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الشورى يهنئ القيادة بمناسبة

عضو الشورى يفكر بعقل المواطن ،ويتحدث

اليوم الوطني ونجاح موسم الحج

بلسان البرلماني ويقترح من منطلق الممكن

الشورى يدعو وزارة البترول إلى
العمل على استقرار السوق
وحماية أراضي االستثمار التعديني

إطاللــة

االنتخابات البلدية ترسيخ لنهج خادم الحرمين الشريفين
في توسيع مشاركة المواطن في إدارة التنمية
املجال�س البلديــــة وفق نظـــامها اجلــــديد الـــذي �أقــره جمــل�س ال�شـــورى,
وتوج مبوافقة جمل�س الوزراء ,تدخل يف دورتها الثالثة مرحلة جديدة مبزيد
من ال�صالحيات الرقابية على البلديات ,وتو�سيع دائـــرة �صالحيــتها يف �إقرار
امليزانية للبلدية ,و�إقرار احل�ساب اخلتامي ,ودرا�ســــة املخطـــطات الهيكــــلية
وال�سكنية للمدينة ,و�شروط ومعايري ال�صحة العامة.
وي�ؤ�س�س النظام اجلديد للمجالــ�س مرحلـــة جديـــدة من التنـــمية البلدية
باململكة يف ظل تنامي الثقافة االنتخابية لدى �شرائح املجتمع ال�سعودي .ومما
يح�سب للنظام اجلديد دخول املر�أة ال�سعوديـة ولأول مرة ناخبة ومنتخبة يف
املجال�س البلدية ,وتعديل نظام الت�صويت ,بحيث ال يحق للناخب �سوى �صوت
واحد يف دائرته االنتخابية ,وخف�ض عمر الناخب من � 21إلى � 18سنة ,مما
يتيح لقدر �أكرب من �شريحة ال�شباب امل�شاركة االنتخابية ,والت�صويت ل�صالح
مر�شحي دوائرهم االنتخابية.
�إن تو�سيع �صالحيات املجال�س البلديـــة وزيـــادة �أع�ضائها املنتخبني ,ير�سخ
نهج خادم احلرمني ال�شريفني يف تو�سيـع دائـــرة م�شاركـــة املواطـــن يف التنمية
ال�شاملة داخل �إطار املدينة �أو املحافظــة التي يقطــــنها ,ومنح املواطنني حق
اختيار ممثليهم يف املجال�س البلدية.
الآمال والتطلعات معقودة على املجــــال�س البلديـــة يف دورتهـــا اجلديـــــدة،
فاملجتمع املحلي ينتظر من املجل�س �أن يهتم بجميع ق�ضايــــا املدينة وم�شكالتها
التنظيمية وال�سكنية ,وال�صحية ,والبيئية.
أسرة التحرير
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يجمعون على ضرورة دعم الهيئة الوطنية
لمكافحة الفساد

جملــــة �شهــريـــة ت�صــــدرها الإدارة
العامـة للإعالم والتوا�صل املجتمعي
مبجل�س ال�شورى.

الحظ عدد من �أع�ضاء جم ــل�س ال�ش ــورى �أن
الهيئة الوطنية ملكافحــة الف�س ــاد ما زالت بعي ــدة
ع ــن امل�أم ــول منه ــا ،ول ــم تتم ــكن حتى الآن م ــن
تطوير بيئ ــة ت�سودها ال�شفافية والنزاهة ,واعترب
�أحد الأعـ ــ�ضاء �أن ال�شف ــافيـ ــة ومعرف ــة الأخـطاء
و�سيلة م�شروعة لت�صحيح امل�س ــار وتطهري قطــاع
الأعمــال ,فيــما اقرتح ع�ضو �آخ ــر على الهيئة ب�أن
تع ــد مقرتحات لتعديــل تنظيمــها مبا مي ـ ِّكنها من
ممار�سة عملها و�صالحياتها.

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.
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رئيس مجلس الشورى خالل زيارته الرسمية ألستراليا:

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

�إن جملـــة ال�شورى دوريـــه �إعالميـة
تهدف �إلـى �إلقاء ال�ضوء على �أعـمال
جملـــ�س ال�شـــورى ودوره فـي خــدمة
الوطن و املواطن.

تبادل الزيارات بين مجلس الشورى والبرلمان
األسترالي يعبر عن الرغبة في دفع التعاون
البرلماني بما يخدم العالقات بين البلدين

قام معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ بزيارة
ر�سمية لأ�سرتاليا تلبية لدعوة ر�سمية من معايل
رئي�س جمل�س ال�شيوخ الأ�سرتايل ا�ستمرت عدة �أيام
رافقه عدد من �أع�ضاء املجل�س ,واجتمع خاللها مع
احلاكم العام لأ�سرتاليا ,ورئي�سي جمل�سي النواب
وال�شيوخ وعدد من الوزراء.

للتوا�صل وامل�شاركات
shuramagazine@hotmail.com
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المنافسة  00عدم توفر العمالة 00التقدير الخاطئ
لكلفة المنتج والتشغيل 00عدم التفرغ للعمل بالمؤسسة00
من أهم أسباب الفشل

د .عبدالعزيز �إبراهيم احلرقان
ع�ضو جمل�س ال�شورى

تف�شل امل�ؤ�س�سات لعدة �أ�سباب قد تبدو للوهلة الأولى �أنها بديهيات ومعروفة
للكثريين ،ولكن متابعة ن�شوء وتطور امل�ؤ�س�سات ال�صغرية النا�شئة على مدى من
الزمن وا�ستخال�ص بع�ض املعلومات الأ�سا�سية عن حياة امل�ؤ�س�سة �أظهرت وجود

�أ�سباب مل تكن يف احل�سبان� ،أو انخفا�ض �أهمية بع�ض الأ�سباب التقليدية للف�شل� ،أو ارتفاع �أهمية �أ�سباب كانت
تعد غري مهمة .ولذلك فقد تابعت تطور حياة  452م�ؤ�س�سة �صغرية نا�شئة يف مدن اململكة الرئي�سة منذ ت�أ�سي�سها
�سنة  ،2009وملدة �أربع �سنوات ،بهدف التعرف على �أ�سباب ف�شل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية يف اململكة.
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عضو الشورى يفكر بعقل المواطن ،ويتحدث
بلسان البرلماني ويقترح من منطلق الممكن

من تربية وتعليم الن�شء يف حقول العلم وال�صفوف الإعدادية،
�إلى ع�ضوي ــة جمل ــ�س ال�ش ــورى بدورات ــه الرابــعة واخلامـ ـ ــ�سة
فال�ساد�سة ،وبني ه ــذه وتلك فرتات من االبتعاث والغربة.....
هكذا بد�أ م�شوار ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور �أحمد بن �سعد �آل
مفرح ،الذي خ�ص جملة «ال�شورى»
بهذا احلوار عرب من خاللـه عن ذكريات الطفولة والدرا�سة
ومن ثم الوظيفة ،كما حتدث عن ر�ؤيتـه حول مهام ع�ضو جمل�س
ال�شورى ،وعالقة املجل�س باملواط ــن ,وامللــفات ال�ساخنة وامللحة,
واملدرجة للمناق�شة حتت قبة املجل�س.

د .يحيى بن عبداهلل ال�صمعان
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المجالس البلدية  00صالحيات واسعة 00

�سلطان الفهد

والتطلعات كبيرة!!

و�سط حزمـ ــة من العملي ــات التطــويرية للمجال�س
البلدية �أبرزها النظام اجلديد للمجال�س البلدية الذي
وافق عليه جمل ـ ــ�س ال�ش ــورى بقــراره رقم ()22/43
وتاريـخ 1433/5/23هـ ,ومـ ــن ثم م ــوافـ ــقة املج ــل�س
على بعــ�ض التعدي ــالت التي �أجـ ــرتها احلـ ــكومة على
عدد من م ــواد النظ ـ ــام وذلك يف اجلل�س ـ ــة التي عقدها جمل�س ال�شـ ــورى ي ــوم االثن ــني املوافق  01رجب
1436هـ املوافق� 20إبريل 2015م.
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ح�ساب املجل�س يف تويرت
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الشورى يهنئ القيادة
بمناسبة اليوم الوطني
ونجاح موسم الحج

رفع جمل�س ال�شورى �أ�سمى عبارات التهاين والتربيكات ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ,ول�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ,ول�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
حفظهم اهلل -مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني اخلام�س والثمانني للمملكة العربية ال�سعودية.6
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جاء ذلك يف بيان ا�ستهل به املجـــل�س جل�ستـــه العاديــة الثالثة
واخلم�سني التي عقدها برئا�سة معايل رئيـــ�س جملـــ�س ال�شــــورى
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ.
و�أعرب املجل�س يف بيانه الذي تاله معايل الأمني العام للمجل�س
الدكتور حممد بن عبد اهلل �آل عمرو عن تهانيه لل�شعب ال�سعودي
النبيل بهذه املنا�سبة� ،سائ ًال اهلل تعالى �أن يعيده �أعوام ًا عديدة
على هذه البالد و�أهلها وهم يرفلون يف نعم اخلري والوحدة والأمن
واال�ستقرار.
وقال املجل�س �إن هذه املنا�سبة الغالية على اجلميع تتجدد فيها
ذكرى بطوالت امل�ؤ�س�س املـــلك عبدالعــزيز ـ غفر اهلل له ـ ورجاله
املخل�صني الذين باركوا م�شروعه الوحدوي العظيم ووقفوا �إلى
جانبه بالنف�س والنفــي�س لتوحـــيد �أركان هذه البـــالد ,وتـــوالت
الإجنازات والنه�ضة ال�شاملة بف�ضل من اهلل ثـــم ب�ســري �أبنائه
امللوك من بعده على النهج الذي �أر�ساه امل�ؤ�س�س -طيب اهلل ثراه-
لإدارة احلكم يف هذه البالد املباركة.
و�أكد املجل�س �أن اململكــــة العربيــــة ال�سعوديـة ما كانت لتوا�صل
م�سريتها التنموية املت�سارعة وحتافـــظ على وحـــدتها يف ظـــل ما
تتعر�ض له منذ ن�ش�أتها من حمالت ومــــ�ؤامرات؛ لوال رعـــاية اهلل
�سبحانه وتعالى ثم حتكيم قيـــادة هذه البـــالد لكـتاب اهلل و�سنة
ر�سوله الكرمي؛ و�إميان ال�شعب بوحدة امل�صري و�سمو الهدف.
وجدد املجل�س التزامه مبوا�صلة القيام بواجباته التي حددها
نظامه ،وبدعم م�سرية التنمية ال�شاملة ,مبا يحقق تطلعات خادم
احلرمني ال�شريفني ,ويلبي حاجة املواطـــنني يف مزيـــد من العـي�ش
الكرمي واالزدهار والأمن والأمان.
ومبنا�سبة انتهاء مو�سم احلج لهـــذا العـــام رفع جمل�س ال�شورى
يف بيانه �أ�صدق عبارات التهاين خلادم احلرمني ال�شريفني ,و�سمو
ويل العهد ,و�سمو ويل ويل العهد ،م�شري ًا �إلى �أن مـــا حتقــــق خالل
مو�سم احلج لهذا العام من جنـــاح جـــاء بفــــ�ضل من اهلل ثم بف�ضل
اجلهود الكبرية التي بذلتها �أجهزة الدولـــة الأمنيـــة والع�سكرية
واملدنية املعنية بخدمة �ضيوف الرحمن.
�أكد املجل�س �أن اململكة العربيـــة ال�سعوديـــة التي �شرفــــها اهلل
وخ�صها بخدمة احلرمني ال�شريفــني و�ضيوف الرحمن من احلجاج
والزوار واملعتمرين ,تويل ُج َّل عنايتها ورعايتها لعمارة وتو�سعة
امل�سجد احلرام وامل�سجـــد النـــبوي ال�شريف وتطـــوير امل�شاعــــر
املقد�سة ,وتوفري كافة �أ�سباب الراحة والأمن والأمان حلجاج بيت
اهلل احلرام لي�ؤدوا منا�سكهم يف ي�سر و�سهولة وراحة واطمئنان،
م�شري ًا �إلى �أن الإ�شراف املبا�شر من خادم احلرمني ال�شريفني امللك

�سلمان بن عبدالعزيز ,و�سمـــو ويل عهــــده الأمني ,و�سمو ويل ويل
العهد على �أعمال احلج ,ما هو �إال دليل على تلك الرعاية اخلا�صة
واملميزة التي يحظى بها حجاج بيت اهلل احلرام من القيادة العليا
لهذه البالد.
وعرب جملــ�س ال�شـــورى عن تعازيـــه احلـــارة خلـــادم احلرمني
ال�شريفني ول�سمو ويل العهد ول�سمو ويل ويل العهد ـ حفظهم اهلل ـ يف
املتوفني من حجاج بيت اهلل احلرام يف حادثة التدافع مب�شعر منى.
و�س�أل املجل�س اهلل العلي القدير �أن يتغمد املتوفني بوا�سع رحمته
و�أن يتقبلهم عنده يف ال�شهداء ,و�أن يلهم ذويـــهم االحت�ساب وال�صرب
وال�سلوان ،و�أن يعــظم لهم الأجر واملثوبة ؛ م�ؤكد ًا �أن هذا امل�صاب
اجللل الذي �آملنـــا جميـــع ًا ال يقــلل من اجلهود العظيمة التي بذلت
والإجنازات امل�شهودة التي حتققت يف احلرمني ال�شريفني وامل�شاعر
املقد�سة قبل و�أثناء مو�ســم احلج بقيادة و�إ�شراف خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود – رعاه اهلل .-
كما عرب املجل�س عن ا�ستهجانه ورف�ضـــه لتلك الأ�صوات الن�شاز
التي عميت ب�صائرها وامتلأت نفوـ�سها غـــ ًال وحقـــد ًا على اململكة,
ف�شـــاحت بوجـــهها عن كــــل الإجنــــازات ال�ضخـــمة يف احلــــــرمني
ال�شريفني والنجاحــات املتتاليــــة لهذا املو�ســـم واملوا�سم ال�سابقة,
وكل ما قدمته هـــذه الدولة املباركــة ل�ضيوف الرحمن ,لأداء هذا
الركن العظيم ,وان�صرفت جاهـــدة للعمل على حتويل مو�سم احلج
�إلى مو�سم لل�شعارات واملزايدات ال�سيـــا�سية التي تخــد�ش قد�سية
هذه ال�شعرية العظيمة ،التي �سخر اهلل لها من كريــم ف�ضله قياد ًة
ر�شيد ًة تحُ َ ك ُِّم كتاب اهلل و�سنة ر�ســـوله الكريــــم ـ �صلى اهلل عليه
و�سلم ـ بعيد ًا عن املعتقدات اخلاطئة واال�ستغالل ال�سيا�سي للركن
اخلام�س من �أركان الإ�سالم.
و�س�أل املجل�س يف ختام بيانه اهلل العــــلي القــــدير �أن يحـــــفظ
خادم احلرمــني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ,و�سمو ويل
العهد ,و�سمو ويل ويل العـــهد و�أن يـــدمي على هــذه البالد و�شعبها
نعم الأمن واال�ستقرار والرخاء� ،إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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رئيس مجلس الشورى:
عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز
عهد نماء وعزة وكرامة
الوطن جي ًال بعد جيل� ,شهد ت�أ�ســـي�س �أول وحــدة عربية على
�شبه اجلزيرة العربية حينما �أعلن موحد هذه البالد امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود -طيب اهلل ثراه -توحيد
اململكة العربية ال�سعودية بعد �أن �سطر ورجاله املخل�صون
ملحمة بطولية تاريخية على �أر�ض اجلزيرة العربية امتدت
لأكرث من ثالثني عام ًا ,لتوحيد �أركان هذا الوطن حتت راية
ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل.

رفع معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ,ول�صاحـــب ال�ســـمو امللكـــي الأميـــر حممــــد بن نـــايف
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلية ,ول�صاحـــب ال�سمـــو امللكـــي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ويل ويل العهد النــــائب الثاين لرئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع -حفظهم اهلل -وحلكومة و�شعب اململكة
العربيــــة ال�سعوديـــة مبنا�سبـــة الذكرى اخلام�سة والثمانني
لليــــوم الوطنــي املجـــيد الــــذي يـــ�صادف هـــذا العـــام يــــوم
الأربعاء العا�شر من �شهر ذي احلجــة املوافق للثالث والع�شرين
من �شهر �سبتمرب.
وقال معاليه يف ت�صريح بهذه املنا�سبـــة� :إن يــومنا الوطني
يوم تاريخي ال ين�سى وذكرى را�سخــــة يف �أذهـــان �أبـــناء هـذا
8
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و�أ�ضاف� :إننا ونحن نحــتفي بهـــذا اليـــوم الأغـــر ن�ستـــ�شعر
ما نحن فيه من نعم الأمــن واال�ستقـــرار ,والنمـــو والتقدم يف
خمتلف مناحي احلياة ,بف�ضل من اهلل تعـــالى ثم بف�ضل النهج
القومي الذي قامت عليه هذا البـــالد منذ عهد موحدها امللك
عبدالعزيز الـــذي عمـــل على تر�سيـــخ الــوحــدة الوطنية,
والنهو�ض بـــها تنمـــوي ًا ,وتعـــزيز مكانتـــها �إقليمي ًا ودولي ًا,
و�ســـار عـــلى هـــذا النهــــج �أبنا�ؤه البـــررة من بعـــده ,و�صو ًال
�إلى العـــهـــد الـــزاهـر عهـــد خـــادم احلــرمـــني ال�شــــريفـــــني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل -الذي يقود الوطن
اليــــوم نحــــو مرحــــلة جديدة من النــــمو والبنـــاء والعـــزة
والكرامـــة ،حيث بد�أ عهده املبارك بن�صرة الأ�شقاء يف اليمن
�ضد الإنقالبيـني احلوثيني على ال�شرعية يف جمهورية اليمن
ال�شقيقة ,ب�إطــــالق عا�صــفة احلزم مب�شاركة قوات خليجية
وعربية ,ومل تتوقف ن�صرة اململكة لل�شعب اليمني على العمل
الع�سكري فح�سب بل امتـــدت �إلى توجـــيه امللـــك �سلمـــان بــن
عبدالعزيز ب�إغاثة ال�شعب اليمـني حيث �أمر ب�إن�شـــاء مركــز
امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية.

وتابع معاليه قائ ًال :لق ـ ــد �أحـ ــيا امللك �سلـ ــمان بـ ــن عـ ــبدالعزيز
�أيـ ــده اهلل -بـ ــهذا العمـ ــل البطـ ــويل الأمـ ــل بعـ ــودة العمل العـ ــربيامل�شـ ــرتك عندمـ ــا جنـ ــح بجمـ ــع الأمة العربيـ ــة حتت لواء واحد ،وهو
الأمر الذي كان املتابعني يعتقدون ا�ستحالـ ــته يف ظـ ــل الأو�ضاع العربية
الراهنة� ،إال �أن القادة العظماء ي�صنعون ظروفهم وال يلتفتون حل�سابات
املتخاذلني واملرتددين.
و�أكد الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ �أن اململكـ ــة العربية ال�سعودية مل
تدخر و�سع ًا ,ومل ت�ألوا جهد ًا يف القيام بدورها الإ�سالمي ,كونها حا�ضنة

م�شروعيته من القر�آن وال�سنة النبوية ال�شريفة ،و�شكلت ال�شورى �إحدى
ال�سمات املهمة يف بناء الدولـ ــة وت�أ�سي�س نظام احلكم والإدارة فيها.

للحرمني ال�شريفني وامل�شاعر املقد�سة التي �شرفها اهلل بخدمتها ,وخدمة
�ضيوف الرحمن ,ال فت ًا النظر �إلى اجلهود اجلبارة التي تقوم بها حكومة

فقد كان من �أول القرارات التي اتخذها امللك عبد العزيز -رحمه

خادم احلرمني ال�شريفني لعمارة وتو�سعة احلرمني ال�شريفني ,حيث

اهلل -بعد توحيد �أركان البالد �أمره بتكوين جمل�س لل�شورى لإميانه

�أنفقت اململكة ع�شرات املليارات من �أجل تو�سعة احلرمني ال�شريفني,

العميق ب�أهمية مبد�أ ال�شورى يف �إدارة �ش�ؤون البالد و�سار �أبنا�ؤه الربرة

وتطوير امل�شاعر املقد�سة.

من بعده على هذا النهج القومي يف �إدارة �ش�ؤون الدولة».

وقال� :إن تد�شني خـ ــادم احلـ ــرمني ال�شريفـ ــني امللك �سلـ ــمان بن

ونوه مبا يحظى به جمل�س ال�شورى من دعم واهتمام من خادم

عبدالعزيز -حفظه اهلل -التو�سعة ال�سعودية الثالثة للم�سجد احلرام

امللك �سلمان بن عبدالعزيز ,حيث كان -حفظه اهلل
احلرمني ال�شريف ِني ِ

وتطوير ال�ساحات املحيطة به يف �شهر رم�ضـ ــان املبارك املا�ضي وهي

ورعاه -داعم ًا رئي�س ًا ملجل�س ال�شورى يف عهده احلديث ,حتى �أ�صبح

�أكرب تو�سعة يف التاريخ للحرم املكي حيث �سرتفع الطاقة اال�ستيعابية

املجل�س �سند ًا قوي ًا للدولة ،وحلقة رئي�سة يف منظومة ال�سلطة التنظيمية

للم�سجد احلرام لأكرث من  1 . 600 .000م�صل ,امتداد للبذل ال�سخي

يف اململكة ،وع�ضو ًا فاع ًال يف العديد من االحتادات الربملاني ِة �سواء على

الذي ما انفكت عنه القيادة الر�شيدة لهذه البالد منذ عهد امل�ؤ�س�س

امل�ستوى العاملي �أو القاري �أو الإقليمي ،ويتفاعل مع نظرا ِئه الأع�ضاء يف

امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعـ ــود -طيب اهلل ثراه -للعناية

هذه االحتادات تفاع ًال �إيجابي ًا ومبا يراه مفيد ًا لتطوير عمله و�آليات ِه,

باحلرمني ال�شريفني وعمارتهما وتو�سعتهـ ــما ,وتوفري �أقـ ــ�صى درجـ ــات

ويحقق �أهداف ُه ال�سامية.

التي�سري ل�ضيوف الرحمن كي ي�ؤدوا منا�سكهم يف راحة واطمئنان حتفهم
عناية الرحمن.

و�س�أل معايل رئي�س املجل�س يف ختام ت�صريحه اهلل تعالى �أن يحفظ
قائد امل�سرية امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأمني ,و�سمو

لتاريخ احلكم يف اململكة العربية ال�سعودي ِة
و�أ�ضاف معاليه» �إن املتتبع
ِ
ي�سها يجد �أنه قام على منهج ال�شورى ,وهو مبد�أ �إ�سالمي ي�ستمد
منذ ت� ِأ�س ِ

ويل ويل العهد ،و�أن ميدهم بالعون والتوفيق ,ويدمي على هذه البالد
�أمنها وا�ستقرارها.
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نائب رئيس مجلس الشورى :الملك
سلمان بن عبدالعزيز منح الشباب
تبوء المناصب القيادية في الدولة
و�أ�شار �إلى �أن املواطــن ال�سعودي كان وال يزال حمور التنمية
وهدفها وعمادها ،ولـــذلك حر�صـــت الدولـــة منذ عهد امل�ؤ�س�س
امللك عبدالعزيـــز بن عبـــدالرحمـــن �آل �سعـــود -رحمــه اهلل-
مرور ًا ب�أبنائـــه امللوك الأبرار من بعده -رحمهم اهلل -و�صو ًال

رفـــع معـــايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور /حممد بن
�أمني اجلفري التهاين والتربيكات ملقام خادم احلرمني ال�شريفني
امللك� /سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ول�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري /حممد بن نايــف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخــلية ،ول�صاحب ال�سمو امللكي الأمري/
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين
لرئي�س جمل�س الوزراء -يحفظهم اهلل -مبنا�سبة اليوم الوطني
للمملكة العربية ال�سعودية.
و�أكـــد معايل نائـــب رئيــ�س جمل�س ال�شورى �أن هذه الذكرى
املجيدة تعود علينا هذا العـــام يف ذكــراها اخلام�سة والثمانني
ونحن نرفل بنعم الأمن واال�ستقـــرار ونهـــ�ضة تنمويــة �شاملة،
الفت ًا النظر �إلى �أن هذا البلد الكرمي خطى خـــالل هـــذه العقود
الق�صرية يف عمر الأوطان؛ خطوات كبرية يف م�سريتــه التنموية
جعلته يقف اليوم �شاخم ًا يف م�صاف الدول املتقدمة.
10
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�إلى عهد اخلري عهـــد خـــادم احلرمـــني ال�شريفني امللك� /سلمان
بن عبدالعزيز ،على بناء �شبـــاب هـــذا الوطــن وتنميتهم علمي ًا
وفكري ًا ,ليقوموا بدورهم يف عملية التنمية ,وهو ما نراه ماث ًال يف
واقعنا اليوم يف خمتلف املجاالت ,حيث يتميز املواطن ال�سعودي
بكفاءته ومهاراته القيادية والإداريـة ,بل تفرد بع�ض ال�شباب
ال�سعودي بعقولهم النرية يف حتقـــيق الإجنـــازات العلمـية لي�س
على م�ستوى الوطن فح�سب بل على م�ستوى العامل.
و�أ�شاد معايل الدكتور اجلفري بالعهد امليمون الذي نعي�شه حتت قيادة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك� /سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل،-
وقال� :إن امللك �سلمان بن عبدالعزيز ومنذ �أن ت�سلم مقاليد احلكم �سخر
جتاربه الرثية يف احلكم والإدارة يف اخت�صار اخلطى نحو متكني ال�شباب من
تقلد املنا�صب القيادية يف الدولة ,و�ستثبت الأيام مب�شيئة اهلل بعد نظر هذا
القائد ال�شجاع و�شجاعته يف اتخاذ القرارات اجلريئة والتي منبعها الثقة
باهلل عز وجل والتوكل عليه ثم الثقة بجدارة �شباب هذه الأر�ض املباركة.
و�أ�ضاف معاليه �أن امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،ر�سخ �أ�س�س ا�ستقرار
احلكم وتداول ال�سلطة يف �ضوء نظام البيعة وم�ؤطر ًا لبدء انتقال ال�سلطة
�إلى اجليل الثاين من العائلة املالكة الكرمية؛ مبباركة م�شهودة من هيئة
البيعة وال�شعب ،بكل �سـ ــال�سة ,وه ــو ما كان حم ــل اندهــا�ش و�إعجاب كل
املراقبني لل�ش�أن ال�سعودي ،م�شري ًا �إلى �أن بيت احلكم ال�سعودي حتكمه
تقاليد را�سخة للعالقة بني �أفراده وهي منبع اطمئنان وثقة ال�شعب بهذه
الأ�سرة الكرمية التي جتتمع حتت رايتها كل �أطياف املجتمع.

كما �أ�شاد معاليه بالنقلة النوعية الإ�صالحية لتحديث �أجهزة الدولة
التي انتهجها امللك املفدى لت�صبح منوذج ًا من �أحدث الهياكل التنظيمية
كفاءة والتي من �أبرز �سماتها اخت�صار املجال�س العليا يف جمل�سني هما
جمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن نايف ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية,
وجمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل ويل العهد النائب الثاين
لرئي�س جمل�س الوزراء.
اللذان يعود �إليهما الف�ضل بعد اهلل يف ما ن�شهده اليوم من خطوات

و�أكد معايل نائب رئيـ�س جمل�س ال�شورى �أن اململكة اليوم وهي تعي�ش
ع�صر احلزم ف�إنها �أي�ض ًا تعي�ش ع�صر الريادة يف كافة املجاالت التنموية،
حيث ن�شاهد العديـ ــد من امل�شاريع التنم ــوية بـ ــد�أت تـ ـ�ؤتي ثمارها ،حتى
�أخذتنا بعيد ًا عن دول كثي ــرة كن ــا ن�س ــري �إلى جانبها و�أ�صبحت وجهتنا

مت�سارعة حققت العديد من الإجنازات املتتالية على جميع الأ�صعدة �سوا ًء
ال�سيا�سية �أو التنموية ،كما �أنها �أ�سهمت يف تكثيف الت�شاور والتن�سيق بني
القيادات التنفيذية يف هذا البلد الذي �سيجني ثماره الوطن واملواطن قريب ًا

ال�سعودي رافقه ا�ستثمارات �ضخمة يف الإنفاق على البنية التحتية وتهيئتها

يف زيادة كفاءة الإنتاجية وجودة الأهداف وحتديد الأولويات واال�ستخدام

لتكون قاعدة انطالق تنموي لآالف الطموحني والرواد من �أبناء هذا البلد

الأمثل للموارد املالية لتمكني الدولة من حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة

املعطاء على اختالف ت�أهيلهم وطموحاتهم.

وا�ضحة الطريق باجتاه العامل الأول ،معتــرب ًا �أن اال�ستثمار يف الإن�سان

وتنويع م�صادر الدخل.
و�أ�شاد معاليه بالدعم والثقة الغالية الذي يلقاها جمل�س ال�شورى من
ولفت النظ ــر �إلى املكان ــة الرائ ــدة التي تبو�أتها اململكة على امل�ستويني

خادم احلرمني ال�شريفني امللك� /سلمان بن عبدالعزيز ,واهتمامه -رعا ُه

الإقليمي والدويل بف�ضل من اهلل ث ــم بف ــ�ضل �سيا�ساتها ومواقفها الداعمة

اهلل -مبخرجات املجل�س وقراراته وتفعيل دوره وم�ساهمته يف الدفع بكل

للق�ضايا العربية والإ�سالمية والدولية العادلة.

ي�سرع اجلهود التنموية وزيادة رفاهية املواطن ال�سعودي بالإ�ضافة �إلى
ما ّ
دعمه وثقته الغالية ـ حفظه اهلل ـ لتمكني املجل�س من امل�شاركة الفاعلة

حيث �أ�صبح ثقــل اململكـ ــة ميثل �ص ــوت ًا م�سم ــوع ًا يف دوائر �صنع القرار
الدويل ,م�شري ًا �إلى املوقف التاريخي واحلازم الذي اتخذه خادم احلرمني

على امل�ستوى الدويل وذلك بتفعيل دور الدبلوما�سية الربملانية يف خدمة
ق�ضايا اململكة العربية ال�سعودية ,الأمر الذي جعل املجل�س �سند ًا قوي ًا

ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،لن�صرة الأ�شقاء يف اليمن ودعم

للدولة يف �صنع القرارات ,ودعم التنمية ال�شاملة.

ال�شرعية ,من خالل تكوين �أ�سرع حتالف على م�ستوى العامل بقيادة
اململكة ,لردع االنقالبــني على ال�شرع ــية يف اجلمــهورية اليمنية ,وحماية

و�س�أل معايل الدكتور اجلفري يف ختام ت�صريحه املولى عز وجل �أن

ال�شعب اليمني وعودة القيادة ال�شرعية برئا�ســة فخامة الرئيـ ــ�س عبدربه

يدمي على بالدنا بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك� /سلمان بن

من�صور هادي ,وهو املوقف الذي �أع ــاد للأم ــة العربي ــة هيب ــتها وقوتها

عبدالعزيز �آل �سعود ،و�سمو ويل عهده الأمني ،و�سمو ويل ويل العهد-

وتفاعلها مع ق�ضاياها والت�ص ــدي ملن يح ــاول العبث ب�أمنها وا�ستقرارها

حفظهم اهلل -الرخاء والنمو و�أن يحفظها من كل مكروه ،ويدمي على

من �أي جهة خارجية.

�شعبها نعم الأمن والأمان واال�ستقرار.
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د .يحي الصمعان :الشورى شكلت
إحدى السمات التي تميز بها نظام
الحكم في المملكة
والأمان وطعم الوحدة واال�ستقرار �إبان مرحلتيها ال�سابقتني
الدولة ال�سعودية الأولى والدولة ال�سعودية الثانية ,ف�أ�س�س
�أول وحدة عربية يف الع�صر احلديث ممثلة يف اململكة العربية
ال�سعوديــــــة بعد �أن وحد �أركــــانها حتت رايــــة ال �إلــــه �إال اهلل
حممــــد ر�سول اهلل ,وجــــمع �شتاتهــــا ,و�أبدل اخلــــوف بالأمن,
وبدد اجلهل بالعلم.
ورفع الدكتور يحيى ال�صمعــــان بهذه املنا�ســبة �أم�سى �آيات
التهامي ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود ول�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف
بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئيــــ�س جمل�س الوزراء وزير
قال معايل م�ســـاعد رئيــ�س جملـــ�س ال�شـــورى الدكتـــور يحيى

الداخليــــة ول�صـاحب ال�سمـو امللكي الأمري حممد بن �سلمان

بن عبداهلل ال�صمعان� :إن اليوم الوطـــني يطــل عليـــنا يف ذكــراه

بن عبد العزيز ويل ويل العهد النائــــب الثاين لرئي�س جمل�س

اخلام�سة والثمانني ناه�ض ًا من �صفحـــات التاريـــخ املجــيد ليجـــدد

الوزراء وزير الدفاع -حفظهم اهلل -ولل�شعـــب ال�سعـــودي الــويف

الذكرى مبالحم الوحدة والتوحيد وبطـوالت امل�ؤ�ســ�س امللك عبد

التهاين والتربيكات.

العزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود -رحمه اهلل -ورجاله الأوفياء

وبني �أن �أبهى �صور االحتفال بذكرى هذا اليوم الوطني الكبري يف تاريخه

الذين �صنعوا مبالحمهم وبطوالتهم وت�ضحياتهم وطن ًا يعتلي

و�إنـجازه ،هو جتديد وت�أكيد االلتزام بامل�س�ؤولية  ،وحتمل الأمانة ،والعمل

قمم املجد وميتطي �صهوة التاريخ.

الد�ؤوب على امل�شاركة يف التنمية ال�شاملة العمالقة التي يقودها �سيدي خادم

و�أ�ضاف � :إن ذكرى اليوم الوطني منا�سبة للت�أمل و�أخذ العربة
من �صفحات التاريخ فقد كانت البالد تعـــي�ش حالة من التمزق

احلرمني ال�شريفني �-أيده اهلل ،-وما ذاك �إال وفاء ًا وترجمة وا�ضحة مل�شاعر
الوطنية والوالء التي بال ريب تتجاوز حدود التعبري �إلى االلتزام والتنفيذ.

وال�شتات وتئن حتت وطــــ�أة البـــ�ؤ�س واجلــوع والفقـر ,حتى قي�ض

و�أكد معاليه �إلى �أن اململكة ا�ستطاعت -بف�ضل اهلل تعالى -الرقي والتطور

اهلل لها امللك عبد العزيز الـــذي حمــــل على عاتقـــه مهمة �إعادة

مب�ستويات �سريعة و�شاملة وعميقة ارتفع خاللها وعي الإن�سان ال�سعودي

دولة الأ�سالف التي تــــذوق النـــا�س حتت ظـــاللها نعــــمة الأمن

ب�أهمية اال�ستفادة والتعاطي احل�ضاري مع و�سائل التطور الذي ي�شهده العامل
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يف كل مرحلة ,فمنذ عهد امل�ؤ�س�س رحمه اهلل تعالى �إلى هذا العهد امليمون
واململكة �آخذة يف امل�ضي بخطى را�سخة وواثقة يف طريق التطور احل�ضاري
حمافظة على متيزها نظام ًا و�شعب ًا يف االلتزام واالعتزاز بالقيم واملبادئ
الفا�ضلة امل�ستمدة من الدين احلنيف.
و�أ�ضاف� :إن خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
-حفظه اهلل -وا�صل ال�سري على خطى امل�ؤ�س�س و�أبنائه امللوك من بعده ,يف

فكان هذا القرار احلازم ر�سالة قوية لكل من يحاول ا�ستهداف �أمن

هم الوطن و�أوقف حلظات
العمل على رقي الوطن واملواطن فحمل -رعاهَّ -

البالد والعبث ب�أمن املنطقة ,ب�أن الرد �سيكون حازم ًا ورادع ًا لكل من ي�سعى

وقته على حتقيق رفاهية املواطنني ،واالرتقاء بالنه�ضة التنموية ,وتعزيز

للنيل من �أمن اململكة وا�ستقرارها.

مكانة اململكة على امل�ستوى الدويل �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا.

م�شري ًا يف هذا ال�سياق �إلى دعم اململكة لل�شعب ال�سوري مادي ًا ومعنوي ًا,
حيث ا�ستقبلت �أكرث من مليوين الجئ �سوري ,كما فتحت مدار�سها وجامعاتها

و�أ�شار معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى �إلى ما قدمته اململكة

للطالب والطالبات ال�سوريني املقيمني على �أرا�ضيها ,كما قدمت امل�ساعدات

للأمتني  العربية والإ�سالمية من خدمات عظيمة ,بو�صفها رائدة العامل

الإغاثية لالجئني ال�سوريني يف تركيا ولبنان والأردن للتخفيف من معاناتهم

الإ�سالمي ,ومهبط الوحي ومنطلق الر�سالة وقبلة امل�سلمني.

الإن�سانية.
ولفت الدكتور يحيى ال�صمعان النظر �إلى �أن ال�شورى �شكلت �إحدى

كما �أولت جل اهتمامها وعنايتها باحلرمني ال�شريفني وعمارتهما

ال�سمات املهمة يف بناء الدولة وجعلت هذه البالد تتميز يف نظام حكمها

وتو�سعتهما ,وتطوير امل�شاعر املقد�سة و�أنفقت عليها ب�سخاء للتي�سري على

و�إدارتها ,ال�سيما و�أنه نظام ومبد�أ نابع من عقيدة الإ�سالم و�شريعته ال�سمحة

�ضيوف الرحمن �آداء منا�سكهم ,كان �آخرها التو�سعة ال�سعودية الثالثة

التي ت�أ�س�س عليها هذا البنيان الكبري.

للم�سجد احلرام وال�ساحات املحيطة به هي الأكرب على مر التاريخ.

وقال� :إن جمل�س ال�شورى وهو �إحدى م�ؤ�س�سات الدولة املهمة على خارطة
العمل الوطني ي�شارك من خالل ما �أنيط به من م�س�ؤوليات و�صالحيات

وا�ست�شهد معاليه باملوقف الرائد وامل�شرف الذي �سجله خادم احلرمني

بالإ�سهام يف النه�ضة احل�ضارية وتعزيز التنمية امل�ستدامة.

ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز يف ن�صرة ال�شقيق واجلار حينما �أعلن

ويعمل على تلبية حاجات املواطنني ,ومعاجلة الق�ضايا الوطنية امللحة,

-حفظه اهلل -قراره انطالق العمليات الع�سكرية لن�صرة ال�شعب اليمني

حتقيق ًا لتطلعات خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو

ا�ستجابة للر�سالة التي وجهها الرئي�س ال�شرعي عبدربه من�صور هادي

ويل عهده الأمني و�سمو ويل ويل العهد -حفظهم اهلل.-

م�ستنجد ًا بامللك �سلمان بن عبدالعزيز وب�إخوانه قادة دول جمل�س التعاون

وتوجه معاليه يف ختام ت�صريحه �إلى اهلل العلي القدير �أن يحفظ قائد

اخلليجي حلماية ال�شعب اليمني من ملي�شيات احلوثي املدعومة من �إيران

امل�سرية خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ,و�أن ي�ؤيده

ومن قوات الرئي�س املخلوع علي �صالح.

بن�صره ,وي�شد �أزره ب�سمو ويل عهده و�سمو ويل ويل العهد ,و�أن يدمي على هذه
البالد �أمنها وا�ستقرارها.
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األمين العام لمجلس الشورى:
الملك سلمان جعل المصالح العليا
للوطن والمواطن فوق كل اعتبار
ورفع معاليه بهذه املنا�سبة �أ�سمى �آيات التهاين ملقام خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
ول�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبد العزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ول�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز ويل ويل العهد
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع -حفظهم اهلل-
ولل�شعب ال�سعودي الويف.
و�أ�ضاف� :إن املت�أمل مل�سرية اململكة العربية ال�سعودية ي�شعر
بالفخر واالعتزاز مبا حتقق يف احلا�ضر من الرقي االجتماعي
قال معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى الدكتور حممد بن

واالقت�صادي والرفاه املعي�شي الذي �أ�صبح املواطن ال�سعودي يرفل

عبداهلل �آل عمرو� :إن اململكة العربية ال�سعودية يف هذا اليوم

بخرياته ،نتيجة طبيعة لل�سيا�سات احلكيمة التي تنتهجها الدولة

الأغر الأول من امليزان املوافق للعا�شر من �شهر ذي احلجة

بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل

1436هـ الثالث والع�شرين من �شهر �سبتمرب 2015م تعي�ش ذكرى

�سعود -يحفظه اهلل.-

غالية ،وهي مرور خم�سة وثمانني عا ًما على توحيد �أركان الدولة
ال�سعودية حتت ا�سم اململكة العربية ال�سعوديــــة مبوجب مر�سوم

الذي يتفرد ب�شخ�صية قيادية و�إدارية فذة تتميز بالر�ؤية

ملكي �أ�صدره القائد امل�ؤ�ســـ�س امللك عـــبد العزيز بن عبدالرحمن

احلكيمة وبعد النظر حيث جــعل امل�صالح العليا للوطن واملواطن

�آل �سعود -طيب اهلل ثــــراه -مر�س ًّيا به قـــواعد دولتـــه الفتيـــة،

فوق كل اعتـــبار ,فبـــد�أ عهــــده -رعـــاه اهلل -بقــرارات �إدارية

وجاعال د�ستورها كتاب اهلل و�سنة ر�سوله الكرمي �صلى اهلل عليه

ا�ستثنائية ت�ست�شــرف امل�ستــــقبل ,وتختـــزل الـــزمن يف خطوات

و�سلم ،وقد تعهد �أبنا�ؤه امللوك من بعده على موا�صلــة هذا النهج

التطوير والتنميـــة ,ا�ستهدفت تطوير الأجهزة الإدارية للدولة

القومي ف�أبدلها اهلل فيها اخلوف �أم ًنا واجلهل عل ًما ،والفــقر رخاء

و�إعادة هيكلتها و�إلغـــاء العـــديد مـــن املجـــال�س والهيـــئات العليا

وازدها ًرا.

واخت�صارها يف جملــ�سني فقــط هما جمـــل�س ال�شـــ�ؤون ال�سيا�سية
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والأمنية برئا�سة �سمو ويل العهد ,وجمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية
والتنمية برئا�سة �سمو ويل ويل العهد.
وتابع الدكتور �آل عمرو قائ ًال�“ :إن خادم احلرمني ال�شريفني -يحفظه
اهلل -ي�سابق الزمن ب�إ�صالحاته الرائدة ،ويعمل على حتقيق التطلعات التي
مل تكن تدور يف خلد كثري من املتطلعني للإ�صالحات الفورية وامل�شروعات
احليوية ،ف�أ�صبح عهده -رعاه اهلل -ظاهرة جديدة يف م�سرية هذا الوطن
الكبري.
متثلت يف التطور الكبري املت�سارع يف خمتلف املجاالت ،جم�سدا �إح�سا�س

ويف ختام ت�صريحه توجه معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى �إلى الباري

القائد مبكانة وطنه و�أمته ،وما يطمح لأن تكون عليه من رفعة ،وما ي�سعى

عز وجل ب�أن يحفظ قائد امل�سرية خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن

له ليتحقق لهذا الوطن من تقدم ورقي ويرتفع ببالده �إلى م�صاف البلدان

عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو ويل ويل العهد ,و�أن يوفقهم وي�سدد

املتقدمة” .

على دروب اخلري خطاهم ,و�أن يدمي على بالدنا نعمة الأمن واال�ستقرار

ولفت النظر �إلى املواقف الريادية التي �سجلها خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز رغم ق�صر املدة التي م�ضت على توليه مقاليد

و�أن يعيد هذه الذكرى الغالية على بالدنا وهي ترفل يف نعيم العزة وا�ﻷ من
واﻻ�ستقرار.

احلكم ,لعل يف مقدمتها موقفه احلازم من الو�ضع يف اجلمهورية اليمنية.
حينما �أعلن -يحفظه اهلل -قراره التاريخي بانطالق العمليات الع�سكرية
لقوات التحالف يف اليمن ال�شقيق حلماية ال�شعب اليمني ودعم ال�شرعية يف
اجلمهورية اليمنية ,ودحر املتمردين احلوثيني وقوات الرئي�س ال�سابق التي
خانت اليمن و�شعبه ,ووجهت �سهام �سالحها نحو �أبناء ال�شعب اليمني بدعم
من �إيران يف تدخل �سافر يف ال�ش�ؤون الداخلية لليمن.
و�أكد معايل الدكتور حممد �آل عمرو �أن هذا املوقف التاريخي الذي
�أيدته العديد من الدول الكربى ,والأمم املتحدة ,قد عزز من الدور املحوري
للمملكة و �أبان عن قوة ع�سكرية ال ي�ستهان بها ,وب�أنها قادرة على حماية
�أمنها وا�ستقرارها ومقد�ساتها الإ�سالمية.
و�أ�شار �إلى �أن اململكة يف هذا العهد الزاهر قد �أكدت التزامها بدعم
الق�ضايا العربية والإ�سالمية والدفاع عنها يف خمتلف املحافل الإقليمية
والدولية ،فقد كانت والزالت �سند ًا لتلك الق�ضايا من خالل �سيا�سة خارجية
ر�صينة ,جعلت من اململكة دائرة مهمة من دوائر �صنع القرار الدويل
وم�شارك م�ؤثر يف حفظ الأمن وال�سلم العاملي.
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األستاذ /صالح بن عيد الحصيني

الشورى يدعو وزارة
البترول إلى العمل
على استقرار السوق
وحماية أراضي االستثمار
التعديني

رئيس لجنة االقتصاد والطاقة

طــالب جملـــ�س ال�شــورى وزارة البتـــرول والثـــروة املعدنيـــة
بالعمل عــلى ا�ستقرار ال�ســــوق البرتوليـــة ،من خـــالل ا�ستمـــرار
تنفيذ ال�سيا�ســة البرتوليـــة املعتدلـــة للمملكــــة ،القائـــمة على
�أ�س�س اقت�صاديــة ،تراعي امل�صالح امل�شرتكة للمنتجني وامل�ستهلكني
والأجيال احلا�ضرة والقادمة.
ودعا الوزارة �إلى العمـــل على �إعـــداد نظام لرت�شيد الطاقة،
وت�شجيع وحتفيز ال�شركات البرتوليـــة والتعـــدينيــة بـــزيادة
امل�ساهمة يف خدمة املجتمـــع و�ســــالمة البيـــئة ،مطـــالب ًا �إيـــاها
ب�أن تقوم بدرا�سة مل�ستقبل املعــادن الواعـــدة يف ظــــل احتياجات
التقنيات اجلديدة.
المجلس يدعو الوزارة للعمل على
إعداد نظام لترشيد الطاقة

جاء ذلك يف القرار الذي �أ�صدره جمل�س ال�شورى خالل جل�سته
العادية الثانية واخلم�ســـني التي عـــقدها يــــوم الثالثاء املوافق
1436/12/2هـ ،برئا�سة معايل رئي�س املجلـــ�س ال�شيــــخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ بعد �أن ا�ستـــمع لوجــهة
نظر جلنة االقت�صاد والطاقة ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم
جتاه التقرير ال�سنوي لوزارة البرتول والثـــروة املعدنيـــة للعـــام
املايل 1435/1434هـ التي تالهــا رئيـــ�س اللجــنة الأ�ستاذ �صالح
احل�صيني.
و�أكد املجل�س يف قراره �ضرورة ت�سريع اتخاذ الإجراءات الالزمة يف حق
حاالت التعديات على مواقع الأرا�ضي املعتمدة من اجلهات احلكومية والتي
مت تخ�صي�صها لال�ستثمار التعديني.
16
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و�شدد على �أهمية تعزيز االعتمادات املالية الالزمة للحفاظ على الكوادر
الفنية ,وا�ستقطاب الكوادر املهنية املتخ�ص�صة يف جمال البرتول.
وطالب املجل�س يف قراره وزارة البرتول بالعمل على �شغل الوظائف
ال�شاغرة بديوانها الوزارة ووكالتها للرثوة املعدنية ،والعناية با�ستقطاب
وتوظيف امل�ؤهالت من ال�سعوديات ،وفق الأمر امللكي ذي الرقم (�أ)121/
والتاريخ 1432/7/2هـ يف هذا ال�ش�أن.
وكان رئي�س جلنة االقت�صاد والطاقة قد �أو�ضح يف معر�ض وجهة نظر
اللجنة ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم حول التقرير ال�سنوي لوزارة
البرتول والرثوة املعدنية �أن تقرير الوزارة جاء متما�ش ًيا مع ما ورد يف الفقرة
الثانية من املادة ( )29من نظام جمل�س الوزراء ال�صادر باملر�سوم امللكي
رقم (�أ )13/وتاريخ 1414/3/3هـ التي تق�ضي ب�أن ترفع جميع الوزارات
والأجهزة احلكومية للمقام ال�سامي تقري ًرا حول ما حتققه من �إجنازات وما
واجهها من �صعوبات لتحقيق �أهدافها.
تشجيع الشركات البترولية
والتعدينية على زيادة مساهمتها في
خدمة المجتمع وسالمة البيئة

مداوالت القبة

و�أ�ضاف الأ�ستاذ �صالح احل�صيني �أن ال�سيا�سة البرتولية للمملكة العربية
ال�سعودية هي العمل دائما على ا�ستقرار ال�سوق البرتولية ،وتعتمد �سيا�سة
اململكة البرتولية على اال�سرتاتيجية البرتولية التي من �أهم �أهدافها:
احلفاظ على املوارد البرتولية كم�صدر رئي�س للطاقة يف العامل؛ و�صديق
للبيئة ولقيم ال�صناعة لأطول فرتة ممكنة ،وزيادة القيمة امل�ضافة ملوارد
اململكة البرتولية ،ورفع كفاءة ا�ستهالك الطاقة ،م�شري ًا �إلى �أن منظمة الدول
امل�صدرة للبرتول (الأوبك) لي�س لها دور يف ر�سم ال�سيا�سة البرتولية.
ولفت النظر �إلى الدور الريادي والقيادي للمملكة العربية ال�سعودية يف
املنظمة ب�صفتها �أكرب دولة م�صدرة للبرتول.
وتابع احل�صيني �أن الوزارة ذكرت ب�أن حدوث االنخفا�ض يف �أ�سعار
البرتول كان نتيجة للعديد من العوامل منها تباط�ؤ منو االقت�صاد العاملي؛
ومن ثم �ضعف منو الطلب على البرتول وزيادة املعرو�ض العاملي ،وبناء
املخزون البرتويل التجاري ب�شكل �أكرب من املتو�سط ،وزيادة �إنتاج البرتول
من عدة م�صادر مثل الزيت ال�صخري والزيت الرملي؛ حيث �أ�سهمت
الأ�سعار املرتفعة خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية والتطورات التكنولوجية يف
تو�سيع �إنتاجها ،ونتيجة لهذه العوامل انخف�ضت �أ�سعار البرتول ب�شكل حاد
ومت�سارع.
و�أ�ضاف رئي�س اللجنة �أن �أ�سعار البرتول تُتخذ يف �سوق البرتول ,ولي�س
للمملكة �أو �أوبك �أي تدخل يف حتديد الأ�سعار لأنها تتخذ بنا ًء على �أ�سا�سيات
ال�سوق البرتولية من عر�ض وطلب وخمزون وغريها من العوامل ،م�شري ًا �إلى
�أن انخفا�ض �أ�سعار البرتول �سي�ؤدي �إلى تقلي�ص املعرو�ض الفعلي وخا�صة
املنتج من الزيت ال�صخري.
و�أ�شار احل�صيني �إلى �أن الوزارة نفذت جميع اال�شرتاطات البيئية
واملن�صو�ص عليها يف النظام العام للبيئة على م�شروعات التعدين ،كما يتم
تطبيق نظام اال�ستثمار التعديني ولوائحه ،حيث تخ�ضع كافة م�شروعات
ا�ستغالل املعادن يف اململكة لأحكام نظام اال�ستثمار التعديني ،فيما تتولى

وزارة البرتول م�س�ؤولية تطبيق نظام اال�ستثمار التعديني التي تن�ص يف املادة
احلادية والع�شرين منه على �أن من �أ�سباب �إنهاء الرخ�ص ت�أخر املرخ�ص
له يف اتخاذ الو�سائل ال�ضرورية للمحافظة على البيئة �أو احلياة الفطرية �أو
املواقع الأثرية �أو املناطق ال�سياحية ،واملادتان ال�سابعة والع�شرون والثامنة
والع�شرون ،تتعلقان برتتيبات ومتابعة االلتزامات بالأنظمة البيئية.
ونوه �إلى العمل يجري الآن على تنفيذ مبادرة التن�سيق لالرتقاء بالكفاءة
واال�ستخدام الأمثل للوقود ،لرفع كفاءة ا�ستخدام الوقود يف قطاع املنافع
با�ستخدام تقنيات حديثة يف امل�شروعات اجلديدة لرفع كفاءتها وا�ستخدام
الوقود الأمثل ،و�إعادة ا�ستخدام الغاز يف املحطات القائمة يف قطاع املنافع
ذات الكفاءة املنخف�ضة �إلى حمطات جديدة عالية الكفاءة ،م�شري ًا �إلى ما
نتج عن ذلك من رفع الكفاءة يف حمطات املنافع من (� )%28إلى ()%32
حال ًيا ،فيما يجري العمل على زيادة الكفاءة �إلى ( )%45يف عام 2040م وقد
نتج عن هذه اجلهود توفري يف كميات الوقود لقطاع املياه والكهرباء.
و�أفاد احل�صيني �أن من الأهداف الرئي�سة ال�سرتاتيجية اململكة البرتولية
العمل على حتقيق اال�ستخدام الأمثل للطاقة ،وذلك من خالل تنمية الرثوة
البرتولية وح�سن �إدارتها واملحافظة عليها ،لإطالة عمر هذا امل�صدر النا�ضب،
كما �أن احتياطيات اململكة يف زيادة م�ستمرة ،خا�صة يف ظل وجود مناطق
واعدة لال�ستك�شاف ،م�ضيف ًا �أنه بالرغم من التو�سع الكبري الذي �شهدته
ال�صناعة البرتولية يف اململكة توالت وهلل احلمد االكت�شافات الحتياطيات
جديدة للزيت والغاز بكميات تعو�ض الكميات املنتجة طوال ال�سنوات املا�ضية
وتتجاوزها.
وختمت اللجنة وجهة نظرها بالإ�شارة �إلى ت�أ�سي�س �شركة وطنية عمالقة
للنقل البحري ،بعد عملية دمج بني �أ�سطول ال�شركة الوطنية ال�سعودية للنقل
البحري (بحري) و�أ�سطول �شركة فيال اململوكة لأرامكو ال�سعودية والتي تقوم
بنقل البرتول ال�سعودي للأ�سواق العاملية ،حيث �ست�صبح �شركة النقل البحري
م�س�ؤولة ح�صر ًيا عن تقدمي خدمات ال�شحن للزيت اخلام املباع من �أرامكو.
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أعضاء الشورى
يجمعون على ضرورة
دعم الهيئة الوطنية
لمكافحة الفساد
الحظ عدد من �أع�ضاء جمـــل�س ال�شـــورى �أن الهيئة الوطنية
ملكافحة الف�ســـاد ما زالت بعيـــدة عن املـــ�أمول منهــا ،ومل تتمكن
حتى الآن من تطوير بيئة ت�سودها ال�شفافية والنزاهة ,واعترب
�أحد الأعـ�ضاء �أن ال�شفافيــــة ومعرفـــة الأخطاء و�سيلة م�شروعة
لت�صحيح امل�ســـار وتطهري قطــاع الأعمــال ,فيــما اقرتح ع�ضو �آخر
على الهيئة ب�أن تعـــد مقرتحات لتعديــل تنظيمــها مبا ميــكِّنها من
ممار�سة عملها و�صالحياتها.
(نزاهة) ما زالت بعيدة عن
المأمول منها

جاء ذلك خالل املــــداخالت التي قــدمها عــدد مــن الأعــ�ضاء
�أثناء مناق�شة جمل�س ال�شورى خــالل جل�ســــته العاديــــة احلاديـة
واخلم�سني التي عقدها يــوم االثنيـن املــــوافق 1436/12/1هـ،
برئا�سة معايل رئي�س املجــــل�س ال�شـيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،تقرير جلنــة حقــوق الإنــ�سان والهــيئات
الرقابية ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد
للعام املايل 1436/1435هـ الـذي تلـتـه رئيـ�س اللجـنة الدكـتورة
ثريا بنت �أحمد عبيد.
وقال �أحد الأع�ضاء �إنه يتبني من التقرير �أن الهيئة تواجه �صعوبات داخلية
تتعلق ب�إدارتها ،و�صعوبات خارجية مع اجلهات احلكومية وال�شركات امل�شمولة
باخت�صا�صها؛ م�شري ًا �إلى �أنه اعتمد لها يف الأعوام الأربعة املا�ضية ما يقرب
من �سبعمائة وخم�سة و�أربعني مليون ( )745,000,000ريـال� ،صرفت منها
حوايل ثالث مائة وواحد و�سبعني مليون و�أربع مائة واثنني وع�شرين �ألف ريال
( )371,422,000ريـال� ،أي �أقل من ن�صف ما اعتمد لها.
18
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و�أ�ضاف �إن �إن�شاء هيئة مكافحة الف�ساد وربطها بامللك مبا�شرة ودعمها
مالي ًا و�إداري ًا بالوظائف ي�شري �إلى ج ــدية الدولـ ــة وع ــزمها على مكافحة
الف�ساد ،لكن واقع احلال وترتيب اململكة يف م�ؤ�شرات حماية النزاهة الدولية
مع التح�سن غري الطموح الذي حتقق يف ترتيبها ،وا�ستــمرار تزايد اجلهات
احلكومية غري املتعاونة مع الهيئة من ت�سع جهات يف العام ال�سابق �إلى �ست
ع�شرة جهة خالل عام التقرير ،بخ ــالف ال�ش ــركات امل�شمولة باخت�صا�صها
وجوانب الق�صور الأخرى التي ت�ضمنها التقرير ,كل ذلك ي�شري �إلى �أن هيئة
مكافحة الف�ساد ما زالت بعيدة عن امل�أمول من ــها ،ومل تتم ــكن حتى الآن من
تطوير بيئة ت�سودها ال�شفافية والنزاهة وتنقل اململكة �إلى مرتبة متقدمة يف
م�ؤ�شرات حماية النزاهة وال�شفافية.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن اهتمام هيئة مكافحة الف�ساد بالوقائع الفردية
�ساد على تفعيلها لال�سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد،
م�ضيف ًا �أن ذلك يت�ضح من �إجاباتها على �أ�سئلة اللجنة ب�ش�أن اال�سرتاتيجية،
فقد جاءت ب�أ�سلوب �إن�شائي وعمومية دون ر�صد رقمي لإنتاجيتها.
وطالب بالتو�سع يف التعاون بني جمل�س ال�شورى وهيئة مكافحة الف�ساد،
وعقد ور�ش عمل بينهما لبحث �آليات و�أ�سال ــيب تط ــوير ع ــمل الهــيئة للقيام
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بدورها بفعالية وجناح ،و�أن تتم درا�سة �أ�سباب عدم تعاون اجلهات احلكومية
مع هيئة مكافحة الف�ساد.
التحديات االقتصادية تحتم
دعم الهيئة

ور�أى الع�ضو �أنه يف ظل التحديات االقت�صادية التي تواجهها اململكة
ب�سبب تدين �أ�سعار النفط ،يح�سن �أن تدعم الهيئة من قبل جمل�س ال�ش�ؤون
االقت�صادية والتنمية ،حتى ال ت�ستنزف املوارد.
ودعا �آخر �إلى �أن تتبنى الهيئة حث اجلهات التعليمية على اال�ستفادة من
عدد ال�ساعات التي ت�ستغرق لتعليم الثقافة الإ�سالمية؛ وذلك لتعزيز �أهمية
مكافحة الف�ساد ،ال�سيما �أن هناك �آيات و�أحاديث كثرية حترم الف�ساد ،كما
دعا الع�ضو �إلى اال�ستفادة من جتارب الدول املتقدمة يف حماربة الف�ساد
لنبد�أ من حيث انتهى الآخرون.
من جهته قال �أحد الأع�ضاء� :إن الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد تقوم
مبكافحة الف�ساد يف ال�ش�أن العام وم�صالح املواطنني ،ومكافحة الف�ساد يف
العقود احلكومية والبالغات الواردة للهيئة ،وتتحمل كذلك امل�شاركة يف
متابعة الأوامر امللكية ال�صــادرة ملعالــجة بع ــ�ض القـ�ضايا اخلا�ص ــة بال�ش�أن
العام ،م�شري ًا �إلى �أن التقرير يظهر قي ــمة م�ؤ�شر النزاهـ ــة الوطن ــية ،حيث
بلغت ن�سبته  ،%43.4وقيمة م�ؤ�شر الف�س ــاد املايل والإداري الذي بلغت ن�سبته
 ،%56.6ومل يرد يف تقرير اللجنة تفا�صـ ــيل �أكرث ح ــول هذا املـ ـ�ؤ�شر الوطني
ومدلوالته.
الهيئة تواجه صعوبات عدم استجابة
الجهات الحكومية الستفساراتها

حت�سن مركز اململكة يف �أغلب م�ؤ�شرات حماية
و�أ�شار �إلى �أن التقرير يظهر ُّ
النزاهة الدولية بعد �إن�شاء هيئة مكافحة الف�ساد ،بيد �أنه ا�ستدرك قائ ًال� :إن
الهيئة تواجه �صعوبات تتمثل يف عدم ا�ستجابة جهات حكومية كثرية لأ�سئلة
الهيئة وا�ستف�ساراتها وملحوظاتها ،مما �أدى �إلى تعطيل عمل الهيئة ،رغم
�أن الهيئة بينت قائمة ب�أ�سماء هذه اجلهات احلكومية ،م�ضيف ًا �أن من �أهم
ال�صعوبات عدم متكني من�سوبي الهيئة يف بع�ض اجلهات احلكومية من ت�أدية
مهامهم ،وعدم تزويدهم بالوثائق لتتبع حاالت الف�ساد.

وب�ش�أن �إ�شارة التقرير �إلى �أن هناك انخفا�ض ًا حاد ًا يف ن�سبة البالغات
التي يتقدم بها املواطنون للهيئة عن الف�ساد ،ت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن
ال�سبب ،وهل هو انخفا�ض م�ؤ�شر الف�ساد؟ �أم لأن النا�س يئ�سوا من �أن يكون
على البالغات ردة فعل؟.
تراجع البالغات عن الف�ساد الواردة للهيئة �إلى الن�صف لي�س
ور�أى �أن ُ
ب�سبب زيادة الوعي باخت�صا�ص الهيئة – كما �أ�شارت الهيئة يف تقريرها-
و�إمنا ل�شعور املواطن بالإحباط من عدم قدرة الهيئة على التفاعل الإيجابي
مع هذه البالغات.
وزاد ع�ضو �آخر �إن معظم ال�صعوبات التي ذكرتها الهيئة هي �صعوبات
نظامية ،وال ميكن للهيئة �أن متار�س بع�ض الأعمال التي تطالب بها �إال بعد
تعديل بع�ض الأنظمة ،مقرتح ًا على الهيئة �إعداد مقرتحات تعديل �أنظمة
مت ِّكنها من ممار�سة عملها و�صالحياتها بدال من ذكرها ك�صعوبات!!.
وطالب ع�ضو �آخر بدعم تطبيق اال�سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة
ومكافحة الف�ساد التي �صدرت بقرار جمل�س الوزراء عام 1428هـ.
وعما جاء يف التقرير من �أن اململكة تقدمت يف م�ؤ�شرات مدركات الف�ساد
عام 2014م ،حيث جاء ترتيب اململكة  55عاملي ًا مقارنة برتتيب  63يف عام
2013م؛ ت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن الأ�سباب التي �أدت �إلى هذا التقدم؛ لنت�أكد
من م�صداقيتها ومو�ضوعيتها ،وي�س ِّهل العمل على تعزيزها.
واقرتح �أحد الأع�ضاء �أن تتو�سع الهيئة يف مراجعة �أنظمة الدولة ،واقرتاح
التعديالت املنا�سبة على موادها ،التي من �ش�أنها تعزيز ال�شفافية والعدالة
يف عمل هذه امل�ؤ�س�سات.
والحظ �أن الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد مل تو�ضح يف تقريرها اجلهات
التي ر�صدت الهيئة عليها عدم وجود �أدلة للح�صول على خدماتها ،الفت ًا
النظر �إلى �أنه من املعلوم �أن ن�شر �أدلة احل�صول على اخلدمة يعزز ال�شفافية
وي�ضعف الوا�سطة واملح�سوبية.

و�أكد �أهمية �إلزام الوزارات واجلهات احلكومية املو�ضحة �أ�سماءها يف
التقرير بالإجابة والتعاون من الهيئة.
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وتابع �أن تقرير الهيئة مل يو�ضح الإجراءات التي اتخذتها لت�ضمن التزام
اجلهات امل�شمولة برقابتها بتنفيذ الأوامر امللكية والتعليمات الأخرى ،م�شري ًا �إلى
�أن دور الهيئة لي�س املتابعة فقط� ،إمنا دورها كما جاء يف الفقرة ( )1من املادة
الثالثة من تنظيمها �أن تقوم مبتابعة الأوامر والتعليمات مبا ي�ضمن االلتزام بها.
و�شدد على �ضرورة �أن متار�س الهيئة دورها وت�ستفيد مما يف نظامها
ملمار�سة دور �أقوى مما تقوم به.
وا�ستنتج ع�ضو �آخر من م�ؤ�شرات م�ستوى الف�ساد التي ت�ضمنها التقرير� ،أن
ن�سبة الف�ساد يف املجتمع ما زالت عالية ،وقال� :إن ت�شخي�صنا لأ�سباب الف�ساد
لي�س يف حمله ،ولكي نتو�صل ملعرفة �أ�سباب الف�ساد فمن ال�ضروري درا�سة
�أ�سباب ت�صنيف الدول الأكرث نزاهة التي هي �أي�ضا الدول الأكرث �شفافية
وامتالك ًا لأنظمة حما�سبة ممتازة ،و�أن ن�ستوعب �أن الكمال لي�س من طبيعة
الب�شر ،و�أن ال�شفافية ومعرفة الأخطاء هي و�سيلة م�شروعة لت�صحيح امل�سار
وتطهري قطاع الأعمال.
تعليم النزاهة في سن مبكرة
استثمار لمستقبل البالد

وتابع الع�ضو �أنه من املفارقات التي تدعو للت�أمل �أن الدول التي تكرث فيها
ن�سبة ال�شفافية هي �أف�ضل مبراحل من دول تبدو متما�سكة من اخلارج يف
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حني و�صلت فيها �سرية العقود والتعتيم االقت�صادي حد ًا يخنق الأنفا�س.
و�أكدت �إحدى الع�ضوات �أن تعليم النزاهة يف �سن مبكرة ا�ستثمار مل�ستقبل
البالد ،وا�ضافت :ال ميكن الطلب من قطاع التعليم التن�سيق مع الهيئة لتعزيز
قيم النزاهة ،يف ظل وجود مناذج كثرية للف�ساد يف التعليم مير بها الطالب
واملعلم كل يوم بالذات يف الدول العربية! ,فقد يت�ضمن الف�ساد يف املدار�س
عمليات حت�صيل فا�سدة يف �أعمال الإن�شاء للمدار�س� ،أو ر�شوة من �أجل
االلتحاق بالتعليم� ،أو حم�سوبية يف تعيني املعلمني ،وغريها.
ور�أت �أن الأ�سلوب الذي �سوف ي�شجع اجليل الأ�صغر على الأخذ بزمام
النزاهة وحتمل مزيد من امل�س�ؤولية ،يكمن فقط من خالل حتمل م�س�ؤولية
�أفعالنا ,وهذا الذي يحقق تغيري ًا بالفعل ،مطالبة الهيئة الوطنية ملكافحة
الف�ساد بالعناية بالتثقيف عرب و�سائلها التي �أتاحها لها النظام ،و�أن تكون
�صاحبة ح�ضور يف �إيجاد بيئة طاردة للف�ساد وم�شجعة للنزاهة ،و�أن ت�ؤكد
عالقتها الفعالة مع و�سائل الإعالم ,ومنظمات املجتمع املدين املعنية
مبكافحة الف�ساد ،وحما�سبة املف�سدين بو�سائل غري تقليدية مع خرباء علم
نف�س وعلم اجتماع وعلم جرمية تتما�شى مع الع�صر واملجتمع.
و�ستقوم جلنة حقوق الإن�سان والهيئات الرقابية بدرا�سة ما طرحه
الأع�ضاء يف مداخالتهم من ملحوظات و�آراء ومقرتحات والعودة بوجهة
نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة الحقة.
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مشروع اتفاقية
استقدام مع فيتنام..
يفتح ملف العمالة
المنزلية
رئيس لجنة اإلدارة والموارد البشرية

ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية التا�سعة والأربعني
التي عقدها يوم االثنني املوافق 1436/11/23هـ ،برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتـــور عبداهلل بــن حممــد بن �إبراهيم
�آل ال�شيخ ،تقرير جلنــــة الإدارة واملـــوارد الب�شرية ،ب�ش�أن م�شروع
اتفاق بني وزارة العـمل يف اململكـــة العربيـــة ال�سعوديـــة ووزارة
العمل وال�ش�ؤون االجتماعية يف جمهورية فيتنام اال�شرتاكية يف
جمال توظيف العمالة املنزلية.
وبعد �أن تال رئي�س اللجنــة املهنـــد�س حمــمد النقـــادي تقرير
اللجنة وتو�صيتها ب�ش�أن املو�ضوع ،ا�ستهل �أحد الأع�ضاء املداخالت
على م�شروع االتفاقية بالت�أكــيد عـــلى االهتــــمام باالتفــــاقيات
املربمة مع العمالة املنزليـــة ،فمــع ازديـــاد الطـلب على ا�ستقدام
العمالة للمملكـــــة� ,إال �أن بعــ�ض العمالـــة التي يتـــم ا�ستقـــدامها
غري م�ؤهلة ت�أهي ًال مهني ًا يف املجـــال ايل �ستعمــل فيه م�شيــر ًا �إلى
�أن الإح�صــــاءات لبع�ض ال�سفـــارات ال�سعــــودية يف اخلارج تفيد
با�ستخراج �أكرث من خم�ســـني �ألـــف ت�أ�شـرية يومي ًا ،وطالب ب�ضرورة
�إيجاد قاعدة بيانات دقيقــة عن هذه العمالة ,ب�أن تتعاون وزارة
العمل مع الوزارات املعنيـــة لإيجـــاد قاعــــدة بيانات متميزة؛
للت�أكد من امللفات الأمنية للعمالة القادمة �إلى ال�سعودية.
و�أ�ضاف الع�ضو �إن مو�ضوع العمالة قد ي�سبب م�شكالت اجتماعية و�أمنية
و�أخالقية على املجتمع ،بالإ�ضاف ــة �إلى ت�أثي ــره على العــالقات بيـ ــن الـ ــدول،
واقرتح �إعادة بلورة لالتفاقيات الثنائية وتطويرها واال�ستفادة من جتارب
الدول املجاورة يف هذا املجال ,و�إيجاد معاهد تدريب للعمالة املنزلية ،تقيم
لهم دورات دبلوم مثال يف اللغة العربية واالهتمام بالثقافة الإ�سالمية،
وكذلك دورات يف طرق الطبخ.
وت�ساءل ع�ضو �آخر عن معنى عبارة (عالقة من�سجمة) التي وردت يف
التعديل الذي �أجرته جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية على الفقرة ال�سابعة من
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املادة الرابعة من مواد االتفاقية ,حيث جاء التعديل بالن�ص الآتي...:العمل
باجتاه تعزيز عالقة من�سجمة بني �صاحب العمل وعامل اخلدمة املنزلية.
عضو يطالب بقاعدة بيانات دقيقة
للعمالة الوافدة  00وآخر يتساءل عن
أثر االتفاقيات مع الدول األخرى

كما ت�ساءل �أحد الأع�ضاء :عن االتفاقيات الت�سع التي وقعتها وزارة العمل مع
دول �آ�سيوية و�أفريقية ال�ستقدام العمالة املنزلية ،وما �إذا مت العمل بها وتوفري
العمالة املنزلية للمواطنني؟ الفت ًا النظر �إلى �أن الواقع ي�شهد �أن هناك �صعوبة
يف ا�ستقدام العمالة املنزلية من الدول التي �أُبرمت معها هذه االتفاقيات.
وت�ساءل ع�ضو �آخر عن وجود خطة مربجمة زمني ًا لدى وزارة العمل ملعاجلة
�أزمة اال�ستقدام لدى اململكة ،كما ت�ساءل الع�ضو عن ما مت ب�ش�أن اتفاقية توظيف
العمالة املنزلية مع �إندوني�سيا التي مل يوافق املجل�س على امل�صادقة عليها.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن املادة ال�ساد�سة يف االتفاقية مل تكفل حق
التعوي�ض� ،أو البديل ل�صاحب العمل يف حالة عدم التقيد مبدة اال�ستقدام
املن�صو�ص عليها يف العقد.
كما �أن هذه االتفاقية مل حتفظ حق �صاحب العمل يف ال�ضرر الذي يلحق
به نتيجة خط�أ العامل ،مطالب ًا ب�إعادة النظر يف هذه التعديالت ،و�أن تُلحق
مناذج لعقود العمل يف االتفاقية قبل �إبرامها.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إلى �أن اال�ستقدام عندما كان يتبع لوزارة الداخلية
مل تكن مثل هذه امل�شكالت موجودة ،و�إمنا ظهرت بعد �أن تولت وزارة العمل
ملف اال�ستقدام.
واقرتح عودة ملف اال�ستقدام لوزارة الداخلية من جديد ،ال�سيما يف ظل
عجز وزارة العمل عن حل م�شكالت اال�ستقدام ,بالإ�ضافة �إلى ما لهذا امللف
من جوانب �أمنية ت�ستدعي املعاجلة.
ويف نهاية املداخالت وافق املجل�س على منح جلنة الإدارة واملوارد
الب�شرية مزيد ًا من الوقت لدرا�سة ما طرحه بع�ض الأع�ضاء من ملحوظات
و�آراء ومقرتحات والعودة بوجهة نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة قادمة.

مـقــال

مجلس الشؤون السياسية واألمنية !...
للتعامل �أو ًال ب�أول مع التطورات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية املهمة واملتالحقة يف عامل اليوم� ،أخذت معظم دول العامل
احلديثة ت�ؤ�س�س ما ي�سمى مبجال�س وجلان الأمن القومي الوطني .ويرتبط هذا املجل�س ،يف كل منها ،ب�أعلى �سلطه تنفيذية
يف البالد� .أما مهمته فهي�:ضمان بقاء الدولة داخلي ًا وخارجي ًا ،وحمايتها مما يتهددها من �أخطار ،حا َّلة ومتوقعة ...عرب
ر�سم ومتابعة ال�سيا�سات العامة للدولة ( �أي �صياغة «ال�سيا�سات»  -الأقوال والأفعال الر�سمية  -املختلفة) التي تكفل  -يف
ر�أي املجل�س �أو اجلهاز  -حتقيق وظيفته ،والهدف الأ�سا�سي من وجوده  ،وهو حتديد كيفية مواجهة تلك التطورات.
وغالب ًا ما يتولى �أمانة املجل�س� ،أو رئا�سته� ،أحد �أبرز ال�سا�سة يف البالد ...ممن لهم خربة �سيا�سية حملية وعاملية،
كبرية ومقدرة .وي�ضم يف ع�ضويته بع�ض �أركان احلكومة وم�س�ؤوليها الرئي�سيني ،وبخا�صة م�س�ؤويل الأمن واال�ستخبارات
واخلارجية والدفاع .كما ت�ضم بع�ض املجال�س نواب ًا حمددين من برملان البلد .ويجتمع ب�شكل دوري ـ وطارئ عند ال�ضرورة
 برئا�سة رئي�س الدولة� ،أو رئي�س الوزراء �أو رئي�س املجل�س ،ويناق�ش ما يندرج يف جدول �أعماله ،من موا�ضيع عادية �أوطارئة.
ويغلب الطابع «اال�ست�شاري» على وظيفة جمل�س الأمن الوطني� ،أو ما �شابهه ...حيث �أن مهمته هي� :أن ي�ضع �أمام �أكرب
�صانعي القرار «التو�صيات» التي يراها منا�سبة ،للتعامل مع ق�ضايا و«�أخطار» معينة ،حا َّلة �أو متوقعة  -داخلية وخارجية.
ويظل ل�صانعي القرار الر�أي النهائي .ولكن ،غالب ًا ما يتم الأخذ مبا يرت�أيه امل�ست�شارون من �سيا�سات يف معظم احلاالت
و�أغلبها.
ولكل جمل�س �أمن وطني� ،أو ما �شابهه  -بالطبع  -جهاز «�أبحاث» خا�ص به ...يقوم بتحليل الق�ضايا وامل�سائل التي تهم
الدولة املعنية ...مو�ضح ًا طبيعتها و�أ�سبابها ونتائجها و�أبعادها ...الخ .وحمدد ًا ما ينبغي عمله جتاه كل ق�ضية ،من منطلق
املفهوم (الوطني) املحدد واملعتمد لـ «الأمن الوطني» .ولكن لكل جمل�س �أمن وطني� ،أو جمل�س �ش�ؤن �سيا�سية� ،أن ي�ستعني
بباحثني من خارجه ،من اجلامعات ومراكز الأبحاث املختلفة ،بعد �ضمان �سرية املعلومات اال�سرتاتيجية.
****
وفى بالدنا ،مت ت�أ�سي�س «جمل�س الأمن الوطني» ،منذ حوايل �أربعة عقود .وقام ذلك املجل�س بدور �أمني و�سيا�سي بالغ
احليوية .ولكن هذا املجل�س �ألغي يف �إطار خطوات حتديث هياكل الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،التي �أمر بها خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز (يحفظه اهلل) بتاريخ 1436/4/29هـ  ،وا�ستبدل بـ «جمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية» ،الذى
ير�أ�سه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد ونائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية
وي�ضم يف ع�ضويته ت�سعة �أع�ضاء� ،إ�ضافة �إلى رئي�سه .ومت حتديث وتطوير املجل�س البديل اجلديد ،وزيادة فعاليته ،وت�أكيد
دوره يف احلفاظ على �أمن و�سالمة هذا الوطن العزيز .واملجل�س اجلديد يغطى كل وظائف املجل�س ال�سابق ،ويزيد عليها
ال�ش�أن الأمني الأهم.
****
كمواطن� ،أتوقع ،و�آمل� ،شروع جمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية يف مراجعة و�إعادة �صياغة اال�سرتاتيجية الوطنية
العامة� ،أو لنقل ال�سيا�سات الداخلية واخلارجية الفاعلة واملنا�سبة ،والت�أكيد على التطوير ال�سيا�سي وامل�ؤ�س�ساتية ،ملواجهة
�أهم التحديات والتهديدات التي تواجه وطننا الغايل يف الوقت احلايل ،وفى امل�ستقبل� .إن دولتنا العزيزة ال �شك تواجه
 كغريها من الدول ذات املكانة والت�أثري  -حتديات و�أخطار ،داخلية وخارجية ،ال تخفى على املجل�س املوقر .الأمر الذىيحتم مواجهة فاعلة وحا�سمة.
البد من خطط وترتيبات ونظم عملية ال تقينا �شرور الأخطار املحدقة املعروفة واحلالة وح�سب  ،و�إمنا ت�ضمن
للبالد الأمن ال�شامل واال�ستقرار ال�صلب واالزدهار احلقيقي  ،على املدى الطويل ...حتى و�إن كنا نعي�ش  -كما قدر لنا  -يف
�أكرث مناطق العامل ا�ضطراب ًا وعدم ا�ستقرار .وذلك ي�ستوجب االهتمام امل�ستمر بالتنمية ال�سيا�سية امل�ستدامة ،امل�ؤكدة على
امل�ؤ�س�ساتية الإيجابية يف �إدارة �ش�ؤون الدولة� .إن حتقق هذه الأمنية ،على املدى الطويل ،لي�س على اهلل بعزيز.
كما �أنه لي�س على �إخال�ص وعزمية و�إرادة قادة بالدنا ورجاالتها بعزيز .حفظ اهلل بالدنا و�أهلها من كل �سوء  ،و�أدام
عليها نعمة الأمن واال�ستقرار.

�أ .د� .صدقـــه يحيى فا�ضـــــل
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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مداوالت القبة

الشورى يطالب بآليات
لرصد حالة حقوق
اإلنسان بالمملكة

طالب جمل�س ال�شورى هيئة حقوق الإن�سان بو�ضع �آليات وفق
معايري وم�ؤ�شرات حمددة؛ لر�صد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق
الإن�سان باململكة.
ودعا املجل�س الهيئة �إلى الإ�سراع يف تعديل تنظيم الهيئة
مبا يعزز ا�ستقاللها املايل والإداري ،ويوفر احلوافز املالية التي
متكن الهيئة من ا�ستقطاب الكفاءات املتخ�ص�صة ،وي�ضمن �سرعة
ا�ستجابة اجلهات احلكومية لها.
اإلسراع بتعديل تنظيم الهيئة بما
يعزز استقاللها المالي واإلداري

جاء ذلك يف قرار �أ�صدره جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية
اخلم�سني التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1436/11/24هـ،
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،بعد �أن ا�ستمع لوجهة نظر جلنة
حقوق الإن�سان والهيئات الرقابية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء
و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي لهيئة حقوق الإن�سان للعام املايل
1436/1435هـ التي تلتها رئي�س اللجنة الدكتورة ثريا بنت
�أحمد عبيد.
كما طالب املجل�س يف قراره هيئة حقوق الإن�سان برفع تقرير
ً
تنفيذا للمادة ( )29من نظام جمل�س الوزراء ،وتقرير
�أعمالها
حالة حقوق الإن�سان يف اململكة تنفيذ ًا للفقرة ( )10من املادة
( )5من تنظيم الهيئة.
ودعا املجل�س الهيئة �إلى العمل على مراجعة وحتديث برنامج ن�شر ثقافة
حقوق الإن�سان باململكة ،وو�ضع خطة تنفيذية له ،والت�أكد من تنفيذ اجلهات
24
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احلكومية للأنظمة واللوائح التي ت�ضمن التزامها بحقوق الإن�سان ،وو�ضع خطة
عمل �سنوية ملراجعة تلك الأنظمة واللوائح ،عملاً باملادة اخلام�سة من تنظيمها.
كما دعا املجل�س يف قراره هيئة حقوق الإن�سان �إلى العمل على �ضمان
متثيل املر�أة يف ع�ضوية جمل�س الهيئة ،والتن�سيق مع وزارة التعليم لو�ضع
�سيا�سات للرتبية على حقوق الإن�سان ،ودمج قيم حقوق الإن�سان يف املنظومة
التعليمية يف جميع املراحل الدرا�سية.
كما قرر املجل�س مطالبة الهيئة بالعمل مع اجلهات ذات العالقة لدرا�سة
�إن�شاء دور �إيقاف لأ�صحاب ق�ضايا احلقوق اخلا�صة.
دراسة إنشاء دور إيقاف ألصحاب
قضايا الحقوق الخاصة

وكانت رئي�س جلنة حقوق الإن�سان والهيئات الرقابية الدكتور ثريا عبيد
قد قدمت وجهة نظر اللجنة ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم حيال
املو�ضوع؛ حيث �أو�ضحت هيئة حقوق الإن�سان قامت بطلب تعديل تنظيمها مبا
يكفل لها ارتباطها التنظيمي بامللك مبا�شرة اً
بدل من رئي�س جمل�س الوزراء،
وتطبيق نظام خا�ص مبن�سوبيها؛ م�ؤكدة �أن الهيئة تطبق �أنظمة اخلدمة
املدنية والقواعد املالية احلكومية ،ومنح �صالحيات ملجل�س الهيئة يف �إن�شاء
الإدارات و�إقرار اللوائح املالية.

مداوالت القبة

و�أ�ضافت �أن اللجنة قامت من خالل ا�ست�ضافتها ملندوبي الهيئة ،بالوقوف
على تفا�صيل �ضعف ت�أهيل القوى الب�شرية لدى الهيئة ،م�شرية �إلى �أن الهيئة
�أو�ضحت �أنه عند بداية ت�أ�سي�سها ،ا�ضطرت �إلى التوظيف على بند الأجور،
وكان غالبية من مت توظيفهم على هذا البند من حملة الثانوية ،ثم مت تثبيتهم
الح ًقا .م�ضيفة يف ذات ال�سياق �أن التوظيف يف الهيئة يخ�ضع لأنظمة ولوائح
اخلدمة املدنية ،والهيئة ال متلك اختيار املوظفني ،و�إمنا تطلب �شغل وظائفها
عن طريق وزارة اخلدمة املدنية ،وتقوم الوزارة باختيار املر�شحني وتوجيههم.
وتابعت الدكتورة ثريا عبيد �أن الهيئة �أفادت ب�أنها قامت باتخاذ عدد
من الإجراءات خالل العامني املا�ضيني ل�شغل غالبية وظائفها ال�شاغرة،
ومل يتم التوجيه �إال على عدد قليل منها ،عل ًما ب�أن �أغلب الوظائف التي يتم
توجيه املر�شحني عليها من قبل وزارة اخلدمة املدنية هي وظائف املرتبتني
ال�ساد�سة والرابعة ،باعتبارها م�ستويات دخول ،وامل�ؤهل املطلوب فيها �إما
�شهادة البكالوريو�س يف التخ�ص�ص املنا�سب للوظيفة املراد �شغلها� ،أو �شهادة
الثانوية العامة ،وهذه الآلية ال تعطي الهيئة القدرة على ا�ستقطاب الكفاءات
الوظيفية املتخ�ص�صة.
و�أفادت الدكتورة ثريا عبيد �أن عدد املوظفات يف الهيئة بلغ ( )87موظفة،
كما بلغ عدد الوظائف الن�سوية ال�شاغرة ( )14وظيفة �شاغرة ،وقد طلبت
الهيئة �شغل جميع هذه الوظائف خالل العامني املا�ضيني ومل يتم التوجيه
عليها حتى الآن.
ورد ًا على ا�ستف�سارات بع�ض الأع�ضاء حول تدين ن�سبة ال�شكاوى املنجزة
من قبل الهيئة منذ �سنة الت�أ�سي�س بن�سبة ( ،)%40قالت الدكتورة ثريا عبيد:
�إن �أ�سباب ذلك تعود �إلى طبيعة الكثري من ال�شكاوى التي ت�صل �إلى الهيئة،
فهي يف الغالب عبارة عن ا�ست�شارات ،ولذلك ال تدخل �ضمن ن�سبة ال�شكاوى
املنجزة� ،إال �أنها ت�سجل على �أنها �شكوى.
و�أ�ضافت �أن لدى الهيئة خطة الفتتاح فروع لها يف جميع مناطق اململكة،
حيث �أفادت الهيئة باعتماد افتتاح فرعي منطقة املدينة املنورة ومنطقة
جازان ،ومت طلب �شغل وظائفها من قبل وزارة اخلدمة املدنية ومتابعة ذلك،
ومل يتم تر�شيح �أي موظف حتى الآن .كما �أن الهيئة طالبت يف ميزانية العام
املايل (35-34هـ) باعتماد فروع يف مناطق جنران ،والباحة ،واحلدود
ال�شمالية ،ومل يتم اعتماد هذه الفروع حتى الآن.
�أما عن قيام الهيئة ب�إن�شاء وحدة للمراجعة الداخلية ،ف�أو�ضحت رئي�س
اللجنة �أن الهيئة تقوم حاليا مبراجعة هيكلها التنظيمي ،وقد �أفادت ب�أنها
�ستقوم باعتماد �إدارة للمراجعة الداخلية �ضمن هيكلها املحدث ،وهي تعمل
حاليا على �شغل وظائف هذه الإدارة .م�شرية �إلى البند (� اًأول) من الأمر
ال�سامي رقم ( )10754وتاريخ 1436/3/9هـ ،ب�ش�أن ا�ستحداث وحدات
الرقابة الداخلية يف فرتة ال تتجاوز العامني.

وبخ�صو�ص جهود الهيئة يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان �أبانت الدكتورة
ثريا عبيد �أن اللجنة قامت باال�ستف�سار من الهيئة ب�ش�أن جهودها يف جمال
حماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،و�أفادت الهيئة ب�أنها قامت ب�إن�شاء وحدة
خا�صة بذوي الإعاقة يف الهيئة ،و�أنها تقوم من خالل متابعتها لتنفيذ اتفاقية
الأمم املتحدة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مبكاتبة اجلهات املعنية والتحقق من
التزامها ببنود االتفاقية ،كما تقوم ب�إعداد تقارير اململكة الدورية اخلا�صة
بهذه االتفاقية� .إلى جانب قيامها حاليا بدرا�سة برنامج الو�صول ال�شامل
ال�صادر بالأمر ال�سامي رقم ( )35362وتاريخ 1434 /9/22هـ.

و�أكدت رئي�س اللجنة �أن الهيئة قامت ببذل جهود كبرية يف ر�صد ومعاجلة
امللحوظات واملخالفات املتعلقة بال�سجون ودور التوقيف ،وقد حر�صت يف
كل من تقرير �أعمالها وتقرير حالة حقوق الإن�سان على تف�صيل امللحوظات
التي ر�صدتها �أثناء قيامها بجوالتها التفقدية على ال�سجون ودور التوقيف،
وذكرت كذلك نتائج زياراتها ومناق�شاتها للم�س�ؤولني.
ونقلت الدكتورة ثريا عبيد عن الهيئة قولها� :إن تقاريرها التي ترفعها
عن ال�سجون �إلى اجلهات املعنية قد وجدت �صدى وجتاوب ًا كبري ًا لدى وزارة
الداخلية ،حيث مت تطوير كثري من الإجراءات واملرافق واملباين والتجهيزات
يف عدد من ال�سجون بناء على ملحوظات الهيئة.
كما �أكدت رئي�س اللجنة للمجل�س �أنّ الهيئة قامت بجهود حممودة يف
جمال حماية حقوق ال�سجناء ال�سعوديني يف اخلارج ،حيث �أوردت يف تقريرها
ب�أنها قامت بزيارة عدد من ال�سجون يف (�سوريا ،الأردن ،لبنان ،قطر،
الكويت ،الإمارات) وقدمت تقارير عن �أو�ضاع ال�سجناء يف تلك ال�سجون �إلى
جهات االخت�صا�ص التخاذ الالزم.
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المجلس يوافق على
الخطة الوطنية
الخمسية الثانية
لالتصاالت
الدكتور /جبريل بن حسن العريشي
رئيس لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات

قرر جمل�س ال�شورى املوافقــــة على اخلطـــة الوطنية اخلم�سية
الثانية لالت�صاالت وتقنية املعلومات .وطالب وزارة االت�صــــاالت
وتقنية املعلومات ب�أن ت�ستخدم كل الآليات التي ت�ضـــمن تنفيذ
اخلطـــة الوطنيــــة اخلم�سيـــة الثانية لالت�صــــاالت حتى حتـــقق
�أهدافها ب�صورة كاملة.
جاء ذلك يف القـــرار الذي �أ�صـــدره جمـــل�س ال�شـــورى خـــالل
جل�سته العادية التا�ســـعة والأربعني التي عقــــدها يوم االثـــنني
املوافق 1436/11/23هـ ،برئا�سة معايل رئيـــ�س املجـــل�س ال�شـــيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،بعد �أن ا�ستمع
املجل�س لوجهة نظر جلنة النقل واالت�صـاالت وتقنـــية املعلومات،
ب�ش�أن ملحوظــــات الأعـــ�ضاء و�آرائـــهم جتـــاه اخلطـــة الوطنــــية
اخلم�سية الثانية لالت�صاالت وتقنية املعلومات 1437/1436هـ-
1441/1440هـ ،التي تـــالها رئيــــ�س اللجنـــة الدكـــــتور جربيل
العري�شي.
وكان الدكتور جربيل العري�شي قد قدم وجهة نظر اللجنة ب�ش�أن ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائهم حول املو�ضوع؛ حيث �أو�ضح �أنه كان ينبغي عدم �إغفال ذكر
حالة امل�شروعات التي مل تنته يف اخلطة الأولى ،ملعرفة ما و�صلت �إليه تلك
امل�شروعات بعد مرور ما يقرب من ثالث �سنوات من انتهاء اخلطة الأولى.
و�أ�شار �إلى التو�صية التي �سبق �أن قدمتها اللجنة ب�ش�أن متابعة م�شروعات
اخلطة الأولى منذ تاريخ انتهائها وحتى الآن .ووافق عليها املجل�س ون�صها:
على اجلهات احلكومية �سرعة ا�ستكمال امل�شروعات التي ت�ضمنتها اخلطة
الوطنية اخلم�سية الأولى لالت�صاالت وتقنية املعلومات ,وت�ضمني �سري هذه
امل�شروعات يف تقاريرها القادمة.
و�أ�ضاف رئي�س اللجنة �أن تقرير اخلطة �أفاد ب�أنه خالل �إعداد اخلطة
اخلم�سية الثانية ،و�ضمن منهجية �إعداد اخلطة ،متت درا�سة خمرجات
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اخلطة اخلم�سية الأولى ونقاط القوة وال�ضعف فيها وال�صعوبات واملعوقات
التي واجهتها والتو�صيات التي متت ب�ش�أنها ،م�شري ًا �إلى �أن ذلك قد انعك�س
على حمور البحث والتطوير والإبداع واالبتكار ،حيث مت تخ�صي�ص هدف
حمدد له يف اخلطة اخلم�سية الثانية ين�ص على :حتفيز البحث والإبداع
واالبتكار والتطوير يف االت�صاالت وتقنية املعلومات ويت�ضمن �ستة م�شروعات.
و�أكد الدكتور العري�شي اتفاق اللجنة مع ر�ؤية بع�ض �أع�ضاء املجل�س ب�ش�أن
احلاجة �إلى مزيد من الت�شريعات القانونية وزيادة الأمن املعلوماتي ,حيث �إن
الكثري من الأفراد ما تزال لديهم خماوف من الت�سوق عرب الإنرتنت ،م�ضيف ًا
�أن اللجنة ترى �أن اخلطة اخلم�سية الثانية قد �أخذت ذلك يف االعتبار ,فهناك
�أهداف عامة حمددة تعالج ذلك� ،أحدها وهو الهدف رقم ( )14يخت�ص
م�شروعا ومبادرة ،فيما
بتوفري البنية الت�شريعية ،ويندرج حتته ثالثة ع�شر
ً
يخت�ص الهدف رقم ( )13ببناء منظومة �أمن معلومات متكاملة  ،ويندرج
حتته ت�سعة م�شروعات ومبادرات ،كما يخت�ص الهدف العام رقم ( )9بدعم
انت�شار خدمات جتارة �إلكرتونية متكاملة ،ويندرج حتته مبادرتان.
ور�أى رئي�س اللجنة �أن و�ضع هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات كجهة
منفذة مل�شروع �إن�شاء برنامج للتجارة الإلكرتونية ،ي�ضمن �أن تكون م�ؤ�س�سة
الربيد جهة داعمة للتجارة الإلكرتونية ولي�ست عائ ًقا لها ،وذلك باعتبار
الوزارة هي امل�شرفة على م�ؤ�س�سة الربيد ال�سعودي ،وهي اجلهة القادرة على
تفعيل اال�ستخدام الأمثل لآليات العنونة والتو�صيل (مثل وا�صل) وحتويلها
�إلى ثقافة جمتمعية و�آلية ر�سمية معتمدة.

مداوالت القبة

د.العريشي :تكليف هيئة االتصاالت لتنفيذ
مشروع إنشاء برنامج للتجارة اإللكترونية
بد ًلا من وزارة التجارة والصناعة

و�أ�ضاف الدكتــور جب ــريل العري�ش ــي �أن اللجن ــة تت ــفق مع �أهمية التعليم
والتدري ــب الإلكت ــروين ،وتـ ــرى �أن اخلط ــة ق ــد �أخ ــذت ذلك يف االعتب ــار،
يف مبادراتها للتعليم والتدريب الإلكرتوين والتي وردت يف �إطار الهدف رقم
( )16من �أهداف اخلطة.
وفيـ ــما يت ــعلق باعت ــماد ال�شه ــادات ب�صف ــة ر�سمي ــة ،قال الع ــري�شي� :إن
اجلهات التعليمية واملعنية بالتدريب التقني واملهني تقوم بالتن�سيق مع وزارة
اخلدمة املدنية ووزارة العمل يف هذا ال�ش�أن.
وزاد رئي�س اللجنة �أن �إن�شاء مركز وطني للتطبيقات احلرة مفتوحة امل�صدر
هو تفعيل لقرار جمل�س ال�شورى رقم ( )80/103وتاريخ 1433/2/29هـ،
وقد ورد يف �إطار عر�ض هذا امل�شروع تف�صيل للمنهجية التي �سيتم �إتباعها
للتحول التدريجي من التطبيقات التجارية �إلى التطبيقات مفتوحة امل�صدر.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن اخلطة ترتبط بجهات حكومية خمتلفة لتنفيذ
امل�شروعات واملبادرات ،مما يتط ــلب التن�س ــيق مع ــها للموافـقة على براجمها
وم�شاريعها على �أعلى م�ستوى ،م�ضيف ًا �أن االجتماعــات وور�ش العمل التي مت
عقدها مع تلك اجلهات ملناق�شة اخلطة ا�ستغرقــت �أكرث من �سنة ون�صف ،ثم
مت رفع اخلطة بعد ذلك �إلى املقــام ال�س ــامي الكريــم بتاريخ 1435/2/20هـ
وعر�ضها على جم ـ ــل�س ال�ش ــورى من ــذ �أكرث من �أربع ــة �أ�ش ــهر ،م�شـ ــري ًا يف
ذات ال�سي ــاق �إلى �أن اخلط ــة اخلم�سيــة الأولى �صدرت بقرار جمل�س ال�شورى
رقم 76/114وتاريخ 1428/2/7هـ ,وبد�أ تنفيذها عام 2009م وانتهت مع
بداية عام 2015م.
ولفت رئي�س اللجنة النظر �إلى �أن اخلطة اخلم�سية الثانية اهتمت ب�أ�سعار
خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات؛ حيث مت تبني م�شروع مراجعة املقابل
املايل املفرو�ض على ال�شركات العاملة يف جم ــال االت�ص ــاالت يف املم ـ ــلكة،
والتحقق من منا�سبته للمتو�سطات الإقلي ــمية والعامليـ ــة ،كما �أن املجل�س قد
�سبق له �أن �أ�صدر عدة قرارات على التقارير ال�سنوية لهيئة االت�صاالت وتقنية
املعلومات ملعاجلة ارتفاع الأ�سعار ومنها قرار املجل�س رقم ( )41/92وتاريخ
1433/7/13هـ ون�صه :الت�أكيد على هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات للقيام
بدورها ب�إلزام �شركات االت�صاالت املرخ�ص لها بخف�ض �أ�سعار خدمات
االت�صاالت ور�سومها لتكون متنا�سبة مع املعدالت العاملية والإقليمية.
واعترب رئي�س جلنة النقل واالت�ص ــاالت وتقن ــية املعل ــومات �أن م�شروعات
اخلطة الوطنيــة لالت�ص ـ ــاالت واملعلوم ــات هي مــن �ص ــميم عمل اجلهات
احلكومية التي �أوكل �إليها تنفيذ م�شروعات اخلطة ،فم�س�ؤولية تنفيذ اخلطة
-كما جاء فيها -هي م�س�ؤولية جماعية ت�شمل القطاعات احلكومية ذات

العالقة واجلمعيات املهنية وم�ؤ�س�س ــات املجـتمع املدين .م�ضيف ًا �أن النجاح
�أو عدم النجاح يف االنتهاء من امل�شروعـ ــات ال ين�سب للوزارة بقدر ما ين�سب
للجهات احلكومية امل�س�ؤولة عن التنفيذ ،ف ــدور ال ــوزارة هو التن�سيق واملتابعة
وتقدمي الدعـ ــم ،بين ــما دور اجله ــات احلكومـ ــية ه ــو الق ــيام بعبء التنفيذ
كل فيما يخ�صه.
وب�ش�أن انخفا�ض ن�سبة انت�شار االت�صاالت قال الدكتور جربيل العري�شي:
�إن ذلك يعود ب�شكل �أ�سا�سي �إلى تبني هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات لقرار
ينظم عملية تفعيل ال�شرائح م�سبقة الدفع وبيع ــها ،مما قلل عدد ال�شرائح
جمهولة الهوية ،وبالتايل �أثر يف ن�سبة اال�شرتاكات الفعلية.
و�أ�ضاف �إن اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات هي خطة بعيدة
املدى ذات ر�ؤية و�أهداف ،و�سوف تتحقق تلك الر�ؤية -مب�شيئة اهلل  -من
خالل �أربع خطط خم�سية متتالية يتم خاللها بلورة �أهداف اخلطة على �شكل
مبادرات وم�شاريع حمددة .واخلطة الأولى متثل اللبنة الأولى لتحقيق ر�ؤية
اخلطة يف التحول �إلى جمتمع املعلومات.
وحول ما طرحه بع�ض الأع�ضاء ب�ش�أن رفع �إنتاجية وكفاءة جميع القطاعات
وتعميم اخلدمات احلكومية ،واالجتماعية ،والتجارية بني الدكتور العري�شي
�أن ذلك من �ضمن الأهداف العامة للخط ــة الوطني ــة لالت�ص ــاالت وتق ــنية
املعلومات ،والتي متثل املنظور بعيد املدى لالت�صاالت وتقنية املعلومات.
كما متثل اخلطط اخلم�سية لالت�صاالت وتقنية املعلومات � ً
إ�سقاط ًا لهذا
املنظور على مراحل زمنية متتابعة ،تت�ضمن كل واحدة منها �أهداف ًا حمددة
م�شتقة من الأهداف العامة للمنظور بعيد املدى.
الخطة الخمسية الثانية اهتمت بأسعار
خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات

لذا ف�إن ن�سب الإجناز امل�شار �إليها� ،إمنا هي ن�سب �إجناز الأهداف املحددة
يف اخلطة الأولى ،والتي يتم ح�سابها بنا ًء على ن�سب �إجناز امل�شروعات املدرجة
حتت هذه الأهداف ،والتي  -بدورها -يتم ح�سابها طبقا ملنهجية قامت جلنة
اخلطة بو�ضعها وبيانها يف تقاريرها ،م�ؤكد ًا �أن ن�سب الإجناز املذكورة تعك�س
بالفعل واقع كل هدف حمدد يف اخلطة اخلم�سية ،بينما امل�شروعات املدرجة
حتت كل هدف على حدة ،ون�سبة �إجناز هذه امل�شروعات ،متثل التفا�صيل
امل�ؤيدة ملدى ما حتقق من �إجناز بالن�سبة لهذا الهدف على وجه اخل�صو�ص.
و�أ�شار �إلى �أن جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات تقدمت بت�صحيح
يق�ضي بو�ضع هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات كجهة منفذة مل�شروع �إن�شاء
برنامج للتجارة الإلكرتونية اً
بدل من وزارة التجارة وال�صناعة ،وذلك ً
تنفيذ ًا
ملا �سبق �أن وجه به جمل�س الوزراء املوقر من �أن االخت�صا�ص بو�ضع الرتتيبات
الالزمة ال�ستخدام التجارة الإلكرتونية موكول �إلى هيئة االت�صاالت وتقنية
املعلومات ،وهي اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
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مقترح قدمه عدد من أعضاء المجلس
استنادا للمادة  23من نظام المجلس
ً

الشورى يوافق على دراسة
مقترح مشروع نظام هيئة
أ  /عبد العزيز الهدلق

األمومة والطفولة

رئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية واألسره والشباب

وافق جملـــ�س ال�شـــورى على مـــالءمة درا�ســة مقتـــرح م�شــــروع
نظام هيئة الأمومـة والطفولة املقدم من عدد من �أع�ضاء املجل�س،
ا�ستنا ًدا للمادة الثالثة والع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى.
جاء ذلك يف قرار �أ�صدره املجل�س خالل جل�سته العادية التا�سعة
والأربعني التي عقدها يوم االثنــني املوافق 1436/11/23هـ،
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ بعــــد �أن ناقــــ�ش تـــقرير جلنـــة ال�شـــ�ؤون
االجتماعية والأ�سرة وال�شباب ب�ش�أن املقرتح الذي تـــاله رئيـــ�س
اللجنة الأ�ستاذ عبدالعزيز الهدلق.
وا�شتمل املقرتح على اثنتي ع�شـــرة مـــادة تعـــالج عـــدم وجود
�إ�سرتاتيجية وطنية للأمومة والطفولة ،وتعدد اجلهـــات املعنــية
ب�ش�ؤون الأمومة والطفولة وت�شتتـــها ،وعـــدم وجود مظلة وطنية
م�ستقلة تلبي احتياجاتها وتراقـــب اخلدمــــات املكفــــولة لهما يف
نظام احلكم الأ�سا�سي.
وكــان املجلـ ــ�س ق ــد ناقـ ــ�ش مقت ــرح م�ش ــروع النظ ــام يف �ض ــوء تق ــرير
جلنة ال�ش�ؤون االجت ــماعية والأ�س ــرة وال�شــباب التي �أو�صت مبالءمة درا�سته,
حيث طالب �أحـ ـ ــد الأع�ضاء اللجنة عند درا�سة هذا النظام ب�أن تعيد النظر
يف الأهداف العامـ ــة مل�شروع النظ ــام ,و�أن حترر بع ــ�ض املفهـومات يف هذه
الأهداف وتو�ضيحها وتوجد �آليات لتحقيقها كما طالب ــها بع ــدم الت�أخر يف
درا�سة هذا النظام.
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و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �أن االهتمام بالأمومة والطفولة مطلب بحد ذاته ولدى
معظم الدول جلان عليا �أو مراكز ت�شرف على تنمية الطفولة ورعاية الأمومة
والتخطيط لها ،م�ستغرب ًا خلو الهيكل التنظيمي لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
من �إدارة متخ�ص�صة تعنى بالأمومة والطف ــولة رغ ــم �أن ــها الـ ــوزارة الأقرب
املعنية مبثل هذه الن�شاطات .و�أملح �إلى عدم موافقته على امل�شروع املقرتح,
ور�أى �أنه من الأن�سب تفعيل ما هو موجود من �أق�سام قائمة ال�سيما يف وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية.
ويف مداخلته قال �أحد الأع�ضاء� :إن اللجنـ ــة �أ�شارت يف �أول م�سوغاتها
�إلى عدم وجود ا�سرتاتيجية وطنية للأمومة والطف ــولة ،يف حني �أنه �أُقرت
العديد من اال�سرتاتيجي ــات يف ه ــذا املج ــال مثل( :اال�سـ ــرتاتيجية الوطنية
للطفولة ،واال�سرتاتيجية الوطن ــية لل�شباب) ،بالإ�ضافة �إلى (اال�سرتاتيجية
الوطنية ملكافحة املخدرات) ،ودعــم توجي ــه االهتـ ــمام بالطفولة يف خطتي
التنمية التا�سعة والعا�شرة.
و�أيده �آخر وقال� :إن هناك ا�سرتاتيجية موجودة ،وهي ا�سرتاتيجية �شاملة
لكافة احتياجات الطفل.
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والحظ �أحد الأع�ضاء غياب ا�سرتاتيج ــية وطنية للأمومـ ــة والطفولة من
جهة ،وتعدد اجلهات املعنية ب�ش�ؤون الأمومة والطفولة من ج ــهة �أخرى ،مما
�أ َّثر على �ضبابية الأهداف الوطنية للأمومة والطف ــولة وم�ؤ�ش ــرات قيا�س
حتققه ــا ،م�ؤك ــد ًا �أن هن ــاك حاجـ ــة �إلى ق ــيام كيــان م�ؤ�س�سي بنظام يرعى
الطفولة والأمومة وي�ضع ا�سرتاتيجية وطنية متك ــاملة للطفــولة والأمومة،
تتناغم مع ميثاق حقوق الطفل العربي وميثـ ــاق الأم ــم املتح ــدة والتزامات
اململكة بهذا ال�ش�أن؛ مع �ضرورة �إجراء الدرا�س ــات املعمــقة التي تغطي �ش�ؤون
الأمومة والطفولة وحتدد احتياجاتها.
و�أفاد ع�ضو �آخر �أن الأه ــداف واالخت ــ�صا�صات املقت ــرحة تـ ـ�ؤكد احلاجــة
لتكون �ش�ؤون الأمومة والطفولة حتت مظلة وطنية واح ــدة تعـ ــمل على تلب ــية
احتياجاتها ،وت�ضمن تقدمي اخلدمات املكفولة لهم بنظام احلكم الأ�سا�سي.
من جهته ا�شار �أحد الأع�ضاء �إلى ما ورد يف م�سوغات اقرتاح النظام عدم
وجود هيئة عليا ل�ش�ؤون الأمومة والطفولة .م�شري ًا �إلى �أن ذلك خالف الواقع؛
حيث توجد جلنة وطنية للطفولة �أُن�شئت عام 1398هـ ،وهذه اللجنة متثل
بيت اخلربة واملرجع الوطني يف جمال الطفولة يف اململكة العربية ال�سعودية
وفق قرار جمل�س الوزراء ،وتُعد اجلهة الر�سمية املعنية بالطفولة داخلي ًا
واملمثلة لها خارجي ًا ،ولهذه اللجنة مهام وا�ضحة و�أهداف حمددة ال تخرج

ع ّما ذكرته اللجنة ،كما �أن لهذه اللجنة جمل�س �أعلى للطفولة ير�أ�سه معايل
وزير التعليم وي�ضم كل اجلهات املهتمة بهذا ال�ش�أن.
وزاد ع�ضو �آخر �أن جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب ذكرت
�أن من بني �أهداف هذا النظام العمل على التعاون مع املنظمات الدولية
وامل�ؤ�س�سات الإقليمية من �أجل تطبيق ميثاق حقوق الطفل العربي وميثاق
الأمم املتحدة ,الفت ًا النظر �إلى �أن هذه املهمة من م�س�ؤوليات اللجنة الوطنية
للطفولة مبوجب قرار جمل�س الوزراء ال�صادر يف 1417/3/28هـ.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �صدور قرار من املجل�س برقم ( )95/80وتاريخ
1426/12/23هـ ،ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س �أعلى للأ�سرة ،مطالب ًا اللجنة بالإفادة
عما مت ب�ش�أن هذا القرار ،و�أن ُيفعل هذا املجل�س لأنه �أ�شمل و�أكمل.
و�أيد �آخر املقرتح ،قائ ًال � :إن م�شروع النظام املقرتح الذي بني �أيدينا هو
نظام هيئة الأمومة والطفولة ،وهذا يعني �أن الهيئة نف�سها غاية بحد ذاتها،
ويعني �أن هذا النظام يهدف �إلى �إن�شاء هيئة .فالأولى �أن يكون النظام حول
مو�ضوع الأمومة ،والطفولة ،بحيث ينظم العمل يف جمال الأمومة والطفولة
ويوحد اجلهود وي�ضع ال�سيا�سات والت�شريعات الالزمة ل�ضمان حقوق الأم
والطفل يف هذا املجال .وال مينع �أن تكون الهيئة و�سيلة من و�سائل حتقيق
هذا النظام.
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وت�ساءل ع�ضو �آخر عن ما �إذا كان املقرتح م�شروع نظام لهيئة الطفولة
والأمومة؟ �أم م�شروع ت�أ�سي�س هيئة (الأمومة والطفولة)؟ كما ت�ساءل عن
املطالبة بو�ضع نظام لهيئة غري قائمة يف الأ�صل؟ ور�أى �أن يكون املقرتح
(�إن�شاء هيئة الأمومة والطفولة) ومن ثم و�ضع نظام لها.
و�أ�ضاف� :إن املعلومات املذكورة يف م�سوغات م�شروع النظام غري دقيقة،
وبالتايل كيف تريد اللجنة من الأع�ضاء املوافقة على نظام مقرتح دون �أن
تُ�ض ّمن مواده يف تقريرها ،واكتفت بو�ضعها يف �أ�سا�س املعاملة؟.
وزاد �إن الأ�صل يف م�شروع �أي نظام ُيعر�ض على املجل�س �أن ت�ضمن مواده،
وفق ًا للمادة ( )23من نظام جمل�س ال�شورى.
ونبه عدد من الأع�ضاء يف ملحوظات مكتوبة تالها معايل رئي�س املجل�س
�إلى �أن م�شروع النظام املقرتح خا�ص بعمل الهيئة التنظيمي ،وهو مناط بجهة
تنفيذية ،وال ميت ب�أية �صلة �إلى م�شروع نظام خا�ص بالأمومة والطفولة،
وميكن درا�سته من قبل املجل�س ح�سب االخت�صا�ص ،والت�أكيد على �أهمية
حقوق الأمومة والطفولة املنبثقة من ال�شرع احلنيف وال�سنة النبوية؛ والأخذ
بكل املواثيق الدولية املتوافقة مع ذلك ،و�أكدوا �أهمية �أال يغيب عن النظر �أن
النظام الأمثل هو نظام الأ�سرة املكون من الأب والأم والأطفال؛ فالعالقة
ال�سليمة بينهم �ضمن التنظيم ،كما �أكدوا �ضرورة �أن ي�شمل امل�شروع كافة
مكونات الأ�سرة الأب والأم والأطفال ،وال يفهم من امل�شروع �إ�سقاط حق الأب
من العناية والرعاية ،و�أن تكون الدرا�سة مركزة على �إن�شاء هيئة للأ�سرة.
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ورف�ض �أحد الأع�ضاء ما ذهبت �إليه جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة
وال�شباب من وج ـ ــود فراغ تنظي ــمي فيـ ــما يتع ــلق بالطف ــولة والأمومـ ــة,
م�شري ًا �إلى �أن هناك العديـ ــد من الأنظ ــمة واملرا�سيم امللكية والقرارات التي
تدعم هذا املجال؛ ومنها� :صدور نظام (ح ــماية الطفل) يف٢٠١٤/١١/١٧م،
و(نظام احلماية من الإيذاء) يف ١٤٣٥/5/٨هـ ،ونظ ــام (مكافحة االجتار
بالب�شر) عام٢٠٠٩م ،ونظام (الهيئة العامة للوالي ــة على القا�صرين ومن يف
حكمهم) عام ٢٠٠٦م.
كما �صدرت العديد من القرارات من جمل�س الوزراء والتي تعالج ق�ضايا
العنف الأ�سري يف عام٢٠٠٨م ،بالإ�ضافة �إلى منع عمالة الأطفال �ضمن
نظام العمل ال�صادر يف ٢٠٠٥م ،والت�أكيد على �إلزامية التعليم للأطفال عام
٢٠٠٦م.
وب�ش�أن �إ�شارة اللجنة �إلى غياب املرجعية يف ق�ضايا الأمومة والطفولة
قال ع�ضو �آخر� :إن جمل�س الوزراء قد �أقر اللجنة الوطنية للطفولة ،وهي
تعد اجلهة الر�سمية املعنية بالطفولة داخل ًيا ،واملمثلة ل ــها خارج ًيا.
وتعمل يف العديد من امل�شروعات والقرارات والق�ضايـ ــا القانونية
والتنظ ــيمية لكثري من الوزارات واجلهات احلكومية وغري احلكومية،
كما تتويل اللجنة الوطنية للطفولة اقرتاح ال�سيا�س ــات العامة واخلطط
اال�سرتاتيجية للدولة يف جمال رعاية الأطفال وحمايته ــم ،وتقوم مبتابعة
تنف ــيذ الأج ــهزة ،ودعم البحوث والدرا�سات التي تق ــوم بها اجله ــات
احلك ــومية املخت ــ�صة ،والتن ـ ــ�سيق فيما بينها ومتثل اململكة يف الفعــاليات
الإقليمية والدولية العاملية ،وتتولى �صياغة موقفها ومرئياتها ب�ش ـ ـ�أن
االتفاق ــيات والأنظ ــمة ومتابع ــة ان�ض ــمام اململ ــكة التفاقية حقوق الطفل،
و�إعداد التقرير الدوري وعر�ضه على اللجنة الدولية ،وقد متت �إعادة
ت�شكيلها وتعديل نظامها ،ودعمها بالوظائف واملوارد املادية والب�شرية بقرار
جمل�س الوزراء ال�صادر يف عام٢٠٠٥م.
ويدعم هذه اللجنة ق ــرار جم ــل�س ال�ش ــورى رق ــم ( )٥٩/٨٠وتاريخ -٢٣
١٤٢٦-١٢هـ ،القا�ضي باملوافــقة على �إن�ش ــاء املجــل�س الأعلى للأ�سرة .والذي
يت�ضمن نظامه �إن�شاء هيئة عليا للأ�سرة ،ك ــما ن�ص يف م ــواده على االهتمام
بكل من الرجل واملر�أة والطفل ورعاية �ش�ؤون الأ�سـ ــرة امل�سلـ ــمة يف اجلهات
الأهلية واحلكومية ،وهو ي�شكل �أهمية كربى ل�شموله الأ�ســرة بجميع �أفرادها،
واهتمامه باجلانب التنظيمي واال�سرتاتيجي والتن�سيقي على �أعلى م�ستوى.
و�ستقوم جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شب ــاب بدرا�س ــة م�شــروع
نظام هيئة الأمومة والطفولة درا�سة �شاملة ووافيــة ومن ثم رف ــع تق ــريرها
ب�ش�أنه �إلى املجل�س ملناق�شته واتخاذ القرار ب�ش�أنه.
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الشورى يطالب مكتبة
الملك فهد بخطة
استراتيجية شاملة

طــالب جمـــل�س ال�شـــورى مكتـــبة امللك فهــد الوطنية بتطوير
هيكلها التنظيمي ،وو�ضع خــطة �إ�سرتاتيجــية �شـــاملة ومتكـــاملة
لأعمالها؛ لتكــون مواكبــة للمكتبــات الوطنــية الرائدة يف العامل
يف جمــــاالت عمـــلها وخدماتـــها املقدمة لفئـــات املجتمع مبا فيهم
ذوي االحتياجات اخلا�صة.
جاء ذلك يف قرار �أ�صدره جملــ�س ال�شورى خالل اجلل�سة العادية
اخلم�سني التي عقدهـــا يــوم الثـــالثاء املوافق 1436/11/24هـ،
برئا�سة معايل رئي�س املجلــ�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،بعــد �أن ا�ستـــمع املجل�س لوجهة نظر جلنة
الثقافة والإعالم وال�سياحة والآثــار ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء
و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي ملكتـــبة امللك فهـــد الوطنـــية للعام
املايل 1435/1434هـ ،التي تالها رئي�س اللجنة الدكتور �أحمد
الزيلعي.
كما طالب املجل�س مكتبة امللك فهد الوطنية بتوفري البيانات حول م�ؤ�شرات
قيا�س الأداء ملختلف عنا�صرها ومدى ر�ضا امل�ستفيدين عن خدماتها.
ودعا املجل�س يف قراره مكت ــبة امللك ف ــهد الوطن ــية �إلى تطـ ــوير �إدارة
احلا�سب الآيل ونظم املعلومات وف�صلها يف وحدة م�ستقلة ،ودعم ــها مالي ًا،
وت�أ�سي�س وحدة م�ستقلة خا�صة بالتوا�ص ــل الثقـ ــايف تُعنى بالن�شاط الثقايف
والعلمي للمكتبة و�إقامة املعار�ض وامل�شاركات حمل ًيا ودول ًيا.
وكان املجل�س قد ا�ستمع �إلى وجهة نظر جلنة الثقــافة والإعالم وال�سياحة
والآثار ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم ح ــول التق ــرير ال�سـ ــنوي للمكت ــبة
قدمها رئي�س اللجنة الدكتور �أحمد الزيلعي الذي �أو�ضح �أن اللجنــة تتفق مع
الأهمية البالغة لتطوير املوقع الإلكرتوين ملكتبة امللك فـ ــهد الوط ــنية وحتويل
جميع مقتنياتها �إلى �أوعية �إلكرتونية ،م�شري ًا �إلى �أن اللج ــنة الحظــت ت�أخر

املكتبة يف حت ــقيق ذلك؛ بالرغ ــم من ق ــرارات جم ــل�س ال�شـورى ال�سابقة يف
هذا ال�ش�أن.
معوقات
ولفت الدكتور الزيلعي النظر �إلى �أن املكتبة �أو�ضحت يف تقريرها
ٍ
نتج عنها �ضعف �أداء �إدارة احلا�ســب ،وا�ستجابة لذلك جــاءت تو�صية اللجنة
بتطوير �إدارة احلا�سب الآيل ونظ ــم املعلوم ــات ،وف�ص ــلها يف وحدة م�ستقلة،
ودعمها مالي ًا.
و�أكد رئي�س اللجنة غياب الن�ش ــاط الثقايف للمكتبة ،مربر ًا �إ�شارة اللجنة
�إلى ذلك يف تو�صيتها مبطالب ــة مك ــتبة املل ــك فه ــد الوطنــية بت�أ�سي�س وحدة
م�ستقلة خا�ص ــة بالت ــوا�صل الثقـ ــايف على امل�س ــتويني املح ــلي وال ــدويل تعنى
باجلوانب الثقافية والعلمية و�إقامة املعار�ض وامل�شاركات.
و�أ�ضاف رئي�س اللجنة �أن املك ــتبة �أف ــادت �أن مقتنياتها من الكتب التي مت
�إيداعها يف عام التقرير عن طريق ال�شــراء فقط جتاوزت (� )٦٢ألف كتاب،
و�أن هذا العدد لي�س جمموع ما لدى املكت ــبة من الكتب ،و ُيعترب عددًا اً
مقبول
خالل عام واحد.
�أما ما يتعلق بعدم زي ــادة امل�سكوك ــات (العم ــالت) ،فقال رئي�س اللجنة:
�إن املكتبة حتر�ص على �أن تكون تلك العمالت من النوادر التي تكون الزيادة
فيها حمدودة يف الغالب.
و�أفادت اللجنة �أن لدى املكتبة قاعدة للفهر�سة والت�صنيف ت�شمل الكتب،
واملقاالت ،والر�سائل العلمي ــة ،ع ــرب نظام �إلكرتوين يتم الو�صول عن طريقه
لكل ما يتعلق باملو�ضوع �أو امل�ؤلف.
وبالن�سبة لزيادة بند املكافـ ـ�آت ومواكبة زيادة حجم العمل يف املكتبة ،قال
رئي�س اللجنة� :إن ذلك مرتب ــط مبا ت�شــمله الأنظمة ،ويتم بالتن�سيق املبا�شر
مع وزارة املالية.
وبخ�صو�ص مقرتح م�شــروع هيـئة عليا للثقافة� ،أفاد رئي�س اللجنة �أن ذلك
لي�س له ارتباط باملكتبة ،وميكن اقرتاح ــه كم�ش ــروع م�س ــتقل ا�ستناد ًا للمادة
( )٢٣من نظام جمل�س ال�شورى.
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مـقــال
القبة
مداوالت

الشورى يدعو وكالة
األنباء السعودية
لتطوير أدائها
الدكتور /أحمد بن عمر الزيلعي
رئيس لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة واآلثار

دعا جمل�س ال�شورى وكالة الأنباء ال�سعودية �إلى تطوير �أدائها
يف �صناعة اخلرب والتقرير و�صياغتهما .وطالبها بو�ضع خطة
ا�سرتاتيجية وا�ضحة حتدد ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها مبا يربز
مكانة اململكة العربية ال�سعودية وهويتها ودور الوكالة.
جاء ذلك يف القرار الذي �أ�صدره جمل�س ال�شورى خالل جل�سته
العادية التا�سعة والأربعني التي عقدها يوم االثنني املوافق
1436/11/23هـ ،برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,بعد �أن ا�ستمع املجل�س
لوجهة نظر جلنة الثقافة والإعالم وال�سياحة والآثار ،ب�ش�أن
ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي لوكالة الأنباء
ال�سعودية للعام املايل 1435/1434هـ ،التي تالها رئي�س اللجنة
الدكتور �أحمد الزيلعي .
كما طالب املجل�س يف قراره وكالة الأنباء ال�سعودية باعتماد برنامج
تدريبي ملوظفيها مبا ي�ضمن ويحقق جتويد العمل الإعالمي �شكلاً وم�ضمون ًا،
م�شدد ًا على �ضرورة االهتمام بالدرا�سات والبحوث التي ت�سهم يف تطوير
�أدائها ،ويف حتقيقها ملهامها املر�سومة لها.
وكان رئي�س جلنة الثقافة والإعالم وال�سياحة والآثار قد قدم وجهة نظر
اللجنة جتاه ملحوظات الأع�ضاء ،و�آرائهم ب�ش�أن تقرير الوكالة �أثناء مناق�شته
حتت القبة يف جل�سة �سابقة؛ حيث �أكد على �ضرورة �أن ت�ضع وكالة الأنباء
ال�سعودية خطة ا�سرتاتيجية وا�ضحة حتدد ر�ؤية الوكالة ور�سالتها و�أهدافها
مبا يربز مكانة اململكة العربية ال�سعودية وهويتها ودور الوكالة يف �إبراز هذه
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املكانة ،و�أن تطور �أداءها يف �صناعة اخلرب والتقرير ،م�شري ًا �إلى �أهمية �أن
تتميز الوكالة يف هذا الأمر الذي هو �أهم دور لها كي حتتل مكانة بارزة
�ضمن وكاالت الأنباء املماثلة عامل ًيا ,خا�صة �أن الوكالة با�شرت �أعمالها منذ
ما يقارب ن�صف قرن ،ومل يظهر خالل تلك العقود من عمرها تطوير وا�ضح
يف هذا املجال.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة ب�أن مطالبة الوكالة بتطوير �أدائها يف �صناعة اخلرب
والتقرير و�صياغتهما ،وكذلك باعتماد برنامج تدريبي يهدف �إلى معاجلة
�أداء الوكالة و�ضعف كفاءة من�سوبيها.
وانتقد رئي�س اللجنة �إجابات م�س�ؤويل الوكالة على ا�ستف�سارات اللجنة
قائ ًال� :إن جلنة الثقافة والإعالم وال�سياحة والآثار �أر�سلت لوكالة الأنباء
ال�سعودية جمموعة من املحاور التي تغطي ما طلبه الزمالء �أع�ضاء اللجنة،
�إال �أن رد الوكالة و�إجابات م�س�ؤوليها جاءت �سطحية وعلى �شكل عبارات
�إن�شائية ومل جتب بالتف�صيل على �أ�سئلة اللجنة ،م�شري ًا �إلى �أن ذلك ي�ؤكد
�ضرورة مطالبة الوكالة بتطوير �أدائها.

مـقــال

الثقافة الشعبية في العصر الرقمي
الهواتف النقالة واحلوا�سيب اللوحية وفي�س بوك وتويرت وواي فاي ,هي �أ�شياء ملأت حياتنا وتر�سخت
يف ثقافتنا ،كعنا�صر لبيئة جديدة فر�ضتها التطورات املتالحقة يف تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات.
والنظرة التقليدية ترى �أن تلك البيئة الرقمية اجلديدة هي بطبيعتها تتعار�ض مع عنا�صر الثقافة
ال�شعبية �-أو الفولكلور -التي تعرب عن املوروث الثقايف للمجتمع .وهناك العديد من الر�ؤى والت�صورات ،التي
ترتاوح ما بني هذا الطرح ،وبني �أطروحات �أخرى ترى �أن البيئة الرقمية تعزز الثقافة ال�شعبية ،وت�ؤثر
فيها كما تت�أثر بها.
فثمة من يرى �أن بع�ض العادات والتقاليد -مثل الطب ال�شعبي ،والرق�صات الفولكلورية -هي يف �سبيلها
لالندثار ،ب�سبب انت�شار التكنولوجيا الرقمية ،وما ا�ستتبعها من حتول كثري من املوروث الثقايف ال�شعبي� ،إلى
عنا�صر باهتة ،فاقدة لقيمتها اجلمالية ،التي كانت ت�ستمدها من �سيطرتها على القلوب والعقول ،باعتبارها
موروث ًا تاريخي ًا يحمل عبق الآباء والأجداد.
ويرى البع�ض �أن هناك دائم ًا تداخل بني الأ�شكال الفولكلورية التقليدية التي تنت�شر يف املجتمع،
وبني الأمناط النا�شئة يف البيئة ال�سيربانية ،ويظهر هذا التداخل يف ا�ستدعاء الأ�شكال امل�ألوفة للعادات
ال�سلوكية واالجتماعية ،وحماكاة مالحمها اللغوية والرمزية يف اخلطاب الرقمي .واملتتبع للممار�سات
الرقمية ميكنه �أن يالحظ �أن هناك انتقا ًال يف البيئة الرقمية من ا�ستخدام التعبريات العامية الرتاثية
التي ت�ستلزم التوا�صل وجه ًا لوجه� ،إلى التعبريات االفرتا�ضية ذات الطبيعة ال�سيربانية ،مع االحتفاظ
باملالمح الرتاثية لتلك التعبريات.
حتى الطرائف ،فبالرغم من �أن هناك اختالف ًا فيما بني البيئتني ال�شفهية والرقمية� ،إال �أنه يوجد
ت�شابه يف بع�ض اخل�صائ�ص بينهما ،باعتبارهما �صورة للتعبري عن ممار�سات �شعبية تعك�س ثقافة املجتمع� ،إال
�أن البيئة الرقمية تتيح للطرائف انت�شارا �أو�سع.
وهناك من يرى� ،أنه طاملا �أن الإن�سان بثقافته املوروثة هو امل�س�ؤول عن التفاعل الذي يحدث يف البيئة
الرقمية ،لذا ف�إن هناك ح�ضور ًا فولكلوري ًا مطمورا يف الف�ضاء ال�سيرباين من جراء ذلك ،وبالتايل ف�إن
الثقافة الفولكلورية ت�ؤثر يف الثقافة الرقمية وتتفاعل معها ،وت�سهم يف ت�شكيلها.
ونحن نرى البيئة الرقمية -التي غريت من الطريقة التي يتعلم بها النا�س ،والتي يرتبطون بها مع
الآخرين� ،أو ي�شاركون من خاللها يف فعالياتهم الثقافية -كبيئة ميكن �أن تتجلى فيها الثقافة ال�شعبية،
كما مل تتجلى من قبل .بل كبيئة ميكن �أن ت�سهم يف زيادة فهم طرق التعبري الفولكلورية والتفاعل معها
والإ�ضافة عليها .فهي قادرة متام ًا على تعزيز الفولكلور ال�شعبي ،من خالل نقل و�أر�شفة و�سائل التعبري
الفولكلورية ،وتوثيق امل�شاهد الثقافية� ،سواء املوروثة �أو اجلديدة ،بل وامل�ساهمة يف طرح هذا املوروث
الثقايف كفولكلور رقمي.
�إن البيئة الرقمية هي واقع نعي�ش فيه وال منلك تغيريه ،بل ويزداد انغما�سنا فيه يوم ًا بعد يوم ،فينبغي
علينا �أن ن�سعى لتطويعها لتكون مطية لنا ،بحيث جنعلها ذاكرة حلفظ عادات الأمة وتقاليدها ،بد ًال من �أن
تكون �أداة لطم�س هويتها واندثار ثقافتها.

�أ.د جربيل بن ح�سن العري�شي
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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مـقــال

مسمى وطن (من إمارات موزعة إلى مملكة موحدة)

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

يف تاريخ العرب احلديث واملعا�صر متر �صفحات حتمل �أحداث ًا ج�سام ل�شعوب ومناطق عربية ,ناجتها ت�شكل دول و�سقوط
�أخريات ,واندماج �أقاليم �أو انف�صالها مبا يغري من �أ�شكال اخلرائط ال�سيا�سية يف الفرتة الزمنية املعنية باحلدث ,وتبقى �أحداث
تكوين اململكة العربية ال�سعودية مثرية وذات دالالت على ما ميكن �أن يفعله الطموح وما ي�ؤدي �إليه من �إيجابيات ,ومن ثم ت�صبح
ال�صورة حمفزة وم�ستحقة لكثري من الت�أمل والتفكر والتدبر.
هي ق�صة وطن بد�أ من �أقاليم م�ستقلة ,وانتهى �إلى دولة واحدة موحدة ,وكان ا�سم كل �إقليم هو امل�ستخدم وال�شائع للإ�شارة �إلى
الإمارة �أو ال�سلطنة املوجودة فيها.
ويعد م�سمى ال�سلطنة النجدية �أول ا�سم ر�سمي للدولة التي بد�أ عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود يف ت�أ�سي�سها يف عام
1319هـ1902 /م با�ستعادة الريا�ض من �آل ر�شيد حكام �إمارة حائل ,ومنذ ذلك التاريخ قادت الريا�ض مدن جند الأخرى والأح�ساء
�إلى الدولة ,فلم ي�أت عام 1339هـ1920 /م حتى احتفلت الريا�ض ر�سمي ًا بكونها عا�صمة لدولة هي �سلطنة جند وملحقاتها ,وفرحة
الريا�ض حملها اال�سم الر�سمي للدولة الذي �أعطى البالد كيان ًا دولي ًا ورفع من هيبتها.
وت�شكل ا�سم الدولة وبدئ بكتابة اال�سم على تروي�سة اخلطابات املوجهة من ال�سلطان عبدالعزيز (وهذا هو لقبه) �إلى كل من
يعملون معه و�إلى الدول التي يتعامل معها ,كما و�شحت طوابع بريدية عثمانية بـ»بريد ال�سلطنة النجدية».
وبعد م�ضي خم�س �سنوات �ضم احلجاز نهائي ًا �إلى الدولة النا�شئة يف عام 1344هـ1925 /م ,و�شرع يف تنظيم �ش�ؤون الدولة بعد
�أن توحدت مناطقها.
وحتى نهاية عام 1350هـ1932 /م وجزء من عام 1351هـ1932 /م ظلت الدولة حتمل م�سميات خمتلفة ,وتداخل ا�ستخدامها
من �سنة �إلى �أخرى ,دون اال�ستقرار على ا�ستخدام موحد ال�سمها ,فقد كان يطبع على الأوراق الر�سمية تروي�سات مب�سميات خمتلفة,
وكان على النحو الآتي:
 -1الدولة العربية احلجازية ,الذي ا�ستمر ا�ستخدامه �إلى عام 1348هـ 1929/م على �أوراق جمل�س ال�شورى والنيابة العامة
وم�صلحة ال�صحة العامة والإ�سعاف.
 -2اململكة العربية احلجازية يف عام 1345هـ1927 /م وعام 1346هـ1928 /م على �أوراق م�صلحة ال�صحة العامة والإ�سعاف.
 -3احلكومة احلجازية يف عام 1345هـ1927 /م يف خطاب مرفوع �إلى النيابة العامة.
 -4احلكومة العربية احلجازية يف الأعوام من 1345هـ1349 -هـ1927 /م1930 -م على �أوراق مديرية ال�شرطة العا�صمة
والنيابة العامة وجمل�س ال�شورى.
 -5اململكة احلجازية والنجدية يف عام 1347هـ1929 /م على �أوراق �إدارة الربقيات.
 -6احلكومة العربية على طوابع الدمغة.
 -7مملكة احلجاز وجند وملحقاتها يف عام 1348هـ1929/م ,وعام 1350هـ1931 /م على �أوراق املجل�س الع�سكري مبكة املكرمة,
ورئا�سة الديوان.
 -8اململكة احلجازية والنجدية وملحقاتها يف عام 1348هـ1929 /م وعام 1351هـ1932 /م على �أوراق �إدارة الربقيات
(1348هـ1929/م) ,ورخ�ص الطلوع �إلى البحر (1351هـ1932 /م).
ومع اختالف م�سمى الدولة ظلت الإ�شارة �إلى امللك عبدالعزيز باعتباره ملك ًا للحجاز وجند وملحقاتها ,ودفع عدم اال�ستقرار على
ا�سم حمدد ,وطول امل�سميات التي ا�ستخدمت ,واالقت�صار يف معظمها على �إقليمني من �أقاليم الدولة هما احلجاز وجند �إلى التفكري
يف وجوب �إطالق ا�سم ر�سمي موحد للدولة ,ويعد اال�سم الر�سمي للدولة من الأمور املهمة التي يعنى بها امل�ؤ�س�سون عادة لأنه يعرب
عن فحوى التكوين.

34

ال�شورى  -العـدد  - 167ذو احلجة 1436هـ �سبتمرب� /أكتوبر 2015م

مـقــال

وهو ما مت الأخذ به يف عام 1351هـ1932/م ,عندما �صدر �أمر ملكي ب�إطالق ا�سم “اململكة العربية ال�سعودية” على الدولة,
ونظر ًا لأهمية هذا الأمر امللكي �أورد ن�صه فيما ي�أتي:
وبناء على ما رفع من الربقيات من كافة رعايانا يف مملكة احلجاز وجند وملحقاتها ونزو ًال على رغبة
“ بعد االعتماد على اهلل
ً
الر�أي العام يف بالدنا ,وحب ًا يف توحيد �أجزاء هذه اململكة العربية �أمرنا ميا هو �آت:
 املادة الأولى :يحول ا�سم « اململكة احلجازية النجدية وملحقاتها « �إلى ا�سم « اململكة العربية ال�سعودية « ,وي�صبح لقبنا بعدالآن «ملك اململكة العربية ال�سعودية «.
 املادة الثانية :يجري مفعول هذا التحويل اعتبار ًا من تاريخ �إعالنه. املادة الثالثة :ال يكون لهذا التحويل �أي ت�أثري على املعاهدات واالتفاقيات وااللتزامات الدولية التي تبقى على قيمتهاومفعولها ,وكذلك ال يكون له ت�أثري على املقاوالت والعقود الإفرادية بل تظل نافذة.
 املادة الرابعة� :سائر النظامات والتعليمات والأوامر ال�سابقة وال�صادرة من قبلنا تظل نافذة املفعول بعد هذا التحويل. املادة اخلام�سة :تظل ت�شكيالت حكومتنا احلا�ضرة �سواء يف احلجاز وجند وملحقاتها على حالها احلا�ضر م�ؤقت ًا �إلى �أن يتم رفعت�شكيالت جديدة للمملكة كلها على �أ�سا�س التوحيد اجلديد.
 املادة ال�ساد�سة :على جمل�س وكالئنا احلايل �أن ي�ضم �إلى �أع�ضاء جمل�س الوكالء �أي فرد من �أفراد من ذوي الر�أي حني و�ضعالأنظمة ال�سالفة الذكر لال�ستفادة من �آرائهم واال�ستنارة مبعلوماتهم.
 املادة الثامنة� :أننا نختار يوم اخلمي�س الواقع يف  21جمادى الأولى �سنة 1351هـ املوافق لليوم الأول من امليزان يوم ًا لإعالنتوحيد هذه اململكة العربية ,ون�س�أل اهلل التوفيق.
�صدر يف ق�صرنا يف الريا�ض هذا اليوم ال�سابع ع�شر من جمادى الأولى �سنة 1351هـ.
التوقيع عبدالعزيز ب�أمر جاللة امللك
نائب جاللته
في�صل”*

* �أمر ملكي ,حتويل ا�سم «مملكة احلجاز وجند وملحقاتها» �إلى ا�سم «اململكة العربية ال�سعودية»� ,أم القرى� ,س ,9ع ( 406اجلمعة

 22جمادى الأولى 1351هـ� 23 /سبتمرب 1932م)� ,ص.1
مما �سبق يتبني �أن م�سمى اململكة العربية ال�سعودية مت التو�صل �إليه بعد مرور �سبع �سنوات على توحيد اململكة وت�أ�سي�سها ,ولعل
ذلك يرجع �إلى �أن م�ؤ�س�س الدولة امللك عبدالعزيز كان حري�ص ًا على اختيار اال�سم ليكون داللة توحيد �ست كيانات م�ستقلة يف
الو�سط و ال�شمال وال�شرق والغرب واجلنوب وهي� :إمارة �آل �سعود يف الريا�ض ,و�إمارة �آل ر�شيد يف حائل ,و�إمارة �آل عائ�ض يف ع�سري,
و�إمارة الأدار�سة يف املخالف ال�سليماين (جازان) ,و�إمارة الأ�شراف يف احلجاز ,وحامية عثمانية يف الأح�ساء .وهكذا اندجمت هذه
الأقاليم ال�ستة التي لو بقت على حالها لكانت اليوم كيانات ت�ضاف �إلى الكيانات امل�شتتة يف العامل العربي .وتاريخ  22جمادى الأولى
1351هـ� 23 /سبتمرب 1932م الذي �شهد ميالد م�سمى الوطن ,و�أذن ب�شعور جديد باالندماج يف الدولة جلميع الأقاليم التي ت�شكلت
منها اململكة العربية ال�سعودية� ,شهد �أي�ض ًا اتخاذ الريا�ض عا�صمة للدولة مب�سماها اجلديد ,وكما يقول وليام في�سي يف كتابه
الريا�ض :املدينة القدمية (�ص  425وما بعدها)�« :أ�صبحت الريا�ض عا�صمة للمملكة احلديثة ...وت�سارعت فيها التوجهات .وبدئ
ب�إن�شاء الإدارة احلكومية لأن �أعمال الدولة �أخذت تتعقد و�أ�صبحت ج�سيمة ...و�أخذت عا�صمة ال�صحراء تكيف نف�سها ب�شكل
متزايد ملهام الإدارة احلديثة».العزم والطموح و�أهمية الوحدة هم و�سائل عبدالعزيز بن عبدالرحمن لتكوين الوطن ,الوطن الذي
احتمى والتف حوله اجلميع برايته اخل�ضراء و�شعارها «ال �إله �إال اهلل حممد ًا ر�سول اهلل» معلن ًا �أنه اململكة العربية ال�سعودية.
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تغطية

رئيس مجلس الشورى خالل زيارته الرسمية ألستراليا:

تبادل الزيارات بين مجلس الشورى والبرلمان األسترالي يعبر عن
الرغبة في دفع التعاون البرلماني بما يخدم العالقات بين البلدين

قام معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ بزيارة ر�سمية لأ�سرتاليا تلبية لدعوة
ر�سمية من معايل رئي�س جمل�س ال�شيوخ الأ�سرتايل ا�ستمرت عدة
�أيام رافقه عدد من �أع�ضاء املجل�س ,واجتمع خاللها مع احلاكم العام
لأ�سرتاليا ,ورئي�سي جمل�سي النواب وال�شيوخ وعدد من الوزراء.
وبحث معهم يف جملة من املو�ضوعات ذات العالقة بتعزيز
العالقات الثنائية بني اململكة العربية ال�سعودية و�أ�سرتاليا,
والعالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الأ�سرتايل
بغرفتيه النواب وال�شيوخ ,والق�ضايا الدولية التي حتظى باهتمام
البلدين ال�صديقني.
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آل الشيخ يجتمع مع رئيسي
مجلسي النواب والشيوخ

فقد اجتمع معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ مع رئي�سي جمل�سي النواب وال�شيوخ الأ�سرتاليني توين
�سميث ،وال�سيناتور �ستيفن يف مقر الربملان الأ�سرتايل مبدينة كانربا على
ع�شاء عمل �أقامه رئي�سا جمل�سي النواب وال�شيوخ تكرمي ًا ملعاليه والوفد املرافق،
بح�ضور �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى �أ�سرتاليا ونيوزيالندا الأ�ستاذ
نبيل بن حممد �آل �صالح.

تغطية

ومت خالل االجتماع تبادل الكلمات بهذه املنا�سبة حيث �أعرب رئي�سا
جمل�س النواب وال�شيوخ عن �سعادتهما بزيارة معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
�إلى �أ�سرتاليا و�أ�شادا بالعالقات الثنائية بني البلدين يف خمتلف املجاالت
والعالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الأ�سرتايل بغرفتيه النواب
وال�شيوخ.
من جانبه قدم معايل رئي�س جمل�س ال�شورى �شكره وتقديره ملعايل رئي�سي
جمل�سي النواب وال�شيوخ الأ�سرتاليني على احلفاوة وح�سن اال�ستقبال ،معرب ًا
عن �سعادته بهذا اللقا.
و�أكد �ضرورة توطيد �أوا�صر العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى
وجمل�سي النواب وال�شيوخ الأ�سرتاليني وتعزيز �أوجه التعاون امل�شرتك بني
البلدين ال�صديقني يف املجاالت كافة .

حاكم عام أستراليا يستقبل
رئيس مجلس الشورى

ا�ستقبل احلاكم العام لأ�سرتاليا ال�سري بيرت كو�سجروف ،يف املقر الر�سمي
للحاكم العام يف العا�صمة الأ�سرتالية كانبريا معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،بح�ضور �سفري
خادم احلرمني ال�شريفني لدى �أ�سرتاليا ونيوزيالندا الأ�ستاذ نبيل بن حممد
�آل �صالح و�أع�ضاء الوفد املرافق ملعاليه.
وجرى خالل اال�ستقبال تبادل الأحاديث الودية وا�ستعرا�ض �آفاق التعاون
بني البلدين ال�صديقني و�سبل تعزيزها يف املجاالت كافة.
وعرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى عن تقديره و�شكره حلاكم عام
�أ�سرتاليا على حفاوة اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة ,م�ؤكد ًا عمق العالقات
الثنائية بني اململكة العربية ال�سعودية و�أ�سرتاليا يف خمتلف املجاالت ،ومنها
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الأ�سرتايل متمني ًا لأ�سرتاليا
حكومة و�شعب ًا املزيد من التقدم واالزدهار.
من جهته عبرّ احلاكم العام لأ�سرتاليا عن ترحيبه مبعايل رئي�س جمل�س
ال�شورى مثمن ًا الزيارة التي �ست�سهم يف تعزيز عالقات ال�صداقة الثنائية بني
البلدين ال�صديقني.

ويجتمع مع وزيري الخارجية
والتجارة واالستثمار

كما عقد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى اجتماع ًا مع معايل وزيرة اخلارجية
الأ�سرتالية جويل بي�شوب ووزير التجارة واال�ستثمار الأ�سرتايل ال�سيد اندرو
روب يف مبنى الربملان الأ�سرتايل بالعا�صمة كانربا ك ًال على حده بح�ضور
�سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى ا�سرتاليا ونيوزيالندا والوفد املرافق
ملعاليه.
وجرى خالل اللقائني بحث العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل تعزيزها,
ورحب الوزيران مبعايل رئي�س جمل�س ال�شورى و�أ�شادا بالعالقات الثنائية بني
اململكة العربية ال�سعودية و�أ�سرتاليا وبالدور احليوي الذي تنتهجه اململكة من
جميع الق�ضايا يف العامل.
و�أكدا حر�ص �أ�سرتاليا على تنمية وتطوير العالقات مع اململكة العربية
ال�سعودية ملا لها من مكانة رائدة �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا على امل�ستويني الإقليمي
والدويل وبو�صفها �شريكة لأ�سرتاليا يف جمموعة دول الع�شرين.
من جهته �أعرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى عن �سعادته وتقديره
للم�شاعر الطيبة التي عرب عنها امل�س�ؤولون الأ�سرتاليون جتاه اململكة وقيادتها
الر�شيدة ,م�شري ًا �إلى �أهمية الزيارات املتبادلة بني امل�س�ؤولني يف الربملان
الأ�سرتايل وجمل�س ال�شورى و�إ�سهامها يف تطوير العالقات الربملانية بني
املجل�سني ,وتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني.
كما التقى معاليه نائب وزير اخلارجية الأ�سرتالية بيرت فارغيز وذلك يف
مقر وزارة اخلارجية الأ�سرتالية بح�ضور ال�سفري �آل �صالح والوفد املرافق
ملعاليه.
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني اململكة و�أ�سرتاليا و�سبل
تعزيزها �إ�ضافة �إلى �آخر التطورات وامل�ستجدات يف املنطقة.
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تغطية

ويزور البرلمان والمجلس

د .آل الشيخ :المملكة وأستراليا

التشريعي لوالية نيو ساوث ويلز

عضوان فاعالن في مجموعة

كما قام معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف �إطار زيارته لأ�سرتاليا بزيارة �إلى
الربملان واملجل�س الت�شريعي لوالية نيو �ساوث ويلز يف �سيدين بح�ضور �سفري
خادم احلرمني ال�شريفني لدى �أ�سرتاليا والوفد املرافق ملعاليه ,حيث كان يف
ا�ستقباله رئي�س املجل�س دون هاروين ونائب رئي�س الربملان اندرو فرايزر  ،حيث
رحب هاروين مبعاليه م�شيد ًا بالعالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني ،ثم
قدم �شرح ًا عن املجل�س الت�شريعي يف الوالية و�آلية عمله.

السفير آل صالح يحتفي بمعالي
رئيس مجلس الشورى

من جهة �أخرى احتفى �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى �أ�سرتاليا
ونيوزيلندا ،الأ�ستاذ نبيل بن حممد �آل �صالح مبعايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،حيث �أقام حفل ع�شاء يف
العا�صمة الأ�سرتالية كانربا تكرمي ًا ملعاليه والوفد املرافق له.
ورحب ال�سفري �آل �صالح مبعايل رئي�س جمل�س ال�شورى والوفد املرافق ,م�ؤكدا
�أهمية الزيارة يف تعزيز العالقات الربملانية بني اململكة العربية ال�سعودية و�أ�سرتاليا،
م�شري ًا �إلى �أن الزيارة القت ترحيب ًا وا�سع ًا و�إيجابي ًا لدى الربملان الأ�سرتايل.
و�أعرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى من جهته عن �شكره ل�سفري خادم احلرمني
ال�شريفني لدى �أ�سرتاليا بهذه املنا�سبة ،م�ؤكد ًا �أهمية تعزيز عالقات ال�صداقة
والتعاونوالتن�سيقبنيجمل�سال�شورىال�سعوديوالربملانوجمل�سال�شيوخالأ�سرتايل
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العشرين

وكان معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ قد �أو�ضح يف ت�صريح �صحفي عقب و�صوله �إلى كانربا �أن
الزيارة ت�أتي يف �سياق حر�ص اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود على تعزيز عالقاتها مع
�أ�سرتاليا وتنميتها وتطويرها مبا يخدم م�صالح البلدين و�شعبيهما ال�صديقني،
ويحقق ا�ستمرار الت�شاور بني ر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة الع�شرين بو�صف
اململكة العربية ال�سعودية و�أ�سرتاليا ع�ضوان فاعالن يف املجموعة.
وقال معاليه� “ :إن تبادل الزيارات بني جمل�س ال�شورى وجمل�سي النواب
وال�شيوخ يف �أ�سرتاليا يعرب عن الرغبة يف دفع التعاون الربملاين بني اجلانبني
نحو �آفاق تخدم العالقات بني البلدين ال�صديقني التي ت�شهد تطور ًا متوا�ص ًال
على جميع امل�ستويات».
من جانبه ،رحب �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى �أ�سرتاليا ونيوزيالندا
الأ�ستاذ نبيل �آل �صالح بزيارة معايل رئي�س جمل�س ال�شورى والوفد املرافق له
الذي ي�ضم عدد ًا من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �إلى �أ�سرتاليا ،م�شري ًا �إلى �أن هذه
الزيارة �سيكون لها دور ًا مهما يف تعزيز عالقات ال�صداقة والتعاون الربملاين
بني البلدين ال�صديقي.

تغطية

مجلس الشورى يدين بشدة االعتداءات اإلسرائيلية
على المسجد األقصى

عرب جملـــــ�س ال�شورى عن �إدانتـــــه وا�ستنكاره ال�شديدين النتهاك
�سلطات االحتـــــالل الإ�سرائيليـــــة حلرمة امل�سجد الأق�صى ال�شريف،
واالعتداء على امل�صلني.
و�أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شـــــورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ با�سمه ونيابة عن �أع�ضاء املجل�س �أن هذا
العمل العدواين غري امل�شروع يتنافى مع املبادئ والقوانني والت�شريعات
الدولية كافة وينتهك ب�شكل �صارخ حرمة الأديان بالتعدي على �أحد
�أهم املقد�سات الإ�سالمية ،ثالث احلرمني ال�شريفني.
كما �أكد معالي ـ ــه �أن االعتداءات الإ�سرائيلي ـ ــة املتكررة على حرمة امل�سجد
الأق�صى �ست�ؤدي �إلى مزيد من العنف ،وتك ـ ــر�س �سيا�س ـ ــة �سلط ـ ــات االحتالل
الإ�سرائيلية يف تنفيذ خمططها الذي ي�ستهدف امل�سجد الأق�صى.

ونا�شد الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ املجتمع الدويل بكافة هيئاته ومنظماته
والربملان ـ ــات يف خم ـ ــتلف دول الع ـ ــامل �سيما يف ال ـ ــدول الكربى واالحتادات
الربملانية الإقليمية والدولية حتمل م�س�ؤولياتهم والتحرك الفوري واجلاد لوقف
االنتهاكات الإ�سرائيلية على الأماكن الإ�سالمية يف القد�س املحتلة ،وال�ضغط
على �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي لاللتزام بالقوانني الدولية والت�شريعات
الدولية ،ومبادئ عملية ال�سالم ،واحرتام الأديان.
و�أ�شار �إلى �أهمية حتـ ـ ــرك ال ـ ــدول الإ�سالم ـ ــية ممثل ـ ــة يف منظ ـ ــمة التعاون
الإ�سالمي وعلى خمتلف ال�صعد للحـ ــد من انتهاك ـ ــات االحت ـ ــالل الإ�سرائيلي،
واتخ ـ ــاذ الإج ـ ــراءات الالزم ـ ــة حلماي ـ ــة امل�سجد الأق ـ ــ�صى من االعتداءات
ال�صهيونية.
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وفد مجلس الشورى برئاسة معالي نائب رئيس المجلس يزور البرلمان األوروبي

د .الجفري :جهود دول التحالف تؤتي نتائجها
اإليجابية في اليمن الشقيق

تقرير في�صل ال�شدي

يف �إطـــار الدبلوما�سيــة ال�شوريـــة التي ميــار�سها جمــل�س ال�شـورى
ودوره يف دعم ال�سيا�ســـة اخلارجيــة للمملكــة العربيـــة ال�سعــودية,
ودعم مواقفها جتاه خمتــلف الق�ضايـــا الإقليمية والدولية ,قام وفد
جمل�س ال�شورى برئا�سة معايل نائب رئي�س املجـــل�س الدكتــور حمــمد
بن �أمني اجلفري وع�ضوية �أع�ضاء املجلـــ�س الأ�ســتاذ �سعود ال�شمري,
والأ�ستاذ حممد املطريي  ،والدكتور جربيل العري�شي ،والدكتور ثامر
الغ�شيان ،والأ�ستاذة هدى احللي�سي ،والدكتورة منى �آل م�شيط بزيارة
�إلى الربملان الأوروبي يف بروك�سل خالل املدة من  17-15ذو احلجة
1436هـ املوافق � 29سبتمرب� 1 -أكتوبر  ,2015التــقى خــاللها نائب
رئي�س الربملان الأوروبي وعدد ًا من �أع�ضاء الربملان ,كــما �ألــقى معايل
الدكتور حممد اجلفري كلمة خالل اجتماع م�شرتك مع جلـنة ال�ش�ؤون
اخلارجية وبعثة �شبه اجلزيرة العربية يف الربملان الأوروبي.
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اجتماع مشترك مع لجنة الشؤون الخارجية
وبعثة شبه الجزيرة العربية في البرلمان

�أكد معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن �أمني اجلفري �أن
جهود دول التحالف يف دعم ال�شرعية يف جمهورية اليمن ال�شقيقة بد�أت ت�ؤتي
نتائجها الإيجابية وذلك باندماج املقاومة ال�شعبية واجلي�ش احلكومي ،وحترير
مدينة عدن وعدد من املدن الأخرى ،وع ــودة الرئي ــ�س عبد ربه من�صور هادي
واحلكومة ال�شرعية �إلى الأرا�ضي اليمن ــية وا�ستئ ــناف �أعم ــالها ،بالإ�ضافة �إلى
عودة �أعداد كبرية من النازحني �إلى مدنهم وقراهم.
جاء ذلك يف كلمة �ألقاها اليــوم خ ــالل اجتم ــاع م�ش ــرتك مع جلنة ال�ش�ؤون
اخلارجي ــة وبع ــثة �ش ــبه اجل ــزيرة العربيـ ــة يف الربملان الأوروبي مبقر الربملان
يف بروك�سل ،وذلك �ضمن �إط ــار زي ــارة ر�سم ــية لوفــد جمل�س ال�شورى للربملان
الأوروبي.

تغطية

ولفــت معالي ــه النظ ــر �إلى �أن اململ ــكة العربي ــة ال�سعودي ــة بقــيادة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمــان بن ع ــبد العزي ــز �آل �سع ــود -حفظه اهلل-
حر�صت على تقدمي م�ساع ــدات مالي ــة للي ــمن ال�شــقيق بلغت حتى الآن نحو
 339مليون دوالر �أمريكي ،حمتــلة املرتب ــة الأولى عاملي ًا يف تقدمي امل�ساعدات
الإغاثية والإن�سانية لل�شعب اليمني ال�شقيق.
وقال� « :إن اململكة وقبل اندالع هذه الأح ــداث تعد �أك ــرب ال ــدول املانحـ ــة
لليمن بدون منازع حيث قدمت له يف الأعوام الثالثـ ــة املا�ضية مبلغ ًا يتجاوز
الثالث مليارات دوالر �أمريكي بالإ�ض ــافة �إلى كم ــيات كبرية من املعونات
العينية من الأغذية والأدوية وامل�شتقات البرتولية ،ومتويل امل�شاريع العمرانية
والإن�شائية املتعلقة بالبنية التحتية».
وبينَّ �أن اململكة ودول التحال ــف ق ــد ا�ستج ــابت لدع ــوة الرئيــ�س ال�شـرعي
لليمن عبدربه من�صور هادي ،لإعادة ال�شرعيــة وحمايـ ــة ال�ش ــعب اليمني من
ملي�شيات املتمردين احلوثيني ،ا�ستناد ًا للمواثيق الدولية ,ومنها ميثاق الأمم
املتحدة يف املادة رقم ( ،)٥١واتفاقية الدف ــاع العــربي امل�شرتك وتوج هذا
العمل بت�أييد جمل�س الأمن الدويل بقراره رقم .2216
و�أفاد ب�أنه على الرغ ــم م ــن االعت ــداءات املت ــكررة على �أرا�ضي املمـ ــلكة
من قبل جماعة احلوثي وملي�شــيات الرئي�س ال�سابق و�إطالقهم ال�صواريخ
والقذائف على الأحياء ال�سكني ــة واملدنيني يف املدن ال�سعودية احلدودية� ،إال
�أن قوات التحالف ركزت على دعم ق ــوات املقاومة ال�شعبية التابعة للحكومة
ال�شرعية ،وذلك با�ستهداف خم ــازن الأ�سلح ــة وق ــواعد �إطالق ال�صواريخ
ومع�سكرات احلوثيني ،مراعية �أق�صى درجات �ضبــط النفــ�س واحرتام كافة
مبادئ القانون الدويل الإن�ساين ،و�ساعي ــة لتجن ــب الإ�ص ــابات بني امل ــدنيني
واملن�ش�آت املدنية �إلى �أق�صى حد ممكن ،كما التزمت اململكة وقوات التحالف
باتفاقيات الهدنة الإن�سانية رغم اخلروقات العديدة لها من جانب احلوثيني
وملي�شيات الرئي�س املخلوع.
و�أ�شار د .اجلفري يف كلمته �إلى ح ــر�ص اململك ــة مع دول جمل�س التعاون
اخلليجي على م�ساعدة جميع املكونات ال�س ـ ــيا�سية يف اليمن للو�صول �إلى
معاجلات توافقية للخالفات ال�سيا�سية بينــهم بع ــد الأح ــداث التي عـ ــ�صفت
باليمن يف عام 2011م ،يف �إطار املب ــادرة اخلليج ــية و�آل ــياتها التنف ــيذية،
وخمرجات احلوار الوطني اليمني.

و�أ�ضاف « :لقد كانت امللي�شيات احلوثية مدعومة من �إحدى دول الإقليم
التي متدها بال�سالح واخلربات اللوج�ستية ،وحتر�ضها على ن�شر الكراهية
والطائفية بني �أبناء ال�شعب اليمني منذ مطلع الت�سعينات من القرن املا�ضي
ت�ضع العراقيل �أمام احللول ال�سيا�سية حتى و�صل بها الأمر �إلى الزحف �إلى
العا�صمة اليمنية �صنعاء ،واال�ستيالء على ال�سلطة بالقوة ،واحتجاز الرئي�س
ال�شرعي للبالد ،وحل الربملان يف عملية خروج بل انقالب على ال�شرعية ،ثم
ا�ستمرت يف الزحف لال�ستيالء على بقية املدن اليمني ــة ،الأمر الذي ُي�ش ِّكل
تهديد ًا �صارخ ًا للأمن واال�ستقرار الإقليمي والدويل».
ويف مو�ضوع �آخر ا�ستنكر معايل الدك ــتور اجلف ــري ما وق ــع م�ؤخر ًا من
اقتحام �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي امل�ســجد الأق�صــى املب ــارك ،وانتـ ــهاك
حرمته واالعتداء على امل�صلني ،داعي ـ ـ ًا املجتمع الدويل �إلى الوقوف ب�صرامة
�أم ــام املمار�سـ ــات الإ�سرائيلي ــة امل�ش ــينة التي تُق ِّو ُ�ض �أي �أمل جتاه الو�صول
لل�سالم املن�شود ،وتتعار�ض مع جميع االتفاقيات الدولية؛ ويف هذا ال�صدد
ترحب اململكة بقــرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة برفع علم دولة فل�سطني
على مبانيها لأول مرة.
الخيار األمثل لألزمة السورية يكمن
في الحل السياسي

وفيما يخ�ص الأزمة ال�سورية بينَّ معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى �أن
اململكة ت�ؤكد على �أن اخليار الأمثل ل�سوريا �أن يكون احلل ح ًال �سيا�سي ًا مبني ًا
على مبادئ «جنيف  »1ويـ ـ ـ�ؤدي �إلى �إن�شـ ــاء �سلطـ ــة جمل�س انتقـ ــايل يهيئ
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البلد �إلى م�ستـ ــقبل جديد ومن دون دور لب�شـ ــار الأ�سد امللطـ ــخة يده بدماء
ال�شعب ال�سوري.
و�أو�ضح معايل الدكتور حمـ ــمد اجلفـ ــري �أن اململكـ ــة ت�ست�ضيف ما يقارب
املليونني ون�صف املليون مواطن �سوري ،وقد حر�صت على عدم التعامل معهم
كالجئني� ،أو ت�ضعهم يف خميمات جلوء ،حفاظ ًا على كـ ــرامتهم و�سالمتهم،
ومنحتهم حرية احلركـ ــة التامـ ــة ،ومنحت ملن �أراد البقـ ــاء منهم يف اململكة،
الإقامة النظامية �أ�سـ ــوة ببقـ ــية املقيمـ ــني ،بكل ما يرتتب عليها من حقوق يف
الرعاية ال�صحية املجانية واالنخراط يف �سوق العمل والتعليم ،حيث بلغ عدد
الطالب والطالبات ال�سورين الذين ان�ضـ ــموا ملقاعد الدرا�سة يف اململكة لهذا
العام «  »131654يدر�سون يف خمتلف مراحل التعليم ،وامتدت جهودها لت�شمل
دعم ورعاية املاليني من ال�سوريني الالجئني �إلى الدول املجاورة لوطنهم يف كل
من الأردن ولبنان وغريها من الدول.
ويف جمال مكافحة الإرهاب �شدد معالـ ــيه على عـ ــزم اململكـ ــة الدائم يف
امل�شاركة يف �أي جهد دويل ي�سعى �إلى حماربة الإرهاب ،حيث ترجـ ــمت اململكـ ــة
هذه ال�سيا�سة �إلى �إجراءات م�شددة من خالل �سن الت�شـ ــريعات املج ِّرمة له،
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وجتفيف م�صادره املالية ،وو�ضع القوائم ب�أ�سـ ــماء الإرهابـ ــيني والتنظيمات
الإرهابية التي تقف وراءهم ،وت�شكيل «جلنة عليا ملكافحة الإرهاب».
ولفت معاليه النظر �إلى �أن اململكة هي �أول دولة دعت �إلى عقد م�ؤمتر عاملي
ملكافحة الإرهاب عام 2005م ،وطالبت وعملت على �إن�شاء مركز الأمم املتحدة
ملكافحة الإرهاب ( )UNCTCودعمته مبلغ  110مليون دوالر ،وهي رئي�س
املجل�س اال�ست�شاري ملركز الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب ،وع�ضو فاعل يف
جمموعة الدول �ضد التنظيم الإرهابي داع�ش (.)CIG
كما حذرت اململكة املجتمع الدويل من الت�ساهل �أو التخاذل عن م�س�ؤوليته
التاريخية �ضد الإرهاب ,م�ؤكدة على �أن الإرهاب لي�س له دين� ،أو عرق� ،أو
طائفة.
ويف ختام كلمته �أ�شاد نائب رئي�س جمل�س ال�شورى بالعالقات التاريخية
املتينة بني اململكة العربية ال�سعودية واالحتاد الأوروبي والروابط ال�سيا�سية
واالقت�صادية واحل�ضارية والثقافية امل�شرتكة ،الأمر الذي يجعل اململكة تويل
هذه العالقة اهتمام ًا خا�ص ًا لتعزيز العالقة مبا ي�سهم يف زيادة فر�ص التعاون

تغطية

ملا يخدم امل�صالح امل�شرتكة بيننا ،ومبا ي�ؤدي �إلى دعم اجلهود امل�شرتكة بيننا
لدعم ال�سلم والأمن الدوليني.
بعد ذلك �أجاب معاليه والوفد املرافق له على املداخالت واال�ستف�سارات
التي قدمها عدد من نواب الربملان الأوروبي.
نائب رئي�س الربملان الأوروبي ي�ؤكد �أهمية تبادل الزيارات لتوطيد العالقات
يف �سياق �آخر �أكد معايل نائب رئي�س الربملان الأوروبي انطونيو تيجاين
�أهمية ال�شراكة والعالقات الثنائية بني دول االحتاد الأوروبي واململكة العربية
ال�سعودية على وجه اخل�صو�ص ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وما
يرتتب عليها من فر�ص للدفع بالعالقات بني اجلانبني �إلى �شراكة ا�سرتاتيجية.
جاء ذلك خالل حفل الغداء الذي �أقامه تكرمي ًا ملعايل نائب رئي�س جمل�س
ال�شورى والوفد املرافق له.
ورحب نائب رئي�س الربملان الأوروبي بالعالقات الثنائية بني الربملان وجمل�س
ال�شورى وتبادل الزيارات مبا يتيح �إقامة حوار دائم بني امل�ؤ�س�ستني الربملانيتني
ويثمر �إلى تفاهم م�شرتك يوطد لتعزيز العالقات على خمتلف ال�صعد.
من جانبه نقل معايل الدكتور حممد اجلفري حتيات وتقدير معايل رئي�س
جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ �إلى
معايل رئي�س الربملان الأوروبي مارتن �شولتز وملعايل نائبه انطونيو تيجاين.
وبني �أن هذه الزيارة ت�أتي يف �سياق التوا�صل الربملاين الذي يحر�ص جمل�س
ال�شورى على تعزيزه مع خمتلف املجال�س الربملانية يف العامل ،ومع التجمعات
الربملانية الدولية املهمة مثل الربملان الأوروبي.
وقد ا�ستعر�ض اجلانبان عدد ًا من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك
وعدد ًا من الق�ضايا الإقليمية والدولية ،و�سبل تعزيز العالقات الربملانية بني
جمل�س ال�شورى والربملان الأوروبي.
اجتماع برئيسة بعثة العالقات مع شبه
الجزيرة العربية في البرلمان

من جهة �أخرى اجتمع معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى مع رئي�سة بعثة
العالقات مع �شبه اجلزيرة العربية يف الربملان الأوربي مي�شيل �إليو ماري.
وا�ستعر�ض الدكتور اجلفري خالل االجتماع اجلهود الكبرية التي تبذلها
اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود -حفظه اهلل -يف دعم اجلهود الرامية لتعزيز الأمن وال�سلم
الدوليني ،والتخفيف من حدة املعاناة التي ت�سببت بها الأزمات يف منطقة
ال�شرق الأو�سط �إن�ساني ًا و�أمني ًا و�سيا�س ًيا.

ولفت النظر �إلى ما تبذله اململكة من جهود مب�ساندة التحالف العربي يف
جمهورية اليمن ال�شقيقة وحر�صها على �إعادة احلكومة ال�شرعية لليمن يف
�إطار قرار جمل�س الأمن الدويل رقم  ،2216وقال « لقد �أدت جهود التحالف
العربي �إلى عودة امل�س�ؤولني اليمنيني �إلى عدن وعلى ر�أ�سهم الرئي�س اليمني
عبد ربه من�صور هادي».
و�أكد معاليه حر�ص جمل�س ال�شورى على دعم وتعزيز العالقات الثنائية بني
املجل�س والربملان الأوروبي نظر ًا ملا ميثله من �أهمية كبرية يف جمال �صناعة
القرارات داخل االحتاد الأوروبي.
من جانبها رحبت رئي�سة بعثة �شبه اجلزيرة العربية يف الربملان الأوروبي
بوفد جمل�س ال�شورى م�ؤكدة �أهمية تبادل الزيارات بني اجلانبني.
و�أكدت �أهمية العالقات الربملانية التي جتمع بني جمل�س ال�شوري والربملان
االوروبي حيث كان للزيارات املتبادلة خالل الفرتة املا�ضية بني وفود جمل�س
ال�شوري والربملان االوروبي �أثر يف زياده التعاون الربملاين بينهما.
نواب أوروبيون يثمنون جهود المملكة في خدمة الحجيج
ويؤكدون أهمية دورها في حفظ األمن بالمنطقة..

و�أكد رئي�س جلنة العالقات اخلارجية يف الربملان الأوروبي �إملار بروك �أهمية
الدور الذي تقوم به اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود -حفظه اهلل -يف �إنهاء العديد من امللفات
العالقة يف العامل وعلى وجه اخل�صو�ص الق�ضايا الإقليمية الراهنة واحلد من
تداعياتها على �أمن املنطقة.
ال�شورى  -العـدد  - 167ذو احلجة 1436هـ �سبتمرب� /أكتوبر 2015م

43

تغطية

جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقده معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور
حممد بن �أمني اجلفري يف مقر الربملان يف بروك�سل �أم�س مع رئي�س جلنة
العالقات اخلارجية يف الربملان.
واقرتح �إملار بروك تكثيف الزيارات الربملانية املتبادلة بني الربملان الأوروبي
وجمل�س ال�شورى ،والعمل على توطيد العالقات الربملانية مبا يخدم امل�صالح
امل�شرتكة.
من جانب �آخر �أ�شاد ع�ضوا الربملان الأوروبي �أف�ضل خان و�سجاد كرمي مبا تقوم
به حكومة خادم احلرمني ال�شريفني من جهود كبرية يف عمارة وتو�سعة احلرمني
ال�شريفني ,وما تقدمه من خدمات جليلة ل�ضيوف الرحمن ,وتوفري �أف�ضل ال�سبل
التي متكن احلجاج من �آداء ن�سكهم يف ي�سر و�سهولة وراحة و�أمن وطم�أنينة.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقده نائب رئي�س جمل�س ال�شورى والوفد
املرافق مع النائبني ك ًال على حدة بح�ضور الوفد املرافق ملعاليه.
ويف ذات ال�سياق عقد معايل الدكتور حممد اجلفري والوفد املرافق له يف
مقر الربملان الأوروبي اجتماعات مع عدد من نواب الربملان وهم نائب رئي�س
اللجنة الفرعية حلقوق الإن�سان بار بارا لوك بيلهر ،و�شالرز تانوك ،ومايكل
غاهلري ،وخافري نارت ،واجنليكا نيبلر ،ورئي�س جمموعة املحافظني الأوروبيني
�سيد كمال.
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وقد �شدد وفد جمل�س ال�شورى خالل االجتماعات على �أنه وبالرغم من
االعتداءات املتكررة على �أرا�ضي اململكة من قبل جماعة احلوثي وملي�شيات
الرئي�س املخلوع و�إطالقهم ال�صواريخ والقذائف على الأحياء ال�سكنية واملدنيني
يف املدن ال�سعودية احلدودية� ،إال �أن قوات التحالف ركزت على دعم قوات
املقاومة ال�شعبية التابعة للحكومة ال�شرعية ،وذلك با�ستهداف خمازن الأ�سلحة
وقواعد �إطالق ال�صواريخ ومع�سكرات احلوثيني ،مراعية �أق�صى درجات �ضبط
النف�س واحرتام كافة مبادئ القانون الدويل الإن�ساين.
من جانبها نوهت ع�ضو الربملان الأوروبي اجنليكا باركر -يف ت�صريح
�صحفي -بزيارة معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى والوفد املرافق له للربملان
الأوروبي وما مت خاللها من مباحثات تعزز من العالقات الثنائية بني اجلانبني،
وتعمل على فتح �آفاق جديدة للحوار وتبادل وجهات النظر �إزاء خمتلف الق�ضايا.
ودعت �إلى مزيد من الزيارات املتبادلة بني اجلانبني مبا يحقق �شراكة
ا�سرتاتيجية مثلى تعمل على تعزيز العالقات الثنائية ومبا يتيح �إقامة حوار
دائم بني امل�ؤ�س�ستني الربملانيتني ويثمر �إلى تفاهم م�شرتك يوطد لتعزيز
العالقات على خمتلف ال�صعد.

تغطية
وآخرون يعزون المملكة في ضحايا حادث التدافع
في مشعر منى

من جهة �أخرى �أعرب عدد من النواب يف الربملان الأوروبي عن تعازيهم
للمملكة العربية ال�سعودية بقيادة خـادم احلـرمـني ال�شريـفـني املـلـك �سلمان بن
عبد العزيز �آل �سعود -حفظه اهلل -يف وفاة عدد من حجاج بيت اهلل احلرام
جراء حادث التدافع الذي وقع يف م�شعر منى ،متمنني للم�صابني ال�شفاء العاجل.
جاء ذلك خالل االجتماعات التي عقدها معايل الدكتور حممد بن �أمني
اجلفري والوفد املرافق له مع عدد من النواب -كل على حدة -يف مقر الربملان
الأوروبي يف بروك�سل.
فقد �أبدت نائب رئي�س جلنة التجارة الدولية ونائب رئي�س بعثة العالقات
مع دول املغرب يف الربملان الأوروبي طقيه �صيفي تعازيها للمملكة قيادة و�شعب ًا
ولذوي املتوفني جراء احلادث� ،سائلة املولى القدير �أن ي�شفي امل�صابني و�أن
يتقبل من احلجاج حجهم.
و�أ�شادت باجلهود الكبرية التي تبذلها اململكة العربية ال�سعودية يف رعاية
احلرمني ال�شريفني وامل�شاعر املقد�سة وما مت بهم من م�شروعات وتو�سعات
كربى تهدف خلدمة قا�صديها ومبا ميكن احلجاج واملعتمرين من ت�أدية ن�سكهم
بكل ي�سر وطم�أنينة.
من جهته �أعرب رئي�س م�ؤمتر ر�ؤ�ساء البعثات ورئي�س بعثة العالقات مع دول
املغرب بري انطونيو بانزيري ،والنائب الأول لرئي�س اللجنة الفرعية حلقوق
الإن�سان كر�ستيان دان بريدا ،و�أع�ضاء الربملان الأوروبي ماريو بور غيزيو،
والني �سميث ،و�آ�شلي فوك�س عن تعازيهم وموا�ساتهم يف هذا امل�صاب الذي �أمل
باحلجاج.
من جانبه بني معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى و�أع�ضاء وفد املجل�س -خالل
االجتماعات -موقف اململكة من الو�ضع يف اجلمهورية اليمنية ،م�شريين �إلى �أن
عملية عا�صفة احلزم ،ومن ثم �إعادة الأمل جاءت ا�ستجابة لر�سالة اال�ستغاثة
التي وجهها الرئي�س ال�شرعي جلمهورية اليمن عبدربه من�صور هادي �إلى خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه اهلل -و�أ�صحاب
اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س التعاون اخلليجي لإنقاذ ال�شعب اليمني وحمايته

من ملي�شيات احلوثي التي انقلبت على ال�شرعية يف اليمن واختطفت م�ؤ�س�سات
الدولة مدعومة من قوى �إقليمية ت�سعى للهيمنة على املنطقة.
وفد المجلس يجتمع مع مجموعة اليوروميد.

واجتمع وفد جمل�س ال�شورى برئا�سة نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد
بن �أمني اجلفري يف مقر الربملان الأوروبي مع جمموعة اليوروميد التابعة
حلزب ال�شعب الأوروبي وذلك بح�ضور �سفري اململكة لدى مملكة بلجيكا ودوقية
لوك�سمبورج ورئي�س بعثة اململكة لدى االحتاد الأوروبي عبد الرحمن بن �سليمان
الأحمد.
وتطرق معايل الدكتور حممد اجلفري يف كلمة خالل االجتماع �إلى مواقف
اململكة من الو�ضع يف اليمن ،منذ تردي الأو�ضاع فيها حيث �أ�سهمت اململكة
مع �أ�شقائها يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف �إطالق املبادرة
اخلليجية ك�أ�سا�س للحل يف اليمن ال�شقيق ،ومهدت هذه املبادرة الطريق
للو�صول للحل ال�سيا�سي يف اليمن ال�شقيق ،وحظيت بت�أييد �إقليمي ودويل
�آنذاك ,بيد �أن الأو�ضاع عادت �إلى التدهور مرة �أخرى بعد �أن قامت ملي�شيات
احلوثي باالنقالب على ال�شرعية مدعومة من قوات الرئي�س ال�سابق ,ومن قوى
�إقليمية.
وبني معاليه �أن اململكة ودول التحالف قد ا�ستجابت لدعوة الرئي�س ال�شرعي
لليمن عبدربه من�صور هادي ،بحماية ال�شعب اليمني ال�شقيق من ملي�شيات
املتمردين احلوثيني ،ا�ستناد ًا للمواثيق الدولية ,ومنها ميثاق الأمم املتحدة يف
املادة رقم ( ،)٥١واتفاقية الدفاع العربي امل�شرتك ,وتوج هذا العمل بت�أييد
جمل�س الأمن الدويل بقراره رقم .2216
وتناول معاليه يف كلمته عدد ًا من الق�ضايا الإقليمية والدولية الراهنة،
و�سبل دعم وتعزيز العالقات الثنائية بني جمل�س ال�شورى والربملان الأوروبي.
بعد ذلك �أجاب معاليه والوفد املرافق له على املداخالت واال�ستف�سارات
التي قدمها عدد من نواب الربملان الأوروبي.
ح�ضر االجتماعات �سفري اململكة لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوك�سمبورج
ورئي�س بعثة اململكة لدى االحتاد الأوروبي عبد الرحمن بن �سليمان الأحمد.
ورافق الوفد مدير عام �شعبة العالقات الربملانية املكلف الدكتور �سعد
العنقري  ،وم�ساعد مدير �إدارة املرا�سم الأ�ستاذ فهد امل�سيند.
ال�شورى  -العـدد  - 167ذو احلجة 1436هـ �سبتمرب� /أكتوبر 2015م

45

دراسة

لماذا تفشل المؤسسات الناشئة في المملكة؟

المنافسة  00عدم توفر العمالة00
التقدير الخاطئ لكلفة المنتج
والتشغيل 00عدم التفرغ للعمل
بالمؤسسة 00من أهم أسباب الفشل

د .عبدالعزيز �إبراهيم احلرقان
ع�ضو جمل�س ال�شورى

تف�شل امل�ؤ�س�سات لعدة �أ�سباب قد تبدو للوهلة الأولى �أنها بديهيات
ومعروفة للكثريين ،ولكن متابعة ن�شوء وتطور امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
النا�شئة على مدى من الزمن وا�ستخال�ص بع�ض املعلومات الأ�سا�سية عن
حياة امل�ؤ�س�سة �أظهرت وجود �أ�سباب مل تكن يف احل�سبان� ،أو انخفا�ض
�أهمية بع�ض الأ�سباب التقليدية للف�شل� ،أو ارتفاع �أهمية �أ�سباب كانت
تعد غري مهمة .ولذلك فقد تابعت تطور حياة  452م�ؤ�س�سة �صغرية
نا�شئة يف مدن اململكة الرئي�سة منذ ت�أ�سي�سها �سنة  ،2009وملدة �أربع
�سنوات ،بهدف التعرف على �أ�سباب ف�شل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية يف اململكة.
خالل هذه ال�سنوات ،كان م�ؤ�س�سوا هذه امل�ؤ�س�سات على توا�صل من خالل
الهاتف ،والربيد الإلكرتوين ،واملقابالت ال�شخ�صية .ويف نهاية كل
�سنة من عمر ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سة ،يجري تقييم ودرا�سة لو�ضع امل�ؤ�س�سة
والتعرف على العقبات التي تواجهها من خالل االت�صال الهاتفي �أو
املقابلة ال�شخ�صية.

أسباب الفشل:
يق�صد بف�شل امل�ؤ�س�سة عدم قدرتها على اال�ستمرار يف ت�سويق وبيع خدماتها
ومنتجاتها ,وبالتايل عدم القدرة تغطية تكاليف ت�شغيلها ،وا�ضطرار امل�ؤ�س�س
�إلى وقف العمل يف امل�شروع .وجدت الدرا�سة �أن �أحد �أهم �أ�سباب الف�شل هو
عدم القدرة على التغلب على بع�ض العقبات التي تظهر �أثناء ت�شغيل امل�ؤ�س�سة
النا�شئة �أو التعرف على م�سببات هذه العقبات ب�شكل جيد ويف وقت مبكر.
ويتعاظم ت�أثري هذه العقبات يف ظل عدم وجود خربة �إدارية لدى امل�ؤ�س�س،
فيتخذ قرارات قد تزيد من ت�أثري هذه العقبات على املدى البعيد� ،أو ال ت�ؤدي
�إلى حلها على الأقل وا�ستنزاف موارد امل�ؤ�س�سة يف عمليات غري انتاجية.
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دراسة

�أحد مظاهر الف�شل التي ال يكت�شفها امل�ؤ�س�س هي ا�ستمرار حتقيق مبيعات
منخف�ضة تت�ساوى �أو تقل مع التكاليف ملدة ترتاوح من ثالثة �إلى �ستة �أ�شهر،
�أو مدد �أطول من الزمن ،وال ي�ستطيع امل�ؤ�س�س معرفة هل هذا م�ؤ�شر على
عدم قبول ال�سوق ملنتجاته؟� ،أو �أنه قبول بطيء وهادئ ويتطلب ا�ستمرار
اال�ستثمار يف امل�شروع .وبالرغم من �أن هذا الو�ضع قد يعترب حالة من حاالت
التوزان املقبول م�ؤقت ًا� ،إال �أن تطور امل�ؤ�س�سات �أثبت �أن تف�سري امل�ؤ�س�سني مل
يكن �صحيح ًا ,و�أدى �إما �إلى ا�ستنزاف موارد امل�ؤ�س�سة وموتها� ،أو يف خ�سارة
مبالغ من املال واال�ضطرار �إلى �أعادة متويل امل�ؤ�س�سة �أو زيادة ر�أ�س املال.
الخلط بين النفقات الشخصية
ومصروفات تشغيل المشروع
من أسباب الفشل

املالحظ �أي�ضا خلط البع�ض بني نفقاته ال�شخ�صية وم�صروفات ت�شغيل
امل�شروع� .أ�سو�أ مظاهر اخللط يف النفقات هو ا�ستخدام موارد امل�شروع مثل
العمالة ،وال�سيارات ،وم�ستودعات التخزين يف تنفيذ �أعماله ال�شخ�صية،
مما يو�سع جمال اال�ستفادة من موارد امل�شروع خارج نطاق عمله ،وعدم
القدرة على و�ضع �أرقام حما�سبية دقيقة� .إ�ضافة �إلى �إيداع العائد املايل من
امل�ؤ�س�سة يف ح�ساباته ال�شخ�صية� ،سواء كل العائد وب�شكل م�ستمر �أو ح�سب
احلاجة بدون �أن يكون هناك توثيق �شامل ودقيق للم�صروفات.
وفيما ي�أتي �أهم �أ�سباب ف�شل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية التي ح�صلت عليها
الدرا�سة ،ويو�ضح الر�سم البياين املرافق العقبات الأخرى:
م�شاكل الت�شغيل التي يواجهها �صاحب العمل ال�صغري النا�شئ وال ي�ستطيع
�إيجاد حلول لها ت�ؤثر على خدمات م�شروعه واملنتجات التي يبيعها .وتتطور
هذه امل�شاكل لتكون عقبات �أمام ا�ستمرار ومنو امل�شروع .هذه امل�شاكل كان
بالإمكان �إيجاد حلول لها با�ست�شارة خرباء ومتخ�ص�صني ،ولكن �صاحب
امل�شروع ال�صغري مل تتوفر له القدرة مالية والفنية للعمل على �إيجاد احللول.
و تنق�سم امل�شاكل �إلى ثالثة �أنواع رئي�سة هي:
علمية وتقنية� :أبرز �أمثلة هذا النوع ما واجهته �سيدة �أعمال �أثناء
ت�صنيع حلويات .فبعدما تنتهي من عملها ،وت�ضعها يف خمزن مربد ،الحظت
�أن لون بع�ض القطع يتغري ،ت�ضطر �أن ت�ستبعد هذه القطع من البيع ،مما
رفع من قيمة �أ�سعار منتجها ،وزادت امل�شكلة حينما بيعت بع�ض هذه القطع
باخلط�أ وبد�أ بع�ض العمالء يكت�شفها �ضمن ما ي�شرتيه ،مما �أثر على �سمعة

املحل ،وا�ضطرار ال�سيدة �إلى �إقفال امل�شروع يف �سنته الأولى .هذه ال�سيدة
كانت حتتاج ال�ست�شارات يف ت�صنيع الأغذية ،وحفظها ،ولكن نظر ًا لغياب
مثل هذه اخلدمات مل ت�ستطع حل م�شكلتها.
مشاكل ادارية � :صاحب امل�شروع النا�شئ تواجهه بع�ض املواقف التي
ت�ضطره �إلى اتخاذ قرار بخ�صو�صها ،وتتحول جمموعة هذه القرارات �إلى
جمموعة القوانني والأنظمة الإدارية التي حتكم العمل .تراكم هذه القرارات
ي�ؤثر على كفاءة العمل وقد تعيق �سري عمل امل�شروع ال�صغري .خا�صة �أن
معظم م�ؤ�س�سي امل�شروعات ال�صغرية لي�س لديهم خربة �إدارية ،وغري قادرين
على توثيق منهج العمل يف امل�ؤ�س�سة وتنقيحه ب�شكل م�ستمر ي�ضمن �سري العمل
ب�شكل �سليم ومنخف�ض التكلفة.
�أحد �أبرز العقبات هو عدم القدرة على قيا�س تكلفة املنتج �أو اخلدمة
وبالتايل حتديد �سعرها بناء على تكلفتها .ويعتمد الت�سعري لدى ه�ؤالء على
تقدير كم ي�ستطيع امل�ستهلك �أن يدفع .وقد يكون ذلك ال�سعر غري مربح �أو
�أقل من التكلفة ،وال يكت�شف امل�ؤ�س�س ذلك �إال يف وقت مت�أخر ،وحينما يريد
ت�صحيحه تظهر م�شكالت ت�سويقية ومالية غري متوقعه �إ�ضافة �إلى عدم
ر�ضاء امل�ستهلكني.
عدم تحقيق مبيعات :من املده�ش �أن نرى �أن بع�ض امل�شاريع
ال�صغرية النا�شئة بالرغم من عدم قدرتها على حتقيق دخل مايل خالل
الفرتة الأولى من ت�أ�سي�س امل�شروع ،ف�إن امل�ؤ�س�س ي�ستمر يف الت�شغيل
واال�ستثمار ،من خالل ا�ستهالك ر�أ�س املال �أو املوارد املالية ال�شخ�صية.
كاف،
ويرجع �سبب عدم حتقيق املبيعات �إلى عدم درا�سة ال�سوق ب�شكل ٍ
والتعرف على القطاع امل�ستهدف قبل البداية يف امل�شروع ،وكيفية اال�ستجابة
ملتطلبات واحتياجات العمالء من خالل خدمات ومنتجات منا�سبة.
عدم التفرغ للعمل :لعل هذا �أحد �أبرز العقبات التي تتطلب قرار ًا
حا�سم ًا من امل�ستثمر النا�شئ .التفرغ للم�شروع يعني اال�ستقالة من العمل
احلكومي الذي يحقق له ولأ�سرته دخ ًال �آمن ًا م�ستمر ًا .معظم من مت �س�ؤالهم
يعرفون �أن �سبب ف�شل م�شروعهم هو عدم القدرة على القيام ب�أعمال حيوية
و�أ�سا�سية ب�سبب ارتباطهم ب�أعمالهم احلكومية .من �أمثلة ذلك ،كثري من
موظفي احلكومة يبد�أ م�شروعة ال�صغري م�سجال ً با�سم �أحد �أبنائه �أو �أفراد
العائلة ،وحاملا يكرب امل�شروع ،تتطلب بع�ض امل�ؤ�س�سات التجارية واملالية
والإدارات احلكومية التفاعل مع م�ؤ�س�س امل�شروع واتخاذا قرارات ب�ش�أن
�أعماله ،ال ي�ستطيع املالك احلقيقي ذلك ،مما ي�ؤدي خل�سارة فر�ص جتارية،
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دراسة

�أو عقود متويل ،وتعامالت جتارية خمتلفة .وي�شكل ذلك عقبه مهمة� ،إذ �أن
املالك الوهمي لي�س على ا�ستعداد لتويل مهام �إدارة العمل نيابة عن املالك
احلقيقي ،خا�صة �أن هدف و�ضع امللكية املزدوج من املفرت�ض �أن يكون م�ؤقت ًا
حتى تت�أكد جدية امل�شروع.

الر�سم البياين ال�سابق يبني �أ�سباب ف�شل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية النا�شئة يف
اململكة ،ولكن من املثري لالنتباه هو عدم تطابق احتياجات م�ؤ�س�سي امل�شاريع
مع �أ�سباب ف�شلها .ففي بداية الدرا�سة �سئل امل�ؤ�س�سني عن اخلدمات التي
يريدون �أن ي�ستفيدوا منها عند بداية م�شاريعهم ,كانت النتيجة كالتايل:

عدم انضباط العمالة :من امل�شاكل التي تظهر يف امل�شاريع التقليدية
املعتمدة على الأيدي العاملة .عدم ان�ضباط ح�ضورهم للعمل �أو تنفيذ �أوامر
مدير امل�شروع ي�ؤثر على عمليات االنتاج واملبيعات.
يقول �أحد امل�ؤ�س�سني� :إن طول مدة الإجراءات احلكومية للتخل�ص من
العامل وا�ستقدام عامل بد ًال منه ،يعترب من العوامل املعيقة ملرونة العمل يف
امل�شروع ،حيث يعطي ذلك هام�ش ًا من ال�شعور بالأمان للعامل وعدم االن�صياع
لأوامره املتعلقة بالعمل وتنفيذها بحر�ص ،ومينح العامل القدرة على حتدي
امل�ؤ�س�س رغبة يف احل�صول على مزايا وظيفية �أف�ضل� ,أو االنتقال مل�ؤ�س�سة
مناف�سة �أخرى بناء على معرفة العامل حاجة �صاحب العمل له ،و�صعوبة
ا�ستبداله ،ولي�ست لأ�سباب لي�ست متعلقة ببيئة العمل.

�سبعون يف املئة من امل�ؤ�س�سني اعتربوا توفر و�سائل التمويل هو �سبب مهم
للنجاح ،ويكاد يكون هذا ال�سبب حديث العامة ،وحمور النقا�ش حول �سبل
دعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية.

تكلفة التشغيل :كلفة الت�شغيل �أكرث من املتوقع تظهر كعقبة
لي�س لها حل �أمام بع�ض امل�ؤ�س�سات ال�صغرية ,وت�ؤثر على �أ�سعار املنتجات
واخلدمات التي يقدمها امل�شروع ،مما ي�ؤثر على القدرة على املناف�سة،
وجذب العمالء .هذه امل�شكلة �أي�ضا تعترب ق�صور ًا من امل�ؤ�س�س يف عدم درا�سة
تكاليف ت�شغيل امل�شروع قبل ت�أ�سي�سه ،واالعتماد على افرتا�ضات ،وتقديرات
غري دقيقيه �أو �صحيحة.
فمث ًال يف �أحد امل�شاريع ال�صغرية اكت�شف مدير امل�شروع �ضرورة ترك
�أجهزة التربيد عاملة طوال الليل ،مما �أدى يف النهاية �إلى تغيري �سعة عداد
الكهرباء ،مما رفع تكلفة الت�شغيل ،لدرجة �أن ا�ستمرار امل�شروع مل يكن
جمديا اقت�صاديا.
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�أربعون يف املئة قالو �إن م�ؤ�س�سات الت�سويق مهمة يف حتقيق العائد املايل
الذي يحلمون فيه ،وم�صطلح “الت�سويق” ي�ستخدم ب�شكل ف�ضفا�ض لو�صف
عمليات الرتويج ،والدعاية والإعالن ،والبيع خارج نطاق مقر امل�ؤ�س�سة،
خم�سة وخم�سون باملئة من امل�ؤ�س�سني قالوا �إن توفر العمالة هو �شرط
�أ�سا�سي لنجاح م�شاريعهم النا�شئة.
املالحظ �أن توفر هذه االحتياجات مل ينعك�س على �أداء عمل م�ؤ�س�ساتهم،
ومل يكن غيابها عام ًال حا�سم ًا يف الف�شل .قد تكون هذه اخلدمات
واالحتياجات مهمة ،لكنها بدون فائدة يف ظل غياب اخلربة املهنية واملعرفة
املنا�سبة ،واملتابعة لأعمال امل�ؤ�س�سة اليومية بهدف قيادتها نحو النجاح.
يف الواقع �إن حتقق متويل للم�ؤ�س�سة النا�شئة قد يكون قات ًال يف ظل غياب
اخلربة� ,أو الإ�شراف الإداري واملايل .كما �أن الفجوة بني تقدير حمددات
جناح امل�ؤ�س�سات ال�صغرية ،و�أ�سباب ف�شلها احلقيقية يعك�س مدى عدم قدرة
امل�ؤ�س�سني على حتديد احتياجاتهم ب�شكل �صحيح ،وحاجتهم �إلى م�ساعدة
مهنية متخ�ص�صة.

دراسة

متى تفشل المؤسسات الصغيرة؟
من الطبيعي �أن تف�شل امل�ؤ�س�سة ال�صغرية النا�شئة ،ولكن تكمن اخلطورة
يف عدم القدرة على التعرف على �أن امل�شروع يف حالة ف�شل يف مراحل
منا�سبة .وعدم القدرة على التعرف املبكر على مظاهر ف�شل امل�شروع ي�ؤدي
بامل�ستثمر �إلى ا�ستمرار ا�ستهالك موارده املالية ،يف دعم حياة امل�شروع ،بينما
كان القرار ال�صائب هو التوقف املبكر ،و�إنقاذ ما ميكن �إنقاذه من املوارد
املالية ،وعدم الت�أثري على املواد ال�شخ�صية .وغالب ًا ما يكون �سبب ا�ستمرار
امل�شروع التفا�ؤل بفر�صة قادمة� ،أو بتح�سن و�ضع امل�ؤ�س�سة بدون �أن يكون ذلك
التفا�ؤل مرتبط ًا بحقائق ومعطيات مدرو�سة �أو ظروف �سوقية طارئة �ستتغري
ب�سرعة ح�سب معلومات م�ؤكدة.
من �ضمن عينة الدرا�سة  %27من امل�ستثمرين الذين يعدون امل�شروع
حمل الدرا�سة هو م�شروعهم الثاين �أو الثالث .املالحظ يف ه�ؤالء �أنهم باعوا
م�شاريعهم حينما اكت�شفوا مظاهر الف�شل خالل ال�سنة الأولى� ،أو ا�ستمروا
يف العمل يف م�شاريعهم وجتاوزوا فرتة الف�شل .وهذا يعك�س خربة يف طبيعة
ال�سوق املحلي ال�سعودي.

�ستة يف املئة من امل�ؤ�س�سات النا�شئة قرر م�ؤ�س�سوها ب�أنها فا�شلة ،وتوقفوا
عن ا�ستمرار اال�ستثمار يف �سنتها الأولى بالرغم من �أن هذا امل�شروع هو
م�شروعهم الأول ،بينما بلغت هذه الن�سبة  %46بعد مرور �سنتني على
ت�أ�سي�سها ،بينما ما ن�سبته  %24من امل�ؤ�س�سات ف�شلت يف نهاية �سنتها الثالثة،
مما ي�ضع �إجمايل ن�سبة ف�شل امل�ؤ�س�سات النا�شئة بعد ثالث �سنوات من
ت�أ�سي�سها �إلى .%76
ال�سنة الأولى مت�ضي يف الت�أ�سي�س لأعمال امل�ؤ�س�سة ،وبعدم وجود خطط
جتارية حمكمة مكتوبة ،ف�إن غالب خطط العمل تو�ضع �شفهي ًا �أثناء بناء
امل�شروع يف �سنته الأولى.

ال�سنة الثانية هي �سنة التفا�ؤل .حيث يعتقد امل�ؤ�س�س �أنه قد انتهى من
�إجراءات الت�أ�سي�س ,و�أن البيئة منا�سبة لبدء العمل واالنتاج وحتقيق النجاح
واالرباح املتوقعة.
ال�سنة الثالثة هي �سنة ا�ستنزاف املوارد .وهي �سنة قاتلة لفر�صة امل�ستثمر
املحافظة على بقية موارده املالية و�أ�صول امل�ؤ�س�سة املمكن اال�ستفادة منها
لالنطالق من جديد .معظم من ف�شل يف ال�سنة الثالثة انتهى برتاكم ديون
مالية ،تتطلب منه ب�ضع �سنوات لت�سديدها.
املالحظ �أن  %10من امل�ؤ�س�سات بقيت ت�صرف من ر�أ�س مال الت�أ�سي�س
ب�شكل �أو ب�آخر حتى ال�سنة الثالثة من حياتها .وبدرا�سة و�ضع هذه امل�ؤ�س�سات
ات�ضح �أنها تقع �ضمن ا�سرتاتيجيتني %35 .من امل�ؤ�س�سات التي و�صلت لهذه
املرحلة (�أو  %3.5من �إجمايل عدد امل�ؤ�س�سات) كان قد و�ضع ا�سرتاتيجية
وا�ضحة للمحافظة على ر�أ�س املال �ضمن خطة مقننة لل�صرف على مدى
حياة امل�شروع .بقية امل�ؤ�س�سات التي و�صلت لهذه املرحلة حافظت على ر�أ�س
املال ب�سب حتقق دخول مالية �أخرى ،مثل حتقق عائد مايل �إ�ضايف من
م�صادر خمتلفة عن امل�شروع� ،أو دخول �شريك ممول.
 %76من امل�ؤ�س�سات �أقفلت �أعمالها بعد مرور ثالث �سنوات من بدء
الدرا�سة ،ولكن املالحظ �أن امل�ؤ�س�سات التي جتتاز �سنواتها الثالث الأولى
تقل ن�سبة الف�شل فيها ب�شكل كبري .وعند التحدث مع م�ؤ�س�سي هذه امل�ؤ�س�سات
نالحظ ن�ضج ًا يف التفكري وفهم ًا �أكرث للعمل التجاري .وغالب ًا ما يتحدثون
عن جتارب ودرو�س م�ستفادة.
 %36من م�ؤ�س�سي امل�ؤ�س�سات الفا�شلة تراوحت رغباتهم بني عدم الرغبة
يف بدء عمل جتاري من جديد  %49 ،قرروا البدء بالعمل يف م�شروع جديد
حال االنتهاء من عقبات الف�شل احلايل  ،والن�سبة الباقية  %15قرروا البدء
بعمل جتاري فور انتهائهم من ت�صفية م�شروعه احلايل.

املعدل التراكمي لفشل املؤسسات الصغيرة
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مـقــال
دراسة

سياسات الخروج
اخليارات املتاحة ملالك امل�شروع النا�شئ لتقليل خ�سائر م�شروعة الفا�شل
و�إقفاله حمدودة .وغالب ًا ال ي�ضع امل�ؤ�س�س هذه اخليارات يف احل�سبان يف
املراحل الأولى من ت�أ�سي�س امل�شروع .وحينما يف�شل للم�شروع ف�إن القرارات
املتاحة مل�ؤ�س�س امل�شروع هي �إنهائه وت�صفيته� ،أو بيعه.
ويعتمد القرار على حجم ونوع الأ�صول املتوفرة يف امل�شروع .على �أن
قرار البيع لي�س �سه ًال� ،إذ يخ�ضع تقييم امل�شروع لر�أي امل�شرتي ال�شخ�صي
واحتياجه احلقيقي من �شراء امل�شروع.
كل امل�ؤ�س�سني الذين باعوا م�ؤ�س�ساتهم مل تقيم م�شاريعهم من خالل
عمليات مهنية مقدمة من م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة ت�ستطيع تقدمي تقدير مايل
لقيمة الأ�صول والثمن املنا�سب للم�ؤ�س�سة.
يوجد سوق صغير غير منظم لبيع
وشراء المؤسسات الصغيرة

يوجد �سوق �صغري غري منظم لبيع و�شراء امل�ؤ�س�سات ال�صغرية ،فبع�ض
امل�ستثمرين يف�ضل �شراء م�ؤ�س�سة نا�شئة بد ًال من ت�أ�سي�س عمل جتاري من
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جديد ،وبالرغم من �أن هذا خيار مفتوح� ،إال �أن املعرو�ض يف هذا ال�سوق
يرتاوح بني م�ؤ�س�سات فا�شلة ،وم�ؤ�س�سات وم�شاريع �صغرية طورها م�ؤ�س�سها
بهدف بيعها.
املالحظ �أن م�ؤ�س�سي امل�شاريع ال�صغرية النا�شئة ال يعتربون بيع امل�ؤ�س�سات
من اخليارات املف�ضلة ،ويعتربونها و�سيلة لإنهاء العمل التجاري� ،أكرث من
�أنها من عوامل النجاح.
وه�ؤالء غالب ًا ما يكون لديهم خربة فنية ومهنية يف تنفيذ خدمات امل�شروع،
�أكرث من اخلربة يف �إدارة امل�شاريع التجارية ,ولكن لديهم من اخلربة والعلم
الكايف لقيادة م�شاريعهم للنجاح.
حتتاج هذه امل�ؤ�س�سات �إلى ا�ست�شارات مهمة يف بداية حياتها ،وم�ؤ�س�سات
تتابع منوها وتقدم لها احللول للعقبات التي تواجهها� ،إذا ما �أردنا �أن تقوم
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية بدورها يف اقت�صادنا ،و�إذا ما �أردنا �أن يتحقق لنا
اقت�صاد حيوي متجدد.
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د .آل مفرح لــــ « الشورى »

عضو الشورى يفكر بعقل المواطن ،ويتحدث بلسان
البرلماني ويقترح من منطلق الممكن
أجرى الحوار -منصور العساف
س -النشأة والطفولة أين كانت؟ وما الذي تذكره من أطيافها
العابرة ؟

مــــن تربيــة وتعلـــيم الن�شء يف حقـــول العلــــم وال�صفــــوف
الإعداديــــة� ،إلى ع�ضويـــة جملـــ�س ال�شـــورى بدوراتـــه الرابـــعة
واخلام�ســـة فال�ساد�ســـة ،وبني هـــذه وتلك فتـــرات من االبتـــــعاث
والغربة.....هكذا بد�أ م�شوار ع�ضو جملــــ�س ال�شــــورى الدكتـــور
�أحمد بن �سعد �آل مفرح ،الذي خ�ص جملة «ال�شورى»
بهذا احلوار عرب من خـــالله عن ذكــريات الطفــولة والدرا�سة
ومن ثم الوظيفة ،كما حتدث عن ر�ؤيته حول مهـــام ع�ضو جمل�س
ال�شورى ،وعالقة املجل�س باملواطن ,وامللفـــات ال�ساخنـــة وامللحـــة,
واملدرجة للمناق�شة حتت قبة املجلــ�س ،كما جـــال بحديـــثه عن
الرتبية والتعليم ،و�أبرز الإ�شـــكاالت التي تتـــعر�ض لهـــا العمليــــة
الرتبوية ،من خالل اال�سرتاتيجيات املعدة من قبل وزارة التعليم،
مقرتح ًا احللول وال�سبــــل الناجعـــة التي يــرى الدكتـــور �أحمد �آل
مفرح �ضرورة الإ�سراع يف �إقرارها والعمل بها.
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مدينة �أبها كانت مكان امليالد وعلى رباها ترعرعت ون�ش�أت ،وبني حقولها
وب�ساتينها وعلى ه�ضابها وجبالها درجـ ــت ،و�شن ــفت �أذين ه ــدير مياه ــها
الرقراقة و�صوت فالحيها الذين يتبادلون -من بعد� -أحلان �شجية تطرب لها
�أ�شجار التوت والرمان والتني وامل�شم�ش.
كان يف�صل وادي «الن�صب» بيتنا عن مدر�ستنا «الفي�صلية» القريبة جد ًا
يف حي البديع املقابل  ،ومل يكن لأقدامنا ال�صغرية خالل ال�شتاء من اجتياز
الوادي وال الوقوف �أمام جريان �سيله امل�ستمر ،فتكون �إجازة درا�سية حتمية
للجميع ،وما يعت�صر الق ــلب على زمن الطف ــولة ذاك ،الألفـ ــة بني اجلريان
واحلب ال�شديد والرتابط بينهم وحر�صهم على الرتبية جلميع �أوالد احلي.
ت�أتي املدر�سة ونحن جاهزون لها بكل جديد وفرحون بلقاء الأ�صحاب
والزمالء خ�صو�ص ًا اولئك الذين ي�أتون من خارج �أبها ،و�إن كان هناك من
منغ�ص فهو العقاب البدين املدر�سي -من بع�ض املعلمني -الذي ينتظر املهمل
واملت�أخر واملتقاع�س والغائب؛ وقد يطال الذكي واجليد كذلك؛ فك�أن العقاب
البدين متالزمة مدر�سية!
معهد إعداد المعلمين
س -وماذا بعد التخرج؟

افرتقت عن زمالئي يف املرحلة املتو�سطة تلبية لرغبة والدي ال�شديدة
لدخول معهد �إعداد املعلمني يف �أبها والذي كان الطريق ال�سريع للوظيفة
و�ضمان عدم ال�سفر واالغرتاب بعد املرحلة الثانوية ملوا�صلة اجلامعة خارج
�أبها؛ حيث مل يكن وقتئذ هناك �أي كليات �أو تعليم عايل يف �أبها .كان القرار
�صع ًبا علي وما كان يل �إال االمتثال له ،فتخرجت معلم ًا للمرحلة االبتدائية,
وكان برنامج �إعداد املعلم يرتكز على جميع مواد املرحلة االبتدائية لإعداد
معلم ف�صل ،وكان هناك نخبة متميزة جد ًا ممن �أ�شرفوا على تعليمنا القليل
منهم �سعوديون ،ومنهم الأمريكي و الربيطاين يف اللغة الإجنليزية ,وهناك
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معلمون من جن�سيات عربية متعددة يف املواد الأخرى ،وحظيت الرتبية
البدنية ب�أ�ساتذة �أبطال يف تخ�ص�صاتهم يف اجلمباز و�ألعاب القوى واليد
وكرة امل�ضرب وال�سلة و�آخرها «الرتمبولني» الذي مل يكن معروف ًا.
هذا بالإ�ضافة �إلى الن�شاط الك�شفي -ن�شاطي املف�ضل -الذي عزز يف
نف�سي حب اال�ستطالع واال�ستك�شاف وحب املغامرة وال�سفر ،حيث التحقت به
منذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي ,ومل �أتركه حتى بعد تخرجي ,وح�صلت على
�أعلى م�ؤهل قيادي ك�شفي؛ (ال�شارة اخل�شبية).
أتطلع أن يعاد للكشافة مكانتها وأن
تستثمر في تربية الشباب

لقد �صقلت احلركة الك�شفية لدي مهارات عديدة وحب امل�شاركة يف
برامج خدمة املجتمع؛ ف�شاركت يف مع�سك ــرات خدم ــة احلجـ ــيج -طالب ًا
و�صقلت مهاراتي
وقائد ًا -ومع�سكرات اخلدمة العامــة والأ�سابيع املو�سميةُ ،
يف التخطيط ،وحياة اخلالء وا�ست ــخدام احلب ــال ،وح�صلت على ال�شارات
الك�شفية املتخ�ص�صة يف ال�سباكة والكهربـ ــاء والت�ص ــوير وق ــراءة اخلرائط
وغريها ،مما �أثر -بف�ضل اهلل -ب�شكل �إيجابي على جوانب كثرية يف حياتي
من مهارات حياتية مهمة للأ�سف يفتقدها الكثري من �شبابنا اليوم ،و�أتطلع
�أن يعاد للك�شافة مكانتها و�أن ت�ستثمر يف تربية ال�شباب.
بعد التخرج من معهد �إعداد املعلمني عام (1398هـ) عمــلت معلم ًا يف
مدار�س �أبها االبتدائية ملواد الرتبية الإ�سالميـ ــة والريا�ض ــيات والعلوم يف
ال�صفوف العليا ،ومعلم ف�صل لل�صفوف الثاين والثالث  ،ومعلم تربية بدنية
وفنية ،كما عملت قائد ًا ك�شفي ًا يف تلك املدار�س !.
االبتعاث للخارج
ومل ي�ستقر بي احلال كذلك ،حيث الزلت �أجد يف نف�سي الرغبة اجلاحمة
للتطوير وموا�صلة الدرا�سة فكان �أمامنا ،بو�ص ــفنا معلمني ،برنامج ابتعاث
لإعداد معلمي اللغة الإجنليزية يف بريطــانيا (كــانت الدورات الأولى من ــه
تبتعث كذلك لأمريكا) ملن �أنهى ثالث �سن ــوات ت ــدري�س؛ واج ـ ــتاز املقابلة
واالختبار التحريري املعد من الوزارة ,كنت بف�ضل اهلل �ضمن املقبولني يف
الدورة التا�سعة ,ويتطلب منا �إكمال برنامج �إعدادي ملدة ت�س ــعة �أ�ش ــهر يف
معهد االدارة العامة بالريا�ض ،ومن يجتاز الربنامج يوا�صل لربيطانيا حيث
يح�صل على برنامج مكثف يف اللغة مع �أ�سا�سيات اللغويات يف ال�سنة الأولى،
ثم يكون التخ�ص�ص يف تدري�س اللغة االجنليزية يف ال�سنـ ــة الثانية على �أن

يعود املبتعثون بعد تخرجهم �إلى التدري�س يف املرح ــلة املتو�سطة ثم ينقل
املتميز منهم للثانوية ،وال ي�سمح لأي �أحد �إكمال مرحلة البكالوريو�س الذي
مل يتبق عليه �سوى �سنة ون�صف ،وقد تخرجت عام 1405هـ يف جامعة �أدنربه
كلية موري هاو�س للرتبية -بتقدير امتياز وح�صلت على موافقة اجلامعةملوا�صلة الدرا�سة ،غري �أن وزارة املعارف �آنذاك رف�ضت املوافقة على موا�صلة
درا�ستي قطعيا ,ومن ي�صر على ذلك ,فعليه �إعادة كافة ما �صرف عليه �أثناء
فرتة االبتعاث التي تقدر وقتها مببلغ ( )٤٥٠الف ريال للمتدرب املتزوج !.
عدت بعدها وعملت معلم ًا للغ ـ ــة الإجنل ــيزية يف املرح ــلتني املتو�سـ ــطة
والثانوية يف �أبها ومن ثم حمافظة جده ،وكنت متطلع ًا ملوا�صلة البكالوريو�س,
وقد حاولت داخلي ًا ومل يتي�سر ذلك؛ ففتح جمال حمدود جد ًا لدرا�سة
املاج�ستري يف القراءة يف جامعة جورج وا�شنطن عن طريق �إحدى ال�شركات
الوطنية التي كانت تخطط لفتح مراكز للقراءة و�صعوبات التعلم يف اململكة,
ومنحت ثالث �سنوات ملوا�ص ــلة البكالــوريو�س ومن ثم املاج�ستري فتعهدت
بذلك ،ووقفت يل بريوقراطية وزارة املع ــارف (التعل ــيم حاليا) التي رف�ضت
ال�سماح يل ومنحي �إجازة درا�سية بدون راتب بحجج عديدة ،ول�ضيق الوقت
تقدمت با�ستقالتي من الوزارة و�سافرت وفتحت ملفي بامللحقية التي لن تفتح
يل ملف بحجة الوظيفة وهو �إجراء �سليم؛ فكـ ــانت اال�ستقــالة املالذ الوحيد
وكانت مع بداية �إجازة ال�صيف ،وعند فتــح امللف �أر�س ــلت مبا�ش ــرة ملعايل
الوزير د.عبدالعزيز اخلويطر رحمه اهلل خطــاب تظلم و�أو�ضحت فيه �إنني
�أدر�س يف جامعة موري موانت (بفرجينيا) يف تخــ�ص�ص الأدب الإجن ــليزي
والوزارة حتتاج �إليه ،واجلامع ــة من اجل ــامعات املو�صى بها من امللحقية ،
فكانت موافقته على �إعادتي للخدمة ومنحي �إجازة درا�سية بدون راتب ملدة
الدرا�سة.
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ح�صلت على البكالوريـ ــو�س عـ ــام 1413هـ بعد معادل ــة ال�ساع ــات التي
در�ستها يف بريطانيا ثم التحقت باملاج�ســتري يف الإدارة التعليمية بجامعة
جورج وا�شنطن.
التعليم العالي
س -ما الذي دعـــاك للتحــول للتخصـــص في اإلدارة التعليمـــية
و حصولك على درجتي الماجستير والدكتوراه فيها؟.

بعد البكالوريو�س ح�صلت على قبولني للماج�ستري �أحدها يف الكتابة
الإجنليزية من اجلامعة الأمريكية بوا�شنطن والأخر من جامعة جورج
وا�شنطن يف تخ�ص�ص تنمية املوارد الب�شرية والإدارة التعليمية ،وبعد درا�سة
الو�ضع من جوانب عديدة واال�ست�شارة واال�ستخارة ر�أيت �أن التعليم لدينا
يحتاج متخ�ص�صني يف الإ�شراف وتنمية املوارد والإدارة فوجدت �أن برنامج
جامعة جورج وا�شنطن �أن�سب ،عليه توجهت له .وبح�صويل على املاج�ستري
انتهت بعثتي ،وكنت قد ح�صلت على قبولني يف الدكتوراه.
القبول الأول يف دكتو ــراه  ”»EdDدك ــتوراه يف التعل ــيم من ج ــورج
وا�شنطن ومدته �سنتان تقريبا والأخرى “ ”PhDدكت ــوراه الفل�س ــفة يف
الإدارة التعليمية من اجلامعة الأمريك ــية بوا�شن ــطن ومدته ثالث �سنوات,
وحيث �أن الطموح موا�صلة البحث والدرا�سة والت ــدري�س اجل ـ ــامعي بد ًال من
املمار�سة العملية املهنية.
فتوجهت �إلى اجلامعة الأمريكية على الرغم من طول الربنامج لإ�ضافات
يف �أدوات البحث واختبار �شامل �إ�ضايف ومواد تخ�صــ�صية اخرى .مل �أفلح
بتمديد البعثة ومل �أفلح مبوافقة الوزارة على درا�ســة الدكتوراه على ح�سابي
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اخلا�ص ,حيث رف�ضت بحجة �أن امل�ؤهل ال حتتاج �إليه الوزارة ! فتقدمت بطلب
�إجازة ا�ستثنائية من دون راتب ملدة �ستة �أ�شهر ومددتها �ستة �أ�شهر �أخرى
وبهذا ا�ستنفدت كل ما هو متاح من �إجازات.
وبعد حماوالت مت تكليفي و�إحلاقي موظف ًا موفد ًا ل�سفارة خادم احلرمني
ال�شريفني بوا�شنطن وتفريغي للعمل يف املركز الإ�ســالمي بوا�شن ــطن .اعتز
بتلك ال�سنوات التي تعرفت خاللها ومل�ست عن قرب جهود اململ ــكة وارتباطها
الوثيق بالعمل الإ�س ــالمي وما تقدم ــه للجاليــة الإ�سالمي ــة هن ــاك خـ ــدمة
لق�ضاياها ورعاية مل�صاحلها ،والدور بالتعريف بالإ�سالم والثقاف ــة العربية
للمجتمع الأمريكي .ويعترب املركز املرجعية الإ�سالمية املعتمدة للبيت الأبي�ض
ولوزارة اخلارجية واحلكومة الأمريكية.
تخرجت عام 1417هـ وعملت يف وكالة كليات املعلمني عميد ًا لعمادة
التدريب وخدمة املجتمع ،هذا بالإ�ضافة للتدري�س يف كلية املعلمني بالريا�ض
لبع�ض مواد اللغة الإجنليزية والإدارة الرتبوية وكذا امل�شاركة يف التدريب
بربنامج مديري املدار�س بالكليات ،ثم كلفت مدير ًا عام ًا للإ�شراف الرتبوي
بوزارة الرتبية والتعليم حتى ت�شرفت بتعيني ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى يف
دورته الرابعة يف 1426-3-3هـ.
مجتمع جديد
س -ما أهم الصعوبات التي واجهتها في الغربة أثناء دراستك
العليا في الخارج ؟

بالطبع يف بريطانيا كانت اللهجة اال�سكتلندية فعلى الرغم من اجتيازنا
لربنامج الإعداد املهم يف معهد الإدارة� ،إال �أن اللهجة اال�سكتلندية �شكلت
حتدي ًا كبري ًا لنا يف الأ�شهــر الثالثــة الأولى خ�ص ــو�ص ًا يف املحالت وال�شارع
و تعاملنا مع الطالب يف اجلامعة ،غري �أن �أذان ــنا �أ�صب ــحت �أكرث تقب ًال
و�إدراك ًا يف ا�ستيعاب اللغة ,حيث يلزمنا الرتكيز ال�شديد ،ومن ال�صعوبات
التعامل يف احلياة العامة مع امل�ستجدات التقنــية التي مل نكن نعرفها يف
اململكة حينئذ ،كذلك الت�أقلم مع �صرامة القانون الربيطاين ،ي�أتي يف مقدمة
ذلك قيادة ال�سيارة عك�س اجلهة التي كنا متعودين عليها يف اململكة ،ويف ظل
عدم وجود �أجهزة حا�سوبية لكتابة الأبحاث والأوراق ،فقد مثل لنا ا�ستخدام
الآلة الكاتبة لطباعة الأبحاث الب�سي ــطة عائقا كبــري ًا ،حيث �إنه ال منا�ص
من تعلم ال�ضرب على الآلة الكاتبة ملن �أراد �أن ي�ستغني عن الأفراد الذين
يقدمون اخلدمة ب�أ�سعار عالية ويف �أوقات قد ال تخدم البحث ووقت تقدميه.

حوار

فلك �أن تتخيل عندما تخطيء يف طباعة �سطر واحد ف�إنه يلزم �أن تعيد
ال�صفحة كاملة ،ومع �إنه يف نهاية ١٩٨٤م بد�أ تطوير �آلة كاتبة تختزن �سطر
واحد فقط ميكن تعديله قبل الأمر بطباعته ،ولكن يظل الأمر فيه �صعوبة
�إذا ما قورنت مع تقنيات اليوم ،احلمد هلل على ما نحن فيه.

مخرجات التعليم
س -اختلف البعض في تقييم مخرجات التعليم العام إبان
العقدين الماضيين ،فبين من يرى أن ثمة تقدمًا ملحوظًا عنه
في العقود السابقة ،يرى آخرون أن ثمة تراجعًا حادًا في الجوانب
التعليمية والتربوية على حد سواء ؟ بحكم عملك في السابق
في قطاع التعليم كيف تقييم هذا المرحلة ؟ وكيف تستشرف
مستقبل التعليم العام ؟.

�أما يف �أمريكا فالو�ض ــع خمتل ــف مت ــام ًا نظر ًا لطبيــعة وب�ساطة ال�شعب
الأمريكي وحبه للثقافات وقبول وا�ستيعاب الآخ ــر ومرون ــة اللهجـ ــة� .أما
الدرا�سة فهناك فر�ص متعددة يف اختيار التخ�ص�ص واجلدول واحلرية
الكاملة للطالب داخل قاعات الدرا�سة ويف اجلامعة هذا بالإ�ضافة للعالقة
املتينة بني الطالب و�أع�ضاء هئية التدري�س� .أما التحديات فيظل اختيار
التخ�ص�ص املنا�سب يف ظل تعدد الفر�ص والتخ�ص�صات الدقيقة والفرعية
واملزدوجة ،وكذا ا�ستخدام التقنية ب�شكل وا�سع يف كل مناحي الدرا�سة ،قد
تكون ال�صعوبات حمدودة جد ًا نظرا للنقل ــة الهائلة التي �ش ــهدتها التقنية
يف �أواخر الثمانيات امليالدية ،و�سهول ــة االتــ�صال بالأهل والأقرباء وكذا
التعامل مع االنرتنت على الرغم �إنه كان يف بدايته ،ويظل االختبار ال�شامل
لطالب الدكتورة الذي ميثل عقبة كبرية �أمام الكثريين للح�صول على درجة
الدكتوراه.
كان التعامل مع الطالب ال�سعودي تعام ًال رائع ًا يف كل �ش�ؤونه ,فال يجد
اي تعقيد يف احل�صول على القبول �أو الت�أ�شرية التي ت�صدر يف ذات اليوم،
وال�سكن يوفر يف احلال لل�سعودي دون تردد ,و�شراء ال�ســيارة مبجرد مكاملة
هاتفية وغريها من اخلدمات ،والطالب ال�سعودي يبحث عنه لتدري�س اللغة
العربية والتعريف بالإ�سالم والثقافة العربية ويفتح له باب ك ــل مكان مرحب ًا
به دون تردد ,حتى وقعت كارثة احلادي ع�شر من �سبتم ــرب وما ع ــانى منه
العامل �أجمع واملواطن ال�سعودي باخل�صو�ص حتى يومنا هذا.

من ال�صعوبة مبكان اجلزم باحلكم على تراجع خمرجات التعليم دون
اال�ستناد على حمكات معيارية وا�ضحة يف هذا اجلانب ،فالدرا�سات املن�شورة
تتحدث عن �إخفاقات يف بع�ض اجلوانب ولي�س جممل املخرجات .نحن نعي�ش
ونلم�س �سلوكيات وممار�سات خاطئة من بع�ض ال�شباب.
فما هي وما حجمها وما �أ�سبابها ،وهل ت�شكل ظاهرة �أم ال؟ وكذا احلال
بالن�سبة للآداء التعليمي والتح�صيل الدرا�سي وما تعك�سه نتائج اختبارات
قيا�س مقارنة بنتائج ال�شهادة الدرا�سية ,فكم متثل وما �أ�سبابها وماذا ترتب
عليها يف الدرا�سة اجلامعية ؟ هذا االنطباع لدينا جميع ًا! فهل ن�ستطيع
احلكم على تدين خمرجات التعليم ملجرد هذه الت�سا�ؤالت ؟ �أم �أن هناك
حاجة لتقارير ودرا�سات تتبعية �شاملة؟
فلو �أخذنا مث ًال التقومي امل�ستمر -الذي ي�شتكي منه البع�ض -و�أثره على
خمرجات التعليم االبتدائي ،جند �أن هناك تدن ملحوظ يف م�ستوى اتقان
املهارات الأربع الأ�سا�سية لدى الطالب يف املرحلة املتو�سطة.
وهذا ما �أثبتته �إحدى الدرا�سات على عينة حمدودة ولي�ست وفق ًا لدرا�سة
تتبعية والتي من ال�ضروري القيام بها ،وهذا ما دعانا �أن نت�ساءل ك�أفراد ،و
دعانا يف جلنة التعليم مبجل�س ال�شورى �إلى �إ�صدار قرار لإجراء تلك الدرا�سة
للتعرف على امل�سببات؛ هل هي من الربنامج ذاته �أم من �أدواته �أم من
تطبيقه ؟
تقول الأدبيات الرتبوية العاملية �أن التقومي امل�ستمر يف املرحلة االبتدائية
برنامج فاعل لقيا�س تق ــدم و�س ــري الط ــالب الدرا�سي� ,إذا ما كـ ــانت �أدوات ــه
مقننه واختري �أف�ضل املعلمني ومت ت�أهيلهم على تطبيقه وتنفيذه ب�شكل حازم،
ودعمه بكل االحتياجات ال�ضرورية جلودة التطبيق .يف املقابل املمار�سة لدينا
تقول �إن �أدوات الربنامج متميزة ب�شهادة اليون�سك ــو يف هذا ال�ص ــدد ،غري
�أن ت�أهيلنا للمعلم �أقل من املطلوب ،ودعمنا له بالتجـ ــهيزات ك ــذلك ال يرقى
لفل�سفة الربنامج.
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يف الت�أقلم بعد العودة من خارج اململكة ،ويف مدة ال تتجاوز العامني ومن ثم
يحول الطالب للمدر�سة احلكومية �أو الأهلية ح�سب رغبته ،غري �أن الوزارة
ر�أت منذ ما يقارب الع�شر �سنوات ال�سماح لل�سعوديني بالدخول فيها مما �أثر
على ن�سبة الطالب غري ال�سعوديني فيها.
هناك إشكالية في التوسع غير المدروس
في المدارس العالمية

املدار�س العاملية لديها مرونة يف بع�ض املقررات والربامج والأن�شطة مما
جعلها جاذبة لل�سعوديني  ،وكان من املمكن �أن تعطى املدار�س الأهلية تلك
املرونة دون احلاجة لاللتفاف على النظام.

فقد يكون التقومي امل�ستمر �أحد م�ؤ�شرات التذمر من خمرجات التعليم
لدينا ،لأن عدم التطبيق املثايل للتقومي امل�ستمر دفع بالعديد من الطالب
�إلى املراحل العليا مبهارات وقدرات �أقل ،ولكن البد من جهة ت�ؤكد لنا ذلك
�أو تنفيه ,ولي�س فقط نتائج الدرا�سات العلمية املحدودة.
وهذا هو ما �سوف تقدمه هيئة تقومي التعليم العام �إن عملت بحيادية
وا�ستقاللية حيث ت�ستطيع �أن تبث �سنوي ًا تقريرا �شامال عن حالة التعليم
يكون ذا م�صداقية عالية ال�شتماله على جميع عنا�صر العملية التعليمية وما
ي�ؤثر بها وفقا ملحكات علمية مقننة ،من هنا ن�ستطيع بجالء معرفة �أين موقع
خمرجات تعليمنا على اخلارطة الإقليمية والعاملية ،ما عدا ذلك �سيظل
اجتهادات وتخمينات.
التعليم األجنبي
س -انتشار المدارس العالمية والمدارس الدولية بالمملكة يثير
مخاوف التربويين والمعلمين؟ كيف برأيك يمكن تقنين هذا
التوجه مع الحفاظ على الهوية الثقافية للطالب ؟

نعم هناك �إ�شكالية يف التو�سع غري املدرو�س يف املدار�س العاملية التي
�أن�شئت يف الأ�صل با�ستثمارات من مواطنني خلدمة الطالب غري ال�سعوديني
وفقا لتنظيمها ،مع ال�سماح لبع�ض الطالب ال�سعوديني ممن لديهم �صعوبة
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وقد �أ�صدر جمل�س ال�شورى قرار ًا طالب فيه ب�إجراء درا�سة �شاملة عن
و�ضع التعليم الأهلي والأجنبي وو�ضع املعايري الكفيلة مل�ساعدته لتحقيق
�أهداف التنمية يف هذا اخل�صو�ص ،وكذا مطالبة الوزارة بالرتيث يف التو�سع
يف التعليم الأجنبي وامل�سار الدويل يف بع�ض املدار�س التي مل ترع ثقافة
املجتمع و�سيادته و�سيا�سته التعليمية ,ف�ألغت امل�سار ال�سعودي من املدر�سة
وتوجهت نحو العاملي و نظام ال»بكالوريا» على عالته ،و�أعتقد �أن هذا مكمن
تخوف الرتبويني من هكذا تعليم.
ميكن تطوير التعليم الأهلي ب�إعطاءه املرونة الالزمة لال�ستفادة من
الربامج الدولية وخططها الدرا�سية ،واحلفاظ على الهوية الوطنية والثقافية
للطالب .ولعل التعديل الذي مت �إجراءه على الئحة التعليم الأهلي التي دُر�ست
و�صدرت عن جمل�س ال�شورى م�ؤخر ًا يحل هذه الإ�شكاليات و ي�سهم يف تطوير
التعليم الأهلي الذي هو �شريك مهم يف تطوير التعليم ملا لديه من �إمكانات
مادية وجتهيزيه ومن مرونة يف الربامج واخلطط الدرا�سية والتي �أمتنى �أن
تتو�سع �أكرث.
من هنا ن�ستطيع �أن نوفق بني متطلبات �أولياء الأمور واحتياجات الطالب
التعليمية والرتبوية ،فالتوازن مهم جد ًا حيث �إنه البد من مراعاة ثقافة
الطالب وحاجات تربيته الإ�سالمية وكذا �أهمية تزويده بكل جديد من
العلوم والفنون التي يحتاجها يف حياته املعا�صرة وامل�ستقبلية ومتطلبات
�سوق العمل.
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تعاقب القيادات

صرامة نظام ومعلم

س -أال تعتقد أن ثمة مبالغة في تطبيق كثير من الدراسات

س -تطالب دائمًا ببداية جادة للعالم الدراسي ،برأيك هل سبب

واالستراتيجيات التربوية وتعجل في تحقيق النتائج؟ هل ترى أن

البداية المتأخرة عائد لغياب األنظمة؟ أم ضعف الرقابة على

تطبيق هذه الخطط واالستراتيجيات بشكل متسارع ،باإلضافة

المدارس ؟ السيما في مدارس القطاع الخاص؟.

إلى تعدد اللوائح وتعاقب اإلدارات ،كل ذلك أسهم بدوره في

الأنظمة موجودة ،والأ�شكال يف غياب القدوة يف بع�ض املدار�س من بع�ض
القيادات املدر�سية واملعلمني واملعلمات ممن يوحون للطالب بالت�أخر �أو
الغياب يف الأيام الأولى والأخرية من الف�صل الدرا�سي ،فلو كان املعلم �صارما
وحازما يف ح�ضوره وتدري�س مادته ملا ر�أينا ت�أخر ًا من الطالب.
ولكن عندما ي�أتي عديد قليل من الطالب �إلى املدر�سة ثم ال ُيدخلون
الف�صول وال ُيدر�سون بحجة قلة العدد فهذا يعطي ر�سالة خاطئة للمثابر
احلا�ضر و�إقرار موافقة للغائب املتقاع�س ،فلو �أن املعلم �أ�صر على التدري�س
وعدم �إعادة الدر�س للآخرين ملا غاب الطالب و�ألزمت الأ�سر على احرتام
مواعيد املدر�سة ،و�أقول هذا عن جتارب عديدة يل ولغريي من املعلمني.
نعم �إن تقاع�س بع�ض الأ�سر و�إهمالها وعدم االكرتاث مبواعيد بدء الدرا�سة
وانتهائها قد تكون �أحد الأ�سباب كذلك ولكن اللوم �أ�ضعه �أو ًال على املدر�سة.

إرباك العملية التربوية ؟.

عندما كنت رئي�س ًا للجنة التعليمية باملجل�س وعندما عر�ض �سمو وزير
الرتبية والتعليم الأ�سبق الأمري في�صل بن عبداهلل توجهات الوزارة امل�ستقبلية
على املجل�س يف حمرم ١٤٣٣هـ والتي بذلت فيها الوزارة جهد ًا كبري ًا و�صرفت
عليها ما ًال كثري ًا� ،س�ألت �سموه عن ال�ضمانات التي تكفل لتلك التوجهات
التطبيق الأمثل واال�ستمرارية يف حال تغريت القيادات العليا يف الوزارة! مل
�أجد الإجابة ال�شافية  ،لأن �سموه يدرك �أنه ال يلزم �أي وزير بتنفيذ ما تو�صل
�إليه �سلفه من خطط وم�شروعات وتوجهات وهذا ما ت�سبب يف البطء ال�شديد
الذي نراه اليوم حيال تنفيذ الربامج وامل�شروعات التطويرية التنموية يف
كافة القطاعات ،فكنت وال زلت �أمل ان تقر خطط الوزارات اخلدمية من
جمل�س ال�شورى وفق ًا ملا يعر�ضه وزير القطاع بعد جل�سات ا�ستماع وحوار
يف اللجنة املخت�صة ثم ترفع اخلطة للمجل�س وتناق�ش بح�ضور الوزير وتقر
وتكون ملزمة لكل وزير ي�أتي للوزارة ،وتقدم الوزارة �ضمن تقريرها �إيجا ًزا
�سنوي ًا عن �سري اخلطة وفق ًا لقواعد وا�ضحة ميكن تطويرها ،ويلزم من
يتعاقب على الوزارة من قيادات عليا با�ستمرار التنفيذ ,و�إذا دعت احلاجة
لتعديل طفيف يعدل بذات الأداة التي �صدرت به اخلطة.
�إننا نلحظ العديد من اخلطط وامل�شروعات التطويرية املتعرثة ب�سبب
تعاقب القيادات العليا على وزارة التعليم وعدم التزام تلك القيادات مبا
�سبق من خطط وبرامج ،في�ستنزف الوزير املعني حديث ًا جز ًءا كبري ًا من
فرتة وزارته يف خطة جديدة ،ولعل تقلي�ص املجال�س العليا يف اململكة �إلى
جمل�سني ت�سهم يف حل هذه الإ�شكالية من الناحية التنظيمية .و�إ�سناد �إقرار
اخلطط ومتابعة تنفيذها ملجل�س ال�شورى حيث �إن هذا حق ت�شريعي �أ�صيل
له.
و�أمل -بل اتوقع� -أنه مع الإ�صالحات التي �شهدتها الكثري من القطاعات
يف عهد امللك �سلمان بن عبدالعزيز �-سلمه اهلل� -أن ت�شمل جمل�س ال�شورى
يف هذا اجلانب وغريه.

تقنين استخدام التقنية
س -كثيرًا ما يطالب التربويون بترشيد استخدام التقنية السيما
لصغار السن ،كيف برأيك تتكامل األدوار لتحقيق هذه المطالب ؟.

امل�س�ألة ثقافة جمتمع .للأ�سف مل نح�سن ا�ستخدام هذه التقنية بال�شكل
املطلوب ،ومل ندرك �أبعاد و�أ�ضرار تلك الأجهزة على النمو الفكري والذهني
وال�سلوكي للنا�شئة ،مما جعلنا ال نثمن تلك النعمة وا�ستخدامها يف مكانها
ووقتها ال�صحيح� .إن الإ�سهاب يف ا�ستخدام التقنية له �آثار �سلبية كما �أثبتتها
الدرا�سات .البع�ض يظن �أن تزويد الأطفال بالأجهزة الذكية على اختالف
�أ�شكالها م�ساعدة وت�شجيع لهم على مواكبة امل�ستجدات املعا�صرة.
لقد �أتلفت الأجهزة الروابط الأ�سرية بني الكبار ,فما بالك بال�صغار الذي
يعي�ش كل واحد منهم يف قريته االفرتا�ضية معزو ًال عمن حوله ،وقد يت�سلل
عليه من نوافذها الفكر املنحرف والعادات امل�شينة والإحلاد وغريها مما
بدا جمتمعنا يلم�س �أثره ال�سلبي ،هذا بالإ�ضافة ملا قد ت�سببه من �أمرا�ض
ع�ضوية خمتلفة وهدر للوقت واملال .ولتجنب ذلك البد �أن يكون هناك منع
تام لتلك الأجهزة يف املدار�س االبتدائية واملتو�سطة ،ثم ي�سمح بها ملا فوق
ذلك خارج الف�صل وفق �ضوابط معينة ،وتوفر �أماكن لها حلفظها �أثناء
احل�ص�ص ،وي�شمل املنع كذلك املعلمني واملعلمات يف قاعات الدرا�سة مهما
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�أوقات الفراغ للطالب حتى ال ت�شكل عبئ ًا �إ�شرافي ًا وبراجمي ًا على املدر�سة.
ويف ظني �أنه برنامج طموح �إذا ما وفرت له الإمكانات املادية والب�شرية وقد
مت تعميمه على جميع مناطق اململكة ،املهم وجود املرافق املنا�سبة ل�ضمان
التطبيق الأمثل.
وزارة الشباب والرياضة
لك إسهامات في المجال الرياضي حيث كنت رئيسًا ألحد
االتحادات الرياضية؟ كيف وجدت التجربة؟ وبماذا تنصح للرقي
بعمل االتحادات ؟

كانت الظروف ب�صفتهم قدوات .ويكون كل ذلك �ضمن وثيقة تربوية توقع
بني ويل الأمر والطالب من جهة و�إدارة املدر�سة من جهة �أخرى ،فاحللول
موجودة املهم الرغبة ال�صادقة من املدار�س واجلدية يف التطبيق واملتابعة   .
األجهزة الذكية لها أضرار على النمو الفكري
والذهني والسلوكي للناشئة

برنامج طموح
س -قبل أكثر من عقدين تم تعميم نظام الساعات في معظم
مدارس البنين في المرحلة الثانوية ،وبعد إلغائه أعيد بصور
تدريجية  ،كيف يرى الدكتور أحمد آل مفرح نتائج ومخرجات هذا
النظام ؟ وهل باإلمكان تعميمه على مراحل اإلعداد العام ؟.

تق�صد التعليم الثانوي املطور� .ألغي لعدم ا�ستطاعة الوزارة ت�أمني
متطلباته الكبرية مع �أنه كان برناجم ًا رائع ًا بكل املقايي�س ،حيث �أعطى
مرونة كبرية للمدر�سة يف املواد الدرا�سية وتوزيعها وجدولتها ،و�أدخلت منط
القاعات الثابتة وجدول ال�ساعات كما هو احلال يف اجلامعات ،و�أعطى
الطالب حرية االختيار للمعلم واملادة والوقت ،وي�سهم يف �إعداد الطالب
للمرحلة اجلامعية ب�شكل كبري.
ثم جاء بعد �سنوات النظام احلايل “نظام املقررات �أو الف�صلي” وهو
ن�سخة معدلة من النظام الثانوي املطور ،غري �أنه تالفى وقت فراغ الطالب
وو�ضع توزيع ون�شر للمواد الدرا�سية لتغطي اليوم الدرا�سي كام ًال ،ويلغي
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عينت ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة احتاد اجلودو والتايكوندو ونائب ًا لرئي�س
االحتاد ثم رئي�س ًا لالحتاد يف فرتة امتدت لأكرث من ع�شر �سنوات ،مت انتخابي
يف ال�سنتني الأخريتني ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة اللجنة الأوملبية ال�سعودية.
و�أ�ستطيع القول �إن ريا�ضتنا ال�سعودية تعاين من �ضعف الكفاءات
الإدارية ،و�شح املوارد املالية ،و�ضعف الرتكيز على الألعاب الفردية التي هي
الطريق ال�سريع للح�صول على نتائج مبهرة يف املناف�سات الدولية ،غري �أن
تركيزنا على الريا�ضات اجلماعية وخ�صو�صا كرة القدم �أفقدنا الكثري من
تلك الفر�ص.
ومن امل�ستجدات غري احلميدة يف الريا�ضة ال�سعودية املفهوم اخلاطئ
لالحرتاف لدى بع�ض الالعبني ،فالبع�ض يعتربه فر�صه ا�ستثمارية �سانحة
يف ناديه يجني ثمارها ال�سريعة دون النظر ملا يقدمه للوطن يف املناف�سات
الدولية ،فرتى البع�ض يتقاع�س يف واجباته مع املنتخب ،بل وتلحظ على
بع�ضهم عدم االكرتاث بالنتائج ،املهم امل�شاركة الإ�سمية واحل�ضور البدين
لتمثيل الوطن.
الرياضة في المملكة تواجه إعالمًا رياضيًا
غير احترافي

وتواجه الريا�ضة يف اململكة �إعالم ًا ريا�ضي ًا غري حمرتف ،فمن ي�ستمع
للتحليل والتعليقات والت�صريحات يلم�س لغة التحيز وعدم احلياد بل
واالنتقا�ص من الأندية الأخرى والالعبني الآخرين ,مما ت�سبب يف منو
وا�ست�شراء العنف الريا�ضي ونتائجه الوخيمة.

حوار

نحتاج �إلى �إعالم ريا�ضي م�س�ؤول تتاح فيه حرية الكلمة الراقية والنقد
الهادف ,وتنزع منه لغة اال�سفاف والتطاول والتجريح.
املالحظ �إن برامج ال�شباب يف الرئا�سة زاحمتها برامج الريا�ضة ب�شكل
الفت ،مما �أدى �إلى ق�صور وا�ضح فيها ،و�أدرك �أن امليزانية املخ�ص�صة
للربامج ال�شبابية يجب �أن ت�ضاعف مرات عدة خ�صو�صا و�أنه مت م�ؤخرا
�إقرار اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب والتي حتتاج لتمويل كبري لتطبيقها.
و�أرى �أن على رعاية ال�شباب �أن تركز جهودها على تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية
بالتعاون مع اجلهات املعنية بها واملطالبة مبا خ�ص�ص لها من كوادر ب�شرية
وموارد مالية .والرئا�سة حتتاج �إلى �إعادة النظر يف هيكلها الإداري.
وكنت قد طالبت يف املجل�س �أكرث من مرة ومن خالل تو�صيات �إ�ضافية
حتويل الرئا�سة �إلى وزارة لل�شباب والريا�ضة ،لتتمكن الوزارة من رفع م�ستوى
هيكلها الوظيفي والإداري والفني مبا ي�ساعدها على االنت�شار وتنفيذ مهامها
ب�شكل فاعل ،وكذا دعم وجودها ومتثيلها يف االحتادات القارية والدولية،
وكذا دعم اللجنة الأوملبية ال�سعودية واالحتادات الريا�ضية الوطنية املختلفة.
�إن تخ�صي�ص وظائف عليا متكن الوزارة املقرتحة من ا�ستقطاب
الكفاءات الوطنية امل�ؤهلة لإدارة ال�ش�أن الريا�ضي وال�شبابي خ�صو�صا يف
املناطق ،حيث �أن م�ستوى الوظائف القيادية احلايل يف املناطق متدين مما
ال يجعلها جاذبة للكفاءات امل�ؤهلة من حيث املرتبة الوظيفية وال امتيازاتها،
وال يخفى على ذي لب �أهمية رفع م�ستوى الرئا�سة �إلى وزارة من حيث
التمثيل يف جمل�س الوزراء ويف اللجان امل�شرتكة ويف زيادة موازنتها مبا
يتطلبه هيكلها ومهامها.
المواطن ومجلس الشورى
س -كونك عضوًا في مجلس الشورى منذ دورته الرابعة ,هل ترى
أن هناك هوة بين طموحات المواطن من جهة ،وأداء ومخرجات
مجلس الشورى من جهة أخرى ؟ وأين – برأيك  -يكمن الخلل ؟.

من الطبيعي �أن يتطلع املواطن لكل ما يرى �أنه يحقق له مناء ورفاه �أف�ضل
وهذا حق م�شروع له ،وهو ينظر لذلك من زاويته ال�ضيقة �أحيان ًا ،وع�ضو املجل�س
كان بالأم�س يحمل تلك التطلعات ورمبا نظر من خالل تلك الزاوية ،غري �أن
تغيري مكانه �إلى ع�ضوية املجل�س جعلته يرى الأمور من زوايا متعددة وخمتلفة،
ف�أ�صبح �أكرث واقعية وروية و�شمولية؛ فع�ضو املجل�س يفكر بعقل املواطن،
ويتحدث بل�سان الربملاين ويقرتح من منطلق املمكن ،في�شعر بع�ض املواطنني
�أن �أع�ضاء املجل�س ال يهمهم ق�ضايا املواطنني على اختالفها وتعدد �أهميتها.
ويف املجمل لي�س هناك �شاردة وال واردة تهم كبري �أو �صغري مل يتم

مناق�شتها يف املجل�س؛ �إما حتت القبة �أو يف اللجان املخت�صة ،ولكن كيف
ي�صل ذلك للمواطن؟ هنا التحدي! فلو كانت اجلل�سات يف املجل�س وبع�ض
اجتماعات اللجان تبث على الهواء مبا�شرة لعلم ماذا يناق�ش حتت القبة ويف
اللجان ،و�أنا من امل�ؤدين جد ًا لوجود بث مبا�شر �أو على الأقل �إيجاز “متلفز”
مبا�شر بعد كل جل�سة واجتماع كل جلنة يتحدث فيه بع�ض الأع�ضاء ور�ؤ�ساء
اللجان وينقل من خالله ما دار من حديث وما اتخذ من قرارات.
فالإعالم ال�شوري (الربملاين) مع اجلهود امل�شكورة� ،إال �أنه �إلى الآن مل
يعك�س خمرجات املجل�س كما يجب (ولعل اال�سرتاتيجية الإعالمية اجلديدة
للمجل�س تتغلب على ذلك) ،هذا من جهة ،وهناك يف املقابل ف�شل يف دور
ال�صحافة وال ُكتَّاب يف نقل ومناق�شة املو�ضوعات التي تناق�ش حتت القبة بكل
مهنية وحيادية.
�سبق و�أن دعوت كثري ًا ه�ؤالء الذين يرمون املجل�س عن بعد �أن يقوموا
بزيارة املجل�س �أثناء مناق�شة �أي تقرير ويبقوا كامل الوقت ملتابعة النقا�ش
حتى تنتهي اجلل�سة ،و�إنني على ثقة �أن انطباعات املن�صفني منهم �ستتغري.
مقترحات للمجلس
س -ما هي المقترحات التي قدمتها للمجلس استنادًا للمادة
“ ”23من نظامه ،والتوصيات اإلضافية التي تم إقرارها؟.

تقدمت ببع�ض املقرتحات ومنها:
 -١م�شروع نظام مزاولة مهنة التعليم يف نهاية الدورة الرابعة وقد وافق
املجل�س عليه يف بداية الدورة اخلام�سة.
 -٢م�شروع نظام الزي الوطني ال�سعودي (�ضمن جمموعة من زمالء
الدورة اخلام�سة) وقد وافق املجل�س على مالئمة درا�سته؛ غري �أن املجل�س
رف�ض املوافقة عليه بعدما عاد للمناق�شة النهائية حتت قبة املجل�س.
 -٣م�شروع نظام الرت�شيد الغذائي الذي يهدف للحد من ظاهرة الإ�سراف
يف الطعام وت�شجيع جمعيات وبنوك حفظ الطعام على حفظه وتوزيعه على
امل�ستحقني ب�شكل مالئم ( مقرتح جديد �أحيل للجنة املعنية باملجل�س).
 -٤مقرتح تعديل الفقرة (ب) من املادة ال�ساد�سة من الئحة الوظائف
التعليمية لتكون على النحو الآتي( :من ي�صل �إلى نهاية امل�ستويات الرابع
واخلام�س وال�ساد�س ي�ستمر يف منحه عالوة �سنوية مبقدار العالوة املحددة
للم�ستوى الذي ي�شغله ومتنح يف بداية �شهر حمرم من كل عام وتعترب مكاف�أة
ال يرتتب عليها تغيري يف �سلم الرواتب وي�شرتط فيها توفر ال�شروط املحددة
ملنح العالوة الدورية) ،متت املوافقة على مالئمة درا�سته من املجل�س وهو
ال�شورى  -العـدد  - 167ذو احلجة 1436هـ �سبتمرب� /أكتوبر 2015م

59

حوار

يدر�س الآن يف اللجنة املخت�صة ,متهيد ًا لعر�ضه النهائي حتت قبة املجل�س
للمناق�شة والت�صويت عليه.
 -٥مقرتح ت�ضمن �إ�ضافة مادة �إلى نظام مكافحة املخدرات تن�ص
على ”:يحفز املتعاطي �أو املدمن املوظف يف القطاعني احلكومي �أو اخلا�ص
امللتحق بربامج الت�أهيل والعالج وبرامج التعايف الالحقة من املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية باالتي� :إذا كان املوظف قد و�صل �أو جاوز املدة املقررة
نظام ًا للتقاعد املبكر ،فيحال للتقاعد املبكر تبع ًا لذلك حلني تعافيه متام ًا،
و�إذا مل مي�ض الفرتة املقررة للتقاعد فيح�سب له  %50من مرتبه �إذا كان
متزوج ًا �أو يعول والديه �أو �أحدهما ،و %25من مرتبه �إذا كان غري متزوج.
متت مالئمة درا�سته من املجل�س ثم رف�ض بعد مناق�شته النهائية .
 -٦مقرتح تعديل نظام املرور وذلك برفع �سن احل�صول على رخ�صة
القيادة اخلا�صة �إلى � 20سنة ،والعامة �إلى � 23سنة ,و�إ�ضافة �إلى تدوين
املخالفة املرورية على ويل �أمر قائد املركبة �صغري ال�سن �أو من �سمح له
بقيادتها ،و�إ�ضافة فقرة حلظر قيادة املركبة حتت ت�أثري املخدرات وامل�ؤثرات
العقلية ،مل توافق عليه اللجنة ومل يقر املجل�س مالئمة درا�سته.
توصيات إضافية
بالن�سبة للتو�صيات الإ�ضافية ،فقد تقدمت بعدد من التو�صيات وكان من
�أبرز ما متت املوافقة عليها من املجل�س :
 - ١تو�صية على تقرير وزارة العمل ب�ش�أن اجراء الفح�ص املهني على
العمالة الوافدة التي تعمل يف �أماكن �صيانة الأجهزة والأدوات الكهربية
وربط ذلك برخ�صة العمل ،ومت تنفذ ذلك حالي ًا يف وزارة العمل ،و�إجراء
الفح�ص عن طريق امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني.
 - ٢تو�صية على تقرير وزارة اخلدمة املدنية ب�ش�أن فح�ص املتقدمني
على وظائف حكومية والت�أكد من خلوهم من تعاطي املخدرات وامل�ؤثرات
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العقلية،و�إجراء فح�ص دوري ع�شوائي للموظفني على ر�أ�س العمل ،وح�سب
علمي ف�إن هناك �إجراءات حالي ًا على تنفيذه.
 -٣تو�صية على نظام املجل�س ال�صحي ب�ش�أن �إ�ضافة ممثل من وزارة
التعليم ملجل�س �إدارة املجل�س ومتت املوافقة عليها ومت �إ�ضافة ممثل لوزارة
التعليم للمجل�س.
 - ٤تو�صية على اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب ب�ش�أن �إيجاد جمل�س لها
من القطاعات املعنية لتنفيذ اال�سرتاتيجية ي�شرف عليها ويتولى متابعة
تنفيذها وتقوميها .وافق املجل�س عليها و�ضمنت يف اال�سرتاتيجية.
 -5تو�صية على تقرير �صندوق املوارد الب�شرية ب�ش�أن �إعادة النظر يف
برنامج حافز وتوجيه الدعم لرعاية الأمومة مع زيادة املبلغ على �أن يكون
خم�ص�ص ًا �شهري ًا ثابت ًا للأم التي ال ترغب �أو التي ال ت�ساعدها ظروفها للعمل.
هذه التو�صية تدر�س الآن لدى اللجنة املخت�صة.
تواصل اجتماعي أمثل
س -هل ترى أن مواقع التواصل االجتماعي وبخاصة «تويتر» أصبح
ضرورة لعضو مجلس الشورى كي يتواصل مع المواطنين ,و يطلع
أكثر على حاجاتاتهم وهمومهم ؟.

مواقع التوا�صل مهمة جد ًا لكل فرد خ�صو�صا �إذا ما �أح�سن ا�ستثمارها ،
وال �أرى �أن يكون تويرت على وجه اخل�صو�ص مكان ًا لتوا�صل املواطنني مع ع�ضو
املجل�س مبا�شرة  ،فهناك �أوعية توا�صل �أخرى ت�ضمن اخل�صو�صية وال�شفافية
وكذا امل�صداقية فيما يتطلبه املواطن من ع�ضو املجل�س؛ مثل املدونة ال�شخ�صية
وتطبيقات الأجهزة الذكية املختلفة .وتويرت قد يكون منا�سب ًا للأخبار العامة
ولتلم�س االحتياجات والهموم ب�شكل جممل ولي�س فردي ،حتى ال يتحول �إلى
مكان للت�شهري والت�شفي وت�صفية احل�سابات خ�صو�ص ًا من املعرفات املجهولة
التي يجب �أال يتعامل معها �أحد بجدية .و�أوعية التوا�صل االجتماعي تعترب
من �أدوات االت�صال املهمة لأع�ضاء املجل�س مثلها مثل ال�صحافة  ،عموم ًا �أنا
من امل�ؤدين ملتابعتها وتلم�س كل ما يهم املواطن من خاللها ،لكن ال يجب �أن
تكون مكان ًا لل�سجال والرتا�شق.
س -كيف يرى الدكتور أحمد آل مفرح اآلتي:

• نظام جمل�س ال�شورى احلايل
ذكرت �آنفا �أن نظام املجل�س احلايل يحتاج ملراجعة خ�صو�ص ًا ما يعنى
بال�صالحيات وبدور املجل�س الرقابي� ،أما دوره الت�شريعي ففي ظني �أن
النظام احلايل كفل للمجل�س دور ًا بارز ًا فيه.

حوار
أتطلع لدور أكبر للمجلس في إقرار
خطط الوزارات ومتابعة ومراقبة تنفيذها
و مساءلة الوزراء عن ذلك

و�أتطلع لدور �أكرب للمجل�س يف �إقرار خطط الوزارات ومتابعة ومراقبة
تنفيذها و م�ساءلة الوزراء عن ذلك بكل �شفافية ومهنية ،كما �أمتنى �أن تكون
قرارات املجل�س ملزمة للجهات احلكومية خ�صو�ص ًا ما يتعلق بالأمور الفنية
والإدارية ،و�أن يكون هناك تكامل مع وزارة اخلارجية فيما يتعلق ببع�ض
ال�ش�ؤون اخلارجية.

• �أداء جلنة التعليم والبحث العلمي
مل �أفارق اللجنة منذ تعيني باملجل�س -ما يقارب �أحد ع�شر عام ًا -لذلك
ف�إين �أرى �أن اللجنة من اللجان التي تنهي عملها كام ًال يف كل �سنة �شورية،
وجميع من ان�ضم �إليها من الأع�ضاء متميزون ومنجزون؛ وكل منهم يقوم
مبا �أ�سند �إليه من مهام على �أكمل وجه.
وقد در�ست اللجنة و�صدر عنها نظام املجل�س الأعلى للتعليم ونظام
اجلامعات ونظام الهئية الوطنية لالعتماد الأكادميي ونظام املركز الوطني
لتقومي التعليم العام (الذي �أ�صبح ا�سمها هئية تقومي التعليم العام التي
�أن�شئت م�ؤخر ًا).
ونظام التعليم الأهلي ،ونظام جمعية الك�شافة ال�سعودية ،والعديد من
اللوائح والأنظمة ذات العالقة وع�شرات التقارير لوزارات التعليم والتدريب
التقني واملهني ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

• نقا�شات ال�ش�أن العام
نقا�شات ال�ش�أن العام بد�أت يف منت�صف الدورة الرابعة؛ و�أرى �أن بع�ض
املو�ضوعات التي تطرح يف ال�ش�أن العام ذات �أهمية وجديرة باملناق�شة ,حيث
�أنها تعالج �أو تناق�ش �شان �آين مل يكن �ضمن تقرير اجلهات ،فيتم تناوله
وطرحه حتت القبة ,ويحال بع�ضها للجان املتخ�ص�صة ح�سب الأهمية.
وهو من الأمور التي تعزز دور املجل�س يف مناق�شة ما يهم املواطن ب�شكل
�سريع ومبا�شر ،وكنت �أمتنى �أال تو�صد الأبواب �أمام الإعالم �أثناء نقا�شات
ال�ش�أن العام نظر ًا لكون ما يتناوله �أغلب الأع�ضاء يتمحور حول الأحداث
وامل�ستجدات اليومية التي متر بها اململكة وق�ضايا الر�أي العام ،ومن هنا
ف�إن نقلها من خالل ح�ضور الإعالم مدعاة لتقدير دور املجل�س يف التفاعل
املبا�شر والآين مع تلك الهموم والق�ضايا .وكل ع�ضو م�س�ؤول عن حمتوى
مداخلته وعن �أ�سلوب طرحه.

• مناق�شة الوزراء حتت قبة املجل�س
هناك تباين يف �آداء الوزراء الذين ي�أتون للمجل�س ،فمنهم من ي�أتي
لال�ستماع لوجهات نظر الأع�ضاء ويعلق تعليق ًا مقنعا ًويو�ضح الأمور العالقة،
ومنهم من ي�أتي للدفاع عن �سيا�سته و�إدارته ووزارته فال تخرج من اللقاء
بفائدة كبرية ،ومنهم من ي�أتي مو�ضح ًا توجهات وخطط وزارته ويطلب
الدعم والت�سديد ويتفاعل مع ما يطرح عليه ,ويكون لها �صدى يف قابل الأيام
و�أثر يف العالقة بني الوزارة واللجنة املتخ�ص�صة واملجل�س وينتج عنه قرارات
مف�صلية مهمة تخدم الوطن واملواطن.
وتظل مناق�شة الوزراء حتت القبة يف حاجة للمزيد من التطوير ,ولعل
ما ذكرته �أعاله حيال فكرة مناق�شة خطط الوزارات بح�ضور الوزراء يدعم
ذلك التوجه ويعزز من دور املجل�س الرقابي.

للجان الصدقة البرلمانية دور كبير في تعزيز
عالقات المملكة مع الدول األخرى

• دور جلان ال�صداقة الربملانية
للجان ال�صدقة الربملانية دور كبري يف تعزيز العالقات الثنائية بني اململكة
والدول الأخرى ،فلقد مل�ست من خالل مرافقتي لر�ؤ�ساء بع�ض الربملانات
عند زيارتهم للمملكة والتقاءهم بقيادتنا الر�شيدة وامل�س�ؤولني يف الوزارات
والقطاع اخلا�ص.
وكذلك من خالل زيارات معايل رئي�س املجل�س والوفود وجلان ال�صداقة
للدول الأخرى مل�ست تلك الأهمية وذلك الدور ،فكم من ق�ضية طرحت
ونوق�شت ب�شفافية؛ و�ساعدت على اتخاذ القرارات املنا�سبة؛ وذللت بع�ض
العوائق يف العالقات بني اململكة وتلك البلدان.
وقد �أعطت اللجان املجل�س دور ًا مهم ًا من خالل الدبلوما�سية الربملانية
التي ال تقل �أهمية عن دور الدبلوما�سية التقليدية ،حيث �أن الأولى تتمتع
بحرية كبرية للتفاو�ض واملناق�شة ب�صفتها �صوت املواطن وحتمل همومه
وتطلعاته و�آماله وال تقيدها كثري ًا الربوتوكوالت واحلواجز ال�سيا�سية.
احلقيقة ان دورها مهم ويحتاج للمزيد من التكامل مع وزارة اخلارجية يف
هذا ال�صدد ،و�أن تعطى الدبلوما�سية الربملانية م�ساحة �أكرب يف املفاو�ضات
والزيارات وامل�شاركة يف ا�ستقبال كبار الزوار من ال�سيا�سيني والربملانني عند
زيارتهم للمملكة ب�شكل �أو�سع.
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تحقيق

حمى االنتخابات البلدية تشتعل

المجالس البلدية 00صالحيات واسعة00
والتطلعات كبيرة!!
�أجرى التحقيق :من�صور الع�ساف

و�سط حزمة من العمليات التطويرية للمجال�س البلدية �أبرزها
النظام اجلديد للمجال�س البلدية الذي وافق عليه جمل�س ال�شورى
بقراره رقم ( )22/43وتاريخ 1433/5/23هـ ,ومن ثم موافقة
املجل�س على بع�ض التعديالت التي �أجرتها احلكومة على عدد من
مواد النظام وذلك يف اجلل�سة التي عقدها جمل�س ال�شورى يوم االثنني
املوافق  01رجب 1436هـ املوافق� 20إبريل 2015م.
انطلقت اال�ستعدادات مطلع �شهر ذي القعدة املا�ضي عملية انتخابات
�أع�ضاء املجال�س البلدية يف دورتها الثالثة ,حيث �أكمل  1263مركز ًا

صالحيات واختصاصات جديدة

و يعد نظام املجال�س البلدية اجلديد يف ر�أي الكثري من املراقبني مبثابة
نقلة نوعية جديدة يف م�سرية عمل البلديات يتوقع �أن تنعك�س على تطوير
�أدائها مبا يلبي تطلعات واحتياجات املواطنني يف تقدمي خدمات مميزة لهم،
ويواكب تطلعات القيادة الر�شيدة يف م�ساهمة البلديات يف م�سرية التنمية
للمجتمع ال�سعودي.
وي�أتي نظام املجال�س البلدية اجلديد مواكب ًا ملتطلبات الع�صر فيما
يتعلق بتطوير عمل املجال�س البلدية لتحقيق �أهدافها يف خدمة املواطنني يف
النواحي البلدية.

ا�ستعداده ال�ستقبال املر�شحني والناخبني موزعة على � 248أمانة
وبلدية مبدن اململكة وحمافظاتها كافة ،ف�ض ًال عن  250مركز ًا
احتياطي ًا مت جتهيزها الحتواء ما تعجز عنه الطاقة اال�ستيعابية
للمراكز االنتخابية التي ت�سع  3000ناخب.
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ومنح النظام اجلديد املجال�س البلدية “�شخ�صية اعتبارية” ذات
ا�ستقالل مايل و�إداري ،وربطها تنظيميا بوزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية ،كما
ك�سلطة التقرير واملراقبة وذلك
منح النظام اجلديد املجال�س �سلطات �أو�سع؛ ُ
وفق ًا لأحكام النظام ويف حدود اخت�صا�ص البلدية املكاين.

تحقيق

ومما مييز النظام اجلديد تخ�صي�ص اعتمادات مالية لكل جمل�س بلدي
�ضمن ميزانية الوزارة ت�شتمل على بنود باالعتمادات والوظائف الالزمة التي
ت�ساعد املجل�س البلدي على �أداء �أعماله ،وا�شرتط التقيد بنظام اخلدمة
املدنية ولوائحه التنفيذية ،كما ن�ص النظام على �ضرورة �إن�شاء مقرات
خا�صة باملجال�س البلدية.
فتح باب المشاركة للمرأة ألول
مرة كناخب ومرشح

وبح�سب النظ ــام اجل ــديد للمجال�س البلدي ــة فقد ت ــم رفع ن�سب ــة �أع�ضاء
املجال�س البلدية املنتخبني من الن�صف �إلى الثلثني فيما يعني وزير البلدي ـ ــة
وال�ش�ؤون القروية الثلث االخر ،وخف�ض �سن القي ــد للن ــاخب من � 21إلى 18
عام ًا ،وفتح باب امل�شاركة للمر�أة لأول مرة كناخب ومر�شح.
وتتولى املجال�س البلدية  -يف حدود اخت�صا�صات البلديات� -إقرار اخلطط
والربامج البلدية املتعلقة بتنفيذ امل�شروعات البلديــة املعتم ــدة يف امليزانية,
وم�شروعات ال�صيان ــة والت�شغ ــيل وامل�شروعـ ــات التطويريـ ــة واال�ستث ــماريــة,
وبرامج اخلدمات البلدية وم�شروعاتها ,وتتكون هذه املجال�س من عدد من
الأع�ضاء يحدده وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية وفق ًا لفئات البلديات على �أال
يزيد على ثالثني ع�ضو ًا يختار ثلثاهم باالنتخاب ويعني الثـ ــلث الآخر بقرار
من الوزير.
ومينح النظام حق االنتخ ــاب وح ــق الرت�ش ــح لع�ضوي ــة املجال ــ�س البلديــة
للمواطنني الذكور والإناث على حد �سواء عند توافـ ــر ال�ش ــروط املن�صـ ــو�ص
عليها فيه ،كما مينح النظام امل�ؤ�س�سات واجلمعـ ــيات الوطنية امل�ستــقلة غري
احلكومية التي ال تهدف �إلى الربح احلق يف تويل الرقابة على تنفيذ �إجراءات
االنتخابات ب�صفة م�ستقلة وذلك مبا ي�ضمن نزاهتها وح�سن تنفيذها.
مراجعة إجراءات تقسيم األراضي
وإجراءات منح األرضي السكنية

كما منحت املادة الثامنة من النظـ ــام اجل ــديد املج ـ ــل�س البلـ ــدي احلـ ــق
يف ممار�سة �سلطاته الرقابي ــة على �أداء البلدية ،وما تقدمـ ــه من خـ ــدمات
من خالل عدد من الو�سائل والآليات ،والتي تت�ض ــمن التقارير التي تقدمها
البلدية عن �أعمالها �إلى جانب التقارير الواردة عن �سيـ ــر امل�شـ ـ ــروعات التي
تنفذ ،كما تت�ضمن هذه الو�سائل الرقابية تقارير الإيرادات البلدية ،وتقارير
اال�ستثمارات البلدية ،وما يرد �إلى املجل�س من ملحوظات و�شكاوى يف �ش�أن �أي

من اخلدمات البلدية ،بالإ�ضافة �إلى تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان
املخت�صة التي ي�شكلها املجل�س؛ لالطالع على امل�شروعات البلدية ،كما منحت
هذه املادة للمجل�س �صالحية مراجعة �إجراءات تق�سيم الأرا�ضي و�إجراءات
منح الأر�ضي ال�سكنية؛ للت�أكد من �سالمة الإجراءات.
وتبذل الدولة جهود ًا مقدرة لإجناح انتخابات املجال�س البلدية ممثلة يف
وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ,بغية حتقيق تطلعات املواطن الرامية �إلى
امل�شاركة يف �صنع القرار واختيار مر�شحيه الذين ميثلونه يف املجل�س البلدي،
حيث يت�صدى لق�ضايا ومطالبات املواطنني واحتياجاتهم من خدمات
وم�شروعات.
دخول المرأة في المجالس االنتخابية ألول مرة

وت�شهد الدورة اجلديدة للمجال�س البلدية ولأول مرة تر�شح املر�أة للمجل�س
البلدي يف تطور يح�سب للقيادة الر�شيدة يف �إ�شراك املر�أة يف القرار الوطني,
بعد تعيني املر�أة ع�ضو َا يف جمل�س ال�شورى لت�سهم �إلى جانب الرجل يف دعم
م�سرية التنمية ال�شاملة.
فقد جاء القرار مب�شاركة املر�أة يف انتخابات املجال�س البلدية مر�شحة
وناخبة الذي �أعلنه خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
 رحمه اهلل  -يف اخلطاب امللكي لأعمال ال�سنة الثالثة من الدورة اخلام�سةملجل�س ال�ش ــورى حينم ــا ق ــال :ولأننا نرف�ض تهمـ ــي�ش دور املر�أة يف املجتمع
ال�سعودي ،يف كل جمال عمل ،وفق ال�ضوابط ال�شرعية ،وبعد الت�شاور مع كثري
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وت�ستمد انتخابات �أع�ضاء املجال�س البلدية �أهميتها من م�شاركة املواطنني
للأجهزة احلكومية يف �إدارة اخلدمات البلدية� ،إذ تعد هذه امل�شاركة عام ًال
م�ساعد ًا يف دعم الق ــرار احلكوم ــي مبا يح ــقق م�صلح ــة املواط ــنني� ،إ�ضافــة
�إلى ذلك ف�إن هذه امل�شاركة جتعل املواطنني يف موقع امل�س�ؤولية امل�شرتكة مع
اجلهات الر�سمية ،وهذا يزيد من م�ستوى الوعي واملبادرة لدى املواطنني.
ولذا ف�إن العملية االنتخابية متر مبراحل تتابع ـ ــية منذ بدايتها يف تقييد
�أ�سماء الناخبني� ,إلى مرحلة �إعالن النتائج ,مرور ًا بت�سجيل املر�شحني ,وبدء
احلمالت الإعالنية ,ثم االقرتاع وفرز الأ�صوات.
ولعلنا هنا ن�سلط ال�ضوء ب�شيء من التف�صيل على هذه املراحل فيما ي�أتي:
من علمائنا يف هيئة كبار العلماء ،و�آخرين من خارجها ،والذين ا�ستح�سنوا
هذا التوجه  ،و�أيدوه  ،فقد قررنا التايل :
�أو ًال  :م�شاركة املر�أة يف جمـ ــل�س ال�شـ ــورى ع ــ�ضو ًا اعت ــبار ًا مـ ــن الدورة
القادمة وفق ال�ضوابط ال�شرعية.
ثاني ًا  :اعت ــبار ًا مــن ال ــدورة القــادمة يح ــق للمر�أة �أن ت ــر�شح نف ـ ــ�سها
لع�ضوية املجال�س البلدية  ،ولها احلق كذلك يف امل�شاركة يف تر�شيح املر�شحني
ب�ضوابط ال�شرع احلنيف.
الدورة الثالثة

�أ�سهم ــت املج ــال�س البلـ ــدي ــة خــالل الدورت ــني ال�سابقـ ــتني يف تطـ ـ ــوير
العمل البلدي ع ــرب ر�س ــم اخلطــط والربامـ ــج ومتابع ــة تنفــيذ امل�شروعـ ــات،
وتلبي ــة احتياج ــات املواطنني م ــن اخلدم ــات البلديــة وحت�سني م�ستوياتها
وتفعيل �أداء البلـ ــديات والرفع من ق ــدراتها حتى تتمكن من حتقيق الأهداف
التي �أن�شئت من �أجلها.
وتنطلق الدورة الثالثة النتخ ــاب �أع�ضــاء املج ــال�س البلديــة خـالل الفرتة
القادمة بحلة جديدة �إذ ت�شهد جملة من التحديث ــات التطويـ ــرية للعمـ ــلية
االنتخابية والتي �أقرها نظام املجال�س البلدية اجلديد.
وتتيح انتخاب ــات �أع�ضاء املجال�س البلديـ ــة للم ــواطنني ف ــر�صة امل�ش ــاركة
يف �صنع القرار م ــن خـ ــالل اخت ــيار ذوي الك ــفاءة واخلربة لإدارة ال�شـ ـ�ؤون
املحلية واخلدمات البلدية ،ويقوم مفهوم االنتخابات ب�صفة عامة على �إدالء
جمموعة من املواطنني تتوافر فيهم ال�شروط الالزمة ملمار�سة حق االنتخاب
ب�أ�صواتهم ل�صالح املر�شحني الذي يحظون بت�أييـ ــدهم� ،ض ــمن عملية منظمة
وفق �أنظمة االقرتاع املعتمدة.
64
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مرحلة قيد الناخبين

تعد مرحلة قيد الناخبني التي بد�أت يف 1436/11/7هـ وا�ستمرت ملدة
( )21يوم ًا �أولى املراحل العملية لإجراء االنتخابات ،ويف هذه املرحلة مت
ح�صر وت�سجيل من تنطبق عليهم �شروط االنتخاب يف �سجالت خم�ص�صة
ت�سمى جداول قيد الناخبني ،ويتم فيها قيد الناخبني خالل املدة املحددة يف
مراكز االنتخاب التي يتم �إن�شا�ؤها يف نطاق املجل�س البلدي ،ويتم بعد انتهاء
مدة القيد �إ�صدار جداول قيد الناخبني ون�شرها ملدة حمددة وبال�شكل الذي
يتيح االطالع عليها ويفتح جمال الطعن والت�صحيح فيها .وتعد مرحلة قيد
الناخبني بالن�سبة للمواطن املتوافرة فيه ال�شروط اختيارية ولي�ست �إلزامية
ومن يفقد فر�صة القيد يف املدة املحددة ال يحق له الرت�شح �أو االقرتاع يف
يوم الت�صويت.
مرحلة تسجيل المرشحين

تتميز الدورة الثالثة وللمرة الأولى بتزامن عملية قيد الناخبني مع ت�سجيل
املر�شحني التي بد�أت بتاريخ 1436/11/15هـ وا�ستمرت ملدة ( )17يوم ًا،
�إذ البد ملمار�سة حق الرت�شح �أن يكون طالب الرت�شيح مقيد ًا يف جداول قيد
الناخبني .علم ًا �أن عملية الرت�شح ت�أتي خالل الفرتة املحددة ,ووفق �إجراءات
معينة ت�سبق �إ�صدار قوائم املر�شحني ون�شرها يف الدوائر االنتخابية ،مبا يتيح
االطالع عليها ويفتح باب الطعن والت�صحيح فيها ثم تن�شر ب�شكلها النهائي.
مرحلة حمالت الدعاية

وهي املرحلة قبل الأخرية وتبد�أ يف تاريخ 1437/2/17هـ بعد ن�شر القوائم
النهائية لأ�سماء املر�شحني وت�ستمر ملدة ( )12يوم ًا ,حيث يفتح املجال

تحقيق

للمر�شحني املقبولني لبدء حمالته ـ ــم االنتخابي ــة ,وتعـ ــريف الناخب ــني
برباجمهم االنتخابية ,و�أفكارهم وتطلعاتهم وخططهم امل�ستقبلية.
وال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن يبد�أ �أي مر�ش ــح حملــته االنتخابية �أو
الإعالن عن تر�شيح نف�سه قبل �إعالن القوائم النهائية لأ�سم ــاء املر�ش ــحني.
ولهذه احلمالت �أهمية بالن�سبة للمر�شحني وللناخ ــبني يف �آن واح ــد ,فهي
تعطي الفر�صة للناخب ليقرر من هو املر�شح الأن�سب الذي يرى فــيه العنا�صر
التي جتعله �صاحل ًا لع�ضوية املجل�س البلدي ،ومن ناحي ـ ــة �أخرى فهي فر�صة
لقيام املر�شح ب�إي�صال ر�سالته للناخبني وتعريفهم بنف�س ـ ــه للح�صول على
ت�أييدهم له يوم االقرتاع.
مرحلة االقتراع والتصويت

وهي املرحلة الأخي ــرة والتي �ستكون يف تاريخ 1437/3/1هـ حيث تعد
عملية االقرتاع املحور الأهم يف العملية االنتخابية ,فكل اخلطوات ال�سابقة
تعد حت�ضري ًا للو�صول ليوم االقرتاع ,فالناخبون يف هذا اليوم يدلون ب�أ�صواتهم
ويختارون مر�شحيهم وفق الإجراءات املعتمدة ويف مراكز االنتخاب التي مت
قيدهم فيها.

اللجان اتخاذ قرار ل�صاحله كان يجب عليها نظام ًا �أن تتخذه ،كما يحق له
الطعن يف �إدراج �أي ا�سم من الأ�سماء التي وردت يف جداول قيد الناخبني �أو
املر�شحني وفق �أوقات وتواريخ حمددة بالأنظمة واللوائح والتعليمات .وتتميز
جلان الطعون والتظلمات االنتخابية با�ستقالليتها التامة.
زيادة عدد المجالس البلدية
مجلسا
من  179إلى 285
ً

الجديد في انتخابات الدورة الثالثة

من �أهم و�أبرز التطوير لالنتخابات القادمة ربط ت�صويت الناخب يف
الدائرة التي يقيم فيها بحيث يكون له �صوت واحد فقط ملر�شح واحد يف
دائرته ,تالفي ًا ملا حدث يف االنتخابات املا�ضية حينما مت ال�سماح للناخب
ب�أكرث من �صوت يف �أكرث من دائرة انتخابية.
كما �شهدت االنتخابات احلالية زيادة عدد املجال�س البلدية من � 179إلى
جمل�سا .وارتفاع عدد املراكز االنتخابية من � 631إلى  855مركزً ا ,و�سري
ً 285
الإجراءات االنتخابية بالتزامن يف كافة مناطق اململكة ,و�إعطاء �صالحيات
وا�سعة للجان املحلية لالنتخابات يف تنظيم و�إدارة العملية االنتخابية.

مرحلة الفرز األصوات

شروط وضوابط

وهي عملية منظمة وفق �إجراءات حمددة يتم من خاللها معرفة الفائزين
باملقاعد املراد �شغلها باالنتخاب ،وتتم بعد االنتهاء من عملية االقرتاع ،ويتم
يف هذه العملية فرز وعد الأ�صوات يف نف�س مراكز االنتخاب من قبل جلان
االنتخاب والفرز.

ثمة �شروط لقيد الناخب وهي �أن يكون متم ًا لثماين ع�شرة �سنة هجرية يف
املوعد املحدد ليوم االقرتاع�( ،أي �أن يكون من مواليد يوم  1419-03-01هـ فما
قبل) و�أن يكون ذا �أهلية كاملة ،و�أال يكون ع�سكري ًا على ر�أ�س العمل� ،إ�ضافة �إلى
كونه مقيم ًا يف نطاق الدائرة االنتخابية التي يبا�شر فيها االنتخاب ،ف�إن كان له
حمل �إقامة يف نطاق �أكرث من دائرة انتخابية فيجب �أن يختار واحدة منها فقط.
فيما توجد هناك م�ستندات مطلوبة يجب توافرها يف مرحلة قيد الناخبني
وهي �إح�ضار �أ�صل بطاقة الهوية الوطنية وم�ستند واحد يثبت مقر �إقامته يف
الدائرة التي يرغب القيد فيها ك�صورة من �صك ملكية املنزل الذي يقيم
فيه� ،أو عقد �إيجار م�صدق من العمدة وخمتوم من مركز ال�شرطة الذي
يتبع له احلي� ،أو �صورة من �إحدى فواتري اخلدمة العامة امل�سجلة با�سمه
تبني مقر ال�سكن� ،أو وثيقة ر�سمية من جهة عمله تبني مقر �سكنه ،و�إذا كان
عمله يف القطاع اخلا�ص فيتم ت�صديق الوثيقة من الغرفة التجارية مع �إقرار
منه يحدد مقر �إقامته� ،أو �صورة من �سجل الأ�سرة� ،أو م�شهد م�صدق من
املحافظة �أو املركز �أو العمدة ،ويف حال كان الناخب يقيم مع غريه ،عليه �أن
يرفق به وثائق �إثبات مقر �إقامة ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص الذين يقيم معهم.

مرحلة إعالن النتائج

بعد انتهاء عملية الفرز يتم �إعالن قائمة الفائزين بع�ضوية املجال�س
البلدية وعدد الأ�صوات التي ح�صل عليها كل واحد منهم ،وب�إعالن النتائج
والذي �سيتم  -مب�شيئة اهلل -يف اليوم التايل �أي بعد عملية االقرتاع مبا�شرة
وهو املوافق1437/3/2هـ تكون العملية االنتخابية قد انتهت وال يبقى منها
�إال ما تفرزه من طعون �أو اعرتا�ضات �إن وجدت وما تتطلبه ت�سمية �أع�ضاء
املجال�س البلدية من �إجراءات.
مرحلة الطعون والتظلمات

يحق لكل ناخب �أو مر�شح التظلم �أمام جلنة الطعون والتظلمات االنتخابية
�ضد القرارات التي تتخذها اللجان االنتخابية يف حقه� ،أو جتاه رف�ض تلك
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وامل�ستندات التي توجه لذوي ال�ش�أن ،ويثبت تاريخ ووقت الت�سلم وطريقته
وا�سم امل�سلم �إليه وبالإ�ضافة �إلى توقيعه و�صفته.
الحمالت التوعوية

إلزامية الترخيص للحمالت االنتخابية

مبنع النظام االنتخابي �أي حملة انتخابية ملواطن �أو مواطنة تعتزم خو�ض
انتخابات املجال�س البلدية قبل احل�صول على ترخي�ص من اللجنة املحلية
ح�سبما ن�صت عليه املادة الثانية من الئحة احلمالت االنتخابية ،ور�أت املادة
الثالثة من ذات الالئحة تخ�صي�ص مكتبني للخدمات االنتخابية امل�ساندة يف
كل بلدية �أحدهما للرجال والآخر للن�ساء ,و�شددت نف�س املادة على �ضرورة
�أن ي�أتي املكتب الن�سائي م�ستق ًال ومنف�ص ًال عن الأق�سام الرجالية.
و�أن يتولى كلأ من املكتبني يف جماله دون الإخالل مبا ي�سند �إليه يف
اللوائح �أو القرارات الأخرى ,و�أن ي�ستقبل الطلبات واملعلومات والبالغات
بالإ�ضافة �إلى االعرتا�ضات والتقارير الرقابية والقيام بت�سليمها �إلى اجلهات
املخت�صة ،وحددت املادة نف�سها حزمة من الإجراءات يقوم املكتب املخ�ص�ص
بالرجال با�ستالم طلبات الرتخي�ص املقدمة من الرجال لتنفيذ احلمالت
االنتخابية والقيام ب�إر�سالها �إلى اللجنة املحلية والقيام بت�سليم املر�شحني
تراخي�ص احلمالت االنتخابية فور �إ�صدارها.
زيادة عدد المراكز االنتخابية
ً
مركزا
من  631إلى 855

فيما يقوم املكتب املخ�ص�ص للن�ساء با�ستالم طلبات الرتاخي�ص املقدمة
من الن�ساء لتنفيذ احلمالت االنتخابية ويقوم ب�إر�سالها �إلى اللجنة املحلية
ومن ثم ت�سليم املر�شحات الرتاخي�ص فور �إ�صدارها.
و�أكدت املادة الثالثة على تلقى املكتبني البالغات وال�شكاوى واالعرتا�ضات
والقيام بت�سليمها �إلى اجلهة املخت�صة ,بالإ�ضافة �إلى تلقي التقارير التي
يعدها مراقبو احلمالت االنتخابية ويحيلها �إلى م�أمور ال�ضبط املخت�ص،
ويقوم املكتب بح�سب جماله با�ستالم القرارات وال�شعارات وطلبات احل�ضور
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يف هذا املحور املهم �شدد رئي�س اللجنة التنفيذية املهند�س جديع
القحطاين على �أن احلملة الإعالمية والتوعوية التي �سبقت انطالق العملية
االنتخابية يف ال�سابع من ذي القعدة؛ هدفت �إلى ح�شد املواطنني وحثهم
على قيد �أ�سمائهم يف جداول الناخبني؛ ليتمكنوا من امل�شاركة يف العملية
االنتخابية ,ويكونوا جزء ًا فاع ًال يف �صنع القرار البلدي عرب اختيار من
ميثلهم من ذوي الكفاءات واخلربات بعيد ًا عن التع�صب واالنتماءات.
ود�شنت اللجنة العامة لالنتخابات مركز ًا �إعالمي ًا خا�ص ًا مبتابعة �أحداث
وفعاليات الدورة الثالثة لالنتخابات ،وبني رئي�س الفريق الإعالمي باللجنة
التنفيذية لالنتخابات البلدية الأ�ستاذ حمد العمر �أن للمركز دور يقوم
به بالتعاون مع و�سائل الإعالم املحلية يف توعية املواطنني ب�أهمية دورهم
وم�شاركتهم يف االنتخابات البلدية املقبلة ،وت�سليط ال�ضوء على امل�ستجدات
التي طر�أت على الدورة الثالثة من االنتخابات مقارنة بالدورتني ال�سابقتني.
و�أ�ضاف العمر� :إن اللجنة العامة لالنتخابات و�ضعت منذ وقت مبكر
خطة �إعالمية وحملة �إعالنية توعوية متكاملة تنفذ بطريقة ت�صاعدية؛
لتتواكب مع مراحل االنتخابات املختلفة ،حيث مت ا�ستخدام �أ�ساليب متنوعة
وو�سائل متعددة يف �إي�صال الر�سالة االنتخابية للمواطنني وحثهم يف الوقت
ذاته على امل�شاركة الفاعلة يف العملية االنتخابية.
و�أ�شار �إلى �أن املركز يقدم عدد ًا من اخلدمات الإعالمية الأخرى ،منها
بث الأخبار الر�سمية عن االنتخابات وتوثيق ما ين�شر حولها يف و�سائل
الإعالم ،بالإ�ضافة �إلى قيامه مبهام التن�سيق والتعاون مع و�سائل الإعالم
املحلية يف تغطيتها لالنتخابات البلدية ،م�شيد ًا بالدور التوعوي الهام الذي
تقوم به يف هذا املجال وتفاعلها مع االنتخابات.
وذكر �أن املركز الإعالمي مت جتهيزه بكافة و�سائل وتقنيات االت�صال،
كما �أولى الفريق الإعالمي اهتمام ًا بتقدمي خدمات �إعالمية عرب ح�سابات
التوا�صل االجتماعي لن�شر ثقافة االنتخاب بني �شريحة ال�شباب ومواكبة
جمريات االنتخابات ،هذا مع جتهيز مركز �إعالمي افرتا�ضي على موقع
االنتخابات ،مبين ًا �أن اللجنة العامة لالنتخابات نفذت منذ فرتة مبكرة
ور�شة تدريبية �شارك فيها  16من�سق ًا �إعالمي ًا من كافة اللجان املحلية.
و�أعلن عن زيادة ن�سبة الأع�ضاء املنتخبني �إلى الثلثني بد ًال من الن�صف

تحقيق

وخف�ض �سن القيد �إلى  18عام ًا بد ًال من 21عام ًا بهدف م�شاركة �شريحة
ال�شباب ،وم�شاركة املر�أة كناخبة ومر�شحة.
خفض سن الناخب من 21
إلى  18عامًا

و�أو�ضح �أن اخلدمات البلدية من الأولويات التي حتر�ص الدول على توفريها
للمواطنني مب�ستويات متقدمة كونها مت ــ�س حي ــاة املواط ــن اليومـ ــية ،وبالتايل
ي�صعب على الأمانات والبلديات تقدمي تلك اخلدمات وتوفريها يف كل مدينة
وقرية وجتمع �سكاين وحتديد احتياجات املواطنني لها من دون معرفة �آراء
املواطنني عن م�ستوى هذه اخلدمات وهذا ما تقدمه املجال�س البلدية.
وكان العمر قد �أعلن عن اكتمال جممل اال�ستعدادات النطالق املرحلة
الأولى من االنتخاب ــات التي بـ ــد�أت يف ال�ساب ــع من �ش ــهر ذي الق ــعدة والتي
�شملت قيد الناخبني وت�سجيل املر�شحــني ،حيث مت ت�شكيل اللجان املحلية على
م�ستوى اململكة التي يبلغ عددها  16جلن ــة حملية ،وت�شكيل اللجان االنتخابية
يف املراكز االنتخابية يف الأمانات والبلديــات التابعة لهذه اللجان ،مو�ضح ًا
�أنه مت تزويد املراكز االنتخابية بالإمكانات والأجهزة والكوادر الإدارية
والفنية ال�ستقبال الناخبني واملر�شحني .
ويف اجلانب التقني �أو�ضح املهند�س القحط ــاين� ,أنه مت االنتهاء من معظم
الأعمال التقنية الالزمة ا�ستعداد ًا لتنفيذ �أعمال الدورة الثالثة لالنتخابات

البلدية ،من خالل فريق تقني متخ�ص�ص يتكون من فريق رئي�سي بالوزارة
ووحدات معلومات بكل جلنة حملية بجميع الأمانات.
وك�شف �أن االنتخابات املقبلة التي �ست�شهد جتربة جديدة خمتلفة �شك ًال
وم�ضمون ًا عن االنتخابات يف الدورتني ال�سابقتني ،م�شري ًا �إلى �أن الهدف من
تو�سيع �صالحيات املجال�س البلدية ومنحها اال�ستقاللية املالية والإدارية
�ضمن نظام املجال�س اجلديد هو تو�سيع م�شاركة املواطنني يف �صنع القرار
البلدي الذي مي�س جوانب عديدة من حياتهم اليومية.
اآلمال والتطلعات

�إن ت�شكيل املجال�س البلدية وفق نظامها اجلديد يرفع من م�ستوى الآمال
يهتم بجميع ق�ضايا
والتطلعات ،فاملجت ــمع املحلـ ــي ينتـ ــظر من املجل ــ�س �أن ّ
وم�شكالت املدينة التي يعي�ش فيها ،ولي�س فقط ما هو يف (حدود اخت�صا�صات
البلدية) .ذلك �أن اخلدمات البلدية  -و�إن كانت يف غاية الأهمية  -فهي �ش�أن
من �شـ ـ ـ�ؤون املجتـ ــمع �أو املدينـ ــة� .إن جمي ــع املراف ــق واخل ــدمات العام ـ ـ ــة
(واخلا�صة) املتوافرة حملي ًا خلدمة جمتمع املدينة �أو البلدة ينبغي �أن تكون
تتم م�ساءلة امل�شرف
مو�ضع املراقبة واالهتمام من قبل املجل�س البلدي ،و�أن ّ
املحلي عليها عندما تكون هناك ق�ضية عامة تتطلب ذلك .و�أن يتم رفع ما
ّ
يتو�صل �إليه املجل�س للجهة التنفيذية املعن ّية مبا�شرة �أو �إلى احلاكم الإداري
ح�سب احلال.
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الهيئة العامة تناقش تعديالت على بعض قواعد
عمل المجلس واللجان

يف �إطار حـــر�ص جمـــل�س ال�شـــورى واهتمامه بتطوير قواعد
عمله وعمل اللجان مبا ي�سهم يف تعزيز خمـرجات املجل�س ,ناق�شت
الهيئة العامة ملجل�س ال�شورى خالل اجتماعـــها العا�شـر من �أعمال
ال�سنة الثالثـــة للـــدورة ال�ساد�ســـة ملجلـــ�س ال�شورى الذي عقدته
برئا�سة معايل رئي�س املجلـــ�س ال�شيـخ الدكتور عبد اهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ تعديل بع�ض قواعد عمل املجلــ�س واللجان.
وقد طرح �أع�ضاء املجل�س ر�ؤ�ساء اللجــــان املتخــ�ص�صة -خـــالل
االجتماع -مرئياتهم ومالحظاتهم ب�ش�أن التعـــديالت املقتـــرحــة
ومن املنتظر �أن يتم رفع تلك التعديالت على قواعد عمل املجل�س
واللجان �إلى املجل�س ملناق�شتها ومن ثم �إقرارها.
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وتهدف التع ــديالت املقرتحـ ــة -يف جم ــملها� -إلى تطـ ــوير �سي ــر �أعم ــال
املجل�س يف جل�ساته العامة ،ومبا يفعل دور اللجان ويرقى مبخرجات املجل�س
ب�شكل عام يف درا�سته ملا يحال �إليه من التقارير ال�سنوية للأجهزة احلكومية
ملناق�شتها و�إقرارها� ,إلى جانب درا�سة الأنظمة اجل ــديدة وتعديل الأنظمة
القائمة ,واال�ستفادة من خربة الأع�ضاء يف املج ــالني الرقـ ــابي والتنظ ـ ــيمي
للو�صول �إلى نقلة نوعية يف �أعمال جمل�س ال�شورى.
�شارك يف االجتماع معايل نائب رئي ــ�س املجل ــ�س الدكـ ــتور حممد بن �أمني
اجلفري ومعايل م�ساعد رئي�س املجل�س الدكتور يحيى بن عبد اهلل ال�صم ــعان
ومعايل الأمني العام للمجلــ�س الدكتور حممد بن عبد اهلل �آل عمرو ور�ؤ�ساء
اللجان املتخ�ص�صة باملجل�س.

حصاد الشهر

رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير كازاخستان

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد اهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض
�سفري جمهورية كازاخ�ستان لدى اململكة باخيت باتري�شايف.
وخالل اال�ستقبال قدم �سفري جمهورية كازاخ�ستان التعازي
ملعايل رئي�س املجل�س يف املتوفني من حجاج بيت اهلل احلرام نتيجة
�سقوط �إحدى الرافعات بامل�سجد احلرام.

وجرى خالل اللق ــاء ا�ستع ــر�ض العالقـات الثنائية بني اململكة العربية
ال�سعوديـ ــة وجمهوريـ ــة كازاخ�س ــتان و�س ــبل تع ــزيزها يف �ش ــتى املجـ ــاالت
خا�صة العالقات الربملانية بني جمل�س ال�ش ــورى وجمـ ــل�سي ال�شــيوخ والنواب
يف كازاخ�ستان ،و�سبل تفعيل دور جلنـ ــتي ال�صداقـ ــة الربملانيـ ــة ال�سعـ ــودية
الكازاخ�ستانية من خالل تبادل الزي ــارات مبا ي�سهم يف دعم التعاون والعمل
امل�شرتك بني البلدين ال�شقيقني.

لجنة الصداقة البرلمانية تجتمع بالسفير البلجيكي

عقدت جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية البلجيكية مبجل�س
ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجـــل�س رئيـــ�س اللجنـــة معـــايل الدكــــتور
عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سويلم ،اجتـــماعا مع �سفـــري مملكة
بلجيكا لدى اململكـــة ال�سيد /غريت كريــــل وذلك يف مقـــر املجل�س
بالريا�ض.
وجرى خالل االجتم ــاع مناق�ش ــة عدد من املو�ض ــوعات والقـ�ضايا ذات

االهتم ــام امل�شتــرك بني اململ ــكة العربي ــة ال�سعودي ــة وبلجيــكا ،وا�ستعرا�ض
عالقات التعاون بني البلدين ال�صديقني يف �شتى املجاالت.
كما مت بحث �سبل تعزيز العمـ ــل والتع ــاون الثــنائي على �صعيد العالقات
الربملانية بني جمل ــ�س ال�شــورى والربمل ــان البلجيــكي وتفع ــيل دور جلن ــتي
ال�صداقة الربملانية يف املجل�سني مبا ي�سهم يف دعم وتنمية العالقات والتعاون
امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني.
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الشورى يناقش خطة التنمية العاشرة مع وفد
من وزارة االقتصاد

بح�ضور معايل م�ساعد رئي�س جمـــل�س ال�شـــورى الدكتور يحيى
بن عبداهلل ال�صمعان ،عقدت جلنـــة االقت�صاد والطاقة مبجل�س
ال�شورى برئا�سة رئي�س اللجــــنة الأ�ستاذ �صـــالح احل�صيني يف مقر
املجل�س اجتماع ًا مع وفد من وزارة االقتـ�صاد والتخطيط برئا�سة
وكــيل الوزارة لل�شـــ�ؤون االقت�صاديـــة الدكتـــور �أحــمد بن حبيب
�صالح ،وح�ضـــور عدد كـــبري من �أعـــ�ضاء جملـــ�س ال�شورى �أع�ضاء
اللجان املتخ�ص�صة الأخـرى ،مت خـــالله ا�ستـــعرا�ض حماور خطة
التنمية العا�شرة وامل�ؤ�شرات اجلديدة التي ت�ضمنتها.
و�ضم وفد وزارة االقت�صاد والتخطيــط ك ًال من وكيل الوزارة
ل�شــــ�ؤون التخطيــــط املكلـــف املهنـد�س عبداهلل اجلــربوع ووكيل
الوزارة لل�ش�ؤون الدوليــــة الدكتـــور �أ�سامـــة بن ح�ســـني من�صوري
ووكيل الـوزارة للمتابعة واملعلومـــات الأ�ستــاذ م�ساعد احلميدان
وم�ست�شارة الــوزير الأ�ستــــاذة غـــادة ال�سبـــيعي وعـــدد من كـــبار
امل�س�ؤولني يف الوزارة,
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ويف بداية االجتماع �أو�ضح معايل مــ�ساعد رئي ــ�س املجـ ــل�س �أن االجــتماع
جاء بناء على طلب من معايل وزير االقت ــ�صاد والتخطيط املهند�س عادل
بن حممد فقيه لال�ستماع �إلى �أع�ض ــاء جلن ــة االقت�صاد والطاقة باملجل�س,
والتداول معهم ب�ش�أن �سبل تطوير االقت�صاد الوطني وخطط التنمية.
وعــرب الدكـ ــتور يحيى بن عبداهلل ال�صم ــعان عن تقديره ملعايل وزير
االقت�ص ــاد والتخط ــيط على مبادرته بالتوا�صل مع �أع�ضاء جلنة االقت�صاد
والطاقة ,الذي ي�أتي يف �سياق التعاون والتوا�صل امل�ستمر بني جمل�س ال�شورى
واجلهات احلكومية و�صو ًال �إلى ما يحقق توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل العهد الأمني و�سمو ويل ويل
العهد – حفظهم اهلل – وتطلعات املواطنني.
من جانبه ثمن وكيل الوزارة لل�ش�ؤون االقت�صادية الدكتور �أحمد بن
حبيب �صالح دور املجل�س يف دعم الأجهزة احلكومية وتطوير �أدائها ،وتعزيز
التنمية ال�شاملة باململكة ،م�ؤكد ًا على الدور التكاملي ما بني املجل�س والوزارة
تنفيذ ًا لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهد الأمني و�سمو

حصاد الشهر

ويل ويل العهد ـ حفظهم اهلل ـ يف متابعة خطط التنمية والتحقق من �أدائها،
وتقدمي املبادرات لت�سريع وحتفيز حتقق �أهداف اخلطة ملا فيه م�صلحة
الوطن واملواطن.
و�أبدى الدكتور �أحمد حبيب حر�ص الوزارة على التوا�صل امل�ستمر مع
جمل�س ال�شورى ممث ًال يف جلنة االقت�صاد والطاقة ،واال�ستماع من �أع�ضاء
اللجنة للر�ؤى والأطروحات يف جمال تخ�ص�صهم ,والتعرف على ر�ؤاهم
لالقت�صاد الوطني ,ومقرتحاتهم لتطوير �أداء الوزارة ,واخلطط التنموية يف
خمتلف املجاالت.
و�أ�شار �إلى �أن خطة التنمية العا�شرة ت�ضمنت تطورات رئي�سة مقارنة
باخلطة التا�سعة ،مو�ضح ًا �أنه متت �إ�ضافة بع�ض الأهداف العامة التي مل
ي�سبق ت�ضمينها ك�أهداف م�ستقلة يف اخلطط ال�سابقة ،كما متت ترقية بع�ض
اجلزئيات يف اخلطط ال�سابقة كف�صول رئي�سة جديدة مثل تنمية املوارد
الب�شرية ،واخلدمات الدينية والق�ضائية واحلج والعمرة ،واملر�أة والأ�سرة،
وا�ستحداث ف�صول �أخرى مثل التنويع االقت�صادي ،والربيد ،و�شبكات الأمان
والتعاون االجتماعي ،والتعاون االقت�صادي والإقليمي والدويل.
و�أ�ضاف �إن حمتوى اخلطة ارتكز على حمورين تنمويني رئي�سني هما:
تطوير هيكل االقت�صاد الوطني ،ورفع الكفاءة الإنتاجية للقطاعني العام
واخلا�ص ،وت�ضمنت من خاللها طرح ًا وحتلي ًال وا�ضح ًا لبع�ض الق�ضايا
امللحة واقرتحت لها حلو ًال ومعاجلات مثل احلاجة �إلى تر�شيد اال�ستهالك
املحلي للطاقة ،والفجوة بني الطلب املتزايد على التعليم العايل والطاقة
اال�ستيعابية مل�ؤ�س�ساته ،وق�ضايا الإ�سكان ،وق�ضايا النقل العام ،وق�ضية تعرث
تنفيذ امل�شروعات التنموية واحلاجة �إلى االهتمام ب�صيانتها بعد ت�شغيلها.
ولفت وكيل الوزارة لل�ش�ؤون االقت�صادية �إلى �أن الوزارة ا�ستحدثت نظام ًا
�آلي ًا جديد ًا لتحقق �أهداف اخلطة يتم فيه دعم �إعداد اخلطط ومتابعة �آداء
اجلهات احلكومية يف التنفيذ بحيث يتم �إدخال الأهداف العامة للجهة

احلكومية ،يلي ذلك �إدخال ال�سيا�سات املرتبطة بكل هدف عام ،ثم ت�أتي
مرحلة �إدخال الربامج وربطها بال�سيا�سات و�أخري ًا يتم �إدخال امل�شروعات
ويتم و�ضع م�ؤ�شرات جناح لل�سيا�سات التي ت�شكل �شرط �أ�سا�س لإظهار
النتائج وقيا�س �أداء اجلهات يف تنفيذ اخلطط الت�شغيلية.
و�أكد �أن ذلك ي�ؤدي يف جممله �إلى �إيجاد معايري رئي�سة لقيا�س الأداء
مت و�ضعها لكل من قطاعات اخلطة بالتعاون مع اجلهات احلكومية ذات
العالقة بالإ�ضافة �إلى لوحة قيا�سية ملعايري الأداء لتوفري و�سيلة فاعلة لتتبع
تقدم وحت�سن الأداء العام مقارنة بالقيمة امل�ستهدفة لكل من معايري قيا�س
الأداء مما مي ِّكن ب�إذن اهلل من �إن�شاء لوحة نظام للمعايري القيا�سية للقيادة
�سهلة الو�صول واال�ستخدام ملجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،ولوزارة
التخطيط واالقت�صاد ،وكذلك للجهات احلكومية ذات العالقة ملتابعة م�ستوى
الأداء على امل�ستوى الوطني.
و�أفاد الدكتور �أحمد حبيب �أن الوزارة ا�ستجابت للمتغريات االقت�صادية
العاملية ما بني فرتة االنتهاء من �إعداد اخلطة وفرتة البدء يف �إجراءات
اعتمادها ،الفت ًا �إلى �أن الوزارة تدر�س ت�أثري تلك املتغريات خا�صة فيما يتعلق
بالأهداف ذات الطبيعة املالية بامل�شاركة مع وزارة املالية ،تنفيذ ًا للتوجيهات
ال�سامية امل�ؤكدة على التوجهات والر�ؤى العامة للدولة ،وب�إ�شراف مبا�شر
ومتابعة م�ستمرة من جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،م�شري ًا يف ذات
ال�سياق �إلى �أن اجلهات احلكومية بد�أت وفقا للخطط واملبادرات املحددة
لها ،تواكب ذلك برفع تقارير م�ستجداتها �إلى جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية
والتنمية.
بعد ذلك دار نقا�ش بني �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ووفد وزارة االقت�صاد
والتخطيط؛ حيث طرح �أع�ضاء اللجنة عدد ًا من الر�ؤى واالقرتاحات التي
تقع �ضمن اهتمامات جلنة االقت�صاد والطاقة واللجان املتخ�ص�صة الأخرى
باملجل�س ذات العالقة بالتنمية ,التي من �ش�أنها الإ�سهام يف تطوير �أداء وزارة
االقت�صاد والتخطيط ،وتطوير خطط التنمية مبا ي�ستجيب لتطلعات املواطن
ويحقق توجيهات القيادة الر�شيدة.
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العنزي يطالب بالسماح لموظفي
القطاع الخاص باالقتراض من
البنوك دون كفيل
قدم املواطــن خـــالد بن فيـــ�صل العنــزي عريــ�ضة �إلى جمل�س
ال�شورى طالب فيها �إلغاء �شرط الكفالة ملوظـــفي القطـــاع اخلـا�ص
عند رغبتهم احل�صول على قرو�ض مالية من البنوك املحلية.
وقال العنزي يف عري�ضتــه� :إن وزارة العـــمل و�صندوق تنمية
املوارد الب�شرية تدعم وت�شجــــع وحتـــــفز املواطـــن عـــلى العـــمل
بالقطاع اخلا�ص بجميـع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات وت�سعى �إلى توطني
الوظائـف ,غري �أنه ت�ســـاءل عن و�ضــع البنـــوك يف حال تقـــــدميها
قرو�ض ملوظفي القطاع اخلا�ص �شرط وجود كفيل للمقرت�ض �إذا
كان يعمل يف البنوك وال�شركات التي ال تقل م�ساهمة الدولة فيها
عن  %50فقط؟!.
كما ت�ساءل قائ ًال� :أال يفرت�ض قبول تعهد جهة عمل املقرت�ض حتى لوكان

موظف ًا مب�ؤ�س�سة �صغرية؟ ومبا �أنه موظ ــف �أال يفت ــر�ض ع ــدم ا�شرتاط كفيل
غرم و�أداء عليه؟.
و�أكد �أن مثل هذه ال�شروط حتد من انخراط ال�شباب يف العمل بالقطاع
اخلا�ص .وقال� :إن هذه ال�شروط من �ضمن �أ�سباب عزوف املواطن عن العمل
بالقطاع اخلا�ص.
وقال العنزي� :أرجو �إلغاء �شرط الكفالة للموظف بالقطاع اخلا�ص بجميع
�شركاته وم�ؤ�س�ساته لن�ساعد املواطن.

مدخلي يقترح فرض رسوم على
الشاحنات والمركبات التجارية
اقتـــرح املواطـــن علي عواجي مدخلي فر�ض ر�سوم �شهرية على
ال�شاحنات واملركـــبات التجاريـــة نظـــري ما ت�سبــبه من تلفيات يف
الطرق التي ت�ستخدمها ,مما يكلف الدولـــة مبالغ طائلة ل�صيانة
تلك الطرق.
وقـــال مدخلي يف عري�ضـــة قدمـــها ملجــل�س ال�شــورى� :أود �أن
�أتقدم �إليكم مبقرتح �آمل منكم درا�سته وهو �أنه لو نظرنا �إلى طرق
مملكتنا التي تنفق و�أنفقــت عليها الدولة املليارات جندها �سريع ًا
ما تهرتئ ,ب�سبب كثــرة ال�شاحـــنات التي ت�ستـــخدم هـــذه الطـرق
لأغرا�ض جتارية كنقل الب�ضائع ومـواد البنـــاء وامليـــاه ,ومع ذلك
ف�إنها تتلف هذه الطرق ب�أوزانها املرتفعة ومبا تلقيه من خملفات
غري عابئة بها.
و�ضرب مثا ًال على ذلك بال�شحنـــات التي حتـمل الرمل واحل�صى
حيث جتد بقاياه متناثرة يف ال�شوارع وم�سبـــبة �أ�ضـــرار ًا للمواطن
العادي الذي و�ضع الطريق من �أجله ,فتت�سب هذه املخــلفات التي ال
يعاقبون عليها يف اتالف ممتلكات املواطنني وكذلك ممتلكات الدولة.
كما ا�ست�شهد مبثال �آخر ل�شاحنات اخلر�سانة اجلاهزة التي ت�سري وتلقي
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بع�ض خملفاتها على الطرق و�سرعـ ــان ما تتـ ــ�صلب م�سببة ت�شوه ًا للطرق
وحوادث مميتة للمواطنني وغريها الكثري.
و�أ�ضاف� :إن الدولة رعاها اهلل تنفق مليارات الرياالت من �أجل توقيع عقود
�صيانة لهذه الطرق التي �سرعان ما تتلف ب�سبب ال�شاحنات واملركبات التجارية,
فبد ًال من ذلك لو قامت الدولة بفر�ض ر�سوم �شهــرية على ك ــل ال�شـ ــاحنات
التجارية ولنقل مث ًال ع�شرة رياالت على كل مركبة جلمعت مبالغ مالية كبرية
ت�صرف عوائدها على �صيانة طرقنا بد ًال من حتمل الدولة �أعباء ذلك.
وا�شار �إلى �أن �سيارته تعر�ضت لك�سر الزجاج الأمامي ب�سبب ما يتطاير من
ال�شاحنات من بقايا كاحل�صى ,كما تعر�ضت الإطارات لالنفجار ب�سبب بع�ض
املخلفات �أي�ضا كاخلر�سانة ال�صلبة امللقاة على الطرق وبع�ض قطع احلديد..

صوت المواطن

علي عيسى يقترح ميزات
للمتقاعدين لرفع المعاناة
عنهم وعن أسرهم
اقرتح املواطن علي �أحــمد عيـــ�سى مــــوري منح املتقاعدين من
موظفي الدولة ميزات تعينهم على �سد احتـــياجاتهم واحتياجات
�أ�سرهم بعد التقاعد.
وقال يف العري�ضـــة التي قـــدمها ملجـــل�س ال�شــــورى� :إن الكـــثري
من املتقاعدين تدهورت �أو�ضاعهم بعـــد التقـــاعد لعــدم امتالكهم
م�سكن ًا� ,إلى جانب قلة دخلهم املايل ,مما جعلهم يبحثون عن عمل
ل�سد احتياجهم مع �أن الغالبية منهم ال يجدون عمل لهم لتقدمهم
يف ال�سن.
وطالب يف مقرتحه ب�إلزام امل�ست�شفيات �أو بع�ضها بعالج املتقاعدين جمان ًا,
و�إلزام اخلطوط اجلوية مبنحهم تخفي�ض ًا لأ�سع ــار التذاك ــر ,ومنحهم عالوة
�سنوية �أو مبلغ ًا مقطوع ًا �سنوي ًا ,و�إعطائه ــم �أولوي ــه يف الإ�سك ــان� ,أو منحهم
م�ساكن ,و�إيجاد نوادي للمتقاعدين يق�ضون فيها �أوقات فراغهم .م�ؤكد ًا �أن

املتقاعدين ي�ستحقون االهتمام نظري ما قدموه للدولة �أثناء اخلدمة.
وقـ ــال :ال ننــ�سى �أنه ــم �أ�صح ــاب عائ ــالت �أي �س ــوف تتـ ـ�أثر الأ�ســرة
ب�أكمـ ــلها �إذا كـ ــان رب الأ�سـ ــرة غيـ ــر قـ ــادر على �س ــد احت ــياج �أ�س ــرته,
وبالتايل يتكون لديــنا جمتمع يعاين من نف�س امل�شكلة كما ه ــو احل ــال الآن.
و�أو�ضح �أن الغ ــر�ض الأ�س ــا�سي من هـ ــذا االقـ ــرتاح رف ــع املعان ــاة عن �أ�سر
املتقاعدين فهم �أول من يت�أثر بعد تقاعد رب الأ�سرة.

مواطنان يطرحان حلو ً
ال لمعالجة
قوائم االنتظار على صندوق
التنمية العقارية
طـــرح مواطنـــان حــلو ًال ملعاجلة قوائم االنتظار على �صندوق
التنمية العقارية ,وذلك عرب عري�ضـتني قدماها ملجل�س ال�شورى.
فـــقد قـــال عبداهلل اجلهنــي :توجـــد الآن �أرا�ضــي لـــــدى وزارة
الإ�سكان ,ملاذا ال يتم تخ�ص�ص عدد يعادل قائمة االنتظار بالبنك
العقاري ملن ال ميلك �أر�ض ًا حالي ًا وت�صرف لهم �أرا�ضي وقر�ض البنك.
و�أ�ضاف� :إن ال�صندوق ي�ستطيع �أن ي�صرف القر�ض للمنتظرين بالقائمة
وميلكون �أر�ض ًا خا�صة بهم ويتجاوزون الرتتيب للم�صلحة العامة.
وعرب عن اعتقاده ب�أن ن�صف امل�سجلني على قائمة االنتظار �أو �أكرث ميلكون
�أرا�ضي ,وبهذا ميكن ب�سهولة من �صرف �أرا�ضي للمتبقني.
وطرح ح ًال �آخر بالتن�سيق مع وزارة البلديات يق�ضي بال�سماح بزيادة
�أدوار املباين القائمة الآن بوحدتني �أو �أكرث على االقل ,م�شري ًا �إلى �أن قاعدة
زياده العر�ض تخف�ض الأ�سعـ ــار ,فـ ـ�إذا زادت الأرا�ضي قل ال�سعر ,و�إذا زادت
الوحدات ال�سكنية باملباين القائمة الآن انخف�ض الإيجار.
من جهته اقرتح �سلطان بن �سليمان بن حممد احلجي تفعيل نظام �صرف
(القر�ضاملُ َع َجل)يف�صندوقالتنميةالعقاريمل�ساعدةاملواطنعلى�أق�ساطاملنزل

احلايل املُ�ست�أجر بنظام التمويل العقاري من �شركات التمويل العقارية �أو البنوك.
وقال� :إن ذلك �سيــقل�ص فـ ــوائد و�أق ــ�ساط امل�س ــت�أجرين بنـ ــظام التمويل
وتقلي�ص وقت االنتظار مل�ستحقي القرو�ض الآخرين للبناء �أو ال�شراء.
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البرلمان الصغير في مدارس الوسط بالرياض

عال
انتخاب األعضاء 00شفافية في الطرح 00سقف
ٍ
من الحرية وصالحيات واسعة

تظل مـــدرا�س الإعـــداد العــام �إحـــدى �أهـــم لبــنات ت�أ�سي�س
وتطوير املهارات لدى الأبناء والنا�شـــئة من كـــال اجلنــ�سني،
وال �شك �أن ال�ساعـــات التي يق�ضيها �أبنا�ؤنا وبناتنا يف املدار�س،
تعـــد �إحـــدى فـــر�ص اال�ستثـــمار الناجح يف حــال بذلت �أ�سباب
التهيئـــة لتحقــيق بيئـــة تعليميـة منوذجيــة ،ال�سيما يف حني
�إعدادها ملجتمـــع �شبــابي وطـــالبي مدرك ًا ومثمن ًا لدوره كجيل
م�ستقبل ،تعقد عليه الآمال الكبرية -بعد توفيق اهلل �سبحانه-
وهذا بال �شك ي�أتي دومنا �أي �إغـفال للعمليــة ال�شـــورية املتمثلة
يف امل�شاركة اجلماعية ،واتخــاذ القرارات التي من �ش�أنها خدمة
املجتمـــع بكافـــة �أطيافه ،وهي ال تـــ�أتي �إال بالتمثـــيل النزيـــه
وامل�شاركة اجلماعية الوا�ضحة وال�شفافة ،ال�سيما و�أن كثري ًا من
مدار�س الإعداد العام يف القطاعني احلكومي واخلا�ص حري�صة
على تهيئة الأجواء املنا�سبة ،ملا اتفقـــت عليـــه با�ســـم (املجل�س
الطالبي) ،الذي من �شـــ�أنه مناق�شــة هموم واحتياجات الطالب
وتطوير �سبل العمل لإجناح ر�ســـالة التعليــم ال�سامية ،التي هي
يف الغالب عماد العملية الرتبوية املثالية.
جملة ال�شورى ت�سلط يف هــــذا العـــدد ال�ضـــوء على جتــــربة
مدار�س الو�سط الأهلية بالريـــا�ض -املرحـــلة الثانويــة -التي
ت�سعى الآن لتعميم فكـــــرة املجـــل�س الطـــالبي يف كافة مراحلها
الدرا�سية للبنني والبنات.
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املجل�س الطالبي هو مبثابة برملان م�صغر يف املدر�سة ي�ضم يف ع�ضويته
عدد ًا من الطالب ميثلون ال�صفوف الدرا�سية يف املدر�سة ,فيتدار�سون
خالل اجتماعات املجل�س جمي ــع ما يتعلـ ــق بالدرا�سـ ــة والبيئة الدرا�سية,
وم�ش ـ ـكـ ــالت الط ــالب واحتيـ ــاج ــاتهم ,وال�صع ــوبات التي تـ ــواجهـ ــهم,
و�ســبل تفعـ ــيل املنا�شـ ــط الال�صفـ ــية التي ي�سه ــم من خ ــاللها الطـ ــالب
يف خدمة املجتمع.
فاملجل�س الط ــالبي يناق ــ�ش كل ما م ــن �ش�أن ــه رف ــع امل�ستوى الدرا�سي
والرتبوي للطـ ــالب ،بالإ�ضافـ ــة �إلى عملـ ــه على تفع ــيل الأدوار الثقافي ــة
واملنا�شط وامل�سابقات الطالبية ،فالأع�ضاء هم ممثلون لزمالئهم ناقلون
لهمومهم واحتياجاتهــم ،وعليــه ف�إن للمجـ ــل�س احلق يف مناق�شة ،مواعيد
االختبارات واجلدول الدرا�سي واخل ــدمات املقدم ــة للطالب يف مطاعم
املدر�سة وكافة مرافق املدر�سة ،وكثري ًا ما قرر املجل�س تغيري و�إ�ضافة بع�ض
امل�صالح واملرافق حتقيق ًا للراغبة العامة لطالب املدر�سة بعد مناق�شتها
با�ستفا�ضة يف املجل�س الطالبي ،كما �أن للمجل�س احلق يف مناق�شة ما يرى
�أن فيه الفائدة لعموم الطالب ال�سيما تلك احلاالت التي ت�صدر فيها �إدارة
املدر�سة �إحدى العقوبات على الطالب املق�صرين ,فدور املجل�س يتمثل يف
قيامه بدور الو�سيط والإ�صالح لي�س �إال� ،إذ غالب ًا ما ت�سهم هذه ال�شفاعات
من قبل املجل�س يف حت�سني �سلوك الطالب املعاقب وهذه جتربة تكررت
كثري ًا يف مدار�س عديدة.
�أما عن القرارات التي ي�صدرها املج ــل�س الط ــالبي ,فهي ت�صاغ من
قبل املجل�س وترفع لإدارة املدر�سة التي غالب ًا ما تـ ــوافق علــيها ،ال�سيما
و�أن الإدارة تعلم �أن ما مت مناق�ش ــته من ه ــذه الق ــرارات هي من �صميم
�صالحيات املجل�س وله احلق يف �إقرار ما يراه منا�سب ًا  ،هذا عن القرارات
�أما التو�صيات فهي التي تكون من �ص ــالحيات الإدارة ويرى املــجل�س  -بعد
�إذن الإدارة  -طرح وجهة نظره حيالها.
ومدة ع�ضوية املجل�س ف ــ�صل درا�س ــي واحد ,فمع كل ف�صل يتم تر�شيح
وانتخ ــاب �أع ــ�ضاء ج ــدد بع ــدد ف�ص ــول املدر�س ــة ,وال يتم الت�صويت على
القرارات �إال بح�ضور �أكرث من ( )%60من عدد الأع�ضاء.
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هيكلة املجل�س
يتكون املجل�س الطالبي من رئي�س املجل�س ولديه من ال�صالحيات التي
تخوله التوا�صل امل�ستمر مع �إدارة املدر�سـ ــة مبا�شــرة ورفع كافة التقارير
والقرارات التي ي�صدرها املجل�س الطالبي ومناق�ش ــتها مع الإدارة العليا
للمدر�سة والتي دائم ًا ما تقتنع بوجهة نظر املجل ــ�س وتــوافق -يف غالب
الأمور -على ما ي�صدر عنه  ،ال�سيما و�أن �إدارة املدر�سة عملت جاهد ًة على
تثقيف وتعليم جميع من�سوبي املجل�س الطالبي بكافة �صالحياتهم �سوا ًء
الرئي�س �أو �أمني عام املجل�س �أو الأع�ضاء.
ويتمتع املجل�س ب�صالحيات وا�سعة وحتظى بدرجة كبرية من ال�شفافية
والو�ضوح واملواءمة بني م�صالح الطالب ونظام املدر�سة ,وهي ذات مرونة
عال من احلرية التي متهد للمناق�شات اجلادة والب ّناءة ،وينوب عن
و�سقف ٍ
الرئي�س يف حال غيابه (نائب الرئي�س) والذي يحظى ب�صالحيات الرئي�س
يف حال غياب الأخري ,ودوره يتمثل يف معاونة الرئي�س ونيابته يف رئا�سة
االجتماعات يف حال عدم ح�ضوره ،وتتلخ�ص مهام الأمني العام للمجل�س
يف الأعمال الإدارية والتنظيمية للمجل�س كرتتيب جدول �أعمال اجتماعات
املجل�س ومتابعتها ,وتزويد الأع�ضاء باملو�ضوعات التي �سيناق�شها املجل�س,
ناهيك عن كونه نائب ًا عن الرئي�س فيما يخ�ص ال�ش�أن الإداري ،على �أنه
عال من ال�صالحيات،
كغريه من كوادر املجل�س حظى -هو الآخر -ب�سقف ٍ
وفق ما يكفله له نظام املجل�س ،الذي يخوله متابعة ومراقبة عملية تر�شيح
وانتخاب الأع�ضاء.
وجدير بالذكر �أن الرئي�س ونائبه والأمني العام كلهم مت�ساوون يف فر�ص
الت�صويت وميلك كل واحد منه ــم �صوت ًا واحد ًا فقط ،وال �صحة ملا يدور بني
بع�ض الطالب من �أن رئي�س املجل�س يحظى ب�صوتني� ،أما الأع�ضاء فهم
ممثلون لف�صولهم املدر�سية �إذ ير�شح كل ف�صل طالب ميثله يف املجل�س,
وبهذا يكون عدد الأع�ضاء م�سا ٍو لعدد الف�صول الدرا�سية.
تر�شيح الأع�ضاء
يتكون املجل�س الطالبي من عدد من الأع�ضاء بالإ�ضافة �إلى الرئي�س
ونائـ ــبه والأم ــني الع ــام على �أن ع ــدد الأع ــ�ضاء يتح ــدد بع ــدد الفــ�صول
املدر�سية ،ف�إن كان عدد ف�صول ال�صف الأول ثان ــوي �ستــة ف�صول فعدد
الأع�ضاء الذين ميثلون ال�صف الأول �ستة �أع�ضاء �أي �أن كل ف�صل ير�شح
مندوبه �أو ممثله يف املجل�س ,وهذا يتم بالت�شاور بني طالب الف�صل الواحد

الذين رمبا ي�ست�أن�سون بر�أي رائ ــد الف ــ�صل يف ح ــال رغبتهم بذلك ,فهذا
الأمر عائد لطالب الف�صل �إن رغبوا ا�ست�ش ــارة رائ ــد الف�صـ ــل من عدمه،
كما �أن كل ف�صل له �أن ير�شح نائب ًا عن الع�ضو املنتخب ليكون بدي ًال عنه يف
حال غيابه �أو تعذر ح�ضوره ب�سبب م�شاركاته يف الأن�شطة �أو االختبارات,
وهكذا يف كافة الف�صول ،وعليه ف�إن عدد الأع�ضاء مرهون بعدد الف�صول،
وال ير�شح الع�ضو �أو ينتخب على �أ�سا�س حت�صيله العلمي �أو معدل الدرجات
للطالب.
جلان املجل�س
يف مدار�س الو�ســط الأهليــة بالري ــا�ض يتمت ــع املجل ــ�س الطـ ــالبي يف
املرحلة الثانوية ب�صالحيات �أك ــرب مم ــا متتع ب ــه بع�ض املجال�س الطالبية
يف املدار�س الأخرى ،وهو كغريه من املجال�س الطالبيـة التي يزداد عدد
�أع�ضائها بزيادة ف�صولها الدرا�سية وميلك كل ف ــ�صل درجة مت�ساوية من
ال�صالحيات مع الف�صول الأخرى ،بيد �أن اجلدي ــد يف مــدار�س الو�سط
الأهلية هو وجود جلان ثانوية منبثقة من املجل ــ�س الط ــالبي موزعة على
�صفوف املدر�سة �أي �أن لكل مرحلـ ــة من املراح ــل جلــنة خا�صة ،فال�صف
الأول لثانوي له مرحلته وكذا الثــاين والثـ ــالث ،وهذه اللجان تختلف عن
جلان املجل�س الرئي�سة للمجل�س املتمثلة يف الآتي:
 جلنة خدمــة الطال ــب ومن مهام ــها متابــعة �شئون الطالب وحتقيقمتطلباتهم والتوا�صل مع �أولياء الأمور واملنزل بغية حت�سني م�ستوى الطالب
ومتابعة م�سريته العلمية والرتبوية �إلى ما �سواها من املهام.
 جلنة التوعية والإر�شـ ــاد الطالبي وتعنى بالتن�سيق مع �إدارة املدر�سةلإعداد الندوات واملحا�ضرات والن�شــرات الإر�شادية والتوعوية وامل�ساهمة
يف رفع م�ستوى الطالب الثقايف مبا لـ ــه وما ل ــه من حقـ ــوق وما عل ــيه من
واجبات وغريها من املهام.
 وجلنة التوا�صل مع املدر�س التي تعمل على تن�سيق التوا�صل امل�ستمربني الطالب وهيئة �أع�ضاء التدري�س وردم �أي فجـ ــوة حتدث -القدراهلل-
بني املدر�س والطالب ،والتعاون مع �إدارة املدر�سة وهيئة �أع�ضاء التدري�س
لو�ضع اجلداول للح�ص�ص الدرا�سية مبا يح ــقق التواف ـ ــق الأمثل لكل من
الطالب واملعلم.
 جلنة الن�شـ ــاط الط ــالبي فه ــي امل�س ـ ـ�ؤولة ع ــن �أن�شطـ ــة امل ـ ــدر�سةوم�شاركاتها يف امل�سابقات الثقافيــة والريا�ضية والعلمية داخ ــل املدر�ســة
وخارجها ،كما �أن من مهامها تط ــوير م�ستـوى الأن�شطة وامل�سابقات داخل
املدر�سة ومتابعة ما ي�ستجد منها.
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مجتمع الشورى
مـقــال

مجلس الشورى يكثف البرامج التدريبية لموظفيه
ي�سعى جمل�س ال�شورى �إلى ا�ســتثمار القنـــوات الإعالميـــة مبا فيها قنوات
التوا�صـــــل االجتمــاعي التي باتت اليــوم من �أهم �أدوات التوا�صل التي حتتم
على �أي م�ؤ�س�ســــة برملانيـــة ا�ستثمارها وفتـــح من�صـــة لها لتعـــزيز التـــوا�صل
مع املواطنني.
ويف هذا ال�سياق نظم املجل�س ممث ًال يف الإدارة العامـــة للإعالم والتوا�صل
املجتمــــعي بالتعــــاون مع الإدارة العامـــة للتخطيــــط والتطـــوير باملجــــل�س
برناجم ًا تدريبي ًا بعنوان (االجتاهات احلديثة يف توظيف �شبكات التــوا�صل
االجتماعي يف العمل الربملاين) قدمه على مدى �أربعــة �أيام ا�ستـــ�شاري نظــم
الإعالم االلكرتوين الدكتور حممد حجاج.

وا�ستهدف الربنامج موظفي الإدارة العامة للإعالم والتوا�صل املجتمعي
وعدد من موظفي بع�ض الإدارات يف املجل�س ممن يتطلب عملهم ا�ستخدام
قنوات التوا�صل االجتماعي.
وهدف الربنامج �إلى تعريف امل�شاركني بطبيعة الإعالم االلكرتوين املعا�ص،
وفهم الأ�س�س واملبادئ التي يقوم عليها الإعالم الربملاين ،والتعرف على مبادئ
التفاعل الإعالمي مع اجلمهور ،والإملام ب�أدوات مكافحة ال�شائعات الكرتونيا،

وكذلك الإملام بدينامكية �شبكات التوا�صل االجتماعي والتدريب على �أدوات
قيا�س �إح�صائيات املواقع الإلكرتونية ملعرفة مدى تقبل اجلمهور.
كما نظم جمل�س ال�شورى ممث ًال يف الإدارة العامة للتخطيط والتطوير
خالل �شهر ذي القعدة 1436ه املا�ضي عدد ًا من الربامج التدريبية ا�ستهدفت
موظفي �إدارات املجل�س املختلفة وذلك بالتعاون مع عدد من اجلهات ممثلة
يف معهد الإدارة العامة ،ومعهد الدرا�سات الدبلوما�سية ،وجامعة امللك �سعود،
واملركز الأوروبي ،وال�شركة ال�سعودية لتنمية الكفاءات الب�شرية.
و�شملت الربامج مهارات الكتابة الإدارية والت�صحيح اللغوي ،وبرنامج
املهارات املتقدمة يف �إعداد املحا�ضر والتقارير الربملانية ،وبرنامج املهارات
الإح�صائية يف �إعداد التقارير ،وبرنامج �إعداد اجلداول الإح�صائية وحتليل
البيانات ،وبرامج عامة يف معهد الإدارة العامة وبرامج �أخرى يف معهد
الدرا�سات الدبلوما�سية.
وت�أتي هذه الربامج �ضمن اخلطة التدريبية ال�سنوية التي �أعدها جمل�س
ال�شورى بتوجيه من معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ لتدريب املوظفني والرفع من قدراتهم وكفاءتهم يف
جماالت تخ�ص�صاتهم العلمية واخت�صا�صاتهم العملية لالرتقاء ب�أداء العمل
يف خمتلف الإدارات باملجل�س.

الدكتوراه للزميل

الماجستير للزميل

بندر الحربي

عادل أبوحيمد

ح�صل الزميل بندر بن عيـــد احلـــــربي
امل�ست�شار القانوين يف مكتب رئي�س جمل�س
ال�شورى على درجة الدكتوراه يف القانون
من جامعة برونيل باململكــــة املتحـــدة عن
�أطروحته بعنـوان (التمــ�سك بالد�ستـــور:
الد�ســـرتة وال�شرعيــــة � -إ�صـــالح النظـــام
ال�شوري يف اململكة العربية ال�سعودية).

ح�صل الزميل عادل بن �سعد �أبوحيمد
املوظـــــف يف الإدارة العــــامـــة للإعــــــالم
والتوا�صل املجتمعي على �شهاد املاج�ستري
يف االنتـــاج الإعـــالمي االلكــــرتوين مـــن
جامعة ميت�شجان بالواليات املتحدة.
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وال�شــورى �إذ تهنئ الزميلني احلــربي
و�أبوحيــمد بهــذه املنا�سبـــة تتمنى لهما
مزيد ًا من التوفيق يف حياتهما العملية.
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د .بندر احلـــــربي

�أ .عادل �أبو حيمد

مـقــال

أيها الموظف والمسؤول تعامل مع المواطن بحسن نظر وبعد نظر
�أيها املدير – �أيها الوزير ال حتزن وا�ضحك فر�سولك �ضحك ,فقد كان �صلى اهلل عليه و�سلم ي�ضحك وكان ميزح وال يقول اال حق ًا ,كان
مزاحه �صلى اهلل عليه و�سلم من الطراز الرفيع الالئق به .ذكر علي بن �أبي طالب “ر�ضي اهلل عنه” ان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
كان دائم الفرح وال�سرور� ,سهل اخللق ,وكان �أكرث النا�س ابت�سام ًا يف وجوه �أ�صحابه ,ولرمبا �ضحك حتى تبدو نواجذه .ولكن الآن �ضحك
امل�س�ؤول �أمام املوطن �أو املوظف عملة �صعبة كالدوالر� ,أما �أمام الكامريا فت�سجل يف مو�سوعة غيني�س.
و�صفته ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ب�أنه �إذا كان �صلى اهلل عليه و�سلم يف بيته الني النا�س ب�سام ًا �ضحاك ًا .فكن �أيها امل�س�ؤول يف
عملك مقتدي ًا بخري الأنام.
كانت �سويداء ت�ضحك ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ثم افتقدها مرة فقال ياعائ�شه ما فعلت ال�سويداء؟ قالت� :إنها مري�ضة
فذهب �إليها يعودها فوجدها يف املوت فقال لأهلها �إذا توفيت ف�أخربوين ,فلما توفيت �أخربوه ف�شهدها و�صلى عليها ,وقال اللهم �إنها كانت
حري�صة �أن ت�ضحكني فا�ضحكها فرح ًا) .رواه �أحمد ب�إ�سناد �صحيح.
قال �صهيب :قدمت على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وهو بقباء ومعه �أبو بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهما وبني �أيديهم رطب وقد
رمدت يف الطريق ف�أ�صابتني جماعة �شديدة فوقعت يف الرطب.
فقال عمر :يا ر�سول اهلل �أال ترى �صهيب ًا ي�أكل الرطب وهو �أرمد؟ فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :يا �صهيب �أكل الرطب و�أنت
�أرمد؟ فقلت :يا ر�سول اهلل �إمنا �آكل ب�شق عيني ال�صحيحة ,فتب�سم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حتى بدت نواجذه .لقد كانت ابت�سامة
بع�ض امل�س�ؤولني فقط �أثناء الت�صوير.
فكن �أيها املوظف وامل�س�ؤول امل�سلم �ضحوك ًا وال تكن عبو�س ًا كن فرح ًا م�ستب�شر ًا وال تكن عاب�س الوجه قاطب اجلبني ,كن �سمح النف�س
طاهر القلب را�سخ احللم جم التوا�ضع ,اجعل عطاياك وهباتك تت�ساقط كحبات املطر فقد كان �أ�ستاذك ومعلمك ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم هكذا.
كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أح�سن النا�س خلْق ًا ُ
وخلق ًا وكان نبي ًا ر�سو ًال ولكن مل مينعه هذا من املزح وال�ضحك مع �أ�صحابه �صلى
اهلل عليه و�سلم .فق�صته مع علي ر�ضي اهلل عنه والتمرة التي �أ�شرت �إليها ذات داللة ,وال تن�سى ق�صة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
وبالل بن رباح يف يوم عيد الأ�ضحى و�أ�ضحيته الديك ,هذا هو ر�سولنا �صلى اهلل عليه و�سلم ما �أكرمه وما �أعظمه.
�إن الإ�سالم دين واقعى ال يحلق يف �أجواء اخليال واملثالية الواهمة ،كنت �إن�سان ًا قبل كل �شيء قبل املن�صب فتعامل مع املوظفني
واملواطن �أو ًال بح�سن نظر وبعد نظر  .
مل يفر�ض الإ�سالم على النا�س ومن �أبرزهم املوظفني وامل�س�ؤولني �أن يكون كل كالمهم ذكراً ،وكل �سماعهم قر�آن ًا ،وكل فراغهم يف
امل�سجد ،و�إمنا اعرتف بهم وبفطرتهم وغرائزهم التي خلقهم اهلل عليها-،ال �أقول غرائز بع�ض امل�س�ؤولني ال�صبيانية وقد خلقهم –
�سبحانه  -يفرحون وميرحون وي�ضحكون ويلعبون ،ولقد كانت حياة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مثا ًال رائع ًا للحياة الإن�سانية املتكاملة،
فهو يف خلوته ي�صلي ويطيل اخل�شوع والبكاء ،ويقوم حتى تتورم قدماه ،وهو يف احلق ال يبايل ب�أحد يف جنب اهلل ،ويف احلياة ومع النا�س
ب�شر �سوى ،يحب الطيبات ويب�ش ويبت�سم ويداعب وميزح وال يقول �إال حق ًا.
ولذا فال عجب �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم كان يتفكه حين ًا ويطرب للفكاهة واملزاح  -فلم يكن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف حياته
جاف ًا وال قا�سي ًا وال فظ ًا وال غليظ ًا ،و�إننا عند ا�ستعرا�ض �سريته وحياته �صلى اهلل عليه و�سلم جندها قد تخللها نوع من الدعابة واملزاح.
ويجب �أن نذكره متجيد ًا له وحتى ي�صغر من يعتقدون �أنهم عظماء.
�إن قدرت على ما قدر عليه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�أ�صحابه ،وهو �أن متزح وال تقول �إال حق ًا ،وال ت�ؤذى قلب ًا ،ومن اخلط�أ
العظيم �أن يتخذ الإن�سان املزاح حرفة يواظب عليها ويفرط فيها.
وقال الإمام ابن حجر الهيثمى�“ :إن املداعبة ال تنافى الكمال؛ بل هي من توابعه ومتمماته �إذا كانت جارية على القانون ال�شرعى،
ب�أن تكون وفق ال�صدق واحلق “.
وكان �صلى اهلل عليه و�سلم يعرف بذلك ويقر به ويبيح املزاح بح�ضرته �صلى اهلل عليه و�سلم ،ومن ذلك �أن عائ�شة  -ر�ضى اهلل عنها
– متزح ،والنبي �صلى اهلل عليه و�سلم جال�س وال ينكر ما تقوله ،بل كان يوافقها.
كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ميازح �صحابته ب�أفعاله و�أقواله ,وكان �صلى اهلل عليه و�سلم يقطع ملل احلياة الزوجية ببع�ض املزاح
للرتفيه عن �أهله ،وهذا جميل والأجمل يف ميدان العمل  -فقد ورد �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم كان ي�سابق بع�ض زوجاته ,حتى الأطفال
كان ميازحهم وي�شاركهم لعبهم ,وكان �صلى اهلل عليه و�سلم ي�ستخدم احليل اللغوية يف دعابته ،وذلك ب�أن ي�أتي بالكالم الذى يحتمل
معنيني :معنى قريب متبادر �إلى الذهن ،ومعنى بعيد ال يفهمه �إال اخلوا�ص ،ويق�صد املعنى البعيد ،وهو ما ي�سمى يف البالغة بالتورية،
وحدث ذلك منه �صلى اهلل عليه و�سلم يف �أكرث من موقف �أبرزها مع العجوز واجلنة ومع الأعرابي واجلمل.
وكان �صلي اهلل عليه و�سلم يالطف �أن�س بن مالك  -ر�ضي اهلل عنه ويداعبه ،ويف ذلك يقول عا�صم الأحول :حدثني �أن�س  -ر�ضي اهلل
عنه � -أن النبي �صلي اهلل عليه و�سلم قال “ :يا ذا الأذنني “.
وكان من كرمي �أخالقه �صلى اهلل عليه و�سلم ورحمته بالأطفال �أنه كان ميازحهم ويداعبهم ،ويف ذلك يقول �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل
عنه :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم �أح�سن النا�س خلق ًا وعبارته “ يا �أبا عمري ما فعل النغري” .ت�سطر مباء الذهب.
�إ�ضاءة:
اليوم ولي�س بالأم�س ولي�س غد ًا ر�أيت مواطن ًا مي�شي ببطء ,وحتدث عن املواطن والوطن ,للمواطن حق �أن يحلم ويتطلع كان اهلل يف
عون املواطن �إما �أن ير�ضى �أو يقنع �أو ينافق� .أيها املواطن املتطلع بال ت�سا�ؤل ،املظلوم بال تهمة .ال ت�س�ألني �أيها املواطن.
�إين �أرى �شفتيك تتحركان ،تقوالن �شيئ ًا ،تقوالن �صلوات �أو احتجاجات� ،أو تقوالن �أ�شياء هي �أق�سى و�أعمق من ال�صلوات
واالحتجاجات ،حذار �أن تكون �شفتاك متدح مثل بع�ض الوزراء.
فال تبحث لتق�صري الوزارات تف�سرياً ،ولف�شل بع�ض الوزراء مربرا ت فهم �أقدر وهذه هوايتهم.

عبد املح�سن بن من�صور اخلمي�س
�إدارة الإعالم والتوا�صل املجتمعي
مبجل�س ال�شورى

ال�شورى  -العـدد  - 167ذو احلجة 1436هـ �سبتمرب� /أكتوبر 2015م

77

متابعات برلمانية

رئيس مجلس النواب البحريني يؤكد ثقته في اإلجراءات
التي تتخذها المملكة لراحة الحجاج وأمنهم
�أ�شاد معايل رئي�س جمل�س النواب مبملكــــة البحرين �أحمـــد بن �إبــــراهيم املال
باجلهود الكبرية التي تقوم بها اململكة العربيـــة ال�سعوديـة بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -يف خدمة حجاج
بيت اهلل احلرام وتوفري الأمن والأمان و�سالمة و�سهولة تدفق �ضيوف الرحمن
�إلى امل�شاعر املقد�سة .وثمن عالي ًا ما تبذلــه اململكــــة العربيـــة ال�سعودية يف �أداء
ر�سالتها الإ�سالمية العظيمة يف رعاية احلجيج والتي�سري عليهم لي�ؤدوا منا�سكهم
على �أف�ضل و�ضع ممكن.
و�أك ــد معالي ــه ثقت ــه يف الإجـ ــراءات واجله ــود اجل ــبارة التي بـ ــذلت م ــن �أجل توفري
�أق ــ�صى درجـ ـ ــات ال ـ ــراح ــة واحلمايــة والأمــن والأمـ ــان للحجــاج ورع ــايته ــم والت�سـ ــهيل
عليهم يف �أداء فرائــ�ض احل ــج كافـ ــة مـ ــنذ بدء و�ص ــولهم حتى مغادرتهم الأرا�ضي املقد�سة.
و�أعرب معاليه عن متنياته خلادم احلرمني ال�شريفني بدوام التوفيق وال�سداد وللمملكة العربية
ال�سعودية مزيد ًا من الرفعة والتقدم والنماء.

كتلة نيابية منبثقة عن
النواب األردني تثمن خدمات
المملكة للحجاج

ثمنت كتلة وفاق امل�ستقبل املنبثقة عن جمل�س النواب الأردين
اجلهود الكبرية والنوعية التي بذلتـــها اململـــكة العربيــة ال�سعودية
بقيادة خادم احلرمني ال�شريفـــني امللك �سلـــمان بن عبــدالعزيز ال
�سعود حفظه اهلل خلدمــة �ضيوف الرحمن وت�سخريها كافة ال�سبل
والإمكانات والت�سهيالت الكفيلة ب�أدائهم هذه الفري�ضة.
وجاء يف بيـ ــان �صـ ــدر عن الكتـ ــلة �أن اململ ــكة العربــية ال�سعودي ــة حب ــاها
اهلل �شرف القيام به ــذه امله ــمة املقد�سـ ــة والنبي ــلة يف اط ــهر بقــاع الأر�ض
واخت�صها اهلل باحلرمني ال�شريفني وخدمتها ل�ضيوف الرحم ــن .و�أعـ ــربت
عن بالغ �شكرها وتقديرها للكفاءات والقدرات الإدارية والتنظيمية التي
تتحلى بها الأجهزة املخت ــ�صة ,م�ؤك ــدة رف�ضها ال�شديد للدعوات امل�شبوهة
واملغر�ضة التي تطلقها �إيران ،والتي تف ــوح منــها رائحــة الع ــداء واجلحود
والطائفية البغي�ضة ،للنيل من هذه اجلهود ال�سعودي ــة املم ــيزة.
و�أكد البيان �أن ال قدرة لأية دولة �أو منظمة مهما كانت �صفتـ ــها �أو درجــة
متثيلها القيام بهذه الدور امل�شرف يف ظل اخل�صو�صية والرمزية الدينية
التي متثلها اململكة العربية ال�سعودية ،وما �أغدق اهلل عليها من نعم وخريات
78

ال�شورى  -العـدد  - 167ذو احلجة 1436هـ �سبتمرب� /أكتوبر 2015م

كثرية لتكون عون ًا لهــا يف خدم ــة �ضيـ ــوف الرح ــمن و�أداء مهم ــتها املقدــ�سة.
وعربت عن خال�ص التعازي خلادم احلرمني ال�شريفني ولذوي املتوفني بحادث
التدافع الذي وقع يف م�شعر منى �سائلة اهلل العلي القدير ان ي�سبغ عليهم رحمته
ور�ضوانه ،و�أن ي�سكنهم ف�سيح جناته ،وان مين على امل�صابني بال�شفاء العاجل.

متابعات برلمانية

اتفاقية حوافز وضمانات االستثمار بين مملكة البحرين
وروسيا أمام مجلس الدوما للمصادقة عليه
�أحالت احلكومـــة الرو�سيـــة اتفاقيــة حوافز و�ضمانات اال�ستثمار
بني احلكومتـــني الرو�سيـــة والبحرينيــة �إلى جملـــ�س الدوما الرو�سي
للم�صادقة عليه .وتت�ضمن االتفاقية منح امل�ستثمرين من البلدين امتيازات ال
تقل عن تلك التي يتمتع بها امل�ستثمرون املحليون �أو من �أية دولة �أخ ــرى .كما تن�ص
على حق كل دولة من الدولتني يف حتديد قطاعات االقت�صاد التي تفر�ض فيها قيود
على ن�شاط امل�ستثمرين �أو حتظر متام ًا ،مع �ضمان حق امل�ستثمر يف احل�صول على
تعوي�ض منا�سب يف حال �إحلاق �ضرر با�ستثماراته �أو ت�أميمها.

األوروبيون يرفضون االعتراف
بشرعية البرلمان الليبي بعد
نهاية واليته
�سيا�سي لإقامة حكومة الوف ــاق الوطني يف ليب ــيا ،ي�ش ــدد على �أن امل�صادقة
على هذا االتفاق قبل � 20أكتوبر هو ال�سبيل الوحيد لتحقيق ال�سالم والأمن
واال�ستقرار يف ليبيا”.
و�أ�ضافت الدول الكــربى يف البيان امل�ش ــرتك� ،أنه “�سيـ ــتم �أي ــ�ضا منح
ال�شرعية مل�ؤ�س�سات الدولة القادمة من ليبيا ووفق ًا لالتفاق ،و�أن �أي خطوة
ت�ضر بهذا االتفاق تعترب غري مفيدة”.
وكان جمل�س النواب الليبي (الربملان) قد �صوت بالإجماع  ،على التمديد
لواليته � 6أ�شهر ،بعد اقرتاب موعد نهاية واليته يف نهاية �أكتوبر.

�أملحت الدول الغربية الكربى� ،إلى عدم االعرتاف ب�شرعية
الربملان الليبي ،بعد نهاية واليته يف الـ  20من �أكتوبر  ،2015م�شددة
على �ضرورة امل�صادقة على االتفاق ال�سيا�سي قبل هذا املوعد.
وقال مبعوثون و�سفراء لالحت ــاد الأوروبــي ،فرن ــ�سا� ،أملاني ــا� ،إيطـ ــاليا،
الربتغال ،ا�سبانيا ،تركيا ،واململكة املتحدة والواليات املتح ــدة� ،إنهــم “�أكدوا
على �أن االجتماع الرفيع امل�ستوى ،الذي انعقد يف نيوي ــورك يوم � 02أكتوبر
 ،2015والذي �أٌعرب خالله عن دعم املجتمع الدويل القوي واملوحد التفاق

النواب األردني يستنكر االعتداءات
اإلسرائيلية على المسجد األقصى
ا�ستنكر جمل�س النواب الأردين االعتداءات اال�سرائيلية املتكررة
للم�سجد الأق�صى والتي كـــان اخــــرها «اقتحام قطعان من قـــوات
خا�صة جلي�ش االحتالل اال�سرائيلي باحات امل�سجد الأق�صى املبارك
وحما�صرة امل�صلني يف تعد �صارخ على كل القيم واالعراف والقوانني
واملواثيق الدولية والإن�سانية والدينية».
ورف�ض املجل�س يف بيان له ب�شدة كل الأعم ــال التي «تـ ــمار�سها �سلــطات
االحتالل اال�سرائيلية املتغطر�سة مهما كان امل�سوغ او التربير» ،عاد ًا حماوالت
�سلطات االحتالل تغيري الأمر الواقـ ــع للم�س ــجد الأق�صى حم ــاوالت بائ ــ�سة
لن تزيد الفل�سطينيني �إال �صم ــود ًا وثبات ًا مثل ــما تعري ال�صهاينة �أمام املجتمع
الدويل مبخالفتهم الوا�ضحة للمواثيق و الأعراف الدولية».
و�أكـ ــد البي ــان ا�ست ــمرار الأردن بالت ــ�صدي بك ــل اال�شك ــال لالعـ ــتداءات

واملمار�سات ال�صهيونية العن�صرية �ضد دور العبادة يف القد�س املحتل وامل�سجد
الأق�صى املبارك �سنــدا للو�صاية الها�شمــية على الأماكن املقد�سة يف القد�س،
ودعا املجل�س خمتلف الهيئات وامل�ؤ�س�س ــات الربملانية الإقليمية والدولية �إلى
حتمل م�س�ؤولياتها لإجبار �سلطات االحتــالل الإ�سرائيلي على احرتام املواثيق
والقوانني الدولية والإن�سانية والدينية وعدم االعرتاف ب�إ�سرائيل يف االحتادات
واجلمعيات الربملانية االقليمية والدولية.
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رئيس االتحاد البرلماني الدولي
قلق من محدودية تمثيل الشباب
في البرلمانات
�أعلن االحتاد الربملاين الدويل �أن قوة الدميـــقراطية من قــــوة امل�شـــاركة
ال�سيا�سية للمواطنني ,و�أنه يجب تعزيز هذه امل�شاركة من �أجل حتقيق ال�سالم
والتالحم االجتماعي والتنمية يف العامل.
ودعا االحتاد الربملاين مبنا�سبة حلول اليوم الدويل للدميقراطية الذي ي�صادف اخلام�س ع�شر من �سبتمرب من كل عام �إلى تكثيف اجلهود املبذولة يف �سبيل
تعزيز م�شاركة املواطنني يف امل�سارات وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الر�سمية ومنها املجال�س النيابية .ويحث املجال�س النيابية �أي�ضا على �أن تكون �أكرث انفتاحا و�أي�سر نفاذا
للمواطنني و�أكرث متثيال للمجتمع ككل.
وقال �صابر ت�شودري رئي�س االحتاد الربملاين الدويل� :إن «مفهوم الدميقراطية ي�ستند �إلى حق كل فرد امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة واتخاذ القرارات التي
ت�ؤثر يف حياته يوميا ..وعلى الرغم من وجود  190جمل�س ًا نيابي ًا يف العامل تنتخب الغالبية العظمى من نوابه باالقرتاع املبا�شر فال تزال هناك حاجة �إلى �إحراز املزيد
من التقدم يف املمار�سة الفعلية للدميقراطية».
و�أ�ضاف �إن عدد ًا قلي ًال للغاية من الن�ساء وال�شباب والأقليات وال�شعوب الأ�صلية ممثل يف املجال�س النيابية واحلكومات ..ووفقا لإح�صاءات االحتاد الربملاين
الدويل متثل الن�ساء ما يزيد قلي ًال على  22باملئة من جمموع النواب و 18باملئة من جمموع الوزراء يف العامل.
وقال� :إن �إح�صاءات االحتاد الربملاين الدويل ب�ش�أن م�شاركة ال�شباب ال�سيا�سية تدعو �إلى املزيد من القلق �إذ ال تبلغ ن�سبة النواب دون الثالثني من العمر �سوى
اثنني باملئة.
و�أو�ضح �أنه على الرغم من �أن ال�شعوب الأ�صلية متثل خم�سة باملئة من �سكان العامل وثلث �سكان الريف الذين يعانون الفقر املدقع فقد �أ�شارت درا�سة ا�ستق�صائية
�أجراها االحتاد الربملاين الدويل يف عام � 2014إلى �أن �أقل من �ألف نائب من �أ�صل  45 00نائب يف العامل ينتمون �إلى ال�شعوب الأ�صلية.

الكونغرس األمريكي يدرس
مشروعًا إلدراج «الحرس
الثوري» على الئحة اإلرهاب
لوحت الغالبية اجلمهوريــة يف الكونغر�س الأمريكي بت�شديد
العقوبــات على احلـــر�س الثــــوري الإيراين و�شـــركات �إيرانـــية
للطاقـــة ،وذلك بعد �أيـــام على منــع الدميوقـــراطيــــني لهــم من
�إحباط االتفاق النووي املُربم بني طهران والدول ال�ست.
و�أوردت �صحيفة «نيويورك تاميز» �أن موافقة نواب احلزب الدميوقراطي على االتفاق ،كانت م�شروطة بت�صعيد البيت الأبي�ض مواجهة الن�شاطات الإرهابية
ت�ضم تنظيم «القاعدة»
لإيران ،وت�شديد العقوبات عليها ،ويدر�س جمل�س النواب م�شروع ًا ُيدرِج «احلر�س الثوري» على الئحة «التنظيمات الأجنبية الإرهابية» التي ّ
و«حزب اهلل» و«حركة ال�شباب» ال�صومالية وجمموعات �أخرى ،واخلطوة هدفها� ،إذا �أقر امل�شروع ون ّفذته الإدارة� ،إبداء جدية �أكرب يف التعامل مع الن�شاطات الإقليمية
لإيران ،وت�أكيد �أن امللف النووي منف�صل بالكامل عن ق�ضايا الإرهاب وال�سلوك الإقليمي لطهران.
ويحاول البيت الأبي�ض ،عرب لقاءات �إقليمية ،ت�أكيد التزام وا�شنطن مكافحة التهديد الإيراين.
و�سيدر�س الكونغر�س هذه امل�شاريع ال�شهر املقبل� ،إ�ضافة �إلى �أفكار �أخرى ال�ستهداف قطاع الطاقة الإيراين� ،إذ يفيد «احلر�س الثوري».
لكن �أوباما تعهد ا�ستخدام حق النق�ض (فيتو) على �أي عقوبات تنتهك االتفاق النووي ،وال تقت�صر على �سلوك �إيران �أو ن�شاطاتها الداعمة للإرهاب.
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مجلس العموم يقر تشريعًا بشأن
إجراء استفتاء على عضوية بريطانيا
باالتحاد األوروبي
تقدم ا�ستفتاء يعتزم �أن يجريه رئي�س الـــوزراء الربيــطاين ديفيد كامريون علي
ع�ضوية بريطانيا يف االحتاد الأوروبي خطوة �إيل الأمـــام بعــــدما �أحـــيل ت�شــريع
ميهد الطريق لال�ستفتاء �إيل جمل�س اللوردات.
و�صوت  316نائ ًبا يف جمل�س العموم م�ؤخر ًا باملوافقة علي خطة كامريون الرامية �إيل �إجراء
ا�ستفتاء بحلول نهاية عام  2017مقابل رف�ض  53نائب ًا للخطوة وهو ما يعني �إحالة الأمر �إيل
�أع�ضاء جمل�س اللوردات.
ومني كامريون بهزمية حمرجة يف جمل�س العموم علي �أيدي �أع�ضاء يف حزب املحافظني الذي
يقوده من املت�شككني يف جدوي االن�ضمام لالحتاد الأوروبي حينما �ضموا �صوتهم ل�صوت نواب
املعار�ضة يف رف�ض قواعد مقرتحة لال�ستفتاء علي ع�ضوية االحتاد الأوروبي.

رئيس البرلمان األوروبي  :القيود على
الحــــدود األوروبيــــــة مــــبـــــررة
ذكر رئي�س الربملان الأوروبي مارتن �شولت�س �أن قرار �أملانيا بفر�ض قيود م�ؤقتة على احلدود
مع النم�سا يظهر �أنه «حتى �أقوى اقت�صاد داخل االحتاد الأوروبي يبلغ ب�شكل ما بع�ض احلدود «.
وقال �شولت�س بعد حمادثات يف �ستوكهومل مع رئي�س الوزراء ال�سويدي �ستيفان لوفني �»:إننا يف موقف �صعب
ا�ستثنائي يربر �إجراء ا�ستثنائيا».
و�أعرب �شولت�س ،وهو مواطن �أملاين ،عن احلاجة �إلى م�سلك م�شرتك على النطاق الأوروبي ملواجهة تدفق
الالجئني �إلى �أوروبا.

البرلمان األوروبي يصوت لصالح
وسم منتجات المستوطنات
اإلسرائيلية بعالمات مميزة
�صوت الربملان الأوروبي م�ؤخر ًا ب�أغلبية � 525صوت ًا ومعار�ضة 70
�صوت ًا ,وامتناع � 31صوت ًا ل�صالح قرار ي�ؤيد و�سم منتجات امل�ستوطنات
بعالمات متيزها عن بقية املنتجات الإ�سرائيلية يف جميع البلدان
الأوروبية و�شبكات التوزيع واملحال التجارية.
وبح�سب القرار فق ــد �أيد الب ــرملان الأوروبي وبـ ــارك التزام االحتاد الأوروبي
بت�ضمني كافة االتفاق ــات املوقع ـ ــة مع �إ�سرائيل بند ًا وا�ض ــح ًا يق ــول بـ ـ�أن ه ـ ــذه
االتفاقيات ال ت�سري على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ,وذلك انطـ ــالقا من روح
التمييز بني �إ�سرائيل والأرا�ضي املحتلة عام .1967
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الدبلوماسية Diplomacy
يعرف جــورج كيتــان الدبلومـــا�سية ب�أنـــها :عمليـــة االتــ�صال بني احلكومات .وهو يق�صد
عملية التمثيل والتفاو�ض التي جتري بني الدول يف غمار �إدارتها لعالقاتها الدولية .وتبقى
الدبلوما�سية �ضعيفـــة ما مل تدعمـــها و�سائل ال�سيـــا�سة اخلارجيــة مثـــل :القـــوات امل�سلحــــة،
واالقت�صاد القوي وغريهما .فبدون دعم تلك الو�سائــل �ستكون فعالية الدبلوما�سية حمدودة
�إن مل تكن معدومة.
يف الع�صر الراهن تنامت �أهمية الدبلوما�سية ك�أداة لل�سيا�سة اخلارجية وتنوعت �أمناطها،
وتعددت �أ�شكالها ،فــــهي مل تعـــد ذلك النمـــط التقليــدي املتمثل ب�شخ�صية ال�سفري �أو بن�شاط
البعثة الدبلوما�سية .وميكننا �أن من ّيز بني ثالثة �أق�سام للدبلوما�سية احلديثة:
الأول «دبلوما�سية القمة»  Summit Diplomacyويق�صد بها امل�ؤتـمرات التي يعقدها
ر�ؤ�ساء الدول فيما بينهم ملناق�شة بع�ض الق�ضايا الدولية .وهذا النوع من الن�شاط الدبلوما�سي
يعك�س مدى التطور يف �أهمية العالقات فيما بني الدول ،واهتمام حكومات دول العامل يف البعد
الدويل من �أجل و�ضع حلول جذرية �أو توقيع اتفاقيات مهمة .ذلك �أن لقاء زعماء الدول مبا
لديهم من �صالحيات وا�سعة �سي�ساعد على توفري الوقت واجلهد و�سرعة الو�صول �إلى قرارات
مهمة .ويقول التاريخ� :إن معظم االتفاقيات الدولية املهمة التي مت الو�صول �إليها بعد احلرب
العاملية الثانية كانت وليدة :دبلوما�سية قمة.
الثاين دبلوما�سية الأزمات  Crisis Diplomacyويق�صد بهـــا الن�شـــاط الدبلــــوما�سي
الذي يوجه حلل �أزمة دولية طارئة .وب�سبب كرثة الأزمات �أ�ضحت �إدارة الأزمات الدولية
تخ�ص�ص مهم يف العالقات الدبلوما�سية املعا�صرة .ذلك �أن املجتـــمع الدويل املعـــا�صر معر�ض
با�ستمرار لأزمات �سيا�سية خمتلفة نتيجة لالختالفات العقائدية ،وال�سيا�سيــة ،واالقتـ�صادية
بني الدول ولعدم مقدرة �أو رغبة الدول يف ا�ستخدام القوة الع�سكرية لو�ضع حد للأزمات .لذا
جاءت دبلوما�سية الأزمات كبديل للحرب ,وكمخرج للتوتر بني الدول.
الثالث دبلوما�سية املحالفات  Alliance Diplomacyوهي تعـني الن�شاط الدبلوما�سي
الذي يكر�س لإن�شاء حتالفات ع�سكرية �أو تكتالت �سيا�سيـــــة .ولقد ظـــهر هـــذا النمــــط من
الدبلوما�سية نتيجة لزيادة اجتاه الدول نحو التحالفات والتكـتالت .وذلك يعود �إلى الطبيعة
الفو�ضوية للب�شــــر ،و�صراع القـــوة يف املجتمع الـــدويل املعا�صر ،وبروز امل�صالـــح املت�ضـــاربة.
مما جعل التكتـــالت ال�سيا�سيــة والتحالفات الع�سكريـــة �أداة فعالــة لتو�سيع النفوذ ال�سيا�سي،
�أو املحافظة على �أمن الدولة ونفوذها.
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د .عبد اهلل بن �إبراهيم الع�سكر
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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