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العام خا�شة مع  الراأي  التاأثري يف ت�شكيل  بلغ الإعالم مبختلف و�شائله يف ع�شرنا احلا�شر درجة عالية من 
ظهور ما ي�شمى بالإعالم اجلديد من �شحف اإلكرتونية ومواقع التوا�شل الجتماعي وغريها والتي اأحدثت ثورة 
كربى يف تدفق املعلومات عرب اأجهزة الت�شال الذكية من هواتف نقالة وما ماثلها، مما �َشُهل حْمُله واأ�شهم يف 

�شرعة نقل املعلومة.
واإدراكًا من جمل�س ال�شورى لالأهمية البالغة لو�شائل الإعالم، عمل على تقوية عالقته معها وعّدها �شريكًا رئي�شًا 
له وقناة مهمة لإي�شال ر�شالته الإعالمية اإىل املواطنني والرفع من وعيهم وثقافتهم بالعمل ال�شوري يف اململكة، 

والتعريف بدوره وجهوده يف املجالني الت�شريعي والرقابي وفق �شالحياته واخت�شا�شاته.
اأبوابه لو�شائل الإعالم لتغطية اأعماله ون�شاطاته، وح�شور  وكانت اأوىل خطوات املجل�س يف هذا ال�شياق فتح 
جل�شاته العامة ون�شر ما يدور فيها من مناق�شات، وتبادل الراأي والراأي الآخر يف حوار راٍق و�شفاف، يرمي 

اإىل الو�شول اإىل قرارات ت�شب يف خدمة الوطن واملواطن.
ويف تطور لحق ووعيًا منه باأهمية الإعالم اجلديد، اأن�شاأ جمل�س ال�شورى موقعًا ر�شميًا على ال�شبكة العنكبوتية 
)الإنرتنت( ي�شهم مبحتواه املعلوماتي يف زيادة الوعي بدور جمل�س ال�شورى وجهوده يف املجالني الت�شريعي 
والرقابي، واإيجاد ال�شبل النافعة حلل الق�شايا الوطنية، وتلبية حاجات املواطنني وتطلعاتهم، اإ�شافة اإىل الر�شالة 
التلفزيونية الأ�شبوعية التي تبث عرب القناة التلفزيونية الأوىل وتت�شمن ت�شجياًل جلل�شتي املجل�س اللتني عقدتا 

يف ذات الأ�شبوع.
ويف خطوة اأقل ما تو�شف باأنها جريئة، بداأ جمل�س ال�شورى عقد لقاء �شحفي عقب كل جل�شة عادية للمجل�س 
لإعطاء  اجلل�شة،  تلك  خالل  املجل�س  ناق�شها  التي  باملو�شوعات  املعنية  املتخ�ش�شة  اللجان  روؤ�شاء  يح�شره 
واملراحل  املجل�س،  ناق�شها  التي  املو�شوعات  درا�شة  يف  جلانهم  جهود  عن  املعلومات  من  املزيد  ال�شحفيني 
ومناق�شتهم  اجتماعاتها  ا�شتدعاوؤهم حل�شور  الذين مت  اجلهات  وم�شوؤويل  املو�شوع،  درا�شة  بها  مرت  التي 
وال�شتف�شار منهم عن اأوجه الق�شور يف اأداء جهاتهم نحو خدمة املواطنني، اأو ل�شرح جهود اللجنة يف درا�شة 

م�شروع نظام جديد �شواء ورد من احلكومة، اأو ُقدم للمجل�س مبوجب املادة ) 23 ( من نظامه.
ذلك اللقاء ال�شحفي الذي وجه به معايل رئي�س املجل�س وحظي مبتابعة من معايل م�شاعد رئي�س املجل�س الذي 
ال�شورى مع  نقلٌة نوعية يف تعاطي جمل�س  يبذل جهودًا م�شنية لإجناحه، �شيكون -من وجهة نظر خا�شة - 
و�شائل الإعالم، بغية و�شع اأفراد املجتمع يف �شورة كاملة ملا يقوم به املجل�س من دور كبري يف املجالني الرقابي 

والت�شريعي بو�شفه �شريكًا مهمًا يف �شناعة القرار باململكة.  

مؤتمر صحفي عقب كل جلسة..
مجلس الشورى.. ونافذة جديدة مع الفضاء اإلعالمي 

د. حممد املهنا

رئي�س  التحرير
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دعت درا�شة حديثة اإىل تطوير املدار�س الأهلية وحتويلها اإىل �شركات م�شاهمة، واأكدت 
اأهمية ال�شتثمار فيها، والعمل على تذليل املعوقات التي تواجه امل�شتثمرين، كما اأو�شت 

باإيجاد هيئة لالعتماد الأكادميي لو�شع ت�شنيف لتلك املدار�س.
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التي تواجههم، ومرئياتهم حول ما ت�شمنته الدرا�شة امل�شار اإليها.
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وبالرغم  القرار.  �شنع  يف  وامل�شاركة  اآرائهم  عن  التعبري  من  املواطنني  ومتكن  العام، 
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والدوائر  النواب  بني  العالقة  تقوية  النتخاب  نظام  ويتيح  تعترب حمدودة.  الطريقة  بهذه 

النتخابية د. جالل البنداري يقدم درا�شة عن املو�شوع.
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�شنة  من  الأوىل  جمادى  �شهر  من  ع�شر  ال�شابع  يف 
توحيد  ثراه  الله  عبدالعزيز طيب  امللك  اأعلن  1351هـ 
اأجزاء هذه البالد الطاهرة حتت ا�شم )اململكة العربية 
عاًما،  وثالثني  اثنني  ا�شتمر  جهاد  بعد  ال�شعودية(، 
كتاب  هدى  على  البنيان  هذا  قواعد  خاللها  اأر�شى 
الله الكرمي و�شنة ر�شوله الأمني حممد �شلى الله عليه 
و�شلم �شائًرا يف ذلك على نهج اأ�شالفه من اآل �شعود 
�شرع  بتطبيق  تزهو  فتية  دولة  اليوم  ذلك  يف  لتن�شاأ 
الإن�شانية  وقيمه  ال�شمحة  بتعاليمه  وت�شدح  الإ�شالم 
يف كل اأ�شقاع الدنيا نا�شرة ال�شالم واخلري والدعوة 
املباركة باحثة عن العلم والتطور �شائرة بخطى حثيثة 

نحو غد اأف�شل لها وجلميع املجتمعات الب�شرية.
فيها  متكن  جهادية  ملحمة  البالد  هذه  توحيد  و�شهد 
امللك عبدالعزيز رحمه الله من جمع قلوب وعقول اأبناء 
ي�شابقون ظروف  نبيل جعلهم  واعد  وطنه على هدف 
واأ�ش�س  قواعد  لإر�شاء  وي�شعون  واملكان  الزمان 
كتاب  من  هدي  على  ال�شامخ  البنيان  لهذا  را�شخة 
الله الكرمي و�شنة ر�شوله الأمني �شلى الله  عليه و�شلم 
فتحقق للملك عبدالعزيز هدفه النبيل الذى ا�شتمر يف 
اأجله �شنني عمره �شائًرا يف ذلك على نهج  العمل من 

اأ�شالفه من اآل �شعود امليامني.
باعتزاز  امل�شرقة  الذكرى  اململكة هذه  اأبناء  وي�شتذكر 
الله ثراه على ما حقق  للملك عبدالعزيز طيب  وتقدير 
خري  من  وملواطنيها  الأطراف  املرتامية  البالد  لهذه 
والأمان  الأمن  حققت  اأ�شيلة  وحدة  عنه  نتج  كثري 
جهاده  بف�شل  ثم  وتعاىل  �شبحانه  الله  من  بف�شل 

وعمله الدوؤوب فكانت اأمًنا واأماًنا وبناًء ورخاًء. 
اليوم الوطني .. وقفة تأمل وإعجاب
ويحتفل املواطنون بذكرى اليوم الوطني الذي يوافق 

�شهر  من  والع�شرين  )الثالث  امليزان  من  الأول  اليوم 
املتميزة  الذكرى  هذه  تعني  ول  ميالدًيا(.  �شبتمرب 
جمرد منا�شبة وطنية عابرة فح�شب، واإمنا وقفة تاأمل 
واإعجاب لقدرة هذا الكيان ال�شامخ على البناء وتخطي 
العوائق وال�شعاب، والتغلب على كل التحديات بف�شٍل 
وتوفيٍق من الله اأوًل ثم بالإميان القوي والوعي التام 
�شرع  التوجه يف ظل حتكيم  و�شدق  الهدف  بوحدة 
مناحي  كل  لت�شمل  اأحكامه  انفاذ  يف  والعدل  الله 

احلياة.
 وقد جاء الإعالن عن توحيد اململكة تتويجًا لأحداث 
اأجل  من  للوطن  حياتهم  وهبوا  رجال  عا�شها  ج�شام 

علو �شاأنه. 
عبقرية القائد ومعجزة التوحيد

التي عا�شت  اململكة  املوؤ�ش�س بتوحيد  ومل تكن عظمة 
يف  اأجزائها  بني  والتوا�شل  لالأمن  افتقارها  حالت 
وحدة �شاملة فح�شب، لكن الزمن الذي بداأت فيه هذه 
اخلطوات كان م�شطربًا عربًيا وعاملًيا، حني كانت نذر 
مكان،  كل  اأجرا�شها يف  تدق  الأوىل  العاملية  احلرب 
بدولته  اخلروج  عبدالعزيز،  امللك  عبقرية  كانت  وهنا 

اإىل بر الأمان. 
فتوحيد الداخل، والتغلب على الظروف ال�شعبة التي 
كبرية،  موارد  اإىل  يحتاج  الدولة،  ا�شتمرار  تكفل 
والعالقات  البلد،  اإمكانات  من  اإل  تاأتي  ل  وهذه 
مع  التعامل  بعقلية  الدولة  اأدار  ذلك  ومع  اخلارجية، 
الإمكانات وفق احلياة ال�شرورية، والتي كانت تعتمد 
على م�شدر احلج، وغيث ال�شماء، وحتى النفط الذي 
تدفق يف تلك املرحلة مل يكن ال�شلعة الرائجة واملربحة. 
اإن »حا�شرنا امتداد ملا�شينا، وذكرى اليوم الوطني، 
العظيمة،  امللحمة  تلك  نقراأ من خاللها  منا�شبة  لي�شت 
التاأ�شي�س  خط  واعتبارها  ا�شت�شرافها،  واإمنا 

حملونا  والآباء،  الأجداد  جيل  اأن  اأي  للم�شتقبل، 
م�شوؤولية كربى يف املحافظة على مكا�شبنا الكبرية، 
فالعطاء ل يتم بالتجزئة والفردية، بل بجماعية العمل، 
اجلديد،  اجليل  اأن  اأي  الياأ�س،  عقدة  من  وحتريره 
والذي اأ�شبح عامليًا يف وعيه وتفاعله، يجب اأن يدرك 
اأن املرحلة �شباق عقول وفكر واغتنام الفر�س املتاحة، 
اأي اأن ك�شب املعرفة وحتويلها اإىل منتج، مهمة معقدة، 
املا�شي،  عن  خمتلف  طور  يف  اأننا  يعني  وجتاوزها 
اإننا اأبناء عبدالعزيز الذي حقق لنا الوحدة، ونحن من 

يتحمل م�شئولية ما بعدها.
سبع سنوات من العطاء الوفير لخير 

المواطنين
خلفوه  الذين   - عبدالعزيز  امللك  اأبناء  يختلف  ومل 
امللك  اأبيهم  عن  ال�شعودية-  العربية  للمملكة  ملوًكا 
املوؤ�ش�س، فبداية من امللك في�شل وامللك �شعود مروًرا 
احلرمني  خادم  اإىل  و�شوًل  فهد  وامللك  خالد  بامللك 
ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز، ات�شفوا جميعًا 
على  واحلر�س  الُنبل  فات  و�شِ الطيبة  باخل�شال 
�شديد  بن  �شامل  حممد  د.  يقول  مواطنيهم.  رفاهية 
خادم  بيعة  من  املا�شية  �شنوات  ال�شبع  اإن  العويف 
احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه 
حتققت  وفري،  وعطاء  جاد،  عمل  �شنوات  كانت  الله 
الداخلي  امل�شتويني  على  كبرية  اإجنازات  خاللها 

واخلارجي. 
اأنه رجل املواقف ال�شعبة، و�شاحب  الله  اأثبت حفظه  لقد 
قرار يف الوقت املنا�شب. حزم وعدل واإن�شاف، حري�س 
بكل  يعمل  مكت�شباته،  على  واملحافظة  على م�شلحة وطنه 
وا�شتقراره،  اأمنه  املواطن،  �شالح  فيه  ملا  واإخال�س  داأب 
وتوفري �شبل العي�س الكرمي له، فاأخل�س له الوطن وبادله 

حبًا بحب ووفاء بوفاء. 

ذكرى اليوم الوطني الثاني والثمانين.. 

كفاح األجداد واآلباء ووفاء 
األبناء
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الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  رفع 
عبدالله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ با�شمه ونيابة 
والتربيكات  التهاين  ومن�شوبيه  املجل�س  اأع�شاء  عن 
بن  عبدالله  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  ملقام 
امللكي الأمري  ال�شمو  اآل �شعود، و�شاحب  عبدالعزيز 
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ويل العهد نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - مبنا�شبة 
ذكرى اليوم الوطني الثاين والثمانني للمملكة العربية 
ال�شعودية.  واأعرب معاليه يف كلمة بهذه املنا�شبة عن 
متنياته باأن يدمي املوىل القدير على بالدنا نعمة الأمن 

والأمان، يف ظل قيادتها احلكيمة. 

تناول  قراءة  من خالل  ال�شورى  م�شرية  وا�شتعر�س 
التي  واللبنات  اململكة،  يف  الأوىل  مراحلها  فيها 
و�شعها قادتنا يف ج�شم هذه املوؤ�ش�شة العريقة النابعة 
ال�شالة  عليه  امل�شطفى  ر�شوله  و�شنة  الله  كتاب  من 

وال�شالم. وفيما يلي ن�س الكلمة:

ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  وبا�شم  با�شمي  ي�شرين 
احلرمني  خلادم  التهاين  اأ�شدق  اأرفع  اأن  ومن�شوبيه 
�شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  ال�شريفني 
بن عبدالعزيز  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 
اآل �شعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الدفاع - حفظهما الله - مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطني 

احلادي والثمانني لبالدنا - حر�شها الله -.
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الكرمية،  املالكة  الأ�شرة  املنا�شبة  بهذه  اأهنئ  كما 
اأن  القدير  املوىل  واأ�شاأل  الويف،  ال�شعودي  وال�شعب 

يحفظ على بالدنا اأمنها وا�شتقرارها.
قادة  لبالدنا  ي�شر  اأن  �شبحانه  الله  توفيق  من  اإن 
حر�شوا على التم�شك بالقراآن املطهر يف كل �شاأن من 
ومتم�شكني  متاأ�شني  وخدمة،  وعماًل  حكمًا  �شوؤونها، 
�شلكوا  حيث  و�شلم  عليه  الله  �شلى  امل�شطفى  ب�شنة 
معني  من  ينهل  �شاحلًا  م�شلكًا  و�شعبها  البالد  بهذه 
ل ين�شب عدًل ورخاًء، متطلعني للم�شتقبل بنظر ثاقب 
من  املزيد  يف  طامعني  مكت�شب،  من  حتقق  ما  يحفظ 

خطى التطوير املح�شن عن كل ت�شرع وزلل.

ولعلنا حينما نحاول اأن نقرب املثل - على ما تقدم من 
اإ�شالمي  كمبداأ  ال�شورى  تطبيق  جند  فاإننا   - حديث 
عريق جاء الوحي املطهر به حاثُا عليه مرغبًا فيه، قامت 
بالدنا عليه يف اأ�شا�شها، وعملت على تطوير اآلياته مبا 
فاإن  التطوير،  اأ�شا�شه ومع فكر  املبداأ يف  يتوافق مع 
اأن�شع ال�شفحات التي ي�شجلها التاريخ  ال�شورى من 
بن  عبدالعزيز  املوؤ�ش�س  للملك  عال  بتقدير  احلديث 
ال�شورى  مبداأ  تطبيق  يف  �شعود  اآل  عبدالرحمن 
توحيدها  منذ  البالد  لهذه  اأ�ش�س حكمه  من  كاأ�شا�س 

وهو ما �شار عليه اأبناوؤه الربرة من بعده. 
فقد اآمن امللك عبدالعزيز واأبناوؤه من بعده باأن لل�شورى 
اأهمية كربى يف اإدارة �شوؤون هذه الدولة، كما اأنه مل 
يوؤثر عنهم النفراد باأمر من الأمور دون ال�شت�شارة، 

حيث كان د�شتورهم: )واأمرهم �شورى بينهم(.

تطورها،  مراحل  عرب  ثرية  اململكة  يف  وال�شورى 
تطويرية  نقالت  من  �شهدته  وما  ممار�شتها،  ويف 
الع�شر،  م�شتجدات  مع  لتتواكب  تاريخها  عرب 
تتطلبه  وما  للبالد،  واخلارجية  الداخلية  واملتغريات 
حيث  وتنظيمات،  تنموية  مقومات  من  الدولة 
اأكرث  قبل  تاأ�شي�شه  منذ  ال�شورى  جمل�س  اأ�شهم 
لتطور  الأوىل  اللبنات  و�شع  يف  عقود  ثمانية  من 
الكرمي. و�شعبها  ال�شعودية  العربية  اململكة  وتنمية 
لقد جاء دخول امللك عبدالعزيز مكة املكرمة يف العام 
فيها  اأعلن  البالد منا�شبة مثلى  اإبان توحيد  هـ   1343
وي�شعى  خاطره  يف  يجول  كان  عما   - الله  رحمه   -
مبداأ  تطبيق  العتيق  البيت  رحاب  من  ليعلن  اأجله  من 
البالد،  لهذه  احلكم  اأ�ش�س  من  كاأ�شا�س  ال�شورى 
اإ�شالمي متوارث يف  مر�شخًا بذلك عهدا جديدا ملبداأ 
جعلت  التي  ال�شعودية  العربية  للمملكة  احلكم  مبادئ 
لها  املطهرة د�شتورا  نبيه  الكرمي و�شنة  الله  من كتاب 

ومنهجا ت�شري عليه.

وافتتح جاللة امللك عبدالعزيز رحمه الله يوم اخلمي�س 
14/ 1 / 1346هـ اأول دورة للمجل�س من جوار بيت 
الأمري  اجلل�شات  اأوىل  وتراأ�س  املكرمة  مكة  يف  الله 
ونظر  اآنذاك،  املجل�س  رئي�س  عبدالعزيز  بن  في�شل 
املجل�س..  على  عر�شها  قبل  ودر�شها  املعامالت  يف 
عام  ويف  فاعل،  ب�شكل  اأعماله  يف  املجل�س  وا�شتمر 
الثالثة  الدورة  عبدالعزيز  امللك  جاللة  افتتح  1349هـ 
 : الفتتاحية  كلمته  وقال يف  الطائف  للمجل�س مبدينة 

هنأ القيادة والشعب السعودي بالليوم الوطني
معالي رئيس المجلس: مبدأ الشورى أساس 

حكم هذه البالد منذ توحيدها  

الدكتور عبدالله اآل ال�شيخ
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)لقد اأمرت األ ي�شن نظام يف البالد ويجري العمل به 
قبل اأن يعر�س على جمل�شكم(. 

وتوالت اإجنازات املجل�س واأعماله ومت زيادة الأع�شاء 
حتى و�شل عددهم )20( ع�شوًا يف العام 1372هـ، 
�شبع  1373هـ  عام  يف  املجل�س  جلان  عدد  واأ�شبح 
رحمه  عبدالعزيز  بن  �شعود  امللك  عهد  ويف  جلان. 
الله الذي كان متابعًا لأعمال املجل�س مت اإعادة تكوين 
اأع�شاء املجل�س يف العام 1375هـ وزيادة عددهم اإىل 
)25( ع�شوًا، وبداأ بعد ذلك املجل�س بالتطور والتقدم 
امللك عبدالعزيز:  اأبناء  اأوله  الذي  باملتابعة والهتمام 
الله  رحمهم  خالد  وامللك  في�شل  وامللك  �شعود  امللك 
 )51( اأنهى  قد  القدمي  املجل�س  يكون  وبذلك  جميعًا 
دورة يف خم�شة وخم�شني عامًا عقد خاللها )5963( 

جل�شة اأ�شدر فيها )8583( قرارًا. 

و عندما قطعت اململكة �شاأنًا بارزًا يف التنمية قام خادم 
عبدالعزيز - رحمه  بن  فهد  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
خطابه  يف  فاأعلن  البالد  يف  الأنظمة  بتحديث   - الله 
عن  1412/8/27هـ  يوم  يف  األقاه  الذي  التاريخي 
ونظام جمل�س  احلكم،  نظام  الثالثة،  الأنظمة  اإ�شدار 
اإعادة حتديث نظام  ال�شورى، ونظام املناطق، فكانت 
قائم،  ملا هو  ال�شورى مبثابة حتديث وتطوير  جمل�س 
عن طريق تعزيز اأطر املجل�س وو�شائله واأ�شاليبه من 
الكفاية والتنظيم واحليوية، مبا يتنا�شب مع التطورات 
الأخرية  احلقبة  البالد خالل  �شهدتها  التي  املتالحقة 
يف خمتلف املجالت، ومبا يواكب واقع الع�شر الذي 
تعي�شه، ويتالءم مع اأو�شاعه ومعطياته، اإيذانًا ببداية 
مرحلة جديدة من تاريخ ال�شورى العريق يف اململكة 

العربية ال�شعودية. 

ومتــثــل الـــ�ـــشـــورى يف املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــ�ــشــعــوديــة 
اأ�شا�شها،  على  اململكة  قامت  را�شخة  اأ�شيلة  دعائم 
ات�شحت  وتطبيقاتها  درا�ــشــتــهــا  يف  اأوغــلــنــا  وكــلــمــا 
والإ�ــشــالح،  والتطوير  الأ�ــشــالــة  �شور  اأذهــانــنــا  يف 
وم�شدر  الأمــان،  و�شمام  التعاون،  وعــاء  فال�شورى 
الـــــراأي الــ�ــشــديــد، وبــهــا تــ�ــشــان احلــقــوق واحلــريــات 
ـــاإذن الــلــه، وتكتمل مــ�ــشــوؤولــيــات الــفــرد واجلــمــاعــة.  ب
وعلى هذا الأ�شا�س قام جمل�س ال�شورى يف اململكة. 

جمل�س  بها  مر  التي  الثالث  املراحل  وتتلخ�س 
ال�شورى يف مرحلة البناء والتطبيق وهي التي كانت 
اأهم  وهي   ،- الله  رحمه   - عبدالعزيز  امللك  عهد  يف 
املراحل يف تاريخ ال�شورى باململكة، ومرحلة املراجعة 
والتقييم التي امتدت منذ بداية عهد امللك �شعود حتى 
ومرحلة  جميعًا،  الله  رحمهم  خالد  امللك  عهد  نهاية 
عبدالعزيز  بن  فهد  امللك  عهد  يف  والتطوير  التحديث 
ملجل�س  اجلديد  النظام  �شدر  حيث  الله  رحمه 
ال�شورى وهي مبثابة حتديث وتطوير للنظام ال�شابق 
ومواكب ملتطلبات الع�شر مت فيه اجلمع بني املمار�شة 
كما  مادة،   )30( يف  النظام  وقع  حيث  والتطبيق، 
للمجل�س  الداخلية  بالالئحة  كرمية  توجيهات  �شدرت 
اأع�شاء  حقوق  لئحة  وكذلك  مادة،   )34( يف  وهي 
قواعد  واأي�شًا  مواد،   )6( يف  وواجباتهم  املجل�س 
مواد،  ع�شر  يف  للمجل�س  واملالية  الوظيفية  ال�شوؤون 
املجل�س  لع�شو  واملحاكمة  التحقيق  قواعد  واأخريًا 
واإجراءاتها يف خم�س مواد. ليكتمل بذلك املجل�س يف 

كافة النواحي. 

وحظي جمل�س ال�شورى ويحظى بالدعم والهتمام من 
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز 
منذ كان وليًا للعهد وبعد اأن توىل احلكم يف البالد يف 
1426/6/26هـ املوافق 2005/8/1م ؛ حيث اأوىل 
حفظه الله املجل�س جل عنايته ودعمه مل�شريته وتعزيز 
اأهدافه كي ينه�س بدوره ويواكب املتغريات اليجابية 
التي تعي�شها اململكة مبا يحقق الرفاه للوطن واملواطن. 

القرار  �شناعة  يف  مهم  �شريك  ال�شورى  جمل�س  اإن 
والإ�شالح  التحديث  مل�شرية  رئي�س  وداعم  الوطني 
التي يقوم عليها امللك عبدالله بن عبدالعزيز، وما تبعها 
جمالت  �شملت  متوا�شلة  اإ�شالحية  تنظيمات  من 
والتنمية  والإدارة  والتنظيم،  والقت�شاد  الق�شاء 
وحقوق  الوطني  احلوار  مبداأ  وتر�شيخ  الب�شرية، 
واإعادة  للمواطن  امل�شاركة  دائرة  وتو�شيع  الإن�شان، 
اأع�شائها،  انتخاب  واأ�شلوب  البلدية  املجال�س  اأعمال 
ومعاجلة  مناهجه،  وحتديث  التعليم  نظام  وتطوير 
هي  الفقر،  وظاهرة  والتوظيف،  الإ�شكان  اأزمة 
البالد  هذه  نحو  القيادة  به  التزمت  ما  لبع�س  �شور 
وموؤ�ش�شاتها ومواطنيها حيث ل حدود للتطوير طاملا 

التدرج  م�شار  يف  و�شار  احلنيف،  ال�شرع  مع  اتفق 
والن�شباط العام. 

ولعل الثقة التي يوليها خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
عبدالله بن عبدالعزيز و�شمو ويل عهده الأمني - حفظه 
املحركات  �شمن  من  هي  واأع�شائه  للمجل�س   - الله 
خادم  كلمة  ففي  املجل�س،  باأعمال  للنهو�س  الرئي�شة 
يف  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
دلياًل  الرابعة  الدورة  من  الثانية  ال�شنة  اأعمال  افتتاح 
على الثقة الكربى املمنوحة للمجل�س حيث قال - رعاه 
يتوقف عند هذا  اأن  ال�شورى  نريد ملجل�س  ) ل   : الله 
ي�شتمر  اأن  منه  نتوقع  بل  امل�شوؤوليات،  من  القدر 
ابتكارًا  واللوائح  الأنظمة  من  يقرتح  واأن  عطائه  يف 
املعا�شرة  للم�شتجدات  مواكبة  فيه  يرى  ما  وتعدياًل 
اإىل املجل�س  التي تتطلع  الأمة  لهذه  وم�شلحة راجحة 
على اأنه ع�شد قوي للدولة بجميع اأجهزتها املختلفة(. 

ورعايته  دعمه  ال�شريفني  احلرمني  خادم   - اأكد  كما 
الله  اأيده  باأهميته بقراره -  باملجل�س واإميانه الرا�شخ 
ابتداًء  املجل�س  ال�شعودية ع�شوا يف  املراأة  اإ�شراك   -

من دورته القادمة. 

اإن املراأة ال�شعودية باتت اليوم اأحد الأركان املهمة يف 
التطور،  خطى  يف  مهمة  ودعامة  ال�شعودي  املجتمع 
كامل  كع�شو  املجل�س  يف  املراأة  �شت�شارك  حيث 
 ،- الإ�شالمية  ال�شرعية  ل�شوابط  وفقًا   - الع�شوية 
داخل  وجودها  يف  واحلرية  الراحة  لها  يكفل  ومبا 
املجل�س وحتت قبته عرب عدة اأمور اإجرائية ا�شتعد بها 

املجل�س ل�شتقبال اأخواتنا الكرميات. 

اأ�شبح  الأمر  ولة  بدعم  ثم  تعاىل  الله  من  وبتوفيق 
املجل�س �شندًا قويًا للدولة، وحلقة رئي�شة يف منظومة 
ال�شلطة التنظيمية يف اململكة، وع�شوًا فاعال يف العديد 
من الحتادات الربملانية �شواء على امل�شتوى العاملي اأو 
القاري اأو الإقليمي، ويتفاعل مع نظرائه الأع�شاء يف 
يراه  ما  وياأخذ  يعطى  اإيجابيًا  تفاعاًل  هذه الحتادات 
مفيدًا لتطوير عمله واآلياته مبا يحقق اأهدافه ال�شامية.
رئي�س جمل�س ال�شورى
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اإن اليوم الوطني هو يوم خالد يف تاريخ اململكة العربية 
حتت  البالد  هذه  توحيد  عن  فيه  اأُعلن  الذي  ال�شعودية 
الله حممد  اإل  اإله  ل  التوحيد  راية  واحدة،  وقيادة  راية 
ر�شول الله وقيادة امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل 
�شعود - رحمه الله - ورجاله املخل�شني من كافة اأنحاء 

الوطن.
ووحدة  �شعب  ووحدة  دين  وحدة  هي  الوحدة  هذه  اإن 
اأر�س، هذه اخل�شائ�س املتالزمة والتي ل ميكن ف�شل 
اأُ�ش�شت دولة التوحيد  اأحداها عن الأخرى ومن خاللها 
التي قادها امللك عبدالعزيز ومن بعده اأبناوؤه لتبداأ مرحلة 

البناء والتنمية يف �شتى املجالت.
اإننا عندما ن�شتعر�س تاريخ هذا الكيان ال�شامخ جند اأن 
مرحلة التوحيد التي تعد مرحلة مهمة يف تاأ�شي�س الدولة 
ووحدة  اأبنائها  على  ثم  الله  على  تعتمد  التي  احلديثة 
اأر�شها، اإنها مل تكن �شهلة بل مرت ب�شعوبات وعقبات 
كثرية لكن هذه ال�شعوبات والعقبات مت التغلب عليها من 
ونبذ  واحدة  وقيادة  واحدة  راية  حول  اللتفاف  خالل 
الفرقة والتع�شب القبلي واملذهبي. واإننا يف هذه الأيام 
ثم  الله  بف�شل  الوحدة،  هذه  بثمرة  وننعم  نعي�شها  التي 
�شواعدهم  على  قامت  الذين  املخل�شني  الرجال  بف�شل 
هذه الدولة بدءًا بعهد موؤ�ش�س هذه البالد وانتهاء بعهد 
عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم 
الدولة ومدى  ُنثمن عظم هذه  الله -  اآلأ �شعود - حفظه 
واحد  و�شعب  مرتابط،  واحد  وطن  بناء  على  حر�شها 
به،  املحيطة  والأزمات  التحديات  وجه  يف  متكاتف 
وحر�شه على هذه الجنازات التي حتققت وذلك بغر�س 

حب الوطن يف نفو�س اأبنائه.
احلرمني  خادم  قيادة  حتت  الزاهر  العهد  هذا  يف  اإننا 
ال�شريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز-حفظه الله- نعلم 
و�شعبه  ووطنه  لدينه  واإخال�شه  وحبه  حر�شه  مدى 
التي حتققت من خالل قيادته  وذلك يتجلى بالجنازات 
والتي  باإجنازاته  والعظيم  الغايل  الوطن  لهذا  احلكيمة 
ال�شعيد  على  �شواء  كبرية  وقفزات  نوعيًا  تطورًا  تعد 
الداخلي  ال�شعيد  فعلى  ال�شعيد اخلارجي،  اأو  الداخلي 
يف  الله-  -حفظه  عهده  يف  كبرية  اإجنازات  حتققت 
يف  حتقق  ما  خالل  من  نلم�شها  والتي  املجالت  جميع 
ال�شنوات القليلة املا�شية، والتي �شملت كافة القطاعات، 
بدًءا بالتو�شعة الكربى لبيت الله احلرام وامل�شجد النبوي 
ال�شريف، والطفرة النوعية يف اإن�شاء اجلامعات يف جميع 

اأنحاء اململكة، وتاأ�شي�س مدن �شناعية، ومدن اقت�شادية، 
التعليم  تطوير  يف  واهتمامه  الدخل،  م�شادر  وبتنويع 
والق�شاء وال�شحة، ففي التعليم العام والعايل مت ر�شد 
املليارات من اأجل النهو�س بهذين القطاعني واملرتبطني 
بربناجمه لالبتعاث اخلارجي والذي يعد نقلة نوعية يف 

بناء الإن�شان ال�شعودي باعتباره ركيزة التنمية.
اأ�شدر نظامي الق�شاء وديوان املظامل،  اأما الق�شاء فقد 
وحماربته للف�شاد، ودعمه الدائم للحوار الوطني بهدف 
الو�شول لتوافق يخدم اجلميع. وحثه الدائم على خدمة 
بكافة  لهم  والرفاهية  الراحة  �شبل  وتوفري   ، املواطنني 
الدولة  ملوؤ�ش�شات  م�شتمر  وحتديث  ومناطقهم  اأطيافهم 
على  ومتغرياته.اأما  الع�شر  م�شتجدات  ي�شاير  مبا 
ال�شعيد اخلارجي، فقد �شعى خادم احلرمني ال�شريفني 
والعاملي  الإقليمي  ال�شاأن  يف  اململكة  دور  تعزيز  اإىل 
وجود  للمملكة  واأ�شبح  وثقافيًا،  واقت�شاديًا  �شيا�شيًا 
العاملي  القرار  �شناعة  ويف  الدولية،  املحافل  يف  اأعمق 
من خالل دورها يف جمموعة الع�شرين، و�شكلت عن�شر 
دفع قويًا لل�شوت الإ�شالمي والعربي يف دوائر احلوار 

العاملي على اختالف منظماته وهيئاته وموؤ�ش�شاته.
الإ�شالم  خدمة  على  تعمل  ال�شعودية  العربية  اململكة  اإن 
العون والدعم  يد  وامل�شلمني وق�شاياهم ون�شرتهم ومد 
لهم يف ظل نظرة متوازنة مع مقت�شيات الع�شر وظروف 
املرعية  الدولية  العالقات  واأ�ش�س  الدويل  املجتمع 
القاعدة  منطلقة من  كافة،  العـامل  بها بني دول  واملعمول 
العقيدة  وهـي  الباين  املــوؤ�ش�س  اأر�شـــاها  التي  الأ�شا�س 
اإ�شاعة  يف  رائد  دور  فللمملكة  ال�شحيحة.  الإ�شالمية 
احلوار واإحالل الأمن وال�شالم، واملتمثل مببادرة خادم 
احلرمني ال�شريفني ودعوته للحوار العاملي والتي حتققت 
على اأر�س الواقع يف العا�شمة ال�شبانية مدريد والتي 
الديانات  اأتباع  بني  للحوار  العاملي  املوؤمتر  فيها  عقد 
العام  يوليو  �شهر  يف  املختلفة  واحل�شارات  ال�شماوية 

2008م.
الإ�شالمي  للت�شامن  موؤمتر  لعقد  الرائدة  دعوته  وكذلك 
والتي  املا�شي،  رم�شان  �شهر  يف  املكرمة  مبكة 
ونبذ  للحوار  املذاهب  كافة  من  امل�شلمني  فيها  دعا 
حفظه   – اقرتح  فقد  املذهبي.  والتع�شب  الفرقة 
الإ�شالمية،  املذاهب  بني  للحوار  مركز  تاأ�شي�س  الله- 
فيه  احلوار  ليكون  الريا�س.  مدينة  مركزه  يكون 
وا�شًحا  عملًيا  ردًا  لي�شكل  وفاعاًل  جامعًا  موؤ�ش�شيًا 

املذاهب. بني  والتنافر  التباعد  دعوات  كل  على 
مبجل�س  ال�شريفني  احلرمني  خادم  اهتمام  اإطار  ويف 
يف  كبريا  اهتمامًا  الله-  -حفظه  اأوله  فقد  ال�شورى 
�شنع  يف  كبرية  اأهمية  واإعطائه  املجل�س  دور  تو�شيع 

القرار.
لت�شمل  اإعماله  يف  املواطن  م�شاركة  دائرة  ولتو�شيع 
املراأة فقد جاء قراره –حفظه الله-الذي اأعلنه يف خطابه 
اخلام�شة  الدورة  من  الثالثة  ال�شنة  لأعمال  ال�شنوي 
يف  ع�شوًا  ال�شعودية  املراأة  بتعيني  ال�شورى  ملجل�س 
تبداأ  التي  ال�شاد�شة  الدورة  ابتداء من  ال�شورى  جمل�س 
القادم  الأول  ربيع  �شهر  يف  تعاىل  الله  باإذن  اأعمالها 
املراأة  مل�شاركة  ال�شيا�شية  الإرادة  يعك�س  حكيمًا  قرارًا 
يف القرار الوطني والعمل مع اأخيها الرجل يف �شياغة 

قرارات جمل�س ال�شورى.
بخطوات  قام  الدورة  هذه  خالل  ال�شورى  جمل�س  اإن 
كبرية يف اأعماله، فخالل هذه الدورة اأ�شدر العديد من 
القرارات التي ت�شب يف �شالح وطننا الغايل، كما قام 
الربملاين  الت�شاوري  اللقاء  با�شت�شافة  ال�شورى  جمل�س 
مت  الذي  الجتماع،  وخل�س  الع�شرين.  جمموعة  لدول 
العاملي  احلوار  تناولت  حماور  ثالثة  ا�شتعرا�س  خالله 
الديون  واأزمة  م�شتدامة،  لتنمية  والطاقة  للثقافات، 
التاأكيد  اإىل  العاملي،  القت�شاد  على  واآثارها  ال�شيادية 
والثقافات  ال�شعوب  بني  واحلوار  التفاهم  اأن  على 
وعلى  الدوليني،  والأمن  ال�شلم  لرت�شيخ  جدا  �شروري 
املالئم  املناخ  ويخلق  الأطر،  ي�شع  اأن  الدويل  املجتمع 
الإن�شان  حقوق  ثقافة  وتنمية  والت�شامح  للحوار  لذلك 
والنطباعات  والعن�شرية  والتطرف  التع�شب  عن  بعيدا 
باعتبارها  الختالفات  اإىل  النظر  خالل  ومن  امل�شبقة، 
ميزة اإن�شانية، وتبني مفهوم احلوار بني اأتباع الديانات 
اخلالف  مظاهر  ونبذ  الفهم،  �شوء  لإزالة  واملعتقدات 
التعاون  جمالت  على  والرتكيز  والكراهية،  والعداء 
امل�شرتك  خدمة  يف  والدول  والربملانات  ال�شعوب  بني 
الب�شرية  بني  وال�شالم  واملحبة  للخري  الداعي  الإن�شاين 

جمعاء.
التي  الكبرية  باملنجزات  واعتزازنا  فخرنا  ن�شجل  اإننا 
وتتج�شد  والنماء  اخلري  م�شرية  فيه  لتتوا�شل  حتققت، 
يف  وتفانوا  ل�شعبهم  اأخل�شوا  لقادة  الوفاء  معاين  فيه 
هذه  على  يدمي  اأن  وجل  عز  الله  داعني  وطنهم،  خدمة 

البالد قادتها واأمنها وعزها وا�شتقرارها.

د. محمد الجفري في ذكرى اليوم الوطني
نثمن عظم هذه الدولة ومدى حرصها على بناء 

الدكتور حممد اجلفريوطن واحد مترابط وشعب واحد متكاتف 
نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
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من  والع�شرين  للثالث  املوافق  امليزان  برج  من  الأول 
�شهر �شبتمرب من كل عام لي�س يومًا عاديًا، بل هو يوم 
خلده التاريخ للقائد امللهم موؤ�ش�س هذا الكيان الكبري 
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود الذي �شطر 
العربية  اجلزيرة  اأر�س  على  تاريخية  بطولية  ملحمة 
امتدت لأكرث من ثالثني عامًا توجت بتاأ�شي�س اململكة 

العربية ال�شعودية.
يف  العام  هذا  علينا  يحل  الذي  الوطني  اليوم  اإن  
مع  للتوقف  منا�شبة  هو  والثمانني   الثانية  ذكراه 
العرب  فيه  ن�شتلهم  عبدالعزيز،  امللك  املوؤ�ش�س  �شرية 
ا�شتطاع  الذي  القائد  هذا  �شرية  من  والدرو�س 
البناء  هذا  قواعد  ي�شع  اأن  ب�شريته،  ونافذ  بحنكته 
ال�شامخ وي�شيد منطلقاته وثوابته، ويجعل من اململكة 
العربية ال�شعودية مثاًل يحتذى يف وحدتها ال�شيا�شية 
النهو�س  اأجل  املعوقات من  على تخطي كل  وقدرتها 
واإدراك  املعا�شرة  احلـ�شـارة  باأ�شباب  والأخـذ 
املقام  ــ يف  ثراه  الله  ــ طيب  مـعتمـدًا  التنمـية  خطـوات 
احلركة  عليه  تقوم  كمرتكز  الإن�شان  بناء  على  الأول 
التنموية، وها هي الأجيال املتعاقبة جتني ثمار غر�شه 
وت�شهد التحولت الكربى والتطور امل�شتمر يف �شتى 

اجلوانب.
ملحمة  انتهاء  بعد  ال�شعودية  العربية  اململكة  �شهدت 
امللك  عهد  يف  والتاأ�شي�س  البناء  ومرحلة  التوحيد 
ملختلف  والتطوير  النمو  من  مراحل  عبدالعزيز، 
ترمي  التي  املتتابعة  التنموية  اخلطط  عرب  املجالت 
الدول  اإىل م�شاف  بها  والو�شول  بالبالد  الرقي  اإىل 
للمواطنني،  والرفاهية  الرخاء  وحتقيق  املتقدمة، 
هذا  ربوع  كافة  يف  لهم  وال�شتقرار  الأمن  وتوفري 

الوطن الغايل.
والثمانني  الثانية  الذكرى  الأيام  هذه  نعي�س  ونحن 
مبا  وفخرنا  اعتزازنا  ن�شجل  املجيد  الوطني  لليوم 
على  ومرموقة  رائدة  مكانة  من  اململكة  اإليه  و�شلت 
لها  اأ�شبح  حيث  والدويل،  الإقليمي  ال�شعيدين 
ال�شيا�شي والقت�شادي، وبات �شوتها  وزنها وثقلها 
م�شموعًا يف خمتلف املحافل الدولية بف�شل من الله ثم 
باجلهود املخل�شة التي بذلها ويبذلها خادم احلرمني 
الله -   ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه 

حيث ا�شطلع مبهام كبرية يف بناء الوطن واملواطن.

الوطن،  هذا  ثروة  هو  الإن�شان  باأن  الرا�شخ  ولإميانه 
التعليم  قطاعي  ال�شريفني  احلرمني  خادم  اأوىل  فقد 
ن�شبة  لهما  وخ�ش�س  واهتمامه  عنايته  جل  وال�شحة 
عالية من املوازنة العامة للدولة لتطوير هذين القطاعني 
عبدالله  امللك  م�شروع  فجاء  بخدماتهما،  والرتقاء 
اجلامعات  عدد  وارتفع  )تطوير(  التعليم  لتطوير 
احلكومية اإىل نحو اأكرث من ثالثني جامعة يف خمتلف 
التقني  بالتعليم  الهتمام  جانب  اإىل  اململكة،  مناطق 
الله - جامعة امللك عبدالله  ــ حفظه  اأن�شاأ  العايل حيث 
للعلوم والتقنية لتكون منارة علم عاملية وعهد جديد من 
العلم واملعرفة يف اململكة واملنطقة. جاء ذلك بالتوازي 
مع برنامج طموح وغري م�شبوق لبتعاث اأبناء وبنات 
الوطن لدول العامل املتقدم للنهل من م�شادر العلم يف 

التخ�ش�شات العلمية والتقنية املختلفة.  
بن  عبدالله  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  يتميز 
باحلوار،  والإميان  وال�شراحة  بال�شفافية  عبدالعزيز 
فكان رائد احلوار احل�شاري بني اأطياف املجتمع من 
اأجل تكري�س الوحدة الوطنية ومتا�شك املجتمع لبناء 
الجتماعي،  ون�شيجه  وحدته  على  واحلفاظ  الوطن 
وال�شالل،  الزيغ  اأهل  على  للق�شاء  الإرهاب  حارب 
فيما كان العمل على جانب الأمن الفكري يتوا�شل يف 
اأكرث من جانب لإعادة من غرر بهم من �شباب الوطن 
ليعودوا  عقائدهم  وت�شحيح  ال�شواب  جادة  اإىل 
يف  بدورهم  ويقوموا  اأ�شوياء،  اأنا�شًا  جمتمعهم  اإىل 
خدمة املجتمع والوطن. كما يعمل ــ حفظه الله ــ  على 
وافق  حيث  واألوانه،  �شوره  بكل  الف�شاد  حماربة 
النزاهة وحماربة  الوطنية حلماية  ال�شرتاتيجية  على 
الف�شاد  الوطنية ملكافحة  الهيئة  باإن�شاء  الف�شاد، واأمر 

حتقيقًا للنزاهة وحماربة للف�شاد.
عام  ال�شورى  جمل�س  نظام  حتديث  اإعادة  وكانت 
ال�شيا�شة  يف  اأ�شيل  مبداأ  تر�شيخ  مبثابة  1412هـ 
يتما�شى  مبا  نظامه  لتطوير  ال�شورى  وهو  ال�شعودية 
مع ما �شهدته اململكة من تطورات متالحقة ومتغريات، 
مع  ويتالءم  احلديثة،  الع�شر  م�شتجدات  ويواكب 
من  جديدة  مرحلة  ببداية  اإيذانًا  ومعطياته،  اأو�شاعه 
تاريخ ال�شورى العريق يف اململكة العربية ال�شعودية.

احلرمني  خادم  من  واهتمام  بعناية  املجل�س  ويحظى 
يف  متثلت  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  ال�شريفني 

للعهد،  وليًا  لأهدافه منذ كان  دعمه مل�شريته وتعزيزه 
اإىل جانب ما يوليه – رعاه الله – من دعم للمجل�س 
التي  الإيجابية  املتغريات  ويواكب  بدوره  ينه�س  كي 

تعي�شها اململكة.
مبكانتها  اململكة  �شجلت  ال�شيا�شي  ال�شعيد  على    
على  قويًا  ح�شورًا  الإقليمي  ووزنها  القت�شادية 
الع�شرين  جمموعة  �شمن  فاأ�شبحت  الدولية  ال�شاحة 
اإىل جانب  اقت�شادية،  دولة  ع�شرين  اأكرب  ت�شم  التي 
�شيا�شاتها الثابتة التي تقوم على مبداأ احلق والعدل، 
العربية  الق�شايا  جانب  اإىل  دومًا  اململكة  فكانت 
ون�شرتها يف خمتلف  دعمها  على  تعمل  والإ�شالمية 
املحافل الدولية، وال�شواهد من بينها على �شبيل الذكر 
ال�شتثنائي  الإ�شالمي  الت�شامن  موؤمتر  احل�شر  ل 
الذي دعا له خادم احلرمني ال�شريفني وعقد يف مكة 
املكرمة يف الع�شر الأواخر من �شهر رم�شان املبارك 
الأديان  اأتباع  بني  العاملي  احلوار  وموؤمتر  1433هـ 
الذي عقد يف مدريد 2008م واأ�شفر عن اإن�شاء مركز 
النم�شاوية  العا�شمة  يف  للحوار  العاملي  عبدالله  امللك 

فيينا.
الدينية،  املكانة  وبهذه  املجيد،  التاريخ  بهذا  وطنًا  اإن 
يفر�س على مواطنيه واملقيمني على  املنجزات  وبهذه 
وتقدير  وا�شتقراره،  اأمنه  على  احلفاظ  الطيب  ثراه 
احلرمني  خادم  حكومة  بها  تقوم  التي  اجلهود 
خمتلف  يف  وتطويرها  البالد  لتنمية  ال�شريفني 
املتقدمة،  الأمم  م�شاف  اإىل  بها  والرقي  املجالت 
مقدرات  على  واحلفاظ  التنمية،  عجلة  يف  بالإ�شهام 

الوطن ومكت�شباته. 
عبارات  اأ�شمى  اأرفع  اأن  املنا�شبة  بهذه  وي�شرين 
عبدالله  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  ملقام  التهاين 
بن عبدالعزيز، وملقام �شمو ويل عهده الأمني �شاحب 
ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن عبدالعزيز – حفظهما 
البالد،  هذه  يحفظ  اأن  �شبحانه  الله  واأ�شاأل    - الله 
والزدهار  والرخاء  الأمن  نعمة  عليها  يدمي  واأن 

وال�شتقرار.

م�شاعد رئي�س جمل�س ال�شورى

خادم الحرمين الشريفين يسابق الزمن 
بإصالحاته الرائدة 

الدكتور فهاد احلمد
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خالد  يوم  �شبتمرب  �شهر  من  والع�شرين  الثالث  يوم 
اأول وحدة عربية  اإعالن  يف تاريخ هذه البالد، �شهد 
يف التاريخ املعا�شر، وولدة دولة فتية ا�شمها اململكة 
التي  املمزقة  للكيانات  بدياًل  لتحل  ال�شعودية  العربية 

كانت �شائدة قبل نحو قرن من الزمان.
كفاح بطويل خا�شه امللك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – 
متكن  عامًا  ثالثني  من  اأكرث  دام  املخل�شون  ورجاله 
فيها - رحمه الله – من توحيد اأجزاء هذه البالد حتت 
على  والق�شاء  الله،  ر�شول  حممد  الله  اإل  اإله  ل  راية 
واجلهل  الظالم  وبدد  القبائل،  بني  والتناحر  الفرقة 
والتناحر  الفو�شى  وحالة  والنور،  العلم  حمله  ليحل 
�شمل  وجمع  وال�شتقرار،  الأمن  اإىل  والقتتال 
هدف  وعلى  واحد  وطن  يف  قلوبهم  وتاآلف  �شكانها 
واملكان  الزمان  ظروف  ي�شابقون  جعلهم  نبيل  واعد 
وي�شعون لإر�شاء قواعد واأ�ش�س را�شخة لهذا البنيان 
ال�شامخ على هدي من كتاب الله الكرمي و�شنة ر�شوله 

الأمني �شلى الله  عليه و�شلم.
اإن اليوم الوطني منا�شبة عزيزة تتجدد كل عام يتوقف 
بعزمية  واإعجاب  تاأمل  وقفة  الوطن  هذا  اأبناء  عندها 
الرجال التي ل متل، و�شدق النوايا املقرونة باحلكمة 
ونفاذ الب�شرية والبعد ال�شيا�شي الذي كان يتمتع بها 
العرب والدرو�س من  امللك عبدالعزيز، وقفة ل�شتلهام 
ملحمة التوحيد ومعركة البناء، وتاأ�شي�س البنيان لهذه 
البالد يف مراحلها الأوىل بالرغم من �شح الإمكانات 
ال�شمود  ل�شتيعاب  وقفة  املالية،  املوارد  وقلة  املادية 
الله  من  بتوفيق  العوائق  وتخطي  ال�شعاب  وحتدي 
خلو�س معرتك التنمية يف خمتلف املجالت للنهو�س 
باملجتمع ال�شعودي والأخذ باأ�شباب احلياة املعا�شرة، 

وتاأمني العي�س الكرمي لأنباء ال�شعب.
لقد نهج امللك عبدالعزيز منهجًا فريدًا يف اإدارة احلكم 
الإ�شالمية،  ال�شريعة  من  مبادئه  ا�شتمد  البالد  يف 
فامللك  احلكم  يف  رئي�شًا  مبداأ  ال�شورى  وجعل 
والعقد يف  احلل  اأهل  ياأخذ مب�شورة  كان  عبدالعزيز 
اإدارته للبالد، و�شار اأبناوؤه الربرة من بعده على هذا 

النهج الإ�شالمي القومي.
مظاهر  يف  يتجلى  املنا�شبة  هذه  مثل  يف  احلديث 
ال�شعودية  العربية  اململكة  يف   حتققت  التي  التنمية 

رقي  من  لأبنائها  حتقق  وما  املجالت،  خمتلف  ويف 
دورها  جانب  اإىل  الكرمي،  العي�س  ورخاء  وازدهار 

املحوري اإقليميًا ودوليًا.
فقد قي�س الله لهذه البالد قيادة ر�شيدة نذرت نف�شها 
خلدمة الدين الإ�شالمي اأول ثم اأبناء هذا الوطن ثانيًا 
ف�شخرت جميع الإمكانات واملوارد القت�شادية للتنمية 
اململكة  �شهدت  حيث  املجالت  خمتلف  يف  ال�شاملة 
منذ  مرحلة  كل  تتطلبه  ما  مع  متوازنًا  ومنوًا  تطورًا 
عهد املوؤ�ش�س امللك عبالعزيز – طيب الله ثراه – مرورًا 
– رحمهم  وفهد  وخالد  وفي�شل  �شعود  امللك  بعهود 
الله جميعًا – و�شوًل اإىل العهد الزاهر لرائد التحديث 
والإ�شالح خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن 
اإقليمًا ودوليًا  عبدالعزيز الذي عزز من مكانة اململكة 
�شاحب  الأمني  عهده  وويل  �شنده  ذلك  يف  يعا�شده 
ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن عبدالعزيز – حفظهما 

الله -.
ب�شمات  ال�شريفني  احلرمني  خادم  عهد  ات�شم  فقد 
الله  رعاه   - به  ات�شف  ما  ج�شدت  رائدة  ح�شارية 
وطنه  خدمة  تفانيه يف  اأبرزها  متميزة  �شفات  من   -
الإن�شاين  واملجتمع  الإ�شالمية  واأمته  ومواطنيه 
ودوليًا  حمليًا  احلوار  لقواعد  وتر�شيخه  باأجمعه، 
اإ�شافة اإىل جهوده الإ�شالحية التطويرية الكبرية يف 

�شبيل بناء دولة املوؤ�ش�شات.
نوعية  نقلة  للمملكة  حتقق  امليمون  العهد  هذا  يف   
تلك  وبخا�شة  املجالت  من  العديد  وتنمية  تطوير  يف 
م�شروع  فجاء  باملواطن،  مبا�شرة  عالقة  لها  التي 
افتتاح  يف  والتو�شع  التعليم،  لتطوير  عبدالله  امللك 
لأبناء  العايل  التعليم  لتوفري  احلكومية  اجلامعات 
ل�شباب وفتيات الوطن يف خمتلف املناطق حيث و�شل 
عدد اجلامعات اإىل 25 جامعة بالإ�شافة اإىل اجلامعات 
احلرمني  خادم  برنامج  جانب  اإىل  الأهلية،  والكليات 
ف�شاًل عن حزمة  هذا  اخلارجي.  لالبتعاث  ال�شريفني 
من الإ�شالحات التي طالت القطاع ال�شحي، وقطاع 
الإ�شكان، واإعادة هيكلة بع�س القطاعات مبا يتوازى 

مع حجم املتغريات التي ت�شهدها اململكة.
وتر�شخ احلوار الوطني لن�شر ثقافة احلوار والت�شامح 
لتعزيز  املجتمع  اأطياف  بني  النظر  وجهات  وتقريب 

الوحدة الوطنية، وغر�س النتماء الوطني للحفاظ على 
مقدرات الوطن ومكت�شباته.

جمموعة  بدخولها  للمملكة  الدولية  املكانة  وتعززت 
خدمة  يف  املحوري  لدورها  القت�شادية،  الع�شرين 
ال�شلمية،  ومبادراتها  الدوليني،  وال�شالم  الأمن 
وخدمة الإن�شانية جمعاء، وجهودها الدولية يف ن�شر 
احلرمني  خادم  مبادرة  والت�شامح عرب  احلوار  ثقافة 
العاملي  للحوار  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  ال�شريفني 
بني اأتباع الأديان التي حتققت يف موؤمتر مدريد يف 
�شهر يوليو 2008 م واأ�شفر عن تاأ�شي�س مركز امللك 
العا�شمة  يف  العاملي  للحوار  عبدالعزيز  بن  عبدالله 
اأتباع  بني  للحوار  منربًا  ليكون  فيينا،  النم�شاوية 
التي  امل�شرتكة  القوا�شم  من  بينهم  يجمع  الأديان مبا 
ت�شهم يف التقريب بني مواقفهم جتاه خمتلف الق�شايا 
التي ي�شتغلها املتطرفون املنت�شبون لالأديان ال�شماوية 
من  والزدراء  الأخرى  الديانات  اأتباع  من  للنيل 

رموزها الدينية.  
�شنظل  عام  كل  يتجدد  الذي  املبارك  اليوم  هذا  يف 
عبدالعزيز  املوؤ�ش�س  للملك  والعرفان  بال�شكر  نذكر 
جهوده العظيمة يف تاأ�شي�س هذا   – الله  رحمه   –
الفرقة،  بعد  ال�شتات  وجمع  القلوب  وتوحيد  الكيان، 
وتاأ�شيل احلكم على �شريعة الله و�شنة نبيه امل�شطفى 

�شلى الله عليه و�شلم.
ويف هذا املقام ي�شرين اأن اأرفع اأ�شمى اآيات التهاين 
ويل  و�شمو  ال�شريفني  احلرمني  خلادم  والتربيكات 
ال�شعودي  وال�شعب  املالكة  ولالأ�شرة  الأمني  عهده 
الكرمي مبنا�شبة اليوم الوطني، �شائاًل املوىل عز وجل 
اأن يدمي على هذه البالد اأمنها وا�شتقرارها، ويحفظ 
الدين  خلدمة  والتوفيق  بالعون  وميدهم  قادتها  لها 

والوطن.       
    

الأمني العام ملجل�س ال�شورى

الدروس  الستلهام  وقفة  الوطني  اليوم 
من ملحمة التوحيد

الدكتورحممد اآل عمرو
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اأ�شاد رئي�س الربملان الأوروبي مارتن �شولز بالتنامي 
�شتى  يف  الأوروبية  اخلليجية  العالقات  يف  امللحوظ 
اأجل  من  اجلهود  تكري�س  اأهمية  موؤكدًا  املجالت، 
تعميق العالقات الثنائي التي تربط الحتاد الأوروبي 
لتاأخذ  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بدول 
خمتلف  على  وتعاونًا  عمقا  اأكرث  ا�شرتاتيجيًا  بعدًا 
ال�شعد ال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية والربملانية.

وندد رئي�س الربملان الأوروبي ب�شدة بكافة املحاولت 
التي تهدف اإىل الإ�شاءة اإىل الأديان واتباعها وت�شويه 
اأعمال  من  عنها  تنتج  وما  والثقافات  احل�شارات 
ملا �شدر موؤخرًا من  التام  عنف، م�شددًا على رف�شه 
الت�شرفات  هذه  مثل  اأن  وبنّي  للر�شول،  م�شيء  فيلم 
متار�س الإهانة والإذلل بحق رموز دينية ومقد�شات 
مع  ين�شجم  ل  ب�شكل  لها  التعر�س  العامل  يرف�س 
ومتطور  متنامي  عالقات  مل�شتوى  اجلميع  منا�شدة 
موؤكدًا  والحرتام،  احلوار  من  اأ�شا�س  على  قائم 
من  ال�شتفادة  ب�شرورة  البالغ  واهتمامه  حر�شه 

احل�شارة الإ�شالمية والتعلم من قيمها ومبادئها.
مع  عقده  م�شرتك  �شحايف  موؤمتر  خالل  ذلك  جاء 

بروك�شل : اأحمد ال�شلمان
معايل رئي�س جمل�س ال�شورى رئي�س الوفد الربملاين 
بن حممد  عبدالله  الدكتور  ال�شيخ  امل�شرتك  اخلليجي 
بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، عقب ا�شتقباله له مبقر الربملان 
بروك�شل  البلجيكية  العا�شمة  يف  الأوروبي  الربملان 
ب�شلطنة  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  بح�شور 
الدكتور خالد بن هالل املعويل، و�شفري خادم  عمان 
احلرمني ال�شريفني لدى مملكة بلجيكا ولوك�شمبورغ 
رئي�س البعثة ال�شعودية لدى الحتاد الأوروبي في�شل 
بدول  الت�شريعية  املجال�س  واأع�شاء  طراد،  بن ح�شن 
جمل�س التعاون، يف اإطار الزيارة الر�شمية التي يقوم 

بها الوفد الربملاين اخلليجي اإىل الحتاد الأوروبي.
واأ�شاد رئي�س الربملان الأوروبي مب�شتوى املحادثات 
جمل�س  رئي�س  معايل  برئا�شة  اخلليجي  اجلانب  مع 
ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد الله بن حممد بن اإبراهيم 
الجتماع  هذا  "اإن  وقال:  باملهمة  و�شفها  ال�شيخ  ال 
الذي مت مع رئي�س جمل�س ال�شورى واأع�شاء املجال�س 
ت�شمنه  ملا  بالغة  باأهمية  حظي  اخلليجيني  الت�شريعية 
التعاون  جمالت  �شتى  يف  وحمادثات  مناق�شات  من 
على  يعود  اأرحب  اإيجابًا مب�شتوى  �شتنعك�س  الثنائي 

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

ط
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�شعوب دول املجل�س ودول الحتاد الأوروبي بالنفع 
وامل�شلحة ، " .

واأ�شاف " اتفقنا على العديد من امل�شائل املهمة فيما 
قويتني  كتلتني  بني  العالقات  م�شتوى  برفع  يتعلق 
اقت�شاديا و�شيا�شيا على ال�شاحة الدولية هي الحتاد 
الأوروبي وجمل�س التعاون اخلليجي، كما اتفقنا على 
اأهمية التعاون وبذل اجلهود مع زمالئنا يف اخلليج 
الوروبي  الربملان  بني  الربملانية  العالقات  لتعزيز 

واملجال�س الت�شريعية اخلليجية".
املو�شوعات  جممل  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل  وجرى 
اجلانب  اأطلع  كما  اجلانبني،  بني  الهتمام  ذات 
اخلليجي رئي�س الربملان الأوروبي على م�شرية العمل 

الت�شريعي بدول جمل�س التعاون.
املجال�س  ميثل  م�شرتك  خليجي  برملاين  وفٌد  وكان 
الت�شريعية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
"ال�شورى والنواب والأمة والوطني" برئا�شة معايل 
بن  عبدالله  الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى  جمل�س  رئي�س 
ر�شمية  بزيارًة  قام  قد  ال�شيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد 
اإىل الربملان الأوروبي مبقره يف العا�شمة البلجيكية 
اإطار دعم وتعزيز العالقات بني دول  بروك�شل ، يف 

جمل�س التعاون اخلليجي ودول الحتاد الأوروبي .
ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  اخلليجي  الوفد  وي�شم 
وعدٌد  املعويل،  هالل  بن  خالد  الدكتور  عمان  ب�شلطنة 
ال�شورى  جمل�س  من  الت�شريعية  املجال�س  اأع�شاء  من 
النواب  وجمل�شي  الكويتي،  الأمة  وجمل�س  ال�شعودي، 
بدولة  الوطني  واملجل�س  البحرين،  مبملكة  وال�شورى 

الإمارات العربية املتحدة، وجمل�س ال�شورى القطري.

من جانبه نوه معايل رئي�س جمل�س النواب البلجيكي 
الثنائية  العالقات  اإليه  و�شلت  مبا  فلوهوت،  اندري 
التي تربط بالده بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية من م�شتوى متقدم على كافة الأ�شعدة، موؤكدًا 
اأن حر�س قادة دول املجل�س و�شيا�شاتهم املعتدلة يف 
والدولية  الإقليمية  ال�شاحتني  على  ال�شتقرار  دعم 
كان لها الأثر يف ما ت�شهده العالقات بني اخلليجيني 

والبلجيكيني حكومًة و�شعبًا من تقدم وازدهار.
وثمن رئي�س النواب البلجيكي مببادرة خادم احلرمني 
الله يف  حفظه  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  ال�شريفني 
واحل�شارات،  والثقافات  الأديان  اأتباع  بني  احلوار 
والتي اأن�شئ من اأجلها مركزًا للحوار حتت مظلة الأمم 

املتحدة ومقره يف فيينا.
البلجيكي  الربملان  مبقر  ا�شتقباله  خالل  ذلك  جاء 
بالعا�شمة البلجيكية بروك�شل، اأع�شاء الوفد الربملاين 
جمل�س  رئي�س  معايل  برئا�شة  امل�شرتك  اخلليجي 
ال�شورى ال�شعودي ال�شيخ الدكتور عبد الله بن حممد 

بن اإبراهيم اآل ال�شيخ.
واأكد رئي�س النواب البلجيكي خالل اللقاء رغبة بالده 
نحو مد مزيد من ج�شور التوا�شل وتبادل الزيارات 
لدعم  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول  بلجيكا  بني 
م�شلحة  فيه  ملا  املجالت  �شتى  يف  الروابط  وتعزيز 
ثقل  من  اخلليج  دول  متثله  ما  اإىل  لفتًا  اجلانبني، 
والإ�شالمية  العربية  ال�شاحة  على  واأهمية  ومكانة 

والدولية.
ال�شيخ  ال�شورى  قدم معايل رئي�س جمل�س  من جهته 
ال�شيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبدالله  الدكتور 
وتقديره  �شكره  اخلليجي،  الربملاين  الوفد  رئي�س 
لرئي�س النواب البلجيكي على ماعرب عنه خالل نظري 
الحتاد  اإىل  الزيارة  اإطار  يف  ياأتي  الذي  اللقاء  هذا 
مع  للحوار  املنا�شبة  بالفر�شة  ذلك  عادًا  الأوروبي، 
تنمية  يدعم  مبا  البلجيكي  الربملان  يف  الأ�شدقاء 
العالقات وتفعيلها على امل�شتوى الربملاين بني جمال�س 
جمل�س  بدول  والأمة  والوطني  والنواب  ال�شورى 

التعاون الربملان البلجيكي.
البلجيكي  النواب  املجل�س  رئي�س  ال�شيخ  اآل  واأطلع 
جمل�س  دول  يف  الت�شريعية  العملية  م�شرية  على 
التعاون اخلليجي وتنوعها ممثلة يف جمال�س ال�شورى 
والنواب والوطني والأمة، وقال:" نحن برملانيون من 
دول جمل�س التعاون وعلى اختالف الغرف الربملانية 

التي ننتمي اإليها يف العمل الت�شريعي اإل اأن جمال�شنا 
ع�شو كامل الع�شوية يف كافة الحتادات واملنتديات 
الربملانية على م�شتوى العامل ل�شيما الحتاد الربملاين 
والت�شريعية  الربملانية  امل�شرية  لقت  وقد  الدويل، 
من  العديد  وا�شتح�شان  اإعجاب  املجل�س  دول  يف 
املنطقة  زاروا  الذين  العامل  م�شتوى  على  الربملانيني 
�شواء على �شعيد املهام والأعمال التي تقوم بها هذه 
املجال�س اأو على �شعيد الدبلوما�شية الربملانية الفاعلة 

على امل�شتوى الدويل".
من جهة ثانية، التقى الوفد الربملاين اخلليجي مبعايل 
رئي�س جمل�س ال�شيوخ البلجيكي ال�شيدة �شابني دي 

بيثون، وذلك يف مقر الربملان البلجيكي بربوك�شل.
املو�شوعات  جممل  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل  وجرى 
و�شعوب  دول  بني  امل�شرتك  الهتمام  ذات  والق�شايا 
بيثون  دي  �شابني  ال�شيدة  ورحبت  وبلجيكا،  اخلليج 
بزيارة الوفد اخلليجي اإىل بلجيكا، معربًة عن تقديرها 
بدول  بالدها  جتمع  التي  الثنائية  العالقات  مل�شتوى 

تبادل  اأهمية  موؤكدًة  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 
الزيارات واللقاءات نظرا ملا تعك�شه من تعزيز وتوثيق 

لعالقات ال�شداقة.
التعاون  تعزيز  �شبل  اللقاء  خالل  اجلانبان  وبحث 
بني  الربملانية  العالقات  �شعيد  على  امل�شرتك  والعمل 
والربملان  التعاون  جمل�س  بدول  الت�شريعية  املجال�س 

رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س: االحت����اد 

االأوروبي يعد منوذجًا مثاليًا 

الناجحة االإقليمية  للتكتالت 

االأوروبي  الربملان  رئي�س 

يوؤكد على التنامي امللحوظ يف 

العالقات اخلليجية االأوروبية
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الربملانية  ال�شداقة  جلان  دور  وتفعيل  البلجيكي، 
التعاون  اللجان من دور فاعل يف دفع  ملا متثله هذه 
والدول اخلليجية  ال�شعوب  يخدم م�شالح  ملا  والعمل 
والتجارب  اخلربات  من  ولال�شتفادة  وبلجيكا، 

الربملانية الت�شريعية.
رومبوي،  فان  الأوروبي  الحتاد  رئي�س  اأ�شاد  كما 
نحو  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بخطوة 
النتقال من مرحلة التعاون اإىل مرحلة الحتاد، الأمر 
ال�شاحتني  على  الرائد  اخلليجي  الدور  �شيعزز  الذي 
نظرًا  مواتية  الفر�شة  اأن  موؤكدًا  والدولية،  الإقليمية 

للقوا�شم امل�شرتكة التي متيز دول جمل�س التعاون.
ميثل  وفد  باأع�شاء  لقائه  ا�شتقباله  خالل  ذلك  جاء 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  بدول  الت�شريعية  املجال�س 
معايل  برئا�شة  والأمة  والوطني  والنواب  ال�شورى 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شعودي  ال�شورى  جمل�س  رئي�س 

عبد الله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ.
الدولية،  ال�شاحة  على  تكتل  اأكرب  رئي�س  واأعرب 
جتاه  اخلليجي  التعاون  جمل�س  جناح  يف  اأمله  عن 
اأن ذلك لبد واأن يتم  التحول ملرحلة الحتاد، موؤكدًا 
بخطوة  خطوة  القرارات  اتخاذ  يف  وتاأٍن  تام  بهدوء 
واأن ي�شبقها توحيد تام يف التوجهات وال�شيا�شات، 

التي  التعاون  دول جمل�س  بني  حاليًا  يتوافر  ما  وهو 
متتلك العديد من الفر�س املنا�شبة التي تدعمها الروؤى 
الوحدة  يحقق  املجل�س مبا  دول  بني حكومات  املتفقة 

اخلليجية.
عالقات  من  مبزيد  الأوروبي  الحتاد  رئي�س  ورحب 
التعاون الثنائي بني الحتاد الأوروبي ودول جمل�س 
متثله  ملا  نظرًا  املجالت،  �شتى  يف  اخلليجي  التعاون 
وحيوية  ا�شرتاتيجية  اأهمية  من  اخلليجية  املنطقة 
على  فاعل  دور  من  به  تقوم  وملا  الأوروبي،  لالحتاد 
ال�شاحتني الإقليمية والدولية ومن دور مهم يف توازن 
اأ�شواق الطاقة، منوهًا بالثقل القت�شادي الذي تتمتع 
التي  الر�شينة  لل�شيا�شات  التعاون  جمل�س  دول  به 
تتخذها حكوماتها والتي مكنتها من جتاوز الكثري من 
التعاون  اأن ريادة دول جمل�س  اإىل  الأزمات، م�شريًا 
الطاقة  على  تقت�شر  ل  القت�شادي  ال�شعيد  على 
والنفط فح�شب واإمنا ملا متتلكه من فر�س ا�شتثمارية 

واقت�شادية كامنة.
ودعا رئي�س الحتاد الأوروبي اإىل العمل على تكثيف 
الزيارات املتبادلة بني الحتاد الأوروبي ودول جمل�س 
م�شتوى  على  اإيجابًا  ينعك�س  مبا  اخلليجي  التعاون 
الأوروبية  وال�شعوب  الدول  بني  املتينة  العالقات 

واخلليجية.
رئي�س  مع  الأوروبي  الحتاد  رئي�س  وا�شتعر�س 
الربملاين  الوفد  واأع�شاء  ال�شيخ  اآل  ال�شورى  جمل�س 
الحتاد  و�شيا�شات  اآليات  امل�شرتك،  اخلليجي 
الأوروبي واأعماله، كما تطرق اإىل اأزمة اليورو واأبرز 
بها عدد  التي متر  الأزمات القت�شادية  اجلهود حلل 

من دول الحتاد.
من جانبه، اأكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور 
عبدالله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، اأهمية تعزيز 
العالقات اخلليجية الأوروبية، م�شيدًا بامل�شتوى الذي 

و�شلت اإليه العالقات الثنائية يف �شتى املجالت.
املثايل  بالنموذج  الأوروبي  معاليه، الحتاد  وو�شف 
للتكتالت الإقليمية الناجحة والقوية، مبينًا اأن جمل�س 
التعاون اخلليجي يعد تكتاًل فريد مبا ميلكه من قوا�شم 
الداعم  مبثابة  كانت  و�شيا�شية  واجتماعية  ثقافية 
الأ�شا�س فيما تعي�شه دول املجل�س من توافق وتطابق 
الأ�شعدة،  خمتلف  على  واملواقف  الروؤى  يف  تامني 
ينتهجها  التي  والر�شيدة  احلكيمة  لل�شيا�شات  نتيجة 

امللوك والأمراء قادة دول جمل�س التعاون.
وجرى خالل اللقاء بحث املو�شوعات والق�شايا ذات 
الهتمام امل�شرتك اإقليميًا ودوليًا. كما مت ا�شتعرا�س 
اجلانبني  بني  التعاون  واأوجه  الثنائية  العالقات 
مبا  الربملانية  العالقات  �شعيد  على  تعزيزها  و�شبل 
اخلليجية  وال�شعوب  للدول  امل�شرتكة  امل�شالح  يحقق 

والأوروبية يف �شتى املجالت.
اآل  الــ�ــشــورى  جمل�س  رئي�س  مــعــايل  التقى  ــك  ذل اإثـــر 
املمثل  اخلليجي  الــربملــاين  الــوفــد  واأعــ�ــشــاء  ال�شيخ 
معايل  بــحــ�ــشــور  اخلــلــيــجــيــة  الــتــ�ــشــريــعــيــة  للمجال�س 
ــدكــتــور خالد  ــ�ــشــورى الــعــمــاين ال رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس ال
ــعــمــل اخلـــارجـــي  ـــعـــام جلـــهـــاز ال املــــعــــويل، الأمــــــني ال
مبقر  وذلــك  فيمونت،  بري  ال�شيد  الأوروبـــي  لالحتاد 
املفو�شية الأوروبية يف العا�شمة البلجيكية بروك�شل 
يف اإطــــار الـــزيـــارة الــر�ــشــمــيــة الــتــي يــقــوم بــهــا الــوفــد 

رئ��ي�����س االحت�����اد االأوروب�����ي 

ي�شيد بخطوة جمل�س التعاون 

نحو  العربية  اخلليج  ل���دول 

االحت��اد مرحلة  اإىل  االنتقال 

ية
ط

تغ



15 1433 / 137

الأوروبــي. اإىل الحتــاد  ال�شيخ  اآل  برئا�شة  اخلليجي 
بال�شيا�شات  املعني  للجهاز  العام  الأمني  واأعرب 
خالل  فيمونت  ال�شيد  الأوروبي  لالحتاد  اخلارجية 
ميثل  خليجي  وفد  بلقاء  البالغة  �شعادته  عن  اللقاء 
حتيات  لهم  ناقاًل  اخلليجية،  الت�شريعية  املجال�س 
بالحتاد  والأمنية  اخلارجية  لل�شيا�شة  الأعلى  املمثل 
الوفد  لأع�شاء  متمنيًا  اآ�شتون،  كاثرين  الأوروبي 
موفقة  زيارة  ال�شيخ  اآل  ال�شورى  جمل�س  ولرئي�س 
تثمر مزيدًا من العالقات املتينة يف �شتى املجالت بني 
حتول  بفكرة  م�شيدًا  العربي،  اخلليج  ودول  الحتاد 

جمل�س التعاون اخلليجي اإىل احتاد.
واأ�شاد الأمني العام باخلطى الواثقة التي ت�شري عليها 
يف  ممثلة  اخلليجية  والت�شريعية  الربملانية  التجربة 
والأمة يف دول  والوطني  والنواب  ال�شورى  جمال�س 
املجل�س، مربزًا الأهمية الكبرية التي متثلها املجال�س 
ب�شكل  �شالحياتها  وتقوية  وتطويرها  الت�شريعية 
التحول  نحو  فاعل  ب�شكل  لت�شهم  وم�شتمر  متوا�شل 

اإىل احتاد خليجي.
اأبرز املو�شوعات  اللقاء   وا�شتعر�س اجلانبان خالل 
الأوروبي  الحتاد  دول  بني  امل�شرتك  الهتمام  ذات 
ال�شعيدين  على  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول 
امل�شتجدات  ل�شيما  والقت�شادي،  ال�شيا�شي 
والأو�شاع التي ت�شهدها كافة مناطق العامل وخا�شة 
العام  الأمني  اطلع  كما  والعربية،  اخلليجية  املنطقتان 
الربملاين  الوفد  بالحتاد  اخلارجي  العمل  جلهاز 
الأوروبي  الحتاد  �شيا�شيات  اأبرز  على  اخلليجي 

وتعامله مع خمتلف الق�شايا الراهنة.
من جهة اأخرى عقد اأع�شاء الوفد الربملاين اخلليجي 
اجتماعًا  جمل�س  بدول  الت�شريعية  للمجال�س  املمثل 
اجلزيرة  �شبه  مع  العالقات  بعثة  اأع�شاء  مع  مو�شعًا 
واأع�شاء  نيبلر،  اجنليكا  ال�شيدة  برئا�شة  العربية 
بروك  اإليمر  ال�شيد  برئا�شة  اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة 
البلجيكية  العا�شمة  الأوروبي مبقره يف  الربملان  يف 

بروك�شل.
اآل  الدكتور  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  وثمن 
العالقات اخلليجية  ال�شيخ خالل الجتماع، م�شتوى 
روابط  يربطهما  اجلانبني  اأن  اإىل  م�شريًا  الأوروبية، 
اقت�شادية  وم�شالح  �شيا�شية،  وعالقات  تاريخية، 
تاأكيدًا على عمق  ياأتي  اللقاء  باأن هذا  وا�شعة، منوهًا 

هذه العالقات.
مهمًا  مركزًا  يعد  الأوروبي  الحتاد  اأن  واأو�شح 
التي  الناجحة  الإقليمية  للتكتالت  مثاليًا  ومنوذجًا 
اأطرًا  وت�شنع  التعاون  جمالت  من  مزيدًا  ُتوِجد 

التعاون  جمل�س  اأن  مبينًا  وال�شراكة،  لل�شداقة 
اإيجاد  نحو  النظرة  يف  فريدًا  بعدًا  ميلك  اخلليجي 
م�شرتك  هدف  يجمعها  ومتحدة  متما�شكة  وحدة 
وم�شري واحد، موؤكدًا اأن هذين النموذجني ميكنهما 
مبا ميتلكانه من مقومات �شيا�شية واقت�شادية واإرث 
النجاح  نحو  لهما طريقًا  ي�شعا  اأن  ح�شاري وثقايف 
يف  البناء  التعاون  من  رحبة  لآفاق  امل�شاحة  باإعطاء 

خمتلف املجالت.
حول  الأحداث  �شدارة  يعتلي  ما  اأن  معاليه  واأكد 
العامل هي الأزمة ال�شورية ونتيجة ل�شتمرار اجلرائم 
التي ي�شتخدمها  القتل املدمرة  الب�شعة واآلة  الإن�شانية 
نظام �شوريا �شد �شعبه يف حرب �شعواء جتاوزت كل 
املعايري الأخالقية والإن�شانية والقوانني الدولية، مبينًا 
التعامل  اأكرب يف  اأنها باتت تتطلب من اجلميع جهدا 
معها، على النحو الذي يلزم النظام ال�شوري بالوقف 
الفوري لإطالق النار �شبياًل اإىل حل �شيا�شي لالأزمة 

ين�شجم وتطلعات ال�شعب ال�شوري.
م�شاألة  اإ�شرائيل  الجتماع  خالل  ال�شيخ  اآل  وحمل 
ال�شرق  يف  ال�شالم  عملية  ت�شهده  الذي  اجلمود 
الأو�شط وحل ال�شراع الفل�شطيني الإ�شرائيلي نتيجة 
والأحادية  الالم�شروعة  �شيا�شتها  يف  ل�شتمرارها 
اأن  موؤكدًا  ال�شتيطانية،  براجمها  وتكثيف  اجلانب 
ذلك ل ي�شب يف م�شلحة اجلهود الرامية لإيجاد حل 

عادل و�شامل ودائم للنزاع.
الأوروبي  الربملان  اأع�شاء  اخلليجي  الوفد  حث  كما 
تعزيز  على  العمل  �شرورة  على  الجتماع  خالل 
بني  والديني  الثقايف  واحلوار  املتبادل  التفاهم 
خادم  اطلقها  التي  للمبادرة  جت�شيدًا  ال�شعوب، 

الأديان  اتباع  بني  للحوار  ال�شريفني  احلرمني 
والثقافات واأن�شئ من اأجلها مركز امللك عبدالله العاملي 
للحوار يف فيينا، ل�شيما بعد ما �شهده العامل موؤخرًا 
من ظهور فيلم م�شيء للر�شول �شلى الله عليه و�شلم.

املتعلقة  املو�شوعات  من  عددًا  الجتماع  ناق�س  كما 
التي  بامل�شتجدات  يت�شل  فيما  ال�شيا�شي  بال�شاأن 
العربية والو�شع يف �شوريا واليمن  املنطقة  ت�شهدها 
والبحرين، فيما اأطلع الوفد اأع�شاء الربملان الأوروبي 
على م�شرية العمل الت�شريعي يف دول جمل�س التعاون 
الت�شريعية،  العملية  ال�شعبية يف  وامل�شاركة  اخلليجي 

وق�شايا حقوق الإن�شان.

رئي�س النواب البلجيكي يبدي 

رغ���ب���ة ب�����الده ن��ح��و م���زي���د من 

بلجيكا  ب��ن  التوا�شل  ج�شور 

ودول جمل�س التعاون اخلليجي

التهاين  عبارات  اأ�شمى  ال�شورى  جمل�س  رفع 
عبدالله  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خلادم  والتربيكات 
 - الله  حفظهما   - نائبه  ول�شمو  عبدالعزيز  بن 
ولالأ�شرة املالكة ولل�شعب ال�شعودي الكرمي مبنا�شبة 
ذكراه  يف  ال�شعودية  العربية  للمملكة  الوطني  اليوم 

الثانية والثمانني. 
واأ�شدر املجل�س بيانًا يف  جل�شته الرابعة واخلم�شني 
التي عقدت يوم 1433/11/7هـ برئا�شة نائب رئي�س 

جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن اأمني اجلفري. 
الوطني  اليوم  اأن  بيانه  يف  ال�شورى  جمل�س  واأكد 
اجلميع  فيها  ي�شتذكر  خالدة  تاريخية  منا�شبة 
اجلهود الكبرية التي بذلها امللك املوؤ�ش�س عبدالعزيز 
ورجاله   - الله  رحمه   - �شعود  اآل  عبدالرحمن  بن 
وتثبيت  الأمن  وب�شط  البالد  لتوحيد  املخل�شون 
اأركان الدولة احلديثة على هدي من كتاب الله، و�شنة 
ر�شوله �شلى الله عليه و�شلم، وعلى اأ�ش�س متينة من 

العدل وال�شورى.
لبالدنا  ي�شر  اأن  �شبحانه  الله  توفيق  من  وقال:" اإن 
وال�شنة  الكرمي  بالقراآن  التم�شك  على  حر�شوا  قادة 
وعماًل  حكمًا  �شوؤونها،  من  �شاأن  كل  يف  املطهرة 
�شلى  امل�شطفى  ب�شنة  ومتم�شكني  متاأ�شني  وخدمة، 
و�شعبها  البالد  بهذه  �شلكوا  حيث  و�شلم  عليه  الله 
م�شلكًا �شاحلًا ينهل من معني ل ين�شب عدًل ورخاًء، 

متطلعني للم�شتقبل مبزيد من خطى التطوير".

وعرب جمل�س ال�شورى عن اعتزازه مب�شرية التحديث 
والإ�شالح التي يقودها خادم احلرمني ال�شريفني وما 

تبعها من م�شروعات تطويرية واإ�شالحية متوا�شلة.

خادم  يحفظ  باأن  تعاىل  الله  بيانه  ختام  يف  ودعا 
لالأمتني  ذخرًا  نائبه  و�شمو  ال�شريفني  احلرمني 
العربية والإ�شالمية، واأن يدمي على بالدنا نعم الأمن 

وال�شتقرار والرخاء والزدهار.

في بيان لمجلس الشورى
اليوم الوطني مناسبة خالدة نستذكر 
للملك  الكبيرة  الجهود  فيها 

المؤسس  ورجاله المخلصين
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عبدالله  الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى  رئي�س جمل�س  اأكد 
للوزراء  املجل�س  ا�شت�شافة  اأن  ال�شيخ  اآل  حممد  بن 
وكبار م�شوؤويل الدولة له اأهمية كبرية، واأثنى معاليه 
على دور وزارة ال�شحة اخلدمي وجهودها للنهو�س 
بالقطاع ال�شحي. بينما اأو�شح وزير ال�شحة الدكتور 
خالل  من  خدماتها  تقدم  الوزارة  اأن  الربيعة  عبدالله 
ال�شحية  للرعاية  مراكز  و2109  م�شت�شفى   251

الأولية.
ال�شفافية  بثقافة  توؤمن  الوزارة  اأن  الوزير  واأكد 
تنفيذه  مت  ما  عن  موجزًا  عر�شًا  وقدم  والعدالة، 
بالوزارة خالل الثالثة اأعوام املا�شية، واعرتف الوزير 
بوجود اأزمة اأ�شّرة واأكد اأن الوزارة و�شعت عددًا من 
املتوفرة. لالأ�شّرة  الكامل  كالت�شغيل  العاجلة  احللول 
للخدمات  العادل  التوزيع  على  الوزارة  حر�س  وبني 

عقدت  التي  املجل�س  جل�شة  ذلك خالل  جاء  ال�شحية. 
يوم 1433/10/29هـ برئا�شة رئي�س املجل�س ال�شيخ 
الدكتور عبدالله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، حيث 
اأكد معايل رئي�س املجل�س يف كلمة ا�شتهل بها اجلل�شة 

اأهمية مثل هذه اللقاءات مع امل�شوؤولني يف الدولة نظرًا 
ال�شريفني  احلرمني  خادم  لتوجيهات  حتقيقًا  لكونها 
ويل  و�شمو  �شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك 
عبد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  العهد 
العزيز رئي�س جمل�س الوزارء وزير الدفاع - حفظهما 
الدولة  موؤ�ش�شات  خمتلف  بتعا�شد  القا�شية   - الله 

وزير الصحة تحت قبة مجلس الشورى:
مرافقنا الصحية استقبلت أكثر من 86 مليون مراجع 

خالل عام وأجرينا 430 ألف عملية جراحية

الرعاية ال�شحية االأولية هي املرتكز 

االأ�شا�شي لتقدمي اخلدمة والنهو�س 

مبفهوم ال�شحة العامة احلديث

بة
لق

ت ا
ح

ت
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تطلعات  حتقيق  على  للعمل  واأجهزتها 
يعرت�س  قد  ما  �شد  على  والعمل  املواطن 

الأداء احلكومي من معوقات .
املجل�س  ا�شت�شافة  "اإن  معاليه:  وقال 
قبة  حتت  الدولة  م�شوؤويل  وكبار  للوزراء 
املجل�س اأو يف جلانه املتخ�ش�شة له اأهمية 
لأن  املجاملة  قبيل  من  يعد  ول  كبرية، 
�شياغة  يف  تثمر  مناق�شات  من  يدور  ما 
احلكومي،  للقطاع  امل�شتقبلية  التوجهات 
تلك  م�شوؤويل  انتباه  لفت  على  وتعمل 
املطالبات  من  العديد  اإىل  اجلهات 

واملتطلبات التي يحتاجها املواطن"  .
كلمة  ال�شحة  وزير  معايل  األقى  ذلك  عقب 
ملجل�س  وتقديره  �شكره  عن  فيها  عرب 
وحر�شه  املجل�س  بدور  منوهًا  ال�شورى، 
على الإطالع على خطة الوزارة وما اأجنز 

من برامج وخدمات، موؤكدًا اأن الوزارة �شت�شتفيد من 
مرئيات ومقرتحات املجل�س ملا يحقق امل�شلحة العامة 

وخدمة الوطن واملواطن .

تعنى  خدمية  وزارة  هي  ال�شحة  وزارة  اأن  واأو�شح 
ب�شحة املواطن طيلة حياته وتقدم خدماتها من خالل 
مرافقها التي و�شلت اإىل)251( م�شت�شفى، و)2109( 
مراكز للرعاية ال�شحية الأولية، بالإ�شافة اإىل املراكز 
التخ�ش�شية واملدن الطبية والربامج النوعية املتعددة 
موظف   )250.000( على  يزيد  ما  بها  يعمل  التي 
فقد  املا�شي  العام  اإح�شاءات  وبح�شب  وموظفة، 
 55 نحو  الأولية  ال�شحية  الرعاية  مراكز  ا�شتقبلت 
اخلارجية  العيادات  ا�شتقبلت  بينما  مراجع  مليون 
اأق�شام  اأما  مراجع،  مليون   )11.5( بامل�شت�شفيات 
ومت  مراجع،  مليون   )20( ا�شتقبلت  فقد  الطوارئ 
جراحية  عملية   )430.000( على  يزيد  ما  اإجراء 

و)256.00( حالة ولدة .
ال�شفافية  بثقافة  توؤمن  ال�شحة  وزارة  اأن  واأكد 
مبفهوم  باللتزام  وت�شرفت  والنزاهة،  والعدالة 
وتبنت  و�شالمته  ر�شاه  وك�شب  باملري�س  الهتمام 
وتر�شيخ  باإطالق  وقامت  اأوًل"،  "املري�س  �شعار 
ل  ذلك  اأن  اإل  والتطوير  والقيا�س  اجلودة  برامج 

عن  وبحجم خدماتها مبناأى  ال�شحة  وزارة  اأن  يعني 
املوؤكد  ولكن  ق�شور،  ينتابها  اأو  اأخطاء  تعرتيها  اأن 
واخلطاأ  الق�شور  اأوجه  ك�شف  باأهمية  توؤمن  اأنها 
وحما�شبة املق�شر وال�شتفادة من هذه املوؤ�شرات ملنع 
حدوثها وتطوير اأدائها �شمن املفهوم ال�شامل للجودة 
ثقافته  لإر�شاء  جاهدة  الوزارة  تعمل  الذي  والنزاهة 
مت�شيًا مع توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني، ونائب 

خادم احلرمني ال�شريفني ــ حفظهما الله .
وقدم معاليه عر�شًا موجزًا عن ما مت تنفيذه بالوزارة 
اإ�شرتاتيجية  الثالثة املا�شية عرب خطة  خالل الأعوام 
تطبيقها  ل�شمان  كوادرها  بجهود  الوزارة  و�شعتها 
اخلرباء  من  مبرئيات  ال�شدد  هذا  يف  ا�شرت�شادًا 
اأن  اإىل  النظر  الوطنية والعاملية، لفتًا  وبيوت اخلربة 
التي  الأولية  ال�شحية  الرعاية  على  تركز  اخلطة  هذه 
والنهو�س  اخلدمة  لتقدمي  الأ�شا�شي  املرتكز  تعد 

مبفهوم ال�شحة العامة احلديث .
لتوزيع  وحيادية  علمية  حمددة  معايري  �شملت  كما 
املرافق  توزيع  عدالة  على  الوزارة  وحر�شت  اخلدمة 
املري�س  على  يخفف  مبا  والتخ�ش�شية  املرجعية 
علميًا،  عليها  املتعارف  املعايري  �شمن  ال�شفر  عناء 
بو�شع  الوزارة  قامت  فقد  ذلك  على  وتاأ�شي�شًا 
املعايري  من  م�شتمدة  ال�شحية  املن�شاآت  لبناء  معايري 
له  تو�شلت  ما  اأحدث  التزمت  التي  والعاملية  الوطنية 
توجيهات  وترجمت  العاملية  ال�شحي  الكود  معايري 
بالهتمام  ــ  الله  حفظه  ــ  ال�شريفني  احلرمني  خادم 

باملواطن واملحافظة على خ�شو�شيته و�شالمته وذلك 
كحد  مري�شني  اأو  مري�س  لكل  غرفة  بتخ�شي�س 

اأق�شى يف مرافقها اجلديدة .
اأكد  الأ�شرة  اأزمة  معاجلة  يف  الوزارة  جهود  وعن 
احللول  من  عددًا  و�شعت  ال�شحة  وزارة  اأن  معاليه 
العاجلة كالت�شغيل الكامل لالأ�شرة املتوافرة وبالأخ�س 
اخلدمة  �شراء  يف  الكبري  والتو�شع  املركزة  العناية 
احلرجة  املر�شية  احلالت  يف  اخلا�س  القطاع  من 

امل�شت�شفيات  اأ�شرة يف  توفر  والطارئة يف حالة عدم 
مل�شت�شفيات  املر�شى  يحول  حيث  للوزارة  التابعة 
القطاع اخلا�س، م�شريًا اإىل اأن اإجمايل ما مت �شرفه 
الآن  العام وحتى  بداية هذا  يف هذا اخل�شو�س منذ 
بلغ )319( مليون ريال ومن املتوقع اأن يتجاوز املبلغ 
اإىل  اإ�شافة  العام،  لهذا  اأكرث من )500( مليون ريال 
الواحد،  اليوم  وعالج  جلراحة  عديدة  برامج  اإن�شاء 
العمليات  جمموع  من   %35 قرابة  الن�شبة  و�شلت  اإذ 
اجلراحية، اإىل جانب ا�شتئجار خدمة الغ�شيل الكلوي 

والرعاية طويلة املدى من القطاع اخلا�س .
�شراء  برنامج  ا�شتحدث  مت  " كما  قــائــاًل:  واأ�ــشــاف 

500 م��ل��ي��ون ري��ال  اأك����ر م��ن 

ل�����ش��راء اخل���دم���ة م���ن ال��ق��ط��اع 

اخل���ا����س ل��ل��ح��االت امل��ر���ش��ي��ة 

احلرجة والطارئة

لي�شت  ال�شحة  وزارة  الوزير: 

مبناأى عن االأخطاء اأو الق�شور
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اخلـــــــدمـــــــة لـــلـــمـــرحـــلـــة 
 )200( مبــبــلــغ  الأوىل 
ــــال، وبــــداأت  مــلــيــون ري
النظامية  الإجــــــــراءات 
ــــة، اأمــــا  لــــهــــذه املــــرحــــل
خدمة  ل�شراء  بالن�شبة 
املر�شى طويلي الإقامة 
فـــقـــد ا�ـــشـــتـــحـــدث هـــذا 
وقدره  مببلغ  الربنامج 
ريــــال،  مــلــيــون   )40(
وجــاٍر اتخاذ اإجــراءات 
الطرح والرت�شية، لكي 
تتنا�شب اخلدمة املقدمة 
ــعــايــري الــعــاملــيــة،  مـــع امل
ومـــــن �ــشــمــن احلـــلـــول 
تــــوفــــري خــــدمــــة الــطــب 
املنزيل، وتقدم ملر�شى 
الأمـــــــرا�ـــــــس املـــزمـــنـــة 

للتنومي  املر�شى  هــوؤلء  حاجة  وتخفيف  منازلهم  يف 
احلديث،  ال�شحي  املنهج  مــع  مت�شيًا  بامل�شت�شفيات 
حيث ا�شتفاد من هذا الربنامج اأكرث من )17.000( 

مري�س حتى تاريخه".
ال�شحة  وزير  معايل  اأكد  امل�شروعات  �شاأن  ويف 
للخدمات  العادل  التوزيع  على  الوزارة  حر�س 
املعتمدة  واملعايري  العلمي  النهج  على  املبني  ال�شحية 

منذ  ال�شحة  وزارة  م�شاريع  وو�شلت  الوزارة  لدى 
1433/10/28هـ  تاريخ  ـوحتى  1430ه  عام  بداية 
وت�شغيل  الأولية،  ال�شحية  للرعاية  مركزًا   )621(
ال�شريرية  �شعتها  جمموع  بلغ  م�شت�شفى   )47(
مراكز   )706( عدد  اإن�شاء  وجاٍر  �شريرًا   )4770(
واإن�شاء  م�شت�شفى،   )128( وجتهيز  واإن�شاء  �شحية 
ال�شرقية،  باملنطقة  الطبية  خالد  امللك  مدينة  وجتهيز 
املناطق اجلنوبية،  الطبية خلدمة  امللك في�شل  ومدينة 
خلدمة  الطبية  عبدالعزيز  بن  حممد  الأمري  ومدينة 
والإ�شافات  التو�شعات  عن  ف�شاًل  ال�شمالية،  املناطق 

مبكة  الطبية  عبدالله  امللك  مدينة  من  بكل  ال�شريرية 
املكرمة ومدينة امللك فهد الطبية بالريا�س .

ولفت اإىل اأن امل�شاريع قيد الإن�شاء والتجهيز �شتوؤدي 
ال�شحة  بوزارة  الأ�شرة  عدد  بلوغ  اإىل  الله  مب�شيئة 
1430هـ  عام  عليه  كانت  ما  على  الأ�شرة  �شعف  اإىل 
لت�شل اإىل )66.000( �شرير خالل ال�شنوات ال�شبع 
النوعية  اجلودة  احل�شبان  يف  الأخذ  مع  القادمة، 
تعديل  ولعل  املن�شاآت،  لهذه  احلديث  العاملي  واملعيار 

بع�س هذه امل�شاريع لتتما�شى مع املعايري العاملية .
اأو�شح  ال�شحي  القطاع  يف  العاملة  القوى  وعن 
قيا�شية  معدلت  اعتمدت  اأنه  ال�شحة  وزير  معايل 
امل�شت�شفيات  يف  ال�شحية  العاملة  للقوى  جديدة 
�شلم  و�شدر  الأولية  ال�شحية  الرعاية  ومراكز 
على  بني  الذي  اجلديد  ال�شحيني  املمار�شني  رواتب 
رفع  اإىل   - الله  باإذن   - و�شيوؤدي  وامل�شاواة  العدالة 
كما  املناطق،  جميع  يف  ال�شحية  اخلدمات  م�شتوى 
لالأطباء عند  التفرغ  اإ�شافة بدل  الوزارة على  وافقت 
�شرف البدلت للم�شمولني بالئحة الوظائف ال�شحية، 
للفئات  الزائدة  ال�شاعات  بدل  اإ�شافة  على  واملوافقة 
الفنية من غري الأطباء عند احت�شاب البدلت واملوافقة 
الإ�شراف،  التميز،  )الندرة،  بدلت  �شرف  على 
اإىل  للم�شمولني بالئحة الوظائف ال�شحية،  التدريب( 

من  �شعوديًا  فنيًا   )24.772( عدد  توظيف  جانب 
من  الفرتة  خالل  ال�شحية  والكليات  املعاهد  خريجي 
وذلك  1433/10/28هـ  اإىل  1430/1/1هـ  تاريخ 

�شمن حر�س الوزارة على توطني الوظائف .
من  عددًا  كلمته  يف  الربيعة  الدكتور  وتناول 
املو�شوعات املتعلقة بالعالقة مع املر�شى وامل�شتفيدين 
اأر�شي  اأنه  اإىل  م�شريًا  الوزارة،  خدمات  من 

مناطق  جميع  يف  املر�شى  وحقوق  عالقات  برنامج 
العليا  بالقيادات  وربطه  الوزارة،  وم�شت�شفيات 
وال�شرت�شاد  حقوقه  على  املري�س  ح�شول  ل�شمان 
�شوت  برنامج  و�شع  اأنه  اإىل  اإ�شافة  مبالحظاته، 
املواطن على البوابة الإلكرتونية للوزارة تاأكيدًا لأهمية 
تقوم  ال�شدد  هذا  ويف  التطويري،  ودوره  املواطن 
برنامج  على  النهائية  التجارب  باإجراء  حاليًا  الوزارة 
لإحالة  التقنية  ي�شتخدم  الذي  الآيل  الوطني  الإحالة 
املر�شى بنهج علمي ومعايري طبية بحتة ومراقبة اأداء 

ذلك مب�شتوى تدريجي يف امل�شوؤولية .

اخلدمات ال�شحية توزع بالعدل 

ح�شب  اململكة  مناطق  على 

املعايري املعتمدة لدى الوزارة

�شعودي  فني  األف   25 توظيف 

والكليات  املعاهد  خريجي  من 

ال�شحية منذ عام 1430ه�
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لل�شعودي متى ما توفر املوؤهل املطلوب ل�شغل الوظيفة.
�س: ماذا مت اإجنازه من الإ�شرتاتيجية الوطنية للرعاية 

ال�شحية يف اململكة؟

ال�شحية  للرعاية  الوطني  امل�شروع  اإن  الــوزيــر:  ج: 
واملــتــكــامــلــة والــ�ــشــامــلــة هــو مــ�ــشــروع طــمــوح ونثمن 
يف  ال�شحية  للجنة  اجلــيــدة  وامل�شاهمة  البناء  الـــدور 
وم�شاركتها  امل�شروع  لهذا  لدعمها  ال�شورى  جمل�س 
املوافقة على هذا  البداية. وقد متت  تاأ�شي�شه منذ  يف 
ولهذا  ال�شريفني،  احلرمني  خادم  مقام  من  امل�شروع 

بعد ذلك اأتاح رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور 
ال�شوؤون  جلنة  لرئي�س  ال�شيخ  اآل  حممد  بن  عبدالله 
احلازمي  حم�شن  الدكتور  باملجل�س  والبيئة  ال�شحية 
والتي  للمجل�س،  وردت  التي  املواطنني  اأ�شئلة  عر�س 
الكليات  خريجي  توظيف  عن  ت�شاوؤل  اأولها  كان 
وم�شنفون  الوطن  اأبناء  وهم  ال�شحية  واملعاهد 
ال�شحية،  للتخ�ش�شات  ال�شعودية  الهيئة  من  مهنيًا 
وقد �شدر اأمر ملكي بتوظيفهم ومل يتم ذلك ب�شورة 

�شاملة.
توطني  اإن  قال:  احلوا�س  من�شور  د.  الوزير  نائب 
وزارة  توليها  التي  الأولويات  اإحدى  هي  الوظائف 

يف  املوجودة  والوظائف  كبريًا،  اهتمامًا  ال�شحة 
توفر  متى  الوطن  هذا  لأبناء  �شاغرة  تعترب  الوزارة 
من  م�شكلة  عليا  جلنة  هناك  ان  كما  املطلوب،  املوؤهل 
من  توظيف  مو�شوع  تدر�س  حكومية  جهات  عدة 
بقي من اخلريجني وقد و�شلت ن�شبة توظيف الفنيني 
الرجال بالوزارة اإىل 99.7% من الوظائف املتاحة يف 
حمدودة  ن�شبة  هي  املتبقية  والن�شبة  ال�شحة،  وزارة 
يف تخ�ش�شات ل يتوفر �شعوديون فيها مثل: العالج 
البكالوريو�س  الرجال من حملة  التنف�شي، ومتري�س 
كما  املركزة.  كالعناية  احلرجة  الأق�شام  بع�س  يف 
�شاغرة  تعد  ال�شعوديني  بغري  امل�شغولة  الوظائف  اأن 

في إجاباته على أسئلة األعضاء والمواطنين.. د. الربيعة:
المشروع الوطني للرعاية الصحية قريبًا ولدينا 10 مستشفيات 

حصلت على االعتماد األمريكي

توطن الوظائف اإحدى االأولويات
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املـــ�ـــشـــروع مـــعـــايـــري واأ�ـــشـــ�ـــس 
مالية،  وارتباطات  وموؤ�شرات 
بالتفاهم   – الــــــوزارة  وتـــقـــوم 
بــ�ــشــكــل  ـــة-  ـــي ـــال امل وزارة  مــــع 
هذه  بع�س  اعتماد  على  دوري 
املــعــايــري وهـــي حتــتــاج جلــدولــة 
امل�شروع.  هذا  على  بناء  معينة 
تطبيق  كبري يف  تــقــدم  وهــنــاك 
هذا امل�شروع، فالوزارة �شبقت 
اخلطة الإ�شرتاتيجية يف بع�س 
وهناك  وامل�شروعات،  املراحل 
كبرية  ومن�شاآت  جيدة  بــرامــج 
وتـــو�ـــشـــع �ــشــخــم يف مـــراكـــز 
كما  الأولــيــة.  ال�شحية  الرعاية 
اإىل اجلــــودة،  ـــــوزارة  ال �ــشــعــت 
فقد ح�شلت الــوزارة – ولأول 
من�شاآتها  اعــتــمــاد  عــلــى  مــــرة- 

على  م�شت�شفيات  ع�شرة  ح�شلت  حيث  ال�شحية، 
العتماد من هيئة العتماد واملوا�شفات للم�شت�شفيات 
الأمريكية. كما اأن ثالثني من�شاأة ح�شلت على ذلك من 
املن�شاآت  بقية  اإخ�شاع  الوطني، ويتم  مركز العتماد 
القيا�س  ملعايري  وبالن�شبة  اجلــودة.  لربامج  ال�شحية 
الــوزارة  خطت  فقد  الطبية  الأخطاء  ومراقبة  والأداء 

�شمن هذا امل�شروع خطوات كبرية جدًا.
يف  التو�شع  من  الوزارة  حققته  ملا  تقديرنا  مع  �س: 
ي�شكو  زال  ل  املواطن  اأن  اإل  ونوعًا  كمًا  اخلدمات، 
ذلك  ومن  له  املقدمة  اخلدمات  بع�س  يف  ق�شور  من 
اإىل  التحويل  و�شعوبة  وتباعدها،  املواعيد  تاأخر 
احل�شول  و�شعوبة  التخ�ش�شية.  امل�شت�شفيات 

نق�س  من  املعاقني  ومعاناة  اخلارج،  العالج يف  على 
والنوع  الكم  يف  والنق�س  الطبي،  التاأهيل  خدمات 
باملخدرات،  واملبتلني  النف�ش�شيني  املر�شى  خلدمات 

فاأين يكمن اخللل؟
مدد  هناك  خ�شيم:  حممد  الدكتور  الوزير  نائب  ج- 
طويلة لبع�س املواعيد يف بع�س التخ�ش�شات الطبية 
اإل اأن الوزارة تقوم مبراقبة جميع املواعيد يف جميع 

بع�س  وهناك  العامة،  والتخ�ش�شات  امل�شت�شفيات 
وتقوم  الدقيقة.  التخ�ش�شات  بع�س  يف  التاأخري 
لدرا�شة  خا�شة  موؤ�ش�شات  مع  بالتعاقد  الوزارة 
تعليم جميع العاملني )من اأطباء وممر�شني وموظفي 
وح�شن  املر�شى  مع  التعامل  كيفية  على  ا�شتقبال( 
ا�شتقبالهم وهذا يحتاج اإىل وقت. وقد مت افتتاح ثالثة 
م�شت�شفيات خا�شة بال�شحة النف�شية ويتم بناء )21( 
م�شت�شفى اأخرى. فالوزارة مهتمة باملر�شى النف�شيني 

ب�شكل كبري.
اخلارج  يف  العالج  احلوا�س:  من�شور  الدكتور   -
جميع  من  م�شكلة  عليا  طبية  جلنة  خالل  من  منظم 
القطاعات ال�شحية احلكومية، ووزارة ال�شحة ع�شو 
فيها، وهي جلنة علمية م�شتقلة حتال لها طلبات العالج 
واإ�شدار  بدرا�شتها  اللجنة  هذه  وتقوم  اخلارج،  يف 
قرار علمي بذلك. اأما بالن�شبة لعدم املوافقة على عالج 
بع�س احلالت يف اخلارج فب�شبب اأن اللجنة ترى اأن 
العالج متوفر يف اململكة اأو اأن املر�س حالة �شحية ل 
يرجى �شفاوؤها، ومن ذلك اإ�شابات الأمرا�س الع�شبية 
وال�شلل اأو الأمرا�س الوراثية التي ل يوجد يف العرف 
الطبي اإقرار بوجود عالج �شاٍف لها يف اخلارج. اأما 
النق�س يف التاأهيل فقد ا�شتقراأت الوزارة ذلك، ففي 
املرحلة احلالية ت�شتاأجر الوزارة خدمات كثرية تقدم 

واأي  الإن�شانية،  للخدمات  �شلطان  الأمري  مدينة  من 
يف  كبرية  مرونة  فهناك  اإحالة  اإىل  يحتاج  مري�س 
م�شت�شفى  فهناك  الوزارة  واأما  املدينة.  اإىل  اإحالته 
الطبية  واملدن  الطبية،  فهد  امللك  مدينة  يف  للتاأهيل 
اخلم�س التي اأمر بها خادم احلرمني ال�شريفني �شيكون 
هناك م�شت�شفى ب�شعة )200( �شرير للتاأهيل الطبي.

مدى  وما  اململكة؟  الطبية يف  الأخطاء  ن�شبة  ما  �س- 
مقارنتها مع مثيالتها العاملية، وهل اأنتم را�شون على 
اأهم م�شبباتها؟ وما العقوبات التي  هذه الن�شبة؟ وما 
تتخذها الوزارة يف هذا ال�شدد؟ ومِلَ ل يكون �شعار 

الوزارة "الوقاية اأوًل" بدًل من "املري�س اأوًل"؟
الوزارة  �شعار  اأن  اإىل  الوزير  معايل  اأ�شار  ج- 
للممار�شني  ر�شالة  عن  عبارة  هو  اأوًل"  "املري�س 
يف الوزارة باأن يعطى الهتمام للمري�س اأوًل، وهذا 
ال�شحية  النظم  اأن  كما  اأوًل.  الوقاية  مفهوم  يغفل  ل 
ر�شالة  وهي  املمار�شني  ثقافة  تغيري  حتاول  احلديثة 
على  املري�س  يقدم  باأن  من�شوبيها  لكافة  الوزارة  من 

اأي اهتمام اآخر.

الرجال  الفنين  توظيف  ن�شبة 

99.7% من الوظائف املتاحة

ال�شحية  اللجنة  دور  نثمن 

باملجل�س لدعمها امل�شروع الوطني 

للرعاية ال�شحية واملتكاملة
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الإجراءات  عن  خ�شيم  الدكتور حممد  ثم حتدث  ج- 
بالتنظيمات  ومقارنتها  الطبية  الأخطاء  من  للوقاية 
الأعداد  مقارنة  ميكن  ل  اأنه  اأو�شح  حيث  العاملية، 
اآخر فكل بلد له ت�شنيفه يف  املوجودة حاليًا باأي بلد 
عملية ماذا يعني اخلطاأ. اإل اأن الوزارة تقوم بتحديد 
كبري  برنامج  خالل  من  ور�شده  الطبي  اخلطاأ  حجم 
بت�شجيل  يقوم  م�شت�شفى  فكل  لذلك،  الوزارة  يف 
اخلطاأ اجل�شيم فور وقوعه، ويظهر ذلك لدى الوزارة، 
للحالة  كاماًل  حتلياًل  يعمل  اأن  امل�شت�شفى  من  ويطلب 
و�شبب وقوعها وو�شائل منعها. كما اأن الوزارة تقوم 
لدرا�شة كل خطاأ ج�شيم يح�شل  كامل  برنامج  بعمل 
اخلطاأ  املكان  يف  والعملية  اخلاطئ  الدم  نقل  مثل 
وغريها، وتقوم الوزارة مبحاربة تلك الأخطاء كل على 
ل  حتى  الأطباء  �شهادات  من  الوزارة  وتتاأكد  حدة. 
يقوم اأي طبيب باإجراء عملية ل ي�شتطيع اإجراءها، كما 
اأن الوزارة تقوم مبا ي�شمى بال�شالمة الدوائية فتطلب 
والعاملني يف  واملمر�شني  الأطباء  من جميع  الوزارة 
بال�شالمة  لتثقيفهم  دورة  يدخلوا  باأن  امل�شت�شفيات 
الدوائي.  اخلطاأ  نتيجة  اخلطاأ  ملنع  وذلك  الدوائية، 
التلوث  من  اجلروح  حلماية  كبري  برنامج  وهناك 
خالل  باأنه  ت�شور  وهناك  اجلراحية.  العمليات  بعد 
كامل  نظام  الوزارة  لدى  �شيكون  القادمة  ال�شنوات 

للقيا�س �شيحد من الأخطاء الطبية – اإن �شاء الله-.
واأو�شح الدكتور من�شور احلوا�شي اأن عدد املر�شى 
و�شل  2011م  لعام  لعالجهم  للخارج  اأر�شلوا  الذين 
اإىل 1323 مري�شًا، وقيمة ما دفع للعالج يف اخلارج 
لل�شنوات الثالث الأخرية هو مليار و450 مليون ريال 

�شعودي. 

خدمات  يف  الق�شور  من  كبري  جانب  يعزى  �س- 
الرعاية ال�شحية باململكة اإىل �شعف الأجهزة والآليات 
يلقي  اأن  ناأمل  والإداري.  الفني  الأداء  على  الرقابية 

معاليكم املزيد من ال�شوء على هذا الأمر؟
الأداء  ومراقبة  الرقابية  بالأجهزة  الهتمام  اإن  ج- 
وزارة  اأولويات  من  والت�شغيلي  والفني  الإداري 
لهذه  الكبري  التطور  رافقت  التي  والزيادة  ال�شحة. 

مراقبة  على  الوزارة  حر�س  مدى  يوؤكد  الإدارات 
ومنع  الأداء  تطوير  على  واحلر�س  وال�شفافية  الأداء 
واأن  الأعداد  تزيد  اأن  ونتمنى  املخالفات.  حدوث 
تتطور النظم الرقابية، لكن هناك قيودًا حتكم الزيادة 
لزيادة  املعنية  الوزارات  مع  تن�شيق  وهناك  الكبرية. 
املتخ�ش�شني  وجود  يواجه  حتد  وهناك  الأعداد 
اإدارة  على  نقت�شر  ل  نحن  الرقابية.  الأجهزة  يف 
تن�شيق كبري مع  بل هناك  والرقابة،  الداخلية  الرقابة 
هذه  باأن  لإمياننا  الأخرى  الرقابية  والهيئات  اجلهات 
بوجود  نوؤمن  وكذلك  الوطن.  ل�شالح  مهمة  �شراكة 
واملراجعة  للرقابة  اإدارة  وجود  لأهمية  الفنية  الرقابة 
هذا  مرة  لأول  الوزارة  اأحدثت  حيث  الإكلينيكية، 
املوظفني يف  من  العديد  فلدينا  الإدارة،  بهذه  املفهوم 
هذه الإدارة ملراقبة الأداء وقيا�س اجلودة واملمار�شة 

ومتابعة اأوجه الق�شور.
ال�شعودي،  ال�شت�شاري  بالطبيب  املواطن  يثق  �س- 
وميثل الأطباء ال�شعوديون ما ن�شبته 20% من الأطباء 
ظل  ويف  ال�شعودية.  العربية  اململكة  يف  املمار�شني 
فلم  ال�شحة  وزارة  يف  والأ�شّرة  امل�شت�شفيات  نق�س 
يف  بالعمل  ال�شعوديني  لال�شت�شاريني  ال�شماح  يتم 
القطاع اخلا�س، رغم اأن م�شاركتهم ترقى بامل�شتوى 
�شرفت  خربة  من  الأطباء  هوؤلء  به  يتميز  ملا  الطبي 

عليها الدولة ب�شخاء؟
ج- ثقة املواطن بالطبيب ال�شت�شاري ال�شعودي فخر 
اإن لدى اململكة كوادر �شعودية موؤهلة،  للوطن، حيث 
والثقة املوجودة بني املري�س والطبيب جزء من عملية 
لديها  ما  تنفذ  تنفيذية  جهة  ال�شحة  ووزارة  العالج. 
من اأنظمة وقرارات. نحن حتت مظلة جمل�س الوزراء، 

وجند اأنف�شنا يف حرج بني املطالبات العديدة.
اأعمال  من  معاليكم  من  عر�شه  مت  ما  اإن  �س- 
جتاه  الوزارة  م�شوؤولية  ج�شامة  يج�شد  وم�شروعات 
رقابية  اأجهزة  من  اإليه  اأ�شرمت  وما  ال�شحي.  القطاع 
داخل الوزارة يعد من الرقابة الذاتية. والتقومي الذاتي 
وهو  الوزارة،  عن  العبء  تخفف  التي  الأمور  من 
تقومي  وم�شوؤولية  اخلدمة  اأداء  م�شوؤولية  بني  الف�شل 
اأداء اخلدمة بالرقابة عليها. لذا متى �شتتبنى الوزارة 
الوزارة  عن  م�شتقلة  وطنية  هيئة  اإن�شاء  م�شروع 
واخلا�شة  احلكومية  ال�شحية  املن�شاآت  بتقومي  لتقوم 

واعتمادها والرقابة عليها؟
الأداء  لتقومي  هيئة  وجود  باأهمية  الوزارة  توؤمن  ج- 

وعلى غرار الهيئة الأمريكية لتقومي واعتماد املن�شاآت 
برفع  عامني  منذ  ال�شحة  وزارة  قامت  ال�شحية 
برنامج متكامل ولإن�شاء هيئة وطنية لعتماد املن�شاآت 
ال�شحية، حيث يوجد لدى جمل�س اخلدمات ال�شحية 
املركز الوطني لعتماد املن�شاآت ال�شحية، وكان طلب 
الوزارة باأن يتحول هذا املركز اإىل هيئة وطنية وهذا 
وتقوميه  لدرا�شته  عليا  جلنة  لدى  موجود  املو�شوع 
واإقراره. ولعل املجل�س املوقر يكون داعمًا لهذه الهيئة 

التي ن�شعد جميعًا ب�شدورها اإن �شاء الله.

�س- يحتاج بع�س املواطنني يف املنطقة ال�شرقية اإىل 
املواعيد  لكنهم قد ل يح�شلون على  عمليات جراحية 
اأ�شهر.  �شتة  اأو  خم�شة  بعد  اإل  الواحد  لال�شت�شاري 
كذلك فاإن غرف الطوارئ والعناية املركزة قليلة جدًا 
حني  اإىل  املمرات  يف  للجلو�س  البع�س  ي�شطر  مما 
كذلك  الطوارئ.  غرف  يف  اأماكن  على  احل�شول 
بني  التنقل  يف  يعانون  املنجلية  اخلاليا  مر�شى  فاإن 
املراكز ال�شحية للعناية بهم على الرغم من اأن اأمرا�س 
ب�شكل  ال�شرقية  املنطقة  يف  منت�شرة  املنجلية  اخلاليا 
ماذا عن  توجد. كذلك  ل  بهم  ال�شحية  والعناية  كبري 

ال�شهادات املزورة؟
مبتابعتها  يقوم  فمن  املزورة  لل�شهادات  بالن�شبة  ج- 
لي�شت وزارة ال�شحة، بل الهيئة ال�شحية للتخ�ش�شات 
ال�شحية التي تقوم بدور بناء وكبري جدًا، ولديها من 
العربي.  للوطن  مرجعًا  اأ�شبحت  التي  املتميزة  النظم 
يح�شب  ال�شهادات  هذه  ت�شخي�س  كرثة  فاإن  كذلك 
لالأ�شّرة،  بالن�شبة  اأما  �شدها.  يح�شب  ول  للهيئة 
كافة،  املناطق  يف  اأ�شّرة  اأزمة  بوجود  تعلم  فالوزارة 
ويف املنطقة ال�شرقية توجد التحديات نف�شها. واأوؤكد 
ال�شرقية  املنطقة  يف  كبرية  م�شروعات  هناك  اأن 
الأولية  ال�شحية  الرعاية  مراكز  م�شتوى  على  �شواًء 
امل�شت�شفيات  اأو  العامة  امل�شت�شفيات  م�شتوى  على  اأو 
التخ�ش�شية اأو املدن الطبية مما يحقق الن�شبة العادلة 

لهذه املنطقة الغالية من بالدنا.

ع��الج  كلفة  ري���ال  م��ل��ي��ون   1450

اخل��ارج  يف  ال�شعودين  املر�شى 

االأخ��رية ال��ث��الث  ال�شنوات  خ��الل 

ال�شعودي  بالطبيب  املواطنن  ثقة 

فخر للوطن ولدينا كوادر موؤهلة
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ت�شاءل عدد من اأع�شاء جمل�س ال�شورى عن الأعداد 
ال�شوق  يف  املوجودة  املغ�شو�شة   ال�شلع  من  الكبرية 
ال�شعودية  الهيئة  تقوم  اأن  وطالبوا  ال�شعودي، 
التجارية  امللحقيات  بدعم  واملقايي�س  للموا�شفات 
الكفاءات  من  الكايف  بالعدد  باخلارج  ال�شعودية 
امل�شتوردة،  لل�شلع  املوا�شفات  مطابقة  من  للتاأكد 
اإلقاء م�شوؤولية وجود �شلع مغ�شو�شة يف  اإىل  ولفتوا 
م�شلحة  اإىل  واملقايي�س  املوا�شفات  هيئة  من  اململكة 
التي عقدت  املجل�س  اجلمارك. جاء ذلك خالل جل�شة 
املجل�س  رئي�س  نائب  برئا�شة  1433/10/23هـ  يوم 
اإىل  املجل�س  ا�شتمع  حيث  اجلفري،  حممد  الدكتور 
تقرير جلنة ال�شوؤون القت�شادية والطاقة ب�شاأن التقرير 
واملقايي�س  للموا�شفات  ال�شعودية  للهيئة  ال�شنوي 
رئي�س  تاله  1432/1431هـ،  املايل  للعام  واجلودة 
اللجنة الأ�شتاذ اأ�شامة قباين، بعد ذلك طرح املو�شوع 
للمناق�شة، حيث قال اأحد الأع�شاء: اإن عالمة اجلودة 

ال�شعودية ل متنح للب�شائع وال�شلع الأجنبية واإذا كان 
�شهادات  اأن  من  الهيئة  مندوبي  اإجابات  يف  ورد  ما 
ذلك  فمعنى  امل�شدر �شحيحًا  البلد  املطابقة متنح يف 
واإذا  ال�شواب،  جتانب  اجلمارك  مندوبي  اإجابة  اأن 
ال�شعودية  الأجنبية متنح عالمة اجلودة  ال�شلع  كانت 
ال�شعودية، فهذا  املوا�شفات واملقايي�س  من قبل هيئة 
اأعطت  وقد  ال�شحيح  بدورها  تقم  الهيئة مل  اأن  يعني 
اللجنة  من  اأرجو  لذلك  واخلداع.  للغ�س  فر�شة  للغري 
املوقرة التحقق وتو�شيح هذا املو�شوع يف رد اللجنة 

القادم ب�شكل وا�شح.
املوا�شفات  هيئة  تقوم  باأن  اآخر  ع�شو  واقرتح 
ال�شعودية  التجارية  امللحقيات  بدعم  واملقايي�س 
الفنية  الكفاءات  من  الالزم  بالعدد  باخلارج 
جنبًا  للعمل  ال�شعودية  املوا�شفات  يف  املتخ�ش�شة 
للتاأكد  التجارية  بامللحقيات  العاملني  مع  جنب  اإىل 
ال�شعودي  لل�شوق  املوجهة  ال�شادرات  مطابقة  من 

أعضاء المجلس: من المسؤول عن وجود سلع 
مغشوشة في أسواق المملكة؟! بة
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للموا�شفات ال�شعودية. واأي�شًا لالت�شال مع امل�شانع 
امل�شدرة للمملكة وتوثيق العالقة معها وتقدمي الن�شح 
يخ�س  مبا  ال�شعوديني  الأعمال  لرجال  والإر�شاد 
من  ال�شادرة  املطابقة  �شهادات  من  والتثبت  اجلودة 
بلد املن�شاأ ومطابقة الواردات للموا�شفات ال�شعودية.

هيئة  على  التاأكيد  �شرورة  اإىل  اآخر  ع�شو  واأ�شار 
عالمة  منح  على  ال�شعودية  واملقايي�س  املوا�شفات 
اجلودة للمنتجات التي تدخل �شمن نطاق عمل الهيئة 
من  التو�شية  بعد  تكون  واأن  والدواء،  للغذاء  العامة 
من  بدورها  تتاأكد  لكي  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة 

مدى ا�شتحقاق املنتج لعالمة اجلودة.
وقال اأحد الأع�شاء: اإن اللجنة مل تو�شح دور الهيئة 
املقلدة،  وال�شلع  التجاري  الغ�س  ظاهرة  حماربة  يف 
على  اللوم  تلقي  بذلك  وهي  ت�شريعية  جهة  فالهيئة 
الأمر  هذا  ت�شحيح  يح�شن  لذا  الأخرى،  اجلهات 
وحتديد حجم ظاهرة الغ�س التجاري وال�شلع املقلدة 

ل �شيما اأن ذلك �شبياًل حلل الأمر وعالجه.
الهيئة  تاأ�شي�شها  على  م�شى  اإىل  اآخر  ع�شو  ولفت 
اأربعني  من  اأكرث  واملقايي�س  للموا�شفات  ال�شعودية 
بوزير  وربطها  هيكلتها  اإعادة  قرار  و�شدر  عامًا 
�شدر  كما  �شنوات  ت�شع  قبل  وال�شناعة  التجارة 

قرار جمل�س الوزراء بتعديل م�شماها ولقناعة جمل�س 
ال�شورى واأع�شائه باأهمية دورها الت�شريعي والرقابي 
ومقايي�س  موا�شفات  من  اأجنز  ما  بتنفيذ  واملتابعة 
اأو دوائية ومواد اأخرى، ومل�شاندة هذا الدور  غذائية 
فقد �شدر من جمل�س ال�شورى اأكرث من )21( قرارًا .
الهيئة حول  اإفادة مندوبي  اإىل  اأحد الأع�شاء  واأ�شار 
يف  ال�شلع  فح�س  واآلية  واملقلدة  املغ�شو�شة  ال�شلع 
املوكلة  املهام  نطاق  عن  تخرج  اأنها  من  اململكة  منافذ 

اإليها واأن امل�شوؤولية تقع على م�شلحة اجلمارك ب�شبب 
منها  وال�شتفادة  اخلا�شة  املختربات  تفعيل  عدم 
ومغ�شو�شة  مقلدة  �شلع  وجود  م�شوؤولية  وت�شارك 
ال�شوؤون  ووزارة  وال�شناعة،  التجارة  وزارة  من  كل 
والدواء،  للغذاء  العامة  والهيئة  والقروية،  البلدية 
وقال: نعلم اأن هذه املربرات تتكرر عرب هذا التقرير 
مقبوًل  مربرًا  ذلك  اأخذنا  واإذا  ال�شابقة  والتقارير 
يبقى ال�شوؤال: ماذا قدمت الهيئة �شمن اخت�شا�شها 
تاريخه؟  حتى  التاأ�شي�س  بداية  منذ  واملتابعة  الرقابي 
تذكر  جمملها  يف  ال�شابقة  والتقارير  التقرير  هذا 

املعوقات ول تذكر دورها يف احلل اأو نتائج القرارات 
الداعمة.

واأ�شاف اأحد الأع�شاء قائاًل: اإن الهيئة تاأخرت كثريًا 
الغ�س  �شوق  حجم  اأن  �شيما  ل  احللول  اإيجاد  يف 
التجاري واملقلد قد ات�شعت حجمًا ومكانًا ولو اأخذنا 
ال�شيارات  غيار  قطع  �شوق  حجم  املثال  �شبيل  على 
تقدر  والتي  واملقلدة  املغ�شو�شة  وتوابعها  والإطارات 
بع�شرة مليارات ريال ت�شهم ب�شكل مبا�شر يف تنامي 
الطرق،  على  والوفيات  والإ�شابات  املرور  حوادث 
واأخطر ما يف هذا الأمر اأن هذه ال�شوق املتنامية تدار 
و�شركات  موؤ�ش�شات  بوا�شطة  معظمها  يف  وت�شغل 
املحدد  النوع  هذا  كان  واإذا  �شعوديني،  غري  واأفراد 
الغ�س  ي�شببها  التي  بالأ�شرار  بالك  فما  مّثل �شررًا، 

التجاري ب�شكل عام على م�شتوى الوطن.
قادر  قوي  رقابي  جهاز  اإن�شاء  اآخر:  ع�شو  واقرتح 
التجاري  الغ�س  من  وامل�شتهلك  املواطن  حماية  على 
واأجهزة  كبرية  خمتربات  يتطلب  مما  املقلدة  وال�شلع 

متطورة للك�شف والتدقيق.

اإن�شاء جهاز رقابي قادر على حماية 

امل�����ش��ت��ه��ل��ك م���ن ال��غ�����س ال��ت��ج��اري

�������ش������وق ال�����غ�����������س ال�����ت�����ج�����اري 

ت���و����ش���ع ح���ج���م���ًا وم����ك����ان����ًا ويف 

م��ق��دم��ت��ه��ا ق��ط��ع غ��ي��ار ال�����ش��ي��ارات
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وافق جمل�س ال�شورى على م�شروع قواعد التعامل مع 
الوافدين من خمالفي الأنظمة، وت�شمنت تلك القواعد 
اأن تتوىل وزارة الداخلية عملية �شبط الوافدين الذين 
يعملون حل�شابهم من العمالة ال�شائبة، واملتغيبني عن 
�شالحية  نهاية  بعد  املغادرة  عن  واملتاأخرين  العمل 
يقوم  من  �شبط  مع  للمملكة،  قدومهم  تاأ�شريات 
وت�شمنت  يوؤويهم.  اأو  عليهم  يت�شرت  ومن  بت�شغيلهم 
ح�شاب  على  املخالف  الوافد  ترحيل  اأي�شًا  القواعد 
من وجد يعمل لديه. ودعت القواعد جميع ال�شركات 
اخلا�شة  العمالة  بح�شول  اللتزام  اإىل  واملوؤ�ش�شات 
ا�شتخدام  وعدم  العمل  ورخ�س  الإقامات  على  بهم 

عمال الغري اأو ترك عمالهم يعملون لدى الغري.
يوم  عقدت  التي  املجل�س  جل�شة  خالل  ذلك  جاء 
ال�شيخ  املجل�س  رئي�س  برئا�شة  1433/10/22هـ 
ا�شتمع  حيث  ال�شيخ،  اآل  حممد  بن  عبدالله  الدكتور 

واملوارد  الإدارة  جلنة  نظر  وجهة  اإىل  املجل�س 
جتاه  واآرائهم  الأع�شاء  ملحوظات  ب�شاأن  الب�شرية، 
طلب تعديل املادة )39( واإلغاء املادة )233( من نظام 
من  الوافدين  مع  التعامل  قواعد  وم�شروع  العمل، 
خمالفي الأنظمة، تالها رئي�س اللجنة الدكتور حممد 
اأن  ترى  اللجنة  اأن  فاأو�شح  ناجي،  اآل  عبدالله  بن 
العامل  املادة )39( لي�س فيها تعد على حقوق  تعديل 
جاءت  واإمنا  املواطنني،  حقوق  على  اأو  الإن�شانية 
ومراقبتهم  العمال  بتنظيم  يتعلق  تنظيمي  فراغ  ل�شد 
داخل من�شاآت العمل وخارجها وفق قواعد واإجراءات 
حمددة حتفظ للعامل كامل حقوقه، واأن هذا التنظيم 
للمجتمع  وال�شتقرار  الأمن  على  املحافظة  �شاأنه  من 

الذي يعمل فيه الوافد واملواطن.

المجلس يوافق على قواعد التعامل مع الوافدين المخالفين 
لألنظمة لضبط سوق العمل والقضاء على التستر

الي���وج���د ت���ع���ار����س ب���ن ال��ت��ع��دي��ل 

للمادة39 وبرنامج نطاقات املقرتح 
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غري  العمال  بتنظيم  ُتعنى   )39( املادة  اأن  واأ�شاف 
املتعلق  الثالث  الباب  حتت  جاءت  وقد  ال�شعوديني 
بتوظيف غري ال�شعوديني يف نظام العمال. وقال: اإن 
على  موزعة  الوافدين  مع  بالتعامل  اخلا�شة  الأحكام 
اللجنة  وترى  والتعليمات،  والقرارات  الأنظمة  بع�س 
اأن التطبيق ال�شليم يتطلب توحيد كافة الن�شو�س يف 

جهة واحدة ي�شهل الرجوع اإليها وتطبيقها.
اأنه ل يوجد تعار�س بني ما ورد  واأكد رئي�س اللجنة 
يف التعديل املقرتح وبرنامج نطاقات، فالربنامج يتم 
تطويره وفق متطلبات املرحلة وما ي�شتجد من اأحداث 
يف �شوق العمل، ويعد هو وغريه من الرتتيبات التي 

واأحكام،  قواعد  من  الأنظمة  حتتويه  ملا  تنفيذًا  تتخذ 
ومن �شمنها نظام العمل.

واأ�شار اإىل اأن ما ورد يف �شدر املادة )39/اأ( يو�شح 
باأن هناك قواعد واإجراءات يجب عدم خمالفاتها عند 
مو�شوع  واأن  اآخــر.  عمل  �شاحب  لــدى  العامل  عمل 
املن�شاآت اخلا�شة  الأجانب بني  العمال  اإعــارة خدمات 
من املو�شوعات القدمية التي در�شت من وزارة العمل 
الداخلية،  ووزارة  اخلالفات  لت�شوية  العليا  واللجنة 
ومن خالل تتبع املو�شوع ات�شح اأنه ظهرت العديد من 
ال�شلبيات عند الأخذ بالإعارة منها: املتاجرة بالعمالة 
بالإعارة  املدة املحددة  الإعــارة، وجتــاوز  حتت �شعار 
بحجة ا�ــشــتــمــرار احلــاجــة خلــدمــات الــعــمــال واإعــــارة 

غري  مهن  يف  ليعملوا  العمال 
وا�شتعارة  بها،  لهم  مرخ�س 
مــوجــزة متهيدًا  ملـــدة  الــعــامــل 
لنقل كفالته وهو خمالف لنقل 
بع�س  الــتــزام  وعــدم  الكفالة، 
النظامية  بــاحلــقــوق  املــنــ�ــشــاآت 
اأثناء مدة الإعــارة مما  للعامل 
كما  العمال،  ق�شايا  من  يزيد 
ي�شمح  نــطــاقــات  بــرنــامــج  اأن 
م�شتوياتها  يف  الكفالة  بنقل 

املحددة.
ولفت د. اآل ناجي اإىل اأن اللجنة 
�شاحب  مــ�ــشــوؤولــيــة  اأن  تـــرى 
الـــعـــمـــل ل تــنــتــهــي بـــاإ�ـــشـــدار 
تـــاأ�ـــشـــرية مـــغـــادرة اإمنـــــا عليه 
الــتــاأكــد مــن مــغــادرة عامله من 
والإبــالغ  املتاحة  الأنظمة  خالل 
يف حالة التاأخر، واأن ترحيل العامل على 
ح�شاب �شاحب العمل م�شروط بعدد من 
والتي  القواعد  يف  املو�شحة  ال�شوابط 
اأي�شًا على عدم جــواز ت�شغيل من  تن�س 

قدم للحج اأو العمرة.
ــتــم رئــيــ�ــس الــلــجــنــة مــو�ــشــحــًا اأن  واخــت
الــــــواردة يف  الــعــقــوبــات  تطبيق  اإحـــالـــة 
الــبــنــد الــعــا�ــشــر مــن الــقــواعــد اإىل جلــاٍن 
هذه  واأن  الإجـــــراءات،  يف  ت�شريع  فيه 
احلق  يعطي  مما  اإداري  قرارها  اللجان 
يف التظلم من هذه القرارات لدى ديوان 
املظامل، وذلك وفقًا لنظامه �شواء للعامل اأو 

رفع  العمل  من حق �شاحب  اأن  كما  العمل،  �شاحب 
دعوى ق�شائية على العامل الهارب وا�شتيفاء حقوقه 
املالية منه، اأما ما يتعلق بهروب العمالة املنزلية وحفظ 
حقوق املواطن فقد �شبق درا�شة نظام العمالة املنزلية 

ورفعه من املجل�س وهو ينظم العالقة بني الطرفني.

ال تنتهي م�شوؤولية �شاحب العمل 

بل  امل��غ��ادرة  تاأ�شرية  اإ���ش��دار  عند 

عليه التاأكد من مغادرة العامل
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الن�س  على  بالإبقاء  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  طالب 
نظام  يف  التعزيري  القتل  عقوبة  ب�شاأن  "الإجماع" 
مدة  حتديد  عدم  ولحظوا  اجلزائية،  الإجراءات 
الأقل  املدة  تكون  اأن  وطالبوا  النظام،  يف  التوقيف 
جل�شة  خالل  ذلك  جاء  التوقيف،  يف  الأف�شل  هي 
برئا�شة  1433/10/23هـ  يوم  عقدت  التي  املجل�س 
حيث  اجلفري،  حممد  الدكتور  املجل�س  رئي�س  نائب 
الإ�شالمية  ال�شوؤون  جلنة  تقرير  اإىل  املجل�س  ا�شتمع 
والق�شائية، ب�شاأن م�شروع نظام الإجراءات اجلزائية 
واملعاد عماًل باملادة )17( من نظام جمل�س ال�شورى، 
عر�س  ثم  الرباهيم،  د.اإبراهيم  اللجنة  رئي�س  تاله 
املو�شوع  وعر�س  الأقلية  راأي  احلديثي  عبدالله  د. 
توجه  هناك  الأع�شاء:  اأحد  قال  حيث  للمناق�شة، 
واجهت  وقد  الإعدام،  عقوبة  لإلغاء  وحقوقي  عاملي 
العقوبة،  هذه  ا�شتخدام  يف  حادة  انتقادات  اململكة 

وقد نتج عن هذا تخفيف حالت الإعدام يف ال�شنوات 
الأخرية، واأرى اأن يبقى م�شروع احلكومة الأ�شا�شي 
الذي وافق عليه املجل�س والذي يوؤكد على الإجماع يف 
"العا�شرة"،  املادة  القتل يف  عقوبات  اأحكام  اإ�شدار 
ل  اإذ  مهمًا،  تاريخيًا  ي�شجل موقفًا  اأن  املجل�س  وعلى 

ينغي اأن نتهاون يف هذه امل�شاألة.
اللجنة  ذكرته  الذي  املربر  اأن  اآخر  ع�شو  واأ�شاف 
ب�شاأن عقوبة الإعدام يف املادة "العا�شرة" يعد مربرًا 
التعطيل  فاملطلوب هو  الإجماع،  فقرة  لبقاء  �شروريًا 

حتى ل يقتل اإل ما مت الإجماع على قتله.
واتفق اأحد الأع�شاء مع راأي الأقلية يف املادة "الرابعة 
ع�شرة بعد املائة"، وقال: التعديل يف هذه املادة يجيز 
للمحكمة التوقيف املوؤبد، حيث اأجازت املادة التوقيف 
ملدة اأو ملدد متعاقبة، فكيف يجيز املجل�س التوقيف املوؤبد؟

في رأي األقلية لمشروع نظام اإلجراءات الجزائية
قرار اإلجماع للقتل التعزيري والتوقيف ألقل مدة ممكنة
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يف  عليه  املتعارف  من  اأنه  اإىل  الأع�شاء  اأحد  ولفت 
التوقيف ل تتجاوز  اأن مدة عقوبة  العامل  معظم دول 
اأن عدم حتديد املدة يف النظام يفتح  اإل  اأ�شهر،  �شتة 

الباب لجتهادات وتف�شريات لهذا الن�س القانوين.
عدم  ب�شاأن  الأقلية  براأي  الأخذ  الأع�شاء  اأحد  وراأى 
اإطالق متديد مدة التوقيف وقال: اإن الأ�شل يف املادة 

حتديد وقت التوقيف فقد يكون املتهم بريئًا.
اأن التعديل الوارد من احلكومة  واأو�شح ع�شو اآخر 
من  كبري  عدد  راأي  يتجاهل  "العا�شرة"  املادة  على 
اأع�شاء املحكمة، واإعادة عبارة "اإل بالإجماع" مطلب 
�شرعي وقانوين و�شيا�شي، ومن غري املنا�شب اإغفال 
من  لذا  املتهم،  قتل  عدم  يرى  الذي  القا�شي  راأي 
الأن�شب العودة اإىل اأ�شل املادة دون الأخذ بالتعديل 

الوارد من احلكومة.
واأ�شار ع�شو اآخر اإىل اأن هناك هام�شًا من اخلطاأ قد 
اأن ما ذهبت  يقع وهو مقبول حتى يف القانون، كما 
اإليه الأقلية يف م�شاألة حتديد املدة الأقل يف الإيقاف 
باأن  املوقوف  على  ينطبق  املعنى  لأن  الأف�شل،  هو 
يكون وقفه قلياًل ل كثريًا. ومن الأن�شب تعديل املادة 
"تلزم  ن�شها:  لي�شبح  املائة"  بعد  ع�شرة  "الرابعة 

املحكمة باإيجاد حمامي للمتهم..اإلخ" فهذا هو املعمول 
تكاليف  توفري  ميكنهم  ل  متهمون  فهناك  عامليًا  به 
املحامي. واأما ما اأثري من اأن اجلمعيات احلقوقية يف 
العامل تلحظ على اململكة كثريًا من الأمور التي هي من 
�شميم الدين وال�شريعة، فقد عانت اململكة منذ قيامها 
من مثل هذا الأمر حينما طبقت ال�شريعة الإ�شالمية، 
– رحمه الله-  وقف حار�شًا  اأن امللك عبدالعزيز  اإل 

لل�شريعة الإ�شالمية واأبناوؤه من بعده اإىل يومنا هذا.
بال�شبهات  تدراأ  احلدود  اأن  اإىل  الأع�شاء  اأحد  ولفت 
فاإذا  بال�شبهات،  التعزير  يدراأ  اأن  اأوىل  باب  فمن 
ل  فاإنه  الق�شاة  من  عدد  بالقتل  احلكم  على  اعرت�س 
مفتوحة  الإيقاف  مدة  ترك  فاإن  وكذلك  بذلك.  يحكم 

دون حتديد �شيء غري منا�شب.
وعلق اأحد الأع�شاء قائاًل: التعديل الوارد على املادة 
للتزام  انتهاكًا  ي�شكل  املائة"  بعد  ع�شرة  "الرابعة 
يوؤكدون  الدويل  القانون  فقهاء  من  فالكثري  دويل، 
مبادئ  من  مبداأ  عادلة  حماكمة  يف  احلق  اأن  على 
جمموعة  ذلك  على  اأكد  كما  العرفية.  الدويل  القانون 
املتعلقة  املتحدة  الأمم  اأ�شدرتها  التي  املبادئ  من 

بحماية جميع الأ�شخا�س الذين يتعر�شون لأي �شكل 
التعديل  اأن  كما  ال�شجن.  اأو  الحتجاز  اأ�شكال  من 
القاعدة  مع  يتنافى  "العا�شرة"  املادة  على  الوارد 
اأن تخطئ  العفو خري من  "اأن تخطئ يف  املبنية على 
للمجتمع  التوجه  مع  كذلك  ويتعار�س  العقوبة"،  يف 
الدويل يف احلد من اإيقاع عقوبة الإعدام ل �شيما اإذا 

كانت �شتقام ا�شتنادًا اإىل التعزير.
وراأى ع�شو اآخر اأن ما ذهبت اإليه اللجنة من املوافقة 
املادة  ب�شاأن  احلكومة  من  الواردة  التعديالت  على 
النظام  م�شروع  لكون  وذلك  منا�شب  "العا�شرة" 
من  تعزيرًا  القتل  يف  الإجماع  حتقق  ي�شرتط  ل 
املحكمة البتدائية ول من حمكمة ال�شتئناف ثم تقيد 
تعزيرًا،  القتل  لنفاذ  الإجماع  ب�شرط  العليا  املحكمة 
اأن  كما  مكان،  اأي  يف  بتطبيقه  اأعلم  ل  الإجراء  فهذا 
عدم  اإىل  يوؤدي  العليا  املحاكم  يف  الإجماع  ا�شرتاط 
اإنهاء الق�شايا والبت فيها، والقول با�شرتاط الإجماع 
يف ذلك يعني اإهمال راأي الأقلية واإ�شقاطه، واللتزام 

براأى املخالف ولو كان واحدًا.
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وزارة  تقرير  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  اأحد  انتقد 
ال�شوؤون البلدية والقروية للعام املايل 1432/1431هـ 
وراأى اأنه ميثل حالة و�شفية ول ي�شتمل على مقايي�س 
ولحظ  العمرانية،  البيئة  حت�شن  اأو  الأداء  كفاءة 
على  مر  ملخططات  اخلدمات  تو�شيل  عدم  الأع�شاء 
درا�شة  عن  وت�شاءلوا  عامًا   30 من  اأكرث  اعتمادها 
وال�شتفادة  املدن  يف  والأحياء  ال�شوارع  ت�شمية 
مياه  دورات  اإن�شاء  عدم  وعن  البلدية،  النفايات  من 
جل�شة  خالل  ذلك  جاء  املختلفة.  الأحياء  يف  نظيفة 
برئا�شة  1433/10/23هـ  يوم  عقدت  التي  املجل�س 
حيث  اجلفري،  حممد  الدكتور  املجل�س  رئي�س  نائب 
واملياه  الإ�شكان  جلنة  تقرير  اإىل  املجل�س  ا�شتمع 
تاله  والذي  املذكور  التقرير  عن  العامة  واخلدمات 
عر�س  وبعد  النقادي،  حممد  املهند�س  اللجنة  رئي�س 
اأغفلت اللجنة  التقرير للمناق�شة، فقال اأحد الأع�شاء: 
كل  يف  املنح  اإدارة  ودور  الأرا�شي  اأزمة  مو�شوع 
قبل  من  ذلك  اإي�شاح  الأن�شب  ومن  الأمانات.  هذه 
ت�شلط  الوزارة، كما مل  ب�شوؤال مندوبي  اللجنة وذلك 

التي  البلدية  للمجال�س  اإيجابي  دور  اأي  على  ال�شوء 
�شيا�شة  على  املبا�شر  وتاأثريها  موؤخرًا،  انتخابها  مت 
منها  �شدرت  التي  والقرارات  والبلديات،  الأمانات 

واأدت اإىل حت�شني اخلدمات من عدمها.
بينما راأى اأحد الأع�شاء اأن التقرير ل يزال ميثل حالة 
الدرا�شة  حتت  التي  الربامج  حتديد  يتناول  و�شفية 
اأي  هناك  ولي�س  الأخرى،  اجلهات  مع  التن�شيق  اأو 
م�شتوى  اإىل  اأو  الأداء  كفاءة  اإىل  ت�شري  مقايي�س 
حت�شن البيئة العمرانية يف مدن اململكة. واأن تو�شيات 
اللجنة يجب اأن تعمل على تقومي �شيا�شة ا�شتعمالت 
الأرا�شي وبالذات لال�شتخدامات املختلطة، لأنها هي 
�شالمة  وعدم  املروري  الإرباك  من  كثريًا  تثري  التي 
الوزارة  تقرير  اأن  كما  وال�شحية.  الجتماعية  البيئة 
املرتبطة  املخاطر  درء  اإ�شرتاتيجيات  اإىل  ي�شر  مل 
بالكثافات البنائية وال�شكانية، ومل يرد يف التقرير اأي 

معايري بهذا ال�شاأن.
ر�شوم  مقابل  مواقف  اإيجاد  الأع�شاء  اأحد  واقرتح 
ولزيادة  املدن،  يف  الزدحام  من  للحد  لل�شيارات، 

مخططات بدون خدمات ومشاريع لم تتم في تقرير 
وزارة الشؤون البلدية والقروية
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يف  مل�شاعدتهم  والبلديات  لالأمانات  املادي  الدخل 
تنفيذ م�شروعات جديدة.

من  العديد  هناك  اأن  اإىل  الأع�شاء  اأحد  لفت  بينما 
اخلططات مل ت�شل اإليها اخلدمات ومر على اعتمادها 
لهم  منحت  َمْن  منها  ي�شتفد  ومل  عامًا   30 من  اأكرث 
هذا  تويل  اأن  للوزارة  ينبغي  واأنه  فيها.  الأرا�شي 
احلد  يف  ت�شهم  حتى  والأولوية  الأهمية  املو�شوع 
مو�شوع  يف  تنظر  واأن  الأرا�شي.  اأ�شعار  غالء  من 

تعطى  واأن  املنطقة،  جغرافية  بح�شب  املباين  ارتفاع 
بالبناء  ي�شمح  بحيث  املناطق  لبع�س  ا�شتثناءات 

الراأ�شي بدًل من التو�شع الأفقي املعمول به الآن.
متثل  البلدية  النفايات  اأن  اإىل  الأع�شاء  اأحد  واأ�شار 
اأن  �شبق  وقد  كبريًا  واقت�شاديًا  ا�شتثماريًا  م�شدرًا 
تاأخذ  الوزارة  اأن  لها  �شابق  رد  يف  اللجنة  اأو�شحت 
واأن هناك درا�شات جادة  املو�شوع باحل�شبان،  هذا 
يوجد  ل  اأنه  التقرير  هذا  من  يت�شح  وقال:  ب�شاأنه، 

لدى الوزارة اأي توجه يف هذا املو�شوع، كما ينبغي 
للوزارة والبلديات اأن تعمل على و�شع اأماكن خا�شة 
والقرى،  املدن  مراكز  عن  بعيدة  ال�شناعية  للمناطق 

واأن ت�شع لها موا�شفات حتى تظهر باملظهر الالئق.
باإن�شاء  الوزارة  عناية  عدم  الأع�شاء  اأحد  ولحظ 
بلدية،  كل  عمل  نطاق  يف  ونظيفة  عامة  مياه  دورات 
اإهمالها  للوزارة  ينبغي  ل  ملحة  �شرورة  اإنها  وقال: 
والتن�شل منها، كما اأن دورات املياه مظهر ح�شاري 

ومطلب اإن�شاين ل بد منه.
متنح  الوزارة  اأن  اإىل  اآخر  ع�شو  ولفت 
النظارات  لبيع  حمال  لفتح  ت�شاريح 
هذه  بع�س  اأن  يلحظ  ولكن  ال�شم�شية، 
لها  امل�شرح  ال�شروط  تتجاوز  املراكز 
لبيع  ن�شاطها  وحتول  الرتخي�س،  يف 
الرديئة  والعد�شات  الطبية  النظارات 
من  كثري  �شرر  اإىل  اأدى  مما  الال�شقة 
تو�شية  اإدراج  واقرتح  لها.  امل�شتهلكني 
الطبية  املنتجات  ببيع  الرتخي�س  بق�شر 
على اجلهات ذات العالقة كوزارة ال�شحة 
والهيئة العامة للغذاء والدواء حتى ي�شهل 

مراقبتها من ذوي الخت�شا�س.
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طالب اأع�شاء جمل�س ال�شورى بدعم الهيئة ال�شعودية 
به،  املنوطة  بدورها  لتقوم  ال�شحية  للتخ�ش�شات 
املعاهد  خريجي  توظيف  عدم  �شبب  عن  وت�شاءلوا 
هذا  يف  اتخذت  التي  الإجراءات  وعن  ال�شحية 
املطالية،  الهيئة  اإيرادات  بتو�شيح  وطالبوا  ال�شاأن 
يوم  عقدت  التي  املجل�س  جل�شة  خالل  ذلك  جاء 
ال�شيخ  املجل�س  رئي�س  برئا�شة  1433/10/22هـ 
ا�شتمع  حيث  ال�شيخ،  اآل  حممد  بن  عبدالله  الدكتور 
والبيئة،  ال�شحية  ال�شوؤون  جلنة  تقرير  اإىل  املجل�س 
ب�شاأن التقرير ال�شنوي للهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات 
نائب  تاله  1431/1430هـ،  املايل  للعام  ال�شحية 
عر�س  ثم  الدهيمان،  علي  الدكتور  اللجنة  رئي�س 

امللحوظات،  بعد  ب�شاأنه  واأبديت  للمناق�شة  املو�شوع 
لدعم  �شرورة  هناك  اإن  الأع�شاء:  اأحد  قال  حيث 
الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية لتقوم بتقومي 
ال�شحية  للمرافق  املهنية  املمار�شة  جودة  واعتماد 
احلكومية واخلا�شة والأهلية، بحيث يكون تقومي هذه 
عليا  بجهة  الهيئة  ربط  ويتم  الهيئة  قبل  من  املمار�شة 
لتحقيق ا�شتقالل الهيئة، وذلك للحد من الأداء املتدين 

لبع�س املرافق ال�شحية.
نظرًا  بذلك  الهيئة  قيام  تعذر  اإذا  اأنه  الع�شو  واأردف 
النظر  اللجنة  فعلى  حاليًا،  عاتقها  على  امللقاة  لالأعباء 
يف اقرتاح اإن�شاء هيئة متخ�ش�شة م�شتقلة عن الهيئة 
املهنية  املمار�شة  واعتماد  بتقومي  لتقوم  التنفيذية، 

في تقرير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
توظيف خريجي المعاهد الصحية واإليرادات المالية تثير 

تساؤالت األعضاء

الدكتور علي الدهيمان
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للمرافق ال�شحية احلكومية واخلا�شة والأهلية.
العديد  تواجه  الهيئة  اأن  اإىل  الأع�شاء  اأحد  واأ�شار 
تواجهها  التي  امل�شاكل  اأكرث  ومن  الإ�شكاليات،  من 
عليها  ت�شرف  التي  ال�شحية  املعاهد  خريجي  م�شكلة 
القطاع  يف  ل  املنا�شبة،  الوظائف  يجدوا  ومل  الهيئة 
الأوامر  وقد �شدرت  اخلا�س،  القطاع  العام ول يف 
امللكية بتوظيفهم لكرثة عددهم، وعلى الرغم من ذلك 
مل يتم اإ�شغالهم بالوظائف املنا�شبة حتى الآن، وهناك 
من  الرغم  على  العلمي  م�شتواهم  من �شعف  �شكوى 
زيادة  يف  تتمثل  والإ�شكالية  عليها  الهيئة  اإ�شراف 
ولحظ  امل�شت�شفيات،  من  كثري  يف  الطبية  الأخطاء 
خلدمة  مقدمة  تكون  اأن  ميكن  ل  الهيئة  اأن  الع�شو 
للجهات  ومراقبة  ومرخ�شة  م�شرفة  وكذلك  التدريب 
ال�شحية، وقال: من املهم اأن تف�شل ال�شالحيات بني 

اجلهات املقدمة للخدمة واجلهة املراقبة لها.
بدور  تقوم  الهيئة  اإن  قائاًل:  الأع�شاء  اأحد  و�شحح 
الختبارات،  وتقدمي  فقط  التدريب  على  الإ�شراف 
فهي ل تقوم بالتدريب بنف�شها، واأ�شار اإىل اأن الهيئة 
واملجهود  العمل  ظل  يف  املادية  اإمكاناتها  من  تعاين 
الكبري الذي تقدمه. وطالب بدعم مادي �شنوي للهيئة.
ت�شكو  زالت  ما  الهيئة  اأن  اإىل  الأع�شاء  اأحد  واأ�شار 
تقرير  يرد يف  كما مل  املالية،  الإيرادات  توا�شع  من 

اللجنة تف�شيل باإيرادات الهيئة وم�شروفاتها، وقال: 
اإن الهيئة ل ينبغي اأن ت�شتمر بهذه امليزانية املتوا�شعة 

يف ظل هذا النمو والدور املهم املنوط بها.
كبرية  الهيئة  م�شوؤوليات  اإن  الأع�شاء:  اأحد  وقال 
وا�شح  تقييم  هناك  ولي�س  باإمكانياتها،  مقارنة  جدًا 
للهيئة،  احلقيقي  الو�شع  تو�شح  مل  فاللجنة  لأدائها، 
وهل تقوم بالدور املطلوب منها على اأكمل وجه اأم ل؟ 
وهل هناك اإ�شكاليات تواجهها؟ كما اأن الهيئة م�شوؤولة 
كبرية  اإ�شكالية  وهناك  ال�شحية،  املعاهد  مراقبة  عن 
�شهاداتهم  باأن  املعاهد  تلك  وخريجات  خريجي  لدى 
واأ�شاف  احلكومية،  اجلهات  لدى  بها  معرتف  غري 
ولفت  الهيئة،  اأداء  يف  اإ�شكالية  اإىل  ي�شري  ذلك  اأن 
اإىل اأن اللجنة مل تو�شح الإيجابيات وال�شلبيات لدى 
الهيئة، ل �شيما اأنها تقوم باأعمال جوهرية يف القطاع 

ال�شحي ذي الأهمية الكبرية.
وت�شاءل اأحد الأع�شاء عن اأداء الهيئة ونتائج اأعمالها 
بها،  املنوطة  م�شوؤولياتها  حجم  مع  تتنا�شب  ل  التي 
تعتمد  فهي  حكومية،  �شبه  اأو  حكومية  هي  وهل 
بتح�شيلها  تقوم  التي  املبالغ  على  الأوىل  بالدرجة 
املراقبة  اأن  يلحظ  كما  خدمات،  من  تقدمه  ما  جراء 
املالية للهيئة ل تخ�شع لديوان املراقبة العامة. وهناك 
قلة يف عدد موظفي الهيئة مقارنة بالدور املهم املنوط 

بها. كما اأن هناك تفاوتًا كبريًا بني رواتب الدرجات 
من  وهذا  الهيئة،  يف  وال�شغرى  واملتو�شطة  العليا 

م�شببات تدين الأداء لدى الهيئة.
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ال�شورى  اأع�شاء جمل�س  اأحد  لفت 
الأزمـــات  اإدارة  عــن  احلــديــث  اإىل 
والــــــكــــــوارث الـــتـــي تـــعـــد غــائــبــة، 
متوافرة  اإمــكــانــيــات  هــنــاك  وقـــال: 
لــدى الكثري مــن اجلــهــات ل ميكن 
ال�شتفادة منها، لذا يح�شن التاأكيد 
على ما اأو�شى به املجل�س يف العام 
املــا�ــشــي مــن اإنــ�ــشــاء مــركــز وطني 
هذه  تبنى  واأن  الــكــوارث،  لإدارة 
الثقافة لدى جميع اجلهات العامة. 
كــمــا يــحــ�ــشــن جــمــع القــــرتاحــــات 
واأن  ــ�ــس  املــجــل يف  ذكـــــرت  الـــتـــي 
تــكــّون جلــنــة خــا�ــشــة لــدرا�ــشــتــهــا.

 مركز وطني إلدارة
الكوارث
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العامني  لالأمناء  العامة  اجلمعية  اختيار  اأن  وراأى 
مو�شوع )تعزيز العالقة بني الربملان واملواطن( ليكون 
عنوانًا لور�شة العمل التي تعقد �شمن اأعمال املوؤمتر، 
التي متر  ال�شتثنائية  بالظروف  قيا�شًا  اختيار موفق 

بها املنطقة العربية.

من جهته بني الأمني العام لالحتاد الربملاين العربي نور 
الدين بو�شكوج اأن هذا املوؤمتر ينعقد يف ظروف تعي�شها 
املت�شارع  ال�شعبي  احلراك  ظل  يف  العربية  املنطقة 
الربملانية  واحلياة  لالأنظمة  كبري  تغيري  اإىل  اأدى  الذي 
تعزيز  اأهمية  اإىل  م�شرًيا  العربية،  الدول  من  عدد  يف 
العالقة بني الربملان واملواطن لتعك�س م�شوؤولية اأع�شاء 

ال�شنوي  املوؤمتر  اأعمال  يف  ال�شورى  جمل�س  �شارك 
العربية  للربملانات  العامني  الأمناء  جلمعية  الثاين 
الأردنية  العا�شمة  يف  يومني  مدار  على  عقد  والذي 
عمان. وراأ�س وفد املجل�س معايل الأمني العام للمجل�س 
الدكتور حممد بن عبدالله اآل عمرو، و�شم الوفد مدير 
الحتادات الربملانية باملجل�س الدكتور �شعد بن نا�شر 
علي  والن�شر  الإعالم  اإدارة  مدير  وم�شاعد  العنقري، 
�شوؤون  اإدارة  مدير  وم�شاعد  اخل�شري،  عبدالله  بن 

املناطق م�شاعد بن عبدالعزيز النقيثان.

ويف افتتاح املوؤمتر اأكد النائب الأول لرئي�س جمل�س 
اأهمية  الطراونة  عاطف  املهند�س  الأردين  النواب 
ليتمكن  واملواطنني  الربملانية  املجال�س  بني  التوا�شل 
من الطالع الدائم على احتياجاتهم وتوجهاتهم جتاه 
ما يعر�س على الربملان من قوانني وت�شريعات ليكون 

قراراه انعكا�شًا فعليًا ملا يراه املواطنون.

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

الطراونة: اختيار مو�شوع )تعزيز 

واملواطن(  الربملان  بن  العالقة 

عنوان لور�شة العمل اختيار موفق

امل�شيء  الفيلم  االأمن:  معايل 

للر�شول امل�شطفى – �شلى الله عليه 

و�شلم – قام باإنتاجه فئة ال م�شوؤولة 

تهدف اإىل اإثارة ال�شعوب االإ�شالمية

وفد جمل�س ال�شورى برئا�شة معايل الأمني العام للمجل�س
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وحاجاتهم. ق�شاياهم  وخدمة  املواطنني  نحو  الربملان 
عالم  العامني  الأمناء  جمعية  رئي�س  معايل  واأكد 
واملواطن  النيابي  املجل�س  بني  العالقة  اأن  الكندري 
تتنامى يومًا ب�شبب تطور و�شائل الإعالم والتوا�شل 
الجتماعي اإىل جانب تنامي موؤ�ش�شات املجتمع املدين 
التي باتت توؤدي دور الو�شيط بني املواطن والربملان.

الأردين  النواب  جمل�س  عام  اأمني  راأى  جانبه  من 
بها  متر  التي  الظروف  اأن  الرديني  حممد  بالوكالة 
يكون  اأن  تتطلب  الراهن  الوقت  يف  العربية  املنطقة 
رغباته  يخ�س  فيما  للمواطن  متثياًل  اأكرث  الربملان 
ينعك�س  واأن  حياته،  و�شوؤون  واحتياجاته  وتوجهاته 
اأو  النيابي  املجل�س  يقرها  التي  الت�شريعات  يف  ذلك 

الت�شريعي.
العالقة  تعزيز   " عنوان  حتت  العمل  ور�شة  وعقدت 
اجلل�شة  يف  حتدث  حيث  واملواطن"  الربملان  بني 
الأوىل للور�شة الأمني العام لحتاد جمال�س ال�شورى 
بني  العالقة  وتناول  مقدم  �شعيد  الدكتور  املغاربي 
الربملان واملواطن من اأوجه متنوعة حمورها املوؤ�ش�شة 
ودور  الربملانية  واملوؤ�ش�شة  واأع�شائها،  الربملانية 

املواطن يف ال�شناعة الت�شريعية.
ويف مداخلة له اأكد معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى 
الدكتور حممد بن عبدالله اآل عمرو اأن املجل�س يعمل 
يف  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  املواطن  اإ�شراك  على 
مع  �شراكة  عالقة  بناء  خالل  من  ال�شورية  اأعماله 
اأدواره  يرثي  مبا  وتناميًا  تطورُا  تزداد  اجلانبني 

فتح  املجل�س  اأن  اإىل  م�شريًا  والرقابية،  الت�شريعية 
اأكرث من قناة للتوا�شل مع املواطن.

واأو�شح معاليه خالل ورقة العمل التي قدمها جمل�س 
ال�شورى للموؤمتر اأن املجل�س عمل على تقوية عالقته 
�شريكًا  املجل�س  يعدها  التي  الإعالم  و�شائل  مع 
العالمية  ر�شالته  لإي�شال  رئي�شة  وقناة  له  رئي�شًا 
بالعمل  وثقافتهم  وعيهم  من  والرفع  املواطنني  اإىل 
وجهوده  بدوره  والتعريف  اململكة،  يف  ال�شوري 
�شالحياته  وفق  والرقابي  الت�شريعي  املجالني  يف 

واخت�شا�شاته.
وبني اأن املجل�س �شرع اأبوابه لو�شائل الإعالم لتغطية 
ون�شر  العامة  جل�شاته  وح�شور  ون�شاطاته،  اأعماله 
وتبادل  ر�شني،  وطرح  مناق�شات  من  يدورفيها  ما 
يرمي  و�شفاف  راٍق  حوار  يف  الآخر  والراأي  الراأي 
الوطن  خدمة  يف  ت�شب  قرارات  اإىل  الو�شول  اإىل 

واملواطن.
عمرو  اآل  عبدالله  بن  حممد  الدكتور  معايل  واأبان 
مع  خاللها  من  يتوا�شل  التي  القنوات  بني  من  اأن 
العرائ�س حيث ي�شتقبل املجل�س املئات منها  املواطن 
من املواطنني عرب ال�شفحة اخلا�شة على موقعه على 
الإنرتنت اأو عرب الفاك�س اأو الربيد العادي، وهي يف 

من  وا�شعة  �شريحة  وهموم  حاجات  تتناول  جمملها 
تعالج ق�شية تالم�س  اأو مقرتحات وجيهة  املواطنني، 
ياأخذها  العرائ�س  تلك  املواطنني،  من  كبرية  �شريحة 
جلنة  يف  وتدر�س  بالغتني،  واأهمية  بعناية  املجل�س 

متخ�ش�شة هي جلنة حقوق الإن�شان والعرائ�س.
من  ملزيد  جديدة  قناة  فتح  ال�شورى  جمل�س  اأن  كما 
اإدارة  اإن�شاء  خالل  من  املواطن  مع  توا�شله  فاعلية 
املناطق  جمال�س  مع  للتوا�شل  املناطقة  ملجال�س 

باأداء  ويرتقي  املواطن  يخدم  ما  يف  معها  والتن�شيق 
اخلدمات املقدمة له يف منطقته، والتن�شيق معها ب�شاأن 

التنمية امل�شتدامة املتوازنة يف خمتلف املناطق.
مل  الذي  اجلديد  الإعالم  اأهمية  اإىل  معاليه  ولفت 
على  املجل�س  بها  يطل  التي  القنوات  عن  مبناأى  يكن 
ر�شميًا  موقعًا  ال�شورى  اأن�شاأ جمل�س  املواطنني حيث 
املعلوماتي  مبحتواه  ي�شهم  العنكبوتية  ال�شبكة  على 
يف زيادة الوعي بدور جمل�س ال�شورى وجهوده يف 
النافعة  ال�شبل  واإيجاد  والرقابي،  الت�شريعي  املجالني 
املواطنني  حاجات  وتلبية  الوطنية،  الق�شايا  حلل 

وتطلعاتهم.
عن  ال�شورى  ملجل�س  العام  الأمني  معايل  واأعرب 
 – امل�شطفى  للر�شول  امل�شيء  للفيلم  الأمل  م�شاعر 
ل  فئة  باإنتاجه  قام  الذي   – و�شلم  عليه  الله  �شلى 
الإ�شالمية،  ال�شعوب  اإثارة  اإىل  تهدف  م�شوؤولة 

وازدراء الأديان ال�شماوية ورموزها.
وتقديره  �شكره  عن  مداخلته  ختام  يف  معاليه  وعرب 
ملجل�س النواب الأردين رئي�شًا واأمينًا عامًا ومن�شوبني 
على ح�شن ال�شتقبال وكرم الوفادة، متمنيُا اأن يخرج 
لالأمناء  العامة  دوراجلمعية  من  تعزز  بنتائج  املوؤمتر 
دور  من  ويعزز  العرب  الربملانيني  يخدم  مبا  العرب 

الربملانات يف خدمة ال�شعوب العربية.
الأمناء  من  لعدد  مداخالت  اجلل�شة  �شهدت  كما 
فيها  ا�شتعر�شوا  العربية  النيابية  للمجال�س  العامني 
املواطن،  مع  العالقة  تعزيز  يف  جمال�شهم  جهود 
الربملان  ليكون  املواطن  مع  التوا�شل  اأهمية  موؤكدين 
وهمومهم  املواطنني  ق�شايا  على  وا�شع  اإطالع  على 

لتنعك�س قراراته اإيجابًا على واقعهم.
ويف اجلل�شة الثانية قدم الأمني العام لالحتاد الربملاين 
النواب  جمل�س  وع�شو  بو�شكوج،  نورالدين  العربي 
الأردين ورقتي عمل حول املو�شوع الرئي�س لور�شة 
لتختتم  احل�شور  من  لعدد  مداخالت  اأعقبها  العمل، 

ور�شة العمل اأعمالها.

ظل  يف  ينعقد  املوؤمتر  بو�شكوج: 

اإىل  اأدى  مت�شارع  �شعبي  حراك 

واحلياة  لالأنظمة  كبري  تغيري 

الربملانية يف عدة دول عربية

على  عمل  املجل�س  عمرو:  اآل  د. 

االإعالم  و�شائل  مع  عالقته  تقوية 

وهي �شريك رئي�س له وقناة الإي�شال 

ر�شالته االعالمية اإىل املواطنن

ملجال�س  اإدارة  اإن�شاء  عمرو:  اآل 

مع  للتوا�شل  باملجل�س  املناطق 

يخدم  ما  يف  املناطق  جمال�س 

املواطن ويرتقي باأداء اخلدمات 
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لقد مّرت ببالدنا الغالية خالل الأ�شهر املا�شية 
قا�شية؛ حني وفاة �شيدي �شاحب  اأّيام حزينة 
العزيز  عبد  بن  �شلطان  الأمري  امللكي  ال�شمو 
للعهد  ولّيًا  كان  الذي  برحمته(  الله  )تغمده 
ونائبًا لرئي�س جمل�س الوزراء ووزيرًا لوزارة 
من  لأكرث  فائقة  و�شيا�شية  وطنّية  اأهمّية  ذات 
العظيم  اجلهد  خاللها  له  كان  عقود  خم�شة 
يف تنظيم وبناء ع�شكريٍّ وعلمي تقنيٍّ لقواتنا 
امل�شلحة ال�شعودية بجميع قطاعاتها وفروعها، 
جاللة  عهد  منذ  الفاعل  الدور  اأي�شًا  له  وكان 
امللوك  اإخوته  عهود  ويف  املوؤ�ّش�س  والده 
وازدهار  وتالحم  وقوة  وحدة  يف  الأ�شاو�س 
هذا الكيان الكبري لبالدنا الغالية؛ فكانت لوفاته 
الله ثراه( وطاأة حزن عميق يف نفو�س  )طيب 
قلوبهم،  يف  األيم  وجرح  �شعبه  وبنات  اأبناء 
والقلوب  احلزينة  النفو�س  لهذه  الله  فقّي�س 
وقّوى  اآمالها  وّجدد  اآلمها  ما خّفف  اجلريحة 
قائد  من  �شاٍم كرمي  وتوجيٍه  باختيار  عزائمها 
الله(  )حفظه  متعب  اأبي  ال�شعب  امل�شرية حمب 
الله(  البيعة )رعاهم  اأع�شاء هيئة  وبتوافق بني 
على مبايعة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري نايف 
بن عبد العزيز ولّيًا للعهد نائبًا لرئي�س جمل�س 
وتعيني  واختيار  للّداخلية،  ووزيرًا  الوزراء 
عبد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
العزيز وزيرًا للدفاع فهداأت النفو�س واطماأنت 
امللكي  ال�شمو  �شاحبي  باختيار  القلوب 
ووطنية  اإخال�شًا  املتميزين  اجلليلني  الأمريين 

بالدنا  على  اأنعم  الذي  العظيم،  والف�شل  املّنة  ذي  العليم؛  احلكيم  لله  احلمد 
ل عليها بقيادة حكيمة؛ ذات روؤية قومية، واهتمامات  ومواطنيها بخري عميم، وتف�شّ
�شامية كرمية؛ نابعة من قيم اإ�شالمية، ورعاية اأبوية، وتالحم وحدة وطنية تزيدها 
ا�شراقات الهناء بهجة وحمبة، وجتعلها تيارات العناء اأكرث متا�شكًا وقوة فتكون يف 
ال�شّراء اأ�شرة واحدة، ويف ال�شّراء اأمة �شامدة، ويف كلِّ عمل بّناء معطاءة رائدة.

وحمبة اجتماعية وخربة عملية واإدارية وحنكة 
وحكمة قيادية وموؤازرة �شادقة خمل�شة لويل 
الأمر خادم احلرمني ال�شريفني )اأدام الله عّزه(  

يف كل �شوؤون الدولة وم�شرية الأمة.
�شلطان  بفقد  الأ�شى  جروح  بداأت  اإن  وما 
املحبة والعطاء تندمل حتى اأراد الله بنا خريًا 
�شعبة  وم�شيبة  جلل  بحادث  ابتالئنا  يف 
بوفاة �شاحب  تندمل؛  اأن  قبل  عّمقت جراحنا 
العزيز  عبد  بن  نايف  الأمري  امللكي  ال�شمو 
مفاجاأة  فكانت  رحمته(  بوا�شع  الله  )تغمده 
وطنه  وبنات  اأبناء  على  ال�شاعقة  نزول  نزلت 
والإ�شالمية  العربية  الأمتني  يف  واملخل�شني 
نايفًا  �شاخمًا  �شرحًا  كان  الله(  )رحمه  لأنه 
لالأمن  بل  فح�شب  ال�شعودي  لالأمن  لي�س 
العربي والإ�شالمي بكفاحه ال�شامد واإخال�شه 
والرهابيني  الإرهاب  حماربة  يف  ال�شادق 

ومكافحة اخلونة واملارقني.
�شعوديتنا  يف  واملّنة  احلمد  ولله  اإننا  وحيث 
اأخّوتنا  واأوا�شر  توافقنا  نظم  ن�شتمد  الغالية 
قومية  ا�شالمية  تعاليٍم  من  وحدتنا  واأ�ش�س 
ومفاهيم عربية حكيمة واأ�ش�س اجتماعية نزيهة 
را�شخة تركنا عليها جاللة امللك املوؤ�ش�س القدير 
لهذا الكيان الكبري )طيب الله ثراه( م�شت�شيئًا 
باأفعال واأقوال �شيد الأنبياء واملر�شلني )�شّلى 
اختيار خري خلف  كيفية  عليه و�شلم( يف  الله 
خلري �شلف وفق توّجه وم�شار موؤ�ّش�شي حمكم 
مبني على متطلبات البيعة الإ�شالمية ومعطيات 

اأنظمة احلكم الأ�شا�شّية التي اأعّدت بدقة وعناية 
واعتمدت مبحبة �شامية ورعاية �شاهمت بف�شل 
الله على تقوية اأوا�شر تعاون املواطنني ووحدة 

الوطن، ونبذ اخلالفات والفنت.
و�شعبًا  قيادة  اأ�شبحنا  الله  بف�شل  ولأننا 
على  ونحر�س  الكرمية  املتطلبات  بتلك  نوؤمن 
الفكري  التوافق  يف  احلكيمة  املعطيات  كل 
فقد  الجتماعي،  والتعاون  الوطني  والتالحم 
الميان  �شوء  يف  ثم  الله  بف�شل  ا�شتطعنا 
م�شائبنا  على  ن�شرب  اأن  والقدر  بالق�شاء 
قدراتنا  بكل  نعمل  واأن  م�شاعبنا،  ونتجاوز 
وطننا؛  م�شرية  وتطوير  لزدهار  واإمكاناتنا 
فجاء الختيار ال�شامي من لدن والدنا ومليكنا 
الأ�شا�شّية  احلكم  اأنظمة  توؤكده  ما  على  مبنّيًا 
والبيعة الوطنية وما فيه امل�شلحة العامة للوطن 
وال�شعب بكل حر�س وحب باأن ي�شبح �شاحب 
العزيز  عبد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 
ولّيًا للعهد نائبًا لرئي�س لرئي�س جمل�س الوزراء 
ووزيرًا للدفاع، وتعيني �شاحب ال�شمو امللكي 
للداخلية..  العزيز وزيرًا  عبد  بن  اأحمد  الأمري 
للقيام باملهام اجل�شام اجلليلة وموا�شلة  وذلك 
الوطن  التي كان فقيد  النبيلة  الوطنية  الأعمال 
بن  نايف  الأمري  امللكي  ال�شمو  الويّف �شاحب 
طيلة  بها  ويقوم  يهتم  الله(  )رحمه  العزيز  عبد 
ثم يف  الأمن؛  وتوطيد  عقود يف حماية  اأربعة 

امل�شاركة الرائدة يف ازدهار وتطوير الوطن.
فويّل العهد الأمني �شلمان بن عبد العزيز اأمري 

إنه االختيار السامي حّقًا

مو�شى ال�شليم
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الإخال�س  قدوة  والعطاء؛  اخلري  مبادرات 
اإدارة  واخلربة  واحلكمة  احلنكة  ذو  والوفاء، 
و�شعة  الرتبية  مبجالت  فائقة  وعناية  واأمارة 
على  ال�شادق  الثناء  وما  والثقافة؛  الطالع 
واجلليلة  العديدة  �شموه  واإجنازات  عطاءات 
ونرثًا  �شعرًا  اإعالمنا  و�شائل  به  ازدانت  الذي 
حقائق  اإّل  والأدباء  والإعالميني  املفكرين  من 

�شاطعة يف �شريته الفا�شلة.
الإدارية  الهتمامات  تلك  اإىل  واإ�شافة 
ال�شاملة  واخلريّية  والجتماعية  والمنائّية 
م�شرية  رّواد  مقّدمة  يف  الكرمي  �شمّوه  فاإن 
التعليم يف اململكة ولي�س اأدّل على ذلك من اأّنه 
التعليم  م�شرية  يف  الرائعة  املبادرة  �شاحب 
الأهلي واجلامعي الذي ل يهدف للربح املاّدي 
يف  دعمه  كرمي  واأعطى  جهده  كّر�س  حيث 
تاأ�شي�س مدار�س الريا�س للبنني والبنات عام 
اململكة  يف  اأهلية  مدار�س  كاأول  )1391هـ( 
املايل  للربح  ت�شعى  ل  ال�شعودية  العربية 
العلمية  ال�شبل  اأف�شل  لتوفري  ت�شعى  ما  بقدر 
والرتبوية  التعليمية  الربامج  وتطوير  والتقنية 
التعليم  يف  يقتدى  منوذجًا  اأ�شبحت  حتى 
الأهلي املطّور نهجًا ومناهجاً. ثم اأعطى �شموه 
بتاأ�شي�س  والتعليمي  العلمي  اهتمامه  عظيم 
جامعة الأمري �شلطان الأهلية التي كانت عنوان 
حمبة ووفاء من اأهايل مدينة الريا�س ل�شاحب 
العزيز  عبد  بن  �شلطان  الأمري  امللكي  ال�شمو 
الأمري  �شيدي  �شمو  ورعاها  ثراه(  الله  )طيب 
ووفائه  حر�شه  ب�شادق  الله(  )اأّيده  �شلمان 
يف  ركيزة  باعتبارها  واهتمامه  دعمه  وعظيم 
للربح  يهدف  ل  الذي  العايل  الأهلي  التعليم 
يف  �شنوات  ب�شع  يف  اأ�شبحت  حتى  املايل 
وموؤازرة  مواكبة  الأهلية  اجلامعات  مقدمة 
علمي  تطور  من  فيها  مبا  الأهلية  للجامعات 

وتقني وتخ�ش�شات ذات اأهمية.
يف  له  العزيز  عبد  بن  اأحمد  اجلليل  والأمري 
ووئام  حمبة  ف�شله  وعاريف  مواطنيه  نفو�س 
وعظيم  جّدية  بكل  �شاهم  واحرتام؛  وهيبة 
الوطن  وهناء  اأمن  على  احلفاظ  يف  عطاء 
واملعتمرين  واحلجاج  واملقيمني  واملواطنني 
اأكرث من اأربعة عقود مباركة منذ تعيينه )حفظه 
املكرمة  مكة  منطقة  لأمارة  وكياًل  ورعاه(  الله 

بعد اجتيازه لدرا�شته العليا يف اأمريكا؛ فكان 
خلقه  بح�شن  يتميز  الذي  ال�شاب  الأمري  ذلك 
وحمافظته الدائمة على اأمور دينه واجلّدية يف 
اأداء عمله، كما كان حّقًا قدوة لأقرانه و�شباب 
العطاء  وح�شن  والإخال�س  املحبة  يف  اأمته 
لوطنه ومواطنيه.. وعندما مت اختياره وتعيينه 
الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ل�شقيقه  نائبًا 
الداخلية  وزير  العزيز  عبد  بن  نايف  الفقيد 
يعرفونه  ملا  خريًا  املواطنون  ا�شتب�شر  اآنذاك 
والعزم  احِللم  �شمات  من  الكرمي  �شموه  يف 
ب�شوؤون  والهتمام  التعامل  وكرمي  واحل�شم 
ا�شتقباله  خالل  واملقيمني  املواطنني  وق�شايا 
واآمالهم،  ملطالبهم  وال�شتماع  لهم  اليومي 
وكان  واآلمهم..  ملعاناتهم  احلكيمة  واملعاجلة 
�شموه الكرمي وع�شيده الأبّي �شاحب ال�شمو 
امللكي الأمري ال�شهم الويف حممد بن نايف بن 
لل�شوؤون  الداخلية  وزير  )م�شاعد  العزيز  عبد 
لفقيدنا  املخل�شني  القوّينّي  ال�ّشاعدين  الأمنية( 
الغايل نايف العهد والأمن )طيب الله ثراه( يف 
احلفاظ على تالحم ووحدة هذا ال�شعب وتقوية 
واهتمام  وحب،  ورعاية  عدل  بكل  اأوا�شرها 
فائق بتوثيق وتعميق حب الوطن والإخال�س له 
يف كل اأرجائه ويف نفو�س مواطنيه واملقيمني 

بدوام  واأيّدهما  الله  )حفظهما  هما  وها  فيه.. 
التوفيق( يحمالن مهام هذا العطاء املجيد بعد 
رحيل الأمري الفقيد بكّل جّدية وعزم واإخال�س 
وحزم ووفاء �شادق للوطن ومواطنيه وقيادته 

الر�شيدة.
ال�شامي  الختيار  بهذا  وبالدنا  لأمتننا  فهنيئًا 
من  احلكيم  القيادي  الإجناز  وهذا  العظيم 
والدنا ومليكنا املفّدى باختيار وتعيني اأمريينا 
اجلليلني يف هذين املن�شبني الهاّمني.. واحلمد 
لله دائمًا واأبدًا على ما حبانا به من خري وبهجة 
القوّية  و�شائجها  تربطنا  تالحم وحمبة  وروح 
دينّيًا واجتماعّيًا ووطنّيًا يف ال�شّراء وال�شّراء، 
التطور  من  ملزيد  جهودنا  اأوا�شر  وتدعم 

والزدهار يف وطننا الغايل املعطاء.
واملحبة  الحرتام  �شادق  من  نابعة  وتعزية 
فقيد  واأحفاد  اأجنال  امللكي  ال�شمو  لأ�شحاب 
الأمن  نايف  الر�شيدة  والقيادة  والوطن  الأّمة 
والإخال�س وال�شرية املباركة احلميدة، وتعزية 
بناته  امللكي  ال�شمو  ل�شاحبات  القلب  من 

وحفيداته ولكل مواطني الوطن ومواطناته.
اإليه  واإنا  لله  )اإّنا  ربنا  ير�شى  ما  اإّل  نقول  ول 
راجعون( ول حول ول قّوة اإّل بالله فهو ح�شبنا 

وعليه متكلون.

نـــــــــــا اأزرنــــــــــــا لنـــــا الله.. ثم اأبــــــو متعــــــب              يــــ�شــّد بــــه ربُّ
عظيـــم املهابــــة عنوانهــــــــــــا              �شبــور حكيــــم وعــزٌّ لنـــــــا..

و�شاعـــده الفـــذُّ )�شلمانــــا(              عظيم الوفاء و�شمـ�س ال�شناء
مكانتـــه فـوق هام ال�شحاب              وفخـــــر  يــتيــه بــــه �شــعبنـــــــــا 
واأحمـــد لالأمــن ح�شن لــــــه              فاأمــن البـــالد معيـــــــن الهنــاء
متّيــز باحللـــم فـي حينــــــــــــه              وباحلــزم اأن حــام �شـرٌّ بـــنـــا
فاأبنــاء )عبد العزيــز( الأباة              اأ�شــاو�س ي�شمـو بهم جمُدنــا
احفــــــظ لنـــــــا فخــــــــــرنـــــــــــــا               �شعوديـــة اخلري عنـــواننـــــا
�شعودية املجد اأر�س الأباة              وم�شرق نور الهدى للدنـــــــا

ع�شو جمل�س ال�شورى
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املغيليث  عبدالعزيز  بن  في�شل  الأ�شتاذ  يقول  بداية 
التي  الدعم  اأوجه  اإن  الأهلية:  املدار�س  اإحدى  مالك 
ميكن للحكومة اأن تقدمها للقطاع اخلا�س كثرية جدًا، 
ونحن عندما ن�شرد الكثري من اأوجه الدعم هذا ل يعني 
اأن  املفرت�س  من  واإمنا  واحدة  مرة  بتطبيقها  املطالبة 

حتقيق : مو�شي مرزوق

يكون هناك ت�شور وتخطيط م�شتقبلي لتطوير التعليم 
الفعلي  الإح�شا�س  خالل  من  احلكومة  تتبناه  الأهلي 
والعملي باأهمية هذا القطاع.... ومن الأوجه املقرتحة 

للدعم:
للمدار�س  ال�شنوي  الدعم  النظر يف مقدار  اإعادة   -1

أحد جناحي التعليم الذي يحتضن ويربي أبناءنا
التعليم األهلي.. بيئة تعليمية جيدة.. ونقص في الكوادر الوطنية

المعلم السعودي في األهلية يضع قدمه داخلها وعينه على المدارس الحكومية

دعت درا�شة اقت�شادية حديثة اإىل  تطوير ملكية املدار�س الأهلية وحتويلها اإىل �شركات م�شاهمة عامة ملواكبة التطور الذي ت�شهده اململكة على 
ال�شعيد القت�شادي، واأو�شت الدرا�شة  اأي�شا بزيادة فر�س التمويل والدعم احلكومي للمدار�س الأهلية حتى تتمكن من اأداء ر�شالتها على اأكمل 
وجه. واأكدت الدرا�شة التي اأعدها بنك املعلومات يف الغرفة التجارية ال�شناعية بالريا�س اأهمية ال�شتثمار يف التعليم الأهلي، والعمل على تذليل 

املعوقات التي تواجه امل�شتثمرين يف هذا القطاع. واأو�شت الدرا�شة باإيجاد هيئة لالعتماد الأكادميي تتوىل و�شع ت�شنيف للمدار�س الأهلية.
الأهلية  املدار�س  تواجه  التي  وال�شعوبات  املعوقات  حول  الأهلية  املدار�س  بع�س  يف  امل�شوؤولني  من  عدد  اآراء  ا�شتطلعت  "ال�شورى" 
والتعليم الأهلي، ومرئياتهم حول ما ت�شمنته الدرا�شة امل�شار اإليها. واأجمعوا على اأهمية اإن�شاء هيئة لالإ�شراف على التعليم الأهلي والعمل على 
اإزالة املعوقات وال�شعوبات التي تواجه امل�شتثمرين يف هذا القطاع، خا�شة ما يت�شل بالرتاخي�س والدعم احلكومي للمدار�س الأهلية، واأبدوا 
ا�شتغرابهم من ا�شرتاط موافقة اجلريان للرتخي�س للمباين املدر�شية الأهلية حتى لو كانت تقع على �شوارع جتارية، يف الوقت الذي ل يطبق هذا 

ال�شرط على حمطات البنزين.

ق
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والذي ل ميكن اأن يقارن مبا يقدمه القطاع الأهلي من 
تخفيف للعبء على الدولة.

2- التخفيف من ال�شرتاطات املو�شوعة على افتتاح 
وا�شرتاط  بامل�شاحة  يتعلق  ما  وخا�شة  املدار�س 
ال�شرط مل ت�شرتطه  اإن هذا  التجاري! حيث  ال�شارع 
احلكومة ملدار�شها فكيف ي�شرتط على التعليم الأهلي.
3- الدعم احلقيقي الدائم لرواتب املعلمني واملعلمات 

مبا يدعم ال�شتقرار الوظيفي لهم.

الهـــــــتـــــــمـــــــام   -4
امل�شتمر  والإعـــــــالن 
ا�شتثمار  فر�س  عــن 
ــيــم  ــعــل ــت مــــرفــــقــــات ال
املـــــخـــــطـــــطـــــات  يف 
ــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــومــــــــــــة. ــــــــــــل الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــابـــــــــــــــــعـــــــــــــــــة ل
لـــلـــمـــدار�ـــس  تــ�ــشــنــيــف  ـــى و�ــــشــــع  عـــل ـــعـــمـــل  ال  -5
الأهـــلـــيـــة بــحــيــث يــتــم مــعــامــلــتــهــا �ـــشـــواء يف الإعـــانـــة 
اأو  الـــــدرا�ـــــشـــــيـــــة..  ـــر�ـــشـــوم  ـــل ل ـــــى  الأعـــــل احلــــــد  اأو 
ــــب ملــعــلــمــيــهــا.. حــ�ــشــب تــ�ــشــنــيــفــهــا. ــــروات مـــقـــدار ال
فهذا  م�شاهمة..  �شركات  اإىل  املدار�س  حتويل  اأما 
من  كثريًا  نرى  فنحن  قلياًل،  مبكر  اأنه  يبدو  املقرتح 
كبرية  جتارية  اأ�شماء  لها  والتي  الكربى  ال�شركات 
نحتاج  ورمبا  عامة.  كم�شاهمات  �شركاتها  تطرح  مل 
اإىل �شركة تعليمية كربى لتبني هذه الفكرة وطرحها 

كتجربة ي�شتفاد فيما بعد من اإيجابياتها و�شلبياتها.
وعن متكني املدار�س الأهلية من ال�شتفادة من بع�س 
املباين احلكومية التي ل حتتاج اإليها الإدارة التعليمية 
من خالل ترميمها ودفع ر�شوم مقابل ال�شتفادة منها  
يقول الأ�شتاذ املغيليث: هذا املقرتح جدير بالهتمام 

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

املعلمني واملعلمات  لدعم رواتب  "هدف" برناجًما  الب�شرية  املوارد  تنمية  اأطلق �شندوق 
يف املدار�س الأهلية، حيث بداأ ال�شندوق بدعم من تنطبق عليهم امل�شميات املعتمدة يف 

الربنامج.
اأن ال�شندوق �شي�شرف مبلغ  اآل معيقل  اإبراهيم بن فهد  واأو�شح مدير عام ال�شندوق 
الدعم يف ح�شاب املوظف امل�شتحق مبا�شرة، على اأن تتوىل املدر�شة �شرف ح�شتها من 
الأجر ال�شهري، م�شريًا اإىل اأن ذلك ياأتي يف �شياق احللول املطروحة ملعاجلة تزايد اأعداد 

خريجي اجلامعات املعدين للتدري�س التي اأقرها الأمر امللكي الكرمي بهذا ال�شاأن.
ودعا اآل معيقل املدار�س الأهلية اإىل املبادرة بت�شجيل بياناتها وبيانات املعلمني واملعلمات 
امل�شمولني �شمن م�شميات الوظائف التعليمية املعتمدة على املوقع الإلكرتوين لل�شندوق.
ي�شار اإىل اأن امل�شميات التعليمية املعتمدة يف الربنامج على النحو التايل: مدير/ مديرة 
مدر�شة )يف حال كان على ح�شاب املالك(، وكيل/ وكيلة )م�شاعدة(، م�شرف تربوي/ 
)جميع  معلمة  معلم/  الدرا�شية(،  املواد  تدري�س  على  الإ�شراف  )يتوىل  تربوية  م�شرفة 
طالبية،  مر�شدة  طالبي/  مر�شد  اخلا�شة،  للرتبية  معلمة  معلم/  الدرا�شية(،  املواد 
"بكالوريو�س  الدرجة اجلامعية  اأن يكون حا�شاًل على  تعلم )على  اأمينة م�شادر  اأمني/ 
اأو ماج�شتري" يف تخ�ش�س "املكتبات واملعلومات اأو تخ�ش�س تقنيات التعليم"(، رائد 
ن�شاط )يكون لدية خربة يف التدري�س(، حم�شر/ حم�شرة خمترب )على اأن يكون حا�شاًل 
على الدرجة اجلامعية "بكالوريو�س" يف اأحد التخ�ش�شات التالية: كيمياء - فيزياء - 

اأحياء - جيولوجيا(.
ويهدف الربنامج اإىل زيادة رواتب املعلمني واملعلمات يف املدار�س الأهلية بحيث يبداأ بـخم�شة 

اآلف ريال م�شافًا اإليه �شتمائة ريال بدل نقل، ويدعم ال�شندوق )50%( من الراتب.
بياناتها وبيانات  للمدار�س يف ت�شجيل  الفر�شة  اأتاح  ال�شندوق  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 
تكون  اأن  الأهلية  املدار�س  من  كما طلب  ال�شندوق،  موقع  واملعلمات من خالل  املعلمني 
للمدر�شة  التابع لوزارة الرتبية والتعليم ولديها الرقم الوزاري  م�شجله يف برنامج نور 
حتى تتمكن من الدخول على نظام ال�شندوق وت�شجيل بيانات معلميها علمًا باأن التطبيق 
1434/1433هـــــ. احلــايل  الدرا�شي  للعام  الأول  الدرا�شي  الف�شل  بداية  مع  �شيكون 

امل���غ���ي���ل���ي���ث: م���ط���ل���وب ال��ت��خ��ف��ي��ف 

م����ن �����ش����روط اإن���������ش����اء امل����دار�����س 

االأه��ل��ي��ة ودع����م ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��روات��ب
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الأهلية،  للمدار�س  الدعم  خطوات  من  خطوة  وهو 
تاأهيل  على  �شتعمل  الأهلية  املدار�س  واأن  خ�شو�شًا 
هذه املباين تاأهياًل �شاماًل وراقيًا يتوافق مع متطلبات 

تطوير التعليم ويف النهاية �شيعود املبنى للدولة. 
يف  الأهلية  املدار�س  على  الطالب  اإقبال  تزايد  وعن 
الثانوية  املدار�س  من  وتنقالتهم  العامة  الثانوية 

وارتفاع  الأهلية  الثانوية  املدار�س  اإىل  احلكومية 
البع�س  يعزو  حيث  عالية.  بن�شب  الطالب  درجات 
ذلك اإىل التفوق يف طرق واأ�شاليب التدري�س وتوفر 
للطالب  املالئمة  املدر�شية  والبيئة  اجليدة  الإمكانات 
بالطالب  الهتمام  اإن  يقول:  اأدائه.  على  انعك�س  مما 
والعمل  يتعلمه،  ملا  ا�شتيعابه  من  والتاأكد  �شخ�شيًا 
هو  ذلك  دون  حتول  التي  املعوقات  كل  اإزالة  على 
الأهلي  التعليم  فطالب  الأهلي،  للتعليم  املميزة  ال�شمة 
فيها عن  الف�شل  يزيد عدد طالب  ل  بيئة  يدر�س يف 

التاأكد من  مبنية على  عناية خا�شة  ويلقى  25 طالبًا، 
اأن  ميكن  ول  التعليم...  من  الطالب  جميع  ا�شتفادة 
لالأعداد  وذلك  العام  التعليم  قطاع  يف  ذلك  يتاأتى 
يف  املعلم  يالم  ل  حيث  الواحد..  الف�شل  يف  املهولة 
يف  العام  التعليم  معلم  اإن  تقول  وال�شواهد  ذلك.. 
الغالب يعطي در�شه ويخرج بغ�س النظر هل اجلميع 
ا�شتفاد اأم ل.. اأما املعلم يف التعليم الأهلي.. فتقييمه 
وم�شتواهم  الطالب  با�شتفادة  مربوط  الوظيفي 

الدرا�شي والعلمي.
اأما بخ�شو�س ت�شرب املعلمني ال�شعوديني من املدار�س 
الأهلية مما يربك �شري عملها.. بدوافع عدم ال�شتقرار 
احلكومي  للتعليم  والتوجه  الرواتب  وتدين  الوظيفي 
اأو انتظار الفر�شة املنا�شبة فقال: لي�س هناك نفور اأو 
والطرف  والطلب..  للعر�س  تخ�شع  هي  واإمنا  تباعد 
الآخر املعلم اأو املعلمة يبحث عن الوظيفة الأن�شب له... 
وهذا ينطبق على التعليم الأهلي وغريه من القطاعات 

التجارية الأخرى..
بــــادرة طيبة  هــي  واملــعــلــمــات  املعلمني  ـــع رواتــــب  ورف
ــهــا تـــكـــون اأحـــــد احلــلــول  ــعــل ـــعـــدت اجلــمــيــع ول ـــش واأ�
يف  الــزيــادة  تكون  ل  اأن  ونــاأمــل  الوظيفي،  للت�شرب 

ـــوؤثـــر على  الــــرواتــــب تــ�ــشــب يف مــ�ــشــلــحــة طــــرف وت
دفع  املدر�شة  ت�شتطع  مل  اإذا  النهاية  يف  لأنــه  الآخــر 
وهذا  ال�شوق  من  الن�شحاب  يعني  فهذا  املعلم  راتــب 
�ــشــيــوؤثــر عــلــى املــعــلــم واملـــدر�ـــشـــة بـــل حــتــى الــطــالــب.

املدر�شة  على  ترتتب  التي  املالية  بالأعباء  التاأثر  وعن 
الأهلية جراء �شعودة التعليم.. وهل يرى تقدمي الدعم 
لها ملواكبة هذا التطوير وللم�شاركة الفعلية يف برنامج 
املدار�س  لدينا يف  ال�شعودة موجودة  قال:  ال�شعودة 
بن�شبة كبرية منذ زمن ونفخر اأن يكون الطاقم التعليمي 
والإداري لدينا طاقمًا وطنيًا، ولكن املوؤثر احلقيقي هو 
اأن تكون هنالك  اإىل 5000 ريال دون  الرواتب  رفع 
لتغطية  للمدار�س  وامل�شاعدات  الــقــرارات  من  حزمة 
تكاليف هذه الزيادة.. واأنا اأخ�س املدار�س ال�شغرية 
التي فيها مراحل ريا�س اأطفال وابتدائي فقط والتي 
الأعباء..  بهذه  تقوم  اأن  لها  كيف  مــوؤخــرًا..  افتتحت 
احلكومية.  الإعــانــة  مــقــدار  ظــل �شعف كبري يف  يف 

املحفوظ: هيئة م�شتقلة �شتكون ال�شوت 

االأه��ل��ي التعليم  مل�����ش��ك��الت  امل�����ش��م��وع 

احل�������ش���ن: م���ع���وق���ات ال�������ش���ع���ودة يف 

ال��ت��ع��ل��ي��م اخل���ا����س ���ش��ب��ب��ه��ا ان��خ��ف��ا���س 

احلكومي العمل  يف  والرغبة  الرواتب 

ق
قي

ح
ت



39 1433 / 137

حكومية...! اإعانة  لهم  لي�س  الأطفال  ريا�س  وللعلم  
اإىل ذلك اقرتح الأ�شتاذ خالد بن نا�شر احل�شني مدير 
الت�شنيف  معايري  تكون  اأن  الأهلية  املدار�س  اإحــدى 
امليداين الذي اأقرته الوزارة عرب و�شع املدار�س يف 
فئات ل�شبط عملية الر�شوم الدرا�شية... وفقًا للخدمات 
والطالبات  الــطــالب  لأبنائها  املــدار�ــس  تقدمها  الــتــي 

التزام كل مدر�شة مبعايري اجلــودة، واأ�شاف  ومدى 
باأن الت�شنيف يعمل على منو قطاع التعليم الأهلي يف 
الأمــام،  اإىل  وهذه خطوة  وتنظيمه،  وتطويره  اململكة 
احليوي.   القطاع  هــذا  التعليم   قطاع  تطوير  ونحو 
وتطرق احل�شني اإىل اإمكانية و�شع نظام يكفل متابعة 
املعلمني كما هو موجود يف املدار�س التي يديرها وهو 
اأداء املعلم  بـ)ال�شرب( ملعرفة قيا�س م�شتوى  ما يعرف 
العدد  بتجاوز  للمدار�س  ال�شماح  وعدم  الطالب  مع 

داخل الف�شل الواحد.
التجارية  بالغرفة  الأهلية  املدار�س  جلنة  دور  وحول 

دعوة  لنا  توجه  مل  خالد،  الأ�شتاذ  قال  بالريا�س، 
حل�شور اجتماعات املالك، ونحن بحاجة لذلك ملناق�شة 
بع�س الق�شايا احليوية التعليمة والإدارية، مبا يحقق 

اأهداف التعليم الأهلي والرقي به مل�شتويات متقدمة. 
امل�شاكل  من  العديد  "هناك  اأن  اإىل  احل�شني  ولفت 
التي يعاين منها قطاع التعليم يف اململكة بوجه عام، 
الر�شوم  اختالف  املثال ل احل�شر،  �شبيل  على  منها 
م�شتوى  و�شعف  اأخرى،  اإىل  مدر�شة  من  الدرا�شية 
حتديث  ومتابعة  والإح�شاءات  املعلومات  توفر 
اأو  الأهلي  �شواء  التعليمي  القطاع  حول  املعلومات 
اإىل  بحاجة  الق�شايا  هذه  مثل  اإن  وقال  احلكومي، 
وخارجها،  الوزارة  داخل  امل�شوؤولني  من  جادة  وقفة 
تعليمية  جوانبها  جميع  من  موؤهلة  مدار�شنا  لت�شبح 

كانت اأو اإدارية.
واأ�شار اإىل اأبرز معوقات ال�شعودة يف التعليم اخلا�س 
الأهلي  التعليم  يف  ال�شهري   الدخل  انخفا�س  هي 

من  تعترب  والتي  احلكومي  العمل  امللحة يف  والرغبة 
املدار�س  من  ينفر  املعلم  جتعل  التي  الأ�شباب  اأهم 

لت�شجيع  وال�شراكة  التعاون  اإىل  داعيًا  الأهلية.. 
املعلمني ال�شعوديني وترغيبهم يف املدار�س اخلا�شة.

الريا�س  جريدة  عقدتها  التي  الندوة  ناق�شت  وقد 
التحديات التي تواجه التعليم الأهلي  ومن �شمنها قّلة 
اململوكة،  التعليمية   املرافق  توفري  و�شبل  الأرا�شي، 
والتخل�س من  املباين امل�شتاأجرة غري املنا�شبة، كذلك 
للتعليم  الرتاخي�س  متنح  م�شتقلة  هيئة  وجود  عدم 
اأ�شوة  احلكومية،  القطاعات  كافة  فيها  متثل  الأهلي، 
بهيئة ال�شتثمار والهيئات احلكومية املعتمدة، وهيئة 
للتقومي والعتماد ت�شن معايري وطنية ل�شبط التعليم 

يف  احلكومية  امل��دار���س  معلمي  تعين 

ت�شربهم  ملنع  احل��ل  هو  ال�شيف  اإج���ازة 

املفاجئ من االأهلية خالل العام الدرا�شي

بتمكن  ل����ل����وزارة  ت���وج���ه  ه���ن���اك 

اال�شتفادة  م��ن  االأه��ل��ي��ة  امل��دار���س 

م����ن ب��ع�����س امل����ب����اين احل��ك��وم��ي��ة

ت����و�����ش����ي����ع م�����������ش�����ارك�����ة ال����ق����ط����اع 

اخل����ا�����س امل���ح���ل���ي واالأج����ن����ب����ي يف 

مهم االأه��ل��ي  التعليم  يف  اال���ش��ت��ث��م��ار 

م�������ق�������رتح ب����ه����ي����ئ����ة االع������ت������م������اد 

االأك�����ادمي�����ي ل��ت�����ش��ن��ي��ف امل����دار�����س 

االأه����ل����ي����ة وف������ق م���ع���اي���ري حم�����ددة 
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الأهلي، من حيث مدخالته وعملياته وخمرجاته.. وما 
املعوقات..  لهذه  الأهلية  املدار�س  مالك  معاناة  مدى 
بحيث  الأهلية  للمدار�س  م�شتقلة  هيئة  اإن�شاء  وعن 
غرار  على  ودعمه  القطاع،  هذا  لتنظيم  مظلة  تكون 
الهيئات الأخرى، خطوة جمدية.. وت�شاعد على اإيجاد  
حلول جذرية لكافة معوقات التعليم اخلا�س؟ عن ذلك 
اأجابت الأ�شتاذة نوف بنت �شليمان املحفوظ  م�شرفة 
لي�شت  اخلطوة  قائلة:  الأهلية..  املدار�س  اإحدى  يف 

القطاع  هذا  لدفع  �شرورة  هي  بل  وح�شب،  جمدية 
ال�شوت  �شتكون  الهيئة  فهذه  القمم..  نحو  املهم 
اأداة  مبثابة  وهي  الأهلي  التعليم  مل�شكالت  امل�شموع 
وهم  التعليمية  العملية  اأركان  من  عدد  بني  التوازن 
اأداة  و�شتكون  والطالب...  واملعلمون  واملالك  الدولة 
ليكون  الأهلي  التعليم  مب�شتوى  الرتقاء  يف  فاعلة 

مب�شتوى الطموح للجميع.
وعــن مــعــانــاة مــالك املــدار�ــس مــن �شعوبة يف اإنــهــاء 
الرتخي�س  با�شتخراج  املتعلقة  الر�شمية  الإجـــراءات 
نوف  قالت  واجلــهــد،   الوقت  ت�شتهلك  باأنها   مفيدين 
من  مــزيــج  فهي  و�شفها،  ي�شعب  املــعــانــاة  املــحــفــوظ: 
هـــدر الـــوقـــت واجلـــهـــد ومــــاء الـــوجـــه اأحـــيـــانـــًا حينما 
فالروتني  الرتاخي�س...  ا�شرتاطات  لتطبيق  ت�شعى 
البارزة  ال�شمة  تكون  اأحيانًا  واملــزاج  والبريوقراطية 
ثم  لــالأ�ــشــف...  الوا�شطة  اإل  ي�شرعها  ول  ذلـــك..  يف 
ف�شرط  عــجــبــًا..  لــرتى  البلدية  ا�ــشــرتاطــات  عند  قــف 
على  يطبق  ول  الأهــلــي  التعليم  على  يطبق  امل�شاحة 
ال�شارع  وا�شرتاط  امل�شتاأجرة!!؟  احلكومية  املدار�س 
ــتــنــازلت  الــتــجــاري كـــذلـــك... ثـــم لبـــد مـــن بــعــ�ــس ال
املباين  كــانــت  ولــو  اجلــــريان..  موافقة  على  لتح�شل 

ـــة.. والــعــجــيــب اأن املــحــطــات  كــلــهــا عــلــى قــطــع جتـــاري
يرخ�س لها دون موافقة اجلريان ولكن املدار�س لبد 
وبال  املعامالت..  من  جــرا  وهلم  موافقتهم؟؟!...  من 
اأ�شهر  �شتة  عن  يقل  ل  ما  املعاملة   ت�شتمر  قد  مبالغة 
حتى ت�شتطيع ا�شتخراج الت�شاريح الر�شمية لإ�شافة 

مرحلة ولي�س افتتاح جديد.
والتعليم  الرتبية  )وزارة  من  كل  اإىل  ر�شالتها  وعن 
الب�شرية(  املوارد  تنمية  و�شندوق  العمل  ووزارة 
الأهلي..  بالتعليم  عالقة  وذات  معنية  جهات  ب�شفتها 
ارتباط  لها  التي  املعنية  اأمتنى من كل اجلهات  قالت: 
العتبار  بعني  تنظر  اأن  الأهلى  التعليم  يف  مبا�شر 
ممن  فهناك  الأطفال..  وريا�س  ال�شغرية  للمدار�س 
الأطفال  ريا�س  يف  ا�شتثمرن  الن�شاء  من  اأعرفهن 
اأن يتم ت�شجيعها على ال�شتمرار بتقدمي  وترغب يف 
بقرارات  ق�شمها  يتم  اأن  ل  املدار�س..  لهذه  اإعانات 
تزيد العبء عليها وتدخلها يف دوامة اخل�شارة. فكثري 
منهن بداأت م�شروعها بدعم من الدولة.. فهل يكفيها 
الدخل ل�شداد ق�شط القر�س اأم لدفع رواتب املعلمات 
الأطفال  وريا�س  املدار�س  وخا�شة  والعاملني... 
اأن  ميكن  ل  التي  الريا�س  وجنوب  غرب  مناطق  يف 
املتدنية  والأ�شعار  البيئة  لطبيعة  نظرًا  ر�شومها  تزيد 

واملتقاربة.
الرتبويني  املعلمني  مــن  الكافية  الأعــــداد  حجم  وعــن 
والتخ�ش�شات  املــواد  بع�س  يف  ال�شعوديني  املوؤهلني 
ــغــة الإجنــلــيــزيــة وبــعــ�ــس  ــل مــثــل احلــا�ــشــب الآيل وال
التخ�ش�شات العلمية، قالت:  نعاين من اإيجاد مثل هذه 
والريا�شيات  الإجنليزية  اللغة  خا�شة  التخ�ش�شات 
واأذكر اأننا يف اإحدى املرات ا�شطررنا لتوظيف معلمة 
الإ�ــشــراف  من  عتبًا  ووجــدنــا  الجنليزية  للغة  اأجنبية 
توفر  اأن  الــرتبــويــة  املــ�ــشــرفــة  مــن  فطلبت  الـــرتبـــوي.. 
و�شاأ�شتغنى  احلــال  ويف  اإجنليزية  لغة  معلمة  اأي  يل 
العر�س  الـــرد لأن  ا�ــشــتــطــاعــت  فــمــا  الأجــنــبــيــة..  عــن 

واملقنع  املــتــوازن  بالدعم  حديثها  يف  وطالبت  قليل. 
واملدرو�س من الدولة.. واإعادة النظر يف ال�شرتاطات 
اخلــا�ــشــة بــافــتــتــاح املـــدار�ـــس.. واإبـــــرام عــقــود حتفظ 
حقوق الطرفني وتطبق على اجلميع املدر�شة واملعلمة.

عقبات عديدة يف وجه ال�شعودة

اإن هـــنـــاك مــ�ــشــاكــل وعــقــبــات  ويـــقـــول خمــتــ�ــشــون 
قطاع  يف  الكاملة  الــ�ــشــعــودة  حتقيق  وجــه  يف  تقف 
املــدار�ــس الأهــلــيــة وخــا�ــشــًة يف مــدار�ــس البنني ومن 
املواطنني  والإداريـــني  املعلمني  رواتــب  ارتفاع  اأهمها 
رغبة  وجــود  ال�شعوديني،  غري  من  بنظرائهم  مقارنة 
لفر�س  احلكومي  بالتعليم  للعمل  منهم  الكثري  لــدى 
وال�شتقرار  والرواتب  والتدريب  كالرتقيات  اأف�شل 
ــر�ــشــوم الــدرا�ــشــيــة يف  ــمــاد عــلــى ال املــعــيــ�ــشــي، العــت
تقدمها  التي  الإعــانــات  وقلة  الأهــلــي،  التعليم  متويل 
عدم  ومتطلباتها،  املدار�س  اأعداد  مع  باملقارنة  الدولة 
املوؤهلني  الــرتبــويــني  املعلمني  مــن  كافية  اأعــــداد  تــوفــر 
الآيل  احلا�شب  مثل  والتخ�ش�شات  املــواد  بع�س  يف 
العلمية. التخ�ش�شات  وبــعــ�ــس  الإجنــلــيــزيــة  والــلــغــة 
ي�شعون  ال�شعودين  االأهلية  معلمي  معظم 

قدمًا داخلها واأخرى خارجها

واأ�شافوا اأن هناك م�شكلة اأخرى هي ت�شرب املعلمني، 
وهي م�شكلة تواجهها املدار�س الأهلية فمعظم معلميها 
الأهلية  املدر�شة  داخل  قدمًا  ي�شعون  ال�شعوديني 
على  مركزة  اأحا�شي�شهم  وتبقى  خارجها،  وقدمًا 
اإعالنات وزارة اخلدمة املدنية ووظائف وزارة الرتبية 
التعيني  بوارق  الأوىل ومتى لحت  بالدرجة  والتعليم 
ول  للرحيل،  وا�شتعد  بجانبه  ال�شعودي  املعلم  ناأى 
وال�شتئذان وعدم  الغياب  تكثيف  من  ذلك  قبل  مانع 
ا�شتقل  البحر  ق�شد  فــــ"َمن  والهتمام  التح�شري 
ال�شواقيا"، وها هي �شواقي املدر�شة الأهلية قد اأدنته 

من "بحر" العمل احلكومي.
اإن هذه امل�شكلة املوؤرقة اإذا ُنظر اإليها بعيدًا فهذا يدعو 

م�����دار������س ال���ت���ع���ل���ي���م االأه�����ل�����ي يف 

ع��دد  م���ن   %33.3 مت��ث��ل  ال���ري���ا����س 

امل��م��ل��ك��ة يف  االأه����ل����ي����ة  امل������دار�������س 
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اإىل اختيار توقيت تعيني املعلمني يف احلكومة يف بدء 
اإجازة ال�شيف وعدم تعيني اأي معلم قبل �شهرين على 
الأقل من بدء العام الدرا�شي، احت�شاب اخلربة التي 
خدماته  �شمن  الأهلي  التدري�س  يف  املعلم  يكت�شبها 
املحت�شبة يف العمل احلكومي �شواء فيما يخ�س نظام 
اأو الرتقية،  اأو النقل  اأو مكافاأة نهاية اخلدمة  التقاعد 
مطالبة املعلم الذي تعني يف التعليم احلكومي و�شبق 
له العمل يف القطاع الأهلي باإخالء طرف وخمال�شة 
يف  املعلم  اأداء  حت�شن  ا�شتمرار  على  حر�شًا  نهائية 

املدار�س الأهلية.
ه��ل مت��ن��ح احل��ك��وم��ة م��ب��ان��ي��ه��ا ل��ل��م��دار���س 

االأهلية؟

هي  املخت�شون  عنها  حتدث  التي  الأخرى  امل�شكلة 
يف  قائمة  امل�شكلة  هذه  تبقى  حيث  املدر�شية،  املباين 
املدار�س  اأغلب  اإن  حيث  الأهلي،  التعليم  مدار�س 
من  كثري  على  وي�شعب  م�شتاأجرة  مباٍن  هي  الأهلية 
جودة  بنف�س  مدار�س  توفري  املدار�س  هذه  مالك 
واإمكانات املدار�س احلكومية امل�شممة حديثًا. وهناك 

توجه للوزارة بتمكني املدار�س الأهلية من ال�شتفادة 
اإليها  حتتاج  ل  التي  احلكومية  املباين  بع�س  من 
ر�شوم  ودفع  ترميمها  خالل  من  التعليمية  الإدارة 

مقابل ال�شتفادة منها.
والبيئة  االإم��ك��ان��ي��ات  يف  متفوقة  االأه��ل��ي��ة 

املدر�شية

الأهلية  املدار�س  بع�س  اأن  اإىل  الدرا�شات  واأ�شارت 
تتفوق يف طرق واأ�شاليب التدري�س وتوفر الإمكانات 
انعك�س  للطالب مما  املالئمة  املدر�شية  والبيئة  اجليدة 
الرتبية  واإدارات  الوزارة  قامت  كما  اأدائه.  على  ذلك 
والتعليم بو�شع ال�شوابط التي ت�شمن عدم التالعب 
التعليمية  الإدارة  تقوم  حيث  والنتائج،  الأ�شئلة  يف 
بالإ�شراف على اختبارات بع�س املدار�س الأهلية التي 
حولها مالحظات وت�شع البدائل الالزمة التي ت�شمن 

�شالمة �شري الختبارات.
وهناك م�شكالت اأخرى تتفاوت من منطقة ملنطقة:

الــــطــــالب والـــطـــالـــبـــات  بــعــ�ــس  قـــبـــول  فـــر�ـــس   -1 
وكــ�ــشــر قـــاعـــدة الــقــبــول اخلــا�ــشــة بــكــل مــدر�ــشــة من 

خـــالل اإلــــــزام املـــدار�ـــس بــقــبــول الـــطـــالب اإجـــبـــاريـــَا.
التي  والق�شايا  امل�شاكل  درا�ــشــة  يف  الت�شاهل   -2
اقــرتاحــات. من  تقدميه  يتم  ومــا  الأهــلــي  القطاع  تهم 
3- عـــدم وجــــود عـــدد كــــاٍف مـــن املــتــخــ�ــشــ�ــشــني يف 
القطاع  ومتطلبات  اأنظمة  ملتابعة  احلكومية  الأجهزة 

التعليمي الأهلي.
ح�شر امل�شاكل واملعوقات... هل من حلول جديدة؟

جمل�س  يف  الأهلي  للتعليم  الوطنية  اللجنة  بداأت  كما 
مالك  ا�شتثمارات  ومعوقات  م�شاكل  بح�شر  الغرف 
حكومية  جهات  ثالث  على  لعر�شها  الأهلية  املدار�س 
وهي وزارة الرتبية والتعليم ووزارة العمل و�شندوق 
تنمية املوارد الب�شرية، حيث عقدت اللجنة لقاًء مو�شًعا 
اللقاء  بالريا�س وكان �شيوف  ملالك املدار�س الأهلية 
العمل،  وزير  ونائب  والتعليم،  الرتبية  وزير  نائب 

ومدير عام �شندوق تنمية املوارد الب�شرية.
تعزيز  اإىل  متخ�ش�شة  درا�ــشــة  دعــت  اآخــر  من جانب 
ع�شر  اخلــا�ــس يف  القطاع  دعــم  الــدولــة يف  م�شرية 
التجارة  ملنظمة  والنــ�ــشــمــام  واخل�شخ�شة  الــعــوملــة 
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م�شاركة  تو�شيع  اأهمية  الدرا�شة  اأكــدت  كما  العاملية، 
ال�شتثمار  يف  والأجــنــبــي  املحلي  اخلــا�ــس  الــقــطــاع 
الــعــمــل على  مــن خـــالل  التعليم  مــن  املــجــال  هـــذا  يف 
ــدعــم  اإزالـــــة املــعــوقــات وزيـــــادة فــر�ــس الــتــمــويــل وال
اأداء ر�ــشــالــتــهــا.  مـــن  تــتــمــكــن  لــهــا حــتــى  احلــكــومــي 
زيادة ال�شكان وارتفاع م�شتوى الدخل زاد 

من االإقبال على االأهلية

وك�شفت الدرا�شة التي اأعدها بنك املعلومات يف غرفة 
الأهلية يف  املدار�س  على  الإقبال  تزايد  عن  الريا�س 
الفرتة الأخرية، وعزت ذلك للزيادة ال�شكانية وارتفاع 
التعليم  مدار�س  اأن  اإىل  م�شرية  الدخل،  م�شتوى 
اإجمايل  من  باملائة   32 متثل  الريا�س  يف  الأهلي 
الريا�س  يف  والأهلي  احلكومي  التعليم  مدار�س 
و29 باملائة من اإجمايل عدد الف�شول، بينما بلغ عدد 
املعلمني  اإجمايل عدد  باملائة من  املعلمني بها نحو 26 

بالتعليم احلكومي والأهلي. 
33% من االأهلية يف الريا�س وحدها

يف  الأهلي  التعليم  مدار�س  اأن  الدرا�شة  واأو�شحت 
الريا�س متثل 33.3 باملائة من اإجمايل عدد املدار�س 

طالبها  عــدد  ميثل  بينما  اململكة،  يف  الأهــلــيــة 
الأهلي  التعليم  الطالب يف  باملائة من عدد   40
يف املــمــلــكــة، وذكــــرت الــدرا�ــشــة الــتــي �شملت 
هــذه  مــعــظــم  اأن  الــريــا�ــس  يف  مــدر�ــشــة   276
بن�شبة  الــفــردي  الكيان  عليها  يغلب  املــدار�ــس 
�شمال  يف  يرتكز  اأغلبها  واأن  بــاملــائــة،   72.8
ل  معظمها  واأن  بــاملــائــة،   42 بن�شبة  الــريــا�ــس 
التعليمي  املــجــال  يف  خربتها  �شنوات  يتعدى 
10 �شنوات، بينما هناك اأخرى تتعدى خربتها 
بــاملــائــة   70 اأن  اإىل  اأ�ـــشـــارت  كــمــا  �ــشــنــة،   25
مــن مــنــ�ــشــاآت املـــدار�ـــس الأهــلــيــة يف الــريــا�ــس 
م�شتاأجرة، واأن اأغلبها ميكن و�شف راأ�شمالها 
باملتوا�شع، حيث ل يزيد على 100 األف ريال. 
ك����������������وادر م�������وؤه�������ل�������ة ل����ل����رتب����ي����ة 

اخل����ا�����ش����ة ب�������ش���رط رخ�������ش���ة م��ه��ن��ي��ة .

الرتبية  مبــدار�ــس  بــالهــتــمــام  الــدرا�ــشــة  واأو�ــشــت 
متخ�ش�شة  كــــوادر  عـــــداد  اإ خـــالل  مـــن  اخلــا�ــشــة 
تعيني  وربــط  اخلــا�ــشــة،  الــرتبــيــة  جمــال  يف  للعمل 
رخ�شة  على  بح�شولهم  اخلا�شة  الرتبية  كــوادر 
اإىل  دعت  كما  دقيقة.  معايري  وفق  املهنة،  ملزاولة 
وت�شجيع  فيها  احلديثة  التقنيات  بتوفري  الهتمام 
الدرا�شة  اأظهرت  حيث  ا�شتخدامها،  على  الطالب 
تــوفــر  املــــدار�ــــس  مـــن  مــنــخــفــ�ــشــة جــــدًا  نــ�ــشــبــة  اأن 

باملائة.   0.4 الإنرتنت 
هل جتد معوقات وم�شكالت امل�شتثمرين يف 

جمال التعليم االأهلي حاًل؟

وم�شكالت  معوقات  مبعاجلة  الدرا�شة  اأو�شت  كما 
القطاع  من  الأهلي  التعليم  جمال  يف  امل�شتثمرين 
اجلهات  مع  بتعامله  يتعلق  فيما  خا�شة  اخلا�س، 
املدار�س  اأمام  املجال  اإف�شاح  �شرورة  مع  احلكومية 
مثل  اخلدمات  تقدمي  يف  املرونة  حيث  من  الأهلية 
)ا�شتقدام املعلمني عن طريق وزارة الرتبية – تي�شري 

�شروط اإن�شاء املدار�س الأهلية اأو تو�شعة املدار�س– 
اإجبار املدار�س الأهلية على تطبيق اجلودة وهي غري 
العمل  بجانب  ال�شعودة(   – التطبيق  لهذا  م�شتعدة 
قدراتهم  ورفع  واملعلمات  املعلمني  وتاأهيل  تنمية  على 
والت�شالت.                     املعلومات  تقنيات  تطبيق  جمال  يف 

هيئة اعتماد اأكادميي لت�شنيف االأهلية!

كما نادت الدرا�شة باإيجاد هيئة لالعتماد الأكادميي 
بحيث  ــيــة  الأهــل لــلــمــدار�ــس  ت�شنيف  و�ــشــع  تــتــوىل 
تــ�ــشــنــف املـــدار�ـــس الأهـــلـــيـــة، وفـــق مــعــايــري حمـــددة 
مــن الـــــوزارة، ورفـــع ن�شبة الــ�ــشــعــودة يف املــدار�ــس 
ال�شتفادة  لتعظيم  ــك  وذل اأعــلــى،  ن�شب  اإىل  الأهلية 
والعمل  املــراأة  خا�شة  املعطلة،  الب�شرية  املــوارد  من 
عــلــى حتــ�ــشــني الــنــوعــيــة والــكــفــاءة والــتــنــافــ�ــشــيــة يف 
�ـــشـــوق الـــعـــمـــل. واأو�ــــشــــت اأيـــ�ـــشـــا بــــزيــــادة فــر�ــس 
حتى  الأهلية  للمدار�س  احلكومي  والــدعــم  التمويل 
خالل  من  وجه  اأكمل  على  ر�شالتها  اأداء  من  تتمكن 
البنوك  ت�شجيع  مــع  احلكومية  التمويل  �شناديق 
التعليمية.  امل�شاريع  التجارية مبنح متويل لأ�شحاب 
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تزدهي اململكة العربية ال�شعودية فرحًا وهي حتتفل بيومها الوطني بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله 
املوؤ�ش�س  الوالد  مواقف  الوطنية  الذاكرة  وت�شتح�شر  والأمــان.  الأمن  بّر  اإىل  امل�شرية  قاد  الذي  عبدالعزيز،  بن 
امللك عبدالعزيز -طّيب الله ثراه- واأبناءه امللوك من بعده؛ فقد مّهدت تلك الكوكبة من الرجال توحيد الدولة وبناء 
حا�شرها وم�شتقبلها، وجاءت القيادة احلالية بقيادة مولي خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز 

-حفظه الله- فاأكملت امل�شرية باقتدار وابتكار.
الإجنازات التي حققها خادم احلرمني ال�شريفني كثرية، ولو اأردنا احلديث عنها ملالأت جملدات. ويكفيك اأن تلتفت 
ذات اليمني وذات ال�شمال لت�شاهد الروؤية التي اأر�شاها وقد اأ�شبحت واقعًا باجلد والعمل. اليوم، وكلنا اعتزاز 
وبهجة، نرى بالدنا تتفوق على نظرياتها يف العامل من خالل ال�شيا�شة التي انتهجتها يف ظّل الظروف القائمة على 
امل�شتوى الدويل، التي متّثل التوازن يف التعامل مع الق�شايا املختلفة املحلية والإقليمية والدولية يف نظرة ثاقبة 

للموقف الذي نعي�شه.
واليوم، ونحن نحتفل باليوم الوطني، ندرك اأن الآباء املوؤ�ش�شني كان هّمهم الأ�شا�شي هو الإن�شان، وها هو خادم 
احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز يوؤكد اأهمية ال�شتثمار يف تطوير الإن�شان؛ فكثري من الدول لديها 
النفط وثروات اأخرى اإل اأن الإن�شان يف اململكة العربية ال�شعودية يدرك اأن الرثوة يف تطوير الإن�شان. وما من 
�شّك يف اأن اململكة �شهدت خالل ال�شنوات القليلة املا�شية طفرات كثرية وقفزات كبرية اأبهرت الكثريين واأثارت 

اإعجابهم.
اإننا اليوم نفخر بقيادتنا التي ما داأبت توا�شل الدرب نحو التقدم والنه�شة، وتوؤ�ش�س لدولة لها مكانتها البارزة 

بني الأمم؛ لكي ن�شجل يف �شفحات التاريخ ق�شة قيادة التّف حولها �شعب فكّونا اأ�شرًة يف التالحم والبناء.
اإليه، وندعو املوىل -عّز  هنيئًا للمملكة العربية ال�شعودية بيومها الوطني، ووّفق الله قيادتنا يف كّل ما ي�شبون 
وجّل- اأن يلهم اجلميع بكّل ما هو �شائب، واأن ي�شيء لهم الدروب نحو ما فيه تقوية البالد وفائدة العباد، واأن 
التقدم والزدهــار والرفعة بقيادة مولي خادم  الغالية وقد حتقق ململكتنا احلبيبة املزيد من  املنا�شبة  يعيد هذه 

احلرمني ال�شريفني واإخوانه والعائلة املالكة وال�شعب ال�شعودي النبيل، وكّل عام والوطن باألف خري.

ع�شو جمل�س ال�شورى

فرحة الوطن

الأ�شتاذ الدكتور
 جربيل العري�شي
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اأكد النائب اللبناين اأ�شعد هرمو�س ع�شو املنتدى 
العاملي للربملانيني الإ�شالميني اأن الهم يف املنطقة 
واحلرية  والعدالة  التنمية  هم  وهو  واحد  العربية 
احلكم  اإىل  و�شوًل  والدميقراطية  وال�شورى 
احلرمني  خادم  دعوة  اأهمية  على  واأكد  الر�شيد، 
قيام  اإىل  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  ال�شريفني 
احتاد يف املنطقة يحفظ لها وحدتها ويحافظ على 
ال�شهيوين،  امل�شروع  خماطر  ملجابهة  عروبتها 
العاملي  للمنتدى  الثالث  الجتماع  يف  اإنه  وقال 
اأحوال  وتدار�شنا  ع�شنا  الإ�شالميني  للربملانيني 
والإ�شالمية يف  العربية  الأمتني  واأحمال  واأهوال 
باآلف  ال�شهيوين  العدو  يفتك  حيث  فل�شطني، 
الطعام  عن  امل�شربني  الفل�شطينيني  الأ�شرى 

ويتاآمر على القد�س ويعمل على تهويدها.
وعن الأو�شاع يف �شوريا قال هرمو�س يف حوار 
تقف  اأن  الأمة  على  يجب  اإنه  ال�شورى  جملة  مع 
احلرية  يف  وحقه  ال�شوري  ال�شعب  مظلومية  مع 

والدميقراطية  وفيما يلي ن�س احلوار:

انطباعكم عن  على  نتعرف  اأن  نود  بداية        

للربملانين  العاملي  للمنتدى  الثالث  االجتماع 

االإ�شالمين، الذي ا�شت�شافته الكويت موؤخرًا؟

ــ اأحب اأن اأوجه حتية لكل جمال�س ال�شورى والنواب 
والأمة يف املنطقة العربية، يف اأعقاب املوؤمتر الربملاين 
العربي الذي عقد يف الكويت، وُقبيل اجتماع املنتدى 
العاملي للربملانيني الإ�شالميني، وهذا اإن دل على �شيء 
ق�شاياها  اأن  وعلى  الأمة،  هذه  على وحدة  يدل  فاإمنا 
هي  وطموحاتها  اآمالها  واأن  م�شرتكة،  ق�شايا  هي 
املنطقة  يف  فالهم  م�شرتكة،  واآمال  طوحات  اأي�شا 
واحلرية  والعدالة  التنمية  هم  وهو  واحد،  العربية 
املجتمع  قوى  كل  تنخرط  اأن  هّم  وكذلك  وال�شورى، 
طريق  يف  الر�شمية  القوى  مع  والأهلي  ال�شعبي 
هذه  اأن  نعترب  فنحن  الر�شيد،  احلكم  اإىل  للو�شول 
الأجواء التي رافقت اجتماع املنتدى العاملي للربملانيني 
الإ�شالميني كانت توؤكد على هذه الق�شايا، على وحدة 

واأهمية الكويت : عبداحلميد  زقزوق والدميقراطية،  ال�شورى  اأهمية  وعلى  الأمة، 
و�شع  اأهمية  وعلى  امل�شرتك،  النيابي  العمل  تفعيل 
اآليات التدريب على العمل الدميقراطي والربملاين يف 
جو من الإ�شالح وال�شتقرار والتغيري ال�شل�س الذي 
خ�شو�شيتها،  واإىل  الأمة  هذه  مرجعية  اإىل  يحتكم 

واإىل خلفيتها الثقافية والفكرية.
الجتماع  انعقاد  م�شتوى  على  اأنه  نقول  اأن  ن�شتطيع 
الربملاين  العربي  املنتدى  اإدارة  ملجل�س  الثالث 
لالإ�شالميني كنا نعي�س اأحوال واأهوال واأحمال الأمة 
من فل�شطني، حيث يفتك العدو ال�شهيوين اليوم باآلف 
القد�س،  الطعام، ويتاآمر على  امل�شربني عن  الأ�شرى 
ويعمل على تهويدها، وهي متثل قيمة اأ�شا�شية كربى 
كل  اأهمية  على  اأكدنا  وقد  كله،  العامل  يف  للم�شلمني 
اأ�شكال التقارب والحتاد بني منظومة جمل�س التعاون 
خادم  طرحها  التي  اخلطوة  نبارك  ونحن  اخلليجي، 
يف  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
التعاون  جمل�س  دول  بني  الحتاد  قيام  اإىل  دعوته 
لدول اخلليج العربية الذي يحفظ لهذه املنطقة وحدتها 
ويوؤكد  عروبتها،  على  ويحافظ  موقفها  ويح�ّشن 
اأن  ونعترب  الأمة،  م�شتوى  على  املنطقة  يف  دورها 
منظومة  بني  والتقارب  الحتاد  اأ�شكال  من  �شكل  اأي 
العربية  للوحدة  مقدمة  هو  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
والإ�شالمية الكربى، وهو الدور املركزي الذي تلعبه 

اإلسالميين  للبرلمانيين  العالمي  المنتدى  أسعد هرموش عضو  اللبناني  النائب 
في حوار مع الشورى:

هموم المنطقة واحدة وعلى األمة الوقوف مع الشعب 
السوري لينال حريته

ار
و

ح
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اململكة العربية ال�شعودية يف الهتمام بال�شاأن العربي 
والإ�شالمي ككل.

وندعمها،  ونوؤيدها  اخلطوة  هذه  على  نوؤكد  ونحن 
على  الأمة  تعرت�س  التي  امل�شكالت  حل  اأن  ونعترب 
الوحدة  متتني  م�شتوى  وعلى  التنمية  م�شتوى 
امل�شروع  خماطر  جمابهة  م�شتوى  وعلى  الوطنية 
الفتنة  منع  م�شتوى  وعلى  املنطقة،  يف  ال�شهيوين 
خطوة  التقدم  م�شتوى  وعلى  واملذهبية،  الطائفية 
كل  امل�شرتك،  العربي  العمل  م�شرية  يف  الأمام  اإىل 
وهي  حا�شرة،  اأنها  اأظن  والطموحات  الآمال  هذه 
حا�شرة بالتاأكيد يف فكر واأداء امل�شوؤولني يف جمل�س 
اأنه ل يغيب عن البال املاأ�شاة  التعاون اخلليجي، كما 
ال�شوري، وبالتايل  العربي  ال�شعب  لها  التي يتعر�س 
اأن تقف مع مظلومية  بكل مقوماتها  الأمة  يجب على 
وحقه  حريته،  جانب  اإىل  تقف  واأن  ال�شعب،  هذا 
بحقوق  والتمتع  والدميقراطية  واحلرية  التعبري  يف 

الإن�شان كما يتمتع بها اأي �شعب عربي.
االنفجارات  اأخبار  تابعتم  اأنكم  �شك  ال        

فيها  وا�شتخدم  �شوريا  هزت  التي  العنيفة 

الكثري من املواد املتفجرة واأودت بحياة كثري 

من االأبرياء، ما دور الربملانين االإ�شالمين يف 

و�شع حد لهذه احلوادث املاأ�شاوية؟

اأ�شكال  بكل  مدانة  الأعمال  هذه  اأن  نعترب  نحن  ــ 
الإدانة، وم�شتنكرة اأ�شد ال�شتنكار وهي جرمية بحق 
باملطلق،  ونرف�شها  ال�شوري،  العربي  �شعبنا  اأبناء 
ونحن نعترب اأن واجبنا كربملانيني اإ�شالميني وواجب 
قنوات  فتح  يعيدوا  اأن  العربية  املنطقة  يف  احلكام 
الت�شال والتوا�شل مع القوى احلية يف الأمة، واأن 

يعطوا املزيد من احلرية والدميقراطية لل�شعوب.
وهذه  اخلالف  وهذا  الع�شكري،  التمظهر  هذا  اإن 

التوا�شل  قنوات  ان�شداد  نتيجة  هي  ال�شرذمة 
املطلوب  اأن  ونعترب  احلرية،  واأجواء  الدميقراطي، 
اليوم اأن يتقدم احلل ال�شلمي الدميقراطي الت�شاوري 
 - �شقط  وبالتايل  الأمام،  اإىل  والنظام  املعار�شة  بني 
وللمرة العا�شرة على ما اأعتقد - �شقط اخليار الأمني 
يف  م�شكلة  اأي  حل  ويف  ال�شورية  امل�شكلة  حل  يف 
اأنه لبد من عودة قنوات  اأعتقد  املنطقة العربية، لذلك 
ال�شعب  اأمام  املجال  اإف�شاح  من  بد  ول  الت�شال، 
�شندوق  اإىل  يحتكم  واأن  راأيه،  عن  ليعرب  ال�شوري 
القرتاع احلقيقي، واأن يعطى احلرية يف اختيار من 
واخلال�شة  هنا،  تكمن  تقديري  يف  وامل�شكلة  يريد،  
احلل  وندفع  الأمني  احلل  ُن�ْشِقط  اأن  يجب  اأننا 

ال�شيا�شي خطوة لالأمام.
      باعتبارك من اأبناء ال�شعب اللبناين الذي 

نتيجة  املعاناة  اأ�شد  الزمن  عانى يف حقبة من 

تن�شح  مباذا  للعنف،  املفرط  لال�شتخدام 

العنف  اأيًا كان موقعه لتاليف  العربي  املواطن 

املفرط اأو حتى غري املفرط؟

العنف  اأن  مفهوم  للجميع  وجليًا  وا�شحًا  بات  لقد   -
والعمل امل�شلح فى الداخل ل يعطي اأي نتيجة، وهذه 
املظاهر غريبة على جمتمعاتنا ولي�شت يف اأدبياتنا ول 
اإل مع العدو  اأن تكون هناك مواجهة ومدافعة  ينبغي 
اأما يف  املقد�شات،  ينتهك  الذي يحتل الأر�س والذي 
معركة  اأي  فمرفو�س  والإ�شالمي  العربي  الداخل 
فى  جتربتنا  وبعد  هدف  اأي  وحتت  �شعار  اأي  حتت 
التي حدثت يف اجلزائر  التجارب  لبنان والكثري من 
هذه  كل  اأن  نرى  العراق  ويف  ليبيا  ويف  اأي�شًا 
ت اإل اخلراب والدمار والويالت على  النماذج ما َجرَّ
معدلت  وعلى  موؤ�ش�شاتنا  وعلى  الجتماعي  ن�شيجنا 
التنمية، ف�شاًل عن اأن زيادة البطالة قد اأرهقت النظام 

ادخلتنا  وبالتايل  ل�شعوبنا،  والجتماعي  ال�شيا�شي 
التنمية ومتزق  وغابت  والتخلف  املديونية  يف دروب 
لأن  الكبرية  املخاطر  هي  وتلك  الجتماعي،  الن�شيج 
�شلبية   اآثار  لها  �شتكون  داخلي  �شدام  عملية  اأي 
اأن  عربي  �شعب  اأي  ي�شتطيع  ل  طويلة  لفرتة  ت�شتمر 
اإن الحتكام  اأقول:  لذلك  يتجاوزها فى فرتة ق�شرية 
�شيا�شية  م�شكلة  اأي  حل  يف  القوة  واإىل  العنف  اإىل 
داخلية هو خطاأ مائة يف املائة ون�شيحة لكل اإخواننا 
يف املنطقة العربية والإ�شالمية اأن اأعيدوا لغة احلوار 
والذي  يخ�شر  ل   لأخيه  يتنازل  والذي  التفاهم  ولغة 
يحاول اأن ينت�شر على اأخيه اأو يربح على ح�شابه هو 

حتمًا �شيخ�شر. 
اململكة  فيها  زرمت  مرة  اآخر  كانت  متى        

العربية ال�شعودية؟ وما طبيعة الزيارة؟

حدث ذلك منذ مدة، حيث كنت م�شاركًا يف مهرجان 
اجلنادرية برعاية خادم احلرمني ال�شريفني، وكان يل 
اأع�شاء  مع  عديدة  لقاءات  امل�شاركة  هذه  هام�س  على 
الثقافية  احلــيــاة  ويف  ال�شعودية  الإدارة  يف  فاعلني 
والــفــكــريــة وكــانــت هــنــاك اأجــــواء فــاعــلــة ومـــوؤثـــرة بني 
ال�شعوديني،  امل�شوؤولني  بع�س  مع  ال�شيوف  خمتلف 
الأمــــة واإىل  اأوجــــاع  مــن  الــكــثــري  اإىل  فيها  وتــطــرقــنــا 
ظروفها واأبعادها، واأنا اعترب اأن مهرجان اجلنادرية 
ي�شكل تظاهرة ثقافية وح�شارية على م�شتوى العامل 
لتفعيل  منا�شبة  وهي  راقية  جدًا  والإ�شالمي  العربي 
ــ�ــشــورى وا�ــشــتــعــرا�ــس الــكــثــري من  اأطـــر احلــــوار وال
املفكرين واملبدعني والطــالع عن كثب على  اإبداعات 
ال�شعودية  العربية  اململكة  حتققه  الــذي  التقدم  حجم 
�شنة. بــعــد  �شنة  ال�شريفني  احلــرمــني  خـــادم  بــقــيــادة 
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الدقبا�شي  �شامل  علي  العربي  الــربملــان  رئي�س  �شدد 
وحما�شبته  ال�شوري  النظام  مالحقة  �ــشــرورة  على 
ال�شوري  ال�شعب  بحق  جرائم  من  ارتكبه  ملا  قانونيا 
وفـــودًا  اأن  معلنًا  والــدميــقــراطــيــة،  بــاحلــريــة  املــطــالــب 
مـــن الــــربملــــان الـــعـــربـــي �ـــشـــتـــزور قـــريـــبـــًا الــنــازحــني 
للوقوف  والأردن  تركيا  مع  احلــدود  على  ال�شوريني 
لهم. الــالزمــة  امل�شاعدات  وتــقــدمي  احتياجاتهم  على 

الكرمي  للر�شول  امل�شيء  الفيلم  العربي  الربملان  دان 
التي  الكاريكاتورية  والر�شوم  و�شلم  عليه  الله  �شلى 
من  ذلـــك  ــه  ــي اإل اأدى  ومـــا  فرن�شية  جمــلــة  يف  نــ�ــشــرت 
ال�شعبي يف �شائر  الغ�شب  ت�شاعد موجة عارمة من 

اأنحاء العامل.
العربية  الـــدول  جامعة  العربي  الــربملــان  مكتب  ودعــا 

ــــعــــاون  ــــت ومــــنــــظــــمــــة ال
الإ�ـــشـــالمـــي لتــخــاذ 
الإجـــــراءات الــالزمــة 
والــعــاجــلــة ملــقــا�ــشــاة 
املـــــتـــــ�ـــــشـــــبـــــبـــــني يف 
الأديـــــــــان  ازدراء 
اإىل  ــــــــــاءة  ــــــــــش والإ�
والــرمــوز  املقد�شات 

الدينية.
اأنه  البيان  واأو�ــشــح 
يــتــعــني عــلــى كـــل من 

ـــا�ـــشـــي يف  ـــب ـــدق ودعـــــــا ال
تــ�ــشــريــحــات لـــه املــبــعــوث 
الأممي العربي اإىل �شوريا 
الأخـــ�ـــشـــر الإبـــراهـــيـــمـــي 
من  فــورا  الن�شحاب  اإىل 
مــهــمــتــه وعــــدم املــ�ــشــاركــة 
يف هذه امل�شرحية الهزلية 
�شوريا  يف  جتـــرى  الــتــي 

تعبريه". "بح�شب 
مــكــتــب  اإن  واأ�ــــــشــــــاف: 
ـــي قـــرر  ـــعـــرب الـــــربملـــــان ال
ا�شتكمال  اجتماعه  خالل 

ال�شوري  النظام  ملالحقة  العربي  الــربملــان  اإجـــراءات 
اإىل  النتباه  لفــتــًا  الــدولــيــة،  الربملانية  املنظمات  عــرب 
اأن هناك حتركًا يف هذا الإطار خالل اجتماع احتاد 
الأ�شابيع  خــالل  كندا  يف  املــقــرر  الدولية  الــربملــانــات 
القليلة املقبلة، بطلب تعليق ع�شوية الربملان ال�شوري 

الإ�شالمي  الــتــعــاون  ومنظمة  العربية  الـــدول  جامعة 
التقدم اإىل الأمم املتحدة مب�شروع قرار ل�شن ت�شريع 
العربي يف �شياغته  الربملان  ي�شارك  اأن  دويل ميكن 
الأديـــان  اإىل  ي�شيء  فعل  كــل  جتــرمي  على  يقوم  واأن 
اأو احل�س  اأو الرموز الدينية  اأو املقد�شات  ال�شماوية 
على كراهية الأديان وذلك بغية جتنيب �شعوب العامل 
امل�شينة وردعــا  الأفــعــال  هــذه  عــن  الناجمة  الأ�ــشــرار 

به  يقوم  ملا  تاأييده  ل�شتمرار  نظرا  الحتــاد  هــذا  يف 
اإن�شانية. مــن جــرائــم وجمـــازر ل  الــ�ــشــوري  الــنــظــام 
�شوريا،  يجري يف  العربي مبا  الربملان  رئي�س  وندد 
ـــه اأمـــر يــفــوق الــو�ــشــف يف ظــل ا�شتمرار  اأن مــوؤكــدا 
ا�شتجابة  الب�شعة وعدم  امليدانية واملجازر  الإعدامات 

النظام لأي جهود حلل الأزمة.

ــقــالقــل ونــ�ــشــر الــفــو�ــشــى والــعــنــف  ملــثــريي الــفــنت وال
الطائفي حتت ذريعة حرية التعبري.

ــعــربــي يف بــيــانــه على  و�ـــشـــدد مــكــتــب الـــربملـــان ال
واملمتلكات  لــلــ�ــشــفــارات  الــتــعــر�ــس  عــدم  �ــشــرورة 
اأي  على  العامل ردا  العامة واخلا�شة يف كل دول 

اإ�شاءة �شد الرموز اأو املقد�شات الدينية.

الدقباسي يشدد على محاسبة النظام السوري

البرلمان العربي يدعو لمقاضاة المسؤولين عن الفيلم المسيء 
للرسول الكريم

صد
مر
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يف  رومني  ميت  اجلمهوري  الرئا�شة  مر�شح  ظهر 
انتقادات  ملواجهة  منه  تلفزيونية يف حماولة  اإعالنات 
الرئي�س  على  فاز  ما  اإذا  �شيا�شاته  غمو�س  ب�شاأن 
باراك اأوباما يف انتخابات الرئا�شة الأمريكية املزمعة 

يف �شهر نوفمرب املقبل .
بث  مت  النتخابات  اإجراء  موعد  على  يومًا  وقبل50 
اإعالن ي�شتهدف الوليات الأمريكية الرئي�شية ويظهر 
التجارة  تتناول  توليفة  اإىل  ي�شري  وهو  رومني  فيه 
و�شيا�شات  العجز  وتخفي�س  املتوازنة  وامليزانيات 
ال�شغرية  التجارية  املن�شاآت  �شالح  يف  �شريبية 
عمل  فر�شة  مليون   12 اإ�شافة  �شاأنها  من  ان  ويوؤكد 
جديدة خالل اأربع �شنوات، كما ظهر اإعالن اآخر يركز 
الأمريكي  الرئي�س  على زيادة دين احلكومة يف عهد 

العام  الأمـــني  تقرير  الإنــ�ــشــان  حــقــوق  جمل�س  ناق�س 
بــان كــي مــون عــن التقدم املــحــرز يف  لـــالأمم املتحدة 
احلقائق  لتق�شي  املتحدة  الأمم  بعثة  تو�شيات  تنفيذ 
ب�شاأن النزاع يف غزة ثم عقد مناق�شة عامة حول حالة 
حقوق الإن�شان يف فل�شطني والأرا�شي العربية املحتلة 

الأخرى.
ال�شعي  اإىل  ملحة  حاجة  هناك  اأن  التقرير  واأو�ــشــح 
النتهاكات  عــن  واملحا�شبة  املــ�ــشــاءلــة  لعملية  بجدية 
اخلطرية حلقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل 
التي مت توثيقها من قبل بعثة تق�شي احلقائق يف غزة 
مبينًا اأنه منذ ما يقرب من ثالث �شنوات ومنذ اإقرار 
مل  الإن�شان  حقوق  جمل�س  قبل  من  البعثة  تو�شيات 
التي  احلـــوادث  من  اأي  يف  �شخ�س  لأي  تهمة  توجه 
حلقوق  الــ�ــشــامــي  املــفــو�ــس  مكتب  واأن  توثيقها  مت 
التي  العنف  اأحــداث  توثيق  يوا�شل  زال  ما  الإن�شان 
يرتكبها امل�شتوطنون الإ�شرائيليون �شد الفل�شطينيني 
الــزيــتــون  اأ�ــشــجــار  تــدمــري  ذلـــك  مبــا يف  وممتلكاتهم 
�شرورة  على  م�شددًا  الأخـــرى  الإنتاجية  والأ�ــشــول 

تقدمي اجلناة اإىل العدالة.
وقـــالـــت بــاكــ�ــشــتــان مــتــحــدثــة بــا�ــشــم مــنــظــمــة الــتــعــاون 
من  املــزيــد  يـــويل  اأن  ينبغي  املجل�س  اإن  الإ�ــشــالمــي 

احلايل باراك اأوباما.
ويتقدم اوباما على رومني يف اأحدث ا�شتطالعات 
اأعقاب  يف  قوية  دفعة  على  ح�شوله  بعد  الراأي، 

الهــــتــــمــــام لــرفــ�ــس 
اإ�ــشــرائــيــل الــتــعــاون 
الأمم  مــنــظــمــة  مــــع 
املـــتـــحـــدة واآلـــيـــاتـــهـــا 
واتـــــــخـــــــاذ تــــدابــــري 
قرار  جتــاه  ملمو�شة 
مبقاطعة  ا�ــشــرائــيــل 
جمـــــلـــــ�ـــــس حـــــقـــــوق 

الإن�شان.
ودانــــــــــــــــــت تـــقـــنـــني 
املـــــ�ـــــشـــــتـــــوطـــــنـــــات 
�شبق  التي  اجلديدة 
اعــــــتــــــبــــــارهــــــا غـــري 
قـــانـــونـــيـــة حـــتـــى يف 

العنف  ا�شتمرار  عن  ف�شاًل  الإ�شرائيلي  القانون  ظل 
من قبل امل�شتوطنني �شد املدنيني الفل�شطينيني مطالبًة 
غزة  قطاع  على  املفرو�س  للح�شار  الفوري  بالرفع 

املحتل.
بالنيابة عن  العربية املتحدة متحدثة  ودعت الإمــارات 
املجموعة العربية جميع الأطراف املعنية بالقيام فورًا 
العام  الأمـــني  تقرير  يف  ـــواردة  ال التو�شيات  بتنفيذ 

عقد يف  الذي  الدميقراطي  للحزب  العام  املوؤمتر 
اأي تقدم  بينما مل يحقق رومني  اأوائل �شبتمرب، 

يف �شعبيته بعد موؤمتر احلزب اجلمهوري.

لالأمم املتحدة ب�شاأن بعثة تق�شي احلقائق حول النزاع 
يف غزة م�شريًة اإىل ا�شتمرار اإ�شرائيل يف انتهاكاتها 
الإن�شاين  والقانون  الإن�شان  حلقوق  الدويل  للقانون 

الدويل خا�شة اتفاقية جنيف الرابعة.
يــقــبــل  لــــن  الــفــلــ�ــشــطــيــنــي  ــ�ــشــعــب  ال اأن  واأو�ــــشــــحــــت 
للمجتمع  الأوان  اآن  قـــد  واأنــــــه  الـــدائـــم  الحـــتـــالل 
ــــــــــدويل لـــتـــنـــفـــيـــذ اأحــــــكــــــام الـــــقـــــانـــــون الــــــــدويل. ال

االحتالل  ممارسات  يدين  اإلنسان  حقوق  مجلس 
اإلسرائيلي في غزة

رومني يسعى لتحسين صورته لجذب الناخبين
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امل�شرفة(  الكعبة  )بــجــوار  لكتاب  قــراءتــي  خــالل 
لل�شحفي حميي الدين ر�شا)1( ابن اخي العالمة 
م�شاهداته  فيه  �شجل  والــذي  ر�شا  ر�شيد  حممد 
للحج عام 1361هـــ، �شدين يف ال�شفحة ال�شابعة 
اإىل  الله  رحمه  عبدالعزيز  امللك  حديث  والثمانني 
التما�شك  على  فيه  يحثهم  والــذي  ال�شوري  الوفد 
الــعــامــة وعــدم  الــتــخــاذل وتــقــدمي امل�شلحة  وعـــدم 
التقاتل لأجل املنا�شب، وكاأن التاريخ يعيد نف�شه 
وما اأ�شبه الليلة بالبارحة، فبعد 72 �شنة نرى خادم 
عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
�شوريا  ا�شتقرار  اأجل  من  والنفي�س  الغايل  يبذل 
وغريها. وهذا لي�س مب�شتغرب فهو خريج مدر�شة 
الكتاب  على  الــبــالد  وحــد  ــذي  ال عبدالعزيز  امللك 
ال�شعاب  تفرقها وذلل  بعد  القلوب  واألف  وال�شنة 

اخللفاء  ع�شر  مــن  تـــاله  ومـــا  الــنــبــوة  ع�شر  يف 
العرب  اأهم عامل يف ن�شر  الرا�شدين. ولقد كان 
بــاأن  فاأو�شيكم  والــطــاعــة.  والت�شاند  الت�شامن 
�شلفكم  عليه  �ــشــار  ـــذي  ال الــطــريــق  عــلــى  تنهجوا 

العظيم.  
اعتمدوا على اأنف�شكم بعد الله فاأنتم ال�شعب ولكم 
اأمراء   اأو  ملوك  على  تعتمدوا  ول  والبقاء  الن�شر 
يف  الكرا�شي  على  منكم  اأحــد  يحر�س  ول   ،)3(
ولأوطانكم  لأنف�شكم  اعملوا  الــوطــن.  ذلــة  �شبيل 
وليكن اأمامكم كتاب الله و�شنة ر�شوله �شلى الله 

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

اأبناء  �شار  اأن  الله  والأمــان، ونحمد  بالأمن  لننعم 
فمواقف  الله   والدهم رحمه  على خطى  املوؤ�ش�س 
اململكة لي�شت نابعة مما متليه الأحداث والأهواء، 
اأينما كان  بل هي ثابتة ونابعة من ن�شرة املظلوم 

وما متليه �شريعتنا ال�شمحاء . 
عبدالعزيز  املــلــك  حــديــث  جنــد  الــكــتــاب  وبت�شفح 
اأبناء  من  وفــد  زاره  حينما  لل�شوريني  الله  رحمه 
يف  1946م  �شنة  يناير   18 الأحـــد  يــوم  �ــشــوريــا 
مردم  جميل  ال�شيد  دولة  وكان  الزغفران،  ق�شر 
وقتئذ،  مب�شر  املفو�س  �شوريا  وزيـــر   ،)2( بــك 
يقدمهم اإىل جاللته، ف�شافحهم فردًا فردًا ورحب 
بهم، واأخذ يلقي عليهم درره الغالية من الن�شائح 

احلكيمة، فقال : - 
ول�شيما  بتاريخنا  نفخر  وعرب  م�شلمون  اإننا   ((

جاهدمت  �شوريا  اأه��ل  يا  اأنتم  واأن��ك��م 

اأكر من غريكم جهادًا متوا�شاًل وكنتم 

خري قدوة من قدمي الزمان اإىل اليوم

ت
ها

جا
إت
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منكم جنديًا يف �شفوف  كل  وليكن  و�شلم.  عليه 
الوطن.

  واأنني اأفخر باأن معظم العاملني معي هم من اأهل 
خلدمة  اإل  العمل  منكم  اأطــلــب  ل  واأنــنــي  �شوريا، 
اأحـــد من  اإحـــالل  على  اأحــر�ــس  ل  فــاأنــا  اأنف�شكم، 
اإن  اأقول لكم ب�شراحة:  اإنني  اأولدي عندكم، بل 
اأنف�شكم  اعتمادكم على  لكم يف  اخلري كل اخلري 
ولي�س على اأحد اآخر مطلقًا حتى ول على اأولدي !
 لــقــد بــــادرت بـــالعـــرتاف بــ�ــشــوريــا، ولــقــد �شّبب 
األي�س   - بع�شكم  عــدم راحــة  اإبــانــة  بها  اعـــرتايف 

كذلك يا جميل مردم؟ )فقال جميل بك: نعم(. 
العرب  بالد  �شاأن  لرفعة  عاماًل  نف�شي  اأعد  لأنني   
جنود  ونــحــن  الــعــرب.  مب�شاعدة  فــوعــدين  كلها، 
ــوطــن الــعــربــي يف كــل بــقــعــة مــن بقاعه  خلــدمــة ال
براثن  من  العربية  البالد  لإنقاذ  قوانا  بكل  نعمل 

اأوروبا((.
املــلــك  مــقــابــلــتــه  اإىل  ـــف يف كــتــابــه  ـــوؤل امل وتـــطـــرق 

بحديث  التف�شل  جاللته  مــن  وطــلــب  عبدالعزيز 
يف  العام  الـــراأي  جريدة  ون�شرته  الكتلة  جلريدة 
عددها ال�شاد�س من ال�شنة الثانية لعام 1366هـ،  
جاللة  مبقابلة  الت�شرف  يل  اأتــيــح  املــوؤلــف:  فــقــال 
العامر  قــ�ــشــره  �ــشــعــود يف  اآل  عــبــدالــعــزيــز  املــلــك 
الثنني  يــوم  ظهر  قبيل  املكرمة  مكة  يف  باملعابدة 
غرة املحرم �شنة 1366هـ ثم ذكر: حتدث جاللته 

هو  التحزب  اأن  يــرى  )وجاللته  احلزبية  نبذ  عن 
الراهنة  حالته  يف  ال�شرق  تفيد  ل  اأوروبــيــة  بدعة 
التنازع  مــن  عليه  �شرنا  الـــذي  الأ�ــشــلــوب  وعــلــى 
واخل�شومات، لأن الإجنليز مثاًل ل تتاأثر هيئاتهم 
وجــمــاعــاتــهــم بــاخلــ�ــشــومــات اأمــــام الــ�ــشــيء املفيد 
لبالدهم، فكلهم يتفقون على العمل خلري بالدهم. 
من  بع�شا  بع�شنا  ملحاربة  نعمل  فاإننا  نحن  واأمــا 
اأجل الو�شول اإىل كرا�شي احلكم، فحبذا لو اأننا 
نتحد للعمل ملا فيه خري البالد اأوًل وقبل كل �شيء. 
اإن ال�شيا�شي الذي يعمل جلمع كلمة الأمة وتوحيد 
الذي ي�شتحق احلب والحــرتام من  �شفوفها هو 

اجلميع. 
اأدعو  اأنني  لالإحتاد  دعوتى  معنى  لي�س  ذكر :   ثم 
لرتك احلزبية، كال، فاإنني اأظن اأن هذا الرتك لي�س 
فيه  فيما  الحتــاد  اود  واإمنــا  ال�شهل حتقيقه،  من 

خري البالد قبل كل �شيء.  
اأن  فاتنا  ولــكــن  الــتــحــزب  الــغــرب يف  قلدنا  ولــقــد 
تــعــار�ــشــت مع  اإذا  يــنــبــذون احلــزبــيــة  الــغــربــيــني 
م�شالح بالدهم كما هو امل�شاهد واملحقق للجميع، 
والفرن�شي  �شيء،  كل  قبل  اإجنليزي  فالإجنليزي 

فرن�شي قبل كل �شيء. 
العرب جميعًا لاللتفاف حول جامعة  اأدعو  واإنني 
اأقوياء ويف احتادنا  العربية لأن خ�شومنا  الدول 
يقنعوا  اأن  اليهود  ا�شتطاع  ولقد  جميعًا.  لنا  قوة 
ويتحدوا  يتفقوا  اأن  ميكن  ل  الــعــرب  اأن  الــعــامل 
فلنكذبهم ب�شيء يعود علينا باخلري العميم والنفع 

املحقق.
الإجنليز  من  بهم  اجتمعت  الذين  من  فهمت  ولقد 
اأنهم يف هذا الدور يودون اخلري مل�شر ويريدون 

كبري  بريطاين  قائد  حدثني  ولقد  معها.  التــفــاق 
بذلك اأي�شًا واأكد يل اأن جاللة امللك فاروق حمبوب 
ومكانته  العظيم  بنفوذه  ومــعــروف  اإجنــلــرتا  يف 
فاإمنا يعود  اأبدوا �شيئًا من احليطة  ال�شعبية واإذا 
العربية  البالد  يف  تبث  خطرة  اآراء  لن�شاط  ذلــك 
وجمــهــودات  كــثــريًا  مـــاًل  بثها  �شبيل  يف  وينفق 

كثرية وقوية.
على  عبدالعزيز  امللك  حر�س  لنا  يتبني  هــذا  ومــن 
والتم�شك  احلــزبــيــة  ونــبــذ  امل�شلمني  كــلــمــة  جــمــع 
فلقد  وا�شعة  رحمًة  الله  رحمه  ال�شمحة  بال�شريعة 

�شبق ع�شره بنظرته الثاقبة .
وما موقف خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله 
وتلم�س  الإ�شالمية  الق�شايا  مــن  الإن�شانية  ملك 

احتياجاتهم اإل امتداد ملا بناه موحد اجلزيرة. 

اإبراهيم بن حمد اآل ال�شيخ

اأديــب �شحفي  ر�شا:  �شالح خمل�س  الدين   ) 1 (  حمي 
لبناين، تويف بالقاهرة، من كتبه:)رحلتي اإىل احلجاز( 
العرب يف  امللك عبدالعزيز( و)بالغة  و)ملحة من �شرية 
القرن الع�شرين( و)يف مواطن جربان خليل جربان ( 
عمل يف ق�شم الأخبار يف جريدة املقطم.عا�س نحو 85 

عامًا. الأعالم بالزركلي جـ7/ 190 

 )2(  جميل مردم )1894 - 1960م ( ، وزير من رجال 
ال�شيا�شة. تعلم بفرن�شا وكتب منها اإىل �شحف دم�شق، 
وكان م�شت�شارا خا�شا لالأمري في�شل بن احل�شني يف 
دم�شق ) 1919 ( وحكم الفرن�شيون باإعدامه ملا دخلوا 
وعــاد  عــامــًا.  الــقــاهــرة 12  فــاأقــام يف   )1920( �شورية 
 )1939( وا�شتقال  للمالية.  وزيــرا  فكان  دم�شق،  اإىل 
اإىل العراق. ثم عاد اىل  وهّم الفرن�شيون باعتقاله ففر 
دم�شق فكان يف عهد القوتلي وزيرًا للخارجية. وتراأ�س 
الوزارة ثالث مرات وتويف بالقاهرة ونقل اإىل دم�شق. 

الأعالم للزركلي  2/138     

املنادين  اأبــرز  من  القوتلي  �شكري  الزعيم   )3(  كان 
بت�شليم امللك في�شل بن عبدالعزيز احلكم يف �شوريا 

بعد اأن ت�شبح مملكة د�شتورية . 
امل�شدر:  " رحلتان اإىل احلجاز وجند،  تاأليف :  حممد 

بهجة البيطار  وحممد �شعود العوري �س7 " .

ب�شاأن  معه  فتكلمت  روزف��ل��ت  قابلت 

اأتكلم  ومل  وفل�شطن،  ولبنان  �شوريا 

معه ب�شاأن بالدي خا�شة
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تتميز املجتمعات الدميقراطية بالتفاعل وتبادل وجهات 
النظر بني كٍل من احلكومة والراأي العام، حيث ميكن 
للمواطنني التعبري عن اآرائهم وتف�شيالتهم وامل�شاركة 
على  بــاآخــر  اأو  بوجه  تــوؤثــر  التي  الــقــرارات  يف �شنع 
الو�شيلة  هــي  النتخابات  اأن  مــن  وبــالــرغــم  حياتهم. 
ال�شائعة والتي تربط املواطنني باحلكومة فاإنه يالحظ 
اأن م�شاركة املواطنني بهذه الطريقة تعترب حمدودة اإذا 

لحظنا اأن الت�شويت يتم يف منا�شبات معينة.
ويــتــيــح نــظــام النــتــخــاب تــقــويــة الــعــالقــة بــني الــنــواب 
يوؤدون  النواب  هــوؤلء  اإن  حيث  النتخابية،  والدوائر 

وظائفهم بالنيابة عن هذه الدوائر.
وتــ�ــشــاهــم هـــذه الــعــالقــة يف تــدعــيــم الــدميــقــراطــيــة عن 
مبا  واملواطنني  احلكومة  بني  الرتــبــاط  تقوية  طريقة 

يتيح تقومي برامج واأداء هذه احلكومة.
اإن وجود عالقة قوية بني النواب والدوائر النتخابية- 
واحــدًا  ع�شوًا  تقدم  التي  النتخابية  الدوائر  خا�شة 

د. جالل البنداري 

انتخابهم  اإعـــادة  الــنــواب  لــهــوؤلء  تتيح  الــربملــان-  يف 
ـــوؤدي اإىل  احــرتافــهــم العمل  مــرة اأخــــرى، وهــو مــا ي
امل�شاركة  النتخابية  للدوائر  يتيح  كما  ال�شيا�شي، 
لهم  املمثلني  النواب  لأن  وذلــك  ال�شيا�شات  �شنع  يف 

يدافعون عن وجهات نظرهم داخل الربملان.
الت�شريعي���ة  ال�شلط���ة  ب���ن  االختالف���ات 

التنفيذي���ة  وال�شلط���ة  "الربمل���ان" 
"احلكومة"

عن  الناخبني  وجمهور  الــنــواب  بــني  العالقة  تختلف 
الــعــالقــة بــني املــواطــنــني واحلــكــومــة. وذلـــك لالرتباط 
بينهم  املــتــ�ــشــاوون فيما  الـــنـــواب  هــــوؤلء  بــني  الــكــبــري 
ــنــواب جـــزءًا  وبـــني املــواطــنــني، حــيــث يــــوؤدي هــــوؤلء ال
كـــبـــريًا مـــن عــمــلــهــم بــالــنــيــابــة عـــن هـــــوؤلء املــواطــنــني 
"احلكومة". التنفيذية  ال�شلطة  مــن  الــعــكــ�ــس  عــلــى 

 وظائف الربملان

التنفيذية  ال�شلطة  تقييد  الـــربملـــان  نـــواب  ي�شتطيع 

العالقة بين البرلمان والدائرة االنتخابية

سة
را

د
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التاأثري  طــريــق  عــن  "احلكومة" 
والقوانني  ال�شيا�شات  �شنع  على 
اأو ممــار�ــشــة درجــــة مــن الــرقــابــة 
وميكن  احلكومة.  هــذه  اأداء  على 
جلــمــهــور الــنــاخــبــني الــتــاأثــري على 
الوظائف ال�شابقة لكال من النواب 
ــكــون ر�ــشــا  واحلـــكـــومـــة، حــيــث ي
واقـــتـــنـــاع الــنــاخــبــني بـــالـــقـــرارات 
والــ�ــشــيــا�ــشــات �ــشــرطــًا اأ�ــشــا�ــشــيــًا 
يعترب  الر�شا  هــذا  اإن  لتنفيذها. 
خاللها  مــن  ميكن  الــتــي  الو�شيلة 
الــــنــــواب  مــــن  كــــل  اأداء  تــقــيــيــم 

واحلكومة يف نف�س الوقت.
1- حوافز النواب

نـــواب الــربملــان   غــالــبــًا مــا ي�شعى 
ـــرهـــم  دوائ مــ�ــشــالــح  متــثــيــل  اإىل 

جمهور  اجتاهات  على  يتعرفون  عندما   النتخابية، 
م�شتقبلهم  يعتمد  معهم،  ال�شريح  التفاعل  الناخبني، 

ال�شيا�شي على م�شاندة دائرة انتخابية لهم.
ويالحظ اأنه يف الوقت الذي تعترب القيادات الوطنية 
اأن تاأثري اجلمهور �شئيل على اأدائهم لوظائفهم، فاإن 
النواب يعتربون هذا اجلمهور الو�شيلة التي متكنهم 

من تقييم �شيا�شات احلكومة.
2- �شن���ع ال�شيا�شات )م�شمونهـــا وحمتواها(، 

لقـــد وجدت كثري من الكتابات يف جمال الربملانات اأن 
النـــواب ميثلـــون م�شالح الدوائر عندمـــا يلعبون دورًا 
موؤثـــرًا يف �شنع ال�شيا�شـــات وبالتايل فاإن تقييم مدى 
جنـــاح ال�شيا�شات يعتمد على ر�شـــا جمهور الناخبني 

وا�شتجابتهم لها.
3- املراقب���ة، هناك بع�ـــس الأ�شئلة التي يجب على 

اأي حتليـــل يف جمـــال العالقة بني احلكومـــة والربملان 
اأن يجيـــب عليهـــا تبعًا لختالف التطور الذي يتبعه كل 

حتليل.
هي  ومــا  احلكومة؟،  تعمل  كيف  الأ�شئلة،  هــذه  ومــن 

التنفيذية؟.  ال�شلطة  تــوؤديــهــا  الــتــى  الــوظــائــف  اأنــــواع 
الـــنـــظـــام  يف  الـــــــقـــــــرارات  �ـــشـــانـــعـــو  اأن  ويـــــالحـــــظ 
املــركــزي يــنــظــرون اإىل اجلــمــهــور نــظــريــة جتــريــديــة.
حيث تنظر املكاتب البريوقراطية للحكومة لل�شيا�شات 
الهيئات  خمتلف  م�شوؤولية  تنظم  كما  مقارنة  نظرة 
ــى الــنــقــيــ�ــس نـــالحـــظ اأن الـــنـــواب  ــهــا. ولـــكـــن عــل عــن
تــاأثــريهــا  مـــدى  خـــالل  مــن  ال�شيا�شات  اإىل  يــنــظــرون 
الــنــواب  بــني  فــذلــك ب�شبب الرتــبــاط  على اجلــمــهــور، 
والـــدوائـــر النــتــخــابــيــة. وبــذلــك تــرتــبــط الإجـــابـــة على 
كيفية عمل احلكومة عن طريق الإجابة عن مدى تاأثري 
النتخابية. الــدوائــر  على  تتخذها  التي  ال�شيا�شات 
لتناول الق�شايا والتحديات التى تواجه 

الن���واب يجب النظ���ر اإىل عالقات هوؤالء 

النواب بالدوائر االنتخابية

 بينما نالحظ اأنه ل يوجد نظام �شيا�شي تتميز العالقة فيه 
بني ع�شو الربملان والدائرة النتخابية بالكفاءة املطلوبة، 
فاإن برملانات الدول النامية تواجه ثالثة حتديات هي:

1-عدد الدوائ���ر االنتخابية التي حتتاج 

للم�شاعدة

 اإن جمهور الناخبني الذي يدرك بطريقة ما الرتباط 
�شوف  النواب  هــوؤلء  اأن  يتوقعون  النواب  وبني  بينه 
فردية  م�شاعدة  الأوىل  مرحلتني،  على  ي�شاعدونهم 
يف  فتمثل  الثانية  املرحلة  اأمــا  حــدة  على  مواطن  لكل 
للدائرة النتخابية يف جمموعها عن  النواب  م�شاعدة 
طريق م�شاندة ال�شيا�شات التي تف�شلها هذه الدائرة.

لهم  الــنــواب  م�شاعدة  اإىل  املــواطــنــني  تطلع  اإن  حيث 
اأ�شا�شية  مــيــزة  يعترب  الــفــرديــة  م�شاحلهم  وحتقيق 

لربملانات الدول النامية.
ــنــواب مبــفــردهــم يف تعاملهم مع  ال يــرتك  وغــالــبــًا مــا 
الأفــراد  مــن   توظيفهم  من  بالرغم  الناخبني  جمهور 

للتعامل مع الدوائر النتخابية.
ـــــخـــــاذ الــــنــــواب  ــــــــدون ات ــــــــه ب ويــــجــــب مــــالحــــظــــة اأن
مطالب  تر�شيح  مــن  متكنهم  الــتــي  لال�شرتاتيجيات 
تخ�شي�س  طــريــق  عــن  ومقابلتهم  الناخبني  جمهور 
�شاعات مكتبية لهم، فاإن هوؤلء النواب لن ي�شتطيعوا 
حتمل م�شوؤولياتهم واإدارة وظائفهم بالكفاءة املطلوبة.
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2- النظام احلزبي واالنتخابي

مع  قــويــة  روابـــط  تكوين  اىل  ــنــواب  ال ي�شعى  عندما 
جــمــهــور الــنــاخــبــني فــاإنــهــم بــذلــك يــنــافــ�ــشــون اأعــ�ــشــاء 
اأحـــزابـــهـــم يف احلــ�ــشــول عــلــى ولء هــذا  ـــادات  ـــي وق
لهذا  اإر�شائهم  النواب يف  يلجاأ  ما  اجلمهور، وغالبًا 
بخ�شو�س  اأحزابهم  قيادات  معار�شة  اإىل  اجلمهور 
كما  النتخابية  بدوائرهم  ت�شر  قد  معينة  �شيا�شات 
يلجاأون اإىل مراقبة ال�شلطة التنفيذية مراقبة �شارمة 
عن  الــنــواب  هـــوؤلء  ينعزل  وقــد  اأعمالهم.  وينتقدون 
�شبيل  يف  التنفيذية  ال�شلطة  و�ــشــيــطــرة  ــهــم  اأحــزاب

احل�شول على تاأييد جمهور الناخبني لهم.
التنفيذية  اأن الأحــزاب وال�شلطة  ولكن يالحظ واقعيًا 
الناخبني  الروابط بني جمهور  غالبًا ما حتد من هذه 
الــنــظــام لإعــــادة النــتــخــاب مرة  والـــنـــواب، مثل منح 
وحتكم  �شيطرة  وتقليل  "املك�شيك"،  حالة  مثل  ثانية 
"نظام  طــريــق  عــن  املر�شحني  يف  الناخبني  جمهور 
وال�شيطرة  النتخابية،  الــدوائــر  وتو�شيع  الــقــوائــم، 
النتخابات". خلو�س  املر�شحني  اختيار  عملية  على 

3- تقليل القيود

قد يكون لدى النواب وقت ميكنهم من خالله توجيه 
نــظــرهــم اإىل جــمــهــور الــنــاخــبــني ومــ�ــشــاعــدتــهــم، وقــد 
الأفــراد  من  امل�شاعدة  على  الناخبون  هــوؤلء  يح�شل 

عن  بالنيابة  احلكومية  الهيئات  مــع  يتعاملون  ــذي  ال
الأفـــــراد مــن الـــدوائـــر النــتــخــابــيــة اأو مــن الــربملــانــات 
املحرتفون  الأفــراد  اأو  معهم  تتعامل  التي  والإدارات 
الــذيــن ميــكــنــون الـــنـــواب مـــن  الــتــعــرف عــن املــنــاطــق 
ويالحظ  عليهم.  التاأثري  ميكنهم  التي  واملجموعات 

بنق�س  تتميز  النامية  الــدول  برملانات  اأن  عــام  بوجه 

مواردها و�شعي ال�شلطة التنفيذية اإىل ال�شيطرة على 

جهودها يف التعبري عن احتياجات جمهور الناخبني.
الدائ���رة  ب���ن  العالق���ة  تعزي���ز  جه���ود 

االنتخابية والربملان

بني  العالقة  على  املفرو�شة  ال�شابقة  القيود  ظــل  يف 
الربملان والدائرة النتخابية ماذا يفعل الربملان؟

هناك عدد من القرتاحات التي تعزز من  دور الربملان 
وتقوية عالقته مع الدوائر النتخابية هي:

قوية  رابطة  يخلق  مبا  النتخابي  النظام  اإ�شالح   -1
اأنــه يف  الناخبني، حيث يالحظ  النواب وجمهور  بني 
نائبًا  منطقة  كــل  فيه  تــقــدم  الـــذى  النــتــخــابــى  الــنــظــام 
للناخبني  ا�شتجابة  اأكرث  النائب  يكون  للربملان  واحدًا 
وذلك لإعادة انتخابه مرة اأخرى، وحيث ت�شعف هذه 
العالقة يف ظل النظام  النتخابي الذي تقدم فيه كل 
اأن نظام القوائم  منطقة عددًا  معينًا من النواب. كما 

املر�شحني  ولء  بــقــوة  متــيــز  النــتــخــابــيــة 
لــــالأحــــزاب والــــقــــيــــادات احلـــزبـــيـــة على 
تقل  وبــذلــك  النتخابية  الــدوائــر  ح�شاب 
للناخبني ب�شبب �شعف  املقدمة  خدماتهم 
النــتــخــاب. نــتــائــج عملية  عــلــى  تــاأثــريهــم 
ولـــذلـــك حـــاولـــت بــعــ�ــس الـــــدول اإ�ــشــالح 
الــنــظــام النــتــخــابــي مبــا ميــكــن مــن خلق 
عـــالقـــة قـــويـــة بــــني الـــــنـــــواب والـــــدوائـــــر 
ي�شتجيبون  الـــنـــواب  جتــعــل  النــتــخــابــيــة 
جلمهور الناخبني. وذلك عن طريق جعل 
اأخــرى يعتمد  اإعــادة انتخاب النواب مرة 
الناخبني.  بحمهور  القوية  عالقاتهم  على 
النظام  اإ�ـــشـــالح  اأن  نــالحــظ  اأن  ويــجــب 
مثل  معقدة  اإجـــراءات  يتطلب  النتخابي 

الإ�شالح الد�شتوري.
وقد حتولت "بوليفيا" اإىل خليط من النظام النتخابي 
النتخابي  والنظام  احلزبية  القائمة  على  يعتمد  الذي 

الذي تقدم فيه املنطقة نائبًا واحدًا اإىل الربملان.
تقدمي مر�شح واحد  اأن مزايا  اأن نالحظ  ولكن يجب 
من كل منطقة لي�شت له مزايا مطلقة واإمنا لكل نظام 

انتخابي مزاياه وعيوبه. 
اإ�ش���الح النظ���ام االنتخاب���ي يف بوليفيا 

القائم���ة احلزبي���ة  ب���ن  نظ���ام خمتل���ف 

وتقدمي كل منطقة ملر�شح واحد

نظامًا  1990م  �شنة  البوليفية  احلكومة  اتبعت  لقد 
ــة تــتــ�ــشــمــن جــوانــب  غـــري مــ�ــشــبــوق يــتــ�ــشــمــن مــركــزي
بع�س  بجانب  الأ�شا�شية  الــدول  قطاعات  على  اإنفاق 
الــبــلــديــات الـــتـــي مت ا�ــشــتــحــداثــهــا. بــجــانــب متــويــل 
ومل  للبلديات.  اأتوماتيكية  ب�شورة  يذهب  حكومي 
يــوؤثــرون  لكي  معركة  يف  الكوجنر�س  نـــواب  يــدخــل 
على  الإنــفــاق  زيــادة  اأجــل  من  التنفيذية  ال�شلطة  على 
مناطق وجمموعات معينة، وبذلك اأ�شبح الكوجنر�س 
بوليفيا. للتعبري عن مواطني  كموؤ�ش�شة غري منا�شب 
النظام  باإ�شالح  الوقف  هذا  الكوجنر�س  حل  ولذلك 
لدوائرهم  ا�شتجابة  اأكــرث  الــنــواب  جلعل  النتخابي 
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ال�شتقرار  القلق من زعزعة  نتيجة  ولكن  النتخابية. 
القائمة  مــن  خمتلط  بنظام  الأخـــذ  مت  فقد  ال�شيا�شي 
النــتــخــابــيــة وتــقــدمي كــل منطقة ملــر�ــشــح واحــــد ومت 
ن�شف  ينتخب  بحيث  عام 1997م  الد�شتور  اإ�شالح 
والن�شف  القائمة  نــظــام  طــريــق  عــن  الــنــواب  جمل�س 

الآخر عن طريق مر�شح واحد من كل منطقة.
ــنــظــام النــتــخــابــي يتمثل  وهـــنـــاك بــديــل لإ�ـــشـــالح ال
م�شوؤوليات  ــنــواب  ال بتحميل  الأحــــزاب  تكليف  يف 
ومكافاأة  الربملان  يف  الناخبني  جمهور  لتمثيل  معينة 
اأخذه  وقد  بنجاح،  الــدور  هذا  يــوؤدون  الذين  النواب 

الكوجنر�س يف جنوب اأفريقيا بهذا الإ�شالح.
جنوب اأفريقيا: التمثيل الن�شبي

ع�شو   400 مــن  اأفريقيا  جنوب  يف  الــربملــان  يتكون 
التمثيل  نــظــام  طــريــق  عــن  �ــشــنــوات   5 ملــدة  ينتخبون 
الــنــ�ــشــبــي، وطــاملــا اأن الـــنـــواب يــنــتــخــبــون مــن قــوائــم 
انتخابية  منطقة  منهم  واحـــد  لكل  فلي�س  الأحــــزاب 
نائب  لها  لي�س  النتخابية  الدائرة  اأن  كما  به.  خا�شة 
ـــان. وميــكــن جلمهور  ـــربمل خــا�ــس بــهــا ميــثــلــهــا يف ال
الناخبني اأن يت�شلوا بالنواب يف مدينة "كيب تاون" 

اأو يف الأحزاب اخلا�شة بهم.
اآليات  تطوير  الــربملــان  حــاول  وقــد 
اإىل  الو�شول  مــن  الأحـــزاب  متكن 
منح  يتم  بحيث  النتخابية  الدوائر 
متويل مايل ح�شب حجم تخ�شي�س 
خلــدمــة الــدوائــر النــتــخــابــيــة، ومن 
خالل هذا التمويل ميكن لكل حزب 
النتخابية  بالدائرة  عالقته  تقدير 
املوؤمتر  املنا�شبة، فحزب  بالو�شائل 
الأفــريــقــي اأكــرب حــزب يف الربملان 
اإىل  التمويل  هــذا  م�شوؤولية  ي�شند 
مكتب "متعهد احلزب". الذي يقوم 
بدوره بتحديد منطقة جغرافية لكل 
ع�شو من 264 هم اأع�شاء احلزب 
من  ثم حتديد ح�شة  الربملان-  يف 

التمويل لكل ع�شو من هوؤلء.

وحتــيــط منطقة الــنــائــب مبــنــزلــه يف املــدنــيــة. ويــتــوىل 
حتــديــد كيفية اإنــفــاق هــذه الأمــــوال، ويــتــوىل احلــزب 
اإنفاق هذه الأمــوال بحيث يكون  حما�شبة النواب عن 
اإليه، ثم  اأن يرفع تقارير بخ�شو�س ذلك  النائب  على 
على  حزب  كل  حما�شبة  جمموعه  يف  الربملان  يتوىل 

حدة.
بــالــدوائــر  الــربملــان  لــربــط  ال�شابقة  الــطــريــقــة  وتــعــتــرب 
النتخابية يف جنوب اأفريقيا طريقة جديدة ومبتكرة.
2- جعل الربملان مفتوحًا على اجلمهور

على  قيدًا  للجمهور  مقابلته  النائب  ت�شهيل  عدم  ميثل 
عالقة النائب بالدائرة النتخابية، وبذلك ينف�شل الربملان 
زامبيا(. يف  الــربملــان  )مثل  النتخابية  الــدوائــر  عــن 
يتجاوز  اأن  فــرد  اأي  على  يجب  احلـــالت  بع�س  ففي 
مبنى  اإىل  يــدخــل  لــكــي  امل�شلحني  الـــربملـــان  حــرا�ــس 
الربملان ويف حالت اأخرى ل ي�شمح بدخول الربملان 

اإل للمعينني داخله.
على النقي�س متامًا نالحظ اأن برملانات الدول املتقدمة 
مناق�شاته  تكون  للتفاعل معه حيث  للجمهور  مفتوحة 
التليفزيون،  طريق  عــن  الــعــام  الـــراأي  على  معرو�شة 
كذلك ي�شمح لتالميذ املدار�س بزيارة الربملان ومقابلة 

الأع�شاء ومالحظة طريقة عمل الربملان.
والتوعية  للن�شر  الناجحة  الو�شائل  من  ذلــك  ويعترب 
بدور الربملان، كما اأنه يدعم الإح�شا�س لدى اجلمهور 
اأن هذا الربملان هيئة خا�شة بهم واأن�شطته تعرب عنهم 

وعن تطلعاتهم.
التى  بالت�شهيالت  ال��ن��واب  اإم����داد   -3

متكنهم من التعامل مع جمهور الناخبن

اإمــداد  الــدول  من  كثري  الربملانات يف  ت�شتطيع  ل  قد 
لهم  ت�شمح  التي  والأمــاكــن  واملـــوارد  بالوقت  الــنــواب 
بالتعامل مع جمهور الناخبني، ويالحظ اأن الربملانات 
تتميز  النامية  الـــدول  بــرملــانــات  مــن  وكــثــريًا  احلديثة 
باأن الأحزاب والعمليات التى حتدث بداخله واأن�شطة 
النواب تركز يف الأ�شا�س داخل الربملان وامل�شوؤولية 

الرقابية له.
بكفاءة  دورهـــم  الــنــواب  يكمل  فلكي  حــال  اأي  وعــلــى 
يجب عليهم الت�شال باجلمهور من الدوائر النتخابية 

وتبادل وجهات النظر معهم.
اأ- وجود مكتب لكل دائرة انتخابية يف 

الربملان

تــخــ�ــشــ�ــس كــثــري مـــن الـــربملـــانـــات مــكــتــبــًا لــكــل نــائــب 
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ـــــهـــــا ميــــكــــنــــه مــن  داخـــــل
مـــقـــابـــلـــة اجلـــمـــهـــور مــن 
ـــــه النـــتـــخـــابـــيـــة،  ـــــرت دائ
واجلماعات الأخــرى يف 
اخلرباء  وكذلك  املجتمع 
مـــــن خـــــــارج الـــــربملـــــان.
فـــــفـــــي �ــــشــــيــــلــــي مــــثــــال، 
يــ�ــشــم املـــبـــنـــى اجلـــديـــد 
لـــــــلـــــــكـــــــوجنـــــــر�ـــــــس يف 
مكتب  "فالباراي�شو" 
لأداء  "�شيناتور"  لكل 
ــعــيــة  ــ�ــشــري ــت وظــــائــــفــــه ال
ناخبيه،  جمهور  ومقابلة 
ــة بــديــلــة  ـــوجـــد و�ــشــيــل وت
اأو  لــتــخــ�ــشــيــ�ــس مــكــتــب 
للتعامل  نائب  لكل  غرفه 

مــــع جـــمـــهـــور الــنــاخــبــني.
ب- مكتب الدائرة االنتخابية يف املنطقة 

اخلا�شة بها

التي  املــنــاطــق  عــن  بــعــيــدة  العا�شمة  تــكــون  مــا  غــالــبــًا 
ي�شكنها جمهور الناخبني، وبذلك توجد �شعوبة  يف 
كثري  ا�شتحدثت  فقد  ولــذلــك  الــربملــان.  نــواب  مقابلة 
للنواب يف هذه املناطق مبا  اإن�شاء مكاتب  الــدول  من 
اجلمهور  مقابلة  من  لديه  املوظفني  اأو  النائب  ميكن 
واجلــمــاعــات الأخـــــرى مبــا ميكنه مــن الــتــعــرف على 

اهتماماتهم وم�شاكلهم ورفعها اإىل الربملان.
يف  ع�شو  لكل  مكتب  اإن�شاء  تكلفة  ارتفاع  ويالحظ 
الربملان لأن كثريًا من الدول تفتقد املوارد الالزمة لذلك.

الناخبني  جمهور  مع  النواب  يجتمع  ما  غالبًا  ولذلك 
بــولــنــدا  املـــدار�ـــس، ويف  اأو يف  عــامــة  �ــشــاحــات  يف 
يــتــقــابــل الـــنـــواب مـــع اجلــمــهــور يف مــكــاتــب احلـــزب 
الت�شريعي  املــجــلــ�ــس  خــ�ــشــ�ــس  وقـــد  املــحــلــيــات.  يف 
ميكن  للربملان  اإقليميًا  مكتبًا  وغــزة  الغربية  لل�شفة 

ا�ــشــتــخــدامــه لــكــل الــــنــــواب مـــن جــمــيــع الأحـــــــزاب.
وهذا احلل لي�س منوذجيًا لأن اجلمهور لن يحدد بدقة 

النائب الذي �شوف يتقابل ويتعامل معه.
ج- املوارد وجمموعة املوظفن

ل ميكن ملكاتب الدوائر النتخابية و�شوؤون اجلمهور 
من  جمــمــوعــة  اإىل  بــحــاجــة  ولــكــنــهــا  نف�شها  تــديــر  اأن 
املوظفني وميزانية وتخ�شي�س اأع�شاء الربملان جلزء 
باأن  املتقدمة  الــدول  وتتميز  النائب،  لهذا  وقتهم  من 
من  متكنهم  التي  بامليزانية  الأعــ�ــشــاء  متــد  برملاناتها 
هذه  �شوؤون  لتويل  املوظفني  من  جمموعة  ا�شتخدام 

املكاتب، وقد يوجد متطوعون يوؤدون هذا العمل.
التعامل  يف  مــهــمــًا  دورًا  املــوظــفــون  هــــوؤلء  ويــلــعــب 
والرتتيب  �شكاواهم  ومعرفة  الناخبني  جمهور  مــع 

للمقابالت بني النواب وجمموعات الناخبني.
وقــــد متــكــن هــــذه املـــيـــزانـــيـــة الـــنـــائـــب مـــن التــ�ــشــال 
مـــع جــمــهــور نــاخــبــيــه �ـــشـــواء مـــن خــــالل الــر�ــشــائــل 
الــتــلــيــفــوين. التــ�ــشــال  اأو  الـــربيـــد  اأو  الإلــكــرتونــيــة 

د- الوق���ت وامل���وارد التي متك���ن اأع�شاء 

جمه���ور  اإىل  الو�ش���ول  م���ن  الربمل���ان 

الناخبن يف مناطقهم.

قد ل يقيم النواب يف املناطق اخلا�شة بهم ويف نف�س 
التي  املــوارد  اأو  بالوقت  الربملان  ل ميدهم  قد  الوقت 

متكنهم من الت�شال باجلمهور.
ولكن يالحظ اأن الكوجنر�س الأمريكي يوفر الو�شائل 
اخلا�شة  املنطقة  اإىل  الو�شول  من  النائب  التي متكن 
به، كما اأن الربملان ال�شيلي اأ�شدر تعدياًل ميكن النواب 
من الو�شول اإىل مناطقهم اأ�شبوعًا واحدًا يف ال�شهر.

4- و�شائل االت�شال

النتخابية  ودائرته  النائب  بني  العالقة  تطوير  يحتاج 
بينها  فيما  التــ�ــشــالت  مــن  نــظــام حمكم  وجـــود  اإىل 
حتى يتمكن النائب مع مناق�شة القرارات وال�شيا�شات 
من  اجلماهري  ميكن  مــا  وهــو  الناخبني.  جمهور  مــع 
اإ�شهام جماهري  والنواب ويعترب  الربملان  تقدير عمل 
ال�شرعية  ت�شفي  الــتــي  الأداة  مبثابة  هــذا  الناخبني 

سة
را

د
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فـــاإن هناك  اأخـــرى  ناحية  مــن  الــربملــان.  اأعــمــال  على 
الناخبني واجلماعات  اآلية متكن جمهور  اأهمية خللق 
الأخــــــرى مـــن الــتــاأثــري عــلــى ممــثــلــيــهــم يف الـــربملـــان.
الربملان  بني  العالقة  تدعيم  من  متكن  و�شائل  وهناك 

والدائرة النتخابية منها:
ن�ش���ر عم���ل الربمل���ان وامل�ش���اروات التي 

حتدث داخل اللجان

يالحظ اأن كل الدميقراطيات تقريبًا تقوم ببث اأعمال 
ــه لــكــي يطلع اجلــمــهــور عــلــيــهــا. وقــد  الـــربملـــان وجلــان
ت�شتخدم البالد الدميقراطية ذات الرثوات والو�شائل 
احلديثة مثل الكمبيوتر والتي متكن من النقل الفوري 
فاإنها  املتطورة  الدميقراطيات  اأمــا  الــربملــان.  لأعــمــال 
ت�شتخدم كــل الــو�ــشــائــل الــتــي متــكــن مــن بــث اأعــمــال 

املجل�س.
اإىل  تفتقد  فاإنها  النامية  الدول  الدميقراطيات يف  اأما 
التغطية الدقيقة لأعمال الربملان وذلك اإما ب�شبب نق�س 
الهتمام  عــدم  اأو  النقل  عملية  على  املــدربــة  الــكــوادر 
اأ�ــشــاًل بنقل واإذاعـــة اأعــمــال الــربملــان. ويف كثري من 

فاإنه ل  الــربملــان يتم ت�شجيلها  اأعــمــال  اأن  الــدول رغــم 
اأو  ن�شر  اإن  الــربملــان،  خــارج  ن�شرها  اأو  اإذاعتها  يتم 
بكفاءة،  اأداء وظائفه  الربملان متكنه من  اأعمال  اإذاعــة 
ــهــا متــكــن اأعــ�ــشــاء الــربملــان وكــذلــك املوظفني  كــمــا اأن
فاإن  التي متت. ولذلك  القرارات واملناق�شات  مراجعة 
نقل اأعمال الربملان ون�شرها متكن من تدعيم الوظيفة 
التمثيلية للربملان. ومن الأهمية  مبكان للدميقراطيات 
وذلك  املجتمع  اإىل  اأعمالهم  وتن�شر  تذيع  اأن  احلديثة 
وخــدمــات  وظــائــف  يـــوؤدي  الــربملــان  اأن  على  للتدليل 

حيوية للمجتمع.
جل�شات  تــذيــع  بــاأنــهــا  الغنية  الــدميــقــراطــيــات  وتتميز 
الربملان واأعمال اللجان عن طريق الراديو والتليفزيون. 
بث  نحو  خطوات  النامية  الدميقراطيات  اتخذت  وقد 
بني  ومــن  التليفزيون.  طــريــق  عــن  الــربملــان  جل�شات 
ا�شتثمارات  تنفيذ  ا�شتطاعت  الــتــي  النامية  ـــدول  ال
خــا�ــشــة بــبــث جــلــ�ــشــات الـــربملـــان مــثــل الــهــنــد، وبــريو 
واملك�شيك، ويقوم الربملان الربازيلي- ببث تليفزيوين 
مع  مــقــابــالت  تت�شمن  الـــربملـــان  لأعـــمـــال  اأ�ــشــبــوعــيــًا 

والإجــابــات  الــربملــان  اأع�شاء 
ا�شتف�شارات  على  التليفونية 
جــمــهــور الــنــاخــبــني، كــمــا اأن 
بن�شر  تــقــوم  قـــد  الـــربملـــانـــات 
�ــشــحــف يـــومـــيـــة، تــتــ�ــشــمــن 

ملخ�شًا لن�شاطه.
ويعترب الراديو من الو�شائل 
ــتــي متــكــن من  الــرخــيــ�ــشــة ال
ــ�ــس،  اإذاعـــــــــة اأعـــــمـــــال املــجــل
اأعـــمـــال  مــلــخــ�ــس  اإن  حــيــث 
الـــــربملـــــان الــــتــــي تـــــــذاع عــن 
ــق الـــراديـــو تــ�ــشــل اإىل  طــري
ـــــــــراد. عـــــدد كـــبـــري مــــن الأف
وميـــــكـــــن لــــكــــل عـــ�ـــشـــو مــن 
م�شاهماته  ي�شجل  الأع�شاء 
وتــعــلــيــقــاتــه خـــــالل اأعـــمـــال 

املجل�س وير�شلها اإىل دائرته النتخابية.
ب- التغطية ال�شحفية املت�شتقلة

متــكــن و�ــشــائــل الإعـــــالم املــواطــنــني مــن فــهــم لأعــمــال 
الربملان وتكوين انطباعهم عن الربملان ككل.

م�شتقلة  جهة  اأو  املعار�شة  اأو  احلكومة  �شيطرة  اإن 
ومــن  ــربملــان  ال داخـــل  ال�شيا�شية  الــتــقــاريــر  واأنـــــواع 
القائمني على و�شعها توؤثر يف تغطية اأعمال الربملان.

النامية  الــدول  الربملان يف  اأعمال  تغطية  اأن  ويالحظ 
تكون عن طريق و�شائل الإعالم اململوكة للدولة.

تفتقد  فــاإنــهــا  تــ�ــشــدر �شحفًا  الــــدول  هـــذه  اأن  ورغـــم 
اإىل املــــهــــارات واخلــــــربات الـــتـــي متــكــن مـــن و�ــشــع 
ــه، ولــذلــك  تــقــاريــر خــا�ــشــة بــ�ــشــوؤون الــربملــان واأعــمــال
ال�شحفية مبا  الـــكـــوادر  لــتــدريــب  اأهــمــيــة  هــنــاك  فـــاإن 
برامج  وتت�شمن  الــربملــان.  اأعمال  تغطية  من  ميكنها 
ــتــعــرف عــلــى وظـــائـــف الـــربملـــان وقــــراءة  الــتــدريــب ال
التقارير  وكتابة  تاأثريها  مــدى  وتقييم  الت�شريعات 
الكوجنر�س  متكن  وقــد  الــربملــان.  اأعمال  عن  الدقيقة 
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برنامج  لو�شع  ت�شريع  �شن  مــن  �شيلي  يف  الوطني 
اأعــمــالــه. تغطية  مــن  لتمكينهم  لل�شحفيني  تــدريــبــي 
ج- اخلطابات الربملانية: يف كثري من الدول 

يقوم النـــواب باإر�شال خطابـــات اإىل جمهور الناخبني 
تت�شمـــن ن�شاطهـــم وموقفهـــم مـــن الق�شايـــا املختلفـــة، 
تت�شمـــن هذه اخلطابات ا�شتبيانـــات متكن النواب من 

تقديـــر ا�شتجابـــة الـــراأي العام. وهـــذه الو�شيلة ومبا ل 

يوؤخـــذ بهـــا يف الـــدول الناميـــة. فالربملـــان املوزمبيقي 

ين�شر اأعماله عن طريق املقابالت مع نواب الربملان.
د- تقييم موقع للربمل���ان على االنرتنت: 

مـــن ال�شعوبة اأن جند مكانـــًا يف العامل اليوم ل يعتمد 
علـــى الإنرتنـــت وكثري مـــن الربملانات ت�شتخـــدم �شبكة 
املعلومـــات هـــذه من اأجل اإطـــالع املواطنني على اأعمال 

الربملان. ومن اأمثلة ذلك الربملان يف بريو.
ــربملــان والإنـــرتنـــت يف بـــريو، عــن طــريــق التمويل  ال
للتنمية  الــدويل  البنك  من  الربملان  عليه  الــذي ح�شل 
املواطنني  موقع ميكن  ت�شميم  من  اأفريقيا متكن  يف 

ــتــفــاعــل مـــع الـــربملـــان ويــنــتــج  مـــن ال
الإنــرتنــت. على  لــه  يومية  �شحيفة  
فــخــالل �ــشــاعــة مـــن انــتــهــاء اأعــمــال 
الــكــوجنــر�ــس بن�شر  يــقــوم  املــجــلــ�ــس 
الــراأي العام  اأعماله اإىل  ملخ�س عن 
ومن  التــ�ــشــال،  و�شائل  طريق  عــن 
خـــالل املــوقــع عــلــى الإنـــرتنـــت يقوم 
الربملان باإمداد اجلمهور باملعلومات 
مــن اأعــمــالــه بــجــانــب جــــدول اأعــمــالــه 
وبذلك  عنه  ال�شادرة  والت�شريعات 
على  يــعــلــقــوا  اأن  لــلــمــواطــنــني  ميــكــن 

اأعمال الربملان.
لــيــ�ــس  مـــــواطـــــن  اأي  ويـــ�ـــشـــتـــطـــيـــع 
اأن  ــــر  ــــيــــوت كــــمــــب جــــــهــــــاز  ــــــه  ــــــدي ل
يــطــالــع املــــواقــــع الـــدائـــمـــة لــلــربملــان 

ـــه خـــدمـــة الإنــــرتنــــت. مـــن اأي مـــكـــان اآخـــــر تـــوجـــد ب
ه�- االإ�شدارات الت�شريعية: تقوم الربملانات 

جمموعـــة  بن�شـــر  خارجهـــا  الأخـــرى  واجلماعـــات 
تتـــوىل �شـــرح  بالربملـــان  الإ�شـــدارات اخلا�شـــة  مـــن 
وتو�شيـــف الهيكل والع�شويـــة وال�شفـــة النيابية لكل 
مـــن الربملـــان والأع�شـــاء. وتعتـــرب هـــذه الإ�شـــدارات 
مبثابـــة الأداة التي تـــوؤدي اإىل التوا�شل والتفاعل بني 

املجتمع املدين والربملان.
فــفــي بــلــغــاريــا مــثــاًل تــقــوم احتـــــادات الأعـــمـــال بن�شر 
الإ�ـــــشـــــدارات الــتــ�ــشــريــعــيــة لــتــعــريــف اأعـــ�ـــشـــاء هــذه 
معهم  يتعاملون  الــذيــن  الأ�شخا�س  على  الحتـــادات 

بخ�شو�س الق�شايا املختلفة.
الإ�شدارات يف كل من  بن�شر هذه  الربملانات  وتقوم 
كثري  يف  ومــوزمــبــيــق-  واأوغـــنـــدا،  وبوليفيا  �شيلي، 
هــذه  بن�شر  بنف�شها  الــربملــانــات  تــقــوم  الأحـــيـــان  مــن 

الإ�شدارات على املواقع اخلا�شة بها على الإنرتنت.
5- اجلل�شات العامة

للنواب  الفر�شة  اإتــاحــة  اإىل  اجلل�شات  هــذه  تــهــدف   
بخ�شو�س  واخلــرباء  املواطنني  اآراء  اإىل  لال�شتماع 
الــرتويــج  اأجـــل  مــن  ـــك  وذل الــعــامــة  ال�شيا�شة  ق�شايا 
تنعقد  وقــد  بها  اخلا�شة  العمل  برامج  عن  والتعبري 
هذه اجلل�شات يف حجرات داخل الربملان اأو املراكز 
الحتــــادات،  وقــاعــات  النتخابية  بــالــدائــرة  اخلــا�ــشــة 
وتتوىل جمموعة من املوظفني التابعني للربملان تنظيم 
اجلمهور  اآراء  على  والــتــعــرف  اجلل�شات  هــذه  عمل 

بخ�شو�س الق�شايا الت�شريعية.
ــــد تــعــقــد هــــذه اجلــلــ�ــشــات يف حـــجـــرات خــا�ــشــة  وق
داخــــل الـــربملـــان، حــيــث ميــكــن ال�ــشــتــعــانــة بــاخلــرباء 
ليعلقوا  احلكوميني  امل�شوؤولني  وبع�س  والأكادمييني 
تنعقد  وقــد  النقا�س.  مو�شوع  الق�شايا  بع�س  على 
بــاملــدن من  هــذه اجلل�شات يف الحتــــادات اخلــا�ــشــة 
اآراء املواطنني بخ�شو�س خمتلف  التعرف على  اأجل 
الق�شايا، وقد يطلب من الأفراد تقدمي وجهات نظرهم 

اإىل امل�شوؤولني.
وقد عقد الربملان املوزمبيقي عددًا من هذه اجلل�شات 

سة
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ملــنــاقــ�ــشــة الــقــ�ــشــايــا 
الــعــامــة حــيــث متكن 
املـــــــواطـــــــنـــــــون مـــن 
خاللها امل�شاركة يف 
ال�شيا�شات  ت�شكيل 

العامة.
اأوىل  تــنــاولــت  وقـــد 
مناق�شة  اجلــلــ�ــشــات 
قـــ�ـــشـــيـــة الأعـــــمـــــار 

املــ�ــشــرح لــهــا دخـــول 
تعديل  الثانية  اجلل�شة  وتــنــاولــت  الليلية.  الــنــوادي 
الــد�ــشــتــور. وقـــد حــ�ــشــر الآلف مـــن املــواطــنــني يف 
موزمبيق هذه اجلل�شات وبني املئات بوجهات نظرهم.
ــ�ــشــة  ــاق ــن ـــ�ـــشـــات اأخــــــــــرى عـــــديـــــدة مل وقـــــــد عــــقــــد جـــل
ـــة. ـــي ـــاحـــل ـــ�ـــش ــــاطــــق ال ــــن ــــامل الأ�ـــــــــشـــــــــرار الــــبــــيــــئــــة ب
وي�شتفيد املواطنون من الربامج التدريبية التابعة لهذه 
نظرهم  بوجهات  الإدلء  من  يتمكنوا  حتى  اجلل�شات 
الربامج  هــذه  وتــتــوىل  الــعــامــة.  الق�شايا  بخ�شو�س 
تهم  التي  الق�شايا  على  وتعريفهم  املواطنني  تدريب 
النواب وكيفية تقدمي وجهات نظرهم حيالها. وبجانب 
مناق�شة  تتوىل  التي  اجلل�شات  تقدم  التدريب  برامج 
التي  الن�شرات  من  الد�شتورية جمموعة  الإ�شالحات 

ت�شرح التعديالت املقرتحة للد�شتور. 
6- التعليم املدين

الدميقراطية  الــدول  يف  املــدين  التعليم  برامج  تتوىل 
تـــعـــريـــف اجلـــمـــهـــور عـــلـــى وظــــائــــف و�ـــشـــكـــل ودور 
وتت�شمن  وم�شوؤولياتهم.  حقوقهم  بجانب  احلكومة 
وكيفية  الت�شويت  اأهمية  على  التاأكيد  الربامج  هــذه 
تتبع  الــتــي  ال�ــشــتــفــتــاءات  يف  واملــ�ــشــاركــة  ممار�شته 
امل�شوؤولني  اإىل  اهتماماتهم  ونقل  الربملان  مناق�شات 

احلكوميني يف املحليات.
مناهج  من  مركزيًا  جــزءًا  التدريبية  الربامج  وتعترب 
التعليم يف مراحله الأوىل يف املدار�س، وقد تو�شعت 

برامج التعليم يف الدول الدميقراطية 
التعليم  يف  اأعلى  مراحل  اإىل  متنقلة 

املدر�شي.
الع�شكري  احلــكــم  مــن  �شنة   17 بعد 
1990م  �ــشــنــة  وحتـــديـــدًا  �شيلي  يف 
فقد  املدنية،  التعليم  برامج  اإن�شاء  مت 
و�شف  املــدر�ــشــيــة  الــكــتــب  ت�شمنت 
م�شتويات وفروع احلكومة يف �شيلي 
الربملان. وت�شارك  ودور وم�شتويات 

القيادات الربملانية يف هذه الربامج وذلك عن طريق 
وم�شوؤوليات  اأدوار  على  املختلفة  الحتــادات  تعريف 

الكوجنر�س الوطني.
ـــــدول بــتــ�ــشــمــني الــكــتــب املــدر�ــشــيــة  وتـــقـــوم بــعــ�ــس ال
ــــتــــي حتـــتـــوي عـــلـــى األـــــــــوان و�ـــشـــور  لــــالأطــــفــــال وال
كــــرتــــون و�ـــشـــفـــحـــات تـــ�ـــشـــرح وظــــائــــف الــــربملــــان.
ومـــــن هـــــذه الـــــــدول مـــوزمـــبـــيـــق، وكـــو�ـــشـــتـــاريـــكـــا، 

وجواتيمال.
7- تقوي���ة اجلماع���ات داخ���ل املجتم���ع 

املدين

مثل  مثلها  املجتمع  داخل  الأخــرى  اجلماعات  حتتاج 
التاأثري  اأجــل  بــدور الربملان من  اإىل تعريفهم  الأفــراد 
يالحظ  حديثًا  النا�شئة  الدميقراطيات  ويف  عليها. 
الت�شريعية  بالعملية  اجلــمــاعــات  هــذه  معرفة  �شعف 
تعترب  معينة  ق�شايا  تتكون حول  قد  اأنها  من  بالرغم 

من �شميم اهتماماتها.

عن  التعبري  املــدين  املجتمع  داخــل  املنظمات  وتتوىل 
اآراء جمهور الناخبني وال�شغط على النواب من اأجل 
تن�شر  التي  املعلومات  اأن  ورغــم  ال�شيا�شات.  تغيري 
على �شبكة الإنرتنت تكون مفيدة لهذه اجلماعات فاإنه 
يجب عليهم الهتمام بالربامج التدريبية حتى يتمكنوا 
الربملان. وتت�شمن هذه  ب�شكل موؤثر مع  التعامل  من 
الت�شريعية  العملية  عــن  معلوماتية  كتيبات  الــربامــج 
مثل كيفية حتول القوائم الت�شريعية اإىل قوانني ودور 

وم�شوؤوليات الربملان.
يتم  �شوف  الذين  النواب  عن  معلومات  تت�شمن  كما 
التعامل معهم بخ�شو�س ق�شايا معينة، و�شرح �شكل 
و�شلطة الربملان املن�شو�س عليها يف الد�شتور، والتي 
الربامج  هــذه  تقدمي  مهمة  ويــتــوىل  عمليًا.  ميار�شها 
ــنــواب  اأعــ�ــشــاء مــن هــيــئــات الــ�ــشــحــافــة الــربملــانــيــة وال
والأفـــراد  الربملانيني  املوظفني  وجمموعة  ال�شابقون 

الذين يتعاملون ب�شفة دائمة مع الربملان.   
اخلبري الربملاين
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ـــ�ـــس جمــلــ�ــس  ـــي اأكـــــــد مـــ�ـــشـــاعـــد رئ
معتاد  بن  فهاد  الدكتور  ال�شورى 
احلــمــد عــلــى اأنـــه ا�ــشــتــجــابــة لــروؤيــة 
خــــادم احلـــرمـــني الــ�ــشــريــفــني املــلــك 
عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله 
يف توجه اململكة العربية ال�شعودية 
نحو جمتمع املعلومات فاإن جمل�س 
الــ�ــشــورى يطبق حــالــيــًا)80%( من 
برنامج  �شمن  اإلكرتونيًا  معامالته 
الــتــعــامــالت الإلــكــرتونــيــة )�ــشــاور( 
ــــــذي هــــو عــــبــــارة عــــن مــنــظــومــة  ال
الأعــمــال  مــن  متكاملة  معلوماتية 
موؤكدًا  باملجل�س،  واملالية  الإداريــة 
ـــوقـــت ذاتـــــه حـــر�ـــس مــعــايل  يف ال

ال�شيخ  الــ�ــشــورى  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس 
ال�شيخ،  ال  اإبراهيم  بن  حممد  بن  الله  عبد  الدكتور 
بــالــكــامــل عــن طريق  عــلــى اأن يــكــون عــمــل املــجــلــ�ــس 

املعامالت الإلكرتونية خالل الفرتة الق�شرية املقبلة.
جاء ذلك خالل افتتاح معايل م�شاعد رئي�س املجل�س 
الأ�شا�شية  املهارات  لربنامج  احلمد   معتاد  بن  فهاد 
)قــدراتــك(  الإلكرتونية  والتعامالت  الآيل  للحا�شب 

ملن�شوبي املجل�س. 
كلمته  يف  الــ�ــشــورى  جمل�س  رئي�س  م�شاعد  واأثــنــى 
ــ�ــشــالت وتقنية  ــعــاون هــيــئــة الت الفــتــتــاحــيــة عــلــى ت
املعلومات مع املجل�س مما �شاهم يف عقد �شل�شلة من 
املجل�س،  احتياجات  تلبي  التي  التدريبية  املتطلبات 
مـــوؤكـــدًا عــلــى اأهــمــيــة الـــتـــدريـــب  لــلــمــوظــفــني ملــواكــبــة 

التغريات احلديثة يف املجال التقني واملعلوماتي.
وا�ــشــتــعــر�ــس الــدكــتــور احلــمــد عــــددًا مــن اإجنــــازات 
املجل�س يف جمال التعامالت الإلكرتونية حيث ح�شل 
جمل�س ال�شورى على نتيجة 92.45% بتقدير ممتاز 

يف منوذج قيا�س التحول اإىل التعامالت الإلكرتونية 
الــــرابــــع وهــــو مــرحــلــة اإتــــاحــــة وتـــطـــويـــر اخلـــدمـــات 
احلكومية  الــتــعــامــالت  بــرنــامــج  �شمن  الإلــكــرتونــيــة 
من  عــدد  على  ال�شورى  جمل�س  ح�شل  كما  )ي�شر(. 
برناجمه  جلـــودة  تــقــديــرًا  والــعــاملــيــة  املحلية  اجلــوائــز 
الــتــقــنــي مــن اأهــمــهــا: جــائــزة الـــريـــادة الإلــكــرتونــيــة، 
)ي�شر(،  الإلكرتونية  التعامالت  برنامج  من  واملقدمة 
ومتنح هذه اجلائزة للجهات احلكومية الأكرث ن�شجًا 
ح�شل  كما  املعلومات.  وتقنية  الت�شالت  جمال  يف 
على   الإداريــــة  للتنمية  العربية  املنظمة  مــن  املجل�س 
املخت�شة  اجلــائــزة  وهـــي  التفاعلي  الإبـــــداع  جــائــزة 
بالتفاعل والتوا�شل مع النماذج الإلكرتونية، وجائزة 
الب�شري وهي جائزة تخت�س بتطبيق �شليم  الإبداع 
ملبادئ الت�شميم، وجائزة درع احلكومة الإلكرتونية 
عن فئه مواقع الهيئات الر�شمية واحلكومية التعليمية 

على م�شتوى اململكة العربية ال�شعودية.
ويف ختام كلمته دعا املتدربني على التفاعل مع برامج 

 )%80( يطبق  الشورى  الحمد: مجلس  د. فهاد 
من معامالته إلكترونيًا

بيئة  على  اإيجابيًا  �شينعك�س  مما  التدريبية،  املجل�س 
العمل يف املجل�س. 

من جانبه اأو�شح مدير عام اإدارة التخطيط والتطوير 
ال�شتاذ علي بن حممد اآل م�شبب اأن برنامج املهارات 
الإلكرتونية  والتعامالت  الآيل  للحا�شب  الأ�شا�شية 
جمل�س  موظفي  جميع  تــدريــب  �شي�شمل  )قــدراتــك( 
لعدد  الأوىل  املرحلة  تنفيذ  يكون  اأن  على  ال�شورى 

)200( موظف كدفعة اأوىل. 
ويهدف برنامج )قدراتك( اإىل ن�شر الثقافة املعلوماتية 
احلا�شب  با�شتخدام  املتعلقة  الرقمية  الفجوة  و�شد 
برنامج  مع  للتعامل  الأ�شا�شي  امل�شتوى  على  الآيل 

اخلدمات الإلكرتونية.
كما يــهــدف الــربنــامــج اإىل رفــع الإنــتــاجــيــة والــكــفــاءة 
خـــدمـــات  وتــــقــــدمي  الآيل،  احلـــا�ـــشـــب  ل�ـــشـــتـــخـــدام 
ــعــمــال بــ�ــشــكــل اأفــ�ــشــل،  ـــراد وقـــطـــاع ال ـــالأف اأفــ�ــشــل ل
وزيــــــــادة عــــائــــدات ال�ـــشـــتـــثـــمـــار الـــتـــقـــنـــي، وتـــوفـــري 
املنا�شب. الــوقــت  يف  عالية  بدقة  املطلوبة  املعلومات 

هر
ش

 ال
ار

مد



59 1433 / 137

تــ�ــشــلــم جمــلــ�ــس الــ�ــشــورى اجلـــائـــزة الــعــربــيــة )درع 
فئة  عن  املجل�س  بها  فاز  التي  اللكرتونية(  احلكومة 
على  التعليمية  واحلكومية  الر�شمية  للهيئات  املواقع 
وذلــك  الــ�ــشــعــوديــة2012م،  العربية  اململكة  م�شتوى 
التي  الإلكرتونية  احلكومة  درع  جائزة  م�شابقة  يف 
تنظمها املنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة جلامعة 
الدول العربية واأكادميية جوائز النرتنت يف املنطقة 
ل  العربية، وتندرج اجلائزة �شمن اإ�شرتاتيجية التحوُّ
الر�شمية  العربية  املوؤ�ش�شات  وم�شاعدة  الرقمية  اإىل 
تكنولوجيا  �شعيد  على  �شواًء  التقدم  على  واخلا�شة 

املعلومات.
وت�شلم اجلائزة معايل م�شاعد رئي�س جمل�س ال�شورى 
الدكتور فهاد بن معتاد احلمد يف احلفل الذي اأقامته 
املنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة جلامعة الدول 
العربية واأكادميية جوائز النرتنت يف املنطقة العربية 
م�شر  بجمهورية  ال�شيخ  �ــشــرم  مــديــنــة  يف  مـــوؤخـــرًا 

العربية.
وقد فاز يف فروع اجلائزة املختلفة عدد من موؤ�ش�شات 
الدولة واأجهزتها. حيث فاز عن مواقع الأمانات اأمانة 
فــازت  كما  جـــدة،  واأمــانــة حمافظة  الــريــا�ــس،  منطقة 
وزارة التجارة وال�شناعة وجمل�س الغرف ال�شعودية 

بجوائز مماثلة.
ال�شورى  جمل�س  رئي�س  م�شاعد  معايل  اأعـــرب  وقــد 
عن بالغ �شعادته لفوز جمل�س ال�شورى بهذه اجلائزة 
تقدم يف  من  املجل�س  اإليه  و�شل  ما  على  دليل  وهــي 
من  ومتابعة  بدعم  الإلكرتونية  احلكومة  اإىل  التحول 
بن  عبدالله  الــدكــتــور  ال�شيخ  املجل�س  رئي�س  معايل 

حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ.
ولفت معايل الدكتور احلمد يف ت�شريح بهذه املنا�شبة 
اإىل اأن جمل�س ال�شورى حقق عددًا من الجنازات يف 
جمل�س  ح�شل  حيث  اللكرتونية  التعامالت  جمــال 
قيا�س  منـــوذج  يف   %92.45 نتيجة  على  الــ�ــشــورى 
التحول اإىل التعامالت الإلكرتونية الرابع وهو مرحلة 
برنامج  �شمن  الإلكرتونية  اخلدمات  وتطوير  اإتاحة 

عدد  على  ح�شل  كما  احلكومية)ي�شر(.  التعامالت 
برناجمه  جلودة  تقديرًا  والعاملية  املحلية  اجلوائز  من 
التقني من اأهمها: جائزة الريادة الإلكرتونية، واملقدمة 
من برنامج التعامالت اللكرتونية )ي�شر(، ومتنح هذه 
جمال  يف  ن�شجًا  الأكــرث  احلكومية  للجهات  اجلائزة 
الت�شالت وتقنية املعلومات. كما ح�شل املجل�س من 
الإبــداع  جائزة  على  الإداريــة  للتنمية  العربية  املنظمة 
التفاعلي وهي اجلائزة املخت�شة بالتفاعل والتوا�شل 
الب�شري  الإبــداع  وجائزة  الإلكرتونية،  النماذج  مع 

وهي جائزة تخت�س بتطبيق �شليم ملبادئ الت�شميم.
التي  الإلــكــرتونــيــة  احلــكــومــة  درع  م�شابقة  وتــهــدف 
تنظمها املنظمة �شنويًا اإىل تقدير اجلهود التي تبذلها 
اإلكرتونية  مــواقــع  اأنــ�ــشــاأت  التي  العربية  احلكومات 
خدمات  تقدمي  �شبيل  يف  الإنــرتنــت،  �شبكة  على  لها 
للمواطنني وتوفري املعلومات لهم، وال�شعي اإىل تعزيز 
يف  الإبــداع  وت�شجع  الإلكرتونية،  احلكومية  املواقع 
ت�شميم هذه املواقع، وتكرمي اأف�شل موقع اإلكرتوين 
احلكومات  ملواقع  دولية  معايري  اإىل  ا�شتنادًا  م  مِّ �شُ
الإلكرتونية، واكت�شاف وتعزيز روح الإبداع والعقول 

اخلالقة العاملة يف جمال احلكومة الإلكرتونية.
قد حقق جناحًا على �شعيد  ال�شورى،  وكان جمل�س 
للتعامالت  بــرنــاجمــًا  بــاإطــالقــه  الإلــكــرتونــيــة  احلكومة 

ياأتي  الذي  "�شاور"،  با�شم  املجل�س  يف  الإلكرتونية 
�شوابط  بخ�شو�س  الــــوزراء  جمل�س  لــقــرار  اإنــفــاذًا 
الإلــكــرتونــيــة احلــكــومــيــة وبــدعــم  الــتــعــامــالت  تطبيق 
ال�شيخ  املجل�س  رئي�س  مــعــايل  مــن  ومتابعة  مبا�شر 

الدكتور عبدالله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ.
متكاملة  اإلكرتونية  بيئة  اإيجاد  اإىل  الربنامج  ويهدف 
داخل املجل�س خلدمة الأهداف الإ�شرتاتيجية ملجل�س 
امل�شرتك  والعمل  املوحدة  البيئة  وحتقيق  ال�شورى، 
اإلكرتونيًا،  وتنفيذها  الأعمال  لإمتام  املجل�س  ملوظفي 
الأمثل  وال�شتخدام  الو�شول  �شهولة  مــن  والــتــاأكــد 
للمعلومات من خالل واجهة م�شتخدم متكاملة معينة 
ال�شرية  كامل  اإطــار  ت�شكيل  وكذلك  م�شتخدم،  لكل 
جلميع م�شتويات العمل من خالل املهارات واخلربات 

الفنية والإدارية.
الإلـــكـــرتونـــيـــة مبجل�س  الــتــعــامــالت  بـــرنـــامـــج  وبــــــداأ 
ــــاور( بــتــ�ــشــغــيــل نـــظـــام التـــ�ـــشـــالت  الـــ�ـــشـــورى )�ــــش
العمل  تعميم  اأن مت  اإىل  املالية،  ال�شوؤون  ثم  الإداريــة 
داخـــل  والــــربامــــج  والأنـــظـــمـــة  الإدارات  كــافــة  عــلــى 
مثل  مــوحــدًا  اآلــيــًا  نظامًا  النهاية  يف  لي�شكل  املجل�س 
عملية  منظومة  اإيــجــاد  على  �شاعدت  اإلكرتونية  بيئة 
زيـــادة  يف  �شاهمت  الــ�ــشــورى  جمل�س  يف  متكاملة 
اإنــتــاجــيــة املــوظــفــني وحتــ�ــشــني مــ�ــشــتــوى اأدائــــهــــم..

مجلس الشورى يفوز بجائزة عربية للحكومة اإللكترونية
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لــ�ــشــيــخ  ا لــ�ــشــورى  ا رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس  قــرار  �ــشــدر 
هـــيـــم  بـــرا اإ ـــن  ب بـــن حمـــمـــد  لـــلـــه  ا عـــبـــد  لـــدكـــتـــور  ا
لــرحــمــن  ا عــبــد  �ــشــتــاذ  الأ بــتــكــلــيــف  لــ�ــشــيــخ،  ا ل  اآ
مــ�ــشــاعــدًا  مــًا  عــا ــًا  ــن مــي اأ لـــفـــراج،  ا ــه  ــل ل ا عــبــد  بــن 
ل�شورى. ا مبجل�س  لية  ملا وا دارية  الإ ون  لل�شوؤ
ــــرحــــمــــن  ل ا عـــــبـــــد  �ــــــشــــــتــــــاذ  الأ عــــــــــــرب  اأ ــــــــد  وق
ملــــعــــايل  وتــــــقــــــديــــــره  �ـــــشـــــكـــــره  عــــــن  ـــــــفـــــــراج  ل ا
لــثــقــة  ا هــــذه  عـــلـــى  ـــورى  ـــ�ـــش ل ا رئـــيـــ�ـــس جمـــلـــ�ـــس 

ـــه. ب لــــظــــن  ا حـــ�ـــشـــن  ـــد  عـــن يــــكــــون  ن  اأ مـــتـــمـــنـــيـــًا 
املــجــلــ�ــس،  ــنــائــب رئــيــ�ــس  ل كــمــا عـــرب عـــن �ــشــكــره 
لـــعـــام  ا مــــني  املـــجـــلـــ�ـــس، ولــــالأ وملـــ�ـــشـــاعـــد رئـــيـــ�ـــس 
�شائاًل  لــه،  وم�شاندتهم  دعمهم  على  للمجل�س، 
له  دافــعــًا  التكليف  يكون  ن  اأ القدير  العلي  الله 
عمله. جمال  يف  والعطاء  اجلهد  من  املزيد  لبذل 
لـــــــفـــــــراج مـــن  ا لـــــرحـــــمـــــن  ا �ـــــــشـــــــتـــــــاذ عــــبــــد  والأ
ـــ�ـــشـــورى  ل ا جمـــلـــ�ـــس  يف  داريـــــــــة  الإ لــــكــــفــــاءات  ا

يف  ملــــنــــا�ــــشــــب  ا مــــــن  عـــــــدد  يف  تــــــــدرج  حــــيــــث 
بـــاملـــجـــلـــ�ـــس. لــــيــــة  ملــــا ــــــــــــة وا داري ون الإ لـــــ�ـــــشـــــوؤ ا

"الفراج" أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون اإلدارية والمالية بـمجلس الشورى

ن�شرت جملة ال�شورى يف عددها رقم 136 ق�شيدة لع�شو جمل�س ال�شورى 
ال�شتاذ مو�شى ال�شليم وب�شبب خطاأ فني تاأثر بناء الق�شيدة، واختل ترتيب 

اأبياتها،  واملجلة تعتذر عن هذا اخلطاأ الغري مق�شود.
تنويه

الكندية  ال�شعودية  الربملانية  ال�شداقة  جلنة  عقدت 
مبجل�س ال�شورى برئا�شة ع�شو املجل�س نائب رئي�س 
اللجنة الدكتور طارق بن علي فدعق مبقر املجل�س يف 
الريا�س، اجتماعًا مع  �شفري كندا لدى اململكة ال�شيد 

توما�س ماكدونالد.
وجرى خالل الجتماع مناق�شة عدٍد من املو�شوعات 
العربية  اململكة  بني  امل�شرتك  الهتمام  ذات  والق�شايا 
التعاون  لعالقات  وا�شتعرا�س  وكندا،  ال�شعودية 
ال�شيا�شية  املجالت  �شتى  يف  ال�شديقني  البلدين  بني 

والقت�شادية والجتماعية والثقافية.
العمل  وتعزيز  دعم  �شبل  الجتماع  بحث  كما 
بني  الربملانية  العالقات  على �شعيد  الثنائي  والتعاون 
النواب  مبجل�شيه  الكندي  والربملان  ال�شورى  جمل�س 
�شتى وال�شيوخ، وتفعيل دور جلنتي ال�شداقة الربملانية يف  يف  التعاون  اأوجه  دعم  يف  ي�شهم  مبا  البلدين 

الصداقة السعودية الكندية تبحث مع السفير الكندي العالقات الثنائية

املجالت ملا فيه م�شلحة البلدين وال�شعبني ال�شديقني.
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وطنية مبتعث ويوم الوطن

كنت خارج اململكة، يف اإحدى الدول التي نالت ن�شيب الأ�شد من مبتعثي برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي، وكنت يف 
لقاء مع بع�س مبتعثي هذا الربنامج اجلبار. وقد طلب اأحد املبتعثني امل�شاعدة يف عمل بحث عن الوطنية يف تلك البلد. فرددت عليه: مل اأدر�س 
مادة الوطنية ول حت�شرين اإجابة وهذه مهمتك، اإل اأنني ا�شتدركت اأهمية املو�شوع واأبعاده لأنه لي�س مادة علمية واإمنا هو فكر عن النتماء  
باأهميتها،  ي�شعر  اأم كالهما ومتى  اأم فعل  الوطنية قول  نفكر هل  املو�شوع: فوافقني وبداأنا: دعنا  بهذا  نفكر �شويا  راأيك  وتابعت معه ما 
ال�شحيحة  الطريقة  تالميذه  وتربية  تعليم  على  موؤمتن  فاملدر�س  الوطنية،  اأ�شا�س  هو  اجلميع  وتكامل  تكاتف  اأن  معه:  املحادثة  فخال�شة 
وتاأ�شيل حب الوطن فيهم، ورجل الأمن م�شوؤول عن احلفاظ على النظام والتعامل بلطف مع املواطنني، فهذا كفيل باحرتام رجل اأمن الوطن 
اإيجابًا على الولء للوطن، والتاجر ال�شادق يف جتارته ل يغ�س ول ي�شتغل زبائنه كفيل بتاأ�شيل املواطنة، والفالح املجتهد يف  وينعك�س 
مزرعته يخدم وطنه ويدعم اقت�شاده، واملوظف الذي يحر�س على اإجناز ما يوكل به بدقة وكفاءة هو يحقق اأهداف الوطنية ويزيد حب املواطن 
لوطنه، والقا�شي العادل يف حكمه ير�شخ حب الوطن، والع�شكري املخل�س يف تدريبه وان�شباطه بعمله وتنفيذ توجيهات قيادته هو يغر�س 

مفاهيم املواطنة ال�شحيحة، والوالدان- بكل تاأكيد- مهمتهما اأكرب يف زرع بذرة املواطنة ال�شاحلة وهلم جرا....
اإذن، الوطنية وغر�س مفاهيمها هي اأفعال �شاحلة يف الدرجة الأوىل تتكامل يف غر�س ال�شعور الوطني للمواطن التي هي انعكا�س ملا يقوم 
به كل �شخ�س يف عمله، وخال�شتها اأنها �شل�شلة حلقات مرتابطة تتحلق على ال�شدق يف الولء واجلد يف العطاء. اأي�شا يا اأخي )الطالب( 
فيها القول: فعندما جتل�س يف جل�شة وجتد من يلمز ويغمز يف الوطن يف اأمور تافهة فال ترتدد بالرد عليه بقوة بذكر ما يقدمه وطنك ملواطنيه 
من خدمات يندر ان جتد مثله يف العامل اأقلها تكفل الوطن ببعثتكم و�شرف مكافاأة جمزية لكم ولعائلتكم املرافقة لكم وحتمل العالج وتذاكر 
ال�شفر...الخ، ول تن�س التذكري بوطنك وبالأمن الذي ينعم فيه مواطنوها ومقيموها وقيامها بخدمة احلرمني ال�شريفني واإنفاقها ال�شخي على 

خدمة �شيوف الرحمن...الخ. 
فهذا جزء من مفهوم الوطنية الذي فكرنا فيه، لذا عليك اإ�شقاط ما قلته لك على هذا البلد الذي اأنت فيه الآن وقارن و�شتجد العجب بني ما 
يقدمه هذا البلد ملواطنيه وبالد اأخرى كثرية ومبا يحظى به املواطن واملقيم يف بلدك املعطاء من خريات واأمن. اأخي بلدكم – الآن ور�شة 
عمل عمالقة تن�شئ املدن اجلامعية والطبية وال�شناعية وبنية حتتية تخدم اقت�شاده  يف كل اأنحائه بتنمية متوازنة، هي لكم ومل�شتقبل ابنائكم 
واأحفادكم- ان �شاء الله. اأكرر لك مرة اأخرى الوطنية لي�شت مادة علمية تدر�س فقط واإمنا هي �شعور بانتماء وولء، وتذكر اأخي الكرمي اأن 
الدولة حر�شت على ال�شتثمار فيكم، واأنتم – املواطن- اأغلى ثروات الوطن، وهي منطلقة من مبداأ و�شيا�شة حكيمة ورا�شخة منذ تاأ�شي�س 
وتوحيد هذا الكيان العظيم، على يد املغفور له باإذن الله امللك عبدالعزيز وا�شتمر على هذا النهج اأبناوؤه الأوفياء من بعده، اإن الأمم ل تبنى 

اإل ب�شواعد اأبنائها املخل�شني. 
تذكرت هذه الق�شة يف ذكرى يوم الوطن يوم العطاء للوطن، فحري بنا الفرحة مع عوائلنا به واأن نحدثهم عن هذا املنجز العظيم الذي اأ�ش�س 
على العقيدة الغراء، ونذكرهم باأن احلفاظ عليه هي م�شوؤولية كل فرد من ال�شعب ال�شعودي الويف، ونبني لهم كيف كانت تعي�س البالد من 
اأرجائها، فق�شى املوؤ�ش�س مع رجاله الأوفياء على ما كان �شائدًا من قتل ونهب و�شلب وجهل،  انعدام يف الأمن وت�شتت وفقر وجهل يف 

واأ�ش�س كيانًا بحجم قارة له احرتامه بني الأمم ي�شمى "اململكة العربية ال�شعودية" يعي�س مواطنوه يف رغد العي�س.
يف ذكرى هذا اليوم التاريخي يوم العزة واملجد اأتقدم بالتهنئة لويل اأمرنا خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه 
الله- وويل عهده الأمني �شلمان الوفاء والأ�شرة املالكة الكرمية، وال�شعب ال�شعودي الويف، واأ�شاأل الله اأن يدمي علينا خريه واأمنه يف ظل 

قيادتنا الر�شيدة ويجنبنا �شرور العداء اإنه ال�شميع املجيب.
ع�شو جمل�س ال�شورى

د. حامد ال�شراري 
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قدم حمد بن حممد بن �شعيدان عري�شة للمجل�س حتدثت 
فيها عن امل�شاهمات العقارية وما حدث فيها واقرتح عدة 
العقارية.  ال�شوق  يف  العمل  تنظم  اأنها  راأى  اقرتاحات 
وقال: من املعلوم اأن ن�شاط امل�شاهمات العقارية الذي بداأ 
يف الريا�س منذ ما يقارب �شبعني �شنة ثم انتقل منها اإىل 
�شائر اأنحاء اململكة كان له اأثره الوا�شح يف حركة العمران 
والبناء ودعم القت�شاد الوطني، وا�شتفاد املواطنون من 
هذا الن�شاط الآمن املثمر خا�شة اأ�شحاب الدخل املحدود 
با�شتثمار مدخراتهم داخل اململكة يف اإحياء املدن واإن�شاء 

البنية التحتية والفوقية لها.
ال�شلبيات  من  عدد  عن  الأخرية  ال�شنوات  ك�شفت  وقد 
مثل  القت�شادي  الن�شاط  اأوجه  بع�س  م�شاهمات  يف 
م�شاهمات )�شوا( وغريها مما اأثر على ن�شاط امل�شاهمات 
العقارية بدخول بع�س الأ�شخا�س من غري املوؤهلني الذين 
ل ميلكون اخلربة يف هذا الن�شاط بق�شد الربح ال�شريع، 
املحاكم  ت�شدرها  التي  ال�شكوك  بع�س  ب�شبب �شعف  اأو 

وكتابات العدل.
ولأن امل�شاهمات العقارية هي الأكرث رواجًا لدى املواطنني 
النتقادات  مــن  كــثــريًا  نالت  فقد  الطويل  تاريخها  بحكم 
ممــا حــدا بـــوزارة التجارة اإىل اإ�ــشــدار الــقــرار الـــوزاري 
امل�شاهمات  لتنظيم  1424/12/2هــــ  وتاريخ   5966 رقم 
من  امل�شاهمني  حقوق  �شبط  يف  �شاهم  والــذي  العقارية 
الــتــالعــب، ولــكــن مت اإلـــغـــاوؤه مبــا �ــشــدر اأخــــريًا مــن املقام 
العقارية.  وغري  العقارية  امل�شاهمات  جميع  مبنع  ال�شامي 
املالية  ال�شركات  يف  ال�شناديق  بنظام  ذلك  ا�شُتبدل  وقد 
منع  ومنذ  الهيئة.  لوائح  وفق  املــال  �شوق  هيئة  باإ�شراف 

رفع د. عبدالرحمن حامد امل�شعود بكلية الهند�شة جامعة 
امللك عبدالعزيز عري�شة ملجل�س ال�شورى حتدث فيها عن 
راأيه يف تنفيذ امل�شروعات من الباطن والتي راأى اأنها تاأتي 
امل�شعود  امل�شروعات، وقدم  تلك  على ح�شاب اجلــودة يف 
اإنتاج مثل  ت�شهم يف حت�شني  قد  اأنها  راأى  عدة تو�شيات 
يف  وقــال  اجلميع،  على  بالنفع  يعود  ممــا  امل�شاريع  هــذه 

العري�شة:
امل�شاريع  لبع�س  تعرث  من  يحدث  ما  اإن  الرئي�س  معايل 
اإر�شاء هذه  وما ي�شوبها من �شوء تنفيذ مرده اإىل طريقة 
الباطن،  من  تر�شيتها  يتم  امل�شاريع  من  فكثري  امل�شاريع، 
فهل يعقل اأن ينفذ امل�شروع باأقل من القيمة املتفق عليها بني 

الوزارات و�شاحب امل�شروع الذي ر�شى عليه امل�شروع؟
على  ولكن  حــال  اأي  على  �شينفذ  امل�شروع  اإن  واأ�ــشــاف 
الثمن  الدولة  تدفع  ذلك  بعد  ثم  الفنية  املوا�شفات  ح�شاب 
نتيجة لتعرث تلك امل�شاريع اأو ل�شوء تفنيذها. اإن كثريًا من 
كاملة  م�شاريعها  تنفذ  ل  العاملية  ال�شمعة  ذات  ال�شركات 
وعليه  التنفيذ  جودة  ل�شمان  وذلك  الباطن،  من  مبقاولني 
تقوم  بــاأن  التو�شية  ثم  درا�شة  يتم عمل  اأن  اقــرتح  فاإنني 

البند  الدولة بتعديل 
بتنفيذ  ي�شمح  الذي 
املــــــ�ــــــشــــــاريــــــع مـــن 
اأرفــق  الــبــاطــن. كما 
ـــكـــم بــعــ�ــس  ـــي ـــعـــال مل
اأعتقد  التي  النقاط 
يف �ــشــحــتــهــا وهــي 
ـــــــرتاحـــــــات عــلــى  اق

النحو التايل:
اأو  املـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــة   -
التي وقعت  ال�شركة 
على تنفيذ امل�شروع 
الـــــوزارة تكون  مــع 

م�شوؤولة م�شوؤولية كاملة اأمام الوزارة عن تنفيذ امل�شروع 
بالكامل وتتحمل اأية جتاوزات اأو اأخطاء فنية فيه.

امل�شروع مع  املوقعة على  ال�شركة  اأو  للموؤ�ش�شة  - ي�شمح 
الوزارة بالتعاقد اجلزئي مع �شركات اأو موؤ�ش�شات اأخرى 
متخ�ش�شة على اأن تكون حتت م�شوؤولية ال�شركة املوقعة 

على امل�شروع مع الوزارة.
- ل ي�شمح للموؤ�ش�شة اأو ال�شركة املوقعة على امل�شروع مع 
اأو  اأو موؤ�ش�شات  الوزارة باإعطاء كامل امل�شروع ملوؤ�ش�شة 

�شركة اأو �شركات من الباطن.

المسعود ينتقد المشاريع من الباطن

ابن سعيدان يقترح إعادة العمل بالمساهمات العقارية
املــ�ــشــاهــمــات الــعــقــاريــة 
التنفيذ  حيز  يدخل  مل 
يف ظل النظام اجلديد 
من  حمـــــدود  عــــدد  اإل 
الــ�ــشــنــاديــق ممـــا دفــع 
اأ�ــــشــــحــــاب الــــدخــــول 
واملتو�شطة  املــحــدودة 
وغـــــريهـــــم مـــــن كـــافـــة 
�ــشــرائــح املــجــتــمــع اإىل 
الـــتـــوجـــه مبــدخــراتــهــم 
ـــــة  نــــــحــــــو املـــــ�ـــــشـــــارب
الأ�ـــشـــهـــم  �ــــشــــوق  يف 
ـــــــروا فـــيـــهـــا  وخـــــــ�ـــــــش
نظام  اأن  علمًا  الكثري، 
اإرهــاق  فيه  ال�شناديق 

املالية  ال�شركات  عليها  حت�شل  امل�شروفات  يف  وزيـــادة 
العقارية  امل�شاهمات  بخالف  وذلــك  امل�شتثمر،  ويتحملها 
فهي اأقل كلفًة واأكرث و�شوحًا واأب�شط يف الفهم ملن يرغب 
يتميزون  اململكة  يف  املواطنني  اأن  خا�شة  معها  التعامل 
يف  التعامل  يف�شلون  كونهم  غريهم  عن  خمتلفة  ب�شمات 

العقار مبا�شرة دون التعامل مع البنوك.
لذا اقرتح العودة اإىل نظام امل�شاهمات العقارية التي اأِلَفها 
النا�س مع املحافظة على نظام ال�شناديق وذلك باأن يتبنى 

جمل�شكم املوقر القرتاح التايل:
اأوًل: اأن يعاد النظر باملوافقة على الرتخي�س للم�شاهمات 
العقارية التي تبلغ قيمتها مائة مليون ريال فاأقل وال�شماح 

لها بالعمل وفق �شوابط وزارة التجارة الواردة يف القرار 
رقم 5699 بتاريخ 1424/12/2هـ امل�شار اإليه اآنفًا.

ثانيًا: ما زاد على مائة مليون ريال تتم امل�شاهمة فيه عن 
طريق ال�شناديق العقارية التي ت�شرف عليها هيئة ال�شوق 

املالية وفق اأنظمتها ولوائحها.
ال�شغرية  للم�شاريع  الن�شاط  يعيد  �شوف  ذلك  اأن  ونرى 
اأثره  له  كان  قدميًا  ن�شاطًا  وُيْحيي  الدولة  ت�شجعها  التي 
اأ�شحاب  التنمية وا�شتثمار مدخرات  ودوره الريادي يف 

الدخل املحدود.
اآمل اأن تت�شافر اجلهود للخروج من هذا املاأزق الذي قيد 
اإىل حل  الدولة  الذي تتطلع فيه  الوقت  حركة الإعمار يف 

م�شكلة الإ�شكان ودفع عجلة التنمية اإىل الأمام.
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رفع اإبراهيم الربادي عري�شة ملجل�س ال�شورى حتدث فيها 
عن التباين بني عمل الوافدين وطبيعة ال�شباب ال�شعودي 
ح�شب  لفئات  الوافدين  ق�شم  كما  العمل،  عن  الباحث 
لت�شجيع  حل  اأنه  راأى  ما  الربادي  وقدم  اإليهم.  احلاجة 
ال�شباب على العمل وحل جزء من م�شكلة البطالة. وقال يف 
اأبعث لكم هذه الر�شالة فا�شتدركوا الأمر وهو  عري�شته: 
تنبيه مهم عن طبيعة الدوام التجاري يف اململكة وخطورة 
لأرزاق  نقمة  اأو  ح�شدًا  لي�س   – ولكن  احلايل  الو�شع 
فرتى  وكدهم  وعرقهم  باأيديهم  يعملون  الذين  الوافدين 
الواحد منهم قد تورمت عيناه من قلة النوم وطول ال�شهر 
على م�شاحله، فطول وقته جتده مرابطًا يف حمله ومتجره 
ولأنه غالبًا غري مرتبط مب�شالح اأ�شرية. اأما اخلطر الداهم 
فهو على ال�شباب ال�شعودي وَترفهم والفراغ وهم بازدياد 
من  حمايتهم  فيجب  اأعدادهم-  اأق�شد   – لله  واحلمد 
خطرهم على اأنف�شهم وعلى جمتمعهم. ولديَّ اقرتاح لعله 
ي�شاهم يف حل هذه املع�شلة اأو نقول الزدواجية بني عمل 

املواطن وكفاءة الوافد.
الوافدين  واقع  نعر�س  القرتاح  وقبل 

عندنا وهم على ثالث فئات:
اأطباء  من  الأكادمييون  الأوىل:  الفئة 
�شواء  واإداريني  وفنيني  ومهند�شني 
كانوا اأفرادًا اأو �شركات اأو يف م�شالح 
لهم حاجة ملحة وميكن  الدولة وهوؤلء 
اأبناء  البديل ب�شكل مرحلي من  اإحالل 

الوطن.
الفئة الثانية: وهم العمالة اأو احلرفيني 
�شواء كانوا زراعيني اأو مهنيني يعملون 
واملباين  والكهرباء  ال�شباكة  يف 
اخلياطة  ومراكز  ال�شناعية  والور�س 
ل  اأي�شًا  وهوؤلء  وغريهم  واحلالقة 

نزال نحتاج اإليهم.
نلتفت  اأن  يجب  من  وهم  الثالثة:  الفئة 
– نعم- التجار  اإليهم وهم فئة التجار 
العاملني يف املراكز الغذائية والأ�شواق 
الكربى  الطامة  وهي  الكربى 
واملطابخ  واملطاعم  الختالط  ومراتع 
والوجبات ال�شريعة ومعار�س املالب�س 
املفرو�شة  وال�شقق  وال�شيدليات 
واملدينة  مكة  يف  خا�شة  والفنادق 

ومراكز التجميل وحتى املكتبات.
عندنا  التجاري  الدوام  طبيعة  ولأن 

مفتوح 24 �شاعة تقريبًا فاملع�شلة اإذًا قائمة. )وال�شباب ل 
يكره العمل واإمنا وقت العمل(.

واحلريف  التجاري  الدوام  يبداأ  األ  هو  اأراه  كما  واحلل 
توقيت كل  الفجر ح�شب  بعد �شالة  اإل من  به  ي�شمح  ول 
فال  انقطاع.  دون  م�شاء  اخلام�شة  ال�شاعة  وحتى  منطقة 
ي�شمح باأي ن�شاط اأيًا كان ودون ا�شتثناء. يف ال�شيدليات 
واملطاعم  الأفراح  وق�شور  واملطابخ  اخلا�شة  وامل�شايف 
اإل  حدودها  وعلى  املدن  داخل  البنزين  حمطات  وحتى 
خدمات الطرق ال�شريعة وعلى م�شافة بعيدة و�شوف تخف 
املركزية  احلرمني  منطقة  اأي�شًا  الوقت.  مع  لياًل  الطرق 

ُيرتب لها اأوقاٌت معينة.
واإذا ا�شت�شعبتم احلل فاأنظروا الفرق بني دوام اآخر يوم 
يتغري  كيف  رم�شان  �شهر  اأيام  واأول  �شعبان  �شهر  من 
دوام الدولة بالكامل، وينقلب الليل اإىل نهار كل هذا ب�شبب 
طبيعة الدوام الذي حددته الدولة حفظها الله، واإذا طبقنا 
هذا النظام – القرتاح- يجب اأن تكون قراراتنا �شارمة 

وحادة جدًا.

تكون  املحددة:  العمل  ل�شاعات  اجلديد  النظام  هذا  ثمار   
يدخل  لبا�س،  والليل  معا�س  النهار  باأن  الفطرة،  على 
ال�شباب ال�شعودي ميدان العمل ف�شاعات العمل التجاري 
قد حددت ون�شلم من �شخ الوافدين الذين رغم اأن اأكرثهم 
وخمالفات  �شلوكيات  من  يخلون  ل  اأنهم  اإل  م�شلمون 

تعار�س منهج جمتمعنا امل�شلم املحافظ.
خلدون-  ابن  يفيد  – كما  اأمتنا  يبلي  يكاد  الذي  الرتف 
واأننا نظمنا اأوقاتنا بدًل من الفو�شى فالظاهر من الواقع 
الذي نعي�شه اأننا ل ن�شتطيع حتمل اأي ظرف رمبا ي�شبنا 

ل قدر الله.
بلدية  وخدمات  ووقود  ومياه  كهرباء  من  الطاقة  توفري 
النا�س  لأن كل  امل�شاكل  ال�شرطة تخف من  وحتى مراكز 

يف منازلهم.
 ويف الأخري اأن النا�س دائمًا يتكيفون مرحليًا مع كل نظام 
جديد رغم تذمرهم اأول الأمر ول بد من اأخذ الأمور بجدية.

البرادي يقترح تحديد ساعات العمل في المحالت التجارية 
لتشجيع الشباب على العمل فيها
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املرفوقة  املعاملة  على  ال�شورى  جمل�س  اطلع 
برقم  الوكالء  جمل�س  رئا�شة  مقام  من  الواردة 
�شكوى  على  امل�شتملة  1352/1/14هـ  يف   282
ال�شقاية  من  منعهم  جهة  من  الزمازمة  جراري 
داخل امل�شجد احلرام وا�شرتحامهم لل�شماح لهم 

بتعاطي حرفة ال�شقاية يف امل�شجد احلرام. ا.هـ.
املذكور  البحث يف اخل�شو�س  الأع�شاء  وتداول 
يف  النظر  واإمعان  والتدقيق  الفح�س  وبعد 
اأن  ظهر  الزمازمة  بجراري  اخلا�شة  التعليمات 
املهنة  يريد  جرار  كل  على  توجب  الأوىل  املادة 
الزمازمة،  من  كفياًل  يقدم  اأن  الزمازمة  �شلك  يف 
واأن الفقرة )اأ( من املادة )الرابعة( تن�س على اأن 
يتعهد بعدم ا�شتغال اجلراري مبهنة �شقاية الزمزم 

املرفوقة  املعاملة  على  ال�شورى  جمل�س  اطلع 
برقم  الوكالء  جمل�س  رئا�شة  مقام  من  الواردة 
على  امل�شتملة  1352/1/30هـ  وتاريخ   772
وبلدية  اأملج  بلدية  بني  الواقع  اخلالف  مو�شوع 
ينبع. وت�شتكي الأوىل من الثانية من حيث الأوامر 
يف  البحث  الأع�شاء  وتداول  عليها.  متليها  التي 
والتدقيق  الفح�س  وبعد  املذكور  اخل�شو�س 

املرفوقة  املعاملة  على  ال�شورى  جمل�س  اطلع 
امل�شتملة على مو�شوع التباين الواقع يف جداول 
ال�شيارات  ل�شائقي  العائدة  الرخ�س  ور�شوم 
الواردة من مقام رئا�شة جمل�س الوكالء برقم 964 
يف 1352/2/11هـ لدرا�شتها وتقرير ما يلزم يف 
�شاأنها مع مالحظة املواد الأربع الواردة يف القرار 
الأع�شاء  وتداول  1351/5/22هـ،  يف   66 رقم 
الفح�س  وبعد  املذكور  اخل�شو�س  يف  البحث 
املواد  املرفوقة ويف  الأوراق  عموم  والتدقيق يف 
الذي  الوحيد  الغر�س  اأن  ظهر  اأعاله  عنها  املنوه 
ترتيب  هو  اإمنا  جدة  يف  املالية  اإدارة  اإليه  ترمي 
كان  وملا  الك�شفني،  بني  تطبيق  بها  ي�شهل  خطة 

التي  التعليمات  امل�شجد احلرام، وملا كانت  داخل 
و�شعت جلراري الزمازمة اإمنا هي للمحافظة على 
منهم  واحد  كل  وقيام  جهة  من  الزمازمة  حقوق 
اإزاء حجاجه والتعليمات  بواجباته  امل�شجد  داخل 
الزمازمة مع  اإمنا هي خا�شة مبو�شوع  املذكورة 
حجاجهم، فاإن املق�شود يف املادة الأوىل اإمنا هو 
خا�س مبن يريد الدخول يف �شلك �شقاية احلجاج 
داخل امل�شجد احلرام. اأما ال�شقاية خارج امل�شجد 
كما  الزمازمة  ارتباط مب�شيخة  لها  فلي�س  احلرام 
الرابعة  املادة  من  الأوىل  الفقرة  من  املق�شود  اأن 
األ ي�شتغل ب�شقاية احلجاج داخل امل�شجد احلرام، 

حيث اإن لهم �شقاة خمت�شني بهم.
وعلى هذا ح�شل التوقيع.

بعدد 689  املجل�س  ال�شادر من  القرار  ومراجعة 
منه  الثالثة  املادة  اأن  ظهر  1350/3/19هـ  يف 
تن�س على: "اإن ارتباط بلدية اأملج ببلدية ينبع اإمنا 
هو ارتباط اإداري، فمتى �شدرت اأوامر وتعليمات 
على بلدية ينبع تقوم هي بتبليغها لبلدية اأملج، كما 
اأنها تقوم بتدقيق جداول بلدية اأملج ولي�س لها اأي 
بلدية  اإن  بل  وم�شروفاتها،  وارداتها  على  ت�شلط 

يف  املدرجة  املواد  من  �شيء  تعديل  ي�شتوجب  ل 
اأعاله املقرتن بالت�شديق  قرار املجل�س املنوه عنه 
العايل، كما اأنه ل ي�شتوجب ح�شر معاملة جتديد 
رخ�س ال�شياقة بجدة كما جاء يف اقرتاح مفت�س 
املالية لعدم موافقة ذلك للم�شلحة العامة، فقد قرر 
املجل�س بالإجماع املوافقة على اخلطة التي ارتاآها 
مدير حما�شبة فرع وزارة املالية يف جدة يف هذا 
بو�شع  الكندا�شات  اإدارات  تكليف  وهي  ال�شاأن 
منرة ال�شهادة وتاريخها واجلهة ال�شادر منها يف 

الك�شوفات التي تقدمها.
 وعلى هذا ح�شل التوقيع.

قرارات خاصة بالسقاية داخل الحرم

المجلس يفصل في الخالف بين بلدية أملج وينبع

الموافقة على اقتراح مدير محاسبة جدة بخصوص رخص السيارات

اأملج م�شتقلة يف وارداتها ومن�شرفاتها ول يقيدها 
يف ذلك �شيء اإل التعليمات والأنظمة والأوامر املبلغ 
لها يف اخل�شو�س املذكور، وعليه فاإن املجل�س يرى 
اأنه لي�س لبلدية ينبع التداخل يف �شوؤون بلدية اأملج 
عنها  املنوه  الثالثة  املادة  يف  جاء  ما  مبقت�شى  اإل 

اأعاله وبهذا يف�شل يف اخلالف بينهما.
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بعدد  الوكالء  جمل�س  رئا�شة  مقام  من  الواردة  املرفوقة  املعاملة  على  ال�شورى  جمل�س  اطلع 
7525 يف 1351/11/7هـ امل�شتملة على القرتاحات املقدمة من قبل حما�شب اإدارة جريدة 
اأم القرى يف �شدر ق�شيته مع حممد اأمني ك�شمريي، وتداول الأع�شاء البحث يف اخل�شو�س 
املذكور وبعد الفح�س والتدقيق واإمعان النظر يف الأوراق املرفوقة ومراجعة قرارات املجل�س 
ال�شادر يف مو�شوع ت�شدي حما�شب اإدارة جريدة اأم القرى يوم كان قائمًا على �شوؤون اإدارة 

اأم القرى ملحمد اأمني ك�شمريي ظهر ما ياأتي:
1- اأن هذه الق�شية قد ت�شكلت لها جلنة خا�شة موؤلفة من ع�شو من املطبعة املاجدية وع�شو من 
املطبعة ال�شلفية وع�شو من وزارة الداخلية وع�شو من قلم املطبوعات ومدير معمل الزنك وعهد 

اإىل هذه اللجنة اأمر اإمتام التحقيق واتخاذ قرار مبا يظهر لها موقع من اجلميع.
2- اأن اللجنة قد قامت مبا عهد اإليها واأعيدت املعاملة اإىل املجل�س، ولدى در�س قرار اللجنة 
ظهر منه عدم اإدانة حممد اأمني ك�شمريي وعدم تغرميه املبلغ الذي تطلب اإدارة املطبعة تغرميه 
اإياه واأن خروجه مل يكن باختياره حتى يعد اإخالًل باملقاولة واإمنا كانت الإدارة له ل تقت�شي 
امل�شاحنات التي وقعت بينها وبني القائم باأعمال الإدارة من�شاأها امتناع الك�شمريي عن توقيع 

ورقة قدمها له القائم باأعمال املطبعة.
من  اللجنة  قرار  على  املوافقة  1351/4/10هـ  يف   57 بعدد  حينذاك  املجل�س  قرر  وقد   -3
جهة عدم اإدانة الك�شمريي ولفت النظر العايل اإىل ما جاء يف القرار املذكور يف �شاأن طرد 
الك�شمريي من قبل القائم باأعمال الإدارة للم�شاحنات التي كان من�شاأها عدم انقياده يف توقيع 
الورقة التي قدمها له القائم باأعمال املطبعة، وقد �شدر اأمر �شمو رئي�س الوكالء على وزارة 
على  توبيخه  مع  ال�شورى  جمل�س  قرار  به  �شدر  مبا  املطبعة  باأعمال  القائم  باإفهام  الداخلية 
اتخاذه اخل�شومات ال�شخ�شية �شببًا يف التاأثري على الر�شميات وواجباته اإزاء عمله والتنبيه 

عليه بعدم العودة مبثلها وقد جرى اإبالغه بذلك يف وزارة الداخلية. 
4- ثم اإن حممد اأمني ك�شمريي طلب اإفادته عما مت يف ق�شيته واأحيل طلبه اإىل املجل�س وقد 
اإبالغ  بعدد 269 يف 1351/8/21هـ خال�شته  العايل  املقام  اإىل  قرارًا رفعه  املجل�س  اتخذ 
تلك  واأن يطبق يف  اإليه،  ن�شب  براءته مما  اأمني ك�شمريي مبا مت يف ق�شيته من جهة  حممد 

الق�شية مقت�شى نظام املوظفني من جهة عودة حممد اأمني ك�شمريي اإىل مقر وظيفته.
5- فيت�شح مما ذكر اأعاله اأن هذه الق�شية قد ا�شتوفت �شرائطها الر�شمية وحيث مل يرد يف 
العرتا�شات التي قدمها حما�شب جريدة اأم القرى بهذا ما يوجب عدول املجل�س عن قراراته ال�شابقة 
فقد قرر املجل�س بالإجماع اأنه مل يبق ثمة لزوم ل�شتئناف النظر مرة ثانية. وعليه ح�شل التوقيع.

مجلس الشورى ينتصر لمحمد كشميري 
ويعيده إلى عمله

محمد زواوي
)1313-1398هـ(

عبدالله  بن  اأحمد  بن  ال�شيد حممد  ولد 
يف  املكرمة  مبكة  الـــزواوي،  حممد  بن 

1313/3/12هـ.
مبكة  الــفــالح  مبــدر�ــشــة  تعليمه  وتــلــقــى 
املكرمة، على يد علماء ع�شره بامل�شجد 

احلرام.
بهيئة متييز  عني حممد زواوي ع�شوًا 
 -1356/9/6 مــن  املــطــوفــني  ق�شايا 
ثــم رئــيــ�ــشــًا لنف�س  1365/2/27هـــــــــ، 
1365/2/27-1370هــــــــ،  مــن  الهيئة 
اعتبارًا  ال�شورى  مبجل�س  ع�شو  وعني 
اأحيل  من 1372/3/9هـــــ- 1388هــــ. 
وذلك  التقاعد يف 1388/3/1هــــ  اإىل 

ب�شبب ظروفه ال�شحية.
املكرمة يف  الــلــه مبكة  يرحمه  وتـــويف  

1398/9/12هـ.
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طاملا حلمت باأن يكون ملجل�س ال�شورى مكتبة تليق به ومبا ميثله من مكانة يف املنظومة الت�شريعية والرقابية يف البالد. 
مكتبة تليق به من حيث املحتوى وال�شكل اخلارجي. ُتعد املكتبة حا�شنة علمية لذاكرة الوطن والثقافة، وتعد جممعًا 
للمعرفة والعلم. وملجل�س ال�شورى خ�شو�شية ل تخفى على النا�س. من ذلك مثاًل نوعية الكتب وامل�شادر واملراجع 
وال�شيا�شة  والقانون  الفقه  مثل  عديدة  علومًا  ُتغطي  اأن  يجب  وهي  ال�شورى.  مكتبة جمل�س  توفرها يف  يجب  التي 
والإدارة وحقوق الإن�شان واأنظمة الدولة والإدارة وغريها كثري مما يدخل يف اأعمال جلان جمل�س ال�شورى املتعددة.
العاملية مكتبة متخ�ش�شة. واأ�شهر املكتبات هي مكتبة الكوجنر�س الأمريكي.  النيابية  يوجد يف كثري من املجال�س 
فهي اأكرب مكتبة يف العامل. ولها مبنى خا�س مهيب ووا�شع. ومثل هذا ُيقال عن مكتبة لينني القريبة من مبنى الربملان 
الرو�شي. والعجيب اأن املجال�س النيابية العربية ل ت�شتهر مبكتبات خا�شة بها. وهذا اأمر ي�شتحق التاأمل والدرا�شة. 
لهذا اأكتب هذه احلديث لأعر�س وجهة نظر ب�شيطة وهي: اإقامة مبنى �شامخ وجميل ُيعرب عن تراث اململكة وثقافتها 

خارج مبنى جمل�س ال�شورى ويكون قريبًا منه جدًا. وي�شمى مكتبة ال�شورى.
املتعلق بعمل جلان  املعرفة والعلم  باأهم م�شادر  املكتبة  ال�شورى على اجتاهني رئي�شني الأول: تزويد  وتقوم مكتبة 
العلمية  املجاميع  اأمهات  مع  مبا�شر  ات�شال  ذات  حديثة  اإلكرتونية  مكتبة  اإقامة  والثاين  منه.  يتفرع  وما  املجل�س 
الرقمية من كتب ودوريات. اأرى اأن مكتبة من هذا النوع تخدم اأع�شاء جمل�س ال�شورى، وتخدم املجتمع ال�شعودي 
خ�شو�شًا طلبة الدرا�شات الدنيا والعليا يف تخ�ش�شات تدخل يف عمل جمل�س ال�شورى، الذين �شيتوافدون على 

مكتبة ال�شورى، ولهذا ال�شبب اقرتحت اأن تكون خارج مبنى جمل�س ال�شورى.
ومن ناحية عملية �شرفة فاإننا يف جمل�س ال�شورى نعاين من توا�شع مكتبته. فاملكان �شيق ول يت�شع خلدمات مكتبة 
معروفة. وتزويد املكتبة باجلديد من امل�شادر واملراجع متوا�شع هو اأي�شًا. وا�شرتاك املكتبة يف دوريات رقمية قليل 

جدًا، ناهيك اأن اخلدمة الب�شرية املقدمة ل ترقى ملكانة جمل�س ال�شورى.
ــتــي يف الــيــابــان وزراعـــتـــهـــا يف مــبــنــى قــريــب مـــن جمل�س  اقــــرتح ا�ــشــتــنــ�ــشــاخ مــكــتــبــة بــرملــانــيــة مــتــو�ــشــطــة مــثــل ال
ــي لــكــل  ــل ــي ــــقــــرار الـــ�ـــشـــائـــب. واملـــكـــتـــبـــة هــــي رافــــــد مـــعـــريف وحتــل ــة مـــ�ـــشـــدر مـــهـــم لتــــخــــاذ ال ــب الــــ�ــــشــــورى. املــكــت
اأمــــور الــنــا�ــس. اأمــــر مــن  ــ�ــشــوري. املــكــتــبــة عــنــوان ل تخطئه الــعــني يف كــل  نــتــنــاولــهــا يف عملنا ال املــ�ــشــائــل الــتــي 
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