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إطاللــة

جريمة القديح 00التجرد من الدين واإلنسانية
رم �شرع ًا قبل �أن يتم جترميه دولي ًا,
الإرهاب مدان بكـــل �أ�شكالـــه و�صوره ,و�أي ًا كان فاعله ,فهو جُم ٌ
فالدين الإ�سالمي حرم قتل النفــ�س �إال باحلـــق ,وجاءت ن�صو�ص الكتاب وال�سنة بتحرمي االعتداء على
وعدَّ ذلك من كبائر الذنوب؛ �إذ لي�س بعـــد الإ�شراك باهلل ذنب �أعظم من قتل النف�س املع�صومة.
النف�س؛ ُ
والعملية الإجرامية التي نفذها �أحد �أرباب الفــكر ال�ضـــال يف م�ســجد ببــلدة القــديح يــوم اجلمــعة
 22مايو  ,2015وراح �ضحيتها �أكرث من ع�شريـن �شخـــ�ص ًا؛ و�إ�صابـــة العــ�شرات من املواطنني الأبرياء ,هي
جرمية �إرهابية؛ ال يقدم على ارتكابها �إال �شخ�ص جترد من دينــه ,و�إن�سانيته ,وارمتى يف �أح�ضان �أعداء
هذه البالد املباركة الذي ال يريدون لها ول�شعبــها الأمــن واال�ستــقرار ,فكان �آداة ط ِّيعة لتنفيذ �أجندتهم
وخمططاتهم العدائية �ضد اململكة ,ب�إثارة الفتنة بني �أطياف املجتمع الآمن املتوحد خلف قيادته.
مثل هذه العمليات الإجرامية ,ال تقلل من الدور الكبري الــذي تقـــوم بـــه الدولـــة ملحاربـــة الإرهـــاب؛
وحفظ الأمن يف �أرجاء اململكة ,بل �ستزيدها �إ�صرار ًا على موا�صلة دورهــا الرائــد يف حماربة هذه الآفة,
واجتثاثها من جذورها �أمني ًا وفكري ًا ,ف�أمن اململكة العربية ال�سعوديـــة خط �أحمــر؛ وهــذا ما �أكده خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه اهلل -بعد جرمية القديح حينما قال:
« �إن كل م�شارك �أو خمطــط �أو داعـــم �أو متعــاون �أو متعاطف مع هــذه اجلرميـــة الب�شــعة �سيكون عر�ضة
للمحا�سبة واملحاكمة؛ و�سينال عقابه الذي ي�ستحقه؛ ولن تتوقف جهودنا يوم ًا عن حماربة الفكر ال�ضال
ومواجهة الإرهابيني والق�ضاء على ب�ؤره ».
َ
احلفاظ على
جمل�س ال�شورى دان تلك العملية ,وندد مبنفذيها ومن يقـــف خلفــهم ,ونــا�شد املواطنني
والوقوف َ
خلف قيــادتــه �سد ًا منيـع ًا �أمام كل
ون�سيجه االجتماعي
الوطنية
حلمته
وتعزيز
الوطن
وحد ِة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
من ي�سعى للنيل �أمن البالد وا�ستقرارها.
�إن هذا احلدث اجللل وامل�ؤ�سف لن ي�ؤثر يف متا�سك هـــذا الوطن الغـــايل الذي عرف عنه تناغم ن�سيجه
االجتماعي ,ووحدة مواطنيه بكافة �أطيافهم ,ووقوفهم �صف ًا واحد ًا خلف القيـــادة الر�شـيدة .واملطلوب
من املجتمع ال�سعودي �أفراد ًا وم�ؤ�س�سات كما هو العهد بهم م�ساندة جهود الدولة ورجـال الأمن يف حماربة
الإرهابيني والت�صدي ملخططاتهم ,ودعم الدولة يف مواجهتها للتحديات والأخطار التي حتيط باملنطقة,
وت�ستهدفها يف �أمنها وا�ستقرارها.
أسرة التحرير
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تغطية

وسام العرب للملك سلمان لمواقفه
الشجاعة تجاه قضايا األمة

ت�سلم خادم احلرمني ال�شريفــني امللك �سلمان
بــن عبــدالعزيــز �آل �سعــود -حفظــه اهلل -و�ســام
البــرملــان العــربي مــن الدرجـ ــة الأولى تــقديــر ًا
ملواقفــه ال�شجــاعة جتــاه قــ�ضايــا الأم ــة العرب ـيــة
والإ�ســالم ـيــة ,وهــو �أول و�ســام يقدمــه البــرملــان
لزعيم عربي.
جــاء ذلك ا�ستــقبال خــادم احلرمني ال�شريفني
يف مكتــبه بقــ�صر اليمامة معايل رئيــ�س الربملــان
العـ ــربــي الأ�ستـ ــاذ �أحمــد بــن م ـحـ ــمد الــجروان
يرافقه نواب ور�ؤ�ساء اللجان يف الربملان.

حتر�ص جملـة (ال�شـورى) عـلى دقة
املـعـلــومــات الـــواردة يف هــذا العـدد
وتبــذل اجلهــود مــن �أجــل التحقــق
مـــــن �صــحتــها �إال �أنـــهـــا التتـــحمل
م�ســـ�ؤوليــة �أي مــن النتائـج املرتتبـة
على هذه املعلومات.

جميـــع املعلــومـات والآراء ووجـــهات
النظــر الـــــواردة يف املجـــــلـــة هـــي
م�سـ�ؤوليــة م�صــادرهــا وغــري ملـزمة
لـ (ال�شورى).
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«نظام شهيد»

وافق جمل�س ال�شورى على درا�سة مقرتح م�شروع
«نظام �شهيد» املقدم من ع�ضو املجل ــ�س الدكت ــور
حمد �آل فهاد ،ا�ستنادًا للمادة ( )23من نظام
املجل�س ،حيث قرر املجل�س –بالأغلبية– املوافقة
عـلى درا�س ــة م�شــروع النظ ــام املقرتح و�إعادته �إلى
جلنة ال�ش�ؤون الأمنية لدار�ســته درا�سة �شاملة ومعمقة
ومن ثم تقدمي تقريرها ب�ش�أنه وف ًقا للفقرة ( )4من
املادة ( )44من قواعد عمل املجل�س واللجان.
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تف ــوق يف درا�ســته يف جمــيع مراحــل التعليــم ,بل مــار�س مهــنة
التدري�س وهو طــالب يف املــرحلــة الثانــويــة ,حينــما عمــل م�ســاعد ًا
لبع�ض املدر�سني ل�شــرح الــدرو�س لزمالئه .ع�شق الهند�سة املعمارية
وكان �شغــوف ًا بهــا ,فالتحق بكليــة الهن ــد�سة بجــامعــة املــلك �سع ــود
بالري ــا�ض ,ووا�صــل تعــليم ــه العــايل يف ه ــذا املجــال يف الــواليات
املتحدة ,عمل �أ�ستاذ ًا بكلية العمــارة والتخطــيط ,ثــم وكي ًال للكلية,
فعميد ًا لها ,كما عمل وكي ًال جلامعة امللك �سعود.

الدراسة

لماذا ال ُيعاد النظر في برامج التوعية والمعالجات

52

التنفيذية للحوادث المرورية؟

ا�ستوقفني �شعـ ــار �أ�سبـ ــوع املرور اخلليجي املوحد ،احلادي والثالثني،
(قرارك؛ يحدد م�صريك) الــذي �أقيـ ــم يف منت�صف �شــهر جمادى الأولى
1436هـ و�شـ ــاركني ،حقي ـ ـق ـ ًة ،هــذا االهتــمام بعــ�ض الزمــالء املتــابعــني
لفعالياتـ ــه منذ بدايتـ ــه ،والــذي من املتــوقع �أن يحــظى مب�شاركـ ــة فاعلة
من جميع الفعاليات املجتمعية الأمنية والأهليـ ــة ويف مقــدمتها اجلـهـ ــات
التعليمية والرتبوية العامة واخلا�صة.
ويف الوقــت الذي �أقــدر للقائمــني على تنظــيمه جهودهم املبذولة؛ �أ�ؤكد
د .عبداجلليل ال�سيف
ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سابق
�أنهم ،قد وفقوا يف اختيار هذا ال�شعار� :شك ـ ـ ًال وم�ضــمو ًنا من ناحيـ ــة؛ ومن
الر�سالة القوية املبا�شرة املوجهة �إلى املتلقني ويف طليعتهم قائدوا ال�سيارات من ناحية �أخرى.
كمــا فتــح للمهــتم يف جمــال ال�ش ـ�أن املــروري �آفا ًقا وا�سعــة ومرونــة كبرية للم�شاركـ ــة باختيار املو�ضـ ــوع
املنــا�سب لــه وفــق املنظــومة املرورية التعليمية والتوعوية  -الإدارية  -الهند�سية وكذلك الطبية.

د .يحيى بن عبداهلل ال�صمعان
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حوادث المعلمات ..إلى متى تزهق
األرواح البريئة؟؟

حوادث املعلمات ..وما �أدراك ما حوادث املعلمات..؟
هذه الق�ضية التي ق�ضت م�ضاجع العديد من الأ�سر
ال�سعودية يف خمتلف مناطق اململكة.
مرت عدة عقود على م�أ�ساة حوادث املعلمات،
وطرحت يف الإعالم بكل جوانبها و�أطرافها ،بيد �أن
الكارثة ال تزال تعيد نف�سها بني الفينة والأخرى خالل
العام الدرا�سي .ففي كل عام تُزهق �أرواح على الطرق,
وتفجع العديد من الأ�سر بوفاة الأم �أو الزوجة �أو الأخت املعلمة ,ممن يعملن بعيد ًا عن �أماكن �سكنهن ,دموع
تذرف على فتيات و�أمهات وزوجات و�أخوات.
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وسام العرب للملك سلمان لمواقفه الشجاعة
تجاه قضايا األمة

ت�سلم خـــادم احلــرمني ال�شريفــني امللك �سلــمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود -حفظه اهلل -و�سام الربملــان العــربي من الدرجــة الأولى
تقدير ًا ملواقفه ال�شجاعة جتاه ق�ضايــا الأمـة العربية والإ�سالمية,
وهو �أول و�سام يقدمه الربملان لزعيم عربي.
جاء ذلك ا�ستقبال خادم احلرمني ال�شريفني يف مكتــبه بقــ�صر
اليمامة معايل رئيــ�س الربملــان العــربي الأ�ستــاذ �أحمد بن حمــمد
اجلروان يرافقه نواب ور�ؤ�ساء اللجان يف الربملان.
6
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وقد �ألقى خادم احلرمني ال�شريفني خالل اال�ستقبال كلمة قال فيها � /أنا
�سعيد اليوم وم�سرور �أين �ألقاكم يف بلدكم اململكة العربية ال�سعودية ،ومثل هذه
اللقاءات فيها خري �إن �شاء اهلل لبلداننا و�شعوبنا ،واململكة العربية ال�سعودية
تدعم وت�ؤيد من ي�سعى يف ِّمل �ش ــمل امل�سلم ــني والعـرب ،وت�شعر مب�س�ؤوليتها،
وكما تعرفون منطلق العروبـ ــة من اجلزي ــرة العربي ــة ،واململكـ ــة ت�شكل �أكرب
م�ساحة من اجلزيرة ،منطلق الإ�سالم ومهبط الوحي على حمــمد �صلى اهلل
عليه و�سلم يف مكة املكرمة واملدينة املن ــورة ،وه ــذا عز لنا ولكنه م�س�ؤولية

تغطية

كربى ،م�س�ؤوليتنا عن عقيدتنا الإ�سالمية عن عروبتنا ،و�شرف العرب �أن
ينزل القر�آن بلغة عربية على نبي عربي ،هن ــا الب ــد �أن نتح ــمل امل�س�ؤوليـ ــة،
و�إخواننا امل�سلمون يف كل العالــم هــم �أ�شق ــاء العرب مت ــام ًا وهذا ال يعن ــي
كذلك �أن نكن العداء للآخرين ،ك ــل �إن�س ــان دين ــه بين ــه وبني ربــه ،وحوار
�أتباع الأديان الــذي �أطلق ــه امللك عبداهلل رحم ــه اهلل و�سيا�س ــة اململكة منذ
عهد امللك عبدالعزيز و�أبنائـ ــه �سعود وفي�صل وخالد وفهد وعبداهلل ونحن
الآن ن�سري عليها هي مل �شمل اجلميع من الع ــرب وامل�سلمني ودول العامل
و�أ�ضاف � -أيده اهلل  -قائال “ الآن �أ�صبح العامل �صغري ًا وامل�صالح مت�شابكة،
�آ�سيا و�أفريقيا و�أوروبا و�أمريكا وكل القارات ،وكما تعرفون الآن فيه كثري
من اجلاليات عندنا يف منطقتنا وكثري منا عندهم لكن حمدا هلل �أن تكون
بلداننا يف �أمن وا�ستقرار واحلمد هلل و�أنا �أقول بكل �ص ــراحة اململك ــة بلدكم
بلد العرب بلد امل�سلمني ونرجو لكم اخلري والتوفيق ,ون�شعر مب�س�ؤوليتنا جتاه
زوار بيت اهلل احلجاج واملعتمرين كما تعرفون واحلمد هلل اململكة تتمتع ب�أمن
وا�ستقرار وهذا راجع قبل كل �شيء �إلى �أن هذه الدولة قامت على العقيدة
الإ�سالمية ويف نظام ت�أ�سي�س احلكم �أن د�ستور اململكة كتاب اهلل و�سنة ر�سوله
وهذا ال يعني �أننا نحارب الأديان ،كما قال تعالى “ لكم دينكم ويل دين “ من
غري امل�سلمني يعني ،ون�أمل �إن �شاء اهلل �أن نرى يف منطقتنا ويف مناطق العامل
ككل الأمن وال�سالم واال�ستقرار و�أن تعي�ش �شعوبنا دائم ًا يف عي�ش �أف�ضل,
واحلمد هلل منطقتنا كما ترون فيها كل خري ,ن�س�أل اهلل عز وجل التوفيق
و�أ�شكركم على زيارتكم.
كما �ألقى معايل رئي�س الربملان العربي الأ�ستاذ �أحمد بن حممد اجلروان

كلمة �أعرب فيها عن �شكره خلادم احلرمني ال�شريفني على هذا اللقاء،
منوه ًا بقيادته احلكيمة ومواقفه ال�شجاعة  -رعاه اهلل  -جتاه ق�ضايا الأمتني
الإ�سالمية والعربية وكرامتها ،والتي كان لها �أكرب الأثر يف نفو�س ال�شعب
العربي كافة.
الجروان :نصرتكم للشعب اليمني أثلجت صدور العرب

وقال “ لقد جاءت مواقفكم جتاه املخاطر التي تواجه الأمة ،و�أياديكم
البي�ضاء املمتدة �إلى �أرجاء املعمورة خدمة ودعم ًا للإن�سانية ،وقيادتكم
للتحالف العربي والإ�سالمي للدفاع عن ال�شعب اليمني و�إرادته ال�شرعية �ضد
من �سولت لهم �أنف�سهم التعدي عليه ،لتثلج �صدور ال�شعب العربي الكبري
الذي ا�ستب�شر خري ًا بهذه البادرة“.
و�أ�شار معاليه �إلى �أن الربملان العربي يت�شرف نيابة عن ال�شعب العربي
الكبري مبختلف مكوناته وممثليه ونوابه ،بتقدمي و�سام الربملان العربي من
الدرجة الأولى خلادم احلرمني ال�شريفني ليبقى خالد ًا ك�أول و�سام للربملان
العربي تقدير ًا ملواقفه � -أيده اهلل  -ال�شجاعة جتاه ق�ضايا الأمة العربية
والإ�سالمية ب�صورة عامة واجلمهورية اليمنية ب�صفة خا�صة.
ح�ضر اال�ستقبال معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد �آل ال�شيخ ومعايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء الدكتور م�ساعد
بن حممد العيبان ومعايل وزير الثقافة والإعالم الدكتور عادل بن زيد
الطريفي ومعايل وزير اخلارجية الأ�ستاذ عادل بن �أحمد اجلبري.
ال�شورى  -العـدد  - 165رجب 1436هـ  /مـايـو 2015م
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خالل مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الشورى

رئيس البرلمان العربي :الملك سلمان وحد الصف
العربي في وقت حرج

�أو�ضح معايل رئي�س الربملان العربي الأ�ستاذ �أحمد بن حممد
اجلروان �أن خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
�آل �سعود  -حفظه اهلل  -ا�ستطاع بقرار واحد توحيد ال�صف
وقت حرج ومهم جد ًا ،م�شري ًا �إلى القرار
العربي وجمع كلمته ،يف ٍ
ال�شجاع واحلازم واحلكيم ،القا�ضي ب�إطالق عملية “عا�صفة
احلزم” الع�سكرية ،لتعيد ال�شرعية للحكومة اليمنية ،وتدحر
بغي وعدوان امللي�شيات احلوثية و�أعوانها ،وحماولتها االنقالب
على ال�شرعية بانتهاكات وفو�ضى زعزت �أمن البالد ،وروعت �شعبها
الكرمي الآمن.
جـ ــاء ذلك خ ــالل لق ــاءٍ �صح ــفي عق ــده معالي ــه ،يف مق ــر جم ـ ــل�س
ال�شورى بالريا�ض ،للحدي ــث ع ــن و�س ــام الربمل ــان الع ــربي م ــن الدرجـ ــة
الأولى ،ال ــذي منح ــه الربملـ ــان خل ــادم احلرم ــني ال�شريفـ ــني -حف ــظه
8
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اهلل ،-تقدي ــر ًا ملواق ــفه ال�شجاع ــة جتاه ق�ضاي ــا الأمة العربية والإ�سالمية.
و�شدد اجلروان على الوقع الطيب للمفاج�آت ال�ســارة التي د�أب امللك املفدى
 وفقه اهلل  -على املبادرة بها ،يف نف�س كل ف ــرد من �أف ــراد ال�شعب العربي،ال�سيما و�أنها حاكت �أحالمهم ،وغريتهم على وطنهم الكبري بتاريخه وحا�ضره،
التي متثلت يف الإ�صرار على ن�صرة ال�شعب اليمني وحكومته ال�شرعية بجميع
ال�سبـ ــل ،على ال�ص ـ ــعد ال�سيا�س ــية ،والع�سكري ــة ،والإن�سان ــية ،واالجتــماعية،
واالقت�صادية ،والت�صدي لقوى خارجية باغية وطامعة ،ما فتئت حتــاول �شق
ال�صف العربي والإ�سالمي ،وكيف �أ�سه ــمت مبادرات ــه � -أيده اهلل  -يف عودة
�أ�صحاب هذه امل�ساعي الرخي�صة يائ�سني بائ�سني ،باحثني عن اخلال�ص ،بعد
�إزهاق خمططاتهم ،وك�شف نواياهم ال�سيئة للمجتمع الدويل.
و�أ�ضاف “ :مبادرات خادم احلرميــن ال�شريف ــني  -حفظه اهلل  ،-جعلــتنا
ب�شكل خا�ص ،ويف العامل العربي والإ�س ــالمي ب�شك ـ ٍـل عــام،
يف الربملان العربي ٍ

تغطية

م�سرورون وم�ستب�شرون ،ال�سيما ونحن نقف �أمام �شخ�صية طاملا جمعت
مواقفها وقراراتها احلب واحلزم واحلكمة ،يدفعها يف ذلك �إميانها بتاريخ
تليد ،لأم ٍة جميدة ،عرفت عنوان ًا لل�سالم والعطاء ،وتفردت بلغ ٍة اختارها اهلل
�سبحانه وتعالى لتكون لغة كتابه الكرمي ،وا�صطفى ر�سو ًال منها ،ليكون �سيد
وخامت الأنبياء واملر�سلني �صلى اهلل عليه و�سلم ».
و�أو�ضح معايل رئي�س الربملان العربي �أن جهود امللك املفدى  -رعاه اهلل -
الكبرية ،النابعة من نظرته الثاقبة ،ا�ستطاعت �أن تعيد التوازن العربي على
وجه العموم ،بجمع الكلمة حتت راي ٍة واحدة ،واالتفاق بت�صميم لن�صرة اليمن،
ذلك اجلزءٍ املهم من �أجزاء الوطن العربي ،بدء ًا بعملية عا�صفة احلزم،
ومرور ًا بعملية �إعادة الأمل ،وتد�شينه ملركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال
الإن�سانية م�ؤخر ًا يف الريا�ض م�شك ًال نقلة نوعية يف العمل الإن�ساين العاملي،
وو�صو ًال لدعوته وجمعه � -أيده اهلل  -جلميع الأطياف اليمنية على طاولة
واحدة يف م�ؤمتر الريا�ض الذي انطلق اليوم حتت عنوان “من �أجل �إنقاذ
اليمن وبناء الدولة االحتادية” ،م�ؤكد ًا �أنها �أعمال ال حتتاج ملن يتحدث عنها،
فنتائجها تكفيها و�صف ًا للنجاح والفعالية ،واحلكمة يف �إقرارها واملبادرة بها.
ونوه معاليه بالعمل اجلاد والكبري خلادم احلرمني ال�شريفني -وفقه اهلل-
على امل�ستوى الداخلي ،بدفعه بقدرات وكفاءات �سعودية �شابة يف مفا�صل
مركز الملك سلمان لإلغاثة نقلة نوعية في العمل
اإلنساني العالمي

الدولة ،مما ي�ؤكد ر�ؤية تطويرية نه�ضوية بعيدة املدى� ،ست�ضمن بعون اهلل
مزيد ًا من الرقي والعطاء لهذه البالد املباركة.
وا�ستع ــر�ض اجل ــروان خ ــالل اللــقاء اجلهــود والإجنازات التي ا�ستطاع
الربملان العربي ت�سجيلها منذ قيامه ،و�أبرز من ــها و�سـام الربملان العربي من
الدرجة الأولى الذي �أقر العام الفائت ،وكان خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل � -أول من تق ــلده ،مبين ًا �أن
الربملان ينطلق يف �أعماله من كونه �أداة للحوار والقرار ،وقــوة دفــع �شعبية
ملنظومة العمل العربي ،و�شريك ًا فاع ًال يف ر�سم ال�سيا�سة العربي ــة امل�شرتكة،
خدمة للم�صالح العليا للأمة العربية.
و�أ�شار معاليه �إلى عدد من التحديات التي تواج ــه الدول العربيــة ،للنيل
من ا�ستقرارها و�أمن �شعوبها ،والتي يتبنى الربملان العربي معاجلتها ،و�إيجاد
احللول الناجعة لتجاوزها ،م ــن خ ــالل اجلـ ــهود واملباحثات مع الربملانات
الإقليمية والدولية ،ومن �أبرزها الق�ضية الفل�سطينية ،وحماربة �آفة الإرهاب
التي تهدد الأمن القومي العربي ،وحقــوق الإن�س ــان العربي يف جميع �أقطار
العامل ،وتعزيز مكانة اللغة العربي ــة ،مفيــد ًا �أن الربملان بو�صفه م�ؤ�س�سة
ت�شريعية رقابية ،ي�سعى من خ ــالل م�شاركات ــه اجلادة والفاعلة يف خمتلف
املحافل الدولية ،وعقده لور�ش العمل وامل�ؤمت ــرات واالجت ــماعات الدوري ــة
والدائمة� ،إلى �إي�صال ال�صوت العربي للــعامل �أجمع ،وحت ــقيق رفاهية و�أمن
وا�ستقرار ال�شعوب العربية ،مبا ي�ضمن رقيها وازدهارها.
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آل الشيخ :منح الملك سلمان وسام البرلمان العربي
تقدير وعرفان من الشعب العربي لمواقفه الرائدة
تجاه القضايا العربية

نوه معـــايل رئيــ�س جمـــل�س ال�شـــورى ال�شـــيخ الدكتــور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ بقرار الربملان العــربي منـح خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه
اهلل -و�سامه من الدرجــة الأولى تقديـــر ًا وعرفـــان ًا مـــن البــرملان
العربي للمواقف الرائدة وال�شجاعة والإن�سانية للملك �سلمان بن
عبدالعزيز -رعاه اهلل -تـجاه قـ�ضايا املنطقة العربية ب�شكل عام
وق�ضية ال�شعب اليمني ال�شقيق ب�شكل خا�ص.
وقال معاليه يف ت�صريح بهــذه املنا�ســـبة� :إن هـذا الو�سام الذي
قرر الربملان العربي منحه خلــادم احلرمـــني ال�شــريفني هو و�سام
تقديــر وعرفـــان من ال�شعـــب العــربي الذي ميثله الربملان ملا مل�سه
منه -حفظه اهلل -من حــر�ص على عزة الأمة وتفان يف خدمتها
واالرتقاء ب�أوا�صر الأخوة بني العـــرب �إلى مــا ي�صـــون كـرامتهم
ويــوحـــد كلمتـــهم يف مواجــهة امل�ؤامـــرات التي ت�ستـــهدف كيانهم
ووجودهم.
و�أ�ضاف معايل رئي�س جمل�س ال�شورى� :إن هذا الو�سـام من الربملان العربي
املكون من ثمانية وثمانني ع�ضو َا ميثلون الدول العربية هو �أول و�سام مينحه
الربملاين العربي لزعيم عربي ,وجاء تقــدير ًا ملبــادرات امللك املفدى حلماية
10
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ال�شعب اليمني ون�صرته ,ويف مقدمتها عملية “عا�صف ــة احلزم” التي حظــيت
بت�أييد ودعم عربي و�إ�سالمي ودويل مبا يف ذلك منظماته الدوليــة التي �أيدت
القرار التاريخي الذي جاء ا�ستجابة لر�سالة اال�ستغ ــاثة التي وجهها فخامة
الرئي�س عبدربه من�صــور ه ــادي رئيــ�س جمهــورية اليم ــن ال�شق ــيقة لتــقدمي
امل�سان ــدة الفوري ــة بكاف ــة الو�سائل والتدابــري الالزم ــة مبا يف ذلك التــدخل
الع�سكري حلمايــة اليم ــن و�شعبــه من عــدوان امليلي�شيات احلوثية و�أعوانها،
التي اختطفت م�ؤ�س�سات الدول ــة ،وانقلبــت على ال�شــرعية بدعم ومتويل من
جهات خارجية ال تريد لل�شعب اليمني اخلري والنماء.
وم�ضى قائ ًال� :إن خادم احلرم ــني ال�ش ــريفني ومنــذ الي ــوم الأول لت�ســلمه
مقاليد احلكم �أثبت بحزمه ومبادراته التاريخية حر�صه على ا�ستعــادة القرار
العربي ووحدة ال�صف العربي يف مواجهة التدخــالت اخلارجية يف �ش�ؤونه
الداخلية ،الفت ًا النظر �إلى �أن قرارات امللك املفدى القت ت�أييد ًا ا�ستثنائي ًا من
الدول والفعاليات الدولية التي �أعربت �صراحة عن ت�أييدها التــام للخطوات
التي اتخذتها اململكة العربية ال�سعودية حلماية ال�شرعية يف اليمن ال�شقيق.
و�أ�شار الدكتور عبداهلل بن حممـ ــد بن �إبراهيــم �آل ال�شيخ �إلى �أن خادم
احلرمني ال�شريفني �أتبع عا�صفة احلـزم مببادرة �إن�سانية ال تقل �أهمية وهي
عملية �إعادة الأمل لل�شعب اليمني التي ركــزت عملي ــاتها عــلى الدعم املبا�شر
لل�شرعية اليمنية واملواطن اليمني ،وتوجها القرار امللكي الكرمي ب�إن�شاء مركز
امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانيــة وتخ�صيــ�ص مليــار ريال لأعمال
املركز ولالحتياجات الإن�سانية والإغاثية لل�شعب اليمني.
و�أكد معاليه �أن الربملان العربي بهذا الو�سام يبعث بر�سالة ت�أييد ودعم من
ال�شعوب العربية التي يت�شرف بتمثيلها �إلى خ ــادم احل ــرمني ال�شـريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز مفادها امل�ؤازرة التامة للملك املخل�ص الذي نذر نف�سه
و�إمكانات دولته لدعم الق�ضايا العربية يف مواجهة التدخالت اخلارجية التي
ت�ستهدف وحدته وا�ستقالله وتريد اختطاف الق�ضايــا العربيــة واملتاجرة بها.
وختم معايل الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ تــ�صريحه بالــدعاء ب ـ�أن يح ــفظ
اهلل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز وي�سدد خطاه نحو
وحدة الأمتني العربية والإ�سالمية واجتماع كلمتها ووقوف ــها �ص ــف ًا واحد ًا يف
وجه �أعدائها ،و�أن يحفظ �سمو ويل العهد و�سمو ويل ويل العهد ,و�أن يدمي
على اململكة العربية ال�سعودية �أمنها وا�ستقراهــا .يــذكر �أن البــرملان العربي
ميثل �شعوب الدول العربية ويتكون من  88ع�ضو ًا بواقع �أربعة برملانيني من
كل دولة عربية.

تغطية

الشورى يدين حادثة مسجد بلدة القديح

عرب جملـــ�س ال�شـــورى عن بـــالغ �أ�سفــه للحادث الإرهابي الذي
ا�ستهــدف م�سجـد ًا يف بلـــدة القديــح؛ وراح �ضحــيـــته عـــدد ًا مـــن
املواطنــني الأبريـــاء ,حينما �أقــدم �أحد �أفراد الفئة ال�ضالة على
تفجري نف�سه بحزام نا�سف بني امل�صلني يف م�سجد الإمام علي بن
�أبي طالب (ر�ضي اهلل عنه).
جاء ذلك يف بيان تـــاله معايل نــائب رئيــ�س جمـــل�س ال�شـــورى
الدكتور حممد بن �أمني اجلفــري �أثـــناء اجلل�سة العادية احلادية
والأربعني.
و�أعرب املجلــ�س عن �أحر التعــازي و�صادق املوا�ساة لأ�سر وذوي
ال�شهداء الذين اغتالتهم يد الغدر واخليانـة� ،سائ ًال اهلل �أن يتغمد
ال�شهداء بوا�سع رحمته ويعجل ب�شفاء امل�صابني.
و�أدان املجل�س هذا العمل الإرهــابي اجلــبان الـــذي �آلـم اجلميع
و�أحــزن القلــوب ,منـــدد ًا بهــذه العملــية الدنيــئة التي قــام بــها
�أرباب الزيغ والظالل والفـــ�ساد الذيــن باعــوا �أنف�سـهم لل�شيطان,
ورهنوا ت�صرفاتهم لأعداء الإ�سالم ور�ضــوا �أن يكونوا معاول هدم
وتخريب يف بناء الأمة ،يدفعها فكر خمتل ال يرى احلق وال يريد
�أن يهتدي �إليه.
و�أكد �أن هذا احلادث لن يزيد املواطنني مبختلف مكوناتهم �إال تالحم ًا
وترابط ًا وتقوية العزم على التعاون مع والة الأمر ورجال الأمن لتعزيز الأمن
ودعم اال�ستقرار ,واحلفاظ على اللحمة الوطنية والوقوف �صف ًا واحد ًا جتاه
كل من يحاول زعزعة �أمن هذه البالد املباركة وبث الفرقة بني �أبناء �شعبها.
ونوه جمل�س ال�شورى بالروح الوطنية التي حتلى بها �أبناء بلدة القديح

وحمافظــة القط ــيف ,وامل�س�ؤولي ــة الكبــرية التي �أظهروها رغم الفاجعة التي
�أرادها الأعداء حادثة فرقة و�شقاق ,وحولها �أبناء القطيف �إلى ملحمة وحدة
واحتاد؛ مت�سامني على م�صابهم يف �سبيل قطع الطريق على خمططات الغدر
واخليانة.
كما ن ــوه املج ــل�س بــما عبــر عنــه العلم ــاء وامل�شايخ واملواطنون يف خمتلف
مناطق اململكة ,وا�ستنك ــارهم للعــمل الإرهابي و�إدانتهم له ,وت�أكيدهم على
الوحدة الوطنية.
و�أ�شاد املجل�س ب�سرعة تعامل رجال الأمن البوا�سل مع اجلرمية الإرهابية
عندما متكنوا بتوفيق من اهلل من الك�شف عن تفا�صيل اجلرمية النكراء يف
وقت قيا�سي �أ�سهم يف و�أد الإ�شاعات املغر�ضة و�أثبت يقظة قواتنا الأمنية
وكفاءتها العالية.
و�أكد املجل�س دعمه وت�أييده لكافة الإجراءات التي تتخذها حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأمني –
يحفظهما اهلل – ملحارب ــة الإره ــاب واجتثاث منابعه الفكرية ,حلفظ �أمن
وا�ستقرار البالد ,وحماية �شباب اململكة من الأفكار ال�ضالة.
ونا�شـ ــد املجل ــ�س املواطنــني احلفــاظ على وح ــدة الوط ــن وتعـزيز حلمته
الوطنية ون�سيجه االجتماعي والوقوف خلف قيادته �سد ًا منيـع ًا �أمام كل عابث
ومغر�ض ي�سعى للنيل من �أمن هذه البالد وزعزعته.
كما نا�شد املجل�س ب�شك ــل خ ــا�ص �أهل العلم والفكر النهو�ض مب�س�ؤولياتهم
جت ـ ــاه توعية املواطني ــن باملخط ــطات التي حت ــاك �ض ــد وح ــدتهم و�أمنـ ــهم
وا�ستقراره ــم ،و�أن ال يدخ ــروا جهـ ــد ًا يف �سب ــيل مواجـهة �أعداء الأمة الذين
يرتب�صون بوحدتها و�أمنها وا�ستقرارها.
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تغطية

رئيس مجلس الشورى  :شعب المملكة سيقف صفًا
واحدًا تجاه كل من يحاول بث الفرقة بين أطياف المجتمع

�أدان معـــايل رئيـــ�س جملـــ�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ حادث التفجــري الإرهابي الذي
وقع يف م�سجد ببلدة القديح يف حمافظة القطيف والذي ا�ستهدف
عدد ًا من امل�صلني االبرياء اثناء ادائهم �صالة اجلمعة.
وقال معاليه� :إن هذا العمل الإرهابي يتنافى مع مبادئ الدين
الإ�سالمي والقيـم الإن�سانية ،هدفه الأول زرع وبث الفتنة الطائفية
بني �شعب اململكة وتنفيذ �أجندة خارجية لتمزيق وحدة اململكة.

و�أكــد الدكتور � ِآل ال�شــيخ يف ت�صريح �صحفي �أن �شعب اململكــة
�سيقــف �صف ًا واحــد ًا تــجاه كــل من يحــاول بــث الفرقة بني
�أطــياف املجتمــع وزعزعــة ا�ستقــرار البــالد ،واحــداث الفتنة
بني ابنائه ووحده الن�سيج الوطني.
و�أ�ضاف معاليه� :إن اململكة العربي ــة ال�سعودي ـ ــة بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز  -يحفظـه اهلل � -ستم�ضي قدم ًا بعون
اهلل يف مكافح ــة الإرهاب بحزم الجتثاثه ،م�شيــدا يف هــذا ال�صــدد مبا
يبــذله رجــال الأمن وكاف ــة الأجــهزة الأمني ــة بقــيادة �سمو ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية من جهـود يف �سبيل حماربة الإرهاب
ومالحقة الإرهابني وو�أد خمططاتهم.
ورف ـ ــع معالــي رئي ــ�س جمل�س ال�ش ــورى �أح ــر التع ــازي خل ــادم احلـ ــرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�سم ــو ويل عه ــده الأم ــني،
و�سمو ويل ويل العه ــد  -حفظهم اهلل  -ولأ�سر ال�ضحايا و�أبناء وطنــنا
العزيــز كافــة داعي ًا املــولى جل وع ــال �أن يتغمــدهم برحمته و�أن يكتبهم من
ال�شهداء ،و�أن مين على اجلرحى وامل�صابني بال�ش ــفاء ،كما دعا املولى ج ّل
وعال �أن يحفظ اململكة من كل �سوء ومكروه.

نائب رئيس مجلس الشورى  :حادثة القديح محاولة
يائسة للفئة الضالة لدك حصن الوطنية
ا�ستنكر معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن
�أمني اجلفري العمل الإرهابي الآثم الذي نفذته �أيدي �أرباب
الفكر ال�ضال يف �أحد امل�ساجد ببلدة القديح مبحافظة القطيف
ونتج عنه ا�ست�شهاد و�إ�صابة عدد من املواطنني.
ورفع معاليه – يف ت�صريح �صحفي – خال�ص التعازي واملوا�ساة
ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل
�سعود و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل ويل
العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ,ولذوي
اجلرحى وال�شهداء ول�شعب اململكة العربية ال�سعودية يف هذا
امل�صاب اجللل.
و�أ�ضاف معاليه « �إن ال�شريعة الإ�سالمية و�سنة نبينا امل�صطفى �صلى اهلل
عليه و�سلم جاءت لتحرم وجترم كل جمرتئ على حرمات النا�س ودمائهم
و�أموالهم و�أعرا�ضهم؛ وقد رف�ض الإ�سالم ً
رف�ضا كل ًّيا الإرهاب بجميع �أ�شكاله
و�ألوانه و�صوره؛ لأنه قائم على الإثم والعدوان وترويع الآمنني ،وتدمري
م�صاحلهم ومنافعهم ،ومقومات حياتهم ،ولأنه اعتداء موجه �ضد الأبرياء
املع�صومني من الرجال والن�ساء والأطفال.
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ور�أي معايل الدكتور حممد اجلفري �أن هذا الفعل الإجرامي ي�ؤكد �ضالل
املنهج الذي تقوم عليه هذه الفئة ومتاديها يف االنحراف؛ متخذة القتل
والتدمري �سالح ًا لرتهيب �أبناء الوطن الواحد ،وحماولة يائ�سة لدك ح�صن
الوطنية وتدمري ما يجمع املواطنني من �ألفة وتعاهد على اخلري والعمل
لتنمية البالد .
و�س�أل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى يف ختام ت�صريحه املولى القدير �أن
يحفظ اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل
عهده و�سمو ويل ويل العهد  ،و�أن يعني رجال الأمن وي�سددهم ملا فيه خري
و�أمن الوطن واملواطن.

تغطية

د .يحيى الصمعان  :جريمة القديح ال تقرها األديان
السماوية وال األعراف اإلنسانية
�أدان معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور يحيى بن
عبداهلل ال�صمعان احلادث الإجرامي الذي ا�ستهدف الآمنني عقب
�صالة اجلمعة يف �أحد امل�ساجد ببلدة القديح مبحافظة القطيف,
وو�صفه ب�أنه عمل جبان ال يقوم به �إال �شخ�ص جترد من مبادئ
الدين الإ�سالمي احلنيف ,والقيم والأخالق الإ�سالمية.
و�أكــــد �أن مثل هـــذا العـــمل اجلبـــان ال تقـــره جميــع الديانات
ال�سماوية ,وال الأعراف الإن�سانيـــة ,فهـــو اجتـــراء عـــلى حرمـــة
امل�سلمني ,واعتداء على �أمن الوطن وا�ستقراره.
وقـال معـــايل الدكتــور يحيى ال�صمعان يف ت�صريح �صحفي� :إن
من قام بهذا العمل الإجرامي قد طوع نفــ�سه �أداة لتنــفيذ �أجنــدة
خارجيــة ,هدفــها زرع الفتنــة بني �أطــياف املجتمع ال�سعودي ,وبث
الفرقة ,وتقوي�ض الن�ســيج االجتــماعي ال�سعودي ,والنيل من �أمن
اململكة وا�ستقرارهــا الـــــذي ي�ضــرب بــه املثــل يف منطقة تتجاذبها
ال�صراعات ,وحتاك �ضدها امل�ؤامرات من قبل قوى �إقليمية ,ما انفكت
تعمل على �إثارة الفنت وتتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية لبلدان املنطقة.
و�شدد م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى �أن مثل هذه الأعمال اجلبانة لن
تزيد املواطنني ال�سعوديني �إال وعي ًا مبا يخطط له �أعداء الوطن ,وترابط ًا
وتالحم ًا ,والوقوف �صف ًا واحد ًا جتاه كل من يحاول �أن يحدث �شرخ ًا يف
الن�سيج االجتماعي �أو يدق �إ�سفين ًا طائفي ًا بني مكونات املجتمع ال�سعودي.
ورفع معاليه �صادق العزاء واملوا�ساة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك

�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو ويل ويل العهد
 حفظهم اهلل  -يف هذا امل�صاب اجللل.ً
كما قدم عزاءه وموا�ساته لأ�سر ال�شهداء داعيا اهلل �أن يتغمدهم بوا�سع
رحمته ,و�أن مين على امل�صابني بال�شفاء العاجل.
ونوه بيقظة رجال الأمن وكافة الأجهزة الأمنية بقيادة �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية ,وجهودهم يف حماربة الإرهاب واجتثاث منابعه الفكرية.
و�س�أل الدكتور يحيى ال�صمعان املولى ج ّل وعال �أن يحفظ اململكة من كل
�سوء ومكروه و�أن يدمي عليها نعمة الأمن والأمان والألفة والإئتالف يف ظل
القيادة احلكيمة خلادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو
ويل ويل العهد حفظهم اهلل.

د .محمد آل عمرو :المجتمع بكل انتماءاته الفكرية
والمذهبية يدرك الغايات الشيطانية للفئة الضالة

�أعرب معـــايل الأمــني العــام ملجــل�س ال�شــورى الدكتور حممد بن
عبداهلل �آل عمرو عن ا�ستنكاره ال�شديد للحادث الإجرامي الذي
ا�ستهدف �أحد امل�ساجد يف بلدة القديح مبحافظة القطيف ,وعده
جرمية �شنيعة غايتها زرع الفتنة الطائفية بني �شعب اململكة.
وقال معاليه� :إن غاية من قام بهذه اجلرمية وخطط لها خدمة �أجندة
خارجية ترتب�ص ب�أمن هذه البالد وا�ستقرارها ،ب�إثارة الفتنة الطائفية
و�إ�ضعاف الوحدة الوطنية وال�سعي �إلى خلق حالة من الفو�ضى لزعزعة �أمن
اململكة وا�ستقرارها و�إ�شغال اململكة عن القيام بواجباتها التاريخية نحو �شعبها
ونحو ق�ضايا العامل الإ�سالمي وتعطيل دورها يف حماية الأمن وال�سلم الدوليني.
و�أكد الدكتور �آل عمرو �أن من قام بهذا العمل الإرهابي ومن يقف وراءه

لي�س من الإ�سالم يف �شيء ،لأن �شريعة الدين الإ�سالمي ال�سمحة حفظت
للإن�سان �ضروراته اخلم�س ويف مقدمتها حياته.
و�أ�ضاف �أن املجتمع ال�سعودي بكل انتماءاته الفكرية والثقافية واملذهبية
يعي ويدرك متاما الغايات ال�شيطانية لهذه الأعمال الإجرامية ومن يقف
خلفها ،ويعي التحديات اخلطرية التي تواجهها اململكة ،و�سيقف لها بعون
اهلل �سد ًا منيع ًا بوحدته ال�صلبة ووقوفه الرا�سخ خلف قيادته الر�شيدة بقيادة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه اهلل.
وعبرّ الدكتور �آل عمرو عن بالغ العزاء واملوا�ساة لذوي ال�شهداء� ,سائال
اهلل تعالى لل�شهداء الرحمة واملغفرة ،وراجي ًا للم�صابني ال�شفاء العاجل.
و�أ�شاد بالدور الكبري الذي يقوم به رجال الأمن البوا�سل حلفظ الأمن يف
ربوع اململكة ،و�سعيهم الدائم لتتبع �أرباب الفكر وال�ضالل لو�أد خمططاتهم
الإرهابية يف مهدها� ..سائ ًال اهلل العلي القدير �أن يحفظ خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل ويل العهد
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،و�أن يدمي على اململكة
و�شعبها الأمن واال�ستقرار.
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في لقاء بوزارة الخارجية عن «الممارسة الشورية في المملكة»

رئيس مجلس الشورى :نعيش عصر «الحزم والمبادرة»

�آل ال�شيخ خالل اللقاء يف وزارة اخلارجية
 -عادل احلربي

�أكد معايل رئي�س جملـــ�س ال�شـــورى ال�شيـــخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ �أن عهد خادم احلـرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه اهلل ـ هو عهد احلزم واملبادرة ،وقال:
�إن خادم احلرمني ال�شريفني ـ رعاه اهلل ـ اعـــتاد منـــذ �أن كـــان �أمري ًا
ملنطقة الريــا�ض �أن ال ينتظر امللـــفات �أن ت�صل �إليــه؛ بل يــبادر �إلى
حلها ،ويتابع �شخ�صي ًا امللفات العالقة حتى تنتهي �إلى احلل.
الشورى من ركائز الحكم اإلسالمي أتت به نصوص
القرآن وأكدت عليه السنة النبوية

جاء ذلك خالل لقاء لرئيــــ�س جملـــ�س ال�شورى مع من�سوبي وزارة
اخلارجية عن «املمار�سة ال�شورية يف اململكــــة العربيـة ال�سعودية»
نظمتـه الوزارة يــــوم الأربعاء 1436 /07 /24هـ؛ �ضمــــن برنامــــج
(لقاء املعرفـــة) الدوري الـذي تنظمه وزارة اخلارجية وت�ست�ضيف
14
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فيه عدد ًا من الوزراء وذوي الفكــر واملعرفة للحديث عن خرباتهم
و�أبرز �إجنازاتهم.
وبـــد�أ اللقـــاء الـــذي �أداره وكــــيل وزارة اخلارجيــة للعـــالقات
االقت�صادية والثقافية الدكتور يو�سف بن طراد ال�سعــدون؛ بكلمة
ترحيبية ل�صاحب ال�سمو الأمــري حممـــد بن �سعود بن خالد وكيل
وزارة اخلارجيـة ل�شـــ�ؤون املعلومـــات والتقنيــة (امل�شـرف العام على
برنامج لقاء املعرفــــة) �أعرب فيـــها عن تقديره و�شــكره ملعاليــه
على تلبية الدعوة ،ولقاء من�سوبي وزارة اخلارجيــة ،م�ستعــر�ض ًا
املحطات التي مر بها معاليه يف حياته العملية والعملية.
وكــــان معـــايل رئيــ�س جمـــل�س ال�شــورى قــد بد�أ حديثه بتوجيه
ال�شكر ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود الفي�صل وزير الدولة ع�ضو
جمل�س الوزراء امل�ست�شار واملبعوث اخلا�ص خلادم احلرمني ال�شريفني
امل�شرف على ال�ش�ؤون اخلارجيــة على ما قــدمه �سموه خالل م�سريته

تغطية

التي ق�ضاها وزير ًا للخارجية مهنئ ًا معايل الأ�ستاذ عادل اجلبري
وزيرا للخارجية.
مبنا�سبة تعيينه ً
و�أ�ضاف معاليه�“ :إن تطبيق ال�شورى يف نظام احلكم يف اململكة العربية
ال�سعودية ي�أتي تفعي ًال ملبد�أ �إ�سالمي �سيا�سي �أتت به ن�صو�ص القران الكرمي
و�أكدت عليه ال�سنة النبوية املطهرة ,وهو من ركائز احلكم الإ�سالمي ،وله
�أهمية بالغة يف تر�شيد القرارات مبختلف �أهدافها” ،م�ؤكد ًا �أن ال�شورى هو
�أحد املبادئ الد�ستورية التي قامت عليها اململكة.
واعترب ال�شيخ الدكت ــور عــبداهلل بن حمــمد �آل ال�شيخ �أن �أهمية ال�شورى
تكمن يف �أهدافها ومقا�صدها يف ا�ستقــرار نظ ــام احلكــم و�إيجاد حالة من
الت�آلف امل�ستمر بني احلاكم والرعية.
شكر لسمو األمير سعود الفيصل على ما بذله من
جهود لخدمة السياسة الخارجية

و�أفاد معاليه�“ :أن النظام الأ�سا�سي للح ــكم �أك ــد على مبـ ــد�أ ال�ش ــورى
يف مادته التا�سعة ،حيث ن�صت على �أن “ :يقوم احلكم يف اململكة العربية
ال�سعودية على �أ�سا�س العدل وال�شورى وامل�ساواة وفق ال�شريعة الإ�سالمية”،
كما �أن املادة الثامنة وال�ستني من النظ ــام الأ�س ــا�سي للح ــكم نــ�صت على
�أن “ين�ش�أ جمل�س لل�شورى ،و ُيبني نظامه طريقة تكويـ ــنه ،وكيفية ممار�سته
الخت�صا�صاته ،واختيار �أع�ضائه وللملك حل جمل�س ال�شورى و�إعادة تكوينه”.
وقال رئي�س جمل�س ال�شورى�“ :إن العمل يف املجل�س ي�سري على النهج الذي
قامت عليه هذه البالد ,م�ستمر يف �أداء �أعماله وفق اخت�صا�صه النظامي
املتمثل يف اقرتاح الأنظمة ودرا�ستها وتف�سريه ــا وتعديل ــها ,بالإ�ضاف ــة �إلى
اخت�صا�صه الرقابي الذي يتمثل يف درا�سة تقارير �أداء الوزارات والأج ــهزة
احلكومية املختلفة ،وكذلك درا�سة و�إقرار االتفاقيات الدولي ــة التي تربمها
اململكة مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة “.
و�أ�ضاف معاليه�“ :إن ال�شورى ي�شهد اليوم وبدعم متوا�صل من القيادة

د�.إياد مدين ي�سلم الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ درع ًا تذكاري ًا باملنا�سبة

رئي�س جمل�س ال�شورى يحا�ضر عن “املمار�سة ال�شورية يف اململكة”

الر�شيدة تطوير ًا وتعزيز ًا لدوره يف ال�شـ ـ�أن اخلـ ــارجي وتفعـ ــيل الدبلوما�سية
الربملانية التي حققت جناحات كبرية يف �إيجاد قنوات من الت ــوا�صل الفاعل
مع الربملانـ ــات واملجال ــ�س املماثل ــة يف الدول ال�شقي ــقة وال�صديقة؛ وتعزيز
املواقف وتوحيدها يف �سبيل خدمة ق�ضايا الأمتني العربية والإ�سالمية”،
م�ضيف ًا “�أن جمل�س ال�شورى يف �شراكة دائمة مع وزارة اخلـارجية ،ويرحب
ب�أي مقرتح من الوزارة ي�سهم يف تطوير الدبلوما�سية الربملانية للمجل�س ،يف
�إطار �سعيه لتوحيد الر�ؤى واجلهود يف العمل اخلارجي والدبلوما�سي حتقيق ًا
ملا ت�صبوا �إليه هذه البالد من خري و�أمن و�سلم للعامل كله”.
ويف ختام اللقاء �أجاب معايل رئي�س املجل�س عن ا�ستف�سارات احل�ضور من
من�سوبي الوزارة و�أ�سئلتهم ،والتي متحورت حول ر�ؤية جمل�س ال�شورى ونظرته
امل�ستقبلية ودوره يف تقدمي اخلطط والدرا�سات التي ت�صب يف ال�صالح العام
للوطن واملواطن ،ثم قدم معايل وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية الدكتور نزار
بن عبيد مدين ،درع ًا تذكاري ًا ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى بهذه املنا�سبة.
الشورى في شراكة دائمة مع وزارة الخارجية

ح ــ�ضر اللق ــاء من جـ ــانب جم ــل�س ال�ش ــورى معايل نائب رئي�س املجل�س
الدكتور حممد بن �أمني اجلف ــري ،ومعــايل م�س ــاعد رئي�س املجل�س الدكتور
يحي ــى بن ع ــبداهلل ال�صم ــعان ،و�أع ــ�ضاء املج ــل�س �أعــ�ضاء جلنة ال�ش�ؤون
اخلارجية الأ�ستاذة هدى احلليــ�سي نائ ــب رئــي�س اللجنــة ،والدكتور عبداهلل
الع�سكر والدكتورة ثري ــا العريــ�ض ،والدكتور عبداملح�سن املارك ،والدكتور
مفلح الر�شيدي.
كما ح�ضر اللــقاء من وزارة اخل ــارجية �صاحــب ال�سمــو الأمــري الدكت ــور
تركي بن حممد بن �سعود الكبري وكيل وزارة اخلارجية للعالق ــات متعددة
الأط ــراف ،ومع ــايل وكيل وزارة اخلارجية للع ــالقات الثنائية الدكتور خالد
بن �إبراهيم اجلندان.
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مقترح من أحد األعضاء استنادًا للمادة 32

مجلس الشورى يدرس
مشروع «نظام شهيد»
د .سعود السبيعي

رئـيـــس لجـنـــة الـشـــؤون األمنــيـــة

وافق جمل�س ال�شورى على درا�سة مقرتح م�شروع «نظام �شهيد»
املقدم من ع�ضو املجلـــ�س الدكتـــور حمد �آل فهاد ،ا�ستنا ًدا للمادة
( )23من نظام املجل�س ،حيث قرر املجل�س – بالأغلبية – املوافقة
عـلى درا�ســـة م�شــروع النظـــام املقرتح و�إعادته �إلى جلنة ال�ش�ؤون
الأمنية لدار�ســته درا�سة �شاملة ومعمقة ومن ثم تقدمي تقريرها
ب�ش�أنـــه وف ًقا للفقــرة ( )4من املادة ( )44من قواعد عمل املجل�س
واللجان.
حاء ذلك بعد �أن ناق�ش املجل�س خالل جل�سته العادية احلادية
والثالثــني ،التي عقـــدها يـــوم االثنـــني املـوافــــق 1436/7/1هـ،
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،تقرير جلنة ال�ش�ؤون الأمنية ب�ش�أن املقرتح،
الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور �سعود ال�سبيعي.
وبعد طرح معايل تقرير اللجنـــة وتو�صيــتها ب�ش�أن املو�ضوع
للمناق�شة ،ر�أى �أحـد الأعــ�ضاء �أنه من املنـــا�سب درا�ســـة النظــــام،
وتطويره للو�صول بــه �إلى م�ستــوى جيــد من الت�شـــريع مبا يخدم
هذه الفئة ،م�ضيف ًا �أن الدولة تعاملت وفق الأنظمة فيما يتعلق
بال�شهداء� ،إال �أن الواقع �أفرز حاالت م�أ�ساوية.
و�أ�ضاف الع�ضو �أن ملت ــقى ن�س ــاء �آل �س ــعود حت�س�س و�ضع �أ�سر ال�شهداء،
كاف ،حيث �إن كث ًريا من الأ�سر
وات�ضح �أن التعامــل بالأنظمــة فقط غري ٍ
�أ�صبحت بعد ا�ست�شهاد عائلها تعاين معاناة قا�سية ،وبد�أنا مبعاجلة ذلك؛ �إال
�أن امل�شكلة �أ�صبحت �أكرب ممـا ميكن التحكم به؛ فتولى الأمر �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن نايف ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلية -وكان وقتها م�ساعد ًا لوزير الداخلية – و�أن�ش�أ �إدارة خا�صة بوزارة
الداخلية تُعنى ب�ش�ؤونهم ،وقد عاجلت هذه الإدارة الأو�ضاع ،وكلفت مكاتب
حماماة لذلك.
وبخ�صو�ص النظام املقرتح ر�أى الع�ضو �أنه من الأن�سب �إيجاد واقع جديد
لل�شهادة بتعريفها ،وحتديد ال�شهداء ،وت�صنيفهم ،وحتديد الأدوار التي تقوم
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بها الدولة وامل�س�ؤولون ،منبه ًا �إلى �ضرورة عدم ن�سيان من ي�ضحون بحياتهم
من �أجل الوطن خارج نطاق احلروب وامل�ؤ�س�سات الع�سكرية ،مثل املعلمة
التي �أنقذت �أطفال الرو�ضة يف جدة ،وماتت �أثناء احلريق .وكذلك املقيم
الباك�ستاين الذي �أنقذ (� )13سعود ًيا يف �سيول جدة  ،وغرق بعدها ،فه�ؤالء
كان من الأن�سب �أن ت�سمى ب�أ�سمائهم طرق ،و�أن ُت َّدر�س ق�ص�صهم لأبنائنا
لنعطي معنى حقيق ًيا لل�شهادة والت�ضحية.
واتفق ع�ضو �آخر مع امل�شروع ،مقرتح ًا درا�سة عنوان امل�شروع وهو «نظام
�شهيد» لأن ال�شهيد علمه عند اهلل �سبحانه وتعالى ،و�إمنا نحت�سبهم عند
اهلل �شهداء ون�س�أل اهلل �أن يتقبلهم ،واقرتح �أن يكون العنوان مل�شروع النظام
«نظام وفاء»؛ لأنه وفاء لذلك الذي قدم نف�سه يف �سبيل اهلل ابتغاء مر�ضاة
اهلل ،ودفاع ًا عن دينه ،و�أمته ،ووطنه.
كما ر�أى الع�ضو �أن ت�ست�أن�س اللجنة الأمنية بر�أي �سماحة مفتى عام
اململكة الذي �سيوجهها بالر�أي املنا�سب (�إن �شاء اهلل) يف هذا املجال؛ ليكون
متف ًقا مع عقيدتنا وديننا.
وقال �أحد الأع�ضاء� :إن الدولة اعتنت بهذا املو�ضوع عناية فائقة ،وكان
دائ ًما حمل نظر امل�س�ؤولني يف هذه الدولة ،نظ ًرا للعمل الذي قدمه ال�شهيد يف
خدمة هذا الوطن ،وقد �أ�صدرت الدولة عددًا من الأوامر امللكية فيما يتعلق
مبعاجلة هذا الأمر.
واقرتح الع�ضو �إ�ضافة املواطنني من املدنيني ،واملقيمني ممن يقومون
ب�أعمال وميوتون على �إثرها ،ويعدون يف حكم ال�شهداء ،وكذلك املواطنني
والعاملني يف املمثليات الدبلوما�سية خارج اململكة.
ً
ور�أى �أحد الأع�ضاء عدم مالءمة امل�شروع ،م�شريا �إلى �أن الأوامر امللكية
ال�صادرة بهذا ال�ش�أن ،والقواعد املقرة من قبل جمل�س الوزراء كافية وحتقق
الغر�ض النبيل الذي ي�سعى له جميع �أع�ضاء املجل�س واملواطن ،م�ضيف ًا �أنه
من الناحية النظامية والقانونية ف�إن هذه الأوامر وال�ضوابط الواردة يف
قرار جمل�س الوزراء كافية ،وتتميز عن امل�شروع املقرتح ،والذي ي�صدر من
قبل جمل�س ال�شورى ويتوج مبر�سوم ملكي ،فالأمر امللكي �أعلى من املر�سوم
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امللكي ،واملرونة التي تكت�سبها مثل هذه الأوامر امللكية يف مقابل نظام جامد
يحتاج �إلى املرور يف دورة ت�شريعية طويلة لتعديله يف حال احلاجة �إلى
ذلك ،الفت ًا النظر �إلى �أن مو�ضوع ال�شهادة وال�شهداء يحتاج �إلى مرونة يف
اتخاذ القرارات نظ ًرا الختالف احلاالت �سوا ًء يف ال�سلم �أو احلرب ،كما �أن
امل�صطلحات الواردة يف هذه الأوامر م�ضبوطة ،ومفهومها وا�ضح ،وحمدد،
و�أكرث دقة مما ورد يف م�شروع النظام املقرتح املقدم من قبل اللجنة.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى ما �صدر من الدولة من الأوامر امللكية ،ومواد ذات �صلة
يف نظام خدمة ال�ضباط ،ونظام خدمة الأفراد� ،إلى جانب تعاميم وتعليمات
ذات عالقة باملو�ضوع ،مو�ضح ًا �أنها جمي ًعا ت�صب يف م�سارات تكرمي ال�شهداء،
و�أ�سرهم ،والوفاء بحقوقهم على الدولة ،والوطن ،واملجتمع ،الفت ًا النظر �إلى
�أن امل�شروع يحتاج �إلى حتديد وتو�ضيح التعريف ،والت�صنيف ،وامل�صطلحات.
مشروع النظام المقترح سيسد الثغرات
التي لم تتطرق لها اإلجراءات الحالية

كما �أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن هذا النظام �سي�سد الثغرات التي مل
تتطرق لها الإجراءات احلالية ،م�شري ًا �إلى �أن الأوامر امللكية التي �صدرت
واملعامالت التي تقوم بها الدولة يف حق ال�شهداء ،ومن قاموا بالدفاع عن
هذا الوطن ،ومقدراته ،و�أهله ،مثمنة ومقدرة ،كما �أن الدولة ت�سعى �إلى
الأف�ضل دائ ًما ،وهذا املقرتح هو يف ال�سعي للأف�ضل ،ومل �شتات ما �صدر
من �أوامر ،وقرارات ،و�إجراءات يف حق ال�شهيد ،ومن �أ�صيب يف الدفاع عن
الوطن ،و�أهله ،ومقدراته ،ومكت�سباته ،م�ؤكد ًا �أن اللجنة �ست�ستح�ضر جميع
تلك الأوامر ،و�ست�ضيف �إليها؛ جلعلها منظومة تنظيمية تخدم هذا الغر�ض،
وتقوم بالدور لتحقيق الأهداف التي ت�سعى �إليها الدولة دائ ًما يف رفع �ش�أن من
يقدمون ت�ضحيات يف �سبيل هذا الوطن ،و�أهله.

النظام يعزز روح التضحية وعلو
الهمة في الذود عن المقدسات

وزاد ع�ضو �أخر �أنه عندما نرى املبالغة يف الديات لقاتل ارتكب جناية،
دفاعا عن عقيدته ،ووطنه ف�إن م�س�ؤوليتنا حتتم
ونقارنها برجل ا�ست�شهد ً
تكرمي �أ�سرة ال�شهيد ،و�إيجاد الأنظمة التي ت�ضمن احلقوق املنا�سبة لذويهم،
واقرتح �أن يكون هناك تعريف وا�ضح وحمدد لل�شهيد ،كما اقرتح �إن�شاء
�صندوق با�سم “�صندوق ال�شهيد” ي�سهم فيه اجلميع بجانب الدولة ،مع
�أهمية �إيجاد دخل� ،أو وقف م�ستمر لهذا ال�صندوق.
و�أكد �أحد الأع�ضاء �أن الأمر يتطلب و�ضع نظام متكامل يحدد كافة
حقوق �شهداء الواجب من ع�سكريني ومدنيني ،م�شري ًا �إلى �أن هذا النظام
املقرتح يعزز روح االنتماء ،والوالء لهذا الوطن ،ويعزز الرتابط بني احلاكم
واملجتمع ،وكذلك ت�شجيع روح الت�ضحية ،وعلو الهمة يف الذود عن املقد�سات.
ثم �أ�شار معايل الرئي�س �إلى ما ورد �إليه من بع�ض الأع�ضاء من مقرتحات
تتلخ�ص ب�أن :هذا امل�شروع درا�سة ور�صد ملا ي�ستحقه ال�شهيد ،والأولى �أن
نقبل بذلك ون�سهم فيه ،و�أخرى تلفت �إلى �أنه بالن�سبة لل�شهيد الذي غرق يف
�سيول جدة بعد �إنقاذ عدد من املواطنني قد مت ت�سمية �شارع با�سمه يف احلي
الذي كان ي�سكن فيه.
كما �أ�شار معايل الرئي�س �إلى ما ورد عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه
�سمى حاالت معينة �شهداء ،ومنهم من مات دون ماله فهو �شهيد ،ومن مات
دون عر�ضه فهو �شهيد ،والت�سمية بذلك ال تعني �إطالق م�سمى ال�شهيد على
العموم وهو مرتوك لرحمة اهلل �سبحانه وتعالى.
ثم �صوت املجل�س مبئة وخم�سة ع�شر ( � ) 115صوت ًا باملوافقة على مالءمة
درا�سة امل�شروع املقرتح ,فيما �صوت بعدم املوافقة على ذلك ع�شرة ( � ) 10أع�ضاء.
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الشورى يطالب بإعادة
تـنظيم جهاز
وزارة المياه والكهرباء
د .على الطخيس
رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة

طالب جمل�س ال�شورى ب�إعادة تـنظيم جـــهاز الـــوزارة يف �ضـــوء
التو�سع يف �إ�سنــاد خدمـــات املياه ل�شركة املياه الوطنية.
وجـــدد املجلــ�س الت�أكيــد على قــراره ال�سابـــق الـــذي يطــــالب
الوزارة با�ستخدام الطاقة ال�شم�سيــة يف �إنتـــاج ن�سبة حمددة من
النمو ال�سنوي يف الطلب على الطاقة الكهربائية.
جـــاء ذلك يف القـــرار الــــذي �أ�صـــدره املجـــل�س خــالل جــل�سته
العادية اخلام�سة والثالثــني التي عقدهـــا يـــوم االثنــني املــوافق
1436/7/15هـ ،برئا�ســـة معــايل رئيــ�س املجــل�س ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهــيم �آل ال�شيــخ ,وذلك بعــد �أن ا�ستـــمع
لوجهـــة نظــر جلنـــة امليــاه والزراعــة والبيئــة ,ب�ش�أن ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي لــوزارة امليـــاه والكهرباء
للعام املايل 1435/1434هـ التي تــالها رئيــ�س اللجنــة الدكـــتور
علي الطخي�س.
ون�صها« :على الوزارة التوقف
وقررت اللجنة �سحب تو�صيتها الأولى َّ
م�ستقب ًال عن تو�صيل مياه البحر املحالة للمناطق الواقعة خارج نطاقات
الدرع العربي التي تتوفر فيها م�صادر املياه اجلوفية» ,لإخ�ضاعها ملزيد من
الدرا�سة ,بعد �أن بينت اللجنة �أن اململكة تتو�سع يف حتلية املياه املاحلة ،ومن
�أهداف حتلية مياه البحر �أن تكون املياه املحالة م�ساندة للمياه اجلوفية،
ومن خالل مراقبة املو�ضوع يف اللجنة وعلى مدى ال�سنوات املا�ضية ات�ضح
�أن الو�ضع �أ�صبح �أ�سا�س ًيا حتى �أ�صبحت ت�شكل حتلية مياه البحر ( )%65من
18
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مياه ال�شرب ،الفت ًا النظر �إلى �ضرورة عدم التو�سع يف حتلية مياه البحر
ب�شكل كبري ،ما دام �أن هناك مناطق يوجد بها مياه جوفية وبكميات وفرية.
لأن ومياه البحر املحالة غري م�ستدامة ،وي�شوبها كثري من املخاطر ،وتكلف
الدولة باليني الرياالت.
وكانت جلنة املياه والزراعة والبيئة قد قدمت وجهة نظرها �إلى املجل�س
قبل الت�صويت على تو�صياتها ب�ش�أن التقرير ,حيث �أو�ضح رئي�س اللجنة
الدكتور علي الطخي�س �أن اللجنة تتفق مع ما الحظه بع�ض الأع�ضاء ب�أن
وزارة املياه والكهرباء تهتم بالبحث العلمي ,وطم�أنت اللجنة املجل�س ب�أنها
مهتمة باجلانب املائي والكهربائي على حد �سواء ،وبينت �أن خلو تقرير عام
1435/1434هـ من الإ�شارة �إلى الدرا�سات والأبحاث املائية ال يعني �أن
الوزارة مل تعمل �شي ًئا ،فاملتتبع لتقارير الوزارة ال�سابقة يلحظ �أن الوزارة
نفذت العديد من الدرا�سات اجليولوجية والهيدروجيولوجية التي غطت
معظم مناطق اململكة ،ويجري  -حال ًّيا  -ا�ستكمال الدرا�سات التي تغطي كل
مناطق اململكة.

مداوالت القبة

و�أ�ضاف الدكتور الطخي�س �أن اللجنة كانت تتابع خمرجات هذه الدرا�سات
من خالل العديد من قرارات املجل�س ،م�شري ًا �إلى �أن ذلك دليل وا�ضح
على �أن جمل�س ال�شورى  -من خالل قراراته ال�صادرة على تقارير وزارة
املياه والكهرباء -كان متاب ًعا ومطل ًعا على ما تقوم به الوزارة من درا�س ــات
و�أبحاث تتعلق باملياه والتحديات التي تواجهها ،ولعـل �أب ــرزها قـ ـ ــرار جمل�س
ال�ش ـ ــورى رقم ( )49/98وتاريخ 1435/8/25هـ ،حيث ت�ضمنت الفقرة
( )1من �أو ًال « :عـلى الوزارة االنتهاء من �إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية للمياه
ورفعها للمقام ال�سامي خالل ثالثة �أ�شهر».
د .الطخيس :نأمل االستفادة من
الطاقة النووية في تحلية المياه
وتوليد الطاقة

و�أ�شار رئي ــ�س اللجن ــة �إلى �أن ــه م ــن املع ــروف يف �شـ ـ�ؤون املياه �أنه �إعداد
اال�سرتاتيجية الوطنية للمياه ي�سبقه درا�سات متعددة �أهمها تقييم م�صادر
املياه ال�سطحية واجلوفية ،وتقدير كمياتها ونوعياتها ،وت�شمل كذلك التعرف
على جانبي الع ــر�ض والط ــلب على امل ــياه والتوقعات امل�ستقبلية يف ظل النمو
ال�سكاين ،وكذلك ت�شمل الأمور االقت�صادية واالجتـماعية والبيئية ،م�ؤكد ًا �أن
كل هذه الدرا�سات وغريها قد نفذتها الوزارة.
ويف حمور الطاقة والوقود قال الدكتور الطخي�س� :إن التقرير مل يت�ضمن
ما ي�شري �إلى مدى اال�ستف ــادة من الطاق ــة النووي ــة يف حتل ــية املياه وتوليد
الطاقة؛ لأن هذا النوع من الطاقة مل ي�ستخدم فعلي ًا يف اململكة عام التقرير،
م�شري ًا �إلى �أن اال�ستفادة من الطاقة النووية يف حتلية املياه وتوليد الطاقة
هو طموح نتمنى �أن يتحقق يف امل�ستقبل املنظ ــور ،م�ؤك ــد ًا يف ذات ال�سياق �أن
هناك تعاون وتن�سيق م�ستمر بني وزارة املياه والكهرباء ومدينة امللك عبداهلل
للطاقة الذرية واملتجددة.

و�أفاد الطخ ــي�س �أنه يوجـ ــد فريق عمل م�ؤلف من وزارة البرتول والرثوة
املعدنية ,ووزارة املياه والكهرب ــاء ,وال�شركة ال�سعـ ــودية للك ــهرباء ,وامل�ؤ�س�سة
العامة لتحلية املياه املاحلة ,وهيئة تنظيم الكهرباء والإنت ــاج املزدوج يعمل
عـ ــلى �إع ــداد خطـ ــة لتحدي ــد احتياج ــات اململك ــة خ ــالل ال�سنوات اخلم�س
والع�شرين القادمة من الكهرب ــاء ،ومن املــياه املحالة ،م�شري ًا �إلى �أن اخلطة
تت�ضمن حتديد االحتياجات من الإمداد بالوقود ونوعه.
و�أو�ضــح رئي ــ�س اللجنـ ــة �أن معدل ا�ستهـ ــالك الف ــرد اليومي هـ ــو نتيـ ــجة
ق�سمـ ــة الكميـ ــة التي ت�ضخ لأي مدينة على عدد �سكانها ،ويدخل �ضمن
هذا املعدل الت�سربات التي حتـ ــدث يف �شبكـ ــات املياه التي قد تزيد على
 %20يف بعـ ــ�ض ال�شبكـ ــات ،وكـ ــذلك الهدر يف غ�سـ ــيل املنازل والأحـ ــوا�ش
والت�سربات داخل املنازل.
وا�ستغرب الدكتور الطخي�س �أن املدن التي يرتفع فيها معدل ا�ستهالك
الفرد اليومي تتوفر فيها م�صادر املياه اجلوفي ــة ،مثل مدن املنطقة ال�شرقية
والريا�ض والق�صيم ،وهذا يعني �أنه �إذا توفر امل�صدر املائي زاد الهدر.
و�أ�ضاف يف هذا ال�سياق� :إن وزارة املياه والك ــهرباء ت�سعى �إلى تخفي�ض
معدل ا�ستهالك الف ــرد من ( )249لرت للف ــرد �إلى نح ــو ( )180لرت للف ــرد
باليوم ،وعلى الوزارة مراع ــاة توفري املياه ال�صاحلة لل�شرب باملعدل املقرتح
يف �أ�سرع وقت ممكن.
ووافق الدكتور الطخي�س على �أن اللجنة مل تتناول البعد املايل بالتف�صيل،
م�شري ًا �إلى �أن ذلك يعود �إلى �أن ت ــوفري املاء من امل�صادر املختلفة للمواطنني
واملقيمني ب�أ�سعار رمزية يعد من اخلدمات ال�ضرورية الواجب توفرها لتكون

وبخ�صو�ص الوقود امل�ستخدم يف حمطات �إنتاج الكهرباء وكذا حمطات
التحلية؛ �أو�ضح رئي�س اللجنة �أن وزارة البرتول والرثوة املعدنية هي اجلهة
املخت�صة يف حتديد �أنواع الوقود امل�ستخدم ،وكان الو�ضع املتبع يف ال�سابق هو
قيام فريق من وزارة البرتول والرثوة املعدنيــة وال�شركة ال�سعودية للكهرباء
وامل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة؛ بتح ــديد الوق ــود امل ــنا�سب لكل م�شروع
على حده .الفت ًا النظــر �إلى �أن هــذا التف ــاهم ا�ســتمر ل�سنوات يتم من خالله
مراعاة �أ�سواق النفط العاملية وامل�ستجدات الإقليمية وحاجة ال�سوق املحلية.
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يف متناول اجلميع ,وتدعم الدولة �أيدها اهلل قطاع املياه دع ًما �سخ ًّيا يزيد
على .%90و�ست�س�أل اللجنة مندوبي الوزارة عند ا�ست�ضـ ــافتهم عن مـ ــو�ضوع
العائد من اال�ستثمار والدعم املبا�شر وغري املبا�شر.
وبخ�صو�ص وجود ( )207وظيفة على نظام امل�ستويات� ،أفاد رئي�س اللجنة
ب�أن املق�صود الوظائف على بند امل�ستخدمني ولي�س امل�ستويات.
وزارة المياه تسعى إلى تخفيض
معدل استهالك الفرد إلى  180لتر
للفرد باليوم

و�أفاد رئي�س اللجنة �أن تقـ ــارير الوزارة للأعـ ــوام ال�سابقة تناولت جهود
الوزارة حيال تر�شيد ا�ستخدام املياه املنزليـ ــة ،حيث مت تـ ــوزيع �أكثـ ــر من 4
ماليني حقيبة تر�شيد على املواطنني واملقيمني جما ًنا لرتكيبها يف م�ساكنهم,
بالإ�ضافـ ــة �إلى تركيبها يف امل�ساجـ ـ ــد واملـ ــدار�س واجلامـ ــعات والوزارات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،ومت كذلك �إلزام الفنادق وال�شقق املفرو�شة والأ�سواق
التجارية برتكيب الأدوات املر�شدة ،م�ضيـ ــف ًا �أن الرتكـ ــيز جـ ــاء يف حـ ــمالت
التوعية على اال�ستهالك املنزيل؛ لأن توفري مياه ال�شرب بكميات ونوعيات
منا�سبة يكلف امليزانية العامة مبالغ طائلة ،وبالإمكان توفري كميات كبرية
من املياه عرب و�سائل الرت�شيد.
وعن ت�سا�ؤالت بع�ض الأع�ضاء عن �شمول ا�ستهـ ــالك القطاع الزراعي من
املياه يف دائرة حمالت الرت�شيد والتوعية� ،أو�ضح الطخي�س �أن الوزارة جهدها

متوا�ضع يف هذا ال�ش�أن ،ونكاد نرى بني وقـ ــت و�آخر �إعالنات يف ال�صحف
املحلية حتث على ا�سترياد الأعالف من خـ ــارج اململكة لكونه من الزراعات
ذات االحتياجات املائية العالية .مطالب ًا �أن ت�شرتك مع الوزارة كل من :وزارة
الزراعة ،و�صندوق التنميـ ــة الزراعيـ ــة ،يف �إقناع املزارعني ب�ضرورة التحول
�إلى الزراعة التي تعتمد على �أنظمة الري احلديث ذات الكفاءة العالية.
وزاد رئي�س اللجنة �أن م�س�ؤولية قطاعي املياه وال�صرف ال�صحي يف املدن
الرئي�سة قبل �إن�شاء وزارة املياه والكهرباء عام 1422هـ؛ كانت تتبع م�صالح
املياه وال�صرف ال�صحي التابعة لوزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ،وهي �سبع
م�صالح مـ ــياه يف كل من مناطق :الريا�ض ,ومكـ ــة املكرمة ,واملدينة املنورة,
والق�صيم ,وتبوك ,وع�سري ,واملنطقة ال�شرقية.
وكانت ن�سبة التغطية متدنية ،وكانت وزارة املياه �آنذاك م�س�ؤولة عن
م�شاريع مياه ال�شرب فقط يف املناطـ ــق الأخـ ــرى ,وبعد �إن�شاء وزارة املياه
والكهرباء انتقلت تبعية م�صالح امليـ ــاه �إليـ ــها ،وتغري ا�سمهـ ــا �إلى مديريات
املياه ،وقـ ــامت الـ ــوزارة ب�إن�شـ ــاء ( )6مديريات جديدة (وهي التي الحظ
الأع�ضاء عدم وجود توزيع عادل يف متديد �شبكات ال�صرف ال�صحي فيها
مقارنة باملناطق ال�سبع الأخرى).
وهذه املديريـ ــات اجلـ ــديدة يف مناطـ ــق :حائـ ــل ,واجلـ ــوف ,واحلدود
ال�شمالية ,والباحة ,وجنران ,وجازان ،وابتد�أت يف عمل درا�سات ت�صميم
وتنفيذ م�شاريع ال�صرف ال�صحي يف هذه املناطق ،م�ضيف ًا �أن ن�سبة التغطية
بال�شبكات بلغت يف عام (2014م)  %86خلدمـ ــات امليـ ــاه و %50خلدمات
ال�صرف ال�صحي ,وتهدف الوزارة بنهاية خطة التنمية العا�شرة �إلى الو�صول
�إلى  %94خلدمات املياه ،وحوايل  %70خلدمات ال�صرف ال�صحي.
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الموافقة على استثناء
الجمعيات الخيرية
من توفر الطبيب
السعودي المتفرغ

د .عبداهلل العتيبي

نائــب رئيــس اللجنـــة الصحــــية

وافق جمل�س ال�شـــورى على تطبـــيق نظـــام امل�ؤ�س�سات ال�صحــية
اخلا�صــة ال�صـــادر باملر�ســـوم امللــكي ذي الرقـــم (م )40/والتاريخ
1423/11/3هـ ،والئحتـــه التنفيــذية -املعدلة بالقرار الوزاري
ذي الرقـــم  683151والتاريــخ 1436/3/10هـ -على اجلمــعيات
اخلرييـــة التي ترغـــب الرتخيـــ�ص لها بتمـــلك م�ؤ�س�سات �صحية
خا�صــة حتقـــق �أهدافـــها وا�ستثناءهـــا من �شــرط توفر الطبيب
ال�سعودي املتفرغ.
جاء ذلك خـــالل جل�ســة املجــل�س العاديــة الرابعــة والثالثني
التي عقدها يوم الثالثاء املوافـــق 1436/7/9هـ ،برئا�ســة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ،بعد �أن ا�ستمع املجل�س لوجــهة نظر اللجنـة ال�صحية ,ب�ش�أن
ملحوظات الأع�ضاء و�آرائــهم جتــاه ا�ستثــناء اجلمــعيات اخلريية
من �شرط ملكيـــة امل�ستو�صــفات ،و�إ�شراف الطبيب ال�سعودي على
امل�ستو�صفات التي ترغب يف �إن�شائها دع ًما للعمل اخلريي ،تالها
نائب رئي�س اللجنة الدكتور عبداهلل العتيبي.
و�أو�ضح ــت اللج ــنة ال�صحي ــة �أن الفق ــرة “الثالثــة” من املــادة “الثانية”
من الالئحة التنفيذية لنظام امل�ؤ�س�سات ال�صحيــة اخلا�صــة ,املعــدلة بالقرار
الوزاري رقـ ــم ( )683151وتــاريخ 1436/3/10هـ ،ن�صــت ع ــلى“ :يجب �أن
يكون يف كل جمــمع طبي� ،أو خمترب طبي� ،أو مركز �أ�شعــة� ،أو مركــز جــراحة
ـرغا اً
اليوم الواحد ،م�ش ــرف متفــرغ تف ً
كامل لهذا الغر�ض ،وي�شرتط �أن يكون
ـ�ص�صا يف طبيعة عمل املجمع� ،أو
هذا امل�شرف طبي ًبا �أو مهن ًيا �سع ــود ًيا متخـ ً
املخترب� ،أو املركز� ،سوا ًء كان مال ًكا� ،أو �أحد ال�شركاء فيه� ،أو غريهما .ويجوز
 وف ًقا ملا حتدده الالئحة التنفيذية -اال�ستثنــاء من هذا ال�شرط �إذا مل يتوفرطبيب �أو مهني �سعودي”.
وقال نائب رئي�س اللجنة ال�صحية الدكتور العتيبي� :إن اللجنة ترى �أن هذا
الن�ص يحقــق �شــرط ا�ستـثناء �إ�شراف الطبيب ال�سعودي يف حالة عدم توفره،

كما ن�صــت امل ــادة (1/2ل) على“ :ي�شــرتط تعــيني م�شرف طبي� ،أو مهني
�سعودي ،متفرغ ً
تفرغا كاملاً  ،ومتخ�ص�ص يف طبيعة عمل املجمع الطبي� ،أو
املخترب� ،أو مركز الأ�شعة� ،أو مركز جراحـة الـيوم الواحد ،يف مدن (الريا�ض،
مكة املكرمة ،جـدة ،املديــنة املــنورة ،الدمــام ،اخلرب) ،ويجـوز �إ�ضافة مدن
�أخرى �إذا دعــت احلاجــة ،وتُ�ستثنى باقي املدن من �شرط اجلن�سية يف حال
عدم توف ــر امل�ش ــرف الطب ــيب� ،أو املهني ال�سعودي .ويجوز للطبيب� ،أو املهني
املالك� ،أو ال�شريك يف ملكية امل�ؤ�س�سـة ال�صحيـة� ،أن يكون هو امل�شرف ب�شرط
متخ�ص�صا يف طبيعـة عــمل هــذه امل�ؤ�س�ســة” م�ضيف ًا �أن هذا الن�ص
�أن يكون
ً
ُيتيح لباقي املدن غـري الرئيـ�سة واملذكــورة اال�ستثــناء م ــن �ش ــرط اجلــن�سية
ال�سعوديــة؛ ممــا ي�ســهل عــمل امل�ؤ�س�ســات ال�صحيــة الطرفي ــة؛ �إال �أن تطبيق
�شرط التفــرغ الكـامل للم�شرف ال�سعودي على امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلريية
يحرم هذه امل�ؤ�س�سات اال�ستــفادة من الكــفاءات ال�سعودية ،ويعرقل اخلدمات
التطوعية لهذه الكفاءات التي يود الكثــري منهـم تقدميها ملثل هذه امل�ؤ�س�سات،
حتقي ًقا للتكافل االجتماعي ،ودع ًما للعمل اخلريي.
و�أ�شار د .العتيبي �إلى �أن تو�صي ــة اللج ــنة ت�س ــهم يف ن�شـر ثقافة العمل
اخليــري ،والتطــوعي ،الذي يدع ــو �إلى الإيث ــار ،وتق ــدمي اخل ــري مل�ستح ــقيه،
م�ضيف ًا �أنها تزيــد مــن تق ــدمي اخلــدمات ال�صحــية يف املجتــمع؛ وهو الأمر
الذي دعا اللجنة لتبني م�ضمون تو�صــية هيئــة اخلرباء ،مــع �إ�ضــافة عبــارة:
“وا�ستثنائها من �شرط توفر الطبيب ال�سعودي املتفرغ”.
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الشورى يطالب بدعم
وزارة التعليم لتنفيذ
قرار الصحة المدرسية
د .مشعل السلمي
رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي

طالب جمــل�س ال�شـــورى وزارة املاليـــة واجلهـــات ذات العـــالقة
بدعم وزارة التعليم ،لتـنـفيذ قرار جملــ�س الــوزراء ذي الرقم 25
والتاريخ 1434/1/19هـ ،اخلا�ص بال�صحة املدر�سية.
كما طالــب املجلــ�س وزارة التعلــيم بتقــدمي تقــرير مف�صل عن
الأداء التعليمي واملمار�ســات ال�سلوكيــة للطـالب والطالبات داخل
املدر�سة وفق ًا للمعايـري املعتمدة.
جاء ذلك يف القرار الذي �أ�صدره جملــ�س ال�شـورى خالل جل�سته
العادية التا�سعـة والع�شــرين التي عقــدها يــوم االثنــني املوافـــق
1436/6/24هـ برئـــا�سة معـــايل نائــب رئيــ�س املجــل�س الدكـتور
حممد بن �أمني اجلفري ,بعد �أن ا�ستمع لوجهة نظر جلنــة التعلـيم
والبحث العلمي ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء ،و�آرائهم جتاه التقرير
ال�سنـوي لـــوزارة التعـــليم (الرتبيــة والتــعليم �ساب ًقا) للعام املايل
1435/1434هـ تالها رئي�س اللجنة الدكتور م�شعل ال�سلمي.
ودعا املجل ــ�س ال ــوزارة �إلى التـن�س ــيق مع وزارة اخل ــدمة املدني ــة ل�ضبــط
م�سميـات الوظ ــائف وف ــق ًا للت�شكيلـات املدر�سي ــة وا�ستحــداث وظائف جديدة
لتخ�ص�ص ــات الإر�ش ــاد النف ــ�سي ،والتخ ــ�ص�صات ال�صح ــية ،وتخ�صــ�صات
التغذية ،والتخ�ص�صات الإدارية.
إعادة النظر في مناهج اللغة العربية
الجديدة في جميع مراحل التعليم

كما دع ــا املج ــل�س الــوزارة �إلى منح �إدارات الرتبيــة والتعليم يف املناطق
اال�ستقـ ــالل الإداري واملايل عن ال ــوزارة ،و�إع ــادة النظر يف مناهــج اللغــة
العربية اجلديدة يف جميع مراحل التعـليم الع ــام ،والعم ــل على تعزيز قي ــمة
اللغة العربية لدى املتعلمني.
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وكانت جلنة التعليم والبحث العلمي قد �أو�ضحت يف معر�ض وجهة نظرها
�أن التقرير ال�سنوي لوزارة التعليم يعاين من الت�ضخم والكم الهائل من
البيانات واملعلومات العامة ،فهي يف جمملها ال تعدو كونها مادة �أولية ي�صعب
االعتماد عليها يف حتديد مدى حتقق الأهداف والإجنازات.
استحداث وظائف جديدة للتخصصات
الصحية واإلدارية واإلرشاد النفسي

وا�ضاف رئي�س اللجنة الدكت ــور م�ش ــعل ال�سلمي �أن اللج ــنة ر�أت �أن هذه
البيانات الو�صفية حتتاج �إلى معاجلة �إح�صائية لتح ــويلها �إلى بيان ــات كمية
وم�ؤ�شرات �أداء وا�ضحة وحمـددة ،م�ؤك ــد ًا على �أهمي ــة �إعداد تــقارير الوزارة
ب�شكل ميكن من خ ــالله تق ــدمي املنجــز يف �ض ــوء م�ؤ�شــرات الأداء الرئي�سة
املتعلقة ب�أهداف العملية التعليمية يف اململكة ،وقد متت مناق�شة هذا املو�ضوع
مع مندوبي الوزارة.

مداوالت القبة

ويف ملف ريا�ض الأطفال �أف ــادت اللج ــنة �أنها ت�ش ــاطر ما طرحه بع�ض
الأع�ضاء ب�أهمية مرحــلة ري ــا�ض الأطف ــال باعتــبارها ت�شــكل اللبن ــة الأولى
للمنظومة التعليمية بكاملها ،وت�ؤيد املداخالت التي �أ�شارت �إلى �أنه قد �صدرت
املوافقة على افتتاح ( )1.500رو�ضة �أطفال ،و�إحداث ( )3.500وظيفة
معلمة خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة ،وما الحظه عدد من الأع�ضاء يف
مداخالتهم حول بع�ض اجلوانب الإجرائية املتعلقة ب�شروط القبول يف ريا�ض
الأطفال ،وعدد العاملني يف هذه الربامج ،وكثافة الأطفال يف الف�صول التي
غال ًبا ما تكون م�ساحاتها �صغرية ،و�أن الإ�شراف على برامج ريا�ض الأطفال
يتم �-أحيا ًنا -من قبل م�شرفة جديدة ال متلك اخلربة والتجربة وامل�س�ؤولية
التي ت�ؤهلها للإ�شراف على معلمات ذوات خربة طويلة �سابقة.
وفيما يتعلق بانخفا�ض ن�سبة امللتحقني بريا�ض الأطفال التي �أ�شار بع�ض
الأع�ضاء �إلى �أنها ال تزيد على ( )%12من عدد ال�سكان يف الفئة العمرية ما
بني (� )4إلى (� )6سنوات؛ �أو�ضح رئي�س اللجنة �أن الهدف من الأمر ال�سامي
الكرمي رقم (/7ب )5388/وتاريخ 1423/3/3هـ القا�ضي بالتو�سع يف فتح
ريا�ض الأطفال ،وجعلها مرحلة م�ستقلة عن مراحل التعليم العام هو دعم
برامج ريا�ض الأطفال وتطويرها وتزويدها بكافة الإمكانات التي متكنها من
ا�ستيعاب �أكرب عدد ممكن من الأطفال الذين يحتاجونها وفق �إطار زمني
حمدد ،م�شري ًا �إلى �أن جمل�س ال�شورى �أ�صدر عددًا من القرارات التي تطالب
وزارة التعليم بتفعيل هذا الأمر الكرمي وو�ضعه مو�ضع التنفيذ.
و�أ�ضاف الدكتور ال�سلمي �أن مندوبي وزارة التعليم �أفادوا ب�أن الوزارة
بد�أت منذ عام 1431هـ يف تنفيذ خطة للتو�سع يف ريا�ض الأطفال تركز
على القرى والهجر والأحياء الفقرية التي ال ي�صلها التعليم الأهلي كما
يف املدن ،الفت ًا النظر �إلى �أنه مت افتتاح ( )1385رو�ضة �أطفال ،وارتفعت
ن�سبة االلتحاق بريا�ض الأطفال من (� )%6إلى حوايل ( ،)%13م�ؤكد ًا يف
ذات ال�سياق �أن التو�سع يف مدار�س ريا�ض الأطفال احلكومية ميثل �إحدى
مبادرات الربنامج التنفيذي لدعم م�شروع امللك عبد اهلل لتطوير التعليم
العام ،وت�ضمنت مبادرة الق�سائم التعليمية �ضمن برنامج العمل التنفيذي
مل�شروع امللك عبد اهلل لتطوير التعليم العام اعتماد مبلغ  100مليون ريـال
�سنوي ًا لق�سائم طالب ريا�ض الأطفال.

ما الحظه �أحد الأع�ضاء ب�أن م�ستوى املعلم ال يزال متدن ًيا ،بالإ�ضافة �إلى
وجود معلمني ومعلمات غري م�ؤهلني تربو ًيا وعلم ًيا ،وت�سا�ؤله عن مدى تطبيق
رخ�ص املعلمني للت�أكد من كفاءة املعلم� ،أفاد رئي�س اللجنة �أن وزارة التعليم
اهتماما كب ًريا ين�سجم مع الدور املحوري الذي يقوم به
تويل املعلم واملعلمة
ً
املعلم واملعلمة يف العملية الرتبوية والتعليمية.
الفت ًا النظر �إلى �أن الوزارة �أفادت ب�أنها اتخذت جمموعة من الإجراءات
والتدابري لرفع امل�ستوى املهني لدى املعلمني ،حيث �أنها رفعت للمقام ال�سامي
بتاريخ 1435/3/25هـ طلب زيادة مدة التجربة من �سنة �إلى �سنتني لتتمكن
من �إجراء عملية التقومي ال�صحيح لأداء املعلم ،واتفقت وزارة التعليم مع
وزارة اخلدمة املدنية على مراعاة الكفاءة عند اختيار املعلم واملعلمة،
وذلك من خالل �شرط جتاوز احلد الأدنى الختبارات قيا�س يف التخ�ص�ص
واالختبارات العامة ،وتعديل مفا�ضلة وزارة اخلدمة املدنية ،بحيث تكون
( )40درجة ملعدل املر�شح الرتاكمي ،و( )40درجة الختبار قيا�س ،و()20
درجة لعام التخرج.
واعترب رئي�س اللجنة �أن الوزارة �أتاحت فر�ص تدريبية كبرية للمعلمني
واملعلمات ،م�شري ًا �إلى �أن الوزارة �أفادت ب�أن عدد الذين مت تدريبهم يف عام
1435/1434هـ بلغ قرابة ( )269.749معل ًما ،يف حني بلغ عدد املعلمات
الالتي ا�ستفدن من التدريب يف العام نف�سه ( )313.189معلمة تقريب ًا.
و�أ�شار ال�سلمي �إلى اعتماد مبلغ خم�سة مليارات ريـال على مدى خم�س
�سنوات ،لإيفاد نحو ( )25.000معلم ومعلمة للخارج للتدريب يف مدار�س
الدول املتقدمة ،كما تقوم وزارات التعليم واملالية واخلدمة املدنية حال ًيا
بدرا�سة ت�صور متكامل ب�ش�أن منح املعلمني واملعلمات مكاف�آت متيز ت�شجي ًعا
لهم على القيام بواجباتهم على �أف�ضل �صورة.

و�أفاد ال�سلمي �أن الوزارة قامت بالتن�سيق مع بع�ض اجلهات اخلريية ،ومت
نقل الإ�شراف على العديد من الرو�ضات التي تتبع تلك اجلهات �إلى الوزارة،
ويتم التن�سيق  -حال ًيا -مع اجلهات املعنية لتنظيم و�ضع ريا�ض الأطفال.
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�أما فيما يتعلق بالت�أمني الطبــي وب ــدل ال�ســكن ،قال رئي�س اللجنة� :إن
املعلمني واملعلمات من �شرائح املجتمع التي ت�ستحــق هذه املزايا �أ�سوة بغريها
من ال�شرائح املجتمعية الأخرى ،م�شري ًا �إلى �أن هيئــة تقومي التعليم العام هي
اجلهة املعنية بتطبيق رخ�ص املعلمني.
وعن االخــتبارات التح�صيلــية �أفــادت اللجــنة �أن االختبارات التقوميية
ب�أنواعها املختلفـة قد �أ�صبحت �ضمن اخت�صا�صات هيئة تقومي التعليم العام،
مو�ضحــة �أن الهيئ ــة هي املعن ــية ب�إعداد هذه االخ ــتبارات وتقنينها ،و�إجراء
الدرا�سات على نتائجها ،ومعرفة �أثر ذلك على العملية التعليمية.
منح إدارات التربية والتعليم في
المناطق االستقالل اإلداري والمالي

و�أو�ضح رئيــ�س اللجن ــة �إن حتــويل م�شــروع امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
لتطوير التعليم العام �إلى عدد من ال�شــركات املتخ�ص�صة من �ش�أنه �أن يعمل
على �إيجــاد الت ــوازن بني الدقـ ــة يف التنفيذ ،وال�سرعة يف الإجناز ،واجلودة
يف املخرج.
وب�ش�أن التعليم الأهلي �أكد رئي�س اللجنــة �أهمية �سيا�سة التعليم يف اململكة
ال�صادرة عام 1389هـ واهتمام ــها بالتعــليم الأهلي ،حيــث �أفردت له ف�صلاً
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كاملاً  ،واعتربته رافدً ا مه ًما مــن روافد التعليم يف اململكة ،الفت ًا النظر �إلى
�أن وزارة التعليم اهتمت ب�إيجــاد الكثري من احلوافز املادية واملعنوية للتعليم
ونوعا ،م�ضيف ًا يف هذا
حر�صا منها ع ــلى النهــو�ض بهذا التعليم ك ًما ً
الأه ــلي ً
ال�سياق �أن جمل�س ال�شورى �أ�صــدر عددًا من القرارات التي حتث وزارة التعليم
على التو�سع يف التعليم الأهــلي ،كم ــا تعمل وزارة التعليم  -حال ًيا  -بنظام
الق�سائم التعليمية الذي ميكن �أولياء الأمور من �إحلاق �أبنائهم وبناتهم يف
املدار�س الأهلية على ح�ساب الوزارة وف ًقا ال�شرتاطات و�ضوابط معينة.
وعـن مـا حققـته الـوزارة للأطـفال امل�صـابني بــمر�ض التوحــد ،وخدمــات
الرتبية اخلا�صة  -حال ًيا  -و�أنها ال تغـطي �سوى ( )%10من االحتياج الفعلي،
و�أن من املتوقع زيادة هذا االحتياج� ،أكد رئي�س اللجنة وجود حتـديات يف
خدمات الرتبيــة اخلا�ص ــة التي تق ــدمها ال ــوزارة ،رغ ــم االهتـ ــمام الكب ــري
الذي حتظى به الفئــات اخلا�ص ــة من لدن الدولة ،مو�ضح ًا ب�أن �أحد احللول
اجلذرية للتغلب على هذه امل�شكلة يكمن يف �إيجاد نظام تعليمي متكامل لذوي
االحتياجات اخلا�صة يعمل على �إيج ــاد بيــئة ت�شريعية يف التعليم يتمتع فيها
ذوو االحتياجات اخلا�صة بكامل حقوقهم �أ�سوة ب�أقرانهم العاديني.

مـقــال

إفرازات أشجار سامة ...؟!
�أ�شرقت على العامل ،منذ �أكرث من �أربعة ع�شر قرن ًا� ،شم�س الدين الإ�سالمي احلنيف ،على يد خامت الأنبياء
�ضياء وهدى ورحمة للنا�س
واملر�سلني �سيدنا حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) ر�سول الهدى وال�سالم للعاملني ،فكانت
ً
كافة .و�أكمل اخلالق البارئ (جلت قدرته) للب�شرية دينها الذى ارت�ضاه لها� .أتت تعاليم الدين الإ�سالمي وا�ضحة
وحا�سمة ،متج�سدة يف القر�آن الكرمي ،وال�سنة النبوية الطاهرة وال�صحيحة .وجاء الإ�سالم �صافي ًا غدق ًا كاملاء
الزالل ....و�آمن به من �آمن .وت�شرب الأوائل ،وثلة من الأولني ،بوحى طاهر �صاف ،خال من �شوائب الهوى ،وال
تعكره الد�سائ�س التي فر�ضتها الحق ًا بع�ض امل�صالح ال�سيا�سية والفئوية وال�شخ�صية املغر�ضة ،التي ا�ستغلت هذا
الدين ...كمطية لتحقيق �أهداف دنيوية م�شبوهة  -كما تبني الحقا.
رمبا مل يتعر�ض دين ملحاربة وحلمالت ت�شويه ود�س وحتريف كما تعر�ض هذا الدين القيم ،حتى �أ�صبحنا -
نتيجة لهذه الأخطاء والد�سائ�س وامل�ؤامرات  -ب�صدد عدة «�إ�سالمات»...؟! ,ولكن ورغم كل هذا اال�ستغالل الب�شع،
ف�إن اهلل قد حمى دينه (متج�سد ًا يف القر�آن الكرمي) ووفى بوعده� .إذ قال تعالى�« :إنا نزلنا الذكر و�إنا له
حلافظون» .فالإ�سالم ال�صحيح ال�صايف النقي الو�سطي موجود �إلى يوم القيامة .والإن�سان ال�سوي ميكن �أن يراه
ويلم�سه  ....رغم العتمة التي حتاول حجبه ،واملتمثلة يف التف�سريات اخلاطئة واملغر�ضة وامل�صلحية الكثرية التي
بد�أت تنت�شر يف الف�ضاء الإ�سالمي منذ انتهاء اخلالفة الرا�شدة.
وقد �أ�صبحت هذه الأخطاء وتلك الد�سائ�س وذلك الت�شويه والتحريف املغر�ضني ت�شكل جمتمعة «تراكمات»
مدمرة (ميكن اعتبارها نبتات و�أ�شجار �سوء هائلة من �شدة متكنها يف �ضمائر ماليني من النا�س) �أل�صقت بالدين
والدين منها براء� .إن الإ�سالم الأ�صلي النقي كال�شجرة املباركة البا�سقة ...فرعها يف الأر�ض ،و�أ�صلها يف ال�سماء.
بينما �أ�شجار ال�سوء الطفيلية ،ذات الثمرات ال�سامة ،منت حول هذه ال�شجرة الطيبة املباركة ...حتى لتكاد
حتجبها .ولكنها كال�شم�س ع�صية على احلجب.
ومما ي�ؤكد �سوء تلك النبتات (الرتاكمات) ويف�ضحها هو التحليل املو�ضوعي ال�صادق والنزيه لكل منها ولكل
جزئية فيها� .إن التحليل العلمي املو�ضوعي يك�شف زيف وخط�أ وحتامل معظمها ،ووجود �أغرا�ض و�أهداف م�صلحية
لبع�ضها .وال�س�ؤال املحري هو  :كيف و�صلت هذه الرتاكمات �إلى هذا الع�صر ،وكيف عا�شت  -وازدهرت  -خالل
كل هذه القرون ؟! ,فمما يثري اال�ستغراب حول �سبب ا�ستمراريتها هذه ،هو ات�سام �أغلب جزئيات وعنا�صر هذه
الرتاكمات بالغلو والتحجر وال�صلف وال�سخف ومعاداة العقل واملنطق الإ�سالمي ال�سليم ،بل وخمالفة العدالة
مبفهومها ال�شامل.
ويعتقد �أن �أهم �أ�سباب ا�ستمرار ،وتوا�صل ومنو ،هذه الرتاكمات هي :جهل العامة ،وانتهازية بع�ض اخلا�صة،
وت�سلط القوى الباغية التي من م�صلحتها اخلا�صة توجيه النا�س وال�شعوب املعنية يف االجتاه الذى يخدم تلك
جزء ال يتجز�أ منه .وهنا تكمن هذه امل�أ�ساة،
امل�صلحة  ،عرب ال�صاق م�ضمون ذلك االجتاه يف الدين ،واعتباره  -زور ًا ً -
التي تكاد تنفرد بها �أمتنا الآن دون �سائر الأمم .وال يجب �أن نن�سى �أن من �أهم نتائج و�أ�سباب توا�صل  -وتفاقم -
هذه االفرازات ال�سيئة وامل�سيئة (من نبتات ال�سوء املرتاكمة امل�ستمرة والنامية) هو� :سوء وتدهور الو�ضع العام
يف معظم البالد العربية واال�سالمية ،وا�ست�شراء الظلم ،وغياب النموذج العام الأكرث منطقية وقبو ًال.
�إن �أ�سو�أ ما تفعله هذه الرتاكمات هو ت�شويه ديننا احلنيف �أمام امل�سلمني و�أمام غريهم .ولي�س ذلك وح�سب،
بل �أن لهذه الرتاكمات نتائج بالغة ال�سلبية على كل امل�سلمني ،بالد ًا وعباداً� .أنظر (على �سبيل املثال ال احل�صر)
كيف يدعى البع�ض �أن له «حقوق ًا» ال جدل عليها (لأنها مقد�سة) على �آخرين ،وعلى حياتهم ....م�ستند ًا حلديث
غري �صحيح� ،أو حتى م�شكوك يف �صحته� ،أو حتى �إلى تقليد تراثي بال .وانظر �إلى ما يوجد الآن على ال�ساحة
الإ�سالمية من فرق جمنونة متطرفة ....يدعي كل منها �أنه ميثل الإ�سالم «ال�صحيح» ....ثم �سرعان ما تف�ضح
�أفعاله ادعاءه الكاذب .انظر �إلى ما �أدت �إليه هذه الرتاكمات ،و�أ�سهمت يف وجوده من مذهبية �ضالة وطائفية
مقيتة ،وما �أفرزته من جماعات �إرهابية ....حترتف �إرهاب كل من يخالفها ،وال ترتدد يف �إزهاق الأرواح ،وجز
الر�ؤو�س ...و�سبي الن�ساء ...وم�صادرة املمتلكات ،وبا�سم الدين !!
ولذلك ،ال بد من حركة �إ�صالحية ر�شيدة �شاملة ...تهدف � -أول ما تهدف  -لتنقية هذا الدين من كل ال�شوائب
املل�صقة به زوراً .وهي مهمة �شاقة ...لأنها تت�ضمن �إزاحة نبتات �سوء هائلة� ،أو تنظيفها ...لوقف �إفرازاتها
ال�سيئة .و�أعتقد �أن اململكة  -مبا لها من مكانة و�إمكانات  -هي الأجدر على قيادة هذه املهمة التاريخية الكربى
والعظيمة .واهلل املوفق.

�أ .د� .صدقـــه يحيى فا�ضـــــل
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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دعا إلى التوسع في نوادي األحياء
والساحات الشعبية

الشورى يطالب رعاية
الشباب بمعالجة ظاهرة
أ  .عبد العزيز الهدلق
رئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية واألسره والشباب

التعصب الرياضي

طالـــب جملــــ�س ال�شـــورى الرئـــا�سة العامــــة لرعــاية ال�شباب
باتخاذ الإجراءات الالزمـــة ملعاجلــة ظاهـــرة التع�صب الريا�ضي
ب�أ�سلوب علمي وحكيم.
ودعـــا الرئا�ســـة �إلى لتو�ســـع يف نـــوادي الأحـــياء ،وال�ساحات
ال�شعبية ،وبيوت ال�شــباب ،وفتـــح املزيـــد منهـا ال�ستيعــاب ال�شباب
وطاقـــاتهــــم ,وذلك بالتن�ســـيق مــع وزارات التعــــليـم ،وال�شـــ�ؤون
االجتماعية ،وال�ش�ؤون البلدية والقروية.
جاء ذلك يف القــرار الـــذي �أ�صـــدره املجلـــ�س خـــالل جل�ســـته
العادية الثالثة والثالثــني ،التي عقــدها يـــوم االثـــنني املـــوافق
1436/7/8هـ ،برئا�ســـة معـــايل رئيـــ�س املجلــ�س ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد ابن �إبراهيـــم �آل ال�شيـــخ؛ بعـــد اال�ستـــماع �إلى
وجهة نظر جلنة ال�شـ�ؤون االجتـــماعية والأ�سرة وال�شباب ،ب�ش�أن
ملحوظات الأع�ضــاء و�آرائهـــم جتـــاه التقــرير ال�ســـنوي للرئا�سة
العامة لرعايــة ال�شـــباب للعام املايل 1435/1434هـ ،التي تالها
رئي�س اللجنة الأ�ستاذ عبدالعزيز الهدلق.
كما دعا املجل�س يف قراره الرئا�س ــة العامة لرعاية ال�شباب �إلى التعاون مع
مراكز الأبحاث يف اجلامعات؛ لالهتــمام بالدرا�سات ذات العالقة بال�شباب،
من �أجل توفري املعلوم ــات والبيان ــات اخلا�صــة بال�شباب ،ومعاجلة الظواهر
ال�سلبية ،وخلدمة م�شروعات التطوير يف الرئا�سة.
26
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وطالب املجل�س الرئا�سة ب�أن تقدم يف تقاريرها ال�سنوية القادمة تقيي ًما
حتليل ًيا واف ًيا لنتائج اخلدمات وامل�شاريع والربامج التي تقدمها.
و�أكـ ــد املجل�س يف قـ ــراره على العمل على �أن يكون �أمر خادم احلرمني
ال�شريفني ببناء �أحد ع�شر ا�ستادًا ريـ ــا�ض ًيا يف مناطق اململكة؛ قرى ريا�ضية
مكتملة ،حتت�ضن ال�شباب وجتذبهم ريا�ض ًة وترفيـ ــه ًا ،والتن�سـ ــيق مع وزارة

مداوالت القبة

التعلــيم لتبني برنامـ ــج وطني للك�شـ ــف عن املواهب الريا�ضية ،ورعايتها يف
�سن مبكرة.
و�شدد املجل�س على �أهمية توفري الدعم الالزم ملعهد �إعداد القادة لتحقيق
�أهدافه املن�شودة ،والتو�سع يف افتتاح فروع للمعهد يف خمتلف مناطق اململكة.
كما دعا املجلـ ــ�س الرئا�سـ ــة �إلى ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية القادمة نتائج
م�ؤ�شرات قـ ــيا�س �أداء ا�سرتاتيجـ ــية وتنفيذيـ ــة ،و�أخرى لر�ضى امل�ستفيدين،
وربطها ب�أهداف اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب و�أهداف التنمية العامة.
كما �أكد املجل�س على قراره ال�سـ ــابق الذي يدعو لدرا�سة �إ�سهام الرئا�سة
يف الأن�شطة الثقافـ ــية ،والريا�ضيـ ــة ،واالجتماعـ ــية للمر�أة ،وفق ال�ضوابط
ال�شرعية؛ من خالل �إحداث �إدارة عامة خمت�صة ب�ش�ؤون الريا�ضة الن�سائية.
وكانت جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب قد �أو�ضحت يف وجهة
نظرها التي قدمها رئي�س اللجنـ ــة الأ�ستـ ــاذ عبدالعزيز الهـ ــدلق �أن الهيكل
التنظيمي للرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب يف مراحله الأخرية ،و�سوف يتم
(بعون اهلل) اعتماده قريب ًا.
وفيما يتعلق مبا طرحه عدد من الأعـ ــ�ضاء عن معانـ ــاة الرئا�سة العامة
لرعاية ال�شباب من نق�ص العاملني فيها ،حيـ ــث ال يزيد عدد املتخـ ــ�ص�صني
عن ( )%15من العاملني فيها ,وما ر�آه البع�ض �أن هذا ال يرقى �إلى الطموح،
وال يتنا�سب مع مهامها وبراجمها� ،أفادت اللجنة �أنها �سبق �أن �أثارت هذا

املو�ضوع مع الرئا�سة ،ووعدت بتحقيق ما ميكن من ذلك ،كما �أن الرئا�سة
�أحدثت تغيري ًا فعلي ًا يف القيادات ،والإدارات.
وبخ�صو�ص �ض ــرورة تعاون الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب مع وزارة
التعليم ،واجلامعات� ،أع ــاد رئي�س اللجنة الأذهان �إلى ما �سبق �أن �أو�صت
اللجنة يف تقريرها ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للرئا�سة للعام املايل 1429/1428هـ
ب�ش�أن هذا التعاون ،وذكر منـ ــدوبو الرئا�سة �أنه مت عقد �شراكة مع الوزارة
لإقامة �أن�شطة �شبابية وثقافية وريا�ضـ ــية ،والآن تطبق كتجربة �أولى يف عدد
من املدار�س يف مدينة الريا�ض وهـ ــناك خطوات ترى اللجنة �أنها خطوات
جيدة يف هذا االجتاه.
الهدلق :رعاية الشباب أنهت دراسة
ملف تخصيص األندية الرياضية

و�أ�شار رئي�س اللجنة �إلى �أن الرئا�سة العامـة لرعاية ال�شباب كلفت فريق
عمل مبلف تخ�صي�ص الأندية ،وقد قام ب�إع ــداد الدرا�سات الفنية ،واملالية،
والقانونية اخلا�صة بعملية تخ�صي�ص الأندية الريا�ضية يف اململكة ،والربنامج
التف�صيلي لها ،واملب ــادئ والأنظـ ــمة التي �ستحكـ ــمها ،وال�شكل التنظيمي،
والت�شغيلي امل�ستقبلي للدوري االحـ ــرتايف و�أنديتـ ــه ،م�ستفيدة يف ذلك من
بع�ض جتارب الدول املتقدمة ريا�ضي ًا مع مراعاة الظروف املحلية ،مفيد ًا �أن
الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب رفعت هذه الدرا�سة �إلى املجل�س االقت�صادي
الأعلى يف ذلك الوقت؛ للموافقة عليها.
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المجلس يطالب بتواجد
هيئة المواصفات
والمقاييس في المنافذ
أ .صالح بن عيد الحصيني
رئيس لجنة االقتصاد والطاقة

طالب جمـــل�س ال�شـــورى بتمكـــني فــرق متخ�ص�صة من الهيئة
ال�سعودية للموا�صفات واملقاييـــ�س واجلــودة للتواجد على منافذ
دخول ال�سلع امل�ستــوردة التخــاذ الإجــراءات الرقـــابية الالزمـة
جتاهها ,وبدعم بند التــدريب واالبتعـــاث باملخــ�ص�صات املاليـــة
الالزمــة لتوفــري التـــدريــب الفني والتخ�ص�صي للعاملني بالهيئة,
والإ�ســـراع يف اعتــماد اللوائــح الإداريــة واملاليــة الالزمة لتمكني
الهيئة من ممار�سة مهامها وفق تنظيمها اجلديد.
دراسة اإللزام بوضع عالمة
على المنتجات المستوردة
أو المصنعة محليًا

ودعا املجل�س الهيئة ال�سعوديـة للموا�صفات واملقايي�س واجلودة
�إلى درا�سة الإلزام بو�ضع عالمة على املنتجات امل�ستوردة �أو امل�صنعة
حملي ًا؛ ل�ضمان مطابقتها ال�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة العامة.
كما دعـــا املجلـــ�س �إلى �إيجـــاد �أطــر مرجعيــة موحدة الر�ؤية
والأهداف لرفع م�ستوى جودة اخلدمــات واملنتجات يف القطاعني
احلكومي واخلا�ص.
جاء ذلك يف القرار الذي �أ�صدره جمل�س ال�شورى خالل جل�سته
العادية التا�سعة والع�شــريــن التي عقــدها يــوم االثنيــن املوافــق
1436/6/24هـ برئا�ســة معــايل نائــب رئيــ�س املجــل�س الدكتــور
حممد بن �أمني اجلفري بعد �أن ا�ستمع لوجهة نظر جلنــة االقت�صاد
والطاقة ,ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي
للهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقاييــ�س واجلــودة للعــام املــايل
1435/1434هـ ،التي تالها رئي�س اللجنة الأ�ستاذ �صالح احل�صيني.
28
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وكانت جلنة االقت�صاد والطاقة قد �أو�ضحت يف معر�ض وجهة نظرها �أن
معاجلة ظاهرة ال�سلع املغ�شو�شة واملقلدة مثل قطع ال�سيارات هي م�س�ؤولية
م�شرتكة تقع على عاتق عدة جهات منها وزارة التجارة وال�صناعة ،وم�صلحة
اجلمارك .وطالبت ب ـ�أن يتــم تن�س ــيق اجله ــود ملراجعة ال�سل�سلة الرقابية بني
تلك اجلهات لتحديد مواطن اخللل و�إيجاد احللول الالزمة ،للحد من دخول
وانت�شار ال�سلع واملنتجات غري املطابقة.
إيجاد أطر مرجعية موحدة لرفع
مستوى جودة الخدمات والمنتجات

و�أ�ض ــاف احل�ص ــيني� :إن الهي ــئة تع ــمل على مراقبة ال�سلع ذات العالقة
ب�صح ــة و�سالم ــة امل�ستهــلك ب�سح ــب عينــات من ــها ،ثم �إجراء االختبارات
الالزمة ،ورفــع تقــارير االختـبار لوزارة التجارة وال�صناعة التخاذ ما يلزم
حي ــال املنتج ــات غ ــري املطابقــة للم ــوا�صفات ،حيث تن�شر الهيئة املنتجات
املخالفة على موقعها على الإنرتنت لتوعية امل�ستهلك بهذه املنتجات.
و�أو�ض ــح رئــي�س اللجن ــة �أن الدور الرقـابي �أ�ضيف ملهام الهيئة يف تنظيمها
الأخري ال�صادر بقرار جمــل�س الــوزراء رقــم ( )216وتاريخ 1431/6/17هـ,
م�شري ًا �إلى �أن الهيــئة تعم ــل بالتن�س ــيق مع اجلــهات الرقــابية على مراجعة

مداوالت القبة
الحصيني :معالجة ظاهرة السلع
المغشوشة والمقلدة مسؤولية
مشتركة لعدد من الجهات

اجلهود الرقابية لنفاذ ال�سلع �إلى الأ�ســواق ,و�أُ ِعدت درا�س ــة �إ�سرتاتي ــجية
لتواجدها باملنافذ �أ�سوة باجلهات الرقابــية الأخرى لتقوم بخدمات الدعم
الفني ب�شكل منهجي.
ور�أى رئي�س اللجنة �أن للهيئة دور مهم خلربتــها وتخ�ص�صها يف جمال
عملها الذي يتكامل مع جهود م�صلحة اجلمــارك واجلهات الأخرى ،ولتوفري
القدرة التخ�ص�صية للتحقق يف املنافذ من �صحة �شهــادات املطابقة املرافقة
لل�سلع امل�ستوردة ,و�سحب العينات وفق متطلبات املوا�صفات القيا�سية.
و�أ�شار احلــ�صيني �إلى �أن الرق ــابة يف ج ــانب انت ــ�شار امل ــواد الك ــهربائية
املقـ ــلدة والرديئ ــة م�شرتكــة بني الهيئــة وجهات �أخرى ،الف ــت ًا النظر �إلى �أن
الهيئة ق ــامت بالتع ــاون مع وزارة التج ــارة وال�صناعــة ،وم�صلحة اجلمارك
مبراجعة النموذج الرقابي وحتديثه مبا يحقق رقابة �أكــرث فاعـلية على ال�سلع،
خا�صة يف بلد املن�ش�أ قبل ت�صديرها للمملكة ،م�ضيف ًا يف ه ــذا ال�ســياق �أنه قد
مت البدء بتطبيق املرحلة الأولى من هذا النموذج بداي ــة العــام 2014م ،كما
يجري العمل على مراجعة هذه الإجــراءات وتطــويرها ب�شكل دوري لإحكام
الإجراءات الرقابية.
وتابع �أن الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة تقوم ب�سحب
عينات من خمتلف ال�سلع التي مت�س �صحة و�سالمة امل�ستهلك بالدرجة الأولى
ويف مقدمتها املواد الكهربائية .م�شري ًا �إلى �أنه متت م�صادرة و�إتالف كميات
كبرية من تلك ال�سلع واملنتجات بالتعاون مع وزارة التجارة وال�صناعة ،كما
قامت الهيئة � ً
أي�ضا وفق �إمكاناتها بتنفيذ حملة �إعالمية توعوية يف خمتلف
و�سائل الإعــالم ع ــن بع ــ�ض امل ــواد الكهربائية�( :سخانات املياه ,والدفايات,
والتو�صيــالت الك ــهربائي ــة ،واملكيف ــات ,والأفــيا�ش) ،وتن ــ�شر عل ــى م ــوقعها
الإلكرتوين عن املنتجات غري املطابقة للموا�صفات لتوعية امل�ستهلك.

ولفت �إلى �أن حجم ال�سوق وتو�س ــعه يحتاج للمزيد من اجلهد والدعم
الالزم للق�ضـ ــاء على كافـ ــة املخالف ــات .م�شري ًا �إلى �أن اللجنة ت�ؤيد �إيجاد
�شارة مطابــقة تختــ�ص مبعايري ال�سالمة وال�صحة العامة يف ال�سلع واملنتجات
امل�صنعة حمل ًيا �أو امل�ستوردة.
و�أفاد احل�صيني �أن الهيئة تعمل على عدد من امل�شروعات ذات العالقة
بو�ضع �شارة مطابقة للموا�ص ــفات القيا�سيـ ــة على ال�سل ــع امل�ستوردة ،ومن
ذلك موا�صـ ــفات ا�ستـ ــهالك الطاقـ ــة وامل ــياه وال�س ــالمة وال�صحة العامة
والأمان ،م�ضيف ًا �أنه نظر ًا ملا متثله املنتجات غري املطابقة ملتطلبات ال�سالمة
من �ضرر على �صحة الإن�سان والبي ــئة؛ ومن ذلك على �سبيل املثال :الأجهزة
الكهربائية ،و�ألعاب الأطفال ،واحلــديد ،ومواد البناء؛ ف�إن احلاجة ما�سة
لإدراج �شارة �أو عالمة مطابقة خا�صة مبتطــلبات ال�سالمة ،بهدف �ضمان
�سالمــة ال�سلـ ــع التي تدخل �إلى �أ�س ــواق اململ ــكة وح ــماية امل�س ــتهلك والبيئة
وال�صحة العامة ،ملا فيه �صالح املواطن واملقيم.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن ه ــذه الـ�شارة تخ ــتلف عن عالمة اجلودة التي
تعترب عالمة اختيارية يف الوقت الراهن تدل على انطباق معايري اجلودة على
املن�ش�أة وعملياتها؛ بينما تدل �شارة املطابق ــة على مواءمة ال�سلع واملنتجات
للمتطلبات الأ�سا�سي ــة لل�ص ــحة العام ــة وال�سالمة؛ بحيث يكون و�ضع هذه
ال�شارة ملزم ًا ملنتجات معينة ذات �أولوية خا�صة ل�سالمة امل�ستهلك والبيئة.
ور�أت اللجنة يف ختام وجهة نظرها �أهمية �أن ت�ضع الهيئة ال�سعودية
للموا�صفات واملقايي�س واجلودة درا�سة �إجراءات م�شددة للتحقق من املطابقة
�سواء من خالل امل�صنعني �أو اجلهات املعتمدة لهذا الغر�ض ،حيث يعني
و�ضع �شارة املطابقة ال�سعودية على ال�سلع واملنتجات �أن ال�شخ�ص الطبيعي
�أو القانوين امل�س�ؤول عن و�ضعها يتعهد ب�أن املنتَج يطابق جميع اال�شرتاطات
ذات العالقة بال�صحة العامة وال�سالمة ،و�أنها و�ضعت بعد االنتهاء من كافة
�إجراءات تقومي املطابقة املالئمة.

�أما ما يتعلق باملوا�صفات القيا�سية التي ت�ضعها الهيئة ،ف�أ�شار رئي�س
اللجنة �إلى �أن الهيئة تتبنى املوا�صفات العاملية يف معظم احلاالت بعد الأخذ
يف احل�سبان املعايري الوطنية ،وتطبق املمار�سات العاملية ملعظم �أجهزة
التقيي�س الدولية التي تعتمد على منهجية �إعداد املوا�صفات القيا�سية عن
طريق فرق عمل فنية متخ�ص�صة ،ت�شكل بحيادية من القطاعات املعنية
لتعك�س املوا�صفات القيا�سية املعدة جميع االجتاهات دون حتيز ل�ضمان
املهنية.
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خالل مناقشة إضافة عقوبة التشهير في
األنظمة ذات العالقة بخدمات الحج

أ .جبران القحطاني

نائب رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات

شوريون :اإلساءة
لضيوف الرحمن إساءة
للمملكة التي شرفها
اهلل بخدمتهم

ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية التا�سعة والع�شرين
التي عقدها يوم االثنني املوافـــق 1436/6/24هـ ،برئا�سة معايل
نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري تقرير جلنة
احلج والإ�سكان واخلدمات ،ب�ش�أن تعديل املــواد النظاميــة املتعلقة
بالعقوبات يف نظـــام خدمـــة حجــاج الداخـــل ،وتنظـــيم خدمات
املعتمرين ،وقواعــد ت�أديــب �أفــراد طـــوائف املطــوفني والوكالء
والأدالء والزمازمة ،ونظـــام نقل احلجــاج �إلى اململكة و�إعادتهم
�إلى بلدانهـم ،والالئحة التنظيميــة ملنـــع غيــر ال�سعـــوديني من
التعامل يف جمال �إ�سكان احلجاج واملعتمرين والزوار ،تـــاله نــائب
رئي�س اللجنة الأ�ستاذ جربان القحطاين.
وبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�صيتــها ب�ش�أن املو�ضوع للمناق�شة
�أ�شار �أحـــد الأعــ�ضاء �إلى �أن ال�شفـــافية يف �إعالن �أحكام العقوبات
لي�ست من قبيل الت�شهري ،بل هي من �إعالن احلقيقة.
كما �أيد الع�ضو ما ذهبت �إليه اللجنة يف عدم ا�ستعمال م�صطلح الت�شهري؛
لأنه غري منا�سب يف جمال العقوبات التي تهدف �إلى الإ�صالح وحفظ احلقوق
ولي�س �إلى الت�شهري واالنتقام ،وال �إلى �س ــن عق ــوبات في ــها تعدٍّ �إلى �أ�سرة
املخالف.
ع�ضو �آخر كــان له ر�أي خمــالف حيـث يــرى �أن عق ــوبة الت�شــهري هي �أقل
ما ميكن �أن يقر يف حق املخالفني؛ الفت ًا النظر �إلى �أن ال�شرك ــات التي تق ــدم
خدمات احلج والعمرة عندما ت�سيء تقديــم خدم ــة؛ ف�إن ــها ت�ش ــهر باململكة
باملجتمع ال�سعودي ،م�ضيف ًا �أن ال�شخ�ص الذي يتعر�ض لتجربة �سيئـة يف احلج
�أو العمرة �سواء يف الإعا�ش ــة �أو اخلدمــات �أو الإ�سـكان؛ ف�إنــه ينقلــها ملعارفــه
و�أ�صدقائه ,ومن ثم تنتقل �إلى جمتمعه ال�صغري ،فتتــراكم عبـر الزمن �صورة
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�سلبية عن اخلدمات التي تقدمها اململكة ل�ضيوف الرحمن ,ال�سيما مع وجود
و�سائل التوا�صل االجتماعي.
وقال �آخر� :إن ن�صو�ص هذا النظام تتحرك يف الدوائــر الإداريــة واملالية،
وتغفل اجلوانب الإن�سانية والأثر الذي ميكن �أن ترتكه رحلــة احلج وما يرتتب
عليها؛ �إذا ُق ِدمت اخلدمات ب�شكل �سيء� ،أو كان مق ــدم اخلدمة غري مدرك
لأهمية هذه ال�شعرية.
و�أيد �أحد الأع�ضاء التعديالت املقرتحة من وزارة احلج؛ م�ؤكد ًا �ضرورة
امل�سارع ــة يف مراجع ــة و�إع ــادة �صــياغة النظام الأ�سا�سي مل�ؤ�س�سات �أرباب
الطوائف .و�أو�ضح �أن الت�أديب جمرد جزئية ب�سيطة يف ن�شاط هذه امل�ؤ�س�سات،
ويجب �أن حتتويه الئحة ب�سيطــة مطالب ًا ب�أن ت�ؤجل اللجنة واملجل�س مناق�شة
تعديل الئحة ت�أديب �أفراد م�ؤ�ســ�سات �أرباب الطوائف� ،إلى �أن ي�صدر النظام
الأ�سا�س للم�ؤ�س�سات.
و�شدد ع�ضو �آخر على �أن يكون ن�شــر عقوبة املخالفة بعد اكت�ساب القطعية
يف القرار ،و�أن ال يعت ــرب املخ ــالف لهذه الأنظ ــمة جم ــرم ًا ،م�شــري ًا �إلى �أن
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املخالفة لها �إجراءات وعقوبات ،ولدينا ق�ضاة م�ؤهلون ،لديهم ال�صالحية يف
احلكم على املخالف.
ور�أى �آخــر �أن يك ــون الت�أديــب مل�ؤ�س�سات و�شركات الطوافة متى ما كان
ال�شخ�ص املخالف يحم ــل بطاق ــة امل�ؤ�س ــ�سة؛ مو�ضــح ًا �أن م�ؤ�س�سات الطوافة
معرتف بها ،و�أعطيت ترخي�ص ًا للعمــل يف �أمــاكن احل ــج ،وعل ــيها م�س�ؤولية
احلجاج ويجب �أن تعاقب ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة نف�سها.
وزاد �أحد الأع�ضاء �أن اهلل �شرف هذه البالد بخدمة احلجاج واملعتمرين،
وتبذل احلكومة الر�شيدة اجلهــود الكبــرية لتقدمي �أف�ضل اخلدمات ل�ضيوف
الرحمن ,وال ميكن القبول بالإ�ساءة للحجاج واملعتمرين والزوار ,ومن هنا
ف�إن �إ�ضافة مادة للعقوبات يف �أنظمــة تنظيم احلجاج واملعتمرين هي خطوة
يف االجتاه ال�صحيح ل�ضبط تقدي ــم خ ــدمات احلج ــاج واملعـتمرين؛ م�ؤكد ًا
�ضرورة وجود �أنظمة قوية ما دام �أن املخالفات كثرية ومتعددة.
و�أ�شار ع�ضو �آخـر �إلى �أن ن�ص امل ــادة جــوازي ،وكــاتب الن�ص يفرت�ض �أن
املخالف �سعودي ،الفـت ًا النظر �إلى �أن املخالف قد يكون غري �سعودي .وت�ساءل
عما �إذا كان الن�شر يف �صحيفة حملية ميكن �أن يكون من �صالحيات القا�ضي
�أم يحتاج �إلى قرار ق�ضائي يف دولة �أخرى؟.
ور�أى الع�ضو �أنه ما دام �أن الن�ص ج ــوازي للقا�ضي؛ فالأف�ضل �أن يرتك له
حتديد �آليات وطريقة الت�شهري ون�شــر املخالفــة بال�شكل الذي يراه منا�س ًبا.
واعترب �أحد الأع�ض ــاء �أن الن ــ�ص املق ــرتح �إ�ضافته مقبول ،وهو خمفف
با�ستخدام كلمة “يجوز” يف بدايته ،ثم ا�شرتطت املادة �أن يكون ن�شر العقوبة
بح�سب نوع املخالف ــة املرتكب ــة وج�سامته ــا و�آثارها ،على �أن يكون ن�شر هذا
القرار بعد اكت�سابه القطعية.

و�أبان ع�ضــو �آخ ــر �أن عقوب ــة الت�شهــري لي�ست بدعة يف �صياغة الأنظمة
ال�سعودية ،م�شري ًا �إلى �أنها موجــودة يف كثري من الأنظـ ــمة ،مثل نظام الت�سرت
التجاري ،ونظام الغ�ش التجــاري ،كــما �أن املجــل�س �أقــر قبل �أ�سبوعني عقوبة
الت�شهري فيما يتعلق بالعقوبات الواردة يف نظام التعامالت الإلكرتونية.
ولفت �أحد الأع�ضاء النظر �إلى �أن عقوبة الت�شهري تكميلية ،والبد �أن يكون
احلكم ال�صادرة يف العقوبة نهائ ًيا؛ لكي ميك ــن اللج ــوء �إلى ج ــواز الت�شــهري
ون�شر العقوبة ،م�ضيف ًا �أن قواعد ت�أديب �أرباب الطوائف والوكالء والأدالء
والزمازمة ال�صـادرة بق ــرار جمل ــ�س الــوزراء عام 1400هـ ،تت�ضمن عقوبات
ت�أديبية يوقعها جمل�س ت�أديبي م�شكل مبوجب هذه القواعد ،وي�صبح القرار
ال�صادر عن ــه ناف ـ ًـذا ونه ــائ ًيا بقرار من الــوزير بعد �أن يق ــبل التظلم ويعيده
للمجل�س �أو ي�ؤيد القرار ال�صادر عن املجل�س ،ومن ثم ي�صبح نهائ ًيا ً
ونافذا.
بيد �أنه �أكد �أنه من غري املنطقي �أن ين�ص على جواز الت�شهري يف قرار �صادر
عن الوزير ،بل البد �أن تكون هناك رقابة ق�ضائية.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن املـ ــوافقة على هذا املقرتح ال تتعار�ض مع ما �سبق
للمجل�س �أن �أع ــاده وهو مقرتح تعديــل الئح ــة عقوبات �أرباب الطوائف؛ لأنها
عقوبـ ــات ت�أديبيــة ،م�ش ــري ًا �إلى �أن التع ــديل املقتــرح �ساب ًقا ب�سيط وال يعادل
مطروحا بقرار جم ــل�س الوزراء ب�إيجــاد نظام جديد لأرباب الطوائف
ما كان
ً
كلهم ومل�ؤ�س�سات الطوافة.
ويف نهاي ــة املناق ــ�شة وافــق املج ــل�س على منــح جلنــة احل ــج والإ�ســكان
واخلدمات مزيد ًا من الوقــت لدرا�سة ما طــرحه الأع�ضاء من �آراء ومقرتحات
والعودة بوجهة نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة �سابقة.
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الشورى يطالب
بإحداث وظائف عليا
ألعضاء هيئة التحقيق
د .فالح الصغير

واالدعاء العام

رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية

طـــالب جملـــ�س ال�شـــورى خـــالل جل�ستــه العاديــة ال�ســـاد�سة
والثالثـني التي عقدهـــا يــوم الثالثــاء املــوافق 1436/7/16هـ،
برئا�سة معـايل رئيـ�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيـخ ب�إحداث وظائف متو�سطة وعليا لأع�ضاء
هيئة التحقيق واالدعاء العام ملعاجلة ت�أخر الرتقيات.
كما طالب املجلـ�س يف قراره وزارة املالية باتخاذ الالزم لت�أمني
أرا�ض يف املدن
ما حتــتاجــه هيئــة التحـــقيق واالدعــاء العـام من � ٍ
أرا�ض منا�سبة فيها.
واملحافظات التي لي�س لدى الهيئة � ٍ
ودعا املجل�س الهيئة �إلى لتوثيق مهارات الأع�ضاء يف التحقيق
واالدعاء ،للإفادة منها يف الت�أهيل والتدريب.
جاء ذلك يف قرار �أ�صدره املجلــ�س بعــد �أن ا�ستـمع لوجهة نظر
جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية ,ب�شــ�أن ملحــوظات الأع�ضاء
و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنـــوي لهيـــئة التحقـــيق واالدعـاء العام
للعام املايل 1435/1434هـ تـــاله رئيــ�س اللجنـــة الدكتــور فــالح
ال�صغري ,حيث �أو�ضحت اللجنـــة �أن تو�صيـــتها ب�شـــ�أن تـــ�أمني مـــا
أرا�ض ت�أتي ا�ستجــابة لل�صعوبات واملقرتحات
حتتاجه الهيئة من � ٍ
التي �شملها تقريـــر الهيئـــة؛ م�شيــرة �إلى �أن من واجب املجل�س �أن
يدعم جهات التقرير مبا يراه منا�سب ًا.
وقال الدكتور ال�صغري� :إن ما يفوق  1500وظيفة من وظائف (حمقق
�أول -حمقق ثان -م�ساعد حمقق -مالزم حمقق) �شاغرة ،وقد �ألنت الهيئة
عن الرغبة يف �إ�شغالها كاملتبع ،كما مت الطلب من وزارة املالية حتوير وترقية
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عدد منها �إلى وظائف عليا .مو�ضح ًا يف ذات ال�سياق �أن وجود ال�شواغر يرجع
�إلى كون حما�ضر الرتقيات تتطلب �صدور �أوامر �سامية مما يبقى معه الع�ضو
فرتة من الوقت �أثناء الرفع للرتقية �شاغلاً وظيفتني؛ حيث ال ميكن لأي ع�ضو
من مبا�شرة الوظيفة املُر َّقى عليها �إال بعد �صدور الأمر ال�سامي ،ومن خالل
ذلك يت�ضح انعدام فر�ص الرتقية يف املراتب العليا واملتو�سطة مما ي�ؤثر �سل ًبا
على �إدارة �أع�ضاء الهيئة لأعمالهم يف �ضوء ذلك.
و�أ�ضاف الدكتور ال�صغري� :أن الهيئة تنفذ العديد من الدورات التطويرية
ملهــارات الأع�ضــاء يف املعــهد العايل للقــ�ضاء ويف معــهد الإدارة العامــة يف
جمال اخت�صا�صــها يف التحقــيق واالدعــاء العــام والإ�شــراف على ال�ســجون
واالخت�صا�صات ذات العالقة ،بالإ�ضافة �إلى جمال احلا�سب الآيل ،و�سائر
التقنيات التي يحتاجها ع�ضو الهيئة.
ولفــت النظــر �إلى �أن ارتــفاع ق�ضــايا االعــتداء عــلى العــر�ض والنفــ�س،
واالعتداء حتت ت�أثري املخدرات موجودة؛ لكن ظهورها يف تقــرير الهيئة يعود
�إلى مبا�شرة الهيئة لبع�ض االخت�صا�صــات التي �أحيــلت لها م ـ�ؤخ ًرا مما �أدى
�إلى ارتفاع العدد مع �أن تلك الأعداد كــانت موجودة قبل ذلك لدى اجلهات
املنقولة عنها.

مداوالت القبة

واملوقوفني وم�شروعية بقائهم يف ال�سجن �أو دور التوقيف واتخاذ الإجراءات
الالزمة لإطالق �سراح من �سجن �أو �أوقف منهم بدون �سبب م�شروع ,وتطبيق
ما تق�ضي به الأنظمة يف حق املت�سببني يف ذلك.
وزاد �أن مركز البحوث والدرا�سات يف الهيئة يخت�ص بالبحوث والدرا�سات
التي تخت�ص بها الهيئة يف جمال التحقيق واالدعاء العام والرقابة على
ال�سجون ودور التوقيف والإ�شراف على تنفيذ الأحكام التي من �ش�أنها رفع
م�ستوى ممار�سة الهيئة الخت�صا�صاتها مبا يكفل اجلودة يف �أداء املهام
املناطة بها ،م�ضيف ًا �أن املركز ال يخت�ص بالبحوث والدرا�سات االجتماعية
يف املجال اجلنائي؛ فهناك مراكز متخ�ص�صة يف ذلك ،مثل مركز �أبحاث
اجلرمية يف وزارة الداخلية.
د.الصغير :هيئة التحقيق ال تعاني
من التسرب الوظيفي

و�أف ــاد رئي�س اللجن ــة �أن هي ــئة التحقيق واالدعاء العام تقوم على ثالثة
�أن�شطة رئي�سة هي :التحقيق ،واالدع ــاء العام ،والرقاب ــة على ال�سجون ودور
التوقيف ،والإ�شراف على تنفيذ الأحكام ،مو�ضح ًا �أنه بنا ًء على هذه الأن�شطة
مت اعتماد الهيكل التنظي ــمي (ب�صفة م�ؤقت ــة) ,م�شي ــر ًا �إلى �أن الهي ــئة تقوم
حالي ًا -بدرا�سة م�شروع هيكلها التنظيمي ،وقد �صدر قرار جمل�س الوزراءرقم ( )34وتاريخ 1434/1/26هـ ،ب�ش�أن الآلي ــة التنفيذي ــة والزمنية لنقل
االخت�صا�صات والأن�شطة املتعلقة بقطاع الرقابة املركزي ــة و�أجهزة التحقيق،
وقد ت�ضمنت الفقرة الرابعة �أنْ تقوم هيئة التحق ــيق ب�إع ــداد هياكل تنظيمية
لها ولفروعها تعك�س �أن�شط ــتها واخت�صا�ص ــاتها يف �ضوء املتغريات اجلديدة
ورفعها العتمادها.
و�أو�ضح الدكت ــور ال�صغـري �أن املتهمات الن�ساء �أو املحكوم عليهن بال�سجن
يتم �إيقافهن يف الأم ــاكن املخ�ص ــ�صة لهن يف م�ؤ�س�سات رعاية الفتيات ملن
ه ــن دون ال�س ــن الثالثي ــن� ،أو يف توقيف �س ــجن الن�س ــاء ملن تزيد �أعمارهن
عن الثالثني عام ًا� ،أما التحقيق والتفتي�ش مع الن�ساء فيك ــون بح�ضور
موظفات تلك امل�ؤ�س�سات.

و�أف ــادت اللجن ــة �أن الهي ــئة ت�سعى �ضم ــن خط ــتها التطويرية �إلى تطوير
املركز بزيادة فاعليته ،والتعاون مع مراكز البحوث املتخ�ص�صة ،وامل�ؤ�س�سات
العلمية لتو�سيع ن�شاطه ،ورفع م�ستوى الأداء.
و�أ�شار رئي�س اللجنـ ــة �إلى �أن الهيئ ــة ال تعاين من الت�ســرب الوظـ ــيفي وال
يعد ظاهرة ،م�ضيف ًا �أن جمل�س ال�ش ــورى قام بدرا�سة تعديل بع�ض مـواد نظام
هيئة التحقيق واالدعاء العام والئحة �أع�ضائها ،والعاملني فيها واملت�ضمن
تعديل املـ ــادة التا�سعـ ــة املتعلق ــة بتع ــديل �سلــم الأع�ضاء حيث يعامل �أع�ضاء
الهيئـ ــة مـ ــن حــيث ال ــرواتب والبـدالت واملكافـ ـ�آت واملزايا معاملة نظرائهم
يف نظام الق�ضاء.
وقد �أ�صدر املجل�س قراره بذلك رقم ( )50/103وتاريخ 1435/8/26هـ،
وبنا ًء عليه �صدر قرار جمل�س الوزراء رقم ( )171وتاريخ 1436/4/13هـ
القــا�ضي باملوافقـ ــة على تع ــديل املواد :الثاني ــة والثالثــة والرابعة واخلام�سة
والتا�سعة والعا�شرة والثانيــة ع ــ�شرة واخلامــ�سة ع�شــرة والرابعة والع�شرين
واخلام�ســة والع�ش ــرين وال�ساد�س ــة والع�شــرين؛ وق ــد �ص ــدر املر�ســوم امللكــي
رقم (م )31/بتاريخ 1436/4/13هـ بامل�صادقة على القرار.

و�أكد رئي�س اللجنة �أن الهيئة  -مبوجــب اختــ�صا�صها بالرقابة والتفتي�ش
على ال�سجون ودور التوقيف و�أي �أماكن تنفذ فــيها �أحكام جزائية وف ًقا للمادة
الثالثة من نظامها  -تقوم بزيارة كافة ال�سجــون ودور التــوقيف والتحقق من
م�شروعية �سجــن نزالئــها� ,أو توقيفهــم باال�ستــماع �إلى �شكــاوى امل�سجونني
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لجنة خاصة لدراسة
تعديل عدد من مواد
نظام القضاء

قرر جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية اخلام�سة والثالثني
التي عقدها يوم االثنني املوافق 1436/7/15هـ ،برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ،املوافقة على �إحالة اقرتاح تعديل عدد من مواد نظام
الق�ضاء ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 78/وتاريخ 1428/9/19هـ،
�إلى جلنة خا�صة لدرا�سته ،ومن ثم تقدمي تقريرها ب�ش�أنه للمجل�س
وذلك بناء على الفقرة ( )4من املادة الرابعة والأربعني من قواعد
عمل املجل�س واللجان.
جاء ذلك بعد �أن رف�ض املجل�س تو�صية جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والق�ضائية بعدم مالءمة درا�سة اقرتاح تعديل عدد من مواد نظام
الق�ضاء ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 78/وتاريخ 1428/9/19هـ،
املقدم من ع�ضو املجل�س الدكتور ح�سام العنقري ،ا�ستناد ًا للمادة
الثالثة والع�شرين من نظام املجل�س.
وكان املجل ــ�س ق ــد ن ــاق�ش تقــرير جلــنة ال�ش ـ�ؤون الإ�سالميــة والقــ�ضائية
وتو�صيتها ب�ش�أن املقرتح تاله رئي�س اللجنة الدكتــور فال ــح ال�صــغري ,حيث
عال من الكفاءة
ر�أى �أحد الأع�ضاء �ضرورة �أن يكون جميع الق�ضــاة مب�ســتوى ٍ
العلمية والعملية ،م�شري ًا �إلى �أن ـ ــه قـ ــد تخــتلف ظ ــروف التعــيني من منطقة
لأخرى ح�سب االحتياجات ،ويجب �أ ّال يكـون مكان التعيني على ح�ساب م�ستوى
الكفاءة على الإطالق.
وقال ع�ضو �آخر� :إن القــ�ضاء مهــنة حمتــرمة مثل ــها مث ــل ب ــاقي املـ ــهن
واحلرف ،ويجب �أن يتدرج القا�ضي يف املراح ــل الثالث الأولى ،ومن ثم يتم
خ�صو�صا فيما يتعلق
التعيني بعد اكتمال التكوين العلمي ،والتدريب املنا�سب،
ً
بق�ضاة اال�ستئناف.
34
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واعترب �أحد الأع�ضاء �أن قلة عدد الق�ضاة ال يربر عدم قبول اللجنة لهذا
املقرتح ،مقرتح ًا املوافقة على درا�سته ب�شكل مف�صل من قبل اللجنة.
وا�ستح�سن �آخر �أن ترتيث اللجنة يف عدم قبولها لهذا املقرتح ،م�ضيف ًا �أنه
عاما يواكب متطلبات جمتمعنا
ال ميكن افرتا�ض �أن ما كان يطبق منذ �أربعني ً
اليوم ،حيث �إن متطلبات املنظومة العدلية حتتم تطوير جوهر الق�ضاء يف ظل
ان�ضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية ،وكونها �أهم القوى االقت�صادية يف
العامل ،و�ضمن دول املجموعة الع�شرين ،حيث من ال�ضروري اختيار الكوادر
الق�ضائية امل�ؤهلة خا�ص ًة مع التوجه لتخ�صي�ص املحاكم.
و�أكد ع�ضو �آخر �ضرورة النظر ب�شكل حا�سم يف عملية �إعداد الق�ضاة بد ًءا
من الت�أهيل الأكادميي ،ثم املالزمة الق�ضائية ،وانتها ًء بالتدريب امل�ستمر
�أثناء اخلدمة ،م�ؤيد ًا درا�سة هذا املقرتح الذي يطرح ت�سا�ؤالت مهمة حول
املالزمة الق�ضائية ،واحت�ساب الأعمال النظرية للق�ضاء.
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والحظ �أحد الأع�ضاء �أن اللجنة اكتفت يف درا�ستها لهذا املقرتح بالتوا�صل
مع املجل�س الأعلى للق�ضاء ،وتبني ما مت التو�صل �إليه بالرغم من مكوثه لديها
وقتًا طوي ًال .كما الحظ الع�ضو �أن اللجنة �أ�شارت يف ر�أيها �إلى �أن هذا املقرتح
ُيعد م�س�أل ًة تنفيذي ًة بحتة ،م�شري ًا �إلى �أن املجل�س در�س عدة مقرتحات لتعديل
املواد والأنظمة دون �أن ن�سمع مثل هذا الر�أي.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء :هل مناق�شة هذا املقرتح املتعلق بال�سلطة الق�ضائية
املعروفة با�ستقاللها يف جميع دول العامل من �صالحيات جمل�س ال�شورى؟.
ور�أى �آخر �أن من املنا�سب املوافقة على درا�سة هذا املقرتح ،وخا�صة
ب�ش�أن الكوادر القانونية وتخ�ص�صاتها الالزمة حلاجات املجتمع واالقت�صاد
الوطني ودعم ال�سلك الق�ضائي من خالل الكليات القانونية املتخ�ص�صة
ونوعا.
بالكوادر امل�ؤهلة ك ًما ً
وقال �أحد الأع�ضاء� :إن اململكة دولة �إ�سالمية ،و�صاحب القرار فيها هو
وليّ الأمر ،وجميع ال�سلطات ال متلك القرار من عند نف�سها ،و�إمنا متلك
املقرتحات ،وبالتايل لي�س هناك تدخل يف ال�سلطة الق�ضائية ،م�ضيف ًا �أن
نظام الق�ضاء وغريه من الأنظمة �سبق �أن طرحت على املجل�س ملناق�شتها
مبوجب النظام ،ومل يعد ذلك تدخ ًال يف ال�سلطة الق�ضائية.
وفيما يتعلق بتنظيم عملية تعيني الق�ضاة يف حماكم املناطق واملحافظات
الرئي�سة مبا يتوافق مع خربة القا�ضي وفرتة عمله ر�أى �أحد الأع�ضاء �أن ذلك
�أمر مهم ،الفت ًا النظر �إلى ما �أ�شار �إليه رئي�س اللجنة ب�أن املجل�س الأعلى
للق�ضاء قد امتثل لهذا التنظيم �ساب ًقا ،وميار�سه حال ًيا ،و�أن هذا الأمر
متحقق .وطالب الع�ضو ب�أن يكون هذا االمتثال والتحقق وف ًقا للنظام ولي�س
وف ًقا لالئحة يتم تغيريها من قبل املجل�س.
وحول زيادة مدة املالزمة الق�ضائية ر�أى �أحد الأع�ضاء �أنها حتتاج �إلى
�إعادة نظر؛ فالأف�ضل هو تفعيل ال�سنوات الثالث؛ م�ضيف ًا �أن الواقع الآن
هو �أن القا�ضي يف ّرغ ملدة �سنتني للح�صول على م�ؤهل املاج�ستري ،وبالتايل
ال ميار�س املالزمة الفعلية �سوى (� )9-6أ�شهر تقريب ًا ،كما �أ�ضاف الع�ضو
ت�سا�ؤ ًال �آخر حول كيفية زيادة مدة املالزمة ل�ست �سنوات ،ثم املطالبة
بتخفي�ض مدة الأعمال الق�ضائية النظرية؟.

و�أ�ضاف معايل امل�ساعد� :إن تعيني الأكادمييني وا�ستقطابهم من
اجلامعات للعمل يف حماكم اال�ستئناف قد ي�ؤثر على كفاءة العمل الق�ضائي.
بعد ذلك �أ�شار معايل الرئي�س �إلى املداخلة املكتوبة من الأ�ستاذ �صالح
بن عيد احل�صيني ،التي جاء فيها �أن هناك عددًا من الأنظمة ورد فيها �أنها
تعدّل بنف�س الطريقة التي �صدرت بها ،وهي :النظام الأ�سا�سي للحكم ،ونظام
جمل�س الوزراء ،واملناطق ،والبيعة ،وال�شورى؛ وبالتايل ف�إن هذه الأنظمة ال
تخ�ضع للمادة الثالثة والع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى.
ثم طلب معايل الرئي�س من رئي�س اللجنة تالوة التو�صية ليتم طرحها على
املجل�س للت�صويت؛ فطلب الدكتور فالح ال�صغري �إعادة املو�ضوع �إلى اللجنة
ملزيد من الدرا�سة وف ًقا للمادة الع�شرين من قواعد عمل املجل�س واللجان،
وعر�ض معايل الرئي�س طلب رئي�س اللجنة ب�إعادة املو�ضوع �إلى اللجنة على
املجل�س للت�صويت؛ ف�صوت اثنني و�ستني ( )62ع�ضو ًا بعدم املوافقة على
�إعادة املو�ضوع �إلى اللجنة مقابل �ستة وخم�سني ( )56ع�ضو ًا.
وحيث مل يحز طلب رئي�س اللجنة على موافقة – �أغلبية الأع�ضاء
احلا�ضرين؛ فلم ي�ؤخذ به ,ثم عر�ض معايل الرئي�س تو�صية اللجنة على
املجل�س ،للت�صويت ،بالن�ص الآتي ”:عدم مالءمة درا�سة مقرتح تعديل نظام
الق�ضاء املقدم مبوجب املادة الثالثة والع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى
من الدكتور ح�سام العنقري ،ح�سب ال�صيغة التي ف�صلها يف جدول املقارنة
املذكور” .ف�صوت الأغلبية ( ت�سعة وثمانني (� )89صوتًا ) بعدم املوافقة على
تو�صية اللجنة فيما �صوت ل�صاحلها اثنني وثالثني (� )32صوتًا.
وبذلك مل يوافق املجل�س – ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين – على هذه
التو�صية.
بعد ذلك �أعلن معايل الرئي�س �إحالة املقرتح �إلى جلنة خا�صة لدرا�سته،
ومن ثم تقدمي تقريرها للمجل�س وذلك بناء على الفقرة ( )4من املادة
الرابعة والأربعني من قواعد عمل املجل�س واللجان.

بعد ذلك �أتاح معايل الرئي�س املجال ملعايل م�ساعد رئي�س املجل�س الدكتور
يحيى بن عبداهلل ال�صمعان ،الذي �أو�ضح �أن من حق جمل�س ال�شورى مبوجب
النظام درا�سة �أي مقرتحات تتعلق بنظام الق�ضاء ،واملحظور هو نقد الأحكام
ال�صادرة من الق�ضاء ،مطالب ًا اللجنة بدرا�سة التعديالت واملواد املقرتحة
ب�شكل �أدق.
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الشورى يوافق على
احتساب خدمات
المجاهدين ألغراض
د .حسام العنقري

التقاعد

رئيــس اللجـــنة المــــاليـــة

وافق جمل�س ال�شورى على �أن حتت�سب خدمات املجاهدين الواقعة
يف الفرتة من 1388/7/1هـ �إلى 1435/7/1هـ ،لأغرا�ض التقاعد
ب�شرط توفر خدمة على مرتبة ثابتة.
كما وافق املجــــل�س على �أن تـــ�سدد وزارة املاليــــة للم�ؤ�ســـ�سة
العامة للتقاعد مبلغ  734مليون ريـال ملرة واحدة مقابل الكلفة
املرتتبة على احت�ساب خدمات املجاهدين من 1388/7/1هـ �إلى
1435/7/1هـ ،على �أن يكـــون ذلك قبل بـــدء امل�ؤ�س�سة من �صرف
اال�ستحقاق التقاعدي املرتتب عليها ،وف ًقا لآلية ال�سداد التي تتفق
عليها وزارة املالية وامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد.
جاء ذلك يف القرار الذي �أ�صدره جمل�س ال�شورى بعد �أن ناق�ش
خالل جل�سته العادية الرابعة والثالثني التي عقدها يوم الثالثاء
املوافق 1436/7/9هـ ،برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ تقرير اللجنة املالية ،ب�ش�أن
مو�ضوع ح�صر املجاهديـــن الذيـــن مت توظيفــهم بعد 1388/7/1هـ
وحتديد الكلفة املالية املرتتبة على احتــ�ساب خدماتهم لأغرا�ض
التقاعد ،تاله رئي�س اللجنة الدكتور ح�سام العنقري.
وطالب املجل�س يف قراره بو�ضع �ضوابط حمددة ملعاجلة احلاالت التي تقع
بعد تاريخ 1435/7/1هـ ،مع حتديد اجلهة امللزمة ب�س ــداد الكلـ ــفة املرتتبة
على احت�ساب خدمات املجاهدين للم�ؤ�س�سة العامة للتقاع ــد ،وتوقيت و�آلية
ال�سداد وال�صرف للم�ستحقني.
وك ــان املج ــل�س ق ــد ناق ــ�ش تقرير اللجنة املالية ،ب�ش ـ�أن مو�ضــوع ح�صر
املجاهدين الذين تــم توظيفه ــم بعد 1388/7/1هـ وحتديد الكلفة املالية
املرتتبة على احت�ساب خدماتهم لأغرا�ض التقاعد ,حيث ر�أى �أحد الأع�ضاء
�أن هناك عددًا ممن هم على ر�أ�س الع ــمل� ،أو من انته ــت خدماتهم من
املج ــاهدي ــن ،وعدده ــم ( ،)22.321وتكلف ــتهم الإ�ضافي ــة على الن ــظام
التقاع ــدي ق ــدرت ما بي ــن ( )4.867.000ريـال و ( )5.747.000ريـال،
م�شري ًا �إلى �أن هذه اجلزئية مل ترد �ضمن تو�صيات اللجنة.
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و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �أن الدرا�سة ركزت على جوانب تتعلق ب�ضم خدمات
هذه الفئة دون التو�سع فيها؛ م�ضيف ًا �أنه كان من الأف�ضل �أن ت�شمل الدرا�سة
بحث كافة اجلوانب التنظيمية ،واملالية ،وجدوى ا�ستمرار هذا اجلهاز،
وحتديد مدى احلاجة لذلك� ،أو �ضمه جلهاز �أمني �آخر.
تحميل وزارة المالية سداد
 734مليون مقابل الكلفة المترتبة
على احتساب الخدمات

ور�أى �آخر �أنه لي�س من املنا�سب �أن ي�صدر املجل�س قرارا بو�ضع �ضوابط
ملعاجلة احلاالت م�ستقبلاً ؛ لأنه مل يحدد ال�ضوابط ،ومل يحدد اجلهة التي
ت�ضع ال�ضوابط � ً
أي�ضا.
ويف ختام املناق�شة قدمت اللجنة املالية على ل�سان رئي�سها الدكتور ح�سام
العنقري جتاه ما طرحه الأع�ضاء الذين داخلوا على املو�ضوع ,م�ؤكدة �أنه لي�س
مطلو ًبا يف �أ�سا�س املعاملة �أن تو�صي اللجنة بو�ضع ال�ضوابط؛ لكن املطلوب
النظر يف �ضخام ــة املبلغ ملن يتوقــع ا�ستفادتهم ب�شكل فوري من احت�ساب
خدماتهم لأغرا�ض التقاعد �إذا ما حقق ــوا ال�شرط باحل�صول على وظائف
ر�سمية ،و�أو�ضحت اللجنة �أنها تتفق مع ما ذكر يف �صلب املح�ضر بال�ضرورة
الق�صوى لوجود ال�ضوابط ،م�ؤكدة �إميانها ب�أن جمل�س ال�شورى مكمل وداعم
لتوجه املح�ضر التا�سع ،وفق ما اطلع عليه اجلميع من تفا�صيل املعاملة ،من
�أن املو�ضوع �أخذ درا�سات عديدة على مدى �سنوات طويلة؛ لذلك ف�إن حتديد
ال�ضوابط �أمر متفق عليه من كافة الأطراف.

مـقــال

�أ.د.دالل بنت خملد احلربي
ع�ضو جمل�س ال�شورى

مشكلة المرور
يف درا�سة مطولة لأرامكو ال�سعودية تناولت مو�ضوع حوادث املرور على نحو عميق و تف�صيلي.

فمما �أ�شري فيها �أن الوفيات املتوقعة عن احلوادث املرورية يف � 2019ست�صل �إلى  9604حالة وفاة؛ و�أن ت�صل
اخل�سائر املادية نهاية عام � 2014إلى  14مليار ريال ،ويف  2019ت�صل �إلى  23مليار ريال ،فيما تقفز الإ�صابات يف
العام نف�سه �إلى  68887حالة ،ومع نهاية عام  2014ت�صل �إلى  57814حالة ،علم ًا �أنه يف عام  2009مل تتجاوز
الإ�صابات  48156حالة.
وركزت الدرا�سة على مقارنة خ�سائر احلوادث الب�شرية مبا �أنتجته احلروب عاملي ًا خالل الع�شرين عام ًا املا�ضية،
م�ؤكدة �أن قتلى الطرق يف اململكة العربية ال�سعودية جراء احلوادث �أكرث.
وطرحت الدرا�سة �س�ؤ ً
اال ملاذا يتجه الو�ضع نحو الأ�سو�أ ممث ًال يف منو عدد املتوفني يف احلوادث �سنويا؟.
فيما متكنت دول من تقلي�ص حاالت الوفاة الناجمة عن احلوادث وفق خطة منهجية مدرو�سة.
وتطرقت �إلى ال�ضغط ال�شديد الذي يعاين منه القطاع ال�صحي ،م�شرية �إلى �أن بع�ض �أ�سباب �أزمة الأ�سرة يف
امل�ست�شفيات تعود للحوادث� ،إذ ت�ستحوذ احلوادث على  %30من كل � 100سرير من �أ�سرة امل�ست�شفيات ،مبعدل �إ�صابة
�أو �إعاقة كل  15دقيقة ،وكل دقيقتني حادث مروري.
وبناء على ما �سبق:
ً
ف�إنني �أعتقد �أن م�شكلة ال�سري و املرور تعد �أهم امل�شاكل التي تواجه املجتمع ال�سعودي والتي يجب �أن تعالج يف
يف جمل�س ال�شورى لأنها تتعلق بحياة الإن�سان ،فكم من �أ�سرة فقدت عزيزاً ،وكم من �أ�سرة تعي�ش حالة حزن لوجود
م�صاب مقعد� ،أو جريح� ،أو يف حالة غيبوبة ال يعي ما حوله.
�إ�ضافة �إلى الأثر االقت�صادي ال�سيئ الذي يتمثل يف خ�سائر تقدر بع�شرات املليارات يف كل عام..
و�إذا كانت �أرواح جميع من فقدناهم يف احلوادث تعني لنا الكثري فالأمر يتطلب �أن يويل هذه امل�س�ألة عناية
�أهمية كربى و�أن ينظر يف ت�شكيل جلنة عليا تتكون من �أع�ضاء من:
وزارة الداخلية ,وزارة التعليم ,وزارة النقل ,وزارة ال�ش�ؤون البلدية و القروية ,وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف و الدعوة و الإر�شاد ,وهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر� ,إ�ضافة �إلى �أع�ضاء من جمل�س ال�شورى.
مع �إ�شراك متخ�ص�صني معروفني لهم ن�شاط يف هذا املجال .واال�ستعانة بخرباء من دول �أخرى لدرا�سة املو�ضوع
درا�سة تف�صيلية ,ميدانية ولي�ست نظرية ,تخلو من املجاملة وت�ستق�صي �أ�سباب هذه امل�شكلة وتك�شف عن الثغرات
وتنتهي �إلى تقدمي احللول وال�سبل الكفيلة �إلى خف�ض �أعداد القتلى و امل�صابني؛ لأنني �أعرف �أن القول ب�إيجاد حل
يق�ضي على امل�شكلة برمتها يعد �أمر ًا م�ستحي ًال...

ال�شورى  -العـدد  - 165رجب 1436هـ  /مـايـو 2015م

37

مداوالت القبة

الموافقة على تعديل
نظام الصندوق
السعودي للتنمية

وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية التا�سعة والع�شرين
التي عقدها يوم االثنني املوافق 1436/6/24هـ برئا�سة معايل
نائـــب رئيـــ�س املجلـــ�س الدكتــور حمـــمد بن �أمني اجلفري ،على
التعديالت املقرتحة على نظام ال�صندوق ال�سعودي للتنمية.
وجاء قرار املجل�س بعد �أن ا�ستمع لوجهـة نظر اللجنة املالية,
ب�ش�أن ملحوظات الأعــ�ضاء و�آرائهــم جتــاه التعـــديالت املقــرتحة
على نظام ال�صندوق ال�سعــودي للتنمــية التي تالها رئي�س اللجنة
الدكتور ح�سام العنقري.
و�أو�ضـــح رئـــي�س اللجنـــة �أن التعديل املقــرتح يف زيـــادة ن�سبة
متويــل ال�صنــدوق يتيــح الفــر�صــة للتحكــم يف طريقــة تنفــيذ
امل�شروع الذي ميولــه ال�صنــدوق؛ وا�شرتاط التعاقــد مع املقـــاولني
واملــوردين ال�سعوديني ،وهو ما ي�سهم بــدوره يف �إعـــادة ا�ستثمـــار
جزء من تـــلك املبالـغ يف االقت�صاد الوطـــني ال�ســـعودي ،و�إيجـــاد
فـــر�ص ا�ستثمـــارية لتحقـــيق عـــدد من الأهداف اال�سرتاتيجية
للتنمية يف اململكة ،الفت ًا النظر �إلى �أن تخ�صيـــ�ص القر�ض يعتبــر
من �صالحيات جمــل�س �إدارة ال�صــندوق ،و�أن املعــترب به هو قيمة
القر�ض وليــ�ست ن�سبة التمويـل ،وقيمــة القر�ض لأي م�شـــروع ال
تتجـــاوز ن�سبـــة ( )%5من ر�أ�س مــال ال�صنــدوق بجمــيع احلاالت
وفق نظام ال�صندوق.
و�أ�ضاف رئي�س اللج ــنة �أن كثـ ـ ًريا من الــدول الناميـة تواجه �صعوبات يف
متويل �إعداد درا�سات اجلدوى االقت�صادية والفني ــة للم�ش ــروعات التنم ــوية
التي حتظى بالأولوية يف خططها التن ــموية ،م�ؤكد ًا �أن ال�صندوق مثل نظرائه
من اجلهات التمويلية التنمويــة يهتم بدعم ومتويل مثل هذه الدرا�سات ،ملا
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لها من �أهمية يف الإملام بكافة جــوانب امل�شروعات يف مراحل مبكرة من حيث
الدرا�سات واملوا�صفات والتكاليف التقديرية وخطة التمويل.
وتابع العنقري �أن �صايف دخل ال�صندوق يقارب مبلغ ( )2مليار ريـال� ،أي
�أن ن�سبة ( )%2من �صايف الدخل تعادل ما يقارب ( )40مليون ريـال �سنو ًيا
تقري ًبا ،كما �أو�ضح رئي�س اللجنة �أن حتديد ن�سبة ( )%2مت بنا ًء على درا�سة
جتارب عدد من اجلهات املمولة ومعرفة �سقوف التكلفة واملخ�ص�ص ال�سنوي
وطبيعة التمويل والإجراءات الالزمة لذلك ،وهي ن�سبة مقبولة ومعمول بها
يف معظم امل�ؤ�س�سات التمويلية ،كما �أن ربط هذا املخ�ص�ص ب�صايف الدخل
ي�أتي ل�ضمان توافر موارد كافية لتغطيته ،فهو متاح فقط يف حال حتقيق
ال�صندوق ل�صايف دخل ،وقيمته تعتمد على قيمة �صايف الدخل.
و�أكد رئي�س اللجن ــة �أن التعدي ــالت املقت ــرحة على نظام ال�صندوق جاءت
حمققة ومن�سجمة مع قــراري جمل ــ�س ال�شــورى ذي الرقم ( )32/70وتاريخ
1433/6/22هـ ،وذي الرقـ ــم ( )6/10وتـ ــاريخ 1435/3/20هـ ،وال ــذين
ن�صا على :تطوير نظام ال�صندوق للإقرا�ض وتعديلـ ــه؛ لتتــوافر بـ ــه املرونـ ــة
الكافية من حيث احلد الأعلى لن�سـبة الإقرا�ض ،وال�سـ ــماح بتمويل الدرا�سات
االقت�صادية للم�شروعات االئتمانية.

مداوالت القبة

الشورى يدعو هيئة
المساحة إلنجاز
خطتها التشغيلية
أ .محمد المطيري

رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات

وكانت اللجنة قد قدمت وجهة نظرها للمجل�س ,حيث �أفادت �أن تقرير
الهيئة العامة للم�ساحة التزم يف �إعداده مبتطلبات املادة التا�سعة والع�شرين
من نظام جمل�س الوزراء ،وبقواعد �إعداد التقارير ال�سنوية للوزارات
وامل�ؤ�س�سات العامة ،فيما عدا �أن التقرير مل يقارن الإجنازات بخطط
التنمية؛ لعدم وجود خطة ت�شغيلية للهيئة حلداثة �إن�شائها.
مطالبة الهيئة بالعمل على تصميم
برامج وفرص تدريب لموظفيها

دعـــــا جملــــ�س ال�شــورى الهــيئــة العــامــة للم�ساحــة التخــاذ
الإجراءات الالزمة ال�ستكمــال تخ�صـي�ص الأرا�ضي التي حتتاجها
لإن�شاء مقرها الرئي�س وفروعها.
كــما طــالب املجلــ�س الهيئــة العامــة للم�ساحــة بالتن�سيق مع
وزارة االقت�صاد والتخطيط لإعداد خطتــها الت�شغيلــية ،والعمل
على ت�صميم برامج وفر�ص تدريب ملوظفيها يف جمال �أعمالها من
خــالل التن�سيــق مع اجلامعــات ال�سعوديــة والعاملية لرفع كفاءة
�أداء موظفي الهيئة.
جـاء ذلك بعــد �أن ا�ستمــع املجلــ�س خــالل جل�ســته العــاديــة
الرابعة والثالثني التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1436/7/9هـ،
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ لوجهة نظر جلنة احلج والإ�سكان واخلدمات,
ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي للهيئة
العامة للم�ساحة للعام املايل 1435/1434هـ التي تالها رئي�س
اللجنة الأ�ستاذ حممد املطريي.

ولفت رئي�س اللجنة �إلى �أن �إنتاج بع�ض اخلرائط مت يف عام التقرير،
والبع�ض الآخر يف العامني املا�ضيني ،وذلك تب ًعا لإجناز م�شاريع امل�سح الثالثة،
امل�شروع «الأول» و»الثاين» و»الثالث» ،كما ورد يف التقرير خم�س �صفحات ت�سرد
�إجنازات الهيئة الوطنية لنظم املعلومات اجلغرافية ،ورغم ذلك طلبت اللجنة
من الهيئة التو�سع يف �إجنازات الهيئة الوطنية يف تقريرها القادم.
و�أ�ضاف رئي�س اللجنة �أنه بح�سب التقرير مت �إنتاج �سبع من خرائط
الأ�سا�س البحرية ،وهي جاهزة لال�ستخدام.
وعن ت�سا�ؤالت بع�ض الأع�ضاء عن اخلارطة الر�سمية للمملكة مبقيا�س
ر�سم (� )2000000 :1أو�ضح رئي�س اللجنة �أن الهيئة �أُجنزت اخلارطة،
ووزعت على جميع وزارات وم�ؤ�س�سات الدولة احلكومية ،وال�شركات
وامل�ؤ�س�سات التجارية املهتمة يف هذا املجال.
وختمت اللجنة وجهة نزرها بتو�ضيح مهام كل من هيئة امل�ساحة
اجليولوجية ,و هيئة امل�ساحة العامة ,و امل�ساحة الع�سكرية ,مبينة �أن هيئة
امل�ساحة اجليولوجية تركز مهامها على الأعمال حتت �سطح الأر�ض ،يف
حني تركز هيئة امل�ساحة العامة مهامها على الأعمال فوق �سطح الأر�ض� ،أما
امل�ساحة الع�سكرية فتقوم بالأعمال املتعلقة بوزارة الدفاع ،ولهذه الأعمال
ال�صفة اخلا�صة وال�سرية.
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مطالبة هيئة تنظيم
الكهرباء بتقييم
معايير السالمة لدى
مقدمي الخدمة
طالب جمل�س ال�شورى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج
بتقييم برامج معايري الأمن وال�سالمة لدى مقدمي اخلدمة.
كما طالب املجل�س الهيئة ب�سرعة االنتهاء من �إعداد متطلبات
اخلطة طويلة املدى مل�شروعات املياه املحالة وتوليد الكهرباء
وحتديد احتياجاتها من الوقود حتى عام 1462هـ بالتن�سيق مع
اجلهات ذات العالقة.
ودعا املجل�س جمل�س �إدارة الهيئة �إلى العمل على درا�سة �إ�سناد
مهمة تنظيم قطاع خدمات املياه ملهام الهيئة كمنظم لقطاعي
الكهرباء واملاء.
جاء ذلك يف القرار الذي �أ�صدره جمل�س ال�شورى بعد �أن ا�ستمع
خالل جل�سته العادية ال�ساد�سة والثالثني التي عقدها يوم
الثالثاء املوافق 1436/7/16هـ ،برئا�سة معايل رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ لوجهة
نظر جلنة املياه والزراعة والبيئة ,ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء
و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج
املزدوج للعام املايل 1435/1434هـ التي تالها رئي�س اللجنة
الدكتور علي بن �سعد الطخي�س.
الدعوة لالنتهاء من الخطة
طويلة المدى لمشروعات المياه
المحالة وتوليد الكهرباء

و�أو�ضحت اللجنة يف ردها على ت�سا�ؤالت بع�ض الأع�ضاء
حول مو�ضوع تر�شيد اال�ستهالك يف حمطات التوليد �أن تر�شيد
اال�ستهالك يف تلك املحطات مهم جدً ا ,م�شرية �إلى �أن الهيئة
تبذل جهو ًدا للعمل على رفع كفاءة ا�ستخدام الوقود يف حمطات
التوليد ,و�أنها تراقب جيدً ا م�ستوى كفاءة ا�ستهالك الوقود يف
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حمطات التوليد لدى جميع املرخ�ص لهم ,وتت�أكد من �أن م�ستوى
الكفاءة يقارب املتو�سط على امل�ستوى العاملي ,ومعظم حمطات
التوليد ال تقل عن هذا امل�ستوى.
ولفت رئي�س اللجنة الدكتور علي الطخي�س النظر �إلى �أن الهيئة تلزم
جميع املرخ�ص لهم با�ستخدام التقنيات ذات الكفاءة العالية يف املحطات
اجلديدة مثل :تقنيات الدورة املركبة� ,أو تقنيات الغاليات ذات احلرارة
الفائقة للمحطات البخارية.
د.الطخيس :مستوى كفاءة
استهالك الوقود في محطات التوليد
يقارب المتوسط العالمي

و�أ�شار �إلى �أنه مت تخ�صي�ص جزء كبري من القر�ض املقدم من الدولة
لل�شركة ال�سعودية للكهرباء لتحويل بع�ض املحطات القائمة ذات الدورة
الب�سيطة �إلى وحدات دورة مركبة لتنتج �ضعف قدرتها احلالية بنف�س كمية
الوقود ,حيث من املتوقع �أن ت�ؤدي هذه التعديالت �إلى رفع معدل كفاءة
ا�ستخدام الوقود من م�ستواه احلايل حوايل (� )%33إلى �أكرث من ()%45
يف عام 2020م.
وعن تعديالت كود نقل الطاقة الكهربائية قال رئي�س اللجنة� :إن الهيئة
�أكدت على �أن تعديالت الكود ال تعد ب�أي �شكل من الأ�شكال اً
تنازل عن املعايري
الواردة يف كود نقل الطاقة ,بل هي تطوير لأحكامه ومعايريه ,مو�ضح ًا �أن
الكود �ش�أنه �ش�أن �أي تنظيم �آخر ُيربز التطبيق العملي احلاجة لإجراء بع�ض
التعديالت عليه؛ لتحقيق نتائج �أف�ضل.
و�أ�شار �إلى وجود جلنة فنية متخ�ص�صة ت�ضم �أع�ضاء من املرخ�ص لهم
ممن لهم عالقة بنقل الكهرباء ,وهذه اللجنة تتولى �إجراء درا�سات فنية
ب�ش�أن ما يربز من حاالت تتطلب تعديل الكود ,وتو�صي بالتعديالت التي ترى
منا�سبتها ,م�ؤكد ًا �أن الهيئة تقوم مبراجعة هذه التو�صيات ومناق�شة اللجنة
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يف مقرتحاتها ،وما يتم االتفاق عليه يعر�ض على جمل�س �إدارة الهيئة لتقرير
ما يراه ب�ش�أن التعديالت املقرتحة ،بالإ�ضافة �إلى �أن ارتفاع عدد التعديالت
يف �سنة التقرير ,يعود �إلى التهيئة لدخول الطاقة النووية واملتجددة يف
منظومة النقل.
و�أ�ضاف الدكتور الطخي�س� :إن الهيئة �أو�ضحت �أن تطوير هيكلة �صناعة
الكهرباء وفتح �سوق الطاقة الكهربائية متثل ال�سيا�سة العامة للدولة ،م�شري ًا
�إلى �أن الهيئة ت�سعى �إلى حتقيقها ,حيث ين�ص نظام الكهرباء ال�صادر
باملر�سوم امللكي رقم (م )56/بتاريخ 1426/10/20هـ على ف�صل الأن�شطة
الكهربائية ,مبا ي�سهم يف زيادة م�شاركة القطاع اخلا�ص يف التناف�س امل�شروع
واحلد من االحتكار ,والتو�سع يف تطوير التناف�س يف �صناعة الكهرباء بتوقيت
منا�سب ,وبطريقة منظمة ,و�أن تعمل الهيئة على تطوير �صناعة الكهرباء مبا
مي ِّكن من �إن�شاء �سوق الطاقة الكهربائية التناف�سية.
وزاد الطخي�س �أنه لتحقيق ذلك عملت الهيئة منذ �إن�شائها على درا�سة
هذا املو�ضوع و�أعدت خطة مبنية على �أف�ضل املمار�سات العاملية ومت عر�ضها
ومناق�شتها مع جميع اجلهات ذات العالقة ب�صناعة الكهرباء ,ثم مت اعتمادها
من قبل جمل�س �إدارة الهيئة ,و�سعت الهيئة مع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء
لتنفيذ هذه اخلطة ،كما مت بتاريخ 1435/2/26هـ ,توقيع مذكرة تفاهم بني
الهيئة وال�شركة ال�سعودية للكهرباء تت�ضمن تف�صيلاً وا�ضحا ملراحل تنفيذ
خطة تطوير الهيكلة ,كما �صدر قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )42/75بتاريخ
1435/7/28هـ ,املت�ضمن �أن على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج
و�ضع ال�ضوابط الكفيلة ل�ضمان التزام جميع اجلهات املعنية بتنفيذ خطة

تطوير هيكلة قطاع الكهرباء يف اململكة ,وباطالع جمل�س الوزراء على قرار
جمل�س ال�شورى امل�شار �إليه ,وجه جمل�س الوزراء الهيئة بالعمل مع ال�شركة
ال�سعودية للكهرباء على تنفيذ ما ورد يف مذكرة التفاهم املربمة بينهما ,ثم
�صدر الأمر ال�سامي رقم ( )16113بتاريخ 1436/4/20هـ باملوافقة على ما
انتهى �إليه جمل�س الوزراء بهذا اخل�صو�ص.
الهيئة تعمل مع الجهات المختصة
في لدولة على تشجيع استخدام
األجهزة ذات الكفاءة العالية

وبخ�صو�ص الهدر املايل يف الهيئة �أفاد رئي�س اللجنة �أن الهيئة �أكدت على
�أن ح�ساباتها تخ�ضع للمراجعة الدقيقة� ,سواء من قبل املراجع الداخلي �أو
املراجع اخلارجي ,كما �أن هذه احل�سابات تخ�ضع لرقابة �شاملة ودقيقة من
قبل ديوان املراقبة العامة ،الفت ًا النظر �إلى �أن ما ذكر بالن�سبة الرتفاع معدل
الرواتب ,يعود �إلى الطبيعة الفنية لأعمال الهيئة التي تتطلب متخ�ص�صني
عال من الت�أهيل العلمي واخلربة؛ ليتمكنوا من العمل على
على م�ستوى ٍ
حتقيق �أهداف الهيئة ،ولتكون لديهم القدرة العالية ملناق�شة نظرائهم
من�سوبي ال�شركات املرخ�ص لها من القطاع اخلا�ص الذين عادة ما يكونون
من ذوي الكفاءة والت�أهيل العايل.
وعما �إذا كانت اخلطة طويلة املدى م�س�ؤولية الهيئة �أم امل�ؤ�س�سة العامة
لتحلية املياه املاحلة �أو�ضح الطخي�س �إن تقرير الهيئة يبني �أنها قامت بت�شكيل
فريق ي�ضم ،بالإ�ضافة �إلى �أع�ضائه من الهيئة ،مندوبني من وزارة املياه
والكهرباء ,ووزارة البرتول والرثوة املعدنية ,وامل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه
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املاحلة ,و�شركة �أرامكو ال�سعودية ,وال�شركة ال�سعودية للكهرباء ,و�شركة
املياه الوطنية ,لدرا�سة وحتديد احتياجات اململكة من الكهرباء واملاء,
والوقود الالزم لذلك ،م�ضيف ًا �أنه ح�سب ما ن�ص عليه نظام الكهرباء ف�إن
الهيئة تعمل بالتن�سيق مع وزارة املياه والكهرباء ,ووزارة البرتول والرثوة
املعدنية ,واجلهات املخت�صة الأخرى على توفري الوقود الالزم ل�صناعة
الكهرباء ,وااللتزام باال�ستخدام الأمثل مل�صادر الوقود و�أنواعه مبا يحقق
العائد الأف�ضل لالقت�صاد الوطني ,واتخاذ خطة طويلة املدى ت�شمل رفع
كفاءة ا�ستخدام و�إنتاج الكهرباء ,وت�شجيع م�شاريع حمطات الإنتاج املزدوج
للكهرباء ,واملاء ,و�إعطائها الأولوية يف الت�شغيل ،م�شري ًا �إلى �أن اجلانب
املتعلق باملياه من م�س�ؤوليات وزارة املياه والكهرباء ,ولكن نظر ًا الخت�صا�ص
الهيئة بجانب الكهرباء والإنتاج املزدوج ,وتوفر املعلومات لديها فقد ُكلفت
الهيئة بقيادة الفريق والإ�شراف على �إعداد اخلطة.
و�أكد الطخي�س �أن الهيئة تطالب مبنحها �صالحية فر�ض الغرامات على
خمالفي نظام الكهرباء وتنظيم الهيئة؛ م�ضيف ًا �أن هذه هي الو�سيلة الفعالة
لإلزام املرخ�ص لهم بتنفيذ متطلبات النظام والتنظيم ,و�ست�ساعد كثري ًا يف
احلد من هذه امل�شكلة.
وعن ت�سا�ؤالت بع�ض الأع�ضاء حول تكاليف تعديل نظام اجلهد �إلى
( )400/230فولت؛ �أ�شار الطخي�س �إلى �أن قرار جمل�س الوزراء رقم ()324
بتاريخ 1431/9/20هـ ال�صادر بتعديل اجلهد �إلى ( )400/230فولت فيما
يتعلق بتثقيف املواطنني ن�ص على« :قيام وزارة املياه والكهرباء بالتن�سيق
مع وزارة الثقافة والإعالم بتنفيذ برنامج �إعالمي حول عملية التغيري �إلى
اجلهد اجلديد» ،وبالن�سبة لتكاليف هذا التغيري ,فقد ن�ص القرار يف الفقرة
(خام�سا) على �أن «تتحمل ال�شركة ال�سعودية للكهرباء تكاليف تغيري اجلهد
اجلديد للم�شرتكني حال ًيا يف املناطق القائمة ،ويكون تنفيذه وف ًقا ملا يلي:
1ـ تتولى ال�شركة بنف�سها عملية التغيري حتى العداد.
2ـ تتولى �شركة �أو �شركات متخ�ص�صة م�ؤهلة ,عملية تغيري ال�شبكة
الداخلية حتت �إ�شراف ال�شركة ال�سعودية للكهرباء وبتمويل منها”
واعترب رئي�س اللجنة �أن نظام الكهرباء ين�ص على �أن تطوير هيكلة
�صناعة الكهرباء ينبغي �أن ي�صل �إلى مرحلة فتح ال�سوق ب�شكل كامل ,حيث �إن
املادة ( )4-11من نظام الكهرباء تن�ص على �أن تقوم الهيئة بالآتي“ :تطوير
�صناعة الكهرباء مبا مي ِّكن من �إن�شاء �سوق الطاقة الكهربائية التناف�سية”,
م�ضيف ًا �أن خطة تطوير الهيكلة املعتمدة من جمل�س �إدارة الهيئة التي يجري
العمل حال ًيا على تنفيذها ت�سهم ب�شكل كبري يف جذب اال�ستثمارات �إلى �صناعة
الكهرباء ,وذلك من خالل �إتاحة الفر�صة للم�شاركة يف هذه ال�صناعة وفتح
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املجال �أمام اجلميع للعمل يف ظل �سوق ت�سوده املناف�سة وال�شفافية ,حيث
�إن املادة العا�شرة من نظام الكهرباء خا�صة بالت�أكيد على �ضمان املناف�سة,
وتن�ص الفقرة الأولى منها على “قيام الوزارة والهيئة بت�شجيع املناف�سة على
�صناعة الكهرباء ,مبا يكفل ت�شجيع القطاع اخلا�ص يف اال�ستثمار فيها ,ومبا
يكفل للم�ستهلك حرية االختيار يف احل�صول على اخلدمة الكهربائية”.
ونقل رئي�س اللجنة عن الهيئة �أنها �أو�ضحت �أنها تعمل مع اجلهات
املخت�صة يف الدولة على ت�شجيع ا�ستخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية,
و�إيقاف ا�ستخدام الأجهزة ذات الكفاءة املتدنية من خالل امل�شاركة يف
برامج و�أن�شطة املركز ال�سعودي لكفاءة الطاقة الذي ت�شرف عليه جلنة
�إدارية برئا�سة معايل رئي�س مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ,وت�ضم
يف ع�ضويتها ممثلني للهيئة ,ووزارة البرتول والرثوة املعدنية ,ووزارة املياه
والكهرباء ,والعديد من اجلهات ذات العالقة �سواء من القطاع العام �أو
اخلا�ص.
وقد مت و�ضع موا�صفات خا�صة لت�صنيف الأجهزة ذات الكفاءة العالية يف
ا�ستهالك الطاقة ,ويرمز مل�ستوى الكفاءة بالنجوم ,فكلما زاد عدد النجوم
كلما زادت كفاءة اجلهاز ,كما و�ضع املركز حدً ا �أدنى من م�ستوى الكفاءة ال
يجوز النزول عنه ,و�أي جهاز يقل عن هذا امل�ستوى مينع من دخول اململكة.

مـقــال

المثقفون في العصر الرقمي
مل ذي جمهو ٍر قليل،
أدباء
ً
كان املثقفون يف املا�ضي القريب – كتاب ًا و� ً
و�شعراء -يتزاحمون يف عا ٍ
ي�ضم املتعلمني الذين ميكنهم �أن يقر�أوا لهم ويتابعوا �أعمالهم .وحني تعددت اجلامعات وانت�شرت� ،أتيح
لكثري ٍمن املثقفني �أن ينخرطوا يف البحوث الأكادميية ،بحيث مل يعودوا يف حاجة �إلى ال�سعي حتى �إلى
جديد ي�ضم النخبة من
خماطبة هذا اجلمهور حمدود العدد ،بل �أ�صبحوا يتطلعون �إلى جمهو ٍر من نو ٍع
ٍ
رفقائهم من الأكادمييني ،فيخاطبونهم من خالل املجالت املتخ�ص�صة والندوات العلمية.
وعلى مدى العقد املا�ضي� ،أعادت التطورات املت�سارعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات ت�شكيل املجتمع
ب�صفة عامة ،والبيئة الثقافية على وجه اخل�صو�ص ،فتغريت ظروف املثقفني ،حيث ظهرت منافذ
نطاق وا�سع .ومل يعد الأمر
جديدة يطلون منها على جمهور �أكرب ،و�أتيح للعديد منهم ن�شر �أعمالهم على ٍ
قا�صر ًا على م�شاهري الكتاب والأدباء وال�شعراء ،فبالإ�ضافة للأكادمييني الذين ا�ضطروا �إلى االنخراط
يف و�سائل الإعالم اجلديد خ�شية �أن يتم اندثارهم كمثقفني� ،أ�صبح هناك املثقفون الع�صاميون ،والكتاب
الذين يكتبون يف �شتى املجاالت التقنية وجماالت الأعمال ،و�أ�صبحوا يعملون يف عامل يختلف ب�صورة
كاملة عن عامل املثقفني القدمي ،حيث مل يعد هناك حاجة �إلى مراجعة ما يكتبون قبل �أن ي�سمح
بن�شره بوا�سطة مراجعي املجالت وال�صحف ال�شهرية كما يف املا�ضي ،بل �أ�صبحوا يكتبون الكتب واملقاالت
الرقمية ،اجليدة وغري اجليدة ،التي جتد طريقها مبا�شرة �إلى الإنرتنت ،وال تلبث �أن تنت�شر ب�صورة
مت�صاعدة يف الف�ضاء ال�سيرباين.
ري ما كان لأ�سالفهم من
�أ�صبح �أمام ه�ؤالء املثقفني الرقميني فر�ص ًا لالنت�شار وال�شهرة تفوق بكث ٍ
املثقفني التقليديني ،الذين ظل بع�ضهم ال ي�ستطيع مواكبة هذه البيئة اجلديدة ،وخ�صو�ص ًا �أولئك
الذين ينظرون بتوج�س �إلى �إتاحة العلوم – التي يتخ�ص�صون فيها وينخرطون يف �أبحاثها الأكادميية-
للعامة من النا�س.
ويف هذا الواقع الرقمي اجلديد،مل يعد املثقف يكتب للنخبة من نظرائه ،بل �أ�صبح لبع�ض املثقفني
جمهو ٌر بالآالف ،وهو جمهو ٌر ال يطلب منهم تناول املو�ضوعات بالتحليل الذي ي�شمل كافة الأبعاد ،فهو
خمت�صر ي�شبه املقاالت ال�صحفية .وحبذا لو كان هذا
طرح
ٍ
مل يعد ي�صرب على ذلك ،و�إمنا يتطلع �إلى ٍ
الطرح با�ستخدام اللغة املرئية ،تلك اللغة التي تتكون مفرداتها من الكلمات وال�صور والأ�صوات ،التي
تتجمع يف تكاملٍ وتناغم ،يقرب الأمور ويجلي احلقائق ويو�صل الر�سالة املق�صودة.
�إن من ينتمي �إلى عامل الثقافة اليوم� ،إذا وجد نف�سه يتجاهل ق�ضايا الع�صر وهموم املجتمع ،ويق�صر
اهتمامه على تناول ما يتخ�ص�ص فيه فقط� ،أو على نقد رواية مل يقر�أها �إال القليلون� ،أو مناق�شة �أهمية
الأوبرا يف تهذيب الذوق وا�ستنارة الذهن ،فهو حينئذ يحتاج �إلى مراجعة للنف�س وحتديد للزاوية التي
يقف فيها :هل هو ينتمي �إلى �شريحة املثقفني الذين ال زالوا يعي�شون يف �أبراج املا�ضي العالية التي ال
يرون منها �إال نظراءهم؟؛ �أم �أنه ينتمي �إلى �شريحة ترى نف�سها متثل ل�سان حال املجتمع الذي تعي�ش
فيه ،في�ستخدم �أدوات الإعالم اجلديد ،ويتعر�ض للق�ضايا التي ت�شغل بال العامة ،ويتناولها بالتحليل
والنقد،لعله يزرع �أمال �أو يدفع ي�أ�سا� ،أو يلهم ب�أمر ر�شيد؟!.

�أ.د جربيل بن ح�سن العري�شي
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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عضو المجلس األمير خالد آل سعود لــــ « الشورى»:

تنوع أعضاء المجلس ال يخرجهم عن دائرة
الفكر الوسطي المعتدل ذو االنتماء الوطني
أجرى الحوار -محمد الشيباني

تفـــوق يف درا�ســته يف جمــيع مراحــل التعليم ,بل مار�س مهنة
التدري�س وهو طالب يف املرحلــة الثانويــة ,حينما عمل م�ساعد ًا
لبع�ض املدر�سني ل�شرح الدرو�س لزمالئه .ع�شق الهند�سة املعمارية
وكان �شغوف ًا بها ,فالتحق بكليــة الهنـــد�سة بجامعــة املــلك �سعـــود
بالريـــا�ض ,ووا�صــل تعليمـــه العــايل يف هـــذا املجال يف الواليات
املتحدة ,عمل �أ�ستاذ ًا بكلية العمارة والتخطيط ,ثم وكي ًال للكلية,
فعميد ًا لها ,كما عمل وكي ًال جلامعة امللك �سعود.
عُينِّ ب�أمر ملكي نائب ًا لوزير الرتبيـــة والتعلــيم لتــعليم البنات,
وحقق العديد من الإجنازات يف هذا املجال منها نقل كليات البنات
�إلى وزارة التعليم العايل ,وحتويل كليــات البنــات بالريـــا�ض �إلى
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جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن للبنات ك�أول جامعة ن�سائية
باململكة .يف العام 1430هـ مع بداية الدورة اخلامــ�سة عني عــ�ضو ًا
يف جمل�س ال�شورى ,وال يزال ع�ضــو ًا يف املجل�س يف دورته ال�ساد�سة
احلاليــة� ,أ�سهــم بخربتـــه العلميـــة والعملية ,وبفكره النيرِّ وافقه
الوا�ســع يف دعـــم عمل املجل�س عرب �أطروحاته واقرتاحاته حتت
القبة على خمتلف املو�ضوعات التي ناق�شها املجل�س.
�إنه �سمــو الأمري خالد بن عبداهلل بن حممد بــن مقــرن امل�شــاري
�آل �سعود ع�ضو جملــ�س ال�شــورى الــذي فتــح قلبــه ملجلــة «ال�شورى»
لريوي لنا تفا�صــيل حياتــه الدرا�سية ,والعملية ,و�آرائه جتاه عمل
املجل�س .ف�إلى تفا�صيل احلوار:

حوار

التحقت يف عام ١٤٠٠هـ بكلية العمارة والتخطيط العمراين بجامعة
ميت�شيجان � -آن �آربر ,وتعترب من الع�شر الأوائل يف هذا التخ�ص�ص ,وتزامنت
درا�ستي للغة الإجنليزية مع ت�سجيل بع�ض املقررات ,وذلك حل�صويل
على درجة مقبولة يف اختبار اللغة الإجنليزية.
ح�صلت يف عام ١٤٠٢هـ على املاج�ستري بامتياز ,ومنحت من نف�س
اجلامعة قبو ًال للدكتوراه التي �أنهيتها بتوفيق اهلل يف عام ١٤٠٧هـ ,وكان بحث
الدكتوراه جتريبي ًا عن تقنيات تربيد املباين بوا�سطة التهوية الطبيعية يف
املناطق احلارة واجلافة .وقد قبلت الر�سالة بعد املناق�شة دون �أية تعديالت.

الوالدة والطفولة وبدايات الدرا�سة.
ولدت يف مدينة الريا�ض يف اخلام�س ع�شر من �شوال ١٣٧٦هـ ,ودر�ست
املرحلة االبتدائية يف مدر�ستي بالل بن رباح وطارق بن زياد التي ح�صلت
منها على ال�شهادة االبتدائية عام ١٣٨٨هـ.
و ح�صلت على الكفاءة املتو�سطة من متو�سطة فل�سطني ,والثانوية العامة
من ثانوية اجلزيرة وذلك يف عام ١٣٩٤هـ.
كنت متفوق ًا و هلل احلمد يف جميع املراحل الدرا�سية .و يف املرحلة الثانوية
كنت �أقوم مب�ساعدة مدر�سي الف�صل لل�شرح والإي�ضاح لزمالئي ,وم�ساعدة
رائد الف�صل يف �أعمال جمع ور�صد النتائج.

مرحلة ال�شباب والدرا�سة اجلامعية...
الطموحات والرغبات.
كانت توجهاتي منذ املرحلة املتو�سطة و الثانوية هي للهند�سة املعمارية
فكنت �شغوف ًا بالر�سم �سوا ًء الهند�سي �أو الت�شكيلي وبناء املج�سمات ,لذلك
مل �أتردد منذ تخرجي من الثانوية العامة يف التقدمي على كلية الهند�سة
وااللتحاق بق�سم الهند�سة املعمارية بجامعة امللك �سعود.
يف املرحلة اجلامعية ا�ستطعت �صقل مهاراتي وقدراتي ,وكنت عا�شق ًا
لتخ�ص�صي ومناف�س ًا على الرتتيب الأول بني زمالئي .كما كنت حمب ًا
للتدري�س و م�ساعدة زمالئي .و قد وفقت و هلل احلمد بالتخرج واحل�صول
على درجة البكالوريو�س يف العمارة بتقدير امتياز مع مرتبة ال�شرف الأولى.
تعينت بعدها معيد ًا بالق�سم و من ثم ابتعثت �إلى الواليات املتحدة الأمريكية
لدرا�سة املاج�ستري والدكتوراه.

الدرا�سات العليا�....سنوات الغربة خارج الوطن.

مرحلة االبتعاث التي امتدت �سبع �سنوات تقريب ًا �أك�سبتني ثقة ب�أن
الطالب ال�سعودي اجلاد واملثابر يتفوق �أحيان ًا كثرية على زمالئه من خمتلف
اجلن�سيات ,وف�ض ًال كذلك عن تو�سعي يف اكت�ساب العلوم واملعارف احلديثة
من خالل درا�ستي واحتكاكي بالباحثني والعلماء ,وقد كان الختالطي
بالطالب من اجلن�سيات املختلفة �سوا ًء كانوا من اجلن�سية الأمريكية �أو
غريها و�أجواء احلرية غري املحدودة دور يف �إثراء جتربتي يف التعامل مع
التيارات والتوجهات املتنوعة واملتناق�ضة يف كثري من الأحيان ,والتي نحن
وهلل احلمد مبن�أى عنها يف اململكة .كما �أن �أجواء الغربة علمتني الكثري من
املهارات احلياتية والقيادية ,و�أح�س�ست ب�أين والكثري من زمالئي املبتعثني
ومن خالل تعليمنا يف اململكة منتلك علم ًا �شرعي ًا و�سطي ًا كان الكثري من
امل�سلمني الطالب �أو املهاجرين بحاجة �إليه.
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الكفاءات الن�سائية .كما مت معاجلة وت�صحيح �أو�ضاع العامالت على بند حمو
الأمية و بنود الأجور.
و قد كان م�شروع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير التعليم �أهم
امل�شروعات التطويرية؛ والذي �شرفت برئا�سة جلنته التنفيذية وكذلك
برئا�سة �أول جمل�س لإدارة �شركة تطوير القاب�ضة ,و�سعدت كذلك ب�أن حقق
امل�شروع بداية قوية خالل �أقل من عام من �إقراره ,وذلك بالبدء بتطوير
�شامل خلم�سني مدر�سة للبنني والبنات .وكم متنيت لو �أن امل�شروع ا�ستمر
الحق ًا على ذلك النهج الذي من خالله كان ميكن حتقيق التطوير ال�شامل
واملطلوب لكافة مدار�س اململكة.
في المجلس تعرفت على مواطن القوة
سمو األمير بعد عودتك من الدراسة في الخارج ما هي المهام

والضعف وعوائق النظام التعليمي بالمملكة

التي كلفت بها؟.

بعد العودة للمملكة با�شرت العمل يف التدري�س وموا�صلة البحوث العلمية
يف كلية العمارة و التخطيط ,التي �أن�شئت يف عام ١٤٠٤هـ بعد �سلخ الق�سم
من كلية الهند�سة وحتويله �إلى كلية.
بعد عام تقريب ًا ُكلفت وكي ًال للكلية ومن ثم عميد ًا لها .وقد مت تكليفي
بعدها بالإ�شراف على ال�ش�ؤون املالية واالدارية باجلامعة ومن ثم وكي ًال
لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية وبعدها وكي ًال للجامعة ،وقد اكت�سبت الكثري
من اخلربات الإدارية واملالية والإدارية الأكادميية املتنوعة خالل مراحل
عملي باجلامعة.
كما �أ�سهمت مع زمالئي يف الأعمال التطويرية الإدارية اجلامعية,
وكذلك يف امل�شروعات اال�سرتاتيجية الكربى جلامعة امللك �سعود وجامعة
امللك خالد وجامعة الق�صيم.
يف عام ١٤٢٦هـ حدث يل حتول جذري يف م�ساري املهني فقد �صدر
الأمر ال�سامي الكرمي بتكليفي نائب ًا لوزير الرتبية والتعليم لتعليم البنات.
وقد �أم�ضيت �أربع �سنوات يف هذا املوقع كانت وهلل احلمد حافلة بالإجناز.
ففيها مت �سلخ كليات البنات من تعليم البنات و�إحلاقها بوزارة التعليم العايل
�آنذاك ,كما مت حتويل كليات البنات يف مدينة الريا�ض �إلى جامعة م�ستقلة
للبنات  -جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن .كما مت البدء يف م�شروع
النقل املدر�سي للطالبات ( الأمني) كما مت �إعادة هيكلة قطاع تعليم البنات
ومتكني املر�أة من ممار�سة الأعمال القيادية ,وذلك بتعيني م�ساعدات
ملديري التعليم يف جميع �إدارات التعليم يف املناطق واملحافظات ,وذلك من
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يف عام ١٤٣٠هـ �صدر الأمر ال�سامي بت�شكيل الدورة اخلام�سة ملجل�س
ال�شورى ,و قد �شرفت ب�أن �أكون �أحد الأع�ضاء .كما �شرفت ب�أن �أكون �ضمن
ت�شكيل املجل�س للدورة ال�ساد�سة .وقد ا�ستفدت كثري ًا من ع�ضويتي يف
املجل�س فقد �أتاح يل الفر�صة لالطالع على الن�شاط واحلراك احلكومي,
والإ�سهام يف معاجلة العديد من الق�ضايا التي �أمتلك فيها خربة ور�أي ًا,
كما ا�ستفدت من اخلربات الرتاكمية لدى زمالئي يف املجل�س الذين تتعدد
تخ�ص�صاتهم وخرباتهم العلمية والعملية ,وقد توج املجل�س خربتي التي
تنوعت من التعليم العايل �إلى التعليم العام بالعمل ال�شوري ذو الطبيعة
التنظيمية الرقابية ,ويف جلنة التعليم والبحث العلمي بالأخ�ص حيث متكنت
من ر�ؤية جميع القطاعات التعليمية ب�صورة �شاملة وت�شخي�ص واقعها ,مما
�أك�سبني القدرة على التعرف على مواطن القوة وال�ضعف وكذلك الفر�ص
والعوائق يف النظام التعليمي باململكة بكافة مكوناته.
أتمنى أن يتوسع المجلس في االستفادة من
تقنيات التواصل مع المواطنين

ما هي المقترحات واآلليات التي يرى سموكم أن األخذ بها سوف
يساعد على تحسين وتطوير أداء وعمل مجلس الشورى؟.

حظي املجل�س باالهتمام الكبري واملتوا�صل من قيادتنا احلكيمة والتي حتقق
للمجل�س خالل م�سريته العديد من الإجنازات التطويرية؛ ولعل �آخرها قرار
خادم احلرمني ال�شريفني بتعيني املر�أة ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى؛ وجعلها مكون ًا

حوار

�أ�سا�سي ًا يف ت�شكيل املجل�س بن�سبة  . %20وال يخاجلني �شك يف �أن والة الأمر
حفظهم اهلل م�ستمرون يف التفكري والدرا�سة للعديد من املقرتحات لتعزيز
دور املجل�س وزيادة فاعليته و�صالحياته يف اجلوانب التنظيمية �أو الرقابية؛ من
خالل درا�سة التقارير ال�سنوية للجهات احلكومية؛ وقد تكون درا�سة ومناق�شة
امليزانية العامة للدولة قبل �إقرارها من جمل�س الوزراء من املو�ضوعات التي
ميكن للمجل�س �أن ي�سهم بر�أي وتو�صيات حولها؛ وذلك مبا يكفل تعزيز الكفاءة
التمويلية والإنتاجية للقطاعات الرئي�سية يف الدولة.
�أما ما يدخل �ضمن اخت�صا�صات املجل�س و �صالحياته فرئي�س املجل�س
معايل ال�شيخ الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ حري�ص يف بداية كل دورة من
دورات املجل�س على اال�ستجابة للمقرتحات والتعديالت الإجرائية التي تكفل
مزيد ًا من الكفاءة على �أعمال املجل�س؛ وذلك بت�شكيل العديد من اللجان
التي تتو�صل دائم ًا �إلى حت�سني قواعد العمل و�إجراءاته يف املجل�س وجل�ساته.
كما �أن معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد اجلفري ومعايل

امل�ساعد الدكتور يحي ال�صمعان ومعايل الأمني الدكتور حممد �آل عمرو
حري�صون كذلك من خالل رئا�ستهم ملعظم اللجان التطويرية على حتقيق
�أعلى درجات املمكن من تي�سري ورفع كفاءة العمل.
ما يطرح في الشأن العام يجب أن يبتعد عن
القضايا الشخصية واالنفعاالت وردود األفعال

ومن الق�ضايا التي �أمتنى �أن يتو�سع املجل�س فيها هي اال�ستفادة من تقنيات
التوا�صل مع املواطنني؛ وذلك مل�شاركتهم و ملعرفة مرئياتهم وتوجهاتهم فيما
يخ�ص بع�ض الق�ضايا التي يدر�سها املجل�س ,يف اجلوانب االقت�صادية �أو
االجتماعية �أو التعليمية ,والتي من خاللها ي�ستطيع املجل�س �إثراء قراراته
وتع�ضيدها مبا يكفل فاعليتها وجناحها عند تطبيقها.
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مبنا�سبة و�ضع حجر الأ�سا�س للمرحلة الثانية
مل�شروعات املدينة اجلامعية بالدرعية وامللز وم�شرع
املدينة اجلامعية للبنات بالدرعية ذو القعدة 1423هـ
كيف يرى سموكم مناقشات قضايا الشأن العام تحت قبة
المجلس ؟

�أنا من املقلني يف امل�شاركة يف مناق�شات ما ي�سمى بال�ش�أن العام؛ و�أ�شعر
ب�أن ما يطرح فيها مازال يحتاج �إلى �أن يبتعد عن الق�ضايا ال�شخ�صية
واالنفعاالت وردود الأفعال ,و ذلك لكي ميكن بلورة ما يطرح و معاجلته
ب�صورة عملية وذلك مبا ينا�سبه ,وبالأخ�ص ما ميكن �أن يتبلور يف �صورة
مقرتحات مل�شاريع �أنظمة جديدة �أو تعديالت �أنظمة قائمة ,وتقدم من خالل
ما ت�سمح به املادة  ٢٣من نظام جمل�س ال�شورى.
قرارات صدرت عن المجلس كان لسموكم دورًا في إقرارها ؟.

جميع �أع�ضاء املجل�س ي�سهمون يف �صناعة قرارات املجل�س ,وقد يتفاوتون
ح�سب االخت�صا�ص واملو�ضوع  ,و�شخ�صي ًا كانت �إ�سهاماتي من خالل جلنة
التعليم والبحث العلمي �أكرث يف القرارات املتعلقة بالتعليم والبحث العلمي.
توصيات تمنيت إقرارها ولم يحالفها الحظ في التصويت ؟ في
المقابل ما هي التوصية التي كنت ترى التريث في إقرارها وعدم
الموافقة عليها ؟.

التو�صيات التي كنت �أمتنى �أن يقرها املجل�س ومل يحالفها احلظ ,ف�أتذكر
اثنتني الأولى التي تتعلق ب�أمر كنت �أدعو له با�ستمرار وهو �سلخ ال�صناديق
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التنموية املتعددة من وزارة املالية و�إحلاقها بالوزارات التي تنا�سبها؛
ف�صندوق التنمية ال�صناعي يربط بوزير التجارة وال�صناعة؛ و�صندوق
التنمية الزراعي بوزير الزراعة؛ وبنك الت�سليف واالدخار بوزير ال�ش�ؤون
االجتماعية؛ وال�صندوق ال�سعودي للتنمية بوزارة اخلارجية ,وقد قدمت
باال�شرتاك مع زميلي الدكتور حامد ال�شراري تو�صية �إ�ضافية لإحلاق �صندوق
التنمية ال�صناعية بوزارة التجارة و ال�صناعة و تبنتها اللجنة املالية م�شكورة
�إال �أنها مل تفز بالأغلبية املطلوبة من املجل�س .ومن توفيق اهلل فقبل �أ�شهر
قليلة �صدر قرار جمل�س الوزراء �سلخ فيه جميع ال�صناديق التنموية ماعدا
ال�صندوق ال�سعودي للتنمية من وزارة املالية و �إحلاقها بالوزارات املعنية.
�أما التو�صية الثانية فتلك التي تتعلق بال�سماح للموظف احلكومي الذي
�أكمل خم�س ًا وع�شرين �سنة يف اخلدمة؛ وعمره ال يقل عن � ٥٥سنة ب�أن يدفع
امل�ستحقات التقاعدية للفرتة املتبقية لإكمال ال�سن النظامي؛ ويحت�سب
راتبه التقاعدي وفق �آخر راتب ول�سنوات اخلدمة التي مت دفع م�ستحقاتها
التقاعدية� ,إال �أن هذه التو�صية مل حت�صل على الأغلبية املطلوبة .و مازال
لدي الأمل ب�أن تدر�س هذه التو�صية من اجلهات املعنية للإيجابيات الكبرية
التي حتققها.
المواطن ال يشعر بقرارات المجلس بصورة
فورية أو قد ال يفهم مغزاها التنظيمي
ويشعر بأن المجلس غير محقق لطموحاته

حوار
وفقًا ألطروحات أعضائه ...برأيك هل يمثل عضو المجلس صوت
المواطن؟.

ع�ضو املجل�س هو مواطن بالدرجة الأولى ,ومكلف من ويل الأمر للقيام
باملهام ال�شورية املحددة يف نظام املجل�س ,وبهذا يختلف الع�ضو يف املجل�س
عن �أع�ضاء الربملانات املنتخبة التي ميثل الع�ضو فيها حزبه �أو تكتله �أو
اجلهة التي ر�شحته؛ وبنا ًء على ذلك فع�ضو املجل�س عندما ي�صوت �أو يديل
بر�أي فهو يعرب عن قناعاته كمواطن م�ؤهل يعرف م�صلحة املواطن اخلا�صة
و م�صالح الدولة العامة.
برنامج االبتعاث من المشروعات العالمية
الرائدة في مجال بناء الكوادر البشرية

برأيك ما هي أبرز توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي التي
صدرت عنها قرارات من شأنها  -بإذن اهلل  -خدمة وتطوير العملية

تحت قبة المجلس هل ثمة قادة رأي ؟.

يتفاوت الأع�ضاء يف خرباتهم وطريقة طرحهم و مناق�شاتهم ,ومن
الطبيعي �أن يكون هنا متايز ,ولكن يغلب على قرارات وت�صويت املجل�س
القناعة بالأفكار املطروحة بغ�ض النظر عن من طرحها .وال �أعتقد �أن
هناك ا�ستقطاب من بع�ض الأع�ضاء لر�أي فكري معني ,وذلك لأن التنوع
الذي يو�صف به املجل�س ال يخرج الأع�ضاء جميع ًا عن دائرة الفكر الو�سطي
املعتدل ذو االنتماء الوطني.
بعد إقرار مجلس الشورى إنشاء لجنة لحقوق اإلنسان وإدارة
لشؤون مجالس المناطق ،وأخرى لرصد اآلراء ،وإقرار إستراتيجية
إعالمية للمجلس ،كيف يرى سموكم هذا الحراك اإلداري وكيف
تقيمون حجم مشاركة المواطن في قرارات المجلس ؟.

هذا احلراك يقع �ضمن اجلهود املباركة املبذولة من رئا�سة املجل�س
لزيادة حجم م�شاركته يف ق�ضايا الوطن؛ والإ�سهام يف معاجلة الأمور
املرتتبة على ات�ساع رقعة الوطن و�ضخامة م�شاريع التنمية؛ وا�ست�ضافة
ماليني الوافدين للعمل؛ وكذلك توظيف الو�سائل احلديثة يف تقنيات
االت�صال والتوا�صل التفاعلي بني املجل�س و حميطه.
عمل املجل�س يختلف متام ًا عن عمل القطاعات التنفيذية اخلدمية التي
ترتبط بها معي�شة املواطن اليومية؛ فهو يعمل يف اجلانب التنظيمي والرقابي
على الأداء من خالل تقارير اجلهات احلكومية؛ لذا ف�إن �أثر قرارات املجل�س
قد ال ي�شعر بها املواطن ب�صورة فورية �أو قد ال يفهم مغزاها التنظيمي
لتحقيق امل�صلحة العامة ,ومن هنا قد ي�شعر بع�ض املواطنني ب�أن املجل�س
غري حمقق لطموحاتهم.

التربوية والتعليمية ؟.

كل التو�صيات التي تقدمها جلنة التعليم والبحث العلمي للمجل�س ت�سبقها
درا�سات ونقا�شات م�ستفي�ضة ومعمقة داخل اللجنة وت�صب يف م�صلحة
التعليم مبراحله املختلفة؛ ولذا وبدون تخ�صي�ص فكل تو�صيات اللجنة التي
مت �إقرارها من قبل املجل�س ورفعت للمقام ال�سامي الكرمي هي يف �سياق
خدمة وتطوير العمليات التعليمية والرتبوية و معاجلة للعوائق والعقبات التي
تواجهه.
سمو األمير 00من مهام لجان الصداقة البرلمانية في مجلس
الشورى تعزيز العالقات البرلمانية مع البرلمانات المماثلة ،كيف
يرى سموكم تفعيل دورها بما يخدم سياسة المملكة ومواقفها
العادلة تجاه مختلف القضايا الدولية ؟.

مل تعد العالقات بني الدول تقت�صر على احلكومات ,ففي الدول التي
تقوم فيها الربملانات بتوجيه �سيا�ساتها وقراراتها؛ من املهم الرتكيز على
بناء عالقات برملانية قوية ون�شطة معها؛ وذلك لإي�صال �صوت اململكة
ومواقفها ووجهة نظرها حول العديد من الق�ضايا ال�سيا�سية والثقافية التي
تهم املجتمع الدويل االن�ساين مبا�شرة �إلى الربملانات التي هي مطابخ �صنع
القرار وال�سيا�سة يف تلك الدول.
وما يقوم به املجل�س حالي ًا من تبادل للزيارات �إمنا ي�صب يف هذا الهدف؛
ولكن وترية االت�صال الربملاين ما زالت بطيئة وحتتاج �إلى تقوية وتعزيز وقدر
�أكرب من املرونة يف الإجراءات لكي حتقق الأهداف التي ن�سعى لها .كما �أننا
بحاجة �إلى و�ضع ا�سرتاتيجية بر�ؤية وا�ضحة يف كل دورة من دورات املجل�س؛
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حوار

وتنبثق من الر�ؤية عدد من الأه ــداف التي ميكن حتويلها �إلى برنامج عمل
ملدة �أربع �سن ــوات تق ــوم بتنفــيذه جلان ال�صداقة الربملانية ب�صورة متكاملة
وفق �أدوار وم�س�ؤوليات حمددة ووا�ضحة ميكن قيا�س نتائجها.
كيف رأيتم قرار دمج التعليم العام والتعليم العالي في وزارة
واحدة ؟.

�ضم الوزارتني ي�ستلزم القيام بخطوة جريئة تتمثل يف تفكيك منظومتها
وتخلي�صها من املركزية يف الأعــمال التنفيــذية ,مع املــحافظة على مركزية
الدور التخطيطي و التنظيمي والرقابي فقــط يف �أعلى م�ست ــوياته ,و�إعطاء
الفر�صة للوحدات لالنطالق والإبداع والتناف�س لتحقيق التميز والريادة.
وعل ــيه فـ ـ�إن �إعط ــاء اال�ستقــالل املــايل والإداري للإدارات التعلي ــمية يف
املناطق؛ ومنح مزيــد من اال�ستقالل؛ وهام�ش املرونة للجامعات �سي�سهم يف
تعزيز قيمة الدمج وحتقيق �أهدافه .وقد �سبق ملجل�س ال�شورى �أن �أ�صدر نظام ًا
للتعليم العايل وللجامعات؛ ونظام ًا لهيئة االعتماد الأكادميي؛ وجميعها تتفق
ب�صورة عامة يف اجتاه حتقيق مزيد من اال�ستقالل واملرونة للجامعات.
50
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لدي أمل بدراسة توصيتي بالسماح للموظف
الحكومي بدفع المستحقات التقاعدية للفترة
المتبقية إلكمال السن النظامي
ما هــي رؤيـــة سموكـــم نحــو برنـــامج االبتعاث الخارجي للطالب
والطالبات؟.

برنــامــج االب ــتعــاث بحجـ ـم ــه و�ضخ ــام ــته م ــن املــ�ش ــروع ــات العاملي ــة
الرائــدة يف جمال بناء الكوادر الب�شري ــة التي تكف ــل التن ــوع يف الكفــاءات
واخلــربات واخللفي ــات الثقافي ــة؛ وجت ــعل من اململ ــكة بوتقــة تنــ�صهر فيها
خربات العامل �أجمع.
ويف ذات الوقت ي�سهم يف حتقــيق تناف�سي ــة �أعلى للجــامعــات ال�سع ــودية
مــن ناحيت ــني؛ الأولى� :أن الك ــوادر التــدري�سية يف اجلامعات لن يعاد �إنتاجها
من خمــرجاتها ممــا يت�سبــب يف �ضعفها تدريجي ًا؛ ومن ناحية �أخرى خلق
بيئة تناف�سية بني خمرجاتها وخمرجات اجلامعات العاملية.

حوار

واالبتع ــاث ك ــذلك مي ــد ج�س ــور التف ــاهم واحلوار مع ال�شعوب الأخرى
ويخرجنا من دائرة املحلية يف العالق ــات الإن�س ــانية �إلى الع ــاملية؛ وب ــذلك
نكون �أقدر على �إي�صال قيمنا ور�سالتنا �إلى العــامل بيــ�سر� .أعتقد ب�أن برنامج
االبتعاث مــازال يحق ــق �أهداف ــه؛ و يجــب �أن ي�ست ــمر ولكن ب�ضوابط �أكرث
�إحكام ًا تقلل من الهــدر وتكــفل التحاق املبتعثني بالتخ�ص�صات املطلوبة يف
�سوق العمل؛ وبجامعات مرموقة ت�ضمن نوعية �أقوى من اخلريجني.
ي�شكل ال�شباب ن�ســبة كبــرية مــن املجتــمع ال�سعــودي ..كيف �سموكم �سبل
معاجلة م�شاكل هذه الفئة الغالية علينا يف التعليم ..والتـوظيف ...وال�سكن؟.
ن�سبة ال�شباب يف جمتمع اململكة كبرية جد ًا؛ ويو�صف املجتمع ال�سعودي

ب�أنه جمتمع �شاب؛ والتنامي يف �أعداد اخلريجني كبي ــر؛ ويرتتب ع ــلى ذلك
احلاجة �إلى الوظ ــائف املنا�س ــبة له ــم؛ وكذلك تلب ــية اح ــتياجاتهم املعيــ�شية
ال�ضرورية و�أهمها ال�سكن.
ولكن لو �أمعنا النظر يف واقع �سوق العمل يف اململكة لوجدنا �أن ما يقارب
ع�شرة ماليني وافد يعملون يف خمتلف املهن والتخ�ص�صات ,و�أن ن�سبتهم �إلى
جمموع ال�سكان بد�أت ت�ضاهي ٪٣٠؛ وهي ن�سبة كبري ت�ؤكد ب�أن اململكة ال تعاين
من �شح يف الوظائف؛ ولكن امل�شكلة هي يف تكيــيف الوظــائف لتالئم ال�شاب
ال�سعودي؛ وكذلك رفع كفاءة و�إنتاج ــية ال�ش ــاب ال�سع ــودي لكي يكون مناف�س ًا
للموظف الوافد.
كما �أن علينا اتخاذ الإجراءات لتوطني الوظائف ذات الأولوية قبل التفكري
يف الوظائف املتدنية يف مرتباتها �أو يف النظرة االجت ــماعية لها ,وعلى �سبيل
املثال وظائف القطاع ال�صحي والقطــاع الهنــد�سي و ق ــطاع جتارة التجزئة
هي من القطاعات التي تنخف�ض فيها ن�سبــة التوطني؛ مع �أنها قطاعات توفر
دخو ًال مالية عالية ومرغوبة اجتماعي ًا .لذلك ف�إن الرتكيز يف التعليم اجلامعي
والفني يجب �أن ين�صب لزيادة املخرجات يف هذه القطاعات املهمة .وبالتايل
م�ضاعفة الطاقات اال�ستيعابية يف هذه التخ�ص�صات ب�صورة ا�ستثنائية.
�أما الإ�سكان ف�أعتقد �أن ما ر�ص ــدته الدول ــة من مبالغ �ضخمة للم�شاريع
ال�سكنية؛ وما يوفره �صندوق التنمية العقارية من متويل ,لو وظف بطريقة ذكية
وعملية و�سريعة من قبل وزارة الإ�سكان فهو كفيل مبعاجلة �أ�سا�س امل�شكلة.
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دراسة

لماذا ال ُيعاد النظر في برامج
التوعية والمعالجات التنفيذية
للحوادث المرورية؟
د .عبداجلليل ال�سيف
ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سابق

ا�ستوقفني �شعــــار �أ�سبوع املرور اخلليجي املوحد ،احلادي والثالثني،
(قرارك؛ يحدد م�صريك) الــذي �أقيم يف منت�صف �شــهر جمادى الأولى
ً
حقيقــة ،هــذا االهتــمام بعــ�ض الزمــالء املتــابعــني
1436هـ و�شاركني،
لفعالياته منذ بدايته ،والــذي من املتــوقع �أن يحــظى مب�شاركة فاعلة
من جميع الفعاليات املجتمعية الأمنية والأهلية ويف مقــدمتها اجلـهات
التعليمية والرتبوية العامة واخلا�صة.
ويف الوقــت الذي �أقــدر للقائمــني على تنظــيمه جهودهم املبذولة؛
�أ�ؤكد �أنهم ،قد وفقوا يف اختيار هذا ال�شعار� :شك ًال وم�ضــمو ًنا من ناحية؛
ومن الر�سالة القوية املبا�شرة املوجهة �إلى املتلقني ويف طليعتهم قائدوا
ال�سيارات من ناحية �أخرى.
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كمــا فتــح للمهــتم يف جمــال ال�شــ�أن املــروري � ً
آفاقا وا�سعــة ومرونــة
كبرية للم�شاركة باختيار املو�ضوع املنــا�سب لــه وفــق املنظــومة املرورية
التعليمية والتوعوية  -الإدارية  -الهند�سية وكذلك الطبية.
المخالفات المرورية السبب األبرز
في وقع الحوادث

وبالنظر �إلى الأ�سباب واملعاجلــات واختــيار الأولــويات ٍّ
كل يف جمــاله �أو
تخ�ص�صه؛ يعلم الرا�صد لل�شـ ـ�أن امل ــروري� ،أن معظــم الدرا�ســات القدمية
واحلديثــة مــنها ع ــلى امل�ست ــوى املحــلي والإقل ــيمي والــدويل� ،أ�ش ــارت �إلى
وفزعا للمواطنني؛ وعب ًئا
�أن ح ــوادث املـ ــرور ،باتــت ت�ش ّكل قل ًقا للم�س�ؤولني ً

دراسة

كب ًريا على خطط التنمية يف دول العالــم؛ كمــا هو احلال يف اململكـة و�أخطر
ما فيها ا�ستهدافها الإن�سان ،غاية هذه اخلطط ،وامل�ستهدف الرئي ــ�س منها،
يف زهرة حياته (مرحلة ال�شباب)..
وقد توقعت بع�ض الدرا�سات �أن ت�صل هذه احلوادث عام 2030م من حيث
الرتتيب؛ لأ�سباب الوفيات املبا�شرة على م�ستوى العامل �إلى الرتتيب الرابع؛
ما يهدد ب�أخطار حمتملة ال ُيحمد عقباها على امل�ستوى املحلي والدويل.
وقد �أ ّكد امل�ؤتــمر الدويل لإ�صــابات احلــبل ال�شــوكي ،املنعقــد يف مــدينــة
الأمري �سلطان للخدمات الإن�سانية بالريا�ض ومن خــالل درا�ســات ميدانية
متخ�ص�صة على م�ستوى اململكــة� ،أن احلاجــة �أ�صبــحت ملحــة لعــالج قــرابة
خم�سني �ألف حالة�ُ ،شخ�صت ب�إ�صــابات احلــبل ال�شوكي بحلول عام 2020م،
و�أن التكاليف املطلوبة لعالج هذه احلــاالت ،قــد تــ�صل لقرابة  25مليار ريال
و�أن معظ ــم تلــك الإ�صابــات حدثت ب�ســبب ال�سرعــة ،التي ت�سـجل ما ن�سبته
 %70من الإ�صابات.
ويف املقابــل �أ�شــارت درا�ســة �أخرى لوحدة التقارير االقت�صادية �إلى �أن
�أعداد ا�ستــرياد ال�سيــارات اجلـديدة منها والقدمي ،م�ستمر وبن�سب متزايدة
عل ًما �أن الأع ــداد احلالي ــة ،و�ص ــلت �إلى  15.95مليون �سيارة عام 2012م؛
و�أن هذه الأرق ــام مر�شح ــة للزيــادة لت�صل يف عام � 2017إلى �أكرث من 17
مليون �سيارة؛ ما يعني �أن معــدل ملكيــة الفرد لل�سيارة يف اململكة و�صل
عام 2012م �إلى � %1.8سيارة لكل فرد؛ م ــا يعني �أيـ ًـ�ضا ت�صنــيف اململكة
حال ًيا يف مرتبة �أكرث الدول التي ميتلك فيها �أفرادها �سيارات! علم ًا ب�أن هذه
الأعداد املتزايدة ،تــعد حمـ ـ ًال زائ ــدًا؛ و�أكــرب من الــقدرة اال�ستــيعابية للبنية
التحتية ملعظم طرق اململكة.
ولعل ما يخف ــف م ــن وط ـ�أة ه ــذا الق ــلق ،وحــدة هــذا الفزع ،ويبعث على
االطمئنان؛ �صدور موافقة جمل�س الوزراء على اخلطة اال�سرتاتيجية لل�سالمة
املرورية ،ال�صادرة عام 1434هـ والتي �أعلنتها مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقن ــية :ه ــذه اخلط ــة ته ــدف �إلى حتق ــيق انخفا�ض ملمو�س يف اخل�سائر
الب�شرية واملادية يف فرتة زمنية حمدّدة لإجنازها (�10سنوات).
هذه اخلطوة اجليدة واملهمة كانت �ضرورية ومطلوبة على م�ستوى الوطن
حللحلة م�شكالت النقل وال�سالمة املرورية ،وحتى يحني موعد اال�ستفادة من
نتائج هذه اخلطة �أمامنا ع�شر �سنوات يف �أقل التقديرات.
وهنا يحق لنا �أن نت�ساءل :ماذا نحن فاعلون يف ظل اخل�سائر املتزايدة
يف الأرواح والأموال يف كل يوم والتي �أ�شارت �إليها منظمة ال�صحة العاملية
ب�أن اململكة من �أعلى معدالت الوفيات املرورية على م�ستوى العامل و�أعطت
�أمثلة على ذلك.

ولتو�ضيح ذلك �أعطت �أمثلة نذكر منها مملكة ال�سويد � 3إ�صابات فقط
لكل مائة �ألف من ال�سكان ،وتايالند  38,1لكل مائة �ألف ،التي تعد من �أعلى
الن�سب يف العامل ,واململكة � 24,8إ�صابة لكل مائة �ألف من ال�سكان .علم ًا ب�أن
الأرقام التي بنت عليها منظمة ال�صحة العاملية للمملكة هي الأرقام التي مت
الإعالن عنها من خالل الإدارة العامة للمرور� .أما الأرقام التي �أعلنها املركز
الإقليمي للدورات املتقدمة؛ لإنقاذ م�صابي احلوادث املرورية فت�صل �إلى
�ضعف هذا العدد؛ لذلك �صنفت منظمة ال�صحة العاملية اململكة ب�أنها من �أقل
دول العامل تطبي ًقا لأنظمة املرور ولوائحه ،وعلى الأقل بني الدول العربية!..
منظمة الصحة العالمية :المملكة هي
ً
تطبيقا ألنظمة المرور ولوائحه!..
األقل

يف ظل تلك املعطي ــات ،والنتائــج امللمو�س ــة؛ تفر�ض املراج ــعة ال�سريعة،
والتقومي ال�ضابط للربامج واملعاجل ــات التي وردت يف الأنظــمة واللوائح،
نف�سها بقوة على �صانعي القرار ،خا�صة ،و�أن كل املعلومات التي تف�سر �أ�سباب
ارتفاع هذه احلــوادث ،معروف ــة ومت ــوافرة؛ حيث ت�ؤ ّكد التقارير الإح�صائية
للإدارة العامة للمرور �أن الأ�سباب الأبرز واملبا�شرة لهذه احلوادث ،تكمن يف
ا�ستمرار ارتفاع املخالفات املرورية املتمثلة يف ال�سرعة وقطع الإ�شارة ال�ضوئية
احلمراء ،التي مثل جمموعهما قرابة  %44 – 42من جممل الأ�سباب !..وهنا
يطرح ال�س�ؤال نف�سه :ماذا َّمت تقدميه من معاجلات وماذا �سيق َّدم ب�ش�أن ذلك
م�ستقب ًال؟ .عل ًما �أن العامل الرئي�س يف معظم حوادث املرور ،واملت�سبب الأول
فيها الإن�سان بن�سب �أخطاء �سلــوكيات غري �ســوية ،ترتاوح بني  %85-80من
جممل احل ــوادث؛ لــذلك كانــت �إ�شــارة منظــمة ال�صحة العاملية ،يف حملها،
ومبثابة ناقو�س اخلــطر ،حينما �أ�شارت ب�أن اململكة هي الأقل تطبي ًقا لأنظمة
املرور ولوائحه!..
رئي�سا للج ــنة الوطن ــية ل�سالمة املرور يف مدينة امللك
�أذكر عندما كنــت ً
عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ وممث ًال لـوزارة الداخلـ ــية فيها؛ �أجريت درا�سات
ميدانية متــعددة يف جم ــيع جم ــاالت املرور من بني هذه الدرا�سات ،تربز:
«درا�سة تقوميية لأ�سبوع املرور بني عامي 1405هـ و1408هـ» ،التي �أجراها
وتخ�ص�صا :تعليم ًيا وتربو ًيا
فريق جدير بالتقــدير واالحــرتام :درا�سـ ًة وخرب ًة
ً
و�إعالم ًيا ،بقيادة الدكتور خــالد عبدالرحمن ال�سيف ،الأ�ستاذ بجامعة امللك
�سعود ومعــايل الدكتــور حم ــود البدر ،الإعــالمي املع ــروف والدكت ــور �ساعد
العرابي احلــارثي ،الإعــالمي املعــروف ،وكــذلك الدكــتور زكــريا ال�شــربيني،
الأ�ستاذ بجامعة امللك �سعود.
ودون الدخول يف تفا�صيل الدرا�سة ذات القيمة امل�ضافة؛ ل�ضيق امل�ساحة؛
فــقد جاءت نتائج ــها الواقعية� ،صادمــة ،وغري مر�ضية خا�صة �إذا ما قورنت
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عاما املا�ضيــة وما تــم �إنفاقه على
باجلهــود الكبيــرة التي ُبــذلت عــرب (ً )31
فعاليتها للو�صول �إلى الأهداف املرجــوة.
و�أذكــر � ً
أي�ضا بعــد هــذه الدرا�ســة يف حينها؛ كتبت مقا ًال بعدها مبا�شرة،
بعنــوان  « :جناح وف�شــل التوعيــة املروريــة وا�ستمــرار اجلهــود » وكــان �شـعار
الأ�سبوع «ال تــروح الروح»؛ لإيجــاد �أ�سبــاب ومربرات لهذا النتائج؛ وذكرت
فيها �أن �أي م�شــروع يحتــاج ال حمالــة �إلى تقــومي دائــم ومراجعــة م�ســتمرة
خا�صة �أن هذا العمل الذي ي�شارك فيه جــهات عدة �أمنية و�أهلية ,و�أن مثل
هذا الدرا�سات بالت�أكــيد لهــا �أهمية كبــرية حيث ت�ش ّكل خارطة طريق
ملعرفة النتائج ..لك ــل عمــل واملتغ ــريات الواج ــب �إح ــداثها لتطوي ــر الأداء
وحت ــقيق الأهداف.
اجلانب الثاين� ،أكــدت فيــه �أن �أهــداف املــرور الأ�سا�ســية ملنظومة العمل
املروري ترتكز ب�شكل �أ�سا�سي يف �إحكام ال�سيــطرة على احلـركة املرورية
وتوفري الأمن وال�سالمة مل�ستخدمي الطريق يف مواجهة كافــة الظروف الفنية
والإدارية والطارئة لهذه احلركة� ،أما املهام التي تداخلــت ورمبــا قــللت من
اهتمام املرور مبهامه الأ�سا�سية كثرية ومن بينها التوعية املرورية؛ وكلنا نعلم
�أن التوعية على م�ستوى الوطن حتتــاج �إلى �إمكانات فنية و�إدارية متخ�ص�صة
ومتابعة وهــذا بالت�أكــيد ا�ستمــراره �سيكــون على حــ�ساب ما هو �أهم ..والأهم
هو املهام الأ�سا�سية التي �سبق ذكرها.

المملكة من أكثر الدول التي يمتلك
سكانها سيارات

54

ال�شورى  -العـدد  - 165رجب 1436هـ  /مـايـو 2015م

بالعودة �إلى معــرفة الأ�سبـاب احلقيقــة لتلك احلوادث املتزايدة واملدمرة،
التي على �إثرهــا و�صف قـرار منظـمة ال�صحـة العامليــة اململــكة ب�أنهــا الأق ــل
ً
تنفيذا للأنظمــة واللوائح املرورية� !..أعتقد �أن اخلربات ال�سابقة من خالل
الربامج التي ُق�صد بها معــاجلة تلك الأ�سباب ،مثل :التوعية املرورية وكذلك
املادة ( )68من نظام املرور اجلــديد والتي ت ـ�ؤ�س�س �إلى املعاجلات من خالل
جدول املخالفات الأربعة بتحديد احلد الأعلى والأدنى لكــل خمــالفة بني تلك
الفئات جندها هي الأخرى مل حتقق الهدف املن�شود؛ لذلك نــرى �أن املعـاجلة
القادمة ميكن العودة �إلى املــادة ( )76والتي ت ـ�ؤ�س�س �إلى نظــام النقاط؛ وهو
نظام عاملي ثبت جدواه وكانت اململكة من �أوائل الدول العربية التي تبنت هذا
النظام؛ و�أ�صدرت له الئحة تنفيذية عام 1420هـ ،تـم الت�أكيد عليه يف النظام
اجلديد يف مادته ال�سابقة.
و�أت�صــور �أن مــا هــو مطلــوب الآن هــو تفعيل هــذا النظــام؛ خا�صــة و�أن
خ�صو�صا
كل الظروف �أ�صبحت مواتية؛ فن ًيا؛ وتقــن ًيا ومعلــومات ًيا؛ وعدل ًيا،
ً
بعد �صدور قرار جمــل�س الــوزراء ،رقـم  167وتاريخ 1401/9/14هـ ،الذي
ن�ص على ت� ّأ�سي�س حماكم مرورية متخ�ص�صة ،بالإ�ضافة �إلى حماكم جتارية
ّ
وع ّمالية متخ�ص�صة؛ ورمبا يتم العمل بهذه املحــاكم من خالل جلنة مرورية
متخ�ص�صة لدى املحاكـم العامة؛ حتى يتم الف�صل يف منازعات احلوادث
املرورية وخمالفاتها ،وذلك ل�ضــمان عــدالة الإجــراءات.
ال �سيما و�أن كل الأخطاء التي �سبقت متت معاجلتها من خالل الالئحة
التنفيذية ،التي �صاحبت النظام وكــذلك اكتمــال مركز املعلومات يف �أف�ضل
ما ميكن �أن يقدمه؛ وبذلك نكون قد �أحدثنــا تغــي ًريا يف م�سرية املعاجلات
انتظا ًرا؛ لتفعيل ا�سرتاتيجية ال�سالمــة املروريــة والتي من املفرت�ض �أن تنتهي
يف عام 1444هـ.

دراسة
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استشارات قانونية

أنواع الشركات وأركانها
تعريف ال�شركة:

هو عقد يلتزم مبقت�ضاه �شخ�صان �أو �أكرث ب�أن ي�ساهم كل منهم يف م�شروع
ي�ستهدف الربح بتقدمي ح�صة من مال �أو عمل القت�سام ما قد ين�ش�أ عن
امل�شروع من ربح �أو خ�سارة.

طبيعة ال�شركة:

�أو ًال -ال�صفة التعاقدية لل�شركة :يقت�ضي اعتبار ال�شركة عقد ًا ب�ضرورة
خ�ضوع هذا العقد للقواعد العامة يف العقود (حرية املتعاقدين).
ثاني ًا -ال�صفة التنظيمية لل�شركة :ر�أي فيها نظام ًا قانوني ًا يتعار�ض مع
فكرة العقد؛ ويق�صد بالنظام تلك املجموعة من القواعد القانونية التي
تهدف �إلى غر�ض م�شرتك ويقت�صر دور الأفراد على الإف�صاح عن الرغبة
يف االن�ضمام �إليها.

�أنواع ال�شركات التجارية

�أو ًال� :شركات الأ�شخا�ص وهي :
�شركات الت�ضامن.
� -2شركات التو�صية الب�سيطة3 .
�شركات املحا�صة.
ثاني ًا� :شركات الأموال :وهي ال�شركات امل�ساهمة.
ثالث ًا :ال�شركات املختلطة وهي :
�شركة ذات امل�سئولية املحدودة.
�شركات التو�صية بالأ�سهم.
وهناك �شركات اخرى مثل  :ال�شركات التعاونية .وال�شركات ذات ر�أ�س
املال القابل للتغيري.

الأركان املو�ضوعية العامة لعقد ال�شركة

�أو ًال :الر�ضا اخلايل من عيوب الإرادة :وهو يعني وجوب ترا�ضي جميع
ال�شركاء على كل ما يت�ضمنه عقد ال�شركة من �شروط مثل( الغر�ض ,ر�أ�س
املال ,مقدار احل�ص�ص ,قواعد الإدارة).
ويجب �أن ي�صدر الر�ضا عن �إرادة �سليمة خالية من العيوب ,وعيوب
الإرادة هي (الإكراه ,الغلط ,اال�ستغالل ,والتغرير مع الغنب) وبوجود هذه
العيوب يكون العقد قاب ًال للبطالن (�أي باطل ن�سبي ًا).
فعقد ال�شركة من الت�صرفات الدائرة بني النفع وال�ضرر ,في�شرتط �أن
يكون املتعاقد قد �أكمل الثامنة ع�شرة �سنة هجرية ل�صحة ت�صرفاته.
ثاني ًا :املحل :هو امل�شروع املايل الذي ا�ستهدف ال�شركاء حتقيقه من
وراء قيام ال�شركة �أو هو الن�شاط االقت�صادي الذي تقوم به ال�شركة.

�شروط املحل:

يجب �أن يكون املحل كركن مو�ضوعي ممكن ًا غري م�ستحيل و موجود ًا.
يجب �أن يكون املحل م�شروع ًا.
ثالث ًا :ال�سبب :وهو الغر�ض �أو الهدف من ت�أ�سي�س ال�شركة �أو الن�شاط
الذي �سوف متار�سه ال�شركة ,ويجب �أن يكون ال�سبب م�شروع ًا وغري خمالف
للنظام العام والآداب العامة وموجود ًا.
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عبدالعزيز بن خالد امل�شعل
امل�ست�شار القانوين

رابعا :الأهلية :يجب �أن يكون ال�شريك يف عقد ال�شركة �أه ًال للتعاقد ,و�إال
كان العقد باط ًال ,والأهلية تكون ببلوغ ال�شخ�ص �سن ثمان ع�شرة �سنة هجرية.

الأركان املو�ضوعية اخلا�صة بعقد ال�شركة

�أوال :تعدد ال�شركاء :وهو ا�شرتاك �شخ�صان �أو �أكرث يف عقد ال�شركة.
ثانيا :تقدمي احل�ص�ص :م�ساهمه كل �شريك بتقدمي ح�صة يف ر�أ�س مال
ال�شركة ،وهي التي حتدد ن�صيبه من الأرباح واخل�سائر ،واحل�صة تكون على
�أنواع :
نقدية وهي مبلغ حمدد من النقود يقدمها ال�شريك منه يف تكوين ر�أ�س
مال ال�شركة يف املوعد املحدد؛ و�إذا ت�أخر يف ت�سديد ح�صته تالحقه ال�شركة
بتعوي�ض عما حلقه بها من �ضرر.
 -2عينية فقد تكون احل�صة حق ملكيه �أو منفعة �أو حق �آخر وهنا نفرق
بني حالتني�( :أ) �إذا قدمت احل�صة على �سبيل التمليك في�س�أل ال�شريك عن
�ضمان احل�صة يف حالة الهالك �أو اال�ستحقاق �أو ظهور عيب �أو نق�ص فيها
�أو عدم التعر�ض لها باال�ستحقاق؛ في�س�أل ال�شريك وفق �أحكام عقد البيع,
وال بد من اتباع الإجراءات ال�شكلية بنقل امللكية وت�سجيلها؛ و�إال اعترب البيع
باط ًال واحل�صة باطلة وعلى ال�شريك متكني ال�شركة من ت�سلم ال�شيء املبيع
الذي ميثل احل�صة.
(ب) �إذا قدمت احل�صة على �سبيل االنتفاع في�س�أل ال�شريك وفق �أحكام
عقد الإيجار؛ ويبقى ال�شريك حمتفظ ًا مبلكية املال الذي لل�شركة االنتفاع
به وال يدخل ذلك املال يف الذمة املالية لل�شركة؛ وال يجوز لدائني ال�شركة
التنفيذ عليه ال�ستيفاء ديونهم؛ ولل�شريك املطالبة بقيمة ح�صته املقدمة على
�سبيل االنتفاع من �أموال ال�شركة قبل الق�سمة؛ ويف جميع الأحوال �إذا كانت
احل�صة املقدمة عينيه فيجب تقدير قيمتها من �أجل حتديد ن�صيبه يف ر�أ�س
مال ال�شركة.
-3احل�صة بالعمل:
يجوز �أن تكون ح�صة ال�شريك عم ًال ي�ؤديه لل�شركة.
العمل الفني اجلاد الذي ي�سهم يف جناح ال�شركة ويعود عليها بالنفع املادي.

استشارات قانونية

ال يجوز �أن تكون ح�صة ال�شريك ما له من �سمعة �أو نفوذ.
ال تدخل احل�صة بالعمل يف تركيب ر�أ�س مال ال�شركة لعدم قابليتها
لأن تكون حم ًال للتنفيذ اجلربي ولأن ر�أ�س مال ال�شركة هو ال�ضمان العام
لدائنيها.
ً
ال يجوز �أن تكون ح�ص�ص جميع ال�شركاء ح�ص�صا بالعمل.
ثالثا :نية امل�شاركة؛ وهي نية اال�شرتاك و التعاون يف املخاطرة �أو نية
تكوين ال�شركة واحل�صول على الربح وحتمل اخل�سارة.
رابعا :اقت�سام الأرباح واخل�سائر؛ يقع باطالً كل �شرط �أو اتفاق بحرمان
�أحد ال�شركاء من الربح �أو �إعفاءه من اخل�سارة وتوزيع حقوق ال�شركاء من
�صايف الربح .والأرباح تكون على النحو الآتي:
�أرباح حقيقية :ال يلتزم ال�شريك برد ما قب�ضه منها ولو حلقت ال�شركة
خ�سارة.
�أرباح �صورية :يجوز لدائني ال�شركة مطالبة ال�شريك ولو كان ال�شريك
ح�سن النية برد ما قب�ضه من �أرباح �صورية ,و�إذا مل يعني عقد ال�شركة
ن�صيب ال�شريك يف الربح واخل�سارة فيجب �أن يعني ن�صيبه بن�سبة ح�صته يف
ر�أ�س مال ال�شركة؛ و�إذا عني عقد ال�شركة ن�صيبه يف الربح يكون ن�صيبه يف
اخل�سارة معاد ًال لن�صيبه يف الربح.

الأركان ال�شكلية لعقد ال�شركة

�أو ًال :الكتابة :فيثبت عقد ال�شركة بالكتابة �أمام كاتب العدل ,و�إال ف�إن
العقد غري نافذ يف مواجهة الغري ,و�سبب ا�شرتاط الكتابة هو:
(�أ) -العقد يت�ضمن تفا�صيل كثرية تتعلق بعالقة ال�شركاء فيما بينهم
وبني ال�شركة ,فيعرف الغري تفا�صيله.
(ب) -يحدد لل�شركاء والغري حقوقهم وواجباتهم بو�ضوح.
(ج)� -إجراءات ت�سجيل ال�شركة تقت�ضي وجود عقد مكتوب.
�إن القانون مل ين�ص �صراحة على بطالن عقد ال�شركة غري املكتوب,
فالكتابة �شرط �إثبات ولي�ست �شرط انعقاد؛ فالعقد غري املكتوب بني ال�شركاء
يعترب �صحيح ًا �إال �إذا طلب �أحدهم اعتباره غري �صحيح؛ فعقد ال�شركة غري
املكتوب لي�س باط ًال بطالن ًا مطلق ًا؛ بل ميكن �إثبات وجوده من قبل الغري
بكافة طرق الإثبات ,وال يجوز لل�شركاء االحتجاج على الغري بعدم نفاذ العقد
غري املكتوب ,لكن يجوز للغري �أن يحتج به يف مواجهة ال�شركاء ,و�شرط
الكتابة يجعل عقد ال�شركة �صحيح ًا والزم ًا ,و�إذا مل يكتب العقد فيعترب
�صحيح ًا وغري الزم ويحق للمتعاقد التم�سك بالبطالن فيتحول العقد لباطل,
وكل ذلك با�ستثناء �شركة املحا�صة فال ي�شرتط كتابة عقدها.
ثانيا :الإ�شهار :با�ستثناء �شركة املحا�صة فيجب على مدير ال�شركة
و�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أن ي�شهروا عقد ال�شركة وي�شهروا ما يطر�أ
عليه من تعديالت وفق ًا لأحكام النظام.
وعدم ا�شهار عقد ال�شركة يعني �أن العقد غري نافذ يف مواجهة الغري,
ي�س�أل مدير ال�شركة و�أع�ضاء جمل�س �إدارتها للت�ضامن عن تعوي�ض ال�ضرر
الذي ي�صيب ال�شركة �أو ال�شركاء �أو الغري ب�سبب عدم اال�شهار.

ال�شركة الفعلية

حتتل ال�شركة الفعلية �أهمية بالغة ،ال �سيما يف الوقت املعا�صر الذي كرثت
فيه ال�شـركات وتنوعت ،ذلك �أنه ما من �شركة على الوجود �إال وهي معر�ضة
لأن تكون �شركة فعلية �إذا ما حكم الق�ضاء ببطالنها مث ًال� ،أو تبني عدم
�شهرها وت�سجيلها� ،أو �أي �سـبب مـن �أ�سـباب البطالن فيها ,عندها �إذا بطلت
ال ي�صح �أن جنعل هذا البطالن من�سحب ًا على جميع تعامالتهـا باعتبار �أن
العقد مل يكن �أ�ص ًال ،و�إمنا الواجب حتقيق العدالة بحفظ احلقوق لأ�صحابها
وذلـك ب�إقرار ال�شركة الفعلية و�آثارها ،والتي ما ن�ش�أت �إال ب�سبب الأ�ضرار
التي تلحق كل متعامل مع ال�شركة قبل �أن يتبني بطالنها ،والتي مبقت�ضاها
ترتتب �آثار ًا من �ش�أنها حماية املتعاملني مع هذه ال�شركة �سواء كانوا �شركاء
�أو �آخرين غري �شركاء �أو دائنني لل�شركة وال�شركاء.
�أ�سا�س ال�شركة :هي نظرية �أوجدها الق�ضاء والفقه وتبنتها الكثري من
�أنظمة ال�شركات ا�ستناد ًا الى حماية الو�ضع الظاهر وعلى اعتبار �أن عقد
ال�شركة من العقود امل�ستمرة والتي يقت�صر فيها �أثر البطالن على امل�ستقبل
دون املا�ضي.
تعريفها  :هي كل �شركة با�شرت ن�شاطها وارتبطت بعالقات نظامية مع
الغري ثم ق�ضي ببطالنها فتعترب قائمة وملزمة بجميع تعهداتها خالل املدة
بني قيامها واحلكم ببطالنها .
�آثار االعرتاف بالوجود الفعلي لل�شركة بالن�سبة لها ولل�شركاء وللغري:
�أو ًال :بالن�سبة لل�شركة؛ تظل ال�شركة حمتفظة ب�شخ�صيتها االعتبارية
و�شكلها ونوعها ويرتتب على ذلك :
تظل حقوق ال�شركة والتزاماتها �صحيحة ومنتجة لآثارها �سواء يف
مواجهة ال�شركاء �أو يف مواجهة الغري.
ت�صفى ال�شركة وفق ًا للأحكام التي ت�ضمنها عقدها خا�صة من حيث
تعيني امل�صفي و�سلطاته .
يجوز �إ�شهار �إفال�س ال�شركة الفعلية �أثناء فرتة الت�صفية؛ حيث �أنها
حتتفظ بال�شخ�صية املعنوية بالقدر الالزم للت�صفية.
ثاني ًا :بالن�سبة لل�شركاء :با�ستثناء الذين ق�ضي بالبطالن مل�صلحتهم
تظل ال�شركة قائمة بينهم يف املدة ما بني تكوينها واحلكم ببطالنها .ويرتتب
على ذلك:
تظل حقوقهم والتزاماتهم من قبل ال�شركة �صحيحة.
يجوز �إثبات ال�شركة فيما بينهم بكافة طرق االثبات.
يتم توزيع الأرباح واخل�سائر بينهم وفق ما اتفق علية يف العقد.
ثالث ًا :بالن�سبة للغري :يرتتب على االعرتاف بال�شركة الفعلية �صحة
الت�صرفات التي متت بني ال�شركة وبينهم يف الفرتة ال�سابقة على بطالن
ال�شركة؛ وذلك �إذا كانت لهم م�صلحة يف ذلك� ,أما �إذا مل تكن لهم م�صلحة
يف االعرتاف بوجود ال�شركة الفعلية فال تطبق النظرية� ,أي �أن ال�شركة
تعد باطلة قبل �صدور احلكم بالبطالن؛ وبعد �صدور احلكم بالبطالن �إذا
تعار�ضت م�صالح الغري فتم�سك البع�ض ببقاء ال�شركة ومت�سك البع�ض الآخر
بالبطالن فيجب احلكم بالبطالن وذلك رجوع ًا للأ�صل.
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تحقيق

المعلمة بين مطرقة الموت أو ضياع الفرص الوظيفية

حوادث المعلمات ..إلى متى تزهق
األرواح البريئة؟؟

�أجرى التحقيق :من�صور الع�ساف

حوادث املعلمـــات ..وما �أدراك مــــا حــــوادث املعلــمات..؟ هــذه
الق�ضية التي قـــ�ضت م�ضـــاجع العــديد من الأ�ســر ال�سعــــودية يف
خمتلف مناطق اململكة.
مرت عدة عقود على م�أ�ساة حـــوادث املعلــمات ،وطـــرحت يف
الإعالم بكل جوانبها و�أطرافها ،بيد �أن الكارثة ال تزال تعيد
نف�سها بني الفينة والأخرى خالل العام الدرا�سي .ففي كل عام
ُتزهق �أرواح على الطرق ,وتفجع العديد من الأ�سر بوفاة الأم �أو
الزوجة �أو الأخت املعلمة ,ممن يعملن بعيد ًا عن �أماكن �سكنهن,
دموع تذرف على فتيات و�أمهات وزوجات و�أخوات ,و�أخريات �أ�صنب
بعاهات و�إعاقات م�ستدمية.
تعيني املعلمات يف مدار�س مبحافظات ومراكز تبعد مئات
الكيلومرتات عن �أماكن �سكنهن ,له م�ساوئ جمة� ,أبرزها معاناة
املعلمة يومي ًا م�شقة الذهاب �إلى العمل حيث تق�ضي �ساعات
طويلة يف قطع م�سافة الطريق ,بل �إن بع�ضهن يغادرن �إلى العمل
قبيل الفجر يومي ًا ,وال يعدن �إلى منازلهن �إال قرب نهاية النهار,
وهذا بكل �أ�سف له مردوده ال�سلبي على الأ�سرة وتربية الأبناء,
ف�ض ًال عن املخاطر الأمنية واحلوادث املرورية.
ومع �أن وزارة التعليم اتخذت عدد ًا من القرارات والربامج
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للحد من حوادث املعلمات ,منها اعتماد تكليف �شركة تطوير
للنقل باليدء يف تهيئة و�سائل نقل للمعلمات تتوافر فيها عنا�صر
الأمن وال�سالمة مع و�ضع برنامج تنفيذي متكامل ميكن من خالله
تنفيذ اخلدمة اعتبار ًا من مطلع العام الدرا�سي القادم ,ومعاجلة
م�شكلة املعلمات الالتي يعملن مبناطق نائية وبعيدة ,وذلك
بتخفي�ض جدولهن الدرا�سي �إلى ثالثة �أيام فقط ,مع ت�أخري
دوامهن ال�صباحي �ساعة كاملة تعو�ض يف نهاية الدوام ،ليت�سنى
للمعلمات احل�ضور يف الوقت املنا�سب لهن بكل ي�سر وطم�أنينة� ,إال
�أن هذا يف نظر الكثريين لن يحد من حوادث املعلمات ,ف�شركة
النقل لن متكن خالل عام واحد من تلبية حاجة املعلمات للنقل يف
مناطق اململكة كافة ,وبالتايل �سي�ضطررن �إلى احلافالت الرديئة
التي ت�شغلها بع�ض امل�ؤ�س�سات اخلا�صة� ,أو وافدون ي�ستغلون حاجة
املعلمات بتوفري �سيارات « فان » ال تتوفر لها ال�صيانة الالزمة ,وال
و�سائل ال�سالمة.
جملة «ال�شورى» ر�أت طرح هذا املو�ضوع ,وتناوله من جوانبه
املختلفة ,وا�ستطالع �آراء بع�ض املعلمات ممن يتجرعن مرارة
العمل بعيد ًا عن �أماكن �سكنهن ,واحللول التي طرحت ملعاجلة هذه
الق�ضية والق�ضاء على �أ�سبابها وم�سبباتها.

تحقيق

�إح�صائية بحوادث املعلمات
ولعله من املنا�سب بداية عر�ض �إح�صائية عن حوادث املعلمات وما
�أ�سفرت عنه من وفيات و�إ�صابات ,حيث تفيد �إحدى الدرا�سات احلديثة التي
ن�شرت نتائجها م�ؤخر ًا �أن ن�سبة حوادث املعلمات يف اململكة بلغت  %6.2من
املعلمات الالتي يبعد مقر عملهن عن �أماكن �سكنهن مئات الكيلومرتات,
متجاوزة الن�سبة العامة للحوادث والتي بلغت  . %4وت�شري درا�سات �أخرى �إلى
�أن معدل حوادث الطالبات و�صل �إلى  3.5لكل  100طالبة ،كما بلغ �أطوال
الرحالت اليومية التي تقوم بها املعلمات الالتي يعملن خارج مدينة الريا�ض
فقط �أكرث من ( )598.26كيلو مرت ًا.
وفاة  16معلمة في حوادث مرورية
خالل الفصل الدراسي األول لهذا العام

وتتعدد الأ�سباب وتتكرر احلوادث التي تتعر�ض لها املعلمات يف خمتلف
مناطق اململكة وينتج عنها ع�شرات الوفيات والإ�صابات .و�شهد الف�صل
الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 1436 /1435هـ العديد من احلوادث,
ت�سببت يف وفاة �أكرث من  16معلمة ،ومتو�سط عدد الإ�صابات بلغ �أكرث من 35
�إ�صابة معظمها ت�سبب يف عجز للم�صابة.

�شكاوى املعلمات 00م�آ�سي ت�سرتعي االهتمام
وحول م�سل�سل «حوادث املعلمات» تروي املعلمة (ج� .ش) ق�صة البنة �أخيها
التي تعي�ش يف حمافظة بي�شة ،وتخرجت من اجلامعة ولديها �أطفال ،وبعد 6
�سنوات من التخرج جاءها التعيني يف مدر�سة «مهد الذهب» يف املدينة املنورة»؛
مت�سائلة« :ملاذا مل ُت َعينّ يف بي�شه �أو يف القرى املجاورة؟» ،وتابعت« :ا�ضطرت
ابنة �أخي حتى ال تُ�ضيع فر�صة التعيني التي طاملا �سعت �إليها� ،أن ت�أخذ بناتها
معها ،وت�ست�أجر يف املدينة املنورة �سكن ًا لها خوف ًا من ال�سفر اليومي ،ونزيف
«الأ�سفلت» الذي يهاجم املعلمات يومي ًا .وتركت �أوالدها الذكور عند والدهم
يف بي�شه حيث يرتبط بعمله الر�سمي يف املحافظة .و�شددت على �أهمية معاجلة
هذا الو�ضع يف تعيني املعلمات الذي يت�سبب يف تفكك الأ�سر.

معلمة تدفع  2000ريال �شهري ًا لنقلها �إلى عملها
من جانبها ،قالت �إحدى املعلمات� :أنا �أعي�ش يف حمافظة الطائف ،و�أعمل
يف قرية يف اجلنوب والطريق من و�سط حمافظ الطائف �إلى القرية 80
كم ،وهو طريق غري “م�سفلت” ،وغري معبد ،وكله حجارة؛ وا�ضطررت �إلى
دفع  2000ريال �شهري ًا لل�سائق حتى يقبل بتو�صيلي �إلى املدر�سة ،وتابعت:
“خيرّ ين زوجي بني البيت والعمل؛ ولكني �أ�صررت على العمل.
وافادت معلمة �أخرى �أن �صديقتها تعمل معلمة يف قرية تبعد عن الطائف
 150كم ،والطريق �صحراء؛ م�شرية �إلى �أنها ال تعود �إلى املنزل �إال بعد الثالثة
ع�صر ًا يومي ًا ،ناهيك عن وعورة الطريق وعدم توفر �شبكة ات�صاالت ت�ساعد

�إح�صائي حلوادث املعلمات خالل الف�صل الدرا�سي الأول
1436 /1435هـ
* توفيت معلمتان و�أ�صيبت �أخريات يف حادث مروري
مروع بوادي الأح�سبة يف حمافظة املخواة مبنطقة
الباحة.
* توفيت معلمة و�أ�صيبت �أخريات؛ جراء حادث مروري
يف طريق عودتهن من ينبع النخل �إلى منازلهن بينبع
البحر مبنطقة املدينة املنورة.
* َ
ُ
حادث انقالب ملركبة ُتقل معلمات يف طريقهن �إلى
وقع
عملهن ،حيث انقلبت املركبة على طريق “املدينة املنورة
– الق�صيم” ،بالقرب من كوبري احلناكية؛ ونتج عن ذلك
ثالث حاالت وفاة ،وثالث �إ�صابات.
* وفاة معلمتني و�إ�صابة �أخريتني يف حدث ت�صادم
ال�سيارة التي تقلهن ب�شاحنة من اخللف على طريق
“تبوك – �شرما”؛ وهن يف طريقهن للعمل قادمات من
قرية اخلريبة التي تبعد  155كلم عن تبوك.
* توفيت معلمتان و�أ�صيبت � 5أخريات ،بالإ�ضافة �إلى
�سائقهن؛ �إثر انقالب حافلتهن �أثناء قدومهن من مدار�س
حمافظة الأفالج يف طريقهن ملنازلهن ي حمافظة اخلرج.
* وفاة معلمتني و�إ�صابة � 4أخريات يف حادث وقع لهن
طريق الريا�ض – الق�صيم ال وهن يف طريقهن للمدر�سة
يف حمافظة الزلفي.
* وفاة �أربع معلمات بالإ�ضافة �إلى �سائقهن ،فيما �أ�صيبت
معلمتان يف حادث مروري مروع بني حافلتهن و�شاحنة
على طريق “تبوك �شرما” ،بالقرب من “بئر �شكاعة”.
على االت�صال ب�أمن الطرق �أوالطوارئ يف حال تعطل ال�سيارة �أو ح�صول
مكروه للمعلمات ال �سمح اهلل.”.
و�أ�شارت �إلى �أن ال�سيارة التي تقل املعلمات من القرية حدث لها عطل وهن
يف طريق عودتهن �إلى الطائف ,وت�أخر عودة املعلمات ,وال نعلم �سبب ًا لذلك,
وعند ال�ساعة ال�سابعة لي ًال ا�ضطر �أولياء �أمورهن �إلى التبليغ للبحث عنهن،
ويف العا�شرة لي ًال مت العثور على ال�سيارة وهي متعطلة يف الرمال وكان بني
املعلمات معلمة مري�ضة بال�سكر ،و�أخرى حامل ومت نقلهما �إلى امل�ست�شفى.
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عدم كفــاءة ال�سائقــني و�ســوء حافـــالت النقل �أبرز �أ�سباب
احلوادث

وت�ساءلت “ما احلل هل ترتك املعلمات الوظيفة حفاظ ًا على �أنف�سهن؟
وملاذا ال توجد خطة ممنهجة لتعيني املعلمات يف مدنهن� ,أال يكفي كل هذا
الكم من ال�ضحايا؟!».

�أ�سر مع وقف التنفيذ
وحتدث �سليمان احل�سني «ويل �أمر معلمة» عن الفراغ الذي ترتكه املعلمة
التي تعمل يف املناطق النائية ,حيث تفقد الأ�سرة تلك املعلمة خا�صة �إذا كانت
متزوجة ولها �أوالد لأكرث من � 12ساعة يف اليوم الواحد ،وال�سبب يعود �إلى
التزام الأم بدوامها يف منطقة �أو هجرة نائية تبعد عن مقر �سكنها مئات
«الكيلومرتات» ،وال �شك �أن البع�ض رمبا يتحايل على النظام (م�ضطر ًا)
حيث يوقع يف �سجالت التعيني �شاهد ًا ب�أن م�سكنه قريب من هذه الهجرة �أو
تلك؛ وبال �شك �أن ما يدفعه �إلى هذا الت�صرف حر�صه على عدم التفريط
بالوظيفة التي طاملا كانت املر�أة يف انتظارها.

تعيني املعلمات غري ال�سعوديات يف املناطق النائية
الأ�ستاذة نوف امللحم «معلمة» ترى �أن تعيني املعلمات غري ال�سعوديات
يف املدار�س باملدن الكربى يثري الت�سا�ؤالت!! فعلى الرغم من قلة عددهن
عما كان عليه الو�ضع �سابق ًا؛ �إال �أنه من املفرت�ض �أن تقوم الوزارة بامل�سارعة
ب�إحالل املعلمات ال�سعوديات بد ًال من املتعاقدات ,فما الذي ي�ضري املعلمة
املتعاقدة �أكان عملها هنا �أو هناك فهي يف كال احلالتني تظل مغرتبة؛ وهذا
ال يقلل من دورها كمعلمة �أو من مكانتها واحلر�ص على �سالمتها �أبد ًا؛ بل
يفرت�ض �أن نهيئ لها امل�سكن املنا�سب والبيئة ال�صحية اجليد,ة كما يفرت�ض
ذلك مع بنات البلد.
وقالت :ما ق�صدته هو �أن املعلمة الوافدة ال يعنيها �أن تعمل هنا �أوهناك
ما يهمها هو احل�صول على وظيفة حمرتمة ت�ستطيع من خاللها �أن ت�ؤدي
ر�سالتها و�سط بيئة عمل منا�سبة� ,أما عن بنات البلد فلهن الأولوية يف مناطق
�سكنهن ،وال يجب �أبد ًا �أن ت�سكن املعلمة الوافدة بعيد ًا عن موقع عملها لكي
ال نعيد امل�شكلة من جديد.
60

ال�شورى  -العـدد  - 165رجب 1436هـ  /مـايـو 2015م

املواطن �سليمان العجمي خل�ص �أبرز الأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى حوادث
ال�سيارات التي تقل املعلمات عرب م�سافات طويلة ,ويف مقدمتها عدم كفاءة
كثري من ال�سائقني ,وعدم �صيانة احلافالت ومتابعة فح�صها� ,إلى جانب
ع�شوائية النقل حيث ال توجد جهة م�س�ؤولة وخمولة مبتابعة هذه الظاهرة؛
ناهيك عن وعورة بع�ض الطرق وامل�سالك؛ بل �إن بع�ضها طرق غري معبدة
ومتر مبفازات ومتاهات� ،إلى جانب عدم توفر و�سائل النقل العام بني املدن
والقرى ,هذا بالإ�ضافة �إلى �آلي ــات العــمل التي ينق ــ�صها التخط ــيط ال�سليم
والتن�سيق بني وزارة التعليم ووزارة الن ــقل ووزارة اخلدمـ ــة املدنيــة ووزارة
املالية ووزارة الداخلية ,وال نن�س هــنا �أن عــدم تفعيل الدرا�سات املتخ�ص�صة
وامل�سوحات امليدانية متثل �إحدى الأ�سب ــاب الرئي�ســة يف زي ـ ــادة مثل هذه
احلوادث .
الأ�ستاذة جوهرة �آل حمفوظ «م�شرفة تربوية» تطرقت يف حديثها �إلى
ذات الأ�سباب التي ذكرها �سليمان العجمي ,وقالت� :إن عدم تفعيل الدرا�سات
املتخ�ص�صة وامل�سوحات امليدانية وتذليل ال�صعاب للباحثني �سواء الأكادمييني
�أو غريهم ممن يبحثون عن حلول جذرية لهذه الظاهرة الدامية ،من �ش�أنه
�أن ي�ضع لنا حلو ًال وبدائل رمبا ت�سهم يف حل كثري من م�آالت و�إ�شكاليات هذا
امللف ،الذي بدا كظاهرة مرعبة منذ منت�صف الت�سعينات امليالدية.

مقرتحات ملعاجلة ق�ضية حوادث املعلمات
ويتحدث الأ�ستاذ �سعد بن حممد التميمي «م�سئول تربوي» عن املقرتحات
التي رمبا �أن من �ش�أنها الق�ضاء على هذه احلوادث املميتة ويقول� :إن االكتفاء
ب�إن�شاء مراكز تعليمية تخدم �أكرث من هجرة �أو قرية يقل عدد �سكانها �أو
يزيد عن عدد معني حتدده وزارة التعليم ،كما �أن �إقرار وت�أ�سي�س �شركات
نقل مدر�سي م�ؤهلة ومراقبة من قبل الوزارة واملدر�سة نف�سها ،من �ش�أنه �أن
يحد من هذه الكوارث ،وي�ضيف �إلى ذلك �ضرورة �إعادة النظر يف �إن�شاء
املراكز والهجر احلديثة ،وعلى الرغم من �أن �إمارات املناطق حتاول قدر
�إمكانها احلد من ا�ستحداث هجر جديدة ،تكلف الدولة �إقامة وت�شييد بنى
حتتية كان من املفرت�ض �أن تعر�ض مبالغها خلدمة �أهايل املنطقة ذاتها عرب
املراكز ال�سكنية امل�أهولة.
وي�شري �إلى �أن من بني املقرتحات املطروحة على طاولة امل�س�ؤولني يف وزارة
التعليم �إن�شاء جممعات مدر�سية ت�شمل مقار ًا �سكنية للمدر�سات املغرتبات
كما يراعى فيها توفري اخلدمات الطبية وتكون من حيث احلجم وال�سعة
متوافقة مع احلجم ال�سكاين لتلك املراكز والهجر.
وي�ؤكد الأ�ستاذ �سعد التميمي �ضرورة تفعيل برنامج مل ال�شمل الذي طرح
من قبل الوزارة بحيث ي�سهم �أكرث يف حل جزء كبري من هذه امل�شكلة ال �سيما
�إذا روعي فيه اجلوانب املتعلقة بعمل املوظف املرافق للمعلمة املغرتبة.

تحقيق

تعيين المعلمة في منطقة نائية
يعني غيابها  12ساعة عن أسرتها

وي�شخ�ص الأ�ستاذ حماد الدو�سري «زوج معلمة تعمل يف منطقة نائية»
و�ضعيات معظم احلافالت التي يهيئها بع�ض الأفراد �أو حتى بع�ض امل�ؤ�س�سات
�أو ال�شركات لنقل عدد �أكرب من املعلمات ,حيث يلج�أ البع�ض �إلى تغيري مقاعد
احلافالت �أو يزيلها بحيث ت�صبح احلافلة عبارة عن جمل�س �أ�شبه ب�صندوق
مغلق ,وهنا يكمن اخلطر حيث ال وجود حلزام الأمان مما ي�سبب فقدان
التوازن ال�سيما عند املنحنيات واملنعطفات اخلطرية ،وال �شك �أن فقدان
حزام الأمان يعترب ت�صرف خطري ,ووجود احلزام �سبب �ضروري ل�سالمة
الركاب بعد عناية اهلل �سبحانه وتعالى ،وللأ�سف �أن كثري ًا من احلوادث
املماثلة �سواء يف نقل املعلمات �أو حتى العمال والذي راح �ضحيتها �أنا�س
�أبرياء �سجلت لهم التقارير املرورية خمالفة عدم توخي �سبل ال�سالمة يف
املركبة ال�سيما احلافالت وعربات ال «بيك �آب.
و�أكدت املعلمة ح�صه احلمد �أن الق�ضية حتتاج �إلى حلول عملية �سريعة
وناجعة حتد من �إزهاق �أرواح بريئة ,تتمثل يف �إعادة وزارتي التعليم واخلدمة
املدنية النظر يف تعيني املعلمات ,ب�أن يقت�صر التعيني يف املدينة التي ت�سكن
فيها املعلمة� ,أو يف القرى القريبة منها بحيث ال تتعدى امل�سافة  40كيلومرت ًا.
�إلى جانب التن�سيق مع اجلامعات فيما يتعلق باالحتياج الفعلي للمعلمات يف
كافة التخ�ص�صات ,يف كل مدينة ,لكل خطة تنموية.
ور�أت �أن حوادث املعلمات م�س�ؤولية م�شرتكة بني وزارة التعليم ووزارة
النقل والإدارة العامة للمرور ,مبينة �أن م�س�ؤولية وزارة التعليم تكمن يف
تعيني املعلمات يف مناطق نائية تبعد مئات الكيلومرتات عن �سكنهن ,دون
مراعاة لظروفها الأ�سرية ,وظروف الطرق ووعورتها ,وخطورتها على حياة
املعلمة ,ووزارة النقل م�س�ؤوليتها تقع يف عدم مراقبة امل�ؤ�س�سات التي �صرحت
لها بنقل املعلمات والطالبات ,ومدى التزامها بال�شروط ,وعدم منح عقود «
من الباطن» نقل للمعلمات والطالبات لوافدين للقيام باملهمة ,يف حني تكمن
م�س�ؤولية املرور يف الت�ساهل يف مراقبة �سيارات نقل املعلمات ومدى التزامها
ب�أنظمة ال�سالمة املرورية ,وال�صيانة الدورية لل�سيارات.

م�شروع النقل اجلديد بارقة �أمل للق�ضاء على م�أ�ساة حوادث
املعلمات

بحلول العام الدرا�سي املقبل �سوف تطلق وزارة التعليم – ب�إذن اهلل -
م�شروع النقل العام للمعلمات ،وذلك للحد من احلوادث املرورية حلافالت
نقل املعلمات والطالبات ،وبح�سب وزارة التعليم ف�إن امل�شروع �سيتبع �أنظمة
وموا�صفات عاملية تلتزم مبعايري اجلودة يف �أعمالها ،بحيث ت�شمل املرحلة
الأولى من امل�شروع نقل ( )24872معلمة يف خمتلف املناطق ,كما �أنه �سيوفر
نحو � 3آالف وظيفة لل�شباب ال�سعودي.

ومن �أهم مميزات النقل اجلديد توفري عنا�صر الأمن وال�سالمة ،وو�ضع
حد ل�سيارات النقل حيث ال تتجاوز �سرعة املركبة الواحدة  100كلم يف ال�ساعة.
و�أيدت الأ�ستاذة ملى ال�سدي�س «معلمة « هذه اخلطوة من الوزارة يف �إطار
خططها اجلديدة للحد من هذه احلوادث ،باعتماد تكليف �شركة (تطوير
للنقل) بالبدء يف تهيئة و�سائل نقل للمعلمات تتوافر فيها عنا�صر الأمن
وال�سالمة مع و�ضع برنامج تنفيذي متكامل ميكن من خالله تنفيذ اخلدمة
اعتبار ًا من مطلع العام الدرا�سي القادم ،وي�شمل هذا الربنامج عدة برامج
منها :تقليل عدد الرحالت الأ�سبوعية للمعلمة؛ وذلك من خالل تقليل عدد
�أيام الدوام وتقليل امل�سافات بحيث يكون التعيني يف �أقرب هجرة �أو قرية.

قرار تخفي�ض دوام املعلمات
قرار وزارة التعليم القا�ضي بتخفي�ض دوام املعلمات باملدار�س النائية
�إلى ثالثة �أيام يرى الكثريون �أنه لن يخفف من املعاناة واحلوادث املتكررة،
مطالبني بتعيني املعلمات قرب منازلهن ،وذهب البع�ض �إلى القول �إن وزارة
التعليم اختزلت بهذا القرار حوادث املعلمات يف ثالثة �أيام بد ًال من خم�سة
�أيام ,يف �إ�شارة �إلى �أن هذا القرار ال يهدف �إلى احلد من حوادث املعلمات,
بقدر ما يهدف �إلى ,منح املعلمة ق�ضاء وقت �أطول مع �أفراد �أ�سرتها.
قرار تخفيض دوام المعلمة إلى ثالثة
أيام لن يحد من الحوادث المرورية

من جهة �أخرى تفيد بع�ض امل�صادر ب�أن ثالث وزارات ذات عالقة بنقل
املعلمات تعمل على ت�ضييق اخلناق على �سائقي �سيارات نقل املعلمات غري
النظاميني يف املناطق البعيدة والنائية ،من خالل و�ضع نقاط للتفتي�ش على
الطرق ال�سريعة والزراعية يف كافة مناطق اململكة ،يف حماولة للت�صدي
للأ�سباب التي قد ت�ؤدي للحوادث املرورية التي تتعر�ض لها املعلمات يف
رحالت �سفرهن اليومية التي ت�صل يف بع�ض الأحيان �إلى  600كيلو مرت ذهاب ًا
و�إياب ًا .كما �أكدت “وزارة النقل” عدم نظامية عمل �شركات النقل اخلا�ص،
التي تعمل يف جمال نقل املعلمات؛ كونها ال متلك ت�صاريح ر�سمية ،م�شرية
�إلى �أنه متت �إحالة ملفات �ست �شركات ت�سوق لأن�شطتها ،عرب تطبيقات
�إلكرتونية �إلى وزارة الداخلية �أخري ًا .و�أكدت �أن جميع �شركات النقل اخلا�ص
التي تنقل املعلمات والطالبات يف �سيارات خا�صة ،ال متلك تراخي�ص ملزاولة
ن�شاطاتها ،وتعمل من تلقاء نف�سها ،وهو �أمر خمالف لأنظمة الوزارة.
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رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيس البرلمان العربي

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض
اليوم ،معايل رئي�س الربملان العربي الأ�ستاذ �أحمد بن حممد
اجلروان يرافقه نواب الرئي�س ور�ؤ�ساء اللجان يف الربملان ،مبنا�سبة
زيارته للمملكة.
ورحب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف م�ستهل اللقاء مبعايل
رئي�س الربملان العربي و�أع�ضاء الربملان منوها بقرار الربملان
العربي منح خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود -حفظه اهلل -و�سامه من الدرجة الأولى تقدير ًا وعرفان ًا
من الربملان العربي للمواقف الرائدة وال�شجاعة والإن�سانية للملك
�سلمان بن عبدالعزيزـ رعاه اهلل ـ جتاه ق�ضايا املنطقة العربية
ب�شكل عام وق�ضية ال�شعب اليمني ال�شقيق ب�شكل خا�ص.
من جانبه �أكد معايل الأ�ستاذ �أحمد اجلروان �أن قرار الربملان العربي
منح خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ حفظه
اهلل ـ و�سامه من الدرجة الأولى ي�أتي تقدير ًا وامتنان ًا وعرفان ًا للقيادة
احلكمية واملواقف ال�شجاعة للملك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -يحفظه
اهلل -جتاه ق�ضايا الأمة العربية والإ�سالمية.
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وقد مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض جهود الربملان العربي يف تعزيز جماالت
التعاون االجتماعية واالقت�صادية والثقافية بني ال�شعوب العربية.
من جهة �أخرى �أقام معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ حفل غداء تكرمي ًا ملعايل رئي�س الربملان
العربي والوفد املرافق.
ح�ضر اللقاء وحفل الغداء معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور
حممد بن �أمني اجلفري ،ومعايل الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن
عبداهلل �آل عمرو و�أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أع�ضاء الربملان العربي الدكتور
عبداهلل املنيف الدكتور م�شعل ال�سلمي.
وكان معايل رئي�س الربملان العربي قد و�صل �إلى الريا�ض م�ساء �أم�س وكان
يف ا�ستقباله مبطار امللك خالد الدويل ع�ضو جمل�س ال�شورى ع�ضو الربملان
العربي رئي�س جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية واملالية بالربملان الدكتور عبداهلل
بن علي املنيف و�سفري دولة الإمارات العربية املتحدة لدى اململكة حممد
�سعيد الظاهري.
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آل الشيخ يبحث مع نائب رئيس مجلس النواب المغربي
سبل تعزيز العالقات بين المجلسين

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض
معايل نائب رئي�س جمل�س النواب يف اململكة املغربية ال�شقيقة
الدكتور �شفيق ر�شادي والوفد املرافق له خالل زيارته للمملكة
م�ؤخر ًا.
ويف بدايـــة اال�ستقــبال رحــب معــايل رئيـــ�س جمل�س ال�شورى
مبعايل نائــب رئيـــ�س جمـــل�س النـــواب املغربي والــوفد املرافـــق
له متمني ًا لهم طـــيب الإقامـــة يف بلدهم الثاين ,منوه ًا بالعالقات
الثنائية املتميزة بني اململكة العربية ال�سعودية واململكة املغربية
ال�شقيقة يف �شتى املجاالت.
و�أكد حر�ص قائدي البلدين ال�شقيقني خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز� آل �سعود -حفظه اهلل -و�أخيه جاللة امللك حممد
ال�ساد�س ملك اململكة املغربية على تعزيز العالقات الأخوية وتقوية �أوا�صر
الروابط بني البلدين و�شعبيهما ال�شقيقني.
و�أ�شار معاليه �إلى ما يربط جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية ال�سعودية
وجمل�سي النواب وامل�ست�شارين يف اململكة املغربية من عالقات متميزة,
م�شدد ًا على �أهمية تبادل الزيارات بني اجلانبني �سواء على م�ستوى الرئا�سة
�أو على م�ستوى جلان ال�صداقة الربملانية يف تعزيز العالقات الأخوية بني
البلدين ال�شقيقني.

وخالل اال�ستقبال قدّم معايل رئي�س جم ــل�س ال�شـ ــورى نبذة عن م�سرية
ال�شورى يف اململكة و�آلية عمل املجل�س ودوره الت�شريعي والرقابي.
من جانبه �أعرب معايل الدكتور �شفيق ر�شادي نائب رئي�س جمل�س النواب
باململكة املغربية ال�شقيق ـ ــة عن �سعادتـ ــه بزي ــارة اململك ــة ,ونقل ملعايل رئي�س
جمل�س ال�شورى حتيات معايل رئيـ ــ�س جمل ــ�س الن ــواب املغـربي ال�سيد را�شيد
الطالبي العلمي ,م�ؤكد ًا عمق العالقات الثنائي ــة بني اململــكة املغربية واململكة
العربية ال�سعودية يف �شتى املجاالت ،و�أ�ش ــاد بالتع ــاون الربمل ــاين بني مــجل�س
ال�شورى وجمل�س النواب وما حققت ــه الزي ــارات املتبادلـ ــة بني املجـ ــل�سني من
نتائج ايجابية ت�صب يف خدمة م�صالح البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
ويف نهاية االجتماع مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�سبة.
ح�ضر اال�ستقبال معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد
بن �أمني اجلفري ومعايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور يحيى بن
عبداهلل ال�صمعان وع�ضو جمل�س ال�شورى (الع�ضو املرافق) الدكتور ثامر بن
نا�صر الغ�شيان.
�إثر ذلك قام معايل نائب رئي�س جمل�س النواب املغربي والوفد املرافق
له بجولة يف قاعات املجل�س اطلع خاللها على الو�سائل التقنية احلديثة
بهما وكيفية ممار�سة ع�ضو جمل�س ال�شورى ملهامه و�أعماله وطريقة �إدارة
اجلل�سات والت�صويت �آلي ًا ,كما ح�ضر جانب ًا من اجلل�سة التي عقدها جمل�س
ال�شورى.
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مجلس الشورى يكرم أعضاءه الذين عينوا في موقع قيادية في الدولة

آل الشيخ :نفخر بالثقة الملكية المتجددة في أهل الشورى

�أكد معايل رئيـــ�س جملــ�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شـــيخ �أن جمـــل�س ال�شورى بات اليوم
ركن ًا مهما من �أركان �صناعة القرار ,و�أ�ســـا�س ًا متينا يف العملية
التنموية التي ت�شهدها بالدنا بف�ضل اهلل �أو ًال ثــم بف�ضل ما يلقاه
من دعم م�ستمر واهتمام كبــري من خـــادم احلــرمني ال�شريفــني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمــو ويل عهده الأمني
�صـــاحب ال�ســـمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز
و�سمو ويل ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز-حفظهم اهلل.-
و�أ�ضاف معايل الدكتور عبداهلل �آل ال�شـــيخ يف كلمــة �ألقاها يف
احلفل الذي �أقامه جمل�س ال�شورى تكـــرمي ًا لأع�ضـــائه ال�ســـابقني
الذين عينوا يف مواقع قيادية بالدولـــة « :ر�أينا بني وقت و�آخر ما
ي�شرف به املجل�س من القيادة احلكيـــمة من اخـتيار بع�ض �أع�ضائه
يف مواقع �أخـــرى من مواقع امل�س�ؤولية وزير ًا �أو �سفري ًا �أو م�ست�شار ًا
�أو مدير ًا جلامعـــة �أو م�ؤ�ســـ�سة؛ ونحـــن بال �شك نعتز ونفخر بهذه
الثقة امللكية املتجددة يف �أهل ال�شـــورى الذيـن �أك�سبتهم جتربتهم
خربات فوق خرباتهم فكانوا �أه ًال للثقة وامل�س�ؤولية.
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و�أ�شار معاليه �إلى ما قدمه �أع�ضاء املجل ــ�س ال�سابقــني م ــن عمل و�إخال�ص
ملجل�س ال�شـ ــورى ،و�إثرائ ــهم عم ــل املج ــل�س بخ ــرباتهم وجت ــاربهم العملية
وا�ستطاعوا مع بقية زمالئهم وزميالتهم ر�ســم �صورة رائعة عن عمل املجل�س
ون�شاطه ودوره الذي يت�شرف ب�أدائه .
وتابع رئي�س مــجل�س ال�ش ــورى قائ ــال � :إن ه ــذه املنا�سبات التي يقيمها
املجل�س هي رمز لر ّد اجلميل ملن �شاركونا امل�سي ــرة املباركة لهذا املجل�س وهو
�أمر د�أب عليه جمل�س ال�ش ــورى فلزمالئي الذي ــن ترجلوا عن �صهوة العمل
الربملاين �أقول لكم �إن امل�ش ــاعر لتعج ــز عن البوح مبا تختلجه جتاهكم من
�صادق الود واملحبــة؛ و�أنت ــم الذين �شاركتمونا كل حلظات الإجناز وخ�ضتم
معنا العمل الربملاين؛ وكــانت م�شاركاتكم و�آرا�ؤكم م�صدر فخر واعتزاز لنا؛
و�سيبقى ما قدمتموه خ ــالد ًا يف تاري ــخ املجــل�س و�صفحاته ,ف�شكر ًا لكم من
القلب مع �صادق الأمنيات لكم ب�أن تكــون حمطاتكم القادمة زاخرة بال�سعادة
والهناء كما كانت حمطتكم املا�ضيــة غني ــة بالعــمل والعطاء ,و�سوف تبقى
ذكراكم الطيبة يف خدمة الوطن حمل تقدير اجلميع.
بعد ذلك �ألقى معايل وزير الدولــة ع�ضو جمل�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س
ال�شــورى الأ�ستاذ حمم ــد بن فيــ�صل �أبو�س ــاق كلمة الأع�ضاء املكرمني رفع
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وزمال�ؤه خ ــالل ــها بالغ ال�شك ــر واالمتن ــان لـخادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلم ــان بن عبدالعزي ــز  -حفظه اهلل  -على الثــقة امللكية التي �شرفهم بها
متمني ًا من اهلل �سبحان ــه وتعــالى �أن مينحهم العون وال�سداد للعمل بكل وفاء
و�إخال�ص يف ظل ر�ؤية قيادة حكيمة ومتجددة.
و�أ�ض ــاف �أبو �ســاق � :إن ــنا ن�شهـد يف بالدن ــا الي ــوم حــراك ًا ه ــادف ًا ,حيــث
خ�ضعت �أهم م�ؤ�س�سات الدولة لعملية �إعادة تكوين تتفق ومعــطيات الع�صر
وحتدياته ،وحتمل لنا ن�سائم ال�صبح يف كل يوم ب�شرى جديدة ،تدفعنا للنظر
للأمور بطريقة خمتلفة.
ورفع معاليه خال�ص التهنئة �إلى �صاح ــب ال�سم ــو امللكي الأمري حمم ــد
بن نايف بن عبدالعزيز ويل الع ــهد نائ ــب رئي ــ�س جم ــل�س ال ــوزراء وزي ــر
الداخل ــية ،و�صاحب ال�س ــمو امللكي الأمري حم ــمد بن �سلمان بن عبدالعزيز
ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جملــ�س الوزراء وزي ــر الدفاع على الثقة
امللكية الكرمية ،وعلى هذا احلب والإجماع الوطني امل�شهود.
ومتنى للوطن دوام الن ــ�صر والتوف ــيق يف ظل قيادة خادم احلرمني
ال�شريف ــني املل ــك �سل ــمان ب ــن ع ــبدالعزيز �آل �سع ــود  -حفظه اهلل  -ال ــذي
يقود حتالف ًا عربي ًا و�إ�سالمي ًا ودولي ًا لإع ــادة الأمل واحلق ال�شرعي لأ�صحابه

حماي ًة لإخواننا يف اليمن ،ولإعادة الأمل والروح ملف ــاهيم الت�ضامن العربي
بر�ؤى ج�سورة وحكيمة.
بعدها �ألقى ع�ضو جمل ــ�س ال�ش ــورى الدكتور �إبراهيم �أبو عباة ق�صيدة
وطنية نالت ا�ستح�سان اجلميع .
ويف ختام احلفل �سلم مع ــايل رئيــ�س جم ــل�س ال�شــورى ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ الدروع التذكارية لأع�ضاء جمل�س
ال�شورى ال�سابقني الذين �شملهم التكرمي وهــم  :مع ــايل الأ�ستاذ /حممد بن
في�صل �أبو �ساق  ،ومعايل الدكتور  /خــالد بن عبداملح�سن املحي�سن ،ومعايل
الأ�ستاذ � /سليمان بن �سعد احلميد ،ومعايل الدكتور /فهاد بن معتاد احلمد،
ومعايل الدكتور � /سع ــد بن مـحمد مارق ،ومعايل الدكتور  /نا�صر بن راجح
ال�شهراين ،ومعايل الدكتور  /عمــرو بن �إبراهي ــم رجب ،والدكتور علي بن
عبدالكرمي الثويني  -رحمه اهلل .-
�إثر ذلك �شرف اجل ــميع م�أدبة الع ــ�شاء التي �أقي ــمت بهـ ــذه املنــا�سبة,
ح�ضر احلفل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�ش ــورى الدكت ــور حمــمد بن �أمني
اجلفري ومعايل م�ساعد رئيــ�س جمل ــ�س ال�ش ــورى الدكتور يحيى بن عبداهلل
ال�صمعان ،ومعايل الأمني العــام ملجل�س ال�ش ــورى الدكتور حممد بن عبداهلل
�آل عمرو و�أ�صحاب ال�سمو والف�ضيلة واملعايل �أع�ضاء جمل�س ال�شورى.
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حصاد الشهر

رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيسة وفد العالقات مع شبه
الجزيرة العربية في البرلمان األوروبي

ا�ستقبل معايل رئيـــ�س جمـل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيــخ يف مكـــتبه مبقـــر املجــــل�س يف
الريا�ض  ع�ضو الربملان الأوروبي رئيــ�سة وفـــد العــالقات مع �شبه
اجلزيـرة العربيـــة يف الربملـــان  ال�سيـــدة  /مي�شل �إليو ماري التي
تزور اململكة حالي ًا.
و�أكد معايل رئــي�س جمـــل�س ال�شـــورى يف م�ستــهل اللقاء �أهمية
العالقات الربملانية التي جتمع بني جملــ�س ال�شـــورى والبـــرملان
الأوروبي حيث كـــان للزيـــارات املتبادلـــة خـــالل الفرتة املا�ضية
بني وفود جمل�س ال�شــورى والربملان الأوروبي �أثر يف زيادة التعاون
الربملاين بينهما.
و�أطلع الدكت ــور عــبداهلل �آل ال�ش ــيخ ع�ضــو الربملـ ــان الأوروبــي عـ ــلى
مهام جمل�س ال�شــورى واخت�صا�صــاته و�آلي ــة عم ــله و�أهمــية ال�ش ــورى يف
الإ�سالم بو�صفها مبــد�أ �إ�ســالمي يهــدف �إلى تقــدمي امل�ش ــورة  والر�أي  لويل
الأمر مبا يخدم الوطن واملواطن.
وتطرق معاليه �إلى ما تق ــوم ب ــه  اململكــة العربية ال�سعودية بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود – حفظه اهلل  -من
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جهود يف مكافحـ ــة الإره ــاب ،وما تولي ــه من �أج ــل اهتم ــام  وعنايــة بحقوق
الإن�سان انطالق ًا من تعاليم الدين الإ�سالمي احل ــنيف ال ــذي ك ــرم الإن�ســان
وحفظ له حقوقه.
مـ ــن جــانبه ــا �أعربت ال�سي ــدة ميــ�شل �إليو مــاري  عن �س ــعادتها بزيارة
اململكة وزيارة جم ــل�س ال�شورى ,و�أكــدت �أهمية العالقات بني جمل�س ال�شورى
والربملان الأوروبي.
و�أ�ش ــادت باملكان ـ ــة التي تتـ ـب ــو�أها املم ــلك ــة العربي ــة ال�سعوديـ ــة على
كافة امل�ستوي ــات والأ�صعدة ,م�ش ــددة ع ــلى ح ــر�ص االحت ــاد الأوروبي ع ــلى
تع ــزيز عالق ــاته مع اململك ــة العربية ال�سعودية ملا لها من ثقل على امل�ستويني
الإقليمي والدويل.
و�أثنت على ما و�ص ــلت �إليه املر�أة ال�سعودية من مكانة علمية وعملية يف
كافة املجاالت ,وما تولي ــه اململكة من اهتمام بحقوق الإن�سان وجهودها يف
مكافحة الإرهاب على ال�صعيدين الأمني والفكري.
ح�ضر اللقاء �سفري ورئي�س مندوب ــية االحتاد الأوروبي لدى اململكة ال�سيد
�آدام كوالخ ومدير عام الإدارة العام ــة للعالق ــات العامة واملرا�سم يف جمل�س
ال�شورى الأ�ستاذ عمرو بن عبدالعزيز املا�ضي.

حصاد الشهر

ويستقبل سفيري سويسرا والسويد لدى المملكة

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتــور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقـر املجل�س يف الريا�ض
�سفري االحتاد ال�سوي�سري لدى اململكة ال�سيد هايرنيخ �شيلينبريغ.
وهن�أ معاليه ال�سفري ال�سوي�سري مبنا�سبة تعيينه �سفري ًا لبالده
لدى اململكة م�ؤكـــد ًا عمــق العالقــات الثنائية بني اململكة العربية
ال�سعوديـــة واالحتـــاد ال�سويـــ�سري يف خمـــتلف املجـاالت وخا�صة
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان ال�سوي�سري.
مــن جانب ــه نــوه ال�سفــري ال�سويــ�سري بالعالق ــات الثنائي ــة بني االحتاد
ال�سوي�سري واململكة م�ؤكد ًا �أهمي ــة الــدور ال ــذي يقــوم بــه جم ــل�س ال�ش ــورى
والربملان ال�سوي�سري يف تعزيز العالقات بني البلدين ال�صديقني من خالل
الزيارات املتبادلة بينهما.
عدد من املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام
ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض ٍ
امل�شت ـ ــرك بني اململك ــة و�سوي�س ــرا ،و�س ــبل تـعزيز العالق ــات الثنائــية بني
البلدين يف �شتى املجاالت خا�صة العالق ــات الربملاني ــة بني جمل ــ�س ال�ش ــورى
والربملان ال�سوي�سري مبا ي�سهم يف دعم التعاون والعمل امل�شرتك بني البلدين
ال�صديقني.
كما ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى �سفري مملكة ال�سويد
لدى اململكة داج يولني دانفليت الذي �سلم معاليه ر�سالة من معايل
رئي�س الربملان يف مملكة ال�سويد ال�سيد �أوربان �أهلني.
ويف م�ستهل اللقاء رحب معايل رئي�س املجل�س بال�سفري ال�سويدي
م�شري ًا �إلى �أهمية العالقات بني اململكة وال�سويد التي تقوم على
�أ�سا�س من االحرتام املتبادل.

من جانبــه ن ــوه ال�سف ــري ال�س ــويدي خ ــالل اللق ــاء بالع ــالقات الث ــنائية
التي تربط بني اململكة ومملكـ ــة ال�سوي ــد م�شري ًا �إلى �أنه بتوجيه من معايل
رئي�س الربمل ــان ال�سوي ــدي ق ــام بنق ــل ه ــذه الر�سالة لت�ؤكد مملكة ال�سويد
خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز وللحكومة ال�سعودية
وال�شعب ال�سعودي �أنها تكن لهم كل احرتام وتقدير ،وت�أ�سف على ما �صدر
من ت�صريحات عن وزيرة اخلارجية �ضد اململكة مما ت�سبب يف �أزمــة يف
العالقات بني البلدين ال�صديقني ،معرب ًا ع ــن �أم ــل بالده يف تعزيز وتط ــوير
العالقات الثنائية مع اململكة على خمتلف ال�صعد.
و�أ�شار ال�سفري ال�سويدي �إلى �أن معــايل رئي�س الربملـ ــان ال�ســويدي �أكد يف
ر�سالته احلر�ص على تطوير الع ــالقات مع جمل�س ال�شورى وتفعيل الزيارات
املتبادلة بني الربملان ال�سويــدي وجم ــل�س ال�شــورى عرب وفود جلان ال�صداقة
الربملانية يف املجل�سني ملا لها من دور يف تعزي ــز التعاون بني اجلانبني وتطوير
عالقات التعاون بني البلدين ال�صديقني.
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آل الشيخ يستقبل سفير كوريا

ا�ستقـــبل معـــايل رئيـــ�س جملـــ�س ال�شـــورى ال�شـــيخ الــــدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س
يف الريا�ض� ،سفري جمهورية كوريا لدى اململكة كيم جني �سو.
و�أكد معايل رئي�س جمـــل�س ال�شـــورى خـــالل اللقـــاء �أن اململكـة
العربية ال�سعودية ت�شهد اليوم مرحلـــة جديـــدة بقيـــادة خـــادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعـود  -حفظه
اهلل  -فقد ا�ستطاع مبا ميلكه من اخلبـرة الإدارية واحلكمة ونفاذ
الب�صرية ،ومبا يت�صف به من احلزم �أن يحــدث  -رعاه اهلل  -نقلة
نوعية يف �إدارة احلكـــم وا�ستقطـــاب الكفـــاءات ال�شابـــة لإدارة
م�ؤ�س�سات الدولة ،ف�ضـــ ًال عن قـــراره التاريخي ب�إغـــاثة ال�شـــعب

اليمني ال�شقيق ب�إطالق عملية عا�صفـــة احلـــزم ومن ثـــم عملية
�إعادة الأمـل لإنقاذ ال�شعب اليمني وحمايته من ميل�شيات احلوثي
و�أعونه ،ودعم ال�شرعية يف اليمن وفق القوانني الدولية.
و�أكد معاليه �أهمية التن�سيق الربملاين بني جمل�س ال�شورى واجلمعية الوطنية
الكورية يف �إطار اللقاءات الت�شاوريـة لر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة الع�شرين.
وجرى خالل اللق ــاء ا�ستــعرا�ض العالق ــات الثنائي ــة بني اململــكة العربية
ال�سعودية وجمهورية كوريا و�سبل تعزيز العمل والتعاون الثنــائي على �صعيد
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى واجلمعي ــة الوطن ــية الكورية وتبادل
الزي ــارات بني اجلانبي ــن والتن ــ�سيق بينه ــما يف خمتلف املحافل الربملانية
الدولية.

مساعد رئيس مجلس الشورى يلتقي نائب رئيس مجلس النواب المغربي

التقى معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور يحيى بن
عبداهلل ال�صمعان يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض معايل نائب
رئي�س جمل�س النواب يف اململكة املغربية ال�شقيقة الدكتور �شفيق
ر�شادي خالل زيارته للمملكة م�ؤخر ًا.
ويفم�ستهلاللقاءرحبمعايلم�ساعدرئي�سجمل�سال�شورىبنائب
رئي�س جمل�س النواب املغربي؛ ونوه بالعالقات الثنائية بني البلدين
ال�شقيقني وما يربط جمل�س ال�شورى يف اململكة وجمل�سي النواب
وامل�ست�شارين يفاململكة املغربية ال�شقيقة من عالقات برملانية.
وقدم معاليه نبذة عن جمل�س ال�شورى و�آلية عمله واجلوانب التي يخت�ص
بها املجل�س يف اجلانبني الرقابي والت�شريعي  ،كما تطرق معاليه �إلى جناح
جمل�س ال�شورى يف اال�ستفادة من التقنية احلديثة يف جمال التعامالت
االلكرتونية ،كما ي�سعى املجل�س �إلى تعزيز توا�صله مع �أفراد املجتمع حيث �أقر
م�ؤخر ًا الإ�سرتاتيجية الإعالمية واالت�صالية التي تهدف �إلى زيادة توا�صل
جمل�س ال�شورى مع و�سائل الإعالم وفتح املجل�س قنوات على مواقع التوا�صل
االجتماعي احلديثة لنقل �صورة وا�ضحة وحقيقية عن �إجنازات املجل�س .
من جانية �أعرب نائب رئي�س جمل�س النواب املغربي عن �سعادته بزيارة
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اململكة العربية ال�سعودية ولقاءاته مع م�س�ؤويل جمل�س ال�شورى والتباحث
معهم يف �سبل توطيد عالقات التعاون بني جمل�س النواب املغربي وجمل�س
ال�شورى ال�سعودي وتبادل اخلربات الربملانية بني اجلانبني ،وتفعيل دور
جلنتي ال�صداقة مبا ي�سهم يف تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني
والدفع بها �إلى �أفاق �أو�سع حتقيق ًا لتطلعات قائدي البلدين خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود – حفظه اهلل  -و�أخيه جاللة
امللك حممد ال�ساد�س.
ويف نهاية اللقاء مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�سبة.

حصاد الشهر

الهيئة العامة تحيل إلى المجلس مقترحًا بفحص المخدرات
على طالب المدارس والجامعات

�أحالت الهيئة العامــة ملجلـــ�س ال�شــورى على جـــدول �أعـــمال
املجل�س عدد ًا من التقـــارير التي رفعـــتها اللجان املتخ�ص�صة ب�ش�أن
مقرتحات مل�شاريع �أنظمة جديدة وتعـديل �أنظمة نافذة  ,وتقارير
الأداء ال�سنوي لعدد من الأجهزة احلكومية.
جاء ذلك خالل االجتماع ال�ساد�س للهيئة العامــة مـــن �أعمال
ال�سنــة الثالثـــة للـدورة ال�ساد�ســـة ملجل�س ال�شـــورى الذي عقدته
برئا�ســة معايل رئيـ�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ بح�ضور معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور
حممد بن �أمني اجلفري ومعــايل م�ساعد رئي�س املجـــل�س الدكتور
يحيى بن عبد اهلل ال�صمعان ومعايل الأمـــني العـــام للمجـــل�س
الدكتور حممد بن عبد اهلل �آل عمرو ور�ؤ�ســـاء اللجان املتخ�ص�صة
باملجل�س.
فقد قررت الهيئة العامة خالل االجتماع �إحالة تقارير عدد من اللجان
املتخ�ص�صة ب�ش�أن املقرتحات التي قدمها عدد من �أع�ضاء املجل�س ا�ستناد ًا
�إلى املادة  23من نظام جمل�س ال�شورى ،حيث �أحالت تقرير جلنة ال�ش�ؤون
االجتماعية والأ�سرة وال�شباب ب�ش�أن مقرتح م�شروع نظام هيئة الأمومة
والطفولة ,وتقرير جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات ب�ش�أن اقرتاح
تعديل نظام مكافحة جرائم املعلوماتية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م17/
وتاريخ 1428/3/8هـ املقدم من عدد من �أع�ضاء املجل�س ،وتقرير اللجنة
ال�صحية ب�ش�أن مقرتح تعديل املادتني ال�ساد�سة ع�شرة وال�سابعة ع�شرة من

النظ ــام ال�صحي املق ــدم من مع ــايل عــ�ضو املج ــل�س ال�سابق الدكتور خالد
املحي�سن ،والع�ضــو الدكتورة حنان الأحمدي ،وتقرير جلنة ال�ش�ؤون الأمنية
ب�ش�أن مقرتح تعديل نظام مكافحــة املخ ــدرات وامل�ؤث ــرات العقــلية بتطبيق
فح�ص املخدرات يف العمل احلكـومي واخلا�ص ب�شكل دوري وع�شوائي وتطبيق
فح�ص املخدرات على طالب املدار�س واجل ــامعات ب�ش ــكل دوري ع ــ�شوائي
املقدمان من ع�ضو املجل�س الدكتور فهد بن جمعة.
كما �أحالت الهيئة العامة تقرير جلنة املياه والزراعة والبيئة ب�ش�أن مقرتح
تعديل نظام املحافظة على م�صادر املياه ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م34/
وتاريخ 1400/8/24هـ املقدم من ع�ضو املجل�س الدكتور �سلطان ال�سلطان،
وتقرير اللجنة ال�صحية ب�ش�أن مقرتح م�شروع نظام الأع�شاب ذات الإدعاء
الطبي وم�شتقاتها املقدم من ع�ضو املجل�س الدكتور حم�سن احلازمي.
ووافق ــت الهيئـ ــة العامة على �إحالة تقرير جلنة امليــاه والزراعة والبيئة
ب�ش�أن اقرتاح �إ�ضاف ــة عقوبة الت�شهري �إلى بع�ض الأنظمــة التي تخ�ص وزارة
الزراعة ،وتقرير جلن ــة االقتــ�صاد والطاق ــة ب�ش�أن م�شروع نظام املناف�سة
(املعدل) وم�شروع ا�سرتاتيجية تعزيز املنافــ�سة يف اململ ــكة ،وتق ــرير جلنة
الثقافة والإعالم وال�سياحة والآثار ب�ش ـ�أن التق ــرير ال�سنــوي لوكال ــة الأنباء
ال�سعودية للعام املايل 1435/1434هـ ،وتــقرير جلن ــة النق ــل واالت�صاالت
وتقنية املعلومات ب�ش�أن اخلطة الوطنية اخلم�سية الثانية لالت�صاالت وتقنية
املعلومات 1437/1436هـ 1441/1440 -هـ .
كما �أح ــالت الهيئ ــة العام ــة ع ــدد ًا م ــن التق ــارير التي رف ــعتها اللجـ ــان
املتخ�ص�صة ب�ش�أن عدد من املو�ضوعات.
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مجلس الشورى يحصل على شهادة األيزو في أمن المعلومات
حاز جملــــ�س ال�شـــورى عـــلى �شهـــادة املعيــار العـــاملي لنـــظام
�أمن املعلومـــات (الأيزو  ،)27001وهــو معيـــار متـــكامل يــــ�صدر
من املنظمـــة العامليـــة للمعايـــري واملقايي�س (International
)Organization of Standardization
وقد �أعرب معايل م�ساعد رئي�س املجل�س الدكتور يحيى بن عبد
اهلل ال�صمعان عقب ت�سلمه �شهادة الآيزو عن �سعادته لفوز املجل�س
بهذه ال�شهادة التي ت�ؤكد ما و�صل �إليه جمل�س ال�شورى من تقدم يف
�سبيل االرتقاء باجلوانب التقنية بدعم ومتابعة من معايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ.
ولفت معايل الدكتور يحيى ال�صمعــان النظ ــر �إلى النقل ــة النوعيـ ــة التي
حققها جمل�س ال�شورى يف جمال التعام ــالت االلكرتونية يف جميع معامالته
الإدارية والفنية ,ويديرها كوارد وطنية م�ؤهلة ,م�ؤكــد َا �أهمية توطني التقنية،
وتوطني الكادر الب�شري العامل يف خمتلف جمــاالت التقنية واحلا�سب الآيل
نظر ًا لتعدد اجلامعات ال�سعودية ومتيزها يف تخريج دف ــعات من اخلريجني
يف هذا اجلانب املهم كل عام.
وبني معاليه �أنه مت �إجراء تقييم �شامل ملخاطر �أمن املعلومات يف ال�شبكة
الإلكرتونية ملجل�س ال�شورى �شام ًال حتديد طريقة تقيي ــم املخ ــاطر املنا�سبة
للبيئة وتقييم الثغرات اخلا�صة ب�أمن املعلومات ب�أنواعها ،ومن ثــم و�ضع خطة
معاجلة للمخاطر الرئي�سية (.)Risk Treatment Plan
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اجلدير بال ــذكر �أن املجل�س حاز على هذه ال�شهادة بنا ًء على تو�صية من
جمل�س معايري �أمن املعلومات مبنظمة الآيزو ،وبعد عملية تدقيق واختبارات
طويلة قامت بها �إحدى املنظمات امل�ست ــقلة املخولة ،من خالل عدة مقابالت
وزيارات ميدانية ملتابعة واختبار �آليــات العمل باملجل�س واالطالع على البنية
التقنـ ــية التحتي ــة� ،إ�ضافة �إلى التـ ـ�أكد من تطب ــيق وتنفيذ ك ــافة املوا�صفات
املتعلقة ب�أمن املعلوم ــات ح�ســب املعايري املعتم ــدة مـ ــن قبل املنظمة ،و�شملت
عمليات التدقي ــق كافـ ــة النظـ ــم الإلكرتونيـ ــة يف املجل ــ�س ومركز املعلومات
(.)Data Center
وتعد ال�شه ــادة توثي ــق ًا جلهود املجل�س ممثلة يف ما تقوم به �إدارة تقنية
املعلومات باملجل�س يف التطـ ــوير ،والتنف ــيذ ،والت�شغ ــيل ،واملراقبـة ،واملراجعة
واملحافظة على نظم �أمن معلومات الذي يهدف �إلى �إدارة فاعلة وم�ستمرة
للمخاطر ,و توفر �أق�صى درجات احلماية لأمن املعلومات.
و�سبق ملجل�س ال�شورى �أن حقق عدد ًا من االجنــازات يف جمال التعامالت
االلكرتونية حيث ح�صل جمل�س ال�شورى على نتيجـ ــة  %92.45يف منوذج
قيا�س التحول �إلى التعامالت الإلكرتونية الرابع وهو مرحلة �إتاحة وتطوير
(ي�سر).
اخلدمات الإلكرتونية �ضمن برنامج التعامالت احلكومية ِّ
كما ح�صل على عدد من اجلوائز املحلية والعاملية تق ــدير ًا جلودة نظـ ــامه
الإلكرتوين وتعامالته االلكرتونية من �أهمها :جائزة الريادة الإلكرتونية،
(ي�سر).
واملقدمة من برنامج التعامالت االلكرتونية ِّ
كم ــا حــ�صل املجلـ ــ�س من املنظ ــمة العربيـ ــة للتنمية الإدارية على جائزة
الإبداع التفاعلي وهي اجلائزة املخت�صة بالتفاع ــل والتوا�ص ــل مع النمـ ــاذج
الإلكرتونية ،وجائزة الإبداع الب�صري وهي ج ــائزة تخت ــ�ص بتطبيق �سليم
ملبادئ الت�صميم.
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األمين العام للمجلس يلتقي نائب رئيس
مجلس النواب المغربي

التقى معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى الدكتور حممد بن
عبداهلل �آل عمرو يف مكتبه مبقر املجل�س معايل نائب رئي�س جمل�س
النواب باململكة املغربية ال�شقيقة الدكتور �شفيق ر�شادي خالل
زيارته للمملكة م�ؤخر ًا بح�ضور الكاتب العام ملجل�س النواب املغربي
ال�سيد /جنيب اخلدي وعدد من امل�سئولني يف جمل�س النواب املغربي.
ويف م�ستهل اال�ستقبال رحب الدكتور حممد �آل عمرو بنائب رئي�س
جمل�س النواب املغربي ونوه بالعالقات الثنائية املتميزة التي تربط
بني اململكة العربية ال�سعودية واململكة املغربية يف كافة املجاالت.
و�أطلع معاليه الوفد الزائر على م�سرية جمل�س ال�شورى يف
اململكة و�آلية عمل الأمانة العامة للمجل�س وجتربتها الرائدة يف
جمال التطوير والدعم الفني والتقني لعمل �أجهزة املجل�س يف
ممار�سة اخت�صا�صاتها.
من جانبه نوه الدكتور �شفيق ر�شادي بالعالقات الثنائية بني البلدين
ال�شقيقني وبالعالقات الربملانية بني جمل�س النواب وجمل�س ال�شورى.
و�أبدى معاليه �إعجابه مبا حققه جمل�س ال�شورى من اجنازات وجتربته
الرائدة يف املجال الفني والتقني التي ت�ضاهي الربملانات يف الدول املتقدمة
متطل ــع ًا �إلى تب ــادل اخل ــربات الربملان ــية بني املجل�سني مبا يعود بالنفع على
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
وعقد معايل الأمني العام للمجل�س ومعايل نائب رئي ــ�س جم ــل�س النواب
املغربي اجتماع ًا م�شرتك ــا بح�ضــور الأمن ــاء امل�ساع ــدين وع ــدد من مديري
الإدارات يف املجل�س؛ حيــث �أطلع مع ــاليه على طبيعة و�آليــات عمل خمتلف

الإدارات التابعة للأمانة العامة للمجل�س؛ وتطبيق جملــ�س ال�شورى للمعامالت
االلكرتونية يف جميع �أعماله مما �أدى �إلى اال�ستغناء عن املعامالت الورقية
وال�سرعة يف �إجناز �أعمال املجل�س املختلفة.
اثر ذلك �صحب معايل الأمني العام للمجل�س نائب رئي�س جمل�س النواب
املغربي يف جولة يف القاعة الرئي�سة جلل ــ�سات جمل�س ال�شورى؛ حيث �شاهد
معاليه ما ت�ضمه القاعة من تقنــيات حديثة لل�صوت والت�صويت داخل القاعة
ومتكن �أع�ض ــاء املجـ ــل�س من الو�صول �إلى ال�شبكة الداخلية (نظام �شاور
الإلكرتوين) ،بالإ�ضاف ــة �إلى الراب ــط اخلا�ص ب�أع�ضاء املجل�س الذي يتيح
لهم ا�ستعرا�ض جداول �أعمال اجلل�سات واملعامالت الفنية التي ت�شمل امللف
البحثي واملعلوماتي وحما�ضر جل�سات املجل�س وتقارير اللجان اخلا�صة
واملتخ�ص�صة ب�ش�أن املو�ضوعات املطروحة للنقا�ش ،كما تتيح للع�ضو الإطالع
على الأنظمة واللوائح ذات العالقة وقرارات جمل�س الوزراء والهيئة العامة
للمجل�س املرتبطة باملو�ضوع املدرج على جدول �أعمال املجل�س.

لجنة الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تجتمع بالسفير اإليطالي

عقــــدت جلنـــة ال�صداقــــة الربملانيـــة ال�سعوديـــة الإيطــالية
يف جمل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س رئيــ�س اللجنـــة الدكتور
عبداهلل بن حمود احلربي اجتمــاع ًا  يف مقــر املجـــل�س مع �ســفري
جمهورية �إيطاليا لدى اململكة ال�سيد ماريـــو بوفـــو وذلك يف مـــقر
جمل�س ال�شورى بالريا�ض.
و�أعرب الدكتور عبداهلل احلربي يف م�ستهل اللقاء عن تقديره
ملا عربت عنــه احلكومـــة االيطالــية على لـ�سان وزيــر اخلارجــية
ال�سيد باولو جينتيـــلوين من تفــهم للمخـــاوف والقــلق الناجم
عن تطورات الأزمـــة يف اليمـــن التي ت�شـــكل تهــديد ًا لأمن اململكة
العربية ال�سعودية.

و�أ�شار احلــربي �إلى ما يــربط اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية �إيطاليا
من عالقات تاريخية يف �شتى املجاالت متتد لأكرث من ثمانني عام ًا.
من جانبه �أكد ال�سفيــر الإيط ــايل �أن املـ ــوقف االيط ــايل جت ــاه عا�ص ــفة
احلزم جاء لي�ؤكد عمق ال�صداقة القائمة بني اململكة و�إيطاليا م�ش ــيد ًا بتطور
العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني.
وجرى خالل االجتــماع ا�ستعــرا�ض �س ــبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي
بني البلدين يف خمتل ــف املج ــاالت االقت�صادي ــة والثقافيــة وتطوير العالقات
الربملانـ ـيــة بني جم ــل�س ال�شــورى والربملان االيط ــايل وتفع ــيل دور جلـ ــنتي
ال�صداقـ ــة الربملانية يف املجل�سني مبا ي�سهم يف دعم التعاون والعمل امل�شرتك
بني البلدين ال�صديقني.
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لجنتا الصداقة والشؤون الخارحية تجتمعان
بعضو البرلمان الياباني

عقـــدت جلنـــة ال�صداقـــة الربملانيـــة ال�سعــــودية اليابـــانيــــة
يف جمل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س رئيـــ�س اللجنة الدكتور
عبدالرحمن بن احمد هيجان وجلنة ال�ش�ؤون اخلارجية باملجل�س
اجتماعــ ًا مع عـــ�ضو الربملـــان الياباين ال�ســـيد  /تارو كونو والوفد
املرافق له يف �إطار الزيارة التي قام بها �إلى اململكة م�ؤخر ًا.
ويف م�ستهل اللقاء رحـــب الدكـــتور عبـــدالرحمن هيجان بع�ضو
الربملان الياباين والوفد املرافق له م�شيدا بالعالقات الثنائية بني

اململكة واليابان يف �شى املجاالت االقت�صادية والثقافية والربملانية.
و�أطلع عـ�ضو املجل�س ع�ضو جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية الأ�ستاذ �سع ــود بن
عبدالرحمن ال�شم ــري خ ــالل اللق ــاء الوف ــد على م�س ــرية جم ــل�س ال�ش ــورى
واخت�صا�صاته و�آلية عمله و جلانه املتخ�ص�صة ،والدور الذي ميار�سه املجل�س
على �صع ــيد الدبلوما�سي ــة الربملاني ــة وع�ضوي ــته يف االحتادات الربملان ــية
الدولية والقارية.
من جانبه �أعرب ال�سيد  /تارو ك ــونو عن �سعادت ــه بزيارة اململكة وجمل�س
ال�شورى وااللتقاء ب�أع�ضاء املجل�س منوه ًا بالعالق ــات الثنائي ــة بني اليابان
واململكة التي متتد لأكرث من �ستني عام ًا داعيا �إلى املزيد من التعاون يف جميع
املجاالت خا�صة على امل�ستوى الربملاين من خالل تبادل الزيارات بني جمل�س
ال�شورى والربملان الياباين.
ومت خالل اللقاء ا�ستعر�ض عالقات التعاون بني اململكة العربية ال�سعودية
واليابان يف �شتى املجاالت و�سبل تعزيزها خا�صة العالق ــات الربملاني ــة بني
جمل�س ال�شورى والربملان الياباين و�أك ــد اجل ــانبان �أهمي ــة تفعيل دور جلنتي
ال�صداقة يف جمل�س ال�شورى والربملان الياباين ملا له ــا من دور يف دع ــم
العالقات بني البلدين ال�صديقني وا�ستك�شاف �أفاق �أو�سع لعالق ــات التع ــاون
مبا يخدم م�صالح البلدين و�شعبيهما ال�صديقني.
ويف نهاية االجتماع مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�سبة.

لجنة الصداقة البرلمانية تجتمع مع سفير كوريا

عقدت جلنــة ال�صـــداقــة الربملــــانية ال�سعـــــودية الكـــوريـــة مبجـــلـــ�س ال�شـــورى
برئا�ســـة عـــ�ضو املجل�س رئيـــ�س اللجنة الدكتور �سعد بن �سعدون ال�سعدون ،يف مقر
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املجل�س بالريا�ض اجتماع ًا مع �سفري جمهوريـــة
كوريـــا لـــدى اململكـــة ال�سيد/كيم جني �سو.
وجرى خالل االجتماع مناق�ش ــة ع ــدد من املو�ضــوعات
والق�ض ــايــا ذات االهتــمام امل�ش ــرتك بني اململ ــكة العربية
ال�سعودية وجمهوري ــة كوريا ،وا�ستعرا�ض عالقات التعاون
بني البلدين ال�صديقني يف �شتى املجاالت.
كما مت بح ــث �ســبل تع ــزيز العمل والتعاون الثنائي على
�صعيد العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى واجلمعية
الوطنية الكورية ،وتف ــعيل دور جلــنتي ال�صداقة الربملانية
يف املجل�سني مبا ي�سهم يف دعم وتنمية الع ــالقات والتعاون
امل�شرتك بني البلدين.

حصاد الشهر

نائب رئيس البرلمان البنغالديشي يلتقي لجنة الصداقة
البرلمانية في مجلس الشورى

التقى معايل نائب رئي�س الربملـــان بجمـــهوريـــة بنغـــالدي�ش
ال�سيد ف�ضل ربي خالل زيارتـــه للمملكـــة م�ؤخـــر ًا �أع�ضاء جلنة
ال�صداقة الربملانية ال�سعودية االبنعالدي�شية يف جمل�س ال�شورى
برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور عبداهلل بن حمود
احلربي وذلك يف مقر جمل�س ال�شورى بالريا�ض.
ورحـــب الدكتـــور عبداهلل احلــــربي بنــائب رئيـــ�س الــربملان
البنغالدي�شي يف بلده الثاين ,ونوه بالعالقات الثنائيـة بني اململكة
العربية ال�سعودية وجمهورية بنغالدي�ش ,م�ؤكدا �أهمية مثل هذه
اللقاءات يف دعم وتعزيز عالقات التعاون بني البلدين ال�شقيقني،
وبني جمل�س ال�شورى والربملان البنغــالدي�شي مبا يخـــدم م�صـــالح
البلدين و�شعبيهما ال�شقيقني.

من جانب ــه �أعرب نائب رئي�س الربملان البنغالدي�شي عن �سعادته بزيارة
جملـ ــ�س ال�ش ــورى وااللتق ــاء ب�أع ــ�ضاء جلنــة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية
البنغالد�شية ,م�شري ًا �إلى عمق العالق ــات الثنائــية التي تربط بني جمهورية
بنغالدي�ش واململكة ب�صفة عامة وبني الربملــان البنغالدي�شي وجمل�س ال�شورى
على وجه اخل�صو�ص.
وقدر ال�سيد ف�ضل ربي ف ــتح املج ــال للعمال ــة البنغالية للعمل يف اململكة
م�شري ًا �إلى �أن العمالة البنغالدي�شية تخ�ضع للتدريب يف مراكز متخ�ص�صة
قبل جميئهم للمملكة وحتر�ص احلكومة البنغالية على توعية العمالة باحرتام
قوانني اململكة و�أنظمتها.
ح�ضر اللقاء ع�ضــو الربمل ــان البنغ ــالديــ�شي ال�سيد� /أول �سيد الرحمن،
وال�سفري البنغالدي�شي لدى اململكة ال�سيد غالم مو�شي.

لجنة الصداقة تبحث مع سفير المجر برنامج زيارتها لبودابست
بحثت جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية
املجرية يف جمل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س
رئي�س اللجنة الدكتور فايز بن عبداهلل ال�شهري
خالل اجتماعها مع �سفري جمهورية املجر لدى
اململكة ال�سيد /فريين�س ت�شالغ يف مقر املجل�س
بالريا�ض برنامج الزيارة التي �سيقوم بها وفد
اللجنة �إلى جمهورية املجر قريب ًا.
وتطرق االجتماع �إلى العالقات  الثنائية بني البلدين
ال�صديقني و�سبل دعمها يف �شتى املجاالت وخا�صة يف
التعاون الربملاين بني جمل�س ال�شورى والربملان املجري.
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مجلس شورى طالب مدارس قادة األمة

تعزيز لمبدأ المسؤولية 00وتدريب الطالب على الحوار

املجال�س الطالبية على اختالف م�سمياتها يف التعليم العام
�أو التعليم اجلامعي هي مبثابة جمال�س �شورية م�صغرة ؛ تهدف
�إلى تدريب الطالب على �أدب احلوار و�إبداء الر�أي وتقبل الر�أي
الآخر ,وال�شفافية والنقد البناء؛ وتطوير املهارات القيادية
ومهارات التوا�صل لدى الطالب؛ وتعزيز �أفاق التوا�صل ,وتفعيل
قنوات االت�صال بني الطالب وامل�س�ؤولني يف املدر�سة �أو اجلامعة
و�إدارتها؛ و تر�سيخ ال�شعور لدى الطالب بامل�س�ؤولية جتاه
ال�صالح العام وخدمة الوطن ،وتقدير العمل التطوعي لدى
الطالب وتعزيز روح املبادرة لديهم والإ�سهام الفردي لديهم.
واملجال�س الطالبية جتعل من الطالب �شري ًكا �إ�سرتاتيج ًيا
يف �صناعة القرار داخل �أروقة امل�ؤ�س�سات التعليمية؛ من خالل
�إ�شراكه يف مناق�شة الق�ضايا التعليمية مب�ؤ�س�ساته التعليمية؛
والت�شاور مع زمالئه داخل املجل�س �أو النادي الطالبي؛ وتبادل
الآراء ب�ش�أنها؛ و�صو ًال �إلى معاجلتها مبا يحقق امل�صلحة العامة
للطالب وامل�ؤ�س�سة التعليمية.
ومن املجال�س الطالبية املتميزة جمل�س �شورى الطالب يف
مدار�س قادة الأمة مبدينة الريا�ض الذي يعد �أمنوذج ًا يف
ت�شجيع الطالب على مبد�أ ال�شورى ,واختيار الأكف�أ من الطالب
لع�ضوية املجل�س.
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وتتم ع�ضوية املجل�س عرب االنتخابات ,التي جتري يف
املدر�سة عرب عدة مراحل وجلان متيزت يف ت�شجيع الطالب
املتميزين على تر�شيح �أنف�سهم للمجل�س؛ وو�ضع ال�ضوابط
لالنتخابات مبا ي�ضمن متثيل كل الف�صول الدرا�سية ,و�إجراء
انتخابات �أولية وبرنامج اتتخابي لكل طالب ,وتنظيم احتفال

شورى الشباب

ومنا�سبة خا�صة لإجراء االنتخابات النهائية بح�ضور جميع
الطالب و�أولياء �أمورهم ونخبة من املجتمع.
فوز  19مر�شح ًا لع�ضوية املجل�س يف �آخر انتخابات
ويف �آخر انتخابات جرت للمجل�س تر�شح لها حوايل �أربعني طالب ًا؛
قدم كل واحد منهم برناجمه االنتخابي مت طباعته على لوحات كبرية؛
ومت ن�شرها يف �أرجاء املدر�سة مع �صور املرت�شحني ونبذة عنهم ,لتمكني
الطالب الناخبني من االطالع على الربنامج االنتخابي لكل مر�شح
لع�ضوية املجل�س .وتنوعت الربامج بني الوعود بتمثيل الطالب يف ادارة
املدر�سة واملطالبة ببع�ض الن�شاطات الال�صفية .واتفقت غالبية الربامج
على املطالبة بزيادة الرحالت الثقافية.
وحددت �إدارة املدر�سة موعد ًا لإجراء االنتخابات ,ودعت �أولياء الأمور
حل�ضورها عملية االقرتاع ,كما مت حتديد جلنة لتنظيم احلفل وجلنة
للفرز وجلنة برئا�سة املدير للإ�شراف العام على االنتخابات.
وقد �ألقى مدير املدر�سة الأ�ستاذ عيد الع�صيمي كلمة �أكد فيها �أن
جمل�س �شورى الطالب هو تعزيز ملبد�أ امل�س�ؤولية ,وتدريب للطالب على
احلوار والنقا�ش ,و�إ�شراكهم يف قرارات �إدارة املدر�سة.
بعد ذلك جرت عملية الت�صويت الختيار �أع�ضا املجل�س ال�شوري الطالبي,
ومن ثم مت فرز النتائج و�أ�سفرت عن فوز  19طالب ًا بع�ضوية املجل�س.

تدريب ال�صغار على ال�شورى يعزز مفهوم احلوار الوطني
من جانب �آخر �أ ّكد امل�شرف العام على مدار�س قادة الأمة �أحمد
اجلرعي �أن تدريب ال�صغار على ال�شورى يعزز مفهوم احلوار الوطني
وي�سهم يف ن�شر ثقافة ال�شورى بني الأفراد وداخل كل عائلة ,وهو ما جعل
مدار�س قادة الأمة تهتم بهذا اجلانب وتنميته لدى الطالب ال�صغار.
ونوه اجلرعي مبوافقة جمل�س ال�شورى على ح�ضور الطالب ال�صغار
جلانب من جل�سة جمل�س ال�شورى واال�ستماع للمداوالت مما �أك�سبهم خربة
وجتربة وت�شجي ًعا لهم.
و�أ�ضاف� :إن جمل�س �شورى الطالب هو �أحد الربامج املهمة املطبقة
واملتنوعة التي تتميز بها مدار�س قادة الأمة ,وتتنوع بني برامج تربوية
وتطويرية وحتفيزية وجتد �إقبا ًال كبري ًا خ�صو�ص ًا و�أن التعليم بالتحفيز
والرتفيه يعد �أ�سلوب ًا متميز ًا وتعليمي ًا ناجح ًا.
كما نوه اجلرعي بفرحة الطالب بزيارة جمل�س ال�شورى وما مل�سوه من
اهتمام وح�ضورهم ملناق�شات �إحدى جل�ساته وحتيتهم من رئي�س و�أع�ضاء
املجل�س.

زيارة جمل�س ال�شورى
ويف �إطار حر�ص �إدارة املدر�سة على تعزيز الثقافة ال�شورية لدى
طالبها ,وبخا�صة �أع�ضاء املجل�س ال�شوري باملدر�سة ,نظمت املدر�سة زيارة
للأع�ضاء الت�سعة ع�شر �إلى جمل�س ال�شورى ,والتقوا عدد ًا من �أع�ضاء
املجل�س وتبادلوا معهم احلديث حول مهام جمل�س ال�شورى واخت�صا�صاته,
وح�ضروا جانب ًا من اجلل�سة العادية التي عقدها املجل�س ,واطلعوا على �آلية
عمل املجل�س ,وم�ستوى النقا�ش للمو�ضوعات املدرجة على جدول �أعمال
املجل�س ,والتزام الأع�ضاء ب�أدب احلوار والر�أي والر�أي الآخر.
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مـقــال

أحكام فقهية لمسائل طبية
في شهر الصيام

د� .إبراهيم بن �أحمد ال�شطريي
مدير �إدارة املطبوعات والن�شر

من � َأج ِّل النعم التي يوليها املنعم على عباده �أن ميد يف �أعمارهم على
طاعته ,و�أن يبلغهم �أ�سباب ر�ضوانه وحمبته ,وي�شـــرفهــم ببلـــوغ مـــوا�سم
نفحاته ورحمته ,وحري بكل م�سلم منَّ اهلل عليه ببلوغ �شهر رم�ضان وهو
قادر على ال�صيام والقيام �أن يعلم �أنه قد حظي بنعمـة لطاملا متناها كثري
من النا�س ومل يبلغوها� ,إما لأمرا�ض الزمتهم� ,أو لآجال داهمتهم.
وكيف ال يكــون بلــوغ رمــ�ضان نعمـــة عظيمة وهو �شهر قال فيه النبي
�صلى اهلل عليه و�ســلم كمـا يف ال�صحيحني من حديث �أبي هريرة « َم ْن َ�صا َم
احت َِ�سا ًبا ُغف َِر َلهُ َما َت َقدَّ َم م ِْن َذ ْن ِبهِ َ ,و َم ْن َقا َم َل ْي َل َة ا ْل َقدْ ِر
َر َم َ�ضــــانَ �إِ َ
ميـــا ًنا َو ْ
احت َِ�سا ًبا ُغف َِر َلهُ َما َت َقدَّ َم م ِْن َذ ْن ِبهِ ».
�إِ َ
ميا ًنا َو ْ
و�إن مما هو جديـــر بامل�سلــم القيا َم بعبادة ربه حق القيام ,و�أن يكون
يف ذلك على علم وب�صرية ,حتــى ي�أتــي مبـراد اهلل كما �أمر ,جمتن ًبا ما
نهى عنه وزجر ,ولذلك قمت باختيار �أبرز امل�ســـائل والأحــــكام الفقــهية
الطبية التي يكرث ال�ســـ�ؤال عنها يف �شـــهر ال�صيام ,موردًا �إياها على �سبيل
االخت�صار ,واهلل املوفق.
إخراج الدم بالحجامة

من احتجم وهو �صائم فقد �أفطر على الراجح ,لقول النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم�« :أَف َْط َر احلاجم واملحجوم» رواه �أحمــد و�أبو داود من حديث
�شداد بن �أو�س ،قال البخـــاري :ليـــ�س يف الباب �أ�صـــح منـــه .وهذا مذهب
الإمام �أحمد و�أكرث فقهاء احلديث.
التبرع بالدم

بنـــاء عــلى امل�س�ألـــة ال�سابقـــة  -احلجـــامة  -ف�إنـــه ال يجــوز لل�صائم
�صو ًما واج ًبا �أن يتربع ب�إخراج دمـــه الكثـــري الذي ي�ؤثر على البدن ت�أثري
احلجامة .و�أما �إن ا�ضــطر لــذلك لإنقـــاذ �شخ�ص من الهلـــكة ف�إنه يفطر
ذلك اليوم ثم يق�ضيه.
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و�أما خروج الدم بالرعـــاف� ,أو حتليــل الدم� ,أو قلع ال�سن ,ونحوها فال
يفطر؛ ولي�س ت�أثريه يف البدن كت�أثري احلجامة.
بخاخ الربو

بخاخ الربو :هو عبوة م�ضغوطة حتتوي على ثالثة �أ�شياء :الأول:
املاء .والثاين :غاز الأوك�سجـــني .والثـــالث :املواد العالجية التي يق�صد
�أن ت�صل �إلى اجلهاز التنف�سي.
وقد ذهب جمع من �أهــل العلـــم �إلى �أن بخاخ الربو ال يفطر وال يف�سد
ال�صـــوم ،وهو ر�أي اللجنـــة الدائمة للإفتاء ,وابن باز وابن عثيمني
رحمهما اهلل وغريهما.
ويقـــا�س ذلك على امل�ضمـــ�ضة واال�ستنـــ�شاق ,فالـداخل �إلى املعدة من
البخاخ جزء ي�سري كاملتبقي من امل�ضم�ضة واال�ستن�شاق.
وكذلك بالقيـا�س على ال�ســــواك من حيــث �أنـــه يحتــوي عـــلى عـــدد
من املواد الكيميائية ت�صل �إلى ثمان ,وهي تتحلل باللعاب وتدخل �إلى
البلعوم ,ومـــع ذلك لــم يـــ�أت ال�شـــرع مبنــع ال�سواك يف نهار رم�ضان ,ففي
�صحيح البخاري عن عــامر بن ربيعـــة قـــال« :ر�أيت ر�سول اهلل  rي�ستاك
وهو �صائم ما ال �أُح�صي».
كما �أن دخول �شيء �إلى املعـــدة من بخــاخ الربو لي�س �أمر ًَا قطعي ًَا بل
هو م�شكوك فيه ,واملتيقن وهو ال�صيــام ال ُيزال بامل�شكوك فيه وهو دخول
�شيء من الرذاذ �إلى اجلوف؛ لأن اليقني ال يزول بال�شك.
منظار المعدة

واملنظـــار جهاز طبي مت�صل ب�سلك �أو نحـــوهُ ,يدخل �إلى جوف الإن�سان
عرب الفم ثـــم البلعـــوم ثـــم املـــريء ثم يـــ�صل �إلى املعــدة .وهذا اجلهاز
ي�ستعــــمل غــال ًبا لأغرا�ض ت�شخيــــ�صية؛ �إما لت�صـــوير �أو �أخـــذ عينـــات
�أو نحو ذلك ,ثم بعد انتهاء الغر�ض ي�سحب مر ًة �أخرى.

مـقــال

مفطرا على
ف�إذا �أدخل الطبيب املنظار �إلى جــــوف ال�صـــائم ف�إنـــه يكــون
ً
الأحوط ,و�إن كان مطل ًيا مبادة ملينة ففطــره يكــون من باب �أولـى ,حـتى ولو
مل يكن املنظار مغذيا .فـقد تقرر عنــد عامة �أهل العلم �أن من �أدخل �شي ًئا �إلى
جوفه قا�صدً ا �إدخالـه �أفطر ,ولو مل يكن مغذ ًيا .وهو الأحوط وعليه الأئمة
الأربعة ,وخالف �شيخ الإ�سالم يف ذلك وابن عثيمني.
منظار البطن

هو منظار يدخل يف ج�سم املري�ض عـن طريق جـــدار البطن ,فتفتح فتحة
�صغرية يف جدار البطن يدخل من خاللها املنــظار �إلى جتويف البطن ,لكنه ال
يذهب �إلى املعدة ,وهذا املنظار ي�ستعمل لأغـــرا�ض عالجية ,مثل :ا�ستئ�صال
املرارة� ,أو ا�ستئ�صال الزائدة الدوديـــة� ,أو ا�ستخراج احل�صوات .كما ي�ستعمل
لأغرا�ض ت�شخي�صية ,و�أحيان ًا يكون لأخذ عينات من الكبد �أو نحو ذلك.
مفــطرا ,لعــدم و�صولـــه �إلى اجلــوف
ولهـــذا فـــ�إن هـــذا النــوع ال يكـــون
ً
(املعدة) ,ولي�س مغذي ًا� ,إال �إذا �صاحبــه �إعطـــاء املريـــ�ض �أدويــه معينــة �أو
حماليل �أو �سكريات �أو �أمالح �أو نحو ذلك ,فتبحث لوحدها ,لكن منظار البطن
وحده ال يفطر .وبهذا �صدر قـــرار جمــمع الفقه الإ�سالمي بالإجماع على �أن
منظار البطن ال يح�صل به الفطر.
أقراص أو قطرات عالج األزمات القلبية تحت اللسان

هي �أقرا�ص �أو قطرات تو�ضع حتــت الل�سان لعالج بع�ض الأزمات القلبية،
وهي تمُ ت�ص مبا�شـــرة ويحملـــها الدم �إلى القـــلب لتعمــل على وقـــف الأزمـــة
املفاجئة ,وال يدخل �إلى اجلوف منها �شيء.
وعليه ف�إن هذه الأقرا�ص �أو النقاط ال تفطر ال�صائم؛ لأنها ال تدخل �إلى
غذاء .وبـــذلك �صـدر قرار جممع الفقه الإ�سالمي يف
اجلوف ,كما �أنها لي�ست
ً
دورته العا�شرة املنعقدة يف عام 1418هـ.
قطرة األنف

دلت ال�سنة على �أن الأنف يعترب ً
منفذا �إلى املعـدة ,ففي حديث لقيط بن
�صربة ,قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :وبالغ يف اال�ستنـ�شاق �إال �أن تكون �صائ ًما»,
فدل على �أن الأنف ينفذ �إلى املعدة ,ولذلك نهى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ال�صائم عن املبالغة يف اال�ستنـ�شاق؛ لئال ي�صـــل املــاء �إلى جـــوفه ,وعــلى هذا
ف�إن قطرة الأنف تعد من املفطرات ,وهو اختيار جمع من العلماء مثل ابن باز
وابن عثيمني رحمهما اهلل.
قطرة األذن وغسولها

الأذن لي�ست ً
منفذا �إلى اجلـــوف �إال يف حالـــة واحــدة ,وهــي ما �إذا كانت
طبلة الأذن خمروقة ،لأن الأذن حينئذ تت�صل بالبلعوم عـــن طريـــق قـــناة
ا�ستاكيو�س ,ويكون حكمها حكم قطرة الأنــف .و�أمـــا �إذا كانـــت طبـــلة الأذن
�سليمة ف�إنها ال ِّ
تفطر .ويلحق بقطرة الأذن  -يف احلكم  -غ�سول الأذن.

قطرة العين

قطـــرة العـــني لي�ســـت مفطـــرة حـــتى ولـــو وجـــد الإن�سان طعمها يف
ً
منــفذا للأكـــل وال�شـــرب �إلى اجلـــوف ,كما �أن القطرة
حلقه ,فالعني لي�ست
�أثناء مرورها بالقنـاة الدمعية متت�ص كلها وال ت�صل �إلى البلعوم كما يذكر
مغتفرا كما يف امل�ضم�ضة واال�ستن�شاق.
ريا
الأطباء ,ولو و�صل �شيء لكان ي�س ً
ً
الحقنة ( اإلبرة )

احلقنة العالجيـة غري املغذيــة� :سواء كانت يف اجللد �أو الع�ضل �أو الوريد
فهي ال تف�ســـد ال�صـــوم  ,لأنـها لي�ست �أك ًال وال �شرب ًا  .وبهذا �صدر قرار املجمع
الفقهي  ,وهو ر�أي ابن باز وابن عثيمني وهو املفتى به عند عامة املعا�صرين.
احلقـــنة الوريديـــة املغذيـــة :هي مفـــطرة وبـــذلك �صـدر قرار املجمع
الفقهي ,وهو املفتى به عـــند جمهور العلماء املعا�صريــن ومنهـــم ابن �سعدي
وابن باز وابن عثيمني وغريهم .وذلك لأن اجلــ�سم ميكن �أن ي�ستغني بها عن
الأكل وال�شرب؛ فهي يف معناهما.
احلقنة ال�شرجية :بحث الفقهاء املتقدمون احلقنة ال�شرجية ,والأئمة
الأربعة على �أنها مفطرة ,وذلك لأنها ت�صل �إلى اجلوف عن طريق الأمعاء
قسطرة الشرايين

وهي عبارة عن �أنبوب دقيق يدخل يف ال�شرايني ..
وقد ذهـــب جممـــع الفقـــه الإ�سالمي بالإجمـــاع �إلى �أنها ال تفطر؛ لأنها
لي�ست �أكلاً وال �شر ًبا وال يف معنى �أحدهما ,وال تدخل املعدة.
غسيل الكلى

وغ�سيل الكلى �إما �أن يكـــون بوا�سطــة �آلة ت�سمى الكلية ال�صناعية ,و�إما
�أن يكون عن طريق ما يعرف بالغ�شاء الربيتواين يف البطن.
وقـــد �أفتـــت اللجنـــة الدائمـــة بفطر مــن يغـــ�سل الكـــلى وذلك حلاجة
املري�ض �إلى �سوائل مغـــذية تعـــطى عن طـريق الوريد ,ويف طريقة الغ�سيل
الثانية يعطى املري�ض ن�سبــة عاليــة من �ســكر اجللوكوز .وممن �أفتى بفطر
غا�سل الكلى ابن باز رحمه اهلل تعالى.
الدهانات والمراهم واللواصق العالجية

الأدهــــان �أمر معـــروف ,والنا�س على عـــهـد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
كانوا يدهنون يف جلودهم و�شعورهم ,ومن املعروف �أن اجللــد ميتـ�ص الدهن,
مفـــطرا لنبــه �إليـــه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� ,إذ
ولو كـان دهـــن اجل�ســـم
ً
ال يجوز ت�أخري البيــان عن وقت احلـــاجة ,عليـــه فالأدهــان باملواد الطبية
�أو الزيوت الطبيعية غري مفطر.
وختا ًما  :فامل�سائل كثرية و�أكرث من �أن حت�صى يف مقـــام كهــذا ,فــاكتفيت
بالإ�شارة �إلى ما يكرث ال�س�ؤال عنه ,واهلل �أجل و�أعلم.
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شورى البحرين يشيد بمركز الملك
سلمان لألعمال واإلغاثة اإلنسانية
ثمن معايل رئي�س جمل�س ال�شورى مبملكة البحرين علي بن �صالح ال�صالح
مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه
اهلل  -بت�أ�سي�س مركز امللك �سلمان للأعمال والإغاثة الإن�سانية للإ�سهام يف
�أن�شطة �إغاثة اليمن.
ونوه باجلهود الكبرية وامل�ساعي اخلرية واملتوا�صلة التي تقودها اململكة العربية ال�سعودية
من �أجل وحدة ومتا�سك الكيان اخلليجي والعربي ككل.

نائب رئيس مجلس األمة
الكويتي يدعو إلى تكريم
األمير سعود الفيصل
�أثنى معايل نائب رئي�س جمل�س الأمة بدولة الكويت مبارك بن
بنيه اخلرينج على الدور ال�سيا�سي الكبري الذي ا�ضطلع به �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سعود الفي�صل وزير الدولة ع�ضو جمل�س
الوزراء امل�ست�شار واملبعوث اخلا�ص خلادم احلرمني ال�شريفني
امل�شرف على ال�ش�ؤون اخلارجية طيلة �أربعة عقود من الزمن حام ًال
ق�ضايا اململكة و�أمتيه الإ�سالمية والعربية حول العامل ومدافع ًا
عن حقوق الوطن والأمة.
ودعا اخلرينج الأمني العام جلامعة الدول العربية والأمني العام ملجل�س
التعاون لدول اخلليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياين �إلى تكرمي �سمو
الأمري �سعود الفي�صل تقدير ًا وعرفانا لذلك الدور ال�سيا�سي الكبري ,م�ؤكد ًا �أن

تكرمي الأمري �سعود الفي�صل تكرمي م�ستحق من �أبناء اخلليج العربي والوطن
العربي ملا قدمه من جهود جبارة ومتميزة يف الدفاع عن خليجه وعروبته
و�إ�سالمه.

النواب العراقي يرجئ التصويت على
مشروع قانون المحكمة االتحادية
قررت رئا�سة جمل�س النواب العراقي ت�أجيل الت�صويت على م�شروع قانون املحكمة
االحتادية ب�سبب تباين وجهات نظر الكتل الربملانية على �إحدى فقرات القانون.
و�أفاد م�صدر برملاين عراقي ب�أن “رئا�سة جمل�س النواب قررت خالل جل�ستها
التي عقدتها م�ؤخر ًا ت�أجيل الت�صويت على م�شروع قانون املحكمة االحتادية �إلى
�إ�شعار �آخر».
وعزا امل�صدر �سبب الت�أجيل �إلى تباين وجهات النظر بني الكتل الربملانية حول الفقرة  12من
القانون التي تن�ص على �أن يكون الت�صويت يف املحكمة بثلثي �أع�ضائها ,بينما ترغب كتل �أخرى
�أن يكون الت�صويت بجميع الأع�ضاء.
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النواب الليبي مطالب بإقرار
قانون العفو
طالبت اللجنة الوطنية الليبية حلقوق الإن�سان ،جمل�س النواب
ب�ضرورة العمل على �إقرار قانون العفو العام كخطوة �أ�سا�سية لدفع
بجهود امل�صاحلة الوطنية ال�شاملة.
و�أكدت اللجنة يف بيان لها �ضرورة �إلغاء مبد�أ االجتثاث ل�شركاء الوطن
والإ�سراع يف �إقرار العفو العام لإثبات ح�سن النوايا ودعم جهود امل�صاحلة
الوطنية وحتقيق التوازن الوطني التي �سوف يكون لها �أثر ًا �إيجابي ًا يف التح�سني
من حالة حقوق الإن�سان والتخفيف من معاناة املدنيني وعودة املهجرين
والنازحني بالداخل وخارج للوطن.

أزمة داخل العموم البريطاني
بسبب تعيين جاسوس سابق
مديرًا ألمن البرلمان

�أثار تعيني جا�سو�س “�سابق” مدير ًا لأمن الربملان الربيطاين
ملنع اجلا�سو�سات الرو�سيات من اخرتاق النواب� ،أزمة على خلفية
رفـ�ض انتهاك �سيادة البـرملان وا�ستقالله عن احلكومة ،يف حني
ا�ستقال �أحد امل�س�ؤولني احتجاجا.
وبح�سب �صحيفة “ذي ميل �أون �صنداي” الربيطانية ،ف ـ�إن اخلالف
يف جمل�س العموم (الربملان) خرج �إلى العلن مع ا�ستقالة لوران�س وارد من

من�صب “�سارجنت �أت �أرمز” املخول حماية الربملان �أمني ًا (املن�صب عمره ٦
قرون) ،احتجاج ًا على تعيني بول مارتن مدير ًا لأمن الربملان  ،وهو جا�سو�س
“�سابق” يف اال�ستخبارات الداخلية (�أم �آي .)٥
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن النواب ي�ساورهم القلق حيال وجود “جا�سو�س
بينهم” واحتمال التن�صت على ر�سائلهم االلكرتونية ،وال �سيما �أن مارتن مازال
يحمل بطاقته اال�ستخباراتية ويح�ضر اجتماعات دورية مع قادة اال�ستخبارات.
لكن �أجهزة الأمن الربيطانية قلقة من اخرتاق جوا�س ــي�س �أجانب النواب
الربيطانيني عرب فتيات فاتنات ،وخ�صو�ص ًا من جهة اال�ستخبارات الرو�سية (�أف
�أ�س بي) النا�شطة جد ًا يف لندن واملعـروفة ب�أ�سـاليبها غري التقليدية يف التج�س�س..

الدوما يطالب اليابان بتجاهل
النداءات بوقف العالقات مع روسيا
طالب رئي�س جمل�س النواب الرو�سي «الدوما» �سريجي ناري�شكني طوكيو
بتجاهل املنا�شدات بوقف العالقات «الرو�سية – اليابانية.
ونقلت وكالة �أنباء «انرتفاك�س» الرو�سية عن ناري�شكني قوله يف كلمة �ألقاها �أمام املنتدى
«الرو�سي -الياباين الثالث» �أثناء زيارة عمل �إلى اليابان“ :هناك من يعتقد �أننا يجب �أن ن�أخذ
ق�سط ًا من الراحة ون�ضع خططنا ال�شاملة جانب ًا .ولكن يل وجهة نظر �أخرى :علينا �أن نركز
على الق�ضية الأكرث �أهمية وهي القيمة املت�أ�صلة يف عالقاتنا».
و�أ�ضاف رئي�س الدوما� ،أن “رو�سيا واليابان متتلكان �إمكانات كبرية لتعزيز التعاون بينهما”،
الفت ًا النظر �إلى �ضرورة اال�ستجابة للإ�شارات القادمة من ال�شعبني ورجال الأعمال والأكادمييني.
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جمعية البرلمان األوروبي ترجئ
التصويت على طلب انضمام تركيا
�أرج�أت اجلمعية العامة للربملان الأوروبي الت�صويت على تقرير التقدم
ال�سنوي لعام  2014اخلا�ص برتكيا ،واملتعلق مبدى حتقيقها املعايري الأوروبية
يف خمتلف جماالت احلياة� ،إلى يونيو املقبل.
وت�أجل الت�صويت ،يف اجتماع اجلمعية العامة ،املنعقد يف مدينة �سرتا�سربج الفرن�سية،
بنا ًء على طلب تقدمت به مقررة تركيا يف الربملان الأوروبي ،الربملانية الهولندية كاتي بريي.
و�أو�ضحت بريي ،خالل االجتماع� ،أن هناك الكثري من اقرتاحات التعديل على التقرير،
الذي جرت مناق�شته م�ؤخر ًا� ،إلى جانب احلاجة ملزيد من الوقت من �أجل �إعادة �صياغته،
وطالبت بت�أجيل الت�صويت.

النواب األمريكي يقر مشروع قانون يحد
من التنصت على االتصاالت الهاتفية
�أقر جمل�س النواب الأمريكي بغالبية كبرية م�شروع قانون يحد من �صالحيات
وكالة الأمن القومي الأمريكية يف جمع وتخزين املعلومات من االت�صاالت الهاتفية
�سواء التي تتم داخل الواليات املتحدة �أو التي يتم ا�ستقبالها من خارجها.
وجاء الت�صويت بواقع � 338صوتا بالإيجاب مقابل  88على م�شروع القانون ,وذلك و�سط �إ�صرار
النواب الدميوقراطيني واجلمهوريني على و�ضع حد لربنامج وكالة الأمن القومي اخلا�ص بالتن�صت على
االت�صاالت الهاتفية والذي �أثار قلق الكوجنر�س الأمريكي �إزاء انتهاك اخل�صو�صية واحلريات املدنية.
ومن املتوقع �أن يواجه م�شروع القانون اعرتا�ض ًا من جانب جمل�س ال�شيوخ الذي يطالب مبد العمل
بربنامج وكالة الأمن القومي حتى عام  2020بدون تعديل �أو �إدخال بع�ض التعديالت الطفيفة عليه.

النواب األوروبيون يطالبون
بدعم األمن والدفاع األوروبي

�شدد النواب الأوروبيون يف ختام جل�ستهم الدورية ال�شهرية
على �ضرورة دعم مقدرات �سيا�سة الأمن والدفاع الأوروبية.
وقال الربملان الأوروبي� :إن امل�ستوى احلايل غري امل�سبوق من
عدم اال�ستقرار على حدود االحتاد الأوروبي يتطلب تويل
االحتاد والدول الأع�ضاء فيه املزيد من امل�س�ؤولية عن �ش�ؤون
�أمنهم وعن ملف الدفاع.
ودعا �أع�ضاء الربملان الأوروبي الدول الأع�ضاء �إلى ا�ستخدام �أدوات
�سيا�سة الأمن والدفاع امل�شرتك ،وحت�سني التن�سيق بني التدابري الأمنية
الداخلية واخلارجية ،وجتميع وتقا�سم املوارد.
وقال النواب �إن الهدف هو حماربة الإرهاب واجلرمية املنظمة
والهجمات الرقمية ،وتعزيز الدفاع والتحكم يف الهجرة.
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وجاء القرار لتعزيز م�شروع قدمه الربملان للدول الأع�ضاء لو�ضع �إ�سرتاتيجية قوية
ملواجهة التحديات الأمنية اجلديدة �صاغته النائب الفرن�سي املحافظ �آرنو دان جان
ب�ش�أن �سيا�سة الأمن والدفاع عن االحتاد الأوروبي.

مجتمع الشورى

أ.د .سلوى الهزاع تفوز بجائزة
المرأة العربية 2015م
ح�صلت ع�ضو جملـــ�س ال�شـــورى الأ�ستـــاذة الدكتـورة �سلوى بنت عبداهلل
الهزاع; على جائزتي املر�أة العربية لعام  2015التي تقـــدمها «جوائز املر�أة
العربية» من �إحدى ال�شركات املتخ�ص�صة يف جمال الن�شر باملنطقة العربية؛
اجلائزة الأولى جائزة الطب وال�صحة؛ والثانية جائزة �إجناز مدى احلياة
لكونها متثل ال�صورة امل�شرفة للمر�أة ال�سعودية.

وت�سلمت الدكتورة �سل ــوى الهــزاع اجلــائزتني يف احلف ــل ال ــذي �أقــيم يف
فندق الفي�صلية مبدينة الريا�ض حتت رعاية �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية
رميا بنت بندر �آل �سعود الرئي�س الفخري للجنة التحكيم.
الفوز جاء احتفاء ب�إجنازات ومواهب الدكتورة �سلوى خالل  ٣٠عام ًا يف
جمال طب وجراحة العيون وعالقاتها ال�سيا�سية الثنائية بالعامل اخلارجي
لتح�سني �صورة اململكة العربية ال�سعودية عامة واملر�أة ال�سعودية خا�صة.

وعربت الدكتــورة �س ــلوى الهــزاع عن �س ــعادتها بالفــوز بجــائزتي املر�أة
العربية  ,2015م�شرية �إلى �أن اململكة تفخـر بحمد اهلل بك ــوادرها الن�س ــائية
الالتي حققن �إجنازات يف جم ــاالت عدة وهن قدوة ح�سنة جليل امل�ستقبل
للفتيات ال�سعوديات..

أ.د .دالل الحربي تشارك في مؤتمر
إعادة بناء الثقة في أوروبا
�شاركت ع�ضو جمل�س ال�شورى الأ�ستاذة الدكتورة دالل بنت خملد احلربي
يف م�ؤمتر �إعادة بناء الثقة يف �أوروبا الوا�سعة الذي عقد يف باكو �أذربيجان,
خالل الفرتة من 1436/7/10-8هـ املوافق 2015/4/29-27م ,وذلك
تلبية لدعوة من “الن�ساء يف الربملانات -املنتدى العاملي” بالتعاون مع مركز
نظمي كوجنوي الدويل ونادي مدريد رفيع امل�ستوى.
وقدمت الدكتورة دالل احلربي يف امل�ؤمتر ورقة عمل عن التطرف.

وفد نسائي من شركة الشرق األوسط
لالستثمار المالي و نادي خطوة واعدة
للفتيات بالقطيف يزور المجلس
ا�ست�ضافت الإدارة العامة للق�سم الن�سائي مبجل�س ال�شورى ممثلة يف �إدارة العالقات
العامة والإعالم وفد ًا ن�سائي ًا من �شركة ال�شرق الأو�سط لال�ستثمار املايل ,كما ا�ست�ضافت
ووفد ًا �آخر من نادي خطوة واعدة للفتيات بالقطيف.

و�أعدت الإدارة للوفدين برناجم ًا للزيارتني �شمل جولة تعريفية يف ردهات املجل�س
وقاعاته ,واملعر�ض الدائم ملراحل جمل�س ال�شورى؛ كما ح�ضر الوفدان الن�سائيان جانب ًا
من اجلل�سة العادية للمجل�س.
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شوريات

سجال حول علم السياسة
ال�سيا�سة  politiqueيف القامو�س الغربي احلديث هي :فن ممار�سة القيادة وكل ما يتعلق ب�إدارة
الدولة �أو ال�سلطة ,بينما يرد يف معجم امل�صطلحات الفل�سفية تعريفات عديدة لهذا العلم ،بع�ضها
ريا ا�ستقر الأمر على تعريف العلوم
يتو�سع بهذا العلم لدرجة �أن يجعله
م�سيطرا على كل العلوم .و�أخ ً
ً
ال�سيا�سية ح�سب الفروع لهذا العلم املت�شعب .هذا العلم اجلديد القدمي له بدايات وارها�صات قدمية
ولي�س بداية واحدة .ولتداخل علوم عديدة مع علم ال�سيا�سة حتول ا�سمه يف الع�صر احلديث على يد
الأمريكيني من علم ال�سيا�سة �إلى العلوم ال�سيا�سية .ويف علم ال�سيا�سة ينطبق املثل العربي القدمي:
ُ
كل يغني على لياله ،ملا يراه بع�ض املخت�صني �أنه علم متعدد امل�شارب ،ومتنوع امل�صادر واملوارد؛ فمن يراه
خ�صو�صا بعد ت�أليفه كتاب :ال�سيا�سة ،حتى �أن كلمة �سيا�سة
يوناين الن�ش�أة وحتديدً ا على يد �أر�سطو،
ً
 politiqueم�شتقة من الكلمة الإغريقية .polis
بينما يرى �آخرون �أن علم ال�سيا�سة ،و�إن ن�ش�أ يف �أثينا� ،إ ّال �أنه قام على �ساقه يف بالط روما ،لأن
القوانني ال�سيا�سية الرومانية هي عالمة بارزة على جهود فال�سفة الدولة الرومانية يف تلك التن�شئة
مثل :الفيل�سوف بوليبو�س ،الذي يعود له الف�ضل يف ت�أليف :قانون ال�شعوب .ويحاجج �أوربيون ب�أن علم
ال�سيا�سة القدمي ال يعدو �أن يكون من خمرتعات احل�ضارة اليونانية ،لكنه حت ًما مل ُيق ّعر �إ ّال يف حقبة
ما قبل ع�صر النه�ضة الأوروبية.
ويف هذا ال�صدد فقد تنوعت امل�شاركة الأوروبية �إلى عدة مناحي منها :الرتاث الكاثوليكي الذي
ارتبط به ال�صراع بني القي�صر والكني�سة .واملنحى الآخر متثل يف الرتاث الليربايل العلماين الذي
جاء بفكرة الدولة القومية ،ونتج عنه حراك ثقايف �أدى �إلى بروز احلراك حركات �سيا�سية ذات طابع
اقت�صادي �أو فكري كاال�شرتاكية والدميقراطية ،بينما يراه �أمريكيون �أنه علم قدمي ،ولكن انطالقته
العلمية الوا�سعة حدثت يف �أمريكا.
هذا ال�سجال يعجبني ،لأن كل العلوم بد�أت قدمية وتطورت .وال ميكن �أن يدعي �شعب �أو بلد
اخرتاع علم جديد .الرتاكم املعريف تراث ان�ساين� ،شاركت وت�شارك فيه كل الدول وال�شعوب .ثم �إن
ذلك ال�سجال حول علم ال�سيا�سة ا�ستبعد الرتاث ال�صيني والهندي والعربي والعربي الإ�سالمي .وميكن
فكرا �سيا�س ًيا ،و�أدت �إلى قيام دول عديدة �أي�ضا؛ ولكن ال ميكن
القول �أن مدار�س �سيا�سية عديدة انتجت ً
القول �أن مدر�سة �سيا�سية واحدة ا�ستطاعت �أن تقيم نظا ًما �سيا�س ًيا معروفا يف تاريخ الدول.
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د .عبد اهلل بن �إبراهيم الع�سكر
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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