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مؤتمر صحفي عقب كل جلسة..

مجلس الشورى ..ونافذة جديدة مع الفضاء اإلعالمي

إطالله
د .حممد املهنا
بلغ الإعالم مبختلف و�سائله يف ع�صرنا احلا�ضر درجة عالية من الت�أثري يف ت�شكيل الر�أي العام خا�صة مع
ظهور ما ي�سمى بالإعالم اجلديد من �صحف �إلكرتونية ومواقع التوا�صل االجتماعي وغريها والتي �أحدثت ثورة
كربى يف تدفق املعلومات عرب �أجهزة االت�صال الذكية من هواتف نقالة وما ماثلها ،مما َ�س ُهل ح ْم ُله و�أ�سهم يف
�سرعة نقل املعلومة.
و�إدراك ًا من جمل�س ال�شورى للأهمية البالغة لو�سائل الإعالم ،عمل على تقوية عالقته معها وع ّدها �شريك ًا رئي�س ًا
له وقناة مهمة لإي�صال ر�سالته الإعالمية �إىل املواطنني والرفع من وعيهم وثقافتهم بالعمل ال�شوري يف اململكة،
والتعريف بدوره وجهوده يف املجالني الت�شريعي والرقابي وفق �صالحياته واخت�صا�صاته.
وكانت �أوىل خطوات املجل�س يف هذا ال�سياق فتح �أبوابه لو�سائل الإعالم لتغطية �أعماله ون�شاطاته ،وح�ضور
راق و�شفاف ،يرمي
جل�ساته العامة ون�شر ما يدور فيها من مناق�شات ،وتبادل الر�أي والر�أي الآخر يف حوار ٍ
�إىل الو�صول �إىل قرارات ت�صب يف خدمة الوطن واملواطن.
ويف تطور الحق ووعي ًا منه ب�أهمية الإعالم اجلديد� ،أن�ش�أ جمل�س ال�شورى موقع ًا ر�سمي ًا على ال�شبكة العنكبوتية
(الإنرتنت) ي�سهم مبحتواه املعلوماتي يف زيادة الوعي بدور جمل�س ال�شورى وجهوده يف املجالني الت�شريعي
والرقابي ،و�إيجاد ال�سبل النافعة حلل الق�ضايا الوطنية ،وتلبية حاجات املواطنني وتطلعاتهم� ،إ�ضافة �إىل الر�سالة
التلفزيونية الأ�سبوعية التي تبث عرب القناة التلفزيونية الأوىل وتت�ضمن ت�سجي ًال جلل�ستي املجل�س اللتني عقدتا
يف ذات الأ�سبوع.
ويف خطوة �أقل ما تو�صف ب�أنها جريئة ،بد أ� جمل�س ال�شورى عقد لقاء �صحفي عقب كل جل�سة عادية للمجل�س
يح�ضره ر�ؤ�ساء اللجان املتخ�ص�صة املعنية باملو�ضوعات التي ناق�شها املجل�س خالل تلك اجلل�سة ،لإعطاء
ال�صحفيني املزيد من املعلومات عن جهود جلانهم يف درا�سة املو�ضوعات التي ناق�شها املجل�س ،واملراحل
التي مرت بها درا�سة املو�ضوع ،وم�س�ؤويل اجلهات الذين مت ا�ستدعا�ؤهم حل�ضور اجتماعاتها ومناق�شتهم
واال�ستف�سار منهم عن �أوجه الق�صور يف �أداء جهاتهم نحو خدمة املواطنني� ،أو ل�شرح جهود اللجنة يف درا�سة
م�شروع نظام جديد �سواء ورد من احلكومة� ،أو قُدم للمجل�س مبوجب املادة (  ) 23من نظامه.
ذلك اللقاء ال�صحفي الذي وجه به معايل رئي�س املجل�س وحظي مبتابعة من معايل م�ساعد رئي�س املجل�س الذي
يبذل جهود ًا م�ضنية لإجناحه� ،سيكون -من وجهة نظر خا�صة  -نقل ٌة نوعية يف تعاطي جمل�س ال�شورى مع
و�سائل الإعالم ،بغية و�ضع �أفراد املجتمع يف �صورة كاملة ملا يقوم به املجل�س من دور كبري يف املجالني الرقابي
والت�شريعي بو�صفه �شريك ًا مهم ًا يف �صناعة القرار باململكة.
رئي�س التحرير
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ذكرى اليوم الوطني الثاني والثمانين..

كفاح األجداد واآلباء ووفاء
األبناء
يف ال�سابع ع�شر من �شهر جمادى الأوىل من �سنة
1351هـ �أعلن امللك عبدالعزيز طيب الله ثراه توحيد
�أجزاء هذه البالد الطاهرة حتت ا�سم (اململكة العربية
ال�سعودية) ،بعد جهاد ا�ستمر اثنني وثالثني عا ًما،
�أر�سى خاللها قواعد هذا البنيان على هدى كتاب
الله الكرمي و�سنة ر�سوله الأمني حممد �صلى الله عليه
و�سلم �سائ ًرا يف ذلك على نهج �أ�سالفه من �آل �سعود
لتن�ش أ� يف ذلك اليوم دولة فتية تزهو بتطبيق �شرع
الإ�سالم وت�صدح بتعاليمه ال�سمحة وقيمه الإن�سانية
يف كل �أ�صقاع الدنيا نا�شرة ال�سالم واخلري والدعوة
املباركة باحثة عن العلم والتطور �سائرة بخطى حثيثة
نحو غد �أف�ضل لها وجلميع املجتمعات الب�شرية.
و�شهد توحيد هذه البالد ملحمة جهادية متكن فيها
امللك عبدالعزيز رحمه الله من جمع قلوب وعقول �أبناء
وطنه على هدف واعد نبيل جعلهم ي�سابقون ظروف
الزمان واملكان وي�سعون لإر�ساء قواعد و�أ�س�س
را�سخة لهذا البنيان ال�شامخ على هدي من كتاب
الله الكرمي و�سنة ر�سوله الأمني �صلى الله عليه و�سلم
فتحقق للملك عبدالعزيز هدفه النبيل الذى ا�ستمر يف
العمل من �أجله �سنني عمره �سائ ًرا يف ذلك على نهج
�أ�سالفه من �آل �سعود امليامني.
وي�ستذكر �أبناء اململكة هذه الذكرى امل�شرقة باعتزاز
وتقدير للملك عبدالعزيز طيب الله ثراه على ما حقق
لهذه البالد املرتامية الأطراف وملواطنيها من خري
كثري نتج عنه وحدة �أ�صيلة حققت الأمن والأمان
بف�ضل من الله �سبحانه وتعاىل ثم بف�ضل جهاده
وعمله الد�ؤوب فكانت �أمنًا و�أمانًا وبنا ًء ورخا ًء.

اليوم الوطني  ..وقفة تأمل وإعجاب
ويحتفل املواطنون بذكرى اليوم الوطني الذي يوافق
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للم�ستقبل� ،أي �أن جيل الأجداد والآباء ،حملونا
م�س�ؤولية كربى يف املحافظة على مكا�سبنا الكبرية،
فالعطاء ال يتم بالتجزئة والفردية ،بل بجماعية العمل،
وحتريره من عقدة الي�أ�س� ،أي �أن اجليل اجلديد،
والذي �أ�صبح عاملي ًا يف وعيه وتفاعله ،يجب �أن يدرك
�أن املرحلة �سباق عقول وفكر واغتنام الفر�ص املتاحة،
�أي �أن ك�سب املعرفة وحتويلها �إىل منتج ،مهمة معقدة،
وجتاوزها يعني �أننا يف طور خمتلف عن املا�ضي،
�إننا �أبناء عبدالعزيز الذي حقق لنا الوحدة ،ونحن من
يتحمل م�سئولية ما بعدها.

اليوم الأول من امليزان (الثالث والع�شرين من �شهر
�سبتمرب ميالد ًيا) .وال تعني هذه الذكرى املتميزة
جمرد منا�سبة وطنية عابرة فح�سب ،و�إمنا وقفة ت�أمل
و�إعجاب لقدرة هذا الكيان ال�شامخ على البناء وتخطي
بف�ضل
العوائق وال�صعاب ،والتغلب على كل التحديات ٍ
وتوفيق من الله � اًأول ثم بالإميان القوي والوعي التام
ٍ
بوحدة الهدف و�صدق التوجه يف ظل حتكيم �شرع
الله والعدل يف انفاذ �أحكامه لت�شمل كل مناحي
احلياة.
وقد جاء الإعالن عن توحيد اململكة تتويج ًا لأحداث
ج�سام عا�شها رجال وهبوا حياتهم للوطن من �أجل سبع سنوات من العطاء الوفير لخير
المواطنين
علو �ش�أنه.
ومل يختلف �أبناء امللك عبدالعزيز  -الذين خلفوه
عبقرية القائد ومعجزة التوحيد
ومل تكن عظمة امل�ؤ�س�س بتوحيد اململكة التي عا�شت ملو ًكا للمملكة العربية ال�سعودية -عن �أبيهم امللك
حاالت افتقارها للأمن والتوا�صل بني �أجزائها يف امل�ؤ�س�س ،فبداية من امللك في�صل وامللك �سعود مرو ًرا
اً
و�صول �إىل خادم احلرمني
وحدة �شاملة فح�سب ،لكن الزمن الذي بد�أت فيه هذه بامللك خالد وامللك فهد
اخلطوات كان م�ضطرب ًا عرب ًيا وعامل ًيا ،حني كانت نذر ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز ،ات�صفوا جميع ًا
و�صفات النُبل واحلر�ص على
احلرب العاملية الأوىل تدق �أجرا�سها يف كل مكان ،باخل�صال الطيبة ِ
وهنا كانت عبقرية امللك عبدالعزيز ،اخلروج بدولته رفاهية مواطنيهم .يقول د .حممد �سامل بن �شديد
العويف �إن ال�سبع �سنوات املا�ضية من بيعة خادم
�إىل بر الأمان.
فتوحيد الداخل ،والتغلب على الظروف ال�صعبة التي احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه
تكفل ا�ستمرار الدولة ،يحتاج �إىل موارد كبرية ،الله كانت �سنوات عمل جاد ،وعطاء وفري ،حتققت
وهذه ال ت�أتي �إال من �إمكانات البلد ،والعالقات خاللها �إجنازات كبرية على امل�ستويني الداخلي
اخلارجية ،ومع ذلك �أدار الدولة بعقلية التعامل مع واخلارجي.
الإمكانات وفق احلياة ال�ضرورية ،والتي كانت تعتمد لقد �أثبت حفظه الله �أنه رجل املواقف ال�صعبة ،و�صاحب
على م�صدر احلج ،وغيث ال�سماء ،وحتى النفط الذي قرار يف الوقت املنا�سب .حزم وعدل و�إن�صاف ،حري�ص
تدفق يف تلك املرحلة مل يكن ال�سلعة الرائجة واملربحة .على م�صلحة وطنه واملحافظة على مكت�سباته ،يعمل بكل
�إن «حا�ضرنا امتداد ملا�ضينا ،وذكرى اليوم الوطني ،د�أب و�إخال�ص ملا فيه �صالح املواطن� ،أمنه وا�ستقراره،
لي�ست منا�سبة نقر�أ من خاللها تلك امللحمة العظيمة ،وتوفري �سبل العي�ش الكرمي له ،ف�أخل�ص له الوطن وبادله
و�إمنا ا�ست�شرافها ،واعتبارها خط الت�أ�سي�س حب ًا بحب ووفاء بوفاء.

هنأ القيادة والشعب السعودي بالليوم الوطني

معالي رئيس المجلس :مبدأ الشورى أساس
حكم هذه البالد منذ توحيدها
الدكتور عبدالله �آل ال�شيخ
رفع معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ با�سمه ونيابة
عن �أع�ضاء املجل�س ومن�سوبيه التهاين والتربيكات
ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع  -حفظهما الله  -مبنا�سبة
ذكرى اليوم الوطني الثاين والثمانني للمملكة العربية
ال�سعودية .و�أعرب معاليه يف كلمة بهذه املنا�سبة عن
متنياته ب�أن يدمي املوىل القدير على بالدنا نعمة الأمن
والأمان ،يف ظل قيادتها احلكيمة.

كما �أهنئ بهذه املنا�سبة الأ�سرة املالكة الكرمية،
وال�شعب ال�سعودي الويف ،و�أ�س�أل املوىل القدير �أن
يحفظ على بالدنا �أمنها وا�ستقرارها.
�إن من توفيق الله �سبحانه �أن ي�سر لبالدنا قادة
حر�صوا على التم�سك بالقر�آن املطهر يف كل �ش�أن من
�ش�ؤونها ،حكم ًا وعم ًال وخدمة ،مت�أ�سني ومتم�سكني
ب�سنة امل�صطفى �صلى الله عليه و�سلم حيث �سلكوا
بهذه البالد و�شعبها م�سلك ًا �صاحل ًا ينهل من معني
ال ين�ضب عد ًال ورخا ًء ،متطلعني للم�ستقبل بنظر ثاقب
يحفظ ما حتقق من مكت�سب ،طامعني يف املزيد من
خطى التطوير املح�صن عن كل ت�سرع وزلل.

وا�ستعر�ض م�سرية ال�شورى من خالل قراءة تناول
فيها مراحلها الأوىل يف اململكة ،واللبنات التي
و�ضعها قادتنا يف ج�سم هذه امل�ؤ�س�سة العريقة النابعة
من كتاب الله و�سنة ر�سوله امل�صطفى عليه ال�صالة
وال�سالم .وفيما يلي ن�ص الكلمة:

ولعلنا حينما نحاول �أن نقرب املثل  -على ما تقدم من
حديث  -ف�إننا جند تطبيق ال�شورى كمبد�أ �إ�سالمي
عريق جاء الوحي املطهر به حاث ُا عليه مرغب ًا فيه ،قامت
بالدنا عليه يف �أ�سا�سها ،وعملت على تطوير �آلياته مبا
يتوافق مع املبد�أ يف �أ�سا�سه ومع فكر التطوير ،ف�إن
ال�شورى من �أن�صع ال�صفحات التي ي�سجلها التاريخ
احلديث بتقدير عال للملك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز بن
عبدالرحمن �آل �سعود يف تطبيق مبد أ� ال�شورى
ك�أ�سا�س من �أ�س�س حكمه لهذه البالد منذ توحيدها
وهو ما �سار عليه �أبنا�ؤه الربرة من بعده.
فقد �آمن امللك عبدالعزيز و�أبنا�ؤه من بعده ب�أن لل�شورى
�أهمية كربى يف �إدارة �ش�ؤون هذه الدولة ،كما �أنه مل
ي�ؤثر عنهم االنفراد ب�أمر من الأمور دون اال�ست�شارة،
حيث كان د�ستورهم( :و�أمرهم �شورى بينهم).

ي�سرين با�سمي وبا�سم �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
ومن�سوبيه �أن �أرفع �أ�صدق التهاين خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز �آل �سعود،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع  -حفظهما الله  -مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني
احلادي والثمانني لبالدنا  -حر�سها الله .-

وال�شورى يف اململكة ثرية عرب مراحل تطورها،
ويف ممار�ستها ،وما �شهدته من نقالت تطويرية
عرب تاريخها لتتواكب مع م�ستجدات الع�صر،
واملتغريات الداخلية واخلارجية للبالد ،وما تتطلبه
الدولة من مقومات تنموية وتنظيمات ،حيث
�أ�سهم جمل�س ال�شورى منذ ت�أ�سي�سه قبل �أكرث
من ثمانية عقود يف و�ضع اللبنات الأوىل لتطور
وتنمية اململكة العربية ال�سعودية و�شعبها الكرمي.
لقد جاء دخول امللك عبدالعزيز مكة املكرمة يف العام
 1343هـ �إبان توحيد البالد منا�سبة مثلى �أعلن فيها
 رحمه الله  -عما كان يجول يف خاطره وي�سعىمن �أجله ليعلن من رحاب البيت العتيق تطبيق مبد�أ
ال�شورى ك�أ�سا�س من �أ�س�س احلكم لهذه البالد،
مر�سخ ًا بذلك عهدا جديدا ملبد�أ �إ�سالمي متوارث يف
مبادئ احلكم للمملكة العربية ال�سعودية التي جعلت
من كتاب الله الكرمي و�سنة نبيه املطهرة د�ستورا لها
ومنهجا ت�سري عليه.
وافتتح جاللة امللك عبدالعزيز رحمه الله يوم اخلمي�س
1346 / 1 /14هـ �أول دورة للمجل�س من جوار بيت
الله يف مكة املكرمة وتر�أ�س �أوىل اجلل�سات الأمري
في�صل بن عبدالعزيز رئي�س املجل�س �آنذاك ،ونظر
يف املعامالت ودر�سها قبل عر�ضها على املجل�س..
وا�ستمر املجل�س يف �أعماله ب�شكل فاعل ،ويف عام
1349هـ افتتح جاللة امللك عبدالعزيز الدورة الثالثة
للمجل�س مبدينة الطائف وقال يف كلمته االفتتاحية :
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(لقد �أمرت �أال ي�سن نظام يف البالد ويجري العمل به
قبل �أن يعر�ض على جمل�سكم).
وتوالت �إجنازات املجل�س و�أعماله ومت زيادة الأع�ضاء
حتى و�صل عددهم ( )20ع�ضو ًا يف العام 1372هـ،
و�أ�صبح عدد جلان املجل�س يف عام 1373هـ �سبع
جلان .ويف عهد امللك �سعود بن عبدالعزيز رحمه
الله الذي كان متابع ًا لأعمال املجل�س مت �إعادة تكوين
�أع�ضاء املجل�س يف العام 1375هـ وزيادة عددهم �إىل
( )25ع�ضو ًا ،وبد�أ بعد ذلك املجل�س بالتطور والتقدم
باملتابعة واالهتمام الذي �أواله �أبناء امللك عبدالعزيز:
امللك �سعود وامللك في�صل وامللك خالد رحمهم الله
جميع ًا وبذلك يكون املجل�س القدمي قد �أنهى ()51
دورة يف خم�سة وخم�سني عام ًا عقد خاللها ()5963
جل�سة �أ�صدر فيها ( )8583قرار ًا.
و عندما قطعت اململكة �ش�أن ًا بارز ًا يف التنمية قام خادم
احلرمني ال�شريفني امللك فهد بن عبدالعزيز  -رحمه
الله  -بتحديث الأنظمة يف البالد ف�أعلن يف خطابه
التاريخي الذي �ألقاه يف يوم 1412/8/27هـ عن
�إ�صدار الأنظمة الثالثة ،نظام احلكم ،ونظام جمل�س
ال�شورى ،ونظام املناطق ،فكانت �إعادة حتديث نظام
جمل�س ال�شورى مبثابة حتديث وتطوير ملا هو قائم،
عن طريق تعزيز �أطر املجل�س وو�سائله و�أ�ساليبه من
الكفاية والتنظيم واحليوية ،مبا يتنا�سب مع التطورات
املتالحقة التي �شهدتها البالد خالل احلقبة الأخرية
يف خمتلف املجاالت ،ومبا يواكب واقع الع�صر الذي
تعي�شه ،ويتالءم مع �أو�ضاعه ومعطياته� ،إيذان ًا ببداية
مرحلة جديدة من تاريخ ال�شورى العريق يف اململكة
العربية ال�سعودية.
ومت��ث��ل ال�������ش���ورى يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة
دعائم �أ�صيلة را�سخة قامت اململكة على �أ�سا�سها،
وك��ل��م��ا �أوغ��ل��ن��ا يف درا���س��ت��ه��ا وتطبيقاتها ات�ضحت
يف �أذه��ان��ن��ا �صور الأ���ص��ال��ة والتطوير والإ���ص�لاح،
فال�شورى وع��اء التعاون ،و�صمام الأم��ان ،وم�صدر
ال�����ر�أي ال�����س��دي��د ،وب��ه��ا ت�����ص��ان احل��ق��وق واحل��ري��ات
ب����إذن ال��ل��ه ،وتكتمل م�����س���ؤول��ي��ات ال��ف��رد واجل��م��اع��ة.
وعلى هذا الأ�سا�س قام جمل�س ال�شورى يف اململكة.
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وتتلخ�ص املراحل الثالث التي مر بها جمل�س اتفق مع ال�شرع احلنيف ،و�سار يف م�سار التدرج
ال�شورى يف مرحلة البناء والتطبيق وهي التي كانت واالن�ضباط العام.
يف عهد امللك عبدالعزيز  -رحمه الله  ،-وهي �أهم
املراحل يف تاريخ ال�شورى باململكة ،ومرحلة املراجعة ولعل الثقة التي يوليها خادم احلرمني ال�شريفني امللك
والتقييم التي امتدت منذ بداية عهد امللك �سعود حتى عبدالله بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأمني  -حفظه
نهاية عهد امللك خالد رحمهم الله جميع ًا ،ومرحلة الله  -للمجل�س و�أع�ضائه هي من �ضمن املحركات
التحديث والتطوير يف عهد امللك فهد بن عبدالعزيز الرئي�سة للنهو�ض ب�أعمال املجل�س ،ففي كلمة خادم
رحمه الله حيث �صدر النظام اجلديد ملجل�س احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز يف
ال�شورى وهي مبثابة حتديث وتطوير للنظام ال�سابق افتتاح �أعمال ال�سنة الثانية من الدورة الرابعة دلي ًال
ومواكب ملتطلبات الع�صر مت فيه اجلمع بني املمار�سة على الثقة الكربى املمنوحة للمجل�س حيث قال  -رعاه
والتطبيق ،حيث وقع النظام يف ( )30مادة ،كما الله  ( :ال نريد ملجل�س ال�شورى �أن يتوقف عند هذا
�صدرت توجيهات كرمية بالالئحة الداخلية للمجل�س القدر من امل�س�ؤوليات ،بل نتوقع منه �أن ي�ستمر
وهي يف ( )34مادة ،وكذلك الئحة حقوق �أع�ضاء يف عطائه و�أن يقرتح من الأنظمة واللوائح ابتكار ًا
املجل�س وواجباتهم يف ( )6مواد ،و�أي�ض ًا قواعد وتعدي ًال ما يرى فيه مواكبة للم�ستجدات املعا�صرة
ال�ش�ؤون الوظيفية واملالية للمجل�س يف ع�شر مواد ،وم�صلحة راجحة لهذه الأمة التي تتطلع �إىل املجل�س
و�أخري ًا قواعد التحقيق واملحاكمة لع�ضو املجل�س على �أنه ع�ضد قوي للدولة بجميع �أجهزتها املختلفة).
و�إجراءاتها يف خم�س مواد .ليكتمل بذلك املجل�س يف
كما �أكد  -خادم احلرمني ال�شريفني دعمه ورعايته
كافة النواحي.
باملجل�س و�إميانه الرا�سخ ب�أهميته بقراره � -أيده الله
وحظي جمل�س ال�شورى ويحظى بالدعم واالهتمام من � -إ�شراك املر�أة ال�سعودية ع�ضوا يف املجل�س ابتدا ًء
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز من دورته القادمة.
منذ كان ولي ًا للعهد وبعد �أن توىل احلكم يف البالد يف
1426/6/26هـ املوافق 2005/8/1م ؛ حيث �أوىل �إن املر�أة ال�سعودية باتت اليوم �أحد الأركان املهمة يف
حفظه الله املجل�س جل عنايته ودعمه مل�سريته وتعزيز املجتمع ال�سعودي ودعامة مهمة يف خطى التطور،
�أهدافه كي ينه�ض بدوره ويواكب املتغريات االيجابية حيث �ست�شارك املر�أة يف املجل�س كع�ضو كامل
التي تعي�شها اململكة مبا يحقق الرفاه للوطن واملواطن .الع�ضوية  -وفق ًا ل�ضوابط ال�شرعية الإ�سالمية ،-
ومبا يكفل لها الراحة واحلرية يف وجودها داخل
�إن جمل�س ال�شورى �شريك مهم يف �صناعة القرار املجل�س وحتت قبته عرب عدة �أمور �إجرائية ا�ستعد بها
الوطني وداعم رئي�س مل�سرية التحديث والإ�صالح املجل�س ال�ستقبال �أخواتنا الكرميات.
التي يقوم عليها امللك عبدالله بن عبدالعزيز ,وما تبعها
من تنظيمات �إ�صالحية متوا�صلة �شملت جماالت وبتوفيق من الله تعاىل ثم بدعم والة الأمر �أ�صبح
الق�ضاء واالقت�صاد والتنظيم ،والإدارة والتنمية املجل�س �سند ًا قوي ًا للدولة ،وحلقة رئي�سة يف منظومة
الب�شرية ،وتر�سيخ مبد أ� احلوار الوطني وحقوق ال�سلطة التنظيمية يف اململكة ،وع�ضو ًا فاعال يف العديد
الإن�سان ،وتو�سيع دائرة امل�شاركة للمواطن و�إعادة
من االحتادات الربملانية �سواء على امل�ستوى العاملي �أو
�أعمال املجال�س البلدية و�أ�سلوب انتخاب �أع�ضائها،
القاري �أو الإقليمي ،ويتفاعل مع نظرائه الأع�ضاء يف
وتطوير نظام التعليم وحتديث مناهجه ،ومعاجلة
�أزمة الإ�سكان والتوظيف ،وظاهرة الفقر ،هي هذه االحتادات تفاع ًال �إيجابي ًا يعطى وي�أخذ ما يراه
�صور لبع�ض ما التزمت به القيادة نحو هذه البالد مفيد ًا لتطوير عمله و�آلياته مبا يحقق �أهدافه ال�سامية.
وم�ؤ�س�ساتها ومواطنيها حيث ال حدود للتطوير طاملا
رئي�س جمل�س ال�شورى

د .محمد الجفري في ذكرى اليوم الوطني
نثمن عظم هذه الدولة ومدى حرصها على بناء
وطن واحد مترابط وشعب واحد متكاتف الدكتور حممد اجلفري
نائب رئي�س جمل�س ال�شورى

�إن اليوم الوطني هو يوم خالد يف تاريخ اململكة العربية
ال�سعودية الذي أُ�علن فيه عن توحيد هذه البالد حتت
راية وقيادة واحدة ،راية التوحيد ال �إله �إال الله حممد
ر�سول الله وقيادة امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن �آل
�سعود  -رحمه الله  -ورجاله املخل�صني من كافة �أنحاء
الوطن.
�إن هذه الوحدة هي وحدة دين ووحدة �شعب ووحدة
�أر�ض ،هذه اخل�صائ�ص املتالزمة والتي ال ميكن ف�صل
�أحداها عن الأخرى ومن خاللها �أُ�س�ست دولة التوحيد
التي قادها امللك عبدالعزيز ومن بعده �أبنا�ؤه لتبد أ� مرحلة
البناء والتنمية يف �شتى املجاالت.
�إننا عندما ن�ستعر�ض تاريخ هذا الكيان ال�شامخ جند �أن
مرحلة التوحيد التي تعد مرحلة مهمة يف ت�أ�سي�س الدولة
احلديثة التي تعتمد على الله ثم على �أبنائها ووحدة
�أر�ضها� ،إنها مل تكن �سهلة بل مرت ب�صعوبات وعقبات
كثرية لكن هذه ال�صعوبات والعقبات مت التغلب عليها من
خالل االلتفاف حول راية واحدة وقيادة واحدة ونبذ
الفرقة والتع�صب القبلي واملذهبي .و�إننا يف هذه الأيام
التي نعي�شها وننعم بثمرة هذه الوحدة ،بف�ضل الله ثم
بف�ضل الرجال املخل�صني الذين قامت على �سواعدهم
هذه الدولة بدء ًا بعهد م�ؤ�س�س هذه البالد وانتهاء بعهد
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز
�آلأ �سعود  -حفظه الله  -نُثمن عظم هذه الدولة ومدى
حر�صها على بناء وطن واحد مرتابط ،و�شعب واحد
متكاتف يف وجه التحديات والأزمات املحيطة به،
وحر�صه على هذه االجنازات التي حتققت وذلك بغر�س
حب الوطن يف نفو�س �أبنائه.
�إننا يف هذا العهد الزاهر حتت قيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز-حفظه الله -نعلم
مدى حر�صه وحبه و�إخال�صه لدينه ووطنه و�شعبه
وذلك يتجلى باالجنازات التي حتققت من خالل قيادته
احلكيمة لهذا الوطن الغايل والعظيم ب�إجنازاته والتي
تعد تطور ًا نوعي ًا وقفزات كبرية �سواء على ال�صعيد
الداخلي �أو ال�صعيد اخلارجي ،فعلى ال�صعيد الداخلي
حتققت �إجنازات كبرية يف عهده -حفظه الله -يف
جميع املجاالت والتي نلم�سها من خالل ما حتقق يف
ال�سنوات القليلة املا�ضية ،والتي �شملت كافة القطاعات،
بد ًءا بالتو�سعة الكربى لبيت الله احلرام وامل�سجد النبوي
ال�شريف ،والطفرة النوعية يف �إن�شاء اجلامعات يف جميع

�أنحاء اململكة ،وت�أ�سي�س مدن �صناعية ،ومدن اقت�صادية،
وبتنويع م�صادر الدخل ،واهتمامه يف تطوير التعليم
والق�ضاء وال�صحة ،ففي التعليم العام والعايل مت ر�صد
املليارات من �أجل النهو�ض بهذين القطاعني واملرتبطني
بربناجمه لالبتعاث اخلارجي والذي يعد نقلة نوعية يف
بناء الإن�سان ال�سعودي باعتباره ركيزة التنمية.
�أما الق�ضاء فقد �أ�صدر نظامي الق�ضاء وديوان املظامل،
وحماربته للف�ساد ،ودعمه الدائم للحوار الوطني بهدف
الو�صول لتوافق يخدم اجلميع .وحثه الدائم على خدمة
املواطنني  ,وتوفري �سبل الراحة والرفاهية لهم بكافة
�أطيافهم ومناطقهم وحتديث م�ستمر مل�ؤ�س�سات الدولة
مبا ي�ساير م�ستجدات الع�صر ومتغرياته�.أما على
ال�صعيد اخلارجي ،فقد �سعى خادم احلرمني ال�شريفني
�إىل تعزيز دور اململكة يف ال�ش�أن الإقليمي والعاملي
�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا وثقافي ًا ،و�أ�صبح للمملكة وجود
�أعمق يف املحافل الدولية ،ويف �صناعة القرار العاملي
من خالل دورها يف جمموعة الع�شرين ،و�شكلت عن�صر
دفع قوي ًا لل�صوت الإ�سالمي والعربي يف دوائر احلوار
العاملي على اختالف منظماته وهيئاته وم�ؤ�س�ساته.
�إن اململكة العربية ال�سعودية تعمل على خدمة الإ�سالم
وامل�سلمني وق�ضاياهم ون�صرتهم ومد يد العون والدعم
لهم يف ظل نظرة متوازنة مع مقت�ضيات الع�صر وظروف
املجتمع الدويل و�أ�س�س العالقات الدولية املرعية
واملعمول بها بني دول العـامل كافة ،منطلقة من القاعدة
الأ�سا�س التي �أر�س ــاها امل ـ�ؤ�س�س الباين وهـي العقيدة
الإ�سالمية ال�صحيحة .فللمملكة دور رائد يف �إ�شاعة
احلوار و�إحالل الأمن وال�سالم ،واملتمثل مببادرة خادم
احلرمني ال�شريفني ودعوته للحوار العاملي والتي حتققت
على �أر�ض الواقع يف العا�صمة اال�سبانية مدريد والتي
عقد فيها امل�ؤمتر العاملي للحوار بني �أتباع الديانات
ال�سماوية واحل�ضارات املختلفة يف �شهر يوليو العام
2008م.
وكذلك دعوته الرائدة لعقد م�ؤمتر للت�ضامن الإ�سالمي
مبكة املكرمة يف �شهر رم�ضان املا�ضي ،والتي
دعا فيها امل�سلمني من كافة املذاهب للحوار ونبذ
الفرقة والتع�صب املذهبي .فقد اقرتح – حفظه
الله -ت�أ�سي�س مركز للحوار بني املذاهب الإ�سالمية،
يكون مركزه مدينة الريا�ض .ليكون احلوار فيه
وا�ضحا
م�ؤ�س�سي ًا جامع ًا وفاع ًال لي�شكل رد ًا عمل ًيا
ً

على كل دعوات التباعد والتنافر بني املذاهب.
ويف �إطار اهتمام خادم احلرمني ال�شريفني مبجل�س
ال�شورى فقد �أواله -حفظه الله -اهتمام ًا كبريا يف
تو�سيع دور املجل�س و�إعطائه �أهمية كبرية يف �صنع
القرار.
ولتو�سيع دائرة م�شاركة املواطن يف �إعماله لت�شمل
املر�أة فقد جاء قراره –حفظه الله-الذي �أعلنه يف خطابه
ال�سنوي لأعمال ال�سنة الثالثة من الدورة اخلام�سة
ملجل�س ال�شورى بتعيني املر�أة ال�سعودية ع�ضو ًا يف
جمل�س ال�شورى ابتداء من الدورة ال�ساد�سة التي تبد�أ
�أعمالها ب�إذن الله تعاىل يف �شهر ربيع الأول القادم
قرار ًا حكيم ًا يعك�س الإرادة ال�سيا�سية مل�شاركة املر�أة
يف القرار الوطني والعمل مع �أخيها الرجل يف �صياغة
قرارات جمل�س ال�شورى.
�إن جمل�س ال�شورى خالل هذه الدورة قام بخطوات
كبرية يف �أعماله ،فخالل هذه الدورة �أ�صدر العديد من
القرارات التي ت�صب يف �صالح وطننا الغايل ،كما قام
جمل�س ال�شورى با�ست�ضافة اللقاء الت�شاوري الربملاين
لدول جمموعة الع�شرين .وخل�ص االجتماع ،الذي مت
خالله ا�ستعرا�ض ثالثة حماور تناولت احلوار العاملي
للثقافات ،والطاقة لتنمية م�ستدامة ،و�أزمة الديون
ال�سيادية و�آثارها على االقت�صاد العاملي� ،إىل الت�أكيد
على �أن التفاهم واحلوار بني ال�شعوب والثقافات
�ضروري جدا لرت�سيخ ال�سلم والأمن الدوليني ،وعلى
املجتمع الدويل �أن ي�ضع الأطر ،ويخلق املناخ املالئم
لذلك للحوار والت�سامح وتنمية ثقافة حقوق الإن�سان
بعيدا عن التع�صب والتطرف والعن�صرية واالنطباعات
امل�سبقة ،ومن خالل النظر �إىل االختالفات باعتبارها
ميزة �إن�سانية ،وتبني مفهوم احلوار بني �أتباع الديانات
واملعتقدات لإزالة �سوء الفهم ،ونبذ مظاهر اخلالف
والعداء والكراهية ،والرتكيز على جماالت التعاون
بني ال�شعوب والربملانات والدول يف خدمة امل�شرتك
الإن�ساين الداعي للخري واملحبة وال�سالم بني الب�شرية
جمعاء.
�إننا ن�سجل فخرنا واعتزازنا باملنجزات الكبرية التي
حتققت ،لتتوا�صل فيه م�سرية اخلري والنماء وتتج�سد
فيه معاين الوفاء لقادة �أخل�صوا ل�شعبهم وتفانوا يف
خدمة وطنهم ،داعني الله عز وجل �أن يدمي على هذه
البالد قادتها و�أمنها وعزها وا�ستقرارها.
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متابعات

خادم الحرمين الشريفين يسابق الزمن
بإصالحاته الرائدة

الدكتور فهاد احلمد

الأول من برج امليزان املوافق للثالث والع�شرين من
�شهر �سبتمرب من كل عام لي�س يوم ًا عادي ًا ،بل هو يوم
خلده التاريخ للقائد امللهم م�ؤ�س�س هذا الكيان الكبري
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود الذي �سطر
ملحمة بطولية تاريخية على �أر�ض اجلزيرة العربية
امتدت لأكرث من ثالثني عام ًا توجت بت�أ�سي�س اململكة
العربية ال�سعودية.
�إن اليوم الوطني الذي يحل علينا هذا العام يف
ذكراه الثانية والثمانني هو منا�سبة للتوقف مع
�سرية امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز ،ن�ستلهم فيه العرب
والدرو�س من �سرية هذا القائد الذي ا�ستطاع
بحنكته ونافذ ب�صريته� ،أن ي�ضع قواعد هذا البناء
ال�شامخ وي�شيد منطلقاته وثوابته ،ويجعل من اململكة
العربية ال�سعودية مثا ًال يحتذى يف وحدتها ال�سيا�سية
وقدرتها على تخطي كل املعوقات من �أجل النهو�ض
والأخـذ ب�أ�سباب احلـ�ضـارة املعا�صرة و�إدراك
خطـوات التنمـية مـعتمـد ًا ـ طيب الله ثراه ـ يف املقام
الأول على بناء الإن�سان كمرتكز تقوم عليه احلركة
التنموية ،وها هي الأجيال املتعاقبة جتني ثمار غر�سه
وت�شهد التحوالت الكربى والتطور امل�ستمر يف �شتى
اجلوانب.
�شهدت اململكة العربية ال�سعودية بعد انتهاء ملحمة
التوحيد ومرحلة البناء والت�أ�سي�س يف عهد امللك
عبدالعزيز ،مراحل من النمو والتطوير ملختلف
املجاالت عرب اخلطط التنموية املتتابعة التي ترمي
�إىل الرقي بالبالد والو�صول بها �إىل م�صاف الدول
املتقدمة ،وحتقيق الرخاء والرفاهية للمواطنني،
وتوفري الأمن واال�ستقرار لهم يف كافة ربوع هذا
الوطن الغايل.
ونحن نعي�ش هذه الأيام الذكرى الثانية والثمانني
لليوم الوطني املجيد ن�سجل اعتزازنا وفخرنا مبا
و�صلت �إليه اململكة من مكانة رائدة ومرموقة على
ال�صعيدين الإقليمي والدويل ،حيث �أ�صبح لها
وزنها وثقلها ال�سيا�سي واالقت�صادي ،وبات �صوتها
م�سموع ًا يف خمتلف املحافل الدولية بف�ضل من الله ثم
باجلهود املخل�صة التي بذلها ويبذلها خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز  -حفظه الله -
حيث ا�ضطلع مبهام كبرية يف بناء الوطن واملواطن.
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ولإميانه الرا�سخ ب�أن الإن�سان هو ثروة هذا الوطن،
فقد �أوىل خادم احلرمني ال�شريفني قطاعي التعليم
وال�صحة جل عنايته واهتمامه وخ�ص�ص لهما ن�سبة
عالية من املوازنة العامة للدولة لتطوير هذين القطاعني
واالرتقاء بخدماتهما ،فجاء م�شروع امللك عبدالله
لتطوير التعليم (تطوير) وارتفع عدد اجلامعات
احلكومية �إىل نحو �أكرث من ثالثني جامعة يف خمتلف
مناطق اململكة� ،إىل جانب االهتمام بالتعليم التقني
العايل حيث �أن�ش�أ ـ حفظه الله  -جامعة امللك عبدالله
للعلوم والتقنية لتكون منارة علم عاملية وعهد جديد من
العلم واملعرفة يف اململكة واملنطقة .جاء ذلك بالتوازي
مع برنامج طموح وغري م�سبوق البتعاث �أبناء وبنات
الوطن لدول العامل املتقدم للنهل من م�صادر العلم يف
التخ�ص�صات العلمية والتقنية املختلفة.
يتميز خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن
عبدالعزيز بال�شفافية وال�صراحة والإميان باحلوار،
فكان رائد احلوار احل�ضاري بني �أطياف املجتمع من
�أجل تكري�س الوحدة الوطنية ومتا�سك املجتمع لبناء
الوطن واحلفاظ على وحدته ون�سيجه االجتماعي،
حارب الإرهاب للق�ضاء على �أهل الزيغ وال�ضالل،
فيما كان العمل على جانب الأمن الفكري يتوا�صل يف
�أكرث من جانب لإعادة من غرر بهم من �شباب الوطن
�إىل جادة ال�صواب وت�صحيح عقائدهم ليعودوا
�إىل جمتمعهم �أنا�س ًا �أ�سوياء ،ويقوموا بدورهم يف
خدمة املجتمع والوطن .كما يعمل ـ حفظه الله ـ على
حماربة الف�ساد بكل �صوره و�ألوانه ،حيث وافق
على اال�سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة وحماربة
الف�ساد ،و�أمر ب�إن�شاء الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد
حتقيق ًا للنزاهة وحماربة للف�ساد.
وكانت �إعادة حتديث نظام جمل�س ال�شورى عام
1412هـ مبثابة تر�سيخ مبد�أ �أ�صيل يف ال�سيا�سة
ال�سعودية وهو ال�شورى لتطوير نظامه مبا يتما�شى
مع ما �شهدته اململكة من تطورات متالحقة ومتغريات،
ويواكب م�ستجدات الع�صر احلديثة ،ويتالءم مع
�أو�ضاعه ومعطياته� ،إيذان ًا ببداية مرحلة جديدة من
تاريخ ال�شورى العريق يف اململكة العربية ال�سعودية.
ويحظى املجل�س بعناية واهتمام من خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز متثلت يف

دعمه مل�سريته وتعزيزه لأهدافه منذ كان ولي ًا للعهد،
�إىل جانب ما يوليه – رعاه الله – من دعم للمجل�س
كي ينه�ض بدوره ويواكب املتغريات الإيجابية التي
تعي�شها اململكة.
على ال�صعيد ال�سيا�سي �سجلت اململكة مبكانتها
االقت�صادية ووزنها الإقليمي ح�ضور ًا قوي ًا على
ال�ساحة الدولية ف�أ�صبحت �ضمن جمموعة الع�شرين
التي ت�ضم �أكرب ع�شرين دولة اقت�صادية� ،إىل جانب
�سيا�ساتها الثابتة التي تقوم على مبد�أ احلق والعدل،
فكانت اململكة دوم ًا �إىل جانب الق�ضايا العربية
والإ�سالمية تعمل على دعمها ون�صرتها يف خمتلف
املحافل الدولية ،وال�شواهد من بينها على �سبيل الذكر
ال احل�صر م�ؤمتر الت�ضامن الإ�سالمي اال�ستثنائي
الذي دعا له خادم احلرمني ال�شريفني وعقد يف مكة
املكرمة يف الع�شر الأواخر من �شهر رم�ضان املبارك
1433هـ وم�ؤمتر احلوار العاملي بني �أتباع الأديان
الذي عقد يف مدريد 2008م و�أ�سفر عن �إن�شاء مركز
امللك عبدالله العاملي للحوار يف العا�صمة النم�ساوية
فيينا.
�إن وطن ًا بهذا التاريخ املجيد ،وبهذه املكانة الدينية،
وبهذه املنجزات يفر�ض على مواطنيه واملقيمني على
ثراه الطيب احلفاظ على �أمنه وا�ستقراره ،وتقدير
اجلهود التي تقوم بها حكومة خادم احلرمني
ال�شريفني لتنمية البالد وتطويرها يف خمتلف
املجاالت والرقي بها �إىل م�صاف الأمم املتقدمة،
بالإ�سهام يف عجلة التنمية ،واحلفاظ على مقدرات
الوطن ومكت�سباته.
وي�سرين بهذه املنا�سبة �أن �أرفع �أ�سمى عبارات
التهاين ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله
بن عبدالعزيز ،وملقام �سمو ويل عهده الأمني �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما
الله  -و�أ�س�أل الله �سبحانه �أن يحفظ هذه البالد،
و�أن يدمي عليها نعمة الأمن والرخاء واالزدهار
واال�ستقرار.
م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى

اليوم الوطني وقفة الستلهام الدروس
من ملحمة التوحيد

الدكتورحممد �آل عمرو

يوم الثالث والع�شرين من �شهر �سبتمرب يوم خالد
يف تاريخ هذه البالد� ،شهد �إعالن �أول وحدة عربية
يف التاريخ املعا�صر ،ووالدة دولة فتية ا�سمها اململكة
العربية ال�سعودية لتحل بدي ًال للكيانات املمزقة التي
كانت �سائدة قبل نحو قرن من الزمان.
كفاح بطويل خا�ضه امللك عبدالعزيز – طيب الله ثراه –
ورجاله املخل�صون دام �أكرث من ثالثني عام ًا متكن
فيها  -رحمه الله – من توحيد �أجزاء هذه البالد حتت
راية ال �إله �إال الله حممد ر�سول الله ،والق�ضاء على
الفرقة والتناحر بني القبائل ،وبدد الظالم واجلهل
ليحل حمله العلم والنور ،وحالة الفو�ضى والتناحر
واالقتتال �إىل الأمن واال�ستقرار ،وجمع �شمل
�سكانها وت�آلف قلوبهم يف وطن واحد وعلى هدف
واعد نبيل جعلهم ي�سابقون ظروف الزمان واملكان
وي�سعون لإر�ساء قواعد و�أ�س�س را�سخة لهذا البنيان
ال�شامخ على هدي من كتاب الله الكرمي و�سنة ر�سوله
الأمني �صلى الله عليه و�سلم.
�إن اليوم الوطني منا�سبة عزيزة تتجدد كل عام يتوقف
عندها �أبناء هذا الوطن وقفة ت�أمل و�إعجاب بعزمية
الرجال التي ال متل ،و�صدق النوايا املقرونة باحلكمة
ونفاذ الب�صرية والبعد ال�سيا�سي الذي كان يتمتع بها
امللك عبدالعزيز ،وقفة ال�ستلهام العرب والدرو�س من
ملحمة التوحيد ومعركة البناء ،وت�أ�سي�س البنيان لهذه
البالد يف مراحلها الأوىل بالرغم من �شح الإمكانات
املادية وقلة املوارد املالية ،وقفة ال�ستيعاب ال�صمود
وحتدي ال�صعاب وتخطي العوائق بتوفيق من الله
خلو�ض معرتك التنمية يف خمتلف املجاالت للنهو�ض
باملجتمع ال�سعودي والأخذ ب�أ�سباب احلياة املعا�صرة،
وت�أمني العي�ش الكرمي لأنباء ال�شعب.
لقد نهج امللك عبدالعزيز منهج ًا فريد ًا يف �إدارة احلكم
يف البالد ا�ستمد مبادئه من ال�شريعة الإ�سالمية،
وجعل ال�شورى مبد أ� رئي�س ًا يف احلكم فامللك
عبدالعزيز كان ي�أخذ مب�شورة �أهل احلل والعقد يف
�إدارته للبالد ،و�سار �أبنا�ؤه الربرة من بعده على هذا
النهج الإ�سالمي القومي.
احلديث يف مثل هذه املنا�سبة يتجلى يف مظاهر
التنمية التي حتققت يف اململكة العربية ال�سعودية

ويف خمتلف املجاالت ،وما حتقق لأبنائها من رقي
وازدهار ورخاء العي�ش الكرمي� ،إىل جانب دورها
املحوري �إقليمي ًا ودولي ًا.
فقد قي�ض الله لهذه البالد قيادة ر�شيدة نذرت نف�سها
خلدمة الدين الإ�سالمي �أوال ثم �أبناء هذا الوطن ثاني ًا
ف�سخرت جميع الإمكانات واملوارد االقت�صادية للتنمية
ال�شاملة يف خمتلف املجاالت حيث �شهدت اململكة
تطور ًا ومنو ًا متوازن ًا مع ما تتطلبه كل مرحلة منذ
عهد امل�ؤ�س�س امللك عبالعزيز – طيب الله ثراه – مرور ًا
بعهود امللك �سعود وفي�صل وخالد وفهد – رحمهم
الله جميع ًا – و�صو ًال �إىل العهد الزاهر لرائد التحديث
والإ�صالح خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن
عبدالعزيز الذي عزز من مكانة اململكة �إقليم ًا ودولي ًا
يعا�ضده يف ذلك �سنده وويل عهده الأمني �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما
الله .-
فقد ات�سم عهد خادم احلرمني ال�شريفني ب�سمات
ح�ضارية رائدة ج�سدت ما ات�صف به  -رعاه الله
 من �صفات متميزة �أبرزها تفانيه يف خدمة وطنهومواطنيه و�أمته الإ�سالمية واملجتمع الإن�ساين
ب�أجمعه ،وتر�سيخه لقواعد احلوار حملي ًا ودولي ًا
�إ�ضافة �إىل جهوده الإ�صالحية التطويرية الكبرية يف
�سبيل بناء دولة امل�ؤ�س�سات.
يف هذا العهد امليمون حتقق للمملكة نقلة نوعية
يف تطوير وتنمية العديد من املجاالت وبخا�صة تلك
التي لها عالقة مبا�شرة باملواطن ،فجاء م�شروع
امللك عبدالله لتطوير التعليم ،والتو�سع يف افتتاح
اجلامعات احلكومية لتوفري التعليم العايل لأبناء
ل�شباب وفتيات الوطن يف خمتلف املناطق حيث و�صل
عدد اجلامعات �إىل  25جامعة بالإ�ضافة �إىل اجلامعات
والكليات الأهلية� ،إىل جانب برنامج خادم احلرمني
ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي .هذا ف�ض ًال عن حزمة
من الإ�صالحات التي طالت القطاع ال�صحي ،وقطاع
الإ�سكان ،و�إعادة هيكلة بع�ض القطاعات مبا يتوازى
مع حجم املتغريات التي ت�شهدها اململكة.
وتر�سخ احلوار الوطني لن�شر ثقافة احلوار والت�سامح
وتقريب وجهات النظر بني �أطياف املجتمع لتعزيز

الوحدة الوطنية ،وغر�س االنتماء الوطني للحفاظ على
مقدرات الوطن ومكت�سباته.
وتعززت املكانة الدولية للمملكة بدخولها جمموعة
الع�شرين االقت�صادية ،لدورها املحوري يف خدمة
الأمن وال�سالم الدوليني ،ومبادراتها ال�سلمية،
وخدمة الإن�سانية جمعاء ،وجهودها الدولية يف ن�شر
ثقافة احلوار والت�سامح عرب مبادرة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار العاملي
بني �أتباع الأديان التي حتققت يف م�ؤمتر مدريد يف
�شهر يوليو  2008م و�أ�سفر عن ت�أ�سي�س مركز امللك
عبدالله بن عبدالعزيز للحوار العاملي يف العا�صمة
النم�ساوية فيينا ،ليكون منرب ًا للحوار بني �أتباع
الأديان مبا يجمع بينهم من القوا�سم امل�شرتكة التي
ت�سهم يف التقريب بني مواقفهم جتاه خمتلف الق�ضايا
التي ي�ستغلها املتطرفون املنت�سبون للأديان ال�سماوية
للنيل من �أتباع الديانات الأخرى واالزدراء من
رموزها الدينية.
يف هذا اليوم املبارك الذي يتجدد كل عام �سنظل
نذكر بال�شكر والعرفان للملك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز
– رحمه الله – جهوده العظيمة يف ت�أ�سي�س هذا
الكيان ،وتوحيد القلوب وجمع ال�شتات بعد الفرقة،
وت�أ�صيل احلكم على �شريعة الله و�سنة نبيه امل�صطفى
�صلى الله عليه و�سلم.
ويف هذا املقام ي�سرين �أن �أرفع �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات خلادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل
عهده الأمني وللأ�سرة املالكة وال�شعب ال�سعودي
الكرمي مبنا�سبة اليوم الوطني� ،سائ ًال املوىل عز وجل
�أن يدمي على هذه البالد �أمنها وا�ستقرارها ،ويحفظ
لها قادتها وميدهم بالعون والتوفيق خلدمة الدين
والوطن					 .
الأمني العام ملجل�س ال�شورى
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تدعيماً للعالقات الخليجية األوروبية

وفد المجالس التشريعية الخليجية برئاسة آل الشيخ التقى مسؤولين
أوروبيين وبحث ملفات سياسية واقتصادية وبرلمانية في بروكسل

بروك�سل � :أحمد ال�سلمان
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�أ�شاد رئي�س الربملان الأوروبي مارتن �شولز بالتنامي
امللحوظ يف العالقات اخلليجية الأوروبية يف �شتى
املجاالت ،م�ؤكد ًا �أهمية تكري�س اجلهود من �أجل
تعميق العالقات الثنائي التي تربط االحتاد الأوروبي
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،لت�أخذ
بعد ًا ا�سرتاتيجي ًا �أكرث عمقا وتعاون ًا على خمتلف
ال�صعد ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية والربملانية.
وندد رئي�س الربملان الأوروبي ب�شدة بكافة املحاوالت
التي تهدف �إىل الإ�ساءة �إىل الأديان واتباعها وت�شويه
احل�ضارات والثقافات وما تنتج عنها من �أعمال
عنف ،م�شدد ًا على رف�ضه التام ملا �صدر م�ؤخر ًا من
فيلم م�سيء للر�سول ،وبينّ �أن مثل هذه الت�صرفات
متار�س الإهانة والإذالل بحق رموز دينية ومقد�سات
يرف�ض العامل التعر�ض لها ب�شكل ال ين�سجم مع
منا�شدة اجلميع مل�ستوى عالقات متنامي ومتطور
قائم على �أ�سا�س من احلوار واالحرتام ،م�ؤكد ًا
حر�صه واهتمامه البالغ ب�ضرورة اال�ستفادة من
احل�ضارة الإ�سالمية والتعلم من قيمها ومبادئها.
جاء ذلك خالل م�ؤمتر �صحايف م�شرتك عقده مع

معايل رئي�س جمل�س ال�شورى رئي�س الوفد الربملاين
اخلليجي امل�شرتك ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،عقب ا�ستقباله له مبقر الربملان
الربملان الأوروبي يف العا�صمة البلجيكية بروك�سل
بح�ضور معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ب�سلطنة
عمان الدكتور خالد بن هالل املعويل ،و�سفري خادم
احلرمني ال�شريفني لدى مملكة بلجيكا ولوك�سمبورغ
رئي�س البعثة ال�سعودية لدى االحتاد الأوروبي في�صل
بن ح�سن طراد ،و�أع�ضاء املجال�س الت�شريعية بدول
جمل�س التعاون ،يف �إطار الزيارة الر�سمية التي يقوم
بها الوفد الربملاين اخلليجي �إىل االحتاد الأوروبي.
و�أ�شاد رئي�س الربملان الأوروبي مب�ستوى املحادثات
مع اجلانب اخلليجي برئا�سة معايل رئي�س جمل�س
ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد الله بن حممد بن �إبراهيم
ال ال�شيخ و�صفها باملهمة وقال�" :إن هذا االجتماع
الذي مت مع رئي�س جمل�س ال�شورى و�أع�ضاء املجال�س
الت�شريعية اخلليجيني حظي ب�أهمية بالغة ملا ت�ضمنه
من مناق�شات وحمادثات يف �شتى جماالت التعاون
الثنائي �ستنعك�س �إيجاب ًا مب�ستوى �أرحب يعود على

�شعوب دول املجل�س ودول االحتاد الأوروبي بالنفع
وامل�صلحة . " ,
و�أ�ضاف " اتفقنا على العديد من امل�سائل املهمة فيما
يتعلق برفع م�ستوى العالقات بني كتلتني قويتني
اقت�صاديا و�سيا�سيا على ال�ساحة الدولية هي االحتاد
الأوروبي وجمل�س التعاون اخلليجي ،كما اتفقنا على
�أهمية التعاون وبذل اجلهود مع زمالئنا يف اخلليج
لتعزيز العالقات الربملانية بني الربملان االوروبي
واملجال�س الت�شريعية اخلليجية".
وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض جممل املو�ضوعات
ذات االهتمام بني اجلانبني ،كما �أطلع اجلانب
اخلليجي رئي�س الربملان الأوروبي على م�سرية العمل
الت�شريعي بدول جمل�س التعاون.
وكان وف ٌد برملاين خليجي م�شرتك ميثل املجال�س
الت�شريعية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
"ال�شورى والنواب والأمة والوطني" برئا�سة معايل
رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبدالله بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ قد قام بزيار ًة ر�سمية
�إىل الربملان الأوروبي مبقره يف العا�صمة البلجيكية
بروك�سل  ،يف �إطار دعم وتعزيز العالقات بني دول
جمل�س التعاون اخلليجي ودول االحتاد الأوروبي .
وي�ضم الوفد اخلليجي معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ب�سلطنة عمان الدكتور خالد بن هالل املعويل ،وعد ٌد
من �أع�ضاء املجال�س الت�شريعية من جمل�س ال�شورى
ال�سعودي ،وجمل�س الأمة الكويتي ،وجمل�سي النواب
وال�شورى مبملكة البحرين ،واملجل�س الوطني بدولة
الإمارات العربية املتحدة ،وجمل�س ال�شورى القطري.
رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س :االحت� ��اد
الأوروبي يعد منوذج ًا مثالي ًا
للتكتالت الإقليمية الناجحة
من جانبه نوه معايل رئي�س جمل�س النواب البلجيكي
اندري فلوهوت ،مبا و�صلت �إليه العالقات الثنائية
التي تربط بالده بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية من م�ستوى متقدم على كافة الأ�صعدة ،م�ؤكد ًا
�أن حر�ص قادة دول املجل�س و�سيا�ساتهم املعتدلة يف
دعم اال�ستقرار على ال�ساحتني الإقليمية والدولية
كان لها الأثر يف ما ت�شهده العالقات بني اخلليجيني
والبلجيكيني حكوم ًة و�شعب ًا من تقدم وازدهار.
وثمن رئي�س النواب البلجيكي مببادرة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله يف
احلوار بني �أتباع الأديان والثقافات واحل�ضارات،
والتي �أن�شئ من �أجلها مركز ًا للحوار حتت مظلة الأمم

املتحدة ومقره يف فيينا.
جاء ذلك خالل ا�ستقباله مبقر الربملان البلجيكي
بالعا�صمة البلجيكية بروك�سل� ،أع�ضاء الوفد الربملاين
اخلليجي امل�شرتك برئا�سة معايل رئي�س جمل�س
ال�شورى ال�سعودي ال�شيخ الدكتور عبد الله بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ.
و�أكد رئي�س النواب البلجيكي خالل اللقاء رغبة بالده
نحو مد مزيد من ج�سور التوا�صل وتبادل الزيارات
بني بلجيكا ودول جمل�س التعاون اخلليجي لدعم
وتعزيز الروابط يف �شتى املجاالت ملا فيه م�صلحة
اجلانبني ،الفت ًا �إىل ما متثله دول اخلليج من ثقل
ومكانة و�أهمية على ال�ساحة العربية والإ�سالمية
والدولية.
من جهته قدم معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
رئي�س الوفد الربملاين اخلليجي� ،شكره وتقديره
لرئي�س النواب البلجيكي على ماعرب عنه خالل نظري
هذا اللقاء الذي ي�أتي يف �إطار الزيارة �إىل االحتاد
الأوروبي ،عاد ًا ذلك بالفر�صة املنا�سبة للحوار مع
الأ�صدقاء يف الربملان البلجيكي مبا يدعم تنمية
العالقات وتفعيلها على امل�ستوى الربملاين بني جمال�س
ال�شورى والنواب والوطني والأمة بدول جمل�س
التعاون الربملان البلجيكي.
و�أطلع �آل ال�شيخ رئي�س املجل�س النواب البلجيكي
على م�سرية العملية الت�شريعية يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي وتنوعها ممثلة يف جمال�س ال�شورى
والنواب والوطني والأمة ،وقال ":نحن برملانيون من
دول جمل�س التعاون وعلى اختالف الغرف الربملانية

التي ننتمي �إليها يف العمل الت�شريعي �إال �أن جمال�سنا
ع�ضو كامل الع�ضوية يف كافة االحتادات واملنتديات
الربملانية على م�ستوى العامل ال�سيما االحتاد الربملاين
الدويل ،وقد القت امل�سرية الربملانية والت�شريعية
يف دول املجل�س �إعجاب وا�ستح�سان العديد من
الربملانيني على م�ستوى العامل الذين زاروا املنطقة
�سواء على �صعيد املهام والأعمال التي تقوم بها هذه
املجال�س �أو على �صعيد الدبلوما�سية الربملانية الفاعلة
على امل�ستوى الدويل".
من جهة ثانية ،التقى الوفد الربملاين اخلليجي مبعايل
رئي�س جمل�س ال�شيوخ البلجيكي ال�سيدة �سابني دي
بيثون ،وذلك يف مقر الربملان البلجيكي بربوك�سل.
وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض جممل املو�ضوعات
والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك بني دول و�شعوب
اخلليج وبلجيكا ،ورحبت ال�سيدة �سابني دي بيثون
بزيارة الوفد اخلليجي �إىل بلجيكا ،معرب ًة عن تقديرها
مل�ستوى العالقات الثنائية التي جتمع بالدها بدول

رئي�س الربملان الأوروبي
ي�ؤكد على التنامي امللحوظ يف
العالقات اخلليجية الأوروبية
جمل�س التعاون اخلليجي ،م�ؤكد ًة �أهمية تبادل
الزيارات واللقاءات نظرا ملا تعك�سه من تعزيز وتوثيق
لعالقات ال�صداقة.
وبحث اجلانبان خالل اللقاء �سبل تعزيز التعاون
والعمل امل�شرتك على �صعيد العالقات الربملانية بني
املجال�س الت�شريعية بدول جمل�س التعاون والربملان
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البلجيكي ،وتفعيل دور جلان ال�صداقة الربملانية
ملا متثله هذه اللجان من دور فاعل يف دفع التعاون
والعمل ملا يخدم م�صالح ال�شعوب والدول اخلليجية
وبلجيكا ،ولال�ستفادة من اخلربات والتجارب
الربملانية الت�شريعية.
كما �أ�شاد رئي�س االحتاد الأوروبي فان رومبوي،
بخطوة جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية نحو
االنتقال من مرحلة التعاون �إىل مرحلة االحتاد ،الأمر
الذي �سيعزز الدور اخلليجي الرائد على ال�ساحتني
الإقليمية والدولية ،م�ؤكد ًا �أن الفر�صة مواتية نظر ًا
للقوا�سم امل�شرتكة التي متيز دول جمل�س التعاون.
جاء ذلك خالل ا�ستقباله لقائه ب�أع�ضاء وفد ميثل

رئ�ي����س االحت� ��اد الأوروب � ��ي
ي�شيد بخطوة جمل�س التعاون
ل��دول اخلليج العربية نحو
االنتقال �إىل مرحلة االحت��اد
املجال�س الت�شريعية بدول جمل�س التعاون اخلليجي
ال�شورى والنواب والوطني والأمة برئا�سة معايل
رئي�س جمل�س ال�شورى ال�سعودي ال�شيخ الدكتور
عبد الله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ.
و�أعرب رئي�س �أكرب تكتل على ال�ساحة الدولية،
عن �أمله يف جناح جمل�س التعاون اخلليجي جتاه
التحول ملرحلة االحتاد ،م�ؤكد ًا �أن ذلك البد و�أن يتم
بهدوء تام وت� ٍأن يف اتخاذ القرارات خطوة بخطوة
و�أن ي�سبقها توحيد تام يف التوجهات وال�سيا�سات،
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وهو ما يتوافر حالي ًا بني دول جمل�س التعاون التي
متتلك العديد من الفر�ص املنا�سبة التي تدعمها الر�ؤى
املتفقة بني حكومات دول املجل�س مبا يحقق الوحدة
اخلليجية.
ورحب رئي�س االحتاد الأوروبي مبزيد من عالقات
التعاون الثنائي بني االحتاد الأوروبي ودول جمل�س
التعاون اخلليجي يف �شتى املجاالت ،نظر ًا ملا متثله
املنطقة اخلليجية من �أهمية ا�سرتاتيجية وحيوية
لالحتاد الأوروبي ،وملا تقوم به من دور فاعل على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية ومن دور مهم يف توازن
�أ�سواق الطاقة ،منوه ًا بالثقل االقت�صادي الذي تتمتع
به دول جمل�س التعاون لل�سيا�سات الر�صينة التي
تتخذها حكوماتها والتي مكنتها من جتاوز الكثري من
الأزمات ،م�شري ًا �إىل �أن ريادة دول جمل�س التعاون
على ال�صعيد االقت�صادي ال تقت�صر على الطاقة
والنفط فح�سب و�إمنا ملا متتلكه من فر�ص ا�ستثمارية
واقت�صادية كامنة.
ودعا رئي�س االحتاد الأوروبي �إىل العمل على تكثيف
الزيارات املتبادلة بني االحتاد الأوروبي ودول جمل�س
التعاون اخلليجي مبا ينعك�س �إيجاب ًا على م�ستوى
العالقات املتينة بني الدول وال�شعوب الأوروبية
واخلليجية.
وا�ستعر�ض رئي�س االحتاد الأوروبي مع رئي�س
جمل�س ال�شورى �آل ال�شيخ و�أع�ضاء الوفد الربملاين
اخلليجي امل�شرتك� ،آليات و�سيا�سات االحتاد
الأوروبي و�أعماله ،كما تطرق �إىل �أزمة اليورو و�أبرز
اجلهود حلل الأزمات االقت�صادية التي متر بها عدد

من دول االحتاد.
من جانبه� ،أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور
عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ� ،أهمية تعزيز
العالقات اخلليجية الأوروبية ،م�شيد ًا بامل�ستوى الذي
و�صلت �إليه العالقات الثنائية يف �شتى املجاالت.
وو�صف معاليه ،االحتاد الأوروبي بالنموذج املثايل
للتكتالت الإقليمية الناجحة والقوية ،مبين ًا �أن جمل�س
التعاون اخلليجي يعد تكت ًال فريد مبا ميلكه من قوا�سم
ثقافية واجتماعية و�سيا�سية كانت مبثابة الداعم
الأ�سا�س فيما تعي�شه دول املجل�س من توافق وتطابق
تامني يف الر�ؤى واملواقف على خمتلف الأ�صعدة،
نتيجة لل�سيا�سات احلكيمة والر�شيدة التي ينتهجها
امللوك والأمراء قادة دول جمل�س التعاون.
وجرى خالل اللقاء بحث املو�ضوعات والق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك �إقليمي ًا ودولي ًا .كما مت ا�ستعرا�ض
العالقات الثنائية و�أوجه التعاون بني اجلانبني
و�سبل تعزيزها على �صعيد العالقات الربملانية مبا
يحقق امل�صالح امل�شرتكة للدول وال�شعوب اخلليجية
والأوروبية يف �شتى املجاالت.
�إث���ر ذل��ك التقى م��ع��ايل رئي�س جمل�س ال�����ش��ورى �آل
ال�شيخ و�أع�����ض��اء ال��وف��د ال�برمل��اين اخلليجي املمثل
للمجال�س ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة ب��ح�����ض��ور معايل
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����ش��ورى ال��ع��م��اين ال��دك��ت��ور خالد
امل����ع����ويل ،الأم���ي��ن ال���ع���ام جل���ه���از ال��ع��م��ل اخل���ارج���ي
لالحتاد الأوروب���ي ال�سيد بري فيمونت ،وذل��ك مبقر
املفو�ضية الأوروبية يف العا�صمة البلجيكية بروك�سل
يف �إط����ار ال���زي���ارة ال��ر���س��م��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ال��وف��د

اخلليجي برئا�سة �آل ال�شيخ �إىل االحت��اد الأوروب��ي.
و�أعرب الأمني العام للجهاز املعني بال�سيا�سات
اخلارجية لالحتاد الأوروبي ال�سيد فيمونت خالل
اللقاء عن �سعادته البالغة بلقاء وفد خليجي ميثل
املجال�س الت�شريعية اخلليجية ،ناق ًال لهم حتيات
املمثل الأعلى لل�سيا�سة اخلارجية والأمنية باالحتاد
الأوروبي كاثرين �آ�شتون ،متمني ًا لأع�ضاء الوفد
ولرئي�س جمل�س ال�شورى �آل ال�شيخ زيارة موفقة
تثمر مزيد ًا من العالقات املتينة يف �شتى املجاالت بني
االحتاد ودول اخلليج العربي ،م�شيد ًا بفكرة حتول
جمل�س التعاون اخلليجي �إىل احتاد.
و�أ�شاد الأمني العام باخلطى الواثقة التي ت�سري عليها
التجربة الربملانية والت�شريعية اخلليجية ممثلة يف
جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة يف دول
املجل�س ،مربز ًا الأهمية الكبرية التي متثلها املجال�س
الت�شريعية وتطويرها وتقوية �صالحياتها ب�شكل
متوا�صل وم�ستمر لت�سهم ب�شكل فاعل نحو التحول
�إىل احتاد خليجي.
وا�ستعر�ض اجلانبان خالل اللقاء �أبرز املو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك بني دول االحتاد الأوروبي
ودول جمل�س التعاون اخلليجي على ال�صعيدين
ال�سيا�سي واالقت�صادي ،ال�سيما امل�ستجدات
والأو�ضاع التي ت�شهدها كافة مناطق العامل وخا�صة
املنطقتان اخلليجية والعربية ،كما اطلع الأمني العام
جلهاز العمل اخلارجي باالحتاد الوفد الربملاين
اخلليجي على �أبرز �سيا�سيات االحتاد الأوروبي
وتعامله مع خمتلف الق�ضايا الراهنة.
من جهة �أخرى عقد �أع�ضاء الوفد الربملاين اخلليجي
املمثل للمجال�س الت�شريعية بدول جمل�س اجتماع ًا
مو�سع ًا مع �أع�ضاء بعثة العالقات مع �شبه اجلزيرة
العربية برئا�سة ال�سيدة اجنليكا نيبلر ،و�أع�ضاء
جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية برئا�سة ال�سيد �إليمر بروك
يف الربملان الأوروبي مبقره يف العا�صمة البلجيكية
بروك�سل.
وثمن معايل رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور �آل
ال�شيخ خالل االجتماع ،م�ستوى العالقات اخلليجية
الأوروبية ،م�شري ًا �إىل �أن اجلانبني يربطهما روابط
تاريخية ،وعالقات �سيا�سية ،وم�صالح اقت�صادية
وا�سعة ،منوه ًا ب�أن هذا اللقاء ي�أتي ت�أكيد ًا على عمق
هذه العالقات.
و�أو�ضح �أن االحتاد الأوروبي يعد مركز ًا مهم ًا
ومنوذج ًا مثالي ًا للتكتالت الإقليمية الناجحة التي
ُوجد مزيد ًا من جماالت التعاون وت�صنع �أطر ًا
ت ِ

لل�صداقة وال�شراكة ،مبين ًا �أن جمل�س التعاون وق�ضايا حقوق الإن�سان.
اخلليجي ميلك بعد ًا فريد ًا يف النظرة نحو �إيجاد
وحدة متما�سكة ومتحدة يجمعها هدف م�شرتك اليوم الوطني مناسبة خالدة نستذكر
وم�صري واحد ،م�ؤكد ًا �أن هذين النموذجني ميكنهما
مبا ميتلكانه من مقومات �سيا�سية واقت�صادية و�إرث فيها الجهود الكبيرة للملك
ح�ضاري وثقايف �أن ي�ضعا لهما طريق ًا نحو النجاح المؤسس ورجاله المخلصين
ب�إعطاء امل�ساحة لآفاق رحبة من التعاون البناء يف
خمتلف املجاالت.
و�أكد معاليه �أن ما يعتلي �صدارة الأحداث حول
العامل هي الأزمة ال�سورية ونتيجة ال�ستمرار اجلرائم رفع جمل�س ال�شورى �أ�سمى عبارات التهاين
الإن�سانية الب�شعة و�آلة القتل املدمرة التي ي�ستخدمها والتربيكات خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله
نظام �سوريا �ضد �شعبه يف حرب �شعواء جتاوزت كل بن عبدالعزيز ول�سمو نائبه  -حفظهما الله -
املعايري الأخالقية والإن�سانية والقوانني الدولية ،مبين ًا وللأ�سرة املالكة ولل�شعب ال�سعودي الكرمي مبنا�سبة
�أنها باتت تتطلب من اجلميع جهدا �أكرب يف التعامل اليوم الوطني للمملكة العربية ال�سعودية يف ذكراه
معها ،على النحو الذي يلزم النظام ال�سوري بالوقف الثانية والثمانني.
الفوري لإطالق النار �سبي ًال �إىل حل �سيا�سي للأزمة و�أ�صدر املجل�س بيان ًا يف جل�سته الرابعة واخلم�سني
التي عقدت يوم 1433/11/7هـ برئا�سة نائب رئي�س
ين�سجم وتطلعات ال�شعب ال�سوري.
وحمل �آل ال�شيخ خالل االجتماع �إ�سرائيل م�س�ألة جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن �أمني اجلفري.
اجلمود الذي ت�شهده عملية ال�سالم يف ال�شرق و�أكد جمل�س ال�شورى يف بيانه �أن اليوم الوطني
الأو�سط وحل ال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي نتيجة منا�سبة تاريخية خالدة ي�ستذكر فيها اجلميع
ال�ستمرارها يف �سيا�ستها الالم�شروعة والأحادية اجلهود الكبرية التي بذلها امللك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز
اجلانب وتكثيف براجمها اال�ستيطانية ،م�ؤكد ًا �أن بن عبدالرحمن �آل �سعود  -رحمه الله  -ورجاله
ذلك ال ي�صب يف م�صلحة اجلهود الرامية لإيجاد حل املخل�صون لتوحيد البالد وب�سط الأمن وتثبيت
�أركان الدولة احلديثة على هدي من كتاب الله ،و�سنة
عادل و�شامل ودائم للنزاع.
كما حث الوفد اخلليجي �أع�ضاء الربملان الأوروبي ر�سوله �صلى الله عليه و�سلم ،وعلى �أ�س�س متينة من
خالل االجتماع على �ضرورة العمل على تعزيز العدل وال�شورى.
التفاهم املتبادل واحلوار الثقايف والديني بني وقال� ":إن من توفيق الله �سبحانه �أن ي�سر لبالدنا
ال�شعوب ،جت�سيد ًا للمبادرة التي اطلقها خادم قادة حر�صوا على التم�سك بالقر�آن الكرمي وال�سنة
املطهرة يف كل �ش�أن من �ش�ؤونها ،حكم ًا وعم ًال
رئي�س النواب البلجيكي يبدي
وخدمة ،مت�أ�سني ومتم�سكني ب�سنة امل�صطفى �صلى
رغ �ب��ة ب�ل��اده ن �ح��و م��زي��د من
الله عليه و�سلم حيث �سلكوا بهذه البالد و�شعبها
ج�سور التوا�صل ب�ين بلجيكا
م�سلك ًا �صاحل ًا ينهل من معني ال ين�ضب عد ًال ورخا ًء،
ودولجمل�سالتعاوناخلليجي
متطلعني للم�ستقبل مبزيد من خطى التطوير".

في بيان لمجلس الشورى

احلرمني ال�شريفني للحوار بني اتباع الأديان
والثقافات و�أن�شئ من �أجلها مركز امللك عبدالله العاملي
للحوار يف فيينا ،ال�سيما بعد ما �شهده العامل م�ؤخر ًا
من ظهور فيلم م�سيء للر�سول �صلى الله عليه و�سلم.
كما ناق�ش االجتماع عدد ًا من املو�ضوعات املتعلقة
بال�ش�أن ال�سيا�سي فيما يت�صل بامل�ستجدات التي
ت�شهدها املنطقة العربية والو�ضع يف �سوريا واليمن
والبحرين ،فيما �أطلع الوفد �أع�ضاء الربملان الأوروبي
على م�سرية العمل الت�شريعي يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي وامل�شاركة ال�شعبية يف العملية الت�شريعية،

وعرب جمل�س ال�شورى عن اعتزازه مب�سرية التحديث
والإ�صالح التي يقودها خادم احلرمني ال�شريفني وما
تبعها من م�شروعات تطويرية و�إ�صالحية متوا�صلة.
ودعا يف ختام بيانه الله تعاىل ب�أن يحفظ خادم
احلرمني ال�شريفني و�سمو نائبه ذخر ًا للأمتني
العربية والإ�سالمية ،و�أن يدمي على بالدنا نعم الأمن
واال�ستقرار والرخاء واالزدهار.
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تحت القبة

وزير الصحة تحت قبة مجلس الشورى:
مرافقنا الصحية استقبلت أكثر من  86مليون مراجع
خالل عام وأجرينا  430ألف عملية جراحية

�أكد رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبدالله
بن حممد �آل ال�شيخ �أن ا�ست�ضافة املجل�س للوزراء
وكبار م�س�ؤويل الدولة له �أهمية كبرية ،و�أثنى معاليه
على دور وزارة ال�صحة اخلدمي وجهودها للنهو�ض
بالقطاع ال�صحي .بينما �أو�ضح وزير ال�صحة الدكتور
عبدالله الربيعة �أن الوزارة تقدم خدماتها من خالل
 251م�ست�شفى و 2109مراكز للرعاية ال�صحية
الأولية.
و�أكد الوزير �أن الوزارة ت�ؤمن بثقافة ال�شفافية
والعدالة ،وقدم عر�ض ًا موجز ًا عن ما مت تنفيذه
بالوزارة خالل الثالثة �أعوام املا�ضية ،واعرتف الوزير
أ�سرة و�أكد �أن الوزارة و�ضعت عدد ًا من
بوجود �أزمة � ّ
أ�سرة املتوفرة.
احللول العاجلة كالت�شغيل الكامل لل ّ
وبني حر�ص الوزارة على التوزيع العادل للخدمات
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ال�صحية .جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت
يوم 1433/10/29هـ برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،حيث
�أكد معايل رئي�س املجل�س يف كلمة ا�ستهل بها اجلل�سة

الرعاية ال�صحية الأولية هي املرتكز
الأ�سا�سي لتقدمي اخلدمة والنهو�ض
مبفهوم ال�صحة العامة احلديث
�أهمية مثل هذه اللقاءات مع امل�س�ؤولني يف الدولة نظر ًا
لكونها حتقيق ًا لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبدالله بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�سمو ويل
العهد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد
العزيز رئي�س جمل�س الوزارء وزير الدفاع  -حفظهما
الله  -القا�ضية بتعا�ضد خمتلف م�ؤ�س�سات الدولة

و�أجهزتها للعمل على حتقيق تطلعات
املواطن والعمل على �سد ما قد يعرت�ض
الأداء احلكومي من معوقات .
وقال معاليه�" :إن ا�ست�ضافة املجل�س
للوزراء وكبار م�س�ؤويل الدولة حتت قبة
املجل�س �أو يف جلانه املتخ�ص�صة له �أهمية
كبرية ،وال يعد من قبيل املجاملة لأن
ما يدور من مناق�شات تثمر يف �صياغة
التوجهات امل�ستقبلية للقطاع احلكومي،
وتعمل على لفت انتباه م�س�ؤويل تلك
اجلهات �إىل العديد من املطالبات
واملتطلبات التي يحتاجها املواطن" .
عقب ذلك �ألقى معايل وزير ال�صحة كلمة
عرب فيها عن �شكره وتقديره ملجل�س
ال�شورى ،منوه ًا بدور املجل�س وحر�صه
على الإطالع على خطة الوزارة وما �أجنز
من برامج وخدمات ،م�ؤكد ًا �أن الوزارة �ست�ستفيد من
مرئيات ومقرتحات املجل�س ملا يحقق امل�صلحة العامة
وخدمة الوطن واملواطن .

الوزير :وزارة ال�صحة لي�ست
مبن�أى عن الأخطاء �أو الق�صور
و�أو�ضح �أن وزارة ال�صحة هي وزارة خدمية تعنى
ب�صحة املواطن طيلة حياته وتقدم خدماتها من خالل
مرافقها التي و�صلت �إىل( )251م�ست�شفى ،و()2109
مراكز للرعاية ال�صحية الأولية ،بالإ�ضافة �إىل املراكز
التخ�ص�صية واملدن الطبية والربامج النوعية املتعددة
التي يعمل بها ما يزيد على ( )250.000موظف
وموظفة ،وبح�سب �إح�صاءات العام املا�ضي فقد
ا�ستقبلت مراكز الرعاية ال�صحية الأولية نحو 55
مليون مراجع بينما ا�ستقبلت العيادات اخلارجية
بامل�ست�شفيات ( )11.5مليون مراجع� ،أما �أق�سام
الطوارئ فقد ا�ستقبلت ( )20مليون مراجع ،ومت
�إجراء ما يزيد على ( )430.000عملية جراحية
و( )256.00حالة والدة .
و�أكد �أن وزارة ال�صحة ت�ؤمن بثقافة ال�شفافية
والعدالة والنزاهة ،وت�شرفت بااللتزام مبفهوم
االهتمام باملري�ض وك�سب ر�ضاه و�سالمته وتبنت
�شعار "املري�ض �أو ًال" ،وقامت ب�إطالق وتر�سيخ
برامج اجلودة والقيا�س والتطوير �إال �أن ذلك ال

يعني �أن وزارة ال�صحة وبحجم خدماتها مبن�أى عن
�أن تعرتيها �أخطاء �أو ينتابها ق�صور ،ولكن امل�ؤكد
�أنها ت�ؤمن ب�أهمية ك�شف �أوجه الق�صور واخلط�أ
وحما�سبة املق�صر واال�ستفادة من هذه امل�ؤ�شرات ملنع
حدوثها وتطوير �أدائها �ضمن املفهوم ال�شامل للجودة
والنزاهة الذي تعمل الوزارة جاهدة لإر�ساء ثقافته
مت�شي ًا مع توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني ،ونائب
خادم احلرمني ال�شريفني ـ حفظهما الله .
وقدم معاليه عر�ض ًا موجز ًا عن ما مت تنفيذه بالوزارة
خالل الأعوام الثالثة املا�ضية عرب خطة �إ�سرتاتيجية
و�ضعتها الوزارة بجهود كوادرها ل�ضمان تطبيقها
ا�سرت�شاد ًا يف هذا ال�صدد مبرئيات من اخلرباء
وبيوت اخلربة الوطنية والعاملية ،الفت ًا النظر �إىل �أن
هذه اخلطة تركز على الرعاية ال�صحية الأولية التي
تعد املرتكز الأ�سا�سي لتقدمي اخلدمة والنهو�ض
مبفهوم ال�صحة العامة احلديث .
كما �شملت معايري حمددة علمية وحيادية لتوزيع
اخلدمة وحر�صت الوزارة على عدالة توزيع املرافق
املرجعية والتخ�ص�صية مبا يخفف على املري�ض
عناء ال�سفر �ضمن املعايري املتعارف عليها علمي ًا،
وت�أ�سي�س ًا على ذلك فقد قامت الوزارة بو�ضع
معايري لبناء املن�ش�آت ال�صحية م�ستمدة من املعايري
الوطنية والعاملية التي التزمت �أحدث ما تو�صلت له
معايري الكود ال�صحي العاملية وترجمت توجيهات
خادم احلرمني ال�شريفني ـ حفظه الله ـ باالهتمام

باملواطن واملحافظة على خ�صو�صيته و�سالمته وذلك
بتخ�صي�ص غرفة لكل مري�ض �أو مري�ضني كحد
�أق�صى يف مرافقها اجلديدة .
وعن جهود الوزارة يف معاجلة �أزمة الأ�سرة �أكد
معاليه �أن وزارة ال�صحة و�ضعت عدد ًا من احللول
العاجلة كالت�شغيل الكامل للأ�سرة املتوافرة وبالأخ�ص
العناية املركزة والتو�سع الكبري يف �شراء اخلدمة
من القطاع اخلا�ص يف احلاالت املر�ضية احلرجة

�أك�ث�ر م��ن  500م�ل�ي��ون ري��ال
ل �� �ش��راء اخل��دم��ة م��ن ال�ق�ط��اع
اخل��ا���ص ل �ل �ح��االت امل��ر��ض�ي��ة
احلرجة والطارئة
والطارئة يف حالة عدم توفر �أ�سرة يف امل�ست�شفيات
التابعة للوزارة حيث يحول املر�ضى مل�ست�شفيات
القطاع اخلا�ص ،م�شري ًا �إىل �أن �إجمايل ما مت �صرفه
يف هذا اخل�صو�ص منذ بداية هذا العام وحتى الآن
بلغ ( )319مليون ريال ومن املتوقع �أن يتجاوز املبلغ
�أكرث من ( )500مليون ريال لهذا العام� ،إ�ضافة �إىل
�إن�شاء برامج عديدة جلراحة وعالج اليوم الواحد،
�إذ و�صلت الن�سبة قرابة  %35من جمموع العمليات
اجلراحية� ،إىل جانب ا�ستئجار خدمة الغ�سيل الكلوي
والرعاية طويلة املدى من القطاع اخلا�ص .
و�أ���ض��اف ق��ائ�لاً " :كما مت ا�ستحدث برنامج �شراء
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اخل�������دم�������ة ل���ل���م���رح���ل���ة
الأوىل مب��ب��ل��غ ()200
م��ل��ي��ون ري����ال ،وب����د�أت
الإج��������راءات النظامية
ل����ه����ذه امل����رح����ل����ة� ،أم����ا
بالن�سبة ل�شراء خدمة
املر�ضى طويلي الإقامة
ف���ق���د ا����س���ت���ح���دث ه���ذا
الربنامج مببلغ وقدره
( )40م��ل��ي��ون ري����ال،
وج ٍ��ار اتخاذ �إج��راءات
الطرح والرت�سية ،لكي
تتنا�سب اخلدمة املقدمة
م���ع امل��ع��اي�ير ال��ع��امل��ي��ة،
وم�����ن ���ض��م��ن احل���ل���ول
ت����وف��ي�ر خ����دم����ة ال��ط��ب
املنزيل ،وتقدم ملر�ضى
الأم�������را��������ض امل���زم���ن���ة
يف منازلهم وتخفيف حاجة ه���ؤالء املر�ضى للتنومي
بامل�ست�شفيات مت�شي ًا م��ع املنهج ال�صحي احلديث،
حيث ا�ستفاد من هذا الربنامج �أكرث من ()17.000
مري�ض حتى تاريخه".
ويف �ش�أن امل�شروعات �أكد معايل وزير ال�صحة
حر�ص الوزارة على التوزيع العادل للخدمات
ال�صحية املبني على النهج العلمي واملعايري املعتمدة

اخلدمات ال�صحية توزع بالعدل
على مناطق اململكة ح�سب
املعايري املعتمدة لدى الوزارة
لدى الوزارة وو�صلت م�شاريع وزارة ال�صحة منذ
بداية عام 1430ه ـوحتى تاريخ 1433/10/28هـ
( )621مركز ًا للرعاية ال�صحية الأولية ،وت�شغيل
( )47م�ست�شفى بلغ جمموع �سعتها ال�سريرية
وجار �إن�شاء عدد ( )706مراكز
(� )4770سرير ًا ٍ
�صحية و�إن�شاء وجتهيز ( )128م�ست�شفى ،و�إن�شاء
وجتهيز مدينة امللك خالد الطبية باملنطقة ال�شرقية،
ومدينة امللك في�صل الطبية خلدمة املناطق اجلنوبية،
ومدينة الأمري حممد بن عبدالعزيز الطبية خلدمة
املناطق ال�شمالية ،ف�ض ًال عن التو�سعات والإ�ضافات
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ال�سريرية بكل من مدينة امللك عبدالله الطبية مبكة
املكرمة ومدينة امللك فهد الطبية بالريا�ض .
ولفت �إىل �أن امل�شاريع قيد الإن�شاء والتجهيز �ست�ؤدي
مب�شيئة الله �إىل بلوغ عدد الأ�سرة بوزارة ال�صحة
�إىل �ضعف الأ�سرة على ما كانت عليه عام 1430هـ
لت�صل �إىل (� )66.000سرير خالل ال�سنوات ال�سبع
القادمة ،مع الأخذ يف احل�سبان اجلودة النوعية
واملعيار العاملي احلديث لهذه املن�ش�آت ،ولعل تعديل
بع�ض هذه امل�شاريع لتتما�شى مع املعايري العاملية .
وعن القوى العاملة يف القطاع ال�صحي �أو�ضح
معايل وزير ال�صحة �أنه اعتمدت معدالت قيا�سية
جديدة للقوى العاملة ال�صحية يف امل�ست�شفيات
ومراكز الرعاية ال�صحية الأولية و�صدر �سلم
رواتب املمار�سني ال�صحيني اجلديد الذي بني على
العدالة وامل�ساواة و�سي�ؤدي  -ب�إذن الله � -إىل رفع
م�ستوى اخلدمات ال�صحية يف جميع املناطق ،كما
وافقت الوزارة على �إ�ضافة بدل التفرغ للأطباء عند
�صرف البدالت للم�شمولني بالئحة الوظائف ال�صحية،
واملوافقة على �إ�ضافة بدل ال�ساعات الزائدة للفئات
الفنية من غري الأطباء عند احت�ساب البدالت واملوافقة
على �صرف بدالت (الندرة ،التميز ،الإ�شراف،
التدريب) للم�شمولني بالئحة الوظائف ال�صحية� ،إىل

جانب توظيف عدد ( )24.772فني ًا �سعودي ًا من
خريجي املعاهد والكليات ال�صحية خالل الفرتة من
تاريخ 1430/1/1هـ �إىل 1433/10/28هـ وذلك
�ضمن حر�ص الوزارة على توطني الوظائف .
وتناول الدكتور الربيعة يف كلمته عدد ًا من
املو�ضوعات املتعلقة بالعالقة مع املر�ضى وامل�ستفيدين
من خدمات الوزارة ،م�شري ًا �إىل �أنه �أر�سي

توظيف � 25ألف فني �سعودي
من خريجي املعاهد والكليات
ال�صحية منذ عام 1430هـ
برنامج عالقات وحقوق املر�ضى يف جميع مناطق
وم�ست�شفيات الوزارة ،وربطه بالقيادات العليا
ل�ضمان ح�صول املري�ض على حقوقه واال�سرت�شاد
مبالحظاته� ،إ�ضافة �إىل �أنه و�ضع برنامج �صوت
املواطن على البوابة الإلكرتونية للوزارة ت�أكيد ًا لأهمية
املواطن ودوره التطويري ،ويف هذا ال�صدد تقوم
الوزارة حالي ًا ب�إجراء التجارب النهائية على برنامج
الإحالة الوطني الآيل الذي ي�ستخدم التقنية لإحالة
املر�ضى بنهج علمي ومعايري طبية بحتة ومراقبة �أداء
ذلك مب�ستوى تدريجي يف امل�س�ؤولية .

في إجاباته على أسئلة األعضاء والمواطنين ..د .الربيعة:
المشروع الوطني للرعاية الصحية قريباً ولدينا  10مستشفيات
حصلت على االعتماد األمريكي

بعد ذلك �أتاح رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبدالله بن حممد �آل ال�شيخ لرئي�س جلنة ال�ش�ؤون
ال�صحية والبيئة باملجل�س الدكتور حم�سن احلازمي
عر�ض �أ�سئلة املواطنني التي وردت للمجل�س ،والتي
كان �أولها ت�سا�ؤل عن توظيف خريجي الكليات
واملعاهد ال�صحية وهم �أبناء الوطن وم�صنفون
مهني ًا من الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية،
وقد �صدر �أمر ملكي بتوظيفهم ومل يتم ذلك ب�صورة
�شاملة.
نائب الوزير د .من�صور احلوا�س قال� :إن توطني
الوظائف هي �إحدى الأولويات التي توليها وزارة

ال�صحة اهتمام ًا كبري ًا ،والوظائف املوجودة يف لل�سعودي متى ما توفر امل�ؤهل املطلوب ل�شغل الوظيفة.
الوزارة تعترب �شاغرة لأبناء هذا الوطن متى توفر �س :ماذا مت �إجنازه من الإ�سرتاتيجية الوطنية للرعاية
امل�ؤهل املطلوب ،كما ان هناك جلنة عليا م�شكلة من ال�صحية يف اململكة؟
عدة جهات حكومية تدر�س مو�ضوع توظيف من
توطني الوظائف �إحدى الأولويات
بقي من اخلريجني وقد و�صلت ن�سبة توظيف الفنيني
الرجال بالوزارة �إىل  %99.7من الوظائف املتاحة يف ج :ال��وزي��ر� :إن امل�شروع الوطني للرعاية ال�صحية
وزارة ال�صحة ،والن�سبة املتبقية هي ن�سبة حمدودة وامل��ت��ك��ام��ل��ة وال�����ش��ام��ل��ة ه��و م�����ش��روع ط��م��وح ونثمن
يف تخ�ص�صات ال يتوفر �سعوديون فيها مثل :العالج ال���دور البناء وامل�ساهمة اجل��ي��دة للجنة ال�صحية يف
التنف�سي ،ومتري�ض الرجال من حملة البكالوريو�س جمل�س ال�شورى لدعمها لهذا امل�شروع وم�شاركتها
يف بع�ض الأق�سام احلرجة كالعناية املركزة .كما يف ت�أ�سي�سه منذ البداية .وقد متت املوافقة على هذا
�أن الوظائف امل�شغولة بغري ال�سعوديني تعد �شاغرة امل�شروع من مقام خادم احلرمني ال�شريفني ،ولهذا
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امل�������ش���روع م���ع���اي�ي�ر و�أ����س�������س
وم�ؤ�شرات وارتباطات مالية،
وت���ق���وم ال������وزارة – بالتفاهم
م����ع وزارة امل���ال���ي���ة -ب�����ش��ك��ل
دوري على اعتماد بع�ض هذه
امل��ع��اي�ير وه���ي حت��ت��اج جل��دول��ة
معينة بناء على هذا امل�شروع.
وه��ن��اك ت��ق��دم كبري يف تطبيق
هذا امل�شروع ،فالوزارة �سبقت
اخلطة الإ�سرتاتيجية يف بع�ض
املراحل وامل�شروعات ،وهناك
ب��رام��ج جيدة ومن�ش�آت كبرية
وت���و����س���ع ���ض��خ��م يف م���راك���ز
الرعاية ال�صحية الأول��ي��ة .كما
���س��ع��ت ال�����وزارة �إىل اجل����ودة،
فقد ح�صلت ال��وزارة – ولأول
م����رة -ع��ل��ى اع��ت��م��اد من�ش�آتها
ال�صحية ،حيث ح�صلت ع�شرة م�ست�شفيات على
االعتماد من هيئة االعتماد واملوا�صفات للم�ست�شفيات
الأمريكية .كما �أن ثالثني من�ش�أة ح�صلت على ذلك من
مركز االعتماد الوطني ،ويتم �إخ�ضاع بقية املن�ش�آت
ال�صحية لربامج اجل��ودة .وبالن�سبة ملعايري القيا�س
والأداء ومراقبة الأخطاء الطبية فقد خطت ال��وزارة
�ضمن هذا امل�شروع خطوات كبرية جد ًا.
�س :مع تقديرنا ملا حققته الوزارة من التو�سع يف
اخلدمات ،كم ًا ونوع ًا �إال �أن املواطن ال زال ي�شكو
من ق�صور يف بع�ض اخلدمات املقدمة له ومن ذلك
ت�أخر املواعيد وتباعدها ،و�صعوبة التحويل �إىل
امل�ست�شفيات التخ�ص�صية .و�صعوبة احل�صول

ن�سبة توظيف الفنيني الرجال
 %99.7من الوظائف املتاحة
على العالج يف اخلارج ،ومعاناة املعاقني من نق�ص
خدمات الت�أهيل الطبي ،والنق�ص يف الكم والنوع
خلدمات املر�ضى النف�س�سيني واملبتلني باملخدرات،
ف�أين يكمن اخللل؟
ج -نائب الوزير الدكتور حممد خ�شيم :هناك مدد
طويلة لبع�ض املواعيد يف بع�ض التخ�ص�صات الطبية
�إال �أن الوزارة تقوم مبراقبة جميع املواعيد يف جميع
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امل�ست�شفيات والتخ�ص�صات العامة ،وهناك بع�ض
الت�أخري يف بع�ض التخ�ص�صات الدقيقة .وتقوم
الوزارة بالتعاقد مع م�ؤ�س�سات خا�صة لدرا�سة
تعليم جميع العاملني (من �أطباء وممر�ضني وموظفي
ا�ستقبال) على كيفية التعامل مع املر�ضى وح�سن
ا�ستقبالهم وهذا يحتاج �إىل وقت .وقد مت افتتاح ثالثة
م�ست�شفيات خا�صة بال�صحة النف�سية ويتم بناء ()21
م�ست�شفى �أخرى .فالوزارة مهتمة باملر�ضى النف�سيني
ب�شكل كبري.
 الدكتور من�صور احلوا�س :العالج يف اخلارجمنظم من خالل جلنة طبية عليا م�شكلة من جميع
القطاعات ال�صحية احلكومية ،ووزارة ال�صحة ع�ضو
فيها ،وهي جلنة علمية م�ستقلة حتال لها طلبات العالج
يف اخلارج ،وتقوم هذه اللجنة بدرا�ستها و�إ�صدار
قرار علمي بذلك� .أما بالن�سبة لعدم املوافقة على عالج
بع�ض احلاالت يف اخلارج فب�سبب �أن اللجنة ترى �أن
العالج متوفر يف اململكة �أو �أن املر�ض حالة �صحية ال
يرجى �شفا�ؤها ،ومن ذلك �إ�صابات الأمرا�ض الع�صبية
وال�شلل �أو الأمرا�ض الوراثية التي ال يوجد يف العرف
�شاف لها يف اخلارج� .أما
الطبي �إقرار بوجود عالج ٍ
النق�ص يف الت�أهيل فقد ا�ستقر�أت الوزارة ذلك ،ففي
املرحلة احلالية ت�ست�أجر الوزارة خدمات كثرية تقدم

من مدينة الأمري �سلطان للخدمات الإن�سانية ،و�أي
مري�ض يحتاج �إىل �إحالة فهناك مرونة كبرية يف
�إحالته �إىل املدينة .و�أما الوزارة فهناك م�ست�شفى
للت�أهيل يف مدينة امللك فهد الطبية ،واملدن الطبية
اخلم�س التي �أمر بها خادم احلرمني ال�شريفني �سيكون
هناك م�ست�شفى ب�سعة (� )200سرير للت�أهيل الطبي.

نثمن دور اللجنة ال�صحية
باملجل�س لدعمها امل�شروع الوطني
للرعاية ال�صحية واملتكاملة
�س -ما ن�سبة الأخطاء الطبية يف اململكة؟ وما مدى
مقارنتها مع مثيالتها العاملية ،وهل �أنتم را�ضون على
هذه الن�سبة؟ وما �أهم م�سبباتها؟ وما العقوبات التي
تتخذها الوزارة يف هذا ال�صدد؟ ولمِ َ ال يكون �شعار
الوزارة "الوقاية �أو ًال" بد ًال من "املري�ض �أو ًال"؟
ج� -أ�شار معايل الوزير �إىل �أن �شعار الوزارة
"املري�ض �أو ًال" هو عبارة عن ر�سالة للممار�سني
يف الوزارة ب�أن يعطى االهتمام للمري�ض �أو ًال ،وهذا
ال يغفل مفهوم الوقاية �أو ًال .كما �أن النظم ال�صحية
احلديثة حتاول تغيري ثقافة املمار�سني وهي ر�سالة
من الوزارة لكافة من�سوبيها ب�أن يقدم املري�ض على
�أي اهتمام �آخر.

ج -ثم حتدث الدكتور حممد خ�شيم عن الإجراءات
للوقاية من الأخطاء الطبية ومقارنتها بالتنظيمات
العاملية ،حيث �أو�ضح �أنه ال ميكن مقارنة الأعداد
املوجودة حالي ًا ب�أي بلد �آخر فكل بلد له ت�صنيفه يف
عملية ماذا يعني اخلط�أ� .إال �أن الوزارة تقوم بتحديد
حجم اخلط�أ الطبي ور�صده من خالل برنامج كبري
يف الوزارة لذلك ،فكل م�ست�شفى يقوم بت�سجيل
اخلط أ� اجل�سيم فور وقوعه ،ويظهر ذلك لدى الوزارة،
ويطلب من امل�ست�شفى �أن يعمل حتلي ًال كام ًال للحالة
و�سبب وقوعها وو�سائل منعها .كما �أن الوزارة تقوم
بعمل برنامج كامل لدرا�سة كل خط�أ ج�سيم يح�صل
مثل نقل الدم اخلاطئ والعملية يف املكان اخلط�أ
وغريها ،وتقوم الوزارة مبحاربة تلك الأخطاء كل على
حدة .وتت�أكد الوزارة من �شهادات الأطباء حتى ال
يقوم �أي طبيب ب�إجراء عملية ال ي�ستطيع �إجراءها ،كما
�أن الوزارة تقوم مبا ي�سمى بال�سالمة الدوائية فتطلب
الوزارة من جميع الأطباء واملمر�ضني والعاملني يف
امل�ست�شفيات ب�أن يدخلوا دورة لتثقيفهم بال�سالمة
الدوائية ،وذلك ملنع اخلط�أ نتيجة اخلط أ� الدوائي.
وهناك برنامج كبري حلماية اجلروح من التلوث
بعد العمليات اجلراحية .وهناك ت�صور ب�أنه خالل
ال�سنوات القادمة �سيكون لدى الوزارة نظام كامل
للقيا�س �سيحد من الأخطاء الطبية – �إن �شاء الله.-
و�أو�ضح الدكتور من�صور احلوا�سي �أن عدد املر�ضى
الذين �أر�سلوا للخارج لعالجهم لعام 2011م و�صل
�إىل  1323مري�ض ًا ،وقيمة ما دفع للعالج يف اخلارج
لل�سنوات الثالث الأخرية هو مليار و 450مليون ريال
�سعودي.

ثقة املواطنني بالطبيب ال�سعودي
فخر للوطن ولدينا كوادر م�ؤهلة
�س -يعزى جانب كبري من الق�صور يف خدمات
الرعاية ال�صحية باململكة �إىل �ضعف الأجهزة والآليات
الرقابية على الأداء الفني والإداري .ن�أمل �أن يلقي
معاليكم املزيد من ال�ضوء على هذا الأمر؟
ج� -إن االهتمام بالأجهزة الرقابية ومراقبة الأداء
الإداري والفني والت�شغيلي من �أولويات وزارة
ال�صحة .والزيادة التي رافقت التطور الكبري لهذه

الإدارات ي�ؤكد مدى حر�ص الوزارة على مراقبة
الأداء وال�شفافية واحلر�ص على تطوير الأداء ومنع
حدوث املخالفات .ونتمنى �أن تزيد الأعداد و�أن
تتطور النظم الرقابية ،لكن هناك قيود ًا حتكم الزيادة
الكبرية .وهناك تن�سيق مع الوزارات املعنية لزيادة
الأعداد وهناك حتد يواجه وجود املتخ�ص�صني
يف الأجهزة الرقابية .نحن ال نقت�صر على �إدارة
الرقابة الداخلية والرقابة ،بل هناك تن�سيق كبري مع
اجلهات والهيئات الرقابية الأخرى لإمياننا ب�أن هذه
�شراكة مهمة ل�صالح الوطن .وكذلك ن�ؤمن بوجود
الرقابة الفنية لأهمية وجود �إدارة للرقابة واملراجعة
الإكلينيكية ،حيث �أحدثت الوزارة لأول مرة هذا
املفهوم بهذه الإدارة ،فلدينا العديد من املوظفني يف
هذه الإدارة ملراقبة الأداء وقيا�س اجلودة واملمار�سة
ومتابعة �أوجه الق�صور.
�س -يثق املواطن بالطبيب اال�ست�شاري ال�سعودي،
وميثل الأطباء ال�سعوديون ما ن�سبته  %20من الأطباء
املمار�سني يف اململكة العربية ال�سعودية .ويف ظل
أ�سرة يف وزارة ال�صحة فلم
نق�ص امل�ست�شفيات وال ّ
يتم ال�سماح لال�ست�شاريني ال�سعوديني بالعمل يف
القطاع اخلا�ص ،رغم �أن م�شاركتهم ترقى بامل�ستوى
الطبي ملا يتميز به ه�ؤالء الأطباء من خربة �صرفت
عليها الدولة ب�سخاء؟
ج -ثقة املواطن بالطبيب اال�ست�شاري ال�سعودي فخر
للوطن ،حيث �إن لدى اململكة كوادر �سعودية م�ؤهلة،
والثقة املوجودة بني املري�ض والطبيب جزء من عملية
العالج .ووزارة ال�صحة جهة تنفيذية تنفذ ما لديها
من �أنظمة وقرارات .نحن حتت مظلة جمل�س الوزراء،
وجند �أنف�سنا يف حرج بني املطالبات العديدة.
�س� -إن ما مت عر�ضه من معاليكم من �أعمال
وم�شروعات يج�سد ج�سامة م�س�ؤولية الوزارة جتاه
القطاع ال�صحي .وما �أ�شرمت �إليه من �أجهزة رقابية
داخل الوزارة يعد من الرقابة الذاتية .والتقومي الذاتي
من الأمور التي تخفف العبء عن الوزارة ،وهو
الف�صل بني م�س�ؤولية �أداء اخلدمة وم�س�ؤولية تقومي
�أداء اخلدمة بالرقابة عليها .لذا متى �ستتبنى الوزارة
م�شروع �إن�شاء هيئة وطنية م�ستقلة عن الوزارة
لتقوم بتقومي املن�ش�آت ال�صحية احلكومية واخلا�صة
واعتمادها والرقابة عليها؟
ج -ت�ؤمن الوزارة ب�أهمية وجود هيئة لتقومي الأداء

وعلى غرار الهيئة الأمريكية لتقومي واعتماد املن�ش�آت
ال�صحية قامت وزارة ال�صحة منذ عامني برفع
برنامج متكامل ولإن�شاء هيئة وطنية العتماد املن�ش�آت
ال�صحية ،حيث يوجد لدى جمل�س اخلدمات ال�صحية
املركز الوطني العتماد املن�ش�آت ال�صحية ،وكان طلب
الوزارة ب�أن يتحول هذا املركز �إىل هيئة وطنية وهذا
املو�ضوع موجود لدى جلنة عليا لدرا�سته وتقوميه
و�إقراره .ولعل املجل�س املوقر يكون داعم ًا لهذه الهيئة
التي ن�سعد جميع ًا ب�صدورها �إن �شاء الله.

 1450م�ل�ي��ون ري ��ال كلفة ع�لاج
املر�ضى ال�سعوديني يف اخل��ارج
خ�لال ال�سنوات ال�ث�لاث الأخ�يرة
�س -يحتاج بع�ض املواطنني يف املنطقة ال�شرقية �إىل
عمليات جراحية لكنهم قد ال يح�صلون على املواعيد
لال�ست�شاري الواحد �إال بعد خم�سة �أو �ستة �أ�شهر.
كذلك ف�إن غرف الطوارئ والعناية املركزة قليلة جد ًا
مما ي�ضطر البع�ض للجلو�س يف املمرات �إىل حني
احل�صول على �أماكن يف غرف الطوارئ .كذلك
ف�إن مر�ضى اخلاليا املنجلية يعانون يف التنقل بني
املراكز ال�صحية للعناية بهم على الرغم من �أن �أمرا�ض
اخلاليا املنجلية منت�شرة يف املنطقة ال�شرقية ب�شكل
كبري والعناية ال�صحية بهم ال توجد .كذلك ماذا عن
ال�شهادات املزورة؟
ج -بالن�سبة لل�شهادات املزورة فمن يقوم مبتابعتها
لي�ست وزارة ال�صحة ،بل الهيئة ال�صحية للتخ�ص�صات
ال�صحية التي تقوم بدور بناء وكبري جد ًا ،ولديها من
النظم املتميزة التي �أ�صبحت مرجع ًا للوطن العربي.
كذلك ف�إن كرثة ت�شخي�ص هذه ال�شهادات يح�سب
أ�سرة،
للهيئة وال يح�سب �ضدها� .أما بالن�سبة لل ّ
أ�سرة يف املناطق كافة،
فالوزارة تعلم بوجود �أزمة � ّ
ويف املنطقة ال�شرقية توجد التحديات نف�سها .و�أ�ؤكد
�أن هناك م�شروعات كبرية يف املنطقة ال�شرقية
�سوا ًء على م�ستوى مراكز الرعاية ال�صحية الأولية
�أو على م�ستوى امل�ست�شفيات العامة �أو امل�ست�شفيات
التخ�ص�صية �أو املدن الطبية مما يحقق الن�سبة العادلة
لهذه املنطقة الغالية من بالدنا.
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أعضاء المجلس :من المسؤول عن وجود سلع
مغشوشة في أسواق المملكة؟!

ت�ساءل عدد من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى عن الأعداد
الكبرية من ال�سلع املغ�شو�شة املوجودة يف ال�سوق
ال�سعودي ،وطالبوا �أن تقوم الهيئة ال�سعودية
للموا�صفات واملقايي�س بدعم امللحقيات التجارية
ال�سعودية باخلارج بالعدد الكايف من الكفاءات
للت�أكد من مطابقة املوا�صفات لل�سلع امل�ستوردة،
ولفتوا �إىل �إلقاء م�س�ؤولية وجود �سلع مغ�شو�شة يف
اململكة من هيئة املوا�صفات واملقايي�س �إىل م�صلحة
اجلمارك .جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت
يوم 1433/10/23هـ برئا�سة نائب رئي�س املجل�س
الدكتور حممد اجلفري ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل
تقرير جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة ب�ش�أن التقرير
ال�سنوي للهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س
واجلودة للعام املايل 1432/1431هـ ،تاله رئي�س
اللجنة الأ�ستاذ �أ�سامة قباين ،بعد ذلك طرح املو�ضوع
للمناق�شة ،حيث قال �أحد الأع�ضاء� :إن عالمة اجلودة
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ال�سعودية ال متنح للب�ضائع وال�سلع الأجنبية و�إذا كان
ما ورد يف �إجابات مندوبي الهيئة من �أن �شهادات
املطابقة متنح يف البلد امل�صدر �صحيح ًا فمعنى ذلك
�أن �إجابة مندوبي اجلمارك جتانب ال�صواب ،و�إذا
كانت ال�سلع الأجنبية متنح عالمة اجلودة ال�سعودية
من قبل هيئة املوا�صفات واملقايي�س ال�سعودية ،فهذا
يعني �أن الهيئة مل تقم بدورها ال�صحيح وقد �أعطت
للغري فر�صة للغ�ش واخلداع .لذلك �أرجو من اللجنة
املوقرة التحقق وتو�ضيح هذا املو�ضوع يف رد اللجنة
القادم ب�شكل وا�ضح.
واقرتح ع�ضو �آخر ب�أن تقوم هيئة املوا�صفات
واملقايي�س بدعم امللحقيات التجارية ال�سعودية
باخلارج بالعدد الالزم من الكفاءات الفنية
املتخ�ص�صة يف املوا�صفات ال�سعودية للعمل جنب ًا
�إىل جنب مع العاملني بامللحقيات التجارية للت�أكد
من مطابقة ال�صادرات املوجهة لل�سوق ال�سعودي

للموا�صفات ال�سعودية .و�أي�ض ًا لالت�صال مع امل�صانع
امل�صدرة للمملكة وتوثيق العالقة معها وتقدمي الن�صح
والإر�شاد لرجال الأعمال ال�سعوديني مبا يخ�ص
اجلودة والتثبت من �شهادات املطابقة ال�صادرة من
بلد املن�ش�أ ومطابقة الواردات للموا�صفات ال�سعودية.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إىل �ضرورة الت�أكيد على هيئة
املوا�صفات واملقايي�س ال�سعودية على منح عالمة
اجلودة للمنتجات التي تدخل �ضمن نطاق عمل الهيئة
العامة للغذاء والدواء ،و�أن تكون بعد التو�صية من
الهيئة العامة للغذاء والدواء لكي تت�أكد بدورها من
مدى ا�ستحقاق املنتج لعالمة اجلودة.
وقال �أحد الأع�ضاء� :إن اللجنة مل تو�ضح دور الهيئة
يف حماربة ظاهرة الغ�ش التجاري وال�سلع املقلدة،
فالهيئة جهة ت�شريعية وهي بذلك تلقي اللوم على
اجلهات الأخرى ،لذا يح�سن ت�صحيح هذا الأمر
وحتديد حجم ظاهرة الغ�ش التجاري وال�سلع املقلدة
ال �سيما �أن ذلك �سبي ًال حلل الأمر وعالجه.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل م�ضى على ت�أ�سي�سها الهيئة
ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س �أكرث من �أربعني
عام ًا و�صدر قرار �إعادة هيكلتها وربطها بوزير
التجارة وال�صناعة قبل ت�سع �سنوات كما �صدر

قرار جمل�س الوزراء بتعديل م�سماها ولقناعة جمل�س
ال�شورى و�أع�ضائه ب�أهمية دورها الت�شريعي والرقابي
واملتابعة بتنفيذ ما �أجنز من موا�صفات ومقايي�س
غذائية �أو دوائية ومواد �أخرى ،ومل�ساندة هذا الدور
فقد �صدر من جمل�س ال�شورى �أكرث من ( )21قرار ًا .
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �إفادة مندوبي الهيئة حول
ال�سلع املغ�شو�شة واملقلدة و�آلية فح�ص ال�سلع يف
منافذ اململكة من �أنها تخرج عن نطاق املهام املوكلة
�إن�شاء جهاز رقابي قادر على حماية
امل���س�ت�ه�ل��ك م��ن ال �غ ����ش ال �ت �ج��اري
�إليها و�أن امل�س�ؤولية تقع على م�صلحة اجلمارك ب�سبب
عدم تفعيل املختربات اخلا�صة واال�ستفادة منها
وت�شارك م�س�ؤولية وجود �سلع مقلدة ومغ�شو�شة
كل من وزارة التجارة وال�صناعة ،ووزارة ال�ش�ؤون
البلدية والقروية ،والهيئة العامة للغذاء والدواء،
وقال :نعلم �أن هذه املربرات تتكرر عرب هذا التقرير
والتقارير ال�سابقة و�إذا �أخذنا ذلك مربر ًا مقبو ًال
يبقى ال�س�ؤال :ماذا قدمت الهيئة �ضمن اخت�صا�صها
الرقابي واملتابعة منذ بداية الت�أ�سي�س حتى تاريخه؟
هذا التقرير والتقارير ال�سابقة يف جمملها تذكر

املعوقات وال تذكر دورها يف احلل �أو نتائج القرارات
الداعمة.
� � � �س� � ��وق ال�� �غ�� ��� ��ش ال�� �ت�� �ج� ��اري
ت ��و�� �س ��ع ح� �ج� �م� � ًا وم� �ك ��ان� � ًا ويف
م�ق��دم�ت�ه��ا ق�ط��ع غ �ي��ار ال���س�ي��ارات
و�أ�ضاف �أحد الأع�ضاء قائالً� :إن الهيئة ت�أخرت كثري ًا
يف �إيجاد احللول ال �سيما �أن حجم �سوق الغ�ش
التجاري واملقلد قد ات�سعت حجم ًا ومكان ًا ولو �أخذنا
على �سبيل املثال حجم �سوق قطع غيار ال�سيارات
والإطارات وتوابعها املغ�شو�شة واملقلدة والتي تقدر
بع�شرة مليارات ريال ت�سهم ب�شكل مبا�شر يف تنامي
حوادث املرور والإ�صابات والوفيات على الطرق،
و�أخطر ما يف هذا الأمر �أن هذه ال�سوق املتنامية تدار
وت�شغل يف معظمها بوا�سطة م�ؤ�س�سات و�شركات
و�أفراد غري �سعوديني ،و�إذا كان هذا النوع املحدد
مثّل �ضرر ًا ،فما بالك بالأ�ضرار التي ي�سببها الغ�ش
التجاري ب�شكل عام على م�ستوى الوطن.
واقرتح ع�ضو �آخر� :إن�شاء جهاز رقابي قوي قادر
على حماية املواطن وامل�ستهلك من الغ�ش التجاري
وال�سلع املقلدة مما يتطلب خمتربات كبرية و�أجهزة
متطورة للك�شف والتدقيق.
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المجلس يوافق على قواعد التعامل مع الوافدين المخالفين
لألنظمة لضبط سوق العمل والقضاء على التستر

وافق جمل�س ال�شورى على م�شروع قواعد التعامل مع
الوافدين من خمالفي الأنظمة ،وت�ضمنت تلك القواعد
�أن تتوىل وزارة الداخلية عملية �ضبط الوافدين الذين
يعملون حل�سابهم من العمالة ال�سائبة ،واملتغيبني عن
العمل واملت�أخرين عن املغادرة بعد نهاية �صالحية
ت�أ�شريات قدومهم للمملكة ،مع �ضبط من يقوم
بت�شغيلهم ومن يت�سرت عليهم �أو ي�ؤويهم .وت�ضمنت
القواعد �أي�ض ًا ترحيل الوافد املخالف على ح�ساب
من وجد يعمل لديه .ودعت القواعد جميع ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات �إىل االلتزام بح�صول العمالة اخلا�صة
بهم على الإقامات ورخ�ص العمل وعدم ا�ستخدام
عمال الغري �أو ترك عمالهم يعملون لدى الغري.
جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1433/10/22هـ برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبدالله بن حممد �آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع
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املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة الإدارة واملوارد
الب�شرية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه
طلب تعديل املادة ( )39و�إلغاء املادة ( )233من نظام
العمل ،وم�شروع قواعد التعامل مع الوافدين من
خمالفي الأنظمة ،تالها رئي�س اللجنة الدكتور حممد
بن عبدالله �آل ناجي ،ف�أو�ضح �أن اللجنة ترى �أن
تعديل املادة ( )39لي�س فيها تعد على حقوق العامل
الإن�سانية �أو على حقوق املواطنني ،و�إمنا جاءت
ل�سد فراغ تنظيمي يتعلق بتنظيم العمال ومراقبتهم
داخل من�ش�آت العمل وخارجها وفق قواعد و�إجراءات
حمددة حتفظ للعامل كامل حقوقه ،و�أن هذا التنظيم
من �ش�أنه املحافظة على الأمن واال�ستقرار للمجتمع
الذي يعمل فيه الوافد واملواطن.

الي ��وج ��د ت �ع��ار���ض ب�ي�ن ال �ت �ع��دي��ل
املقرتح للمادة 39وبرنامج نطاقات

و�أ�ضاف �أن املادة ( )39تُعنى بتنظيم العمال غري
ال�سعوديني وقد جاءت حتت الباب الثالث املتعلق
بتوظيف غري ال�سعوديني يف نظام العمال .وقال� :إن
الأحكام اخلا�صة بالتعامل مع الوافدين موزعة على
بع�ض الأنظمة والقرارات والتعليمات ،وترى اللجنة
�أن التطبيق ال�سليم يتطلب توحيد كافة الن�صو�ص يف
جهة واحدة ي�سهل الرجوع �إليها وتطبيقها.
و�أكد رئي�س اللجنة �أنه ال يوجد تعار�ض بني ما ورد
يف التعديل املقرتح وبرنامج نطاقات ،فالربنامج يتم
تطويره وفق متطلبات املرحلة وما ي�ستجد من �أحداث
يف �سوق العمل ،ويعد هو وغريه من الرتتيبات التي

تتخذ تنفيذ ًا ملا حتتويه الأنظمة من قواعد و�أحكام،
ومن �ضمنها نظام العمل.
و�أ�شار �إىل �أن ما ورد يف �صدر املادة (�/39أ) يو�ضح
ب�أن هناك قواعد و�إجراءات يجب عدم خمالفاتها عند
عمل العامل ل��دى �صاحب عمل �آخ��ر .و�أن مو�ضوع
�إع��ارة خدمات العمال الأجانب بني املن�ش�آت اخلا�صة
من املو�ضوعات القدمية التي در�ست من وزارة العمل
واللجنة العليا لت�سوية اخلالفات ووزارة الداخلية،
ومن خالل تتبع املو�ضوع ات�ضح �أنه ظهرت العديد من
ال�سلبيات عند الأخذ بالإعارة منها :املتاجرة بالعمالة
حتت �شعار الإع��ارة ،وجت��اوز املدة املحددة بالإعارة
بحجة ا���س��ت��م��رار احل��اج��ة خل��دم��ات ال��ع��م��ال و�إع����ارة

العمال ليعملوا يف مهن غري
مرخ�ص لهم بها ،وا�ستعارة
ال��ع��ام��ل مل���دة م��وج��زة متهيد ًا
لنقل كفالته وهو خمالف لنقل
الكفالة ،وع��دم ال��ت��زام بع�ض
امل��ن�����ش���آت ب��احل��ق��وق النظامية
للعامل �أثناء مدة الإع��ارة مما
يزيد من ق�ضايا العمال ،كما
�أن ب��رن��ام��ج ن��ط��اق��ات ي�سمح
بنقل الكفالة يف م�ستوياتها
املحددة.
ولفت د� .آل ناجي �إىل �أن اللجنة
ت���رى �أن م�����س���ؤول��ي��ة �صاحب
ال���ع���م���ل ال ت��ن��ت��ه��ي ب����إ����ص���دار
ت أ��������ش�ي�رة م���غ���ادرة إ�من�����ا عليه
ال��ت���أك��د م��ن م��غ��ادرة عامله من
خالل الأنظمة املتاحة والإب�لاغ
يف حالة الت�أخر ،و�أن ترحيل العامل على
ح�ساب �صاحب العمل م�شروط بعدد من
ال�ضوابط املو�ضحة يف القواعد والتي
تن�ص �أي�ض ًا على عدم ج��واز ت�شغيل من
قدم للحج �أو العمرة.
واخ��ت��ت��م رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة م��و���ض��ح�� ًا �أن
�إح���ال���ة تطبيق ال��ع��ق��وب��ات ال������واردة يف
ال��ب��ن��د ال��ع��ا���ش��ر م��ن ال��ق��واع��د �إىل جل ٍ��ان
فيه ت�سريع يف الإج�����راءات ،و�أن هذه
اللجان قرارها �إداري مما يعطي احلق
يف التظلم من هذه القرارات لدى ديوان
املظامل ،وذلك وفق ًا لنظامه �سواء للعامل �أو

ال تنتهي م�س�ؤولية �صاحب العمل
عند �إ��ص��دار ت�أ�شرية امل�غ��ادرة بل
عليه الت�أكد من مغادرة العامل
�صاحب العمل ،كما �أن من حق �صاحب العمل رفع
دعوى ق�ضائية على العامل الهارب وا�ستيفاء حقوقه
املالية منه� ،أما ما يتعلق بهروب العمالة املنزلية وحفظ
حقوق املواطن فقد �سبق درا�سة نظام العمالة املنزلية
ورفعه من املجل�س وهو ينظم العالقة بني الطرفني.
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في رأي األقلية لمشروع نظام اإلجراءات الجزائية
قرار اإلجماع للقتل التعزيري والتوقيف ألقل مدة ممكنة

طالب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى بالإبقاء على الن�ص
"الإجماع" ب�ش�أن عقوبة القتل التعزيري يف نظام
الإجراءات اجلزائية ،والحظوا عدم حتديد مدة
التوقيف يف النظام ،وطالبوا �أن تكون املدة الأقل
هي الأف�ضل يف التوقيف ،جاء ذلك خالل جل�سة
املجل�س التي عقدت يوم 1433/10/23هـ برئا�سة
نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد اجلفري ،حيث
ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والق�ضائية ،ب�ش�أن م�شروع نظام الإجراءات اجلزائية
واملعاد عم ًال باملادة ( )17من نظام جمل�س ال�شورى،
تاله رئي�س اللجنة د�.إبراهيم الرباهيم ،ثم عر�ض
د .عبدالله احلديثي ر�أي الأقلية وعر�ض املو�ضوع
للمناق�شة ،حيث قال �أحد الأع�ضاء :هناك توجه
عاملي وحقوقي لإلغاء عقوبة الإعدام ،وقد واجهت
اململكة انتقادات حادة يف ا�ستخدام هذه العقوبة،
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وقد نتج عن هذا تخفيف حاالت الإعدام يف ال�سنوات
الأخرية ،و�أرى �أن يبقى م�شروع احلكومة الأ�سا�سي
الذي وافق عليه املجل�س والذي ي�ؤكد على الإجماع يف
�إ�صدار �أحكام عقوبات القتل يف املادة "العا�شرة"،
وعلى املجل�س �أن ي�سجل موقف ًا تاريخي ًا مهم ًا� ،إذ ال
ينغي �أن نتهاون يف هذه امل�س�ألة.
و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �أن املربر الذي ذكرته اللجنة
ب�ش�أن عقوبة الإعدام يف املادة "العا�شرة" يعد مربر ًا
�ضروري ًا لبقاء فقرة الإجماع ،فاملطلوب هو التعطيل
حتى ال يقتل �إال ما مت الإجماع على قتله.
واتفق �أحد الأع�ضاء مع ر�أي الأقلية يف املادة "الرابعة
ع�شرة بعد املائة" ،وقال :التعديل يف هذه املادة يجيز
للمحكمة التوقيف امل�ؤبد ،حيث �أجازت املادة التوقيف
ملدة �أو ملدد متعاقبة ،فكيف يجيز املجل�س التوقيف امل�ؤبد؟

ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أنه من املتعارف عليه يف
معظم دول العامل �أن مدة عقوبة التوقيف ال تتجاوز
�ستة �أ�شهر� ،إال �أن عدم حتديد املدة يف النظام يفتح
الباب الجتهادات وتف�سريات لهذا الن�ص القانوين.
ور�أى �أحد الأع�ضاء الأخذ بر�أي الأقلية ب�ش�أن عدم
�إطالق متديد مدة التوقيف وقال� :إن الأ�صل يف املادة
حتديد وقت التوقيف فقد يكون املتهم بريئ ًا.
و�أو�ضح ع�ضو �آخر �أن التعديل الوارد من احلكومة
على املادة "العا�شرة" يتجاهل ر�أي عدد كبري من
�أع�ضاء املحكمة ،و�إعادة عبارة "�إال بالإجماع" مطلب
�شرعي وقانوين و�سيا�سي ،ومن غري املنا�سب �إغفال
ر�أي القا�ضي الذي يرى عدم قتل املتهم ،لذا من
الأن�سب العودة �إىل �أ�صل املادة دون الأخذ بالتعديل
الوارد من احلكومة.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إىل �أن هناك هام�ش ًا من اخلط�أ قد
يقع وهو مقبول حتى يف القانون ،كما �أن ما ذهبت
�إليه الأقلية يف م�س�ألة حتديد املدة الأقل يف الإيقاف
هو الأف�ضل ،لأن املعنى ينطبق على املوقوف ب�أن
يكون وقفه قلي ًال ال كثري ًا .ومن الأن�سب تعديل املادة
"الرابعة ع�شرة بعد املائة" لي�صبح ن�صها" :تلزم

املحكمة ب�إيجاد حمامي للمتهم�..إلخ" فهذا هو املعمول بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل
به عاملي ًا فهناك متهمون ال ميكنهم توفري تكاليف من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن .كما �أن التعديل
املحامي .و�أما ما �أثري من �أن اجلمعيات احلقوقية يف
الوارد على املادة "العا�شرة" يتنافى مع القاعدة
العامل تلحظ على اململكة كثري ًا من الأمور التي هي من
�صميم الدين وال�شريعة ،فقد عانت اململكة منذ قيامها املبنية على "�أن تخطئ يف العفو خري من �أن تخطئ
من مثل هذا الأمر حينما طبقت ال�شريعة الإ�سالمية ،يف العقوبة" ،ويتعار�ض كذلك مع التوجه للمجتمع
�إال �أن امللك عبدالعزيز – رحمه الله -وقف حار�س ًا الدويل يف احلد من �إيقاع عقوبة الإعدام ال �سيما �إذا
لل�شريعة الإ�سالمية و�أبنا�ؤه من بعده �إىل يومنا هذا .كانت �ستقام ا�ستناد ًا �إىل التعزير.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن احلدود تدر أ� بال�شبهات
ور�أى ع�ضو �آخر �أن ما ذهبت �إليه اللجنة من املوافقة
فمن باب �أوىل �أن يدر أ� التعزير بال�شبهات ،ف�إذا
اعرت�ض على احلكم بالقتل عدد من الق�ضاة ف�إنه ال على التعديالت الواردة من احلكومة ب�ش�أن املادة
يحكم بذلك .وكذلك ف�إن ترك مدة الإيقاف مفتوحة "العا�شرة" منا�سب وذلك لكون م�شروع النظام
ال ي�شرتط حتقق الإجماع يف القتل تعزير ًا من
دون حتديد �شيء غري منا�سب.
وعلق �أحد الأع�ضاء قائالً :التعديل الوارد على املادة املحكمة االبتدائية وال من حمكمة اال�ستئناف ثم تقيد
املحكمة العليا ب�شرط الإجماع لنفاذ القتل تعزير ًا،
"الرابعة ع�شرة بعد املائة" ي�شكل انتهاك ًا اللتزام فهذا الإجراء ال �أعلم بتطبيقه يف �أي مكان ،كما �أن
دويل ،فالكثري من فقهاء القانون الدويل ي�ؤكدون ا�شرتاط الإجماع يف املحاكم العليا ي�ؤدي �إىل عدم
على �أن احلق يف حماكمة عادلة مبد�أ من مبادئ �إنهاء الق�ضايا والبت فيها ،والقول با�شرتاط الإجماع
القانون الدويل العرفية .كما �أكد على ذلك جمموعة يف ذلك يعني �إهمال ر�أي الأقلية و�إ�سقاطه ،وااللتزام
من املبادئ التي �أ�صدرتها الأمم املتحدة املتعلقة بر�أى املخالف ولو كان واحد ًا.
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مخططات بدون خدمات ومشاريع لم تتم في تقرير
وزارة الشؤون البلدية والقروية

انتقد �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى تقرير وزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية للعام املايل 1432/1431هـ
ور�أى �أنه ميثل حالة و�صفية وال ي�شتمل على مقايي�س
كفاءة الأداء �أو حت�سن البيئة العمرانية ،والحظ
الأع�ضاء عدم تو�صيل اخلدمات ملخططات مر على
اعتمادها �أكرث من  30عام ًا وت�ساءلوا عن درا�سة
ت�سمية ال�شوارع والأحياء يف املدن واال�ستفادة
من النفايات البلدية ،وعن عدم �إن�شاء دورات مياه
نظيفة يف الأحياء املختلفة .جاء ذلك خالل جل�سة
املجل�س التي عقدت يوم 1433/10/23هـ برئا�سة
نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد اجلفري ،حيث
ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة الإ�سكان واملياه
واخلدمات العامة عن التقرير املذكور والذي تاله
رئي�س اللجنة املهند�س حممد النقادي ،وبعد عر�ض
التقرير للمناق�شة ،فقال �أحد الأع�ضاء� :أغفلت اللجنة
مو�ضوع �أزمة الأرا�ضي ودور �إدارة املنح يف كل
هذه الأمانات .ومن الأن�سب �إي�ضاح ذلك من قبل
اللجنة وذلك ب�س�ؤال مندوبي الوزارة ،كما مل ت�سلط
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ال�ضوء على �أي دور �إيجابي للمجال�س البلدية التي
مت انتخابها م�ؤخر ًا ،وت�أثريها املبا�شر على �سيا�سة
الأمانات والبلديات ،والقرارات التي �صدرت منها
و�أدت �إىل حت�سني اخلدمات من عدمها.
بينما ر�أى �أحد الأع�ضاء �أن التقرير ال يزال ميثل حالة
و�صفية يتناول حتديد الربامج التي حتت الدرا�سة
�أو التن�سيق مع اجلهات الأخرى ،ولي�س هناك �أي
مقايي�س ت�شري �إىل كفاءة الأداء �أو �إىل م�ستوى
حت�سن البيئة العمرانية يف مدن اململكة .و�أن تو�صيات
اللجنة يجب �أن تعمل على تقومي �سيا�سة ا�ستعماالت
الأرا�ضي وبالذات لال�ستخدامات املختلطة ،لأنها هي
التي تثري كثري ًا من الإرباك املروري وعدم �سالمة
البيئة االجتماعية وال�صحية .كما �أن تقرير الوزارة
مل ي�شر �إىل �إ�سرتاتيجيات درء املخاطر املرتبطة
بالكثافات البنائية وال�سكانية ،ومل يرد يف التقرير �أي
معايري بهذا ال�ش�أن.
واقرتح �أحد الأع�ضاء �إيجاد مواقف مقابل ر�سوم
لل�سيارات ،للحد من االزدحام يف املدن ،ولزيادة

الدخل املادي للأمانات والبلديات مل�ساعدتهم يف
تنفيذ م�شروعات جديدة.
بينما لفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن هناك العديد من
اخلططات مل ت�صل �إليها اخلدمات ومر على اعتمادها
�أكرث من  30عام ًا ومل ي�ستفد منها َم ْن منحت لهم
الأرا�ضي فيها .و�أنه ينبغي للوزارة �أن تويل هذا
املو�ضوع الأهمية والأولوية حتى ت�سهم يف احلد
من غالء �أ�سعار الأرا�ضي .و�أن تنظر يف مو�ضوع

ارتفاع املباين بح�سب جغرافية املنطقة ،و�أن تعطى
ا�ستثناءات لبع�ض املناطق بحيث ي�سمح بالبناء
الر�أ�سي بد ًال من التو�سع الأفقي املعمول به الآن.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن النفايات البلدية متثل
م�صدر ًا ا�ستثماري ًا واقت�صادي ًا كبري ًا وقد �سبق �أن
�أو�ضحت اللجنة يف رد �سابق لها �أن الوزارة ت�أخذ
هذا املو�ضوع باحل�سبان ،و�أن هناك درا�سات جادة
ب�ش�أنه ،وقال :يت�ضح من هذا التقرير �أنه ال يوجد

لدى الوزارة �أي توجه يف هذا املو�ضوع ،كما ينبغي
للوزارة والبلديات �أن تعمل على و�ضع �أماكن خا�صة
للمناطق ال�صناعية بعيدة عن مراكز املدن والقرى،
و�أن ت�ضع لها موا�صفات حتى تظهر باملظهر الالئق.
والحظ �أحد الأع�ضاء عدم عناية الوزارة ب�إن�شاء
دورات مياه عامة ونظيفة يف نطاق عمل كل بلدية،
وقال� :إنها �ضرورة ملحة ال ينبغي للوزارة �إهمالها
والتن�صل منها ،كما �أن دورات املياه مظهر ح�ضاري
ومطلب �إن�ساين ال بد منه.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل �أن الوزارة متنح
ت�صاريح لفتح حمال لبيع النظارات
ال�شم�سية ،ولكن يلحظ �أن بع�ض هذه
املراكز تتجاوز ال�شروط امل�صرح لها
يف الرتخي�ص ،وحتول ن�شاطها لبيع
النظارات الطبية والعد�سات الرديئة
الال�صقة مما �أدى �إىل �ضرر كثري من
امل�ستهلكني لها .واقرتح �إدراج تو�صية
بق�صر الرتخي�ص ببيع املنتجات الطبية
على اجلهات ذات العالقة كوزارة ال�صحة
والهيئة العامة للغذاء والدواء حتى ي�سهل
مراقبتها من ذوي االخت�صا�ص.
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تحت القبة

في تقرير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

توظيف خريجي المعاهد الصحية واإليرادات المالية تثير
تساؤالت األعضاء

الدكتور علي الدهيمان
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طالب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى بدعم الهيئة ال�سعودية
للتخ�ص�صات ال�صحية لتقوم بدورها املنوطة به،
وت�ساءلوا عن �سبب عدم توظيف خريجي املعاهد
ال�صحية وعن الإجراءات التي اتخذت يف هذا
ال�ش�أن وطالبوا بتو�ضيح �إيرادات الهيئة املطالية،
جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1433/10/22هـ برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبدالله بن حممد �آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع
املجل�س �إىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة،
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
ال�صحية للعام املايل 1431/1430هـ ،تاله نائب
رئي�س اللجنة الدكتور علي الدهيمان ،ثم عر�ض

املو�ضوع للمناق�شة و�أبديت ب�ش�أنه بعد امللحوظات،
حيث قال �أحد الأع�ضاء� :إن هناك �ضرورة لدعم
الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية لتقوم بتقومي
واعتماد جودة املمار�سة املهنية للمرافق ال�صحية
احلكومية واخلا�صة والأهلية ،بحيث يكون تقومي هذه
املمار�سة من قبل الهيئة ويتم ربط الهيئة بجهة عليا
لتحقيق ا�ستقالل الهيئة ،وذلك للحد من الأداء املتدين
لبع�ض املرافق ال�صحية.
و�أردف الع�ضو �أنه �إذا تعذر قيام الهيئة بذلك نظر ًا
للأعباء امللقاة على عاتقها حالي ًا ،فعلى اللجنة النظر
يف اقرتاح �إن�شاء هيئة متخ�ص�صة م�ستقلة عن الهيئة
التنفيذية ،لتقوم بتقومي واعتماد املمار�سة املهنية

هموم المواطن

للمرافق ال�صحية احلكومية واخلا�صة والأهلية.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن الهيئة تواجه العديد
من الإ�شكاليات ،ومن �أكرث امل�شاكل التي تواجهها
م�شكلة خريجي املعاهد ال�صحية التي ت�شرف عليها
الهيئة ومل يجدوا الوظائف املنا�سبة ،ال يف القطاع
العام وال يف القطاع اخلا�ص ،وقد �صدرت الأوامر
امللكية بتوظيفهم لكرثة عددهم ،وعلى الرغم من ذلك
مل يتم �إ�شغالهم بالوظائف املنا�سبة حتى الآن ،وهناك
�شكوى من �ضعف م�ستواهم العلمي على الرغم من
�إ�شراف الهيئة عليها والإ�شكالية تتمثل يف زيادة
الأخطاء الطبية يف كثري من امل�ست�شفيات ،والحظ
الع�ضو �أن الهيئة ال ميكن �أن تكون مقدمة خلدمة
التدريب وكذلك م�شرفة ومرخ�صة ومراقبة للجهات
ال�صحية ،وقال :من املهم �أن تف�صل ال�صالحيات بني
اجلهات املقدمة للخدمة واجلهة املراقبة لها.
و�صحح �أحد الأع�ضاء قائالً� :إن الهيئة تقوم بدور
الإ�شراف على التدريب فقط وتقدمي االختبارات،
فهي ال تقوم بالتدريب بنف�سها ،و�أ�شار �إىل �أن الهيئة
تعاين من �إمكاناتها املادية يف ظل العمل واملجهود
الكبري الذي تقدمه .وطالب بدعم مادي �سنوي للهيئة.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن الهيئة ما زالت ت�شكو
من توا�ضع الإيرادات املالية ،كما مل يرد يف تقرير

اللجنة تف�صيل ب�إيرادات الهيئة وم�صروفاتها ،وقال:
�إن الهيئة ال ينبغي �أن ت�ستمر بهذه امليزانية املتوا�ضعة
يف ظل هذا النمو والدور املهم املنوط بها.
وقال �أحد الأع�ضاء� :إن م�س�ؤوليات الهيئة كبرية
جد ًا مقارنة ب�إمكانياتها ،ولي�س هناك تقييم وا�ضح
لأدائها ،فاللجنة مل تو�ضح الو�ضع احلقيقي للهيئة،
وهل تقوم بالدور املطلوب منها على �أكمل وجه �أم ال؟
وهل هناك �إ�شكاليات تواجهها؟ كما �أن الهيئة م�س�ؤولة
عن مراقبة املعاهد ال�صحية ،وهناك �إ�شكالية كبرية
لدى خريجي وخريجات تلك املعاهد ب�أن �شهاداتهم
غري معرتف بها لدى اجلهات احلكومية ،و�أ�ضاف
�أن ذلك ي�شري �إىل �إ�شكالية يف �أداء الهيئة ،ولفت
�إىل �أن اللجنة مل تو�ضح الإيجابيات وال�سلبيات لدى
الهيئة ،ال �سيما �أنها تقوم ب�أعمال جوهرية يف القطاع
ال�صحي ذي الأهمية الكبرية.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن �أداء الهيئة ونتائج �أعمالها
التي ال تتنا�سب مع حجم م�س�ؤولياتها املنوطة بها،
وهل هي حكومية �أو �شبه حكومية ،فهي تعتمد
بالدرجة الأوىل على املبالغ التي تقوم بتح�صيلها
جراء ما تقدمه من خدمات ،كما يلحظ �أن املراقبة
املالية للهيئة ال تخ�ضع لديوان املراقبة العامة .وهناك
قلة يف عدد موظفي الهيئة مقارنة بالدور املهم املنوط

بها .كما �أن هناك تفاوت ًا كبري ًا بني رواتب الدرجات
العليا واملتو�سطة وال�صغرى يف الهيئة ،وهذا من
م�سببات تدين الأداء لدى الهيئة.

مركز وطني إلدارة

الكوارث

لفت �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
�إىل احل��دي��ث ع��ن �إدارة الأزم���ات
وال������ك������وارث ال���ت���ي ت���ع���د غ��ائ��ب��ة،
وق���ال :ه��ن��اك �إم��ك��ان��ي��ات متوافرة
ل��دى الكثري م��ن اجل��ه��ات ال ميكن
اال�ستفادة منها ،لذا يح�سن الت�أكيد
على ما �أو�صى به املجل�س يف العام
امل��ا���ض��ي م��ن �إن�����ش��اء م��رك��ز وطني
لإدارة ال��ك��وارث ،و�أن تبنى هذه
الثقافة لدى جميع اجلهات العامة.
ك��م��ا ي��ح�����س��ن ج��م��ع االق��ت�راح����ات
ال���ت���ي ذك�����رت يف امل��ج��ل�����س و�أن
ت��ك ّ��ون جل��ن��ة خ��ا���ص��ة ل��درا���س��ت��ه��ا.
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مشاركة

د .محمد آل عمرو :المجلس يعمل على إشراك المواطن
ومؤسسات المجتمع المدني في أعماله الشورية

وفد جمل�س ال�شورى برئا�سة معايل الأمني العام للمجل�س

معايل الأمني :الفيلم امل�سيء
للر�سول امل�صطفى – �صلى الله عليه
و�سلم – قام ب�إنتاجه فئة ال م�س�ؤولة
تهدف �إىل �إثارة ال�شعوب الإ�سالمية

�شارك جمل�س ال�شورى يف �أعمال امل�ؤمتر ال�سنوي
الثاين جلمعية الأمناء العامني للربملانات العربية
والذي عقد على مدار يومني يف العا�صمة الأردنية
عمان .ور�أ�س وفد املجل�س معايل الأمني العام للمجل�س
الدكتور حممد بن عبدالله �آل عمرو ،و�ضم الوفد مدير
االحتادات الربملانية باملجل�س الدكتور �سعد بن نا�صر
العنقري ،وم�ساعد مدير �إدارة الإعالم والن�شر علي
بن عبدالله اخل�ضري ،وم�ساعد مدير �إدارة �ش�ؤون
املناطق م�ساعد بن عبدالعزيز النقيثان.
ويف افتتاح امل�ؤمتر �أكد النائب الأول لرئي�س جمل�س
النواب الأردين املهند�س عاطف الطراونة �أهمية
التوا�صل بني املجال�س الربملانية واملواطنني ليتمكن
من االطالع الدائم على احتياجاتهم وتوجهاتهم جتاه
ما يعر�ض على الربملان من قوانني وت�شريعات ليكون
قراراه انعكا�س ًا فعلي ًا ملا يراه املواطنون.
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ور�أى �أن اختيار اجلمعية العامة للأمناء العامني
مو�ضوع (تعزيز العالقة بني الربملان واملواطن) ليكون
عنوان ًا لور�شة العمل التي تعقد �ضمن �أعمال امل�ؤمتر،
اختيار موفق قيا�س ًا بالظروف اال�ستثنائية التي متر
بها املنطقة العربية.
الطراونة :اختيار مو�ضوع (تعزيز
العالقة بني الربملان واملواطن)
عنوان لور�شة العمل اختيار موفق
من جهته بني الأمني العام لالحتاد الربملاين العربي نور
الدين بو�شكوج �أن هذا امل�ؤمتر ينعقد يف ظروف تعي�شها
املنطقة العربية يف ظل احلراك ال�شعبي املت�سارع
الذي �أدى �إىل تغيري كبري للأنظمة واحلياة الربملانية
يف عدد من الدول العربية ،م�ش ًريا �إىل �أهمية تعزيز
العالقة بني الربملان واملواطن لتعك�س م�س�ؤولية �أع�ضاء

الربملان نحو املواطنني وخدمة ق�ضاياهم وحاجاتهم.
و�أكد معايل رئي�س جمعية الأمناء العامني عالم
الكندري �أن العالقة بني املجل�س النيابي واملواطن
تتنامى يوم ًا ب�سبب تطور و�سائل الإعالم والتوا�صل
االجتماعي �إىل جانب تنامي م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
التي باتت ت�ؤدي دور الو�سيط بني املواطن والربملان.
بو�شكوج :امل�ؤمتر ينعقد يف ظل
حراك �شعبي مت�سارع �أدى �إىل
تغيري كبري للأنظمة واحلياة
الربملانية يف عدة دول عربية
من جانبه ر�أى �أمني عام جمل�س النواب الأردين
بالوكالة حممد الرديني �أن الظروف التي متر بها
املنطقة العربية يف الوقت الراهن تتطلب �أن يكون
الربملان �أكرث متثي ًال للمواطن فيما يخ�ص رغباته
وتوجهاته واحتياجاته و�ش�ؤون حياته ،و�أن ينعك�س
ذلك يف الت�شريعات التي يقرها املجل�س النيابي �أو
الت�شريعي.
وعقدت ور�شة العمل حتت عنوان " تعزيز العالقة
بني الربملان واملواطن" حيث حتدث يف اجلل�سة
الأوىل للور�شة الأمني العام الحتاد جمال�س ال�شورى
املغاربي الدكتور �سعيد مقدم وتناول العالقة بني
الربملان واملواطن من �أوجه متنوعة حمورها امل�ؤ�س�سة
الربملانية و�أع�ضائها ،وامل�ؤ�س�سة الربملانية ودور
املواطن يف ال�صناعة الت�شريعية.
ويف مداخلة له �أكد معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى
الدكتور حممد بن عبدالله �آل عمرو �أن املجل�س يعمل
على �إ�شراك املواطن وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف
�أعماله ال�شورية من خالل بناء عالقة �شراكة مع
اجلانبني تزداد تطور ُا وتنامي ًا مبا يرثي �أدواره
د� .آل عمرو :املجل�س عمل على
تقوية عالقته مع و�سائل الإعالم
وهي �شريك رئي�س له وقناة لإي�صال
ر�سالته االعالمية �إىل املواطنني

الت�شريعية والرقابية ،م�شري ًا �إىل �أن املجل�س فتح
�أكرث من قناة للتوا�صل مع املواطن.
و�أو�ضح معاليه خالل ورقة العمل التي قدمها جمل�س
ال�شورى للم�ؤمتر �أن املجل�س عمل على تقوية عالقته
مع و�سائل الإعالم التي يعدها املجل�س �شريك ًا
رئي�س ًا له وقناة رئي�سة لإي�صال ر�سالته االعالمية
�إىل املواطنني والرفع من وعيهم وثقافتهم بالعمل
ال�شوري يف اململكة ،والتعريف بدوره وجهوده
يف املجالني الت�شريعي والرقابي وفق �صالحياته
واخت�صا�صاته.
وبني �أن املجل�س �شرع �أبوابه لو�سائل الإعالم لتغطية
�أعماله ون�شاطاته ،وح�ضور جل�ساته العامة ون�شر
ما يدورفيها من مناق�شات وطرح ر�صني ،وتبادل
راق و�شفاف يرمي
الر�أي والر�أي الآخر يف حوار ٍ
�إىل الو�صول �إىل قرارات ت�صب يف خدمة الوطن
واملواطن.
و�أبان معايل الدكتور حممد بن عبدالله �آل عمرو
�أن من بني القنوات التي يتوا�صل من خاللها مع
املواطن العرائ�ض حيث ي�ستقبل املجل�س املئات منها
من املواطنني عرب ال�صفحة اخلا�صة على موقعه على
الإنرتنت �أو عرب الفاك�س �أو الربيد العادي ،وهي يف
�آل عمرو� :إن�شاء �إدارة ملجال�س
املناطق باملجل�س للتوا�صل مع
جمال�س املناطق يف ما يخدم
املواطن ويرتقي ب�أداء اخلدمات
جمملها تتناول حاجات وهموم �شريحة وا�سعة من
املواطنني� ،أو مقرتحات وجيهة تعالج ق�ضية تالم�س
�شريحة كبرية من املواطنني ،تلك العرائ�ض ي�أخذها
املجل�س بعناية و�أهمية بالغتني ،وتدر�س يف جلنة
متخ�ص�صة هي جلنة حقوق الإن�سان والعرائ�ض.
كما �أن جمل�س ال�شورى فتح قناة جديدة ملزيد من
فاعلية توا�صله مع املواطن من خالل �إن�شاء �إدارة
ملجال�س املناطقة للتوا�صل مع جمال�س املناطق

والتن�سيق معها يف ما يخدم املواطن ويرتقي ب�أداء
اخلدمات املقدمة له يف منطقته ،والتن�سيق معها ب�ش�أن
التنمية امل�ستدامة املتوازنة يف خمتلف املناطق.
ولفت معاليه �إىل �أهمية الإعالم اجلديد الذي مل
يكن مبن�أى عن القنوات التي يطل بها املجل�س على
املواطنني حيث �أن�ش�أ جمل�س ال�شورى موقع ًا ر�سمي ًا
على ال�شبكة العنكبوتية ي�سهم مبحتواه املعلوماتي
يف زيادة الوعي بدور جمل�س ال�شورى وجهوده يف
املجالني الت�شريعي والرقابي ،و�إيجاد ال�سبل النافعة
حلل الق�ضايا الوطنية ،وتلبية حاجات املواطنني
وتطلعاتهم.
و�أعرب معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى عن
م�شاعر الأمل للفيلم امل�سيء للر�سول امل�صطفى –
�صلى الله عليه و�سلم – الذي قام ب�إنتاجه فئة ال
م�س�ؤولة تهدف �إىل �إثارة ال�شعوب الإ�سالمية،
وازدراء الأديان ال�سماوية ورموزها.
وعرب معاليه يف ختام مداخلته عن �شكره وتقديره
ملجل�س النواب الأردين رئي�س ًا و�أمين ًا عام ًا ومن�سوبني
على ح�سن اال�ستقبال وكرم الوفادة ،متمني ُا �أن يخرج
امل�ؤمتر بنتائج تعزز من دوراجلمعية العامة للأمناء
العرب مبا يخدم الربملانيني العرب ويعزز من دور
الربملانات يف خدمة ال�شعوب العربية.
كما �شهدت اجلل�سة مداخالت لعدد من الأمناء
العامني للمجال�س النيابية العربية ا�ستعر�ضوا فيها
جهود جمال�سهم يف تعزيز العالقة مع املواطن،
م�ؤكدين �أهمية التوا�صل مع املواطن ليكون الربملان
على �إطالع وا�سع على ق�ضايا املواطنني وهمومهم
لتنعك�س قراراته �إيجاب ًا على واقعهم.
ويف اجلل�سة الثانية قدم الأمني العام لالحتاد الربملاين
العربي نورالدين بو�شكوج ،وع�ضو جمل�س النواب
الأردين ورقتي عمل حول املو�ضوع الرئي�س لور�شة
العمل� ،أعقبها مداخالت لعدد من احل�ضور لتختتم
ور�شة العمل �أعمالها.
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حق ًا
إنه االختيار السامي ّ
إتجاهات

احلمد لله احلكيم العليم؛ ذي امل ّنة والف�ضل العظيم ،الذي �أنعم على بالدنا
وتف�ضل عليها بقيادة حكيمة؛ ذات ر�ؤية قومية ،واهتمامات
ومواطنيها بخري عميمّ ،
�سامية كرمية؛ نابعة من قيم �إ�سالمية ،ورعاية �أبوية ،وتالحم وحدة وطنية تزيدها
ا�شراقات الهناء بهجة وحمبة ،وجتعلها تيارات العناء �أكرث متا�سك ًا وقوة فتكون يف
ال�ضراء �أمة �صامدة ،ويف كلِّ عمل ب ّناء معطاءة رائدة.
ال�سراء �أ�سرة واحدة ،ويف ّ
ّ
مرت ببالدنا الغالية خالل الأ�شهر املا�ضية
لقد ّ
�أ ّيام حزينة قا�سية؛ حني وفاة �سيدي �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز
(تغمده الله برحمته) الذي كان ول ّي ًا للعهد
ونائب ًا لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير ًا لوزارة
ذات �أهم ّية وطن ّية و�سيا�سية فائقة لأكرث من
خم�سة عقود كان له خاللها اجلهد العظيم
تقني لقواتنا
يف تنظيم وبناء
ٍّ
ع�سكري وعلمي ٍّ
امل�سلحة ال�سعودية بجميع قطاعاتها وفروعها،
وكان له �أي�ض ًا الدور الفاعل منذ عهد جاللة
والده امل� ّؤ�س�س ويف عهود �إخوته امللوك
الأ�شاو�س يف وحدة وقوة وتالحم وازدهار
هذا الكيان الكبري لبالدنا الغالية؛ فكانت لوفاته
(طيب الله ثراه) وط�أة حزن عميق يف نفو�س
�أبناء وبنات �شعبه وجرح �أليم يف قلوبهم،
فق ّي�ض الله لهذه النفو�س احلزينة والقلوب
وقوى
وجدد �آمالها ّ
اجلريحة ما خفّف �آالمها ّ
�سام كرمي من قائد
عزائمها باختيار وتوجيهٍ ٍ
امل�سرية حمب ال�شعب �أبي متعب (حفظه الله)
وبتوافق بني �أع�ضاء هيئة البيعة (رعاهم الله)
على مبايعة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف
بن عبد العزيز ول ّي ًا للعهد نائب ًا لرئي�س جمل�س
الوزراء ووزير ًا لل ّداخلية ،واختيار وتعيني
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد
العزيز وزير ًا للدفاع فهد�أت النفو�س واطم�أنت
القلوب باختيار �صاحبي ال�سمو امللكي
الأمريين اجلليلني املتميزين �إخال�ص ًا ووطنية
34
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وحمبة اجتماعية وخربة عملية و�إدارية وحنكة
وحكمة قيادية وم�ؤازرة �صادقة خمل�صة لويل
عزه)
الأمر خادم احلرمني ال�شريفني (�أدام الله ّ
يف كل �ش�ؤون الدولة وم�سرية الأمة.
وما �إن بد�أت جروح الأ�سى بفقد �سلطان
املحبة والعطاء تندمل حتى �أراد الله بنا خري ًا
يف ابتالئنا بحادث جلل وم�صيبة �صعبة
ع ّمقت جراحنا قبل �أن تندمل؛ بوفاة �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز
(تغمده الله بوا�سع رحمته) فكانت مفاج�أة
نزلت نزول ال�صاعقة على �أبناء وبنات وطنه
واملخل�صني يف الأمتني العربية والإ�سالمية
لأنه (رحمه الله) كان �صرح ًا �شاخم ًا نايف ًا
لي�س للأمن ال�سعودي فح�سب بل للأمن
العربي والإ�سالمي بكفاحه ال�صامد و�إخال�صه
ال�صادق يف حماربة الإرهاب واالرهابيني
ومكافحة اخلونة واملارقني.
وحيث �إننا ولله احلمد وامل ّنة يف �سعوديتنا
أخوتنا
الغالية ن�ستمد نظم توافقنا و�أوا�صر � ّ
تعاليم ا�سالمية قومية
و�أ�س�س وحدتنا من
ٍ
ومفاهيم عربية حكيمة و�أ�س�س اجتماعية نزيهة
را�سخة تركنا عليها جاللة امللك امل�ؤ�س�س القدير
لهذا الكيان الكبري (طيب الله ثراه) م�ست�ضيئ ًا
ب�أفعال و�أقوال �سيد الأنبياء واملر�سلني (�صلّى
الله عليه و�سلم) يف كيفية اختيار خري خلف
توجه وم�سار م� ّؤ�س�سي حمكم
خلري �سلف وفق ّ
مبني على متطلبات البيعة الإ�سالمية ومعطيات

مو�سى ال�سليم

�أنظمة احلكم الأ�سا�س ّية التي �أع ّدت بدقة وعناية
واعتمدت مبحبة �سامية ورعاية �ساهمت بف�ضل
الله على تقوية �أوا�صر تعاون املواطنني ووحدة
الوطن ،ونبذ اخلالفات والفنت.
ولأننا بف�ضل الله �أ�صبحنا قيادة و�شعب ًا
ن�ؤمن بتلك املتطلبات الكرمية ونحر�ص على
كل املعطيات احلكيمة يف التوافق الفكري
والتالحم الوطني والتعاون االجتماعي ،فقد
ا�ستطعنا بف�ضل الله ثم يف �ضوء االميان
بالق�ضاء والقدر �أن ن�صرب على م�صائبنا
ونتجاوز م�صاعبنا ،و�أن نعمل بكل قدراتنا
و�إمكاناتنا الزدهار وتطوير م�سرية وطننا؛
فجاء االختيار ال�سامي من لدن والدنا ومليكنا
مبن ّي ًا على ما ت�ؤكده �أنظمة احلكم الأ�سا�س ّية
والبيعة الوطنية وما فيه امل�صلحة العامة للوطن
وال�شعب بكل حر�ص وحب ب�أن ي�صبح �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز
ول ّي ًا للعهد نائب ًا لرئي�س لرئي�س جمل�س الوزراء
ووزير ًا للدفاع ،وتعيني �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �أحمد بن عبد العزيز وزير ًا للداخلية..
وذلك للقيام باملهام اجل�سام اجلليلة وموا�صلة
الأعمال الوطنية النبيلة التي كان فقيد الوطن
الويفّ �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن
عبد العزيز (رحمه الله) يهتم ويقوم بها طيلة
�أربعة عقود يف حماية وتوطيد الأمن؛ ثم يف
امل�شاركة الرائدة يف ازدهار وتطوير الوطن.
فو ّيل العهد الأمني �سلمان بن عبد العزيز �أمري

مبادرات اخلري والعطاء؛ قدوة الإخال�ص
والوفاء ،ذو احلنكة واحلكمة واخلربة �إدارة
و�أمارة وعناية فائقة مبجاالت الرتبية و�سعة
االطالع والثقافة؛ وما الثناء ال�صادق على
عطاءات و�إجنازات �سموه العديدة واجلليلة
الذي ازدانت به و�سائل �إعالمنا �شعر ًا ونرث ًا
من املفكرين والإعالميني والأدباء �إ ّال حقائق
�ساطعة يف �سريته الفا�ضلة.
و�إ�ضافة �إىل تلك االهتمامات الإدارية
واالمنائ ّية واالجتماعية واخلري ّية ال�شاملة
رواد م�سرية
�سموه الكرمي يف مق ّدمة ّ
ف�إن ّ
التعليم يف اململكة ولي�س �أدلّ على ذلك من �أ ّنه
�صاحب املبادرة الرائعة يف م�سرية التعليم
الأهلي واجلامعي الذي ال يهدف للربح املا ّدي
كر�س جهده و�أعطى كرمي دعمه يف
حيث ّ
ت�أ�سي�س مدار�س الريا�ض للبنني والبنات عام
(1391هـ) ك�أول مدار�س �أهلية يف اململكة
العربية ال�سعودية ال ت�سعى للربح املايل
بقدر ما ت�سعى لتوفري �أف�ضل ال�سبل العلمية
والتقنية وتطوير الربامج التعليمية والرتبوية
حتى �أ�صبحت منوذج ًا يقتدى يف التعليم
ومناهجا .ثم �أعطى �سموه
املطور نهج ًا
الأهلي ّ
ً
عظيم اهتمامه العلمي والتعليمي بت�أ�سي�س
جامعة الأمري �سلطان الأهلية التي كانت عنوان
حمبة ووفاء من �أهايل مدينة الريا�ض ل�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز
(طيب الله ثراه) ورعاها �سمو �سيدي الأمري
�سلمان ( أ� ّيده الله) ب�صادق حر�صه ووفائه
وعظيم دعمه واهتمامه باعتبارها ركيزة يف
التعليم الأهلي العايل الذي ال يهدف للربح
املايل حتى �أ�صبحت يف ب�ضع �سنوات يف
مقدمة اجلامعات الأهلية مواكبة وم�ؤازرة
للجامعات الأهلية مبا فيها من تطور علمي
وتقني وتخ�ص�صات ذات �أهمية.
والأمري اجلليل �أحمد بن عبد العزيز له يف
نفو�س مواطنيه وعاريف ف�ضله حمبة ووئام
وهيبة واحرتام؛ �ساهم بكل ج ّدية وعظيم
عطاء يف احلفاظ على �أمن وهناء الوطن
واملواطنني واملقيمني واحلجاج واملعتمرين
�أكرث من �أربعة عقود مباركة منذ تعيينه (حفظه
الله ورعاه) وكي ًال لأمارة منطقة مكة املكرمة

بعد اجتيازه لدرا�سته العليا يف �أمريكا؛ فكان
ذلك الأمري ال�شاب الذي يتميز بح�سن خلقه
وحمافظته الدائمة على �أمور دينه واجل ّدية يف
�أداء عمله ،كما كان ح ّق ًا قدوة لأقرانه و�شباب
�أمته يف املحبة والإخال�ص وح�سن العطاء
لوطنه ومواطنيه ..وعندما مت اختياره وتعيينه
نائب ًا ل�شقيقه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
الفقيد نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية
�آنذاك ا�ستب�شر املواطنون خري ًا ملا يعرفونه
يف �سموه الكرمي من �سمات احلِ لم والعزم
واحل�سم وكرمي التعامل واالهتمام ب�ش�ؤون
وق�ضايا املواطنني واملقيمني خالل ا�ستقباله
اليومي لهم واال�ستماع ملطالبهم و�آمالهم،
واملعاجلة احلكيمة ملعاناتهم و�آالمهم ..وكان
�سموه الكرمي وع�ضيده ال ّأبي �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري ال�شهم الويف حممد بن نايف بن
عبد العزيز (م�ساعد وزير الداخلية لل�ش�ؤون
ال�ساعدين القو ّيينّ املخل�صني لفقيدنا
الأمنية) ّ
الغايل نايف العهد والأمن (طيب الله ثراه) يف
احلفاظ على تالحم ووحدة هذا ال�شعب وتقوية
�أوا�صرها بكل عدل ورعاية وحب ،واهتمام
فائق بتوثيق وتعميق حب الوطن والإخال�ص له
يف كل �أرجائه ويف نفو�س مواطنيه واملقيمني

لن ـ ــا الله ..ثم أ�بـ ـ ــو متعـ ـ ــب
عظي ــم املهابـ ــة عنوانهـ ـ ـ ـ ـ ــا
و�ساع ــده الفـ ـ ُّذ (�سلمانـ ــا)
مكانت ــه فـوق هام ال�سحاب
و�أحم ــد ل ألمــن ح�صن لـ ـ ــه
مت ّيــز باحلل ــم فـي حينـ ـ ـ ـ ـ ــه
ف�أبنــاء (عبد العزيــز) الأباة
احفـ ـ ــظ لن ـ ـ ــا فخـ ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـ ـ ــا
�سعودية املجد �أر�ض الأباة

فيه ..وها هما (حفظهما الله و�أي ّدهما بدوام
التوفيق) يحمالن مهام هذا العطاء املجيد بعد
رحيل الأمري الفقيد بكلّ ج ّدية وعزم و�إخال�ص
وحزم ووفاء �صادق للوطن ومواطنيه وقيادته
الر�شيدة.
فهنيئ ًا لأمتننا وبالدنا بهذا االختيار ال�سامي
العظيم وهذا الإجناز القيادي احلكيم من
والدنا ومليكنا املف ّدى باختيار وتعيني �أمريينا
اجلليلني يف هذين املن�صبني الها ّمني ..واحلمد
لله دائم ًا و�أبد ًا على ما حبانا به من خري وبهجة
وروح تالحم وحمبة تربطنا و�شائجها القو ّية
وال�ضراء،
ال�سراء
ّ
دين ّي ًا واجتماع ّي ًا ووطن ّي ًا يف ّ
وتدعم �أوا�صر جهودنا ملزيد من التطور
واالزدهار يف وطننا الغايل املعطاء.
وتعزية نابعة من �صادق االحرتام واملحبة
لأ�صحاب ال�سمو امللكي �أجنال و�أحفاد فقيد
الأ ّمة والوطن والقيادة الر�شيدة نايف الأمن
والإخال�ص وال�سرية املباركة احلميدة ،وتعزية
من القلب ل�صاحبات ال�سمو امللكي بناته
وحفيداته ولكل مواطني الوطن ومواطناته.
وال نقول �إ ّال ما ير�ضى ربنا (�إ ّنا لله و�إنا �إليه
راجعون) وال حول وال ّقوة �إ ّال بالله فهو ح�سبنا
وعليه متكلون.

يـ ــ�ش ـ ّد بـ ــه ر ُّبن ـ ـ ـ ـ ــا �أزرنـ ـ ـ ـ ـ ــا
�صبــور حكيـ ــم وع ـ ٌّز لن ـ ـ ــا..
عظيم الوفاء و�شمـ�س ال�سناء
وفخ ـ ــر يــتيــه بـ ــه �شــعبن ـ ـ ـ ــا
ف�أمــن الب ــالد معي ـ ـ ــن الهنــاء
وباحلــزم �أن حــام �ض ٌّـر بـ ـن ــا
�أ�شــاو�س ي�سمـو بهم جم ُدنــا
�سعودي ــة اخلري عن ــوانن ـ ــا
وم�شرق نور الهدى للدن ـ ـ ــا
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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أحد جناحي التعليم الذي يحتضن ويربي أبناءنا
التعليم األهلي ..بيئة تعليمية جيدة ..ونقص في الكوادر الوطنية
المعلم السعودي في األهلية يضع قدمه داخلها وعينه على المدارس الحكومية
دعت درا�سة اقت�صادية حديثة �إىل تطوير ملكية املدار�س الأهلية وحتويلها �إىل �شركات م�ساهمة عامة ملواكبة التطور الذي ت�شهده اململكة على
ال�صعيد االقت�صادي ،و�أو�صت الدرا�سة �أي�ضا بزيادة فر�ص التمويل والدعم احلكومي للمدار�س الأهلية حتى تتمكن من �أداء ر�سالتها على �أكمل
وجه .و�أكدت الدرا�سة التي �أعدها بنك املعلومات يف الغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض �أهمية اال�ستثمار يف التعليم الأهلي ،والعمل على تذليل
املعوقات التي تواجه امل�ستثمرين يف هذا القطاع .و�أو�صت الدرا�سة ب�إيجاد هيئة لالعتماد الأكادميي تتوىل و�ضع ت�صنيف للمدار�س الأهلية.
"ال�شورى" ا�ستطلعت �آراء عدد من امل�س�ؤولني يف بع�ض املدار�س الأهلية حول املعوقات وال�صعوبات التي تواجه املدار�س الأهلية
والتعليم الأهلي ،ومرئياتهم حول ما ت�ضمنته الدرا�سة امل�شار �إليها .و�أجمعوا على �أهمية �إن�شاء هيئة للإ�شراف على التعليم الأهلي والعمل على
�إزالة املعوقات وال�صعوبات التي تواجه امل�ستثمرين يف هذا القطاع ،خا�صة ما يت�صل بالرتاخي�ص والدعم احلكومي للمدار�س الأهلية ،و�أبدوا
ا�ستغرابهم من ا�شرتاط موافقة اجلريان للرتخي�ص للمباين املدر�سية الأهلية حتى لو كانت تقع على �شوارع جتارية ،يف الوقت الذي ال يطبق هذا
ال�شرط على حمطات البنزين.

حتقيق  :مو�سي مرزوق

بداية يقول الأ�ستاذ في�صل بن عبدالعزيز املغيليث
مالك �إحدى املدار�س الأهلية� :إن �أوجه الدعم التي
ميكن للحكومة �أن تقدمها للقطاع اخلا�ص كثرية جد ًا،
ونحن عندما ن�سرد الكثري من �أوجه الدعم هذا ال يعني
املطالبة بتطبيقها مرة واحدة و�إمنا من املفرت�ض �أن
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يكون هناك ت�صور وتخطيط م�ستقبلي لتطوير التعليم
الأهلي تتبناه احلكومة من خالل الإح�سا�س الفعلي
والعملي ب�أهمية هذا القطاع ....ومن الأوجه املقرتحة
للدعم:
� -1إعادة النظر يف مقدار الدعم ال�سنوي للمدار�س

والذي ال ميكن �أن يقارن مبا يقدمه القطاع الأهلي من
تخفيف للعبء على الدولة.
 -2التخفيف من اال�شرتاطات املو�ضوعة على افتتاح
املدار�س وخا�صة ما يتعلق بامل�ساحة وا�شرتاط
ال�شارع التجاري! حيث �إن هذا ال�شرط مل ت�شرتطه
احلكومة ملدار�سها فكيف ي�شرتط على التعليم الأهلي.
 -3الدعم احلقيقي الدائم لرواتب املعلمني واملعلمات
مبا يدعم اال�ستقرار الوظيفي لهم.

امل �غ �ي �ل �ي��ث :م� �ط� �ل ��وب ال �ت �خ �ف �ي��ف
م� ��ن � � �ش� ��روط إ�ن� ��� �ش���اء امل� ��دار�� ��س
ا أله �ل �ي��ة ودع� ��م ح�ق�ي�ق��ي ل �ل��روات��ب
 -4االه�������ت�������م�������ام
والإع���ل���ان امل�ستمر
ع��ن فر�ص ا�ستثمار
م����رف����ق����ات ال��ت��ع��ل��ي��م
يف امل�����خ�����ط�����ط�����ات
ال�����������������ت�����������������اب�����������������ع�����������������ة ل������������ل������������ح������������ك������������وم������������ة.
 -5ال���ع���م���ل ع���ل���ى و�����ض����ع ت�����ص��ن��ي��ف ل���ل���م���دار����س
الأه���ل���ي���ة ب��ح��ي��ث ي��ت��م م��ع��ام��ل��ت��ه��ا ����س���واء يف الإع���ان���ة
�أو احل������د الأع�����ل�����ى ل���ل���ر����س���وم ال�����درا������س�����ي�����ة� ..أو
م���ق���دار ال����روات����ب مل��ع��ل��م��ي��ه��ا ..ح�����س��ب ت�����ص��ن��ي��ف��ه��ا.
�أما حتويل املدار�س �إىل �شركات م�ساهمة ..فهذا
املقرتح يبدو �أنه مبكر قليالً ،فنحن نرى كثري ًا من
ال�شركات الكربى والتي لها �أ�سماء جتارية كبرية
مل تطرح �شركاتها كم�ساهمات عامة .ورمبا نحتاج
�إىل �شركة تعليمية كربى لتبني هذه الفكرة وطرحها
كتجربة ي�ستفاد فيما بعد من �إيجابياتها و�سلبياتها.
وعن متكني املدار�س الأهلية من اال�ستفادة من بع�ض
املباين احلكومية التي ال حتتاج �إليها الإدارة التعليمية
من خالل ترميمها ودفع ر�سوم مقابل اال�ستفادة منها
يقول الأ�ستاذ املغيليث :هذا املقرتح جدير باالهتمام

«هدف» يتحمل  %50من رواتب المعلمين
السعوديين في المدارس األهلية

برناجما لدعم رواتب املعلمني واملعلمات
�أطلق �صندوق تنمية املوارد الب�شرية "هدف"
ً
يف املدار�س الأهلية ،حيث بد�أ ال�صندوق بدعم من تنطبق عليهم امل�سميات املعتمدة يف
الربنامج.
و�أو�ضح مدير عام ال�صندوق �إبراهيم بن فهد �آل معيقل �أن ال�صندوق �سي�صرف مبلغ
الدعم يف ح�ساب املوظف امل�ستحق مبا�شرة ،على �أن تتوىل املدر�سة �صرف ح�صتها من
الأجر ال�شهري ،م�شري ًا �إىل �أن ذلك ي�أتي يف �سياق احللول املطروحة ملعاجلة تزايد �أعداد
خريجي اجلامعات املعدين للتدري�س التي �أقرها الأمر امللكي الكرمي بهذا ال�ش�أن.
ودعا �آل معيقل املدار�س الأهلية �إىل املبادرة بت�سجيل بياناتها وبيانات املعلمني واملعلمات
امل�شمولني �ضمن م�سميات الوظائف التعليمية املعتمدة على املوقع الإلكرتوين لل�صندوق.
ي�شار �إىل �أن امل�سميات التعليمية املعتمدة يف الربنامج على النحو التايل :مدير /مديرة
مدر�سة (يف حال كان على ح�ساب املالك) ،وكيل /وكيلة (م�ساعدة) ،م�شرف تربوي/
م�شرفة تربوية (يتوىل الإ�شراف على تدري�س املواد الدرا�سية) ،معلم /معلمة (جميع
املواد الدرا�سية) ،معلم /معلمة للرتبية اخلا�صة ،مر�شد طالبي /مر�شدة طالبية،
�أمني� /أمينة م�صادر تعلم (على �أن يكون حا�ص ًال على الدرجة اجلامعية "بكالوريو�س
�أو ماج�ستري" يف تخ�ص�ص "املكتبات واملعلومات �أو تخ�ص�ص تقنيات التعليم") ،رائد
ن�شاط (يكون لدية خربة يف التدري�س) ،حم�ضر /حم�ضرة خمترب (على �أن يكون حا�ص ًال
على الدرجة اجلامعية "بكالوريو�س" يف �أحد التخ�ص�صات التالية :كيمياء  -فيزياء -
�أحياء  -جيولوجيا).
ويهدف الربنامج �إىل زيادة رواتب املعلمني واملعلمات يف املدار�س الأهلية بحيث يبد�أ بـخم�سة
�آالف ريال م�ضاف ًا �إليه �ستمائة ريال بدل نقل ،ويدعم ال�صندوق ( )%50من الراتب.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن ال�صندوق �أتاح الفر�صة للمدار�س يف ت�سجيل بياناتها وبيانات
املعلمني واملعلمات من خالل موقع ال�صندوق ،كما طلب من املدار�س الأهلية �أن تكون
م�سجله يف برنامج نور التابع لوزارة الرتبية والتعليم ولديها الرقم الوزاري للمدر�سة
حتى تتمكن من الدخول على نظام ال�صندوق وت�سجيل بيانات معلميها علم ًا ب�أن التطبيق
�سيكون مع بداية الف�صل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي احل��ايل 1434/1433ه����ـ.

1433 / 137

37

تحقيق
وهو خطوة من خطوات الدعم للمدار�س الأهلية،
خ�صو�ص ًا و�أن املدار�س الأهلية �ستعمل على ت�أهيل
هذه املباين ت�أهي ًال �شام ًال وراقي ًا يتوافق مع متطلبات
تطوير التعليم ويف النهاية �سيعود املبنى للدولة.
وعن تزايد �إقبال الطالب على املدار�س الأهلية يف
الثانوية العامة وتنقالتهم من املدار�س الثانوية

املحفوظ:هيئةم�ستقلة�ستكونال�صوت
امل���س�م��وع مل���ش�ك�لات التعليم ا أله �ل��ي
احلكومية �إىل املدار�س الثانوية الأهلية وارتفاع
درجات الطالب بن�سب عالية .حيث يعزو البع�ض
ذلك �إىل التفوق يف طرق و�أ�ساليب التدري�س وتوفر
الإمكانات اجليدة والبيئة املدر�سية املالئمة للطالب
مما انعك�س على �أدائه .يقول� :إن االهتمام بالطالب
�شخ�صي ًا والت�أكد من ا�ستيعابه ملا يتعلمه ،والعمل
على �إزالة كل املعوقات التي حتول دون ذلك هو
ال�سمة املميزة للتعليم الأهلي ،فطالب التعليم الأهلي
يدر�س يف بيئة ال يزيد عدد طالب الف�صل فيها عن

38

1433 / 137

 25طالب ًا ،ويلقى عناية خا�صة مبنية على الت�أكد من
ا�ستفادة جميع الطالب من التعليم ...وال ميكن �أن
يت�أتى ذلك يف قطاع التعليم العام وذلك للأعداد
املهولة يف الف�صل الواحد ..حيث ال يالم املعلم يف
ذلك ..وال�شواهد تقول �إن معلم التعليم العام يف
الغالب يعطي در�سه ويخرج بغ�ض النظر هل اجلميع
ا�ستفاد �أم ال� ..أما املعلم يف التعليم الأهلي ..فتقييمه
الوظيفي مربوط با�ستفادة الطالب وم�ستواهم
الدرا�سي والعلمي.
�أما بخ�صو�ص ت�سرب املعلمني ال�سعوديني من املدار�س
الأهلية مما يربك �سري عملها ..بدوافع عدم اال�ستقرار
الوظيفي وتدين الرواتب والتوجه للتعليم احلكومي
�أو انتظار الفر�صة املنا�سبة فقال :لي�س هناك نفور �أو
تباعد و�إمنا هي تخ�ضع للعر�ض والطلب ..والطرف
الآخر املعلم �أو املعلمة يبحث عن الوظيفة الأن�سب له...
وهذا ينطبق على التعليم الأهلي وغريه من القطاعات
التجارية الأخرى..
ورف���ع روات����ب املعلمني وامل��ع��ل��م��ات ه��ي ب����ادرة طيبة
و�أ����س���ع���دت اجل��م��ي��ع ول��ع��ل��ه��ا ت���ك���ون �أح�����د احل��ل��ول
للت�سرب الوظيفي ،ون���أم��ل �أن ال تكون ال��زي��ادة يف

ال����روات����ب ت�����ص��ب يف م�����ص��ل��ح��ة ط����رف وت����ؤث���ر على
الآخ��ر لأن��ه يف النهاية �إذا مل ت�ستطع املدر�سة دفع
رات��ب املعلم فهذا يعني االن�سحاب من ال�سوق وهذا
���س��ي���ؤث��ر ع��ل��ى امل��ع��ل��م وامل���در����س���ة ب���ل ح��ت��ى ال��ط��ال��ب.
وعن الت�أثر بالأعباء املالية التي ترتتب على املدر�سة
الأهلية جراء �سعودة التعليم ..وهل يرى تقدمي الدعم
لها ملواكبة هذا التطوير وللم�شاركة الفعلية يف برنامج
ال�سعودة قال :ال�سعودة موجودة لدينا يف املدار�س
بن�سبة كبرية منذ زمن ونفخر �أن يكون الطاقم التعليمي
والإداري لدينا طاقم ًا وطني ًا ،ولكن امل�ؤثر احلقيقي هو
رفع الرواتب �إىل  5000ريال دون �أن تكون هنالك
حزمة من ال��ق��رارات وامل�ساعدات للمدار�س لتغطية
تكاليف هذه الزيادة ..و�أنا �أخ�ص املدار�س ال�صغرية
التي فيها مراحل ريا�ض �أطفال وابتدائي فقط والتي
افتتحت م���ؤخ��ر ًا ..كيف لها �أن تقوم بهذه الأعباء..
يف ظ��ل �ضعف كبري يف م��ق��دار الإع��ان��ة احلكومية.

احل�����س�ي�ن :م��ع��وق��ات ال�����س��ع��ودة يف
ال�ت�ع�ل�ي��م اخل��ا���ص ��س�ب�ب�ه��ا ان�خ�ف��ا���ض
الرواتب والرغبة يف العمل احلكومي

وللعلم ريا�ض الأطفال لي�س لهم �إعانة حكومية!...
�إىل ذلك اقرتح الأ�ستاذ خالد بن نا�صر احل�سني مدير
�إح��دى املدار�س الأهلية �أن تكون معايري الت�صنيف
امليداين الذي �أقرته الوزارة عرب و�ضع املدار�س يف
فئات ل�ضبط عملية الر�سوم الدرا�سية ...وفق ًا للخدمات
ال��ت��ي تقدمها امل��دار���س لأبنائها ال��ط�لاب والطالبات

تعيني معلمي امل��دار���س احلكومية يف
�إج��ازة ال�صيف هو احل��ل ملنع ت�سربهم
املفاجئ من الأهلية خالل العام الدرا�سي

بالريا�ض ،قال الأ�ستاذ خالد ،مل توجه لنا دعوة والرغبة امللحة يف العمل احلكومي والتي تعترب من
حل�ضور اجتماعات املالك ،ونحن بحاجة لذلك ملناق�شة �أهم الأ�سباب التي جتعل املعلم ينفر من املدار�س
بع�ض الق�ضايا احليوية التعليمة والإدارية ،مبا يحقق
�أهداف التعليم الأهلي والرقي به مل�ستويات متقدمة.
ه��ن��اك ت��وج��ه ل � �ل� ��وزارة بتمكني
ولفت احل�سني �إىل �أن "هناك العديد من امل�شاكل
امل��دار���س الأه�ل�ي��ة م��ن اال�ستفادة
التي يعاين منها قطاع التعليم يف اململكة بوجه عام،
م ��ن ب �ع ����ض امل� �ب ��اين احل �ك��وم �ي��ة
منها على �سبيل املثال ال احل�صر ،اختالف الر�سوم
الدرا�سية من مدر�سة �إىل �أخرى ،و�ضعف م�ستوى الأهلية ..داعي ًا �إىل التعاون وال�شراكة لت�شجيع
توفر املعلومات والإح�صاءات ومتابعة حتديث املعلمني ال�سعوديني وترغيبهم يف املدار�س اخلا�صة.
املعلومات حول القطاع التعليمي �سواء الأهلي �أو وقد ناق�شت الندوة التي عقدتها جريدة الريا�ض
احلكومي ،وقال �إن مثل هذه الق�ضايا بحاجة �إىل التحديات التي تواجه التعليم الأهلي ومن �ضمنها قلّة
وقفة جادة من امل�س�ؤولني داخل الوزارة وخارجها ،الأرا�ضي ،و�سبل توفري املرافق التعليمية اململوكة،
لت�صبح مدار�سنا م�ؤهلة من جميع جوانبها تعليمية والتخل�ص من املباين امل�ست�أجرة غري املنا�سبة ،كذلك
عدم وجود هيئة م�ستقلة متنح الرتاخي�ص للتعليم
الأهلي ،متثل فيها كافة القطاعات احلكومية� ،أ�سوة
م� � � �ق� �ت ��رح ب � �ه � �ي � �ئ� ��ة االع� � �ت� � �م�� ��اد
بهيئة اال�ستثمار والهيئات احلكومية املعتمدة ،وهيئة
ا ألك � ��ادمي � ��ي ل �ت �� �ص �ن �ي��ف امل���دار����س
للتقومي واالعتماد ت�سن معايري وطنية ل�ضبط التعليم
ا أله � �ل � �ي� ��ة وف� � ��ق م� �ع ��اي�ي�ر حم� ��ددة

ومدى التزام كل مدر�سة مبعايري اجل��ودة ،و�أ�ضاف
ب�أن الت�صنيف يعمل على منو قطاع التعليم الأهلي يف
اململكة وتطويره وتنظيمه ،وهذه خطوة �إىل الأم��ام،
ونحو تطوير قطاع التعليم ه��ذا القطاع احليوي.
وتطرق احل�سني �إىل �إمكانية و�ضع نظام يكفل متابعة
املعلمني كما هو موجود يف املدار�س التي يديرها وهو
ما يعرف بـ(ال�سرب) ملعرفة قيا�س م�ستوى �أداء املعلم
مع الطالب وعدم ال�سماح للمدار�س بتجاوز العدد كانت �أو �إدارية.
و�أ�شار �إىل �أبرز معوقات ال�سعودة يف التعليم اخلا�ص
داخل الف�صل الواحد.
وحول دور جلنة املدار�س الأهلية بالغرفة التجارية هي انخفا�ض الدخل ال�شهري يف التعليم الأهلي

ت� ��و� � �س � �ي� ��ع م�� ���� �ش� ��ارك� ��ة ال � �ق � �ط� ��اع
اخل� ��ا�� ��ص امل� �ح� �ل ��ي والأج � �ن � �ب� ��ي يف
اال��س�ت�ث�م��ار يف التعليم ا أله �ل��ي مهم
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الأهلي ،من حيث مدخالته وعملياته وخمرجاته ..وما
مدى معاناة مالك املدار�س الأهلية لهذه املعوقات..
وعن �إن�شاء هيئة م�ستقلة للمدار�س الأهلية بحيث
تكون مظلة لتنظيم هذا القطاع ،ودعمه على غرار
الهيئات الأخرى ،خطوة جمدية ..وت�ساعد على �إيجاد
حلول جذرية لكافة معوقات التعليم اخلا�ص؟ عن ذلك
�أجابت الأ�ستاذة نوف بنت �سليمان املحفوظ م�شرفة
يف �إحدى املدار�س الأهلية ..قائلة :اخلطوة لي�ست

م � ��دار� � ��س ال��ت��ع��ل��ي��م ا أله� � �ل � ��ي يف
ال ��ري ��ا� ��ض مت �ث��ل  %33.3م ��ن ع��دد
امل�� ��دار��� ��س ا أله � �ل � �ي� ��ة يف امل �م �ل �ك��ة
جمدية وح�سب ،بل هي �ضرورة لدفع هذا القطاع
املهم نحو القمم ..فهذه الهيئة �ستكون ال�صوت
امل�سموع مل�شكالت التعليم الأهلي وهي مبثابة �أداة
التوازن بني عدد من �أركان العملية التعليمية وهم
الدولة واملالك واملعلمون والطالب ...و�ستكون �أداة
فاعلة يف االرتقاء مب�ستوى التعليم الأهلي ليكون
مب�ستوى الطموح للجميع.
وع��ن م��ع��ان��اة م�لاك امل��دار���س م��ن �صعوبة يف إ�ن��ه��اء
الإج���راءات الر�سمية املتعلقة با�ستخراج الرتخي�ص
مفيدين ب�أنها ت�ستهلك الوقت واجل��ه��د ،قالت نوف
امل��ح��ف��وظ :امل��ع��ان��اة ي�صعب و�صفها ،فهي م��زي��ج من
ه���در ال���وق���ت واجل���ه���د وم����اء ال���وج���ه �أح���ي���ان��� ًا حينما
ت�سعى لتطبيق ا�شرتاطات الرتاخي�ص ...فالروتني
والبريوقراطية وامل��زاج �أحيان ًا تكون ال�سمة البارزة
يف ذل���ك ..وال ي�سرعها �إال الوا�سطة ل�ل�أ���س��ف ...ثم
ق��ف عند ا���ش�تراط��ات البلدية ل�ترى ع��ج��ب�� ًا ..ف�شرط
امل�ساحة يطبق على التعليم الأه��ل��ي وال يطبق على
املدار�س احلكومية امل�ست�أجرة!!؟ وا�شرتاط ال�شارع
ال��ت��ج��اري ك���ذل���ك ...ث���م الب���د م���ن ب��ع�����ض ال��ت��ن��ازالت
لتح�صل على موافقة اجل��ي�ران ..ول��و ك��ان��ت املباين
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ك��ل��ه��ا ع��ل��ى ق��ط��ع جت���اري���ة ..وال��ع��ج��ي��ب �أن امل��ح��ط��ات
يرخ�ص لها دون موافقة اجلريان ولكن املدار�س البد
من موافقتهم؟؟! ...وهلم ج��را من املعامالت ..وبال
مبالغة قد ت�ستمر املعاملة ما ال يقل عن �ستة �أ�شهر
حتى ت�ستطيع ا�ستخراج الت�صاريح الر�سمية لإ�ضافة
مرحلة ولي�س افتتاح جديد.
وعن ر�سالتها �إىل كل من (وزارة الرتبية والتعليم
ووزارة العمل و�صندوق تنمية املوارد الب�شرية)
ب�صفتها جهات معنية وذات عالقة بالتعليم الأهلي..
قالت� :أمتنى من كل اجلهات املعنية التي لها ارتباط
مبا�شر يف التعليم الأهلى �أن تنظر بعني االعتبار
للمدار�س ال�صغرية وريا�ض الأطفال ..فهناك ممن
�أعرفهن من الن�ساء ا�ستثمرن يف ريا�ض الأطفال
وترغب يف �أن يتم ت�شجيعها على اال�ستمرار بتقدمي
�إعانات لهذه املدار�س ..ال �أن يتم ق�صمها بقرارات
تزيد العبء عليها وتدخلها يف دوامة اخل�سارة .فكثري
منهن بد�أت م�شروعها بدعم من الدولة ..فهل يكفيها
الدخل ل�سداد ق�سط القر�ض �أم لدفع رواتب املعلمات
والعاملني ...وخا�صة املدار�س وريا�ض الأطفال
يف مناطق غرب وجنوب الريا�ض التي ال ميكن �أن
تزيد ر�سومها نظر ًا لطبيعة البيئة والأ�سعار املتدنية
واملتقاربة.
وع��ن حجم الأع����داد الكافية م��ن املعلمني الرتبويني
امل�ؤهلني ال�سعوديني يف بع�ض امل��واد والتخ�ص�صات
م��ث��ل احل��ا���س��ب الآيل وال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة وب��ع�����ض
التخ�ص�صات العلمية ،قالت :نعاين من �إيجاد مثل هذه
التخ�ص�صات خا�صة اللغة الإجنليزية والريا�ضيات
و�أذكر �أننا يف �إحدى املرات ا�ضطررنا لتوظيف معلمة
�أجنبية للغة االجنليزية ووج��دن��ا عتب ًا من الإ���ش��راف
ال�ت�رب���وي ..فطلبت م��ن امل�����ش��رف��ة ال�ترب��وي��ة �أن توفر
يل �أي معلمة لغة �إجنليزية ويف احل��ال و�س�أ�ستغنى
ع��ن الأج��ن��ب��ي��ة ..ف��م��ا ا���س��ت��ط��اع��ت ال���رد لأن العر�ض

قليل .وطالبت يف حديثها بالدعم امل��ت��وازن واملقنع
واملدرو�س من الدولة ..و�إعادة النظر يف اال�شرتاطات
اخل��ا���ص��ة ب��اف��ت��ت��اح امل���دار����س ..و�إب�����رام ع��ق��ود حتفظ
حقوق الطرفني وتطبق على اجلميع املدر�سة واملعلمة.

عقبات عديدة يف وجه ال�سعودة
وي���ق���ول خم��ت�����ص��ون �إن ه���ن���اك م�����ش��اك��ل وع��ق��ب��ات
تقف يف وج��ه حتقيق ال�����س��ع��ودة الكاملة يف قطاع
امل��دار���س الأه��ل��ي��ة وخ��ا���ص�� ًة يف م��دار���س البنني ومن
�أهمها ارتفاع روات��ب املعلمني والإداري�ي�ن املواطنني
مقارنة بنظرائهم من غري ال�سعوديني ،وج��ود رغبة
ل��دى الكثري منهم للعمل بالتعليم احلكومي لفر�ص
�أف�ضل كالرتقيات والتدريب والرواتب واال�ستقرار
امل��ع��ي�����ش��ي ،االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ر���س��وم ال��درا���س��ي��ة يف
متويل التعليم الأه��ل��ي ،وقلة الإع��ان��ات التي تقدمها
الدولة باملقارنة مع �أعداد املدار�س ومتطلباتها ،عدم
ت��وف��ر �أع����داد كافية م��ن املعلمني ال�ترب��وي�ين امل�ؤهلني
يف بع�ض امل��واد والتخ�ص�صات مثل احلا�سب الآيل
وال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة وب��ع�����ض التخ�ص�صات العلمية.

معظم معلمي الأهلية ال�سعوديني ي�ضعون
قدم ًا داخلها و�أخرى خارجها
و�أ�ضافوا �أن هناك م�شكلة �أخرى هي ت�سرب املعلمني،
وهي م�شكلة تواجهها املدار�س الأهلية فمعظم معلميها
ال�سعوديني ي�ضعون قدم ًا داخل املدر�سة الأهلية
وقدم ًا خارجها ،وتبقى �أحا�سي�سهم مركزة على
�إعالنات وزارة اخلدمة املدنية ووظائف وزارة الرتبية
والتعليم بالدرجة الأوىل ومتى الحت بوارق التعيني
ن�أى املعلم ال�سعودي بجانبه وا�ستعد للرحيل ،وال
مانع قبل ذلك من تكثيف الغياب واال�ستئذان وعدم
التح�ضري واالهتمام فـ ــ" َمن ق�صد البحر ا�ستقل
ال�سواقيا" ،وها هي �سواقي املدر�سة الأهلية قد �أدنته
من "بحر" العمل احلكومي.
�إن هذه امل�شكلة امل�ؤرقة �إذا نُظر �إليها بعيد ًا فهذا يدعو

�إىل اختيار توقيت تعيني املعلمني يف احلكومة يف بدء
�إجازة ال�صيف وعدم تعيني �أي معلم قبل �شهرين على
الأقل من بدء العام الدرا�سي ،احت�ساب اخلربة التي
يكت�سبها املعلم يف التدري�س الأهلي �ضمن خدماته
املحت�سبة يف العمل احلكومي �سواء فيما يخ�ص نظام
التقاعد �أو مكاف�أة نهاية اخلدمة �أو النقل �أو الرتقية،
مطالبة املعلم الذي تعني يف التعليم احلكومي و�سبق
له العمل يف القطاع الأهلي ب�إخالء طرف وخمال�صة
نهائية حر�ص ًا على ا�ستمرار حت�سن �أداء املعلم يف
املدار�س الأهلية.

ه��ل مت�ن��ح احل �ك��وم��ة م�ب��ان�ي�ه��ا ل�ل�م��دار���س
الأهلية؟
امل�شكلة الأخرى التي حتدث عنها املخت�صون هي
املباين املدر�سية ،حيث تبقى هذه امل�شكلة قائمة يف
مدار�س التعليم الأهلي ،حيث �إن �أغلب املدار�س
مبان م�ست�أجرة وي�صعب على كثري من
الأهلية هي ٍ
مالك هذه املدار�س توفري مدار�س بنف�س جودة
و�إمكانات املدار�س احلكومية امل�صممة حديث ًا .وهناك

توجه للوزارة بتمكني املدار�س الأهلية من اال�ستفادة
من بع�ض املباين احلكومية التي ال حتتاج �إليها
الإدارة التعليمية من خالل ترميمها ودفع ر�سوم
مقابل اال�ستفادة منها.

ا أله�ل�ي��ة متفوقة يف ا إلم�ك��ان�ي��ات والبيئة
املدر�سية
و�أ�شارت الدرا�سات �إىل �أن بع�ض املدار�س الأهلية
تتفوق يف طرق و�أ�ساليب التدري�س وتوفر الإمكانات
اجليدة والبيئة املدر�سية املالئمة للطالب مما انعك�س
ذلك على �أدائه .كما قامت الوزارة و�إدارات الرتبية
والتعليم بو�ضع ال�ضوابط التي ت�ضمن عدم التالعب
يف الأ�سئلة والنتائج ،حيث تقوم الإدارة التعليمية
بالإ�شراف على اختبارات بع�ض املدار�س الأهلية التي
حولها مالحظات وت�ضع البدائل الالزمة التي ت�ضمن
�سالمة �سري االختبارات.
وهناك م�شكالت �أخرى تتفاوت من منطقة ملنطقة:
 -1ف���ر����ض ق���ب���ول ب��ع�����ض ال����ط��ل�اب وال���ط���ال���ب���ات
وك�����س��ر ق���اع���دة ال��ق��ب��ول اخل��ا���ص��ة ب��ك��ل م��در���س��ة من

خ�ل�ال إ�ل������زام امل���دار����س ب��ق��ب��ول ال���ط�ل�اب �إج���ب���اري��� َا.
 -2الت�ساهل يف درا���س��ة امل�شاكل والق�ضايا التي
تهم القطاع الأه��ل��ي وم��ا يتم تقدميه من اق�تراح��ات.
����اف م���ن امل��ت��خ�����ص�����ص�ين يف
 -3ع���دم وج����ود ع���دد ك ٍ
الأجهزة احلكومية ملتابعة �أنظمة ومتطلبات القطاع
التعليمي الأهلي.
ح�صر امل�شاكل واملعوقات ...هل من حلول جديدة؟
كما بد�أت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي يف جمل�س
الغرف بح�صر م�شاكل ومعوقات ا�ستثمارات مالك
املدار�س الأهلية لعر�ضها على ثالث جهات حكومية
وهي وزارة الرتبية والتعليم ووزارة العمل و�صندوق
تنمية املوارد الب�شرية ،حيث عقدت اللجنة لقا ًء مو�س ًعا
ملالك املدار�س الأهلية بالريا�ض وكان �ضيوف اللقاء
نائب وزير الرتبية والتعليم ،ونائب وزير العمل،
ومدير عام �صندوق تنمية املوارد الب�شرية.
من جانب �آخ��ر دع��ت درا���س��ة متخ�ص�صة �إىل تعزيز
م�سرية ال��دول��ة يف دع��م القطاع اخل��ا���ص يف ع�صر
ال��ع��ومل��ة واخل�صخ�صة واالن�����ض��م��ام ملنظمة التجارة
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العاملية ،كما �أك��دت الدرا�سة �أهمية تو�سيع م�شاركة
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص املحلي والأج��ن��ب��ي يف اال�ستثمار
يف ه���ذا امل��ج��ال م��ن التعليم م��ن خ�ل�ال ال��ع��م��ل على
�إزال�����ة امل��ع��وق��ات وزي�����ادة ف��ر���ص ال��ت��م��وي��ل وال��دع��م
احل��ك��وم��ي ل��ه��ا ح��ت��ى ت��ت��م��ك��ن م���ن �أداء ر���س��ال��ت��ه��ا.

زيادة ال�سكان وارتفاع م�ستوى الدخل زاد
من الإقبال على الأهلية
وك�شفت الدرا�سة التي �أعدها بنك املعلومات يف غرفة
الريا�ض عن تزايد الإقبال على املدار�س الأهلية يف
الفرتة الأخرية ،وعزت ذلك للزيادة ال�سكانية وارتفاع
م�ستوى الدخل ،م�شرية �إىل �أن مدار�س التعليم
الأهلي يف الريا�ض متثل  32باملائة من �إجمايل
مدار�س التعليم احلكومي والأهلي يف الريا�ض
و 29باملائة من �إجمايل عدد الف�صول ،بينما بلغ عدد
املعلمني بها نحو  26باملائة من �إجمايل عدد املعلمني
بالتعليم احلكومي والأهلي.

اخل ��ا�� �ص ��ة ب� ��� �ش ��رط رخ� ��� �ص ��ة م �ه �ن �ي��ة .
و�أو���ص��ت ال��درا���س��ة ب��االه��ت��م��ام مب��دار���س الرتبية
اخل��ا���ص��ة م���ن خ�ل�ال إ�ع�����داد ك����وادر متخ�ص�صة
للعمل يف جم��ال ال�ترب��ي��ة اخل��ا���ص��ة ،ورب��ط تعيني
ك��وادر الرتبية اخلا�صة بح�صولهم على رخ�صة
ملزاولة املهنة ،وفق معايري دقيقة .كما دعت �إىل
االهتمام بتوفري التقنيات احلديثة فيها وت�شجيع
الطالب على ا�ستخدامها ،حيث �أظهرت الدرا�سة
�أن ن�����س��ب��ة م��ن��خ��ف�����ض��ة ج����د ًا م���ن امل����دار�����س ت��وف��ر
ا لإنرتنت  0.4باملائة.

هل جتد معوقات وم�شكالت امل�ستثمرين يف
جمال التعليم الأهلي حلاً ؟

كما �أو�صت الدرا�سة مبعاجلة معوقات وم�شكالت
امل�ستثمرين يف جمال التعليم الأهلي من القطاع
اخلا�ص ،خا�صة فيما يتعلق بتعامله مع اجلهات
احلكومية مع �ضرورة �إف�ساح املجال �أمام املدار�س
 %33من الأهلية يف الريا�ض وحدها
الأهلية من حيث املرونة يف تقدمي اخلدمات مثل
و�أو�ضحت الدرا�سة �أن مدار�س التعليم الأهلي يف (ا�ستقدام املعلمني عن طريق وزارة الرتبية – تي�سري
الريا�ض متثل  33.3باملائة من �إجمايل عدد املدار�س
الأه��ل��ي��ة يف اململكة ،بينما ميثل ع��دد طالبها
 40باملائة من عدد الطالب يف التعليم الأهلي
يف امل��م��ل��ك��ة ،وذك����رت ال��درا���س��ة ال��ت��ي �شملت
 276م��در���س��ة يف ال��ري��ا���ض �أن م��ع��ظ��م ه��ذه
امل��دار���س يغلب عليها الكيان ال��ف��ردي بن�سبة
 72.8ب��امل��ائ��ة ،و�أن �أغلبها يرتكز يف �شمال
ال��ري��ا���ض بن�سبة  42ب��امل��ائ��ة ،و�أن معظمها ال
يتعدى �سنوات خربتها يف امل��ج��ال التعليمي
� 10سنوات ،بينما هناك �أخرى تتعدى خربتها
��� 25س��ن��ة ،ك��م��ا �أ����ش���ارت �إىل �أن  70ب��امل��ائ��ة
م��ن م��ن�����ش���آت امل���دار����س الأه��ل��ي��ة يف ال��ري��ا���ض
م�ست�أجرة ،و�أن �أغلبها ميكن و�صف ر�أ�سمالها
باملتوا�ضع ،حيث ال يزيد على � 100ألف ريال.

ك� � � � � � � ��وادر م � � � ؤ�ه � � �ل� � ��ة ل� �ل�ت�رب� �ي���ة
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�شروط �إن�شاء املدار�س الأهلية �أو تو�سعة املدار�س–
�إجبار املدار�س الأهلية على تطبيق اجلودة وهي غري
م�ستعدة لهذا التطبيق – ال�سعودة) بجانب العمل
على تنمية وت�أهيل املعلمني واملعلمات ورفع قدراتهم
يف جمال تطبيق تقنيات املعلومات واالت�صاالت.

هيئة اعتماد �أكادميي لت�صنيف الأهلية!
كما نادت الدرا�سة ب�إيجاد هيئة لالعتماد الأكادميي
ت��ت��وىل و���ض��ع ت�صنيف ل��ل��م��دار���س الأه��ل��ي��ة بحيث
ت�����ص��ن��ف امل���دار����س الأه���ل���ي���ة ،وف���ق م��ع��اي�ير حم���ددة
م��ن ال�����وزارة ،ورف���ع ن�سبة ال�����س��ع��ودة يف امل��دار���س
الأهلية �إىل ن�سب �أع��ل��ى ،وذل��ك لتعظيم اال�ستفادة
من امل��وارد الب�شرية املعطلة ،خا�صة امل��ر�أة والعمل
ع��ل��ى حت�����س�ين ال��ن��وع��ي��ة وال��ك��ف��اءة وال��ت��ن��اف�����س��ي��ة يف
����س���وق ال���ع���م���ل .و�أو�����ص����ت �أي�������ض���ا ب����زي����ادة ف��ر���ص
التمويل وال��دع��م احلكومي للمدار�س الأهلية حتى
تتمكن من �أداء ر�سالتها على �أكمل وجه من خالل
�صناديق التمويل احلكومية م��ع ت�شجيع البنوك
التجارية مبنح متويل لأ�صحاب امل�شاريع التعليمية.

فرحة الوطن
إتجاهات
الأ�ستاذ الدكتور
جربيل العري�شي
تزدهي اململكة العربية ال�سعودية فرح ًا وهي حتتفل بيومها الوطني بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله
بن عبدالعزيز ،الذي قاد امل�سرية �إىل ّبر الأمن والأم��ان .وت�ستح�ضر الذاكرة الوطنية مواقف الوالد امل�ؤ�س�س
امللك عبدالعزيز -ط ّيب الله ثراه -و�أبناءه امللوك من بعده؛ فقد م ّهدت تلك الكوكبة من الرجال توحيد الدولة وبناء
حا�ضرها وم�ستقبلها ،وجاءت القيادة احلالية بقيادة موالي خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز
حفظه الله -ف�أكملت امل�سرية باقتدار وابتكار.الإجنازات التي حققها خادم احلرمني ال�شريفني كثرية ،ولو �أردنا احلديث عنها مللأت جملدات .ويكفيك �أن تلتفت
ذات اليمني وذات ال�شمال لت�شاهد الر�ؤية التي �أر�ساها وقد �أ�صبحت واقع ًا باجلد والعمل .اليوم ،وكلنا اعتزاز
وبهجة ،نرى بالدنا تتفوق على نظرياتها يف العامل من خالل ال�سيا�سة التي انتهجتها يف ظلّ الظروف القائمة على
امل�ستوى الدويل ،التي متثّل التوازن يف التعامل مع الق�ضايا املختلفة املحلية والإقليمية والدولية يف نظرة ثاقبة
للموقف الذي نعي�شه.
واليوم ،ونحن نحتفل باليوم الوطني ،ندرك �أن الآباء امل�ؤ�س�سني كان ه ّمهم الأ�سا�سي هو الإن�سان ،وها هو خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز ي�ؤكد �أهمية اال�ستثمار يف تطوير الإن�سان؛ فكثري من الدول لديها
النفط وثروات �أخرى �إال �أن الإن�سان يف اململكة العربية ال�سعودية يدرك �أن الرثوة يف تطوير الإن�سان .وما من
�شكّ يف �أن اململكة �شهدت خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية طفرات كثرية وقفزات كبرية �أبهرت الكثريين و�أثارت
�إعجابهم.
�إننا اليوم نفخر بقيادتنا التي ما د�أبت توا�صل الدرب نحو التقدم والنه�ضة ،وت�ؤ�س�س لدولة لها مكانتها البارزة
فكونا �أ�سر ًة يف التالحم والبناء.
بني الأمم؛ لكي ن�سجل يف �صفحات التاريخ ق�صة قيادة ّ
التف حولها �شعب ّ
عزهنيئ ًا للمملكة العربية ال�سعودية بيومها الوطني ،ووفّق الله قيادتنا يف كلّ ما ي�صبون �إليه ،وندعو املوىل ّ
وجلّ � -أن يلهم اجلميع بكلّ ما هو �صائب ،و�أن ي�ضيء لهم الدروب نحو ما فيه تقوية البالد وفائدة العباد ،و�أن
يعيد هذه املنا�سبة الغالية وقد حتقق ململكتنا احلبيبة املزيد من التقدم واالزده��ار والرفعة بقيادة موالي خادم
احلرمني ال�شريفني و�إخوانه والعائلة املالكة وال�شعب ال�سعودي النبيل ،وكلّ عام والوطن ب�ألف خري.
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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النائب اللبناني أسعد هرموش عضو المنتدى العالمي للبرلمانيين اإلسالميين
حوار

في حوار مع الشورى:

هموم المنطقة واحدة وعلى األمة الوقوف مع الشعب
السوري لينال حريته

الكويت  :عبداحلميد زقزوق

�أكد النائب اللبناين �أ�سعد هرمو�ش ع�ضو املنتدى
العاملي للربملانيني الإ�سالميني �أن الهم يف املنطقة
العربية واحد وهو هم التنمية والعدالة واحلرية
وال�شورى والدميقراطية و�صو ًال �إىل احلكم
الر�شيد ،و�أكد على �أهمية دعوة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز �إىل قيام
احتاد يف املنطقة يحفظ لها وحدتها ويحافظ على
عروبتها ملجابهة خماطر امل�شروع ال�صهيوين،
وقال �إنه يف االجتماع الثالث للمنتدى العاملي
للربملانيني الإ�سالميني ع�شنا وتدار�سنا �أحوال
و�أهوال و�أحمال الأمتني العربية والإ�سالمية يف
فل�سطني ،حيث يفتك العدو ال�صهيوين ب�آالف
الأ�سرى الفل�سطينيني امل�ضربني عن الطعام
ويت�آمر على القد�س ويعمل على تهويدها.
وعن الأو�ضاع يف �سوريا قال هرمو�ش يف حوار
مع جملة ال�شورى �إنه يجب على الأمة �أن تقف
مع مظلومية ال�شعب ال�سوري وحقه يف احلرية
والدميقراطية وفيما يلي ن�ص احلوار:
بداية نود �أن نتعرف على انطباعكم عن
االجتماع الثالث للمنتدى العاملي للربملانيني
الإ�سالميني ،الذي ا�ست�ضافته الكويت م�ؤخر ًا؟
ـ �أحب �أن �أوجه حتية لكل جمال�س ال�شورى والنواب
والأمة يف املنطقة العربية ،يف �أعقاب امل�ؤمتر الربملاين
العربي الذي عقد يف الكويت ،وقُبيل اجتماع املنتدى
العاملي للربملانيني الإ�سالميني ،وهذا �إن دل على �شيء
ف�إمنا يدل على وحدة هذه الأمة ،وعلى �أن ق�ضاياها
هي ق�ضايا م�شرتكة ،و�أن �آمالها وطموحاتها هي
�أي�ضا طوحات و�آمال م�شرتكة ،فالهم يف املنطقة
العربية واحد ،وهو هم التنمية والعدالة واحلرية
وال�شورى ،وكذلك ه ّم �أن تنخرط كل قوى املجتمع
ال�شعبي والأهلي مع القوى الر�سمية يف طريق
للو�صول �إىل احلكم الر�شيد ،فنحن نعترب �أن هذه
الأجواء التي رافقت اجتماع املنتدى العاملي للربملانيني
الإ�سالميني كانت ت�ؤكد على هذه الق�ضايا ،على وحدة
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الأمة ،وعلى �أهمية ال�شورى والدميقراطية ،و�أهمية
تفعيل العمل النيابي امل�شرتك ،وعلى �أهمية و�ضع
�آليات التدريب على العمل الدميقراطي والربملاين يف
جو من الإ�صالح واال�ستقرار والتغيري ال�سل�س الذي
يحتكم �إىل مرجعية هذه الأمة و�إىل خ�صو�صيتها،
و�إىل خلفيتها الثقافية والفكرية.
ن�ستطيع �أن نقول �أنه على م�ستوى انعقاد االجتماع
الثالث ملجل�س �إدارة املنتدى العربي الربملاين
للإ�سالميني كنا نعي�ش �أحوال و�أهوال و�أحمال الأمة
من فل�سطني ،حيث يفتك العدو ال�صهيوين اليوم ب�آالف
الأ�سرى امل�ضربني عن الطعام ،ويت�آمر على القد�س،
ويعمل على تهويدها ،وهي متثل قيمة �أ�سا�سية كربى
للم�سلمني يف العامل كله ،وقد �أكدنا على �أهمية كل
�أ�شكال التقارب واالحتاد بني منظومة جمل�س التعاون
اخلليجي ،ونحن نبارك اخلطوة التي طرحها خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز يف
دعوته �إىل قيام االحتاد بني دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية الذي يحفظ لهذه املنطقة وحدتها
ويح�سن موقفها ويحافظ على عروبتها ،وي�ؤكد
ّ
دورها يف املنطقة على م�ستوى الأمة ،ونعترب �أن
�أي �شكل من �أ�شكال االحتاد والتقارب بني منظومة
جمل�س التعاون اخلليجي هو مقدمة للوحدة العربية
والإ�سالمية الكربى ،وهو الدور املركزي الذي تلعبه

اململكة العربية ال�سعودية يف االهتمام بال�ش�أن العربي
والإ�سالمي ككل.
ونحن ن�ؤكد على هذه اخلطوة ون�ؤيدها وندعمها،
ونعترب �أن حل امل�شكالت التي تعرت�ض الأمة على
م�ستوى التنمية وعلى م�ستوى متتني الوحدة
الوطنية وعلى م�ستوى جمابهة خماطر امل�شروع
ال�صهيوين يف املنطقة ،وعلى م�ستوى منع الفتنة
الطائفية واملذهبية ،وعلى م�ستوى التقدم خطوة
�إىل الأمام يف م�سرية العمل العربي امل�شرتك ،كل
هذه الآمال والطموحات �أظن �أنها حا�ضرة ،وهي
حا�ضرة بالت�أكيد يف فكر و�أداء امل�س�ؤولني يف جمل�س
التعاون اخلليجي ،كما �أنه ال يغيب عن البال امل�أ�ساة
التي يتعر�ض لها ال�شعب العربي ال�سوري ،وبالتايل
يجب على الأمة بكل مقوماتها �أن تقف مع مظلومية
هذا ال�شعب ،و�أن تقف �إىل جانب حريته ،وحقه
يف التعبري واحلرية والدميقراطية والتمتع بحقوق
الإن�سان كما يتمتع بها �أي �شعب عربي.
ال �شك �أنكم تابعتم �أخبار االنفجارات
العنيفة التي هزت �سوريا وا�ستخدم فيها
الكثري من املواد املتفجرة و�أودت بحياة كثري
من الأبرياء ،ما دور الربملانيني الإ�سالميني يف
و�ضع حد لهذه احلوادث امل�أ�ساوية؟
ـ نحن نعترب �أن هذه الأعمال مدانة بكل �أ�شكال
الإدانة ،وم�ستنكرة �أ�شد اال�ستنكار وهي جرمية بحق
�أبناء �شعبنا العربي ال�سوري ،ونرف�ضها باملطلق،
ونحن نعترب �أن واجبنا كربملانيني �إ�سالميني وواجب
احلكام يف املنطقة العربية �أن يعيدوا فتح قنوات
االت�صال والتوا�صل مع القوى احلية يف الأمة ،و�أن
يعطوا املزيد من احلرية والدميقراطية لل�شعوب.
�إن هذا التمظهر الع�سكري ،وهذا اخلالف وهذه

ال�شرذمة هي نتيجة ان�سداد قنوات التوا�صل
الدميقراطي ،و�أجواء احلرية ،ونعترب �أن املطلوب
اليوم �أن يتقدم احلل ال�سلمي الدميقراطي الت�شاوري
بني املعار�ضة والنظام �إىل الأمام ،وبالتايل �سقط -
وللمرة العا�شرة على ما �أعتقد � -سقط اخليار الأمني
يف حل امل�شكلة ال�سورية ويف حل �أي م�شكلة يف
املنطقة العربية ،لذلك �أعتقد �أنه البد من عودة قنوات
االت�صال ،وال بد من �إف�ساح املجال �أمام ال�شعب
ال�سوري ليعرب عن ر�أيه ،و�أن يحتكم �إىل �صندوق
االقرتاع احلقيقي ،و�أن يعطى احلرية يف اختيار من
يريد ،وامل�شكلة يف تقديري تكمن هنا ،واخلال�صة
�أننا يجب �أن ن ُْ�سقِ ط احلل الأمني وندفع احلل
ال�سيا�سي خطوة للأمام.
باعتبارك من �أبناء ال�شعب اللبناين الذي
عانى يف حقبة من الزمن �أ�شد املعاناة نتيجة
لال�ستخدام املفرط للعنف ،مباذا تن�صح
املواطن العربي �أي ًا كان موقعه لتاليف العنف
املفرط �أو حتى غري املفرط؟
 لقد بات وا�ضح ًا وجلي ًا للجميع مفهوم �أن العنفوالعمل امل�سلح فى الداخل ال يعطي �أي نتيجة ،وهذه
املظاهر غريبة على جمتمعاتنا ولي�ست يف �أدبياتنا وال
ينبغي �أن تكون هناك مواجهة ومدافعة �إال مع العدو
الذي يحتل الأر�ض والذي ينتهك املقد�سات� ،أما يف
الداخل العربي والإ�سالمي فمرفو�ض �أي معركة
حتت �أي �شعار وحتت �أي هدف وبعد جتربتنا فى
لبنان والكثري من التجارب التي حدثت يف اجلزائر
�أي�ض ًا ويف ليبيا ويف العراق نرى �أن كل هذه
النماذج ما َج َّرت �إال اخلراب والدمار والويالت على
ن�سيجنا االجتماعي وعلى م�ؤ�س�ساتنا وعلى معدالت
التنمية ،ف�ض ًال عن �أن زيادة البطالة قد �أرهقت النظام

ال�سيا�سي واالجتماعي ل�شعوبنا ،وبالتايل ادخلتنا
يف دروب املديونية والتخلف وغابت التنمية ومتزق
الن�سيج االجتماعي ،وتلك هي املخاطر الكبرية لأن
�أي عملية �صدام داخلي �ستكون لها �آثار �سلبية
ت�ستمر لفرتة طويلة ال ي�ستطيع �أي �شعب عربي �أن
يتجاوزها فى فرتة ق�صرية لذلك �أقول� :إن االحتكام
�إىل العنف و�إىل القوة يف حل �أي م�شكلة �سيا�سية
داخلية هو خط�أ مائة يف املائة ون�صيحة لكل �إخواننا
يف املنطقة العربية والإ�سالمية �أن �أعيدوا لغة احلوار
ولغة التفاهم والذي يتنازل لأخيه ال يخ�سر والذي
يحاول �أن ينت�صر على �أخيه �أو يربح على ح�سابه هو
حتم ًا �سيخ�سر.
متى كانت �آخر مرة زرمت فيها اململكة
العربية ال�سعودية؟ وما طبيعة الزيارة؟
حدث ذلك منذ مدة ،حيث كنت م�شارك ًا يف مهرجان
اجلنادرية برعاية خادم احلرمني ال�شريفني ،وكان يل
على هام�ش هذه امل�شاركة لقاءات عديدة مع �أع�ضاء
فاعلني يف الإدارة ال�سعودية ويف احل��ي��اة الثقافية
وال��ف��ك��ري��ة وك��ان��ت ه��ن��اك �أج����واء ف��اع��ل��ة وم����ؤث���رة بني
خمتلف ال�ضيوف مع بع�ض امل�س�ؤولني ال�سعوديني،
وت��ط��رق��ن��ا فيها �إىل ال��ك��ث�ير م��ن �أوج����اع الأم����ة و�إىل
ظروفها و�أبعادها ،و�أنا اعترب �أن مهرجان اجلنادرية
ي�شكل تظاهرة ثقافية وح�ضارية على م�ستوى العامل
العربي والإ�سالمي جد ًا راقية وهي منا�سبة لتفعيل
�أط���ر احل����وار وال�����ش��ورى وا���س��ت��ع��را���ض ال��ك��ث�ير من
�إبداعات املفكرين واملبدعني واالط�لاع عن كثب على
حجم التقدم ال��ذي حتققه اململكة العربية ال�سعودية
ب��ق��ي��ادة خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني �سنة ب��ع��د �سنة.
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مرصد

البرلمان العربي يدعو لمقاضاة المسؤولين عن الفيلم المسيء
للرسول الكريم
دان الربملان العربي الفيلم امل�سيء للر�سول الكرمي
�صلى الله عليه و�سلم والر�سوم الكاريكاتورية التي
ن�����ش��رت يف جم��ل��ة فرن�سية وم���ا �أدى �إل��ي��ه ذل���ك من
ت�صاعد موجة عارمة من الغ�ضب ال�شعبي يف �سائر
�أنحاء العامل.
ودع��ا مكتب ال�برمل��ان العربي جامعة ال���دول العربية
وم����ن����ظ����م����ة ال����ت����ع����اون
الإ����س�ل�ام���ي الت��خ��اذ
الإج�����راءات ال�لازم��ة
وال��ع��اج��ل��ة مل��ق��ا���ض��اة
امل�����ت�����������س�����ب�����ب��ي��ن يف
ازدراء الأدي���������ان
والإ�����������س����������اءة �إىل
املقد�سات وال��رم��وز
الدينية.
و�أو���ض��ح البيان �أنه
ي��ت��ع�ين ع��ل��ى ك���ل من

جامعة ال���دول العربية ومنظمة ال��ت��ع��اون الإ�سالمي
التقدم �إىل الأمم املتحدة مب�شروع قرار ل�سن ت�شريع
دويل ميكن �أن ي�شارك الربملان العربي يف �صياغته
و�أن يقوم على جت��رمي ك��ل فعل ي�سيء �إىل الأدي���ان
ال�سماوية �أو املقد�سات �أو الرموز الدينية �أو احل�ض
على كراهية الأديان وذلك بغية جتنيب �شعوب العامل
الأ���ض��رار الناجمة ع��ن ه��ذه الأف��ع��ال امل�شينة وردع��ا

مل��ث�يري ال��ف�تن وال��ق�لاق��ل ون�����ش��ر ال��ف��و���ض��ى وال��ع��ن��ف
الطائفي حتت ذريعة حرية التعبري.
و����ش���دد م��ك��ت��ب ال�ب�رمل���ان ال��ع��رب��ي يف ب��ي��ان��ه على
���ض��رورة ع��دم ال��ت��ع��ر���ض ل��ل�����س��ف��ارات واملمتلكات
العامة واخلا�صة يف كل دول العامل ردا على �أي
�إ�ساءة �ضد الرموز �أو املقد�سات الدينية.

الدقباسي يشدد على محاسبة النظام السوري

�شدد رئي�س ال�برمل��ان العربي علي �سامل الدقبا�سي
على ���ض��رورة مالحقة النظام ال�سوري وحما�سبته
قانونيا ملا ارتكبه من جرائم بحق ال�شعب ال�سوري
امل��ط��ال��ب ب��احل��ري��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة ،معلن ًا �أن وف���ود ًا
م���ن ال��ب�رمل����ان ال���ع���رب���ي ����س���ت���زور ق���ري���ب��� ًا ال��ن��ازح�ين
ال�سوريني على احل��دود مع تركيا والأردن للوقوف
على احتياجاتهم وت��ق��دمي امل�ساعدات ال�لازم��ة لهم.

46

1433 / 137

ودع�������ا ال���دق���ب���ا����س���ي يف
ت�����ص��ري��ح��ات ل���ه امل��ب��ع��وث
الأممي العربي �إىل �سوريا
الأخ�������ض���ر الإب���راه���ي���م���ي
�إىل االن�سحاب ف��ورا من
م��ه��م��ت��ه وع����دم امل�����ش��ارك��ة
يف هذه امل�سرحية الهزلية
ال��ت��ي جت���رى يف �سوريا
"بح�سب تعبريه".
و�أ�������ض������اف� :إن م��ك��ت��ب
ال��ب��رمل�����ان ال���ع���رب���ي ق���رر
خالل اجتماعه ا�ستكمال
�إج���راءات ال�برمل��ان العربي ملالحقة النظام ال�سوري
ع�بر املنظمات الربملانية ال��دول��ي��ة ،الف��ت�� ًا االنتباه �إىل
�أن هناك حترك ًا يف هذا الإطار خالل اجتماع احتاد
ال�برمل��ان��ات الدولية امل��ق��رر يف كندا خ�لال الأ�سابيع
القليلة املقبلة ،بطلب تعليق ع�ضوية الربملان ال�سوري

يف ه��ذا االحت��اد نظرا ال�ستمرار ت�أييده ملا يقوم به
ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري م��ن ج��رائ��م وجم���ازر ال �إن�سانية.
وندد رئي�س الربملان العربي مبا يجري يف �سوريا،
م���ؤك��دا �أن���ه �أم���ر ي��ف��وق ال��و���ص��ف يف ظ��ل ا�ستمرار
الإعدامات امليدانية واملجازر الب�شعة وعدم ا�ستجابة
النظام لأي جهود حلل الأزمة.

مجلس حقوق اإلنسان يدين ممارسات االحتالل
اإلسرائيلي في غزة
ناق�ش جمل�س ح��ق��وق الإن�����س��ان تقرير الأم�ي�ن العام
ل�ل��أمم املتحدة ب��ان ك��ي م��ون ع��ن التقدم امل��ح��رز يف
تنفيذ تو�صيات بعثة الأمم املتحدة لتق�صي احلقائق
ب�ش�أن النزاع يف غزة ثم عقد مناق�شة عامة حول حالة
حقوق الإن�سان يف فل�سطني والأرا�ضي العربية املحتلة
الأخرى.
و�أو���ض��ح التقرير �أن هناك حاجة ملحة �إىل ال�سعي
بجدية لعملية امل�����س��اءل��ة واملحا�سبة ع��ن االنتهاكات
اخلطرية حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين الدويل
التي مت توثيقها من قبل بعثة تق�صي احلقائق يف غزة
مبين ًا �أنه منذ ما يقرب من ثالث �سنوات ومنذ �إقرار
تو�صيات البعثة من قبل جمل�س حقوق الإن�سان مل
توجه تهمة لأي �شخ�ص يف �أي من احل���وادث التي
مت توثيقها و�أن مكتب امل��ف��و���ض ال�����س��ام��ي حلقوق
الإن�سان ما زال يوا�صل توثيق �أح��داث العنف التي
يرتكبها امل�ستوطنون الإ�سرائيليون �ضد الفل�سطينيني
وممتلكاتهم مب��ا يف ذل���ك ت��دم�ير أ����ش��ج��ار ال��زي��ت��ون
والأ���ص��ول الإنتاجية الأخ���رى م�شدد ًا على �ضرورة
تقدمي اجلناة �إىل العدالة.
وق���ال���ت ب��اك�����س��ت��ان م��ت��ح��دث��ة ب��ا���س��م م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون
الإ���س�لام��ي �إن املجل�س ينبغي �أن ي���ويل امل��زي��د من

االه����ت����م����ام ل��رف�����ض
�إ���س��رائ��ي��ل ال��ت��ع��اون
م����ع م��ن��ظ��م��ة الأمم
امل���ت���ح���دة و�آل���ي���ات���ه���ا
وات�������خ�������اذ ت����داب��ي�ر
ملمو�سة جت��اه قرار
ا���س��رائ��ي��ل مبقاطعة
جم�����ل�����������س ح�����ق�����وق
الإن�سان.
ودان������������������ت ت���ق���ن�ي�ن
امل�����������س�����ت�����وط�����ن�����ات
اجلديدة التي �سبق
اع������ت������ب������اره������ا غ�ي�ر
ق���ان���ون���ي���ة ح���ت���ى يف
ظل القانون الإ�سرائيلي ف�ض ًال عن ا�ستمرار العنف
من قبل امل�ستوطنني �ضد املدنيني الفل�سطينيني مطالب ًة
بالرفع الفوري للح�صار املفرو�ض على قطاع غزة
املحتل.
ودعت الإم��ارات العربية املتحدة متحدثة بالنيابة عن
املجموعة العربية جميع الأطراف املعنية بالقيام فور ًا
بتنفيذ التو�صيات ال���واردة يف تقرير الأم�ي�ن العام

للأمم املتحدة ب�ش�أن بعثة تق�صي احلقائق حول النزاع
يف غزة م�شري ًة �إىل ا�ستمرار �إ�سرائيل يف انتهاكاتها
للقانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين
الدويل خا�صة اتفاقية جنيف الرابعة.
و�أو�����ض����ح����ت �أن ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ل����ن ي��ق��ب��ل
االح���ت�ل�ال ال���دائ���م و أ�ن������ه ق���د �آن الأوان للمجتمع
ال����������دويل ل���ت���ن���ف���ي���ذ �أح������ك������ام ال�����ق�����ان�����ون ال��������دويل.

رومني يسعى لتحسين صورته لجذب الناخبين
ظهر مر�شح الرئا�سة اجلمهوري ميت رومني يف
�إعالنات تلفزيونية يف حماولة منه ملواجهة انتقادات
ب�ش�أن غمو�ض �سيا�ساته �إذا ما فاز على الرئي�س
باراك �أوباما يف انتخابات الرئا�سة الأمريكية املزمعة
يف �شهر نوفمرب املقبل .
وقبل 50يوم ًا على موعد �إجراء االنتخابات مت بث
�إعالن ي�ستهدف الواليات الأمريكية الرئي�سية ويظهر
فيه رومني وهو ي�شري �إىل توليفة تتناول التجارة
وامليزانيات املتوازنة وتخفي�ض العجز و�سيا�سات
�ضريبية يف �صالح املن�ش�آت التجارية ال�صغرية
وي�ؤكد ان من �ش�أنها �إ�ضافة  12مليون فر�صة عمل
احلايل باراك �أوباما.
امل�ؤمتر العام للحزب الدميقراطي الذي عقد يف
جديدة خالل �أربع �سنوات ,كما ظهر �إعالن �آخر يركز
ويتقدم اوباما على رومني يف �أحدث ا�ستطالعات �أوائل �سبتمرب ,بينما مل يحقق رومني �أي تقدم
على زيادة دين احلكومة يف عهد الرئي�س الأمريكي الر�أي ،بعد ح�صوله على دفعة قوية يف �أعقاب يف �شعبيته بعد م�ؤمتر احلزب اجلمهوري.
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إتجاهات

كلمة الملك عبدالعزيز للوفد السوري قبل « »72عاماً
ثبات الموقف بين المؤسس واألبناء

خ�لال ق��راءت��ي لكتاب (ب��ج��وار الكعبة امل�شرفة)
لل�صحفي حميي الدين ر�ضا( )1ابن اخي العالمة
حممد ر�شيد ر�ضا وال��ذي �سجل فيه م�شاهداته
للحج عام ١٣٦١ه��ـ� ،شدين يف ال�صفحة ال�سابعة
والثمانني حديث امللك عبدالعزيز رحمه الله �إىل
الوفد ال�سوري وال��ذي يحثهم فيه على التما�سك
وع���دم ال��ت��خ��اذل وت��ق��دمي امل�صلحة ال��ع��ام��ة وع��دم
التقاتل لأجل املنا�صب ،وك�أن التاريخ يعيد نف�سه
وما �أ�شبه الليلة بالبارحة ،فبعد � ٧٢سنة نرى خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز
يبذل الغايل والنفي�س من �أجل ا�ستقرار �سوريا
وغريها .وهذا لي�س مب�ستغرب فهو خريج مدر�سة
امللك عبدالعزيز ال��ذي وح��د ال��ب�لاد على الكتاب
وال�سنة و�ألف القلوب بعد تفرقها وذلل ال�صعاب
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لننعم بالأمن والأم��ان ،ونحمد الله �أن �سار �أبناء
امل�ؤ�س�س على خطى والدهم رحمه الله فمواقف
اململكة لي�ست نابعة مما متليه الأحداث والأهواء،
بل هي ثابتة ونابعة من ن�صرة املظلوم �أينما كان
وما متليه �شريعتنا ال�سمحا ء.
وبت�صفح ال��ك��ت��اب جن��د ح��دي��ث امل��ل��ك عبدالعزيز
رحمه الله لل�سوريني حينما زاره وف��د من �أبناء
���س��وري��ا ي��وم الأح���د  ١٨يناير �سنة ١٩٤٦م يف
ق�صر الزغفران ،وكان دولة ال�سيد جميل مردم
ب��ك ( ،)2وزي���ر �سوريا املفو�ض مب�صر وقتئذ،
يقدمهم �إىل جاللته ،ف�صافحهم فرد ًا فرد ًا ورحب
بهم ،و�أخذ يلقي عليهم درره الغالية من الن�صائح
احلكيمة ،فقا ل-:
(( �إننا م�سلمون وعرب نفخر بتاريخنا وال�سيما

يف ع�صر ال��ن��ب��وة وم���ا ت�ل�اه م��ن ع�صر اخللفاء
الرا�شدين .ولقد كان �أهم عامل يف ن�صر العرب
الت�ضامن والت�ساند وال��ط��اع��ة .ف�أو�صيكم ب���أن
تنهجوا ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال���ذي ���س��ار عليه �سلفكم
العظيم.
اعتمدوا على �أنف�سكم بعد الله ف�أنتم ال�شعب ولكم
الن�صر والبقاء وال تعتمدوا على ملوك �أو �أمراء
( ،)3وال يحر�ص �أح��د منكم على الكرا�سي يف
�سبيل ذل��ة ال��وط��ن .اعملوا لأنف�سكم ولأوطانكم
وليكن �أمامكم كتاب الله و�سنة ر�سوله �صلى الله

و�أن�ك��م �أنتم يا �أه��ل �سوريا جاهدمت
�أكرث من غريكم جهاد ًا متوا�ص ًال وكنتم
خري قدوة من قدمي الزمان �إىل اليوم

�إبراهيم بن حمد �آل ال�شيخ
عليه و�سلم .وليكن كل منكم جندي ًا يف �صفوف
الوطن.
و�أنني �أفخر ب�أن معظم العاملني معي هم من �أهل
�سوريا ،و أ�ن��ن��ي ال �أط��ل��ب منكم العمل �إال خلدمة
�أنف�سكم ،ف���أن��ا ال �أح��ر���ص على �إح�ل�ال �أح���د من
�أوالدي عندكم ،بل �إنني �أقول لكم ب�صراحة� :إن
اخلري كل اخلري لكم يف اعتمادكم على �أنف�سكم
ولي�س على �أحد �آخر مطلق ًا حتى وال على �أوالدي !
ل��ق��د ب����ادرت ب���االع�ت�راف ب�����س��وري��ا ،ول��ق��د �س ّبب
اع�ت�رايف بها إ�ب��ان��ة ع��دم راح��ة بع�ضكم � -ألي�س
كذلك يا جميل مردم؟ (فقال جميل بك :نعم).
لأنني �أعد نف�سي عام ًال لرفعة �ش�أن بالد العرب
كلها ،ف��وع��دين مب�ساعدة ال��ع��رب .ون��ح��ن جنود
خل��دم��ة ال��وط��ن ال��ع��رب��ي يف ك��ل ب��ق��ع��ة م��ن بقاعه
نعمل بكل قوانا لإنقاذ البالد العربية من براثن
�أوروبا)).
وت���ط���رق امل����ؤل���ف يف ك��ت��اب��ه �إىل م��ق��اب��ل��ت��ه امل��ل��ك
قابلت روزف �ل��ت فتكلمت معه ب�ش�أن
�سوريا ولبنان وفل�سطني ،ومل �أتكلم
معه ب�ش�أن بالدي خا�صة
عبدالعزيز وط��ل��ب م��ن جاللته التف�ضل بحديث
جلريدة الكتلة ون�شرته جريدة ال���ر�أي العام يف
عددها ال�ساد�س من ال�سنة الثانية لعام ١٣٦٦هـ،
ف��ق��ال امل���ؤل��ف� :أت��ي��ح يل الت�شرف مبقابلة جاللة
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل ���س��ع��ود يف ق�����ص��ره العامر
باملعابدة يف مكة املكرمة قبيل ظهر ي��وم االثنني
غرة املحرم �سنة ١٣٦٦هـ ثم ذكر :حتدث جاللته

عن نبذ احلزبية (وجاللته ي��رى �أن التحزب هو
بدعة �أوروب��ي��ة ال تفيد ال�شرق يف حالته الراهنة
وع��ل��ى الأ���س��ل��وب ال���ذي �سرنا عليه م��ن التنازع
واخل�صومات ،لأن الإجنليز مث ًال ال تت�أثر هيئاتهم
وج��م��اع��ات��ه��م ب��اخل�����ص��وم��ات �أم����ام ال�����ش��يء املفيد
لبالدهم ،فكلهم يتفقون على العمل خلري بالدهم.
و�أم��ا نحن ف�إننا نعمل ملحاربة بع�ضنا بع�ضا من
�أجل الو�صول �إىل كرا�سي احلكم ،فحبذا لو �أننا
نتحد للعمل ملا فيه خري البالد �أو ًال وقبل كل �شيء.
�إن ال�سيا�سي الذي يعمل جلمع كلمة الأمة وتوحيد
�صفوفها هو الذي ي�ستحق احلب واالح�ترام من
اجلميع.
ثم ذك ر :لي�س معنى دعوتى للإحتاد �أنني �أدعو
لرتك احلزبية ،كال ،ف�إنني �أظن �أن هذا الرتك لي�س
من ال�سهل حتقيقه ،و إ�من��ا اود االحت��اد فيما فيه
خري البالد قبل كل �شيء.
ول��ق��د قلدنا ال��غ��رب يف ال��ت��ح��زب ول��ك��ن فاتنا �أن
ال��غ��رب��ي�ين ي��ن��ب��ذون احل��زب��ي��ة �إذا ت��ع��ار���ض��ت مع
م�صالح بالدهم كما هو امل�شاهد واملحقق للجميع،
فالإجنليزي �إجنليزي قبل كل �شيء ،والفرن�سي
فرن�سي قبل كل �شيء.
و�إنني �أدعو العرب جميع ًا لاللتفاف حول جامعة
الدول العربية لأن خ�صومنا �أقوياء ويف احتادنا
قوة لنا جميع ًا .ولقد ا�ستطاع اليهود �أن يقنعوا
ال��ع��امل �أن ال��ع��رب ال ميكن �أن يتفقوا ويتحدوا
فلنكذبهم ب�شيء يعود علينا باخلري العميم والنفع
املحقق.
ولقد فهمت من الذين اجتمعت بهم من الإجنليز
�أنهم يف هذا الدور يودون اخلري مل�صر ويريدون

االت��ف��اق معها .ولقد حدثني قائد بريطاين كبري
بذلك �أي�ض ًا و�أكد يل �أن جاللة امللك فاروق حمبوب
يف إ�جن��ل�ترا وم��ع��روف بنفوذه العظيم ومكانته
ال�شعبية و�إذا �أبدوا �شيئ ًا من احليطة ف�إمنا يعود
ذل��ك لن�شاط �آراء خطرة تبث يف البالد العربية
وينفق يف �سبيل بثها م���ا ًال ك��ث�ير ًا وجم��ه��ودات
كثرية وقوية.
وم��ن ه��ذا يتبني لنا حر�ص امللك عبدالعزيز على
ج��م��ع ك��ل��م��ة امل�سلمني ون��ب��ذ احل��زب��ي��ة والتم�سك
بال�شريعة ال�سمحة رحمه الله رحم ًة وا�سعة فلقد
�سبق ع�صره بنظرته الثاقبة .
وما موقف خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله
ملك الإن�سانية م��ن الق�ضايا الإ�سالمية وتلم�س
احتياجاتهم �إال امتداد ملا بناه موحد اجلزيرة.
(١) حمي الدين �صالح خمل�ص ر�ضا� :أدي��ب �صحفي
لبناين ،تويف بالقاهرة ،من كتبه(:رحلتي �إىل احلجاز)
و(ملحة من �سرية امللك عبدالعزيز) و(بالغة العرب يف
القرن الع�شرين) و(يف مواطن جربان خليل جربان )
عمل يف ق�سم الأخبار يف جريدة املقطم.عا�ش نحو 85
عاماً .الأعالم بالزركلي جـ190 /7
( )٢جميل مردم ( ١٩٦٠ - ١٨٩٤م) ،وزير من رجال
ال�سيا�سة .تعلم بفرن�سا وكتب منها �إىل �صحف دم�شق،
وكان م�ست�شارا خا�صا للأمري في�صل بن احل�سني يف
دم�شق (  ) ١٩١٩وحكم الفرن�سيون ب�إعدامه ملا دخلوا
�سورية ( )١٩٢٠ف���أق��ام يف ال��ق��اه��رة  ١٢ع��ام��اً .وع��اد
�إىل دم�شق ،فكان وزي��را للمالية .وا�ستقال ()١٩٣٩
وه ّم الفرن�سيون باعتقاله ففر �إىل العراق .ثم عاد اىل
دم�شق فكان يف عهد القوتلي وزير ًا للخارجية .وتر�أ�س
الوزارة ثالث مرات وتويف بالقاهرة ونقل �إىل دم�شق.
الأعالم للزركلي٢/١٣٨

( )٣كان الزعيم �شكري القوتلي من أ�ب��رز املنادين
بت�سليم امللك في�صل بن عبدالعزيز احلكم يف �سوريا
بعد �أن ت�صبح مملكة د�ستورية .
ف :حممد
امل�صدر:"رحلتان �إىل احلجاز وجند،ت�ألي 
بهجة البيطاروحممد �سعود العوري �ص." ٧
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د .جالل البنداري
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تتميز املجتمعات الدميقراطية بالتفاعل وتبادل وجهات
النظر بني ٍكل من احلكومة والر�أي العام ،حيث ميكن
للمواطنني التعبري عن �آرائهم وتف�ضيالتهم وامل�شاركة
يف �صنع ال��ق��رارات التي ت���ؤث��ر بوجه �أو ب آ���خ��ر على
حياتهم .وب��ال��رغ��م م��ن �أن االنتخابات ه��ي الو�سيلة
ال�شائعة والتي تربط املواطنني باحلكومة ف�إنه يالحظ
�أن م�شاركة املواطنني بهذه الطريقة تعترب حمدودة �إذا
الحظنا �أن الت�صويت يتم يف منا�سبات معينة.
وي��ت��ي��ح ن��ظ��ام االن��ت��خ��اب ت��ق��وي��ة ال��ع�لاق��ة ب�ين ال��ن��واب
والدوائر االنتخابية ،حيث �إن ه���ؤالء النواب ي�ؤدون
وظائفهم بالنيابة عن هذه الدوائر.
وت�����س��اه��م ه���ذه ال��ع�لاق��ة يف ت��دع��ي��م ال��دمي��ق��راط��ي��ة عن
طريقة تقوية االرت��ب��اط بني احلكومة واملواطنني مبا
يتيح تقومي برامج و�أداء هذه احلكومة.
�إن وجود عالقة قوية بني النواب والدوائر االنتخابية-
خا�صة الدوائر االنتخابية التي تقدم ع�ضو ًا واح��د ًا

يف ال�برمل��ان -تتيح ل��ه���ؤالء ال��ن��واب �إع���ادة انتخابهم
م��رة �أخ����رى ،وه��و م��ا ي����ؤدي �إىل اح�تراف��ه��م العمل
ال�سيا�سي ،كما يتيح للدوائر االنتخابية امل�شاركة
يف �صنع ال�سيا�سات وذل��ك لأن النواب املمثلني لهم
يدافعون عن وجهات نظرهم داخل الربملان.

االختالف ��ات ب�ي�ن ال�سلط ��ة الت�شريعي ��ة
"الربمل ��ان" وال�سلط ��ة التنفيذي ��ة
"احلكومة"
تختلف العالقة ب�ين ال��ن��واب وجمهور الناخبني عن
ال��ع�لاق��ة ب�ين امل��واط��ن�ين واحل��ك��وم��ة .وذل���ك لالرتباط
ال��ك��ب�ير ب�ين ه�����ؤالء ال���ن���واب امل��ت�����س��اوون فيما بينهم
وب�ي�ن امل��واط��ن�ين ،ح��ي��ث ي�����ؤدي ه�����ؤالء ال��ن��واب ج���زء ًا
ك���ب�ي�ر ًا م���ن ع��م��ل��ه��م ب��ال��ن��ي��اب��ة ع���ن ه������ؤالء امل��واط��ن�ين
ع��ل��ى ال��ع��ك�����س م��ن ال�سلطة التنفيذية "احلكومة".

وظائف الربملان
ي�ستطيع ن���واب ال�ب�رمل���ان تقييد ال�سلطة التنفيذية

"احلكومة" ع��ن ط��ري��ق الت�أثري
على �صنع ال�سيا�سات والقوانني
�أو مم��ار���س��ة درج����ة م��ن ال��رق��اب��ة
على �أداء ه��ذه احلكومة .وميكن
جل��م��ه��ور ال��ن��اخ��ب�ين ال��ت���أث�ير على
الوظائف ال�سابقة لكال من النواب
واحل���ك���وم���ة ،ح��ي��ث ي��ك��ون ر���ض��ا
واق���ت���ن���اع ال��ن��اخ��ب�ين ب���ال���ق���رارات
وال�����س��ي��ا���س��ات ���ش��رط�� ًا �أ���س��ا���س��ي�� ًا
لتنفيذها� .إن ه��ذا الر�ضا يعترب
الو�سيلة ال��ت��ي ميكن م��ن خاللها
ت��ق��ي��ي��م �أداء ك����ل م����ن ال����ن����واب
واحلكومة يف نف�س الوقت.

 -1حوافز النواب

غ��ال��ب�� ًا م��ا ي�سعى ن���واب ال�برمل��ان
�إىل مت��ث��ي��ل م�����ص��ال��ح دوائ���ره���م
االنتخابية ،عندما يتعرفون على اجتاهات جمهور
الناخبني ،التفاعل ال�صريح معهم ،يعتمد م�ستقبلهم
ال�سيا�سي على م�ساندة دائرة انتخابية لهم.
ويالحظ �أنه يف الوقت الذي تعترب القيادات الوطنية
�أن ت�أثري اجلمهور �ضئيل على �أدائهم لوظائفهم ،ف�إن
النواب يعتربون هذا اجلمهور الو�سيلة التي متكنهم
من تقييم �سيا�سات احلكومة.
� -2صن ��ع ال�سيا�سات (م�ضمونه���ا وحمتواها)،

�أن����واع ال��وظ��ائ��ف ال��ت��ى ت���ؤدي��ه��ا ال�سلطة التنفيذية؟-1 .عدد الدوائ ��ر االنتخابية التي حتتاج
وي��ل��اح�����ظ �أن ����ص���ان���ع���و ال�������ق�������رارات يف ال���ن���ظ���ام للم�ساعدة
امل��رك��زي ي��ن��ظ��رون �إىل اجل��م��ه��ور ن��ظ��ري��ة جت��ري��دي��ة.
حيث تنظر املكاتب البريوقراطية للحكومة لل�سيا�سات
نظرة مقارنة كما تنظم م�س�ؤولية خمتلف الهيئات
ع��ن��ه��ا .ول���ك���ن ع��ل��ى ال��ن��ق��ي�����ض ن�ل�اح���ظ �أن ال���ن���واب
ي��ن��ظ��رون �إىل ال�سيا�سات م��ن خ�ل�ال م���دى ت���أث�يره��ا
على اجل��م��ه��ور ،ف��ذل��ك ب�سبب االرت��ب��اط ب�ين ال��ن��واب

�إن جمهور الناخبني الذي يدرك بطريقة ما االرتباط
بينه وبني النواب يتوقعون �أن ه���ؤالء النواب �سوف
ي�ساعدونهم على مرحلتني ،الأوىل م�ساعدة فردية
لكل مواطن على ح��دة �أم��ا املرحلة الثانية فتمثل يف
م�ساعدة النواب للدائرة االنتخابية يف جمموعها عن
طريق م�ساندة ال�سيا�سات التي تف�ضلها هذه الدائرة.
حيث �إن تطلع امل��واط��ن�ين �إىل م�ساعدة ال��ن��واب لهم
وحتقيق م�صاحلهم ال��ف��ردي��ة يعترب م��ي��زة �أ�سا�سية
لربملانات الدول النامية.

لق���د وجدت كثري من الكتابات يف جمال الربملانات �أن وال���دوائ���ر االن��ت��خ��اب��ي��ة .وب��ذل��ك ت��رت��ب��ط الإج���اب���ة على
الن���واب ميثل���ون م�صالح الدوائر عندم���ا يلعبون دور ًا
كيفية عمل احلكومة عن طريق الإجابة عن مدى ت�أثري
وغ��ال��ب�� ًا م��ا ي�ترك ال��ن��واب مب��ف��رده��م يف تعاملهم مع
م�ؤث���ر ًا يف �صنع ال�سيا�س���ات وبالتايل ف�إن تقييم مدى
ال�سيا�سات التي تتخذها على ال��دوائ��ر االنتخابية.
جمهور الناخبني بالرغم من توظيفهم م��ن الأف��راد
جن���اح ال�سيا�سات يعتمد على ر�ض���ا جمهور الناخبني
تواجه
التى
والتحديات
الق�ضايا
لتناول
للتعامل مع الدوائر االنتخابية.
وا�ستجابتهم لها.

 -3املراقب ��ة ،هناك بع����ض الأ�سئلة التي يجب على الن ��واب يجب النظ ��ر �إىل عالقات ه�ؤالء وي����ج����ب م��ل�اح����ظ����ة �أن��������ه ب��������دون ات�����خ�����اذ ال����ن����واب
�أي حتلي���ل يف جم���ال العالقة بني احلكوم���ة والربملان النواب بالدوائر االنتخابية
لال�سرتاتيجيات ال��ت��ي متكنهم م��ن تر�شيح مطالب
�أن يجي���ب عليه���ا تبع ًا الختالف التطور الذي يتبعه كل بينما نالحظ �أنه ال يوجد نظام �سيا�سي تتميز العالقة فيه جمهور الناخبني ومقابلتهم ع��ن ط��ري��ق تخ�صي�ص
حتليل.
بني ع�ضو الربملان والدائرة االنتخابية بالكفاءة املطلوبة� ،ساعات مكتبية لهم ،ف�إن ه�ؤالء النواب لن ي�ستطيعوا
وم��ن ه��ذه الأ�سئلة ،كيف تعمل احلكومة؟ ،وم��ا هي ف�إن برملانات الدول النامية تواجه ثالثة حتديات هي :حتمل م�س�ؤولياتهم و�إدارة وظائفهم بالكفاءة املطلوبة.
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 -2النظام احلزبي واالنتخابي
عندما ي�سعى ال��ن��واب اىل تكوين رواب���ط ق��وي��ة مع
ج��م��ه��ور ال��ن��اخ��ب�ين ف���إن��ه��م ب��ذل��ك ي��ن��اف�����س��ون �أع�����ض��اء
وق���ي���ادات �أح���زاب���ه���م يف احل�����ص��ول ع��ل��ى والء ه��ذا
اجلمهور ،وغالب ًا ما يلج�أ النواب يف �إر�ضائهم لهذا
اجلمهور �إىل معار�ضة قيادات �أحزابهم بخ�صو�ص
�سيا�سات معينة قد ت�ضر بدوائرهم االنتخابية كما
يلج�أون �إىل مراقبة ال�سلطة التنفيذية مراقبة �صارمة
وينتقدون �أعمالهم .وق��د ينعزل ه����ؤالء ال��ن��واب عن
�أح��زاب��ه��م و���س��ي��ط��رة ال�سلطة التنفيذية يف �سبيل
احل�صول على ت�أييد جمهور الناخبني لهم.
ولكن يالحظ واقعي ًا �أن الأح��زاب وال�سلطة التنفيذية
غالب ًا ما حتد من هذه الروابط بني جمهور الناخبني
وال���ن���واب ،مثل منح ال��ن��ظ��ام لإع����ادة االن��ت��خ��اب مرة
ثانية مثل حالة "املك�سيك" ،وتقليل �سيطرة وحتكم
جمهور الناخبني يف املر�شحني ع��ن ط��ري��ق "نظام
ال��ق��وائ��م ،وتو�سيع ال��دوائ��ر االنتخابية ،وال�سيطرة
على عملية اختيار املر�شحني خلو�ض االنتخابات".

ال��ذي يتعاملون م��ع الهيئات احلكومية بالنيابة عن
الأف�����راد م��ن ال���دوائ���ر االن��ت��خ��اب��ي��ة �أو م��ن ال�برمل��ان��ات
والإدارات التي تتعامل معهم �أو الأف��راد املحرتفون
ال��ذي��ن مي��ك��ن��ون ال���ن���واب م���ن ال��ت��ع��رف ع��ن امل��ن��اط��ق
واملجموعات التي ميكنهم الت�أثري عليهم .ويالحظ
بوجه ع��ام �أن برملانات ال��دول النامية تتميز بنق�ص
مواردها و�سعي ال�سلطة التنفيذية �إىل ال�سيطرة على

جهودها يف التعبري عن احتياجات جمهور الناخبني� .إ�ص�ل�اح النظ ��ام االنتخاب ��ي يف بوليفيا
جه ��ود تعزي ��ز العالق ��ة ب�ي�ن الدائ ��رة نظ ��ام خمتل ��ف ب�ي�ن القائم ��ة احلزبي ��ة
وتقدمي كل منطقة ملر�شح واحد
االنتخابية والربملان

يف ظ��ل القيود ال�سابقة املفرو�ضة على العالقة بني
الربملان والدائرة االنتخابية ماذا يفعل الربملان؟
هناك عدد من االقرتاحات التي تعزز من دور الربملان
وتقوية عالقته مع الدوائر االنتخابية هي:
� -1إ�صالح النظام االنتخابي مبا يخلق رابطة قوية
بني النواب وجمهور الناخبني ،حيث يالحظ �أن��ه يف
ال��ن��ظ��ام االن��ت��خ��اب��ى ال���ذى ت��ق��دم فيه ك��ل منطقة نائب ًا
واحد ًا للربملان يكون النائب �أكرث ا�ستجابة للناخبني
 -3تقليل القيود
قد يكون لدى النواب وقت ميكنهم من خالله توجيه وذلك لإعادة انتخابه مرة �أخرى ،وحيث ت�ضعف هذه
ن��ظ��ره��م �إىل ج��م��ه��ور ال��ن��اخ��ب�ين وم�����س��اع��دت��ه��م ،وق��د العالقة يف ظل النظام االنتخابي الذي تقدم فيه كل
يح�صل ه���ؤالء الناخبون على امل�ساعدة من الأف��راد منطقة عدد ًا معين ًا من النواب .كما �أن نظام القوائم
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االن��ت��خ��اب��ي��ة مت��ي��ز ب��ق��وة والء املر�شحني
��ل��ح����زاب وال����ق����ي����ادات احل���زب���ي���ة على
ل أ
ح�ساب ال��دوائ��ر االنتخابية وب��ذل��ك تقل
خدماتهم املقدمة للناخبني ب�سبب �ضعف
ت���أث�يره��م ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج عملية االن��ت��خ��اب.
ول���ذل���ك ح���اول���ت ب��ع�����ض ال�����دول �إ���ص�لاح
ال��ن��ظ��ام االن��ت��خ��اب��ي مب��ا مي��ك��ن م��ن خلق
ع�ل�اق���ة ق���وي���ة ب��ي�ن ال�����ن�����واب وال�����دوائ�����ر
االن��ت��خ��اب��ي��ة جت��ع��ل ال���ن���واب ي�ستجيبون
جلمهور الناخبني .وذلك عن طريق جعل
�إع��ادة انتخاب النواب مرة �أخ��رى يعتمد
على عالقاتهم القوية بحمهور الناخبني.
وي��ج��ب �أن ن�لاح��ظ �أن �إ����ص�ل�اح النظام
االنتخابي يتطلب �إج���راءات معقدة مثل
الإ�صالح الد�ستوري.
وقد حتولت "بوليفيا" �إىل خليط من النظام االنتخابي
الذي يعتمد على القائمة احلزبية والنظام االنتخابي
الذي تقدم فيه املنطقة نائب ًا واحد ًا �إىل الربملان.
ولكن يجب �أن نالحظ �أن مزايا تقدمي مر�شح واحد
من كل منطقة لي�ست له مزايا مطلقة و�إمنا لكل نظام
انتخابي مزاياه وعيوبه.

لقد اتبعت احلكومة البوليفية �سنة 1990م نظام ًا
غ�ي�ر م�����س��ب��وق ي��ت�����ض��م��ن م��رك��زي��ة ت��ت�����ض��م��ن ج��وان��ب
�إنفاق على قطاعات ال��دول الأ�سا�سية بجانب بع�ض
ال��ب��ل��دي��ات ال���ت���ي مت ا���س��ت��ح��داث��ه��ا .ب��ج��ان��ب مت��وي��ل
حكومي يذهب ب�صورة �أتوماتيكية للبلديات .ومل
ي��دخ��ل ن���واب الكوجنر�س يف معركة لكي ي���ؤث��رون
على ال�سلطة التنفيذية من �أج��ل زي��ادة الإن��ف��اق على
مناطق وجمموعات معينة ،وبذلك �أ�صبح الكوجنر�س
كم�ؤ�س�سة غري منا�سب للتعبري عن مواطني بوليفيا.
ولذلك حل الكوجنر�س هذا الوقف ب�إ�صالح النظام
االنتخابي جلعل ال��ن��واب �أك�ثر ا�ستجابة لدوائرهم

االنتخابية .ولكن نتيجة القلق من زعزعة اال�ستقرار
ال�سيا�سي فقد مت الأخ���ذ بنظام خمتلط م��ن القائمة
االن��ت��خ��اب��ي��ة وت��ق��دمي ك��ل منطقة مل��ر���ش��ح واح����د ومت
�إ�صالح الد�ستور عام 1997م بحيث ينتخب ن�صف
جمل�س ال��ن��واب ع��ن ط��ري��ق ن��ظ��ام القائمة والن�صف
الآخر عن طريق مر�شح واحد من كل منطقة.
وه���ن���اك ب��دي��ل لإ����ص�ل�اح ال��ن��ظ��ام االن��ت��خ��اب��ي يتمثل
يف تكليف الأح����زاب بتحميل ال��ن��واب م�س�ؤوليات
معينة لتمثيل جمهور الناخبني يف الربملان ومكاف�أة
النواب الذين ي���ؤدون هذا ال��دور بنجاح ،وقد �أخذه
الكوجنر�س يف جنوب �أفريقيا بهذا الإ�صالح.

جنوب �أفريقيا :التمثيل الن�سبي
يتكون ال�برمل��ان يف جنوب �أفريقيا م��ن  400ع�ضو
ينتخبون مل��دة ��� 5س��ن��وات ع��ن ط��ري��ق ن��ظ��ام التمثيل
ال��ن�����س��ب��ي ،وط��امل��ا �أن ال���ن���واب ي��ن��ت��خ��ب��ون م��ن ق��وائ��م
الأح����زاب فلي�س لكل واح���د منهم منطقة انتخابية
خا�صة به .كما �أن الدائرة االنتخابية لي�س لها نائب
خ��ا���ص ب��ه��ا مي��ث��ل��ه��ا يف ال�ب�رمل���ان .ومي��ك��ن جلمهور
الناخبني �أن يت�صلوا بالنواب يف مدينة "كيب تاون"
�أو يف الأحزاب اخلا�صة بهم.
وق��د ح��اول ال�برمل��ان تطوير �آليات
متكن الأح���زاب م��ن الو�صول �إىل
الدوائر االنتخابية بحيث يتم منح
متويل مايل ح�سب حجم تخ�صي�ص
خل��دم��ة ال��دوائ��ر االن��ت��خ��اب��ي��ة ،ومن
خالل هذا التمويل ميكن لكل حزب
تقدير عالقته بالدائرة االنتخابية
بالو�سائل املنا�سبة ،فحزب امل�ؤمتر
الأف��ري��ق��ي �أك�بر ح��زب يف الربملان
ي�سند م�س�ؤولية ه��ذا التمويل �إىل
مكتب "متعهد احلزب" .الذي يقوم
بدوره بتحديد منطقة جغرافية لكل
ع�ضو من  264هم �أع�ضاء احلزب
يف الربملان -ثم حتديد ح�صة من
التمويل لكل ع�ضو من ه�ؤالء.

الأع�ضاء ومالحظة طريقة عمل الربملان.
ويعترب ذل��ك من الو�سائل الناجحة للن�شر والتوعية
بدور الربملان ،كما �أنه يدعم الإح�سا�س لدى اجلمهور
�أن هذا الربملان هيئة خا�صة بهم و�أن�شطته تعرب عنهم
وعن تطلعاتهم.

وحت��ي��ط منطقة ال��ن��ائ��ب مب��ن��زل��ه يف امل��دن��ي��ة .وي��ت��وىل
حت��دي��د كيفية �إن��ف��اق ه��ذه الأم����وال ،وي��ت��وىل احل��زب
حما�سبة النواب عن �إنفاق هذه الأم��وال بحيث يكون
على النائب �أن يرفع تقارير بخ�صو�ص ذلك �إليه ،ثم
يتوىل الربملان يف جمموعه حما�سبة كل حزب على
� -3إم� ��داد ال �ن��واب بالت�سهيالت التى
حدة.
وت��ع��ت�بر ال��ط��ري��ق��ة ال�سابقة ل��رب��ط ال�برمل��ان ب��ال��دوائ��ر متكنهم من التعامل مع جمهور الناخبني
االنتخابية يف جنوب �أفريقيا طريقة جديدة ومبتكرة .قد ال ت�ستطيع الربملانات يف كثري من ال��دول إ�م��داد
 -2جعل الربملان مفتوح ًا على اجلمهور ال��ن��واب بالوقت وامل���وارد والأم��اك��ن التي ت�سمح لهم
ميثل عدم ت�سهيل النائب مقابلته للجمهور قيد ًا على بالتعامل مع جمهور الناخبني ،ويالحظ �أن الربملانات
عالقة النائب بالدائرة االنتخابية ،وبذلك ينف�صل الربملان احلديثة وك��ث�ير ًا م��ن ب��رمل��ان��ات ال���دول النامية تتميز
ع��ن ال��دوائ��ر االنتخابية (مثل ال�برمل��ان يف زامبيا) .ب�أن الأحزاب والعمليات التى حتدث بداخله و�أن�شطة
ففي بع�ض احل���االت يجب على �أي ف��رد �أن يتجاوز النواب تركز يف الأ�سا�س داخل الربملان وامل�س�ؤولية
ح��را���س ال�ب�رمل���ان امل�سلحني ل��ك��ي ي��دخ��ل �إىل مبنى الرقابية له.
الربملان ويف حاالت �أخرى ال ي�سمح بدخول الربملان وع��ل��ى �أي ح��ال فلكي يكمل ال��ن��واب دوره���م بكفاءة
يجب عليهم االت�صال باجلمهور من الدوائر االنتخابية
�إال للمعينني داخله.
على النقي�ض متام ًا نالحظ �أن برملانات الدول املتقدمة وتبادل وجهات النظر معهم.
مفتوحة للجمهور للتفاعل معه حيث تكون مناق�شاته �أ -وجود مكتب لكل دائرة انتخابية يف
معرو�ضة على ال���ر�أي ال��ع��ام ع��ن طريق التليفزيون ،الربملان
كذلك ي�سمح لتالميذ املدار�س بزيارة الربملان ومقابلة ت��خ�����ص�����ص ك��ث�ير م���ن ال�ب�رمل���ان���ات م��ك��ت��ب�� ًا ل��ك��ل ن��ائ��ب
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دراسة

داخ�����ل�����ه�����ا مي����ك����ن����ه م��ن
م���ق���اب���ل���ة اجل���م���ه���ور م��ن
دائ�����رت�����ه االن���ت���خ���اب���ي���ة،
واجلماعات الأخ��رى يف
املجتمع وكذلك اخلرباء
م�����ن خ�������ارج ال��ب��رمل�����ان.
ف�����ف�����ي �����ش����ي����ل����ي م����ث��ل�ا،
ي�����ض��م امل���ب���ن���ى اجل���دي���د
ل�������ل�������ك�������وجن�������ر��������س يف
"فالباراي�سو" مكتب
لكل "�سيناتور" لأداء
وظ����ائ����ف����ه ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة
ومقابلة جمهور ناخبيه،
وت���وج���د و���س��ي��ل��ة ب��دي��ل��ة
ل��ت��خ�����ص��ي�����ص م��ك��ت��ب �أو
غرفه لكل نائب للتعامل
م����ع ج���م���ه���ور ال��ن��اخ��ب�ين.

ا���س��ت��خ��دام��ه ل��ك��ل ال����ن����واب م���ن ج��م��ي��ع الأح�������زاب .د -الوق ��ت وامل ��وارد التي متك ��ن �أع�ضاء
ب -مكتب الدائرة االنتخابية يف املنطقة وهذا احلل لي�س منوذجي ًا لأن اجلمهور لن يحدد بدقة الربمل ��ان م ��ن الو�ص ��ول �إىل جمه ��ور
النائب الذي �سوف يتقابل ويتعامل معه.
الناخبني يف مناطقهم.
اخلا�صة بها
غ��ال��ب�� ًا م��ا ت��ك��ون العا�صمة ب��ع��ي��دة ع��ن امل��ن��اط��ق التي ج -املوارد وجمموعة املوظفني
قد ال يقيم النواب يف املناطق اخلا�صة بهم ويف نف�س

ي�سكنها جمهور الناخبني ،وبذلك توجد �صعوبة يف ال ميكن ملكاتب الدوائر االنتخابية و�ش�ؤون اجلمهور الوقت قد ال ميدهم الربملان بالوقت �أو امل��وارد التي
مقابلة ن��واب ال�برمل��ان .ول��ذل��ك فقد ا�ستحدثت كثري �أن ت��دي��ر نف�سها ول��ك��ن��ه��ا ب��ح��اج��ة �إىل جم��م��وع��ة من متكنهم من االت�صال باجلمهور.
من ال��دول �إن�شاء مكاتب للنواب يف هذه املناطق مبا املوظفني وميزانية وتخ�صي�ص �أع�ضاء الربملان جلزء ولكن يالحظ �أن الكوجنر�س الأمريكي يوفر الو�سائل
ميكن النائب �أو املوظفني لديه من مقابلة اجلمهور من وقتهم لهذا النائب ،وتتميز ال��دول املتقدمة ب�أن التي متكن النائب من الو�صول �إىل املنطقة اخلا�صة
واجل��م��اع��ات الأخ�����رى مب��ا ميكنه م��ن ال��ت��ع��رف على برملاناتها مت��د الأع�����ض��اء بامليزانية التي متكنهم من به ،كما �أن الربملان ال�شيلي �أ�صدر تعدي ًال ميكن النواب
ا�ستخدام جمموعة من املوظفني لتويل �ش�ؤون هذه من الو�صول �إىل مناطقهم �أ�سبوع ًا واحد ًا يف ال�شهر.
اهتماماتهم وم�شاكلهم ورفعها �إىل الربملان.
ويالحظ ارتفاع تكلفة �إن�شاء مكتب لكل ع�ضو يف املكاتب ،وقد يوجد متطوعون ي�ؤدون هذا العمل.
 -4و�سائل االت�صال
الربملان لأن كثري ًا من الدول تفتقد املوارد الالزمة لذلك .وي��ل��ع��ب ه�����ؤالء امل��وظ��ف��ون دور ًا م��ه��م�� ًا يف التعامل يحتاج تطوير العالقة بني النائب ودائرته االنتخابية
ولذلك غالب ًا ما يجتمع النواب مع جمهور الناخبني م��ع جمهور الناخبني ومعرفة �شكاواهم والرتتيب �إىل وج���ود ن��ظ��ام حمكم م��ن االت�����ص��االت فيما بينها
يف ���س��اح��ات ع��ام��ة �أو يف امل���دار����س ،ويف ب��ول��ن��دا للمقابالت بني النواب وجمموعات الناخبني.
حتى يتمكن النائب مع مناق�شة القرارات وال�سيا�سات
ي��ت��ق��اب��ل ال���ن���واب م���ع اجل��م��ه��ور يف م��ك��ات��ب احل���زب وق����د مت��ك��ن ه����ذه امل���ي���زان���ي���ة ال���ن���ائ���ب م���ن االت�����ص��ال م��ع جمهور الناخبني .وه��و م��ا ميكن اجلماهري من
يف امل��ح��ل��ي��ات .وق���د خ�����ص�����ص امل��ج��ل�����س الت�شريعي م���ع ج��م��ه��ور ن��اخ��ب��ي��ه ����س���واء م���ن خ��ل�ال ال��ر���س��ائ��ل تقدير عمل الربملان والنواب ويعترب �إ�سهام جماهري
لل�ضفة الغربية وغ��زة مكتب ًا �إقليمي ًا للربملان ميكن الإل��ك�ترون��ي��ة �أو ال�ب�ري���د �أو االت�����ص��ال ال��ت��ل��ي��ف��وين .الناخبني ه��ذا مبثابة الأداة ال��ت��ي ت�ضفي ال�شرعية
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على �أع��م��ال ال�برمل��ان .م��ن ناحية �أخ���رى ف����إن هناك
�أهمية خللق �آلية متكن جمهور الناخبني واجلماعات
الأخ������رى م���ن ال��ت���أث�ير ع��ل��ى مم��ث��ل��ي��ه��م يف ال�ب�رمل���ان.
وهناك و�سائل متكن من تدعيم العالقة بني الربملان
والدائرة االنتخابية منها:

ن�ش ��ر عم ��ل الربمل ��ان وامل�ش ��اروات التي
حتدث داخل اللجان

يالحظ �أن كل الدميقراطيات تقريب ًا تقوم ببث �أعمال
ال�ب�رمل���ان وجل��ان��ه ل��ك��ي يطلع اجل��م��ه��ور ع��ل��ي��ه��ا .وق��د
ت�ستخدم البالد الدميقراطية ذات الرثوات والو�سائل
احلديثة مثل الكمبيوتر والتي متكن من النقل الفوري
لأع��م��ال ال�برمل��ان .أ�م��ا الدميقراطيات املتطورة ف�إنها
ت�ستخدم ك��ل ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ي مت��ك��ن م��ن ب��ث �أع��م��ال
املجل�س.
�أما الدميقراطيات يف الدول النامية ف�إنها تفتقد �إىل
التغطية الدقيقة لأعمال الربملان وذلك �إما ب�سبب نق�ص
ال��ك��وادر امل��درب��ة على عملية النقل �أو ع��دم االهتمام
�أ� ً
��ص�لا بنقل و�إذاع���ة �أع��م��ال ال�برمل��ان .ويف كثري من

�أع�ضاء ال�برمل��ان والإج��اب��ات
التليفونية على ا�ستف�سارات
ج��م��ه��ور ال��ن��اخ��ب�ين ،ك��م��ا �أن
ال�ب�رمل���ان���ات ق���د ت��ق��وم بن�شر
���ص��ح��ف ي���وم���ي���ة ،ت��ت�����ض��م��ن
ملخ�ص ًا لن�شاطه.
ويعترب الراديو من الو�سائل
ال��رخ��ي�����ص��ة ال��ت��ي مت��ك��ن من
�إذاع���������ة �أع�����م�����ال امل��ج��ل�����س،
ح��ي��ث �إن م��ل��خ�����ص �أع���م���ال
ال��ب��رمل�����ان ال����ت����ي ت�������ذاع ع��ن
ط��ري��ق ال���رادي���و ت�����ص��ل �إىل
ع�����دد ك���ب�ي�ر م����ن الأف���������راد.
ومي�����ك�����ن ل����ك����ل ع�������ض���و م��ن
الأع�ضاء ي�سجل م�ساهماته
وت��ع��ل��ي��ق��ات��ه خ��ل��ال �أع���م���ال
ال��دول رغ��م �أن �أع��م��ال ال�برمل��ان يتم ت�سجيلها ف�إنه ال
يتم �إذاعتها �أو ن�شرها خ��ارج ال�برمل��ان� ،إن ن�شر �أو املجل�س وير�سلها �إىل دائرته االنتخابية.
�إذاع��ة �أعمال الربملان متكنه من �أداء وظائفه بكفاءة ،ب -التغطية ال�صحفية املت�ستقلة
ك��م��ا أ�ن��ه��ا مت��ك��ن �أع�����ض��اء ال�برمل��ان وك��ذل��ك املوظفني مت��ك��ن و���س��ائ��ل الإع��ل��ام امل��واط��ن�ين م��ن ف��ه��م لأع��م��ال
مراجعة القرارات واملناق�شات التي متت .ولذلك ف�إن الربملان وتكوين انطباعهم عن الربملان ككل.
نقل �أعمال الربملان ون�شرها متكن من تدعيم الوظيفة �إن �سيطرة احلكومة �أو املعار�ضة �أو جهة م�ستقلة
التمثيلية للربملان .ومن الأهمية مبكان للدميقراطيات و�أن�����واع ال��ت��ق��اري��ر ال�سيا�سية داخ���ل ال�برمل��ان وم��ن
احلديثة �أن تذيع وتن�شر �أعمالهم �إىل املجتمع وذلك القائمني على و�ضعها ت�ؤثر يف تغطية �أعمال الربملان.
ويالحظ �أن تغطية �أعمال الربملان يف ال��دول النامية
للتدليل على �أن ال�برمل��ان ي����ؤدي وظ��ائ��ف وخ��دم��ات
تكون عن طريق و�سائل الإعالم اململوكة للدولة.
حيوية للمجتمع.
ورغ���م �أن ه���ذه ال����دول ت�����ص��در �صحف ًا ف���إن��ه��ا تفتقد
وتتميز ال��دمي��ق��راط��ي��ات الغنية ب���أن��ه��ا ت��ذي��ع جل�سات
�إىل امل����ه����ارات واخل���ب��رات ال���ت���ي مت��ك��ن م���ن و���ض��ع
الربملان و�أعمال اللجان عن طريق الراديو والتليفزيون.
ت��ق��اري��ر خ��ا���ص��ة ب�����ش���ؤون ال�برمل��ان و�أع��م��ال��ه ،ول��ذل��ك
وقد اتخذت الدميقراطيات النامية خطوات نحو بث
ف����إن ه��ن��اك �أه��م��ي��ة ل��ت��دري��ب ال���ك���وادر ال�صحفية مبا
جل�سات ال�برمل��ان ع��ن ط��ري��ق التليفزيون .وم��ن بني
ميكنها من تغطية �أعمال ال�برمل��ان .وتت�ضمن برامج
ال���دول النامية ال��ت��ي ا�ستطاعت تنفيذ ا�ستثمارات
خ��ا���ص��ة ب��ب��ث ج��ل�����س��ات ال�ب�رمل���ان م��ث��ل ال��ه��ن��د ،وب�يرو ال��ت��دري��ب ال��ت��ع��رف ع��ل��ى وظ���ائ���ف ال�ب�رمل���ان وق����راءة
واملك�سيك ،ويقوم الربملان الربازيلي -ببث تليفزيوين الت�شريعات وتقييم م��دى ت�أثريها وكتابة التقارير
�أ���س��ب��وع��ي�� ًا لأع���م���ال ال�ب�رمل���ان تت�ضمن م��ق��اب�لات مع الدقيقة عن �أعمال ال�برمل��ان .وق��د متكن الكوجنر�س
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دراسة

الوطني يف �شيلي م��ن �سن ت�شريع لو�ضع برنامج
ت��دري��ب��ي لل�صحفيني لتمكينهم م��ن تغطية �أع��م��ال��ه.
ج -اخلطابات الربملانية :يف كثري من الدول
يقوم الن���واب ب�إر�سال خطاب���ات �إىل جمهور الناخبني
تت�ضم���ن ن�شاطه���م وموقفه���م م���ن الق�ضاي���ا املختلف���ة،
تت�ضم���ن هذه اخلطابات ا�ستبيان���ات متكن النواب من
تقدي���ر ا�ستجاب���ة ال���ر�أي العام .وه���ذه الو�سيلة ومبا ال
ي�ؤخ���ذ به���ا يف ال���دول النامي���ة .فالربمل���ان املوزمبيقي
ين�شر �أعماله عن طريق املقابالت مع نواب الربملان.

د -تقييم موقع للربمل ��ان على االنرتنت:

م���ن ال�صعوبة �أن جند مكان��� ًا يف العامل اليوم ال يعتمد
عل���ى الإنرتن���ت وكثري م���ن الربملانات ت�ستخ���دم �شبكة
املعلوم���ات ه���ذه من �أجل �إط�ل�اع املواطنني على �أعمال
الربملان .ومن �أمثلة ذلك الربملان يف بريو.
ال�برمل��ان والإن�ت�رن���ت يف ب�ي�رو ،ع��ن ط��ري��ق التمويل
ال��ذي ح�صل عليه الربملان من البنك ال��دويل للتنمية
يف �أفريقيا متكن من ت�صميم موقع ميكن املواطنني
م���ن ال��ت��ف��اع��ل م���ع ال�ب�رمل���ان وي��ن��ت��ج
�صحيفة يومية ل��ه على الإن�ترن��ت.
ف��خ�لال ���س��اع��ة م���ن ان��ت��ه��اء �أع��م��ال
امل��ج��ل�����س ي��ق��وم ال��ك��وجن��ر���س بن�شر
ملخ�ص عن �أعماله �إىل ال��ر�أي العام
ع��ن طريق و�سائل االت�����ص��ال ،ومن
خ�ل�ال امل��وق��ع ع��ل��ى الإن�ت�رن���ت يقوم
الربملان ب�إمداد اجلمهور باملعلومات
م��ن �أع��م��ال��ه ب��ج��ان��ب ج����دول �أع��م��ال��ه
والت�شريعات ال�صادرة عنه وبذلك
مي��ك��ن ل��ل��م��واط��ن�ين �أن ي��ع��ل��ق��وا على
�أعمال الربملان.
وي�������س���ت���ط���ي���ع �أي م�����واط�����ن ل��ي�����س
ل������دي������ه ج������ه������از ك����م����ب����ي����وت����ر �أن
ي��ط��ال��ع امل����واق����ع ال���دائ���م���ة ل��ل�برمل��ان
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م���ن �أي م���ك���ان �آخ�����ر ت���وج���د ب���ه خ���دم���ة الإن��ت�رن����ت.
هـ -الإ�صدارات الت�شريعية :تقوم الربملانات
واجلماع���ات الأخ���رى خارجه���ا بن�ش���ر جمموع���ة
م���ن الإ�ص���دارات اخلا�ص���ة بالربمل���ان تت���وىل �ش���رح
وتو�صي���ف الهيكل والع�ضوي���ة وال�صف���ة النيابية لكل
م���ن الربمل���ان والأع�ض���اء .وتعت�ب�ر ه���ذه الإ�ص���دارات
مبثاب���ة الأداة التي ت����ؤدي �إىل التوا�صل والتفاعل بني
املجتمع املدين والربملان.
ف��ف��ي ب��ل��غ��اري��ا م��ث ً�لا ت��ق��وم احت�����ادات الأع���م���ال بن�شر
الإ������ص�����دارات ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ل��ت��ع��ري��ف �أع�������ض���اء ه��ذه
االحت���ادات على الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يتعاملون معهم
بخ�صو�ص الق�ضايا املختلفة.
وتقوم الربملانات بن�شر هذه الإ�صدارات يف كل من
�شيلي ،وبوليفيا و�أوغ���ن���دا ،وم��وزم��ب��ي��ق -يف كثري
م��ن الأح���ي���ان ت��ق��وم ال�برمل��ان��ات بنف�سها بن�شر ه��ذه
الإ�صدارات على املواقع اخلا�صة بها على الإنرتنت.

 -5اجلل�سات العامة

ت��ه��دف ه��ذه اجلل�سات �إىل �إت��اح��ة الفر�صة للنواب
لال�ستماع �إىل �آراء املواطنني واخل�براء بخ�صو�ص
ق�ضايا ال�سيا�سة ال��ع��ام��ة وذل���ك م��ن أ�ج���ل ال�تروي��ج
والتعبري عن برامج العمل اخلا�صة بها وق��د تنعقد
هذه اجلل�سات يف حجرات داخل الربملان �أو املراكز
اخل��ا���ص��ة ب��ال��دائ��رة االنتخابية وق��اع��ات االحت����ادات،
وتتوىل جمموعة من املوظفني التابعني للربملان تنظيم
عمل ه��ذه اجلل�سات وال��ت��ع��رف على �آراء اجلمهور
بخ�صو�ص الق�ضايا الت�شريعية.
وق����د ت��ع��ق��د ه����ذه اجل��ل�����س��ات يف ح���ج���رات خ��ا���ص��ة
داخ����ل ال�ب�رمل���ان ،ح��ي��ث مي��ك��ن اال���س��ت��ع��ان��ة ب��اخل�براء
والأكادمييني وبع�ض امل�س�ؤولني احلكوميني ليعلقوا
على بع�ض الق�ضايا مو�ضوع النقا�ش .وق��د تنعقد
ه��ذه اجلل�سات يف االحت����ادات اخل��ا���ص��ة ب��امل��دن من
�أجل التعرف على �آراء املواطنني بخ�صو�ص خمتلف
الق�ضايا ،وقد يطلب من الأفراد تقدمي وجهات نظرهم
�إىل امل�س�ؤولني.
وقد عقد الربملان املوزمبيقي عدد ًا من هذه اجلل�سات

مل��ن��اق�����ش��ة ال��ق�����ض��اي��ا
ال��ع��ام��ة ح��ي��ث متكن
امل�������واط�������ن�������ون م���ن
خاللها امل�شاركة يف
ت�شكيل ال�سيا�سات
العامة.
وق���د ت��ن��اول��ت �أوىل
اجل��ل�����س��ات مناق�شة
ق�������ض���ي���ة الأع�����م�����ار
امل�����ص��رح ل��ه��ا دخ���ول
ال��ن��وادي الليلية .وت��ن��اول��ت اجلل�سة الثانية تعديل
ال��د���س��ت��ور .وق���د ح�����ض��ر الآالف م���ن امل��واط��ن�ين يف
موزمبيق هذه اجلل�سات وبني املئات بوجهات نظرهم.
وق�������د ع����ق����د ج���ل�������س���ات �أخ����������رى ع�����دي�����دة مل��ن��اق�����ش��ة
الأ����������ض���������رار ال����ب����ي����ئ����ة ب����امل����ن����اط����ق ال�������س���اح���ل���ي���ة.
وي�ستفيد املواطنون من الربامج التدريبية التابعة لهذه
اجلل�سات حتى يتمكنوا من الإدالء بوجهات نظرهم
بخ�صو�ص الق�ضايا ال��ع��ام��ة .وت��ت��وىل ه��ذه الربامج
تدريب املواطنني وتعريفهم على الق�ضايا التي تهم
النواب وكيفية تقدمي وجهات نظرهم حيالها .وبجانب
برامج التدريب تقدم اجلل�سات التي تتوىل مناق�شة
الإ�صالحات الد�ستورية جمموعة من الن�شرات التي
ت�شرح التعديالت املقرتحة للد�ستور.

برامج التعليم يف الدول الدميقراطية
متنقلة �إىل مراحل �أعلى يف التعليم
املدر�سي.
بعد � 17سنة م��ن احل��ك��م الع�سكري
يف �شيلي وحت���دي���د ًا ���س��ن��ة 1990م
مت �إن�شاء برامج التعليم املدنية ،فقد
ت�ضمنت ال��ك��ت��ب امل��در���س��ي��ة و�صف
م�ستويات وفروع احلكومة يف �شيلي
ودور وم�ستويات الربملان .وت�شارك
القيادات الربملانية يف هذه الربامج وذلك عن طريق
تعريف االحت��ادات املختلفة على �أدوار وم�س�ؤوليات
الكوجنر�س الوطني.
وت���ق���وم ب��ع�����ض ال�����دول ب��ت�����ض��م�ين ال��ك��ت��ب امل��در���س��ي��ة
ل��ل��أط����ف����ال وال����ت����ي حت���ت���وي ع���ل���ى �أل���������وان و����ص���ور
ك����رت����ون و����ص���ف���ح���ات ت�������ش���رح وظ����ائ����ف ال��ب�رمل����ان.
 -6التعليم املدين
وم�����ن ه�����ذه ال�������دول م���وزم���ب���ي���ق ،وك���و����س���ت���اري���ك���ا،
تتوىل برامج التعليم امل��دين يف ال��دول الدميقراطية
وجواتيماال.
ت���ع���ري���ف اجل���م���ه���ور ع���ل���ى وظ����ائ����ف و����ش���ك���ل ودور
 -7تقوي ��ة اجلماع ��ات داخ ��ل املجتم ��ع
احلكومة بجانب حقوقهم وم�س�ؤولياتهم .وتت�ضمن
املدين
ه��ذه الربامج الت�أكيد على �أهمية الت�صويت وكيفية
حتتاج اجلماعات الأخ��رى داخل املجتمع مثلها مثل
ممار�سته وامل�����ش��ارك��ة يف اال���س��ت��ف��ت��اءات ال��ت��ي تتبع
الأف��راد �إىل تعريفهم ب��دور الربملان من �أج��ل الت�أثري
مناق�شات الربملان ونقل اهتماماتهم �إىل امل�س�ؤولني
عليها .ويف الدميقراطيات النا�شئة حديث ًا يالحظ
احلكوميني يف املحليات.
�ضعف معرفة ه��ذه اجل��م��اع��ات بالعملية الت�شريعية
وتعترب الربامج التدريبية ج��زء ًا مركزي ًا من مناهج بالرغم من �أنها قد تتكون حول ق�ضايا معينة تعترب
التعليم يف مراحله الأوىل يف املدار�س ،وقد تو�سعت من �صميم اهتماماتها.

وتتوىل املنظمات داخ��ل املجتمع امل��دين التعبري عن
�آراء جمهور الناخبني وال�ضغط على النواب من �أجل
تغيري ال�سيا�سات .ورغ��م �أن املعلومات التي تن�شر
على �شبكة الإنرتنت تكون مفيدة لهذه اجلماعات ف�إنه
يجب عليهم االهتمام بالربامج التدريبية حتى يتمكنوا
من التعامل ب�شكل م�ؤثر مع الربملان .وتت�ضمن هذه
ال�برام��ج كتيبات معلوماتية ع��ن العملية الت�شريعية
مثل كيفية حتول القوائم الت�شريعية �إىل قوانني ودور
وم�س�ؤوليات الربملان.
كما تت�ضمن معلومات عن النواب الذين �سوف يتم
التعامل معهم بخ�صو�ص ق�ضايا معينة ،و�شرح �شكل
و�سلطة الربملان املن�صو�ص عليها يف الد�ستور ،والتي
ميار�سها عملي ًا .وي��ت��وىل مهمة تقدمي ه��ذه الربامج
أ�ع�����ض��اء م��ن ه��ي��ئ��ات ال�����ص��ح��اف��ة ال�برمل��ان��ي��ة وال��ن��واب
ال�سابقون وجمموعة املوظفني الربملانيني والأف���راد
الذين يتعاملون ب�صفة دائمة مع الربملان.
اخلبري الربملاين
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د .فهاد الحمد :مجلس الشورى يطبق ()%80
من معامالته إلكترونياً
�أك�������د م�������س���اع���د رئ���ي�������س جم��ل�����س
ال�شورى الدكتور فهاد بن معتاد
احل��م��د ع��ل��ى �أن���ه ا���س��ت��ج��اب��ة ل��ر�ؤي��ة
خ����ادم احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك
عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله
يف توجه اململكة العربية ال�سعودية
نحو جمتمع املعلومات ف�إن جمل�س
ال�����ش��ورى يطبق ح��ال��ي�� ًا( )%80من
معامالته �إلكرتوني ًا �ضمن برنامج
ال��ت��ع��ام�لات الإل��ك�ترون��ي��ة (���ش��اور)
ال������ذي ه����و ع����ب����ارة ع����ن م��ن��ظ��وم��ة
معلوماتية متكاملة م��ن الأع��م��ال
الإداري��ة واملالية باملجل�س ،م�ؤكد ًا
يف ال���وق���ت ذات�����ه ح���ر����ص م��ع��ايل
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����ش��ورى ال�شيخ
الدكتور عبد الله بن حممد بن �إبراهيم ال ال�شيخ،
ع��ل��ى �أن ي��ك��ون ع��م��ل امل��ج��ل�����س ب��ال��ك��ام��ل ع��ن طريق
املعامالت الإلكرتونية خالل الفرتة الق�صرية املقبلة.
جاء ذلك خالل افتتاح معايل م�ساعد رئي�س املجل�س
فهاد بن معتاد احلمد لربنامج املهارات الأ�سا�سية
للحا�سب الآيل والتعامالت الإلكرتونية (ق��درات��ك)
ملن�سوبي املجل�س.
و�أث��ن��ى م�ساعد رئي�س جمل�س ال�����ش��ورى يف كلمته
االف��ت��ت��اح��ي��ة ع��ل��ى ت��ع��اون ه��ي��ئ��ة االت�����ص��االت وتقنية
املعلومات مع املجل�س مما �ساهم يف عقد �سل�سلة من
املتطلبات التدريبية التي تلبي احتياجات املجل�س،
م����ؤك���د ًا ع��ل��ى أ�ه��م��ي��ة ال���ت���دري���ب ل��ل��م��وظ��ف�ين مل��واك��ب��ة
التغريات احلديثة يف املجال التقني واملعلوماتي.
وا���س��ت��ع��ر���ض ال��دك��ت��ور احل��م��د ع����دد ًا م��ن إ�جن����ازات
املجل�س يف جمال التعامالت الإلكرتونية حيث ح�صل
جمل�س ال�شورى على نتيجة  %92.45بتقدير ممتاز
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يف منوذج قيا�س التحول �إىل التعامالت الإلكرتونية
ال����راب����ع وه����و م��رح��ل��ة إ�ت����اح����ة وت���ط���وي���ر اخل���دم���ات
الإل��ك�ترون��ي��ة �ضمن ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��ام�لات احلكومية
(ي�سر) .كما ح�صل جمل�س ال�شورى على ع��دد من
اجل��وائ��ز املحلية وال��ع��امل��ي��ة ت��ق��دي��ر ًا جل���ودة برناجمه
ال��ت��ق��ن��ي م��ن �أه��م��ه��ا :ج��ائ��زة ال���ري���ادة الإل��ك�ترون��ي��ة،
واملقدمة من برنامج التعامالت الإلكرتونية (ي�سر)،
ومتنح هذه اجلائزة للجهات احلكومية الأكرث ن�ضج ًا
يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات .كما ح�صل
املجل�س م��ن املنظمة العربية للتنمية الإداري����ة على
ج��ائ��زة الإب�����داع التفاعلي وه���ي اجل��ائ��زة املخت�صة
بالتفاعل والتوا�صل مع النماذج الإلكرتونية ،وجائزة
الإبداع الب�صري وهي جائزة تخت�ص بتطبيق �سليم
ملبادئ الت�صميم ،وجائزة درع احلكومة الإلكرتونية

املجل�س التدريبية ،مما �سينعك�س �إيجابي ًا على بيئة
العمل يف املجل�س.
من جانبه �أو�ضح مدير عام �إدارة التخطيط والتطوير
اال�ستاذ علي بن حممد �آل م�شبب �أن برنامج املهارات
الأ�سا�سية للحا�سب الآيل والتعامالت الإلكرتونية
(ق��درات��ك) �سي�شمل ت��دري��ب جميع موظفي جمل�س
ال�شورى على �أن يكون تنفيذ املرحلة الأوىل لعدد
( )200موظف كدفعة �أوىل.
ويهدف برنامج (قدراتك) �إىل ن�شر الثقافة املعلوماتية
و�سد الفجوة الرقمية املتعلقة با�ستخدام احلا�سب
الآيل على امل�ستوى الأ�سا�سي للتعامل مع برنامج
اخلدمات الإلكرتونية.
كما ي��ه��دف ال�برن��ام��ج �إىل رف��ع الإن��ت��اج��ي��ة وال��ك��ف��اءة
ال����س���ت���خ���دام احل���ا����س���ب الآيل ،وت����ق����دمي خ���دم���ات

عن فئه مواقع الهيئات الر�سمية واحلكومية التعليمية أ�ف�����ض��ل ل�ل��أف���راد وق���ط���اع ال��ع��م��ال ب�����ش��ك��ل �أف�����ض��ل،
على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية.

وزي��������ادة ع����ائ����دات اال����س���ت���ث���م���ار ال���ت���ق���ن���ي ،وت���وف�ي�ر

ويف ختام كلمته دعا املتدربني على التفاعل مع برامج املعلومات املطلوبة بدقة عالية يف ال��وق��ت املنا�سب.

مجلس الشورى يفوز بجائزة عربية للحكومة اإللكترونية
ت�����س��ل��م جم��ل�����س ال�����ش��ورى اجل���ائ���زة ال��ع��رب��ي��ة (درع
احلكومة االلكرتونية) التي فاز بها املجل�س عن فئة
املواقع للهيئات الر�سمية واحلكومية التعليمية على
م�ستوى اململكة العربية ال�����س��ع��ودي��ة2012م ،وذل��ك
يف م�سابقة جائزة درع احلكومة الإلكرتونية التي
تنظمها املنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة جلامعة
الدول العربية و�أكادميية جوائز االنرتنت يف املنطقة
التحول
العربية ،وتندرج اجلائزة �ضمن �إ�سرتاتيجية ُّ
�إىل الرقمية وم�ساعدة امل�ؤ�س�سات العربية الر�سمية
واخلا�صة على التقدم �سوا ًء على �صعيد تكنولوجيا
املعلومات.
وت�سلم اجلائزة معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور فهاد بن معتاد احلمد يف احلفل الذي �أقامته
املنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة جلامعة الدول
العربية و�أكادميية جوائز االنرتنت يف املنطقة العربية
م����ؤخ���ر ًا يف م��دي��ن��ة ���ش��رم ال�شيخ بجمهورية م�صر
العربية.
وقد فاز يف فروع اجلائزة املختلفة عدد من م�ؤ�س�سات
الدولة و�أجهزتها .حيث فاز عن مواقع الأمانات �أمانة
منطقة ال��ري��ا���ض ،و�أم��ان��ة حمافظة ج���دة ،كما ف��ازت
وزارة التجارة وال�صناعة وجمل�س الغرف ال�سعودية
بجوائز مماثلة.
وق��د �أع���رب معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى
عن بالغ �سعادته لفوز جمل�س ال�شورى بهذه اجلائزة
وه��ي دليل على ما و�صل �إليه املجل�س من تقدم يف
التحول �إىل احلكومة الإلكرتونية بدعم ومتابعة من
معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ ال��دك��ت��ور عبدالله بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ.
ولفت معايل الدكتور احلمد يف ت�صريح بهذه املنا�سبة
�إىل �أن جمل�س ال�شورى حقق عدد ًا من االجنازات يف
جم��ال التعامالت االلكرتونية حيث ح�صل جمل�س
ال�����ش��ورى على نتيجة  %92.45يف من���وذج قيا�س
التحول �إىل التعامالت الإلكرتونية الرابع وهو مرحلة
�إتاحة وتطوير اخلدمات الإلكرتونية �ضمن برنامج

التعامالت احلكومية(ي�سر) .كما ح�صل على عدد
من اجلوائز املحلية والعاملية تقدير ًا جلودة برناجمه
التقني من �أهمها :جائزة الريادة الإلكرتونية ،واملقدمة
من برنامج التعامالت االلكرتونية (ي�سر) ،ومتنح هذه
اجلائزة للجهات احلكومية الأك�ثر ن�ضج ًا يف جمال
االت�صاالت وتقنية املعلومات .كما ح�صل املجل�س من
املنظمة العربية للتنمية الإداري��ة على جائزة الإب��داع
التفاعلي وهي اجلائزة املخت�صة بالتفاعل والتوا�صل
مع النماذج الإلكرتونية ،وجائزة الإب��داع الب�صري
وهي جائزة تخت�ص بتطبيق �سليم ملبادئ الت�صميم.
وت��ه��دف م�سابقة درع احل��ك��وم��ة الإل��ك�ترون��ي��ة التي
تنظمها املنظمة �سنوي ًا �إىل تقدير اجلهود التي تبذلها
احلكومات العربية التي �أن�����ش���أت م��واق��ع �إلكرتونية
لها على �شبكة الإن�ترن��ت ،يف �سبيل تقدمي خدمات
للمواطنني وتوفري املعلومات لهم ،وال�سعي �إىل تعزيز
املواقع احلكومية الإلكرتونية ،وت�شجع الإب��داع يف
ت�صميم هذه املواقع ،وتكرمي �أف�ضل موقع �إلكرتوين
ُ�ص ِّمم ا�ستناد ًا �إىل معايري دولية ملواقع احلكومات
الإلكرتونية ،واكت�شاف وتعزيز روح الإبداع والعقول
اخلالقة العاملة يف جمال احلكومة الإلكرتونية.
وكان جمل�س ال�شورى ،قد حقق جناح ًا على �صعيد
احلكومة الإل��ك�ترون��ي��ة ب���إط�لاق��ه ب��رن��اجم�� ًا للتعامالت

الإلكرتونية يف املجل�س با�سم "�شاور" ،الذي ي�أتي
�إن��ف��اذ ًا ل��ق��رار جمل�س ال����وزراء بخ�صو�ص �ضوابط
تطبيق ال��ت��ع��ام�لات الإل��ك�ترون��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة وب��دع��م
مبا�شر ومتابعة م��ن م��ع��ايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ.
ويهدف الربنامج �إىل �إيجاد بيئة �إلكرتونية متكاملة
داخل املجل�س خلدمة الأهداف الإ�سرتاتيجية ملجل�س
ال�شورى ،وحتقيق البيئة املوحدة والعمل امل�شرتك
ملوظفي املجل�س لإمتام الأعمال وتنفيذها �إلكرتوني ًا،
وال��ت���أك��د م��ن �سهولة الو�صول واال�ستخدام الأمثل
للمعلومات من خالل واجهة م�ستخدم متكاملة معينة
لكل م�ستخدم ،وكذلك ت�شكيل �إط��ار كامل ال�سرية
جلميع م�ستويات العمل من خالل املهارات واخلربات
الفنية والإدارية.
وب������د�أ ب���رن���ام���ج ال��ت��ع��ام�لات الإل���ك�ت�رون���ي���ة مبجل�س
ال�������ش���ورى (�����ش����اور) ب��ت�����ش��غ��ي��ل ن���ظ���ام االت�������ص���االت
الإداري��ة ثم ال�ش�ؤون املالية� ،إىل �أن مت تعميم العمل
ع��ل��ى ك��اف��ة الإدارات والأن���ظ���م���ة وال��ب�رام����ج داخ���ل
املجل�س لي�شكل يف النهاية نظام ًا �آل��ي�� ًا م��وح��د ًا مثل
بيئة �إلكرتونية �ساعدت على �إي��ج��اد منظومة عملية
متكاملة يف جمل�س ال�����ش��ورى �ساهمت يف زي���ادة
�إن��ت��اج��ي��ة امل��وظ��ف�ين وحت�����س�ين م�����س��ت��وى �أدائ����ه����م..
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الصداقة السعودية الكندية تبحث مع السفير الكندي العالقات الثنائية
عقدت جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الكندية
مبجل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س نائب رئي�س
اللجنة الدكتور طارق بن علي فدعق مبقر املجل�س يف
الريا�ض ،اجتماع ًا مع �سفري كندا لدى اململكة ال�سيد
توما�س ماكدونالد.
وجرى خالل االجتماع مناق�شة عددٍ من املو�ضوعات
والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك بني اململكة العربية
ال�سعودية وكندا ،وا�ستعرا�ض لعالقات التعاون
بني البلدين ال�صديقني يف �شتى املجاالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
كما بحث االجتماع �سبل دعم وتعزيز العمل
والتعاون الثنائي على �صعيد العالقات الربملانية بني
جمل�س ال�شورى والربملان الكندي مبجل�سيه النواب
وال�شيوخ ،وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية يف البلدين مبا ي�سهم يف دعم �أوجه التعاون يف �شتى املجاالت ملا فيه م�صلحة البلدين وال�شعبني ال�صديقني.

"الفراج" أميناً عاماً مساعداً للشؤون اإلدارية والمالية بـمجلس الشورى
���ص��در ق��رار ر ئ��ي�����س جم��ل�����س ا ل�����ش��ورى ا ل�����ش��ي��خ م���ت���م���ن���ي��� ًا �أن ي����ك����ون ع���ن���د ح�������س���ن ا ل����ظ����ن ب���ه.
ا ل���د ك���ت���ور ع���ب���د ا ل���ل���ه ب���ن حم���م���د ب���ن �إ ب���را ه���ي���م ك��م��ا ع�ب�ر ع���ن ���ش��ك��ره ل��ن��ا ئ��ب ر ئ��ي�����س ا مل��ج��ل�����س،
�آل ا ل�����ش��ي��خ ،ب��ت��ك��ل��ي��ف ا لأ ���س��ت��اذ ع��ب��د ا ل��ر ح��م��ن و مل�������س���ا ع���د ر ئ���ي�������س ا مل���ج���ل�������س ،ول��ل��أم��ي�ن ا ل���ع���ام
ب��ن ع��ب��د ا ل��ل��ه ا ل���ف���راج� ،أ م��ي��ن�� ًا ع��ا م�� ًا م�����س��ا ع��د ًا للمجل�س ،على دعمهم وم�ساندتهم ل��ه� ،سائ ًال
لل�ش�ؤون ا لإدارية واملالية مبجل�س ال�شورى .الله العلي القدير �أن يكون التكليف دا ف��ع�� ًا له
و ق��������د �أ ع������������رب ا لأ �������س������ت������اذ ع�����ب�����د ا ل����ر ح����م����ن لبذل املزيد من اجلهد والعطاء يف جمال عمله.
ا ل�������ف�������راج ع������ن ������ش�����ك�����ره و ت������ق������د ي������ره مل����ع����ايل وا لأ ��������س�������ت�������اذ ع����ب����د ا ل�����ر ح�����م�����ن ا ل�������ف�������راج م���ن ح����ي����ث ت��������درج يف ع�������دد م������ن ا مل����ن����ا �����ص����ب يف
ر ئ���ي�������س جم���ل�������س ا ل�������ش���ورى ع���ل���ى ه����ذه ا ل��ث��ق��ة ا ل����ك����ف����اءات ا لإدار ي���������ة يف جم���ل�������س ا ل�������ش���ورى ا ل�����������ش������ؤون ا لإدار ي������������ة وا مل����ا ل����ي����ة ب���ا مل���ج���ل�������س.

تنويه
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ن�شرت جملة ال�شورى يف عددها رقم  136ق�صيدة لع�ضو جمل�س ال�شورى
اال�ستاذ مو�سى ال�سليم وب�سبب خط�أ فني ت�أثر بناء الق�صيدة ,واختل ترتيب
�أبياتها ،واملجلة تعتذر عن هذا اخلط�أ الغري مق�صود.

وطنية مبتعث ويوم الوطن
إتجاهات

د .حامد ال�شراري
كنت خارج اململكة ،يف �إحدى الدول التي نالت ن�صيب الأ�سد من مبتعثي برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي ،وكنت يف
لقاء مع بع�ض مبتعثي هذا الربنامج اجلبار .وقد طلب �أحد املبتعثني امل�ساعدة يف عمل بحث عن الوطنية يف تلك البلد .فرددت عليه :مل �أدر�س
مادة الوطنية وال حت�ضرين �إجابة وهذه مهمتك� ،إال �أنني ا�ستدركت �أهمية املو�ضوع و�أبعاده لأنه لي�س مادة علمية و�إمنا هو فكر عن االنتماء
وتابعت معه ما ر�أيك نفكر �سويا بهذا املو�ضوع :فوافقني وبد�أنا :دعنا نفكر هل الوطنية قول �أم فعل �أم كالهما ومتى ي�شعر ب�أهميتها،
فخال�صة املحادثة معه� :أن تكاتف وتكامل اجلميع هو �أ�سا�س الوطنية ،فاملدر�س م�ؤمتن على تعليم وتربية تالميذه الطريقة ال�صحيحة
وت�أ�صيل حب الوطن فيهم ،ورجل الأمن م�س�ؤول عن احلفاظ على النظام والتعامل بلطف مع املواطنني ،فهذا كفيل باحرتام رجل �أمن الوطن
وينعك�س �إيجاب ًا على الوالء للوطن ،والتاجر ال�صادق يف جتارته ال يغ�ش وال ي�ستغل زبائنه كفيل بت�أ�صيل املواطنة ،والفالح املجتهد يف
مزرعته يخدم وطنه ويدعم اقت�صاده ،واملوظف الذي يحر�ص على �إجناز ما يوكل به بدقة وكفاءة هو يحقق �أهداف الوطنية ويزيد حب املواطن
لوطنه ،والقا�ضي العادل يف حكمه ير�سخ حب الوطن ،والع�سكري املخل�ص يف تدريبه وان�ضباطه بعمله وتنفيذ توجيهات قيادته هو يغر�س
مفاهيم املواطنة ال�صحيحة ،والوالدان -بكل ت�أكيد -مهمتهما �أكرب يف زرع بذرة املواطنة ال�صاحلة وهلم جرا....
�إذن ،الوطنية وغر�س مفاهيمها هي �أفعال �صاحلة يف الدرجة الأوىل تتكامل يف غر�س ال�شعور الوطني للمواطن التي هي انعكا�س ملا يقوم
به كل �شخ�ص يف عمله ،وخال�صتها �أنها �سل�سلة حلقات مرتابطة تتحلق على ال�صدق يف الوالء واجلد يف العطاء� .أي�ضا يا �أخي (الطالب)
فيها القول :فعندما جتل�س يف جل�سة وجتد من يلمز ويغمز يف الوطن يف �أمور تافهة فال ترتدد بالرد عليه بقوة بذكر ما يقدمه وطنك ملواطنيه
من خدمات يندر ان جتد مثله يف العامل �أقلها تكفل الوطن ببعثتكم و�صرف مكاف�أة جمزية لكم ولعائلتكم املرافقة لكم وحتمل العالج وتذاكر
ال�سفر...الخ ،وال تن�س التذكري بوطنك وبالأمن الذي ينعم فيه مواطنوها ومقيموها وقيامها بخدمة احلرمني ال�شريفني و�إنفاقها ال�سخي على
خدمة �ضيوف الرحمن...الخ.
فهذا جزء من مفهوم الوطنية الذي فكرنا فيه ،لذا عليك �إ�سقاط ما قلته لك على هذا البلد الذي �أنت فيه الآن وقارن و�ستجد العجب بني ما
يقدمه هذا البلد ملواطنيه وبالد �أخرى كثرية ومبا يحظى به املواطن واملقيم يف بلدك املعطاء من خريات و�أمن� .أخي بلدكم – الآن ور�شة
عمل عمالقة تن�شئ املدن اجلامعية والطبية وال�صناعية وبنية حتتية تخدم اقت�صاده يف كل �أنحائه بتنمية متوازنة ،هي لكم ومل�ستقبل ابنائكم
و�أحفادكم -ان �شاء الله� .أكرر لك مرة �أخرى الوطنية لي�ست مادة علمية تدر�س فقط و�إمنا هي �شعور بانتماء ووالء ،وتذكر �أخي الكرمي �أن
الدولة حر�صت على اال�ستثمار فيكم ،و�أنتم – املواطن� -أغلى ثروات الوطن ،وهي منطلقة من مبد أ� و�سيا�سة حكيمة ورا�سخة منذ ت�أ�سي�س
وتوحيد هذا الكيان العظيم ،على يد املغفور له ب�إذن الله امللك عبدالعزيز وا�ستمر على هذا النهج �أبنا�ؤه الأوفياء من بعده� ،إن الأمم ال تبنى
�إال ب�سواعد �أبنائها املخل�صني.
تذكرت هذه الق�صة يف ذكرى يوم الوطن يوم العطاء للوطن ،فحري بنا الفرحة مع عوائلنا به و�أن نحدثهم عن هذا املنجز العظيم الذي �أ�س�س
على العقيدة الغراء ،ونذكرهم ب�أن احلفاظ عليه هي م�س�ؤولية كل فرد من ال�شعب ال�سعودي الويف ،ونبني لهم كيف كانت تعي�ش البالد من
انعدام يف الأمن وت�شتت وفقر وجهل يف �أرجائها ،فق�ضى امل�ؤ�س�س مع رجاله الأوفياء على ما كان �سائد ًا من قتل ونهب و�سلب وجهل،
و�أ�س�س كيان ًا بحجم قارة له احرتامه بني الأمم ي�سمى "اململكة العربية ال�سعودية" يعي�ش مواطنوه يف رغد العي�ش.
يف ذكرى هذا اليوم التاريخي يوم العزة واملجد �أتقدم بالتهنئة لويل �أمرنا خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه
الله -وويل عهده الأمني �سلمان الوفاء والأ�سرة املالكة الكرمية ،وال�شعب ال�سعودي الويف ،و�أ�س�أل الله �أن يدمي علينا خريه و�أمنه يف ظل
قيادتنا الر�شيدة ويجنبنا �شرور االعداء �إنه ال�سميع املجيب.
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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المسعود ينتقد المشاريع من الباطن
رفع د .عبدالرحمن حامد امل�سعود بكلية الهند�سة جامعة
امللك عبدالعزيز عري�ضة ملجل�س ال�شورى حتدث فيها عن
ر�أيه يف تنفيذ امل�شروعات من الباطن والتي ر�أى �أنها ت�أتي
على ح�ساب اجل��ودة يف تلك امل�شروعات ،وقدم امل�سعود
عدة تو�صيات ر�أى �أنها قد ت�سهم يف حت�سني �إنتاج مثل
ه��ذه امل�شاريع مم��ا يعود بالنفع على اجلميع ،وق��ال يف
العري�ضة:
معايل الرئي�س �إن ما يحدث من تعرث لبع�ض امل�شاريع
وما ي�شوبها من �سوء تنفيذ مرده �إىل طريقة �إر�ساء هذه
امل�شاريع ،فكثري من امل�شاريع يتم تر�سيتها من الباطن،
فهل يعقل �أن ينفذ امل�شروع ب�أقل من القيمة املتفق عليها بني
الوزارات و�صاحب امل�شروع الذي ر�سى عليه امل�شروع؟
و�أ���ض��اف �إن امل�شروع �سينفذ على �أي ح��ال ولكن على
ح�ساب املوا�صفات الفنية ثم بعد ذلك تدفع الدولة الثمن
نتيجة لتعرث تلك امل�شاريع �أو ل�سوء تفنيذها� .إن كثري ًا من
ال�شركات ذات ال�سمعة العاملية ال تنفذ م�شاريعها كاملة
مبقاولني من الباطن ،وذلك ل�ضمان جودة التنفيذ وعليه
ف�إنني اق�ترح �أن يتم عمل درا�سة ثم التو�صية ب���أن تقوم

الدولة بتعديل البند
الذي ي�سمح بتنفيذ
امل�������������ش������اري������ع م���ن
ال��ب��اط��ن .كما �أرف��ق
مل���ع���ال���ي���ك���م ب��ع�����ض
النقاط التي �أعتقد
يف ���ص��ح��ت��ه��ا وه��ي
اق���ت���راح�������ات ع��ل��ى
النحو التايل:
 امل����ؤ����س�������س���ة �أوال�شركة التي وقعت
على تنفيذ امل�شروع
م��ع ال�����وزارة تكون
على امل�شروع مع الوزارة.
م�س�ؤولة م�س�ؤولية كاملة �أمام الوزارة عن تنفيذ امل�شروع  -ال ي�سمح للم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة املوقعة على امل�شروع مع
بالكامل وتتحمل �أية جتاوزات �أو �أخطاء فنية فيه.
الوزارة ب�إعطاء كامل امل�شروع مل�ؤ�س�سة �أو م�ؤ�س�سات �أو
مع
امل�شروع
 ي�سمح للم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة املوقعة على�شركة �أو �شركات من الباطن.
الوزارة بالتعاقد اجلزئي مع �شركات �أو م�ؤ�س�سات �أخرى
متخ�ص�صة على �أن تكون حتت م�س�ؤولية ال�شركة املوقعة

ابن سعيدان يقترح إعادة العمل بالمساهمات العقارية
قدم حمد بن حممد بن �سعيدان عري�ضة للمجل�س حتدثت
فيها عن امل�ساهمات العقارية وما حدث فيها واقرتح عدة
اقرتاحات ر�أى �أنها تنظم العمل يف ال�سوق العقارية.
وقال :من املعلوم �أن ن�شاط امل�ساهمات العقارية الذي بد أ�
يف الريا�ض منذ ما يقارب �سبعني �سنة ثم انتقل منها �إىل
�سائر �أنحاء اململكة كان له �أثره الوا�ضح يف حركة العمران
والبناء ودعم االقت�صاد الوطني ،وا�ستفاد املواطنون من
هذا الن�شاط الآمن املثمر خا�صة �أ�صحاب الدخل املحدود
با�ستثمار مدخراتهم داخل اململكة يف �إحياء املدن و�إن�شاء
البنية التحتية والفوقية لها.
وقد ك�شفت ال�سنوات الأخرية عن عدد من ال�سلبيات
يف م�ساهمات بع�ض �أوجه الن�شاط االقت�صادي مثل
م�ساهمات (�سوا) وغريها مما �أثر على ن�شاط امل�ساهمات
العقارية بدخول بع�ض الأ�شخا�ص من غري امل�ؤهلني الذين
ال ميلكون اخلربة يف هذا الن�شاط بق�صد الربح ال�سريع،
�أو ب�سبب �ضعف بع�ض ال�صكوك التي ت�صدرها املحاكم
وكتابات العدل.
ً
ولأن امل�ساهمات العقارية هي الأكرث رواجا لدى املواطنني
بحكم تاريخها الطويل فقد نالت ك��ث�ير ًا م��ن االنتقادات
مم��ا ح��دا ب���وزارة التجارة �إىل إ����ص��دار ال��ق��رار ال���وزاري
رقم  5966وتاريخ 1424/12/2ه���ـ لتنظيم امل�ساهمات
العقارية وال��ذي �ساهم يف �ضبط حقوق امل�ساهمني من
ال��ت�لاع��ب ،ول��ك��ن مت �إل���غ���ا�ؤه مب��ا ���ص��در �أخ��ي�ر ًا م��ن املقام
ال�سامي مبنع جميع امل�ساهمات العقارية وغري العقارية.
وقد ا�ستُبدل ذلك بنظام ال�صناديق يف ال�شركات املالية
ب�إ�شراف هيئة �سوق امل��ال وفق لوائح الهيئة .ومنذ منع
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امل�����س��اه��م��ات ال��ع��ق��اري��ة
مل يدخل حيز التنفيذ
يف ظل النظام اجلديد
�إال ع����دد حم�����دود من
ال�����ص��ن��ادي��ق مم���ا دف��ع
�أ�����ص����ح����اب ال����دخ����ول
امل��ح��دودة واملتو�سطة
وغ��ي��ره�����م م�����ن ك���اف���ة
���ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع �إىل
ال���ت���وج���ه مب��دخ��رات��ه��م
ن������ح������و امل�����������ض�����ارب�����ة
يف �����س����وق الأ����س���ه���م
وخ���������������س�������روا ف���ي���ه���ا
الكثري ،علم ًا �أن نظام
ال�صناديق فيه �إره��اق
وزي���ادة يف امل�صروفات حت�صل عليها ال�شركات املالية
ويتحملها امل�ستثمر ،وذل��ك بخالف امل�ساهمات العقارية
فهي �أقل كلف ًة و�أكرث و�ضوح ًا و�أب�سط يف الفهم ملن يرغب
التعامل معها خا�صة �أن املواطنني يف اململكة يتميزون
ب�سمات خمتلفة عن غريهم كونهم يف�ضلون التعامل يف
العقار مبا�شرة دون التعامل مع البنوك.
لذا اقرتح العودة �إىل نظام امل�ساهمات العقارية التي �أ ِلفَها
النا�س مع املحافظة على نظام ال�صناديق وذلك ب�أن يتبنى
جمل�سكم املوقر االقرتاح التايل:
�أو ًال� :أن يعاد النظر باملوافقة على الرتخي�ص للم�ساهمات
العقارية التي تبلغ قيمتها مائة مليون ريال ف�أقل وال�سماح

لها بالعمل وفق �ضوابط وزارة التجارة الواردة يف القرار
رقم  5699بتاريخ 1424/12/2هـ امل�شار �إليه �آنف ًا.
ثاني ًا :ما زاد على مائة مليون ريال تتم امل�ساهمة فيه عن
طريق ال�صناديق العقارية التي ت�شرف عليها هيئة ال�سوق
املالية وفق �أنظمتها ولوائحها.
ونرى �أن ذلك �سوف يعيد الن�شاط للم�شاريع ال�صغرية
التي ت�شجعها الدولة و ُي ْحيي ن�شاط ًا قدمي ًا كان له �أثره
ودوره الريادي يف التنمية وا�ستثمار مدخرات �أ�صحاب
الدخل املحدود.
�آمل �أن تت�ضافر اجلهود للخروج من هذا امل�أزق الذي قيد
حركة الإعمار يف الوقت الذي تتطلع فيه الدولة �إىل حل
م�شكلة الإ�سكان ودفع عجلة التنمية �إىل الأمام.

البرادي يقترح تحديد ساعات العمل في المحالت التجارية
لتشجيع الشباب على العمل فيها
رفع �إبراهيم الربادي عري�ضة ملجل�س ال�شورى حتدث فيها
عن التباين بني عمل الوافدين وطبيعة ال�شباب ال�سعودي
الباحث عن العمل ،كما ق�سم الوافدين لفئات ح�سب
احلاجة �إليهم .وقدم الربادي ما ر�أى �أنه حل لت�شجيع
ال�شباب على العمل وحل جزء من م�شكلة البطالة .وقال يف
عري�ضته� :أبعث لكم هذه الر�سالة فا�ستدركوا الأمر وهو
تنبيه مهم عن طبيعة الدوام التجاري يف اململكة وخطورة
الو�ضع احلايل ولكن – لي�س ح�سد ًا �أو نقمة لأرزاق
الوافدين الذين يعملون ب�أيديهم وعرقهم وكدهم فرتى
الواحد منهم قد تورمت عيناه من قلة النوم وطول ال�سهر
على م�صاحله ،فطول وقته جتده مرابط ًا يف حمله ومتجره
ولأنه غالب ًا غري مرتبط مب�صالح �أ�سرية� .أما اخلطر الداهم
فهو على ال�شباب ال�سعودي وتَرفهم والفراغ وهم بازدياد
واحلمد لله – �أق�صد �أعدادهم -فيجب حمايتهم من
ولدي اقرتاح لعله
خطرهم على �أنف�سهم وعلى جمتمعهمَّ .
ي�ساهم يف حل هذه املع�ضلة �أو نقول االزدواجية بني عمل
املواطن وكفاءة الوافد.
وقبل االقرتاح نعر�ض واقع الوافدين
عندنا وهم على ثالث فئات:
الفئة الأوىل :الأكادمييون من �أطباء
ومهند�سني وفنيني و�إداريني �سواء
كانوا �أفراد ًا �أو �شركات �أو يف م�صالح
الدولة وه�ؤالء لهم حاجة ملحة وميكن
�إحالل البديل ب�شكل مرحلي من �أبناء
الوطن.
الفئة الثانية :وهم العمالة �أو احلرفيني
�سواء كانوا زراعيني �أو مهنيني يعملون
يف ال�سباكة والكهرباء واملباين
والور�ش ال�صناعية ومراكز اخلياطة
واحلالقة وغريهم وه�ؤالء �أي�ض ًا ال
نزال نحتاج �إليهم.
الفئة الثالثة :وهم من يجب �أن نلتفت
�إليهم وهم فئة التجار – نعم -التجار
العاملني يف املراكز الغذائية والأ�سواق
الكربى وهي الطامة الكربى
ومراتع االختالط واملطاعم واملطابخ
والوجبات ال�سريعة ومعار�ض املالب�س
وال�صيدليات وال�شقق املفرو�شة
والفنادق خا�صة يف مكة واملدينة
ومراكز التجميل وحتى املكتبات.
ولأن طبيعة الدوام التجاري عندنا

مفتوح � 24ساعة تقريب ًا فاملع�ضلة �إذ ًا قائمة( .وال�شباب ال
يكره العمل و�إمنا وقت العمل).
واحلل كما �أراه هو �أال يبد أ� الدوام التجاري واحلريف
وال ي�سمح به �إال من بعد �صالة الفجر ح�سب توقيت كل
منطقة وحتى ال�ساعة اخلام�سة م�ساء دون انقطاع .فال
ي�سمح ب�أي ن�شاط �أي ًا كان ودون ا�ستثناء .يف ال�صيدليات
وامل�شايف اخلا�صة واملطابخ وق�صور الأفراح واملطاعم
وحتى حمطات البنزين داخل املدن وعلى حدودها �إال
خدمات الطرق ال�سريعة وعلى م�سافة بعيدة و�سوف تخف
الطرق لي ًال مع الوقت� .أي�ض ًا منطقة احلرمني املركزية
أوقات معينة.
ُيرتب لها � ٌ
و�إذا ا�ست�صعبتم احلل ف�أنظروا الفرق بني دوام �آخر يوم
من �شهر �شعبان و�أول �أيام �شهر رم�ضان كيف يتغري
دوام الدولة بالكامل ،وينقلب الليل �إىل نهار كل هذا ب�سبب
طبيعة الدوام الذي حددته الدولة حفظها الله ،و�إذا طبقنا
هذا النظام – االقرتاح -يجب �أن تكون قراراتنا �صارمة
وحادة جد ًا.

ثمار هذا النظام اجلديد ل�ساعات العمل املحددة :تكون
على الفطرة ،ب�أن النهار معا�ش والليل لبا�س ،يدخل
ال�شباب ال�سعودي ميدان العمل ف�ساعات العمل التجاري
قد حددت ون�سلم من �ضخ الوافدين الذين رغم �أن �أكرثهم
م�سلمون �إال �أنهم ال يخلون من �سلوكيات وخمالفات
تعار�ض منهج جمتمعنا امل�سلم املحافظ.
الرتف الذي يكاد يبلي �أمتنا – كما يفيد ابن خلدون-
و�أننا نظمنا �أوقاتنا بد ًال من الفو�ضى فالظاهر من الواقع
الذي نعي�شه �أننا ال ن�ستطيع حتمل �أي ظرف رمبا ي�صبنا
ال قدر الله.
توفري الطاقة من كهرباء ومياه ووقود وخدمات بلدية
وحتى مراكز ال�شرطة تخف من امل�شاكل لأن كل النا�س
يف منازلهم.
ويف الأخري �أن النا�س دائم ًا يتكيفون مرحلي ًا مع كل نظام
جديد رغم تذمرهم �أول الأمر وال بد من �أخذ الأمور بجدية.
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من الزاكرة

قرارات خاصة بالسقاية داخل الحرم
اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفوقة
الواردة من مقام رئا�سة جمل�س الوكالء برقم
 282يف 1352/1/14هـ امل�شتملة على �شكوى
جراري الزمازمة من جهة منعهم من ال�سقاية
داخل امل�سجد احلرام وا�سرتحامهم لل�سماح لهم
بتعاطي حرفة ال�سقاية يف امل�سجد احلرام .ا.هـ.
وتداول الأع�ضاء البحث يف اخل�صو�ص املذكور
وبعد الفح�ص والتدقيق و�إمعان النظر يف
التعليمات اخلا�صة بجراري الزمازمة ظهر �أن
املادة الأوىل توجب على كل جرار يريد املهنة
يف �سلك الزمازمة �أن يقدم كفي ًال من الزمازمة،
و�أن الفقرة (�أ) من املادة (الرابعة) تن�ص على �أن
يتعهد بعدم ا�شتغال اجلراري مبهنة �سقاية الزمزم

داخل امل�سجد احلرام ،وملا كانت التعليمات التي
و�ضعت جلراري الزمازمة �إمنا هي للمحافظة على
حقوق الزمازمة من جهة وقيام كل واحد منهم
داخل امل�سجد بواجباته �إزاء حجاجه والتعليمات
املذكورة �إمنا هي خا�صة مبو�ضوع الزمازمة مع
حجاجهم ،ف�إن املق�صود يف املادة الأوىل �إمنا هو
خا�ص مبن يريد الدخول يف �سلك �سقاية احلجاج
داخل امل�سجد احلرام� .أما ال�سقاية خارج امل�سجد
احلرام فلي�س لها ارتباط مب�شيخة الزمازمة كما
�أن املق�صود من الفقرة الأوىل من املادة الرابعة
�أال ي�شتغل ب�سقاية احلجاج داخل امل�سجد احلرام،
حيث �إن لهم �سقاة خمت�صني بهم.
وعلى هذا ح�صل التوقيع.

المجلس يفصل في الخالف بين بلدية أملج وينبع
اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفوقة
الواردة من مقام رئا�سة جمل�س الوكالء برقم
 772وتاريخ 1352/1/30هـ امل�شتملة على
مو�ضوع اخلالف الواقع بني بلدية �أملج وبلدية
ينبع .وت�شتكي الأوىل من الثانية من حيث الأوامر
التي متليها عليها .وتداول الأع�ضاء البحث يف
اخل�صو�ص املذكور وبعد الفح�ص والتدقيق

ومراجعة القرار ال�صادر من املجل�س بعدد � 689أملج م�ستقلة يف وارداتها ومن�صرفاتها وال يقيدها
يف 1350/3/19هـ ظهر �أن املادة الثالثة منه يف ذلك �شيء �إال التعليمات والأنظمة والأوامر املبلغ
تن�ص على�" :إن ارتباط بلدية �أملج ببلدية ينبع �إمنا لها يف اخل�صو�ص املذكور ،وعليه ف�إن املجل�س يرى
هو ارتباط �إداري ،فمتى �صدرت �أوامر وتعليمات
�أنه لي�س لبلدية ينبع التداخل يف �ش�ؤون بلدية �أملج
على بلدية ينبع تقوم هي بتبليغها لبلدية �أملج ،كما
�أنها تقوم بتدقيق جداول بلدية �أملج ولي�س لها �أي �إال مبقت�ضى ما جاء يف املادة الثالثة املنوه عنها
ت�سلط على وارداتها وم�صروفاتها ،بل �إن بلدية �أعاله وبهذا يف�صل يف اخلالف بينهما.

الموافقة على اقتراح مدير محاسبة جدة بخصوص رخص السيارات
اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفوقة
امل�شتملة على مو�ضوع التباين الواقع يف جداول
ور�سوم الرخ�ص العائدة ل�سائقي ال�سيارات
الواردة من مقام رئا�سة جمل�س الوكالء برقم 964
يف 1352/2/11هـ لدرا�ستها وتقرير ما يلزم يف
�ش�أنها مع مالحظة املواد الأربع الواردة يف القرار
رقم  66يف 1351/5/22هـ ،وتداول الأع�ضاء
البحث يف اخل�صو�ص املذكور وبعد الفح�ص
والتدقيق يف عموم الأوراق املرفوقة ويف املواد
املنوه عنها �أعاله ظهر �أن الغر�ض الوحيد الذي
ترمي �إليه �إدارة املالية يف جدة �إمنا هو ترتيب
خطة ي�سهل بها تطبيق بني الك�شفني ،وملا كان
64
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ال ي�ستوجب تعديل �شيء من املواد املدرجة يف
قرار املجل�س املنوه عنه �أعاله املقرتن بالت�صديق
العايل ،كما �أنه ال ي�ستوجب ح�صر معاملة جتديد
رخ�ص ال�سياقة بجدة كما جاء يف اقرتاح مفت�ش
املالية لعدم موافقة ذلك للم�صلحة العامة ،فقد قرر
املجل�س بالإجماع املوافقة على اخلطة التي ارت�آها
مدير حما�سبة فرع وزارة املالية يف جدة يف هذا
ال�ش�أن وهي تكليف �إدارات الكندا�سات بو�ضع
منرة ال�شهادة وتاريخها واجلهة ال�صادر منها يف
الك�شوفات التي تقدمها.
وعلى هذا ح�صل التوقيع.

اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفوقة الواردة من مقام رئا�سة جمل�س الوكالء بعدد
 7525يف 1351/11/7هـ امل�شتملة على االقرتاحات املقدمة من قبل حما�سب �إدارة جريدة
�أم القرى يف �صدر ق�ضيته مع حممد �أمني ك�شمريي ،وتداول الأع�ضاء البحث يف اخل�صو�ص
املذكور وبعد الفح�ص والتدقيق و�إمعان النظر يف الأوراق املرفوقة ومراجعة قرارات املجل�س
ال�صادر يف مو�ضوع ت�صدي حما�سب �إدارة جريدة �أم القرى يوم كان قائم ًا على �ش�ؤون �إدارة

رجال من الشوري

مجلس الشورى ينتصر لمحمد كشميري
ويعيده إلى عمله

محمد زواوي

(1398-1313هـ)

�أم القرى ملحمد �أمني ك�شمريي ظهر ما ي�أتي:
� -1أن هذه الق�ضية قد ت�شكلت لها جلنة خا�صة م�ؤلفة من ع�ضو من املطبعة املاجدية وع�ضو من
املطبعة ال�سلفية وع�ضو من وزارة الداخلية وع�ضو من قلم املطبوعات ومدير معمل الزنك وعهد
�إىل هذه اللجنة �أمر �إمتام التحقيق واتخاذ قرار مبا يظهر لها موقع من اجلميع.
� -2أن اللجنة قد قامت مبا عهد �إليها و�أعيدت املعاملة �إىل املجل�س ،ولدى در�س قرار اللجنة
ظهر منه عدم �إدانة حممد �أمني ك�شمريي وعدم تغرميه املبلغ الذي تطلب �إدارة املطبعة تغرميه
�إياه و�أن خروجه مل يكن باختياره حتى يعد �إخال ًال باملقاولة و�إمنا كانت الإدارة له ال تقت�ضي
امل�شاحنات التي وقعت بينها وبني القائم ب�أعمال الإدارة من�ش�أها امتناع الك�شمريي عن توقيع
ورقة قدمها له القائم ب�أعمال املطبعة.
 -3وقد قرر املجل�س حينذاك بعدد  57يف 1351/4/10هـ املوافقة على قرار اللجنة من
جهة عدم �إدانة الك�شمريي ولفت النظر العايل �إىل ما جاء يف القرار املذكور يف �ش�أن طرد
الك�شمريي من قبل القائم ب�أعمال الإدارة للم�شاحنات التي كان من�ش�أها عدم انقياده يف توقيع
الورقة التي قدمها له القائم ب�أعمال املطبعة ،وقد �صدر �أمر �سمو رئي�س الوكالء على وزارة
الداخلية ب�إفهام القائم ب�أعمال املطبعة مبا �صدر به قرار جمل�س ال�شورى مع توبيخه على
اتخاذه اخل�صومات ال�شخ�صية �سبب ًا يف الت�أثري على الر�سميات وواجباته �إزاء عمله والتنبيه
عليه بعدم العودة مبثلها وقد جرى �إبالغه بذلك يف وزارة الداخلية.
 -4ثم �إن حممد �أمني ك�شمريي طلب �إفادته عما مت يف ق�ضيته و�أحيل طلبه �إىل املجل�س وقد
اتخذ املجل�س قرار ًا رفعه �إىل املقام العايل بعدد  269يف 1351/8/21هـ خال�صته �إبالغ
حممد �أمني ك�شمريي مبا مت يف ق�ضيته من جهة براءته مما ن�سب �إليه ،و�أن يطبق يف تلك
الق�ضية مقت�ضى نظام املوظفني من جهة عودة حممد �أمني ك�شمريي �إىل مقر وظيفته.
 -5فيت�ضح مما ذكر �أعاله �أن هذه الق�ضية قد ا�ستوفت �شرائطها الر�سمية وحيث مل يرد يف
االعرتا�ضات التي قدمها حما�سب جريدة �أم القرى بهذا ما يوجب عدول املجل�س عن قراراته ال�سابقة

ولد ال�سيد حممد بن �أحمد بن عبدالله
بن حممد ال���زواوي ،مبكة املكرمة يف
1313/3/12هـ.
وت��ل��ق��ى تعليمه مب��در���س��ة ال��ف�لاح مبكة
املكرمة ،على يد علماء ع�صره بامل�سجد
احلرام.
عني حممد زواوي ع�ضو ًا بهيئة متييز
ق�ضايا امل��ط��وف�ين م��ن -1356/9/6
1365/2/27ه��������ـ ،ث��م رئ��ي�����س�� ًا لنف�س
الهيئة م��ن 1370-1365/2/27ه�������ـ،
وعني ع�ضو مبجل�س ال�شورى اعتبار ًا
من 1372/3/9ه����ـ1388 -ه���ـ� .أحيل
�إىل التقاعد يف 1388/3/1ه���ـ وذلك
ب�سبب ظروفه ال�صحية.
وت���ويف يرحمه ال��ل��ه مبكة املكرمة يف
1398/9/12هـ.

فقد قرر املجل�س بالإجماع �أنه مل يبق ثمة لزوم ال�ستئناف النظر مرة ثانية .وعليه ح�صل التوقيع.
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مكتبة الشورى
شوريات
د .عبدالله بن �إبراهيم الع�سكر

طاملا حلمت ب�أن يكون ملجل�س ال�شورى مكتبة تليق به ومبا ميثله من مكانة يف املنظومة الت�شريعية والرقابية يف البالد.
مكتبة تليق به من حيث املحتوى وال�شكل اخلارجي .تُعد املكتبة حا�ضنة علمية لذاكرة الوطن والثقافة ،وتعد جممع ًا
للمعرفة والعلم .وملجل�س ال�شورى خ�صو�صية ال تخفى على النا�س .من ذلك مث ًال نوعية الكتب وامل�صادر واملراجع
التي يجب توفرها يف مكتبة جمل�س ال�شورى .وهي يجب �أن تُغطي علوم ًا عديدة مثل الفقه والقانون وال�سيا�سة
والإدارة وحقوق الإن�سان و�أنظمة الدولة والإدارة وغريها كثري مما يدخل يف �أعمال جلان جمل�س ال�شورى املتعددة.
يوجد يف كثري من املجال�س النيابية العاملية مكتبة متخ�ص�صة .و�أ�شهر املكتبات هي مكتبة الكوجنر�س الأمريكي.
فهي �أكرب مكتبة يف العامل .ولها مبنى خا�ص مهيب ووا�سع .ومثل هذا ُيقال عن مكتبة لينني القريبة من مبنى الربملان
الرو�سي .والعجيب �أن املجال�س النيابية العربية ال ت�شتهر مبكتبات خا�صة بها .وهذا �أمر ي�ستحق الت�أمل والدرا�سة.
لهذا �أكتب هذه احلديث لأعر�ض وجهة نظر ب�سيطة وهي� :إقامة مبنى �شامخ وجميل ُيعرب عن تراث اململكة وثقافتها
خارج مبنى جمل�س ال�شورى ويكون قريب ًا منه جد ًا .وي�سمى مكتبة ال�شورى.
وتقوم مكتبة ال�شورى على اجتاهني رئي�سني الأول :تزويد املكتبة ب�أهم م�صادر املعرفة والعلم املتعلق بعمل جلان
املجل�س وما يتفرع منه .والثاين �إقامة مكتبة �إلكرتونية حديثة ذات ات�صال مبا�شر مع �أمهات املجاميع العلمية
الرقمية من كتب ودوريات� .أرى �أن مكتبة من هذا النوع تخدم �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،وتخدم املجتمع ال�سعودي
خ�صو�ص ًا طلبة الدرا�سات الدنيا والعليا يف تخ�ص�صات تدخل يف عمل جمل�س ال�شورى ،الذين �سيتوافدون على
مكتبة ال�شورى ،ولهذا ال�سبب اقرتحت �أن تكون خارج مبنى جمل�س ال�شورى.
ومن ناحية عملية �صرفة ف�إننا يف جمل�س ال�شورى نعاين من توا�ضع مكتبته .فاملكان �ضيق وال يت�سع خلدمات مكتبة
معروفة .وتزويد املكتبة باجلديد من امل�صادر واملراجع متوا�ضع هو �أي�ض ًا .وا�شرتاك املكتبة يف دوريات رقمية قليل
جد ًا ،ناهيك �أن اخلدمة الب�شرية املقدمة ال ترقى ملكانة جمل�س ال�شورى.
اق��ت�رح ا���س��ت��ن�����س��اخ م��ك��ت��ب��ة ب��رمل��ان��ي��ة م��ت��و���س��ط��ة م��ث��ل ال��ت��ي يف ال��ي��اب��ان وزراع���ت���ه���ا يف م��ب��ن��ى ق��ري��ب م���ن جمل�س
ال���������ش����ورى .امل��ك��ت��ب��ة م�������ص���در م���ه���م الت����خ����اذ ال����ق����رار ال�������ص���ائ���ب .وامل���ك���ت���ب���ة ه����ي راف������د م���ع���ريف وحت��ل��ي��ل��ي ل��ك��ل
امل�����س��ائ��ل ال��ت��ي ن��ت��ن��اول��ه��ا يف عملنا ال�����ش��وري .امل��ك��ت��ب��ة ع��ن��وان ال تخطئه ال��ع�ين يف ك��ل �أم����ر م��ن أ�م����ور ال��ن��ا���س.
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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