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امليزانية العامة للدولة للعام املايل 1433 / 1434 هـ التي قدرت مببلغ 690 مليار ريال بزيادة قدرها 
110 مليارات ريال عن امليزانية املتوقعة للعام املايل املا�شي والتي اأعلنها خادم احلرمني ال�شريفني 
– هي ميزانية تاريخية يف مبلغها ويف حجم  – حفظه اهلل  اآل �شعود  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
الإنفاق على القطاعات اخلدمية ل �شيما الرتبية والتعليم العام والعايل، وال�شحة، والإ�شكان، وهي 
اأهم القطاعات اخلدمية املت�شلة مبا�شرة بحياة الإن�شان، مما يوؤكد حر�س خادم احلرمني ال�شريفني 
و�شمو ويل عهده الأمني على حتقيق املزيد من الرفاهية والرخاء للمواطن وتنمية الإن�شان ال�شعودي 

الذي هو حمور التنمية وهدفها الأ�شا�س.
اأوامر ملكية ب�شخ دماء جديدة يف  اأيام �شدور  هذه امليزانية التي �شعد بها املواطن، �شبقتها بعدة 
الوزارات واملوؤ�ش�شات اخلدمية والقت�شادية ت�شمنت تغيريات وزارية �شملت وزارات احلج واخلدمة 
املدنية والقت�شاد والتخطيط والتجارة وال�شناعة، ومن بني الوزراء اجلدد وزير احلج  الدكتور بندر 
حممد حمزة حجار الذي كان ي�شغل من�شب نائب رئي�س جمل�س ال�شورى، ووزير اخلدمة املدنية الدكتور 

عبدالرحمن الرباك الذي كان ي�شغل من�شب م�شاعد رئي�س جمل�س ال�شورى.
اإن اختيار خادم احلرمني ال�شريفني اثنني من الوزراء الأربعة اجلدد من رجال جمل�س ال�شورى يج�شد 
الثقة والهتمام الذي يوليه امللك املفدى – حفظه اهلل – ملجل�س ال�شورى اأع�شاًء ومن�شوبني، ويوؤكد 
ثقته فيهم مبا ميلكونه من الدراية واخلربة والتنوع العلمي والثقايف مبا يوؤهلهم لتبوء منا�شب قيادية 

يف الدولة.        
ولقد جاء التغيري الوزاري ليتوافق ويتزامن مع م�شروع الإ�شالح والتحديث الذي تبناه خادم احلرمني 
ال�شريفني ويتما�شى مع حتديات املرحلة اجلديدة التي متثل نتاج متطلبات وطموحات املجتمع ال�شعودي 

اليوم، وكذلك تطلعات وطموحات كل �شرائح وطبقات املجتمع امل�شتقبلية.
اإن املهمة امللقاة على عاتق الــوزراء اجلدد كبرية وتتطلب اجلهد والت�شحية والقدرة على التفكري 
والتخطيط والروؤية الوا�شحة لأن امل�شار القت�شادي والب�شري بحاجة اإىل كفاءات عالية امل�شتوى، 
تواكب طموحات خادم احلرمني ال�شريفني و�شمو ويل عهده الأمني وتطلعاتهما يف روؤية اململكة يف 

م�شاف الدول املتقدمة.

ميزانية تاريخية ..
وأوامر ملكية بضخ دماء جديدة 

في الوزارات  الخدمية 
د. حممد املهنا •



	 	129	-	1433	هـ 	4

المحتويات
استطالع 32

حوار الناشئة ...  مسؤولية مشتركة ومبادرة مفقودة

يجمع الأ�شاتذة واملخت�شون على اأن لغة احلوار والت�شاور تعد �شلوكًا ب�شريًا فطريًا من �شاأنه تعزيز 
�شناعة القرار ودعم الآراء البناءة واإيجاد كافة احللول املمكنة والبديلة حتت مظلة ال�شورى.

احلوار والت�شاور والرغبة يف نهج ال�شبل املثلى يف تبني الراأي والعمل على تهيئة جيل نا�شئ يوؤمن 
مببادئ ال�شورى كانت اأفكار هذا ال�شتطالع الذي ت�شاءلنا فيه عن اأهمية احلوار ل �شيما بني 

النا�شئة وال�شباب واأثر و�شائل الإعالم وموؤ�ش�شات املجتمع ودور الأ�شرة يف تنمية هذا ال�شلوك.

50دراسة
الحوادث المرورية ومنازعاتها القانونية

تتزايد حاجة ال�شكان لالنتقال بني مدن اململكة حتقيقًا مل�شاحلهم، وي�شاحب ذلك زيادة يف حركة النقل، 
وزيادة يف اأعداد احلوادث وما ينتج عنها من خ�شائر يف الأموال والأرواح. وتعاين بالدنا كغريها من الدول 
اإن�شانيًا وماديًا وبيئيًا من حوادث ال�شيارات. وت�شري الإح�شائيات اإىل اأنه من املرجح حدوث زيادة يف عدد 
ال�شيارات وما يرتتب عليها من غازات �شارة على �شحة الإن�شان وبيئته. ولقد عملت اململكة على اإ�شدار 
الت�شريعات للحّد من احلوادث املرورية، واأ�شدرت اأنظمة املرور املختلفة للتعامل مع امل�شتجدات الأخرية 

يف هذا املجال.  د. عبداجلليل ال�شيف اأعد درا�شة عن هذا املو�شوع.

اجتماع 36
قرارات لدفع العمل البرلماني الخليجي المشترك في االجتماع 

الخامس لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية
اأكد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ اأن تعزيز العمل اخلليجي امل�شرتك يعد 
رافدًا من روافد التعاون العربي والت�شامن الإ�شالمي، م�شريًا اإىل اأن  اجتماع روؤ�شاء املجال�س الت�شريعية اخلليجية 
اخلام�س جاء يف ظل م�شتجدات �شيا�شية واأمنية حتيط باملنطقة العربية وارتفاع �شقف مطالب املواطن اخلليجي 

لتعزيز املواطنة اخلليجية يف املجالت كافه بغية حتقيق الغايات التي ين�شدها قادة دول اخلليج العربية و�شعوبها.
وكان روؤ�شاء املجال�س الت�شريعية اخلليجية قد عقدوا اجتماعهم الدوري اخلام�س يف جدة و�شدر عن الجتماع قرارات 

مهمة لدفع العمل الربملاين اخلليجي امل�شرتك. 

حوار 40
م. عبدالرحمن اليامي:

تجربتي في الشورى ثرية ووالدي غير اتجاهي بعيدًا عن الطب
اأكد املهند�س عبدالرحمن بن اأحمد اليامي اأن تعيينه يف جمل�س ال�شورى عام 1422هـ كان تغيريًا مهمًا يف حياته، وقال 
اإن البتعاث للدرا�شة باخلارج كان مرحلة مهمة يف حياته موؤكدًا على دور الوالد يرحمه اهلل يف بناء �شخ�شيته مما 
دفعه اإىل التفوق والنجاح يف حياته. وحتدث د.اليامي عن جتربته الناجحة بالعمل يف �شركة الت�شالت ال�شعودية 

حتى تعيينه كاأول رئي�س لل�شركة بعد اخل�شخ�شة. 
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الشيخ رئيس وفد اجمللس املشارك يف أعمال اجتماعات اجلمعية 
العمومية لالحتاد الربملاني الدولي بدورتها الـ 120 اليت عقدت 
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ت�شدر عن الإدارة العامة 
للعالقات العامة والإعالم 
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اأ. اإح�شان جعفر فقيه
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زيارة 44
زار أوكرانيا وأجرى مباحثات مهمة مع كبار المسؤولين

رئيس المجلس أمام اجتماع االتحاد البرلماني الدولي: 
المملكة حريصة على الوقوف بجانب المنكوبين والمحتاجين 

اآل  راأ�س رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن ابراهيم 
ال�شيخ وفد املجل�س يف اأعمال اجلمعية العمومية لالحتاد الربملاين الدويل، التي عقدت يف العا�شمة ال�شوي�شرية 

برين. واأ�شار يف كلمته اإىل حر�س اململكة الدائم على م�شاعدة املنكوبني واملحتاجني.
كما راأ�س معاليه وفد جمل�س ال�شورى يف زيارة ر�شمية اإىل اأوكرانيا حيث التقى امل�شوؤولني هناك وبحث معهم 

العالقات الثنائية وخا�شة العالقات الربملانية. 

تحت القبة
 التو�شع يف الربامج النوعية للدرا�شات العليا ومكافاأة �شهرية لطالب كليات املجتمع

 اأع�شاء املجل�س يطالبون بال�شماح للموظف بالعمل يف مهنة اأخرى ومنح جمل�س اخلدمة املدنية 
حق الرتقية للرابعة ع�شرة

 تكد�س الب�شائع يف املوانئ والتهرب من دفع الر�شوم اجلمركية يثريان ت�شاوؤلت الأع�شاء

 التاأكيد على التزام التحكيم بال�شريعة الإ�شالمية ومطالبات مبنح �شالحيات اأكرب للوزير املخت�س

 دعم هيئة الغذاء والدواء ماليًا واإيجاد اآلية ملراقبة املنتجات الزراعية امل�شتوردة

 ا�شترياد ال�شعري م�شوؤولية ال�شوامع والغالل

 دعم مدينة امللك عبدالعزيز ماليًا واإلزام اجلهات احلكومية بتزويدها باملعلومات
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اأقر جمل�س الوزراء يف جل�شته التي عقدها 
امللك  ال�شريفني  برئا�شة خادم احلرمني 
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود - حفظه 
اهلل - يــوم الثــنــني 1433/2/1 هـــ ، يف 
ق�شر اليمامة مبدينة الريا�س، امليزانية 
ــة لــلــعــام املــــايل اجلــديــد  ــدول ــل ــامــة ل ــع ال

1434/1433هـ.
احلرمني  خـــادم  جــه  و  املنا�شبة  وبــهــذه 
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، 
اأعلن  ــه واأبــنــائــه املــواطــنــني كلمة  لإخــوان
الكلمة  ن�س  يلي  وفيما  امليزانية،  فيها 
التي ت�شرف باإلقائها الأمني العام ملجل�س 
الــوزراء الأ�شتاذ عبد الرحمن بن حممد 

ال�شدحان:
اإخواين واأبنائي املواطنني.

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
بحمد اهلل وعونه وتوفيقه، نعلن ميزانية 
العام املايل اجلديد 1434/1433 والتي 
ريال  مليار  وت�شعني  �شتمئة   )690( تبلغ 
وع�شرة  مئة   )110( مــقــدارهــا  بــزيــادة 
مليارات ريال عن امليزانية املقدرة للعام 
املــايل احلــايل 1433/1432 يف جت�شيد 
م�شرية  تعزيز  على  حر�شنا  ل�شتمرار 
التنمية امل�شتدامة يف بالدنا الغالية وتوفري 
مزيد من فر�س العمل للمواطنني وتاأكيد 
م�شتمر على التنمية املتوازنة بني القطاعات 
وبني املناطق مع مراعاة النظرة امل�شتقبلية 
للمالية احلكومية وتوازنها، حيث ت�شمنت 
لعدد  اإ�شافية  ومراحل  جديدة  م�شاريع 
اعتمادها، تقدر  التي �شبق  امل�شاريع  من 
مئتني   )265( مببلغ  الإجمالية  تكلفتها 
هذه  وتعزز  ــال.  ري مليار  و�شتني  وخم�شة 
امليزانية وتدعم ما اأ�شدرناه موؤخرًا من 
اأوامر ملكية ناأمل عند تنفيذها اأن ت�شهم 

يف حت�شني م�شتوى معي�شة املواطن.
كما توؤكد ا�شتمرار نهجنا يف اإعطاء التنمية 

اأ�شا�س التنمية  الب�شرية الأولوية التي هي 
ال�شاملة. وتبعًا لذلك فقد مت اعتماد ما 
يزيد عن )168( مئة وثمانية و�شتني مليار 
العام  للتعليم  العامة  النفقات  من  ريــال 
وت�شمل  العاملة.  القوى  وتدريب  والعايل 
براجمه ا�شتمرار العمل يف تنفيذ م�شروع 
ما  اإن�شاء  واعتماد  العام  التعليم  تطوير 
يزيد عن )700( �شبعمئة مدر�شة جديدة 
للبنني والبنات واعتمادات ل�شتكمال املدن 
التدريب  جمــال  يف  وم�شاريع  اجلامعية 

الفني والتقني.
الجتماعية  والتنمية  ال�شحة  قطاع  ويف 
لــتــوفــري ورفــــع م�شتوى  يــتــوا�ــشــل الــعــمــل 
اخلدمات ال�شحية والجتماعية باعتماد 
ريــال.  مليار  وثمانني  �شبعة   )87( نحو 
وقد �شملت امليزانية اجلديدة تنفيذ عدد 
اإن�شاء  من امل�شاريع، ومن ذلك ا�شتكمال 
وجتهيز مراكز الرعاية ال�شحية الأولية 
 )17( واإنــ�ــشــاء  اململكة،  مناطق  بجميع 
�شبعة ع�شر م�شت�شفى جديدًا. كما ت�شمنت 
اأندية  لإن�شاء  جديدة  م�شاريع  امليزانية 
واملالحظة  للرعاية  ودور  ريا�شية  ومــدن 
الجتماعية والتاأهيل والعتمادات الالزمة 

لدعم برامج ال�شمان الجتماعي.
وقد مت اعتماد ما يزيد عن )29( ت�شعة 
وع�شرين مليار ريال لالإنفاق على اخلدمات 
القطاع  هــذا  ميزانية  وتت�شمن  البلدية. 
م�شاريع جديدة واإ�شافات لبع�س امل�شاريع 
القائمة. كما بلغ الإنفاق على الطرق والنقل 
خم�شٍة   )35( عن  يزيد  ما  والت�شالت 
ميزانيتها  و�شملت  ــال.  ري مليار  وثالثني 
للم�شاريع  ــافــات  واإ�ــش جــديــدة  م�شاريع 

املعتمدة �شابقًا.
وال�شناعة  املياه  لقطاعات  املعتمد  وبلغ 
والزراعة والتجهيزات الأ�شا�شية الأخرى 

نحو )58( ثمانية وخم�شني مليار ريال.

وتت�شمن امليزانية ـ ك�شابقاتها ـ اعتمادات 
ملوا�شلة العمل يف تنفيذ اخلطة الوطنية 
الوطنية  اخلــطــة   « و  والــتــقــنــيــة،  للعلوم 
ــومــات«. كما  ــل لــالتــ�ــشــالت وتــقــنــيــة املــع
�شتوا�شل �شناديق وبنوك التنمية احلكومية 
املتخ�ش�شة تقدمي القرو�س يف املجالت 
ال�شناعية والزراعية وامل�شاريع ال�شغرية 
واملتو�شطة مبا يدعم التنمية القت�شادية 

ويحفز التمويل التجاري.
اأن مكننا من موا�شلة  ختامًا، نحمد اهلل 
العمل لت�شخري ما حبا اهلل به هذه البالد 
من موارد وطاقات لتنمية وطننا الغايل، 
ون�شاأله ـ عز وجل ـ العون والتوفيق ملوا�شلة 
كافة  املــيــزانــيــة  بــهــذه  ينفع  واأن  ـــك،  ذل
اأرجــاء بالدنا  املواطنني واأن يعم خريها 
الغالية، ونوؤكد يف هذا املقام على التنفيذ 

الدقيق واملخل�س لها واملتابعة لذلك.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
عقب ذلك، وجه خادم احلرمني ال�شريفني 
�شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 
اأ�شحاب ال�شمو واملعايل الــوزراء، بالعمل 
بجد واإخال�س، لتنفيذ بنود هذه امليزانية 
على الــوجــه الأكــمــل الـــذي يحقق راحــة 
ورفاهية املواطنني يف كل جمالت احلياة.
اأن  وبــني معايل وزيــر الثقافة والإعـــالم، 
معايل وزير املالية وبتوجيه كرمي من امللك 
املفدى، قدم عر�شًا موجزًا مل�شروع امليزانية 
الأو�ــشــاع  اإىل  وتطرق  للدولة،  اجلــديــدة 
القت�شادية العاملية، وتطوراتها وتطورات 
القت�شاد الوطني، والنتائج املالية للعام 
احلايل 1433/1432هـ واملالمح الرئي�شة 

للميزانية اجلديدة.

ميزانية الخير: 690 مليار ريال بزيادة 110 مليارات عن ميزانية العام الماضي 
خادم الحرمين يوجه الوزراء بالعمل بجد وإخالص 

لتنفيذ بنود الميزانية لتحقيق راحة ورفاهية 
المواطنين في كل مجاالت الحياة
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سمو وزير الدفاع يستقبل وفد المجلس
كما ا�شتقبل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 
بن عبدالعزيز وزير الدفاع يف مكتبه باملعذر 
رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد اآل ال�شيخ واأع�شاء جمل�س ال�شورى 
الذين قدموا لل�شالم على �شموه وتهنئته بالثقة 

امللكية بتعيني �شموه وزيرًا للدفاع.
ويف بداية ال�شتقبال رحب �شمو الأمري �شلمان 
رئي�س  مبــعــايل  لــه  كلمة  يف  عبدالعزيز  بــن 
"اإن  �شموه:  وقــال  ال�شورى  جمل�س  واأع�شاء 
ــراأي احلقيقي ويف  ال جمل�س ال�شورى يعطي 

نف�س الوقت يخدم ديننا ووطننا و�شعبنا".
واأ�شاف �شموه: هذه الدولة قامت على اأ�ش�س 
اإ�شالمية وحدت اجلميع على كتاب اهلل و�شنة 
ول  يجمع  احلقيقي  الــدولــة  وتــاريــخ  ر�شوله 
يفرق، فدعوة الإمام حممد بن عبدالوهاب 
التي تبناها ودعمها وقام بها الإمــام حممد 
بن �شعود هي م�شدر نعتز ونفتخر به دائمًا 

يف كل املحافل.
وتابع �شموه حديثه بقوله: هذه الدولة جمعتها 
العقيدة الإ�شالمية ومن قبل يف التاريخ كما 
تعرفون مل يكن يف اجلزيرة العربية دولة بعد 
انتهاء اخلالفة اإل هذه الدولة وقامت و�شقط 

و�شقط اخلالف  وقامت  اخلــارجــي  التدخل 
الداخلي وقامت وا�شتمرت اأكرث من 100 �شنة 
ملاذا ذلك لأنها مل تقم على ح�شب ون�شب مع 
اأننا نعرف ح�شبنا ون�شبنا والدولة قامت على 
كتاب اهلل و�شنة نبيه �شلى اهلل عليه و�شلم ويف 
النظام الأ�شا�شي للحكم واأنظمتها ت�شتمد من 
كتاب اهلل و�شنة ر�شوله وكل نظام وكل عمل ل 

يتعار�س معها فهو مقبول.
واأع�شاء  رئي�س  معايل  بجهود  �شموه  ونــوه 
املجل�س يف خدمة دينهم ووطنهم وقال: اأنتم 
واحلمد هلل خري من ميثل هذه البالد واأنتم 
حزمت على ثقة خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
اآل �شعود و�شمو ويل  عبداهلل بن عبدالعزيز 

عهده الأمني ومل تاأت هذه الثقة �شدفة بل عن 
فيكم  الكفاءة  واحلمد هلل  واختيار..  خــربة 

والتعاون بينكم تام.
واأ�شاف �شموه: نحن كم�شووؤلني نقبل بالراأي 
اإىل  بلد من ملكنا  واأنتم يف  ياأتي منكم  وما 
اأبوابنا مفتوحة للجميع وهذه  اأ�شغر م�شوؤول 
العادة تاأ�شلت يف هذا البلد واأمر نعتز به وي�شع 
علينا م�شوؤولية واإذا اأنعم اهلل عليك بال�شحة 
اأو النفوذ وا�شتثمرتها فيما  اأو املال  اأو العلم 
ينفع النا�س فهذا خري، ومتنى �شموه للجميع 

التوفيق والنجاح. 
وقد اأعرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى نيابة 
عن اأع�شاء املجل�س عن تهنئته ل�شمو الأمري 

�شلمان بن عبدالعزيز بالثقة امللكية الكرمية 
بتعيينه وزيرًا للدفاع �شائاًل العلي القدير اأن 

ميده بعونه وتوفيقه يف خدمة دينه ووطنه.
واأ�شاد معاليه باحلكمة واخلربة الوا�شعة التي 
ميتلكها �شموه وروؤيته الثاقبة يف التعامل مع 

خمتلف الق�شايا.
ح�شر ال�شتقبال �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
خالد بن �شلطان بن عبدالعزيز نائب وزير 
نايف  الأمــري  امللكي  ال�شمو  الدفاع و�شاحب 
بن �شلطان بن عبدالعزيز امل�شت�شار يف مكتب 
�شمو وزيــر الدفاع ومعايل مدير عام مكتب 
�شمو وزير الدفاع الفريق ركن عبدالرحمن 

بن �شالح البنيان.

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري نايف 
نائب  العهد  ويل  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية حفظه 
اهلل يف الديوان امللكي معايل رئي�س جمل�س 
ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 
اللجان  وروؤ�ــشــاء  ال�شيخ  اآل  اإبــراهــيــم  بــن 
�شموه  على  لل�شالم  قدموا  الذين  باملجل�س 
للعهد  وليًا  باختياره  امللكية  بالثقة  وتهنئته 
وتعيينه نائبًا لرئي�س جمل�س الوزراء وزيرًا 

للداخلية.
العهد برئي�س جمل�س  وقد رحب �شمو ويل 
ال�شورى وروؤ�شاء اللجان �شاكرًا لهم تهنئتهم 
وما عربوا عنه من م�شاعر �شادقة متمنيًا 

لهم وزمالئهم اأع�شاء املجل�س التوفيق يف 
اأداء مهامهم.

ح�شر ال�شتقبال �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
�شعود بن نايف بن عبدالعزيز رئي�س ديوان 
ل�شموه  اخلا�س  امل�شت�شار  العهد  ويل  �شمو 
و�شاحب ال�شمو الأمري م�شعل بن عبداهلل بن 
م�شاعد امل�شت�شار يف ديوان �شمو ويل العهد 
عبدالعزيز  الأمــري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 
ال�شمو  بن عبدالعزيز و�شاحب  �شطام  بن 
امللكي الأمري في�شل بن خالد بن �شلطان بن 
عبدالعزيز امل�شت�شار يف ديوان �شمو ويل العهد 
ومعايل ال�شكرتري اخلا�س ل�شمو ويل العهد 

الأ�شتاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان.

قدموا لتهنئة سموه بالثقة الملكية
سمو ولي العهد يستقبل رئيس المجلس ورؤساء اللجان
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اأكد معايل املهند�س عبداهلل بن عبد الرحمن احل�شني 
املياه  انقطاع  اأغلب مظاهر  اأن  والكهرباء  املياه  وزير 
قد  الرئي�شة  اململكة  مــدن  معظم  يف  توفرها  وعـــدم 
اختفت حيث اأ�شيف خالل ال�شنوات الثالث املا�شية ما 
جمموعه مليون مرت مكعب لإمــدادات املياه ملدن مكة 
املكرمة وجدة والطائف، وخم�شمائة األف مرت مكعب 
لبع�س مدن املنطقة ال�شرقية، ومائة األف مرت مكعب 

ملدن وقرى منطقة ع�شري.
وتطرق معاليه اإىل ما تعانيه الــوزارة من تعرث لبع�س 
املنا�شبني  املــقــاولــني  حمــدوديــة  ب�شبب  م�شروعاتها 
املقاولني  ت�شنيف  نظام  �شعف  وب�شبب  مل�شروعاتها، 
موؤكدًا اأن الوزارة حتاول التوفيق يف هذا اجلانب حتى 

ل يتم تعطل م�شروعاتها.
ــوزارة �شتنهي قريبًا م�شروع  ال اأن  وك�شف معاليه عن 
النظام ال�شامل للمياه وا�شتخداماتها يف اململكة، كما 

�شيكونان  حيث  للمياه  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  �شتنهي 
م�شدرًا مرجعيًا وطنيًا للمياه.

جاء ذلك خالل جل�شة جمل�س ال�شورى التي عقدت يوم 
1433/1/23هــــ برئا�شة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ 
ال�شيخ،  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 
وبح�شور معايل الوزير وعدد من م�شوؤويل الوزارة، وذلك 

ملناق�شة املو�شوعات الداخلة يف اخت�شا�شات الوزارة.
واأكد رئي�س املجل�س اأهمية ما تقوم به الوزارة من خدمات 
املناطق،  باملواطنني يف خمتلف  الت�شاقًا  الأكــرث  تعد 
لفتًا اإىل �شرورة تكاتف خمتلف اأجهزة الدولة لتحقيق 
تطلعات خــادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اآل �شعود - رعاه اهلل - .
�شكره  عن  احل�شني  املهند�س  معايل  عرب  جانبه  من 
وتقديره للمجل�س على اهتمامه ومتابعته ملهام الوزارة 
وجهودها يف جمايل اخت�شا�شاتها، وا�شتعر�س معاليه 
ما قامت به وزارة املياه والكهرباء من جهود واأن�شطة 
خالل ال�شنوات الثالث املا�شية منذ اآخر لقاء ملعاليه 

باأع�شاء املجل�س يف 1429/12/23هـ. 
ودعا معايل وزير املياه والكهرباء اإىل وقف ال�شتهالك 
اجلائر للمياه اجلوفية والتي يتم ا�شتهالك 80% منها 
ل�شقيا املزروعات مما يعر�س املخزون ال�شرتاتيجي 

للمياه يف اململكة للخطر.
اأن الــوزارة قامت منذ عام 1430هـــ حتى عام  واأفــاد 
حيث  مل�شروعاتها  الأ�شا�شية  البنية  بتنفيذ  1432هــــ 
يــوم عمل  وقعت 2269 عــقــدًا مبعدل 3 عقود يف كــل 
وبقيمة اإجمالية قدرها 36 مليار ريال مل�شاريع �شبكات 

وزير المياه والكهرباء ألعضاء المجلس: 
وقف االستهالك الجائر للمياه الجوفية ضرورة  وتعثر 

المشروعات بسبب محدودية المقاولين

الوزير: العزل احل��راري للمباين يوفر 
40٪ من الطاقة

معايل وزير املياه والكهرباء اأثناء ح�شور جل�شة املجل�س

	 		129-	1433	هـ 8

بة
لق

ت ا
تح



التنقية واملعاجلة  ال�شحي وحمطات  املياه وال�شرف 
األف كم طويل  وال�شدود والآبار حيث يجري تنفيذ 19 
ال�شرف  �شبكات  من  كم  و4200  املياه،  �شبكات  من 
ال�شحي ، اإ�شافة اإىل 44 حمطة تنقية للمياه بطاقة 

اإجمالية قدرها280 األف مرت مكعب يوميًا .
اإدارة الطلب  وك�شف عن توجه الوزارة وتركيزها على 
على املياه مع عدم اإغفال جانب العر�س، م�شريًا اإىل اأنه 
�شيتم الرتكيز على تقلي�س املفقود من املياه اإىل احلد 
العملي املثايل مقارنة بالدول املتقدمة يف هذا ال�شاأن 
وهو 5% تقريبًا من 20% يف كثري من �شبكات املدن حاليًا، 
وبذلك �شيتوفر ما مقداره مليون ون�شف املليون مرت 
مكعب يوميًا باأقل تكلفة مقارنة بالتحلية واملياه اجلوفية، 
حيث اعتمدت الوزارة بندًا خا�شًا للك�شف عن الت�شربات 

واإ�شالحها كبند اأ�شا�س يف ميزانيتها.
وبني معاليه اأن جمال تر�شيد ال�شتهالك البلدي للمياه 
ل يزال يلقى اهتمام الوزارة، حيث مت توزيع اأكرث من 
ثالثة ماليني حقيبة تر�شيد على املنازل، بالإ�شافة اإىل 
تركيب اأكرث من خم�شة ماليني اأداة مر�شدة يف خمتلف 
اأثمر هذا اجلهد يف  القطاعات العامة واخلا�شة وقد 

توفري ما بني 25% اإىل 45 % من ال�شتهالك للمياه.
وبالن�شبة للكهرباء اأكد الوزير اأن الوزارة قامت باإعداد 
واملــيــاه املحالة،  الكهرباء  لإنــتــاج  املــدى  خطة طويلة 
الكهربائية  الطاقة  مــن  اململكة  احتياجات  تت�شمن 
واملياه املحالة، والتوليد واملرافق من الكهرباء على مدى 
ال�شنوات اخلم�س والع�شرين القادمة، مب�شاركة هيئة 
تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج واملوؤ�ش�شة العامة لتحلية 
املياه املاحلة، وال�شركة ال�شعودية للكهرباء، كما قامت 
اجلهات ذات العالقة بقطاع الكهرباء بالعمل على حتويل 
الربنامج الوطني لإدارة وتر�شيد الطاقة اإىل مركز وطني 
دائم لرت�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة 
اأن�شطته لت�شمل جانبي الطلب  ا�شتخدامها، مع تو�شيع 

والإمداد.
اأن توا�شل دعم اأوجه ن�شاط البحث املتعلقة  واأ�شاف 

ب�شناعة الكهرباء يف املعاهد املتخ�ش�شة واجلامعات 
وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س ذات ال�شلة، ومتول زهاء 
ع�شر درا�شات �شنويًا لالإ�شهام يف اإعداد اإ�شرتاتيجيات 
و�شيا�شات وخطط ملتطلبات القطاع واحتياجاته، وقد 
اأ�شهمت هذه الدرا�شات يف �شدور قرارات مهمة، من 
اأهمها قرار توحيد اجلهد يف اململكة ليتوافق مع اجلهد 
الدويل )230-400(، و�شيكون لهذا القرار – بحول اهلل 
وقوته- تاأثري كبري يف توفري املال لالقت�شاد وللم�شتهلك 
وال�شركة وكذلك قرار فر�س العزل احلراري على كافة 
املباين بغية توفري الطاقة، و�شيمكن هذا الإجراء عند 
تطبيقه من توفري الطاقة مبقدار 40% تقريبًا، وتعمل 
الوزارة مع وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية، وال�شركة 
ال�شعودية للكهرباء على ا�شتكمال الإجراءات الالزمة 

لتطبيقه والتاأكد من ذلك عند مرحلة الإن�شاء.
واأ�شار معايل وزير املياه والكهرباء اإىل اأن قدرات التوليد 
امل�شافة قد بلغت خالل ال�شنوات الثالث املا�شية ثمانية 
اآلف و�شتمائة ميجاوات، بزيادة قدرها 41% من اإجمايل 
زادت  كما  تاأ�شي�شها،  منذ  لل�شركة  امل�شافة  القدرات 
بن�شب  التوزيع  و�شبكات  الطاقة  نقل  خطوط  اأطـــوال 
مقاربة لن�شبة الزيادة يف التوليد، وقد اأو�شلت اخلدمة 
خالل ال�شنوات الثالث اإىل قرابة مليون م�شرتك لي�شل 
عدد امل�شرتكني اإىل اأكرث من )�شتة ماليني ومائتي األف 
م�شرتك(، كما اأو�شلت اخلدمة اإىل اأكرث من )ثمامنائة 
قرية وهجرة( ليبلغ عدد املدن والقرى والهجر التي 
تخدمها ال�شركة )اثني ع�شر األف( مدينة وقرية وهجرة.
وقد واجهت ال�شركة لتحقيق هذه التو�شعات حتديات 
كبرية وخا�شة ملجاراة الزيادة ال�شنوية يف ال�شتهالك 
الذي و�شل اإىل 10%، مما يعني احلاجة اإىل اإ�شافة قرابة 
)ثالثة اآلف ميجاوات �شنويًا(، بتكلفة اإجمالية ت�شل 
اإىل )اأربعني مليار ريال( �شنويًا ت�شمل التوليد والنقل 
والتوزيع، وهو مبلغ كبري قيا�شًا مبا حت�شله ال�شركة، 
والذي ل يتعدى )ثمانية وع�شرين مليارًا( �شنويًا حتى 
بعد تعديل تعريفة ال�شتهالك احلكومية وال�شناعية 
اأن  اإىل  والتجارية، وجتــدر الإ�ــشــارة يف هــذا ال�شدد 
)53%( من ا�شتهالك الكهرباء هو ا�شتهالك منزيل 
ال�شتهالك  يف  �شاعة  للكيلوات  العائد  متو�شط  ويبلغ 
املنزيل )�شبع هلالت وت�شعة اأع�شار الهللة فقط(، بينما 

تكلف ال�شركة )اأربع ع�شرة هللة(.
اأنه بينما ل يزيد  ولعل من املفارقات يف هذا اجلانب 
دخل �شركة الكهرباء على ثمانية وع�شرين مليار ريال 
ومديريات املياه و�شركة املياه الوطنية على مليار ون�شف 
الهاتف  اأن دخل  الباهظة جند  تكلفتها  تقريبًا، رغم 
اجلــوال �شبعون مليار ريــال، اأي قرابة ثالثة اأ�شعاف 

دخل الكهرباء وخم�شني �شعفًا لدخل املاء.
وقد اعتمد جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج 
املزدوج خطة هيكلة قطاع الكهرباء، يهدف اإىل حتويل 
اأن�شطة ال�شركة الرئي�شية اإىل اأربع �شركات للتوليد و�شركة 
لنقل الكهرباء و�شركة للتوزيع ووحــدة ل�شراء الطاقة 
الكهربائية، تكون جميعها يف البداية مملوكة لل�شركة 
ال�شعودية للكهرباء ك�شركة قاب�شة من �شمن م�شوؤولياتها 
تخطيط املنظومة الكهربائية، ومتويل م�شروعات جميع 

ال�شركات وتقدمي اخلدمات امل�شرتكة لها.

د. عبداهلل الفيفي: سد وادي 
ضمد يمر بكارثة بيئية

ق��دم ع�شو جمل�س ال�شورى الدكتور عبداهلل 
الفيفي مداخلة يف جل�شة املجل�س التي عقدت 
ب��ح�����ش��ور م��ع��ايل وزي����ر امل��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء ق��ال 

فيها: 
مير �شد وادي �شمد يف منطقة ج���ازان، الذي 
افتتح 1431ه�، والذي يفرت�س اأن تعتمد عليه 
�شقيا جبال فيفاء وبني مالك وبالغازي، بكارثة 
بيئية، ب�شبب اأخطاء فادحة يف الإ�شراف عليه. 
فاملواطنون ي�شتكون من اأنه يتم اإقفال ال�شد مع 
بداية مو�شم الأمطار لي�شتقبل ال�شيول الهادرة 
من اأعتى اأودية املنطقة واأعلى جبالها، مما ت�شبب 
موؤّخًرا يف تفجري ال�شفايات )الفالتر(، ومن 
ثم امتالء ال�شد بع�شرات احليوانات النافقة، 
ف�شاًل عن اأطنان من الطني واملخلفات، التي 
طمرت ال�شد مبن�شوب ع��اٍل.  واإىل هذا ت�شبب 
ال�شد يف م�شكالت منها: حتّوله اإىل م�شتنقع 
ي��ع��ي�����س ع��ل��ي��ه ال��ب��ع��و���س واحل�������ش���رات، ل��ي��زي��د 
م�شكالت البيئة هناك، جتّمع خمتلف النفايات 
واملخلفات واحليوانات النافقة مع ال�شيول من 
جبال املنطقة واليمن ليتحول ال�شد اإىل مكبٍّ 
لها، هدر مايل م�شتمر، على املواطن والدولة.

وبذلك بات احللم كابو�ًشا. فال املواطن ميكن 
اأن ي�شتفيد من مياه ال�شّد  لأنها وبائية اأ�شاًل، 
اأ���ش��راره امل�شار اإىل بع�شها.  ول ه��و �َشِلم م��ن 
وال�شوؤال: اأين احلّل؟ واإىل متى ُتن�شاأ مثل تلك 
اإنها ل تفيد املواطنني  ال�شدود، التي ل نقول 
فح�شب، لكنها فوق ذلك متّثل م�شدر تهديد لهم 
وتلوث لبيئتهم. وهذا منوذج من مناذج ال�شدود 

يف اململكة التي ما زالت الوزارة تن�شئها.

: م�شروع نظام �شامل للمياه  م. احل�شنينِّ
وا�شتخداماتها يف اململكة قريباً

امل��ي��اه  امل��ج��ل�����س: خ���دم���ات وزارة  رئ��ي�����س 
والكهرباء الأكرث الت�شاقاً باملواطنني يف 

خمتلف املناطق
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الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  ــاح  اأت  
عبداهلل بن حممد بن ابراهيم اآل ال�شيخ  - خالل جل�شة 
املجل�س التي عقدت بح�شور معايل املهند�س عبداهلل بن 
عبد الرحمن احل�شني وزير املياه والكهرباء- املجال 
لرئي�س جلنة الإ�شكان واملياه املهند�س حممد النقادي 
لطرح ملحوظات وا�شتف�شارات اللجنة واملواطنني على 

معايل وزير املياه والكهرباء، حيث قال:
- �شبق اأن اأ�شار معاليكم يف لقاء املجل�س معكم يف �شهر 
ذي القعدة من عام 1427هـ اأن توفري العتمادات املالية 
مل يعد عائقًا، ويف لقاء معاليكم مع املجل�س يف �شهر ذي 
احلجة من عام 1429هـ، اأكدمت اأن حال مرفقي املياه 
وال�شرف ال�شحي �شيتغري – بحول اهلل وقوته- خالل 
الثالث �شنوات القادمة، بحيث تتعدى تغطيتها %90 
من ال�شكان، ولن يكون التخطيط امل�شبق والعتمادات 
اأن توجهات  املالية عائقًا يف حتقيق ذلك. كما ذكرمت 
الوزارة والرتكيز على اإدارة الطلب على املياه اأكرث من 
الرتكيز على زيادة امل�شادر عليه، ما هي ن�شبة ما حتقق 
من ذلك الهدف وتلك التوجهات؟ فبالأم�س نقلت اإلينا 
اأن اململكة تاأتي يف مقدمة دول العامل  و�شائل الإعالم 
هدرًا للمياه، كما اأن هناك حديثًا عن عدم جاهزية 

اأما  الأنابيب الناقلة للمياه اأدت اإىل مزيد من الهدر. 
املياه وتوفري الطلب، فاإن هذا يقودنا  ب�شاأن م�شادر 
اإىل املجموعة الأوىل من عرائ�س املواطنني وعلى وجه 
واجلبيل  واخلفجي  جــدة  حمافظات  من  اخل�شو�س 
مطالبة  وكانت  املياه،  نق�س  فيها  ي�شكون  وجميعهم 
املواطنني مبحافظة اخلفجي ملحة، واأرفقوا بطلبهم 

جميع ما مت من مكاتبات.
-	معايل	الوزير: نعاين حاليًا من امل�شروعات املتعرثة 
التي تبلغ ن�شبتها 21%، وقد تكون هذه الن�شبة كبرية اإل 
اأنه قد يكون �شمن هذه امل�شروعات م�شروع متعرث مينع 
تقدم امل�شروعات الأخرى، خا�شة ما يتعلق مب�شروعات 
اأن  ال�شرف ال�شحي. وحتاول الــوزارة قدر امل�شتطاع 
حتــث وتــدفــع املقاولني لإجنـــاز الأعــمــال املوكلة لهم 
باأ�شرع وقت ممكن، حيث اإن �شحب اأحد امل�شروعات من 
اأحدهم قد يزيد من فرتة التعرث عالوة على امل�شكالت 

وامل�شاعفات القانونية.
زادت عن 90% خالل  املياه  التو�شيل يف  ن�شبة  اإن   -
م�شروعات  ذلــك  يف  مبــا  املا�شية  الــثــالث  ال�شنوات 

ال�شقيا.
- ل تزال الوزارة متاأخرة يف م�شروعات ال�شرف ال�شحي 
بن�شبة 50%، وناأمل – باإذن اهلل- بامل�شروعات املطروحة 

املتاأخرة واجلديدة اأن تغطي الفجوة �شريعًا.
الــوزارة  �شغل  هو  ال�شبكات  الهدر احلا�شل يف  اإن   -
ال�شاغل وت�شعى الوزارة ملعاجلة هذا الهدر يف ال�شبكات 
التكلفة  اأجــل خف�س  الجتــاه مل�شدر جديد من  قبل 
و�شرعة الإجناز. ومت التفاق مع وزارة املالية منذ اأربع 
�شنوات على بند اأ�شا�شي يف امليزانية يخ�ش�س لإ�شالح 
ال�شبكات والك�شف عن الت�شربات واإ�شالحها، و�شي�شتمر 
هذا البند حتى ن�شل اإىل الن�شبة العاملية يف الت�شرب 

والتي ل تزيد عن %5.
- عدم جاهزية الأنابيب الناقلة للمياه، هي يف احلقيقة 
يق�شد بها الأنابيب الناقلة من )�شعيبة- مكة( وعدم 
جاهزيتها وهدر املياه كان ناجتًا عن حريق يف حمطة 
ال�شخ قبل اأن يقوم املقاول بت�شليمها للوزارة، وهو من 
حتمل تكاليف اأ�شرار هذا احلادث. ومت اإ�شالح الأنابيب 

وزير المياه والكهرباء في رده على أسئلة األعضاء والمواطنين:
الوزارة متأخرة في مشروعات الصرف الصحي 
والكهرباء ستبلغ 150 ألف ميغا وات بعد 20 سنة

والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امل��ل��ك  مدينة 
�شتن�شئ حمطة للمياه على الطاقة ال�شم�شية 

بطاقة 30.000 مكعب مبحافظة اخلفجي
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خالل فرتة وجيزة.
- ت�شتعد مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لإن�شاء 
حمطة للمياه على الطاقة ال�شم�شية بطاقة 30.000 
كانت  التي  املحطة  وهــي  مكعب مبحافظة اخلفجي، 
الوزارة تخطط لها و�شتق�شي هذه املحطة – باإذن اهلل 

– على معاناة املحافظة ولفرتة طويلة.
�س:	 مواطن ي�شاأل عن �شبب تاأخري تخ�شي�س املوؤ�ش�شة 
العامة لتحلية املياه املاحلة لأكرث من ع�شر �شنوات؟ 
ثم اأو�شح �شعادة رئي�س اللجنة اأن هناك جمموعة من 
العرائ�س مقدمة  من موظفي الوزارة ب�شاأن البدلت 
واملميزات والتنقالت، و�شوف تر�شل للوزارة فيما بعد.

-	معايل	الوزير: تاأخري التخ�شي�س مل يكن اأمده ع�شر 
�شنوات، فالتخ�شي�س بداأ منذ اأربع �شنوات واأعد هذا 
الربنامج بعد جهد جهيد، وهذا امل�شروع – حاليًا- لدى 
اأن  اللجنة الدائمة باملجل�س القت�شادي الأعلى وناأمل 

يتم النتهاء منه �شريعًا ويتم الإعالن عنه.
ثم اأتاح معايل الرئي�س املجال لأع�شاء جلنة الإ�شكان 
واملياه، لطرح ملحوظاتهم وا�شتف�شاراتهم وهي كالآتي:

 �س:	ن�س نظام الكهرباء وقرار جمل�س الوزراء وقرارات 
جمل�س ال�شورى على اإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وفتح 
ال�شوق للمناف�شة والعمل على ك�شر احتكار قيام �شركة 
واحدة بجميع الأن�شطة الكهربائية حتى لو كانت �شبه 
اأهمها  تاأخر ذلك لأ�شباب عديدة من  حكومية. وقد 

الأن�شطة  عن  التخلي  يف  الكهرباء  �شركة  رغبة  عدم 
الرئي�شة التي تقوم بها. فاأين دور الوزارة يف الت�شريع 
وتوجيه اإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بجدية مما يحقق 
تطويره وحماية امل�شتثمرين ودعم املناف�شة؟ وهل ل 
تزال الــوزارة مقتنعة بخ�شخ�شة قطاع حتلية املياه، 
بالرغم من اإحجام القطاع اخلا�س عن امل�شاركة يف 
م�شروع حمطة راأ�س اخلري، وما �شحبته من تاأخري وما 
ات�شح من انخفا�س التكاليف عندما طرحت الدولة 
امل�شروع مبا�شرة؟ وملاذا ل يتم حتويل املوؤ�ش�شة العامة 
لتحلية املياه املاحلة اإىل �شركة حكومية على غرار �شركة 

اأرامكو؟
-	معايل	الوزير: ما يتعلق باإعادة هيكلة اأن�شطة ال�شركة 
هيئة  اإدارة  جمل�س  اعتمد  فقد  للكهرباء،  ال�شعودية 
تنظيم الكهرباء والإنتاج املــزدوج خطة هيكلة قطاع 
ال�شركة  اإدارة  اعتمد جمل�س  وعلى �شوئه  الكهرباء، 
حتويل  اإىل  يهدف  ال�شركة  لهيكلة  تنفيذيًا  برناجمًا 
للتوليد،  �شركات  اأربــع  اإىل  الرئي�شة  ال�شركة  اأن�شطة 
و�شركة لنقل الكهرباء، و�شركة للتوزيع، ووحدة ل�شراء 

الطاقة الكهربائية، تكون جميعها يف البداية مملوكة 
لل�شركة ال�شعودية للكهرباء ك�شركة قاب�شة من �شمن 
ومتويل  الكهربائية،  املنظومة  تخطيط  م�شوؤولياتها 
م�شروعات جميع ال�شركات، وتقدمي اخلدمات امل�شرتكة 
لها، وبعد التن�شيق ما بني ال�شركة وهيئة تنظيم الكهرباء 
والإنتاج املزدوج تقرر اأن تكون البداية بتاأ�شي�س واإطالق 
�شركة نقل الكهرباء والتي مت – بف�شل اهلل- النتهاء 
من اإجراءات تاأ�شي�شها وحتويل اأ�شولها، واإعداد هياكلها 
التنظيمية، وقد بداأت ال�شركة الوطنية لنقل الكهرباء 
بالفعل يف مزاولة اأعمالها كما �شرعت يف اإجــراءات 
تاأ�شي�س �شركات التوليد الأربع و�شركة التوزيع واإكمال 
املتطلبات الأخرى لتكون جاهزة – اإن �شاء اهلل- لبدء 
اإعــادة  اأن  العلم  مع  2012م  عام  نهاية  قبل  اأعمالها 
الهيكلة لي�شت الع�شا ال�شحرية ولن يتغري الواقع كثريًا، 
بل قد تزيد التكلفة يف البداية والهدف من هذا التوزيع 
هو زيادة التناف�س بني ال�شركات واملفا�شلة بينهم. اإن 
م�شكلة الكهرباء �شتظل م�شكلة مزمنة طاملا اأن الفارق 
كبري بني ما تتحمله ال�شركة وما يدفعه امل�شتهلك يف 
ظل هذا التو�شع الهائل الذي ن�شهده، فالوزارة ت�شيف 
ما يقارب من 3.000 ميغا وات �شنويًا وبتكلفة تزيد 

عن ثالثني مليار ريال، اأي ما يزيد عن دخل ال�شركة.
اأما ما يتعلق بتخ�شي�س قطاع حتلية املياه فالوزارة 
مقتنعة بهذا امل�شروع و�شتكون خطوة جيدة – اإن �شاء 

نعاين من امل�شروعات املتعرثة التي تبلغ 
ن�شبتها ٪21
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اململكة ت�شتورد 50٪ من اإنتاج العامل من 
ال�شعري واإعانة ال�شعري خالل 10 �شنوات 

بلغت 40 مليار ريال

اهلل- وهناك مثال حي على هذا النمط من التغيري 
اأحدثت تغيريًا  يتمثل يف �شركة املياه الوطنية التي 
جذريًا يف اإدارة الطلب وهو املهم. فال ميكن لقطاع 
م�شوؤول عن اإنتاج املاء والكهرباء ويف ظروف خمتلفة 
متامًا اأن يعامل معاملة املوؤ�ش�شات احلكومية الأخرى 
وي�شاوى بها. وتلقى هذه اخلطوة التاأييد من الكثري من 
ال�شواهد ولي�س بال�شرورة اأن ن�شتعجل يف بيع الأ�شول 
املوؤ�ش�شة  بقيام  يتعلق  فيما  اأمــا  وقته.  ياأتي يف  فهو 
بالقيام مب�شروع حمطة راأ�س اخلري بنف�شها، ل يعد 
ق�شورًا يف القطاع اخلا�س، بل راأت الدولة منا�شبة 
ا�شتثمار بع�س الأموال يف اإن�شاء حمطات حتلية، بدًل 
تتفادى  ا�شتثمارها يف �شندات خزينة، وبذلك  من 

اأرباحًا من القطاع اخلا�س تزيد عن %10.
�س:	منذ اإن�شاء وزارة م�شتقلة للمياه والأنظار تتوقع 
اتخاذ اإجراءات فاعلة لإدارة م�شادر املياه وخا�شة 
املــيــاه اجلوفية غــري املتجددة واحلــد مــن هدرها، 
وذلك بالت�شاور مع وزارة الزراعة لختيار املحا�شيل 
الزراعية املنا�شبة لظروف اململكة، وال�شتفادة من 
زراعــة  على  للح�شول  منطقة  لكل  الن�شبية  امليزة 
م�شتدامة، لكن مل يتم �شيء من هذا فمن امل�شوؤول؟ 
اإ�شرتاتيجية  عمل  مــن  النــتــهــاء  انتظار  طــال  كما 
وطنية للمياه والتي طالب جمل�س ال�شورى بربطها 
اأمنًا غذائيًا ول مائيًا  بالإ�شرتاتيجية الزراعية فال 
املتجددة يف  املائية اجلوفية غري  واملـــوارد  حققنا، 

تناق�س. 
وذكر معاليكم اأن الإ�شرتاتيجية �شتنتهي يف �شهر �شعبان 
اإجــراءات للحد من  القادم، فماذا اأعدت الوزارة من 
ال�شتنزاف حتى يبداأ العمل بالإ�شرتاتيجية الوطنية 
اإن�شاء حمطات حتلية  للمياه؟ من امل�شاهد اأن تكاليف 
جديدة  و�شلت اإىل اأرقام فلكية مل نعهدها من قبل، فما 
هي روؤية الوزارة يف مدى جناح دخول القطاع اخلا�س 
يف جمال ال�شتثمار يف اإن�شاء وت�شغيل و�شيانة حمطات 
التحلية امل�شتقبلية يف ظل الأزمة القت�شادية العاملية 
وف�شله يف تنفيذ حمطة راأ�س اخلري التي تولت الدولة 
متويلها بالكامل؟ وملاذا ل تفكر الوزارة يف حتلية املياه 

اجلوفية فهي اأقل تكلفة من حتلية مياه البحر؟
-	معايل	الوزير: اأعدت الوزارة الكثري لوقف ا�شتنزاف 
املياه اجلوفية، واأهم ما يتعلق بهذا اجلانب هو قيام 
الوزارة بدفع اإ�شدار قرار لوقف زراعة القمح الذي 
وخالل  املائية،  مــواردنــا  على  هائل  ب�شكل  ي�شتويل 
الثالث �شنوات القادمة �شتتوقف زراعة القمح ب�شكل 
لإيقاف  مماثل  بجهد  الـــوزارة  تقوم  كذلك  كــامــل، 
اآخــر ت�شببه الأعــالف عن طريق طــرح فكرة  نزيف 

ــادة الإعــانــة لــالأعــالف لتكون مناف�شة لالأعالف  زي
 – تنعم فيه من خري  بالرغم مبا  املحلية. فاململكة 
بف�شل اهلل �شبحانه- اإل اأنها بيئة غري �شاحلة لرتبية 
اأن اآخر  املوا�شي دون هذه التكلفة الباهظة، ل �شيما 
اإح�شائية للرثوة احليوانية بلغت ثمانية ع�شر مليون 
راأ�س من الإبل والغنم. وبداأت تهدد هذه الأعالف ما 
لدينا من موارد جوفية، فمعظم املدن الزراعية تعتمد 
على الآبــار اجلوفية مثل: حائل والق�شيم واجلوف 
واحلــدود ال�شمالية وتبوك وجنران واملدينة املنورة، 
وقد يكون هذا العتماد كليًا اأو جزئيًا عن طريق املياه 
ما  با�شترياد  تقوم  اململكة  فــاإن  وباملنا�شبة  املحالة. 
يعادل 50% من اإنتاج العامل من ال�شعري لتغذية الرثوة 
احليوانية، و�شرفت اإعانة لل�شعري خالل الع�شر �شنوات 
املا�شية بتكلفة تقدر بـ اأربعني مليار ريال، بالرغم من 
ا�شتطاعتنا من تخفي�س هــذه الأرقـــام الكبرية عن 
طريق توريد املا�شية، كذلك اأ�شدرت الــوزارة قرارًا 
اآبار على تكوين جيولوجي يعتمد عليه يف  مبنع حفر 
مت  اأي�شًا  �شارم.  ب�شكل  ذلك  تطبيق  ويتم  ال�شرب، 
ربط ت�شدير الألبان بتوريد الأعالف، حيث يعد كل 
لرت ي�شدر من احلليب مبثابة خم�شة مئة لرت من املياه، 
و�شيكتمل هذا التوجه خالل الأربــع �شنوات القادمة 

بن�شبة 100%- باإذن اهلل-.
اإن املوؤ�ش�شة ل تقل قدرة عن القطاع اخلا�س فالفرق 
انتفت  املــال  توفر  مــا  فمتى  التمويل،  �ــشــاأن  يحدثه 
اأما ما يتعلق  التوجه للقطاع اخلا�س.  ال�شرورة من 
اأن  اإن�شاء حمطة راأ�ــس اخلري، فــاأود  بارتفاع تكاليف 
اأ�شري اإىل اأن هذا امل�شروع بلغت تلكفته مع نقله خم�س 
وع�شرين مليار ريال، ب�شعة مليون مرت مكعب، ويغذي 
و�شدير  الباطن  وحفر  والنعريية  الريا�س  من  كــاًل 
والو�شم. وهذه التكلفة كوحدة لي�شت الأغلى بل كانت 
اأنواع  اأف�شل  الأ�شعار منا�شبة جدًا وا�شتخدمت فيها 

اأنابيب التبخري )تيتينيوم(.
الطاقة  اإنــتــاج  التو�شع يف  ن�شبة  بــالطــالع على  �ــس:	
الكهربائية هناك درا�شة ت�شري اإىل اأن البيانات التاريخية 
للمملكة �شتتطلب اإنتاج ثالثة اأ�شعاف ما تنتجه حاليًا 
عام 2032م، وهذا �شريفع الطلب املحلي على النفط 
املحلي اإىل ت�شعة ماليني برميل يوميًا، وهو كل ما تنتجه 

اململكة من النفط، ولن يبقى لنا برميل واحد لت�شديره، 
وهذا �شيوؤثر ب�شكل مبا�شر على معدلت الإنفاق العام يف 
امل�شروعات ال�شتهالكية والت�شغيلية. فما هو دور الوزارة 
وخططها يف اإدارة وتر�شيد ال�شتهالك وحت�شني كفاءة 
ا�شتخدام النفط مبا يوازي بني املحافظة على معدلت 

الت�شدير ومواجهة الطلب املحلي عليه؟
الكهربائية احلالية  املركبة  الطاقة  الوزير:  -	معايل	
تبلغ خم�شني األف ميغا، و�شتبلغ مئة وخم�شني األف ميغا 
بحلول عام 2032م، و�شوف ت�شتهلك مع التحلية قرابة 
ثمانية ماليني برميل مكافئ، اأي النفط والغاز. كما اأن 
الغاز له دور كبري جدًا يف اإنتاج الكهرباء والتحلية بن�شبة 
50%. ول نن�شى دور مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية 
واملتجددة يف املحافظة على م�شتقبل الطاقة النووية 
والطاقة ال�شم�شية، وهــذا مما ل �شك فيه �شيخفف 
اأما فيما يتعلق برت�شيد  بدوره الطلب على الكهرباء. 
ال�شتهالك فالوزارة تركز عليه ب�شفة رئي�شة وبالذات 
يف عزل املنازل وكفاءة التكييف، وت�شعى الوزارة باأن 
البناء  رخ�شة  يف  م�شافًا  املنازل  عــزل  �شرط  يكون 
والت�شميم، و�شتتم متابعة تنفيذه عن طريق مراقبني. 
اأي�شًا ت�شعى الوزارة اإىل رفع كفاءة التكييف، مما ل 
يوؤثر على تكلفة ال�شتهالك. وبهذين اجلانبني �شنحقق 

تر�شيدًا يف ال�شتهالك ب�شكل كبري.
ثم اأتاح معايل الرئي�س املجال لأع�شاء املجل�س لطرح 

ما لديهم من ملحوظات وهي كالآتي:
�س:	هل ترى الوزارة الرتيث يف بناء ال�شدود على اأودية 
تهامة لتقييم التجربة، ومعرفة جدواها؟ ف�شبق واأن 
اأربعني �شنة ومل  اأن�شاأنا �شدًا على وادي جــازان منذ 
ن�شتفد منه حتى الآن، بل كان �شببًا يف ت�شحر وادي 
جازان وهجرة اأهله. واأجد اأن الوزارة يف �شباق مع بناء 
اأوديــة يف اململكة بزعم توفري مياه  ال�شدود على اأهم 
ال�شرب دون اأن تقيم �شد وادي جازان. ومن جانب اآخر 
اإن حتلية مياه البحر اأجدى من هدر الأموال يف اأودية 

جافة واإقامة ال�شدود عليها.
-	معايل	الوزير: اإن نظام املوؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه 
املاحلة ين�س على اأن حتلية مياه البحر هي لتع�شيد 
اأن تكلفة حتلية ونقل مياه  امل�شادر الأخرى، ل �شيما 
اإل  ال�شدود  اإن�شاء  يتم  ل  كذلك  جــدًا.  هائلة  البحر 
لأهداف ثالثة يجب توافرها وهي: �شرب وحتكم وري، 
اأوديــة بي�س وحلي و�شمد. ولدى  كما هو حا�شل على 
الوزارة عقد مع معهد امللك عبداهلل للمياه يف جامعة 
امللك �شعود بتكلفة ع�شرين مليون ريال لتقدمي درا�شة 
كاملة لل�شدود ومدى فاعليتها وهي ب�شدد النتهاء وكل 
نتائجها متوجهة لتاأييد دور ال�شدود وفاعليتها، وجاء يف 
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اخلطاب املر�شل للوزارة من �شعادة نائب رئي�س اللجنة 
التنفيذية باملعهد ومدير امل�شروع اأن الدرا�شة �شملت مئة 
وخم�شني �شدًا مبختلف مناطق اململكة، واأ�شار اإىل اأهم 

نتائج الدرا�شة ومدى فاعليتها.
املال  ــس  راأ� توفري  اخلا�س  القطاع  دور  يتجاوز  �ــس:	
الفوائد  من  العديد  وي�شمل  لال�شتثمارات،  املطلوب 
املتبعة  التخ�شي�شية  الإجـــراءات  املعروفة عامليًا يف 
اإ�شرتاتيجية التخ�شي�س الذي وافق عليه  وكذلك يف 
جمل�س القت�شاد الأعلى، فهل هناك تقييم لدى الوزارة 
يف تاأثري القرار ذي الرقم 335 على تر�شيد ا�شتهالك 
املياه يف زراعة الأعالف؟ ل �شيما اأن القرار مل ي�شمل 
ال�شتخدامات الأخــرى للمياه مثل الفواكه والنخيل، 

كما اأنه مل ي�شمل ال�شتخدامات البلدية وال�شناعية.
-	معايل	الوزير: ت�شتهلك زراعة القمح والأعالف  %70 
من ال�شتهالك الكامل للزراعة، واأما ما يخ�س زراعة 
اأبنائنا  النخيل فهي زراعــة تراثية قدمية من �شلب 
واأجدادنا، وقد اأ�شدرت وزارة املياه بالتعاون مع وزارة 
الزراعة برفع ن�شبة الإعانة من ال�شندوق الزراعي اإىل 
70% للح�شول على املر�شدات والبيوت املحمية وغريها، 
وناأمل اأن يفر�س على جميع مزارعي النخيل اللتزام 
اأدوات الرت�شيد، وفيما يتعلق بالقرار رقم  با�شتخدام 
)335( فاإن القرار �شمل منع حفر الآبار على تكوينات 
تكون م�شدرًا ملياه ال�شرب، ومنع ت�شدير البطاط�س، 
والبطيخ خالل خم�س �شنوات قادمة، ل �شيما اأن زراعة 
كيلو من البطاط�س ي�شتهلك 500 كيلو من املاء، وزراعة 

بطيخة واحدة ي�شتهلك 700 كيلو من املاء. 
اأما ما يتعلق بدور القطاع اخلا�س فكثري من الكفاءات 
اأن�شاأها  التي  التحلية  حمطات  يف  للعمل  نقلت  التي 
القطاع اخلا�س هم من موظفي الــوزارة واملوؤ�ش�شة، 

وبالن�شبة ل�شركة الكهرباء فما زال هناك دور للقطاع 
اخلا�س يف م�شروعات )الآي بي( التي تت�شمن �شراء 
�شنوات  ع�شر  خــالل  اخلا�س  القطاع  من  الكهرباء 
باأكرث من مائة مليار ريال، وقبل �شهرين مت التعاقد 
مع القطاع اخلا�س يف حمطة )القرية( التي تعد اأكرب 

حمطة بخارية يف العامل.
�س:	فيما يتعلق بحفر الآبار فاإن نف�س التكوينات التي 
منعت الوزارة حفر الآبار فيها يحفر بها يف دول اأخرى 
اآمل  جماورة، مثل الإمارات وعمان والأردن والعراق، 

تو�شيح ذلك؟
-	معايل	الوزير: اململكة والأردن، وميتد من احلدود 
الأردنية اإىل غرب حمافظة الدوادمي، و)5%( منه 
يقع يف الأردن، وتو�شح الدرا�شات الهيدروجية اأن اجتاه 
املاء ينحدر من اململكة اإىل الأردن ومع ال�شخ ال�شديد 

يف تبوك اأوقف هذا النحدار.
اإن نوعية املياه العابرة للحدود لل�شاحل ال�شرقي هي 
مياه عالية امللوحة ول ي�شتفاد منها يف الدول املجاورة، 
وبالن�شبة ل�شمال اململكة فاإن ال�شتهالك اأكرب بكثري من 

الدول املجاورة بن�شبة تتجاوز %95.
�س:	يلحظ اأن املواطن مينع من زراعة القمح والبطاط�س 
والبطيخ وحفر الآبار، فهل هناك تفاهم وتن�شيق بني 
وزارة املياه ووزارة الزراعة، اأم اأن كل وزارة تعمل على 
تنفيذ خطتها دون مراعاة ملا يتعار�س مع خطط الوزارة 
اأن وزارة الزراعة ت�شهم يف ت�شهيل  الأخرى؟ ل �شيما 
القرو�س والإعانات للمواطن من خالل �شندوق التنمية 

الزراعي، ويخ�شر املواطنون على اإحياء تلك القطاعات، 
ثم تقوم وزارة املياه ب�شحب املياه من خالل حفر الآبار 
ومد الأنابيب مما يلحق ال�شرر باأ�شحاب املزارع، مثل 
ما ح�شل يف حمافظة املهد والعال يف املدينة املنورة، 
فلماذا ل يتم اإي�شال املياه املحالة ملثل هذه املحافظات، 
ل �شيما اأن خادم احلرمني ال�شريفني اأمر باإدراج م�شروع 
لتغطية  ينبع  مياه  حتلية  حمطة  من  الثالثة  املرحلة 

احتياجات املدينة املنورة.
-	معايل	الوزير: فيما يتعلق بزراعة البطاط�س والبطيخ، 
فاإن املنع يخت�س بت�شديرها ولي�س يف اإنتاجها املحلي، 
اأما القرار رقم )335( مبنع حفر الآبار على التكوينات 
اجليولوجية، واحلد من ت�شدير البطاط�س والبطيخ، 
فاإنه مت بناء على اتفاق مع وزارة الزراعة بالتعاون مع 
وزارة القت�شاد والتخطيط، كما اأن وزارة الزراعة مل 
اأو الأعــالف منذ عام  ت�شدر قــرارات بزراعة القمح 
1416هـ، وفيما يتعلق مبد الأنابيب يف حمافظة املهد 
والعال فاإن امل�شروع ل يزال يف مرحلة التاأ�شي�س، وقام 
وفد من الوزارة بتو�شيح فكرة امل�شروع لأع�شاء جمل�س 
املنطقة، و�شدر قرار من اإمارة املنطقة ووزارة الزراعة 
ووزارة املياه على �شالمة امل�شروع، اإ�شافة اإىل اأن هذا 
امل�شروع ل مي�س م�شدر املياه ول يت�شبب يف نق�س املياه، 
كما اأن هذا امل�شروع �شمل جميع حمافظة العال وقراها، 
مع م�شاعفة الإنتاج، اإ�شافة اإىل اأن نظام املحافظة 
على املياه يحدد الأولويات يف ا�شتخدام املياه اجلوفية، 
وباإمكان الزميل اأن يقابل اللجنة يف الوزارة ويطلع على 
اخلرائط اجليولوجية والهيدروجية التي تو�شح هذا 

امل�شروع.
املدن  املياه يف  ـــدادات  اإم ن�شبة 60% من  هناك  �ــس:	
– كما ذكر معايل  التحلية  تاأتي من عملية  الرئي�شة 
الوزير- لذا فاإن انقطاع بع�س هذه الإمــدادات �شوف 
يت�شبب يف م�شكالت ل ح�شر لها. فما هو واقع ال�شيانة 
يف من�شاآت التحلية؟ وماذا عن و�شع احلماية الأمنية 
الـــوزارة  خطط  هــي  ومــا  احل�شا�شة؟  املن�شاآت  لهذه 
لال�شتفادة من الطاقة النووية يف عملية حتلية املياه 

وتوليد الكهرباء؟
-	معايل	الوزير: اإن اأعمال الت�شغيل وال�شيانة ملن�شاآت 
التحلية تعمل بكفاءة عالية جدًا، ولعل العمر الزمني 
بطاقتها  تعمل  تــزال  ل  وهــي  املن�شاآت  لهذه  الطويل 
الت�شغيلية اأكرب دليل على ذلك، اأما ما يتعلق بالطاقة 
النووية  للطاقة  عبداهلل  امللك  مدينة  فــاإن  النووية، 
والطاقة البديلة هي امل�شوؤولة كليًا عن هذا اجلانب، 
مرحلة  الــربنــامــج  هــذا  اإدخــــال  على  بجدية  وتعمل 

التاأ�شي�س.

الوزارة مقتنعة بتخ�شي�س قطاع حتلية 
املياه و�شتكون خطوة جيدة
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طالب جمل�س ال�شورى يف قرار له بالإ�شراع يف اإ�شدار نظام 
املجل�س الأعلى للتعليم ونظام اجلامعات ال�شادر بهما قرار من 
املجل�س عام 1429هـ، ونظام الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد 

الأكادميي ال�شادر به قرار من املجل�س 1430هـ.
كما وافق املجل�س على التو�شع يف الربامج النوعية للدرا�شات 
العليا وزيادة اأعداد املقبولني فيها، وعلى اأن تراعي اجلامعات 
التوازن يف اأعداد خريجيها من التخ�ش�شات املختلفة مبا 
يتفق مع خطط التنمية وحاجات �شوق العمل، ورفع كفاءة 
العمل يف امللحقيات الثقافية يف اخلارج مبا يحقق م�شلحة 
الطالب املبتعثني واأهداف البتعاث. ووافق املجل�س على �شرف 
اأ�شوة بطالب  مكافاآت مالية �شهرية لطالب كليات املجتمع 
اجلامعات وموؤ�ش�شات التعليم العايل الأخرى. جاء ذلك خالل 
جل�شة املجل�س التي عقدت يوم 1433/1/16هـ برئا�شة رئي�س 
اآل  اإبراهيم  املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 
ال�شيخ، حيث ا�شتمع املجل�س اإىل وجهة نظر جلنة ال�شوؤون 
التعليمية والبحث العلمي، ب�شاأن ملحوظات الأع�شاء واآرائهم 
جتاه التقرير ال�شنوي لوزارة التعليم العايل واجلامعات للعام 
املايل 1431/1430هــــ، تالها رئي�س اللجنة الدكتور اأحمد 
اآل مفرح، فقال: يحتوي التقرير على معلومات واإح�شائيات 
عن الطالب والطالبات املبتعثني، وال�شعوبات التي تواجه 
عمل امللحقيات وامل�شكالت التي تواجه الطالب والطالبات، 
الــوزارة  وتوؤكد  واجلامعات،  بالطالب،  امللحقيات  وعالقة 
تقدمي  على  الثقافية  امللحقيات  الكبري من خالل  حر�شها 
اأف�شل اخلدمات التي تكفل لأبنائنا املبتعثني �شبل اللتحاق 
باجلامعات العاملية الرائدة وتذليل ال�شعوبات التي تعرت�س 

طريقهم، وكذلك تفعيل دور الأندية الطالبية وتقدمي برامج 
اأبنائنا يف اخلارج من املوؤثرات �شواء كانت  عديدة حلماية 

�شيا�شية اأو ثقافية اأو دينية.
واأ�شاف: بالن�شبة لربط تخ�ش�شات اخلريجني من املبتعثني 
اأن اأ�شدر قرارًا  ب�شوق العمل يف اململكة، فاإن املجل�س �شبق 
"على وزارة التعليم العايل بالتن�شيق  عام 1430هـــ ون�شه: 
مع اجلهات ذات العالقة و�شع خطة اإ�شرتاتيجية ل�شتيعاب 
خريجي برنامج امللك عبداهلل لالبتعاث للخارج، وخريجي 
العمل  �شوق  يف  الداخل  يف  والأهلية  احلكومية  اجلامعات 
احلكومي واخلا�س". كذلك فاإن تقرير الوزارة ي�شري اإىل اأنه 
كونت جلنة وزارية بناء على موافقة املقام ال�شامي الكرمي، 
وذلك من وزارات العمل واملالية والقت�شاد والتخطيط والتعليم 
اأبرز  العايل، والرتبية والتعليم. واأعــد حم�شر ا�شتمل على 
احتياجات �شوق العمل من التخ�ش�شات وهي التخ�ش�شات 
الطبية والعلوم الطبية التطبيقية والتخ�ش�شات الهند�شية، 
واحلا�شب الآيل وتقنية املعلومات، و�شمن هذا التوجه تقوم 

امللحقيات الثقافية بتوجيه الطالب لتلك التخ�ش�شات.
واأ�شار د. اآل مفرح اإىل اأن هناك )101( مركزًا بحثيًا يف 
اجلامعات ال�شعودية ن�شرت )1103( بحوث، اأي مبعدل اأحد 
ع�شر بحثًا يف ال�شنة لكل مركز، وقد ت�شاءل الأع�شاء: هل هذه 
اإليها؟ ونو�شح باأن ما ذكر ميثل الإنتاج  الريادة التي ن�شعى 
العلمي من وعاء واحد هو مراكز البحوث، فقد اأغفل عدد 
البحوث والدرا�شات واملوؤلفات العلمية املن�شورة واجلارية يف 
اجلامعات احلكومية التي بلغت عام التقرير )7145( بحثًا 
وموؤلفًا علميًا، ومع هذا فاإن الت�شاوؤل وجيه ونتطلع اإىل اأن تبذل 

التوسع في البرامج النوعية في الدراسات العليا 
ومكافآت شهرية لطالب كليات المجتمع

د. اأحمد اآل مفرح
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اجلامعات املزيد من الإنتاج العلمي من خالل املراكز البحثية 
التي بداأت يف التح�شن كمًا وكيفًا.

تقرير  يف  املت�شمنة  الإح�شائيات  اإن  اللجنة:  رئي�س  وقــال 
اأنه يف عام 1431/1430هـــ بلغ اإجمايل عدد  الــوزارة توؤكد 
املبتعثني من املعيدين واملحا�شرين الذين يوا�شلون درا�شتهم 
يف الداخل واخلارج )4434( مبتعثًا، منهم )1035( مبتعثًا 
اللجنة  اأكــدت  تقريبًا. وقد  ن�شبته %23.4  اأي ما  للداخل، 
اأن تتو�شع اجلامعات يف الربامج النوعية  "اأهمية  يف راأيها 
للدرا�شات العليا، واأن تزيد اأعداد املقبولني فيها، وهذا ما 

عربت عنه اللجنة يف تو�شيتها الثالثة.
اأن هــنــاك تباينًا وا�ــشــحــًا بني  واأ�ــشــاف: لحــظــت اللجنة 
اجلامعات التي اأخذت بال�شنة التح�شريية من حيث اأ�شلوب 
اإدارتها وت�شغيلها، وكذلك لحظت التحديات العلمية التي 
تواجه الت�شغيل. لذا اقرتحت اللجنة اأهمية اإجــراء درا�شة 
ورفع  التح�شريية من جهة حمايدة  لل�شنة  �شاملة  تقوميية 

نتائجها للمجل�س.
وقال: ترى اللجنة اإلزام اجلامعات بالتعاقد مع اأع�شاء هيئة 
حاليًا  به  تقوم  ما  وهــذا  املتقاعدين،  ال�شعوديني  التدري�س 
معظم اجلامعات تطبيقًا للمادة ال�شاد�شة والت�شعني من نظام 
اجلامعات، كما يعالج نظام املجل�س الأعلى للتعليم ونظام 
اجلامعات جميع امللحوظات التي وردت ب�شاأن املخ�ش�شات 
املالية لطالب المتياز يف كليات الطب، ومكافاأة امل�شت�شار غري 

املتفرغ، وتعديل الكادر الوظيفي لأع�شاء هيئة التدري�س.
اأن الــوزارة و�شعت الت�شور ب�شاأن مراعاة الألقاب  واأو�شح 
الألقاب  هذه  ينتحلون  للذين  العقوبات  وفر�س  الأكادميية 
الأكادميية بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية ذوات العالقة، 

ول �شيما مع كرثة الأكادمييات واجلامعات الأهلية.
اأن الــوزارة در�شت مو�شوع التعليم  ولفت رئي�س اللجنة اإىل 
العايل التقني يف اإطار تخطيطها الإ�شرتاتيجي للتعليم العام 
)اآفاق(، وتويل الوزارة مو�شوع التعليم العايل التقني اأهمية 
كبرية كونه اأحد اأهم اأمناط التعليم العايل املتعارف عليه 
التي ل تكتمل منظومة التعليم العايل بدونه، والوزارة توؤيد 
اأهمية درا�شة واقع التعليم التقني يف اململكة ومدى احلاجة 

جلامعة تقنية.
واختتم رئي�س اللجنة قائاًل: اإن املجل�س �شبق اأن اتخذ قرارًا 
ب�شاأن اإجراء درا�شة تقوميية من جهة حمايدة ملعرفة مدى 
مالءمة اختبار القدرات يف املركز الوطني للقيا�س والتقومي 
تعليميًا وماليًا و�شوف تتابع اللجنة يف تقريرها القادم ما حتقق 

بهذا ال�شاأن.
كما اأن املركز اأفاد باأنه ي�شتثنى اأبناء وبنات الأ�شر امل�شتفيدة 
من معا�شات ال�شمان الجتماعي، وذوي الإعاقات من دفع 
ر�شوم جميع اختبارات املركز الذين تبلغ ن�شبتهم نحو %20 

من املتقدمني.

اأ�ــشــدر خــادم احلــرمــني ال�شريفني 
املــلــك عــبــداهلل بــن عــبــدالــعــزيــز - 
حفظه اهلل- عدة اأوامر امللكية بتعيني 
عدد من الوزراء وم�شوؤولني كبار يف 

الدولة. 
ــث  مت تــعــيــني مــعــايل الــدكــتــور  حــي
بــنــدر بــن حممد بــن حــمــزة حجار 
نائب رئي�س جمل�س ال�شورى وزيــرًا 
ــور  ــدكــت ــعــيــني مـــعـــايل ال ــحــج، وت ــل ل
وزيــرًا  اجلا�شر  �شليمان  بن  حممد 
لــالقــتــ�ــشــاد والــتــخــطــيــط، ومــعــايل 
عبداهلل  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
ــــرباك م�شاعد  ال ــن عــبــدالــعــزيــز  ب
رئي�س جمل�س ال�شورى وزيرًا للخدمة 
فوزان  بن  توفيق  والدكتور  املدنية، 
للتجارة  وزيـــرًا  الربيعة  حممد  بن 
والــ�ــشــنــاعــة، والــدكــتــور حممد بن 
اأمني اجلفري نائبًا لرئي�س جمل�س 
ال�شورى مبرتبة وزير، والدكتور فهاد 
لرئي�س  م�شاعدًا  احلمد  معتاد  بن 
املمتازة،  باملرتبة  ال�شورى  جمل�س 
والدكتور خالد بن عبداهلل ال�شبتي 
نائبًا لوزير الرتبية والتعليم مبرتبة 
وزيـــر، والــدكــتــور فهد بــن عبداهلل 
النقد  ملوؤ�ش�شة  حمــافــظــًا  املــبــارك 

العربي ال�شعودي مبرتبة وزير.
ــر امللكية تعيني  كما ت�شمنت الأوام
ال�شيخ  اآل  الدكتور حمد بن حممد 
نائبًا لوزير الرتبية والتعليم ل�شوؤون 
البنني باملرتبة املمتازة،    والدكتور 
اإبراهيم  اآل  عبدالرحمن بن حممد 
لتحلية  العامة  للموؤ�ش�شة  حمافظًا 

املياه املاحلة باملرتبة املمتازة.

الملك يحقق المزيد من تطلعات التنمية والتطوير .. 
د.حجار وزيرًا للحج والجاسر لالقتصاد 

والتخطيط ود.البراك للخدمة 
المدنية ود.الربيعة للتجارة والصناعة
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طالب اأع�شاء جمل�س ال�شورى باإجراء تغيريات 
جذرية على نظام اخلدمة املدنية، ومنح جمل�س 
اإجــازة الرتقية للمرتبة  اخلدمة املدنية حق 
الرابعة ع�شرة عو�شًا عن جمل�س الوزراء، كما 
طالبوا بال�شماح باأن يجمع املوظف بني عمله 
وبني ممار�شة مهنة اأخرى للق�شاء على ظاهرة 
الت�شرت. جاء ذلك خالل جل�شة املجل�س التي 
عقدت يــوم 1433/1/10هـــــ برئا�شة رئي�س 

املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 
اإبراهيم اآل ال�شيخ، حيث ا�شتمع املجل�س اإىل 
تقرير جلنة الإدارة واملــوارد الب�شرية ب�شاأن 
طلب تعديل ت�شع مواد من نظام اخلدمة املدنية 
ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/49( وتاريخ 
1397/7/10هـ وهي الفقرات )ب، و، ز( من 
وال�شابعة  ال�شاد�شة  واملـــواد  الرابعة،  ــادة  امل
والرابعة ع�شرة، والفقرتني )ب، ج( من املادة 

أعضاء المجلس يطالبون بـ:
السماح للموظف بالعمل في مهنة أخرى ومنح مجلس الخدمة 

المدنية حق الترقية لـ »الرابعة عشرة«

د. عبدالرحمن هيجان



129-	1433	هـ 17

الثامنة ع�شرة، واملواد التا�شعة ع�شرة والتا�شعة 
وال�شاد�شة  والثالثني  واخلام�شة  والع�شرين 
لهذا  جديدتني  مادتني  واإ�شافة  والثالثني، 
عبدالرحمن  الدكتور  التقرير  وتال  النظام. 
املو�شوع  عــر�ــس  ثــم  اللجنة  رئي�س  هيجان 
للمناق�شة فاأبدى اأع�شاء املجل�س ملحوظاتهم 
عليه، حيث قال اأحد الأع�شاء: من املنا�شب 
الن�س على ا�شرتاط اأن يكون النقل ل يتعار�س 
واخت�شا�شاتها  الوظيفة  عمل  متطلبات  مع 
وموؤهالت وخــربات من �شيتم نقله اإىل تلك 
الوظيفة، ومن الأن�شب اأن مينح املوظف املرقى 
يف املادة )18/ ب( راتب �شهر واحد، اإ�شافة 

اإىل زيادة العالوة املقرتحة.
اأن نظام اخلدمة  اإىل  اأحــد الأع�شاء  واأ�شار 
املدنية م�شى عليه وقت طويل، ووقعت تغريات 
ينظرون  واملوظفون  واجتماعية،  اقت�شادية 
النظام  اإىل تعديالت يف هذا  ال�شرب  بفارغ 
تخدمهم وظيفيًا ومهنيًا. اأما بالن�شبة لتعديل 
املــادة )4/ب( واخلا�شة بتحديد  العمر يف 
واملجتمع،  القت�شاد  �شالح  يف  فلي�س  العمل 
وبقاوؤها اأف�شل. واأما املادة ال�شاد�شة فربط 
املوافقة برئي�س جمل�س الوزراء فيه اإ�شغال له 
اأمورًا اأكرث اأهمية من هذا  اأن لديه  ول �شيما 
"بعد  املو�شوع، لذا من الأن�شب حذف عبارة 
اأخذ موافقة رئي�س جمل�س الوزراء" من عجز 

املادة.
اأحــد الأع�شاء عــدم ربــط املقايي�س  واقــرتح 
ــتــي حتــددهــا وزارة  بــتــلــك ال والإجــــــــراءات 
اإن املـــادة الرابعة  اخلــدمــة املــدنــيــة، وقـــال: 
ع�شرة قد اأ�شهمت يف زيادة ا�شتقدام العمالة 
املوظف  ا�شتثمار  من  وحــدت  الوطنية،  غري 
لإمكانياته وحت�شني م�شتوى دخله، كما اأ�شهمت 
ب�شكل مبا�شر يف عملية الت�شرت، لذا من الأن�شب 
"يجوز للموظف اجلمع بني  تعديلها لت�شبح: 
وفق  وذلــك  اأخــرى  وظيفته وممار�شة مهنة 

لئحة ي�شدرها جمل�س اخلدمة املدنية".
اإعادة درا�شة نظام اخلدمة  وراأى ع�شو اآخر 
املدنية ككل، ول �شيما اأن هناك موادًا اأخرى 
حتتاج للتعديل مبا يتوافق مع التطور، وقال: 
املدنية  اخلدمة  جمل�س  اإعطاء  الأن�شب  من 
الرابعة  للمرتبة  الرتقيات  اإجـــازة  احلــق يف 
ع�شرة عو�شًا عن جمل�س الــوزراء، ول �شيما 
اأن من ي�شغلون هذه املرتبة هم �شريحة كبرية 

من املواطنني. كما اأن لدى الوزارات اخلربة 
وعمل  املوظفني،  باختبارات  للقيام  الكافية 
امل�شابقات ملوظفيها دون احلاجة اإىل اإعالن 
وزارة اخلــدمــة املدنية عــن وظــائــف املرتبة 
"العا�شرة" فما دون. ول بد من تعديل املادة 
الرابعة ع�شرة، فهناك من املوظفني من هم 
اأ�شحاب مهن ول يجوز منعهم من ممار�شة 

مهنهم.
اأن تكون املادة الرابعة  اأرى  وقال ع�شو اآخر: 
"يجوز للموظف اجلمع بني  ع�شرة كما يلي: 
اأخــرى، وفق لئحة  وظيفته وممار�شة مهنة 
ي�شدرها جمل�س اخلدمة املدنية مبا ل يوؤثر 
م�شالح  مــع  م�شاحله  وتــداخــل  العمل  على 
"اأن يعطى  العمل". وتكون املــادة )18/ب( 
املــوظــف يف حــال ترقيته درجــة اإ�شافية يف 
التي  الــتــاأخــر  �شنوات  بعدد  التالية  املرتبة 
تاأخرها عن الرتقية". واملادة )18/ج( تعدل 
مبا يق�شي بعدم جواز عودة املوظف اإىل مرتبة 
اأدنى من مرتبته ال�شابقة، واإعادة �شوغ املادة 
)19( بحيث ت�شرف للموظف الذي ي�شجن – 
للحقوق اخلا�شة – م�شتحقاته اإىل اأن يخرج 

من ال�شجن.
اأن النظام ل ياأخذ يف  ولحظ اأحد الأع�شاء 
اأ�شتاذ اجلامعة من مكان اإىل  احل�شبان نقل 
مكان اآخــر دون النق�س يف الــراتــب، كما ل 
ت�شتطيع من خالل هذا النظام معاقبة موظف 
يف وزارة الإعالم، لذا من الأن�شب اإعادة �شوغ 
هذا النظام، ول �شيما اأننا يف دولة تعاين من 
البطالة، فهذه فر�شة لالإ�شالح العام ولي�س 

لإ�شالح بع�س املواد.
اأن  اأنه من غري املنا�شب  اآخر  واأو�شح ع�شو 
تكون هناك �شنة اإ�شافية من العقوبة ملن اأنهى 
مدة عقوبته يف ال�شجن، ففي هذا كثري من 
التعدي وزيادة يف البطالة، ومن الأن�شب رفع 
هذه العقوبة. اأما بالن�شبة لالزدواجية واجلمع 
بني وظيفتني، فهناك الكثري من املوظفني يف 
لأن كل موظف  يعملون يف وظيفتني،  الدولة 
يحاول تنمية موارده، ولي�س مزاولة املهنة التي 
اأن ت�شاعد  اإليها البالد. فمن الأن�شب  حتتاج 
"الرابعة ع�شرة" على تاأهيل املوظفني  املادة 
يف  وظائفهم  بــني  اجلمع  مــن  يتمكنوا  حتى 
الدولة ومهنهم ب�شكل ل يوؤثر يف عملهم ويرفع 

من دخلهم ال�شهري.

شروط برنامج )حافز(
اإىل  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  اأحــد  اأ�شار 
ــــر امللكية الــتــي �ــشــدرت ب�شرف  الأوام
بــدل للباحثني عن العمل، وقــال: انتظر 
املواطنون تنفيذ هذا القرار بفارغ ال�شرب، 
اأخـــريًا نــظــام »حــافــز«، واعتنت  و�ــشــدر 
هذا  ا�شتحقاق  �شروط  بن�شر  ال�شحف 
البدل وهي يف جمملها جيدة اإل اأن �شرط 
حتديد العمر غري واقعي، وهو من ع�شرين 
�شنة اإىل خم�س وثالثني �شنة، فاقت�شاره 
على هذا العمر ل معنى له ولي�س عادًل، 
فما ذنب الباحث عن العمل الــذي رمبا 
جتاوز هذا العمر وهو رب اأ�شرة واأطفال؟ 
اأما التخوف اأن هذا البدل رمبا يكون �شببًا 
يف عدم بحثه عن العمل، فهذا التخوف 
ل يخت�س ملن جتاوز هذا العمر. كما اأن 
بقية �شروط هذا النظام بعيدة عن هذا 
التخوف، اإ�شافة اإىل اأن حتديد هذا العمر 
وعدم اإتاحة الفر�شة ملن جتاوز ذلك فيه 
خمالفة لروح الأوامر امللكية التي �شدرت 
تخفيفًا لكل باحث جاد عن العمل، كما 
اأن هذا التحديد لي�س له معنى وا�شح يف 
حتقيق اأهــداف هذا النظام، لذا اأمتنى 
هذا  تغيري  ب�شرعة  ال�شاأن  ذوي  مطالبة 
ال�شرط لي�شمل كل باحث عن العمل، بغ�س 
النظر عن العمر اأو حتديده ب�شن التقاعد 

تطبيقًا لروح الأوامر امللكية الكرمية.
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ف�شح  تــاأخــر  الــ�ــشــورى  جمل�س  اأعــ�ــشــاء  بع�س  انتقد 
الإر�شاليات يف املوانئ ال�شعودية وطالبوا باإعادة تعريف 
اأهداف واإ�شرتاتيجيات م�شلحة اجلمارك وبتو�شيح 
اأ�شباب انخفا�س م�شتوى �شبط وك�شف ال�شلع املمنوعة 
على املوانئ البحرية، جاء ذلك خالل جل�شة املجل�س 
التي عقدت يوم 1433/1/9هـــ، حيث ا�شتمع املجل�س 
اإىل تقرير جلنة ال�شوؤون املالية، ب�شاأن التقرير ال�شنوي 
مل�شلحة اجلمارك للعام املايل 1431/1430هـــ، تاله 
رئي�س اللجنة الدكتور عبداهلل العبدالقادر، ثم عر�س 
للمناق�شة فقال اأحد الأع�شاء: ل يرتقي هذا التقرير 
املعلومات  اإن  الــدولــة، حيث  هــذا اجلهاز يف  لأهمية 
املثال  �شبيل  نوعية، وعلى  ولي�شت  فيه كمية  الــواردة 
الرتتيب  يف  ياأتي  اجلبيل  ميناء  اأن  التقرير  يف  ذكــر 
الأول من حيث قيمة ال�شادرات، وهذا غري �شحيح، 
اإذ اإن هناك ميناًء جتاريًا وميناًء �شناعيًا لل�شادرات 
اأن تو�شح م�شلحة  النفطية يف اجلبيل، ومن املنا�شب 
اإليها من حجم  اجلمارك الدول الفعلية التي ي�شدر 

مبالغ ال�شادرات.
وقال ع�شو اآخر: اأو�شح التقرير اأن 35% من امل�شافرين 
من اململكة عربوا عن طريق جمرك ج�شر امللك فهد، 
اأي�شًا املقيمني من  اأن هــذا اجل�شر يخدم  واملــعــروف 
مملكة البحرين يف اململكة والعك�س على مدار اليوم، 
ولذلك ل تعك�س هذه الن�شبة احلجم الفعلي للركاب 

الذين يعربون املنافذ.
ولفت ع�شو اآخر النظر اإىل ما تعلنه م�شلحة اجلمارك 
دائــمــًا اأن عملها خــالل الإجـــازات والعطل الر�شمية 
م�شتمر على مــدار ال�شاعة، والــواقــع ل يعك�س ذلك، 

فهناك تكد�س وا�شح وتعطيل للب�شائع.
وقال اآخر: ذكر مندوبو م�شلحة اجلمارك اأنه يف نهاية 
العام القادم – العام الذي يلي �شنة التقرير- �شيكون 
هناك 100 جهاز اإ�شعاعي، والواقع الآن ل يعك�س ذلك. 
وناأمل من اللجنة مناق�شة هذا الأمر مع امل�شوؤولني يف 

م�شلحة اجلمارك.
باأن م�شلحة اجلمارك حتقق تقدمًا  اآخر  بينما علق 

تكدس البضائع  في الموانئ والتهرب من دفع 
الرسوم الجمركية يثيران تساؤالت األعضاء

د. عبداهلل العبدالقادر
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ملحوظًا يف خدمة الركاب يف املوانئ البحرية، وناأمل 
اأن ي�شمل هذا ما يتعلق بالتخلي�س اجلمركي للب�شائع.
اأن للجمارك جهودًا جيدة يف  اأحد الأع�شاء  واأو�شح 
نلحظ  ومع ذلك  التجاري،  والغ�س  التهريب  مكافحة 
اأن املدة الزمنية اخلا�شة بف�شح الإر�شاليات الواردة 
للمملكة تاأخذ يف املتو�شط من ثالثة اإىل اأربعة اأ�شابيع، 
وقد ت�شل اإىل �شهرين يف اأوقات الذروة، وينتج عن هذا 

التاأخري �شرر كبري على ذوي العالقة.
اآخر قائاًل: هناك تداخل وعدم و�شوح  واأ�شار ع�شو 
روؤية وتغيري يف الأنظمة نتج عن ا�شتالم هيئة الغذاء 
والــدواء جزء من مهام الهيئة ال�شعودية للموا�شفات 

واملقايي�س.
واقرتح اأحد الأع�شاء اإعادة م�شلحة اجلمارك تعريف 
جذري  واإ�شالح  وروؤيتها،  واإ�شرتاتيجياتها  اأهدافها 
وتنظيمي وفكري وتقني، ومن املنا�شب توجيه الدعوة 
تقرير  ملناق�شة  اجلــمــارك  عــام  ومدير  املالية  لوزير 

امل�شلحة القادم.
ولفت ع�شو اآخر اإىل اأن التقرير اأو�شح الدور احليوي 
مل�شلحة اجلمارك وما ت�شطلع به من جهود واإجنازات 
واملقيم  واملواطن  الوطن  اأمــن و�شالمة  للحفاظ على 
من خالل �شبط ال�شلع املمنوعة واملهربة بكل اأنواعها، 
وبراعتهم يف ك�شف املهربات والت�شدي لها بكل حزم 
اأن ال�شوق ال�شعودي تعر�س فيه  اأننا جند  اإل  واأمانة، 
العديد من ال�شلع الرديئة التي ل ترتقي مل�شتوى اجلودة 
واملوا�شفات اجليدة، واجلمارك تتحمل جزءًا كبريًا من 

امل�شوؤولية.
اإىل حجم  ي�شر  التقرير مل  اإن  الأع�شاء:  اأحــد  وقــال 
التهرب من دفع الر�شوم اجلمركية، والذي من املعتاد 
اأن يكون من خالل التالعب باأ�شعار الب�شائع امل�شتوردة. 
وت�شري بع�س املعلومات اإىل تعمد بع�س امل�شتوردين – عن 
طريق خمل�شيهم اأو و�شطائهم اأو باأنف�شهم مبا�شرة- 
بالتالعب بامل�شتندات والفواتري حماولة منهم للتهرب 
من الر�شوم اجلمركية، وبذلك يت�شبب يف �شياع اأموال 
ت�شتف�شر  اأن  املنا�شب  ومن  الدولة،  م�شتحقة خلزينة 
اللجنة وتتحقق من هذا الأمر، والتاأكيد على م�شلحة 
اجلمارك بت�شديد الرقابة على فواتري واأ�شعار الواردات 
وتثمني وتقومي جميع الب�شائع مهما كان نوعها وب�شكل 

م�شتمر وحمدث.
واأ�شار ع�شو اآخر اإىل اأن عمل اجلمارك �شاق مع قلة 
الــقــدرة على  اأكــرب من  والعمل  املنافذ،  املوظفني يف 
املنافذ  يف  اجلهات  ت�شعب  اأن  كما  الوقت.  اخت�شار 
الــتــاأخــري. كما يلحظ من  وتــعــدد املــراجــع �شبب يف 
التقرير اأن م�شلحة اجلمارك ت�شكو من عدم تعاون 

وزارة التجارة والزدواجية. وقد ترى اللجنة اإ�شدار 
تو�شية تعنى بدرا�شة تخ�شي�س بدل عمل ميداين، اأو 
بدل مناطق نائية، حوافز جمزية للموظفني العاملني 
يف املنافذ البحرية والربية، لت�شجعهم على احلر�س 
والتفاين يف عملهم، وت�شد حاجتهم وتغنيهم عن النظر 

مل�شادر اأخرى.
وقال اأحد الأع�شاء: اإن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي 
املــزورة يف  املبالغ  كلفت م�شلحة اجلمارك بفح�س 
املنافذ ودربتهم على فح�شها، ومن املنا�شب اأن تو�شح 
اللجنة نوع هذه املبالغ النقدية التي ت�شتورد مع الب�شائع. 
ومن املعروف اأن الر�شوم تدفع بالعملة املحلية، ول �شيما 
اأن املبالغ املنقولة خارجيًا خارجة عن تنظيم التحويل 
املعتادة، ولها حماذير مهمة �شواء يف نوعها اأو مهامها 

التي جلبت من اأجلها.
وقال ع�شو اآخر: اإن حجم الإيرادات اجلمركية خالل 
العام املايل 2009م بلغ 13.3 مليار ريال، بانخفا�س 
مقداره 13.3%، وذكرت م�شلحة اجلمارك يف تقريرها 
اأن هذا النخفا�س هو ب�شبب انخفا�س الواردات بن�شبة 
17%، ومل يو�شح التقرير تف�شيالت لهذا النخفا�س ومل 
يك�شف عنها، ول �شيما اأن هذا النخفا�س اأفقد اخلزينة 
ما يقرب من "مائة مليار" ريال. ومن جانب اآخر هناك 
غمو�س يف كيفية احت�شاب اجلمارك لإيراداتها، وهل 

هي مت�شاوية اأم تختلف من �شلعة لأخرى؟
ولفت اأحد الأع�شاء اإىل اأن التقرير مل يو�شح الأ�شباب 
ال�شلع  وك�شف  �شبط  م�شتوى  لنخفا�س  اأدت  التي 
املمنوعة على املوانئ البحرية، ونرغب اأن يو�شح ذلك 

يف التقرير القادم.
وباملثل قال اأحد الأع�شاء مل ي�شتوف التقرير �شروط 
اإعداد التقارير ال�شنوية، وقد نوهت اللجنة عن ذلك 
"الثالثة"، ويجب على اجلمارك  من خالل تو�شيتها 

تغطية جميع النقاط امل�شار اإليها.
بينما لفت اآخر اإىل اأن هناك عدم ان�شجام وتطابق يف 
العمل، بل ت�شاربًا بني م�شلحة اجلمارك يف املوانئ 
ومعظم اجلهات العاملة يف امليناء ول �شيما املوؤ�ش�شة 
العامة للموانئ، وذلــك ب�شبب تعدد تلك اجلهات يف 
ومرجعها  اخت�شا�شاتها  منها  ولكل  الواحد،  امليناء 
امل�شتقل مما ي�شعف دور املوؤ�ش�شة العامة للموانئ التي 
تعد هي اجلهة امل�شوؤولة يف املقام الأول عن املوانئ، ومن 
املنا�شب دمج م�شلحة اجلمارك مع املوؤ�ش�شة العامة 
للموانئ يف جهاز واحد كما هو احلال يف دول اخلليج 

العربي ومعظم دول العامل.
وقال ع�شو اآخر: ورد يف التقرير اأن اإجمايل عدد الركاب 
القادمني خالل عام 2009م )29.3( مليون راكب، يف 

حني بلغ عدد الركاب املغادرين خالل العام نف�شه 25 
مليون راكب. فما تف�شري اللجنة ب�شاأن الفرق بني عدد 
الركاب، وما م�شري 4.3 مليون راكب قدموا لالأرا�شي 
اأم مواطنون كانوا  ال�شعودية؟ هل هم قادمون للعمل 
م�شافرين؟ بينما قال اأحد الأع�شاء: اإن الزيادة الكبرية 
يف كميات امل�شبوطات الواردة يف التقرير ت�شع ت�شاوؤًل 
ب�شاأن كفاءة العمل لدى م�شلحة اجلمارك. فهل هذه 
الزيادة ب�شبب ارتفاع م�شتوى الأداء اأم ب�شبب انخفا�شه 
مع كرثة املوردين للب�شائع املمنوعة واملغ�شو�شة؟ لذا من 
اأن تو�شح اللجنة معايري الأداء التي تعتمد  ال�شروري 
عليها امل�شلحة ب�شكل دقيق وعدم الكتفاء مبا ورد يف 

التقرير.

دعم القطاع الخاص 
وتنمية المؤسسات 

الصغيرة
اإىل  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  اأحــد  لفت 
اأن العامل مير باأزمات اقت�شادية وذلك 
يف  مالية  اأزمـــات  بظهور  تتعلق  لأ�شباب 
اأ�شبابها  اأعيد  النظام املايل العاملي التي 
لبع�س ال�شيا�شات املالية املرتبطة بزيادة 
الإنفاق احلكومي غري ال�شتثماري، مما 
�شبب تنامي الأعباء املالية على مواطني 
تلك الدول التي متر بالأزمات املالية، وقال: 
اأ�شباب تلك الأزمــات يف تنامي  تتلخ�س 
الإنفاق احلكومي يف اإطار اقت�شاديات غري 
اإنتاجية مما �شبب �شغوطًا على ال�شيا�شات 
�شبيل  يف  الإقليمية  لــالحتــادات  املالية 
اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه، وحتقيق ا�شتقرار 
اقت�شادي ي�شاعد على التوازن الجتماعي. 
واأ�شاف: ولتحقيق ذلك اتخذت تلك الدول 
اإجراءات اأدت اإىل جتفيف امل�شادر املالية 
من ال�شيولة النقدية وتوجيه ال�شيا�شات 
اإىل الزيادة يف القــرتا�ــس. ولذا  املالية 
اأن ت�شعى الدولة اإىل توجيه  من الواجب 
تنامي الإيرادات لدعم القطاعات اخلا�شة 
املوؤ�ش�شات  وتنمية  الأهلية  واملوؤ�ش�شات 
ال�شغرية واملتو�شطة التي �شوف ت�شتوعب 
املوؤ�ش�شات  خريجي  مــن  املتزايد  النمو 

التعليمية واإيجاد جيل م�شتثمر.
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وافق جمل�س ال�شورى على م�شروع نظام اجلودة و�شالمة 
املري�س يف اخلدمات ال�شحية بعد اأن ا�شتمع اإىل وجهة 
ما طرحه  والبيئة جتاه  ال�شحية  ال�شوؤون  نظر جلنة 
مناق�شة مقرتح  اأثناء  وملحوظات  اآراء  من  الأع�شاء 

م�شروع النظام.
ويتكون م�شروع النظام من اثنتني وع�شرين مادة موزعة 
مقت�شيات  م�شتوى  رفــع  بهدف  ف�شول  خم�شة  على 
�ــشــالمــة املــريــ�ــس والــعــمــل عــلــى احلـــد مــن الأحــــداث 
ال�شلبية يف اخلدمات ال�شحية، وتعزيز مفهوم اأمان 
و�شالمة املري�س يف خمتلف جوانب اخلدمات ال�شحية 
واملجتمعية والإعالمية، واإبراز حقوق الفريق ال�شحي 
وحقوق املري�س يف اخلدمات ال�شحية، ومتكني املري�س 

وذويه من امل�شاركة الإيجابية يف رعايته ال�شحية.
ون�شت املادة الثالثة من م�شروع النظام على اأن ت�شع 
الأ�ش�س  ال�شحية  املن�شاآت  لعتماد  ال�شعودية  الهيئة 
لعتماد  املطلوبة  والعنا�شر  للمكونات  واملقايي�س 
املن�شاآت ال�شحية ح�شب ت�شنيفها اخلدمي، كما ن�س 
اأن ي�شكل يف املن�شاأة  النظام يف مادته اخلام�شة على 
ال�شحية جمل�س طبي يتكون من روؤ�شاء الأق�شام الطبية 

ومكافحة  ال�شحية  واجلــودة  وال�شيدلية  والتمري�س 
العدوى ونظام املعلومات وتنمية املوارد الب�شرية.

كما حددت املادة ال�شاد�شة اأ�ش�س رعاية املري�س ومنها 
اإتاحة اخلدمات ال�شحية وا�شتمرارها للمري�س ح�شب 
الحتياج، ومراعاة حقوق املري�س وخ�شو�شيته وحمايته 
من الإيذاء اجل�شدي والنف�شي، واتباع نظم واإجراءات 
وتوفري  واأخــالقــيــاتــه،  الإنــ�ــشــان  على  العلمي  البحث 

اخلدمات اخلا�شة مبر�شى الطوارئ.
ال�شعودية لعتماد  للهيئة  تعريفًا  النظام  ت�شمن  كما 
املن�شاآت ال�شحية، واخت�شا�شات الهيئة وم�شوؤوليتها، 
املخالفات  ت�شمن  كما  اأمنائها،  جمل�س  واخت�شا�س 

والعقوبات املقررة لها.
جـــاء ذلـــك خـــالل جل�شة املجل�س الــتــي عــقــدت يــوم 
1433/1/10هـ برئا�شة رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور 
عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، حيث ا�شتمع 
املجل�س اإىل وجهة نظر جلنة ال�شوؤون ال�شحية والبيئة، 
ب�شاأن ملحوظات الأع�شاء واآرائهم جتاه مقرتح م�شروع 
نظام اجلودة و�شالمة املري�س يف اخلدمات ال�شحية 
"الثالثة والع�شرين" من نظام  املقدم مبوجب املــادة 

حدد أسس رعاية المريض ورفع مستوى مقتضيات سالمته
نظام للجودة وسالمة المريض يراعي حقوقه وخصوصيته

يهدف م�شروع النظام اإىل رفع 
م�شتوى مقت�شيات �شالمة 

املري�س والعمل على احلد من 
الأحداث ال�شلبية يف اخلدمات 
ال�شحية، وتعزيز مفهوم اأمان 

و�شالمة املري�س يف خمتلف 
جوانب اخلدمات ال�شحية 

واملجتمعية والإعالمية
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الدكتور  اللجنة  رئي�س  نائب  تالها  ال�شورى،  جمل�س 
ب�شاأن  اللجنة  نظر  وجهة  لعر�س  احلــازمــي،  حم�شن 
املو�شوع، فقال: اإن املطلوب يف امل�شروع يتمثل يف توفري 
متطلبات جودة اخلدمات ال�شحية من جهة، و�شمان 
"اخلدمات  �شالمة املري�س من جهة اأخــرى، وحمــور 
ال�شحية" هو العمل على احلفاظ على ا�شرتداد ما فقد 
من �شحة املري�س وحفظ ما لديه منها ولي�س العتماد 
يف حد ذاته، واإن كان العتماد طريقًا ل�شمان اجلودة 

ودافعًا لها.
واأ�شاف: يعنى النظام  مع الهيئة ب�شمان جودة اخلدمات 
ال�شحية طريقًا للحفاظ على �شالمة املري�س يف املن�شاآت 
ال�شحية، واعتماد املن�شاآت تبعًا لذلك من خالل قائمة 
معايري مقننة من قبل هيئة م�شتقلة وجلان متخ�ش�شة 
اأن وزارة ال�شحة  يف التقييم والتقومي، ومن املعروف 
والثانوية  الأولية  مب�شتوياتها  اخلدمات  بتوفري  تعنى 
والتخ�ش�شية واملرجعية. كما تعنى الهيئة ال�شعودية 
للتخ�ش�شات ال�شحية بالت�شجيل والرتخي�س والتعليم 
والتدريب ما فوق اجلامعي يف املجال ال�شحي، ولذلك 
فلكل من هذه اجلهات م�شوؤوليات واأعمال خمتلفة وياأتي 
م�شروع النظام هذا ل�شتكمال حلقات اخلدمة ال�شحية 

من خالل اإطار للجودة و�شمان �شالمة املري�س فيها.
وقال د.احلازمي: فيما يتعلق ب�شرورة اأن ين�س النظام 
على منع الأخطاء واملعاقبة عليها ولي�س التقليل منها، 
واأن حتدد م�شوؤولية مرتكبي الأخطاء، تو�شح اللجنة اأن 
جوهر النظام يت�شمن هذا املقرتح، حيث ورد امل�شمون 
يف الأهداف اإذ ن�س الهدف على: "و�شع اأ�ش�س ومعايري 
اأعلى م�شتوى ممكن من اجلــودة يف  واآلــيــات �شمان 
اخلدمات ال�شحية، يكفل �شالمة املري�س يف ج�شمه 
وعقله، واعتماد املن�شاآت ال�شحية تبعًا لذلك. كما اأن 
نظام مزاولة املهن الطبية والهيئة الطبية ال�شرعية يعنى 
بتحديد م�شوؤولية مرتكبي الأخطاء وحتدد الإجراءات 
الالزمة للتحقيق واجلزاءات من خالل ما يتو�شل اإليه 

من قبل الهيئات الطبية ال�شرعية.
"نظام الهيئة ال�شعودية  اإن اللجنة ل جتد يف  وقــال: 
املهن  مـــزاولـــة  و"نظام  ال�شحية"  للتخ�ش�شات 
يف  اجلـــودة  وعنا�شر  مبكونات  يعنى  مــا  ال�شحية"، 
اخلدمات ال�شحية ومعايريها و�شرورة توافر املعدات 
واملختربات والقدرات الب�شرية كمًا ونوعًا، وكذلك توافر 
الأدلة الإر�شادية الطبية واملدونات الطبية والعنا�شر 
الأخرى التي يعنى بها النظام، ومقرتح امل�شروع يتعدى 
اأوجه  لكل  و�شامل  متكامل  نظام  اإىل  "الإجراءات" 
اخلدمات ال�شحية وعنا�شر اجلودة ومتطلبات ال�شالمة 

فيها.

واأو�شح نائب رئي�س اللجنة اأن اعتماد املن�شاآت ال�شحية 
من قبل جمل�س مركزي حاليًا لن يحدث ازدواجية بني 
هذا املركز والهيئة املنوط بها تنفيذ النظام، فوزارة 
ال�شحة التي يتبع لها املجل�س املركزي لعتماد جودة 
املن�شاآت ال�شحية دعت على ل�شان الوزير اإىل تطوير 
يف  ورد  )كما  هيئة  اإىل  لها  التابع  املــركــزي  املجل�س 
التقرير( بهدف النهو�س مبا تتطلبه اجلودة واعتماد 
املن�شاآت من اأعمال كثرية ومتعددة، والنظر يف عنا�شر 
وقوائم العتماد الإن�شائية والت�شخي�شية والعالجية، 
ــات الطبية  ــدون وتــوافــر الــقــوى الب�شرية املــوؤهــلــة وامل

والت�شهيالت اخلدمية لكل اأنواع الرعاية ال�شحية.
واأ�شاف: كما ل ترى اللجنة نقل املجل�س املركزي التابع 
لوزارة ال�شحة اإىل جمل�س اخلدمات ال�شحية وتطويره 
للوفاء بالتنظيم املتعلق بالهيئة وم�شوؤولياتها، حيث اإن 
جانب ال�شتقالل واحليادية ركنان اأ�شا�شيان يف التقييم 
وم�شوؤوليات  العتماد،  ثم  والعــرتاف ومن  والتقومي 
جمل�س اخلدمات ترتكز يف جمالت تقييم اخلدمات 
ت�شارب يف  ذلــك  يكون يف  وقــد  وتن�شيقها،  ال�شحية 
امل�شالح بني تقدمي اخلدمة من جهة، وهو ما يعنى به 
املجل�س، واعتماد اجلودة ملقوماتها من جهة اأخرى وهو 

م�شوؤولية الهيئة كما ورد يف النظام.
ال�شحية  للخدمات  هيئة  باإن�شاء  يتعلق  فيما  وقــال: 
للرتخي�س والإ�شراف واملراقبة، تو�شح اللجنة اأن ذلك 
متحققًا يف جمال اخلدمة ال�شحية من خالل الهيئة 
ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية. اأما ما يتعلق بو�شع 
املعايري يف جمال اجلودة و�شالمة املري�س، فاإن ذلك 
يتطلب هيئة م�شتقلة عن جهات تقدمي اخلدمة، وهذا 
ما هو معمول به عامليًا، فال ي�شح اأن يقيم مقدم اخلدمة 

نف�شه.
اأن اللجنة ترى اأن يبقى تعيني رئي�س جمل�س  واأو�شح 
الأمناء باأمر ملكي ل�شمان تنفيذ اأعمال الهيئة وحيادية 
وا�شتقاللية وم�شداقية قراراتها، واأن يعني الأمني العام 
من قبل جمل�س الأمناء بناء على تر�شيح رئي�س املجل�س 
ملدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد مرة واحــدة، وذلك 
لإعطاء املجل�س دورًا يف الإدارة التنفيذية للهيئة ومتاثاًل 

مع الهيئات املماثلة الأخرى.
واختتم د. احلازمي قائاًل: اإن العقوبات تكون متدرجة 
اإ�شافة  اللجنة ل ترى  اأن  اإل  باللوم فالإنذار،  ابتداًء 
اأن �شحب العتماد واإ�شعار  عقوبة الت�شهري، ول �شيما 
بـــاأن تعمل  يـــوؤدي الغر�س  اجلــهــات املخت�شة بــذلــك 
املن�شاأة على �شد الثغرات يف املعايري املطلوبة ومتطلبات 
املن�شاأة  ترخي�س  اأن  اللجنة  تو�شح  كما  العــتــمــاد. 
اأ�شيل لوزارة ال�شحة ح�شب  ال�شحية هو اخت�شا�س 

اأ�شا�شية تطلبها الــوزارة للرتخي�س بتقدمي  متطلبات 
اأما العتماد فهو يعني اجلودة يف  اخلدمة ال�شحية. 
ال�شحي،  اخلدمة وكالهما متعارف عليه يف املجال 
ومعمول به يف الداخل واخلــارج، وقد اأخ�شعت وزارة 
ال�شحة م�شت�شفياتها لالعتماد موؤخرًا، اإل اأنه مل يجتز 
املعايري املطلوبة حاليًا من قبل املجل�س املركزي �شوى 
بع�س امل�شت�شفيات التابعة للوزارة. كما اأن عددًا قلياًل 
من م�شت�شفيات اململكة ح�شلت على العرتاف والعتماد 
اخلارجي حتى تاريخه. وترى اللجنة اأن اإجازة النظام 
�شتكون حافزًا لبذل اجلهد لرفع م�شتويات اخلدمات 
ال�شحية وتوخي �شالمة املري�س يف املن�شاآت ال�شحية 

يف اململكة.

ضمانات ألداء أفضل 
لشركات تأجير العمالة

اإن  اأحــد اأع�شاء جمل�س الــ�ــشــورى:  قــال 
ال�شركات التي قدمتها وزارة العمل لتاأجري 
العمالة ل تقدم حاًل لإ�شكالت ال�شتقدام، 
وهروب العمالة املنزلية واملهنية والفنية، 
وال�ــشــتــغــالل املــــادي مــن قــبــل العمالة 
امل�شالح  واأ�شحاب  للمواطنني  الأجنبية 
يف  امل�شكلة  اأ�شا�س  اأن  فنجد  التجارية. 
العامل نف�شه ولي�شت يف املواطن، فاملتوقع 
اأن هذه ال�شركات �شتدفع رواتب متدنية 
للعمالة التي على كفالتها و�شتحر�س على 
حتقيق اأعلى قدر من الربحية باأي طريقة 
ممكنة ولو كان ذلك على ح�شاب املواطن 
والــوطــن، ويف �شوء ذلــك �شتتكرر لدينا 
حالت الهروب والتخفي وال�شوق ال�شوداء 
للعمالة، ولكن ب�شكل اأكرب واأكرث، و�شوف 
يدفع املواطن الثمن عندما يحتاج لعمالة 
منزلية اأو فنية اأو غريها. لذا من املنا�شب 
اأن تطالب الوزارة ب�شرورة و�شع ال�شمانات 
النظامية والتنفيذية لتحقق هذه ال�شركات 
الغاية من اإن�شائها التي هي مل�شلحة الوطن 
واملواطن ل م�شلحة م�شتثمرين ومتاجرين 
امل�شلحة  ح�شاب  على  العمالة  بخدمات 
اأن من املنا�شب دعوة وزير  العامة. كما 
العمل للمجل�س ملناق�شته يف ق�شايا العمالة 

والبطالة وغريها.
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طالب اأع�شاء جمل�س ال�شورى بعدم ا�شرتاط ح�شول 
املحكم على �شهادة جامعية يف العلوم ال�شرعية حتى ل 
يحد ذلك من رغبة الطرفني راغبي التحكيم يف الختيار، 
ال�شالحية يف  املخت�س  الوزير  كذلك مبنح  وطالبوا 
املوافقة على التحكيم، وت�شاءل الأع�شاء عن التعامل 
اأجنبيًا، ولحــظ  التحكيم  اأحــد طــريف  كــان  يف حالة 
الأع�شاء اأن النظام اأغفل ذكر وثيقة التحكيم واإجراءات 
اعتمادها، جاء ذلك خالل جل�شة املجل�س التي عقدت 
يوم 1433/1/9هـ برئا�شة رئي�س املجل�س، حيث ا�شتمع 
املجل�س اإىل تقرير جلنة ال�شوؤون الإ�شالمية والق�شائية 
ب�شاأن م�شروع نظام التحكيم الذي يتكون من ثمانية 
اأبواب وثمان وخم�شني مادة. ويهدف م�شروع النظام 
اإىل �شرعة ف�س املنازعات واإزالة ما يف نظام التحكيم 
املعمول به حاليًا من تداخل وازدواجــيــة بعد اعتماد 
احللول التنظيمية املتعلقة بدرا�شة الق�شاء والتحقيق 
وف�س املنازعات بعد �شدور الأنظمة الق�شائية، م�شريًا 
اأن امل�شروع اجلديد يجري عــددًا من التعديالت  اإىل 
الالزمة على النظام احلــايل مبا يتفق مع متطلبات 

ان�شمام اململكة اإىل منظمة التجارة العاملية.
ودعت جلنة ال�شوؤون الإ�شالمية والق�شائية اإىل قيام 
وزارة العدل ووزارة التجارة وال�شناعة بالتن�شيق مع 
املجل�س الأعلى للق�شاء واجلهات الأخرى ذات العالقة 
باإعداد م�شروع الالئحة التنفيذية لهذا النظام ورفعها 
اإنفاذًا للمادة  ملجل�س الوزراء للنظر يف املوافقة عليها 

ال�شاد�شة واخلم�شني من م�شروع النظام.
ال�شوؤون  جلنة  تقرير  اإىل  ا�شتمع  قــد  املجل�س  ــان  وك
تاله  النظام،  م�شروع  ب�شاأن  والق�شائية  الإ�شالمية 
اإبراهيم الرباهيم، ثم عر�س  رئي�س اللجنة الدكتور 
وقال  ملحوظاتهم،  الأع�شاء  عليه  فاأبدى  للمناق�شة 
اأحد الأع�شاء: ين�س م�شروع النظام على: "اأن تق�شي 
املحكمة املخت�شة التي تنظر دعوى البطالن من تلقاء 
اإذا ت�شمن ما يخالف  نف�شها ببطالن حكم التحكيم 
اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية والنظام العام يف اململكة"،  
وهذا احلكم على درجة ق�شوى من الأهمية اإذا اأخذنا 
يف احل�شبان اأن م�شروع النظام قد اأعطى لطريف النزاع 
وهيئة التحكيم احلق يف اختيار قواعد مو�شوعية حتكم 

النزاع واإن كانت قواعد اأجنبية،  وهذا الن�س يعد مقيدًا 
ملا قد ي�شدر من اأحكام خمالفة لل�شريعة الإ�شالمية 
وهو تاأكيد ملا ن�شت عليه املادتان "ال�شابعة" و"الثامنة 
والأربعون" من النظام الأ�شا�شي للحكم، ووجود مثل 
هذا ال�شرط يف هذا النظام يعد دلياًل لهيئة التحكيم 
بعدم ت�شمني احلكم ما يخالف ال�شريعة الإ�شالمية، 
لأن هذا قد يوؤدي اإىل عرقلة امل�شادقة من قبل املحكمة 

املخت�شة بنظر النزاع.
ولفت اأحد الأع�شاء اإىل اأن ا�شرتاط ح�شول املحكم على 
�شهادة جامعية يف العلوم ال�شرعية اأو النظامية يحد من 
رغبة الطرفني يف اختيار املحكم، ول �شيما اأنهم يدفعون 
تكاليف التحكيم ولي�س من املنا�شب فر�س حمكم عليهم 

يف تخ�ش�س معني، وهم يريدون خالف ذلك.
التو�شع فيما يحال من  اأحــد الأع�شاء عــدم  واقــرتح 
املو�شوعات اإىل رئي�س جمل�س الوزراء، واإعطاء الوزير 
املخت�س ال�شالحية يف املوافقة على التحكيم، لأن هناك 
ق�شايا تتطلب �شرعة التفاق، ول �شيما ما يكون وفق 

اتفاقيات منظمة التجارة العاملية.
وقال اأحد الأع�شاء: يح�شب للجنة اأنها اأ�شافت حمكمة 
ال�شتئناف، لأن ما يتم حاليًا هو اإحالة اخلالف بعد 
تعيد  الــتــي  البــتــدائــيــة  اللجان  اإىل  التحكيم  انتهاء 
اأن وجود حمكمة  اأ�شا�شه. كما  النظر يف التحكيم من 
ال�شتئناف يف املادة "الثامنة" يتعلق بنظر دعوة بطالن 
حكم التحكيم ولي�س النظر يف التحكيم ب�شكل عام. لذا 
ينبغي للجنة التم�شك باإ�شافتها. كما ينبغي اأن يو�شح 
النظام امل�شائل التي ل يجوز فيها ال�شلح حتى ل يكون 

هناك جمال لالجتهاد يف اأمر مهم من هذا النوع.
وت�شاءل اأحد الأع�شاء: كيف يتعامل يف املادة "اخلام�شة" 
التحكيم طرفًا حمليًا �شعوديًا وطرفًا  اإذا كان طرفا 
اأجنبيًا، وقد ي�شتمل العقد بني الطرفني على اأمور غري 
مطابقة لل�شريعة الإ�شالمية، وكيف يحقق الإن�شاف 
والعدالة بني الطرفني؟ وكيف يتعامل فيما ورد يف الفقرة 
"الثانية" من املادة "الثالثة" مع ما ورد يف �شدر النظام 
من اأن التحكيم يكون دوليًا يف حكم هذا النظام، اإذا 
كانت هذه املنظمة اأو مركز التحكيم داخل اململكة، فهل 

يعد الحتكام دوليًا اأم داخليًا؟

التأكيد على التزام التحكيم بالشريعة اإلسالمية 
ومطالبات بمنح صالحيات أكبر للوزير المختص 

د. اإبراهيم الرباهيم
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واأو�شح اأحد الأع�شاء اأن ن�س الفقرة )ب( من املادة 
"الثامنة والثالثني" يعطي هيئة التحكيم �شلطة وا�شعة 
يف حتديد النظام الواجب التطبيق على النزاع. وقد 
يغفل املتعاقدان عن حتديد القانون الواجب التطبيق، 
ويف هــذه احلــال فــاإن الأمــر ل يــرتك لهيئة التحكيم 
لتحدده على ما تراه، بل هناك قواعد دولية متعارف 
وميكن  التطبيق.  الــواجــب  الــقــانــون  لتحديد  عليها 
ا�شتخال�س القانون من عدة معايري حمددة، مثل جن�شية 
املتخا�شمني واملكان الذي وقع فيه العقد واملكان الذي 
ينفذ فيه العقد..اإلخ، بحيث ل تكون ال�شلطة مطلقة 
اأن تختار القانون كما ت�شاء، بل يجب  لهيئة التحكيم 
اأن تطبق قواعد حتديد القانون واجب التطبيق وفق 
قواعد القانون الــدويل اخلا�س ما مل يتفق الطرفان 

على قانون معني.
اأجــاز رفع دعوى  اأن النظام  ولفت اأحد الأع�شاء اإىل 
البطالن خالل �شتني يومًا من تاريخ الإبالغ باحلكم، 
وهذه املدة طويلة، فالنظام املطبق حاليًا كانت فيه املدة 
خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ الإبالغ لالعرتا�س على حكم 

التحكيم اأمام اجلهة املخت�شة يف نظر النزاع.
واأ�شار ع�شو اآخر اإىل اأن حكم الفقرة "الثانية" من املادة 
باأن تكون املحكمة  "احلادية واخلم�شني" يدعم القول 
املخت�شة هي اأول درجة ولي�شت حمكمة ال�شتئناف، لأنه 
اإذا حكمت حمكمة ال�شتئناف بالبطالن فهذا يعني اأن 
الطعن �شيكون اأمام املحكمة العليا وهي حمكمة اأوراق 

ولي�س فيها جل�شات.
"التا�شعة والثالثني"  اأن املادة  واأو�شح ع�شو اآخر اإىل 
تتعار�س تعار�شًا ظاهرًا مع املادة "الثالثة ع�شرة" التي 
"ت�شكيل هيئة التحكيم من حمكم واحد  تن�س على: 
اأن يكون العدد فرديًا واإل كان التحكيم  اأو اأكرث، على 
والثالثون" تن�س كما هو  "التا�شعة  باطاًل"، فاملادة 
التحكيم  فلهيئة  الآراء  ت�شعبت  اإذا  اأنــه  على  ظاهر 
اختيار حمكم مرجع..اإلخ، ويعني ذلك اأن املحكمني 
اآراوؤهــم فعلى هيئة التحكيم  اإذا كانوا ثالثة وت�شعبت 
اختيار حمكم مرجح، ويف هذه احلالة �شيكون العدد 
اأربعة، وهذا يعني بطالن حكم املحكمني، ولو طعن اأحد 
طريف التحكيم ببطالن حكم املحكمني بناء على هذه 
املادة لأبطل احلكم، ول �شيما اأنه مل يربط بني هاتني 
املادتني باأي رابط يرفع هذا التعار�س. لذا اأقرتح اإعادة 

�شوغ املادتني.
النظام مل ين�س على وثيقة  اأن  الأع�شاء  اأحــد  وراأى 
التحكيم واإجراءات اعتماد هذه الوثيقة، فالوثيقة تعد 
املحور الرئي�س يف مو�شوع التحكيم. كما مل ين�س على 
املخت�شة  املحكمة  قبل  من  الوثيقة  اعتماد  ا�شرتاط 

اأن ي�شرتط اعتماد  اأرى  اأو عدم ا�شرتاط ذلك، وقال: 
الوثيقة من املحكمة لكون املحكمة لن ت�شادق على اأمر 
مل تطلع على اأ�شا�شه ابتداء وتتحقق من موافقته لهذا 
النظام، وعلى كل حال فال بد من ذكر هذا الأمر حتى 
يكون النظام وا�شحًا للجميع، ول �شيما اأن الن�س على 
ذلك فيه م�شلحة ظاهرة خا�شة لأطراف التحكيم حتى 
ل يفاجوؤون بعد �شنتني من التحاكم باأن الوثيقة معيبة، 

ومن ثم ي�شيع جهدهم ووقتهم ومالهم.
النظام على  ين�س هذا  اأمل  الأع�شاء:  اأحــد  وت�شاءل 
وعلى حتديد  التحكيم  املحكمني جتــاه طالبي  حقوق 
اأتعباهم؟ األي�س من العدل اأن ين�س باملقابل على اأهم 
حقوق طالبي التحكيم ولو مبادة واحدة حتى تكون هذه 
املادة منطلقًا وم�شتندًا لذكر التف�شيالت فيما بعد من 
خالل الالئحة، واأرى اأي�شًا اأن من ال�شروري الن�س على 
التزام املحكمني باحلياد التام جتاه طالبي التحكيم، 
فمع الأ�شف يظن بع�س املحكمني اأنهم مبثابة حمامني 
اأو مدافعني عن الطرف الذي اختاره. لذا اأقرتح اإ�شافة 
مادة تن�س على: "على املحكم اللتزام التام باحلياد 
جتاه الطرفني، وحتدد الالئحة م�شوؤوليات املحكمني..".
اأن م�شروع النظام مل ين�س  كما لفت ع�شو اآخر اإىل 
اأن  �شيما  ول  التحكيم،  جل�شات  انعقاد  مكان  على 
الو�شع كان يف اأمانة �شر التحكيم يف املحكمة التجارية 
بديوان املظامل، ثم نقل اإىل الغرفة التجارية ال�شناعية 
بالريا�س، ثم حدثت اإ�شكاليات يف بع�س ق�شايا التحكيم 
ثم تقدم اأطراف التحكيم ب�شكوى اإىل ديوان املظامل، 
اأمانة �شر التحكيم اإىل ديوان املظامل ولكون  فاأعيدت 
الديوان ينوء بق�شائه وموظفيه ومراجعيه، فقد و�شعت 
امل�شائية.  الفرتة  يف  الديوان  مبقر  التحكيم  جل�شات 
اإمــا اأن ين�س على مكان انعقاد  وملعاجلة هذا الأمــر 
اجلل�شات اأو تو�شي اللجنة باإن�شاء مركز حتكيم �شعودي 

يلم هذا النظام ويحقق الغاية من التحكيم.
لأي  "...اأو  عــبــارة:  تقييد  اأو  بحذف  ع�شو  وطــالــب 
اإرادته" يف الفقرة )ج( من املادة  �شبب اآخــر خــارج 
اإن  وقال:  النظام  يف  ما  كل  تنق�س  "اخلم�شني" لأنها 
اأي �شخ�س ي�شدر عليه حكم �شيدعي اأن هناك �شببًا 
خارجًا عن اإرادته والعلل املفتوحة يف الأنظمة تعد مدعاة 

للتالعب.
باململكة  يتعلق  النظام ل  هــذا  الأع�شاء:  اأحــد  وقــال 
فقط، ول بامل�شلمني دون �شواهم، فهناك جوانب اأخرى 
اآخــرون ل يخ�شعون ملا ورد فيه، ول بد من  واأطــراف 
مراعاة ذلك، فينبغي اأن ي�شار اإىل اأنه اإذا تعلق الأمر 
باأطراف خارج اململكة ميكن اأن يكون هناك ا�شتثناء من 
الإلزام باأل يت�شمن ذلك خمالفة لل�شريعة الإ�شالمية 

اأو لنظام اململكة.
واقرتح اأحد الأع�شاء عند مناق�شة ما ورد على النظام 
من ملحوظات ا�شت�شافة كل من فريق التحكيم ال�شعودي 
ــدول و�ــشــارك يف العديد من  الــذي زار العديد من ال
املوؤمترات لال�شتفادة مما لديهم، وكذلك ا�شت�شافة 
بالتحكيم،  تعنى  التي  التجارية  الغرف  مندوبني من 
واأخذ راأي بع�س املحكمني الدوليني �شواء ال�شعوديني اأو 

غريهم حتى يخرج هذا النظام يف اأح�شن �شورة.
واختتم اأحد الأع�شاء قائاًل: هذا النظام جاء بثالثة 
مبادئ تتعار�س مع فكرة التحكيم اأو ال�شبب الذي يدعو 
اأن تختار  اإىل التحكيم، الأول هو  اللجوء  اإىل  النا�س 
�شابقة فمن  وهــذه  الفرد،  املحكم  املخت�شة  املحكمة 
الأف�شل عدم التدخل يف اإرادة الطرفني املتخا�شمني، 
فمن غري املنا�شب اأن تختار املحكمة املخت�شة املحكم 
يف  املحكم  حتديد  عن  الطرفان  عجز  اإذا  اإل  الفرد 
الأوقــات النظامية املن�شو�س عليها يف هذا النظام. 
اأما املبداأ الثاين الذي جتاوز فيه النظام فهو اأن يكون 
على  حا�شاًل  التحكيم  هيئة  رئي�س  اأو  الفرد  املحكم 
ال�شهادة ال�شرعية اأو القانونية، فهذا يعار�س كل اأنظمة 
التحكيم يف العامل، فلعل اللجنة تعيد النظر يف هذا 
املو�شوع، فهذا حتيز للتخ�ش�س ل داعي له. اأما املبداأ 
اإذا  الثالث فهو بطالن حكم التحكيم بطالنًا مطلقًا 
ت�شمن ما يتعار�س مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية. فعلى 
اللجنة اأن تفرق بني حالتني، الأوىل اإذا كان احلكم مبنيًا 
على قانون اأجنبي، ففي هذه احلالة يجب األ تتعر�س 
مل�شاألة التعار�س مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، لأن هذه 
اإذا كان احلكم مبنيًا على  اأما  اإرادة املتحاكمني،  هي 
القواعد والقانون ال�شعودي اأو ال�شريعة الإ�شالمية وجاء 

خمالفًا لها، فمن حق املحكمة اإبطاله.  

دعوة وزير النقل 
للمجلس

اإىل  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  اأحــد  لفت 
الوطنية  الإ�شرتاتيجية  املوافقة  �شدور 
وقـــال: كلنا  ــــوزراء  ال للنقل مــن جمل�س 
اأن قطاع النقل من اأهم القطاعات  نعلم 
الداعمة لالقت�شاد وللمجتمع. لذا يح�شن 
باملجل�س توجيه الدعوة ل�شت�شافة معايل 
وزير النقل، لإعطائنا الفكرة عن قطاع 

النقل وما يخ�س هذه الإ�شرتاتيجية.
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وافق جمل�س ال�شورى على دعم الهيئة العامة للغذاء 
والدواء ماليًا لتتمكن من تدريب وتاأهيل الكوادر الب�شرية 
الالزمة، لأداء عملها مبا يتنا�شب ومهامها، ودعمها 
لتخ�شي�س الأر�ــس املنا�شبة لإقامة مقرها الرئي�شي 
واملختربات املرجعية ودعم فروعها يف مدن ومنافذ 
ال�شترياد والت�شدير باململكة، واأكد املجل�س اإىل �شرورة 
اآلية فعالة ملراقبة املنتجات الزراعية الطازجة  اإيجاد 
امل�شتوردة واملنتجة حمليًا والتاأكد من خلوها من امللوثات 
ذات  مع اجلهات  بالتن�شيق  وذلــك  بال�شحة  ال�شارة 
العالقة، جاء ذلك خالل جل�شة املجل�س التي عقدت يوم 
1432/12/18هـ برئا�شة رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور 
عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، حيث ا�شتمع 
املجل�س اإىل وجهة نظر جلنة ال�شوؤون ال�شحية والبيئة، 
التقريرين  جتاه  واآرائهم  الأع�شاء  ملحوظات  ب�شاأن 
ال�شنويني للهيئة العامة للغذاء والدواء للعامني املاليني 
1428/1427هـ - 1429/1428هـ، تالها رئي�س اللجنة 
الدكتور عبداهلل العتيبي، فقال: توافق اللجنة على اأن 
الهيئة ل تزال حديثة وعليها م�شوؤوليات كبرية يجب 
الزراعية  املنتجات  مراقبة  اأن  اإل  بها،  ال�شطالع 
الطازجة امل�شتوردة واملنتجة حمليًا والتاأكد من خلوها 

من امللوثات ال�شارة بال�شحة تعترب من الأولويات، ملا 
لها من تاأثريات �شحية على املواطن واملقيم. وقد راعت 
اأن يكون للمملكة مركز وطني لدرا�شة امللوثات  الهيئة 
اأن يكون للدولة مركز وطني  وت�شرتط عند ال�شترياد 
للر�شد، لأن الدولة التي ل حتافظ على مواطنيها من 
الأوىل األ حتافظ على الدولة التي �شت�شدر لها، ومن 
هذا املبداأ عملت الهيئة على هذا املركز لر�شد امللوثات 

التي من اأهمها بقاء املبيدات يف الأغذية.
واأ�شاف: اإن هيئة الغذاء والدواء مهتمة مبو�شوع حمالت 
بيع امل�شتح�شرات الع�شبية ذوات ال�شفة العالجية، وقد 
اأعدت درا�شات ميدانية عن واقع امل�شتح�شرات الع�شبية 
ال�شحية  والأغــذيــة  العطارة  حمــالت  يف  وال�شحية 
والتكميلية يف مدينة الريا�س، وت�شعى ل�شتكمال درا�شة 

املو�شوع لي�شمل جميع املناطق ومن ثم يتخذ الالزم.
اأن للهيئة العديد من املختربات  واأ�شار د.العتيبي اإىل 
املتخ�ش�شة، وتــتــعــاون يف هــذا الــ�ــشــاأن مــع عــدد من 
املنظمات العاملية واملكاتب ال�شت�شارية، ومنها املحلية 
ملتابعة املتغريات وا�شتخدام الأجهزة والأنظمة احلديثة 

للفح�س واملتابعة.
وقال: اإنه فيما يتعلق مبقرتح اإن�شاء جلنة قانونية �شمن 

دعم هيئة الغذاء والدواء ماليًا وإيجاد آلية فعالة 
لمراقبة المنتجات الزراعية المستوردة

د. عبداهلل زبن العتيبي •



129-	1433	هـ 25

أ. حمد الدعيج: جهود هيئة الغذاء 
ضخمة ويجب أن ندعمها

الهيئة العامة للغذاء والدواء ملقا�شاة اجلهات املخالفة 
للموا�شفات واملطالبة  املنتجات املخالفة  عند �شحب 
هذا  اأن  اللجنة  تــرى  املت�شررة،  للجهات  بتعوي�شات 
خارج عن دور الهيئة، وهناك جهات مدنية متخ�ش�شة 

بالدفاع عن حقوق املت�شررين.
اأن عــالمــة اجلـــودة هــي عــالمــة تو�شع على  ــح  واأو�ــش
املنتجات وتدل على مطابقة املنتج للموا�شفات اخلا�شة 
به، وخ�شوع امل�شنع ملراقبة الهيئة العامة للموا�شفات 

واملقايي�س ولي�شت اإلزامية.
مراقبة  اأن  ترى  الهيئة  اأن  اإىل  اللجنة  رئي�س  واأ�شار 
البلدية  ال�شوؤون  وزارة  مهام  من  الغذائية  الأ�ــشــواق 
والقروية، حيث تتوىل املختربات الك�شف عن امللوثات 
باأ�شواق اخل�شار يف املدن والقرى، وهي ل تخ�شع حاليًا 

لرقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
واختتم قائاًل: فيما يتعلق بدور الهيئة العامة للغذاء 
والدواء يف مراقبة ور�شد متبقيات املبيدات يف الأغذية 
فقد حدده الأمر ال�شامي الكرمي باأن تعمل الهيئة على 
ا�شتخدام برنامج ر�شد وطني ملراقبة متبقيات املبيدات 
يف الأغذية املحلية وامل�شتوردة، واإ�شدار تقرير �شنوي 
عن الربنامج، وقد بداأت الهيئة بتنفيذ اخلطة الأوىل 
للربنامج مع بداية العام 1432هـ. اأما بالن�شبة لالأجهزة 
اأفران امليكروويف، فهي  ذوات العالقة بالأغذية مثل 
ل تخ�شع لإ�شراف الهيئة، وقطاع الأجهزة واملنتجات 
الطبية ب�شدد اإعداد لئحة باملوا�شفات الفنية الالزم 

توافرها بتلك الأجهزة.

يف مداخلة على تقرير جلنة ال�شوؤون ال�شحية والبيئة ب�شاأن 
التقريرين ال�شنويني للهيئة العامة للغذاء والدواء للعامني 
1428/27هـ - 1428-1429هـ، قال الأ�شتاذ حمد الدعيج 
ع�شو املجل�س: يتجلى بو�شوح للمطلع على تقرير جلنة 
ال�شوؤون ال�شحية والبيئة عن منجزات الهيئة العامة للغذاء 
والدواء للعامني املاليني 27-1428هـ و28-1429هـ مدى 
اأهمية هذه الهيئة التي ل تزال يف دور التكوين والتاأ�شي�س 
رغم م�شي ثمان �شنوات على �شدور قرار جمل�س الوزراء 
باإن�شائها رقم 1 يف 1424/1/7هـــ مع ما بذله جهازها 
الن�شط خالل الفرتة املا�شية من جهود مكثفة وم�شكورة 
ل�شتكمال بناء اأجهزتها واإمتام ت�شكيالتها الإدارية والفنية 
وتاأمني مرافقها املتعددة التي تتطلبها خططها الطموحة 
وفق هيكلها التنظيمي وقطاعاتها املختلفة مت�شمنة قطاع 
الغذاء وقطاع الدواء وقطاع الأجهزة واملنتجات الطبية 

اإىل جانب الإدارات امل�شاندة الأخرى.
م�شكورة  اللجنة  تقرير  ت�شمنه  ملا  �شريع  وبا�شتعرا�س 
لأهم اإجنــازات قطاعات هيئة الغذاء والــدواء املختلفة 
اأنه يندرج حتت قطاع الغذاء عناوين مل�شروعات  جند 
اإدارة الرقابة على  هامة وح�شا�شة والتي منها: م�شروع 
الغذاء امل�شتورد وتطويرها وقيام الهيئة بالتعاون يف ذلك 
مع املوؤ�ش�شة الأملانية للتعاون الفني لتطوير الرقابة على 
الأغذية امل�شتوردة للمملكة من خالل �شتة ع�شر منفذًا 
املنتجات  ل�شمول  الهيئة  �شعي  مع  وجويًا،  وبحريًا  بريًا 
بربامج  حمليًا  واملنتجة  الطازجة  الغذائية  الزراعية 
ر�شد امللوثات بالأغذية التي هي حتت الإعداد والتنفيذ، 
م�شروع اإعداد نظام الأعالف،  م�شروع التوعية ب�شالمة 
الغذاء،  م�شروع املركز الوطني لر�شد امللوثات بالأغذية 
ومراقبتها،  م�شروع التطوير ملختربات املايكروبيلوجية 
وما يندرج حتت هذا امل�شروع من مراكز فنية كلها تهدف 
لبناء اأنظمة متكاملة لر�شد املعلومات اخلا�شة ب�شالمة 
الأغذية والأعــالف وبقايا املبيدات وما يلزم لذلك من 
وحدات لتجهيز العينات وحفظها ور�شد الأمرا�س املنقولة 
بالغذاء والوقاية منها وقيام الهيئة بالتن�شيق مع اجلهات 

احلكومية الأخرى ذات العالقة.
كما ي�شمل قطاع الدواء يف الهيئة اإن�شاء عدة م�شروعات 
اإن�شاء قاعدة بيانات  تخدم هذا القطاع منها: م�شروع 
والبيطرية،  الب�شرية  ــة  الأدوي عبوات  ل�شور  اإلكرتونية 
اأ�شعار الأدوية البيطرية، م�شروع درا�شة  م�شروع درا�شة 
اأ�شعار الأدوية مقارنة باأ�شعارها يف الدول املجاورة بهدف 

اخلروج باأنظمة وقوانني تكفل ال�شعر العادل مع �شمان 
توفر الدواء يف الأ�شواق، م�شروع املرجع ال�شعودي لن�شرات 
الأدوية )SPDI( والذي اأنهت الهيئة اإ�شداره، كمرجع 
معلوماتي  مرجع  اأول  ميثل  الدوائية  للن�شرات  �شعودي 
خا�س بالن�شرات لالأدوية امل�شجلة، يف اململكة وال�شركات 
ووكالئها حمتويًا على معلومات مهمة عن ثالثة اآلف دواء 
ب�شوق اململكة مما ي�شاعد الأطباء وال�شيادلة عند البحث 
الــدواء والتعرف عليه ب�شكل �شريع خا�شة حالت  عن 
الت�شمم بالأدوية، م�شروع الرمز الوطني املوحد لالأدوية، 
اأنظمة العمل، وهيكل اإجرائي ل�شترياد  م�شروع تطوير 
اإن�شاء خطة ملواجهة الأزمات  الأدوية وف�شحها، م�شروع 
لنقل مهام  الهيئة  اإىل جانب م�شروعات  الدولية، هذا 
الت�شجيل من وزارة ال�شحة ووزارة الزراعة اإىل الهيئة، 
ونقل املخترب املركزي من وزارة ال�شحة اإىل الهيئة وانتهاء 

باإن�شاء املخترب املرجعي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
ويتبع ذلك ما ي�شمله القطاع الثالث يف الهيئة وهو 
فنية  اأن�شطة  الطبية من  واملنتجات  الأجهزة  قطاع 
واملنتجات  لالأجهزة  الوطني  ال�شجل  ل�شم  دقيقة 
الطبية، وقواعد معلومات هذه الأجهزة واملنتجات، 
ودرا�شة اأجهزة الأ�شعة باملن�شاآت ال�شحية يف اململكة 
وتقييمها ودرا�شة تقييم املواد املختربية والت�شخي�شية، 
اإلكرتوين لرتخي�س من�شاآت الأجهزة  واإن�شاء نظام 

واملنتجات الطبية وت�شويقها.
اإن مما �شلف تلخي�شًا من بع�س مهام هيئة الغذاء 
والدواء م�شروعاتها وخططها الطموحة يعك�س بجالء 
ما جت�شده هذه الهيئة من كونها اإ�شافة نوعية ونقلة 
كبرية لالإمكانات الطبية يف اململكة العربية ال�شعودية، 
ي�شاف ملا حققته اململكة بتوفيق اهلل تعاىل ثم بجهود 
قيادتها املخل�شة من تقدم طبي ملمو�س على م�شتوى 
العامل جعل اململكة قبلة لال�شت�شفاء يف العديد من 
التخ�ش�شات الدقيقة.. والهيئة العامة للغذاء والدواء 
بخططها امل�شار اإليها متثل بهذا �شمام اأمان ل�شحة 
الوطن واملواطنني، وعليها م�شوؤوليات كبرية وج�شيمة 
اإىل جانبها ودعمها  الوقوف  ت�شتوجب من اجلميع 
ل�شتكمال اأجهزتها الفنية والرتقاء مب�شتوى تاأهيل 
كوادرها الفنية مع م�شاعدتها يف ا�شتقطاب املزيد 
من الكفاءات ذات التخ�ش�شات الدقيقة والتي اأو�شح 
التقرير بع�شًا منها. واإنني لأرجو من املجل�س اإعطاء 

الدعم الكامل والتاأييد التام ملا تطلبه الهيئة.
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باإ�شناد م�شوؤولية  قــرارًا  ال�شورى  اأ�شدر جمل�س   
ا�شترياد احتياج اململكة من ال�شعري وتوزيعه على 
امل�شتفيدين اإىل املوؤ�ش�شة العامة ل�شوامع الغالل 
ومطاحن الدقيق، واأكد القرار على �شرورة الإ�شراع 
وامل�شتخدمني  املوظفني  �شوؤون  لوائح  تطبيق  يف 
و�شلمي  الجتماعية  للتاأمينات  العامة  باملوؤ�ش�شة 
الرواتب امللحقني بها على من�شوبي املوؤ�ش�شة العامة 
اإنفاذًا لالأمر  ل�شوامع الغالل ومطاحن الدقيق 

ال�شامي الكرمي يف هذا ال�شاأن.
جاء ذلك خالل جل�شة املجل�س التي عقدت يوم 
1432/12/17هــــ برئا�شة رئي�س املجل�س ال�شيخ 
الــدكــتــور عــبــداهلل بــن حمــمــد بــن اإبــراهــيــم اآل 
ال�شيخ، حيث ا�شتمع املجل�س اإىل وجهة نظر جلنة 
الإ�شكان واملياه واخلدمات العامة ب�شاأن ملحوظات 
ومداخالت اأع�شاء املجل�س على التقرير ال�شنوي 

للموؤ�ش�شة العامة ل�شوامع الغالل ومطاحن الدقيق 
للعام املايل 1431/1430هـ، تالها رئي�س اللجنة 
لديها  املوؤ�ش�شة  فقال:  النقادي،  حممد  الدكتور 
�شيا�شة التكامل بني الفروع، بحيث حتول املوؤ�ش�شة 
اإذا تطلب الأمر ذلك،  الدقيق من فرع اإىل اآخر 
ول �شيما للمناطق التي يكون فيها طلب متفاوت 
تواجه  ومل  املكرمة،  مكة  منطقة  مثل  ومو�شمي 
التكامل.  هــذا  حتقيق  يف  �شعوبة  اأي  املوؤ�ش�شة 
ومنتجاته،  القمح  على  املتزايد  للطلب  ونــظــرًا 
ت�شمل  م�شروعات   )3( عــقــود  املوؤ�ش�شة  وقــعــت 
تو�شعة �شوامع منطقة مكة املكرمة بطاقة اإنتاجية 
قدرها )1300( طن قمح يوميًا، وكذلك رفع طاقة 
املطحنة الرابعة بفرع جدة من )270( اإىل )450( 
طن قمح يوميًا لي�شل اإجمايل طاقة الطحن بفرع 

جدة اإىل )2580( طن قمح يوميًا.
املوؤ�ش�شة لديها �شيا�شة 

التكامل بني الفروع، بحيث 
حتول املوؤ�ش�شة الدقيق من 
فرع اإىل اآخر ح�شب احلاجة

استيراد الشعير مسؤولية 
الصوامع والغالل
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القيام مب�شوؤولية  املوؤ�ش�شة على  قدرة  اإىل  ولفت 
ا�شترياد احتياج اململكة من ال�شعري وتوزيعه على 

امل�شتفيدين.
وقال د. النقادي: اإن املن�شرف الفعلي على الباب 
الرابع يتمثل يف تكاليف ا�شترياد القمح ومتديد خط 
مياه لفرع املدينة املنورة، وتو�شعة املحطة الرئي�شة 
لل�شغط العام بجدة، وحتديث املطاحن يف الدمام 
وجدة، وم�شروعات �شوامع الرتطيب يف الريا�س 

والدمام وتو�شعة �شكن العمال يف اجلوف.
اإن�شاء  اأن املوؤ�ش�شة طرحت للمناق�شة  واأ�شار اإىل 
�شوامع مبنطقة جــازان بطاقة تخزينية قدرها 
)120( األف طن ومطاحن بطاقة )600( طن قمح 
اإن�شاء �شوامع مبحافظة  يوميًا. اأ�شيف اإىل ذلك 
الأح�شاء بطاقة تخزينية قدرها )60( األف طن، 

ومطاحن بطاقة )600( طن قمح يوميًا.
التاأمينات  لئــحــة  اعــتــمــاد  بــعــدم  يتعلق  وفــيــمــا 
الجتماعية ملوظفي املوؤ�ش�شة قال: اإن اللجنة و�شعت 

تو�شية تاأكيدية لتحقيق هذا املطلب.
وعن عدم اإقبال الن�شاء على وظائف املوؤ�ش�شة قال: 
اإن ذلك نتيجة ل�شعوبة العمل بها ول �شيما قطاع 
املطاحن والعمل يف ت�شغيل رافعات املناولة وكذلك 

الوظائف التي ي�شطلع بها عمال مهنيون ون�شبة 
ال�شعودة بها 5% فقط.

اأن املوؤ�ش�شة لديها برنامج  واأ�شاف رئي�س اللجنة 
بديل لالبتعاث يتمثل يف تدريب املوظفني املعينني 
والكليات  بند 105 من خريجي اجلامعات  على 
باللغة  ــــام  الإمل عــلــى  يــتــدربــون  بحيث  التقنية، 
اإ�شافة  اأ�شهر يف بريطانيا،  الإجنليزية ملدة �شتة 
اإىل تدريبهم �شتة اأ�شهر اأخرى على اأعمال املطاحن 
اأما برامج  باأوروبا واأمريكا ال�شمالية واأ�شرتاليا. 
مثاًل-   – اجلامعات  يف  بها  واملعمول  البتعاث 
اخلدمة  لنظام  تابعًا  املوظف  يكون  اأن  فتتطلب 

املدنية.
اإن املوؤ�ش�شة لديها خطة م�شتقبلية لزيادة  وقال: 
اإنتاج الأعالف املركبة، فالإنتاج الفعلي ال�شنوي 
للموؤ�ش�شة ل�شنة التقرير و�شل اإىل 250 األف طن، 
ثم زاد لعام 1432/1431هـ لي�شل اإىل 301 األف 
طن، وتتوقع املوؤ�ش�شة اأن ي�شل اإنتاجها من الأعالف 

املركبة اإىل 438 األف طن.
واختتم قائاًل: اإن املوؤ�ش�شة ت�شتورد القمح من دول 
اآمنة وتربتها خالية من التلوث الإ�شعاعي. اإ�شافة 
اإىل ذلك فاإن املوؤ�ش�شة ت�شرتط اأخذ عينات ممثلة 

ميناء  يف  التحميل  اأثناء  يف  القمح  �شحنات  من 
الت�شدير، وحتلل بناء على املوا�شفات املطلوبة بعد 
الرت�شية واإ�شدار �شهادة مطابقة من قبل �شركات 
الفح�س واملعاينة املحايدة واملعتمدة دوليًا. وبناء 
على ذلك تغلق العنابر من قبل ال�شركات والف�شح 

باإبحارها.
كما تتاأكد املوؤ�ش�شة فور و�شول الباخرة من اإغالق 
العنابر واأخذ عينات ممثلة لل�شحنة واإجراء الالزم، 
وبعد املطابقة ي�شمح لها ببدء عملية التفريغ مع 
ا�شتمرارية اإجراء التحاليل ب�شورة دورية خالل 

مرحلة التفريغ.

توليد الكهرباء من 
الطاقة الشمسية

اأعــ�ــشــاء جمل�س الــ�ــشــورى  اأحـــد  لــفــت 
للكهرباء  ال�شعودية  ال�شركة  اإىل قيام 
اأول حمطة توليد كهرباء من  بتد�شني 
الطاقة ال�شم�شية يف اململكة يف جزيرة 
فرا�شان تقدر بنحو )864.000 كيلوات 

�شاعة( �شنوًيا.
ُمــــّول من  اإنــ�ــشــاء املــحــطــة  اإن  وقــــال: 
نفذت  التي  اليابانية  �شوا�شل  �شركة 
والألـــواح  واملــعــدات  الرتكيبات  جميع 
ب�شبكة  ُربطت  واأنــهــا  الكهرو�شوئية، 
التوزيع الرئي�شة باملنطقة، واإن اإن�شاءها 
يــاأتــي يف اإطـــار اجلــهــود املــبــذولــة من 
قبل ال�شركة لإدخــال الطاقة النظيفة 
لأهمية  ونــظــًرا  فر�شان.  جــزيــرة  اإىل 
م�شتقبل الطاقة ال�شم�شية الواعد فقد 
يرى معاليكم منا�شبة قيام املجل�س من 
بال�شتف�شار  املخت�شة  اللجنة  خــالل 
من وزارة املياه والكهرباء عن اإمكانية 
ال�شتمرار يف التو�شع يف اإن�شاء حمطات 
توليد الكهرباء من الطاقة ال�شم�شية يف 
اليابانية  باخلربة  بال�شتعانة  اململكة 
اأو غريها من الــدول الرائدة يف هذا 
املــجــال، ملا يف ذلــك من فوائد كبرية 

على اقت�شاد اململكة وبيئتها.
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امللك  دعــم جهود مدينة  ال�شورى على  وافــق جمل�س 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية يف حتقيق اخلطة اخلم�شية 
– 1436/35هــــ( واعتماد  الأوىل املو�شعة )32/31 
املخ�ش�شات املالية الالزمة لتمكني املدينة من الو�شول 
اإىل اأهداف ال�شيا�شة الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار، 
و�شعيًا لتكون اململكة العربية ال�شعودية يف م�شاف الدول 
املتقدمة بحلول عام 1445هـ، كما األزم املجل�س يف قرار 
له القطاعات احلكومية واخلا�شة بتزويد املدينة مبا 
الدقيقة  املوؤ�شرات  ل�شتكمال  معلومات  من  حتتاجه 
للعلوم والتقنية حتى تتمكن املدينة من بناء اخلطط 
والتوجهات العلمية والتقنية للمملكة. جاء ذلك خالل 
ــوم 1432/12/25هــــــ  جل�شة املجل�س الــتــي عــقــدت ي
بن  عبداهلل  الدكتور  ال�شيخ  املجل�س  رئي�س  برئا�شة 
حممد بن ابراهيم اآل ال�شيخ، حيث ا�شتمع املجل�س اإىل 
وجهة نظر جلنة ال�شوؤون التعليمية، ب�شاأن ملحوظات 
الأع�شاء واآرائهم جتاه التقرير ال�شنوي ملدنية امللك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام املايل 1431/1430هـ، 
تالها رئي�س اللجنة الدكتور اأحمد اآل مفرح فقال: من 
والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  اأن  املعلوم 
لي�شت اجلهة احلكومية الوحيدة التي تعاين من م�شكلة 
ت�شرب الكفاءات، وقد اأعدت م�شروع لئحة للتوظيف يف 
جمالت العلوم والتقنية، وتعنى هذه الالئحة مبعاجلة 
العديد من ال�شعوبات فيما يخ�س الرواتب والبدلت 
وتتما�شى مع توجهات املدينة وطموحاتها، وقد ُرفعت 

الالئحة اإىل جمل�س الــوزراء لإقرارها. ومن املنا�شب 
مناق�شة ما مت ب�شاأن م�شروع الالئحة مع م�شوؤويل املدينة 

عند درا�شة التقرير القادم املوجود الآن لدى اللجنة. 
واأ�شاف: هناك جمالن من الدعم؛ املجال الأول ما 
التي  املو�شعة  الأوىل  اخلم�شية  للخطة  خم�ش�س  هو 
والتقنية  للعلوم  الوطنية  ال�شيا�شة  مظلة  حتت  تقع 
والبتكار، وهذه اخلطة ت�شرف املدينة على تنفيذها 
وي�شرتك فيها الكثري من املوؤ�ش�شات احلكومية والبحثية 
اأما املجال  مثل: اجلامعات، ومراكز البحوث العلمية. 
الثاين فهو عن برامج املنح البحثية وقد خ�ش�س لها 
اأو قلة  املبالغ املالية ومل تبد املدينة �شكواها من عدم 
الدعم، لكنها اأ�شارت فقط اإىل تاأخر الدعم، ول�شيما 
اأي  اأفادت بعدم وجود  فيما يخ�س املجال الأول، وقد 
�شعوبات تخ�س اجلانب املايل يف الوقت احلا�شر يف 

املجال الثاين. 
واأ�شار رئي�س اللجنة اإىل اأن املدينة ت�شعى جاهدة اإىل 
اأهــداف ال�شيا�شة الوطنية من خالل اخلطط  حتقيق 
اخلم�شية التي بداأت فيها. وقد ت�شمن تقرير املدينة 
بــدايــات جــيــدة، ومــن ذلــك اخلطة اخلم�شية الأوىل 
املو�شعة )31-36هــــ( التي ركــزت على جمموعة من 
املجالت العلمية والتقنية مت�شمنة )24( جماًل فرعًيا، 
وحوايل )200( م�شروع بحثي، ومبيزانية تقدر بـ)17( 

مليار ريال. 
ولفت د. اآل مفرح اأن املدينة اأو�شحت اأن التن�شيق قائم 
بينها وبني مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة 
على حتديد دور كل منهما، ول�شيما اأن مدينة امللك 
عبداهلل ما تزال يف مراحل الإعداد لبنيتها التحتية، 
اأو  اإ�شكالية  اأي  لي�س هناك  فاإنه  املدينة  راأي  وح�شب 
تداخل بينهما، و�شوف يكون لكل جهة مهامها املحددة 

واخت�شا�شاتها وفًقا لنظام كل منهما.
اأن املدينة تويل البحوث املتعلقة  واأكــد رئي�س اللجنة 
بتقنية املياه املحالة اأهمية كبرية، واأن هناك جمموعة 
بهذا اجلانب،  اهتمت  التي  والدرا�شات  البحوث  من 
لقطاع  املخ�ش�شة  املالية  املبالغ  مــن  ذلــك  ويت�شح 
املياه والطاقة حتت مظلة الربامج الوطنية للتقنيات 
ال�شرتاتيجية؛ واأهمها: تقنية املياه، والكرا�شي العلمية، 
وجائزة الأمري �شلطان بن عبدالعزيز ال�شنوية للمياه 

التي مقرها جامعة امللك �شعود.

دعم مدينة الملك عبدالعزيز ماليًا وإلزام الجهات 
الحكومية بتزويدها بالمعلومات

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية لي�شت اجلهة احلكومية 
الوحيدة التي تعاين من م�شكلة 

ت�شرب الكفاءات
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ت�شمن تقاريرها ال�شنوية ال�شابقة املعلومات التي 
اأ�شارت الوزارة اإىل  تتعلق بهذين الن�شاطني، بينما 
ذلك يف تقريرها للعام املايل 1431/1430هـ الذي 

نحن ب�شدده الآن.
وقال د.هيجان: اإن ما ذكر من اأن هناك ما يزيد على 
2300 وظيفة �شاغرة يف املراتب العليا، واأن وزارة 
اخلدمة املدنية لديها ما يزيد على مائتي وظيفة 
�شاغرة �شاملة الوظائف الر�شمية ووظائف البنود 
تناق�شه  املو�شوع  هذا  اأن  اللجنة  تو�شح  واملوؤقتة، 
اللجنة مع مندوبي الوزارة يف كل مرة تدر�س فيها 
خالل  املدنية  اخلــدمــة  لـــوزارة  ال�شنوي  التقرير 
ال�شنوات املا�شية، والأ�شباب التي تذكرها الوزارة 
اأمــر متحرك  ال�شاغرة  الوظائف  بــاأن عــدد  تتعلق 
اأو  اأقل  ومتغري باختالف الوقت، فقد يكون عددها 

اأكرث يف وقت معني عما هو عليه يف وقت اآخر.
اإل عن �شغل  الـــوزارة لي�شت م�شوؤولة  اأن  واأ�ــشــاف 
للمرتبة  الــعــام  املوظفني  رواتـــب  ل�شلم  الــوظــائــف 
العا�شرة فما دون، و�شلم رواتب الوظائف ال�شحية، 
حمكوم  وهــذا  التعليمية،  الوظائف  رواتــب  و�شلم 
باأن تطلب اجلهات احلكومية املعنية الإعــالن عن 
قد  اللجنة  كانت  وملــا  لديها.  ال�شاغرة  الوظائف 
لحظت من خالل درا�شتها للتقارير ال�شنوية لوزارة 
اخلدمة املدنية ا�شتمرار م�شكلة الوظائف ال�شاغرة 
وارتــفــاع معدلتها من عــام اإىل اآخــر، فقد اأ�شدر 
وزارة  تقوم  "اأن  �شابقًا ن�س على:  قــرارًا  املجل�س 
– بالتن�شيق مع اجلهات الأخرى-  اخلدمة املدنية 
بو�شع حلول جذرية للوظائف ال�شاغرة، والعمل على 
اإ�شغال الوظائف ال�شاغرة املطلوب �شغلها من قبل 
اجلهات، وراأت اللجنة �شرورة اإ�شراك جميع اجلهات 

املعنية الرئي�شة للتعامل مع هذه امل�شكلة وحلها.
وقال رئي�س اللجنة:  اإن �شلم الرواتب العام ملوظفي 
الدولة م�شى عليه زمن لي�س بالق�شري، وهو بحاجة 
اأمــر به خادم  اإىل درا�ــشــة جــادة ليتما�شى مع ما 
لرواتب  ـــى  الأدن برفع احلــد  ال�شريفني  احلــرمــني 
ال�شعوديني اإىل ثالثة اآلف ريال، وتو�شح اللجنة اأنه 
حدثت �شالمل الرواتب اخلا�شة مبوظفي الدولة بناء 
على الأمر امللكي املوؤرخ يف 1432/6/25هـ باعتماد 

18 �شلمًا وجدوًل لرواتب املوظفني املدنيني العاملني 
الأمرين  بناء على  تعديلها  التي جــاء  الــدولــة،  يف 
امللكيني الكرميني ذوي الرقم )اأ/23( املــوؤرخ يف 
1432/3/20هـ القا�شي بتثبيت بدل غالء املعي�شة، 
ومقداره )15%( �شمن الراتب الأ�شا�شي، والرقم 
)اأ/62( املوؤرخ يف 1432/4/13هـ القا�شي باعتماد 
احلد الأدنى لرواتب فئات العاملني كافة يف الدولة 
ولقد  �شهريًا،  ــال  ري اآلف  بثالثة  ال�شعوديني  من 
لرواتب  ال�شالمل  بهذه  بالعمل  امللكي  الأمــر  ق�شى 
من  ابتداء  الدولة  يف  العاملني  املدنيني  املوظفني 

1432/6/25هـ.
ولفت رئي�س اللجنة اإىل اأنها و�شعت تو�شية ملعاجلة 
م�شكلة وجود عدد لي�س بالقليل من غري ال�شعوديني يف 
الوظائف احلكومية، واأنه يجب على الوزارة اأن تاأخذ 
زمام املبادرة بو�شع خطة باعتبارها امل�شوؤول الأول 
وبالتن�شيق  اململكة،  املدنية يف  �شوؤون اخلدمة  عن 
مع اجلهات الأخرى املعنية. كما تود اللجنة التنويه 
اإىل اأن اقرتاح و�شع مثل هذه اخلطة قد جاء �شمن 
مقرتحات الوزارة ملعاجلة هذه امل�شكلة، كما و�شعت 
اللجنة تو�شية لعالج م�شكلة الوظائف ال�شاغرة وذلك 
من خالل تكوين جلنة من اجلهات املعنية واإعطائها 

�شالحيات اتخاذ القرارات املنا�شبة.
املدنية  اخلــدمــة  جمل�س  قـــرار  اإىل  النظر  ولــفــت 
التجمد  للحد من م�شكلة  اآليات حمددة  املت�شمن 
الوظيفي للم�شمولني ب�شلم رواتب املوظفني العام، 
اأما عن البطء يف ال�شتجابة لتنفيذ الأوامر  وقال: 
املوظفني  ب�شوؤون  املتعلقة  تلك  �شيما  ول  امللكية، 
بالدولة، ومثال ذلك تثبيت موظفي البنود، تو�شح 
اللجنة اأنه وفق املعلومات املتوافرة لدى اللجنة فاإنه 
ثبت عدد كبري من موظفي البنود، واأن العمل م�شتمر 

لتثبيت الآخرين وفق قواعد ومعايري حمددة.
واختتم قائاًل: اأما ما يتعلق باأن مدة خم�س �شنوات 
ل�شغل الوظائف امل�شغولة بغري ال�شعودي مدة طويلة 
�شغلت  لو  اأنــه  اللجنة  تــرى  ب�شعوديني،  ت�شغل  لكي 
الوظائف امل�شغولة بغري �شعوديني يف جميع املجالت 
خالل خم�س �شنوات لكان ذلك اأمرًا اإيجابيًا وحمققًا 

للغر�س. 

سعودة الوظائف الحكومية وتحوير الشاغرة 
لالستفادة  منها

الوزارة لي�شت م�شوؤولة اإل عن 
�شغل الوظائف ل�شلم رواتب 

املوظفني العام للمرتبة العا�شرة 
فما دون، و�شلم رواتب الوظائف 
ال�شحية، و�شلم رواتب الوظائف 

التعليمية، وهذا حمكوم باأن تطلب 
اجلهات احلكومية املعنية الإعالن 

عن الوظائف ال�شاغرة لديها

ـــرارًا طالب فيه وزارة  الــ�ــشــورى ق اأ�ــشــدر جمل�س 
ل�شعودة  بــو�ــشــع خــطــة خم�شية  املــدنــيــة  اخلــدمــة 
الوظائف احلكومية التي ي�شغلها غري �شعوديني يف 
الأجهزة احلكومية املختلفة وباأن ت�شرف على متابعة 
تنفيذها، كما طالب القرار بت�شكيل جلنة من كل من 
وزارة اخلدمة املدنية، ووزارة القت�شاد والتخطيط، 
ووزارة املالية ملراجعة الوظائف ال�شاغرة يف اجلهات 
الوظائف  حتوير  يف  للنظر  املختلفة،  احلكومية 
ال�شاغرة التي يتبني عدم احلاجة لها، والعمل على 
احلكومية  اجلهات  حتتاجها  التي  الوظائف  �شغل 
وفــق جــدول زمني حمــدد، جــاء ذلــك خــالل جل�شة 
املجل�س التي عقدت يوم 1432/12/18هـــ برئا�شة 
بن  عبداهلل  الدكتور  ال�شيخ  املجل�س  رئي�س  معايل 
حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، حيث ا�شتمع املجل�س 
اإىل وجهة نظر جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية، ب�شاأن 
ملحوظات الأع�شاء واآرائهم جتاه التقرير ال�شنوي 
لوزارة اخلدمة املدنية للعام املايل 1431/1430هـ، 
تالها رئي�س اللجنة الدكتور عبدالرحمن هيجان، 
فقال: اإن املراجعة ال�شابقة واملراجعة امليدانية من 
الوزارة للجهات املختلفة من املهمات الرقابية التي 
ت�شطلع بها وزارة اخلدمة املدنية، بيد اأنها مل تكن 



	 	129-	1433	هـ 	30

ت
ها

جا
ات

– ك�شيغة لل�شلوك والتعامل  الأخــالق 
والطبع  الدين  معطيات  نتاج  هي   –
ــات  ــاف ــق ــث ــة ال ــل ــي والـــ�ـــشـــجـــيـــة، وحــ�ــش
ـــعـــادات  واحلـــ�ـــشـــارات والـــتـــاأريـــخ وال
والتقاليد واأمنــاط احلياة الجتماعية 
والقت�شادية وال�شيا�شية – وهي مرتكز 
اأ�شا�شُي لطرق وو�شائل التوا�شل ال�شليم 
والتعامل ال�شوي بني بني الب�شر ومعيارًا 
لتقدم الأمم ورقيها يف �شلم احل�شارة 

الإن�شانية يف خمتلف الع�شور. 
الأخــــالق يف املجتمعات  مــكــارم  حتتل 
الإ�ــشــالمــيــة مــرتــبــة عــالــيــة، وتتج�شد 
جميع  بــني  التعامل  اأوجـــه  خمتلف  يف 
اأوجــه العدل  اأفــراد املجتمع، متمثلة يف 
والإنــ�ــشــاف والتعاطف والــرتاحــم بني 
اأفــراد املجتمع،  اأفــراد الأ�ــشــرة وجميع 
القراآن  يف  احلميدة  الأخـــالق  وتتجلى 
الكرمي يف خطاب الإن�شان جلميع بني 
الب�شر، وحتوي تعاليمه اأطر الأخالق التي 
يجب اأن يكون عليها الفرد، ذكر اأو اأنثى، 
واجلماعة واملجتمع والعامة واخلا�شة، 
حــيــث يــهــدي اإىل احلـــق واإىل �ــشــراط 
الكرمي  لر�شوله  تــعــاىل  ــال  ق م�شتقيم 
َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم( �شورة القلم،  َك  )َواإِنَّ
اإِلَّ  اأَْر�َشْلَناَك  الآية4، وقال تعاىل: )َوَما 
الآية  الأنبياء،  �شورة  ِلْلَعامَلِنَي(  َرْحــَمــًة 
107. كما اأن ال�شرية النبوية رافد اأ�شا�س 

من روافد الأخالق، فهي النموذج العملي 
للقيم التي نادى بها القراآن الكرمي، قال 
)اإمنــا  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول 
بعثت لأمتــم مكارم الأخــالق( �شححه 

الألباين .
الإن�شان  بني  الجتماعية  العالقة  ويف 
واأخيه الإن�شان – بني اأفراد الأ�شرة وبني 
– على خمتلف طبيعة  اأفــراد املجتمع 
التوا�شل والتعامل ودرجاته وعنا�شره 
اأمًا، اأخًا، ابنًا �شريكًا يف  اأ�شرة،  – رب 
اأو  – رئي�شًا  عاماًل  اأو  موظفًا  العمل، 
اأو غري ذلك.. تبقى لالأخالق  مروؤو�شًا 
�شبغتها، على اأدمي ال�شلوك الب�شري على 
اختالف املجتمعات الب�شرية وتباينها، 
ا َخَلْقَناُكم  ا�ُس اإِنَّ قال تعاىل: )َيا اأَيَُّها النَّ
ن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُشُعوًبا َوَقَباِئَل  مِّ
اأَْتَقاُكْم   ِ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ اإِنَّ  ِلَتَعاَرُفوا 
َعِليٌم َخِبرٌي( �شورة احلجرات،   َ اإِنَّ اهللَّ
الآية13، وتتفق ال�شرائع ال�شماوية على 
املبادئ والأخالق العامة واحلفاظ على 
ال�شرورات اخلم�س يف مقا�شد ال�شريعة 
)حــفــظ الـــديـــن، والــنــفــ�ــس، والــعــقــل، 
والعر�س واملــال( متثل الأخــالق مكونًا 
يَن  الدِّ )اإِنَّ  تعاىل:  اأ�شا�شيًا فيها، قال 
ِذيَن  َوَمــا اْخَتَلَف الَّ ــاَلُم  ِعنَد اهلّلِ الإِ�ــشْ
َجاءُهُم  َما  َبْعِد  ِمن  اإِلَّ  اْلِكَتاَب  اأُْوُتـــوْا 
عمران،  اآل  �شورة  َبْيَنُهْم(  َبْغًيا  اْلِعْلُم 
الآية19،ويف العالقات املجتمعية وجميع 
مناحي احلياة – احلفاظ على النف�س 
والعقل والعر�س واملال -، وهي تتماهى 
ــاة بكرامة  مــع عــمــارة الأر�ــــس واحلــي
ــة للجميع مــن خـــالل الــعــدل  ــعــدال وال
وامل�شاواة واحلرية الفردية واجلماعية 
واحرتام احلقوق وال�شحة العامة، قال 
) ل يورد ممر�س على م�شح( �شحيح 
م�شلم، وتاأتي املودة والرحمة والإح�شان 

بدًء  الب�شر  بني  للمعامالت بني  اإطــار 
بالأ�شرة، نواة املجتمع، من خالل اإطار 
للعالقة الأ�شرية بني الرجل واملراأة قال 
َلُكْم ِمْن  ْن َخَلَق  اأَ اآََيــاِتــِه  ــْن  تعاىل: )َوِم
َوَجَعَل  َلْيَها  اإِ ِلَت�ْشُكُنوا  ْزَواًجــا  اأَ اأَْنُف�ِشُكْم 
َوَرْحــَمــًة ( �شورة الــروم،  ًة  َمـــَودَّ َبْيَنُكْم 
َبَلْغَن  ــــاإَِذا  الآيـــة 21، وقــال تــعــاىل: )َف
ْعُروٍف اأَْو َفاِرُقوُهنَّ  اأََجَلُهنَّ َفاأَْم�ِشُكوُهنَّ مِبَ
ْعُروٍف( �شورة الطالق، الآية21، ذلك  مِبَ
لأن من اأهم مقا�شد ال�شريعة واأهداف 
الب�شرية  وتوالد  الن�شل  حفظ  ــزواج  ال
ن املجتمعات الب�شرية  جياًل فجيل وتكوَّ
وعمارة الأر�س، واإقامة ال�شريعة واإعالء 
ِمَن  اأَْن�َشاأَُكْم  )ُهــَو  تعاىل:  قال  الدين، 
َفا�ْشَتْغِفُروُه  ِفيَها  َوا�ْشَتْعَمَرُكْم  الأَْر�ــسِ 
يٌب( جُمِ َقِريٌب  ــي  َربِّ اإِنَّ  اإَِلْيِه  ُتوُبوا  ُثمَّ 
�ــشــورة هــود، الآيـــة 61 ، وقــال تعاىل: 
َفَجَعَلُه  َب�َشًرا  امْلَاِء  )َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن 
ْهًرا َوَكاَن َربَُّك َقِديًرا ( �شورة  َن�َشًبا َو�شِ
الفرقان، الآية 54، كما هو كذلك بني 
الوالد وولده، قال تعاىل: )َوَعَلى امْلَْوُلوِد 
ِبامْلَْعُروِف( �شورة  َوِك�ْشَوُتُهنَّ  ِرْزُقُهنَّ  َلُه 
البقرة، الآية 233 ، والولد ووالده، قال 
اُه  ى َربَُّك اأَلَّ َتْعُبُدوا اإِلَّ اإِيَّ تعاىل: )َوَق�شَ
الإ�شراء،  �شورة  اإِْح�َشاًنا(  َوِباْلَواِلَدْيِن 
الآيــة 23، كما اأوجــب ال�شرع احلنيف 
و�شاحب  العامل  بــني  التعامل  ح�شن 
العمل، وطالب الأول بالإتقان، والثاين 
الـــواجـــب، قــال  اأداء  بــاحلــر�ــس عــلــى 
َتُخوُنوا  َل  اآََمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  تعاىل: )َيا 
َواأَْنُتْم  اأََماَناِتُكْم  َوَتُخوُنوا  �ُشوَل  َوالرَّ  َ اهللَّ
َتْعَلُموَن( �شورة الأنفال، الآية 27، كما 
والفقراء  الأغنياء  بني  العالقة  م  نظَّ
فاأوجب الزكاة ركنًا من اأركان الإ�شالم 
اآَمُنوا  ِذيَن  اخلم�شة قال تعاىل: )اإِنَّ الَّ
الَة  ال�شَّ َواأََقــاُمــوا  اِت  احِلَ ال�شَّ َوَعِمُلوا 

ِهْم َول  َكاَة َلُهْم اأَْجُرُهْم ِعْنَد َربِّ َواآَتُوا الزَّ
َيْحَزُنوَن ( �شورة  َعَلْيِهْم َول ُهْم  َخْوٌف 
البقرة، الآيــة 277، ودعا اإىل العطف 
على الفقراء وبذل ال�شدقات قال تعاىل: 
بُّوَن  ا حُتِ )َلْن َتَناُلوا اْلرِبَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا مِمَّ
َ ِبِه َعِليٌم(  نَّ اهللَّ َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن �َشْيٍء َفاإِ
�شورة اآل عمران، الآية 92، وهو كذلك 
اأ�شا�س  اأفــراد املجتمع على  بني جميع 
فجعل  والتعاطف،  والتعا�شد  التكافل 
املجتمع امل�شلم كاجل�شد الواحد، قال: 
وتراحمهم  توادهم  يف  املوؤمنني  )مثل 
ا�شتكى  اإذا  اجل�شد،  مثل  وتعاطفهم، 
اجل�شد  �شائر  لــه  تــداعــى  ع�شو،  منه 
بال�شهر واحلمى( �شحيح م�شلم، ومد 
العالقات اخلارجية يف املجتمع، وبني 
املجتمعات، على اأ�شا�س الرحمة والعدل 
والتعاون على الرب والتقوى، قال تعاىل: 
)َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلرِبِّ َوالتَّْقَوى َوَل َتَعاَوُنوا 
َواْلــُعــْدَواِن ( �شورة املائدة،  ــِم  اْلإِْث َعَلى 

الآية2. 
وقد جاء الر�شول بر�شالته و�شنته ليتمم 
مكارم الأخالق، وين�شرها بني الأفراد 
واملجتمعات من منطلق البعد الروحي 
العلوم  جمـــالت  لت�شمل  لــالإنــ�ــشــان، 
واأبحاثها والفنون وتطبيقاتها، ولتمتد 
اإىل البعد الجتماعي و�شلوكياته )َفاأَِقْم 
ِتي  الَّ  ِ اهللَّ ِفْطَرَة  َحِنيًفا  يِن  ِللدِّ َوْجَهَك 
ا�َس َعَلْيَها( �شورة الروم، الآية  َفَطَر النَّ
30، من ذكر وتالوة ودعاء اإىل جانب 
اجتماعية  اإن�شانية  وف�شائل  اأخـــالق 
ي�شود فيها ال�شدق واأداء الأمانة وبر 
الوالدين و�شلة الأرحام والوفاء بالعهود 

والإح�شان.
 ويف جمــال احـــرتام حقوق الإن�شان، 
مقدمتها  يف  ياأتي  والتي  وت�شريعاته، 
الكرامة واحلرية واحرتام ال�شخ�شية 

من أخالقيات السلوك والتعامل في 
المجتمع اإلسالمي

 اأ.د حم�شن احلازمي •
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الفردية، كما هي – يف مفهومها العام- 
احلفاظ على �شمولية الرعاية العامة 
وهي  اجلماعية،  وكرامتها  لــالأفــراد 
الكرمي  ــقــراآن  ال يف  عليها  من�شو�س 
وال�شنة النبوية، كما �شبق، ويج�شدها يف 
الع�شر احلديث ويف خمتلف املجتمعات 
البيان العاملي حلقوق الإن�شان والعهود 
الدولية التي اأ�شدرتها الأمم املتحدة 
ميثاق  يف  عليها  املن�شو�س  واملــبــادئ 
الأمم املتحدة والطابع العاملي املرتابط 
ومعطياتها  الإنــ�ــشــان  حــقــوق  جلميع 

ومنها:
الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان ال�شادر 

عام 1948م.
بحقوق  اخلا�شني  الدوليني  العهدين 

الإن�شان ال�شادر عام 1966م.
ــعــهــد الـــــدويل اخلـــا�ـــس بــاحلــقــوق  ال
والثقافية  والجتماعية  القت�شادية 

ال�شادر عام 1966م.
العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية 

وال�شيا�شية ال�شادر عام 1966م.
الأ�شخا�س  حلقوق  الدولية  التفاقية 
الختياري  والربتوكول  الإعــاقــة  ذوي 

التابع لها ال�شادر عام 2006م.
واتفاقيات دولية عديدة ذات �شلة.

وهي حتوي منطلقات مرجعية ومواد 
ت�شريعية متكاملة ت�شتمل على خمتلف 
ــات عمل  ــي واآل ال�شلة  اجلــوانــب ذات 
وجلــان متابعة واإ�ــشــراف، وقد �شادق 
عليها غالبية الدول الأع�شاء يف الأمم 

املتحدة يف خمتلف اأنحاء العامل.
ويف احلياة املعي�شية والعالقات العملية 
واخلــدمــات  املهنية  الأخــــالق  تنظم 
وطبيعة  ال�شلوك  اأمنـــاط  املجتمعية 
الــتــعــامــل، فــفــي الــعــالقــة بــني العامل 
القطاع  يف  – �ــشــواء  العمل  و�شاحب 
املرتكز  اأن  جند   - اخلا�س  اأو  العام 
يكون  اأن  الــعــمــل،  بيئة  يف  ــا�ــس  ــش الأ�
بالواجبات  وافية  ــة  دراي على  العامل 
الوظيفية واإدراك كاٍف ملتطلباتها من 
املادية  بحقوقه  واعية  ومعرفة  جهة، 
واملعنوية من جهة اأخرى، ليمكنه تاأدية 
واحل�شول  الأكمل  الوجه  على  الأوىل 
اإىل جانب  القدر،  بنف�س  الثانية  على 
عوامل ومعطيات اأخرى مكملة، املرجع 
فيها مكارم الأخالق و القيم ال�شائدة 
يف  جمملها  يف  املتمثلة   - املجتمع  يف 

الأخالق. 
ومن خالل الن�شو�س ال�شرعية ترتكز 
موا�شفات العامل و�شفات تعامله مع 

الآخرين يف جمتمعه فيما يلي:
الأمانة، حتى ل يخون قال تعاىل: )َيا 
�ُشوَل  َ َوالرَّ اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا َل َتُخوُنوا اهللَّ
نُتْم َتْعَلُموَن( �شورة  َوَتُخوُنوا اأََماَناِتُكْم َواأَ

الأنفال، الآية27.
�شدق اللهجة، حتى يوثق يف خربه قال 
 َ ُقوا اهللَّ ِذيَن اآَمُنوا اتَّ تعاىل: )َيا اأَيَُّها الَّ
التوبة،  �شورة  اِدِقنَي(  ال�شَّ َمَع  َوُكوُنوا 

الآية119.
قلة الطمع، حتى ل يرت�شي )التعفف( 
ُنُهوا  َوَقْد  َبا  قال تعاىل: )َواأَْخِذِهُم الرِّ
ِباْلَباِطِل  ا�ِس  النَّ ـــَواَل  اأَْم َواأَْكــِلــِهــْم  َعْنُه 
اأَِليًما(  ِمْنُهْم َعَذاًبا  ِلْلَكاِفِريَن  َواأَْعَتْدَنا 

�شورة الن�شاء، الآية161.
التنا�شح وعدم التعاطف مع الهوى قال 
َ َياأُْمُر ِباْلَعْدِل َواْلإِْح�َشاِن  تعاىل: )اإِنَّ اهللَّ
َواإِيَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْح�َشاِء 
ُروَن(  َوامْلُنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

�شورة النحل، الآية90.
قال  احلقوق  وحفظ  والتوثيق  التذكر 
تعاىل: )َيا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا اإَِذا َتَداَيْنُتْم 
ِبَدْيٍن اإىَِل اأََجٍل ُم�َشّمًى َفاْكُتُبوُه ( �شورة 

البقرة، الآية282.
عليه  ُتدلف  ل  حتى  والفطنة،  الذكاء 
ــِذيــَن  ــا اَلّ ــَه ــا اأَُيّ الأمـــور قــال تعاىل: {َي

ُخــُذوا ِحْذَرُكْم} �شورة الن�شاء،  اآََمُنوا 
الآية71.

اأن ل يكون من اأهل الأهواء، فيخرجه 
الهوى عن احلق اإىل الباطل قال تعاىل: 
َبَع َهَواُه ِبَغرْيِ ُهًدى  ِن اتَّ لُّ مِمَّ )َوَمْن اأَ�شَ

( �شورة الق�ش�س، الآية50. ِ ِمَن اهللَّ
ويف املقابل على رب العمل والرئي�س يف 
الهيكل الإداري حقوق وواجبات، ح�شب 
وم�شتوى  وطبيعته،  العمل  مقت�شيات 
وجمال العمل وبيئته تتماثل يف �شفاتها 
الأ�شا�س مع املطلوب يف عالقة الرئي�س 
باملروؤو�س وكل فيما يخ�شه، قال : )كلكم 
راع وكلكم م�شوؤول عن رعيته، الأمري راع، 
والرجل راع على اأهل بيته، واملراأة راعية 
على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم 

م�شوؤول عن رعيته( �شحيح البخاري.
وق�س على ذلك مناحي احلياة الأخرى 
واأعمالها، وتلك هي املدر�شة – الكتاب 
وال�شنة - واأنعم به من مدر�س - خامت 
النبيني و�شيد املر�شلني -.. ون�شاأل اهلل 
جنباء،  طلبة  يجعلنا  اأن  القدير  العلي 
تعاليمها  وجن�شد  معينها  مــن  ن�شتقي 
جميع  يف  للعيان  ماثلة  عملية  حقيقة 

الأعمال وكل الأحوال.
ع�شو جمل�س ال�شورى •



يجمع الأ�شاتذة واملخت�شون على اأن لغة احلوار والت�شاور تعد �شلوكاً ب�شرياً فطرياً من �شاأنه تعزيز �شناعة القرار 
ودعم الآراء البناءة واإيجاد كافة احللول املمكنة والبديلة حتت مظلة ال�شورى واحلوار الذي دعت اإليه كافة ال�شنن 

وال�شرائع ال�شماوية النقية والتي حثت على الرتوي والتوؤدة يف �شناعة القرار ور�شم ال�شيا�شات.
احلوار والت�شاور والرغبة يف نهج ال�شبل املثلى يف تبني الراأي والعمل على تهيئة جيل نا�شئ يوؤمن مببادئ ال�شورى 
كان مو�شوع هذا ال�شتطالع الذي ت�شاءلنا فيه عن اأهمية احلوار ل �شيما بني النا�شئة وال�شباب واأثر و�شائل 
الإعالم وموؤ�ش�شات املجتمع ودور الأ�شرة يف تنمية هذا ال�شلوك الذي اأجمع امل�شاركون يف هذا ال�شتطالع على 

اأهميته و�شرورة العمل على حتقيقه وتهيئة الأجواء املنا�شبة له:
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اأن واجــب التعليم من  يــرى ال�شاب عــادل الــزهــراين 
تعليمًا  اأو  عاليًا  تعليمًا  كــان  �شواء  موؤ�ش�شاته  خــالل 
عامًا يف تنمية وتن�شئة ال�شباب حلمل م�شوؤولية وقيادة 

املجتمع من خالل ال�شورى واحلــوار ما يزال مفقودًا 
اإنه من  ويحتاج اإىل مبادرة لإقــراره، واأ�شاف قائاًل: 
اأجد برملانًا مفعاًل يقوم  خالل جتربتي الدرا�شية مل 

على تاأهيلنا التاأهيل املطلوب والذي كان باإمكان مدير 
املدر�شة اأن يتحمل هذه املبادرة من نف�شه ويقر ملدر�شته 
هذا النهج من غري عودة لالأنظمة والبريوقراطية ولذا 

حوار الناشئة ... 
مسؤولية مشتركة ومبادرة 

مفقودة

اإعداد: مفرح الع�شريي •
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اأتوقع اأنها م�شوؤولية مديري املدار�س وعليهم اأن يتحملوا 
هذه املبادرة، ول �شك اأن اإ�شافة هذه الثقافة ال�شورية 
لدى النا�شئة هي م�شوؤولية التعليم بدرجة كبرية، كما 
اأن الواجب على الإعالم ن�شر هذه الثقافة من خالل 
املطالبة بها وغر�شها يف عقول القراء والنا�شئة وذلك 
من خالل ال�شحف ون�شر الأخبار والتحقيقات حتى 
حميطه  يف  وجمتمعه  وطنه  خدمة  ال�شاب  ي�شتطيع 

الدرا�شي والأ�شري.
كما ل بد اأن يكون لهيئة حقوق الإن�شان دور بارز وفعال 
كونها من موؤ�ش�شات املجتمع املدين وعليها واجب من 

خالل امل�شوؤولية الجتماعية ودعم الثقافة الربملانية.
غرس المفاهيم

اأما ندى حممد الطالبة بجامعة الأمرية نورة فتقول: 
من املهم اأن يكون لدى الطالب منذ املراحل الدرا�شية 
باأ�شلوب منظم  الأوىل قــدرة على املطالبة بحقوقهم 
ومثقف وذلك من خالل توعية الطالب وت�شجيعهم على 
ممار�شة حقوقهم ب�شكل متح�شر، فمثاًل من حقهم اأن 
ينتخبوا جمموعة من الطالب ينقلون مطالبهم لالإدارة 
يختاروا  اأن  حقهم  ومــن  تلبيتها،  ثم  ومــن  املدر�شية 

تخ�شي�س  اأو  ف�شولهم  اأماكن  اأو  الغذائية  وجباتهم 
اأوقات للرتفيه والرحالت، لذلك ل بد من غر�س هذه 
اأمورهم حتى ي�شجعوا  اأولياء  الثقافة للطالب وتوعية 
اأبناءهم وكما ل يخفى على اأحد، فالأبناء هم قادة الغد 
واأمل امل�شتقبل امل�شرق باإذن اهلل، فكلما اأردنا اأن يكون 
م�شتقبلنا م�شرقًا اعتنينا بالأبناء وحتى ننطلق ل بد 
اإي�شاح الثقافة  اأن نبداأ من تطوير مناهجنا وحماولة 
باأ�شلوب متح�شر وجعل الطالب  ال�شورية واحلوارية 

ميار�شونها حتى يعتادوا هذه الثقافة.
واأرى اأن لالإعالم دوٌر فاعٌل يف تفعيل مثل هذه الثقافة 
فتوعية املجتمع ومن قبلهم اجليل النا�شئ ي�شهم يف 
�شقل موهبتهم وتنمية مهاراتهم يف القيادة، وبذلك 
نبني �شخ�شيات فاعلة وقادرة على العطاء والتميز يف 
امل�شتقبل من خالل امل�شاهمة يف تهيئة جيل واٍع وقادر 
على تطوير وبناء جمتمعه، كما على الإعالم اأن ي�شاهم 
يف تثقيف املجتمع بخطابه لطبقات خمتلفة من خالل 
م�شاحات وا�شعة من �شاأنها تنمية هذه الثقافة وحماورة 
من لديهم خربة يف هذا املجال، وا�شتطالع اآراء اجلمهور 
ور�شم خطة وا�شحة للبدء بتطبيقها وال�شتفادة من 
جتارب ال�شعوب التي �شبقتنا يف هذا املجال، وحماولة 
حماكاة ما يتنا�شب مع معتقداتنا الدينية وما تقره من 

القيم والعادات والأعراف الجتماعية.
زيارة المجلس

وحول تن�شئة ال�شاب على اأ�شاليب احلوار املثلى والت�شاور 

البناء يقول ع�شو جمل�س ال�شورى املهند�س حممد بن 
عبداهلل القويح�س: تعترب ثقافة احلوار وال�شورى من 
الأمور املهمة التي من املنا�شب غر�شها يف ال�شباب منذ 
ال�شغر، وذلك يف املنزل عن طريق الوالدين وممار�شتها 
يف الأمور العائلية واملنزلية، فمثاًل اخلروج يف رحلة اأو 
اإىل مطعم يتم حتديده عن طريق اأخذ رغبة الأكرثية 
الأمــور مما  بقية  والت�شويت وهكذا يف  الت�شاور  بعد 

ي�شاهم يف غر�س الثقافة ال�شورية لدى الأبناء.
التعليمية  املناهج  التعليم املختلفة �شمن  ويف مرافق 
والرتبوية  التعليمية  الأن�شطة  العملية يف  واملمار�شات 
اأو  والريا�شية املختلفة، فمثاًل اختيار عريف الف�شل 
كابنت الفريق الريا�شي يتم بالنتخاب، كما اأن اإن�شاء 
جمل�س �شورى يف كل مرفق تعليمي وحتديد دوره واأهدافه 
اأن�شطة املرفق التعليمي له انعكا�شات  وممار�شاته يف 
اإيجابية مهمة، حيث اإن غر�س هذه الثقافة يف املراحل 
الدرا�شية لل�شباب يعزز ر�شوخها يف مفاهيم وممار�شات 
ال�شباب وبالتايل ميله اإىل تطبيقها يف حياته العملية 

م�شتقباًل.
ويربز املهند�س القويح�س دور الإعالم يف هذا املجال 
بقوله: الإعــالم له دور كبري يف تثقيف ال�شباب على 
واأخبار  جل�شات  نقل  طريق  عن  ال�شورية  املمار�شات 
جمل�س ال�شورى وما يدور فيها من مناق�شات وحوارات، 
ال�شورى جزءًا  امليدانية ملجل�س  الــزيــارات  تعترب  كما 
مهمًا ي�شاهم يف اإعطاء فكرة ميدانية عن املمار�شات 
ال�شورية لدى ال�شباب واإيجاد رغبة لديهم وطموح يف 
دخول املجل�س كاأع�شاء وتقدمي ما لديهم من مقرتحات 
واأفكار، كما اأن هناك دورًا �شروريًا للمجل�س نف�شه يف 
اإبراز اأهمية قرارات املجل�س يف ق�شايا املجتمع واملواطن 
وال�شباب عن طريق تركيزه يف ق�شايا ال�شاأن العام وفتح 

املجال للجميع ملعرفة ما يجري حتت قبة املجل�س.
المجالس األدبية والرياضية

من جانبه يرى ع�شو جمل�س ال�شورى الدكتور اأحمد اآل 
مفرح اأهمية التن�شئة ال�شورية واحلوارية لل�شباب الذين 
لديهم اليوم العديد من الفر�س للتعرف على ما حولهم 
يف �شتى العلوم واملعارف واملجالت من خالل النفتاح 
اأن يرتكوا ملواجهة  املعريف والتقني الهائل، ول يح�شن 
ذلك الزخم والكم املعريف دومنــا ت�شطلع موؤ�ش�شات 
التعليم بدورها لرعايتهم وتوجيههم ملا فيه �شالحهم 

م .القويح�س: غر�س مثل هذه املفاهيم 
ل����دى ال���ط���الب ي�����ش��اه��م يف مم��ار���ش��ت��ه��ا 

م�شتقباًل

ندى: من حق الطالب اأن ينتخبوا من 
ينقل مطالبهم لإدارة املدر�شة  



ومبا ين�شجم مع ثوابت و�شيا�شة وطننا. مما يتوجب 
العديد  ال�شباب من خالل  املوؤ�ش�شات دمج  على هذه 
اإن�شاء جمال�س ال�شورى  من املنا�شط، مثل ن�شر فكرة 
يف املدار�س حيث يتعرفون على الثقافة الربملانية منذ 
ال�شغر، مع اأن بع�س مدار�س التعليم العام بداأت تتجه 

اإىل اإيجاد مثل هذه املجال�س الطالبية.
اجلامعات  يف  التدري�س  وهيئة  املعلمني  دور  ويــاأتــي 
بامل�شاعدة يف هذا اجلانب من خالل تقدير فكر ال�شباب 
وتنمية وتعزيز ثقافة احلوار لديهم وعدم ال�شتهانة 
اأ�ش�س النقا�س التي  بعقلية الطالب حتى تنمي لديهم 
متكنهم من امل�شاهمة الفاعلة لقيادة موؤ�ش�شات الدولة 
يف امل�شتقبل بوعي وحكمة واتــزان، ف�شباب اليوم هم 

رجال وقادة الغد.
ولعل مذكرات التعاون املوقعة بني مركز امللك عبدالعزيز 
توجد  اململكة  يف  التعليم  وموؤ�ش�شات  الوطني  للحوار 
املناخ املنا�شب للحوار ودعم التن�شئة الربملانية املبنية 
يف الأ�شا�س على احلوار والتفاهم وح�شن النقا�س مبا 

يعود بالنفع على املجتمع بعمومه.
وموؤ�ش�شات التعليم يجب اأن ت�شتفيد من خالل الزيارات 

اإىل جمل�س ال�شورى واملجال�س البلدية وجمال�س ال�شركات 
واملوؤ�ش�شات اخلا�شة وغريها من املجال�س التي ت�شتند يف 
عملها على النقا�س واحلوار والعمل اجلماعي، لي�شاهد 
ال�شباب �شورًا من العمل ال�شوري واحلــواري يف هذه 
املجال�س، لينعك�س ذلك عمليًا على ما يقومون به من 

عمل يف جمال�شهم ال�شورية يف املدار�س واجلامعات.
اآل مــفــرح: ل �شك  وعــن دور الإعـــالم يقول الدكتور 
الثقافة  بــارزًا يف تدعيم  دورًا  واملثقفني  اأن لالإعالم 
الربملانية لدى ال�شباب، وذلك من خالل دعوة ال�شباب 
واملثقفني وروؤ�شاء الأندية الأدبية والريا�شية والحتادات 
الريا�شية للمدار�س للتحدث عن جمال�س تلك اجلهات 
البث  بتكثيف  القيام  كذلك  وعملها،  انتخابها  واآلية 
التلفزيوين ملا يدور يف اجتماعات جمل�س ال�شورى، والتي 

اأمتنى اأن تبث على الهواء يومًا ما.
مجالس طالبية

من جانبه يقول ع�شو جمل�س ال�شورى الدكتور م�شعل بن 
فهم ال�شلمي: مبداأ ال�شورى اأحد املبادئ الأ�شا�شية التي 
اأكد عليها الإ�شالم، وقد ورد ذكر ال�شورى يف القراآن 
الكرمي يف اآيتني �شريحتني: قوله تعاىل: »واأمرهم �شورى 
بينهم« وقوله تعاىل: »و�شاورهم يف الأمر«، والنبي �شلى 
اهلل عليه و�شلم طبق ال�شورى يف حياته اخلا�شة والعامة، 
وا�شت�شار ال�شحابة يف جميع الأمــور املتعلقة بال�شاأن 
العام يف ال�شلم واحلــرب. ولذلك من الأهمية مبكان 
اأبناءنا على مبداأ ال�شورى. واأهم القيم التي  اأن نربي 

تندرج حتت مبداأ ال�شورى هي: احلوار والنقا�س البناء 
يف اأمور املجتمع العامة، ن�شر قيم التعاون والت�شامح 
اأفراد املجتمع، احرتام الثوابت الدينية والوطنية  بني 
للمجتمع، احرتام وجهة النظر املخالفة و�شمان حقها 
يف التعبري، الحتكام اإىل الت�شويت يف الأمور التي ل 

يتحقق فيها الإجماع.
وعن اإمكانية تدريب وتاأهيل الن�سء على مبداأ ال�شورى 
يقول الدكتور ال�شلمي: اإنه يتم تعليم وتدريب الن�سء على 
مبداأ ال�شورى ملا له من اأهمية ومنفعة للفرد واملجتمع، 
اإذ يبداأ تعلم وممار�شة العمل ال�شوري يف البيت ومراحل 
التعليم املتعددة: ما قبل البتدائي فاملتو�شط فالثانوي 
وانتهاء باملرحلة اجلامعية مع التاأكيد والرتكيز على 
املرحلتني البتدائية واملتو�شطة، فهي اأهم املراحل التي 
يتعلم ويتدرب ويطبق فيها الن�سء قيم ال�شورى. ولذلك 
من املهم وجود جمال�س �شورية للطالب والطالبات يف 
كل مراحل التعليم العام والعايل، يناق�شون فيها كل 
الأمور التعليمية املتعلقة بهم، ويتحاورون ويبدون اآراءهم 

ومقرتحاتهم يف الأمور التعليمية التي مت�شهم.
 اأهمية هذه املجال�س ال�شورية الطالبية تكمن يف اأنها 
توؤهل الطالب والطالبات ملمار�شة ال�شورى ب�شكل �شحيح 
يف  يواجهونها  التي  والتحديات  امل�شاكل  حلل  وفعال 
حياتهم اخلا�شة والعامة وهي متثل اأي�شًا نواة لتدريب 
امل�شتقبل  يف  ليكونوا  لتاأهيلهم  والطالبات  الطالب 
باملجل�س  ابــتــداء  العامة  الــدولــة  جمال�س  يف  اأع�شاء 
البلدي فمجال�س املحافظات واملناطق وانتهاء مبجل�س 

ال�شورى.
يقول  احلديثة  والت�شال  الإعـــالم  و�شائل  دور  وعــن 
الدكتور ال�شلمي: الإعالم له دور مهم يف تعزيز مبداأ 
ال�شورى وقيمه من خالل ن�شر ثقافة ال�شورى بني اأفراد 
املجتمع وبيان الإيجابيات املرتتبة على ممار�شة ال�شورى 
يف احلياتني اخلا�شة والعامة، ونقد بع�س املمار�شات 
ال�شلبية واخلا�شة التي تتعار�س مع قيم ال�شورى اإ�شافة 
اإىل تغطية الأخبار والأحداث املتعلقة مبجال�س ال�شورى 
الإعالمية  التغطية  من  مزيد  منح  اأي�شًا  الطالبية. 
ملا تقوم به جمال�س الدولة العامة )البلدية، املحلية، 
الن�سء على علم  ال�شورى ليكون  املناطقية( وجمل�س 
واطـــالع مبــا يــدور يف هــذه املجال�س ومــا تتخذه من 
قرارات. من املهم اأي�شًا اأن يتم ترتيب زيارات للمجال�س 

 د. ال�شلمي: املجال�س ال�شورية الطالبية 
ن����واة ل��ت��دري��ب ال���ط���الب ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 

جمال�س الدولة     

  د.اآل مفرح: التعاون بني مركز امللك 
عبد العزيز للحوار الوطني وموؤ�ش�شات 

التعليم اأوجد مناخاً منا�شباً للحوار 
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الطالبية اإىل املجال�س البلدية واملجال�س املحلية وجمل�س 
ال�شورى ليتطلع الن�سء علميًا على جتربة هذه املجال�س 

وي�شتفيد منها.
التنشئة وسلوكيات الحوار

اأما ع�شو جمل�س ال�شورى الدكتور عبداهلل بن اأحمد 
الفيفي فريى اأن الق�شية برمتها متعلقة بالتن�شئة على 
احلوار وقبول التنوع يف الروؤى والختالف يف الراأي، 
ويقول: اإن ثقافة احلوار وال�شورى تربية تكت�شب منذ 
الن�شاأة الأوىل، وي�شعب تعلمها يف الكرب مهما دبجت 
ــه. وعلى كل  الكتب يف ف�شائل احلــوار واأ�شوله واآداب
املوؤ�ش�شات الرتبوية والتعليمية النهو�س بهذا الأمر، من 
اأجل تويل اجليل ال�شاعد قيادة املجتمع يف امل�شتقبل، 
فح�شب ولكن اأي�شًا من اأجل بيئة ثقافية جمتمعية �شوية 
توؤمن بالتعاي�س، واحلب واملواطنة وقبول الختالف 
اأن ت�شطلع به كل موؤ�ش�شات  اأمر ينبغي  والتنوع. وهو 

املجتمع، بدءًا بالأ�شرة فقطاعات التعليم فالإعالم.
وي�شيف: اإن الإن�شان بطبيعته كائن اجتماعي حواري 
غري اأن �شلطة الــراأي الواحد تكبت فيه هذا احل�س 
اأو ت�شوهه. وتبداأ تلك ال�شلطة ممار�شاتها  اأو تعرقله 
حينما  اأحيانًا،  و)اأمومية(  خا�شة  ب�شفة  )اأبــويــة( 
يق�شى �شوت الطفل بحجة �شغر �شنه اأو �شعوبة الإجابة 
عن اأ�شئلته التي كثريًا ما تبدو لالأبوين حمرجة، وكلنا 
يعلم هذه الفطرة القوية يف الأطفال: فطرة ال�شوؤال 

وحب التحاور مع الكبار والتعلم منهم.
فاأين يذهب ذلك كله؟ اإنه يتوارى خلف ق�شبان املنع 
والتقليل من �شاأن الطفل وما تنتابه من هواج�س �شغرية 
يف نظر الكبري وما هي ب�شغرية يف نف�س الطفل، وهذا 
ل يقت�شر تاأثريه على م�شادر لغة احلوار يف نفو�س 
الأطفال، لكنه كذلك يدمر ثقتهم باأنف�شهم وحوافزهم 
اإىل التاأمل والتفكري والتعبري. ثم ياأتي بعدئذ ما يراه 
الطفل والنا�شئ من اأبويه ومن معلمته اأو معلمه ومن 
جمتمعه من فر�س الراأي بقوة ال�شوت وال�شوط فر�شًا 
فيكت�شب بذلك �شفة اأخــرى هي اأن يفعل مثل ذلك 
حينما ي�شبح يف يده �شوجلان الكالم، ويقدر على 
اإمالء روؤاه على من دونه. وهكذا تدور بنا العجلة. وعليه 
فاإن غياب لغة احلوار يف حياتنا العامة لي�س بالأمر قليل 
اخلطر، اإن على م�شتوى الأ�شرة اأو املجتمع اأو الدولة. 
واإذا اأريد لها اأن ترت�شخ يف جمتمعاتنا فلن يكون ذلك 

اإل مبراجعة طرائقنا يف التن�شئة قبل كل �شيء. واإل فاإن 
غيابها �شيكون عاماًل يعطل كثريًا من املبادرات، ويعيق 
التكامل الذي جعله اهلل �شنة كونية ويحجب النور عن 
خطوات كان ميكن اأن تثمر. هذا اإن مل يتمخ�س عن 
احتقان وتنابذ وتنابز وتدابر. ويف ذلك كله ما ي�شل اأي 

حركة تنموية اإن مل ي�شدها اإىل الوراء.
ومن يتابع و�شائل تعليمنا يف القطاع العام اأو اخلا�س 
حية  �شورة  ي�شهد  باأنواعه  اإعالمنا  قنوات  ويراقب 
للخلل الرتبوي والثقايف احلادث يف ميدان احلوار. ففي 
التعليم ما زال ال�شراع بني املعلم والطالب على اأ�شده، 
اإن �شعف اأحد الطرفني ا�شتبد الآخــر. ويف الإعالم 
تظهر املنتديات التي ت�شمى »حوارية« ومواقع ال�شبكة 
املعلوماتية ال�شبيهة مدى الت�شنج وال�شتئثار باحلق 
املخالف  اأظافر  تقليم  اإىل  وال�شعي  ــراأي  ال واحتكار 
)اخل�شم(، متى ا�شتطاع اأي طرف اإىل ذلك �شبياًل. 
ومن ثم مت�شي تلك امل�شاهد مدار�س اإ�شافية لبث ثقافة 
حوارية م�شطربة ت�شيع املراء ل احلوار والتقا�شي ل 
التالقي، واملعار�س الكالمية التي يفتك بها بالروية 

والروؤية والراأي ال�شديد.
وعن دعم بع�س املوؤ�ش�شات واملراكز العامة واخلا�شة 

لفكرة املجال�س ال�شورية يقول الدكتور الفيفي: نحن 
نعلم اأنها قد نبتت موؤخرًا اأفكار مفيدة بدءًا باحلوار 
الأطفال(  �شورى  )جمال�س  بفكرة  وانتهاء  الوطني 
اأو )جمال�س �شورى ال�شباب( يف  يف بع�س املدار�س، 
اجلامعات، وما �شابهها. ياأتي هذا يف حماولت مرحلية 
جيدة لغر�س مفاهيم احلوار وال�شورى وقبول الراأي 
الآخــر. لكن ذلك ل يجدي على املــدى البعيد ما مل 
تتحول تلك املفاهيم اإىل �شلوكيات تربوية حقيقية، يف 
البيت واملدر�شة والإعالم. بل اإن تنميط تلك املفاهيم 
يف قوالب خا�شة وهيئات معينة و�شياقات ذات طابع 
ر�شمي، قد يوحي باأن ذلك اإمنا يكون يف مقام دون 
مقام، ويثبت يف الأذهان اأن لبو�س مثل تلك املجال�س 
لي�س اإل لها. فيتكرر خلل تربوي ثقايف اآخر من حيث 
ل يق�شد، حينما تربط بع�س الأخالقيات بطقو�شيات 
والتفاعالت  اليومية  احلــيــاة  عــن  مــعــزولــة  خا�شة 
تتحلى  اأقنعة  ذات  ب�شرية  منــاذج  لتنجب  الإن�شانية 
بقيمة مدر�شية يف منا�شبات وتخلعها يف منا�شبات. 
ولذا فاإن تربية احلوار – اإن اأريد لها اأن توؤتي اأكلها 
وجمعيًا  �شخ�شيًا  مكونًا  تغدو  اأن  وجب  احلقيقية- 

ل رداء يرتدى.

د.الفيفي: غياب لغة احل��وار يف حياتنا 
العامة يعطل كثرياً من املبادرات
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وقال معاليه: اإن مثل هذه التطلعات تلقي علينا م�شئولية اأكرث 
من اأي وقت م�شى للدفع بعمل جمال�شنا الت�شريعية لتواكب 
امل�شتجدات والتطلعات، ور�شد التطورات التي تعي�شها دولنا 
اأبعادها الأمنية وال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية  يف 
ومعرفة تاأثري هذه التطورات على خمرجات جمال�شنا من 

القرارات بغية التفاعل والتعامل مع الواقع اخلليجي.
واأو�شح معاليه اأن العمل اخلليجي امل�شرتك اأ�شبح رقمًا مهمًا 
يف املعادلة ال�شيا�شية الإقليمية والدولية من خالل التوا�شل 
الإقليمية  والحتـــادات  الت�شريعية  املجال�س  مع  والتفاعل 

والدولية يف دول العامل.
جاء ذلك خالل كلمة معاليه يف الجتماع والذي عقد بق�شر 
املوؤمترات بجدة يف الفرتة من 14-1433/1/16هـ، بح�شور 
كل من معايل رئي�س الربملان العربي علي الدقبا�شي وممثل 
معايل الأمني العام ملجل�س التعاون اخلليجي ع�شاف الع�شاف 
والأمني العام لالحتاد الربملاين العربي نور الدين بو�شكوج.
وقد ا�شتعر�س اأ�شحاب املعايل وال�شعادة خالل الجتماع 
الـــدول الأعــ�ــشــاء يف جمل�س  م�شرية العمل امل�شرتك بــني 

التعاون، يف جمال العمل ال�شوري والت�شريعي، وعربوا عن 
اإليه التن�شيق بني املجال�س  ارتياحهم للم�شتوى الذي و�شل 
الت�شريعية، حتقيقًا لن�شو�س وروح املبادئ التي ت�شمنها 
التعاون، وما ا�شتهدفته اجلهود  الأ�شا�شي ملجل�س  النظام 
اأوا�شر الروابط فيما بينها،  اأوجه التعاون، وتوثيق  لتقوية 
من حتقيق التكامل وطموحات اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو، 
قادة دول جمل�س التعاون - يحفظهم اهلل ـ و�شعوب املنطقة 

نحو م�شتقبل اأف�شل.
الجتماع  لرئي�س  ال�شنوي  التقرير  املجتمعون  وا�شتعر�س 
ــاين والــعــالقــات  ــربمل ــع وجلــنــة التن�شيق ال ــراب ــــدوري ال ال
اخلارجية، وتوجه اأ�شحاب املعايل وال�شعادة بتحية �شكر 
وتقدير ملعايل رئي�س املجل�س الوطني الحتادي يف الإمارات 
العربية املتحدة، على ما بذله معاليه من جهود واإ�شهامات 
قيمة، خالل فرتة توليه رئا�شة الجتماع الدوري الرابع، كما 
اطلع املجتمعون على التقرير املقدم من معاليه حول ن�شاط 

الرئا�شة للعام املن�شرم.
ووجه املجتمعون ال�شكر والتقدير اإىل معايل رئي�س جمل�س 

الأمة ال�شابق يف دولة الكويت جا�شم حممد اخلرايف ومعايل 
رئي�س املجل�س الوطني الحتادي ال�شابق يف دولة المارات 
ومعايل  الغرير  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  املتحدة  العربية 
رئي�س ال�شورى ال�شابق يف �شلطنة عمان ال�شيخ حممد بن 
العي�شائي، على جهودهم وم�شاهماتهم اخلرية يف  اأحمد 

الجتماعات ال�شابقة.
كما اطلع اأ�شحاب املعايل وال�شعادة، على مذكرة الأمانة 
العامة ملجل�س التعاون، حول م�شرية العمل اخلليجي امل�شرتك 
لهذا العام )2011م(، واأكدوا حر�شهم على دعم م�شرية 
التعاون بني الدول الأع�شاء خالل املرحلة املقبلة، لكي تتحقق 

الأهداف والغايات املن�شودة.
ــاء الــوفــود  ــش ــد ناق�س اأ�ــشــحــاب املــعــايل والــ�ــشــعــادة روؤ� وق
املو�شوعات املدرجة على جدول الأعمال وانتهوا اإىل املوافقة 

على القرارات التالية:
وبالتن�شيق  ال�شعودي  ال�شورى  جمل�س  قيام  على  • املوافقة 
مع املجال�س الت�شريعية يف الدول الأع�شاء والأمانة العامة 
اآليات تنفيذ وا�شحة وحمددة  لدول جمل�س التعاون بو�شع 
لتفعيل الخت�شا�شات املن�شو�س عليها يف املادة الثالثة من 

القواعد التنظيمية لالجتماع الدوري.
ال�شاد�شة  املادة  من  الثالثة  الفقرة  تعديل  على  • املوافقة 
من القواعد التنظيمية لالجتماع الدوري لروؤ�شاء املجال�س 

اأكد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ اأن 
تعزيز العمل اخلليجي امل�شرتك يعد رافداً من روافد التعاون العربي والت�شامن 
اأ�شحاب املعايل روؤ�شاء املجال�س الت�شريعية  اأن  اجتماع  الإ�شالمي، م�شرياً اىل 
ال�شورى والنواب والوطني والأمة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف 
دورته اخلام�شة ياأتي يف ظل م�شتجدات �شيا�شية واأمنية حتيط باملنطقة العربية 
وارتفاع �شقف مطالب املواطن اخلليجي لتعزيز املواطنة اخلليجية يف املجالت 

كافه بغية حتقيق الغايات التي ين�شدها قادة دول اخلليج العربية و�شعوبها.

اآل ال�����ش��ي��خ: ت��ع��زي��ز العمل  د. ع���ب���داهلل 
اخل��ل��ي��ج��ي امل�����ش��رتك راف�����د م���ن رواف����د 

التعاون العربي والت�شامن الإ�شالمي

قرارات لدفع العمل البرلماني الخليجي المشترك في االجتماع الخامس لرؤساء المجالس 
التشريعية الخليجية

رئيس مجلس الشورى: العمل الخليجي 
المشترك أصبح رقمًا مهمًا في المعادلة 

السياسية اإلقليمية والدولية



اأعمال  جــدول  )اإر�شال  التايل:  بالن�س  لتكون  الت�شريعية 
الربملاين  التن�شيق  املُعد من قبل جلنة  ــدوري  ال الجتماع 
والعالقات اخلارجية اإىل روؤ�شاء املجال�س الت�شريعية يف الدول 

الأع�شاء قبل موعد انعقاد الجتماع بوقت كاف(.
القواعد  مــن  اخلام�شة  املـــادة  تعديل  على  املــوافــقــة   •
التنظيمية لالجتماع الــدوري باإ�شافة فقرة جديدة )ب( 
تكون بالن�س التايل: )ب: يتوىل رئي�س املجل�س يف الدولة 
التالية يف رئا�شة املجل�س الأعلى رئا�شة الجتماع الدوري يف 
حالة انتهاء ولية املجل�س الت�شريعي الذي يتوىل الرئا�شة حتى 

يتم ت�شكيل جمل�س جديد قبل انتهاء فرتة الرئا�شة(.
بدولة  الحتادي  الوطني  املجل�س  تكليف  على  املوافقة   •
الإمارات العربية املتحدة اإعداد درا�شة ب�شاأن تقومي م�شرية 
التن�شيق  وجلنة  الت�شريعية  للمجال�س  الـــدوري  الجتماع 

الربملاين والعالقات اخلارجية.
مبملكة  والنواب  ال�شورى  جمل�شي  تكليف  على  املوافقة   •
البحرين ب�شاأن تقدمي ت�شور حمدد ب�شاأن تن�شيق ال�شيا�شة 
الإعالمية اخلارجية للمجال�س الت�شريعية وتقوية العالقات 
مع املنظمات احلقوقية واملوافقة على زيارة وفد من اأع�شاء 
املجال�س الت�شريعية اإىل الربملان الأوروبــي برئا�شة معايل 
اأع�شاء  من  وع�شوين  ال�شعودي  ال�شورى  جمل�س  رئي�س 

املجال�س الت�شريعية على اأن تتم زيارة الكوجنر�س الأمريكي 
بعد تقييم زيارة الربملان الأوروبي.

واملجل�س  العماين  ال�شورى  جمل�س  مقرتح  على  • املوافقة 
الوطني الحتــادي الإماراتي ب�شاأن تنظيم موؤمتر برملاين 
اأن يكون اختياريًا لكل دولة يف حال  خليجي م�شرتك على 

الرغبة يف تنفيذ املقرتح.
برملانية  معلوماتية  �شبكة  اإن�شاء  مقرتح  على  املوافقة   •
خليجية من حيث املبداأ بعد الإطالع على الدرا�شة املعدة 
من قبل املجل�س الوطني الحتادي الإماراتي على اأن تعر�س 
على الجتماع القادم للجنة التن�شيق والعالقات اخلارجية.

• املوافقة على تكليف الأمانة العامة لدول جمل�س التعاون 
الوطني  املجل�س  مــقــرتح  درا�ــشــة عــن  ــاإعــداد  ب اخلليجي 
الحتادي الإماراتي ب�شاأن اإجناز الربملان اخلليجي امل�شرتك 

بعنوان ) الفر�س والعوائق(.
كما عرب املجتمعون عن �شكرهم وامتنانهم ملجل�س ال�شورى 
يف اململكة العربية ال�شعودية لتنظيم الجتماع، مع تطلعهم 
اإىل اللقاء يف دورتهم ال�شاد�شة العام القادم )2012م( يف 
مملكة البحرين تلبية لدعوة من معايل رئي�س جمل�س النواب 

يف مملكة البحرين خليفة بن اأحمد الظهراين.
ورفعوا برقية �شكر وتقدير خلادم احلرمني ال�شريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز، واإىل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية حفظهما اهلل ل�شت�شافة هذا الجتماع وعلى 
اأُحيطوا به من حفاوة ا�شتقبال وكرم ال�شيافة وطيب  ما 
الإقــامــة، كما عــربوا عن خال�س ال�شكر والتقدير خلادم 
احلرمني ال�شريفني لحت�شانه التوقيع على املبادرة اخلليجية 
اخلــرية  وللم�شاعي  الريا�س  يف  اليمنية  الأزمـــة  لت�شوية 
لأ�شحاب ال�شمو واملعايل وزراء اخلارجية اأع�شاء املجل�س 
ومتابعتهم  ال�شديدة  وتوجيهاتهم  املجل�س  لــدول  ــوزاري  ال
احلثيثة واجلهود املخل�شة التي بذلوها من اأجل حتقيق هذا 

الإجناز التاريخي.
كما اأكد املجتمعون دعمهم الكامل ململكة البحرين ووقوف 
دول املجل�س �شفًا واحدًا يف مواجهة اأي خطر تتعر�س له اأي 
من دوله، واعتبار اأمن وا�شتقرار دول املجل�س كاًل ل يتجزاأ، 
التزامًا باملعاهدات والتفاقيات الأمنية والدفاعية امل�شرتكة، 
موؤكدين التزام وحر�س جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
على عمل كل ما من �شاأنه تعزيز اأمن وا�شتقرار و�شيادة دوله، 
م�شيدين يف هذا ال�شدد بالدور املهم الذي ت�شطلع به قوات 
درع اجلزيرة امل�شرتكة يف حتقيق الأمن وال�شتقرار والدفاع 
وا�شتمرار  الأع�شاء،  الــدول  ومقدرات  مكت�شبات  وحماية 
يف  ُي�شهم  مما  فيها،  والجتماعية  القت�شادية  التنمية 

ا�شتتباب الأمن يف هذه املنطقة احليوية من العامل.
كما نوهوا بالتعديالت ال�شادرة موؤخرًا على النظام الأ�شا�شي 
للدولة يف �شلطنة ُعمان والتي وفرت اأر�شية منا�شبة لقيام 
جمل�س عمان بجناحيه: الدولة وال�شورى، للقيام بدورهما 
معربني عن  الأكــمــل،  الــوجــه  على  والــرقــابــي  الت�شريعي 
تقديرهم العميق ملا حققته ال�شلطنة يف هذا اجلانب، الأمر 
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املوافقة على مقرتح عماين و اإماراتي 
ب��ت��ن��ظ��ي��م م����وؤمت����ر ب����رمل����اين خ��ل��ي��ج��ي 

م�شرتك

تكليف املجل�س الوطني الحتادي بدولة 
الإم��ارات العربية املتحدة باإعداد درا�شة 

ب�شاأن تقومي م�شرية الجتماع

معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يراأ�س جل�شات الجتماع 
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الذي ُيعد نقلة نوعية وتطبيقًا عمليًا ملفهوم احلكم الر�شيد 
الذي متيزت به م�شرية ال�شورى يف �شلطنة ُعمان منذ فجر 
اجلاللة  �شاحب  قيادة  حتت  املباركة  العمانية  النه�شة 

ال�شلطان قابو�س بن �شعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه.
واأ�شاد ا�شحاب املعايل وال�شعادة بالقرار التاريخي ل�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حمد بن خليفة اآل ثاين اأمري دولة قطر باإجراء 
انتخابات جمل�س ال�شورى يف الن�شف الثاين من عام 2013م.
وكان الجتماع قد بداأ بكلمة معايل رئي�س جمل�س ال�شورى 
اأعرب  اآل ال�شيخ  الدكتور عبداهلل بن حممد بن ابراهيم 
خاللها عن تهانيه ملعايل رئي�س املجل�س الوطني الحتادي 
بدولة الإمارات العربية املتحدة حممد بن اأحمد املر، وملعايل 
رئي�س جمل�س ال�شورى ب�شلطنة عمان ال�شيخ خالد بن هالل 
املعويل، مبنا�شبة انتخابهما رئي�شني ملجل�شيهما يف البلدين 

ال�شقيقني، متمنيًا لهما التوفيق وال�شداد.
كما عرب عن �شكره ملعايل الرئي�س ال�شابق للمجل�س الوطني 
الحتادي الإماراتي عبدالعزيز الغرير، على جهوده خالل 
توليه رئا�شة الجتماع ال�شابق يف اإجنــاح العمل الربملاين 
اخلليجي امل�شرتك، وما نتج عنه من نتائج، وملعايل رئي�س 
بن حممد  اأحمد  ال�شيخ  ال�شابق  العماين  ال�شورى  جمل�س 
العي�شائي على جهوده وم�شاركاته يف الجتماعات ال�شابقة 

اإقليميًا ودوليًا.
واأ�شاد معاليه باجلهود املت�شلة التي تبذلها دومًا الأمانة 
العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ويف مقدمتها 
معايل الأمني العام لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
الدكتور عبد اللطيف بن را�شد الزياين، يف �شبيل النهو�س 
مب�شتوى ونوعية العمل اخلليجي امل�شرتك، �شائاًل املوىل جلت 

قدرته اأن يكلل اللقاءات والجتماعات بالنجاح.
اململكة  موقف  على  التاأكيد  املجل�س  رئي�س  معايل  وجــدد 
البحرين  مملكة  مع  الــدائــم  ووقوفها  ال�شعودية  العربية 
ال�شقيقة ملكًا وحكومة و�شعبًا �شد من يريد امل�شا�س باأمنها 
وا�شتقرارها و�شالمة مواطنيها، منوهًا بالقرار احلكيم الذي 
اتخذه قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بتواجد 
قوات درع اجلزيرة يف مملكة البحرين للحفاظ على املن�شاآت 

احليوية وحماية الكيان البحريني ممن ي�شمر ال�شر لهذا 
البلد العزيز.

واأ�شار اإىل جناح املبادرة اخلليجية يف حل الأزمة اليمنية 
اإن مدينة الريا�س �شهدت بحمد اهلل ومبباركة من  وقال: 
خادم احلرمني ال�شريفني التوقيع على مبادرة حل الأزمة 
التوقيع  اأن يكون هذا  وناأمل  ال�شقيق  اليمن  ال�شيا�شية يف 
نهاية حلقبة ال�شراع وتوتر وبداية لعودة اليمن ال�شقيق اإىل 
الأمن وال�شتقرار ليعود اليمن ل�شابق عهده مهدًا للح�شارات 

وعن�شرًا فاعاًل يف حا�شر الت�شامن والتعاون العربي.
اأمــام  ُيوجد  التنمية  وم�شار  التطور  منطق  اإن  واأ�ــشــاف: 
العمل  من  عديدة  وم�شوؤوليات  طوياًل  م�شوارًا  جمال�شنا 
اخلليجي امل�شرتك، وياأتي يف مقدمة ذلك تر�شيد وتطوير 
خمرجات جمال�شنا من القرارات مبا ي�شتجيب لتطلعات 
�شناعة  يف  جمال�شنا  دور  من  ويعزز  اخلليجي،  املــواطــن 

القرار.
واأزجى معاليه يف ختام كلمته ال�شكر والعرفان اإىل اأ�شحاب 
اجلاللة وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون نظري دعمهم 
املتوا�شل للمجال�س الت�شريعية ال�شورى والنواب والوطني 
والأمة بدول املجل�س، وعلى مبادراتهم امل�شتمرة لتحقيق 
تطلعات واآمال �شعوب دول جمل�س التعاون يف حفظ اأمنها 

وحتقيق رخائها، وا�شتمرار تقدمها وازدهارها.
اإثر ذلك األقى معايل رئي�س املجل�س الوطني الحتادي بدولة 
الإمــارات العربية املتحدة الأ�شتاذ حممد بن اأحمد املر 
اأبوظبي، كلمة عرب  رئي�س الجتماع الرابع الذي عقد يف 
خاللها عن عميق اعتزازه بهذا الجتماع الدوري لروؤ�شاء 
لدول اخلليج  التعاون  الت�شريعية بدول جمل�س  املجال�س 
العربية الذي عده اأ�شمى حمفل برملاين خليجي م�شرتك.

العربية  للمملكة  باخلري  ومتنياته  تقديره  عن  واأعـــرب 

ال�شعودية ملكًا وحكومة و�شعبًا، موؤكدًا اأن جناح الجتماع 
الدوري امل�شرتك يقا�س مبدى منوه امل�شتمر، وقدرته على 
حتقيق الأهداف التي من اأجلها اأن�شئ، ومدى قدرته على 
ي�شنع  بحيث  التحديات  ملواجهة  ال�شريعة  ال�شتجابة 

الأحداث واملواقف القادرة على تطويع تلك التحديات.
كما األقيت كلمة معايل الأمني العام ملجل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن را�شد الزياين 
األقاها نيابة عنه مدير عام الإدارة العامة ل�شوؤون املجال�س 
الت�شريعية والهيئات ال�شت�شارية بالأمانة العامة ملجل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية ع�شاف الع�شاف، اأكد خاللها 
اأهمية هذا الجتماع الذي يوؤمل منه دعم العمل اخلليجي 
يف املجال الربملاين وهو املجال الذي باتت دول املجل�س 
تخطو من خالله خطوات كبرية، رافعًا اأ�شمى اآيات التقدير 
والمتنان خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز اآل �شعود حفظه اهلل ورعاه، على دعمه املتوا�شل 
وعلى  امل�شرتك  اخلليجي  العمل  مل�شرية  املحدود،  وغري 
ا�شت�شافة اململكة لهذا الجتماع وما وفرته حكومة اململكة 

العربية ال�شعودية من اإمكانات كبرية لنعقاده.
ونوه رئي�س الربملان العربي علي بن �شامل الدقبا�شي يف 
كلمته باأهمية الجتماعات الدورية التي يعقدها روؤ�شاء 
جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمــة بدول جمل�س 
اأوا�شر  لتعزيز  ودورهــا  العربية،  اخلليج  لــدول  التعاون 
العالقات والروابط اخلليجية و�شوًل اىل التكامل املن�شود 
بني �شعوب اخلليج، موؤكدًا اأن الربملان العربي يدعم مثل 
هذه التوجهات التي تنعك�س بالتايل على حتقق التفاق يف 
الــروؤى واملواقف ووجهات النظر التي من �شاأنها حتقيق 

اأمال ال�شعوب اخلليجية.
واأكد الدقبا�شي، اأنه من املهم م�شاركة الربملان العربي 
خــالل اأعــمــال هــذا الجــتــمــاع لــالإطــالع على الــروؤيــة 
اخلليجي  املوقف  بــاأن  منوهًا  امل�شتقبلية،  والأن�شطة 
امل�شتمر  التن�شيق  املهم  ومن  وموؤثر  ومن�شجم  موحد 
لزيادة فاعليته لتحقيق م�شاحله امل�شرتكة، وم�شالح 
اأمام روؤ�شاء  الأمتني الإ�شالمية والعربية ، م�شتعر�شًا 
التي  اأهــم الأعمال والإجنـــازات  الت�شريعية  املجال�س 

حققها الربملان العربي خالل الفرتة املا�شية.

- املوافقة على مقرتح املجل�س الوطني 
ب���اإن�������ش���اء �شبكة  الحت�������ادي الإم�����ارات�����ي 

معلوماتية برملانية خليجية

- ت��ك��ل��ي��ف جم��ل�����ش��ي ال�����ش��ورى وال���ن���واب 
مبملكة البحرين بتقدمي ت�شور ب�شاأن 
اخلارجية  الإعالمية  ال�شيا�شة  تن�شيق 
للمجال�س الت�شريعية وتقوية العالقات 

مع املنظمات احلقوقية

اأ�شحاب املعايل روؤ�شاء املجال�س الت�شريعية اخلليجية اأثناء جل�شات الجتماع
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اإن م�شاكل التعليم املختلفة ل تكاد تنتهي، ول يبدو اأنها حتل، بالرغم من ا�شتئثار قطاع التعليم مبا يفوق الـ26% من امليزانية 
ال�شنوية لالإنفاق احلكومي.

�شل�شال ل يكاد ينقطع: فمن �شعف تاأهيل املعلمني وت�شربهم، اإىل تهالك بع�س املدار�س امل�شتاأجرة، اإىل تهافت املقررات التي 
باتت ل تثق اأي من جامعاتنا مبخرجاتها، ف�شاًل عما يتك�شف �شنويًا من تخبط يف املقررات ي�شل حلد الت�شادم مع �شيا�شة 

الدولة، كل ذلك يعيدنا اإىل نف�س املوال ويفتح باب الأ�شئلة جمددًا.
فكيف نتوقع من اجلهاز امل�شوؤول عن التعليم يف بالدنا اأن ينجح يف املهمة املناطة به، اإذا كان غري قادر على اإدارة ذاته؟

كيف نثق يف قدرة وزارة الرتبية والتعليم على "تعليم" اأبنائنا وبناتنا اأ�شا�شيات التفكري احلر ال�شليم، والقدرة على اتخاذ 
القرار ومواجهة العامل بثقافاته املتنوعة بناء على مبادئ الو�شطية والت�شامح التي ننادي بتبنيها، اإذا كان بع�س من�شوبي 

هذه الوزارة ي�شر على تلقني كل ما يناق�س تلك املعاين؟
كيف ميكن لطالبنا اأن يحرتموا معلميهم، اإذا كان املقرر الذي يدر�شه املعلم ل يحرتم ذكاء الطالب ول عقله، فكاأنه �شندوق 

فارغ ميكن لأي كان اأن يعبئه مبا ي�شاء؟
هل تعمل الوزارة �شمن اإطار خطة احلكومة؟ فلماذا اإذن تناق�س امل�شروع احلكومي يف مناهجها؟ وتلمز من طرف خفي 

برنامج البتعاث و�شواه؟
اإن امل�شاألة لي�شت جمرد اإهمال اعرتف به الناطق الر�شمي للوزارة، ول هو ا�شتهتار فج بعقول اأبنائنا وبناتنا واأوقاتهم، فتطبع 
لهم املقررات وتوزع عليهم ثم ل يلبث اأن يكت�شف اأحدهم خطاأ هنا وهناك لي�شحب الكتاب ويعدل ويوزع ثانية. امل�شكلة لي�شت 

يف غياب اخلطط والإ�شرتاتيجيات.. فهي موجودة تنوء بحملها اأرفف املكاتب والأر�شيفات يف كل دائرة وجهاز حكومي.
امل�شكلة احلقيقية هي يف وجود جهاز غري قادر على التطبيق والتنفيذ. وغري قادر على اإقناع من�شوبيه قبل كل اأحد بقبول 
العمل باخلطة التي اعتمدها اأعلى جهاز حكومي بالدولة. بدليل وجود من يد�س يف املقرر احلكومي لينق�س امل�شروع احلكومي. 
فاإن كان ذلك بعلم الوزارة فتلك م�شيبة، واإن كان يف غفلة منها فامل�شيبة اأعظم. وهو على كل يدل على ت�شيب فادح يف 

ا�شتثمار ثروة الوطن الب�شرية.
اإن ا�شتقالل �شيا�شة التعليم وتفعيلها على اأر�س الواقع هو من ا�شتقالل الدولة. جناح التعليم دليل الأمة الناجحة، والعك�س 
�شحيح. ومن املوؤ�شف اأنه بعد مرور �شنوات على اإنطالق م�شروع امللك عبداهلل لتطوير التعليم.. ور�شد ت�شعة مليارات ريال 

له فاإننا مل نلم�س يف اأي من التقارير التي ترفع لهذا املجل�س ما ي�شري اإىل تطبيق عنا�شر هذا امل�شروع اأو جني ثماره.
اإذ  اإنها م�شاألة بو�شلة مفقودة.  اإ�شرتاتيجية غري منفذة. بل  اإن امل�شاألة اأكرب من جمرد غلطات عابرة، واأكرب من جمرد 
يجب على كل فرد يعمل حتت مظلة وزارة الرتبية والتعليم اأن يعرف جيدًا اأن املدر�شة يف ع�شر الألفية الثالثة مل تعد جمرد 
كتاب.. واأن جزيرة العرب يف ع�شر الف�شائيات والإنرتنت مل تعد تف�شلها عن باقي العامل بحار �شا�شعة و�شحاري مقفرة. 
واأن زمن التلقني والو�شاية والتحكم بالعقول قد وىل. اأبناوؤنا اليوم يدركون من اأحوال الدنيا قدر ما يدرك البالغون. اإننا لن 
ن�شتطيع اأن نكذب عليهم اأو نخدعهم بب�شع �شور خمتلفة للعامل اخلارجي. ومن يظن اأنه قادر على فعل ذلك فاإمنا يخدع 

نف�شه، ويخ�شر ثقة اجليل باأ�شره.
نعم.. اإنها ق�شية اجليل، تعليمنا هو ق�شية اجليل وهو اأزمته، اإنه هو اخل�شم وهو احلكم، هو الدواء وفيه الداء.

ونحن هنا نت�شاءل: اإىل متى تظل عربة التعليم متهالكة؟ ومتى �شت�شتقيم خطوط م�شارها؟ ل �شيما وقد اأعلن �شمو الوزير يف 
غري منا�شبة اأنه �شيكر�س اأقالمه امللونة ليقوم م�شارها، ويزيل املتعطل من اأجزائها. فمتى يتحقق ذلك؟ 

نرجو اأن يكون يف القريب العاجل، ويرجو ذلك قبلنا ماليني من اأبناء هذا الوطن، واهلل من وراء الق�شد.
ع�شو جمل�س ال�شورى •

تعليمنا هو قضية الجيل.. 
وهو أزمته

اأ. اإح�شان جعفر فقيه •



أول رئيس لشركة االتصاالت السعودية
:» المهندس عبدالرحمن اليامي في حوار مع »

تجربتي في الشورى ثرية ووالدي 
غّير اتجاهي بعيدًا عن الطب

تذكره  وما  بداياتك  عن  حتدثنا  اأن  لك  هل   •
من مراحل حياتك الأوىل؟

ولدت ببلدة ال�شور باحلارث التابعة ملنطقة مكة املكرمة 
يف 1375/1/15هـ، حيث كان يعمل والدي ال�شيخ اأحمد 
هيئة  لفرع  ورئي�شًا  مديرًا  اهلل  يرحمه  اليامي  حممد 
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر بعد اأن تخرج من دار 
احلديث مبكة املكرمة، وكان له يرحمه اهلل دور فاعل يف 
ن�شر العلم وتربية جيل من اأبناء املنطقة، ما زال الكثري 
منهم ي�شاهم يف خدمة وطنه يف العديد من اجلامعات 

ومواقع امل�شوؤولية.
كما عمل يرحمه اهلل يف مرحلة لحقة يف �شلك الق�شاء 
اإر�ــشــاء العدل وحــل الكثري من اخلالفات  و�شاهم يف 
ال�شرعي  العلم  بني  يجمع  كــان  حيث  املزمنة  القبلية 
اإقناع اخل�شوم وتذليل  والعرف القبلي واملقدرة على 
الكثري من ال�شعوبات. كما �شاهم يف توطني البادين 

مبحافظة الطائف.

وقد تنقل لظروف عمله بني مكة املكرمة وينبع البحر 
والطائف اإىل اأن ا�شتقر به الأمر يف اآخر �شنوات حياته 
يرحمه اهلل رئي�شًا ملحكمة تربة جنوب مدينة الطائف. 
ولذلك ق�شيت بداياتي بالتنقل بني هذه املــدن، مما 
بني  الثقافة  تنوع  مع  ثقافتي  ـــراء  واإث تنوع  يف  �شاهم 
الأعــراف القبلية وكذلك عادات املدن ذات الثقافات 

والعرقيات املختلفة كمكة املكرمة.
وكان لوالدي يرحمه اهلل التاأثري الأكرب يف ر�شم مالمح 
�شخ�شيتي مبا جمع من خلفية �شرعية وثقافة ع�شرية 
وح�شور اجتماعي مميز، وبعد اأن اأنهيت املرحلة الثانوية 
ترددت بني درا�شة الطب بجامعة الريا�س يف ذلك الوقت 
لدرا�شة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإىل  البتعاث  اأو 

هند�شة الت�شالت، ف�شجعني رحمه اهلل على درا�شة 
الهند�شة يف اأمريكا.

واآخ��ر،  دار����س  ب��ني  الب��ت��ع��اث  ظ��روف  • تختلف 
فكيف كان الأمر معك؟

م�شتجن  ــة  ولي جامعة  يف  اجلامعية  درا�شتي  تلقيت 
الأمريكية مبدينة اإي�شت لت�شج، يف تخ�ش�س الهند�شة 
الكهربائية، اأما مرحلة الدرا�شات العليا فكانت بجامعة 

كلورادو مبدية يولدر يف جمال هند�شة الت�شالت.
وكانت تلك املرحلة من املحطات الهامة يف حياتي، حيث 
عا�شرت فيها الكثري من التجارب العملية والجتماعية 
بالإ�شافة اإىل التح�شيل الأكادميي والعلمي وقد تزوجت 
يف بداية تلك الفرتة وكــان لزوجتي حفظها اهلل دور 
حمــوري يف بلورة مالمح تلك املرحلة وما بعدها من 
مراحل حياتي، ملا تتميز به من خلق عال و�شرب ومثابرة 
ومثالية �شاعدت على ا�شتقرار الأ�شرة وتربية الأبناء، 
ووا�شلت تعليمها معي واأجنبت يل خم�س بنات وفقنا 

�شمو ويل العهد الأمري نايف بن 
عبدالعزيز يف افتتاح م�شاريع 
الت�شالت بامل�شاعر املقد�شة

مع �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
خالد الفي�شل ومعايل وزير 

الت�شالت �شابقًا د. علوي كيال
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عملي يف مكة املكرمة مثل حتدياً كبرياً 
لأ�شباب كثرية

اأكد املهند�س عبدالرحمن بن اأحمد اليامي اأن تعيينه يف جمل�س ال�شورى عام 
1422ه��� كان تغيرياً مهماً يف حياته، فبعد �شنوات طويلة يف العمل التنفيذي 
والإداري انتقل اإىل عمل جديد يختلف يف طبيعته ونوعيته الرقابية والت�شريعية، 
واأ�شاف اإن العمل حتت قبة املجل�س تتيح لع�شو املجل�س الفر�شة لتو�شيع خرباته 

يف �شتى املجالت، وهي جتربة يندر اأن تتاح لل�شخ�س يف اأي مكان اآخر.
 وقال اإن البتعاث للدرا�شة باخلارج كان مرحلة مهمة يف حياته موؤكداً على دور 
الوالد يرحمه اهلل يف بناء �شخ�شيته مما دفعه اإىل التفوق والنجاح يف حياته. 
وحت��دث املهند�س اليامي عن جتربته الناجحة بالعمل يف �شركة الت�شالت 

ال�شعودية حتى تعيينه كاأول رئي�س لل�شركة بعد اخل�شخ�شة. 

حوار: من�شور الع�شاف 



اهلل اإىل تربيتهم اأح�شن تربية وكلهن اأكملن درا�شتهن 
اجلامعية وبع�شهن يكملن درا�شتهن العليا، وقد رزقنا 
اهلل لهن جميعًا اأزواجًا �شاحلني اأعتربهم مبثابة اأبنائي، 

ولنا منهن 11 حفيدًا وحفيدة.
ويف املرحلة اجلامعية انخرطت يف الكثري من الأن�شطة 
الطالبية والجتماعية يف اجلامعة وكان لذلك اأثر كبري يف 
جتربتي ال�شخ�شية، فقد تعرفت بزمالء اأعزاء من داخل 
اململكة وخارجها، بيننا روابط اأخوة �شادقة وعالقات 
اجتماعية مميزة، وعملنا �شويًا يف برامج اإ�شالمية وبناء 
اأول املراكز  مركز اإ�شالمي بجانب اجلامعة، يعد من 
الإ�شالمية التي بنيت بجهود م�شرتكة ومت�شقة بني الطلبة 
الدار�شني واجلالية الإ�شالمية امل�شتوطنة، وما زال املركز 

يقوم بدوره يف خدمة الطلبة واجلالية الإ�شالمية ون�شر 
الدعوة حتى يومنا هذا.

• كيف وج��دت نف�شك يف العمل ال��ربمل��اين بعد    
تعيينك ع�شواً يف جمل�س ال�شورى عام 1422 ه�؟

ت�شرفت باختياري ع�شوًا ملجل�س ال�شورى �شمن ت�شكيلة 
املجل�س للدورة الثالثة عام 1422هـ مع كل ما يحمل ذلك 
من تغيري يف طبيعة العمل، فبعد �شنوات طويلة يف العمل 
التنفيذي والإداري انتقلت اإىل عمل جديد يختلف متامًا 
يف طبيعته ونوعيته الرقابية والت�شريعية وكان وما زال 
يل �شرف مزاملة نخبة منتقاة من �شفوة املجتمع من 
جميع مناطق اململكة وعلى اأعلى امل�شتويات من التاأهيل 

واخلربة واخللق.

وحتت قبة املجل�س نناق�س تقارير اجلهات احلكومية 
املختلفة بالإ�شافة اإىل الأنظمة املقرتحة والتفاقيات 
الدولية، مما يتيح للع�شو الفر�س لتو�شيع خرباته يف 
�شتى املجالت، وهي جتربة يندر اأن تتاح لل�شخ�س يف 

اأي مكان اآخر.
وتقنية  والت�����ش��الت  النقل  للجنة  كرئي�س   •
املعلومات وللجنة ال�شداقة الربملانية الثانية، كيف 

يتنوع العمل ويختلف يف هاتني اللجنتني؟
 العمل خمتلف متامًا، فمن خالل ع�شويتي يف جلنة 
النقل والت�شالت وتقنية املعلومات وتراأ�شي لها ملدة 
اأربــع �شنوات �شاهمنا وزمالئي يف درا�شة الكثري من 
تتعلق  التي  واملعاهدات  والأنظمة  احلكومية  التقارير 

يف اجتماع املوؤمتر الربملاين 
الدويل لتقنية املعلومات

مع رئي�س اإحدى �شركات 
الت�شالت العاملة يف 

م�شروعات باململكة
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ما يناق�س حتت قبة املجل�س يزيد من 
خربات ع�شو جمل�س ال�شورى

البتعاث مرحلة مهمة يف حياتي مررت 
ال��ت��ج��ارب العملية  ب��ال��ك��ث��ري م���ن  ف��ي��ه��ا 

والجتماعية والتح�شيل الأكادميي 

اإيرادات �شركة الت�شالت بعد اخل�شخ�شة 
ارتفعت من 8 اإىل 22 مليار ريال يف الثالث 

�شنوات الأوىل اإبان تراأ�شي لل�شركة
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مبجال تخ�ش�س اللجنة وتبني املجل�س كثري من تو�شيات 
اللجنة واأ�شدر بها قرارات �شاهمت يف دعم وتطوير هذا 
القطاع، فالعمل هنا داخلي ي�شمل ق�شايا وم�شائل داخل 

اململكة.
اأما من خالل تراأ�شي للجنة ال�شداقة الربملانية الثانية 
فالعمل هنا متعلق بلجان ال�شداقة يف الربملانات الدولية، 
وقد قمت وزمالئي باللجنة بالكثري من الأن�شطة لتوطيد 
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى وبرملانات الدول 
ال�شقيقة وال�شديقة التي تقع �شمن اهتمامات اللجنة 
وقد زارت اللجنة برملانات عدة دول مما �شاهم يف دعم 
العالقات معها ب�شكل عام والربملانية ب�شكل خا�س. كما 
العديد من وفــود جمل�س  بامل�شاركة وتراأ�شت  ت�شرفت 

ال�شورى للم�شاركة يف موؤمترات برملانية دولية. 
• نعود للمراحل الأوىل من حياتك وبعد العودة 
العملية وهل  �شارت حياتك  من البتعاث، كيف 

اتفق العمل مع الدرا�شة؟
نظرًا لبتعاثي من قبل وزارة الت�شالت وتقنية املعلومات 
)وزارة الربق والربيد والهاتف �شابقًا( فقد با�شرت 
عملي بعد تخرجي بالوزارة ذاتها كمهند�س ات�شالت 
مبنطقة الطائف لالت�شالت لفرتة وجيزة كلفت بعدها 
بالعمل مديرًا ملنطقة الطائف لالت�شالت، ثم مديرًا 
لإدارة التلك�س باملنطقة الغربية فمديرًا لل�شوؤون املالية 

والإدارية، بعدها اأينعت ثمرة اأخرى من قبل الوزارة 
لإكمال درا�شتي العليا يف جمال هند�شة الت�شالت 
يف جامعة كلورادو، وبعد اإمتام درا�شتي عدت وعملت 
باإدارة الت�شالت ال�شلكية بالوزارة بالريا�س. وقد 
�شاركت خالل تلك الفرتة يف عدة موؤمترات دولية 

حتت مظلة الحتاد الدويل لالت�شالت.
ال�شبكة  هند�شة  لإدارة  مديرًا  للعمل  انتقلت  ثم 
والإن�شاءات بالت�شالت ال�شعودية فمديرًا لإدارة 
ال�شابق  اإىل عملي  املناق�شات والعقود بالإ�شافة 
مما اأ�شاف يل خربة يف املجال املــايل والإداري 
حيث  ال�شركات،  نظام  اإىل  بالإ�شافة  احلكومي، 
كنا نعمل جنبًا اإىل جنب مع مــدراء كنديني من 
�شركة )يل كندا( والتي تعاقدت معها الوزارة يف 
تلك الفرتة، تهيئة لتحويل الت�شالت ال�شعودية اإىل 
�شركة تعمل على اأ�ش�س جتارية، وقد هياأين كل ذلك 
للعمل الذي كلفت به لحقًا كمدير عام للمنطقة 
اجلنوبية لالت�شالت، حيث عملت مع زمالء اأعزاء 
وعلى م�شتوى عال من الكفاءة والإخال�س على تنمية 
وتطور البيئة الفنية والإدارية لقطاع الت�شالت يف 
مدن وقرى املنطقة اجلنوبية للمملكة. بعدها مت 
نقلي اإىل مدينة جدة وعينت على وظيفة مدير عام 

الت�شالت مبنطقة مكة املكرمة، وكانت تلك نقل 
نوعية يف حجم وطبيعة العمل.

يف  عنه  املكرمة  مكة  يف  العمل  اختلف  • هل 
املناطق الأخرى؟

املكرمة هي  كــون منطقة مكة  فزيادة على  نعم، 
الأكرب كثافة �شكانية يف اململكة فهي مقر للحكومة 
لفرتات طويلة من اأيام ال�شنة، بالإ�شافة اإىل احلركة 
التجارية ال�شخمة وا�شت�شافتها ملاليني امل�شلمني من 

حجاج ومعتمرين طوال اأيام ال�شنة.
كل ذلك مثل حتديًا كبريًا لتوفري خدمات ات�شالت 
حديثة على اأعلى م�شتوى لتلبية كل هذه املتطلبات، 
وبعد اأكرث من ثالث �شنوات من العمل الدوؤوب وكثري 

من امل�شاعي تكللت بالنجاح بف�شل اهلل.
رئي�س  كاأول  تعيينك  قرار  ا�شتقبلت  كيف   •
ل�شركة الت�شالت ال�شعودية بعد اخل�شخ�شة؟
كان ذلك حتد جديد لقيادة اأول جتربة تخو�شها 
)قطاع  املهم  القطاع  هــذا  لتخ�شي�س  اململكة 
ــظــر بــاعــتــزاز كبري  التـــ�ـــشـــالت(. ومـــا زلـــت اأن
قطاع  نــقــل  يف  بــالــ�ــشــركــة  وزمـــالئـــي  مل�شاهمتي 
الت�شالت يف اململكة نقلة نوعية يف خالل �شنوات 
قليلة حيث متكنا خاللها من اإجنــاح اأول جتربة 
القطاع  هــذا  وقــد منــا  عـــام،  لقطاع  تخ�شي�س 
وانت�شرت خدماته وتنوعت بطريقة غري م�شبوقة 
اأ�شا�شيًا يف الناجت املحلي. واأذكر  واأ�شحى مكونًا 
على �شبيل املثال فقط اأن اإيرادات ال�شركة ارتفعت 
خالل الثالث �شنوات الأوىل منذ قيامها من 8 اإىل 

22 مليار ريال.

�شاهمت جلنة النقل والت�شالت وتقنية 
امل��ع��ل��وم��ات ب��امل��ج��ل�����س يف دع���م وت��ط��وي��ر 

القطاعات الواقعة �شمن اخت�شا�شها

جلان ال�شداقة الربملانية تعمل على توطيد 
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى 

وبرملانات الدول ال�شقيقة وال�شديقة 

يف اجتماع متابعة اأعمال احلج باملدينة املنورة



43	 129-	1433	هـ

ت
ها

جا
ات

نقدم اأحر التهاين للفائزين بانتخابات املجال�س البلدية والذين مت اختيارهم. ل �شك اأن العمل املنهجي املبني على خطط 
تنفيذية وواقعية و�شفافة للجميع، هو مطلب للجميع. لذا،  اأحببت اأن اأ�شارك اإخواين الفائزين واملعينني ببع�س الأفكار 
التي رمبا اأن ت�شاهم بو�شع اإطار لعملهم امل�شتقبلي يف بداية ممار�شتهم ملهامهم املنوطة بهم.  خالل الربع الأول من العام 

الأول من هذه الدورة، اقرتح ان يتم التايل:
تكرمي الع�شاء ال�شابقني نظري ما قدموا يف مرحلة التاأ�شي�س، والذي كان غالبتهم -ان مل يكن اجلميع- متحم�شني  للعمل 
البلدي املثقل باملعوقات يف �شبيل حتقيق ما انيط بهم من م�شئوليات، وكذلك حتقيق رغبة ناخبيهم بالرغم من حداثة 

التجربة وثقل امل�شئولية.
النطالق من حيث انتهاء املجل�س ال�شابق من خالل مراجعة جميع قرارات املجل�س ال�شابقة، التي مل تنفذ اأو مل يكتمل 
اإجنازها، وتنقيحها وا�شتخال�س القرارات النوعية وذات النفعية العامة والتي ممكن تنفيذها على اأر�س الواقع اأو تطويرها 

وتنفيذها ح�شب الإمكانية املالية والفنية.
بالتزامن مع الفقرة ال�شابقة، مقابلة جمموعات  من الأهايل امل�شهود لهم بالكفاءة والذين ميثلون اأحياء الدوائر النتخابية 
اأو اأن تق�شم املدينة ليتحقق مقابلة اكرب عدد من ممثلي الأهايل، فمثاًل مدينة ذات حجم متو�شط وعدد �شكانها) 100،000 

ن�شمة( تق�شم خلم�شة اأق�شام. ويح�شر يف الجتماع معهم اأع�شاء املجل�س م�شتمعني ومدونني ملطالبهم.
ا�شتخال�س النقاط املهمة وامل�شرتكة التي من املمكن تطبيقها من ما طرحه الأع�شاء يف براجمهم النتخابية خالل 

حملتهم النتخابية. 
من ما ا�شتخل�س من الفقرات ال�شابقة )2، 3، 4(، تر�شم خطة تنفيذية اأولية قابلة للتطبيق مع ذكر املعوقات التي من 
املمكن اأن تعيق العمل مع و�شع احللول املنا�شبة لها، وعر�شها للمواطنني من خالل الو�شائل الإعالمية املحلية املرخ�س 

لها –كمنتديات املدينة اأو املحافظة اأو املركز على �شبكة الإنرتنت- ملعرفة راأي املواطنني فيها.
الجتماع مع جميع ممثلي الأهــايل- كما يف الفقرة2- وعر�س اخلطة عليهم ومناق�شتها معهم والطلب منهم كتابة 

مالحظاتهم على اخلطة للمجل�س خالل اأ�شبوع من تاريخ الجتماع.
�شياغة اخلطة ب�شورة نهائية لل�شنوات الأربعة القادمة وو�شعها  على املنتديات املحلية املرخ�س لها –املنتديات على 

�شبكة النرتنت- لإطالع اجلميع والبدء بتنفيذها.
بعد نهاية العام الأول تراجع اخلطة وتقيم ومن ثم تعر�س على املواطنني اأو يف املنتديات الإلكرتونية املحلية املرخ�س لها 

�شاملة ن�شبة الإجناز من ما خطط له مع ذكر املعوقات وحلولها - اإن وجدت-  ليكونوا على اإطالع مبا يجري.
اأرى اأهمية ال�شتفادة ممن خدموا يف املجال�س البلدية ال�شابقة وامل�شهود لهم بالتميز واجلد بالعمل والروؤية الثاقبة وب�شمة 
وا�شحة بالدورة ال�شابقة كم�شت�شارين، وكذلك اأن تكون القرارات نوعية وقليلة العدد لإمكانية تنفيذها، فالعربة لي�شت 
بالكم واإمنا بالكيف. بالتاأكيد، ل ميكن اأن يتحقق كلما ما ُيطمح له يف هذه الدورة ولكن املهم اأن يقدم اأع�شاء املجل�س ما 
ير�شي من وثق بهم واأعطاهم �شوته، وما ت�شبوا له قيادتنا الر�شيدة- حفظها اهلل- يف خدمة ورفعة الوطن واملواطنني. 
هذه الأفكار طرحتها لعلها اأن تطبق اأو تف�شي لأفكار اأكرث جناعة، مرة اأخرى نهنئ اإخواننا الفائزين بالنتخابات وممن 

مت اختيارهم من قبل الدولة الذين هم اأهال للثقة- اإن �شاء اهلل-، واهلل من وراء الق�شد.
ع�شو جمل�س ال�شورى •

المجالس البلدية وأولويات 
العمل

د. حامد الورده ال�شراري •



رأس مجس الشورى في اجتماع عمومية االتحاد البرلماني الدولي

رئيس المجلس يزور أوكرانيا ويؤكد على 
دور مجلس الشورى والبرلمان األوكراني في 

تنمية العالقات بين ا لبلدين

ولفت رئي�س جمل�س ال�شورى النظر اإىل الــدور الكبري 
الذي ميثله الحتاد الربملاين الدويل على خريطة العمل 
الربملاين وما يتيحه هذا الجتماع والجتماعات املماثلة 
من فر�س للحوار البناء الهادف اإىل بناء عامل جديد 
امل�شتقبل، عرب  والتعا�شد ملواجهة  التكامل  يقوم على 
الحرتام املتبادل والعمل على خدمة الإن�شانية جمعاء.

جاء ذلك خالل م�شاركة وفد جمل�س ال�شورى يف الجتماع 
اخلام�س والع�شرين بعد املائة للجمعية العمومية لالحتاد 
الربملاين الــدويل الذي عقد يف العا�شمة ال�شوي�شرية 
الجتماعني  اأعمال  يف  اأي�شًا  املجل�س  و�شارك  بــرين. 
التن�شيقيني لحتاد اأع�شاء منظمة املوؤمتر الإ�شالمي 
الــربملــاين  الحتـــاد  الأعــ�ــشــاء يف  العربية  واملجموعة 

الدويل.
وا�شتهلت اأعمال اجلمعية بانعقاد جل�شات جمل�س الحتاد 
حيث متت مناق�شة عدد من ان�شطة الحتاد خالل الفرتة 

املا�شية وجلانه الدائمة، كما ناق�س املجتمعون تقارير 
الأمني العام لالحتاد ب�شاأن الو�شع املايل، وا�شرتاتيجية 
عمل الحتــاد يف الفرتة املمتدة من عام 2012 وحتى 

العام 2016.
وكانت رئي�شة جمل�س احلكم الحتادي ال�شوي�شري مي�شلني 
كاملي ري قد افتتحت اأعمال اجلمعية العامة لالحتاد، 
معربة عن اأملها اأن تكون الدورة عالمة بارزة يف �شياق 
موجة التحديات التي تواجه الدول واملجتمع الدويل على 

خمتلف ال�شعد التي يتناولها عمل الحتاد.
من جهته قال الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون 
يف كلمة األقاها يف حفل الفتتاح اأن الأمم املتحدة تبذل 
جهودها مع خمتلف دول العامل مل�شاعدة الــدول التي 
متر مبخا�س نحو التحول الدميقراطي، موؤكدا حر�س 
املنظمة الدولية على انتهاج م�شعى جديد نحو التحول 
اإىل الدبلوما�شية الوقائية للحفاظ على الأمن وال�شالم 

الدوليني وحتقيقه يف النزاعات حول العامل.
ح�شر حفل الفتتاح رئي�س الحتــاد الربملاين الدويل 
ثيو بن غوريراب وعدد من امل�شوؤولني ال�شوي�شريني. كما 
ح�شره �شفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى الحتاد 

ال�شوي�شري ولي�شتن�شتاين حازم حممد كركتلي.
جمل�س  يف  ممثلة  ال�شعودية  العربية  اململكة  ت�شارك 
ال�شورى ويراأ�س وفد جمل�س ال�شورى معايل رئي�س املجل�س 

الدكتور عبد اهلل بن حممد اآل ال�شيخ الذي 
وقد مت خالل الإجتماع انتخاب رئي�س جديد لالحتاد 
الربملاين الدويل هو عبدالواحد الرا�شي رئي�س جمل�س 
النواب املغربي بعد ح�شوله على 137 �شوتُا مقابل 130 
�شوتًا ملناف�شته الإندوني�شية  نور علي �شقاف ع�شو اللجنة 

التنفيذية لالحتاد.
 وقد �شهد اجتماع الحتــاد الربملاين ح�شورًا �شعوديًا 
الحتاد  وع�شو  املجل�س  ع�شو  رئا�شة  مميزًا متثل يف 
�شالح بن عيد احل�شيني اللجنة الدائمة الثانية للتنمية 
امل�شتدامة والتمويل والتجارة التي ت�شم جميع الدول 
الأع�شاء، كما �شارك ع�شوًا يف الإدارة العليا للموؤمتر 
اللجنة  واأعــ�ــشــاء  ونائبه  الحتـــاد  رئي�س  ت�شم  الــتــي 

اأكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد اإبراهيم اآل ال�شيخ  
حر�س اململكة العربية ال�شعودية بقيادة خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز اآل �شعود - حفظه اهلل - على الوقوف اإىل جانب املنكوبني واملحتاجني وامل�شابني 

يف اأقطار العامل مبا يخفف امل�شاب عنهم ويقلل من معاناتهم .
جاء ذلك يف مداخلة ملعاليه على اأعمال البند الطارئ اخلا�س باإغاثة ال�شعب ال�شومايل 
�شمن جدول اأعمال اجلمعية العامة لالإحتاد الربملاين الدويل الذي عقد يف العا�شمة 

ال�شوي�شرية موؤخراً.

تغطية: في�شل ال�شدي •
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اأك����رث من  اآل ال�����ش��ي��خ: امل��م��ل��ك��ة ق��دم��ت 
خم�شمائة مليون ري��ال ملنكوبي املجاعة 

يف ال�شومال



التنفيذية.
واأكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد 
اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ حر�س اململكة بقيادة 
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
– على الوقوف بجانب ب�شكل  – حفظه اهلل  اآل �شعود 
اأقطار  وامل�شابني يف  واملحتاجني  املنكوبني  مع  عاجل 
العامل مبا يخفف امل�شاب عنهم ويقلل من معاناتهم، 
اهتمامًا منها باجلوانب الإن�شانية وانطالقًا من مبادئها 

التي تاأ�ش�شت على نهج الدين الإ�شالمي احلنيف.
واأو�شح معاليه اأن حكومة اململكة العربية ال�شعودية قد 
�شارعت بتوجيهات كرمية من خادم احلرمني ال�شريفني 
اإىل ال�شتجابة للنداء الدويل الذي اأطلقه الأمني العام 
ال�شقيقة  اإثــر تعر�س دولــة ال�شومال  لــالأمم املتحدة 

جلائحة اجلفاف واملجاعة.
وبني معايل رئي�س جمل�س ال�شورى اأن خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز – حفظه اهلل 
– قد اأمر بتقدمي تربع فوري بقيمة �شتني مليون دولر يف 
�شهر يوليو املا�شي، حيث مت اإي�شال مبلغ خم�شني مليون 
دولر اإىل منظمة الغذاء العاملي، وع�شرة ماليني دولر 
اإ�شافة اإىل تقدمي  عن طريق منظمة ال�شحة العاملية، 

خم�شمائة طن من التمور.

واأبرز معاليه نداء خادم احلرمني ال�شريفني وفتحه – 
– املجال ل�شعب اململكة العربية ال�شعودية  حفظه اهلل 
للتربع ل�شعب ال�شومال ال�شقيق عرب تنظيم حملة �شعبية 
اأثمر عن تقدمي ثالثمائة وثالثني مليون  اإغاثية، مما 
اأربعمائة طن من املــواد الغذائية  ريال وما يقرب من 
ــة  الإغاثية والأدوي باملواد  واإر�ــشــال 24 طائرة حمملة 
ت�شلمتها املفو�شية ال�شامية لالجئني، اإ�شافة اإىل تقدمي 
خم�شة اآلف خيمة اإيواء، كما تعهدت احلملة بحفر 150 
بئرًا ارتوازيًا يف ال�شومال وذلك ما معدله 25% مما 

تعهدت به الدول واملنظمات امل�شاركة.
اأ�شهمت مببلغ  اأن اململكة قد  ولفت معاليه النظر اإىل 
امل�شت�شفى  بنادر  م�شت�شفى  لت�شغيل  دولر  مليون   13
املركزي يف مقدي�شو وذلك بالتعاون مع منظمة اأطباء 
عرب القارات ووزارة ال�شحة ال�شومالية، كما قامت 
باإيفاد 20 طبيبًا �شعوديًا اإىل ال�شومال للوقوف على 

الو�شع ال�شحي وتقدمي العالج الالزم واإجراء العمليات 
اجلراحية.

واأبان معاليه يف ختام مداخلته اأن اململكة ت�شعى اإىل اإعداد 
برنامج تنموي ي�شاعد على عودة النازحني ال�شوماليني 
وقراهم  مدنهم  اإىل  واملجاعة  اجلفاف  موجة  جــراء 
من خالل برامج زراعية وتنموية وتطويرية ت�شهم يف 

التخفيف من معاناتهم واأو�شاعهم املاأ�شاوية.
وقــد اختتم الحتـــاد الــربملــاين الـــدويل اأعــمــال دورتــه 
باإقرار م�شاريع القرارات املقدمة من جلانه الدائمة 
والتي ناق�شت على مدى يومني تقرير اللجنة الدائمة 
الأوىل لل�شالم والأمن الدوليني حول تعزيز وممار�شة 
احلكم العادل بو�شفه و�شيلة دفع عجلة ال�شالم والأمن، 
وتقرير اللجنة الدائمة الثانية للتنمية امل�شتدامة والتمويل 
والتجارة ب�شاأن رفع قيود التحكم يف الأجندات الدولية 
وانعكا�شاتها القت�شادية، وتقرير اللجنة الدائمة الثالثة 

45	 129-	1433	هـ

اآل ال�شيخ يجيب على اأ�شئلة ال�شحفيني يف كييف جانب من جل�شة املباحثات امل�شرتكة مع رئي�س الربملان الوكراين

رئي�س املجل�س: اململكة حري�شة على دفع 
م�شرية التعاون مع اأوكرانيا يف خمتلف 

املجالت

وفد املجل�س اأثناء امل�شاركة يف اجتماع الحتاد الربملاين الدويل 
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للدميقراطية وحقوق الإن�شان الذي يتناول دور الربملانات 
الن�شاء  �شحة  لتاأمني  الرئي�شة  التحديات  مواجهة  يف 
قــرارات يف دورة  ب�شكل  والأطفال متهيدًا ل�شياغتها 
الحتاد القادمة املزمع عقدها يف �شهر ابريل القادم 

يف اوغندا.
من جهة اأخري قام فد منمجل�س ال�شورى برئا�شة معايل 
رئي�س املجل�س بزيارة ر�شمية اإىل جمهورية اأوكرانيا حيث 
ا�شتقبل الوفد يف العا�شمة كييف دولة رئي�س الوزراء يف 
جمهورية اأوكرانيا ميكول اأزاروف الذي عرب معاليه عن 
تطلع بالده لفتح مزيد من اآفاق التعاون مع اململكة يف 
خمتلف املجالت وبخا�شة ما يتعلق بالتبادل ال�شتثماري 
من  ال�شديقني  البلدين  به  يتمتع  ملا  نظرًا  والتجاري 

اإمكانات كبرية.
حتيات  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  نقل  جانبه  من 
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
اآل �شعود - حفظه اهلل - لفخامته ولل�شعب الأوكراين 
ال�شديق، موؤكدًا حر�س اململكة العربية ال�شعودية على 
دفع م�شرية التعاون ال�شعودي - الأوكراين وفتح املجال 
اأمام فر�س العمل امل�شرتك يف املجالت كافة. وتبادل 
الطرفان وجهات النظر ب�شاأن العديد من الق�شايا ذات 
الهتمام امل�شرتك، و�شبل تعزيز العالقات الثنائية ودعم 

التن�شيق الربملاين بني البلدين.
ح�شر ال�شتقبال �شفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى 

جمهورية اأوكرانيا جديع بن زبن الهذال.
من جهة اأخرى ثمن معايل رئي�س الربملان يف جمهورية 
وامل�شاعي  الكبرية  اجلهود  ليتفني(  اأم  )يف  اأوكرانيا 
امللك  ال�شريفني  التي يبذلها خادم احلرمني  احلثيثة 
 ،- اهلل  حفظه   - �شعود  اآل  عبدالعزيز  بــن  عــبــداهلل 
وحر�شه الــدوؤوب لتحقيق ال�شالم والأمــن وال�شتقرار 
والرخاء لكافة �شعوب العامل، موؤكدًا اعتزاز بالده مبا 

يجمعها من عالقات �شداقة وطيدة مع اململكة.
وبحث معاليه خالل جل�شة م�شرتكة عقدها مبقر الربملان 
ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  مع  كييف  العا�شمة  يف 
ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ 
وبح�شور �شفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى اأوكرانيا، 
�شبل تدعيم العالقات التي جتمع البلدين ال�شديقني 
يف �شتي املجالت، مبينا اأن تلك العالقات على خمتلف 

الأ�شعدة وامل�شتويات ت�شهد تناميًا وتطورًا م�شتمرين.
من جانبه اأو�شح معايل الدكتور اآل ال�شيخ اأن على جمل�س 
ال�شورى والربملان الأوكراين م�شوؤولية وجهدًا م�شاعفني 
لرت�شيخ وتنمية العالقات الثنائية بني البلدين ال�شديقني 
يف خمتلف املجالت ال�شيا�شية والقت�شادية والتعليمية 

وال�شتثمارية وال�شياحية والربملانية وغريها.

واأكد معاليه حر�س اململكة على املحافظة على عالقاتها 
مع اأ�شدقائها لفتا اإىل اأن اململكة حتتفظ بعالقات ود 
و�شداقة مع جميع الدول وحتر�س على تعزيز عالقتها 
مع جمهورية اوكرانيا ال�شديقة حيث اأن هناك الكثري 
ال�شديقني  البلدين  بــني  تــربــط  الــتــي  امل�شالح  مــن 

و�شعبيهما.
الهتمام  ذات  والق�شايا  املــو�ــشــوعــات  بحث  وجـــرى 
امل�شرتك بني البلدين، وا�شتعرا�س م�شرية التعاون يف 
تعزيز  ب�شاأن  النظر  وتــبــادل وجهات  املــجــالت،  �شتى 
التعاون يف جمالت الزراعة والتعليم والتنمية وال�شتثمار 
وتبادل اخلربات التعليمية، كما ناق�س اجلانبان �شبل 
تعزيز التعاون الثنائي على ال�شعيد الربملاين بني جمل�س 
ال�شورى والربملان الأوكراين، وتفعيل دور جلان ال�شداقة 
البلدين  على  بالنفع  يعود  املجل�شني مبا  الربملانية يف 

وال�شعبني ال�شديقني.
وقد اأعرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف ت�شريحات 
�شحفية - عقب جل�شة املباحثات - عن تقديره للربملان 
اأوكرانيا، للعمل على بث  الأوكراين على دعوته لزيارة 
البلدين،  الثنائي بني  التعاون  روح جديدة يف م�شرية 
موؤكدًا اأن تبادل الزيارات بني م�شوؤويل البلدين �شيعمل 

على تعزيز العمل امل�شرتك.
من جانبه قال رئي�س الربملان الأوكــراين اأن الربملان 
�شي�شعى خالل الفرتة املقبلة للموافقة على العديد من 
اتفاقيات التعاون بني البلدين التي تتناول يف مو�شوعاتها 
اوجه متعددة من جمالت العمل والتعاون امل�شرتك، بعد 
ان وافق موؤخرًا على اتفاقية للتعاون مع مدينة امللك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية يف جمال الف�شاء وعلومه، 
واعترب معاليه اأن ذلك ينمح املزيد من الفر�س للتعاون 

بني البلدين.

اإىل ذلك اجتمع معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف مقر 
يف  اخلارجية  ــر  وزي مبعايل  بكييف  اخلارجية  وزارة 

جمهورية اأوكرانيا كي اأي جرايت�شيت�شينكو. 
واأبدى وزير اخلارجية الأوكراين خالل الجتماع �شعادته 
اإليه م�شتوى التعاون والتفاهم بني البلدين،  مبا و�شل 
وقال » اإننا يجب اأن ن�شتثمر تلك العالقات لبذل املزيد 
من اجلهود لإحالل ال�شالم والأمن الدوليني يف املنطقة 
والعامل، موؤكدًا اأهمية تعزيز العالقات الربملانية بني 
البلدين مبا ينعك�س اإيجابًا على م�شار التعاون والتفاهم 

ال�شعودي الأوكراين يف جميع املجالت.
من جهته اأو�شح معايل رئي�س جمل�س ال�شورى اأن اململكة 
اأوكرانيا  تربطها عالقات جيدة ومتميزة مع جمهورية 
يف �شتى املجالت ال�شيا�شية والقت�شادية وال�شتثمارية 
اأوا�شر  م�شددًا على حر�س اململكة على تنمية وتوثيق 
ال�شديقني  البلدين  م�شلحة  فيه  ملا  العالقات  هــذه 

و�شعبيهما.
كما جرى خالل ال�شتقبال بحث عددًا من املو�شوعات 

ذات الهتمام امل�شرتك.
لأوكرانيا  زيارته  ال�شورى خــالل  رئي�س جمل�س  رافــق 
ع�شوا املجل�س الدكتور عبد الرحمن امل�شيقح والدكتور 
حممد الرتكي ومدير عام العالقات العامة والإعالم 
اإدارة املرا�شم  الدكتور عبد الرحمن ال�شغري ومدير 

حممد الرباهيم.

معايل الرئي�س يدون كلمة يف �شجل كبار الزوار يف الربملان الوكراين

ع�شو املجل�س احل�شيني يراأ�س اللجنة 
امل�����ش��ت��دام��ة  ال��دائ��م��ة ال��ث��ان��ي��ة للتنمية 

والتمويل والتجارة بالربملان الدويل
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األمير نايف بن عبدالعزيز.. ات

الثقة الملكية لصاحب اإلنجازات

اأ.د جربيل ح�شن العري�شي •

 لقد اأطل علينا قائدنا وباين نه�شتنا خادم احلرمني ال�شريفني باختيار �شاحب ال�شمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز 
وليًا للعهد نائبًا لرئي�س جمل�س الوزراء ووزيرًا للداخلية، هذا الختيار كان باإجماع الأمراء اأع�شاء هيئة البيعة على تاأييد 
اختيار امللك املفدى ل�شمو الأمري نايف بن عبدالعزيز، ليكون وليًا للعهد و�شاعدًا اأمين له -اأيده اهلل- يف اإدارة �شوؤون 

الدولة والذي نرى فيه، ويرى فيه اجلميع، احلكمة والراأي ال�شائب ال�شديد.
ومن اجللي الوا�شح اأن ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز �شجل حافل بالإجنازات على مدى �شتة عقود 
فكان وما زال خري فار�س يقود املهمات الدقيقة وامل�شوؤوليات اجل�شام، ل تاأخذه يف احلق لومة لئم، يحقق كل النجاحات، 
بكل احلزم والفعالية، وبنف�س الثوابت الإميانية والأخالقية املتما�شكة التي عرفت عن هذه القيادة الر�شيدة، ف�شموه 

�شاحب خمزون هائل من املحبة واخلربة واحلنكة.
 ولقد كان يف الثقة امللكية الكرمية خلادم احلرمني ال�شريفني بتعيني �شمو الأمري نايف بن عبدالعزيز وليًا للعهد ذلك 
القرار ال�شائب يف دعم وا�شح ل�شتقرار اململكة العربية ال�شعودية، وتقدير بنّي للقدرات الكبرية التي يتمتع بها �شموه 
الكرمي يف توطيد اأوا�شر التالحم بني القيادة وال�شعب بالإخال�س والتفاين وحتقيق الكرامة لكل فرد من اأفراد ال�شعب 
ال�شعودي العظيم، لقد قّي�س اهلل لهذا ال�شعب قيادة اأمينة مت�شي به اإىل مزيد من اخلري والطماأنينة والتقدم والرخاء، 
وهذه الثقة امللكية الكرمية بنظرتها الثاقبة اختارت لهذا ال�شعب اأمريًا خمل�شًا اأمينٍا حكيمًا كما عرفناه دائمًا فهو امتداد 
حقيقي ل�شيا�شة القيادة الأبوية احلازمة، احلري�شة على الأمن والأمان وال�شهر على م�شلحة الأبناء وراحتهم ورفعتهم 
وعلوهم يف العلم والدين. ولقد اأبدع يف اإجنازاته الكثرية على مر ال�شنوات املا�شية،  والواقع اأن تلك الإجنازات ي�شعب 
ح�شرها؛ ومن اأبرزها ما عرف عن �شموه يف الفرتة الأخرية يف تعامله العبقري والأبوي احلازم مع م�شكلة الإرهاب، 
واأ�شبح تعامل اململكة مع الإرهاب منوذجا عامليًا يحتذي وي�شاد به يف كل مكان. كما ان اجلهود التي بذلها �شمو ويل 
العهد يف خدمة الإ�شالم، ويف مقدمتها ال�شنة النبوية وا�شحة يف جائزة ال�شنة النبوية ال�شريفة وكذلك الكرا�شي العلمية.
لقد حقق �شمو الأمري نايف بن عبدالعزيز املجتمع الأبوي الذي ر�شمته وما تزال تر�شمه القيادة ال�شعودية يف كل زمان 

ومكان. 
ونحن بدورنا نبايعك يا اأمرينا على ال�شمع والطاعة يف ظل قائد وباين هذا ال�شرح العمالق خادم احلرمني ال�شريفني 
اأبناء ال�شعب ال�شعودي الأ�شيل بهذا  اأنف�شنا واإخواننا من  امللك عبداهلل حفظه اهلل واأيده بعونه وتوفيقه، كما نهنئ 
القرار احلكيم الذي يدل على حنكة قيادية فريدة نعتز بها، ونهنئ �شموه الكرمي بهذه الثقة امللكية الغالية التي هو اأهل 
لها، وهنيئًا لل�شعب ال�شعودي الطموح برائد العبقرية والبتكار، هنيئا لنا بهذا الرجل الذي جّند نف�شه وكل جوارحه 
واإمكاناته لالأمن والأمان يف بالدنا املعطاءة، و�شاهم ب�شكل فاعل يف مزيد من البناء والرخاء. نرفع التباريك ل�شموه 
الكرمي ولالأ�شرة ال�شعودية الكرمية وندعو اهلل اأن يحفظ بالدنا واأمنها وا�شتقرارها، واأن يحفظ خادم احلرمني ال�شريفني 
وبقية امل�شوؤولني يف قيادتنا الر�شيدة اإنه �شميع جميب، كما ن�شاأله �شبحانه اأن يتغمد فقيدنا باملغفرة واأن يجرب م�شابنا، 

واأن يعني قادتنا على متابعة امل�شرية، م�شرية اخلري والنماء، اإنه ويل ذلك والقادر عليه.

ع�شو جمل�س ال�شورى  •



	 	129-	1433	هـ 	48

صد
مر

ا�شتقبل معايل نائب رئي�س هيئة حقوق الإن�شان الدكتور 
زيد بن عبد املح�شن اآل ح�شني مبقر الهيئة يف الريا�س 
رئي�س جلنة ال�شداقة الربملانية الفرن�شية جان كلود 

غيبال، والوفد املرافق له.
واأكــــد مــعــالــيــه تــرحــيــب املــمــلــكــة بــكــل تـــعـــاوٍن يهدف 
العمل  اأن  اإىل  م�شريا  الإنــ�ــشــان،  حــقــوق  حماية  اإىل 
الإن�شان قائم على مبداأي  الأممــي يف جمــال حقوق 
يف  قــدمــًا  ما�شية  اململكة  واأن  ــعــاون،  ــت وال الــتــ�ــشــاور 
ــه مــن قيٍم  الــتــعــاون مــع مــراعــاتــهــا ملــا تتمتع ب هـــذا 
ال�شمحة. الإ�شالمية  ال�شريعة  عن  منبثقة   ومــبــادئ 
وبني اأن اإ�شهامات اململكة يف هذا املجال فاعلة، وكان 
اآخرها مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني للحوار بني 
اإليه  اأتباع الأديان واحل�شارات، م�شريا اإىل ما خل�س 

موؤمتر منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
ثقافة  “ لكل  اأن  من  1966م  عام  يف   - – يوني�شكو 
واأن  واملحافظة عليها،  وقيمة يجب احرتامها  كرامة 
هذه الثقافات مهما تعددت تعد تنوعًا خ�شبًا ومتثل 
 جزءًا من الرتاث الذي ي�شرتك يف ملكيته جميع الب�شر”.

عمل  اأ�شاليب  الفرن�شي  للجانب  معاليه  وا�شتعر�س 
هيئة حقوق الإن�شان يف اململكة واملهمات املنوطة بها 
مبوجب تنظيمها، واأبرز ما ورد يف تقرير اململكة عن 
حالة حقوق الإن�شان فيها املقدم وفق اآلية ال�شتعرا�س 
الإن�شان  حقوق  ملجل�س   )UPR( ال�شامل  الـــدوري 
وا�شعة عن حقوق  �ــشــورًة  وقــدم  يف فرباير 2009م، 
�شوؤال  على  اإجــابــتــه  معر�س  يف  اململكة  يف  الإنــ�ــشــان 
 اجلانب الفرن�شي عن حالة حقوق الإن�شان يف اململكة.

واأ�شاد اجلانب الفرن�شي بعمل الهيئة وما تقوم به من 
لها  املمنوحة  بال�شالحيات  اإعجابه  مبديًا  اأعــمــال، 
مبوجب تنظيمها. كما طرح بع�س ال�شتف�شارات حول 
مهام الهيئة واأبرز ما قامت به من اأعمال وقد اأجاب 

عليها اجلانب ال�شعودي.

قرر اأمري دولة قطر �شمو ال�شيخ حمد بن خليفة اآل ثاين 
اإجراء انتخابات ملجل�س ال�شورى القطري خالل الن�شف 
الثاين من العام 2013م. جــاء ذلــك خــالل افتتاحه 
لأعمال دور النعقاد العادي الأربعني ملجل�س ال�شورى 

يف العا�شمة القطرية الدوحة.
واألقى اأمري قطر كلمة يف بداية اجلل�شة، اأعلن خاللها 
اإجراء انتخابات جمل�س ال�شورى يف الن�شف الثاين من 

العام 2013”.
واأ�شاف ال�شيخ حمد اإن غالبية الأهداف التي حددها 

اأجرينا  “فقد  وقـــال:  طبقت  قــد  القطري  الد�شتور 
لفتا  الد�شتورية”،  املحكمة  واأقمنا  بلدية  انتخابات 
لأ�شباب  تطبيقه  تاأجل  البنود  “بع�س  اأن  اإىل  النظر 
متعلقة بتحديات التنمية يف البلد والأو�شاع العا�شفة 
يف املنطقة ل �شيما واأن بع�س البنود يحتاج اإىل قوانني 

لكي ينفذ”.
اأن هذه اخلطوات كلها خطوات  “نحن نعلم  واأ�شاف 
�شرورية لبناء دولة قطر احلديثة والإن�شان القطري 

القادر على خو�س حتديات الع�شر وبناء الوطن”.

رئيس هيئة حقوق اإلنسان يستقبل رئيس لجنة الصداقة 
البرلمانية الفرنسية 

انتخابات مجلس الشورى القطري في عام 2013م

فازت حكومة التكنوقراط بزعامة رئي�س الوزراء 
الإيطايل ماريو مونتي باآخر ت�شويت من اقرتاعني 
اإلزاميني يف الربملان، اإثر ح�شولها على ثقة واأغلبية 
الإيــطــايل. الــنــواب  اأع�شاء جمل�س   كا�شحة من 
النواب  جمل�س  بثقة  مونتي  حكومة  فــوز  وجــاء 
ع�شوًا.   61 رفــ�ــس  مقابل  عــ�ــشــوًا   556 بتاأييد 
وكانت حكومة مونتي قد فازت �شابقًا بثقة جمل�س 

ال�شيوخ الإيطايل. هذا وقد اأيدت جميع الأحزاب 
املكلفة عدا حزب  ال�شيا�شية احلكومة اجلديدة 
ت�شكيل  اأن  اليمني(. يذكر  ال�شمال )تيار  رابطة 
مونتي للحكومة اجلديدة جاء عقب ا�شتقالة رئي�س 
الوزراء الإيطايل ال�شابق برلي�شكوين عقب امل�شاكل 
القت�شادية الكبرية التي واجهتها ايطاليا وعدة 

دول اأوروبية اأخرى.

الحكومة اإليطالية الجديدة تحوز 
على ثقة البرلمان
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قال الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س خالل زيارة 
لفيينا اإن الفل�شطينيني �شيتوجهون يف الرابع من مايو 
املقبل اإىل مراكز القرتاع لالإدلء باأ�شواتهم يف انتخابات 
عامة طال انتظارها، كما قال الرئي�س الفل�شطيني اإن 
رف�س حركة حما�س العرتاف باإ�شرائيل قد يدرج على 
وفتح. املقبلة بني حركتي حما�س  املفاو�شات   جــدول 
واأعلن زعيم حركة فتح عن املوعد بعد ما تو�شل اإىل 
خالل  والربملانية  الرئا�شية  النتخابات  حــول  اتفاق 
حمادثات اأجراها مع خالد م�شعل رئي�س املكتب ال�شيا�شي 
النم�شاوي هاينز  الرئي�س  اأعلن  كما  حلركة حما�س. 

في�شر اأنه �شيجري رفع م�شتوى مكتب متثيل الفل�شطينيني 
يف فيينا اإىل درجة ال�شفارة. وقال عبا�س عقب اجتماعه 
“حت�شن و�شع فل�شطني”.   مع في�شر اإن هذه اخلطوة 
اأنــه مل يتم التطرق  اأو�ــشــح عبا�س  من ناحية اأخــرى 
لقائه  باإ�شرائيل خالل  اعــرتاف حما�س  اإىل مو�شوع 
بـ”املهم” مــع خــالــد م�شعل.  الأخــــري الـــذي و�ــشــفــه 
اأن اأي حكومة �شت�شكلها حما�س وفتح للتح�شري  واأكد 
لالنتخابات الرئا�شية والت�شريعية �شتكون حكومة وحدة 
وطنية ولن ي�شيطر عليها اأي من اجلانبني، واأنها �شوف 

ت�شم �شخ�شيات تكنوقراط وم�شتقلني.

االنتخابات الفلسطينية مايو القادم والنمسا ترفع 
تمثيل فلسطين الدبلوماسي إلى )سفارة(

النتخابات  يف  املغربي  والتنمية  العدالة  حــزب  فــاز 
النيابية املغربية حيث ح�شل على 107 مقاعد من بني 
لــوزارة  بيان  واأو�شح  النواب.  379 مقعدًا يف جمل�س 
النهائي ملجموع  التوزيع  اأنه ح�شب  املغربية  الداخلية 
املقاعد التي يتاألف منها جمل�س النواب والبالغ عددها 
والتنمية على  العدالة  395 مقعدا فقد ح�شل حزب 
املرتبة الأوىل بـ 107 مقاعد، وجاء يف املرتبة الثانية 
حزب ال�شتقالل الذي قاد احلكومة ال�شابقة بح�شوله 
التجمع  حــزب  الثالثة  املرتبة  واحتل  مقعدًا   60 على 
الوطني لالأحرار بفوزه ب 52 مقعدًا فيما احتل حزب 
بنيله 47 مقعدًا. الرابعة  املرتبة  واملعا�شرة   الأ�شالة 
وحـــ�ـــشـــل حـــــزب الحتـــــــاد ال�ــــشــــرتاكــــي لــلــقــوات 
على  لــالقــرتاع  الــنــهــائــيــة  الــنــتــائــج  ح�شب  ال�شعبية 
39 مــقــعــدًا وفــــاز حـــزب احلـــركـــة الــ�ــشــعــبــيــة ب 32 
مقعدًا.  23 على  الد�شتوري  الحتـــاد  وحــزب   مقعدًا 
فيما ح�شل حـــزب الــتــقــدم وال�ــشــرتاكــيــة عــلــى 18 
تراوحت  فقد  ال�شغرية  الحـــزاب  بقية  اأمــا  مقعدا، 
اأربــعــة مقاعد. اإىل  املقاعد مــن واحــد   ح�شتها مــن 
ملك  قيام  الن  املغربية  ال�شيا�شية  ال�شاحة  وترتقب 
املغرب حممد ال�شاد�س بتعيني رئي�س احلكومة الذي 
�شيتم اختياره من احلزب الذي ح�شل على اأكرب عدد 
بذلك  لتبداأ  اجلديد  الــنــواب  جمل�س  يف  املقاعد  من 
الئتالفية  احلكومة  لت�شكيل  ال�شيا�شية  املــ�ــشــاورات 

اجلديدة باملغرب.
النتخابات  هــذه  يف  والتنمية  العدالة  حــزب  وواجـــه 
بزعامة  ال�شتقالل  حزبا،  وهما  اأ�شا�شيني  خ�شمني 
رئي�س الـــوزراء عبا�س الفا�شي، وهــو احلــزب الو�شع 
انت�شارًا يف خمتلف اأنحاء املغرب واأقدم ت�شكيلة حزبية 

يف البالد وقد نا�شل من اأجل ال�شتقالل عن ال�شتعمار 
الفرن�شي وميثله 52 نائبا، والتجمع الوطني لالأحرار 
)ليربايل، 38 نائبا( وهو ي�شم اكرب عدد من ال�شبان 
والتكنوقراط ويتزعمه وزير القت�شاد واملالية �شالح 

الدين مزوار. 

حزب »العدالة والتنمية« اإلسالمي يفوز باالنتخابات 
النيابية بالمغرب



ولقد عملت اململكة على اإ�شدار الت�شريعات للحّد من 
احلوادث املرورية، واأ�شدرت اأنظمة املرور املختلفة يف 
هذا اخل�شو�س و�شوًل اإىل النظام اجلديد ال�شادر 
باملر�شوم امللكي رقم )78/م( وتاريخ 1428/9/19هـ، 
بعد )73( عامًا من النظام الذي �شبقه، حيث جاء هذا 

النظام مالئمًا للمرحلة احلالية وقادرًا على التعامل 
معها م�شتقبليًا، وحتديدًا الهتمام باملكونات الأ�شا�شية 
مع  والتعامل  وال�شيارة  والطريق  ال�شائق  املتمثلة يف 
العن�شر الب�شري والأخطاء الب�شرية كمحور جلميع 

احللول املقرتحة. 

وقد اأكد التقرير العاملي للوقاية من الإ�شابات الناجمة 
عن حــوادث املــرور والــذي اأ�شدرته منظمة ال�شحة 

العاملية بال�شرتاك مع البنك الدويل على اأن :
يف  املرور  حوادث  جّراء  نحبهم  يق�شون  من  • عدد 

خمتلف اأنحاء العامل ي�شل اإىل )1.2( مليون. 
وهذه  ن�شمة  مليون   )50( جتاوز  امل�شابني  عدد   •
ــام �شتزداد بنحو )65%( على مدى الع�شرين  الأرق

الحوادث المرورية ومنازعاتها القانونية

تتزايد حاجة املواطن واملقيم لالنتقال بني مدن اململكة حتقيقاً مل�شاحله وطموحاته، 
اأن ي�شاحبها  وي�شاحب ذلك زي��ادة يف حركة النقل، ونتيجة طبيعية لذلك كان ل بد 
زيادة يف اأعداد احلوادث وما ينتج عنها من خ�شائر يف الأموال والأرواح. وتعاين بالدنا 
كغريها من الدول اإن�شانياً ومادياً وبيئياً من حوادث ال�شيارات. اإ�شافة اإىل ذلك هناك 
زي��ادة كبرية يف عدد ال�شيارات وزي��ادة يف عدد الرحالت اليومية على الطرق. وت�شري 
الإح�شائيات اإىل اأنه من املرجح حدوث زيادة اأخرى وما يرتتب عليها من غازات �شارة 

على �شحة الإن�شان وبيئته .

د. عبداجلليل ال�شيف
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�شنة املقبلة. 
يق�شي  �شخ�س   )3000( من  اأكــرث  اأن  يعني  ما   •
يتوقع يف  الــعــامل، كما  اأنــحــاء  يوميًا يف جميع  نحبه 
عام 2020م اأن تكون الإ�شابات الناجمة عن حوادث 
املرور هي العن�شر الثالث امل�شاهم يف العبء العاملي 

للمر�س والإ�شابات. 
املادية، فتقدر مبا قيمته )518( مليار  الكلفة  • اأما 
واملتو�شطة  املنخف�شة  الــدول  ن�شيب  �شنويًا،  دولر 
اأكــرث مما  وهــي  يتجاوز )65( مليار دولر  الــدخــل 
تتلقاها هذه الدول من امل�شاعدات الإمنائية، يف حني 
تنخف�س ن�شبتها على م�شتوى الدول املتقدمة اأو ذات 

الدخل املرتفع. 
• واأ�شواأ ما يف ذلك هو اأن )30%( من هذه الوفيات 
والإ�شابات ت�شيب �شن الإنتاج يف عمر ال�شباب حيث 

تقدر اأعمار هذه الفئة من )30-35( عامًا.

على م�شتوى اململكة �شجلت الإح�شائيات من حيث 
ملكية الفرد لل�شيارات كثافة هي الأعلى على الطريق، 

وهي :
60- �شيارة للكيلومرت الواحد وهي ن�شبة مزعجة تقرتب 
من ال�شعف مقارنة باأمريكا واأوربا وهذه الأعداد ترتتب 

عليها اأعلى معدلت للوفيات والإ�شابات.
احلــوادث  هذه  يف  وامل�شاركني  احلــوادث  جمموع   •
وعدد املخالفات ون�شب الزيادة التي طراأت عليها بني 
عامي 1427-1428هـــ حيث �شجلت اإح�شائية املرور 
ن�شبة زيادة يف الوفيات و�شلت اإىل )7.47%( وزيادة 

يف الإ�شابات و�شلت اإىل )%0.395(. 
• كما �شجلت الإح�شاءات اأن ن�شبة املتوفني باململكة 
مقارنة بربيطانيا على �شبيل املثال، هي حالة واحدة 
بينما يف بريطانيا حالة واحدة  اإ�شابات،  لكل )8( 

لكل )88( م�شابًا. 
الزيادة  ن�شبة  فاإن  • اأما من حيث جمموع احلوادث 
اأمــا امل�شاركون يف هذه احلــوادث،  هي )%34.83( 
وزادت   )%33.4( بن�شبة  الأخـــرى  هــي  زادت  فقد 
العام  بن�شبة )3.2%( عن  الأخــرى  املخالفات هي 

الذي قبله.

من  ت�شببه  وما  املخالفات  وهــذه  احلــوادث  هذه   •
مادية  خ�شائر  قابلتها  واجتماعية  اإن�شانية  كــوارث 
اأقـــل تقديرات  ــاج يف  ــت فقد و�ــشــل مــعــدل فــاقــد الإن
اإىل )4.7%( بينما مل يتجاوز )1.7%( يف اأمريكا 

واأوربا. 
-1426 لعام  ال�شنوي  التقرير  ذلك  عــّزز  وقد   •
1427هـ لالإح�شاءات لوزارة القت�شاد والتخطيط 
)م�شلحة الإحــ�ــشــاءات العامة واملــعــلــومــات( عن 
التجارة اخلارجية للملكة، اأ�شار هذا التقرير يف بنده 
الثاين: »الواردات ح�شب اأهم ال�شلع اأ�شار اإىل القيمة 
ال�شوقية التقديرية لل�شيارات والأجــزاء التابعة لها 
وحتديدًا عام 2006م جتاوزت )34.3( مليار ريال، 
واأن عدد املركبات الــواردة اإىل اململكة لذلك العام 
فقط كان جمموعها هو )555.961(، ما ي�شع اململكة 

ع���دد ال��وف��ي��ات ج����ّراء ح����وادث امل����رور يف 
العامل ي�شل اإىل )1.2( مليون �شخ�س

اأ�شا�س  اأُعد نظام املرور وت�شريعاته على 
علمي متطور اآخذاً بعني العتبار جميع 

التطورات الإقليمية والدولية
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يف املرتبة الأوىل عربيًا واإقليميًا من حيث ال�شترياد 
للمركبات. 

• ي�شاف اإىل ذلك اخل�شائر الناجمة عن احلوادث 
والــتــي تــقــدر بــحــوايل )21( مليار ريـــال، لي�شبح 
جمموع اخل�شائر املادية لذلك العام هو )55( مليار 
ريال، وتعد هذه املبالغ بال �شك عائقًا كبريًا، خلطط 
التنمية فهي تعادل اأ�شعاف ما ينفق على امليزانية 
والتنمية  ال�شحة  لقطاعات  املخ�ش�شة  ال�شنوية 

الجتماعية. 
هذا ما يتعلق باجلوانب الإن�شانية والقت�شادية، اأما ما 
يتعلق باجلانب البيئي، فاإن الإح�شاءات اأجمعت على 
اأن املركبات هي من اأهم واأكرب عوامل التلوث البيئي 
على اأي جمتمع من املجتمعات، ومن هنا قامت حكومة 
الفح�س  برنامج  �شمن  ال�شعودية  العربية  اململكة 

الدوري للمركبات مبا يلي: 
تعمل  كانت  �شواء  ال�شيارات  • اإدراج فح�س عوادم 
حــدود  �شمن  اإبــقــاوؤهــا  ومت  الــديــزل  اأم  بالبنزين 
ومعايري للمركبات التي تعمل بالبنزين، حيث كانت 
اأك�شيد الكربون وخف�شت اإىل )%4.5(  )8%( لأول 
اإىل )%2.5(  اإىل تخفي�شها لت�شل  والعمل يجري 
ح�شب املعيار العاملي املتعارف عليه، اأما كثافة دخان 
الديزل فهي تعمل كذلك اإىل خف�شه اإىل )30%( بدًل 
من )50%(، هذه املتطلبات كانت نتائج وتو�شيات 
�شدرت من خالل اإح�شاءات الفح�س الدوري علمًا 
اأن ن�شبة املخالفات التي مت فح�شها ل يتجاوز )%15( 

من جممل املركبات. 
اأجريت يف مدينة  التي  الدرا�شات املحلية  • اأ�شارت 
اأن عدد الرحالت اليومية لعدد  الريا�س، العا�شمة 
لقرابة  ي�شل  الــطــرق  على  بها  العاملة  املــركــبــات 
الـ)6( ماليني رحلة يوميًا، متو�شط �شرعتها ي�شل 

اإىل )48( كم يف ال�شاعة. 
• من املتوقع اأن يرتفع عدد الرحالت عام 1442هـ 
لت�شل اإىل )15( مليون رحلة يوميًا مبتو�شط �شرعة 
حيث  ال�شاعة،  يف  كــم   )20( اإىل  ي�شل  منخف�س 
حــوايل )280(  املركبات  الكميات من  هــذه  تنفث 
اأك�شيد النيرتوجني، و)160( طنًا لأك�شيد  طنًا من 
مدينة  اأجـــواء  ت�شتقبل  وبــذلــك  الهيدروكربونات، 
الــريــا�ــس، مــا جمموعه )440( طنًا مــن الــغــازات 

ال�شارة على �شحة الإن�شان وبيئته. 

أهمية النظام

بالرجوع اإىل خلفيات العمل املروري مل جند تاريخًا 
حمــددًا ميكن اأن يقال عنه بداية تنظيم املــرور يف 
اململكة، �شاأنه يف ذلك �شاأن جميع الأنظمة والت�شريعات، 
لوائح  اإىل  وتتطور  وقــــرارات  بتعليمات  تــبــداأ  حــني 
وتنظيمات وكانت البداية احلقيقية يف عام 1925م، 
اأعــلــن فيه ر�شميًا بــدء ا�شتخدام  ــذي  وهــو الــعــام ال
ال�شيارات و�شرورة وجود اأنظمة ولوائح تنظيم حركة 

ال�شري وحتفظ حق املواطن. 
بعد ذلك �شدر تنظيم ال�شيارات عن مديرية الأمن 
ــك يف عام  اأطــلــق عليه قــانــون ال�شيارات وذل الــعــام 
اآخر  بتنظيم  ال�شيارات  نظام  تعدل  وقــد  1345هــــ، 
�شدر من املقام ال�شامي عام 1361هـ وكان عنوانه: 
)تعديل نظام ال�شيارات وتعليمات �شائقي ال�شيارات 
احلكومية(، ثم مت تعديل هذا النظام اإىل نظام جديد 
�شمي نظام املرور املعدل يف اململكة وكان ذلك يف عام 
1388هـ اإل اأن �شرعة التطور اأكدت عجز النظام عن 
ا�شتيعاب املعطيات اجلديدة، ما دفع باإ�شدار النظام 
الأول ال�شادر باملر�شوم امللكي الكرمي وكان ذلك يف 

عام 1391هـ.

الواقع الحالي للنظام وتطوره

تقودنا هذه اخللفية اإىل اأهمية النظام اجلديد الذي 
�شدر موؤخرًا و�شرورة مالءمة هذه النظام ملتطلبات 
عام  ال�شادر  النظام  بني  الفارق  اإن  الع�شر، حيث 
1391هـــ والنظام اجلديد ال�شادر باملر�شوم امللكي 
هــو: )37(  هـ  وتاريخ 1428/9/19  رقــم )78/م( 
عامًا، لذلك كان ل بد اأن يكون م�شمون وحمتوى هذا 
النظام مالئمًا للمرحلة احلالية وقادرًا على التعامل 
معها م�شتقبليًا وحتديدًا الهتمام باملكونات الأ�شا�شية 
مع  والتعامل  وال�شيارة  والطريق  ال�شائق  املتمثلة يف 
العن�شر الب�شري والأخطاء الب�شرية كمحور جلميع 

احللول املقرتحة. 
ولنا يف املخالفات املرورية التي و�شلت عام 1428هـ 
اإىل )9.7( مليون بن�شبة زيادة )3.2%( عن العام 
ال�شابق عربه لأهمية الربامج التنفيذية للحد من هذه 
املخالفات والذي ينتج عنها معظم احلوادث، وهذا ما 
مت بالفعل بالرتكيز عليه يف النظام اجلديد والذي �شمل 
)85( مادة يف اأبوابه الثمانية، كما متيز هذا النظام 

باإحداث )23( مادة وفقرة ومن اأبرز هذه املواد: 
املخالفة. خطورة  ح�شب  للنقاط  تنظيم  • اإيجاد 

الأمان. حزام  ا�شتخدام  • اإيجاد 
املركبات.  على  الغري  �شد  الإلزامي  • التاأمني 

يف  للنظر  املتخ�ش�شة  املرورية  املحاكم  اإن�شاء   •
الق�شايا التي يح�شل فيها اأوجه خالف. 

للمرور.  الأعلى  املجل�س  • اإن�شاء 
احلوادث. ملنع  اأهلية  جمعيات  • اإن�شاء 

ملرتكبي  ال�شجن  عقوبة  باإ�شقاط  نظامي  ن�س   •
خمالفات ال�شري الب�شيطة يف حال اإبراز وثيقة تاأمني 

�شارية املفعول. 
• معاجلات نظامية ومتابعة خلريجي مدار�س تعليم 

قيادة ال�شيارات. 
• معاجلة نظامية ل�شتخراج رخ�س القيادة الدولية 
اإن�شاء النادي الــدويل لل�شيارات، كما مت  عن طريق 
رخ�س  بتجديد  اخلــا�ــشــة  الزمنية  الــفــرتة  تعديل 
القيادة ورخ�شة الدراجات النارية من خم�س �شنوات 

اإىل ع�شر �شنوات.
يف  لآخر  �شخ�س  من  الر�شمي  التفوي�س  اقت�شر   •

قيادة ال�شيارة على ال�شفر خارج حدود اململكة. 
والإ�شابات  املــروري  احلــادث  من  كل  تعريف  مت   •

والوفاة املرورية. 

مصادر النظام ومرجعياته

ال�شادر يف 1391هـــ  النظامني  بني  الزمني  الفارق 
والنظام ال�شادر يف 1428/9/19هـ هو قرابة )37( 
عامًا، وكان ل بد اأن توؤ�ش�س مواد هذا النظام وت�شريعاته 
اأ�شا�س علمي متطور اآخذة بعني العتبار جميع  على 
التطورات الإقليمية والدولية، لذلك اعتمدت مواد هذا 
النظام يف مرجعياتها على الأنظمة املرورية اخلليجية 
)الكويت، الإمارات، البحرين، عمان، قطر( والأنظمة 
واتفاقية  الأردن(  م�شر،  )لبنان،  العربية  املرورية 
جنيف عــام 1949هــــ، واتفاقية فينا عــام 1968م، 
والتــفــاقــيــة الأوروبـــيـــة عــام 1972م، ونــظــام املــرور 
ال�شرت�شادي لدول جمل�س التعاون اخلليجي العربي، 
وم�شروع القانون النموذجي العربي املوحد للمرور، 
والإ�شرتاتيجية العربية لل�شالمة املرورية، ونظام مرور 

ولية مت�شجن بالوليات املتحدة الأمريكية. 
ــام، بــعــد ال�ــشــتــعــرا�ــس الــ�ــشــريــع لــالآلــيــات  ويف اخلــت
والإجراءات التي اعتمدت عليها درا�شة ذلك النظام، 
ل بد يل من الإ�شارة والتاأكيد على اأن هذا النظام قد 
اأخذ بجميع الأ�شباب التي اأخرجت نظامًا متكاماًل من 
حيث املحتوى وامل�شمون وهو مهم جدًا اإل اأن الأهم يف 

عدد الرحالت على الطرق يف مدينة الريا�س 
ي�شل لقرابة )6( ماليني رحلة يومياً

امل��رك��ب��ات ه��ي م��ن اأك���رب ع��وام��ل التلوث 
البيئي 
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نظري هو اأن ي�شاحب هذا النظام يف املرحلة املقبلة 
متطلبات مهمة: 

داخل  الربي  للنقل  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  اإقرار   •
املــدن وخارجها وذلــك بغر�س حتقيق مفهوم النقل 
ــات  ــش ــدرا� بــتــوحــيــد جــهــات التخطيط وال الــ�ــشــامــل 

والإ�شراف لهذا القطاع الهام.
• العمل على اإعادة الدرا�شة والتقومي للكم الهائل من 
ا�شترياد ال�شيارات اجلديدة والقدمية مبا يتالءم مع 

حاجة املواطن والقدرة ال�شتيعابية للطرق. 
اآليات لتطبيق براجمه التنفيذية، ومن  • احلاجة اإىل 
والتي  املرورية  للمخالفات  النقاط  جمع  اآلية  بينها 
العام )9( ماليني خمالفة مرورية،  جتــاوزت هــذا 
اأكد  اإن�شاء املحاكم املرورية املتخ�ش�شة والتي  ولعل 
على اإن�شائها قرار جمل�س الوزراء رقم )167( بتاريخ 
1401هـ يعد اأحد الآليات الفعالة لتنفيذ هذا النظام، 
وينتظر من املجل�س الأعلى للمرور كذلك ال�شيء الكثري 
من اأجل تفعيل هذا النظام وتطبيقه على النحو الذي 

يرجى وي�شمن ال�شالمة املرورية للجميع.
• العمل على و�شع اخلطط وال�شرتاتيجيات الالزمة 
والتي بدورها جتعل هذا النظام ذا تاأثري على جميع 
ال�شالمة  روح  ــث  وب املـــروريـــة،  الــطــرق  م�شتخدمي 

املرورية يف اأجيالنا القادمة. 
وعندها بالتاأكيد �شي�شهم هذا النظام اإىل احلد من 

احلوادث املرورية والذي يعد هدفًا مهمًا من اأهداف 
هذه الندوة ولكن يف راأيي املتوا�شع لن يوقفها طاملا اأن 

هناك �شائقًا و�شيارة ت�شري على الطريق. 

النتائج والتوصيات

1- تفعيل املحاكم املرورية املتخ�ش�شة، من خالل تاأهيل 
القائمني على هذه املحاكم للتعامل مع حــوادث املرور 
الروؤية  اإىل  بالإ�شافة  وتنظيمية  فنية  روؤيــة  من خــالل 

ال�شرعية. 
اآليات ملتابعة دورية لتنفيذ نظام  اإيجاد  2- العمل على 
التاأمني الإلزامي على جميع املركبات، وتطوير العقود 
التاأمينية بحيث تكون وا�شحة وحمددة، وتوفري قواعد 
الرقابي  الدور  لت�شهيل عملية  والإح�شاءات  املعلومات 

بغر�س حفظ احلقوق والواجبات لطريف العقد. 
3- تفعيل وتطوير برنامج الفح�س الدوري، بحيث يكون 
تقوم  التي  ــرور  امل و�شعب  اإدارات  جميع  لــدى  متوافرًا 
اإيجاد  اأو جتديدها مع  باإ�شدار رخ�س ال�شري اجلديدة 

اآليات فاعلة ملتابعة ذلك. 
4- تفعيل لئحة نظام املخالفات من خالل تطوير �شجل 
ال�شائق بالتن�شيق مع مركز املعلومات الوطني مبا يكفل 
توفري كامل املعلومات ال�شخ�شية ل�شجل ال�شائق واإعادة 

النظر يف لئحة النقاط مبا يتالءم مع حجم املخالفة. 
ملرتكبي  تاأهيل  اإعـــادة  برنامج  اإيــجــاد  على  العمل   -5

احلــوادث بحيث يحتوي هــذا الربنامج على اجلوانب 
اأو القدرات الطبية والنف�شية  املتعلقة بالكفاءة الطبية 
واملعلوماتية لقائد ال�شيارة على اأن ينظم هذا الربنامج 
ــراف واملتابعة مــن املحاكم املــروريــة  ــش مــن خــالل الإ�

املتخ�ش�شة. 
6- العمل على ت�شكيل املجل�س الأعلى للمرور بحيث يتمتع 
با�شتقاللية اإدارية ومالية عن اجلهات التنفيذية، ليكون 
مظلة لر�شم �شيا�شات واإ�شرتاتيجيات ال�شالمة املرورية 
على م�شتوى الوطن، واأن يكون من اأوىل مهماته، الرقابة 
والإ�شراف على تنفيذ الأنظمة واللوائح املنظمة للمرور. 
7- تطوير العمل العربي يف جمال ال�شالمة املرورية، 
من خالل ت�شجيع اإن�شاء جمعيات اأهلية لل�شالمة ومنع 
احلوادث، ت�شكل يف معظمها اآلية عربية مهمة تن�شوي 
من  للوقاية  لل�شالمة،  العربية  املنظمة  مظلة  حتت 
حوادث الطرق بحيث تكون هذه اجلمعيات نواة مهمة 
اأقوى مما  وقوة دافعة للمنظمة الأم واإعطائها �شفة 

هي عليه حاليًا. 

تفعيل املحاكم املرورية املتخ�ش�شة من 
خالل تاأهيل القائمني على هذه املحاكم 
للتعامل مع حوادث املرور من خالل روؤية 

فنية وتنظيمية
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رئيس المجلس يتسلم )ميدالية الدولة( التي منحها له رئيس 
جمهورية كازاخستان تقديرًا لجهوده في تطوير العالقات بين البلدين

.. ويبحث سبل دعم وتعزيز العالقات مع السفيرين 
األوزبكي والصيني 

ت�شلم مــعــايل رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الــ�ــشــورى 
ال�شيخ الــدكــتــور عــبــداهلل بــن حممد بن 
الــدولــة(  )ميدالية  ال�شيخ  اآل  اإبــراهــيــم 
الرئي�س  فــخــامــة  ملــعــالــيــه  منحها  ــتــي  ال
جمهورية  رئي�س  نزرباييف  �شلطان  نــور 
كازاخ�شتان مبنا�شبة مرور ع�شرين عامًا 
على ا�شتقالل اجلمهورية، وذلك تقديرًا 
من فخامته ملعايل الرئي�س على اجلهود 
التي بذلها لتطوير العالقات بني اململكة 
العربية ال�شعودية وكازاخ�شتان يف خمتلف 
املجالت وبخا�شة يف املجال الربملاين بني 
 جمل�س ال�شورى والربملان الكازاخ�شتاين .
امل�شوؤولني  لكبار  امليدالية  هــذه  وتــقــدم 
الدوليني الذي ي�شهمون بجهودهم يف تطوير 
 وتعزيز عالقات بلدانهم مع كازاخ�شتان.

وقام بت�شليم امليدالية، ووثيقتها ال�شادرة 

ملعاليه،  نزرباييف  الرئي�س  فخامة  عــن 
الكازاخ�شتانية  ال�شفارة  باأعمال  القائم 
لدى اململكة �شرييك جوما بيكوف خالل 
 ا�شتقبال معاليه له يف مكتبه مبقر املجل�س .
وقد اأعرب رئي�س املجل�س عن بالغ �شكره 

�شلطان  ــور  ن الرئي�س  لفخامة  وتــقــديــره 
كازاخ�شتان  جمهورية  رئي�س  نزرباييف 
على هذا التكرمي موؤكدًا حر�شه على دعم 
العالقات بني البلدين يف �شتى امليادين ل 
�شيما يف املجال الربملاين يف اإطار توجيهات 

خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز– حفظه اهلل- بالعمل على 
تطوير عالقات التعاون مع الدول ال�شقيقة 
وال�شديقة وتعزيزها مبا يخدم م�شالح 

ال�شعب ال�شعودي و�شعوب تلك الدول.

�شفري  املجل�س  مبــقــر  معاليه  وا�شتقبل 
اأوزباك�شتان لدى اململكة عل�شري  جمهورية 
قادروف، حيث نقل ال�شفري قادروف ملعايل 
رئي�س املجل�س خالل اللقاء حتيات وتقدير 
معايل رئي�س برملان بالده، فيما حمله رئي�س 
واأع�شاء  ملعاليه  وتقديره  حتياته  املجل�س 

الربملان. 
وجــــرى خـــالل ال�ــشــتــقــبــال ا�ــشــتــعــرا�ــس 
املــو�ــشــوعــات والــقــ�ــشــايــا ذات الهــتــمــام 
امل�شرتك و�شبل تعزيز العالقات الثنائية بني 
البلدين يف جميع املجالت وبخا�شة يف جمال 
ال�شورى  جمل�س  بني  الربملانية  العالقات 
والــربملــان الأوزبـــكـــي، وتفعيل دور جلان 
ال�شداقة الربملانية ال�شعودية الأوزبكية مبا 
 يخدم م�شالح البلدين وال�شعبني ال�شديقني. 

ــس مبقر  ــ� ــي ــرئ ــا ا�ــشــتــقــبــل مـــعـــايل ال ــم ك
ال�شعبية  ال�شني  �شفري جمهورية  املجل�س 
املعني لدى اململكة يل ت�شينغ ويــن، حيث 
التوفيق يف عمله والإ�ــشــهــام يف  لــه  متنى 
بني  الثنائية  الــعــالقــات  وتنمية  تــعــزيــز 
ال�شعبية.  الــ�ــشــني   املــمــلــكــة وجــمــهــوريــة 
ونقل ال�شفري ال�شيني خالل اللقاء ملعايل 
الرئي�س حتيات وتقدير رئي�س جمل�س ال�شعب 
ال�شيني، فيما حمله رئي�س املجل�س حتياته 
 وتقديره لرئي�س جمل�س ال�شعب ال�شيني. 
ونوه ال�شفري يل ت�شينغ وين بنتائج الزيارة 
التي قام بها معايل رئي�س جمل�س ال�شورى 
جلمهورية ال�شني موؤخرًا يف دعم وتعزيز 
الــعــالقــات بــني الــبــلــديــن ال�شديقني يف 
�شتى املــجــالت وعلى الأخــ�ــس العالقات 

وجمل�س  الــ�ــشــورى  جمل�س  بــني  الربملانية 
الــ�ــشــعــب الــ�ــشــيــنــي وتــفــعــيــل دور جلنتي 
التعاون  لتطوير  املجل�شني  يف  ال�شداقة 
الثنائي والدفع به نحو جمالت عديدة مبا 
 يخدم م�شالح �شعبي البلدين ال�شديقني. 

اللقاء  اإىل  اللقاء  وتطرق احلديث خالل 
دول  برملانات  لروؤ�شاء  الثالث  الت�شاوري 
جمموعة الع�شرين الذي ي�شت�شيفه جمل�س 
�شهر  خــالل  الريا�س  مدينة  يف  ال�شورى 

فرباير املقبل. 
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آل الشيخ يؤكد عمق العالقات بين المملكة واألردن

.. ويستعرض الموضوعات المشتركة مع سفير بولندا

ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  ا�شتقبل 
بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�شيخ 
باملجل�س  مكتبه  يف  ال�شيخ  اآل  اإبراهيم 
بالريا�س �شفري اململكة الأردنية الها�شمية 

املعني لدى اململكة جمال ال�شمايلة.
ورحب رئي�س جمل�س ال�شورى بال�شفري 
الأردين متمنيًا له التوفيق يف مهام عمله 
مبا ي�شهم يف تعزيز العالقات الثنائية بني 
البلدين ال�شقيقني ل�شيما على ال�شعيد 

الربملاين.

واأكــد معاليه خالل اللقاء عمق ومتانة 
العالقات التي تربط بني اململكة والأردن 
ما  اإىل  م�شريا  املــجــالت،  خمتلف  يف 
يربط جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية 
ال�شعودية وجمل�شي الأعيان والنواب يف 

مملكة الأردن من عالقات متميزة.
ا�شتعرا�س  ال�شتقبال  خــالل  وجـــرى 
و�شبل  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
تــعــزيــزهــا يف �ــشــتــى املـــجـــالت خا�شة 
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى 

ـــالأردن،  ب ــنــواب  وجمل�شي الأعــيــان وال
وتفعيل دور جلنتي ال�شداقة الربملانية 

يخدم م�شلحة  الأردنية مبا  ال�شعودية 
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

مبقر  مكتبه  يف  معاليه  كماا�شتقبل 
لدى  بولندا  �شفري  بالريا�س،  املجل�س 

اململكة فيتولد �شميدوف�شكي.
ومت خـــالل الــلــقــاء تــبــادل الأحـــاديـــث 
الودية وا�شتعرا�س عدٍد من املو�شوعات 
بني  امل�شرتك  الهتمام  ذات  والق�شايا 
اململكة وبولندا و�شبل تعزيز العالقات 
الثنائية بني البلدين يف �شتى املجالت 
خا�شة العالقات الربملانية بني جمل�س 

ال�شورى وجمل�س ال�شيوخ البولندي .

ويبحث تدعيم العالقات البرلمانية مع السفير األفغاني
املجل�س  رئي�س  معايل  وا�شتقبل 
اأفغان�شتان لدى  �شفري جمهورية 
خليل. عمر  احمد  �شيد   اململكة 
ونقل �شفري جمهورية اأفغان�شتان 
اللقاء  خــالل  املجل�س  لرئي�س 
حتيات وتقدير رئي�شي جمل�شي 
باأفغان�شتان،  والأعــيــان  النواب 
فيما حمله رئي�س املجل�س حتياته 
 لرئي�شي املجل�شني واأع�شائهما.

ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�س 
ـــوعـــات  ــــن املـــو�ـــش عـــــــدٍد م
والــقــ�ــشــايــا ذات الهــتــمــام 
ــة  ــك ــل ــم املــــ�ــــشــــرتك بـــــني امل
ــات  ــعــالق ــان وال ــت ــش ــ� واأفــغــان
الثنائية بني البلدين يف �شتى 
العالقات  خا�شة  املــجــالت 
بني جمل�س ال�شورى وجمل�شي 
النواب والأعيان الأفغانيني.
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رئيس المجلس: نقدر جهود جمعية أسر التوحد 
الخيرية ونتطلع إلى االستماع آلراء المواطنين

ال�شورى  جمل�س  رئي�س  مــعــايل  نــوه 
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 
الريادي  بالدور  ال�شيخ  اآل  اإبراهيم 
التوحد  اأ�شر  جمعية  به  تقوم  الــذي 
اخلريية يف اململكة وذلك من خالل 
تــبــنــي الــ�ــشــيــا�ــشــات والـــربامـــج التي 
اخلدمات  وتكثيف  تطوير  يف  ت�شهم 
التوحد  فئة  حتتاجها  التي  ال�شاملة 
اجلــهــات  مــع  بالتن�شيق  واأ�ــشــرهــم 
احلكومية واخلــرييــة والأهــلــيــة التي 
تقدم اخلدمات التاأهيلية لهذه الفئة 

داخل اململكة.
جاء ذلك خالل لقاء معاليه يف مقر 
التلفزيونية  – عرب الدائرة  املجل�س 
املغلقة- وفدًا من جمعية اأ�شر التوحد 
اخلريية برئا�شة رئي�شة اجلمعية �شمو 
الأمرية �شمرية بنت عبداهلل بن في�شل 
وبح�شور رئي�س جلنة حقوق الإن�شان 
والعرائ�س يف جمل�س ال�شورى الدكتور 
اآل علي وعدد من  م�شعل بن ممدوح 
اأع�شاء املجل�س ونائب رئي�س جمعية 
ا�شر التوحد الدكتور اإبراهيم العثمان 

وعدد من امل�شوؤولني يف اجلمعية.
واأو�شح معايل رئي�س جمل�س ال�شورى 

اأن هذا اللقاء ياأتي تقديرًا من جمل�س 
ال�شورى للجهود التي تقدمها اجلمعية 
ملر�شى التوحد واأ�شرهم وتطلع جمل�س 
يف  للمواطنني  قريبًا  ليكون  ال�شورى 
اأي مكان وال�شتماع لأرائهم حول اأي 
يتبناه  اأن  املجل�س  ي�شتطيع  مو�شوع 
�شواء عن طريق جلانه املتخ�ش�شة 

اأو اأع�شاء املجل�س.
مـــن جــانــبــهــا عــــربت �ــشــمــو رئي�شة 
اجلمعية عن ال�شكر والتقدير ملعايل 
رئــيــ�ــس جمل�س الــ�ــشــورى ولأعــ�ــشــاء 
املجل�س على جهودهم يف تبني ق�شايا 
املجتمع ودعمهم جلمعية اأ�شر التوحد 
ــبــذه تعريفية  اخلـــرييـــة. وقـــدمـــت ن
لآخر  بالإ�شافة  واأهدافها  باجلمعية 
الأرقام التي ت�شري لتواجد ما يقارب 

200 األف حالة توحد يف اململكة.
بعد ذلك دار نقا�س تركز حول عدد من 
الق�شايا التي تهم اجلمعية ومن ذلك 
اإن�شاء مراكز طبية متخ�ش�شة لعالج 
مر�شى التوحد يف عدد من املناطق، 
والدعم املايل للجمعية وتفعيل امل�شروع 

الوطني للتوحد يف اململكة.
ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  ووعــد 

ــذا املــو�ــشــوع  ــه بــاهــتــمــام املــجــلــ�ــس ب
ومناق�شة اللجنة املخت�شة يف املجل�س 
ال�شنوية  للتقارير  ذلك عن درا�شتها 

للوزارات املعنية.
وا�شتمع معاليه خالل اللقاء لتجربة 
عدد من الأمهات التي لديهن اأطفال 

الأ�ــشــر  ومــعــانــاة  بالتوحد  م�شابني 
اإيــجــاد مــراكــز متخ�ش�شة لهم.  يف 
ويف نهاية الجتماع قدم نائب رئي�س 
اإبراهيم  اأ�شر التوحد الدكتور  جمعية 
للجمعية  ال�شرفية  الع�شوية  العثمان 

ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى.

آل الشيخ يستقبل السفير الهندي المعين

ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  وا�شتقبل 
�شفري جمهورية الهند املعني لدى اململكة 

حامد علي راو.
جمل�س  رئي�س  رحــب  اللقاء  م�شتهل  ويف 
ال�شورى بال�شفري الهندي اجلديد متمنيًا 
له التوفيق يف مهام عمله مبا ي�شهم يف 
البلدين  بــني  الثنائية  العالقات  تعزيز 
ال�شديقني ل�شيما على ال�شعيد الربملاين.

وجـــرى خـــالل ال�ــشــتــقــبــال ا�شتعرا�س 
و�شبل  البلدين  بــني  الثنائية  العالقات 
تــعــزيــزهــا يف �ــشــتــى املـــجـــالت خا�شة 
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى 
جلنتي  دور  وتفعيل  الهندي  والــربملــان 
الهندية  ال�شعودية  الربملانية  ال�شداقة 
وال�شعبني  البلدين  م�شلحة  يخدم  مبا 

ال�شديقني .
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رفع مدير عام مكتب معايل نائب رئي�س 
جمل�س ال�شورى الأ�شتاذ اأحمد بن دروي�س 
جابر بالغ �شكره وامتنانه خلادم احلرمني 
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل 
�شعود ول�شمو ويل عهده الأمني - حفظهما 
اهلل - مبنا�شبة �شدور املوافقة ال�شامية 

على تعيينه باملرتبة الرابعة ع�شرة .
ال�شامية  الثقة  بــهــذه  ــزازه  اعــت واأبـــدى 
اأن  القدير  العلي  اهلل  �شائاًل  الكرمية 

يكون عند ح�شن ظن القيادة به. 
كما عرب عن �شكره وتقديره ملعايل رئي�س 
جمل�س الــ�ــشــورى الــدكــتــور عــبــداهلل بن 

اآل ال�شيخ ، وملعايل  اإبراهيم  حممد بن 
بن  حممد  الدكتور  املجل�س  رئي�س  ناب 
اأمني اجلفري  على هذه الثقة ، متمنيًا 
اأن تكون دافعًا له نحو املزيد من العطاء 
ــوطــن مــن خــالل  واجلــهــد يف خــدمــة ال

جمل�س ال�شورى .

الدكتور  الأمــري  ال�شمو  �شاحب  التقى 
في�شل بن عبداهلل امل�شاري رئي�س املركز 
الوطني للقيا�س والتقومي معايل نائب 
رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شابق الدكتور 
بندر بن حممد حجار وعددًا من اأع�شاء 
جمل�س ال�شورى اأع�شاء جلنة ال�شوؤون 
التعليمية والبحث العلمي وذلك مبقر 

املركز بالريا�س.
وقدم �شموه �شرحًا تعريفيًا عن املركز 
والأهداف التي اأن�شئ من اأجلها ودوره 
واملعلمني،  الطالب  وتقومي  قيا�س  يف 
مفيدًا اأن هناك درا�شات دوريــة يقوم 

بها املخت�شون يف املركز من اأجل تقومي 
وحت�شني الأداء.

بــعــد ذلـــك قـــدم نــائــب رئــيــ�ــس املــركــز 
لالختبارات الدكتور عبداهلل بن علي 
القاطعي عر�شًا تعريفيًا عن الختبارات 
والدرا�شات، ودار حوار ومناق�شات بني 
اأع�شاء املجل�س وامل�شوؤولني يف القيا�س، 
ثم قام معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى 
بجولة يف املركز �شملت مركز ا�شتقبال 
التعريفي  املعر�س  وكــذلــك  املــكــاملــات 

ومركز الختبارات املحو�شبة.
ال�شكر  معاليه  قدم  اجلولة  نهاية  ويف 

ل�شمو رئي�س املركز على تقدميه للدعوة 
لــالطــالع عــلــى مــ�ــشــاريــع واخــتــبــارات 

املـــركـــز، بــعــدهــا مت تـــبـــادل الــهــدايــا 
التذكارية بهذه املنا�شبة.

وفد مجلس الشورى يزور المركز الوطني للقياس 
والتقويم

عقدت مبقر الأمانة العامة جلامعة الدول 
التدريبية  العمل  ور�شة  اأعمال  العربية 
الإقليمية للربملانيني و�شائغي الت�شريعات 
يف جمال مكافحة الجتــار بالب�شر التي 
نظمتها اجلامعة بالتعاون مع مكتب الأمم 

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
وقال ع�شو جمل�س ال�شورى ممثل اململكة 
اإبــراهــيــم بن  يف ور�ــشــة العمل الــدكــتــور 
عبداهلل ال�شليمان: اإن الور�شة نبهت اإىل 
اأن عددًا كبريًا من الدول العربية ما تزال 
تفتقر اإىل ت�شريع كامل ملكافحة جرمية 
الجتار بالب�شر اأو تعتمد على قوانني تعالج 

عنا�شر معينة من هذه اجلرمية.
واأكد اأن الهدف من ور�شة العمل هو تعزيز 
قدرات الربملانيني وامل�شرعني وم�شئويل 
املــنــطــقــة عــلــى ال�شياغة  الــقــ�ــشــاء يف 
الق�شائية  خرباتهم  وتنمية  الت�شريعية 
بالكامل  الداخلية  ت�شريعاتهم  لتكييف 
مبا يتما�شى مع متطلبات نظام مكافحة 
اأنــه من غري  الإجتــار بالب�شر لفتًا اإىل 
اأو  ومكافحتها  مراقبة اجلرمية  املمكن 
بل  مالحقة مرتكبيها ق�شائيًا فح�شب، 
لبد من مراجعة اأنظمة العمل وال�شحة 
جمع  لتغطي  وتعديلها  الطفل  وحماية 

جوانب الجتار.
واأو�شح ال�شليمان اأن منع الجتار بالب�شر 
ومكافحته ميثل حتديًا �شيا�شيًا واجتماعيًا 
واقت�شاديًا رئي�شيا للبلدان العربية موؤكدًا 

اأنه من اأجل ذلك �شاهمت اململكة العربية 
ال�شعودية باإ�شدار مثل هذا النظام حيث 
�شدر مبوجب مر�شوم ملكي بعد اأن اأقره 

جمل�س ال�شورى وجمل�س الوزراء.

د. السليمان: ورشة عمل البرلمانيين نبهت إلى افتقار عدد 
من الدول العربية إلى تشريع لمكافحة اإلتجار بالبشر

مدير عام مكتب نائب رئيس مجلس الشورى يشكر 
القيادة على تعيينه بالمرتبة الرابعة عشرة
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ية
رؤ

وي�شتد هذا الأمر عندما تكون الأحداث �شاخنة كاأحداث 
)الربيع العربي(. 

وهذا احلديث بحد ذاته لي�س مو�شوع مدح اأو قدح، بقدر 
ما يكون ظاهرة من الظواهر ت�شتحق التاأمل والنظر.

هذه الو�شعية حتدث ت�شاوؤًل عميًقا يحتاج اإىل عمق يف 
الإجابة ل من منظور �شخ�شي اأو روؤية ذاتية فح�شب.

هذا الت�شاوؤل يقول: يف كل هذه الأحداث التي يبني عليها 
اآراءهــم ومواقفهم: ما م�شدريتهم يف التلقي  كثريون 
اأو م�شادر جمع  اأو للحيثيات املمهدة للراأي،  للمعلومة، 
القرائن والأدلة؟! ومن َثّم تكوين موقف يح�شب عليهم 

ويح�شبون عليه.
امل�شدرية  معرفة  الت�شاوؤل عن  هذا  اإجابة  اأن  اأح�شب 
للتلقي هي بداية الجتاه ال�شليم، وهي املحددة للم�شار 
املو�شل للنتيجة املتوخاة، كما اأن الإجابة �شتخت�شر كثرًيا 
من اجلهود، والأوقــات، والتفكري، وُتخل�س من التبعية 

املطلقة للغري.
ومن هنا تكت�شب معرفة امل�شدرية تلك الأهمية الكربى 

وبخا�شة من رّواد املعرفة واأهل الفكر والثقافة، والراأي 
واملتعاملني مع الكلمة وفعاليتها.

خذ مثاًل -من التاريخ العبا�شي- ما الذي جعل بع�س 
اأحياًنا  خلفاء بني العبا�س يتاأثرون يف م�شائل تخالف 
�شريح القراآن الكرمي مع قربهم من العهد النبوي الذي 
مل مي�س عليه اأكرث من قرن؟ ويف وقت ي�شتغل علماوؤه 
يف تاأ�شي�س العلوم ال�شرعية مع كرثة العلماء ويف بغداد 

خا�شة.
اإن م�شدر التلقي الوافد من الفكر الفل�شفي اليوناين 
وغريه، وتلقي غثه و�شمينه. وتفعيله جميعه هو املوؤثر يف 

�شيوع الفكر املخالف.
اأبنائنا  ومثال من الواقع املعا�شر ما الذي جعل بع�س 
العقدي،  التكفري  وفكر  العملي،  العنف  بفكر  يتاأثرون 
فاأّثر على م�شرية حياتهم و�شّحوا بعقولهم وقدراتهم 

واأج�شامهم.
ي�شّدر  الــذي  التلقي  م�شدر  هو  الأ�شا�س  اأن  �شك  ل 
اأو بعداوة متق�شدة لالإ�شالم  هذا الفكر بفهم �شقيم، 

واأهله.
ومثال اآخر: جتد بني وقت واآخر ظاهرة �شلوكية خمالفة 
لدينه  خمالفة  اأحياًنا  بل  وتقاليده،  املجتمع  لأعــراف 
ومعتقده واأخالقه، كظاهرة التعامل مع ال�شحرة وتعاطي 
ال�شحر، وعندما تتاأمل كيف ن�شاأت هذه الظاهرة يف مثل 
اأ�شلها. تفاجاأ باأن املتعاملني معها  جمتمع يحاربها يف 

تلقوا الفكرة من م�شدر دخيل.
ومن هنا األج اإىل املو�شوع الذي اأبدي فيه هذه الوجهة 
لعّلها ت�شب يف وادي العطاء املتحرك ليحرك �شاكنًا 

اأح�شب اأن اإيجابيته يف حراكه. 
هذا )الربيع العربي( كما ُي�شّمى: ما م�شدرية ال�شم؟ 

وهل له دللة؟ وهل هو ربيع؟ جمرد ت�شاوؤل.
والأهم: يف احلقائق فكل املهتمني يتابعون اأحداثه، لكن ل 
اأظن اأن اأحًدا يخالف -كما ناق�شت كثريين- يف اأن م�شدر 
التلقي الأ�شا�س لالأحداث، وتوجيهها، و�شياغتها وبناء الآراء 
الإعالم  ينقل منها، هو:  فيما  والتحكم  واملواقف عليها، 

مبختلف قنواته وبالأخ�س القنوات الف�شائية الإخبارية.

ل جتل�س جمل�شاً من املجال�س الفكرية، وبخا�شة عندما يكون احلديث عن حوادث 
كربى اإل وجتد الت�شابق اإىل امل�شاركة يف الكالم، كل �شيديل بدلوه، و�شيبدي راأيه بكل 
حما�شة وحماولة واإقناع، وقد ينتقل هذا الطرح اإىل منتدى يف الإنرتنت، اأو مقال 

يف ال�شحافة الورقية، اأو الإلكرتونية اإن مل يتجاوز اأكرث من ذلك.

د. فالح ال�شغري 

الربيع العربي 
ومصدرية التلقي

الربيع العربي 
ومصدرية التلقي
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والإعالم - م�شدر ل يجوز اإنكاره- ول يجوز ال�شتهانة 
به، ول يجوز التقليل من تاأثريه �شلبًا واإيجابًا ول يجوز 
اإغما�س العينني عما يبثه، ول �شم الأذنني عما يلقيه ول 

يجوز ا�شتغفال املتعاملني معه.
تلك حقيقة ل تنكر. ومن ينكر ذلك ينكر واقعه. 

ومن الإعــالم: اجلــّوال ال�شخ�شي لتمتعه بخا�شية من 
يكون  اأن  يجوز  هل  لكن:  املرئي.  الإعــالم  خ�شائ�س 
الإعالم كل �شيء؟ يف م�شدرية املعلومة، ويف التحليل لها، 
ويف �شياغة الكلمة، وتوجيهها وحتديد املواقف واحلما�شة 
لها، واإذا كان هذا واقًعا فال�شوؤال َمْن الذي ي�شوغ املادة 

الإعالمية، وي�شرّي �شيا�شة هذا اجلهاز الإعالمي؟ 
القناة  م�شرّي  ي�شبح  األ  مبا�شرة  اأكــرث  اآخــر  ومبعنى 
ــّور املــعــلــومــة  ــوجــه، ومــ�ــش ــت الإعـــالمـــيـــة هـــو حمـــدد ال

رها؟! وم�شدِّ
وبناء على هذا: األ ميكن لأهل الراأي والفكر اأن يبحثوا 
عن م�شادر اأخرى للتلقي؟ وهل يف ثقافتنا ما يهدي اإىل 

اإمكانية تقومي ما يطرح وما ي�شاهد؟ 
هذه جمرد ت�شاوؤلت، اأخل�س اإىل اأنه ميكن بالتفكري اأن 
يذكر ما يفيد يف هذا الباب: مع الإميــان مبا ذكر من 
فر�شية الإعالم نف�شه م�شدًرا اأ�شا�شيًا لتلقي الأحداث 

املعا�شرة من خالل ما يتمتع به. 
ومن ذلك: 

1- درا�شة التاريخ باأحداثه، واأحواله، وتغرياته. نعم، 
للتاريخ تاأثري على احلا�شر فاحلا�شر امتداد له وتاأثري 
على امل�شتقبل با�شت�شرافه، وهذا يوجب م�شوؤولية كبرية 
على املخت�شني يف التاريخ ليربزوا ما يفيد يف هذا الباب، 
ومثال ذلك: ما حدث يف التاريخ القريب من ال�شتعمار 
لبع�س البلدان العربية يف اأوائل القرن املا�شي، واملتغريات 
التي �شاحبته، كيف نفيد منها ونحن نعاي�س ما ي�شمى 
)بالربيع العربي( جدير باأهل الفكر والتاريخ اأن يربطوا 

الأحداث لي�شتخرجوا ما يفيد.
2- ال�شنن الإلهية يف الكون، فال�شنن ل تتغري على مدار 
الزمان، ويف اأي مكان �شواء كانت �شنًنا �شرعية ك�شنة الظلم 
وعواقبه والطغيان، اأو كونية قدرية مثل ما يتعلق بالرياح، 
القراآن  ا�شتح�شارها من  والأمطار، وغريها فهل ميكن 

الكرمي وال�شنة النبوية وتنزيلها على �شيء من الواقع؟ 
وهذا يتم باملدار�شة واملحاورة، واأذكر من هذه ال�شنن 
َدْفــُع اهلّلِ  ــْوَل  �شنة التدافع بني القوى قال تعاىل: {َوَل
َف�َشَدِت الأَْر�ُس} و�شنة عاقبة  لَّ ِبَبْع�ٍس  ُهْم  َبْع�شَ ا�َس  النَّ
امِلُوَن}  َيْعَمُل الظَّ ا  �َشَبَّ اهلّلَ َغاِفاًل َعمَّ الظلم: {َوَل حَتْ
وْا َما  ُ ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ و�شنة التغيري )اإِنَّ اهلّلَ َل ُيَغريِّ

ِباأَْنُف�ِشِهْم(. 
اأمثلة لتنزيلها على الواقع  وغريها كثري، وتلك جمرد 

الذي يجب اأن يزيح عنها اأهل العلم والراأي والتخ�ش�س 
ال�شتار بدون جماملة اأو تواٍر.

3-  ومن امل�شدرية التثبت من املعلومة، كما هو مبداأ 
من مبادئ ديننا الذي نعتّز به، قال تعاىل: {اإِن َجاءُكْم 
ِبُحوا  ِبَجَهاَلٍة َفُت�شْ َقْوًما  يُبوا  اأَن ُت�شِ ُنوا  َفَتَبيَّ ِبَنَباأٍ  َفا�ِشٌق 
َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي}، وواقع احلال اأن م�شدر املعلومة 
للوقائع الإعالم، واملناق�شة ملا جاء فيه، واإن �شكت الإعالم 
�شكت املتلقي، واإن غري جمرى احلديث كذلك ول�شان 
احلال: فاأينما وىّل وجهه وىّل النا�س وجوههم، األ ميكن 
تفعيل التثبت من املعلومة وبخا�شة املعلومات املرتبطة 

بواقع دقيق. 
ومثال ذلــك: علماء البلد الــذي تقع فيه احلــوادث ما 
روؤيتهم لواقعهم؟ وما تقوميهم ملا يقع؟ وكذا مفكروه، 

ومثقفوه، واأهل الراأي فيه؟ 
واإذا كان يقال عن هذا الع�شر: ع�شر التقنية وال�شرعة 
اأولئك املفكرين  األ تفّعل هذه التقنية يف تلقي ما لدى 

والعلماء.
واآية ذلك: اأننا ن�شمع عّنا من الآخرين يف خارج بالدنا 
ما ل نرت�شيه، وما ل ي�شحح واقًعا، ول نتيجة. فالإعالم 

�شالح ذو وجهتني، وقد يغلب وجهة على اأخرى.
فتهمي�س اأهل الفكر والعلم من م�شدرية التلقي يحدث 
اإيجاد  ويف  والنتائج،  املواقف  �شحة  يف  هائاًل  فراًغا 

الت�شويه بعمد اأو بغري عمد.
4- ومــن تكامل امل�شدرية الطــالع على ما يكتب يف 
مراكز الدرا�شات الفكرية، وال�شت�شرافية، وال�شيا�شية 
يف الغرب وال�شرق ففيها الكثري من املعلومات، واحلقائق، 
والنظريات، والروؤى، والتحليالت ما ل يظهره الإعالم 

املرئي. 
ل �شك اأن كثرًيا منه مثل غريه يحتاج اإىل تثبت، اأو هو 
اأو ا�شت�شراف ظني، لكن بال �شك يكّون  روؤيــة خا�شة، 
اإ�شافة تفيد يف النظرة اإىل الأحداث القائمة اأو املتوقعة، 

كما تعني على جتديد املواقف، وت�شّوب بع�س الروؤى.
اأظن من اخلري عدم اإغفالها ملهتم بهذه ال�شوؤون ليكمل 

روؤيته التي يريد اأن يبني عليها برامج عمل.
5- ومما يذكر هنا يف امل�شدرية: ال�شتعداد النف�شي 
ل�شماع الوجهة املخالفة، ولذلك يطغى على بع�س املجال�س 
واملنتديات احلكم القاطع ال�شريع على املخالف للوجهة 
العارمة، فيقال مثاًل: ما دور اأعداء الأمة ومواليهم يف 
�شناعة احلدث، اأو ا�شتثماره؟ وكيف يتم التعامل معه؟ 
ونحو ذلك ياأتيك اجلواب العارم اجلاهز باأن هذا القول 

يت�شق مع نظرية املوؤامرة. 
ومعنى ذلك اأن الروؤية املخالفة خطاأ مائة يف املائة، ول 
يجوز �شماعها مائة يف املائة لأنها تكري�س ملبداأ املوؤامرة 

وتخالف هوى النفو�س مع ما يحدث.
هذا مثال ل يعني طرحه اأنني اأوافقه اأو اأخالفه. لكنها 
دعوة لتحكيم النظر العقلي، والتاأمل يف الواقع، و�شعة 

النظرة، وفتح الآفاق للتعامل مع خمتلف التوقعات.
6- واأخرًيا: وهو اأهمها بالن�شبة لنا نحن امل�شلمني لدينا 
م�شادر للت�شريع، وللقيا�س والتقومي ل خالف عليها، 
اأ�شول  اأ�شوًل يف النظر للمواقف كما هي  وهي تكّون 
للنظر يف الأحكام والت�شريعات، ومثال ذلك مما يخ�س 
هذه الأ�شطر ق�شية: من هو العدو؟ ومتى ينبغي التغيري؟ 

وما موازينه؟ وما هي اأهدافه وغاياته؟ 
الطاغية؟  يتغري  املهم  كثرًيا:  ت�شمع  ذلــك:  ولتطبيق 
والــ�ــشــوؤال مــا الــهــدف؟ واجلــــواب... ل جـــواب؟ املهم 

يتغري. 
التغيري  مبعنى  لالإ�شالح  فالتغيري  ــقــراآن:  ال يف  ــا  اأم
الإيجابي؟ والإ�شالح والتغيري يخ�شع ملوازين امل�شالح 
اأهــل العلم  واملفا�شد الكربى؟ وَمــْن يقدر ذلــك؟ هم 
والراأي والتخ�ش�س والفكر وامل�شورة واخلربة واحلكمة 

ل اأنه يكون املوجه حما�شة �شبابية ول عاطفة م�شرية.
اأما الواقع: ال�شباب يريد كذا؟ ولكن من هوؤلء ال�شباب؟ 
اآراوؤهم؟  وكيف تكّونوا؟ ومن �شّدرهم؟ وكيف تن�شج 
فامل�شاألة اإذن حتتاج اإىل عمق النظر يف موازين ال�شريعة 
اأو الأحــداث،  لتحدد لنا م�شدر التعامل مع احلــدث 
وحتــديــد املـــواقـــع، واإن خــالــفــت طــمــوحــات النفو�س 

ورغباتهم.
ــراز ما يتعلق  اإب اأن املــراد هنا  اأخــرى تاأكيدية هو  ومــرة 
مب�شدرية التلقي، ولي�س هو موافقة لطرح اأو خمالفة له.

يقع من  التعامل مما  �شطور من جمموع  فتلك  وبعد: 
الأ�شهر  ما م�شى من  ولعّل  وهناك،  هنا  اأحــداث من 
املا�شية كفيلة باأن يكون �شيء من الهدوء الذي يعطي 
اآماًل وتفاوؤًل يف م�شتقبل تقوم معطياته احلا�شرة على 
قواعد �شليمة، واأ�ش�س را�شخة، يف برامج فاعلة لالإ�شالح 

احلقيقي لالأفراد واملجتمع والأو�شاع. 
وما  الأبحاث  ومراكز  الفاعلة،  للموؤ�ش�شات  اأقــول هذا 
�شابهها ممن حمل على عاتقه التوجيه وحتم�س لذلك 
كما هي دعوة لكل متابع ومهتّم ولل�شباب؛ خا�شة اأن يعمل 
فكره على اأ�ش�س علمية ل اأن يكون جمرد تابع لالإعالم، 
وبالأخ�س الف�شائيات، مبا لها وما عليها، ولكن ليكن 
هذا الإعالم عاماًل من العوامل، قاباًل للتقومي والنظر 
وفق املوازين ال�شليمة على منهج قوله تعاىل: )قل اإمنا 
اأعظكم بواحدة اأن تقوموا هلل مثنى وفرادى ثم تتفكروا 
ما ب�شاحبكم من ِجّنة اإن هو اإل نذير لكم بني يدي عذاب 

�شديد(.
ع�شو جمل�س ال�شورى •
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اإن جمل�س الوزراء بعد الطالع على املعاملة الواردة من ديوان رئا�شة جمل�س الوزراء 
برقم 612/ب وتاريخ 6 / 1 / 1432 هـ، امل�شتملة على برقية �شاحب ال�شمو امللكي وزير 
اخلارجية رقم 96 / 34 / 109192 وتاريخ 23 / 7 / 1424 هـ، يف �شاأن تنظيم متلك 
مواطني دول املجل�س للعقار يف الدول الأع�شاء ملجل�س التعاون لغر�س ال�شكن وال�شتثمار 

املعتمد بقرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون يف دورته )الثالثة والع�شرين(. 
وبعد الطالع على املر�شوم امللكي رقم )م/58( وتاريخ 15 / 8 / 1424 هـ، ال�شادر 

باملوافقة على التفاقية القت�شادية بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 
وبعد الطالع على املر�شوم امللكي رقم )م/8( وتاريخ 15 / 2 / 1422 هـ ال�شادر باملوافقة 
على تعديل تنظيم متلك مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية للعقار يف الدول 
الأع�شاء وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )41 /36( وتاريخ 3 / 9 / 1425 هـ. 
وبعد الطالع على مذكرتي هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء رقم )4( وتاريخ 5 / 1 / 1425 

هـ، ورقم )443( وتاريخ 14 / 11 / 1428 هـ. 
وبعد الطالع على املحا�شر رقم )490( وتاريخ 28 / 12 / 1423 هـ، ورقم )336( 
وتاريخ 19 / 10 / 1424 هـ، ورقم )442( وتاريخ 14 / 11 / 1428 هـ، ورقم )461( 
وتاريخ 21 / 11 / 1428 هـ، ورقم )322( وتاريخ 9 / 7 / 1429 هـ، ورقم )371( 
وتاريخ 18 / 8 / 1429 هـ، ورقم )140( وتاريخ 18 / 3 / 1430 هـ، املعدة يف هيئة 

اخلرباء مبجل�س الوزراء. 

وبعد الطــالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الــوزراء رقم )90( وتاريخ 6 / 2 / 
1432 هـ. 

يقرر
املوافقة على تنظيم متلك مواطني دول املجل�س للعقار يف الدول الأع�شاء مبجل�س التعاون 

لغر�س ال�شكن وال�شتثمار بال�شيغة املرافقة. 
وقد اأعد م�شروع مر�شوم ملكي بذلك، �شيغته مرافقة لهذا. 

رئي�س	جمل�س	الوزراء	

قرار رقم: م/22 
وتاريخ: 3 / 4 / 1432 هـ 

بعون اهلل تعاىل 
نحن عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية
بناء على املادة )ال�شبعني( من النظام الأ�شا�شي للحكم، ال�شادر بالأمر امللكي رقم 

)اأ/90( بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ. 
وبناء على املادة )الع�شرين( من نظام جمل�س الوزراء، ال�شادر بالأمر امللكي رقم )اأ/13( 

بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ. 
وبناء على املادة )الثامنة ع�شرة( من نظام جمل�س ال�شورى، ال�شادر بالأمر امللكي رقم 

)اأ/91( بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ. 
وبعد الطالع على املر�شوم امللكي رقم )م/8( بتاريخ 15 / 2 / 1422 هـ، ال�شادر 
باملوافقة على تعديل تنظيم متلك مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

للعقار يف الدول الأع�شاء. 
وبعد الطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم )36/41( بتاريخ 3 / 9 / 1425 هـ. 

وبعد الطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )91( بتاريخ 2 / 4 / 1432 هـ. 
ر�شمنا مبا هو اآت: 

اأوًل: املوافقة على تنظيم متلك مواطني دول املجل�س للعقار يف الدول الأع�شاء مبجل�س 
التعاون لغر�س ال�شكن وال�شتثمار بال�شيغة املرافقة. 

ثانًيا: على �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء، والوزراء وروؤ�شاء الأجهزة املعنية امل�شتقلة 
هذا.  مر�شومنا  – تنفيذ  يخ�شه  فيما  – كل 

عبد	اهلل	بن	عبد	العزيز
تنظيم متلك مواطني دول املجل�س للعقار

يف الدول الأع�شاء مبجل�س التعاون
لغر�س ال�شكن وال�شتثمار

تنفيًذا لأحكام املادة الثالثة من التفاقية القت�شادية بني دول املجل�س والتي تن�س على 

وافق جمل�س الوزراء يف جل�شته التي عقدت يوم 2 / 4 / 1432 ه�، برئا�شة 
خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز على تنظيم 
متلك مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية للعقار يف 
الدول الأع�شاء مبجل�س التعاون لغر�س ال�شكن. ونن�شر فيما يلي قرار 

املجل�س ومواد التنظيم. 

ا فيجب اأن ي�شتكمل بناوؤها اأو ا�شتغاللها خالل  اإذا كان العقار اأر�شً
اأربع �شنوات من تاريخ ت�شجيلها با�شم املالك

اأو اعتباريني با�شتئجار  ي�شمح ملواطني دول املجل�س طبيعيني 
اأو ال�شتثمار  ومتلك العقارات املبنية والأرا�شي لغر�س ال�شكن 

يف اأية دولة ع�شو 

تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعــــــــــــــــــــــــــــــــقار في الدول األعـــــضاء لغرض الســــكن
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اأن يعامل مواطنو دول املجل�س الطبيعيون والعتباريون يف اأي من الدول الأع�شاء نف�س 
معاملة مواطنيها دون تفريق اأو متييز يف جمالت خمتلفة، منها حرية متلك العقار. 

يتم تنظيم متلك العقار ملواطني دول املجل�س من الأ�شخا�س الطبيعيني والعتباريني يف 
اأي دولة ع�شو لغر�س ال�شكن وال�شتثمار وفًقا لالأحكام التالية: 

)المادة األولى(
ي�شمح ملواطني دول جمل�س التعاون من الأ�شخا�س الطبيعيني اأو العتباريني )اململوكني 
بالكامل ملواطني دول جمل�س التعاون( با�شتئجار ومتلك العقارات املبنية والأرا�شي لغر�س 
ال�شكن اأو ال�شتثمار يف اأية دولة ع�شو باإحدى طرق التملك املقررة قانوًنا )نظاًما( اأو 
بالو�شية اأو املرياث، ويعاملون يف هذا ال�شاأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار. 

)المادة الثانية(
ا فيجب اأن ي�شتكمل بناوؤها اأو ا�شتغاللها خالل اأربع �شنوات من تاريخ  اإذا كان العقار اأر�شً
ت�شجيلها با�شمه، واإل كان للدولة التي يقع فيها العقار حق الت�شرف بالأر�س مع تعوي�س 
املالك بنف�س ثمنها وقت �شرائها اأو ثمنها حني بيعها اأيهما اأقل مع حفظ حقه بالتظلم 
اأمام اجلهة املخت�شة بالدولة. وللدولة اأن متدد املدة املذكورة اإذا اقتنعت باأ�شباب تاأخر 

املالك عن تلك املدة. 
)المادة الثالثة(

يجوز للمالك الت�شرف يف العقار املبني يف اأي وقت، اأما اإذا كان اأر�شا فيجوز الت�شرف 

فيها من تاريخ ا�شتكمال بنائها اأو ا�شتغاللها اأو مرور اأربع �شنوات من تاريخ ت�شجيلها 
با�شمه، ويجوز ا�شتثناء الت�شرف فيها قبل ذلك ب�شرط احل�شول على اإذن من اجلهة 

املخت�شة يف الدولة. 
)المادة الرابعة(

ل يتعار�س هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار يف نزع ملكيته للمنفعة 
العامة مقابل تعوي�س عادل للمالك طبًقا للقوانني )الأنظمة( التي تعامل بها مواطنيها. 
كما ل يتعار�س هذا التنظيم مع حق الدولة يف ح�شر التملك اأو النتفاع يف مناطق اأو 
– العقارات الواقعة داخل مكة املكرمة واملدينة  – بناء عليه  مواقع معينة، وت�شتثنى 

املنورة من اأحكام هذا التنظيم. 
)المادة الخامسة(

ل يخل هذا التنظيم باأية حقوق اأف�شل �شارية وقت اإقراره اأو التي متنحها كل اأو بع�س 
الدول الأع�شاء يف امل�شتقبل. 

)المادة السادسة(
1 – يحل هذا التنظيم حمل التنظيم املقر يف الدورة الع�شرين للمجل�س الأعلى. 

2 – يطبق هذا التنظيم بعد ثالثة اأ�شهر من موافقة املجل�س الأعلى عليه، وجتري مراجعته 
بهدف تطويره وحت�شينه بعد ثالث �شنوات من بدء تطبيقه. 

3 – للجنة التعاون املايل والقت�شادي حق تف�شري مواد هذا التنظيم. 

تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعــــــــــــــــــــــــــــــــقار في الدول األعـــــضاء لغرض الســــكن

ل يتعار�س هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار يف 
نزع ملكيته للمنفعة العامة مقابل تعوي�س عادل

اإذا  اأم���ا  اأي وق���ت،  ي��ج��وز للمالك الت�شرف يف العقار املبني يف 
اأو  اأر�شا فيجوز الت�شرف فيها من تاريخ ا�شتكمال بنائها  كان 

ا�شتغاللها اأو مرور اأربع �شنوات من تاريخ ت�شجيلها 
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رفع عدد من املواطنني عدة عرائ�س ملجل�س ال�شورى تتعلق 
بت�شررهم من تخفي�س الراتب بعد التقاعد ح�شب نظامه، 
وهناك من اقرتحت تخفي�س �شن التقاعد للمراأة، ومنهم 
من ت�شاءل عن عدم ا�شتحقاق املح�شونني لراتب احلا�شنة 

التقاعدي وغريها من الأمور التي تتعلق بالتقاعد. 
فاملواطن خالد بن را�شد الطحيني رفع عري�شة للمجل�س 
حتــدث فيها عــن مو�شوع دمــج اخلــدمــة بــني التاأمينات 

والتقاعد وقال موجهًا حديثه للمجل�س:
اأ�ــشــدرمت قــرار دمــج اخلــربات بني التاأمينات  �شبق واأن 
والتقاعد وهذا اأمر طيب للغاية، لكن هناك ثمة م�شكلة 
ويف حلها فائدة عظيمة للمجتمع ككل وحاًل مل�شكلة كثري 

ممن يعانون من البطالة واخت�شارًا اليكم م�شكلتي:
�شمن  ال�شركات  �شنة يف  ع�شرة  ثــالث  ملــدة  عملت  فقد 
يقارب  ما  الآن  ويل  احلكومة  يف  عملت  ثم  التاأمينات، 
ذلك  على  بناء  خدمتي  وجمموع  عامًا  ع�شر  ثمانية  من 
يبلغ واحــدًا وثالثني عامًا، ومع ذلك ل ا�شتطيع التقاعد 
النظام ين�س على مدة  ان  له، حيث  املا�شة  مع حاجتي 
ع�شرين �شنة على الأقــل يف اخلدمة يف حالة الرغبة يف 
التقاعد املبكر. مع اأنني لو تقاعدت لأرحت احلكومة من 
راتبي البالغ �شبعة ع�شر الف ريال وجاءوا مبعلم �شاب بثلث 
الراتب. يعني ميكن توظيف ثالثة اأ�شخا�س مكاين وحلت 
ن�شبة كبرية من البطالة اذا طبق نف�س احلل على الكثريين 

مثلي. اأرجو درا�شة املو�شوع �شريعًا واهلل يحفظكم ويرعاكم.
اأما املواطنة ابت�شام بنت حمزة من�شور فاأر�شلت عري�شة 
املــراأة  تقاعد  �شن  تخفي�س  درا�شة  فيها  تطلب  للمجل�س 

بالنظر ملا تقدمه من اأعمال يف املنزل وغريه. وقالت:
ب�شوؤون  يتعلق  ما  كل  ال�شورى يف  ينظر جمل�س  ما  دائما 
املوظف املدين والع�شكري، ولكن هناك �شوؤال وهو خا�س 
بالنظر يف �شن تقاعد املراأة �شواء بالعمر اأو اخلدمة فاملراأة 
هي الأم ومدبرة املنزل واملعلمة، كل هذا تقوم به يف العمل 
واملنزل ومع ذلك فاإن مبداأ امل�شاواة موجود يف �شن التقاعد 
وهو �شن ال�شتني. فيجب اأن ينظر يف تخفي�س ذلك مع عدم 
حرمانها من حقوقها وقد قام معهد الدارة بدرا�شة هذا 
املو�شوع قبل عدة �شنوات وميكن ال�شتعانة بذلك ح�شب ما 
يرى املجل�س وبالن�شبة لبع�س الن�شاء الالتي لديهن الرغبة 

يف ال�شتمرار يف اخلدمة فليكن لهن ذلك.
اأ�شاأل اهلل اأن يكون بحث هذا املو�شوع واإنهاوؤه يف القريب 

العاجل حيث مت بحثه �شابقًا ومل يبت يف الأمر.
كما اأر�شلت املواطنة منرية عبداهلل ال�شبيحي عري�شة 

تطرح مو�شوعها وترجو النظر له بعني العتبار حيث 
�شكرت املجل�س على اهتمامه بحاجات اأبناء الوطن ثم 
حتدثت عن الراتب التقاعدي والذي يبلغ 3900 رياًل 
فقط وهي تعول خم�س يتيمات تنفق عليهن يف املاأكل 
وامل�شرب وامللب�س والأثاث وفواتري اخلدمات. وقالت اإن 
احتياجات البنات كثرية مثل اقرانهن. وطلبت طرح 
التقاعد  بعد  الــراتــب  يتم من  الــذي  ق�شية اخل�شم 
للدرا�شة والبحث. وذكرت اأن الراتب قبل التقاعد كان 
6900 رياًل، و�شار بعد التقاعد كما ذكرت �شابقًا، واأنه 
لو كان ا�شتمر كما هو لكانت اأمورهم اأف�شل وملا ا�شطروا 
للكتابة ل�شرح حالهم. وطالبت يف ختام عري�شتها البحث 
يف هذا الأمر واعادة النظر فيما يتم ح�شمه من الراتب 

بعد التقاعد.
واأخريًا ت�شاءلت املواطنة وفاء عبداللطيف بخاري يف 
عري�شتها للمجل�س عن �شبب حرمان الأولد بالحت�شان 
من راتب تقاعد احلا�شنة بعد وفاتها وطلبت النظر 

ودرا�شة املو�شوع بعني العتبار.

مواطنون يطالبون بالنظر في الراتب التقاعدي 
وتعديل بعض أحكام نظامه 

ملجل�س  عري�شة  ال�شيعري  عمر  املــواطــن  رفــع 

ال�شورى حتدث فيها عن اهتمام الدولة – اأعزها 

اهلل- بتح�شني ظروف واأو�شاع العاملني احلكوميني 

ولفت اإىل اأن بع�س من يتم تعيينهم ل يعينوا على 

املراتب املنا�شبة ملوؤهالتهم لأ�شباب كثرية، وطلب 

خــادم  اأوىل  وقـــال:  املو�شوع  ودرا�ــشــة  الهتمام 

– حفظه اهلل- يف  منه  عناية كرمية  احلرمني 

حت�شني اأو�شاع فئات من العاملني احلكوميني من 

هم على بند الأجور وامل�شتخدمني و�شدرت اأوامره 

موؤهالتهم  وفــق  مراتب  على  بتثبيتهم  ال�شامية 

و�شنوات خدمتهم وخرباتهم، وقد ح�شلوا على 

مراتب عالية فاقت مراتب املوظفني الآخرين يف 

نف�س اجلهة والذين �شبقوهم يف التعيني ولديهم 

موؤهالت وخدمة اأكرث، لكن تعيينهم كان مبرتبة 

اأقل مما ي�شتحقونه ولدى اجلهات احلكومية الكثري 

من هذه النماذج بحاجة اإىل من يتبنى مو�شوعهم 

لأن لديهم �شعورًا بالغب وعدم مراعاة من اجلهات 

هــوؤلء  لــدى  �شلبيات  ينتج عنه من  ملا  املخت�شة 

املوظفني، فخادم احلرمني ال�شريفني – اأمد اهلل 

يف عمره- يحر�س كل احلر�س على اإعطاء كل ذي 

حق حقه ولكن التق�شري من اجلهة التي قامت 

بدرا�شة حت�شني اأو�شاع املوظفني ومل تراع حقوق 

الآخرين، نرجو اأن يكون جمل�شكم املوقر بارقة 

الأمل ويعيد لنا حقوقنا امل�شلوبة.

تعديل مراتب المثبتين
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رفع عدد من املواطنني عرائ�س خمتلفة للمجل�س 

منها ما يتعلق بظروف معي�شية او بطلب تعديل 

نظام ما اأو بحل للبطالة واآخر يت�شاءل عن �شبب 

عدم تثبيته وزمالئه وق�شايا اأخــرى طرحت يف 
العرائ�س التالية.

املواطنة فاطمة يحيى العلي بعثت تقول انها تعمل 

منذ 31 عامًا وما تزال على املرتبة ال�شاد�شة ومل 

�شنوات.  ثماين  منذ  اأخــرى  ترقية  على  حت�شل 

القحطاين عن  عــبــداهلل  بينما حتــدثــت زهـــرة 

�شوء حالة النظافة يف امل�شاجد برغم وجود من 

يقوم بالنظافة هناك، ولكن هناك تدنيًا مل�شتوى 

النظافة خا�شة يف امل�شلى الن�شائي ودورات املياه 

الن�شائية التي تفتقد للنظافة كما قالت. واقرتحت 

اأن يكون هناك فرقة متجولة تابعة لوزارة ال�شوؤون 

ال�شالمية تقوم بالتجول والعمل على التنظيف 

للم�شاجد وفق جدول زمني حمدد.

واقرتح املواطن حماد يون�س اأحمد نظاما لتحفيز 

ال�شركات التي ت�شاهم يف امل�شوؤولية الجتماعية 

�شريك(.  )برنامج  ا�شم  اقــرتاحــه  على  واطلق 

اإن الــربنــامــج هــو مــ�ــشــروع حكومي يعنى  وقـــال 

ل�شركات  الجتماعية  امل�شوؤولية  وتنظيم  بتقنني 

القطاع اخلا�س وذلك بتكرمي وحتفيز امل�شاركني 
ومعاقبة املق�شرين.

اآخــريــن اأحدهما عن  اأعــد مقرتحني  ــه  اإن ــال  وق

ــاين ملنهج  ــث الــتــعــاوين لكل مــواطــن وال الــتــاأمــني 
)التغذية للتعليم(. 

اأمــا املواطن اأجمــد بن غرم الع�شبلي فقد طلب 

النت�شاب يف جامعة  ر�شوم  تخفي�س  اأو  الإعفاء 

امللك عبدالعزيز التي قال انها حتول بينه وغريه 

وبني الطموح خلدمة الوطن وت�شكل عائقا كبريا 

جلميع الطالب الراغبني يف الدرا�شة. وقال اإنه من 

ال�شعب عليه وعلى اأمثاله توفري ر�شوم النت�شاب 

اإل بالديون واملتاعب، ولكنهم يتحملون ذلك لأجل 

الوطن الغايل.

واقرتح �شيف بتال ال�شهلي على املجل�س اقرار فك 

�شندوق  قرو�س  ل�شرف  الأهلي  البنك  احتكار 

ازدحاما  الــفــروع  ت�شهد  حيث  العقاري  التنمية 

كثيفًا، كما ل تتوفر فروع للبنك يف بع�س املناطق.

وقال في�شل بن عبدالهادي الفندي اإنه حاًل مل�شكلة 

منح الأرا�شي وتاأخرها فيمكن عند ح�شول اأي 

مواطن على بطاقة احوال مدنية ان مينح قطعة 

والأحـــوال  البلدية  بالتن�شيق بني  ار�ــس، وذلــك 

املدنية، وطلب اإلغاء قرار اإيقاف توزيع الأرا�شي 

البور الزراعية واإعادة منحها للمواطنني.

عبداهلل حممد الدامغ رفع عري�شة بها اقرتاح 

ملعاجلة البطالة والفقر وتخفيف العمالة الوافدة 

من وجهة نظره، حيث قال اإن هناك حاًل غفلت 

عنه وزارة العمل وهــو �شعودة حمــالت املالب�س 

اإن هذا العمل ينا�شب  الرجالية اجلاهزة. وقال 

اجلميع بل ي�شتهوي فئة ال�شباب اذا مل يناف�شهم 

اأن هــذا العمل ل يلزم له  فيه الــوافــدون، وذكــر 

الدوام �شباحًا، وميكن من خالله ت�شغيل واإفادة 

اأكرث من مائتي الف اأ�شرة، وفيه دخل طيب ومياثله 

حمالت الأواين املنزلية. وطلب النظر يف املو�شوع 

وتوجيه من يلزم لدرا�شته.

يعمل  اإنــه  فيقول  ري�س  ري�س عبدالرحمن  اأمــا 

امللكي  الأمـــر  �ــشــدر  وعندما  حكوميًا  موظفًا 

بالرت�شيم كانت مدة خدمته �شنتني واأحد ع�شر 

كل  فــان  التاأمينات،  نظام  ين�س  وكما  �شهرًا 

خدمة ملدة ثالث �شنوات متنح مرتبة، ومبخاطبة 

اخلدمة املدنية قالت اإنه مل ُيتم الثالث �شنوات 

�شهر  ينق�شه  حيث  الــنــظــام  ح�شب  املطلوبة 

اأنها لن ت�شاف له يف التقاعد،  واحد واأخــربوه 

ولن متنحه درجات مالية يف ال�شلم الوظيفي. 

وطلب ايجاد حل لهذا املو�شوع له وملن هم يف 
مثل حالته.

اإنه  اأر�شل حممد �شاعد الكديوي يقول  وباملثل 

ال�شعودي  الــربيــد  يعملون يف  وزمــــالءه ممــن 

اأو  تر�شيمهم  يــتــم  مل  املــكــرمــة  مــكــة  مبنطقة 

الأمــر  ي�شملهم  ــه  اأن رغــم  للتاأمينات  حتويلهم 

ال�شامي اخلا�س بتثبيت املوظفني.

اأما عبداهلل اأحمد الهنيدي فاقرتح تعديل م�شمى 

وزارة البرتول والرثوة املعدنية اإىل وزارة النفط 

اإن يف ال�شم املقرتح اخت�شار  واملعادن، وقال 

اأن كلمة النفط كلمة عربية ف�شحى  جيد، كما 

بينما كلمة البرتول كلمة اجنبية وقال اإن كثريًا 

من الدول العربية تعتمد ال�شم املقرتح.

تغيير اسم وزارة البترول وسعودة محالت 

المالبس الرجالية
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إعفاء القضايا الزوجية من الرسوم ورفض طلب 
متعاقد الحصول على راتب إجازته

اطلع جمل�س ال�شورى على ال�شك التجاري املرفق رقم 
11 املــوؤرخ يف 11 جمادى الثانية امل�شجل ب�شجل املجل�س 
التجاري ب�شحيفة 17 وعدد 11 املت�شمن احلكم على اأحمد 
عبدالرب العمودي بت�شليم مائة واثنني وخم�شني جنيهًا 
انكليزيًا ذهبًا ومائة وخم�شة قرو�س ذهبًا ل�شعيد باكلكا 
وكيل �شالح باكرمي مع م�شاريف املحكمة مبلغ وقدره 650 
�شتمائة وخم�شون قر�شًا اأمرييًا واأجرة الوكيل لكل جل�شة 
اأربعمائة واأربعني قر�شًا اأمرييًا  اأربعون قر�شًا اأمرييًا عن 
حكمًا، وبعد الطالع على الالئحة العرتا�شية املوؤرخة يف 
18 رجب 1351هـ املقدمة من املحكوم عليه اأحمد عبدالرب 
العمودي وعلى الرد املقدم عليها من املحكوم له �شالح 
باكرمي املوؤرخة يف 2 �شعبان 1351هـ، وعلى النق�س املظهر 
بعدد 3 يف 25 �شوال 1351هـ وعلى ال�شك امل�شار اليه من 
املذكور  احلكم  نق�س  املت�شمن  بجده  الداري  املجل�س 
ل�شببني: الأول: اأن املجل�س التجاري بنى حكمه على القرار 
ال�شمني من املدعى عليه. ال�شبب الثاين: وقوع اليمني على 
غري الوجه ال�شرعي. وبالطالع على قرار املجل�س التجاري 

ال�شادر على اثر النق�س املذكور بعدد 65 يف 10 ذو القعدة 
1351هـــ املت�شمن الرد على الوجهتني اللتني اعتمدهما 

املجل�س الإداري موجبتني للنق�س تبني ما يلي:
اأوًل: اأن احلكم امنا �شدر بناء على العرتا�س ال�شريح من 
املحكوم عليه باملدعى به بال�شندين املوقعني منه مبقت�شى 

املادة 498 من النظام التجاري.
ثانيًا: اأن طلب اليمني من املدعي بدون طلب املدعى عليه 
وان كان اأمرًا زائدًا من الوجهة ال�شرعية فلي�س ذلك مما 
اأنه قد ظهر من قرار املجل�س  يوجب نق�س احلكم، على 
التجاري عدد 65 يف 3 ذي القعدة 1351هـ، اأن املجل�س قد 
�شاأل املدعى عليه هل يطلب حتليف املدعي فاأبى فحلفه 
املجل�س بقرار منه ح�شبما ن�شت به املادة 505 من النظام 
احتياطًا. وبعد البحث والتدقيق يف ذلك احلكم والعرتا�س 
والنق�س والرد عليه ومطابقة اجلميع على ن�شو�س نظام 
املجل�س التجاري وما تق�شي به الأ�شول ال�شرعية، قرر 

املجل�س بالإجماع ما ياأتي:
اأن اعرتا�س املحكوم عليه غري وارد وعليه جرى الت�شديق 

على حكم ال�شك املذكور وعدم اللتفات اإىل نق�شه املظهر 
يف املجل�س الإداري لالأ�شباب ال�شابقة الذكر املف�شلة يف 
قرار املجل�س التجاري عدد 65 يف 3 ذي القعدة 1351هـ 

ملطابقتها للنظام.
التنبيه على املجل�س التجاري اأن يالحظ بعد الآن ما يلي:

توقيع اأع�شاء مع الرئي�س على كل حكم يف نف�س ال�شك 
ح�شبما ق�شت به املادة 97.

اأحكامه كل ما ينبني عليه احلكم  اأن يــدرج يف �شكوك 
اأو النكول  اأو طلب اليمني من عدمه  كالعجز عن البينة 

عنه اأو نحو ذلك. وعلى هذا ح�شل التوقيع.

قامت اململكة العربية ال�شعودية على يد امللك عبدالعزيز – طيب اهلل ثراه- على مبادئ ال�شريعة الإ�شالمية واأحكامها وتطبيقاتها، 
وا�شتنارت بها منهجاً و�شلوكاً. وكان من الأولويات التي عني بها امللك املوؤ�ش�س اإن�شاء جمل�س ال�شورى لال�شتنارة براأي اأع�شائه يف ال�شوؤون 
الداخلية للبالد مما يحقق �شمولية القرار وتو�شيع دائرته يف �شورة تطبيقية لهدي ال�شريعة الإ�شالمية. يف هذا الباب ن�شتجلي ذاكرة 

جمل�س ال�شورى با�شتعرا�س قراراته الأوىل التي متثل البداية لبناء جمتمع مدين اإ�شالمي.

التنبيه على المجلس التجاري بتوقيع أعضائه على صكوكه

اأطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفقة الواردة من مقام 
رئا�شة جمل�س الوكالء رقم 47 يف 1352/1/4هـ واملت�شمنة 
ا�شتي�شاح كاتب عدل مكة عما اذا كان القرار ال�شادر من 
املجل�س باإعفاء عموم امل�شائل الزوجية من ر�شوم اخلدامة 
مبا يف ذلك النفقة والطالق هل ي�شمل ال�شكوك التي تت�شمن 
اثبات اأعيان للزوجة حمجوزة لدى ماأمور بيت املال �شمن 
اأم ل؟  اأن هذه العيان مملوكة للزوجة  تركة زوجها حالة 
وتداول الأع�شاء البحث يف اخل�شو�س املذكور وبعد الفح�س 
والتدقيق قرر املجل�س بالأكرثية ما ياأتي: اأن الأعيان الثابتة 
للزوجة يف تركة زوجها تعترب من امل�شائل الزوجية املعفاة 

من ر�شوم اخلدامة. وعلى هذا ح�شل التوقيع.
ال�شيخ  املحرتمني  الع�شوين  ح�شرات  من  لكل  ملحوظة   

عبدالوهاب نائب احلرم وال�شيخ احمد غزاوي:
اأن ثبوت العيان يف الرتكة للزوجة م�شاألة  يرى الع�شوان 
عبارة  هي  التي  الزوجية  بامل�شائل  لها  عالقة  ل  حقوقية 
اإىل ذلك من  واملهر وما  النفقة والطالق واحل�شانة  عن 
اأن كل  الأمــور التي تكون بني الزوجة وزوجها. لذلك نرى 
ُحكم مينح حقًا للزوجة وبالعك�س لزوجها يف تركة اأحدهما 
بالر�شم يف كل حال على  ويرجع  املقررة  للر�شوم  خا�شع 

املحكوم عليه. 

إعفاء القضايا الزوجية من الرسوم
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رفض طلب كيماوي متعاقد براتب مدة تأخره عن إجازته

الــواردة من مقام  املرفقة  املعاملة  ال�شورى على  اطلع جمل�س 
رئا�شة الوكالء برقم 8219 يف 1351/12/17هـ ورقم 8355 يف 
1351/12/25هـ املت�شمنة املالحظات التي اأدىل بها الكيماوي 
اأديــب �شعد اهلل الأيــوبــي ب�شاأن فيما قــرره جمل�س ال�شورى يف 
خ�شو�س عدم ا�شتحقاقه رواتب املدة التي غاب فيها بعد انتهاء 
ماأذونيته، وتداول الأع�شاء البحث يف اخل�شو�س املذكور واأعيد 
النظر يف هذه املعاملة رغم اأنها قد در�شت من قبل واتخذ املجل�س 
يف مو�شوعها قرارًا �شابقًا بعدد 216 يف 1351/11/12هـ وحاز 
الت�شديق العايل بعدد 7772 يف 1351/11/19هـ وبعد اأن جرى 
در�شها ومناق�شتها وتطبيقها على النظام )نظام املاأمورين العام( 

ات�شح وتقرر ما ياأتي:
اأوًل: التم�شك بالقرار ال�شابق املقرتن بالت�شديق العايل عدد  216 
يف 1351/11/14هـ والقا�شي بعدم ا�شتحقاق كيمائي ال�شحة 

املذكور رواتب املدة التي غاب فيها بعد انتهاء ماأذونيته.
ثانيًا: عدم وجاهة العرتا�س املقدم من قبل الكيماوي املذكور 

لالأ�شباب الآتية:
اأنه مت�شك خًطاأ باملادة )68( واأراد اأن يتخذ منها مربرًا لطلبه مع 
اأن املادة املذكورة قد ف�شلت فيها الواجبات املتحتم اإجراوؤها يف 
حالة ما اإذا طلب املري�س اأثناء تغيبه عن الوظيفة متديد اإجازته 
اإىل مدة اأخرى وتلك الواجبات هي: )اأ( األ تزيد املدة عن ثالثة 
اأ�شهر، )ب( اأن يعني وكياًل ي�شرف له ربع الراتب اإذا كان من 

اإذا كان من خارجها ويعطى الن�شف  موظفي الدائرة ون�شفه 
الآخر للموظف املجاز، )ج( لزوم تقدمي تقرير طبي يربط بطلب 
متديد الإجازة ب�شبب املر�س يكون موقعًا من طبيبني ر�شميني 
وطبيبني اأجنبيني م�شدق على �شحة تواقيعهما من �شخ�شني 
معروفني من ذوي ال�شخ�شيات البارزة هذا اإذا مل يوجد معتمد 

للحكومة يف البالد التي طلب متديد اإجازته فيها.
 مل يقدم اإىل املجل�س حتى الآن ما يطالب املادة )68( التي ي�شتند 
اإليها الكيماوي املذكور، وقد جاء يف قرار الهيئة الإدارية لل�شحة 
اإدارة  اأن  العامة املرفق عدد )بــدون( وتاريخ 1351/12/1هــــ 
ال�شحة مل تتلق من الكيماوي التقرير الطبي املطلوب نظامًا يف 
اإليه، كما  حينه، ومل يعني له وكياًل ح�شب ن�س النظام امل�شار 
جاء يف مذكرة حظر معاون مدير ال�شحة العام عدد 1168 يف 

1351/11/9هـ.
 ق�شى م�شمون املادة 68 اأي�شًا باأن يكون التقرير الطبي املطلوب 
م�شدقًا من املعتمد اإذا وجد يف البالد التي يطلب متديد الإجازة 
فيها معتمدًا للحكومة، ولي�س بني هذه الأوراق تقرير طلبي م�شدق 
من املعتمد، حيث يوجد يف بالد ال�شام معتمد ر�شمي للحكومة، 
حتى ول �شهادة باأن الكيماوي املذكور راجع املعتمدية و�شدق على 

تقرير طبي يف الوقت املذكور.
اإن الكيماوي املذكور اإمنا هو من الأ�شخا�س املقاولني ولو انتهت 
مدة مقاولته لأنه من الق�شم امل�شرتط ا�شتخدامه مقاولة فهو من 

هذه الناحية ي�شمله نظام املقاولني يف هذه الظروف واأمثالها، 
ونظرًا  اإىل اأن نظام املاأمورين ال�شحيني مل يف�شل فيه ما يتبع 
يف مثل حادثته هذه فاإن التجاءه اإىل املادة 68 من نظام املاأمورين 
العام مل يجعل له احلق يف طلبه بالن�شبة لعدم تطبيق ن�شو�شها 

من قبله وعلى هذا ح�شل التوقيع. 

رفض طلب مستفيدين من وقف آل غالب بالتأجير لصدور قرار سابق بشأنه

اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفقة الواردة من مقام 
رئا�شة جمل�س الوكالء برقم 133 يف 1352/1/5هـ وامل�شتملة 
على ما يلي: 1- عري�شة مقدمة لوزارة الداخلية خال�شتها اأن 
مقدميها كانوا ا�شرتحموا من �شاحب اجلاللة امللك املعظم 
وطلبوا اإ�شعار ناظرة وقف اآل غالب بتاأجري اأوجاب عني املثناة 
التي هي من �شمن وقف اآل غالب، كما اأمثالهم من امل�شتحقني 
وهم ال�شريف علي عدنان وتاج الدين و�شرور ورفيق حممد 
وزين  ها�شم وعبداملطلب وح�شن وحم�شن وحامد و�شادق 
العابدين وحامد �شعد الدين وراجح واأحمد ورابح وحممد 
بن يحيى على الت�شاوي بينهم للت�شبب فيها باأمور معي�شتهم، 
وقد اأحيل طلبهم ال�شابق اإىل جمل�س ال�شورى وت�شكلت جلنة 
للنظر يف الطلب املذكور واتخذت قرارها الالزم واأحيل اإىل 
املحكمة ال�شرعية الكربى، وحيث مل يكن لهذا املو�شوع عالقة 
يف املحكمة واأن مدار الطلب اإمنا هو ا�شرتحام اإىل جاللة 
امللك فاإنهم ي�شرتحمون ا�شرتجاع الأوراق من املحكمة وتنفيذ 
قرار الهيئة التي تخ�ش�شت لهذا الق�شد والأمر على الناظرة 

بتنفيذ ما تقرر.

2- عري�شة من ناظرة اأوقاف اآل غالب مقدمة لوزارة الداخلية 
خال�شتها اأنه قد تبلغت اأمر �شموه الكرمي يف �شاأن طلب حم�شن 
وزين العابدين اأبناء ال�شريف علي عدنان زيادة ماء من اأوجاب 
املثناة، وحيث اإن اأوجاب املثناة جميعها ومزارعها منح�شرة 
حتت اإجارة امل�شتحقني ح�شب التوزيع ال�شابق الذي قد جرى 
بينهم بر�شائكم حتت توقيعهم عليه، ويف ابتداء عامنا هذا 
ا�شتدعى ال�شريف حم�شن واأخيه اإىل جاللة امللك املعظم مبثل 
الطلب املذكور واأحيل النظر فيما ذكر اإىل جمل�س ال�شورى 
واأن الطرف الآخر من امل�شتاأجرين مل ي�شمحوا باإعطاء �شيء 
مما هو حتت اأيديهم يف املزارع نظرًا ملا لهم فيها من العروق 
الثابتة والغرو�س وا�شتدعوا اأي�شًا جلاللة امللك اأيده اهلل وطلبوا 
اإجــراء الوجه ال�شرعي ومل ينته الأمــر يف هذا اخل�شو�س، 
وتداول الأع�شاء البحث يف اخل�شو�س املذكور وبعد الفح�س 

والتدقيق ظهر وتقرر ما ياأتي:
وتاريخ   29 بعدد  ال�شابق  يف  قـــرارًا  اتخذ  قــد  املجل�س  اإن 
1351/3/29هــــ ورفعه ملقام رئا�شة جمل�س الوكالء بعدد 
94 وتاريخ 30 منه واقرتن بالت�شديق العايل بعدد 3521 يف 

1351/4/12هـ.
- وقد قامت اللجنة امل�شكلة مبا عهد اإليها ورفعت تقريرها يف 
ذلك اإىل املرجع العايل واأحيلت املعاملة اإىل املحكمة ال�شرعية 
ح�شبما اأفاد بذلك اأع�شاء املجل�س املوقر امل�شرتكون يف اللجنة 

امل�شار اإليها.
واأن اأمر تنفيذ ما قررته اللجنة يف املو�شوع منوط بالراأي 

العايل، وعلى هذا ح�شل التوقيع.
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اللقاء التشاوري لرؤساء برلمانات

دول العشرين

د. عبداهلل بن اإبراهيم الع�شكر •

ي�شت�شيف جمل�س ال�شورى ال�شعودي اأواخر �شهر فرباير القادم اللقاء الت�شاوري الثالث لروؤ�شاء برملانات
دول جمموعة الع�شرين. ما اأهمية هذا اللقاء وما دللة عقده يف الريا�س، اأهمية هذه القمة للمملكة وللمنطقة 
العربية اأنها تنعقد يف وقت ي�شود يف بع�س البالد العربية ما اأُطلق عليه ا�شم: الربيع العربي. هذا احلراك ال�شعبي 
لبد اأنه نوق�س با�شتفا�شة يف برملانات دول الع�شرين امل�شاركة يف هذا اللقاء املهم.. ولبد اأن برملانات الع�شرين قد 

ا�شتقر لهم راأي تبنوه، اأو قرارات اتخذوها اأو تو�شيات اأر�شلوها للجهات التنفيذية يف بالدهم.
وحيث اإن تلك الربملانات لها دور ت�شريعي ملزم يف بالدها خ�شو�شًا ما يتعلق بال�شيا�شة اخلارجية، ومن ثم لها 
اأثر يف ال�شيا�شة الدولية، عندئذ يتبنّي لنا اأهمية انعقاد هذا اللقاء املهم يف الريا�س.  ذلك اأن اململكة وهو الع�شو 
الوحيد من املجموعة العربية والإ�شالمية والعامل الثالث معنية بتو�شيح راأيها عرب جمل�شها الت�شريعي يف هذا 

احلراك ال�شعبي الذي ي�شود بع�س البالد العربية.
راأي جمل�س ال�شورى يف احلراك ال�شعبي العربي م�شتمد من قرب جمل�س ال�شورى لهذا احلراك، وم�شتمد من تعدد 
الطيف الفكري واملعريف الذي ميثله اأع�شاء جمل�س ال�شورى ال�شعودي، وم�شتمد فوق هذا كله من مكانة اململكة 
العربية ال�شعودية ال�شيا�شية والإ�شرتاتيجية والقت�شادية واملعرفية، واأي�شا من الثقل الكبري الذي متثله اململكة 
يف ق�شايا ال�شراع وال�شالم الدوليني، خ�شو�شًا مكانة خادم احلرمني ال�شريفني يف الف�شاء الدويل، وهي مكانة 
تلقى ترحيبًا واحرتامًا كبريين. لهذا كله فاإن انعقاد هذا اللقاء يف رحاب جمل�س ال�شورى ال�شعودي له اأهمية ل 

تخفى.
اأما دللة هذه ال�شت�شافة فتكمن يف مكانة اململكة العربية ال�شعودية على اخلريطة ال�شيا�شية، خ�شو�شًا اأن اململكة 
هي الع�شو الوحيد يف الف�شاء العربي والإ�شالمي يف قمة دول الع�شرين. بل هي فوق هذا كله الدولة الوحيدة 
من بني الدول امل�شنفة بدول العامل الثاين. انعقاد هذا اللقاء املهم للمملكة يف الريا�س اعرتاف اإيجابي مبكانة 
اململكة، واعرتاف اإيجابي بدور جمل�س ال�شورى واأهميته �شمن منظومة الربملانات العاملية، وعلى وجه اخل�شو�س 

�شمن برملانات دول الع�شرين.
اإن فوز جمل�س ال�شورى ال�شعودي با�شت�شافة هذا اللقاء املهم ل يعادله يف الأهمية اإّل متثيل جمل�س ال�شورى للربملانات 
العربية والإ�شالمية ودول اآ�شيا واأفريقيا واأمريكا الالتينية هذا اللقاء ويف غريه من اللقاءات برملانات دول الع�شرين. 
وهذا الت�شريف يعتز به جمل�س ال�شورى ويعده تكليفًا يحمل تبعات برملانية كبرية. وجمل�س ال�شورى قادر بحول اهلل 
وقدرته ثم بعمل رئي�شه ونوابه واأع�شائه وغريهم من من�شوبي املجل�س اأن يو�شل �شوت جمل�س ال�شورى ال�شعودي 
للموؤمترين، واأن ُيبنّي لهم على وجه الدقة راأي ال�شعوب العربية والإ�شالمية حول ما ُيعر�س يف جدول الأعمال. 
وراأي جمل�س ال�شورى �شيكون منطلقًا من هموم ال�شعوب العربية والإ�شالمية، وقد يتقاطع اأو يختلف اأو يت�شق مع 

راأي برملانات دول الع�شرين. ولكنه يف النهاية �شيكون راأيًا مدرو�شًا و�شادقًا ومعربًا.
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