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أسرة التحرير

الملك سلمان 00 الحكمة 00 والرؤية للمستقبل

بالر�سوخ  يتميز  فيها  احلكم  نظام  اأن  يلحظ  ال�سعودية  العربية  للمملكة  ال�سيا�سي  للتاريخ  املتابع 

والثبات, ويقوم على  احلكمة والروية, واختيار الأ�سلح يف اإدارة �سوؤون البالد, مع الأخذ باأ�سباب التقدم 

والتحديث مبا ل يتعار�ض مع الدين الإ�سالمي و�سريعته ال�سمحة.

وعلى مر العقود املا�سية �سهدت اململكة العديد من التطورات يف نظامها ال�سيا�سي, وعالقاتها الدولية, 

بيد اأن خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - اأحدث منذ توليه مقاليد 

احلكم قبل نحو ثالثة اأ�سهر نقلة نوعية يف جمالت عدة اإن على م�ستوى ترتيب بيت احلكم, اأو على 

امل�ستوى الإداري بدمج بع�ض املوؤ�س�سات احلكومية واإلغاء جمال�ض وهيئات عليا يف توجه نحو  رفع الآداء 

احلكومي وتقلي�ض البريوقراطية يف اتخاذ القرارات.

وحر�ض - اأيده اهلل - مبا ميلكه من اخلربة الإدارية واحلكمة وبعد النظر يف قراءة امل�ستقبل على 

والنهو�ض  البالد  �سوؤون  قيادة  على  تعينه  والنزاهة  والإخال�ض  ال�سباب  بروح  مفعمة  قيادات  اختيار 

بتنميتها يف خمتلف املجالت, فاأ�سدر اأمره الكرمي باختيار �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف 

لويل  وليًا  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  للعهد,  وليًا  عبدالعزيز  بن 

العهد,  و�سفه املراقبون باأنه اخلطوة الأهم, فاملرحلة حتتاج اإلى فكر جديد ي�سهم يف رفع كفاءة الآداء 

احلكومي, لي�ستجيب ملتطلبات حاجة اأفراد املجتمع يف خمتلف مناطق اململكة.

 الأمران امللكيان بتعيني الأمري حممد بن نايف وليًا للعهد والأمري حممد بن �سلمان وليًا لويل العهد 

قابلهما املواطنون بارتياح وتاأييد كبريين, وراأوا يف �سموهما خري من يتقلد هذين املن�سبني, ملا اأثبتاه من 

كفاءة عالية وجناح يف اآداء امل�سوؤوليات املتعددة التي اأنيطت ب�سموهما, فالأمري حممد بن نايف جنح يف 

مكافحة الإرهاب, وحممد بن �سلمان اأثبت الكفاءة الإدارية العالية خالل الفرتة املا�سية, ول غرابة يف 

ذلك فهو خريج مدر�سة �سلمان بن عبدالعزيز.

 امللك �سلمان بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - بداأ عهده الزاهر برت�سيخ الأمن وال�ستقرار ال�سيا�سي 

يف اململكة, و�سخ الدماء ال�سابة يف موؤ�س�سة احلكم, ويف موؤ�س�سات الدولة, لأنه يدرك - رعاه اهلل - اأن 

للدفع  ال�سابة  للقيادات  املرحلة احلالية يف حاجة  واأن  الوطن,  اأ�سا�ض ل�ستقرار  بيت احلكم  ا�ستقرار 

بالعمل احلكومي وتطويره مبا يخدم املواطن ويحق اآماله وتطلعاته يف مزيد من الرخاء والرفاهية.
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تحت القبة

الشورى يطالب بتقييم مساهمة االستثمار 

األجنبي في االقتصاد الوطني

طالب جمل�س ال�شورى خالل جل�شته العادية الثامنة والع�شرين 
التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1436/6/18هـ، برئا�شة معايل 
نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري، الهيئة العامة 
لال�شتثمار بتقييم مدى اإ�شهام اال�شتثمار االأجنبي يف االقت�شاد 

الوطني، وخ�شو�شًا يف جمال نقل التقنية وتوطينها.
كــما طـــالب املجلــ�س هيئــة اال�شتثمار بالعمل على رفع م�شتوى 
التن�شيق بيـنها وبــني اجلهـــات االأخـــرى ذات العـــالقـــة؛ جلــــذب 

اال�شتثمار االأجنبي والوطني يف املجاالت اال�شتثمارية امل�شتدامة.
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التغطية

حصاد الشورى فى عام
ال�شـــورى  جمــل�س  رئيــ�س  معــايل  رفــع 
ال�شيخ الدكتــور عــبد اهلل بــن حمـــمد بــــن 
اإبراهيم اآل ال�شيخ اأ�شمــى عــبارات ال�شكر 
والتــــقديـــر واالمتـــنان خلـــادم احلـــرمني 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل 
�شعود ول�شمو ويل عهده االأمني ول�شمو ويل 
ويل العهــد - حفظهم اهلل - على ما يجـــده 
املجل�س من دعم ورعاية واإ�شراف مبا�شر، 
وتقديــم كـــل ما مـــن �شاأنــه تطـــوير اأدائه 

ومتكينه من حتقيق ر�شالته واأهدافه.

40

تحت القبة

مطالبة وزارة الثقافة واإلعالم بتطوير 

مهارات منسوبيها اإلعالميين للقيام 

بأدوارهم ومسؤولياتهم

وزارة  اإعداد  �شرورة  ال�شـــورى  جمـــل�س  اأكـــد 
للثقافـــة  �شاملـــة  اإ�شرتاتيجيـــة  واالإعالم  الثقافة 
بهما،  االرتقاء  يحقق  مبا  اململكـة؛  يف  واالإعــالم 
وطالب الوزرة بتطوير مهارات من�شوبيها بالتدريب 

والتاأهيل للقيام باأدوارهم وم�شوؤولياتهم.
وتنظـــيم  �شبط  اأهمية  على  املجل�س  و�شدد 
م�شــاركات املثقفني واملثقفات ال�شعوديني املمثلـــة 
مبداأ  فيها  يتحقق  بحيــث  خارجـــًيا،  للمملكـــة 
اإتاحــة فر�س امل�شــاركة، ويف  العـــدالة يف جـــانب 
جانب اإبراز التنوع الثقايف ملختلف مناطق اململكة.
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عضو مجلس الشورى د. خالد العقيل لــ » الشورى « :

تطلعات المواطنين وهمومهم من 
أولويات مجلس الشورى

ولد باملدينــــــة املنورة، وبداأ تعليمه يف �شن مبكرة يف 
م�شجد ابن عبا�س يف حمافظـــــة الطائف حفـظ القراآن 
طـــــول  الزمتـــــه  التي  احل�شاب  مادة  وتعلم  الكرمي 
اإلى  ابتعـــــث  ثم  لبنـــــان،  تعليمـــــه يف  ووا�شـــــل  عمره، 
الهند�شة  ودر�س  االأمريكــــيــــة،  املتحـــــدة  الــــواليات 
البرتول  اكت�شافـــــات  بدرا�شة  املعنية  اجليوفزيائية 
واملعادن، عمل يف وزارة البرتول مدة اأربعني عامًا، تخللها توليه من�شب ممثل اململكة العربية ال�شعودية يف 

منظمة الدول العربية امل�شدرة للبرتول »اأوابك«. 

ويف عامل اليــوم، ثمــة خطــر حمــدق باأمتـــنا العربيــة االإ�شالميــة، يتمثل يف تهديد هويتها، وتعر�س معامل 
�شخ�شيتها الوطنية ملحاوالت الطم�س، وتراجع قيم االنتماء والوالء لدى اأبنائــها، مبا قـــد يـــوؤدي اإلى تفريغ 

مفهوم الهوية من اأركانه الرئي�شـــية: الديــن، اللغـة، القيم، الرتاث، التاريخ.
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د. يحيى بن عبداهلل ال�سمعان

�سلطان الفهد

الدراسة

استخدام التقنية وعالقتها بتشكيل

الهوية الوطنية )1(
مــن  املــ�شــتــرك  واجلوهــري  الثابــت،  القــدر  هي  الهويـــة 
ال�شــمات والق�شمات العامة التي متيز ح�شــارة اأمــة عن غيــرها مــن 
احل�شـــارات، والتي جتـــعل لل�شخــ�شيـــة الوطنيـــة والقوميـــة طابــعًا 
االأخــرى،  الوطنــية  ال�شخــ�شيات  مــن  غيــرهــا  عــن  فــيه  تتمــيز 
وهــي اأي�شــا الكــل املتــجان�س مـــن الذكــريات والت�شــورات والقيــم 
لكل  التي حتتفــظ  والتطـــلعات،  واالإبداعــات  والتعبريات  والرمــوز 
تطــورات  من  عليها  يطراأ  ما  اإطـــار  يف  احلــ�شارية  بهويتــها  اأمــة 
تنــ�شاأ بفعل ديناميتها الداخلية، وقابليتها للتوا�شل واالأخذ والعطاء.

48

اأ.د جربيل بن ح�سن العري�سي
ع�شو جمل�س ال�شورى
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األمير محمد بن نايف ولي للعهد

�سدر الأمر امللكي ذو الرقم: اأ/159 والتاريخ: 1436/7/10هـ 

بن  نــايف  بن  حممــد  الأمـري  امللكــي  ال�ســمــو  �ســاحــب  باختــيار 

لرئي�ض  نائــبًا  �سمــوه  وتعيــني  للعــهد,  وليًا  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

جمل�ض الوزراء وزيرًا للداخلية ورئي�سًا ملجلــ�ض ال�سوؤون ال�سيا�سية 

والأمنية.

وفيما ياأتي ن�ض الأمر امللكي: 

بعون اهلل تعايل

نحن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية

بعد االطالع على كتاب �شاحب ال�شمو امللكي االأمري مقرن بن عبدالعزيز 
اإعفــــائــه  املتـــ�شمن رغــبة �شمــوه يف  املــــوؤرخ يف 1436/7/10هـ،  اآل �شعود 
من والية العهد، وملا اأبديناه ل�شموه من اأنه ومع ما يتمتع به �شموه من مكانة 
اأبناء  ن�شاأ عليـــه كافـــة  باإذن اهلل ما حيينا وكــما  والتي �شتظل  رفيعة لدينا 
امللك املوؤ�شـــ�س عبدالعـــزيز بن عبــدالرحمن - رحـــمه اهلل -، اإال اأنه تقديرًا 
 ملا اأبداه �شموه فقد قررنا اال�شتجابة لرغبة �شموه باإعفائه من والية العهد.
وعماًل بتعاليم ال�شريعة االإ�شالمية فيما تق�شي به من وجوب االعت�شام بحبل 
اهلل والتعاون على هداه، واحلر�س على االأخذ باالأ�شباب ال�شرعية والنظامية، 
لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتاآزر على اخلري، وانطالقًا من املباديء 
ال�شرعية التي ا�شتقر عليها نظام احلكم يف اململكة العربية ال�شعودية، ورعاية 
لكيان الدولة وم�شتقبلها، و�شمانًا - بعون اهلل تعالى - ال�شتمرارها على االأ�ش�س 
 التي قامت عليها خلدمة الدين ثم البالد والعباد، وما فيه اخلري ل�شعبها الويف.
وبعد االطالع على النظام االأ�شا�شي للحكم ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ / 

90( وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد االطالع على نظام هيئة البيعة ال�شادر باالأمر امللكي رقم اأ/135 

وتاريخ 26 / 9 / 1427هـ.
وبعد االطالع على االأمر امللكي رقم اأ / 52 وتاريخ 3 / 4 / 1436هـ.

وبناًء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.
اأمرنا مبا هو اآت :

اأواًل : يعفى �شاحب ال�شمو امللكي االأمري مقرن بن عبدالعزيز اآل �شعود من 
والية العهد ومن من�شب نائب رئي�س جمل�س الوزراء بناء على طلبه.

ثانيًا : اختيار �شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز 
اآل �شعود وليًا للعهد، وتعيني �شموه نائبًا لرئي�س جمل�س الوزراء وزيرًا للداخلية 

ورئي�شًا ملجل�س ال�شوؤون ال�شيا�شية واالأمنية.

ثالثًا : يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�شة العتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
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األمير محمد بن سلمان ولي لولي العهد

�سدر الأمر امللكي ذو الرقم: اأ/160 والتاريخ: 1436/7/10هـ 

باختيار �ساحـــب ال�سمـــو امللكــي الأميـــر حمــمـــد بن �سلمــــان بن 

عبدالعزيــــز اآل �سعـــود ولــيًا لولـــي العهـــد وتعــيني �سمــــوه نائبًا 

ثانيًا لرئي�ض جمل�ض الوزراء وزيرًا للدفاع ورئي�سًا ملجل�ض ال�سوؤون 

القت�سادية والتنمية.

وفيما ياأتي ن�ض الأمر امللكي:

بعون اهلل تعايل

نحن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية

بعد االطالع على النظام االأ�شا�شي للحكم ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/ 
90( بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد االطالع على نظام جمل�س الوزراء ال�شادر باالأمر امللكي رقم ) اأ / 
13( بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد االطالع على نظام هيئة البيعة ال�شادر باالأمر امللكي رقم اأ/135 
يف 26 / 9 / 1427هـ.

وبعد االطالع على البند ) ثالثًا ( من االأمر امللكي رقم ) اأ / 135 ( يف 
26 / 9 / 1427هـ.

وبعد االطالع على البند ) رابعًا ( من االأمر امللكي رقم ) اأ / 86 ( يف 
26/ 5 / 1435هـ.

نايف  بن  حممد  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  كتاب  على  االطالع  وبعد 
اأنه  املت�شمن  املوؤرخ يف 1436/7/10هـ  العهد  �شعود ويل  اآل  بن عبدالعزيز 
�شريًا على النهج الذي اأر�شيناه مع اأخي خادم احلـــرمني ال�شريــفني امللــــك 
عبداهلل بن عبدالعزيـــز -رحمه اهلل- يف اختـــيار ويل لويل العـــهد، واأنــــه 
نظرًا ملا يتطلبه ذلك االختيار من تقدمي امل�شالح العليا للدولة على اأي اعتبار 
�شلمان بن  بن  االأمري حممد  امللكي  ال�شمــــو  به �شاحـــب  يت�شـــف  وملا  اآخر، 
عبدالعزيز من قدرات كبرية -وهلل احلمـــد- والتي ات�شـــحت للجمــيع من 
اهلل-  من  -بتوفيـــق  ومتكــن  به،  اأنيطت  التي  واملهام  االأعمال  كافة  خالل 

لهذا  اأهلته  �شفات  من  �شموه  به  يتمتع  وملا  االأمثل،  الوجه  على  اأدائها  من 
املن�شب، واأنه - بحول اهلل - قادر على النهو�س بامل�شوؤوليات اجل�شيمة التي 
يتطلبها هذا املن�شب، وبناء على ما يقت�شيه حتقيق املقا�شد ال�شرعية، مبا 
يف ذلك انتقال ال�شلطة و�شال�شة تداولها على الوجه ال�شرعي ومبن تتوافر 
فيه ال�شفات املن�شو�س عليها يف النظـــام االأ�شا�شـي للحكـــم، فـــاإن �شــــموه 
 ير�شح �شمو االأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز ليكون وليًا لويل العهد.

البيعة الختيار  اأع�شاء هيئة  العظمى من  االأغلبية  تاأييد  االطالع على  وبعد 
�شموه ليكون وليًا لويل العهد.

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.
اأمرنا مبا هو اآت:

اأواًل : اختيار �شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز 
جمل�س  لرئي�س  ثانيًا  نائبًا  �شموه  بتعيني  واأمرنا  العهد  لويل  وليًا  �شعود  اآل 

الوزراء وزيرًا للدفاع ورئي�شًا ملجل�س ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية.
ثانيًا : يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�شة العتماده وتنفيذه.

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
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تغطية

رئيس مجلس الشورى : اختيار األمير محمد بن نايف وليًا للعهد 

واألمير محمد بن سلمان وليًا لولي العهد تعزيز لمؤسسة الحكم

د. الشهراني نائبًا لرئيس هيئة حقوق اإلنسان 000
و د. عمرو رجب نائبًا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

بن  الدكتور عبد اهلل  ال�سيخ  ال�سورى  رئي�ض جمل�ض  نوه معايل 

خادم  اأ�سدره  الذي  امللكي  بالأمر  ال�سيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد 

احلرمني  خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل 

�سعود -حفظه اهلل- باختيار �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن 

نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود وليًا للعهد, وتعيني �سموه نائبًا لرئي�ض 

جمل�ض الوزراء وزيرًا للداخلية ورئي�سًا ملجل�ض ال�سوؤون ال�سيا�سية 

والأمنية, وبالأمر امللكي باختيار �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 

�سدر اأمر خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
-حفظه اهلل- بتعيني الدكتور نا�سر بن راجح بن حممد ال�سهراين 

نائبًا لرئي�ض هيئة حقوق الإن�سان باملرتبة املمتازة.
كما �سدر اأمر خادم احلرمني ال�سريفــني بتعـيني الدكتور  عمرو 
بن اإبراهيم رجب نائبًا لرئي�ض هيئـــة اخلبــراء مبجــل�ض الوزراء 

باملرتبة املمتازة.
والدكتور نا�شر ال�شهراين اأحد اأع�شاء جمل�س ال�شورى منذ بداية الدورة 

ال�شاد�شة للمجل�س يف الثالث من �شهر ربيع االأول عام 1434هـ.
اأما الدكتور عــمرو رجــب فقــد عــني عـ�شوًا مبجل�س ال�شورى منذ بداية 
الدورة الرابعــة يف الثــالث من �شـــهر ربيــع االأول عــام 1426هـ، حيــث قــ�شى 

اأكرث من ع�شر �شنوات ع�شوًا يف املجل�س.

بن �سلمان بن عبدالعزيز وليًا لويل العهد نائبًا ثانيًا لرئي�ض جمل�ض 

الوزراء وزيرًا للدفاع ورئي�سًا ملجل�ض ال�سوؤون القت�سادية والتنمية.

وهناأ معاليه ال�شعب ال�شعودي على �شدور هذين االأمرين الكرميني اللذين 
راعيا تعاليم ال�شريعة االإ�شالمية فيما تق�شي به من وجوب االعت�شام بحبل 
اهلل والتعـاون على هداه واحلر�س على االأخذ باالأ�شباب ال�شرعية والنظامية، 

لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتاآزر على اخلري.
واأ�شاد بالنظرة احلكيمة خلادم احلرمني ال�شريفـــني حيـــث اهتم -اأيده 
اهلل- بتعزيز موؤ�ش�شـــة احلكم وجعلها اأكرث ثباتًا وحيويـــة، وما ا�شطلعت به 
هيئة البيعة من ح�شور جت�شد يف موؤازرتها لكل اأمر يرى فيه قائد هذه البالد 

املباركة م�شلحة للبالد والعباد.
وقال معايل الدكتور عبد اهلل اآل ال�شيخ “اإن هذا االختيـــار املبارك ل�شمو 
االأمري حممد بن نايف ول�شـــمو االأمـــري حممد بن �شلـــمان لتويل م�شوؤوليات 
ج�شيمة يوؤكـــد حر�س خـــادم احلرمـــني ال�شريفـــني على تر�شيخ مبداأ ينتهجه 
كل من تولى قيادة هذه البالد يف البحث عن االأ�شلح واالأكفاأ لتويل امل�شوؤوليات 
الكربى، حيث ظهرت اإجنازات �شموهما يف كل ما اأنيط بهما من اأعمال نظرًا 

للقدرات الكبرية التي يتمتعان بها. “
واختتم معاليه ت�شريحـــه �شائاًل املولى القـــدير اأن يحفظ خادم احلرمني 
ال�شريفني ويوفقه لكل خري، واأن يوفق �شمو ويل العهد و�شمو ويل ويل العهد 
لكل ما فيه م�شلحة البالد والعباد واأن يدمي اهلل على اململكة و�شعبها االأمن 

واال�شتقرار اإنه ويل ذلك والقادر عليه.

و»ال�شورى« اإذ تبارك للدكتور نا�شر ال�شهراين والدكتور عمرو رجب بالثقة امللكية 
الكرمية، تتمنى لهما العون والتوفيق من اهلل تعالى يف من�شبيهما اجلديدين، واأن 
يحققا تطلعات خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، 

و�شمو ويل عهده االأمني و�شمو ويل ويل العهد -حفظهم اهلل-.
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د. الجفري : يبايع سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد

قال معايل نائب رئي�ض جمل�ض ال�سـورى الدكتور حممد بن اأمني 

اجلفري: اإن اختيار خادم احلرميــن ال�سريفــني امللــك �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود -حفظه اهلل- ل�ســاحب ال�ســمو امللكي الأمري 

حممد بن نايف بن عبدالعزيــز وليــًا للعهــد, وتعيني �سموه نائبًا 

لرئي�ض جمل�ض الوزراء وزيرًا للداخلـــية ورئيــ�سًا ملجل�ض ال�سوؤون 

ال�سيا�سية والأمنية, وباختيار �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 

بن �سلمان وليًا لويل العهد نائبًا ثانيًا لرئي�ض جمل�ض الوزراء وزيرًا 

للدفاع ورئي�سًا ملجلـــ�ض ال�ســـوؤون القتــ�سادية والتنمـــية, يج�سد 

حكمة خادم احلرمني ال�سريفني وروؤيتــه ال�سرتاتيجــية مل�ستقبل 

هذه الدولة املباركة, وامل�سي بها نحو مزيد من ال�ســتقرار, بتاأمني 

م�ستقبل احلكم يف اململكة, وتر�سيخ �سال�ســة انتقــال مقاليد احلكم 

بني اأفراد الأ�سرة املالكة, وفـــق منظومـــة د�ستــورية, وعلى مبداأ 

ال�سورى, والتاأكيد على وحـــدة الأ�ســرة املالكــة وتعــاونهــا, وعـلى 

الوحدة الوطنية وتر�سيخها.

واأكد معاليه مبايعته ل�سمو ويل العهـــد و�ســمو ويل ولــي العــهد 

على ال�سمع والطاعة يف املن�ســط واملكــره, �سائـــاًل اهلل تعــالى اأن 

ميدهما بعونه وتوفيقه وي�سدد خطاهما.

واأ�شاف معاليه: اإن خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
ي�شجل منذ توليه مقاليد احلكم االإجنــاز تلــو االآخر يف حــــراك اإ�شـــالحي 
العلــيا، وي�شتجيب  ال�شــرعية والوطــنية  مت�شارع يقوم على مراعاة امل�شالح 
ملتطلبات النه�شة التنموية التي تعي�شها اململكة، وطموحــات خـادم احلرمني 
ال�شريفني مل�شتقبل البــالد والنهــو�س بــها يف خمتـــلف املجـــاالت، ومــواجهة 

التحديات واالأخطار التي تواجه اململكة، واملنطقة باأ�شرها.
واأكد معايل نائب رئي�س جملــ�س ال�شــورى اأن �شــاحب ال�شمو امللكي االأمري 
حممد بن نايف بن عبدالعزيز اآل �شعود خري من يعني املــلك املفدى يف هذه 
املرحلة املهمة من تاريخ اململكة العربية ال�شعودية، وذلك ملا يت�شــف به �شموه 
الكرمي من �شفات قيادية ا�شتثنائية وملا حققه - حفظه اهلل - من نــجاحات 

م�شهودة يف مكافحة االإرهاب، واجتثاثه من جذوره. 
وتابع معاليه: اإن تعيني �شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد بن �شلمان بن 
عبدالعزيز وليًا لويل العهد وتاأييد االأغلبية العظمى من اأع�شاء هيئة البيعة 
لهذا االختيار املوفق ياأتي نتيجة ملا يتمتع به �شمو االأمري حممد بن �شلمان بن 
عبدالعزيز من قدرات كبرية ات�شحت للجميع من خالل كافة االأعمال واملهام 

التي اأنيطت به، ومتكن - بتوفيق من اهلل - من اأدائها على الوجه االأمثل.

ولفت معايل الدكتور اجلفري النظر اإلى اأن تعيني �شاحب ال�شمو امللكي 
االأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز وليًا لويل العهد يج�شد اتفاق االأ�شرة 
املالكة وال�شعب ال�شعودي الكرمي على تقدمي امل�شالح العليا للدولة على اأي 
اعتبار اآخر، م�شريًا اإلى اأن �شمو ويل ويل العهد خريج مدر�شة امللك �شلمان 
بن عبدالعزيز الذي رعاه واأعطاه الثقة منذ وقت مبكر، واأثبت متيزًا ي�شار له 
بالبنان خ�شو�شًا يف قيادته قوات التحالف الإجناز اأهداف عمليات »عا�شفة 
احلـــزم« لن�شــــرة ال�شــعب اليمــني ال�شقـــيق �شـــد مليــ�شيات احلوثي، ودعم 

ال�شرعية يف اجلمهورية اليمنية.

واأكد معايل نائـــب رئيــ�س جمل�س ال�شورى اأن االأوامر امللكية حملت العديد 
من التغيريات التي باإذن اهلل �شتعود باخلري على م�شرية التنمية يف بالدنا 
املباركة، الفتًا اإلى اأن االأمر امللكي الكرمي ب�شرف راتب �شهر ملن�شوبي جميع 
حر�صه  يج�صد  ومدنيني  و�صباط  اأفراد  من  والأمنية  الع�صكرية  القطاعات 
واالأمنية  الع�شكرية  القطــاعات  من�شـــوبي جمــيع  تكرمي  -حفظه اهلل- على 
وتقديرًا لهم على جهودهم وبذلهم يف الدفـــاع عــن حيــا�س الوطن، وحماية 

اأمنه وا�شتقراره.
و�شاأل الدكتور اجلفري يف ختام ت�شريحه املولى عز وجل اأن يحفظ خادم 
وي�شدد  العهد  ويل  ويل  و�شمو  االأمني  عهده  ويل  و�شمو  ال�شريفني  احلرمني 
خطاهم ملا يف خري البالد و�شعبها، واأن يدمي على بالدنا اأمنها وا�شتقرارها.
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د. الصمعان : األوامر الملكية تكرس نهج خادم الحرمين 
في ضخ الدماء الشابة لقيادة الوطن

نوه معايل م�ساعد رئي�ض جملـــ�ض ال�ســـورى الدكتــور يحيى بن 
عبداهلل ال�سمعان باختيار خـــادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز اآل �سعــود - حفظه اهلل - ل�ساحــب ال�سمــو امللـــكي 
الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز وليًا للعهد, و�ســـاحب ال�سمو 

امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز وليًا لويل العهد.

وهناأ معايل الدكتور يحيى بن عـــبداهلل ال�ســـمعان �سمـــو ويل 
العهد و�سمو ويل ويل العهد بالثقــة امللكيـــة الكرميـــة, واملباركـــة 
التي نالها �سموهما من الأ�سرة املالكة الكريــمة وال�سعب ال�سعودي 
بكافـة �سرائحــه, الذين يتفــقون على اأن �ســموهمــا الكرميني اأهل 
لهذه الثقــة نظري ما قــدماه لدينـــهما ثم مليكـــــهما ووطنــــهما من 

عطاءات م�سهودة ي�ستحقان عليها التقدير والثقة.

وبايع معايل م�ساعد رئي�ض املجل�ض �ساحب ال�ســمو امللكي الأمري 
حممد بن نايف بن عبدالعزيز وليًا للعهد, و�ساحب ال�ســـمو امللـكي 
الأمري حممد بن �سلمان بن عــبدالعزيز وليـــا لولــي العــــهد, على 
كتاب اهلل و�سنة نبيه حممد �سلى اهلل عليـه و�ســلم وعــلى ال�ســـمع 

والطاعة يف املن�سط واملكره.

وقـــال الدكتـــور يحـــي ال�شــمعان يف ت�شــريح بهـــذه املنــا�شبـــة:  اإن هــذا 
االختــيار املوفـــق يعكـــ�س عمق روؤية خادم احلرمني ال�شريفني، وحكمــته يف 
قيــادة دولـــة فتــية حازمة ُتر�شخ قيم العدل واال�شتقرار، ويكـــر�س نهــج  خادم 
احلرمــني ال�شريــفني يف دعـــم حمفــزات التنمــية، و�شــخ الدماء ال�شابة يف 

مقدمة ال�شفوف القيادية الأجهزة الدولة.

وتابـــع معاليــه: اإن امللك املــفدى اأ�شـــاف باأوامــره امللكــية الكرمية لبنة 
اطمئنان جديدة مل�شتقبل هذا الوطـــن، ومنح حفـــظه اهلل باأوامــره الكـــرمية 
اجليل ال�شاب الثقــة بقدرتـــه على القيـــام بامل�شوؤوليات واأداء املهــام وفــــق ما 

�شار عليه اجليل ال�شابق الذي اأدى االأمانة على اأكمل وجه.

واأكـــد معاليــه اأن االأوامــر امللكيـــة تبعــث ر�شالـــة اطمــئنان اإلى اخلـــارج 
باال�شتقــرار الذي تعيــ�شه اململكـــة العربــية ال�شعـــودية على كافـــة االأ�شعـــدة 
ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعـــية، حيــث ي�شهد بيــت احلكــم ال�شعــودي 
الرتتيب والتطويــر بني الفينــة واالأخــرى، و�شــط قبول وتاأييد ر�شمي و�شعبي 

يوؤكد عمق التالحم والثقة بني القيادة و�شعبها.

واأ�شار معايل م�شاعد رئي�س جملــ�س ال�شورى اإلى اأن تعيني �شاحب ال�شمو 
امللكي االأمري حممد بن نايف وليًا للعهد، هو تتويج للنجاحات الكبرية التي 
حققها �شموه يف خمتلف امللفات االأمنــية التي جنــح يف اإدارتها حتى اأ�شبحت 

اململكة م�شربًا للمثل يف كفاءة املواجهة مع التنظيمات االإرهابية.

ونوه معاليه باإجماع الغالبية العظمى من اأع�شاء هيئة البيعة على ت�شمية 
العــهد، مــ�شريًا  لــويل  وليًا  �شلــمان  بــن  امللكي االأمري حممد  ال�شمو  �شاحب 
اإلى اأن �شمو ويل ويل العهد اأثبت كفاءة عاليــة يف القيام باملهام التي اأوكلت 
اإليه يف الفرتة املا�شية، واأداها على الوجــه االأكــمل، وعلى وجــه اخل�شـــو�س 
جناح �شموه يف قيادة قوات التحالف لردع ملي�شــيات احلوثي، ون�شرة ال�شعب 

اليمني ال�شقيق.
و�شاأل الدكتور يحي ال�شمعان يف ختام ت�شــريحه اهلل العــلي القــــدير اأن 
يحفظ قائد امل�شرية خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمــان بن عبدالعزيز، 
واأن ميد �شمو ويل العهد و�شمو ويل ويل العهد بعونه وتوفيــقه ملا فــيه خــري 

الدين والوطن، واأن يدمي على هذه البالد اأمنها وا�شتقرارها.
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د. آل عمرو : خادم الحرمين الشريفين رسم بأوامره 
الملكية المستقبل المشرق البالد

اأ�ســاد معـــايل الأمــني العـــام ملجــل�ض ال�ســورى الدكــتور حممد 

بن عبد اهلل اآل عمرو بالأمرين امللكيني الكرميني الــذي اأ�ســدره 

خـــادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العــزيز اآل �سعود 

امللكي الأمري حمــمد بن  ال�سمو  -حفظه اهلل- باختــيار �ساحــب 

جمل�ض  لرئي�ض  نائبًا  وتعيينه  للعهد  وليًا  عبدالعزيز  بن  نــايف 

الــوزراء وزيــرًا للداخليــة ورئــي�سًا ملجلــ�ض ال�ســـوؤون ال�ســيا�سيــة 

بن  �سلـــمان  بــن  الأمري حممــد  امللكي  ال�سمو  والأمنــية, و�ساحب 

جمل�ض  لرئي�ض  ثانيًا  نائبًا  وتعيينه  العهد  لويل  وليًا  عبدالعزيز 

الوزراء وزيرًا للدفاع ورئي�سًا ملجل�ض ال�سوؤون القت�سادية والتنمية.

وبايــع معاليــه �ساحب ال�ســـمو امللــكي الأمـــري حممد بن نايف 

بن عبدالعــزيز وليــًا للعهــد, و�ساحــب ال�سمــو امللكي الأمري حممد 

بن �سلمان بن عبدالعزيز وليا لـويل العـــهد, على كتاب اهلل و�سنــة 

نبيــه حممد �ســـلى اهلل علــيه و�سلـــم وعــلى ال�سمــع والطاعــة يف 

املن�سط واملكره.

ونوه معـــايل الأمــني العــــام ملجــل�ض ال�ســورى بــهذين الأمرين 

الكرمييــن اللذيــن يج�ســدان الروؤيــة احلكيمــة خلــادم احلــرمني 

ال�سريفني, 

وقال: » اإن اختيار خادم احلرمني ال�شريفني �شمو االأمري حممد بن نايف 

بن عبدالعزيز واالأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز مل�شاندتـــه – حفظه 

اهلل – يف قيادة اململكة، يج�شد النظرة الثاقبة للملك املفدى لر�شم م�شتقبل 

م�شرق للمملكة باختيار االأ�شلح من رجــــاالت الدولة يف املنا�شب القيادية. 

حلا�شر  اال�شرتاتيجية  وروؤيته  ال�شريفني  احلرمــني  خادم  نظر  بعد  ويعك�س 

هذه الدولة املباركة وم�شتقبــلها، واملـــ�شي بـــها نحـــو مزيـــد من اال�شتـــقرار، 

وتعزيز الوحدة الوطنية وتر�شيخها.

نايف بن عبدالعزيز و�شمو  االأمري حممد بن  به �شمو  اأن ما حظي  واأكد 

االأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز من ثقة الغالبية العظمى من اأع�شاء 

هيئة البيعة من اأ�شحاب ال�شمو امللكي االأمراء هو امتداد للثقة امللكية التي 

ملا   عبدالعزيز،  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  اإياها  اأوالهما 

اأثبته �شموهما من كفاءة عالية يف املهام التي اأنيطت بهما، ف�شمو ويل العهد 

اململكة  اأمن  االإرهـــاب، وحفــظ  وملمو�شًا يف مكافحة  حقق جناحًا م�شهودًا 

وا�شتقرارها على ال�شعيد الداخـــلي، و�شمو االأمـــري حممد بــن �شــلمان اأثبت 

جدارته يف القيادة بنجاحه يف قيادة عملية عا�شفة احلزم لن�شرة ال�شعب 

اليمني ال�شقيق، وحماية حدود اململكة من ملي�شيات احلوثي. 

 و�شاأل معايل الدكتور حممد بن عبداهلل اآل عمرو اهلل تعالى اأن يحـــفظ  

خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز، واأن ميده و�شمو ويل 

عهده االأمني و�شمو ويل ويل العهد بالعون والتوفيق يف قيادة هذه البالد نحو 

مزيد من الرخاء واالزدهار واالأمن واال�شتقرار.
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قـــام وفــد جلنــة ال�ســداقة الربملانية الرابعة مبجل�ض ال�سورى 
بزيارة جمهوريتي األبانيا ورومانيــا بــرئا�ســة ع�سو املجل�ض نائب 
رئي�ض اللجنــة الدكتــور زهيــر بن فهد احلـارثي, وع�سوية اأع�ساء 
املجلـــ�ض اأع�ســـاء اللجنـــة الدكتـــور �سعيـــد بن عبداهلل ال�سيخ, 
الع�سكــر والدكتــور عبداهلل بن  اإبراهيــم  والدكتور عبداهلل بن 
علي املنيف والدكتورة نهاد بنت حممد اجل�سي والدكتور هاين بن 
يو�سف خا�سقجي, وذلك خالل املدة من 12 – 19 جمادى الآخرة 

1436هـ املوافق 1-8 اإبريل 2015م.

وقد اأجرى وفد اللجنـــة �شل�شلـــة من اللــقاءات مــع عــدد مـــن امل�شــــوؤولني 
والربملانيـــني يف البلديــن، تناولــت العالقــات بني اململكـــة وكــل مـــن األبـــانيا 
ورومانيا، و�شبل تعزيـــز التعـــاون الربملـــاين بني جملـــ�س ال�شـــورى والربملان 
االألباين والربملان الرومــاين مبــا يخــدم امل�شالــح امل�شرتكة لكل من اململكة 

واألبانيا ورومانيا و�شعوبهما ال�شديقة.

الرئيس األلباني ينوه بدعم حكومة خادم 

الحرمين الشريفين أللبانيا وكوسوفو
فقد ا�شتقبل فخامة رئي�س جمهورية األبانيا بيار ن�شاين يف العا�شمة تريانا 
وفد جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شعودية االألبانية مبجل�س ال�شورى وعرب عن 
تاأييد األبانيا لعملية عا�شفة احلزم التي ت�شارك فيها القوات ال�شعودية وقوات 
عربية واإ�شالمية لدعم ال�شرعـــية يف اجلمـــهورية اليمنـــية، وحــماية ال�شعب 
اليمني ال�شقــيق من ملي�شيـــات احلوثي املدعومـــة من قــوى اإقليمــية، م�شددًا 
على ارتياح بــالده لهــذه اخلطــوة التي قـــامت بها اململكــة وقوات التحالف 

للوقوف مع احلق وال�شرعية.

كما عـــرب عن بالــغ ال�شـــكر واالمتــنان حلكومة خادم احلرمني ال�شريفني 
امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعـــود – حفظـــه هلل – على دعـــمها امل�شتمر 
جلمهورية األبانيا يف خمتلف اجلوانب التنموية، معربًا عن امتـــنان ال�شـــعب 
االألباين واحلكومة االألبانية ملا قدمته اململكة العربية ال�شعودية عرب ال�شندوق 
ال�شعودي للتنمية من م�شاريع اأ�شهمت يف تنمـــية وازدهار بالده متطلعًا اإلى 

التعاون يف كافة املجاالت مبا يخدم م�شالح البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
ونوه بدعم اململكة جلمهورية كو�شوفا، م�شريًا اإلى اأنهـــا كانــت من اأوائل 

الدول التي اعرتفت با�شتقالل  كو�شوفا.

من جانبه قدم رئي�س وفد جمل�س ال�شـــورى الدكتــور زهري احلارثي �شكره 
وتقديره لفخامة رئـــي�س جمهوريـــة األبانيا على احلفـــاوة وح�شن اال�شتقبال 

وكرم ال�شيافة الذي حظي به وفد املجل�س.

واأكد اأن ما عرب عنـــه فخامـــة الرئيـــ�س بيــار ن�شـــاين حمـــل تقــدير قيــادة 
اململكة و�شعبها، موؤكدًا وقوف اململكة اإلى جانب جمهوريتي كو�شوفـــا واألبانيا، 
والتزامها بذلك من منطلقات اأدبية واأخالقية ودينــية، �شيــما واأن توجيهات 
القيادة الر�شيدة يف هذا ال�شــدد تدفـــع بهذا االجتاه وحتـر�س على ترجمة 
ذلك على اأر�س الواقع، م�شت�شهدًا بالزيارة احلالــــية لوفـد جلنة ال�شداقة 

الربملانية ال�شعودية االألبانية جلمهورية األبانيا.  
واأ�شار احلارثي اإلى اأن اململكـــة ت�شـــعى لتعـــزيز االأمــن وال�شلم الدوليني، 
مو�شحًا اأن اإطالق عمليــة عا�شفة احلزم يف اليمن ال�شـــقيق جـــاء ا�شتجــابة 
لر�شالة اال�شتغاثة التي وجهها الرئي�س ال�شرعي للجمهوريــة اليمنيـــة عبدربه 
من�شور هادي اإلى خادم احلـــرمني الـ�شريفني امللك �شلـــمان بن عبدالعزيز 
واإخوانه اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول جمل�س التعـــاون لــــدول اخلـــليج 

العربية الإنقاذ ال�شرعية وحماية ال�شعب اليمني من ملي�شيات احلوثي.

رئيس البرلمان األلباني يستقبل وفد 

الشورى
وا�شتقبل معايل رئيـــ�س الربملان االألبــاين ال�شــيد/ اإيلـــري ميــتا يف مقـــر 
الربملان وفد جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شعودية االألبانـية مبجلـــ�س ال�شـــورى، 
ونقل رئي�س الوفد الدكتور زهري احلارثي ملعاليــه والأع�شاء الربملان وال�شعب 
االألباين ال�شقيق حتيات وتقدير معايل رئي�س جمــل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور 

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ.

وفد لجنة الصداقة البرلمانية الرابعة يزور ألبانيا ورومانيا

تغطية
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واأ�شار اإلى اأن هذه الزيارة تاأتي يف اإطــار تعزيـــز وتوثيـــق العالقـــات بني 
جمل�س ال�شورى والربملان االألبــاين، وتنميـــة وتطـــوير العالقـــات الثنــائية بني 
اململكة العربية ال�شعودية وجمهورية األبانيًا حتقيقًا لتطلعات خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز وحكـــومته الر�شيدة لعالقات متميزة 

مع الدول ال�شقيقة وال�شديقة.
من جهته اأكد معايل رئي�س الربملـــان االألبـــاين حر�شــه على تكثيف تبادل 
الزيارات بني الربملان االألباين وجمل�س ال�شورى، لدعــم العـــالقات البـرملانية 
بني املجل�شني وتطويرهــا مبا يخـــدم املـــ�شالح امل�شـــرتكة للــبلدين و�شعبيهما 

ال�شقيقني.
و�شدد على رغبة بــالده يف بــذل جمـــيع امل�شاعي مع اململكة الإحالل االأمن 
وال�شلم يف املنطقة، كون األبانيا ع�شــو يف منظــمة التعــاون اال�شالمي، وع�شو 

يف احللف االأطل�شي.

رئيس المشيخة اإلسالمية في ألبانيا 

ينوه بدور المملكة في خدمة اإلسالم 

والمسلمين
كما ا�شتقـــبل �شماحـــة رئيـــ�س امل�شيـــخة االإ�شـــالمية يف جمــهورية األبانيا 
ال�شيخ/ �شكندر بروجــاي وفد جلنـــة ال�شداقـــة، ونـــوه خالل اللــقاء بالدور 
الرائد الذي ت�شطلع بـــه اململكـــة العربيـــة ال�شعــودية بقيادة خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عـــبدالعـــزيز – حفظـــه اهلل – يف خدمة االإ�شالم 
وامل�شلمـــني والق�شــايــا االإ�شالمـــية، ودعمــها غـــري املحــدود للدول االإ�شالمية 

ومنها جمهورية األبانيا.
واأعرب �شماحته عن �شكره وتقديـــره ملواقف اململكة النبيلة مع جمهورية 
البانيا، وقال : اإن هذا الدعم ليـــ�س مب�شتغرب على اململكة التي ت�شعى اإلى ما 

يحقق م�شالح االأمة االإ�شالمية.
و�شرح �شماحة رئي�س امل�شيخـــة االإ�شالميـــة االألبانيـــة خـــالل اللقــاء هوية 
ال�شعب االألباين امل�شلم، م�شـــريًا اإلى اأنـه يدين بدين اال�شالم ويتبع منهج اأهل 
ال�شنة واجلماعة، ويدعم كل مــا يحقـــق م�شــالح االأمة اال�شالمية ويقف �شد 

كل من يدعو وي�شعى اإلى �شق �شف وحدة امل�شلمني.
من جهته اأكد الدكتـــور زهـــري احلــارثي حــر�س اململكة العربية ال�شعودية 
بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني على دعـــم امل�شــلمني يف �شتى بقاع االأر�س، 
ومن خالل موقعها االإ�شالمي ومكانتها لدى امل�شلمني كونها حا�شنة احلرمني 
االإ�شالمي  والت�شامن  الوحــدة  اأفئدتهـــم، حتـــر�س على  ومهـــوى  ال�شريفني 

والعمل امل�شرتك فيما يخدم االأمة اال�شالمية. 
وقال : اإن هـــذا هـــو النهج الذي قامت و�شارت عليه اململكة وتوؤكد عليه 

دائمًا يف جميع املحافل الدولية واالقليمية.

نائب وزير الخارجية األلباني: بإمكان 

السعوديين زيارة ألبانيا في الصيف بدون 

تأشيرة 
ال�شــيد/  االألبــاين  وزيــر اخلـــارجية  نائــب  ال�شداقــة  والتقى وفد جلنة 
واالمــتنان  ال�شكـــر  بالغ  عن  اللقاء  خالل  معاليه  عرب  الذي  بلورتايا  �شليم 
للمملكة العربية ال�شعودية على الدعم غري املحـــدود الذي تقـــدمه جلمهورية 
البانيا، وموقفها من ق�شية جمهورية كو�شوفو ودعم ا�شتقاللها، م�شريًا اإلى 
اأن اململكة كانت من اأوائل الدول التي اعرتفت با�شتقالل جمهورية كو�شوفو.

ونوه بالعالقات الثنائية بني اململكـــة واألبانـــيا يف خمتــلف املجاالت، الفتًا 
النظر اإلى اأن بالده �شمحت بدخول ال�شعوديني الألبانيا بدون تاأ�شريات خالل 
ف�شل ال�شيف، ما يوؤكد على الرغبة االأكيدة لدى احلكومة االألبانية يف توطيد 
العالقات بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني، وت�شجيع ال�شعوديني على ال�شياحة 

يف األبانيا، واالطالع على ما متلكه األبانيا من مقومات واإمكانات �شياحية.
من جهة اأخرى ثّمن معاليـــه الـــدور الرائـد الذي تقوم به اململكة يف �شبيل 
ا�شتتباب االأمن وال�شلم الدوليني، وحمـــاربة الفكـــر املتطـــرف، ودورها الذي 
و�شفه باملهم يف دعم الت�شامن االإ�شالمي، ودعـم الق�شايا االإ�شالمية العادلة 

يف املحافل الدولية.
من جانبه قدم الدكـــتور زهيـــر احلـــارثي �شكـره وامتنانه الألبانيا حكومة 
و�شعبُا على كــرم ال�شيافـــة وحـــ�شن اال�شتقــبال، م�شـــريًا اإلى عمق العالقات 

التي تربط  بني البلدين ال�شقيقني.
 واأكـــد خـــالل اللقـــاء اأن جمل�س ال�شـــورى يتــرجم توجـــهات والة االأمر يف 
اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز و�شـــمو 
ويل عهده االأمني و�شمو ويل ويل العهد على اأر�س الواقـــع، القا�شـية بتعزيز 
العالقات مع الدول ال�شقيقة وال�شديقة، وتنميتها يف خمتـــلف املحــاالت مبا 

يخدم امل�شالح امل�شرتكة للمملكة وتلك الدول.
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ح�شـــر اللقـــاءات �شفـــري خادم احلرمني ال�شريفني لدى األبانيا االأ�شتاذ 
طلعت ر�شوان.

رومانيا تؤيد عملية عاصفة الحزم
وخـــالل زيـــارة وفـــد جلنـــة ال�شـــداقة الربملانيـــة ال�شعـــودية الرومانيـــة 
جلمهورية رومانيا برئا�شة الدكتور زهري احلارثي التـــقى وفــد اللجـنة وزيرة 
الدولة بوزارة اخلارجية الرومانية ال�شيدة كارمني بورالكـون التي اأعربت عن 

تاأييد رومانيا لعملية عا�شفة احلزم.
وقالت الوزيرة كارمني بورالكون: »اإن رومــانيا تـــوؤيد ما تقـــوم بـــه قــوات 
التحالف يف اليمن من منطلق تثبيت ال�شرعية واإعــادة االأمــن واال�شتـــقرار 

لليمن«.
واأو�شح رئي�س وفد جلنة ال�شداقة للوزيرة الرومــانية اأن عمليـــة عا�شـــفة 
احلزم التي اأطلقها خـــادم احلرمــني ال�شريفني امللك �شلمان بن عــبدالعــــزيز 
حتظى بتاأييد دويل وا�شع، م�شريًا اإلى اأن اإطــــالق عمليــة عا�شفـــة الــحزم 
يف اليمن جاءت ا�شتجابة لر�شالــة االإ�شتغـــاثة التي وجــهها الرئي�س ال�شرعي 
جلمهورية اليمن عبدربــه من�شور هـــادي اإلى خـــادم احلــرميـــن ال�شــريفني 
امللك �شلمان بن عبدالعزيز واأ�شحاب اجلــــاللة وال�شمو قــادة دول جملـــ�س 
التعـــــــاون اخلليـــجي الإنقــــاذ اليمن وحماية ال�شعب اليمني من مـــلي�شـــــــيات 
املتمردين احلوثيني، وا�شتنادًا مليثاق االأمم املتحده رقم 51، ووفـــقًا  التفاقيـــة 

الدفاع العربي امل�شرتك.
من جهة اأخرى التقى وفـــد جلنـــة ال�شداقة الربملانية ال�شعودية الرومانية 

مبعايل نائب رئي�س الربملان الروماين ال�شيد فلورين يورين يورداكي.
وخــالل اللـــقاء نقـــل رئيـــ�س الوفـــد الدكــتور زهيــر احلارثي ملعايل رئي�س 
الربملـــان الرومـــاين وملعاليــه حتـــيات معايل رئيـــ�س جمــل�س ال�شورى ال�شيـــخ 

الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ.
وتركــز احلديــث خـــالل اللقـــاء عــلى ال�شـــبل الكفيلـــة بتعـــزيز العــالقات 

الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الروماين.
كما التقى الوفد معـايل وزيــر الدولـــة يف وزارة الزراعــة ال�شــيد جيــــورجي 
تورتوي وتباحث معه يف امل�شائل املتعلقـــة باال�شتثــمار والفــر�س اال�شتثـــماريـة 

املتاحة يف جمال الزراعـــة يف رومانيــا، وطبيعة االأنظمة والقوانني يف املجال 
املايل واالقت�شادي.

ويف اإطار الزيارة ذاتها اجتمع وفد جمل�س ال�شورى مع رئي�س واأع�شاء جلنة 
ال�شداقة الربملانية الرومانية ال�شعودية يف الربملان الروماين، ومت البحث يف 
�شبل تعزيز عالقات التعاون الربملاين بني جمل�س ال�شورى والربملان الروماين.
وقدم الدكتور زهري احلارثي دعوة لرئي�س جلــــنة ال�شداقـــة يف البــــرملان 
الروماين لزيارة اململكة واالطالع عن كثب على ما ت�شهـده من نه�شة تنموية، 
والتباحـــــث مع م�شـــوؤويل املجلــ�س وامل�شوؤولني يف اململكــة يف كل ما من �شاأنه 

تطوير وتنمية العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الروماين.

مفتي جمهورية رومانيا: المملكة قلب 

العالم اإلسالمي النابض 
من جهته اأ�شاد �شماحة مفتي جمهورية رومانيا ال�شيخ مراد يو�شف بعملية 
عا�شفة احلـــزم التي اأطلــقها خـــادم احلـــرمني ال�شــريفني امللــك �شلمان بن 
عبدالعزيز، حلماية اأمن ال�شعب اليمني ال�شقيق، ودعم ال�شرعيـــة الد�شتورية 

للدولة وموؤ�ش�شاتها.
 ونوه خالل ا�شتقباله وفد جلنـــة ال�شداقـــة الربملانية ال�شعودية الرومانية 
مبجل�س ال�شــورى بالــــدور الرائـــد للمملكـــة العربيـــة ال�شعودية بقيادة خادم 
احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز يف خدمة االإ�شالم وامل�شلمني، 

والق�شايا العادلة للعرب وامل�شلمني.
وقال ال�شيخ مراد يو�شف: اإن اململكـــة العربـــية ال�شعوديـــة هي قـلب العامل 
االإ�شالمي النابــــ�س، ودورها كبيـــر ويقـــدره كل امل�شلمني يف العامل ولعل اأبرز 
دليل على ذلك ما تقوم به اململكة مــــــن جـــهود ورعـــاية واهتمام باحلرمني 
ال�شريفني، وامل�شاعر املقد�شـة، وتو�شعتها وتطويرها من اأجـــل راحـــة احلـجاج 
واملعتمرين، ف�شال عن رعايتها للم�شلمني كافة، ودعمها للق�شايا االإ�شالمية.
من جهته اأو�شح الدكتور زهري احلارثي اأن ما تقـــوم به اململكة هو  واجب 
تت�شرف وتعتز به، فهي ملتزمـــــة بخـــــدمة احلرمني ال�شريفني ودعم الق�شايا 

االإ�شالمية، كونها حتمل ر�شالة وم�شوؤولية يف اآن واحد.
من جهة اأخرى التقى وفد جلنــــة ال�شداقـــة معايل وزير الدولـــة يف وزارة 

االقت�شاد والتجارة وال�شياحة الروماين ال�شيد �شورين اأينكوتي�شكو.
وتركز احلديث خالل اللقاء حول �شبل تطوير وتوطيد العالقات الثنائية بني 
البلدين ال�شديقني، وتنمية اال�شتثمارات امل�شرتكة، �شيما واأن البلدين ميتلكان 
مقومات ت�شجع على اال�شتثمار يف العديـــد من املجاالت ومنها املجال الزراعي 
والتجاري وال�شناعي وال�شياحي، واال�شتفادة من اخلربات املتوفرة يف رومانيا 
يف جمال االإن�شاءات والطاقة النووية املتجددة، واأكد وفد جمل�س ال�شـــورى اأهمية 
تذليل العقبات اأمام امل�شتثمر االأجنبي من خالل ت�شهيل اإجراءات اال�شتثمار 

وو�شع االأنظمة والقوانني التي حتمي حقوق امل�شتثمرين.



مـقــال

ـ /  �أبريل 2015م 15�ل�شورى - �لعـدد 164-  جمادى �لآخرة 1436ه

اأكرث اأنواع احلكومات التمثيليـــة )الدميقراطيــة( انت�ســارًا يف عامل اليوم, هو النظام الدميقراطي الربملاين. 

اإذ توجد الآن 79 دولة )من جمموع  204 دول( تديرهــا حكومـــة دميقــراطية برملانية, بع�سها ملكيات والأخرى 

جمهوريــــات. وت�ســـمى “امللكـــيات“ يف هـــذا النـــوع من احلكومات: ملكيات د�ستوريــة. رئيـــ�ض الدولة يف هذا النوع 

“ي�ســـود ول يحكــم“, وليـــ�ض لــه �ســوى �سالحيات رمزية و�سكلية, �سواء كان ملكًا, اأو رئي�ض جمهورية. اأما من ميلك 
مقاعد  اأغلبية  الئتالف احلزبي, احلائز على  اأو   , املنتـــخب... واحلزب  الربملان  فهــــو  الدولة  ال�سلطة يف  كامل 

الربملان يف الوقت املعنى. 

وهذا النوع – ب�سقيه – هـــو نــوع واحـــد... ول يخــتلف ال�سـقان اإل يف من�سب “رئا�سة“ الدولة. فعندما يكون 

اليابان...  اأ�سبانيا,  ال�سويد,  تايالند,  ماليزيا,  الدمنارك,  )بلجيكا,  د�ستورية  ملكية  الدولة  تكون  ملكًا  الرئي�ض 

الخ(. وعندما يكون رئي�سًا تكون جمهورية )الهند, اإيطاليا, اأملانيا, كندا, جامايكا, جنوب اأفريقيا.... الخ(. اأما ما 

عدا ذلك , فاإن م�سمون و�سكل هذا النوع )ب�سقيه( واحد.  وغالبًا ما ي�سرب العامـة املثل على هذا النوع بربيطانيا.  

ولكن الأخرية لي�ست الوحيدة, واإن كانت الدولة الأ�سهر والأعرق التي تاأخذ بهذا النظام ال�سيا�سي. 

يف ال�سق اجلمهوري, يقوم الربملان بانتخاب رئي�ض اجلمهورية, من بني عـــدة مر�ســحني ... يـراد “تكرمي“ واحد 

منهم يف نهاية حياته, فيعطى هذا املن�سب “الرمزي“, املحدود ال�سالحية – غالبًا لأربعة اأعوام. اأما يف امللكيات, 

فاإن رئي�ض الدولة )امللك/امللكة( يتولى رئا�سة الدولة من اأ�سرة ملكية معينة, ووفقًا للد�ستور ولنظام اأ�سا�سي غالبًا 

ما ي�سمى بـ “نظام العر�ض“.  وكثريًا ما تن�ض د�ساتري الدول ذات امللكيات الد�ستورية على تــولى البــن )اأو البنــة( 

الأكرب للملك احلايل ولية العهد.   

  وفى بع�ض احلالت, يتنازل امللك عن رئا�سة الدولة لولى عهده, كما حـــ�سل يف مملكة اأ�سبانيا يف العام املا�سي 

)يوم 2014/6/19م(. اإذ تنازل امللك “خوان كارلو�ض” )76 عامًا( عـــن العــر�ض لبنــه امللـــك فيـــليبي ال�ســــاد�ض 

)46 عاما( الذى اأدى اليمني اأمام الكوجنر�ض الإ�سباين, اإيذانًا ببدء فرتة وليته كملك لإ�سبانيا. وتوجت زوجته 

“لتيثيا اأورتيث«, بالتايل ملكة لإ�سبانيا. ورغم ذلك, فان هناك دعوات اإ�سبانية لإجراء ا�ستفتاء على ما اإذا كانت 
اإ�سبانيا �ستظل ملكية د�ستورية, اأم تتحول اإلى جمهورية. وتعانى اإ�سبانيا الآن من وجود معار�سة حمدودة للملكية 

الإ�سبانية, اإ�سافة اإلى تراجع يف اقت�سادها, ومنو احلركات النف�سالية يف كاتالونيا, والبا�سك. 

ومنذ انتهاء احلرب العاملية الثانية, �سنة 1945م, تولى الديكتاتور الع�سكــري الإ�سبــاين ال�ســهري » فران�سي�سكو 

فرانكو« مقاليد الأمور يف اإ�سبانيا. ثم قرر اإعادة امللكية اإلى ذلك البلـــد, واختـــار “خــوان كارلو�ض“ وليًا للعهد عام 

اأنه مكث ملكًا ملدة 39  1969م. وجل�ض كارلو�ض على العر�ض بعد موت فرانكو بيومني )يف 1975/11/22م(. اأي 

عاما.  وكان ذلك موؤ�سرًا على حتول النظام ال�سيا�سي الإ�سباين اإلى امللكية الد�ستورية. 

لعل فيما ذكر مب�سطًا, وبعيدًا عن اأي “تعقيد اأكادميي«,  بع�ض الفائدة يف مكافحة �سوء الفهم املتف�سي للحكومات, 

واأنواعها, حتى بني املثقفني واملتعلمني يف عاملنا العربي. رغم اأن معرفة هــذه امل�ساألـــة, البالغــــة الأهـمية واحليوية, 

تعترب من اأهم املعلومات العامة التي ل ميكن لأى �سخ�ض اأن يو�سف باأنه مثقف, اأو مفكر, اإل اإذا كــان ملمًا بها, وبكل 

اأبعادها, بل وكل ما يتعلق بها من اأمور حياتية عامة تهم جميع الب�سر, ب�ستى فئاتهم. 

ونختم بالتذكري باأن: “الثقافة ال�سيا�سية“ هي اأهم اأجزاء الثقافة العامة, يف كل مكان يف هذا الع�سر.

اأ. د.  �سدقـــه يحيى فا�ســـــل
ع�سو جمل�ض ال�سورى

النظام الديمقراطي البرلماني ....؟!
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الدكتور / خضر القرشي
رئيس لجنة الشؤون الخارجية

الشورى يدعو الخارجية 

لوضع برنامج تمويل 

عقاري خاص بموظفيها 

العاملين في الخارج

طـــالب جملـــ�ض ال�ســورى وزارة اخلارجية بو�سع برنامج متويل 
لتملك موظفي الوزارة العــــاملني يف اخلــارج م�ساكن داخل اململكة 
باأق�ضاط مي�ّضرة، على اأن تتحمل الوزارة تكــاليف التمويل، وت�ضع 

ال�سوابط الالزمة لذلك.
املالية  كما طالب املجل�ض وزارة اخلارجية بالتن�سيق مع وزارة 
لتعيني  الالزمة  املالية  احلوافز  لو�سع  املدنية  اخلدمة  ووزارة 
الكوادر ال�سعودية املوؤهلة ب�سغل ح�س�ض اململكة يف منا�سب املنظمات 
الدولية املختلفة ووظائفها, تاأكيًدا على ما ورد يف رابعًا من قرار 

جمل�ض ال�سورى ذي الرقم )16/13( والتاريخ 1430/4/24هـ.
 

ودعا املجـل�ض يف قراره وزارة اخلارجية اإلى اإن�ساء قاعدة بيانات 
خا�ســـة بالتفـــاقيات واملعاهــدات الدوليــة, وتدعيمها بالكوادر 
القانونية املوؤهلة, القادرة على التعامــل مــع هــذه املو�سوعات مبا 
يحقق م�سالح اململكة, وتزويد كل جهة حكومية بالتفاقيات التي 

تخ�سها ملراجعتها وتفعيلها وحتديد املوقف جتاهها.
واأكد املجل�ض يف قراره على �ســـرورة حتـــديد جهـــة حكـــومية 
واحدة توّفر قاعـدة بيانـــات م�ستـــركة ملا تقـــدمه اململكـــة مـــن 

م�ساعدات متنوعة مع اإبرازها اإعالميًا يف اخلارج.

 

وطالب املجـــل�ض وزارة اخلـــارجية مبعاملـــة تاأ�ســـرية الزيـــارة 
التجارية معاملتها لتاأ�سيــرة زيــارة رجـــال الأعمـــال من حــيث اأن 
يقدمها طالب الزيارة مبا�سرة للقن�سليات واملمثلـــيات ال�سعــودية 

باخلارج دون دعوة من �سركات اأو موؤ�س�سات �سعودية.

وقـــرر املجــل�ض دعـــوة وزارة اخلارجــية, بالتعاون مع جمل�ض 
الغرف ال�سعودية والغرف التجارية ال�ســـناعية, لإجراء درا�سات 
�سنوية لر�سى امل�ستفيدين عن اإجراءات اإ�ســدار كافة التاأ�سريات 
ذات العالقة بالن�ضاط االقت�ضادي ال�ضناعي يف اململكة واأهداف 
التنمية العامة, وت�سمني النتائج يف تقاريرها ال�سنوية القادمة.

ودعا املجل�ض وزارة اخلارجيــة اإلى درا�ســـة معامـــلة الطــــالب 
املبتعثني يف اخلارج الذين تعر�سوا للوفاة اأو القتل اأو العجز ب�سبب 
اأعـــمال اإرهابيـــة اأو اإجراميـة, معاملة ممثلي الوزارة واملوظفني 

والع�سكريني.
كــــما دعـــا اإلى درا�ســـة اأو�ســـاع ال�سعــــوديني املقـــيمني اإقـــامة 
دائمة خارج اململكة من حيث ظروفهم الجتماعية والقت�سادية 

معاملة تأشيرة الزيارة التجارية مثل 
معاملة تأشيرة رجال األعمال

دراسة معاملة الطالب المبتعثين 
ضحايا )اإلرهاب( معاملة ممثلي 
الوزارة والموظفين والعسكريين
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اأو�ساع  الوزارة درا�سة ب�ساأن  اإقامتهم, واأن جتري  اأ�سباب  ودوافع 
املواليد ال�سعوديني يف اخلارج.

جاء ذلك يف قرار اأ�سدره جمل�ض ال�سورى خالل جل�سته العادية 
ال�سابعة والع�سرين من اأعمال ال�سنة الثالثة من الدورة ال�ساد�سة, 
التي عقدها يوم الثنني املوافق 1436/6/17هـ, برئا�سة معايل 
نائب رئي�ض املجل�ض الدكـــتور حمـــمد بن اأمـــني اجلـــفري, وذلك 
بعد اأن ا�ستمع املجل�ض لوجهة نظر جلنـــة ال�ســـوؤون اخلــارجية, 
ب�ســـاأن ملحوظـــات الأع�ســـاء واآرائهم جتــاه التقـــرير ال�سنــوي 
لوزارة اخلارجيـــة للعام املايل 1435/1434هـ التي تالها رئي�ض 
اللجنة معايل الدكــتور خــ�سر القــر�سي, الـــذي اأو�سح اأن اللجنة 
قامت بت�سنيف املداخـــالت التي طرحـــها بعــ�ض الأعـــ�ساء اأثناء 

مناق�سة التقرير وفق حماور عامة.
ففي حمور الدبلوما�شـــية العامــة وال�شيا�شـــة اخلارجيـــة للمملكة يف ظل 
االأحداث الراهنة التي تعي�شها املنطقة، اأو�شح رئي�س اللجنــة اأن املداخـــالت 
الدبلوما�شــــية  به  تقوم  الذي  املهم  الدور  اإبراز  راأى مقدموها �شرورة  التي 
ال�شعودية، وكذلك موقف اململكة جتاه العديد من الق�شايا الراهنة، واالأحداث 
التي تعي�شها املنطقة حالًيا، قد عاجلتها اللجنة يف عدة تو�شيات �شابقة وافق 

عليها املجل�س، واتخذ ب�شاأنها العديد من القرارات وعددها ثالثة.
يف  امل�شــاركة  تعميـق  يف  كبيــرة  بجهـــود  قامـــت  اململكــــة  اأن  اإلى  واأ�شار 
الدبلوما�شيـــة العـــامـــة، وخماطـــبــــة خمتلـــف ال�شعـــوب للتعـــريف بوجـــهة 
نظرها جتاه خمتـــلف الق�شـــايا وامل�شتجــدات التي تهم العامل االإ�شالمي على 
التعاون  وجه اخل�شو�س، وذلك عرب دعمها للم�شــاعي املبذولة من منظمة 
االإ�شالمي  لل�شباب  العاملــية  والنـــدوة  االإ�شالمي،  العامل  ورابطة  االإ�شالمي، 
نحو اإزالة االأفكار اخلاطئة عن االإ�شالم، واإطالقها ملبادرة احلوار بني اأتباع 
االأديان ال�شماوية والثقافات، وتعزيز الت�شامح والوئام بني ال�شعوب، ومكافحة 

ظاهرة )االإ�شالموفوبيا(، والتمييز العرقي والديني.
ويف حمور االهتمـــام بالرعـــايا ال�شعـــوديني يف اخلـــارج ومعاجلة اأو�شاع 
الطالب ال�شعوديني وامل�شاجني منهم، اأفادت اللجـــنة باأن املجـــل�س �شبق اأن 

اتخذ قرارات عدة بهذا ال�شاأن.
وعن االإعانات ال�شعودية اخلارجية، وعالقـــة اململكـــة بالقـــارة االإفريقية، 
اأكد رئي�س اللجنة على مقرتح وزارة اخلارجية يف اأن يتم حتديد جهة حكومية 
واحدة توّفر قاعدة بيانات م�شرتكة ملا تقدمـــه اململكة من م�شاعدات اإمنائية 
واإن�شانية، موؤكدًا اأن ذلك ياأتـــي ل�شبـــط امل�شاعــدات، والتعرف على فاعليتها 

يف خدمة م�شالح اململكة.
واأفاد رئي�س اللجنة باأن ُجّل هذا االإعانات توجهها اململكة للقارة االإفريقية، 
ومنها ما هو على هيئة م�شاعدات اإن�شانية، اأو قرو�س تنموية ا�شتثمارية، تعود 

على اململكة والدولة املتلقية باملنفعة امل�شرتكة.

كما اأو�شح رئي�س اللجنة اأن اململكة ما�شية بالعمل على اإبرام العديد من 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم ال�شيا�شي والتعاون احلكومي الالزمة لتطوير 
العالقات بينها وبني دول القارة االإفريقية، خ�شو�شًا الدول االإ�شالمية منها، 
1430/4/24هـ،  وتاريخ   )16/13( رقم  املجل�س  قرار  عليه  اأكد  ما  وهذا 
القا�شي بدعم وزارة اخلارجية يف �شعيها لتوثيق عالقات اململكة ال�شيا�شية 
الناحيتني  الدول باهتمام اململكة بها من  االإفريقية، الإ�شعار هذه  الدول  مع 

االإ�شالمية واالإن�شانية. 
واأ�شار اإلى �شدو االأمر ال�شامي الكـــرمي يف عــــام 1433هـ، باملـوافقة على 
اال�شرتاتيجية التي اأعدتهـا اللجنـــة امل�شكلـــة بوزارة اخلـــارجية، للتحـــرك يف 
اأفريقيا مبا يعزز تواجد اململكة، ويخدم م�شاحلها، مع اآلية عمل عامة لتهيئة 

و�شمان تنفيذ هذه اال�شرتاتيجية مبا يحقق اأهدافها املن�شودة. 
وعن ت�شاوؤالت عدد من االأع�شـــاء ب�شـــاأن دعـــم متـــلك البعثات ال�شعودية 
للعقارات يف اخلارج، والقرو�س التمـــويليــــة لبـــرنامج اإ�شكــان موظفي وزارة 
اخلارجية يف اململكة، بنينَّ رئي�س اللجنة اأن م�شـــروع الـــوزارة نحـــو امتالك 
مقرات لبعثاتها الدبلوما�شية يف اخلارج ما�ٍس وفق االإمكانيات املتـاحة لها، 
واإن كانت تواجه بعـــ�س العوائــــق املتمثلـــة يف اإجـــراءات املوافــــقة على �شراء 
العقارات لكونها متّر مبراحـــل كثيــرة تت�شبب يف التاأخري، مما يوؤدي لفوات 
فر�س ال�شراء اجليدة واملنا�شبـــة من النــاحيتني االأمـنية واالقت�شادية، وتوفر 

البنى التحتية واخلدمات االأ�شا�شية.
تاأيـــيد اللجنـــة منح وزارة اخلارجية مرونة  واأعرب رئيـــ�س اللجنــة عن 
و�شالحيات ت�شاعدها يف اإمتام متـــلك العـــقارات، واال�شتفادة من الفر�س 
هذا  عالج  املجل�س  اأن  اإلى  م�شريًا  اململـــكة،  مكـــانة  مع  يتوافق  مبا  املتاحة 
اجلانـــب بقـــراره رقـــم )16/13( وتـــاريخ 1430/4/24هـ، املت�شمن دعم 
وزارة اخلارجية يف جهودها الإن�شاء مقرات لل�شفارات والقن�شليات، و�شكن 

لل�شفراء والقنا�شل.
وعـــن دعـــم برامـــج التمويــل ال�شكني ملوظــفي اخلارجية، وتقدمي مزايا 
ملوظفي الدولة العاملني يف املنظمات الدولية يف اخلـــارج، اأكــد رئي�س اللجنة 
على اأهمية مراعاة ظروف من�شوبي الوزارة طيلة مدة خدمتــهم يف اخلارج، 
وعدم ا�شتفادتهم من املزايا التي تقدمــها الدولـــة للمواطـــنني، م�شريًا اإلى 
�شرورة اأن يتم و�شع برنامج متويل �شكــني طويـــل االأجـــل ملوظفــي اخلــارجية 
وباأق�صاط مي�صرة، وذلك اأ�صوًة بالعديد من موؤ�ص�صات الدولة التي توّفر برامج 

اإ�شكان مماثلة.
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الدكتور/ فالح الصغير
رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية 

الشورى يدعو إلى 

المبادرة بإقرار المبادئ 

القضائية في ديوان 

المظالم

دعـــا جملـــ�ض ال�ســـورى خـــالل جل�ســـته العـــاديـــة الثـــالثـــة 
والع�سرين لل�سنة الثالثة من الدورة ال�ساد�ســـة التي عقــدها يوم 
الثنني املوافق 1436/6/3هـ, برئا�ســـة معايل رئيــ�ض املجـــل�ض 
اإلى  ال�ســيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حمــمد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�سيخ 

املبادرة باإقرار املبادئ الق�سائية يف ديوان املظامل.
وطالب املجل�ض ديوان املظامل بت�سمني تقريـره اإح�ساًء للق�سايا 
التي ُحكم فيها على اجلهة احلكومية بالتعـــوي�ض, والق�سـايا التي 
كان احلكم فيها ل�ساحلها, وبيان الن�سبة يف ذلك, واإعـــداد معــايري 

اأداء لقيا�ض الإنتاجية يف جميع اأعمال الديوان.
كــــما دعـــا املجلـــ�ض يف قــراره ديـوان املظامل اإلى درا�سة و�سع 
اآليـــة وا�سحـــة لإدارة اإجـــراءات �ســـري الدعـــوى تت�سمن جدوًل 
زمنــيًا يتــم من خالله اإيداع املذكرات املقدمة من اأطراف الدعوى 
لدى املحكمـــة الإداريــة يف موعد حمدد ي�سبق اجلل�سة املخ�س�سة 

لنظر الدعوى.
جاء ذلك بعـــد اأن ا�ستـــمع املجـــل�ض لوجــهة نظر جلنة ال�سوؤون 
الإ�سالمية والق�سائية, ب�ساأن ملحوظـــات الأع�ســـاء واآرائهم جتاه 
التقرير ال�سنوي لديـــوان املظالـــم للعـــام املالــي 1435/1434هـ, 
تاله رئي�ض اللجنة الدكتــور فالح ال�سغري الذي اأو�سح اأن اللجنة 
راأت تاأجيل تو�سيتها التي �سبـــق اأن قــدمتها للمجل�ض التي تطالب 
ديوان املظالــم بــ »الإ�سراع يف تنفيــذ امل�ســـروعات التي ل تــــزال 
حتت الدرا�سة والت�سميم« اإلى العـــام املقــبل ملنــح الديوان فر�سة 

لتنفيذ م�سروعاته.
الكم  التي ت�شمن  االإح�شاءات  الديوان قد ت�شمن  اأن تقرير  اأو�شح  كما 
اأن ما قد يقع من ق�شور يف النوع؛ فقد عاجلته اللجنة  اإلى  والنوع، م�شريًا 

باإقرارها لتو�شية جديدة حول قيا�س االأداء. 
واأكد الدكتور فالح ال�شغري اأن هناك فرقًا بني تبني املجل�س تو�شيًة الإقرار 
مبداأ اأو مبادئ مو�شوعية معينة، وحث الديوان على كتابة مبادئه التي يراها، 
ال  بحتة  اإجرائينَّة  تو�شية  والثاين  الق�شاء،  تدَخٌل يف عمل  االأول  اأن  مو�شحًا 

تدخل يف املو�شوع بوجه من الوجوه.

اأنه حترير من الديوان  اإقرار املبادئ غاية يف االأهمية حيث  اإن  واأ�شاف: 
للراأي املو�شوعي يف الق�شية التي اأ�شدر قرارًا ب�شاأنها ليعرف الديوان توجهه 
حيالها، الفتًا النظراإلى اأن ذلك مهم، وبخا�شة عند تغري اأع�شاء املحكمة العليا.
الوقت  اأقرها ميكن اخت�شار  التي  اأنه بن�شر ديوان املظامل املبادئ  وبنينَّ 
اأن  اإلى  باالإ�شافة  االبتدائية،  واملحاكم  اال�شتئناف  حماكم  لدى  واجلهد 
امل�شتهدفني بعمل الديوان وعدالته يعرفون ما ا�شتقر عليه العمل يف الديوان، 

مبا ي�شبط  ت�شرفات النا�س وفق املبادئ امل�شتقرة، ويعرفهم بحقوقهم.
واأكد رئي�س اللجنة اأن ال�شابقة الق�شائية ال تغني عن هذا؛ لعدم علم النا�س 
عن اأي ال�شوابق هي املعتمدة لدى الديوان، ال�شيما مع تغري االجتهاد يف بع�س 
الق�شايا؛ عدا اأن القا�شي، اأو الدائرة الق�شائية يبنون حكمهم على جمموعة 
من احليثيات وال�شوابط التي ت�شلح كل واحدة اأن تكون �شابطًا عامًا ُتبنى عليه 
تلك ال�شابقة؛ فاأي تلك ال�شوابط هي املعتمدة لدى اجلهة التي �شدقته؟، وما 
فيه كذلك من طول االأحكام وطول احليثيات الكلية التي ُبني عليها احلكم؛ 
فتحرير املبداأ واإقراره مفردًا اأو�شح واأدق. م�شيفًا اأن االإرادة امللكية ق�شت يف 
الرتتيبات الق�شائية التي �شدرت يف 1428/9/19هـ باإقرار املبادئ الق�شائية، 

واإقرار املبداأ تر�شيخ لتوجه الديوان وهو نهج كثري من دول العامل.
معايل  من  املقدمة  التو�شية  تبني  منا�شبة  راأت  اأنها  اللجنة  واأو�شحت 
الدكتور يحيى ال�شمعان، ون�شها:« درا�شة و�شع اآلية وا�شحة الإدارة اإجراءات 
املقدمة  املذكرات  اإيداع  يتم من خالله  زمنيًا  تت�شمن جدواًل  الدعوى  �شري 
اجلل�شة  ي�شبق  حمدد  موعد  يف  االإدارية  املحكمة  لدى  الدعوى  اأطراف  من 
الدعاوي  يف  الف�شل  تاأخر  اأن  اللجنة  وراأت  الدعوى«.  لنظر  املخ�ش�شة 
الق�شاء  تواجه  التي  امل�شكالت  اأهم  من  االإدارية  املحاكم  اأمام  املرفوعة 

االإداري، والتي ال تزال قائمة رغم اجلهود التي بذلت للتغلب عليها.
زيادة  اأو  الق�شايا  عدد  قلة  اأن  ال�شياق  ذات  يف  اللجنة  رئي�س  وا�شاف 
اأمام  املقامة  الدعوى  يف  الف�شل  تاأخري  يف  الوحيد  ال�شبب  لي�شت  عددها 
املحاكم االإدارية، واإمنا يوجد �شبب اآخر ال يقل اأهمية عن ذلك يتمثل يف عدم 
اآلية وا�شحة الإدارة الق�شية منذ تقدمي الئحة الدعوى، وحتى �شدور  وجود 

احلكم، مما يرتتب عليه تاأخر املواعيد وطول املدة بني اجلل�شات.
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قـــــــمة املـجـــــــد وعنـــــــوان اخللـــــــوْد يــــا �ســـعــوديـــــة اأنــــــت يف الـــوجــــــوْد   
و�ســـــــرى يهـــــــدي الورى عرب العــــقوْد �ســــــع نـــــــــور احلــــق يف بـــطـــحـــائـــك   
ويقيـــــــم العــــــــدل يف عــــــــزم اأكــــــيْد يـــمـــــــــالأ الـــدنــــيــــا �ســـالمـًا خـــالـــدًا   
ويـــــــزف الأر�ض يف ثـــــــوب جــــــــديــْد يعـــــــمـــر الكـــــــون �سفـــــــاء خــــــال�سًا   
للتقـــــــى والأمــــــــن والعـيــ�ض الرغـــيْد يا بـــــــالدي اأنـــــــت �ســـــــرت واحــــــــة   
يف �سمــــــــاء العــــــــز تـــــــاج للخــــــــــلوْد يف جبـــــــني الـــــــدهــــــر اأنـــــت غــــــرة   
يف عيــــــــون الغـــــــرب رمـــــــز للوجـــــوْد يف عيـــــــون ال�ســـــــرق اأنـــــــت كعـــــــبة   
بالرجـــــــال ال�ســــــــم اأ�سبـــــــال الأ�سـوْد ا�سطـــــــفاك اهلل مـــــــن بـــــــني البـالد   
رمـــــــز اأجمــــــــاد العــــــــال اآل �سعـــــــــوْد خ�ســــــك اهلل بخــــــري احلــــــاكمـــــــني   
�سهلـــــــوا ال�ســـــــعب وتاقــــــــوا للبـــعيْد مثلهـــــــم يف الكـــــــون اأ�ســـــــحى نــادرًا   
رايـــــــة التوحيــــــــد وال�سـرع املجــــــيْد رفعــــــــــوا باحلـــــــق اأعـــــــلى رايـــــــــة   
تتعـــــــلى قمــــــــة املجــــــــد الوطـــــــــيْد وبنــــــــوا بالعـــــــــدل اأ�ســـــــمى دولــــة   
بانـــــــي الأجمــــــــاد والعــــــــز التلــــــيْد قـــــــد بناهـــــــا بالهـــــدى عبد العزيز   
اأذهــــــــل الدنيــــــــا بتنـــــــظيم فــــــريْد اأ�ســـــــ�ض احلكـــــــم واأر�ســـــــى نهجــــــه   
ين�ســـــــرون احلــــــــق يحمــــون احلدوْد فتــــــــوالى ال�ســـــــيد مـــــــن اأبنائـــــــه   
يعمـــــــرون الأر�ض يف جــــــــد وجــــــــوْد ميـــــــالأون الكـــــــون عـــــــدًل ورخـــاء   

و�سكبـــــــنا الدمـــــــع يف حــــــــزن �سـديْد   ورفـــــــيع ال�ســـــــاأن عــــــبد اهلل ق�سى   
واملعـــــــاين ترتــــــــدي ثـوب الفقــــــــيْد اإذ م�سى والكـــــــون ي�سكـــــــو فقـــــــده   
عبقــــــــري الفكــــــــر حــــــــالل القـــيوْد ثم قــــــــام الفـــــــذ �سلمــــــــان التـــقى   
فيـــــــه عـــــــزم فيـــــــه حـزم و�سمـــــــوْد فيه علــــــــم فـــــــيه حلــــــــم واإبـــــــاء   
�سامـــــــخ يف الأفــــــــق كالطـــــــود العتيْد مــــــلك ي�سمـــــــو ويـــــــزهو بالـــــوفاء   
والدنـــــــا والكـــــــون والنـــــــا�ض �ســـهــوْد يعـــــــتلي هــــــــام املعـــــــايل وحـــــــده   
ـــــــر الأمـجـــــــاد واقــتاد احلـ�ســــوْد �سطَّ يا زعـــــــيمًا �ســـــــار رمـــــــزًا للعــــــــال   
ك اجلـمـــــــع وقـد طــــال اجلموْد حـــــــرَّ حقق الن�سر عـــــــلى كـــــــل اجلـــــباه   
ميـــــــلك الإ�ســـــــرار والـراأي الر�ســـــــيْد يعـــــرف الــــــدرب وميـــــــ�سي ثـــــابتًا   
ـــــــتك الوفــــــــــــوْد كـــــــربَّ اخللــــــــق واأمَّ خــــــــادم البيتـــــــني حقـــــــقت املـنى   

بوفـــــــري احلـــــــب والفـعـــــــل احلــمــــيْد           وقلـــــــوب ال�سعـــــــب طـــــــرًا حزتــها   
بعميـــــــم الف�ســــــــل والقـــــــول ال�سديْد ونفـــــــو�ض النـــــــا�ض فعـــــــاًل طلتـــها   
تعلـــــــن الدعــــــــم وتعطـــــــيك الوعــوْد وبـــــــالد الغـــــــرب عـــــــمدًا اأقــبـلت   
مبليـــــــك ذلل ال�سعــــــــب الــــــــعــنـــــــيْد وقفـــــــت ذكـــــــرًا وقــــــــدرًا حتـتفي   
عبــــــــق التاريـــــــخ واملـــــــا�سي املجــــيْد وبــــــالد ال�ســـــــرق فيك ا�ستح�سـرت   
جتمـــــــع ال�ســـــــمل ومتـــــــ�سي يف �سعوْد وراأتـــــــك ال�سهـــــــــم تبـــني جمــدها   
وتنـــــــادي قلــــــــبك احلاين الـــــــــودوْد ت�ستكـــي احلــال مع الظرف الع�سيب   
ترجتـــــــي املـجـــــــد مع النــ�سر الأكــيْد تبتـــــــغـي اأمـــــــنًا وعـــــــدًل ورخـــاء   
تعمــــــــر الأر�ض وتغـــــــتـال اجلحـــــــوْد تع�ســـــف احلـــــــزم بعـــــــزم وهـــدى   
فـي ربــــــــوع اخليـــــــر باليــــمن ال�سعيـْد هبـــــــت احلــــــــزم نعـــــــيمًا وهــنـــاء   
فــــــــوق وكـر املكـــــــر واحلقــــد ال�سديْد �سبـــــــت احلـــــــزم جحــــيمــًا وعناء   
نهجـــــــنا حفـــــــظ مـواثيـــــــق العهـــــوْد نحـــــــن نهـــــــوى ال�ســـــلم هذا داأبــنا   
يف �سبيـــــــل اخلـــــــــري والفعـــــــل املجـيْد هكـــــــذا كــــــــنا ول زلـــــــنا معـــــــــــًا   
اإن بلـــــــينـــــــا بدخـيـــــــل اأو حـــ�ســـــــوْد غـيـــــــر اأنا نقــــــــلب الدنـــــــيا لظــًى   
ويعـــــــــم الأمـــــــن والعـــــــــدل ي�ســـــــوْد جارنـــــــا نحميــــــــه حـــــــتى يــاأمــن   
ويـــــــزول ال�ســــــــر واخليـــــــر يـــــــعـــوْد ويقـــــــوم احلـــــــق يف اأر�ض اجلـــوار   
�سامقـــــــًا ت�سمــــــــو على كــــــــل النجـــوْد فلتعــــــ�ض يــــــا موطــــــني عرب املدى   
اأنت نبــــــــع اخليـــــــر �ســـــــريان الوجـوْد ولتـــــــدم ذخـــــــرًا وفخــــرًا وحمـاء   

29 جمادى الآخرة 1436

يابالدي

د. نا�سر بن علي املو�سى
ع�شو جمل�س ال�شورى

ورئي�س جمل�س اإدارة جمعية املكفوفني 
اخلريية مبنطقة الريا�س
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الدكتور/ أحمد بن عمر الزيلعي
رئيس لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة واآلثار

مطالبة وزارة الثقافة 
واإلعالم بتطوير مهارات 

منسوبيها اإلعالميين 
للقيام بأدوارهم 

ومسؤولياتهم
اأكـــد جمـــل�ض ال�ســـورى �سرورة اإعداد وزارة الثقافة والإعالم 
اإ�سرتاتيجيـــة �ساملـــة للثقافـــة والإعــالم يف اململكـة؛ مبا يحقق 
الرتقاء بهما, وطالب الوزرة بتطوير مهارات من�سوبيها بالتدريب 

والتاأهيل للقيام باأدوارهم وم�سوؤولياتهم.
و�سدد املجل�ض على اأهمية �سبط وتنظـــيم م�ســاركات املثقفني 
واملثقفات ال�سعوديني املمثلـــة للمملكـــة خارجـــًيا, بحيــث يتحقق 
فيها مبداأ العـــدالة يف جـــانب اإتاحــة فر�ض امل�ســاركة, ويف جانب 

اإبراز التنوع الثقايف ملختلف مناطق اململكة.

جاء ذلك يف قرار اأ�ســدره جمل�ض ال�سورى - بالأغلبيـة - خالل 
جل�سته العادية الثامنة والع�سرين التي عقدهـــا يـــوم الثــــالثاء 
املوافق 1436/6/18هـ, برئـــا�ســـة معـــايل نائــب رئــي�ض املجل�ض 
الدكتور حممد بن اأمني اجلفري, بعد اأن ا�ستمــع املجل�ض لوجـــهة 
نظر جلنة الثقافة والإعالم وال�سياحة والآثـــار, ب�ساأن ملحوظات 
الأع�ســاء واآرائهــم جتاه التقــــرير ال�سنــــوي لـــوزارة الثقــــافــة 
والإعالم للعام املايل 1435/1434هـ التي تالهــا رئــي�ض اللجــنة 

الدكتور اأحمد الزيلعي.
�شـــغل وظـــائفها  اإلى  واالإعـــالم  الثقافـــة  قـــراره وزارة  ودعا املجل�س يف 
الحتياجاتـــها  تف�شيلــية  خطة  بو�شع  مــ�شروعاتها  يف  وااللتزام  ال�شاغـــرة، 

املاليـــة واالإدارية وفق درا�شة علمية.
كما دعا وزارة الثقافة واالإعالم اإلى ن�شر قيم اال�شتثمار الثقايف، بو�شفها 
جزًءا من االأهداف التي يجب اأن تعــنى بها االإ�شرتاتيجيــة ال�شاملة للثقافة، 

الوطني، وطالبها بدعم  الثقافـــة قطــاًعا مثمًرا لالقت�شاد  بحيـــث ت�شبــح 
جمعية الثقافة والفنون واالأنـــدية االأدبيـــة، مبا يف ذلك الدعم املايل لتتمكن 

من اأداء مهامها على الوجه املطلوب.
وجهة  يف  اأو�شحت  قد  واالآثار  وال�شياحة  واالإعالم  الثقافة  جلنة  وكانت 
نظرها اأنها ناق�شت مع مندوبي وزارة الثقافة واالإعالم العديد من اجلواب 
ال�شحافة  اإدارة  اخل�شو�س  وجه  وعلى  الداخـلي  باالإعــالم  العالقـــة  ذات 
املحلية، واإدارة �شبط املخالفات االإعالمية، ومدى وفاء كل منهما يف القيام 
بتطبيق نظام  يقوم  لكونه  الداخلي  االإعالم  مب�شوؤولياتها؛ ومت حتديد مهام 
املطبوعـــات والنـــ�شر، ونظـــام املوؤ�ش�شـــات ال�شــحفية، ونظام حماية حقوق 
املوؤلف؛ حيــث تقوم اإدارة ال�شحافة املحلية بتطبيق نظام املطبوعات والن�شر 
�شواًء فيما يتــعلق مبنــح اجلـــهات احلكومـــية اأو االأهلية اأو االأفراد تراخي�س 
اإعالمــــية الإ�شـــدار ال�شحـــف واملجـــالت املتخ�شـــ�شة، اأو بتطبيق �شوابط 
االإعالن يف تلك االإ�شدارات، كذلك النظر يف املخالفات ال�شحفية عن طريق 

اإدارة ال�شحافة املحلية، اأو اللجنة االبتدائية للنظر فيها.

تنظيم المشاركات الخارجية 
للمثقفين السعوديين في الخارج
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وعن نظام املوؤ�ش�شات ال�شحفيــة اأفاد رئيـــ�س اللجنـــة اأن دور الوزارة يف 
تطبيق النظام  ي�شمل تعيني روؤ�شاء التحريـــر، واملوافقـــة على العـــ�شويات يف 
املوؤ�ش�شات ال�شحفـــية، وحـــ�شور منـــدوبيها اجتـــماعات اجلمعيات العمومية 
للموؤ�ش�شات ال�شحفيـــة، والرتخي�س الإ�شـــدار مطبـــوعات اإ�شافيـــة جــــديدة 
هذه  عن  متفرعة  م�شوؤوليات  من  ذلك  غري  اإلى  ال�شحفية  املوؤ�ش�شة  تخ�س 
املهام الرئي�شة. يف حــني اأ�شـــار اإلى اأن اإدارة �شبـــط املخــالفات االإعالمية 
تت�شمن جلاًنا للنظر يف املخالفات االإعالمية على اخـــتالف اأوعيـــة ن�شـــرها 
مقروءة وم�شموعة ومرئية واإلكرتونية، مبا يف ذلك معــر�س الكتـــاب الـــدويل 
الذي نبهت اإحدى الزميالت ع�شو املجــل�س اإلى احتـــوائه اأحياًنا اإ�شداراٍت ال 

تتنا�شب وتعاليم االإ�شالم.
م�شريًا اإلى اأن الوزارة اأكدت اأن اإدارة االإعالم الداخلي تطلع م�شبًقًا على 
قوائم الكتب، وتتخذ قرارها من حيـــث الف�شـــح وعدمـــه قــبل افتتاح املعر�س 
بوقت مبكر، كما اأن جلنة رقابة املطبوعات هي اإحدى جلــان املعر�س املنظمة 
تقوم برقابة ميدانية اآنية طوال اأيام املعر�س، وتتخذ القــرار الفوري املنا�شب 

�شد عر�س اأي كتاب اأو بيعه اإذا كان غري مف�شوح.
واأ�شـــار رئيـــ�س اللجنـــة الدكتـــور اأحــمد الزيلعي اإلى اأن وزارة الثـــقافـــة 
واالإعالم اأكدت اأن ذلك قليل احلدوث، واأن الكتاب املخالف ال يوجـــد عنـــوانه 
عادة �شمن القوائم املعرو�شة على اإدارة االإعــالم الداخلي، وهي ملحـــوظات 
حمدودة اإذا اأخذ يف احل�شبان باأن عدد العناوين امل�شاركة يف املعر�س يتجاوز 
500 األف عنوان بعدة لغات، ومبعدل 100 ن�شخة من كل عنـوان، وحلر�س دور 
الن�شر العربية واالأجنبية على امل�شاركة يف املعر�س فاإنها تقوم دائًما با�شتبعاد 

جميع الكتب التي تتعار�س م�شامينها مع �شيا�شة العر�س فيه.
 وفيما يتعلق مبا تعانيه اجلمعيات املتخ�ش�شة ومنها اجلمعيات ال�شحية 
من �شعوبة بالغة يف تنظيم ملتقياتها العلمية وموؤمتراتها الدولية يف مركز 
امللك فهد الثقايف، اأو�شح الدكتور الزيلعي اأن الوزارة اأكدت على اأن املركز 
قد اأُن�شئ ابتداًء خلدمة الوزارة، والحت�شان فعاليتها على وجه اخل�شو�س، 
بالر�شوم  املالية الئحة  اأعدت باالتفاق مع وزارة  الوزارة مع ذلك قد  اأن  اإاّل 
التي يتم حت�شيلها نتيجة ا�شتئجار املركز مـــن قـــبل بعــ�س اجلــهات الإقامة 
له  فعالياتها يف مرافقه املختلفة، وهي ر�شوم غري مرتفعــة مقارنًة مبا حُت�شِّ
مراكز ومن�شاآت اأخرى مقاربة للمركز يف م�شتوى مرافقــه وطبيعة خدماته، 
واجلمـــعيات  املوؤ�شـــ�شات  الر�شـــوم  ت�شتثني من حت�شيل  الوزارة  اأن  م�شيفًا 
اخلريية كجمعيات حتفيظ القراآن الكرمي ورعايـــة االأيـــتام ورعاية مر�شى 

نها من اإقامة فعالياتها ومنا�شباتها يف املركز جماًنا. كِّ ال�شرطان بحيث مُتَ
حماربة  يف  اململكة  جهـــود  اإلى  االإ�شـــارة  من  الـــوزارة  تقرير  خلو  وعن 
االإرهاب والتطرف والغلو اإعالمًيا وثقافًيا، اتفق رئي�س اللجنة مع ما طرحه 

اأحد االأع�شاء حـــول تدين م�شتوى الر�شـــد االإعالمي والثقايف مقارنًة بطبيعة 
وم�شتـــوى اجلهـــود اجلبـــارة التي تبـــذلها حكومة خادم احلرمني ال�شريفني 
حمـــلًيـــا ودولًيا يف هـــذا املجــال املهـــم، الفـــتًا النــظر اإلى اأن وزارة الثــــقافة 
ه جزًءا اأ�شياًلً من م�شوؤوليتها  واالإعالم اأكدت اأنها معنية بهــــذا ال�شـــاأن وَتُعدُّ
على امل�شتويني االإعالمي والثقايف، معرتفًة يف االآن نف�شه بق�شور التقرير عن 

تغطية منجزاتها فيه، وبكونها �شت�شتدرك ذلك يف تقاريرها املقبلة.
وعن ت�شاوؤالت بعــ�س االأعــ�شاء عن دور الوزارة ب�شاأن ما ُين�شر يف و�شائل 
التوا�شل االجتماعي االإلكــرتوين مــن جتـــاوزات، اأ�شار رئي�س اللجنة اإلى اأن 
الوزارة اأفادت باأنه منذ �شدور االأمــر ال�شامــي رقـــم )6986/م ب( بتاريخ 
1431/9/26هـ املت�شمن املوافــقة على �شـم الن�شر االإلكرتوين للمادة الثانية 
من نظام املطبوعات والن�شر قامـــت وزارة الثقافـــة واالإعــالم باإن�شاء اإدارة 
الن�شر االإلكرتوين، ودعم االإدارة بعدد من املوظـــفني جــرى نقلهم من بع�س 
االإلكرتوين،  للن�شر  تنفــيذية  واإ�شـــدار الئحـــة  الداخلي،  باالإعالم  االإدارات 
باالإ�شافة اإلى موافقة املقام ال�شامي عــلى ت�شكيـــل اللجنــة االبتدائية للنظر 
يف خمالفات الن�شر االإلكرتوين وال�شمعي والب�شــري، واملوافقــة على تاأ�شي�س 
جمعية لالإعالم االإلكرتوين، واالإ�شراف على اإعداد حقيـــبة تدريبية يف )فن 
�شياغة اخلبـــر( لل�شحـــفيني العامـــلني يف جمـــال ال�شحـــافة االإلكرتونية، 
بالتعاون مع بع�س مراكز التدريب االأهلية، م�شيفًا يف ذات ال�شياق اأن الوزارة 
�شعت اإلى بناء حلقة توا�شل بينها وبني العاملني يف جمال االإعالم االإلكرتوين 
ب�شكل عام عرب مواقع التوا�شل االجتماعي مثل: )تويتـــر( و)الفي�شبوك( من 

خالل اإقامة بع�س امللتقيات والندوات وور�س العمل.

إعداد إستراتيجية شاملة للثقافة 
واإلعالم في المملكة
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المجلس يرفض 

مقترح زيادة ساعات 

عمل موظفي القطاع 

الحكومي

ال�ســــورى بعدم املوافقــة على مقتــرح لتنظيم  �سـوت جملــ�ض 
مواعيــد و�ساعــات الــدوام الر�ســمي لالأجهــزة احلكــومية يقــ�سي 
بزيادتها �ساعة واحدة يوميًا وذلك باإ�سافــة مادة جديدة لنظام 

اخلدمة املدنية.
جاء ذلك خالل جل�سته العاديــة الرابعة والع�سرين من اأعمال 
ال�سنة الثالثة من الدورة ال�ساد�ســة, التي عقــدها يــوم الثالثاء 
املوافق 1436/6/4هـ بــرئــا�ســة معــايل رئيــ�ض املجــل�ض ال�ســيخ 
الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبــراهيم اآل ال�سيــخ. بعد اأن ناق�ض 
املجلــ�ض تقريــر جلنــة الإدارة واملــوارد الب�سريــة, ب�ساأن مقرتح 
اإ�سافة مادة لنظام اخلدمة املدنية تنظم مواعيد و�ساعات الدوام 
الر�سمي لالأجهزة احلكــومية, املقــدم من ع�ســوي املجل�ض الدكتور 
حممد اآل ناجي, والأ�ستــاذ عطــا ال�سبيتي, ا�ستناًدا للمادة الثالثة 
والع�سرين من نظام املجل�ض تلــته نائب رئيــ�ض اللجنــة الدكتــورة 

دلل احلربي.

وبعد عر�ض مدى مالءمة درا�سة املقرتح على املجل�ض للمناق�سة 
راأى اأحد الأعــ�ساء اأن املقــرتح غيــر منــا�سب حيث ل يوجد قرار 
ت�سريعي ب�ساأن حتديد �ساعات العـمل يف القطــاع احلكومي, م�سريًا 
اإلى اأن �ساعــات العــمل يف القطاعــات احلكوميــة حمــددة ب�ســبع 
�ساعــات يف جمــيع مناطــق اململكــة, وذلك ا�ستناًدا لقرار جمل�ض 

الوزراء رقم )187( وتاريخ 1408/7/26هـ.
وت�شاءل الع�شـــو عن العــالقة بني زيــــادة االإنتاجيـة يف القطاع احلكومي 
وزيادة �شاعة عمل واحدة يف اليوم؟، كما ت�شاءل عمــا اإذا تــــم عمــــل درا�شــــة 
خل�شت اإلى تلك النتيجة، اأم هي جمرد انطباعــــات، ورغــــبات، وتــــاأمالت، 

واأفكار نظرية؟.

كما اأ�شار الع�شــــو اإلى اأن التقرير لي�س به درا�شة توؤيد هذا املقرتح، الفتًا 
النظر اإلى اأن امل�شــــكلة االأ�شا�س التي يعاين منها القطاع احلكومي لي�شت يف 
ق�صر مــــدة �صاعــــات العمل؛ واإمنا عدم الن�صباط واللتزام باأوقات الدوام 
الر�شمي، وهــــذا ما اأكــــدته تقارير ودرا�شات معهد االإدارة العامة، واجلهات 

الرقابيــــة.

واأ�شاف: اإن زيادة �شاعة عمل واحدة ت�شتوجب زيادة العاملني يف بع�س 
اجلهات احلكومية كمــــدار�س التعلــــيم العــــام؛ م�شــــريًا اإلى اأن زيادة ح�شة 
درا�شية يعني زيادة عدد املعلمني واملعلمات، وزيــــادة �شاعــــة عــــمل واحدة يف 
اليوم ت�شتوجب زيادة يف رواتب العاملني يف القطاع احلكــــومي، مت�شائاًل عما 

اإذا كان املنطق ال�شليم يقبل اإ�شافات �شاعات عمل دون زيادة يف الراتب؟.
ولفت الع�شو اإلى اأن مقومات العمل والتحديات يف القطاع اخلا�س تختلف 

القطاع العام يحتاج إلى االنضباط
وزيادة اإلنتاجية

المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية
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متاًما عن مقومات العمل والتحديات يف القطاع احلكومي، م�شيفًا اأن وزارة 
اخلدمة املدنية تقوم حاليًا مبراجعة �شاملة لنظام اخلدمة املدنية، وطلبت 
لنظام  ال�شاملة  الدرا�شة  االنتهاء من  النظام حلني  لتعديل  اأي طلب  تاأجيل 

اخلدمة املدنية.
واأكد الع�شو اأن التوقيت واملربرات ورغبة الوزارة واملجتمع كلها تتعار�س 
مع هذا املقرتح، واأ�شاف مت�شائاًل: ملاذا يجيز جمل�س ال�شورى مالءمة درا�شة 

تعديل نظام ال تدعمه احلكومة وال يوافق عليه املجتمع؟.
من جانبه ا�شتغرب اأحد االأع�شاء تقدمي هذا املقرتح، مت�شائاًل عما اإذا 
كانت ا�شتنفذت جميع الو�شائل جلعل بيئة العمل مت�شاوية بني القطاع اخلا�س 
والقطاع احلكومي، ومل يبــَق �شــــوى زيادة �شاعات العـــمل �شاعــــة واحــدة؟. 
العمل  بيئة  لي�شت بجعل  وال�شعودة  القطاع اخلا�س  اإ�شالح م�شكلة  اأن  واأكد 

طاردة يف القطاع احلكومي.
وراأى الع�شو اأنه من االأن�شب التفكري يف جعل بيئة القطاع اخلا�س جاذبة؛ 
حيث اأن املواطــن يف�شل البطالـــة على القطـــاع اخلا�س؛ الأن بيئة العمل يف 
القطاع اخلا�س غـــري جاذبـــة، م�شـــيفًا اأن الدول ت�شعى اإلى تخفي�س �شاعات 
العمل يف القطاع احلكومي، ورفع كفـــاءة االإنتاج، واإذا جعلنا بيئة العمل يف 
القطاع احلكومي طـــاردة فــمن �شيعمل يف موؤ�ش�شات الدولة؟، ومن �شيقود 
م�شروعنا التنموي؟، وما البعد االجتــماعي لهــذا املقرتح؟، موؤكدًا يف ذات 
ال�شياق اأن رفع �شاعات العمل عبارة عن خفــ�س راتــب املوظــف ال�شعودي يف 

القطاع العام مقابل اأجر ال�شاعة.

واأكد ع�شو اآخر اأن جمل�س ال�شورى معني باحلقوق وقيم العمل، واملطالبة 
بالعمل �شاعة اإ�شافية يف اليوم دون مقابل تعٍد على حقوق املوظف يف القطاع 

احلكومي.
اأما بالن�شبة لالإنتاجية فــراأى العــ�شو اأن كثــريًا من الـــدرا�شات تثـــبت اأن 
االنتاجية ال عالقة لها بزيادة عدد �شاعــات العــمل، م�شريًا اإلى اأن للقطاع 
اخلا�س بيئة عمل خمتلفة، ويعمل وفق اأنظمة خمتلفة كمركز ربح، واملقارنة 

غري �شحيحة، ولي�شت عملية.
واأعاد االأذهان اإلى التجربة التي �شبق اأن مت تطبيقها يف القطاع احلكومي 
بزيـــادة �شاعـــات العمــل اإلى ثمـــان �شاعات باإ�شافة �شاعة غداء، وكان ذلك 
اإهداًرا للوقت. وراأى منا�شبــة امل�شـــاواة بني املوظف واحلكـــومة يف احلــقوق 
والواجبات، متمنيًا وجود وزارات وموؤ�ش�شات بال مراجعني، وذلك با�شتخدام 

التقنية.
و�صدد اأحـــد الأعــ�صاء عـــلى اأن الن�صـــباط والإنتاجــية اأ�صا�س املو�صوع، 
والقطاع العام ل يحتاج اإلى موظف ل يعمل، واإمنا يحتاج اإلى الن�صباط يف 

�شاعات العمل، وزيادة االإنتاجية.
ونبه ع�شو اآخر اإلى اأن زيــادة عـــدد �شاعــات العمل يف القطاع احلكومي 
فواتري  قيمة  وارتفاع  وال�شـــيانة،  الت�شغــيل  يف  النفـــقات  زيـــادة  اإلى  يوؤدي 
الكهرباء، واملـــاء، وبالتــايل يزيــد العــبء على امليــزانية اخلا�شة بكل وزارة 
وموؤ�ش�شة حكومية، ف�شاًل عن اأن توحيد �شاعات العــمل يف القطاعني العام 

واخلا�س �شيزيد من اأزمة احلركة املرورية يف املدن الكربى.
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األستاذ/ صالح بن عيد الحصيني
رئيس لجنة االقتصاد والطاقة

الشورى يطالب بتقييم 

مساهمة االستثمار 

األجنبي في االقتصاد 

الوطني

طالب جمل�ض ال�سورى خالل جل�سته العادية الثامنة والع�سرين 

التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1436/6/18هـ, برئا�سة معايل 

نائب رئي�ض املجل�ض الدكتور حممد بن اأمني اجلفري, الهيئة العامة 

القت�ساد  يف  الأجنبي  ال�ستثمار  اإ�سهام  مدى  بتقييم  لال�ستثمار 

الوطني, وخ�سو�سًا يف جمال نقل التقنية وتوطينها.

كــما طـــالب املجلــ�ض هيئــة ال�ستثمار بالعمل على رفع م�ستوى 

التن�سيق بيـنها وبــني اجلهـــات الأخـــرى ذات العـــالقـــة؛ جلــــذب 

ال�ستثمار الأجنبي والوطني يف املجالت ال�ستثمارية امل�ستدامة.

جاء ذلك يف قرار اأ�سدره املجل�ض بعد اأن ا�ستمع لوجهة نظر جلنة 

القت�ساد والطاقة ب�ساأن ملحوظات الأع�ساء واآرائهم جتاه التقرير 

ال�سنوي للهيئة العامة لال�ستثمار للعام املايل 1435/1434هـ, التي 

تالها رئي�ض اللجنة الأ�ستاذ �سالح احل�سيني, 

واأكد املجل�ض يف قــراره اأهمـــية ربط اإدارة املراجعة الداخلية 

تنظيميًا مبجلـــ�ض اإدارة الهيـــئة, و�ســـرورة فـــ�سل من�سبي رئي�ض 

جمل�ض الإدارة وحمافظ الهيئة عن بع�سهما.

ودعا املجل�س الهيئــة اإلى اإيجـــاد برنامج وظيــفي يتنا�شب مع طبيعة مهام 
ون�شاطات الهيئـــة مبا ميكنـــها مـــن املحافظــة على الكفاءات الوظيفية لديها 

وا�شتقطاب موظفني موؤهلني.
كما دعا املجل�س الهيئة اإلى تبني اإ�شرتاتيجية وطنية لال�شتثمار تركز على 
جذب اال�شتثمار االأجنبي والوطني يف جمـــاالت اقت�شادية م�شتـــدامـــة وغــري 
تقليدية، ومراجعة ال�شيا�شات اال�شتثمارية الراهنة لتمكني املن�شاآت ال�شغرية 

واملتو�صطة من الإ�صهام بفاعلية اأكرب يف الن�صاط القت�صادي.
وكان رئي�س جلنة االقت�شاد والطاقة قد اأو�شح يف معـــر�س وجــهة نظر 
اللجنة اأن الهيئة العامة لال�شتثمار تقوم حالًيا بتقيــيم �شيا�شاتـــها واأن�شطتها 

بحيـــث تكـــون التناف�شـــية عمـــاًل موؤ�شـــ�شًيا م�شـــتداًما ويف جمـــاالت تخـــدم 
االقت�شاد الوطني، ويف اأن�شطة ذات قيمة م�شافة، م�شيفًا اأن الهيـــئة تقـــوم 
بتفعيل دورها الرقابي على امل�شتثمرين، واتخـــاذ االإجـراءات القانونية حيال 

اأية خمالفات قد حتدث.
وزاد رئيــــ�س اللجنـــة اأن تقــرير الهيــئة َبنينَّ اأنهــا قـامت باإجراء عدد من 
التعديالت على اإجراءات واأنظمة متابعة اال�شتثمارات للـحد من اأية جتاوزات 
اأو خمالفات، كما اأنه يف �شنة التقـــرير مت اإلــغاء اأكرث من )1.300( ترخي�س 

خمالف لالأنظمة، �شمن اأعمال املتابعة.
اأما فيــما يتعـــلـــق بتـــوفـري فر�س وظيـــفيـــة للمواطنـــني، اأبـــان احل�شيني 
اأن االخت�شا�س بتنظيم �شوق العـمل يعود لوزارة العمل، التي تتـــولى تطبـــيق 

االأنظمة وال�شيا�شات املتعلقة به. 
واأو�شح رئي�س اللجنـــة اأن ا�شتـــقاللية اإدارة املراجـــعة الداخلـــية تقت�شي 
ربطها تنظيمًيا مبجل�س االإدارة، وهذا يعـــزز احلوكمـــة ويبعدهـــا عن التاأطري 
اإدارة عملـــها والتدخل يف كفاءته، واإحـاطة املجل�س ب�شكل  البريوقراطي يف 
مبا�صر عرب تقاريرها عن مدى اللتزام بالأنظمة واللوائح املنظمة لن�صاط 

الهيئة، ومدى االلتزام باخلطط واال�شرتاتيجيات التي تتولى تطبيقها.

الحصيني: هيئة االستثمار ألغت 1300 
ترخيص مخالف لألنظمة خالل عام
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د. حسام العنقري
رئيــس اللجـــنة المــــاليـــة

مطالبة صندوق التنمية 

بتعريف شعوب الدول 

المستفيدة بدور

المملكة في دعم 

مشروعاتها التنموية

دعـــا جملـــ�ض ال�سورى ال�سندوق ال�سعـــودي للتنمــية اإلى و�سع 
خطـــة اإعالميــــة تهــدف اإلى اإبــراز دور اململكــة يف دعم واإقامة 

امل�سروعات التنموية لدى �سعوب الدول امل�ستفيدة منه.
كما دعا املجل�ض يف قرار اأ�سدره خـــالل جل�سـته العادية الرابعة 
والع�سريـن التي عقــــدها يوم الثـــالثاء املــــوافق 1436/6/4هـ 
برئا�سة معايل رئي�ض املجل�ض ال�سيــخ الدكتور عبداهلل بن حممد 
اأداء كمية ونوعية,  اإلى و�ســــع معايري  ال�ســـيخ,  اآل  اإبراهــيم  بن 

وت�سمني نتائجها يف التقارير القادمة.
وطالب املجل�س يف قراره ال�ضندوق اإلى مراجعة �ضروط برنامج 
متويل و�سمـان ال�ســـادرات الوطنية؛ لتمكـــني املنـــ�ساآت ال�سغــرية 
املبتدئـــة من ال�ستفـــادة مـنه, كمـــا طالب بالعمـــل عـــلى ت�سويق 
خدماته املقدمـة للم�سدرين ال�سعوديني ون�سر الوعي بها بالتعاون 

مع اجلهات ذات العالقة.
وقرر املجل�ض دعـــوة ال�ســندوق اإلى العمل على توفري املعلومات 
الئتمانيـــة عـــن ال�سركـــات الدوليـــة الراغبـــة يف ال�سترياد من 

اململكة, ح�سب طلب ال�سركات ال�سعودية امل�سدرة.
جـــاء ذلك بعـــد اأن ا�ستمــع املجلـــ�ض لوجهـــة نظـــر اللجنــــة 
املالية, ب�ساأن ملحوظات الأع�ساء واآرائهم جتاه التقـــرير ال�سنـــوي 
لل�سندوق ال�سعودي للتنميـــة للعـــام املــايل 1435/1434هـ, التي 
تالها رئي�ض اللجنـــة الدكتور ح�سام العنقري؛ حيث اأكدت اللجنة 
يف وجهة نظرها على اأهمـــية رفــع م�ستوى التن�سيق والتعاون بني 
ال�سندوق ووزارة اخلارجية -املمثلة يف جمــل�ض اإدارة ال�سندوق-, 
اإلى جانب التن�سيق امل�ستمر بني اإدارة ال�سندوق و�سفارات اململكة 

بالدول امل�ستفيدة من خالل بعثات ال�سندوق لهذه الدول.
ال�شعــوديــــة  ال�شـــادرات  برنـــامج  اأن دور  العنـــقري:  الدكــتور  واأ�شــاف 
بال�شندوق هو تقدمي ت�شهيالت ائتمانية لتمويل و�شمان ال�شادرات الوطـــنية 
غري النفطية، وهو بذلك دور مايل وم�شريف، ويخـــتلف عّما يقوم به مركز 

تنمية ال�شادرات ال�شعوديـــة، وهيئـــة تنميــة ال�شادرات ال�شعودية التي توؤدي 
دورًا ت�شويقيًا. 

وب�شاأن ما الحظه بع�س االأع�شاء من وجود ق�شور يف دور ال�شندوق بدعم 
ال�شادرات الوطنية غــري النفطـــية، قـــال رئي�س اللجـــنة: اإن ن�شبة م�شاهمة 
ال�شندوق من خالل برناجمه اخلا�س بال�شادرات يف �شــادرات اململكة غري 
ن�شبًيا  مرتفعة  ن�شبة  وهي  بلغت حوايل )%4.5(،  عام 2013م  النفطية يف 
اإذا ما قورنت مع ما حتققه املوؤ�ش�شات االإقليمية والدولية االأخرى العاملة يف 

جمال دعم ال�شادرات.

وفيما يتعلق بدور اإدارة البحوث والدرا�شـــات االقتــ�شادية يف ال�شندوق، 
وما تقوم به من اأبحـــاث اقت�شــاديـــة، ودرا�شـات جدوى، وتوظيف نتائجها يف 
جمال عمل ال�شندوق؛ اأ�شار رئي�س اللجنة اإلى اأن هــذه االإدارة تقــوم باإعداد 
الدرا�صات والتقارير الداخلية الدوريــة عن ن�صـــاط ال�صنـــدوق وعــن الـــدول 
املقرت�شة منه، والتي بلغ عددها 81 دولة، وكذلك عن العديد من املو�شوعات 

التي تدخل يف جمال عمل ال�شندوق، 
واأكدت اللجنة اأنها تتابع التزام ال�شنــدوق باالإ�شراف على العرو�س ابتداًء 
من القرو�س وحتليلها فنًيا ومالًيا، ومن ثم تر�شيتها، و�شمان اأن تكون االأولوية 

للقطاع اخلا�س ال�شعودي، ودعم امل�شانع املحلية لالنتقال بها اإلى العاملية.
وعن عدم قيام ال�شندوق ال�شعودية للتنمـــية باإن�شاء برنامج خا�س للتمور، 
والرتكيز على دعم ت�شدير التمور للدول امل�شتفيـــدة لفــت رئي�س اللجنة اإلى 
اأن برنامج ال�شادرات بال�شندوق يقوم بتقدمي الت�شهيالت االئتمانية جلميع 
املنتجات الوطنية غــــري النفطيـــة، م�شريًا اإلى اأن التمـــور من ال�شلع الوطنية 
املوؤهلة لال�شتفادة من خدمـــات الربنامـــج، و�شتقوم اللجنة مبناق�شة مندوبي 
ال�شندوق حول اإمكانية اإن�شاء برنامج خا�س للتمور خالل درا�شتها لتقرير 

ال�شندوق املقبل.

د.العنقري: اللجنة تناقش
إمكانية إنشاء برنامج خاص للتمور

في التقرير المقبل
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الشورى يطالب بنك 

التسليف بقواعد

محددة لتقييم 

المشروعات ميدانيًا

طالـــب جمـــل�ض ال�ســورى البنـــك ال�سعــودي للت�سليف والدخار 

بو�سع قواعد حمـددة ووا�سحــة ومن�ســـورة يتم ال�ستناد اإليها يف 

تقييم حالة امل�سروعات ميدانيًا.

جــاء ذلك يف قـرار اأ�ســـدره جمـــل�ض ال�ســــورى خـــالل جلــــ�سته 

العادية اخلام�سة والع�ســرين لل�سنــة الثالثــة من الدورة ال�ساد�سة 

التي عقدها يوم الثنــني املوافق 1436/6/10هـ, برئا�سة معايل 

رئيــ�ض املجلـــ�ض ال�سيــخ الدكـــتور عبـداهلل بن حممد بن اإبراهيم 

اآل ال�سيخ.

كمـــا طالـــب املجلـــ�ض البنـــك بتو�سيع نطاق دور املركز الوطني 

لرعاية املن�ساآت ال�سغـــرية واملتو�سطـــة لي�سمـل اإجـــراء الدرا�سـات 

امليدانيــــة, وبنـــاء قاعـــدة معلومـــات عـــن امل�سروعـــات ال�سغرية 

والنا�سئة وما يتعلق بها.

ودعا املجل�س يف قراراه بنك الت�شلـــيف اإلى التو�شع يف العمل مع ال�شناديق 
والربامج اخلا�شة املقر�شة لل�شبـــاب لتطـــوير قـــدراتهم االإداريـــة واملاليــــة، 

ومتكينهم من زيادة وتو�شيع قاعدة امل�شتفيدين.
وكان املجل�س قد ا�شتـــمع لوجهـــة نظــر اللجنــة املاليــــة، ب�شاأن ملحوظات 
االأع�شاء واآرائهم جتاه التقرير ال�شنوي للبنك ال�شعـــودي للت�شليف واالدخار 
للعام املايل 1435/1434هـ التي تالها رئي�س اللجنة الدكـتور ح�شام العنقري، 
مو�شحًا  اأن البنك يقدم القرو�س االجتماعية منذ تاأ�شيـــ�شه، يف حني اأنه بداأ 
بتقدمي القرو�س االإنتاجية منذ 9 �شنـوات فقط، الفـــتًا  النظـــر اإلى اأن جمل�س 
ال�شورى �شبق اأن اتخذ عددًا من القـــرارات التي ينتظر اأن ت�شهم يف تقلي�س 
التفاوت امللحوظ بني القرو�س االجتـــماعية والقرو�س االإنتاجية ومنها على 
والذي  1435/3/13هـ  وتاريخ   )4/4( رقم  القرار  احل�شر  ال  املثال  �شبيل 

ن�س:” على وزارة املالية دعم راأ�س مال البنك ال�شعودي للت�شليف واالدخار 
مبا يوؤدي اإلى تخ�شي�س 50% من راأ�س ماله مل�شارات القرو�س االإنتاجية”.

واأيد رئي�س اللجنـــة ما جـــاء يف مـــداخالت عـــدد من االأع�شاء بخ�شو�س 
اأهمية اإعادة النظر يف برنامـــج )م�شــارات( مبا يحقـــق التو�شع يف اال�شتفادة 
منه، م�شريًا اإلى اأن البنـــك قــدم خالل العام حمل التقرير اأكرث من )2000( 
قـــر�س بقيمـــة جتـــاوزت )500( مليـــون ريـــال، وقـــد �شجلــت جميع م�شارات 
الربنامــــج ارتفاعـــات ملحوظـــة، مبا فيــها م�شــار االأجــرة والنـــقل املــدر�شي 

الذي حقق ارتفاعات بن�شبة %99.

د. العنقري: البنك قدم خالل عام )2000( 
قرض بقيمة تجاوزت )500( مليون ريـال
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 )1( اإثبات الياء يف اآواخر الكلمات اخلامتة لالأبيات )2( و )7( و )21( مراعاة لل�سرورة الوزنية.

مـقــال

د/ فاطمة القرين
ع�سو جمل�ض ال�سورى

ــــْر...! ُحـَســــاَم اهلِل َيا »سـلَمــاُن » َذكِّ

َوُحْمـــــــــٌق مـــــــــا ا�ستطـــــبـــَت مــــــن العـــــــــــنــــــــاِد �ســــــــاِد    عـــيـــــــَت مــــــــن الـــــرَّ ـــــــــالٌل مــــــــا ادَّ * �سَ
.. ول َيهــــــــــــــديـــــــــــك هــــــــــــادي)1( اإلى حـــــــــقٍّ واأَْغـــــــــَوى مــــــنـــه اأن تـــــــــاأَْبـــــى رجـــــــــوعــــــــًا..   
مــــــــــــادي؟! ول َن�ســـفيـــــــــــك مــــــــــن هــــــــــــذا التَّ َك تـ�سـتـــــــــديـُم عـــــــــلـى َخـــــــــَبـــــــــاٍل..    اأَِجــــــــــدَّ
عليـــــــــــنا.. املُ�ســــــتـــــراَب مبـــــــــــــــا ُتــــــنــــــــــادي َّهــــــا املـــوغـــــــــوَر �ســـــــدرًا..    اأيـــــــــــا ُحــــــــــــوثـــيــــ
ـــــــــــالِح َيـــــــــُد الَفـــــــــــ�ســـــــــاِد َنَهْتــــَك عـــــــــن ال�سَّ اَن يـــــا مــــــن..    ويـــــــــا ذا الـ»�ســـــــــالــــــح« اخلـــــــــوَّ
نـــــــــــــــاِد ـي نـــــــــــاَرهـــــــــــا.. َواِري الـــــــــــزِّ ُمــــــــذكِّ ويـــا مــــــــــن �َســـــــــــــــبَّ ذاَك و�ســـــــــــاَق هـــــــــــذا..   
لهـــــــــــم يف الغـــــــــــّي ِمـــــــــــن خـــــــــــاٍف وبــــــــــادي َمـــــــــاَليلَّ املــــــجـــــــــــو�ِض وكـــــــــــــلَّ َتــــْبـــــــــــــــٍع..   
َنــــكــــــــــــاًل.. حــــــــــــقَّ مـــــــــــن ربِّ العـــــــــــبـــــــاِد! ..دهــــــــــــاكم ما َيليــــــــــُق بكــــــــــم َبَيــــــــــــاتــــــًا..   
ـــــــــــــــداِد بـحـــــــــــزِم احلـــــــــــقِّ والِهـــــــــــمــــــِم ال�سِّ ــــفـــــــًا..    َنــــــواهـــــــــا خـــــــــــادَم البيــــــتـــيـن َعــــ�سْ
عـــــــــــــــوا ُحلــــــَو الـــرقــــــــــــــــاد! َوهــــــــــــمِّ فـــــــودِّ لـــــــــزلـــْت َرَهــــــــــبـــــًا عــــــرو�ٌض..    َدَعــــــــــا فـــــــــازَّ
ِبـــــــــــــداَرَك.. اأّي َزهـــــــــــــٍو واعــــــــــــتـــــــــــــــــــداِد ـــــــــــي     * » اأََبـــــــــــا َفـــْهــــــــٍد » بـــــــــاأيِّ يــــــــٍد ُنحــــــيِّ
ـــــــــــوادي؟! دمـــــــــــاَء الفــــــخـــــِر يف املَُهـــــــــــِج ال�سَّ ى..       ــــــــــــرَّ وقـــد اأَحـــــــــيـا يقيُنـــــــــَك.. اإيـــــــــــِه �سَ
مـــــــــــــاِد وا َجـــــْمـَرَهــــــا حتـــــــــــَت الرَّ ..اأَ�َســـــــــــــــرُّ        .. َتـــَداَعـــــــــــى الطـــــــــامــــــعــــون بـــــكـــل َفـــــــــــــجٍّ
ــــــــــــوا بــاحتــــــــ�ســــــاِد .. َهمُّ ـــــــــــرِّ مِلَ�ْسَعــــــــــــى ال�سَّ ــــــوا..        وا منــــــــَك باحلـــــــــلــــــم.. اطــــــماأنُّ وُغـــــــــرُّ
ـــــــــــا َعـِجـــــلـــــــَت بـهـــــــــــا ُتـــــبــــــــــادي َبَلــــــى.. ملَـّ ــــــــــبوا واْنَفـــــــــ�ضَّ َجـــــــــــــمـــــــــــــٌع..        ولكـــــــــن ُخيِّ
َتَنــــــاَهـــــــى َبْعـــــــــــُد.. َواِعـــــــــــزَّ اعـــتـــــــــــمـــــــاِد لـــــــــــــَت فـــــــــــــاأيُّ عــــــــــــــــــزٍم..           بـــعــــــــوِن اهلل �سُ
يــــــــــَن مـــــــــــن َخَبــــــِث اعتــــــقـــاِد! َوحتـــــمــــي الدِّ ـي لئـــــــــذًا.. وُتغـــــــــيــــــــُث َجـــــــــــــــــــــــــــاراً      ُتــــلبِّ
ـــــــــــفـــــاِد ِبــهـــــــــــا َمــــــن َقــــــــــــــــرَّ يف ُذلِّ الـــــــــــ�سِّ ـــــــْر..       * ُح�ســــــــــاَم اهلِل يـــــــــا “�ســـلـــــــــــمـــاُن” َذكِّ

ـــــــَم لقــــــــــــتــــــيــــــــــــــــاِد!                               ـــــــــــــا اأن َت�َســـــــــــنَّ واإمَّ : )هـــما ِثْنَتـــــــــان .. اأن ُتقــــــــــتــــاَد �َســــــــــــــْوقًا..   
�سبـــــــــيــــــــــــــٌل لعـــــتـــــــــــــــــزاٍل اأو حــــِيــــــــاِد !(  ..اأَِفـــْق واْخَتـــْر َمكــــــــــانـــَك.. َمـــــــا�ِســــــــــــــــواَهـــا   
تـــــــــــَكـــــــــــاَثـــــــَر َنـــــ�ْســــــــــُلـــــُه يف كـــــــــــــلِّ وادي * جنـــــوَد احلــــــــقِّ لل�ســـيـــــطــــــــــــاِن حـــــــــــــــزٌب   
ــــــــــــواَيـــــــــــا واملَبــــــــــــــادي َت�َســــــــابـــــَهـــــــــــت النَّ مــــجـــــــــــــــــو�ٌض اأم خــــــــــــــــــوارُج اأم ُغـــــــــــــــــــالٌة   
ـــــــــــــــــــواِد َو�َســــــــــــاٍع خــلـــــــــــَف رايــــــــــــــــاٍت ال�سَّ ــــــــــــــــــــــــــاًل    ٍع بــــــــــــــــــالآِل َو�سْ �َســــــــواٌء ُمــــــــــــــدَّ
بـــــاأنـــــــــيــــــــــــــــــــــاٍب واأل�سـنـــــــــــــــٍة ِحــــــــــــــــداِد ـــوحـــــــيــــِد نـهــــــ�ســـــــــــًا..    ــــــــــَة التَّ َتـَعــــــــــاَدوا اأمَّ
ــــــــــــاِم ِحــــــــــــلٌّ بــــالـــــــــبــــــــــالِد َوُهـــــــــــْم يف ال�سَّ تئــــــنُّ ِلـَجـــْوِرهـــــــم “بغــــــــــــــداُد” قـــــهــــــــــــرًا..   

وا�ســــــطــــــهاِد ُظـــــــلـــــٍم  كـــــــــــاأ�َض  َتــــ�َســــــــــاَقـــــى  ْنـــــــــــــَعا”..    وهِذي “ح�سرمــــــــوُت” وتـــــــــــلك “�سَ
ــــــهــــــِم اجَلـــــــــــــــــــــــواِد ـــــــــــَة ال�سَّ ــــــــــــوا هـبَّ وهبُّ ـــــــــــــــــــوا..    ُـّ يـــــــن.. َلـــبـ َدَعْتـــكم يـــــــاُحـــمـــاَة الدِّ
ـــــــــــَف عـــــــــــاِد! ُحـ�سومـــــــــًاعـــــاتــــــيـــــــــــاٍت َع�سْ و�سبـُّوهـــا ُرجــــــومـــــــــــًا .. اأر�ِســلــــــــــوهــــــــــــــــــا..   

ــاآدي .. ـِل يف �ســاِح التَّ لِّيَل َلْطـَم اْلـَمــقـاِل الف�سْ ُتثيُب خطيَبها ال�سِّ
ُتـــــــــــذرِّي عـــــنـــــــــك اأ�ســـــــــــراَب اجلـــــــــــــــراِد !!             ” : َحَطـــْبَت َفـُذْق لظاهــــــــــا “عبــــــــــَد ُفـــــــــــــر�ٍض

* بـالدي ِقـبــلَة الإ�ســالِم قلَب الــعروبـِة.. اأيُّ جَمــٍد يابـــــــالدي!
اأِبـّيــــــــــــًا..وادحـــــــــــري كــــــــــــيَد الأعـــــــــــــــادي  َتـ�َســــاَمي وارفــــــــــــعي بــــــالفــــــخـــــــــِر راأ�ســــــــــًا..           
ـْتــــــــــــُه فــــــــــــارغــــــــــــَة الفـــــــــــــوؤاِد وَمـــــــــن �َسجَّ ي َمـــن فـــــــــــداِك الـّنـَـــفـــــــــــ�َض َبـــــــــــــــــــذًل             وَحـيِّ
�ِســــــــــــواِك ِلــــــــــــزاَم خــــــــــــوٍف وافــــــــــتـــــقـــــــاِد ـهـــــــــيـِد” وكــــــــلُّ َثْكـــــــــــــَلـى..           : ) اأيـــــــــا “اأُمَّ ال�سَّ
يـــــــهـــــا”.. وتـــــبـــــكــــــــي لـلـبــــــــــــــــعــــــــاِد ُمــــــَولِّ ـــــــْت..          ـــــــــــُد: “اأيُّ عــــاقــــــــــبــٍة َتـَلـــــــــــــــقَّ َتــــَوجَّ
ـــــــــــــَرٌة ِبـــــــهـــــا قــــبـــــــــــــَل املَــــــــــَعـــــــــــــــــاِد ُمب�سَّ واأنــــــِت َقــــريـــــــــــرٌة بـــر�ســـــــــــا رحـــــــــــــيـــــــٍم..         
ـــــــــَنــــــادي ..ُمقــــــيــــــــٍم.. �ســـــافــــــٌع يــــــــــــوَم التَّ اأَجــــــــْل.. حــــــيٌّ َحِبـــيــــــُبـــِك يف نعــــــــــــــــــيـــــٍم..       
ِلُنـــــعــــــَمــــــى ل َتـــــــــــوؤوُل اإلـــــــــــى نــــــفـــــــــــــــاِد( اأََتــــاهـــــــــا ُمقــــبــــــــــاًل وَم�ســــــَـــى َعــــــــــــزيـــــزًا..          

* اإمام الُعرِب والإ�سالِم �ُسـنَّ الـبطـولَة.. اأْعِل رايـاِت اجلهــــاد
.. ُنـهـــــــــــــــًى ُتـ�ســـــــــــــَْتلُّ .. اأرواحــــــــًا ُتـفـــــادي!! نـــــــــــا َحــــرفـــــــــًا و�سـيـــــــــــفـــًا ..          َتـجــــــــــْدنـــا كـلَـّ
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الدكتور / فهد العنزي
 نائب رئيس لجنة االقتصاد والطاقة

دعوة  وزارة االقتصاد 

والتخطيط إلى

توظيف ميزانيتها

لتحقيق أهدافها

بكفاءة وفاعلية

�سدد جملـ�ض ال�ســورى على �ســـرورة توظــيف وزارة القتــ�ساد 
والتخطيـــط امليــزانيات املخ�ســـ�سة لها وفـــق اخلطـــط املو�سوعة 

لتحقيق اأهدافها بكفاءة وفاعلية.
كما طالب املجل�ض الــوزارة بتطويــر اآليــات فاعــلة ل�ستــقطاب 

الكوادر الب�سرية املوؤهلة, واإيجاد بيئة عمل جاذبة وحمفزة.
جاء ذلك يف قرار اأ�ســدره جمل�ض ال�سورى بعد اأن ا�ستمع خالل 
جل�سته العادية الثانية والع�سرين التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 
1436/5/26هـ, برئا�ســة معـــايل رئيــ�ض املجلـــ�ض ال�سيخ الدكتور 
ال�سيخ لوجـــهة نظـــر جلــــنة  اآل  اإبراهيم  عبداهلل بن حممد بن 
القت�ساد والطاقة ب�ساأن ملحوظات الأع�ساء واآرائهم جتاه التقرير 
ال�سنوي لوزارة القت�ساد والتخطيط للعام املايل 1435/1434هـ, 

التي تالها نائب رئي�ض اللجنة الدكتور فهد العنزي.
ودعا املجل�ض يف قراره وزارة القت�ساد والتخطيط اإلى ت�سمني 
تقاريرها امل�ستقبليـــة معلومــات عــن اأهـــم املنجـــزات التي قـــامت 
بها يف اجلانـــب القتــ�سادي, وما تواجهـه من معوقـــات, والإ�سراع 
يف تاأ�سي�ض منظومة معلوماتية متكاملة للمتـــابعـــة مع الأجـــهزة 

احلكومية لربامج وم�سروعات خطط التنمية.

تراجع  اأن  نظرها  وجهة  معر�س  يف  والطاقة  االقت�شاد  جلنة  واأكدت 
التي تقدمت بطلبها قبل  والتخطيط عن ن�شف ميزانيتها  وزارة االقت�شاد 
باإن�شاء  القائمة  عام واحد فقط، وما ت�شمنه ذلك من تراجع عن خططها 
مقار جديدة، موؤ�شر على ق�شور عملية التخطيط الداخلي يف الوزارة، وعدم 

ا�شتنادها على اأ�ش�س علمية.
ويف رد اللجنة على ما الحظه بع�س االأع�شاء من ق�شور يف اآداء الوزارة 

يف اجلانب االقت�شادي، اأو�شح نائب رئي�س اللجنة الدكتور فهد العنزي اأنه ال 
يوجد ما يدل على ن�صاط القت�صاد رغم وجود وكالة متخ�ص�صة يف القت�صاد 
تتبعها �شت اإدارات، مت�شائاًل عن قيا�س بع�س املوؤ�شرات االقت�شادية، ومنها 
تنويع الدخل، وتقلي�س معدالت البطالة، ومدى اال�شتفادة من ميزانية الدولة 
يف اإيجاد اقت�شاد قوي يوفر فر�س عمل جاذبة لل�شباب ال�شعودي، و�شرورة 
ت�شمني تقارير الوزارة امل�شتقبلية معلومات عن اأهم املنجزات التي قامت بها 

يف اجلانب االقت�شادي وما تواجهه من معوقات.
االأجهزة  بع�س  تهاون من  وجود  تدرك  اللجنة  اأن  العنزي  الدكتور  واأكد 
احلكومية جتاه متطلبات التخطيط واملتابعة، و�شعف يف التجاوب والتعاون 
اإال بتبني وزارة  اأن يتحقق  اأن عالج ذلك ال ميكن  اأنها ترى  اإال  مع الوزارة، 
النظر  الفتًا  جذريًا،  اخللل  هذا  لعالج  موجهة  خطة  والتخطيط  االقت�شاد 
اإلى اأن املجل�س �شبق اأن اأ�شدر عدة قرارات توؤكد على �شرورة قيام االأجهزة 
القرار  ذلك  ومن  والتخطيط،  االقت�شاد  وزارة  مع  بالتعاون  احلكومية 
وتاريخ   )69/104( رقم  والقرار  1428/1/3هـ،  وتاريخ   )67/96( رقم 

1425/1/10هـ؛ اإال اأن العائق اليزال قائًما.
التي  املنا�شبة  احللول  اأحد  هو  املنظومة  هذه  اإيجاد  اأن  اللجنة  وراأت 
اأداء مهمتها، وتعزز قدرة االأجهزة احلكومية على توفري  متكن الوزارة من 
املعلومات املطلوبة ب�شرعة ودقة، وي�شاعد الوزارة على تبني اإجراءات حا�شمة 

مع االأجهزة احلكومية التي تتهاون يف التعاون معها م�شتقباًل.

لجنة االقتصاد والطاقة:  تراجع
الوزارة عن نصف ميزانيتها يدل على

قصور عملية التخطيط 
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قدمه  عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى

 الشورى يدرس مقترح 

مشروع نظام تعليم

ذوي االحتياجات الخاصة

وافق جمل�س ال�ضورى - باأغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين - خالل 
الثنني  يوم  عقدها  التي  والع�ضرين  اخلام�ضة  العادية  جل�ضته 
ال�ضيخ  املجل�س  رئي�س  معايل  برئا�ضة  1436/6/10هـ،  املوافق 
ال�ضيخ، على مالءمة  اآل  اإبراهيم  الدكتور عبداهلل بن حممد بن 
اخلا�ضة،  الحتياجات  ذوي  تعليم  نظام  م�ضروع  مقرتح  درا�ضة 
الذي قدمه ع�ضو املجل�س الدكتور نا�ضر بن علي املو�ضى ا�ضتنادًا 
والبحث  التعليم  جلنة  و�ضتعمل  املجل�س.  نظام  من   23 للمادة 
ملناق�ضته  املجل�س  اإلى  حياله  تقريرها  وتقدمي  لدرا�ضته  العلمي 

واتخاذ القرار الالزم ب�ضاأنه.
جاء ذلك بعد اأن ناق�س املجل�س تقرير جلنة التعليم والبحث 
الحتياجات  ذوي  »تعليم  نظام  م�ضروع  مقرتح  ب�ضاأن  العلمي، 

اخلا�ضة«، التي تالها رئي�س اللجنة الدكتور م�ضعل ال�ضلمي.
وبعد عر�س تو�ضية اللجنة ب�ضاأن املو�ضوع للمناق�ضة راأى اأحد 
الأع�ضاء اأن م�ضروع النظام املقرتح اأخرج نظامًا متكاماًل، معربًا عن 

اأمله باأن ي�ضدر النظام �ضريعًا ليخدم ذوي الحتياجات اخلا�ضة. 
لذوي  والأهم  الأ�ضا�س  املحور  هو  التعليم  اأن  اآخر  ع�ضو  وراأى 
منهم  يوجد  حيث  املجتمع،  مع  لالندماج  اخلا�ضة  الحتياجات 

العديد من املبدعني الذين ميلكون الذكاء والقدرة.
النظام  كان  واإذا  للجميع،  مكفول  حق  التعليم  اأن  اآخر  واأكد 
هذه  احتياجات  من   )%10( �ضوى  يلبي  اأن  ي�ضتطع  مل  احلايل 
درا�ضة  على  باملوافقة   للمجل�س  ملزمًا  اأ�ضبح  الوقت  فاإن  الفئة؛ 

نظام جديد يعطي هذه الفئة حقها.
الوطني  النظام  مع  النظام  توافق هذا  الأع�ضاء عن مدى  اأحد  وت�ضاءل 
متكامل  نظام  اأنه  راأى  الذي  1420/9/23هـ،  بتاريخ  �ضدر  الذي  للمعوقني 

و�ضامل ُدر�س على م�ضتويات حملية واإقليمية وعاملية.
وذكر ع�ضو اآخر اأن الكتاب وال�ضنة، والنظام الأ�ضا�ضي للحكم، �ضمنت حقوق 
جميع الأ�ضخا�س، وهناك )4( مواد تعنى بهذا اجلانب، اإ�ضافة اإلى العقد العربي 

التفاقية  وكذلك  الختياري،  والربوتوكول  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�س  حلقوق 
الدولية حلقوق الإن�ضان التي �ضبق ملجل�س ال�ضورى املوافقة عليها، موؤكدًا اأن كل 

تلك اجلوانب والأنظمة ينبغي اأن توؤخذ يف احل�ضبان عند مناق�ضة هذا امل�ضروع.
واعترب ع�ضو اآخر اأن امل�ضكلة لي�ضت يف عدم وجود الأنظمة يف كثري من الأحيان، 
اإمنا يف عدم تنفيذ الأنظمة املوجودة، وكثري من جوانب هذا املو�ضوع موجود يف 
نظام رعاية املعاقني. م�ضيفًا اأن الق�ضايا املتعلقة باملعاقني ات�ضمت بظاهرة غياب 
التن�ضيق والتكامل و�ضيادة اأجواء تقاذف امل�ضوؤوليات، وجمال التعليم لي�س ا�ضتثناء.
اأن هناك نق�س نوعي وكمي كبري جًدا يف جوانب تعليم  واأ�ضاف الع�ضو 
هذه الفئة، لفتًا النظر اإلى اأننا اأمام م�ضكلة تنفيذ النظام، وكثري مما ورد يف 
م�ضروع النظام املقرتح الذي و�ضفه بالرائع ي�ضلح اأن يكون يف تفا�ضيل لئحة 

تنفيذية لأ�ضل نظام املعاقني الذي تاأخر، ورمبا تكون هذه فر�ضة لتفعيله.
وثمن اأحد الأع�ضاء اجلهود الكبرية التي بذلها مقدم املقرتح يف اإعداد 
هذا النظام، ومن بينها: ا�ضتعرا�س كم كبري جًدا من الأنظمة والقوانني يف 
جمال ذوي الحتياجات اخلا�ضة على ال�ضعيدين الإقليمي والدويل، م�ضريًا 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  التعليمية يف  القوانني  الرتكيز على  اأنه مت  اإلى 

باعتبارها منوذًجا متقدًما يف جمال تعليم ذوي الحتياجات اخلا�ضة.
للوهلة  يبدو  اأحكامًا  ت�ضمن  النظام  م�ضروع  اأن  اإلى  اأ�ضار  الع�ضو  لكن 
الأولى تعذر تنفيذها، ويبدو اأن مواد م�ضروع النظام مقتب�ضة مما هو معمول 
املنا�ضبة  البيئة  لدينا  تتوافر  األ  ويخ�ضى  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  به 
والإمكانيات الالزمة املتوفرة يف دولة مثل الوليات املتحدة، ونبه اإلى اأن هذا 
الأمر قد يوؤدي اإلى ف�ضل امل�ضروع مما ينعك�س �ضلبًا على هذه الفئة، واقرتح 
العلمي؛  والبحث  التعليم  جلنة  اإلى  اإ�ضافة  امل�ضروع  درا�ضة  يف  ي�ضرتك  اأن 
متخ�ض�ضون يف خمتلف املراحل ذات ال�ضلة، وعدد من اخلرباء الأكادمييني.
من جانبه راأى ع�ضو اآخر عدم منا�ضبة املوافقة على هذا املقرتح، يف ظل 
ا�ضتمال النظام الأ�ضا�ضي للحكم على كل ما يتعلق بتعليم هذه الفئة، كما اأن 
وتعطيهم  الحتياجات اخلا�ضة  بفئة ذوي  تهتم  باململكة  التعليمية  ال�ضيا�ضة 

حقهم يف التعليم.

د.  مشعل السلمي
رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي
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الدكتور/ على الطخيس
رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة

الشورى يطالب

هيئة الري والصرف 

بدراسة جدوى

تشغيلها لمصنع

التمور في األحساء

طالب جمل�ض ال�سورى هيئــة الــري وال�سرف بالأح�ساء بو�سع 
وال�ســحي يف جميع  الزراعــي  ال�سرف  مياه  خطة لال�ستفادة من 
وم�سنع  التمــور,  م�سنــع  بت�سغــيل  قيــامها  ودرا�سة  م�سروعاتها, 
اخلر�سانة اجلاهزة, وور�ض ال�ســيانة, مقارنــة باإ�سنــادها للقطاع 

اخلا�ض.

جــاء ذلك فــي القرار الـذي اأ�ســدره املجل�ض خــــالل جل�ســتــه 
املوافق  الثــنني  يــوم  عقدهــا  التي  والع�سرين  احلادية  العادية 
1436/5/25هـ, برئا�سة معايل رئيــ�ض املجلــ�ض ال�ســيخ الدكتور 
عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ســيخ, بعــد اأن ا�ستمع لوجهة 
املياه والزراعة والبيئة؛ ب�ســاأن ملحــوظات الأع�ساء  نظر جلنة 
واآرائهم جتاه التقرير ال�سنوي للهيئــة الري والــ�سرف بالأح�ساء 
وامل�ساريــع التابعــة لهــا للعــام املالــي 1435/1434هـ التي تالها 

رئي�ض اللجنة الدكتور علي الطخي�ض.

ودعا املجل�س يف قراره اإلى اعتماد م�شروع لتطوير وتو�شعة و�شفلتة الطرق 
اإزالة قنوات الري  الزراعية، بالتـزامن مع انتهاء هيئة الري وال�شرف من 
الزراعية،  البيئة  تلوث  من  للحد  الزراعية؛  امل�شارف  وتغطية  اخلر�شانية 

وت�شهيل احلركة املرورية؛ خدمة للتجمعات ال�شكانية داخل واحة االأح�شاء.

واأو�شحت جلنة املياه والزراعة والبيئة يف معر�س ردها على ا�شتف�شارات 
بها  املناطة  العامة  اأهدافها  توؤدي  الهيئة  اأن  وملحوظاتهم؛  املجل�س  اأع�شاء 
اأكرث من 24  وال�شرف  الري  ب�شكل جيد، حيث تخدم �شمن نطاق م�شروع 
األف من �شغار املزارعني؛ الذين ميار�شون مهنة الزراعة التقليدية باأنف�شهم.
واأ�شاف رئي�س اللجنة الدكتور علي الطخي�س: اإن الهيئة تقدم للمزارعني 

الري  و�شائل  ا�شتخدام  لكيفية  ال�شديدة  والتوجيهات  االإر�شادية  اخلدمات 
لهم  وتو�شح  بالتنقيط،  الري  اأنظمة  اإلى  التحول  على  وت�شجعهم  احلديثة، 
التوفري  وكمية  بالتنقيط،  والري  بالغمر،  الري  اأنظمة  بني  البينة  الفروقات 
اأهمها  ومن  الهيئة؛  تواجهها  التي  امل�شكالت  رغم  الري،  مياه  ا�شتهالك  يف 

امل�شكلة الطبيعية املتمثلة يف ن�شوب مياه العيون الطبيعية. 

بع�س  ون�شوب  املياه،  من�شوب  انخفا�س  اأن  الطخي�س  الدكتور  واأو�شح 
العيون اأمر متوقع؛ نتيجة ا�شتنزاف طبقة النيوجني املائية املنت�شرة يف عموم 
املنطقة ال�شرقية، ولي�س داخل اأر�س م�شروع الري وال�شرف فح�شب، م�شريًا 
مهام  من  فهو  والهدر  اال�شتنزاف  هذا  توقف  اأن  ت�شتطيع  ال  الهيئة  اأن  اإلى 

وزارة املياه والكهرباء امل�شوؤولة عن حماية م�شادر املياه.

ا�شتخدام  كفاءة  رفع  على  تعمل  اأن  هو  عمله  الهيئة  بو�شع  ما  اأن  واأفاد 
امل�شادر املائية املتاحة من خالل تطوير اأنظمة الري، وتقليل االعتماد على 

د. الطخيس: انخفاض منسوب المياه 
ونضوب العيون في األحساء نتيجة 

استنزاف طبقة النيوجين
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املعاجلة،  ال�شحي  ال�شرف  مياه  من  اال�شتفادة  خالل  من  اجلوفية؛  املياه 
وهذا ما تعمل عليه الهيئة.

وب�شاأن ما طرحه بع�س االأع�شاء من ملحوظات حول تعرث بع�س امل�شاريع 
م�شروعات  بعدم وجود  تفيد  الهيئة  اأن  اللجنة  رئي�س  اأو�شح  للهيئة،  التابعة 
اإلى  بال�شرورة  يعود  ال  وهذا  املتاأخرة،  امل�شروعات  بع�س  يوجد  بل  متعرثة، 
كرثتها، فهناك اأ�شباب عديدة قد توؤدي اإلى تاأخر تنفيذ بع�س امل�شروعات، 
مل�شروعاتها،  املنفذة  ال�شركات  متابعة  على  تعمل  اأنها  الهيئة  اأفادت  كما 
تاأخري  مو�صوع  اأن  م�صيفًا  بحقها،  اجلزائية  وال�صروط  الأنظمة  وتطبيق 
معظم  بل  فح�شب،  الهيئة  م�شروعات  على  ح�شرًا  لي�س  امل�شروعات،  تنفيذ 

امل�شروعات احلكومية تعاين من امل�شكلة نف�شها.
وعن دعم �شغار املزارعني اأ�شحاب احليازات ال�شغرية يف جمال الري 
الهيئة  اأن  الطخي�س  الدكتور  اللجنة  رئي�س  اأو�شح  تكلفتها،  احلديث الرتفاع 
ل�شغار  الالزمة  امل�شتلزمات  توفري  يف  م�شتمرة  اأنها  تقريرها  يف  ذكرت 
�صغوط  حتت  احلديث  بالري  اخلا�صة  الربامج  تطبيق  مثل  املزارعني، 
الفني،  الدعم  تقدم  اأنها  كما  مزرعة،  كل  داخل  الري  �شبكات  يف  الت�شغيل 
وت�شاميم نظم الري احلديثة، مع املتابعة واالإ�شراف على تنفيذها من قبل 

املخت�شني بالهيئة وفق اإمكاناتها املتاحة.
االأن�شطة  من  العديد  بتنفيذ  ـ  اللجنة  رئي�س  بح�شب  ـ  الهيئة  تقوم  كما 
املزارعني؛  م�شاعدة  اإلى  الهادفة  االإر�شادية  الن�شرات  واإ�شدار  التوعوية، 

اإلى  يحتاجون  ال  املزارعني  اأن  مو�شحًا  احلديثة،  الزراعة  نحو  للتوجه 
اإلى  امل�شروع  مياه  و�شول  لهم  ت�شمن  الهيئة  اأن  املياه، حيث  لرفع  م�شخات 
اأن  اإلى  اإليهم، م�شريًا  الكهربائي ي�شل  التيار  اأن  مزارعهم دون عناء، كما 
عند  املعينة  القرو�س  بتقدمي  املعنية  اجلهة  هو  الزراعية  التنمية  �شندوق 

االلتزام برتكيب و�شائل الري احلديثة املوفرة ملياه الري.  

باالأح�شاء  التمور  م�شنع  مو�شوع  اأولت  الهيئة  اأن  اللجنة  رئي�س  واأو�شح 
لديها جتربة جيدة يف  اأن  ال�شعودي، كما  ال�شباب  ت�شغل  عناية مهمة، وهي 
مو�شوع تخ�شي�س م�شانع التمور؛ وقد طرحت ت�شنيع خم�شة االف طن من 
التمور التي يتم ا�شتقبالها من الق�شيم، وحائل يف مناف�شة عامة، واأ�شندت 
الهيئة يف  و�شتنظر  للقطاع اخلا�س،  التابعة  الوطنية  امل�شانع  الأحد  العملية 
التو�شع م�شتقباًل يف قيام القطاع اخلا�س بت�شنيع التمور التي ت�شتلمها من 

الريا�س، واخلرج، ووادي الدوا�شر وغريها.
التي  وال�شعوبات  املعوقات  مبعاجلة  الهيئة  بقيام  اللجنة  رئي�س  واأفاد 
وكافية  منا�شبة  بكمية  الري  مياه  “توفري  املثال  �شبيل  على  ومنها  تواجها؛ 
وم�شتقرة للمزارع القائمة”، م�شريًا اإلى اأن املتابع الأو�شاع الهيئة يجد اأنها 
وبالتن�شيق مع وزارتي املياه والكهرباء، والزراعة تنفذ حاليًا م�شروعًا لنقل 
200 األف مرت مكعب من مياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة من حمافظة اخلرب 

اإلى م�شروع الهيئة باالإح�شاء.
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األستاذ محمد المطيري
رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات

صندوق التنمية العقاري أكثر فعالية

في التنمية اإلسكانية من وزارة اإلسكان 

أعضاء شورى: 

االستراتيجية الوطنية 

لإلسكان في حاجة

إلى تحديث

ناقــــ�ض جملـــ�ض ال�ســـورى خـــالل جل�ســـته العاديـــة الثــــالثــة 
والع�سرين التي عقدهـــا يـــوم الثنـــني املوافـــق 1436/6/3هـ, 
برئا�سة معايل رئي�ض املـجل�ض ال�ســـيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 
بن اإبراهيم اآل ال�سيخ, تقرير جلنـــة احلـــج والإ�سكان واخلدمات, 
ب�ســـاأن ال�سرتاتيجـــية الوطنيـــة لالإ�ســـكان, الـــذي تـــاله رئيـ�ض 

اللجنة الأ�ستاذ حممد املطريي.

وبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�سياتـــها للمناق�ســـة اأ�سار اأحد 
الأع�ساء اإلى اأنه على الرغـــم من اأن اأكـــرث من ثلث ال�سرتاتيجية 
قـــــد خـــ�س�ض ل�ستعــــرا�ض الو�ســـع الراهـن لالإ�ســـكان وال�سكان؛ 
اململكـــة الطويلـــة والغنية يف  اإلى جتربة  اأنه مل ينظر بعد  اإل 
قطــاع الإ�سكـــان واملراحـــل والتحديــات التي مر بها, وي�ستخرج 
منها الدرو�ض, م�سيــرًا اإلى بع�ض الدول التي ا�ستفادت من جتربة 
اململكة التي متيزت بتعدد براجمها، واأمناط م�ضاكنها ومنها برامج 
الإ�سكان احلكومي العام والبــرامج اخلا�ســة باملوؤ�س�سات اخلريية, 

وبرامج منح الأرا�سي وغريها.

واأ�شاف ع�شو اآخر اأن اال�شرتاتيجية اعتمدت على معلومات اإح�شائية ال 
اجتهاد  مع  تعريفها  دون  وا�شتخدمت م�شطلحات  الواقع احلايل،  مع  تتفق 

اللجنة يف تعريف بع�شها.

�شوق  قطاع  على  ركز  للوثيقة  اال�شرتاتيجي  الهدف  اأن  اآخر  راأى  فيما 
يقت�شر  اأن  يكفي  فكان  املواطن،  هو  االأ�شا�شي  امل�شتهدف  بينما  االإ�شكان 
الهدف على الن�س االآتي:« متكني كل اأ�شرة يف اململكة من احل�شول على �شكن 
الئق ومنا�شب لها«، وهذا ين�شجم مع ما اأ�شري اإليه يف التمهيد اال�شرتاتيجي 

من حر�س القيادة يف اململكة على توفري حياة كرمية للمواطن، ومكان �شكن 
مالئم لكافة املواطنني، موؤكدًا اأن االإ�شرتاتيجية بو�شعها احلايل بحاجة اإلى 

مراجعة منهجية ت�شمل جميع اأجزائها.

واعترب اأحـــد االأعــ�شاء اأن البديل اال�شــرتاتيجي الثالث الذي يوازن بني 
القطاعني العام واخلا�س يف التنمية االإ�شكانية منا�شــب، و�شوف يكون اأكرث 
توازنًا لو اأعطى دورًا اأكرب ملوؤ�ش�شات املجتمع املدين؛ بحيث تت�شاوى يف دورها 
مع القطاعني العام واخلا�س، الفتًا النظر اإلى اأن موؤ�ش�شات املجتمع املدين 
اأ�شبحت �شروحًا �شاخمة يف �شماء بالدنا احلبيبة تكمل الدور الذي يقوم به 

القطاعان العام واخلا�س.

فر�شًا  لالإ�شكان  الوطنية  اال�شرتاتيجية  تعطي  اأن  اآخر  وا�شتح�شن ع�شو 
اأكرث، وجماالت اأرحب لالأفراد حتى ي�شهمـــوا يف التنمـــية االإ�شكانـــية، فهم 
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اأقدر على ت�شريف اأمــورهم، واأعـــرف باحتياجـــاتهم، الفتًا  النظر اإلى اأن 
لديها  مبا  االإ�شكان  وزارة  هما  االإ�شكان  جمال  يف  منوذجان  لديها  اململكة 
تدابري  من  العقارية مبا ميتلك  التنمية  و�شندوق  وتنظيمات،  �شيا�شات  من 
التنمية  اأكرث فعالية يف  العقارية هو  التنمية  اأن �شندوق  واإجراءات، ال�شيما 

االإ�شكانية من وزارة االإ�شكان. 

اإن اال�شرتاتيجــيات القطاعية جزء من منظومة  اأحد االأعـــ�شاء:  وقـــال 
ا�شتـــراتيجيــــات  مع  تتـــداخل  اإ�شـــرتاتيجية  كل  اأن  حيث  ال�شاملة؛  التنمية 
القطـــاعات  بــني كافـــة  التناغــم  القطاعات االأخرى، مما يتطلب نوعًا من 
حيث  ال�شكن،  م�شكلة  حل  ميكنها  ال   - وحدها   - االإ�شكان  وزارة  اأن  موؤكدًا 
من  جمموعة  يف  يتمثل   - اال�شرتاتيجية  عّرفته  كما   - االإ�شكان  قطاع  اأن 
االأن�شطة االقت�شادية املرتبطة بالتخطيط العمراين، والتمويل، والت�شاميم، 
يعني عدم  تنفيذها، مما  وم�شروعات  ال�شكنية  الوحدات  وتوزيع  والت�شييد، 

اإمكانية ح�شر ملف م�شاكل االإ�شكان يف هذه الوزارة وحدها.

واجلهات  الوزارات  توؤدي  اأن  يجب  املنطلق  هذا  من  الع�شو:  واأ�شاف 
والقطاع   - اال�شرتاتيجية  هذه  تنفيذ  عن  امل�شوؤولة   - االأخرى  احلكومية 
اخلا�س، وال�شركات العقارية كمطورين عقاريني الدور املنا�شب يف العمل على 
لال�شرتاتيجية  املر�شومة  االأهداف  تنفيذ  تعرت�س  قد  التي  امل�شاعب  تذليل 
ال�شكانية. موؤكدًا اأن حل م�شكلة االإ�شكان يف اململكة ال ميكن حتقيقه، اإال من 
خالل �شراكة تعاونية بني هذه اجلهات، ووزارة االإ�شكان، مع حتمل اجلميع 
االإ�شكانية من  الفجوة  املن�شود يف احلد من  الهدف  م�شوؤولياته نحو حتقيق 
خالل  االإ�شكاين  العر�س  م�شتوى  لرفع  واملُطورة  املنا�شبة  االأنظمة  خالل 

الفرتات املحددة �شمن اال�شرتاتيجية. 

واأفاد اأحد االأع�شاء اأن حوايل )80%( من االأ�شر ال�شعودية ال ت�شتطيع حتمل 
تكاليف الوحدات ال�شكنية التي تزيد م�شاحتها عن )200( مرت مربع، موؤكدًا 
اأهمية رفع م�شتوى القدرة ال�شرائية للراغبني يف احل�شول على ال�شكن املنا�شب، 
والرتكيز على توفري الوحدات االأ�شغر املنا�شبة لل�شريحة االأكرب من ال�شكان 
الذين مييلون نحو هذا النوع من الوحدات، وذلك ملنا�شبتها لقدرتهم ال�شرائية.
كبريًا  �شيكون  االإ�شكان  على  املتوقع  الطلب  اأن  اإلى  النظر  الع�شو  ولفت 
وبا�شتثمارات عالية يف ظل التزايد ال�شكاين املتوقع للمملكة امل�شحوب بقوة 

العمل ال�شبابية.

وراأى ع�شو اآخر اأن تاأمني االإ�شكان امل�شتقبلي ل�شريحة كبرية منهم �شيمثل 
حتديًا كبريًا لتنفيذ اأهداف هذه اال�شرتاتيجية يف ظل غياب ثقافة االدخار 
لدى �شريحة كربى من املحتاجني لالإ�شكان، وعدم كفاية الدخول للتوجه نحو 

االدخار للعدد االأكرب منهم. 

اململكة،  يف  امل�شاكن  امتالك  معوقات  اأهم  اأحد  اأن  اإلى  اآخر  واأ�شار 
وبخا�شة لذوي الرواتب املتدنية وذوي الدخل املحدود تكمن يف ارتفاع اأ�شعار 
االأرا�شي، مت�شائاًل عن ماذا اأعدت هذه اال�شرتاتيجية للق�شاء على ارتفاع 
من  للحد  املنا�شبة  االآليات  باإيجاد  مطالبًا  فيه؟.  املبالغ  االأرا�شي  اأ�شعار 
االرتفاع امل�شطرد يف اأ�شعار االأرا�شي ال�شكنية، وبخا�شة ما ي�شتخدم منها، 

من قبل املالك، كتخزين لل�شيولة للحفاظ على راأ�س املال. 

ملوؤ�شر عقاري حقيقي من  اال�شرتاتيجية حتتاج  اإن  االأع�شاء:  اأحد  وقال 
وب�شكل  الرئي�شة،  املدن  يف  االأرا�شي  اأ�شعار  م�شتويات  يو�شح  حكومية  جهة 
اأ�شبوعي، لالعتماد عليه يف عمليات تداول االأرا�شي، للحد من االرتفاعات 
الوهمية، واالرتفاعات املبنية على االإ�شاعات حول م�شتقبل اأ�شعار االأرا�شي. 
ليكون مبثابة  اال�شرتاتيجية  �شيدعم مقا�شد  املوؤ�شر  اأن وجود هذا  مو�شحًا 
باملراجعات  اخلا�شة  التف�شيلية  للدرا�شات  العام  اال�شرت�شادي  االإطار 
االإ�شكان وم�شتجداته، ويكون  الدورية لالإ�شرتاتيجية، ح�شب تطورات قطاع 

من�شجمًا مع اأهداف اخلطط اخلم�شية املتعلقة باالإ�شكان.

حل مشكلة اإلسكان ال يمكن
تحقيقه إال من خالل شراكة تعاونية

مع جميع الجهات

80% من األسر ال تستطيع
تحمل تكاليف سكن تزيد مساحته

عن 200 متر مربع
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واأ�شــــاف: اإن وجــــود هـــذا املوؤ�شر �شـــوف ي�شـــهم يف اخـــتيار ال�شـــيا�شات 
والربامج املنا�شبة اخلا�شة بالدعم املايل لالإ�شكان �شمن اإطار اخلطة املالية 

لالإ�شرتاتيجية، ويف نف�س الوقت تعزيز ال�شفافية يف قطاع العقارات.
ونبـــه ع�شـــو اآخـــر اإلى اأنـــه ال يـــوجد يف غايـــات واأهداف اال�شرتاتيجية 
مــــوؤكدًا  وممـــيزة،  عـــالية  جـــودة  ذات  م�شاكن  تقدمي  اأهمية  اإلى  ي�شري  ما 
اأهمية اإلزام مقاويل تنفيذ م�شاريع امل�شاكن والوحـــدات اجلاهـــزة بتقـــدمي 
ال�شمانات الالزمة املتعلقة باأعمال ال�شباكة، والكهرباء، والعــزل، واخلر�شانة 
امل�شتخدمة، والبنية التحتية، وحتديـــد ذلك بفـــرتة زمنـــية منا�شبـــة تـــ�شمن 

ا�شتمرارية اال�شتفادة من امل�شاكن الأطول فرتة ممكنة.

كما يتطلب االأمر تاأهيل االأحياء ال�شعبيـــة القدميـــة، وتطــويرها من خالل 
نزع امللكية وا�شتغاللها لبناء م�شاكن حديثة الإعادة احلياة اإلى داخل املدن. 

من جهته اأ�شار اأحد االأع�شاء اإلى اأن هذه اال�شــرتاتيجية تفـــتح مرحـــلة 
جديدة ملعاجلة اأزمة ال�شكـــن، مـــوؤكدًا اأنه حـــان الوقت لو�شـــع بدايـــة �شلـــيمة 
حلل هذه االأزمة التي تراكمت م�شاكلها. وقال: اإننـــا يف حاجـــة اإلى التحـــرك 
وااللتزام من ِقبل وزارة االإ�شكان والوزارات االأخــرى يف التعجيل بتنفيذ هذه 
اال�شرتاتيجية، مبا حتتويه من اأهداف و�شيا�شات، فاملواطن املحتاج لل�شكن 

ينتظر وقد طال انتظاره.
وانتقد ع�شو اآخر عدم تقدمي الوثيقـــة ملقارنات اأو اإح�شاءات على اأ�ش�س 

علمية وا�شحة تعك�س الواقع، ومناذج للدول التي �شبقتنا يف ذلك. 
وا�شتح�شن اآخر و�شع اآلية منا�شبة تردع جتار العقـــار وت�شاعد املواطن يف 

احل�شول على ال�شكن املنا�شب. 
واأكد اأحد االأع�شاء اأهمية اأن تراعي هذه اال�شتــراتيجيـــة بيــــئات املمــلكة 
العربية ال�شعودية املختلقة بتوفـــري ت�شميـــم خا�س باملناطـــق ال�شحــــراوية، 
ومنا�شب لها على مدى ال�شنني، وت�شميم خا�س باملناطق اجلبلية وال�شاحلية، 

واأن يكون هناك خ�شو�شية ملناطق اململكة يف عملية الت�شميم والبناء. 
وراأى اآخـــر اأنـــه من املنا�شـــب حتديـــث اال�شرتاتيجية الوطنية لالإ�شكان، 
واإعادة �شياغتها، واال�شتعانة ببيوت اخلـــربة املتميـــزة الإعداد ذلك والق�شاء 
على املعوقات، واإيجاد احللول التي تنطلــق من اال�شتـــدامة، وجتـــنب الــحلول 
التي تثري االأزمات، كما يجب ا�شتثمار التمـــويل احلكـــومي؛ واإيجـــاد اخلــطط 
واالأذرع التمويلية االأخرى، واال�شتماع للنـــا�س وا�شتطــالع اآرائـــهم لــحل هذه 

االأزمة ليكونوا �شركاء يف احلل. 
وقال اأحد االأع�شاء: اإن اأزمة االإ�شـــكان تعـــاين منـــها كل الـــدول وحتظى 
باالأهمية البالغة، م�شيفًا اأن جتربة اململكة العربية ال�شعودية يف حــقل توفري 
االإ�شكان متتد ملدة تزيد عن خم�س وخم�شني �شنة، وكان مل�شروعــات االإ�شكان 

التي اأقامتها الدولة الدور الكبري جًدا يف ت�شكيل املدن وتخطيطها احلديث، 
التنمية  �شندوق  اأهمها  من  جًدا،  كبرية  جناحات  التجربة  هذه  تخلل  وقد 
توفري  لعملية  اأ�شا�شي  كحل  التمويل  اأ�شلوب  على  يعتمد  كان  الذي  العقارية 
ال�شكن للمواطن دون التدخل يف خ�شو�شياتهم، اأو اإن�شاء م�شاكن، موؤكدًا اأن 
توفري  قدرته على  الكبري من خالل  النجاح  العقارية حقق  التنمية  �شندوق 

التمويل الكايف، ويف نف�س الوقت النفاذ واالنت�شار اجلغرايف الوا�شع. 
اأن الروؤية التي و�شعت لهذه اال�شرتاتيجية التي متتد  اآخر  واعترب ع�شو 
وجتاوزتها  جتاوزناها،  وحقبة  انتهت،  حقبة  لتعك�س  جاءت  �شنوات  لع�شر 
اإلى جانب  العقارية،  التنمية  ودعم �شندوق  االإ�شكان،  وزارة  باإن�شاء  الدولة 
ونقل  �شكنية؛  وحدة  مليون  ن�شف  لتوفري  ريـال  مليار   )250( تخ�شي�س 
اخت�شا�س توزيع املنح اإلى وزارة االإ�شكان، م�شريًا اإلى اأن الروؤية تتعار�س مع 

هذا التوجه، فهي تعك�س توجه �شابق وقدمي. 
واأكد اآخر اإن اأي اإ�شرتاتيجية يجب اأن تقوم على حتليل الفجوة، مو�شحًا 
اأنه ومن خالل اإح�شاءات م�شلحة االإح�شاءات العامة يت�شح اأن ن�شبة متلك 

املواطنني لل�شكن ال تزيد عن )60%( بني ال�شعوديني. 
وراأى اأحد االأع�شاء اأن اال�شرتاتيجية اإطار نظري ال تالمــ�س الواقع. فيما 
تـــوجهًا  بات  ا�شرتاتيجية  اأي  اإعداد  عند  الزمن  حتديد  اأن  اإلى  اآخر   اأ�شار 
قدميًا، فاخلطط اال�شرتاتيجيـــة ال تبنـــى على اأ�شا�س حتـــديد الزمــن اأواًل ثم 
تبداأ اخلطط اال�شرتاتيجية، م�شريًا اإلى اأن العامل انتهى منـــذ مـــدة طويلـــة 
مبداأ  ظهر  الأنه  �شنة؛  وع�شرين  خم�س  اأو  ع�شرين  مدى  على  التخطيط  من 
يقول:” لي�س من حق متخذي القرار يف الوقت الراهن اأن يخططوا لالأجيال 
القادمة بعد )25( �شنة، فالظروف واالأحوال تتغري، معتربًا اأن ما نراه يف هذه 

اال�شرتاتيجية مثال متناق�س مع اأب�شط التوجيهات يف اإعداد اال�شرتاتيجية. 
ويف نهاية املناقـــ�شات وافـــق املجلـــ�س على منـــح جلـــنة الــحج واالإ�شــكان 
واخلدمات مبنحها مزيدًا من الوقت لدرا�شة ما طرحـه بعـــ�س االأعـــ�شاء من 
ملحوظات واآراء وا�شتف�شارات والعودة بوجهة نظرها اإلى املجل�س  يف جل�شة 

قادمة – باإذن اهلل -.

االستراتيجية تحتاج لمؤشر عقاري 
أسبوعي يوضح حركة أسعار األراضي
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الشورى يطالب

باإلسراع في إقرار 

االستراتيجية الوطنية 

للتنمية اإلحصائية

طــالـــب جمــل�ض ال�ســورى خــالل جل�ســته العاديــة اخلــام�سة 
والع�سريــن التي عــقدها يــوم الثنــني املــوافــق 1436/6/10هـ, 
برئا�سة معايل رئي�ض املجل�ض ال�سيــخ الدكتور عبداهلل بن حممد 
بن اإبراهيم اآل ال�سيخ, بالإ�سراع يف اإقرار ال�سرتاتيجية الوطنية 

للتنمية الإح�سائية.
كما طالب املجل�ض با�ستكــمال تطبيق الهيكل التنظيمي املعتمد 

مل�سلحة الح�ساءات العامة واملعلومات.
ودعــا املجلــ�ض م�سلحــة الإح�ســاءات العامــة اإلى الإ�ســراع يف 
اإيجاد احللول املنا�سبة ل�ستقطاب الكــوادر املوؤهلــة بالتن�سيق مع 

وزارة اخلدمة املدنية. 
جــاء ذلك يف قــرار اأ�ســدره جملــ�ض ال�ســورى بعــد اأن ا�ستــمع 
لوجهة نظر جلنة القت�ساد والطاقة, بـ�ساأن ملحوظــات الأع�ساء 
واآرائهــم جتــاه التقريــر ال�سنــوي مل�سلحــة الإح�ســاءات العــامــة 
واملعلومات للعام املايل 1435/1434هـ التــي تالهــا نائــب رئــي�ض 

اللجنة الدكتور فهد العنزي.

واملعلومات  العامة  االح�شاءات  م�شلحة  اأن  اللجنة  رئي�س  نائب  واأو�شح 
اإجراءات  وفق تنظيمها احلايل من االأجهزة احلكومية املركزية، حيث تتم 
والتنظيمية  االإدارية  لالإجراءات  وفقًا  ال�شاغرة،  الوظائف  و�شغل  التوظيف 
املتبعة عن طريق وزارة اخلدمة املدنية، وهذا ما يوؤخر اإ�شغال تلك الوظائف.
يف  ياأخذ  االإح�شائية  الوظائف  ت�شنيف  اأن  العنزي  الدكتور  واأ�شاف 
العامة  الإح�صاءات  مل�صلحة  مبا�صر  كن�صاط  الإح�صاء  وظائف  العتبار 
وتتم  الأخرى،  احلكومية  الأجهزة  بع�س  يف  م�صاعد  وكن�صاط  واملعلومات، 

بالتن�شيق  االإح�شائية  الوظائف  لفئات  مراجعة  املدنية  اخلدمة  وزارة  يف 
مع م�شلحة االإح�شاءات العامة واملعلومات، اإلى جانب اجلهود التي تبذلها 
والريا�شيات،  االإح�شاء  جمال  يف  ال�شاغرة  الوظائف  ل�شغل  امل�شلحة 
التي  الوظائف  من  يتبق  مل  اأنه  اإلى  م�شريًا  الكمية،  واالأ�شاليب  واالقت�شاد 

طلبت امل�شلحة اإ�شغالها �شوى )25( وظيفة.
االأ�شباب يف عدم طرح مناق�شات  اأهم  اأن من  العنزي  الدكتور  واأو�شح 
لبناء بع�س مقرات امل�شلحة يف عدد من املناطق االإدارية هو عدم ا�شتكمال 
االإجراءات االإدارية املتعلقة بالف�شوحات وا�شتالم �شكوك منح االأرا�شي من 
والدرا�شات  امل�شوح  بع�س  بتنفيذ  امل�شلحة  تقم  مل  كما  املخت�شة،  اجلهات 

االإح�شائية، وقامت بتاأجيل تنفيذ التعداد الزراعي املقر يف امليزانية.
اأو  االقت�شادية  اأو  ال�شكانية  التعدادات  اأن  اللجنة  رئي�س  نائب  واأفاد 
الزراعية تكون �شاملة جلميع وحدات املعاينة النهائية، اأما امل�شوح ال�شكانية 
التغطية �شاملة  اأن تكون  واالقت�شادية، فهي تراعي عند �شحب عينة امل�شح 

جلميع املناطق االإدارية باململكة وح�شب املمار�شات الدولية.

اأن امل�شلحة ت�شدر ن�شرات تت�شمن املنهجية امل�شتخدمة، واأهم  م�شيفًا 
العاملية  ال�شبكة  على  ون�شرها  امل�شتفيدين  على  بتوزيعها  وتقوم  النتائج، 

لالأنرتنت، وعلى ح�شابها يف مواقع التوا�شل االجتماعي.
وبينت اللجنة اأن امل�شلحة تقوم مب�شح القوى العاملة مبعدل دورتني �شنويًا 
�شاماًل �شوؤااًل عن املهنة للفرد، اأي العمل الرئي�س الذي قام به الفرد، ويتم 
ال�شعودي  املهني  للت�شنيف  وفًقا  ال�شاد�س،  احلد  م�شتوى  على  املهن  ترميز 
العمل  منظمة  عن  ال�شادرة  للمهن  املعياري  الدويل  الت�شنيف  على  املبني 
الدولية، ويتم الن�شر على م�شتوى احلد االأول، م�شريًا اإلى اأن امل�شلحة تقوم 
بتزويد امل�شتفيدين �شواء كانوا من القطاع احلكومي اأو اخلا�س اأو املنظمات 

الدولية بالتف�شيل حول تفرعات املهن يف حالة الطلب.

استكمال تطبيق الهيكل التنظيمي 
المعتمد لمصلحة االحصاءات
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)ُمُدن(.. دون أهداف 

االستراتيجية الوطنية 

للصناعة

ناق�ض جمل�ض ال�سورى خالل جل�سته العادية الثانية والع�سرين 

التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1436/5/26هـ, برئا�سة معايل 

رئي�ض املجل�ض ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد ابن اإبراهيم اآل 

التقرير  ب�ساأن  واخلدمات,  والإ�سكان  احلج  جلنة  تقرير  ال�سيخ, 

للعام  )ُمُدن(  التقنية  ومناطق  ال�سناعية  املدن  لهيئة  ال�سنوي 

الأ�ستاذ حممد  اللجنة  رئي�ض  الذي تاله  املايل 1435/1434هـ, 

املطريي.

املو�سوع  ب�ساأن  وتو�سياتها  اللجنة,  تقرير  عر�ض  وبعد 

وما  ال�سناعية  املدن  هيئة  اإن  الأع�ساء:  اأحد  قال  للمناق�سة 

تن�سئه من مدن �سناعية رافد لتطوير ال�سناعة يف اململكة, م�سريًا 

التي  للمملكة  ال�سناعية  ال�سرتاتيجية  اأهداف  اأهم  من  اأن  اإلى 

والبتكار  والإبداع  وتوطينها,  التقنية,  نقل  1433هـ  عام  اأُقرت 

يف ال�سناعة ال�سعودية, وتوطني الوظائف.

مدى  تقريرها  يف  تبني  مل  ال�سناعية  املدن  هيئة  اأن  ولحظ 

الوطنية  ال�سرتاتيجية  اأهداف  وحتقيق  تعزيز,  يف  م�ساهمتها 

لل�سناعة.

واأ�شار الع�شو اإلى اأن عدد امل�شانع املوجودة يف املدن ال�شناعية املنت�شرة 
م�شنع؛   )5400( اإلى  ي�شل  تقرير)مدن(  بح�شب  اململكة  مناطق  كافة  يف 
مت�شائاًل عن عدد الوظائف املوجودة يف هذه املدن، واملحتوى املعريف لهذه 

امل�شانع، ليتم نقل اململكة اإلى جمتمع قائم على املعرفة.
مدينة  قرب  اجلوي  لل�شحن  مطار  باإن�شاء  )مدن(  بقيام  الع�شو  واأ�شاد 

من  اخلام  ا�شتقبال  قدرات  �شيعزز  ذلك  اأن  مو�شحًا  ال�شناعية،  �شدير 
)مدن(  تقوم  اأن  منا�شبة  وراأى  ال�شعودية،  ال�شادرات  وت�شجيع  اخلارج، 
بدرا�شة التو�شع يف اإن�شاء مطارات ال�شحن اجلوي يف املناطق التي ال يوجد 

بها مطارات رئي�شة.

القطاع  ا�شتقطاب  يف  خططها  تو�شح  مل  الهيئة  اأن  اآخر  ع�شو  والحظ 
فاعلة  بيانات  قاعدة  و�شع  اأهمية  موؤكدًا  ال�شناعية،  املدن  يف  اخلا�س 
فر�س  ملعرفة  للم�شتثمرين؛  متاحة  تكون  ال�شناعي  واال�شتثمار  لل�شناعة 
اال�شتثمار والت�شهيالت املقدمة، والعمل على زيادة ور�س العمل، واللقاءات، 
للم�شتثمرين  ليت�شح  ال�شناعي؛  بالقطاع  تهتم  التي  واملوؤمترات  واملنتديات 

مالهم وما عليهم ب�شكل وا�شح و�شليم.

احلكومية  اجلهات  من  عدد  مع  ارتباط  للهيئة  “اإن  الع�شو:  وتابع 
جميع  مع  م�شتمر  وتعاون  تن�شيق  هناك  يكون  اأن  ويجب  الدولة،  وموؤ�ش�شات 
اجلهات ذات ال�شلة يف اململكة؛ حتى تعمل جميعها على تنفيذ ا�شرتاتيجية 

الدولة جلعل ال�شناعة اخليار اال�شرتاتيجي لتنويع م�شادر الدخل«.

من جانبه قال اأحد االأع�شاء: “اإن ا�شم الهيئة ي�شري اإلى اأنها هيئة للمدن 
ال�شناعية ومناطق التقنية، اإال اأن تقارير الهيئة ال�شابقة واحلالية ال ت�شري 
ب�شيء يذكر عما تقوم به حيال مناطق التقنية يف اململكة”، منتقدًا “الرتكيز 

على املدن ال�شناعية فح�شب”.

التوسع في إنشاء مطارات شحن
في المناطق التي ال يوجد بها

مطارات رئيسة
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اإلى  ت�شري  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  التنمية  خطط  اأن  الع�شو  وزاد 
�شعيها يف تعزيز اقت�شاد املدن، الفتًا النظر اإلى اأن مناطق التقنية من اأهم 

الن�شاطات واملبادرات العلمية التي ت�شهم يف تنمية اقت�شاد املعرفة.

واعترب ع�شو اآخر اأن عنا�شر جناح اأي مدينة �شناعية، يكمن يف املناخ 
اأمام  اال�شتثماري اجلاذب؛ م�شددًا على �شرورة وجود بيئة حمفزة وواعدة 
بوابة  يعد  والذي  اجلغرايف  املوقع  واأهمها  املجاالت؛  كافة  يف  اال�شتثمارات 
والربية،  والبحرية  اجلوية  املنافذ  خالل  من  والعاملية  االإقليمية  لالأ�شواق 
والوعي واالإدراك التام باأهمية امل�شتثمر، مما يجعل االأبواب مفتوحة للتوا�شل 
بني امل�شتثمرين، وامل�شوؤولني واملعنيني ب�شوؤون اال�شتثمار، باعتبار اأن امل�شتثمر 

اأحد اأهم عنا�شر اال�شتثمار.

توفر  هو  �شناعية  اأي مدينة  اأهم عنا�شر جناح  اإن من  الع�شو  واأ�شاف 
اخلدمات  من  متكاملة  �شبكة  وتوفري  العالية،  الكفاءة  ذات  العاملة  االأيدي 
حاجات  لتلبية  وذلك  ال�شناعية،  للم�شروعات  امل�شاندة  اأو  االأ�شا�شية، 
امل�شتثمرين بتوفري الوقت واجلهد، وت�شهياًل لهم يف اإمتام جميع معامالتهم، 
وتوفري احلوافز واالإعفاءات لال�شتثمارات ال�شناعية �شواء كانت ال�شركات 

املتو�شطة اأو ال�شغرية اأو الكبرية.

اأرا�ٍس ومباٍن �شناعية  اأن من بني احلوافز توفر قطع  اإلى  واأ�شار الع�شو 
ال�شناعية  واملباين  لالأرا�شي  مناف�شة  واأ�شعار  معقولة؛  تكلفة  ذات  جاهزة 
مبوا�شفات  التحتية  البنية  وخدمات  الطرق  من  متكاملة  و�شبكة  اجلاهزة؛ 
جميع  على  واحل�شول  امل�شاندة؛  اخلدمات  من  وا�شعة  حزمة  وتوفر  عالية؛ 
دخول  وت�شهيل  اال�شتثمارية؛  النافذة  ملفهوم  تعزيزًا  الالزمة  الرتاخي�س 
الدول  مع  العاملية  االتفاقيات  خالل  من  اخلارجية  االأ�شواق  اإلى  �شركات 
االإبداع  ال�شناعية؛ و�شرورة دعم  املدن  لالإبداع يف  واإن�شاء مركز  االأخرى؛ 
املجال،  هذا  الريادة يف  �شاحبة  الهيئة  لتكون  املتميزة؛  واالأفكار  واملبدعني 

االأمر الذي يعك�س دورها الكبري يف خدمة القطاع ال�شناعي.

اإدارة هذه املدن حتكمها البريوقراطية؛ الأن احلرفيني  حمذرًا من ترك 
مهاراتهم  مع  تتنا�شب  ال  فهي  الورقية،  االأعمال  يف�شلون  ال  وال�شناعيني 

واإبداعاتهم.

ال�شناعات  لتطوير  بحوث  مراكز  اإن�شاء  بدرا�شة  الهيئة  مطالبة  وعن 
اأن  االأع�شاء  اأحد  اأو�شح  والتناف�شية،  الت�شويقية  قدراتها  ودعم  الوطنية 
اأبحاث  اأهداف اجلامعات ال�شعودية البحث العلمي، ولديها معاهد  من بني 

وتطوير قائمة بجميع عنا�شرها.
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كما اأنه يوجد تعاون بني هيئة املدن ومراكز البحث والتطوير يف جامعات 
اململكة، وراأى اأنه كان من املنا�شب تنامي اإمكانية التوافق بني ا�شرتاتيجيات 
االأجهزة  يف  اخلا�شة  اال�شرتاتيجيات  باقي  مع  املر�شومة  الهيئة  وخطط 

احلكومية وعمل تو�شية بذلك.

متثل  والتقنية  ال�شناعية  القطاعات  اأن  االأع�شاء  اأحد  راأى  جهته  من 
فر�شة للمجتمع لتحقيق اأهدافه التنموية وحتقيق مكا�شب ا�شرتاتيجية على 
الإيجاد  للن�شاء؛  وا�شتثمارية  وظيفية  جماالت  توفري  اأهمها  عديدة  اأ�شعدة 
متابعًا  املبدعة.  الن�شائية  الطاقات  من  واال�شتفادة  للعمل،  اأو�شع  خيارات 
ومنها  للن�شاء،  املنا�شبة  والتقنية  ال�شناعية  املجاالت  من  العديد  هناك  اأن 
على �شبيل املثال ت�شميم و�شناعة املالب�س اجلاهزة، واملجوهرات، وجتميع 
والبال�شتيك  والورقية  والغذائية  الطبية  وال�شناعات  االإلكرتونية،  االأجهزة 

وغريها.

واأ�شار الع�شو اإلى اأن هيئة املدن ال�شناعية اأفادت يف تقريرها اأنها تعمل 
على تخ�شي�س مدن �شناعية خا�شة بالن�شاء؛ فهناك م�شروع يف االأح�شاء، 
املدن  يف  املراأة  موقع  عن  وا�شحة  �شورة  تقدم  ال   لكنها  الر�س؛  يف  واآخر 
ال�شناعية، ومناطق التقنية، ويف الهيئة نف�شها؛ حيث ال توجد معلومات عن 
ومناطق  ال�شناعية  املدن  يف  امل�شتثمرات  وعدد  الهيئة،  يف  املوظفات  عدد 

التقنية وعدد امل�شتغالت فيها من املواطنات.

وانتقد الع�شو عدم اي�شاح جهود الهيئة املوجهة لتعريف الن�شاء بطبيعة 
الفر�س اال�شتثمارية ال�شناعية املتاحة لهن واآلية اال�شتثمار فيها، واجلهود 
التي تبذلها الهيئة يف �شبيل توفري املعلومات والتدريب الالزم للراغبات يف 

خو�س جمال اال�شتثمار يف املجاالت ال�شناعية والتقنية.

اأن  اإال  وال�شناعي ال ميلك  االقت�شادي  لواقعنا  املتاأمل  اإن  الع�شو:  وقال 
اقت�صادي  قطاع  ومنو  الر�صمي،  ال�صناعي  الن�صاط  املراأة عن  غياب  يلم�س 
غري ر�شمي كبري، وغري منظم، يتمثل يف ت�شميم و�شناعة االأزياء واملجوهرات 
اأن هذا  اإلى  النظر  املنزل. الفتًا  الغذائية واملتاجرة بها من  املواد  وحت�شري 

غياب الرؤية االستراتيجية لمشاركة
المرأة دفعها للعمل خارج منظومة 

االقتصاد الرسمي
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له؛ ولوجود طاقات  ب�شبب وجود حاجة  الع�شوائي ظهر  القطاع االقت�شادي 
ن�شائية مبدعة ترغب يف العمل؛ ولكنها لغياب الروؤية اال�شرتاتيجية والربامج 
املوجهة لدى اجلهات املعنية بتفعيل م�شاركة املراأة ت�شطر للعمل ب�شكل وا�شع 

خارج منظومة االقت�شاد الر�شمي 

العمل،  اإرادة قوية، ورغبة يف  اأبدت  ال�شعودية  املراأة  اأن  اآخر  واأيد ع�شو 
والتحديات  املوا�شالت،  عائق  ومنها:  عديدة،  حتديات  ملواجهة  وا�شتعداًدا 
ح�شانة  ُدور  توفر  وعدم  املوؤ�ش�شي،  والتمكني  الدعم  ونق�س  املجتمعية، 
منا�شبة، وعدم مرونة اأ�شحاب العمل، وبخا�شة يف القطاع اخلا�س. م�شريًا 
اإلى اأنه رغم ذلك جند ن�شاًء �شعوديات ع�شاميات يت�شابقن لنيل كل فر�شة 
وظيفية وا�شتثمارية تتاح لهن مهما كانت العقبات، �شواًء يف االأ�شواق ال�شعبية، 

اأو يف الب�شطات، ومعار�س احلرف واالأ�شر املنتجة.

وراأى الع�شو اأن التمكني االقت�شادي للمراأة ال�شعودية ميثل هدًفا اأ�شا�شًيا 
جلميع خطط التنمية، وحموًرا مهًما يف خطة التنمية العا�شرة، م�شريًا اإلى 
اأنه  حتى االآن ال يبدو اأن هناك روؤية وا�شحة لدى اجلهات التنفيذية، ومنها 
القطاع؛ رغم  املراأة يف هذا  لتمكني  التقنية  ومناطق  ال�شناعية  املدن  هيئة 
اأن جمل�س ال�شورى اأ�شدر قراًرا بهذا اخل�شو�س العام املا�شي وفق تو�شية 

اإ�شافية على هذا التقرير.

القادمة  تقاريرها  الهيئة  من  ُت�شّ اأن  �شرورة  ال�شياق  ذات  يف  موؤكدًا 
معلومات تف�شيلية حول جهودها ومنجزاتها يف جمال ت�شجيع اال�شتثمارات 
واأن  للن�شاء،  وا�شتثمارية  وظيفية  فر�س  الهادفة خللق  والتقنية؛  ال�شناعية 

تقدم اإح�شاءات حول عدد امل�شانع الن�شائية، وعدد الن�شاء امل�شتغالت فيها، 
ومدى م�شاهمة الن�شاء يف مناطق التقنية، والفر�س التي توفرها هذه املناطق 
للن�شاء؛ خمتتمًا مداخلته باأن )مدن(: “لن حتقق اإجنازات حقيقية لتمكني 
املراأة اقت�شادًيا يف غياب اأجندات حمددة وموؤ�شرات قيا�س وا�شحة تدل على 

التطور املتحقق يف كل عام.

مناطق  اأهملت  قد  ال�شناعية  )مدن(  هيئة  اأن  االأع�شاء  اأحد  والحظ 
التقنية، ومل تر النور حتى االآن، فمناطق التقنية ذات اأهمية ق�شوى، وبناء 
خطة علمية وعملية ملناطق التقنية يف اململكة اأمر مهم جدًا ويجب االأخذ به.

وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للهيئة راأى ع�شو اآخر اأن وحدة املراجعة 
الداخلية ترتبط مبدير الهيئة رغم وجود ا�شم اآخر هو املراجعة الداخلية، 
تنفيذًا  االإدارة  مبجل�س  مرتبطًا  الداخلي  املراجع  يكون  اأن  �شرورة  موؤكدًا 

للحوكمة. 

اإيراداتها  اأن  رغم  لها  دائم  مقر  وجود  عدم  االأع�شاء  اأحد  وا�شتغرب 
ويكلها  م�شتاأجرًا  مقرها  زال  ما  حيث  ريـال،  مليون   )452( بلغت  الذاتية 

�شنويًا  )3.400.000( ريـال.

واالإ�شكان  احلج  جلنة  منح  على  املجل�س  وافق  املناق�شات  نهاية  ويف 
واخلدمات مبنحها مزيدًا من الوقت لدرا�شة ما طرحه بع�س االأع�شاء من 
ملحوظات واآراء وا�شتف�شارات والعودة بوجهة نظرها اإلى املجل�س  يف جل�شة 

قادمة – باإذن اهلل -.
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قراءة لقرارات وإنجازات مجلس الشورى في السنة الثانية من دورته السادسة

مجلس الشورى 00 قرارات وإنجازات في عام

اهلل  عبد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض  معايل  رفع 
اأ�سمى عبارات ال�سكر والتقدير  ال�سيخ  اآل  اإبراهيم  بن حممد بن 
والمتنان خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز 
 – العهد  ويل  ويل  ول�سمو  الأمني  عهده  ويل  ول�سمو  �سعود  اآل 
واإ�سراف  ورعاية  دعم  من  املجل�ض  يجده  ما  على   - اهلل  حفظهم 
مبا�سر, وتقدمي كل ما من �ساأنه تطوير اأدائه ومتكينه من حتقيق 

ر�سالته واأهدافه . 

اآل ال�سيخ قدم بها  جاء ذلك يف كلمة ملعايل الدكتور عبداهلل 
ال�ساد�سة  الدورة  من  الثانية  ال�سنة  لأعمال  ال�سنوي  التقرير 
حتى  1435/3/3هـ  من  الفرتة  خالل  الواقعة  ال�سورى  ملجل�ض 

1436/3/2هـ.

وقال معاليـــــه: اإن هـــذا التقـــرير يعـــكـــ�ض �ســـورة مـا قـــام 
به املجل�ض من اأعمــال, وما حقـــقـــه من اإجنـــازات خـــالل ال�ســـنة 
الثانية, وفقًا ملا ن�ســـت عليـــه املادتان )اخلام�سة ع�سرة, والثالثة 
والع�سرون( من نظـــام جملـــ�ض ال�ســـورى, حيـــث �ســـمل التقـــرير 
ما مت رفعـــه ملقـــام خـــادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد 
العزيز اآل �سعود –حفظه اهلل– من قـــرارات, وما ناق�سته جلانه 
املتخ�س�سة واخلا�سة, وما مت رفعه من تقـــارير اإلى الهيئة العامة 
للمجل�ض, كما يبني التقرير ما بقي لدى املجـــل�ض من مو�ســـوعات 

لدى جلانه املتخ�س�سة واخلا�سة.

ومن خــــالل قـــراءة متاأنيـــة ومتمعـــنة للقرارات التي اأ�شـــدرها جمــل�س 
ال�شورى خالل ال�شنة الثانية من الدورة ال�شاد�شة احلاليــة للمجـــل�س ندرك 
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حجم اجلهود التي بذلها اأع�شاء جمل�س ال�شورى، حيث قدم املجل�س روؤيته 
يف اآداء االأجهزة احلكومية ت�شمنتها قرارات رفعها املجل�س اإلى مقام خادم 
يف  لل�شلطات  العليا  املرجعية  بو�شفه   - اهلل  حفظه   - ال�شريفني  احلرمني 
الدولة، وذلك اإثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناق�شات عميقة لتقارير اأداء 
الوزارات واالأجهزة احلكومية، بهدف االرتقاء بخدماتها املقدمة للمواطن، 
االأمر الذي اأهل املجل�س ليكون �شندًا قويًا للدولة ودعامة من دعائم التحديث 

والتطوير الأجهزتها وموؤ�ش�شاتها.

كانت  احلالية  ال�شاد�شة  دورته  من  الثانية  ال�شنة  يف  املجل�س  ومنجزات 
جميع  درا�شة  يف  املتخ�ش�شة  وجلانه  املجل�س  بذله  الذي  العمل  بحجم 
مت  التي  اأو  ال�شريفني،  احلرمني  خادم  من  اإليه  اأحيلت  التي  املو�شوعات 
نظام  من  والع�شرين  الثالثة  املادة  مبوجب  املجل�س  اأع�شاء  من  اقرتاحها 

جمل�س ال�شورى.

واأربعة  مائة  ومناق�شة  درا�شة  ال�شورى  جمل�س  اأنهى  فقد  االأرقام  وبلغة 
وخم�شني مو�شوعًا، اأ�شدر ب�شاأنها مائة واأربعة وخم�شني قرارًا مت رفعها اإلى 
نظام  من  ع�شرة  ال�شابعة  املادة  مبقت�شى  ال�شريفني  احلرمني  خادم  مقام 
املجل�س، بينما در�س وناق�س خالل ال�شنة نحو مائتي مو�شوع، �شملت االأنظمة 
واللوائح، وتقارير االآداء ال�شنوية، واالتفاقيات واملعاهدات الدولية ومذكرات 

التفاهم، واملقرتحات التي تقدم بها عدد من اأع�شاء املجل�س.

باالأنظمة  تخت�س  قرارًا  وع�شرون  ت�شعة  القرارات  تلك  بني  ومن 
واأربعون  وت�شعة  ال�شنوية،  بالتقارير  خا�شة  قرارًا  و�شتون  �شبعة  و  واللوائح، 
التنموية  باخلطط  خا�شة  قرارات  واأربعة  واملعاهدات،  باالتفاقيات  قرارًا 

واال�شرتاتيجيات.

وبلغ جمموع التو�شيات االإ�شافية التي تقدم بها بع�س االأع�شاء على عدد 
من املو�شوعات، ومت عر�شها على املجل�س مائة وت�شع تو�شيات، وافق املجل�س 
على مناق�شة ت�شع وخم�شني تو�شية، وقرر املوافقة – باالأغلبية - على اثنتني 

وثالثني تو�شية منها. 

ل�شن  االأع�شاء  من  عدد  اأو  االأع�شاء  اأحد  اقرتحها  التي  املقرتحات  اأما 
اأنظمة نافذة ا�شتنادًا للمادة الثالثة والع�شرين من  اأو تعديل  اأنظمة جديدة 
نظام جمل�س ال�شورى وناق�شها املجل�س خالل ال�شنة الثانية حمل التقرير فقد 

بلغت نحو 47 مقرتحًا.
واملو�شوعات  املجل�س،  اأ�شدرها  التي  القرارات  باأهم  اإيجاز  ياأتي  وفيما 
بح�شب  ال�شورية  القبة  حتت  العامة  جل�شاته  خالل  وبحثها  ناق�شها  التي 

التقرير:

اخلطط التنموية وال�سرتاتيجيات
يف جمال اخلطط التنموية واال�شرتاتيجيات، وافق املجل�س على م�شروع 
االأهداف العامة خلطة التنمية العا�شرة )1437/1436هـ- 1441/1440هـ(. 

وم�شروع اال�شرتاتيجية العامة لتنمية ال�شياحة الوطنية )املحدثة(.

ال�سوؤون الإ�سالمية والق�سائية
القرارات  من  عددًا  املجل�س  اأ�شدر  والق�شائي  االإ�شالمي  ال�شاأن  ويف 
وال�شوؤون  العام  واالدعاء  والتحقيق  الق�شاء  العمل يف  تطوير  ت�شتهدف  التي 
االإ�شالمية، فقد طالب املجل�س هيئة التحقيق واالدعاء العام بدرا�شة اإن�شاء 

مركز وطني لدرا�شات العدالة اجلنائية ومكافحة اجلرمية.

و�شائل  بع�س  يف  ين�شر  ما  على  للق�شاء  ال�شورى  جمل�س  من  م�شعى  ويف 
العنكبوتية  ال�شبكة  وعرب  املرئية،  اأو  امل�شموعة،  اأو  املكتوبة،  االإعالم؛ 
القدح  من  اأنواعها  بجميع  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  اأو  )االنرتنت(، 
العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  قراره  يف  املجل�س  طالب  العلني،  والقذف 
اأمام املحكمة املخت�شة �شد من يقومون  بتحريك الدعوى اجلزائية العامة 
موؤ�ش�شات  م�شتهدفني  الو�شائل،  تلك  عرب  العلني  والقذف  والذم  بالقدح 
مع  والتن�شيق  وموظفيها،  وم�شوؤوليها،  والوطنية،  الدينية  ورموزها  الدولة، 

اجلهات االأمنية لتحديد هوية املجهولني منهم اأو امل�شترتين.
من جهة اأخرى ويف بادرة من املجل�س باالهتمام باأو�شاع املوؤذنني واأئمة 
وخدم  وموؤذنني  اأئمة  وظائف  باعتماد  املجل�س  طالب  وخدمها،  امل�شاجد 
م�شاجد، ح�شب االحتياج الوارد يف تقرير وزارة ال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف 

والدعوة واالإر�شاد.

ويف ال�شاأن الق�شائي جدد املجل�س يف قرار اآخر على اأن تقوم وزارة العدل 
لتطوير مرفق  امللك عبداهلل  �شاملة مل�شرية م�شروع  تقوميية  باإجراء درا�شة 
الق�شاء، والوقوف على املعوقات التي تواجهه، وو�شع احللول املنا�شبة لها. 
التنفيذ.  بالتعاون مع وزارة العدل يف تطبيق ق�شاء  وطالب اجلهات املعنية 
وم�شاواتهم  الوزارة،  يف  وال�شجل  ال�شبط  لكّتاب  بدل  ب�شرف  طالب  كما 

بكّتاب ال�شبط يف هيئة التحقيق واالدعاء العام .

ال�سحة 
   يف قطاع ال�شحة والبيئة طالب جمل�س ال�شورى يف اأحد قراراته وزارة 
ال�شحة باإ�شناد خطتها الت�شغيلية ال�شنوية على مكونات ا�شرتاتيجية الرعاية 
ال�شحية، واأ�ش�شها، واآليات تنفيذها، وجدولها الزمني، وو�شع خطط ت�شغيلية 
حمددة ميكن – من خاللها – قيا�س م�شتوى ال�شحة العامة، و�شحة البيئة، 

وال�شحة املهنية. ويتم تن�شيقها مع اجلهات ذات العالقة.
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باآلية وا�شحة ال�شتقطاب وتاأهيل ومتكني الكفاءات االإدارية  كما طالبها 
يف  االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�س  لرعاية  ا�شرتاتيجية  وو�شع  اجلن�شني،  من 
العالقة  االأخرى ذات  القطاعات  واإ�شراك  الوزارة،  التخ�ش�شية يف  املراكز 
يف و�شعها؛ لتكون حمققة ل�شمول وتكامل اخلدمات، وفعاليتها، والتو�شع يف 
اإلى  ذلك  اإجراءات  وت�شهيل  للمواطنني،  والعالج  ال�شحية  اخلدمات  �شراء 

حني االنتهاء من امل�شاريع التو�شعية يف املرافق.

للعيون  التخ�ش�شي  خالد  امللك  م�شت�شفى  اآخر  قرار  يف  املجل�س  وطالب 
االنتظار،  وتقليل قوائم  املواعيد،  التطور يف حت�شني خدمات  بتو�شيح مدى 
موؤكدًا  القادم.  ال�شنوي  التقرير  يف   - بالتف�شيل   – ت�شخمها  منع  وخطة 
التمري�س  لكادر  تخ�ش�شية  تدريبية  برامج  تطوير  على  العمل  �شرورة 
والتخ�ش�شات الفنية االأخرى؛ بالتن�شيق مع الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات 

ال�شحية.

بالتو�شع  ال�شعودي  االأحمر  الهالل  هيئة  املجل�س  طالب  مماثل  قرار  ويف 
العمليات احلالية؛ و�شواًل  املراكز وغرف  اإن�شاء مراكز جديدة، وتطوير  يف 
االإ�شعاف،  ملراكز  منا�شبة  مواقع  وتخ�شي�س  للخدمة،  املالئمة  للم�شتويات 
امل�شاعر  يف  امل�شاة  طرق  يف  ال�شغرية  باملركبات  االإ�شعايف  النقل  وتطبيق 
املقد�شة.ودعاها اإلى العمل على اإحالل طائرات االإ�شعاف اجلوي امل�شتاأجرة 

بطائرات للهيئة، وتاأمني الدعم لتحقيق العدد املاأمول ح�شب اخلطة الع�شرية 
2022م.

ويف ما يخ�س املوؤ�ش�شة العامة مل�شتـ�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي ومركز 
االأبحاث دعا جمل�س ال�شورى اإلى  زيادة الطاقة اال�شتيعابية يف املوؤ�ش�شة من 
خالل اإيجاد فروع تقدم الرعاية الطبية التخ�ش�شية مبناطق اململكة ح�شب 
احلاجة؛ متا�شيًا مع التنظيم االأ�شا�شي للموؤ�ش�شة؛ ملراعاة ظروف املر�شى، 

ولتقدمي الرعاية الطبية التخ�ش�شية قريبًا من مقر اإقامتهم.

بها،  اخلا�شة  واللوائح  النظم  تطبيق  من  املوؤ�ش�شة  بتمكني  وطالب 
ا�شتقطاب  دعم  ملوا�شلة  واالإدارية؛  املالية  املرونة  من  مزيدًا  واإعطاءها 

الكوادر ال�شحية الوطنية والعاملية املتميزة، واملحافظة عليها.

املمر�شات  من  املزيد  ا�شتقطاب  على  بالعمل  املوؤ�ش�شة  طالب  كما 
ال�شعوديات املوؤهالت، واملخت�شني ال�شحيني من حملة البكالوريو�س؛ لتحقيق 
امل�شتهدفة،  ال�شعودة  ون�شب  االإحالل،  م�شتويات  رفع  يف  املوؤ�ش�شة  اأهداف 
ودعم مركز اأبحاث التوحد يف املوؤ�ش�شة؛ ليتمكن من تاأهيل وتدريب املدربني 

يف مراكز التوحد التاأهيلية االأخرى.
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التعليم والبحث العملي
ويف اجلانب التعليمي طالب املجل�س وزارة الرتبية والتعليم » وزارة التعليم 
حاليًا« باإعادة العمل ب�شوابط االإقامة عند تعيني املعلمات؛ للحد من التنقل 

اليومي ملقر العمل، وما يرتتب عليه من خماطر.
طالب  تدري�س  اإ�شناد  لتجربة  تقوميية  درا�شة  باإجراء  طالبها  كما 
ال�شفوف االأولية للبنني للمعلمات يف التعليم االأهلي، وتزويد املجل�س بنتائج 
الدرا�شة وذلك خالل عام. اإلى جانب درا�شة قرار ال�شماح للمدار�س االأهلية 
تاأثري ذلك على م�شتوى الطالب  الدولية، ومدى  التعليمية  بتطبيق الربامج 
اإلى واقع فئات ذوي  يف مقررات اللغة العربية، والدينية، والوطنية، اإ�شافة 
العام باململكة؛ من حيث حجمها؛  التعليم  االحتياجات اخلا�شة يف مدار�س 
لهم؛  املقدمة  والرتبوية  التعليمية  واخلدمات  واحتياجاتها؛  وخ�شائ�شها؛ 

واملقرتحات حيال ذلك. 

يف  والطالبات  الطالب  �شحة  على  ال�شورى  جمل�س  حلر�س  وامتدادًا 
التعليم العام طالب الوزارة بو�شع برنامج متدّرج العتماد وجبة تغذية �شحية 

يف املدار�س.
ويف ما يخ�س التعليم العايل طالب جمل�س ال�شورى باالإ�شراع يف ا�شتكمال 
م�شروعات امل�شت�شفيات اجلامعية؛ لتوفري البيئة التعليمية والتطبيقية املكتملة 
لتدري�س الطب؛ والتخ�ش�شات ال�شحية؛ وو�شع خطة زمنية ق�شرية املدى 
مت�شاوية - يف تخ�ش�شات  وباأعداد   - والطالبات  الطالب  قبول  للتو�شع يف 
العلوم ال�شحية والهند�شة؛ بالتن�شيق مع اجلهات ذات العالقة، كما طالبها 

بالتو�شع يف اإن�شاء جامعات متخ�ش�شة.

واأكد املجل�س يف قراره على قراره ال�شابق الذي ين�س على« �شمول اأع�شاء 
الوزراء ذي  قرار جمل�س  قبل �شدور  املتقاعدين  ال�شعوديني  التدري�س  هيئة 
اأعاد  كما  اخلدمة«.  نهاية  مبكافاأة  1429/9/1هـ؛  والتاريخ   259 الرقم 
التاأكيد على قراره ال�شابق اخلا�س بطالب كليات العلوم الطبية التطبيقية، 
الطبية  التخ�ش�شات  االمتياز يف  مكافاآت طالب  »اإعادة  على:  ين�س  الذي 

اإلى ما  كانت عليه«.
ويف جانب التدريب التقني واملهني طالب املجل�س املوؤ�ش�شة العامة للتدريب 
التقني واملهني بالرتيث يف افتتاح املزيد من الكليات امل�شماة بكليات التميز؛ 
التدريبية  للكوادر  توطينها  ومدى  خمرجاتها،  جودة  من  التاأكد  يتم  حتى 
ملعاجلة  اتخذتها  التي  االإجراءات  فاعلية  من  التاأكد  اإلى  ودعاها  التـقنية. 
ارتـفاع ن�شب الت�شرب بني الطالب املتدربني يف براجمها املختلفة، وت�شمني 
ذلك يف تقاريرها ال�شنوية القادمة. كما طالب املوؤ�ش�شة بالتو�شع يف الربامج 
التدريبية لذوي االحتياجات اخلا�شة، وتطويرها مبا يتـنا�شب مع اإمكاناتهم 

وقدراتهم.

املال والقت�ساد والتجارة وال�سناعة
التجارة  وزارة  املجل�س  طالب  وال�شناعي  التجاري  ال�شاأن  ويف    
وال�شناعة بتفعيل ما يخ�شها بقرار جمل�س الوزراء ذي الرقم 125 والتاريخ 
واملواد  ال�شلع  توفري  ب�شمان  املتعلقة  الرتتيبات  ب�شاأن  1429/4/29هـ، 

التموينية، و�شبط اأ�شعارها يف ال�شوق املحلية.
و�شدد يف قراره على اأهمية االإ�شراع يف اإ�شدار نظام الغرف التجارية.

ومناطق  ال�شناعية  املدن  هيئة  ال�شورى  جمل�س  طالب  اآخر  قرار  ويف 
يف  الواعدة  ال�شناعية  املدن  على  لالإقبال  حتفيزية  خطة  بو�شع  التـقـنية 
توجيه  مبادرات حتفز على  وتبني  والدمام، وجدة(،  )الريا�س،  ُمـدن  غري 
املتعرثة،  امل�شروعات  تواجه  التي  ال�شعوبات  ومعاجلة  اإليها،  اال�شتـثمارات 
وو�شع �شوابط ملتابعة االأرا�شي التي توؤجرها الهيئة، و�شحب االأرا�شي التي ال 

يـبداأ امل�شتـثمر يف اإنـ�شاء امل�شنع عليها خالل املدة املحددة.
كما طالبها بو�شع خطة لت�شجيع الن�شاء على اال�شتثمار يف املدن ال�شناعية 

ومناطق التقنية، وت�شجيع توظيف ال�شعوديات.

ال�شوق  ا�شتقرار  دعم  على  ال�شورى  جمل�س  حر�س  املايل  اجلانب  ويف 
اأ�شدر  بال�شوق، فقد  املتداولني  توؤثر على  التي قد  املخاطر  املالية وجتنيبها 
املجل�س قرارًا طالب فيه هيئة ال�شوق املالية باتخاذ جميع االإجراءات الكفيلة 
بالتحكم يف املخاطر التي قد توؤثر على ا�شتقرار ال�شوق املالية، و�شمان عدم 
اأو�شاع �شركات  النظر يف  واإعادة  تكرار ما حدث عام 1427هـ )2006م(، 
الو�شاطة املالية؛ مبا يوؤدي اإلى �شمان املناف�شة العادلة، وا�شتمرار عمل تلك 

ال�شركات، وعدم مناف�شتها من قبل ال�شركات اململوكة للبنوك التجارية.

الإ�سكان
ًيوؤرُق �شريحة كبرية من املواطنني، وا�شتمرارًا  ويف قطاع االإ�شكان الذي 
لقراراته  وامتدادًا  امللحة،  الوطنية  الق�شية  بهذه  ال�شورى  جمل�س  الهتمام 
ال�شابقة يف هذا اجلانب، طالب املجل�س �شندوق التنمية العقارية بالتن�شيق 
مع وزارة االإ�شكان الإيجاد حلول �شريعة للمواطنني املوافق لهم على قرو�س 
القرو�س  برنامج  تطبيق  اإلى  بالعودة  طالبه  كما  اأرا�س.  لديهم  ولي�س 
اال�شتثمارية، ودعمه ماليًا، و�شرف كامل القر�س ال�شكني للراغبني يف �شراء 
ال�شقق ال�شكنية، التي ال تقل م�شاحتها عن )175م2( مائة وخم�شة و�شبعني 

مرتًا مربعًا.
ودعا ال�شندوق اإلى التن�شيق مع وزارة االإ�شكان لو�شع اآلية ل�شرعة اإقرا�س 
م�شتحقي ال�شكن وفق اآلية اال�شتحقاق، من املبلغ املخ�ش�س الإن�شاء )500( 

خم�شمائة األف وحدة �شكنية.
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املجل�س   طالب  العقارية  التنمية  ل�شندوق  تقرير  على  اآخر  قرار  ويف 
متويلية  موؤ�ش�شة  لي�شبح  العقارية؛  التنمية  �شندوق  نظام  تطوير  ب�شرعة 
قادرة على تقدمي االأدوات املالية، التي تلبي احتياجات املواطن ب�شيغة اأكرث 
الفرق  ب�شداد  املالية  وزارة  ت�شارع  اأن  على  قراره  و�شدد يف  وحداثة.  مرونة 
بني راأ�س املال امل�شرح به واملدفوع لل�شندوق، وقدره )000ر000ر983ر38( 

ثمانية وثالثون مليارًا وت�شعمائة وثالثة وثمانون مليون ريـال.

املالية،  وزارة  مع  بالتن�شيق  ال�شندوق-  يقوم  اأن  �شرورة  على  اأكد  كما 
ووزارة ال�شوؤون االجتماعية- بو�شع �شوابط الإعفاء املقرت�شني الذين يثبت 
ال�شندوق عن هذه  عجزهم عن �شداد ما عليهم من م�شتحقات، وتعوي�س 

املبالغ.

كما طالب املجل�س ال�شندوق باإعادة النظر يف جدول دفعات القرو�س، 
مبا يوؤدي اإلى زيادة الدفعة االأولى للمقرت�س، وكذلك اإعادة النظر يف ن�شبة 

الدفعات مقارنة باملنجز يف املبنى”.
 

االإ�شكان  وزارة  اآخر  قرار  يف  ال�شورى  جمل�س  طالب  ذاته  ال�شياق  يف 
باالإ�شراع يف جتهيز ما لديها من اأرا�ٍس، وو�شع برنامج زمني لتوزيعها على 
املواطنني. وتعزيز دور القطاع اخلا�س يف امل�شاهمة بتوفري الوحدات ال�شكنية 
لذلك.  الالزمة  والت�شهيالت  احلوافز  من  حزمة  وتقدمي  منا�شبة،  باأ�شعار 
والتن�شيق مع �شندوق التنمية العقارية الإيجاد م�شاندة للتمويل العقاري من 

خالل القطاع اخلا�س؛ ب�صروط واإجراءات مي�صرة .

التنمية الب�سرية والجتماعية
اأحد  يف  ال�شورى  جمل�س  دعا  واالجتماعية  الب�شرية  التنمية  جمال  ويف 
الت�شغيلية  االأداء  قيا�س  موؤ�شرات  اإلى تطبيق  املدنية  وزارة اخلدمة  قراراته 
على جميع ن�شاطات الوزارة، وتطويرها، والعمل على تطوير معايري اجلدارة، 
والقيام  املدنية،  اخلدمة  قطاع  يف  االأداء  كفاءة  لرفع  العمل؛  ثقافة  وبناء 
واإنتاجيته، ومقارنتها مبثيالتها  العام  اأداء املوظف  بدرا�شات دورية لقيا�س 
يف دول خمتارة، واال�شتفادة من النتائج لتطوير م�شتوى االأداء واالإنتاجية يف 
القطاع احلكومي، كما دعاها اإلى التن�شيق مع اجلهات ذات العالقة لدرا�شة 
تعديل �شلم الرواتب من النظام الثابت اإلى املرن، والعمل مع اجلهات ذات 

العالقة لرفع مقدار بدل النقل للموظفات ال�شعوديات«.

املجل�س  طالب  اخلا�س  القطاع  يف  الوظائف  يتوطني  يت�شل  وفيما 
لالأن�شطة  موحد  دليل  الإعداد  املعنية؛  اجلهات  مع  بالتـن�شيق  العمل  وزارة 
والتاأكد  العمل،  بها، وو�شع ميثاق الأخالقيات  املرتبطة  واملهن  االقت�شادية، 

من تطبيقه يف خمتلف قطاعات العمل، واالإ�شراع يف و�شع االآليات املنا�شبة 
ال�شيانة؛  و�شركات  املقاوالت  ب�شركات  للعمل  ال�شعودي  ال�شباب  لتاأهيل 
تـتكون  الوزارة  يف  جلنة  واإن�شاء  العمل،  �شوق  يحتاجها  التي  بالتخ�ش�شات 
التوظيف  ا�شرتاتيجية  على  واالإ�شراف  للتـن�شيق  العالقة؛  ذات  اجلهات  من 

ال�شعودية، وتوفري الدعم الالزم لتـنـفيذها.
الدولة  متلك  التي  الكربى  ال�شركات  اإلزام  �شرورة  املجل�س  اأكد  كما    
اأغلبية راأ�س مالها، اأو التي منحت امتيازات من الدولة؛ بالتوظيف املبا�شر 
لل�شعوديني، وعدم حتويل اأعمالها امل�شتمرة اإلى �شركات اأو موؤ�ش�شات اأخرى«.
ويف �شياق ذي �شلة طالب املجل�س �شندوق تنمية املوارد الب�شرية بزيادة 
وجاذبة  منا�شبة  عمل  بيئة  لتوفري  ودعمها؛  ال�شغرية  باملن�شاآت  االهتمام 
مع  والتن�شيق  والتعاون  الوظيفي،  ا�شتقرارها  وتعزيز  الوطنية،  للكفايات 
اجلامعات ومراكز البحوث املتخ�ش�شة يف البحث العلمي؛ يف جمال املوارد 
لت�شمل  الن�شائية  االأق�شام  افتتاح  يف  والتو�شع  الوظائف،  وتوطني  الب�شرية، 

جميع مناطق اململكة؛ لت�شهيل التدريب والتوظيف للمراأة.

املعلومات  تقنيات  با�شتخدام   - برنامج  و�شع  اإلى  ال�شندوق  ودعا 
واالت�شاالت- يتيح العمل عن بعد، خا�شة يف املناطق النائية وغري اجلاذبة 

لطالبي العمل.
ال�شورى  جمل�س  طالب  الدولة،  موظفي  من  املتقاعدين  يخ�س  وفيما 
معلومات  القادمة  ال�شنوية  تقاريرها  بت�شمني  للتقاعد  العامة  املوؤ�ش�شة 
مف�شلة عن الدرا�شة التي اأجرتها حول م�شكلة العجز يف ح�شابي التقاعد؛ 
من حيث ت�شخي�س حجم امل�شكلة، وحتديد م�شبباتها، واقرتاح حلول عملية 
وواقعية ملواجهتها، اإلى جانب بيانات تف�شيلية م�شتوفاة لطبيعة ا�شتـثماراتها 

اخلارجية نوعًا، ووجهًة، وعوائد.

كما طالبها ببذل املزيد من اجلهد يف �شبيل م�شاعدتها لذوي املعا�شات 
التدابري  باتخاذ  واملبادرة  عنهم.  وامل�شتفيدين  املتقاعدين  من  ال�شئيلة 
اإنهاء الربط االآيل مع  الالزمة - بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة - ل�شرعة 
القطاعات ذات العالقة بعملها؛ ل�شمان و�شول البيانات التي حتتاجها ب�شكل 

فوري، وحمدث، وموثوق«.

ال�شوؤون االجتماعية  ال�شاأن االجتماعي طالب جمل�س ال�شورى وزارة  ويف 
بالتو�شع يف الربامج املتخ�ش�شة يف التنمية االأ�شرية وتنمية املراأة وال�شباب 
االأهداف  لتحقق  لها؛  املايل  املخ�ش�س  وزيادة  وكيًفا،  ا  كمًّ والطفولة 
املطلوبة منها، واالهتمام باملراأة املعيلة الأ�شرتها، وذلك بزيادة خم�ش�شها 
االجتماعي  ا�شتقرارها  يحقق  فيما  وم�شاندتها  االجتماعي،  ال�شمان  من 

واالأ�شري.
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املقيمني يف  ال�شارمة حلماية  واالإجراءات  ال�شوابط  بو�شع  كما طالبها 
دور الرعاية املختلفة من العنف، و�شوء املعاملة، اإلى جانب تقييم اأداء الدور 
االإيوائية التابعة لها من جهات حمايدة؛ للتاأكد من جودة اخلدمات املقدمة 

للم�شتفيدين. 

    وجدد املجل�س التاأكيد على قراره ال�شابق الذي ين�س على:« االإ�شراع يف 
تنفيذ امل�شروع الوطني للتعامل مع التوحد، وتفعيل قرار جمل�س الوزراء ذي 

الرقم 227 والتاريخ 1423/9/13هـ«.

مكافحة الف�ساد وتعزيز النزاهة
ويف جمال مكافحة الف�شاد وتعزيز النزاهة طالب املجل�س الهيئة الوطنية 
ملكافحة الف�شاد باالإ�شراع يف ا�شتكمال االإجراءات النظامية املتعلقة باإ�شدار 
للمبلغني  املكافاآت  ومنح  النزاهة،  حماية  وقواعد  العام،  املال  حماية  نظام 
عن حاالت الف�شاد، واآلية �شرفها، وقواعد اإقرار الذمة املالية لبع�س فئات 

العاملني يف الدولة. والالئحة التنفيذية لالإبالغ عن حاالت الف�شاد.
كما طالبها بالتن�شيق مع اجلهات ذات العالقة ؛ لت�شميم برامج تدريـبية 
للموظفني اجلدد، وذلك  بالتعيني  الدولة، ومرتبطة  موجهة جلميع موظفي 

اأق�شام  ا�شتحداث  على  والعمل  الف�شاد،  ومكافحة  النزاهة  تعزيز  جمال  يف 
ن�شائية يف مقر الهيئة وفروعها باململكة، والتن�شيق مع اجلهات ذات العالقة 
بق�شايا  واملحاكمة اخلا�شة  والتحقيق  اال�شتدالل  اإجراءات  ت�شريع  اأجل  من 

الف�شاد.
كما طالب جمل�س ال�شورى يف قرار مماثل الهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد 
مبراجعة االأنظمة ذات العالقة بحماية النزاهة ومكافحة الف�شاد، واقرتاح 
تعديلها؛ لت�شمينها عقوبة الت�شهري مبن تثبت اإدانتهم بارتكاب جرائم تـتعلق 
 42626 الرقم  ذي  ال�شامي  لالأمر  انفاذًا  تبعية،  كعقوبة  وذلك  بالف�شاد، 
التي  للق�شايا  والن�شر  لالإف�شاح  قواعد  وو�شع  1434/11/22هـ،  والتاريخ 
تبا�شرها الهيئة، ونتائج ما تو�شلت اإليه على نحو يعزز من مبادئ ال�شفافية، 

واملوثوقية، والعدالة«. 
 ويف ال�شاأن الرقابي الذي يقوم به ديوان املراقة العامة الذي ال يقل دوره 
عن دور الهيئة يف مكافحة الف�شاد خا�شة يف جانب حماية املال العام طالب 
معلومات  القادمة  ال�شنوية  تقاريره  بت�شمني  العامة  املراقبة  ديوان  املجل�س 
على  بالرد  تلتزم  وال  الديوان،  مع  تتعاون  ال  التي  اجلهات  عن  تف�شيلية 

ملحوظاته؛ مع حتديد حجم املخالفة ونوعيتها.
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ودعاه اإلى تو�شيع نطاق )الرقابة على االأداء( لت�شمل اخلطط، والربامج، 
واال�شرتاتيجيات جلميع اجلهات احلكومية؛ للتحقق من ا�شتخدامها املوارد 
الكفاية،  من  قدر  باأعلى  بها،  املنوطة  واملهام  االأن�شطة  يف  والب�شرية  املالية 

والفعالية، واالقت�شادية.
و�شدد املجل�س على اأهمية تفعيل ا�شتقاللية الديوان املالية واالإدارية؛ باأن 
العليا  ال�شلطة  من  الوظيفية  احتياجاته  وحتديد  ميزانيته،  اعتمادات  تكون 

دون اأي تدخل من اأي جهة اأخرى.
  واأكد �شرورة تكوين جلنة عليا لدرا�شة تقارير الديوان، على اأاّل يكون اأي 
من اأع�شائها رئي�شًا جلهاز تنفيذي يخ�شع لرقابة الديوان، واأن تقوم اللجنة 
ال�شامي خالل مدة ال تتجاوز �شهرين  اإلى املقام  برفع مرئياتها وتو�شياتها 

من تاريخ رفع التقارير اإليها.

النقل والت�سالت
من  عدد  عرب  ال�شورى  جمل�س  قدم  واالت�شاالت  النقل  جمال  ويف 
ذات  احلكومية  اجلهات  من  عدد  تقارير  على  اأ�شدرها  التي  القرارات 
اآداء تلك اجلهات واالرتقاء بها  بالنقل واالت�شاالت، روؤيته لتطوير  العالقة 
مبا يخدم املواطنني، فقد طالب اخلطوط اجلوية العربية ال�صعودية بالقيام 
منها  لال�شتفادة  متخ�ش�شة؛  وطنية  جهة  طريق  عن  الراأي  با�شتطالعات 
يف  النتائج  وت�شمني  امل�شافرين،  ر�شا  وحتقيق  اخلدمة،  م�شتوى  رفع  يف 

تقارير املوؤ�ش�شة ال�شنوية، والتعجيل بتخ�شي�س ح�شاب الكرتوين خا�س لكل 
م�شتفيد يف القطاعني احلكومي واخلا�س؛ ي�شمل ر�شيد التذاكر؛ والر�شيد 
االإلكرتونية  اخلدمات  تطوير  يحقق  مبا  واإليه؛  منه  التحويل  وميكن  املايل؛ 

و�شموليتها.
كما طالبها بتقدمي خطة زمنية لتوطني وظائف الطيارين، والعمل على 
حت�شني االأو�شاع الوظيفية لهم، ومل�شاعدي قائدي الطائرات؛ واملالحني؛ من 

ترقيات وامتيازات م�شجعة.
مبتابعة  املدين  للطريان  العامة  الهيئة  املجل�س  طالب  اآخر  جانب  ويف 
للبدء يف  وتفعيلها؛  الطريان،  ل�شركات  اأ�شدرتها  التي  الرتاخي�س اجلديدة 
يف  واالإ�شراع  واملحلية،  االإقليمية  املطارات  عرب  الداخلية  الرحالت  ت�شغيل 
اأمام القطاع اخلا�س،  تنفيذ خطتها اال�شرتاتيجية  لطرح مطارات جديدة 
النمو  وتلبية  اخلدمة،  تطوير  بهدف  والت�شغيل؛  واالإدارة،  البناء،  ليتولى 

امل�شتقبلي يف ال�شفر اجلوي.
و�شدد على اأهمية اإلزام �شركات الطريان العاملية بتوظيف ال�شعوديني يف 

املطارات، ويف مكاتبها الرئي�شة والفرعية يف اململكة.
ويف جمال اخلطوط احلديدية  طالب جمل�س ال�صورى باإعادة هيكلة قطاع 
النقل باخلطوط احلديدية، مبا يحقق توحيد مرجعيته لوزارة النقل، وتوفري 
م�صروعاتها  لتنفيذ  احلديدية  للخطوط  العامة  للموؤ�ص�صة  الالزم  التمويل 
من  لتمكينها  والهند�شية،  الفنية  الكفاءات  وا�شتقطاب  واجلديدة،  احلالية 

تطوير وحت�شني خدماتها، ومبا يكفل اأعلى م�شتوى لل�شالمة واجلودة«. 
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ال�سوؤون اخلارجية
ويف اإطار حر�س جمل�س ال�شورى على تطوير العمل الدبلوما�شي يف اخلارج 
التاأكيد  املجل�س  جدد  ال�شعوديني،  للدبلوما�شيني  الوظيفي  الو�شع  وحت�شني 
على ما ورد يف قراراته ال�شابقة  ب�شاأن تطوير النظام الوظيفي الــدبلـوما�شي 
الدرا�شية،  والر�شوم  الطبي،  التاأمني  مثل  مميزات  لي�شمل  والقن�شلي 
الدبلوما�شيني،  كاهل  عن  املالية  االأعباء  لتخفيف  االجتماعية؛  والتاأمينات 

واملتعاقدين ال�شعوديني العاملني يف اخلارج.

يف  بالع�شكريني  اخلارج  يف  العاملني  الوزارة  من�شوبي  مب�شاواة  وطالب 
لالأمر  وفقًا  لهم  متنح  التي  املزايا  حيث  من  الع�شكرية؛  القطاعات  جميع 

امللكي الكرمي ذي الرقم )اأ/111( والتاريخ 1424/5/5هـ.

حلل  العالقة  ذات  اجلهات  مع  التن�شيق  اإلى  اخلارجية  وزارة  ودعا 
اخلربات  من  واال�شتفادة  اخلارج،  يف  ال�شعوديني  الدار�شني  م�شكالت 
االإجراءات  جميع  واتخاذ  املتقاعدين،  ال�شعوديني  للدبلوما�شيني  الرتاكمية 
لتفعيل توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني ل�شمو وزير اخلارجية، القا�شية 
برعاية املواطنني ال�شعوديني يف اخلارج، وبذل املزيد من اجلهود يف ت�شهيل 

اأمورهم، وت�شمني اآلية التفعيل ونتائجه يف تقرير الوزارة القادم. 

الأنظمة واللوائح
ويف جمال االأنظمة واللوائح ناق�س املجل�س العديد من االأنظمة واللوائح 
قواعد  اأو  و�شوابط  وتنظيمات،  تعديالت،  من  حكمها  يف  وما  والتنظيمات 
باالإ�شافة اإلى تف�شري اأنظمة اأو مواد يف نظام معني، واأ�شدر ب�شاأنها 29 قرارًا 
نظام  من  ع�شرة  اخلام�شة  املادة  مبوجب  املجل�س  اإلى  وردت  اأنظمة  منها، 
جمل�س ال�شورى، واأخرى مبوجب املادة ال�شابعة ع�شرة، ومقرتحات مل�شاريع 
اأنظمة جديدة اأو تعديل اأنظمة نافذة قدمها عدد من اأع�شاء املجل�س ا�شتنادًا 

للمادة الثالثة والع�شرين من نظام املجل�س.

ومن اأهم االأنظمة التي قرر جمل�س ال�شورى املوافقة عليها  م�شروع تعديل 
بع�س مواد نظام العمل، ال�شادر باملر�شوم امللكي ذي الرقم م/51 والتاريخ 
امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  املرور  نظام  مواد  بع�س  وتعديل  1426/8/23هـ، 
العامة  الهيئة  نظام  وم�شروع  1428/10/26هـ،  والتاريخ  م/85  الرقم  ذي 
واملهنية.  التجارية  االأن�شطة  يف  الزكاة  جباية  نظام  وم�شروع  لالأوقاف، 
وتعديل بع�س مواد نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام. وكذلك تعديل بع�س 
مواد نظام الدفاع املدين، ال�شادر باملر�شوم امللكي ذي الرقم م/10 والتاريخ 

1406/5/10هـ،

املقرتحات املقدمة من اأع�ساء املجل�ض وفق املادة )23( 
من نظام جمل�ض ال�سورى.

املواد  اأهم  من  ال�شورى  جمل�س  نظام  من  والع�شرون  الثالثة  املادة  تعد 
التي تتيح للمجل�س دورًا مهمًا يف ممار�شة مهامه التنظيمية ) الت�شريعية (، 
فاملادة تتيح لع�شو املجل�س اأو عدد من االأع�شاء اقرتاح م�شروع نظام جديد 
ل�شد فراغ ت�شريعي، اأو تعديل نظام نافذ. وقد تفاعل اأع�شاء جمل�س ال�شورى 
املقرتحات  من  العديد  وقدموا  املادة،  هذه  مع  احلالية  ال�شاد�شة  دورته  يف 
التي  املقرتحات  بلغت  حيث  نافذة،  الأنظمة  تعديل  اأو  جديدة  اأنظمة  ب�شاأن 
وقرر  مقرتحًا،  واأربعني  �شبعة  نحو  التقرير  �شنة  خالل  االأع�شاء  قدمها 
رد  انتظار  منها يف  البع�س  يزال  ال  فيما  منها،  اأربعة  على  املوافقة  املجل�س 
اللجان املخت�شة بعد مناق�شتها يف املجل�س، والبع�س االآخر يدر�س يف اللجان 

املتخ�ش�شة املعنية بعد اأن قرر  املجل�س مالءمة درا�شتها.

واملقرتحات االأربعة التي وافق عليها املجل�س هي: مقرتح تعديل املادتني 
م/85  الرقم  ذي  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  املرور  نظام  من  و)41(   )36(
القيادة  لرخ�شة  ال�شنوي  بالر�شم  اخلا�شتني  1428/10/26هـ،  وتاريخ 
اخلا�شة وجتديدها، ومدة �شالحية رخ�شة القيادة اخلا�شة ورخ�شة قيادة 
وامل�شرتيات  املناف�شات  نظام  مواد  بع�س  تعديل  واقرتاح  االآلية،  الدراجات 
احلكومية، واقرتاح م�شروع نظام مراكز االأحياء، واقرتاح م�شروع نظام عقد 

االتفاقيات الدولية.

ما  جتاه  اللجان  نظر  وجهة  املجل�س  ينتظر  التي  املقرتحات  اأهم  ومن 
طرحه االأع�شاء من اآراء وملحوظات ب�شاأن تلك املقرتحات اأثناء مناق�شتها 
حتت القبة ال�شورية، الإقرارها، اأو التي اأقر املجل�س مالءمة درا�شتها: مقرتح 
يف  ال�شن  كبار  لرعاية  نظام  م�شروع  ومقرتح  للع�شكريني،  االدخار  نظام 
تعديل  ومقرتح  الت�شول،  مكافحة  نظام  ومقرتح  ال�شعودية،  العربية  اململكة 
املعوقني،  رعاية  نظام  من  ع�شرة«  و»احلادية  و»الثامنة«  »الثانية«  املواد 
بقرار  ال�شادر  التعليمية  الوظائف  الئحة  من   )6( املادة  تعديل  ومقرتح 
جمل�س اخلدمة املدنية رقم )590( وتاريخ 1401/11/10هـ، واملعدل بقرار 

جمل�س اخلدمة املدنية رقم )687( وتاريخ 1402/5/7هـ،

ومقرتح تعديل املادة »اخلام�شة ع�شرة« من نظام التقاعد املدين ال�شادر 
تعديل  ومقرتح  1393/7/29هـ،  وتاريخ  )م/41(  رقم  امللكي  باملر�شوم 
نظامي  بني  املنافع  تبادل  نظام  من  »الثالثة«  املادة  من  »ال�شاد�شة«  الفقرة 
فقرة  واإ�شافة  االجتماعية،  التاأمينات  ونظام  والع�شكري  املدين  التقاعد 

جديدة ومقرتح م�شروع نظام امل�شتهلك.
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استخدام التقنية 
وعالقتها بتشكيل 

الهوية الوطنية )1(

الهويـــة هي القــدر الثابــت, واجلوهــري املــ�ســتــرك مــن ال�ســمات 

والق�سمات العامة التي متيز ح�ســارة اأمــة عن غيــرها مــن احل�ســـارات, 

والتي جتـــعل لل�سخــ�سيـــة الوطنيـــة والقوميـــة طابــعًا تتمــيز فــيه 

عــن غيــرهــا مــن ال�سخــ�سيات الوطنــية الأخــرى, وهــي اأي�ســا الكــل 

املتــجان�ض مـــن الذكــريات والت�ســورات والقيــم والرمــوز والتعبريات 

والإبداعــات والتطـــلعات, التي حتتفــظ لكل اأمــة بهويتــها احلــ�سارية 

يف اإطـــار ما يطراأ عليها من تطــورات تنــ�ساأ بفعل ديناميتها الداخلية, 

وقابليتها للتوا�سل والأخذ والعطاء.

ويف عامل اليــوم, ثمــة خطــر حمــدق باأمتـــنا العربيــة الإ�سالميــة, 

يتمثل يف تهديد هويتها, وتعر�ض معامل �سخ�سيتها الوطنية ملحاولت 

الطم�ض, وتراجع قيم النتماء والولء لدى اأبنائــها, مبا قـــد يـــوؤدي 

اإلى تفريغ مفهوم الهوية من اأركانه الرئي�ســـية: الديــن, اللغـة, القيم, 

الرتاث, التاريخ, في�ساب املجتمــع حينئــذ بالفــتور, وتتـــال�سى اأوا�ســر 

املحبـة والتمـا�سك الجتماعي, وتتبـدد القيــم احلافزة علي النهو�ض 

الثقايف والعلمي.

وقــد بــداأت اأعـرا�ض هـــذا اخلــطــر تتفــ�سى وُتــعــمل اآثــارهــــا فــي 

الأجيال احلا�سرة, مما ي�ستدعي بذل اجلهود لدرا�ستها وعـالجــــها, كما 

األمة العربية اإلسالمية مهددة
في هويتها الوطنية

اأ.د جربيل بن ح�سن العري�سي
ع�شو جمل�س ال�شورى
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ي�ستدعي بلورة روؤيـــة خا�سة ميكـــن من خاللها اأن نحـــل املع�سـلة التي 

ي�سكلـها طريف املعادلة التي تت�سمن: احلفاظ علي هـــويتنـــا العربية 

من ناحية, والنفتاح على العالـــم من حولنـــا, لن�ستـــفــيد مـــن ثمرات 

املعرفة الإن�سانيـــة دون اأن نغـــامر بفقـــد هويتــنا مـــن ناحيــة اأخــرى. 

وهي املعادلة التي تعـــك�ض التحـــدي الـــذي تواجـــهه جمتمــعاتنا يف 

عامل اليوم, ويواجهه �سبابنا وطالبـــنا على وجه اخل�ســـو�ض, والــذين 

ميثــلون العمود الفقري للقوى الب�سرية يف املجتمع.

وال�شباب يعد م�شـــدًرا رئيــ�شًيا من مــ�شادر التغيــري الثقـايف يف املجتمع 
ككل، من خالل االأفكار وال�شلوكيات اجلديدة التي يتبناهـــا، والتـي عادة ما 
تدخل يف مواجهة مع ما هو �شائد من اأفكار تقليدية)2(. كما اأنهم اأكرث فئات 
املجتمع تعر�شا للتقنيات احلديثة وللغزو املعلوماتي بو�شائله املختلفة، مبا قد 
يوؤثر على هويتهم واأفكارهم، وذلك يف اإطار عدم التوازن احلا�شل بني ما هو 

اأ�شيل ومدرك بوعي وبني ما هو ع�شري ومدرك ب�شكل انبهاري)3(. 

لذا، فتخت�س مرحلة ال�شباب باأنها مرحلة البحث عن الهوية، فيما يطلق 
عليه اأزمة الهوية، حيث نراه دائم الت�شاوؤل عن ماهية دوره يف املجتمع، وهو 

ما يرى الباحثون اأن له تاأثريًا علي �شلوكه وممار�شاته. 

وقد تناولت العديد من الدرا�شات اأهمية تنمية قيم املواطنة لدى ال�شباب 
على وجه اخل�شو�س، و�شعت اإلى التعرف على مدى تاأثري التحديات املعا�شرة 
التي  يفر�شها  النظام العاملي اجلديد، كالعوملة والثقافات الغربية واأ�شاليب 

الرتبية وو�شائل التقنية، على ال�شباب وقيمهم واأفكارهم.

كما األقت تلك الدرا�شات ال�شوء على جمموعة من االجتــهادات العلمية 
التي بذلت من قبل كثري من علماء االجتماع وال�شيا�شة والـــرتبية واخلـــدمة 
االجتماعية، لتحديد مفهوم املواطنة. وقد تو�شلت العديد من تلك الدرا�شات 
اأن مفهوم املواطنة يرتبط يف جانب كبري منه بالتن�شـــئة االجتـــماعيـــة  اإلى 

والتعليم. )4،5(

وثمة من يرى من الباحثني اأن ال�شعور بامل�شئولية االجتـــماعــية هـــو اأحــد 
حماور املواطنة التي يجب العمل على تنميتها يف نفو�س ال�شباب، واأنــه ميكن 

غر�س مفهوم املواطنة يف نفو�س ال�شــباب من خـــالل التـــاأكيد عـــلى اأهمـــية 
املواطنه اأثناء مراحـــل التعليـــم. كـــما اأ�صـــار كثـــري من الباحثني اإلى ارتباط 
املواطنة بامل�شاركة املجتمعية، حتى اأنها تعـــد اأحد مــحاورها االأ�شا�شـية، واإلى 

اأن اإحدى معوقات املواطنة هي ال�شعور باالغرتاب عند ال�شباب.)6، 7، 8( 

وعلى الرغم من اأن هذه الدرا�شات قد اأظهرت اأهمية تنمية قيم املواطنة 
لدى ال�شبــاب، وعلى الرغـــم من تنــاولها لعـــدد من املتغـــريات الــتي حـــاول 
الباحثون معرفة اأثرها على الهوية الثقافية بوجــه خا�س، وعلى الهوية ب�شكل 
عام، اإال اأن اأيًا منها مل يتناول العالقة بني التقنيـــة والهويــة الوطنية، وهو ما 
كان الدافع الرئي�شي وراء قيام فريــق بحثي باإجــراء درا�شة تختلف عن تلك 
لل�شباب  الوطنية  الهوية  ت�شكيل  تاأثر  مــــدى  للتعرف على  الدرا�شات، وذلك 
للتقنـــيات احلديــثة، والتي ا�شتحوذت على اهتمام  ال�شعودي با�شتخـدامهم 

الغالبية العظمى منهم. 
ويف هذه الدرا�شة )9(، �شعى فــريق البحــث اإلى ا�شتكــ�شاف اأثر ا�شتخدام 
التقنيات احلديثة على ت�شكيل الهوية الوطنيــة من منظــور ال�شــباب، فكانت 
اأ�شئلة الدرا�شة هي: هل توجد عالقـة بني ا�شتــخدام التقنية وبني االأبعاد التي 
ت�شكل يف جمملها  الهوية الوطنــية ال�شعوديــة لدى ال�شباب؟، وهل يختلف اأثر 

التقنية على الهوية الوطنية عند الذكور عن اأثرها عند االإناث؟. 
كما �شعت الدرا�شـــة، والتي تــم اإجـــراوؤها على 312 من طالب اجلامعات 
ال�شعودية، ملعرفة كيف ميكن االإفادة من مزايا التقنيات احلديثة مع جتنب 
�شلبياتها التي تـــم�س الهويـــة الوطنــية ب�شوء، وذلك من خالل االطالع على 
غريها من الدرا�شات، وكذا من خــالل التعــرف على اآراء الطـــالب الذيـــن 

ي�شكلون عينة الدرا�شة.
وقد اأظهرت الدرا�صة مدى تغلــغل و�صائـــل التقنــية املخــتلفة بــني اأو�صــاط 

ال�شباب كما يت�شح من ال�شكل التايل:

الشعور بالمسئولية االجتماعية
أحد محاور المواطنة

دور وسائل التواصل الحديثة في
تشكيل الهوية الوطنية
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ويت�شح من ال�شكــــل ال�شابـــق اأن الهــاتف النقال هو اأكرث التقنيات انت�شارًا 
بني اأو�صاط ال�صباب، يليه الـ اآي باد ثم الإنرتنت ثم احلا�صوب.

كما تو�شلت الدرا�شة اإلى نتائج مهمة ب�شاأن العالقة بني ا�شتخــدام التقنية 
وبني الهوية الوطنية ال�شعودية لدى ال�شباب بكـل اأبعـــادها، وهي االأبـــعاد التي 

ت�شكل يف جمملها الهوية الوطنية من منظور الدرا�شة، وهي:
البعد املعريف/الثقايف، البعد املهاراتي، البعد االجتماعي، البعد القيمي/ 

الديني، البعد االنتمائي/ التوحدي، لبعد املكاين.

اأبعاد الهوية الوطنية با�شتخدام و�شائل التقنية املختلفة  تاأثر  فقد بينت 
كما يت�شح من ال�شكل االآتي: 

بالو�شائل  عام  بوجه  الوطنية  الهوية  تاأثر  ال�شابق  ال�شكل  من  ويت�شح   
تقنية  بانت�شار  حدة،  على  كل  اأبعادها  وكذا  الهوية،  تاأثر  وكذلك  التقنية، 

الهاتف النقال على وجه اخل�شو�س.
كما يت�شح من نف�س ال�شكل تاأثر البعدين املكاين واالنتمائي بانت�شار تقنية 
االإنرتنت، وتاأثر البعدين املعريف/ الثقايف واملهاراتي بانت�شار تقنية احلا�شب 

االآيل.
ا�شتخدام  اأثر  حيث  من  واالإناث-  الذكور  بني  االختالف  يخ�س  وفيما 
ال�شكل  يف  كما  الدرا�شة  نتيجة  كانت  الوطنية-  الهوية  ت�شكيل  على  التقنية 

االآتي :

وكما يبني ال�شكل فقد اأظهرت الدرا�شة زيادة االأثر على االإناث عن الذكور 
وذلك بالن�شبة للبعد املهاراتي، والبعد الديني، والبعد االنتمائي/ التوحدي، 
والبعد املكاين، ويف الدرجة الكلية للمقيا�س. يف حني ال يوجد اختالف بينهما 
فيما يخ�س البعد املعريف/ الثقايف والبعد االجتماعي. وهو ما يعزوه فريق 
البحث اإلى اأن االإناث بطبيعتهن ميلن لال�شتقرار اأكرث باملنزل و�شغل اأوقات 

فراغهن مع هذه التقنيات على عك�س الذكور.

وفيما يخ�س كيفية االإفادة من مزايا التقنيات احلديثة، ويف نف�س الوقت 
جتنب �شلبياتها التي مت�س الهوية الوطنية ب�شوء، فقد ا�شتخل�س فريق البحث 
بع�س ال�شبل التي ميكن من خاللها تعزيز الهوية الوطنية لل�شباب ال�شعودي 

مع اال�شتفادة من مميزاتها، ومنها ما ياأتي:

زيادة االإنتاج، وحماربة اجلهل، وخف�س معدالت االأمية املرتفعة يف الدول 
االإ�شالمية. 

وال�شعف  القوة  مواطن  على  والك�شف  احلديثة،  التقنيات  على  التعرف 
فيها، ودرا�شة �شلبياتها واإيجابياتها بروؤية اإ�شالمية متفتحة، غايتها البحث 
امل�شترت  الزيف  وك�شف  تناق�شاتها،  وفهم  واإدراك  العلمية)10(،  والدرا�شة 

خلف مواطن القوة فيها)11(.
التن�شيق والتعاون ب�شورة متكاملة بني وزارات التعليم، والثقافة واالإعالم، 
واالأوقاف وال�شئون االإ�شالمية، والعدل، وذلك للمحافظة على الهوية الوطنية 
االإ�شالمية من اأي موؤثرات �شلبية عليها، وت�شخري التقنيات احلديثة يف ذلك. 

اأن تقوم و�شائل االإعالم بواجباتها يف احلفاظ على الهوية ودعمها، ف�شاًل 
عن االمتناع عن ا�شترياد الربامج دون نظر اأو متحي�س، مبا قد يكون فيها 
مما يهدم الهوية، كما اأن على الدول والعلماء وقادة الراأي ورجال االأعمال 
ال�شغط على و�شائل االإعالم اخلا�شة،  كل مبا ي�شتطيع، ملراعاة احلفاظ على 

هوية االأمة وقيمها. 

بالتقنيات،  وتعريفهم  لل�شباب،  الوطنية  الهوية  بتعزيز  التعليم  يقوم  اأن 
وك�شف اإيجابياتها و�شلبياتها. وحيث اأن البث املبا�شر يهدد هويتنا مبا يبثه يف 
عقول �شغارنا من قيم وعادات تخالف فكر اأمتهم وثقافتها، فاإن الرتبويني 

واالإعالميني مطالبون بتح�شني االأطفال �شد ثقافة اال�شتهالك والتغريب، 

كما اأن االإعالم الرتبوي مطالب با�شتخدام كافة الو�شائل والطرق املتاحة 
موؤ�ش�شات  يف  واملعلومات  واملعارف  واملهارات  القيم  تاأ�شيل  يف  ينجح  كي 
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والل�شيقة  املهمة  الرتبوية  امل�شائل  عن  يتحدث  وباأن  ومنظماته،  املجتمع 
بحياة املجتمع، وباأن يقدم مادة غنية ثرية حتدث اأثرًا اإيجابيًا، وترتك �شدى 
ما  اكت�شاف  على  وت�شاعد  وال�شاب،  والطالب  والتلميذ  ال�شغري  بنف�س  قويًا 

ميلك من طاقات ومهارات )12(.

تن�شيط التفاعل واحلوار الثقايف العربي مع ثقافات االأمم االأخرى)13(،  
الثقافات  ي�شرنا من  وال  ينفعنا  نراه  االإ�شالمية مبا  العربية  ثقافتنا  واإثراء 
لنا من  العاملية مبا  الثقافات  الوقت نف�شه نعرف تلك  الكونية االأخرى، ويف 

تراث وتقاليد وقيم اجتماعية عريقة )14(.

وثمة من ذكر �شباًل اأخرى يف هذا االإطار)15(:
العلمي  التقدم  فر�س  من  واال�شتفادة  االآخرين  على  االنفتاح  �شرورة   -

والتقني، وتطوير ثقافتنا وحت�شني اأو�شاعنا. 
اأهم  من  تعد  والتي  وال�شورى،  والعدل  والت�شامح  االنفتاح  قيم  ن�شر   -

التح�شينات الثقافية الأمتنا. 
- اإعادة بناء و�شياغة النظم التعليمية يف �شوء امل�شتحدثات التقنية.

- االهتمام باالإعالم التوعوي لل�شباب. 

باالإ�شالم،  للتعريف  االإنرتنت،  مواقع  وكذا  التلفزيونية،  الربامج  اإنتاج 
ون�شر احلقائق االإ�شالمية، والرد على ال�شبهات املثارة.

ا�شتخدام الو�شائل التقنية للحفاظ على الهوية الوطنية للمغرتبني، حيث 
يتاح للم�شلم يف الغرب احلفاظ على هويته وتقويتها عرب الف�شائيات وكذلك 

عرب مواقع االإنرتنت االإ�شالمية، بل ويتفاعل معها)16(. 

ا�شتخدام التقنيات واالأ�شاليب االإعالمية احلديثة يف دعم وتعزيز الهوية 
الوطنية لل�شباب.

واالحتفاالت  الوطنية  املنا�شبات  دعم  يف  احلديثة  التقنيات  توظيف 
الثقافية واإحياء الرتاث العربي االأ�شيل.

ويف �شوء نتائج تلك الدرا�شة البحثية، اأو�شى فريق البحث مبا ياأتي:
االهتمام بن�شر الثقافة التي تعرف مبفهوم الهوية يف املجتمع. 

الهوية  تطوير  يف  اأدوارها  لتاأدية  االجتماعية  الو�شائط  م�شاهمة  تعزيز 
وت�شكيلها.

توظيف جوانب من الربامج واالأن�شطة الطالبية لتطوير جماالت الهوية 
لدى املراهقني ب�شكل �شوي. 

والتي  وال�شيا�شية  والثقافية  املمار�شات االجتماعية  ال�شباب على  ت�شجيع 
تعطي ح�شًا باالنتماء الوطني.

وتاريخه  وثقافته  وح�شارته  وعدالته  وعامليته  االإ�شالم  اإيجابيات  اإبراز 
للم�شلمني قبل غريهم، لي�شتلهموا اأجمادهم ويعتزوا بهويتهم.

تن�شيط التفاعل واحلوار الثقايف العربي مع ثقافات االأمم االأخرى، واإثراء 
ثقافتنا العربية االإ�شالمية مبا نراه ينفعنا وال ي�شرنا من الثقافات الكونية 
تراث  من  لنا  مبا  العاملية  الثقافات  تلك  نعرف  نف�شه  الوقت  ويف  االأخرى، 

وتقاليد وقيم اجتماعية عريقة.

يف  تتبلور  الدرا�شة  بهذه  قام  الذي  البحثي  الفريق  عقيدة  كانت  لقد 
اأنها ال  اإال  اختيارنا،  لي�س من  واقعًا  كانت قد فر�شت علينا  اإن  التقنية،  اأن 
ت�شتطيع منعنا – على االأقل- من االختيار. واأن االأمر املوؤكد هو: اأننا مادمنا 
مقاومون فاعلون قائمون مبا اأمرنا اهلل به فاإننا موقنون لي�س بحماية هويتنا 
الوطنية فح�شب، بل بقدرتنا على التاأثري يف غرينا با�شتخدام نف�س معطيات 

هذه التقنية. 

دور التعليم ووسائل اإلعالم في تحصين 
األطفال ضد ثقافة االستهالك والتغريب
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عضو مجلس الشورى د. خالد العقيل لــ » الشورى « :

تطلعات المواطنين وهمومهم من أولويات 
مجلس الشورى

م�سجد  يف  مبكرة  �سن  يف  تعليمه  وبداأ  املنورة,  باملدينة  ولد 

وتعلم  الكرمي  القراآن  حفظ  الطائف  حمافظة  يف  عبا�ض  ابن 

مادة احل�ساب التي لزمته طول عمره, ووا�سل تعليمه يف لبنان, 

الهند�سة  ودر�ض  الأمريكية,  املتحدة  الوليات  اإلى  ابتعث  ثم 

اجليوفزيائية املعنية بدرا�سة اكت�سافات البرتول واملعادن, عمل 

ممثل  من�سب  توليه  تخللها  عامًا,  اأربعني  مدة  البرتول  وزارة  يف 

امل�سدرة  العربية  الدول  منظمة  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة 

للبرتول »اأوابك«. يرف�ض فكرة التقاعد ما دام اأن الإن�سان يرى اأنه 

قادر على العمل والعطاء, عني ع�سوًا يف جمل�ض ال�سورى يف دورته 

بن  خالد  الدكتور  ال�سورى  جمل�ض  ع�سو  اإنه  احلالية,  ال�ساد�سة 

من�سور العقيل حفيد ع�سو جمل�ض ال�سورى الأ�سبق الأ�ستاذ نا�سر 

خالد  الدكتور   ,) 1356-1359هـ  عام  من   ( العقيل  عبداهلل  بن 

والعملية,  التعليمية   حياته  تفا�سيل  »ال�سورى«  للـ  روى  العقيل 

وعهد  اجلد  عهد  عهدين  بني  ال�سورى  جمل�ض  لعمل  قراءة  وقدم 

احلفيد, فاإلى تفا�سيل احلوار:

أجرى الحوار: منصور العساف
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االأمني العام ال�شابـــق للمجل�س يف مقابلة مع �شحيفة اجلزيرة يف 8 رم�شان 
1422هـ، الأ�شباب منها عــــدد ال�شكــــان واملتطلبات كانا حمدودين، واملجتمع 
كانت حياته ب�شيطة، فبداأ جمل�س ال�شورى بهذه البدايات املتوا�شعة، ثم بعد 
ذلك بداأ يتطور من ثمانيــــة اأع�شاء اإلى اثني ع�شر ع�شوًا، اإلى اأن و�شل عدد 
االأنظمة  ب�شن  يخت�س  املجل�س  وكان  ع�شوًا،  وع�شــــرين  اأربعة  اإلى  اأع�شائه 
والقوانيــــن، واإقــــرار االتفاقيــــات واالمتيــــازات، ومراقــــبة اأداء احلكــــومة 
واأداء الدولة وم�شاعدتها يف تر�شيد االإنفاق، كل هذه كانت من اخت�شا�شات 
املجل�س. وا�شتمر يف ذلك اإلى العام 1373هـ، حيث جرى تطور اإداري مهم يف 
اململكة باإن�شاء جمل�س الوزراء، وبالتايل اأثر هذا على مهام جملــــ�س ال�شورى 
حيث اأنيطت مبجل�س الوزراء ببع�س اخت�شا�شات جملــــ�س ال�شورى، فبالتايل 
يف تلك الفرتة من 1373 هـ اإلى 1400هـ كان جمــــل�س الوزراء يقوم باالأعمال 

التي يوؤديها جمل�س ال�شورى. 
�شعور  هناك  اأ�شبح  وال�شكانية  االقت�شادية  االأمور  تتطور  بداأت  وحينما 
باأهمية اإعادة النظر يف االأنظــــمة القائمــــة، و�شكلــــت جلنــــة علــــى م�شــــتوى 
عال لدرا�شة اأنظمــــة احلكم مبا يتما�شى مع الواقع اجلديد، واأ�شفرت جهود 
اللجنة عن �شدور االأنظمة الثالثــــة وهي النظــــام االأ�شا�شي للحكم، ونظام 

ال�شورى، ونظام املناطق يف عام 1412هـ.
وب�شــــدور النظام اجلــــديد ملجلــــ�س ال�شــــورى اأعطي املجــــل�س قدرًا من 
االكت�شاب، وحدد النظام اخت�شا�شات املجلــــ�س، حيث ن�شت املادة اخلام�شة 

س - بادئ ذي بدء كان جدكم المرحوم- بإذن ااهلل- ناصر العقيل 

بين  العزيز....  عبد  الملك  عهد  في  الشورى  مجلس  أعضاء  أحد 

المجلس  تقرأ عمل وأداء  ناصر والحفيد خالد كيف  الجد  عضوية 

في المرحلتين ؟.

العموم،  يف  الربملاين  والعمل  ال�شورى  مفهوم  اإلى  االإ�شارة  اأود  بداية 
ال�شيا�شية  املفاهيم  من  فال�شورى  اإ�شالمي،  نظام  ال�شورى  معلوم  هو  فكما 
يت  االإ�شالمية، والأهميته جاءت �شورة كاملة با�شم ال�شورى، واالآية التي �ُشمِّ
اَلَة َواأَْمُرُهْم  ِهْم َواأََقاُموا ال�شنَّ ِذيَن ا�ْشَتَجاُبوا ِلَربِّ با�شمها هي قوله تعالى: {َوالنَّ

ا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن} ال�شورى : 38. �ُشوَرى َبْيَنُهْم َومِمنَّ
وقواعده،  اأ�شول احلكم  وقاعدة من  اأ�شاًل  ال�شورى  امل�شلمون  اتخذ  وقد 
وة لتويلِّ اأمرهم،  وعليها قام تر�شيح العدول من امل�شلمني ملن يرونه اأهاًل للقنَّ
وهناك اتفاق باأن ال�شورى يف االإ�شالم منوطة بفئة من امل�شلمني ُيطلق عليهم 
توافر  �شرورة  عن  الفقهاء  ث  حتدنَّ وقد  والعقد(،  احللِّ  )اأهل  ال�شورى  اأهل 

بع�س ال�صروط فيهم، وهي: العدالة، والعلم، والراأي، واحلكمة.
ومنذ توحيد اململكة العربية ال�شعودية على يد املوؤ�ش�س امللك عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن اآل �شعود - طيب اهلل ثراه - �شدر االأمر امللكي رقم )37( 
فكان  وت�شكيله،  ال�شورى  جمل�س  وت�شمية  باإن�شاء  1346/1/9هـ  وتاريخ 
اأع�شاء، لكنه  املوؤ�ش�س -رحمه اهلل- يتكون من ثمانية  اأ�ش�شه  املجل�س الذي 
متنا�شب مع متطلبات ذلك الوقت، كما اأ�شار اإلى ذلك الدكتور حمود البدر 

	د. خالد بن منصور بن ناصر العقيل   الشيخ ناصر بن عبداهلل العقيل

عضو مجلس الشورى األسبق
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ع�شرة اخت�شا�شات املجل�س يف مناق�شة اخلطط العامة للتنمية االقت�شادية 
واالجتماعية، ودرا�شة االأنظمة واللوائح واملعاهدات الدولية واقرتاح ما يراه 

ب�شاأنها، ومناق�شة التقارير ال�شنوية للوزارات واالأجهزة احلكومية،.

اإلى عام 1418هـ  االأولى من عام 1414هـ  املجل�س منذ دورته  اأدى  وقد 
املجل�س  اأع�شاء  عدد  زاد  عليه  بناء  اإيجابيًا،  انطباعًا  اأعطت  جيدًا  دورًا 
اإلى 150 ع�شوًا،  اإلى 120 ع�شوًا حتى و�شل عددهم  ثم   ، اإلى 90  من 60 
ليعك�س حجم التنمية االقت�شادية والنمو ال�شكاين وتزايد املتطلبات وخطط 
دول  اإحدى  اأ�شبحت  التي  الدويل  االقت�شاد  يف  اململكة  ومكانة  التنمية، 

جمموعة االقت�شاد الع�شرين الكربى. 

الكرمي  امللكي  االأمر  �شدور  اإثر  مهمًا  تطورًا  ال�شاد�شة  الدورة  و�شهدت 
اأع�شاء  اإجمايل  من   %20 وبن�شبة  ال�شورى  جمل�س  يف  ع�شوًا  املراأة  بتعيني 
ال�شورى البالغ عددهم 150 ع�شوًا، ميثلون �شفوة اخلربات العلمية والعملية 
من كافة مناطق اململكة. ويالحظ اأن تطور جمل�س ال�شورى ومهامه تعك�س 
للملكة  املتعاظم  والدور  واالقت�شادية  واالجتماعية  ال�شكانية  التطورات 
�شالحيات  تو�شيع  م�شاألة  اأن  اأي  الدولية،  ال�شاحة  على  ال�شعودية  العربية 
ومهام املجل�س تواكب امل�شتجدات املحلية واالقليمية والدولية، وبالتايل من 
يف  الربملانات  مهام  ليماثل  اأو�شع   دورًا  ال�شورى  جمل�س  يوؤدي  اأن  املرتقب 
به  يقوم  ما  وهم  اأعمال احلكومة.  على  والرقابة  الت�شريع  العامل يف جمال 
املجل�س اإلى حد كبري عدا م�شاألة الرقابة والتي اأعتقد اأنها وقتية ريثما يتم 
االنتهاء من اإعداد التنظيمات الالزمة لذلك، واالأهم توفر كوادر واأع�شاء 
كمراقبني  ليعملوا  ماهرة  وقانونية  واقت�شادية  مالية  كفاءات  اأ�شحاب 

خمت�شني وم�شاندين يف اتخاذ القرارات ال�شائبة.

الت�شريعات  مراجعة  يف  االأ�شا�شي  ال�شورى  جمل�س  دور  تبني  وقد 
العا�شرة  التنمية  خلطة  ال�شاملة  املراجعة  يف  دوره  جانب  اإلى  والتنظيمات 
معايل  ثمنها  والتي  ال�شيا�شات  كافة  على  املجل�س  اأبداها  التي  واالإ�شافات 
وزير االقت�شاد والتخطيط يف ت�شريحه جلريدة احلياة يف 14 يونيو 2014م 
: “اإن اإ�شهامات جمل�س ال�شورى يف م�شرية البناء والتنمية والتطور من خالل 
املبادرات واالآراء البناءة املقدمة خلطة التنمية العا�شرة جعلت منه �شريكًا 
مهمًا يف عملية التنمية التي تعي�شها اململكة، ويف �شناعة القرار املبني على 

الدرا�شات امل�شتفي�شة التي يع�شدها التخ�ش�س العلمي واخلربة”.

بن  عبداهلل  الدكتور/  ال�شيخ  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  اأو�شح  كما 
اأن  القيادة على  اأن املجل�س حر�س ومن خالل توجيهات   : ال�شيخ  اآل  حممد 
اأولى  وحيث  اخت�شا�شه،  يف  كل  للم�شوؤولني  وينقلها  املواطن  هموم  يحمل 
املجل�س عرب �شنواته املا�شية هذا اجلانب اهتمامًا كبريًا خالل طلب ح�شور 
العديد من الوزراء وامل�شوؤولني يف االأجهزة احلكومية، حيث متت مناق�شتهم 
التابعة لهم، وا�شتي�شاح كثري من  اأداء تلك الوزارات واجلهات  فيما يخ�س 

املو�شوعات الداخلة يف اخت�شا�شاتهم.

العقيل يف ال�سورى من اجلد اإلى احلفيد
بمجلس  األسبق  العضو  العقيل,  ناصر  جدكم  سيرة  عن  ذا  وما    

الشورى, وهل تم تدوينها؟.

العقيل  عبداهلل  بن  نا�شر  اجلد  �شرية  من  بع�شًا  تدوين  مت  لقد  نعم 
رحمه اهلل يف كتاب » من رجال ال�شورى يف اململكة العربية ال�شعودية« ملوؤلفه 
الدكتور/ عبدالرحمن بن علي الزهراين، فاجلد نا�شر من مواليد املدينة 
ال�شريف على يد علماء  النبوي  تعليمه يف احلرم  تلقى  املنورة عام 1307هـ 

ع�شره، وقد متيز بعمله التجاري والزراعي قبل توحيد البالد، 

وتبواأ العديد من املراكز يف الدولة اإبان عهد املغفور له - باإذن اهلل- امللك 
حلكومة  ممثاًل  عني  حيث  �شعود،  اآل  الفي�شل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 
 ، ، ومديرًا ملالية جدة عام 1347هـ  امللك عبدالعزيز يف رابغ عام 1434هـ 
ووكياًل للخا�شة امللكية يف املدينة املنورة عام 1347هـ، ومت تعيينه ع�شوًا يف 

جمل�س ال�شورى خالل الفرتة  1356هـ -1359هـ.

لتزويد  والعتاد  ال�شالح  حفظ  بها  القيام  اإليه  عهدت  التي  املهام  ومن 
القالع  على  املحافظة  يف  واالإ�شراف  االأولى،  اليمن  حرب  اأثناء  املجاهدين 
اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  وكلفه  املنورة،  املدينة  الرتكية مبنطقة 
�شعود - طيب اهلل ثراه - مبهمات خا�شة يف زيارة بع�س املناطق لالطالع على 
�شوؤونها وتنفيذ توجيهات جاللته. وقد اهتم اجلد نا�شر باالأرا�شي الزراعية 
باملدينة  “املدافعية”  وقف  1377/5/27هـ  يف  وفاته  اإثر  اهلل  رحمه  وترك 
املنورة، وعني والدي ال�شيخ/ من�شور بن نا�شر العقيل رحمه اهلل و�شيًا وناظرًا 
عليها، وحدد اجلد جزءًا من ريعها ل�شالح فقراء احلرمني ال�شريفني، وله من 

االأبناء ت�شعة اأكربهم والدي / من�شور رحمه اهلل، و�شبع بنات.
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المدرسة  مع  رحلتك  على  تطلعنا  أن  خالد  دكتور  لك  هل  س- 

وطلب العلم ؟.

نعم رحلتي بحمد اهلل كانت ثرية باخلربات املعرفية واالإن�شانية واأعترب 
نف�شي من اجليل الذي عا�شر املتغريات الكربى االجتماعية واالقت�شادية، 
ال�شريف  املكي  احلرم  قرب  باملدعى   الكائن  اجلودرية  ولدت يف حي  فقد 
بعدها  وانتقلنا  احلرم،   �شاحات  من  االآن  اأ�شبح  الذي  املنورة  باملدينة 
فرا�س  بن حممد  ال�شيخ عبداهلل   / لوالدتي  دار جدي  �شعب عامر يف  اإلى 
املن�شوري- وهو من اأ�شرة قر�شية -، وقد كان جدي لوالدتي مديرًا للربق 
عهد  اإبان  احلج  اأعمال  عن  وم�شوؤواًل  امللكية،  للخا�شة  مديرًا  ثم  والربيد 
امللك عبدالعزيز وعهد امللك �شعود. ويف تلك االأيام مل تتوفر �شبكة الكهرباء 
وتو�شيالت املياه، وكان ال�شفر ب�شيارة الربيد »العراقي« من مكة اإلى املدينة 
اأ�شبوع بني  اأيام، ويوما كاماًل بني مكة والطائف، واأكرث من  ي�شتغرق ثالثة 

مكة والريا�س.

 و�شكنت االأ�شرة حلة الق�شمان بالريا�س لفرتة وجيزة، وكانت الريا�س 
يف تلك االأيام  عبارة عن بيوت من الطني ما زلت اأتخيل طيفها. وقد كانت 
العديد من االأ�شر ت�شطاف يف الطائف وبها تفتح ذهني على اآفاق التعليم 
م�شجد  من  القريب  )كتاب(  م�شجد  يف  عمري  من  الثالثة  يف  كنت  عندما 

ابن عبا�س. 

فكان االإمام هو املدر�س وهو رجل من ثقيف يجيد حتفيظ القراآن الكرمي، 
ويقوم بني احلني واالآخر بتدري�س مبادئ احل�شاب الب�شيط من عمليات جمع 
وطرح االأرقام، ومع اأنني يف تلك ال�شن ال�شغرية مل يكن مطلوبًا مني كثريًا 
فقد  ولذا  و�شيقة،  م�شلية  مادة  ووجدتها  �شرحه رغبني يف احل�شاب  اأن  اإال 
للقراآن  حافظ  رجل  وهو   - لوالدتي  جدي  يغفل  ومل  عمري،  بقية  الزمتني 
الكرمي- تعلمي القراآن الكرمي ومرافقته الآداء �شالة اجلمعة واالأعياد وهو 

ما حافظت عليه مع اأبنائي.

 وقد اجتمعت رغبة والدي ووالدتي »رحمهما اهلل« - رغم اأن والدتي ال 
�شغرية  �شن  منذ  بالدرا�شة  التحاقي  اأهمية  على   - والكتابة  القراءة  جتيد 
مبكرة، فطلب والدي �شفري يف عام 1954م اإلى لبنان للدرا�شة واأتيحت يل 
فر�شة التعلم مبدر�شة برمانا العالية الكت�شاب �شتى اأنواع العلوم والتحدث 

والكتابة والقراءة باللغتني العربية واالإجنليزية. 

د خالد وشقيقته –الطائف 1373هـ/ 1953م

امللك في�سل اأدرك اأهمية التخ�س�سات.. وعلى 
دراية باآثار حتويالت العمالة الوافدة

س- لك موقف – حين كنت طالبًا في الخارج -  ال تنساه مع  الملك 

ا رويته لنا ؟.  فيصل هلٍّ

عامًا، حيث  وعمري 17  العامة  الثانوية  بعد  العام 1966م  كان ذلك يف 
اأتيحت يل فر�شة للبعثة للواليات املتحدة االأمريكية من قبل امللك في�شل بن 
اآل �شعود »رحمه اهلل« عندما �شاألني خالل زيارة جدي لوالدتي  عبدالعزيز 

لل�شالم على جاللته عن رغبتي الدرا�شية، فاأجبته اأود اأن اأ�شبح مهند�شًا. 

اأو  ال�شيا�شة  يرغبون  اجلميع  ذلك،  يطلب  من  اأول  اأنت  قائال:  فرد 
» جزءًا كبريًا من دخل   : للحا�شرين  الكالم »رحمه اهلل«  االقت�شاد، ووجه 
كلماته  وظلت   ‘ الوافدة«  العمالة  قبل  من  اخلارج  اإلى  حتويله  يتم  البالد 
اقت�شادية  بطريقة  املو�شوع  عن  وكتبت  ذهني،  يف  را�شخة  اهلل-  -رحمة 
ح�شابية برتولية يف جريدة ال�شرق االأو�شط عام 1995م، فامللك في�شل رحمه 
اهلل منذ العام 1966م كان على معرفة ودراية باآثار حتويالت العمالة الوافدة 
على االقت�شاد الوطني من ذلك التاريخ، ويدرك اأهمية التخ�ش�شات الفنية 

يف رفعة �شاأن البالد. 
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س- هل حول هذا اللقاء مسارك التعليمي ؟, وماذا عن الدراسات 

العليا ؟.

جاللته  وموافقة  ا�شتح�شان  القت  مهند�شًا  اأ�شبح  اأن  رغبتي  اأن  اأعتقد 
فوجه - رحمه اهلل - احلديث يل قائال: » اذهب غدًا لل�شيخ ح�شن اآل ال�شيخ 
اأ�شتعد  كنت  اأ�شبوع  وخالل  املعارف،  لوزارة  ذهبت  يوم  وثاين   .« باأوراقك 
قبل  من  ووجهت  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  الهند�شة  درا�شة  الإكمال 
عبدالعزيز  الفا�شل/  واالأ�شتاذ  اهلل-  -رحمه  خ�شرا  اأبو  عمر  االأ�شتاذ/ 
العلم  ك�شبت  وبها  لوي�س«  »�شانت  جامعة  اإلى  عمره-  يف  اهلل  -اأمد  املنقور 
عرب  نتوا�شل  زلنا  ما  االأ�شدقاء  خرية  من  جمموعة  و�شداقة  واملعرفة 
على  عامًا  خم�شني  انق�شاء  رغم  االجتماعي،  التوا�شل  اأدوات  اأو  اللقاءات 
ق�شم  اجلامعة  اأق�شام  اأهم  من  وكان  املناطق،  وتباعد  الدرا�شية  زمالتنا 
اجليوفزياء ومنها برز العامل الذي كان له ف�شل اكت�شاف اآلة ريخرت لقيا�س 
بدرا�شة  املعني  اجليوفزيائية  الهند�شة  بق�شم  فالتحقت  االأر�شية،  الهزات 
الهزات،  قيا�س  هي:  اأ�ش�س  اأربعة  خالل  من  واملعادن  البرتول  اكت�شافات 

واجلاذبية، واجلولوجيا الكهربائية، واجلولوجيا املغناطي�شية.
 ويف �شيف عام 1971م تخرجت كاأول �شعودي متخ�ش�س يف الهند�شة 
اجليوفزيائية، وذهبت لل�شالم على جاللة امللك في�شل -رحمه اهلل- فقط 
الأعلمه – واإن مل اأمتكن - اأنني كنت قدر الثقة وامل�شوؤولية، والتحقت بوزارة 
البرتول والرثوة املعدنية / وكالة الرثوة املعدنية، ولال�شتفادة من تخ�ش�شي 

،)BRGM(متت اإعارتي للبعثة اجليولوجية الفرن�شية
علميًا   م�شرحًا  فكانت   ،)USGS(االأمريكية اجلولوجية  البعثة  ثم 
تطبيقيًا وفر�شة ملعرفة اأطياف املجتمع ال�شعودي الكبري بعاداته وتراثه املوغل 
يف عمق التاريخ، حيث زرت خاللها كافة اأرجاء اململكة برًا من �شحراء الربع 
اململكة  �شمال غرب  واأودية وجبال  اإلى جبال ع�شري وه�شاب جند  اخلايل 
من مهد الدهب اإلى جبل �شايد، يف اأوقات واأيام الربد واحلرارة ال�شديدين 
مل  خميمات  يف  اجليوفزيائية  اجليولوجية/  العمل  رحالت  خالل  مكثت 
تكن و�شائل الراحة متوفرة بها اآنذاك وقليل منها بها كرافانات ... ولكنها 
اأيام حياتي رغم �شدتها و�شعوبتها، رمبا ب�شبب روح  كانت فرتة من اأجمل 
وعزمية ال�شباب اأو حب املقامرة من متعة �شواقة جيب “الندروفر”  الذي 
كان ممنوعًا ب�شبب املقاطعة العربية، حيث كان متاحًا للبعثات اجليولوجية 
فقط ب�شبب الت�شاري�س الطبيعية الوعرة ملناطق اال�شتك�شافات اجليولوجية. 
يل  اأتيحت  امليداين  العمل  من  �شنوات  ثالث  حوايل  انق�شاء  وبعد 
البعثة لنيل �شهادة املاج�شتري حيث قمت بلقاء معايل وزير البرتول اآنذاك 

اأ�شعار  ارتفاع  م�شار  بداية  يف  وكان  مرة،  الأول  مياين  زكي  اأحمد  االأ�شتاذ/ 
البرتول عام 1972م، ومع ان�صغاله اإل اأنه كان مطلعًا على ن�صاط ال�صعوديني، 
ملكتبه  ان�شمامي  وطلب  العليا،  درا�شاتي  اإنهاء  بعد  الحقًا  علمته  ما  وهو   -
اجلامعات  اإحدى   )PSU( بن�شلفانيا  والية  جلامعة  وذهبت  بالريا�س-، 
وح�شلت  املرموقة،  االأمريكية  اجلامعات  مقدمة  ويف  املعروفة،  االأمريكية 
ومت  1975م،  عام  التعدينية  الهند�شة  اإدارة  يف  املاج�شتري  �شهادة  على 
 Mineral(( واملعادن  البرتول  اقت�شادات  يف  الدكتوراه  الإكمال  قبويل 
واأر�شلت اأوراق القبول وخطاب رئي�س الق�شم املطالب   ،)Economics
اأنني غري  اإكمايل الدرا�شة ونيل �شهادة الدكتوراه ملكتب معاليه، مع  باأهمية 
واثق مبوافقة الوزارة، ولكن معايل االأ�شتاذ/ اأحمد زكي مياين كان �شاحب 
ذاكرة متقدة وجاءتني املوافقة، ويف نهاية العام 1979م ح�شلت على �شهادة 
الدكتوراه، وبر�شالة �شافية من 320 �شفحة م�شجلة مبدينة امللك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية عنوانها” مرونة الطلب على البرتول ال�شعودي لعام 1983م” 
نفقاتها  تنامي  ب�شبب  اململكة  اأن  اإلى  بالر�شالة  احل�شابي  النموذج  خل�س 
بعد  العاملية  البرتول  �شوق  يف  املرجح  املنتج  دور  لعب  من  تتمكن  لن  املالية 
العام 1983م، وهذا ما ح�شل اإال اأن بع�س امل�شوؤولني، وهم يف فورة ارتفاع 

اأ�شعار البرتول مل يعريوا نتائج درا�شة الدكتوراه االهتمام الالزم.

فرتة عملي يف وزارة البرتول حمطة معرفة 
ومدر�سة خربة متعددة اجلوانب

المعدنية  والثروة  البترول  وزارة  في  عملك  خالل  أدركت  س- 

عددًا من الوزراء والقيادات, وكنت أحد الشهود لمرحلة صراعات 

السياسة والنفط ، هل لك أن تصف لنا هذه التحوالت في حياتك 

الخاصة؟.

الفرتة من 1980  املعدنية خالل  البرتول والرثوة  عملت يف ديوان وزارة 
– 2008م وهذه الفرتة حتتاج اإلى كتاب لكرثة االأعمال واملهام واالأحداث مع 
ثالثة من وزراء البرتول ال�شعوديني )االأ�شتاذ/ اأحمد زكي مياين، االأ�شتاذ/ 
ه�شام حمي الدين ناظر، املهند�س/ علي بن اإبراهيم النعيمي(، هم �شفوة 
خمتارة من الرجال ت�شرفت بالعمل يف مكاتبهم واأعتربهم مدار�س خمتلفة 
اأوقاتهم، و�شبقهم معايل املهند�س/ عبداهلل  تعك�س االأحداث واملتغريات يف 
اآخر  وقابلته يف  �شريته  قراأت  ولكن  معه  اأعمل  الذي مل  الطريقي  بن حمود 
اأيامه، ووجدت اأن وزارة البرتول والرثوة املعدنية �شجل حافل من االإجنازات 
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ت�شلط عليهم  االأفذاذ، عدد منهم مل  والكفاءات  الرجاالت  العديد من  بها 
االأ�شواء ولكنهم معروفون بكفاءاتهم يف جماالت تخ�ش�شاتهم االقت�شادية 
والقانونية والفنية على امل�شتوى االإقليمي، وهي حمطة معرفة ومدر�شة خربة 
الفي�شل  �شعود  االأمري/  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بها  عمل  اجلوانب،  متعددة 
العيبان  حممد  بن  م�شاعد  الدكتور/  ومعايل  للوزارة،  وكياًل  كان  الذي 
ما  واأهم  الوزراء.  مبجل�س  وع�شوًا  للدولة  وزيرًا  وحاليًا  القانوين  امل�شت�شار 
متيزت به الوزارة اآنذاك هي احلر�س على عمق وجودة التقارير، فاكت�شبت 
يف  مرئياتهم  على  باالطالع  واهتمامهم  الدولة  يف  امل�شوؤولني  كبار  تقدير 
�شتى املوا�شيع االقت�شادية والفنية والدولية، واأعتقد اأنني كنت حمظوظًا يف 
التجارب العملية واالإن�شانية يف داخل اأروقة الوزارة وبالعالقات مع االأع�شاء 
املمثلني لدولهم يف املنظمات واملوؤمترات التي كنت بها ممثال للمملكة ملدة 
اأو  للبرتول )االأوابك(،  العربية امل�شدرة  االأقطار  ع�شرين عامًا يف منظمة 
املوؤ�ش�شات  اأو يف ع�شويات جمال�س  امل�شرتكة،  اأو  للدولة  اململوكة  ال�شركات 

واجلامعات املختلفة. 

معالي م/ علي النعيمي ومعالي االستاذ هشام ناظر 

سفير المملكة في مصر والدكتور خالد العقيل

اجتماع األوابك الوزاري عام 2005م

واأود االإ�شارة اإلى اأن احلجم الكبري من الكتابات واالأوراق والدرا�شات يف 
اقت�شادات  بها  كم�شت�شار يف  �شاركت  اأو  اأو قمت  التي كلفت  �شتى املجاالت 
املن�شورة  اأو  ال�شعوديني،  البرتول  وزراء  ثالثة من  واملعادن مبكاتب   البرتول 
ح�شارية  قفزات  �شهدوا  جليل  حياة  م�شرية  نتاج  واقعها  يف  هي  اإعالميًا 
واجتماعية كربى بكل املقايي�س واملعايري االإن�شانية والتي بداأت خطواتها االأولى 
من امل�شجد يف مدينة الطائف لطالب عمره ثالث �شنوات نهل العلم واملعرفة 
والعمل،  واملعرفة  العلم  الحرتام  وهذبته  ف�شقلته  متعددة  ودول  اأماكن  من 

واكت�شب من كفاءات وخربات العديد من امل�شوؤولني واملخت�شني يف م�شوار حياتي 
العملية داخل الوزارة، ومن امل�شاركات يف االجتماعات املحلية والدولية.

اجتماع منظمة األوابك الوزاري بالقاهرة عام 1999م

جدي  اإلى  القلب  من  �شادقة  رحمة  ودعوات  حمبة  وقفة  من  البد  نعم 
ووالداي رحمهما اهلل جميعًا ملا قدماه من متكيني يف �شبيل نهل العلم وللقيادة 

الر�شيدة - دون اأي جماملة اأو رياء -.

حر�ست على تربية اأبنائي تربية اإ�سالمية
س- ماذا عن أبنائك ؟ هل نهجوا منهج والدهم, أم تعددت بهم 

مسالك ومشارب العلم الحديث؟.

االإ�شالمية  الرتبية  م�شرية  ا�شتمرار  يف  الغالية  وزوجتي  حر�شت  لقد 
ال�شعودية املعا�شرة، وهلل احلمد  االأبناء مثل معظم االأ�شر  والعربية  بتعليم 
فقد ح�شل االأبناء: م�شعل )مهند�س يف احلا�شب االآيل من جامعة فينك�س/ 
اأريزونا بالواليات املتحدة االمريكية( وهو حملل اأمن املعلومات ب�شركة اأرامكو 
اخلاليا  يف  الربيطانية  نوتنجهام  جامعة  من  )ماج�شتري  �شارة  ال�شعودية، 
الدكتور  والطبيب  التخ�ش�شي،  في�شل  امللك  مب�شت�شفى  وتعمل  اجلذعية( 
التخرج  �شنة  يف  اجلامعي  خالد  ملك  م�شت�شفى  من  مبتعث  )معيد  حممد 
عبداهلل  الطوارئ(،  طب  كا�شت�شاري  الكندية  ميغيل  جامعة  من  النهائية 
ال�شعودية  اأرامكو  يف  يعمل   )A&M تك�شا�س  جامعة  من  برتول  )مهند�س 
راية  واملعادن،  للبرتول  فهد  امللك  بجامعة  املاج�شتري  ل�شهادة  ويح�شر 
)حا�شلة على بكالوريو�س تخ�ش�س املالية من جامعة بنتلي وتكمل املاج�شتري 
يف اإدارة االأعمال بجامعة بو�شطن(، جود)تكمل درا�شة البكالوريو�س يف علم 

النف�س بجامعة كينغ�شتون الربيطانية(.
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د. خالد وأبناؤه على يمينه د. محمد وعلى يساره م. مشعل وم. عبداهلل

اأرف�ض فكرة التقاعد ما دام لدي القدرة
والرغبة يف العمل

في  للعـــمل  التفـــرغ  قـــررت  هل  التقــاعد  ســــن  بلوغ  مع  س-   

االستشـــارات واالستـــفادة مــن خبــراتك العريضـــة في مجــاالت 

دراستك وعملك ؟.

البرتول  وزارة  يف  النظامية  ال�شن  لبلوغ  اخلدمة  اإنهاء  حمطة  جاءت 
الأن  مني  مرفو�شة  التقاعد  فكرة  فكانت  2008م،  عام  املعدنية   والرثوة 
من  وميتلك  بالعمل  والرغبة  القدرة  لديه  ملن  جتوز  ال  امل�شمى  اأو  الكلمة 
رخ�س  ثالث  على  باحل�شول  فقمت  العملية،  واخلربة  العلمية  الكفاءة 
والتعدين  البرتول  ا�شت�شارات  جماالت  يف  وال�شناعة  التجارة  وزارة  من 
واملعدنية،  البرتولية  لال�شت�شارات  مكتبًا  واأن�شاأت  اجليوفزيائية  والهند�شة 
و�شاركت يف العديد من الفعاليات املتاحة خا�شة االإعالمية منها، و�شاركت 
يف بع�س املحا�شرات العلمية يف جماالت الطاقة واالقت�شاد ح�شلت اإثرها 

على جوائز تقديرية. 

علوم  يف  التطورات  من  فاتني  ملا  للدرا�شة  �شانحة  فر�شة  وجدتها  كما 
احلا�شب االآيل، وكان مدر�شي �شابا �شغوفا باحلا�شب االآيل وبرجمياته عمره 
يقارب عمر اأ�شغر اأبنائي )عبداهلل( فكان االأ�شتاذ واأنا الطالب، تعلمت منه 
كيفية التعامل مع مكونات احلا�شب االأيل واإعداد الفيديوهات والفوتو�شوب، 

وكنت تواقًا لتعلم بناء املواقع االإلكرتونية.

ولكن تكليفي من قبل خادم احلرمني ال�شريفني بتعييني ع�شوًا يف جمل�س 
ال�شورى يف دورته ال�شاد�شة، بداأت مرحلة عمل وتعلم جديدة لها اآفاق وا�شعة 
وجماالت متعددة �شمن جمموعة من الكفاءات واخلربات املختارة يف �شتى 
املعارف والعلوم، اأ�شاأل اهلل اأن تكون جتربة غنية باملعرفة ومثمرة باالإجناز 

يف خدمة الدين واملليك والوطن.

س- نعود إلى مجلس الشورى, خالل المدة المنقضية من الدورة 

السادسة للمجلس هل الحظت تحت قبة الشورى أن هناك قادة 

رأي من بين األعضاء؟. 

بع�شهم  والتزامهم،  نوعية وحجم عطائهم  يختلفون يف  املجل�س  اأع�شاء 
يف�صل التحدث اأثناء مداولت جل�صات املجل�س، واآخرون يغلب عليهم الن�صاط 
ح�شب  اهتمامات  لديهم  االأع�شاء  معظم  اأن  يتبني  ولكن  املهني،  الكتابي 
خلفياتهم العلمية والعملية. وبالن�شبة للتحزبات فهي تختلف عن تباين االآراء 
النظر  نحو  ي�شعى  الأنه  اأمر حممود  االآراء  والتباين يف  املجل�س،  اأع�شاء  بني 
اإلى املو�شوع من زوايا خمتلفة الختيار االأف�شل، بينما التحزبات التي تق�شي 
د الكفاءات، متثل يف راأيي دكتاتورية الراأي الواحد بعيدًا  االآراء االأخرى وحتيِّ

عن مبداأ ال�شورى.

وقد �شررت �شخ�شيًا عندما ُطِرحت موا�شيع تباينت ب�شاأنها اآراء االأع�شاء 
مثل مو�شوع الوثيقة ال�شكانية، فكانت وجهًا م�شرقًا ملداوالت جمل�س ال�شورى 
العامة،  للم�شلحة  ي�شعى  فاجلميع  االأع�شاء،  ونقا�س  االإدارة  م�شتوى  على 
ت�شعى  التي  التحزبات  حماربة  اأهمية  اأرى  ولذلك  خمتلفة.  زوايا  من  ولكن 

الإق�شاء االآراء.

توفري و�سيلة ملتابعة ع�سو املجل�ض للتقارير 
واملو�سوعات وهو خارج مقر املجل�ض

المساندة لعمل  التطويرية لإلدارات  برأيك الخطوات  س- ما هي 

المجلس؟.

�صرورة  اأرى  امل�صتجدات،  مع  ليتما�صى  املجل�س  ن�صاط  لتطوير  بالن�صبة 
العمل على تطوير اإدارتني هما اإدارة تقنية املعلومات، ومركز اأبحاث ال�شورى، 
فاحلا�شب  اأعلى،  بكفاءة  اأعمالهم  اأداء  يف  لاًلأع�شاء  وم�شاعدًا  عونًا  لتكونا 
لالأع�شاء  رابط  وجود  عدم  منها  اأ�شا�شية،  الأمور  م�شمونه  يف  يفتقر  االآيل 
ملتابعة ومراجعة التقارير ال�شنوية، وجدول االأعمال والتقارير باأنواعها خارج 
كافة  واأي�شا ت�شمني  بال�شرية،  تت�شف  التي ال  التقارير  املجل�س خا�شة  مقر 
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الضيف مع وفد لجنة الصداقة في لقاء احد أعضاء الكونغرس األمريكي

كيف تنظر إلى دعوة مجلس الشورى للوزراء ومسؤولي األجهزة 

ضمن  يدخل  فيما  ومناقشتهم  جلساته  لحضور  الحكومية 

اختصاصات جهاتهم الحكومية؟.

الثانية  املادة  عليها  ن�شت  جل�شاته  حل�شور  الوزراء  املجل�س  دعوة 
والع�شرون من نظامه، ملناق�شتهم والتعرف على اخلطط امل�شتقبلية لوزاراتهم 
اأع�شاء  ا�شتف�شارات  على  واالإجابة  تواجهها،  التي  واملعوقات  وموؤ�ش�شاتهم، 
املجل�س حول اآداء الوزارة اأو املوؤ�ش�شة احلكومية، وهذا النقا�س مع امل�شوؤول االأول 
يف اجلهة احلكومية ي�شهم يف بلورة و�شرح كثري من االأمور، وي�شاعد املجل�س 
احلكومية  االأجهزة  باآداء  االرتقاء  يف  ت�شهم  التي  القرارات  اإلى  الو�شول  يف 

واالرتقاء بها مبا يحقق طموحات القيادة الر�شيدة، وتطلعات املواطنني.

الضيف مع السيناتور جون ماكين عضو  الكونغرس األمريكي خالل 

زيارة وفد لجنة الصداقة إلى الواليات المتحدة مارس 2014م

عليها  لالطالع  وحا�شرًا  �شابقًا  املطروحة  للموا�شيع  االإ�شافية  التو�شيات 
يف اأماكن تواجدهم خارج مقر املجل�س، وهو مو�شوع مهم خا�شة لالأع�شاء 
خارج مدينة الريا�س، واأعتقد اأن ال�شركات الكربى مثل اأرامكو تعمل بذلك.

وفيما يخ�س تطوير مركز اأبحـــاث ال�شورى ي�شاعد يف تقدمي الدرا�شات 
وتوفري املعلومات الالزمة لع�شو املجلـــ�س مبا يعينه اآداء عـــمله يف درا�شـــة 
ومناق�شــة املو�شوعـــات املدرجـــة على جـــدول اأعـــمال املجـــل�س اأو اللجــــان 

املتخ�ش�شة.

س- هل هناك هوة بين طــموح المـــواطن، ومخـــرجات مجلـــس 

الشورى, وأين برأيك يكمن الخلل؟.

 تلبية تطلعات املواطنني وهمومهم م�شاألة مهمة جدًا، وهي من اأولويات 
جمل�س ال�شورى، والنظر اإلى �شكاواهم واالآراء الـــواردة منــــهم حتتـــاج اإلى 
املراجعة واملتابعة الدائمة، وحبذا لو مت يف امل�شتقبل ر�شد حـــاجات املواطنني 
وهمومهم يف كافة مناطق اململكة، ومقابلتهم للوقـــوف على احلقيــــقة، الأن 
العديد منهم رمبا ال يجيدون التعبري كتابيًا، فـــ�شاًل عن اأن مـ�شاألة التــوا�شل 
مع اجلمهور بالغة االأهمية خ�شو�شا يف حالة زيارة اأع�شاء ال�شورى للمناطق 

املختلفة.

تقارير الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية �سعيفة
 من األدوات الرقابية للمجلس دراسة ومناقشة التقارير السنوية 

ترى  كيف  للمجلس,  ترد  التي  الحكومية  والمؤسسات  للوزارات 

مستوى تلك التقارير؟.

وامل�شالح  الوزارات  بع�س  من  الواردة  ال�شنوية  التقارير  حمتويات 
املتوفرة  واالح�شاءات  املعلومات  اأن  لدرجة  بال�شعف  تت�شم  احلكومية 
الذي  التقرير  حمتوى  تفوق  االإعالم  يف  اأو  الوزارات  مواقع  يف  واملن�شورة 
يرد للمجل�س، باالإ�شافة اإلى عدم تنظيم حمتوى التقرير ب�شكل مهني مما 
اأداء اللجان املتخ�ش�شة، وينعك�س على نوعية تقاريرها التي تقدمها  يعيق 
بعمل  لالرتقاء  عنها  والرفع  مراجعتها  االأهمية  من  م�شائل  وهي  للمجل�س، 

املجل�س وخمرجاته.
معها   ي�شعب  تقاريرها  على  ت�شفريًا  ت�شع  احلكومية  اجلهات  وبع�س 
تقارير  اإجناز  يطيل  مما  واملحتوى  واجلداول  البيانية  االأ�شكال  طباعة 
اللجان املتخ�ش�شة، ناهيك عن تاأخر االإجابة على بع�س الت�شاوؤالت الكتابية 

املطروحة على م�شوؤويل تلك اجلهات من قبل اأع�شاء اللجنة املتخ�ش�شة.
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استشارات قانونية

مل يجعل اإجراءات التداعي مبعزل عن �شلطة القا�شي بحيث يكون له دور يف 
ت�شيريها بل جعل له دورًا اإيجابيًا يف جميع مراحل الدعوى ويف ذلك اإتاحة 
املجال اأمام القا�شي لك�شف خفايا اخل�شومة مما ي�شاعد يف تكوينه قناعة 

باحلكم الواجب اإ�شداره يف الدعوى املنظورة اأمامه. )2(  

الدفوع املو�سوعية وال�سكلية :
تعريف الدفوع : 

رده  اأي  القول  دفع  ومنه  بقوة،  واإزالته  ال�شيء  تنحية  لغة:  التعريف 
باحلجة، ويعني ذلك اأن يدعي املدعى عليه اأمرًا يريد به درء احلكم عليه 

يف الدعوى .
طلب  على  اخل�شم  يجيبها  التي  الو�شيلة  هي  ا�سطالحا:  التعريف 

خ�شمه بق�شد تفادي احلكم خل�شمه مبا يدعيه.
وقد اأورد نظام املرافعات ال�شرعية �شروطًا لهذه الدفوع جاءت يف )املادة 
الثالثة( منه والتي تن�س على: )ال يقبل اأي طلب اأو دفع  ال تكون ل�شاحبه 
م�شلحة قائمة م�شروعة، ومع ذلك تكفي امل�شلحة املحتملة اإذا كان الغر�س 
من الطلب الحتياط لدفع �صرر حمدق اأو ال�صتثياق حلق يخ�صى زوال دليله 
كان  اإذا  اإال  يقبل  ال  الدفع  فاإن  الن�س  هذا  على  وبناء  فيه(،  النزاع  عند 

ل�شاحبه م�شلحة من دفعه.
وتنق�شم الدفوع اإلى نوعني هما :

مو�شوع  اإلى  توجه  التي  الدفوع  وهي  املو�سوعية:ـ  الدفوع  اأوًل: 
الدعوى، اأو اأ�شل احلق املدعى به، وهذا النوع من الدفوع يجب فيه �شرطان 
الدعوى  يف  الدفع  مبدي  �شفة  اأي  وامل�شلحة(  ال�شفة،   ( هما:  اأ�شا�شيان 
ال�شادر  واحلكم  عليه،  املدعى  اأو  املدعي  �شواء  هذا،  دفعه  من  وم�شلحته 
)املادة  اأكدته  ما  وهذا  احلق،  اأ�شل  على  النزاع  ينهي  املو�شوعي  الدفع  يف 
الثالثة( من نظام املرافعات ال�شرعية والتي تن�س على: ) ال يقبل اأي طلب 

�سهــدت اململكــــة العربيــــة ال�سعوديـــة تطــورًا كبريًا يف املجال 
الق�سائي خالل العامني املا�سيني حيث �سدر نظـــام التنفيذ ونظام 
املرافعات ال�سرعية, ولعلنا هنا ن�سلـــط - ولو بجزء ي�سري - ال�سوء 

على جانب من جوانب هذا التطور املتالحق.

تعريف نظام املرافعات ال�سرعية :
يق�سد بنظام املرافعات ال�سرعــــية تلك املجموعــة من القواعد 
والأحكام املتعلقة باإجراءات التداعي, فينب قــــواعد من�سبطـــة 
موحدة حتدد جلميع الأ�سخا�ض طريـقًا واحــــدًا لاللتجــــاء اإلى 
الق�ساء, واإجراءات موحدة لالإثبات وللف�سل يف الدعوى واإ�سدار 
الأحكام والت�سكي منها, وتنفيذهــــا جــــربًا مبا يحــــفظ للق�ساء 

مكانته وللخ�سوم حقوقهم. ) 1 (
�سمات نظام املرافعات ال�سرعية ال�سادر مبوجــب املر�سوم امللكي 

رقم )م/1( وتاريخ 1435/01/22هـ:
اأن هذا النظام يقوم على اأ�سا�ض وحدة القــ�ساء كقاعدة عامة.
ر�سم اإجراءات للتداعي اأمام املحاكم ب�سورة مب�سطة بحيث ل 
تختلف اختالفًا جذريًا عما اعتاد عليه النا�ض مبوجــــب النظــــام 
ح�سن  ب�سمان  الإخالل  وعدم  التب�سيط  ذلك  يف  مراعيًا  ال�سابق 

�سري الدعوى, وبوجوب توفري ال�سمانات الالزمة حلق الدفاع.
ن�ض النظام على جميع التفا�سيل واجلزئيات التي من طبيعتها 
الثبات وال�ستقرار, وذلك تاأكيدًا لثباتــــها وا�ستقــــرارها, وو�ســــع 
الأحكام التي تكون عر�سة للتعديل لرتباطها بظروف ومالب�سات 
متغرية يف ن�سو�ض مرنة, بحيث يكون التعديل باإجراءات تختلف 
عن الإجراءات الواجبة لتعديل بقية املواد, واأ�سند تنظيم بع�ض 

منها اإلى الالئحة التنفيذية.
مل يقيد الق�شاة مب�شدر حمدد ي�شتقون منه االأحكام، بل جعل الجتهاد 
القا�شي واإملامه بالفقه االإ�شالمي دورًا اأ�شا�شيًا يف تكوين القناعة لديه باإ�شدار 
احلكم دون تقييد مبذهب معني وال بالراجح من هذا املذهب اأو ذاك، وذلك 
فيما عدا امل�شائل التي ي�شدر بها قرارات جمل�س الق�شاء االأعلى لكونه اأعلى 
درجة يف درجات التقا�شي، والأن نظام الق�شاء ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم 
التي  ال�شرعية  امل�شائل  يف  النظر  خوله  1395/07/14هـ،  وتاريخ  )م/64( 
يرى وزير العدل �شرورة تقرير مبادئ عامة و�شرعية فيها، وكذلك امل�شائل 
عادة  يكون  ذلك  الأن  العلماء،  كبار  هيئة  جمل�س  من  قرار  بها  ي�شدر  التي 
ما  والأن  فيها اخلالف،  ت�شعب  التي  امل�شائل  اأو يف  م�شائل  ا�شتجد من  فيما 
ي�شدر منها يكون بناء على درا�شة جلميع ما دار ب�شاأن امل�شاألة املعرو�شة من 
خالف، ويف هذا توحيد قدر االإمكان لالأحكام ال�شادرة من الق�شاء، كما اأنه 

الدفوع القضائية في نظام المرافعات الشرعية

عبدالعزيز بن خالد امل�سعل
امل�ست�سار القانوين
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استشارات قانونية

اأو دفع ال تكون ل�شاحبه م�شلحة قائمة م�شروعة، ومع ذلك تكفي امل�شلحة 
املحتملة اإذا كان الغر�س من الطلب الحتياط لدفع �صرر حمدق اأو ال�صتثياق 
حلق يخ�شى زوال دليله عند النزاع فيه(، ويخ�شع هذا احلكم لكافة طرق 
االعرتا�س على االأحكام �شواء اال�شتئناف اأو النق�س، مثال : يدعي �شخ�س 
يدفع  ولكنه  بذلك،  عليه  املدعى  فيقر  ماليًا،  مبلغًا  اأقر�شه  باأنه  اآخر  على 

ب�شداد املبلغ . فالدفع هنا مو�شوعي موجه اإلى اأ�شل احلق.

ثانيًا : الدفوع ال�سكلية ) الإجرائية(:
اأو  الدعوى  ب�شكل  تتعلق  دفوع  باأنها  االإجرائية  اأو  ال�شكلية  الدفوع  تعرف 
اإجراءاتها، فهي ال توجه اإلى اأ�شل احلق املدعى به، وهذا النوع من الدفوع 
قاعدة  فهناك  ال�شرعية،  املرافعات  نظام  كاماًل يف  ف�شاًل  املنظم  له  اأفرد 
مو�شوعها،  نظر  قبل  اأواًل  الدعوى  �شكل  ينظر  القا�شي  باأن  تفيد  ق�شائية 

وتنق�شم الدفوع ال�شكلية وفقًا لنظام املرافعات ال�شرعية اإلى نوعني هما:ـ

الدفوع املوؤقتة :
ويق�شد بها الدفوع املحددة بوقت الإبدائها، وهي يف العموم يلزم اإبداءها 
قبل التكلم يف مو�شوع الدعوى واإال �شقط احلق يف التم�شك بها، وهذه الدفوع 

وكما حددتها املادة )75( من نظام املرافعات ال�شرعية،  هي:
املحكمة  ا�شم  يف  خطاأ  يح�شل  كاأن  الدعوى،  �شحيفة  ببطالن  الدفع 
املرفوعة اإليها الدعوى، اأو خطاأ يف ا�شم املدعي اأو املدعى عليه ، ما مل ميكن 

ت�شحيحه.
الدفع بعدم االخت�شا�س املكاين، فاالأ�شل اأن املدعي يتبع حمكمة املدعى 
بالدفع  التم�شك  جاز  عليه،  املدعى  بلد  غري  يف  الدعوى  رفعت  فاإذا  عليه، 
بعدم االخت�شا�س املكاين، على اأن يبدى هذا الدفع قبل التكلم يف مو�شوع 

الدعوى، فاإذا تاأخر عن ذلك �شقط احلق يف امل�شك به .

الدفع باإحالة الدعوى اإلى حمكمة اأخرى لقيام نف�س النزاع اأمامها، وهو 
اأو  اأمام حمكمة  الدعوى  ذات  رفع  للمدعي  �شبق  اأنه  عليه  املدعى  يقرر  اأن 
لدى  �شابقتها  مع  الدعوى  اإحالة  وطلب  النزاع،  بنظر  خمت�س  اآخر  قا�شي 
تكون  اأن  يلزم  الدفع  هذا  ول�شريان  اأواًل،  الدعوى  لديها  املرفوعة  املحكمة 
الدعوتني متحدتني يف املو�شوع، وال�شبب، واخل�شوم، اأن تكون اخل�شومة يف 

كل منهما قائمة فلو زالت يف اإحداهما �شقط احلق يف الدفع.
الدفع باإحالة الدعوى ملحكمة اأخرى خمت�شة، وذلك لقيام دعوى لديها 
 ، عقد  تنفيذ  اخل�شوم  اأحد  يطلب  )كاأن  مثال   ، نف�شها  بالدعوى  مرتبطة 
اأو  ال�شبب  يف  الدعوتني  بني  �شلة  وجود  من  فالبد  ف�شخه(،  يطلب  واالآخر 
واحلكم  واحد  قا�شي  اأمام  واحدة  دعوى  يف  جمعها  �شرورة  توؤكد  املو�شوع 

فيها معًا منعًا لتعار�س االأحكام.

الدفوع املطلقة :
وهي الدفوع التي تبدى يف اأي مرحلة كانت عليها الدعوى، فلم يحدد له 
املنظم وقتًا الإبدائها اأو وقتًا تفوت مب�شيه، بل ت�شمع يف اأي حالة كانت عليها 
الدعوى، وتبدى اأي�شًا يف اأي درجة من درجات التقا�شي �شواء االبتدائية اأو 

اال�شتئناف اأو النق�س ، وذلك لكونها تتعلق بالنظام العام.
وقد حددها املنظم يف املادة )76( من نظام املرافعات ال�شرعية وتتمثل 

يف التايل :
اأو  اأو ب�شبب نوع الدعوى  الدفع بعدم اخت�شا�س املحكمة الإنتفاء واليتها 
قيمتها، وهي كاأن ترفع دعوى عقارية اإلى حمكمة غري خمت�شة بنظر ق�شايا 
العقار، وكاأن ترفع دعوى يف ن�شاب من املال اأمام حمكمة ال تخت�س ب�شماع 

الدعوى يف هذا الن�شاب.
الدفع بعدم قبول الدعوى النعدام ال�شفة اأو االأهلية اأو امل�شلحة اأو الأي 
�شبب اآخر، كاأن يكون املدعى عليه غري ذي �شفة يف الدعوى، اأو كاأن يكون 

املدعى عليه قا�شرًا اأو جمنونًا اأو لعدم حتقق م�شلحة للمدعي من دعواه.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ل�شبق الف�شل فيها، فالدعوى متى ف�شل 

فيها بحكم ق�شائي، ال يجوز اإعادة رفعها مرة ثانية.

�سفات الدفوع ال�سكلية :
يجب اإبداءها قبل التكلم يف مو�شوع الدعوى، واإال �شقط احلق يف االإدالء بها.

اأوجب امل�شرع اإبداء جميع الدفوع ال�شكلية معًا وقبل التكلم يف املو�شوع 
واإال �شقط احلق فيما مل يبد منها ما مل يت�شل بالنظام العام.

اأن تف�شل يف الدفع ال�شكلي قبل  يجب على املحكمة التي تنظر الدعوى 
نظر مو�شوع الدعوى.

مي�س  وال  التداعي  باإجراء  يتعلق  ال�شكلي  الدفع  بقبول  ال�شادر  احلكم 
اخل�شومة  ينهي  ولكنه  النزاع،  اإنهاء  عليه  يرتتب  ال  وبالتايل  احلق،  اأ�شل 
القائمة ومن ثم يجوز جتديد اخل�شومة مع مراعاة االإجراءات ال�شحيحة، 

اإال يف حالة واحدة وهي الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ل�شبق الف�شل فيها.
الدفع  يف  النظر  اإعادة  جمرد  على  تقت�شر  اال�شتئناف  حمكمة  والية 
ال�شكلي وال يجوز لها اأن تف�شل يف املو�شوع حتى ولو األغت احلكم امل�شتاأنف، 

بل يتعني عليها اإعادة الدعوى اإلى حمكمة اأول درجة للف�شل يف مو�شوعها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدكتورة / اأمينة م�شطفى النمر: قوانني املرافعات ، طبعة نادي الق�شاة 
امل�شري 1989م ، �س 9.

اأ.د/فوؤاد عبد املنعم اأحمد، امل�شت�شار/ احل�شني على غنيم: اأحكام الدفوع 
االإ�شكندرية  احلديث  العربي  املكتب  النا�شر  ال�شعودي،  املرافعات  نظام  يف 

2002م.
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رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيس هيئة حقوق اإلنسان

ا�ستقبل معايل رئي�ض جمل�ض ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل 

يف  املجل�ض  مبقر  مكتبه  يف  ال�سيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن 

بن  بندر  الدكتور  الإن�سان  حقوق  هيئة  رئي�ض  معايل  الريا�ض 

حممد العيبان .

اأهمية  ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض  معايل  اأكد  اللقاء  وخالل 

مبا  املختلفة  وموؤ�س�ساتها  الدولة  اأجهزة  و  املجل�ض  بني  التوا�سل 

ي�سهم يف و�سول جمل�ض ال�سورى اأثناء درا�سته لتقاريرها ال�سنوية 

من  والرفع  الأجهزة,  تلك  دعم  �ساأنها  من  التي  القرارات  اإلى 

لتوجيهات  حتقيقًا  للمواطنني,  اأف�سل  خدمات  وتقدميها  اأدائها 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود – 

يحفظه اهلل- .

هيئة  تلقاه  ملا  تقديره  عن  العيبان  بندر  الدكتور  معايل  عرب  جانبه  من 
جمال  يف  جلهودها  ال�شورى  جمل�س  من  وم�شاندة  دعم  من  االإن�شان  حقوق 

حقوق االإن�شان يف اململكة .

وقدم معاليه نبذة عن هيئة حقوق االإن�شان والدور الذي تقوم به  يف جمال 
اخت�شا�شاتها، و�شرح مفهوم حقوق االإن�شان يف ال�شريعة، وجهود اململكة يف 

جمال حقوق االإن�شان.

ح�شر اللقاء ع�شو جمل�س ال�شورى رئي�س جلنة حقوق االإن�شان والهيئات 
الرقابية باملجل�س الدكتور نا�شر بن راجح ال�شهراين.
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نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل وفد المجلس
الوطني األذربيجاني

ا�ستقبل معايل نائب رئي�ض جمل�ض ال�سورى الدكتور حممد بن 
جمموعة  وفد  بالريا�ض  املجل�ض  مبقر  مكتبه  يف  اجلفري  اأمني 
ال�سداقة الربملانية الأذربيجانية ال�سعودية يف املجل�ض الوطني 
بجمهورية اأذربيجان خالل زيارته للمملكة موؤخرًا برئا�سة ع�سو 

املجل�ض الوطني فتاح حيدروف .
ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض  نائب  معايل  نوه  ال�ستقبال  بداية  ويف 
بني  تربط  التي  الثنائية  العالقات  بعمق  الأذربيجاين  بالوفد 
فخامة  بها  قام  التي  الزيارة  توؤكدها  والتي  واأذربيجان  اململكة 
ولقاءه  موؤخرًا,  اململكة  اإلى  علييف  اإلهام  الأذربيجاين  الرئي�ض 
�سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 
– حفظه اهلل – مما ي�سهم يف تعزيز التعاون وال�سراكة يف اإطار 

امل�سالح امل�سرتكة بني البلدين ال�سقيقني .
امل�سرتك,  الهتمام  ذات  املو�سوعات  من  عددًا  معاليه  وتناول 
يف  وحلفاءها  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  معاليه  بني  حيث 
ا�ستجابة  اليمن  يف  ال�سرعية  ل�ستعادة  يعملون  احلزم  عا�سفة 
اأن  بعد  هادي  من�سور  ربه  عبد  اليمني  الرئي�ض  فخامة  لنداء 
كل  وقو�ست  الدولة  موؤ�س�سات  على  احلوثي  ميلي�سيات  �سيطرت 

اجلهود نحو احلوار الذي يكفل لليمن و�سعبه م�ستقبل اأف�سل .
ولفت معايل الدكتور حممد اجلفري النظر اإلى اأن اململكة تنظر بقلق بالغ 
ملا يتعر�س له ال�شعب ال�شوري ال�شقيق من ويالت على يد نظام فقد �شرعيته 

بعد تورطه يف دماء �شعبه، موؤكدًا اأن من اأهم مقومات ال�شالم يف �شوريا هو 
وقف تدفق ال�شالح للنظام والعودة ملقررات »جنيف1«.

الق�شايا  لكافة  امل�شتمر  ال�شعودية  العربية  اململكة  دعم  عن  واأعرب 
باإقليم  اخلا�شة  اأذربيجان  ق�شية  ومنها  االإ�شالمي  العامل  لبلدان  الرئي�شية 
ناغورنوا كاراباخ ، حيث تواكب اململكة كل اجلهود املبذولة ال�شتعادة االإقليم .
من جانبه اأكد رئي�س جمموعة ال�شداقة الربملانية االأذربيجانية ال�شعودية 
يف املجل�س الوطني بجمهورية اأذربيجان اأن اململكة العربية ال�شعودية بقيادة 
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود تنتهج �شيا�شة 
الق�شايا  حل  على  والعمل  واال�شتقرار،  ال�شالم  اإ�شاعة  على  تقوم  حكيمة 
ال�شرعية يف  مع عا�شفة احلزم ال�شتعادة  ت�شامنه  اأعرب عن  كما  العالقة، 

اليمن .
واأذربيجان متر مبرحلة جديدة  الثنائية بني اململكة  اإن العالقات  وقال: 
�شت�شهم يف مزيد من التقارب على خمتلف ال�شعد، معربًا عن تقديره ملوقف 

اململكة من ق�شية اإقليم  ناغورنو  كاراباخ .
ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�س عدد من املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك، 
و�شبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين يف خمتلف املجاالت وخا�شة يف 

جماالت العمل الربملاين امل�شرتك .
ح�شر اال�شتقبال رئي�س جلنة ال�شداقة ال�شعودية االأذربيجانية يف جمل�س 
ال�شورى االأ�شتاذ عبد اهلل بن حممد النا�شر وع�شو املجل�س االأ�شتاذ حممد 
بن داخل املطريي ، و�شفري جمهورية اأذربيجان لدى اململكة را�شم ر�شاييف. 
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د. الجفري لوفد الكونغرس األمريكي:

عملية عاصفة الحزم قرار صائب من ملك حكيم لحماية 
الشعب اليمني ودعم الشرعية

بن  حممد  الدكتور  ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض  نائب  معايل  اأكد 
اأمني اجلفري  اأن  القرار  الذي اتخذه خادم احلرمني ال�سريفني 
لكافة  الأعلى  القائد  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
القوات الع�سكرية -حفظه اهلل- باإطالق عملية»عا�سفة احلزم« 
الرئي�ض  لطلب  ا�ستجابة  جاء  واإ�سالمية,  عربية  دول  مب�ساركة 
اأجل  من  هادي  من�سور  ربه  عبد  اليمنية  للجمهورية  ال�سرعي 
اإغاثة ال�سعب اليمني من ظلم وا�ستبداد ميلي�سيات احلوثي التي 

انقلبت على ال�سرعية واختطفت موؤ�س�سات الدولة . 
يف  ا�ستقباله   خالل  ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض  نائب  معايل  وقال 
مكتبه مبقر املجل�ض وفد م�ساعدي وم�ست�ساري اأع�ساء الكونغر�ض 
خادم  اتخذه  الذي  وال�سائب  احلكيم  القرار  هذا  اإن  الأمريكي: 
القوات  مب�ساركة  احلزم  عا�سفة  باإطالق  ال�سريفني  احلرمني 
ال�سعودية وقوات ع�سر دول عربية واإ�سالمية وبتاأييد دويل وا�سع 
يوؤكد حر�ض اململكة العربية ال�سعودية على حماية ال�سعب اليمني 

ودعم اأمنه ووحدة و�سالمة اأرا�سيه حتت قيادته ال�سرعية .
ونوه معاليه خالل اللقاء بالعالقات املتميزة بني اململكة العربية ال�شعودية 
العالقات  وبخا�شة  املجاالت،  خمتلف  يف  االأمريكية،  املتحدة  والواليات 

الربملانية بني جمل�س ال�شورى والكونغر�س االأمريكي.
الوفد  واأع�شاء  الدكتور اجلفري  ودار حوار خالل اال�شتقبال بني معايل 
الزائر متحور حول مهام جمل�س ال�شورى، والدور الت�شريعي والرقابي الذي 

يقوم به املجل�س وجلانه املتخ�ش�شة.
ال�شعودية  الربملانية  ال�شداقة  جلنة  رئي�س   جمل�س  ع�شو  اللقاء  ح�شر 

االأمريكية مبجل�س ال�شورى الدكتور خالد العواد.
االأمريكية  ال�شعودية  الربملانية  ال�شداقة  جلنة  عقدت  اأخرى  جهة  من 
بن  خالد  الدكتور  اللجنة  رئي�س  املجل�س  ع�شو  برئا�شة  ال�شورى  مبجل�س 
الكونغر�س  اأع�شاء  وم�شت�شاري  وفد م�شاعدي  اجتماعًا، مع  العواد  اإبراهيم 

االأمريكي الذي يزور اململكة حاليًا.
ذات  والق�شايا  املو�شوعات  من  عدد  ا�شتعرا�س  االجتماع  خالل  وجرى 
االهتمام امل�شرتك بني اململكة العربية ال�شعودية والواليات املتحدة االأمريكية، 
والتطورات االإقليمية التي ت�شهدها املنطقة وجهود اململكة العربية ال�شعودية 

يف مكافحة االإرهاب .
واأطلع اأع�شاء املجل�س اأع�شاء اللجنة وفد م�شاعدي وم�شت�شاري اأع�شاء 
عمله  واآليات  باململكة  ال�شورى  جمل�س  م�شرية  على  االأمريكي  الكونغر�س 

واخت�شا�شاته يف املجالني الرقابي والت�شريعي، ويف �شناعة القرار الوطني.
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في إطار التعاون بين المجلس ومجالس المناطق

د. الجفري يستقبل وفدي مجلسي المنطقة الشرقية 
ومنطقة تبوك

ا�ستقبل معايل نائب رئي�ض جمل�ض ال�سورى الدكتور حممد بن 
اأمني اجلفري يف مكتبه مبقر املجل�ض وفد جمل�ض منطقة  تبوك 
خالل زيارته ملجل�ض ال�سورى برئا�سة ع�سو املجل�ض وكيل جامعة 
تبوك الدكتور عطية بن حممد ال�سيويف وبح�سور معايل الأمني 
العام ملجل�ض ال�سورى الدكتور حممد بن عبداهلل اآل عمرو وعدد 

من اأع�ساء املجل�ض.    
منطقة  جمل�ض  بوفد  اجلفري  حممد  الدكتور  معايل  ورحب 
ال�سورى  جمل�ض  بني  املتبادلة  الزيارات  اأهمية  موؤكدًا  تبوك, 
احتياجات  عن  املعلومات  توفري  من  تتيحه  ملا  املناطق,  وجمال�ض 
جمالت  يف  املناطق  بع�ض  تواجهها  التي  وال�سعوبات  املواطنني, 
التنمية, وبالتايل تعني اللجان املتخ�س�سة خالل درا�ستها لتقارير 
الداء ال�سنوية لالأجهزة احلكومية واخلطط والربامج التنموية 
القت�سادية والجتماعية. على الو�سول اإلى تو�سيات ت�سهم يف 
تعزيز التنمية امل�ستدامة واملتوازنة يف خمتلف مناطق اململكة مبا 

يحقق تطلعات ولة الأمر.
بن  نايف  بن  حممد  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بدعم  معاليه  ونوه 
للتعاون  الداخلية  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  والعهد  ويل  عبدالعزيز 
والتوا�شل بني جمل�س ال�شورى وجمال�س املناطق، للعمل على حتقيق التوازن 

يف التمية بني مناطق اململكة املختلفة.
من جانبه نقل رئي�س وفد جمل�س منطقة تبوك الدكتور عطية بن حممد 

ال�شيويف حتيات �شاحب ال�شمو امللكي االأمري فهد بن �شلطان بن عبدالعزيز 
اأمري منطقة تبوك ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن 

حممد اآل ال�شيخ، وملعايل نائبه وجلميع اأع�شاء جمل�س ال�شورى.
وعرب ال�شيويف عن االأمل يف دعم جمل�س ال�شورى للتنمية يف منطقة تبوك 

مبختلف جماالتها.  
من جهة اأخرى  اأكد معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى اأهمية التوا�شل 
بني جمل�س ال�شورى وجمال�س املناطق من خالل اآلية التوا�شل القائمة حاليًا ، 
الفتًا النظر اإلى حر�س واهتمام �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شعود بن نايف 

بن عبد العزيز اأمري املنطقة ال�شرقية بهذا اللقاء. 
زار  الذي  ال�شرقية  املنطقة  جمل�س  وفد  ا�شتقباله  خالل  معاليه  وبني 
من  جزء  واخت�شا�شاته  لنظامه  وفقًا  ال�شورى  جمل�س  اأن  موؤخرًا  املجل�س 
الخت�شا�شاتها  ووفقًا  املناطق  جمال�س  مع  بالتكاتف  ي�شعى  وطنية  منظومة 

لتطوير اخلدمات املقدمة للمواطنني ، واالإ�شراع يف خطوات التنمية. 
واأعرب الدكتور اجلفري عن ترحيب جمل�س ال�شورى باأي معلومات اأو بيانات 
اأو مقرتحات تقدمها جمال�س املناطق ، اأو املواطنني ب�شفة �شخ�شية ت�شاعد 
املجل�س يف اتخاذ القرارات املنا�شبة ، اأو تقدم فكرة جديدة ت�شهم يف خدمة 
املواطن ،وذلك من خالل قنوات التوا�شل التي يتيحها املجل�س من خالل موقعه 

االلكرتوين اأو بالتوا�شل املبا�شر مع املجل�س اأو اأع�شائه وجلانه املتخ�ش�شة. 
ومت خالل اال�شتقبال بحث عدد من املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك. 

ح�شر اال�شتقبال عدد من اأع�شاء جمل�س ال�شورى.
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د. الصمعان: عاصفة الحزم جاءت من منطلق إسالمي لحماية الجار

بن  يحيى  الدكتور  ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض  م�ساعد  معايل   اأكد 
بقيادة  ال�سعودية  العربية  اململكة  حر�ض  ال�سمعان  عبداهلل 
اآل �سعود-  امللك �سلمان بن عبدالعزيز  ال�سريفني  خادم احلرمني 

رعاه اهلل- على الأمن وال�سلم الدوليني.
من  اليمني  لل�سعب  وحلفاءها  اململكة  ن�سرة  اأن  اإلى  م�سريًا 
واختطفت  ال�سرعية  على  انقلبت  التي  احلوثي  ميلي�سيات 
موؤ�س�سات الدولة بدعم من قوى اإقليمية ياأتي من منطلق اإ�سالمي 

يقوم على ن�سرة وحماية اجلار.
م�سريًا يف ذات ال�سياق اإلى اأن عمليات »عا�سفة احلزم« حتظى 
ال�ستغاثة من  لر�سالة  ا�ستجابة  لأنها جاءت  بتاأييد دويل كبري 
ربه  عبد  الرئي�ض  فخامة  يف  ممثلة  اليمنية  ال�سرعية  القيادة 

من�سور هادي حلماية ال�سعب اليمني.
املجل�ض  مبقر  مكتبه  يف  معاليه  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء 
الأذربيجانية  الربملانية  ال�سداقة  جمموعة  وفد  بالريا�ض 

ال�سعودية يف املجل�ض الوطني بجمهورية اأذربيجان خالل زيارته 
للمملكة موؤخرًا برئا�سة ع�سو املجل�ض الوطني فتاح حيدروف.

ونوه بالعالقات الثنائية املميزة التي تربط بني قيادتي البلدين ال�شقيقني 
الفتًا النظر اإلى الزيارة التي قام بها موؤخرا اإلى اململكة فخامة الرئي�س اإلهام 

علييف رئي�س جمهورية اأذبيجان.
واأ�شار الدكتور ال�شمعان اإلى تطور العالقات بني  اململكة واأذربيجان يف 
كافة املجاالت، وال�شيما جمال التعاون الربملاين منوها بهذا ال�شدد بجهود 
جلنتي ال�شداقة يف املجل�شني بالبلدين ال�شقيقني يف تعزيز التعاون وال�شراكة 

بني البلدين  مبا يحقق م�شالح �شعبيهما.
االأذربيجانية  الربملانية  ال�شداقة  جمموعة  رئي�س  اأ�شاد  جانبه   من 
ال�شعودية يف املجل�س الوطني بجمهورية اأذربيجان مبا تقدمه اململكة العربية 
عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  ال�شعودية 
االمن  الإحالل  وجهودها  االإ�شالمية  والق�شايا  االإ�شالمية  لالأمة  �شعود  اآل 
وال�شالم يف املنطقة، الفتًا اإلى اأن بالده تنظر بتقدير كبري اإلى تلك اجلهود.
اململكة  بني  الثنائية  العالقات  اأن  على  التاأكيد  حيدروف  جدد  كما 
واأذربيجان متر مبرحلة جديدة �شت�شهم يف مزيد من التقارب على خمتلف 

ال�شعد، معربًا عن تقديره ملوقف اململكة من ق�شية اإقليم ناغورنو كاراباخ.
ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�س عدد من املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك 
و�شبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين يف خمتلف املجاالت وخا�شة يف 

جماالت العمل الربملاين امل�شرتك.
ح�شر اال�شتقبال رئي�س جلنة ال�شداقة ال�شعودية االأذربيجانية يف جمل�س 
ال�شورى االأ�شتاذ عبد اهلل بن حممد النا�شر وع�شو املجل�س االأ�شتاذ حممد 
بن داخل املطريي، و�شفري جمهورية اأذربيجان لدى اململكة را�شم ر�شاييف.

مساعد رئيس مجلس الشورى يدشن حملة التبرع بالدم
بن  يحيى  الدكتور  ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض  م�ساعد  معايل  د�سن 
بالدم  للتربع  بالريا�ض حملة  املجل�ض  ال�سمعان يف مقر  عبداهلل 
املديرية  مع  بالتعاون  يومني  مدى  على  ال�سورى  جمل�ض  نظمها 
العامة لل�سوؤون ال�سحية مبنطقة الريا�ض ممثلة يف  بنك الدم يف 
الريا�ض  مبنطقة  ال�سحية  ال�سوؤون  عام  مدير  بح�سور  الريا�ض, 
الدكتور عدنان بن �سليمان العبدالكرمي, ومدير اإدارة امل�ست�سفيات 
وامل�سرف امل�ساعد على العيادة الطبية يف جمل�ض ال�سورى الدكتور 

حممد بن م�ستور الزهراين.
امتداد حلمالت  اأن هذه احلملة  ال�شورى  رئي�س جمل�س  واأو�شح م�شاعد 
التربع بالدم التي نظمها املجل�س يف ال�شابق يف اإطار اإ�شهام املجل�س اأع�شاًء 
املر�شى  حاجة  لتلبية  النبيل  واالإن�شاين  اخلريي  العمل  هذا  يف  ومن�شوبني 
الدم  من  امل�شت�شفيات  احتياجات  �شد  ويف  اهلل-  حياتهم– مب�شيئة  واإنقاذ 

وا�شتغنائها عن ا�شترياده من اخلارج.
رئي�س جمل�س  �شكره ملعايل  العبدالكرمي  الدكتور عدنان  من جانبه قدم 

ال�شورى الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ على تعاون جمل�س 
ال�شورى الدائم مع وزارة ال�شحة يف اإقامة حمالت التربع بالدم ب�شكل دوري 

يف املجل�س.
و�شارك معايل م�شاعد رئي�س جمل�س ال�شورى واأع�شاء املجل�س ومن�شوبوه 

يف حملة التربع بالدم.
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األمين العام لمجلس الشورى يستقبل القائم بأعمال
السفارة اليابانية

و يستقبل سفير ألمانيا لدى المملكة

حممد  الدكتور  ال�سورى  ملجل�ض  العام  الأمني  معايل  ا�ستقبل 
بن عبداهلل اآل عمرو يف مكتبه مبقر املجل�ض يف الريا�ض القائم 
كات�سو  ال�سيد/  اململكة  لدى  بالنيابة  اليابانية  ال�سفارة  باأعمال 

هيكو تاكاها�سي .
عالقات  اأهمية  اللقاء  خالل  عمرو  اآل  حممد  الدكتور  واأكد 
يف  اليابان  و  ال�سعودية  العربية  اململكة  بني  الثنائية  التعاون 
خمتلف املجالت, داعيًا اإلى مزيد من تنمية العالقات الربملانية 

بني جمل�ض ال�سورى والربملان الياباين.
البلدين  بني  بالعالقات  اليابانية  ال�شفارة  باأعمال  القائم  نوه  من جانبه 
اإقامة  العام ي�شادف مرور 60 عامًا على  اأن هذا  اإلى  ال�شديقني،  م�شريًا 

العالقات الدبلوما�شية بني اململكة العربية ال�شعودية وامرباطورية اليابان.
وتركز احلديث خالل اال�شتقبال على عدٍد من املو�شوعات والق�شايا ذات 
االهتمام امل�شرتك بني اململكة واليابان، و�شبل تعزيز العالقات الربملانية بني 
الربملانية  ال�شداقة  دور جلنتي  وتفعيل  الياباين،  والربملان  ال�شورى  جمل�س 

حممد  الدكتور  ال�سورى  ملجل�ض  العام  الأمني  معايل  ا�ستقبل 
�سفري  الريا�ض  يف  املجل�ض  مبقر  مكتبه  يف  عمرو  اآل  عبداهلل  بن 
روغة  يوري�ض  ال�سيد/  اململكة  لدى  الحتادية  اأملانيا  جمهورية 

يرافقه نائب ال�سفري ال�سيد / ميخائيل اأون ماخت.
ال�ستقبال  م�ستهل  يف  ال�سورى  ملجل�ض  العام  الأمني  ونوه 
وجمهورية  ال�سعودية  العربية  اململكة  بني  الثنائية  بالعالقات 
الربملانية  العالقات  خا�سة  املجالت  �ستى  يف  الحتادية  اأملانيا 

ال�شعودية اليابانية والدفع بها نحو مزيد من التعاون بني اجلانبني من خالل 
م�شالح  يخدم  مبا  الياباين  والربملان  ال�شورى  جمل�س  بني  الزيارات  تبادل 

البلدين وال�شعبني ال�شديقني.

عن  معربًا  )البوند�ستاغ(,  الأملاين  والربملان  ال�سورى  جمل�ض  بني 
عا�سفة  عمليتي  من  الحتادية  اأملانيا  جمهورية  ملوقف  تقديره 
احلزم واإعادة الأمل التي تقوم بها دول التحالف بقيادة اململكة 
ملي�سيات  من  اليمني  ال�سعب  وحماية  اليمن  يف  ال�سرعية  لدعم 
احلوثي التي انقلبت على ال�سرعية يف اليمن واختطفت موؤ�س�سات 

الدولة.

البلدين  بني  الثنائية  العالقات  اأهمية  االأملاين  ال�شفري  اأكد  جانبه  من 
التي  االأمل  اإعادة  لعملية  اأملانيا االحتادية  موؤكدًا دعم جمهورية  ال�شديقني 
مرحلة  لبدء  اليمن  يف  التحالف  ودول  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأطلقتها 
جديدة تقوم على احلوار ال�شيا�شي بني كافة االأطراف وتطبيق قرار جمل�س 

االأمن الدويل رقم )2216( الذي و�شفه باأنه قرار مهم .

العمليات  بوقف  �شالح  عبداهلل  على  ال�شابق  والرئي�س  احلوثيني  وطالب 
الع�شكرية �شد ال�شعب اليمني واالمتثال لقرار جمل�س االأمن الدويل.

كما عرب ال�شفري االأملاين عن تقدير بالده  لدور اململكة يف اجلانب االإغاثي 
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  قدمها  التي  املنحة  يف  املتمثل 

عبدالعزيز اآل �شعود  وقدرها 274 مليون دوالر الإغاثة ال�شعب اليمني.
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األمير عبد اهلل بن مساعد يحضر اجتماعًا للجنة الشؤون 
االجتماعية واألسرة والشباب

عقدت جلنة ال�سوؤون الجتماعية والأ�سرة وال�سباب مبجل�ض 
الدكتور  املجل�ض  رئي�ض  نائب  معايل  بح�سور  اجتماعًا  ال�سورى 
اهلل  عبد  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  اجلفري  اأمني  بن  حممد 
بن م�ساعد بن عبد العزيز الرئي�ض العام لرعاية ال�سباب, وذلك 
م�ستوى  على  امل�ستجدات  من  بالعديد  اللجنة  اأع�ساء  لإحاطة 

ال�سباب وق�ساياه , وتطورات ال�ساحة الريا�سية .
ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض  نائب  معايل  نوه  الجتماع  بداية  ويف 
بتعاون الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب مع املجل�ض للو�سول اإلى 
به  ت�سطلع  الذي  والريا�سي  ال�سبابي  القطاعني  تخدم  قرارات 
حيث  الرئا�سة  عمل  جمالت  واأهمية  حيوية  موؤكدًا   , الرئا�سة 

تخت�ض بدور وطني كبري يف رعاية �سباب الوطن . 
ولفت معاليه النظر اإلى حر�ض املجل�ض على التوا�سل والتعاون 
اأثناء  وم�سوؤوليها  احلكومية  واجلهات  الوزارات  خمتلف  مع 
الرئا�سة  بتجاوب  منوهًا  لها,  ال�سنوي  الأداء  تقارير  مناق�سة 
العامة لرعاية ال�سباب امل�ستمر مع جمل�ض ال�سورى يف هذا ال�ساأن . 
اإلى �شرورة تكاتف  اأ�شار �شمو الرئي�س العام لرعاية ال�شباب  من جانبه 
الرئا�شة مع املجل�س للو�شول باأعمال الرئا�شة اإلى اأفق اأرحب نظرًا ملا تقوم به 

من مهام كبرية على امل�شتويني ال�شبابي والريا�شي . 
واأ�شاد �شموه بدور جمل�س ال�شورى وجهوده يف دعم الرئا�شة العامة لرعاية 

يف  الرئا�شة  بعمل  االرتقاء  يف  ت�شهم  قرارات  من  ي�شدره  ما  عرب  ال�شباب 
قطاعي الريا�شة وال�شباب . 

بعد ذلك ا�شتعر�شت جلنة ال�شوؤون االجتماعية واالأ�شرة وال�شباب برئا�شة 
وعدد  اللجنة  اأع�شاء  وبح�شور  الهدلق  العزيز  عبد  االأ�شتاذ  املجل�س  ع�شو 
املو�شوعات.  من  العديد  الرئا�شة  م�شوؤويل  من  وعدد  املجل�س،  اأع�شاء  من 
واأو�شح رئي�س جلنة ال�شوؤون االجتماعية واالأ�شرة وال�شباب اأن االجتماع تناول 
واملراحل  الريا�شة  االأندية  اأبرزها مناق�شة مو�شوع خ�شخ�شة  عدة حماور 
 ، الريا�شي  التع�شب  ملكافحة  الرئا�شة  واإجراءات  حاليًا،  اإليها  اأنتهى  التي 
وما يخت�س بعمل الرئا�شة يف جمال اللجنة ال�شعودية االأوملبية ، واالحتادات 

الريا�شية.
 ، ال�شبابية  اأن االجتماع تناول جهود الرئا�شة يف دعم االأن�شطة  كما بني 
القيام بها ثقافيًا واجتماعيًا  الريا�شية  االأندية  التي يجب على  والن�شاطات 
، و�شبل تطوير الريا�شة املدر�شية باعتبارها رافدًا مهمًا لالأندية واملنتخبات 

الوطنية يف خمتلف االألعاب . 
اللجنة  اأع�شاء  اأ�شئلة  على  الرئا�شة  وم�شوؤولو  �شموه  اأجاب  وقد    

وا�شتف�شاراتهم حول بع�س اأعمال واإجنازات الرئا�شة. 
ح�شر االجتماع م�شت�شارو الرئي�س العام لرعاية ال�شباب الدكتور من�شور 
بن عبد اهلل املن�شور واملهند�س اإبراهيم بن مر�شد العقيلي، وامل�شرف العام 

على اإدارة االإعالم بالرئا�شة رجا بن دخيل اهلل ال�شلمي.



حصاد الشهر

ـ /  �أبريل 2015م 71�ل�شورى - �لعـدد 164-  جمادى �لآخرة 1436ه

خالل اجتماع لجنتي الصداقة البرلمانية السعودي األذربيجانية 

حيدروف: للمملكة مكانة خاصة في قلوب المسلمين .. والشعب 
األذربيجاني يقدر لها موقفها من قضية ناغورني كارباخ

عقد اأع�ساء جلنة ال�سداقة الربملانية ال�سعودية الأذربيجانية 
الأ�ستاذ  اللجنة  رئي�ض  املجل�ض  ال�سورى برئا�سة ع�سو  يف جمل�ض 
اجتماعًا  بالريا�ض  املجل�ض  مقر  يف  النا�سر  حممد  بن  عبداهلل 
املجل�ض  ال�سعودية يف  الأذربيجانية  ال�سداقة  مع وفد جمموعة 
فتاح  املجل�ض  ع�سو  برئا�سة  اأذربيجان  بجمهورية  الوطني  

حيدروف خالل زيارتهم للمملكة موؤخرًا.

ويف بداية االجتماع نوه االأ�شتاذ عبداهلل النا�شر بالعالقات املتميزة بني 
اململكة العربية ال�شعودية وجمهورية اأذربيجان التي حتظى باهتمام القيادتني 

يف البلدين ال�شقيقني.

ت�شعى  اإقليمية  قوى  خلفه  تقف  ال�شقيق  اليمن  يف  يحدث  ما  اأن  واأكد 
للهيمنة على املنطقة، م�شريًا اإلى اأن اململكة العربية ال�شعودية تقف اإلى جانب 
ظل  يف  اليمن  اإلى  واال�شتقرار  االأمن  عودة  اإلى  وت�شعى  اليمن  يف  ال�شرعية 

قيادته ال�شرعية برئا�شة فخامة الرئي�س عبدربه من�شور هادي.
ال�شعودية  العربية  اململكة  اأن  اإلى  النظر  النا�شر  االأ�شتاذ عبداهلل  ولفت 
ومنذ تاأ�شي�شها على يد امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود – يرحمه 
اهلل- تعمل على خدمة االإ�شالم وامل�شلمني وتقدم العون وامل�شاعدات للدول 
تعر�شها  حال  يف  جانبها  اإلى  والوقوف  فيها،  بالتنمية  للنهو�س  االإ�شالمية 

للكوارث الطبيعية، وهذا نابع من دورها االإ�شالمي واالإن�شاين.

االأذربيجانية  الربملانية  ال�شداقة  جمموعه  رئي�س  حتدث  ذلك  بعد 
ال�شعودية يف املجل�س الوطني االأذربيجاين فتاح حيدروف، م�شريًا اإلى عمق 
التي  ال�شعودية  العربية  واململكة  اأذربيجان  جمهورية  بني  الثنائية  العالقات 
 24 قبل  اأذربيجان  جمهورية  با�شتقالل  اعرتفت  التي  الدول  اأوائل  من  تعد 

عامًا ودافعت عن ق�شاياها.
واأ�شاف: اإن جمهورية اأذربيجان ومنذ ا�شتقاللها تواجه حربًا مع اأرمينيا 
التي حتتل ناغورين كارباخ، م�شيدًا يف هذا ال�شياق بوقوف اململكة اإلى جانب 

اأذربيجان يف ق�شيتها مع اأرمينيا.
جاءت  للمملكة  االأذربيجاين  الربملاين  الوفد  زيارة  اأن  اإلى  النظر  ولفت 
علييف  اإلهام  اأذربيجان  جمهورية  رئي�س  لفخامة  الناجحة  الزيارة  بعد 
للمملكة الذي وجد حفاوة وا�شتقبااًل كبريين من خادم احلرمني ال�شريفني 
امللك �شلمان بن عبدالعزيز – يحفظه اهلل-، اإلى جانب الزيارة التي قام بها 
معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم 
اآل ال�شيخ اإلى جمهورية اأذربيجان، وزيارة وفد جلنة ال�شداقة الربملانية يف 
جمل�س ال�شورى اإلى اأذربيجان، موؤكدًا اأن هذه الزيارات وما مت خاللها من 
لقاءات تدل على اأوا�شر العالقات الثنائية بني البلدين وتفتح جماالت اأو�شع 

للعالقات يف املجاالت الربملانية واالقت�شادية والتجارية .
قلوب  يف  خا�شة  مكانة  ال�شعودية  العربية  للمملكة  اإن  حيدروف:  وقال 
للمملكة  يكن  االأذربيجاين  وال�شعب  ال�شريفني،  احلرمني  لوجود  امل�شلمني 

م�شاعر الود والتقدير.
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وفدا مجلسي المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك يطلعان 
أعضاء الشورى على احتياجات المنطقتين

زار وفد من جمل�ض املنطقة ال�سرقية برئا�سة رئي�ض جلنة التنمية 

القحطاين  خالد  بن  عبدالعزيز  الأ�ستاذ  املجل�ض  وع�سو  املحلية 

جمل�ض ال�سورى وعقدوا اجتماعاً مع عدد من اأع�ساء املجل�ض برئا�سة 

ع�سو املجل�ض الأ�ستاذ عبدالرحمن بن را�سد الرا�سد. 

ويف م�ستهل الجتماع رحب الأ�ستاذ عبدالرحمن الرا�سد بوفد 

على  ال�سورى  جمل�ض  حر�ض  موؤكدًا  ال�سرقية,  املنطقة  جمل�ض 

التوا�سل مع جمال�ض املناطق لتعزيز العمل التكاملي بني املجل�ض 

وجمال�ض املناطق ملا فيه خدمة الوطن واملواطن.

اإثر ذلك نقل االأ�شتاذ عبدالعزيز القحطاين رئي�س وفد املنطقة ال�شرقية 
اأمري  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  �شعود  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  حتيات 
بدوام  ال�شورى  ملجل�س  ومتنياته  ال�شورى  جمل�س  الأع�شاء  ال�شرقية  املنطقة 

التوفيق ملا فيه �شالح الوطن واملواطن 
بزيارة  املنطقة  اأع�شاء جمل�س  �شعادته وزمالئه  القحطاين عن  واأعرب 
التي  التنموية  امل�شاريع  على  واإطالعهم  باأع�شائه  وااللتقاء  ال�شورى  جمل�س 

ت�شهدها املنطقة ال�شرقية.

ومت خالل االجتماع مناق�شة مو�شوع التنمية املتوازنة على امل�شتوى الوطني 
واإيجاد معايري علمية حمددة تبنى عليها ميزانيات املناطق، كما مت مناق�شة 
ال�شالمة املرورية واإيجاد نظام متعدد العنا�شر مب�شاركة العديد من اجلهات 

احلكومية والقطاع اخلا�س .
وقام اأع�شاء جمل�س املنطقة ال�شرقية بجولة يف قاعات وردهات جمل�س 

ال�شورى وح�شروا جانبًا من جل�شة املجل�س.
اللجنة  رئي�س  املنطقة  جمل�س  ع�شو  ال�شرقية  املنطقة  جمل�س  وفد  و�شم 
ال�شحية عبدالعزيز بن حممد الرتيكي ، وع�شو جمل�س املنطقة رئي�س جلنة 
البيئة الزراعية عبداملح�شن بن را�شد الرا�شد ، وع�شو جمل�س املنطقة رئي�س 
اللجنة االقت�شادية وال�شناعية ع�شام بن عبدالقادر املهيدب ، وع�شو جمل�س 
املنطقة رئي�س اللجنة التعليمية واالجتماعية حممد بن �شالح اجلرب ، وع�شو 
جمل�س املنطقة احمد بن عبدالعزيز العوهلي ، وع�شو جمل�س املنطقة اأحمد بن 
حممد ال�شعيبي ، وع�شو جمل�س املنطقة احمد بن جواد اخلر�س ، وع�شو جمل�س 
املنطقة خلف بن علي املوي�س، وع�شو جمل�س املنطقة حممد بن علوي الدعلوج.
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وفد مجلس منطقة تبوك

كما زار وفد جمل�ض منطقة تبوك برئا�سة ع�سو املجل�ض وكيل 

جامعة تبوك الدكتور عطية بن حممد ال�سيويف جمل�ض ال�سورى, 

ع�سو  برئا�سة  املجل�ض  اأع�ساء  من  عدد  مع  اجتماعًا  وعقدوا 

املجل�ض ال�سيخ حممد بن �سالح الدحيم.

اأن  اإلى  الدحيم  حممد  ال�سيخ  ا�سار  الجتماع  م�ستهل  ويف 

ال�سورى  جمل�ض  بني  الزيارات  تبادل  اإطار  يف  تاأتي  الزيارة  هذه 

وجمال�ض املناطق يف اإطار التعاون والتوا�سل بني جمل�ض ال�سورى 

وتلك املجال�ض مبا ي�سهم يف حتقيق التنمية املتوازنة يف خمتلف 

املناطق.

بعد ذلك األقى رئي�س وفد جمل�س منطقة تبوك الدكتور عطية ال�شيويف 
بن  �شلطان  بن  فهد  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  حتيات  فيها  نقل  كلمة 
عبدالعزيز اأمري منطقة تبوك الأع�شاء جمل�س ال�شورى ومتنياته لهم بدوام 
 التوفيق وال�شداد ووجه دعوة الأع�شاء جمل�س ال�شورى بزيارة منطقة تبوك.
منطقة  جمل�س  دعوة  على  املجل�س  رئي�س  ملعايل  �شكره  عن  ال�شيويف  وعرب 
باأع�شاء  وااللتقاء  عمله  اآلية  على  واالطالع  ال�شورى  جمل�س  لزيارة  تبوك 
املجل�س ملناق�شة كل ما من �شاأنه تعزيز التعاون والتكامل بني املجل�شني فيما 

يخدم امل�شلحة العامة للوطن واملواطن.

ومت خالل اللقاء ا�شتعر�س امل�شاريع التنموية التي ت�شهدها منطقة تبوك 
كما مت مناق�شة �شبل تعزيز التنمية يف منطقة تبوك، واحتياجاتها يف جماالت 

ال�شحة والنقل وتنمية ال�شياحة باملنطقة.

اإثر ذلك قام وفد منطقة تبوك بجولة يف ردهات وقاعات جمل�س ال�شورى 
املختلفة وح�شروا جانبًا من اجلل�شة العادية ملجل�س ال�شورى.

بن  حممد  املهند�س  املنطقة  اأمني  تبوك  منطقة  جمل�س  وفد  و�شم 
اأحمد  بن  عمر  الدكتور  باملنطقة  التعليم  عام  ومدير  العمري،  عبدالهادي 
�شليمان بن  املهند�س  باملنطقة  والنقل  الطرق  اإدارة  اأبو ها�شم، ومدير عام 
علي  بن  حممد  باملنطقة  ال�شحية  ال�شوؤون  عام  ومدير  احلويطي  �شعدي 
بن  اأمني  حممد  واملهند�س  النا�شر،  اإبراهيم  بن  علي  واالأ�شتاذ  الطويلعي، 
قا�شم ثابت، واللواء متقاعد عبداهلل بن كرمي العطوي، واالأ�شتاذ اأحمد بن 
حممود ال�شريف، واملهند�س و�شّيح بن �شالح ال�شمري، واالأ�شتاذ عبداملح�شن 
متقاعد  والعميد  العرد،  �شالمة  بن  مبارك  واالأ�شتاذ  اخلناين،  �شراج  بن 
فار�س بن حمد الغرير واالأ�شتاذ م�شلم بن �شليم امل�شعودي، واالأ�شتاذ حممد 

بن اإبراهيم اخلليفة.
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تاأ�سي�ض  لبنات  اأهم  اإحدى  العام  الإعداد  مدار�ض  تظل 

ول  اجلن�سني,  كال  من  والنا�سئة  الأبناء  لدى  املهارات  وتطوير 

 , مدار�سهم  يف  وبناتنا  اأبناوؤنا  يق�سيها  التي  ال�ساعات  اأن  �سك 

تعد اإحدى اأهم فر�ض ال�ستثمار الناجح يف حال بذلت اأ�سباب 

ملجتمع  واإعدادها  منوذجية,  تعليمية  بيئة  لتحقيق  التهيئة 

تعقد   , م�ستقبلي  كجيل  لدوره  ومثمن  مدرك  وطالبي  �سبابي 

وهذا  وتعالى,  �سبحانه  اهلل  توفيق  بعد  الكبرية  الآمال  عليه 

يف  املتمثلة  ال�سورية  للعملية  اإغفال  اأي  دومنا  ياأتي  �سك  بال 

خدمة  �ساأنها  من  التي  القرارات  واتخاذ  اجلماعية,  امل�ساركة 

النزيه  بالتمثيل  اإل  تاأتي  ل  التي  اأطيافه,  بكافة  املجتمع 

وامل�ساركة اجلماعية الوا�سحة وال�سفافة, ل�سيما واأن كثريًا من 

مدار�ض الإعداد العام يف القطاعني احلكومي واخلا�ض حري�سة 

)املجل�ض  با�سم  عليه  اتفقت  ملا  املنا�سبة,  الأجواء  تهيئة  على 

الطالبي(, الذي من خالله تناق�ض هموم الطالب واحتياجاته, 

وتطوير �سبل العمل لإجناح ر�سالة التعليم ال�سامية, التي هي 

يف الغالب عماد العملية الرتبوية املثالية . 

جتربة  على  ال�سوء  ت�سلط  العدد  هذا  يف  »ال�سورى«  جملة 

اإقرار  يف  مبكرة  جهودًا  لها  كان  التي  �سيبة  اأبي  ابن  مدر�سة 

جمل�ض طالبي يتمتع با�ستقاللية العمل والقرار .

فكرة املجل�ض الطالبي

عن اإقرار اإن�شاء جمل�س طالبي يعنى مبطالب و�شئون طالب املدر�شة، 
فهد  االأ�شتاذ  االأ�شتاذ  �شيبة  اأبي  ابن  مدر�شة  يف  الطالبي  املر�شد  يقول 
الطالبي  املجل�س  تكوين  اإعالن  اإن   : املطريي  الرحيمي  عوا�س  �شبيب 
قوبل بارتياح بالغ يف اأو�صاط طالب املدر�صة، ويهدف املجل�س اإلى خدمة 
الذين  الطالب  خرية  من  يتكون  واأنه  ال�شيما  التعليمية،  والبيئة  الطالب 
وتلبية  لهم،   �شوتًا  لي�شبحوا  املدر�شة،   طالب  قبل  من  تر�شيحهم  مت 
االإدراك،  و�شمولية  االأمانة  وعظم  بامل�شوؤولية  فاالإح�شا�س  الحتياجاتهم، 
هي الفل�شفة التي يقوم عليها هذا املجل�س، فهو ثمرة تكاتف جهود جميع 

الطالب، فهم حجر االأ�شا�س للبيئة التعليمية.

المجلس الطالبي في مدرسة ابن أبي شيبه 00 
ترسيخ لمفهوم الشورى وغرس ثقافة

الشراكة المجتمعية
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» ال�سورى« حت�سر اإحدى جل�سات املجل�ض

يف بداية اإحدى جل�شات املجل�س التي ح�شرتها »ال�شورى« رحب امل�شرف 
العام للمجل�س الطالبي االأ�شتاذ خالد �شعد حمد املليحي ال�شبيعي بفريق 

املجلة وبداأ كلمته الأع�شاء املجل�س قائاًل : 

ب�شم اهلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل وعلى اآله و�شحبه اأجمعني 
مع  واال�شطدامات  احلواجز  كانت  مهما  اأنه  ندرك  لعلنا  بدء  ذي  بادئ 
بد  ولذا فال  االأمل،  �شعاع من  اأن هناك  تذكر  �شوف  فاإننا  املرير،  الواقع 
لنا اأن  نعمل دومنا ا�شت�شالم للواقع الذي لن مينعنا عن حتقيق اأهدافنا 

وقدراتنا على التطوير.

العدم،  من  وجدت  ثم  �شابقًا  موجودة  تكن  مل  والنتائج  فاحلقائق 
والعطاء،  التغيري  على  قادر  جتعله  لل�شخ�س  الدافع  وتنمية  وبالتحفيز 
فال�شورى انت�شار على االأنا وفا�شل يف كل العواقب واالإ�شكاليات، ال�شورى 
ركيزة اأ�شا�شية و�شمة يت�شم بها املجل�س الطالبي ملا له من دور يف خدمة 
البيئة التعليمية والرتبوية، راجني لكم جميعًا التوفيق وال�شداد باإذن اهلل.

هيكلة املجل�ض

اإن  ال�شبيعي:  خالد  االأ�شتاذ  يقول  الطالبي  املجل�س  هيكلة  وعن 
واأع�شاء، فالرئي�س لديه من  للمجل�س  املجل�س الطالبي يتكون من رئي�س 
ال�شالحيات التي تخوله التوا�شل امل�شتمر مع اإدارة املدر�شة مبا�شرة ورفع 
التي ي�شدرها املجل�س الطالبي ومناق�شتها مع  التقارير والقرارات  كافة 
وتوافق  املجل�س  نظر  بوجهة  ماتقتنع  دائمًا  والتي  للمدر�شة  العليا  االإدارة 
على غالبية  ما ي�شدر عنه من قرارات تخدم  امل�شلحة العامة، ال�شيما اأن 
اإدارة املدر�شة عملت جاهدًة على تثقيف جميع من�شوبي املجل�س الطالبي 
وتعريفهم بكافة �شالحياتهم يف املجل�س �شواًء الرئي�س اأو االأمني العام اأو 

االأع�شاء.

كلمة مدير املدر�سة / الأ�ستاذ نواف حممد �سقري ال�سقياين املطريي

اهلل  باإذن  له  املغفور  يد  تاأ�شي�شها على  منذ  البالد  لقد حبا اهلل هذه 
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن األ �شعود – رحمه اهلل- بنعمة عظيمة 
وهي حتكيم �شرع اهلل و�شنة نبيه، حيث كان مفهوم ال�شورى من الركائز 
االأ�شا�شية للحكم منذ عهد امللك عبدالعزيز وعهود اأبنائه من بعده، حتى 
 - �شعود  األ  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  عهد خادم احلرمني 
حفظه اهلل-، ونحن ن�شاهد ونلم�س جهود هذا املجل�س املبارك من درا�شة 
ما يخ�س الدولة ب�شكل عام وما يخ�س املواطن ب�شكل خا�س على جميع 

االأ�شعدة.
حيث حتققت كثري من التطلعات، وليعلم اجلميع اأن اأبناء وبنات الوطن 
تر�شيخ  كرتبويني  علينا  فوجب  الوطن  �شماء  �شي�شيء  الذي  الوقود  هم 
نحو  للنهو�س  املجتمعية  ال�شراكة  ثقافة  وغر�س  لديهم،  ال�شورى  مفهوم 
الطالب  تدريب  اإال من خالل  يتحقق ذلك  باإذن اهلل، وال  م�شتقبل زاهر 
على ممار�شة ال�شورى داخل حميطهم املدر�شي، وتعزيز القيم الرتبوية، 
ال �شيما اأنها اأ�شل يف ال�شريعة االأ�شالمية ال�شمحة لينتج لنا جيل واع يقدم 
االإيثار  الفرد، ويج�شد �شورًا جميلة من  م�شلحة اجلماعة على م�شلحة 
وحب املجتمع والوطن، �شاألني اهلل اأن يوفقنا جميعًا خلدمة الدين واملليك 

والوطن.
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واأ�شار اإلى اأن املجل�س يتمتع ب�شقف عاٍل من احلرية والو�شوح ، وينوب 
عن الرئي�س يف حال غيابه )االأمني العام( والذي تتمحور مهامه مبعاونة 
الرئي�س ونيابته يف حال عدم ح�شوره، كما اأن مهامه ترتيب جدول اأعمال 
املجل�س ومتابعة جل�شاته وقراراته، ناهيك عن كونه نائبًا عن الرئي�س فيما 
املجل�س يحظى هو  كوادر  مثل غريه من  اأنه  االإداري، على  ال�شاأن  يخ�س 
االآخر ب�شقف عاٍل من ال�شالحيات وفق ما يكلفه به نظام املجل�س، الذي 

يخوله متابعة ومراقبة عملية تر�شيح االأع�شاء وانتخابهم. 

تر�سيح الأع�ساء

وعن اآلية تر�شيح اأع�شاء املجل�س ي�شيف ال�شبيعي: اإن املجل�س الطالبي 
يتكون من عدد من االأع�شاء باالإ�شافة اإلى الرئي�س واالأمني العام، على اأن 
عدد االأع�شاء يتحدد بعدد الف�شول املدر�شية، مع العلم باأن عدد ف�شول 
ع�شر  اأربعة  االأع�شاء  عدد  ي�شبح  وبهذا  ف�شاًل  ع�شر  اأربعة  هو  املدر�شة 
طالب  بني  بالت�شاور  املجل�س  يف  ممثله  ير�شح  ف�شل  كل  اأن  اأي  ع�شوًا، 
الف�شل الواحد الذين رمبا ي�شتاأن�شون براأي رائد الف�شلفي حال رغبتهم 
اإن رغبوا ا�شت�شارة رائد الف�شل  بذلك فهذا االأمر عائد لطالب الف�شل 

من عدمه.

كما اأن كل ف�شل له اأن ير�شح نائبًا عن الع�شو املنتخب ليكون بدياًل عنه 
يف حال غيابه اأو تعذر ح�شوره ب�شبب امل�شاركة يف االأن�شطة اأو االختبارات، 
وهكذا يف كافة الف�شول، وعليه فاإن عدد االأع�شاء مرهون بعدد الف�شول، 
علمًا اأن احل�شيلة العلمية ومعدل الدرجات للطالب لي�شت بتلك االأهمية 

ال �شيما يف عملية تر�شيح وانتخاب االأع�شاء.

اآلية عمل املجل�ض

 وي�شرت�شل امل�شرف العام على املجل�س االأ�شتاذ خالد ال�شبيعي م�شلطًا 
ما  كل  الطالبي  املجل�س  يناق�س  فيقول:   املجل�س  واأداء  على عمل  ال�شوء 
لزمالئهم  ممثلون  هم  فاالأع�شاء  املدر�شة،  يف  الطالب  م�شلحة  يخدم 

ناقلون لهمومهم واحتياجاتهم.

واجلدول  االختبارات  مواعيد  مناق�شة،  يف  احلق  للمجل�س  فاإن  وعليه 
مرافق  وكافة  املدر�شة  مطاعم  يف  لهم  املقدمة  واخلدمات  الدرا�شي 
املدر�شة  وكثريًا ما مت تغيري واإ�شافة بع�س املرافق حتقيقًا للرغبة العامة 

من قبل طالب املدر�شة والتي مت نقلها عن طريق املجل�س الطالبي.

املق�شرين  الطالب  عن  ينتج  ما  مناق�شة  يف  احلق  للمجل�س  اأن  كما 
ادارة  وبني  بينهم  اإ�شالح(  )كو�شيط  هنا  املجل�س  وتدخل  باملدر�شة، 
املجل�س يف حت�شني  ال�شفاعات من قبل  ت�شهم هذه  اإذ غالبًا ما  املدر�شة، 
اأقرب  �شلوك الطالب املق�شر وهذه جتربة وقفنا عليها كثريًا، فالطالب 

لبع�شهم البع�س منا نحن االأ�شاتذة .

اأما عن القرارات التي ي�شدرها املجل�س فهي ت�شاغ من قبل املجل�س 
واالإدارة  عليها،  للموافقة  املدر�شة  الإدارة  ترفع  ثم  عليها  الت�شويت  ويتم 
�شالحيات  �شميم  من  هي  القرارات  هذه  من  مناق�شته  مامت  اأن  تعلم 
املجل�س وله احلق يف اإقرار مايراه منا�شبًا فيما يخدم م�شلحة املدر�شة، 
اللجان  من �شالحيات  تكون  التي  فهي  التو�شيات  اأما  القررات  عن  هذا 

التي تطرح التو�شيات على املجل�س الإبداء اأرائهم بها.

كل  مبدة  حمحدة  اأنها  ال�شبيعي  اأو�شح  املجل�س  ع�شوية  مدة  وب�شاأن 
ف�شل درا�شية، فمع بداية الف�شل الدرا�شي يتم تر�شيح وانتخاب اأع�شاء 

جدد بعدد ف�شول املدر�شة.

اللجان

ثالث  املجل�س  ي�شم  ال�شبيعي:  خالد  االأ�شتاذ  يقول  اللجان  عمل  وعن 
جلان كل جلنة معنية مبناق�شة ودرا�شة ما يندرج حتت �شالحياتها، وهي 
مهام  ومن  املتابعة  وجلنة  املرافق،  �شوؤون  وجلنة  الطالب،  �شوؤون  جلنة 
اللجنة االأخرية متابعة ومراجعة كل ما يخدم تطوير االأن�شطة املدر�شية، 
عن  ناهيك  املدر�شة،  طالب  فيها  ي�شارك  التي  وامل�شابقات  وامل�شاركات 

دورها يف االأن�شطة الال�شفية واالأن�شطة امل�شائية. 
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يف اإطار �شيا�شة جمل�س ال�شورى بتعزيز عالقته مع املواطنني، والتعريف 
باملجل�س ودوره يف املجالني التنظيمي والرقابي، واآلية عمله وعمل جلانه 
العامة  العالقات  واإدارة  العامة،  العالقات  اإدارة  نظمت  املتخ�ش�شة، 
وطالبات  لطالب  منتظمة  زيارات  الن�شائية  العامة  باالإدارة  واالإعالم 
نظمت  فقد  ال�شورى،  جمل�س  لزيارة  العام  بالتعليم  واملدار�س  اجلامعات 
االإدارتان خالل �شهر جمادى االآخرة زيارات الأكرث من 320 طالب وطالبة.

امللك  بجامعة  البيئة  ت�شاميم  كلية  من  طالبي  وفد  املجل�س  زار  فقد 
عبدالعزيز بجدة، وطالب من جامعة االأمام حممد بن �شعود االإ�شالمية 
من  طالبي  ووفد  املنورة،  باملدينة  طيبة  جامعة  من  وطالب  بالريا�س، 
مدار�س العقيق باملدينة املنورة، وطالب متو�شطة االأمري �شلطان بن عبد 

العزيز، وطالب مدر�شة عامر بن اجلراح املتو�شطة بالريا�س. 
ويف اجلانب الن�شائي نظمت اإدارة العالقات العامة واالإعالم باالإدارة 

العامة الن�شائية زيارات لطابات من جامعة طيبة مبحافظة ينبع، وطالبات 
جدة  مبحافظة  عفت  جامعة  من  وطالبات  بالريا�س،  ال�شرق  كلية  من 
بالريا�س،  بالريا�س، وطالبات مدار�س املناهج  الرواد  وطالبات مدار�س 
وطالبات مدار�س دار ال�شالم بالريا�س، وطالبات االبتدائية 54 بالريا�س، 
وطالبات مدار�س الريا�س االأهلية بالريا�س، وطالبات من املتو�شطة 189 

بالريا�س. 
وقد �شاهد الطالب والطالبات خالل الزيارات فيلمًا تعريفيًا مبجل�س 
ال�شورى واخت�شا�شاته، واآلية عمله ، وجتولوا يف ردهات املجل�س؛ واطلعوا 
على حمتويات املعر�س الدائم الذي يحتوي تاريخ املجل�س وبع�س الوثائق 
امللك عبدالعزيز،  اإبان عهود  املجل�س  اأ�شدرها  التي  القرارات  توثق  التي 
وامللك �شعود وامللك في�شل – رحمهم اهلل – كما ح�شر الطالب والطالبات 

خالل الزيارة جانبًا من اجلل�شات العامة التي عقدها املجل�س. 

أكثر من 320 طالب وطالبة يزورون مجلس الشورى
في شهر جمادى اآلخرة



متابعات برلمانية

ـ /  �أبريل 2015م �ل�شورى - �لعـدد 164-  جمادى �لآخرة 1436ه 78

املمكنة  اجلهود  كل  بذل  �سرورة  اإلى  الأوروبي  الحتاد  الأوروبي  الربملان  دعا 
ملنع ت�سجيل املزيد من اخل�سائر يف الأرواح يف �سفوف املهاجرين غري ال�سرعيني يف 

البحر املتو�سط.
وطالب النواب االأوروبيون يف الئحة مت الت�شويت عليها خالل جل�شة عامة للمجل�س بتو�شيع 
على  واالإنقاذ  البحث  »عمليات  لت�شمل  املتو�شط  منطقة  يف  البحرية  للمراقبة  »تريتون«  والية 
ا دعوة الإر�شاء نظام احل�ش�س امللزم  م�شتوى االحتاد االأوروبي«. ووجه النواب االأوروبيون اأي�شً
لتقا�شم اأعداد طالبي اللجوء بني جميع دول االحتاد االأوروبي، ومب�شاهمات اأكرب لربامج اإعادة 
التوطني، وحت�شني التعاون مع البلدان االأخرى واتخاذ اإجراءات اأكرث �شرامة �شد مهربي الب�شر.

اأعرب رئي�ض جلنة ال�ســـوؤون الدوليــة يف جملـــ�ض الـــدوما الرو�ســي األيـــك�سي 
بو�سكوف, عن الأمل يف اأن يتحرك الحتاد الأوروبي تدريــجيًا نحــو احلـــوار مع 

رو�سيا, بدل من متديد العقوبات عليها.
وقال بو�شكوف عقب لقائه يف جمل�س الدوما �شفراء االحتاد: »نعتقد اأن طريق العقوبات 
النتائج املحددة )على  اأن يجمل  اأن »االحتاد االأوروبي ميكن  اأي مكان«، معتربا  اإلى  ال يقود 
مرور عام بعد فر�س العقوبات( واأن ي�شتخل�س هو ال�شبيل االأهم واملف�شل، اإما �شبيل متديد 
التعامل،  طرق  عن  والبحث  احلوار  تفعيل  باجتاه  التدريجي  التحرك  يف  البدء  اأو  املواجهة 
مبا يف ذلك التعاون فيما يتعلق باالأزمة االأوكرانية احلادة واملعقدة جدًا.« واأ�شاف الربملاين 

الرو�شي اأن جمل�س الدوما ياأمل يف اأن االحتاد االأوروبي �شيختار الطريق الثاين.

النواب األوروبيون يطالبون االتحاد 
األوروبي بحماية أرواح المهاجرين غير 

الشرعيين في مياه البحر المتوسط

الدوما يأمل في تحرك أوروبي للحوار مع روسيا

فــازت ع�ســـو جملـــ�ض ال�ســـورى الدكتـــورة ثريا اأحمد عبيد, املدير التنفيذي 
ال�سابـــق ل�سنـــدوق الأمـــم املتحـــدة لل�سكـــان, بجائـــزة الأمـــم املتحـــدة لل�سكان 

للعام 2015م.
 وقد اأن�شاأت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة هذه اجلائزة يف عام 1981م لتكرمي اأ�شحاب 

االإجنازات املتميزة يف جماالت ال�شكان وال�شحة. 

تولت  اأحمد عبيد قد  ثريا  الدكتورة  اإن   : املنا�شبة  بهذه  لها  بيان  املتحدة يف  االأمم  وقالت 
قيادة �شندوق االأمم املتحدة لل�شكان يف الفرتة من 2001م، اإلى 2010م، وكانت رائدة يف جمال 
اأهمية  ال�شندوق على  رئا�شة  توليها  وال�شباب، كما �شددت خالل فرتة  الن�شاء  �شحة ومتكني 
العمل يف �شياق خ�شو�شيات كل جمتمع، واالأخذ بعني االعتبار قيم  التنمية من خالل  تعزيز 

ذلك املجتمع الثقافية املحلية.

د. ثريا عبيد تفوز بجائزة األمم المتحدة للسكان للعام 2015م
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البحرين تتطلع إلى شراكة 
وتعاون مع دول االتحاد األوروبي

خالل  البحرين  مبملكة  وال�سورى  النواب  جمل�سي  وفد  اأكد 
مقر  يف  اجلزيرة  �سبة  مع  للعالقات  الأوروبي  الربملان  وفد  لقائه 
ملزيد  تطلعه  بروك�سل,  البلجيكية  العا�سمة  يف  الأوروبي  الربملان 
من ال�سراكة والتعاون يف الفرتة املقبلة مع دول الحتاد الأوروبي 
يف خمتلف املجالت, وبال�سكل الذي يحرتم ويراعي خ�سو�سية كل 
الأوروبي  الربملان  روؤية  مع  التام  توافقه  مبديًا  واأو�ساعه,  طرف 
ب�ساأن اأهمية مكافحة الإرهاب يف املنطقة, والعمل امل�سرتك للق�ساء 
ملواجهة  املا�سة  احلاجة  موؤكدا  وال�ستقرار,  الأمن  وحتقيق  عليه 
التاأثريات والنعكا�سات ال�سلبية لالإرهاب والتي تطال دول العامل 

اأجمع.

التام الأي ربط  الرف�س  البحريني  الوفد الربملاين  اأبدى  ال�شياق  ويف هذا 
اأ�شاءت للدين اال�شالمي،  اأن هناك جماعات  بني االإ�شالم واالإرهاب، موؤكدا 
مبا يطرح الت�شاوؤل حول من اأن�شاأ هذه اجلماعات االإرهابية التي حت�شب نف�شها 

اليوم على االإ�شالم، ومن مولها؟، موؤكدا اأن ال�شراع الفل�شطيني االإ�شرائيلي 
هو جوهر اأزمة ال�شرق االو�شط، ويجب العمل على حله ب�شكل نهائي.

طالب الربملان العربي املجتمع الدويل والأمم املتحدة وجمل�ض 
الأمن الدويل وجامعة الدول العربية بالتدخل الفوري وال�سريع 
للت�سدي ملا متار�سه اإيران من انتهاكات لقرارات ال�سرعية الدولية 
يف ال�ساأن اليمني, وخا�سة قرار جمل�ض الأمن الدويل رقم 2216 
التي  الأمل  اإعادة  لعملية  وعرقلتها  اإبريل,   14 بتاريخ  ال�سادر 

تهدف اإلى ا�ستئناف العملية ال�سيا�سية واإعادة اإعمار اليمن.

اأ�شدره  �شحفي  بيان  يف  اجلروان  اأحمد  العربي  الربملان  رئي�س  وقال 
اليمني،  ال�شاأن  يف  ال�شافر  اإيران  تدخل  اإن   « بالقاهرة:  مقره  من  الربملان 
من  اليمن  يف  االأزمة  وقود  واإ�شعال  ال�شراع  لتاأجيج  الدائم  و�شعيها 
احلوثيني  اإمداد  يف  املتمثلة  للعنف  الداعمة  �شيا�شاتها  ا�شتمرار  خالل 
 باالأ�شلحة، وخرقها احلظر اجلوي والبحري ال يجب ال�شكوت عنه دولًيا » .
اخلطري  االإيراين  للتدخل  الدويل  املجتمع  ت�شدي  �شرورة  اجلروان  واأكد 
يف اليمن، واإنهاء معاناة ال�شعب اليمني من ويالت االأزمة يف ظل الظروف 

اال�شتثنائية داخل وخارج اليمن.

البرلمان العربي يطالب 
المجتمع الدولي بالتصدي 
للتدخل اإليراني في اليمن
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ت�شكيل  اجلل�شة  خالل  لل�شالح  احلاملة  القوات  و�شوؤون  االإدارة  تنظيم  جلنة  وقررت 
هيئة ملراقبة ن�صاط ال�صتعالمات )املخابرات( فيما يتعلق بالعرتا�س الهاتفي اأو مراقبة 

�شبكات التوا�شل االجتماعي واالخرتاقات.

النواب الليبي يرفض وجود غرفتين تشريعيتن في ليبيا

لجنة برلمانية تونسية تطالب بقانون يسمح بمراقبة عمل 
االستعالمات )المخابرات(

البرلمان الماليزي يقر قانونًا لمكافحة اإلرهاب

حلل  العام  الوطني  املوؤمتر  مقرتح  الليبي  النواب  جمل�ض  رف�ض 
الأزمة الليبية, بوجود غرفتني ت�سريعيتني يف ليبيا, غري اأنه ترك 
انتهاء ولية جمل�ض النواب  الباب مواربًا لبحث هذا املو�سوع بعد 

يف اأكتوبر املقبل.
طربق  يف  املنعقد  املجل�س  وفد  با�شم  الناطق  القيوم  عبد  عي�شى  وقال 
)�شرق( يف ت�شريحات �شحفية: »من ال�شعب احلديث عن اقت�شام �شلطة على 

امل�شتوى الت�شريعي حالًيا يف ليبيا«.
الليبية،  لل�شرعية  دقيق  ب�شكل  ي�شتجيب  النواب  جمل�س  قدمه  »ما  وتابع: 
بخ�شو�س  توافق  عن  نتحدث  اأن  ميكن  وال  املدنية،  الدول  واأعراف  ولقواعد 

ال�شلطة الت�شريعية، الأن العامل يعرتف مبجل�س النواب وال يعرتف بغريه«.

ا�ستحداث قانون ي�سمح  اإلى  دعت جلنة برملانية تون�سية 
مبراقبة عمل ال�ستعالمات )املخابرات( يف البالد.

القوات  و�شوؤون  االإدارة  تنظيم  جلنة  رئي�س  غديرة،  جالل  وقال 
احلاملة لل�شالح مبجل�س نواب ال�شعب )الربملان( التون�شي: اإن اللجنة 
االأمن  جلنة  مع  م�شرتكة  جل�شة  عقد  اإلى  عمل  جل�شة  خالل  “دعت 
والدفاع باملجل�س، بهدف اخلروج مببادرة ت�شريعية على م�شتوى اأع�شاء 
الرقابة الربملانية على هياكل  النواب الإ�شدار قانون يقر مبداأ  جمل�س 

ون�صاط ال�صتعالمات )املخابرات( يف تون�س”.
اال�شتعالمات  جناعة  من  »التاأكد  اإلى  املبادرة  هذه  وتهدف 
ت�شم  جلنة  املبادرة  هذه  على  وي�شرف  اأدائها،  وتقييم  )املخابرات( 

برملانيني ورئي�س يعّينه الربملان«، بح�شب غديرة.

اأقر الربملان املاليزي قانونًا �سارمًا ملكافحة الإرهاب, من �ساأنه اأن ي�سمح 
لل�سرطة باحتجاز امل�ستبه بهم دون حماكمة ملدة ت�سل اإلى �سنتني.

وذكرت وكالة االأنباء الوطنية املاليزية »برناما«، اأن »قانون درء االإرهاب« مت متريره 
بعد 12 �شاعة من النقا�س املكثف؛ وو�شط اعرتا�شات من نواب املعار�شة الذين عربوا 
للحكومة،  واملعار�شني  املنتقدين  القانون اجلديد �شد  ي�شتخدم  اأن  عن خماوفهم من 
تعديالت،  دون  القانون  م�شروع  ل�شالح  �شوتوا  م�شرعًا   79 اأن  اإلى  »برناما«،  واأ�شارت 
يف حني �شوت �شده 60 م�شرعًا، واأو�شح وزير الداخلية اأحمد زاهد حميدي، اأنه ينظر 
ب�شبب  املتزايد  املحلي  التهديد  ملواجهة  احلكومة  جهود  �شوء  يف  اجلديد  القانون  اإلى 

التطرف املرتبط بجماعات مثل تنظيم )داع�س( االإرهابي.
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يعرف اإيفلني توما�ض علم القت�ساد يف اإيجاز باأنه درا�سة الإن�سان يف نطاق عمله و�سعيه للح�سول 

على اأ�سباب عي�سه فهو يبحث الفروع املختلفة للنظام القت�سادي وهو يعتمد يف هذه الدرا�سة على 

الوقائع التي تنظم احلياة اليومية يف دنيا الأعمال ومن ثم جند مهمة القت�سادي هي و�سف هذه 

الوقائع يف ترتيبها ال�سحيح.

الطعام  على  احل�سول  مقدورنا  يف  كان  اأو  يبذل  جهد  دون  تتحقق  كلها  حاجاتنا  كانت  فلو 

وامللب�ض وامل�سكن دون اأن نقدم عماًل نك�سب من ورائه ما ندفعه اأو ندفع بع�سه مقابل احل�سول على 

هذه الأ�سياء ما قامت �سرورة البحث القت�سادي وما كانت هناك حاجة اإليه.

لقد اأوجز القت�ساديون احلديث فقالوا اإن الإن�سان الذي يواجه دائما م�سكلة الختيار هو دائما 

يدبر ويقت�سد يف هذه الناحية اأو تلك �سواء يف ذلك ما يكون يف ال�سوؤون املنزلية اأو يف دائرة عمله.

اإذ لو كان لدينا من الوقت ومن املوارد ما نريد ملا قامت دواعي القت�ساد وملا ن�ساأت م�سكلة الختيار 

بل ملا كانت هناك م�ساكل اقت�سادية.

اإننا نواجه دائما مفا�سالت اقت�سادية ت�سطرنا اإلى تدبري اأمورنا ومواردنا ووقتنا بحيث نحقق 

بها  اأق�سى ما ميكن حتقيقه من حاجاتنا ورغباتنا.

اإلى  وامل�ستهلك م�سطرون جميعا  والكاتب واملدر�ض  امل�سنع  الأعمال و�ساحب  الطبيب ورجل  اإن 

اإنفاق  اأو  اأمور فالطبيب النا�سئ يقارن بني مزاولة مهنة الطب دون تخ�س�ض  اأمر من عدة  اختيار 

الأعمال  ورجال  امل�سانع  واأ�سحاب  الطب  فروع  من  فرع  يف  التخ�س�ض  �سبيل  يف  النقود   من  مزيد 

يفا�سلون بني �سروب الإنتاج املختلفة لتحقيق اأق�سى ربح ممكن وامل�ستهلكون يختارون ما ينفقون 

فيه نقودهم بحيث يحققون اأق�سى  درجة ممكنة من اإ�سباع حاجاتهم.

هذه  فاإن  ذلك  ومع  كذلك  الكمية  اإلى  تتعداه  بل  النوع  على  تقت�سر  ل  هذه  الختيار  وم�ساألة 

اأن  اأمور ميكن  القرارات هي التي تبني طبيعة الن�ضاط االقت�ضادي ومداه فاختيار واحد من عدة 

يكون احدها بدل منه هو اأ�سا�ض النظام القت�سادي.

ولذا تقع على عاتق رجل القت�ساد مهمة فح�ض الظواهر القت�سادية وترتيبها على الوجه 

الذي يو�سح الطريقة املعقدة ل�سري النظام القت�سادي, وي�سرحها ب�سكل مي�سر حتى ت�سهل درا�ستها 

وتتي�ضر متابعة  فح�ضها وحتليلها وا�ضتنباط املبادئ االقت�ضادية التنظيمية.

اإن رجل القت�ساد بقدرته امل�ستمدة من درا�سته للنظام القت�سادي على التنبوؤ انه يوؤدي خدمة 

جليلة للمجتمع اإذ ي�ستطيع تقدير الأخطار والتنبيه عليها.

ودرا�سة القت�ساد - بناء على ما �سبق - اأداة نافعة يف معاجلة م�ساكل احلياة احلديثة فهي تبني 

لنا النتائج املرتتبة على �سلوكنا م�سلكًا معينًا يف تدبري اجلانب املادي من حياتنا وتعيننا على مواجهة 

اإلى ال�سواب ويجنبنا الكثري من  م�سكلة الختيار بني البدائل املتاحة, مما يجعل قراراتنا اقرب 

الأخطاء عند تدبري اأمورنا القت�سادية واتخاذ القرارات للم�سائل القت�سادية املختلفة.

اأ. د /  زيد بن حممد الرماين
ع�سو هيئة التدري�ض

 بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

رجل االقتصاد والمسؤولية الملقاة على كاهله  !! )2-2(
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شوريات

د. عبد اهلل بن اإبراهيم الع�سكر
ع�سو جمل�ض ال�سورى

يف كل زيارة خارجية يل �سمن وفد �سورى يثور �سوؤال من ِقبل بع�ض امل�سيفني لنا عن ا�سم جمل�ض 

ال�سورى. وهو على تكراره اأخف عندي من اأن يعمد بع�ض الزمالء اإلى ترجمة ا�سم جمل�ض ال�سورى اإلى 

اللغة الإجنليزية. وقد كتبت مراًرا عن هذه امل�ساألة. وقلت اأنه ل ي�سح اأن نرتجم ا�سم جمل�ض ال�سورى 

ل�سببني: الأول اأن الأ�سماء ل ترتجم. وال�سبب الآخر اأنه ل يوجد مقابل دقيق يف اللغات الأجنبية 

 consultative مل�سمى ال�سورى. لهذا يعمد بع�ض الزمالء اإلى ترجمة ال�سورى بكلمة اإجنليزية وهي

ال�سورى, ذلك اأن الرتجمة تعني ا�ست�ساري, والفرق كبري  جمل�ض  ت�سف  ل  الرتجمة  وهذه   council
العربية,  اللغة  يف  به  املق�سود  جمل�ض  تعني  ل   council كلمة  اإن  ثم  وال�ست�ساري.  ال�سورى  بني 

اإ�سافة اإلى اأن لهذه املفردة الإجنليزية اإيحاءات كن�سية ل تن�سجم مع مدلول الكلمة العربية.

ويف  الأجنبية  الأدبيات  يف  ينت�سر  حتى  بالعربية,  ُينطق  فقط,  ال�سورى  جمل�ض  ُيقال  اأن  واأرى 

الإعالم الغربي كما انت�سرت كلمات عربية مثل: انتفا�سة, وجهاد, ومئات الكلمات العربية, ثم دخلت 

القامو�ض الغربي يف هذا الع�سر. ومن يراجع قامو�ض وب�سرت Webster يف اآخر طبعة �سيجد مئات 

الكلمات العربية مكتوبة بحروف لتينية. وكنت اأقول ملن ي�ساألني عن جمل�ض ال�سورى باأنه الربملان 

ال�سعودية, مثله مثل كثري من برملانات  العربية  اململكة  نابعًا من تراث  ا�سًما  ال�سعودي, ولكنه يحمل 

جمل�ض  مثل:  املحلية  وثقافتها  تراثها  من  املنبعثة  اخلا�سة,  م�سمياتها  حتمل  عديدة  دول  يف  دولية 

الأمة يف الكويت, اأو جمل�ض ال�سعب يف �سوريا, اأو الدوما يف رو�سيا الحتادية, اأو الكوجنر�ض يف الوليات 

املتحدة الأمريكية, اأو اجلمعية الوطنية يف فرن�سا, اأو جمل�ض ال�سعب يف م�سر, اأو الهيئة الت�سريعية يف 

ال�سني ال�سعبية. اأو جمل�ض الدايت يف اليابان. اأو جمل�ض ال�سيناتورز يف الحتاد الأ�سرتايل, اأو التجمع 

القومي يف بلغاريا, اأو املركز القانوين يف جزيرة هوجن كوجن, اأو الكني�ست يف اإ�سرائيل, اأو جمل�ض العموم 

يف بريطانيا.  

ا الإجنليزي قليل ما ي�ستعمل مفردة ال�سورى اأو جمل�ض  ومما يزعجني اأن الإعالم الغربي خ�سو�سً

ال�سورى. وعو�سًا يقول جملة ت�سف طبيعة عمل جمل�ض ال�سورى. وقد داأبت وكالة رويرتز على ا�ستعمال 

 an appointed body that advises the :هذه اجلملة عند احلديث عن جمل�ض ال�سورى وهي

وب�سبب هذه اجلملة واأ�سباهها مل ينت�سر م�سمى جمل�ض ال�سورى كما   ,government on policy
انت�سرت م�سميات عديدة لربملانات دولية. 

جمل�ض  طبيعة  النا�ض  اأذهان  يف  ُير�ّسخ  عمل  هو  بل  منا�سًبا,  اإعالمًيا  اأداًء  لي�ض  ال�سفة  ا�ستعمال 

الوفود  لقاء  عند  ترجمته  دون  ال�سورى  جمل�ض  مفردة  ا�ستعمال  علينا  وبالتايل  احلالية.  ال�سورى 

الأجنبية اأو التعامل مع الإعالم الغربي.

مسألة للنقاش
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