتاء يف كل مناطق اململكة .
و هذا الكم من الفر�ض العديدة واملتن�عة
جاءت لتلبى احتياجات الراغبني للعمل
يف القطاع احلك�مي ,لي�ض هذا فح�شب
بــل �شمل الأم ــر امللكي اأيـ�ـشــا القطاع
اخلا�ض مب�ؤ�ش�شاته و�شركاته العديدة
واملتن�عة ب�شرورة ال�شع�دة الفاعلة
لل�ظائف ال�شاغرة وحث رجال الأعمال

ب�شرعة النتهاء من ذلك .فاإذا األقينا
ال�ش�ء على مثل هذه احلزمة من الأوامر
امللكية ال�شامية التي حتدثنا عنها لنجد
اأن لها �شدى وا�شع ًا يف حياة امل�اطنني
من الرجال والن�شاء من كافة الفئات.
فــال ـقــرارات مــ�جـهــة ب�شكل مبا�شر
للم�اطن �ش�اء كانت ح�افز مالية اأو
اإتاحة املزيد من فر�ض العمل مما يك�ن
لها الأثــر الإيجابي الفعال على حياة
امل�اطن املعي�شية وتلبية متطلباته التي
تتن�ع يف جمالت اأخرى كال�شحة على
�شبيل املـثــال ,فقد �شدر الأمــر امللكي
لتخ�شي�ض مبلغ وقـ ــدره �شتة ع�شر
مليار ريــال لتط�ير اخلــدمــات الطبية
للم�اطنني ,وكذا تخ�شي�ض مليار ومائتي
ملي�ن ريال لرتميم امل�شاجد وجمعيات
حتفيظ الـقــراآن الكرمي وهيئات الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر والدع�ة
والإر�شاد مما ي��شح مدى عظم واأهمية
�شدور هذه الأوامر امللكية التي ت�شب يف
م�شلحة وخدمة امل�اطنني ,هناك اأي�شا
من حزمة الأوامر امللكية التي �شدرت يف
جمعة العطاء بـخ�ش��ض تاأمني ال�شكن
املنا�شب للم�اطن.
والتي تهم الكثري من اأبناء ال�طن لتلبية
احتياجاته من ت�فري امل�شكن املالئم
وذلــك مــن خــالل �ــشــدور الأم ــر امللكي
برفع راأ�ض مال ال�شندوق العقاري اإىل
اأربعني مليار ريال ف�ش ًال عن �شدور قرار
ملكي بتحمل وزارة املالية باملبالغ التي
اأمر خادم احلرمني ال�شريفني باإعفاء
اأبناء ال�طن والتي قدرت بنح� ع�شرين
مليار ريال ,وكذلك دعم هيئة الإ�شكان
مببلغ خم�شة ع�شر مليار ريــال لتنفيذ
امل�شاريع ال�شكنية يف كافة اأنحاء اململكة,

وبالإ�شافة لذلك جاء يف جمعة العطاء
اأمــر ملكي برفع احلــد الأعلى للقر�ض
العقاري اإىل ن�شف ملي�ن ريال ,وهذا
املبلغ مل�اجهة ارتفاع الأ�شعار يف م�اد
وم�شتلزمات البناء ولكي يتمكن امل�اطن
مــن احلـ�ـشــ�ل على امل�شكن املنا�شب
بكل �شه�لة وي�شر .كذلك ف ـاإن هناك
عدد ًا من امل�اطنني الذين يتطلع�ن اإىل
اإيجاد امل�شكن املنا�شب ,وقد لبى خادم
احلرمني ال�شريفني رغباتهم وحتقيق
اآمالهم يف �ـشــدور الأمــر امللكي ببناء
خم�شمائة األف وحدة �شكنية اأُعتمد لها
مبالغ اإجمالية وقدرها مائتان وخم�ش�ن
مليار ريال ..وعليه فاإن هذا الأمر امللكي
الكرمي ُي�شكل انعكا�شات اإيجابية عديدة
فه� من ناحية �شي�ؤدي اإىل بناء عدد
كبري مــن الــ�حــدات ال�شكنية �شتحقق
تلبية خم�شمائة األف اأ�شرة �شيك�ن لها
دور اإيجابي يف اإيجاد الأ�شعار املنا�شبة
لالإيجار ال�شكني  ,والذي ارتفعت تكاليفه

يف الآونة الأخرية ...
وعليه فاإن من وراء هذا ال�شخ املتمثل يف
املليارات  ,ما يفتح املجال اأمام املقاولت
الكبرية واملت��شطة وتف�شح املجال اأمام
املــقــاولت خلــدمــة الـقـطــاع العمراين
وال ــذي يتبعه اأي�شا ك�شب املــزيــد من
اخل�شائ�ض التي تع�د بدورها على كل
ما يتعلق مب�اد وم�شتلزمات البناء من
م�ؤ�ش�شات و�شركات جتارية يف خمتلف
اأن�شطتها العديدة واملتن�عة ,وكذلك
ال�شركات ال�شناعية التي تق�م باإنتاج
مــ�اد وم�شتلزمات الـبـنــاء ,مبعنى اأن
ذلــك �شنعك�ض باإيجابيات اقت�شادية
واجتماعية لف�شح املجال اأمام الراغبني
يف العمل� ,ـشــ�اء الــراغـبــني يف اإقامة
�شركات عقارية اأو م�ؤ�ش�شات جتارية
خا�شة بالن�شاط العقاري وما تتطلبها
هذه امل�شاريع ال�شكنية من عمالة كبرية
ومتن�عة للم�اطنني واملقيمني اأي�شا فهي
حركة اقت�شادية متكاملة الأوجه .وهذا

كله �شيزيد من ن�احي اأخرى لنطالقة
عظيمة لي�ض يف جمال العمران فح�شب
واإمنا يف حتريك عجلة الن�شاط التجاري
وال�شناعي املتعلقة بعمليات البناء
والت�شييد.
أ
أ
وممــا �شبق يت�شح ان حزمة الوامــر
امللكية الـ�ـشــامـيــة قــد و�ـشـعــت ال�شبل
ال�شحيحة ملعاجلة الكثري من التحديات
التي ت�اجه اململكة يف خمتلف املجالت,
ومبثل هذه القرارات �شتك�ن الأم�ر يف
طريقها ال�شحيح الذي انتهجه خادم
احلرمني ال�شريفني لتم ُلكه خ�شائ�ض
عظيمة تتمثل يف الق�ة والإرادة والعزمية
مل�اجهة الفنت التي ت�شعى �شرذمة من
امل�اطنني للقيام باإحداث مفتعلة اأثارت
الده�شة لل�شعب ال�شع�دي وقيادته اأمام
هذه الت�شرفاتً حيث اعتدنا على اإ�شاعة
اأوا�شر املحبة والألفة والرتابط وال�لء
وال�فاء والإخال�ض وامل�شاعر الفيا�شة
املليئة باحلب والحرتام والتقدير املتبادل

مع القيادة والتي ات�شمت باإدارة م�فقة
مل�اجهة ال�شعاب بكل حكمة واقتدار.
فامللك عبد اهلل بن عبد العزيز تلم�ض
اأح�ال امل�اطنني و�شارع لتلبية مطالبهم
واحتياجاتهم .وها هي الأوامــر امللكية
التي جاءت لت�شعد ال�شعب ال�شع�دي بكافة
فئاته واأعماره من الرجال والن�شاء.
فكانت النتائج عظيمة و ُمبهرة ففرح
املــ�اطــن و�شعد بـهــذه الأوامـ ــر امللكية
الكرمية التي جــاءت اأو ًل واأخ ــري ًا من
اأجل حتقيق متطلباته وحت�شني اأح�اله
املعي�شية ,فما كان لهذا كله اإل مزيد ًا من
الإ�شرار على التالحم وال�لء والرتابط
وال�فاء بالقيادة الر�شيدة فقد جنحت
اململكة يف �شد هذه الهجمة البائ�شة من
الأعــداء واحل�شاد على وطننا احلبيب
الــذي عا�ض ويعي�ض مبزيد مــن الأمن
والأمان ,ويكفينا فخر ًا نحن ال�شع�دي�ن
باأن يخاطب خادم احلرمني ال�شريفني
�شعبه يف جمعة العطاء واخلري والربكة

بهذه الكلمات.
ي�شهد التاريخ وتكتب الأقــالم وحتفظ
الذاكرة ال�طنية باأنكم �شفعتم الباطل
باحلق واخليانة بال�لء واأنكم يف قلبي
اأحملكم دائما وا�شتمد العزم والع�ن من
اهلل ثم منكم اإنني فخ� ٌر بكم واملعاين
تعجز عــن و�شفكم ول تن�ش�ين من
دعائكم ..ما اأروع هذه الكلمات ال�شادقة
مــن قــائــدنــا ومليكنا خ ــادم احلرمني
ال�شريفني الــ�الــد احل ـنــ�ن ال�شادق
املـعـطــاء الــذي نـبــادلــه بقل�بنا املليئة
باحلب وال�فاء ولقد عرف ال�شع�دي�ن
طريق احلق ,اأما املغر�ش�ن واملن�شاق�ن
بالأفكار ال�شالة الهدامة فال مكان لهم
الي�م .فنحن جميع ًا ملتفني ح�ل قيادتنا
الر�شيدة بال�ش�رة التي تعاهدنا عليها
بال�لء وال�فاء لل�طن .ويف اخلتام ندع�
اهلل اأن ي�فق خادم احلرمني ال�شريفني
واأن يجزيه عن الأمة خري اجلزاء.
• ع�ضو جمل�س ال�ضورى
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وشاورهم
في األمر
• عامر اللويحق

من نعم اهلل على هذه البالد اأن ق ّي�ض لها قيادة تخاف اهلل وترج� ث�ابه ,و�شعب ًا وفي ًّا كان متناثر ًا متناحر ًا
فت�حد على كتاب اهلل و�شنة ر�ش�له �شلى اهلل عليه و�شلم ,ومن ح�شن الطالع والت�فيق
يف اأرجائها املرتامية ّ
أ
أ
الذي كتبه رب العاملني لهذه البالد املباركة ان فتح لها خزائن الر�ض فاكتفت بخرياتها وا�شتغنت عن
الآخرين ,بل امتدت يدها بالعطاء اإىل الدول وال�شع�ب ال�شقيقة وال�شديقة يف كل اأ�شقاع الأر�ض ,هذه هي
بالدنا التي يح�شدها الكثريون على ما اأنعم اهلل عليها ,لكننا ندرك جيد ًا ما نحن فيه من ميزات يتمناها
غرينا واأولها نعمة الأمن .بف�شل اهلل ثم القيادة احلكيمة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز الذي �شي�شرف وي�شعد جمل�ض ال�ش�رى رئا�شة واأع�شاء ا�شتقباله وال�شالم على مقامه الكرمي
بعد رحلة عالجيه ناجحة بحمد اهلل.
جمل�ض ال�ش�رى ي�شارك امل�اطنني والبالد الفرحة بع�دة املليك �شائلني اهلل له العافية والع�ن على اإكمال ما
بداأه من اإ�شالحات وا�شعة وتنمية �شاملة وم�شروعات �شخمة يف �شتى املجالت ,وهذه الإجنازات ت�شتحق
الإ�شادة والإكبار من اأع�شاء جمل�ض ال�ش�رى الذين يثمن�ن الدعم املت�ا�شل من ويل الأمر فيما يقدمه
املجل�ض من ت��شيات وم�ش�رات جتد ال�شدى الطيب وال�شتجابة من لدن مقامه الكرمي,حيث اأعطاهم الثقة
وقدم�ا له امل�ش�رة ال�شادقة ومازال حفظه اهلل ياأمل منهم املزيد من مبادرات �ش�ريه يف ال�شاأن العام لل�طن
واأهله ,كما ينتظر املجل�ض من مقامه الكرمي الدعم والتاأييد يف اإعطاء املجل�ض مزيد ًا من ال�شالحيات يف
درا�شة التقارير وامليزانيات ليك�ن له اإ�شهام فاعل يف اإجناز امل�شروعات وخف�ض امل�شروفات ,وه� ما ي�ؤكد
عليه ويل الأمر حفظه اهلل يف كل منا�شبة ,فمجل�ض ال�ش�رى داعم اأ�شا�شي لأهداف وتطلعات ويل الأمر التي
يدركها اجلميع � .شائ ًال اهلل اأن ياأخذ بيده ملا فيه خري البالد والعباد.
• ع�ضو جمل�س ال�ضورى
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الخطاب الملكي
مضامين ودالالت
• د .فهد بن نا�ضر العبود

ي�شرف اأع�شاء جمل�ض ال�ش�رى يف بداية كل �شنة �ش�رية ,بال�شتماع اإىل اخلطاب امللكي ال�شن�ي الذي يلقيه خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز – حفظه اهلل -اأمام املجل�ض .هذا اخلطاب لي�ض ً
م�جها لأع�شاء جمل�ض ال�ش�رى وحدهم فقط ,بل ي�شمل
جميع م�ش�ؤويل الدولة وامل�اطنني على حد �ش�اء.
ً
يف هذا اخلطاب ال�شم�يل يتناول امللك حفظه اهلل ,املعامل الرئي�شة ل�شيا�شة اململكة ومنهجها امل�شتقبلي ً
وخارجيا .وروؤية
داخليا
�شالميا ً
عربيا واإ ً
انطالقا من ثقلها ال�شيا�شي والقت�شادي يف العامل وملكانتها ً
ً
ودوليا ,وكذلك
اململكة جتاه الق�شايا والأحداث العاملية,
أ
الق�شايا وامل�شتجدات على جميع امل�شت�يات وال�شعدة ,وكل ما يهم امل�اطن من الق�شايا ال�طنية امللحة كالتعليم وال�شحة والبطالة
والإ�شكان وغريها.
ً
ً
ً
ولذا فاإن هذا اخلطاب يكت�شب اأبعادا �شيا�شية لأنه يتناول �شيا�شة اململكة الداخلية واخلارجية ,وبعدا اقت�شاديا يتمثل يف ال�شاأن
ً
القت�شادي الداخلي واخلارجي وتاأثريه على اململكةً ,
اجتماعيا يتمثل يف ت�شخي�ض ق�شايا امل�اطن كال�شحة والتعليم والبطالة
وبعدا
ً
والإ�شكان وكيفية معاجلتها وحل�لها وما مت ب�شاأنها .كما اأن له بعدا اآخر يتمثل يف ك�ن جمل�ض ال�ش�رى مبثابة ال�شلطة التنظيمية يف
ق�يا ً
�شيا�شيا ً
ً
اململكة .ولذا فاإنه يعد ً
ً
وتفعيال لدوره الرقابي والتنظيمي.
وهاما للمجل�ض
دعما
بالن�شبة لنا يف جمل�ض ال�ش�رى يعد هذا اخلطاب منهجية عمل وا�شحة املعامل ن�شتفيد منه عند مناق�شتنا للتقارير والأنظمة التي ترد
للمجل�ض ,ون�شتمد منه الكثري من الروؤى والأفكار نح� مزيد من العمل ال�طني املخل�ض ,ون�شتطيع اأن نعك�ض من خالله �شيا�شة امللك
حفظه اهلل ومنهجه الإ�شالحي على كافة امل�شت�يات والأ�شعدة.
ً
ويحمل لنا هذا اخلطاب يف طياته م�شامني ودللت �شامية تنعك�ض اإيجابا على قرارات املجل�ض ودوره الربملاين على خريطة العمل
ال�طني كحلقة �شمن منظ�مة العمل ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي يف اململكة .ولذا فقد تع�دنا على �شم�لية هذا اخلطاب وتناوله
جميع الق�شايا املحلية والدولية.
• ع�ضو جمل�س ال�ضورى
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قراءة متأنية
للخطابات الملكية
• ا.د .اإ�ضماعيل بن حممد الب�ضري
يظل اللقاء ال�شن�ي بني خادم احلرمني ال�شريفني واأع�شاء جمل�ض ال�ش�رى نقطة ارتكاز
عالية امل�شت�ى وعظيمة الأهمية ,حيث يتجدد من خالله التاأكيد على الث�ابت الكربى التي
قامت عليها دولتنا الفتية منذ بداية تاأ�شي�شها على يد امللك عبدالعزيز اآل �شع�د  -رحمه
اهلل  -و�شار عليها اأبناوؤه الأوفياء من بعده ,ولعل من اأبرزها التاأكيد على العقيدة الإ�شالمية,
واملنهج الر�شيد ,وال�حدة ال�طنية ,وبناء الأ�شرة والإن�شان ,وهي من اأهم الث�ابت التي اأ�شار
اإليها النظام الأ�شا�شي للحكم يف م�اده الأوىل وال�شابعة والثامنة والتا�شعة والثانية ع�شرة,
ويتم  -اأ ً
ي�شا -يف هذا اللقاء ال�شن�ي املتجدد اإلقاء ال�ش�ء على ال�شيا�شة الداخلية واخلارجية
للدولة وكذلك اإبراز الأحداث والتط�رات وامل�شتجدات وا�شتعرا�ض جه�د الدولة يف املجالت
كافة وخا�شة ما حققته خطط التنمية من اجنازات على طريق التنمية امل�شتدامة واآفاق
امل�شتقبل حم�رها الرئي�ض ال�طن وامل�اطن.
وبقراءتي للخطابات امللكية منذ ت�يل خادم احلرمني ال�شريفني دفة احلكم واإلقاء اأول
خطاب ملكي له يف جمل�ض ال�ش�رى مبنا�شبة افتتاح اأعمال ال�شنة الثانية من الدورة الرابعة
ً
جتديدا يف ت�جهات اخلطاب امللكي وتاأكيدا
عام 1428 / 1427هـ ـ ظهر يل اأن هناك
ملعطيات ذات اأبعاد م�شتقبلية هامة اأ�شبحت متثل ث�ابت ومنطلقات جديدة على درب
امل�شرية والتط�ير الداخلي.
ي�شري خادم احلرمني ال�شريفني اإىل حقيقة هامة تتعلق مبجل�ض ال�ش�رى لي�ض على اأ�شا�ض اأن
مبداأ ال�ش�رى ه� من اأول�يات احلكم الر�شيد فقط فهذه حقيقة متفق عليها ولكن اجلديد ه� اأن
املجل�ض اأ�شبح من الركائز الأ�شا�شية يف اتخاذ القرار وامل�شاركة يف اإدارة الدولة ,يق�ل  -حفظه
اهلل  -يف اأول خطاب له يف افتتاح اأعمال ال�شنة الثانية من الدورة الرابعة  « :اإن مما ي�شرنا -
اأيها الإخ�ة  -ما نراه يف هذا املجل�ض وه� ي�ا�شل م�شريته يف حتقيق الكثري من الإجنازات
وامل�شاركة يف �شنع القرار ,والإ�شهام يف اإيجاد املعاجلات الناجحة للتحديات والطم�حات
الآنية وامل�شتقبلية ,والرتكيز على الق�شايا اجل�هرية التي تهم ال�طن وامل�اطن ,وقد اأ�شبح
�شندا ً
بذلك ً
ق�يا للدولة ,وحلقة رئي�شة يف منظ�مة م�ؤ�ش�شات ال�شلطة التنظيمية».
ويف افتتاح اأعمال ال�شنة الثالثة من الدورة الرابعة يق�ل « :قد اأ�شبح جمل�ض ال�ش�رى مبا
ي�شمه من كفاءات وطنية من خمتلف املناطق والقطاعات مبثابة ال�شند الأ�شا�ض للحك�مة
يف اتخاذ القرارات».
وتت�شح هذه الروؤية امللكية لتاأكيد دور املجل�ض كاأحد ركائز احلكم وث�ابت الدولة ب�شكل
وا�شح وجلي يف افتتاح اأعمال ال�شنة الثانية من الــدورة اخلام�شة عام 1432/1431هـ
حيث يق�ل حفظه اهلل  ...« :لقد اأ�شهم جمل�شكم يف البناء والتنمية من خالل مبادرات
بناءة واآراء �شديدة وت��شيات م�فقة جعلت منه �شريكا ً ً
مهما يف عملية التنمية.....وبهذه
املنا�شبة ل يف�تني اأن اأ�شيد بجه�د اأع�شاء املجل�ض وجميع من�ش�بيه واأن اأذكرهم باأهمية
دورهم يف �شناعة القرار احلكيم املبني على الدرا�شة امل�شتفي�شة التي يع�شدها التخ�ش�ض
العلمي واخلربة العملية و�شيظل جمل�شكم -اإن �شاء اهلل -حمل ثقة القيادة وتقدير احلك�مة
وامل�اطن»...
وهكذا يظهر بجالء اأن خادم احلرمني ال�شريفني ي�ؤكد يف كل خطاب له على الدور الثابت
ملجل�ض ال�ش�رى يف بناء الدولة وامل�شاركة يف �شناعة القرار.
اأما املح�ر الثاين الذي لفت انتباهي فه� الت�جه يف اخلطابات امللكية اإىل التاأكيد على
اأهمية احل�ار ال�طني ,واملنهج ال��شطي لالإ�شالم ,ومبداأ الت�شامح والحرتام كقيمة ح�شارية
ومبداأ اأ�شا�شي للتعامل ,حيث يق�ل  -حفظه اهلل  -يف اأول خطاب له  ...« :وقد اأخذ احل�ار
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وحراكا ً
ً
ً
ً
وا�شعا من قبل املفكرين على
ملح�ظا يف الآونة الأخرية
اهتماما
ال�طني يكت�شب
اختالف اخت�شا�شاتهم واهتماماتهم ,مما ي�ؤكد تكري�ض �شيا�شة احل�ار واإر�شاء ق�اعدها
يف خمتلف مفا�شل احلياة باعتبارها عملية متكاملةً ,
ودربا من دروب التط�ير والتحديث
والإ�شالح التي متر بها املجتمعات يف �شعيها اإىل اإر�شاء قيم ت�ؤ�ش�ض ملعامل الأمن املجتمعي,
وال�شتقرار ال�شيا�شي ,والإ�شالح امل�شتهدف .»..
ويق�ل  -حفظه اهلل  -يف اخلطاب امللكي عام 1429/1428ه ـ  »... :ون�ؤكد هنا اأن على
اجلامعات وامل�ؤ�ش�شات التعليمية ورجال الفكر والرتبية والقلم والدعاة والعلماء اأن يبين�ا
املنهج ال��شطي لالإ�شالم القائم على الت�شامح والحرتام ,املنايف للت�شنج والعداء ,ليعرف
العامل اأجمع ر�شالة الإ�شالم وحقيقته واأنه جاء رحمة للعاملني .»..
اأما يف افتتاح اأعمال ال�شنة الثانية من الدورة اخلام�شة عام 1432/1431هـ فقد اأ�شبح
ً
احلديث عن مبداأ احل�ار اأكرث تاأ ً
وو�ش�حا يف ال�شيا�شة ال�شع�دية املعا�شرة حيث يق�ل
كيدا
ً
«...انطالقا من مباديْ ديننا الإ�شالمي احلنيف ومن امل�قع الذي متثله اململكة يف
حفظه اهلل:
العاملني الإ�شالمي والعربي وا�شلنا ال�شعي يف تبني م�شروع خطاب اإ�شالمي يق�م على احل�ار
والت�شامح وتقريب وجهات النظر واإزالة �ش�ء الفهم ونبذ مظاهر اخلالف والعداء والكراهية
بني اأتباع الأديان والثقافات املختلفة عن طريق برنامج احل�ار بني اأتباع املذاهب والأديان
بعدا ُ
الذي اكت�شب ً
دوليا ,ونحن عاقدون العزم على ال�شتمرار يف هذه اجله�د.»..
كما يظهر يل حم�ر ثالث يف اخلطابات امللكية خلادم احلرمني ال�شريفني يحمل يف طياته
ً
ً
وا�شحا و�شفافية عالية يف �شبيل النه��ض بال�طن وامل�اطن,وتاأكيد واجب الدولة يف
ت�جها
بناء جمتمع ت�ش�ده العدالة وامل�شاواة يف ال�شتفادة من م�ارد الدولة وخططها التنم�ية ,األ
وه� الهتمام بالتنمية املت�ازنة بني مناطق اململكة ,ورفع وترية احلديث عن �شرورة اأن ت�شمل
التنمية كل املناطق ,وبدون متييز ,يق�ل  -حفظه اهلل  -يف اأول خطاب له يف جمل�ض ال�ش�رى
 ...« :هناك بع�ض الق�شايا التي نتطلع اإىل الرتكيز عليها يف املرحلة القادمة باإذن اهلل من
اأبرزها....الهتمام بالتنمية الإقليمية املت�ازنة وتفعيل اخلطط يف هذا اجلانب ,»..ثم يزيد
ً
هذا املبداأ
و�ش�حا و�شفافية يف اخلطاب امللكي عام 1429/1428هـ « ...ولقد �شررت خالل
زياراتي ملناطق اململكة مبا حظيت به من تنميه �شامله ,بيد اأنني لحظت اأن بع�ض املناطق
حتتاج اإىل مزيد من العناية والهتمام بغية حتقيق التنمية املت�ازنة بني مناطق اململكة,
وهذا ما نعمل على حتقيقه»..
هذه املحاور الثالثة تدل على بع�ض امل�شتجدات اخلا�شة بالت�جهات امل�شتقبلية ل�شيا�شة
خادم احلرمني ال�شريفني الداخلية من حيث التاأكيد على الدور املح�ري ملجل�ض ال�ش�رى
يف بناء الدولة وتر�شية ق�اعد التط�ير والتنمية وفق اأحدث املمار�شات والتطبيقات العلمية
املعا�شرة وامل�شاركة يف �شنع القرار ,وكذلك دور احل�ار ال�طني يف ترقية م�شت�ى ال�عي
لدى امل�اطن وتفاعله مع املعطيات احلديثة للحياة وفق منهج اإ�شالمي و�شطي معتدل ,وياأتي
ً
وا�شحا على الت�جهات اجلديدة للخطاب امللكي حينما
مبداأ ال�شفافية وامل�شارحة دلي ًال
ي�ؤكد على �شرورة املمار�شات املتزنة والعادلة يف تنمية جميع مناطق اململكة وينتقد ب��ش�ح
اأن هناك بع�ض املناطق حتتاج اإىل املزيد من العناية والهتمام.
من هنا اأ�شبح اللقاء ال�شن�ي مع خادم احلرمني ال�شريفني منه ًال ً
عذبا ننتظره يف �ش�ق,
ونتطلع اإليه باهتمام لننهل من معينه ال�شايف ما يدفعنا اإىل املزيد من العطاء وال�فاء
والبناء لقائد النه�شة والإ�شالح والنماء ,ولبلد العقيدة وال�شريعة ال�شمحاء.
• ع�ضو جمل�س ال�ضورى

يرتفع اإلنجاز..
فيزداد األمل
• ح�ضن بن عبداهلل االأ�ضمري
يحر�ض خادم احلرمني ال�شريفني – يحفظه اهلل -يف خطابه امللكي الذي �شيلقيه على منرب ال�ش�رى على اإي�شاح الإ�شرتاتيجية
العامة مل�شرية العطاء والتنمية التي ت�شمل جميع اأنحاء البالد ,كما ي��شح حفظه اهلل عالقات اململكة اخلارجية مع دول
العامل ,والث�ابت الرا�شخة التي تنطلق من الدين الإ�شالمي احلنيف ,ففي نهاية ال�شنة الثانية من الدورة «اخلام�شة» ملجل�ض
ال�ش�رى ,يك�ن املجل�ض قد اأمت (ثمانية ع�شر) �شنة من عمره يف ظل اإعادة تنظيمه وت�شكيله اجلديد .واملجل�ض يفتخر اأمام
خادم احلرمني ال�شريفني باإجنازاته خالل ال�شن�ات املا�شية ,يف امل�شاهمة بتقدمي امل�ش�رة والراأي ل�يل الأمر ,وما قدمه من
درا�شة لالأنظمة جديدة اأو حتديث اأنظمة قائمة .فمجل�ض ال�ش�رى خالل ال�شن�ات املا�شية اأ�شدر العديد من القرارات التي
مت�ض جمالت التنمية القت�شادية والتعليمية وال�شحية والبيئية واملعاهدات والتفاقيات والأن�شطة الإدارية وغريها .مما له
عالقة بخدمة ال�طن وامل�اطن ,واإنني على ثقة اأن كل ع�ش� من اأع�شاء املجل�ض ت�شرف بالن�شمام وحمل الثقة يحدوه الأمل
يف حتقيق ما ياأمل منه ال�طن وامل�اطن ,من اإ�شافة اإجنازات جديدة يف اأداء املجل�ض لتنعك�ض على اأر�ض ال�اقع ,وي�شعر بها
امل�اطن مبا�شرة يف حياته الي�مية ,خا�شة ما يحقق الرفع من م�شت�ى معي�شته ,فالت�جيهات من خادم احلرمني يف كل منا�شبة
حتث وت�ؤكد على الهتمام بجميع ما مي�ض حياة امل�اطن ومعي�شته ,ومبا اأن جمل�ض ال�ش�رى – رئي�ش ًا واأع�شاء -يتطلع وبكل
�ش�ق اإىل امل�شامني التي يحملها اخلطاب امللكي ال�شن�ي لقائد م�شرية التنمية ,لتك�ن منهج ًا لعمله خالل ال�شنة الثالثة من
الدورة اخلام�شة لتحقيق ما ياأمله ال�طن وامل�اطن من درا�شة ق�شايا ال�طن واقرتاح جتديد الأنظمة ,والل�ائح التي م�شى على
�شدورها فرتة زمنية ط�يلة وحتتاج اإىل تعديالت تت�اكب مع متطلبات الع�شر والحتياجات امل�شتجدة ,خا�شة ما له عالقة
بحياة امل�اطن مثل الإ�شكان والبطالة وغالء املعي�شة وامل�شروعات التنم�ية التي تع�د على امل�اطن بالفائدة .اإن اأي مراقب
من�شف �ش�ف ي�شهد بفاعلية اأداء اأع�شاء جمل�ض ال�ش�رى وجلانه حيال امل��ش�عات املحالة اإليها وتقدمي امل�ش�رة بكل اأمانة,
والتزام امل�ش�رة التي ين�شدها ويل الأمر والتي تت�شف باحلكمة وامل��ش�عية.
فقد اأجنز جمل�ض ال�ش�رى خالل ال�شنة «الثانية» من دورته اخلام�شة الكثري من امل��ش�عات ذات الأهمية ,حيث عقد املجل�ض
خالل ال�شنة املا�شية ( )78جل�شة در�ض املجل�ض فيها ( )51تقرير اأداء لل�زارات وامل�شالح احلك�مية ,بلغت الآراء واملقرتحات
التي طرحت على هذه التقارير ( )855مداخلة نتج عنها ( )192ت��شية ,كما بلغت الأنظمة والل�ائح التي در�شها املجل�ض
خالل هذه الفرتة ( )34من الأنظمة والل�ائح ,فكانت الآراء واملقرتحات التي طرحت عليها ( )840مداخلة ,اأما التفاقيات
واملعاهدات والمتيازات التي متت درا�شتها فهي ( )66اتفاقية ومعاهدة ,وكانت املداخالت عليها ( )460مداخلة وجميع هذه
املداخالت والآراء كانت تتم�شك باأدب احل�ار الإ�شالمي ,فكل ع�ش� يديل ب�جهة نظره ويدافع عنها بكل م��ش�عية وحياد.
وعليه فاإن ال�شنة الثانية من هذه الدورة هي اأعلى �شنة �شدرت فيها قرارات مت رفعها خلادم احلرمني ال�شريفني خالل «الثمانية
ع�شر» �شنة من عمر املجل�ض بعد حتديثه حيث بلغت هذه القرارات ( )154قرار ًا.
أ
اإ�شافة اإىل ما يتم تداوله يف بداية اجلل�شات الأ�شب�عية لي�م الأحد مل��ش�ع ال�شاأن العام وهذا المر يحظى باهتمام كبري من
قيادات املجل�ض واأع�شائه ك�نه يناق�ض امل�شتجدات الآنية جلميع الق�شايا التي تهم امل�اطن ,وعر�شها على املجل�ض وطلب اإيجاد
حل�ل اإما بت�شكيل جلان خا�شة لدرا�شتها ,اأو اإحالتها اإىل جلان املجل�ض املتخ�ش�شة ,اأو م�شاعدة الأجهزة املخت�شة باإيجاد
احلل�ل لذلك ,ليت�اكب املجل�ض مع ما يحدث على ال�شاحة الي�مية وله عالقة بهم�م ال�طن وامل�اطن .وهذا الأمر يلقى قب� ًل
كبري ًا ومتابعة ملا يعر�ض فيه ,ك�نه يخ�ض حاجة امل�اطن الي�مية.
أ
ولذا فاإن هذا الإجناز املرتفع ي�شتتبعه اأمل كبري من امل�اطن اأن ين�شب اهتمام اع�شاء املجل�ض بالق�شايا التي مت�ض حياته
الي�مية ,وي�شره اأن ي�شمع يف الت�شريحات التي تعقب كل جل�شة من جل�شات املجل�ض ما ه� جدير بالهتمام ,مثل م��ش�ع اإعادة
النظر يف نظام التقاعد املدين والع�شكري ,واإيجاد فر�ض وظيفية لل�شباب بنين ًا وبنات ,واإيجاد امل�شكن املنا�شب واملعاجلة
ال�شريعة لغالء املعي�شة وت�فري فر�ض العمل .هذا ما ياأمل امل�اطن من ال�شتماع اإليه من ذوي الراأي وامل�ش�رة.
• مدير عام االإدارة العامة ل�ضوؤون اجلل�ضات
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حوار
د .عبدالعزيز خوجه وزير الثقافة واإلعالم في حوار مع «

»:

ال تقدم وال
تنمية دون
حرية مسؤولة
ح�ار :د .حممد املهنا

نادراً ما يحظى ال�ضحفي بحوار ي�ضابه وليمة د�ضمة ي�ضعب بل ي�ضتحيل تذوق اأ�ضنافها كافة ,احلوار مع معايل الدكتور
عبدالعزيز خوجه وزير الثقافة واالإعالم هو من ذلك النوع الذي يتحول فيه املحاور اإىل مت�ضابق يحاول اللحاق باالأفكار,
والبقاء اأطول وقت مكن يف دائرة الفوز واال�ضتفادة.
ف�ضيفنا م�ضوؤول يتمتع مبخزون ثقايف ثري ,وجتربة دبلوما�ضية عري�ضة ,وم�ضاعر راقية ج�ضدها يف جتارب �ضعرية
مبدعة ,ناهيك عن روؤيته وتطلعاته يف اإح��داث نقلة نوعية يف االإع��الم ال�ضعودي من خالل خو�س جتربة التحديث
والتطوير مع املحافظة على �ضمات الهوية العقائدية والفكرية.
ولذلك كان من ال�ضعب اللحاق بكل جوانب االإبداع يف هذا احلديث ال�ضريع..
• م�ع��ايل ال��وزي��ر ..ي��رى املتخ�ض�ضون أاننا
نفتقد ملنظومة من الت�ضريعات احلديثة التي
تنظم م�ضرية االإع��الم والثقافة يف بالدنا يف
�ضوء ما ت�ضهده اململكة من حتديث وتطوير
يف جميع امل �ج��االت ,ومنها امل �ج��االن :الثقايف
واالإع��الم��ي ,فهل ل��دى ال ��وزارة اإ�ضرتاتيجية
جديدة لالإعالم والثقافة؟
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 وزارة الثقافة والإعالم تنطلق يف مبادئها واأهدافهاور�شالتها الإعالمية من ال�شيا�شة الإعالمية للمملكة
ال�شادرة بقرار جمل�ض الــ�زراء رقم ( )169وتاريخ
1402/10/20هـ ,وقد ا�شتحدثت نظم ًا اإعالمية رافدة
لل�شيا�شة ال�شحفية ونظام حماية حق�ق امل�ؤلف .وقد
حددت هذه ال�شيا�شات والنظم الإعالمية �شخ�شية
الإع ــالم ال�شع�دي امل�شتندة اإىل مــرتـكــزات الدين

املوجه ال بد اأن تتغري
�ضيا�ضة االإعالم ّ
الإ�شالمي احلنيف وخدمة �شيا�شة اململكة وم�شاحلها
العليا وم�شالح م�اطنيها ,وت�شعى الــ�زارة دائم ًا اإىل
درا�شة الأفكار واملقرتحات من اأجل تط�ير ما حتتاجه اأي
اأنظمة اإعالمية قائمة وا�شتحداث اأي اأنظمة وت�شريعات

ت�شاهم يف تط�ير م�شرية الإعالم ال�شع�دي.
وبالن�شبة لل�شاأن الثقايف فهناك اإ�شرتاتيجية التنمية
الثقافية اخلا�شة بال�زارة والتي مت اعتمادها العام
املا�شي 1431هــ والتي ا�شتغرق اإعدادها مدة ط�يلة
بــداأت مــن عقد امللتقى الأول للمثقفني ال�شع�ديني
بالريا�ض يف �شعبان 1425هـ ــ ,وهــذه الإ�شرتاتيجية
ال�طنية حت�ي مبادئ واأهداف ًا عدة من �شمنها تط�ير
العمل الثقايف واإن�شاء امل�ؤ�ش�شات الثقافية املرجعية
والنه��ض بالأندية الأدبية وجمعية الثقافة والفن�ن
وم�ؤ�ش�شات القطاع اخلا�ض وم�ؤ�ش�شات املجتمع املدين
اإ�شافة اإىل الفعاليات الثقافية ون�شر الإنتاج الثقايف
واآليات تنفيذ العمل الثقايف.
•االإعالم ال�ضعودي الر�ضمي واخل��ا���س ي�ضهد
نقلة تطويرية وم�ضاحة حرية غري م�ضبوقة..
ما تقييم معاليكم لتلك امل�ضاحة؟
 كلنا يلحظ ما ي�شهده الإعــالم ال�شع�دي الر�شميواخلا�ض من م�شاحة حرية غري م�شب�قة ,وكما يقال

ل تقدم ول تنمية من دون حرية ,ولكن اأي�ش ًا ل حرية
من دون م�ش�ؤولية ,ول خطر على احلرية اأ�شد من �ش�ء
ا�شتخدامها ,ول �شمان ل�شتمرارها اأف�شل من و�شع
�ش�ابط ت�شمن عدم ا�شتخدامها ب�شكل م�شيء للمجتمع
وث�ابته.
وت�جيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز و�شم� ويل عهده الأمني و�شم� النائب الثاين
هي دائم ًا مبنح حرية الراأي يف و�شائل الإعالم ,ولكن يف
اإطار احلرية امل�ش�ؤولة ودون الإ�شاءة اإىل عقيدة الأمة
وث�ابتها اأو الإ�شاءة اإىل املجتمع وانتهاك خ�ش��شياته.
•االإعالم والثقافة ,اأو الثقافة واالإعالم ,اأيهما
اأوىل بالن�ضبة للوزارة ,وهل تاأثر اأداء ال��وزارة يف
املجال االإعالمي ,باإ�ضافة اأعباء الثقافة لها؟
 منذ �ـشــدور الأم ــر ال�شامي الـكــرمي يف � 28شفر1424هـ بتعديل م�شمى وزارة الإعالم بحيث تك�ن وزارة
الثقافة والإعالم ونقل الن�شاطات الثقافية من الأجهزة
احلك�مية الأخرى اإىل ال�زارة ,ا�شت�شعرت هذه ال�زارة

اإ��ض��رتات�ي�ج�ي��ة ال �ت��وا� �ض��ل ال �ت��ي تبناها
جمل�س ال�ضورى خطوة اإيجابية
حجم امل�ش�ؤولية وعظمها جتاه قطاعني من القطاعات
املهمة التي مت�ض املجتمع ,والقطاع الإعالمي والأجهزة
الإعالمية مل تتاأثر اأو يتاأثر اأداوؤها �شلب ًا من ان�شمام
الثقافة لل�زارة ,ولكن على العك�ض من ذلك جاء التاأثري
اإيجابي ًا حيث اأمكن ت�ظيف الثقافة خلدمة الإعالم من
خالل ا�شتغالل املنا�شط والفعاليات الثقافية لإثراء
الربامج الإعالمية ,وت�ظيف الإعالم خلدمة الثقافة
من خــالل ت�جيه الربامج الإعالمية كداعم ونا�شر
للثقافة.
• معايل الوزير ..حقوق امللكية الفكرية ما زالت
متثل �ضداعاً للعديد م��ن املثقفني ..ه��ل ترون
اأن نظام امللكية الفكرية احلايل قادر على حماية
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هذه احلقوق ,اأم اأنه يف حاجة اإىل تطوير يف مواده
العقابية لتكون اأك��� حزماً و�ضرامة للحد من
ال�ضرقات الفكرية واالأدبية؟
أ
 اأو ًل اأود اأن اأ�شري اإىل اأن ال�شرقات الفكرية والدبيةيف اململكة لي�شت ظاهرة م�شتفحلة ,وال�شكاوى التي
تقدم لالإدارة العامة حلماية حق�ق امل�ؤلف ب�شاأن هذه
ال�شرقات ل ت�شكل رقم ًا كبري ًا .ونظام حماية حق�ق
امل�ؤلف ال�شادر باملر�ش�م ال�شامي رقم م 41/وتاريخ
1424/7/2ه ـ ـ مت و�شعه وفق ًا للمعايري والتفاقيات
الدولية وه� نظام �شارم حيث ي�شتمل على عق�بات
رادعة ت�شل اإىل عق�بة ال�شجن ملدة �شتة اأ�شهر اإ�شافة
اإىل عق�بات الت�شهري بال�شحف والغرامة والتع�ي�ض.
• يتعر�س معر�س ال��ري��ا���س ال ��دويل للكتاب
��ض�ن��وي�اً ل�ه�ج��وم وان �ت �ق ��ادات ..ه��ل مي�ك��ن القول
اإن�ك��م يف وزارة الثقافة واالإع ��الم جت��اوزمت تلك
االنتقادات وتو�ضلتم لنقطة التقاء؟
 كما تعلم�ن فـاإن معر�ض الريا�ض الــدويل للكتاباأ�شحى تظاهرة ثقافية كربى لي�ض على م�شت�ى اململكة
فح�شب بل على م�شت�ى ال�طن العربي ,وه� يعد اأكرب
معر�ض كتاب على امل�شت�ى العربي من حيث املبيعات
وثــاين اأكــرب معر�ض من حيث امل�شاحة بعد معر�ض
القاهرة للكتاب ح�شب ت�شنيف املخت�شني يف هذا
ال�شاأن ,وه� ي�شم اإ�شافة اإىل عر�ض الكتب عدد ًا من
الفعاليات الثقافية امل�شاحبة كاملحا�شرات والندوات
الفكرية والأدبية ,وحتر�ض ال�زارة كل عام من خالل
تعليمات واأنظمة املعر�ض املبلغة لدور الن�شر امل�شاركة
خا�شة غري ال�شع�دية على اأنه ل ي�شمح بدخ�ل وعر�ض
اأي كتب فيها م�شا�ض بالث�ابت ال�شرعية وال�شيا�شية.
وتق�م الرقابة بدورها يف متابعة ذلك ,ولكن كما تعرف�ن
دور الن�شر عادة ما تبداأ يف طباعة اإ�شداراتها اجلديدة
يف بداية كل عام وقبل بداية املعر�ض باأ�شهر قليلة �شعي ًا
للحاق وعر�شها يف املعار�ض الكربى مثل معر�ض القاهرة
اأو الريا�ض اأو يف املغرب وه� ما ي�شعب يف عملية مراقبة
كل هذه الإ�شدارات اجلديدة التي تعر�ض يف املعر�ض
لأول مرة قبل نزولها لالأ�ش�اق.
• عانى االإعالميون ل�ضنوات عديدة من حتفظ
االأجهزة احلكومية من توفري املعلومات لو�ضائل
االإع� ��الم ..كيف نتحرر م��ن ه��ذا التحفظ ,وما
هي �ضلبياته؟
 ل �شك اأن و�شائل الإعالم حري�شة على ال��ش�ل اإىلاملعل�مة لأن ذلك يف احلقيقة جزء ًا من ر�شالتها ..ولكن
اأحب اأن اأ�شري هنا اإىل اأنه مهما كان هناك من حتفظ
على املعل�مة من بع�ض الأجهزة احلك�مية (وه� بالطبع
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اإلغاء وزارات االإعالم يف طور التقييم
نادر) ل يتجاوز ما متليه امل�شلحة العامة ,واأ�شتطيع
الق�ل اإن ن�شبة هذا التحفظ انخف�شت كثري ًا يف عدد
من الأجهزة احلك�مية بعد حتديد متحدثني ر�شميني
لهذه الأجهزة.
• م �ع��ايل ال� ��وزي� ��ر ..ت �ب �ن��ى جم �ل ����س ال�ضورى
اإ�ضرتاتيجية للتوا�ضل مع امل��واط��ن ,ي �وؤدي فيها
االإعالم دور القاطرة ..كيف ترون هذا التوجه؟
 اإن تبني جمل�ض ال�ش�رى اإ�شرتاتيجية للت�ا�شل معامل�اطن من خالل ا�شتحداث اإدارة جديدة يف املجل�ض
تعنى بهذا الت�ا�شل هي خط�ة اإيجابية جد ًا ,وهي كما
اأو�شح اأخي معايل ال�شيخ الدكت�ر عبداهلل بن حممد
اآل ال�شيخ رئي�ض املجل�ض باأنها تاأتي ا�شتجابة لت�جيهات
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

باأن يك�ن جمل�ض ال�ش�رى قريب ًا من امل�اطن واأن ي�شتمع
لآرائــه ومقرتحاته ,واأن يقدم اأع�شاء املجل�ض له –
حفظه اهلل -ما يرون فيه م�شلح ًة لل�طن وامل�اطن.
ومن هنا فاإنه بالإ�شافة اإىل ما تقدم من برامج اإعالمية
عن جمل�ض ال�ش�رى وجل�شاته مثل الربنامج التلفزي�ين
الأ�شب�عي والربامج الإذاعية والتغطية ال�شحفية ,فاإن
امل�ش�ؤولية زادت على و�شائل الإعالم لتكثيف ت�ا�شلها مع
جمل�ض ال�ش�رى لنقل �ش�رة وا�شحة عما يدور حتت قبة
املجل�ض من ن�شاطات ومناق�شات بناءة وقرارات ت�شب
يف �شالح ال�طن وامل�اطن.
• كيف تنظرون اإىل عالقات التعاون بني جمل�س
ال�ضورى ووزارة الثقافة واالإعالم ,وجهود املجل�س
يف و��ض��ع ت�ضريعات ون�ظ��م اإع��الم �ي��ة ,وثقافية,
تواكب امل�ضتجدات واملتغريات ,وترتقي مب�ضتوى
االأداء ملختلف قطاعات الوزارة؟
 -حقيقة نحن ننظر اإىل جه�د املجل�ض يف و�شع ت�شريعات

ات��زان �ضيا�ضة اململكة اخلارجية ت�ضاعد
الدبلوما�ضي على النجاح

ونظم اإعالمية وثقافية باإيجابية واهتمام بالغني..
خا�شة اإذا كانت داعمة لكل ما يحقق الرتقاء مب�شت�ى
الأداء ب�شكل عام من اأجل حتقيق م�اكبة امل�شتجدات
واملتغريات .لكن الذي نرغب التاأكيد عليه ه� اأن يتم
ذلك بالتن�شيق مع هذه ال�زارة وامل�ؤ�ش�شات الإعالمية
حتقيق ًا للتكامل.
• توجهت بع�س ال��دول الإل�غ��اء بع�س اأجهزة
االإعالم الر�ضمية ,اإىل اأي مدى ميكن اأن ي�ضيف
هذا التوجه لالإعالم ال�ضعودي؟
 يبدو اأن الق�شد من هذا ال�ش�ؤال اأن بع�ض الدول األغتوزارات الإعالم ..فاإن كان هذا ه� املق�ش�د فاإنني اأرى
اأن مثل تلك اخلط�ات التي اتخذت يف بع�ض الدول ل
زالت خط�ات وجتارب حديثة ,من وجهة نظري ,وبالتايل
فاإن تلك الدول يف ط�ر تقييم مثل تلك الإجراءات..
ونحن يف اململكة ن�شعى لتحقيق كل ما من �شاأنه خدمة
الإعالم وتط�يره يف كافة املجالت وعرب و�شائله املختلفة
بغ�ض النظر عن �شفة الهيكل التنظيمي.
• ��ض��در ع��ن جمل�س ال���ض��ورى ق ��رار يف العام
1424ه � �� ,بتحويل االإذاع� ��ة وال�ت�ل�ف��زي��ون ووكالة
االأن �ب��اء ال���ض�ع��ودي��ة اإىل م�وؤ��ض���ض��ات ع��ام��ة ,واأيد
جمل�س الوزراء ذلك ,اإال اأنه مل يتم تنفيذ القرار,
اإىل اأين و�ضلت الوزارة يف جهودها لتنفيذ القرار,
وما هي يف نظر معاليكم اأ�ضباب تاأخر الوزارة يف

التنفيذ؟
 الــ�زارة لي�ض لها دور يف تاأخري تنفيذ قرار حت�يلالإذاع ــة والتلفزي�ن ووكــالــة الأن ـبــاء ال�شع�دية اإىل
م�ؤ�ش�شات عامة بل اإنها حري�شة كل احلر�ض على �شرعة
تنفيذه ,وامل��ش�ع ل يزال قيد الدرا�شة من قبل اللجنة
ال�زارية للتنظيم الإداري بالتن�شيق مع هذه ال�زارة..
ونحن يف وزارة الثقافة والإعــالم نتابع هذا امل��ش�ع
با�شتمرار واهتمام ونقدم للجنة التح�شريية املكلفة
بالتح�شري ل�شتكمال امل��ش�ع جميع املعل�مات التي
تطلبها اأو ًل باأول.
• معايل الوزير ..يتهم البع�س االإعالم العربي
باأنه كان دوماً راأ�س احلربة لل�ضيا�ضيني يف اإحداث
ف �ج��وة ب ��ني ال �� �ض �ع��وب ال �ع��رب �ي��ة ..م ��ا ��ض�ح��ة هذا
االت�ه��ام؟ وه��ل حتجيم االإع��الم الر�ضمي ميكن اأن
يكون عالجاً؟
 منهج الإعالم العربي الر�شمي ه� اأن ميثل ال�شيا�شاتللدولة العربية التي ينتمي اإليها.
اإنني اأوؤمن باأن �شيا�شة الإعالم امل�جه يجب اأن تتغري
لأن املتلقي اأ�شبح اأكرث ن�شج ًا وفهم ًا ولديه الكثري من
اخليارات وم�شادر املعل�مات ولذلك كلما كان الإعالم
اأكرث �شدق ًا وواقعية كلما ك�شب امل�شداقية اأكرث.
• �ضدر موؤخراً نظام الن�ضر االإلكرتوين ,اإال اأن
هناك انتقادات للنظام بحجة اأنه يحد من حرية

التعبري ,ما مدى �ضحة م��ربرات املحتجني من
وجهة نظر معاليكم؟
 ما �شدر ه� فقط اإ�شافة ن�شاط الن�شر الإلكرتوينلالأن�شطة امل�شم�لة بنظام املطب�عات والن�شر ,ومب�جب
ذلك فـاإن الــ�زارة قامت باإعداد لئحة تنظم الن�شر
الإلكرتوين .ومن مبداأ ال�شفافية وحرية الن�شر طرحت
ال�زارة روؤيتها ب�شاأن هذه الالئحة للعم�م ملعرفة اآرائهم
ومقرتحاتهم ,وبناء على ذلك تلقت الكثري من الآراء
ومت اإ�شدار الالئحة ب�ش�رتها النهائية الآن وتعترب
ثمرة جلهد م�شرتك بني الــ�زارة واأ�شحاب ال�شحف
الإلكرتونية وامل�اقع الإلكرتونية املختلفة.
• ملعاليكم جتربة ثرية يف العمل الدبلوما�ضي
بحيث عملتم �ضفرياً خلادم احلرمني ال�ضريفني
يف العديد من الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة ,ماذا
اأ�ضافت لكم الدبلوما�ضية ,وما هي الدولة التي
واجهتم فيها �ضعوبة يف العمل الدبلوما�ضي؟

لي�س لنا ي��د يف ت�اأخ��ري حت��وي��ل االإذاع��ة
والتلفزيون اإىل موؤ�ض�ضات عامة
 ل �شك اأن العمل الدبل�ما�شي ب�شكل عــام فيه�شع�بات كثرية وح�شا�شية دقيقة ..اإل اأنه واحلمد
هلل يتم التغلب على كثري من هذه ال�شع�بات بف�شل
اهلل ثم بف�شل ال�شيا�شة الثابتة واملتزنة التي تنتهجها
اململكة ,تلك ال�شيا�شة القائمة على عدم التدخل يف
ال�ش�ؤون الداخلية لأي دولة والداعمة لكل ما فيه خدمة
احلك�مات وال�شع�ب ال�شقيقة وال�شديقة ,كما اأن ما
للمملكة من مكانة بني دول العامل ي�شاعد على قب�ل
راأي وم�اقف اململكة جتاه الكثري من الق�شايا التي
تظهر بني احلني والآخر.
• م�ع��ال�ي�ك��م رج ��ل م �ث �ق��ف ,ودب �ل��وم��ا� �ض��ي ,اأي
ال�ضخ�ضيتني اأثرت يف االأخرى� ,ضخ�ضية املثقف,
اأم �ضخ�ضية الدبلوما�ضي؟
 الثقافة لها دور والدبل�ما�شية لها دور ,لكنه ميكنال�شتفادة من البنية الثقافية املرتاكمة يف املجال
الدبل�ما�شي ,ومما ل �شك فيه اأن ال�شفري املثقف اأف�شل,
واأرج� من اهلل اأن اأك�ن قد وفقت فيما اأديت من عمل يف
املجالني واأن يكتب يل الت�فيق يف قادم الأعمال.
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51

لماذا فشلت خطط السعودة
في الوظائف الدنيا؟
اتجاهات
52

• د .م�ضعل بن مدوح اآل علي
نهيب باأنف�شنا وجمتمعنا وبالأخ�ض رجال الأعمال والقطاع اخلا�ض بالنظر يف
هذا امل��ش�ع وناأمل حل الإ�شكال ب�شكل جاد و�شريع ,البطالة يف اململكة ت�شكل
هم ًا لدى القيادة و�شناع القرار ,وال�شع�دة و�شيلة مل�اجهتها ولكن ل بد من:
اخلري
اأو ًل :اإحياء امل�ش�ؤولية الجتماعية لدى اأرباب الأعمال باأن هذا ال�طن ّ
هياأ لهم ُ�شبل الك�شب وال�شتزادة ومل يكلفهم كثري ًا مقارنة بغريه من الدول
التي ترى اأخذ �شرائبها يف بع�ض الأحيان ت�شل اإىل ال�شعف وكثري من الدول
ت�شل اإىل الثلث من الدخل.
ثاني ًا :الكلفة املرتتبة على ت�شغيل ال�شع�ديني اأعلى من كلفة ت�شغيل الأجانب
يف ال�ظائف الدنيا.
ثالث ًا :العامل الجتماعي يتع�شر على ال�شع�ديني القيام به لأنه ل يلبي احتياجاتهم
فالبد اأن ت�شع الدولة حد ًا اأدنى لالأج�ر بغ�ض النظر عمن يعمل ,وعليها اأن
جتعل من كلفة غري ال�شع�دي اأعلى من كلفة ت�شغيل امل�اطن وهذا بطريقتني:
اأو ًل :فر�ض �شرائب على العمالة غري ال�شع�دية.
ثاني ًا :فر�ض التزامات على اأ�شحاب الأعمال تزيد من كلفة ت�شغيلهم لغري
ال�شع�ديني يف املقابل منح رب العمل حق�ق مالية لت�ظيف ال�شع�ديني ,من
خالل امل�شاهمة يف رفع اأج�رهم وحتملها بع�ض اللتزامات املالية املرتتبة على
ت�شغيل ال�شع�يني ,مثل التاأمني ال�شحي ,وهذا يخفف من كلفته ويلزم اأرباب
العمل بالتاأمني ال�شحي لالأجانب كما ه� قائم.
ثالث ًا :اإعادة ت�شمية ال�ظائف مثل عامل نظافة اأو غريها من امل�شميات ذات
احل�شا�شية لدى ال�شع�ديني وذلك بعمل درا�شة �شياغة م�شميات لل�ظائف
الدنيا لتك�ن مقب�لة اجتماعي ًا.
رابع ًا :ت�شديد الرقابة وتفعيل اآلياتها الرقابية على �شع�دة ال�ظائف وعدم
ترك املجال لأرباب العمل بالت�ظيف ,على اأن يك�ن الإعالن عنه من جانب
احلك�مة ,لأن رب العمل لي�ض عنده دافع لت�ظيفهم بل يجب اأن يتم ذلك عن
طريق وزارة العمل.
إ
إ
أ
إ
خام�ش ًا :الرقابة على اعالنات ال�ظائف ,فيجب ال ي�شدر اعالن ال عن
طريق وزارة العمل ,لأنه قد ي�جد �شع�دي�ن بحاجة اإىل هذا العمل دون اللج�ء
اإىل الإعالن.
ومن الأ�شباب:
 -1تغيري ال�ش�ارع ال�شكنية يف املدن والقرى اإىل �ش�ارع جتارية تبنى فيها مئات
الآلف من الدكاكني وي�شتاأجر امل�اطن مث ًال حم ًال وي�شتخرج رخ�شة (�شال�ن
حالقة) من البلدية وي�شتقدم خم�شة حالقني وكذلك احلال بالن�شبة للبقالت
وحمالت اجلزارة واملطاعم وغريها .وهي ن�شاطات غري مفيدة ول يعمل بها
�ش�ى الأجنبي وهذه الأعداد اأ�شبحت باملاليني من الأجانب.
 -2وج�د ازدحام يف ال�ش�ارع الرئي�شية لالأن�شطة املت�شابهة مثل وج�د ع�شرين

 1432 -125هـ

مطعم ًا يف طريق واحد وكذلك عدد من ال�شيدليات والبقالت.
 -3ال�شتيالء التدريجي لالأجانب على ن�شاطات جتارة التجزئة ومتلكها من
قبلهم هم واأقاربهم يعمل�ن �شاعات ط�يلة وباأج�ر منخف�شة اإىل درجة اأن العمل
ي�شتمر يف منازلهم لي ًال واأوقات الإجازات ا�شتحالب ًا لهذا ال�طن.
الت��شيات واملقرتحات:
إ
اأو ًل :من املالحظات اأنه يجب اعادة النظر يف نظام الكفالة وال�شتعا�شة عنه
بال�شمان املايل اإعما ًل للمادة ( )37من نظام الإقامة والتي تن�ض على حتديد
مدة العمل ب�شنة واحدة واأنه ل يج�ز بقائه اأكرث من اأربع �شن�ات يف اململكة واإذا
كان ولبد فاإنه يغادرها ويع�د مرة اأخرى بنف�ض عمله اأو بغريه.
ثاني ًا :ت�طني فر�ض العمل على كافة الأن�شطة التجارية (جملة وجتزئة) باأ�ش�اق
اململكة العربية ال�شع�دية خالل فرتة زمنية ل تزيد عن ثالث �شن�ات وذلك
وفق ًا لالآلية التي اعتمدت للت�طني يف ن�شاط بيع الذهب واملج�هرات.
ثالث ًا :ق�شر ا�شتخراج تراخي�ض الأعمال الفنية واملهنية على امل�اطنني امل�ؤهلني
فني ًا ومهني ًا ب�شرط اأن يبا�شر �شاحب الرتخي�ض اإدارة الن�شاط بنف�شه ويف
حالة ك�ن �شاحب الرتخي�ض م�شتثمر ًا في�شرتط اأن يبا�شر اإدارة الن�شاط
�شع�دي م�ؤهل.
رابع ًا :حتديد م�اعيد العمل يف الأ�ش�اق واملحالت التجارية من بعد �شالة
الفجر اإىل �شاعتني بعد �شالة الع�شاء.
خام�ش ًا :تفعيل ودعم قرارات الت�طني واآليات تنفيذها من خالل اتخاذ التدابري
الآتية:
الأن�شطة التجارية واملهنية:
 -1اإيجاد جزاءات ف�رية تتدرج من الإنذار للغرامة املالية ول ت�شاعف الغرامة
املالية درء ًا للمحذور ال�شرعي.
 -2اإغالق املن�شاأة ملدة خم�شة اأيام.
 -3فع�شرين ي�م ًا.
 -4ثم �شحب الرتخي�ض واإلغاء الن�شاط
 -5ول يعاد اإل بعد �شنتني مبربرات مقنعة.
وليك�ن اللتزام بت�ظيف ال�شع�ديني لبد من:
 -1اإيجاد جزاءات ف�رية تندرج من غرامة مالية م�ؤثرة على �شاحب العمل
اأو رادعة.
إ
 -2النتقال اىل تطبيق اجلــزاءات املن�ش��ض عليها يف البند ال�شاد�ض من
قرار جمل�ض ال�زراء رقم  50وتاريخ 1415/4/21هـ واملتمثلة من احلرمان
من القرو�ض والإعانات واملناق�شات ووقف ال�شتقدام.
• ع�ضو جمل�س ال�ضورى

طموح القائد
ومسؤولية المسؤول
اتجاهات

• يو�ضف بن عبدال�ضتار امليمني

اأكد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز-حفظه اهلل -يف مقابلة �شحفية مع جريدة ال�شيا�شة الك�يتية بخ�ش��ض فل�شفة امل�ازنة العامة
للدولة واإنفاقها« ,اأن فل�شفة امل�ازنة العامة للدولة غايتها حت�شني وتط�ير البنية التحتية الجتماعية اإىل جانب البنية التحتية لل�طن ال�شع�دي كله ,عالوة
على الهتمام بامل�شار القت�شادي وتط�يره ككل ,وتط�ير ال�شناعة لأننا نريد ناجت ًا وطني ًا متن�ع ًا يف ال�شن�ات املقبلة يك�ن رديف ًا مل�ارد الإنتاج النفطي
ومردوده .ولن تقل امليزانيات يف ال�شن�ات املقبلة عن ميزانية هذا العام بل �شتزيد .نحن ن�شعى من خالل امليزانيات الالفتة للنظر هذه اإىل معاجلة اأي
ق�ش�ر يف مرافقنا القت�شادية اأو الجتماعية مل ي�شل اإىل اأ�شماعنا يف املا�شي اأو مل يكن حتت نظرنا ,و�شعبنا �شينال خري بالده حتى يتمتع برثوتها ,وتتمتع
الأجيال القادمة بها اأي�ش ًا وترى اآثار النعمة على بلدها ,وبهذه املنا�شبة اأق�ل اإنني اأمرت باإجناز م�شاريع ذات بنية اجتماعية وب�شرعة حتى ي�شتطيع اجلميع
ال�شتفادة منها وباأ�شرع وقت .اأريد لأجيال احلا�شر ومعهم �شباب امل�شتقبل اأن يتمتع�ا بنم� اقت�شادي واجتماعي متاح ومزدهر».
وكان ال�شبب لزيادة الإنفاق الفعلي يف ميزانية العام املا�شي والذي يقدر بـ %16من املخ�ش�ض يف امليزانية اأن امل�شروفات الفعلية ل ت�شمل ما يخ�ض
م�شاريع الربنامج الإ�شايف املم�ل من فائ�ض امليزانية .فاإن من املت�قع اأن تك�ن هناك زيادة فعلية يف الإنفاق هذه ال�شنة على امل�شاريع املتن�عة وامل�شاريع
الإ�شافية التي وجه بها خادم احلرمني ال�شريفني ,وبالتايل زيادة م�شاهمة القطاعات امل�ش�ؤولة عن تنفيذ امل�شاريع عن ال�شن�ات املا�شية نظر ًا لنخفا�ض
حتفظ البن�ك عن الإقرا�ض وانخفا�ض اأ�شعار العديد من امل�اد اخلام وال�شلع واخلدمات التي حتتاجها ال�شركات لتنفيذ امل�شاريع وا�شتمرار زيادة اأن�شطة
القطاع اخلا�ض وعدم تاأثر القت�شاد ال�شع�دي �شلب ًا باملرحلة احلرجة التي عانت منها اقت�شاديات العامل خالل الثالث �شن�ات املا�شية وا�شتمرار ارتفاع
�شعر البرتول اخلام واملنتجات البرتوكيماوية وزيادة م�شاهمة القطاع اخلا�ض يف التنمية .ومن الأهمية اأن يك�ن هذا الإنفاق املرتفع على امل�شاريع احلك�مية
وعلى قطاعات التنمية وامل�شاريع التعليمية وما يتبعها من قطاعات التدريب والتاأهيل اإ�شافة مل�شاريع الرفاه الجتماعي من تعليم و�شحة وم�شاريع اجتماعية
م�ؤ�شر ًا اإيجابي ًا نح� حتقيق التنمية املت�ازنة جلميع مناطق اململكة واإيجاد املزيد من الفر�ض ال�ظيفية للم�اطنني امل�ؤهلني واأن ينخف�ض معدل البطالة
احلايل يف ظل النتعا�ض القت�شادي الذي متر به اململكة خا�شة واأن زيادة الإنفاق امل�شتمرة منذ �شن�ات من قبل احلك�مة وزيادة اأن�شطة القطاع اخلا�ض
مل ينعك�ض على انخفا�ض معدل البطالة كحالة نادرة على م�شت�ى العامل من حيث اأن الإنفاق املرتفع والن�شاط القت�شادي املتنامي ي�ؤديان اإىل انخفا�ض
ن�شبة البطالة .ول زلنا نتطلع اأي�ش ًا اأن يتم الرتكيز على تن�يع م�شادر الدخل ال�طني ,هذا الهدف الهام الذي ل زال دون م�شت�ى طم�حاتنا وتطلعاتنا,
ومنذ اخلطة اخلم�شية الأوىل للمملكة التي �شدرت عام 1390هـ وحتى اخلطة اخلم�شية التا�شعة عام 1431هـ ول زال ت�شدير البرتول اخلام ميثل %85
من دخل احلك�مة .فاإن من املاأم�ل اأن تزداد م�شاهمة القطاع اخلا�ض يف التنمية والرتكيز على امل�شاريع ال�شناعية بالذات وامل�شاريع التي متتلك اململكة
ميزات ن�شبية وميزات تناف�شية بها.
ختام ًا :اإن م�ش�ؤولية كافة امل�ش�ؤولني اإ�شافة ملجتمع قطاع املال والأعمال باململكة هي م�ش�ؤولية كبرية وهامة لتحقيق تطلعات خادم احلرمني ال�شريفني
وتطلعات كل م�اطن نح� ت�شريع تن�يع م�شادر الدخل ال�طني وزيادة معدلت النم� القت�شادي وتعجيل حتقيق التنمية امل�شتدامة للمملكة والعمل على اإجناز
امل�شاريع التنم�ية وم�شاريع الرفاه الجتماعي مب�شت�ى مرتفع وا�شتكمال البنية التحتية وتط�يرها وت�زيع امل�شاريع وبالذات امل�شاريع التنم�ية وم�شاريع الرفاه
الجتماعي على كافة مناطق اململكة مبا يحقق التنمية املت�ازنة جلميع مناطق اململكة ,والتحقق من اأن اململكة لن تعاين م�شتقب ًال من الدورات القت�شادية
املتقلبة من خالل حتقيق من� اقت�شادي مرتفع من خالل اقت�شاد ن�شط وفعال والإنفاق الر�شيد على امل�شاريع واإدارة الف�ائ�ض املالية للمملكة مبهنية عالية
لتحقيق م�ارد مالية اإ�شافية تدعم دخل احلك�مة وتك�ن اأي�ش ًا �شندوق اأ ٍ
مان لأجيالنا القادمة.
واأي�ش ًا على جمل�ض ال�ش�رى دور اأ�شا�شي وهام نح� تقدمي املقرتحات الالزمة نح� حتقيق الرفاه للم�اطن وتعجيل حتقيق التنمية امل�شتدامة للمملكة.
• ع�ضو جمل�س ال�ضورى
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سعودة الوظائف وتطوير المعهد الدبلوماسي

مطالبات بتقديم وزارة الخارجية
خدمات أفضل للمواطنين بالخارج

الدكت�ر طالل �شاحي

يجب درا�ضة تطوير معهد
الدرا�ضات الدبلوما�ضية,
ومتكينه من اأداء الدور
املنوط به بو�ضفه جهة
تدريبية وا�ضت�ضارية وبحثية
للجهات ذوات العالقة
بالعمل الدبلوما�ضي
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اأكد اأع�شاء جمل�ض ال�ش�رى على اأهمية اأن تتابع وزارة
اخلارجية وال�شفارات يف اخلــارج اجله�د يف خدمة
امل�اطن ال�شع�دي وفق الت�جيهات الكرمية من ولة
الأمر – رعاهم اهلل ,-كما طالب�ا ب�شع�دة ال�ظائف
يف ال�شفارات ,و�شرورة املراجعة الدورية لالئحة ال�شلك
الدبل�ما�شي ,وتط�ير معهد الدرا�شات الدبل�ما�شية,
وزيادة عدد امل�ظفني القان�نيني ,كما دع�ا اإىل دعم
الــ�زارة يف �شعيها ل�شغل ح�ش�ض اململكة يف منا�شب
املنظمات الدولية املختلفة .جــاء ذلــك خــالل جل�شة
املجل�ض التي عقدت يــ�م 1432/10/13هـ ـ ـ برئا�شة
معايل رئي�ض املجل�ض ال�شيخ الدكت�ر عبداهلل بن حممد
بن اإبراهيم اآل ال�شيخ ,حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل تقرير
جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية ب�شاأن التقرير ال�شن�ي ل�زارة
اخلارجية للعام املــايل 1431/1430ه ـ ــ ,تــاله رئي�ض
اللجنة الدكت�ر طالل �شاحي ثم عر�ض للمناق�شة,
واأبدى الأع�شاء عليه ملح�ظاتهم ,فقال اأحد الأع�شاء:
يلحظ اأن التقرير ل يرقى للدور الذي تق�م به ال�زارة,
فالذي ورد يف التقرير ه� بيان لأ�شماء الإدارات امل�ج�دة
يف وزارة اخلارجية ومهامها ,ومل ي��شح الإجنازات
التي حتققت على م�شت�ى وزارة اخلارجية ,ل�شيما
اأن وزارة اخلارجية لديها ملفات مهمة على امل�شت�ى
القت�شادي وال�شيا�شي .كما اأنّ هناك ق�شايا مل�اطنني
�شع�ديني يف اخلارج يح�شن اإي�شاح ما حتقق ب�شاأنها,
وكذلك اإي�شاح دور ال�زارة جتاه الق�شايا القت�شادية
املهمة ,كاملفاو�شات القائمة بني دول جمل�ض التعاون
ودول الحتاد الأوروبي.
وقــال ع�ش� اآخــر� :شبق ملجل�ض ال�ش�رى اأن طلب من
الــ�زارة اأن ت�ش ّمن تقاريرها املع�قات التي ت�اجهها
ومنها النق�ض احلــاد يف عــدد امل�ظفني القان�نيني,
وقد اأ�شدر املجل�ض قرا ًرا بدعم الــ�زارة يف مطالبتها
باعتماد وظائف قان�نية .وينبغي اأن ت�شتف�شر اللجنة عن
الإجراءات التي ا ُتّخذت لعتماد هذه ال�ظائف ً
ع��شا
عن ذكر ذلك �شمن املع�قات التي ت�اجهها ال�زارة.
وطالب اأحد الأع�شاء بدرا�شة تط�ير معهد الدرا�شات
الدبل�ما�شية ,ومتكينه من اأداء الدور املن�ط به ب��شفه
جهة تدريبية وا�شت�شارية وبحثية للجهات ذات العالقة
بالعمل الدبل�ما�شي ,ل�شيما اأن املعهد ي�اجه بع�ض

املع�قات التي ت�ؤثر يف اإجنــاز املهام املن�طة به .لذا,
يح�شن اأن ت�شت�شيف اللجنة مندوبني من املعهد لل�ق�ف
على هذه املع�قات ومناق�شة احلل�ل املالئمة لها ,واإمكانية
منح املزيد من ال�شتقالل الإداري واملــايل له واإعادة
هيكلة املعهد على نح� ميكنه من تقدمي خدماته.
واقرتح اأحد الأع�شاء دع�ة �شم� وزير اخلارجية لكي
يطلع جمل�ض ال�ش�رى على ما اأعدته اململكة مل�اجهة
ما يجري يف املنطقة لكي يك�ن للمملكة الــدور الذي
ت�شتحقه ,ول�شيما اأن اململكة لديها الكثري من عنا�شر
الق�ة الإ�شرتاتيجية .وطالب اأحد الأع�شاء باأن ي�شم
معهد الــدرا�ـشــات الدبل�ما�شية العديد من اأ�شاتذة
العل�م ال�شيا�شية والدبل�ما�شيني ال�شابقني ورجال املال
والأعمال ,فه�ؤلء هم القادرون على ر�شم ال�شيا�شات
و�شياغة الت�ش�رات.
ولفت اآخر اإىل �شرورة معاجلة اإ�شكالية اإ�شدار اجل�ازات
لل�شع�ديني من ال�شفارات يف اخلارج ممن يفقدونها اأو
يحتاج�ن اإليها ,وعدم ترك ذلك اإىل حني الع�دة اإىل
اململكة ,ول�شيما يف ظل العدد الكبري للمبتعثني للدرا�شة
يف اخلارج.
وطالب اآخر بدعم الــ�زارة يف �شعيها ل�شغل ح�ش�ض
اململكة يف منا�شب املنظمات الدولية املختلفة ,ول�شيما
مهم جــدً ا ملكانة اململكة ولت�ظيف
اأن هــذا امل��ش�ع ّ
ال�شع�ديني يف املنظمات الدولية .كما يح�شن باللجنة
مناق�شة اأ� ـش ـبــاب عــدم تعيني ملحقيني اإعالميني
بال�شفارات منذ عام 1424هـ ومناق�شة ذلك مع اللجنة
املعنية باملجل�ض واإيـ�ـشــاح ذلــك يف التقرير القادم
لل�زارة.

دراسة تقويمية للمدينة لقياس مدى نجاحها في تحقيق أهدافها

دعوة مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم إلى دعم البحث العلمي
واالختراعات

الدكت�راأحمد املفرح

من ال�ضروري اأن تواجه
املدينة ت�ضرب كفاءاتها
العلمية اإىل جهات اأخرى
بحلول عملية متكنها من
احلفاظ على تلك الكفاءات
الوطنية

طــالــب عــدد مــن اأع ـ� ـشــاء جمل�ض ال ـ� ـشــ�رى مــديـنــة امللك
عبدالعزيز للعل�م والتقنية بالقيام باملزيد من اجله�د يف
جمالتها وحتفيز جمالت البح�ث العلمية وم�اكبة تطلع
اململكة اإىل تعزيز جه�دها يف حفز القت�شاد املعريف ,واإيجاد
منظ�مة متكاملة للت�جه بخطى حثيثة نح� ذلك ,وت�شاءل�ا
عن البح�ث التي اأعدتها املدينة واأ�شهمت نتائجها يف خدمة
التنمية القت�شادية والجتماعية يف اململكة ,اأو �شاعدت
القطاع اخلا�ض يف زيادة الإنتاج يف اململكة.
ودعا الأع�شاء اإىل �شرورة اأن ت�اجه املدينة ت�شرب كفاءاتها
العلمية اإىل جهات اأخرى بحل�ل عملية متكنها من احلفاظ
على الكفاءات ال�طنية العملية للنه��ض بعملها ,اإىل جانب
تكثيف حجم الن�شر العلمي والبحثي ,والعمل على حفز
جه�دها يف جمالت براءات الخرتاع وزيادتها.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــالل جـلـ� ـشــة امل ـج ـل ـ�ــض الــتــي عــقــدت يــ�م
1432/10/13هـ برئا�شة معايل رئي�ض املجل�ض ال�شيخ الدكت�ر
عبداهلل بن اإبراهيم بن حممد اآل ال�شيخ حيث ا�شتمع املجل�ض
لتقرير جلنة ال�ش�ؤون التعليمية والبحث العلمي ,ب�شاأن التقرير
ال�شن�ي ملدينة امللك عبدالعزيز للعل�م والتقنية للعام املايل
1431/1430هـ ,تاله رئي�ض اللجنة الدكت�راأحمد املفرح ,ثم
عر�ض للمناق�شة واأبديت ب�شاأنه ملح�ظات الأع�شاء حيث
لفت اأحد الأع�شاء اإىل اأن ن�شبة امل�شروفات على البح�ث
والدرا�شات يف عام التقرير �شئيلة ,ل�شيما يف ظل النه�شة
العلمية التي ت�شهدها اململكة .كما لحظ اأن اخلطة اخلم�شية
الأوىل للعل�م والتقنية والبتكار مل حتظ باعتماد املخ�ش�شات
املالية املطل�بة لها ,ولي�ض هناك دعــم مــايل يـتــ�ازن مع
التخطيط والطم�حات.
إ
وقال اأحد الأع�شاء :اأ�شارت املدينة اىل ت�شرب الكفاءات
منها ب�شبب عدم منا�شبة �شلم الرواتب الذي ل يجعل املدينة
مناف�شة يف جذب الكفاءات املميزة للعمل بها .ومن املنا�شب
اأن تتدار�ض اللجنة هذا امل��ش�ع مع املدينة ملعرفة �شبل ايقاف
هذا الت�شرب.
أ
أ
إ
واأ�ـشــار اآخــر اىل ان املدينة مل تنجح يف حتقيق الهداف
املن�طة بها ,فقد ن�ض نظامها على القيام بربامج البح�ث
العلمية ذات الأغرا�ض التطبيقية يف املجالت ال�شرورية
خلدمة اأغرا�ض التنمية القت�شادية والجتماعية .وت�شاءل:
ما البح�ث التي اأعدتها املدينة واأ�شهمت نتائجها يف خدمة

التنمية القت�شادية والجتماعية يف اململكة؟ وما البح�ث
التطبيقية التي اأعدتها املدينة واأدت نتائجها اإىل م�شاعدة
القطاع اخلا�ض يف زيــادة الإنتاج الزراعي وال�شناعي يف
اململكة؟
ولفت اأحد الأع�شاء اإىل اأن املدينة ت�شك� من �شع�بة ت�افر
املعل�مات عن م�ؤ�شرات العل�م والتنقية ,و�شاأل :كيف مل
ت�شتطع املدينة ت�فري هذه املعل�مات بعد خم�شة وثالثني عامًا
من اإن�شائها ,مع اأ ّنها تعد من اأ�شا�شيات العمل فيها والبداية
املنطقية لتحقيق الأهداف الأخرى؟ وينبغي للجنة املطالبة
بدرا�شة تق�ميية للمدينة لقيا�ض مدى جناحها يف حتقيق
اأهدافها ومدى اإ�شهامها الفعلي يف التنمية ال�طنية للمملكة,
ل�شيما يف املجالت ال�شناعية والتقنية منها.
وقال ع�ش� اآخر :ورد يف ال�شع�بات اأن اخلطة اخلم�شية الأوىل
للمدينة قدرت تكلفتها الإ�شرافية بـ ( )8مليارات ريال ومل
تعتمد ,على الرغم من اعتمادها من قبل اللجنة ال�طنية
املك ّ�نة من وزارة املالية واملدينة وعـ ّ�ل ذلك بالإجراءات
املتبعة ,فما الإج ــراءات التي مل ُتعتمد؟ اآمــل من اللجنة
ت��شيح ذلك.
واأو�شح اأحد الأع�شاء اأن التقرير مل يذكر يف امل�ارد املالية �ش�ى
ميزانية املدينة من الدولة ,على الرغم من اأن هناك مداخيل
اأخرى من خالل منح براءات الخرتاع وال�شركات احلا�شنة
التي تعمل على حت�يل نتائج البح�ث اإىل منتجات جتارية,
ويلحظ عدم احل�ش�ر الإعالمي للمدينة يف و�شائل الإعالم
املختلفة لإظهار دورها احل�شاري والعلمي يف املجتمع.
واأ�شار اأحد الأع�شاء اإىل اأن اإجمايل براءات الخرتاع لعام
التقرير كما ورد فيه بلغ ( )3200بــراءة اخــرتاع اإجازتها
املدينة ,بينما يف اليابان و�شل العدد اإىل (خم�شمائة األف),
ويف ال�ليات املتحدة الأمريكية اإىل (اأربعمائة األف) .وراأى
الهتمام بزيادة براءات الخرتاع يف اململكة ,ل�شيما اأنها من
اأهم املعايري الأ�شا�شية لتقدم الدول وازدهارها.
واختتم اأحد الأع�شاء قائ ًال :ينبغي اإفراد بند خا�ض يتعلق
بتط�ير وخف�ض تكلفة اأ�شاليب حتلية املياه املاحلة ,ل�شيما
اأن معظم اعتماد اململكة على مياه ال�شرب من التحلية,
اإ�شافة اإىل قرارات املجل�ض ال�شابقة املتعلقة باإجراء درا�شات
واأبحاث خلف�ض تكاليف الإن�شاء والإنتاج ملحطات حتلية املياه
املاحلة.
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اقتراح بضم ديوان المراقبة مع هيئة مكافحة الفساد

 555مشروعًا متعثرًا وأكثر من
 13مليار ريال دون استغالل

د .عبداهلل العبدالقادر

بع�س اجلهات احلكومية ال
تزال ترتكب خمالفات مالية
وب�ضفة م�ضتمرة ,فالعهد
تدور من عام الآخر وي�ضرف
عهد غريها دون ت�ضوية
العهد ال�ضابقة .وترى
اللجنة اأن ح ّل هذه امل�ضكلة
يقع على عاتق ديوان املراقبة
العامة الذي يجب عليه
حما�ضبة امل�ضوؤولني يف تلك
اجلهات وفق اخت�ضا�ضاته.
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طالب اأع�شاء جمل�ض ال�ش�رى بــالإ�ـشــراع يف تنفيذ
امل�شروعات املتعرثة ,ودعم امل�شروعات باملبالغ التي
مل ي�شتفد منها من امليزانية والتي بلغت  13.6مليار
ريــال ,كما طالب�ا باملزيد من املراقبة على اجلهات
احلك�مية التي ترتكب خمالفات مالية ,ودعــ�ا اإىل
اإعادة درا�شة ا�شتثمار اأم�ال ال�شركات احلك�مية يف
اخلارج والذي نتج عنه تاآكل يف راأ�ض املال واقرتح�ا
�شم دي�ان املراقبة العامة مع الهيئة ال�طنية ملكافحة
الف�شاد وحماية النزاهة وذلــك للت�شابه بينهما يف
الخت�شا�شات ,جاء ذلك خالل جل�شة املجل�ض التي
عقدت برئا�شة معايل رئي�ض املجل�ض ال�شيخ الدكت�ر
عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ ,حيث ا�شتمع
املجل�ض اإىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية ,ب�شاأن التقريرين
ال�شن�يني لــديــ�ان املراقبة العامة للعامني املاليني
1428/1427هـ ــ1429/1428-هـ ــ ,والتقرير ال�شن�ي
لدي�ان املراقبة العامة عن نتائج عمليات املراقبة املالية
ورقابة الأداء للعام املايل 1429/1428هـ ,تاله رئي�ض
اللجنة الدكت�ر عبداهلل العبدالقادر ,ثم ُعر�ض امل��ش�ع
للمناق�شة ,واأبديت عليه بع�ض امللح�ظات ,فقال اأحد
الأع�شاء :اإن عدم تنفيذ امل�شروعات املعتمدة يعطل
م�شرية التنمية ,ويحرم ال�طن وامل�اطن من بناء البنية
التحتية الأ�شا�شية ,مثل امل�شت�شفيات واملدار�ض والطرق
و�شبكات الكهرباء واملياه وال�شرف ال�شحي ,ويلحظ
من تقرير الدي�ان اأن عدد امل�شروعات التي مل ي�شرف
من اعتماداتها يف الأغرا�ض التي خ�ش�شت من اأجلها
م�شروعا ,بلغ
وبقيت وف ًرا يف نهاية ال�شنة املالية ()555
ً
اإجمايل اعتماداتها ( )1,31مليار ريال ,واإجمايل مبالغ
العتمادات التي مل ي�شتفد منها خالل �شنة التقرير
( )13.6مليار ريال؛ متثل ن�شبة ( )%13من اإجمايل
اعتمادات الباب الرابع للجهات ذوات العالقة.
وقال ع�ش� اآخر :اأظهرت الدرا�شة ال�اردة يف التقرير اأن
بع�ض اجلهات احلك�مية ل تزال ترتكب خمالفات مالية
وب�شفة م�شتمرة ,فالعهد تدور من عام لآخر وي�شرف
عهد غريها دون ت�ش�ية العهد ال�شابقة .وترى اللجنة اأن
ح ّل هذه امل�شكلة يقع على عاتق دي�ان املراقبة العامة
الذي يجب عليه حما�شبة امل�ش�ؤولني يف تلك اجلهات
وفق اخت�شا�شاته.

ولفت اأحد الأع�شاء اإىل م�شاألة ال�شركات وامل ؤ��ش�شات
التي ت�شتثمر اأم�الها خارج ًيا ,ب�شراء �شركات اأجنبية
اأو ح�ش�ض منها ,وهي بذلك ت�شتخدم املال العام حيث
ت�شهم الدولة فيه باأكرث من ( ,)%75وكذلك امل�اطن�ن.
وقد ات�شح للدي�ان اأن هناك خ�شائر كبرية وتاآك ًال يف
راأ�ض املال امل�شتثمر .وهذه م�شكلة كبرية وا�شتثمارات
غري مدرو�شة ,ومل حتقق اأي اأرباح للمال العام ولأم�ال
امل�اطنني .وت�شاءل :على اأي اأ�شا�ض تق�م هذه ال�شركات
بال�شتثمار خارج ًيا؟ وهل هناك نظام ي��شح الأ�ش�ض
واملعايري التي على اأ�شا�شها ت�شتثمر ال�شركات خارج ًيا؟
واأين تذهب اأم�ال امل�اطنني واملال العام؟ لذا ,ينبغي اأن
يطالب الدي�ان ب��شع نظام وا�شح يحدد ب�شفافية كيف

ت�شتثمر الأمــ�ال ال�شع�دية خارج ًيا ,ول�شيما اأن اأكرث
الأم�ال امل�شتثمرة يف اخلارج ت�اجه خ�شائر.
وقــال ع�ش� اآخــر :ل� ع�لج ما يك�شف عنه الــديــ�ان من
خمالفات واأوجه ق�ش�ر يف جمال الإدارة املالية يف اجلهات
احلك�مية املختلفة لأ�شبحنا بحال اأف�شل يف اإدارتنا مل�اردنا
املالية .ويلحظ اأن م�شكلة الت�شخم املرتاكم وامل�شتمر يف
ح�شابات العهد والأمانات ل تزال م�شتمرة على الرغم من
�شدور عدد من القرارات ال�شامية باحلد من الت��شع يف
العهد والأمانات و�شرورة ت�شديد وت�ش�ية القائم منها .كما
يلحظ اأن هناك ت��ش ًعا من قبل كثري من اجلهات احلك�مية
يف اإجــراءات املناقالت بني العتمادات وعدم ال�شرف
من اعتمادات بع�ض امل�شروعات مما ي�ؤدي اإىل الإخالل
باأول�يات خطط التنمية املعتمدة وعدم حتقيق اأهدافها.
ولفت ع�ش� اآخر اإىل اأن ثمة مع�قات حت�ل دون ممار�شة
الدي�ان ملهامه الرقابية على الأجهزة احلك�مية ,مثل عدم
جتاوب بع�ض الأجهزة احلك�مية ,وعدم متكني الدي�ان من
ال��ش�ل اإىل املعل�مات ,اإ�شافة اإىل قدم بع�ض الأنظمة
املالية والل�ائح املعم�ل بها يف بع�ض اجلهات احلك�مية,

وق�ش�رها عــن م�اكبة امل�شتجدات يف حق�ل الإدارة
والتنظيم واملالية العامة.
واأو�شح ع�ش� اآخر اأن الدي�ان يعاين من اإجراءات التاأمني
املبا�شر وتر�شية عق�د تنفيذ امل�شروعات بال�شتثناء من
نظام تاأمني امل�شرتيات احلك�مية ,وكذلك حتميل بن�د
معتمدة مببالغ غري مقررة .وين�ض الهدف الثالث من
الأهــداف الإ�شرتاتيجية يف خطة الدي�ان الأوىل على
م�شاعدة ال�زارات وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية على تط�ير
اأجهزتها املالية والإدارية مل�اكبة امل�شتجدات؛ لتحقيق
متطلبات التنمية وحتقيق الن�شباط املــايل .ومبا اأن
الدي�ان يعاين ب�شبب عدم وج�د املتخ�ش�ض يف النظرية
املالية ,واحل�شابات املالية والقت�شادية ,واخلطط
والأهداف املراد حتقيقها .لذا ,ينبغي اإعادة النظر يف
تلك الإدارات والأق�شام يف الأجهزة احلك�مية امل�شم�لة
برقابة الدي�ان.
واأ�شار ع�ش� اآخر اإىل اأنه ثمة ت�شابه بني اخت�شا�شات
دي�ان املراقبة العامة واخت�شا�شات الهيئة ال�طنية
ملكافحة الف�شاد وحماية النزاهة .لذا ,يح�شن اأن ت��شي

اللجنة بدرا�شة �شم اجلهازين يف كيان واحد ليك�ن أاكرث
فعالية لتحقيق الأهداف ,ومن ًعا لالزدواج يف املهام .كما
ينبغي ا�شتحداث اآلية تن�شيق بني اجلهتني اإىل اأن يبت
يف اإقرار �شمهما.
وقال ع�ش� اآخر :اأ�شارت اللجنة اإىل اأن الدي�ان مل يتمكن
من مراجعة وحتليل احل�شاب اخلتامي للدولة ,وهذا
م�ؤ�شر عام على عدم مقدرة الدي�ان على اأداء عمله؛ لأن
بع�ض ال�زارات وم�ؤ�ش�شات الدولة ل تلتزم بالنظام الذي
يلزمها بتزويد الدي�ان بن�شخة من احل�شابات املالية.
واختتم اأحد الأع�شاء قائ ًال :منذ �شبعة اأع�ام ونحن
ن�ؤكد اأن هناك خمالفات يف الأنظمة املالية من قبل
م�ؤ�ش�شات الدولة ,وكـاأن الأمــر �شار روتين ًيا ,فينبغي
ت�شحيح طرق واأ�شل�ب وم�شببات �ش�ء ا�شتخدام املال
العام وو�شع امليزانية؛ بحيث تك�ن امليزانية مبنية على
درا�شة جدوى وجداول تدفقات مالية حمددة وخطط
ت�شغيلية مرادفة لال�شتثمارات يف امل�شروعات التنم�ية.
كما ينبغي اأن نت�جه ب�شكل حقيقي وجاد لتنفيذ النظام
الإداري املايل امل�حد لدى جميع امل�ؤ�ش�شات احلك�مية.
األعضاء وهموم الوطن

آلية لمحاسبة الجهات
الحكومية المخالفة
اأ�شار اأحد الأع�شاء اإىل اأنه ترد اإىل املجل�ض
تقارير دي�ان املراقبة العامة ووزارة الإقت�شاد
والتخطيط وهـيـئــة الــرقــابــة والتحقيق.
وقال :اإن التقارير لها �شقان ,الأول ي�شرح
و�شعها املايل والإداري ومع�قاتها ,ولالآخر
عــالقــة مبلح�ظاتها على اجلـهــات طب ًقا
لخت�شا�شها .اإل اأنّ من غري املنا�شب اأن
نحا�شب دي�ان املراقبة العامة على اأخطاء
الآخرين .فهذه اجلهات تعمل مب�جب اأنظمة
حتدد �شالحياتها وم�ش�ؤولياتها ومهامها,
ومــن غــري املنا�شب حما�شبتها على اأداء
اجلهات التي قامت باملخالفات.
ولعل من املنا�شب اأن ت�زع ملح�ظات هذه
اجلهات الرقابية املف�شلة عن كل جهة وجدت
بها خمالفات وتعطى لكل جلنة خمت�شة من
جلان املجل�ض ,لتك�ن لدينا اآلية وا�شحة عند
مناق�شة تلك اجلهات احلك�مية التي ورد ما
يفيد قيامها باملخالفات بحيث نركز على
تقارير اجلهات الرقابية عليها.

 1432 -125هـ

57

تحت القبة

إستراتيجية شاملة
لصندوق التنمية العقارية

د .بندر حجار

اقرتاح باأن يقوم �ضندوق
التنمية العقارية باإعداد
اإ�ضرتاتيجية �ضاملة خالل
مدة اأق�ضاها �ضنتان

طالب اأع�شاء جمل�ض ال�ش�رى �شندوق التنمية العقاري
باإعداد اإ�شرتاتيجية �شاملة ت�شمن ح�ش�ل امل�اطن وخا�شة
ذوي الدخل املنخف�ض على ال�شكن مع البدء يف امل�شاركة
مب�شروعات مع القطاع اخلا�ض وال�شتثمار الأمثل لأنظمة
التم�يل العقاري املت�قع �شدورها ,جاء ذلك خالل جل�شة
املجل�ض التي عقدت برئا�شة معايل نائب رئي�ض املجل�ض
الدكت�ر بندر بن حمزة حجار ,حيث ا�شتمع املجل�ض
اإىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية ,ب�شاأن التقرير ال�شن�ي
ل�شندوق التنمية العقارية للعام املايل 1431/1430هـ,
تاله رئي�ض اللجنة الدكت�ر عبداهلل العبدالقادر ,فاأو�شح
الآتي :ما يتعلق بعدد املتقدمني بعد قرار اإلغاء �شرط متلك
الأر�ــض ,فقد اأرفقت اللجنة مع التقرير اإجابة مندوبي
ال�شندوق على هذا امل��ش�ع ,حيث مل يطبق القرار نظر ًا
حلاجة ال�شندوق اإىل تط�ير نظامه الآيل ل�شتيعاب
الأعداد الكبرية من الطلب ,وال�شندوق يعمل حالي ًا على
�شرعة تطبيقه .اأما ما يتعلق باملعايري وال�ش�ابط التي
�ش�ف يتخذها ال�شندوق حيال ماليني الطلبات التي �ش�ف
يتقدم بها امل�اطن�ن؛ فاإن اللجنة طالبت ال�شندوق الأخذ
يف احل�شبان كل هذه الأمــ�ر عند اإعــداد الإ�شرتاتيجية
القادمة.

وا�شاف :بالن�شبة لقيام ال�شندوق ببناء وحدات �شكنية
على هيئة اأبراج راقية الت�شميم يف مناطق اململكة كافة
وت�زيعها على م�شتحقيها ,فاإن هذا متحقق على اأر�ض
ال�اقع ,حيث بداأت وزارة الإ�شكان مبعاجلة هذه اجلزئية.
اأما ما يتعلق ب�شم ال�شندوق اإىل الهيئة العامة لالإ�شكان
وحت�يلها اإىل وزارة لالإ�شكان ,فاإن هذا متحقق بعد �شدور
قرار خادم احلرمني ال�شريفني – حفظه اهلل -باإن�شاء
وزارة الإ�شكان ,وحت�يل الإ�شراف على ال�شندوق اإىل
وزارة الإ�شكان.
واو�شح رئي�ض اللجنة اأنه بخ�ش��ض ما يتعلق باأن يك�ن
لل�شندوق اإ�شرتاتيجية م�شتقبلية تعالج م�شكلة الإ�شكان,
فقد اأخــذت اللجنة بهذا املقرتح ,اأما بالن�شبة لإعطاء
ال�شندوق �شمان ًا مببلغ القر�ض على اأحد البن�ك التجارية
للح�ش�ل على م�شكن ب�شكل �شريع ,فاإن ت�شريح وزير
املالية ي��شح اأن ال�شندوق يف املراحل النهائية لتطبيق
هــذا الإج ــراء .كما اأن املجل�ض اأ�ـشــدر اأنظمة التم�يل
الـعـقــاري ورفـعــه ملجل�ض الـ ــ�زراء .كما اأ�ـشــدر املجل�ض
عدد ًا من القرارات املتعلقة بتفعيل دور القطاع اخلا�ض
للم�شاهمة يف تاأمني ومت�يل امل�شاكن.
وا�ـشــار اإىل اأن نظام �شندوق التنمية العقارية �شدر

م�اطن�ن يطلع�ن على ار�شادات احل�ش�ل على القر�ض العقاري
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بنا ًء على املر�ش�م امللكي ذي الرقم (م )23/امل�ؤرخ يف
1394/6/11هـ ,وقد قدم ال�شندوق منذ بدء ن�شاطه عام
1396/1395هــ حتى نهاية العام املايل 1431/1430هـ
( )593األف قر�ض بقيمة اإجمالية بلغت ( )163مليار
ريال ,نتج عنها اإن�شاء ( )734األف وحدة �شكنية .وعلى
الرغم من ذلك فاإن عدد املنتظرين للح�ش�ل على القر�ض
بلغ اأكــرث من ( )600األــف طلب تبلغ قيمتها التقديرية
ح�ايل ( )153مليار.
واأ�شاف :م�ل ال�شندوق خالل العام املايل 1431/1430هـ
( )33األف طلب بقيمة بلغت ( )9مليارات ريال .ونظر ًا
للزيادة يف عــدد الطلبات املقدمة �شن�ي ًا التي ت�شل
اإىل ح�ايل “�شبعني األف” طلب ,اإ�شافة اإىل الطلبات
املرتاكمة ,فاإن ال�شندوق وفق ًا لراأ�ض ماله احلايل املدف�ع
والبالغ ( )94مليار ريال ل ي�شتطيع ال�فاء بعدد الطلبات,
لأن راأ�ض مال ال�شندوق قبل التعديالت اجلديدة كان اأكرث
من ( )40مليار.
التط�رات الأخرية التي حدثت يف �شندوق التنمية العقارية
خالل عامي 1432/1431هـ ,تط�رات ج�هرية على اأعمال
ال�شندوق متثلت يف �شدور الأوامر الآتية خلادم احلرمني
ال�شريفني – حفظه اهلل -وهي:
 -1زيادة راأ�ض مال ال�شندوق بـ ( )40مليار ريال.
 -2زيادة قيمة القر�ض اإىل ( )500األف ريال.
 -3ت�حيد مبلغ القر�ض املقدم للم�اطنني يف خمتلف
مناطق اململكة.
 -4اإل ـغــاء �ـشــرط متـلــك الأر�ـ ــض عـنــد الـتـقــدمي لطلب
القر�ض.
 -5يراأ�ض جمل�ض اإدارة ال�شندوق معايل وزير الإ�شكان
ع��ش ًا عن معايل وزير املالية.
� -6شدور اأنظمة التم�يل العقاري من جمل�ض ال�ش�رى.
وبعد الطــالع على نظام ال�شندوق ال�شادر يف عام
1394هـ ,وبعد الطالع على القرارات ال�شادرة من جمل�ض
ال�ش�رى ,يت�شح الآتي:
اأو ًل :اإن م�اجهة ومعاجلة م�شكلة ال�شكن يف اململكة بحاجة
اإىل اإ�شرتاتيجية جديدة لل�شندوق ,تاأخذ يف احل�شبان
حتديث نظامه والإجـ ــراءات ذوات العالقة وا�شتثمار
قرارات خادم احلرمني اجلديدة ,ومنها زيادة راأ�ض مال
ال�شندوق بـ ( )40مليار ,واإن�شاء وزارة لالإ�شكان ,وقرب
�شدور اأنظمة التم�يل العقاري.
ؤ
ثاني ًا :عدم تعاون الكثري من م��ش�شات القطاع العام
واخلا�ض يف حت�شيل املبالغ امل�شتحقة التي تزيد على
( )36مليار ًا ,حيث اإن هذا املبلغ امل�شتحق لدى امل�اطنني
ميثل ما يقارب ( )%40من راأ�شمال ال�شندوق ,وعليه
فاجلزء الأكرب من راأ�شمال ال�شندوق ي�شرف ول يح�شل,

و�شداد جزء من هذه املبالغ �شي�شهم يف التخفيف من ق�ائم
النتظار .وهــذا لن يتحقق اإل بتعاون بع�ض م�ؤ�ش�شات
القطاع العام واخلا�ض لدعم هذا ال�شندوق.
ثالث ًا :بالرج�ع اإىل القرارات ال�شادرة من املجل�ض ,يت�شح
عدم تنفيذ اأهم تلك القرارات من قبل ال�شندوق ومنها:
ما ين�ض على “تط�ير اإجراءات التح�شيل املعم�ل بها”,
و“درا�شة كيفية م�شاهمة ال�شندوق يف تي�شري ال�شبل
اأمام زيادة م�شاركة القطاع اخلا�ض وامل�ؤ�ش�شات املالية
يف الإقرا�ض لغر�ض ال�شكن عن طريق منح ال�شمانات
املنا�شبة“ ,واإيجاد ال��شائل الالزمة لتم�يل بناء وحدات
�شكنية منخف�شة التكاليف عن طريق القطاع اخلا�ض”.
رابع ًا :هناك نق�ض كبري يف املعل�مات والبيانات اخلا�شة
بال�شكن والإ�شكان والعقارات .وهذه اأهم الع�امل التي
حتد من قدرة ال�شندوق على التخطيط امل�شتقبلي ,وعليه
فالبد من اإيجاد قاعدة معل�مات متكاملة ت�شمل بيانات
املحتاجني لل�شكن والتق�شيم اجلغرايف لهم .لــذا ,ترى
اللجنة احلاجة اإىل حتديث نظام ال�شندوق والإجراءات
ذات العالقة ,وح�ش�ل امل�اطن ,ول �شيما ذوو الدخل
املنخف�ض على ال�شكن يف ال�قت وال�شعر املنا�شب ,والبدء
يف امل�شاركة مع القطاع اخلا�ض لتم�يل وبناء ال�حدات
ال�شكنية ,وال�شتثمار الأمثل لأنظمة التم�يل العقاري
املت�قع �شدورها.
وهناك حاجة اإىل بناء قاعدة معل�مات تبني ال�ش�رة
احلقيقية للطلب على ال�شكن يف اململكة تت�شمن معل�مات
عن املحتاجني لل�شكن ودخ�لهم ,والتق�شيم اجلغرايف لهم,
وهذه املعل�مات �شت�شهم يف التخطيط امل�شتقبلي ال�شليم
لل�شندوق ,كما اأنها ت�شاعد جمل�ض ال�ش�رى على قيا�ض
اأداء ال�شندوق.
أ
ثم عر�ض التقرير للمناق�شة وابديت عليه بع�ض امللح�ظات,
حيث قال اأحد الأع�شاء :اقرتح اأن يق�م �شندوق التنمية
العقارية باإعداد اإ�شرتاتيجية �شاملة خالل مدة اأق�شاها
�شنتان.
وقال اآخر :يح�شن اأن ين�ض قرار املجل�ض على ما يلي( :على
ال�شندوق العقاري اأن يخ�ش�ض جزء ًا من ميزانيته لبناء
الأبــراج ال�شكنية) ,ول �شيما اأن تكلفة الأرا�شي عالية,
وكثري من امل�اطنني ل ي�شتطيع�ن متلك الأر�ــض .وذلك
ي�شاعد يف ت�فري مزيد من امل�شاكن ,كما يح�شن حتديد
مدة زمنية حمددة لإعداد الإ�شرتاتيجية.
وطالب اأحــد الأع�شاء بح�ش�ل املــ�اطــن على ال�شكن
يف ال�قت املنا�شب وال�شعر املنا�شب والــذي ياأتي �شمن
م�ش�ؤولية وزارة الإ�شكان ,واأنها مل تعد م�ش�ؤولية �شندوق
التنمية.
وعلق اآخر قائ ًال :ل يحتاج حتديث نظام ال�شندوق اإىل

اإ�شرتاتيجية ,لأن من الطبيعي اأن يك�ن نظام ال�شندوق
حمدث ًا.
ً
ً
واأو�شح اأحد الأع�شاء اأن ال�شندوق يعد بنكا مت�يليا مي�ل
القرو�ض للم�اطنني لإن�شاء امل�شاكن ,لكنه ل يتدخل يف
ق�شايا الإ�شكان .لذا على اللجنة اأن تفرق بني الت��شيات
اخلا�شة بال�شندوق والت��شيات اخلا�شة بال�زارة.
وقال اآخر :اإن وج�د قاعدة بيانات ومعل�مات تعك�ض واقع
الإ�شكان يف اململكة مطلب اأ�شا�ض ل��شع اأي اإ�شرتاتيجية
لالإ�شكان يف اململكة ,ومن ثم تك�ن الت��شية بذلك متحققة
عندما تبداأ ال�زارة ب��شع الإ�شرتاتيجية.
واقرتح اأحد الأع�شاء اإ�شافة ت��شية تن�ض على تط�ير
مناذج �شكنية منخف�شة التكلفة ,ول �شيما اأن امل�شتفيدين
من ال�شندوق هم من فئة مت��شطي الدخل اأو الأقل من
املت��شط ,وقال :اإن هذه الفئة تنق�شها املعرفة باأعمال
البناء والإن�شاء والتكاليف والقدرة على الت�فري واختيار
الت�شاميم والنماذج املنا�شبة لت�فري الع�ائد .لذا فعلى
ال�شندوق تقدمي دعم فني م�ا ٍز للدعم املايل الذي يقدمه
للم�شتفيدين.

تخصيص مواقع مجهزة
لتوقيف الفتيات
المخالفات
طالب اأحد الأع�شاء بت�فري خدمة لفئة
الـفـتـيــات ال ـتــي ي ـحــدث مـنـهــن خمالفة
وت�شتدعي الأمــ�ر الأمنية اأن ي�دعن يف
الت�قيف؟ فلعدم وج�د اأماكن خم�ش�شة
للت�قيف فاإنهنّ ي�دعن يف ال�شجن العام
م ــع ف ـئــات مم ــن ان ـحــرفــن ع ــن طريق
ال�ش�اب ,ووزارة ال�ش�ؤون الجتماعية من
اأهم الــ�زارات اخلدمية التي تتعامل مع
الأ�شرة ال�شع�دية ذك� ًرا واإنا ًثا ,اأ�شحاء,
يتاما
ومر�شى� ,شغا ًرا وكبا ًرا ,عجزة ,واأ ً
ومطلقات وغريهم من ذوي الحتياجات
اخلا�شة .وبالنظر اإىل هذا التن�ع يف فئات
امل�شتهدفني بخدماتها جند اأن خدماتها
بـحــاجــة اإىل تــ�زيــع يف جـمـيــع مناطق
اململكة.
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تحت القبة

 %81من مباني المراكز الصحية األولية مستأجرة

انتقادات من أعضاء المجلس ألداء وزارة الصحة
طالب أاع�شاء جمل�ض ال�ش�رى بتح�شني اخلدمة
ال�شحية املقدمة للم�اطنني يف ظل ت�شاعف ميزانية
ال�زارة عما كانت عليه ,وطالب�ا مبنظ�مة كاملة تعمل
خلدمة امل�اطن �شحي ًا ,وانتقدوا غياب املعايري التي
يحتكم اإليها لتقييم املرافق ال�شحية وانتقدوا كذلك
�ش�ء حال معظم مراكز الرعاية ال�شحية ,والتي ل
ي�جد بها عدد كاف من الأطباء واملعدات الطبية.
جاء ذلك خالل جل�شة املجل�ض التي عقدت برئا�شة
معايل نائب رئي�ض املجل�ض الدكت�ر بندر بن حمزة
حجار ,حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون
ال�شحية والـبـيـئــة ,بـ�ـشـاأن التقريرين ال�شن�يني
لــ�زارة ال�شحة للعامني املاليني 1429/1428هـ ــ-
1431/1430هـ ,تاله رئي�ض اللجنة الدكت�ر عبداهلل
العتيبي ,ثم عر�ض امل��ش�ع للمناق�شة ,واأبديت عليه
بع�ض امللح�ظات ,فقال اأحد الأع�شاء:
ت�شاعفت ميزانية الــ�زارة ,ونرج� اأن ينعك�ض ذلك
على جه�د ال�زارة وما يقدم من خدمات للم�اطنني.
وبالن�شبة للرعاية ال�شحية فنلحظ الإعالن عن عدد
من حالت الت�شمم يف ال�شحف ,ونلحظ يف طبيعة
املتابعة يف التغذية ارتفاع ن�شبة مر�ض (ال�شكري) يف
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اململكة؛ بن�شبة ( ,)%29ومن الأن�شب اأن يك�ن لل�زارة
دور وا�شح يف ذلك حتى ل تتجاوز الن�شبة ()%30
وي�شبح املر�ض وبا ًء تعي�شه اململكة .ولعل من اأ�شباب
ذلك نق�ض التجهيزات والق�ى العاملة يف مراكز
الرعاية ال�شحية الأولية.
واأ�شار ع�ش� اآخر اإىل اأنه من املنا�شب اأن يك�ن هناك
م�شعف�ن لديهم اخلــربة بالإنعا�ض القلبي الرئ�ي
يف اأماكن التجمعات� ,ش�اء الريا�شية اأو املنتزهات
وغريها ,وهــذا ما تعمل عليه دول العامل املتقدمة
باعتمادها برامج اإلزامية ونظم ًا حازمة لتدريب
امل�شعفني يف جميع املن�شاآت ,وكذلك تدريب املتط�عني

م �ط��ال��ب ب�ت�ح���ض��ني اخل��دم��ة ال�ضحية
امل �ق��دم��ة ل�ل�م��واط�ن��ني يف ظ��ل ت�ضاعف
ميزانية الوزارة عما كانت عليه ,وطالبوا
مبنظومة كاملة تعمل خلدمة املواطن
��ض�ح�ي�اً ,وان �ت �ق��دوا غ�ي��اب امل�ع��اي��ري التي
يحتكم اإليها لتقييم املرافق ال�ضحية

والرتخي�ض لهم ملبا�شرة حالت الإنقاذ .لذا ,حتتاج
ال�زارة اإىل دعم قان�ين ي�شاعدها على فر�ض واإلزام
جميع اجلهات ذوات العالقة -التي يت�اجد فيها
جتمعات ب�شرية -والتاأكيد على وج�د عدد ٍ
كاف من
املتدربني املرخ�شني بالإنعا�ض.
واأ�شار اأحد الأع�شاء قائ ًال :ل تت�افر يف معظم مراكز
الرعاية ال�شحية الأولية املق�مات التي تعينها على
حتقيق اأهدافها املخطط لها ,فهناك عجز كبري يف
ت�افر اأطباء الأ�شرة والفنيني املعنيني بت�شغيل الأجهزة
واملختربات ,ونق�ض يف الك�ادر التمري�شية واأطباء
الأ�شنان ,وعجز يف املعدات والأجهزة واملختربات.
كما اأن املراكز م�شندة اإىل م�ظفني غري خمت�شني,
و ُيك ّلف الأطباء بالرئا�شة الفنية للمراكز على الرغم
من ك�نهم غري خمت�شني يف اإدارتـهــا ,ناهيك عن
اأن يف هــذا اإ�شغا ًل لهم عن اأعمالهم الطبية .اأما
املباين للمراكز ال�شحية الأولـيــة؛ فن�شبة()%81
منها م�شتاأجرة ل تت�افر فيها اأدنى مق�مات الكفاية
للعمل ال�شحي .ومن غري املنا�شب اأن تطرح اجلهة
املخت�شة يف وزارة ال�شحة مناف�شة مباين مراكز
الرعاية ال�شحية الأولية يف مراحلها الثالث حزمة
واحدة يف كل مرحلة ,ومن غري املنا�شب ا�شتمرارها يف
هذا الإجراء على الرغم من و�ش�ح ف�شله منذ املرحلة
الأوىل .لذا ,اأرى اأن تراجع اللجنة ج�انب الق�ش�ر
يف مراكز الرعاية ال�شحية الأولية وبحث اأ�شبابها
والت��شية مبا تراه منا�ش ًبا.
وطالب اأحد الأع�شاء باإعادة النظر يف امل�ؤ�شرات
والأرق ــام الــ�اردة يف تقرير الــ�زارة لتحديد م�قع
اململكة يف النظام ال�شحي مقارنة مــع الأنظمة
ال�شحية العاملية من خالل هذه امل�ؤ�شرات .ومنها نرى
تدنيها يف وزارة ال�شحة مقارنة بالأنظمة ال�شحية
العاملية معدل الأ�ش ّرة مقابل كل ( )1000من ال�شكان,
ومعدل الأطباء لكل ( )1000من ال�شكان .ومعدل
ال�شرف على املري�ض .ومن املنا�شب ا�شت�شافة معايل
وزير ال�شحة ملناق�شة هذه امل�ؤ�شرات.
وطالب ع�ش� اآخــر ب��شع برنامج متكامل لتفعيل
الرعاية ال�شحية الأولية ب�شقيها العالجي وال�قائي,
ول�شيما يف املــدار�ــض بالتعاون مــع وزارة الرتبية
والتعليم .كما اأن الإح�شاءات كبرية ول�شيما عن داء
ال�شمنة الذي ميكن اأن نتعامل معه من خالل تفعيل
الريا�شة يف املدار�ض ,والهتمام بالغذاء ,والك�شف
الطبي املبكر ,فال�قاية خري من العالج .ومن املنا�شب
اأن تك�ن هناك ميزانية م�شتقلة لل�ش�ؤون ال�شحية يف
كل منطقة ل�شمان �شرعة الإجنــاز وحما�شبة لكل

منطقة ,وذلك لرفع امل�شت�ى ال�شحي.
وانتقد اأحــد الأع�شاء اإغــالق امل�شت�شفيات ذوات
�شريرا وحت�يلها اإىل مراكز رعاية
“اخلم�شني”
ً
إ
إ
�شحية اأولـيــة ,وقــال :ان احلــل لي�ض باغالقها بل
مبعاجلة الق�ش�ر وتط�ير خدماتها ,فهي تلبي جز ًءا
من الحتياجات ال�شحية ل�شكان املحافظات املت��شطة
وال�شغرية .ومن املنا�شب اأن ت�شاأل وزارة ال�شحة عن

م�ش�غات اتخاذ هذا القرار ,وما يرتتب عليه من نتائج
�شلبية .كما اأدع� ال�زارة لدرا�شته درا�شة معمقة يف ظل
�شيا�شة الدولة وخطط التنمية ,واإعادة النظر فيه يف
�ش�ء الآثار ال�شلبية التي �شترتتب عليه .كما اأن م�قف
وزارة ال�شحة غري وا�شح بالن�شبة مل��ش�ع تطبيق
التاأمني ال�شحي التعاوين للم�اطنني .ومن املنا�شب
الإ�شراع يف اتخاذ التدابري الالزمة لتطبيقه.

احسان فقيه :يجب إعادة النظر في خطة
الرعاية الصحية
قدم ع�ش� املجل�ض الأ�شتاذ اح�شان بن جعفر فقيه
مداخلة اأثناء مناق�شة املجل�ض لتقارير وزارة ال�شحة
للعامني 1429 –1428هـ 1431 -1430/هـ قال فيها:
اإن حق اأي م�اطن يف الرعاية ال�شحية ل يعني جمرد
احل�ش�ل على رقم ملف طبي ,بل ه� منظ�مة متكاملة
و متفرعة من احلق�ق �شمنتها الدولة مب�جب ن�ض
املادة ( )31من النظام الأ�شا�شي للحكم ,وهياأت له
الدولة م�ارد مالية �شخمة اإل اأن واقع احلال ُيظهر
عدد ًا من املالحظات ح�ل عدم وفاء هذا القطاع
بذلك احلــق يف احل�ش�ل على الرعاية ال�شحية
اجليدة يف ال�قت املحدد واملنا�شب .ون�شاهد ي�مي ًا
ونقراأ اأو�شاع ماأ�شاوية تعاين منها �شريحة عري�شة
من املجتمع وت�شريحات من امل�ش�ؤولني ل ترقى
ل�شقف الر�شا ,فاملري�ض اأمله اخت�شار فرتة النتظار
واحل�ش�ل على �شرير داخل امل�شت�شفى وممار�شة
مهنية بعيدة قــدر الإمـكــان عن اأخـطــاء طبية من
اأ�شخا�ض غري م�ؤهلني لهذه املهنة ,ودواء ي�شرف
بالكامل من داخل امل�شت�شفى ول ُي�شرتى معظمه من
خارجها.
لقد �شرح معايل وزير ال�شحة قبل اأيام باأن وزارته
تعمل على تـقــدمي خــدمــات عالجية وطبية وفق
اأعلى امل�ا�شفات واأنها �شتُ�شري فرق �شحية لتقدمي
خدمات عالجية للم�اطنني الغري قادرين على زيارة
امل�شت�شفيات والعيادات  ..اإىل هنا ل تعليق ,لكن
املر�شى يت�شاءل�ن وهذا من حقهم :كيف �شتخدم
ال�زارة املر�شى يف منازلهم ونحن بني ظهرانيهم
يف م�شت�شفياتهم وعياداتهم ول تت�فر لنا اخلدمات
الطبية املتكاملة� .ش�ؤال يحتاج اإىل اإجابة .واإن من
اأهم امل�شكالت التي يعاين منها هذا القطاع غياب
املعايري ال�ا�شحة التي ُيحتَكم اإليها عند اأداء
املرافق ال�شحية ل�اجباتها .فم�شت�شفى امللك فهد

العام باملدينة املن�رة مثال �شارخ على غياب معايري
وا�شحة .فاملبنى عمره الفرتا�شي انتهى منذ �شن�ات
واأجهزته الطبية قدمية اأو معطلة والنظافة متدنية
مع اأنه قد �شدر اأمر با�شتئجار مبنى اآخر اإل انه
حتى تاريخه مل ينفذ هذا الأمر .ال�ش�ؤال ملاذا وما
هي اأ�شباب عدم تنفيذ الأمر؟
أ
بع�ض امل�شت�شفيات ل ي�جد بداخلها اماكن لطهي
الطعام للمر�شى وينقل الطعام من م�شت�شفيات
اأخــرى ب�ا�شطة �شيارات نقل العمالة .ومر�شى
رحل�ن للمدينة للح�ش�ل على اأوامر
م�شت�شفى ينبع ُي ّ
اإركابهم للريا�ض.
الإخ�شائي النف�شي بينبع يحيل مر�شاه مل�شت�شفى
خا�ض وطبيب الإنعا�ض ير�شب يف الختبار .ومر�شى
ال�شمال يت�شاءل�ن متى �شتتحقق وع�د معايل وزير
ال�شحة برفع معاناتهم املادية والنف�شية وجعل هجرة
البحث عن العالج جتاه م�شت�شفيات اململكة بد ًل من
م�شت�شفيات الأردن؟
هناك نق�ض كبري يف بع�ض الأدويــة لفرتة ط�يلة
وعدم وج�د البديل مع اأنها مت�فرة خارج احلدود
وال�شبب يع�د لختالف بني ال�كيل وامل�شنع اأو �شراع
بني ال�كالء وال�زارة التي ل حترك �شاكن ًا وال�شحية
ه� املري�ض.
من كل ما تقدم اأرج� من الزمالء يف اللجنة امل�قرة
بحث كل ما تقدم من مالحظات وتقدمي اإجابات
وا�شحة و�شريحة للمجل�ض امل�قر واأق�ل يف هذا املقام
ملعايل وزير ال�شحة اجلراح املتميز ل بد من اإعادة
النظر يف خطة تقدمي الرعاية ال�شحية املت�ازنة
بني مناطق اململكة املختلفة دون متييز .فاإن�شان هذا
ال�طن له حق�ق مت�شاوية وما عليك يا معايل ال�زير
اإل اخذ م�شرطك اإىل حيث التخلف املهني والإداري
وابرت كل �ش�ر الإهمال والق�ش�ر .
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رسوم على األراضي البيضاء والمرأة ناخبة في
انتخابات المجالس البلدية

اأكد جمل�ض ال�ش�رى على �شرورة الإ�شراع يف و�شع وتنفيذ
خطة متكاملة �شمن مدة زمنية حمددة حلل م�شكلة ت�شريف
الأمطار وال�شي�ل مع الت�شديد على منع البناء على جماري
ال�شي�ل ,كما اأكد املجل�ض يف قرار له على تفعيل الإ�شرتاتيجية
العمرانية ال�طنية وخا�شة ما يتعلق بت�جيه وتدعيم التنمية
يف املجالت العمرانية والجتماعية والقت�شادية للمدن
املت��شطة وال�شغرية ,ودعا املجل�ض اإىل اإعداد لئحة لفر�ض
ر�ش�م �شن�ية على الأرا�شي البي�شاء التي تقع �شمن النطاق
العمراين .واإيـجــاد احلل�ل املنا�شبة لت�فري م�اقف عامة
لل�شيارات يف املــدن الرئي�شة لتخفيف الزدحــام املروري,
وتطبيق ك�د البناء واتخاذ التدابري الالزمة ل�شرتاك املراأة
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األعضاء وهموم الوطن

د .حممد النقادي

كناخبة يف انتخابات املجال�ض البلدية وفق ًا ل�ش�ابط ال�شريعة.
جاء ذلك خالل جل�شة املجل�ض التي عقدت برئا�شة معايل
رئي�ض املجل�ض ال�شيخ الدكت�ر عبداهلل بن حممد بن ابراهيم
اآل ال�شيخ  ,حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل وجهة نظر جلنة الإ�شكان
واملياه واخلدمات العامة ,ب�شاأن ملح�ظات الأع�شاء واآرائهم
جتاه التقرير ال�شن�ي ل�زارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية للعام
املايل 1428/1427هـ ,تالها رئي�ض اللجنة املهند�ض حممد
النقادي فقال :حددت وزارة القت�شاد والتخطيط يف اخلطة
اخلم�شية الثامنة �شق ًفا مليزانية القطاع البلدي ,لكن خالل
�شن�ات اخلطة زادت -بف�شل اهلل -اإيرادات الدولة وت�افر
فائ�ض اأمـ َر خادم احلرمني ال�شريفني بت�زيعه على بع�ض
القطاعات ,ومنها القطاع البلدي ,فزاد املعتمد مبيزانيتها
خالل �شن�ات اخلطة ,وت��شعت ال�زارة يف براجمها.
واأ�شاف :بالن�شبة مل��ش�ع الت�ش�ير اجل�ي؛ اأ�شارت ال�زارة
اإىل اأن امل�شروع مك�ن من جزءين ,اأحدهما معني باملعدات
يف املركز الرئي�شي للحا�شب الآيل ,والآخر معني بالربامج,
وحر�شت الــ�زارة على البدء بــالأول ريثما ُجتهّز املرحلة
الثانية جتهي ًزا كام ًال ,وقد انتهت املرحلتان الآن جلميع
مناطق اململكة.
وقال د .النقادي :اإن ت�يل البلديات م�ش�ؤوليات اخلدمات

البلدية ً
ع��شا عن ت�زيعها على عدة وزارات وقطاعات حك�مية
يحتاج اإىل درا�شة تف�شيلية �شاملة �شتنفذها اللجنة.
واختتم قائ ًال :ارتكزت اللجنة يف فر�ض ر�ش�م على الأرا�شي
البي�شاء على اأ�شا�ض اأن م��ش�ع الر�ش�م على الأرا�شي
البي�شاء قد ن�ق�ض واأ�شدر القرار اخلا�ض به عام 1425هـ.

استثمار زيارة رؤساء
مجموعة العشرين
عــرب اأحــد اأع�شاء املجل�ض عــن �شعادة
املجل�ض بامل�افقة على ا�شت�شافة اجتماع
روؤ�شاء برملانات دول جمم�عة الع�شرين,
فزيارتهم اإىل اململكة هي الطريقة املثلى
التي ل يكاد يك�ن لها بديل يف نقل ال�ش�رة
احلقيقية عن اململكة ,والتاأكيد على دورها
ال�شيا�شي والقت�شادي يف املنطقة ويف
العامل ,ول �شك اأن عقد مثل هذا اللقاء
يف اململكة �شيك�ن له دور رئي�ض يف هذا
الإطار ,ول�ش ّيما مع مثل هذه ال�شخ�شيات
وامل�ش�ؤولني امل�ؤثرين يف بالدهم .كما اأن
عقد هذا اللقاء يف اململكة �شيك�ن له تاأثري
اإيجابي م�شاعف ,ول�شيما يف هذه احلقبة
الزمنية من تاريخ الإن�شانية التي ت�شهد
تغريات �شيا�شية واقت�شادية غري م�شب�قة
وعلى درجة عالية من الأهمية ,ومن املهم
البدء مبك ًرا يف اإعــداد برنامج الزيارة
وجـــدول اأع ـمــال الج ـت ـمــاعــات ,وميكن
ال�شتفادة من اخلربات الكبرية املت�افرة
لدى اأع�شاء املجل�ض يف الق�شايا ال�شيا�شية
والقـتـ�ـشــاديــة ,لإعـ ــداد ج ــدول اأعمال
لالجتماع على م�شت�ى عال من التخ�ش�ض
واملعرفة ,كما اأن برنامج الزيارة ل بد اأن
ي�شمل بع�ض الن�شاطات اجلانبية ,مثل
زيارة مل�اقع تاريخية وم�اقع اإنتاج النفط
واأداء العمرة للم�شلمني منهم.

المجلس يسقط اعتراض بعض األعضاء على إشراك
المرأة كناخبة في المجالس البلدية

د .بندر حجار

االإ�ضالم كفل للمراأة حقوقها
كاملة بو�ضفها كياناً حمرتماً
ومبج ً
ال ,ولها منزلتها التي اأنزلها
فيها االإ�ضالم .وقرارات جمل�س
ال�ضورى ال�ضادرة عنه ينبغي اأن
تكون ميزة وموافقة للواقع
ومدركة لكل ما يجري يف البلد

اأ�شقط جمل�ض ال�ش�رى يف جل�شته التي عقدت برئا�شة
نائب رئي�ض املجل�ض الدكت�ر بندر بن حمزة حجار,
اعرتا�ض بع�ض اأع�شاء املجل�ض على الفقرة (�شاد�ش ًا)
مــن مـ�ـشــروع قــرار املجل�ض رقــم ( )38/39وتاريخ
1432/7/4هـ ـ ب�شاأن التقرير ال�شن�ي لــ�زارة ال�ش�ؤون
البلدية والقروية للعام املايل 1428/1427هـ ,واملتعلقة
باإ�شراك املراأة كناخبة يف انتخابات املجال�ض البلدية,
وحتدث معايل رئي�ض اجلل�شة قائ ًال :تقدم جمم�عة من
الأع�شاء يف جل�شة املجل�ض العادية “الثانية والأربعني”
وقبل اأن يرفع قرار املجل�ض اإىل املقام ال�شامي ,بطلب
اإعادة مناق�شة الفقرة (�شاد�ش ًا) من قرار املجل�ض ذي
الرقم  38/39امل ـ�ؤرخ يف 1432/7/4ه ـ ــ ,وبناء على
مذكرة اإدارة امل�شت�شارين املرفقة ,وا�شتناد ًا اإىل ما
ق�شت به املادة “الثالثة ع�شرة” من ق�اعد عمل املجل�ض
واللجان والتي ت�شمنت ما ن�شه“ :للمجل�ض باأغلبية
اأع�شائه احلا�شرين بعد اتخاذ قراره ب�شاأن امل��ش�ع
وقبل رفعه للملك ,الع�دة اإىل مناق�شته بناء على اقرتاح
رئي�ض املجل�ض اأو اللجنة املعنية اأو خم�شة ع�شر ع�ش� ًا من
اأع�شائه ,وما مل ت�شفر املناق�شة عن قرار جديد يك�ن
القرار الأ�شا�ض باقي ًا .وتاأ�شي�ش ًا على ذلك فاإن الأمر
معرو�ض على املجل�ض للت�ش�يت على اإعــادة مناق�شة
الفقرة “ال�شاد�شة” من م�شروع قرار املجل�ض ذي الرقم
 38/39امل�ؤرخ يف1432/7/4هـ املتعلقة باإ�شراك املراأة
ناخبة يف انتخابات املجال�ض البلدية التي �شبق للمجل�ض
امل�افقة عليه يف جل�شته العادية “الثامنة والثالثني” ي�م
الثنني امل�افق 1432/7/4هـ.

واأتاح معايل رئي�ض اجلل�شة املجال اأمام ف�شيلة ال�شيخ
عازب بن �شعيد اآل م�شبل لتقدمي نبذة عن اعرتا�ض
الأع�شاء فاأو�شح الآتــي :هذا امل��ش�ع ل يتعر�ض باأي
حال من الأحــ�ال ملكانة املراأة اأو الت�شكيك يف قدرتها
يف امل�شاركة من عدمها ,والإ�شالم كفل للمراأة حق�قها
كاملة واأعطى لها حقها ب��شفها كيان ًا حمرتم ًا ومبج ًال,
ولها منزلتها التي اأنزلها فيها الإ�شالم .وقرارات جمل�ض
ال�ش�رى ال�شادرة عنه ينبغي اأن تك�ن مميزة وم�افقة
لل�اقع ومدركة لكل ما يجري يف البلد .وقد قدمت هذه
الت��شية على تقرير وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية
للعام 1428/1427هـ ,والآن انتهت النتخابات واأقفلت
�شناديقها ولن تفتح اإل بعد اأربع �شن�ات ,و�شياأتي للمجل�ض
ما يقرب خم�شة تقارير لل�زارة ,واملادة “الرابعة ع�شرة”
من هذا النظام حتيل اإىل الالئحة التنفيذية لتمديد
طريقة انتخاب اأع�شاء املجال�ض البلدية وال�شروط
اخلا�شة بالناخبني ,وهذه مادة تنفذها ال�زارة �شمن
اخت�شا�شها وعملها .وامل�شرف العام على النتخابات
قال :اإن املراأة مل ت�شرك يف هذا العام ,لأن ال�شتعدادات
مل تكن جاهزة ,و�شيعمل على ذلك م�شتقب ًال ,اأي اأن الأمر
متحقق لدى ال�زارة فيما ترى فيه امل�شلحة ,فلم يتعجل
املجل�ض وي�شدر الت��شية الآن؟ لذا من غري املنا�شب
للمجل�ض اأن ي�شدر الت��شية الآن ما دامت ال�زارة تعمل
على حتقيقها.
ثم عر�ض معايل رئي�ض اجلل�شة مدى مالءمة الع�دة
ملناق�شة هذا امل��ش�ع للت�ش�يت ,فجاءت النتيجة بعدم
امل�افقة على ذلك.
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االهتمام بالبيئة البحرية واستخدام
التقنيات في المراقبة البيئية

د .عبداهلل العتيبي

هناك ( )16حممية قائمة
يتعني على الهيئة الوطنية
حلماية احلياة الفطرية
واإنائها اإكمال جتهيزها
وتزويدها مبا حتتاجه من
كوادر ب�ضرية لت�ضغيلها ,ومن
ذلك ت�ضغيل اأربع من هذه
املحميات القائمة التي مل
تتمكن الهيئة من ت�ضغيلها
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اأ�شدر جمل�ض ال�ش�رى قرار ًا اأكد على دعم ميزانية
الهيئة ال�طنية حلماية احلياة الفطرية واإمنائها
لتحقيق مــا ورد يف خطتها وبــراجمـهــا الت�شغيلية
للحفاظ على احلياة الفطرية ,ودعا القرار اإىل اإعادة
ت�زيع املهام وامل�ش�ؤوليات عن البيئة البحرية بني
اجلهات احلك�مية املختلفة وجتنب الزدواجية فيها,
مع ا�شتخدام التقنيات احلديثة يف املراقبة البيئية
والتخطيط للمحميات ,واأخري ًا دعم الأبحاث وتط�ير
الإدارة العامة لالأبحاث والدرا�شات التطبيقية وتفعيل
نتائجها ,جاء ذلك خالل جل�شة املجل�ض التي عقدت
برئا�شة معايل رئي�ض املجل�ض ال�شيخ الدكت�ر عبداهلل
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ ,حيث ا�شتمع املجل�ض
اإىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون ال�شحية والبيئة ,ب�شاأن

ملح�ظات الأع�شاء واآرائهم جتاه التقرير ال�شن�ي
للهيئة ال�طنية حلماية احلياة الفطرية واإمنائها
للعام املــايل 1429/1428هـ ــ ,تالها رئي�ض اللجنة
الدكت�ر عبداهلل العتيبي فقال :بخ�ش��ض ما يتعلق
ببند الأبحاث فاإن الهيئة �شرفت يف حدود ()%10
من ميزانيتها على الباب الرابع (امل�شاريع) مبا يف
ذلك الأبحاث .كما اأن الهيئة وعدت بذكر تف�شيالت
الدرا�شات والأبحاث يف التقارير القادمة.
واأ�شاف :اإن هناك ( )16حممية قائمة يتعني على
الهيئة ال�طنية حلماية احلياة الفطرية واإمنائها
اإكـمــال جتهيزها وتزويدها مبا حتتاجه من ك�ادر
ب�شرية لت�شغيلها ,ومــن ذلــك ت�شغيل اأربــع من هذه
املحميات القائمة التي مل تتمكن الهيئة من ت�شغيلها.

األعضاء وهموم الوطن

كما اأنه �شدر قرار جمل�ض الــ�زراء املبني على قرار
جمل�ض ال�ش�رى والذي يق�شي بالإ�شراع يف اإعالن بقية
املناطق املحمية ال�اردة يف منظ�مة املناطق املحمية,
وقد اأعدّت الهيئة يف العام املايل 1426/25هــ خطة
زمنية لإعالن املحمية على( )21منطقة حممية جديدة
خــالل خم�ض �شن�ات قادمة ,تبداأ من العام املايل
(1427/26هـ) .كما حدّدت الهيئة املناطق املنا�شبة
للحماية يف امل�شتقبل واأول�ياتها .وهذا اأ ً
ي�شا ي��شح
حاجة الهيئة للدعم.
واأ�شار رئي�ض اللجنة اإىل اأن هناك �شندو ًقا لدعم
ن�شاطات الهيئة ,يتجاوز راأ�شماله اثنني وخم�شني ملي�ن
ريال ,و ُي�شتثمر ر�شيده بهدف تنميته لي�شل اإىل مائة
ملي�ن ريال ,ثم يبداأ يف ال�شرف على احتياجات الهيئة
من ع�ائد هذا املبلغ.
وقال :اأما ما يتعلق باأن معامل التكرير ومعامل فرز
الغاز يف املنطقة ال�شرقية م�شى عليها �شن�ات ط�يلة
ومل جتدد ,اأ�شارت الهيئة اإىل اأن هذا امل��ش�ع لي�ض
من اخت�شا�شها واأنه من اخت�شا�ض الرئا�شة العامة

لالأر�شاد وحماية البيئة.
واختتم قائ ًال :اإن حت�يل الهيئة من م�ؤ�ش�شة حك�مية
اإىل اأهلية ه� من اخت�شا�ض جهات اأخرى.
كما اأ�شدر جمل�ض ال�ش�رى قــرار ًا دعا فيه الرئا�شة
العامة لالأر�شاد وحماية البيئة اإىل زيادة عدد حمطات
الر�شد اجل�ي والبحري ال�شطحية وحمطات قيا�ض
طبقات اجل� العليا و�شبكة الرادار ,كما دعا اإىل مراجعة
النظام العام للبيئة على �ش�ء امل�شتجدات ولتجاوز
املع�قات التي ت�اجهه ,ودعم برنامج الت�شغيل اخلا�ض
باملراقبة والتفتي�ض البيئي بالك�ادر امل�ؤهلة ,كما دعا
اإىل �شرورة اإيجاد و�شائل علمية اآمنة بيئي ًا للتخل�ض
من املخلفات ال�شناعية يف مهد الذهب ,ودعم دور
املجتمع املدين وتفعيله وتك�ين جمعيات اأهلية للبيئة,
واأخري ًا دعا القرار اإىل تنفيذ برامج اإعالمية ت�ع�ية
فاعلة لرفع وعي امل�اطنني واملقيمني واهتماماتهم
ب�شاأن املخاطر البيئية املحيطة بهم والط�ارئ املناخية
املرتقبة .جاء ذلك خالل جل�شة املجل�ض التي عقدت
برئا�شة معايل رئي�ض املجل�ض ال�شيخ الدكت�ر عبداهلل
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ ,حيث ا�شتمع املجل�ض
اإىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون ال�شحية والبيئة ,ب�شاأن
ملح�ظات الأع�شاء واآرائهم جتاه التقرير ال�شن�ي
للرئا�شة العامة لالأر�شاد وحماية البيئة للعام املايل
1428/1427هـ ـ ــ ,تالها رئي�ض اللجنة د .عبداهلل
العتيبي فقال :م��ش�ع التل�ث البيئي يف منطقة مهد
الذهب ه� حمل اهتمام الدولة ,وقد اأ�شدر �شم� اأمري
منطقة املدينة املن�رة تعليماته اإىل جميع الإدارات
ذوات العالقة باتخاذ الإجــراءات التي راأتها اللجنة
املكلفة بدرا�شة خملفات ال�شناعة يف مهد الذهب,
وطلب من جميع الإدارات م�افاة الإمارة مبا يتحقق
حيال تنفيذ تلك الت��شيات التي من �شاأنها معاجلة
ال�اقع من خملفات ال�شناعة هناك ,والرئا�شة من
جانبها تتابع امل��ش�ع ,و�ش�ف نتابع نتائج اجله�د
الر�شمية من قبل الإمارة والرئا�شة العامة لالأر�شاد
وحماية البيئة يف هذا امل��ش�ع يف التقرير القادم.
كما اأن اللجنة ترحب باقرتاح �شرورة زيارة املنطقة
لالإطالع على الأمر على اأر�ض ال�اقع.
واأ�شاف� :شبق للجنة اأن رفعت خطا ًبا اإىل معايل رئي�ض
املجل�ض لدع�ة �شم� الرئي�ض العام لالأر�شاد وحماية
البيئة للمجل�ض ,وتاأمل اأن يتحقق ذلك قري ًبا.
واأ�شار د .العتيبي اإىل اأنــه مت ال�شتف�شار عن ج�دة
اله�اء يف املــدن الرئي�شة مع �شعادة نائب الرئي�ض
العام لالأر�شاد وحماية البيئة ,وقد اأفاد اأن الرئا�شة
تراقب ج�دة اله�اء يف املدن الكربى ,وذلك جزء من

برناجمها ال�طني اخلا�ض باملراقبة البيئية ,عالوة
على اأن لدى الرئا�شة "مقايي�ض بيئية وطنية" ت�شمل
انبعاث امل�شدر وج�دة اله�اء ,والرئا�شة حال ًّيا تط ّ�ر
مل�اكبة متطلبات احلا�شر وامل�شتقبل ,ومن املت�قع
اإ�شدارها خالل ال�شهرين القادمني .
واختتم رئي�ض اللجنة قائ ًال :اأكدت الرئا�شة العامة
اأنه ل عالقة لعملية ال�شتمطار ب�شي�ل جدة ,وم��ش�ع
ال�شتمطار مل يعد يتبع ب�شكل مبا�شر للرئا�شة .وقد
اأوقف الربنامج بناء على ت�جيهات عليا.

ما هو مصير نظام
الجمعيات األهلية ؟
اأ�شار اأحد اأع�شاء جمل�ض ال�ش�رى اإىل اأن
جمل�ض الــ�زراء وافق -ب�شرعة قيا�شية-
على تنظيم الهيئة ال�طنية ملكافحة الف�شاد
للمحافظة على املال العام ,مطال ًبا الهيئة
الأخذ بالرقابة ال�قائية؛ وذلك يف �شياق
تطبيق الإ�شرتاتيجية ال�طنية حلماية
النزاهة ومكافحة الف�شاد التي �شدرت
بت��شية من املجل�ض .وقــال الع�ش� :اإن
هــذا يـ�ؤكــد اأن املجل�ض �شريك مهم يف
�شناعة القرار ال�طني ,واملجل�ض يخط�
بثبات على درب �شنّ الأنظمة ومراقبة
الأداء احلك�مي .واأ�شاف :اإن هذا يجعل
من ال�ش�رى يف بالدنا �ش�رى ملزمة على
ال�قائع املتغرية وببذل اجلهد يف اإبداء
الــراأي وامل�ش�رة .كما اأن هناك ت�شاوؤ ًل
عن م�شري نظام اجلمعيات وامل�ؤ�ش�شات
الأهلية الذي �شدر من املجل�ض منذ �شن�ات
ثالث تقري ًبا .وقال :اإن �شدور هذا النظام
ملزما ,لأنه �ش�ف يعزز من ثقافة
اأ�شبح ً
أ
امل�شاركة ال�شعبية ,حينما يت�جه ارباب
احلرف وال�شناعات وذوو الفكر والراأي يف
الغرف التجارية واجلامعات وغريها نح�
انتخاب ممثليهم يف اجلمعيات وامل�ؤ�ش�شات
ذات الطبيعة املهنية ,وذلك من اأجل تق�ية
اأداء امل�اطنني يف اإدارة �ش�ؤونهم العامة,
فاملجتمع والدولة بلغا من امل�شت�ى والن�شج
الجتماعي وامل�شت�ى التعليمي ما اأ�شبح
ي�ؤهل املجتمع وممثليه من الناخبني نح�
امل�شاركة يف تعزيز احلكم الر�شيد.
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تشديد الرقابة على شركات
التأمين الصحي
طالب اأع�شاء جمل�ض ال�ش�رى بحماية امل�شتهلك
للخدمة ال�شحية وبت�شديد الرقابة على �شركات
التاأمني وم�شت�ى اخلدمة املقدمة ,جاء ذلك خالل
جل�شة املجل�ض التي عقدت برئا�شة معايل نائب
رئي�ض املجل�ض الدكت�ر بندر بن حمزة حجار ,حيث
ا�شتمع املجل�ض اإىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�شحية
والبيئة ,ب�شاأن طلب تعديل املادة ( )14من نظام
ال�شمان ال�شحي التعاوين وتخت�ض املادة  14من
نظام ال�شمان ال�شحي التعاوين باإلزام �شاحب
العمل بدفع اأق�شاطه عن العاملني لديه ممن ينطبق
عليهم هذا النظام واأفراد اأ�شرهم امل�شم�لني معه
ب�ثيقة ال�شمان ال�شحي التعاوين ,كما تتناول املادة
اإخالل �شركات التاأمني التعاوين اأو مقدمي اخلدمات
ال�شحية بالتزاماتها املحددة يف وثيقة ال�شمان
ال�شحي ,والعق�بات املفرو�شة على املخالفني ملا
ورد يف هذه املادة.
كما تن�ض املــادة على اإيـجــاد جلنة ت�شكل بقرار

طلب تعديل املادة ()14
من نظام ال�ضمان ال�ضحي
التعاوين ال�ضادر باملر�ضوم
امللكي رقم (م )10/وتاريخ
1420/5/1ه� ,واملعاد درا�ضته
عم ً
ال باملادة ( )17من نظام
جمل�س ال�ضورى
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مــن جمل�ض الــــ�زراء تت�ىل النظر يف خمالفات
اأحكام نظام ال�شمان ال�شحي التعاوين اأو لئحته
التنفيذية ,وتطبيق العق�بة املنا�شبة من العق�بات
املن�ش��ض عليها يف هذه املادة ,والنظر يف مطالبات
التع�ي�ض النا�شئة من خمالفة اأحكام النظام ولئحته
التنفيذية �شد مقدمي اخلدمة اأو اأ�شحاب العمل.
والنظام ه� ال�شادر باملر�ش�م امللكي رقم (م)10/
وتاريخ 1420/5/1هـ ,واملعاد درا�شته عم ًال باملادة
( )17من نظام جمل�ض ال�ش�رى ,تاله رئي�ض اللجنة
الــدكـتــ�ر عــبــداهلل العتيبي ,ثــم عــر�ــض امل��ش�ع
للمناق�شة ,واأبديت عليه بع�ض امللح�ظات ,فقال اأحد
الأع�شاء :حذفت احلك�مة عبارة "...وبالتع�ي�ض
عما ين�شاأ عن الإخالل بال�فاء بهذه اللتزامات"
وهذا غري منا�شب؛ فالنظر يف التع�ي�ض حتى واإن
كان نظر منازعة اإل اأن هذا الن�ض ل يتعار�ض مع
ذلــك ,فه� اإلــزام بالتع�ي�ض عند تقريره واإثباته
ح�شب الطرق التي تنظمه ,وهي من مهمات اللجنة
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التي ت�شكل للنظر يف طلبات التع�ي�ض النا�شئة من
خمالفة اأحكام النظام ولئحته التنفيذية.
وطالب اأحد الأع�شاء بالنظر اإىل هذه التعديالت
مــن زاويـــة حماية املت�شهلك ,وتـ�ـشــاءل :هــل هذه
التعديالت تــ�ؤدي اإىل حماية حق�ق امل�شتهلك؟
ف�شركات التاأمني ل تق�م باخلدمات التاأمينية
املطل�بة منها كما ينبغي ,فال ت�جد مراقبة �شحيحة
على �شركات التاأمني ,فهناك ا�شتغالل للم�اطن .لذا
ينبغي اأن ننظر يف تقييم هذه التعديالت من حيث
مدى ما حتققه من حماية حلق�ق امل�شتهلك .ثم
ملاذا يتم ا�شتثناء امل�ظفني ال�شع�ديني من التاأمني
ال�شحي؟
وقــال ع�ش� اآخــر :اأوؤيـــد اللجنة فيما اأجــرتــه من
تعديالت ,كما اأوؤيد ت�شديد الرقابة على اأداء �شركات
التاأمني ,والتاأكد من قيامها بتقدمي اخلدمات التي
ي�شتحقها امل�ؤمن عليه ,فهناك حالت تالعب كبرية
تقع بع�ض الأحـيــان ي�شرتك فيها بع�ض الأطباء
واأ�شحاب املن�شاآت ال�شحية مع بع�ض م�ش�ؤويل
�شركات التاأمني.
ولفت اآخر اإىل اأن امل�شكالت احلقيقية التي يجب
اأن تهتم بها اللجنة ويهتم بها النظام ,هي اأداء

�شركات التاأمني وم�شت�ى اخلدمات الطبية ال�شحية
املقدمة للم�ؤمن عليهم ,فهذا املجال مهم وح�شا�ض
ولكن الرقابة عليه غري كافية ,فنظام الرقابة
القائم حالي ًا بدائي وغري فعال ,فلي�ض هناك ح�شم
للق�شايا.
وقال ع�ش� اآخر :لكي ن�شمن تقدمي اخلدمات التي
تقدمها �شركات التاأمني بامل�شت�ى املطل�ب؛ فيفرت�ض
اأن يك�ن لدينا �شركة تاأمني لكي ت�ؤمن على اخلدمات
التاأمينية التي تقدمها ال�شركات التاأمينية ,وهذه
ال�شركة يجب اأن ت�شرتك فيها جميع �شركات
التاأمني واأن تك�ن �شامن ًا مل�شت�ى اخلدمة وللن�عية
التي تقدم ,واأن يتقدم اإليها امل�شتفيد ف�ر ًا يف حال
اإفال�ض �شركة التاأمني اأو عجزها عن تقدمي التغطية
التاأمينية الكافية ,وتت�ىل هذه ال�شركة ال�شتمرار يف
تقدمي اخلدمة املن�ش��ض عليها يف وثيقة التاأمني.
وت�شاءل اأحد الأع�شاء :مل يدفع ما ل يقل عن األف
وثالثمائة ريال قيمة التاأمني ال�شحي على العامل,
وهذه مبثابة اإكرامية ل�شركات التاأمني ل تخ�شر
منها �شيئ ًا ,بينما ال�شع�دي�ن ل يتمتع�ن بتاأمني
�شحي منا�شب .ثم ما العالقة بني �شركات التاأمني
وم�ؤ�ش�شة النقد العربي ال�شع�دي؟

تعميم عقوبات
مستوردي الشعير على
باقي جرائم الغش
اأ�ـشــاد اأحــد اأع�شاء املجل�ض بالعق�بات
ال�شادرة يف حق م�شت�ردي ال�شعري وقال:
اإنها ت�شتحق الإ�شادة ,واإنها متا�شت هذه
العق�بات مع نظام مكافحة الغ�ض التجاري
الذي اأقره جمل�ض ال�ش�رى و�شدر به مر�ش�م
ملكي .وقال :اإن العق�بات تراوحت ما بني
الت�شهري والغرامات املالية التي قد ت�شل
اإىل مبلغ ( )50,000ريال يف حال املخالفة
لأول مرة ,مع اإغالق املن�شاأة ملدة ()15
ي� ًما مع وقف ا�شترياد ال�شعري من قبل هذه
املن�شاأة ملدة �شتة �شه�ر .وعرب عن اأمله باأن
تطال هذه العق�بات الكثري من اأوجه الغ�ض
التجاري الأخرى وما يقع يف جمال الغذاء
والدواء وامل�شتح�شرات الطبية .واأن تطال
هذه العق�بات امل�شانع التي ت�شت�رد ال�شلع
من ال�شني وتايالند وتكتب على هذه ال�شلع
(�شنع يف ال�شع�دية) .وطالب الع�ش� جلان
ُ
املجل�ض ,ومنها جلنة ال�ش�ؤون القت�شادية,
وجلنة ال�ش�ؤون ال�شحية والبيئة ,وجلنة
ال�ش�ؤون املالية ,ال�شتف�شار من مندوبي
اجلهات ذوات العالقة ب�ش�رة دائمة عن
مدى تطبيق نظام الغ�ض التجاري.
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المجلس يوافق على تنظيم زواج السعوديين بغيرهم

د .عبدالرحمن ال�ش�يلم
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وافــق جمل�ض ال�ش�رى على تنظيم زواج ال�شع�ديني
بغريهم وذل ــك خــالل جل�شة املجل�ض الـتــي عقدت
برئا�شة معايل نائب رئي�ض املجل�ض د .بندر بن حمزة
حجار ,ويقع امل�شروع يف ثالث ع�شرة مادة تلم مبختلف
اجل�انب ال�شرعية والجتماعية والإن�شانية والقت�شادية
والأمنية مراعاة لطريف الزواج واأبنائهم ,لفت ًا النظر
اإىل اأن املجل�ض ي�شت�شعر اأهمية هذا امل��ش�ع احلي�ي
انطالق ًا من اأهمية الزواج ب��شفه اأحد مقا�شد ال�شريعة
الإ�شالمية الغراء التي جاءت باحلث عليه وتي�شري اأم�ره
ومتطلباته.
ومــن اأبــرز مالمح م�شروع التنظيم ال�شماح جلميع
ال�شع�ديني بالزواج من م�اطني دول جمل�ض التعاون
لدول اخلليج العربية نظر ًا لطبيعة العالقة التي تربط
بني هذه الدول وال�شمات امل�شرتكة بني �شع�بها ,وتبنيه
م�قف ًا مرن ًا حيال زواج ال�شع�دي اأو ال�شع�دية من امل�ل�د
اأو امل�ل�دة لأم �شع�دية واأب غري �شع�دي.
ويقدم طلب امل�افقة على زواج ال�شع�ديني بغريهم اإىل

اأمارة املنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب لدرا�شته,
وتت�ىل البت يف طلبات زواج ال�شع�ديني بغريهم جلنة
ت�شكل من اأع�شاء ل تقل مراتب وظائفهم عن الثانية
ع�شرة ميثل�ن وزارة الداخلية ووزارة اخلارجية ووزارة
العدل ووزارة ال�ش�ؤون الجتماعية وهيئة حق�ق الإن�شان
على اأن ي�شدر �شم� وزير الداخلية قرار ًا لتحديد مهامها,
وترفع قراراتها اإىل �شم� وزير الداخلية للم�شادقة عليها
خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ و�ش�ل الطلب.
وي�شرتط للم�افقة على الــزواج اأن يك�ن مت�افق ًا مع
ال�ش�ابط ال�شرعية ,وخل� الراغبني بالزواج من الأمرا�ض
املانعة من الزواج ,ومن اأثر املخدرات ,واأل يتجاوز فارق
ال�شن بني الزوجني خم�شة وع�شرين عام ًا.
واأناط م�شروع التنظيم للمحاكم املخت�شة يف اململكة
مهمة ت�ثيق اأو عقد اأي زواج ل�شع�دي بغري �شع�دية اأو
العك�ض بعد التاأكد من ت�فر ال�شروط وال�ش�ابط ال�اردة
يف هذا التنظيم عليهما ,وتت�ىل املمثليات ال�شع�دية يف
اخلارج هذا الخت�شا�ض قبل ت�ثيق عقد الزواج اإذا كان
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الزواج �شيك�ن يف اخلارج.
وتنظر املحكمة املخت�شة يف اإيقاع غرامة مالية على من
يخالف اأحكام هذا التنظيم مبا ل يزيد عن  100األف
ريال ت�دع يف ح�شاب جار لدى م�ؤ�ش�شة النقد العربي
ال�شع�دي مل�شلحة وزارة ال�ش�ؤون الجتماعية وتخ�ش�ض
لدعم اجلمعيات اخلا�شة مب�شاعدة ال�شباب ال�شع�دي
على الزواج وبعد ذلك ت�ثق املحكمة عقد هذا الزواج.
وكان املجل�ض قد ا�شتمع اإىل وجهة نظر اللجنة اخلا�شة,
ب�شاأن ملح�ظات الأع�شاء واآرائهم جتاه م�شروع التنظيم,
تالها رئي�ض اللجنة الدكت�ر عبدالرحمن ال�ش�يلم ,فقال:
اإن م�شروع التنظيم هذا حمال من املقام ال�شامي اإىل
جمل�ض ال�ش�رى لدرا�شته .كما اأن هذا التنظيم معم�ل
به منذ عام 1393هـ وجمل�ض ال�ش�رى ه� من �شبق اأن
اقرتح تط�يره يف عام 1416هـ وقد اأيد جمل�ض ال�زراء
املقرتح وكلفت وزارة الداخلية مبراجعته .كما اأن هناك
م�شتجدات ومتغريات بحاجة اإىل املراجعة ,ل �شيما
املتعلقة بحق�ق الأبناء والعق�بات.
وقال :يبني التقرير الإح�شائي ل�زارة العدل عام 1429هـ
اأن عدد ال�شع�ديني املتزوجني من �شع�ديات (,)128635
بينما بلغ عدد ال�شع�ديني املتزوجني من غري �شع�ديات
( ,)2.141اأما ال�شع�ديات املتزوجات من غري �شع�دي
فقد بلغ ( )1944حالة زواج.
ومن ذلك يتبني اأن ن�شبة زواج ال�شع�ديني من غريهم
تبلغ ( )%3من زواج ال�شع�ديني يف ذلك العام ,اأما عدد
حالت الطالق بالن�شبة لل�شع�ديني فيما بينهم فقد بلغت
( )25847حالة طالق ,بن�شبة ( )%20من حالت الزواج,
اأما ال�شع�دي�ن املتزوج�ن من غري �شع�ديات فقد بلغت
( )490حالة طالق ,بن�شبة ( )%21من حالت الزواج,
اأما ال�شع�ديات املتزوجات من غري �شع�دي فقد بلغت
( )104حالت طالق بن�شبة ( )%6من حالت الزواج من
غري �شع�دي ,وفيما يتعلق بعدد الرخ�ض التي �شدرت من
وزارة الداخلية ,فقد بلغت يف العام نف�شه ( )4085حالة,
وهذا العدد للراغبني بالزواج من غري ال�شع�ديني� ,ش�اء
داخل اململكة اأو خارجها ,اأما عدد احلالت التي عاجلتها
وزارة الداخلية واأحيلت اإىل املحكمة لت�ثيق زواجهم ممن
تزوج من دون ترخي�ض فتبلغ ن�شبتهم قرابة (.)%30
واأ�شاف :اأما بالن�شبة لعدد احلالت التي تعاملت معها
جمعية (اأوا�شر) من اأبناء ال�شع�ديني املنقطعني يف
اخلارج والذين يعان�ن ب�شبب الطالق اأو وفاة والدهم
اأو الإهمال ,فقد بلغت ( )2800حالة ,وذلك بالتعاون
مع �شفارات خادم احلرمني ال�شريفني ووزارة الداخلية
وقد مت ت�ش�ية اأو�شاعهم جميع ًا .وهذه املعل�مات ت�ؤكد
اأن زواج ال�شع�ديني بغريهم واقع ولي�ض بظاهرة واأنه ل

بد من التعامل معه من خالل هذا التنظيم.
واأو�شح رئي�ض اللجنة باأن ما يتعلق بهذا الت�شهيل �ش�ف
ي�شجع غري ال�شع�ديني على الــزواج من ال�شع�ديات,
فقد حذفت عبارة “رخ�شه عمل لزوج ال�شع�دية غري
ال�شع�دي” حتى ل يك�ن الهدف من الزواج احل�ش�ل
على رخ�شة عمل ,وهذا التنظيم يعنى بزواج ال�شع�ديني
من غريهم� ,ش�اء اأكان�ا يف الداخل اأم يف اخلارج ,فعلى
الراغبني بالزواج التقدم اإىل اجلهة املخت�شة ,واإذا
اأقدم على الزواج بعد �شدور امل�افقة على ذلك ,فاإن
ت�ثيق الزواج من ال�شفارة ودخ�ل اململكة يك�ن نظامي ًا
ومي�شر ًا .اأما الذين يتزوج�ن دون اإذن م�شبق ,اأو اأن يك�ن
زواجهم اأثناء ال�شفر ويرغب�ن معاجلة اأو�شاعهم فيمكن
ذلك من خالل املادة “الثامنة” واملادة “التا�شعة” من
هذا التنظيم.
واأ�ـشــار رئي�ض اللجنة اإىل اأنــه بالن�شبة مل�شري اأبناء
ال�شع�دية بعد وفاة والدهم غري ال�شع�دي ,فاإن الأبناء
يف الأ�شل يتبع�ن جن�شية والدهم ,كما اأن نظام اجلن�شية
يتيح الفر�شة ملن بلغ �شن ( )18من عمره من اأبنائها
التقدم للح�ش�ل على اجلن�شية ,ومن مل يح�شل على
ذلك يتمتع باحلق�ق ال�اردة يف الفقرة الأوىل من املادة
العا�شرة من هذا النظام.
وقال رئي�ض اللجنة :اإنه ينبغي مراعاة الأبعاد الأمنية,
والجتماعية ,واحلق�قية ,لأن ذلك يندرج حتته اإ�شدار
قرارات فال بد من مراعاة هذه اجل�انب يف النظام,
ل �شيما اأن هناك م�شكالت كثرية منت�شرة يف اخلارج.
لذا ,ينبغي عدم الكتفاء بالأبعاد الجتماعية ,كما اأن
البعد احلق�قي تندرج فيه الن�احي القت�شادية واملدنية
لالأفراد.
إ
واأ�شاف :ل ترى اللجنة البقاء على الفقرة “التي تطلب
من جميع الطلبة املبتعثني عند �شفرهم الت�قيع على تعهد
بعدم الزواج من اخلارج ,كما اأن اأعداد الطلبة املتقدمني
لذلك ح�شب اإح�شائية وزارة الداخلية ,ووزارة التعليم
العايل حمدودة جد ًا ,كما اأن واقع الطلبة وم�ش�ؤولياتهم ل
ترقى اإىل م�ش�ؤوليات الأ�شخا�ض ال�ارد ذكرهم يف املادة
“الرابعة” ,كما اأن جميع احلالت التي ترفع للمقام
ال�شامي بهذا ال�شاأن حتال اإىل وزارة الداخلية للتاأكد من
بع�ض الأم�ر ,كما اأن وزارة التعليم العايل ترى اأن يبقى
ال�شتئذان من خالل اللجنة يف وزارة الداخلية ل �شيما
اأن هذه احلالت حمــدودة ,كما اأن التن�شيق والت�شاور
املبا�شر بني وزارة التعليم العايل ووزارة الداخلية ح�ل
زواج الطلبة والطالبات بغري ال�شع�ديني جار ويتم بي�شر
و�شه�لة .واللجنة ترى اأن الطالب املبتعثني ينطبق عليهم
ما ينطبق على امل�اطنني من اإجراءات يف هذا ال�شاأن.

واو�شح قائ ًال :الفئات ال�اردة يف املادتني الثانية والثالثة
لي�ض عليهم اأن يتقدم�ا اإىل الأمارة واإمنا هم من الفئات
امل�شم�ح لهم بالزواج ويتقدم�ا اإىل املحكمة مبا�شرة.
واأ�شار اإىل اأن الهدف من حتديد فارق ال�شن يف النظام,
ه� لتقليل الآثار ال�شلبية والنعكا�شات النف�شية املرتتبة
على ذلك الزواج ,ومن املهم حتديد فارق ال�شن ملعاجلة
الكثري من امل�شاكل املرتتبة على ذلــك .كما اأن هذه
ال�شروط تخ�ض الطرفني ,فاملادة مل حتدد ومل تخ�ش�ض
اأحد الزوجني.
واختتم قائ ًال :اإن هذا امل�شروع ينظم الزواج فقط بني
الفئات املذك�رة ,اأما التجن�ض والتجني�ض فيحكمه نظام
اجلن�شية العربية ال�شع�دية ال�شادر عام 1374هـ ,واملادة
“الثامنة” من لئحة النظام تنظم كيفية ح�ش�ل الأبناء
والزوج على اجلن�شية ,والأبناء يتبع�ن جن�شية والدهم,
وبـقــاء الــزوج والأب ـنــاء يحكمه نظام الإقــامــة ونظام
التجن�ض ,اأما بالن�شبة مل�شري اأبناء الزوجة ال�شع�دية بعد
وفاة والدهم ف��شعهم يحكمه نظام الإقامة والتجن�ض
اإذا مل يطالب بهم اأهلهم.

إيقاف ابتزاز السفارات
األوربية
دعا اأحــد اأع�شاء املجل�ض اإيل اأن تنظر
جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية وجلنة ال�شداقة
الأوروبية ال�شع�دية فيما ي�اجه امل�اطنني
ٍ
ا�شتغالل للح�ش�ل على تاأ�شريات �شفر
من
ٍ
وتدخل يف ال�ش�ؤون
اإىل الدول الأوروبية,
ال�شخ�شية للم�اطنني ب�شفة غري مقب�لة,
فبع�ض الـ�ـشـفــارات ل ميـكــن اأن جترى
فيها املقابلة للح�ش�ل على التاأ�شرية اإل
عن طريق م�ؤ�ش�شات تعمل ل�شالح هذه
ال�شفارات مقابل مبالغ مالية ,ومع ذلك
فـ ـاإن املقابلة ع ـبــارة عــن رفــع ب�شمات
وتــ�اقـيــع وتـقــدمي ك�ش�ف ح�شابات من
البنك والتدخل يف اأم�ر �شخ�شية .فلعل
جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية وجلنة ال�شداقة
الأوروبية ال�شع�دية تتدخل يف هذا الأمر
عن طريق وزارة اخلارجية.
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األعضاء وهموم الوطن

وافق جمل�ض ال�ش�رى على قرار دعا فيه وزارة النقل
اإىل اإع ــادة تقييم م�ا�شفات الـطــرق املتبعة حالي ًا
وتط�ير امل�ا�شفات التي تتالءم مع طبيعة املناطق
املختلفة يف اململكة ,كما دعا ال�زارة اإىل التن�شيق مع
وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية لت�فري �شبكة نقل عام
داخــل املــدن ت�شهم يف تقليل العتماد على املركبات
اخلا�شة وتخفف مــن ازدح ــام الطرق" ,جــاء ذلك
خالل جل�شة املجل�ض التي عقدت برئا�شة معايل رئي�ض
املجل�ض ال�شيخ الدكت�ر عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم
اآل ال�شيخ ,حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل وجهة نظر جلنة
النقل والت�شالت وتقنية املعل�مات ,ب�شاأن ملح�ظات
الأع�شاء واآرائهم جتاه التقرير ال�شن�ي ل�زارة النقل
للعام املــايل 1431/1430هـ ـ ــ ,تالها رئي�ض اللجنة
الدكت�ر فهد العب�د ,فقال:اإن ت�شميم وتنفيذ الأنفاق
يت�شمن اأنظمة ت�شريف ملياه الأمطار وذلك ي�شتمل
على �شبكة من الأنابيب وم�شخات لكل م�قع وخزانات
ل�شتيعاب مياه الأمطار وربطها ب�شبكة ت�شريف ال�شي�ل
القائمة ,اإل اأنه ومع التط�ر العمراين واإن�شاء املخططات
ال�شكنية دون املحافظة على الأودية وجماري ال�شي�ل
الطبيعية ,فقد ا�شطرت ال�زارة اإىل ربط بع�ض اأنظمة
ت�شريف الأنفاق بقن�ات ال�شي�ل القريبة ح�شب م�شارات
خط�ط الت�شريف .اأما مقرتح الكباري فيخ�شع لعدة
اعتبارات ,من اأهمها ا�شتخدامات الأرا�شي املجاورة
ومدى ارتفاع من�ش�ب املياه ال�شطحية .ولذا ,فاإن ال�زارة
ت�شع احلل لكل م�قع على حده وف ًقا لظروف وطبيعة
امل�قع والتخطيط العمراين.
واأ�شار رئي�ض اللجنة اإىل اأن امل�ا�شفات املتبعة عند
تعبيد الطرق هي م�ا�شفات عاملية تاأخذ يف احل�شبان
كل الظروف البيئية والتط�رات العاملية يف هذا املجال,

وكذلك عند التنفيذ .كما اأن ال�زارة تتابع حالة الطرق
وفق برامج �شيانة عادية ووقائية تاأخذ يف احل�شبان
املحافظة على �شالمة الطريق وم�شتخدميه ,واإطالة
عمر الطريق وما ُيعمل من نظافة وم�شح حلرم الطريق
ه� جزء من املحافظة عليه.
ولفت د.العب�د اإىل اأن وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية
مب�جب لئحة حمطات الــ�قــ�د والغ�شيل والت�شحيم
ال�شادرة بقرار معايل وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية
تنظم عمل مراكز اخلدمات على الطرق ,وت�شارك
الــ�زارة يف تنفيذ ما يخ�شها من الالئحة وما يتعلق
باجل�انب الفنية مل�اقع املحطات ,وكذلك ال�شرتاك
يف جلان الإ�شراف واملتابعة لتلك اخلدمات ,وت�شارك
الــ�زارة حال ًيا يف اللجنة الــ�زاريــة للتنظيم الإداري
يف درا�شة اإن�شاء كيان م�شتقل يت�ىل متابعة مراكز
اخلدمة.
واأ�شاف :اإن اأول�يات تنفيذ م�شروعات الطرق ,ومن
�شمنها ازدواج بع�ض الطرق القائمة ,حتدد وتُرتّب
بالتن�شيق مع جمال�ض املناطق وبعد ذلــك تُطلب يف
ميزانية الــ�زارة ,وما ُيعتمد تنفذه الــ�زارة .اأمــا عن
ازدواج طريق (بي�شة -رنية  -اخلرمة) حتى التقائه
بطريق (الطائف -الريا�ض) ال�شريع؛ فقد اعتُمد
املرحلتان الأوىل والثانية منه للجزء ال�اقع مبنطقة مكة
املكرمة بط�ل اإجمايل( )145كم .كما اعتُمد اجلزء
ال�اقع يف منطقة ع�شري بط�ل( )50كلم .اأما طريق
(الريا�ض -الرين -بي�شة) فتُن ّفذ املرحلة الأوىل منه
بالكامل ,والطريق م�شمم ليك�ن �شري ًعا ,و�ش ُينفذ اإذا
اعتمد بامليزانية.
أ
ُخ�ش�ض �شن� ًّيا
ت
مبالغ
هناك
ن
ا
اللجنة
واأو�شح رئي�ض
ّ
لل�شرف على اأعمال ال�شيانة ,لكن ب�شبب تقادم اأجزاء

كبرية من �شبكة الطرق ,وكذلك الت�شاع املتزايد لهذه
ال�شبكة جعل من ال�شع�بة تغطية جميع احتياجات
�شيانة الطرق على ال�جه املطل�ب.اأما بالن�شبة ملادة
الإ�شفلت فاإن كميات الإ�شفلت املت�افرة بال�ش�ق املحلي
تك�ن بحجم اإنتاج امل�شايف التابعة ل�شركة اأرامك� ,وهي
من اخت�شا�ض وزارة البرتول والرثوة املعدنية.
وقال :تعاين ال�زارة من م�شكلة نق�ض الكفاءات الفنية
والهند�شية ,واعتماد كادر املهند�شني اأو تبني نظام
الت�شغيل وال�شيانة قد ي�شهم يف حل مثل هذه امل�شكلة.
واختتم قائ ًال :اإن الدولة حري�شة على فتح باب املناف�شة
يف تقدمي اخلدمات يف جميع املجالت لرفع م�شت�ى
اخلدمة وحت�شني الأداء .ولذا ,فاإن ال�زارة تدر�ض حال ًّيا
فتح باب املناف�شة لتقدمي خدمات النقل باحلافالت بني
املدن ,والدرا�شة حال ًّيا يف مراحلها النهائية ,ولكن هذا
ل يعني النية ل�قف ت�شريح النقل اجلماعي اأو اإلغائه
ب��شفها �شركة قائمة خمت�شة بالنقل باحلافالت ,واإمنا
املق�ش�د اإدخال مناف�شني جدد ل�ش�ق النقل باحلافالت
بني املدن لرفع الكفاءة واإعطاء الفر�شة جلميع الناقلني
باملناف�شة على هذا احلق.

الجدارة أساس االختيار
لفت اأحــد الأع�شاء اإىل اأنــه يتم تعيني
ال ـ� ـش ـيــدات ال ـ� ـش ـعــ�ديــات يف املنا�شب
ال ـق ـيــاديــة غــال ـب ـ ًا مــن خ ــالل املعرفة
ال�شخ�شية اأو الرت�شيح اأو الت��شية
التي تفتقد الدقة املطل�بة ,لذا يح�شن
باملجل�ض تاأ�شي�ض قاعدة معل�مات جلميع
ال�شيدات ال�شع�ديات الالتي ح�شلن على
�شهادات عليا يف اخت�شا�شاتهن وحققن
اإجنازات معق�لة يف جمال عملهن وخدمة
املجتمع وال�طن ,بحيث ي�شاعد املجل�ض
ويل الأمر لختيار ال�شخ�شية املنا�شبة
يف املكان املنا�شب.

المجلس يشترط سعوديًا مشرفًا
على المجمعات الطبية
تختلف امل�ضت�ضفيات
عن املوؤ�ض�ضات ال�ضحية
االأخرى يف طبيعة عملها,
ومتطلباتها ,وجمال
خدماتها ومردودها
املايل ,وهياكل تنظيماتها,
وتراكيبها االإدارية والفنية,
وامل�ضوؤوليات املهنية ,ما قد
يتطلب فتح باب اال�ضتثمار
فيها لغري ال�ضعوديني

اأ�شدر جمل�ض ال�ش�رى قرار ًا اأبقى فيه على فقرة يف
نظام امل�ؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة والتي ن�شت على
اأنه (فيما عدا امل�شت�شفى ,ي�شرتط اأن تك�ن ملكية
امل�ؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة ملكية �شع�دية) ,كما ن�ض
القرار على اأن يعني مالك املجمع الطبي طبي ًبا اأو
ومتفرغا ً
ً
تفرغا كام ًال لها,
مهن ًيا �شع�د ًيا يك�ن م�شر ًفا
جاء ذلك خالل جل�شة املجل�ض التي عقدت برئا�شة
معايل رئي�ض املجل�ض ال�شيخ الدكت�ر عبداهلل بن حممد
بن اإبراهيم اآل ال�شيخ ,حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل وجهة
نظر جلنة ال�ش�ؤون ال�شحية والبيئة ,ب�شاأن ملح�ظات
الأع�شاء واآرائهم جتاه مقرتح تعديل املادة "الثانية"
من نظام امل�ؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة ال�شادر
باملر�ش�م امللكي رقم (م )40/وتاريخ 1432/11/3هـ

املعاد درا�شتها عم ًال باملادة "ال�شابعة ع�شرة" من
نظام املجل�ض ,تالها رئي�ض اللجنة الدكت�ر عبداهلل
العتيبي فقال" :تختلف امل�شت�شفيات عن امل�ؤ�ش�شات
ال�شحية الأخــرى يف طبيعة عملها ,ومتطلباتها,
وجمـ ــال خــدمــات ـهــا ومـــردودهـــا امل ـ ــايل ,وهياكل
تنظيماتها ,وتراكيبها الإدارية والفنية ,وامل�ش�ؤوليات
املهنية ,مما قد يتطلب فتح باب ال�شتثمار فيها لغري
ال�شع�ديني ولغري املهنيني .لذلك ا�شتثنيت ,وه� ما
ل ينطبق على امل�ؤ�ش�شات ال�شحية الأخرى التي هي
اأقل جاذبية لال�شتثمار الأجنبي واأقل يف متطلباتها
وميكن للم�اطنني القيام بها ,والأمر امللكي الكرمي
املتعلق برفع الإعانة للم�شت�شفيات يدعم ال�شتثمار
من قبل امل�اطنني".

األعضاء وهموم الوطن

إلزام البنوك بتوفير
الرعاية الصحية ألسر
منسوبيها
لفت اأحــد الأعـ�ـشــاء اإىل اأنــه يف معظم
دول الـعــامل تـقـدّم البن�ك وامل�ؤ�ش�شات
املالية خدمات الرعاية ال�شحية جلميع
العاملني فيها اإ�شافة لأ�شرهم .وقال :اإن
البن�ك العاملة يف اململكة ي�شتثن�ن ال�الد
والــ�الــدة من اأي خدمات �شحية .ومن
امل�ؤ�شف اأننا مل نر ملعظم هذه البن�ك,
ول�ش ّيما الأجنبية منها ,اأي اإ�شهام من اأي
ن�ع حتى ول� من باب رد اجلميل لهذا البلد
واأهله .ومتنى الع�ش� من املجل�ض وجلانه
املخت�شة و�شع اآلية منا�شبة تلزم البن�ك
بتقدمي الرعاية ال�شحية ل�الدي من�ش�بيها
من ال�شع�ديني.
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تخصيص نسبة من العقود لدعم البحث العلمي
وتحويل المخرجات البحثية إلى منتجات

د .حممد اجلفري

درا�ضة تخ�ضي�س ن�ضبة حمددة من
قيمة العقود التنموية يف اململكة
التي تزيد قيمتها عن ن�ضف مليار
ريال لدعم البحث العلمي وتوطني
التقنية ودعم التنويع االقت�ضادي
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اأ�شدر جمل�ض ال�ش�رى قرار ًا طالب فيه باإرفاق حتليل
�شن�ي مل�شببات تباط�ؤ تنفيذ الربامج وامل�شروعات
التنم�ية اخلا�شة بتن�يع القاعدة القت�شادية ب�ش�رة
حمددة ووا�شحة ,ودعا املجل�ض م�ؤ�ش�شة النقد العربي
ال�شع�دي العمل على درا�شة واقع وم�شتقبل الئتمان
ال�شتهالكي والئتمان الإنتاجي ,ون�ض قرار املجل�ض
على قيام مدينة امللك عبدالعزيز للعل�م والتنقية
بالتعاون مع املراكز البحثية ,واجلامعات ,وممثلني
عن القطاع اخلا�ض ومن ال�شركات الكربى ,مثل:
�شابك واأرامك� بدرا�شة م�شار ال�شيا�شة ال�طنية للعل�م
والتقنية و�شبل حت�يل النتائج واملخرجات البحثية اإىل
منتجات وخدمات جتارية تناف�شية ,واأن يتم درا�شة
تخ�شي�ض ن�شبة حمددة من قيمة العق�د التنم�ية
يف اململكة التي تزيد قيمتها عن ن�شف مليار ريال
لدعم البحث العلمي وت�طني التقنية ودعم التن�يع
القت�شادي ,مع حتديد املع�قات التي اأدت اإىل عدم
حتقيق اأه ــداف خطة التنمية لتقلي�ض البطالة,
جاء ذلك خالل جل�شة املجل�ض التي عقدت برئا�شة

معايل نائب رئي�ض املجل�ض الدكت�ر بندر بن حممد
حمزة حجار ,حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل وجهة نظر
جلنة ال�ش�ؤون القت�شادية والطاقة ,ب�شاأن مل�حظات
الأع�شاء واآرائهم جتاه تقرير متابعة تنفذ برامج
وم�شروعات العام الثاين (1427/1426ه ــ) والعام
الثالث (1428/1427هـ) من خطة التنمية الثامنة
(1430/1425هــ ــ) ,تالها رئي�ض اللجنة الدكت�ر
حممد اجلفري فقال :اأو�شح تقرير املتابعة للعام
الثالث اأنه من اأ�شل ( )156.372م�اطن �شجل�ا
اأنف�شهم يف مكاتب العمل خالل العام الثالث وظف
( )51.405م�اطنني عن طريق مكاتب العمل ,وهذا
العدد لي�ض العدد الكلي ,حيث يعزى عدم وج�د بيانات
دقيقة اإىل اأن هناك من ي�ظف�ن مبا�شرة من خالل
اأ�شحاب العمل .كما جتدر الإ�شارة اإىل اأن �شندوق
املــ�ارد الب�شرية اأ�شهم خالل عام التقرير باإبرام
اتفاقيات مع القطاع اخلا�ض بدعم ()53.401
فر�شة تدريب وت�ظيف.
واأ�شاف :اإن تزايد اأعداد العمالة غري ال�شع�دية يف

القطاع اخلا�ض يعد خل ًال يف �ش�ق العمل ,وهذا ما
اأو�شحه التقرير الذي حددت م�شبباته باخللل القائم
يف هيكل الأج�ر بني ال�شع�ديني وغري ال�شع�ديني يف
القطاع اخلا�ض ,وعدم م�اءمة التاأهيل لدى العمالة
ال�شع�دية ,وه� الأمر الذي حدد التقرير احلاجة اإىل
ت�جيه اجله�د نح� العمل على تاأهيل العمالة ال�طنية
ملقابلة احتياجات القطاع اخلا�ض ,اإ�شافة اإىل العمل
على و�شع الأنظمة التي تدفع بتقلي�ض الفج�ة احلالية
يف الأج�ر لتدعم ت�ظيف ال�شع�ديني.
واأو�شح رئي�ض اللجنة اأن املن�شاآت ال�شغرية واملت��شطة
احلقيقية التي تق�م بالدور التكاملي مع املن�شاآت
الكبرية هــي التي ت�فر عــدد ًا كـبــري ًا مــن الفر�ض
ال�ظيفية ,وه� ما اأثبت على م�شت�ى الدول املتقدمة,
التي متثل املن�شاآت ال�شغرية واملت��شطة الفردية
التي ت�ؤمن احتياجات املن�شاآت الكبرية العمالقة من
اخلدمات وامل�اد املكملة لإنتاجها ,ما تزيد ن�شبته على
( )%90من عدد املن�شاآت يف تلك الدول ,مثل اليابان
وال�ليات املتحدة الأمريكية ودول الحتاد الأوروبي,
ولكن اخللل القائم حالي ًا ه� اأن هذه املن�شاآت القائمة
لي�شت املن�شاآت امل�شتهدفة ,حيث اإن امل�ج�د والقائم
حــالـيـ ًا ع ـبــارة عــن من�شاآت ل تـقــدم الحتياجات
واخلدمات التي حتتاجها املن�شاآت الكبرية ولي�شت
جزء ًا مكم ًال لها.

واتفق رئي�ض اللجنة على اأن ال�شركات مثل �شركة
اأرامـكــ� وغريها من ال�شركات يف القطاع اخلا�ض
واحلك�مي يجب اأن تق�م بالعمل على ا�شتيعاب
الأعداد املت�قع تخرجها من بربنامج امللك عبداهلل
لالبتعاث التي �شيت�اىل و�ش�لها يف ال�شن�ات القادمة,
اإ�شافة اإىل خريجي اجلامعات ال�طنية وكذلك املعاهد
الفنية ,وهذا ما تهدف اإليه الإ�شرتاتيجية ال�طنية
لت�ظيف ال�شع�ديني.
أ
أ
واأو�ـشــح اأن نظام ال�شتثمار الجنبي اكــد التزام
امل�شتثمر الأجنبي بالتقيد بكل الأنظمة والل�ائح
والتعليمات القائمة يف اململكة التي من �شمنهامعايري
واأنظمة ال�شع�دة ,كما اأن الالئحة التنفيذية لتنظيم
الهيئة العامة لال�شتثمار حتدد تلك ال�شروط.
ولفت اإىل اأن عدم ال��ش�ل اإىل معدل النم� امل�شتهدف
يف القطاع الزراعي يع�د اإىل اأن ذلك املعدل يعد مبالغ ًا
فيه يف �ش�ء قرارات خف�ض اإعانة القمح واإجراءات
تر�شيد املياه وت�زيع الأرا�شي ,اأي اأن ما ا�شتهدف يف
ذلك القطاع مل يكن واقعي ًا.
أ
وقال :اإن اخلطة الثامنة حتت�ي على الهداف العامة
لالقت�شاد ال�طني ,ولكل قطاع من القطاعات التنم�ية
م�ؤ�شرات من� م�شتهدفة لها ,وتبني اخلطة الت�شغيلية
الربامج وامل�شروعات التي حتقق تلك امل�ؤ�شرات,
وهذا ما احت�ته وثيقة اخلطة ,بينما تقارير املتابعة

التي تدر�ض ت�رد ملخ�ش ًا ملتابعة م�شت�ى حتقيق تلك
امل�ؤ�شرات مع اإرفــاق امل�ش�غات التي اأدت اإىل عدم
حتقيق ما ه� م�شتهدف اأو جتاوز ما ه� م�شتهدف.
واأو�ـشــح اأن عملية التخ�شي�ض هي عملية تنم�ية
بدرجة كبرية ,حيث تط�ر تلك القطاعات وحت�ل
للعمل باأ�ش�ض جتارية ت�ؤدي اإىل تط�ير كفاءتها ورفع
اإنتاجيتها ون�عية منتجاتها واأ�شعارها ,واإيجاد قن�ات
ا�شتثمارية جديدة لت�ظيف مدخرات امل�اطنني يف تلك
امل�شروعات ,كما اأن هذا النم� لتلك القطاعات ي�ؤدي
اإىل زيادة ت�افر الفر�ض ال�ظيفية.
واختتم قائ ًال :اإن م�شت�ى التنمية يف املناطق البعيدة
عن املدن الرئي�شة ل يزال دون املاأم�ل ,اإل اأن هناك
جه�د ًا كبرية بذلت وتبذل حالي ًا لت�شريع عملية التنمية
يف خمتلف املناطق ,ول �شيما املناطق البعيدة ,مثل
افتتاح اجلامعات وامل�شت�شفيات ومرافق حك�مية,
اإ�شافة اإىل م�شروعات تنم�ية ,مثل م�شفاة جيزان,
واملدن القت�شادية ,وم�شروعات ربط مناطق اململكة
بخط لل�شكك احلديدية .وقد ط�رت وزارة القت�شاد
والتخطيط م�ؤ�شر ًا لقيا�ض مــدى التقدم املتحقق
يف جمال تــ�ازن تنمية املناطق ,ويتاألف من ثمانية
م�ؤ�شرات فرعية لقيا�ض م�شت�ى تط�ر جمالت التعليم
وال�شحة والكهرباء والبناء والت�شييد والتجهيزات
الأ�شا�شية والنقل والت�شالت وال�شناعة.
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المجلس يوافق على اتفاقية تجارية بين مجلس
التعاون الخليجي ودول (إفتا)
وافق جمل�ض ال�ش�رى على اتفاقية منطقة التجارة
احلرة بني دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية
ودول رابطة التجارة الأوروبية (اإفتا) ,وذلك يف
جل�شة املجل�ض التي عقدت برئا�شة معايل نائب
رئي�ض املجل�ض الدكت�ر بندر بن حمزة حجار ,حيث
ا�شتمع املجل�ض اإىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون القت�شادية
والطاقة ح�ل التفاقية ,تاله رئي�ض اللجنة الدكت�ر
حممد اجلفري ,ثم عر�ض للمناق�شة واأبديت ب�شاأنه
بع�ض امللح�ظات ,فقال اأحد الأع�شاء :اإن اململكة
وبقية دول جمل�ض التعاون ودول رابطة التجارة
الأوروبية (اإفتا) اأع�شاء يف منظمة التجارة العاملية,
مما يعني اأن هذه الدول تتمتع باحلق�ق واللتزامات
التي تقدم يف اإطار منظمة التجارة العاملية ,لكن
املــادة "الرابعة والع�شرين" من التفاقية العامة
للتعرفة والتجارة املعروفة بـ"القات" ت�شمح مبزيد
من المتيازات وال�شتثناء ملبداأ عدم التمييز يف
املعاملة ومبداأ الدولة الأوىل بالرعاية ,مما يعني
اأن ما تقدمه اأي دولة لدولة اأخرى ينطبق على جميع
الدول الأع�شاء يف منظمة التجارة العاملية ,وهذا
ما دعا دول جمل�ض التعاون ودول (اإفتا) للدخ�ل يف
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مثل هذه التفاقية ,ول�شيما اأن هناك العديد من
ال�شادرات التي ميكن ت�شديرها لدول (الإفتا)
بدون جمارك.
واأيده ع�ش� اآخر قائ ًال :يح�شن الن�شمام لالتفاقية,
وذلك ملا يرتتب عليها من اإيجابيات ,لكن يلحظ
على �شريبة الـ�ـشــادرات اأن هــذه الــدول تفر�ض
ال�شريبة على �شادرات امل�اد اخلام التي ي�شتفاد
منها يف ال�شناعات ال�طنية ,ونحن ن�شدر البرتول
والبرتوكيماويات وهما ل يفر�ض عليهما ال�شريبة,
ونحن بحاجة لفتح اأ�ش�اق لهما ,وهذا ل يقلل من
اأهمية التفاقية ,لكن يلحظ اأن الدول امل�شت�ردة,
للبرتول تفر�ض عليها �شريبة يطلق عليها �شريبة
البيئة ,ت�شل اإىل ( ,)%45ومــن ثـ ّـم حتقق هي
مليزانيتها القدر الذي حتققه الدول امل�شدرة للطاقة
وهي تاأتي للحد من تدفق البرتول لتلك الدول .لذا,
ينبغي املفاو�شة على ذلك يف التفاقية وذلك بتقليل
هذه ال�شريبة.
واأ�شار ع�ش� اآخر اإىل اأن ت�قيع التفاقيات بني اململكة
والدول ال�شديقة يعد مطل ًبا �شيا�ش ًيا واقت�شاد ًيا يف
ال�قت نف�شه ,لكن يلحظ اأن هذه التفاقيات ل تربز

املزايا التي �ش�ف تتحقق للمملكة .كما يلحظ اأن
هذه التفاقية ل تربز ق�تنا القت�شادية ول املدخل
الأ�شا�ض الذي ميكن اأن ت�شتفيد منه اململكة يف هذا
اجلانب اإل بتلميحات ب�شيطة.
وقال ع�ش� اآخر :تعد التفاقية جز ًءا من النجاحات
ملجل�ض التعاون اخلليجي ,ول�شيما اأن احتاد دول
جمل�ض التعاون ي�شاعد يف ق�ة امل�قف التفاو�شي
بني الدول.
واأبدى رئي�ض اللجنة وجهة نظر اللجنة قائ ً
ال :اإن
معظم الزمالء اأيــدوا الن�شمام لهذه التفاقية
وهي تعد التفاقية الثانية التي تق�م دول جمل�ض
التعاون بالت�قيع عليها ,وبالن�شبة ملا يتعلق ب�شريبة
ال�شادرات ,اأو ما احتفظت به اململكة يف ال�شادرات,
فاململكة تعطي بع�ض احل�افز واحلمايات التي
تقدمها للم�شتثمر املحلي يف ت�شنيع امل�اد اخلام
اأو اإنتاجه ًا ,واململكة ل ت�د ت�شدير هذه الإعانات
اإىل الـــدول اخلــارج ـيــة ,وتـــ�د اأن حتتفظ بذلك
لـالإنــتــاج املحلي واملــ�اطـنــني فقط .اأمــا البرتول
والبرتوكيماويات فلي�ض لها اإعانات ولي�ض عليها
�شرائب لت�شديرها.

تكلفة المتر المكعب من الماء  7رياالت ويباع للمواطنين بـ 15هللة

دراسات لخفض تكاليف إنشاء محطات التحلية
وإعادة تقييم إشراك القطاع الخاص

د .علي الطخي�ض
وافق جمل�ض ال�ش�رى على قرار دعا اإىل اإجراء درا�شات
واأبحاث خلف�ض تكاليف الإن�شاء والإنتاج ملحطات حتلية
املـيــاه املــاحلــة والطاقة الكهربائية واإع ــداد درا�شات
الهند�شة القيمية لهذه امل�شاريع ,كما دعا اإىل اإعادة تقييم
جتربة اإ�شراك القطاع اخلا�ض يف ال�شتثمار يف اإن�شاء
حمطات حتلية املياه املاحلة واإنتاج الطاقة الكهربائية,
وطالب املجل�ض يف قراره بدعم امل�ؤ�ش�شة العامة لتحلية
املياه املاحلة باملبالغ الالزمة واملطل�بة لربنامج اإعادة
تاأهيل واإعمار املحطات القدمية ,والتن�شيق مع وزارة
ال�شناعة والتجارة وال�شركات ال�شناعية الكربى مثل:
اأرامك�� ,شابك� ,شركة الكهرباء ,لتفعيل مبادرة �شناعة
قطع الغيار وتقنيات حتلية املياه والكهرباء وال�شناعات
املختلفة ,واأخري ًا دعا اإىل تنفيذ امل�شروعات املعتمدة يف
اخلطة اخلم�شية ويف ميزانية امل�ؤ�ش�شة وعدم اإلغائها".
جــاء ذلــك خــالل جل�شة املجل�ض التي عقدت برئا�شة
معايل نائب املجل�ض الدكت�ر بندر بن حمزة حجار,
حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل وجهة نظر جلنة الإ�شكان
واملياه واخلدمات العامة ,ب�شاأن ملح�ظات الأع�شاء
واآرائـهــم جتاه التقريرين ال�شن�يني للم�ؤ�ش�شة العامة
لتحلية املياه املاحلة للعامني املاليني 1429/1428هـ-
1431/1430هـ ,تاله نائب رئي�ض اللجنة ,الدكت�ر علي
الطخي�ض ,فقال :اأدرجت اللجنة ت��شيتها بتفعيل مبادرة
�شناعة قطع الغيار وتقنيات حتلية املياه والكهرباء,
وذلك ب�شبب تاأخر و�ش�ل قطع الغيار ,كما اأن وزارة املياه
والكهرباء هي اجلهة امل�ش�ؤولة عن اإعداد اخلطط وتنفيذ
احلمالت الإر�شادية والإعالمية لرت�شيد ا�شتهالك املاء
والكهرباء.

واأ�شار نائب رئي�ض اللجنة اإىل اأنه ورد �شمن تقريري
امل�ؤ�ش�شة وج�د تعاون مع عدد من اجلامعات ال�شع�دية
ت�شمل جامعة امللك عبد اهلل للعل�م والتقنية ,واأُبرم فع ًال
عدد من مذكرات التفاهم معها ,اإ�شافة اإىل التعاون مع
مدينة امللك عبد العزيز للعل�م والتقنية.
وقال الطخي�ض :اإن تكلفة املرت املكعب من املاء ه�()7
ريالت ويباع للم�اطنني بـ( )15هللة ,واللجنة ت��شح
اأن هذه التكلفة مبنية على اأ�شا�ض التكلفة العاملية لل�ق�د
وامل�ؤ�ش�شة حت�شل على ال�ق�د ب�شعر معان وه� اأقل بكثري
مما ذكــر .وعلى اأي حال فـاإن تعرفة املرت املكعب من
املاء يرجع اإىل قرار الدولة ورغبتها يف دعم هذا املرفق
احلي�ي واملهم للم�اطنني ولي�ض اإىل قرار امل�ؤ�ش�شة اأو اإىل
وزارة املياه والكهرباء.
واأو�شح اأن هناك مبادرة حتالف بني عدة وزارات وجهات
حك�مية لتنفيذ اأكــرب م�شروع لتحلية املياه بالطاقة
ال�شم�شية يف العامل ,وبداأ التنفيذ الفعلي للمرحلة الأوىل
منه بداية العام املا�شي ,وتت�ىل مدينة امللك عبد العزيز
للعل�م والتقنية الإ�شراف عليه مب�شاركة عدة جهات,
وبدعم ورعاية من لدن خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل ,و�ش�ف ُتبنى حمطة
لتحلية املياه املاحلة بطاقة اإنتاج تبلغ ( )30األف مرت
مكعب ي�م ًّيا.
ً
ؤ
وقال :اإن عدد م�ظفي امل��ش�شة يبلغ ( )9580م�ظفا%5 ,
فقط من ه�ؤلء هم على نظام اخلدمة املدنية وجميعهم
�شع�دي�ن ,اأمــا بقية امل�ظفني فهم يعمل�ن على نظام
التاأمينات الجتماعية (الت�شغيل وال�شيانة) ,وتبلغ ن�شبة
ال�شع�ديني منهم ح�ايل ( )%83ح�شب ما جاء �شمن

تقرير امل�ؤ�ش�شة لعام 1431/1430هـــ .اأما فيما يتعلق
بالفر�ض التدريبية فقد ا�شتفيد من جميع هذه الفر�ض,
وتقريرا امل�ؤ�ش�شة ي��شحان عدد الفر�ض التدريبية وعدد
من ُد ّرب�ا يف خمتلف الربامج التدريبية املقدمة واملتاحة
ملعظم فئات امل�ظفني.
واأ�شاف :فيما يتعلق باخلطط امل�شتقبلية لإن�شاء حمطات
لتحلية املياه املاحلة واإنتاج الطاقة الكهربائية؛ فاإن
امل�ؤ�ش�شة -بالتن�شيق مع وزارة املياه والكهرباء -تدر�ض
احتياجات املناطق واملدن والقرى من مياه ال�شرب بناء
على اإح�شائيات النم� ال�شكاين ,وبناء على ذلك يك�ن
التخطيط لت��شعة املحطات القائمة فعل ًّيا وبناء حمطات
جديدة.
ؤ
أ
واأو�ـشــح ان امل��ش�شة ما�شية يف برنامج التخ�شي�ض
واإعادة هيكلتها؛ حيث �شدر قرار املجل�ض القت�شادي
الأع ـلــى املت�شمن املــ�افـقــة على الــربنــامــج التنفيذي
لتخ�شي�ض امل�ؤ�ش�شة.
كما اأنها ما�شية يف تبني ت�شجيع قيام �شناعة حملية تغطي
الحتياجات من قطع الغيار ,وخالل عام 1431/1430هـ
متت امل�افقة على ت�شنيع ( )676قطعة غيار حمل ًّيا
بقيمة ( )8.6ملي�ن ريال ,و�شاركت امل�ؤ�ش�شة الغرفة
التجارية وال�شناعية بال�شرقية لإعــداد م�قع للفر�ض
ال�شتثمارية لت�طني التقنية على م�قع الغرفة جلميع
القطاعات (التحلية ,اأرامك�� ,شابك ,معادن و�شركة
الكهرباء ال�شع�دية) .اأما فيما يخ�ض مدي�نية �شركة
الكهرباء فثمة اآلية ت�شدد مب�جبها �شركة الكهرباء
امل�ؤ�ش�شة مبا�شرة وي�شار اإليها يف ميزانية امل�ؤ�ش�شة
بالإيرادات املبا�شرة.
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لجنة لتحديد أسعار الخدمات الصحية و 30سريرًا حدًا
أدنى للمستشفى العام

تعديل املادة ال�ضابعة من نظام
املوؤ�ض�ضات ال�ضحية اخلا�ضة,
ويتلخ�س التعديل املطلوب يف اإلغاء
اللجنة احلكومية التي ن�ضت عليها
املادة ال�ضابعة لتحديد متو�ضط
�ضعر ترتاوح حوله اأ�ضعار اخلدمات
التي تقدمها املوؤ�ض�ضات ال�ضحية
اخلا�ضة
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وافق جمل�ض ال�ش�رى يف جل�شته التي عقدت برئا�شة
معايل نائب رئي�ض املجل�ض بندر بن حمزة حجار,
على عدم تعديل املادة ال�شابعة من نظام امل�ؤ�ش�شات
ال�شحية اخلا�شة ,ويتلخ�ض التعديل املطل�ب يف
اإلـغــاء اللجنة احلك�مية التي ن�شت عليها املادة
ال�شابعة لتحديد مت��شط �شعر ترتاوح ح�له اأ�شعار
اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة,
ويك�ن الن�ض اأن تق�م كل م�ؤ�ش�شة �شحية خا�شة
باقرتاح اأ�شعارها وتق�م وزارة ال�شحة باعتمادها
بعد مراجعتها ,على اأن تلتزم امل�ؤ�ش�شة بتطبيقها.
واأيد اأع�شاء املجل�ض تربير اللجنة باأن املادة يف ن�شها
احلايل ل تطلب حتديد ًا لأ�شعار اخلدمات ال�شحية
تلتزم به كل امل�ؤ�ش�شات ال�شحية مهما اختلفت
م�شت�يات خدماتها واأماكن ت�اجدها ,واإمنا تدع�
لتحديد مت��شط اأ�شعار يك�ن اإر�شادي ًا ل�زارة ال�شحة
لتق�مي الأ�شعار التي تقدمها امل�ؤ�ش�شات ال�شحية

اخلا�شة لل�زارة من اأجل اعتمادها ,وبدون وج�د
مت��شط لالأ�شعار  -بح�شب راأي اللجنة � -شيك�ن
قب�ل ال�زارة لالأ�شعار املقدمة لالعتماد اأو رف�شها
جزافي ًا وغري عادل لالأطراف ذات العالقة.
واأكد املجل�ض على اأن وج�د مت��شط لالأ�شعار �شيك�ن
مر�شدا للمري�ض الــذي ل يتمتع بخدمة ال�شمان
ً
ال�شحي اأو احلالت املر�شية التي ل تغطيها وثيقته
التاأمينية ملن ميلكها ,كما اأن مت��شط ال�شعر �شيك�ن
�شا�شا لتحديد مقابل تكاليف عالج املر�شى ممن
اأ ً
تق�م بتح�يلهم وزارة ال�شحة للعالج يف امل�شت�شفيات
اخلا�شة ب�شبب عدم ت�افر الأ�ش ّرة يف مرافق ال�زارة
يف بع�ض الأحيان.
إ
كما وافق املجل�ض على ابقاء املادة (التا�شعة) من
نف�ض النظام.
ويت�شمن التعديل املقرتح منح الالئحة التنفيذية
للنظام �شالحية حتديد عدد الأ�ش ّرة يف امل�شت�شفيات

املزمع اإن�شاوؤها م�شتقب ًال ,على اأن ي�ؤخذ يف العتبار
الكثافة ال�شكانية يف املكان املراد افتتاح امل�شت�شفى
فيه ,الأمـــر الــذي اأو� ـشــت اللجنة  -يف تقريرها
للمجل�ض  -باإبقاء ن�ض املادة كما ه� حالي ًا.
وتن�ض املادة التا�شعة على« :يجب األ يقل عدد الأ�شرة
يف امل�شت�شفى العام عن ثالثني �شرير ًا ويف امل�شت�شفى
ذي التخ�ش�شني عن ع�شرين �شرير ًا ويف امل�شت�شفى
ذي التخ�ش�ض ال�احد عن ع�شرة اأ�شرة».
واأ�ش�شت اللجنة ت��شيتها بعدم تعديل املادة التا�شعة
على الت�جه نح� جراحة الي�م ال�احد التي اأدت
اإىل تقل�ض الحتياج اإىل عــدد كبري من الأ�شرة
يف امل�شت�شفيات يف �ش�ء ق�شر مدة الإقامة فيها,
اإ�شافة اإىل اأن ا�شتمرارية النم� ال�شكاين وترامي
رقعة اململكة اجلغرافية يتطلب وج�د م�شت�شفيات
يف خمتلف املناطق ,م�ؤكدة اأن حتديد عدد الأ�شرة
مبائة �شرير فاأكرث �شيحد من عــدد امل�شت�شفيات
وخا�شة يف املناطق النائية والتي تعاين من نق�ض
امل�شت�شفيات فيها.
إ
وكـــان املجل�ض قــد ا�شتمع اىل وجـهــة نظر جلنة
الـ�ـشـ�ؤون ال�شحية والبيئة ,ب�شاأن مقرتح تعديل
املادتني «ال�شابعة والتا�شعة» من نظام امل�ؤ�ش�شات
ال�شحية اخلا�شة ال�شادر باملر�ش�م امللكي رقم

م 40/وتاريخ 1423/11/3هـ ,تالها رئي�ض اللجنة
الدكت�ر عبداهلل العتيبي ,لإي�شاح وجهة نظر اللجنة
ب�شاأن ملح�ظات الأع�شاء واآرائهم ب�شاأن امل��ش�ع
فقال :اإن املادة امل�شار اإليها تدع� لإيجاد مت��شط
�شعر يك�ن اإر�شادي ًا ل�زارة ال�شحة واأ�شا�ش ًا قاب ًال
للزيادة لعتبارات التميز يف الك�ادر اأو التجهيزات
اأو اخلدمات الفندقية ,بحيث ل ميثل ال�شعر املقدم
اإعاقة جل�دة اأداء امل�ؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة اأو
ربحيتها ,ويف املقابل تك�ن الأ�شعار واقعية وم�ش�غة
حتى ل يك�ن املري�ض اأ�شري ًا جل�شع املغالني يف اأ�شعار
خدمات تعد �شرورية .ول منا�ض من اللج�ء اإليها,
ول �شيما يف وجــ�د �شغط �شديد على اخلدمات
ال�شحية احلك�مية.
وقــال د .العتيبي :اإن النظر يف البعد القت�شادي
يف العالقة بني مقدم اخلدمة ال�شحية واملري�ض
يجب اأن ياأتي يف املرتبة الثانية ,واأن تك�ن الأول�ية
للجانب العالجي .اأما طلب تعديل املادة ملجرد البعد
القت�شادي فه� مرف��ض ,لذلك فاإن بقاء الن�ض دون
تعديل اأه�ن ال�شررين .كما اأن بع�ض م�ؤ�ش�شات القطاع
ال�شحي اخلا�ض ت�شتغل املري�ض وترفع اأ�شعارها متى
�شاءت ,وتق�م بعمل حتاليل غري �شرورية ,ووزارة
ال�شحة غري قادرة على �شبطها ,وتركها ت�شع ما
ت�شاء من اأ�شعار فيه اإجحاف بحق امل�اطن ,كما اأن
وج�د مت��شط لل�شعر ل يعني تثبيت ال�شعر ,ولكنه
م�ؤ�شر اإر�شادي للقيا�ض ملنع الحتكار واملغالة ول�قف
ابتزاز املري�ض وك�ن الــ�زارة مل ت�شتطع و�شعه يف
ال�شابق فهذا جانب تنفيذي يعنيها هي وعليها العمل
على تنفيذه .كما اأن الأ�شباب التي جاءت يف مقرتح
احلك�مة غري كافية لعدم تفعيل املادة ,ومن املمكن
التغلب على ال�شع�بات التي ذكرت يف التقرير ,وذلك
اأف�شل من ترك الأ�شعار دون حتديد.
وقال رئي�ض اللجنة :اإن م��ش�ع ال�شمان ال�شحي
خارج نطاق درا�شة مقرتح تعديل املادة املذك�رة وقد
تدار�شه املجل�ض امل�قر يف اأثناء مناق�شته لإ�شرتاتيجية
الرعاية ال�شحية يف اململكة ,وح�شم املجل�ض م�قفه
يف هذا ال�شاأن بعدم الأخــذ به ,وذلــك للمع�قات
وامل�شاكل اجل�هرية التي بينت يف حينها ,وقد اأيد
جمل�ض ال�زراء امل�قر هذا الت�جه يف اإ�شرتاتيجية
الرعاية ال�شحية يف اململكة التي �شدرت بقراره عام
1430هـ .هذا ول تزال وزارة ال�شحة تبحث يف هذا
الأمر ل�شتق�شاء املزيد من اإيجابيات هذا الت�جه
و�شلبياته ,وقد عقد م�ؤخر ًا م�ؤمتر لتق�مي الأخذ
بهذا الأ�شل�ب من تقدمي خدمات الرعاية ال�شحية.

واأخري ًا �شدر قرار جمل�ض ال�زراء بالرتيث يف تطبيق
التاأمني ال�شحي على م�ظفي الدولة اإىل اأن يدر�ض
جمل�ض اخلدمات ال�شحية امل��ش�ع بالتن�شيق مع
جمل�ض ال�شمان ال�شحي التعاوين ,متهيد ًا للرفع
للمقام ال�شامي مبا يت��شل اإليه ,على اأن يك�ن ذلك
خالل � 5شن�ات من تاريخه.
واأ�شار اإىل اأن الهدف من املادة «ال�شابعة» يف النظام
احلــايل للم�ؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة هــ� حل
اإ�شكالية ت�شعري اخلدمات يف امل�ؤ�ش�شات ال�شحية
اخلا�شة على اأ�شا�ض ل �شرر ول �شرار لكل من
مقدمي اخلــدمــات واملر�شى و�شركات ال�شمان
ال�شحي التعاوين.
وقــال :اإن الأ�شباب التنفيذية التي كانت معيقة
اأمام تنفيذ حكم املادة «ال�شابعة» – فيما �شبق-
قد تال�شت بقرب النتهاء من ت�شنيف امل�ؤ�ش�شات
ال�شحية اخلا�شة وانتهاء اللجان املكلفة بح�شاب
تكاليف اخلدمات ال�شحية من درا�شتها ,لذلك
– ولالأ�شباب الأخـــرى التي بينتها اللجنة يف
تقريرها وما ذكره الزمالء امل�ؤيدون من حيثيات-
فاإن اللجنة ت�ؤكد اأن بقاء املادة دون تعديل يبقي
حكمها املن�شف جلميع الأطــراف ذوات العالقة
وهم املر�شى و�شركات التاأمني ومقدمي اخلدمات
ال�شحية ,ويف ظــل عــدم وجـــ�د مـ�ؤ�ــشــر لأ�شعار
اخلدمات ال�شحية يك�ن مر�شد ًا ل�زارة ال�شحة
�شيك�ن تق�ميها لالأ�شعار املقدمة لها لالعتماد
جزافي ًا وغري م��ش�عي.
واختتم قائ ًال :بالن�شبة للمادة التا�شعة من نف�ض النظام
فاإن اللجنة تداولت وجهات النظر الــ�اردة من وزارة
ال�شحة ,وتلك الــ�اردة من هيئة اخلــرباء ,وما اأبداه
امل�شارك�ن من القطاع احلك�مي والقطاع اخلا�ض عند
اللقاء معهم يف اللجنة ,واأخذت اللجنة ذلك يف احل�شبان
عند مناق�شتها ملختلف ج�انب امل��ش�ع ,كما تدار�شت
احلالت املماثلة للدول الأخرى ,وترى اللجنة اأن ل عالقة
للج�دة يف اخلدمات ال�شحية بحجم املن�شاأة ال�شحية,
بل يجب اأن تت�افر متطلباتها – كما ه� متعارف عليه-
بناء على متطلبات اخلدمة ومعايريها ون�ع وتخ�ش�ض
املن�شاأة� ,ش�اء كرث عدد الأ�ش ّرة اأو قل.
ولفت اإىل اأن حجم امل�شت�شفى – مبا يف ذلــك عدد
الأ�ــشــ ّرة -ي ـتــالءم مــع حجم املجتمع الــذي يخدمه
امل�شت�شفى وكذلك عدد التخ�ش�شات ,وهذا ما عنيت
به املادة املذك�رة .واأن حتديد حجم امل�شت�شفى وعدد
الأ�ش ّرة مبائة �شرير قد يفاقم النق�ض احلا�شل حالي ًا يف
امل�شت�شفيات اخلا�شة ,ول �شيما يف املناطق النائية.
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إشادة بدور هيئة األمر بالمعروف وانتقاد لحاالت
العنف ضدها

د .اإبراهيم الرباهيم

قيام الرئا�ضة العامة لهيئة ا أالمر
باملعروف والنهي عن املنكر ب�ضبط
 285األف خمالف – كما ورد يف
التقرير -يدل على اأن املجتمع
ال�ضعودي يعاين من اأزمة يف
جانب املخالفات التي تعنى الهيئة
ب�ضبطها ,واأن هناك ف�ض ً
ال ذريعاً يف
قدرة موؤ�ض�ضات الرتبية والتعليم,
وموؤ�ض�ضات الدعوة واالإر�ضاد
والتوجيه والرتبية االأ�ضرية يف
احلد من تلك املخالفات
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لفت اأع�شاء جمل�ض ال�ش�رى اإىل �شع�بة ت�فري
 1719رجــل اأمـــن ملرافقة اأعــ�ــشــاء هيئة الأمــر
باملعروف والنهي عن املنكر وطالب�ا با�شت�شافة
مندوبي الهيئة لال�شتف�شار عن حالت العنف التي
تتعر�ض لها دورياتها ,واأ�شادوا بدور الهيئة وتعامل
رجالها باحلكمة وامل�عظة احل�شنة .جاء ذلك خالل
جل�شة املجل�ض التي عقدت برئا�شة معايل نائب
رئي�ض املجل�ض الدكت�ر بندر بن حمزة حجار ,حيث
ا�شتمع املجل�ض اإىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون الإ�شالمية
والق�شائية ,ب�شاأن التقرير ال�شن�ي للرئا�شة العامة
لهيئة الأمــر باملعروف والنهي عن املنكر للعام

املايل 1431/1430هـ ,تاله رئي�ض اللجنة الدكت�ر
اإبراهيم الرباهيم ,ثم عر�ض للمناق�شة واأبديت
عليه بع�ض امللح�ظات ,فقال اأحد الأع�شاء :ما
مدى حاجة مرافقة رجل الأمن لأع�شاء الهيئة يف
جميع املهام؟ ول �شيما اأن هناك �شع�بة لتحقيق
مطلب الرئا�شة بت�فري ( )1719رجل اأمن ملرافقة
اأع�شاء الهيئة امليدانيني .كما اأن هناك �شع�بة يف
ت�فري �شائق لكل مركبة ,وميكن للم�ظف امليداين
ممار�شة عمله وقيادة ال�شيارة .كما يح�شن ت��شيح
دور كرا�شي البحث العلمي ومدى ا�شتفادة الرئا�شة
منها.

وت�شاءل اآخرَ ِ :مل مل ت�شت�شف اللجنة مندوبني من الرئا�شة
العامة لال�شتف�شار عن الق�شايا امللحة وامل�شكالت التي
تتعر�ض لها الرئا�شة ,مثل نق�ض رجال الأمــن ,ونق�ض
ال�شائقني ,وحالت العنف التي تتعر�ض لها دوريات الهيئة؟
وهل هناك مادة علمية كبرية يف جمال احل�شبة ت�شتدعي
اإن�شاء ثالثة كرا�شي بحث يف ثالث جامعات متفرقة ح�ل
م��ش�عات متقاربة؟
وقال اأحد الأع�شاء :ن�شيد بالأعمال الكبرية التي ت�شطلع
بها الرئا�شة للحد من اجلرائم واحلفاظ على القيم
والأخ ــالق احلميدة ,كما ن�شيد بتعامل رجــال الهيئة
باحلكمة وامل�عظة احل�شنة والكلمة الطيبة ,وطالب
الع�ش� بدعم هيئة الأمــر باملعروف والنهي عن املنكر
للقيام بحمالت وطنية.
واأ�شاد اآخر بقرار خادم احلرمني ال�شريفني بدعم الرئا�شة
العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر مبائتي
ملي�ن ريال لبناء مقار لفروعها وهيئاتها يف خمتلف مناطق
اململكة ,وقال :اإن هذا القرار �شيحقق الهدف منه ول �شيما

اأن املباين امل�شتاأجرة متثل  %90من اإجمايل مقار الهيئة
ولدى الرئا�شة اأكرث من  293اأر�ش ًا ممل�كة ,اإ�شافة اإىل
اأن هناك � 373شيارة م�شى عليها اأكرث من ع�شر �شن�ات.
لذا اأرى تقدمي ت��شية تت�شمن الإ�شراع يف ت�فري ال�شيارات
الالزمة للهيئة ,كما اأرى دعم الإ�شرتاتيجية التي ت�شعى
اإليها الرئا�شة يف تعزيز الأخالق والقيم لدى ال�شباب.
ولفت ع�ش� اآخر اإىل اأن بع�ض مناطق اململكة ول �شيما
منطقة مكة املكرمة تعاين من وج�د هجرة ا�شتيطانية
ل�افدين من �شع�ب اأفريقية واآ�شي�ية ,واأغلب اأفراد هذه
الفئة يتمتع�ن بالإقامة الدائمة يف هذه البالد على الرغم
من عدم �شرعية اإقامتهم ,كما اأن هناك ن�شبة كبرية
من اجلرائم واملخالفات يرتكبها ه�ؤلء ,وت�شاءل :مل ل
تقب�ض الرئا�شة العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر على ه�ؤلء وترحلهم اإىل بالدهم؟ ومل ل يت�شع عمل
احل�شبة لي�شمل املخالفات الأخرى مثل الغ�ض التجاري,
ورفع الأ�شعار؟
وقال اأحد الأع�شاء :اإننا نعي�ض اأزمة اأخالقية وا�شحة,

حيث اإن انت�شار اجلرائم الأخالقية ينذر بخطر داهم
يتطلب ال�شتعداد والقيام بحمالت وطنية مل�اجهته,
تق�دها الرئا�شة العامة لهيئة الأمــر باملعروف والنهي
عن املنكر وت�شتدعي التن�شيق مع اجلهات الأمنية ذوات
العالقة.
وقال ع�ش� :اإن قيام الرئا�شة العامة لهيئة الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر ب�شبط  285األف خمالف – كما ورد
يف التقرير -يدل على اأن املجتمع ال�شع�دي يعاين من
اأزمة يف جانب املخالفات التي تعنى الهيئة ب�شبطها ,واأن
هناك ف�ش ًال ذريع ًا يف قدرة م�ؤ�ش�شات الرتبية والتعليم,
وم�ؤ�ش�شات الدع�ة والإر�شاد والت�جيه والرتبية الأ�شرية
على غر�ض القيم الفا�شلة والأخالق احلميدة يف نف��ض
النا�شئة ,واأن هــذه الإحـ�ـشــاءات تعد مـ�ؤ�ـشــر ًا لأهمية
اإعادة النظر يف اخلطط الإ�شرتاتيجية لتلك امل�ؤ�ش�شات
الرتب�ية ,وما فيها من برامج ومناهج لأجل الت�شدي لهذا
النحراف ال�شديد يف اأخالقيات املجتمع واآدابه العامة
وقيمه الدينية.
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مطالبات بزيادة مدة تحصيل قرض الزواج واشتراط
السعودة في قروض المشروعات

من اأهداف تاأ�ضي�س بنك الت�ضليف
م�ضاعدة ال�ضباب على الزواج ,وقد:
لوحظ يف عام التقرير انخفا�س
كبري يف عدد قرو�س الزواج عن
العام الذي قبله ,بلغت ن�ضبته %41
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طالب اأع�شاء جمل�ض ال�ش�رى مبتابعة ت�ظيف ال�شع�ديني
يف امل�شروعات التي يح�شل اأ�شحابها على قرو�ض من
بنك الت�شليف ,ولحظ�ا انخفا�ض عدد قرو�ض الزواج
التي منحت من البنك للم�اطنني ,واقرتح�ا زيادة مدة
حت�شيل قر�ض الزواج ,وزيادة ن�شبة القرو�ض املهنية.
جاء ذلك خالل جل�شة املجل�ض التي عقدت برئا�شة معايل
نائب رئي�ض املجل�ض الدكت�ر بندر بن حمزة حجار ,حيث
ا�شتمع املجل�ض اإىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية ,ب�شاأن
التقرير ال�شن�ي للبنك ال�شع�دي للت�شليف والدخار
للعام املايل 1431/1430هـ ,تاله رئي�ض اللجنة الدكت�ر
عبداهلل العبدالقادر فقال :اإن البنك يقدم العديد من
الربامج الن�عية مع زيادة يف حجم القرو�ض وتن�عها,
ودعم ورعاية املن�شاآت ال�شغرية والنا�شئة والتي باتت
ت�شمل امل�شروعات الطبية ,والطبية امل�شاندة وم�شروعات
التعليم املبكر ورعاية الطف�لة ,وامل�شروعات ال�شناعية,
وامل�شروعات اخلدمية الأخرى.
وك�شف التقرير ال�شن�ي للبنك عــن ارت ـفــاع حجم
القرو�ض الإنتاجية للبنك من  425ملي�ن ريال يف العام

1429/1428هـ اإىل  908ماليني ريال يف �شنة التقرير,
بعد اأن وقــع البنك عــدد ًا من التفاقيات ومذكرات
التفاهم مع بع�ض اجلهات احلك�مية واخلا�شة لت�شهم
يف تهيئة امل�شروعات ال�شغرية والنا�شئة ورعايتها ,فيما
يت�ىل البنك مت�يل اإن�شاء اجلديد وت��شيع القائم منها,
ثم عر�ض للمناق�شة ,واأبديت عليه بع�ض امللح�ظات,
فقال اأحد الأع�شاء :الربامج املذك�رة يف التقرير عن
عمل املراأة ل تكفي ول تلبي الطم�ح حلل م�شكلة البطالة
الن�شائية ,لذا ينبغي للجنة والبنك درا�شة م��ش�ع
ت�شجيع عمل املراأة من خالل اإيجاد برامج لت�شجيع عمل
املراأة ,ومن ذلك اإيجاد برنامج لعمل املراأة من داخل
املنزل ,وال�شتفادة من و�شائل التقنية احلديثة يف ذلك,
ومن جتارب بع�ض الدول كاإيطاليا.
وت�شاءل اآخر عن ا�شتثمار البنك يف �ش�ق الأ�شهم مببلغ
“�شتمائة وثمانية و�شتني ملي�ن ريال” ,فما م�شري تلك
ال�شتثمارات يف الأ�شهم املحلية؟
ولفت اآخر اإىل اأنه لي�ض يف التقرير معل�مات عن مدى
ت�ظيف ال�شع�ديني يف الأعمال التي دعمها البنك ,وقال:

ينبغي للبنك متابعة مدى ت�ظيف ال�شع�ديني من خالل
القرو�ض التي يقدمها للم�شتفيدين.
واأ�شار اآخر اإىل اأنه من اأهداف تاأ�شي�ض بنك الت�شليف
م�شاعدة ال�شباب على الــزواج ,وقــال :حلظ يف عام
التقرير اأن هناك انخفا�ش ًا كبري ًا يف عدد قرو�ض الزواج
عن العام الذي قبله ,بلغت ن�شبته  ,%41وقد ي�ش�غ للبنك
هذا النخفا�ض باأنه ب�شبب ما �شهده هذا اجلانب من
طفرة يف العام ال�شابق لعام التقرير نتيجة لدعم راأ�ض
مال البنك يف ذلك العام ,اإل اأن هذا امل�ش�غ مل مينع
القرو�ض الأخرى من الرتفاع يف عام التقرير عن العام
الذي قبله بن�شبة بلغت يف بع�شها  ,%650لذا ينبغي
األ يك�ن ارتفاع القرو�ض الأخرى على ح�شاب الغر�ض
الرئي�ض الــذي اأن�شئ البنك من اأجله ,وه� م�شاعدة
ال�شباب على الزواج ,واأن تك�ن لقرو�ض الزواج الأول�ية
لدى البنك ,واأما ما فا�ض فيك�ن لالأغرا�ض الأخرى التي
لها يف الغالب �شفة الربحية.
وقــال اأحــد الأعـ�ـشــاء :جــاء يف اإجــابــات املندوبني اأن
املقرت�شني من البنك للزواج يعجزون عن ت�شديد الق�شط
ال�شهري البالغ  750ريا ًل على مدى �شتني �شهر ًا ,واأن
هذا الأمر ي�شبب معاناة للبنك يف التح�شيل ,لذا يح�شن
باللجنة اأن تدر�ض زيادة مدة حت�شيل قرو�ض الزواج اإىل
ع�شرة اأع�ام ع��ش ًا عن خم�شة ,لأنه ل ينبغي م�شاواة
املقرت�شني يف هذا املجال ببقية املقرت�شني من البنك
لالأغرا�ض الأخرى ,ل �شيما الأغرا�ض التي يت�خى منها

حتقيق الأربــاح .كما ينبغي الإ�شارة اإىل اإمكانية رفع
�شقف احلد الأعلى لدخل امل�شتفيد اإىل “خم�شة اآلف”
ريال ع��ش ًا عن “ثالثة اآلف” ريال ,حتى تتاح فر�شة
اأكرب للم�اطنني للح�ش�ل على القر�ض ,ول �شيما يف ظل
املتغريات وامل�شتجدات التي مير بها املجتمع والرتفاع
امللح�ظ يف اأ�شعار املعي�شة.
وطالب اآخر باإيراد معل�مات عن ال�شباب الذين درب�ا
بالتعاون مع جمم�عة حممد عبداللطيف جميل و�شندوق
التنمية ,واأين يعمل�ن؟ وما مدى جناحهم والأعمال التي
يزاول�نها؟ وما ن�ع التدريب؟
ولفت اأحــد الأعـ�ـشــاء اإىل م�شاألة ا�ـشــرتاط ت�ظيف
ال�شع�ديني الذي اأ�شبح غري ملزم الآن بح�شب اأق�ال
املندوبني ,وقــال :يح�شن ت��شيح اأ�شباب العدول عن
اإلزامية هذا ال�شرط ,وعن كيفية الت�فيق بني ما ذكره
املندوب�ن باأنه قد اأجــل الدخــار حتى تقرير جمل�ض
الإدارة اجلديد يف ذلــك ,وبــني ما ذكرته اللجنة يف
درا�شتها باأنه ي�شمم حالي ًا برنامج وطني لالدخار.
وعن اإعطاء الأول�ية عند اإقرار الت�شليف للم�شروعات
التي يلتزم اأ�شحابها العمل فيها باأنف�شهم ويلتزم�ن
ب�شع�دة ال�ظائف.
واأو�شح اأحد الأع�شاء اأن تقرير اللجنة متكامل يف
ج�انبه التف�شيلية املتعلقة باجل�انب الأ�شا�شية التي
يق�م عليها ال�شرف يف البنك ,وقال :اأمتنى اأن تك�ن
الزيادة يف القرو�ض املهنية التي متت يف عام 2009م
اأكــرث مــن “ت�شعمائة ملي�ن” ريــال ,لأن للمن�شاآت
ال�شغرية واملت��شطة دور ًا كبري ًا يف اقت�شاديات الدول
الكبرية .كما ينبغي الهتمام بالقرو�ض الجتماعية
ودعمها واأن ت�شتمر يف الزيادة ل يف النق�شان ,واأن
تتبنى اللجنة ت��شية يف هــذا اجلــانــب ,واأن تك�ن
الإجراءات مي�شرة وخالية من التعقيدات يف احل�ش�ل
على املبالغ ,كما ينبغي الإ�شادة بالربامج التي اأقرت
ول �شيما الــربنــامــج اخلــا�ــض ب ــذوي الحتياجات
اخلا�شة ,والربنامج اخلا�ض باملتعافني من الإدمان,
وكذلك الربنامج الذي حتت الدرا�شة عن مت�يل نزلء
ال�شج�ن.
وقال ع�ش� اآخر :يلحظ اأن اإجمايل القرو�ض املهنية
حتى نهاية عام 2009م بلغت ( )1.892مليار ريال ,يف
حني اأن اإجمايل القرو�ض الجتماعية بلغت ()24.5
مليار ريــال ,مما يعني اأن ن�شبة القرو�ض املهنية مل
تتجاوز  ,%7وهي ن�شبة متدنية جد ًا ,لذا فاإن م�شاهمة
البنك يف تقدمي الدعم للمن�شاآت ال�شغرية دون امل�شت�ى
املطل�ب .ويبدو اأن القرو�ض الجتماعية طغت على
اهتمامات البنك ,مما يت�جب النظر ب�شكل اأكرث جدية

يف اأهداف البنك وحتقيق ن�ع من الت�ازن .لذا فمن
املنا�شب اأن تدر�ض اللجنة ت��شية بتحديد ن�شبة حمددة
من راأ�ــض املــال مبا ل تقل عن  %30لت�فري التم�يل
للمن�شاآت ال�شغرية .كما ورد يف الدرا�شة اأن التح�شيل
بلغ ( )2.1مليار ريال اأو ما ن�شبته ( ,)%64.5ون�شبة
التح�شيل الرتاكمية بلغت ( ,)%89وكان اأوىل باللجنة
مطالبة املندوبني بتف�شيل هذه الن�شبة ح�شب ن�عية
القرو�ض الجتماعية اأو املهنية .كما يلحظ اأن الدرا�شة
مل ت�شر اإىل قدرة اأو اإمكانية البنك يف تقدمي منتجات
ادخارية ,ول �شيما يف ظل وج�د م�ؤ�ش�شات م�شرفية
ومالية تقدم مثل هذه املنتجات.
واأ�شاد ع�ش� اآخر باخلط�ات املتميزة التي ا�شطلع بها
البنك ال�شع�دي للت�شليف والدخار يف جمال تخ�ش�شه,
لكنه قــال :ينبغي اإع ــادة درا�ـشــة اأهــدافــه وبراجمه
لتتنا�شب مع متطلبات التنمية ال�طنية ,ولتتما�شى
مع الأو�شاع الجتماعية احلالية ,لذا ,اقرتح ا�شرتاط
ا�شرتاك جمم�عة من ال�شباب لإقرا�ض امل�شروعات
ال�شغرية ,ويك�ن البنك م�شرف ًا على امل�شروع ,كما
ينبغي الأخــذ يف احل�شبان احلالة املادية للمقرت�ض
واإمكانية اإقرا�ض العاطلني عن العمل.
وا�شتف�شر اأحد الأع�شاء باأنه ورد يف جدول القرو�ض
الجتماعية ن�ع من اأن�اع القرو�ض �شمي بـ (اأخرى),
فما املق�ش�د بهذا الن�ع من الإقرا�ض؟ ومن امل�شتفيد
من ذلك؟ واقــرتاح الع�ش� اإلغاء �شرط م�شي ثالث
�شن�ات لال�شتفادة من خدمات البنك .كما اقرتح
اإعــادة النظر يف املبالغ التي يفر�شها ال��شيط على
امل�اطن قبل احل�ش�ل على خدمات البنك.
واختتم اأحد الأع�شاء قائ ًال :البنك ال�شع�دي للت�شليف
والدخار ه� اأداة مالية و�شعتها الدولة خلدمة فئة من
فئات املجتمع التي تعاين من امل�شكالت الجتماعية,
وقد حقق البنك تط�ر ًا كبري ًا يف حجم التم�يل ودعم
امل�شروعات� ,ش�اء كانت �شناعية اأو اجتماعية اأو
مهنية اأو اإنتاجية زراعية اأو تعليمية ,وعلى الرغم من
ذلك فهل حققت هذه الربامج الأهداف التي و�شعت
من اأجلها؟ وهل ا�شتفاد املقرت�ش�ن من هذا البنك
يف تنمية م�شروعاتهم و�شد ح�ائجهم الجتماعية؟
وهل تط�رت تلك امل�شروعات ومنت اأم اأنها ف�شلت
وتعرثت؟ اإنني اأوؤيد تكليف جهة حمايدة لتق�مي اأن�شطة
البنك وبراجمه ,واقرتح اإعادة درا�شة اأهداف البنك
ال�شع�دي للت�شليف والدخ ــار وال�شندوق اخلريي
ال�طني ,واقرتاح دمج اأهدافه ,والت��شل اإىل ت�حيد
جهة ال�شرف اخلريي ودعم اجلانب الجتماعي يف
ال�شندوق اخلريي ال�طني.
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تحت القبة

في نظام التنفيذ

إثبات اإلعسار من سلطة القاضي و(العدل) تحدد
مكان زيارة الصغير

التعديالت التي اأدخلت على هذه
املواد در�ضت بعناية فائقة ,وتهدف
اإىل اأن تكون هذه املواد اأك� واقعية
ودقة عند التنفيذ.
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وافق جمل�ض ال�ش�رى على التعديالت املقرتحة
على عدد من م�اد م�شروع نظام التنفيذ وذلك
يف جل�شة املجل�ض التي عقدت برئا�شة معايل نائب
رئي�ض جمل�ض ال�ش�رى الدكت�ر بندر بن حمزة
حجار ,وكان املجل�ض قد ا�شتمع اإىل تقرير جلنة
ال�ش�ؤون الإ�شالمية والق�شائية ,ب�شاأن التعديالت
املقرتح اإدخالها على امل�اد ال�شاد�شة وال�شبعني,
والثامنة وال�شبعني ,والتا�شعة وال�شبعني ,والت�شعني.
والفقرة (ب) من املــادة الرابعة والثمانني من
م�شروع نظام التنفيذ ,تاله ف�شيلة رئي�ض اللجنة
الدكت�ر اإبراهيم الرباهيم ,ثم عر�ض للمناق�شة,
فـاأبــديــت عليها بع�ض امللح�ظات ,فقال اأحد
الأع�شاء :التعديالت التي اأدخلت على هذه امل�اد
در�شت بعناية فائقة ,وتهدف اإىل اأن تك�ن هذه
امل�اد اأكرث واقعية ودقة عند التنفيذ.
واأ�شار اأحد الأع�شاء اإىل اأنه فيما يتعلق باحلب�ض؛
فاإن ال�شج�ن مليئة بامل�شج�نني الذين عليهم حق�ق
خا�شة ,واأرى منا�شبة اأن يعاد الأمر اإىل اأ�شله ,واأل
ي�شجن اأحد مبال كائنًا من كان ,اإل ما كان يندرج
�شمن جرائم الحتيال .لذا ,من املنا�شب اإ�شافة
فقرة جديدة بذلك.
ولفت اأحد الأع�شاء اإىل اأن هناك ملح�ظة على
ما ورد حتت بند الدرا�شة من تقرير اللجنة,
فقد ذكــرت اللجنة يف درا�شتها اأنــه ل يت�شمن
راأ ًيا للحك�مة ,حيث مل يدر�ض يف هيئة اخلرباء.
لذا ,راأت اإعادته اإىل دي�ان جمل�ض ال�زراء دون
اأن ت��شح التباين بني جمل�ض ال�ش�رى وجمل�ض
ال�زراء وه� اأ�شا�ض امل��ش�ع.
وقــال اأحــد الأع�شاء :ورد اأن وزارة العدل هي
املعنية بـاإ�ــشــدار الالئحة ,ولها حتديد املكان
املنا�شب لت�شليم الطفل ال�شغري للزيارة .لذا ,ل
اأرى �شرورة ت�اجد رجل اأمن اإذا كان ذلك املكان
منا�ش ًبا ومهي ًئا.
وعلق اأحد الأع�شاء باأن التعديل الذي تقدمت
به احلك�مة على املادة “ال�شاد�شة وال�شبعني” ل
داعي له ,ويرتتب عليه تقييد قا�شي التنفيذ مبا
تن�ض عليه الالئحة املعدة من قبل وزارة العدل.

لذا ,من املنا�شب الأخذ بالن�ض املقرتح �شابقًا
من املجل�ض.
ٍ
وقال اآخر :حذفت عبارة “بتعد وتفريط منه”,
وهذا فيه اإدانة للمدين وت�شييع حلقه ,وقد ترى
اللجنة اإعــادة هذا القيد واأن تبقي على الن�ض
الذي اقرتحه املجل�ض.

وقــال اأحــد الأع�شاء :اإن الحتيال ه� فقط ما
ي�شت�جب ال�شجن ,اأما ما يندرج حتت الإفال�ض اأو
الإع�شار فال�شجن لأجل اأحدهما يعد جرمية ,كما
اأن املعامالت املالية ت�شمل طرفني اأحدهما دائن,
وه� من تقع عليه م�ش�ؤولية التاأكد من القدرات
املالية لالأ�شخا�ض الذين يتعامل معهم.
واقرتح اأحد الأع�شاء اإ�شدار نظام �شريبي يح�شر
هذه الأم�ال واأوعيتها و�شبل تنقلها؛ بحيث يك�ن
اأي مال خارج هذه الأوعية ه� مال غري م�شروع
حتى يثبت العك�ض.
وقال اأحد الأع�شاء :هناك ملح�ظة على املادة
“الثامنة وال�شبعني” ,فجميع الأحكام تخ�شع

لتدقيق حماكم ال�شتئناف .كما اأن هذا النظام
يخ�شع لنظام املرافعات ال�شرعية ,فالإ�شارة اإىل
حماكم ال�شتئناف يف هذه املادة فقط قد يف�شر
اأن بقية الأحكام ل تخ�شع لال�شتئناف.
وراأى اأحد الأع�شاء اأن حذف �شرح تبديد الأم�ال
ال�ارد يف املادة “الت�شعني” من قبل جمل�ض ال�زراء
يحتاج اإىل اإعادة نظر .وقال :من املنا�شب الأخذ
براأي جمل�ض ال�ش�رى فيما يخ�ض هذه املادة.
وقال ع�ش� اآخر :اإن جميع التعديالت التي ذكرتها
اللجنة واتفقت فيها مع احلك�مة منا�شبة ,ومن
ال�شروري الإ�شراع يف اإ�شدار هذا النظام ملا له
من دور كبري يف �شمان حق�ق امل�اطنني.

ولفت اآخر اإىل اأن الف�ائد والأرباح العائدة على
املدي�نيات التي تفر�شها البن�ك واجلهات التي
تقدم القرو�ض املالية ت�شاعف الدين خالل مدة
وجــيــزة ,واقــرتح ملعاجلة هــذا امل��ش�ع اأن يتم
البحث يف م�شادره واأ�ش�ض ن�ش�ئه.
وقال اآخر :اإن تعديل احلك�مة على الفقرة (ب)
من املادة “الرابعة والثمانني” -املتعلقة بالكفالة
واحلب�ض -فيه ن�ع من العدل ,ملنع تعنت الدائن
ثم ي�شر على حب�ض
يف قب�ل هذه الكفالة ,ومن ّ
املدين .ومن املنا�شب اإعــادة �ش�غ هذه الفقرة
لي�شبح ن�شها“ :اإذا قدم كفالة م�شرفية ,اأو
قدم كفي ً
ال ملي ًئا ,اأو كفالة عينية تعادل الدين,
اأو يقبلها الدائن”.
إ
واأو�شح ال�شيخ الدكت�ر ابراهيم الرباهيم ,وجهة
نظر اللجنة ب�شاأن ملح�ظات الأع�شاء واآرائهم؛
فقال:
فيما يخ�ض اأ�شباب ترك الأمر للقا�شي لتحديد
املــكــان الــذي يــراه منا�ش ًبا؛ ت��شح اللجنة اأن
القا�شي م�ؤهل للنظر فيما ينا�شب هذه احلالة
ن�شا
وت�شليم ال�شغري ,ومع ذلك فاإن املادة ن�شت ً
�شريحا وم�ثقًا يف اإ�شافة عبارة“ :يف مكان مهياأ
ً
ونظرا حلاجة
التنفيذ”.
من
الن�ع
لهذا
ومنا�شب
ً
هذه الأماكن لالإعداد؛ فاإن وزارة العدل هي التي
حتدد هذه الأماكن وتهيئيها لتنا�شب مثل هذا
ال��شع ,لتخاذ الإجراءات الحتياطية ملثل هذه
امل�اقف.
وقال د .الرباهيم :فيما يتعلق باملطالبة بتخفيف
الإجـــراءات؛ ت��شح اللجنة اأن قا�شي التنفيذ
يكتفي باإثبات الإع�شار بعد �شماع البينة ,واإن مل
ت�جد بينة اأمر القا�شي بيمني ل�شتظهاره واأثبت
اإع�شاره ,وكل هذا لإرادة التخفيف يف ال�قائع
اجلنائية غري املتعمدة .اأمــا ما يخ�ض اأ�شباب
تخفيف مدة احلب�ض من �شبع �شن�ات اإىل خم�ض
�شن�ات؛ فقد اأو�شحت اللجنة �شبب ذلك يف راأيها,
وترى منا�شبة ما اقرتحته احلك�مة فيما يتعلق
بهذا ال�شاأن ,مراعاة ملا ي�شبق ذلك من اإجراءات
الإف�شاح.
واأ�شاف :فيما يتعلق باأحكام القا�شي اخلا�شة
بالإع�شار وما يتبعه؛ فهي تخ�شع لنظام ال�شتئناف,
اإل يف احلالة التي ن�شت عليها املادة “الثامنة
وال�شبع�ن” ,ف ُيحب�ض املدين ملدة خم�ض �شن�ات
ويخ�شع احلكم لتدقيق يف حمكمة ال�شتئناف,
وه� هنا يخ�شع للتدقيق ولي�ض لال�شتئناف.
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دراسات

دور مجلس الشورى في التصديق على المعاهدات
واالتفاقيات الدولية :دراسة مقارنة
جرى العرف الدويل على اأن املعاهدات ال ت�ضبح �ضارية مبجرد التوقيع عليها من قبل
مثل الدولة .واإنا يلزم لنفاذها القيام باإجراء وطني الحق هو الت�ضديق ,فالت�ضديق
هو االإجراء القانوين الذي تعرب به الدول االأطراف ب�ضورة نهائية عن التزامها باأحكام
املعاهدة وفقاً لالإجراءات الد�ضتورية .فالت�ضديق هو اإذاً اإجراء وطني يتم وفقاً لقواعد
()1
القانون الداخلي يف كل دولة طرف يف املعاهدة
تعرف املعاهدة باأنها اتفاق يعقد كتابة بني �شخ�شني اأو
اأكرث من اأ�شخا�ض القان�ن الدويل بق�شد اإحداث اآثار
اأو اأو�شاع قان�نية معينة تخ�شع لق�اعد القان�ن الدويل
وللمعاهدة الدولية بغ�ض النظر عن ت�شميتها  -معاهدة
اأو اتفاق ًا اأو اتفاقية اأو برت�ك�ل -جانبان :الأول يتعلق
بالقان�ن الدويل والثاين يت�شل بالقان�ن ال�طني(.)2
متر املعاهدات الدولية بعدة مراحل بدء ًا بالتفاو�ض
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بني الأطراف املعنية ومرور ًا بالت�شديق عليها من قبل
اجلهة اأو اجلهات املخت�شة د�شت�ري ًا وت�قيعها من قبل
ال�شلطات التنفيذية ,وانتها ًء بت�شجيلها لدى اجلهات
املخت�شة دولي ًا وحملي ًا .ولكن نظر ًا لأهمية املعاهدات
الدولية والآثــار القان�نية املرتتبة عليها فقد منحت
د�شاتري دول عديدة دور ًا هام ًا لل�شلطة الت�شريعية يف
جمال الت�شديق على املعاهدات التي تربمها ال�شلطة

د .في�شل طاهر
التنفيذية ,وذلــك للرقابة على النتائج املرتتبة على
ت�قيعها قان�ني ًا ومالي ًا و�شيا�شي ًا.
أ
إ
وتختلف الدول وتتعدد ت�جهاتها ازاء م�شالة ت�شديق
ال�شلطة الت�شريعية على املعاهدات ,فبينما تكتفي بع�ض
الــدول ب�شدور قــرار برملاين بامل�افقة على املعاهدة
ت�شرتط دول اأخرى م�شادقة الربملان �شمن اإجراءات
الت�شريع املتبعة قبل اأن ت�شبح املعاهدة �شارية املفع�ل.

الفصل األول

ت�ضرتط بع�س الدول م�ضادقة الربملان
على االتفاقيات

دور البرلمان في التصديق على
المعاهدات واالتفاقيات الدولية

وهناك من الدول من يح�شر م�شادقة الربملان على
املعاهدات الهامة املتعلقة بخزينة الدولة اأو اأرا�شيها
اأو �شيادتها ,وي�شل الأمر يف بع�ض الد�شاتري كالد�شت�ر
الفرن�شي اإىل حد عر�ض املعاهدة يف حالت معينة على
ال�شتفتاء ال�شعبي ,ويف حالة تك�ين الربملان من جمل�شني
تتم امل�شادقة يف بع�ض الدول من اأحد املجل�شني مثل
جمل�ض ال�شي�خ يف ال�ليات املتحدة الأمريكية ,بينما
تن�ض د�شاتري دول اأخــرى مثل تركيا على اأن يق�م
الربملان مبجل�شيه بالت�شديق على املعاهدات (.)3
و�ش�ف اأتناول يف هذه الدرا�شة م��ش�ع الت�شديق على
املعاهدات يف ظل القان�ن الــدويل والقان�ن الداخلي
يف اململكة العربية ال�شع�دية (الف�شل الأول) ,ومن ثم
�ش�ف اأتطرق لالآثار القان�نية التي ترتتب على ت�شديق
ال�شلطة الت�شريعية اأو عدم ت�شديقها على املعاهدات
مع بيان امل�قف النظامي من ذلك يف ظل نظام جمل�ض
ال�ش�رى (الف�شل الثاين).

مما جتدر الإ�شارة اإليه اأن الت�شديق على املعاهدات
يعد اأحد مراحل اإبرامها ,فه� يلي التفاو�ض على بن�د
املعاهدة والت�قيع عليها ,وي�شبق اإيداعها وت�شجيلها لدى
اجلهات املخت�شة كما اأن الت�شديق على املعاهدات
اإىل جانب الت�قيع عليها وتبادل ال�ثائق بني اأطرافها,
ه� اأحد اأ�شكال تعبري الدولة عند التزامها باملعاهدة
ويختلف الت�شديق ( )Ratificationعن الإ�شدار
( .)Promulgationواإن كان كل منهما اإجراء ًا
قان�ني ًا ي�شدر عــن جهة الخت�شا�ض يف الدولة.
فالت�شديق اإجــراء يثبت التزام الدولة جتــاه الدولة
الأخــرى امل�قعة على املـعــاهــدات ,اأمــا الإ� ـشــدار فه�
اإجراء يلي الت�شديق ويهدف اإىل اإ�شفاء �شفة القان�ن
على املعاهدة التي مت الت�شديق عليها وذلك لتتقيد بها
�شلطات الدولة واأفرادها .وتتمكن الدولة من م�اجهة
التزامها املرتتب على الت�شديق (.)4
متنح �شالحية الت�شديق اإما لل�شلطة التنفيذية ممثلة
برئي�ض الدولة ,واإما لل�شلطة الت�شريعية ,واإما لل�شلطتني

مع ًا .وقــد و�شعت د�شاتري الــدول املختلفة اإجــراءات
د�شت�رية خا�شة بت�شديق املعاهدات .ومع اأن الن�ش��ض
القان�نية تختلف اختالف ًا وا�شح ًا من دولة اإىل اأخرى,
اإل اأن هناك قا�شم ًا م�شرتك ًا بينها بحيث �شار الت�شديق
اأمر ًا �شروري ًا لنفاذ املعاهدة.
والهدف من الت�شديق على املعاهدة ,خا�شة من قبل
ال�شلطة الت�شريعية ,وعدم الكتفاء بالت�شديق عليها من
قبل ال�شلطة التنفيذية ,ه� اإعطاء الدولة فر�شة لإعادة
النظر قبل اللتزام نهائي ًا باملعاهدة ,خا�شة يف حالة
املعاهدات التي ت�شتمل على التزامات يف غاية الأهمية,
وكذلك لإتاحة الفر�شة لعر�ض املعاهدة على ممثلي
ال�شعب يف النظم الدميقراطية التي ت�شرتط م�افقة
ال�شلطة الت�شريعية على املعاهدات ,قبل ت�شديق رئي�ض
الــدولــة عليها .كما ميكن من خــالل الت�شديق على
املعاهدات التاأكد من التزام ممثلي ال�شلطة التنفيذية
بال�شالحيات املمن�حة لهم يف مــراحــل التفاو�ض
والإبــرام والت�قيع( )5ومبا اإن املعاهدات الدولية لها
جانبان ,دويل ووطني ,فال منا�ض من دور الربملان يف
الت�شديق على املعاهدات يف كل من القان�ن الدويل
والقان�ن الداخلي يف اململكة العربية ال�شع�دية.
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المبحث األول

التصديق على المعاهدات في
القانون الدولي
تتناول م�شادر القان�ن الدويل املختلفة ,ومنها املعاهدات
نف�شها ,م�شاألة الت�شديق على املعاهدات الدولية ب�ش�ر
متعددة ,منها اآراء الفقه واأحكام الق�شاء وجمريات
العرف ون�ش��ض الق�انني والتفاقيات الدولية .ت�شمنت
هذه امل�شادر الأحكام املتعلقة بالت�شديق على املعاهدات
لكنها مل ت�شر اإىل جهة الخت�شا�ض يف ذلك ,وتركت
الأمر لالإجراءات الد�شت�رية اخلا�شة بكل دولة.
فعلى �شعيد امل�اثيق الدولية ,ن�شت املادة  110من ميثاق
الأمم املتحدة على اأن "ت�شدق على هذا امليثاق الدول
امل�قعة عليه ,كل منها ح�شب اأو�شاعها الد�شت�رية".
وت�ؤكد على هذا الت�جه املادة  43من امليثاق ذاته ,والتي
ت�شري اإىل التفاقيات التي يربمها جمل�ض الأمن مع الدول
الأع�شاء يف الأمم املتحدة ب�شاأن ق�ات حفظ ال�شالم
وتن�ض على اأن ت�شديق الدول على هذه التفاقيات وفق
مقت�شيات اأو�شاعها الد�شت�رية (.)6
كما ين�ض ميثاق جامعة الدول العربية يف املادة  20منه
على اأن الت�شديق عليه وعلى مالحقه يتم "وفق ًا للنظم
الأ�شا�شية املرعية يف كل من الــدول املتعاقدة ,وت�دع
وثائق الت�شديق لدى الأمانة العامة" ويف نف�ض الجتاه
ين�ض ميثاق منظمة ال�حدة الأفريقية يف املادة  24على
حق جميع الدول الأفريقية امل�شتقلة ذات ال�شيادة يف
الت�قيع على امليثاق والت�شديق عليه طبق ًا لإجراءاتها
الد�شت�رية.
اإل اأن بع�ض امل�اثيق الدولية ,ولتاأكيد التزام الدولة
بــاملـعــاهــدات ب�ش�رة قان�نية ,كــانــت اأكــرث و�ش�ح ًا
فن�شت على اأن يتم الت�شديق على املعاهدات من
قبل الربملانات ,ومل تكتف بالإ�شارة اإىل الت�شديق
وفق الإجــراءات الد�شت�رية .فقد ن�ض ميثاق منظمة
العمل الدولية يف املادة  19منه على اأن املعاهدة التي
تعدها املنظمة ويقرها امل�ؤمتر العام يجب عر�شها على
الربملانات ال�طنية للت�شديق عليها خالل � 12شهر من
تاريخ نهاية امل�ؤمتر ,اأو � 18شهر ًا على الأكرث يف الظروف
ال�شتثنائية(.)7
وعلى �شعيد التفاقيات الدولية ,تعترب اتفاقية فيينا
لقان�ن املعاهدات لعام 1969م ,اأهم اتفاقية معربة عن
م�قف القان�ن الدويل من الت�شديق على التفاقيات
الـتــي تربمها ال ــدول� ,ـشــ�اء مــن حيث م��ش�ع هذه
التفاقية وه� املعاهدات ,اأو من حيث اأطرافها ,حيث
يزيد عدد الدول امل�قعة على اتفاقية فيينا يف م�ؤمتر
عقدته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 1969/5/22

 1432 -125هـ

متنح �ضالحية الت�ضديق اإم��ا لل�ضلطة
التنفيذية ,واإما لل�ضلطة الت�ضريعية ,اأو
كالهما

يف فيينا عن  80دولة.
تعترب اتفاقية فيينا الت�شديق على املعاهدات اأحد اأ�شكال
تعبري الدولة عن التزامها باملعاهدة ,فقد ن�شت املادة
 11من هذه التفاقية على اأنه "يج�ز للدولة اأن تعرب عن
ارت�شائها اللتزام باملعاهدة بالت�قيع عليها ,اأو بتبادل
ال�ثائق املك�نة لها ,اأو بالت�شديق ,اأو بالن�شمام اإليها,
اأو باأي و�شيلة اأخرى يتفق عليها" .واأو�شحت املادة 14
من التفاقية احلالت التي تلتزم بها الدولة بالت�شديق
وهي:
أ
 اإذا ن�شت املعاهدة على ان يك�ن الت�شديق ه� و�شيلةالتعبري عن اللتزام.
 اإذا ثبت بطريقة اأخرى اأن الدولة املتفاو�شة كانت قداتفقت على ا�شرتاط الت�شديق.
 اإذا كان ممثل الدولة قد وقع املعاهدة مع التحفظب�شرط الت�شديق.
 اإذا بدت نية الدولة املعنية يف اأن يك�ن الت�قيع ب�شرطالت�شديق الالحق يف وثيقة تف�ي�ض ممثلها ,اأو عربت
عن ذلك اأثناء املفاو�شة.
مل تتدخل اتفاقية فيينا يف حتديد اجلهة املخت�شة
بالت�شديق على املعاهدات يف كل دولة ,كما مل تت�شمن
اأي ن�ش��ض تبني دور كل من ال�شلطتني الت�شريعية
والتنفيذية يف ذلك .هذا يعني اأن اتفاقية فيينا تركت
البت يف هذه امل�شاألة للت�شريعات الداخلية يف كل دولة
ولالإجراءات الد�شت�رية فيها .كما اأن املادة  2من هذه

التفاقية كانت قد عرفت الت�شديق باأنه "الإجراء
الدويل الذي تثبت الدولة مبقت�شاه على امل�شت�ى الدويل
ارت�شاءها اللتزام باملعاهدات".
مع ذلك ,ل يج�ز ح�شب املــادة  46من اتفاقية فيينا
اأن تتن�شل اأي دولة من التزاماتها الدولية بحجة اأن
املعاهدة مل يتم الت�شديق عليها ح�شب الإجــراءات
الد�شت�رية املتبعة لديها ,اأو اأن املعاهدة تخالف اأحكام ًا
يف قان�نها الداخلي .ي�شتثنى من ذلك احلالت التي
ي�شكل فيها هذا الإجراء اإخال ًل وا�شح ًا بقاعدة ذات
اأهمية ج�هرية من ق�اعد قان�نها الداخلي .يت�شم هذا
ال�شتثناء بالعم�مية التي قد تخ�شع لجتهادات خمتلفة
وتقديرات متفاوتة يف حتديد مدى "الأهمية اجل�هرية"
للق�اعد والأحكام القان�نية من دولة اإىل اأخرى ما يف�شح
املجال اأمام اإ�شكالت خمتلفة.
لقد �شهدت املمار�شات الدولية عدة حــالت تت�شمن
هذه القاعدة ,منها اتفاقية الربيد املربمة بني اإجنلرتا
والإورغ�اي عام  ,1853حيث اأ�شدرت حك�مة الإورغ�اي
عام  1873مر�ش�م ًا تتن�شل فيه عن التزاماتها يف هذه
التفاقية ,وذلــك بحجة اأن ال�شلطة الت�شريعية فيها
مل تقر التفاقية يف حينه .رف�شت حك�مة اإجنلرتا
ذلك واأكــدت اأن التفاقية التي م�شى على تنفيذها
عدة �شن�ات ل يج�ز التحلل منها بحجة عدم مراعاة
ال�شروط الد�شت�رية عند اإبرامها .وقد اأ�شافت هذه
احلادثة اإىل الفقه الدويل اأن انق�شاء زمن على تنفيذ
معاهدة دون قيام اأي نــزاع ب�شاأن �شرعيتها مبا يف
ذلك عدم اعرتا�ض ال�شلطة الت�شريعية يدل على قب�ل
الأطراف بها واإقرارها �شمني ًا (.)8
على �شعيد الق�شاء الــدويل ,اأكــدت املحاكم الدولية
على عدم جــ�از تــذرع الدولة بعدم اإتباع الإجــراءات
الد�شت�رية ب�شاأن اتفاقية دولية للتن�شل من اللتزامات
التي تفر�شها تلك التفاقية .فمث ًال ,يف الق�شية املعروفة
بق�شية اإقليم (غرين لند) بني الرويج والدامنارك
عام  ,1933حاولت الرويج اأن تتن�شل من ت�قيع وزير
خارجيتها على �شك العرتاف بال�شيادة الدامناركية
على هذا الإقليم وذلك بحجة اأن هذا الت�قيع مل يتم
وفق الإجــراءات الد�شت�رية التي تتطلب م�افقة امللك
وجمل�ض ال�زراء اإل اأن حمكمة العدل الدولية الدائمة
قررت اأن هذا العرتاف يعترب �شحيح ًا ول يج�ز للرويج
اأن تتن�شل منه بحجة خمالفته لإجــراءات يحددها
د�شت�رها (.)9
يرتتب على حرية الدولة يف الت�شديق على املعاهدات
الدولية ,وال�شلطة التقديرية املمن�حة لها مب�جب القان�ن
الدويل يف الت�شديق اأو عدمه ,ثالث نتائج ,وهي(:)10

اأو ًل :عدم حتديد م�عد نهائي للت�شديق اإل اإذا ن�شت
املعاهدة �شراحة على ذلك .فمث ًال ,مل ت�شادق فرن�شا
على التفاقية الأوروبـيــة حلق�ق الإن�شان امل�قعة يف
 1950/11/4اإل يف  ,1974/1/3ومل ت�شادق على
اتفاقية بروك�شيل ب�شاأن ح�شانة �شفن الأ�شلحة امل�قعة
يف  1926/4/10اإل يف  .1939/8/21وكذلك تاأخرت
م�شادقتها على التفاقية الدولية ح�ل الق�شاء على
تزوير النق�د من عام  1929اإىل عام  .1958كما مل
ت�شادق ال�ليات املتحدة الأمريكية على برت�ك�ل جنيف
ح�ل الأ�شلحة الكيماوية لعام  1925اإل يف عام  1975اأي
بعد خم�شني عام ًا .اأما م�شر فقد تاأخرت م�شادقتها على
اتفاقية احلق�ق ال�شيا�شية للمراأة لعام  1953اإىل عام
 ,1981كما مل ت�شادق على العهدين الدوليني للحق�ق
املدنية وال�شيا�شية واحلق�ق الجتماعية والقت�شادية
والثقافية اللذين اأقرتهما اجلمعية العامة لالأمم املتحدة
عام  1966اإل يف .1981/10/10
ثاني ًا :ج�از تعليق الت�شديق على �شرط معني .اإذ يج�ز
للدولة اأن ت�شرتط حتقيق �شروط معينة قبل ت�شديقها
على املعاهدة وفق اإجراءاتها الد�شت�رية اخلا�شة .ومثال
على ذلك ا�شرتاط فرن�شا لإمتام الت�شديق على معاهدة
ال�شداقة وح�شن اجل�ار املربمة بينها وبني ليبيا عام
 1955باأن يتم تعيني احلدود الليبية الت�ن�شية .وقد مت
تعيني هذه احلدود عام  .1956ومن ثم �شادقت فرن�شا
على املعاهدة املذك�رة.
ثالث ًا :ج�از رف�ض الت�شديق دون اأية م�ش�ؤولية دولية.
فقد جرى العرف الــدويل على اعتبار اأن الدولة لها
مطلق احلرية يف الت�شديق على املعاهدات ,فمث ًال,
رف�شت بع�ض الدول الت�شديق على بع�ض املعاهدات
ب�شبب خــالف بني ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية
ب�شاأن املعاهدة .فال�ليات املتحدة الأمريكية مل تدخل
يف ع�ش�ية ع�شبة الأمم ب�شبب رف�ض جمل�ض ال�شي�خ
الت�شديق على معاهدة فر�شاي عــام  ,1919بحجة
عدم ات�شاقها مع مبداأ "م�نرو" ح�ل عدم التدخل
يف ال�شراعات الدولية ,علم ًا باأن الرئي�ض الأمريكي
"ويل�ش�ن" كان قد �شارك يف اإعداد املعاهدة املذك�رة.
يت�شح مما ذكــر اأعــاله اأن ق�اعد القان�ن الــدويل,
مبـ�ـشــادره وتطبيقاته املختلفة ,ل تت�شمن طريقة
م�حدة للت�شديق على املعاهدات ,واإمنا ترتك امل�شاألة

يف بع�س الدول ال ي�ضادق الربملان على
املعاهدة الدولية الأن امل�ضادقة لي�ضت من
اخت�ضا�ضه

لالإجراءات الد�شت�رية اخلا�شة بكل دولة .والقان�ن
الدويل ل ي�شرتط رقابة برملانية على املعاهدات التي
تربمها الدول با�شتثناء حالت معينة مثل ميثاق منظمة
العمل الدولية.
المبحث الثاني

مجلس الشورى ودوره في
التصديق على المعاهدات
واالتفاقيات الدولية
قبل احلديث عن دور جمل�ض ال�ش�رى يف الت�شديق على
املعاهدات والتفاقيات الدولية يف ظل نظامه احلايل.
اأود الرج�ع اإىل ال�راء ,وتتبع م�شرية جمل�ض ال�ش�رى منذ
بداياته الأوىل حتى نتمكن من فهم الدور احلقيقي الذي
يلعبه املجل�ض اإزاء م��ش�ع الت�شديق على املعاهدات
والتفاقيات الدولية.
لقد كان وا�شح ًا منذ البداية اأن فكرة جمل�ض ال�ش�رى
تتفق والنهج الإ�شالحي للم�ؤ�ش�ض امللك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن اآل �شع�د – طيب اهلل ثراه .-فقد بداأ جمل�ض
ال�ش�رى القدمي الذي �شدر نظامه الأول يف مطلع عام
1346هـ (1927م) �شلطة تنظيمية تنفيذية يف اآن واحد,
فكان يقر م�شروعات لق�انني ول�ائح ويتدخل يف ال�قت

نف�شه يف الإدارة التنفيذية باأدق تفا�شيلها .وبني عامي
1344هـ و1351هـ (1925م1932-م) وه� العام الذي
اأعلن فيه ت�حيد اململكة ,ات�شحت معامل الف�شل بني
ال�شلطات الد�شت�رية الثالث فظهرت ال�شلطة الق�شائية
(ممثلة برئا�شة الق�شاة) ,وال�شلطة التنظيمية (ممثلة
مبجل�ض ال�ش�رى) ,وال�شلطة التنفيذية ممثلة (مبجل�ض
ال�كالء) الــذي حت�ل بعد ع�شرين عام ًا اإىل جمل�ض
ال�زراء (1373هـ1953-م).
اأدى ت�شكيل جمل�ض ال�زراء وقيامه بال�ظيفتني التنظيمية
والتنفيذية اإىل خف�ت وظيفة جمل�ض ال�ش�رى القدمي,
فتح�ل كثري من �شلطاته مع الزمن اإىل جمل�ض ال�زراء
وبقي لأربعة عق�د ل ميار�ض هذه ال�شلطات مع وج�ده يف
الهيكل التنظيمي للدولة مبيزانيته واأع�شائه وت�شكيالته
(.)11
وبعد �شدور نظام جمل�ض ال�ش�رى عام (1412هـ) ()12
اأعطي املجل�ض �شالحيات اأفقية عري�شة يف درا�شة
الأنظمة وتف�شريها والنظر يف الل�ائح والتفاقيات
وخطط التنمية...اإلخ (.)13
والذي يهمنا يف درا�شتنا هنا دور جمل�ض ال�ش�رى اإزاء
الت�شديق على املعاهدات والتفاقيات الدولية .فقد جاء
ن�ض املادة ( )15اخلام�شة ع�شرة (الفقرة ب) وا�شح ًا
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ل لب�ض فيه فاملجل�ض خم�ل يف درا�شة الأنظمة والل�ائح,
وكذلك املعاهدات والتفاقيات الدولية والمتيازات
واقرتاح ما يراه ب�شاأنها.
متر مراحل الت�شديق على املعاهدات والتفاقيات
الدولية يف اململكة العربية ال�شع�دية بعدة مراحل .بدء ًا
بالتفاو�ض على بن�د املعاهدة والت�قيع عليها .ثم حتال
اإىل جمل�ض ال�ش�رى لإبــداء راأيه حيالها قبل اإيداعها
وت�شجيلها لدى اجلهات املخت�شة .ففي حالة م�افقة
املجل�ض عليها بعد مناق�شتها من قبل اأع�شاء املجل�ض
ي�شدر املجل�ض قــرار ًا بذلك .وهــ� يعد من الناحية
الد�شت�رية مبثابة الت�شديق على التفاقية اأو املعاهدة
الدولية متهيد ًا لرفعه للمقام ال�شامي لإعداد مر�ش�م
ملكي بذلك .واحلال كذلك اإذا تعلق الأمر بالمتيازات
التي متنحها الدولة (.)14
اإن جهات الخت�شا�ض يف الت�شديق على املعاهدات
تختلف من دولة لأخرى ,فتمنح بع�ض الدول �شالحيات
وا�شعة لل�شلطة الت�شريعية بحيث تعطيها احلــق يف
الت�شديق عـلــى كــافــة امل ـعــاهــدات يف حــني ل متلك
ال�شلطة الت�شريعية يف دول اأخــر �شالحية الت�شديق
اإل على بع�ض املعاهدات ذات الأهمية اخلا�شة ,فيما
يق�م رئي�ض الدولة بالت�شديق على باقي املعاهدات,
ويف الدول التي تتك�ن �شلطتها الت�شريعية من جمل�شني,
يت�ىل الت�شديق على املعاهدات اأحد املجل�شني يف بع�ض
الدول وكال املجل�شني يف دول اأخرى وتتعدد كذلك اآليات
الت�شديق على املعاهدات من قبل ال�شلطة الت�شريعية
من دولة اإىل اأخرى ,فبينما يتم ذلك بقرار برملاين يف
بع�ض الدول فاإنه يتم مب�جب قان�ن ي�شنه الربملان يف
دولة اأخرى ويك�ن ذلك من خالل حت�يل املعاهدة اإىل
قان�ن داخلي ,الأمر الذي يعني منح اخت�شا�شات اأو�شع
لل�شلطة الت�شريعية.

حت��ال االتفاقيات الدولية اإىل جمل�س
ال�ضورى الإبداء راأيه حيالها بعد التوقيع
عليها

المبحث األول

الفصل الثاني

اآلثار القانونية المترتبة
على تصديق البرلمان على
المعاهدات
تلزم املعاهدات الأطــراف املتعاقدة ,ول متتد اآثارها
اإىل غريهم ,وذلك انطالق ًا من اأن الق�ى الإلزامية
للمعاهدات تق�م على اأ�ـشــا�ــض مـبــداأ العقد �شريعة
املتعاقدين ,وتاأكيد ًا لت�افق اإرادة الأطراف امل�قعة.
لقد اأكدت املادة  26من اتفاقية فيينا لقان�ن املعاهدات
لعام 1969على اأن "كل معاهدة نافذة تك�ن ملزمة
لأطرافها وعليهم تنفيذها بح�شن نية" .اأما الدول غري
الأطــراف يف املعاهدة فلي�شت ملزمة بها ,بـاأي �شكل

88

 1432 -125هـ

لقد ات�شح يف الف�شل الأول اأن املعاهدات تكت�شب
ق�تها ,وفق القان�ن الــدويل ,مبجرد الت�شديق عليها
ح�شب الإجــراءات الد�شت�رية املتبعة يف كل دولة .اأما
ح�شب الد�شاتري املختلفة ,ف ـاإن املعاهدات تكت�شب
ق�تها ,اإما بت�قيعها من قبل رئي�ض الدولة ,اأو بالت�شديق
عليها من قبل الربملان بقان�ن وفق اإجراءات الت�شريع
الد�شت�رية.
يرتتب على هذه البيانات اآثار قان�نية خمتلفة .فالآثار
الناجتة عن املعاهدات التي ي�شادق عليها الربملان,
تختلف عــن تلك التي مل ي�شادق عليها .ويف اإطار
املعاهدات التي ي�شادق عليها الربملان تختلف الآثار
القان�نية للمعاهدات التي ي�شدرها الربملان بقان�ن عن
تلك التي يكتفي الربملان بامل�افقة عليها بقرار.

من الأ�شكال .اإل اإذا ارت�شتها� ,ش�اء بقب�ل نتائجها أاو
الن�شمام اإليها لحق ًا ,وحينها تتغري �شفتها من دول
غري اأطراف اإىل دول اأطراف .كما ن�شت املادة  34من
اتفاقية فيينا على اأنه "ل تن�شئ املعاهدة التزامات اأو
حق�ق ًا للدول الغري بدون م�افقتها".
ت�شري الآثار القان�نية للمعاهدات� ,ش�اء كانت ثنائية
اأو متعددة الأط ــراف بعد ت�قيعها من قبل ال�شلطة
التنفيذية .وتت�شع دائرة الآثار الناجتة عن املعاهدات,
اإذا رافقها ت�شديق من قبل ال�شلطة الت�شريعية ,بحيث
ت�شبح ملزمة للمحاكم ال�طنية اإذا مت اإ�شدارها
بقان�ن.

القيمة القانونية للمعاهدات
المصادق عليها من البرلمان
تختلف القيمة القان�نية والق�ة الإلزامية للمعاهدات
امل�شادق عليها من د�شت�ر لآخر ,فهي تتمتع بق�ة اأعلى
من ق�ة القان�ن يف بع�ض الد�شاتري مثل فرن�شا ,وتقع
اإىل جانب الد�شت�ر ومتثل القان�ن الأعلى يف البالد,
كما يف ال�ليات املتحدة الأمريكية ,واملعاهدات لها ق�ة
القان�ن يف م�شر ,ول ت�شدر اإل بقان�ن كما يف الي�نان
واإيطاليا وغريها .وهكذا تتدرج مكانتها يف د�شاتري
الدول املختلفة بح�شب النظم القان�نية يف كل دولة.
من جهة اأخرى تن�ض بع�ض الد�شاتري على اأن الت�شديق
على بع�ض املعاهدات ل يك�ن اإل بقان�ن ,مما مينحها
مكانة قان�نية يف الت�شريع الداخلي .اأمــا يف جمال
القان�ن الدويل العام فاإن القيمة القان�نية للمعاهدات
تتحقق مبجرد الت�شديق عليها ,وت�شري اآثارها بغ�ض
النظر عن اختالف الإجــراءات الد�شت�رية للت�شديق
من دولة اإىل اأخرى (.)15
وبح�شب الد�شاتري املختلفة ف ـاإن القيمة القان�نية
للمعاهدات الدولية مرتبطة بالقان�ن الداخلي ,كما
ي��شحها د�شت�ر كل دولة .وينق�شم القان�ني�ن اإزاء هذه
العالقة اإىل فريقني يتبنى اأحدهما نظرية الزدواج,
فيما يتبنى الآخر نظرية ال�حدة .وتق�م نظرية الزدواج
على اأ�شا�ض اأن القان�ن الدويل والقان�ن الداخلي ميثالن
نظامني مت�شاويني ,ي�شتقل كل منهما عن الآخر ,ولكل
منهما م��ش�عاته اخلا�شة وم�شادره امل�شتقلة ,فال
يختلط اأحدهما بالآخر ول يخ�شع اأحدهما لالآخر,
يرتتب على هذه النظرية اأن املعاهدات الدولية ل تعد
جزء ًا من القان�ن الداخلي اإل اإذا متت حيالها اإجراءات

الت�شريع الداخلية ,اأي عر�شها على ال�شلطة الت�شريعية
وحت�يلها اإىل قان�ن ,وبدون ذلك ل تتمتع املعاهدات
الدولية باأي ق�ة اإلزام يف القان�ن الداخلي ,ول يتقيد
بها القا�شي ال�طني .اأي اأنه اإذا تعار�شت قاعدة دولية
مع قاعد داخلية فاإن القا�شي ال�طني يطبق القاعدة
الداخلية ,رغم اأن ذلك يحمل الدولة م�ش�ؤولية دولية
ب�شبب عدم ال�فاء بالتزاماتها .هذا يف حني اأن القا�شي
الدويل يطبق املعاهدة الدولية بغ�ض النظر عن مكانة
املعاهدة بالن�شبة للت�شريعات الداخلية للدول الأطراف
(.)16
اأما نظرية ال�حدة فتق�م على اأ�شا�ض اأن ق�اعد القان�ن
الدويل العام وق�اعد القان�ن الداخلي تندمج يف نظام
قان�ين واحد ,وتك�ن جمم�عة قان�نية واحدة تتدرج
ق�اعدها يف الق�ة .يرتتب على هذه النظرية اعتبار
املعاهدات الدولية جــزء ًا من القان�ن الداخلي ,دون
احلاجة لتخاذ اإجراءات خا�شة على امل�شت�ى ال�طني
اأي اأن املعاهدات مب�جب هذه النظرية تعترب من م�شادر
القان�ن الداخلي وتطبقها املحاكم ال�طنية.

الت�ضديق على امل�ع��اه��دات اإج ��راء يثبت
ال �ت��زام ال��دول��ة جت��اه ال��دول��ة االأخ ��رى
املوقعة عليها

بداية ,قد ل ي�شادق الربملان على املعاهدة الدولية ألن
امل�شادقة لي�شت من اخت�شا�شه ,يحدث ذلك يف كثري
من الدول ,مثل فرن�شا والي�نان وفنلندا واإيطاليا وم�شر
والأردن .فاإذا قامت ال�شلطة التنفيذية يف اأي من هذه
الــدول بالت�شديق على املعاهدات دون عر�شها على
الربملان ,فاإن هذا اإجراء د�شت�ري ,واملعاهدة ال�شحيحة
وملزمة للدولة على امل�شت�يني الدويل وال�طني ول يرتتب
على ال�شلطة التنفيذية اأي خمالفة د�شت�رية ,وتتمتع
املعاهدة يف هذه احلالة بقيمتها القان�نية التي يحددها
الد�شت�ر والتي غالب ًا ما تك�ن م�شاوية لق�ة القان�ن.
اأما يف حالة ا�شرتاط الد�شت�ر م�افقة الربملان على كافة
املعاهدات ,كما يف الد�شت�ر الأمريكي ,فاإن عدم ت�شديق
الربملان على اأي معاهدة يح�ل دون �شريان هذه املعاهدة
المبحث الثاني
ويفقدها قيمتها القان�نية ,ويجعلها باطلة من الناحية
القيمة القانونية للمعاهدات
الد�شت�رية ,وبالتايل ل ت�شتطيع ال�شلطة التنفيذية
غير المصادق عليها من
الت�قيع عليها .وقد ا�شطرت احلك�مة الأمريكية ,مث ًال,
إ
إ
اىل الغاء بع�ض املعاهدات ب�شبب عدم ت�شديق جمل�ض
البرلمان
ميكن الإ�شارة اإىل ثالث حالت ل ي�شادق فيها الربملان ال�شي�خ عليها باأغلبية الثلثني ,مثل معاهدة فر�شاي,
على املعاهدات الدولية ,مما يرتتب عليها نتائج خمتلفة ومعاهدة تبادل املطل�بني مع بلجيكا.
واآث ــار قان�نية متباينة تنعك�ض على قيمة املعاهدة اأما يف احلالة الثالثة فهي التي يق�م فيها رئي�ض الدولة
بالت�شديق على املعاهدة دون عر�شها على الربملان
وتطبيقاتها.

خالف ًا للد�شت�ر ,وه� ما ي�شمى بالت�شديق الناق�ض .يف
هذه احلالة يتجاوز رئي�ض الدولة الربملان ,وي�شلبه حقه
يف الت�شديق على املعاهدة .ورغم اأن القان�ن الدويل
يعترب املعاهدة بعد الت�شديق عليها وت�قيعها من رئي�ض
الدولة وتبادل ال�ثائق اخلا�شة بها �شحيحة بغ�ض
النظر عن الإجــراءات الد�شت�رية املتبعة يف كل دولة,
اإل اأن فقهاء القان�ن اختلف�ا حيال الت�شديق الناق�ض
وانق�شم�ا اإىل ثالث مذاهب هي (:)17
املذهب الأول يعترب املعاهدة باطلة ول يرتتب عليها
اأي قيمة قان�نية ,لأن انفراد رئي�ض الدولة بالت�شديق
دون الربملان يعترب جتاوز ًا على اخت�شا�شات الربملان,
وبالتايل ل يرتتب الأثر القان�ين على ت�شديقه ,ول تنفذ
املعاهدة على امل�شت�ى الدويل.
اأم ــا املــذهــب ال ـثــاين فــريى اأن امل ـعــاهــدة �شحيحة,
واأن الت�شديق واإن مت خمالف ًا للد�شت�ر يحدث الأثر
القان�ين ال�شحيح على امل�شت�ى الدويل .ينطلق اأن�شار
هذا املذهب وه� الغالب يف القان�ن الدويل من مبداأ
�شم� املعاهدات الدولية على القان�ن الداخلي .ومبداأ
عدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأع�شاء,
مبا يف ذلك عدم التدخل يف العالقة بني ال�شلطتني
الت�شريعية والتنفيذية .كما يرى اأن�شار هذا املذهب اأن
الأخذ بهذا الراأي ي�ؤكد على جدية العالقات الدولية
وا�شتقرارها ويح�ل دون الت�شرف ب�ش�ء النية من قبل
بع�ض الدول.
املذهب الثالث ه� حل و�شط بني املذهبني ال�شابقني,
فه� يرى اأن املعاهدة �شحيحة على اأ�شا�ض من امل�ش�ؤولية
الدولية ,وباطلة يف املجال الداخلي.
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دراسات

اأمــا يف اململكة العربية ال�شع�دية ,ومن خالل قراءة
متاأنية مل�شم�ن الفقرة (ب) مــن املــادة اخلام�شة
ع�شرة من نظام جمل�ض ال�ش�رى ,جند اأن الن�ض قد
ح�شر عمل املجل�ض يف الدرا�شة (لالأنظمة والل�ائح
واملعاهدات والتفاقيات الدولية والمتيازات) ,واإبداء
الراأي حيالها ,ومل يتطرق من الناحية الفنية يف حالة
ما اإذا رف�ض املجل�ض التفاقية اأو املعاهدة الدولية .وما
ه� الإجــراء الد�شت�ري املطل�ب اتخاذه حينئذ؟ ويف
اعتقادي ال�شخ�شي اأن اإعمال م�شم�ن املادة ال�شابعة
ع�شرة املعدلة من نظام جمل�ض ال�ش�رى والتي عاجلت
م��ش�ع التباين بني جمل�شي ال�زراء وال�ش�رى ه� احلل
الأمثل بحيث يرفع امل��ش�ع برمته اإىل امللك لتخاذ ما
يراه منا�شب ًا (.)18
إ
ومما تقدم فاإنه ميكن الق�ل ان املعاهدات الدولية
ل متثل م�شدر ًا رئي�شي ًا من م�شادر القان�ن الدويل
فح�شب ,واإمنا تتمتع بق�ة قان�نية خا�شة يف الت�شريعات
الداخلية .فتتجه الكثري من الدول اإىل منح املعاهدات
الدولية ق�ة القان�ن الداخلي ,بل ي�شل الأمر يف د�شاتري
بع�ض الدول الأخرى اإىل منحها ق�ة اأعلى من القان�ن
الداخلي .تنعك�ض هــذه الق�ة عند اإ�ـشــدار املعاهدة
بقان�ن ,اأي حت�يلها من وثيقة دولية ملزمة يف ال��شط
الــدويل اإىل ت�شريع داخلي ملزم يف املجال ال�طني
اأي�ش ًا(.)19
الهوامش

( )1حممد �شعيد الدقاق وم�شطفى �شالمة ح�شن ,القان�ن
الدويل املعا�شر ,الإ�شكندرية ,دار املطب�عات اجلامعية,
1997م� ,ض.92
( )2عزيز كايد ,الرقابة الربملانية على املعاهدات التي
تربمها ال�شلطة التنفيذية� ,شل�شلة التقارير القان�نية (,)29
2006م� ,ض .15
( )3عزيز كايد ,املرجع ال�شابق� ,ض .7
( )4عـلــي � ـشــادق اأب ــ� هـيــف ,ال ـقــانــ�ن الـــدويل العام,
الإ�شكندرية :من�شاأة املعارف 1992م� ,ض .546
( )5عبدالكرمي عل�ان ,ال��شيط يف القان�ن الدويل العام,
ج ( 1عمان :مكتبة دار الثقافة للن�شر والت�زيع1997 ,م),
�ض .269
( )6املرجع ال�شابق ,عزيز كايد� ,ض.10
( )7املرجع ال�شابق� ,ض .11
( )8حممد املجذوب .حما�شرات يف القان�ن الدويل العام
(بريوت :الدار اجلامعية1993 ,م) �ض .235
( )9علي اإبراهيم ,ال��شيط يف املعاهدات الدولية (القاهرة:
دار النه�شة الدولية1965 ,م)� ,ض .486
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( )10املرجع ال�شابق� ,ض .270-266
ما يلي" :اإذا تباينت وجهات نظر املجل�شني يعاد امل��ش�ع
( )11د .عبدالرحمن ال�شبيلي ,التجربة ال�ش�رية يف اململكة اإىل جمل�ض ال�ش�رى ليبدي ما يراه ب�شاأنه ويرفعه اإىل امللك
العربية ال�شع�دية بني الإطار والتط�ير (روؤية �شخ�شية) ,لتخاذ ما يراه".
1429هـ2008 ,م ,م�ؤ�ش�شة عبدالرحمن ال�شديري اخلريية )19( .عزيز كايد ,مرجع �شابق� ,ض .46
�ض .15
(� )12شدر نظام جمل�ض ال�ش�رى باملر�ش�م امللكي رقم المراجع
( )1عزيز كايد ,الرقابة الربملانية على املعاهدات التي
 91/1تاريخ 1412/7/28هـ.
( )13ن�شت املادة  15من نظام جمل�ض ال�ش�رى على ما تربمها ال�شلطة التنفيذية� ,شل�شلة التقارير القان�نية ,29
اآذار 2002م.
يلي:
"يبدي جمل�ض ال�ش�رى الراأي يف ال�شيا�شات العامة للدولة ( )2حممد �شعيد الدقاق وم�شطفى �شالمة ح�شن ,القان�ن
التي حتال اإليه من رئي�ض جمل�ض الــ�زراء وله على وجه الدويل املعا�شر ,الإ�شكندرية ,دار املطب�عات اجلامعية.
1997م.
اخل�ش��ض ما يلي:
اأ -مناق�شة اخلطة العامة للتنمية القت�شادية والجتماعية ( )3عـلــي � ـشــادق اأب ــ� هـيــف ,ال ـقــانــ�ن الـــدويل العام,
الإ�شكندرية :من�شاأة املعارف1992 ,م.
واإبداء الراأي نح�ها.
ب -درا�شة الأنظمة والل�ائح واملعاهدات والتفاقيات الدولية ( )4عبدالكرمي عل�ان ,حما�شرات يف القان�ن الدويل العام,
ج ,1عمان :مكتبة دار الثقافة للن�شر والت�زيع1997 ,م.
والمتيازات واقرتاح ما يراه ب�شاأنها.
( )5حممد املجذوب ,حما�شرات يف القان�ن الدويل العام,
ج -تف�شري الأنظمة.
د -مناق�شة التقارير ال�شن�ية التي تقدمها ال ــ�زارات بريوت :الدار اجلامعية1993 ,م.
( )6علي اإبراهيم ,ال��شيط يف املعاهدات الدولية ,القاهرة:
والأجهزة احلك�مية الأخرى واقرتاح ما يراه حيالها".
( )14تن�ض املادة ال�شبع�ن من النظام الأ�شا�شي للحكم دار النه�شة الدولية1995 ,م.
ال�شادر باملر�ش�م امللكي رقم  90/1بتاريخ 1412/8/27هـ ( )7اأحمد �شرحال ,قان�ن العالقات الدولية ,بريوت:
على اأنه "ل يج�ز منح امتياز اأو ا�شتثمار م�رد من م�ارد امل�ؤ�ش�شة اجلامعية للدرا�شات والن�شر1993 ,م.
البالد العامة اإل مب�جب نظام" .كما تن�ض املادة ال�شبع�ن ( )8د .عبدالرحمن ال�شبيلي ,التجربة ال�ش�رية يف اململكة
من النظام الأ�شا�شي للحكم على ما يلي" :ت�شدر الأنظمة العربية ال�شع�دية بني الإطار والتط�ير (روؤية �شخ�شية),
واملعاهدات والتفاقيات الدولية ,والمتيازات ,ويتم تعديلها 1429هـ ـ ــ2008 ,م ,م�ؤ�ش�شة عـبــدالــرحـمــن ال�شديري
اخلريية.
مب�جب مرا�شيم ملكية".
( )9علي القه�جي ,املعاهدات الدولية اأمــام الق�شاء
( )15عزيز كايد ,املرجع ال�شابق� ,ض.33
( )16علي القه�جي ,املعاهدات الدولية اأمــام الق�شاء اجلـنــائــي ,الإ�شكندرية ,دار اجلامعة اجلــديــدة للن�شر
اجلنائي ,الإ�شكندرية :دار اجلامعة اجلديدة للن�شر 1997م1997 ,م.
( )10النظام الأ�شا�شي للحكم املت�ج بالأمر امللكي رقم
�ض .4-3
( )17انظر :علي اإبراهيم ,مرجع �شابق� ,ض � ,294-287أ 90/تاريخ 1412/7/28هـ.
وكذلك :عبدالكرمي عل�ان ,مرجع �شابق� ,ض  )11( .274-272نظام جمل�ض ال�ش�رى املت�ج بالأمر امللكي رقم اأ91/
( )18تن�ض املادة  17املعدلة من نظام جمل�ض ال�ش�رى على تاريخ 1412/7/28هـ.

كليات العلوم الطبية التطبيقية ..نظرة
مستقبلية
• د .عبداهلل زبن العتيبي

اتجاهات

اهتمت الدولة اهتمام ًا منقطع النظري بالتعليم وبالذات التعليم ال�شحي اجلامعي ,وذلك بت�فري العديد من الكليات ال�شحية يف اجلامعات ال�شع�دية
نظر ًا للنم� املطرد يف اخلدمات ال�شحية ,وهذا بالتايل اأدى اإىل زيادة الطلب على الق�ى العاملة ال�شحية والتي اأ�شبحت ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالزيادة
ال�شكانية ,حيث ينم� �شكان اململكة مبعدل من� � %3شن�ي ًا ح�شب تقديرات م�شلحة الإح�شاءات العامة .كما اأنه ونظر ًا للزيادة الكبرية يف اأعداد اخلريجني
من الثان�ية العامة وحر�ض الغالبية منهم على اللتحاق بتلك الكليات والتخ�ش�ض يف خمتلف املجالت ال�شحية حتى اأ�شبحت اجلامعات غري قادرة على
حتقيق رغبات العديد من الطالب والطالبات ملحدودية الأماكن فيها .وكان من �شمن احلل�ل املقرتحة الت��شع يف افتتاح مثل هذه الكليات يف خمتلف
مناطق اململكة لتحقق رغبة ال�ش�اد الأعظم من خريجي الثان�ية العامة لاللتحاق باملجال ال�شحي ومن ثم �شد النق�ض الكبري من الكادر ال�طني يف مثل
هذه التخ�ش�شات ..فاململكة ت�شتقطب غالبية الق�ى العاملة يف املجال ال�شحي احلك�مي والأهلي من خارجها مما يحتم �شرورة اإن�شاء العديد من الكليات
ال�شحية مل�اكبة هذا النم� وامل�شارعة يف �شد ال�ش�اغر التي بالتاأكيد �ش�ف تزداد م�شتقب ًال .ولقد طالعتنا الأخبار م�ؤخر ًا بالأوامر الكرمية ال�شامية بالت��شع
يف اإن�شاء العديد من كليات العل�م الطبية التطبيقية يف عدة مدن وهذا يدل على ما متثله هذه الكليات من اأهمية يف دعم التنمية ال�شحية املحلية ,وكذلك
ما ا�شت�شعره امل�ش�ؤول�ن من اأهمية الت��شع باإن�شاء مثل هذه الكليات املهمة .ول �شك اأن خمرجات هذه الكليات �ش�ف ت�شهم يف اإمداد القطاع ال�شحي
احلك�مي والأهلي بالعديد من املتخ�ش�شني يف خمتلف املجالت ال�شحية ليعمل�ا جنب ًا اإىل جنب مع زمالئهم خريجي الكليات ال�شحية الأخرى يف ت�فري
ما يحتاجه املري�ض من فح�ض وت�شخي�ض وعالج.
اإل اأن هناك بع�ض املالحظات التي من املمكن درا�شتها وو�شع اخلطط الالزمة لها حتى يكتمل الدور املطل�ب من هذه الكليات ,منها ما مي�ض املناهج ومنها
ما يتعلق باملخرجة التعليمية لهذه الكليات:
أ
إ
إ
 -1من املهم ت�حيد اخلطط واملناهج وطرق التدري�ض جلميع تخ�ش�شات هذه الكليات ,حيث ان اخلطة التدري�شية لق�شم املختربات الكلينيكية او ق�شم
الب�شريات يك�ن مت�شابه ًا يف جميع الكليات ,وهذا يجعل من اإمكانية الت�ا�شل الأكادميي بني هذه الكليات مي�شر ًا وكذلك األ ي�اجه الطالب �شع�بة يف
معادلة امل�اد التي در�ش�ها يف كلية العل�م الطبية التطبيقية يف الباحة عند انتقالهم اإىل الكلية املماثلة لها يف اجل�ف مث ًال .وهذه ال�شع�بة نلم�شها حالي ًا
عند انتقال الطالب اإىل كلية العل�م الطبية التطبيقية بجامعة امللك �شع�د.
 -2التن�ع يف طرح التخ�ش�شات ال�شحية يف هذه الكليات وعدم التكرار ,ولعل اأحد اأهم الأ�شباب الداعية لذلك �شع�بة احل�ش�ل على الكادر التدري�شي
يف بع�ض املجالت (عالج علل النطق وال�شمع اأو العالج ال�ظيفي على �شبيل املثال) مما قد يت�شبب يف اأن يتم اإيقاف بع�ض التخ�ش�شات من قب�ل طالب
يرغب�ن يف اللتحاق بها ل�شن�ات بحجة عدم وج�د الكادر التدري�شي.
ً
 -3من املهم العناية بخريجي هذه الكليات وت�فري اجل� املنا�شب لها للعمل ملا لهم من دور كبري ومهم يف امل�شت�شفيات ل ميكن اأبدا اإنكاره وذلك بتعيينهم
يف املكان الذي ي�شتحق�نه وعلى مرتبة (اأخ�شائي) ولي�ض (فني) ,فالطالب عندما يتخرج يك�ن قد اأم�شى ما يقارب خم�ض �شن�ات ون�شف من الدرا�شة
والتدريب اأ�شبح بعدها قادر ًا على ممار�شة مهنته كاأخ�شائي مدع�م مبا تلقاه من عل�م نظرية وتدريبية ل ميكن باأي حال من الأح�ال مقارنته مبا يتلقاه
خريج� برامج الدبل�م اأو ممن يتعين�ن على وظيفة (فني).
وهذا النداء م�جه اإىل وزارة اخلدمة املدنية ووزارة ال�شحة ك�نها امل�شتفيد الأكرب من املخرجات التعليمية لهذه الكليات كذلك امل�شت�شفيات التي تتبع
للقطاع الع�شكري.
 -4يعاين خريج� هذه الكليات يف ال�قت احلا�شر من عدم م�شاواتهم من الناحية املالية (البدلت) مع غريهم من خريجي الكليات ال�شحية ممن در�ش�ا
نف�ض املدة ,ويتمثل ذلك وا�شح ًا فيما ي�شمى ببدل التفرغ ,حيث اإنهم يح�شل�ن على بدل مقداره  %20فقط ,وهذا ل يتنا�شب مع طبيعة عملهم وكذلك
�شن�ات الدرا�شة اجلامعية ,والغريب يف الأمر اأنهم يت�شاوون يف هذا البدل مع فئة الفنيني ممن يدر�ش�ن فقط �شنتني ون�شف.
هذه نظرة عامة ملا ت�اجهه هذه الكليات من �شع�بة يجدر اأن تعالج الآن تفادي ًا ملا قد يطراأ من مع�قات قد ت�شهم يف التاأثري على خمرجاتها احلي�ية والهامة
للقطاع ال�شحي احلك�مي والأهلي.
• ع�ضو جمل�س ال�ضورى
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محام لمراقبة االنتخابات البلدية
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م .جديع القحطاني :اللجنة الوطنية للمحامين تراقب االنتخابات البلدية
اأكــد املتحدث با�شم انتخابات املجال�ض البلدية املهند�ض
جديع القحطاين ,اأن اللجنة ال�طنية للمحامني وامل�ؤ�ش�شات
املدنية �شرتاقب �شري ومراحل واقرتاع النتخابات البلدية يف
اململكة.
واأو�ـشــح اأن اللجنة اأبــدت ا�شتعدادها ملراقبة النتخابات,
ً
م�شيفا اأن وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية اأبلغت جميع
امل�ؤ�ش�شات املدنية بذلك ,وقال« :مراقبة النتخابات البلدية
من م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين �شرورة ,حتى ي�شمن اجلميع
�شفافيتها ونزاهتها».
وذكــر القحطاين اأن وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية تنظم
النتخابات ,فيما تت�ىل امل�ؤ�ش�شات املدنية مراقبتها من خالل
م�ظفيها اأو الأجهزة احلك�ميةً ,
مبينا اأنه �شيك�ن هناك تن�شيق
بني جلنة املحامني وم�ؤ�ش�شات املجتمع املدين بخ�ش��ض ذلك.

من جانبه ت�قع رئي�ض اللجنة ال�طنية للمحامني باململكة
املحامي الدكت�ر ماجد قاروب ,اإ�شراف اأكرث من ثالثة اآلف
حمام على مراقبة النتخابات البلدية التي �شتجرى يف الأول
من ذي القعدة املقبل ,منهم  1700م�شرح لهم وم�شجل�ن يف
وزارة العدل ,والباق�ن من املتدربني على م�شت�ى اململكة.
واأو�شح قاروب اأن دور اللجنة ال�طنية للمحامني يف مراقبة
النتخابات البلدية اإ�شرايف للتاأكد من عدم وج�د اأي خمالفات
نظامية للناخبني واملنتخبني ,وكذلك من عدم وج�د دور لأي
جهات حك�مية يف دعم اأي مر�شح ,اإ�شافة اإىل التاأكد من �شالمة
و�شحة العملية النتخابية ,م�شري ًا اإىل اأن اللجنة �شرتفع تقرير ًا
ً
نهائيا للجهات املعنية عن اأي مالحظات يتم ر�شدها.
وذكر اأن اللجنة ل عالقة لها بالطع�ن النتخابية ,م�ؤكد ًا اأن
م�افقة وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية على اإ�شراف اللجنة ل�شري

العملية النتخابية تاأتي يف اإطار حر�ض ال�زارة على تطبيق
اأرقى املعايري النتخابية ال�شامنة ملبادئ ال�شفافية والنزاهة,
ً
م�شيفا اأن اللجنة العامة لالنتخابات �شتقدم كل الت�شهيالت
الالزمة لأداء عمل املحامني مراقبني لالنتخابات ,وو�شع
الآليات والإجراءات والتعليمات الالزمة وال�شرورية لإجناح
هذه العملية الرقابية التي �شيتم الإعالن عنها ً
قريبا.

تقديم االنتخابات الرئاسية فاجأ اإلسبان في ظل األزمات الداخلية
جاء الإعالن بتقدمي النتخابات الرئا�شية يف ا�شبانيا مبثابة
املفاجئة لالإ�شبان خا�شة بعد ت�شاريح �شابقة كانت تنفي
وب�شكل قاطع عن وج�د اأية نية مُ�شبقة لتقدميها حيث كان
مقرر ًا لها اأن جترى يف  20من �شهر ماي� لعام 2012م.
وعزا مراقب�ن اإعالن رئي�ض احلك�مة الإ�شبانية خ��شية ل�ي�ض
ثاباتريو تقدمي النتخابات مبثابة خ�ش�ع لل�شغ�ط ال�شيا�شية
والجتماعية الرهيبة التي تعر�ض لها خالل ال�شنة احلالية.
ومع تفاقم الأزمات الداخلية وارتفاع البطالة و�ش�ء الإدارة
القت�شادية وبقاء ملفات �شيا�شية واقت�شادية عالقة ,على
الرغم من ب�ادر حت�شن كبرية اأطلت براأ�شها يف الآونة الأخرية,

تاريخ ا�شبانيا احلديث مبثابة و�شع حد للتجاوزات التي تراها
الأحزاب ال�شيا�شية �شلبية مع رغبة اجتماعية ق�ية يف تقدمي
ال�شلطة وم�شاركة
النتخابات وتغيري �شدة احلكم وانتقال ُ
اجتماعية فاعلة.
ويف ظل امل�شاكل املرتاكمة طيلة الفرتة املا�شية برز احلزب
املُحافظ كبديل ق�ي ومناف�ض للحزب احلاكم مع تقدميه
لكنها مل ت�شفع يف تهدئة الغ�شب العارم وح�ش�د املُظاهرات حلل�ل منطقية ومنهجية وا�شحة ,ورغبة يف التغيري ,و�شعبية
والتجمعات والعت�شامات التي ل تلبث اأن تهداأ حتى تث�ر من ق�ية تزداد ي�م ًا بعد ي�م ,ففر�ض نف�شه كحل ل منا�ض منه
واأمر واقع يف ظل غياب اأحزاب ق�ية فاعلة وم�ؤثرة يف امل�شهد
جديد ناقمة على ال��شع القت�شادي.
وياأتي تقدمي النتخابات الرئا�شية الإ�شبانية للمرة التا�شعة يف الإ�شباين.

البرلمان األلماني يناقش تبني سياسة تقشف اقتصادي
يناق�ض اأع�شاء الربملان الملــاين امليزانية الملانية لعام
2012م والتي تقدر بح�ايل  306مليارات ي�رو بزيادة ت�شل
اإىل ح�ايل  4مليارات و 700ملي�ن ي�رو عن ميزانية عام
 2011احلايل.
أ
ؤ
واأكــد اأع�شاء يف جلنة ال�ش�ون املالية بالربملان الملاين
احتمالية م�افقة جميع اأع�شاء الربملان على هذه امليزانية
التي تن�ض اأي�شا احل�ش�ل على  27مليار ي�رو كدي�ن جديدة
بانخفا�ض ي�شل اإىل ح�ايل  22مليار ي�رو عن الدي�ن التي
ح�شلت عليها احلك�مة هذا العام.
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وعزا الأع�شاء احتمال امل�افقة اإىل خف�ض ح�ش�ل احلك�مة
الأملانية على ديــ�ن كثرية وبالتايل اإىل �شيا�شة تق�شف
ينتهجها وزير املالية �ش�يبله.
من ناحية اأخرى اأكد النائب بالربملان الأملاين هان�ض بيرت
اوهل اأن احلك�مة الأملانية �شتلجاأ اإىل ا�شتخدام جمم�عات
اأمنية خا�شة ملرافقة ال�شفن التجارية الأملانية التي تعرب مياه
منطقة القرن الإفريقي حلمايتها من هجمات القرا�شنة.
وياأتي هذا الإعالن يف اأعقاب ازدياد العتداءات على ال�شفن
التجارية يف املياه الدولية والإقليمية للقرن الإفريقي.

رئيس اللجنة العليا لالنتخابات المصرية :الضمانة الحقيقية
لنزاهة العملية االنتخابية هي أفراد الشعب أنفسهم
اأكد عبد املعز اإبراهيم رئي�ض اللجنة العليا لالنتخابات
امل�شرية والتي �شت�شطلع بالإ�شراف على النتخابات
الربملانية املقبلة ملجل�شي ال�شعب وال�ش�رى حر�ض اللجنة
على ت�فري كافة ال�شمانات التي ت�شمن نزاهة و�شفافية
النتخابات الربملانية املقبلة التي ينتظر اأن جتري يف
الن�شف الثاين من �شهر ن�فمرب املقبل.
واأو�شح اإبراهيم اأن ال�شمانة احلقيقية لنزاهة العملية
النتخابية هي اأفراد ال�شعب اأنف�شهم الذين لهم احلق
يف التم�شك بكافة ال�شمانات القان�نية لنزاهة العملية
النتخابية واحلــر�ــض على �شفافيتها والـتــي كفلتها

الق�انني والل�ائح ,م�شري ًا اإىل �شرورة اأن يحر�ض كل
م�اطن على الإدلء ب�ش�ته يف العملية النتخابية املقبلة,
اإعما ًل حلقه القان�ين والد�شت�ري وحتى ي�شارك ب�ش�رة
اإيجابية يف م�شرية احلكم والعمل ال�شيا�شي.
وقال اإن النتخابات القادمة �ش�ف جتري حتت اإ�شراف
ق�شائي كامل تفعي ًال ل�شعار قا�ض على كل �شندوق واإن
عملية النتخاب �ش�ف جتري على ثالث مراحل باإ�شراف
رجــال الق�شاء والنيابة العامة والهيئات الق�شائية
املختلفة وهي جمل�ض الدولة والنيابة الإداريــة وهيئة
ق�شايا الدولة.

السودان :الرئيس وحده هو من يختار وزراء الحكومة القادمة
اأكــد حــزب امل�ؤمتر ال�طني احلاكم يف ال�ش�دان
اأن الت�شكيل الـــ�زاري واحلك�مة القادمة لي�شت
من اخت�شا�ض اأي جهة �شيا�شية اأو حزبية غري
الرئي�ض ال�ش�داين عمر الب�شري �شخ�شي ًا ,م��شح ًا
اأن املعطيات ال�شيا�شية الــراهــنــة متنحه كافة
ال�شالحيات لختيار وزرائه واأع�شاء حك�مته املقبلة
�ش�اء كان�ا من اأحزاب مناوئة اأو م�الية له.
وقــال اأمــني ال�ش�ؤون ال�شيا�شية باحلزب الدكت�ر
احلاج اآدم ي��شف يف ت�شريح له :اإن م�شاألة ت�شكيل
احلك�مة املقبلة وحتديد ال�زارات ومن يت�لها هي

م�ش�ؤولية رئي�ض اجلمه�رية دون غريه من الكيانات
ال�شيا�شية والأحـــزاب ,مبين ًا اأن الرئي�ض يحمل
ال�شفة القان�نية وال�شرعية يف ذلك احلق.
واأ�ــشــاف اأنــه لي�ض لــدى حزبه �شفة اختيار اأو
تر�شيح فرد يف الت�شكيل ال�زاري ل من بعيد ول
من قريب بل تنح�شر مهمته يف الت�شال بالق�ى
ال�شيا�شية لتقريب وجهات النظر كال�شتمرار يف
احل�ار ال�طني وال��ش�ل لتفاهمات ح�ل جميع
الق�شايا ال�طنية والعالقات اخلارجية املتعلقة
مب�شري البالد.

مباحثات الهند وباكستان البرلمانية تنجح في تهدئة الوضع
المتأزم بينهما

اأجمعت الهند وباك�شتان بعد اختتام اجل�لة الثانية من
املحادثات الربملانية بينهما والتي ا�شتمرت ملدة ي�مني
بهدف تعزيز الروابط ال�شعبية وبناء الثقة املتبادلة
بني اجلارتني الن�ويتني يف جن�ب اآ�شيا ,ووفق ًا للبيان
اخلتامي ال�شادر يف ني�دلهي على اأن ال�شعي من اأجل
ال�شالم والأمــن بني اإ�شالم اآبــاد وني�دلهي ي�شب يف
م�شلحة البلدين ب�شكل مت�شاو.
واأعـــرب الــ�فــدان الباك�شتاين الــذي قــاده نائب
رئي�ض جمل�ض ال�شي�خ جان حممد جمايل والهندي
النائب ي�ش�نت �شينها عن ارتياحهما ل�شتئناف

عملية حــــ�ار الــ�ــشــالم الــ�ــشــامــل بــني حك�متي
البلدين لت�شفية النزاعات العالقة ب�شكل �شلمي.
واتفقا على رفع ت��شيتهما حلك�متي بلديهما ب�شرورة
ا�شتمرار عملية ال�شالم ال�شامل دون ت�قف ومعاجلة
اأي مع�شالت حت�ل دون ا�شتمرارها بالتفاهم.
كما اتفقا على ال�شتمرار يف عقد املحادثات
الربملانية ب�شكل دوري ملناق�شة ال�شبل الرامية
لتعزيز العالقات ال�شعبية ويف مقدمتها ت�شهيل
اإجراءات التاأ�شرية مل�اطني البلدين ,بالإ�شافة اإىل الإيجابية ل�شتمرارية عملية بناء الثقة املتبادلة
دعم وم�شاندة امل�ؤ�ش�شات احلك�مية بالت��شيات بني البلدين.
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اتجاهات

اليـوم العالــمي للمــياه «..المـــــــــــــــ

• د .علي بن �ضعد الطخي�س
هناك ُعـ ٌ
ـرف بني بع�ض وكــالت الأمم
املتحدة وهيئاتها املعنية باملياه ب�ش�رة
مبا�شرة اأو غري مبا�شرة على اختيار
�شعار �شن�ي للي�م العاملي للمياه.
ومن الهيئات املذك�رة على �شبيل املثال
الي�ن�شك� ,الــربنــامــج الهيدرول�جي
الــدويل ,برنامج الأمم املتحدة للبيئة,
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ,منظمة
الأر�شاد العاملية ,منظمة ال�شحة العاملية
وغريها...
وكان �شعار الي�م العاملي للمياه لعام 2011
ه� «املياه للمدن» ومت اختياره للت�شدي
للتحديات التي ت�اجهها املدن على اعتبار
اأن معظم �شكان العامل يعي�ش�ن يف املدن
( 3.3مليار ن�شمة ي�شكن�ن املدن) وهم
بازدياد م�شتمر يف ال�قت الذي تتناق�ض
فيه ب�شكل حاد م�شادر املياه الطبيعية
بالتزامن مع التغريات املناخية العاملية
التي مل يتم التيقن من اآثارها ,مع اأن
امل�ؤ�شرات تُ�حي باأنها �شلبية  -واهلل اأعلم
 مثل ارتفاع درجات احلرارة ,ا�شتمرارفرتات اجلفاف ,بالإ�شافة اإىل النزاعات
والــكــ�ارث والـتــذبــذبــات القت�شادية
واآثــارهــا على عــدم انتظام التدفقات
املالية لتنفيذ مزيد من امل�شاريع املائية
لتلبية الحتياجات املتزايدة للمدن من
املياه العذبة النقية.
مبنا�شبة الي�م العاملي للمياه كان من
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ال�اجب اأن تق�م اجلهات ذات العالقة
«وزارة املياه والكهرباء وفروعها ,وزارة
الزراعة وفروعها ,وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية وفروعها ,ال�شركات الزراعية
وال�شناعية ,اجلامعات ومراكز البح�ث
فيها ,كافة م�شتخدمي املياه ونح� ذلك»
باأن�شطة متعددة يف املدن والقرى والهجر
للت�عية باأهمية املياه و�شرورة املحافظة
عليها .هذه الأن�شطة قد تك�ن لقاءات
ونــدوات �شحفية واإذاعـيــة وتلفزي�نية
مع امل�ش�ؤولني والعلماء و�شانعي القرار
وم�شتخدمي املياه للحديث ب�شدق واأمانة
واإخال�ض عن ال��شع املائي يف اململكة
على املدى القريب واملت��شط والبعيد,
وما هي الإجراءات ال�اجب اتخاذها.
من الأن�شطة اأي�ش ًا اإلقاء املحا�شرات
وامل�شابقات واملعار�ض يف مدار�ض البنني
والبنات.
أ
مبنا�شبة الي�م العاملي للمياه  2011اود
اأن اأوجه الر�شائل التالية:
 -1ر�شالة م�جهة ملعايل وزيــر املياه
والكهرباء لـالإفــادة عن املقرتح الذي
قدمته ملعاليه قبل مغادرتي ال�زارة عن
م�شروع الربط املائي بني مناطق اململكة
لأنــه مــن املفيد واملمكن ربــط مناطق
تب�ك واجل�ف مبناطق حائل والق�شيم
والريا�ض وال�شرقية وجنران ب�شبكة من
الأنابيب لنقل املياه اجل�فية من منطقة
لأخرى مع ال�شتمرار يف تنفيذ م�شاريع
التحلية.
وميكن اأن يتم حتقيق ذلك عن طريق
تنفيذ م�شاريع اإقليمية جديدة اأو تع�ي�ض
اأ�شحاب ال�شركات الزراعية املهياأة فقط
لــزراعــة احل ـبــ�ب والأعـ ــالف وربطها
بامل�شاريع القائمة ,وميكن كذلك ربط
هــذه امل�شاريع مب�شاريع مناطق مكة
املكرمة واملدينة املن�رة والباحة وع�شري
وجازان.

م�شروع الربط املائي بني مناطق اململكة
وحمافظاتها ُيـعــد مــن اأهــم امل�شاريع
الإ�شرتاتيجية يف اململكة لإمكانية خلق
مرونة ت�شغيلية لنقل مياه ال�شرب من
منطقة لأخرى �ش�اء يف احلالت العادية
اأو يف حالت الط�ارئ.
من مزايا هــذا امل�شروع الإ�شرتاتيجي
ال�شتفادة من ت�فر املياه اجل�فية يف
بع�ض املناطق وانخفا�ض تكاليف ت�فريها
يف مناطق اأخرى وج�دة ن�عيتها اأي�ش ًا
وكذلك �شه�لة واإمكانية حفر مزيد من
الآبار لتدعيم امل�شروع.
�شي�شتفيد من هذا امل�شروع �شكان املدن
والـقــرى والهجر وعــابــرو ال�شبيل بعد
اإن�شاء خزانات واأ�شياب يف م�اقع يتم
اختيارها بعد التن�شيق مع اجلهات ذات
العالقة.
 -2ر�شالة م�جهة ملعايل وزير الزراعة
ل ـالإف ــادة عــن اإ�ـشــرتاتـيـجـيــة الأع ــالف
فلقد كرث احلديث عن القرار ()335
الذي من فقراته التخفي�ض التدريجي
لإنتاج القمح .منهم من يزعم اأنه قرار
خاطئ فه� مل ي�شاهم يف اعتقادهم
يف ت�فري املـيــاه لأن الكثري حتــ�ل اإىل
زراعــة الأعــالف التي ت�شتهلك كميات
اأكرث وينادون بالرج�ع اإىل اإنتاج القمح
وحديثهم عن الأعــالف كالم حق ُيراد
به باطل.
أ
بالفعل م��ش�ع العالف بحاجة عاجلة
اإىل حل ولعل اإ�شرتاتيجية الأعالف بها
احلل املنتظر .قرار جمل�ض ال�زراء امل�قر
القا�شي برفع الإعانة من  %25اإىل %70
للمزارعني الذين ي�شتخدم�ن اأنظمة
الري احلديثة امل�فرة للمياه قرار �شائب
واأمتنى اأن ُي�شتثنى من هذه الإعانة من
لــديــه ر�شا�شات ري حمــ�ريــة .الفالح
ال�شع�دي يف حاجة ما�شة اإىل دعمكم يف
ت�ش�يق منتجاته فه� اأقل من يك�شب يف

منظ�مة الإنتاج .الت�شنيع الغذائي باب
رزق جديد ل�شغار املزارعني ودعمهم
مطلب وطني.
 -3ر�شالة م�جهة اإىل كل من يعتقد اأين
�شد الزراعة يف اململكة:
نظمت جمم�عة الفي�شلية م�شك�رة قبل
اأكرث من �شهر ور�شة عمل جيدة يف جمال
الإن ـتــاج الــزراعــي واجتــاهــاتــه والأمــن
الغذائي وال�شتثمارات فيه وحتديات
الزراعة امل�شتدامة وقدمها على مدى
ي�مني الربوفي�ش�ر ف�ر�شت رينه�ر�شت
من جامعة هارفارد وح�شرها العديد
مــن املـهـتـمــني مــن الـقـطــاعــني العام
واخلــا�ــض وكــان يل ال�شرف اأن اأك�ن
اأحد مر�شحي جمل�ض ال�ش�رى حل�ش�ر
هذه ال�ر�شة.
بادرين اأحد من�ش�بي املجم�عة  -جزاه
اهلل خري ًا  -بال�شالم و�شاألني :بعد مرور
اأكرث من عامني على خروجك من وزارة
املياه والكهرباء هل ل تزال ت�شع قبعة
ال ــ�زارة على راأ� ـشــك :اأي هــل ل تزال
تعار�ض الزراعة يف اململكة؟ .وقع هذا
ال�ش�ؤال على راأ�شي كال�شاعقة ,و�شاألته
من قال اإين اأعار�ض الزراعة وهل لديك

ـــــــــــــــــــياه للمدن»

ما يثبت ذلك؟ قال م�قفك من زراعة
القمح ,وا�شتطرد ي�ؤكد اأن قرار تخفي�ض
اإنتاج القمح غري م�فق لأن من ت�قف عن
اإنتاج القمح حت َّ�ل اإىل زراعة الأعالف
التي يزيد ا�شتهالك الهكتار ال�احد منها
من املياه عن نظريه يف القمح باأربعة
اأ�شعاف ,اأي اأن الهدف من تخفي�ض
اإنتاج القمح مل يتحقق.
�شاألته ما ه� تعريف الزراعة يف نظرك؟
اأدرك ــت اأنــه ل يعرف مــن الــزراعــة اإل
القمح والأعالف فقط .جميل اأن يعرف
املرء ما يدور عنه.
نظر ًا لتهامي من ِقبل الزميل باملجم�عة
وم ــن يـتــ�افــق مـعــه ب ــال ــراأي بـ ـاأين �شد
الزراعة يف اململكة فقد قــررت اأن اأرد
على هذه التهمة حتى يعلم اجلميع يف
هــذه الـبــالد املـبــاركــة اأنـنــي ل�شت �شد
الزراعة يف اململكة ,ومل اأتنب هذا امل�قف
قبل خلعي قبعة الــ�زارة اأو بعدها ,واأنا
بريء من هذه التهمة براءة الذئب من
دم ي��شف.
ولأهـمـيــة املــ��ـشــ�ع فــاإن الأم ــر يتطلب
الت��شيح باأنه اإذا كانت الزراعة يف اململكة
هي زراعة قمح واأعالف فقط ح�شب فهم

البع�ض ,فاإين واملخت�شني العارفني عن
تفا�شيل م��ش�ع املياه اجل�فية يف اململكة
وندرتها و�شحها وظروفها اجلي�ل�جية
والهيدروجي�ل�جية وكل املخل�شني لهذه
الأر�ــض املباركة واأهلها الذين ي�شع�ن
جاهدين لتغليب امل�شلحة العامة على
امل�شلحة اخلا�شة كلنا �شد هذا الن�ع
من الزراعة ,واأنا اأولهم لأن اململكة بلد
�شحراوي من اأفقر بلدان العامل مب�شادر
املياه ,واأن ما يت�فر يف طبقاتها من مياه
قد اختزنت فيها منذ اأكرث من ع�شرين
األف �شنة ,وتُ�شنف باأنها مياه ج�فية غري
متجددة ,وهذه الن�عية من املياه يقت�شر
ا�شتخدامها يف الــدول التي تعري املياه
اأهمية بالغة على ا�شتخدامات حمددة
يف اأوقات الط�ارئ فقط ,يجب األ نعالج
اخلطاأ باخلطاأ.
اأود اأن اأو� ـشــح للجميع اأن الزراعة
ت�شمل اأي ـ�ـش ـ ًا الــزراعــة حتــت ظروف
البي�ت املحمية لإنتاج اخل�شار باأن�اعه
وت�شمل اأي حم�ش�ل يعتمد على الري
بــالـتـنـقـيــط ,كـمــا اأن ال ــزراع ــة ت�شم
م�شاريع الدواجن وكذلك قطاع الرثوة
ال�شمكية ,حيث متلك اململكة وهلل احلمد

اآلف الكيل�مرتات من ال�ش�اطئ .هذه
فر�ض زراعية ممتازة واململكة مل حتقق
الكتفاء الذاتي منها بعد.
اأ� ـشــار تقرير املـنـتــدى الـعــربــي للبيئة
والتنمية  2010ال�شادر قبل �شهرين
اإىل اأن ال ـعــامل الـعــربــي يــ�اجــه خطر
النق�ض يف املــاء وال ـغــذاء مــا مل تتخذ
خـطــ�ات عاجلة وفعالة ملعاجلة اأزمة
ال�شح املــائــي ,واأن ثــالث ع�شرة دولة
عربية هــي مــن ال ــدول الت�شع ع�شرة
الأفقر باملياه بالعامل ,واململكة يف ذيل
القائمة وكمية املياه املتجددة املت�افرة
للفرد يف ثماين دول عربية هي اأقل من
 200مرت مكعب بال�شنة ,يف حني ُيعترب
كل ما دون  500مرت مكعب للفرد بالعام
ندرة مائية حادةُ .يالحظ اأن م�شطلح
املياه اجل�فية غري املتجددة غري وارد
يف قام��ض الدول ,واأن هذه الن�عية من
املياه مقيد ا�شتخدامها بقي�د �شارمة
فهي مبثابة الرثوة اأو الكنز اأو الحتياطي
الإ�شرتاتيجي الذي ي�شتخدم فقط عند
احلاجة املا�شة.
اأخــري ًا :اأهم�ض يف اآذان اأن�شار اإعادة
زراعة القمح :زوروا الأ�ش�اق املركزية

والبقالت املنت�شرة يف املــدن والقرى
والهجر �شتجدون الدقيق امل�شت�رد من
الك�يت والدقيق امل�شت�رد من الإمارات
العربية املتحدة مت�فر ًا وباأ�شعار تناف�ض
الدقيق الـ�ـشـعــ�دي .هــل هــم يزرع�ن
القمح؟ حان ال�قت اأن نفكر لي�ض يف
حا�شرنا فقط ,بل يف م�شتقبلنا وم�شتقبل
الأجيال القادمة واأن نبني خططنا املائية
الإ�شرتاتيجية ملئات ال�شنني القادمة
ولي�ض لع�شرات ال�شنني ,فاملاء يختلف
عن الــرثوات الطبيعية الأخــرى ,حيث
ميكن لالإن�شان اأن يعي�ض بدون برتول
وبــدون ذهــب واأملــا�ــض لكن ل ميكن اأن
يعي�ض بدون ماء ,لذلك علينا اأن نتعاي�ض
مع م�شادرنا املائية املتاحة بحكمة وعقل
واأن ن�شعى اإىل حتقيق تنمية م�شتدامة
مع العمل الدوؤوب والبحث امل�شتمر عن
م�شادر مائية جديدة وا�شتك�شاف اآليات
وطرق جديدة ّ
تعظم الفائدة من وحدة
إ
املياه املتاحة .اللهم اين قد بلغت ,اللهم
فا�شهد قلتها قبل �شن�ات ,فا�شت�شاط
منها البع�ض ,واأكررها الآن لعلهم اأفاق�ا
من �شباتهم.
• ع�ضو جمل�س ال�ضورى
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الدقباسي يشكر المملكة على دعمها ومساندتها
للبرلمان العربي االنتقالي
اأعرب رئي�ض الربملان النتقايل الأ�شتاذ
علي بن �شامل الدقبا�شي عن بالغ ال�شكر
والمتنان للمملكة العربية ال�شع�دية
بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شع�د  -حفظه
اهلل  -على دعمها وم�شاندتها للربملان
العربي النتقايل ,ووق�فها الدائم اإىل
جانبه ب��شفه م�ؤ�ش�شة ت�شريعية تخدم
العمل العربي امل�شرتك.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال معايل رئي�ض
جمل�ض ال�ش�رى ال�شيخ الدكت�ر عبداهلل
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ يف مكتبه
مبقر املجل�ض ملعايل رئي�ض الربملان العربي
النتقايل وال�فد املرافق له.
ون�ه معايل رئي�ض املجل�ض خالل ال�شتقبال
باأهمية الربملان العربي وتط�ير اآلية العمل
فيه مبا ي�شهم يف الرتـقــاء مب�ؤ�ش�شات
العمل العربي امل�شرتك.
واأك ــد دعــم جمل�ض الـ�ـشــ�رى للربملان
العربي وال�ق�ف اإىل جانبه والعمل على
تذليل ال�شع�بات التي ت�اجهه ,انطالق ًا
من �شيا�شة اململكة العربية ال�شع�دية
الــرا� ـش ـخــة وال ـثــاب ـتــة جت ــاه الت�شامن
العربي والداعمة جلامعة الدول العربية
وم�ؤ�ش�شاتها.
من جانبه عرب رئي�ض الربملان العربي
النـتـقــايل عــن تـقــديــره لــدعــم جمل�ض
ال�ش�رى للربملان ,من�ه ًا باجله�د التي
يبذلها اأع�شاء جمل�ض ال�ش�رى اأع�شاء
الــربملــان الـعــربــي يف اأع ـمــال الربملان
ون�شاطاته.
و� ـشــرح معاليه خــالل الـلـقــاء اأه ــداف
الــربملــان العربي وتطلعاته امل�شتقبلية
واخلطط التط�يرية لعمله مبا ي�شهم
يف تط�ير م�ؤ�ش�شات العمل العربي ومن
بينها جامعة الدول العربية خدمة لتق�ية
الروابط بني ال�شع�ب العربية.
واأو�شح معايل رئي�ض جمل�ض ال�ش�رى يف
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ت�شريح عقب اللقاء اأن زيارة معايل علي
الدقبا�شي تعد زيارة اأخ�ية بعد انتخابه
رئي�ش ًا للربملان ,للبحث يف اجل�انب التي
تدفع الــربملــان العربي لتحقيق املهام
التي اأ�شندت اإليه من القادة العرب ومن
جامعة الدول العربية ,اإىل جانب بحث
املع�قات التي تعيق العمل الربملاين ب�شكل
عام ,م�شري ًا اإىل اأن الربملان العربي يقدم
عم ًال تنظيمي ًا لتط�ير املنظ�مة العربية
مبا يخدم ال�شع�ب العربية.
واأكد معاليه اأن اختيار الدقبا�شي رئي�شاً
للربملان العربي ه� اختيار للمملكة لأن
من ميثل دولة من دول جمل�ض التعاون

لدول اخلليج العربية ميثل اململكة.
من جهته قال رئي�ض الربملان العربي:
«اإن هذا لي�ض بغريب على اململكة العربية
ال�شع�دية فم�اقفها الداعمة لالأ�شرة
اخلليجية ولالأمتني العربية والإ�شالمية
معروفة وم�شه�دة ,اإىل جانب التزامها
بالعمل على دفع العمل العربي امل�شرتك
مبا ي�ش�ن وحدة الأمة ويخدم ق�شاياها
العادلة».
وبــني يف ت�شريح مماثل اأنــه وجــد من
مـعــايل رئي�ض جمل�ض الـ�ـشــ�رى رغبة
ملحة لتط�ير العمل يف الربملان العربي
ويف م�ؤ�ش�شات جامعة الدول العربية مبا

يخدم العمل العربي امل�شرتك.
واأكد اأن اأع�شاء الربملان العربي مع هذا
الت�جه نح� تط�ير العمل العربي والرتقاء
به اإىل ما يحقق اآمال وتطلعات ال�شع�ب
العربية يف ال�حدة والت�شامن.
ح�شر ال�شتقبال معايل م�شاعد رئي�ض
جمل�ض ال�ش�رى الدكت�ر عبدالرحمن
الرباك ومعايل الأمني العام للمجل�ض
الدكت�ر حممد الـغــامــدي ,واأع�شاء
املـجـلـ�ــض اأع ـ� ـشــاء الــربملــان العربي
الــدك ـتــ�ر حمـمــد احل ـلــ�ة ,وعبداهلل
اأب�ملحة ,والدكت�ر حممد اخلنيزي,
و�شع�د ال�شمري.

آل الشيخ يثني على العالقات الثنائية في لقائه بعضو المكتب
السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني
ا�شتقبل رئي�ض جمل�ض ال�ش�رى ال�شيخ
الدكت�ر عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم
اآل ال�شيخ ,يف مكتبه مبقر املجل�ض,
مـعــايل ع�ش� املكتب ال�شيا�شي للجنة
املركزية للحزب ال�شي�عي اأمــني جلنة
احلزب ال�شي�عي يف مدينة تيان جني يف
جمه�رية ال�شني ال�شعبية ال�شيد ت�شانغ
قاويل ,وال�فد املرافق له.
واأكــد معايل رئي�ض جمل�ض ال�ش�رى يف
م�شتهل اللقاء متانة العالقات الثنائية
التي جتمع اململكة وجمه�رية ال�شني يف
�شتى املجالت ,م�شيدا معاليه مبا ت�شهده
هذه العالقات من تط�ر وتنامي م�شتمر
يف ظل حر�ض واهتمام قيادتي البلدين
ال�شديقني.
وقدم معاليه �شكره وتقديره جلمه�رية
ال�شني ال�شعبية ممثلة يف املجل�ض ال�طني
لن�اب ال�شعب ال�شيني نظري دعمه وتاأييده
ل�شت�شافة اململكة العربية ال�شع�دية

للقاء الت�شاوري لروؤو�شاء برملانات الدول
الأع�شاء يف جمم�عة الع�شرين العام
الـقــادم ,من�ه ًا بالعالقات التي جتمع
جمل�ض ال�ش�رى واملجل�ض ال�طني لن�اب
ال�شعب ال�شيني.
مــن جـهـتــه ,عــرب مـعــايل ع�ش� املكتب
ال�شيا�شي للجنة املركزية للحزب ال�شي�عي
ال�شيد ت�شانغ قاويل ,خالل اللقاء عن بالغ
�شعادته وال�فد املرافق له بهذه الزيارة,
م�ؤكد ًا املكانة والأهمية التي متثلها اململكة
العربية ال�شع�دية على ال�شاحتني الدولية
والإقليمية كدولة لها ثقلها وع�ش� فاعل
يف جمم�عة الع�شرين.
وهناأ ال�شيد ت�شانغ قاويل معايل رئي�ض
جمل�ض ال�ش�رى نظري ا�شت�شافة اململكة
لجتماع قمة جمم�عة الع�شرين على
م�شت�ى روؤو�شاء الربملانات يف الدول
الأع�شاء ,م�شيد ًا بالدور املهم الذي
يق�م به جمل�ض ال�ش�رى يف النه�شة

التنم�ية باململكة ,كما نــ�ه مب�شت�ى
الــعــالقــات الــربملــان ـيــة ب ــني جمل�ض
ال�ش�رى واملجل�ض ال�طني لن�اب ال�شعب
ال�شيني ودورها يف دعم كل ما يخدم
م�شالح البلدين ال�شديقني يف �شتى
املجالت.
وا�شتعر�ض اجلــانـبــان خــالل اللقاء
جممل املــ��ـشــ�عــات والق�شايا ذات

الهـتـمــام امل�شرتك بــني البلدين يف
�شتى املجالت ال�شيا�شية والقت�شادية
والجتماعية والثقافية ل�شيما عالقات
التعاون على ال�شعيد الربملاين.
ح�شر ال�شتقبال معايل م�شاعد رئي�ض
جمل�ض ال�ش�رى الدكت�ر عبدالرحمن بن
عبداهلل الرباك ,ومعايل اأمني عام املجل�ض
الدكت�ر عبد اهلل بن حممد الغامدي.

 ..ويبحث العالقات البرلمانية مع رئيس برلمان جمهورية جزر القمر المتحدة
بحث معايل رئي�ض جمل�ض ال�ش�رى ال�شيخ
الدكت�ر عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم
اآل ال�شيخ مع معايل رئي�ض الربملان يف
جمه�رية جــزر القمر املتحدة حامد
الربهان العالقات الربملانية بني جمل�ض
ال�ش�رى والربملان يف بالده ,و�شبل تعزيز
العالقات الثنائية بني البلدين يف خمتلف
املجالت .جاء ذلك خالل الجتماع الذي
عقده مع معاليه يف مكتبه مبقر املجل�ض
وال�فد املرافق له.
ورحب معاليه يف م�شتهل الجتماع برئي�ض
الربملان القمري ومرافقيه ,م�ؤكد ًا اأن
هذه الزيارة جت�شد عمق العالقات بني
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

من جانبه اأعرب معايل الأ�شتاذ حامد
الربهان عن بالغ ال�شكر والمتنان خلادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز اآل �شع�د و�شم� ويل عهده
الأمني و�شم� النائب الثاين  -حفظهم
اهلل  -على الدعم امل�شتمر الذي تلقاه
جمه�رية جزر القمر املتحدة من اململكة,
للنه��ض برباجمها التنم�ية يف خمتلف
املجالت مبا يحقق املزيد من الرخاء
والزدهار ل�شعبها.
واأكــد اأهمية تعزيز وتنمية العالقات
الربملانية بني الربملان القمري وجمل�ض
ال�ش�رى ,وتفعيل جلــان ال�شداقة بني
البلدين مبا يعزز عالقات التعاون بينهما

يف �شتى امليادين.
ح�شر اللقاء معايل نائب رئي�ض جمل�ض
الـ�ـشــ�رى الــدكـتــ�ر بـنــدر حممد حمزة
حجار ,ومعايل م�شاعد رئي�ض جمل�ض
ال�ش�رى الدكت�ر عبدالرحمن بن عبداهلل

الرباك ,ومعايل الأمني العام للمجل�ض
الدكت�ر حممد بن عبداهلل الغامدي,
وع�ش� املجل�ض رئي�ض جلنة ال�شداقة
ال�شع�دية القمرية الدكت�ر خ�شر بن
عليان القر�شي.
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رئيس المجلس يهنئ د .البراهيم بالثقة الملكية
ا�شتقبل معايل رئي�ض جمل�ض ال�ش�رى
ال�شيخ الدكت�ر عبداهلل بن حممد بن
ابــراهـيــم اآل ال�شيخ يف مكتبه مبقر
املجل�ض ,معايل مدير جامعة حائل
ع�ش� املجل�ض �شابق ًا الدكت�ر خليل بن
اإبراهيم الرباهيم.
وهناأ رئي�ض جمل�ض ال�ش�رى مدير جامعة
حائل على الثقة امللكية الكرمية بتعيينه
مدير ًا للجامعة متمنيا له الت�فيق يف
مهام عمله خلدمة دينه ووطنه.
من جهته اأعرب معايل مدير جامعة
حائل عن �شكره ملعايل رئي�ض جمل�ض
ال�ش�رى على ما وجده خالل عمله يف
املجل�ض من تقدير وتعاون بناء متمني ًا
للمجل�ض واأع�شائه دوام الت�فيق.
وكــان الأمــر امللكي الكرمي قد �شدر
بتعيني الــدكـتــ�ر خليل بــن اإبراهيم
الرباهيم مدير ًا جلامعة حائل باملرتبة الرباهيم يف اجل�ف يف 1379/7/1هـ وع ــني ع ـ� ـشــ� ًا يف جمل�ض ال�ش�رى ,رئي�ش ًا لق�شم الآثار واملتاحف ,بجامعة
وح�شل على الدكت�راة يف الآثار ,من اعـتـبــار ًا مــن 1426/3/3هـ ـ ــ ,و�شغل امللك �شع�د ,بعد اأن كان وكي ًال لنف�ض
املمتازة.
قبلها عدة منا�شب اكادميية .فقد عني الق�شم.
وقــد ولــد الدكت�ر خليل بن ابراهيم جامعة درم ,باجنلرتا.

ناقش الطاقة والبيئة والتعليم واالقتصاد السعودي

مجلس الشورى يشارك في االجتماع السنوي لجمعية
مشرعي الواليات المتحدة األمريكية
�شارك جمل�ض ال�ش�رى يف الجتماع
ال�شن�ي جلمعية م�شرعي ال�ليات
املتحدة المريكية الذي عقد يف
مدينه �شان انت�ني� ب�لية تك�شا�ض
الأمــريــكــيــة بــ�فــد راأ�ــشــه معايل
م�شاعد رئي�ض جمل�ض ال�ش�رى
الدكت�ر عبد الرحمن الرباك.
وقدم ال�فد الذي �شم يف ع�ش�يته
الدكت�ر ماجد املنيف ع�ش� جمل�ض
ال�ش�رى عدد ًا من املداخالت يف
الجتماع وور�ض العمل التي عقدت
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�شمن الجتماع ومتح�رت ح�ل
م��ش�عات الطاقة والبيئة والتعليم
وو�شع القت�شاد ال�شع�دي و�شيا�شة
اململكة الــبــرتولــيــة ,والتط�رات
احل�شارية التي ت�شهدها اململكة
يف خمتلف املــجــالت اإىل جانب
الــتــعــريــف بــاملــمــار�ــشــة ال�ش�رية
ال�شع�دية ودور جمل�ض ال�ش�رى يف
ايجاد بنية نظامية داعمة للم�شرية
التنم�ية يف اململكة.
واأكد معايل م�شاعد رئي�ض جمل�ض

الـــ�ـــشـــ�رى خــــالل لــقــائــه رئي�ض
اجلمعية ال�شينات�ر �شتيفن م�ري�ض
اأهــمــيــة الــتــ�ا�ــشــل بــني اجلمعية
وجمــلــ�ــض الــ�ــشــ�رى ,مــعــربا عن
�شكره للجمعية على دع�تها جمل�ض
ال�ش�رى للم�شاركة يف امل�ؤمتر.
ويـــبـــحـــث الجـــتـــمـــاع ال�شن�ي
امل��ش�عات التي تهم الربملانيني
وامل�شرعني يف الــ�ليــات املتحدة
وخارجها مب�شاركة  22دولة.
د .عبد الرحمن الرباك

د .الغامدي يستعرض العالقات الثنائية مع السفير السويسري
ا�ــشــتــقــبــل مــعــايل الأمــــني العام
ملجل�ض ال�ش�رى الدكت�ر حممد
بن عبداهلل الغامدي ,يف مكتبه
مبقر املجل�ض يف الريا�ض� ,شفري
جمه�رية �ش�ي�شرا الحتادية لدى
اململكة ال�شيد بيرت راينهاردت.
وجـــرى خــالل ال�شتقبال بحث
املـــ��ـــشـــ�عـــات ذات الهــتــمــام
امل�شرتك بني البلدين ,وا�شتعرا�ض
عالقات التعاون املتينة بني اململكة
و�ش�ي�شرا يف �شتى املجالت.
كما مت بحث �شبل تعزيز التعاون
الــثــنــائــي املــ�ــشــرتك عــلــى �شعيد جمــلــ�ــض الـــ�ـــشـــ�رى والــــربملــــان ال�شداقة الربملانية ملا متثله من مــ�ــشــلــحــة الــبــلــديــن وال�شعبني
العالقات الربملانية التي جتمع الــ�ــشــ�يــ�ــشــري ,وتــفــعــيــل جلــان دور يف تعزيز التعاون مبا يخدم ال�شديقني.

د.الحازمي يشارك في اجتماع األمم المتحدة حول مرض اإليدز
� ـشــارك اأ.د.حم ـ� ـشــن احلــازمــي ع�ش�
جمل�ض ال�ش�رى ونائب رئي�ض اللجنة
ال�شت�شارية لالحتاد العاملي للربملانات
حـ ــ�ل ف ــريو� ــض وم ــر� ــض الإي ـ ـ ــدز يف
"الجتماع رفيع امل�شت�ى" ملنظمة الأمم
املتحدة لتدار�ض اجل�انب ذات العالقة
مبر�ض الإيدز والفعاليات امل�شاحبة له
والجتماع ال�شاد�ض للجنة ال�شت�شارية
للت�شريعات اخلا�شة مبكافحة فريو�ض
ومر�ض نق�ض املناعة املكت�شب (الإيدز)
يف مدينة ني�ي�رك بال�ليات املتحدة
الأمريكية.
حيث مت يف اجتماع املجم�عة ال�شت�شارية
تدار�ض تقارير املجم�عة ومنجزاتها
خــالل ال�شن�ات املا�شية واخلط�ات
امل�شتقبلية والأعــمــال املــزمــع القيام
بها وتقرير املجم�عة والحتــاد العاملي
ل ـلــربملــانــات للجمعية ال ـعــامــة ل ـالأمم
املـتـحــدة وخـطــة عـمــل اللجنة للفرتة
امل�شائية وذلــك مبقر املــراقــب الدائم

لالحتاد العاملي للربملانات لدى الأمم
املتحدة مبدينة ني�ي�رك – ال�ليات
املتحدة الأمريكية.
ويف "الجتماع رفيع امل�شت�ى" مبقر
الأمم املتحدة وبنا ًء على دع�ة القائم
باأعمال ال�فد الدائم للمملكة العربية
الـ�ـشـعــ�ديــة لــدى الأمم املـتـحــدة قدم
د.حم�شن احلازمي ورقة اململكة للجمعية
العامة لالأمم املتحدة ,والتي ا�شتملت
على اإبــراز دور اململكة يف دعم جه�د
الأمم املتحدة يف هذا املجال واأعمالها
اخلدمية ال�شحية يف مكافحة املر�ض
ورعاية امل�شابني مبين ًا اجل�انب العقدية
والأخالقية التي تكتنف الإ�شابة بفريو�ض
ومــر�ــض  AIDSواأهـمـيــة املكافحة
ا�شتناد ًا على تلك املعطيات واإعطاء
الأول�ية لل�قاية ومقت�شياتها من اإبراز
ال�شل�ك الآمــن واملحافظة على �شحة
الفرد و�شالمة الأ�شرة واملجتمع والأخذ
باأ�شبابها.
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أعضاء مجلس الشورى يطلعون على تطور غرفة
عمليات الهالل األحمر
ا�شتقبل �شاحب ال�شم� امللكي الأمري
في�شل بــن ع ـبــداهلل بــن عبدالعزيز
رئي�ض هيئة الهالل الأحمر ال�شع�دي
يف مكتبه عــدد ًا مــن اأع�شاء جمل�ض
الـ�ـشــ�رى برئا�شة نائب رئي�ض جلنة
ال�ش�ؤون الأمنية باملجل�ض الل�اء ركن
طيار عبداهلل ال�شعدون.
ورحب �شم�ه باأع�شاء جمل�ض ال�ش�رى,
معرب ًا عن اأمله باأن ت�شهم هذه الزيارة
يف دعم اأعمال واأهداف الهيئة الإن�شانية
والإ�شعافية.
فيما قــدم اأعـ�ـشــاء جمل�ض ال�ش�رى
الـ�ـشـكــر لـ� ـشـمــ�ه عـلــى ه ــذه الــزيــارة
والطــالع عن كثب على التط�ر الذي
ت�شهده الهيئة حالي ًا وما تقدمه هيئة
الهالل الأحمر ال�شع�دي من خدمات
اإ�شعافية ملحتاجيها مــن امل�اطنني
واملقيمني اإ�شافة اإىل اأعمالها الإن�شانية
داخلي ًا وخارجي ًا ,من�هني مبا ت�شهده

الهيئة يف ظل رئا�شة �شم� رئي�ض الهيئة
من تط�ر ورقــي ,معربني عن اأملهم
يف تكثيف اأعمالها وزي ــادة تط�رها
م�شتقب ًال.
وك ـ ــان اأعـ ـ�ـ ـش ــاء جم ـل ـ�ــض ال ـ� ـشــ�رى
قام�ا بزيارة غرفة عمليات الهالل
الأحمر مبنطقة الريا�ض اإ�شافة اإىل
العمليات املركزية بــالإدارة العامة,
وا�شتمع�ا ل�شرح مف�شل عــن مهام
غرفة العمليات والطريقة التي يق�م

بها م�ظف� العمليات اأثناء متابعتهم
الفرق الإ�شعافية يف تاأدية مهامهم
امليدانية ,وقام اأحد الأع�شاء مبتابعة
اأحد البالغات التي وردت اإىل غرفة
العمليات املــركــزيــة اأث ـنــاء الزيارة
حيث اأبدى �شروره لالأ�شل�ب املتبع يف
ا�شتقبال البالغات.
كما اطلع اأع�شاء ال�فد على اإحدى
طائرات الإ�شعاف اجل�ي مبا حتت�يه
من جتهيزات ومعدات طبية متقدمة,

بالإ�شافة اإىل عربة القيادة املركزية
التي يتم من خاللها متابعة واإدارة
الك�ارث واحل�ادث اجل�شيمة حيث مت
جتهيزها كي ت�ؤدي الأعمال املن�طة بها
بطريقة حديثة ,كما اطلع�ا على �شيارات
فرق التدخل ال�شريع والأجهزة الطبية
املت�فرة بها ,وا�شتمع�ا ل�شرح مف�شل
عن طبيعة هذه الفرق وطبيعة عملها
التي يتم من خاللها مبا�شرة احل�ادث
قبل و�ش�ل �شيارات الإ�شعاف.
واطلع الأع�شاء على املراكز الإ�شعافية
املتنقلة التي يتم اللج�ء اإليها كمراكز
م�ؤقتة خــالل م�ا�شم احلــج والعمرة
والإجــ ــازات و�شملت اجلــ�لــة كذلك
اإطالع الأع�شاء على �شيارات الإ�شعاف
احلديثة التي مت تاأمينها م�ؤخر ًا للهيئة
وتزويدها باأحدث الأجهزة واملعدات
الطبية كي تتنا�شب مع طبيعة احلالت
ال�شعافية املعا�شرة.

 ..والصداقة السعودية األرجنتينية تبحث العالقات الثنائية
مع سفير األرجنتين
ع ـقــدت جلـنــة الـ�ـشــداقــة الربملانية
ال�شع�دية الأرجنتينية مبجل�ض ال�ش�رى
برئا�شة م .اأ�شامة كردي مبقر املجل�ض
يف الريا�ض اجتماع ًا مع �شفري جمه�رية
الأرجــنــتــني ل ــدى املـمـلـكــة �شريخي�
�شردا.
وجرى خالل الجتماع بحث عدد من
امل��ش�عات ذات الهتمام امل�شرتك بني
اململكة العربية ال�شع�دية والأرجنتني,
وا�شتعرا�ض لعالقات التعاون تربط
البلدين ال�شديقني يف �شتى املجالت.
كما تناول اجلانبان �شبل دعم وتعزيز العالقات الربملانية بني جمل�ض ال�ش�رى جلنتي ال�شداقة الربملانية يف البلدين يف �شتى امل ـجــالت ملــا فـيــه م�شلحة
العمل والتعاون الثنائي على �شعيد والــربملــان الأرجنتيني ,وتفعيل دور مبا ي�شهم يف دعم اأوجه التعاون والعمل البلدين وال�شعبني ال�شديقني.
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االستثمار األجنبي
• املحامي زامل الركا�س
عادة ما تهاجر روؤو�ض الأم�ال اإىل املناطق التي ميكن اأن تنم� فيها بغ�ض النظر عن احلدود اجلغرافية,
لذلك حتر�ض الكثري من دول العامل على جلب روؤو�ض الأم�ال الأجنبية من خالل ت�شجيع امل�شتثمرين ا ألجانب
للم�شاركة وال�شتفادة من الفر�ض القت�شادية ,بهدف دفع عجلة التنمية ب�شكل اأ�شرع و�شمان نقل التقنية
وت�طني اآلف الفر�ض ال�ظيفية لل�شباب والأجيال القادمة ,وباجلملة حتقيق زيادة النم� يف الناجت املحلي
وحتقيق ع�ائد مادية تفر�ض على اأرباح ال�شركات الأجنبية.
واأعتقد اأن جتربة بع�ض الدول التي قامت بفتح باب ال�شتثمار الأجنبي على م�شراعيه وحققت قفزات
اقت�شادية هائلة كانت ناجحة لأنها تدرك جيد ًا اأن اإيجابيات هذا القرار تف�ق �شلبياته بالن�شبة لها ,مبعنى
اأن لكل دولة طبيعتها وظروفها التي تختلف عن الدولة الأخرى ,فبع�ض الدول التي عدلت من �شيا�شاتها
القت�شادية ب�شكل منفتح بق�شد جلب ال�شتثمار الأجنبي ,كانت اأي�شا تدرك ب�شكل كبري اأنه ل ميكن للم�شتثمر
الأجنبي اأن ينجح يف مناف�شة امل�شتثمر املحلي يف بلدانها اإل اإذا كان لديه اأن�شطة ا�شتثمارية وقدرات مالية
وتقنية متط�رة غري مت�فرة يف ال�ش�ق املحلي ,وبالتايل يعترب قرار فتح ال�شتثمار مفيد ًا ,بعك�ض بع�ض الدول
التي قد ل جتنى من فتح باب ال�شتثمار �ش�ى ت�طني العمالة الأجنبية وا�شتهالك مقدراتها القت�شادية
دون فائدة حقيقية.
آ
إ
ؤ
إ
أ
وكما اأ�شلفنا فاإن ال�شتثمار الجنبي اذا مل ي�د اىل ت�طني ال�شناعة والتقنية وت�فري الف الفر�ض ال�ظيفية
لالأجيال القادمة ,فاإنه �شي�شكل عبئ ًا اقت�شادي ًا ل يحقق �ش�ى ت�طني العمالة الأجنبية وبيع التاأ�شريات
والتهرب ال�شريبي ,واأعتقد اأن ال�شتفادة من التجارب ال�شابقة كفيل مبعاجلة الأخطاء واإزالة املع�قات اأمام
تدفق ال�شتثمارات الأجنبية اجلادة وت�فري احلماية لتلك ال�شتثمارات ومنحها املزايا والإعفاءات ,والرتكيز
على امل�شاريع التقنية التي حتتاج اإليها الدولة لدفع عملية التنمية ,وتبقى ق�شية امل�ازنة بني العائدات التي
حتققها تلك ال�شتثمارات كفائدة عامة لل�طن وبني ما �شيجنيه امل�شتثمر الأجنبي �شرورة قائمة ملعرفة
الفائدة الفعلية من تلك العائدات مقابل منح المتيازات والإعفاءات.
ونخل�ض اإىل اأن ال�ش�ؤال الذي يطرح نف�شه ماذا �شيقدم لنا ذلك امل�شتثمر الأجنبي قبل اأن نتحدث يف م�شاألة
تقدمي املزيد من الإعفاءات واملزايا وت�فري احلماية لتلك ال�شتثمارات ,مبعنى اأكرث و�ش�ح ًا اأننا ل نحتاج
اإىل م�شتثمر اأجنبي قادر على ت�فري كل متطلبات الرتخي�ض النظامية وال�شكلية بقدر ما نحتاج اإىل م�شاريع
ا�شتثمارية حقيقية تخدم احتياجات التنمية وت�طن التقنية ال�شناعية كخيار اإ�شرتاتيجي وت�فر الفر�ض
ال�ظيفية لالأجيال القادمة وحتقق ع�ائد حقيقة لالقت�شاد ال�طني ,حتى ل جند اأنف�شنا اأمام خيارات
لإيقاف اآلف الرتاخي�ض للم�شتثمرين الأجانب ,واملزيد من الق�شايا العمالية ,واإن�شاء اأجهزة ملعاجلة ق�شايا
امل�شتثمرين والتهرب ال�شريبي.
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القـــــانون الدولي لحقــــوق اإلنســـــــــــــــ
• د .اإبراهيم بن عبدالعزيز ال�ضدي
تــزايــدت يف ال�شن�ات الأخــرية مظاهر
الهتمام بحق�ق الإن�شان حملي ًا ودولي ًا,
واأ�شبح القان�ن الدويل حلق�ق الإن�شان
جزء ًا مهم ًا واأ�شا�شي ًا من القان�ن الدويل
الـعــام الــذي ينظم الـعــالقــات الدولية
يف خمتلف امل ـجــالت بــني دول العامل,
وكذلك اأع�شاء املجتمع الدويل الأخرى
كاملنظمات الدولية والإقليمية.
ورغ ــم ال ـبــدايــات امل ـب ـكــرة يف التاريخ
الإن�شاين لق�انني حق�ق الإن�شان فاإن هذا
امل�شطلح مل يتبل�ر مبفرداته احلالية اإل
يف العق�د الأخــرية ..ويعد ميثاق الأمم
املتحدة الذي اأقرته املنظمة عام 1945م
اأ�شا�ض ال�ثائق الدولية املعا�شرة للقان�ن
الدويل حلق�ق الإن�شان ,وقد كانت اإ�شارته
وا�شحة يف الفقرة الثالثة من املادة الأوىل
من ميثاق الأمم املتحدة اإىل م�ش�ؤولية
املنظمات يف تعزيز احرتام حق�ق الإن�شان
دون اأي متييز .وتبل�ر الهتمام بهذه
امل�ش�ؤولية بكل و�ش�ح من خالل الت�شكيل
املبكر للجنة خا�شة بحق�ق الإن�شان يف
املنظمة عام 1946م ,وقد اأجنزت هذه
اللجنة يف بداية اإن�شائها الإعالن العاملي
حلق�ق الإن�شان الــذي اأقــرتــه اجلمعية
العامة لالأمم املتحدة عام 1948م.
واأ�شبح هذا الإعالن والعهدان الدوليان
اللذان �شدرا بعده عام 1960م ,الأول
ب�شاأن احلق�ق املدنية وال�شيا�شية ,والآخر
ب�شاأن احلق�ق القت�شادية والجتماعية
والثقافية ,وكذلك الربت�ك�لت امللحقة
بالعهدين ,هذه ال�ثائق اأ�شبحت تعرف
مب�شطلح (الـ�ـشــرعــة الــدولـيــة حلق�ق
الإن�شان).
وقــد اأ�ـشــدرت الأمم املتحدة بعد ذلك
�شل�شلة من التفاقيات الدولية تخت�ض
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مب��ش�عات اأو فئات ذات �شلة بحق�ق
الإن�شان ,ومن التفاقيات الدولية ذات
ال�شلة مب��ش�عات حق�ق الإن�شان اتفاقية
منع التمييز العن�شري التي اأقرتها الأمم
املتحدة عام 1973م ,واتفاقية مناه�شة
التعذيب واملعاملة املهينة اأقــرت عام
1948م .ومن اتفاقيات حق�ق الإن�شان
التي تخت�ض بفئات حمددة اتفاقية منع
التمييز �شد املراأة اأقرتها الأمم املتحدة
عام 1979م واتفاقية حق�ق الطفل عام
1989م.
ومت ـثــل جم ـمــ�عــة ه ــذه الــ�ثــائــق التي
اأ�ـشــدرتـهــا الأمم املـتـحــدة يف جمالت
حق�ق الإن�شان ما يعرف بالقان�ن الدويل
حلق�ق الإن�شان ,لأن هذه ال�ثائق الدولية
حتدد الإطار القان�ين للتزامات املجتمع
الـــدويل بـحـقــ�ق الإن ـ� ـشــان ,وهــي ت�فر
�شمانات قان�نية عاملية حلماية الأفراد
واجلماعات ,وتعزز من �شمان الكرامة
الإن�شانية وعدم التمييز وحتمي احلريات
الإن�شانية.
ولتاليف اخللط بني القان�ن الدويل حلق�ق
الإن�شان والقان�ن الدويل الإن�شاين ,فلعل
من املفيد الإ�شارة اإىل الفرق الأهم بينهما,
فالأول ي�شمن ويحمي حق�ق الإن�شان وقت
ال�شلم ,وتنظم القان�ن الــدويل حلق�ق
الإن�شان التفاقيات وال�ثائق الدولية
التي اأ�شدرتها الأمم املتحدة ح�ل حق�ق
الإن�شان بدء ًا من الإعالن العاملي حلق�ق
الإن�شان ,اأما القان�ن الــدويل الإن�شاين
فاإنه ي�شمن ويحمي حق�ق الإن�شان وقت
احلرب ,وتنظم القان�ن الدويل الإن�شاين
اتفاقيات جنيف الأربع التي �شدرت عام
1949م والربت�ك�لن الختياريان عام
1977م ,وهذه التفاقيات تعنى بحماية

اجلــرحــى واملر�شى مــن اأف ــراد الق�ات
امل�شلحة يف ميدان القتال ,ومعاملة اأ�شرى
احلــروب ,وحماية الأ�شخا�ض املدنيني
وقت احلرب.
اآل ـيــات تنفيذ الـقــانــ�ن ال ــدويل حلق�ق
الإن�شان
ي�شك� الكثري من املهتمني بحق�ق الإن�شان
من انعدام اأو �شعف اللتزام بالقان�ن
الدويل حلق�ق الإن�شان ,ورغم وجاهة هذه
ال�شك�ى ووج�د ما يربرها يف ظل العديد
من انتهاكات حق�ق الإن�شان التي تر�شد
يف بع�ض مناطق العامل ,اإل اأن الأمر لي�ض
على اإطالقه ,فهناك الإعالنات الدولية
حــ�ل حق�ق الإن�شان كــالإعــالن العاملي
حلق�ق الإنـ�ـشــان وهــذه الــ�ثــائــق لي�شت
واجبة التنفيذ ول يلزم امل�شادقة عليها
من الــدول واإمنــا يكتفى بالت�قيع ,اأما
اتفاقيات حق�ق الإن�شان التي اأ�شدرتها
الأمم املتحدة بعد ذلك فهي ملزمة للدول
التي ت�شادق عليها ,ول�شمان اللتزام
اأدرج ــت الأمم املتحدة ب ـنــ�د ًا يف هذه
التفاقيات تت�شمن اإجــراءات وخط�ات
تعزز من التزام الدول بتنفيذها.
فقد ن�شت كــل اتفاقية على اأن تقدم
كل دولة ع�ش� ًا تقارير دورية ت�شري اإىل
الإجراءات املتخذة والتقدم املحرز فيما
يتعلق بحق�ق الإن�شان املختلفة ال�اردة
يف كل اتفاقية ,واأية ع�امل ميكن اأن ت�ؤثر
على تنفيذ التفاقيات الدولية ,وتعد هذه
التقارير الــدوريــة التي تقدمها الدول
الأطراف لالأمم املتحدة اأحد اأهم اآليات
املراقبة واملتابعة ,لأن هذه التقارير ل
ت�شعها املنظمة على الأرفــف ,بل ن�شت
كل اتفاقية على انتخاب خرباء م�شتقلني
متخ�ش�شني مب��ش�ع التفاقية ,ويت�ىل

هـ ـ�ؤلء اخل ــرباء درا� ـشــة تقارير الــدول
ومراجعة معل�ماتها مع ما يت�فر لديهم
من م�شادر اأخرى.
ول ينتهي الأمر عند درا�شة اخلرباء بل
ن�شت هذه التفاقيات على ح�ش�ر وفد
من الدولة جلل�شة حــ�ار لي�م كامل مع
خرباء الأمم املتحدة املعنيني بالتفاقية
وذلك ملناق�شة تقرير الدولة ح�ل تنفيذ
بن�د التفاقية ,ويف نهاية احل�ار ي�شدر
خــرباء الأمم املتحدة تقرير ًا يت�شمن
اإجنــازات الدولة وما يــراه اخلــرباء من
جت ــاوزات اأو �شعف يف جمــالت حق�ق
الإنـ�ـشــان يف هــذه الــدولــة ,وت��شياتهم
ب�شاأنها مل�شاعدة الدولة على جتاوز هذه
الإخفاقات يف تنفيذ بن�د التفاقية.
اإن املــالحـظــات اخلتامية التي ت�شدر
عن اللجان الدولية اأداة مهمة يف تعزيز
ال�شتفادة من التفاقيات الدولية ,فالدول
احلري�شة تعمل على تنفيذ املالحظات

ــــــــــــــان ..وآليـــات تنفـــــــيذه

التي تقرتحها اللجنة على الدولة ,لأن هذه
املقرتحات جاءت من خرباء خمت�شني
بعد درا�شة معمقة لتقرير الدولة وبعد
مناق�شة ال�فد وا�شتعرا�ض تقارير اأخرى,
ولي�ض للجنة هدف �ش�ى م�شاعدة الدول
الأع ـ� ـشــاء يف اأي اتـفــاقـيــة عـلــى تنفيذ
التزاماتهم يف هذه التفاقية.
وبجانب هذه الآليات التي ت�شمى الآليات
التعاقدية لأنها وردت �شمن بن�د التفاقية
التي �شادقت عليها الدولة ,هناك الآليات
غري التعاقدية ,ومن ذلك:
نظام املقررين اخلا�شني الذين تكلفهم
الأمم املتحدة مب��ش�عات حمــددة يف
جمالت حق�ق الإن�شان ,وه� ن�عان:
املقرر اخلا�ض املعني بالدولة.
املقرر اخلا�ض املعني مب��ش�ع معني.
ال�شتعرا�ض الدوري ال�شامل:
وه� ح�ار تفاعلي �شامل ح�ل كل جمالت
حق�ق الإن�شان بني وفد الدولة الع�ش� يف

الأمم املتحدة وبني اأع�شاء جمل�ض حق�ق
الإن�شان واملنظمات الدولية احلك�مية
وغريها.
وينتهي احل�ار بتقدمي ت��شيات ت�شاعد
هــذه الدولة على تعزيز وحماية حق�ق
الإن�شان .وهذا ال�شتعرا�ض يختلف عن
اللجان التعاقدية لأنه �شامل لكل جمالت
حق�ق الإن�شان يف الدولة ولي�ض م��ش�ع ًا
اأو فئة حمددة ,كما اأن مناق�شة الدولة تتم
من قبل ممثلي دول اأخرى ولي�ض خرباء
م�شتقل�ن.
الآليات ال�طنية ل�شمان حق�ق الإن�شان
مــن الآل ـيــات املهمة يف �شمان وحماية
حـقــ�ق الإنـ� ـشــان يف اأي دولــة الأجهزة
الت�شريعية كمجال�ض ال�ش�رى والربملانات
ال�طنية لدورها يف مراعاة ات�شاق الأنظمة
ال�طنية مع مقت�شيات حق�ق الإن�شان,
كما تت�ىل م�ش�ؤولية املراقبة يف تطبيق
الأنظمة بعد اإقرارها.

ومــن الأج ـهــزة الــ�طـنـيــة املعنية بهذه
امل�ش�ؤولية اأي�ش ًا دوائر الق�شاء مبختلف
م�شت�ياتها واأجهزة الأمــن .والقطاعات
ال�طنية الأخـ ــرى كــل فيما ت ـتــ�له من
مـ�ـشـ�ؤولـيــات ,فالرتبية حــق مــن حق�ق
الإن�شان ووزارات الرتبية والتعليم معنية
بت�فري التعليم املنا�شب لكل الأطفال دون
متييز من اأي �شكل ,واحلق يف ال�شحة
م�ش�ؤولية وزارة ال�شحة .وهكذا.
ومن اأهم الآليات ال�طنية ل�شمان حق�ق
الإن ـ� ـشــان املـ�ؤ�ـشـ�ـشــات ال�طنية حلق�ق
الإن ـ� ـشــان ,لأنـهــا من�شاأة لـهــذا الغر�ض
مب�جب قرار ي�شدر من رئي�ض الدولة,
وتكلف مب�ش�ؤوليات هذه الدولة والتزاماتها
الدولية يف جمال حق�ق الإن�شان .وتعد
املـ�ؤ�ـشـ�ـشــات ال�طنية حلـقــ�ق الإن�شان
الآلية ال�طنية الأهم يف كل دولة ل�شمان
حق�ق الإن�شان وحمايتها ,وتعزيز ثقافة
املجتمع بحق�ق الإن�شان .ونظر ًا لأهمية

امل�ؤ�ش�شات ال�طنية حلق�ق الإن�شان فقد
اأولتها الأمم املتحدة اهتمام ًا كبري ًا,
وعملت على م�شاعدة الــدول يف اإن�شاء
م�ؤ�ش�شاتها ال�طنية ب�شكل ي�شمن قدرتها
على القيام مب�ش�ؤولياتها الكبرية بطريقة
منا�شبة ومفيدة لأفراد املجتمع.
واأي ًا كان م�شت�ى التزام الدول بالقان�ن
الدويل حلق�ق الإن�شان فال بد من الإ�شارة
اإىل اأن النتهاكات يف (الغالب) ل تك�ن
متعمدة ,لأن حق�ق الإن�شان مطلب للجميع
وما قد يقع يف بع�ض الدول من انتهاكات,
اأكرر يف الغالب ,يع�د اإىل مع�قات متن�عة
قــد تـكــ�ن اجتماعية كبع�ض العادات
والتقاليد اأو اقت�شادية كعدم ت�فر احلق
يف ال�شحة والتعليم ,وهذا ي�ؤكد اأهمية
دور الآليات ال�طنية يف ت�فري و�شمان
حق�ق الإن�شان يف كل دولة.
• ع�ضو جمل�س ال�ضورى
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قراءة في قرار

تنظيم الفحص الدوري الفني للمركبات ودوره فــــــــــــــــــــ
من اأهم القرارات التي اأ�شدرها جمل�ض
ال�ش�رى لعام 1431هـ ـ �شمن منظ�مة
ال�شعي للحد من الآثار ال�شلبية حل�ادث
املرور وما ينتج عنها من اأ�شرار اإن�شانية
واقت�شادية والذي بنى عليه قرار جمل�ض
ال�زراء رقم  169وتاريخ 1431/5/19هـ
بامل�افقة على اإعــادة تنظيم الفح�ض
الدوري الذي تاأ�ش�ض عام 1406هـ حتت
ا�ـشــم جــديــد با�شم "تنظيم الفح�ض
ال ـ ــدوري ال ـف ـنــي للمركبات" ,الــذي
�ـشــدر؛ بناء على قــراريــن مــن جمل�ض
ال�ش�رى هما القرار رقم  16/22وتاريخ
1429/4/29هـ ـ ـ وقــرار رقــم 73/103
وتاريخ 1431/2/16هـ.
وجاءت اإعادة هيكلة هذا التنظيم ,تنفيذ ًا
لالئحة املنفذة لهذا النظام ,ال�شادرة
باأمر �شم� وزيــر الداخلية ,ذي الرقم
( )70042وتاريخ 1406/7/6هـ ـ حيث
جاء يف الباب الأول يف فقرته ( )9والباب
الثاين يف فقرته ( )15ما ن�شه" :يعاد
تقييم بن�د هذه الالئحة بعد البدء يف
اأول تطبيق لربنامج الفح�ض الفني ملدة
�شتة اأ�شهر والفقرة  15ما ن�شه "تق�م
الإدارة العامة للمرور باإجراء التعديالت
الالزمة على اإجراءات الفح�ض متى ما
دعت احلاجة لذلك".
واملتابع لتط�ر حركة املــرور يف بع�ض
مــدن اململكة يالحظ اأن هناك تط�ر ًا
غري م�شب�ق خا�شة يف ن�شبة الزيادة
يف اأعداد املركبات التي تدخل اخلدمة
كل عام ,حيث و�شلت يف املت��شط قرابة
( 300اإىل  )350األف ,وهذه الن�شبة تف�ق
القدرة ال�شتيعابية ملعظم الطرق يف مدن
اململكة .ل �شيما واأن ال�شتعمال الأحادي
اجلانب يف ا�شتخدام تلك املركبات و�شل
اإىل  .%93هذه الن�شبة من ال�شتعمال
اأو�شلت ن�شبة كثافة املركبات؛ لت�شبح
الأعـلــى على الطريق وهــي  60مركبة
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• د .عبداجلليل ال�ضيف
للكيل� مرت ال�احد ,وهي ن�شبة تقرتب من
ال�شعف مقارنة باأمريكا واأوروبا واإذا ما
اأردنــا ترجمة ذلك اإىل ال�اقع امليداين
ملا و�شلت اإليه كثافة املركبات يف معظم
مدن اململكة ,فراها على �شبيل املثال
يف مدينة الريا�ض وفــق درا�شة قامت
بها هيئة تط�ير مدينة الريا�ض اأن عدد
الرحالت الي�مية و�شل تقريب ًا  7ماليني
رحلة ي�مي ًا ,واأن مت��شط ال�شرعة و�شل
اإىل 52كم�/شاعة يرتفع هذا العدد خالل
الع�شر �شن�ات القادمة لي�شل اإىل 15
ملي�ن رحلة ي�مي ًا وينخف�ض مت��شطة
ال�شرعة ,فيها لي�شل اإىل  20كم� /شاعة!
ولنا اأن نتخيل الهدر يف ال�قت واجلهد
اإذا و�شلنا اإىل تلك احلال!
هذه الزيادة الكبرية يف اأعداد املركبات
وع ــدم ق ــدرة ال ـطــرق على ا�شتيعابها
اأحدثت اأ�شرار ًا متثلت يف:
 الأ�شرار الإن�شانية� :شجلت ال�فياتعــام 1430هـ ـ قرابة  6460حالة وفاة
مبعدل  17.7حالة يف كل ي�م.
 الأ�شرار القت�شادية :بلغت اخل�شائرال�شن�ية نتيجة للح�ادث قرابة  4.7من
الناجت الق�مي للمملكة.
 الأ�ـشــرار البيئية :ت�شري الدرا�شاتاإىل اأن رحلة ق�شرية مل�شافة  50كم
تنفث املركبة العادية ما بني  0.6اإىل
 0.8كجم من غاز اأول اأك�شيد الكرب�ن
واملل�ثات الأخرى .وهذه الكمية تت�شاعف

مرتني اأو ثــالث مــرات يف الختناقات
املرورية ,كما ه� حا�شل يف معظم مدن
اململكة مما ي�شبب اأ�شرار ًا �شحية مثل
الأمرا�ض ال�شرطانية واأمرا�ض القلب
واجلهاز التنف�شي.
لهذه الأ�ـشـبــاب جمتمعة جــاءت فكرة
اإن�شاء الفح�ض الــدوري باململكة عام
1406هـ للتعامل مع هذه الأ�شرار التي
�شبق الإ�شارة اإليها ,و�شجع على ذلك
ما ل�حظ من انخفا�ض وتدين م�شت�ى
ال�شيانة على املركبات ,خا�شة مركبات
الأجرة وحافالت النقل العام و�شيارات
النقل يف جمملها ,بالإ�شافة اإىل انت�شار
اأ�ش�اق قطع الغيار املقلدة والإطــارات
املغ�ش��شة والتي جتاوزت كلفة ا�شتريادها
قرابة  7مليارات ريال!
وتعد املركبة العن�شر الثالث مل�شببات
احل ـ ــ�ادث امل ــروري ــة ,فـهــي ت�شهم يف
م�شببات قرابة  7اإىل  %10من احل�ادث
املرورية كما متثل ال�شبب الأول من بني

اأ�شباب ال�فيات بني الفئة العمرية من
 15اإىل 29عام ًا.
ويكت�شب الـفـحـ�ــض الـ ــدوري اأهميته
مــن حتقيقه ل ـالأهــداف الكثرية ,التي
يـحـقـقـهــا ,م ـن ـهــا :تـخـفـيـ�ــض معدلت
احلــ�ادث؛ وتخفي�ض م�شت�يات التل�ث
الـبـيـئــي؛ واإط ــال ــة الـعـمــر الفرتا�شي
للمركبة جنب ًا اإىل جنب مع تط�ير ثقافة
قائدي املركبات لأهمية ال�شيانة الي�مية
والدورية يف احلد من احل�ادث.
أ
مت�شي ًا مع ما ورد يف الالئحة والتي اكدت
على اأهمية ا�شتمرار وتط�ير الفح�ض
الدوري واإعادة تق�ميه بني فرتة واأخرى
كلما دعــت احلاجة لذلك ,كما جاءت
الت��شية ( )18مــن ت��شيات امل�ؤمتر
ال�طني الثاين لل�شالمة املرورية التي
ن�شت هي الأخــرى على تفعيل برنامج
الفح�ض الــدوري للمركبات مع تط�ير
الرقابة املــروريــة امليدانية للمركبات
املختلفة.

ـــــــــــــــــــــي الحد من حوادث المرور

كما جــاءت اخلطة ال�طنية التنفيذية
ل ـل ـ� ـشــالمــة املـ ــروريـ ــة الـ ـ�ـ ـش ــادرة من
جمل�ض الـ�ـشــ�رى رقــم  39/59وتاريخ
1430/7/19ه ـ ـ ـ �شمن املـهــام امل�كلة
للهيئة العربية ال�شع�دية للم�ا�شفات
واملقايي�ض يف بن�دها ()4 ,3 ,2 ,1
بالهتمام بهذا الأمر.
وعلى الرغم من الإجنازات التي اأ�شار
اإليها تقرير الفح�ض الدوري ال�شادر
عن اإدارة الفح�ض الدوري للفرتة من
1417هـ ـ اإىل 1427هـ ـ اأ�شارت النتائج
اإىل اأن ن�شبة املركبات التي مت فح�شها
يف تلك الفرتة مل يتجاوز  %12فقط
من اإجمايل املركبات امل�شجلة والبالغ
عددها قرابة  10ماليني مركبة واأن
عدد املخالفات التي مت اكت�شافها بلغت
 19.7ملي�ن خمالفة مبـعــدل 3.59
خمالفة لكل مركبة ومبقارنة مبعدل
املخالفات ,مث ًال يف اأملانيا ,جنده على
�شبيل املثال ل يتجاوز  1.18خمالفة

لكل مركبة .وي�شل لأكــرث من �شعف
املعدل للمخالفات يف مملكة ال�ش�يد!
هــذه الأرق ــام وهــذه املـ�ؤ�ـشــرات ,على
�ش�ء املعطيات التي �شبق ذكرها,
ويف ظل الظروف املتاحة وحمدودية
عدد املركبات التي خ�شعت للفح�ض؛
ولعتبارات ميدانية وتط�يرية كثرية
منها الــزيــادة امللح�ظة يف اأعـــداد
املركبات ب�شكل يف�ق كل التقديرات.
والت�شاع املتنامي يف النطاق العمراين
وحت�ل جزء كبري من القرى اإىل مدن
اقت�شادية وزيادة ن�شبة ال�شكان والتي
اعتربت يف بع�ض مدن اململكة من اأعلى
معدلت النم� ال�شكاين يف العامل ,كما
ه� احلال يف مدينة الريا�ض ,كل هذه
العتبارات واملربرات دعت اإىل احلاجة
لإعادة النظر يف تط�ير هذا التنظيم,
ولهذه الأ�شباب جمتمعة �شدر قرار
جمل�ض ال�ش�رى رقم  73/103وتاريخ
1431/2/16هـ والذي بني عليه قرار

جمل�ض ال�زراء وقد ت�شمن القرار ما
يلي:
اأو ًل :التاأكيد على ما ورد يف قرار جمل�ض
ال�ش�رى ذي الرقم  16/22والتاريخ
1429/4/29هـ ــ؛ ب�شاأن اإعــادة تنظيم
الفح�ض الدوري ال�شامل للمركبات مع
اإرفــاق ال�شروط واملعايري الفنية التي
يجب تــ�افــرهــا يف حمـطــات الفح�ض
الدوري لل�شيارات واإعادة �شياغة ا�شم
(ال�شروط واملعايري الفنية التي يجب
ت�افرها يف حمطات الفح�ض الفني
الــدوري لل�شيارات)؛ ليك�ن (تنظيم
الفح�ض الفني الدوري للمركبات).
ثاني ًا :قيام اللجنة ال�طنية ل�شالمة املرور
باعتماد برنامج خا�ض ,ملتابعة الفح�ض
الــدوري للمركبات يف اململكة وتق�ميه,
وترفع اإىل جمل�ض الــ�زراء املقرتحات
والت��شيات املنا�شبة عن طريق �شم�
وزير الداخلية بعد م�شي خم�ض �شن�ات
من تاريخ تطبيق هذا النظام.

ثالث ًا :دعم ميزانية كل من الإدارة العامة
للمرور ,واللجنة ال�طنية ل�شالمة املرور,
مبا يكفل حتقيق املهمات املن�طة بها.
راب ـع ـ ًا :ين�شر تنظيم الفح�ض الفني
الدوري للمركبات (املرفق) يف اجلريدة
الر�شمية ,ويعمل به من تاريخ ن�شره.
وحتى تتحقق الأهداف من هذا القرار
باإعادة هيكلة هذا التنظيم روعي يف هذا
القرار ال�شتفادة من جميع املالحظات
واجلــ�انــب ال�شلبية التي وردت اأثناء
التنفيذ للمرحلة الـ�ـشــابـقــة �شملت
اجل�انب الإدارية والفنية والإجرائية,
كما متت ال�شتفادة والأخذ باملالحظات
التي وردت من اجلهات املعنية التي
�شاركت يف اإعداد امل�ا�شفات واملعايري,
وكــذلــك املــالحـظــات الـتــي وردت من
اأع�شاء جمل�ض ال�ش�رى مبا فيها اللجنة
الأمـنـيــة .اإبـقــاء املعايري وامل�ا�شفات
الفنية كما جاءت من اجلهات املخت�شة
خا�شة واإن تلك امل�ا�شفات اأظهرت
جدواها وفائدتها يف املح�شلة العامة
للك�شف والفح�ض .روعي كذلك اإمكانية
حذف بع�ض املتطلبات الإدارية اخلا�شة
باملحطات ب�شكل ميكن من التنفيذ دون
اأن ي�ؤثر على الأداء العام للمحطات .كما
ه� مالحظ يف البند ثاني ًا من القرار
اإعطاء اللجنة ال�طنية ل�شالمة املرور
وهي اجلهة التي اأ�شرفت على اإعداد
املعايري واملــ�ا�ـشـفــات �شابق ًا ولحق ًا
مهمات حمددة من بينها اعتماد برنامج
خا�ض ملتابعة الفح�ض وتق�ميه والرفع
بت��شياتها فيما ي�شاعد على تط�ير
الأداء وا�شتمراره.
ونحن نعتقد اأنه اإذا ما مت التعاون بني
اجلهات الإ�شرافية واجلهات املنفذة ومت
حتديد دور ومهام كل منهما ومت تفعيل
دور اللجنة ال�طنية ل�شالمة املرور
يف اجلانب الإ� ـشــرايف والتقييم ,فاإن
هذا التنظيم بالإجراءات والتعديالت
والإ�شافات التي متت عليه �شت�شهم يف
حتقيق الأهداف املرج�ة وه� احلد من
خط�رة ح�ادث الطرق.
• ع�ضو جمل�س ال�ضورى
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لقاء
الكاتب الصحفي مصطفى عبد اهلل:

اختيار الرياض عاصمة
للثقافة العربية واإلسالمية
لم يأت من فراغ

• الك�يت :عبد احلميد زقزوق

يف حوار مع الكاتب ال�ضحفي امل�ضري م�ضطفى عبداهلل رئي�س حترير جريدة اأخبار االأدب امل�ضرية اأكد على اأن اختيار
الريا�س عا�ضمة للثقافة العربية واالإ�ضالمية مل ياأت من فراغ بل كان عن جدارة وا�ضتحقاق ,خا�ضة يف ظل اهتمام
اململكة البالغ باالأن�ضطة الثقافية داخلياً وخارجياً.
واأ�ضاف اأن جمل�س ال�ضورى ال�ضعودي يحفل بالعديد من العقول املفكرة املبدعة التي ت�ي التجربة ال�ضورية يف اململكة
وارتباطها الوثيق بالفكر العربي واالإ�ضالمي ,م�ضرياً اإىل اأن جائزة امللك عبداهلل للرتجمة ت�ضجع على ترجمة االأدب
العاملي والكتب املهمة اإىل العربية وحتث املرتجمني على جتويد عملهم وترجماتهم .فيما يلي تفا�ضيل احلوار:
• ما مدى عالقتك مع اململكة العربية
ال�صعودية كونك كاتب ًا �صحفي ًا من
املهتمني بتغطية ن�����ص��اط��ات اململكة
الأدبية ب�صكل مو�صع؟
 يف البداية اأود اأن اأ�شكركم �شكر ًا جزي ًال ,واأريد
اأن اأوؤكد اأن عالقتي باململكة العربية ال�شع�دية هي
عالقة متينة منذ القدم ,واأن معظم اأع�شاء جمل�ض
ال�ش�رى ال�شع�دي وهم من العق�ل املبدعة املفكرة
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من اأ�شدقائي ,وهذا بحكم عالقتي بهذه ال�شاحة
الثقافية العربية املهمة ,كما اأنني اأتابع باهتمام
 جم�ل����س ال �� �ض��ورى ال �� �ض �ع��ودي يحفلجائزة امللك عبد اهلل للرتجمة ,هذه اجلائزة التي
ت�شجع على ترجمة الأدب العاملي والكتب املهمة اإىل بالعديد من العقول املفكرة املبدعة
اللغة العربية ,وحتث املرتجمني الكبار على جت�يد
جملة اليمامة ,وجملة الفي�شل منذ تاأ�ش�شت,
عملهم والهتمام به.
ولقد �شرفت بالكتابة يف العديد من ال�شحف وجملة احلر�ض ال�طني ,وغريها من املجالت
واملجالت ال�شع�دية على امتداد  35عام ًا منها وال�شحف الي�مية ,ولقد قدر يل اأن اأح�شر اأكرث

الكاتب م�شطفى عبداهلل يتحدث ملرا�شل
من دورة من دورات مهرجان"اجلنادرية" للرتاث
والثقافة ,وقد ح�شرت بع�ش ًا من الدورات املهمة
التي �شارك فيها عدد من كبار املبدعني املثقفني,
مثل ال�شاعر العراقي الكبري عبد ال�هاب البياتي,
وال�شاعر العراقي الكبري اأي�شا بلند احليدري
اللذين كانا يف نف�ض الــدورة ,والكاتب امل�شري
الكبري الدكت�ر ي��شف اإدري�ض ,رحمة اهلل عليهم
جميع ًا ,ودائم ًا ما اأ�شارك يف الأن�شطة الثقافية
التي تنظمها امللحقية الثقافية ال�شع�دية يف م�شر,
من �شال�نات وجمال�ض ودي�انيات ولقاءات مع
املفكرين ,كما اأن معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب
يف اإحــدى دوراتــه منذ عدة �شن�ات ا�شت�شافني
ل��شع خطط للتغطيات الإعــالمــيــة مــن خالل
عالقاتي مبعار�ض الكتب الدولية ,اأو من خالل
اأ�شداء احلملة ال�شحفية التي اأعددتها ,حينما
حل العرب �شيف ال�شرف يف معر�ض فرانكف�رت
الدويل للكتاب.

• متى كانت اآخر زيارة للمملكة وهل
�صاركت يف فعاليات اأدبية فيها؟
 كانت اآخر زيارة يل للمملكة العربية ال�شع�ديةبــدعــ�ة مــن �شاحب ال�شم� امللكي الأمـــري خالد
الفي�شل اأمري منطقة مكة ,حينما دعاين حل�ش�ر
فعاليات �ش�ق عكاظ ,ومت اإحياء هذا التقليد العربي
القدمي يف نف�ض املكان الذي يت�قع اأن تك�ن قد حدثت
فيه اأحداث هذا ال�ش�ق ,واأذكر اأي�ش ًا اأنه كان من
�شي�ف الفعاليات ال�شاعر امل�شري الكبري الراحل
حممد عفيفي مطر ,وال�شاعر امل�شري الكبري
حممد التهامي الذي نال اجلائزة التي منحها �ش�ق
عكاظ يف هذه الدورة ,وكانت هذه اأول زيارة يل
ملدينة الطائف ,وتعرفت على الكثري من معاملها,
وزرت عدد ًا من الأماكن التي لها طابع تاريخي
واأثــري وقيمة مهمة يف اململكة اإىل جانب اأدائي
للعمرة يف نف�ض الزيارة ,ولعلي اأذكر لك الدكت�ر
من�ش�ر احلازمي – رحمه اهلل� -شديقي العزيز

اختيار الريا�س عا�ضمة للثقافة العربية
واالإ�ضالمية مل ياأت من فراغ
ع�ش� جمل�ض ال�ش�رى ال�شابق الذي �شعدت بالتعاون
معه يف جمل�ض اأمناء م�ؤ�ش�شة جائزة عبد العزيز
�شع�د البابطني لالإبداع ال�شعري ,هذه اجلائزة
التي تاأ�ش�شت يف بيتي يف مدينة القاهرة ,قبل اأن
ت�شبح �شرح ًا كبري ًا و�شخم ًا ,وقبل اأن تبنى مكتبة
البابطني ,ومبجرد اأن حت�لت اإىل عمل م�ؤ�ش�شي,
فكرنا يف ال�شخ�شيات التي ي�شمها جمل�ض الأمناء
بعد اأن كان�ا الدكت�ر حمم�د علي مكي والدكت�ر
ي��شف قليف والدكت�ر حممد م�شطفى عبد اهلل,
والدكت�ر حممد زكي الع�شماوي ,وال�شاعر علي
الباز ,بداأ يتم الإحالل لكي يتم جتديد الدماء,
فكان اختيارنا للمفكر والعامل ال�شع�دي الدكت�ر
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من�ش�ر احلازمي باعتباره من املتخ�ش�شني يف هذا
املجال ,واأنا اأ�شعد كثري ًا بالتج�ل معه ح�ل العامل,
ففي كل عام نذهب اإىل عا�شمة ,واآخر زيارتنا كانت
للعا�شمة الب��شنية �شراييف� منذ �شه�ر حل�ش�ر
فعاليات الدورة الأخرية ,وقبلها ذهبنا لأ�شبانيا
وقبل ذلك اإىل البحرين والعديد من الع�ا�شم
العربية والأجنبية ,واأذكر اأي�شا اأن املعهد امل�شري
للدرا�شات الإ�شالمية بالعا�شمة الإ�شبانية مدريد -
وه� املعهد الذي اأ�ش�شه عميد الأدب العربي الدكت�ر
طه ح�شني منذ اأكرث من ن�شف قرن  -كان منذ
�شن�ات يحتفل بي�بيله الذهبي ,وبهذه املنا�شبة
فكرنا اأن ندع� جمم�عة من املفكرين والنقاد من
اململكة ال�شع�دية فكان الدكت�ر �شعد البازعي,
والدكت�ر معجب الزهراين ,وكانا يف هذا ال�قت
من �شباب النقاد ال�شع�ديني اللذين در�شا املناهج
النقدية احلديثة يف اجلامعات الكربى يف العامل,
فمث ً
ال معجب الزهراين كان خريج "ال�ش�رب�ن",
وكنت لأول مرة اأعلم باأن ال�شع�دية تر�شل بعثاتها
جلامعات فرن�شية لدرا�شة الأدب هناك ,ف�شعدت
جد ًا واأنا اأراه يتكلم بالفرن�شية ونحن يف اإ�شبانيا,
ال م�شرف ًا وجمي ً
وكان متثي ً
ال للمملكة.
• نعلم اأن الريا�ض قلب اململكة العربية
ال�صعودية قد اختريت عا�صمة للثقافة
العربية والإ�صالمية يف هذه الدورة،
كيف ترون هذا الختيار؟
 هذا الختيار مل يـاأت من فــراغ ,فاململكة هياإحدى الدول يف العامل التي مل تقت�شر اأن�شطتها
على الداخل فقط ,بل امتدت اإىل ع�ا�شم اأخرى
ومنها القاهرة ,فكان ال�شفري ال�شع�دي ال�شابق
يف م�شر يف الفرتة التي �شبقت اختيار الريا�ض
عا�شمة للثقافة العربية والإ�شالمية يقيم ندوة
كل ثالثاء يدع� فيها عــدد ًا كبري ًا من املبدعني
امل�شريني واملثقفني ,وي�شتقدم �شيف ًا من اململكة
ليتحدث يف م��ش�ع من امل��ش�عات ,وتك�ن الأم�شية
 �شعرية كانت اأو فكرية  -مهمة وثرية جدا ,بينماجند اأنه حينها اختريت القاهرة عا�شمة للثقافة
العربية ,وكذلك دم�شق لحظنا اأن الأن�شطة كانت
كلها من�شبة داخل البلد ومل تخرج منها ,وميكن
اأن تدع� الدولة �شي�ف ًا على فعالياتها ,ولكن اإقامة
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 ال� �ت� �ج ��رب ��ة ال � �� � �ض ��وري ��ة يف اململكةترتبط ارت�ب��اط�اً وثيقاً بالفكر العربي
واالإ�ضالمي
اأن�شطة وفعاليات خارج حدودها  -كما فعلت اململكة
 اأمر غري م�شب�ق.ويف هذا ال�شدد اأود اأن اأديل ب�شهادتي من خالل
ح�ش�ري للمعار�ض العربية املختلفة للكتب,
حيث اأجد اجلناح ال�شع�دي دائم ًا اأكرب واأ�شخم
الأجنحة ,وحتر�ض اململكة على اختيار مكان متميز
وحم�ري وبارز يف تلك املعار�ض ,لعر�ض مالمح من
تراثها وت�زيع امل�شحف ال�شريف املطب�ع يف اململكة
واإقامة الندوات الثقافية ,ومما يلفت النظر اأي�شا
يف اململكة القناة الثقافية ال�شع�دية ال�ليدة منذ
نح� عامني التي اأحر�ض على متابعتها دائم ًا ,لأنني
اأجد بها اأن�شطة ثقافية بديعة جد ًا ,ومنها معر�ض
الكتاب يف الريا�ض ,الذي ت�شرفت بامل�شاركة يف
الإعــداد له يف اإحدى دوراتــه ,وهذه القناة لديها
اأهمية خا�شة بالن�شبة يل لأنها ت�شعني يف مكان

اخلرب وتعينني على تك�ين روؤية �شم�لية وم��ش�عية
لل��شع الثقايف العربي كله ولي�ض املحلي فقط ,بل
اإنني وجدت فيها ح�ارات للم��شيقار الراحل حممد
عبد ال�هاب ـ رحمه اهلل ـ مع �شعد الدين وهبة,
وعدة ت�شجيالت رمبا فقدت يف التلفزي�ن امل�شري,
لكن ذكاء القناة الثقافية ال�شع�دية وحر�شها على
ت��شيع دائرة الثقافة جعلها تعر�ض مثل هذه املادة
وغريها من ت�شجيالت مع مثقفني وفنانني مبدعني
اآخرين.
• على ال�صعيد ال�صيا�صي ،كيف ترون
التطور امل�صتمر يف العالقات الربملانية
ال�صعودية عربي ًا واإ�صالمياً؟
 بالتاأكيد اأتابع احلياة ال�شيا�شية يف اململكة عم�م ًاباهتمام كبري ,واأتاأمل التجربة ال�ش�رية التي تتميز
بها اململكة ,واألحــظ ارتباطها ال�ثيق بالرتاث
والفكر العربي والإ�شالمي الذي يعترب ال�ش�رى
مبداأ اأ�شا�شي ًا ,كما اأتابع الأعــداد ال�شادرة من
جملتكم ال�ش�رى كلما تي�شر يل ذلك ,ومن خاللها
اأطلع على كثري من الأفكار والأطروحات واملالمح
ال�شيا�شية يف اململكة.

تحية  ..وذكرى ..
• حمد بن دعيج الدعيج

اتجاهات

احلمد هلل..ع ّ�دنا اجلميل  ..وال�شالة وال�شالم على ر�ش�له الكرمي  ..وعلى اآله و�شحبه واملتم�شكني بعدهم ب�شن الهدى
اإىل ي�م الدين  ..وبعد:
من منا يف اأرجاء مملكتنا ال�شعيدة  ..مملكة الإن�شانية  ..ل يفرح وي�شعد بهذه املنا�شبة الغالية؟ التي تزه� فيها اململكة باأبنائها..
ويف خمتلف اأ�شقاعها العامرة بع�دة والد اجلميع خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شع�د اإىل وطنه واأبنائه
من رحلته العالجية �شامل ًا معافى .
واإننا اإذ نهنئ اأنف�شنا فاإننا نرفع بهذه املنا�شبة الغالية اأطيب التهاين واأخل�شها ل�شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلطان بن عبدالعزيز وىل العهد نائب رئي�ض جمل�ض
ال�زراء وزير الدفاع والطريان واملفت�ض العام  ..و�شاحب ال�شم� امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض ال�زراء وزير الداخلية وجميع اإخ�تهم
واأبنائهم الأماجد حفظهم اهلل .
وبلفتة تاريخية مقارنة ..ـ ومع الفارق يف املنا�شبة ـ فاإنه اإذا كان اجلد ال�شيخ اأحمد بن على بن دعيج قا�شي مرات ثم ال��شم (ت 1268هـ ) قد تغنى واأبدى فرحه وابتهاجه
بع�دة ويل اأمر البالد اآنذاك (1243هـ ) الإمام في�شل بن تركي رحمه اهلل اإىل عرينه وملك اآبائه واأجداده ,فقال يف تلك املنا�شبة بعد حمد اهلل والثناء عليه :
ل� ��ك احل � �م� ��د ح � �م� ��داً ُي� �ع� �ج ��ز اخل � �ل � � َق ع ��ده
وب � � �ع � ��د ف � �ق � ��د واف � � � � ��ى ب � � �ي � ��وم م � �� � �ض � ��رة ()1
وفيها :
وم � � � ��ا ق � �� � �ض � �ت ��ه يف ذا ال� � � ��زم� � � ��ان ب � ��واح � ��د
اأج� � � �ل� � � �ه � � ��م ق � � � � � � � � ��دراً وام � � �ن � � �ع � � �ه� � ��م ح� �م ��ى
ه � �ن � �ي � �ئ � �اً (مل� � � � �ع� � � � �ك � � � ��ال)( )2ب� � � � ��الد ي �ح �ل �ه ��ا
ت � �ب � �� � �ض� ��م جن � � � ��د ح � � �ي� � ��ث اأق� � � � �ب � � � ��ل ن� � ��وره� � ��ا
ويف ختامها يق�ل :
ويف ب � � �ل� � ��دي م� � � � � ��رات اأن� � � ��� � � �ض� � � �اأت نظمها
وي � � �ه � � �ل � � ��ك ن� � � ��اوي � � � �ه� � � ��ا ب � � �� � � �ض � � ��وء ف � �ع� ��ال� ��ه

ل � ��ك احل � �م� ��د ح� � �م � ��داً جم � �م� � ً�ال ومف�ضال
ف� � � �ي � � ��ا ل� � � � ��ه م� � � � ��ن ي � � � � � ��وم اأغ � � � � � � � ��ر حم� �ج ��ال
وان ج � � � � ّ�ل إاال ك � � � ��ان ازك � � � � ��ي واأف � �� � �ض � ��ال
واأك � � ��رم � � � �ه � � ��م ن � �ف � �� � �ض � �اً واأك� � � � ���ه� � � � ��م ع ��ال
وجن � � � � � � ��د ف� � � � � � � �وؤاده � � � � � � ��ا م � � �ه � � �ن� � ��ا م � �ب � �ج� ��ال
ال� � � �ف � � ��رع ع� � � �ب � � ��داهلل واالأ� � � � � �ض� � � � ��ل في�ضال
ع �� �ض��ى ال��و� �ض��م ي���ض�ق�ي�ه��ا م ��ع ال �� �ض �ي��ف علال
وي � �خ � �� � �ض ��ب وادي� � � �ه � � ��ا والرب � � �ع � � �ه� � ��ا اأحم� � � � � ��ال()3
ُ

اأق�ل ..اإذا كان اجلد ال�شيخ رحمه اهلل قد اأبدى ابتهاجه اآنذاك منذ قرابة مئتي عام فاإننا جند يف هذه املنا�شبة ويف كلمتي هذه التي حتمل م�شاعر اأحد اأبناء ال�طن ما
يحق لنا معه اأن نقراأ هذه املنا�شبات يف عمر الزمن وهي حتكي طرف ًا من ق�شة اأبناء هذه اجلزيرة العربية وال�لء يتجدد ويتجذر يف هذه الأمة ل�لة الأمر من اآل �شع�د
اأدام اهلل عزهم وجمدهم وبقاءهم حماة للدين وخادمني للقراآن الكرمي وال�شنة املطهرة واحلرمني ال�شريفني  ..اأق�ل ..يتجدد ويتجذر ال�لء واحلب لهم من اأفراد الأمة
يت�ارثها اأبناوؤها جي ًال بعد جيل ,فرى ويل الأمر امللك عبداهلل حفظه اهلل وه� احلفيد الثالث لالإمام في�شل بن تركي رحمهم اهلل يتلقى التحايا وم�شاعر الفرحة والبتهاج
من جميع امل�اطنني ومن اأحدهم بهذه الأ�شطر املت�ا�شعة من احلفيد الرابع لل�شيخ اأحمد بن علي بن دعيج رحمه اهلل الذي كما اأ�شلفت قد اأبدى �شروره وولءه وابتهاجه
ومن معه من اأبناء ال�طن بع�دة الإمام في�شل لبالده معزز ًا مكرم ًا حام ًال ل�اء العمل واجلهاد لبناء وجتديد هذا الكيان ال�شامق من جمد الدولة ال�شع�دية اأدام اهلل عزها
و�شلطانها رافعة ل�اء كلمة الت�حيد اخلالدة.
واحلمد هلل ..فالتاريخ بهذه املنا�شبة وهذه الذكرى يعيد نف�شه ومنا�شبات اخلري تع�د وتت�اىل ترتى على بالد الأمن والأمان باخلري والرخاء (اململكة العربية ال�شع�دية)
بعد اأن اأعاد تاأ�شي�شها وت�شكيلها يف كيان وحدوي �شامخ امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�شل غفر اهلل له ولأبنائه املل�ك �شع�د وفي�شل وخالد وفهد الذين حمل�ا الراية
بعده وخلف�ه باإح�شان يف حكم وخدمة هذه البالد وم�اطنيها وخدمة امة العرب والإ�شالم ..بل والإن�شانية اأجمع .
واإنني مع اأ�شحاب املعايل يف رئا�شة واأمانة جمل�ض ال�ش�رى وزمالئي اأ�شحاب ال�شم� والف�شيلة واملعايل وال�شعادة الأع�شاء وفق اهلل اجلميع واأعانهم اأع�د فاأكرر الرتحيب
بقدوم والدنا الغايل امللك عبداهلل ل�طنه واأبناء �شعبه وه� يتمتع بحمد اهلل بكامل ال�شحة والعافية واأ�شارك اأبناء وطني الكبري والغايل م�شاعر ال�شرور وال�شعادة ونحن
ن�شتظل بغيمة الفرح والبتهاج التي تظلل وتعطر اأج�اء اململكة بهذه املنا�شبة الغالية � ..شائ ًال اهلل تعاىل اأن يدمي على جاللته وعلى �شم� ويل عهده و�شم� النائب الثاين مزيد
ال�شحة والعافية واأن يدمي ف�شله ونعمه على هذه البالد اأمنا وعزة وازدهار ًا.

• ع�ضو جمل�س ال�ضورى

 1يق�شد الإمام في�شل بن تركي رحمهم اهلل .
 2معكال قرية قدميه م�شه�رة اآنذاك يف املنطقة  ..وهي الآن �شمن الأحياء القدمية داخل العا�شمة.
 3هذه الأبيات جزء من منظ�مة ط�يلة نظمها ال�شيخ باملنا�شبة املذك�رة على ما يف بع�ض اأبياتها خلل عزاه بع�ض الباحثني اىل الن�شاخ انظر �ض  201وما بعدها من كتاب قا�شي ال��شم ال�شيخ اأحمد بن علي
اإبن دعيج وم�شرية ثمانني عاما من العطاء مل�ؤلفه د /عبداهلل بن حممد الزيد .

 1432 -122هـ

109

رؤية

أنماط استخدام
الشبكات االجتماعية
انت�ضرت �ضريعاً وب�ضكل الفت لالنتباه وطفت على ال�ضطح خالل ال�ضنوات اخلم�س
االأخ��رية نوعية جديدة من امل��واق��ع على �ضبكة االإن��رتن��ت اأطلق عليها «ال�ضبكات
االجتماعية» ,والتي جذبت اإليها املاليني واملاليني من م�ضتخدمي ال�ضبكة من
كافة االأعمار وامل�ضتويات واالأجنا�س والثقافات .وت�ضرتك هذه النوعية من املواقع
بعدد من اخل�ضائ�س واملوا�ضفات التي طغت بها و�ضحبت الب�ضاط من حتت كربيات
املواقع التقليدية التي ظلت تهيمن على �ضبكة االإنرتنت ل�ضنوات عدة.
وقد وقع بني يدي بحث اأُعد يف معهد نظم املعل�مات
والإدارة التابع جلامعة كارل�شروه الأملانية ,يتناول دوافع
ومظاهر ا�شتخدام م�اقع ال�شبكات الجتماعية ,واأردت
اأن اأ�شرككم يف هذا البحث الق ّيم الذي ي��شح حجم
التغري ومدى التاأثري الذي تلعبه ال�شبكات الجتماعية
يف ت�شكيل اأمن ــاط ال�ـشـتـخــدام والتعامل مــع �شبكة
الإنرتنت.
وق ــد بـ ــداأ ال ـب ـحــث بـتـعــريــف م�شطلح “ال�شبكات
الجتماعية” ,وت�شنف م�اقع ال�شبكات الجتماعية
�شمن م�اقع اجليل الثاين من �شبكة الإنرتنت اأو ما
يعرف بـ “ويب  .)2.0( ”2.0واأجيال �شبكة الإنرتنت
 ملن ل يعرفها  -بداأت باجليل الأول اأو ما يعرف بال�يب )1.0( 1.0والــذي يت�شم بامل�اقع ذات ال�شفحات
الثابتة التي ل يتم حتديثها دوري ًا .كما تت�شف م�اقع
ال�يب  1.0بخا�شية ان�شياب املعل�مات والبيانات يف
اجتاه واحد فقط ,من امل�قع اإىل الزائر املتلقي حيث
ل ي�جد اأي ن�ع من التغذية الراجعة Feedback
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من الزائر للم�قع.
أ
إ
ثم مرت �شبكة النرتنت بجيل جديد انتقايل اطلق
عليه ويب  ,1.5والذي منح ل�شفحات الإنرتنت قيمة
م�شافة وذلك من خالل ت�شمني نظام اإدارة حمت�ى مع
امل�قع الذي ي�فر خدمة حترير حمت�ى �شفحات امل�قع
ب�شه�لة دون احلاجة لدراية وخربة بلغات الربجمة كما
ه� احلال يف م�اقع ويب .1.0
ومع بدايات الألفية الثالثة ,ظهرت �شيحة حديثة ومفه�م
جديد اأطلق عليه باجليل الثاين ل�شبكة الإنرتنت اأو ما
يعرف بال�يب  ,2.0والذي تزامن مع تط�ر عدد من
التقنيات اجلديدة مثل الأجاك�ض والفال�ض وال�شيلفر
ليت وخالفه .وتعرف م�اقع ال�يب  2.0على اأنها تلك
امل�اقع التي تعتمد بالدرجة الأوىل على م�شتخدميها
وزوارها يف ت�شغيلها واإ�شهارها وتغذية حمت�اها دوري ًا
وعلى مدار ال�شاعة ,وهذا ه� الختالف اجل�هري بني
م�اقع ال�يب  2.0وم�اقع ال�يب  , 1.0فم�قع م�شنف
ك�يب  2.0لي�شت له فائدة ول حمت�ى بدون م�شاركة

• اأ.د جربيل بن ح�شن العري�شي
م�شتخدميه يف اإثراء املحت�ى ب أانف�شهم.
ومــن هــذا املنطلق بــزغــت ف ـكــرة مــ�اقــع ال�شبكات
الجتماعية التي تتيح ت�ا�ش ًال اأكــرب بني الأفــراد من
خالل بيئة افرتا�شية جتمعهم على ح�شب الهتمام اأو
النتماء (من نف�ض البلد ,اأو اجلامعة ,اأو املدر�شة ,اأو
ال�شركة  ...وخالفه) ,وميكنهم من الت�ا�شل والت�شال
املبا�شر فيما بينهم مثل اإر�شال الر�شائل ,واملحادثات
اخلا�شة واجلماعية ,والطالع على امللفات ال�شخ�شية
( ,)Profileوتتبع حالتهم واأخبارهم ومعل�ماتهم
ال�شخ�شية التي يتيح�نها للعر�ض ,بالإ�شافة اإىل تبادل
امللفات وروابط الإنرتنت واملقاطع املرئية وامل�شم�عة
والتعليقات واإىل اآخره من حمت�ى ي�شاهم يف اإثراء امل�قع
امل�شنف ك�يب .2.0
وتتن�ع اأهداف وجمالت م�اقع ال�شبكات الجتماعية
فمنها العام الجتماعي الــذي ي�شتطيع اأن ي�شت�عب
كل الثقافات والأعمار والتخ�ش�شات ,ومنها اخلا�ض
املتخ�ش�ض يف جمالت بعينها مثل ال�شبكات التي جتمع

املمتهنني ملهنة واحدة.
وي�جد الكثري من م�اقع الت�شبيك الجتماعي على
الـ�ـشــاحــة حــالـيـ ًا مـثــل مــ�قــع الفي�شب�ك (www.
 )facebook.comوهــ� ال�شبكة الجتماعية
الأكرث �شهرة والأكرث انت�شار ًا وت��شع ًا والأعلى من ناحية
القيمة ال�ش�قية ,والذي تخطى عدد م�شتخدميه الـ 400
ملي�ن م�شتخدم ,اأي اأكرث من التعداد ال�شكاين لكثري من
الدول جمتمعة ,واأكرث من  30مليار م�شاركة ما بني �ش�ر
ومقاطع وروابط وذلك ح�شب اإح�شائيات .2010
وكــذلــك لدينا مــ�قــع تــ�يــرت (www.twitter.
 )comالذي �شجل اأكرث من  105ماليني م�شتخدم
واأكرث من  55ملي�ن ر�شالة متداولة ي�مي ًا.
وكــذلــك مــ�قــع لينكدين (www.linkedin.
 )comوالــذي ميثل واحــد ًا من اأهــم واأ�شهر م�اقع
ال�شبكات الجتماعية املتخ�ش�شة يف ربط املحرتفني
واأ�شحاب املهارات ال�ظيفية وتك�ين عالقات عمل,

والــذي و�شل عدد م�شرتكيه اإىل اأكــرث من  60ملي�ن
م�شرتك.
وكذلك م�قع ي�تي�ب ()www.youtube.com
والذي يعد اأ�شهر واأ�شخم �شبكة مل�شاركة مقاطع الفيدي�,
وقد بلغ عدد امل�شاهدات عليه  2مليار م�شاهدة ي�مي ًا.
واإ�شاف ًة لتلك امل�ؤ�شرات ال�شالف ذكرها ,فاإن الدور
والتاأثري الذي تلعبه ال�شبكات الجتماعية ميكن قيا�شه
باملدة التي مي�شيها امل�شتخدم يف الت�شفح والتعامل
مع م�اقع ال�شبكات الجتماعية وه� الذي زاد بطريقة
وا�شحة ,فكل منا على امل�شت�ى ال�شخ�شي ميكنه مقارنة
املدة التي يق�شيها ي�مي ًا على �شبكة الإنرتنت يف ظل
ا�شرتاكه يف م�اقع ال�شبكات الجتماعية باملدة التي كان
مي�شيها �شابق ًا قبل اأن ي�شرتك يف هذه امل�اقع.
ورجــ�عـ ًا للبحث الــذي اأ�شرنا اإليه يف بداية املقالة,
فقد اأُجر َيت من خالله درا�شة م�شحية ()Survey
ملجم�عة حقيقية من م�شتخدمي ال�شبكات الجتماعية

يف حمــاولــة للح�ش�ل على مـ�ؤ�ـشــرات حــ�ل الدوافع
من وراء تعاملهم مع ال�شبكات الجتماعية ,ون�شب
ت�زيع اأنــ�اع العالقات بني امل�شتخدم وقائمة ات�شاله
( ,)Contact listوقــ�ة العالقة بني امل�شتخدم
وقائمة ات�شاله ,وكذا معدل تك�ين عالقات جديدة عرب
ال�شبكات الجتماعية ,وكانت امل�ؤ�شرات والقيا�شات كلها
ملفت ًة لالنتباه.
فبالن�شبة لدوافع ا�شتخدام ال�شبكات الجتماعية,
فقد ُوجد اأن  %72.7من عينة امل�شتخدمني ت�شتخدم
ال�شبكات الجتماعية بغر�ض البقاء على ات�شال
وت�ا�شل مع الأ�شدقاء واملعارف احلاليني يف حميط
العمل والأ�شرة ,فقد طرحت ال�شبكات الجتماعية عرب
�شبكة الإنرتنت ن�ع ًا جديد ًا من الت�ا�شل بني الأ�شدقاء
واملعارف عن طريق تبادل الروابط وامللفات ولقطات
الفيدي� وخالفه.
بينما جاء هدف اإعادة تن�شيط العالقات القدمية يف
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املرتبة الثانية بن�شبة  %66.5من عينة امل�شتخدمني,
وهذا الهدف يعترب من اأمناط ال�شتخدام اجلديدة التي
ظهرت مع ظه�ر م�اقع ال�شبكات الجتماعية ,حيث مييل
الكثري من النا�ض اإىل اإعــادة مد ج�ش�ر ال�شداقة مع
زمالء العمل والدرا�شة القدامى.
ومن امل�ؤ�شرات املثرية التي متخ�شت عنها الدرا�شة
اأن ن�شبة قليلة ل تتعدى الـ  %30من عينة امل�شتخدمني
ت�شتخدم ال�شبكات الجتماعية بهدف بناء عالقات
جديدة ,ويرجع هذا اإىل طبيعة الإن�شان الذي يخ�شى
من الت�ا�شل والت�شال مع �شخ�شيات جمه�لة م�شترتة
خلف اأجهزة احلا�شب الآيل.
كـمــا اأظ ـهــرت الــدرا� ـشــة اأن ح ــ�ايل  %40مــن عينة
امل�شتخدمني ت�شتخدم ال�شبكات الجتماعية كدفرت
عناوين مع تزايد عــدد الأ�ـشــدقــاء يف حميط العمل
والأ�شرة وخالفه مما ي�شعب معه تذكر عناوين وبيانات
ات�شال كل الأفراد.
ومــن اأمنــاط ال�شتخدام احلديثة وامللفتة لالنتباه
الـتــ�اجــد وحــب الـظـهــ�ر ,فالكثري ي�شتخدم �شبكات
الت�ا�شل الجتماعي لإبداء الراأي ون�شر التعليقات ل
لغر�ض اإل لإثبات ال�ج�د وحب الظه�ر ,وقد اأيد هذا
 %30من عينة امل�شتخدمني.
وقد جاء هدف البحث عن وظيفة بن�شبة قليلة مل تتعد
الـ  %20من عينة امل�شتخدمني ,وهذا يدل على اأن البحث
عن وظيفة اأو م�ظفني ل يحظى على اإقبال الكثري من
م�شتخدمي ال�شبكات الجتماعية ,ويدل اأي�ش ًا على اأن
م�اقع الت�ظيف الكربى املتخ�ش�شة ما زالت تهيمن
على هذا املجال .وقد ل�حظ اأن كثري ًا من امل�شتخدمني
ل يرغب�ن يف ال�شرتاك يف �شفحات م�اقع ال�شركات
على م�اقع ال�شبكات الجتماعية خ�ف ًا من اأن تاأخذ هذه
ال�شركات انطباع ًا �شيئ ًا عنهم نتيجة ال�ش�ر ال�شخ�شية
التي ي�شع�نها يف ملف ه�يتهم ,اأو نتيجة اآرائهم التي
ي�شارك�ن بها.

اأما هدف الت�شلية يف تذيل قائمة اأمناط ال�شتخدام
بن�شبة  ,%15مما يدل على اأن امل�شتخدمني يتعامل�ن
مع ال�شبكات الجتماعية بن�ع من اجلدية.
وق ــد اأظ ـهــرت الــدرا� ـشــة امل�شحية اأن قــائـمــة الت�شال
( )Contact listيف املت��شط حتت�ي على %38.74
معارف (ل زمالء عمل ول اأقارب ول اأ�شدقاء) وهي الن�شبة
الغالبة ,يليها يف املرتبة الثانية  %27.2زمــالء عمل ,ثم
اأ�شدقاء بن�شبة  ,%15.67ثم اأ�شدقاء قدامى مت العث�ر عليهم
من خالل امل�قع الجتماعي بن�شبة  ,%11.37ثم اأفراد التقينا
بهم ملرة واحدة فقط بن�شبة  .%5.91ومن امللفت للنظر اأن
ن�شبة الأقارب ن�شبة �شئيلة جد ًا مل تتعد .%1.12

اأما بالن�شبة لطبيعة العالقات اجلديدة التي تتم عن
طريقة اإ�شافة اأ�شخا�ض جدد لقائمة الت�شال ,فقد
اأظهرت الدرا�شة اأن  %23.78من عينة امل�شتخدمني
اتفق�ا على اأنهم ي�شيف�ن اأ�شخا�ض جدد ًا من اأ�شدقاء
الأ� ـشــدقــاء ( ,)Friends of friendsواأن
 %16.08من عينة امل�شتخدمني ي�شيف�ن اأ�شخا�ش ًا جدد ًا
من خالل قيام ال��شطاء بعملية التقدمي والتعريف ,اأي
اأن ح�ايل  %40من �شبل اإقامة عالقات جديدة تاأتي
عن طريق اأ�شدقاء الأ�شدقاء ,بينما البحث اليدوي
عن اأ�شدقاء اأو الطالع على ملفات اله�ية ثم الإ�شافة
مل ي�شتح�ذ كل منهما على حدة اإل على ما يقرب من
.%12
ؤ
أ
وبغ�ض النظر عن اتفاقنا او اختالفنا مع امل��شرات
والقيا�شات ال�شالف ذكرها ,فاإن الدرا�شة تدل على
اأن غالبية م�شتخدمي الإنرتنت يتعامل�ن مع �شبكات
الت�ا�شل الجتماعي كما ل� اأنهم يتعامل�ن مع بيئة
حقيقية ,وظهر ذلك من اجلدية ال�ا�شحة يف التعامل
مع ال�شبكات الجتماعية ,من خالل احلر�ض يف اإ�شافة
الأ�شخا�ض اجلدد لقائمة العالقات.
ً
علي كثريا ,ما ه�
وال�ش�ؤال الذي يتبادر اإىل ذهني ويلح ّ
القادم الذي �شتطل به �شبكة الإنرتنت علينا؟
• ع�ضو جمل�س ال�ضورى
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عظيم
في مواقفه!!..
• �ضعر :مو�ضى بن حممد ال�ضليم•

نحمد اهلل عز وجل الذي اأنعم وتف�شل علينا يف �شع�ديتنا الغالية منبع اخلري والهناء؛ بعــ�دة
و�شـالمـة و�شفـاء؛ �شــيدنـا ووالدنـا مليكنـا اجللي ــل املف ـ ـدّى؛ عبد اهلل بن عبد العزيز الرمز
العظيم الأ�شمــى لل�شهامة واملحبة وال�فــاء ..نحمد اهلل الذي منّ علينا واأكرمنا بهذا ال�الد
احلن�ن الرائد يف م�اقفه ال�شادق املخل�ض يف م�شاعره وع�اطفه؛ وما احتفاء اأمته ب�شالمة
ع�دته اإىل اأح�شان وطنه باأ�شمى وفاء وحمبة ,واأغلى هناء وبهجة اإل جت�شيد ًا ل�شادق الإخال�ض
وال�لء ,وتاأكيد ًا لتالحم حب عميق معطاء؛ ترجمه ابتهـال م�اطنيـه اإىل اهلل؛ باأن يحفظه ويرعاه
وع ُ�شده الأمني و�شم� نائبه الثاين اجلليل خري ًا وذخر ًا
واأن يدمي عزه وت�فيقه و�شم� ويل عهده َ
لل�طن وامل�اطنني.
حبيب ال�شعب
اأب� متعبُ ..
على الأ�شرار� ..شيف باتر مرعب
ولالأخيار ..ل اأندى ول اأطيب..
اأ�شي ٌل يف مبادئه!!..
نقي يف �شمائله!!..
ٌ
باأفعال واأق�ال!..؟
وعزم عانق الك�كب!!..
•••
اأب� متعب ..حبيب ال�شعب
عظيم يف م�اقفه..
�شدوق يف ع�اطفه..
ويف القمة� ..شما بال ُعرب للق ّمة!!..
اأعاد الع ّز لالأ ّمة!..؟
بعزم �شادق اله ّمة!!..
وبدّد يف م�اقفه..؟؟
دياجري من الظلمة!!..
بت�فيق من امل�ىل ..اأزاح احلزن والغ ّمة
فاإذ بنف��شنا ن�ش�ى!!..
واإذ ب�شدورنا اأرحب!!..

حبيب ال�شعب
اأبا متعبَ ..
بكل احلب ..ونب�ض القلب
ندع� اهلل خالقنا..
باأن ي�شفيك �ش ّيدَ نا..
واأن يرعاك قائدنا..
واأن تبقى؛ لنا ح ّب ًا..
به نزه� ..به ن�شم�..
واأن نحظى؛ بع�دتكم..
على خري؛ ويف خري
وت�شبح حالنا اأطيب
•••
حبيب ال�شعب
اأبا متعبَ ..
ّ
�شليل املجد ..ويف ال�عد
م�شحت الدّمعة احل ّرى..
رفعت روؤو�شنا فخر ًا!!..
مالأت نف��شنا ع ّز ًا!!..
فدمت مليكنا ذخر ًا..؟؟
لهذا ال�شعب وكل ال ُعرب!!..
• ع�ش� جمل�ض ال�ش�رى
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تمحورت حول تطور عالقات البلدين ودعم التعاون
المشترك

وفد المجلس
يجري مباحثات
مهمة في
ألمانيا
• تغطية :علي اخل�ضري

نائب رئي�ض الن�اب الأملاين ي�شتقبل وفد جمل�ض ال�ش�رى

اأجرى وفد جمل�س ال�ضورى برئا�ضة د� .ضعد البازعي رئي�س جلنة ال�ضداقة الربملانية
ال�ضعودية االأملانية والذي زار جمهورية اأملانيا االحتادية مباحثات مهمة مع برملانيني
وم�ضوؤولني حكوميني تهدف لدفع عالقات البلدين التي ت�ضهد تطوراً ونواً الفتاً يف
خمتلف املجاالت .وقد اأكد امل�ضوؤولون االأملان الذين التقاهم الوفد خالل الزيارة على
اأهمية دفع العالقات بني البلدين وتطويرها مبا يعود بالنفع على ال�ضعبني ال�ضديقني.
كما اأ�ضادوا مبا يقوم به خادم احلرمني ال�ضريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز واحلكومة
ال�ضعودية على امل�ضتويني االقليمي والدويل من جهود كبرية لن�ضر ال�ضالم وحل الق�ضايا
الدولية مبا يحفظ حقوق جميع االأطراف.
وقد ن�ه وكيل وزارة اخلارجية الأملانية الحتادية الدكت�ر
رولف روتهارد بالعالقات الثنائية بني اململكة العربية
ال�شع�دية وجمه�رية اأملانيا الحتادية التي يع�د تاريخها
اإىل عام 1954م ,م�شري ًا اإىل اأن العالقات بني البلدين
ت�شهد تط�ر ًا ومنــ� ًا يف خمتلف املجالت تعك�ض رغبة
القيادتني وحك�متي البلدين يف الدفع بهذه العالقات
نح� مزيد من التعاون مبا يحقق م�شلحة ال�شعبني
ال�شديقني .جاء ذلك خالل ا�شتقبال وكيل ال�زارة
ل�فد املجل�ض يف مقر ال�زارة مبدينة برلني.
أ
واأكد اأن اململكة دولة مهمة يف منطقة ال�شرق الو�شط
ولها دور كبري يف حتقيق الأمن وال�شالم وال�شتقرار لي�ض
يف املنطقة فح�شب بل ويف العامل اأجمع ,اإىل جانب دورها
الرائد يف القت�شاد العاملي من خالل نهجها القت�شادي
يف �ش�ق النفط العاملية الذي يق�م على اأهمية حتقيق
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الت�ازن يف اأ�شعار البرتول مبا يحقق م�شالح املنتجني
وامل�شتهلكني على حد �ش�اء.
واأبدى روتهارد رغبة بالده يف تعزيز وتنمية عالقاتها
مع اململكة يف املجالت التعليمية والثقافية والقت�شادية,
م�شري ًا اإىل رغبة بع�ض ال�شركات الأملانية يف امل�شاركة يف
تنفيذ امل�شاريع التنم�ية الكربى باململكة.
و�شدد على م�قف اأملانيا من عملية ال�شالم يف ال�شرق
الأو�ـشــط الــذي يرتكز على حل الدولتني ,وا�شتمرار
املفاو�شات الفل�شطينية الإ�شرائيلية لإحالل ال�شالم يف
املنطقة .وطالب اإ�شرائيل وقف عملية ال�شتيطان يف
الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة.
من جانبهم اأطلع اأع�شاء وفد املجل�ض امل�ش�ؤول الأملاين على
دور جمل�ض ال�ش�رى يف املجالني التنظيمي والرقابي باململكة
واآلية العمل فيه وهيئته العامة ,وجلانه املتخ�ش�شة.

واأو�شح الدكت�ر البازعي اأن جمل�ض ال�ش�رى ي�شن الأنظمة
اجلديدة ويعدل الأنظمة القائمة مبا ي�اكب امل�شتجدات
وي�شتجيب حلاجات امل�اطنني ,كما اأنه ميار�ض الدور
الرقابي من خالل مناق�شة التقارير ال�شن�ية لأجهزة
الدولة وم�ؤ�ش�شاتها ,اإىل جانب درا�شة التفاقيات الثنائية
بني اململكة والدول ال�شقيقة وال�شديقة وامل�افقة عليها,
ومناق�شة املعاهدات الإقليمية والدولية واإقرارها.
واأ�شار اإىل اأن اململكة العربية ال�شع�دية تعي�ض نه�شة
ع�شرية ات�شمت بالتحديث والـتـطــ�يــر لأنظمتها
القت�شادية والتعليمية والق�شائية بت�جيهات ورعاية
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
اآل �شع�د ,رائد التحديث ,من�ه ًا على نح� خا�ض اإىل
اإن�شاء الهيئة ال�طنية ملكافحة الف�شاد.
من جانبه اأو�شح ع�ش� املجل�ض ع�ش� ال�فد الدكت�ر
عبداهلل اأب� ملحة اأن اأع�شاء املجل�ض يتم اختيارهم
وتعيينهم يف املجل�ض من قبل خادم احلرمني ال�شريفني,
م�شري ًا اإىل اأن اأع�شاء املجل�ض هم نخبة اأهل اخلربة
والخت�شا�ض يف خمتلف املجالت غالبيتهم يحمل�ن
م�ؤهالت عليا يف تخ�ش�شات عديدة مما يرثي مناق�شة
امل��ش�عات وي�شهم يف و�ش�ل املجل�ض اإىل القرارات
الر�شيدة.
وحتدثت ع�ش� ال�فد امل�شت�شارة باملجل�ض الدكت�رة
نهاد اجل�شي عن عدد امل�شت�شارات ال�شع�ديات غري
املتفرغات باملجل�ض من ذوات اخلربة وامل�ؤهالت العالية
يف خمتلف التخ�ش�شات العلمية ,اإىل جانب دورهن

وكيل وزارة اخلارجية الأملانية يلتقي ب�فد جمل�ض ال�ش�رى
يف عمل املجل�ض من خالل م�شاركتهن يف اجتماعات
بع�ض اللجان املتخ�ش�شة عند مناق�شتها مل��ش�عات
تخ�ض املــراأة والأ�شرة والطفل ,كما تبدي امل�شت�شارة
راأيها كتابي ًا يف مثل هذه امل��ش�عات ,اأو يف م��ش�عات
تندرج �شمن تخ�ش�شها العلمي ,اإ�شافة اإىل م�شاركتهن
يف الــ�فــ�د الر�شمية التي متثل جمل�ض الـ�ـشــ�رى يف
امل�ؤمترات الربملانية الإقليمية والدولية التي تت�شمن
اأجندتها م��ش�عات تخ�ض املراأة والطفل ,وا�شتقبال
ال�ف�د الن�شائية من الربملانات العربية والعاملية التي
تزور جمل�ض ال�ش�رى.
كما ا�شتقبل معايل نائب رئي�ض جمل�ض الن�اب الأملاين
(البند�شتاغ) الدكت�ر هريمان اأوت� زومل�ض وفد جمل�ض
ال�ش�رى ,ون�ه معاليه بق�ة ومتانة العالقات الثنائية بني
اململكة واأملانيا التي حتظى باهتمام ورعاية من خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل
�شع�د وفخامة الرئي�ض كري�شتيان ف�لف رئي�ض جمه�رية
املانيا الحتادية وامل�شت�شارة الأملانية انغيال ماركيل.
واأكد الدكت�ر زومل�ض اأهمية تعزيز العالقات الربملانية
بني جمل�ض ال�ش�رى وجمل�ض الن�اب الأملــاين ,من�ه ًا
بدور جمم�عتي ال�شداقة يف املجل�شني يف تط�ير هذه
العالقات ,اإىل جانب دعم وتعزيز العالقات بني البلدين
ال�شديقني وت��شيع اآفاقها �شيا�شي ًا واقت�شادي ًا وعلمي ًا
وثقافي ًا.
ً
وقدم الدكت�ر البازعي اإيجازا عن تاريخ ال�ش�رى يف
اململكة ,م�شري ًا اإىل اأن ال�ش�رى مبداأ اإ�شالمي اتخذه
امللك عبدالعزيز  -رحمه اهلل  -منهج ًا يف احلكم,

وان�شاأ مب�جبه جمل�ش ًا ا�شت�شاري ًا تط�ر عرب مراحل
عدة مبا يتنا�شب واملرحلة التي كانت تعي�شها اململكة,
اإىل اأن دخل املجل�ض مرحلة التط�ير وت��شيع �شالحياته
واخت�شا�شاته ا�شتجابة لتط�رات الع�شر ومتغرياته,
وتط�ر اململكة وتقدمها يف �شتى املجالت ,م�شري ًا اإىل
اأن املجل�ض يعمل وفق اآلية برملانية ل تختلف يف �شياقها
عن اآلية العمل يف الربملانات الدولية.
وتطرق احلديث خالل اللقاء اإىل جملة من الق�شايا
ال�شيا�شية والقت�شادية الراهنة ويف مقدمتها الأحداث
التي ت�شهدها منطقة ال�شرق الأو�شط ,ويف هذا ال�شياق
اأكد اأع�شاء وفد ال�ش�رى اأن اململكة العربية ال�شع�دية
مبناأى عن تلك الأحــداث ب��شفها تعي�ض ا�شتقرار ًا
�شيا�شي ًا وتتمتع باأق�ى اقت�شاد يف املنطقة ,اإىل جانب
الن�شيج الجتماعي ل�شعب اململكة والرابطة الق�ية التي
جتمع بني ال�شعب والقيادة.
اإىل ذلك ح�شر اأع�شاء وفد ال�ش�رى جل�شة ال�شتماع التي
عقدها جمل�ض الن�اب حيث قدمت خاللها امل�شت�شارة
الأملانية انغيال مريكل بيان حك�متها اأمام الربملان ح�ل
�شيا�شتها الداخلية واخلارجية ,واطلع اأع�شاء ال�فد على
م�شت�ى النقا�ض خالل اجلل�شة بني زعماء الأحزاب التي
يت�شكل منها املجل�ض.
وعقد وفد جلنة ال�شداقة ال�شع�دية الأملانية اجتماعاً
مع جمم�عة ال�شداقة الأملانية العربية يف جمل�ض الن�اب
الأملاين برئا�شة ع�ش� املجل�ض ي�اخيم ه�ر�شرت.
وتــركــز احلــديــث خــالل الجـتـمــاع على �شبل تعزيز
الـعــالقــات الــربملــانـيــة بــني جمل�ض الـ�ـشــ�رى وجمل�ض

الن�اب الأملاين ,واآلية تفعيل عمل جلنتي ال�شداقة يف
املجل�شني ,كما تطرق احلديث اإىل العالقات الثنائية بني
البلدين ال�شديقني يف خمتلف املجالت وعلى نح� خا�ض
املجالت القت�شادية والثقافية والعلمية وال�شحية.
كما اجتمع وفــد اللجنة مــع رئي�ض جلنة القت�شاد
والتكن�ل�جيا مبجل�ض الن�اب الأملاين ايرن�شت هين�شكني
وعدد من اأع�شاء اللجنة ,وبحث�ا معهم يف امل��ش�عات
القت�شادية التي تندرج �شمن العالقات القت�شادية
بني اململكة واأملانيا ,اإىل جانب العالقات الربملانية بني
املجل�شني.
واأكد هين�شكني اأن اململكة العربية ال�شع�دية دولة مهمة
لأملانيا فهي ال�شريك القت�شادي الثالث بعد ال�ليات
املتحدة وال�شني ,م�شددا على اأهمية تط�ير العالقات
القت�شادية بني البلدين وت��شيعها لت�شمل الطاقة
املتجددة ونقل التقنية الأملانية احلديثة اإىل اململكة.
ويف �شياق ذي �شلة التقى اأع�شاء وفد جمل�ض ال�ش�رى
ع�ش� جمل�ض الن�اب وكيل وزارة القت�شاد والتكن�ل�جيا
الأملانية بيرت هنت�شه ,الذي ن�ه بالإ�شالحات القت�شادية
التي اتخذتها اململكة لت�شجيع جــذب ال�شتثمارات
الأجنبية اإىل اململكة م�ؤكد ًا حر�ض ال�شركات الأملانية
العمالقة على ال�شتثمار يف اململكة يف قطاعات خمتلفة
�شيما يف قطاع التقنية احلديثة.
واأطلع اأع�شاء ال�فد امل�ش�ؤول الأملــاين على الفر�ض
ال�شتثمارية يف اململكة ,واملناخ ال�شتثماري املتميز الآمن
بف�شل ال�شتقرار ال�شيا�شي باململكة وق�ة اقت�شادها ,اإىل
جانب تعديل الكثري من الأنظمة القت�شادية وحتديثها
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والتي كان ملجل�ض ال�ش�رى دور يف اإقرارها.
كما بحث وفد جمل�ض ال�ش�رى برئا�شة ع�ش� املجل�ض
الدكت�ر �شعد البازعي مع جلنة ال�ش�ؤون ال�شحية مبجل�ض
الن�اب الأملــاين (البند�شتاغ) برئا�شة ع�ش� املجل�ض
الدكت�رة كارول راميان وذلك مبقر الربملان العالقات
ال�شحية بني اململكة واأملانيا.
واأجمع اجلانبان على اأهمية تعزيز التعاون بني البلدين
ال�شديقني يف املـجــال ال�شحي ,فاململكة يف حاجة
لتدريب وتاأهيل الأطباء ال�شع�ديني ,واأملانيا الحتادية
متلك اخلربة والتقنية احلديثة.
و�شدد اأع�شاء وفد جمل�ض ال�ش�رى على اأهمية ت��شع
اجلامعات الأملانية يف قب�ل الطالب ال�شع�ديني لدرا�شة
الطب بزيادة املقاعد لهم يف كلياتها الطبية ,ويف املقابل
اأكــدت رئي�ض جلنة ال�ش�ؤون ال�شحية مبجل�ض الن�اب
الأملاين ا�شتعداد اجلامعات الأملانية لذلك انطالق ًا من
العالقات ال�ثيقة بني البلدين ال�شديقني.
والتقى وفد املجل�ض مبقر الربملان الأملاين ع�ش� جمل�ض
البند�شتاغ (الغرفة الأوىل يف الربملان الأملاين) رئي�ض
جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية باملجل�ض روبري�شت ب�ليتز
بح�ش�ر ع�ش� البند�شتناغ رئي�ض جمم�عة ال�شداقة
الربملانية الأملانية مع الدول العربية ي�اخيم ه�ري�شرت.
وتركز احلديث خالل اللقاء على العالقات الثنائية بني
البلدين ,و�شبل تعزيز وتنمية عالقات التعاون الربملانية
بني جمل�ض ال�ش�رى والربملان الأملاين وتفعيل دور جلنتي
ال�شداقة .وبحث اجلانبان العديد من الق�شايا الراهنة
ويف مقدمتها الأو�شاع يف منطقة ال�شرق الأو�شط.
اإىل ذلــك وبـحـ�ـشــ�ر مـعــايل �شفري خ ــادم احلرمني
ال�شريفني لدى جمه�رية اأملانيا الدكت�ر اأ�شامة �شبك�شي
احتفى رئي�ض جمم�عة ال�شداقة الربملانية الأملانية مع
الدول العربية مبجل�ض البند�شتاغ برئي�ض واأع�شاء وفد
املجل�ض ,حيث اأقام لهم حف ًال ح�شره عدد من اأع�شاء
البند�شتاغ.
واأثنى اجلانبان على ما و�شلت اإليه العالقات بني اململكة
واأملانيا يف خمتلف املجالت بف�شل التن�شيق بني البلدين
على اأعلى م�شت�ى للدفع بالعالقات الثنائية اإىل امل�شت�ى
الذي يليق مبكانة البلدين وق�تهما القت�شادية.
واأثنى اجلميع على اجله�د التي بذلها معايل ال�شفري
الدكت�ر اأ�شامة �شبك�شي لتعزيز العالقات بني البلدين
واكت�شاف فر�ض تنميتها وتط�يرها يف خمتلف املجالت
مبا يخدم م�شالح �شعبيهما ال�شديقني.
من جهة اأخرى اجتمع وفد جمل�ض ال�ش�رى مع رئي�ض
واأع�شاء الغرفة التجارية وال�شناعية العربية الأملانية,
وتركز احلديث خالل الجتماع على الدور الذي تق�م
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رئي�ض برملان برلني ي�شتقبل وفد جمل�ض ال�ش�رى
به الغرفة يف تعزيز العالقات التجارية والقت�شادية
بني رجال الأعمال يف الدول العربية واملانيا الحتادية,
وت�شجيع رجال الأعمال الأملان وال�شركات الأملانية على
ال�شتثمار يف الدول العربية ,وبخا�شة يف اململكة ,التي
قال فيها الأمني العام بالغرفة التجارية وال�شناعية
العربية والأملــانـيــة عبدالعزيز املـخــاليف اإنـهــا تتمتع
باقت�شاد ق�ي ومتني وا�شتقرار �شيا�شي وع ّد هذه امليزات
من اأهم مق�مات جناح ال�شتثمار يف اأي بلد.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن حجم التبادل التجاري بني اأملانيا
الحتادية والدول العربية يف�ق  29مليار ي�رو ,ومييل
امليزان التجاري ل�شالح اأملانيا.
كما قام وفد ال�ش�رى بزيارة ملعهد غ�تا الثقايف الأملاين
والتقى مديره العام الربوفي�ش�ر مي�شيل باي�شمان ,وتناول
اللقاء الــدور الــذي يق�م به املعهد يف خدمة الثقافة
الأملانية وتعليم اللغة الأملانية لغري الناطقني بها ,واأجمع
اأع�شاء ال�فد على اأهمية افتتاح فرع للمعهد يف منطقة
اخلليج العربي لي�شهم يف تعليم اللغة الأملانية لأبناء
دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية الراغبني يف
م�ا�شلة تعليمهم يف اأملانيا.
كما زار اأع�شاء ال�فد مقر مركز ال�شرق احلديث والتقى
مديرته الربوفي�ش�رة اأولريكه فرايتاغ التي قدمت لهم
نبذة عن اإن�شاء املركز واأهدافه واخت�شا�شاته املتمثلة
يف الدرا�شات احلديثة لل�شرق الأو�شط.
واأ�شارت اإىل التعاون ال�ثيق بني املركز وجامعة امللك
عبدالعزيز بجدة من خالل البح�ث امل�شرتكة يف درا�شات
ال�شرق الأو�شط ,وتدريب الباحثني من اجلامعة.
ويف نهاية الــزيــارة التقى اأع�شاء اللجنة بعدد من
الباحثني باملركز وهم طالب يف العديد من اجلامعات
الأملانية ,حيث اأجاب اأع�شاء اللجنة على ا�شتف�شارات

الباحثني عن اململكة وعملية التحديث والإ�شالح التي
ت�شهدها منذ تــ�يل خــادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز احلكم.
واأكد اأع�شاء اللجنة اأن اململكة العربية ال�شع�دية يف
مناأى عن ما حدث ويحدث يف عدد من البلدان العربية
بف�شل من اهلل ثم بف�شل اللحمة التي تربط بني القيادة
وال�شعب ,واهتمام خادم احلرمني ال�شريفني وحك�مته
الر�شيدة مب�شالح املــ�اطـنــني ,والعمل على تنمية
البالد وت�شريع منهج الإ�شالح ال�شيا�شي والقت�شادي
والجتماعي.
واختتم وفد جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شع�دية الأملانية
برنامج عمله يف اأملانيا بلقاء رئي�ض الــربملــان املحلي
ل�لية برلني فالرت م�مرب الذي قدم عر�ش ًا لالأو�شاع
ال�شيا�شية يف اأملانيا الحتادية حيث ت�شهد حالي ًا مناف�شة
بني الأحــزاب ال�شيا�شية للف�ز باأغلبية مقاعد جمل�ض
الن�اب الأملاين يف النتخابات النيابية املقبلة.
وقد ن�ه معايل �شفري خــادم احلرمني ال�شريفني لدى
جمه�رية اأملانيا الحتــاديــة الدكت�ر اأ�شامة �شبك�شي
بزيارة وفــد املجل�ض التي تعمق الــروابــط بني اأع�شاء
جمل�ض ال�ش�رى واأع�شاء الربملان الأملاين ,م�ؤكد ًا على
دور جلان ال�شداقة الربملانية يف هذا املجال .واأ�شار اإىل
تط�ر العالقات الثنائية بني اململكة واأملانيا بف�شل من اهلل
ثم بحر�ض القيادتني يف البلدين على تنميتها وتعزيزها
يف خمتلف املجالت مبا يخدم م�شاحلهما امل�شرتكة.
وقد �شم وفد املجل�ض اأع�شاء جمل�ض ال�ش�رى الدكت�ر
اأحمد الزيلعي ,والدكت�ر عبداهلل اأب�ملحة ,والدكت�ر
فهاد احلمد ,والدكت�ر قا�شي عقيلي ,والدكت�ر حممد
ال�شريف ,والدكت�ر حممد املطلق ,وامل�شت�شارة باملجل�ض
الدكت�رة نهاد اجل�شي.

االستثمار السعودي..
أسهم وعقارات
اتجاهات

• اأ.اإح�ضان بن جعفر فقيه
الكل هذه الأيام يت�شدر ليُفتيك يف اأمر املال والأعمال .احلمى ال�شتثمارية جتتاح ال�شارع ت�شتحثها مباركة ر�شمية ,و�شيل من امل�شاريع (املبتكرة) العمالقة ,و�ش�ق اأ�شهم
واعدة تكاد تك�شر حاجز ال�شبعة األف نقطة يف حني تعربد اآمال جمة يف نف��ض اجلماهري وهي ت�شهد و�ش�ل �شعر برميل النفط حلدود لأرقام مرتفعة.
م�شئ�ل عن القت�شاد �شرح قبل فرتة من الزمن باأن القت�شاد ال�شع�دي مير يف الفرتة احلالية مبرحلة ازدهار (فريدة) انعك�شت على جميع املرافق واأ�شفرت عن نه�شة
(عقارية) وارتفاع يف حجم �ش�ق الأ�شهم وال�شتثمارات ال�طنية والأجنبية ,وحتقيق معدلت من� اقت�شادي كبري ,مع انخفا�ض يف معدل البطالة ,وقدر الفائ�ض يف ال�شي�لة
النقدية لدى امل�اطنني بنح� ال�شتمائة مليار ريال!
أ
ثمة كلمتان �شمن الت�شريح اأعاله تلخ�شان ببالغة �شاعرية ال�اقع ال�شتثماري ال�شع�دي« :ا�شهم» :و»عقار»!
وبعبارة اأخرى فان م�اطني الدولة التي متثل ال�ش�ق العربية الأكرب انطالق ًا وحتتكر ربع نفط الأر�ض ي�جه�ن ن�شف تريلي�ن من عملتها للتداول يف الرتاب :ويف اله�اء
حيث تتاأرجح القيم ال�ش�قية لل�شركات (امل�شاربة) يف �ش�ق الأ�شهم والتي باتت ن�شاط ًا متار�شه كافة ال�شرائح بفخر بغ�ض النظر عن حقيقة مفادها اأن ت�شعني يف املائة من
ي�شري هذا ال�ش�ق رغم ًا عن اجله�د التي تبذلها هيئة
املتداولني يخ�شرون با�شتمرار يف ما ي�ا�شل ال�ش�ق �شع�ده كمثال بليغ لل�شفافية املفق�دة ولقت�شاد ال�شائعات الذي ّ
اأ�ش�شت لتنظيم �ش�ق املال يف حني يلقي املدافع�ن عنها بالل�م دوم ًا على (اله�امري) و(احليتان) وعلى ثديات بحرية اأخرى كثرية .ويكر�ض ال�ش�ق ال�شاعد كال�شاروخ
للمفه�م (الغ�غائي) لال�شتثمار .فقطاع اخلدمات املعني بتقدمي املنتج التنم�ي ه� اأ�ش�اأ قطاعاته قاطبة من حيث الأداء وبالرغم من اأن اللح�م احلمراء تعد مك�ن ًا اأ�شا�شي ًا
مل�ائد ماليني اأفراد ال�شعب فان ال�شركة امل�شاهمة املعنية بتجارة امل�ا�شي قد احتفلت بفرح م�ؤخر ًا بتحقيق خ�شائر تقل عن كل الأرقام القيا�شية التي تكبدتها خالل الأع�ام
الفائتة .كما اأن اإعالنات �شركة ُتعنى بت�شنيع الكابالت بتحقيق اأرباح بلغت اأكرث من خم�شة ماليني من اأ�شل مبيعات فاقت املليار ريال مل ي�شكل وقفة تاأمل لـ (فرادة)
الزدهار القت�شادي الذي نحيا فيه .امل�شئ�ل نف�شه اأ�شار كذلك لـ «نه�شة عقارية» وه� لعمري تعبري ي�شتحق اأن ي�شجل با�شم قائله فقد حق لنا اأن نفخر باحلركة امل�شع�رة
لبيع و�شراء امل�شطحات الرملية البكر ,وبالإرادة احلديدية التي ا�شتقدمت العمالة الأ�شي�ية الكادحة لتنفيذ م�شاريع املخططات حيث تتبعرث مكعبات اأ�شمنتية قبيحة ل
يلزمنا (نه�ش�ي ًا) اأن ت�شلها �شبكات الكهرباء ول املاء ول ال�شرف ال�شحي لتاأتي الأمطار وال�شي�ل �شن�ي ًا لتزهق الأرواح وتدمر املمتلكات دون اأي رادع ,اإن الربط يف
الت�شريح اأعاله بني النتعا�ض القت�شادي الذي ميثله �ش�قا الأ�شهم والعقار وبني انخفا�ض معدلت البطالة .كما قيل ونحن حتى ل� اأمكننا اأن ن�شت�عب كيف ي�شخ ارتفاع
�شعر النفط التفاوؤل يف م�ؤ�شرات الأ�شهم ,وكيف ت�فر هذه ال�شي�لة وقتية يتم دفنها �شريع ًا يف خمطط ما باأر�ض قفر فاإننا لن نفهم كيف ي�ؤدي ذلك كله لإيجاد ال�ظائف
لآلف العاطلني من احلرفيني واملهنيني وحملة بكال�ري��ض وحتى املاج�شتري :اللهم اإل ل� مت نقل كل واحد من ه�ؤلء من خانة (مت�شبب) اإىل (رجل اأعمال) بف�شل الب�شعة
اأ�شهم التي ا�شرتاها اأو اكتتب بها اأو يف ما ل� ات�شعت �ش�ق العقار النه�ش�ي لت�ظف كل اأولئك مندوبني ملبيعات مكاتب العقار ومنظمني ملزادات املخططات ليهتف�ا لكل ذي
حظ �شعيد «ي�شتاهل :ي�شتاهل»
واقع الأمر اأن الزدهار القت�شادي احلايل ميثل فقاعة لن تلبث اأن تزول وان طال عمرها� :شاأنها �شاأن «الطفرة» العتيدة قبل عق�د .وما ي�ؤ�شف له بالفعل ه� حت�ير ال�شتثمار
لفعل تت�شافر فيه اجله�د ل�شتغالل الظرف ولنهب الن�شيب الأكرب من ال�شي�لة املالية من جيب امل�اطن العادي التي راكمتها يف الأ�شل ثقافة مالية �شحلة ل تفهم اإل الربح
ال�شريع اخلاطف ,ومل جتد من يرتقي بها ويفهم �شاحبها كيف ي�ظف ماله لي�شتفيد ويفيد وطنه يف الآن نف�شه.
هذه الفج�ة يف ممار�شتنا القت�شادية �ش ّرعت الباب مفت�ح ًا لكل من اأراد ا�شتغالل اآمال امل�اطن العادي وجتريبها يف م�شاريعه ال�شتثمارية الفا�شلة :اأو املفربكة :وال�اعدة
باأرباح تف�ق خيالت املجانني حتت �شمع وب�شر اجلهات الرقابية التي يفرت�ض اأن تردع وحتمي وتكفل احلق .ف��شى الزدهار القت�شادي هذه متثلت دوم ًا يف كل م�شروع
خرايف اكتظت ح�ا�شنا باإعالناته حتى تتداول ال�شحافة ال�شفراء اأخبار مت�شاربة ح�ل فرار اأ�شحابه اأو احلجز على ح�شاباتهم مبا فيه من ماليني امل�شاهمني :قبل اأن
يطل علينا م�شدر اأو م�شئ�ل بخرب ظريف مفاده اأن امل�شروع الذي اأ�شمعت دعايته ال�شم اأ�شهر ًا مل ي�شتكمل معامالته النظامية بعد!
يق�ل�ن اإن القت�شاد ال�شع�دي يعي�ض اأزهى فرتة مرت عليه من ع�شرين عام ًا لكن هذا الزه� لي�ض يُرى يف ال�ج�ه القلقة ال�شاعية يف زيادة املدخ�ل ول� بب�شع مئات من
الريالت :ول يف امل�شانع التي ك ّلت من اإنتاج (ال�شيب�ض) والبال�شتك وال�شماد الكيماوي :ول يف مراكز الأبحاث ومدن التقنية التي مل يعرفها النا�ض ل�ل مثابرتها على
حجب م�اقع النرتنت .هذا الزدهار الذي يعي�شه القت�شاد ال�شع�دي الي�م يجب اأن يتم تكري�شه خلطة تنم�ية ط�يلة املدى على منط املحافظ ال�شتثمارية ال�اعدة التي
تروج لها بن�كنا  :ليك�ن لدينا ر�شيد من البُني التحتية وال�شناعات التقنية يف ال�شتثمارات الذكية التي قد تكفل لنا م�شتقب ًال مريح ًا بعد ن�ش�ب النفط :ل ن�شطر معه
لتاأجري الأميال املربعة من اأرا�شي املخططات كمراعي لالإبل التي �شتنقلنا بد ًل عن �شيارات ما عدنا منلك قيمة �شرائها مع انهيار �ش�ق الأ�شهم التي كانت تق�د م�ؤ�شره
ي�م ًا �شركات البرتوكيماويات الكربى.
• ع�ضو جمل�س ال�ضورى
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قراءة قانونية في السلطة التقديرية لرئيس جـــــــــــــــ

•

• الدكتور فهد بن حمود العنزي

ُتعد الق�اعد القان�نية اأو النظامية ال��شيلة
املثلى ل�شبط ال�شل�ك الإن�شاين ,وهي ت�شرتك
مع الق�اعد التي تقررت �شرع ًا اأو الق�اعد
الأخــالقـيــة وكــذلــك قــ�اعــد املـجــامــالت يف
�شبط هــذا ال�شل�ك ,وذلــك بالرغم من
اختالف هذه الق�اعد عن بع�شها ,من حيث
مفه�مها وم�شدرها وطبيعة اأو ن�ع اجلزاء
املرتتب على خمالفتها.
وتتميز الق�اعد القان�نية بالدقة وال��ش�ح
و�شرعة ال�شتجابة للمتغريات ,بالإ�شافة
اإىل ما تتحلى به من مرونة كافية يف الإقرار
والتعديل والإلغاء ,وما تتيحه هذه الق�اعد
من مرونة يف التطبيق .وهذه املرونة ترتبط
ب�شكل اأ�شا�ض بالغاية التي تقررت من وج�د
هذه القاعدة القان�نية اأو تلك .ومن �شمن
مظاهر هذه املرونة اإتاحة القاعدة القان�نية
املجال ملمار�شة ما يُعرف بال�شلطة التقديرية
املرتبطة باإعمال ن�ض قان�ين معني على
واقعة معينة.
ً
أ
إ
وميكن تعريف ال�شلطة التقديرية اجمال بانها
حق ال�شخ�ض يف حتكيم قناعته يف م�شاألة ما
لل��ش�ل اإىل نتيجة معينة ير�شى بها ويرى
اأنها الأن�شب حل�شم اأو اتخاذ م�قف ما.
ول تختلف ال�شلطة التقديرية يف القان�ن اأو
النظام عن هذا املعنى فهي عبارة عن تخ�يل
�شخ�ض ما من خالل الن�ض القان�ين بتقدير
مالءمة و�شع قان�ين معني ي�شتطيع اتخاذه
بخ�ش��ض حالة معينة .فال�شلطة التقديرية
يف القان�ن اأو النظام تعني ترك م�شاحة من
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احلرية ل�شخ�ض ما وذلــك لت�ظيف ِفكر ِه
وقناعته لل��ش�ل اإىل نتيجة معينة يعرتف بها
النظام ويرتب له ًا اأثر ًا معين ًا ,بحيث يك�ن
لهذا ال ِفكر اأو هذه القناعة دور يف ال��ش�ل
اإىل هذه النتيجة.
ومن البديهي اأن يك�ن هذا التقدير مبني ًا
على املــ�ازنــة بني الأ�شياء واختيار ما ه�
مالئم منها يف ظل ما ي�شمح به القان�ن اأو
النظام.
وفيما يخ�ض ت�شمية هذا امل�شطلح القان�ين
اأو النظامي بـ (ال�شلطة) التقديرية فرمبا اأن
ال�شبب يف ذلك يع�د اإىل اأن ال�شخ�ض املخ ّ�ل
باإِعمال �شلطته التقديرية ي�شتمد هذه ال�شلطة
من القان�ن ,ويت�شرف وفق ًا ل�شلطان القان�ن
و�شلطان القاعدة القان�نية التي منحته هذا
احلق .ورمبا كذلك اأن هذه الت�شمية يع�د
�شببها اإىل ما يعرف مببداأ �شلطان الإرادة
اأو العقل ,مبعنى اأن الإن�شان ي�شتمد �شلطته
يف التقدير وامل�ازنة بني الأ�شياء من خالل
اإدراكــه وح�شن تدبريه لالأم�ر ,ومن خالل
وظيفة الإرادة التي هي عن�ان للعقل والفهم
والإدراك.
واأي ـ ًا كــان الأمــر فـاإن القان�ن اأو النظام ل
يُعطي هذا التخ�يل اإل ملن يرى اأنه ي�شتطيع
ا�شتعماله فيما مت التخ�يل به ,ول يك�ن هذا
التخ�يل اإل يف امل�شائل التي يك�ن للتفكري
والقناعة وال�شتنباط فيها دور فاعل ,وذلك
لل��ش�ل اإىل الغاية التي ق�شدها النظام من
تقرير قاعدة قان�نية ما.
والأ�شل يف الق�اعد القان�نية التي تت�شمنها
الأنظمة اأنها باتة وحا�شمة ,ول تعطي ا َملع ِني
بتطبيقها اأي خيار بتجاوزها اأو اإعمال ما ه�
خمالف لها .وهذا ب�شبب ما ينبغي اأن تك�ن
عليه القاعدة القان�نية من و�ش�ح وحتديد
وجترد.
ويـ ــزداد ه ــذا الأمـ ــر اأه ـم ـيــة يف الق�اعد
الإجرائية ,فنادر ًا ما يرتك القان�ن اأو النظام
اأية �شلطة تقديرية ملن يق�م بتطبيق قاعدة
اإجرائية .وذلك عك�ض الق�اعد امل��ش�عية

التي يُعطي النظام القائمني على تطبيقها
م�شاحة اأو�شع يف اإِعمال ال�شلطة التقديرية
ب�شاأنها .ففي املجال الق�شائي ـ على �شبيل
املثال ـ جند اأنــه من النادر اأن يتم اإعطاء
القا�شي اأية �شلطة تقديرية يف الإجراءات,
وذلــك على العك�ض مــن الـقــ�اعــد املتعلقة
بامل��ش�ع ,فل� اأخــذنــا مث ًال املــادة الثالثة
وال�شتني مــن نظام املــرافـعــات ال�شرعية ـ
وهي قاعدة اإجرائية ـ تن�ض على اأنه( :على
القا�شي اأن ي�شاأل املــدعــي عما هــ� لزم
لتحرير دع�اه قبل ا�شتج�اب املدعى عليه,
ولي�ض له ردها لتحريرها ول ال�شري فيها قبل
ذلك) ,جند اأنها ل تعطي القا�شي اأية �شلطة
تقديرية يف عمله اأثناء البدء بنظر الق�شية.
فال ي�شتطيع القا�شي اأن يقدّر عدم مالءمة
�ش�ؤال اأو عدم �ش�ؤال املدعي عن حترير دع�اه
اأو ردهــا قبل ذلــك .بينما جنــد اأن املادة
الرابعة والثالثني بعد املائة من نف�ض النظام ـ
وهي قاعدة م��ش�عية ـ تن�ض على اأن( :راأي
اخلبري ل يق ّيد املحكمة ,ولكنها ت�شتاأن�ض به),
وهذا يعني اأن املحكمة لها �شلطة تقديرية
مطلقة يف تقدير قيمة راأي اخلبري ,وبالتايل
الأخذ اأو عدم الأخذ به ,وهذا ين�شحب كذلك
على املادة التا�شعة والثالثني بعد املائة من
نظام املرافعات ال�شرعية والتي تق�شي باأن
للمحكمة اأن تقدر ما يرتتب على الك�شط
واملـحــ� والتح�شية وغــري ذلــك مــن العي�ب
املــاديــة يف الــ�رقــة مــن اإ�شقاط قيمتها يف
الإثبات .فال�شلطة التقديرية للمحكمة يف
تقدير قيمة الدليل الكتابي لل�رقة التي طالها
التغيري هي �شلطة وا�شعة.
ونظر ًا لأهمية القاعدة الإجرائية فقد رتب
النظام اأو الـقــانــ�ن ج ــزاءات معينة على
خمالفتها .وقد ت�شل هذه اجلــزاءات اإىل
البطالن ,وعدم العتداد باأي نتيجة ترتبت
على هذا الإجراء ,طاملا اأنه مت ب�شكل يخالف
مبا يق�شي به القان�ن اأو النظام.
وفيما يتعلق مبجل�ض ال�ش�رى فاإن الطابع
الإجــرائــي يغلب كـثــري ًا على عمله ,وهذه

الإجراءات حمك�مة بن�ش��ض نظام جمل�ض
ال ـ� ـشــ�رى والــالئ ـحــة الــداخ ـل ـيــة للمجل�ض
وقــ�اعــد الـعـمــل فـيــه .وقــد ت�شمنت هذه
الن�ش��ض حتديد �شالحيات واخت�شا�شات
ذات طبيعة اإجرائية� ,ش�اء مت النظر اإىل
هــذه ال�شالحيات اأو الخت�شا�شات على
اأنها تخ�ض املجل�ض ككيان نظامي ميار�ض
�شالحياته وفق ًا لهذه الإجراءات ,اأو مت النظر
اإىل جانب منها باعتباره يخ�ض مك�نات هذا
الكيان� ,ش�اء فيما يخ�ض الهيئة العامة اأو
اللجان اأو حتى الأع�شاء اأو الرئي�ض .وهذا
ينطبق كذلك على الرئي�ض �ش�اء ب�شفته
رئي�ش ًا للمجل�ض اأو رئي�ش ًا للهيئة العامة اأو
رئي�ش ًا جلل�شة املجل�ض.
ويف احلقيقة ,فاإن القيمة النظامية املتعلقة
بالعمل الإجرائي ملجل�ض ال�ش�رى تكمن يف
اأن النتائج التي ينتهي اإليها املجل�ض من
خالل عمله ل تك�ن �شحيحة اإل اإذا كانت
الإجراءات قد متت ب�شكل �شحيح من وجهة
نظر النظام ,وه� ما ق�شت به �شراحة املادة
ال�شاد�شة ع�شرة من نظام جمل�ض ال�ش�رى
والتي تن�ض على اأنه( :ل يك�ن اجتماع جمل�ض
ال�ش�رى نظامي ًا اإل اإذا ح�شر الجتماع ثلثا
اأع�شائه على الأقــل ,مبن فيهم الرئي�ض اأو
من ين�ب عنه ,ول تك�ن القرارات نظامية
اإل اإذا وافقت عليها اأغلبية املجل�ض) .فعبارة
ل يك�ن نظامي ًا املق�ش�د بها عدم ال�شحة
اأو البطالن .وهذا يُعد يف عرف القان�نيني
حكم ًا بالبطالن على اأي اإجــراء ل يراعي
مقت�شى الن�ض� ,ـشــ�اء اأكــان هــذا احلكم
متعلق ًا ببطالن الجتماع ,اأو ما يرتتب عليه
من قرارات �شادرة ,وذلك طاملا اأن الإجراء
املن�ش��ض عليه يف هذه املادة مل يتحقق.
وفيما يتعلق بــالإجــراءات اخلا�شة ب�شري
العمل يف املجل�ض ,فاإن الن�ش��ض النظامية
ب�شاأنها تتميز بالدقة والتحديد ,ومع ذلك
جند اأن هذه الن�ش��ض اأعطت رئي�ض املجل�ض
�شلطة تقديرية فيما يخ�ض جانب ًا من هذه
الإجـ ـ ــراءات ,ومـنـهــا عـلــى وجــه التحديد
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تلك ال�شلطة التقديرية املخ ّ�لة ملن يراأ�ض
جل�شة املجل�ض� ,ش�اء كان رئي�ض املجل�ض اأو
من ين�ب عنه .مع مالحظة اأن ما ورد يف
ق�اعد العمل التي يطبقها املجل�ض حالي ًا,
حيث يتم ا�شتخدام م�شمى رئي�ض املجل�ض
يف الن�ش��ض املتعلقة بتنظيم �شري جل�شة
املجل�ض ه� غري دقيق ,لأن املعني بتطبيق
هذه الق�اعد اأثناء انعقاد اجلل�شة ل يك�ن
بال�شرورة رئي�ض املجل�ض واإمنا رئي�ض اجلل�شة
�ش�ا ًء كان من يراأ�ض هذه اجلل�شة ه� رئي�ض
املجل�ض بنف�شه اأو من ين�ب عنه ,والأ�شح
ه� ا�شتخدام م�شمى رئي�ض اجلل�شة بد ًل عن
رئي�ض املجل�ض.
واأي ًا كان الأمر ,فاإن ال�شلطة التقديرية املعطاة
لرئي�ض اجلل�شة هي بهدف �شمان ح�شن �شري
اجلل�شة واإعطائها املرونة الالزمة من خالل
عدم العتماد كلي ًا على الن�ش��ض اجلامدة
التي ل ت�شتجيب للمتغريات الطارئة ,اأو ملا
يك�ن عليه واقع حال اجلل�شة ,وذلك بالنظر
اإىل طبيعة اخت�شا�ض املجل�ض جتاه ما يُعر�ض
عليه من م��ش�عات غري متجان�شة يف الغالب,
مما يجعل جل�شات املجل�ض ل يتماثل واقع
احلال فيها .ولذلك فهذه ال�شلطة ُتعد لزمة
للتعامل مع امل�شائل املتغرية ,ولزمة كذلك ملا
يك�ن عليه واقع حال اجلل�شة ,وما يطراأ من
م�شائل متغرية اأثناء انعقاد اجلل�شة تتطلب
ح�شم ًا �شريع ًا لها من خالل اإعمال الرئي�ض
ل�شلطته التقديرية املخ�لة له نظام ًا.
وبا�شتعرا�ض مظاهر هذه ال�شلطة التقديرية
املمن�حة لرئي�ض اجلل�شة وفق ًا ملا ت�شمنته
الن�ش��ض النظامية التي حتكم عمل املجل�ض,
جند هذه ال�شلطة التقديرية جل ّية يف املادة
الثالثة من الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�ش�رى,
فهي تق�شي ب ـاأن يفتتح الرئي�ض اجلل�شة
ويدير املناق�شات خاللها ,وي�شرتك يف هذه
املناق�شات ,وياأذن بالكالم ,ويحدد م��ش�ع
البحث ,ويــ�جــه نظر املتكلم اإىل التزام
حــدود امل��ش�ع وال�قت ,وينهي املناق�شة,
ويطرح امل��ش�عات للت�ش�يت .وله اأن يتخذ

ما يــراه مالئم ًا وكافي ًا حلفظ النظام يف
اأثناء اجلل�شات .ويُالحظ هنا اأن ال�شلطة
التقديرية املمن�حة للرئي�ض مب�جب هذا
الن�ض هي ما يتعلق با�شرتاكه باملناق�شات,
فهذا الن�ض يعطي الرئي�ض ال�شالحية يف
اإدارة النقا�شات ,واملق�ش�د بــالإدارة هنا
هــ� التنظيم والإ� ـشــراف على النقا�شات,
ولـكــن عــالوة على ذلــك فـاإنــه ي�شرتك يف
النقا�شات ,وهذا ال�شرتاك يتجاوز مفه�م
الإدارة التي اأ�شار اإليها الن�ض ,فالرئي�ض
له اأن يقدر مدى مالءمة تدخله يف النقا�ض
الدائر يف اجلل�شة وا�شرتاكه فيه .ولكن من
البديهي الق�ل ب ـاأن الرئي�ض لي�ض ملزم ًا
بال�شرتاك بكل النقا�شات الدائرة باملجل�ض
واإمنــا له احلق بذلك وفق ًا ملا يــراه مالئم ًا
بح�شب تقديره ,اأي اأن له �شلطة تقديرية
فيما يراه من فائدة مرتتبة على تدخله يف
النقا�ض وا�شرتاكه �شخ�شي ًا فيه .واجلانب
الآخر من مظاهر هذه ال�شلطة التقديرية
هي اأن هذا الن�ض يخ ّ�ل الرئي�ض باأن ي ُِعمل
�شلطته التقديرية لتخاذ ما يرى اأنه مالئم ًا
وكافي ًا حلفظ النظام اأثناء �شري اجلل�شة,
فالن�ض مل يحدد ال��شائل التي ينبغي على
الرئي�ض اتخاذها يف هذا ال�شدد ,واإمنا ترك
تقديرها للرئي�ض وفق معيار عام باأن تك�ن
هذه ال��شائل مالئمة وكافية حلفظ النظام.
ولذلك فالرئي�ض ه� من يقدر كذلك مالءمة
وكفاية ما يتخذه يف هذا ال�شدد.
وتق�شي املادة ال�شاد�شة ع�شرة من الالئحة
بـ ـاأن الــرئـيـ�ــض هــ� مــن يـ ـاأذن بــالـكــالم ملن
يطلبه من الأع�شاء ,على اأن يُراعي ترتيب
طلباتهم بالكالم ,وما ت�شتدعيه امل�شلحة
يف املناق�شة .وال�شلطة التقديرية املمن�حة
للرئي�ض مب�جب هذا الن�ض ,هي يف تقدير
امل�شلحة التي يقت�شيها النقا�ض ,حيث اإن
الأ�شل ه� اأن الإذن بالكالم ل يك�ن اإل وفق ًا
للرتتيب العددي ,ولكن الرئي�ض له �شلطة
تقديرية يف عــدم الل ـتــزام بهذا الرتتيب
اإذا راأى م�شلحة يف ذلك .وهذه امل�شلحة

ميكن ا�شت�شرافها من خالل عدة ج�انب,
كـاأن يعطي اأحــد املتخ�ش�شني يف امل��ش�ع
ـ حمل النقا�ض ـ الأول�ية يف الكالم ,اأو ملن
كانت م�شاركاته يف النقا�ض ب�شفة عامة قليلة
وهكذا .ولكن ال�ش�ؤال الذي يث�ر هنا ه� متعل ٌق
مبا اإذا كان تقدير هذه امل�شلحة ميتد اإىل من
مل يطلب الإذن بالكالم من الأع�شاء ,كاأن
يطلب الرئي�ض من اأحد املخت�شني امل�شاركة
يف النقا�ض بالرغم من عدم طلبه الكالم!
من وجهة نظري ,فاإن هذه ال�شلطة التقديرية
للرئي�ض هي قا�شرة على ما ه� معرو�ض
اأمــامــه مــن طلبات ,ومــع ذلــك ف ـاإن رئي�ض
اجلل�شة ي�شتطيع اأن يطلب ا�شتي�شاح ًا من
اأي ع�ش� متخ�ش�ض باملجل�ض ,كاأن يطلب منه
اأن يُديل براأيه كتاب ًة ,اأو يقرتح عليه اإدخال
ا�شمه يف طلبات الكالم ليعطيه الأول�ية,
وذلك لكي يتمكن الرئي�ض من تك�ين ت�ش�ر
معني عن امل�شاألة املعرو�شة للنقا�ض اأو ت�جيه
النقا�ض اأو لإثراء النقا�ض ب�شاأن هذه امل�شاألة
عن طريق هذا الع�ش� الذي يرى الرئي�ض
مالءمة اإ�شراكه يف هذا النقا�ض.
ومن مظاهر ال�شلطة التقديرية املمن�حة
للرئي�ض اأثناء �شري اجلل�شة ,ما يتعلق بتقدير
املــدة التي يتحدث خاللها الع�ش� اأثناء
م�شاركته يف النقا�ض ,اإذ اإنه ل يج�ز للع�ش�
احلديث يف م��ش�ع معني اأكــرث من خم�ض
دقائق ,ومع ذلك فللرئي�ض وحده احلق بالإذن
للمتحدث باأن يُجاوز هذه املدة اإذا قدّر رئي�ض
اجلل�شة باأن امل�شلحة يف احلديث تقت�شي باأن
يتجاوز الع�ش� هذه املدة.
ومن مظاهر ال�شلطة التقديرية املمن�حة
للرئي�ض ما تق�شي به املادة الثامنة ع�شرة
مــن الــالئـحــة الــداخـلـيــة للمجل�ض مــن اأن
الرئي�ض له اأن يُقرر تاأجيل بحث امل��ش�ع اأو
اإعادة درا�شته .وله كذلك اأن ي�قف اجلل�شة
م�ؤقت ًا ملدة ل تتجاوز ال�شاعة .فقرار تاأجيل
مناق�شة م��ش�ع معني اأو طلب اإعادة درا�شته
ه� للرئي�ض وفق ًا ملا يقدره وما يراه مالئم ًا
بـهــذا اخلـ�ـشــ��ــض .وي�شل الأم ــر يف هذه
ال�شلطة التقديرية اأن يُع ّلق الرئي�ض اجلل�شة
م�ؤقت ًا ,ولكن هذه ال�شلطة التقديرية مقيدة
باأن يك�ن قرار الإيقاف حمدد ًا مبا ل يتجاوز
ال�شاعة.

وفيما يتعلق بال�شلطة التقديرية املمن�حة
لرئي�ض اجلل�شة مب�جب ق�اعد عمل املجل�ض
واللجان املتخ�ش�شة ,جند مظاهر ال�شلطة
التقديرية للرئي�ض وا�شحة ,فه� ي�شتطيع
بح�شب ما تق�شي به املادة الرابعة من هذه
الق�اعد تقدمي اأي من امل��ش�عات املدرجة
على جــدول اأعـمــال اجلل�شة وفـقـ ًا ملــا يراه
مالئم ًا .ولــه بح�شب املــادة اخلام�شة من
هــذه الق�اعد اأن ي�شمح مبناق�شة م��ش�ع
غري وارد يف جدول الأعمال .كما اأن له اأن
ي�شمح لرئي�ض اللجنة بالرد على مالحظات
الأع�شاء يف نف�ض اجلل�شة التي يتم فيها
عر�ض امل��ش�ع .وله اأن يقدر العدد الالزم
الذي يق�م مبناق�شة م��ش�ع اأو ت��شية ما
باملجل�ض ,وله حتديد الطرق الأخــرى التي
يتم اللج�ء اإليها للت�ش�يت يف املجل�ض .وله
كذلك وقف مناق�شة امل��ش�ع ب�ش�رة م�ؤقتة
والنتقال اإىل م��ش�ع اآخر .كما اأن له �شلطة
تقديرية بخ�ش��ض طريقة الت�ش�يت على
م�اد م�شاريع الأنظمة اأو الل�ائح.
من هذا كله ,يت�شح اأن ال�شلطة التقديرية
هي من اأهم امل�شائل التي ُتعنى بها الق�اعد
النظامية وترتب عليها نتائج هامة كذلك.
كما اأنــه وبالرغم من اأهمية ودقــة العمل
الإجرائي الذي ُتعنى به الن�ش��ض النظامية,
وحر�شها على عدم ف�شح املجال لالجتهادات
الفردية فيه ,بخالف ما ه� عليه احلال يف
الق�اعد امل��ش�عية ,اإل اأنــه مع ذلك فاإن
بع�ش ًا من هذه الن�ش��ض الإجرائية ترتك
م�شاحة معينة لالجتهاد واإع ـمــال الــراأي
فيها ,وذلك وفق ًا لالأهمية التي تك�ن لل�شلطة
التقديرية ,وكذلك وفق ًا للدور الذي ميكن
اأن تلعبه هــذه ال�شلطة يف حتقيق الغايات
والأهداف التي رمى اإليها امل�شرع .وبالنظر
كذلك اإىل م�شاهمة هذه ال�شلطة التقديرية
يف حتقيق النتيجة من هذا الإجراء اأو ذاك
بح�شب ما يقت�شيه امل�قف وما يقت�شيه واقع
احلال .وتربز اأهمية ال�شلطة التقديرية ب�شكل
اأو�شح يف العمل الإجرائي الذي يق�م عليه
جمل�ض ال�ش�رى باعتبار اأن عمل املجل�ض ه�
عمل اإجرائي يف املقام الأول وذلك على النح�
الذي مت بيانه.
• ع�ضو جمل�س ال�ضورى
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نــظام إيـــرادات الــدولة
اأ�ضدر جمل�س الوزراء يف جل�ضته التي عقدت يوم1431/11/17ه� برئا�ضة
خ��ادم احلرمني ال�ضريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز القرار رقم
 359باملوافقة على نظام اإيرادات الدولة .وتناول النظام م�ضادر هذه
تن�ضر فيما يلي ق��رار جمل�س
االإي��رادات وكيفية حت�ضيلها .و
الوزراء ون�س النظام.
اإن جمل�ض ال�زراء
بعد الطالع على املعاملة ال�اردة من دي�ان رئا�شة جمل�ض ال�زراء برقم /23555ب
وتاريخ 1431/5/17هـ ,امل�شتملة على خطاب معايل وزير املالية رقم  4931/1وتاريخ
1426/5/6هـ يف �شاأن م�شروع نظام اإيرادات الدولة.
وبعد الطالع على نظام جباية اأم�ال الدولة ,ال�شادر بالإرادة امللكية رقم ()2/3/41
وتاريخ 1359/4/12هـ.
وبعد الطالع على املحا�شر رقم ( )323وتاريخ 1427/7/25هـ ,ورقم ( )468وتاريخ
1427/11/27ه ــ ,ورقم ( )312وتاريخ 1431/7/10ه ــ ,املعدة يف هيئة اخلرباء
مبجل�ض ال�زراء.
وبعد النظر يف قرار جمل�ض ال�ش�رى رقم ( )13/24وتاريخ 1431/4/20هـ.
وبعد الطــالع على ت��شية اللجنة العامة ملجل�ض ال ــ�زراء رقــم ( )695وتاريخ
1431/10/18هـ.
يقرر
وبنا ًء على املادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�ض ال�ش�رى ,ال�شادر بالأمر امللكي
امل�افقة على نظام اإيرادات الدولة ,بال�شيغة املرافقة.
رقم (اأ )91/بتاريخ 1412/8/27هـ.
وقد اأعد م�شروع مر�ش�م ملكي بذلك� ,شيغته مرافقة لهذا.
وبعد الطالع على قرار جمل�ض ال�ش�رى رقم ( )13/24بتاريخ 1431/4/20هـ.
رئي�س جمل�س الوزراء وبعد الطالع على قرار جمل�ض ال�زراء رقم ( )359بتاريخ 1431/11/17هـ.
الرقم :م68/
وتاريخ1431/11/18 :هـ
بع�ن اهلل تعاىل
آ
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز ال �شع�د
ملك اململكة العربية ال�شع�دية
بناء على املادة (ال�شبعني) من النظام الأ�شا�شي للحكم ,ال�شادر بالأمر امللكي رقم
(�أ )90/بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبنا ًء على املادة (الع�شرين) من نظام جمل�ض ال�زراء ال�شادر بالأمر امللكي رقم
(�أ )13/بتاريخ 1414/3/3هـ.

تتكون م�ضادر االإيرادات من ال�وات الطبيعية ,الر�ضوم واالأجور
وال�ضرائب ,عوائد اال�ضتثمار وغريها
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رسمنا بما هو آت:

اأو ًل :امل�افقة على نظام اإيرادات الدولة ,بال�شيغة املرافقة.
ثاني ًا :على �شم� نائب رئي�ض جمل�ض الــ�زراء والــ�زراء -كل فيما يخ�شه -تنفيذ
مر�ش�منا هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز
نظام إيرادات الدولة

الفصل األول
تعريفات
المادة األولى:

يق�شد بالعبارات وامل�شطلحات الآتية اأينما وردت يف هذا النظام املعاين املبينة
اأمامها ,ما مل يقت�ض ال�شياق خالف ذلك:

تن�ضاأ وحدة اإدارية م�ضتقلة لال�ضتثمار وتنمية االإيرادات ومراقبة
التح�ضيل ومتابعته ,يف اأي جهة يتطلب عملها ذلك
الدولة :اململكة العربية ال�شع�دية.
ال�زارة :وزارة املالية.
ال�زير :وزير املالية.
اجلهة :كل وزارة اأو م�شلحة اأو م�ؤ�ش�شة عامة اأو هيئة عامة.
النظام :نظام اإيرادات الدولة.
الالئحة :الالئحة التنفيذية للنظام.
الإيرادات :امل�ارد املالية التي حت�شل عليها الدولة يف �شكل تدفقات مالية.
الدين :كل مال م�شتحق للدولة.
املدين :كل �شخ�ض ذي �شفة طبيعية اأو اعتبارية يف ذمته مال للدولة.
أ
ال�شريبة :اقتطاع مايل اإلزامي من دخل وثروة �شخ�ض ذي �شفة طبيعية او اعتبارية
يدفع للدولة دون مقابل من اأجل حتقيق نفع عام.
ً
الر�شم :مبلغ من النق�د ي�شدده امل�شتفيد للدولة اإلزاما ,مقابل خدمة عامة ذات نفع
خا�ض تقدم له.
الأجر :مبلغ من النق�د يدفع مقابل نفع خا�ض لال�شتفادة من اخلدمة املقدمة.

اجلزاءات والغرامات :مبالغ نقدية تفر�ض على خمالفي الأنظمة.
ي�م عمل :اأيام العمل طبق ًا لأيام العمل الر�شمية يف الدولة.

الفصل الثاني
اأحكام عامة
المادة الثانية:

تتك�ن م�شادر الإيرادات من الآتي:
 -1الرثوات الطبيعية.
 -2الر�ش�م والأج�ر وال�شرائب.
 -3القرتا�ض والقرو�ض امل�شددة.
 -4ع�ائد ال�شتثمار.
 -5املبيعات واجلزاءات والغرامات.
 -6بيع اأمالك الدولة واإيجاراتها.
 -7التربعات والهبات والتع�ي�شات.
 -8اأي م�شدر اآخر ي�شدر به قرار من جمل�ض ال�زراء.
المادة الثالثة:

تقدر ال�زارة اإيرادات الدولة املت�قع حت�شيلها لكل �شنة مالية يف �ش�ء التقديرات
ال�اردة من اجلهات.
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المادة الرابعة:

دين الدولة امل�ضتحق دين متاز وال ي�ضقط بالتقادم

اأ -تك�ن اجلهة م�ش�ؤولة عن ال�شتثمار الأمثل مل�اردها ,وتنمية اإيراداتها وتط�يرها,
ومراقبة حت�شيلها ,ومتابعته بالتن�شيق مع ال�زارة.
ب -تن�شاأ وحدة اإدارية م�شتقلة لال�شتثمار وتنمية الإيــرادات وتط�يرها ,ومراقبة المادة الثامنة:
يجب على اجلهة حت�شيل جميع الإيرادات امل�شتحقة يف م�اعيدها املحددة نظام ًا,
التح�شيل ومتابعته ,يف اأي جهة يتطلب عملها ذلك.
ووفق ًا للنماذج والأ�شاليب التي حتددها الالئحة.
المادة الخامسة:
إ
يخ�ش�ض للجهة التي حتقق زيادة يف ايراداتها� -شمن اعتمادات ميزانيتها -ما يقابل المادة التاسعة:
( )%20من الزيادة املتحققة يف اإيراداتها لل�شنة املالية املنتهية عن ال�شنة ال�شابقة ,يجب على اجلهة خالل ال�شنة املالية قيد الإيرادات عند ا�شتحقاقها ,وت�شجيلها حال
عدا اإيرادات الرثوات الطبيعية وبيع العقارات واجلزاءات والغرامات ,على اأن حتدد حت�شيلها ,وفق ًا ملا حتدده الالئحة.
الالئحة التنفيذية لهذا النظام املبالغ الق�ش�ى لكل جهة جبائية.
المادة العاشرة:
تت�ىل اجلهة اإيداع اإيراداتها يف احل�شابات التي خ�ش�شتها لها ال�زارة يف م�ؤ�ش�شة
المادة السادسة:
متنح مكافاأة ت�شجيعية للم�ظفني الذين عمل�ا على حتقيق هذه الزيادة ,على األ النقد العربي ال�شع�دي اأو البن�ك املحلية ,وذلك يف م�اعيدها املحددة.
يتجاوز مقدار املكافاأة املمن�حة لكل م�ظف ثالثة رواتب يف ال�شنة املالية ,وحتدد المادة الحادية عشرة:
ل يحق للجهة الإعفاء من اأي اإيراد م�شتحق اأو تاأجيل حت�شيله.
الالئحة �ش�ابط منح هذه املكافاأة.
المادة الثانية عشرة:

حت�شيل الإيرادات
المادة السابعة:

الفصل الثالث

ت�شع ال�زارة  -مع اجلهة ذات العالقة -الإجراءات الكفيلة بتح�شيل الإيرادات ,مبا
ي�شمن املحافظة والرقابة عليها ,ولها اأن ت�شتعني يف ذلك بالقطاع اخلا�ض.
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تتخذ ال�زارة  -وفق ًا لالأ�شاليب والتقنيات احلديثة -الإجراءات الكفيلة بتح�شيل
اإيرادات الدولة ,وتتحمل اأج�ر تكاليف عملية التح�شيل وفق ما تراه منا�شب ًا.

ال ينظر يف اإعفاء اأو تق�ضيط الديون املرتتبة على املدانني يف
جرائم اختال�س اأو تزوير اأو حتايل

ل�ل��وزي��ر -اأو م��ن ينيبه� -ضالحية تق�ضيط دي��ون ال��دول��ة على
العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة
الفصل الرابع

المادة الحادية والعشرون:

ل يج�ز الإعفاء من الدين اإل مب�افقة رئي�ض جمل�ض ال�زراء .ولل�زير �شالحية الإعفاء
من الدين -اإذا مل يتجاوز خم�شمائة األف ريال -يف احلالت الآتية:
 -1اإذا ت�يف املدين وثبت �شرع ًا اأنه لي�ض له تركة ميكن الرج�ع اإليها.
 -2اإذا قدم املدين ما يثبت اإع�شاره اأو اإفال�شه �شرع ًا وفق ًا لالأنظمة ال�شرعية.
المادة الثانية والعشرون:

لل�زير -اأو من ينيبه� -شالحية تق�شيط دي�ن الدولة على العاجزين عن ال�فاء بها
احلجز والتنفيذ
دفعة واحدة ,وفق الق�اعد الآتية:
المادة الثالثة عشرة:
ؤ
أ
كل من تاأخر عن اأداء الدين امل�شتحق عليه للدولة يف امل�عد املحدد ,ت�شعره اجلهة  -1ان يقدم املدين للجنة امل�شتندات امل�يدة لعجزه عن ال�فاء بالدين املرتتب عليه
دفعة واحدة.
كتابي ًا ب�ج�ب تاأديته خالل ( )30ثالثني ي�م عمل من تاريخ الإ�شعار.
 -2األ تزيد مدة التق�شيط على ع�شرين �شنة.
المادة الرابعة عشرة:
إ
الثالثة
املادة
يف
ليها
ا
امل�شار
املدة
خالل
عليه
امل�شتحق
اإذا مل ي�شدد املدين الدين
المادة الثالثة والعشرون:
ع�شرة ,فينذر نهائي ًا بالت�شديد خالل ( )15خم�شة ع�شر ي�م عمل ,فاإن انق�شت هذه اإذا تاأخر املدين عن �شداد اأي من الأق�شاط امل�شتحقة عليه في�شعر كتابي ًا ب�ج�ب تاأديته
املدة ومل ي�شدد الدين ال�اجب عليه وجب على اجلهة اتخاذ الإجراءات الالزمة اأمام خالل ثالثني ي�م عمل من تاريخ الإ�شعار ,واإذا مل ي�شدد خالل تلك املدة فينذر نهائي ًا
بالت�شديد خالل خم�شة ع�شر ي�م عمل.
املحكمة املخت�شة للحجز على اأم�اله يف حدود الدين الذي عليه.
المادة الخامسة عشرة:

المادة الرابعة والعشرون:

يج�ز للجهة احلك�مية ذات العالقة مب�جب اأمر ق�شائي خماطبة اجلهات احلك�مية اإذا انق�شت املدة ومل ي�شدد املدين الق�شط ال�اجب عليه اأو يقدم ما يثبت اأ�شباب ت�قفه
الأخرى بطلب حجز ما ي�ازي الدين املطل�ب �شداده من م�شتحقات املدين لديها قبل عن ال�شداد ,فيلغى التق�شيط وت�شبح باقي الأق�شاط واجبة الأداء ,وعلى اجلهة مطالبة
املدين ب�شدادها دفعة واحدة ,واتخاذ الإجراءات الالزمة اأمام املحكمة املخت�شة
ت�شلمه لها ,من غري قيمة ال�شمانات البنكية.
للحجز على اأم�اله يف حدود الدين الذي عليه.
المادة السادسة عشرة:
إ
أ
من
احلجز
�شعار
ا
ت�شلم
بعد
خا�شة
و
ا
عامة
مالية
يجب على كل بنك اأو م�ؤ�ش�شة
المادة الخامسة والعشرون:
املحكمة املخت�شة تنفيذ ذلك مبا يكفي ل�شداد الدين ,واإن مل يلتزم بذلك يلزم ب�شداد ل ينظر يف اإعفاء اأو تق�شيط الدي�ن املرتتبة على املدانني يف جرائم اختال�ض اأو
مبلغ للجهة ي�شاوي قيمة املمتلكات التي كانت بح�زته مبا ل يتجاوز املبلغ الذي مت تزوير اأو حتايل.
احلجز من اأجله.
المادة السابعة عشرة:

اإذا مل تكف اأمــ�ال املــديــن املنق�لة ل�شداد الــديــن ,فيتم التنفيذ على عقاراته
املحج�زة.
المادة الثامنة عشرة:

ت�شري اأحكام م�اد هذا الف�شل على اأمالك الأوقاف.

الفصل الخامس
اإعفاء الدين وتق�شيطه

الفصل السادس

اأحكام ختامية
المادة السادسة والعشرون:

يجب على اجلهة -حال حدوث اأي خمالفة لهذا النظام ولئحته التنفيذية -اإبالغ
ال�زارة والأجهزة الرقابية يف م�عد اأق�شاه ثالث�ن ي�م عمل من اكت�شاف املخالفة.
المادة السابعة والعشرون:

تطبق على خمالفي هذا النظام العق�بات املقررة نظام ًا.
المادة الثامنة والعشرون:

دين الدولة امل�شتحق دين ممتاز ول ي�شقط بالتقادم.

ل تخل اأحـكــام هــذا النظام بــالأحـكــام ال ــ�اردة يف الأنظمة اخلا�شة باجلهات
الأخرى.

المادة العشرون:

المادة التاسعة والعشرون:

المادة التاسعة عشرة:

تتك�ن جلنة يف ال�زارة من ثالثة اأع�شاء ,يك�ن اأحدهم من ذوي الخت�شا�ض ال�شرعي ي�شدر ال�زير الالئحة التنفيذية لهذا النظام ,خالل مدة ل تتجاوز ت�شعني ي�م ًا من
اأو النظامي ,للنظر يف درا�شة الطلبات ال�اردة لالإعفاء من الدين اأو تق�شيطه واإعداد تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
الت��شيات ب�شاأنها.
المادة الثالثون:
إ
أ
يحل هذا النظام حمل نظام جباية امــ�ال الدولة ,ال�شادر بــالرادة امللكية رقم
( )2/3/41وتاريخ 1359/4/12ه ـ ــ ,واملبلغ بالأمر ال�شامي رقــم ( )5732يف
1359/5/4هـ ,ويلغي كل ما يتعار�ض معه من اأحكام.
كل من تاأخر عن اأداء الدين امل�ضتحق عليه للدولة يف املوعد

املحدد ,ي�ضعر كتابياً بوجوب تاأديته

المادة الحادية والثالثون:

ين�شر هذا النظام يف اجلريدة الر�شمية ,ويعمل به بعد ت�شعني ي�م ًا من تاريخ ن�شره.
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بنى املجل�ض امل�قر وبطلب من ي
هتم باأمر ه�ؤلء اإىل ما فيه اخلري.

حمد هنان يقترح حالً لمشكلة تكرار الحفر في الشوارع
قدم امل�اطن حمد بن فار�ض حمد هادي هنان اقرتاحا
للمجل�ض يتعلق مب�شكلة تكرار احلفر والــردم لرتكيب
اخلــدمــات العامة يف ال�ش�ارع ومــا ي�شتتبع ذلــك من
تكلفة وت�ش�ية لل�شكل اجلمايل لالأحياء ال�شكنية .وقال
يف ذلك:
معايل رئي�ض جمل�ض ال�ش�رى
�شلمه اهلل
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,وبعد:
اأقــدم ملعاليكم اقرتاحي هذا واملت�شمن مالحظتي اأن
الكثري من ال�ش�ارع تتعر�ض للتك�شري واحلفر مما ي�ؤدي
اإىل تلفها وظه�رها ب�شكل �شيئ ,واأي�ش ًا ما يرتتب على
ذلك من هدر للمال العام نتيجة لأن يف هذه ال�ش�ارع تق�م
كل اإدارة من مياه و�شرف �شحي وهاتف باحلفر والتك�شري
لإي�شال خدماتها ,كذلك املخططات تنفذ بدون وج�د
البنية التحتية من اخلدمات العامة الأمر الذي ي�جب
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عمليات التك�شري واحلفر من جديد وكل اإدارة متار�ض
احلفر والتك�شري لل�ش�ارع واملرافق العامة مبعزل عن
الإدارة الأخرى ,فلماذا ل تنفذ كامل اخلدمات العامة
من هاتف ومياه و�شرف �شحي وكهرباء جملة واحدة مع
التخطيط مع اجلهات املعنية قبل الردم وقبل ال�شفلتة؟
كذلك ميكن متديد اخلدمات العامة للمخططات ال�شكنية
اأثناء تخطيطها بحيث ل ت�زع اإل وكامل اخلدمات م��شلة
اليها واذا دعت احلاجة اإىل متديد خدمات والتي مل متدد
اإل لحق ًا تك�ن التجهيزات من اأجل متديده م�ج�دة �شلف ًا
بد ًل من ال�شروع يف تعري�ض املرافق العامة للتلف .فمث ًال
الكهرباء ل حتتاج التمديد اإىل الأر�شي لكن تطمح �شركة
الكهرباء فيما بعد اأن ت�شتبدل التمديد ب�ا�شطة الأعمدة
اإىل متديد اأر�شي ,فاذا مت و�شع ذلك يف العتبار من الآن
فاإننا ن�شمن عدم تكرار ما يحدث الآن من تك�شري وحفر
لل�ش�ارع وزيادة العبء على املال العام.

ضوابط نظامية بين المؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني وموظفيها
قدم امل�اطن خالد بن �شليمان بن حممد العم�د عري�شة
للمجل�ض يطالب بدرا�شة ما ا�شتحدثته امل�ؤ�ش�شة العامة
للتدريب التقني واملهني من لئحة جديدة منظمة ل�ش�ؤون
اأع�شاء هيئة التدريب حيث يرى اأنها اأ�شرت به .وقال:
�شاحب املعايل رئي�ض جمل�ض ال�ش�رى
حفظه اهلل
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,وبعد:
ل يخفى على مقامكم الكرمي ما ا�شتحدثته امل�ؤ�ش�شة
العامة للتدريب التقني واملهني من لئحة جديدة منظمة
ل�ش�ؤون اأع�شاء هيئة التدريب ومــا فيها من مظلمات
وه�شم للحق�ق ال�ظيفية واملالية والجتماعية لكل من
يجرب للخ�ش�ع مل�ادها ,وقد حتدث الإعالم كثري ًا عن تلك
املظامل ولكن لالأ�شف ال�شديد مل اأر اأي لئحة يف الأفق تب�شر
بحل تلك الأزمة وجالء همها اإىل الأبد ,وحيث اإنه جد يف
الأمر ما جد من وق�ع ال�شرر على عدد كبري من املدربني
وكــ�ن الالئحة اأعطت م�ؤ�ش�شة التدريب ال�شالحيات
الت�شريعية والتنفيذية والق�شائية يف اآن واحد ,وكيف اأن
م�ؤ�ش�شة التدريب اأقرت وحكمت بح�شم مرتبات بع�ض

مدربيها بن�شبة  %10من اأجل ت�شحيح اأخطائها واأخطاء
م�ظفيها الذين لالأ�شف ال�شديد مل يكتف�ا با�شتحداثهم
ل�ائح وظيفية جديدة متعدين على ال�شالحيات املخ�لة
فقط ملجل�ض اخلدمة املدنية ,بل اإنهم ا�شتحدث�ها وهم
يجهل�ن م�ادها واأ�شرارها وطريقة تنفيذها مما �شبب
وق�ع اأخطاء مالية مت معاجلتها باأخطاء اأكرب منها �شاربني
بحق�ق املدربني عر�ض احلائط ومتنا�شني م�شلحة اأبناء
ال�طن ومتغا�شني عن �شبب ومرتكب تلك الأخطاء ليقع
احل�شاب وال�شرر على املدرب ,وبذلك انتفت احل�افز
املعن�ية واملادية التي بذلتها يل الدولة رعاها اهلل.
وحيث اإين مثل كل املدربني يف امل�ؤ�ش�شة �شرفت يل بدلت
مالية بطريقة تخالف الالئحة اجلديدة ,كبدل النقل الذي
ل ي�شرف ل�شاكني مقر العمل ح�شب الالئحة اجلديدة,
وبدل ارتباط ب�ش�ق العمل والذي ي�شرتط اكتمال الن�شاب
ح�شب الالئحة اجلديدة ,ولأين من �شاكني مقر العمل,
ون�شابي التدريبي مل يكتمل ,وخ�شية من املطالبة يف
ا�شرتجاعه تلك الأم�ال يف امل�شتقبل كما فعلت امل�ؤ�ش�شة
مع �شريحة كبرية من الزمالء ,ولكي اأعترب كامل املبلغ

امل�شروف يل من قبيل احل�افز امل�شتحقة يل ,ولكي
ل تتكرر الأخطاء م�شتقب ًال �شدي ,فاإين اأرفع ملقامكم
الكرمي رغبتي بحفظ حق�قي املالية واملعن�ية يف م�شتقبل
الأيام ,وذلك ب��شع �ش�ابط نظامية تربط العالقة بيني
وبني امل�ؤ�ش�شة ,وت�شمية اجلهة امل�شرفة واملراقبة لهذه
العالقة ,حفظ ًا حلق�ق الطرفني مبا يع�د مب�شيئة اهلل
باملنفعة العامة واخلا�شة مما بذلته الدولة بكرم على
من�شاآتها وم�ظفيها.

إعفاء المتقاعدين من رسوم الكهرباء
قدم امل�اطن علي بن فالح الزهراين عري�شة ملجل�ض
ال�ش�رى يذكر فيها اأنه عمل لدى الدولة اأعزها اهلل
فرتة ط�يلة ولكنه حرم من مكرمة خادم احلرمني
ال�شريفني بزيادة رواتب م�ظفي الدولة  %15كما
اأن املكرمة امللكية الغالية والتي �شدرت بعد درا�شة
جمل�ض ال�ش�رى لها والقا�شية بزيادة متقاعدي
التاأمينات الجتماعية  %5اب ـتــداء مــن �شهري
جمادى الأوىل 1431هـ مل تبلغ هذه الزيادة �ش�ى
 100ريال لديه وطالب الزهراين بالنظر يف هذا
امل��ش�ع وقال:
معايل رئي�ض جمل�ض ال�ش�رى
حفظه اهلل
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,وبعد:
اأفيد معاليكم اإنني اأحــد امل�اطنني الذين عمل�ا
يف اخلدمة الع�شكرية ملــدة ت�شع �شن�ات ون�شف
ثم عملت بعدها يف اإحدى املدار�ض التابعة ل�زارة
الرتبية والتعليم وحتديد ًا اإدارة الرتبية والتعليم
باملخ�اة ملدة �شبعة وع�شرون عام ًا وتقاعدت على

نظام التاأمينات الجتماعية براتب  2060ريا ًل وقد
حرمنا من مكرمة خادم احلرمني ال�شريفني %15
كما اأن املكرمة امللكية الغالية والتي �شدرت بعد
درا�شتكم لها يف جمل�ض ال�ش�رى والقا�شية بزيادة
متقاعدي التاأمينات الجتماعية  %5ابتداء من
�شهري جمادى الأوىل 1431هـ مل تبلغ هذه الزيادة
�ش�ى  100ريال فماذا حتل من م�شاكلنا احلياتية؟
معايل الرئي�ض هل هذا الراتب يفي مبطالب احلياة
يف ظل غــالء املعي�شة؟ اأ�شف اإىل غــالءء املعي�شة
ف�اتري الكهرباء والت�شالت وكذلك ما ت�شتهلكه
تهلكه
املا�شية من �شعري واأعالف ,علم ًا اأنني حرمت من
ال�شمان بحجة اأننا اثنان فقط اأنا وزوجتي.
معايل الرئي�ض نرج� مــن اهلل ثــم مــن جمل�شكم
كم
امل�قر النظر لنا بعني الرحمة واعفائنا من �شداد
داد
اننا املتقاعدين ذوي
ر�ش�م الكهرباء وم�شاواتنا باإخ�اننا
الرواتب العالية ورفع عنهم ر�ش�م الكهرباء وادخل�اا
يف نظام ال�شمان وحالهم اأف�شلل من رواتبنا ونحن
الذين اأ�شرتهم من  3-2اأ�شخا�ض حمرومني من

ال�شمان ومن امل�شاعدة ,ونحن اأح�ج من غرينا يف
الزيادة ال�شابقة من خادم احلرمني اأطال اهلل عمره
وهي  %15التي عمت الذين ي�شتلم�ن من ع�شرة اآلف
واأكرث ,راجني من اهلل ثم من جمل�شكم امل�قر النظر
يف اأح�النا فيما ذكرنا من �شمان اإىل ر�ش�م كهرباء
وزيادة رواتبنا هذا واهلل يحفظكم.
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الملك عبدالعزيز ألعضاء الشورى:
سن األنظمة
أنتم األقدر على
ّ
والعمل بها
ظل جمل�س ال�ضورى على مدى تاريخه الطويل منذ اإن�ضائه حا�ضراً
يف دوائر �ضناعة القرار .ومنذ التكليفات االأوىل التي جاءت على ل�ضان
امللك املوؤ�ض�س طيب اهلل ثراه للمجل�س اأدرك اجلميع اأن املجل�س كفء
لتويل الدور الذي كلفه به ويل االأمر ومن بعده اأبناوؤه .ورغم انح�ضار
دور املجل�س قدمياً بعد تكوين جمل�س الوكالء والذي توىل معظم
املهام التي كان جمل�س ال�ضورى يقوم بها ,اإال اأن املجل�س عاد من جديد
اأقوى ما كان بعد �ضدور نظامه احلديث عام 1412ه� ,والذي اأعاد له
دوره الرائد يف ميدان �ضناعة القرار وامل�ضاركة القوية مبا يجري حتت
قبته من مناق�ضات وقرارات ودرا�ضات لالأنظمة وغريها.

هذا وت�شهد جل�شات جمل�ض ال�ش�رى ووثائقه على كل ذلك منذ
ال�شن�ات الأوىل لإن�شائه.
ففي افتتاح جاللة امللك عبدالعزيز للدورة الثالثة ملجل�ض
ال�ش�رى ي�م الأحــد امل�افق 1349/3/2هـ ــ ,كان مما قاله
طيب اهلل ثراه:
لقد اأمرت اأن ل ي�شن نظام يف البالد ويجري العمل به قبل انأ
يعر�ض على جمل�شكم من قبل النيابة العامة ,وتنقح�ه مبنتهى
حرية الراأي على ال�شكل الذي يك�ن منه الفائدة لهذه البالد,
والقا�شد بها من حجاج بيت اهلل احلرام .واإنكم تعلم�ن اأن
اأ�شا�ض اأحكامنا ونظمنا ه� ال�شرع الإ�شالمي ,واأنتم يف تلك
الدائرة اأقدر على �شن كل نظام واإقــرار العمل الذي ترونه
م�افق ًا ل�شالح البالد ,على �شرط اأن ل يك�ن خمالف ًا لل�شريعة
الإ�شالمية.
وتقدير ًا لدور جمل�ض ال�ش�رى �شار اأبناء امللك امل�ؤ�ش�ض على
درب اأبيهم فداأب�ا على خماطبة الأمة من منرب ال�ش�رى يف
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افتتاح اأعمال كل عام وحر�ش�ا كذلك على ال�شتئنا�ض براأيه
واإحالة العديد من الأنظمة والتفاقيات املهمة اإليه.
وقد كان للمجل�ض دائم ًا الراأي ال�شديد حني مناق�شة الأنظمة
ومراجعتها وجند اأن جمل�ض ال�كالء يق ّر تعديالت جمل�ض
ال�ش�رى على نظام التليف�نات كما جاء يف خطاب رئي�ض جمل�ض
ال�كالء خماطب ًا نائب رئي�ض جمل�ض ال�ش�رى كما يلي:
ح�شرة املكرم نائب رئي�ض جمل�ض ال�ش�رى
ن�شري اإىل املـكــاتـبــة املــرفــ�عــة منكم ب ـعــدد  320وتاريخ
1355/10/26هـ ـ ونخربكم اأنه قد �شدرت الإرادة ال�شنية
املل�كية املبلغة اإلينا بخطاب الدي�ان العايل رقم 4/1/52
وتاريخ 1356/1/17هـ ـ بامل�افقة على نظام التلف�نات كما
عدله جمل�شكم.
رئي�ض جمل�ض ال�كالء
ومــن اأعمال جمل�ض ال�ش�رى عــام 1347هـ ـ جند عــدد ًا من

الأنظمة املهمة التي اأجنزها املجل�ض ومنها :نظام ت�حيد
ال�شركات ,نظام وكالة املالية ,نظام املطابع واملطب�عات ,نظام
مهنة ال�شيدلية ,نظام تاأ�شي�ض ال�شركات التجارية ,اإىل جانب
العديد من امل��ش�عات املهمة الأخرى.
كما اأجنز املجل�ض عدد ًا اآخر من الأنظمة املهمة عام 1348هـ
ومنها :النظام الداخلي ملجل�ض الـ�ـشــ�رى ,نظام ت�شجيل
املاأم�رين وتعيينهم ,نظام املدار�ض واملنهج التدري�شي ,نظام
�شائقي ال�شيارات ,نظام الأطـبــاء وامل�شتخدمني مبديرية
ال�شحة العامة ,والإ�شعاف ,وال�شيادلة ,وحكماء الأ�شنان,
والق�ابل ,واملمر�شني ,والطريقة التي يجب اأن ت�شري عليها
م�شت�شفيات احلك�مة من حيث النظام والتن�شيق ,نظام
الدراجات.

عدد من أعضاء الشورى القديم يقترحون تغيير
«المملكة الحجازية» إلى
«المملكة العربية السعودية»
• اأ .اإبراهيم بن حمد حممد ال�ضيخ
مل يذكر عن امللك عبدالعزيز – رحمه اهلل – اأنه انفرد باأمر من الأم�ر دون اأن ي�شت�شري خا�شته واأركان دولته وذوي العلم والراأي .فلقد اآمن بتطبيق مبداأ ال�ش�رى
ب��شفه اأ�شا�ش ًا لتدعيم احلكم ملا لل�ش�رى من اأهمية كربى يف اإدارة �ش�ؤون البالد و�شنع القرار ودعم �شيا�شة الدولة ,وه� ما �شار عليه اأبناوؤه من بعده.
واآثر امللك عبدالعزيز اأن ي�شم النخبة من اأبناء ال�طن ل�شماع اآرائهم واقرتاحاتهم من اأجل حت�شني الأو�شاع الداخلية ,فهم العي�ن والآذان للنا�ض ي�شمع�ن
�شكاويهم وينظرون فيها .واأ�شدر التعليمات الأ�شا�شية التي ن�شت على ا�شتخدام مبداأ ال�ش�رى اأ�شل�ب ًا للن�شح ل�يل الأمر.
ويف بداية املجال�ض الأهلية يف 1343/5/22هـ األقى امللك على الأع�شاء خطاب ًا جاء فيه ((اإننى اأريد من الهيئة التي �شتجتمع لنتخاب الأ�شخا�ض املطل�بني
اأن يتحروا امل�شلحة العامة ويقدم�ها على كل �شيء فينتخب�ا اأهل اجلدارة واللياقة الذين يغارون على امل�شالح العامة ول يقدم�ن عليها م�شاحلهم اخلا�شة
علي اأمر من الأم�ر
ويك�ن�ن من اأهل الغرية واحلمية والتق�ى.....ل اأريد اأوهام ًا واإمنا اأريد حقائق ,اأريد رجا ًل يعمل�ن ,فاإذا اجتمع اأولئك املنتخب�ن واأ�شكل ّ
علي عن
رجعت اإليهم يف حله وعملت مب�ش�رتهم وتك�ن ذمتي �شاملة من امل�ش�ؤولية  ...اأريد ال�شراحة يف الق�ل لأن ثالثة اأكرههم ول اأقبلهم :رجل ك ّذاب يكذب ّ
تعمد ,ورجل ذو ه�ى ,ورجل متملق ,فه�ؤلء اأبغ�ض النا�ض عندي.
وملا اقت�شر جمل�ض الأهايل على فئات معينة واأراد رحمه اهلل ت��شيعه حله يف عام 1345هـ وتاألف جمل�ض جديد اأكرث متثي ًال لكل الفئات وتعديل نظام املجل�ض
الأهلي فدمج باملجل�ض ال�شت�شاري ف�شمي (جمل�ض ال�ش�رى).
ولقد انطلقت التعليمات على اعتماد ال�شريعة الإ�شالمية د�شت�ر ًا ومنهاج ًا لكل الأعمال وا�شتبعاد ما يتعار�ض مع القراآن وال�شنة ,ولقد اأكد امللك عبدالعزيز
على اأهمية ال�ش�رى و�شرورة تفعيلها يف جميع منا�شط احلياة وذلك بق�له ....( :اإمنا اأريد م�ش�رتكم يف جميع الأم�ر ,تق�ل العرب اإن الرجال ثالثة :رجل,
ن�شف رجل ول رجل ,فاأما الرجل فه� الذي عنده راأي وي�شت�شري النا�ض يف اأم�ره ,ون�شف رجل ه� من لي�ض عنده راأي وي�شت�شري النا�ض ,ولي�ض برجل من لي�ض
عنده راأي ول ي�شت�شري النا�ض.
ؤ
أ
أ
ويذكر التاريخ اأنه يف 12جمادى الوىل1351هـ اجتمع لفيف من امل�اطنني ,يف الطائف ومنهم عدد من اع�شاء جمل�ض ال�ش�رى ,وهم ف�اد حمزه� ,شالح �شطا,
عبداهلل ال�شيبي ,حممد �شرف ر�شا ,عبدال�هاب نائب احلرم ,ابراهيم الف�شل ,حممد عبدالقادر مغريبي ,ر�شيد النا�شر ,احمد باناجه ,عبداهلل الف�شل,
خالد اأب� ال�ليد القرقني ,حممد �شرف عدنان ,حامد رويحي ,ح�شني با�شالمه ,حممد �شالح ن�شيف ,عبدال�هاب عطار ,واتفق�ا على اأن يرفع�ا اإىل امللك
عبدالعزيز ( قرار ًا ) و�شع�ه ,جاء فيه:
ملا كانت اأو�شاع البالد احلك�مية الراهنة ل تتالءم مع طبيعة ال�حدة التى هي واأهل�ها عليها ,وكان ا�شمها احلا�شر وه� ((اململكة احلجازية النجدية
وملحقاتها)) ل يعرب عن ال�حدة العن�شرية واحلك�مية وال�شعبية ال�اجب اإظهارها فيها .... ,فاإن املجتمعني ,يرفع�ن اإىل �شدة �شاحب اجلاللة اأمنيتهم الأكيدة,
يف اأن يتكرم باإ�شدار الإدارة ال�شنية ,بامل�افقة على تبديل ا�شم اململكة احلايل اإىل ا�شم اأبني يف الإ�شادة بذكر من كان ال�شبب يف هذا الحتاد ,والأ�شل يف جمع
الكلمة وح�ش�ل ال�حدة وه� �شخ�ض جاللة امللك املفدى ,وذلك بتح�يل ا�شم ((اململكة احلجازيه النجدية وملحقاتها)) اإىل ((اململكة العربية ال�شع�دية))
الذي يدل على البالد التي يقطنها العرب ,ممن وفق اهلل جاللة امللك ((عبدالعزيز اآل �شع�د)) اإىل ت�حيد �شملهم و�شم �شعثهم.
ويف  17جمادى الأوىل من نف�ض العام 1351هـ اأ�شدر جاللة امللك املعظم الأمر امللكي الآتي حتت رقم 2716 :بعد العتماد على اهلل ,وبناء على ما رفع من برقيات
من كافة رعايانا يف مملكة احلجاز وجند وملحقاتها ,ونزو ًل على رغبة الراأي العام يف بالدنا ,وحب ًا يف ت�حيد اأجزاء اململكة العربية اأمرنا مبا ه� اآ ٍت:
املادة الأوىل :حت�ل ا�شم ((اململكة احلجازية النجدية وملحقاتها)) اىل ا�شم ((اململكة العربية ال�شع�دية)) وي�شبح لقبنا بعد الآن ((ملك اململكة العربية
ال�شع�دية)) ,وذلك اعتبار ًا من ي�م اخلمي�ض الأول من برج امليزان عام 1309هـ �/ض امل�افق  21جمادي الأوىل عام 1351هـ الثالث والع�شرين من �شهر
�شبتمرب 1932م.
واأقيمت احلفالت يف جميع املدن والقرى وكان اأجمل ما اأقيم فى هذه املنا�شبة حفل يف الريا�ض العا�شمة� ,شرفه �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شع�د ,وقال:
اأعلن با�شم جاللة امللك املعظم اأيده اهلل اأن هذه اململكة اأ�شبح ا�شمها(( :اململكة العربية ال�شع�دية)) بد ًل من ((اململكة احلجازية النجدية وملحقاتها))
واإيذان ًا بزوال جميع الف�ارق التي كانت ت�شيطر على اأجزاء هذه اململكة.
كما اأقيم مثل هذا الحتفال يف مكة املكرمة ,وخطب فيهم �شاحب ال�شم� امللكي الأمري في�شل النائب العام جلاللة امللك وقال :اإين اأبلغكم �شكر جاللة امللك
املعظم نزو ًل عند رغبة الأمة واأ�شدر اأمره العايل بامل�افقة على ما راأيتم�ه من جعل ا�شم اململكة (( اململكة العربية ال�شع�دية)) بد ًل من ((مملكة احلجاز
وجند وملحقاتها)) .واعترب هذا الي�م التاريخي املجيد م�عد ًا لالإحتفال بالي�م ال�طني للمملكة يف كل عام.
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من قرارات مجلس الشورى القديم
المجلس يوافق على نظام مكافحة المالريا ويفرض رسومًا
على حركة السفن
استيفاء رسوم معامالت الذهب ذهبًا

اطلع جمل�ض ال�ش�رى على املعاملة املرفقة ال�اردة من مقام
النيابة برقم  3364يف 1352/5/17هـ ـ واملت�شمنة اقرتاح
حما�شب مالية مكة ا�شتيفاء ر�ش�م اخلدامة على املعامالت
التي تتم على الذهب ذهب ًا بن�شبة الذهب يف الك�ش�ر التي
تنق�ض عن قيمة اجلنيه الكامل وم�افقة كل من مديرية مالية
مكة ورئا�شة املحا�شبات العم�مية على ذلك.
وبعد البحث واملناق�شة يف ما تقدم ومراجعة قي�دات املجل�ض
ظهر اأن املجل�ض �شبق اأن اتخذ قرار ًا يف هذا امل��ش�ع برقم
 162يف 1351/10/21هـ ن�ض على ما يلي:
 -1املعامالت املبنية على الذهب ي�شت�فى ر�شمها ذهباً.
 -2املعامالت املبنية على الف�شة ي�شت�فى ر�شمها ف�شة.
 -3الك�ش�ر يف املعامالت املبنية على الذهب ت�شت�فى ذهباً
اأو بن�شبته ,ويف املعامالت املبنية على الف�شة ت�شت�فى
ف�شة.
وقد حاز هذا القرار على الت�شديق العايل برقم  1987يف
1352/2/3هـ وعليه الذي يراه املجل�ض وج�ب التم�شي عليه
لأنه كامل للم�شلحة .وعليه جرى الت�قيع.
رسوم على اقامة دعوى سبق
شطبها قضائيًا

اطلع املجل�ض على اأوراق املعاملة املرفقة واملحالة اإىل املجل�ض
من لدن املقام ال�شامي حتت رقم  3119يف 1352/5/9هـ,
واإمعان النظر يف حمت�يات تقرير رئا�شة الق�شاء املت�شمن
ا�شتح�شان و�شع حد ملن يق�شد امل�شاغبة يف املحاكم وعدم
م�افقته على الطريقة التي اختارها جمل�ض ال�ش�رى يف هذا
اخل�ش��ض بقراره رقم  59يف 1352/2/27هـ ولدى مداولة

128

 1432 -125هـ

الراأي يف ذلك ومقابلة نظرية رئي�ض الق�شاة من اإبدال تلك
الطريقة بطريقة اأخرى مبداأها املحكمة ومنها هذا التقرير
ظهر اأن الطريقة التي �شار عليها املجل�ض فيمن يطلب اإقامة
دع�ى �شبق اأن اأقامها و�شطبت ب�شبب من الأ�شباب امل��شحة
يف قرار املجل�ض املن�ه عنه اإمنا كان على مبداأ تكليف بدفع
مقدار معني ح�شب ما ه� مقرر با�شم ر�شم اخلدامة والت�شجيل
يف اكت�شاب احلكم القطعي ,حيث ل يعد املبلغ املدف�ع ر�شم ًا
جديد ًا ويف ذلك ما فيه من �شمان الغاية وتاأمني امل�شلحة
وعليه ,ونظر ًا اإىل اأن ما جاء يف تقرير رئي�ض الق�شاة ل ي�شتلزم
رد قرار املجل�ض واإمنا ه� اقرتاح راأت رئا�شة الق�شاة ترجيحه
على الطريقة املقرتحة يف قرار املجل�ض ,فاإن اإقرار ما ي�شمن
امل�شلحة ويزيل ال�شرر امل�شك� عنه عائد للنظر العايل .وعليه
جرى الت�قيع.
رفض شروط الصحة للتعيين في بعض
الوظائف

يف جلب ه�ؤلء امل�ظفني من اخلارج ويرتتب على هذا
تكبد احلك�مة امل�شاريف الالزمة من غري م�جب.
 -3م�افقة مقام النيابة الفخيم على هذا القرار (ال�شادر
من املجل�ض) واإبالغ اإدارة ال�شحة لتباعه.
 -4مالحظات ال�شحة التي اأبدتها على هذا القرار بعد تبلغها
امل�افقة عليه واملتلخ�شة يف هذه النقاط ( )1اأن اإدارة
ال�شحة العامة مل جتعل معرفة اللغة الأجنبية �شرط ًا
اأ�شا�شي ًا يف قب�ل امل�شتخدمني الذين لهم رغبة للعمل على
حد تعبريهم ,ولكنها ترجح من يح�شن ذلك ترجح ًا.
( )2اإن الغر�ض من اأخذ الكفالت على املتقدم لإحدى
هذه ال�ظائف ه� احلر�ض على بقائه يف ال�ظيفة التي
مترن عليها )3( .اإن اإدارة ال�شحة مل تكلف احلك�مة
مب�جب ذلك جلب اأحد من اخلارج ول تكلفها م�شاريف
من غري م�جب.
وبعد البحث واملناق�شة فيما ت��شح بـاأعــاله قــرر املجل�ض
بالإجماع ما ياأتي:
 -1اأن ما جاء يف البند الأول من املالحظات من اأن اإدارة
ال�شحة مل جتعل معرفة اللغة الأجنبية �شرط ًا اأ�شا�شي ًا
ما يفيد نفيه مبجرد الطالع على البند الثاين من امل�اد
املقدمة من قبلها يف�شح عن مق�ش�د الإدارة املذك�رة
يف طلب اإح�شان اللغة الأجنبية من املراد ا�شتخدامه يف
تلك ال�ظائف باعتبار ذلك �شرط ًا اأ�شا�شي ًا يتع�شر على
من يفقده من الأ�شخا�ض ال�شتخدام فيها مطلق ًا ونظر ًا
اإىل اأن احلاجة مل تكن بتلك الدرجة ما�شة اإىل �شرورة
ت�فر هذه ال�شروط كما �شبق ت��شيحه يف قرار املجل�ض
ال�شابق ,ل يرى املجل�ض الآن يف هذه الأ�شباب ما يدع�
اإىل العدول عما �شبق تقريره.
 -2اإن ما ورد يف البند الثاين والثالث من مالحظات ال�شحة
من اأخــذ الكفالة على املـاأمــ�ر املن�ش�ب لإحــدى هذه
ال�ظائف ه� اخل�شية من ترك املاأم�ل وظيفته..اإلخ,
قد �شمنه نظام املاأم�رين العام.
 -3وعلى هــذا ونظر ًا اإىل اأن املجل�ض ل يــرى يف الأ�شباب
التي اأدلت بها ال�شحة ما ي�شت�جب العدول عن قراره
ال�شابق امل�شار اإليه ,فاإن املجل�ض ي�ؤيد قراره ذلك املقرتن
بالت�شديق العايل .وعلى ذلك جرى التعليق.

اطلع جمل�ض ال�ش�رى على اأوراق املعاملة املرفقة ال�اردة برقم
 2646يف 1352/4/15هـ امل�شتملة على ما ياأتي:
 -1امل�اد التي و�شعتها اإدارة ال�شحة العامة كنظام للم�ظفني
الذين لهم رغبة للعمل يف وظائف :ماأم�ر الإح�شاء,
امل�شجل ,ماأم�ر امل�شت�دع ,رئي�ض املمر�شني ,وامل�شمد,
وطلب اإدارة ال�شحة اأن يك�ن ا�شتخدام ه�ؤلء بطريقة
التعهد بالكفالة واأن يك�ن ملدة ثالث �شن�ات واأن يرجح
لقب�ل هذه ال�ظائف من قد مار�شها من ذي قبل ومن
يح�شن اإحدى اللغات الأجنبية وبيده �شهادة تدل على
ذلك.
 -2قرار جمل�ض ال�ش�رى ال�شادر يف امل��ش�ع برقم  46يف
1352/2/13هـ ـ ـ املت�شمن عــدم امل�افقة على امل�اد
املذك�رة لالأ�شباب التالية )1( :عدم ا�شتلزام معرفة
اأحد من هـ�ؤلء امل�ظفني للغة اأجنبية لأن �شري عم�م
الأعمال داخــل اإدارة ال�شحة العامة اإمنــا ه� باللغة
العربية وال�اجب على عم�م امل�ظفني اإجادتها لأنها هي
اللغة الر�شمية للدولة )2( .اإن ال�ظائف ال�ارد ذكرها
يف امل�اد م��ش�ع البحث ل عالقة لها اأ�ش ًال بال�ش�ؤون
املالية التي يرتتب اأمر الت�ظيف فيها على اأخذ كفالة
خم�ش��شة )3( .اإن ا�شتخدام امل�ظفني بطريق التعهد
ملدة حمدودة اإمنا ه� خا�ض للم�ظفني الأجانب الذين المجلس يوافق على نظام مكافحة
يجلب�ن من اخلارج للم�شلحة )4( .اأن يف قب�ل ما جاء المالريا
بامل�اد املذك�رة من ال�شروط املحررة بها تكليف للحك�مة اطلع جمل�ض ال�ش�رى على نظام مكافحة املالريا املقدم من

مديرية ال�شحة العامة �شمن الأنظمة الت�شع ال�اردة من مقام
النيابة العامة برقم  2870يف 1351/3/27هـ ,وبناء على ما
اأدىل به مدير ال�شحة العام من الإي�شاحات ال�جيهة والأ�شباب
الكافية حل�ش�ل القناعة يف تعجيل �شدور النظام اخلا�ض
مبكافحة املالريا واإن املجل�ض در�ض هذا النظام وبعد مداولة
الــراأي يف م�اده مادة مادة ومقابلة ما ورد يف كل ذلك من
اأ�ش�ل واأحكام مع ما هي عليه حالة بالدنا الي�م وما يقت�شي
امل�شلحة اإقراره اأو تعديله اأو حذفه منها ,ارتاأ املجل�ض امل�افقة
على ما ه� م��شح يف احلقل الأي�شر من م�شروع النظام املرفق
مع اإلفات النظر العايل اإىل �شرورة التم�شي مع �ش ّنة الرتقاء
والتدريج بتطبيق حمت�يات هذا النظام ملا ي�شتلزمه حال
البالد .وعلى ذلك جرى الت�قيع.
تعيين أمين لمكتبة مسجد ابن
عباس

عبيد مدني
من رجال الشورى

اطلع جمل�ض ال�ش�رى على اقرتاح �شعادة النائب الثاين ال�شريف
�شرف ر�شا املقدم بتاريخ 1352/5/7هـ ـ واملت�شمن اأنه لدى
زيارته املكتبة الكائنة بالقرب من م�شجد ابن عبا�ض وجد الكتب
التي بها مبعرثة ومكد�شة بالرف�ف من غري ترتيب ,وقد �شاأل
اإمام امل�شجد ال�شيخ يحيى عن اأ�شباب ذلك فاأفاد باأنه ل ي�جد
اأمني ر�شمي للمكتبة يف ال�قت احلا�شر ,واأن الكتب امل�ج�دة بها
عر�شة لل�شياع والتلف يف كل حني ,ولذلك ولك�ن الكثري منها من
ً
وحر�شا على بقاء هذه الكتب
غري جتليد واأنه ه� القائم ب�ش�ؤونها
وتاأ ً
مينا للفائدة منها يقرتح �شعادة النائب الثاين ما ياأتي:
اأو ًل :اأن يُجعل اإمام امل�شجد املذك�ر ماأم�ر ًا ً
ر�شميا للمكتبة عالوة
على وظيفته كاإمام.
ً
ثانيا :اأن يجعل لها دفرتان يكتب فيهما اأ�شماء الكتب بالرتتيب
الالزم وي�شلم اأحدهما اإىل اإدارة الأوقــاف والآخر يبقى لدى
اأمني املكتبة.
ً
ً
ثالثا :اأن يعمل للكتب دواليب خا�شة حلفظها بها بــدل من
الرف�ف.
ً
ً
ً
رابعا :اأن يعتني بتجليدها جتليدا جيدا ي�ش�نها من التلف.
وبعد البحث واملناق�شة يف القرتاح املذك�ر قرر املجل�ض باإجماع
اآراءه امل�افقة على ما ياأتي:
ترتيبا ح�شناً.
 -1اأن جتلد هذه الكتب وترتيب ً
 -2اأن يجعل لها دفرتان يكتب يف كل منهما اأ�شماء كافة الكتب
بالرتتيب الــالزم ,وي�شلم اأحدهما اإىل اإدارة الأوقاف
والآخر يبقى لدى اأمني املكتبة.
 -3اأن اإمــام امل�شجد القائم يف ال�قت احلا�شر بعمل املكتبة
ي�شرتحم املجل�ض اأن يعني من قبل احلك�مة للقيام بها
م�ظفا ً
ليك�ن ً
ر�شميا م�ش�ؤو ًل عنها.
 -4يجري �شرف ما يلزم لذلك من واردات اأوقاف عبداهلل بن
العبا�ض ر�شي اهلل عنهما.
وعلى ذلك جرى الت�قيع.

رسوم على حركة السفن في (الوجه)

اطلع جمل�ض ال�ش�رى على اأوراق هذه املعاملة املحالة إاليه
من لدن املقام ال�شامي حتت رقم  3330يف 1352/5/17هـ
املتعلقة با�شرتحام جتار ال�جه اإلغاء الر�ش�م التي ت�شت�فيها
ماأم�رية احلجر ال�شحي هناك على ال�شفن ال�شراعية التي
ت�شافر من ال�جه �ش�اء كانت كبرية اأو �شغرية.
وبـعــد البحث واملناق�شة يف عـمــ�م حمـتــ�يــات املعاملة
ومداولة الــراأي فيها اأرتا املجل�ض باإجماع اآراءه امل�افقة
على قرار جمل�ض اإدارة ال�جه ال�شادر يف امل��ش�ع رقم 1
يف 1352/1/5هـ وامل�شتمل على ال�شت امل�اد الآتية)1( :
ي�شت�يف ماأم�ر احلجر ال�شحي قر�ش ًا ون�شف قر�ش ًا على
الطن لكل قطرية ل تزيد حم�لتها على الطن ال�احد اإىل
ع�شرة اأطنان عند �شفرها لالحتطاب اأو اإقامة البحارة
عند اأهاليهم باملرا�شي واجلزر املذك�رة يف حالة دخ�لها
وخروجها وقر�ش ًا ملاأم�ر املرفاأ على الطن عند اخلروج
ح�شب العادة املتبعة من القدمي )2( .اإذا كانت القطائر

املن�ه عنها باملادة الأوىل �شاحنة ب�شاعة اأو ركاب ًا اإىل
امل�انئ العربية ال�شع�دية ي�شت�يف عليها ماأم�ر احلجر
ال�شحي خم�شة وع�شرين قر�ش ًا عند خروجها وقر�ض واحد
على الطن عند دخ�لها ,ون�شف قر�ض ملاأم�ر املرفاأ عند
خروجها ,وذلك خالف ر�شم ال�شمندورة وقدره خم�شة
ع�شرة قر�ش ًا )3( .اأمــا ما زاد منها عن الع�شر اأطنان
في�ؤخذ عليها الر�شم احلايل وقدره خم�شة واأربع�ن قر�ش ًا
ملاأم�ر احلجر ال�شحي عند خروجها ,وقر�ض على الطن
عند دخ�لها ,ون�شف قر�ض ملاأم�ر املرفاأ على الطن عند
خروجها )4( .القطائر التي تت�جه للم�انئ الأجنبية �ش�اء
كانت �شاحنة اأو خالية ي�ؤخذ عليها الر�شم املقرر باملادة
الثالثة باحلجر ال�شحي واملرفاأ )5( .القطائر التي تذهب
اإىل ال�شيد �ش�اء كانت �شغرية اأو كبرية يطبق عليها نظام
�شيد الأ�شماك )6( .على ماأم�ري احلجر ال�شحي واملرفاأ
اأن ي�شت�فيا قيمة الط�ابع على كافة الأوراق ح�شب النظام.
وعليه جرى الت�قيع.

(1324هـ1396 -هـ)

�ش�ريا برئا�شة الأمري في�شل بن عبدالعزيز عام
1365هـ.
ً
أ
يعد عبيد مدين رائدا من رواد الدب احلديث
يف املدينة املن�رة ,وعرف باإجادته ال�شعر الذي
ميـتــاز بــاجلــزالــة واحلـــالوة والــغــزارة ,ر�شني
العبارة ,من�شجم التفكري وله العديد من امل�ؤلفات
التاريخية ,ومنها :املدنيات الكربى (�شعر).
املدنيات ال�شغرى (�شعر) .تاريخ املدينة املن�رة
يف �شتة جملدات .تاريخ م�شاجد املدينة .ت�اريخ
املدينة املن�رة وم�ؤرخيها .تاريخ امل�شجد النب�ي.

ولد عبيد بن عبداهلل مدين ,باملدينة املن�رة يف
�شهر ربيع الأول من عام 1324هـ ,وتلقى تعليمه
البتدائي يف املدر�شة الفي�شلية الها�شمية باملدينة
املن�رة ,وح�شل على �شهادتها.
التحق عبيد مــدين باملدر�شة الراقية باملدينة
املن�رة التي مل ت�شتمر �ش�ى ب�شعة �شه�ر ,وانتقل
بعدها لأخــذ العلم مــن حلق امل�شجد النب�ي
ال�شريف حيث در�ض يف حلقة ال�شيخ حممد الطيب
الأن�شاري عام 1337هـ.
وعني ع�ش� ًا باملجل�ض الإداري باملدينة املن�رة
بــد ًل مــن �شع�د د�شي�شه ,ثــم مــديــر ًا لأوقــاف
املدينة ,وع�ش� ًا يف جمل�ض ال�ش�رى اعتبار ًا من
1355/11/5هـ ـ ـ حتى اإحالته اإىل التقاعد يف
1373/8/26هـ.
�شارك عبيد مدين يف العديد من اللجان رئي�شاً
وع�ش� ًا ,فكان ع�ش� ًا يف امل�ؤمتر ال�طني الأول
لـالأدبــاء ,ورئي�ض جمعية الدفاع عن فل�شطني,
وع�ش� ًا يف جمل�ض الأوقــاف الأعلى ,وع�ش� ًا يف
جمعية املطالبة باأوقاف احلرمني ,وع�ش� ال�فد
الذي مثل مكة املكرمة عند لقاء امللك عبدالعزيز ت�يف يرحمه اهلل يف القاهرة ي�م اخلمي�ض امل�افق
– رحمه اهلل -بالطائف عام 1360هـ ,وع�ش� 1396/11/11هـ ,ونقل جثمانه اإىل املدينة املن�رة
ال�فد ال�شع�دي امل�شارك يف احتفالت ا�شتقالل حيث دفن يف بقيع الغرقد.
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• د .عبداهلل بن اإبراهيم الع�ضكر
نحن الآن يف ال�شنة الثالثة من الدورة اخلام�شة وكلنا �ش�ق وفرحة للقاء خادم احلرمني ال�شريفني .ولقاوؤنا املرتقب به  -حفظه اهلل -يعقب فرحة عارمة
يف ال�طن ,وفرحة ممتدة منذ �شماع امل�اطنني اخلرب ال�شار ب�شفاء خادم احلرمني ال�شريفني متعه اهلل بال�شحة والعافية .وفرحة اأخرى ب��شع خادم
احلرمني حجر اأكرب ت��شعة للحرم املكي يف �شجل التاريخ .وحري بنا يف جمل�ض ال�ش�رى اأن نتمعن يف �شجل اإجنازات املجل�ض يف عامه املن�شرم .لقد قراأت
و�شمعت ما يثلج ال�شدر وي�شر اخلاطر من اقرتاب املجل�ض اإىل نب�ض ال�شارع ال�شع�دي ,واهتمام املجل�ض ب�ش�ؤون امل�اطن� .شحيح اأن املجل�ض يتطلع اإىل
اقرتاب اأكرث واأعمق ,لكن العمل املناط باملجل�ض كان اأكرب من اجلهد ,والأمل اأو�شع من اجلد .و�شدق ال�شاعر العربي :اإذا كانت النف��ض كبار ًا تعبت يف
مرادها الأج�شام.
وقد راأيت خادم احلرمني ال�شريفني ه� الذي يحث املجل�ض على متتني العالقة بني املجل�ض وامل�اطنني كافة .وه� الذي يق�ل يف خطابه ال�شن�ي يف املجل�ض:
اإن على اأع�شاء املجل�ض ا�شت�شعار نب�ض ال�شارع ,وه� رعاه اهلل الذي يق�د عرب براجمه املتعددة عربة النفتاح داخلي ًا وخارجي ًا.
ً
لقد ا�شت�شعر جمل�ض ال�ش�رى اأهمية ت�جيه خادم احلرمني ,ووجد اأن يبداأ بعالقة املجل�ض بالإعالم ال�شع�دي .ذلك اأن الإعالم ه� ال��شيلة الأكرث اأثرا يف
م�شاألة العالقة بني املجل�ض وامل�اطنني .لهذا كله فقد اعتمد جمل�ض ال�ش�رى اإقامة ندوة عن�انها :الإعالم الربملاين يح�شرها اإعالمي�ن من خمتلف قطاعات
الإعالم ,وقد ُعقدت الندوة يف اإحدى قاعات املجل�ض.
إ
آ
إ
وكنت اأحد املتحدثني الرئي�شيني يف تلك الندوة ,وت�شرفت بتكليف من معايل رئي�ض جمل�ض ال�ش�رى ,باعداد املقرتح وحتديد اليات املقرتح .لهذا كله فانني
اأ�شدر عن معرفة .واأق�ل اإ ن ت�جه خادم احلرمني ال�شريفني لقي قب� ًل وتنفيذ ًا من قبل املجل�ض .ومن املت�قع اأن تك�ن النتائج اأكرث من جيدة على ال�شعيدين
ال�شعبي وال�ش�ري .
راأيت اأن اأع�شاء املجل�ض ,وكذلك راأيت فئات �شعبية تق�ل بل�شان احلال ول�شان املقال اإن ت�جيهات خادم احلرمني وروؤاه التي تخ�ض جمل�ض ال�ش�رى وم�ش�ؤولياته
هي الداعم احلقيقي ملا ي�شهده املجل�ض من حتديثات وانفتاح على القاعدة ال�شعبية ال�ا�شعة .لهذا كله �شرع املجل�ض يف العام املن�شرم يف حتديث ق�اعد
العمل وتبني ق�اعد جديدة ن�شاأت من مرور ع�شرين �شنة على ق�اعد العمل املعم�ل بها ,ون�شاأت مع م�شتجدات ع�شرية.
ما قام ويق�م به املجل�ض لي�ض بدع ًا يف هذه امل�شاألة ,فاأغلب املجال�ض النيابية تراجع اأنظمتها بناء على اأمرين :الأول ما يردها من ملح�ظات وت�جيهات
القيادة ال�شيا�شية والد�شت�رية ,والأمر الآخر ما ت�اجهه بع�ض ق�اعد عمل املجال�ض من ملح�ظات عند تطبيقها .وقد اأجمع اأغلب امل�شرعني الربملانيني يف
العامل على اأهمية كل الأمرين ,وعدوها من ال�ش�ابق الربملانية ( Les precedentsاأعراف وتقاليد) التي يجب اأن تدخل يف نظام الربملان ,وجمل�ض
ال�ش�رى ال�شع�دي ي�يل هذه امل�شاألة اهتمام ًا ت�شتحقه ,لهذا كله فقد �شكل معايل رئي�ض املجل�ض جلنة برئا�شة نائبه ,وهي جلنة اخت�شت بر�شد كل ملح�ظات
الأع�شاء ومقرتحاتهم وقد جتمع لهذه اللجنة مئات املقرتحات وامللح�ظات فاأحالت اللجنة ما اجتمع لديها اإىل الإدارة القان�نية باملجل�ض لدرا�شة املقرتحات
وامللح�ظات .ثم عر�ض ما ت��شلت اإليه الإدارة القان�نية يف جل�شة خا�شة على اأع�شاء املجل�ض ملزيد من املناق�شة والت�ش�يت على الق�اعد اجلديدة .
اأنا هنا اأد ّون بكل فخر واعتزاز هذه امل�شرية التحديثية التي يق�دها معايل رئي�ض املجل�ض بنا ًء على ت�جيهات ويل الأمر .وعلينا اأن ن�شت�شعر امل�ش�ؤولية الكبرية
التي نعا�شرها يف جمل�ض ال�ش�رى ,لأن ما نقره ون�ش�ت عليه بخ�ش��ض مراجعة ق�اعد عمل املجل�ض ,اإمنا ُيعد من وجهة نظر القان�نيني الربملانيني اإعادة
حقيقية ل�شياغة نظام جمل�ض ال�ش�رى .لهذا كله فمن امل�ش�ؤولية وال�اجب اأن ن�شكر ويل الأمر على اهتمامه مبجل�ض ال�ش�رى ,وكذلك ن�شكر معايل الرئي�ض
الذي اأخذ على عاتقه هذه امل�شاألة على خري واأج�د ما يك�ن الأخذ واجلد واحلر�ض.
وكلنا يف جمل�ض ال�ش�رى نتطلع لقابل الأيام عندما ت�شبح التحديثات جزء ًا من ق�اعد املجل�ض الر�شمية .عندئذ �شرى بكل و�ش�ح اأن تطلعات القيادة
احلكيمة كانت تطلعات مهمة ت�شب يف �شالح العمل الربملاين ال�ش�ري يف اململكة العربية ال�شع�دية.
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