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تراقب دوائر �صناعة القرار يف العوا�صم الكربى احلراك الد�ؤوب الذي يقوم به خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبدالله بن عبدالعزيز �آل �سعود لتعزيز الأمن وال�سلم الدوليني و�إ�شاعة ثقافة احلوار والت�سامح بني ال�شعوب
لدرء الفنت وو�أد ال�صراعات و�إذابة االختالفات .فقد توجهت الأنظار �إىل العا�صمة النم�ساوية فيينا يوم االثنني
 12حمرم 1434هـ ،حيث مت افتتاح مركز امللك عبدالله بن عبدالعزيز العاملي للحوار الذي جاء ثمرة جلهود
كبرية بذلها خادم احلرمني ال�شريفني لتحويل مبادرته للحوار بني �أتباع الأديان والثقافات التي �أطلقها –
حفظه الله – يف امل�ؤمتر الإ�سالمي العاملي للحوار الذي عقد يف مكة املكرمة عام 2008م �إىل عمل م�ؤ�س�سي
بعد �أن ن�ضجت يف مدريد ،حث عقد م�ؤمتر احلوار العاملي بني �أتباع الأديان ال�سماوية والثقافات مرو ًرا
بنيويورك وجنيف وانتهاء بفيينا حيث �سيكون املركز منارة �إ�شعاع للحوار العاملي املبني على االحرتام
والفهم املتبادلني وامل�ساواة بني ال�شعوب.
مركز امللك عبدالله العاملي للحوار ترجمة للر�ؤية الثاقبة واال�ست�شراف املحكم للم�ستقبل الذي قر�أه خادم
احلرمني ال�شريفني واال�سرتاتيجية ال�صائبة يف خدمة ال�سالم العاملي وحل الق�ضايا الإن�سانية العالقة واملزمنة,
حيثمدامللكعبداللهبنعبدالعزيزيدهللجميعبدافعاملحبةوال�صدقومنمنطلقماي�ؤمنبهامل�سلمونمبا
جاءت به الر�سل والكتب ال�سماوية.
املركز �سيكون مبثابة م�ؤ�س�سة حلوارات م�ستنرية لرجال الدين واملفكرين لتتناول الق�ضايا التي ت�شغل
اهـتمامات املجتمعات الإن�سانية قاطبة و�صو ًال �إىل فهم �أكرث للآخر واحرتام �أ�صدق ملعتقداته مما ي�ؤدي �إىل
تفويت الفر�صة على �أولئك الذين ي�سعون �إىل زرع الفتنة بني �أتباع الأديان والثقافات وتعميق الهوة بينهم.
وخال�صة القول �إن احلوار ي�سهم يف �إزالة االختالف وتقارب ال�شعوب والأمم ,وبه تهد أ� النفو�س وينت�صر
ال�سالم على احلروب والتفاهم على اخل�صومات ,وبالتوا�صل بني �شعوب العامل عن طريق مفكريها وعلمائها
وقادتها يتم التعارف وي�سود التعاون وتزدهر املعامالت يف جو من االحرتام املتبادل والإن�صاف للق�ضايا
ال�ساخنة في�أخذ كل ذي حق حقه من غري �إجحاف .
�أ�سرة التحرير
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�أكد ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور �صالح الزهراين يف حواره مع "جملة ال�شورى" �أن
�صالحيات جمل�س ال�شورى حالي ًا جيدة ويجري تعزيزها والتو�سع التدريجي فيها ،و�أن
اختالف وجهات النظر بني �أع�ضاء املجل�س �شيء طبيعي ول�صالح العمل ال�شوري.
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حظي وفد جمل�س ال�شورى برئا�سة معايل
رئي�ساملجل�سال�شيخالدكتورعبداللهبنحممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ خالل زيارته الر�سمية
جلمهورية املجر باهتمام وحفاوة القيادة يف
املجر ،حيث ا�ستقبل من قبل فخامة الرئي�س
ودولة رئي�س جمل�س الوزراء ف�ض ًال عن جل�سة
املباحثات مع رئي�س املجل�س الوطني املجري
(الربملان) واجتماع مع وزير االقت�صاد الوطني.
فقد ا�ستقبل فخامة الرئي�س يان�ش �أدر رئي�س
جمهورية املجر يف مكتبه بق�صر �شاندور
الرئا�سي يف مدينة بوداب�ست معايل رئي�س
جمل�س ال�شورى والوفد املرافق ,ونوه بالدور
الريادي خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله
بن عبدالعزيز �آل �سعود يف خدمة الإن�سانية
وال�سالم والأمن الدوليني ،م�شيد ًا مببادراته –
حفظه الله  -يف هذا املجال.

و�أكد حر�ص املجر على تنمية وتطوير العالقات
مع اململكة العربية ال�سعودية ملا لها من مكانة
رائدة �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا على امل�ستويني
الإقليميوالدويلوبو�صفها�إحدىدولجمموعة
الع�شرين.
وقدمالتعازيواملوا�ساةخلادماحلرمنيال�شريفني
امللك عبدالله بن عبدالعزيز �آل �سعود ول�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
ولل�شعب ال�سعودي يف وفاة االثنني وع�شرين
�شخ�ص ًا من املواطنني واملقيمني يف حادث ناقلة
الغاز الذي وقع يف مدينة الريا�ض م�ؤخر ًا.
من جهته نقل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
لفخامته حتيات وتقدير خادم احلرمني ال�شريفني
و�سمو ويل عهده الأمني ومتنياتهما جلمهورية
املجر حكومة و�شعب ًا بالتقدم واالزدهار.

كما عرب معاليه عن �شكره لفخامته على موا�ساته
يف وفيات حاث ناقلة الغاز يف مدينة الريا�ض
متمني ًا للمجر مزيد ًا من الأمن واال�ستقرار
والتقدم واالزدهار.
وتركز احلديث خالل اللقاء على العالقات الثنائية
بني اململكة واملجر و�سبل تنميتها وتطويرها
يف خمتلف املجاالت مبا يخدم م�صالح البلدين
و�شعبيهما ال�صديقني.
وتطرق احلديث �إىل العالقات الربملانية بني
جمل�س ال�شورى والربملان املجري والق�ضايا
الإقليمية والدولية الراهنة ذات االهتمام امل�شرتك.
جل�سة مباحثات مع رئي�س الربملان املجري
من جهة �أخرى عقد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخالدكتورعبداللهبنحممدبن�إبراهيم�آل
ال�شيخ جل�سة مباحثات مع معايل رئي�س املجل�س
الوطني (الربملان املجري) الدكتور ال�سلو كوفري

يف خمتلف الق�ضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
كما �أكد معاليه حر�ص املجل�س على تفعيل
االتفاقيات الثنائية بني البلدين مبا ي�سهم يف دفع
العالقات بينهما �إىل جماالت �أو�سع تلبي تطلعات
خادم احلرمني ال�شريفني وفخامة الرئي�س املجري.
ونوه �إىل �أن اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني دولة حمبة لل�سالم وا�ستقرار
ال�شعوب وت�سعى �إىل ن�شر الأمن وال�سلم يف
ربوع الأر�ض كافة ,الفتًا يف هذا ال�سياق �إىل
مباردة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن
عبدالعزيز للحوار بني �أتباع الأديان ،حيث عقد
امل�ؤمتر العاملي للحوار يف العا�صمة الأ�سبانية
مدريدتالهاالجتماععايلامل�ستوىالذيعقديف
مقر الأمم املتحدة ,وانتهاء بت�أ�سي�س مركز امللك
عبداللهبنعبدالعزيزالعامليللحواريفالعا�صمة
النم�ساوية فيينا.
و�شدد اجلانبان خالل املباحثات على �أهمية تعزيز
العالقات بني البلدين ودعمها يف خمتلف املجاالت
ال�سيا�سية والتجارية والتعليمية والثقافية والطاقة
املتجددة.
ويفنهايةجل�سةاملباحثاتقدممعايلرئي�سجمل�س
ال�شورى الدعوة ملعايل رئي�س الربملان املجري

لزيارة اململكة ,ثم �سجل كلمة يف �سجل الزيارة.
على�صعيدذي�صلةعربرئي�سالربملاناملجريعن
�سروره لتطور العالقات بني املجر واململكة العربية
ال�سعودية يف خمتلف املجاالت من بينها العالقات
الربملانية بني الربملان املجري وجمل�س ال�شورى.
و�أ�شار يف لقاء �صحفي م�شرتك مع معايل ال�شيخ
الدكتورعبدالله�آلال�شيخعقبجل�سةاملباحثات
�إىل �أن الزيارات املتبادلة بني امل�س�ؤولني يف
الربملان املجري وجمل�س ال�شورى ت�سهم يف
تطوير العالقات الربملانية بني املجل�سني التي
تندرج�ضمنمنظومةتطويرالعالقاتبنيالبلدين
ال�صديقني.
ولفتالنظر�إىلالعديدمناالتفاقياتالثنائيةبني
اململكةواملجريفجماالتعديدةتخدمم�صالح
ال�شعبني.
من جانبه �أعرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
عن �سعادته بزيارة جمهورية املجر ذات التاريخ
العريق ،منوها �إىل �أن العالقات بني البلدين
ال�صديقني يف �أف�ضل م�ستوى تعززها الإرادة
ال�سيا�سية للقيادتني يف البلدين ب�أهمية تطوير
التعاون الثنائي والدفع مب�سار العالقات �إىل
جماالتعديدةت�صبيفخدمةم�صالحالبلدين
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يف مقر الربملان املجري بح�ضور �أع�ضاء الوفد
املرافق ملعاليه و�سفري خادم احلرمني ال�شريفني
لدى املجر الأ�ستاذ نبيل بن خلف عا�شور ,فيما
ح�ضرها من اجلانب املجري �سفري املجر لدى
اململكة مكلو�ش كاالي وعدد من �أع�ضاء الربملان.
ويف م�ستهل اجلل�سة رحب معايل الدكتور كوفري
مبعايل رئي�س جمل�س ال�شورى و�أع�ضاء الوفد
املرافق متمني ًا لهم طيب الإقامة يف املجر.
وعربعن�شكرهوتقديرهملعايلالدكتورعبدالله
�آل ال�شيخ على كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال
خالل زيارته للمملكة العربية ال�سعودية حل�ضور
اجتماعات اللقاء الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء
برملانات دول جمموعة الع�شرين الذي ا�ست�ضافه
جمل�س ال�شورى م�ؤخر ًا.
و�أكدالدكتوركوفريحر�صالربملاناملجريعلى
تطوير عالقاته الربملانية مع جمل�س ال�شورى،
م�شري ًا يف هذا ال�سياق �إىل عزم الربملان على
�إن�شاء جمموعة �صداقة مع جمل�س ال�شورى
داخل جمموعة ال�صداقة مع دول اخلليج يف
الربملان املجري للعمل على توثيق العالقات
الربملانية مع جمل�س ال�شورى وتعزيز العالقات
الثنائية بني البلدين يف خمتلف املجاالت.
تقديرجمريلدوراململكةيفا�ستقرار�سوقالنفط
وعرب عن تقدير املجر للمبادرات التي يقدمها
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن
عبدالعزيز يف املجالني ال�سيا�سي واالقت�صادي
خلدمةالأمنوال�سلمالدولينيوللتنميةامل�ستدامة
يف خمتلف مناطق العامل� ,إىل جانب ال�سيا�سة
املتزنة للمملكة العربية ال�سعودية للحفاظ على
ا�ستقرار �سوق النفط العاملية مبا يحقق التوازن
بني م�صالح الدول املنتجة والدول امل�ستهلكة.
و�أكد �أن اململكة مهمة للمجر الفت ًا النظر �إىل
العديدمناالتفاقاتالثنائيةبينهمايفالعديدمن
املجاالت �سواء التي مت التوقيع عليها ودخلت حيز
التنفيذ �أو التي مازالت حمل بحث بني اجلهات
املعنية يف البلدين .م�شري ًا �إىل �أن الزيارات
املتبادلة بني كبار امل�س�ؤولني يف البلدين ت�ؤكد
عزمهما على تعزيز وتطوير عالقاتهما الثنائية.
من جانبه قدم معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
�شكره وتقديره ملعايل رئي�س الربملان املجري على
احلفاوة وح�سن اال�ستقبال ,معرب ًا عن �سعادته
بهذا اللقاء.
و�أكد حر�ص جمل�س ال�شورى على تطوير عالقاته
الربملانية مع املجل�س الوطني املجري وتبادل الر�أي
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ال�صديقني.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن اململكة ويف �إطار حر�صها
على تعزيز عالقاتها الثقافية مع املجر تعتزم
خالل العام املقبل تنظيم معر�ض ثقايف �سعودي
يف مدينة بوداب�ست لإتاحة الفر�صة لأبناء ال�شعب
املجري االطالع على ثقافة ال�شعب ال�سعودي
وتراثه الأ�صيل.
رئي�س جمل�س ال�شورى يح�ضر جانب ًا من جل�سة
الربملان
بعد ذلك ح�ضر معاليه والوفد املرافق جانب ًا
م���ن اجل��ل�����س��ة ال��ت��ي ع��ق��ده��ا ال�ب�رمل���ان امل��ج��ري،
حيث رح��ب معايل الدكتور ال�سلو كوفري يف
م�ستهل اجلل�سة مبعايل رئي�س جمل�س ال�شورى
و�أع�ضاء الوفد امل��راف��ق ملعاليه وقوبل بعا�صفة
م���ن ال��ت�����ص��ف��ي��ق ت��رح��ي��ب�� ًا م���ن أ�ع�������ض���اء ال�ب�رمل���ان
املجري بوفد جمل�س ال�شورى ,ثم ق��ام معاليه
بجولة يف �أروقة مقر الربملان وا�ستمع �إىل �شرح
ع��ن ت��اري��خ ال�برمل��ان وق��اع��ات��ه ,و�آل��ي��ة العمل فيه.
ويبحث تطوير العالقات الثنائية مع رئي�س الوزراء
ع��ل��ى �صعيد ذي �صلة اج��ت��م��ع م��ع��ايل ال�شيخ
الدكتورعبدالله�آلال�شيخمعدولةرئي�سالوزراء
بجمهورية املجر الدكتور فيكتور �أوربان بح�ضور
الوفد املرافق ملعاليه.
ويف م�ستهل اللقاء رحب دولته مبعايل رئي�س
جمل�س ال�شورى والوفد املرافق له يف املجر.
و�أكد حر�ص احلكومة املجرية على تطوير

العالقات الثنائية مع اململكة العربية ال�سعودية
التيت�شهدمنو ًايفالعديدمناملجاالت,منوه ًا
�إىل �أن العالقات بني البلدين ال تقت�صر على
املجالني ال�سيا�سي واالقت�صادي فح�سب بل تتطلع
القيادتان يف البلدين �إىل تو�سيع التعاون الثنائي
لي�شمل املجاالت التعليمية والثقافية والريا�ضة
وهي ما ت�سعى حكومتا اململكة واملجر �إىل حتقيقه
من خالل االتفاقيات الثنائية التي يتم بحثها يف
اجلهات املعنية يف البلدين.
من جهته �أعرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
عن �سعادته بهذا اللقاء و�سروه بزيارة املجر ذات
التاريخ العريق.
وبني �أن اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز
�آل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني حتر�ص على
تقوية عالقاتها مع جمهورية املجر يف خمتلف
املجاالت ,م�ؤكد ًا �سعي جمل�س ال�شورى لدعم
جميع االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعقد بني
البلدين ال�صديقني.
وتركز احلديث خالل اللقاء على �سبل تعزيز
العالقات الثنائية وتو�سيع �آفاقها ,ومن بينها
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى واملجل�س
الوطني (الربملان املجري).
ك���م���ا مت ال����ت����ط����رق �إىل ال���ق�������ض���اي���ا الإق���ل���ي���م���ي���ة
وال����دول����ي����ة ال���راه���ن���ة ال���ت���ي حت���ظ���ى ب��اه��ت��م��ام
ال��ب��ل��دي��ن وب��خ��ا���ص��ة ال����ظ����روف اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة

ال����ت����ي مت�����ر ب����ه����ا امل���ن���ط���ق���ة ال����ع����رب����ي����ة ح����ال����ي���� ًا.
من جهة �أخرى عقد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
اج��ت��م��اع�� ًا م��ع م��ع��ايل وزي����ر االق��ت�����ص��اد ال��ق��وم��ي
املجري جورج ماتول�شي وبحث معه العالقات بني
اململكة وجمهورية املجر و�سبل تطويرها وتنميتها
يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت وب��خ��ا���ص��ة يف امل��ج��االت
االقت�صادية.
و�أبدى وزير االقت�صاد القومي املجري ترحيب
املجر برجال الأعمال ال�سعوديني لال�ستثمار فيها
خا�صة يف املجاالت ال�سياحية والعالجية ملا يتوفر
يف املجر من مياه معدنية وم�صحات على م�ستوى
متقدم.
فيما�أكدمعايلالدكتورعبدالله�آلال�شيخحر�ص
اململكة على تعزيز العالقات مع املجر وتنميتها يف
خمتلفاملجاالت,منوه ًا�إىلالعديدمناالتفاقيات
التي مت توقيعها بني البلدين �إىل جانب االتفاقيات
التي يتم بحثها حالي ًا والتي من �ش�أنها تو�سيع
العالقات �إىل �أفاق �أو�سع.
ويجتمعمعرئي�ساملجموعةالربملانيةللحزباحلاكم
كما اجتمع معاليه مع رئي�س اللجنة االقت�صادية
وتقنية املعلومات بالربملان املجري ورئي�س
املجموعة الربملانية للحزب احلاكم �أنتل روجان.
ومت خالل االجتماع ا�ستعرا�ض �أوجه العالقات
بني اململكة واملجر يف خمتلف املجاالت وال�سبل
الكفيلة بتطويرها وبخا�صة يف املجاالت
االقت�صادية واال�ستثمارية ,كما مت التطرق �إىل
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العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان
املجري و�سبل تعزيزها من خالل تفعيل دور
جلنتي ال�صداقة يف املجل�سني.
وعرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى عن
�سعادته بهذا اللقاء م�ؤكد ًا حر�ص املجل�س على
دعم العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني
وتفعيل االتفاقيات الثنائية مبا ي�سهم يف االرتقاء
بالعالقات مبا يحقق تطلعات خادم احلرمني
ال�شريفني وفخامة الرئي�س املجري.
ح�ضر اللقاءات �سفري خادم احلرمني ال�شريفني
لدى املجر الأ�ستاذ نبيل بن خلف عا�شور و�سفري
املجر لدى اململكة مكلو�ش كاالي.
من جانب �آخر عقد ع�ضوا الوفد الر�سمي املرافق
ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور عبدالله
بنحممدن�صيفوالدكتورعطاللهبن�أحمد�أبو
احل�سن اجتماع ًا مع رئي�س اللجنة الوطنية املجرية
الحتاد الربملان الدويل يانو�ش هريفات ورئي�س
جلنة ال�صداقة الربملانية املجرية مع دول اخلليج
العربية ال�سلو هورفات بح�ضور �أع�ضاء اللجنة.
ومت خالل االجتماع بحث �سبل تعزيز العالقات
الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان املجري,
ويف هذا ال�سياق نوه �أحد �أع�ضاء اللجنة �إىل
عزم الربملان �إن�شاء جلنة �صداقة برملانية جمرية
�سعودية يف الربملان املجري لت�أكيد �أهمية
العالقات املجرية ال�سعودية والعمل على تطويرها,
مو�ضح ًا �أن هذه اخلطوة من الربملان تعك�س
الأهمية البلغة التي توليها املجر للمملكة العربية
ال�سعوديةكونهاالدولةالرائدةيفمنطقةال�شرق

الأو�سط وملكانتها الدينية واالقت�صادية.
كما قام الدكتور ن�صيف والدكتور �أبو احل�سن
بزيارة �إىل معهد ابن �سينا لبحوث ال�شرق
الأو�سط يف بوداب�ست حيث التقيا مدير املعهد
ميكلو�ش ماروت الذي قدم لهم نبذة عن املعهد
ودوره العلمي يف البحوث ال�شرق �أو�سطية.
وكان معايل رئي�س جمل�س ال�شورى قد �أعرب عن
تقديره ملعايل رئي�س اجلمعية الوطنية املجرية على
دعوته لزيارة املجر التي ت�أتي يف �سياق البحث
يف �سبل تطوير جماالت التعاون الثنائي بني
البلدين ال�صديقني.
و�أكد معاليه يف ت�صريح مبنا�سبة الزيارة �أهمية
الزيارات املتبادلة بني املجل�س واجلمعية املجرية
يف تعزيز العالقات بني البلدين وا�ستك�شاف
مزيد من املجاالت للتعاون للدفع بالعالقات �إىل
�آفاق �أو�سع مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة لل�شعبني
ال�صديقني ,الفت ًا النظر �إىل حر�ص جمل�س
ال�شورى على توثيق التعاون الربملاين مع اجلمعية
الوطنية املجرية يف �إطار عالقاته الربملانية مع
خمتلف املجال�س الت�شريعية والربملانية يف الدول
ال�شقيقة وال�صديقة� ,إىل جانب تعزيز دور جلنتي
ال�صداقة يف جمل�س ال�شورى واجلمعية الوطنية
نحو تطوير العالقات الربملانية بني البلدين.
ونوه معايل الدكتور �آل ال�شيخ بزيارة معايل
رئي�س الربملان املجري ال�سلو كوفري �إىل
اململكة بدعوة من رئي�س جمل�س ال�شورى يف
�شهر فرباير 2012م حل�ضور اجتماعات اللقاء
الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة

الع�شرين الذي ا�ست�ضافه جمل�س ال�شورى مبدينة
الريا�ض ,وزيارة معايل رئي�سة الربملان املجري
كاتلني �سيلي �إىل اململكة العربية ال�سعودية يف
�شهر فرباير  2006م� ,إىل جانب الزيارات
املتبادلة لأع�ضاء جلنتي ال�صداقة الربملانية يف
جمل�س ال�شورى والربملان املجري.
و�أ�شاد مبا ت�شهده العالقات الثنائية بني البلدين
من تنامي وتطور يف خمتلف املجاالت تعززها
اتفاقيات التعاون الثنائي يف املجاالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية والتجارية والتعليمية والريا�ضية,
�إىل جانب الزيارات املتبادلة بني كبار امل�س�ؤولني
يف البلدين التي ت�سهم يف تقريب وجهات النظر
جتاه خمتلف الق�ضايا الإقليمية والدولية.
للدبلوما�سية الربملانية التي ميثلها جمل�س
ال�شورى دور يف تنمية وتطوير عالقات اململكة
مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة
ولفت معايل الدكتور عبدالله �آل ال�شيخ النظر
�إىل دور الدبلوما�سية الربملانية يف اململكة
العربية ال�سعودية التي ميثلها جمل�س ال�شورى
يف تنمية وتطوير عالقات اململكة مع الدول
ال�شقيقة وال�صديقة ,والت�أكيد على دور اململكة
بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن
عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني -
حفظهما الله  -يف خدمة ق�ضايا الأمتني العربية
والإ�سالمية والأمن وال�سلم الدوليني من خالل
�إطالع الربملانيني يف الدول ال�شقيقة وال�صديقة
على مواقف اململكة العربية ال�سعودية الرا�سخة
جتاه خمتلف الق�ضايا العربية والإ�سالمية
والدولية الراهنة.

9

األعضاء يطالبون بإدراج العنوان الشخصي
تحت القبة

في بطاقات الهوية الوطنية

الدكتور�سعدبنحميدال�سبيعي
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�أكد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى على �ضرورة
ت�ضمني العنوان ال�شخ�صي يف بطاقة الهوية
الوطنية �أو الإقامة �أو �سجل الأ�سرة ،وطالب
بع�ض الأع�ضاء باعتبار العنوان الإلكرتوين جزء ًا
من تعريف الأ�شخا�ص .جاء ذلك خالل جل�سة
املجل�س التا�سعة واخلم�سني التي عقدت برئا�سة
رئي�ساملجل�سال�شيخالدكتورعبداللهبنحممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل
تقرير جلنة ال�ش�ؤون الأمنية ،ب�ش�أن تفعيل املواد
اخلا�صة بالعناوين يف نظام الأحوال املدنية،
ونظام الإقامة ،ونظام ال�سجل التجاري ،حيث تال
رئي�ساللجنةالدكتور�سعدبنحميدال�سبيعي
تقرير اللجنة وتو�صيتها ب�ش�أن املو�ضوع ،ثم

عر�ض للمناق�شة ،فلفت �أحد الأع�ضاء �إىل منا�سبة
ت�ضمني فقرة ت�شري على �أن يكون العنوان
مو�ضح ًا على بطاقة الهوية الوطنية� ،أو الإقامة،
�أو �سجل الأ�سرة ،على �أن يتم حتديثها عند تغيري
العنوان.
وت�ساءل ع�ضو �آخر عما �إذا كان هناك ربط تقني
بني الأحوال املدنية وم�ؤ�س�سة الربيدال�سعودي،
و�أنه �إذا كان ذلك موجود ًا فيتم تعديل ن�ص
التو�صية لتكون "يجب على كل من امل�شمولني يف
الفقرة ( )1ت�سجيل بيانات عناوينهم يف �إحدى
اجلهتني ":الأحوال املدنية� ،أو م�ؤ�س�سة الربيد
ال�سعودي�...إلخ".
بينما ر�أى ع�ضو �آخر �أن هذا التقرير ال يتعلق
بنظام وال بتعديل نظام؛ فهو عبارة عن درا�سة
لو�ضع تعميم من جمل�س الوزراء للجهات الأخرى
بتفعيل مواد �صادرة يف �أنظمة هي يف الأ�صل
مفعلة ،و�إن مل تكن تلك املواد مفعلة؛ فيجب
على اجلهات الرقابية متابعة تفعيلها والرفع عن
امل�س�ؤولني الذين ال يفعلون هذه الأنظمة.
ولفت ع�ضو �إىل وجود نق�ص ت�شريعي فيما يتعلق
بنظام املوطن القانوين للمواطنني واملقيمني ،و�أنه
بالرغم من كونه من �أهم الأنظمة التي حتكم الن�شاط
والعمل االقت�صادي والإجراءات احلكومية على
م�ستوى جميع ال�سلطات من ت�شريعية وق�ضائية
وتنفيذية ،ف�إن هذا الو�ضع يوجب �إ�صدار نظام
خا�ص تلتزم بتطبيقه جميع الأجهزة دون ا�ستثناء

وعلى ر�أ�سها وزارة الداخلية.
وطالب ع�ضو �آخر بتفعيل املوطن الإلكرتوين
و�إعطائه قيمة قانونية؛ باعتبار �أن العنوان
الإلكرتوين هو جزء من تعريف ال�شخ�ص
وو�سيلة لالت�صال به ،خا�صة �أن لدى اململكة
نظام التعامالت الإلكرتونية الذي يحمي مثل هذه
التعامالت.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن العنوان مطلب
ح�ضاري ونظامي ،و�أنه لي�س هناك تطبيق لأي
مواد يف هذا ال�ش�أن ،وهناك تق�صري يف تطبيقها
وتفعيلها من قبل الأجهزة احلكومية ،وكذلك من
املواطنني واملقيمني.
وطلب ع�ضو �آخر �أن يتم التن�سيق فيما يتعلق
بالرتقيم للمنازل والعناوين بني وزارة ال�ش�ؤون
البلدية والقروية ممثلة يف الأمانات والربيد
ال�سعودي .الفت ًا �إىل �أن و�ضوح العنوان له
�أهمية كبرية ،ال �سيما �أنه �سبيل �إىل و�صول
كافة املرا�سالت� ،سواء احلكومية �أو غريها �إىل
ال�شخ�ص املعني دون عناء �أو ت�أخر.
واقرتح ع�ضو �آخر �أن يتم ت�سهيل عملية تغيري
العنوان ،وذلك عن طريق الدخول �إىل البوابة
الإلكرتونية للربيد ال�سعودي والقيام بتغيري
العنوان بكل ي�سر و�سهولة ،وبعد ذلك يتم التعميم
على كافة الأجهزة احلكومية وغريها مع حتديد
مدة زمنية معنية لذلك.

إلزام المرأة بالحصول على الهوية الوطنية
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وافق جمل�س ال�شورى على تعديل املادة "ال�سابعة
وال�ستني" من نظام الأحوال املدنية ال�صادر
باملر�سوم امللكي ذي الرقم (م )7/والتاريخ
1407/4/20هـ ،لتكون بالن�ص الآتي( :يجب
على من �أكمل �سنة "اخلام�سة ع�شرة" من
املواطنني ال�سعوديني �أن يح�صل على بطاقة
�شخ�صية خا�صة به – هوية وطنية -ويكون ذلك
اختياري ًا ملن هم بني �سن "العا�شرة" و"اخلام�سة
ع�شرة"بعد موافقة ويل �أمره ،وت�ستخرج البطاقة
من واقع قيود ال�سجل املدين املركزي) ،ون�ص
القرار يف البند ثاني ًا� :أن تت�ضمن الأداة التي
ي�صدر بها التعديل الآتي:
 -1يكون �إلزام املر�أة ال�سعودية باحل�صول على
بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية
خالل فرتة ال تتجاوز "�سبع" �سنوات ،وبعدها
تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الو�سيلة الوحيدة
لإثبات هويتها.
 -2تفوي�ض �سمو وزير الداخلية بو�ضع اخلطة
املرحلية التدريجية امل�����ش��ار إ�ل��ي��ه��ا يف الفقرة
ال�سابقة ،وذلك مبا يتم توفريه من �إمكانيات على
�أن يتم البدء باملتقدمات لاللتحاق باجلامعات

وم��ا يعادلها وامل��ت��ق��دم��ات للتوظيف وال�ضمان
االجتماعي وم��ن تطلب �إ���ص��دار ج���واز �سفر،
كما دع��ا املجل�س �إىل ا�ستكمال افتتاح مكاتب
ن�سوية يف جميع مكاتب الأحوال املدنية ،وتوفري
متطلبات ت�شغيلها وتهيئة م��ق��اره��ا وجتهيزها
واعتمادالوظائفالالزمةوفقالدرا�سةاملعدةمن
قبل وزارة الداخلية لهذا الغر�ض.
وكان املجل�س قد ا�ستمع يف جل�سته التي عقدها
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور
عبدالله بن حممد �آل ال�شيخ �إىل وجهة نظر جلنة
ال�����ش���ؤون الأم��ن��ي��ة ،ب�����ش���أن م��ل��ح��وظ��ات الأع�����ض��اء
و�آرائهم جتاه مو�ضوع ح�صول الن�ساء على بطاقة
�أحوالمدنيةب�شكل�أعمو�أ�شملوحتديدالأ�سلوب
الأن�سب للتطبيق ،تالها رئي�س اللجنة د� .سعود بن
حميد ال�سبيعي ،لإي�ضاح وجهة نظر اللجنة ب�ش�أن
ملحوظات الأع�����ض��اء و�آرائ���ه���م ح��ول امل��و���ض��وع،
حيث �أ�شار �إىل �أن الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
هي التي حددت م�سمى املو�ضوع ولي�س للجنة
دور يف ذلك� .أما بالن�سبة حل�صول من هم دون
�سن اخلام�سة ع�شرة على بطاقة �شخ�صية م�ستقلة
بعد موافقة ويل �أمره؛ ف�إن هذا احلكم موجود

منذ�صدورنظامالأحوالاملدنيةباملر�سومامللكي
امل�ؤرخ يف 1407/4/20ه��ـ .لذا فال حمل لإثارة
هذا اجلانب خلروجه عن املو�ضوع املطروح .و�أما
بالن�سبة مل�صطلح (الهوية الوطنية) ف�إنه وارد يف
كثري من مواد نظام الأحوال املدنية ،بل �إن الف�صل
ال��ث��اين خ��ا���ص ب��ـ(ال��ب��ط��اق��ات ال�شخ�صية ودف��ات��ر
العائلة) وقد عرفت البطاقة ال�شخ�صية يف الن�ص
املعدل ب�أنها الهوية الوطنية ويف ذلك كفاية �إىل �أن
يتم �إجراء التعديل يف مواد النظام جميعها.
ولفت�إىل�أنحتديداملدةب�سبع�سنواتكانبناء
علىدرا�سة �أعدتهاوكالةالأحوالاملدنيةبوزارة
الداخلية مراعية يف ذلك عدد الإناث و�أعمارهن
ح�سب الإح�صاء ال�سكاين واملعدل احلايل
لإ�صدار البطاقات ال�شخ�صية للن�ساء يف ظل
وجود �ستة ع�شر مكتب ًا ن�سوي ًا للأحوال املدنية،
وهناك ع�شرة مكاتب مت جتهيزها حتتاج �إىل
القوى الب�شرية لت�شغيلها ،و�أن الإدارة يف �سبيل
اال�ستمرار يف فتح املكاتب الن�سوية بالتدرج �إىل
�أن يبلغ عددها ح�سب اخلطة "ثمانية وثمانني"
مكتب ًا ،لإ�صدار مليون بطاقة يف ال�سنة.
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تحت القبة

 28مدينة صناعية يعمل بها أكثر من  300ألف موظف

مجلس الشورى يدعو إلى إحالل القوى العاملة
الوطنية بدالً من األجنبية في المصانع

دع���ا جمل�س ال�����ش��ورى �إىل ال��ع��م��ل ع��ل��ى توظيف الدكتورعبداللهبنحممدبن�إبراهيم�آلال�شيخ )28( ،مدينة �صناعية ت�ضم �أك�ثر من ()3000
القوى العاملة الوطنية يف هيئة املدن ال�صناعية ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة الإ�سكان م�صنع تزيد ا�ستثماراتها على ( )250مليار
و�إحاللها مكان القوى العاملة الأجنبية يف خمتلف وامل��ي��اه واخل��دم��ات ال��ع��ام��ة ،ب�����ش���أن ملحوظات ري��ال ويعمل فيها �أك�ثر من (� )300أل��ف موظف
امل�صانع والقطاعات التابعة لها ،وذلك بالتن�سيق الأع�ضاء و�آرائ��ه��م جت��اه التقارير ال�سنوية لهيئة هي م�صانع تتبع للقطاع اخلا�ص وقد يكون من
مع وزارة العمل ،ودع��ا الهيئة �أي�ض ًا �إىل القيام املدن ال�صناعية ومناطق التقنية (مدن) للأعوام ال�صعبعلىهيئة"مدن"حتديدالعالقةبنيهذه
بنف�سها بتويل �أعمال الأم��ن ال�صناعي ،ومراقبة امل��ال��ي��ة 1428/1427ه�������ـ 1429/1428 -ه�������ـ  -امل�صانع واجلهات البحثية ،خا�صة �أن ذلك ال يدخل
إ�ج��راءات ال�سالمة املتبعة يف امل�صانع ،واملرافق 1430/1429هـ 1432/1431 -ه ،تالها رئي�س �ضمن مهامها وم�س�ؤولياتها .كذلك يلحظ الرتكيز
التابعة لها ،وذلك بالتن�سيق مع �إدارات و�أق�سام اللجنةاملهند�سحممدبنحامدالنقادي،ف�أو�ضح – يف التقرير -على املدن ال�صناعية لكنه مل يعط
الدفاعاملدين،والعملعلىربطاملدنال�صناعية �أن ما يتعلق بو�ضع الآل��ي��ات لتوثيق العالقة بني املناطق التقنية التغطية املنا�سبة ،وتو�ضيح ذلك �أن
ب�شبكات �سكك احلديد العامة القريبة من هذه امل�صانع القائمة واجلهات البحثية – خا�صة �أن من الطبيعي �أن يركز التقرير على املدن ال�صناعية
أرا�ض منا�سبة معايل وزي��ر التجارة وال�صناعة ك��ان قد �أعلن البالغ عدد امل�صانع فيها حوايل ( )3000م�صنع
املدن ،كلما �أمكن ذلك ،مع توفري � ٍ
لهيئة املدن ال�صناعية.
قبل فرتة عن تد�شني "�ألف" م�صنع منوذجي يف مقارنةمععددمناطقالتقنيةوالتيالتزيدحالي ًا
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جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم اململكة نهاية عام 2012م -فاللجنة تود التو�ضيح عن منطقتني اثنتني يف مدينة الريا�ض هما:
1433/12/20هـ برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ ب�أن املدن ال�صناعية القائمة حالي ًا والبالغ عددها �أ -جم���م���ع ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات واالت���������ص����االت

ب -وادي الريا�ض للتقنية وال��ذي يهدف �إىل امل�صانع املختلفة ،حيث �إن حوادث العمل متوقع
تكوين و�سط علمي متطور ي�شجع على االخرتاع حدوثها يف مثل هذه البيئة ال�صناعية� .أم��ا ما
واالب��ت��ك��ار والإب����داع يف جم��االت خمتلفة ،مبا يتعلق مبطالبة اعتماد ميزانية ر�أ�سمالية وت�شغيلية
ي�ضمن تنيمة ال�����ص��ن��اع��ات امل��ع��رف��ي��ة واخل��دم��ي��ة �سنوية معتمدة يف ميزانية الدولة للهيئة� ،أ�سوة
واحليوية وحا�ضنات الأعمال والتقنية ونحوها ،بالهيئات احلكومية الأخرى بهدف دعم ال�صناعة
ويقع يف اجلزء ال�شمايل من جامعة امللك �سعود ولكي ت�ضع الهيئة خطتها التطويرية وفق ميزانية
مبدينة الريا�ض على م�ساحة ( )1.7مليون مرت معتمدة،و�أنهمنغرياملنا�سب�أنيكونهدفالهيئة
مربع.
الإ�سرتاتيجي زيادة الدخل ،ال �سيما �أن الهيئة
وفيما يتعلق بنطاق ح�صول اللجنة على بع�ض حكومية هدفها ت�شجيع اال�ستثمار ال�صناعي،
املعلومات الإ�ضافية من خالل املوقع الإلكرتوين ف��ال��ل��ج��ن��ة ال ت��ت��ف��ق م���ع ه���ذا ال�����ر�أي ب���ل بالعك�س
للهيئة ،فاللجنة تو�ضح �أن احلكومة تويل اهتمام ًا يجب ت�شجيع الهيئة على تنمية مواردها املالية،
كبري ًا للتحول للتعامالت الإلكرتونية احلكومية ،وبالتايل ت�ستطيع حتقيق النمو املطلوب واملخطط
وذل��ك ملا تقدمه مفاهيم التعامالت الإلكرتونية له من خالل الإيرادات التي حت�صل عليها ،كما �أن
احلكومية من فوائد كبرية لالقت�صاد الوطني ،الهيئة مل ت�شر يف تقاريرها �إىل حاجتها �إىل �أي
و�أن ما قامت به اللجنة هو الت�أكيد على اتباع هذا دعم مايل حكومي .كذلك ما يتعلق بتهيئة البيئة
ال�صناعية املنا�سبة
النهج يف احل�صول
على املعلومات من
ل����ت����ح����ق����ي����ق ت����وف��ي�ر
امل��وق��ع الإل��ك�تروين
ال��وظ��ائ��ف ل�ل�أي��دي
ل���ه���ي���ئ���ة "مدن"
ال��ع��ام��ل��ة ال�سعودية،
وال����ذي ك��م��ا ذك��رت
ف����إن تو�صية اللجنة
اللجنة يف تقريرها
"الثانية" �ستحقق
مي�����ت�����از ب���و����ض���وح
– �إن �شاء الله – هذا
ووف�����رة امل��ع��ل��وم��ات
امل���ت���اح���ة ل��ل��م��راج��ع
ول����ل����ب����اح����ث ول���ك���ل
م����ن ل����ه ع��ل�اق����ة م��ع

املهند�سحممدبنحامدالنقادي

املطلب الوطني امللح.
و�أخ����ي���ر ًا م���ا يتعلق
بالتو�صية "الرابعة"

الهيئة ،وجلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات العامة ف�إنربطاملدنال�صناعيةب�شبكات�سككاحلديد
تدعو جلان املجل�س املختلفة ملراجعة وتدقيق العامة هو فقط لربط املدن ال�صناعية التي تكون
املعلومات ال��واردة على املوقع الإلكرتوين للجهة قريبة جد ًا من هذه ال�شبكات �أو خطوط �سكك
احلكومية التي تتوىل درا�سة تقريرها ال�سنوي احلديدوالتييجب�أالتتعدىب�ضعةكيلومرتات،
كجزء من تقييمها لهذا اجلهاز �أو اجلهة للم�ساهمة كما �أن الهدف من هذا الربط هو للنقل التجاري

اقتراح بأن تنظر
اللجان المتخصصة
بالمجلس في
حوادث قطار
المشاعر و إبقيق
وناقلة الغاز
بالرياض

اق�ترح �أح��د الأع���ض��اء �أن تقوم
ال �ل �ج��ان امل�خ�ت���ص��ة ب��ال�ن�ظ��ر فيما
ح�صل من �إ�شكالية يف التنظيم
للتنقل بني امل�شاعر املقد�سة وما
ح�صل يف ق�ط��ار امل�شاعر ،لكي
يكون القطار �سبب ًا لل�سرعة يف
التنقل .وطلب درا�سة ما حدث
يف حادثتي بقيق والريا�ض ،لأن
ما ثبت يف كال احلادثني �أن هناك
�سبب ًا ب�شري ًا وراء ذل��ك ،فاملكان
ال��ذي �أق�ي��م فيه ال�ف��رح يف بقيق
مل يكن مهيئ ًا .ومن املهم �أن يتم
�أخذ موافقة من الدفاع املدين
على �أي مكان يقام ويدعى فيه
�أعداد غفرية ،كما �أن حادث ناقلة
الغاز يف الريا�ض كانت ب�سبب
خ�ط��أ ب���ش��ري ،ف���س��رع��ة ال�سائق
كانت ال�سبب كما بني ذلك مدير
�شرطة منطقة الريا�ض ،وبالتايل
على �شركة الغاز �أن ت�ضع معايري
يلتزم بها قائدو هذه ال�شاحنات.
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يف ن�شر مفهوم احلكومة الإلكرتونية .و أ�م��ا ما ولت�سريع ن��ق��ل امل��ن��ت��ج��ات ال�صناعية ولتخفيف
يتعلق بالتو�صية "الثالثة" للجنة فالهدف منها هو ت��ك��ال��ي��ف ال��ن��ق��ل ال��ب��ري ب��وا���س��ط��ة ال�����ش��اح��ن��ات.

هموم المواطن

( )ITCCويقع يف حي النخيل على م�ساحة الت�أكيد على هيئة املدن ب�ضرورة متابعة تعليمات
ن�صف مليون مرت مربع.
و إ�ج���راءات ال�سالمة املتبعة من قبل العاملني يف
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استمرار زيادة المدارس المستأجرة  ..والنقل المدرسي
تحت القبة

وقرارات المجلس بدعم التعليم األهلي  ..تثير
تساؤالت األعضاء

الدكتور�أحمدبن�سعد�آلمفرح
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طالب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أن تكون عمليات
التطوير التعليمية نابعة ومالئمة ملجتمعنا ،ولفتوا
�إىل �أهمية �إدخال التقنية يف و�ضع املقررات
ومعاجلة نق�ص املعلمني ،وت�ساءلوا عن مامت ب�ش�أن
قرارات �سابقة للمجل�س بخ�صو�ص دعم التعليم
الأهلي ،جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التا�سعة
واخلم�سني التي عقدت برئا�سة رئي�س املجل�س
ال�شيخالدكتورعبداللهبنحممدبن�إبراهيم�آل
ال�شيخ ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة
ال�ش�ؤون التعليمية والبحث العلمي ،ب�ش�أن التقرير
ال�سنوي لوزارة الرتبية والتعليم للعام املايل
1432/1431هـ ،تاله رئي�س اللجنة الدكتور
�أحمد بن �سعد �آل مفرح ،ثم عر�ض للمناق�شة،
حيث لفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن التقرير ال يرقى

�إىل معاجلة م�شكالت قطاع التعليم الذي اعتمد له
هذا العام ( )196مليار ريال ،ولكن مل نر لها �أي
�أثر ،فالعام الدرا�سي بد�أ وبع�ض الطالب ق�ضوا
وقتهم خارج مدار�سهم ،لعدم اكتمال ترميمها
وجتهيزها ،ف�ض ًال عن ا�ستمرار ظاهرة زيادة
املباين الدرا�سية امل�ست�أجرة.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إىل �أن عمليات التطوير املعلنة
والأخذ بتجارب الآخرين لن تنجح؛ لأنها غر�ست
يف بيئتها ،فال ميكن �أن يكون هناك تطور ما
دامت بيئة املدار�س طاردة ،وت�ساءل هل يعقل
�أن �أوالدنا وبناتنا يحملون (الآيباد) ويتعاملون
مع ال�شبكة (الإنرتنت) ثم يطلب منهم ا�ستخدام
و�سائل التعليم القدمية ،والكتب الكثرية التي
تكلف رميها يف نهاية العام الدرا�سي مليار ريال؟
ور�أى ع�ضو �آخر �أن م�شروعات التعليم تبد�أ
يف العادة كبرية لكنها ال تلبث �أن تتحول �إىل
م�شروعات �صغرية ،فال يكاد �أحد يراها �أو
يلم�سها من املعنيني بها؛ فكيف باملجتمع؟ و�أن
الأمر معقود على هيئة تقومي التعليم العام التي
�صدرالأمرب�إحداثها،ب�أنحت�سنم�ستوىالتعليم
وترتقي به.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل �أن هناك �أمور ًا يف التعليم
بحاجة �إىل عناية واهتمام من قبل املجل�س
ب�شكل عام ،ك�إدخال التقنيات احلديثة يف كتابة
املقررات ،ومو�ضوع النق�ص الوا�ضح يف املعلمني
واملعلمات ،وكذلك مو�ضوع النقل املدر�سي،
و�سوء تنفيذ بع�ض امل�شروعات املدر�سية .كما كان

ينبغي االهتمام والعناية مبو�ضوع تراجع مكانة
املعلم واملعلمة و�سوء املعاملة التي تواجههما من
الطالب ،وكذلك نحن ن�سمع كثري ًا عن امل�شروعات
ولكننا مل نر لها �أي �أثر.
وقال ع�ضو �آخر :ركز التقرير على جزئيات
�أقل �أهمية من الأمور الأ�سا�سية ،كدعم التعليم
اخلا�ص الذي �أكدت عليه التو�صية "الأوىل"،
كما ينبغي الت�أكيد على �أنه ال يح�سن تطبيق
مبادئ التجارة احلرة يف جمال التعليم ،ويجب
�سام ال
عد التعليم اخلا�ص ا�ستثمار ًا يف جمال ٍ
ّ
ي�شبه بقية اال�ستثمارات الأخرى .وينبغي �أن
يبقى التعليم الأهلي ا�ستثناء ،بينما تبقى الأولوية
للتعليم احلكومي .ويح�سن �إلزام التعليم الأهلي
بعدم رفع ر�سوم تعليمه �إال يف �أ�ضيق احلدود؛
بحيث ال يزيد عائد اال�ستثمار يف التعليم عن %5
�سنوي ًا �أو نحو ذلك.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن اللجنة تبنت يف تو�صيتها
"الأوىل" ر�أي الوزارة دون �أن تقدم م�سوغ ًا
لدعمها ،و�أنه كان ينبغي تقدمي م�سوغات لدعم
التعليم الأهلي .و�أن امل�سائل املالية كالدعم وغريه
ينبغي �أن تذهب للجهات املخت�صة؛ لأن وزارة
الرتبية والتعليم لي�ست ممولة للتعليم الأهلي،
وينبغي مراجعة خمرجات التعليم الأهلي ،كما �أن
التعليم الأهلي �أ�ص ًال مدعوم من الدولة ،ويحقق
�أرباح ًا ويتو�سع.
والحظ �أحد الأع�ضاء �أن التقرير يخلو من �أي
معلوماتعنمدىفاعليةالئحةالعنفوال�سلوكيات

هموم المواطن

معالجة

أخطاء قطار
المشاعر

�أكد �أحد �أع�ضاء املجل�س �أن
ج�ه��ود ال��دول��ة يف احل��ج من
كبري جد ًا ،لكنه �أحيان ًا ي�ضعف
ب�سبب تراخي البع�ض مبا يناط
بهم ،فقد كنت �شاهد عيان
مل��ا ح�صل يف ق�ط��ار امل�شاعر،
فهناك خط�أ ت�شغيلي فني و�آخر
�إداري ووجدت �أن امل�س�ؤولية
��ض��ائ�ع��ة ب�ين ع ��دة ج �ه��ات ما
بني الدفاع املدين ،وال�شركة
ال�صينية امل�شغلة ،وال�شركة
التي تدير امل�شروع ،فالقطار
كان متوقف ًا ملدة �أربع �ساعات
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �أن م �ك�برات
ال�صوت كانت تعطي معلومات
خاطئة داخ��ل القطار ،كما �أن
�أم ��اك ��ن ان �ت �ظ��ار ال ��رك ��اب غري
مهي�أة فهي ب��دون كرا�سي،
وبدون دورات مياه ،وبدون
مياه لل�شرب ،ف��إدارة احل�شود
فن يحتاج ملخت�صني.
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يف املدار�س املقرة يف 1423/6/8هـ ،وطالب
اللجنة �أن تقدم معلومات عن هذه الالئحة.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل �أن تو�صيات اللجنة مل ت�شر
�إىل �أي مقرتحات من مديري عموم وم�ساعدات
مديري العموم يف الإدارات العامة للرتبية
والتعليم ،بالرغم �أن كلها تت�صل بالعملية الرتبوية
والتعليمية التي تعاين رغم وجود م�شروع امللك
عبدالله لتطوير التعليم ،كمو�ضوع املدر�سني
واملدر�سات،و�سوءاملبايناملدر�سية،وعدمتوافر
النقل املدر�سي للمعلمات والطالبات ،وت�ساءل عن
�سبب �إغفال اللجنة كل تلك املو�ضوعات اجلوهرية
وتركيزها على العوائق التي تقف �أمام منو
التعليم الأهلي؟ وعما �إذا كان ذلك ي�شري �إىل تدين
م�ستوى التعليم احلكومي ،وعن �سبب عدم توقف
اللجنة �أمام هذه املفارقات بني م�ستوى التعليم
الأهلي واحلكومي.
بينما ر�أى ع�ضو �آخر �أن تو�صيات اللجنة ان�صبت
على جوانب خارج العملية التعليمية ،بينما التقرير
مل يعالج كثري ًا من الق�ضايا التعليمية املهمة ،فرغم
كرثة الإنفاق على التعليم �إال �أن هناك انحدار ًا
يف م�ستواه ،وهناك بع�ض املدار�س احلكومية
تطلب من الطالب الإنفاق على املدر�سة كتح�سني
الف�صول �أو ���ش��راء املتطلبات وغ�يره��ا ،وتعطي
الدرجات على ذلك ،وطالب املجل�س ب�أال يتوقف
عند م��ا يت�ضمنه تقرير ال���وزارة م��ن مقرتحات
بل عليه �أن يدر�س الق�ضايا ويبحثها من خالل
معرفته ،و�أن يكون له دور يف ذلك.
و �أ�شار ع�ضو �آخر �إىل �أن التو�صيات ان�صبت
على التعليم الأهلي ومل تتطرق �إىل املعلم واملعلمة
الذي ال ميكن لعملية تعليمية �أن تتطور من دون
االهتمام بهما ،وينبغي زيادة دعم املعلم واملعلمة

مادي ًا ،وح�سن اختيارهما والتدريب ،واقرتح
�أن تكون هناك معاهد �إعداد قادة لوزارة الرتبية
والتعليم ،وكذلك تو�سيع االبتعاث لريوا النماذج
الناجحة ،مع �ضرورة احلزم مع املعلم املتكا�سل
�إ�ضافة �إىل �ضرورة االهتمام مبو�ضوع ت�سرب
الطلبة من املدار�س.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل �أن املجل�س �أ�صدر قبل
"ع�شرة"�أعوام قرار ًا بدرا�سة �أو�ضاع املدار�س
الأهلية و�إعداد الئحة بت�صنيفها ،كما �أ�صدر معه
قبل عامني تو�صية بو�ضع درا�سة تقوميية حمايدة
للتعليم الأهلي والأجنبي يف اململكة و�أنه مل يظهر
�أثر لذلك .وت�ساءل عن �سبب مطالبة مندوبي
الوزارة بدعم التعليم الأهلي� ،إ�ضافة �إىل �أن اللجنة
تطلب يف تو�صيتها "الأوىل" بتذليل ال�صعوبات
التي ت�شكل عائق ًا �أمام منو التعليم الأهلي ،وقال:
هل التعليم الأهلي بو�ضعه احلايل �صار اخليار
التعليمي يف اململكة؟
ولفت �آخر �إىل �أنه ال توجد �أي م�سوغات للت�أكيد
على دعم التو�صية "الأوىل" للجنة ،وت�ساءل عما
�إذا كانت الوزارة قد حتققت من و�ضع املدار�س
الأهلية ،وعما �إذا كانت بيئة حا�ضنة للتعليم ،ال
�سيما �أنه �سبق �أن �صدر عن املجل�س عام 1420هـ
قرار بدرا�سة �أو�ضاع التعليم العام الأهلي من
حيث امل�ستوى ،وحالة املباين والر�سوم�...إلخ.
والحظ �أن املدار�س الأهلية تت�سابق على رفع
الر�سوم وعلى بخ�س املعلم حقه يف الرواتب،
وهناك بع�ض املدار�س الأهلية مل يكتمل فيها
ن�صاب املعلمني.

�إنفاقمايلوجهد�إداريجهد
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السوق المالية التعكس بوضعها الحالي تنامي االقتصاد الوطني
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األعضاء طالبوا بمراجعة عالوات
اإلصدار وتقسيم السوق إلى سوقين

الدكتور�.سعدحممد�أحمدمارق
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طالب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى بدار�سة تق�سيم
ال�سوق املالية �إىل �سوقني �إحداهما لل�شركات ذات
الربحية والعوائد ،والأخرى للخا�سرة وحديثة
الإدراج ،ور�أوا �أن ال�سوق بو�ضعها احلايل ال
تعك�س تنامي االقت�صاد الوطني ،ولفتوا �إىل
�ضرورة مراجعة معايري الإدراج يف ال�سوق
ومعاجلة عالوة الإ�صدار وم�س�ؤولية �ضامن
التغطية يف حالة عالوة الإ�صدار .جاء ذلك خالل
جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1433/12/20هـ
برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبدالله
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع
املجل�س �إىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية ،ب�ش�أن

التقرير ال�سنوي لهيئة ال�سوق املالية للعام املايل
1433/1432هـ ،تاله رئي�س اللجنة الدكتور
�سعدبنحممدمارق،ثمعر�ضالتقريرللمناق�شة
و�أبديت ب�ش�أنه امللحوظات ،حيث لفت �أحد
الأع�ضاء �إىل �أن هيئة ال�سوق املالية �أ�صدرت
قرار ًا عام 2008م يق�ضي باملوافقة على ال�سماح
للأ�شخا�ص املرخ�ص لهم ب�إبرام اتفاقيات املبادلة
مع الأ�شخا�ص والأجانب� ،أفراد ًا �أو م�ؤ�س�سات،
وكان من �أهداف هذا القرار ال�سماح للأجانب
باال�ستثمار يف ال�سوق ال�سعودية ،وزيادة عمق
ال�سوق املالية والرفع من كفاءتها ،لكن تقرير
اللجنة �أو�ضح �أن املبلغ الذي مت �ضخه يف ال�سوق
ال�سعودية عام � 2011أكرث من  29مليار ريال،
ور�أى �أن هذا مبلغ ًا �ضئي ًال ،وينبغي للجنة �أن
تتوقف عنده وتدر�س �أ�سباب ذلك و�ضعف
اال�ستثمارات الأجنبية من خالل اتفاقيات املبادلة
ومدى �أهمية تلك اال�ستثمارات.
وطالب ع�ضو �آخر بدرا�سة تق�سيم ال�سوق املالية
�إىل �سوقني� :سوق �أويل تدرج فيها ال�شركات
ذات الربحية والعوائد ،و�سوق ثانوي تدرج فيه
ال�شركات اخلا�سرة وال�شركات حديثة الإدراج

التي مل حتقق ربحية .والحظ كرثة امل�ضاربات
احلادة على �أ�سهم ال�شركات اخلا�سرة ،و�أ�سهم
ال�شركاتحديثةالإدراجقليلةالعدد،ورفعقيمة
تلك الأ�سهم �إىل �أ�سعار مبالغ فيها.
ور�أى �أن ال�سوق هو �أحد املنافذ اال�ستثمارية
للمدخرات،و�أنال�سوقال�سعوديبو�ضعهاحلايل
ال يعك�س اقت�صاد اململكة املتنامي ،وال يتنا�سب
مع الو�ضع اال�ستثماري فيها ،وهناك �إحجام عن
اال�ستثمار يف ال�سوق؛ نظر ًا لتوجه املتداولني فيها
�إىل امل�ضاربة يف ال�شركات اخلا�سرة وال�شركات
قليلة عدد الأ�سهم واقرتح تق�سيم ال�سوق.
وطالب ع�ضو �آخر ب�أن تبحث اللجنة فيما �إذا
كانت معايري الإدراج يف ال�سوق ال�سعودية هي
الأ�ضعف يف �أ�سواق اخلليج ،ومن ثم عليها �إعادة
�صوغ تو�صيتها الثانية لت�صبح�" :إعادة النظر يف
الئحة قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق".
واقرتح �أن تناق�ش هيئة ال�سوق املالية يف تقريرها
القادم ما �إذا كان النظام ي�سمح بتطوير ال�سوق
لي�شمل �سوق ًا ثانوية و�سوق م�شتقات و�سوق
�سلع.
ولفت �آخر �إىل �ضرورة اال�ستف�سار من الهيئة عن

و�ضع �شركات الو�ساطة التي متلكها البنوك،
وعما �إذا كان من ال�ضروري �إدراجها يف
ال�سوق وانف�صالها عن البنوك �أم ال.
ور�أى ع�ضو �آخر �ضرورة م�شاركة ال�شركات
مع �شركات ال�سوق ،وكذلك التو�صية ب�ش�أن
تو�سع جمل�س هيئة ال�سوق و�إعطاء الفر�صة
للمخالف لدفع الغرامة من دون الت�شهري به
�أو التحقيق معه .والحظ �أن قائمة الأرقام
للأداء املايل للهيئة 1431هـ غري وا�ضحة
لقراءتها واملقارنة بينها.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل �ضرورة معاجلة عالوة
الإ�صدار وم�س�ؤولية �ضامن التغطية يف
حالة عالوة الإ�صدار ،وت�ساءل عن عدم
التو�صية ب�أن ال يت�صرف متعهد التغطية فيما
أُ�كتتبفيهعلىالأقلملدة�سنةواحدة،ودعا
اللجنة �إىل �إ�ضافة تو�صية تطلب من الهيئة تقييم
الئحة ا�ستثمار ل�صناديق اال�ستثمار العقاري
وا�ستي�ضاح �آراء الغرف التجارية واملطورين
العقاريني والأكادمييني املخت�صني ومن له اهتمام
بذلك.
واقرتح �أحد الأع�ضاء �أن حتلل اللجنة تقرير هيئة
ال�سوق و�أن ت�شخ�ص من خالله حالة ال�سوق بد ًال
من تلخي�ص التقرير ،و�أن تبني و�ضع ال�سوق
العام ،و�ضوابط التعامل فيه و�آليات حمايته
واملواطنني من التالعب بالأ�سهم حتى ال تتكرر
م�أ�ساة ال�سوق عام 2006م.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن التعامل يف �سوق
املال ال يزال يتم ب�آليات وطرق قدمية ،وال توجد
حماية من تالعب التكتالت املالية التي يقوم
عليها �أفراد لرفع �أو خف�ض �أ�سعار الأ�سهم ،مما

جعل �سوق املال منفذ ًا �آخر ال�ستغالل املواطنني
من قبل �أ�شخا�ص ميتلكون الأموال والقدرات
الفكرية لإدارة هذه االقتنا�صات القوية من �أموال
املواطنني ،ور�أى �أن اللجنة مل تو�ضح ال�صعوبات
التي واجهتها هيئة ال�سوق املالية وال الإجراءات
التي اتخذتها ل�ضبط ال�سوق من حيث نظام �آلية
طرح�شركاتجديدةوالمنحيثحتديث�آليات
التعامل والبيع وال�شراء.
وقال :ع�ضو �آخر �إن من طبيعة �سوق املال يف
اململكة �أن امل�ؤ�س�سات التابعة للدولة تعد من
�أكرب املالك يف ال�سوق ،حيث تبلغ �أمالكها 41
مليار ريال ،ومعلوم �أنه ال بد �أن يخ�ضع �أع�ضاء
جمل�س الإدارة يف امل�ؤ�س�سات وكبار التنفيذيني
يف هذه امل�ؤ�س�سات لنف�س ما يخ�ضع له �أمثالهم
يف ال�شركات امل�ساهمة املطروحة يف ال�سوق ،فهل
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هناك �ضوابط لعدم دخول �أع�ضاء جمل�س الإدارة
وكبار التنفيذين يف امل�ؤ�س�سات التابعة للدولة
ل�ضمان ا�ستقرار الأ�سواق وال�شفافية؟
و�أو�ضح ع�ضو �آخر �أن لدى �سوق املال �صالحية
باالطالع على كافة التعاقدات التي لها عالقة
ب�سوق املال ،و�أن هناك تعاقدات متويلية من
البنوك لنا�شطني يف ال�سوق ،وال بد �أن ت�ضمن
هيئة �سوق املال عدم الت�سييل املبا�شر واملفاجئ،
ل�ضمان ا�ستقرار الأ�سواق وعدم الت�أثري على
العر�ض والطلب ب�شكل كبري ،و�أن تراجع هيئة
�سوق املال جميع اال�شرتاطات التي لها عالقة يف
ال�سوق ل�ضمان ا�ستقرار ال�سوق.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن هناك �شركات م�ساهمة
متعرثة وهذا ي�ؤدي �إىل خ�سارتها وت�آكل ر�أ�س
مالها ،كما �أن هذه ال�شركات ت�ضر باالقت�صاد
الوطني ،وباملكتتبني فيها .وطلب �أن تتدخل الهيئة
ملعاجلة �أو�ضاع هذه ال�شركات لتحقق �أهدافها
اال�ستثمارية �أو ت�صفيتها مثل ما تقوم به وزارة
التجارة مع امل�ساهمات العقارية املتعرثة.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إىل �أن ال�سوق املالية ال تعك�س
الو�ضع االقت�صادي القائم يف اململكة و�أنه ال
يظن �أنه �ستقوم قائمة من جديد لل�سوق مع هذه
الإدارة التي مل تظهر منها خالل ال�سنوات الأربع
ما يفيد بتعميق ال�سوق ،والدولة متتلك  %40يف
ال�سوق ،و %30ميتلكها �أ�شخا�ص ال يبيعون وال
ي�شرتون واملتبقي ب�سيط جد ًا .وطالب بالعمل مع
الهيئة لتعميق ال�سوق ،و�أن تبحث مع ال�شركات
العائلية الناجحة لتطرح داخل ال�سوق وكذلك
للبحث عن طرق �أخرى لإبراز ال�سوق ليعك�س
واقع االقت�صاد ال�سعودي.

17

تحت القبة

معالجة وضع خريجي المعاهد الصحية
وتأهيلهم للتعيين

الدكتور حم�سن بن علي فار�س احلازمي
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دعا جمل�س ال�شورى �إىل دعم الهيئة ال�سعودية
للتخ�ص�صات ال�صحية مالي ًا لتمكينها من بناء
من�ش�آتها يف بقية املدن الرئي�سة ،وطالب القطاعات
ال�صحية التعاون مع الهيئة يف جهودها ملعاجلة
و�ضع خريجي املعاهد ال�صحية وت�أهيلهم
وا�ستيعابهم وت�صحيح و�ضع املعاهد لتجنب
�أية م�شاكل م�شابهة م�ستقب ًال ،ودعا الهيئة �إىل
زيادة الربامج التدريبية للح�صول على �شهادة
االخت�صا�ص ال�سعودية يف خمتلف جماالت
العلوم الطبية التطبيقية ،وا�ستكمال اتفاقيات
دفع ر�سوم التدريب مع اجلهات امل�ستفيدة التي
ال تقوم بذلك.
جاء ذلك يف قرار �أ�صدره املجل�س خالل جل�سته
التي عقدت يوم 1433/12/26هـ برئا�سة
رئي�ساملجل�سال�شيخالدكتورعبداللهبنحممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع املجل�س
�إىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة،
ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير

ال�سنوي للهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية
للعام املايل 1431/1430هـ ،تالها رئي�س اللجنة
الدكتور حم�سن بن علي فار�س احلازمي-
ف�أو�ضح �أن نظام الهيئة يحدد اخت�صا�صاتها
بالت�سجيل والت�صنيف والرتخي�ص والتعليم
والتدريب ما فوق اجلامعي يف املجال ال�صحي،
و�أن اعتماد هيئة للتقومي واالعتماد تكون م�ستقلة
عن اجلهات التنفيذية ،يتم بناء على جودة
اخلدماتورعايةاملر�ضىو�سالمتهمخاللتقدمي
اخلدمات ال�صحية وله جهات �أخرى تعنى به على
امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية.
ولفت د .احلازمي �إىل �أن املجل�س تنبه لوجود
ثغرة يف منظومة حلقات الرعاية ال�صحية تتعلق
باعتماد املن�ش�آت ال�صحية بنا ًء على اجلودة
يف اخلدمات يف اململكة العربية ال�سعودية
وتوافر مقت�ضيات ال�سالمة واحلد من الأخطاء
الطبية والآثار ال�سلبية الأخرى ،فتبنى قرار ًا
يف هذا ال�ش�أن �صدر عام 1431هـ ،ون�صه:
"�إن�شاء هيئة خمت�صة م�ستقلة للجودة النوعية
يف اخلدمة ال�صحية ،تخت�ص بو�ضع املعايري
املطلوبة للخدمات ال�صحية وتو�صيلها للمر�ضى
بال�صورة املالئمة يف �أمناط اخلدمات العالجية
والوقائية وو�سائلها ،والتحقق من االلتزام بها
يف املن�ش�آت ال�صحية -كم ًا ونوع ًا ولها �أن ت�ستعني
يف �سبيل ذلك ببيوت اخلربة العاملية" ،كما �صدر
عن املجل�س نظام اجلودة و�سالمة املري�ض يف
اخلدمات ال�صحية بقراره ال�صادر العام املا�ضي
وهو نظام متكامل و�شامل للجوانب ذوات ال�صلة،

ومت�ضمن ًا و�سائل و�إجراءات التنفيذ مبا يف ذلك
�إن�شاء الهيئة امل�شار �إليها يف قراره ال�سابق.
ولفت �إىل �أن الهيئة ال تقدم خدمة التدريب
مبا�شرة،كما�أنهاالتقدمخدمةالتوظيف،ولي�ست
م�شرفة ومرخ�صة ومراقبة للجهات ال�صحية ،فهذه
م�س�ؤولية وزارة ال�صحة و�ضمن اخت�صا�صها� ،إال
�أن الهيئة تقوم بالإ�شراف على املعاهد التي تقوم
بالتعليم والتدريب ،وكذا اعتماد مناهجها وتقييم
خريجيها ،و�أن التو�صية "اخلام�سة" تعنى
با�ستيفاء الر�سوم من اجلهات امل�ستفيدة عو�ض ًا
عن ا�ستيفائها من املتدربني �أنف�سهم كما هو احلال
بالن�سبة ملوظفي بع�ض اجلهات ،ولي�س لها عالقة
بال�صعوبات التي تواجهها الهيئة.
و�أ�شار احلازمي �إىل �أن اللجنة تدار�ست اجلوانب
ذوات ال�صلة بخريجي املعاهد والكليات ال�صحية
مع الهيئة .وقد عنيت بالعمل على حل م�شكلة
التوظيف ،وعر�ضت امل�شكلة على معايل وزير
ال�صحة خالل ح�ضور معاليه �إىل املجل�س،
وتوا�صلت مع الهيئة التي �أفادت �أنها تقوم
مبراجعة الربامج واملخرجات ،كما �أنها �أوردت
التو�صية "الثالثة"للمجل�س املوقر على التقرير قيد
النظر ملعاجلة امل�شكلة وجتنب حدوثها م�ستقب ًال.
و�أو�ضح �أن اللجنة قامت مبناق�شة مو�ضوع �إعداد
التقارير مع مندوبي الهيئة ،كما �أوردت تو�صية
على تقرير الهيئة للعام املايل 1428/1427هـ يف
هذا ال�صدد �أقرها املجل�س بقراره ال�صادر ب�ش�أن
التقرير� ،إال �أن الهيئة مل ت�أخذ بذلك حتى تاريخه،
�أما املطالبة بدعم الهيئة مادي ًا فقد مت ذلك عند

النظر يف تقرير الهيئة ال�سابق و�صدر به قرار
املجل�س عام 1433هـ.
ورد د .احلازمي على ما �أ�شري من عدم خ�ضوع
الهيئة للمراقبة املالية من ديوان املراقبة العامة ،وقلة

دعم وزارة الشؤون اإلسالمية مالي ًا

وحث مكاتب الدعوة على إعداد
خطط دعوية تتناسب مع الواقع

دعا جمل�س ال�شورى وزارة املالية �إىل اعتماد
املبالغ املخ�ص�صة لتنفيذ م�شروعات اخلطة
الوطنية لتقنية املعلومات بوزارة ال�شئون
الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد،
كما دعا وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية على حث
مكاتبالدعوةوالإر�شادعلى�إعدادخططهم
الدعويةمبايتنا�سبمعالواقعوم�ستجداته،
وتطوير برامج التدريب للدعاة وتكثيفها.
جاء ذلك يف قرار �أ�صدره املجل�س خالل جل�سة
املجل�س التي عقدت يوم 1433/12/20هـ
برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور
عبداللهبنحممدبن�إبراهيم�آلال�شيخ،حيث
ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والق�ضائية ،ب�ش�أن ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي
لوزارةال�ش�ؤونالإ�سالميةوالأوقافوالدعوة
والإر�شاد للعام املايل 1432/1431هـ ،تالها
رئي�س اللجنة الدكتور �إبراهيم بن عبدالله
الرباهيم ،و�آرائهم ب�ش�أن املو�ضوع ،ف�أو�ضح
�أن من �ضمن �أهداف الوزارة العناية ببيوت
الله وتعمريها ومن ذلك �إن�شاء امل�ساجد
واملحافظة عليها.
كما لفت �إىل �أن خطة امل�شروع العاملي للدعوة

للإ�سالم تخ�ضع للجان �أخرى غري وزارة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد.
�أما الر�سالة الأ�سا�سية للوزارة فهي الدعوة
�إىل الله باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،وتوعية
امل�سلمني ب�أمور دينهم ،ون�شر قيم الإ�سالم،
والت�صدي لل�شبهات� .أما ما يتعلق بتقييم
ن�شاط الوزارة الدعوي ،والرتكيز على
اجلودة ال الكم ،واالهتمام بو�سائل الدعوة
احلديثة فهو ما تهدف له تو�صية اللجنة
"الثانية" ،ال �سيما �أن من �أ�سا�سياتها �إقامة
املحا�ضرات ،والندوات ،واال�ستفادة من
و�سائل الإعالم ،وو�سائل تقنية املعلومات،
واملوقع الإلكرتوين للوزارة ،وال�سعي
لتطويره با�ستمرار.
وفيما يتعلق بالأوقاف وح�صرها وحتويل
الأوقاف �إىل م�ؤ�س�سة م�ستقلة ،بجهاز
م�ستقل لإدارة الأوقاف ،وتطويرها
وا�ستثمارها ،و�أو�ضح �أنه �صدر قرار
جمل�س الوزراء ذي الرقم ( )160والتاريخ
1431/5/12هـ الذي يق�ضي ب�إن�شاء هيئة
عامة للأوقاف ،ويعد الآن تنظيم خا�ص
بالأوقاف ،وقد ورد هذا التنظيم للمجل�س
هو حمل درا�سة حالي ًا لدى اللجنة.
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عددموظفيالهيئةمقارنةبالدوراملهماملنوطبها،
والتفاوت بني رواتب الدرجات العليا واملتو�سطة
وال�صغرى يف الهيئة ،ب�أن الهيئة جهة مهنية علمية
ذات �شخ�صية اعتبارية مبوجب نظامها ال�صادر
باملر�سوم امللكي ال�صادر يف 1413/2/6هـ
وي�شرف عليها جمل�س �أمناء برئا�سة معايل وزير
ال�صحة ويقوم املجل�س بتعيني مكتب مراجعة
خارجي كل ثالث �سنوات يتوىل مهام الت�أكد من
�سالمة عمليات ال�صرف و�إثباتها وتطبيق الدورة
امل�ستندية،ومطابقةجماميعو�أر�صدةاحل�سابات
بالأر�صدةاملرفقةبال�سجالت،والت�أكدمن�أر�صدة
البنوك ومطابقتها ،الت�أكد من �أر�صدة الذمم
الدائنةواملدينةومطابقتهما،وا�ستخراجالبيانات
الالزمة لإعداد احل�ساب اخلتامي ،و�إبداء الر�أي
لأي عملية حما�سبية �أو مالية وتقدمي املقرتحات
للرفع من م�ستوى الأداء ،وعر�ض ومناق�شة
احل�ساب اخلتامي مع جمل�س �أمناء الهيئة.
و�أف���اد رئي�س اللجنة �أن الهيئة تقدر حاجتها
م��ن ال��ق��وى الب�شرية وتعمل على توظيفها تبع ًا
لذلك ،و أ�ن��ه فيما يتعلق بالتباين بني روات��ب كبار
املوظفني وغريهم يف الهيئة ،ف�إنه من البديهي
وج���ود تباين يف ال��روات��ب ب�ين ال��وظ��ائ��ف العليا
وال��وظ��ائ��ف املتو�سطة والدنيا يف �أي منظمة،
�سواء كانت حكومية �أم �أهلية ،حيث تعد طبيعة
ال��وظ��ي��ف��ة وك��ذل��ك امل����ؤه�ل�ات وال�����ش��روط املطلوبة
ل�شغلها الأ�سا�س يف تقييم الوزن املايل للوظيفة،
ناهيك عن الندرة الن�سبية يف بع�ض الوظائف
التي تتطلب م�ؤهالت وخربات متميزة ،وبخا�صة
يف ع��م��ل��ي��ات الإ������ش�����راف يف امل����ج����ال ال��ط��ب��ي.
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مطالبات بإيصال الغاز للمساكن
وإستراتيجيات جديدة للبترول

لفت �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �إىل معاناة القطاع
الزراعي من نق�ص الديزل ب�سبب �ضعف القدرة
التكريرية للم�صايف ال�سبع التي تقوم ب�إنتاجه،
وت�ساءلوا عن م�شروع �إي�صال الغاز للم�ساكن
ومامتفيه،وطالبوابو�ضع�إ�سرتاتيجياتجديدة
م�صاف حديثة ،ودعوا �إىل حل
للبرتول و�إن�شاء
ٍ
ما ي�سمى مبحتجزات �أرامكو من الأرا�ضي يف
املنطقة ال�شرقية ،جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س
التي عقدت يوم 1433/12/27هـ برئا�سة
رئي�ساملجل�سال�شيخالدكتورعبداللهبنحممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع املجل�س
�إىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة،
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لوزارة البرتول والرثوة
املعدنية للعام املايل 1432/1431هـ ،تاله رئي�س
اللجنة الأ�ستاذ �أ�سامة بن علي قباين ،ثم عر�ض
للمناق�شة ،حيث الحظ �أحد الأع�ضاء �أن القطاع
الزراعي يتعر�ض يف مو�سم ال�صيف �إىل ال�شح
يفتوفريوقودالديزل،وال�سببيفذلك�أنقدرة
التكرير الإجمالية للم�صايف ال�سبع القائمة يف
اململكة �ضعيفة ،و�أن هناك مناف�سة مع القطاعات
الأخرى كالكهرباء والتحلية والنقل ،واقرتح
الإ�سراع يف �إن�شاء م�صفاة جازان لت�سهم يف �سد
الفجوة يف الطلب.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل �أنه بالرغم من �أن اململكة
يف هي الأوىل عاملي ًا يف ت�صدير البرتول� ،إال

�أننا ال ننتج امل�شتقات وهي �صناعة �إ�سرتاتيجية
مهمةجد ًا،لتنويعم�صادرالدخللدينا،واقرتح
التو�سع يف �إنتاج امل�شتقات البرتولية وزيادة
اال�ستثمار يف م�صايف تكرير البرتول ،و�إتاحة
الفر�صة للقطاع اخلا�ص لدخوله يف هذه
ال�صناعة.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل ما ورد يف التقرير �أن
الوزارة مت تكليفها من قبل املقام ال�سامي بدرا�سة
م�شروع �إي�صال الغاز للم�ساكن يف مدن اململكة،
وقد م�ضى على هذا الأمر �أكرث من �ست �سنوات
وال يوجد يف التقرير �شيء مما مت حيال هذه
الدرا�سة ،والحظ ح�صول الوزارة على املوافقة
ال�سامية لتحويل الربنامج الوطني امل�ؤقت لإدارة
وتر�شيد الطاقة �إىل مركز وطني دائم لرت�شيد
الطاقة على م�ستوى اململكة ،فبالتايل ال يوجد
مربر للأخذ بتو�صية اللجنة الثانية.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء� :إىل �أنه
مل يتبق على العمر االفرتا�ضي
للبرتول �سوى �ستون عام ًا
فح�سب ،وبخا�صة �إذا ا�ستمر
�سحب النفط بالطريقة املعمول
بها حالي ًا .وقد حان الوقت
لو�ضع�إ�سرتاتيجياتجديدة
و�سيا�سات برتولية ت�أخذ يف
احل�سبان العمر االفرتا�ضي

م�صاف جديدة.
للبرتول و�أهمية �إن�شاء
ٍ
ولفت ع�ضو �آخر �إىل �أن اململكة تقوم بت�صدير
�أكرث من ع�شرة ماليني برميل من النفط ،وت�ساءل
مل ال يتم ت�صدير مواد مكررة عو�ض ًا عن ت�صدير
البرتول اخلام؟ ور�أى �أن �ستني عام ًا عمر النفط
املتبقي يف اململكة حتتاج �إىل وقفة جادة ملعرفة
العمل خاللها ،وتوفري البدائل للنفط ،وكيف
ن�ستفيد من املتبقي منه.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إىل ما حدث يف ال�سنوات
الأخرية من م�شكالت ل�شركة �أرامكو ،حيث
مت اخرتاق الأمن املعلوماتي لل�شركة ،واقرتح
مراجعة و�ضع �شركة �أرامكو و�إعادة النظر يف
تو�سعها ماليا ًوفني ًا و�إداري ًا ،مطالب ًا بعر�ض تقرير
مف�صل ل�شركة �أرامكو على جمل�س ال�شورى
ملناق�شة و�ضعها وما يجري بداخلها وبخا�صة �أنها
من ال�شركات الرائدة.

هموم المواطن

الحدود من

المتسللين
ط��ال��ب �أح ��د الأع �� �ض��اء بو�ضع
ح��د للمت�سللني ع�بر احل��دود
ال�سعودية ور�أى �أنهم ي�شكلون
خطر ًا كبري ًا على املواطن وعلى
م�صلحة الوطن ،فقد يكون بينهم
من يحمل �أفكار ًا �سيئة �أو يكون
�إره ��اب� �ي� � ًا ،وي���ص�ع��ب ال���س�ي�ط��رة
عليهم لأنهم غري معروفني ،فمن
الأن�سب ت�صحيح و�ضع ه ��ؤالء،
وذلك بالإعالن يف ال�صحافة ب�أن
على كل مت�سلل �أو �أي �شخ�ص
داخل الوطن ب�صفة غري قانونية
عليهم �أن ي�أتوا �إىل مكان معني،
ويحدد لهم �شركة �أو م�ؤ�س�سة
ت �ك��ون كفيلة ل�ه��م ح�ت��ى نتعامل
م �ع �ه��م ب��و� �ض��وح ،وب �ع��د ذل��ك
ي���ص�ح��ح و��ض�ع�ه��م وي���ص�ب�ح��ون
داخ ��ل ال�ب�ل��د ب�شكل ر��س�م��ي،
و�أن ت��و��ض��ع � �ش��روط و��ض��واب��ط
وقوانني لبقائهم يف هذا البلد
وخل��روج �ه��م م �ن��ه� .أم � ��ا ت��رك�ه��م
بهذا ال�شكل ففي ذلك خطر على
�أم��ن ال��دول��ة وامل��واط��ن ،وهناك
املت�سللون من �أفريقيا وهم �أكرث
خطر ًا ،خا�صة يف جنوب اململكة،
فمن الأن�سب و�ضع حد للم�شكلة
ق� �ب ��ل ان� �ت� ��� �ش ��اره ��ا وو� �ص��ول �ه��ا
�إىل م��رح �ل��ة ي���ص�ع��ب ع�لاج �ه��ا.
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ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن التقارير ت�شري �إىل
�أن ال�سعوديني الذين يعملون يف �أرامكو �أكرث من
 %80لكنه مل ي�شر �إىل عدد ال�سعوديني ون�سبهم
يف ال�شركات التي تعمل مع �أرامكو.
وقال �أحد الأع�ضاء� :أ�شري يف التقرير ب�أن هناك
تربعات ملوظفي �أرامكو ل�ضحايا الفي�ضانات يف
دول خمتلفة .ور�أى �أن تتربع ال�شركة ملا يقع من
حوادث يف اململكة ويف القرى التي حتتاج �إىل
التنمية ،وت�ساءل عن دورها يف القرى وغريها،
وقال :مل ن�سمع عن �أي تربعات قامت بها ال�شركة
ل�ضحايا ال�سيول يف جدة ،ومل ن�سمع �أي تربعات
قامت بها ال�شركة ل�ضحايا حريق عني دار ،كما مل
ن�سمع �أي تربعات ل�ضحايا انفجار �شاحنة الغاز
يف �شرق الريا�ض.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل �أن هناك م�شكلة يف التنمية
العقارية باملنطقة ال�شرقية ب�سبب حمتجزات
�أرامكو ،حيث يوجد �آالف الكيلومرتات توقفت
التنمية فيها ب�سبب حمتجزات �أرامكو فلم ال حتل
م�شكلة هذه الأرا�ضي.
بينما �أثار �أحد الأع�ضاء مو�ضوع تهريب املنتجات
البرتولية بكميات كبرية والذي ي�ستمر منذ 10
�سنوات وتقوم به بع�ض ال�شركات الكبرية ،وت�ساءل
عن احلل لهذه امل�شكلة؟ وهل ميكن �إيقاف التهريب
وعما مت ب�ش�أن الدرا�سة حول هذا الأمر ،ومل مل
ت�شر اللجنة �إىل هذا الأمر يف �إحدى تو�صياتها.
وقال �أحد الأع�ضاء� :إن تعدد جهات ا�ستكمال
الإجراءات اخلا�صة مبنح و�إ�صدار الرخ�ص
التعدينيةي�ستغرقوقت ًاطوي ًالمماي�ؤدي�إىلت�أخري
�إ�صدارها مبا ينعك�س �سلب ًا على توجيه اال�ستثمار
نحو التعدين ،وقد اقرتحت الوزارة بع�ض
احللول واقرتح �أن تتبنى اللجنة تو�صية ب�ش�أنها.

ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل خلو تقريري الوزارة
واللجنة من ذكر كمية االحتياطي ،وبخا�صة �أن
التقارير املن�شورة م�ؤخر ًا حتدثت عن تناق�ص
البرتول يف الأعوام القادمة.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن اعتماد الواليات املتحدة
الأمريكية �سيكون على الغاز ،و�ستكون الواليات
املتحدة هي من كربيات الدول املنتجة للغاز
بالإ�ضافة �إىل كندا ،وت�ساءل عما قامت به اململكة
يفهذاال�صددوعنالدرا�ساتالتي�ستتفاعلمع
هذا احلدث املهم.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل االتفاق بني �إحدى
الدولاخلليجيةوالوالياتاملتحدةب�ش�أنت�صدير
الغاز ،حيث �أن�شئ ميناء لهذا الغر�ض يف الدولة
اخلليجية وميناء �آخر يف تك�سا�س لت�صدير الغاز
�إىلالوالياتاملتحدة،و�أنهذاي�شكلحتدي ًامهم ًا
للمملكة العربية ال�سعودية .واقرتح درا�سة هذا
الأمر،على�أنيو�ضحملجل�سال�شورىمدىجدية
هذا التحدي وكيفية التعامل معه يف امل�ستقبل،
واقرتح لهذا الأمر الرتكيز على ت�صدير م�شتقات
البرتول فح�سب ،دون ت�صديره خام ًا.
واقرتح �أحد الأع�ضاء �أن ينبثق حتت عباءة
�أرامكو عدة �شركات لتوزيع املنتجات� ،إ�ضافة �إىل
�شركة الغاز ،و�شركات تكرير وطنية ت�شارك فيها
الدولة ومتتلك فيها وتوجهها التوجه ال�صحيح
وتعمل على تدريب املوظفني.
واقرتح ع�ضو �آخر �أن تعيد اململكة النظر يف
�إ�سرتاتيجياتها النفطية مبا يخدم م�صاحلها،
وتوظيف مواطنيها من خالل توطني التقنية ،كما
يجب التخل�ص من ال�سيا�سات ال�سابقة املبنية على
�سيا�سات قدمية ل�شركات �أجنبية قدمية.

تأمين
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استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة
الكهربائية وتعزيز ربطها داخلي ًا

دعا جمل�س ال�شورى وزارة املياه والكهرباء
�إىل ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف �إنتاج ن�سبة
حمددة من النمو ال�سنوي يف الطلب على الطاقة
الكهربائية ،وطلب املجل�س وزارة الكهرباء واملياه
�إرفاق تقرير مف�صل عن �أداء و�إجنازات �شركة
املياه الوطنية �ضمن ها الوزارة امل�ستقبلة ،و�أكد
على �أهمية تطبيق ما ورد يف الفقرة "الأوىل" من
قرار جمل�س الوزراء القا�ضي باملوافقة على تعديل
مواد من نظام الكهرباء وتن�ص على" :يكون
الإنتاج املزدوج �إلزامي ًا يف م�شروعات حتلية املياه
املاحلة ،وم�شروعات �إنتاج الكهرباء التي تقام
على ال�شواطئ� ،أو يف املناطق ال�ساحلية القريبة
من البحر �أو يف املناطق التي تتوفر فيها مياه
جوفية ماحلة بكميات منا�سبة ،وي�ستثنى من ذلك
احلاالتالتييثبتفيهاللهيئةعدموجودجدوى
اقت�صادية للإنتاج املزدوج �أو عدم وجود طلب
على املاء �أو الكهرباء" وذلك عند تنفيذ م�شروعات
�إن�شاء حمطات �إنتاج الكهرباء وحمطات حتلية
املياه ،مع تعزيز خطوط الربط الكهربائية الداخلية
بني جميع مناطق اململكة وتوفري االعتمادات املالية
الالزمة لها.
جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1433/12/26هـ برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتورعبداللهبنحممدبن�إبراهيم�آلال�شيخ،
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر الإ�سكان
واملياه واخلدمات العامة ،ب�ش�أن ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي لوزارة
املياه والكهرباء للعام املايل 1432/1431هـ،

تاله رئي�س اللجنة املهند�س حممد بن حامد
النقادي-حيث �أو�ضح �أن م�صادر التمويل يف
�شركة الكهرباء هي ال�صكوك املحلية ،واالقرتا�ض
من بنوك حملية وخارجية ،مع الدعم املقدم من
احلكومة� ،سواء مبنحها قرو�ض ًا طويلة الأجل،
�أو بيعها الوقود ب�أ�سعار خمف�ضة مع ت�أجيل
حت�صيلها� ،أو تنازلها عن �أرباح �أ�سهمها يف
ال�شركة.
ولفت �إىل �أن متو�سط تغطية �شبكات ال�صرف
ال�صحيتبلغحوايل،%50وتقدرن�سبةاال�ستفادة
من مياهها بـ .%21و�أن هناك برنامج لإدارة
الت�سربات وتقليل الفاقد ،وبرامج �أخرى للتوعية
برت�شيد ا�ستهالك املياه� ،أما بالن�سبة خل�صخ�صة
املياه ف�إن اللجنة �سوف تنقا�ش مع مندوبي
الوزارة م�س�ألة تر�سيخ �سيادة الدولة على املياه.
و�أ�شار م .النقادي �إىل �أنه �صدر الأمر ال�سامي
الكرمي باملوافقة على تطبيق العزل احلراري
ب�شكل �إلزامي على املباين اجلديدة .كما �أن هناك
جلنة لإعداد خطة طوارئ جلميع قطاعات املياه،
و�أن �شركة الكهرباء ال تف�صل التيار الكهربائي
عن املنازل ب�سبب الت�أخر يف �سداد الفواتري �إال
بعد �إر�سال ر�سالة هاتفية للم�شرتك ملن �سجل
هاتفه لدى ال�شركة.
و�أو�ضح �أن الوزارة �أفادت ب�أنها قامت بتو�سعة
حمطات املياه القائمة لزيادة الطاقة الإنتاجية
مبقدار 3.12000م 3يومي ًا .و�أنها بد�أت يف
�إيجاد م�صادر جديدة للمياه ،حيث نفذتتو�سعة
مياه (�سعد) بطاقة �إنتاجية قدرها (300م )3يف

اليوم ،وم�شروع ر�أ�س اخلري الذي �سوف يزود
الريا�ضبكميات�إ�ضافيةمناملياهمقدارهاحوايل
(700000م )3يف اليوم� .أما �أن يكون امل�صدر
اجلديد من البحر الأحمر ،ف�إن اللجنة �سوف
تناق�ش ذلك مع مندوبي الوزارة يف تقريرها
القادم – �إن �شاء الله -مع بع�ض املقرتحات
التي تقدم بها �أع�ضاء املجل�س ،وقد تتبنى اللجنة
التو�صية ببع�ضها ،ومنها دعم البحث واالبتكار،
ورفع بند يف كل م�شروع لإحالل العمالة الوطنية
وتدريبها ،وتنفيذ م�شروع املياه قبل �إن�شاء
م�شروع التحلية ،و�إيجاد حلول للم�شروعات
املتعرثة واملنازعات على املواقع ،والعمل على
تغطية الكهرباء جلميع مناطق اململكة وقراها
وهجرها ،مع رفع م�ستوى وكيلي الوزارة لقطاع
املياه والكهرباء �إىل نائبي وزير.
وقال م .النقادي� :إن وزير املياه والكهرباء �أو�ضح
مالب�سات حمطة ال�شقيق وم�شروع حتلية ال�شعيبة
عندما حتدث �أمام جمل�س ال�شورى قبل عدة
�أ�شهر ،كما �أكد على �أن الوزارة مل تعتمد �إحالل
ال�سدود حمل حمطات التحلية ،بل ت�ستخدم
ال�سدود مل�ساندة حمطات التحلية ،وقد بعث
الوزير خطاب ًا ملعايل رئي�س املجل�س يبني فيه �آلية
تنفيذال�سدودودرا�ستهاالأوليةوالنهائيةومدى
اال�ستفادة منها.

معالجة اإلنهاء التعسفي لعقود العاملين في القطاع الخاص

وتكثيف برامج دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الدكتورحممدبنعبدالله�آلناجي

1433 / 138

�أكدجمل�سال�شورىعلى�أنيقوم�صندوقتنمية
املوارد الب�شرية ،بالتن�سيق مع وزارة العمل
ملعاجلة الأو�ضاع الناجمة عن قيام بع�ض من�ش�آت
القطاع اخلا�ص بالإنهاء التع�سفي لعقود العاملني
ال�سعوديني يف هذه املن�ش�آت الذين يتم �إيقاف
دعم ال�صندوق عنهم ،من �أجل ا�ستقطاب عاملني
جدد تتوفر فيهم �شروط دعم ال�صندوق ،مع
تكثيف الربامج اخلا�صة بدعم �أ�صحاب املن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة تدريبهم ت�أهيلهم.
وطالب املجل�س ال�صندوق ت�ضمني تقاريره القادمة
النتائج املرتتبة على قنوات التوظيف التي قام
ب�إن�شائها ومدى انعكا�س ذلك على امل�ساهمة يف
زيادةعددامللتحقنيبربامجالتدريبوالتوظيف
يف املناطق الأقل منو ًا ،جاء ذلك خالل جل�سة
املجل�س التي عقدت يوم 1433/12/27هـ،
برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبدالله
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع
املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة الإدارة واملوارد
الب�شرية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه
التقرير ال�سنوي ل�صندوق تنمية املوارد الب�شرية
للعام املايل 1431/1430هـ ،تالها رئي�س اللجنة
الدكتورحممدبنعبدالله�آلناجي-ف�أو�ضح�أن

معظم الربامج التي يعقدها ال�صندوق مبا فيها
التي تقدم لل�سجناء هي برامج تدريبية تنتهي
بالتوظيف �أو التدريب على ر�أ�س العمل.
و�أن ال�صندوق قد �أ�س�س – م�ؤخر ًا -برناجم ًا
لل�شركات الإ�سرتاتيجية يهدف �إىل ت�أهيل
وتدريب الكوادر الوطنية يف الوظائف الرئي�سة
يفال�شركاتامل�ستهدفة،بحيثحتددالأولويات
يف االحتياجات التدريبية من خالل اجلدارة
املطلوبة يف الوظائف ،ويتم ح�صر م�شغلي
التدريبوالت�أكدمنمطابقتهمللمعايرياملطلوبة،
وبناء قاعدة بيانات مل�شغلي التدريب ،والت�أكد
من كفاءة وفاعلية التدريب ،ويف هذا ال�سياق
�أفاد ال�صندوق �أنه يعمل على رفع منوذج موحد
للتوظيف يت�ضمن معايري حمددة ،بحيث تُدفع
تكاليف التدريب بناء على عدد من يتم توظيفهم
�أو ا�ستمرارهم يف الوظيفة� ،أما ما يخ�ص الربامج
ال�صحية يف �سنة التقرير ،فقد بلغ عدد املقبولني
يف برنامج ماهر ال�صحية �أكرث من �ألف طالب
وطالبة يف تخ�ص�صات التمري�ض وطب الأ�سنان
وال�صيدلة وبكالوريو�س التمري�ض.
و�أ�شار �إىل �أن ال�صندوق �أفاد ب�أنه يتعامل مع
املعاهد اخلا�صة املرخ�صة من اجلهات املعنية
ال�صحية والتدريبية ،وقد بد أ� يف �شراكات
�إ�سرتاتيجية للتدريب يف املعاهد غري الربحية،
كما �أن لديه برامج تدريب خارج اململكة.
وقال د� .آل ناجي� :إن ال�صندوق �شرع يف �إجراء
درا�سة لتقومي �أدائه ،ولكن ظهور م�ستجدات يف
�سوق العمل مثل برنامج حافز �أدى �إىل �إعادة
مدخالت هذه الدرا�سة وت�أخر نتائجها.
وعنعدموجودفروعلل�صندوقيفبع�ضمدن
اململكة،قالرئي�ساللجنة":ال�صندوقلديهخطة
للتو�سع ،حيث �إن لديه – حالي ًا – ( )20فرع ًا

ومكتب ًا يف خمتلف مناطق اململكة� ،إال �أن فعالية
هذه املكاتب تعتمد على توفر الفر�ص الوظيفية،
وقد حثت اللجنة ال�صندوق يف تو�صياتها على
زيادة فعالية براجمه يف املناطق الأقل منو ًا.
ولفت �إىل �أن برنامج دعم ال�صندوق للمن�ش�آت
ال�صغرية ي�ستهدف دعم ريادة الأعمال الذين
ي�ؤ�س�سون م�شروعاتهم التجارية من خالل
اجلهات الراعية لريادة الأعمال ،ودور ال�صندوق
هو دور م�ساند ومكمل للجهات الراعية ،حيث
�إن لدى ال�صندوق برنامج دعم مالك املن�ش�آت
ال�صغرية ،وبرنامج دعم وتدريب �أ�صحاب
املن�ش�آت ال�صغرية ،وقد طالبت اللجنة يف
تو�صياتها بتكثيف الربامج اخلا�صة بدعم
�أ�صحاب املن�ش�آت ال�صغرية.
ولفت �إىل �أن معظم فروع ال�صندوق ومكاتبه
عبارة عن �أدوار م�ست�أجرة �أو مكاتب ولي�ست
مباين م�ستقلة مما يربر جدوى اال�ستئجار بد ًال
من التملك.
و�أو�ضح �أن ال�صندوق وقع مذكرة تعاون مع
اللجنة الوطنية لرعاية ال�سجناء (تراحم) تهدف
�إىلحتديد�آليةعملم�شرتكةبنيالطرفنييفعدد
من املجاالت ،منها التدريب والتوظيف.
وفيما يتعلق بفائ�ض الإيرادات بال�صندوق
وا�ستثماراته وعوائده �أو�ضح د� .آل ناجي
�أن فائ�ض ال�صندوق هو فائ�ض ا�سمي ولي�س
حقيقي ًا ،حيث �إن هذا الفائ�ض يتم دفع �إعانة
حافز منه وتكمل وزارة املالية العجز ،كما �أن
لدىال�صندوقاتفاقياتتبلغتكلفتها()14مليار
ريال� ،أما ا�ستثمارات ال�صندوق فتتم بطريقتني
حمفظة الأ�سهم وال�صكوك الإ�سالمية ،ونظام
ال�صندوق ال يجيز اال�ستثمار �إال يف ودائع
م�ضمونة مما ي�ؤدي �إىل تدين العوائد.

23

إسناد األعمال اإلدارية إلى غير القضاة

تحت القبة

تأمين األراضي لوزارة العدل إلقامة مقار
للمحاكم وكتابات العدل

الدكتور�إبراهيمبنعبداللهالرباهيم
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دعا جمل�س ال�شورى يف قرار له وزارة املالية
ووزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية �إىل اتخاذ
الالزم لت�أمني ما حتتاجه الوزارة من �أرا�ض
لإقامة مقار للمحاكم وكتابات العدل ،و�إ�سناد
الأعمال الإدارية والأعمال الق�ضائية امل�ساندة،
والإ�شراف عليها يف الدوائر واملكاتب الق�ضائية،
�إىل غري الق�ضاة ،وفق قواعد ي�صدرها املجل�س

الأعلى للق�ضاء ،بالتن�سيق مع وزارة العدل،
جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1433/12/19هـ برئا�سة رئي�س املجل�س
ال�شيخالدكتورعبداللهبنحممدبن�إبراهيم�آل
ال�شيخ ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية ،ب�ش�أن ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي لوزارة
العدل للعام املايل 1432/1431هـ ،تالها رئي�س
اللجنة الدكتور �إبراهيم بن عبدالله الرباهيم،
حيث �أو�ضح �أن م�شروع امللك عبدالله لتطوير
مرفق الق�ضاء يهدف لتوفري بيئة عدلية متميزة
م�ستمدةمنال�شريعةالإ�سالمية،لتقدميوتنظيم
وتطوير اخلدمات الق�ضائية والتوثيقية ،ون�شر
الثقافة العدلية من خالل بناء م�ؤ�س�سي ،وموارد
ب�شرية م�ؤهلة.
ومن هنا ف�إن �أبرز �أهداف هذا امل�شروع الطموح
تقدمي اخلدمات العدلية بكفاءة وفاعلية عرب
القنوات التقليدية والإلكرتونية ،وتهيئة البيئة
العدلية ملن�سوبي الوزارة لرفع الإنتاجية وحت�سني

م�ستوى اخلدمة ،وتوعية املجتمع باحلقوق
والواجبات والإجراءات العدلية ،ورفع كفاءة
الوزارة يف �إدارة املوارد ب�شكل عام لال�ستفادة
الق�صوى منها ،و�إبقاء الوزارة يف حالة حت�سني
وتطوير م�ستمر مواكبة للتطورات.
ولفت ف�ضيلته �إىل ت�ضاعف ن�سب الإجناز ح�سب
التقارير ال�صادرة من الوزارة م�ؤخر ًا على
م�ستوى املوارد الب�شرية وعلى م�ستوى التقنية
وعلىم�ستوىالتدريب،فقدركزتالوزارةعلى
برامجالتدريب،حيثبلغتالدوراتالتدريبية
�أرقام ًا عالية ،ومت تدريب �أكرث من ن�صف الق�ضاة
خالل �سنة واحدة ،ومثل ذلك كتاب العدل،
وعقدت الوزارة يف هذا املجال �شراكات مع عدد
من القطاعات احلكومية والأهلية.
ولفت �إىل �أن عموم امل�ؤ�س�سات احلكومية ال جتري
ا�ستطالع ًا للر�أي العام ولي�ست مطالبة به مبوجب
الأنظمة واللوائح ،على �أن العقود التي �أبرمتها
الوزارة مع بع�ض امل�ؤ�س�سات الأكادميية (مثل
جامعتي امللك فهد وامللك �سعود) ت�ضمنت بند ًا
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يتعلق مبا ي�سمى ا�ستطالع ال�صورة الذهنية عن
خدماتجهازالعدالة،وقدمتتقدميالعديدمن
الدرا�سات يف هذا اجلانب ،كما �أن الوزارة تقي�سه
من خالل النب�ض الإعالمي امل�س�ؤول ،ومكتب دعم
التوا�صل يف الوزارة وا�ستقبال املراجعني من
قبل م�س�ؤويل الوزارة ب�صفة يومية ،وجميعها
كفيلة ب�إعطاء ت�صور عن م�ستوى هذه اخلدمات
وحجم الر�ضا عنها.
و�أ�شار �إىل �أن الوزارة رفعت عن جميع الوظائف
القيادية ال�شاغرة لديها بطلب �شغلها ،فالتعيني على
الوظائف العليا ال متلك الوزارة �سوى الرت�شيح
والرفع عنها ،واملوافقة عليها ت�صدر تباع ًا� ،أما
بالن�سبة للوظائف ال�شاغرة فقد �شغلت فعلي ًا ومل
يبق منها �سوى الوظائف املحجوزة للرتقيات
فقط ،و�أما بالن�سبة للوظائف الق�ضائية ال�شاغرة
ف�إن وزارة العدل وجمل�س الق�ضاء الأعلى �ساعون
بكل جدية لإعداد خطة ل�شغل هذه الوظائف،
وال يخفى على اجلميع �أن اختيار القا�ضي مير
بقيا�سات مهمة ،فوظيفة القا�ضي لي�ست كغريها،
وقد متت فعلي ًا م�ضاعفة �أعداد الق�ضاة خالل
ال�سنوات الأخرية.
وبرر رئي�س اللجنة اللجوء �إىل املباين امل�ست�أجرة
ب�أنها �ضرورة ملحة لكل جهة حكومية يف �أي
مرحلة انتقالية حتى تنتهي �أعمال بناء مقرات
لها ،وقد ر�ست الوزارة مباين مبليار ومائتي
مليون ريال خالل الأيام املا�ضية �ضمن م�ستويات
املحاكم ال�صغرية� ،أما املحاكم املتو�سطة والكبرية
فهناك جلنة يف هيئة اخلرباء ت�شرتك فيها عدد
من اجلهات املعنية لدرا�سة احتياجات املحاكم

بناء على ال�شح الكبري يف الأرا�ضي خا�صة يف
املدن واملحافظات الرئي�سية نظر ًا لكون مقار
املحاكم تتطلب موا�صفات خا�صة ولي�س ك�أي
مقر لأي جهة �أخرى ،وهذا لوحده �أعاق الوزارة
ب�شكل الفت ،حيث مل يتح للوزارة خيار ال�شراء
ومت الرفع عن معاناة الوزارة يف هذا ال�ش�أن،
وانتهى الأمر �إىل ت�شكيل جلنة يف هيئة اخلرباء
يف هذا املو�ضوع وتنتظر الوزارة انتهاء �أعمال
اللجنة لرت�سية مباين بقية املحاكم ،ومل ت�ش�أ
الوزارة �أن تقف �أمام متطلبات البيئة العديلة
ب�أن ترتك مقار بع�ض املحاكم وكتابات العدل يف
حالة ال ميكن قبولها انتظار ًا النتهاء هذه املرحلة،
وعاجلت ذلك باال�ستئجار ،كما �أن من مهام اللجنة
مراعاة املوا�صفات املتلعقة بنظام املرافعات ونظام
الإجراءات اجلزائية املنتظر �صدورهما يف حال
�إقرار بع�ض املواد التي يجب مراعاة م�ضامينها
يف ت�صاميم التجهيزات.
وقال� :إن الوزارة �سعت لتطوير املكاتب
الق�ضائية ،ومن ذلك توظيف التقنية احلديثة يف
خدمة املكاتب الق�ضائية وتعميم احلا�سب الآيل
من خالل براجمه احلديثة ،كما تعمل الوزارة
وب�شكل م�ستمر على تدريب �أعوان الق�ضاة،
وخالل هذا العام �سيتم االنتهاء من تدريب
�أكرث من � 45ألف موظف بالتكرار �إ�ضافة �إىل
( )2000قا�ض مت تدريبهم ،ويلحظ �أن بع�ضهم
خ�ضع للتدريب �أكرث من مرة ،كما مت توقيع عدد
من االتفاقيات والعقود التدريبية مع عدد من
امل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية ،ومن امل�ؤ�س�سات
احلكومية التي قامت بهذا الدور معهد الإدارة

العامة ،وامل�ؤ�س�سة العامة للتدريب الفني والتقني،
واملعهد العايل للق�ضاء ،كما تعمل الوزارة حالي ًا
على �إطالق برنامج تدريب املحامني ،كما مت �شغل
غالب الوظائف الإدارية امل�ساندة للعمل الق�ضائي.
ولفت�إىلالتعليماتالتي�صدرتقبلمدةوق�ضت
مبنح ا�ستخراج حجج ا�ستحكام يف �ضواحي
املدن وح�صل ا�شكال يف تف�سري بع�ض ن�صو�ص
التعليمات لدى بع�ض الق�ضاة ،وتطلب حل هذا
اال�شكال �صدور تف�سري نظامي احتاج �صدوره
ب�شكل نهائي حلوايل العامني حتى مت حل هذا
الإ�شكال النظامي مما �أثر ب�شكل كبري على
ا�ستخراج العديد من حجج اال�ستحكام.
و�أو�ضح�أن�أعدادكتابالعدلقدت�ضاعفتبن�سبة
( )%100خالل ال�سنتني املا�ضيتني وال زالت
احلاجة قائمة لوظائف كتاب عدل ،ويتم معاجلتها
بالتعاون مع اجلهات املعنية كوزارة املالية.
و�أو�ضح �أن �أبرز الأ�سباب التي �أعاقت تطبيق
الت�سجيل العيني للعقار وجود تفاوت ي�سري
يف امل�ساحة احلقيقية عن امل�ساحة املوجودة يف
الكثري من ال�صكوك ،ونظام الت�سجيل العيني
للعقاردقيقجد ًايفحتديدامل�ساحةواليقبلب�أي
تفاوت .وهذا الأمر يتطلب وجود ن�ص يتغا�ضى
عن هذا التفاوت الي�سري وقد �سعت الوزارة حلل
هذا الإ�شكال ،حيث مت ت�شكيل جلنة وزارية
جمعتوزيريال�ش�ؤونالبلديةوالقرويةوالعدل،
وجلنة حت�ضريية متفرعة عن هذه اللجنة ،و�سيتم
االنتهاء قريب ًا من �أعمالها ومن ثم تفعيل هذا
النظام ،لأنه يتعلق مباليني الوحدات ال�سكنية.
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تحت القبة

دعم برامج التدريب واالبتعاث
وتشجيع االستثمار في توطين
صناعة قطع الغيار في الهيئة
الملكية للجبيل وينبع

الدكتورعليبن�سعدالطخي�س
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دعا جمل�س ال�شورى الهيئة امللكية للجبيل وينبع
�إىل دعم برامج التدريب واالبتعاث لرفع امل�ستوى
العلمي واملهني للموظفني ،وت�شجيع اال�ستثمار
يف توطني �صناعة قطع الغيار ،جاء ذلك خالل
جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1433/12/19هـ
برئا�سةرئي�ساملجل�سال�شيخالدكتورعبداللهبن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع املجل�س
�إىل وجهة نظر جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات
العامة ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه
التقرير ال�سنوي للهيئة امللكية للجبيل وينبع للعام
املايل 1432/1431هـ ،تالها نائب رئي�س اللجنة
الدكتور علي بن �سعد الطخي�س ،ف�أو�ضح �أن
ن�سبة اال�ستثمار يف ال�صناعات الأ�سا�سية تبلغ
( )%89من حجم ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص،
بينما تبلغ ن�سبة اال�ستثمار يف ال�صناعات الثانوية
( )%10ون�سبة اال�ستثمار يف ال�صناعات امل�ساندة
تبلغ ( )%1فقط .وهذا االجتاه يف الت�صنيع يعود
�إىل عدة عوامل منها مث ًال :درا�سات اجلدوى
االقت�صادية ،وفر�ص اال�ستثمارات املتاحة،
والعوائد املتوقعة .وتو�ضح اللجنة �أن الهيئة امللكية
ت�سهم بحوايل ( )%7من الناجت املحلي الإجمايل
�أو ما يعادل ( )%60من �إجمايل الناجت املحلي

ال�صناعي ،كما ت�صدر املدينتان ال�صناعيتان ما
ن�سبته ( )%70من �إجمايل ال�صادرات ال�صناعية
ال�سعودية ،فيما متثل �صادراتهما ( )%85من
جممل ال�صادرات غري النفطية .ومبقارنة حجم
اال�ستثمار ال�صناعي خالل عام التقرير البالغ
حوايل ( )616مليار ريال بحجم الإنفاق على
التجهيزات الأ�سا�سية والبالغة حوايل ( )75مليار
ريال ،جند �أن م�ضاعف اال�ستثمار قد بلغ حوايل
� 8.2ضعف ًا مما مت ا�ستثماره من قبل الدولة� .أما
اال�ستهالك املحلي من النفط والغاز فال يتجاوز
الـ( )%25من الإنتاج املحلي �أو ما يعادل حوايل
( )2.5مليون برميل يومي ًا ولي�س (.)%37
كما �أ�شار �إىل �أن جمال ت�صنيع قطع الغيار
وامل�ستهلكات جمال وا�سع ومتنوع وال ميكن
ح�صره يف منتج واحد �أو �أكرث فمعظم الأجهزة
والآالت املتحركة والثابتة ،والأنظمة الإلكرتونية
والكهربائية وامليكانيكية�...إلخ بحاجة �إىل قطع
غيار وم�ستهلكات خالل مدة ت�شغيلها ،وتو�صية
اللجنة "الثانية" تو�صية عامة ،حيث يجب على
امل�ستثمر يف هذا املجال �إجراء الدرا�سات
ال�ضرورية التي من �ضمنها درا�سة اجلدوى
االقت�صادية التي �ستو�ضح نوعية قطع الغيار

هموم المواطن
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وامل�ستهلكات القابلة للت�صنيع حملي ًا وحجم الطلب
ومدى توفر املواد الأولية والعائد املادي�...إلخ.
وعن ن�سبة العاملني ال�سعوديني يف الهيئة قال� :إن
ن�سبتهم بلغت ( )%83من عدد العاملني الإجمايل
البالغ ( ،)6509وت�ؤكد اللجنة �أن الن�سبة امل�شار
�إليها يف التقرير ( )%83هي الن�سبة الفعلية التي
متثل عدد املوظفني يف الهيئة وال ت�ستطيع الهيئة
�إلزام ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املتعاقدة معها �أو
امل�صانع القائمة يف املدينتني ال�صناعيتني توظيف
القوى العاملة الوطنية ،بل يجب حتقيق ذلك من
خالل التن�سيق واملتابعة مع وزارة العمل التي
تعد اجلهة املخت�صة ،وعن �ضم املدن االقت�صادية
وهيئة املدن ال�صناعية والهيئة امللكية للجبيل
وينبع يف هيئة عامة لل�صناعة ،قال� :إن اللجنة
ت�ؤيداالقرتاحاخلا�صبعقدندوةملناق�شةمدى
�إمكانية �ضم جميع هذه الهيئات ال�صناعية يف
هيئة واحدة� ،أو �إن�شاء جمل�س �صناعي يتابع
ويخطط وي�شرف على �أن�شطتها ،و�سوف تعمل
اللجنة من خالل القنوات الر�سمية على التفعيل
والدعوة لعقد مثل هذه الندوة.
وفيما يخ�ص الإجراءات املتخذة من قبل الهيئة
للمحافظة على البيئة وال�صحة العامة� ،أ�شار �إىل
�أن هذه الت�سا�ؤالت قد مت طرحها على مندوبي
الهيئة والذين �أكدوا لأع�ضاء اللجنة �أن الهيئة
امللكية تطبق معايري دولية �صارمة للحفاظ على
البيئة وال�صحة العامة ،وي�شمل ذلك فح�ص ن�سب

املواد ال�ضارة واخلطرة يف مكونات الغازات للمدينةالقدميةح�سبالإمكانياتاملتاحة.ومتت
املنبعثة من امل�صانع وفح�ص واختبار النفايات الإ�شارة �سابق ًا �إىل الإجراءات املتخذة للحفاظ
واملخلفات ال�صناعية وحظر �إعادة املياه امللوثة �إىل على البيئة وال�صحة العامة.
البحر للمحافظة على البيئة البحرية.
ولفت �إىل �أنه مل يت�ضح للجنة من خالل متابعتها
لتقارير الهيئة امللكية وجود ظاهرة الت�سرب
مجلس الشورى
الوظيفي بل وبالعك�س توجد رغبة من قبل
يوصي بمطار في
القوى العاملة الوطنية لاللتحاق بالعمل يف الهيئة
القنفذة وهيئة
امللكية ،نظر ًا للمميزات الوظيفية التي يتم توفريها
الطيران ترى أن
للموظف من حيث الراتب وال�سكن والبدالت
الأخرى� ،إال �أن هذا ال مينع بع�ض املوظفني من
ال حجة له
االنتقال للعمل لدى جهات �أخرى لأ�سباب متنوعة
لفت �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
وهذه ظاهرة طبيعية.
�إىل �أن جمل�س ال�شورى �أو�صى
وعن �شكوى �أهايل اجلبيل من كرثة العمالة
قبل "�ست" �سنوات ب�إن�شاء مطار
الأجنبية التابعة لل�شركات التي تقوم ب�إ�سكانهم
القنفذة وقد تبنت هيئة الطريان
يف و�سط اجلبيل (املدينة القدمية) ،و�أن هناك
املدينالقراروبد�أتبالدرا�سة
فارق ًا كبري ًا يف اخلدمات والتجهيزات بني مدينة
وخ���ص���ص��ت الأر� � ��ض ال�ل�ازم��ة،
اجلبيل ال�صناعية ومدينة اجلبيل القدمية ،لفت
و�أ��ص�ب��ح م�شروع �إن���ش��اء املطار
نائب رئي�س اللجنة �إىل �أن الهيئة امللكية يف اجلبيل
قريب ًا ،ال �سيما �أن القنفذة منطقة
غري م�س�ؤولة عن مدينة اجلبيل القدمية والتي
مهمة� ،إال �أن��ه قبل �شهر �صرح
تعد ك�أي مدينة �أخرى من مدن اململكة وتكون
�سمو رئي�س هيئة الطريان املدين
قطاعات الدولة املختلفة هي امل�س�ؤولة املبا�شرة
ب�أنه ال حاجة ملطار القنفذة لقربه
عنها كت�أمني اخلدمات ال�صحية والتعليم ومرافق
م��ن م�ط��ار ال�ب��اح��ة .ويح�سن من
املاء والكهرباء واالت�صاالت واملوا�صالت وتوفري
اللجنة املخت�صة النظر يف ذلك.
الأمنواخلدماتالبلدية�...إلخ�،إال�أنذلكملمينع
الهيئة من الإ�سهام يف توفري بع�ض اخلدمات
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الزراعية وزيادة عدد البيطريين

طلب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى تو�ضيح �آلية
هيكلة وزارة الزراعة ،حيث �أ�صبح ذلك مطلب ًا
ملح ًا ،ودعوا �إىل �إيجاد �أ�ساليب ت�سويق حديثة
للمحا�صيل الزراعية كالتمور والزيتون واملاجنا
وغريها ،ولفتوا �إىل حاجة الوزارة �إىل املزيد من
املتخ�ص�صني البيطريني ،وطالبوا بجهود �أكرب
للوزارة يف التفتي�ش على املزارع والت�أكد من
�صالحيتها.
جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1433/12/20هـ برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتورعبداللهبنحممدبن�إبراهيم�آلال�شيخ،
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة الإ�سكان
واملياه واخلدمات العامة ،ب�ش�أن التقريرين
ال�سنويني لوزارة الزراعة للعامني املاليني
1431/1430هـ 1432/1431 -هـ ،تاله رئي�س
اللجنة املهند�س حممد بن حامد النقادي ،ثم
عر�ض للمناق�شة و�أبديت ب�ش�أنه بع�ض امللحوظات،
حيث �أو�ضح �أحد الأع�ضاء �أن على اللجنة تو�ضيح
الآليات لهيكلة وزارة الزراعة ،ال �سيما �أنه �أ�صبح
يف املرحلة الأخرية مطلب ًا ملح ًا ،كي ت�ستطيع �أن
ت�ستدرك التطورات املتالحقة التي مر بها القطاع
الزراعي ،والحظ �أن مندوبي الوزارة �أثاروا
ق�ضايا مهمة مل تتطرق لها اللجنة مثل الأمن
الغذائي واال�ستثمار الزراعي اخلارجي ،وطلب
من اللجنة �أن ت�صدر تو�صيات بهذا اخل�صو�ص.

و�أن تنظر يف بع�ض النقاط التي ميكن ترجمتها
�إىل تو�صيات؛ مثل :ت�أ�سي�س �شركات زراعية على
غرار ما �أ�س�سته احلكومة مع �شركات ،ك�شركة
�سابك يكون هدفها الأمن الغذائي والربح ،وقد
�سعت بع�ض ال�شركات الزراعية امل�ساهمة �إىل
�إ�ضافة الن�شاط اال�ستثماري و�أهملت الن�شاط
الزراعي من دون متابعة من وزارة التجارة� ،أو
وزارة الزراعة ،ودعا اللجنة �إىل �إ�صدار تو�صية
لنظام يعيد الأرا�ضي الزراعية لوزارة الزراعة،
أرا�ض زراعية خا�صة ت�ستحوذ
حيث �إن هناك � ٍ
على م�ساحات كبرية ال ي�ستفيد منها املواطن.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أنه من الأف�ضل ا�سترياد
منتجات زراعية وحيوانية يف ظل عدم وجود
�شركة حكومية زراعية ،فالوزارة ال ت�ستطيع زيادة
العر�ض عند ارتفاع الأ�سعار �إال باال�سترياد،
وتو�سيع اال�ستثمار والإنتاج؛ فالإنتاج الزراعي
و�إن كان مكلف ًا يحقق الأمن
الإ�سرتاتيجي ،ال �سيما
�أن الإمكانيات والتقنيات
الزراعية
والأرا�ضي
متوفرة.
واقرتح التو�سع يف �سعودة
الزراعة بتقدمي رواتب
أرا�ض،
جمزية وقرو�ض و� ٍ
و�شراء �أرا�ضي زراعية

يف بع�ض الدول الزراعية تخ�ص�ص للمواطنني
الراغبني يف اال�ستثمار الزراعي� ،إ�ضافة �إىل
منع ت�صدير بع�ض املنتجات الزراعية ،كما يح�سن
ت�أهيل جمعيات تعاونية زراعية ال�ستقبال املنتج
من املزارع وتو�صيله للم�ستهلك.
و�أكد ع�ضو �آخر �أن جهود الت�سويق للمحا�صيل
الزراعية كالتمور والزيتون واملاجنا وغريها
حتتاج �إىل �إدارة و�أ�ساليب ت�سويق حديثة ،مما
يحققالفائدةللمزارعوامل�ستهلكعلىحد�سواء،
و�سينعك�س ت�أثريه �إيجابي ًا على اقت�صاد البلد ،ال
�سيما �أن املزارعني ي�شتكون من تكبدهم خ�سائر
كبرية ،وقيامهم بدور امل�سوق� ،إ�ضافة لعملهم
الأ�سا�سي وهو الزراعة لعدم وجود �شركات
متخ�ص�صة يف جمال الت�سويق �أو وجود �آليات
منا�سبة لت�سويق منتجاتهم وذلك و�ضع العمالة
الوافدة من ا�ستغاللهم .ودعا اللجنة �إىل االهتمام
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بهذا املو�ضوع وتبني تو�صية فحواها التن�سيق
بني وزارة الزراعة و�صندوق التنمية الزراعية
للإ�سراع يف تنفيذ املبادرات ذات العالقة
بت�سويق املنتجات الزراعية الوطنية.
والحظ �أحد الأع�ضاء �أن اللجنة مل تتطرق يف
الر�أي �أو الدرا�سة لبع�ض املعوقات التي �أوردتها
الوزارة يف التقرير ،وكذلك من لقاء املندوبني يف
الوزارة ،ومن �أبرزها �ضعف الكوادر الب�شرية
يف مراكز الأبحاث و�إدارة الري ومعظم �أن�شطة
الوزارة التخ�ص�صية ،وحتى مع قيام الوزارة
باالبتعاث للدرا�سات العليا� ،إال �أن هذه الأعداد
القليلة تت�سرب بعد رجوعها ل�ضعف امليزات
الوظيفية التي تقدمها الوزارة مقابل اجلهات
الأخرى.
وقال� :إن الوزارة �أ�شارت يف معظم ن�شاطاتها ب�أن
امليزانيات املعتمدة �أقل بكثري من املطلوب ،مما
يحدمنقدرةالوزارةيفحتقيقماتتطلع�إليهيف
خدمةالقطاعالزراعيالذييواجهحتدياتبيئية
وتنظيمية متعددة.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل عدم �إيراد املربرات
الكافية للأخذ بالتو�صية الأوىل للجنة ،وت�ساءل
عما �إذا كان هناك فراغ �إداري لن�شاط معني ال
ت�ؤديه الوزارة بامل�ستوى املطلوب� ،أم �أن هناك
�إزدواجية يف تخ�صي�ص وعمل بع�ض الإدارات
يف �أداء ن�شاط معني مما يتطلب دمج بع�ض
الإدارات ،و�أ�شار �إىل ما ذكره املندوبون ب�أن
هناك مقرتح ًا من قبل الوزارة يف الطريق لرفعه
للجهات العليا ب�إن�شاء �إدارة ال�سيا�سات الزراعية
والأمن الغذائي ،ور�أى �أن مثل هذا الأمر كان
الأجدر ب�أن تتبناه اللجنة ك�إحدى تو�صياتها
لدعم جهود الوزارة يف هذا اخل�صو�ص .و�أن
ما �أورده املندوبون ب�ش�أن التو�صية الثانية من
ارتفاع التكاليف الإنتاجية ،و�شدة مناف�سة املنتج

امل�ستورد مع املنتج املحلي� ،إ�ضافة �إىل �صعوبة
احل�صول على مواقع للم�شروعات ،يعد كافي ًا
للإجابة على ت�سا�ؤل اللجنة على هذا املو�ضوع،
وكما تبني ف�إن هذا الأمر حتكمه الأو�ضاع
ال�سوقية بالأ�سا�س.
و�أو�ضح �أحد الأع�ضاء �أن �أحد املندوبني �أ�شار
�إىل �أن وزارة الزراعة تطلب ع�شرين م�شروع ًا
على الباب الرابع كل عام ،وال توافق وزارة املالية
�إال على ثالثة �أو �أربعة م�شروعات .كما �أ�شار
التقرير �إىل �أن هناك نق�ص ًا يف الأطباء البيطريني
و�أن اململكة بحاجة �إىل �أطباء بيطريني بعدد
يوازي متطلباتها .و�أن هناك �أمرا�ض ًا تنقل من
احليوان �إىل الإن�سان ،وت�شري الوزارة �إىل عدم
كفاية املخ�ص�صات املالية لت�أمني اللقاحات املطلوبة
للتح�صنيالدوريللرثوةاحليوانية،وعدموجود
�إمكانات لإجراء امل�سح الوبائي للأمرا�ض� ،إ�ضافة
�إىل عدم وجود خمتربات متخ�ص�صة لت�شخي�ص
الأمرا�ض الوافدة ،فالوزارة مثقلة مبهام كبرية
وينبغي �أن تو�ضح تو�صيات لدعم الوزارة لتقوم
مبهامها وحتل امل�شكالت وال�صعوبات الكبرية
التي تواجهها.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن الوزارة تواجه �صعوبة
يف توفري الأيدي العاملة املتخ�ص�صة على الرغم
من وجود عدد كبري من املوظفني ،و�أنها بحاجة
�إىلمزيدمناملتخ�ص�صنيالبيطرينيواملر�شدين
الزراعيني وغريهم ،واقرتح
و�ضع تو�صية تطلب من
الوزارة �إعادة النظر يف
تدريبموظفيهامبايتنا�سب
مع احتياجات الوزارة
واهتماماتها �أو تناق�ش هذا
املو�ضوع يف تقريرها القادم
مع مندوبي الوزارة.

واقرتح ع�ضو �آخر �أن ت�شري اللجنة يف تقريرها
�إىل املو�ضوعات التي متثل هاج�س ًا لدى املواطن،
كزيادة �أ�سعار الدواجن املحلية بن�سبة ()%30
ومعرفة الأ�سباب احلقيقية وراء الزيادة ،وت�ساءل
عن خطة الوزارة جتاه تلك امل�شكلة ،ولفت �إىل
�أن اللجنة مل تقدم �أي معلومات عن منتجات
اخل�ضروات املحلية وامل�ستوردة ،و�أن اجلميع
يريد �أن يرى جهود ًا من الوزارة يف املرور على
املزارع والت�أكد من �صالحيتها ،وينبغي للجنة
�أن تو�ضح دور وجهود الوزارة يف ذلك .ودعا
�إىل دعم قطاع تربية املوا�شي من قبل الوزارة
وعدم �إ�سنادها �إىل القطاع اخلا�ص كما جاء يف
التقرير؛ لأن ذلك �سيزيد من العبء على مربي
املوا�شي.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل �أن م�ضمون تو�صية اللجنة
"الثالثة" متحقق يف �إجابات مندوبي الوزارة
يف ال�صفحة الرابعة ،حيث �أو�ضحوا �أن لدى
الوزارة �إح�صاءات حت�صر القطاع الزراعي و�أنها
قامت ب�إح�صاء �شامل عام 1999م ،وجتري الآن
�إح�صاء �شام ًال�...إلخ .كما ينبغي تو�ضيح م�صري
ال�شركة ال�سعودية لال�ستثمار الزراعي والإنتاج
احليواين التي �أن�شئت عام 1429هـ وب�سبب عدم
بدء �أعمالها حتى الآن رغم مرور �أربع �سنوات
على �إن�شائها.
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مالحظات حول التأمين على معارض
اآلثار والعقوبات على المخالفين

الحظ �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أن الطلب من
�صاحب املتحف �أو املعر�ض بالت�أمني عليه �سيكلفه
ال�شيء الكثري ،ور�أوا �أن يتم جتزئة نظام الآثار
واملتاحف �إىل ثالثة �أنظمة تخت�ص بالآثار
واملتاحف والرتاث العمراين.
وطلبوا الن�ص على عدم ال�سماح لأحد ب�إخراج
الآثار وخا�صة �إذا كانت بالغة الأهمية .جاء ذلك
خالل جل�سة املجل�س ال�ستني التي عقدت برئا�سة
رئي�ساملجل�سال�شيخالدكتورعبداللهبنحممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل
تقرير جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة ،ب�ش�أن
م�شروع نظام الآثار واملتاحف ،تاله رئي�س
اللجنة الأ�ستاذ �أ�سامة بن علي قباين ،و�أبدى عليه
الأع�ضاء عدد ًا من امللحوظات ،حيث لفت �أحد
الأع�ضاء�أنحتديدمدةالآثارمبئةعام�سيت�سبب
بخروج كثري من الآثار املهمة عن �أحكام هذا
النظام .وعدد الع�ضو الأ�سباب ب�أن هناك
ق�صور ًا �أن�شئت �أثناء عهد الت�أ�سي�س ب�أمر امللك
عبدالعزيز – رحمه الله -يف كثري من املناطق،
وهي على �شكل حاميات �أو قالع يف حمطات

طرق ال�سيارات القدمية ،ويف مراكز جتمعات
البادية ،وعلى احلدود مع بع�ض الدول املجاورة،
وقد اعتربت يف هذا الوقت من الآثار العمرانية
وحتظى برعاية هيئة ال�سياحة والآثار حالي ًا،
ومل مي�ض على �إن�شائها مئة عام .كما �أن هناك
معرو�ضات يف املتاحف كمتحف ق�صر املربع
من ال�سيارات القدمية التي مل مي�ض عليها �أكرث
من �سبعني عام ًا ،وكذلك من املقتنيات الأخرى
كامل�ستلزمات ال�شخ�صية ،والأدوات ال�شعبية
التي ال ي�صل تاريخها �إىل مئة عام .لذا ن�أمل من
اللجنة التحقق يف هذه اجلزئية والعودة مل�شروع
احلكومة.
والحظ �أحد الأع�ضاء على املادة "التا�سعة
واخلم�سني" �أن الطلب من �صاحب املتحف �أو
املعر�ض اخلا�ص بالت�أمني �سيكلفه ال�شيء الكثري
وفيه �صعوبة ،ال �سيما �أن الدولة نف�سها ال ت�ؤمن
على املقتنيات ،وال املتاحف ،وال املعار�ض ،وال
الآثار .واقرتح �أخذ هذا ال�ش�أن بعني االعتبار ،كي
ال يبتعد �أ�صحاب املتاحف واملعار�ض اخلا�صة عن
الإعالن عن ما لديهم من �آثار وخالفه.

وطلب ع�ضو �آخر �أن يجز�أ هذا النظام �إىل
ثالثة �أنظمة منف�صلة وهي :نظام الآثار ،ونظام
املتاحف ،تنظيم خا�ص بالرتاث العمراين ،حيث
�إن لكل نظام خ�صائ�صه وتبعيته.
ودعا �أحد الأع�ضاء �إىل دعم �أ�صحاب املتاحف
اخلا�صة ملا يولونه من اهتمام بالغ للآثار من حيث
احلفظ والرعاية ،وهم بحاجة لهذا الدعم ب�شكل
كبري.
بينما ر�أى �أحد الأع�ضاء �أن مواد النظام فيها
جترمي �أكرث من الت�شجيع وامل�ساندة واملكاف�أة،
وجتعل بع�ض ًا من الأفراد املهتمني بهذا ال�ش�أن
يبتعد ب�شكل نهائي عن املتاحف والآثار خمافة
العقاب وامل�ساءلة.
وطالب �أحد الأع�ضاء الن�ص بعدم ال�سماح ببيع
الآثار وال ال�سماح لأحد ب�إخراج �آثارنا ،خا�صة
�إن كانت بالغة الأهمية والتي هي حق من حقوقنا
حتى و�إن كان ذلك مبوافقة الهيئة.
والحظ �أحد الأع�ضاء �أن املادة "الرابعة والثالثني"
مل حتدد من هي اجلهة امل�س�ؤولة عن الت�صنيف
املتعلق بالأهمية العالية �أو املتو�سطة �أو القليلة،

وهل هو رئي�س الهيئة� ،أو جمل�س �إدارة الهيئة� ،أو
جهات فنية؟ ور�أى �أن ي�ضاف لعجز هذه املادة� :أن
يتم ت�شكيل جلان ذوات مرجعية علمية وهي من
ت�ضع هذا الت�صنيف ويكون قرارها ملزم ًا حتى
على الهيئة نف�سها ،حتى يتم االبتعاد عن القرارات
الفردية.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن اللجنة �أفردت
الرتاث العمراين ب�سجل خا�ص ،وذلك يف املادة
"اخلام�سة والأربعني" ور�أى �أن امل�شروع الوارد
من احلكومة كان الأف�ضل؛ بحيث يكون هناك
�سجل عام للآثار يدرج به �سجل خا�ص بالرتاث
العمراين� .أما ف�صل الرتاث العمراين يف �سجل
م�ستقل يعد �إجرا ًء غري �سليم مهني ًا ،فالرتاث
العمراين يندرج �ضمن الآثار ،وال ميكن �إخراجه
من �سجل الآثار العام كما فعلت اللجنة يف تعديلها.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عما �إذا كانت الهيئة
�ست�شرتي الأمالك الواردة يف املادة "اخلام�سة
والأربعني" من النظام يف حالة رغبة �أ�صحابها
يف بيعها؛ ولفت �إىل �أن من املعروف �أن مالك هذه
املباين يريدون بيعها �أو ا�ستثمارها ،بينما الهيئة
و�أمانات املدن وبلديات القرى متنع ه�ؤالء املالك
من ا�ستثمار هذه الأمالك� ،أو �إعادة بنائها� ،أو
الت�صرف بها .لذا ف�إنه ال يوجد حل ير�ضي ه�ؤالء
املالك يف هذه احلالة.
واقرتح �أحد الأع�ضاء �أن ي�شتمل هذا النظام على
املواقع والت�شكيالت الطبيعية الناجتة عن عمليات
جيولوجية �أو جغرافية فهي لي�ست �آثار ًا ب�شرية،
بل هي �آثار وتكوينات ذوات �أهمية خا�صة ،وقيمة
�سياحية عالية.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن يتم التحفظ على منح
ت�صاريح للبعثات اخلارجية التي ت�أتي �إىل اململكة
للبحث عن الآثار ودرا�ستها لأن �ضررها �أكرب من
نفعها.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن العقوبات الواردة يف هذا
النظام غري كافية ،ويجب زيادة منظومة العقوبات،

وربطها بحجم اخلط أ� واجلهد
فيها ،ويح�سن اال�ستفادة من
�أنظمة دول �أخرى �سبقت اململكة
يف هذا املجال.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن
�سبب جعل الهيئة هي اخل�صم
واحلكم يف الفقرة الأوىل من
املادة "الت�سعني" وقال� :إن
�أع�ضاء اللجنة كانوا من خارج
الهيئة يف النظام ال�سابق،
مبدع
وكانت الهيئة ت�شارك
ٍ
عام فح�سب� ،أما يف هذا النظام
فالهيئة هي املدعي والقا�ضي،
وقد يكون يف هذا �إجحاف
بحق املتهم .واقرتح �إعادة
�صوغ الفقرة لتكون" :ت�شكل
بقرار من الرئي�س جلنة من
ثالثة �أع�ضاء يكون �أحدهم م�ست�شار ًا �شرعي ًا �أو
نظامي ًا ،ويكون الثالث من ذوي االخت�صا�ص على
�أن يكون اثنان من �أع�ضاء اللجنة على الأقل من
خارج الهيئة."..
واقرتح ع�ضو �آخر تخ�صي�ص ف�صل م�ستقل
يهتم مبقتنيات احلرمني ال�شريفني وبالآثار ذوات
القيمةالدينية؛مثلم�ساجدامل�شاعرباملدينتني
املقد�ستني مكة املكرمة واملدينة املنورة.
و�أو�ضح رئي�س املجل�س ب�أن هيئة كبار العلماء
معنية بكل ما يتعلق بامل�سجد احلرام وامل�سجد
النبويال�شريف،والدولة�أ�سندتهذااجلانبلها
تقدير ًا ملكانة احلرمني ال�شريفني ،فكل �شيء يتعلق
بتغيري �أو تعديل �أو �إ�ضافة مبا فيه بيع املقتنيات
فهو من اخت�صا�صها ،فبالن�سبة �إىل املتاحف �أو
�أي �أ�شياء �أخرى موجودة يف امل�سجد و�أرادت
�إدارة احلرمني بيعها فال بد �أن يعر�ض ذلك
على هيئة كبار العلماء� ،أما فيما يتعلق بالتعاون
مع �إدارة احلرمني �أو الآثار و�إظهار هذه املعامل
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و�إبرازها للنا�س وو�ضع �أ�شياء علمية �شرعية
موافق عليها ،فهذا ال يدخل �ضمن اخت�صا�ص
هيئة كبار العلماء.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن النظام مل يحتو على
ف�صل خم�ص�ص للن�شر الآثاري ،فالن�شر يرتبط
ب�شكل كبري مع الآثار ،والتعرف على الآثار
وتعريف الآخرين على �آثارنا وتراثنا الوطني
�أمر مهم؛ حيث ال يتم ذلك �إال من خالل الن�شر،
فالن�شر الآثاري له ح�سا�سية كبرية جد ًا ،ويرتبط
بالهوية الوطنية والدينية ،ويرتبط بامللكية الثقافية
وال�سيادة الوطنية التي تقع فيها هذه الآثار
للمملكة العربية ال�سعودية.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن املادة "الثانية
والت�سعني" من م�شروع النظام تلغي كل ما
يتعار�ض مع هذا النظام من �أحكام ،لكن هناك
تعار�ض ًا وا�ضح ًا بني �أحكام هذا النظام ونظام
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد
امل�ؤقت على العقار ،وخا�صة يف املادة "الثالثة"
واملادة "الع�شرين" يف نظام نزع امللكيات.
بينما �أ�شار ع�ضو �آخر �إىل �أن املنهج الذي اتخذته
املادة "الت�سعون" بفقراتها الثالث يف �سن الأنظمة
يخالف التوجه العام يف توحيد الق�ضاء حتت مظلة
واحدة .و�أن الت�شتت بهذه الطريقة يخالف الأ�صل
يف توحيد اجلهات التي تنظر يف املخالفات حتت
مظلة واحدة ويكون مرد ذلك كله على الق�ضاء.
واقرتح �أن يحال املخالف �إىل املحكمة املخت�صة
�إذا وجد �أي ممار�سة تخالف مواد هذا النظام
للنظر يف املخالفة ومن ثم توقيع العقوبة املنا�سبة.
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نظام يتناول كيفية التعامل مع المريض باإليدز وحقوقه ورعايته

األعضاء يدعون لحملة تثقيفية توعوية عن المرض

�أ�شاد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى بنظام الوقاية
من متالزمة العوز املناعي املكت�سب "الإيدز"
وحقوق امل�صابني وواجباتهم جتاه الآخرين
الذي ناق�شه املجل�س يف جل�سته التي عقدت
يوم 1433/12/27هـ برئا�سة رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم
�آل ال�شيخ ،و�أكدوا على �أهميته ،وطالبوا بجمع
الأمرا�ض الفريو�سية �شديدة اخلطر يف النظام
نف�سه ،ولفتوا �إىل �ضرورة م�شاركة الرموز
الريا�ضية يف احلمالت الدعائية والتوعوية التي
تذاع عن املر�ض و�شددوا على �أن للمري�ض
حقوق ًا يف التعليم والتدريب والعمل وغريها.
وكان املجل�س قد ا�ستمع �إىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون
ال�صحية والبيئة ،ب�ش�أن م�شروع نظام الوقاية من
متالزمة العوز املناعي املكت�سب "الإيدز"وحقوق
امل�صابني وواجباتهم ،تاله رئي�س اللجنة الدكتور
حم�سن بن علي احلازمي ،وعر�ضت مواد النظام
للمناق�شة ،حيث �أ�شاد �أحد الأع�ضاء بالنظام الذي
اقرتح من اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان ور�أى
�أنه من املهم يف النظام احلفاظ على �سرية املر�ض
و�أن يكون حق ًا للمري�ض ليف�شيه ملن ي�شاء.
ور�أى ع�ضو �آخر جمع الأمرا�ض الفريو�سية
�شديدة اخلطر والتي تت�شابه يف ال�صفات من
حيث العدوى بالذات يف النظام نف�سه ،ومن

ذلك مر�ض التهاب الكبد الوبائي اخلطر ،ليكون
النظام �أعم و�أكرث فائدة ،ال �سيما �أنه ينت�شر
بالعدوى كالإيدز ،وذلك عن طريق املبا�شرة
الدموية.كما�أن�آثارهخطريةجد ًا،كما�أن�إ�ضافة
هذه الأمرا�ض الفريو�سية للنظام لن ت�ضيف عبئ ًا
جديد ًا من حيث احلقوق والواجبات.
و�أ�شاد ع�ضو �آخر ب�إ�صدار النظام ملا يالقيه حاملو
هذااملر�ضمناملعاناةال�شديدةب�سببالإ�صابةبه
والحظ �أن م�سمى النظام موجه لغري امل�صابني به،
واقرتح �أن ينعك�س امل�سمى على هموم وواجبات
وحقوق مر�ضى الإيدز.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن املادة «الثامنة» تعد من
�أهم مواد النظام ،لأنها تتعلق باحلقوق التي يتمتع
بها امل�صاب ،لكنه ر�أى الإبقاء على ن�ص احلكومة
لأن احلماية متحققة بالن�ص الوارد منها ،واملادة
تعمل على حتقيق احلماية للحقوق التي يتمتع
بها امل�صاب .واقرتح �إ�ضافة فقرة تخ�ص الطالب
املتقدمني للدرا�سة يف كليات املعلمني.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل املادة «ال�سابعة» املتعلقة
بن�شر الوعي ال�صحي عن مر�ض الإيدز ،واقرتح
على الرموز الريا�ضية يف اململكة وغريهم
امل�شاركة يف ن�شر الوعي ال�صحي ملحاربة هذا
املر�ض ،وكيفية التعامل معه.
واقرتح ع�ضو �آخر مراجعة �صوغ املواد على

وجه العموم ،ور�أى �أن ح�صر حقوق امل�صابني
يف مواد النظام غري منا�سب ،لأن حقوق امل�صاب
�أكرث من ذلك وال حت�صر يف التعليم ،والتدريب
والعمل .و�أن ين�ص على متتع امل�صاب بجميع
احلقوق التي يتمتع بها املواطن واملقيم ب�ضوابط
معينة .والحظ يف املادة «التا�سعة» �أن من حق
امل�صاب ومن م�صلحة املجتمع �أن تكت�شف حالته
حتى ال يت�ضرر وهو ال يعلم .ور�أى �أن الفح�ص
�أمر �أ�سا�سي و�ضروري يف جميع املجاالت للعمل
وغري العمل.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن م�صطلح «العوز
املناعي املكت�سب» ُيعد م�صطلح ًا جديد ًا،
وامل�صطلح املعروف هو م�صطلح «نق�ص املناعة
املكت�سبة» .ويح�سن �أن تعيد اللجنة النظر يف هذه
الرتجمة من الناحية العلمية ،وبخا�صة �أن تغيري
امل�صطلحات امل�ستقرة يرتتب عليه كثري من �إثارة
الغمو�ض.
و�أيد�أحدالأع�ضاءحذفمايتعلقبوزيرالداخلية
من املادة «الثالثة ع�شرة» ،حيث ر�أى �أنه ينبغي
�أن يكون �أمر الرتحيل متعلق ًا بتو�صية من وزير
ال�صحة ،وبناء على �أمر من وزير الداخلية ،و�أن
ربط الأمر بالوزيرين �سوف ي�ؤدي �إىل طول املدة
فيما لي�س له ما ي�سوغه ،لكنه اختلف مع اللجنة يف
حذف عجز هذه املادة وهي عبارة« :وتقدم الرعاية

د .عبدالجليل السيف :نظام الوقاية من اإليدز
خال من معالجة قضايا سجناء اإليدز

قدمع�ضوجمل�سال�شورىد.عبداجلليلال�سيف
مداخلة على نظام الوقاية من متالزمة العوز
املناعي املكت�سب (الإيدز) حيث قال:
نحن نناق�ش م�شروع نظام الوقاية من متالزمة
العوز املناعي املكت�سب (الإيدز) وحقوق امل�صابني
وواجباتهم� ،أرى �أن هذا النظام يعترب من الأنظمة
املهمة التي تبنتها اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان
على م�ستوى الوطن انطالقا من حر�صها على
تثبيت املواثيق احلقوقية العربية والأممية حلقوق
الأ�شخا�ص امل�صابني مبر�ض الإيدز ،وذلك مت�شي ًا
مع املادة ( )31من النظام الأ�سا�سي للحكم والتي
ن�صت على �أن الدولة تُعنى بال�صحة العامة وتوفري
الرعاية ال�صحية للمواطن .كما �أنها تن�سجم مع
تو�صيات امل�ؤمتر الطبي الثاين عن الإيدز والذي
نظمته وزارة ال�صحة مبدينة الريا�ض خالل العام
1432هـ 2011 -م .هذا النظام �شمل خم�س
ع�شرة مادة ووزارة ال�صحة م�شكورة �أدخلت
عليه تعديالت و�إ�ضافات لي�صل �إىل ثالثني مادة.
هذا النظام اكت�سب �أهمية لأ�سباب كثرية منها
اخلطورة املرتتبه على البيئة احلا�ضنة وامل�شجعة
على �سرعة انت�شار هذا املر�ض ،وخا�صة يف
ال�سجون ودور التوقيف من ناحية وعدم ال�شفافية
املعلوماتية الوقائية الالزمة للتعامل معه من حيث
احلجم واخلطورة و�أماكن تواجده ،ولن�أخذ على
�سبيل املثال ما ورد من �إح�صائيات عن الربنامج
الوطني للوقاية من الإيدز عام 2011م ،حيث
�أ�شار �إىل �أن بداية الر�صد كانت يف عام 1984م
والذي �أظهر �أن عدد امل�صابني بالإيدز يف اململكة
كان  17529م�صاب ًا ون�سبة املقيمني منهم %60
وعلى الرغم من مرور فرتة طويلة على تلك الأرقام
�إال �أن التقرير مل ي�شر �إىل اجلديد منها.
�أ�شكر وزارة ال�صحة على اهتمامها بهذا النظام
وما �أجرته من تعديالت و�إ�ضافات واقرتاحات
جاءت يف جمملها �إ�ضافات مكملة مل�ضمون

وحمتوى هذا النظام.
ولكنني �أالحظ �أن هذا النظام خال من معاجلة
مو�ضوعية وعملية لق�ضايا �سجناء الإيدز خا�صة
من غري ال�سعوديني يف �سجون اململكة ودور
التوقيف عدا املادتني ( )13و( ،)15وحتى هاتني
املادتني مل يالم�سا جوهر امل�شكلة وهي طول
الفرتة الزمنية ال�ستكمال الإجراءات الق�ضائية
قبل وبعد احلكم ،وهذا ما يرتتب عليه معاناة
للأجهزة ال�صحية والأجهزة الأمنية.
وقد �شُ رفت بالإ�شراف على فرع اجلمعية
الوطنية حلقوق الإن�سان باملنطقة ال�شرقية ومن
خالل زياراتنا امليدانية لل�سجون ودور التوقيف
ر�صدنا عدد ًا من املالحظات املتكررة والتي
مل تتم معاجلتها ،ومن بينها وجود �سجناء من
غري ال�سعوديني من املحكومني بق�ضايا جنائية
�أو ا�ستحقاقات مالية .وعلى الرغم من قلة هذه
الأعداد �إال �أنه من املهم معاجلة هذا النظام
لق�ضاياهم والتي تت�أخر يف معظم الأحيان ب�سبب
طول الإجراءات الق�ضائية والإدارية و�صعوبة
انتقالهم من و�إىل ال�سجن لظروف �أمنية و�صحية
بالرغم من وجود الأمر ال�سامي الكرمي رقم
�س 1553/وتاريخ 1412/2/7هـ املوجه لوزير
الداخلية بالت�أكيد على ترحيلهم.
�أمتنى على اللجنة املوقرة من خالل مواد هذا
النظام اقرتاح معاجلة هذا الأمر با�ستحداث
مادةجديدة�أومنخاللتعديل�إحدىاملادتني
الثالثة ع�شر �أو اخلام�سة ع�شر لتن�ص �صراحة
على ترحيلهم وا�ستكمال �إجراءات حماكماتهم
اجلنائية واملالية على وجه ال�سرعة ..تفادي ًا
للأ�ضرار التي ترتتب على طول فرتة االنتظار
لأ�سباب كثرية �أهمها عدم وجود كادر طبي وفني
متخ�ص�ص ومتفرغ للتعامل مع مثل هذه احلاالت
وهذا ما الحظناه ب�شكل متكرر فيه.
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ال�صحية لهم �إىل حني ترحيلهم» ،حيث �إن ما ورد
يف «املادة الرابعة» يتعلق برعاية املري�ض ب�صفة
عامة� ،أما ما ورد يف هذه املادة ففيه تركيز على
املدة التي تف�صل مرحلة الأمر برتحيله عن اململكة.
بينما ر�أى �أحد الأع�ضاء �أن مواد هذا النظام خلت
من املعاجلة املو�ضوعية والعملية لق�ضايا �سجناء
الإيدز ،وبخا�صة من غري ال�سعوديني يف �سجون
اململكة ودور التوقيف ،عدا املادتني «الثالثة
ع�شرة» ،و«اخلام�سة ع�شرة» ،وحتى هاتني
املادتني مل يالم�سا جوهر امل�شكلة ،وهي طول
املدة الزمنية ال�ستكمال الإجراءات الق�ضائية قبل
احلكم وبعده .وهذا ما يرتتب عليه معاناة الأجهزة
ال�صحية والأجهزة الأمنية يف رعاية ومتابعة
ه�ؤالء املر�ضى.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل ما لوحظ من خالل الزيارات
امليدانيةلل�سجونودورالتوقيف،متر�صدعدد
من امللحوظات التي مل تتم معاجلتها ،ومنها:
وجود �سجناء من غري ال�سعوديني من املحكومني
بق�ضايا جنائية �أو ا�ستحقاقات مالية ،وعلى
الرغم من قلة هذه الأعداد �إال �أنه من املهم �أن
يعالج هذا النظام الق�ضايا وهي التي تت�أخر يف
معظم الأحيان ب�سبب طول الإجراءات الق�ضائية
والإدارية ،و�صعوبة انتقالهم من ال�سجن و�إليه يف
ظروف �أمنية و�صحية ،على الرغم من وجود الأمر
ال�سامي بالت�أكيد على ترحيلهم.
واقرتح معاجلة هذا الأمر با�ستحداث مادة
جديدة�،أومنخاللتعديل�إحدىاملادتني«الثالثة
ع�شرة» �أو «اخلام�سة ع�شرة» لتن�ص �صراحة على
ترحيلهم وا�ستكمال �إجراءات حماكمتهم اجلنائية
واملالية على وجه ال�سرعة تفادي ًا للأ�ضرار التي قد
ترتتب ب�سبب طول مدة االنتظار لأ�سباب كثرية.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن مواد هذا النظام
ت�ؤكد على �أنه ميكن �أن ينطبق هذا النظام على
العديدمنالأمرا�ضاملعديةواخلطرية،واقرتح
�أن تعدل اللجنة يف ا�سم النظام ليكون« :نظام
الوقاية من الأمرا�ض اخلطرية املزمنة واملعدية»
�إ�ضافة �إىل �إجراء بع�ض التعديالت يف بع�ض
التعريفات ،وبع�ض ما ورد يف بع�ض املواد.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل ما ورد يف املادة
«اخلام�سة ع�شرة» يف عبارة« :بعزل امل�صاب �أو
يحدد �إقامته يف من�ش�أة �صحية بناء على تو�صية
من الطبيب املخت�ص �إذا كانت حالته توجب ذلك
�أو كانت ت�شكل خطر ًا على غريه» .واقرتح حذف
عبارة�« :أو كانت» لعدم فائدة تكرارها.
واقرتح �أحد الأع�ضاء تعدي ًال على املادة «التا�سعة
ع�شرة» يف عبارة« :على امل�صاب �أن يلتزم
بالإر�شادات الوقائية التي تقررها اجلهات

ال�صحية ،وعليه االلتزام بعدم نقل العدوى �إىل
غريه» ،واقرتح �أن ي�ضاف �إليها عبارة ..« :و�إذا
مل يلتزم يتم توقيفه وعزله �أو ترحيله».
واقرتح �أحد الأع�ضاء �أن تُعطى اجلهة الق�ضائية
املخت�صة احلق يف نظر الدعوى ،ولي�س لديوان
املظامل يف هذا املجال �أي اخت�صا�ص ،و�أن حتال
جميع اجلرائم واملخالفات التي ترتكب �ضد �أحكام
هذا النظام �إىل اجلهات الق�ضائية املخت�صة .وعما
ورد يف املادة «اخلام�سة والع�شرين» يت�ساءل :من

الذي �سيقرر �أن املخالفة ت�ستحق عقوبة ال�سجن؟
ور�أى �أنه من الأف�ضل العودة �إىل ما ورد يف
�صياغة احلكومة.
واقرتح �أحد الأع�ضاء �أن تكون هناك مادة تتعلق
بالتثقيف والتوعية تكون يف �صلب هذا النظام،
وذلك من �أجل تو�ضيح كيفية التعامل مع املر�ضى
لهذا املر�ض وتو�ضيح حقوقه وواجباته وكيفية
التعامل معه �إذا كان لديه ق�صد يف ن�شر هذا
املر�ض ور�أى الق�ضاء بذلك.
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مقترح مواطن تحوله لجنة الشؤون األمنية
بمجلس الشورى إلى نظام للطوارئ
�صالح بن حممد ال�شويرخ
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قامت جلنة ال�ش�ؤون الأمنية يف بلورة فكرة تقدم بها
�أحد املواطنني وذلك من خالل عري�ضة عرب الربيد
الإلكرتوين وحتولت تلك الفكرة �إىل م�شروع نظام
متكامل طاملا انتظره املواطنون واملقيمون طوي ًال
وهو «م�شروع نظام مركز بالغات الطوارئ» ،يقوم
هذا املركز بحلقة و�صل واحدة بني املت�صل وخدمة
الطوارئ بوجه عام التي يحتاجها املت�صل �سواء كانت
«�إ�سعاف� ،إطفاء ،الدوريات الأمنية ،املرور ،حر�س
احلدود ،الأمن العام ،اجلوازات ،املباحث العامة،
مكافحة املخدرات ،اال�ستخبارات العامة ،اخلدمات
الإن�سانية كالعنف الأ�سري ،املنافذ اجلمركية ،طوارئ
املدن ال�صناعية ،الأر�صاد وحماية البيئة» .وذلك
عندما يتعر�ض املت�صل حلادث �أو م�شكلة فما عليه �إال
االت�صال على املركز الوطني للطوارئ و�سوف يقوم
متلق البالغ بتوجيه اجلهات املخت�صة بعمل الالزم
على الفور.
وقدحددتاللجنة�أهدافمركزبالغاتالطوارئمبا
يلي:
 -1ال�سعي �إىل �إي�صال البالغات امل�ستلمة من املواطنني
�أو املقيمني للجهات املعنية يف اللحظات الأوىل ب�صورة
�سريعة و�صحيحة من ا�ستالم البالغ وذلك عن طريق
�شبكة االت�صال املوحدة وحتت �إ�شراف مركز قيادة
و�سطرية موحد ت�شرتك يف ت�شغيله اجلهات اخلا�صة
بالطوارئ كافة.
 -2العمل على توعية املواطنني واملقيمني ب�أهمية
االت�صال على الرقم املوحد « »112يف حاالت
الطوارئ وت�شجيعهم على ذلك.
 -3تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط والربامج املعتمدة
لتطوير خدماتالطوارئ،وو�ضعالإجراءاتاملنا�سبة
لذلك.
 -4توحيد خدمة املت�صلني على رقم موحد جلميع
حاالت الطوارئ.
 -5العمل على راحة املبلغني من خالل توفري خدمة
متابعة البالغات احلالية.
 -6حتقيق الأمن والأمان يف الدولة عند تقدمي
امل�ساعدات الإن�سانية واخلدمات الأمنية ،عرب جهة
واحدة ت�ضمن �سرعة اال�ستجابة وتوحيد املجهود.
ويعتمد جناح مركز بالغات الطوارئ على �شبكة
معلومات مرتابطة �أ�سا�سها اخلرائط الرقمية التي
متكن وحدة اجلهود ووحدة املفاهيم يف التطبيقات
امليدانية لتتبع البالغات مهما كان نوعها �أو مكان

حدوثها،والبدمنا�ستخدامخريطة�أ�سا�سرقمية
حمدثة دوري ًا ومتوافقة مع نظم املعلومات املكانية/
اجلغرافية « »GISومبقارنة تلك اخلرائط الرقمية
وما حتتويه من قواعد معلومات وجد �أن خرائط
الربيد ال�سعودي  -هي خرائط حديثة ودقيقة
ميكن ببع�ض اجلهود الربجمية تكاملها مع جميع
املعلومات املوجودة واخلرائط الأخرى مثل :معلومات
�شركات االت�صاالت وميكن ربط رقم الهاتف الثابت
و�إ�سقاطه على اخلرائط الرقمية بالرمز الربيدي
للمنزل.والرمزالربيدييفخرائطالربيدال�سعودي
ميثل موقع املنزل �أو �إ�سقاط موقع املت�صل من اجلوال
على اخلريطة الرقمية بعمليات التثليث حيث ت�ستخدم
مواقع �أبراج االت�صال امل�ستخدمة من الهاتف اجلوال
لإيجاد موقعه اجلغرايف.
�إن املعلومات اخلطية ""VectorDataالدقيقة
يف خرائط الربيد ال�سعودي التي ت�شمل �أ�سماء
الأحياء وال�شوارع و�أنواع املباين ،عندما تربط
مبعلومات �أرقام الهواتف لدى �شركات االت�صاالت
ومعلومات الأ�شخا�ص لدى مركز املعلومات الوطني
عند احلاجة الأمنية لها  -ال �سمح الله� -سيمكّ ن هذا
النظام من �إظهار موقع املت�صل مبجرد االت�صال من
�أول وهلة ،وعر�ض ا�سم املالك عند احلاجة لذلك،
وا�سم ال�شارع وا�سم احلي ،ورقم املبنى ،ورقم الدور
وال�شقة .كل هذه املعلومات وغريها مما حتتويه قاعدة
معلومات ت�سهل لرجل الأمن الو�صول �إىل موقع
احلادث يف �أق�صر وقت ممكن ،وتي�سر للمعني بالأمر
متابعة عربات الإنقاذ� ،أو �أي مركبات �أمنية �أخرى
متابعة �آنية حلظة بلحظة ،لظهورها لديه على اخلريطة
الرقمية يف غرفة العمليات.
هذا وقد تلقت جلنة ال�ش�ؤون الأمنية دعوة كرمية
من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن عبدالله
بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله -رئي�س هيئة
الهالل الأحمر ال�سعودي ،ومعايل الفريق �سعد بن
عبداللهالتويجريمديرعاماملديريةالعامةللدفاع
املدين لزيارة الهيئة واملديرية للوقوف على جتربتها
يف امليدان والتقت اللجنة خالل الزيارة بامل�س�ؤولني
وامل�شغلني لغرف الطوارئ ب�شقيه الإ�شرايف
والت�شغيلي ور�أت عن كثب ما تو�صلت له تلك اجلهات
من تطور خدمي لغرف العمليات وبراجمها امل�ستقبلية
على امل�ستوى البعيد والقريب ،هذا بالإ�ضافة �إىل
�أن اللجنة قامت با�ست�ضافة مندوبني من عدة جهات

حكومية مثل :جامعة امللك �سعود ،املديرية العامة
للدفاع املدين ،وهيئة الهالل الأحمر ال�سعودي،
و�شركة االت�صاالت ال�سعودية ،وامل�ؤ�س�سة العامة
للربيد ال�سعودي ،وبع�ض �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
الذين لهم اهتمامات يف هذا املجال ،وكذلك قام معد
الدرا�سةبزيارةعدةدوللهاباعطويليفهذااملجال
لالطالع على جتاربها وقد خرجت اللجنة بالر�أى �إىل
�أن ذلك التطور والربامج امل�ستقبلية ت�صب جميعها
ل�صالح هذا امل�شروع وتدعو له ،وخرجت اللجنة
بعدد من الأفكار والر�ؤى ،ا�ستفادت منها يف �صياغة
امل�شروع هذا مبا يتفق مع اتفاقيات جنيف حول
هذا املركز على �أن يكون حتت مظلة وزارة الداخلية
وبقيادة مدنية.
وقددر�ستاللجنةالأمنيةالأدبياتخلدماتالطوارئ،
والأنظمة املوجودة يف اجلهات املعنية وبع�ض الدول،
وخرجت بهذا الت�صور عن م�شروع نظام املركز
الوطني للطوارئ باململكة العربية ال�سعودية ""112
واملكون من ت�سع مواد تتعلق املادتان الأوىل والثانية:
ب�إن�شاء املركز ومهامه� ،أما الثالثة والرابعة :فتتعلقان
مبجل�س �إدارة املركز ،واملواد اخلام�سة وال�ساد�سة
وال�سابعة والثامنة والتا�سعة فتتعلق ب�أحكام عامة.
ور�أت اللجنة ب�أن يكون املركز حتت مظلة وزارة
الداخلية،لأنهامعنيةبال�ش�ؤونالأمنيةولديهاجتارب
�سابقة بهذا اخل�صو�ص ،وترغب اللجنة بالرتكيز على
توعيةوتثقيفالنا�سب�أهميةا�ستخدامالرقماملوحد
للطوارئ ويف املقابل ت�شدد اللجنة على�أهمية معاقبة
كل من يقدم بالغات كاذبة مبا يتنا�سب مع نوعية
البالغ الكاذب.
و�أن هذا املركز �سوف يكون له �صدى كبري لدى
املجتمع ،و�أحب �أن �أو�ضح �أن �أع�ضاء اللجنة عندما
در�سوا م�شروع النظام يف مراحله النهائية كانوا
م�ست�شعرين ب�أهمية هذا النظام وب�ضرورة �أن يكون
ملبي ًا لتطلعات املجتمع بكل فئاته وم�ؤ�س�ساته ،و�أن
يفعل هذا النظام ويبد أ� بداية قوية ،وب�إذن الله �سوف
ي�سهم هذا املركز يف تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية
واخلدمات الأمنية بهدف حتقيق الأمن والأمان
باململكة العربية ال�سعودية.
مدير �أعمال جلنة ال�ش�ؤون الأمنية

مركز الحوار بين المذاهب
والقضاء على الطائفية
د.عبداجلليلال�سيف
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عرفناجميع ًا مواقفخادماحلرمنيال�شريفنيامللكعبداللهبنعبدالعزيز-حفظهالله-امل�ؤيدةدائم ًا للدورالإيجابيعلى�صعيدتعزيز�أوا�صر
احلوار ويتعاطى مب�س�ؤولية مع هذه الق�ضايا ..بداية باحلوار الداخلي ثم اخلارجي عرب مبادرته التاريخية للحوار بني �أتباع الأديان والثقافات،
ولكن املبادرة التي �أيدها اجلميع ،والتي اكتمل بها عقد املبادرات احلوارية دعوته  -حفظه الله� -إىل ت�أ�سي�س مركز للحوار بني املذاهب
الإ�سالمية يكون مقره الريا�ض ،التي تبنتها قمة الت�ضامن الإ�سالمي اال�ستثنائية التي عقدت يف مكة املكرمة خالل الفرتة من  26-25رم�ضان
1433هـ الفائت ا�ست�شعار ًا منه � -أيده الله -للم�س�ؤوليات الكبرية امللقاة على عاتقه لتعزيز التوا�صل بني املذاهب الإ�سالمية وامل�ساهمة يف �إزالة
الكثري من ال�شوائب ويفتح الباب وا�سع ًا �أمام احلوار والتالقي بني عموم امل�سلمني ويقوي من وحدتهم وت�ضامنهم.
وقد �أيد هذه املبادرة التاريخية عدد من املرجعيات الإ�سالمية ال�سنية وال�شيعية على ال�سواء يف �أنحاء الوطن العربي ،خ�صو�ص ًا م�صر الأزهر،
ولبنان املعروف بالتعاي�ش املذهبي والطائفي ،ف�ض ًال عن دول �إ�سالمية كثرية ،وو�صفوها بالأ�سلوب اجلديد والنظرة غري التقليدية يف معاجلة
ق�ضايا امل�سلمني ،و�أكدوا على موقف خادم احلرمني ال�شريفني الرائد والداعي �إىل �ضرورة رف�ض التق�سيمات املذهبية واملناطقية والأيديولوجية
التي باتت ت�ؤثر على وحدة الأمة ومتا�سكها ،وباعتبارها واحدة من املحطات التاريخية واملهمة التي تعودوها من اململكة يف مبادراتها و�سعيها
امل�ستمر حلل ق�ضايا امل�سلمني وم�شكالتهم ،وقالوا� :إن ت�أ�سي�س املركز يعد ال�سفينة التي ت�صل بالأمة �إىل �شاطئ النجاة �إذا ما توافرت النيات
ال�صادقة بعيد ًا عن احل�سابات ال�ضيقة ،خ�صو�ص ًا بعد ت�صاعد م�ؤ�شرات الفتنة املذهبية الطائفية التي و�صلت حد ًا بالغ اخلطورة حتى �إن البع�ض
يتعامل معه كما لو كان �صراع ًا بني �أعداء ولي�س اختالف ًا بني �أبناء جمتمعات واحدة و�أبناء دين واحد ،كما نرى ونتابع هذا ال�صراع قد �أف�سد
العالقات بني �أبناء الوطن الواحد يف �أكرث من بلد عربي و�إ�سالمي ،وكادت العالقات بينهم يف بع�ض الأحيان �أن ت�صل �إىل حد القطيعة .وكان
هذا ال�صراع مدخ ًال لتقوي�ض �أمن وا�ستقرار بع�ض الدول ووحدتها الوطنية ،لي�س هذا فح�سب ،بل �إنه يهدد بتمزيق كيانات دول.
فلي�س هناك من �سبيل ملواجهة هذا الو�ضع اخلطري� ،سوى احلوار بني �أبناء املذاهب الإ�سالمية وخ�صو�ص ًا بني ال�سنة وال�شيعة ،حيث ميكن �إبراز
القوا�سم امل�شرتكة الكثرية جد ًا ديني ًا ووطني ًا وميكن �أي�ض ًا من خالل هذا احلوار الراقي مواجهة النزعات املتطرفة �أي ًا كان م�صدرها.
لقد �سرنا كثري ًا :مواطنني ومواطنات ،الإفطار اجلماعي يف �شهر رم�ضان املبارك الذي جمع �شركاء الوطن يف فندق الفوز�سيزون يف الريا�ض
حتت عنوان «ال للطائفية» ونظمه متطوعون �سعوديون �شيعة و�سنة ،وبعده �سررنا �أكرث مبلتقى عنوان «ال للطائفية» الذي �أقيم يف �سحور �إحدى
ليايل رم�ضان املبارك املا�ضي يف حمافظة القطيف العوامية ،ا�ستهدفت هاتان املنا�سبتان الوطنيتان التقريب بني �أطراف املجتمع ونبذ الفتنة
الطائفية واحلث على الوحدة الوطنية ،وبعث هذا �إفطار الريا�ض ،و�سحور العوامية بر�سالة مهمة للجميع ب�أننا كلنا �إخوة جنتمع يف �إن�سانيتنا
ويف �إ�سالمنا ومواطنتنا ،ولرنف�ض الفرقة وندعم وحدتنا الوطنية ،كما ي�سرنا كثري ًا �أي�ض ًا وجود مثل هذه التجمعات الوطنية ،و�أ�شري يف هذا
اخل�صو�ص �إىل جمعية للت�آخي ال�سني ال�شيعي ،التي ت�ضم  1500ع�ضو ،هي جمعية لي�س لها اهتمام ديني وال �سيا�سي ،بل جمعية هدفها احلفاظ
على وحدة الوطن وهدفها املواطنة ونبذ الإثارة والفنت.
ن�أمل �أن تتحول دعوة خادم احلرمني ال�شريفني اجلادة �إىل منهج عمل يعالج الأعطاب التي ح�صلت والتي ن�أمل �أال تكون عميقة وبالتايل نتفادى
�أي �سلبية حمتملة ،و�أن نعمق احلوار من �أجل �أن يتقارب النا�س يف مفاهيمهم ،لأن التقارب يف الفهم ويف الت�صور هو ال�سبيل الوحيد للتقارب
بني املواقف الذي ينتج عنه التعامل الإيجابي ،ونعمل على تر�سيخ العي�ش امل�شرتك لأن فيه م�صلحة للجميع .و�أن تكون للمركز فاعلية حقيقية يف
�إطار احلوار بني املذاهب الإ�سالمية ،و�أن يراعى التمثيل احلقيقي لكل املذاهب والطوائف الإ�سالمية من كل قطر �إ�سالمي دون ا�ستحواذ لأحد
على فعاليات املركز ودون �إق�صاء لأي مذهب �إ�سالمي ،و�صو ًال �إىل تفاهم عام حول الق�ضايا التي نختلف عليها ،و�أن تت�ضافر اجلهود من �أجل
حتقيق التقارب بني اجلميع و�صو ًال �إىل التوحد الإ�سالمي حول الق�ضايا امل�شرتكة .ولعلكم تتفقون معي جميع ًا �أن ق�ضية احلوار هي ما نحتاج
�إليه جميع ًا بد ًال من التناحر والت�شرذم.
ع�ضو جمل�س ال�شورى

35

لجنة التنسيق البرلماني والعالقات الخارجية بالمجالس البرلمانية
الخليجية اختتمت اجتماعها الخامس

تغطية

عقد ورش ودورات لدراسة تجربة االتحاد األوروبي
وغيره من النظم المماثلة في المجال البرلماني
تغطية  :حممدال�شيباين
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اخ��ت��ت��م �أع�����ض��اء جل��ن��ة التن�سيق
ال�برمل��اين وال��ع�لاق��ات اخلارجية
املنبثقة ع��ن جم��ال�����س ال�����ش��ورى
والنواب والوطني والأمة بدول
جمل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية �أعمال االجتماع اخلام�س
للجنة الذي عقد يف مقر جمل�س
ال�����ش��ورى يف ال��ري��ا���ض برئا�سة
م��ع��ايل الأم��ي��ن ال���ع���ام للمجل�س
الدكتورحممدبنعبدالله�آل
ع��م��رو ،و����ش���ارك يف االج��ت��م��اع
الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون
القانونية مبجل�س التعاون لدول
اخلليج العربية الأ�ستاذ حمد بن
را�شد املري.
ويف ختام االجتماع عرب
املجتمعون عن خال�ص �شكرهم وتقديرهم ملعايل
رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبدالله
ابن حممد بن ابراهيم �آل ال�شيخ ،رئي�س االجتماع
الدوري اخلام�س لر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية،
وملعايل الأمني العام للمجل�س رئي�س االجتماع
وح�سن اال�ستقبال ومتيز
على كرم ال�ضيافة ُ
الرتتيبات التي �أ�سهمت يف حتقيق الأهداف
املن�شودة من عقد االجتماع.
وقد اطلع الأع�ضاء على التقرير اخلا�ص بزيارة
وفد املجال�س الت�شريعية اخلليجية برئا�سة معايل
رئي�سجمل�سال�شورىالدكتورعبداللهبنحممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ �إىل الربملان الأوروبي التي
متت خالل الفرتة  4 - 3ذو القعدة 1433هـ
املوافق  19ـ � 20سبتمرب 2012م .وعربوا عن
بالغ تقديرهم ملا ت�ضمنه التقرير والنتائج التي
�أ�سفرت عنها الزيارة.
و�أو�صت اللجنة برفع التقرير �إىل االجتماع
الدوريالقادملر�ؤ�ساءجمال�سال�شورىوالنواب
والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية املقرر عقده يف مملكة البحرين

اجتماعات اللجان واجلل�سات العامة التي تعقدها
خالل �شهر يناير املقبل .
كما �أو�صت بعقد ور�ش ودورات لدرا�سة جتربة املجال�س واالطالع على جداول �أعمال �سري العمل
االحتاد الأوروبي وغريه من النظم املماثلة يف يف هذه املجال�س.
املجال الربملاين على �أن يتم عقدها يف العام تخصيص موضوع معين يالمس
القادم يف الدولة التي تر�أ�س االجتماع الدوري
هموم المواطن الخليجي
لر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية على �أن تتوىل الإعداد
في كل اجتماع دوري لرؤساء
والتنظيملهذهالدوراتوالدرا�ساتبالتن�سيقمع
المجالس الخليجية
الأمانة العامة ملجل�س التعاون اخلليجي.
وناق�شت اللجنة املذكرة املقدمة من جمل�س و�أو�صت بتخ�صي�ص مو�ضوع معني يف كل
ال�شورى ال�سعودي بالتن�سيق مع املجال�س اجتماع دوري لر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية
الت�شريعية والأمانة العامة يف دول جمل�س التعاون يناق�ش فيه �ش�أن ًا خليجي ًا م�شرتك ًا يالم�س
لو�ضع �آليات تنفيذ وا�ضحة وحمددة لتفعيل هموم املواطن اخلليجي ،وت�شجيع ودعم �إقامة
االخت�صا�صات غري املفعلة واملن�صو�ص عليها املهرجانات الثقافية وامللتقيات ال�شبابية اجلامعة
باملادة الثالثة من القواعد التنظيمية لالجتماع لأبناء دول جمل�س التعاون.
الدوري للر�ؤ�ساء و�أو�صت بت�شكيل جلنة تعنى كما �أو�صت اللجنة بتعديل الفقرة ( )3من املادة
مبراجعة اخت�صا�صات كل من االجتماع الدوري الثامنة من القواعد التنظيمية لعمل جلنة التن�سيق
للر�ؤ�ساء وجلنة التن�سيق الربملاين والعالقات الربملاين والعالقات اخلارجية بناء على املقرتح
اخلارجية املن�صو�ص عليها يف قواعد عملها ،املقدم من جمل�س ال�شورى ال�سعودي .
وو�ضع ت�صور للآليات املنا�سبة لتنفيذ هذه وعربت اللجنة عن بالغ �شكرها للمجل�س الوطني
االخت�صا�صات وتكثيف الزيارات بني �أع�ضاء االحتادي يف دولة الإمارات العربية املتحدة على
املجال�س لالطالع على �سري العمل وح�ضور الدرا�سةالتيقدمهاب�ش�أنتقييمم�سريةاالجتماع

ال���دوري ل��ر�ؤ���س��اء املجال�س الت�شريعية وجلنة
التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية ,و�أكدت
على تفعيل الأحكام الواردة يف املادة التا�سعة من
القواعد التنظيمية لالجتماع الدوري لأ�صحاب
امل��ع��ايل وال�سعادة ر ؤ����س��اء املجال�س الت�شريعية
بدول املجل�س ومتكني الأمانة العامة بتنفيذ املهام
الواردة امل�شار �إليها.
كما �أو�صت باملوافقة على ال�سعي لتمكني رئي�س
االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية
اخلليجية م��ن �إل��ق��اء بيانه �أم���ام املجل�س الأع��ل��ى
ملجل�س التعاون.
وقررت اللجنة �إحالة الت�صور املقدم من ال�شعبة
الربملانية مبملكة البحرين حول تن�سيق ال�سيا�سة

الذي تقدم به املجل�س الوطني االحتادي الإماراتي
وتقدمي الت�صور النهائي �إىل االجتماع القادم
للجنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية.
وا�ستذكرت اللجنة قرار االجتماع الدوري الرابع
ب�ش�أن مقرتح ت�شكيل جلان ال�صداقة الربملانية
املت�ضمن ت�أجيل النظر يف هذا املقرتح ،واطلعت
على املذكرة املقدمة من جمل�س ال�شورى ب�سلطنة
عمان بهذا ال�ش�أن ،وتو�صي اللجنة ب�إعادة رفع
املو�ضوع �إىل االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء املجال�س
الت�شريعية القادم لتقرير ما يرونه يف �ضوء
ما ورد يف املقرتح املقدم من جمل�س ال�شورى
ب�سلطنة عمان.

العملية اجلراحية التي �أجريت له حفظه الله،
�سائ ًال الله �سبحانه وتعاىل �أن ي�سبغ عليه لبا�س
ال�صحة والعافية و�أن يحفظه من كل مكروه.
وقال معايل الدكتور حممد اجلفري �إن التعاون
الربملاين اخلليجي امل�شرتك يخطو خطوات واثقة
نحو مزيد من التوا�صل والتوافق الذي ي�سهم
يف حتقيق الأهداف امل�شرتكة ومواكبة التطلعات
التي ي�سعى لها خادم احلرمني ال�شريفني و�إخوانه
�أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س
التعاون اخلليجي ملا فيه خري �شعوب دول املجل�س.
و�أو�ضح�أناالجتماعال�سنويالذييعقدهر�ؤ�ساء
جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة الذي
ي�سبق اجتماع �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة
دول جمل�س التعاون حفظهم الله� ،أ�صبح
فر�صة كبرية لتوحيد الر�ؤى وتعزيز فر�ص
التعاون بني الربملانات اخلليجية.
و�أعرب معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
يف ختام كلمته عن �أمله يف �أن ي�سهم هذا
االجتماع يف ر�سم مزيد من اخلطى الوا�ضحة
نحو تناغم العمل الربملاين اخلليجي امل�شرتك
وتعزيز �أهدافه بالو�صول �إىل �أعلى م�ستويات
التعاون والتكامل.
آل عمرو :هذا االجتماع لبنة
جديدة لبناء البيت الخليجي

الإعالمية اخلارجية للمجال�س الت�شريعية بدول
جمل�س التعاون وتقوية عالقاتها مع املنظمات
احلقوقية �إىل املجال�س الت�شريعية يف دول
املجل�س لدرا�سته و�إبداء مرئياتها ومالحظاتها
على الت�صور املقرتح على �أن تعر�ض على
االجتماع القادم للجنة التن�سيق الربملاين
والعالقات اخلارجية.
لجنة لدراسة الجوانب التنفيذية
والفنية والمالية لمشروع
إنشاء شبكة معلوماتية
برلمانية خليجية

الخليجي المشترك يخطو

خطوات واثقة نحو مزيد من
التواصل

وكان معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد
بن �أمني اجلفري قد افتتح �أعمال االجتماع بكلمة
رحب فيه م�ستهلها ب�أع�ضاء جلنة التن�سيق الربملاين
والعالقات اخلارجية ،والوفود املرافقة لهم،
ونقل لهم حتيات معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبد الله بن حممد بن �إبراهيم
�آل ال�شيخ ومتنياته بنجاح �أعمال االجتماع.
ورفع معاليه التهنئة ملقام خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد الله بن عبد العزيز ال �سعود على جناح
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و�أو�صت اللجنة بتكليف جلنة فنية م�شرتكة
لدرا�سة اجلوانب التنفيذية والفنية واملالية
مل�شروع �إن�شاء �شبكة معلوماتية برملانية خليجية

الجفري :التعاون البرلماني

من جانبه رحب معايل �أمني عام جمل�س
ال�شورىالدكتورحممدبنعبدالله�آلعمرو
يف كلمة مماثلة ب�أع�ضاء جلنة التن�سيق الربملاين
والعالقات اخلارجية ،م�شري ًا �إىل �أن هذا
االجتماعيعدلبنةجديدةيفبناءالبيتاخلليجي
امل�شرتك ونحو مزيد من التعاون والتكامل.
و�أعرب معايل الدكتور �آل عمرو عن �أمله يف �أن
ي�سهم هذا االجتماع يف الو�صول �إىل مرحلة
االحتاد بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية مبا يحقق طموحات مواطني دول جمل�س
التعاون اخلليجي نحو �آفاق �أو�سع و�أرحب من
النماء والتطور والتمكني والقوة.
ح�ضر حفل االفتتاح معايل م�ساعد رئي�س
املجل�س الدكتور فهاد بن معتاد احلمد والأمني
العام امل�ساعد ملجل�س التعاون اخلليجي لل�ش�ؤون
القانونيةالأ�ستاذحمدبنرا�شداملريو�أ�صحاب
املعايل وال�سعادة �أع�ضاء جلنة التن�سيق الربملاين
والعالقات اخلارجية.

37

د .صالح الزهراني

حوار

صالحية المجلس جيدة
ويجري تعزيزها

�أكد ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور �صالح الزهراين يف حواره مع "جملة ال�شورى"�أن �صالحيات جمل�س ال�شورى حالي ًا جيدة
ويجري تعزيزها والتو�سع التدريجي فيها ،و�أن اختالف وجهات النظر بني �أع�ضاء املجل�س �شيء طبيعي ول�صالح العمل ال�شوري.
وبينما نفى وجود معار�ضة �أو قادة للر�أي يف املجل�س �إال �أنه ر�أى �أن هناك بع�ض الأع�ضاء �أكرث مقدرة من غريهم يف التعبري
عن �آرائهم يف املداخالت ال�شفهية .ولفت �إىل �أن املجل�س يتابع القرارات التي �أ�صدرها عند ح�ضور الوزراء حتت القبة �أو كبار
امل�س�ؤولني يف اجلهات احلكومية الجتماعات اللجان املتخ�ص�صة .وفيما يلي تفا�صيل احلوار:
حوار  :من�صور الع�ساف
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الوالدة �أين؟ ومتى كانت؟ وما الذي تذكره
من �سنوات الدرا�سة الأوىل؟
 ول��دت يف ق��ري��ة ال�صفح ب�ب�لاد زه ��ران عام1356ه � �ـ ،وتلقيت تعليمي �إىل ال���ص��ف ال��راب��ع
االبتدائيمبدر�سةباخلزمراالبتدائيةيفنف�س
القرية ،وكان يعمل بها مدر�س واحد فقط هو
الأ�ستاذ حممد بن �أحمد ال�سبايل –رحمه الله-
الذي كان يعلمنا املواد الدينية والإمالء واخلط،
ويف احل�ساب يعلمنا اجلمع وال�ط��رح وال�ضرب
والق�سمة فقط ،وكان رحمه الله مدر�س ًا مثالي ًا يف
االن�ضباط والأداء املتميز ،ومم��ا �أت��ذك��ره يف تلك
املرحلة �أن ال�سماء كانت تتلبد بالغيوم ملدة ثالثة
�أ�شهر تقريب ًا من كل عام وذلك يف ف�صل ال�شتاء،
وه��و م��ا ي�سميه ال�ن��ا���س ه�ن��اك ب��ال��رب�ي��ع وتهطل
الأم �ط��ار ب��ا��س�ت�م��رار ت�ق��ري�ب� ًا خ�ل�ال ت�ل��ك ال�ف�ترة،
وحتتجب ال�شم�س وال نراها �إال نادر ًا لدرجة �أن
الأ��س�ت��اذ ك��ان ي�صرف تالميذه للتمتع ب�أ�شعتها
يف حال �أطلت علينا من بني ال�سحاب ،وهو واقع

افتقدناه يف ال�سنوات الأخرية� ،إذ مل نعد نرى
ال�سحاب خالل ذلك الف�صل �إال ن��ادر ًا وال�شكوى
على الله.
ما اجلميل يف طفولتك؟ وهل كنت متيل �إىل
قراءة معينة؟
 ال��ط��ف��ول��ة كلها جميلة ،وك���ان �أج��م��ل م��ا فيهابالن�سبة إ� ّيل �إ�سهامي مع والدي – رحمه الله-
يف ف�لاح��ة الأر�����ض وح�����ص��اده��ا كالقمح وجني
الثمار كالرمان والعنب واللوز فقد كنت �أ�شعر
ب�سعادة غامرة مل�ساعدته� ،أما القراءة احلرة يف
ذلك الوقت فلم تكن متاحة� ،إذ ال يوجد �سوى
املقرراتاملدر�سيةنظر ًا لعدموجودمكتباتكما
هو احلال اليوم ولله احلمد ،ولكني كنت �أميل �إىل
قراءة ال�شعر كلما وجدت �إىل ذلك �سبي ًال.
أ���ص��دق��اء الأم����س ه��ل م��ا زل��ت على ات�صال
بهم؟
 نعم ال زل��ت على ات�صال ب�أ�صدقاء الأم�س،فاحلياة تكون مملة وقا�سية دون �أ�صدقاء.

�أول كتاب قر�أته؟
 �أول ك��ت��اب ق���ر أ�ت���ه ك���ان ك��ت��اب ال���زي���ر ���س��امل،و�أح�ضره يل �أحد الأقرباء من مدينة الطائف،
و�أذك����ر �أن بع�ض رج���ال ال��ق��ري��ة وفتيانها كانوا
ي��ت��ح��ل��ق��ون ح����ويل أ�ث���ن���اء ق���راءت���ي ل���ه���ذا ال��ك��ت��اب
م�ستمتعني ب�سماع ق�ص�ص البطوالت التي يرويها.
ما هي �أبرز املالمح ال�سيا�سية واالجتماعية
التي عا�صرتها يف مرحلة الطفولة وفرتة
ال�شباب الأوىل؟
 ك��ان��ت م��رح��ل��ة ط��ف��ول��ت��ي وك��ذل��ك ف�ت�رة �شبابيالأوىل قريبة من مرحلة ت�أ�سي�س مملكتنا العزيزة،
وقد كنا ن�سمع من الآباء والأجداد عن الفرق بني
حياة الفو�ضى واال�ضطراب ال�سيا�سي والأمني
ال��ذي كانوا يعي�شونه قبل ت�أ�سي�س اململكة وبني
الأمن والأمان والعدل املتحقق بعد حكم امللك
عبدالعزيز –رحمه الله -لدرجة �أن النا�س كانوا
يدعون جلاللته بعد كل �صالة ،وكانت اململكة ال
تزال يف طور االندماج والتوحد والكل �سعيد
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ومن�شغل بهذا احلدث ومل تكن هناك تيارات �أو
جت��اذب��ات �سيا�سية ،كما مل تكن ه��ن��اك و�سائل
�إع��ل��ام ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ال���رادي���و ال����ذي ال ي��ت��واف��ر �إال
ن���ادر ًا� ،أم��ا امل�لام��ح االجتماعية فقد كانت هي
الأخ��رى حمكومة بظروف تلك الفرتة ،غري �أنها
تت�سم بالتالحم والرتابط والتعاطف بني النا�س
وحتكمها العادات والتقاليد القبلية التي ت�شد
النا�س �إىل بع�ضهم البع�ض وجتعلهم يت�شاركون
يف ال�سراء وال�ضراء.
درا�ستك يف اخل��ارج ،ما ال��ذي حملته من
ذكريات احلنني للأهل والوطن؟
 لقد �أم�ضيت يف الواليات املتحدة الأمريكيةمدة �أثني ع�شر عام ًا ( )1982-1970ق�ضيتها
يف وا�شنطن العا�صمة لغر�ض الدرا�سة ،ثالث
�سنوات منها تقريب ًا يف تعلم اللغة الإجنليزية
وح�����ض��ور دورات يف جم���االت الأم����ن ،أ�م���ا بقية
املدةفكانتخم�ص�صةللدرا�سةاجلامعيةوملتكن
و�سائل االت�صال والتوا�صل احلديثة متوافرة
يف تلك الفرتة لدرجة �أن الطالب �إذا �أراد �إجراء
مكاملة هاتفية مع �أ�سرته يف الريا�ض �أو جدة مث ًال
ف�إنه يحتاج �إىل حجز لإجراء املكاملة بعد �أ�سبوع،
وك��ث�ير ًا ما يكون اخل��ط م�شو�ش ًا وق��ت االت�صال
مم��ا ي����ؤدي �إىل ت�أجيل االت�����ص��ال مل��دة �أ�سبوع
�آخ��ر ،ونظر ًا لأين �أبقيت بع�ض �أبنائي يف اململكة
للدرا�سة فقد كانت معاناتي كبرية فيما يتعلق
بالتوا�صل معهم ومع بقية الأهل والأ�صدقاء زد
على ذلك �أن ال�صحف ال�سعودية مل تكن ت�صلنا
�إال نادر ًا الأمر الذي ترك لدي ولدى غريي من
الطالب فراغ ًا كبري ًا فيما يت�صل مبتابعة �أخبار
الوطن وما يجري فيه من تطور .لقد كان حنيني

وا�شتياقي للوطن و�أهله عظيم ًا وال يعرف مداه �إال
من كابد الغربة يف مثل تلك الظروف.
يف تخ�ص�صك وجمال درا�ستك هل ترى �أنك
م�ضطر �إىل مواكبة ما ا�ستجد من نظريات
و�أطروحات علمية؟
نعم،البدمنمواكبةكلجديدوم�ستحدثيفجمال التخ�ص�ص لأن العلوم واملعارف والتقنيات
تتجدد با�ستمرار وما مل يكن املرء متابع ًا ومواكب ًا
للجديديفجمالتخ�ص�صهف�إنمعلوماتهتتقادم
وي�صبح من ال�صعب عليه الإ�سهام يف خدمة وطنه
و�أمته ويف �إدارة �ش�ؤونه اخلا�صة.
ما الكتاب الذي قر�أته ثم ندمت على �إ�ضاعة
الوقت فيه؟
 ال يوجد يف نظري مثل هذا الكتاب ،فكل الكتبتكون قراءتها مفيدة ح�سب موا�ضيعها وح�سب
مقدرة القارئ على اال�ستفادة منها.
��ش�خ����ص ل ��ه ال �ف �� �ض��ل ب �ع��د ال �ل��ه يف ب�ن��اء
�شخ�صيتك؟
 هو والدي – رحمه الله -الذي كان ي�شجعنيعلى موا�صلة تعليمي ،ويغر�س يف نف�سي مكارم
الأخ��ل�اق و���ص��ف��ات ال��رج��ول��ة وي��ع��دين ملواجهة
متطلباتاحلياةوكمكانيذكرينب�أنهاليوجدهدف
ي�ستحيل بلوغه متى ما توفرت العزمية لدى طالبه.
أ�ي���ن � �س��ار ق �ط��ار ال�ت�ع�ل�ي��م ب � أ�ب �ن��ائ��ك وه��ل
ك� ��ان ل��رغ �ب��ات وال ��ده ��م دور يف حت��دي��د
تخ�ص�صاتهم؟
 لقد �سار بهم قطار التعليم يف اجتاهات علميةخمتلفة ولكنهم جميع ًا ناجحون ولله احلمد ،فمنهم
الطبيب والقانوين والإداري ورجل الأعمال ،وهم

الآن يخدمون وطنهم يف امل��ج��االت الع�سكرية
والأم��ن��ي��ة ويف القطاع اخل��ا���ص� ،أم���ا دوري يف
حتديدتخ�ص�صاتهمفقدكانحمدود ًاولكن
ت��اري��خ الأ���س��رة وم�ستوى ط��م��وح ك��ل منهم كان
امل�ؤ�شر �أو املحدد الأ�سا�سي يف هذا اخل�صو�ص.
مع الزخم الهائل يف ع�ضوية امل�ؤ�س�سات
احل �ك��وم �ي��ة وال �ق �ط��اع��ات اخل��ا� �ص��ة كيف
ي�ستطيع ع�ضو جمل�س ال�شورى �أن ي�صغي
حلاجات وهموم ال�شارع واملواطن لنقلها
حتت قبة املجل�س؟
 ع�ضوية املجل�س مهمة �صعبة و أ�م��ان��ة عظيمة�أق�سمنا جميع ًا ع��ل��ى حتملها ب���أم��ان��ة و���ص��دق
و�إخال�ص وال بد للع�ضو من �أن يكون يف م�ستوى
امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقه وال يجب �أن يلهيه عن
ذلك �أو ي�شغله عنه �أي ارتباط �أو وظيفة �أخ��رى،
ع��ل��ى �أن ال��ع�����ض��وي��ة يف امل���ؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة
والقطاعاتاخلا�صةتعدبدورهام�صدر ًا�أ�سا�سي ًا
ملعلومات ع�ضو املجل�س ي�ساعده على �أداء مهمته
يف خ��دم��ة وط��ن��ه وم��واط��ن��ي��ه ،وه��ن��اك جم��االت
متعددة �أخ���رى ميكن لع�ضو جمل�س ال�شورى
اال�ستفادة منها فيما يتعلق بنقل حاجات املواطن
وهموم ال�شارع على قبة املجل�س ،ويف مقدمتها
م��ت��اب��ع��ة م��ا ين�شر �أو ي��ب��ث يف و���س��ائ��ل الإع��ل�ام
والتوا�صل االجتماعي من �أفكار و�آراء وما يطرح
من درا�سات يف امل�ؤمترات والندوات واللقاءات
العلمية املختلفة ،ف�ض ًال عن االندماج ال�شخ�صي
يف املجتمع وتلم�س احتياجاته عن ق��رب ،وهذا
بالطبع �إىل جانب القراءة واالطالع على كل مفيد.
كل ذلك وال �شك ي�سهم يف تثقيف ع�ضو املجل�س
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ح���ول ه��م��وم امل���واط���ن واح��ت��ي��اج��ات��ه ومي��ك��ن��ه من
طرحها �أمام املجل�س� ،صحيح �أن �ضغوط احلياة
هائلة غري �أن��ه ال يجب �أن ي�صرف ع�ضو املجل�س
�أي ارتباط �أو عمل �آخر عن �أداء دوره الإيجابي
يف خدمة وطنه ومواطنيه حتت قبة املجل�س.
ه��ل اقت�صر ع�ضو جمل�س ال���ش��ورى على
و�سائل الإع�لام لتعريفه بهموم وحاجات
املواطن والوطن؟
 طبع ًا ال ،فو�سائل الإع�لام ما هي �إال قناة مهمة�ضمن قنوات �أخرى كما �سبق وذكرت.
كيف ترى �صالحيات املجل�س يف ظل ثقة
ويل الأم��ر ،ال �سيما فيما يطرح حتت قبته
من درا�سة التقارير للم�ؤ�س�سات والدوائر
احلكومية؟
 �صالحيات املجل�س جيدة يف الوقت احلا�ضر،وه����ي ���ص�لاح��ي��ات ي��ج��ري ت��ع��زي��زه��ا وال��ت��و���س��ع
التدريجي فيها ح�سب مقت�ضيات الأم��ور ومبا
ي�ستجيب الح��ت��ي��اج��ات ك��ل م��رح��ل��ة م��ن م��راح��ل
منو اململكة ،وما تعديل املادتني ال�سابعة ع�شرة
والثالثة والع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى �إال
مثال على ذلك .وال �شك �أن هذا يج�سد مدى ثقة
ويل الأمر يف جمل�س ال�شورى ،وكما هو معلوم
ف�إن التدرج يف التنمية ال�سيا�سية �أمر مطلوب،
واملهم �أن ال تت�أخر �أية خطوة �إ�صالحية عن وقتها
وما يقوم به املجل�س فيما يتعلق بدرا�سة تقارير
امل�ؤ�س�سات واجلهات احلكومية هو نوع من �أنواع
الرقابة الربملانية الالحقة وهو من �أهم �صالحيات
املجل�س ،وقد �أ�سهمت هذه املراجعات يف تطوير
العمل وحت�سني �أداء قطاعات الدولة املختلفة.
من الطبيعي �أن تختلف �آراء ووجهات نظر
�أع�ضاء املجل�س يف كثري من الأطروحات
التي تناق�ش حتت قبة املجل�س� ،س�ؤايل:
هل ثمة م�ساع من قبل بع�ض الأع�ضاء يف
تقريب وجهات النظر املتباينة من خالل
االت�صال ال�شخ�صي والزيارات املتبادلة؟
 اخ���ت�ل�اف وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ك��م��ا ذك����رمت ���ش��يءطبيعي ،فالنا�س خمتلفون يف �أجنا�سهم و�ألوانهم
و�أل�سنتهم وثقافتهم وخلفياتهم االجتماعية وغري
ذلك ،وهذا �شيء ثابت يف القر�آن الكرمي وي�ؤيده
الواقع ،وعليه ف���إن االختالف يف وجهات النظر
�أمر وارد يف خمتلف مناحي احلياة ،وامل�ؤ�س�سات
ال�برمل��ان��ي��ة ل��ي�����س��ت ا���س��ت��ث��ن��اء م���ن ذل�����ك ،ون��ظ��ام
املجل�س يكفل حق االخ��ت�لاف ،على �أن اختالف
وجهات النظر يعد م�صدر ثراء وهو من عالمات

م�ساع
ال�صحة يف احلياة الربملانية ،نعم توجد ٍ
لتقريب وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر خ�صو�ص ًا فيما يتعلق
بالتو�صيات التي يقدمها بع�ض الأع�����ض��اء على
تقارير اللجان املخت�صة يف املجل�س ،حيث يقوم
رئي�س اللجنة باالت�صال بالع�ضو مقدم التو�صية
للتفاهم معه حول تو�صيته و�إقناعه �إما ب�سحبها
�أو ت�أجيلها ،وهذا يف حال عدم موافقة اللجنة
عليها ،ويتم ذل��ك من خ�لال اللقاءات ال�شخ�صية
ب�ين الأع�����ض��اء �أو ع�بر ال��ه��ات��ف ح�سب ال��ظ��روف،
ويف حال �إ�صرار الع�ضو على تقدمي تو�صيته ف�إنه
يتم ح�سم الأمر بالت�صويت عليها من قبل املجل�س.
هل يف جمل�س ال�شورى قادة ر�أي؟
 ال يوجد ق��ادة ر�أي يف املجل�س ،هناك بع�ضالأع�ضاء رمبا يكونون �أكرث مقدرة من غريهم على
التعبري عن�آرائهم يف املداخالت ال�شفهية،ولكنهم
ال مي��ث��ل��ون ق����ادة ر�أي وك���ل ع�����ض��و ي��ت��خ��ذ ق���راره
بنف�سه وبعد قناعة تامة نحو املو�ضوع املطروح
على املجل�س واملجل�س �سيد قراره يف النهاية.
ي ��ؤخ��ذ ع�ل��ى املجل�س ع��دم تفعيل بع�ض
ق ��رارات ��ه ف�ي�م��ا ي���ؤك��د امل �ج �ل ����س يف ع��دة
منا�سبات اقت�صار دوره على النواحي
الت�شريعية والرقابية و�أن تنفيذ القرارات

خ��ارج عن دائ��رة �صالحياته ،بر�أيك كيف
ي���س�ت�ط�ي��ع امل �ج �ل ����س ال�ت�ث�ق�ي��ف ب � � ��أدواره
و�صالحياته؟
 بالفعل م�س�ؤولية املجل�س ت�شريعية ورقابية،�أما اجلوانب التنفيذية لقراراته التي يوافق املقام
ال�سامي �أو جمل�س الوزراء عليها ف�إنها م�س�ؤولية
جهات �أخرى .ومع ذلك فاملجل�س ال يعدم ال�سبل
للتعقيب ع��ل��ى تنفيذ ق���رارات���ه ���س��واء م��ن خ�لال
مناق�شة ال����وزراء ور�ؤ���س��اء امل�صالح احلكومية
الذينميثلون�أماماملجل�س�،أوعندمقابلةمندوبي
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ال��ذي��ن ت�ست�ضيفهم اللجان
املتخ�ص�صة .وق��د �أث��ب��ت ات��ب��اع ه��ذا الأ�سلوب
ج���دواه يف التعجيل بتنفيذ ق���رارات املجل�س
املعتمدة .وميكن للمجل�س زيادة التعريف ب�أدواره
و���ص�لاح��ي��ات��ه م���ن خ��ل�ال ال�ب�رام���ج وامل��ق��اب�لات
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة والإذاع����ي����ة وم���ن خ�ل�ال ال�صحف
والندوات وامل�ؤمترات واملحا�ضرات التي ينظمها
املجل�س�أوي�شاركفيها.واملجل�سيقومبدورجيد
يف هذا اخل�صو�ص ولكنه دور يحتاج �إىل تكثيف
ومراجعة دورية ،كما �أن على الأع�ضاء م�س�ؤولية
كبرية يف التثقيف ب���أدوار املجل�س و�صالحياته
عرب جميع ال�سبل والو�سائل املتاحة.
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كيف ترى تفهم و�إحاطة زمالئك الأع�ضاء
ب�أنظمة ولوائح املجل�س؟
 ه��م حميطون بها ج��ي��د ًا وي����ؤدون عملهم يفاملجل�س وفق التقاليد الربملانية العريقة التي مت
�إر�سا�ؤها منذ ت�أ�سي�س جمل�س ال�شورى.
هل يوجد يف املجل�س معار�ضة؟
 ه��ن��اك اخ���ت�ل�اف���ات يف ال������ر�أي ب�ي�ن الأع�����ض��اءولكن لي�ست هناك معار�ضة مبفهومها ال�سيا�سي
املتعارف عليه ،وذل��ك لأن املجل�س ال يقوم على
التمثيل احلزبي و إ�من��ا ي���ؤدي �أع�ضا�ؤه �أدواره��م
من منطلق ما يحقق ال�صالح العام للوطن واملواطن
وعلى �أ�سا�س �أن ع�ضو جمل�س ال�شورى ميثل كل
مناطق اململكة وكل فئات �شعبها بجميع �شرائحه
ومذاهبه وقبائله.
حدثني عن الآتي:
قرار اتخذته وندمت عليه.
كثريةهيالقراراتالتييندماملرءبعداتخاذهاوذل���ك لأن الإن�����س��ان خ��ط��اء بطبعه ،ومنها �أنني
�أو�صيت ذات مرة بتعيني �أحد ال�ضباط يف مركز
مهم بعد �أن تو�سمت فيه الكفاءة والإخال�ص،
ولكنه تخبط يف �أداء العمل و�أثبت ف�شله الذريع،
الأمر الذي عر�ضني لبع�ض املالمة لرت�شيحه لهذا
املركز املهم.
و�آخر حمدت الله �أنك كنت �سبب ًا يف �إقراره.

 القرارات من هذا النوع كثرية �أي�ض ًا ،ولكنني�أذك��ر �أحدها فقط – فقد كنت فيما �أعتقد
�أول من طالب ب�إن�شاء املدار�س والأكادمييات
ال�سعوديةيفاخلارجبق�صدتدري�س�أبناءالطلبة
والدبلوما�سيني و�أبناء اجلاليات ال�سعودية املقيمة
يف كل دول��ة مناهج اململكة وه��و طلب ا�ستمرت
درا�ستهمنقبلاحلكومةعدة�سنواتثم�صدرت
املوافقة على تنفيذ املقرتح يف العام الذي تخرجت
فيه وعدت للوطن .ومع �أن �أبنائي مل ي�ستفيدوا
م��ن الأخ����ذ ب��ه��ذا امل��ق�ترح .ف����إين أ����ش��ع��ر ب�سعادة
غامرة لأنني كنت �سبب ًا يف �إقراره �أو على الأقل
من �أوائل من �أ�سهم يف ذلك.
موقف مل تتمالك نف�سك �أمامه وبكيت.
 عند وفاة والدي يرحمه الله.و�آخر �ضحكت منه كثري ًا.
 ك��ن��ا ذات م����رة يف رح���ل���ة ب���ري���ة وك�����ان معنازميل بالغ يف االع��ت��داد ب�شجاعته وادع��ى �أن
اخل���وف ال ي��ع��رف �إىل قلبه �سبي ًال ل��درج��ة �أن��ه
���ص��ور نف�سه وك���أن��ه (���س��وب��رم��ان) ث��م اح��ت��اج �أن
ي��خ��رج �إىل ال�ب�ر ق��ب��ل ال��ن��وم وك��ان��ت ليلة ب���اردة
وذات ظ�لام دام�����س ،وي��ب��دو �أن��ه جل�س مبقربة
م��ن ع�����ش دج��اج��ة ب��ري��ة ت��ع��رف (ب��احل��ج��ل) مما
�أدى �إىل خوفها منه وطريانها حمدثة �صوت ًا
ك�سر �سكون الليل ،الأمر الذي �أ�صاب �صاحبنا
بالذعر و�أدى �إىل �صراخه ال �شعوري ًا وه��و ما

ا�ستوجب مبادرتنا جميع ًا مل�ساعدته ووجدناه
يتملكه اخلوف والرعب من تلك احلادثة لدرجة
�أن��ه مل ي�ستطع النوم حتى ال�صباح ،حيث غادر
�إىل امل��دي��ن��ة دون ت��ن��اول ط��ع��ام ال��ف��ط��ور معنا،
وكان حمرج ًا ويبدو عليه اال�ضطراب النف�سي.
وم��ع �أن م��واق��ف �إن�سانية م��ن ه��ذا ال��ن��وع ميكن
تفهمها �إال �أنني �ضحكت كثري ًا من ق�صته فكيف
ب�سوبرمان ينهار بهذه ال�سرعة ب�سبب دجاجة.
م�ع�ل��وم��ة مت�ن�ي��ت ل��و دون �ت �ه��ا يف ر��س��ال��ة
الدكتوراه.
 كنت �أمتنى لو �أنني دونت �شيئ ًا يف ر�سالتي حولف�ضيلة الوفاء لدى الأ�سرة احلاكمة ال�سعودية وهي
خا�صية تكاد الأمثلة عليها ال حت�صى ،ولكنني
�أذكر هنا وجه ًا واحد ًا لتلك اخلا�صية يج�سدها
وهو تكرمي الأ�سرة للمخل�صني عرب حقب التاريخ،
حيث نالحظ �أنه يتم �إطالق �أ�سماء الذين وقفوا مع
�أجدادهميفعهودالدولتنيال�سعوديتنيالأوىل
والثانية على ال�شوارع والأماكن العامة يف املدن
ال�سعودية تقدير ًا وتكرمي ًا لهم ،هذا ناهيك عن
مظاهر التقدير والتكرمي التي يحظى بها �أولئك
الذين �أ�سهموا مع امللك عبدالعزيز – يرحمه
الله – يف ت�أ�سي�س اململكة ..حق ًا �إنها �أ�سرة وفية
للأحياء كما هي وفية للأموات ،والوفاء من �أهم
الف�ضائل التي �شرعها الإ�سالم ،كما �أنه من �أرقى
مراتب �شيم العرب ومكارم �أخالقهم.
كتاب قر�أته ومتنيت لو حاورت م�ؤلفه.
 ك��ت��اب الإ���س�لام على م��ف�ترق ال��ط��رق للمرحومحممد �أ�سد.
متى قلت:
جزى الله ال�شدائد كل خري
عرفت بها عدوي من �صديقي
كلماخابظنييف�صديقجل�أت�إليهبعداللهلق�ضاءحاجة معينة ومل يفعل رغم اقتداره على ق�ضائها.
دع عنك عذيل يا من كنت تعذلني
لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرين
علي �أحد اللوم على �أمر من الأمور
 عندما يكرث ّويطالبني بتغيري موقفي منه رغم ما �أح�س به من
تعلق به وما يتملكني من �شعور باطني عميق نحوه.
�إذا �أنت مل ت�شرب مرار ًا على القذى
ظمئت و�أي النا�س ت�صفو م�شاربه
عندما�أتوجهبالن�صحلأحدمابق�صدحثهعلىالتحمل وال�����ص�بر على منغ�صات احل��ي��اة وعلى
التعامل مع خمتلف املواقف التي قد يواجهها
بحكمة وبواقعية.
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تحقيق

التوعية الصحية في المملكة
بين الواقع والمأمول

حققت التوعية ال�صحية يف اململكة العديد من
الإجنازات يف جمال توعية وتثقيف املجتمع
ب�أهمية هذا اجلانب ال�صحي باعتباره �أول عن�صر
من عنا�صر الرعاية ال�صحية الأولية ،كما تعترب
حجر الزاوية يف الوقاية من كثري من الأمرا�ض
ب�إذن الله عن طريق تغيري ال�سلوك غري ال�صحي
�إىل �سلوك �صحي �سليم ،وبرزت �أهمية التوعية
ال�صحية نتيجة لزيادة الوعي واختيار منط معي�شة
�صحية منا�سب ،واهتمت وزارة ال�صحة ممثلة
يف الإدارة العامة للتوعية ال�صحية بهذا اجلانب
ومب�شاركة وت�شجيع القطاع اخلا�ص وكربى
امل�ست�شفيات واملراكز الطبية لتحقيق التوعية
ال�صحية املن�شودة ..وذلك من خالل �إقامة وتنظيم
الربامج والأن�شطة ال�صحية املتنوعة الهادفة،
و�إقامة املحا�ضرات والندوات التثقيفية لأفراد
املجتمع �سعي ًا للح�صول على جمتمع �صحي
خالٍ من الأمرا�ض ب�إذن الله .يف هذا التحقيق
ن�ستعر�ض (ال�شورى) جوانب عدة وحماور
خمتلفة للتوعية ال�صحية وجتارب املتخ�ص�صني
للحديث عن �أف�ضل ال�سبل لتطوير برامج التوعية
ال�صحية والعقبات التي تقف حجر عرثة �أمام
الربامج التوعوية وتبعات ذلك.
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ك�شفالدكتورخالدبنحممدمرغالينمدير
عام الإعالم والتوعية ال�صحية يف وزارة
ال�صحة عرب البوابة الإلكرتونية �أن اخلدمات
ال�صحية حتظى يف هذا العهد الزاهر بالدعم
ال�سخي من لدن حكومتنا الر�شيدة بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده يحفظهما

د .خالد مرغالين

الله  -وت�سعى وزارة ال�صحة جاهدة ال�ستثمار
هذا الدعم مبا يكفل تقدمي خدمات �صحية ذات
جودة عالية حتقق تطلعات والة الأمر  -يحفظهم
الله  -وتلبي احتياجات املواطنني ال�صحية ،ويف
هذا الإطار تقوم الإدارة العامة للإعالم والتوعية
ال�صحية بدور فاعل يف �إبراز جهود الوزارة
الوزارة ت�سعى ال�ستثمار دعم الدولة مبا املبذولة لالرتقاء مب�ستوى اخلدمات ال�صحية
يكفل تقدمي خدمات �صحية ذات جودة عالية والتعريف بالربامج والأن�شطة ال�صحية التي

تقوم بها الوزارة خلدمة املر�ضى وك�سب ر�ضاهم
وتثقيف �أفراد املجتمع �صح ًيا بكافة �شرائحهم،
�سع ًيا للحفاظ على �صحتهم ووقايتهم من الإ�صابة
بالأمرا�ض  -ب�إذن الله تعاىل  -م�ستعينة يف
ذلك بعد توفيق الله  -بتوجيهات معايل وزير
ال�صحة وكذلك تقنيات االت�صال احلديثة ،ويف
مقدمتها ال�شبكة العنكبوتية وو�سائل االت�صال
االجتماعي  ،Social Mediaحيث ت�سعى
هذه الإدارة من خالل البوابة الإلكرتونية لوزارة
ال�صحة �إىل حت�سني ال�صورة الذهنية للوزارة
لدى امل�ستفيدين من خدماتها وتفعيل مفهوم
ال�شراكة املجتمعية مع كافة م�ؤ�س�سات املجتمع

د .خالد مرغالين :اخلدمات ال�صحية حتظى
بالدعم ال�سخي من لدن حكومتنا الر�شيدة

وزيادة التوا�صل الإعالمي مع �أفراد املجتمع
مبختلف فئاتهم ومعرفة مدى ر�ضا امل�ستفيدين
من خدمات وزارة ال�صحة و�إي�صال املعلومة
ال�صحية املوثقة وال�صحيحة للمواطنني واملقيمني
وو�سائل الإعالم ،وذلك من خالل امللف ال�صحفي
الإلكرتوين والعيادة الإلكرتونية وخدمات جوال
ال�صحة التوعوي ،ون�شر الأخبار والتقارير

ال�صحفية على املوقع ،بالإ�ضافة �إىل �إعداد
مواقع للحمالت التوعوية ومنا�سبات الوزارة،
وكذلك تفعيل خدمات مركز معلومات الإعالم
والتوعية ال�صحية عرب الهاتف املجاين رقم
« »8002494444بالإ�ضافة �إىل ن�شرة ال�صحة،
واملجلة الطبية ال�سعودية .كما تت�ضمن البوابة
الإلكرتونية العديد من اخلدمات الإلكرتونية
واملعلومات ال�صحية والتوعوية ،بالإ�ضافة �إىل
الأخبار والأن�شطة والتقارير الأح�صائية عن
الو�ضع ال�صحي يف اململكة والعامل وغريها
من املعلومات التي يبحث عنها الزائر الكرمي.
ال�ت��وع�ي��ة ال�صحية وت�ع��زي��ز ال�صحة يف
اململكة بحاجة ما�سة لك�سب الت�أييد من قبل
م�س�ؤويل الدولة و�صانعي القرار
ولفت د .عبد الرحمن بن يحيى القحطاين �-أمني
اجلمعية اخلريية للتوعية ال�صحية «حياتنا»� -إىل
�أهمية التوعية و�ضرورتها ،حيث ت�شري الرباهني

د.عبدالرحمنالقحطاين

�إحدى الإ�سرتاتيجيات الرئي�سة لتعزيز ال�صحة
يف املجتمعات ،ومتثل ع�صب احلياة للحماية من
الأمرا�ض والوقاية منها ،م�شري ًا �إىل � ّأن «اجلمعية
الأمريكية للتوعية ال�صحية» و�ضحت � ّأن �أهمية
التوعية ال�صحية تنبع من كونها حت�سن من الو�ضع
ال�صحي للأفراد والأ�سر واملجتمعات والدول،
�ل��ف���راد ،وت��ق��ل��ل من
ف��ه��ي ت��ع��زز ن��وع��ي��ة احل��ي��اة ل أ
الوفيات ،كما �أ ّنها تقلل من التكاليف االقت�صادية
�سواء املالية �أو الب�شرية التي ت�صرف على العالج� ،ضرورة �إح�سا�س الأفراد نحو �صحتهم
م�ضيف ًا � ّأن منظمة ال�صحة ال��ع��امل��ي��ة ك�شفت يف و�صحة غريهم �أحد عوامل التوعية ال�صحية
تقريرها ال�سنوي ال�صادر عام «2002م» بعنوان
«ما املعافاة �إ ّال يف احلد من املخاطر» � ّأن تطبيق
برامج وقائية لتعزيز ال�صحة تركز على �إك�ساب
امل��ه��ارات احلياتية ال�صحية ،و� ّأن �إن�شاء برامج حتى تتمكن من �صنع الأثر املطلوب يف املجتمع،
ومن ثم مواجهة هذا الكم الهائل من الأخطار
املهددة لل�صحة يف جمتمعنا ،حمذر ًا بقوله:
د .ع � �ب� ��د ال� ��رح � �م� ��ن ال� �ق� �ح� �ط ��اين« :بدون ذلك ال ميكن التنبوء مبا �سيكون عليه
ال��ت��وع��ي��ة ل �ت �ع��زي��ز أ�من � � ��اط احل��ي�
�اة الو�ضع ال�صحي يف املجتمع م�ستقب ًال ،و�سيكون
ال �� �ص �ح �ي��ة أ�ح� � ��د الإ���س�ت�رات��ي��ج��ي��ات
ل �ت �ع��زي��ز ال �� �ص �ح��ة يف امل �ج �ت �م �ع��ات لإهمال ذلك تبعات �صحية واقت�صادية واجتماعية
بالغة ال�سوء ،وا�ستنزاف ملوارد وزارة ال�صحة
والقطاعات ال�صحية ككل».
من جانبها �أو�ضحت الدكتورة منرية خالد
للتوعية وال�ترب��ي��ة ال�صحية وتعزيز ال�صحة يف باحلمر ا�ست�شاري طب جمتمع ورئي�سة ق�سم
اجلهات املعنية يعترب حجر الزاوية ل ّأي مواجهة التوعية ال�صحية ب�إدارة الرعاية ال�صحية الأولية
لل�سيطرة على عوامل اخلطورة واحلد من انت�شار مبحافظة جدة ورئي�س متطوع لق�سم التوعية
الأمرا�ضغرياملعدية،الأمرالذيتُثبتهالدرا�سات ال�صحية بامل�ؤ�س�سة اخلريية الوطنية للرعاية
والأبحاث العلمية والتجارب الدولية ،كما ذكر ال�صحية املنزلية �أن الوعي ال�صحي هو �إملام
التقرير �أ ّنه ومبعزل عن الفوائد ال�صحية الوا�ضحة �أع�ضاء املجتمع باملعلومات واحلقائق ال�صحية
ف� ّإن �سيا�سة احلد من عوامل اخلطورة الرئي�سة
على ال�صحة �سوف تعزز التنمية امل�ستدامة،
وي�شري التقرير �إىل �أ ّن���ه �إذا تي�سر الق�ضاء على د .منرية باحلمر :الر�سالة ال�سامية
عوامل اخلطورة من خالل برامج تعزيز ال�صحة تكمن يف �أن يكون جمتمعنا واعي ًا
وم �ث �ق �ف � ًا وم �� �ش��ار ًك��ا ف� �ع ��ا ًال متبني ًا
املتكاملة ،فيمكن ّتوقي « »%80من حاالت الإ�صابة �سلوكيات �صحية وخال من الأمرا�ض
ب�أمرا�ضالقلبوال�سكتةوالداءال�سكريومايزيد
على« »%40من حاالت ال�سرطان.
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العلمية والتجارب الدولية �إىل � ّأن لتعزيز ال�صحة
دور ًا بالغ الأثر يف احلد من �إ�صابات الأمرا�ض
املختلفة� ،إذ تعد التوعية ال��رام��ي��ة �إىل تنمية
املهارات احلياتية وتعزيز �أمناط احلياة ال�صحية

و�شدد د .القحطاين على � ّأن التوعية ال�صحية
وتعزيز ال�صحة يف اململكة بحاجة ما�سة لك�سب
الت�أييدمنقبلم�س�ؤويلالدولةو�صانعيالقرار،
وال بد من �إعطائها �أولوية عالية وو�ضعها يف
�صلب الأجندة ال�سيا�سية ،و�صنع ا�سرتاتيجيات
وطنية فعالة مبنية على املنهجية العلمية ،وتوفري
الإمكانات واملوارد الب�شرية واملالية الكافية لها
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تحقيق
مع �ضرورة �إح�سا�سهم بامل�س�ؤولية نحو �صحتهم مبين ًا �أن التثقيف ال�صحي هو عبارة عن ات�صال،
و�صحة غريهم .م�ضيفة �أنه من املعروف �أن الوقاية حيث يتم فيه نقل الر�سالة «املعلومات واملعارف
ال�صحية و�سيلة مهمة للحيلولة دون الإ�صابة ال�صحية» من املر�سل املثقف ال�صحي �إىل
ب�أنواع كثرية من الأمرا�ض .وت�ضيف باحلمر ب�أن
من �أهداف التوعية ال�صحية رفع الوعي ال�صحي
لدى �أفراد املجتمع مع الرتكيز على �أمناط احلياة
ال�صحية ،وتعزيز دور الفرد يف الوقاية لنف�سه من
الأمرا�ض ،والر�سالة ال�سامية تكمن يف �أن يكون
جمتمعنا واعي ًا ومثقف ًا وم�شار ًكا فعا ًال متبني ًا
�سلوكيات �صحية �سليمة وخال من الأمرا�ض.
وكذلك امل�ساهمة يف حت�سني ال�سلوكيات املرتبطة
بال�صحة لدى �أفراد املجتمع من خالل تنفيذ
الدكتورعبدالر�ؤوف�إمام
الربامج التوعوية امل�ستمرة وا�ستخدام الو�سائل
احلديثة واملتطورة املبتكرة يف �إي�صال املعلومات
مب�شاركة جميع القطاعات باملجتمع ومن خالل امل�ستقبل «امل�ستهدف بالتثقيف ال�صحي» عن
العمل بروح الفريق الواحد.
طريق قناة ات�صال «و�سيلة للتثقيف ال�صحي»
وتت�ضمن :الر�سالة ال�صحية ،املثقف ال�صحي،
الدرا�سات الطبية احلديثة حتث على تغيري امل�ستهدف بالتثقيف ،و�سيلة التثقيف ال�صحي»،
وبني الدكتور عبدالر�ؤوف �أنه كلما كانت و�سيلة
ال�سلوكيات غري ال�صحية
االت�صال تفاعلية وتخاطب �أكرث من حا�سة كلما
�أظ���ه���رت الأب����ح����اث وال����درا�����س����ات ال��ط��ب��ي��ة �أن كان ت�أثريها �أكرب ،ومن هذه الو�سائل امل�سموعة
ب��ع�����ض ال�����س��ل��وك��ي��ات وال���ع���ادات و أ�من�����اط العي�ش وفيه يتم نقل املعلومات عن طريق احلديث كـ
ال�����ص��ح��ي��ة مي��ك��ن �أن ت��ق��ل��ل م���ن اح��ت��م��ال �إ���ص��اب��ة «املقابالت ،الندوات ،املحا�ضرات ،امل�ؤمترات»،
الإن�سان بالكثري من الأم��را���ض خا�صة �أمرا�ض
ال��ق��ل��ب وال�����س��رط��ان وال�����ض��غ��ط وال�����س��ك��ر ،ك��م��ا �أن
د .عبدالر�ؤوف �إمام :كلما كانت و�سيلة
ال��ت��وع��ي��ة ال�صحية تلعب دور ًا م��ه��م�� ًا يف توعية
امل��ج��ت��م��ع ع��ن كيفية ال��وق��اي��ة م��ن الأم���را����ض عن االت�صال تفاعلية وتخاطب �أك�ثر من
ط��ري��ق احل���ث وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��غ��ي�ير ال�سلوكيات حا�سة للمتلقي كلما كان ت�أثريها �أكرب
وال����ع����ادات غ�ي�ر ال�����ص��ح��ي��ة �إىل �أخ�����رى �صحية.
يجب التعامل مع لغة امل�ستفيد ..وميكن
ا�ستبدال املطوية واملحا�ضرة اململة بر�سالة
ن�صية
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وتطرق الدكتور عبدالر�ؤوف �إمام ا�ست�شاري
طب جمتمع �إىل عنا�صر التثقيف ال�صحي و�أفاد
�أن اجلميع بال ا�ستثناء بحاجة �إىل التثقيف
ال�صحي لأنه يعمل على حت�سني الوعي ورفع
م�ستوى االهتمام لدى كافة �شرائح باملجتمع.

و�سائل مقروءة يتم نقل املعلومات عن طريق
«الن�شرات ،الكتيبات ،املل�صقات ،ر�سائل
اجلوال ،ال�سبورة ،النماذج ،ال�صور التو�ضيحية،
العينات ،املعار�ض ،ال�شرائح» ،و�سائل م�سموعة
مرئية :مثل «تلفاز ،فيديو لأفالم� ،أقرا�ص
مدجمة»� ،إ�ضافة �إىل اال�ستفادة من و�سائل
التقنية احلديثة ،مو�ضح ًا � ّأن التخ�ص�صية يف
برامج التوعية ال�صحية �إحدى مفاتيح التطوير،
مبعنى �أن يتم االنتقال من مراحل احلمالت

العامة وتركها للإعالم ،بحيث يتم توجيه جهد
الهيئات واملن�ش�آت ال�صحية للربامج التخ�ص�صية
املتكاملة ،والتي تعنى بالفئات امل�ستهدفة لكل
تخ�ص�ص يف �صورة برنامج متكامل وقائي
عالجي وت�أهيلي يبحث عن املعنيني بامل�شكلة،
مبا ي�ضمن تطبيق معايري امل�شروع الناجح ب�أن
يكون خم�ص�ص ًا لفئة م�ستهدفة ميكن تطبيقه
عليها وقيا�س نتائجه ،كما يتم حتديده مبدة
زمنية� ،إذ ال يوجد برنامج ي�صلح لكل زمان
ومكان ،الفت ًا �إىل � ّأن ا�ستخدامات التقنية مهمة
جد ًا من باب التناغم مع متطلبات الع�صر ولغة
امل�ستفيد ،فما ميكن �إر�ساله بر�سالة ن�صية
ق�صرية ال ينبغي �أن ت�صمم له مطوية ال يقر�أها
�أحد ،وما ميكن تقدميه يف �صورة مقطع مرئي
يجذب الطفل والأ�سرة �أ�سهل من تكليفهم عناء
احل�ضور ملكان �أو ا�ستقطاع وقتهم املخ�ص�ص
للرتفيه لتقدمي وجبة توعوية مليئة بالتفا�صيل
اململة .فالفرد املهتم مبو�ضوع �صحي �أ�صبح من
ال�سهل عليه الآن اال�ستعانة مبحركات البحث
واملواقع املتخ�ص�صة يف � ّأي وقت �شاء ليح�صل
على ما ي�شاء من معلومات تهمه حني يريدها بد ًال
من تكد�س الأوراق لديه.
التوعية ال�صحية املدر�سية تكون �شاملة
ت�ستهدف تغيري ال�سلوك ولي�س املعلومات
فقط
م���ن ج���ان���ب �آخ�����ر �أو�����ض����ح ال��ت�رب����وي الأ����س���ت���اذ
�سعد الرفاع ب�أن التوعية ال�صحية املدر�سية
ع����ب����ارة ع����ن جم���م���وع���ة الأن�������ش���ط���ة ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة

الأ�ستاذ�سعدالرفاع

داخل وخارج املدر�سة ،كذلك تن�شيط التفاعل بني
املدر�سة واملجتمع والأ�سرة واخلدماتال�صحية
املختلفة ،والت�شجيع على حت�سني البيئة ال�صحية
داخ���ل امل���دار����س وامل��ح��اف��ظ��ة عليها ،و أ����ض��اف
الرفاع ب�أن و�سائل التوعية املدر�سية التي ميكن
اال�ستفادة منها ويتم تطبيقها يف �أغلب مدار�س
اململكة ت��ك��ون م��ن خ�لال «امل��ح��ا���ض��رات ،الإذاع���ة
امل��در���س��ي��ة ،ال��ر���س��وم ال�صحية ،ور����ش العمل،
املطويات ،املل�صقات ،الكتيبات� ،أ�شرطة الفيديو،
ال�صحف احلائطية املدر�سية والأنا�شيد».

والرتبوية التي تقدمها ال�صحة املدر�سية يف
املجتمع املدر�سي بهدف تنمية املعرفة ال�صحية
لدى الطالب لت�ساعدهم على تغيري ال�سلوك �إىل
�سلوك �صحي ،مبين ًا �أن الهدف العام هو تعزيز
وحت�سني وحفظ �صحة الطالب ومن�سوبي املجتمع
املدر�سي� ،إ�ضافة �إىل الأهداف الفرعية التي
ت�شمل حتقيق بيئة مدر�سية ون�شر الوعي ال�صحي
يف املجتمع املدر�سي وبالتايل يف املجتمع ككل،
والتعرف على امل�شاكل ال�صحية ذات الأولوية يف
املجتمعاملدر�سيوطرقالوقايةواملكافحة�،إ�ضافة
�إىل �إحداث تغيري �أو تدعيم يف ال�سلوك ال�صحي
مب��ا ي��ح��ق��ق امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال�����ص��ح��ة وت��ع��زي��زه��ا ،التوعية ال�صحية تعاين من �ضعف املوارد
املالية وعدم قناعة عدد من �أ�صحاب القرار
ب�أهميتها و�ضرورتها
�أ� .سعد ال��رف��اع :ال�ه��دف ال�ع��ام هو
ت �ع��زي��ز وحت �� �س�ين وح� �ف ��ظ �صحة
وكانعددمناملتخ�ص�صنيوالإعالمينيواملهتمني
الطالب ومن�سوبي املجتمع املدر�سي
بق�ضايا ال�صحة ق��د ناق�شوا �ضعف االهتمام
بالتوعية ال�صحية وقلة م��وارده��ا وو�ضعها يف
قائمة مت�أخرة يف �أول��وي��ات القطاعات ال�صحية،
وتزويد العاملني يف املدر�سة مبهارات التوعية وذلك من خالل ور�شة العمل التي نظمتها اجلمعية
ال�صحية ،وبني الرفاع �أن الفئات امل�ستهدفة ت�شمل اخلريية للتوعية ال�صحية «حياتنا» بعنوان «�آليات
طالباملراحلالدرا�سيةاملختلفة،وطالبمعاهد بناء الت�أييد للتوعية ال�صحية وتعزيز ال�صحة»،
التعليم اخلا�ص ،ومن�سوبي �إدارة التعليم� ،إ�ضافة وذلك مبركز الأمري �سلمان االجتماعي بالريا�ض،
�إىل �أول���ي���اء �أم����ور ال��ط�لاب و�أ���س��ره��م م��ن خ�لال والتي خرجت بتو�صيات عملية وقابلة للتطبيق،
املنتديات واللقاءات ،و�أكد �أن التوعية ال�صحية و�أ�شاروا �إىل �أن التوعية ال�صحية وتعزيز ال�صحة
املدر�سية تكون �شاملة ت�ستهدف تغيري ال�سلوك يف امل��م��ل��ك��ة ي��ع��ان��ي��ان م��ن �ضعف امل�����وارد املالية
ولي�س املعلومات فقط م�ستعينة بالقيم والثوابت والب�شرية ،وعدم قناعة عدد من �أ�صحاب القرار
الإ�سالمية ،واال�ستفادة من كل الإمكانيات املتاحة ب�أهميتها و�ضرورتها لتطوير التنمية ال�صحية يف

اململكة ،رغم االنت�شار الوا�سع للأمرا�ض املزمنة
وع��وام��ل خ��ط��ورة الإ���ص��اب��ة ب��ه��ا و�أه��م��ي��ة تعزيز
ال�صحة والتوعية ال�صحية التي تعد ع�صب العمل
يف مواجهة تلك الأمرا�ض واحلد من انت�شارها.
تنظيم امل�سابقات وتوزيع اجلوائز يعزز
من التوعية ال�صحية يف املجتمع
وتطرق املمر�ض نايف احلمود الذي يعمل يف
م�ست�شفى اليمامة للأطفال  -طب الأ�سرة -
�إىل �أهمية امل�شاركة وتفعيل دور امل�ست�شفيات
قائ ًال« :يجب على امل�ست�شفيات امل�شاركة يف
فعاليات يوم ال�صحة العاملي ،وذلك لرفع م�ستوى
الوعي ال�صحي جلميع �أفراد املجتمع ،وقال �إن
امل�ست�شفى د�أب على تنظيم مثل هذه الفعاليات
التي تهدف �إىل التوعية بالعادات ال�صحية
ن��اي��ف احل �م��ود :ال�ت�ع��اون مطلوب
م��ن اجلميع ومب���ش��ارك��ة الأق���س��ام
الداخلية يف امل�ست�شفيات لتحقيق
ت��اث�ي�ر �أك�ب��ر ل�ل�ت��وع�ي��ة ال�صحية
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ال�سليمة واالبتعاد عن العادات ال�سلبية التي ت�ؤثر
على حياة الفرد من جميع النواحي ،و�أ�ضاف �أن
التعاون مطلوب من اجلميع ومب�شاركة الأق�سام
الداخلية ومنها ق�سم اخلدمة االجتماعية وق�سم
التغذية و�إدارة اخلدمات ال�صيدالنية وق�سم
الغدد ال�صماء وال�سكري وق�سم طب الأ�سنان
وق�سم العالج الطبيعي ،وميكن امل�شاركة يف
املعار�ض ال�صحية وتوزيع الكتيبات واملطويات،
وال ب�أ�س من نقا�ش مفتوح عن طرق الوقاية من
الأمرا�ض ب�إذن الله والت�شجيع من خالل تنظيم
م�سابقات ثقافية توعوية وتوزيع اجلوائز� ،سعي ًا
لتعزيز ال�صحة والتعرف على الطرق الوقائية
و�إىل ت�صحيح املعتقدات ال�صحية اخلاطئة.

45

رؤية

الشبكات االجتماعية ..ما لها وما عليها

�أ.د جربيل ح�سن العري�شي
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انت�شرت ال�شبكات االجتماعية وزادت �شعبيتها
�إىل حد مذهل ،وال يختلف اثنان على �أهمية مواقع
مثل في�س ب��وك وت��وي�تر وي��و ت��ي��وب ،فهي حتقق
�سرعة التوا�صل و�سهولة احل�صول على املعلومة
وتقوية العالقات االجتماعية ،كما يتم اال�ستفادة
منها يف التبادالت التجارية وامل�صالح ال�سيا�سية.
وقد و�صل عدد م�ستخدمي في�س بوك على
م�ستوى العامل �إىل  800مليون ،وبلغ متو�سط
عددالأ�صدقاءلكلم�ستخدم�130صديق ًا(،)1

وو�صل عددهم يف العامل العربي يف منت�صف
عام � 2011إىل ما يقارب  32مليون م�ستخدم،
مبعدل منو قدره  50باملئة منذ بداية العام .كما
بلغعددم�ستخدميتويرتيفالعامل 300مليون
( ،)2ويف العامل العربي خ�لال الربع الأول من
� 2011إىل م��ا ي��ق��ارب  1.1مليون م�ستخدم،
وق��ام��وا يف ه��ذه الفرتة ب�إر�سال ما يزيد على
 22.7مليون "تغريدة" عرب تويرت (.)3
وي���ت���ن���وع ا���س��ت��خ��دام
ال�����ش��ب��ك��ات االج��ت��م��اع��ي��ة
ب�����ص��ورة ك��ب�يرة ،فهناك
م�����ن ي�����س��ت��خ��دم��ون��ه��ا
لتحقيق�أهدافعلمية�أو
ثقافية �أو �سيا�سية� ،أو
ي�ستخدمونهالأغرا�ض
الرتفيه والت�سلية وهو ما
يبدو �أنه الأعم الأغلب،
وهناك من ي�ستخدمونها للرثثرة يف �أمور تتعلق
ب�شركاتهم و�أع��م��ال��ه��م ومنتجاتهم و���ش���ؤون��ه��م
امل��ال��ي��ة وبالتغيريات احلا�صلة يف م�ؤ�س�ساتهم

ب��ل وح��ت��ى ب��ف�����ض��ائ��ح��ه��م .ك��م��ا ي��ت��م��ادى الأزواج
�أحيان ًا فيرثثرون مبا يفعله �شركاء حياتهم يف
م�شروعاتهم ال�سرية ،مع ذكر التفا�صيل املتعلقة
بتلك امل�شروعات ،وتكون النتيجة خ�سائر كبرية
وف�ضائح مدوية وق�ضايا قانونية.
وه��ن��اك ع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ����ر م��ن ي�ستخدمها
لل�سرقة والن�صب واالحتيال� ،أو لن�شر الإ�شاعات
والأك��اذي��ب للإ�ضرار بجهة معينة� ،أو للتج�س�س
وجت��ن��ي��د ال���ع���م�ل�اء ،فهي
�أداة تدخل �إىل بيت 800
مليون م��ن الب�شر ،بحيث
مي��ك��ن لأج��ه��زة امل��خ��اب��رات
�أن ت�ستخدمها لكي ت�سرب
غورهم وتعرف توجهاتهم
وت�سعى لتجنيد من يكون
م��ن��ه��م ق ً
���اب�ل�ا ل��ل��ت��ج��ن��ي��د.
والقا�سم امل�شرتك بني كل
هذه اال�ستخدامات هو ثقة امل�ستخدمني من عامة
النا�س يف هذه املواقع االجتماعية ،وا�ستبعادهم
 -بوعي �أو بدون وعي  -الحتماالت تعر�ضهم
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للمخاطر م��ن خاللها ،بحيث �أن��ه��م ي�ضعون فيها
م��ع��ل��وم��ات ع���ن ح��ي��ات��ه��م و���ص��وره��م و�أ���س��م��ائ��ه��م
احلقيقية و�شبكة �أ�صدقائهم والن�شاطات التي
ي�����ش��ارك��ون ب��ه��ا يف وق����ت ف���راغ���ه���م ،ك��م��ا �أن��ه��م
يتحدثون فيها ب�صوت عالٍ عن كل ما ي�ؤمنون
ب��ه ،وين�سون �أن هناك على اجلانب الآخ��ر �آالف
املرتب�صني ال�ستغاللهم �أو للإ�ضرار بهم.
�إن �أول م��ا يتعر�ض ل��ه م�ستخدمو ال�شبكات
االجتماعية من خماطر هو اخرتاق اخل�صو�صية،
فيعتقد كثري منهم -وخا�صة من املبتدئني� -أن
معلوماتهم ال�شخ�صية التي يقدمونها عند
ال��ت�����س��ج��ي��ل يف ال�����ش��ب��ك��ة
االج��ت��م��اع��ي��ة واحل������وارات
ال����ت����ي ي���������ش����ارك����ون ف��ي��ه��ا
والتعليقات التي يكتبونها
تكون حم�صورة يف حميط
�أ�صدقائهم ،وال يعلمون �أنه
يحق لهذه املواقع �أن تنقل
م��ع��ل��وم��ات��ه��م ال�����ش��خ�����ص��ي��ة
�إىل ط���رف ث��ال��ث دون �أن
تخربهم بذلك ،كما �أن املعلومات التي يكتبونها
ال ي�ستطيعون �إلغاءها ب�صورة تامة ،وذلك ح�سب
اتفاقية اال�ستخدام التي -يف العادة  -ال نقر�أها
ون�سارع بقبولها بال�ضغط على  acceptلكي
ن�سارع با�ستخدام موقع ال�شبكة االجتماعية.
ونحن عندما نفعل ذلك ف�إمنا نوقع على التخلي عن
حقوقنا ،ون�سمح ب�أن تر�سل معلوماتنا لل�شركات

�أو ل���ذوي امل�صالح التجارية �أو �أن ت�ستخدم
لأغرا�ض امل�سوح امليدانية واال�ستفتاءات ،وب�أن
يقتن�ص املتخ�ص�صون يف املعلومات التناف�سية
ما فيها من بيانات مهمة طرحت بدون ق�صد يف
املناق�شات التي جنريها على املواقع االجتماعية.
�إن كل ما تكتبه �أيدينا على في�س بوك �أو تويرت،
ميكن �أن يبقى هناك �إىل الأبد ،ورمبا ي�ستخدم
يوم ًاك�سالح�ضدنا.وقدن�صحالرئي�سالأمريكي
�أوباما طلبة �إحدى املدار�س يف زيارة لها قائ ًال
لهم�" :أريد منكم �أن تكونوا حذرين فيما تن�شرونه
على في�س ب���وك ،ف����إن م��ا تفعلونه ال��ي��وم �سيظل
م��ع��روف�� ًا ع��ن��ك��م يف كل
امل���راح���ل ال�لاح��ق��ة من
حياتكم ،وقد �سمعت
ع�����ن ����ش���ب���اب ن�������ش���روا
معلوماتهم على في�س
بوك وعندما تقدموا
لطلب وظائف مت البحث
ع��ن معلوماتهم هناك،
ه��ذه ن�صيحة �سيا�سية
�أقدمها لكم" (.)4
كما يتعر�ض م�ستخدمو ال�شبكات االجتماعية
خلطر التعر�ض للخداع واال�ستغالل ،ف�إحدى
خ�صائ�ص في�س بوك ال�شهرية هي القدرة على
�إ�ضافة�صديق.والـ"�صديق"هو�أي�شخ�صعلى
�شبكة في�س بوك ي�سمح له باالطالع على املعلومات
ال�شخ�صية ل�صاحب احل�ساب ،وعلى ما يكتبه من

التعليقات .والـ "�أ�صدقاء" ميكنهم �أن يروا كذلك
"�أ�صدقاء الأ�صدقاء" ،الذين ي�صبحون �أ�صدقاء
ر�سميني مي��ك��ن �أن ي�سمح ل��ه��م ب��االط�لاع على
كل املعلومات ال�سابقة ،وذلك بالرغم من �أنهم مل
يتقابلوا�أبد ًامع�صاحباحل�ساب.وعندمانكتب
تعليق ًا على �صفحة في�س بوك ونختار �أن نر�سله
للجميع ف���إن��ه ينت�شر انت�شار ال��ن��ار يف اله�شيم
يف متوالية من �أ�صدقاء الأ�صدقاء حتى ي�صل
�إىل �آالف الب�شر الذين ال يعرف بع�ضهم بع�ض ًا.
كما �أن تويرت يتيح �إر�سال ر�سائل للأ�صدقاء
واملتابعني �أي ًا كان عددهم مرة واحدة ،ومبجرد
�إر�سالة الر�سالة يظهر لديهم تنبيه على الهاتف �أو
احلا�سوب.
وب���ذل���ك ف��ن��ح��ن ال ن���ع���رف ح���ق��� ًا م���ن ال�����ذي ي�ضع
املعلومات ولأي غر�ض ،وال ميكننا �أن نت�أكد ب�أي
�شكل من م�صداقية املعلومات التي نقر�ؤها ،و�إمنا
نحن فقط حا�ضرون دائم ًا لكي تغ�سل �أدمغتنا،
ول��ك��ي ن�ستغل بوا�سطة م��ن ي��ري��د ا�ستغاللنا.
ففيما يعرف بثورة تويرت يف �إي��ران كانت معظم
املعلومات التي تخرج من �إي��ران من موقع تويرت
عن طريق �أ�شخا�ص غري موجودين يف �إي��ران.
وثورات الربيع العربي يف م�صر وتون�س بد�أت
ب�شباب في�س بوك الذين ت�أثروا مبا ن�شر من �أخبار
وتعليقات عن الف�ساد والتعذيب و�ضعت بوا�سطة
�أ�شخا�ص ال يعرفونهم.
ويف خ�ل�ال احل����رب ع��ل��ى غ���زة  -وح��ت��ى بعد
ذل��ك -قامت �إ�سرائيل بتجهيز ف��رق من النا�س

47

رؤية
1433 / 138

48

لكي يدخلوا �إىل ال�شبكات االجتماعية ،وب�آالف
الأ�سماء الوهمية ،ويكتبوا التعليقات التي تعك�س
وجهة نظر احلكومة الإ�سرائيلية ب�أنها كانت ترد
دفاع ًا عن النف�س �ضد هجمات �إرهابية.
�إذ ًافالأمريعتمدعلىمدىا�ستعداددولةماعلى
�أنت�ستثمر�أموالهاو�أنجتندمواطنيهاومعداتها
الخ�ت�راق ال�شبكات االجتماعية وتوجيهها مبا
يخدم م�صاحلها .وه��و ما ي�أخذنا �إىل مفهوم
ما ي�سمى بالقوة الناعمة التي ميكنها �أن توجه
�أفكار النا�س ومعتقداتهم من خالل ال�شبكات
االجتماعية (.)5
ثم ي�أتي اخلطر املحتمل على حياتنا
من جراء ما نكتبه ونعتقد �أنه جمرد
بوح مبكنوناتنا للأ�صدقاء .ولنا
�أن نتخيل �أن��ن��ا ق��د كتبنا عبارة
مثل "�أنتظر ب�شوق عطلة الأ�سبوع
امل��ق��ب��ل ح��ي��ث ���س���أ���س��اف��ر و�أ���س��رت��ي
�إىل ماليزيا" ،فهذا يعني �أننا قد
قمناب�إخبارالأ�صدقاء،و�أ�صدقاء
الأ�صدقاء ،ب�أننا غري متواجدين
ب��امل��ن��زل ط���وال الأ���س��ب��وع ال��ق��ادم،
وه����و مي��اث��ل �أن ن�����ض��ع الف��ت��ة على
ق��ارع��ة ال��ط��ري��ق ل��ن��خ�بر ك��ل امل���ارة
ب����أن امل��ن��زل خ���ال م��ن ���س��ك��ان��ه .فنحن يف حقيقة
الأمر نكون قد �أغرينا الغرباء  -من "�أ�صدقاء
الأ�صدقاء"  -بالولوج �إىل منازلنا يف غيابنا.
كما �أن هناك كثري ًا من م�ستخدمي في�س بوك
يدعون�أ�صدقاءهم-وبالتايل�أ�صدقاء�أ�صدقائهم
 -لالطالع على قائمة بـ�أ�سئلة عن "الأ�شياء التي

ال تعرفونها عني" ،وهي ت�ضم �أ�شياء مثل :ما هي
�أك�ثر اللحظات حرج ًا يف حياتي؟ وم��ا هو ا�سم
املدر�سة االبتدائية التي التحقت بها؟..الخ.
ولو دققنا النظر يف مثل هذه الأ�سئلة لوجدناها
م�شابهة لتلك التي جنيب عنها عند فتح ح�ساب
بنكي على الإنرتنت والتي نحتاج �أن جنيب عليها
لكي ن�ستعيد كلمة ال�سر �أو نغريها عند ن�سيانها.
وبهذا ف�إننا ب�إجابتنا على الأ�سئلة املثيلة يف في�س
بوك نكون بغري ق�صد قد �أحتنا �أ�سلوب ًا مي�سور ًا
ل�سرقة بيانات االعتماد اخلا�صة بنا ،و�ضحينا

بيانات�سريةعنال�شركةبق�صد�أوبدونق�صد
على ح�ساب في�س بوك اخلا�ص به ،وقد يت�سبب
آ�خ��ر يف اخ�تراق الفريو�سات والربامج اخلبيثة
ل�شبكة ال�شركة با�ستخدامه الالمبايل بفي�س بوك،
وتتك ِّبد امل�ؤ�س�سات خ�سائر باهظة  -من الأموال
حد�سواء-منمثل
ومنم�صداقيةامل�ؤ�س�سةعلى ٍّ
تلك احلوادث الخرتاق �أمن املعلومات.
ول��ذا فيجب علينا التدقيق يف ما نقدمه من
معلومات على ال�شبكات االجتماعية بحيث ن�ضع
يفاعتبارنادائم ًا�أنهاقدت�صل�إىلمنيرت�صدون

بح�سابنا البنكي على الإنرتنت.
ثم ي�أتي اخلطر املبا�شر على �أطفالنا و�شبابنا،
فهم يتوا�صلون من خالل ال�شبكات االجتماعية
مع �أنا�س جمهولني قد يت�سمون بالأخالق ال�سيئة
ويت�صرفون بطريقة خمالفة ل��ع��ادات وتقاليد
املجتمع .وقد �أظهرت بع�ض الدرا�سات �أن 49
 %من الأطفال امل�ستخدمني لل�شبكات االجتماعية
يعقدون �صداقات جديدة مع �أ�شخا�ص ال
يعرفونهم ،و�أن ما يقارب من  % 43منهم �سبق
ومت االت�صال بهم من قبل �أنا�س غرباء ي�شكلون
خطر ًا عليهم ( .)6وهناك ق�ص�ص لأن��ا���س قتلوا
واغ��ت�����ص��ب��وا ب�سبب دخ��ول��ه��م ع��ل��ى ف��ي�����س ب��وك.
�أما بالن�سبة للم�ؤ�س�سات ف�إنها قد ي�صيبها الكثري
من ال�ضرر عندما يقوم �أح��د املوظفني بن�شر

مثل تلك املعلومات بغر�ض ا�ستغاللنا �أو الإ�ضرار
ب��ن��ا .ك��م��ا ي��ج��ب �أال ن�ت�رك ل�صغارنا احل��ب��ل على
الغارب عند ا�ستخدامهم لل�شبكات االجتماعية،
و�إمنا جنعلهم دائم ًا حتت عيوننا ،و�أن ن�ستخدم
من و�سائل التقنية ما ميكننا من ذلك.
وبالن�سبة ل��ل�����ش��رك��ات وامل ؤ������س�����س��ات ف����إن عليها
�أن ت�����ض��ع ���س��ي��ا���س��ات لأم�����ن امل���ع���ل���وم���ات تتعلق
ب��امل��واق��ع االجتماعية و�أن تتابع االل��ت��زام بهذه
ال�����س��ي��ا���س��ات ،مب��ا ي�ضمن ع���دم ن�شر البيانات
احل�������س���ا����س���ة ع���ل���ى ه�����ذه امل����واق����ع ومب�����ا ي�����ض��م��ن
ح��م��اي��ة الأج����ه����زة وال�����ش��ب��ك��ات م���ن االخ���ت��راق.
وم��ن واج���ب ال��دول��ة �أن حتمي مواطنيها من
ك���ل ه����ذه امل���خ���اط���ر ال���ت���ي ت��ك��ل��م��ن��ا ع���ن���ه���ا ،ففي
ال���غ���رب ه���ن���اك ح���ك���وم���ات م��ث��ل �أمل���ان���ي���ا وت��رك��ي��ا

تقوم بجهود ج��ب��ارة حلماية مواطنيها م��ن هذه
الأخ����ط����ار ،وه���ن���اك دع�����وات مل��ق��اط��ع��ة ف��ي�����س ب��وك
وغريه يف �أملانيا من قبل هيئات املجتمع املدين
التي تريد �أن حتافظ على حقوق امل�ستهلكني.
وقامت ال�صني بحجب مواقع في�س بوك وتويرت
ويوتيوب ،كما قامت با�ستخدام مر�شحات �ضد
مواقع �أجنبية ذات حمتوى خمالف لأفكار احلزب
ال�شيوعي ،وو�ضعت ق��ي��ودا على حم��رك البحث
ج��وج��ل و�أ���ص��ب��ح حم���رك ال��ب��ح��ث الأول بال�صني
يدعى (بايدو) ،وترددت �أنباء عن �سعي موقع
في�سبوكلعقد�شراكةمع"بايدو"،تقدرقيمتها
بـ 50مليار دوالر ،وذلك لإن�شاء �شبكة اجتماعية
يف ال�صني منف�صلة عن بقية ال�شبكة االجتماعية،
كما �أن حمرك البحث الأول يف رو�سيا لي�س هو
جوجل (.)7
كما �أ�صدرت الواليات املتحدة قانون ًا -ينتهك

هوام�ش

الد�ستور -ي�سمى باتريوت �آكت Patriot
 Actبعد �سبتمرب  2001يعطيها احلق يف �أن
ت�ضع يدها على قواعد البيانات اخلا�صة مبواقع
الإنرتنت و�أن ت�ستخل�ص منها ما ت�شاء ،وميكنها
ب��ه��ذا ال��ق��ان��ون �أن تتج�س�س على مواطنيها يف
ال�شبكات االجتماعية للح�صول على معلومات
عنهم تخدم الأمن القومي الأمريكي ،والتربير
ال��ذي ي�سوقونه لذلك هو منع الأع��م��ال الإرهابية
�أو تفكيك ت�شكيالت املجموعات الإرهابية �أو ملنع
القاعدةومنعلى�شاكلتهامنجتنيدالأفراد.فكل
الدول ت�سعى حلماية مواطنيها وال مينعها عن ذلك
د�ستور �أو قانون.
ومن هنا فال بد من وجود ت�شريعات و�سيا�سات
حلمايتنا  -دول��ة وم�ؤ�س�سات ومواطنني – من
خم��اط��ر ال�شبكات االج��ت��م��اع��ي��ة ،ك��م��ا ي��ج��ب على
الدولة�أنتدعماخلرباءوالباحثنييفجمالتقنية

املعلومات يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات لكي ي�ساهموا
يف و�ضع حلول تعالج ما يواجهنا من خماطر،
ويف بناء �شبكات اجتماعية عربية بديلة تلتزم
مببادئنا وثقافتنا العربية ،وحتمينا من �أن ن�ستغل
بوا�سطة كل من يرغب يف ا�ستغاللنا .ويجب �أال
ن�ست�سلم �أبد ًا لغزو التقنية بحجة �أن العامل قد
�أ�صبحقريةواحدة،و�أناملدالتكنولوجيالميكن
�إيقافه ،كما يجب �أال نظل عالة على تلك التقنية
وننتظر املدد من الله لكي يحمينا من خماطرها،
فالذين ي�ستمرئون احل�صرم لن يح�صدوا �إال
طعم املر والعلقم ،ولن�سعى بعزم وت�صميم حلماية
�شبابنا م��ن خماطر التقنية فهم دع��ائ��م نه�ضتنا.
�أ�ستاذ املعلومات -جامعة امللك �سعود
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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http://www.facebook.com/press/info.php?statistics1-
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د .المقريف :يحق للمملكة أن تفاخر بهذا المجلس الذي
يعكس عمل الدولة الحديثة

ا���س��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����ش��ورى ال�شيخ
الدكتورعبداللهبنحممدبن�إبراهيم�آلال�شيخيف
مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض معايل رئي�س امل�ؤمتر
الوطني الليبي العام الدكتور حممد بن يو�سف
املقريف وذلك يف �إطار الزيارة الر�سمية التي قام بها
والوفد املرافق له �إىل اململكة.
وعرب معاليه خالل اللقاء عن ارتياحه وتقديره ملا حتقق
لليبيني من جناح وانت�صار ،م�ؤكد ًا �أن ما �أجنزه �أبناء
ليبيا ي�سر اجلميع وي�سعدهم ،متمني ًا لل�شعب الليبي
ال�شقيق ورجاالته العزة والتوفيق وال�سداد ليخطو
بليبيانحوعهدجديدمنالتقدموالتطورواالزدهار
ملا يحقق م�صلحة ليبيا و�شعبها الكرمي.
ونوه معايل رئي�س جمل�س ال�شورى مبا يربط اململكة
العربية ال�سعودية وليبيا من روابط �أخوية ،معرب ًا عن
متنياتهال�صادقةيف�أنتكونهذهالزيارةبدايةملزيد
من العالقات الثنائية والتعاون البناء ملا فيه م�صلحة
وعز البلدين وال�شعبني الكرميني.
و�أطلع معاليه معايل رئي�س امل�ؤمتر الوطني الليبي
ال����ع����ام ،ع��ل��ى أ�ه�����م ج���وان���ب م�����س�يرة ال�������ش���ورى يف
اململكة العربية ال�سعودية كمبد�أ �إ�سالمي �أ�صيل،
وك��م��ج��ل�����س ي��ن��اق�����ش وي���در����س وف���ق �أط����ر ت��واك��ب
الع�صر كل ما من �ش�أنه م�صلحة الوطن وامل��واط��ن،
م����ؤك���د ًا ا���س��ت��ع��داد جم��ل�����س ال�����ش��ورى وترحيبه
بكل ت��ع��اون ب��ن��اء ي��خ��دم م�صلحة ليبيا والليبيني.
وا�ستعر�ض اجلانبان خالل اللقاء جممل املو�ضوعات
والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك بني البلدين يف
�شتى املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،ال�سيما عالقات التعاون على �صعيد العمل

الربملاين.
من جانبه عرب معايل رئي�س امل�ؤمتر الوطني الليبي
العامالدكتورحممدبنيو�سفاملقريف،خاللاللقاء
عن بالغ �سعادته والوفد املرافق له بهذه الزيارة،
م�ؤكد ًا الأهمية واملكانة التي متثلها اململكة العربية
ال�سعودية على ال�ساحتني الدولية والإقليمية ال�سيما
يف املنطقة ال��ع��رب��ي��ة ،م��ن��وه�� ًا بال�سيا�سات احلكيمة
والر�شيدةخلادماحلرمنيال�شريفنيامللكعبداللهبن
عبدالعزيز حفظه الله.
ح�ضر ال��ل��ق��اء م��ع��ايل ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور حممد بن �أمني اجلفري ومعايل م�ساعد
رئي�س املجل�س الدكتور فهاد بن
معتاد احلمد ومعايل الأمني العام
للمجل�سالدكتورحممد�آلعمرو،
وعدد ر�ؤ�ساء اللجان املتخ�ص�صة
يف املجل�س و�أع�ضائه.
كما ح�ضر اللقاء من اجلانب الليبي
معايلوزيرالتعاونالدويلحممد
عبدالعزيز ورئي�س اال�ستخبارات
�سامل احلا�سي ،ورئي�س الديوان
الرئا�سي عمر �أح��م��د الناكوع،
واملبعوث ال�شخ�صي عبدالبا�سط
عبدالقادر البدري.
ع��ق��ب ذل���ك ���ص��ح��ب م��ع��ايل رئي�س
جم��ل�����س ال�����ش��ورى م��ع��ايل رئي�س
امل����ؤمت���ر ال��ل��ي��ب��ي ال���ع���ام يف ج��ول��ة
داخل �أروقة املجل�س �شملت القاعة
ال���ك�ب�رى وق���اع���ة اجل��ل�����س��ات اط��ل��ع

خاللها على م��ا يحت�ضنه املجل�س م��ن جتهيزات
وتقنيات حديثة ،ويف نهاية اجلولة �أقام معايل
رئي�س املجل�س م�أدبة ع�شاء ملعايل رئي�س امل�ؤمتر
الليبي العام مبنا�سبة الزيارة التي يقوم بها �إىل
املجل�س.
وقال معايل رئي�س امل�ؤمتر الوطني الليبي العام
الدكتور حممد بن يو�سف املقريف يف ت�صريح
�صحايف عقب اللقاء�" :إننا نعي�ش فع ًال �أ�سعد
ال��ل��ح��ظ��ات ال��ت��ي ت�����ش��رف��ن��ا خ�لال��ه��ا ب��ل��ق��اء خ���ادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز
�أط��ال الله يف عمره ،حيث تبادلنا يف لقائنا به
حفظه الله الآراء ووجهات النظر حيال خمتلف
امل��ج��االت مبا يوطد العالقة املتينة التي جتمع
اململكة العربية ال�سعودية وليبيا ونحن �سعيدين بهذه
الدعوة الكرمية".
و�أعرب معايل الدكتور حممد املقريف عن �سعادته
بزيارة جمل�س ال�شورى ولقاء معايل رئي�سه و�أع�ضائه
وكبار امل�س�ؤولني فيه ،قائالً ":لقد زاد من فرحتنا
زيارة هذا املجل�س الذي يعك�س ما تقوم به الدولة
احلديثة ،وللمملكة �أن تفاخر بهذه املجل�س وما يقوم به
من �أعمال ومهام ،ونحن نتطلع �إىل �أن يكون بيننا وبني
جمل�س ال�شورى مزيد من التعاون وتبادل الزيارات
مب��ا يحقق اخل�ي�ر وامل�صلحة ل�شعبينا الكرميني".

د .الحمد :الجائزة وسام ودليل على ما تزخر به المملكة من كفاءات

مساعد رئيس مجلس الشورى يفوز بوسام االستحقاق الذهبي للتميز
في اإلدارة الحكيمة على المستوى العربي

1433 / 138

نال معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور
فهاد بن معتاد احلمد و�سام اال�ستحقاق الذهبي يف
القيادة الإدارية احلكيمة على م�ستوى الوطن العربي
بعد �أن اختارته املنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة
جلامعة الدول العربية و�أكادميية تتويج جلوائز التميز
يف املنطقة العربية �شخ�صية العام 2012م يف جمال
التميز يف الإدارة احلكيمة.
وت�سلم معاليه و�سام اال�ستحقاق الذهبي يف احلفل
ال��ذي �أقامته املنظمة العربية للتنمية الإداري����ة حتت
رعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم ويل عهد دب��ي ورئي�س املجل�س التنفيذي
للإمارة ،وذلك يف القاعة امللكية بربج خليفة يف دبي،
�سلمها نيابة عنه معايل وزير الرتبية والتعليم الأ�ستاذ
حميد حممد القطامي ،بح�ضور عدد من الوزراء
والقيادات وال�شخ�صيات الر�سمية املدنية والع�سكرية
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة والوطن العربي
و�سفراء الدول العربية لدى �أبوظبي.
وت�أتي هذه اجلائزة كاعرتاف وتقدير للجهود التي
ي��ق��وم ب��ه��ا امل��ر���ش��ح��ون لنيلها وت��ت��وي��ج�� ًا ل�ل�إجن��ازات
التي حققوها خ�لال م�سريتهم العملية ،حيث متنح
لل�شخ�صيات والقيادات يف القطاعني العام واخلا�ص،
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين التي كانت لها �إ�سهامات
ومبادرات و�إجنازات يف جماالت وتخ�ص�صات عملها.
و�أع����رب م��ع��ايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور احلمد يف ت�صريح له بهذه املنا�سبة ،عن

وعدها و�سام ًا ودلي ًال على
�سعادته بهذه اجلائزةّ ،
ما تزخر به اململكة العربية ال�سعودية من الكفاءات
والقيادات يف املجاالت كافة ومنها املجال الإداري
يف ظل قيادة حكيمة من خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللكعبداللهبنعبدالعزيزوويلعهدهالأمنينائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز  -حفظهما الله
 واللذين يبديان كل احلر�ص واالهتمام وفق ر�ؤيةثاقبة وم���ؤم��ن��ة ب�أهمية تطوير ال��ك��ف��اءات وال��ق��ي��ادات
الإداري��ة مبا يجعلها ق��ادرة على القيادة والنجاح يف
خمتلف القطاعات يف �إطار عمل م�ؤ�س�ساتي ينعك�س
على م�ستوى الإنتاج والعمل املقدم وجودته.
و�أو�ضح معاليه �أن هذه اجلائزة تعد بادرة رائدة
ت�سعى م��ن خاللها املنظمة العربية للتنمية الإداري���ة
جاهدة �إىل حتقيق �أحد �أهدافها يف ت�أ�صيل روح
الإب��داع واالبتكار والتفاين ،و�إيجاد بيئة تناف�سية
فعالة ب�ين خمتلف ال��ق��ي��ادات الإداري����ة وامل�ؤ�س�سات
احلكومية وال��ق��ط��اع اخل��ا���ص وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين مبا يجعلها تركز على بذل مزيد من اجلهود
يف رفع م�ستوى ما تقدمه من �أعمال ومبادرات ،كما
ت�أتي كمن�صة لإبراز دور ال�شخ�صيات والقيادات يف
خمتلف القطاعات يف الدول العربية الذين قدموا
�إجنازات ومبادرات يف خمتلف جماالتهم.
ونوهمعايلالدكتوراحلمدب�أهميةمثلهذهاملنا�سبات
التي من �ش�أنها نقل ال�صورة الإيجابية عن القيادات

الإدارية و�إظهار الهوية احل�ضارية للإدارة يف الوطن
العربي القائمة على �أ�سا�س م�ؤ�س�سي ملتزم باملعايري
الدولية للأ�ساليب الإدارية احلديثة التي تتمتع بها
خمتلف القطاعات وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
و�أكد معاليه على �ضرورة الرتكيز يف الوقت الراهن
على تنمية وتطوير القيادات ال�شابة التي تعد الطاقة
الأه��م يف اململكة العربية ال�سعودية والوطن العربي
وال�����س��ع��ي ل��ت��ن��م��ي��ة ه����ذا امل�����ورد وال���ط���اق���ة ال��ب�����ش��ري��ة
وا���س��ت��ث��م��اره��ا ،وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ت�ب�رز ل��ن��ا أ�ه��م��ي��ة
دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف ت�أهيل القيادات
ال�شابة يف اجلانب الفكري؛ كدور تكاملي مهم مع
دور م�ؤ�س�سات الدولة وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص،
م�شدد ًا على �ضرورة االرتقاء واالهتمام مبختلف
م�سارات التطوير والت�أهيل للكفاءات ،ملا لذلك من دور
ن�سب عالية من
فاعل يف رفع م�ستوى الأداء وحتقيق ٍ
اجلودة واالحرتافية.
وقال معاليه� :إن حتقيق �أي قطاع للمزيد من النجاحات
واجلودة يف �أدائه مرهون مب�ستوى اهتمام ذاك القطاع
يف تطوير كفاءاته ورفع قدرتها الإنتاجية ب�إك�سابها
الأ�ساليب احلديثة يف اخت�صا�ص ما ت�ؤديه من �أعمال.
وقدم معاليه �شكره وتقديره للمنظمة العربية للتنمية
الإداري���ة بجامعة ال��دول العربية و�أكادميية تتويج
جلوائز التميز يف املنطقة العربية ،نظري هذا التكرمي
والرت�شيح لنيل و�سام التميز يف الإدارة احلكيمة.
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بحضور معالي وزير العمل ود .الجفري
لجنة اإلدارة والموارد البشرية تناقش مقترح ًا لتعديل
بعض مواد نظام العمل

عقدت جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية �إحدى
اللجان املتخ�ص�صة يف جمل�س ال�شورى ،اجتماع ًا
مبقر املجل�س يف الريا�ض برئا�سة معايل نائب
رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن �أمني
اجلفري ،وبح�ضور معايل وزير العمل املهند�س
عادل بن حممد فقيه ،ومعايل نائب وزير العمل
الدكتورمفرجبن�سعداحلقباين،ومب�شاركةعدد
من امل�س�ؤولني بالوزارة ورجال الأعمال واملمثلني
عن الغرف التجارية ملناق�شة املقرتح املقدم من
وزارة العمل لتعديل بع�ض مواد نظام العمل.
و�أو���ض��ح نائب رئي�س املجل�س خ�لال االجتماع
�أن املجل�س د�أب على ا�ست�ضافة امل�����س���ؤول�ين يف
خمتلف القطاعات وال�شرائح ذات العالقة لفتح
ب���اب احل����وار واال���س��ت��ي�����ض��اح مب��ا مي��ك��ن املجل�س
م��ن الو�صول �إىل املرئيات الأك�ث�ر �شمولية قبل
�إق����راره����ا ،م��ث��م��ن�� ًا م���ب���ادرة م��ع��ايل وزي����ر العمل
بح�ضوره �إىل املجل�س لتقدمي الر�ؤى والتباحث
مع �أع�ضاء اللجنة واال�ستماع �إىل وجهات نظرهم
وا�ستف�ساراتهم فيما يتعلق مبو�ضوع تعديل مواد
نظام العمل املحال �إىل املجل�س من املقام ال�سامي
لدرا�سته والنظر فيه.
و�أكد معايل الدكتور اجلفري �أن مبادرة معايل
وزير العمل للح�ضور واالجتماع ب�أع�ضاء املجل�س
يعد جت�سيد ًا لل�شراكة بني جمل�س ال�شورى
وم�ؤ�س�سات الدولة وقطاعاتها التي يوليها املقام

الكرمي كل العناية والدعم ملا فيه خري و�صالح
املواطن يف هذه البالد.
يف حني قدم معايل وزير العمل املهند�س عادل
فقيه يف م�ستهل االج��ت��م��اع ال�شكر والتقدير
للمجل�س و�أع�ضائه وم�س�ؤوليه ،م���ؤك��د ًا �أهمية
الدور الذي ي�ؤديه جمل�س ال�شورى يف تطوير
الأداء والنظم والت�شريعات لأجهزة الدولة مبا
يحقق املزيد من الإجنازات التي ت�صب يف �صالح
الوطن وت�سهم يف رفاهية ورخاء املواطن وتعزز
اجلهود الرامية يف تطوير بيئة العمل يف داخل
اململكة.
و�أك�����د ف��ق��ي��ه ح��ر���ص واه���ت���م���ام ال�������وزارة على
التعاون والتوا�صل مع جمل�س ال�شورى وجلانه
املتخ�ص�صة لبحث ومناق�شة كل ما من �ش�أنه تذليل
املعوقات و�إيجاد احللول والأنظمة التي متكن من
حت�سني �أداء وزارة العمل وي�ساعدها يف قيامها
باملهام املناطة بها ،م��ع�بر ًا ع��ن �سعادته حل�ضور
االجتماع لإعطاء خلفية وا�سعة عن �أهم التعديالت
املقرتحة لنظام العمل و�أب��رز امل�بررات التي تقف
خلف �أهمية هذه التعديالت املهمة القت�صاد الوطن
ومنوه.
و�أ�شار �إىل �أن وزارة العمل قبل �إعدادها مل�سودة
التعديالت املقرتحة �سعت جاهدة بالتعاقد مع
مراكز لال�ست�شارات القانونية وا�ستطالع �شامل
ملختلف القطاعات ذات العالقة بالنظام للو�صول

�إىل ر�ؤية جمتمعة حول التعديالت التي من �ش�أنها
تطوير بيئة العمل وح��ف��ظ ال��ع�لاق��ة ب�ين �صاحب
العمل والعامل.
�إثر ذلك بحث االجتماع عدد ًا من املحاور املتعلقة
مبقرتح تعديل بع�ض مواد نظام العمل يف اململكة
م��ن بينها م��ا يتعلق ب��ح��ق��وق ال��ع��م��ال و�أ���ص��ح��اب
الأع��م��ال ،وتخفي�ض �ساعات العمل يف القطاع
اخلا�ص مبنح املوظف والعامل فيه �إج��ازة يومني
يف الأ�سبوع وهو ما يعد حتفيز ًا لتوطني الوظائف
و�سعودتها مبا يرفع الإنتاجية وميكن من اجلودة
ومبا يتواءم مع التجارب واملطالبات التي تدعو
�إىل ت��خ��ف��ي�����ض ���س��اع��ات ال��ع��م��ل ،ح��ي��ث اجتمعت
الوزارة على مدى �أيام مع الأطراف املمثلة للعمال
وال�شركات واحلكومة والتي خرجت بتوافق يف
الر�أي حيال املقرتح.
ك��م��ا ت���ن���اول االج��ت��م��اع ب��ح��ث ب��ع�����ض م���ا ت�ضمنته
التعديالت املقرتحة على مواد النظام ومناق�شتها،
�إىل ج��ان��ب بحث امل��و���ض��وع��ات ال��ت��ي ت��دخ��ل يف
اخت�صا�ص الوزارة ،حيث �أجاب معايل وزير العمل
على ت�سا�ؤالت وا�ستف�سارات �أع�ضاء جلنة الإدارة
وامل��وارد الب�شرية باملجل�س التي متحورت حول
املوادالتي�شملهاالتعديلوالهدفمنتعديلها.

بحضور مدير عام الصندوق
لجنة اإلدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى تستعرض
مستجدات "حافز" مع مسؤولي صندوق تنمية الموارد البشرية

ناق�شت جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية باملجل�س ،التي تبذلها اجلهات املعنية للق�ضاء على البطالة �إبعاد امل�ستفيد من الربنامج ال يتم �إال بعد رف�ضه
يف اجتماع عقدته مبقر املجل�س يف الريا�ض واحلد منها و�أبرز اال�ستثمارات التي يقوم بها دون �سبب م�شروع التفاعل م��ع ال�برن��ام��ج وما
برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور ال�صندوق ،كما ا�ستعر�ضوا �أعمال املر�صد يطرحه من دورات تدريبية �أو رف�ضه لأكرث من
حممد بن عبدالله �آل ناجي ،التقرير ال�سنوي الوطني مل�ؤ�شرات العمل الذي مت ت�أ�سي�سه م�ؤخر ًا .فر�صة وظيفية دون م�سوغ.
ل�صندوق تنمية امل���وارد الب�شرية للعام امل��ايل كما مت بحث عدد من املحاور املتعلقة بربنامج حافز و�شدد م�س�ؤولو ال�صندوق يف �إجاباتهم على
1432/1431ه��������ـ ،وذل���ك بح�ضور م��دي��ر ع��ام وما قام به ال�صندوق ب�ش�أن توظيف الباحثني عن �أ���س��ئ��ل��ة وا���س��ت��ف�����س��ارات أ�ع�����ض��اء ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى �أن
�صندوق تنمية املوارد الب�شرية الأ�ستاذ �إبراهيم عمل وهو �أحد �أهداف برنامج حافز ،وكذلك �أهم برنامج حافز نظام �آيل ال يقبل �أي تدخل ب�شري
�آل معيقل وعدد من امل�س�ؤولني به.

امل��ي��زان��ي��ات ال��ت��ي �صرفت لتنفيذه وتطبيقه منذ ب�شكل نهائي مما ي�سوغ �إيجاد �آلية التحديث

وا�ستعر�ضت اللجنة �أب����رز م��ا ت�ضمنه التقرير �إطالقه و�أ�ساليب تطبيق الربنامج وحتديث بياناته امل�ستمرة والتي ال يق�صد منها التعجيز بقدر
حول الو�ضع الراهن لل�صندوق و�أهم الإجنازات ومعايري القبول فيه وما مت التو�صل �إليه يف �سبيل م��ا ه��ي ���ض��م��ان ال��ت��ف��اع��ل امل�ستمر ب�ين ال�برن��ام��ج
التي حققها خالل فرتة التقرير و�أهم ال�صعوبات �إعادة هيكلة الربنامج.

وامل�ستفيدبحيثيت�أكدمنالدعواتوالر�سائل

واملعوقات التي يواجهها يف �أدائه لأعماله ،و�أبرز و�أو�ضح م�س�ؤولو �صندوق تنمية املوارد الب�شرية والربامج التدريبية التي تعر�ض عليه ،الفتني
املقرتحات التي ميكن تبنيها ملعاجلة تلك ال�صعوبات� .أنهم يف برنامج حافز ا�ستطلعوا أ�ب��رز التجارب النظر�إىل�أنال�صندوقاكت�شفعدمجديةعدد
كما ناق�ش املجتمعون ع��دد ًا من امل��ح��اور منها الدولية يف �سبيل معاجلة البطالة �أو يف تلك من امل�ستفيدين من برنامج حافز يف البحث عن
ما يتعلق بالإ�سرتاتيجيات وال�برام��ج امل�ستقبلية الربامج املماثلة له ،م�شريين �إىل �أن ال�صندوق وظيفة نتيجة للكثري من املعطيات ،م�ؤكدين �أن
التي �أعدها ال�صندوق يف جمال التدريب و�ضع ا�سرتاتيجية متكاملة للتعامل مع ظاهرة ال�صندوق�أبرمالعديدمناالتفاقياتمعمعاهد
�إطار الدرا�سات التي يقوم بها يف �إطار اجلهود على حقيقة �أرقام البطالة ونوعيتها ،م�ؤكدين �أن التي تعطى للباحث عن العمل.
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لجنة الشؤون االجتماعية بالشورى تناقش مشروع نظام
مراكز األحياء مع منسوبي الداخلية والبلدية والشؤون
االجتماعية ورعاية الشباب

ع��ق��دت جل��ن��ة ال�����ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة والأ����س���رة
وال�����ش��ب��اب �إح�����دى ال��ل��ج��ان امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف
جم��ل�����س ال�����ش��ورى اج��ت��م��اع�� ًا مب��ق��ر امل��ج��ل�����س يف
ال��ري��ا���ض ب��رئ��ا���س��ة ع�����ض��و امل��ج��ل�����س ن��ائ��ب رئي�س
اللجنة اال�ستاذ حمد بن عبدالله القا�ضي ،وذلك
ملناق�شة م�����ش��روع ن��ظ��ام م��راك��ز الأح��ي��اء املقرتح
من املجل�س وفق ًا للمادة  23من نظامه ،بح�ضور
عدد من مندوبي اجلهات احلكومية ذات العالقة
مب�شروع النظام من وزارة الداخلية ،ووزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية ،ووزارة ال�ش�ؤون البلدية
وال���ق���روي���ة ،وال��رئ��ا���س��ة ال��ع��ام��ة ل��رع��اي��ة ال�شباب
واملركز الوطني لأبحاث ال�شباب وجمعيات مراكز
الأحياء يف كل من مكة املكرمة ،واملدينة املنورة
وجدة والطائف والدمام� ،إىل جانب ا�ست�ضافة

اللجنة خالل االجتماع لعدد من املتخ�ص�صني
وامل��ت��خ�����ص�����ص��ات م���ن امل��ه��ت��م�ين ب���ه���ذا ال��ن��ظ��ام.
وبحثت اللجنة خ�لال االجتماع امل��ح��اور املتعلقة
مب�سودة م�شروع النظام و�أب���رز م��ا ت�ضمنه من
مواد ،كما ا�ستمعت �إىل �أبرز املقرتحات واملرئيات
التي تقدم بها مندوبو اجلهات احلكومية جتاه
النظام ،قبل �أن تتو�صل �إىل ر�أيها النهائي ب�ش�أن
م�سودة امل�شروع املقرتح متهيد ًا لعر�ضه على
املجل�س ملناق�شته.
وت���ن���اول االج��ت��م��اع اخ��ت�����ص��ا���ص��ات ت��ل��ك امل��راك��ز
والدور املناط بها وع�ضوية اجلهات فيها وبحث
امل�سائل املتعلقة مب�صادر متويلها وطبيعة العالقة
بينها وبني الأجهزة احلكومية املعنية.

وي��ه��دف م�����ش��روع ن��ظ��ام م��راك��ز الأح���ي���اء �إىل
النهو�ض مب�ستوى الأح��ي��اء اجتماعي ًا وتعليمي ًا
و�صحي ًا واقت�صاديا و�أمني ًا ،كما ي�سعى �إىل تفعيل
جانب امل�شاركة االجتماعية من قبل �سكان الأحياء
وقاطنيه واال�ستفادة من ذوي القدرات املختلفة
يف الأحياء حلل امل�شكالت التي يعاين منها احلي
وتعزيز التوا�صل االجتماعي بني �أفراد احلي ومن
ثم املجتمع.
كما يهدف النظام املقرتح �إىل تنمية اهتمامات
امل��واط��ن�ين ب�����ش���ؤون الأح��ي��اء ال��ت��ي ي�سكنون بها،
وا�ستثمار �أوق���ات ال��ف��راغ ل��دى �ساكني احلي
مبختلف �أعمارهم وفئاتهم مبا يعود عليهم وعلى
املجتمع بالنفع العام.

في اجتماع عقد بمقر المجلس بالرياض
لجنة الصداقة البرلمانية السعودية األلمانية تلتقي المسؤولة عن
برنامج التسليح في "البوندستاغ" األلماني

عقدتجلنةال�صداقةالربملانيةال�سعوديةالأملانية
مبجل�س ال�شورى برئا�سة املجل�س رئي�س اللجنة
الدكتور �سامل بن علي القحطاين ،اجتماع ًا مبقر
جمل�س ال�شورى يف الريا�ض ،مع ع�ضو الربملان
الأمل��اين االحت��ادي امل�س�ؤولة عن برنامج الت�سليح
يف الربملان (البوند�ستاغ) ال�سيدة �إيلكا هوف.
وج��رى خ�لال االجتماع بحث املو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك بني اململكة العربية ال�سعودية

وجمهورية �أملانيا االحتادية ،وا�ستعرا�ض عالقات
التعاون املتينة التي جتمع البلدين ال�صديقني يف
�شتى املجاالت ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية،
وناق�شاالجتماععدد ًامنالق�ضاياالتيت�شهدها
منطقة ال�شرق الأو�سط واملنطقة العربية.
كما ا�ستعر�ض اجلانبان �سبل دعم وتعزيز العمل
والتعاون الثنائي على �صعيد العالقات الربملانية
بني جمل�س ال�شورى والربملان الأملاين وتفعيل دور

جلنتي ال�صداقة الربملانية يف البلدين مبا ي�سهم
يف دعم �أوجه التعاون والعمل يف �شتى املجاالت.
ح�ضر االجتماع ع�ضو املجل�س نائب رئي�س اللجنة
الدكتور �سعد البازعي ،ع�ضو املجل�س ع�ضو جلنة
ال�ش�ؤون الأمنية اللواء طيار عبدالله ال�سعدون،
وع�ضو املجل�س ع�ضو جلنة ال�����ش���ؤون الإ�سالمية
والق�ضائيةالدكتورفالحال�صغريو�سفريجمهورية
�أملانيا االحتادية لدى اململكة ال�سيد ديرت هالر.

د .الحازمي يشارك في اجتماعات المجموعة االستشارية
لإليدز في االتحاد البرلماني الدولي
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���������ش��������ارك د.
حم���������س����ن ب���ن
علي احلازمي
ع�����ض��و جمل�س
ال���������������ش�������ورى
ون���������������ائ���������������ب
رئي�س اللجنة
اال���س��ت�����ش��اري��ة
لالحتاد العاملي
للربملانات حول فريو�س ومر�ض الإيدز يف �أعمال
امل�ؤمتر الدويل التا�سع ع�شر ملر�ض (الإيدز)
واج��ت��م��اع��ات امل��ج��م��وع��ة اال���س��ت�����ش��اري��ة املتعلقة
(بالإيدز)يفاالحتادالربملاينالدولياالذيعقد
يف مدينة وا�شنطن بالواليات املتحدة الأمريكية
خالل الفرتة من 1433/9/8-3ه���ـ املوافق-22
2012/7/27م.

وق���دم د .حم�سن احل��ازم��ي ورق���ة عمل تتعلق
بتد�شني�إ�صداراملجموعةاال�ست�شاريةاجلديد
وال����ذي ي���أت��ي حت��ت ع��ن��وان (دل��ي��ل ال�برمل��ان��ي�ين)،
وع��ر���ض خ�برة اململكة العربية ال�سعودية ذات
ال�����ص��ل��ة ،وم��ن��ه��ا م�لام��ح م�����ش��روع ن��ظ��ام ح��ق��وق
امل�صابني بفريو�س مر�ض (الإيدز) واملتعاي�شني
معه وواجباتهم جتاه الآخرين.
وحت��دث ع�ضو املجل�س نائب رئي�س املجموعة
الدكتور حم�سن بن علي احلازمي يف اجلل�سة
ال��ث��ان��ي��ة ،وا�شتملت ورق��ت��ه على ع��ر���ض لدليل
الربملانيني للعمل على تر�شيد وتنظيم التعامل مع
امل�صابني واملتعاي�شني مع مر�ض الإيدز واحلفاظ
على حقوقهم وحقوق املجتمع وه��و الإ���ص��دار
املطبوعاجلديدالذي�صدرعناملجموعةم�ؤخر ًا،
كما عر�ض الإطار العام مل�سودة م�شروع نظام حقوق
امل�صابني بفريو�س مر�ض االي��دز ،وواجباتهم

جت���اه الآخ���ري���ن يف اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�سعودية.
ك��م��ا ���ش��ارك د .حم�����س��ن احل���ازم���ي يف اج��ت��م��اع
ال���ل���ج���ن���ة اال����س���ت�������ش���اري���ة ل��ل��احت�����اد ال��ب�رمل����اين
ال���ع���امل���ي ح����ول ف�ي�رو����س وم���ر����ض "الإيدز"
وال���زي���ارة امل��ي��دان��ي��ة يف م��دي��ن��ة دار ال�سالم
ب��اجل��م��ه��وري��ة ال��ت��ن��زان��ي��ة خ�ل�ال ال��ف�ترة م���ن -23
1433/10/25هـ املوافق 2012/9/12-10م .
حيث ا�ستعر�ض عدد ًا من املتحدثني من اللجنة .
و�شارك د .احلازمي يف هذه الأن�شطة ومناق�شتها
مو�ضح ًا جهود اململكة يف هذه املجاالت وم�شروع
النظام قيد النظر يف املجل�س و�شموله ملختلف
اجلوانب الوقائية والعالجية والت�أهيل وحفظ حق
امل�صابني باملر�ض واملتعاي�شني مع الفريو�س من
جهة ،وحماية الأ�سرة واملجتمع وحفظ حقوقهم من
جهة �أخرى �ضمن �إطار تعاليم ال�شريعة والعادات
والتقاليد املرعية يف اململكة العربية ال�سعودية.
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شكر وتقدير من معالي

رئيس مجلس الشورى

رئيس المجلس للخضير

يشكر العجالين

وجه معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبدالله
بنحممدبن�إبراهيم�آلال�شيخ�شكرهوتقديرهمل�ساعدمدير
�إدارة الإعالم والن�شر الأ�ستاذ علي بن عبدالله اخل�ضري على
ما يبذله من جهود خمل�صة يف �أداء العمل الإعالمي باملجل�س.
و�أ���ش��اد معاليه يف خ��ط��اب �شكر للخ�ضري بكفاءته العالية
يف �أداء العمل مم��ا �أع��ط��ى ���ص��ورة �إي��ج��اب��ي��ة ع��ن املجل�س.
وق��د ع�بر الأ���س��ت��اذ علي اخل�ضري ع��ن تقديره وامتنانه
البالغني ملعايل رئي�س جمل�س ال�����ش��ورى على ه��ذا ال�شكر
والإ����ش���ادة م��ن معاليه ،م���ؤك��د ًا �أن ه��ذه اللفتة �ستكون
داف��ع�� ًا ل��ه ل��ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��د يف �أداء ال��ع��م��ل مبا
ي��ع��ك�����س ال�����ص��ورة الإي��ج��اب��ي��ة ع���ن ال��ع��ام��ل�ين يف امل��ج��ل�����س.

تلقى م�ساعد مدير �إدارة العالقات العامة الأ�ستاذ
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن حم��م��د ال��ع��ج��ال�ين خ��ط��اب �شكر من
م��ع��ايل رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����ش��ورى ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور
عبدالله ب��ن حممد ب��ن �إب��راه��ي��م �آل ال�شيخ على ما
ي��ب��ذل��ه م��ن ج��ه��ود خمل�صة يف �أداء عمله �أ���س��ه��م��ت يف
حتقيق �أه����داف املجل�س يف جم��ال ال��ع�لاق��ات العامة
مم��ا أ�ع��ط��ى ���ص��ورة ح�سنة ع��ن املجل�س والعاملني فيه.
وقد عرب الأ�ستاذ عبدالعزيز العجالني عن تقديره
مل��ع��ايل رئ��ي�����س جمل�س ال�����ش��ورى ع��ل��ى ه���ذا اللفتة التي
�ستكون دافع ًا له لبذل املزيد من اجلهد يف �أداء العمل
مبا يعك�س ال�صورة الإيجابية عن العاملني يف املجل�س.

د .ابن باز يصدر "النظام السياسي والدستوري
للمملكة العربية السعودية"
�أ�صدر �أ.د� .أحمد بن عبدالله بن باز كتاب وم��ف��ه��وم��ه��ا .ث���م ا���س��ت��ع��ر���ض امل����ؤل���ف ب��ن��اء
(النظام ال�سيا�سي والد�ستوري للمملكة العربية اململكة العربية ال�سعودية ونظامها ال�سيا�سي
ال�����س��ع��ودي��ة) وال����ذي ت��ن��اول ف��ي��ه امل���ب���ادئ العامة متناو ًال النظام الأ�سا�سي للحكم وال�سمات
للقانون الد�ستوري والنظم ال�سيا�سية ،ون�ش�أتها العامة ل��ه ومقوماته و�سلطات ال��دول��ة يف
وتطورتها وم�صادرها.

اململكة كال�سلطة الق�ضائية وجمل�س ال��وزراء

كما بحث د .بن باز يف الكتاب يف القواعد العرفية وجم��ل�����س ال�������ش���ورى .وت���ن���اول يف الف�صل
والد�ستوريةوم�صادرهايفالبالدذاتالد�ساتري املخ�ص�ص ملجل�س ال�شورى ن�ش�أة املجل�س
املكتوبة ون��اق�����ش يف كتابه الأن��ظ��م��ة ال�سيا�سية وت�شكيله واالخ��ت�����ص��ا���ص��ات وال�صالحيات
املعا�صرة واملقومات القانونية للدولة ،وال��ذي وتنظيم املجل�س الداخلي واللجان العامة
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�ضم عدة مباحث منها �أركان الدولة ون�ش�أتها واملتخ�ص�صة فيه.

االعتدال السياسي :ضرورة
ومصلحة (عربية وإسالمية)....؟!
د� .صدقة بن يحيى فا�ضـل
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ذكرنا ،يف املقال ال�سابق� ،أن "االعتدال ال�سيا�سي" يعني :التوجه ال�سيا�سي ال�ساعي �إىل املواءمة بني التم�سك ب�أهم القيم النبيلة ال�سائدة
يف جمتمعه ،واال�ستفادة من معطيات حركة التحديث العاملية ،يف �شتى املجاالت .وهو �سلوك يعرتف بالآخر وبخياراته ،ويف ذات الوقت
الذي يتم�سك فيه بهويته وحقوقه وقيمه املقبولة.
وعندمانت�أمليف�سريالعالقاتالدوليةالراهنة،بلوامل�ستقبلية،جند�أناالعتدالال�سيا�سي �أ�صبح "�ضرورة"و"م�صلحة"بالن�سبة لكل
الأمم ،وبخا�صة الأمتني العربية والإ�سالمية� .أما من حيث كونه �ضرورة فب�سبب طبيعة هذه الأمة وواقعها احلايل .العامل العربي هو قلب
و�أ�سا�س "العامل الإ�سالمي" ،املمتد من ال�سنغال ونيجرييا غرب ًا� ،إىل اندوني�سيا �شرق ًا ،ومن تخوم رو�سيا و�أوروبا �شما ًال� ،إىل �أفريقيا
ال�سوداء واملحيطني الهادي والهندي جنوب ًا .وهذا العامل كان  -وما زال  -يعاين تخلف ًا يف �أغلب املجاالت ...قيا�س ًا �إىل العامل املتقدم
والقوي ،كما �أن كث ًريا من �أجزائه تعاين تخبط ًا فكر ًيا ،وترزح حتت �صراعات مذهبية ال ح�صر لها ،وال �أول وال �آخر .وقد نتج عن هذا
التخلف وذاك ال�صراع �ضعف م�شهود لأغلب العرب وامل�سلمني �أي�ض ًا ...قيا�س ًا بالعامل املتقدم القوي واملهيمن.
ويعود تخلف العرب يف معظمه لعدة �أ�سباب ...منها� :سيادة التيار املت�شدد واملتطرف يف بع�ض �أجزائه ،وخالل مراحل من تاريخه.
وكذلك �سيادة الت�سيب والتفريط يف احلقوق والهوية يف بع�ض بلدانه ،ويف كثري من مراحل التاريخ احلديث واملعا�صر.
لذلك ،ميكن القول� :إن نهو�ض العرب وامل�سلمني يتطلب (�ضمن ما يتطلب ،ورمبا �أول ما يتطلب) نبذهم لكل من الت�شدد والتطرف
والت�سيب ،ومت�سكهم باالعتدال والو�سطية يف عالقاتهم و�سلوكياتهم املختلفة .فاالعتدال يعني :تهذيب وعقالنية الإن�سان  -فكر ًا و�سلوك ًا.
و�سيادة االعتدال ال�سيا�سي عند العرب وامل�سلمني من العوامل التي �ستقيهم  -ب�إذن الله  -عداوة وترب�ص غري العرب وامل�سلمني ،وتزيل
ما لدى الدول غري العربية والإ�سالمية من خ�شية ونفور و�أحقاد و�ضغائن ...ناجمة عن الت�شدد والتطرف يف اجلانبني العربي والإ�سالمي.
والعرب الآن يف موقف �ضعيف ،وال يحتمل ما ينجم عن معاداة غريهم من القوى ،الأقوى والأكرث �إمكانات .ولذلك ،ميكن القول
�إن :الت�شدد العربي كثري ًا ما ينتج عنه :الهزمية واخل�سران  -بالن�سبة للعرب .والعك�س ميكن �أن يكون �صحيح ًا .كما يجدر التنويه ب�أن
االعتدال ال يجب �أن يعني التخاذل� ،أو اال�ست�سالم والتفريط يف احلقوق – كما قد يظن البع�ض .فالتفريط هو �أ�سو أ� من الإفراط ،خا�صة
فيما يتعلق باحلقوق امل�شروعة للعرب وامل�سلمني وما يخ�ص كرامتهم يف �أوطانهم .ويكاد املفكرون ،مبختلف توجهاتهم� ،أن يجمعوا ب�أن:
ممالأة الأعداء الثابتني وامل�ؤكدين متثل قمة التفريط والت�سيب .ومعروف �أن من �ضمن ما ينتج عن التفريط تنامي التطرف كرد فعل على
التفريط.
ولقد ثبت �أن االعتدال ال�سيا�سي فيه �أي�ضا م�صلحة وا�ضحة ...باعتبار �أن العرب وامل�سلمني ال يعي�شون وحدهم فوق هذه الكرة
الأر�ضية ،وهم ي�شكلون حوايل  %20من جمموع �سكان الأر�ض .وه�ؤالء الذين ي�شكلون حوايل  %80من جمموع الب�شر لهم عقائد
وتوجهات وم�صالح خمتلفة� .إن املت�شددين �سواء من امل�سلمني �أو غريهم ،غالب ًا ما يقفون موقف الراف�ض واملزدري ملا عداهم .وقد ت�صل
هذه "الكراهية" لدرجة العنف وا�ستخدام ال�سالح والإرهاب .الأمر الذي يجعلهم مكروهني من قبل �أولئك الأغيار .ومن �سوء احلظ �أن
�أولئك الأغيار –عن ق�صد ودون ق�صد  -يتهمون الإ�سالم كله بالتطرف ورف�ض الآخر ،ويتجاهلون (يف الغالب) كون ذلك الت�شدد ي�صدر
من فئات حمدودة من العرب وامل�سلمني ،و�أحيان ًا كرد فعل على مظامل فادحة من بع�ض الأغيار .وكل ذلك ي�ؤدي �إىل وقوف الأغيار �ضد
العرب وامل�سلمني والعمل على ت�أليب غري امل�سلمني على كل امل�سلمني ،ويف هذا �إ�ضرار بامل�سلمني وتهديد لهم ولدينهم و�إقحام لهم يف
�صراعات ال �أول لها وال �آخر ،وهم يف غنى تام عنها.
كما �أن الت�سيب غالب ًا ما يقود �إىل فقدان الهوية ،وفقدان احرتام الغري والتعرث يف ال�سري يف طريق العزة والرفعة والقوة واملنعة ،و�ضياع
ال�شخ�صية املميزة ،وامل�س بالكرامة� .أما االعتدال ف�إنه غال ًبا يعني :احرتام الآخر واحرتام خياراته .ومن ثم ا�ستدعاء حمبة وقبول وتعاون
ذلك الآخر .وذلك ي�صب  -يف نهاية الأمر  -يف م�صلحة الإ�سالم وامل�سلمني ،وي�سهم يف نهو�ضهم عرب انفتاح �إ�سالمي مدرو�س على
الآخر ،والتعاون معه فيما يخدم امل�صالح امل�شرتكة للجميع وي�سهم يف دعم ورقي التقدم احل�ضاري الإن�ساين.
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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الدقباسي مستمر في رئاسة البرلمان العربي
االنتقالي حتى إنشاء البرلمان الدائم
مرصد

�أعلن رئي�س الربملان العربي االنتقايل علي �سامل
الدقبا�سي ا�ستمراره يف رئا�سة الربملان حتى
جل�سة ت�سليم الراية للربملان الدائم ،وذلك التزام ًا
مبا ورد يف النظام الأ�سا�سي لكل من الربملان
االنتقايل وال��دائ��م ال��ذي حمل رئي�س الربملان
االنتقايل م�س�ؤولية الدعوة للجل�سة االفتتاحية
للربملانالدائمحلنيانتخابالرئي�ساجلديد.
و�أو�ضح الدقبا�سى �أن غيابه عن ع�ضوية الربملان
الدائم �ستكون ب�سبب عدم خو�ضه انتخابات
جمل�س الأمة الكويتي القادمة.
وعربالدقبا�سيعنتقديرهللدعمالذييحظيبه
الربملان العربي االنتقايل من جانب الأمني العام
جلامعةالدولالعربيةالدكتورنبيلالعربيالذي
حر�ص على م�شاركته يف جزء من اجتماع هيئة
مكتب الربملان العربي االنتقايل.
وم��ن جهة �أخ���رى �أك��د رئي�س ال�برمل��ان العربي
االنتقايل �أن تقرير ًا ح��ول زي��ارة وف��د الربملان

ال��ع��رب��ي �إىل ال�لاج��ئ�ين ال�����س��وري�ين يف ت��رك��ي��ا
�سيكون يف مقدمة �أعمال الربملان العربي املقبل
و�أن��ه حر�ص على رب��ط الأف��ع��ال مبواقف الربملان
جتاه الأ�شقاء يف �سوريا ،حيث تفقد احتياجات
الالجئني ميداني ًا و�أن��ه �سيقدم ما ميكن من
�إ�سهامات مادية لدعم الأ�شقاء.

ودعاالدقبا�سي�إىل�ضرورةاال�ستجابةلنداءات
الالجئني يف تقدمي م�ساعدات فورية لهم و�إنقاذ
ال�شعب ال�سوري من اجلرائم التي يرتكبها النظام
ال�سوري يومي ًا بحق �أبناء �شعبه ،منا�شد ًا يف
الوقت نف�سه املجتمع الدويل القيام مب�س�ؤولياته.

الجامعة العربية تستنكر تقرير البرلمان األوروبي عن
حقوق اإلنسان في دولة اإلمارات العربية

1433 / 138

58

أ�ع���رب جمل�س جامعة ال���دول العربية على
م�ستوى املندوبني الدائمني عن ا�ستنكاره
مل���ا ورد يف ال��ت��ق��ري��ر ال�����ص��ادر ع���ن ال�برمل��ان
الأوروبي الذي تناول الأو�ضاع الداخلية يف
دولة الإمارات العربية املتحدة.
و�أك��د املجل�س يف بيان عقب اجتماعه مبقر
الأمانة العامة للجامعة العربية برئا�سة لبنان

للتح�ضري لالجتماع الوزاري العربي الأوروبي
ت�����ض��ام��ن��ه ال��ك��ام��ل م���ع دول����ة الإم��������ارات فيما
تتخذه من �إج��راءات و�سيا�سات حلماية �أمنها
وا�ستقرارها ،م�شدد ًا على رف�ضه ملا جاء يف
تقرير الربملان الأوروبي حول حقوق الإن�سان
بدولة الإمارات واعتربه متحام ًال وغري دقيق.
و�أب��دى جمل�س جامعة الدول العربية على

م�ستوى امل��ن��دوب�ين ال��دائ��م�ين ا�ستغرابه
للأ�سلوب ال��ذي ت��ن��اول ب��ه ال�برمل��ان الأوروب���ي
م��و���ض��وع��ات داخ��ل��ي��ة و���س��ي��ادي��ة مم���ا ُي�شكل
تدخ ًاليفال�ش�ؤونالداخلية،مبين ًا�أنهكانمن
الأجدىالرجوع�إىلم�ؤ�س�ساتالدولةاملعنية
ال�ستي�ضاح احلقيقة.

البرلمان األوروبي يطلب سداد حكوماته اللتزاماتها المالية لديه

�أعلن ال�برمل��ان الأوروب���ي يف بروك�سل تعليق
امل���ف���او����ض���ات اجل����اري����ة ب��ي��ن��ه وب��ي�ن امل��ج��ل�����س
الأوروب��ي لبلورة اتفاق حول موازنة االحتاد
الأوروبي للعام املقبل . 2013
وقال النائب �أالن الما�سور رئي�س جلنة �ش�ؤون
امل��وازن��ة باملجل�س الت�شريعي الأوروب�����ي يف
بيان له �إنه مت تعليق املفاو�ضات �أمام ا�ستحالة

التو�صل �إىل ت�سوية مقبولة.
و�أو����ض���ح الم��ا���س��ور �أن ال�ب�رمل���ان الأوروب�����ي
ي�شرتط قبل ا�ستئناف املفاو�ضات �ضرورة
�أن تقبل احلكومات الأوروبية بت�سديد كافة
التزاماتها بالن�سبة ملوازنة العام اجلاري 2012
وهوماترف�ضهالعديدمنالدولالأوروبية.
والتزالالعديدمنالربامجالأوروبيةجممدة

ب�����س��ب��ب ه���ذه الأزم�����ة م��ن��ه��ا ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��اون
اجلامعي(ايرازمو�س)و�صندوقامل�ساعدات
للمناطق الفقرية.
يذكر �أن هذه املواجهة جتري حالي ًا بني الدول
ال��ت��ي ت��ط��ال��ب بتخفي�ض ك��ب�ير يف م�صاريف
االحتاد الأوروبي ومن بينها بريطانيا و�أملانيا
ودول ال�شمال وبني كل من الربملان الأوروبي
واملفو�ضية.

زرداري يتعهد بإجراء االنتخابات في موعدها

موعد االنتخابات العامة نظر ًا للظروف التي
متر بها البالد .و�أكد يف ت�صريحات �صحفية
�أن احلكومة ت�ضمن انعقاد االنتخابات العامة
يفموعدهااملحددمع�ضمانعقدهابنزاهة
و�شفافية ال�ستمرارية العمل الدميقراطي .

و�أو���ض��ح ك��اي��رة �أن ال�برمل��ان احل��ايل �سيكمل
مدته الد�ستورية التي �ستنتهي يف مار�س
املقبل ،و�سيتم بعد ذلك ت�شكيل حكومة انتقالية
لعقد االنتخابات العامة .
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ت��ع��ه��د ال��رئ��ي�����س ال��ب��اك�����س��ت��اين �آ���ص��ف علي
زرداريبعقداالنتخاباتالعامةيفموعدها
املحددل�ضمانا�ستمراريةالنظامالدميقراطي
يف البالد.
وقال زرداري يف خطاب جماهريي يف مدينة
منديبهاولدينب�إقليمالبنجاب�:إنحكومته
اتخذت عدد ًا من الإج��راءات ل�ضمان انعقاد
االنتخابات املقبلة بنزاهة و�شفافية ،م�شري ًا
�إىل �أنه مت �إعداد قوائم الكرتونية للناخبني
للحد من وقوع الأخطاء يف عملية االقرتاع.
و�أ�ضاف �أنه ال ي�ؤمن ب�سيا�سة االنتقام ويعترب
تعزيز النظام الدميقراطي واجب ًا على جميع
القوى ال�سيا�سية ب�شكل م�شرتك ،م�ؤكد ًا �أن
ا�ستمراريةالنظامالدميقراطييخدمم�صلحة
جميع امل�ؤ�س�سات والقوى ال�سيا�سية ويعترب
احلل الأمثل للتغلب على الإرهاب.
م����ن ج��ه��ت��ه ن���ف���ى وزي������ر الإع����ل���ام والإذاع��������ة
الباك�ستاين قمر زمان كايرة �صحة التقارير
الإعالمية التي حتدثت عن احتمال ت�أخري
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عضوية المرأة في مجلس الشورى ..األدوار والتحديات

د.نورهبنتعبداللهبنعدوان
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تمُ ثل امل�شاركة يف املجال�س التنظيمية ُبعد ًا
هام ًا يف امل�سرية التنموية للمر�أة يف اململكة،
حيث �شهدت العقود الثالثة الأخرية تطور ًا
كبري ًا يف و�ضع املر�أة ال�سعودية ومركزها يف
املجتمع ،ف�أ�صبحت �شريك ًا ا�سرتاتيجي ًا يف
املنظومة التنموية .
�إن ع�ضوية املر�أة يف جمل�س ال�شورى يف
الدورة القادمة وفق ًا لقرار خادم احلرمني
ال�شريفنيحفظهالله؛ت�ستنديف ُبعدهاالوطني
�إىل كونها مواطنة تتمتع بخربات علمية وعملية
وا�سعة ،فتحقيق املواطنة يقت�ضي �أن ُي�ساهم
�أفراد املجتمع يف خدمة الوطن رجا ًال ون�سا ًء،
و�أن ال يقت�صر عمل املر�أة يف املجل�س على
ق�ضاياها فقط؛ بل تقت�ضي امل�س�ؤولية الوطنية
�أن ميتد �إىل ق�ضايا املجتمع ككل.
وال ُبعد ال�شرعي املتمثل يف اخلطاب املبا�شر
للر�سول حممد (�صلى الله عليه و�سلم) يف
الآية القر�آنية ( َو�شَ اوِ ْر ُه ْم فيِ الأَ ْمرِ ) �آل عمران
(ُ ،)159ي�ؤكد �أهمية ال�شورى للمجتمع،
فالر�سول ُ ُ�أمر �أن ُي�شاوِ ر بالرغم من نزول
الوحي ،فاخلطاب العام يف قول الله تعاىل
( َو�أَ ْم ُر ُه ْم �شُ و َرى َب ْي َن ُه ْم) ال�شورى (38)،
فيه ثناء وامتداح من الله �سبحانه ،امتداح
للمجتمع امل�سلم بفئاته رجا ًال ون�ساء.
ومن جانب �آخر ف�إن م�شاركة املر�أة يف جمل�س
ال�شورى �أمر يتطلبه منو �أعمال املجل�س
وات�ساع دائرة اهتماماته حملي ًا وات�صاالته

دولي ًا،مماي�ساعديفتقدميال�صورةالوطنية
امل�شرفة للمر�أة يف اململكة �ضمن �إطار املحافظة
ّ
على الثوابت.
م�شاركة امل� ��ر�أة يف جمل�س ال�شورى
ي� ��أت���ي م���ن ك��ون �ه��ا م ��واط� �ن ��ة ت�ت�م�ت��ع
ب� �خ�ب�رات ع �ل �م �ي��ة وع �م �ل �ي��ة وا� �س �ع��ة

وقد �شاركت املر�أة ال�سعودية يف �أعمال جمل�س
ال�شورى منذ وقت مبكر؛ وذلك با�ست�ضافة
املجل�س الكفاءات الن�سائية املتخ�ص�صة ملناق�شة
الق�ضايا التعليمية واالجتماعية وحقوق
الإن�سان ،يف حني بد�أ العمل الر�سمي للمر�أة
يف املجل�س كم�ست�شارة عام 1426هـ ،وقد
ت�شرفت بتكليفي لهذه املهمة �ضمن �أول �ست
م�ست�شارات ُيعينّ باملجل�سوملدةتزيدعن�أربعة
�أعوام؛ �ساعدت يف �إثراء جتربتي يف العمل
الربملاين على امل�ستويني الداخلي واخلارجي.
ومن منطلق اخلربة ال�سابقة وبالنظر �إىل طبيعة
العمل والأدوار املتوقعة من ع�ضوية املر�أة يف
جمل�س ال�شورى؛ �سواء على م�ستوى الأعمال
الداخلية للمجل�س� ،أو الأعمال الإقليمية
والدولية ،ف�إن املر�أة مبا متلك من علم وخربة
�ست�ضطلع باملهام التي تُكلف بها على م�ستوى
اللجاناملتخ�ص�صة؛كدرا�سةالتقاريرالواردة
للمجل�س من الوزارات والهيئات الر�سمية،
وتق ّييم اللوائح والأنظمة املعرو�ضة على
املجل�س ،بالإ�ضافة �إىل االجتماع ب�ضيوف

املجل�س من الربملانات الدولية والتعريف
ب�إجنازات املر�أة ال�سعودية وم�ساهمتها يف
التنمية.
وتُعد ع�ضوية املر�أة يف املجل�س �إ�ضافة مهم ًة
يف ُبعدها االجتماعي حيث ت�ستطيع املر�أة
�أن تدفع بقيم الأ�سرة؛ حماية لثقافة املجتمع
ومرجعيته ،و�أن جتعل هذه القيم جزء ًا من
اهتمام املجل�س وذلك بتبني املو�ضوعات
الإ�سرتاتيجية كالق�ضايا التي تُهدد �أمن
وا�ستقرار الأ�سرة يف اململكة ،وي�أتي يف مقدمة
هذه الق�ضايا؛ ت�أخر الزواج ،وارتفاع معدالت
الطالق ،والعنف الأ�سري والدعوة لت�أ�سي�س
�آليات توفر للمر�أة العمل يف بيئات �آمنة حتقق
لها اال�ستقرار النف�سي واالجتماعي.
وعلى امل�ستوىين الإقليمي والدويل؛ ُي�شارك
جمل�س ال�شورى ال�سعودي يف ع�ضوية
االحتاد الربملاين الدويل واالحتاد الربملاين
العربي� ،إ�ضافة �إىل االجتماعات الربملانية
لدول جمل�س التعاون اخلليجي وكل من هذه
االحتادات لديه جلان وبرامج واجتماعات
خا�صة بالربملانيات.
و ُيعداجتماعالربملانياتيفامل�ؤمتراتال�سنوية
لالحتاد الربملاين الدويل جزء ًا ال يتجز�أ من
الهيكل الر�سمي لالحتاد منذ عام 1999م؛
وجتتمع �سنوي ًا نحو ( )150برملانية من مائة
بلد ملناق�شة موا�ضيع تتعلق بدعم و�ضع املر�أة
يف الدول الأع�ضاء؛ وي�شارك جمل�س ال�شورى

بحكم ع�ضويته يف هذه االجتماعات ،وحيث
يعمل احتاد الربملان الدويل الن�ساء بالعمل
�إىل �أن تكون الت�شريعات الوطنية مطابقة
لإعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن الق�ضاء على العنف
املوجه للن�ساء ،وذلك وفق ًا التفاقية "الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة" ،ويف
يقدم االحتاد الربملاين الدويل
هذا الإطار ّ
برنامج التعاون الفني لدعم الربملانيات يف
�إعداد امل�شاريع وتنظيم احللقات وور�ش
العمل وحمالت التعبئة الوطنية ل�سن قوانني �أو
د�ساتري جديدة.
� �ش��ارك��ت امل� � ��ر�أة يف �أع� �م ��ال جمل�س
ال�شورى منذ وق��ت مبكر حيث عملت
كم�ست�شارة باملجل�س منذ عام 1426هـ

ع���ض��وي��ة امل� ��ر�أة يف امل�ج�ل����س �إ��ض��اف��ة
م �ه �م��ة يف ب �ع��ده��ا االج �ت �م��اع��ي حيث
ت���س�ت�ط�ي��ع �أن ت ��دف ��ع ب �ق �ي��م الأ�� �س ��رة
وجتعلها ج���زء ًا م��ن اه�ت�م��ام املجل�س
وختام ًا ن�ؤكد �أن جمل�س ال�شورى هو جمل�س
يمُ ثل املجتمع ال�سعودي حكومة و�شعب ًا؛ ومن
ثم ف�إن دور ع�ضو جمل�س ال�شورى رج ًال كان
�أو امر�أة يتمثل يف حماية م�صالح الوطن
واملواطن ،والوعي ب�أهمية هذا الدور يف
جميع �أعمال املجل�س على امل�ستويني الداخلي
واخلارجي؛ �أدا ًء للأمانة امللقاة على عاتقه جتاه
دينه ومليكه ود�ستور بالده.
امل�شرفة على كر�سي درا�سات املر�أة ال�سعودية

بجامعة امللك �سعود
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وعلى م�ستوى االحتاد الربملاين العربي تُعد
جلنة �ش�ؤون املر�أة والطفولة من اللجان الدائمة
يف االحتاد؛ وقد نظمت اللجنة منذ ت�أ�سي�سها
عدد ًا من الندوات وامللتقيات للربملانيات يف
الدول العربية ،وتتعاون اللجنة يف براجمها
معاملنظماتالدوليةك�صندوقالأمماملتحدة
الإمنائي للمر�أة (يونيفم) ،وجلنة املر�أة
يف الأ�سكوا؛ وتقوم هذه املنظمات بدعوة
الربملانيات العربيات للدفع بالت�شريعات
الدولية للمر�أة ومطالبة الدول العربية برفع
حتفظاتها عن اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
وعلى امل�ستوى الإقليمي وبدعوة و�إ�شراف
مناالحتادالربملاينالدويل ُعقدتامل�ؤمترات
الإقليمية ال�سنوية للربملانيات فى دول جمل�س
التعاون اخلليجي منذ عام 2006م ،وال �شك �أن
لهذه امللتقيات دور ًا مفيد ًا يف �إبراز التجارب
التنموية للمر�أة يف دول املجل�س؛ وقد عر�ض
جمل�س ال�شورى ال�سعودي من خالل م�شاركة
م�ست�شاراته جتربة اململكة الناجحة التي

جمعت بني م�شاركة املر�أة ال�سعودية يف التنمية
واملحافظة على القيم ،وقد ّم املجل�س تو�صيات
دعت �إىل االهتمام بالق�ضايا ذات الأولوية
للمر�أة اخلليجية من منظور يتبنى ثقافة
دول املجل�س ومرجعيته؛ يف حني �أن العمل
بالأجندة الدولية للمر�أة والعمل مب�ضمونها
ك�أ�سا�س تنظيمي وت�شريعي ي�شكل حمور ًا
رئي�س ًا ملعظم ما يطرح يف هذه االجتماعات .
�إن دور املر�أة ال�سعودية يف متثيل جمل�س
ال�شورى يف االجتماعات الربملانية الإقليمية
والدولية�أم ٌريتطلبتقدميمنوذجمعتدليجمع
بني اال�ستفادة من التجارب الدولية ،واملحافظة
على القيم والت�شريعات الوطنية ،وكون هذه
امللتقيات والربامج مرتبطة ارتباط ًا مبا�شر ًا
باملر�أة ودورها والت�شريعات ذات العالقة بها،
ف�إن متثيل املر�أة للمجل�س يتطلب وعي ًا و�إملام ًا
بالق�ضايا التي تُطرح و�إدراك ًا للأبعاد املرتتبة
عليها؛ ال �سيما و�أن املو�ضوعات التي تُناق�ش
يف هذه املحافل تلغي مرجعية الدول الثقافية
والدينية؛ الأمر الذي يتعار�ض مع د�ستور
اململكة و�سيادتها ،فاملادة الأوىل من نظام
احلكم ت�ؤكد �أن (اململكة العربية ال�سعودية
دولة عربية �إ�سالمية ذات �سيادة تامة ،دينها
الإ�سالم ،ود�ستورها كتاب الله تعاىل و�سنة
ر�سوله �صلى الله عليه و�سلم) ،واملادة ال�سابعة
تبني �أن (احلكم يف اململكة العربية ال�سعودية
ي�ستمد �سلطته من كتاب الله تعاىل و�سنة
ر�سوله وهما احلاكمان على هذا النظام وجميع
�أنظمة الدولة) ،وحماية حقوق املر�أة يف هذا
ال�سياق ت�ؤكدها املادة ال�ساد�سة والع�شرون
من النظام الأ�سا�سي للحكم (حتمي الدولة
حقوق الإن�سان وفق ال�شريعة الإ�سالمية).
ويف كلمته �أمام �أع�ضاء جمل�س ال�شورى يف
حفل افتتاح �أعمال ال�سنة الثانية من الدورة
الرابعة ي�ؤكد خادم احلرمني ال�شريفني حفظه

الله على هذه املبادئ بقوله( :لقد �أعز الله هذه
الدولة؛لأنها �أعزت دين الله ،و�سارت على نهج
ثابت يتوارثه خلف عن �سلف ،و�سوف تبقى
عزيزة ال ي�ضرها من عاداها ما دامت ترفع
راية التوحيد وحتكم �شرع الله) ،وت�صف
املادة الثانية من نظام املجل�س الدور املُناط
ب�أع�ضائه (يقوم جمل�س ال�شورى ال�سعودي
على االلتزام مب�صادر الت�شريع الإ�سالمي،
ويحر�ص �أع�ضا�ؤه على خدمة ال�صالح العام
واحلفاظ على وحدة اجلماعة وكيان الدولة
وم�صالح الأمة).
وال �شك �أن هذا الدور هو جت�سيد للقَ�سم بالله
العظيم ،الذي ي�ؤديه �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
�أمام خادم احلرمني ال�شريفني بالإخال�ص
للدين واملليك ود�ستور البالد ،و�أن ُت�ؤدي هذه
املهمة ب�صدق و�أمانة و�إخال�ص ،وهو دون
�أدنى �شك م�س�ؤولية ج�سيمة جتاه هذا الوطن
الغايل ،وجميع الأمم املتح�ضرة تُكرب هذا
الق�سم بو�صفه مبد أً� �أخالقي ًا.
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تعديل نظام تقاعد العسكريين
صوت المواطن

رف��ع امل��واط��ن ح�سني عاي�ض �آل �سعد عري�ضة
ملجل�س ال�شورى عر�ض فيها حالته كمتقاعد بعد
�أن عمل يف ال�سلك الع�سكري وطالب مب�ساواته
يف املعا�ش التقاعدي مع ال�ضباط واملدنيني.
وقال :نتقدم �إىل مقامكم الكرمي ب�أننا نحن �أبنائكم
املواطنني ال�سعوديني املتقاعدين من القطاعات
الأمنية ونعاين من �ضعف معا�ش التقاعد بالن�سبة
�إىل �أف��راد و�صف ال�ضباط لأن التقاعد بع�ضه ال
يتجاوز �أربعة �آالف و�أحيان ًا يتجاوز اخلم�سة و�أن
هذا الراتب ال يكفي املتقاعد كبري ال�سن ،و�أب
لأ�سرة كبرية من ناحية الإيجارات وامل�صاريف،
علم ًا �أنهم ال تقبلهم �أي وظيفة وال يعطيهم البنك
قرو�ض ًا بحجة �أن��ه��م متقاعدون وبلغوا �ستني
�سنة و�أنهم كبار بال�سن ال ي�ستطيعون العمل يف
الأعمال ال�شاقة و�أن �أوالدهم متخرجون وعاطلون
عن العمل .وقد ذهبت �أعمارهم يف خدمة وطنهم
وملكهم ودينهم يف هذا البلد الغايل و�أن رواتبهم
مل تعدل �سنوي ًا م�ساواة بزمالئهم الذين تتعدل
رواتبهم كل �سنة وم�ساواتنا بزمالئنا املتقاعدين

كال�ضباط وامل��دن��ي�ين
الذين يت�سلمون راتب ًا
ت���ق���اع���دي��� ًا م��رت��ف��ع�� ًا،
ف����ال����ي����وم امل�������ص���اري���ف
���ص��ع��ب��ة والإي�����ج�����ارات
غ��ال��ي��ة ،وك��م��ا �سمعنا
يف الأخ������ب������ار أ�ن�������ه ال
ب��د م��ن ت���أم�ين �سكن
للمتقاعدين الذين ال
ي��وج��د لهم �سكن �أو
�صرفلهمرواتببدل
�سكن؛ و�أن هذا اخلرب
�سمعناه منذ مدة ومل
ي�صدر�شيءيف�صالح
املتقاعدين املحتاجني
ال��ع��اج��زي��ن ع���ن العمل
والطاعنني يف ال�سن �أو توظيف �أوالده��م بد ًال
منهم لي�ساعدوهم على ظروف احلياة ال�صعبة،
وذل��ك لقاء جهودهم وعملهم ط��وال ه��ذه ال�سنني

يف خدمة ملكهم ووطنهم الغايل ودينهم الذي
ت�شرفهم خدمته.
نرجو م��ن الله ث��م م��ن مقامكم ال��ك��رمي النظر يف
و�ضعنا ودرا�سته.

مستشفى لقبائل بارق
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رفع �أهايل بارق يف �إمارة ع�سري عري�ضة ملجل�س
ال�����ش��ورى يعر�ضون فيها ت�ضررهم م��ن عدم
وج��ود م�ست�شفى لهم منذ العام 1385ه��ـ وقال
�أحدهم يف العري�ضة:
معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ،ال�سالم عليكم
ورحمة الله وبركاته:
نتقدم ملعاليكم مبعرو�ضنا هذا وفيه نفيدكم مبا
ن��ع��اين نحن قبائل ب���ارق التابعة لإم���ارة منطقة
ع�سري من اعتماد م�ست�شفى ملحافظتنا منذ زمن
بعيدلعام1385هـ،ونطالبدونجدوىثمتبني
لنا �أن له م�سريات وبيانات وك�شوفات ر�سمية
ت�ؤخذ عليها ميزانية لهذا امل�ست�شفى ،حيث �إن
عليه  78كادر ًا طبي ًا و�صحي ًا وخدم ًا و�سائقني
منذ 1403ه��ـ وحتى هذا التاريخ ،و�أخ�ير ًا رفع
لهذا امل�ست�شفى ميزانية لتطوير ذلك املرفق مببلغ
وقدره ثالثني مليون ريال .وجميع الأوراق تثبت
�أن لنا م�ست�شفى ولكن الله امل�ستعان.
وكلنا�أمليفاللهثميفمعاليكمالنظريفاملو�ضوع.

آالم مـحـرر !..
َّفواز بن عبد العزيز العريفج

بالتطور واالرتقاء رغم
من اخل�صائ�ص التي حفظت للغة العربية قوتها و�سالمتها من التحريف ودخول ال�شاذ مع متتعها َّ
تاريخها الطويل؛ هو تق ُّيدها بالقواعد التي التزم علما�ؤها بها منذ قرون ،ويعود ال�سبب الأ�سا�س لهذا الف�ضل بالتزام
النهج اللغوي الذي جاء عليه القر�آن الكرمي الذي نزل على �سبعة �أحرف ،ثم ما ورد من ال�شعر الأ�صيل على اختالف لغاته
كونت الإطار الذي مكَّ ن لهذا الرتاث �أن يبقى على �أ�صالته ،فرتى
تبع ًا جلغرافيته ،وما يقا�س عليه من �أقول العرب ،تلك التي ّ
�أنك ت�ستطيع قراءة ق�صيدة �أمر ؤ� القي�س وتفهم معانيها و�صورها البالغية الآن رغم �أنها كتبت قبل �أكرث من  1500عام،
بينما ال يزال الأديب الإجنليزي ي�ستعني ببع�ض امل�صادر واملراجع لفهم بع�ض �أقوال ويليام �شك�سبري املتوفى عام 1616م!
ورغم هذه الأ�صالة التي مت َّيزت بها اللغة العربية �إال �أن غناها الوا�سع من املفردات وحر َّية بناء الرتاكيب وفق الأوزان
تتكون وترتقي وتتالءم تلقائي ًا مع كل ع�صر ،ومنه ع�صرنا احلا�ضر ،فكانت العربية
ال�صرف َّية ال�صحيحة هي�أ لها �أن َّ
يحجمها ويحبطها من بع�ض �أ�صحابها للأ�سف.
م�سايرة لكل طارئ يف م�سميات العلم احلديث و�صفاته رغم ما َّ
التطور الذي متيزت به اللغة العربية يجب �أن يكون م�صدر اعتزاز وفخر وانتماء ،و�أن
�إن هذا احلفظ والتمكني ومواكبة َّ
يبقى على قوة �أ�صالته و�أ�صول معا�صرته للواقع وفق ما للغة من مرونة ،مع احلذر من مزالق االنحراف �أو الإهمال التي
�أودت باللغات الأخرى �إىل االندثار �أو اخلراب� ،أو جعلت منها ركام ًا من التناق�ضات ،فال قواعد ميكن القيا�س عليها ،وال
عتد به �أو ُيعتمد عليه.
منطق ُي ُّ
نحن يف كافة القطاعات الإدارية نقوم على جزء من �أمانة امل�س�ؤولية التي �أوكلت �إلينا يف ثنايا العمل الإداري على وجه
اخل�صو�ص ،وما دفعني لكتابة هذه املقالة هو ما �أجده من �إهمال وعدم �إعمال عن الأخذ بال�صحيح ،ي�ضاف �إىل ذلك
ا�ست�ساغة بع�ض الأخطاء التي ما كان لها �أن ت�أخذ ح َّيز ًا يف الوجود لو ال متكني من م�ؤمتن �أو غياب وقفة من خمت�ص
تعيد للأمر م�ساره ،وما يثري ا�ستغرابي حقيقة �أن �أجد من بع�ض امل�س�ؤولني �أو املحررين اطمئنان ًا يف الإبقاء على اخلط�أ
يف حترير بع�ض املكاتبات �سوا ًء كان هذا اخلط�أ �شاذ ًا يف الر�أي �أم منقو ًال بال فهم بحجة التوارث ،يقابله �أي�ض ًا �إبعاد كل
ما يرفع من قيمة هذه املكاتبات من املح�سنات حتريري ًا خ�شية �أن يكون ا�ستعمال الأ�صح خروج ًا عن امل�ألوف الذي قد يثري
ت�سا�ؤ ًال م�ستقب ًال� ،إن االرت�ضاء بهذه الأخطاء يف�ضي �إىل االحتكام �إليها يف م�ستقبل قادم ،خ�صو�ص ًا �إذا ما ُذ َّيلت بتوقيع
حق و�صواب.
م�س�ؤول رفيع ال ي�صدر عنه �إال ما هو ٌ
يا �سادة يا كرام ..للغة العربية قواعدها وفنونها� ،أمكنها الله من �إدراك بحار العلوم على تعدد �أ�صنافها ومنذ قرون،
يقوموا االعوجاج ويجربوا االنك�سار ويعيدوا
فاجعلوا لها مكانها الأ�صح يف ُم َكا َت َباتِ ُكم ،و�أتيحوا ملهند�سي اللغة �أن َّ
للكتابة رونقها ،و�أن ي�ضيفوا �إليها ما يرتقي بذوقها وف ِّنها ،فهي التي تطبع �شخ�صية �صاحبها وترمز عن م�ؤ�س�ستها.
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فرض رسوم على من يترك دعواه في المحاكم
من الزاكرة

اط �ل��ع جم�ل����س ال �� �ش��ورى ع �ل��ى اق �ت��راح وزارة
الداخلية الوارد من مقام رئا�سة الوكالء رقم 331
يف 1352/1/18ه �ـ وهذا ن�صه :حيث �إن كثري ًا
من�أ�صحابالدعاوىال�شرعيةيقدموندعواهم،
وبينما تكون املرافعة قائمة �أمام املحاكم ال�شرعية
�إذ يرتك املدعي دعواه زمن ًا ثم يعود �إليها مرة
ثانية وي�سعى يف تعقيبها ويف هذا يفهم �أن �أكرث
املدعنييق�صدونبذلك�إيقاعال�ضررباملدعىعليه
حلاجة يف �صدورهم هذا من جهة ومن الأخرى
ف�إن ذلك مما ي�ؤدي �إىل تراكم الدعاوي بدون
جدوى.وعليهفقدر�ؤي�ضرورةو�ضعحدلأمثال
تلك الق�ضايا ب�أن يقرر ما ي�أتي :1( :و�ضع ر�سم
على املدعي عند تقدمي دعواه.
� :2أن كل من يرتك بدون وجه �أو �سبب �شرعي
ت�سقط دعواه و�إذا عاد لتجديدها مرة ثانية ي�ؤخذ
منه ر�سم �آخر خالف الأول� .أ.هـ .ف�إذا ا�ستح�سن
ر�أي �سموكم ذلك �أرج��و �إ�صدار الأم��ر ب�إجراء
املت�ضمن ب�ش�أنه .ولذا قدم .).وتداول الأع�ضاء
البحث يف اخل�صو�ص املذكور .وبعد الفح�ص
والتدقيق و�أخذ الإي�ضاحات الكافية من ح�ضرة
معاونوزارةالداخلية�سيادةال�سيد�صالح�شطا
ومفت�شاملحاكمال�شرعيةال�سيدحممد�شطاقرر
املجل�س املوافقة على املواد الآتية وقد بناها على
�أ�سا�سني:

 -1و�ضع حد ملن ي�سترت وراء العدالة ويق�صد
�إيقاع ال�ضرر باملدعى عليه حلاجة يف نف�سه.
� -2أن املجل�س مل ي�ضع ر�سم ًا جديد ًا بل �إن
الر�سم املقرر يف ال�سابق ي�ستويف بع�ضه مقدما
من املدعي بال�صفة املحررة يف املواد املذكورة.
وه ��ذا ن����ص امل� ��واد ال �ت��ي و��ض�ع�ه��ا امل�ج�ل����س يف
اخل�صو�ص املذكور:
�أو ًال -ك��ل ق�ضية م��ن ال�ق���ض��اي��ا ال�ت��ي تنظر يف
املحاكم ال�شرعية ويرتكها �صاحبها �أو �صدر
قرار ب�شطبها ح�سب النظام ال ي�ستوفى عليها
ر�سم مقدم للمرة الأوىل مطلق ًا.
ثاني ًا -الق�ضية التي �شطبت للمرة الأوىل ثم
تقدماملدعيب�إقامةالدعوىعينهامرةثانية
يجري فيها ما ي�أتي:
�أ� -إن كانت حتتوي على مبلغ يتجاوز الع�شرة
�آالف قر�ش �أم�يري فما ف��وق ،ي�ستوفى عليها
مبلغقدرهمائةقر�ش�أمرييمقدم ًامناملدعي.
ب� -إن كانت حتتوي على مبلغ يزيد عن خم�سة
�آالف قر�ش �إىل ع�شرة �آالف قر�ش �أم�يري،
ي�ستوفى عليها مبلغ ق��دره خم�سة و�سبعني
قر�شً ا �أمري ًيا مقدم ًا من املدعي.
ج� �ـ -و�إن ك��ان��ت حت �ت��وي ع�ل��ى م�ب�ل��غ ي��زي��د
ع ��ن �أل� �ف ��ي ق��ر���ش �إىل خ�م���س��ة �آالف ق��ر���ش
�أم� �ي� ��ري ،ي �� �س �ت��وف��ى ع �ل �ي �ه��ا م �ب �ل��غ ق� ��دره

خم�سون ق��ر� ً��ش��ا �أم�ير ًي��ا م�ق��دم� ًا م��ن امل��دع��ي.
د -و�إن كانت حتتوي على مبلغ يزيد عن مائتي
قر�ش �أم�يري �إىل �ألفي قر�ش �أم�ي�ري ،ي�ستوفى
عليها مبلغ قدره خم�سة وع�شرون قر�شً ا �أمري ًيا
مقدم ًا من املدعي.
هـ� -أما ما كان منها على مبلغ مائتي قر�ش �أمريي
فما دونها فال ي�ستح�صل منه �شيء.

وضع قواعد لكفاالت المأمورين
اط�ل��ع جمل�س ال���ش��ورى على �أوراق املعاملة لغريهم فيما يتعلق بالأموال الأمريية.
املرفقة الواردة من لدن مقام رئا�سة جمل�س  -2ي�ستثنى م��ن ذل ��ك االب ��ن لأب�ي��ه
ال��وك�ل�اء ب��رق��م  1277يف 1352/2/24ه � � �ـ والأخ لأخ�ي��ه وبالعك�س �أو �شريكه
امل�خ�ت���ص��ة ب �ك �ف��االت امل ��أم��وري��ن وا��س�ت�ف���س��ار �أو �أح��د �أف��راد عائلته �إذا توفرت
وزارة الداخلية عن القاعدة التي ينبغي �أن ال� ��� �ش ��روط ال �ل�ازم� ��ة يف ال �ك �ف �ي��ل.
تتبع يف ذل��ك :وبعد البحث واملناق�شة فيما  -3يعمم ذل��ك ل�ل��دوائ��ر الر�سمية
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ذك��ر ق��رر املجل�س ب��إج�م��اع �آرائ� ��ه م��ا ي��أت��ي :الت�ب��اع��ه .ومل��ا ذك��ر ج��رى التوقيع.
 -1ال تقبل ك �ف��االت امل ��أم��وري��ن لبع�ضهم �أو

اطلع جمل�س ال�شورى على الأوراق املرفقة املحالة
�إليه من لدن مقام رئا�سة الوكالء برقم  1192يف
1352/2/20هـ ،امل�شتملة على طلب �أمني الطوابع
بوزارة املالية حرق الكميات الزائدة من الطوابع
امل�ستحقة ذات القر�ش والقر�شني وطوابع الربيد
ذات القر�ش والن�صف ،وموافقة املالية بخطابها
امل�شفوع رق��م  251يف � 13صفر 1352ه���ـ على
ذلك .ور�أى مدير الربق والربيد العام عمل اثنني
(�أكلي�شيه) �أحدهما حتتوي على عبارة ن�صف
ال��ق��ر���ش والثانية قر�شني ورب���ع لدمغهما على
الطوابع امل�شار ،وا�ستعمالهما بالقيم اجلديدة
املذكورة� .أ.هـ .وبعد البحث واملناق�شة فيما تقدم
قرر املجل�س ب�إجماع �آرائه ما ي�أتي:
 -1املوافقة على �إح��راق الطوابع املبحوث عنها
وذلك نظر ًا للزوم تبديل الأكلي�شيه بعنوان :اململكة
العربية ال�سعودية ،ولأن يف الدمغ عليها ت�أثري ًا
غري مفيد بالن�سبة للمباع من الطوابع خ�صو�ص ًا

يف اخلارج.
 -2ي��ؤج��ل تنفيذ ق��رار حرقها �إىل �أن حت�ضر
الطوابع اجلديدة التي حتل حملها.
 -3يجري حرقها بح�ضور جلنة خم�صو�صة
ح�سب املتبع .وملا ذكر جرى التوقيع.

التحقيق مع رئيس المرافئ السابق ومعاونه

محمد بن عبيكان
(1317هـ 1413 -هـ)

ولد حممد بن عبدالرحمن بن نا�صر
ب��ن ع�ب�ي�ك��ان �آل ع �م��ران ،ب��ال��ري��ا���ض يف
1317/7/15هـ.
وت�ل�ق��ى تعليمه يف ال�ك�ت��ات�ي��ب ع�ل��ى يد
ال�شيخ عبدالرحمن بن مفرييج ،وال�شيخ
عبدالعزيز اخليال .وختم القر�آن الكرمي
و�أح�سنتالوتهعلىيدال�شيخعبدالرحمن
بن مفرييج ،وال�شيخ عبدالله بن مفرييج.
الأعمال والوظائف:
انتقل حممد بن عبيكان مع والده �إىل
املنطقة ال�شرقية للعمل يف جتارة الل�ؤل�ؤ،
وعمل مع الأمري في�صل نائب جاللة امللك
يف احل �ج��از ،ث��م ع�ين �أم�ي��ر ًا لبي�شة من
1354/10/17ه �ـ �إىل 1357/3/26ه �ـ،
وكلفه الأمري �سعود حينما كان ولي ًا للعهد
يف ربيع الأول م��ن ع��ام 1373ه� �ـ �ضمن
اللجنة ال�ت��ي توجهت �إىل م�صر ولبنان
و�سوريا ،لتفقد �أح��وال البعثات والتي
�ضمت �أي�ض ًا ك� ًلا م��ن� :سليمان ال�صنيع،
و�إبراهيم النوري ،وحممد بن حريب،
و�أمني بن عقيل ،وير�أ�سها ال�شيخ حممد
احلركان.
ع �ي��ن حم � �م ��د ب � ��ن ع� �ب� �ي� �ك ��ان ع� ��� �ض ��واً
مب �ج �ل ����س ال� ��� �ش ��ورى خ�ل��ال ال� �ف�ت�رة م��ن
1375/2/22ه �ـ �إىل 1376/11/26ه �ـ.
ويف 1377/11/24ه �ـ �صدر مر�سوم
ملكي بتعيينه وزي��ر ًا مفو�ض ًا ،ومندوب ًا
فوق العادة ب�صنعاء ،وملدة �أربع �سنوات،
ث��م ع�ي�ن � �س �ف�ير ًا م�ف��و��ض� ًا يف ج�م�ه��وري��ة
ال �� �س��ودان يف 1381/3/18ه� � � �ـ ،وت��رك
بعدهاالعملالدبلوما�سيوتقاعدب�سبب
ظروفه ال�صحية والعائلية.
وتويف يرحمه الله مبدينة الريا�ض يف
1413/8/20هـ.
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اطلع جمل�س ال�شورى على الأوراق املرفقة املتعلقة
مبحا�سبة رئي�س املرافئ ال�سابق ومعاونه وعلى
كافة حمتوياتها وعلى قرار جلنة املحا�سبة واملبالغ
ال�ت��ي ر�أت اللجنة امل��ذك��ورة �أن ��ه م �� �س ��ؤول عنها
وتطالب بها لأ�سباب منها ما هو ثابت ا�ستالمه
ومل يدفع لل�صندوق ومنها ما هو ثابت ا�ستالمه
ومليقيدبدفاترالإدارةومنهاماهو�ساقطقيده
بالكلية ومنها ما هو مهمل ا�ستح�صاله �أو مل ير
الرئي�س املذكور لزوم ا�ستح�صاله و�أبدى �أعذار ًا
مل تقتنع بها اللجنة املذكورة .وبعد املناق�شة يف
ذلك قرر املجل�س بالإجماع ما ي�أتي:
 �أن كل مبلغ ثابت ا�ستالمه جلهة �إدارة املرافئمبقت�ضى الق�سائم الر�سمية يجب �أن ي ��ؤدى �إىل
�صندوقاحلكومةوالفرقالنا�شئعنذلكوقدره
�ألف وت�سعمائة وخم�سة وخم�سون قر�ش ًا �أمريي ًا
ون�صف القر�ش يكلف املذكور بدفعه.
 حماكمة رئي�س املرافئ ال�سابق �أمام جلنة الرتقيةوال �ت ��أدي��ب العليا م��ع اح���ض��ار م�ع��اون��ه وال�ك��ات��ب
وتوجيه امل�س�ؤولية على كل واحد منهم فيما هو
يف اخت�صا�صه وواجبه عن كل تفريط �أو �إهمال.
 -توجيه االتهام على الرئي�س املذكور باملبالغ التي

قررت جلنة املحا�سبة م�س�ؤوليته عنها يف تقريرها
املربوط امل�ؤرخ يف 1351/4/6هـ.
 قبول دفاعه امل�شروع فيما يكون لديه من �أوامر�أو تعليمات �أو �أعذار مقبولة �صحيحة ورف�ض ما
ال ميكن التعويل عليه واال�ستناد �إليه يف ت�صفية
املبالغ التي يجب �أن ي�ضمن بها هو �أو معاونه �أو
كاتبه على ح�سب ما تظهره املحاكمة.
 تقرر العقوبة الالزمة يف ذلك مبوجب النظام.ومت �إجراء القرار متفق ًا.

رجال من الشوري

الموافقة على حرق الطوابع الزائدة
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الحصـــــــــــــــاد
شوريات
د .عبدالله بن �إبراهيم الع�سكر
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علي �أن أُ��سجل ح�صاد �أربع �سنوات �أم�ضيتها يف
نحن على م�شارف انتهاء الدورة اخلام�سة وبدء الدورة ال�ساد�سة ،وهذا يعني �أن ّ
ربوع مبنى جمل�س ال�شورى .لكن � ّأنى يل هذا ،واحل�صاد كثري ،وبع�ضه مما ال يح�سن ن�شره ،وهل لو فعلت� ،سريى القراء �أنني
�أحتدث عن نف�سي ،واحلديث عن النف�س ممجوج ،ولكنني �س�أجتاوز هذه امل�س�ألة من �أجل ال�صدق واحلق والتاريخ .هذا ح�صاد
خمت�صر عن واقع ال زيادة فيه.
مل �أ�شعر خالل تلك املدة ب�أنني غريب عن املجل�س �أو �أن املجل�س غريب عني ،ت�أقلمت ب�سرعة عجيبة مع املناخ ال�شوري ،و�صرمت
من عمري �آالف ال�ساعات و�أنا �أعمل و�أناق�ش و�أبحث واقر�أ و�أكتب ،لقد توفر يل تراكم معريف من جانبني نظري وعملي ،تراكم ال
�أح�سبني قادر ًا على توفريه لو مل ُيتح يل �شرف ع�ضوية جمل�س ال�شورى.
علي ـ كما اعتدت يف كل عمل تقلدته ـ �أن أُ�قيد بع�ض حمطات حياتي خالل �أربع �سنوات من
يف نهاية �شهر �صفر القادم 1434هـ ّ
عملي يف خدمة الوطن عرب م�ؤ�س�سة �شورية ،وهو ح�صاد قد ُي�شكل جزء ًا من تاريخ حقبة �شورية عرفتها معرفة اليقني ،وقد ي�شكل
ر�ؤى دفعت بها عرب مداخالت عامة �أو عرب جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية التي عملت بها ع�ضو ًا ثم نائب ًا للرئي�س ثم رئي�س ًا ،ويف زعمي
املتكرر �أن جلان جمل�س ال�شورى املتعددة هي مطابخ معرفية وعلمية وم�سارح للمناظرات من �أجل الو�صول �إىل ر�أي �سديد� ،أو
قرار ح�صيف.
ي�شكل ح�صادي  -خالل الأربع �سنوات  -طاقة جتمع بني العمل واحلديث والكتابة واملحا�ضرة .عزمت �أ ّال �أغيب عن جل�سات يومي
الأحد واالثنني �إ ّال لظرف �صحي قاهر ،و�سبب عزميتي هذه �أنني �أرى �أن من مهام ع�ضو جمل�س ال�شورى احل�ضور واال�ستماع
الواعي واحلديث املفيد ،ف�إن هذا من لوازم العمل الربملاين ،وما عداه ُيعد يف نظري من لغو القول .لهذا فلي�س من ح�صادي �أن
�أحتدثملجرداحلديث،فالتقاليدالربملانيةالتتوقعمنالع�ضو إ� ّالامل�شاركةاملفيدةواجلديدة.وقدوفقنيالله�أن�أكونمق ًاليف
احلديث ،فاع ًال عند تناول ما �أجيده �أو �أعرفه.
ومن ح�صادي �أنني عملت بجد وا�سع يف اللجنة التي �أنت�سب �إليها ،ور�أيت �أن �أرى قدمي تقف على �أر�ض �صلبة ،لهذا تو�سعت يف
قراءات تخ�ص العمل النيابي ،ثم قادتني قراءاتي الوا�سعة �إىل بلورة ر�ؤى مررتها عرب قنوات �شورية ،ومن ح�صادي �أنني ازددت
معرفة بربط النظرية بالتطبيق من خالل الزيارات اخلارجية �أو من خالل اللقاءات الر�سمية.
ومن ح�صادي �أنني كتبت عملني طويلني لقيا ولله احلمد القبول� :أحدهما يخ�ص الإعالم الربملاين الذي �أقام املجل�س دورة
متخ�ص�صة فيه بناء على ما قدمته ،والثاين مقالة عن جمل�س ال�شورى وحقوق الإن�سان ،و�س�أن�شر الأخري كعمل م�ستقل ُي�سجل
جزء ًا من تاريخ عملي يف الدورة اخلام�سة.
ومن ح�صادي �أنني وطنت نف�سي على االنغما�س يف قراءات برملانية خمتلفة لتكون رافد ًا لعملي يف جمل�س ال�شورى ،و�أحمد الله
�أن توفر يل تراكم علمي �أجده اليوم خري معني يل عندما �أتناول �ش�أن ًا برملاني ًا يف �أحاديثي �أو كتاباتي.
ومن ح�صادي �أن تكرمت جملة ال�شورى ال�شهرية فخ�ص�صت يل ال�صفحة الأخرية لأكتب فيها حديث ًا بعنوان� :شوريات ،حاولت
�أن �أ�شارك بجهد املقل يف بحث معمق لكثري من امل�سائل والق�ضايا الربملانية من النواحي التاريخية وال�سيا�سية والثقافية .و�أحمد
الله �أن حديث �شوريات لقي �أذن ًا �صاغية من قبل زمالء �شوريني ُكرث ،وا�ستجابة ملقرتح من زمالء �شوريني �س�أجمع تلك الأحاديث
يف كتاب �أعتز بتجربته.
ومن ح�صادي �أنني �أجنزت ترجمة مقالة مطولة عن جمل�س ال�شورى ال�سعودي كتبها الدكتور ريت�شارد ديكميجان �أ�ستاذ العلوم
ال�سيا�سية يف جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية ،وهي مقالة قر�أها بع�ض الزمالء و�سروا بها وا�ستفادوا منها .وهي يف طريقها
للن�شر.
هذه ح�صودات �سريعة ر�أيت �أن �أقيدها لرتى النور يف �آخر �إ�صدار ملجلة ال�شورى يف الدورة اخلام�سة� ،أما ذكرياتي عن عملي
يف جمل�س ال�شورى فهذا له حديث �آخر.
ع�ضو جمل�س ال�شورى

