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�شهد جمل�س ال�شورى م ؤ�خر ًا ح�ضور وزيرين للمجل�س هما معايل وزير املياه والكهرباء املهند�س عبداهلل
احل�صني ومعايل وزير ال�ش�ؤون االجتماعية الدكتور يو�سف العثيمني .وبقدر ما متيز لقاء معايل وزير املياه
والكهرباء ب�أع�ضاء املجل�س بال�صراحة واملكا�شفة ،جاء لقاء معايل وزير ال� ؤش�ون االجتماعية وا�ضح ًا وجلي ًا.
ولعل أ�هم ما يالحظ على لقاءات الوزراء برئي�س و�أع�ضاء املجل�س �أنها دائم ًا تتعر�ض  -وب�شكل مبا�شر – ملا
يتعلق بتقدمي خدمة �أف�ضل للمواطنني وحت�سني �أو�ضاعهم .ويت�ضح ذلك �سواء يف كلمات الوزراء التي يلقونها
أ�مام املجل�س أ�و يف �إجاباتهم على �أ�سئلة ا ألع�ضاء �أو اال�ستف�سارات التي ترد من املواطنني عرب موقع املجل�س
على �شبكة الإنرتنت.
وبرغم �أن معايل رئي�س املجل�س ي ؤ�كد دائم ًا أ�ن رغبة املجل�س يف ح�ضور �أ�صحاب املعايل ال��وزراء ت أ�تي
لال�ستي�ضاح منهم يف مو�ضوعات تدخل يف اخت�صا�ص الوزارات التي يتولون م�س�ؤوليتها إ�ال �أنهم يحر�صون
على تقدمي بيان كامل جلهود و إ�جن��ازات وزاراتهم ،مما يو�ضح ال�صورة كاملة ويعك�س  -من �ضمن ما
يعك�س  -اهتمام احلكومة بتوفري كل الدعم للخدمات املقدمة للمواطنني.
ؤ
�إن وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية من الوزارات ذات البعد اخلا�ص وذلك ملالم�سة م�س�ولياتها لعدة فئات من
املجتمع ترى الدولة �أن لها الأولوية يف تقدمي اخلدمة لها والعناية بها يف �أكرث من جانب .وما ذكره معايل
الوزير يف كلمته �أمام املجل�س من �أرقام يعك�س حجم الإنفاق الكبري الذي تقدمه احلكومة للفئات املحتاجة
وذوي االحتياجات اخلا�صة.
وبنظرة �سريعة ملا ذكره معايل الوزير من �أرقام حلجم الإنفاق والتي نذكر منها على �سبيل املثال ال احل�صر؛
ت�سديد فواتري ا�ستهالك الكهرباء للمحتاجني ب أ�كرث من  690مليون ريال ،ورعاية الوزارة لأكرث من  775أ�لف
حالة �ضمان اجتماعي ،وتقدمي إ�عانات ألكرث من  328أ�لف معاق بقيمة ثالثة مليارات وثالثمائة مليون ريال،
وتقدمي مبلغ  360مليون ريال للأ�سر احلا�ضنة والبديلة لرعاية الأيتام ،و 230مليون ريال أل�سر ال�سجناء
خالل ت�سعة أ�عوام ،يت�ضح جلي ًا حر�ص والة الأمر على هذه الفئات و�أولويتها بالرعاية االجتماعية.
وجت�سد تلك الأرق��ام املعنى الذي عرب عنه معايل رئي�س املجل�س حينما قال �إن ال��وزارة تقوم بخدمات
اجتماعية وخريية و�إن�سانية مهمة تالم�س حاجات فئات عدة من املواطنني .فكان حق ًا �أن تكون الأرقام
بهذا احلجم الكبري لتواكب احتياجاتهم.
إ�ن ح�ضور الوزراء وكبار امل�س�ؤولني ملجل�س ال�شورى للرد على ا�ستف�سارات الأع�ضاء واملواطنني ي أ�تي �إ�ضافة
وت أ�كيد ًا لدوره يف جمال الرقابة على ا ألجهزة احلكومية ،وحتقيق الهدف الذي ي�صبو إ�ليه اجلميع وهو
التكامل والتعاون بني الأجهزة لتحقيق تطلعات والة الأمر يف خدمة املواطنني.
ر ئي�س التحرير
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المحتويات
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إدارات للكوارث واألزمات ..ضرورة أم رفاهية؟
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تقع يف حياتنا الكثري من احلوادث والكوارث والأزمات ،وظهرت احلاجة ال�ضرورية لو�ضع اخلطط
ملواجهة وحماولة درء خماطرها مثل ت�شكيل إ�دارة تعنى باال�ستعداد املبكر ملواجهة تلك الكوارث
وا ألزمات ثم اتخاذ القرارات والت�صرف على �أن تكون لها �صالحيات وا�سعة و�سرعة يف اتخاذ
القرارات العاجلة.
نت�ساءل يف هذا التحقيق عن �إمكانية �إن�شاء مثل هذه الإدارة يف اجلهات احلكومية �أو الأهلية،
وكيف ميكن زيادة الوعي بثقافة �إدارة الكوارث مع الت�أكيد على دور املتطوعني وهل ي ؤ�ثر ذلك على
الدور الطبيعي للجهات الر�سمية املعنية بذلك مثل الهالل ا ألحمر والدفاع املدين؟
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أ��شاد امللك عبداهلل الثاين ملك ا ألردن خالل ا�ستقباله معايل رئي�س جمل�س ال�شورى بالعالقات الأخوية الوثيقة
التي تربط بالده باململكة العربية ال�سعودية حكومة و�شعب ًا ،و�أعرب عن تقديره واعتزازه ب�صالت القربى والتاريخ
امل�شرتك والعالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني حكومة و�شعب ًا.
ونقل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى من جانبه حتيات وتقدير قيادة البالد ،مثمن ًا حر�ص جاللته على دعم
العالقات بني البلدين ال�شقيقني يف �شتى املجاالت .وكان وفد املجل�س قد قام بزيارة ر�سمية للأردن التقى
خاللها �أي�ض ًا كبار امل� ؤس�ولني الربملانيني واحلكوميني.

دراسة
أصول ومنهجيات البحوث والدراسات البرلمانية

46

تهدف املعلومات ا أل�صلية يف البحوث والدرا�سات الربملانية �إىل �سرب �أغوار املو�ضوع لأن البحث أ�و الدرا�سة
الربملانية يكون هدفها الرئي�سي التوطئة التخاذ قرار أ�و تو�صية برملانية جتاه عمل من �أعمال احلكومة،
�أو مطالبتها ب�شيء ما .فمن الأوىل �أن يتفهم الباحث الربملاين �أن املعلومات ا أل�صلية واردة من م�صادرها
الر�سمية حتى يتم اتخاذ القرار أ�و التو�صية واملطالبة الربملانية قائمة على �أ�سا�س من احلقيقة القائمة يف
ذات الوقت لدى ال�سلطة التنفيذية .دكتور جالل البنداري يقدم درا�سة حول املو�ضوع.

34

د .عبداهلل العسكر:
اختالف وجهات النظر بين األعضاء ظاهرة صحية

�أكد ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور عبداهلل الع�سكر �أن اختالف وجهات النظر بني �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ظاهرة
�صحية ،و أ�ن املجل�س يعمل �ضمن آ�لية مقررة ت�ضبط إ�يقاع العمل فيه ح�سب نظامه .و�أكد �أن هناك معار�ضة داخل
املجل�س لكنها ال ت�شبه تلك التي يف الربملانات الغربية .ومل ينكر وجود قادة للر�أي ولكنهم قادة فكر مل�صلحة الوطن.
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متابعات

مجلس الوزراء يشدد على خطورة الوضع في سوريا ويطلب
من الجميع تحمل مسؤولياتهم أمام اهلل
ر�أ�س خادم احلرمني ال�شريفني امللك
ع�ب��داهلل ب��ن عبدالعزيز آ�ل �سعود-
حفظه اهلل  -اجلل�سة التي عقدها
جمل�س ال��وزراء يوم 1433/2/29ه��ـ
يف ق�صر اليمامة مبدينة الريا�ض.
ويف م�ستهل اجل�ل���س��ة� ،أط �ل��ع خ��ادم
احل��رم�ين ال�شريفني املجل�س ،على
فحوى الر�سالتني اللتني ت�سلمهما -
�أيده اهلل  -من جاللة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
آ�ل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية
املتحدة.
و أ�و�ضح معايل وزير ال� ؤش�ون االجتماعية
وزير الثقافة وا إلعالم بالنيابة الدكتور
يو�سف بن أ�حمد العثيمني يف بيانه
لوكالة الأنباء ال�سعودية ،عقب اجلل�سة
�أن املجل�س ناق�ش بعد ذلك جملة من
ال �ت �ق��اري��ر ع��ن ت �ط��ور الأح� � ��داث يف
املنطقة والعامل ،ومن ذلك ا ألو�ضاع يف
اجلمهورية العربية ال�سورية ،واطلع يف
هذا ال�ش�أن على مطالبة جمل�س جامعة
ال ��دول العربية على م�ستوى وزراء
اخلارجية العرب خ�لال اجتماعهم
يف القاهرة ،احلكومة ال�سورية وكافة
أ�طياف املعار�ضة ال�سورية بالبدء يف
حوار �سيا�سي جاد حتت رعاية اجلامعة
العربية بهدف ت�شكيل حكومة وحدة
وطنية ت�شارك فيها ال�سلطة واملعار�ضة
برئا�سة �شخ�صية متفق عليها تكون
مهمتها تطبيق بنود خطة اجلامعة
العربية وا إلع��داد النتخابات برملانية
ورئا�سية تعددية حرة ب�إ�شراف عربي
ودويل .وا�ستعر�ض املجل�س موقف
اململكة �سحب مراقبيها نظر ًا لعدم
تنفيذ احل�ك��وم��ة ال���س��وري��ة ألي من
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عنا�صر خطة احلل العربي التي تهدف
أ��سا�س ًا حلقن الدماء ال�سورية الغالية.
و�شدد جمل�س الوزراء على �أن الو�ضع
يف �سوريا بالغ اخلطورة ويتطلب من
اجلميع حتمل م�س�ؤولياتهم التاريخية
أ�مام اهلل.
وبني معاليه �أن جمل�س الوزراء تطرق
بعد ذل��ك �إىل ع��دد م��ن امل � ؤ�مت��رات
والن�شاطات العلمية واالقت�صادية التي
عقدت يف اململكة ،وقدر عالي ًا تو�صيات
خادم احلرمني ال�شريفني خالل كلمته
يف افتتاح م ؤ�متر ال�صناعيني اخلليجي
الثالث ع�شر بدعم وت�شجيع التعاون
بني اجلامعات وال�شركات ال�صناعية
يف جمال البحث العلمي ودعم البحث
العلمي يف ال�صناعة وتبني ودعم عمل
�شباب دول اخلليج يف جمال البحث
ال�ع�ل�م��ي ،ك�م��ا ��ش��دد ع�ل��ى امل�ضامني
املهمة التي ا�شتملت عليها كلمته -

حفظه اهلل  -أ�مام منتدى التناف�سية
ال ��دويل ال���س��اد���س وت ��أك �ي��ده على أ�ن
تكون ري��ادة الأع �م��ال ف�ك��ر ًا و�سلوك ًا
يتبناه القطاعان العام واخلا�ص مبا
ين�سجم مع جهود ال��دول��ة نحو دعم
أ��صحاب ال�شركات النا�شئة وتوفري
البيئة اال�ستثمارية املنا�سبة لل�شباب
لي�صبحوا رواد �أعمال يوفرون الفر�ص
الوظيفية لهم ولغريهم من �أبناء وبنات
هذا الوطن باعتبارهم �شريحة مهمة
مل�ستقبل االقت�صاد الوطني والتنمية
االجتماعية.
و أ�ف � ��اد م �ع��ايل ال��دك �ت��ور ي��و��س��ف بن
أ�حمد العثيمني أ�ن املجل�س وا�صل إ�ثر
ذلك مناق�شة جدول �أعماله و أ��صدر
القرارات التالية:
�أو ًال :بعد االطالع على ما رفعه �صاحب
ال�سمو امللكي رئي�س جمل�س إ�دارة دارة
امل�ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز ،وب�ع��د النظر يف

قرار جمل�س ال�شورى رقم ()53/61
وتاريخ 1432/11/4ه��ـ ،قرر جمل�س
ال��وزراء املوافقة على مذكرة تعاون
بني دارة امللك عبدالعزيز يف اململكة
العربية ال�سعودية ومعهد البريوين
ل �ل��درا� �س��ات ال �� �ش��رق �ي��ة ب�ج�م�ه��وري��ة
( أ�وزبك�ستان) ،املوقع عليها يف مدينة
الريا�ض بتاريخ 1432/2/12هـ املوافق
2011/1/16م ،بال�صيغة املرفقة
بالقرار.
وقد أ�عد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك.
ث��ان�ي� ًا :ق��رر جمل�س ال���وزراء اعتماد
احل�سابات اخلتامية ل�صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي للأعوام املالية:
(1419/1418هـ) و(1420/1419هـ)
و(1423/1422هـ) و(1424/1423هـ)
و(1425/1424هـ) و(1427/1426هـ)
و(1428/1427هـ) و(1429/1428هـ)
و(1431/1430هـ).

ث��ال�ث� ًا :واف��ق جمل�س ال� ��وزراء على
تفوي�ض معايل وزير البرتول والرثوة
املعدنية � -أو من ينيبه  -بالتباحث
مع اجلانب ال�صيني يف �ش�أن م�شروع
بروتوكول معدّ ل للربوتوكول املوقع
بني اململكة العربية ال�سعودية وحكومة
جمهورية ال�صني ال�شعبية للتعاون يف
قطاعات البرتول والغاز واملعادن -
امل�صدق عليه باملر�سوم امللكي رقم
(م )25/وت��اري��خ 1427/4/25ه � �ـ
 والتوقيع عليه بح�سب ال�صيغةاملرفقة بالقرار ،ومن ثم رفع الن�سخة
النهائية املوقعة ال�ستكمال ا إلجراءات
النظامية.
راب �ع � ًا :بعد االط�ل�اع على املعاملة
امل��رف��وع��ة م��ن امل � ؤ�� �س �� �س��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�ت�ق��اع��د ،وب �ع��د ال �ن �ظ��ر يف ق��رار
جمل�س ال �� �ش��ورى رق��م ()57/66
وتاريخ 1432/11/18هـ قرر جمل�س
الوزراء ما يلي:
 - 1ي�ك��ون تطبيق أ�ح �ك��ام النظام
امل��وح��د مل� � ّد احل �م��اي��ة ال�ت� أ�م�ي�ن�ي��ة
ملواطني دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية  -العاملني يف غري
دولهم يف أ�ي دولة ع�ضو يف املجل�س
 على �أ�صحاب املعا�شات التقاعديةامل�شمولني بنظام التقاعد ب�شكل
اختياري.
� - 2إذا رغ ��ب � �ص��اح��ب امل�ع��ا���ش
التقاعدي امل�شمول بنظام التقاعد
يف اخل�ضوع لأحكام النظام املوحد
ملد احلماية الت�أمينية ملواطني دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
 ،يوقف �صرف معا�شه التقاعدي وفق ًا
ألحكام نظام التقاعد.
 - 3ت�سري �أح�ك��ام الفقرتني ()1
و( )2ا آلن ��ف ذك��ره�م��ا م��ن تاريخ
تطبيق أ�ح�ك��ام النظام امل��وح��د ملد
احلماية الت�أمينية.
وقد أ�عد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك.

المجلس يسمي رؤساء ونواب وأعضاء لجانه
المتخصصة للسنة الرابعة من الدورة الخامسة
أ�عاد جمل�س ال�شورى خالل �أعمال جل�سته
التي عقدت يوم 1433/2/29هـ  ،برئا�سة
معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن إ�براهيم �آل ال�شيخ،
تكوين جلانه املتخ�ص�صة وت�سمية ر ؤ��ساء
ون ��واب ر�ؤ� �س��اء اللجان ألع �م��ال ال�سنة
ال��راب�ع��ة م��ن ال ��دورة اخلام�سة .وذل��ك
عقب ا�ستعرا�ض املجل�س لتقرير ا ألمانة
العامة بهذا ال� أش�ن.
وقد ا�ستمع املجل�س خالل اجلل�سة �إىل
التقرير املقدم من ا ألمانة العامة ب� أش�ن
�إعادة تكوين اللجان املتخ�ص�صة والتي
بلغت ثالث ع�شرة جلنة متخ�ص�صة.
وقد لبى الت�شكيل اجلديد لتكوين اللجان
املتخ�ص�صة ألعمال ال�سنة الرابعة غالبية
الرغبات التي تقدم بها أ�ع�ضاء املجل�س
للرت�شح �إىل اللجان ،حيث حتققت الرغبة
الأوىل ألع�ضاء املجل�س بن�سبة  %83بينما
حتققت ال��رغ�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة بن�سبة ،%8
والرغبة الثالثة حتقق منها .%9
وواف � ��ق امل �ج �ل ����س ع �ل��ى ت �ك��وي��ن جل��ان��ه
املتخ�ص�صة ألعمال ال�سنة الرابعة من
الدورة اخلام�سة على النحو الآتي:
�أو ًال :جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية.
ثاني ًا :جلنة ال� ؤش�ون االجتماعية والأ�سرة
وال�شباب.
ثالث ًا :جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية.
رابع ًا :جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة.
خام�س ًا :جلنة ال�ش�ؤون ا ألمنية.
�ساد�س ًا :جلنة ال� ؤش�ون التعليمية والبحث
العلمي.
�سابع ًا :جلنة ال� ؤش�ون الثقافية والإعالمية.
ثامن ًا :جلنة ال� ؤش�ون اخلارجية.
تا�سع ًا :جلنة ال� ؤش�ون ال�صحية والبيئة.
عا�شر ًا :جلنة ال� ؤش�ون املالية.
احلادية ع�شرة :جلنة ا إل�سكان واملياه
واخلدمات العامة.
الثانية ع�شرة :جلنة النقل واالت�صاالت

وتقنية املعلومات.
الثالثة ع�شرة  :جلنة حقوق الإن�سان
والعرائ�ض.
ومت حتديد �أع���ض��اء ك��ل جلنة وت�سمية
رئيـ�سها ونائبه مبوافقة �أغلبية أ�ع�ضاء
املجل�س احلا�ضرين وج��اء على النحو
التايل:
جلنة ال�ش�ؤون ا إل�سالمية والق�ضائية
ع�ضو املجل�س الدكتور �إب��راه�ي��م بن
عبداهلل الرباهيم رئي�س ًا للجنة ،وع�ضو
املجل�س الدكتور فالح بن حممد ال�صغري
ن��ائ�ب� ًا ،وجل�ن��ة ال �� �ش � ؤ�ون االجتماعية
وا أل�سرة وال�شباب ع�ضو املجل�س الدكتور
ثامر بن نا�صر الغ�شيان رئي�س ًا ،وع�ضو
املجل�س حمد بن عبداهلل القا�ضي نائب ًا،
وجلنة ا إلدارة واملوارد الب�شرية ع�ضو
املجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل آ�ل
ناجي رئي�س ًا ،وع�ضو املجل�س الدكتور
را�شد بن حمد الكثريي نائبا ،وجلنة
ال� ؤش�ون االقت�صادية والطاقة ع�ضو
املجل�س �أ�سامة بن علي قباين رئي�س ًا،
وع���ض��و املجل�س ال��دك �ت��ور �سعيد بن
عبداهلل ال�شيخ نائب ًا ،وجلنة ال�ش�ؤون
ا ألمنية ع�ضو املجل�س الدكتور �سعود
ب��ن حميد ال�سبيعي رئ�ي���س� ًا ،وع�ضو
امل�ج�ل����س ال��ل��واء ط �ي��ار ع�ب��د اهلل بن
عبدالكرمي ال�سعدون ن��ائ�ب� ًا ،وجلنة
ال�ش�ؤون التعليمية والبحث العلمي ع�ضو
املجل�س الدكتور �أحمد بن �سعد �آل مفرح

رئي�س ًا ،وع�ضو املجل�س الدكتور م�شعل
بن فهم ال�سلمي نائب ًا ،وجلنة ال�ش�ؤون
الثقافية والإع�لام �ي��ة ع�ضو املجل�س
الدكتور �سعد بن عبدالرحمن البازعي
رئي�س ًا ،وع�ضو املجل�س الدكتور زامل بن
عبا�س �أبو زناده نائب ًا ،وجلنة ال� ؤش�ون
اخل��ارج �ي��ة ع���ض��و امل�ج�ل����س ال��دك�ت��ور
عبداهلل بن �إبراهيم الع�سكر رئي�س ًا،
وع�ضو املجل�س الدكتور �صدقة بن يحيى
فا�ضل نائب ًا ،وجلنة ال� ؤش�ون ال�صحية
والبيئة ع�ضو املجل�س الدكتور حم�سن
بن علي احلازمي رئي�س ًا ،وع�ضو املجل�س
الدكتور علي بن �صالح الدهيمان نائب ًا،
وجلنة ال� ؤش�ون املالية ع�ضو املجل�س
الدكتور �سعد بن حممد مارق رئي�س ًا،
وع���ض��و امل�ج�ل����س ال��دك �ت��ور ح ��امت بن
ح�سن املرزوقي نائب ًا ،وجلنة الإ�سكان
واملياه واخلدمات العامة ع�ضو املجل�س
املهند�س حممد ب��ن ح��ام��د النقادي
رئي�س ًا ،وع�ضو املجل�س الدكتور علي
بن �سعد الطخي�س نائب ًا ،وجلنة النقل
واالت�صاالت وتقنية املعلومات ع�ضو
املجل�س الدكتور في�صل بن عبدالقادر
طاهر وع�ضو املجل�س الدكتور جربيل
بن ح�سن العري�شي نائب ًا ،وجلنة حقوق
الإن �� �س��ان وال�ع��رائ����ض ع�ضو املجل�س
�سليمان بن عوا�ض ال��زاي��دي رئي�س ًا،
وع�ضو املجل�س الدكتور عبد الرحمن
بن �أحمد هيجان نائب ًا.
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تحت القبة

وزير الشؤون االجتماعية د .يوسف العثيمين:

الوزارة تقدم إعانات سنوية تتجاوز
 26مليار ريال
�أكد معايل وزير ال� ؤ
ش�ون االجتماعية الدكتور يو�سف بن �أحمد العثيمني �أن جمل�س ال�شورى داعم وم�ساند للوزارة ،وقال� :إن الوزارة
تنفق إ�عانات �سنوية تتجاوز  26مليار ريال� ،إ�ضافة �إىل تنفيذ عدة برامج �ضمانية م�ساندة كربنامج الدعم التكاملي ل�سد الفجوة بني
الدخل الفعلي للأ�سرة وخط الفقر ،وبرنامج امل�ساعدات النقدية للحقيبة والزي املدر�سي ال�سنوي وغريها.
و�أكد معاليه �أن ال�صندوق اخلريي االجتماعي يهدف ملعاجلة العوز بطرق غري تقليدية ،و أ�و�ضح أ�ن الوزارة تهتم ب�أ�سر ال�سجناء وت�صرف
لهم م�ساعدات مادية وعينية ،كما �شدد على �أهمية ن�شر ثقافة العمل التطوعي واخلريي.
جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1433/2/28ه��ـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ ،بح�ضور معايل وزير ال�ش�ؤون االجتماعية الدكتور يو�سف بن �أحمد العثيمني ،وعدد من م�س�ؤويل الوزارة ،ملناق�شة
عدد من املو�ضوعات التي تدخل يف اخت�صا�صات وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
ال��ع��ث��ي��م�ين :ت�سديد ف��وات�ير ا�ستهالك
ال��ك��ه��رب��اء للمحتاجني ب���أك�ثر م��ن 690
مليون ريال
وق��د رح��ب معايل رئي�س املجل�س يف م�ستهل اجلل�سة
مب�ع��ايل وزي��ر ال���ش� ؤ�ون االجتماعية ،م ��ؤك��د ًا أ�همية
ما تقوم به ال ��وزارة من خدمات اجتماعية وخريية
و إ�ن�سانية تالم�س حاجة فئات ع��دة من املواطنني،
م ؤ�كد ًا أ�ن رغبة املجل�س يف ح�ضور معايل وزير ال�ش�ؤون
االجتماعية ت أ�تي لال�ستي�ضاح منه يف مو�ضوعات تدخل
يف اخت�صا�ص الوزارة يف �سياق تناول املجل�س ملا يالم�س
ويهم املواطن يف معي�شته وحياته اليومية ،الفت ًا �إىل �أن
ذلك يعد امتداد ًا ل�سيا�سة املجل�س يف التوا�صل والتعاون
ب�شكل تكاملي مع خمتلف أ�جهزة الدولة وقطاعاتها وفق
الدور املنوط به مبا يحتم �ضرورة التكاتف بني خمتلف
أ�جهزة الدولة لتحقيق تطلعات القيادة احلكيمة رعاها
اهلل ،و�آمال وطموحات املواطن الكرمي.
عقب ذلك� ،ألقى معايل وزير ال�ش�ؤون االجتماعية كلمة
قدم خاللها �شكره وتقديره لرئي�س و أ�ع�ضاء املجل�س
على ما جتده �أعمال الوزارة من دعم وم�ساندة من قبل
املجل�س ،بهدف االرتقاء بالعمل االجتماعي والأن�شطة
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ال�ش�ؤون االجتماعية رع��ت ع��ام 1432ه��ـ
�أكرث من  775أ�لف حالة �ضمان اجتماعي
التي تقوم بها ال��وزارة ،م�شري ًا إ�ىل أ�ن ال��وزارة جهاز
خدمة ال يقدم خدماته منفرد ًا بل يتكامل يف تقدمي
خدماته االجتماعية مع الأج�ه��زة اخلدمية الأخ��رى
لتقدمي منظومة متكاملة من اخلدمات االجتماعية
للمواطن.
ونوه ب أ�ن ال��وزارة تع ّول على جمل�س ال�شورى �أن يكون
ال�سند وامل�ؤازر للوزارة يف حتقيق �أهدافها ،مقدم ًا معاليه
نبذة عن �أهم ا ألن�شطة الرئي�سية التي تقوم عليها وهي
ال�ضمان االجتماعي ،والرعاية االجتماعية والتنمية
االجتماعية� ،إ�ضافة إ�ىل �أن�شطة �أخرى تقوم بها ب�شكل
غري مبا�شر من خالل ا إل�سرتاتيجية الوطنية ل إ
لمناء
االجتماعي ،وال�صندوق اخلريي االجتماعي ،واللجنة
الوطنية لرعاية ال�سجناء واملفرج عنهم و�أ�سرهم.
و�أو�ضح معايل وزير ال� ؤش�ون االجتماعية ألع�ضاء املجل�س
�أن الوزارة تنفق يف إ�طار الإعانات ال�شهرية للمحتاجني
بطريقة مبا�شرة ما يتجاوز  26مليار ًا �سنوي ًا ،إ��ضافة
إ�ىل اخلدمات ا إليوائية والتنموية ،م�شري ًا �إىل �أن وكالة
ال�ضمان االجتماعي بالوزارة تعنى بالفئات التي حتتاج
�إىل املعا�شات وامل�ساعدات النقدية وقد �صدر نظام
ال�ضمان االجتماعي ب�صيغته اجلديدة و�سلم معا�شه
الذي ت�شكل الزكاة م�صدره الأ�سا�سي كما �صدر ا ألمر
ال�سامي الكرمي القا�ضي برفع احل ّد ا ألعلى لعدد أ�فراد
الأ�سرة التي ي�شملها ال�ضمان االجتماعي من ( )8إ�ىل
( )15فرد ًا لي�صبح ا�ستحقاق الأ�سرة ال�ضمانية املكونة
من خم�سة ع�شر فرد ًا مبلغ ( )4,840ريا ًال.
و�أبان �أن وكالة ال�ضمان االجتماعي بالوزارة رعت عام
1432هـ �أكرث من (� )775,000سبعمائة وخم�س و�سبعني
�أل��ف حالة �ضمانية ،عرب  95مكتب ًا يف كافة مناطق
وحمافظات اململكة وخم�س وحدات �ضمانية ،مبين ًا أ�ن
�إجمايل ما مت �صرفه على امل�ستفيدين من املعا�شات
وامل�ساعدات ال�ضمانية يف ميزانية 1433/1432هـ بلغ
(� )24,770,452,917أربعة وع�شرين مليار ًا و�سبعمائة
و�سبعني مليون ًا و�أربعمائة واثنني وخم�سني أ�لف ًا وت�سعمائة
و�سبعة ع�شر ريا ًال.
و�أ�ضاف معاليه �أنه با إل�ضافة �إىل املخ�ص�صات ال�شهرية
ت�ق��دم وك��ال��ة ال�ضمان االجتماعي ب��رام��ج �ضمانية
م�ساندة هي :برنامج الدعم التكميلي ل�س ّد الفجوة
ب�ين ال��دخ��ل الفعلي للأ�سر وخ��ط فقر اجل��وع ،حيث

بلغ إ�جمايل ما �صرف على هذا الربنامج منذ �إقراره
( )1,591,000,000مليار وخم�سمائة وواحد وت�سعون
مليون ًا ،و�صرف على ه��ذا الربنامج العام املن�صرم
مبلغ وقدره ( )271,000,000مائتان وواحد و�سبعون
مليون ري��ال ،وبرنامج امل�ساعدات النقدية للحقيبة
والزي املدر�سي ال�سنوي لأبناء وبنات الأ�سر ال�ضمانية
وبلغ �إجمايل ما �صرف عليه منذ �إقراره مبلغ ًا وقدره
( )165,096,442مائة وخم�سة و�ستون مليون ًا و�ستة
وت�سعون �ألف ًا و أ�ربعمائة واثنان و�أربعون ريا ًال ،وبرنامج
ت�سديد جزء من فواتري الكهرباء ،حيث بلغ ما �صرف
على الربنامج مبلغ ًا قدره (� )690,186,702ستمائة
وت�سعون مليون ًا ومائة و�ستة وثمانون أ�لف ًا و�سبعمائة
وري��االن ،وبرنامج امل�ساعدات النقدية لأج��ل الغذاء
وبلغ ما �صرف عليه ( )2,633,323,251ملياران
و�ستمائة وث�لاث��ة وث�لاث��ون مليون ًا وثالثمائة وثالثة
وع�شرون �ألف ًا ومائتان وواحد وخم�سون ريا ًال ،وبرنامج
امل�شاريع الإنتاجية الذي يهدف �إىل دفع امل�ستفيدين من
ال�ضمان االجتماعي لال�ستغناء عن معا�ش ال�ضمان،
حيث بلغت امل�شاريع اجلماعية �أو الفردية الناجحة
 1439م�شروع ًا وبلغ ما مت �صرفه على هذا الربنامج
( )24,911,572أ�ربعة وع�شرين مليون ًا وت�سعمائة و�أحد
ع�شر �ألف ًا وخم�سمائة واثنني و�سبعني ريا ًال ،وبرنامج
الفر�ش والت�أثيث ال��ذي يهدف �إىل حت�سني م�ساكن
م�ستفيدي ال�ضمان االج�ت�م��اع��ي فقد بلغ إ�ج�م��ايل
م��ا �صرف عليه ( )214,073,934ري��ا ًال ،وبرنامج
امل�ساعدات ال�ضمانية للحاالت احلرجة وبلغ ما �صرف

الوزارة تقدم إ�عانات لأكرث من � 328ألف
م��ع��اق ���ص��رف لهم ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ثالثة
مليارات وثالثمائة مليون ريال
عليه ( )10,784,218,032ريا ًال� ،إ�ضافة إ�ىل برنامج
ترميم املنازل الذي �سيتم تفعيله يف القريب العاجل.
وفيما يتعلق بوكالة الوزارة للرعاية االجتماعية أ�و�ضح
معاليه �أن الوزارة تقدم حزمة من الربامج واخلدمات
لفئات متعددة ،منها فئة املعوقني ،حيث تقدم برنامج
إ�عانات مادية لعدد ( )328,817معوق ًا وبلغ ما اعتمد
لهم العام املن�صرم ثالثة مليارات وثالثمائة مليون ريال،
وبرنامج الإعانات العينية وت�شمل ا ألجهرة والكرا�سي
الطبية وغريها وبلغ ما مت �صرفه �سبعة وثالثني مليون
ريال يف العام 1432ه�ـ ،وبرنامج �إعانات امل�شروعات
الفردية واملهنية و�صرف عليه مبلغ مليون ريال ،وبرنامج
جديد ب�صدد البدء بتنفيذه ي�ستهدف الرعاية املنزلية
للمعوقني ور�صدت له الوزارة مبلغ خم�سني مليون ريال،
وبرنامج الت�أهيل والتدريب والتثقيف والإر�شاد ور�صدت
ال ��وزارة لتنفيذها مبلغ ثمانية و�ستني مليون ري��ال،
واخلدمات الإيوائية للمعوقني تتمثل يف الفروع ا إليوائية
البالغة  62مركز ًا ت�ؤوي  8961حالة ،كما تقدم الوزارة
لهذه الفئة خدمات عامة تتمثل يف �إعفاء املعوقني من
ر�سوم ت أ��شريات ا�ستقدام ممر�ضني وممر�ضات وعمال
وعامالت للخدمة.
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وفيما يتعلق بفئة الأيتام أ�فاد معاليه أ�ن وكالة الرعاية
االجتماعية بالوزارة تقدم �إعانات وخدمات تتمثل يف
�إعانات الأ�سر احلا�ضنة والأ�سر البلدية لت�شجيعهم
على رعاية ا أليتام وكفالتهم وبلغ عدد ا أليتام لدى
الأ�سر  7583يتيم ًا وبلغ إ�جمايل إ�عاناتهم للعام املا�ضي
ثالثمائة و�ستني مليون ريال ،و إ�عانات الزواج ل أ
ليتام
عرب دفع املهور بلغت خم�سة ع�شر مليون ريال للعام
املايل املن�صرم ،والرعاية ا إليوائية للأيتام فقد بلغ
عدد دور ا أليتام  24دار ًا ت ؤ�وي  1171يتيم ًا ويتيمة من
خمتلف الأعمار ،وبالن�سبة لفئة امل�سنني فقد بلغ عدد
الدور التي تقوم بخدمة هذه الفئة  12دار ًا يف خمتلف
مناطق اململكة وحتت�ضن  716حالة تقدم لهم كافة
اخلدمات التي يحتاجونها خا�صة ال�صحية منها مع
ربطهم بذويهم قدر الإمكان.
ويف قطاع وكالة الوزارة للتنمية االجتماعية �أفاد معاليه
�أن الوزارة تقدم خدماتها على أ�ربعة منافذ هي مراكز
التنمية االجتماعية يف اململكة والتي بلغت  34مركز ًا،
وجلان التنمية املحلية االجتماعية وعددها  370جلنة
وتهدف إ�ىل حتقيق �أم��ور منها ،النهو�ض باجلوانب
الثقافية وال�صحية واالج�ت�م��اع�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة،
واجلمعيات اخلريية التي يبلغ عدد امل ؤ��س�سات اخلريية
منها  614م�ؤ�س�سة ،ويبلغ �إج�م��ايل إ�ع��ان��ات ال��وزارة
املختلفة لهذه اجلمعيات أ�ربعمائة وخم�سني مليون ريال
�سنوي ًا ،م�شري ًا �إىل الوزارة بد أ�ت يف برنامج جديد يهتم
بالتدريب احلريف واملهني للن�ساء لت أ�هيلهن على ِح َرف
ومهنٍ ك أ��سر منتجة.
كما ا�ستعر�ض معايل وزير ال� ؤش�ون االجتماعية برامج
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الوزير� :صرفنا  230مليون ريال لأ�سر
ال�سجناء خالل ت�سعة أ�عوام وم�ساعدات
عينية لهم بحوايل  90مليون ريال
وم�شروعات الإ�سرتاتيجية الوطنية ل إ
لمناء يف مرحلتها
الأوىل ومنها املوافقة على ا�ستحداث برنامج الدعم
التكميلي ل�سد الفجوة بني الدخل الفعلي للأ�سر والأفراد
وخط فقر اجلوع بحدود حجم دعم يبلغ مائتني و أ�ربعة
و�ستني مليون ري��ال �سنوي ًا ،وكذلك دع��م ال�صندوق
اخل�يري الوطني مببلغ ثالثمائة مليون ري��ال �سنوي ًا،
كما مت زيادة خم�ص�صات اجلمعيات اخلريية من مائة
مليون إ�ىل ثالثمائة مليون ريال �سنويات وتخ�صي�ص
مبلغ مقداره ع�شرة آ�الف مليون ريال للإ�سكان ال�شعبي.
و أ�و�ضح معاليه �أن من أ�هم و�سائل مكافحة الفقر هي
معاجلة البطالة ،ودعم الإ�سكان ،وعالج تدين م�ستوى
ا ألجور ،واالهتمام بالتوزيع املناطقي مل�شروعات الدولة،
وت�ضمنت املرحلة الثانية من الإ�سرتاتيجية الوطنية
للإمناء االجتماعي ع��دد ًا من الربامج وامل�شروعات

رئي�س املجل�س :املجل�س ي�سعى للتوا�صل
وال��ت��ع��اون م��ع خم��ت��ل��ف أ�ج���ه���زة ال��دول��ة
وقطاعاتها

التي تعمل على مكافحة الفقر �إقامة م�شروع االمتياز
التجاري وبيت املحرتف ال�سعودي وتخ�صي�ص مبلغ
ق��دره  100مليون ري��ال �سنوي ًا لذلك ،ودع��م الربامج
امل�ساندة للطالب املحتاجني يف وزارة الرتبية والتعليم،
وتخ�صي�ص مبلغ قدره  476مليون ريال �سنوي ًا ،ودعم
التحاق أ�بناء ا أل�سر املحتاجة باجلامعات بتخ�صي�ص
ن�سبة من مقاعد القبول لأبناء تلك الأ�سر و إ�عفائهم
من دفع ر�سوم اختبارات القيا�س والتح�صيل العلمي
و�إعطائهم الأولوية يف الإ�سكان اجلامعي.
ولفت �إىل �أن ال�صندوق اخلريي االجتماعي يهدف �إىل
معاجلة العوز بطرق غري تقليدية ترتكز على النظرة
ال�شاملة لأبعاد م�شكلة العوز و�أ�سبابها وتهيئة املناخ للحد
منه ب�إيجاد برامج ترتكز على ت�أهيل امل�ستفيدين وتنمية
قدراتهم ل�سوق العمل ،وفيما يتعلق بجهود الوزارة ب� أش�ن
اللجنة الوطنية لرعاية ال�سجناء واملفرج عنهم و�أ�سرهم
(تراحم)� ،أو�ضح �أن أ�ن��ه منذ �إن�شاء اللجنة وخالل
ت�سعة �أع��وام و�صلت الإعانات املالية التي مت �صرفها
كم�ساعدات مالية أل�سر ال�سجناء �إىل مبلغ  230مليون
ريال ،وامل�ساعدات العينية املتمثلة يف املواد الغذائية
واملالب�س وا ألثاث املنزيل والأجهزة الكهربائية بلغت
ما يقارب  90مليون ريال.
وت�ط��رق معايل وزي��ر ال���ش��ؤون االجتماعية إ�ىل أ�ب��رز
املعوقات وال�صعوبات التي تواجهها الوزارة يف أ�دائها
للمهام املوكلة إ�ليها ،من بينها عدم توفر الأرا�ضي
املنا�سبة إلقامة دور ومراكز ال��وزارة خا�صة يف املدن
الكبرية مثل الريا�ض وجدة والدمام.
بعد ذلك �أجاب معايل وزير ال�ش�ؤون االجتماعية على

ت�سا ؤ�الت وا�ستف�سارات أ�ع�ضاء املجل�س م ؤ�كد ًا �أن جمل�س
ال�شورى هو مر�آة جلهود الوزارات والأجهزة احلكومية،
فمن خالل درا�سته ومناق�شته لتقارير الأداء ال�سنوية
لتلك القطاعات يت�ضح حجم اجلهد املنجز ،وتبني
الق�صور يف خدماتها.
وحول تفعيل املجل�س الأعلى للمعوقني� ،أو�ضح معاليه �نأ
امل�س�ؤولية جتاه املعاقني ال تقت�صر على الوزارة وحدها
فهناك جهات ذات عالقة ت�شرتك يف ه��ذا اجلانب
تعليمية و�صحية.
وعن ظاهرة الت�سول يف اململكة �أبان الدكتور العثيمني
�أن املت�سولني يف غالبتهم من ا ألجانب املقيمني غري
النظاميني ،م�شري ًا إ�ىل �أن وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
م� ؤس�ولة عن املت�سول ال�سعودي وتتخذ بحقه ا إلجراءات
التي ن�ص عليها نظام مكافحة الت�سول ،يف حني �أن
املت�سول ا ألجنبي م�سئولية اجلهات الأمنية التي
ت�سلمه �إىل �إدارة الرتحيل وبالتايل يتم ترحيله إ�ىل
بالده لأنه خا�ضع لنظام ا إلقامة يف البالد ،م�ؤكد ًا أ�ن

هناك جهود ًا م�شرتكة بني الوزارة مع اجلهات الأمنية
لتعقبهم وترحيلهم.
وعن و�ضع مر�ض التوحد وجهود الوزارة وما تقدمه
من خدمات اجتماعية وتعليمية ،أ�و�ضح معاليه أ�ن
مر�ضى التوحد مدرجون �ضمن فئات املعوقني من
حيث الإعانة والتعليم والت�أهيل.
وع��ن اجلمعيات اخل�يري��ة يف اململكة ب�ّي�نّ الدكتور
العثيمني �أن ا أل�صل يف �إن�شاء اجلمعيات اخلريية هو
من املجتمع ودور الوزارة يقت�صر على الرتخي�ص بعد
الت أ�كد من و�ضوح الأهداف وعدم االزدواجية يف عملها
مع جمعية خريية �أخرى يف نف�س املدينة �أو املحافظة.
و�شدد على أ�همية ن�شر ثقافة العمل التطوعي واخلريي
ألن مثل هذا العمل �أو�سع بكثري من �أن يقت�صر على
الأيتام والأم��را���ض ،وعن جهود ال��وزارة يف البحث
عن امل�ستحقني لإعانات ال�ضمان االجتماعي أ�و ذوي
الإعاقة يف الهجر واملراكز ،ك�شف معاليه عن خدمة
جديدة �سيتم تد�شينها قريب ًا تتمثل يف �سيارة جمهزة

رئي�س املجل�س :دعوة معايل الوزير ت�أتي
يف �إط��ار تناول املجل�س ملا يالم�س ويهم
املواطن يف معي�شته وحياته اليومية
مبكتب �ضمان اجتماعي متنقل �ستجوب مب�شيئة اهلل
جميع املحافظات والهجر واملراكز يف خمتلف مناطق
اململكة التي ال يوجد فيها مكتب �ضمان اجتماعي.
و أ�ه��اب معاليه برجال ا ألعمال واملو�سرين بدعم
الربامج التنموية يف اململكة واقرتاح �إن�شاء �صندوق
خ�يري للم�س�ؤولية االجتماعية ي�سهم فيه رجال
الأع �م��ال و أ�ه���ل اخل�ير لل�صرف منه على برامج
ا إلمناء االجتماعي ،وفيما يتعلق بامل�شروع اخلريي
للإ�سكان ال�شعبي وما مت ب�ش�أنه� ،أو�ضح �أن جميع
ما يتعلق بالإ�سكان مت �إ�سناده إ�ىل وزارة الإ�سكان
بحكم النظام.

قروض وفرص عمل للفئات المستفيدة من الضمان االجتماعي
وافق جمل�س ال�شورى على قرار بدعم وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ب��امل��وارد ال�لازم��ة ،للتو�سع يف �إي�صال
خدمات الرعاية امل ؤ��س�سية والتنمية االجتماعية
للمناطق التي مل ت�صلها بعد ،وطالب القرار الوزارة
بتوقيع مذكرات تفاهم مع البنك ال�سعودي للت�سليف
واالدخ��ار وال�صندوق الوطني اخل�يري االجتماعي
ب���ش� أ�ن إ�ع �ط��اء ق��رو���ض للفئات املحتاجة لإن�شاء
م�شروعات �صغرية ،ون�ص القرار على أ�ن تتباحث

الوزارة مع وزارة العمل لإيجاد فر�ص عمل يف القطاع
اخلا�ص ألبناء الفئات املحتاجة من امل�ستفيدين من
ال�ضمان االجتماعي ،و�أن ت�ضمن ال��وزارة تقريرها
ال �ق��ادم �إح�صائية ب�ع��دد م��ن خ��رج م��ن ال�ضمان
االجتماعي لتوفر فر�صة عمل� ،أو وجد مهنة تغنيه
عن ال�ضمان االجتماعي ،مع متابعة الوزارة مو�ضوع
ا�ستخراج هوية وطنية من وزارة الداخلية لذوي
الظروف اخلا�صة (جمهويل الأبوين) ،ودرا�سة و�ضع

اجلمعيات اخلريية والعمل على تطويرها كم ًا ونوع ًا.
ج��اء ذل��ك خ�لال جل�س املجل�س ال�ت��ي ع�ق��دت يوم
1433/2/8هـ برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن إ�براهيم آ�ل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع
املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية
وا أل�سرة وال�شباب ،ب� أش�ن ملحوظات ا ألع�ضاء و آ�رائهم
جتاه التقرير ال�سنوي لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية للعام
املايل 1431/1430هـ،
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قالدة بدر الكبرى ..وقالدة الملك عبدالعزيز أرفع األوسمة

المجلس يوافق على نظام األوسمة السعودية

د .عبدالرحمن هيجان

و�سام امللك عبدالعزيز مُينح
تقديراً ملن يقدم خدمات كربى
للدولة
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واف��ق جمل�س ال�شورى على نظام الأو�سمة ال�سعودية
الذي مينح مبوجبه ا ألو�سمة ال�سعودية ب أ�وامر ملكية
مللوك ور ؤ��ساء الدول وال�شخ�صيات املدنية والع�سكرية
الوطنية والأجنبية ،تكرمي ًا لهم� ،أو تقدير ًا ملا قاموا به
من �أعمال� ،أو تخليد ًا لوقائع مهمة ،أ�و ت�سجي ًال ملنا�سبات
ذات قيمة وطنية.
وح��ددت م��واد النظام الأو�سمة ال�سعودية ودرجاتها
ومنحت إ�حدى مواده احلق للوزارات وا ألجهزة احلكومية
املماثلة واجلمعيات الأهلية يف تر�شيح من تراه لنيل أ�حد
ا ألو�سمة املن�صو�ص عليها يف النظام مبنا�سبة اليوم
الوطني ،وذلك بناء على تو�صية جلنة برئا�سة الوزير
أ�و رئي�س اجلهاز احلكومي ،ويق�صر الرت�شيح على من
قاموا بعمل متميز وا�ستثنائي ،وترفع الرت�شيحات إ�ىل
رئي�س جمل�س الوزراء قبل اليوم الوطني بثالثة أ��شهر
على ا ألقل ويعلن عن من مينحون هذه ا ألو�سمة مبنا�سبة
اليوم الوطني من كل ع��ام ،ج��اء ذل��ك خ�لال جل�سة
املجل�س التي عقدت يوم 1433/2/1هـ برئا�سة معايل
نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن أ�مني اجلفري
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة الإدارة
واملوارد الب�شرية ب�ش�أن ملحوظات ا ألع�ضاء و آ�رائهم جتاه
اقرتاح حتديث نظام ا ألو�سمة ال�سعودية ،تالها رئي�س
اللجنة الدكتور عبدالرحمن بن �أحمد هيجان ،قائ ًال:
فيما يتعلق بطلب النظر إ�ىل نظام الأنواط الع�سكرية،
ف�إن اللجنة تود ا إل�شارة هنا �إىل �أن لكل نظام نطاقه
وخ�صائ�صه وجماالت تطبيقه ،وبالتايل ف إ�نه يبقى لكل
نظام أ�حكامه اخلا�صة به وهذا يعني عدم احلاجة �إىل
الرجوع لنظام الأنواط الع�سكرية.

و أ���ض��اف� :أم��ا إ��ضافة عبارة تن�ص على“ :الت�ضحية
بالنف�س” ف ��إن مو�ضوع الت�ضحية بالنف�س م�شمول
باملادة “التا�سعة” من نظام الأو�سمة التي حددت
مقدمتها املنا�سبة التي متنح فيها ا ألو�سمة ومربرات
ا�ستحقاقها .كما �أن مو�ضوع الت�ضحية بالنف�س م�شمول
باملادة “ال�سابعة” الذي أ��شار عجزها �إىل أ�ن و�سام
امللك عبدالعزيز مينح تقدير ًا ملن يقدم خدمات كربى
للدولة� ،أو إلحدى م�ؤ�س�ساتها� ،أو يقوم بخدمات �أو أ�عمال
ذات قيمة معنوية مهمة ،أ�و يقدم ت�ضحيات كبرية.
وقال :اال�ستحقاقات التي يح�صل عليها ال�شخ�ص عند
ح�صوله على الو�سام ال يفرت�ض أ�ن ت�ضاف تف�صيالتها
يف النظام ،حيث إ�ن الالئحة التنفيذية للنظام �سوف
تو�ضح �شروط و�إجراءات وقيمة اال�ستحقاقات عند منح
الأو�سمة.
إ
أ
أ
وب�ش�أن اقرتاح �حد الع�ضاء ��ضافة مادة م�ستقلة تن�ص
على إ�مكانية منح الو�سام للجهات املتميزة يف أ�دائها
تقدير ًا خلدماتها اجلليلة يف جماالت عملها ،أ�و�ضح
رئي�س اللجنة ب أ�ن ا ألو�سمة متنح لل�شخ�ص الطبيعي
ولي�س لل�شخ�ص االعتباري.
و رد ًا على اقرتاح منح و�سام امللك �سعود – رحمه اهلل-
للع�سكريني ،ف إ�ن اللجنة ترى االكتفاء مبا ين�ص عليه
النظام من منح و�سام امللك في�صل للع�سكريني.
و�أ�ضاف :هناك من يرى �أن تن�ص املادة “الثانية” على
منح قالدة حتمل ا�سم “قالدة احلرمني ال�شريفني”.
واللجنة ترى عدم مالءمة ذلك واالكتفاء مبا تن�ص عليه
هذه املادة من منح قالدة بدر الكربى ،وقالدة امللك
عبدالعزيز التي تعد من �أرفع الأو�سمة.
و أ�و�ضح أ�ن الأ�شخا�ص املن�صو�ص على منحهم الأو�سمة
ي�شمل اجلن�سني ،أ�ما بالن�سبة الق�تراح منح ا ألو�سمة
لرجال ا ألعمال و�أه��ل اخل�ير ،فهذا متحقق إ�ذ إ�نهم
م�شمولون بالفئات التي ين�ص عليها م�شروع النظام.
واختتم قائ ًال :هناك مقرتح ب إ��ضافة عبارة“ :التعليم
العام والتعليم العايل واملتميزون من املوهوبني ورواد
خدمات ذوي االحتياجات اخلا�صة ومقدمو االخرتاعات
العلمية واحلا�صلون على ال�براءات العلمية والريادة
الريا�ضية” يف عجز الفقرة “الرابعة” م��ن امل��ادة
“التا�سعة” .وترى اللجنة أ�ن م�شروع النظام ي�سمح مبنح
ه ؤ�الء الأو�سمة املالئمة ملا يقومون به من �أعمال.

حمالت توعوية من هيئة األمر بالمعروف لمكافحة
الجرائم األخالقية

د� .إبراهيم الرباهيم

هيئة الأمر باملعروف يف أ��شد
احلاجة للكرا�سي العلمية لأن
عملها يالم�س حاجات النا�س
ويخ�ضع لتزايد املتغريات

األعضاء وهموم الوطن

واف��ق جمل�س ال�شورى على ق��رار دع��ا فيه الرئا�سة
العامة لهيئة الأم��ر باملعروف والنهي عن املنكر إ�ىل
القيام بحمالت توعوية ملكافحة اجلرائم ا ألخالقية
وامل�سكرات وال�سحر بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة
وتوفري الدعم امل��ايل ال�لازم لذلك .جاء ذلك خالل
جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1433/2/7هـ برئا�سة
معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع املجل�س
�إىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون ا إل�سالمية والق�ضائية،
ب� أش�ن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي

للرئا�سة العامة لهيئة الأم��ر باملعروف والنهي عن
املنكر للعام املايل 1431/1430هـ تالها رئي�س اللجنة
الدكتور إ�براهيم الرباهيم ،فقال :بالن�سبة لالتفاقيات
ومذكرات التفاهم التي �أبرمتها الرئا�سة مع عدد من
اجلامعات وبع�ض اجلهات احلكومية وكذلك الكرا�سي
العلمية التي أ�ن� أش�تها يف عدد من اجلامعات ،ت أ�تي يف
إ�طار �سعي الرئا�سة لتطوير أ�دائها وبنيتها الأ�سا�سية
مبنهجية علمية عرب التعاون مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل
وغريها من امل ؤ��س�سات احلكومية لال�ستفادة منها يف
جمال البحث العلمي ،للمو�ضوعات املتعلقة باخت�صا�ص
الرئا�سة وجمال التدريب والت�أهيل ملن�سوبيها وجمال
اخل��دم��ات التقنية ،وجم��ال التعاون خلدمة املجتمع
عرب الربامج التوجيهية ،و إ�تاحة �إمكانات تلك املن� آش�ت
للجهات املخت�صة يف الرئا�سة لإنتاج أ�عمال توعوية
حتقق ر�سالة الهيئة يف املجتمع ،وقد أ�نتج هذا التعاون
ح�سب إ�ف ��ادة امل� ؤس�ولني يف الرئا�سة ب��رام��ج تدريب
متخ�ص�صة ملن�سوبي الرئا�سة أ�ف��ادت العمل امليداين
يف جمال الأنظمة وال�ضبط والتعامل مع فئات املجتمع
والأعمال املو�سمية ،و�أي�ض ًا أ�عمال بحثية للمو�ضوعات
التي تتعلق باخت�صا�ص الرئا�سة ،وكذلك تقومي وجتديد
بع�ض املنتجات التوجيهية التي ت�صدرها الرئا�سة .أ�ما
متويل الكرا�سي العلمية التي أ�ن� أش�تها الرئا�سة ف إ�نه يكون
من قبل من حتمل الكرا�سي أ��سماءهم ومن اجلامعات
التي حتت�ضن تلك الكرا�سي.
إ
و�أ�ضاف� :أما عن مدى حاجة الرئا�سة �ىل كل هذا الكم
من الكرا�سي العلمية ،فقد �أفاد امل�س�ؤولون فيها �أنها ب أ��شد
احلاجة �إىل مثل هذه الكرا�سي وذلك حلاجتها املا�سة
�إىل امل�ساندة العلمية التي تخرج من م�شكاة اجلامعات
لكون عمل الهيئة يالم�س حاجات النا�س ويخ�ضع لتزايد
املتغريات وكرثة امل�شكالت االجتماعية التي �صاحبت
تطور املجتمع ولكون الهيئة من اجلهات التي تعنى
مبعاجلة �آثار ذلك وتقليل �ضرره على املجتمع.
و�أ��ض��اف د .الرباهيم :الرئا�سة العامة لهيئة الأم��ر
باملعروف والنهي عن املنكر ت ؤ�دي ر�سالتها ب أ�مر ويل
ا ألمر ووفق نظامها ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم
(م )37/امل ؤ�رخ يف 1400/10/26هـ الذي حددت فيه
املهام املوكولة للرئا�سة التي لي�س من بينها القب�ض على
خمالفي نظام ا إلقامة وترحليهم �إىل بالدهم ومكافحة
الغ�ش التجاري ورفع أ��سعار الب�ضائع ،وقد قدمت تو�صية

�إ�ضافية تق�ضي بدرا�سة إ��سناد مراقبة الأ�سعار يف
املحالت التجارية �إىل الهيئة ،وتف�ضل مقدمها ب�سحبها
اقتناع ًا منه بوجهة نظر اللجنة يف ذلك.
وقال رئي�س اللجنة� :إن تو�صيات اللجنة جاءت منطلق ًا
مما حلظته خالل درا�ستها لتقرير الرئا�سة من ارتفاع
يف عدد املخالفات والق�ضايا التي تت�صدى لها يف �أثناء
عملها ،وملا �سيرتتب على ذلك من �آثار �سلبية على الفرد
واملجتمع ،ولأهمية التوعية بخطر هذه املخالفات قبل
ا�ستفحاله .كما جاء ذلك انطالق ًا من كون ذلك من
املهام املوكولة �إىل الرئا�سة واملن�صو�ص عليها يف املادة
التا�سعة من نظامها� .أما ما �أ�شار إ�ليه �أحد الزمالء من
�أن ما هدفت �إليه هذه التو�صية م�شمو ًال باالتفاقيات
ومذكرات التفاهم التي �أبرمتها الرئا�سة مع بع�ض
اجلامعات واجلهات احلكومية ،فتفيد اللجنة �أن هذه
التو�صية �آلية من آ�ليات تنفيذ ما يتو�صل �إليه يف تلك
االتفاقيات ومذكرات التفاهم ،وهذه التو�صية تهدف
وت�سعى �إىل احليلولة دون الو�صول �إىل مرحلة ت�ستفحل
فيها املخالفات ومعاجلة الأمر ما دام يف بدايته .لذا
ر أ�ت اللجنة أ�ن يعدل �صوغها لتكون بالن�ص ا آلتي“ :على
الرئا�سة العامة لهيئة ا ألمر باملعروف والنهي عن املنكر
القيام بحمالت توعوية ملكافحة اجلرائم ا ألخالقية
وامل�سكرات وال�سحر بالتن�سيق مع اجلهات ذوات العالقة
وتوفري الدعم املايل الالزم لذلك”.

إغالق مضيق هرمز
ق��ال �أح��د �أع�ضاء جمل�س ال���ش��ورى� :إن
احتمال إ�غالق م�ضيق هرمز �أمام املالحة
الدولية يعد خطر ًا حا ًال وماث ًال ،وت�ساءل:
ما دور جمل�س ال�شورى يف التعامل مع
ق�ضايا ال�ش�أن العام ال�سيا�سية امللحة،
على الرغم من أ�ن هناك ق�ضايا عاملية
ملحة ولها ت�أثري على املنطقة العربية،
إ�ال �أن مو�ضوع �إغالق م�ضيق هرمز ي أ�تي
�ضمن الأولويات .ف�أقرتح أ�ن ي�سارع جمل�س
ال�شورى بدرا�سة املو�ضوعات امللحة التي
تطرح يف ال�ش�أن العام.
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تحت القبة

تتكون من  18مادة لتوفير أقصى درجات العناية لأليتام

الالئحة األساسية للبيوت االجتماعية تمنح األيتام مصروفًا
شهريًا ورسومًا دراسية وعالجًا في المستشفيات الخاصة

د .ثامر الغ�شيان

الالئحة دعت وزارة ال� ؤ
ش�ون
االجتماعية بدفع ر�سوم تعليم
وعالج الأيتام إ�ذا تعذر قبولهم
يف املدار�س وعالجهم يف
امل�ست�شفيات احلكومية

14
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وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�سته التي عقدها يوم
1433/2/15هـ برئا�سة معايل نائب رئي�س املجل�س
ال��دك�ت��ور حممد ب��ن �أم�ين اجل�ف��ري على م�شروع
الالئحة الأ�سا�سية للبيوت االجتماعية.
ويتكون م�شروع الالئحة من ثماين ع�شرة مادة
تهدف إ�ىل توفري �أق�صى درجات العناية الالزمة
ل�ل�أي�ت��ام وم��ن يف حكمهم م��ن ال�سعوديني ممن
ال تتوافر لهم الرعاية ا أل�سرية ،ولتكون البيوت
االجتماعية �شبيهة با أل�سر الطبيعية وتقدم الرعاية
الإيوائية ال�شاملة.
ومنح م�شروع الالئحة الأولوية يف القبول للأيتام أ�و
الذين أ�نهيت كفالتهم من قبل الأ�سرة احلا�ضنة،

وحددت املادة الرابعة من م�شروع الالئحة بالتف�صيل
احل��االت التي تلحق بالبيوت االجتماعية .ودعا
م�شروع الالئحة �إىل �أن ت�ضع البيوت االجتماعية
خطة �سنوية بالربامج وا ألن�شطة يراعى فيها التنوع
واملرحلة العمرية على �أن تخ�ص�ص مبالغ منا�سبة
لها مع توفر ا ألماكن وال�صاالت املنا�سبة ملمار�سة
الأن�شطة.
كما منح م�شروع الالئحة احلق ل أ
ليتام ومن يف
حكمهم يف البيوت االجتماعية احل�صول على
م�صروف �شهري ،حيث دعت إ�حدى مواد الالئحة
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية أ�ن تتكفل بدفع الر�سوم
الدرا�سية ل أ
ليتام وم��ن يف حكمهم يف املدار�س
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واملعاهد واجلامعات الأهلية إ�ذا تعذر قبولهم
يف امل��دار���س وامل�ع��اه��د احلكومية ،وعالجهم يف
م�ست�شفيات خا�صة �إذا تعذر العالج يف امل�ست�شفيات
واملراكز احلكومية ال�صحية.
وتناولت مواد م�شروع الالئحة تفا�صيل تتعلق بحاالت
انتهاء ا إلق��ام��ة يف البيوت االجتماعية ،و�شروط
تق�سيم البيت االجتماعي ح�سب الفئة العمرية،
وت��وف�ير ال �ك��ادر الفني املخت�ص نف�سي ًا وتربوي ًا
واجتماعي ًا لتقدمي اخلدمات ال�شاملة ل أ
ليتام،
فيما �أكدت �إحدى املواد على �ضرورة �إيجاد الربامج
الت أ�هيلية للجن�سني تخت�ص باحلياة الزوجية وكيفية
التعامل مع املجتمع بعد خروج امل�ستفيد من البيوت
االجتماعية وكان املجل�س قد ا�ستمع �إىل وجهة نظر
جلنة ال� ؤش�ون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب ،ب�ش�أن
ملحوظات ا ألع�ضاء و آ�رائهم جتاه م�شروع الالئحة
ا أل�سا�سية للبيوت االجتماعية (دمج م�شروع الالئحة
الأ�سا�سية لدور الرتبية االجتماعية للبنني ،وم�شروع
الالئحة ا أل�سا�سية لقرى الأطفال “دور احل�ضانة
�سابق ًا”) ،و أ�و�ضح رئي�س جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية

والأ�سرة وال�شباب الدكتور ثامر الغ�شيان ،أ�ن اللجنة
�أبقت على كلمة “الأ�سا�سية” يف ا�سم امل�شروع متييز ًا
لها عن الالئحة الداخلية التي وردت يف م�شروع
الالئحة ،والتي ي�صدرها معايل وزي��ر ال� ؤ
ش�ون
االجتماعية وال�شتمال امل�شروعني املدجمني على
كلمة“ :الأ�سا�سية” ،فا ألوىل“ :الالئحة الأ�سا�سية
ل��دور الرتبية االجتماعية” ،والثانية“ :الالئحة
الأ�سا�سية لقرى الأطفال”.
ولفت �إىل أ�ن التعريف املوجود يف م�شروع الالئحة هو
تعريف �شامل ٍ
وكاف للرعاية ،فقد ورد فيه“ :الرعاية
كل ما يحتاج من يتم �إي��وا ؤ�ه من النواحي املادية
واالجتماعية والنف�سية والرتبوية والت�أهيلية”.
و�أ�شار إ�ىل ما يتعلق باملطالبة ب�أن يبقى اليتيم حتى
�سن  ،18كما ورد يف الالئحة ال�سابقة وال يبقى يف
البيوت االجتماعية بعد تلك ال�سن .قائ ًال� :إن هذه
املرحلة العمرية من �أ�صعب املراحل ودفع الفتى
يف ه��ذه ال�سن إ�ىل اخل��روج من ال��دور أ�و البيوت
االجتماعية التي ن�ش�أ فيها فيه �ألوان من املخاطر
واالن �ح��راف وال���ض�ي��اع .ث��م يبقى أ�م���ر مهم وهو
�أن خروجه يعني أ�ن تقطع عنه الإعانة التي كان
ي�ستلمها يف البيوت االجتماعية ،وال ندري هل يلتحق
باجلامعة أ�م ال ،فهو بحاجة �إىل متابعة.
وقال� :إن من يعي�ش لدى أ��سرة حا�ضنة وتخلت عنه
ألي �سبب من ا أل�سباب وهو جمهول ا ألبوين وال يوجد
له م�أوى آ�خر غري هذه البيوت االجتماعية ،له احلق
ب�إعطائه ا ألولوية يف االلتحاق بهذه البيوت بخالف
ممن له �أ�سرة يف ا أل�صل.
و�أو�ضح د .الغ�شيان �أن اللجنة ر�أت ا إلبقاء على
الفقرة اخلا�صة بالك�شف الطبي ألن وجود أ�طفال
لديهم أ�م��را���ض معدية �أو نف�سية م�ستع�صية مع
�أطفال �أ�سوياء فيه آ�ثار �سلبية على الطرفني.
ونفى وج��ود تداخل بني امل��ادة “الرابعة” وامل��ادة
“اخلام�سة” قائ ًال� :إن املادة “الرابعة” تخ�ص �صفة
وماهية الأ�شخا�ص الذين �سوف يلحقون بالبيت� ،أما
املادة “اخلام�سة” فهي �شروط للتنفيذ.
و�أ�شار إ�ىل أ�ن اللجنة �أخذت مبقرتح الرجوع للن�ص
ال����وارد م��ن احل�ك��وم��ة ح��ول تخ�صي�ص ميزانية
منا�سبة للربامج والأن�شطة يف الفقرة ( أ�) من املادة
“ال�سابعة” ،وكذلك �أخذت مبقرتح عدم تخ�صي�ص
الأيتام ومن يف حكمهم يف املادة “الثامنة” ليكون
الن�ص �شام ًال كل مقيم يف هذه البيوت.
وع��ن عقوبة املخالفات ق��ال� :إن م��ن يقوم على
هذه البيوت هم موظفو الدولة ويخ�ضعون لنظام

اخلدمة املدنية ونظام ت�أديب املوظفني� ،أما املقيمون
يف هذه البيوت من الأيتام وغريهم فتوجد الئحة
خا�صة لدى الوزارة تعالج املخالفات وال�سلوكيات
والعقوبات ،التي تطبق على من يرتكبها ،والالئحة
تنظيمية لو�ضع البيوت االجتماعية.

لقاء المجموعات
التشاورية الشبابية
أ��شار �أحد ا ألع�ضاء إ�ىل اللقاء الرئي�سي
الأول للمجموعات الت�شاورية ال�شبابية يف
مناطق اململكة الذي نظمته الهيئة العامة
لل�سياحة وا آلث��ار ال��ذي عقد م��ؤخ��ر ًا يف
الريا�ض برعاية وح�ضور ا ألمري �سلطان
بن �سلمان رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة
وا ألم�ير نواف بن في�صل الرئي�س العام
لرعاية ال�شباب وم���س��ؤويل اجلهازين
واجلهات ذوات العالقة ،مب�شاركة أ�كرث
م��ن (�� )200ش��اب و��ش��اب��ة ي�ه��دف �إىل
نقا�ش ع��دد م��ن الق�ضايا والتحديات
املتعلقة ب�سياحة ال�شباب ،وو�ضع �إطار
عمل تنمية �سياحة ال�شباب ال�سعودي
م�ستقب ًال .وقد متيز هذا اللقاء بالطرح
اجلريء والنا�ضج من قبل ه ؤ�الء ال�شباب
ب�ش�أن ق�ضايا �سياحة ال�شباب ،مما ينم
عن مدى ا�ستيعابهم حلاجاتهم وحبهم
لوطنهم ووالئهم لقيادتهم الر�شيدة من
خ�لال مداخالتهم احل��واري��ة الهادفة
وذكروا �أنهم يعولون الكثري على املجل�س
ملعاجلة ق�ضاياهم ،إ��ضافة للنظرة ال�سلبية
عن املجل�س الناجتة عن عدم معرفتهم
بدوره ومهامه ،مما يعد أ�حيان ًا انعكا�س ًا ملا
يطرح يف ال�صحف واملنتديات الإلكرتونية.
و اقرتح أ�ن يبادر جمل�س ال�شورى �إىل دعوة
ر ؤ��ساء تلك املجموعات ال�شبابية لزيارة
املجل�س ،وال �سيما �أن ��ه ق��د وج��ه �سمو
رئي�س الهيئة أ�ن يكونوا ممثلني للمملكة
يف امللتقيات العاملية ذوات العالقة .كما
اقرتح �أن ي�ست�ضافوا مع مندوبي الهيئة
العامة لل�سياحة والآث ��ار عند مناق�شة
التقرير ال�سنوي للهيئة.
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الشهادات الصحية المزورة والوضع المالي للهيئة
السعودية للتخصصات الصحية يثيران تساؤالت األعضاء

د .عبداهلل العتيبي

(� )1073شهادة مزورة،
ويف مهنة التمري�ض فقط
( )370حالة ،وقد ر�صدت
الهيئة ( )1796ممار�ساً
�صحياً �ضمن قائمة
املمنوعني
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ت�����س��اءل أ�ع�����ض��اء جمل�س ال�����ش��ورى ع��ن الو�ضع
امل��ايل للهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية
وع��ن الر�سوم التي تتقا�ضاها ،ولفتوا إ�ىل �أن
الهيئة ترخ�ص للمعاهد ال�صحية وهي ال تقوم
بالإ�شراف عليها ،و أ�كدوا أ�ن الدعم الذي تتلقاه
وهو خم�سة ماليني ري��ال �سنوي ًا ال يكفي للقيام
مب� ؤ
س�ولياتها .جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي
عقدت يوم 1433/2/15ه��ـ برئا�سة معايل نائب
رئي�س املجل�س الدكتور حممد اجل��ف��ري ،حيث
ا�ستمع املجل�س إ�ىل تقرير جلنة ال� ؤ
ش�ون ال�صحية
والبيئية ،ب� أش�ن التقريرين ال�سنويني للهيئة
ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية للعامني املاليني
1430/1429 -1429/1428هـ ،تاله رئي�س اللجنة
الدكتور عبداهلل العتيبي ،فقال أ�حد ا ألع�ضاء:
مما ال �شك فيه أ�ن للهيئة العامة للتخ�ص�صات
ال�صحية دور ًا كبري ًا يف االرتقاء باملهن الطبية يف
اململكة ،ال �سيما أ�نها �ساهمت يف ك�شف ال�شهادات
املزورة ،حيث بلغت (� )1073شهادة مزورة ،ويف
مهنة التمري�ض فقط ( )370حالة ،وقد ر�صدت
الهيئة ( )1796ممار�س ًا �صحي ًا �ضمن قائمة
املمنوعني .فماذا يتم ب�ش�أن ه ؤ�الء املمنوعني من
ممار�سة املهنة؟ هل يتم معاقبتهم أ�و ترحيلهم ،ال
�سيما أ�ن كثري ًا منهم ال يزالون ميار�سون مهنهم يف
امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية.
وت�ساءل ع�ضو آ�خر عن عدم تناول التقرير عدد
امل��وظ��ف�ين ال�سعوديني ال��ذي��ن مي��ار���س��ون املهن
ال�صحية ،ال �سيما أ�ن هناك �أع��داد ًا كبرية من
غري ال�سعوديني ميار�سون تلك املهن .كما اقرتح
تخ�صي�ص ميزانية خا�صة للهيئة للقيام بواجبها
على أ�كمل وجه ،ولتخفيف العبء على املواطنني.
ولفت أ�حد ا ألع�ضاء إ�ىل �أن التقرير مل يذكر الو�ضع
املايل للهيئة ،وت�ساءل :هل الر�سوم التي تتقا�ضاها
الهيئة مربرة؟ و إ�ذا كان هناك ع�شرات ا آلالف من
ال�شهادات م��زورة ،فهذا يعني أ�ن الطبيب ي أ�تي
للمملكة وميار�س املهنة ثم تقوم الهيئة بالتحقيق
لك�شف ال�شهادات املزورة .واقرتح أ�ن يتم الت أ�كد
من ال�شهادات قبل دخولهم للمملكة ،أ�و �أال ي�سمح
لهم مبمار�سة املهنة �إال بعد التحقق منها.

و أ��شار ع�ضو �آخر �إىل �أن الهيئة تواجه حتدي ًا كبري ًا
يف متابعة مهامها ،وقال :إ�ن هناك تو�سع ًا يف افتتاح
كليات الطب واجلامعات مما يتطلب دعم الهيئة،
كما �أن برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث
خ�ص�ص – يف مرحلته ا ألخرية -ملبتعثي القطاع
ال�صحي� ،إ�ضافة �إىل أ�ن جل تو�صيات اللجنة تركز
على التو�سع يف خدمات الهيئة ،فكيف نطلب تلك
املهام من هيئة إ�يراداتها ال تتجاوز ( )44مليون
ريال ،فهذا أ�مر غري مقبول ويحمل وزارة ال�صحة
والقطاع ال�صحي م�س�ؤولية كبرية يف دعم هذه
الهيئة.
و أ����ش��ار �أح��د الأع�ضاء �إىل �أن��ه على الرغم من
وجود جمعيات علمية �صحية تتبع وزارة التعليم
العايل واجلامعات ،إ�ال �أنه مت اعتماد ( )17جمعية
علمية �صحية ،فكيف يتم اعتماد هذه اجلمعيات
وهناك جمعيات �أخ��رى تقوم باملهام نف�سها يف
اجلامعات ال�سعودية؟ كما أ�ن التقرير مل يف�صل
الإي���رادات التي حت�صل عليها الهيئة ،ال �سيما
إ�يرادات التدريب واالمتحانات .لذا يح�سن تو�ضيح
تف�صيالت الإي���رادات يف التقرير واق�ترح دمج
اجلمعيات ال�صحية والعلمية وتوحيد التخ�ص�صات
لال�ستفادة من املوارد الب�شرية واملالية.
وت�ساءل �أح��د ا ألع�����ض��اء :كيف ترخ�ص الهيئة
للمعاهد ال�صحية وهي ال تقوم با إل�شراف عليها وال
يتم قبول �شهادات املتخرجني منها وال توظيفهم؟
وما هي اجلهة الر�سمية التي تراقب �أداء الهيئة
وم�صروفاتها؟ وما هي الطريقة املتبعة يف ت�صنيف
الوظائف و أ�داء االمتحانات؟ ال �سيما �أن هناك
تباين ًا بني رواتب املوظفني الكبار يف الهيئة عن
غريهم .ويح�سن تدريب وت أ�هيل الكوادر ال�صحية
ال�سعودية للعمل يف امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية.
والحظ �أحد الأع�ضاء �أن رفع م�ستوى امل�ست�شفيات
لتكون تدريبية �سوف يحقق متيز ًا للقطاع ال�صحي
يف �أنحاء اململكة ،و�سوف ي�سهم يف رفع م�ستوى
ا ألداء وتقدمي اخلدمات ال�صحية يف امل�ست�شفيات.
وق��ال �أح��د ا ألع�ضاء� :إن هناك نق�ص ًا يف بع�ض
التخ�ص�صات ال�صحية ،وتكد�س ًا يف تخ�ص�صات
�أخرى وت�ساءل :هل ب�إمكان الهيئة إ��صالح ذلك؟

األعضاء وهموم الوطن

ويح�سن ا�ست�ضافة مندوبني من الهيئة للإجابة
ع��ن اال�ستف�سارات وال��ت�����س��ا ؤ�الت ،كما يح�سن
تعديل الكادر ال�صحي ورفع مكاف�أة املدربني يف
امل�ست�شفيات.
و أ��شار �أحد ا ألع�ضاء إ�ىل �أن الهيئة ال ت�ستطيع أ�ن
ت�ستوعب �إال �أقل من ثلث ا ألعداد املتقدمة �إليها
وال متلك �إال مبنى رئي�س ًا واح��د ًا ،كما �أن هناك
�صعوبة يف ا�ستقطاب املمتحنني م��ن ال��داخ��ل.
ويح�سن إ�ع��ادة النظر يف دعم الهيئة وال �سيما
أ�نها لي�س لديها ميزانية من الدولة وتعتمد على
الر�سوم املدفوعة لها من قبل املهتمني بالربامج
التدريبية ،كما يح�سن �أن يكون الرتكيز من�صب ًا
على دعم الهيئة.
أ
و أ�و�ضح ع�ضو �آخر �ن التقرير مل يذكر عدد حاالت
التزوير يف كل �سنة ،ومل يبني مقدار الر�سوم على
االمتحانات التي ت�شرف عليها الهيئة ،وهل هي
متنا�سبة مع الو�ضع امل��ايل ل أ
لطباء ال�سعوديني
حديثي التخرج .ويح�سن أ�ن تتحمل اجلهة التي
يتبع لها الطبيب تكاليف التدريب ،كما يح�سن
اال�ستعانة بال�سفارات وامللحقيات يف اململكة للت أ�كد
من ال�شهادات واالت�صال باجلامعات والتعاون مع
�شركات ملكافحة التزوير.
و�أملح ع�ضو �آخر إ�ىل أ�ن الهيئة و�ضعت ال�ضوابط
وامل��ع��اي�ير ال�صحية مل��م��ار���س��ة امل��ه��ن ال�صحية
وتطويرها واعتماد ال�شهادات ال�صحية ومعادلتها

التي متنحها م ؤ��س�سات التدريب ال�صحي يف
الداخل واخلارج ،ور�أى تعميم جتربة هذه الهيئة
املهنية وغريها من الهيئات املهنية امل�شابهة ،مثل
الهيئة ال�سعودية للمهند�سني ،والهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني ،وعلى جميع �أ�صحاب املهن
ا ألخ��رى كاملحامني والعمال واملعلمني ،ولتحقيق
ذلك ال بد من امل�سارعة إل�صدار نظام اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات ا ألهلية الذي �صدر به قرار من املجل�س
�سابق ًا.
وقال ع�ضو �آخر� :إن ميزانية الهيئة تبلغ خم�سة
ع�شر مليون ريال ،وهي منحة مقطوعة ملدة ثالث
�سنوات تف�ضل بها خ��ادم احلرمني ال�شريفني،
إ��ضافة �إىل ما حت�صله الهيئة من ر�سوم �ستت أ�ثر
ب إ�لغاء املعاهد ال�صحية .لذا فال بد من احلر�ص
على دعم الهيئة.
ولفت �أح��د ا ألع�ضاء إ�ىل �أن مهمات ا�ستحداث
ال�برام��ج تعد م�س�ؤولياتها م�شرتكة ،وق��ال :إ�ن
على اللجنة �أن ت�ضيف يف تو�صياتها ما ي�شري
إ�ىل �ضرورة التن�سيق بني اجلهات املخت�صة من
امل�ست�شفيات وامل ؤ��س�سات ال�صحية م��ع الهيئة
الطبية ،وليتم االعرتاف بالربامج يجب أ�ن تكون
امل�صروفات متوافقة بر�ضى جميع ا ألطراف.
وق���ال أ�ح���د الأع�����ض��اء� :إن العجز امل���ايل ال��ذي
تواجهه الهيئة مل ميكنها م��ن ا إل���ش��راف على
برامج التدريب .والر�سوم التي يتم دفعها لي�ست

القيمة احلقيقية للتدريب ،بل هي قيمة ا إل�شراف
وامل�شرفني على التدريب فح�سب.
وا�ستغرب أ�ح��د ا ألع�ضاء ع��دم إ����ش��ارة التقرير
إ�ىل احلاالت التي �أحيلت �إىل املحاكم �أو طبقت
عليها الئحة مكافحة التزوير والن�صب واالحتيال.
ب�سبب التزوير رغم اكت�شاف املئات من ال�شهادات
ال�صحية امل���زورة وم��ن الغريب �أن��ه ورد يف رد
املندوبني �أن هناك برقية من جمل�س ال��وزراء
أ��شري فيها �إىل أ�نه يتم تزويد الإم��ارة باحلاالت
التي تكت�شف عن التزوير وعدد ا أل�سماء التخاذ
ال�لازم ،و أ�ن��ه على ال� ؤ
ش�ون ال�صحية �أن تر�سل
قوائم املزورين ليتم االت�صال بامل ؤ��س�سات التي
يعملون بها ،لت�أخذ عليهم تعهدات خطية مكتوبة
بعدم متكينهم من ممار�سة املهنة .وت�ساءل :هل
يكفي �أخذ التعهدات بعدم مزاولة املهنة فح�سب؟
وطالب اللجنة أ�ن تو�صي مبطالبة الهيئة ب إ�حالة
هذه احلاالت إ�ىل املحاكم ال�شرعية التخاذ الالزم
نحوهم.

لماذا ال يتم مناقشة
تقرير وزارة المالية
في المجلس؟
ق��ال �أح��د �أع�ضاء جمل�س ال���ش��ورى� :إن
ا إلي��رادات الفعلية للدولة كانت قبل أ�قل
م��ن ع�شر �سنوات مائتني وث�لاث��ة ع�شر
مليار ريال فقط� ،أما الآن فقد جتاوزت
ا إلي ��رادات خم�سة أ��ضعاف ذل��ك املبلغ،
منها  %93م��ن م���ص��در م�ت��ذب��ذب غري
ثابت ،وم��ا ح��دث ما بني عامي -2008
2009م م ؤ��شر وا�ضح على مقدار تذبذب
ذلك امل�صدر ،حيث جت��اوزت الإي��رادات
ال�تري�ل�ي��ون ث��م انخف�ضت �إىل م��ا دون
الن�صف يف ال �ع��ام ال��ذي ب �ع��ده .ويبذل
م�س�ؤولو وزارة املالية جهد ًا كبري ًا للحفاظ
على ذل��ك .ولكن أ��صبحت الأم��ور �أكرث
تعقيد ًا و�صعوبة ،لذا �أرى أ�ن تكون وزارة
املالية من اجلهات التي تعر�ض تقريرها
ال�سنوي على املجل�س لدرا�سته .كما ينبغي
دعوة معايل وزير املالية إللقاء ال�ضوء على
بع�ض الأمور التي تخ�ص الوزارة.
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نظام لمزاولة مهنة التعليم ،تحسين أداء المعلم

رخصة للمعلم لمدة خمس سنوات مع حوافز مهنية
طوال مدة عمله

د� .أحمد �آل مفرح

التجارب من حولنا
ا�ست�شعرت �أهمية تطوير
التعليم فبد�أت باملعلم
وتقنني مهنته وح�سن
�إعداده واختياره والرتخي�ص
له و�إعادة الرتخي�ص ملزاولة
املهنة
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واف��ق جمل�س ال�شورى على م�شروع نظام مزاولة
مهنة التعليم املكون من ثالث ع�شرة مادة تهدف
�إىل حت�سني �أداء املعلمني واملعلمات و�ضمان منوهم
املهني امل�ستمر ،واختيار الكفاءات امل�ؤهلة علمي ًا
ومهاري ًا ملهنة التعليم واالرت �ق��اء بجودة عمليات
التعليم والتعلم.
ومن أ�برز مالمح م�شروع النظام ح�صول املعلم على
رخ�صة التعليم مدتها خم�س �سنوات وجت��دد بعد

انتهائها ،وح�صوله على حوافز مهنية طوال مدة
عمله يف �سلك التعليم ،كما بني النظام مهام املركز
الوطني لتقومي التعليم املتمثلة يف بناء اختبارات
الكفايات املتخ�ص�صة واختبارات رخ�صة التعليم
و إ��صدارها ،والرتخي�ص للأفراد وامل�ؤ�س�سات التعليمية
املتخ�ص�صة لتقدمي االختبارات وبرامج التنمية
املهنية والتعليمية .جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س
التي عقدت يوم 1433/2/7هـ برئا�سة معايل رئي�س

األعضاء وهموم الوطن

جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
إ�براهيم �آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع املجل�س إ�ىل وجهة
نظر جلنة ال�ش�ؤون التعليمية والبحث العلمي ،ب�ش�أن
ملحوظات ا ألع�ضاء و�آرائهم جتاه مقرتح م�شروع
نظام مزاولة مهنة التعليم مبوجب املادة "الثالثة
والع�شرين" من نظام جمل�س ال�شورى ،تالها رئي�س
اللجنة الدكتور أ�حمد آ�ل مفرح ،ف�أو�ضح الآتي:
ورد يف الدرا�سة املرفقة ب أ��سا�س م�شروع النظام
مدى احلاجة لهذا النظام و�أن التجارب من حولنا
ا�ست�شعرت �أهمية تطوير التعليم فبد�أت باملعلم
وتقنني مهنته وح�سن �إعداده واختياره والرتخي�ص
له و�إعادة الرتخي�ص ملزاولة املهنة ،ومتابعة أ�دائه
وحفزه للنمو املعريف واملهني ب�شكل م�ستمر ،وهذا ما
ي�سعى إ�ليه النظام وفق ًا لتلك الدرا�سة .والوزارة لديها
حماوالت يف هذا االجتاه منذ زمن ،ولكنها ال ت�ستطيع
حتقيق ذلك لعدم وجود إ�طار نظامي يخولها الختيار
الأف�ضل من بني املتقدمني الذين يتقدمون للتدري�س
وهم يف غالبهم يت�صدرون للتدري�س للح�صول على
وظيفة ولي�س لت أ�دية ر�سالة عظيمة .وما يقوم به
املركز الوطني للقيا�س والتقومي من جهود م�شكورة
ال تعدو كونها حمددة يف و�ضع أ��سئلة اختبار الكفاءات
و�إخ�ضاع املعلمني واملعلمات اجلدد لها باالتفاق مع
وزارة الرتبية والتعليم ،غري أ�ن ذلك ال ميكن الوزارة
نظام ًا من رف�ض املخفقني �أو معاجلة �أو�ضاعهم .كما
أ�ن االختبار ال مينح ترخي�ص مزاولة املهنة كما هو
هدف هذا النظام ،واالختبار كذلك ال يلزم بالتطوير
املهني امل�ستمر وال يعطي املخفق ا ألدوات املطلوبة
للتعرف على أ�وجه الق�صور والعمل على تطويرها
و�إعادة االختبار .من هنا ي�أتي هذا النظام ل�سد ثغرة
تنظيمية مهمة ي�ساعد الوزارة على اختيار ا ألف�ضل
ملهنة التعليم ،وي�صدر لهم رخ�صة مزاولة املهنة
بالن�سبة للتخ�ص�صات الأخ��رى مثل التخ�ص�صات
ال�صحية ،والتعليم ال يقل �أهمية عن ذلك .كما �أن
النظام انطلق من مرتكزات وا�ضحة وحمددة كما
يت�ضح ذلك يف الدرا�سة املرفقة بامل�شروع.
و�أ�ضاف قائ ً
ال :بحثت اللجنة مع م� ؤس�ويل وزارة
الرتبية والتعليم حني اجتماعها بهم يوم الثالثاء
1431/1/12ه �ـ مواد النظام ،وقد ورد يف الفقرة
"عا�شر ًا" من حم�ضر اجتماع اللجنة ما ن�صه:
"الوزارة ت�ؤيد إ�يجاد نظام ملزاولة مهنة التعلم ،وهي
حري�صة دائم ًا يف عملية اختيار املعلمني ،فتختار
الأ�صلح لاللتحاق بالتدري�س واال�ستمرار على ذلك"،
كما مت االجتماع مبندوب وزارة اخلدمة املدنية يوم

االثنني 1432/7/11ه��ـ ،وذلك بعد �إر�سال ن�سخة
من النظام للوزارة ،وقد جاء ر أ�ي الوزارة م�ساند ًا
لر أ�ي وزارة الرتبية والتعليم عن أ�همية �إيجاد مثل
هذا النظام الختيار ا ألف�ضل ملهنة التعليم كما هو
احلال بالن�سبة للمهن ال�صحية التي �أ�سهمت ب�شكل
كبري يف النمو املهني ل�شاغلي الوظائف ال�صحية .وقد
أ�ورد مندوب الوزارة بع�ض التعديالت املقدمة على
بع�ض مواد النظام .يف حني �أكد �أن بع�ض الفقرات
حتتاج للمزيد من الدرا�سة و�إ�سنادها إ�ىل جمل�س
اخلدمة املدنية.
ولفت د .آ�ل مفرح إ�ىل �أن حقوق املعلمني مكفولة
يف ا ألنظمة كجميع موظفي الدولة .واحلاجة تكون
دائم ًا لت�أكيد واجبات و آ�ليات تنفيذها ،وقال :وردت
بع�ض الواجبات يف النظام وال �سيما ما له ارتباط
باجلزاءات والعقوبات ،إ�ذ ال يح�سن أ�ن تكون هناك
عقوبات دون �إي�ضاح للواجبات.
و�أ�شار إ�ىل ما يتعلق بجمعية املعلمني قائ ًال :أ��سا�س
امل�شروع املقدم مبوجب املادة "الثالثة والع�شرين"
خ�ص�ص يف الف�صل اخلام�س منه إلن�شاء اجلمعية
ال�سعودية للمعلمني .وبعد درا�سة اللجنة للم�شروع
امل�ق��دم ر�أت ع��دم احل��اج��ة إلي�ج��اد ه��ذه اجلمعية
يف ال��وق��ت ال��راه��ن واالن�ت�ظ��ار حل�ين ��ص��دور نظام
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية الذي ميكن من قيام
مثل هذه اجلمعية .لذا حذف الف�صل اخلام�س من
النظام.
وقال رئي�س اللجنة :إ�ن الرتبية والتعليم ر�سالة ذات
قيم عالية و�ستظل كذلك ألولئك الذين ي�ست�شعرون
أ�هميتها وي�سعون لتحقيق �أهدافها وغاياتها ،وحيث
إ�ن هناك تغريات كبرية طر أ�ت على توجهات العديد
من املعلمني واملعلمات نحو ر�سالة الرتبية والتعليم
ف�أ�صبحت بالن�سبة للبع�ض وظيفة فقط يتقا�ضون
عليها مرتب ًا وقد يعملون أ�و ال يعملون بال�شكل املر�ضي،
فانتقل التعليم من كونه ر�سالة إ�ىل وظيفة مما دعا
املناداة بتمهني التعليم ،لأن التعليم اليوم �أ�صبح مهنة
حيث ين�سحب عليه معايري �أي مهنة منها� :أن املهنة
تبنى على أ��سا�س معريف ،و أ�ن املهنة يحكمها ميثاق،
و�أن املهنة حتتاج لنمو مهني وتطوير يف املهارات،
وه��ذا ما ر�آه خ�براء الرتبية والتعليم والدرا�سات
االجتماعية وال جمال ل�سرد وجهات نظرهم.
واختتم قائ ً
ال :ومن هنا جاءت التوجهات العاملية
والإقليمية نحو متهني التعليم و�ضرورة �إخ�ضاع من
ميار�س املهنة إ�ىل برامج �صقل املهارات التدري�سية،
وتعديل التوجهات نحو هذه الر�سالة العظيمة ،وال

يتحقق ذلك إ�ال بو�ضع ال�ضوابط وال�شروط والآليات
املنا�سبة لإعداد وتدريب وت�أهيل املعلمني واملعلمات
ث��م اخ�ت�ب��اره��م و�إل��زام �ه��م ب�برام��ج ال��رف��ع املهني
واملعريف ،ف أ��صبح من ال�ضرورة متهني التعليم تبع ًا
لذلك لتحقيق ر�سالته ،فال ميكن للمعلم اليوم �أن
ي�ؤدي ر�سالة الرتبية والتعليم دون الدخول يف الربامج
الإعدادية والت�أهلية املتعددة مل�ساعدته على ا�ستخدام
�أ�ساليب التدري�س ،والتقومي ال�صفي ومعاجلة ال�سلوك
ومراعاة الفروق الفردية ،وا�ستخدام احلا�سب يف
التدري�س وغريها من املهارات ال�ضرورية التي تندرج
حتت مفهوم التمهني ،لذا جاء م�سمى النظام مبهنة
التعليم ،لأنها أ��شمل من التدري�س الذي يعد جزئية
من جزئيات العمليات التعلمية والتعليمية.

التعليم ومشكالته
والحلول
لفت �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى إ�ىل �أن
م�شكالت التعليم املختلفة ال تكاد تنتهي
على الرغم من ا�ستئثار قطاع التعليم مبا
يفوق الـ  %26من امليزانية ال�سنوية ل إ
لنفاق
احلكومي ،وقال� :إن هناك �ضعف ًا يف ت أ�هيل
املعلمني ،وت�سربهم ,وتهالك امل��دار���س
امل�ست�أجرة ،وتهافت املقررات التي باتت
ال تثق أ�ي من جامعاتنا مبخرجاتها ،ف�ض ًال
عما يتك�شف �سنوي ًا من تخبط يف املقررات
ي�صل حلد الت�صادم مع �سيا�سة الدولة،
وكيف نثق بقدرة وزارة الرتبية والتعليم
على “تعليم” أ�بنائنا وبناتنا �أ�سا�سيات
التفكري احلر ال�سليم والقدرة على اتخاذ
القرار ومواجهة العامل بثقافاته املتنوعة
بناء على مبادئ الو�سطية والت�سامح التي
ننادي بتبنيها إ�ذا كان فريق من من�سوبي
ه��ذه ال� ��وزارة ي�صر على تلقني ك��ل ما
يناق�ض تلك املعاين؟ فهل تعمل الوزارة
�ضمن �إطار خطة احلكومة؟ �إن امل�شكلة
لي�ست يف غياب اخلطط والإ�سرتاتيجيات
فهي موجودة تنوء بحملها أ�رفف املكاتب،
لكن امل�شكلة احلقيقية هي يف وجود جهاز
غري قادر على التطبيق والتنفيذ.
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تساءلوا عن تبريرات وزارة االتصاالت لالختراقات التي تعرضت لها المملكة

األعضاء :إنجاز  %60فقط من مشروع التحول التقني رقم
متواضع جدًا

د .فهد العبود

هناك ت�شابه بني البند اخلا�ص
الذي ي�صرف على حما�ضرات
ن�شر الثقافة واملعرفة الرقمية
والبند اخلا�ص بقوافل التدريب
الإلكرتوين و تكلفتهما العالية
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لفت أ�ع�ضاء جمل�س ال�شورى إ�ىل �إجن��از  %60فقط
من م�شروع التحول التقني يف اململكة ،و�إىل الوظائف
ال�شاغرة لدى وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات كما
و�صف بع�ض ا ألع�ضاء املهام التي تقوم بها الوزارة ب�أنها
متوا�ضعة واقرتحوا دعوة وزير االت�صاالت للمجل�س.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال جل�سة املجل�س ال�ت��ي ع�ق��دت ي��وم
1433/2/8ه� �ـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم آ�ل ال�شيخ ،حيث
ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية
املعلومات ،ب� أش�ن التقرير ال�سنوي لوزارة االت�صاالت
وتقنية املعلومات للعام املايل 1432/1431ه �ـ ،تالها
الدكتور فهد العبود ،ثم عر�ض على املجل�س للمناق�شة،
و أ�بديت ب� أش�نه بع�ض امللحوظات ،فقال �أحد ا ألع�ضاء:
�أرى �أن هناك ت�شابه ًا بني البند اخلا�ص الذي ي�صرف
على حما�ضرات ن�شر الثقافة واملعرفة الرقمية والبند
اخلا�ص بقوافل التدريب الإلكرتوين .كما أ�ن تكلفتهما
ع��ال�ي��ة ،ومل ت��و��ض��ح اللجنة ال�ن���ش��اط ال ��ذي يج�سد
تكاليفهما.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل أ�نه ال يعمل أ�ن القائمني على
نظام اخلدمة املدنية يف الوزارة ال يتجاوز عددهم �سبعة
وثالثني فني ًا ،مما جعل الوزارة تلج�أ إ�ىل اخلرباء و إ�ىل
بنود الت�شغيل ،وقال :إ�ن الوزارة تواجه �صعوبات كبرية يف
ا�ستقطاب الكفاءات الفنية للعمل فيها ،نظر ًا للمناف�سة
القوية من داخل القطاع ،كهيئة االت�صاالت و�شركات
االت�صاالت ،ولديها مائتان و�سبعة و أ�ربعون وظيفة ملدد
طويلة مل ت�ستفد منها .إ��ضافة إ�ىل �أنه لي�س لها مهام
وا�ضحة و�إجنازاتها حمدودة وال ترقى لطبيعة عملها.
ور�أى �ضرورة �إع��ادة درا�سة جدوى ا�ستمرار ال��وزارة
يف �ضوء إ�ن�شاء �شركات االت�صاالت وهيئة االت�صاالت
و�إ�سناد أ�عمالها لهيئة االت�صاالت.
وقال ع�ضو آ�خر� :إن الوزارة ت�شرف على م�شروع التحول
التقني يف اململكة وال �سيما ما يتعلق منه بالتعامالت
الإلكرتونية .وقد و�ضعت خطة وطنية منظمة من �سبعة
�أهداف ،ومن التقرير يلحظ �أن هناك �شبه تعرث لتلك
اخلطة ،فقد �أجنز  %60من تلك ا أله��داف ،وهو رقم
متوا�ضع جد ًا بينما أ�جنز  %57فقط من الهدف الأول
املتعلق بالتحوالت ا إللكرتونية يف الإدارات احلكومية.

لذا ينبغي للجنة أ�ن تدعم الوزارة وتناق�شها لأن هذا
مي�س كل مواطن.
أ
إ
و�أ�شار �أحد ا ألع�ضاء �ىل �ن اللجنة مل تتناول املعوقات
بالدرا�سة والر�أي وكيفية معاجلتها ،وت�ساءل :هل للوزارة
أ�دوار فنية وتقنية تتطلب كادر ًا خا�ص ًا للمتخ�ص�صني يف
االت�صاالت ما دام دورها الأ�سا�سي تنظيمي ًا وتخطيطي ًا
وقال� :أ�شارت اللجنة يف تقريرها إ�ىل �أهمية التحول
م��ن الربجميات املغلقة ذوات الكلفة املرتفعة إ�ىل
الربجميات املفتوحة امل�صدر ،ولكن الدرا�سة مل ت�شر
إ�ىل أ�ن الوزارة تعاين من حتديات مالية أ�و فنية نتيجة
ا�ستخدام الربجميات املغلقة .كما �أن الربجميات
املفتوحة لي�ست بال�ضرورة أ�ن تكون بكفاءة الربجميات
املغلقة ،وال تقدم الدعم الفني والتقني بنف�س امل�ستوى
الذي تقدمه الربجميات املغلقة ،لذا ف�إن التو�صية فنية
تخت�ص بالق�سم الفني يف الوزارة وهو الذي يقرر ذلك
ح�سب االحتياج وال يرقى لأن يكون قرار ًا من املجل�س.
وطالب ع�ضو �آخر ب أ�ن ت�ستف�سر اللجنة عن الوظائف
ال�شاغرة التي بلغت مائتني و�سبع و�أربعني وظيفة ،ومل
مل ت�شغل؟ وقال� :إن الت�شكيل ا إلداري للوزارة ال ي�شتمل
على وكالة لالت�صاالت .كما �أن املبالغ املخ�ص�صة لن�شر
الثقافة املعرفية والرقمية وتوافر التدريب ا إللكرتوين
مبالغ �ضخمة ،ومع ذلك مل ن�سمع عن ذلك من قبل
اجلهات احلكومية .وكيف تربر ال��وزارة االخرتاقات
التي تعر�ضت لها اململكة و�سجلت أ�ك�بر ن�سبة من
الهجوم ا إلل �ك�تروين واالخ�ت�راق يف املنطقة بح�سب
ا إلح�صائيات ا ألخرية؟ ومل ت�شرت كثري من اجلامعات
�شهادات الت�صديق الرقمي من �شركات خارج اململكة
على الرغم من �أن الوزارة �أبدت اهتمام ًا وا�ضح ًا بو�ضع
مركز متخ�ص�ص بالت�صديق الرقمي.
وو�صف أ�حد ا ألع�ضاء :املهام التي تقوم بها ال��وزارة
ب�أنها “متوا�ضعة” وال ترقى �إىل أ�ن تكون مهام وزارة
وق��ال :من املنا�سب دع��وة وزي��ر االت�صاالت للمجل�س
لال�ستف�سار منه عن دور ال ��وزارة ومهامها وبرامج
التعامالت الإلكرتونية .كما ينبغي الت�سا�ؤل هل نحن
فع ًال بحاجة لوزارة االت�صاالت طاملا كانت مهامها بهذا
التوا�ضع؟ كما مل يو�ضح التقرير �سبب �شغور الوظائف
يف ال��وزارة .كما أ�ن ال��وزارة مل تو�ضح خطتها يف �سد
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هذا النق�ص .ويلحظ أ�ن تطبيق برنامج التعامالت
الإلكرتونية احلكومية ي�سري ب�شكل بطيء وهناك �ضرورة
إلعادة النظر يف طريقة متابعة تنفيذه من خالل التو�سع
يف تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية ل أ
لجهزة احلكومية
وم�ساعدتها ،وجعل تطبيق الربنامج �إ�سرتاتيجية للتحول
ا إللكرتوين ،وينبغي تو�ضيح تكلفة اخلرباء اال�ست�شاريني.
كما ينبغي للجنة بحث مو�ضوع اعتماد الوزارة على �شراء
اخلدمات اال�ست�شارية؟
إ
وت�ساءل ع�ضو آ�خر :عما �ذا كانت اجلامعات عاجزة
عن تخريج كفاءات م�ؤهلة وخربات وكوادر حتتاجها
الوزارة ل�شغل الوظائف ال�شاغرة؟ وال �سيما أ�ن الكثري
من خريجي اجلامعات الأمريكية الذين كانوا على
برنامج امللك لالبتعاث مل يجدوا وظائف يف القطاع
احلكومي وال القطاع اخلا�ص.
وانتقد ع�ضو آ�خر رداءة تقنيات املعلومات وخدمات
الإنرتنت يف اململكة وقال� :سبق للمجل�س �أن �أ�صدر قرار ًا
ب أ�ن على الوزارة معاجلة أ��سباب تدين خدمات الإنرتنت
والعمل على �إعادة هيكلها ..إ�لخ .ور�أى �أنه �إذا مل ينفذ
هذا القرار فال جدوى من تو�صيتي اللجنة ألن املنطلق

هو تطوير خدمات الإنرتنت �أ�سا�س ًا قبل االجتاه لتطوير
الكوادر وحتديد خيارات الربجميات .لذا ال فائدة من
مثل ه��ذه التو�صيات ما مل نبد�أ بتطوير االت�صاالت
قبل كل �شيء .ور�أى �أن وجود وزارة لالت�صاالت وهيئة
االت�صاالت ي�سهم يف ت�شتت العمل ويت�سبب يف البطء
ال�شديد نحو التقدم والإجناز.
ولفت ع�ضو آ�خر إ�ىل �أنه كان على اللجنة �أن تهتم بارتفاع
تكلفة اخلدمات الهاتفية وق��ال :إ�ن املواطن ي�صرف
حوايل  %25من دخله على قيمة اخلدمات الهاتفية وال
�سيما اجلوال ،وذلك ميثل عبئ ًا على كاهل املواطن وال
�سيما إ�ذا كان من ذوي الدخل املحدود ،وينبغي أ�ن ت�ضع
الوزارة أ��سعار ًا معقولة بالن�سبة للم�ستخدمني.
ولفت ع�ضو آ�خ��ر �إىل �أن تو�صيتي اللجنة ال تغطيان
النقاط ال�سلبية التي حلظتها اللجنة ،ومنها �ضعف
�أداء التطبيقات وعدم اال�ستفادة الكاملة من تطبيقات
هذه الأنظمة ،كذلك تعرث عملية تطوير العمل داخل
اجلهات احلكومية وغياب معايري اجلودة ،وتعرث تنفيذ
م�شروعات تقنية املعلومات لدى اجلهات احلكومية،
لذا يح�سن باللجنة و�ضع تو�صية تت�ضمن إ�يجاد برامج

للتدريب بالن�سبة للتطبيق.
والح��ظ ع�ضو آ�خ��ر ن��درة اخل�برات وال�ك��وادر الوطنية
امل ؤ�هلة ،مما ا�ستدعى الوزارة لتوظيف خمت�صني من
اخلارج يف حماية �أمن املعلومات .لذا أ�رى إ��ضافة تو�صية
بالتوظيف واالبتعاث للخارج للمواطنني يف املجاالت
املهمة التي حتتاجها مثل �أمن املعلومات.

هل يدرس المجلس
ميزانية الدولة؟
ق��ال �أح��د �أع�ضاء جمل�س ال�شورى :تعد
ميزانية الدولة حمور االرتكاز ا أل�سا�سي
للتنمية وت��وف�ير اخل��دم��ات ا أل�سا�سية
للمواطنني عن طريق ما يعتمد للوزارات
من م�شروعات وبرامج .ويدر�س املجل�س
�سنو ًيا تقارير اجلهات احلكومية واالطالع
على ما تقدمه من خدمات وم�شروعات،
وم��ا ُيعتمد م��ن م�شروعات وب��رام��ج يف
ميزانية كل جهة .لكن يالحظ أ�ن هذه
التقارير ت�أتي مت�أخرة .من جانب �آخر ال
نعرف من التقرير �إال ما اعتُمد �صرفه
لكل ب��اب من دون معرفة التف�صيالت.
وم ��ن امل��ع��روف �أن جمل�س ال �� �ش��ورى ال
يدر�س امليزانية وال يناق�شها وال يعرف
تف�صيالتها .وبذلك يفتقر املجل�س ألهم
عن�صر يف مراقبة الأج �ه��زة احلكومية
وم�ت��اب�ع��ة اع �ت �م��اد م���ش��روع��ات التنمية
وبراجمها و�أولوياتها بفاعلية .وي�سعى
املجل�س دائ ًما للتطوير والقيام بواجبه
يف م�سرية التنمية ،وهذا لن يتحقق بدون
متكن املجل�س من مناق�شة ميزانية الدولة.
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تحت القبة

رفع الحد األدنى لمعاش المتقاعدين إلى  4000ريال

األعضاء يطالبون مؤسسة التقاعد بكشف
استثماراتها الداخلية والخارجية

القرار ن�ص على �أن تو�ضح
امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد يف
تقاريرها القادمة كيفية
توزيع ا�ستثماراتها من الأ�سهم
وال�سندات يف الداخل واخلارج،
و إ�جمايل ا�ستثماراتها يف الداخل
واخلارج ،وعوائد كل نوع من
�أنواع اال�ستثمارات مما ميكن من
التحليل املايل لأداء امل ؤ��س�سة
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وافق جمل�س ال�شورى على قرار بدرا�سة إ�مكانية اال�ستمرار
يف �صرف املعا�ش للم�ستفيد من الذكور حتى بلوغ �سن
ال�ساد�سة والع�شرين ،أ�و احل�صول على وظيفة ،والت�أكيد
على ما ورد يف البند ( أ�و ًال) من قرار جمل�س ال�شورى ذي
الرقم  61/89والتاريخ 1430/10/1ه �ـ والبند (ثاني ًا)
من ق��رار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  24/24والتاريخ
1426/5/27هـ الذي ين�ص على الإ�سراع يف إ�نهاء درا�سة
م�شروع النظام اجلديد للتقاعد.
ون�ص القرار على أ�ن تو�ضح امل ؤ��س�سة العامة للتقاعد يف
تقاريرها القادمة كيفية توزيع ا�ستثماراتها من ا أل�سهم
وال�سندات يف الداخل واخلارج ،و�إجمايل ا�ستثماراتها يف
الداخل واخلارج ،وعوائد كل نوع من أ�نواع اال�ستثمارات
مما ميكن من التحليل املايل لأداء امل�ؤ�س�سة ،و أ�خري ًا رفع
احلد الأدنى ملعا�شات املتقاعدين لي�صل �إىل  4000ريال.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ج�ل���س��ة امل�ج�ل����س ال �ت��ي ع �ق��دت ي��وم
1433/2/1هـ برئا�سة معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور حممد اجلفري ،حيث ا�ستكمل املجل�س مناق�شة
تقرير جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية ب� أش�ن التقرير ال�سنوي
للم ؤ��س�سة العامة للتقاعد للعام املايل 1431/1430هـ ،حيث
أ�بدى أ�ع�ضاء املجل�س ملحوظاتهم ،فقال �أحد الأع�ضاء:
ح�سابات م�ؤ�س�سة التقاعد هي ح�سابات املواطنني و�أموالهم
وهي لي�ست ح�سابات الدولة فلم ال ي�سمح باالطالع على
تلك احل�سابات؟ فنظام هيئة �سوق املال ي�شري �إىل أ�نه على
ال�شركة امل�ساهمة ن�شر ح�ساباتها دوري ًا كل ثالثة �أ�شهر يف
ال�سنة ،لأن هذه احل�سابات تتعلق مب�ساهمات املواطنني .لذا
كيف ُت�ستثنى امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد من ذلك ؟ والفرق

خمتلف بني امل�ؤ�س�سة وبني �أي جهاز حكومي �آخر.
وتقدم ع�ضو املجل�س الدكتور علي بن �صالح الدهيمان
بتو�صية إ��ضافية ن�صها“ :رفع احل��د ا ألدن��ى ملعا�شات
املتقاعدين لي�صل إ�ىل �أربعة �آالف ريال.
وق ��ال يف م�سوغات التو�صية� :إن م��ا يتقا�ضاه بع�ض
املتقاعدين ال يتواءم مع ظروف املعي�شة احلالية وت�ضخم
الأ�سعار ،و�أغلب ه ؤ�الء هم من الذين ال ميلكون م�ساكن،
وميتازون بكرب حجم �أ�سرهم .كما �أنهم ميثلون ن�سبة قليلة
من املتقاعدين.
ورد رئي�س اللجنة قائ ًال :إ�ن اللجة أ�خذت مب�ضمون التو�صية
با�ستثناء املبلغ املخ�ص�ص ،ان�سجام ًا مع ا ألمر امللكي باحلد
الأدن��ى للرواتب ،واللجنة ت�ؤيد كل ما ي��ؤدي إ�ىل حت�سني
معي�شة املتقاعدين.
أ
أ
أ
و�أيد ا ألع�ضاء التو�صية ،فقال �حد الع�ضاء :من الن�سب
املوافقة على هذه التو�صية فهي منا�سبة وفيها م�ساعدة
لهذه الفئة ولو بال�شيء القليل يف ظل ظروف الت�ضخم يف
الأ�سعار.
ولفت أ�حد ا ألع�ضاء إ�ىل زيادة متطلبات احلياة وارتفاع
الأ�سعار عاملي ًا مما يوجب أ�ن ن�ضع حد ًا �أدنى لراتب التقاعد
املنخف�ض ،وقال� :إن هذه التو�صية هي أ�قل ما ميكن تقدميه
مل�ساعدة هذه الفئة التي حتتاج بالفعل �إىل دعم.
و أ�يده �آخر قائ ًال :هذه التو�صية مت�س �شريحة كبرية من
أ�فراد املجتمع كما أ�ن �صرف مبلغ “ أ�لفي” ريال للباحث عن
العمل كحافز له أ�مر جيد� ،إال أ�ن رب ا أل�سرة من املتقاعدين
والذين لديهم عدد من ا ألبناء هم بحاجة أ�كرب للدعم
وامل�ساعدة وزيادة معا�شاتهم التقاعدية.
ولفت ع�ضو آ�خر �إىل أ�نه من الأف�ضل �أن تدر�س اللجنة
املو�ضوع �أكرث من ذلك .وقال� :إن املبلغ املقرتح مل يكن
بنا ًء على درا�سة بل رمبا يكون ال يكفي ويحتاج �إىل زيادة.
لذا من الأف�ضل أ�ن يتاح للجنة درا�سة املو�ضوع مرة �أخرى
بت�أمل وجمع معلومات كافية.
وقال ع�ضو �آخر :املتقاعد يف الغالب لديه ا�ستثمارات ت ؤ�من له
م�صدر رزق �آخر ،ويكون غري قادر �أن يعمل عم ًال �آخر يزيد
من دخله ،ويكون عر�ضة ألمرا�ض ال�شيخوخة وتقدم العمر.
فاحلد الأدنى يجب أ�ن يكون “�ستة �آالف” ريال لتحقيق عي�ش
كرمي و أ�ن ي�ضاف لعجز التو�صية “ إ�جراء درا�سات دورية
ملواكبة التغري الطارئ يف تكاليف املعي�شة”.

ينظم عملية زراعة األعضاء في المملكة

المجلس يناقش تنظيم المركز السعودي لزراعة األعضاء

د .حم�سن احلازمي

التنظيم مينح املركز التمتع
بال�شخ�صية االعتبارية العامة
واال�ستقالل املايل والإداري
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أ�ك��د أ�ع�ضاء جمل�س ال�شورى على أ�همية تنظيم
عمليات زراعة الأع�ضاء يف اململكة نظر ًا لزيادة عدد
املحتاجني لها ،ودعوا �إىل مراعاة البعدين االجتماعي
واالقت�صادي يف ذلك.
ج��اء ذل��ك خ�لال جل�سة املجل�س ال�سابعة وال�ستني
والتي عقدت برئا�سة رئي�س املجل�س الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،والتي ا�ستمع فيها
املجل�س إ�ىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة،
ب�ش�أن م�شروع تنظيم امل��رك��ز ال�سعودي ل��زراع��ة
الأع�ضاء ،تاله نائب رئي�س اللجنة الدكتور حم�سن
بن علي احلازمي ،وي�أتي م�شروع التنظيم يف ع�شر
مواد من أ�برزها متتع املركز بال�شخ�صية االعتبارية
العامة واال�ستقالل املايل وا إلداري ويرتبط تنظيمي ًا
مبجل�س اخلدمات ال�صحية.
وح��ددت امل��ادة الثالثة من النظام مهمات املركز
وم��ن أ�ب��رزه��ا ت�سجيل وم�ت��اب�ع��ة م��ر��ض��ى الف�شل
الع�ضوي واملر�ضى املزروع لهم ،وزارعي ا ألع�ضاء،
وو�ضع الإجراءات الالزمة لذلك ،وا�ستقبال بالغات
حاالت الوفاة الدماغية للأ�شخا�ص يف وحدات العناية

املركزة ومتابعتها ،وتن�سيق ا�ستئ�صال ا ألع�ضاء بعد
احل�صول على املوافقات الالزمة و�إي�صالها إ�ىل
مراكز الزراعة يف خمتلف املن� آش�ت ال�صحية باململكة،
واقرتاح وتطوير الإجراءات الالزمة لزراعة ا ألع�ضاء
م��ن املتربعني ا ألح �ي��اء وف�ق� ًا لل�ضوابط ال�شرعية
لإقرارها من جمل�س اخلدمات ال�صحية.
ور أ�ت جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة يف تقريرها
�أنه تبني لها من خالل إ�جابات عدد من املخت�صني
واال�ست�شاريني الذين ا�ست�ضافتهم خالل مناق�شة
موارد التنظيم تزايد ًا يف الطلب على زراعة الأع�ضاء
مما يجرب املر�ضى على حتمل م�شقة ال�سفر للخارج
والتعر�ض لكثري من املخاطر ال�صحية أ�و االحتيال
�إ�ضافة �إىل التكاليف الباهظة.
و�أ ّك� ��دت اللجنة �أن ه�ن��اك ف��ر��ص��ة ل��زي��ادة توفر
ا ألع�ضاء داخل اململكة ،ولكن ذلك يتطلب مزيد ًا من
اال�ستقاللية ا إلدارية واملالية للمركز مما ميكنه من
زيادة ن�شاطاته التن�سيقية والعملية لتوفري الأع�ضاء
وزراعتها.
و�أب ��دى أ�ع�ضاء املجل�س مالحظاتهم على تقرير
اللجنة ،حيث قال �أحد ا ألع�ضاء :التربع با ألع�ضاء من
الق�ضايا الفقهية املعا�صرة التي وقع فيها خالف بني
فقهاء الأمة واملجامع الفقهية .لذا كان من املنا�سب لو
ّ
اطلعت اللجنة على تلك الدرا�سات� ،أو على ر�أي جممع
أ
إ
الفقه ال�سالمي� ،و ما �صدر من هيئة كبار العلماء يف
هذا ال�ش�أن ،وتو�ضح ذلك للمجل�س.
ولفت �أحد الأع�ضاء إ�ىل أ�ن زي��ادة �أع��داد املر�ضى
الذين يحتاجون إ�ىل زراعة ا ألع�ضاء والتي ت�ضاف
�سنوي ًا إ�ىل قائمة االنتظار تدعو إ�ىل القلق ،فعدد
عمليات ال��زراع��ة ت�صل �إىل �ستني حالة يف حني
�أن احل��االت املحتاجة للزراعة ت�صل �إىل ت�سعمائة
حالة �سنوي ًا ،ومن املنا�سب أ�ن يعاد النظر يف التوزيع
املكاين ف أ�ف�ضل املمار�سات يف دول �أ�سرتاليا و�أوروبا
واليابان ،ففيها اهتمام بامل�ستويات الأ�سا�سية الثالثة،
وهي امل�ستوى الوطني والإقليمي واملحلي ،فلعل اللجنة
تنظر يف أ�ف�ضل هذه املمار�سات ل�ضمان العدالة يف
عمليات الزراعة.
و�أ�شار �أح��د ا ألع�ضاء إ�ىل �أن اللجنة غطت البعد
ال�صحي يف هذا التنظيم ،ولكن البعدين االجتماعي

واالقت�صادي بحاجة �إىل �إع��ادة نظر ،وقال :ميكن
اال�ستفادة من الدرا�سات الأمريكية والأوروبية يف هذا
ال� أش�ن .و�أقرتح �أن ت�صدر اللجنة ملحق ًا �أو درا�سة
تدعم املركز.
ن�ص ع�ل��ى" :القيام
واق�ت�رح أ�ح��د ا ألع���ض��اء �أن ُي َ
بالأبحاث العلمية املتعلقة بزراعة الأع�ضاء والف�شل
الع�ضوي ودعمها ،وامل�شاركة بتلك ا ألبحاث داخل
اململكة وخارجها".
إ
أ
واق�ترح ع�ضو �آخ��ر �ن ين�ص التنظيم على �ن�شاء
فروع للمركز داخل اململكة وخارجها ،وقال :يح�سن
�أن ي�ضاف نظام اخلدمة املدنية� ،إىل املادة ال�سابعة
م��ن التنظيم ،حيث إ�ن نظام العمل والت أ�مينات
االجتماعية متالزمان ،كما يح�سن �إعادة النظر يف
املادة "العا�شرة" فمن غري املنا�سب �أن يكون تطبيق
التنظيم يف اليوم التايل لن�شره.
االستفادة من مبادرة
جامعة طيبة
لفت أ�حد ا ألع�ضاء الأنظار �إيل ما ن�شر
يف إ�ح��دى ال�صحف املحلية ب � أ�ن جامعة
طيبة و ّقعت مع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
اتفاقية تق�ضي بتخ�صي�ص منح تعليمية
ألربعمائة و�سبعني طال ًبا وطالبة من �أبناء
الأ�سر منخف�ضة الدخل يف منطقة املدينة
املنورة ،وال�س ّيما للم�ستفيدين من خدمات
ال�ضمان االجتماعي ،ودور الأيتام ،وجلنة
رعاية ال�سجناء ،واللجنة الوطنية ملكافحة
املخدرات .وتد ّرب اجلامعة بنا ًء على تلك
االتفاقية ه ؤ�الء الدار�سني على عدد من
الربامج التعليمية وت ؤ�هّ لهم ملهن ت�ساعدهم
على احلياة الكرمية وامل�ساهمة يف بناء
ال��وط��ن ،وام�ت��دح الع�ضو ه��ذا الأم��ر من
قبل اجلامعة ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية،
وجميع من �أ�سهم يف هذا العمل الفريد،
وهذا يبني مدى تالحم اجلهات التعليمية
واالج�ت�م��اع�ي��ة مل�صلحة ف �ئ��ات املجتمع
املختلفة.
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نظام للتحكيم لسرعة فض المنازعات ومعالجة التداخل
واالزدواجية في النظام الحالي

التحكيم اُخ ُت ِلف فيه كثرياً،
فكثري من أ�نظمة التحكيم
الدولية مل ُتعرف التحكيم،
وقد يكون يف التعريف ت�ضييق،
والأ�صل يف التحكيم �أنه اتفاق
بني طرفني على تعيني طرف
ثالث حلل النزاع
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واف��ق جمل�س ال�شورى على
نظام التحكيم والذي يهدف
إ�ىل �سرعة ف�ض املنازعات
و إ�زال��ة ما يف نظام التحكيم
املعمول ب��ه ح��ال��ي� ًا ،واملكون
م��ن خم�س وع�شرين م��ادة
من تداخل وازدواج��ي��ة بعد
اعتماد احل��ل��ول التنظيمية
املتعلقة بالق�ضاء والتحقيق
وف�ض املنازعات بعد �صدور ا ألنظمة الق�ضائية.
وكانت جلنة ال� ؤ
ش�ون ا إل�سالمية والق�ضائية قد
اطلعت خالل درا�ستها مل�شروع النظام على عدد
من التنظيمات والتعليمات ال�صادرة باململكة،
والقوانني امل�شابهة يف عدد من الدول العربية
وعدد من امل�ؤلفات الفقهية والقانونية وقرارات
املجامع الفقهية املتعلقة بالتحكيم ،وا�ست�ضافت
ع����دد ًا م��ن م��ن��دوب��ي اجل��ه��ات ذات العالقة

ال�ستطالع �آرائهم ب�ش�أن مواد
النظام وتف�صيالته.
ويجيز م�شروع النظام �أن
يكون اتفاق التحكيم �سابق ًا
على قيام النزاع كما يجوز
�أن يكون الحق ًا لقيام النزاع،
و إ�ذا ك���ان ق��د أ�ق��ي��م ب�ش�أن
النزاع دعوى أ�م��ام املحكمة
املخت�صة فيجب �أن يحدد
االتفاق امل�سائل التي ي�شملها التحكيم و إ�ال كان
االتفاق باط ً
ال  ،و�أوجب م�شروع النظام �أن يكون
التحكيم مكتوب ًا إ�ذا ت�ضمنه حمرر �صادر من
طريف التحكيم أ�و �إذا ت�ضمنه ما تباداله من
مرا�سالت موثقة أ�و برقيات �أو غريها من و�سائل
االت�صال الإلكرتونية �أو املكتوبة.
أ
ون�صت إ�ح��دى م��واد م�شروع النظام على �نه
ال ي�صح االتفاق على التحكيم إ�ال ممن ميلك

األعضاء وهموم الوطن

الت�صرف يف حقوقه �سواء كان �شخ�ص ًا طبيعي ًا
– �أو من ميثله – �أو �شخ�ص ًا اعتباري ًا ،ومنعت
اجلهات احلكومية من االتفاق على التحكيم �إال
بعد موافقة رئي�س جمل�س الوزراء ما مل يرد ن�ص
نظامي يجيز ذلك.
وتت�شكل هيئة التحكيم من حمكم واحد �أو �أكرث
على �أن يكون العدد فردي ًا وي�شرتط يف املحكم
�أن يكون كامل ا ألهلية ،وح�سن ال�سرية وال�سلوك،
و�أن يكون حا�ص ً
ال على الأقل على �شهادة جامعية
يف العلوم ال�شرعية أ�و النظامية و إ�ذا كانت هيئة
التحكيم مكونة من أ�ك�ثر من حمكم فيكتفى
بتوافر هذا ال�شرط يف رئي�سها.
وت�سري أ�ح��ك��ام ه��ذا النظام على كل حتكيم
مع عدم ا إلخالل ب أ�حكام ال�شريعة الإ�سالمية
و�أحكام االتفاقيات الدولية التي تكون اململكة
طرف ًا فيها ،وال ت�سري �أحكامه على املنازعات
املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية وامل�سائل التي ال
يجوز فيها ال�صلح.
كما وافق املجل�س على قيام وزارة العدل ووزارة
التجارة وال�صناعة بالتن�سيق مع املجل�س الأعلى
للق�ضاء واجلهات الأخرى ذات العالقة ب�إعداد
م�شروع الالئحة التنفيذية لهذا النظام ورفعها
ملجل�س الوزراء ،للنظر يف املوافقة عليها إ�نفاذ ًا
للمادة ال�ساد�سة واخلم�سني من م�شروع النظام.
جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1433/2/21هـ ،حيث ا�ستمع املجل�س إ�ىل وجهة
نظر جلنة ال� ؤ
ش�ون الإ�سالمية والق�ضائية ب�ش�أن
ملحوظات ا ألع�ضاء و آ�رائهم جتاه م�شروع نظام
التحكيم ،تالها رئي�س اللجنة الدكتور إ�براهيم
الرباهيم ،فقال :إ�ن تعريف التحكيم مما اختلف
فيه كثري ًا ،فكثري من أ�نظمة التحكيم الدولية مل
تعرف التحكيم ،وقد يكون يف التعريف ت�ضييق
وا�سع ،وا أل�صل يف التحكيم �أنه اتفاق بني طرفني
على تعيني طرف ثالث حلل النزاع.
و أ��ضاف :إ�ن النظام مبني على �أنه نظام للتحكيم
التجاري ،فق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية ال تدخل
يف ه��ذا ال��ن��ظ��ام ،وع���دم دخ��ول��ه��ا ال مينع أ�ن
تكون حم ً
ال للتحكيم �إذا ر أ�ت حمكمة ا ألحوال
ال�شخ�صية ذلك ،والق�ضايا التي ال يجوز فيها
ال�صلح مقررة يف كتب الفقه ك��احل��دود وقد
أ�حذت اللجنة مبقرتحات املخت�صني ،وا�ستعانت
بثالثة خمت�صني ميثل كل واح��د منهم جانب ًا
من تلك اجلوانب ،وا�ستفادت مما طرحوه ،وما

�أجابوا به عن أ��سئلة اللجنة ،إ��ضافة إ�ىل خم�سة
من املخت�صني ا�ست�ضافتهم اللجنة قبل مناق�شة
التقرير.
إ
و أ��ضاف� :ن الغر�ض من التحكيم �سهولة و�سرعة
�إنهاء النزاع ،واختيار عدد املحكمني – واحد ًا
�أو �أكرث -راجع إ�ىل أ�طراف النزاع فهم املعنيون
بذلك .ولكن �إذا اتفقوا على أ�ن يكون املحكم
واح��د ًا ،ف�إن املحكمة تختاره ح�سم ًا للنزاع يف
حالة عدم االتفاق ،كما أ�ن اللجنة تكتفي مبا
ورد يف م�شروع احلكومة ب� أش�ن ال�شروط التي
ت�شرتط يف املحكم.
و�أو�ضح� :أن الإجراء اخلا�ص برد املحكم يتعلق
ب��ذات املحكم إ�ذا حكمت املحكمة ب��رده لعدم
�صالحيته .ل��ذا ف � إ�ن م��ا �صدر عنه ال ي�صلح
لالعتماد عليه ،وال يجوز البناء عليه فال بد من
وعد ما �صدر عن ذلك
بدء ا إلجراءات من جديد ّ
ال�شخ�ص (الذي حكم برده) ك�أن مل يكن ،وذلك
ا�ستئنا�س ًا بقاعدة ما بني على باطل فهو باطل.
أ�م��ا إ�ذا انتهت مهمة املحكم ب�سبب آ�خ��ر غري

ال��رد ،فلم تتعر�ض له تلك الفقرة ،وال يكون
م�شمو ًال بحكمها ،بل هناك م��واد تنظم هذا
املو�ضوع.
أ
و أ�و�ضح رئي�س اللجنة �نه ورد على الباب الثامن
تو�صية بالن�ص على أ�ن "يكون العمل بالنظام
بعد �صدور الالئحة التنفيذية للعمل بها مع ًا"،
واللجنة تود أ�ن تو�ضح أ�ن الأنظمة تختلف من
حال إ�ىل حال ،فهناك نظام ميكن العمل به ولو
ت�أخر �صدور الالئحة التنفيذية ،وهناك نظام
تظهر احلاجة �إىل �صدور الالئحة التنفيذية،
فيقيد العمل به ب�صدور الالئحة ،وقد �صدر
م��ن املجل�س ق���رارات تتعلق ب�أنظمة مل يقيد
العمل بها ب�صدور الالئحة التنفيذية ،و�أخرى
قيد ح�سب احلال ،وهذا النظام الذي أ�مامنا
من ا ألنظمة التي ميكن العمل بها قبل �صدور
الالئحة التنفيذية ،وميكن �أن ي�ستفاد من
تطبيقه أ�و ًال يف معاجلة اجلوانب التي حتتاج
إ�ىل معاجلة بعد التطبيق يف الالئحة التنفيذية
التي �ست�صدر الحق ًا.

 4ماليين حادث مروري خالل  19عام ًا
قال أ�حد أ�ع�ضاء جمل�س ال�شورى :إ�ن احلوادث على الطرق ال�سريعة وال�شوارع العامة ل�شيء مفجع وينذر
ب�أمور خطرة على جمتمعنا وعلى اقت�صادنا ،و آ�خرها احلادث الذي وقع لطالباتنا يف مدينة حائل وذهب
�ضحيته اثنتا ع�شرة فتاة يف عمر الزهور ،وعزا ؤ�نا لأهلهم جميع ًا ،و�أ�شري �إىل تقرير الإدارة العامة
للمرور ال�صادر يف مار�س 2009م حيث ذكر �أن اململكة العربية ال�سعودية �شهدت  4ماليني من حوادث
ال�سري خالل الت�سعة ع�شرة عام ًا املا�ضية ،نتج عنها «�ستة وثمانون �ألف» وفاة ،و»�ستمائة و�إحدى ع�شرة
�ألف» �إ�صابة .كما أ��ضاف التقرير �أن  %85منها تعود إ�ىل �أخطاء ب�شرية� ،إ�ضافة إ�ىل �أن الإدارة العامة
للمرور يف اململكة تعاين من نق�ص يف القوى العاملة.
و�أقرتح الع�ضو الآتي:
� -1أن يقف املجل�س وقفة �صارمة ،وذلك با�ستدعاء م� ؤس�ويل الإدارة العامة للمرور وبحث املو�ضوع معهم
لو�ضع آ�ليات �سريعة للحد من تلك احلوادث ،وال �سيما �أنه �سبق للمجل�س �أن تقدم ببع�ض املقرتحات
املهمة يف هذا الأمر.
إ
 -2دعم الإدارة العامة للمرور لتوظيف مزيد من ال�شباب وتدريبهم على مراقبة الطرق و��شارات املرور.
 -3الت�شدد يف إ�عطاء الرخ�صة �إال بعد أ�ن يجتاز ال�شخ�ص عدة اختبارات كما هو حا�صل يف ا إلمارات
العربية املتحدة حيث ال يح�صل ال�شخ�ص على الرخ�صة إ�ال ب�صعوبة.
 -4تطبيق عقوبات �صارمة على من يتجاوز ال�سرعة القانونية� ،أو يقطع ا إل�شارة مهما كانت �صفته
ال�شخ�صية ،وو�ضع مزيد من رجال املرور عند الإ�شارات وخا�صة املزدحمة منها.
ً
إ
 -5كل من يخالف �سواء بقطع الإ�شارات �أو تعدي ال�سرعة القانونية ،توقف ترقيته �ذا كان موظفا ملدة
م ؤ�قتة� ،أو توقف عالوته ال�سنوية ،و�إذا كان طالب ًا حت�سم من درجات ال�سلوك واملواظبة ،و�إذا كان من
القطاع اخلا�ص توقف تعامالته مع الأجهزة احلكومية ملدة معينة.
 -6و�ضع نظام للنقط ويف حالة وقوع حوادث ت�سجل النقط عن كل حادث ،وعندما يتجاوز النقط
املحددة ت�سحب منه الرخ�صة ،ومينع �صغار ال�سن من القيادة.
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االستعانة بجهات استشارية لتنفيذ مشروعات الخطة
الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات
وافق جمل�س ال�شورى على قرار ب�أن ت�ضمن اجلهات
احلكومية تقاريرها ال�سنوية ما يخ�صها من م�شروعات
اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات ،بحيث
تو�ضح حالة امل�شروع وخمرجاته ون�سبة ا إلجناز واملتحقق
من �أهدافه ،وتاريخ البدء يف التنفيذ وتاريخ االنتهاء
وال�صعوبات واملعوقات التي تواجه تنفيذ امل�شروع إ�ن
وجدت ،كما دعا القرار إ�ىل متكني اجلهات احلكومية
التي ال تتوفر لديها ا إلمكانات الفنية والإدارية لتنفيذ

هناك تقدم ن�سبي يف برنامج
التعامالت الإلكرتونية،
وميكن االطالع على ذلك
من خالل التقرير ال�سنوي
للوزارة
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م�شروعات اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات،
من اال�ستعانة بجهات ا�ست�شارية متخ�ص�صة للقيام
بذلك وتدريب من�سوبيها ،و�أن على وزارة االت�صاالت
وتقنية املعلومات تكثيف ور�ش العمل املتعلقة مب�شروعات
اخلطة وم�ساعدة اجلهات احلكومية يف و�ضع الآليات
التي ت�سهم يف البدء يف تنفيذ امل�شروعات.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال جل�سة املجل�س ال�ت��ي ع�ق��دت ي��وم
1433/2/21هـ برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور

األعضاء وهموم الوطن

عبداهلل بن حممد بن إ�براهيم آ�ل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع
املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية
املعلومات ب� أش�ن التقرير ال�سنوي الثاين للتحول إ�ىل
جمتمع املعلومات للعام املايل 1431/1430ه�ـ ،تالها
رئي�س اللجنة الدكتور فهد بن نا�صر العبود ،فقال :هناك
تقدم ن�سبي يف برنامج التعامالت ا إللكرتونية ،وميكن
االطالع على ذلك من خالل التقرير ال�سنوي للوزارة،
كما �أن عملية التحول ا إللكرتوين عملية مرحلية تتطلب
وقت ًا وجهد ًا من كل جهة حكومية ،وهي لي�ست م�س�ألة
حتول تقني فقط ،بل مت�س عدة جوانب أ�خرى ك إ�دارة
التغيري ،وهند�سة �إج��راءات العمل ،وتنمية مهارات
وثقافة املوظفني ،كما �أن بع�ض اجلهات احلكومية
انتقلت إ�ىل مرحلة متقدمة تركز على إ�تاحة اخلدمات
الإلكرتونية.
و أ��ضاف :وفيما يتعلق ب أ��س�س و�أهداف اخلطة اخلم�سية،
فقد مت تخ�صي�ص ف�صل يف التقرير الثالث عن خمرجات
امل�شروعات وما حتقق من �أهداف .كما �سي�شمل التقرير
القادم تف�صي ًال �أكرث من خمرجات ومنجزات اخلطة.
و أ�و�ضح د .العبود �أن الأ�س�س املطلوبة لالنتقال إ�ىل
جمتمع املعرفة قد غطيت �ضمن أ�هداف وم�شروعات
اخلطة ،وهو ما ت�سعى إ�ليه اخلطة يف كثري من حماورها.
وهناك من يرى أ�ن جماالت الأه��داف العامة للخطة
غام�ضة وغ�ير وا��ض�ح��ة ،واللجنة تفيد ب � أ�ن اخلطة
در�ست ونوق�شت من قبل خمت�صني على م�ستوى عال
من التخ�ص�ص واخلربة ،إ��ضافة إ�ىل م�شاركة العديد
من اجلهات احلكومية واخلا�صة .كما نوق�شت يف جمل�س
ال�شورى و أ�قرها جمل�س الوزراء املوقر .وا ألهداف العامة
تهدف إ�ىل حتقيق ر�ؤية بعيدة املدى للتحول إ�ىل جمتمع
املعلومات ،وق��د و�ضع ( )26ه��دف� ًا حم��دد ًا للخطة
اخلم�سية ا ألوىل تف�صل الأهداف العامة وجتزئها إ�ىل
�أهداف فرعية.
ونفى وجود عالقة مبا�شرة بني �سري امل�شروعات وقيم
امل�ؤ�شرات وقال :إ�ن امل�ؤ�شرات و�ضعت لر�صد التحول
إ�ىل جمتمع املعلومات بينما قيمها هي نتاج ملخرجات
امل�شروعات و�أهدافها.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن م�ؤ�شر االبتكار العاملي يتكون
من عدة حماور منها :العلوم والتعليم العايل ،والتدريب
وكفاءة �سوق العمل ،واجلاهزية التقنية ،وقال :لقد مت
تو�ضيح أ�وزان القيم وا آللية فيما يخت�ص باحت�ساب
م�ؤ�شر االبتكار العاملي املتعلق مبحور اجلاهزية التقنية
يف اجل��دول ،وا�ستوفيت هذه القيم من درا�سة م ؤ��شر
االبتكار العاملي التي ت�صدرها كلية «ان�سياد» .وقد جمعت
املعلومات ألغرا�ض درا�سة م�ؤ�شر االبتكار العاملي من

امل ؤ��س�سات الدولية امل�شهورة ،مثل منتدى االقت�صاد
العاملي ،والبنك الدويل ،واالحتاد الدويل لالت�صاالت.
وفيما يتعلق بوجود انف�صام بني جهة التخطيط وهي
ال� ��وزارة م��ع اجل�ه��ات التنفيذية مل�شروعات اخلطة
وبراجمها وغياب ا إل�شراف واملتابعة على امل�شروعات،
ق��ال :إ�ن اخلطة ترتبط بجهات خمتلفة ومتباينة يف
الأداء والتنفيذ ،وتتابع ال��وزارة التنفيذ مع اجلهات
املعنية وت�ق��دم اال��س�ت���ش��ارات وال�ت��وج�ي��ه .كما تتوىل
ال��وزارة تنفيذ بع�ض امل�شروعات ال��واردة يف اخلطة
لعدم وجود جهات تتوىل تنفيذها .ويف �سبيل احل�صول
على املعلومات الدقيقة ،و�ضع منوذج �إلكرتوين لقيا�س
املتحقق من امل�شروعات وحتديد املخرجات مبا يتوافق
مع �أهداف كل م�شروع.
أ
إ
ولفت �إىل إ�ن النماذج اللكرتونية تعب� من قبل من�سقي
اجلهات املنفذة للم�شروعات ،و�أن هناك نظام ًا آ�لي ًا
ملتابعة م�شروعات اخلطة وتدريب من�سقي اجلهات
عليه ،و أ�ن هذا النظام قد تطور وزود املن�سقون ومديرو
امل�شروعات ب�آلية التحديث.
وبخ�صو�ص الآلية التي تتبعها الوزارة لتحديد ن�سب كل
م�شروع يف خدمة كل هدف من �أهداف اخلطة ،قال:
نظر ًا لتنوع امل�شروعات واختالف �أهدافها و أ�حجامها،
فقد و�ضعت أ�مانة اخلطة أ�وزان� ًا حمددة لكل م�شروع
لقيا�س املتحقق على م�ستوى الهدف ،وعلى م�ستوى
اخلطة ب�شكل ع��ام ،وميكن االط�لاع عليها يف تقرير
التحول الثالث واخلا�ص بالعام املايل 1432/1431هـ.
والوزارة تذلل ال�صعوبات والتحديات من خالل املتابعة
والتقييم والزيارات وعقد االجتماعات ،وور�ش العمل
والدورات التدريبية املتخ�ص�صة يف �إدارة امل�شروعات.
و�أ�شار د .العبود �إىل �أن م�شروع املحتوى العربي على
الإنرتنت وهو امل�شروع ذو الرقم ( )73من م�شروعات
اخلطة عنوانه "مبادرة املحتوى الرقمي املحلي"،
وقال� :إن مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تتوىل
تنفيذ هذا امل�شروع ،وهو مبادرة امللك عبداهلل لتطوير
املحتوى العربي على ا إلنرتنت .أ�ما م�شروع امللك عبداهلل
لتطوير التعليم فلي�س من م�شروعات اخلطة ،ولكن ميكن
متابعته من خالل تقرير وزارة الرتبية والتعليم.
وقال :على امل�ستوى العاملي ال ت�ستطيع اجلهات احلكومية،
وال �سيما يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات تنفيذ
امل�شروعات ب�شكل م�ستقل وذاتي ب�شكل كامل ،بح�سب
�أف�ضل املمار�سات العاملية ،ومن ثم ينبغي اال�ستفادة
واال�ستعانة بالقطاع اخلا�ص للم�ساهمة يف التنفيذ.
وقد �أكدت اخلطة اخلم�سية ا ألوىل �ضمن امل�شروعني
( )5، 4تفعيل متويل وتنفيذ م�شروعات االت�صاالت

وتقنية املعلومات من خالل القطاع اخلا�ص ،وجعله
�شريك ًا �إ�سرتاتيجي ًا يف التنفيذ.
و�أو� �ض��ح أ�ن اخلطة تت�ضمن م�شروعات خمتلفة يف
ن�شر ثقافة التقنية وا�ستخدامها ،منها م�شروع قوافل
للتدريب ا إللكرتوين ،وم�شروع التدريب املجاين خلريجي
اجلامعات لإعادة ت�أهيلهم يف جمال االت�صاالت وتقنية
املعلومات.
وفيما يتعلق باحلاجة �إىل �آليات و�أ�ساليب التحول للتقنية
وو�ضع موا�صفات الأجهزة امل�ستخدمة ،تفيد اللجنة �أن
(ي�سر) يقي�س
برنامج التعامالت ا إللكرتونية احلكومية ّ
أ�داء اجلهات احلكومية يف هذا املجال� .أما فيما يتعلق
بو�ضع املوا�صفات الفنية للأجهزة فقد جاء يف اخلطة
وهدفه� :إع��داد موا�صفات أ�جهزة االت�صاالت وتقنية
املعلومات.
واختتم قائ ًال :هناك من يرى �أن تعدد الربامج وا ألنظمة
بني اجلهات احلكومية يكلف الدولة أ��ضعاف ما كان
يكلفها لو وحدت هذه الأنظمة ،واللجنة تبني �أن برنامج
(ي�سر) انتهى من تنفيذ م�شروع توحيد موا�صفات
ّ
تطبيقات االت�صاالت وتقنية املعلومات ون�شرها على
املوقع ا إلل�ك�تروين للربنامج ،وذل��ك لتوحيد الأنظمة
والربامج امل�ستخدمة يف التعامالت الإلكرتونية.

إجازة لألمطار؟
انتقد أ�حد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى توقف
ال��درا� �س��ة كلما هطلت ا ألم �ط��ار وق��ال:
ا�ستب�شر املواطنون مبا من اهلل علينا به من
ا ألمطار ،وعلى إ�ثر ذلك علقت الدرا�سة
يف بع�ض مناطق اململكة ،فهل كلما هطلت
الأمطار يكون احلل تعليق الدرا�سة �ألي�س
ثمة و�سيلة �أخرى ت�ضمن �سالمة الطالب
مع ا�ستمرارهم يف الدرا�سة؟ �أال يعك�س
هذا اخللل احلا�صل يف البنية التحتية التي
�أنفق عليها املليارات؟ �إن جميع دول العامل
يهطل عليها �أ�ضعاف ما يهطل عندنا وال
تت أ�ثر احلياة اليومية بذلك .كما �أن من
املنا�سب �أن تعطي �صالحية تعليق الدرا�سة
ملدير املدر�سة املعنية وذلك النتفاء ال�ضرر
عن بع�ض املدار�س من الأمطار.
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إدارات للكوارث
واألزمات ..ضرورة
أم رفاهية؟

••�إعداد :مفرح الع�سريي

تقع يف حياة الب�شر الكثري من احلوادث والكوارث وتظهر العديد من الأزمات واملحن التي ينتج عنها
خ�سائر مادية وب�شرية .ومع الت�سليم بق�ضاء اهلل وقدره �إال أ�نه من باب الأخذ بالأ�سباب ،وكما قال اهلل
تعاىل (وال تلقوا ب�أيديكم �إىل التهلكة) ،ظهرت احلاجة امللحة لو�ضع اخلطط ملواجهة وحماولة درء
خماطر الكوارث والأزمات �أو على الأقل التقليل من أ��ضرارها وخ�سائرها.
ومن �ضمن اخلطط التي تقرتح يف مثل هذه احلاالت ت�شكيل �إدارة تعنى باال�ستعداد املبكر ملواجهة تلك
الكوارث والأزمات ثم اتخاذ القرارات والت�صرف يف حال وقوع تلك الكارثة على �أن تكون لها �صالحيات
وا�سعة و�سرعة يف اتخاذ القرارات العاجلة حلل الأزمة أ�و �إر�سال قوات إ�نقاذ �أو دعم هنا أ�و هناك ،دون
املرور باخلطوات الروتينية املعتادة التي تعطل جهود الإنقاذ العاجل والفعال.
نت�ساءل يف هذا التحقيق عن �إمكانية �إن�شاء مثل هذه الإدارة امل�س�ؤولة عن مواجهة الكوارث والأزمات
الطارئة فعلياً يف اجلهات احلكومية �أو الأهلية على �أن تراعي موا�صفات معينة تلتزم بها هذه الإدارات،
وكيف ميكن زيادة الوعي بثقافة إ�دارة الكوارث مع الت أ�كيد على الدور الكبري للمتطوعني يف مثل هذه
الأمور ،وهل ي�ؤثر ذلك على الدور الطبيعي للجهات الر�سمية املعنية بذلك مثل الهالل الأحمر والدفاع
املدين؟
28
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الشريعة تحث على التعاون
والمساعدة في وقت الشدة

الدكتور ثامر بن نا�صر الغ�شيان ع�ضو جمل�س ال�شورى يقول
حول إ�مكانية إ�ن�شاء إ�دارة للكوارث والأزمات يف امل�ؤ�س�سات
احلكومية ال �سيما قطاع التعليم :الأ�صل ال�شرعي يف هذه
الق�ضية ما رواه ا إلمام م�سلم عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه
قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم" :من َن َّف�س عن
م�ؤمن كربة من كرب الدنيا نف�س اهلل عنه كربة من كرب
مع�سر ّي�سر اهلل عليه يف الدنيا
يوم القيامة ،ومن ّي�سر على ّ
والآخرة ومن �سرت م�سلم ًا �سرته اهلل يف الدنيا والآخرة واهلل
يف عون العبد ما كان العبد يف عون أ�خيه."..
والتنفي�س عن املكروب والتي�سري على املع�سر يح�صل اليوم
مبا يطلق عليه بامل�صطلح احلديث بالعمل التطوعي أ�و
ا إلغاثي عند حدوث كارثة �أو نزول خطب من زلزال أ�و حريق
�أو غرق أ�و نحوها ،والواجب اليوم مع تزايد احلوادث وتعدد
الكوارث أ�ن يكون املجتمع بكافة فئاته على أ�مت اال�ستعداد
فيما لو وقعت كارثة ال قدر اهلل ،وكل ذلك يف �إطار التعاون
الذي �أمر به يف قوله تعاىل" :وتعاونوا على الرب والتقوى،"..
حيث �أثبتت التجارب ال�سابقة أ�ن احلاجة �أ�شد من �أي وقت
م�ضى ألخذ احليطة والتهي�ؤ ألي ظرف قادم �سواء بوجود
جهة م�ستقلة ت�أخذ على عاتقها �إع��داد اخلطط وتنفيذ
الربامج الالزمة للتعامل مع خمتلف الظروف الطارئة أ�و
أ�ن تقوم اجلهات املعنية وعلى ر أ��سها الدفاع املدين بذلك

الغ�شيان :احلاجة �شديدة لأخذ احليطة
وامل��ت��ط��وع��ون ج��زء مهم م��ن اال�ستعداد
والتعامل مع الكوارث
الدور املهم وب�شكل عاجل ال يحتمل الت أ�خري ،فامل�س�ألة و�صلت
إ�ىل درجة تهدد حياة الب�شر ،فال بد من ا ألخ��ذ ب أ��سباب
د .ثامر الغ�شيان
النجاة واال�ستعداد حلاالت الطوارئ.
أ
ولذلك ف�إن تفعيل طرق �إدارة الكوارث والزم��ات يف كل
امل�ؤ�س�سات احلكومية وعلى وجه اخل�صو�ص قطاع التعليم ،قبل وقوعها ال قدر اهلل.
أ�مر حتتمه ال�ضرورة ولي�س جمرد خيار.
و�أ�ضاف �أن امل� أس�لة لي�ست م� أس�لة تعويل على املتطوعني ولكن
امل� أس�لة �أن املجتمع ينبغي أ�ن يكون �أ�سرة واحدة ،فاملتطوعون
مواد وثائقية لكوارث سابقة
ينبغي �أن يكونوا جزء ًا من اجلهة التي تقوم ب�إدارة الكوارث
للتدريب واالستعداد
أ
أ
أ
أ
وع��ن تنمية الوعي بثقافة �إدارة ال�ك��وارث يقول الدكتور والزم��ات ال �ن يعمل النا�س ف��رادى �و تن�ش� فئات تعمل
الغ�شيان :هناك و�سائل كثرية ولكن( :لي�س من ر أ�ى كمن بغري نظام ،هذا بحد ذاته كارثة من حيث تنازع اجلهات
�سمع) ،هناك مواد وثائقية عن الكوارث يف خمتلف دول واختالف �أطياف املجتمع.
العامل وثقت كيفية التعامل معها يف املناطق التي عملت وق��ال :يف حالة وج��ود نظام يحكم عملية إ�دارة الكوارث
على اال�ستعداد لها واملناطق التي أ�هملت هذا اجلانب ،والأزمات ت�صبح امل�س�ألة تكاملية وتت�ضح ا ألدوار التي يقوم
وباملقارنة يظهر للعيان الفرق يف نتائج الأزمات ،حيث ظهر بها كل مكلف.
يف املناطق التي �أح�سن �أهلها التعامل مع ا ألزمة �أن نتائج تأهيل المشرفين في المدارس
الكارثة تقل�صت وانح�سرت ،بينما جند يف املناطق التي والجهات الحكومية
أ�همل أ�هلها اال�ستعداد لها �أن النتائج كانت خطرية ،وهذه ويقول املهند�س �سامل امل��ري ع�ضو جمل�س ال�شورى :إ�ن
النتائج كفيلة ب أ�ن ت�شحذ الهمم على اال�ستعداد ل ألزمات الأن�سب هو �إيجاد �إدارة لل�سالمة تهتم بالتدريب والتطوير
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ملكافحة الكوارث على �سبيل املثال ن�شوب حريق يف مدر�سة أ�و
مبنى �سكني ،ف إ�ذا كان هناك ت أ�هيل للموجودين يف املدر�سة
أ�و املبنى ال�سكني للتعامل مع احلريق فامل�س�ألة لن تكون
�صعبة لأنهم �سينجحون يف تدبر ا ألمر �إىل أ�ن ت أ�تي امل�ساعدة
من املخت�صني ،فال بد من إ�يجاد �إدارة خمت�صة يف ال�سالمة
تتابع �أمور ال�سالمة يف جميع مباين ال�سالمة وت�شرف على
تنفيذ دورات للم�س�ؤولني يف املدار�س مثل مديرو املدار�س
واملعلمون وي�ضعون خطط ًا ل إلخالء ويدربون الطالب على
كيفية تطبيق خطط ا إلخالء يف حاالت الطوارئ.
و أ��ضاف :البد �أن ن�ضع يف احل�سبان �أن ذلك �سي�أخذ وقت ًا
طوي ًال جد ًا ،ولن يتم ت أ�هيل امل�شرفني يف املدار�س والطالب
على مواجهة هذه الكوارث و إ�يجاد إ�دارة يف كل مدر�سة تهتم
بال�سالمة بني يوم وليلة  ،لكن يجب علينا �أن نبد�أ فيها من
الآن و�أال نتخاذل.
و�أ�شار املري �إىل �أن ما ذكره ينطبق على كل امل ؤ��س�سات
احلكومية و أ�ي�ض ًا اخلا�صة بجميع �أ�شكالها ،و�أن م�سمى إ�دارة
الكوارث وا�سع بع�ض ال�شيء ألنه يحتاج �إىل تخ�ص�ص و�إىل
م�ستوى عالٍ يف الدولة ألنه يرتبط بها عادة .وقال :لكن
دعنا ن�سميها ال�سالمة العامة بحيث تعني كيفية ت�صرف
ال�شخ�ص للمحافظة على �سالمته و�سالمة الآخرين يف
حال الطوارئ وا ألزمات والكوارث التي حتتاج �إىل �سرعة
الت�صرف والقدرة الفنية وامل�ؤهلة على انقاذ كل من يحتاج
إ�ىل انقاذ وم�ساعدة ب�شكل �صحيح وتقليل اخل�سائر إ�ىل
احلد الأدنى �سواء ب�شرية أ�و مادية.
وقال املهند�س املري :ن�ستطيع تنمية الوعي بال�سالمة من
خالل التدريب للموظفني والطالب يف املدار�س مث ًال ب أ�ن
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املري :تنمية الوعي املجتمعي بال�سالمة
م��ن خ�لال ت��دري��ب املوظفني يف �أم��اك��ن
ع��م��ل��ه��م وط��ل��اب امل����دار�����س يف ح�ص�ص
الن�شاط

للت�صرف بالطريقة ال�صحيحة يف الأزمات وبدورها هذه
املجموعة تقوم بتوعية البقية من املوظفني ،وهذا معمول
به يف كل أ�نحاء العامل ألن عمل املتطوعني مطلوب ومهم.
وبالطبع هناك بع�ض ا ألعمال ال بد لها من التخ�ص�ص ولكن
املتخ�ص�ص يكون هناك دائم ًا من ي�سانده من املتطوعني مثل
�شركة �أرامكو ال�سعودية يوجد بها مطافئ خم�ص�صة لها
غري الدفاع املدين ،و�أي�ض ًا لديها متطوعون من موظفيها
ي�ساندون املطافئ يف احلاالت اخلطرية� .أي�ض ًا �أرى �أن يتم
�ضبط قوانني تنظم عمل املتطوعني ،وميكن أ�ن ي�شرف
عليهم الدفاع املدين ويتم منحهم مكاف�آت مالية تقدير ًا
لهم.
المتطوعون والتعاون مع الجهات
الرسمية

م� .سامل املري
يكون لهم �أن�شطة معينة يف ح�ص�ص الن�شاط تهتم بهم
وت ؤ�هلهم على ال�سالمة ،لأن ع��دم الت�صرف بالطريقة
املنا�سبة يف حال وقوع احل��وادث يكلف الكثري من خالل
اخل�سائر الب�شرية واملادية على ال�سواء.
�أم��ا عن دور املتطوعني يف حال الكوارث فيقول :ال �شك
�أن لهم دور ًا كبري ًا وال يلغي دور املخت�صني بل هي عملية
متكاملة ،فمث ًال لو �أن هناك جهة حكومية تعمل يف مبنى
كبري فلي�س من ال�ضروري �أن يكون لديهم متخ�ص�صون يف
�إدارة الكوارث وال�سالمة بل ميكن �أن يكون املتطوعون من
نف�س العاملني بحيث تتلقى جمموعة منهم تدريب ًا ي ؤ�هلهم

و أ�ك��د امل��ري أ�ن عمل املتطوعني ل��ن يلغي دور اجلهات
املخت�صة مثل الدفاع امل��دين والهالل ا ألحمر ،وق��ال :ال
ن�ستطيع �أن ن�ستغني عن التخ�ص�ص �أب��د ًا ،لكن الدعم
للمتطوعني مطلوب �أي�ض ًا ،مث ًال قد يكون هناك عجز يف
عدد املوظفني لدى الدفاع املدين يف موقع احلادث ،فال بد
من �إكماله بامل�ساعدة من املتطوعني وهذا موجود يف العامل
أ�جمع خ�صو�ص ًا �إذا كانت الكوارث كبرية وتفوق �إمكانات
املتخ�ص�صني ،مثل احلريق ال��ذي اندلع يف الغابات يف
�أمريكا ،واالنهيارات والزالزل يف �أكرث من مكان يف العامل.
إدارات الكوارث واألزمات أصبحت
ضرورة

ويقول الدكتور إ�براهيم آ�ل جوير ع�ضو جمل�س ال�شورى :إ�ن
وجود إ�دارة للكوارث وا ألزمات يف كل م ؤ��س�سة �سواء كانت

د .آ�ل ج��وي��ر :نحتاج إ�ىل تفعيل ثقافة
الوعي مبثل ه��ذه املخاطر واال�ستعداد
لها فنياً وب�شرياً بكثافة عالية

د� .إبراهيم �آل جوير
حكومية �أو قطاع خا�ص هي من ال�ضرورات التي يتطلبها
الواقع االجتماعي واحلياتي ،نحن ا آلن لدينا كهرباء ومياه
و أ�جهزة كهربائية والكرتونية وكثافة �سكانية وازدحام يف
هذه امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو غريها التي تقدم خدمات
متنوعة �سواء يف القطاع اخلا�ص �أو احلكومي .وتربز هنا
�أهمية الإن�سان الذي يتعامل مع هذه ا ألجهزة وهذه املباين
فال بد من وجود إ�دارة تتابع وبدقة يومي ًا ما يح�صل يف هذه
امل ؤ��س�سات من تغيريات وحاجة لل�صيانة وذلك للمحافظة
على �أهم عن�صر من عنا�صر الوطن وهو الإن�سان ولتحقيق
ذلك نحتاج إ�ىل متابعة املن�ش�آت على م�ستوى ال�سالمة
الفنية.
و�أ�ضاف :على تلك اجلهات التي تفح�ص وتدقق وتراجع أ�ن
تهتم بالتمديدات ثم وجود خمارج الطوارئ ،ثم �صالحية
هذه املخارج لأن بع�ض امل�ؤ�س�سات توجد بها تلك املخارج
لكنها مغلقة �أو معطلة ب�سبب ع��دم متابعتها وفح�صها
بانتظام.
و�أو�ضح د .اجلوير �أن وجود هذه الإدارات الفنية يف املواقع
احلكومية �أو امل ؤ��س�سات ب�أنواعها يحمي بعون اهلل وتوفيقه
من ك��وارث و�أزم��ات خطرية ويقلل يف حالة حدوثها من
اخل�سائر الناجمة عنها.
نقص ثقافة كيفية التعامل مع
األزمات

وعن ثقافة التعامل مع حاالت الطوارئ قال� :إننا نعاين
من نق�ص يف ثقافة التعامل مع هذه الكوارث ولدينا ثقافة
م ؤ�قتة ب�أن نتحم�س وننوح إ�ذا حدثت الكارثة ثم بعد فرتة
ق�صرية نن�سى �أو نتنا�سى ما ح�صل ويعود ا ألمر أ��سو�أ مما
كان .مث ًال و أ�نت ت�سري يف ال�شارع ب�سيارتك ومررت بحادث،

هو معروف �أن يف الكوارث يتنادى النا�س مبختلف فئاتهم
على الإنقاذ واحلد من املخاطر الناجتة عن الكوارث ،وهذا
�أمر مطلوب وي�شجع عليه ،ولكن ينبغي �أن يتحول باب التطوع
من عمل تطوعي مفتوح �إىل عمل تطوعي متخ�ص�ص فنحن
نحتاج إ�ىل متطوعني يف تخ�ص�صات خمتلفة؛ �إىل الطبيب
واملمر�ض واملنقذ واملتطوع باملال و�آخر ير�شد و�آخر يوزع،
بحيث ال ميار�س كل �شخ�ص هذه الأعمال كلها ،فهو تطوع يف
التخ�ص�ص أ�و تخ�ص�ص يف التطوع حتى يعود التطوع بفائدة
كبرية ،لهذا ن�سمع عن (�أطباء بال حدود) وغريهم ،يعني
ذلك �أننا نحتاج يف كل جمال �إىل متطوعني متخ�ص�صني
كل يف جماله ،فهذا ال يغني عن هذا ،فنحن ل�سنا يف خيار،
�أما من ن أ�خذ املتخ�ص�ص أ�و املتطوع ،فنحن نرحب باالثنني
مع ًا يف ا إلنقاذ ومد يد العون يف حال وقوع ا ألزمات والكوارث
ال قدر اهلل.
إ�ن م�س�ألة االهتمام بوجود إ�دارات يف م�ؤ�س�سات املجتمع
للكوارث والأزم��ات واالهتمام باملتطوعني وت أ�هيلهم حتى
يكونوا جاهزين يف عملية الإنقاذ وقت حدوث الكارثة �شيء
�ضروري ومهم ،لكن ه��ؤالء املتطوعني لي�سوا بدي ًال عن
ا ألجهزة الر�سمية مثل الهالل ا ألحمر �أو الدفاع املدين فهذه
امل ؤ��س�سات مهماتها ر�سمية ولديها �أجهزة قوية ومتمكنة
ملمار�سة أ�عمالها ،يف حني أ�ن املتطوع للعمل يف وقت الكوارث
أ�و غريها �سيكون حلقة و�صل �سريعة ويد عون للدفاع املدين
�أو غريه من املخت�صني مببا�شرة عمليات الإغاثة واالنقاذ.

فخففت من ال�سرعة وت أ�ملت من احل��ادث الذي �شاهدته
ومازلت تخفف من �سرعتك لأنك ما زلت مت�أثر ًا باحلادث
لكن �سرعان ما تن�سى ذلك وت�سرع ب�سيارتك وت�ستمر يف
القيادة ال�سريعة أ�يام ًا طويلة.
وهذا املثال يتكرر عندما تقع كارثة كبرية فنت أ�مل ون�صيح
ونتوجع لكننا نن�سى بعد ذلك ،كما يحدث يف مدر�سة من
املدار�س التي تقع فيها حريق أ�و ما �شابه فيح�صل التفاف
حول املو�ضوع أ�و الكارثة ،ويطالب النا�س ب�إ�صالحات ثم
بعد فرتة يهد أ� الو�ضع .فاذا رجعت إ�ىل املدر�سة نف�سها
بعد وقت ق�صري �ستجد الو�ضع مل يتغري أ�بد ًا .النا�س ن�سوا
معاناتهم والذي مل ين�س هو من فجع بامل�صيبة من فقد
عزيز �أو قريب ،لكن الآخرين ظلوا يف حياتهم و�أمورهم
ومل ينتبهوا .نحتاج يف ذلك �إىل تفعيل ثقافة الوعي مبثل
هذه املخاطر واال�ستعداد لها فني ًا وب�شري ًا بكثافة عالية.
ويقول د .اجلوير :ح�ضرت قبل �سنوات ندوة علمية وكانت
فيها جمموعة من الدرا�سات التي ت ؤ�كد على �أهمية ن�شر
ثقافة كيفية إ�دارة الكوارث لدى النا�س ،لأن م� أس�لة ن�شر
املعرفة غري كافية لإيجاد وعي كامل للكوارث ،كل من يقطع
الإ�شارة احلمراء يعرف معلوماتي ًا �أنه قطع ا إل�شارة خط�أ
لكنه ميار�س هذا ا ألمر ،فنحن ال نحتاج إ�ىل زيادة كمية
املعرفة ،بل اال�ستفادة من تلك املعرفة بالتطبيق ب�شكل
ايجابي .فلو أ�ردت أ�ال يغرق إ�ن�سان يف املاء ال جتعله يقر�أ
ع�شرة كتب يف تعلم ال�سباحة و�إمنا دربه على ال�سباحة،
فالوعي مقرون ب��ا إلرادة والتمرين والتكرار ولي�س فقط اللجنة العليا إلدارة الكوارث ال
باملعلومات.
تكفي
�أما عن العمل التطوعي فيقول� :إن العمل التطوعي عمل أ�ما ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور عبدامللك اخليال فيقول:
إ�ن�ساين قبل �أي �شيء وعمل مطلوب مل�ساعدة ا آلخرين ،فكما أ�و ًال يجب التنويه �إىل أ�ن��ه يوجد لدينا جلنة عليا لإدارة
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تحقيق
الكوارث جتتمع عادة عند وقوع الكارثة وبها ممثلني ألغلب
اجلهات احلكومية ولكنها ال تكفي فنحن يف حاجة إلن�شاء
إ�دارة الكوارث الوطنية على م�ستوى اململكة ،وتكون هيئة
حكومية على أ�ن ترتبط مبا�شرة بويل الأمر تقوم بالدرا�سات
طوال العام حول جميع ا ألخطار �سواء كانت كوارث طبيعية
�أو �صناعية �أو غ�ير ذل��ك ،وت�ق��وم بالتن�سيق ب�ين جميع
جهات ا إلغاثة وتقوم بال�صرف والتعوي�ض املبا�شر ،مثل
( )FEMAالهيئة الفدرالية لإدارة الكوارث يف الواليات
املتحدة ا ألمريكية ،وميكن توظيف فروع إلدارة الكوارث
يف كل امل�ؤ�س�سات احلكومية تقوم بدرا�سة وت�صحيح أ�وجه
اخلطر قبل وقوعه يف اجلهات التابعة لها وعند وقوع الكارثة
ت�شرتك مع امل�ؤ�س�سات الأخرى يف التخفيف من آ�ثارها.

د .اخليال :لدينا جلنة عليا جتتمع عند
وق���وع ال���ك���وارث ون��ح��ت��اج �إىل هيئة ذات
�صالحيات وا�سعة

هيئة وطنية إلدارة الكوارث

وي�ضيف :لذلك يجب علينا �أو ًال إ�ن�شاء هيئة وطنية �سعودية
على م�ستوى اململكة تخت�ص ب�إدارة الكوارث الطبيعية وغري
الطبيعية تلحق بها وح��دات الدفاع امل��دين ووح��دة بحث
وطائرات �إطفاء احلرائق ت�سمى الهيئة الوطنية ال�سعودية
إلدارة الطوارئ للتقليل من �أ�ضرار الكوارث الطبيعية تكون
من مهامها حتديد نوع الكوارث الطبيعية املتوقعة وحتديد
الأمكنة املحتمل وقوع الكوارث الطبيعية وغري الطبيعية فيها
و إ�داراتها حال وقوعها.
ويو�ضح د .اخليال أ�ن دع��م جهود ما بعد الكارثة على
الأر�ض يكون اجلزء الأكرب من عمل الهيئة ،إ�ال �أن الهيئة
يجب أ�ن متد ال�سلطات املحلية للمحافظات باخلرباء
يف احل�ق��ول املتخ�ص�صة وال��دع��م امل��ادي جلهود البناء
واملعونات للمواطنني والبنية التحتية ،املرتبطة ب � إ�دارة
الأعمال ال�صغرية ،كما تدعم الأفراد وال�شركات ال�صغرية
بقرو�ض �إ�سالمية ،وبجانب ذلك تقدم الدعم املادي لتدريب
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د .عبدامللك اخليال
الأ�شخا�ص على طرق اال�ستجابة للم�ساعدة يف جميع أ�نواع
الكوارث يف اململكة كجزء من جهود اال�ستعداد والت�أهب
للهيئة .لذلك �ستكون الهيئة م� ؤس�ولة عن تن�سيق كل جهود
الإغاثة للكوارث على امل�ستوى احلكومي.
تنمية الوعي بثقافة إدارة الكوارث

وقال� :إذا كان اال�ستعداد املُ�سبق والتخطيط اجليد هما
�أ�سا�س التعامل الناجح مع الأزمات والكوارث واحلدِّ من
�أخطارها ،ف إ�نه من ال�ضروري أ�ن يتم م�سبق ًا إ�عداد خطط
و�سيناريوهات التعامل مع الأزم��ات والكوارث املختلفة،
والرتكيز على اتخاذ ا إلج ��راءات الوقائية واالح�ترازي��ة
الالزمة للحدِّ من �أخطارها ،ويعترب احل � ُّد من �أخطار
الكوارث مبثابة ق�ضية تنموية �شاملة ،فهي البد أ�ن ت أ�تي
�ضمن ا ألولويات املطروحة على �أجندة متخذي القرار ،كما

�أنها تتطلب م�شاركة كافة عنا�صر املجتمع ،والتي ت�شمل:
القطاع احلكومي ،واملجتمع املدين ،وامل ؤ��س�سات التعليمية
والأكادميية ،والقطاع اخلا�ص ،بالإ�ضافة إ�ىل قيام و�سائل
الإع�لام التي ت � ؤ�دي دور ًا مهم ًا يف رفع الوعي املجتمعي
بالأخطار املحتملة وكيفية التعامل معها واحلدِّ من �آثارها
ال�سلبية.
و�أكد على التوعية املجتمعية يف جمال الأزمات واحلد من
املخاطر وق��ال :هي عملية متكاملة تهدف �إىل جمع كل
الطاقات العملية املمكنة من �أجل رفع وعي املجتمع جتاه
الكوارث وكيفية اال�ستعداد لها والتعامل معها ،مما ي ؤ�دي
�إىل احلفاظ على املوارد واخلدمات وا إلقالل من اخل�سائر
يف ا ألرواح واملمتلكات ،ويقوي امل�شاركة املجتمعية يف التنمية
امل�ستدامة.
أ
أ
و�شرح د .اخليال �ن �ن�شطة التوعية املجتمعية ت�شمل
حمالت التوعية يف و�سائل الإعالم املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل
القيام بعدة �أن�شطة ات�صالية تدعم حملة التوعية .والتوعية
املجتمعية هي عملية م�ستمرة ،طويلة ا ألجل ،وتعد احلملة
ا إلعالمية من أ�هم مكوناتها ك�أداة فعالة لن�شر املعلومات
قبل و�أث�ن��اء ال�ك��وارث .ويتمثل دور ا إلع�لام (امل ؤ��س�سات
ال�صحفية) يف ن�شر املعلومات الدقيقة يف الوقت املنا�سب
من خالل امل�ؤمترات والت�صريحات ال�صحفية .كما نحتاج
�إىل ا�ستخدام و�سائل ا إلعالم بفاعلية يف حمالت التوعية
كاملطبوعات ،ا إلذاعة ،التلفزيون ،ا إلعالن داخل و�سائل
املوا�صالت.
المتطوعون لهم دور كبير

ولفت إ�ىل أ�ن اجلميع يف الكوارث �شركاء ،املخت�صون
واملتطوعون ،وهنا ي أ�تي دور الهيئة التي حتدثنا عنها
فيكون لديها قائمة باملتطوعني ت�شكل منهم فرقا يف

�سندي :تكليف جهة م�س�ؤولة لتنظيم
ع��م��ل امل��ت��ط��وع�ين وت�����س��ج��ي��ل ب��ي��ان��ات��ه��م
وتخ�ص�صاتهم

بياناتهم وتخ�ص�صاتهم وعليها أ�ن ت�شجع على التطوع
وحتبب �إليه وتربز �أهميته الدينية من خالل حمالت
�إعالمية ويف جتمعات ال�شباب وحتى االحتفاالت ال�سنوية
والأعياد فلرمبا ان�ضم حمب للتطوع �إىل هذا العمل وكان
�سبب ًا يف انقاذ �شخ�ص حمتاج للم�ساعدة .وعلى حمالت
التوعية �أن ت�شمل أ�خطار احلرائق وال�سيول وحتذر من
عبث ا ألطفال بالأجهزة الكهربائية وغريها.

ومن ال�ضرورة مبكان هنا أ�ن ن ؤ�كد على ادراك امل ؤ��س�سات
والكتل االجتماعية ب�أ�شكالها وكذلك �صانعي القرار
لأهمية إ�دارة الكوارث و إ�ج��راءات ال�سالمة ،وياحبذا
د .عبدالكرمي �سندي
لو تكلف جهة ما مب�س�ؤولية حم��ددة يف ه��ذا ال�صدد
جميع االخت�صا�صات ويف جميع املدن والقرى ت�ستدعيهم حتى تكون ا ألم��ور وا�ضحة للجميع وال يحدث �ضياع
عند احلاجة والنق�ص .يجب أ�ن يكون التطوع منظم ًا ،و أ�ن للوقت واجلهد وقت حدوث الأزم��ة .وعلى هذه اجلهة
يقف املتطوع جانب ًا إ�ذا ح�ضر املخت�ص .لذلك يجب �إعداد التي �ستكون م� ؤس�ولة أ�ن تنظم عمل املتطوعني وت�سجل
فرق خا�صة من ال�شرطة واجلي�ش والك�شافة واملتطوعني
لال�ستعانة بهم وقت حدوث �أية كارثة ال قدر اهلل.
مجلس الشورى يقر إنشاء مجلس أعلى للتطوع ويوافق
واختتم د .اخليال �أن الهالل ا ألحمر والدفاع املدين
على نظام للتطوع يضمن حقوق المتطوعين
ميثالن الدور التنفيذي الرئي�سي من عمل �إدارة الكوارث
وم��ا نحتاجه هو التخطيط والتن�سيق بينهما وبقية
آ
وافق جمل�س ال�شورى بتاريخ 1432/1/13ه �ـ على وحتديد �لياته وتطويره وتنمية روح العمل التطوعي
اجلهات التنفيذية امل�شاركة يف تخفيف آ�ث��ار الكارثة
وهذا ما تقوم به الهيئة العامة لإدارة الكوارث.
م�شروع نظام العمل التطوعي و�أقر املجل�س إ�ن�شاء لدى �أفراد املجتمع ون�شر ثقافته وتفعيلها وحتديد
جمل�س أ�ع�ل��ى للعمل التطوعي يتمتع ب�شخ�صية العالقة ب�ين �أط ��راف العمل التطوعي وتبيان
إنشاء غرفة عمليات لمعالجة
اعتبارية ،ويرتبط مبجل�س ال��وزراء ويكون مقره احلقوق واملزايا والواجبات لكل طرف ،وحتقيق
األوضاع الطارئة
ويقول عبدالكرمي �سندي :الكارثة ميكن تعريفها ب�أنها
الريا�ض ويجوز �إن�شاء فروع أ�و مكاتب يف مناطق مبادئ التكافل والتالحم االجتماعي وتنمية روح
أ
أ
إ
أ
اململكة ،ويكون رئي�سه مبرتبة وزير ويعني ب�مر ملكي .االنتماء الوطني ،و�تاحة الفر�صة �م��ام �ف��راد
حدث مفاجئ يهدد املواطنني وامل�صالح الوطنية للبالد،
ويخل بالتوازن الطبيعي للأمور احلياتية .وهي تتنوع بني
و�أعادت جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب املجتمع وم�ؤ�س�ساته للعمل التطوعي.
كارثة طبيعية كالزالزل وال�سيول والرباكني �أو �صناعية -
باملجل�س �صياغة �شروط القبول يف العمل التطوعي و�أعطى النظام جهة عمل املتطوع الأ�سا�سية احلق
اذا جاز التعبري -وهي ما يت�سبب فيه االن�سان عمدا �أو
لتتيح لغري امل�سلمني امل�شاركة فيه وا�شرتطت حتلي يف طلب �إنهاء تفرغ املوظف من عمله التطوعي
�سهوا كاحلرائق وانهيار املباين .و�أيا كان �سبب الكارثة
املتطوع ب��الأخ�لاق وا آلداب التي يتطلبها العمل ومبا�شرته يف جهته الأ�صلية �إذا كان تطوعه �أثناء
التطوعي الذي يختاره ،كما �أجرت تعدي ًال ل�ضمان الدوام الر�سمي ،و�إذا أ�خل املتطوع بواجباته �وأ
فاال�ستعداد لها �شيء أ��سا�سي و�أ�صبح �ضرورة يف ظل
التقدم ال�صناعي والتطور الب�شري والكثافات ال�سكانية
حقوق املتطوع متثل يف الن�ص على حتميل اجلهة ارتكب خمالفة يعاقب بعد التحقيق معه بلفت
العالية التي جتعل من ال�صعوبة مواجهة أ�ي كارثة يف
امل�ستفيدة منه بالتعوي�ضات التي تقدرها اللجنة النظر أ�و الإنذار أ�و اال�ستغناء عن خدماته ،أ�ما �إذا
حالة وقوعها ال قدر اهلل بال ا�ستعداد م�سبق وخطط
الطبية املعتمدة يف حال تعر�ض املتطوع للوفاة �أو ارتكب جرمية من اجلرائم فيحال �إىل ا ألجهزة
مدرو�سة معدة م�سبقة وعمل تدريب افرتا�ضي أ�كرث من
الإ�صابة بالعجز الكامل أ�و بعاهة متنعه من العمل الرقابية والق�ضائية .
أ
أ
مرة.
ب�صورة قطعية �و عاهة جزئية ب�سبب العمل �و وتكلف ح�سب نظام التطوع يف كل جهة حكومية
وي�ضيف �سندي :ومن هنا تربز �ضرورة ت�شكيل "غرفة
التدرب التطوعي �أو حتى خالل الطريق من و�إىل �أو �أهلية م�ستفيدة من هذا النظام إ�دارة للعمل
عمليات" تكون مهمتها معاجلة الأو�ضاع الطارئة بخطة
ال�ت�ط��وع��ي ،وت�ط�ب��ق �أح �ك��ام ه��ذا ال�ن�ظ��ام على
عمله التطوعي.
ق�صرية الأمد و أ�خرى طويلة ا ألمد وهذه الأخرية ت�شمل
ويهدف نظام التطوع �إىل و�ضع ا�سرتاتيجيات اجلمعيات التطوعية املتخ�ص�صة يف جمال التطوع
التخطيط امل�سبق ملواجهة الكوارث ب�أنواعها.
العمل التطوعي و�سيا�ستها يف اململكة وتنظيمه فقط.
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حوار
د .عبداهلل العسكر عضو مجلس الشورى:

هناك قادة للرأي في
مجلس الشورى واالختالف
في الرأي لمصلحة الوطن

• حوار /من�صور الع�ساف

�أكد ع�ضو جمل�س ال�شورى و�أ�ستاذ التاريخ ال�سيا�سي الدكتور عبداهلل الع�سكر �أن اختالف وجهات النظر بني أ�ع�ضاء جمل�س
ال�شورى ظاهرة �صحية و�إن املجل�س يعمل �ضمن �آلية مقررة ت�ضبط �إيقاع العمل فيه ح�سب ما ورد يف نظامه وقواعد عمله،
كما �أكد أ�ن ثمة معار�ضة يف املجل�س لكنها ال ت�شبه املعار�ضةيف الربملانات ذات ال�صبغة الغربية ،كما مل ينكر وجود قادة للر أ�ي
داخل املجل�س لكنهم قادة فكر مل�صلحة الوطن وق��ال� :إن جمل�س ال�شورى معني ح�سب نظامه بدرا�سة تقارير ال��وزارات
وامل�صالح احلكومية ،و�أن ع�ضوية جمل�س ال�شورى لي�ست امتيازاً �أو وجاهة اجتماعية ،بل م�س�ؤولية و�أمانة عظيمة وعبء
ثقيل وتكليف وطني .وبالتايل ف�إن ع�ضو جمل�س ال�شورى م�ؤمتن على عمل م�ؤثر يف جمتمعه .وفيما يلي تفا�صيل احلوار.
����س :م���ا ه���ي أ �ب�����رز امل�ل�ام���ح ال�سيا�سية
واالجتماعية التي عا�صرتها يف مرحلة
الطفولة وفرتة ال�شباب الأوىل؟
 كانت حقبة امللك في�صل رحمه اهلل تغطي معظمزمن طفولتنا وجزء ًا كبري ًا من �سن ال�شباب .كنا ونحن
�أطفال ال نعرف �إال الفي�صل وتقدم بنا العمر والفي�صل
بهيبته امللوكية و�إجنازاته ال�سيا�سية وبناء �سمعة الدولة
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ذكريات احلنني ل أ
ال�سعودية ملء ال�سمع والب�صر .لقد عا�صرت إ�عادة بناء
لهل والوطن؟
ال�سيا�سة واملجتمع ال�سعودي الذي قامت عليه حكومة  -عندما ذهبت مبتعث ًا للدرا�سة يف الواليات املتحدة
امللك في�صل .كانت ال�سمة البارزة يف ذلك البناء أ�ن ا ألمريكية ع��ام 1978م مل أ�ك��ن طالب ًا منغلق ًا لقد
اململكة بد أ�ت ب�صورة جادة و�صلبة إ�عادة بناء مفهوم حت�صلت على م�ستوى من االطالع الثقايف وجئت من
الدولة احلديثة .حدثت تطورات داخلية كثرية وجيلنا بيئة الريا�ض التي عرفت آ�نذاك انفتاح ًا معقو ًال ودر�ست
املرحلة اجلامعية يف كلية الرتبية التي �أ�س�ستها اليون�سكو
يعد نف�سه ثمرة يانعة من ثمرات ذلك البناء.
�س :درا�ستك يف اخلارج ما الذي حملته من و�أ�شرفت عليها قبل أ�ن تن�ضم �إىل جامعة امللك �سعود.

اختالفات وجهات النظر بني الأع�ضاء
م�س�ألة �صحية بل هي م� أس�لة مطلوبة

املجل�س يعمل �ضمن �آلية مقررة ت�ضبط
�إيقاع العمل فيه ح�سب ما ورد يف نظامه
ولوائح عمله
وكانت اليون�سكو قد تبنت برامج أ�كادميية معربة من
ال�برام��ج ا ألجنبية ،وتعاقدت مع �أ�ساتذة ع��رب من
املقيمني يف أ�وروب��ا و أ�مريكا .لهذا كله فقد توفر يل
معرفة جيدة عن احلياة والدرا�سة يف أ�مريكا .وبالتايل
مل �أعرف �أو �أواجه ما ي�سمى بال�صدمة احل�ضارية كما
عرفتها الأجيال املبتعثة التي �سبقتني.
ما عانيته هو احلنني لكل تاريخ املا�ضي ،عانيت البعد
ع��ن ا أله��ل والبلد واملجتمع يف وق��ت مل تكن و�سائل
االت�صال احلديثة متاحة .مل يكن يف بيتنا يف املجمعة
�آنذاك خدمة الهاتف الدويل .وكانت الو�سيلة املتاحة هي
الر�سائل الربيدية .وقد �أمطرت أ�هلي وكل من أ�عرف
بالر�سائل خ�صو�ص ًا �أنني أ�جيد هذه ال�صنعة اجلميلة.

كتبت للأهل عن كل ما ظننته عجيب ًا �أو مفيد ًا لهم،
وطلبت منهم �أخ�ب��اره��م و�أخ �ب��ار ال��وط��ن الكبري ألن
ال�صحافة ال�سعودية ال ت�صلنا وال�صحافة ا ألمريكية
ال �أجيدها ،وهي على كل حال ال تن�شر عن وطننا ما
نتطلع �إليه.
�س:يف تخ�ص�صك وجمال درا�ستك هل ترى
�أن��ك م�ضطر �إىل مواكبة م��ا ا�ستجد من
نظريات و�أطروحات علمية؟
 املتخ�ص�ص اجلاد يف �أي علم �أو فن ال يقف عند م�ستوىمن التح�صيل ،ألن العلم يتطور ب�شكل مت�سارع ،ومن

و���س��ائ��ل الإع���ل��ام م��ه��م��ة ل��ن�����ش��ر ما
يدور يف املجتمع وو�سيلة من و�سائل
الرقابة املجتمعية وع�ضو املجل�س ال
ي�ستغني عنها

يقف يجد نف�سه وقد تعداه قطار العلم واملعرفة ،على
�أن هذا ال ينطبق على كل العلوم والتخ�ص�صات العلمية.
ومع هذا فالعلوم الآن أ�كرث ت�شابك ًا وتداخ ًال مما كانت
عليه يف الأزمنة املا�ضية ،وبالتايل ال بد للمتخ�ص�ص
�أن يواكب اجلديد حتى لو مل يكن يف دائرة تخ�ص�صه
الدقيق .مثال ذلك التقنية وتطبيقاتها فهي �صاحلة
لكل علم ومن مل يح�صل على درجة معقولة من التقنية
احلديثة وتطبيقاتها يعده النا�س يف �صفوف ا ألمية
احلديثة .و أ�نا ال �أحب �أن �أقف يف تلك ال�صفوف.
�س :هل اقت�صر ع�ضو جمل�س ال�شورى على
و�سائل ا إ
لع�لام لتعريفه بهموم وحاجات
املواطن والوطن؟
 �إن ع�ضوية جمل�س ال�شورى لي�ست امتياز ًا �أو وجاهةاجتماعية ،بل م�س�ؤولية و�أمانة عظيمة وعبء ثقيل وتكليف
وطني .وبالتايل ف�إن ع�ضو جمل�س ال�شورى م ؤ�متن على
عمل م�ؤثر يف جمتمعه .ومبقدار ا ألمانة يتو�سع اجلهد،
وتتعدد مهامه حتت القبة اخل�ضراء و�ضمن جلان العمل.
وعليه فيما أ�زعم �أن يتفرغ لهذا العمل الذي أ�ختري له من
قبل ويل ا ألمر .وعليه �أن يفرغ جهده ما و�سعه اجلهد ألداء
ما يناط به من م�س�ؤوليات� .أما بخ�صو�ص توا�صل ع�ضو
جمل�س ال�شورى مع جمتمعه ،فهذا ال� أش�ن املهم تنظمه
أ�دوات عمل حمددة ،ويوجد يف املجل�س جلان خمت�صة
وو�سائل ات�صال وتوا�صل مع املجتمع ،وكلها تهيئ للع�ضو
�أن يكون على دراية وا�سعة مبا يجري يف جمتمعه ،وليكون
على معرفة عندما يديل بر أ�يه� ،أو يتداخل مع ق�ضايا
جمتمعية مدرجة يف �أعمال املجل�س.
وو�سائل الإعالم املختلفة مهمة لن�شر ما يدور يف املجتمع،
بجانب �أنها و�سيلة من و�سائل الرقابة املجتمعية .وال
أ�خ��ال أ�ن ع�ضو جمل�س ال�شورى أ�و غريه ي�ستغني عن
و�سائل الإعالم ليعرف ما يدور يف املجتمع ،لكن و�سائل
الإعالم ال تكفي وحدها .ال بد �أن يجتهد ع�ضو جمل�س
ال�شورى ملتابعة ما يناط به من أ�عمال ،خ�صو�ص ًا �إذا كان
عليه �أن يتابع حاجات املواطنني� ،أو �شريحة من املجتمع،
عندئذ عليه �أن يتو�سع يف حت�صيل املعرفة واملعلومة وقد
يقر�أ كثري ًا وقد يت�صل ات�صا ًال مبا�شر ًا بذوي العالقة.
�س :كيف ترى �صالحيات املجل�س يف ظل
ثقة ويل الأم��ر ال�سيما فيما يطرح حتت
قبته من درا�سة لتقارير امل ؤ��س�سات والدوائر
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الدكتور عبداهلل مع زمالئه وا أل�ستاذ «جونز» عام  1386هـ
احلكومية؟
 يعمل جمل�س ال�شورى �ضمن �آلية مقررة ت�ضبط�إيقاع العمل فيه ح�سب ما ورد يف نظامه ولوائح العمل
امل �ق��ررة .وه��و معني ح�سب نظامه ب��درا��س��ة تقارير
ال��وزارات وامل�صالح احلكومية ،ودرا�سة االتفاقيات
ومذكرات التفاهم ومن ثم �إقرارها .وكذا درا�سة ما
يحال �إليه من املقام ال�سامي ،وكذا درا�سة ما ين�ش�أ
من مقرتحات من قبل ا ألع�ضاء .وه��ذا العمل حتت
قبة املجل�س �أو يف اجتماعات اللجان املخت�صة كفيل أ�ن
يجعل الع�ضو م�شغو ًال .ومع هذا فال زال ا ألمل يحدو
جمل�س ال�شورى ملنحه �صالحيات �أخرى تتعلق بال� أش�ن
العام �أو احلكومي.
�س :من الطبيعي �أن تختلف آ �راء ووجهات
أ�ع�ضاء املجل�س يف كثري من ا أ
لطروحات التي
ؤ
تناق�ش حتت قبة املجل�س �س�ايل ..هل ثمة
م�ساع من قبل بع�ض ا أ
لع�ضاء يف تقريب
وجهات النظر املتباينة من خالل االت�صال
ال�شخ�صي والزيارات املتبادلة؟
 اختالفات وجهات النظر م�س�ألة �صحية ،بل هي م� أس�لةمطلوبة ومن املتوقع أ�ال يتفق مئة وخم�سون ع�ضو ًا على
ر�أي واحد .ومع هذا ف�إن تباين ا آلراء مما يرثي النقا�ش
وامل��داوالت من �أجل الو�صول إ�ىل ر�أي �سديد و�صحي.
وعادة جتتمع ا آلراء حول ر�أي �صحيح ويف حالة ت�شتت
الآراء أ�و �صعوبة احل�صول على أ�غلبية ،ف�إنه من املمكن

36

 1433 - 130هـ

�أ�صدقاء الأم�س ال يزالون يقبعون بكل
تفا�صيلهم يف ذاكرتي ،ولهم مكانة �سامقة
يف نف�سي
التوا�صل فردي ًا مع ا ألع�ضاء وه��ذا �صنيع مقبول يف
احلياة الربملانية .على أ�ن ما يحدث عندنا يف اململكة
�أن التوا�صل مع ا ألفراد لي�س من� أش� م�صلحة انتخابية،
بقدر ما هو م�صلحة وطنية .وهذا مما يحمد للتجربة
ال�سعودية النيابية.
���س :يف جمل�س ال�����ش��ورى ،ه��ل ثمة ق��ادة
ر�أي؟
أ
أ
أ
 قادة ال��ر�ي موجودون يف كل �مر من �م��ور احلياةواملعا�ش ،وجمل�س ال�شورى لي�س ا�ستثناء .وقادة الر أ�ي
يف جمل�س ال�شورى ال�سعودي لي�سوا كما يتخيل البع�ض
ولي�سوا كما يف الدول ذات النمط الربملاين الغربي ،لأن
قادة الر�أي هنا �إن وجدوا إ�منا هم قادة فكرة مل�صلحة
الوطن ،ولي�س مل�صلحة حزب �أو فئة �أو جهة.
�س :ي�ؤخذ على املجل�س عدم تفعيل بع�ض 
قراراته فيما ي ؤ�كد املجل�س يف عدة منا�سبات
اقت�صار دوره على النواحي الت�شريعية
والرقابية و أ�ن تنفيذ القرارات خارج عن

دائرة �صالحياته ..بر�أيك كيف �سي�ستطيع
املجل�س التثقيف ب�أدواره و�صالحياته؟
 أ�عمال املجل�س و�صالحياته ي�ضبطها النظام ولي�سله أ�ن يتجاوز النظام .و إ�ذا كان هناك �سوء فهم من
قبل بع�ض املواطنني ،فا ألمر �سهل �إذ ميكن �أن يتفاعل
املجل�س مع املواطنني ،ويبني لهم �أنه ي�سري �ضمن نظام
مقرر .وهو جهة ا�ست�شارية و�شورية ورقابية ،ولكن �ضمن
نظامه ال ميكن أ�ن يقوم �أي�ض ًا بتنفيذ قراراته وتو�صياته،
فهو لي�س جهة تنفيذية .هذا العمل مناط بجهات �أخرى
مثل جمل�س الوزراء بعد تتويج قرارات جمل�س ال�شورى
وتو�صياته باملوافقة ال�سامية.
���س :كيف ت��رى تفهم و�إح��اط��ة زمالئك
ا أ
لع�ضاء ب أ�نظمة ولوائح املجل�س؟
 يختلف ا ألع�ضاء يف هذا ال� أش�ن فمنهم من يتوفرله دراية تامة بذلك نتيجة �سنوات ع�ضويته �أو نتيجة
ق��راءات��ه املتعددة يف �أنظمة املجل�س ول��وائ��ح العمل.
ومنهم من دون ذلك ،ومنهم �آخرون دون ذلك بكثري.
هذا التباين ال ي�ضر �صحة العمل داخل اللجان �أو حتت
قبة ال�شورى ألن الفي�صل هو �سيادة النظام من قبل
املجموعة �أو من قبل امل�ست�شارين داخل املجل�س وخارجه
يف حال ن� أش�ت حالة ت�ستدعي اال�ست�شارة.
�س :هل يوجد يف املجل�س معار�ضة
 يوجد يف املجل�س معار�ضة .لكن هنا وقفة ،فاملعار�ضةيف جمل�س ال�شورى ال ت�شبه املعار�ضة يف الربملانات

الدكتور عبداهلل مع زمالئه يف ثانوية املجمعة عام  1386هـ
ذات ال�صبغة الغربية لأننا يف جمل�س ال�شورى مل ن�صل
�إىل املجل�س عرب أ�ح��زاب أ�و م ؤ��س�سات جمتمع مدين،
وبالتايل ال نحتاج �إىل تبني آ�لية الأغلبية والأقلية وال
�إىل تفعيل معار�ضة م ؤ��س�سة ،طاملا أ�ن والء ا ألع�ضاء
هو حلزب الوطن الكبري ،ولي�س لأي ت�شكيل �سيا�ستي
حم��دد .واملعار�ضة تنتهي بانتهاء الت�صويت على �أي
قرار �أو تو�صية.
�س :نعود �إىل امليالد ،وما الذي تذكره من
�سنوات الدرا�سة الأوىل؟
 ال أ�ع��رف على وجه الدقة تاريخ ميالدي ،لكن ماقاله يل والدي عند تعبئة ا�ستمارة ال�شهادة االبتدائية
�إنني ولدت عام 1372ه �ـ ،ثم وحدت ا ألح��وال املدنية
ال�سعودية يوم و�شهر ميالد ال�سعوديني وجعلته يف غرة
�شهر رجب .وبهذا يكون ميالدي 1372/7/1هـ املوافق
1953/3/17م ،ويظهر �أن هذا التاريخ توفيقي ًا ا�شرتك
فيه الوالد رحمه اهلل و إ�دارة الأح��وال املدنية جزاها
اهلل خري ًا .وولدت يف بلدة املجمعة ،وهي بلدة وادعة
و�صغرية مل يتعد عدد �سكانها �آنذاك ثالثة �آالف ن�سمة،
وع�شت طفولة را�ضية وب�سيطة �ضمن دائ��رة �أ�سرية
ممتدة ودائرة اجتماعية يتميز أ�هلها بالر�ضا والقناعة

حقبة امللك في�صل رحمه اهلل تغطي معظم
زمن طفولتنا وجزءاً كبرياً من �سن ال�شباب
 عندما �سافرت لالبتعاث مل �أواج���ه ماي�سمى بال�صدمة احل�ضارية كما عرفتها
الأجيال املبتعثة التي �سبقتني

واالن�سجام واالنفتاح جتاه ا آلخر.
تلقيت تعليمي االبتدائي واملتو�سط والثانوي يف مدار�س
املجمعة ،وتخرجت يف ثانوية املجمعة عام 1390هـ ك�أول
دفعة من طالبها ،وذكرياتي عن تلك ال�سنني اخلوايل
كثرية وحافلة ،جتمع بني الطرافة والب�ساطة واحلب،
وال زالت ذكرياتها تلح علي .ولو دونتها ال�ستغرقت كتاب ًا
كام ًال .و أ�نا �أفكر جاد ًا يف تقييد ذكرياتي ومالمح البلدة
العتيقة ،واحل��راك االجتماعي ال��ذي عا�صرته وكنت
م�شارك ًا يف بع�ضه.
�س :ما اجلميل يف طفولتك؟ وهل كنت متيل
�إىل قراءة معينة؟
 لعل �أجمل ما يف مرحلة الطفولة التي ا�ستغرقتنيا�ستغراق ًا ال أ�جد له مثي ًال يف مراحل عمري الالحقة.
أ�ق��ول أ�جمل ما فيها �أب��وي��ن جميلني ،و أ���س��رة رائعة،
وجمتمع ال �أجد أ�نني عرفت مثله ،وبلدة ح�سبت �أن العامل
يبد�أ منها وينتهي �إليها .وقد رافقني هذا الإح�سا�س مدة
طويلة و�أثر علي إ�يجابي ًا و�سلبي ًا .وعندما كربت عرفت
أ�نه إ�ح�سا�س طبيعي وزيادة ،هو نب�ض �صادق المتزاج
روحي وعقلي وقلبي برتاب وطن �صغري كان ي�شكل يل
آ�ن��ذاك املقدمة املنطقية ل�تراب الوطن الكبري الذي
عرفته و�أحببته عندما �شببت عن الطوق.
�أما مو�ضوع القراءة فهذا حديث ذو �شجون .وحكاية
طويلة نازعتني �أمور �أخرى و أ�خذتني إ�ىل عوامل جديدة.
عرفت القراءة واالرتباط بها منذ �سن مبكرة .و�أ�صدقك
القول �أنني بد�أت القراءة احلرة منذ كنت تلميذ ًا يف
ال�صف الرابع االبتدائي ،أ�ذكر هذا التاريخ جيد ًا كان
يف مدر�ستنا االبتدائية مكتبة مدر�سية �صغرية أ�ظن
�أن عناوينها ال تتعدى اخلم�سني عنوان ًا .التهمتها كلها

املتخ�ص�ص اجل��اد ال يقف عند م�ستوى
من التح�صيل لأن العلم يتطور ب�شكل
مت�سارع ومن يقف يجد نف�سه وقد تعداه
قطار العلم واملعرفة
خ�صو�ص ًا الق�ص�ص واملجالت الي�سرية.
تعرفت عن طريق هذه الق�ص�ص ال�صغرية على عوامل
مل تكن من بيئتي وال �أح�سبها من عامل الب�شر الذين
ي�سكنون املجمعة �آن���ذاك .ق��ر أ�ت ع��ن حكايات حب
ورومان�سية وعاطفة جيا�شة واختالط بني اجلن�سني،
وقر�أت عن احلقل واملروج واجلداول وال�صبايا ،وقر�أت
عن املقاهي وال�شوارع امل�سكونة بال�شباب الذي يلعب
أ�لعاب ًا ال أ�عرفها ومل �أ�سمع بها .مفردات وكلمات ال توجد
يف قامو�س النا�س يف املجمعة .أ�فكار و أ��سماء وم�سميات
و�صنائع ال �أعرفها وال يعرفها أ�هل املجمعة .هي عوامل مل
تخطر على قلب ب�شر � .أس�لت عنها أ�ترابي ومن هم �أكرب
مني فلم �أجد من يدلني عليها .كانت القراءة ال�شرارة
الأوىل التي قدحت نار ًا يف حياتي .وما �أكرث ال�شرارات
يف حياتي لو �أح�صيتها.
�أذكر و�أنا يف �سن �صغرية ر�أيت يف �سوق املجمعة �سل�سلة
ق�ص�صية للأطفال عددها أ�ربع ع�شرة ق�صة من ت�أليف
كامل الكيالين �سعرها �سبع رياالت ،وهو مبلغ �آنذاك ال
�أملكه .ومل �أكن �شجاع ًا لأطلبه من والدي ،ولو طلبت ملا
وافق فذهبت إ�ىل جار لنا وقلت له إ�ن والدي يطلب منك
الآن �سبع رياالت .ومل ي� أس�لني ونقدين املبلغ ،فطرت ال
أ�لوي علي �شيء وا�شرتيت الق�ص�ص .وتركت املقادير
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تتوىل بقية احلكاية .من هنا بد�أت �أعرف أ�ن الكتاب
هو �صديقي وم ؤ�ن�سي ورفيق دربي .مل �أتخل عنه ولن
أ�تخلى عنه .ومنت عندي هذه الهواية ب�شكل عجيب حتى
�أ�ضحت عملي .و�أحمد اهلل �أن جعل هوايتي عملي.
�س :أ ��صدقاء الأم�س هل ما زلت على ات�صال
بهم؟
 ال �أبالغ إ�ذا قلت إ�نني �أميل �إىل املا�ضي بكل هم�ساتهو آ�هاته .هذا ال�صنيع ي�ضايقني قلي ًال ألنني �أ�صبحت
م�صاب ًا بنوع من الن�ستوليجا .احلنني �إىل املا�ضي جميل
لكن لي�س بدرجة ت�شمل كل زوايا نف�سي وعقلي .أ��صدقاء
ا ألم�س ال يزالون يقبعون بكل تفا�صيلهم يف ذاكرتي ،ولهم
مكانة �سامقة يف نف�سي .أ�تذكرهم بكل خري ،و�أ�شري إ�ىل
�أحدهم كلما جاءت منا�سبة تخ�صهم يف مقال أ�ن�شره� ،أو
حديث �أذيعه أ�و جمتمع اختلف إ�ليه .لكن طبيعة احلياة
املدنية املعا�صرة ق�صمت ظهر ال�صداقة ،و أ��ضعفت
من و�شائج العالقات االجتماعية ،لهذا قل أ�ن أ�لتقي
ب�أ�صدقاء وزمالء الأم�س .املجتمع ال�سعودي مثله مثل
املجتمعات الأخرى تغري وتغريت معه طبيعة العالقات
االجتماعية كتوا�صل ،و أ��ضحت ال�صداقة تعني زمالة
عمل ،وكلما غري املرء عمله وعنوانه ،وجد له زمالء
و�أ�صدقاء جدد ًا �إال من رحم ربي.
�س :ما �أول كتاب قر�أته ومن ن�صحك به؟
 من ال�صعب أ�ن أ��سمي �أول كتاب قر�أته ،غري كتاباهلل الذي تعرفت عليه يف بداية طلب العلم .والأ�صح أ�ن
أ�قول �أول كتب قر�أتها .يف �صغري قر أ�ت مالحم تاريخية
و أ�دبية مثل :عنرتة بن �شداد ،والزير �سامل ،وق��ر أ�ت
ق�ص�ص الأطفال للكيالين وغريه ،وقر�أت جمالت �سمري
وال�سندباد ،ثم قر�أت أ�لف ليلة وليلة وحكايات كثرية.
كنت �أقر�أ يف �أكرث من كتاب يف وقت واحد� ،أنتقل من
كتاب �إىل جملة أ�و العك�س .ال أ�عرف لهذا ال�صنيع �سبب ًا
�إال ال�سرعة .كان علي أ�ن �أرجع هذه اجلموع أل�صحابها
يف وقت حمدد ،فهي لي�ست ملكي وال تتوفر يف بيتنا وال
يعرف �أهلي عنها �شيئ ًا.
أ
أ
تلك الكتب هي أ�ول ما ق��ر�ت وما ن�صحني بها �حد
وال أ�ظن أ�ن من حويل يعرف تلك ا ألمور التي ال يرون
فائدتها ،بل ويعنفونني النكبابي عليها ،كنت أ�جد
بع�ض تلك الكتب يف مكتبة املدر�سة� ،أما أ�غلبها فكنت
أ��ستعريها من رجال ي�ترددون على منزلنا وهم على
�شيء من الثقافة يجلبونها من الريا�ض أ�و من مدر�سني
من خارج الوطن يحملونها معهم لأوالدهم.
�س :ما الكتاب الذي قر أ�ته ثم ندمت على
�إ�ضاعة الوقت فيه؟
 -مل �أندم على اقتناء كتاب أ�و قراءة كتاب ،ف أ�نا حمب
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يف �صغري قر�أت مالحم تاريخية و أ�دبية
كعنرتة بن �شداد ،والزير �سامل ،وق�ص�ص
الأطفال كال�سندباد
للكتب ب�صرف النظر عن مو�ضوعاتها لكنني يف املقابل
أ�جتهد يف انتخاب ما أ�قر�أ .قد يهدى يل كتاب ال يروق يل
�أو ال أ�حب مو�ضوعه ف أ�بادر ب�إهدائه ملن ي�ستحقه ،كتاب
واحد مل �أ�ستطع �أن �أقر�أ فيه كلمة واحدة وبقي عندي
مدة مل تنفتح نف�سي له وهو كتاب عن ال�سرية الذاتية
لبنامني نتنياهو ،ثم بادرت و�أخرجته من مكتبتي.
�س :من هو ال�شخ�ص الذي له الف�ضل بعد
اهلل يف بناء �شخ�صيتك؟
 ال يوجد �أحد بعد اهلل ي�ؤثر يف بناء �شخ�صية املرء،�أ�شخا�ص وعوامل خارجية وداخلية ( أ�ي داخل املرء
نف�سه) تتعاون يف بناء �شخ�صية ا إلن���س��ان� .أ�سرتي

واملعلمون ومئات امل ؤ�لفني الذين مل �أعرفهم �شخ�صي ًا
كلهم أ�دي��ن لهم بالف�ضل عرب دروب حياتي أ��ستطيع
�أن �أ�ؤكد أ�ن علماء و�أدباء من ال�شرق والغرب �أثروا يف
حياتي �أكرث مما �أثر فيها من ع�شت معهم يف املجمعة
�أو الريا�ض أ�و غريها.
�س� :أين �سار قطار التعليم ب أ�بنائك وهل
ك���ان ل��رغ��ب��ات وال���ده���م دور يف حتديد
تخ�ص�صاتهم؟
 �أذهب يف هذه امل�س�ألة مذهب من يرى �أن ا ألبناء خلقوالزمن غري زمن والديهم ،وبالتايل ال �أدفعهم لتخ�ص�ص
حمدد وال م�ستوى درا�سي معني ،تركت لأبني نايف على
�سبيل املثال حرية كاملة يف اختيار ما مييل �إليه ،وقد
تخرج يف جامعة امللك �سعود وتخ�ص�ص يف التمويل املايل
وهو يعمل بنجاح يف هيئة ال�سياحة والآثار.
�س :حدثني عن الآتي:
قرار اتخذته وندمت عليه.
 -مل �أتخذ قرار ًا ندمت عليه البتة ،ال لكوين مثالي ًا أ�و

مع�صوم ًا ولكنني أ�عرف �سلف ًا أ�ن الذي ال يخطئ معناه
�أنه ال يعمل.
�س :و آ�خ��ر حمدت اهلل أ �نك كنت �سبب ًا يف
�إقراره.
 أ�حمد اهلل مع إ��شراقة ال�شم�س وغيابها ألنني كنت �سبب ًايف عمل �أ�سعدت به الآخرين �أو كان مفيد ًا لتخ�ص�صي �أو
جهة عملي أ�و وطني ،وال �أ�ستطيع أ�ن �أح�صي مثل هذه
الأعمال اجليدة واملباركة فنعم اهلل كثرية ال حت�صى.
���س :وم��وق��ف مل تتمالك نف�سك �أم��ام��ه
وبكيت.
 ا إلن�سان جمبول على �إخفاء �ضعفه ،لكن �ضعفه البد �أن يربز للعيان ،من ذلك أ�نا رجل ح�سا�س يهزين
املوقف العاطفي حتى لو كان متثي ًال وما أ�كرث ما دمعت
عيني أ�مام مواقف ال �أملك إ�ال الدمعة احلراء .و أ�ذكر
�أنني بكيت لوفاة عزيز مثل وفاة والدي أ�و لعجزي عن
االنت�صار ملظلوم �أو عاجز أ�و ا�ستجابة طبيعية أ�مام
املواقف ا إلن�سانية الكبرية.
���س :ومعلومة متنيت ل��و دون��ت��ه��ا ر�سالة
للدكتوراه؟
 �أطروحة الدكتوراه لي�ست �سج ًال ملعلومات بقدر ما هيخطة منهجية حمكمة تتعامل مبعلومات ب�صرف النظر
عن كميتها .املهم أ�ن تربهن الأطروحة على جمادلة
�صحيحة ومو�ضوعية ،وعلى منهج �صارم وعلى ان�سياب
�سردي وحتليلي من أ�جل الو�صول إ�ىل نتائج يطمئن لها
امل ؤ�لف.
�س :وموقف �ضحكت منه كثرياً.
 رزقني اهلل �سن ًا �ضاحك ًا ،و أ�حاول قدر جهدي �أنأ�ظهر مبت�سم ًا حتى يف أ��ضيق ا ألوقات و أ��صعبها،

واالبت�سامة �أ�سلوب ناجح حللحلة كثري من ق�ضايا
احلياة ،و�أحمد اهلل �أنني أ�القي امل�صاعب والتجهم
واالحتكاكات بابت�سامة �صادقة خمل�صة �صادرة
من القلب.
���س :ك��ت��اب ق��ر�أت��ه ومتنيت ل��و ح��اورت
م�ؤلفه.
متنيت أ�ن حاورت أ�و على الأقل قابلت م ؤ�لفني كرث ًا من
املا�ضي الإ�سالمي كاجلاحظ ومن الع�صر احلديث طه
ح�سني .وال أ�ريد �أن ا�سرت�سل يف هذه امل� أس�لة ذلك أ�نني
�أود �أن قابلت كثريين من العرب وغري العرب .لقد
�شدين (�أميل زوال) لدرجة أ�نني كنت " أ�هوج�س به
على �شكل حوار بيني وبينه" وهذا ال�صنيع من غياب
الذات يف حالة وجدانية.
�س :متى قلت:
 جزى اهلل ال�شدائـــــد كل خيـــرعرفت بها عدوى من �صديقـــــي
 مل أ�ردد هذا البيت إ�طالق ًا فاخلري موجود يف كلرجل وامر�أة .وال أ�نتظر عندما أ��صنع معروف ًا جزا ًء
�أو �شكورا .وكذا ال أ�قي�س �أ�صحابي مبقدار املنافع.
لدى إ�خواننا امل�صريني مث ًال �شعبي ًا جمي ًال�" :أعرف
�صاحبك وعلم عليه" ،واملق�صود �أن �أ�صحابك لي�سوا

اتبعت مذهب من يرى �أن الأبناء خلقوا
لزمن غ�ير زم��ن والديهم ومل أ�دفعهم
لتخ�ص�ص حم��دد وال م�ستوى درا���س��ي
معني

�سواء .فمنهم من يفزع لك يف موقف معني ،ومنهم
من يقول لك ر�أي ًا ،ومنهم من يقف حمايد ًا ،ومنهم
من لي�ست من طبيعته الفزعة .وبالتايل هذا البيت
من ال�شعر أ�راه بيت ًا نفعي ًا� .أ�صحابنا كواكب والكواكب
تختلف وتتعدد وبعد كل هذا ال تعدم �أن جتد يف كل
كوكب ما ال جتده يف الكواكب الأخرى.
�س :وهذا البيت:
دع عنك عذيل يا من كنت تعذلني
لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرنـي
 العذل واللوم �صابون القلوب و�أن��ا ال أ�غ�ضب منالعذل واللوم طاملا أ�نها �صدرت من �إن�سان خمل�ص،
وال �أحت�س�س من كرثة النقد ال�سلبي ،لأنني �أرى �أن
الق�ضية هنا ق�ضية ثقافية بالدرجة ا ألوىل .فما أ�راه
نقد ًا �سلبي ًا قد يراه آ�خرون نقد ًا �إيجابي ًا ،والفي�صل
أ�نني ال �أنزعج من العذل وقائل هذا البيت ينحو منحى
منتفخ ًا ويرى أ�نه دائم ًا على حق وا آلخر على خط�أ.
وربط حالة املرء با ألعذار أ�مر غري جيد.
�س :وهذا البيت:
�إذا أ�نت مل ت�شرب مرار ًا على القذى
ظمئت و أ�ي النا�س ت�صفوا م�شاربهم
 �صحيح على املرء �أن يوطن نف�سه على النجاح والف�شل.فاحلياة لي�ست حلوة وملونة ،ولو كانت كذلك ملا �شعرنا
مبعنى احل�ل�اوة ،ومل��ا ر�أي�ن��ا ا أل� �س��ود والأب�ي����ض وبقية
الألوان ،على أ�نني يل وقفة مع �صدر هذا البيت وهي:
�أن ال�شرب على القذى لي�س قدر ًا مقدور ًا وبالتايل أ�رى
�أن النجاح ي ؤ�دي إ�ىل جناح والعمل اجلاد �صحة وعبادة،
ولي�س من ال�ضروري أ�ن �أعرف القذى امل�ستمر أ�و املتكرر
من أ�جل �أن �أعرف �صفو امل�شرب.
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ملك األردن يستقبل وفد مجلس الشورى

آل الشيخ :عالقات البلدين ركيزة للتقدم في
المنطقة ..ولجنة لتأطير التعاون بين مجلس الشورى
واألعيان األردني

أ�ك��د رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن إ�براهيم �آل ال�شيخ ،أ�ن زيارته للمملكة
ا ألردنية الها�شمية جاءت امتداد ًا للعالقات التاريخية
الوثيقة التي تربط اململكة العربية ال�سعودية واململكة
الأردن�ي��ة الها�شمية منذ عهد امللك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن  -رحمه اهلل  ،-والتي ت�شهد متيز ًا وعمق ًا
بف�ضل ما خطته قيادتا البلدين.
و أ��شار معاليه إ�ىل ما تكنه اململكة العربية ال�سعودية من
تقدير خا�ص للمملكة الأردنية الها�شمية ملك ًا وحكومة
و�شعب ًا عك�س ذلك تطابق وجهات النظر ،وتوافق ا آلراء
واملواقف إ�زاء خمتلف الق�ضايا على ال�ساحتني الدولية
وا إلقليمية ال�سيما ما ت�شهده املنطقة العربية من
�أحداث ،الفت ًا �إىل أ�ن هذه العالقات تكت�سب خ�صو�صية
نظر ًا ملا يتمتع به البلدان من �أهمية ومكانة وما ميثالنه
من ثقل يجعل منهما ركيزة �أ�سا�س لال�ستقرار وال�سالم
يف املنطقة.
ونوه معاليه بحر�ص واهتمام خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل
 -و أ�خيه جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني على
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موا�صلة التن�سيق والعمل الثنائي ملا فيه خري و أ�من
وا�ستقرار املنطقة العربية .
و�أبان معايل رئي�س جمل�س ال�شورى� ،أن هذه الزيارة
ج��اءت يف �إط��ار تعزيز العالقات ودع��م جميع أ�وجه
التعاون الثنائي يف خمتلف املجاالت وال�صعد ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،ال�سيما العمل
والتن�سيق الثنائي على �صعيد العالقات الربملانية،
وبحث �سبل تعزيز التوا�صل ب�ين جمل�س ال�شورى
وجمل�سي الأعيان والنواب يف ا ألردن ،وتفعيل جلان
ال�صداقة الربملانية بني اجلانبني مبا يخدم امل�صالح
امل�شرتكة ،الفت ًا إ�ىل �سعي جمل�س ال�شورى إ�ىل مواكبة
العالقات الثنائية املتميزة بني البلدين بتنمية العالقات
الربملانية مع نظريه الأردين.
وكان رئي�س املجل�س قد التقى خالل زيارته الر�سمية
بجاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني ملك اململكة
ا ألردنية الها�شمية ،ودولة رئي�س جمل�س الوزراء عون
اخل�صاونة ،ومعايل رئي�س جمل�س النواب عبدالكرمي
الدغمي ،كما عقد والوفد املرافق جل�سة مباحثات
م�شرتكة مع دولة رئي�س جمل�س الأعيان طاهر امل�صري

وعدد من أ�ع�ضاء املجل�س.
وخالل ا�ستقباله وفد املجل�س ،بق�صر بيت ا ألردن يف
العا�صمة عمان ،أ��شاد جاللة امللك عبداهلل الثاين
بالعالقات الأخوية الوثيقة التي تربط بالده باململكة
العربية ال�سعودية حكومة و�شعب ًا ،وما حتظى به هذه
العالقات من اهتمام ورعاية من أ�خيه خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آ�ل �سعود -
حفظه اهلل  ،-مثمن ًا جاللته املواقف الكرمية التي
يبديها خادم احلرمني ال�شريفني جتاه الأردن.
و�أع��رب امللك عبداهلل الثاين عن تقديره واعتزازه
لعالقات الأخوة مع أ�خيه خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز آ�ل �سعود  -حفظه اهلل ،-
وب�صالت القربى والتاريخ امل�شرتك والعالقات الثنائية
بني البلدين ال�شقيقني حكومة و�شعب ًا ،منوه ًا مب�ستوى
التعاون الثنائي بني البلدين ،وما أ�ثمرت عنه من تكامل
وت�ضامن يف �شتى املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
والثقافية ،مقدر ًا املواقف الرائدة للمملكة العربية
ال�سعودية والدائمة بجانب ال�شعب الأردين .
و أ�كد جاللته احلر�ص وال�سعي نحو االرتقاء بعالقات

التعاون الثنائي يف �شتى امليادين مبا يحقق امل�صالح
امل�شرتكة للبلدين ال�شقيقني ويخدم الق�ضايا العربية
الإ�سالمية .وا�ستعر�ض جاللته ا ألو�ضاع يف املنطقة
العربية ،م�شري ًا �إىل �أهمية التوا�صل والت�شاور بني
املجال�س الربملانية ،ملا ت��ؤدي �إليه من تبادل للآراء
وا ألف �ك��ار واخل�ب�رات مب��ا يعود على �شعبي البلدين
باخلري ،و�أن الفر�ص متاحة لتعزيز التعاون الأردين
ال�سعودي يف املجاالت الربملانية والت�شريعية.
وحمل جاللة امللك عبداهلل الثاين خالل اال�ستقبال
معايل رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم آ�ل ال�شيخ ،حتياته إ�ىل خادم احلرمني
ال�شريفني و إ�ىل �سمو ويل عهده الأمني  -حفظهما اهلل
 ،ومتنياته لل�شعب ال�سعودي بدوام الرفاه والنماء.ونقل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى من جانبه جلاللته
حتيات وتقدير خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز آ�ل �سعود ،و�سمو ويل عهده ا ألمني
حفظهما اهلل ،ومتنياتهما ال�صادقة للأردن حكومة
و�شعب ًا مبزيد من االزدهار والتقدم ،معرب ًا عن �شكره
وتقديره جلاللته على ما �أب��داه من م�شاعر أ�خوية
طيبة جتاه اململكة العربية ال�سعودية وقيادتها ،مثمن ًا
حر�صه على دعم العالقات بني البلدين ال�شقيقني يف
�شتى املجاالت ،والر�ؤى التي وجه بها جمل�سي الأعيان
والنواب وجمل�س ال�شورى لل�سري عليها فيما يحقق
آ�مال وتطلعات ال�شعبني� ،سائ ًال اهلل �أن يحفظ جاللته
والأردن والبالد العربية والإ�سالمية.
ح�ضر اال�ستقبال معايل دولة رئي�س جمل�س ا ألعيان
الأردين ط��اه��ر امل���ص��ري ،و�سفري خ��ادم احلرمني

ال�شريفني لدى الأردن فهد بن عبداملح�سن الزيد.
كما التقى دولة رئي�س جمل�س ال��وزراء ا ألردين عون
اخل�صاونه ،مبقر مكتبه يف رئا�سة الوزراء يف العا�صمة
عمان ،معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد
اهلل بن حممد بن إ�براهيم �آل ال�شيخ والوفد املرافق،
بح�ضور دولة رئي�س جمل�س الأعيان طاهر امل�صري.
وج ��رى خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ب�ح��ث ع��دد م��ن امل��و��ض��وع��ات
والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك على ال�صعيدين
ال�سيا�سي واالقت�صادي وما ت�شهده ال�ساحة الدولية
وا إلقليمية ،كما مت ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بني
اململكة العربية ال�سعودية واململكة الأردنية الها�شمية،
و�سبل دعمها وتعزيزها يف خمتلف املجاالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية مبا يحقق امل�صالح
امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
ونوه دولة رئي�س جمل�س الوزراء الأردين خالل اللقاء
بعمق العالقات ا ألردنية ال�سعودية ودورها الكبري يف
تعزيز اال�ستقرار وال�سالم يف املنطقة العربية ،وا�صف ًا
ه��ذه العالقات بالتاريخية واملتميزة وال�ت��ي تعي�ش
تنامي ًا م�ستمر ًا بف�ضل رعاية واهتمام خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود و�أخيه
جاللة امللك عبداهلل الثاين.
من جانبه ثمن معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ،احلر�ص
واالهتمام ال��ذي حتظى به العالقات بني البلدين،
م�ؤكد ًا �أن هذه العالقات قامت على أ��سا�سات متينة
وقوية ال تتزعزع من وحدة دينية وجغرافية و�سيا�سية
واجتماعية حيث يجمع ال�شعبني و�شائج قربى وروابط
أ�خ��وة ،م�ستعر�ض ًا معاليه م�سرية ال�شورى وتاريخها

الإ�سالمي كمبد�أ �شرعي �أ�صيل تطبقه اململكة ب�أ�ساليب
وممار�سة ع�صرية تتواكب مع متطلبات هذا الوقت،
م�شري ًا �إىل أ�ن املجل�س مبا ي�ؤديه من دور فاعل و إ��سهام
حقيقي متكن من حجز مكانة متميزة حظيت بتقدير
دويل وا�سع على ال�صعيد الربملاين بان�ضمامه ع�ضو ًا
كامل الع�ضوية يف كافة االحتادات واملنتديات الربملانية
الدولية.
أ
واتفق اجلانبان يف نهاية اللقاء على �همية تفعيل دور
اللجنة ا ألردنية ال�سعودية امل�شرتكة ملا لها من دور بارز
يف تطوير العالقات وا�ستثمار فر�ص التعاون املتوفرة
بني البلدين ال�شقيقني.
من جانب آ�خ��ر ،عقد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم آ�ل
ال�شيخ والوفد املرافق له ،جل�سة مباحثات ر�سمية مع
دولة رئي�س جمل�س النواب ا ألردين عبدالكرمي الدغمي
مبقر املجل�س بح�ضور أ�ع�ضاء جلنة الأخوة وال�صداقة
الربملانية الأردنية ال�سعودية بالنواب الأردين و�سفري
خادم احلرمني ال�شريفني لدى الأردن.
وتناولت املباحثات �سبل تعزيز العالقات الثنائية
وتطويرها يف جميع املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية والتعليمية وال�صحية ،ال�سيما
على �صعيد العالقات الربملانية وت�ب��ادل اخل�برات
وتفعيل دور جلان ال�صداقة مبا يعود بالنفع واخلري
على البلدين وال�شعبني الكرميني.
و أ�كد رئي�س النواب الأردين اعتزاز الأردن مب�ستوى
العالقات املتطورة بني البلدين ،م�شري ًا إ�ىل أ�نها را�سخة
أ�كدت وحدة الهدف وامل�صري ،والر�ؤية امل�شرتكة بني
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البلدين وال�شعبني إ�زاء خمتلف الق�ضايا ،مبين ًا أ�ن
ج�سدوا هذه العالقات على
ا ألردنيني وال�سعوديني قد ّ
أ�ر�ض الواقع.
و�أب��ان الدغمي �أن �أك�ثر ما مييز عالقات التوا�صل
وال�ت�ع��اون ب�ين البلدين ال�شقيقني ه��و ذل��ك املنهج
الو�سطي ال�سيا�سي املت�سم ب��االع�ت��دال والواقعية
والت�سامح ،وهو منهج �أك�سب البلدين احرتام العامل
وتقديره ،ووفر لهما مكانة متميزة يف املحافل الدولية
والإقليمية والعربية كافة.
من جانبه أ�كد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور
عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ على عمق
العالقات ا ألردن�ي��ة ال�سعودية ومتيزها و أ�نها متينة
ومبنية على أ��س�س قوية العتمادها على نف�س العادات
واللغة والدين واجلوهر ،مبين ًا �أن هذه العالقات ت�ستظل
مبظلة قيادتي البلدين خادم احلرمني ال�شريفني و أ�خيه
جاللة امللك عبداهلل الثاين حفظهما اهلل.
و أ�كد أ�ن القيادة احلكيمة يف اململكة حتر�ص وت�سعى
دوم� � ًا على ازده���ار ال�ع�لاق��ات ال�سعودية الأردن �ي��ة
وتطورها ،الفت ًا النظر �إىل �ضرورة بذل املزيد من
اجلهود العملية يف �سياق اجلهود الرامية جلعل هذه
العالقات واقع ًا يف �شتى جم��االت التعاون ،و أ�همية
التعا�ضد وااللتحام ملواجهة التحديات وا ألزمات .
وقد وجه معاليه دع��وة ر�سمية لدولة رئي�س جمل�س
النواب لزيارة اململكة.
وعقد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور عبد اهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ والوفد املرافق له
جل�سة مباحثات ر�سمية مع دولة رئي�س جمل�س الأعيان
الأردين طاهر امل�صري ،مبقر املجل�س يف العا�صمة
عمان بح�ضور �أ�صحاب املعايل أ�ع�ضاء املكتب الدائم
بالأعيان ا ألردين وع��دد من كبار امل�س�ؤولني ون��واب
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الرئي�س يف املجل�س ،مت خاللها بحث العديد من
املو�ضوعات ذات االهتمام بني البلدين ال�شقيقني على
ال�صعيدين ال�سيا�سي واالقت�صادي كما مت بحث �سبل
تعزيز التعاون على �صعيد العمل الربملاين امل�شرتك
بني جمل�سي ال�شورى والأعيان وتفعيل جلان ال�صداقة
الربملانية ،كما ج��رى خ�لال اجلل�سة تبادل وجهات
النظر حول �سبل تعزيز هذه العالقات.
و�أعرب دولة رئي�س جمل�س الأعيان عن تقديره ملعايل
رئي�س جمل�س ال�شورى وال��وف��د امل��راف��ق نظري تلبية
الدعوة بزيارة بلدهم الثاين ا ألردن ،متمني ًا �أن تكون
هذه الزيارة بداية مثمرة ملزيد من اللقاءات والتوا�صل
مبا يدعم التعاون الثنائي بني البلدين ال�شقيقني مبا
يحقق امل�صالح امل�شرتكة.
ونوه دولته باجلهود وامل�ساعي التي تقوم بها اململكة
العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني
حفظه اهلل ،جتاه أ�م��ن وا�ستقرار املنطقة العربية،
والعمل على كل ما من �ش�أنه حتقيق م�صلحة الدول
وال���ش�ع��وب ال�ع��رب�ي��ة يف م��واج�ه��ة خمتلف الأزم���ات
والظروف.
وقال دولته� :إن اململكة العربية ال�سعودية عودتنا دائم ًا
أ�ن ت�أخذ بيد املواقف العربية و أ�ن تدعم با�ستمرار
مادي ًا ومعنوي ًا و�سيا�سي ًا دولنا والعامل العربي مبا
يحقق ال��رخ��اء والنماء لهذه ال�شعوب ،ونحن الآن
نرحب ب�إخوتنا ا ألع��زاء ،يف هذا الوقت الذي نحتاج
فيه ك�برمل��ان��ات �أن نظهر م��دى التوا�صل والتوافق
والتعاون بيننا.
و�أ�شاد دولته مبا و�صلت �إليه عالقات الأخوة التاريخية
بني البلدين ،وا�صف ًا إ�ياها بالعالقات املتينة والقوية
بف�ضل ما حتظى به من رعاية واهتمام كبريين من
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

�آل �سعود و أ�خيه جاللة امللك عبداهلل الثاين اللذين
يوليان هذه العالقات كل حر�ص ال�ستمرار متانتها
وقوتها الأمر الذي يعك�س تناغم ًا وتفاهم ًا عميقني بني
القيادتني ال�سيا�سيتني إ�زاء خمتلف الق�ضايا الدولية
والإقليمية وال�سيما العربية.
و�أو�ضح أ�ن هذه الزيارة التي يقوم بها معايل رئي�س
جمل�س ال�شورى تر�سيخ وا�ضح لهذه العالقات التي
كانت وال تزال متميزة وعميقة يف �شتى املجاالت بني
البلدين ال�شقيقني ملك ًا وحكومة و�شعب ًا ،م�شري ًا إ�ىل �أنه
�سيجري ومعايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف القادم من
اللقاءات مباحثات معمقة يف �شتى املو�ضوعات ذات
االهتمام ال�سيما على �صعيد العمل الربملاين امل�شرتك
بني جمل�سي ال�شورى وا ألعيان وتفعيل أ�وجه التعاون
بينهما ،والتي �ستنعك�س بنتائج �إيجابية من � أش�نها
حتقيق امل�صلحة للبلدين ال�شقيقني.
كما نوه معايل رئي�س جمل�س ال�شورى خالل املباحثات
بالعالقات والروابط التي جتمع البلدين ،م�شري ًا إ�ىل
�أن لهذه العالقات امتداد ًا تاريخي ًا حيث يلتقي البلدان
يف كثري من القوا�سم امل�شرتكة ،م�ؤكد ًا �أن مثل هذه
اللقاءات �ستعطي مزيد ًا من الفر�ص لتبادل الر�ؤى
والأفكار مع امل� ؤس�ولني والربملانيني يف جمل�سي الأعيان
وال�ن��واب ،واق�ترح معاليه ت�شكيل جلنة ت ؤ�طر �آليات
التعاون بني جمل�سي ال�شورى وا ألعيان نحو م�ستقبل
أ�كرث تقدم ًا وتطور ًا بني اجلانبني فيما يتعلق بالعالقات
الربملانية ،كما قدم معاليه دعوة ر�سمية لدولة رئي�س
جمل�س ا ألعيان للح�ضور ك�ضيف خالل أ�عمال اجتماع
ر ؤ���س��اء برملانات ال��دول الع�شرين ال��ذي ي�ست�ضيفه
املجل�س يف الريا�ض.
و�ضم وفد جمل�س ال�شورى ع�ضوي املجل�س الدكتور
مو�سى ال�سليم ،والدكتور عبدالرحمن العطوي.

اتجاهات

األمن
الرقمي
••د .مفلح الر�شيدي

نحن يف زمن و�صل فيه التقدم العلمي إ�ىل م�ستوى يلبي حاجات ا إلن�سان يف كل اجلوانب ال�صحية والتعليمية
واالقت�صادية والأمنية.
حتى و�صل الأمر �إىل ا�ستخدام التقنية الرقمية التي وفرت كثري ًا من املعاناة التي كان يعي�شها الب�شر يف املا�ضي.
وجند دول العامل املتقدم تعالج كثري ًا من ق�ضاياها ا ألمنية املعا�صرة وت�سيطر عليها معتمدة على ما ي�سمى
با ألمن الرقمي الذي يغطي جميع نواحي احلياة وفيما لو طبق ا�ستخدام هذه التقنية كاملة يف اململكة ال�ستطعنا
توفري جهد كبري يف متابعة خمتلف الق�ضايا االجتماعية وا ألمنية وال�سرعة يف حل الق�ضايا املنظورة �أمام اجلهات
املخت�صة بوا�سطة توفري معلومات أ�منية رقمية (م�صورة وم�سموعة) كدالئل وم�صادر معلومات على درجة كبرية
من املوثوقية واحليادية واملو�ضوعية .تلك املعلومات ت�ستخدم ك أ�دلة ور�صد للحقائق يف �ضبط الأمن والتعرف على
اجلناة ومتابعتهم و إ�ثبات للحق وردع للباطل يف كثري من الق�ضايا الأمنية واالجتماعية واحلقوقية التي ينظر بها
يف دوائر املحاكم املختلفة ويف دوائر الأمن العام و أ�جهزة التحقيق والرقابة وغريها من اجلهات ذات العالقة،
وبتطبيق هذه الو�سائل الرقمية ي�ستطيع الق�ضاة واملحامون ودوائر الأمن والتحقيق ا�ستخدامها لأنها على درجة
عالية من املوثوقية وامل�صداقية ويعتمد عليها يف احلل ال�سريع للق�ضايا وحتقيق ن�سبة كبريه من توخي العدالة
بني أ��صحاب الق�ضايا واملتخا�صمني لكونها �أف�ضل ا ألدوات لتحقيق ا إلثبات والعدالة املطلوبة ،ويف �ضوء النمو
والتحوالت الكبرية التي متر بها اململكة وتقودها
القيادة احلكيمة امللهمة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل وحكومته تبذل كل اجلهود نحو التطوير
والتحديث وا إل�صالح املرتكزة على توفري الأمن والعدل وعلى �أ�س�س خطى خمططة ومنهجية علمية طموحة .فمن
وجهة نظري �أننا يف حاجة إ�ىل و�ضع قانون ونظام ال�ستخدام الو�سائل الرقمية املختلفة وا�ستخدام الأجهزة الرقمية
والأمنية يف كل الأماكن ونواحي احلياة ال�ستخدام معلوماتها الرقمية لر�صد و�إثبات و�أدوات الوقائع واحلوادث بكل
أ�نواعها عند ال�ضرورة باعتبارها �أدلة و�إثبات ًا يعتمد عليها عند احلاجة يف مهام متابعة عنا�صر الإرهاب والإجرام
وتهريب املخدرات وكذالك دالئل و�إثبات الف�صل بالق�ضايا والنزاعات للحوادث املختلفة من �سرقات واختطاف
و�إتاحة الفر�ص للقطاع اخلا�ص بامل�شاركة على أ�ن يكون حتت إ��شراف ورقابة ا ألجهزة احلكومية الأمنية املخت�صة.
••ع�ضو جمل�س ال�شورى

 1433 - 130هـ

43

مرصد

إسماعيل هنية :اعتقال د .عزيز الدويك جريمة
طالب رئي�س احلكومة الفل�سطينية املقالة إ��سماعيل هنية
ال�سلطة الفل�سطينية بوقف املفاو�ضات مع الكيان ال�صهيوين،
وذل��ك ر ًدّا على اختطاف ق��وات االحتالل لرئي�س املجل�س
الت�شريعي الفل�سطيني الدكتور عزيز الدويك من أ�مام أ�حد
احلواجز الع�سكرية ا إل�سرائيلية.
وق��ال هنية� :إن اعتقال الدويك جرمية جديدة ،وللتعامل
معها ال ب ّد من قرارات فل�سطينية؛ أ�ولها فتح أ�بواب املجل�س
الت�شريعي وعقد دورة برملانية جديدة برئا�سة الدويك مع
�أوائل ال�شهر القادم.
وو�صف هنية املفاو�ضات مع الكيان ال�صهيوين بـ”العبثية
والفا�شلة” ،و أ�ن إ��سرائيل تتعمد اعتقال رموز ال�شرعية من
النواب الفل�سطينيني.
و�أكد على �ضرورة اجلدية يف حتقيق امل�صاحلة ،وقال:
إ�ن االعتقال �سيزيدهم �صالبة وقوة ومت�س ًكا مبواقفهم

الثابتة ،متحدث ًا عن الدويك بالقول :الدويك رجل �شامخ
عظيم ويعرف ماذا يريد وحمل ا ألمانة وال يزيده ال�سجن
إ�ال �صالبة وقوة.
من ناحية �أخرى طالب رئي�س جمل�س النواب اللبناين نبيه
بري اللجنة املخت�صة بحرية النواب املنتخبني يف االحتاد
الربملاين الدويل بالتحرك الفوري وممار�سة ال�ضغوط لتحرير
عزيز الدويك وغ�يره من الأع�ضاء املعتقلني يف املجل�سني
الت�شريعي والوطني الفل�سطينيني.
و أ�و�ضح أ�نه طلب من الأمني العام لالحتاد الربملاين العربي
إ�ع�لام رئا�سة االحت��اد و�أع�ضائه بحجز �سلطات االحتالل
ا إل�سرائيلية للمرة الثانية حرية الدويك إلط�لاق حترك
برملاين عربي من أ�جل هذه الق�ضية.
و أ�علن رئي�س جمل�س النواب اللبناين �أنه �أعطى توجيهاته للوفد
الربملاين اللبناين الذي �سيتوجه �إىل اندوني�سيا للم�شاركة يف

امل�ؤمتر العام الحتاد برملانات دول منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
لإدراج مو�ضوع اعتقال �أع�ضاء من املجل�سني الت�شريعي
والوطني الفل�سطيني على أ�ول جدول أ�عمال امل ؤ�متر.
اجلدير بالذكر �أن ع��دد أ�ع�ضاء املجل�س الت�شريعي
الفل�سطيني املعتقلني لدى قوات االحتالل قد بلغ خم�سة
وع�شرين ع�ضو ًا.

حزب «نور أوتان» بزعامة رئيس كازاخستان يفوز في
االنتخابات البرلمانية
فاز حزب نور �أوتان الذي يتزعمه الرئي�س الكازاخ�ستاين
نور �سلطان نزار باييف يف االنتخابات الربملانية التي
ج��رت م� ؤ�خ��ر ًا بعد أ�ن ح�صل وفق ًا للنتائج النهائية
على  % 80.99من أ��صوات الناخبني التي �شارك فيها
.%75.07
وذك��رت وكالة أ�ن�ب��اء نوفو�ستي الرو�سية �أن النتائج
النهائية لالنتخابات الكازاخ�ستانية �أ�سفرت عن فوز
حزب نزار باييف ال�ساحق بنيله  %80.99من الأ�صوات
لينال غالبية مقاعد الربملان فيما حل حزب ( أ�ك زهول)

على املرتبة الثانية بـ  %7.47من ا أل�صوات وح ّل احلزب
ال�شيوعي ثالث ًا بـ  % 7.19من ا أل�صوات ،فيما ف�شلت
ا ألحزاب الباقية بتحقيق ن�سبة  % 7من الأ�صوات للدخول
�إىل الربملان.
أ
إ
وكان من املقرر �جراء االنتخابات يف �غ�سط�س 2012م،
ولكن الرئي�س نور �سلطان نزار باييف قرر يف نوفمرب
املا�ضي حل ال�برمل��ان و�إج ��راء انتخابات مبكرة بعد
�ضم حزب واحد على
عري�ضة تقدم بها  53نائب ًا بهدف ّ
الأقل إ��ضايف إ�ىل املجل�س غري احلزب احلاكم.

االنتخابات البرلمانية الباكستانية عام 2013
�أكدت وزيرة الإعالم الباك�ستانية الدكتورة فردو�س
عا�شق �أعوان أ�ن االنتخابات العامة املقبلة �ستعقد
يف موعدها املحدد يف عام 2013م ،نافي ًة بذلك
االنطباع ال�سائد حول إ�قبال باك�ستان على انتخابات
مبكرة.
و�أو�ضحت يف ت�صريح �صحفي �أن احلكومة احلالية
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تعمل ل�ضمان �سري النظام الدميقراطي يف االجتاه
ال�صحيح لعقد االنتخابات املقبلة يف وقتها املحدد
بعد �أن تكمل احلكومة مدتها الد�ستورية ،حمذرة
من أ�ن �أي تدخل غري د�ستوري �سي�ضرب اال�ستقرار
يف البالد.
وقالت إ�ن االقرتاع هو ال�سبيل ا ألمثل والوحيد لتغيري

النظام يف باك�ستان ،و�أن ال�شعب هو الذي �سينتخب
قيادته يف االنتخابات املقبلة.
ودعت وزيرة ا إلعالم الباك�ستانية القوى ال�سيا�سية
يف البالد كافة إ�ىل �ضرورة توحيد ال�صف وم�ساعدة
احل�ك��وم��ة يف احل �ف��اظ على اال��س�ت�ق��رار لإخ��راج
باك�ستان من التحديات التي متر بها.

البرلمان األوروبي 80 :مليون أوروبي يعانون من الفقر

رئيس البرلمان األوروبي :االتحاد األوروبي معرض للفشل
بسبب األزمات المالية واالجتماعية واالقتصادية
حذر الرئي�س اجلديد للربملان الأوروب��ي ،اال�شرتاكي
الأمل��اين مارتني �شولت�س ،من املخاطر الفعلية لف�شل
االحتاد ا ألوروب��ي .وقال �شولت�ش  -يف أ�ول مداخلة له
أ�مام املجل�س النيابي الأوروبي بعد اختياره رئي�س ًا جديد ًا
للربملان خلفا للبولندي ج��رزي بوزيك بعد ح�صوله
على � 387صوت ًا من بني �أ�صوات  670نائب ًا �شاركوا
يف االق�تراع � -إنه وللمرة الأوىل من �إر�سائه يواجه
االحتاد الأوروب��ي خماطر الف�شل و أ�ن احتماالت مثل
هذا الأمر بفعل الأزمة املالية واالجتماعية واالقت�صادية
التي تواجه العديد من البلدان ا ألوروبية تظل واردة.
و�أو�ضح �شولت�س �أنه حان الوقت لتوجيه ر�سالة وا�ضحة
للمواطنني ا ألوروب �ي�ين ب� أ�ن��ه ميكنهم االعتماد على
امل�شروع ا ألوروبي للخروج من الأزمة.
ً
ً
وقال �إن النظام املتبع حالي ًا مينح نفوذا كبريا لوكاالت
الت�صنيف املالية أ�كرث مما مينحه للم ؤ��س�سات يف �أوروبا.
و أ��شار رئي�س الربملان ا ألوروب��ي �إىل أ�ن خروج ا آلالف
من املواطنني ا ألوروبيني الغا�ضبني يف �شوارع املدن
ا ألوروب�ي��ة يعك�س عمق ا ألزم��ة التي تع�صف باالحتاد
الأوروبي ومبنطقة اليورو منذ �أكرث من ثالث �سنوات
دون التو�صل �إىل بلورة خمرج لها.
وانتقد �شولت�س تهمي�ش ال�برمل��ان الأوروب ��ي وتراجع

نفوذ النواب ..وقال �إنه حان الوقت لتمكني املجل�س
النيابي ا ألوروب���ي م��ن ال�صالحيات امل�ح��ددة ل��ه يف
�إطار االتفاقيات ا ألوروبية ومتكينه من آ�ليات الرقابة
ال�ضرورية �ضمن قنوات العمل ا ألوروبي.
كما حذر من التوجه ال�شامل امل�سجل يف دول االحتاد
الأوروبي بالرتكيز على امللفات الوطنية والتخلي عن
امل�شاريع اجلماعية.
و�أو�ضح �أن احلديث عن تعديالت لالتفاقيات ا ألوروبية
يعترب غري ٍ
جمد يف �إ�شارة إ�ىل خطة االحتاد الأوروبي
باعتماد اتفاقية مالية جديدة.
من ناحية �أخ��رى دع��ا الربملان الأوروب��ي �إىل اتخاذ

تدابري عاجلة خلف�ض إ�هدار املواد الغذائية و إ�تالفها
يف دول االحتاد الأوروبي بحلول عام 2025م وحت�سني
فر�ص احل�صول على الغذاء للمحتاجني من مواطني
االحتاد.
وقال الربملان ا ألوروب��ي يف تقرير مت الت�صويت عليه
ب أ�غلبية كبرية إ�نه يتم �إتالف �أكرث من خم�سني يف املئة
من املواد الغذائية املتداولة وال�صاحلة لال�ستهالك
يف ا أل�سواق العامة ويف املطاعم و�ضمن اال�ستهالك
ا أل�سري يف حني يعاين حوايل ثمانني مليون مواطن
أ�وروبي من فقر �شبه تام ويعتمدون يف تغذيتهم اليومية
على امل�ساعدات املبا�شرة.

بوتين :القضاء فقط هو من ينظر في خروقات
االنتخابات البرلمانية
رف�ض رئي�س الوزراء الرو�سي فالدميري بوتني إ�عادة
النظر يف نتائج انتخابات جمل�س الدوما.
ونقلت و�سائل �إع�لام رو�سية عن بوتني قوله يف
اجتماع جلنة التن�سيق الفدرالية للجبهة ال�شعبية
الرو�سية� :إن انتخابات جمل�س ال��دوم��ا انتهت
وب��د�أت كافة الكتل الربملانية عملها ومت انتخاب
رئي�س املجل�س مبين ًا �أن جمل�س الدوما يزاول مهامه
حالي ًا.

و�أو�ضح �أنه �إذا كانت هناك خروقات ف�إن املحكمة هذه الق�ضية والرد عليها بال�صورة املطلوبة.
ملزمة بالنظر فيها واتخاذ قرار مو�ضوعي ب�ش�أن من ناحية �أخ��رى اتهم رئي�س ال��وزراء الرو�سي
املعار�ضة الرو�سية بعدم امتالك هدف حمدد.
وقال يف �أول رد فعل له على املظاهرات احلا�شدة
التي نظمتها املعار�ضة احتجاج ًا على ما �أ�سمته
ت��زوي��ر ًا يف االن �ت �خ��اب��ات ال�برمل��ان�ي��ة لي�س ل��دى
املتظاهرين م�شكلة موحدة ولي�س لديهم و�سائل
وا�ضحة ومفهومة لتحقيق �أهداف معينة.
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أصول ومنهجيات
البحوث والدراسات
البرلمانية

••د .جالل البنداري

إ�ن الدور الذي ت�ؤديه املعلومات الأ�صلية يف البحوث والدرا�سات الربملانية هو �سرب �أغوار
املو�ضوع لأن البحث �أو الدرا�سة الربملانية يكون هدفها الرئي�سي التوطئة التخاذ قرار �أو
تو�صية برملانية جتاه عمل من �أعمال احلكومة� ،أو مطالبتها ب�شيء ما .لذا فمن الأوىل
�أن يتفهم الباحث الربملاين أ�ن املعلومات الأ�صلية واردة من م�صادرها الر�سمية حتى يتم
اتخاذ القرار أ�و التو�صية .واملطالبة الربملانية قائمة على �أ�سا�س من احلقيقة القائمة يف
ذات الوقت لدى ال�سلطة التنفيذية.
ق��ال اب��ن النظريي�" :إن البحث يعني طلبك ال�شيء
يف ال�ت�راب ،و�أن ت� أس�ل ع��ن �شيء وت�ستخربه" وق��ال
اجلرجاين �إن البحث "هو التفح�ص والتفتي�ش".
والبحث الربملاين هو تفح�ص حقائق ق�ضية ما� ،أو
مو�ضوع ،و�إثبات الن�سبة الإيجابية أ�و ال�سلبية بني عنا�صر
املو�ضوع �أو الق�ضية.
وفى �سبيل حتقيق معنى البحث الربملاين ف�إن الباحث
عليه �أن يبحث عن نوعني من املعلومات :املعلومات

الأ�صلية ،واملعلومات الفرعية.
• امل�ع�ل��وم��ات الأ��ص�ل�ي��ة :يتم احل���ص��ول عليها من
م�صادرها الر�سمية كمعلومات اجلهات وال��وزارات
احلكومية ،وهذا النوع من املعلومات ميثل مركز دائرة
التفتي�ش �أو التفح�ص للق�ضية �أو املو�ضوع الربملاين.
ف�إذا أ�راد الباحث مث ًال درا�سة مو�ضوع� ،أو قانون ،عن
التعليم فعليه أ�ن يجعل املعلومات احلكومية الر�سمية
نقطة الدائرة ،وينطلق يف التو�سع من هذه النقطة �شيئ ًا

ف�شيئ ًا حتى ن�صل �إىل ما يطلق عليه املعلومات الفرعية
التي قد يح�صل عليها من بحوث ودرا�سات �أكادميية ،أ�و
مقاالت �صحفية� ،أو ا�ست�شهادات من مواطنني.
�إال �أن ما يتم ر�ؤيته بالعني يف أ�ر�ض الواقع هو نوع من
املعلومات الأ�صلية.
 املعلومات الفرعية :فهدفها �إر�شاد الباحث للإحاطةبجوانب املو�ضوع ،ولي�س املو�ضوع يف حد ذاته ،فاملعلومات
الفرعية حتتمل ال�صواب واخلط�أ.
ف ��إذا أ��صر ال�برمل��ان على �صحة معلوماته الفرعية،
و�أ� �ص��رت احل�ك��وم��ة على خ�ط��أ ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات ف ��إن
ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية دخال يف جمال غري
ٍ
جمد للم�صلحة العامة.
فا�ستخدام الربملان ملعلوماته هدفها حث احلكومة على
إ�تباع القواعد املرعية لتحقيق امل�صلحة العامة ،وال ميكن
�أن يكون هدفها اعتبارات �شخ�صية للنيل من احلكومة �أو
�أحد �أع�ضائها .فاالقت�صا�ص أ�و الرت�صد ألعمال احلكومة
�إذا كانت من �شيم البحوث والدرا�سات الربملانية تغري
دور الربملان من كونه �سلطة تراقب �أعمال احلكومة
للم�صلحة العامة إ�ىل �سلطة تعطيل لل�صالح العام.
وبذات ا ألهمية ف�إن الربملان �أو بحوثه ودرا�ساته الربملانية
يجب �أال تكون �أ�سرية لر أ�ي خبري أ�و متخ�ص�ص واحد يف
املو�ضوع أ�و القانون ،فمعلومات اخلرباء واملتخ�ص�صني
الفرعية ما هي إ�ال �أداة ا�ستفتاح للمو�ضوع والق�ضايا
الربملانية و إ�ال ف�إن الر أ�ي الذي �سينتهي إ�ليه الربملان �إمنا
هو ر�أي اخلبري �أو املتخ�ص�ص ،مما يجعلنا �أمام قرار
أ�و مطالبة �أو تو�صية برملانية تكنوقراطية وهذا يخالف
فكرة أ�و نظرية التمثيل .فالربملانات لي�ست جمال�س
حكماء �أو فقهاء ،و�إمنا هم خليط من ممثلي ا إلرادة
العامة للمواطنني.
كما أ�ن ما ت�ضمنه تعريف البحث الربملاين من التفتي�ش
والتفح�ص يعني �أن البحث �أو الدرا�سة الربملانية �أي ًا
كان جمالهما يقومان على عن�صرين رئي�سني أ�ولهما
اال�ستقراء ،وثانيهما اال�ستنباط.
الدرا�سة الربملانية �أي ًا كان جمالها تقوم على عن�صرين
رئي�سني أ�و لهما اال�ستقراء.
وثانيها اال�ستنباط.
• فاال�ستقراء :يعني الإحاطة بالأخبار ،واملعلومات
والبيانات ،و أ�ن ي�ستخل�ص �أهم املعلومات والبيانات من
م�صادرها ،فاال�ستقراء أ��سا�س البحوث الربملانية.

املعلومات الأ�صلية يتم احل�صول عليها
م���ن م�����ص��ادره��ا ال��ر���س��م��ي��ة ك��م��ع��ل��وم��ات
اجلهات والوزارات احلكومية

46

 1433 - 130هـ

• �أما اال�ستنباط :هو الربط بني ا ألخبار ،واملعلومات،
وال�ب�ي��ان��ات إلب ��راز النتائج وا آلث� ��ار ،وحت��دي��د وجهة
اال�ستقراء يف التنقيب عن الإيجابيات وال�سلبيات،
واال�ستنباط هو الذي يك�شف اجلزئيات التي قد تكون
غام�ضة على احلكومة �أو املواطنني.
كما �أننا يجب أ�ن نفرق بني البحث والدرا�سة الأكادميية،
والبحث والدرا�سة الربملانية.
• فالدرا�سة الأكادميية هي اجلهد الذي يبذله الباحث
تفتي�ش ًا ،وتنقيب ًا ،وحتلي ًال ،ونقد ًا ،وحتقيق ًا ،ومقارنة يف
مو�ضوع ما بغية الو�صول �إىل حقيقة� ،أو اكت�شافها.
 �أما البحوث والدرا�سات الربملانية فهي �إذا كانت جهدبحث يبذل بالتفتي�ش ،والتنقيب ،والتحليل ،واملقارنة إ�ال
أ�ن غايتها الربهنة على �شيء ما ،أ�و �إثبات �أمر ما ،أ�و
ت�أييد ر�أي ما ،مبا يحقق ر�ؤية الربملان.
• ف�إذا كان  KANL BIGELEOWيرى أ�ن البحث
أ�و الدرا�سة الأكادميية هي تقرير ٍ
واف يقدمه الباحث
عن عمل تعهده و أ�مته ،على �أن ي�شتمل التقرير كل مراحل
الدرا�سة ،منذ كانت فكرة حتى �صارت نتائج مدونة
وم ؤ�يدة باحلجج والأ�سانيد� ،إال �أن البحث �أو الدرا�سة
الربملانية ال تقف عند حدود النتائج ،و إ�منا تتخطى ذلك
�إىل املقرتحات توطئ ًة للقرار ،أ�و التو�صية ،أ�و املطالبة
ب�شيء ما بناء على هذه النتائج.
• ولذا ف إ�ن الباحث ا ألكادميي قد يح�شد ملو�ضوع بحثه
املادة الالزمة لإلقاء ال�ضوء الكا�شف على نتائجه ،إ�ال
أ�ن الباحث الربملاين يح�شد ملو�ضوعه لي�س فقط املادة
الالزمة ،و�إمنا املادة الكافية بحيث ال يرتك مزيد ًا من
املعلومات ألخ��رى ،و إ�ال كان هناك نق�ص وتق�صري يف
مادة البحث �أو الدرا�سة الربملانية.
كما �أن غاية البحوث والدرا�سات الربملانية ال يقت�صر
على عر�ض احلقائق املعروفة ،و إ�منا اكت�شاف احلقائق
املجهولة بني عنا�صر احلقائق املعروفة .فهو ملزم ب أ�ن
يف�سر املو�ضوع �أو القانون مو�ضوع البحث .ف إ�ذا ناق�ش
الربملان قانون ًا �أو مو�ضوع ًا يتعلق بالتخلف العلمي يف
درا�سة البحوث الأكادميية قد تراها نتائج لعوامل الفقر،
�أو االنحراف ،أ�و التوتر ،أ�و اخلوف� ،أو القلق ،أ�و اختالل
ا أل�سرة ،أ�ما الدرا�سة �أو البحث الربملاين عليه �أن يبحث
يف احلقائق املعروفة مثل بناء املدر�س ،أ�هلية املدر�سني،
نظام الإدارة املدر�سية حتى يبني قرارات واقعية.
�إزاء ذلك ف إ�ن الطريقة التي ي�ستخدمها الباحث يف
بحثه وعمله للو�صول إ�ىل غاية البحث ت�سمى املنهج
 methodفاملنهج هو ا ألداة التي ي�ستخدمها الباحث
للو�صول �إىل غر�ضه� ،أو غايته أ�و اكت�شاف احلقيقة ،أ�و
الو�صول إ�ىل املعرفة.

املعلومات الفرعية هدفها إ�ر�شاد الباحث
ل إ
لحاطة بجوانب املو�ضوع وهي حتتمل
ال�صواب واخلط�أ
والعلم الذي يبحث يف طبيعة هذا املنهج و أ��س�سه ،و أ�دواته،
وقواعده ي�سمى علم مناهج البحث methodologie
وكل علم له منهج بحث خا�ص به ،فلالجتماع منهج
خا�ص به ،هو منهج الو�صف الظاهري االجتماعي،
وللتاريخ منهجه اخلا�ص به هو املنهج التاريخي� ،أو
اال�سرتدادي ،ولعلم النف�س منهجه اخلا�ص به هو منهج
التحليل النف�سي ،وللعلم الطبيعي منهجه اخلا�ص به
هو املنهج التجريبي الذي يتحقق فيه �أق�صى درجات
ال�ضبط العلمي ،والدقة العلمية بهدف تبيان العالقة
القائمة بني متغري أ��صيل م�ستقل ،و�آخر تابع متغري ناجت
عنه مبعنى بيان العالقة القائمة بني متغريين �أو أ�كرث.
وللفل�سفة منهجها اخلا�ص بها هو املنهج املنطقي الذي
يجمع بني التحليل املنطقي ،والربهان العقلي ،والربهان
العقلي ،والرتابط العلمي .با إل�ضافة �إىل مناهج أ�خرى
يف الفل�سفة مثل منهج الظواهري الذي يقوم على التميز
بني الوقائع اجلزئية املمكنة أ�و ما يطلق عليه حقائق
العامل اخلارجي ،واملاهيات الكلية ال�ضرورية والتي
تعتمد على حقائق العقل .بالإ�ضافة إ�ىل املنهج اجلدويل
الذي تعتمد عليه الفل�سفة اجلدولية.
وك��ل ذل��ك يغني أ�ن هناك ارتباط ًا وثيق ًا بني طبيعة

املو�ضوع املعالج ،وطبيعة املنهج امل�ستخدم ،فاملو�ضوع
املعالج يت أ�ثر حكم ًا باملنهج املعالج ،وقد تتغري حقيقته
�إذا ما عولج بوا�سطة منهج غريب عن طبيعته لأن ا أل�صل
أ�و املبد�أ هو أ�ن لكل ظاهرة معينة منهج ًا معين ًا أ�كرث
مالءمة من غريه للبحث فيها.
وهذا ي�ؤدي �إىل أ�ن ظاهرة واحدة �إذا ما مت درا�ستها
مبنهجني متغريين أ�و أ�كرث ف�إننا ن�صل حتم ًا إ�ىل نتائج
متفاوتة �أو حقائق متفاوتة .ف إ�ذا در�س الربملان ظاهرة
ارتفاع الأ�سعار ،وذات الظاهرة كانت حمل درا�سة
�أك��ادمي�ي��ة يف كليات االقت�صاد ف ��إن نتائج الدرا�سة
الربملانية �ستختلف حتم ًا عن نتائج الدرا�سة الأكادميية
العتماد كل منها على منهجيات مغايرة يف درا�سة ذات
الظاهرة.
�إال أ�ن ذلك ال يعني �أن منهجيات الدرا�سات والبحوث
الربملانية تختلف كلي ًا عن املناهج العلمية املعروفة ،حيث
�إن كل املنهجيات مبا فيها املنهجيات الربملانية تتفق على
أ�همية اال�ستقراء ،واال�ستنباط ،والفر�ض ،والتحليل،
والرتكيب .وهذه هي ذاتها خ�صائ�ص علم املنطق الذي
ت�صلح قواعده لأن تكون املنهل الذي تنتهل منه جميع
العلوم ب أ�نواعها املختلفة من الدرا�سة والبحوث .ولكن
هل كل �أنواع املنطق لها ذات ا ألهمية يف العلوم.
فالفل�سفة قد تبدي اهتمام ًا أ�كرب للمنطق ال�صوري الذي
يهتم بدرا�سة �صورة الفكر ال مادته .والتاريخ قد يبدي
اهتمام ًا أ�كرب باملنطق التاريخي الذي يقوم على جملة
من املبادئ والقواعد والقوانني التي ت�سري على هديها
كل ال�شعوب والتي ن�ستطيع بها معرفة أ�حوال املا�ضي
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ال�تر���ص��د لأع���م���ال احل��ك��وم��ة ي��غ�ير دور
الربملان من كونه �سلطة تراقب أ�عمال
احلكومة للم�صلحة العامة إ�ىل �سلطة
تعطيل لل�صالح العام

وا�سرتجاع �أحداث التاريخ.
وعلم النف�س الذي أ�بدى اهتمام ًا �أكرب باملنطق الذي
يقوم على جملة م��ن امل�ب��ادئ وال�ق��واع��د التي تعرف
بوا�سطتها حاالت الإن�سان النف�سية املر�ضية .والعلوم
الطبيعية التي تبدي اهتمام ًا باملنطق البيولوجي الذي
يبدو يف ظواهر احلياة املختلفة.
وبعد �إلقاء ال�ضوء على عدد من العلوم واملنطق املرتبط
بها ،ف�إننا نت�ساءل �أي ن��وع م��ن املنطق حتتاج إ�ليه
الدرا�سات والبحوث الربملانية؟
تعتمد ال��درا��س��ات والبحوث الربملانية ب�صفة عامة
يف حتليالتها ودرا�ساتها على ما يطلق عليه املنطق
الربجماتي  pragmatismeال��ذي يقوم على
�أ�سا�س تقدير احلقائق والأفكار من خالل قيمتها العلمية
ونتائجها املادية.
فالدرا�سات والبحوث الربملانية يجب أ�ن تتعاي�ش مع
احلقائق وا ألف�ك��ار من ناحية ب�إيجابياتها املتحققة،
و�سلبياتها الواقعة ،وتفح�ص النتائج املادية حتى يتحقق
الهدف من �إجرائها.
كما أ�ن تقدير احلقائق والأفكار من خالل قيمتها العلمية
يف البحوث والدرا�سات الربملانية يعتمد ب�صفة أ��سا�سية
على منطلق جوهري هو أ�ن ذلك التقدير يهدف �إىل
حتقيق ال�صالح العام ف إ�نه ال ميكن �أن يقرتن بروا�سب
�أو معتقدات خاطئة .وهى التي أ�كد عليها فرن�سي�س
بيكون ( )1626-1561يف كتابه "الأورغانون اجلديد"
بالأوهام وا أل�صناف الأربعة وهى:
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�أ -أ�وه��ام القبيلة �أو اجلن�س :التي تعني أ�ن تقدير
احلقائق والأفكار كناية عن �صور ألنف�سنا أ�كرث من كونها
�صور ًا حقيقية عن الأ�شياء.
فالأفكار التع�صبية التي تفتقد ب�صمتها و�صوابها
املطلق ،ونحاول فر�ضها ق�سر ًا بالرغم من وجود العديد
من ا ألدلة التي تدح�ضها ويجعل تقدير هذه احلقائق
وا ألفكار مو�ضع �شك .فحتى إ�ذا ما اختلفت الأحزاب،
واجلماعات ،والأفراد يف داخل الربملان فعليهم ا إل�صغاء
�إىل الغري ال�ستلهام احلقيقة من عنا�صر خمتلفة .وذلك
بعد �إخ�ضاع ا ألفكار واحلقائق للتفح�ص والتفتي�ش.
ب� -أوه��ام الكهف :وهي ا ألوه��ام والأخطاء الفردية
يف البحوث والدرا�سات الربملانية املت�أتية عن ميول
واجتاهات ومعتقدات الباحث التي يريد أ�ن يفر�ضها على
بحثه .فبع�ض الباحثني مييل �إىل التحليل دون ا�ستقراء
وو�صف ٍ
كاف للظاهرة الربملانية حمل درا�سته �أو بحثه،
إ
إ
أ
والبع�ض مييل �ىل البناء الو�صفي دون �ن يتخطاها �ىل
أ�بعاد التحليل ،والثالث يقد�س أ�فكار املا�ضي ويرف�ض �أن
يطوع أ�فكار املا�ضي للحا�ضر ،والنوع الرابع من الباحثني
يرف�ض ب إ�جراء كل ما له �صلة باملا�ضي ،وين�ساق �إىل كل
ما هو جديد يف حني �أن التخل�ص من �أو�صاف الكهف
تعني التوازن مبيزان العقل بني اجلوانب ا ألربعة ال�سابقة
ودون �أن يطغى جانب على آ�خر.
ج� -أوه��ام ال�سوق :وه��ي ا ألو��ص��اف التي يف البحوث
والدرا�سات الربملانية ب�سبب تولد اعتقاد قوي لدى
الباحث أ�و الدار�س الربملاين ب�أن ما يردده النا�س� ،أو

ما تن�شره و�سائل الإعالم� ،أو ما هو قائم من املعلومات
على �شبكة ا إلنرتنت ،إ�منا هي حقائق م�سلم بها ،وينطلق
يف بناء الفر�ضيات والنتائج يف البحث �أو الدرا�سة
الربملانية من خالل هذه ا ألو�صاف الأمر الذي ي ؤ�دي
�إىل االبتعاد عن الدقة العلمية والو�ضوح .كما �أن ا ألخذ
بهذه الأو�صاف يعني تعطيل عقل الباحث أ�و الدار�س
الربملاين وجتعله ين�ساق وراء م�سلمات ال يختربها مما
يجعل نتائج البحث أ�و الدرا�سة الربملانية تعرب من جهل
فا�ضح بحقائق الأمور وفق ر�ؤيتها العلمية.
د� -أوهام امل�سرح :وهذه ا ألوهام هي الدرا�سات والبحوث
الربملانية املت�أتية من االعتقاد اجل��ازم ب�أفكار و آ�راء
وطروحات ا ألكادمييني� ،أو الدرا�سات التي ت أ�تي للربملان
من اخلارج من بع�ض املتخ�ص�صني ألنه كما يقول بيكون
�إن هذه ا ألفكار وا آلراء ما هي �إال م�سرحيات متثل عوامل
ابتدعها أ��صحابها ،وتعرب عن م�سارحهم اخلا�صة التي
قد تتالقى أ�و تعرب حقيقة عن العامل الواقعي .يف حني
�أن املجال اخل�صب للدرا�سات والبحوث الربملانية هو
اختبار الواقع وتقدمي احللول مل�شكالت املجتمع الواقعية.
فمهما كانت قيمة الآراء والطروحات العلمية للدرا�سات
التي تعد من خارج الربملان فهي ال متثل للربملان �سوى
معلومات يجب �أن تخترب يف ال��درا��س��ات والبحوث
الربملانية ملعرفة مدى انطباقها أ�و اختالفها عن الواقع
املجتمعي.
ولذا ف إ�ن أ�ي تطور يف الدرا�سات والبحوث الربملانية
لن يتحقق له النجاح طاملا بقيت هذه ا ألو�صاف حتلق
ك أ��سا�س للدرا�سات والبحوث الربملانية .فال�سبيل
الرئي�سي �إىل حتقيق التطور ب� أش�نها لن يكون �إال من
خالل إ�تباع منهجيات و أ��ساليب العلم احلديث التي متثل
�إطار ًا مهم ًا ال ميكن �إغفاله للفكر الربملاين.
ومن ثم ف إ�نه من مبادئ البحوث والدرا�سات الربملانية
يف الكوجنر�س الأمريكي وف��ق ما ي�شري �إليه درا�سة
لنكولني جريالد يف  1991عن البحوث الربملانية يف
الكوجنر�س الأمريكي:
 -1إ�ن كل نتائج ا ألبحاث والدرا�سات ال�سابقة بالظاهرة
الربملانية مو�ضوع البحث ال متثل حقيقة خال�صة ،و إ�منا
معلومات تاريخية تخ�ضع للتحليل والفح�ص.

 -2التخلي عن مبد أ� انتقاء املعلومات ،أ�و تخريها،
فاملعلومات التي تتفق مع وجهة نظر الباحث وا�ستدالالته
هي التي يتم حتريها دون حتليل املعلومات الأخرى ،أ�و
الآراء املناه�ضة للأوىل .فذاك ميثل �سرطان البحوث
والدرا�سات الربملانية ألن غاية البحث أ�و الدرا�سة
الربملانية هي الو�صول �إىل احلقيقة والربهنة عليها
مبجرد و�ضوح ر�ؤيتها العتبار ال�صالح العام.
� -3إن ب�ل��وغ مرتبة احلقيقة الن�سبية يف البحوث
والدرا�سات الربملانية ال ميكن التو�صل �إليها بدون بذل
اجلهد الكايف من خالل التنقيب عن املعلومات ،والتحليل
والرتكيب لعنا�صرها اجلزئية وف��ق الآل�ي��ات املتاحة
للأنواع املختلفة من البحوث والدرا�سات الربملانية.
فالباحث �أو الدار�س الربملاين أ��شبه بال�سابح يف البحر
ال يرى أ�ر�ض ًا له ،ويريد أ�ن يبلغ ال�شط فعليه بذل عنايته
الالزمة حتى يدرك بر �أمانه.
 -4عدم إ�غفال �أي معلومة �أو فكرة تتعلق مبو�ضوعه
و�أن ي�ضعها يف جداول توظيف املعلومات الربملانية التي
�سي�أتي ذكرها الحقا ً.
أ
� -5أن تكون لغة البحث �و الدرا�سة الربملانية مبينة على
اختيار ا أللفاظ والعبارات التي تعرب عن املراد املق�صود
بحيث ال حتمل العبارة الربملانية الت�أويل أ�و الفهم على
�أكرث من وجه.
� -6أن يبتعد الباحث أ�و الدار�س الربملاين عن العبارات
العامة التي ال ت�ضيف جديد ًا ،وال تقيم وزن ًا للبحث أ�و
الدرا�سة ،بل تثري اال�ضطراب يف الذهن.
و إ�ذا ما أ�خذنا يف االعتبار هذه املبادئ ال�ستة التي ت�شري
�إليهما درا�سة لنكولن جريالد ف�إن ذلك يرتبط ب�صلة
وثيقة باملنهج الديكاردي ن�سبة إ�ىل الفيل�سوف ديكارت
(.)1650-1596
�أقام ديكارت منهجه على أ�ربع قواعد �أ�سا�سية أ�ولها
قاعدة اليقني أ�و البداهة وثانيها قاعدة التحليل ،وثالثها
قاعدة اال�ستقراء �أو ا إلح�صاء ال�شامل.
وبعيد ًا عن املبادئ الفل�سفية أ�و النظرية التي أ�حاطت
بهذه القواعد الأربع ف�إنه من املهم كيفية انطباقها على
البحوث والدرا�سات الربملانية.
كيف ميكن تطبيق املنهج الديكارتي على البحوث
والدرا�سات الربملانية؟
ميكن تطبيق هذا املنهج من خالل اخلطوات التالية:
 -1بعد جمع املعلومات الكافية والالزمة حيال املو�ضوع،
أ�و القانون حمل الدرا�سة ،واال�ستقراء اجليد لهذه
املعلومات �سواء كانت أ��صلية أ�و فرعية ف�إنه قبل أ�ن
نبا�شر الكتابة علينا أ�ن ن�ضع يف اعتبارنا ثالثة مبادئ
�أ�سا�سية.

�أ .أ�ولها جتنب الت�سرع يف اال�ستنتاج ،أ�و بناء نتائج وفق
ما جمعته من معلومات لأن خطورة البحوث والدرا�سات
الربملانية �أنه يف حال تبنيها ف إ�نها تكون توطئة للقرار �أو
التو�صية الربملانية .ولذ ف�إن �أي ت�سرع يف �إطار �إطالق
ا ألحكام �سي ؤ�دي �إىل أ�خطاء فنية بالغة يف البحث أ�و
الدرا�سة.
ب� .ضرورة اختيار الباحث للمنهج العلمي الربملاين
الأن���س��ب ملعاجلة أ�و� �ض��اع ال�ظ��اه��رة حم��ل البحث أ�و
الدرا�سة.
حيث الحظنا كثري ًا �أن الباحثني الربملانيني ي�سارعون يف
مبا�شرة الكتابة بعد مرحلة جمع املعلومات دون �أن يكون
أ�مامه هدف وا�ضح� ،أو و�سيلة معنية كمنهجية برملانية
حمددة العنا�صر حتى ي�صل يف النهاية �إىل التحليل
ال�سليم لبحثه أ�و درا�سته الربملانية �أو الت�شريعية .وعدم
اختيار الباحث ملنهجية علمية برملانية حمددة �سي ؤ�دي
حتم ًا �إىل �أن ما يكتبه أ�و النتائج التي �سي�صل �إليها إ�منا
تعرب عن هواه ال�شخ�صي ،وهذا يرف�ضه ديكارت بعبارته
"عدم امليل مع الهوى" أ�و �أن تكون الكتابات الربملانية
معربة عن ت�أييد عاطفي ع�شوائي آلراء أ�و أ�فكار �شخ�ص
نقل عنه الباحث �أو الدار�س الربملاين.
أ
ج .ك��ل املعلومات التي جمعها الباحث �و ال��دار���س
ال�برمل��اين تخ�ضع للتحليل والرتكيب ع��دا املعلومات
البديهية التي ال حتتاج إ�ىل �إثبات لت�أكيد م�صداقيتها.
و أ�ي معلومات بديهية يجب أ�ن يتوافر فيها �شرطان الأول
الو�ضوح التام ،وثانيها التميز املطلق ،وهذا ما عرب عنه

ديكارت بقوله "يجب أ�ال �أقبل �شيئ ًا على �أنه حق ،ما مل
�أعرف يقين ًا أ�نه كذلك ،و�إال دخل يف أ�حكامي إ�ال ما يتمثل
�أمام عقلي يف جالء ومتيز ،بحيث ال يكون لدى �أي جمال
لو�ضعه مو�ضع ال�شك".
 -3حتليل املعلومات :ه��ذه من اخل�ط��وات املهمة يف
الدرا�سات والبحوث الربملانية التي تدور مو�ضوعاتها
حول ظواهر اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية وثقافية.
و�أي مو�ضوع� ،أو قانون� ،أو �س�ؤال �أو ا�ستجواب يف أ�ي
برملان يغني �أن الظاهرة االجتماعية املعنية يف القانون،
�أو الأدوات الرقابية أ��صبحت يف و�ضع �إ�شكالية .و أ�ن
و�ضعها الإ�شكايل يف واقعها االجتماعي هو الذي أ�دى
�إىل نقلها للربملان .ف��إذا كان التعليم جيد ًا يف واقعة
االجتماعي فلن نطرح قانون ًا يف الربملان لتح�سني أ�و�ضاع
التعليم ولن تكون هناك أ�ي درا�سات �أو بحوث ت�شريعية،
أ�و تتعلق با�ستخدام الأدوات الرقابية .ولكن ما أ�ن يحدث
و�ضع إ��شكايل لعنا�صر التعليم يف الواقع االجتماعي حتى
يهب الربملان إلعادة التوازن لعنا�صر التعليم �إما من
خالل قانون� ،أو مناق�شة مو�ضوع� ،أو تقدمي �س�ؤال� ،أو
ا�ستجواب �أو غريه من الأدوات الرقابية.
وب�صفة عامة ف إ�ن كل ظاهرة اجتماعية تتكون من العديد
من العنا�صر ،وعنا�صر �أي ظاهرة املفرت�ض �أن تتكامل
وترتبط فيما بينها ،لأن ذلك هو الذي يحقق التوازن
للظاهرة االجتماعية .وهذا التوازن هو الذي يتم التعبري
عنه ب�أن �أو�ضاع ال�صحة يف هذا البلد جيدة� ،أو �أو�ضاع
اال�ستثمار م�ستقرة وجيدة .ولكن الأمر ال يحدث كذلك
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با�ستمرار يف الواقع االجتماعي .بحيث أ�ن هذا الواقع
بطبيعته متغري ومتقلب فهو قد ي�صنف لنا معطيات
جديدة مل تكن قائمة من قبل ،أ�و يقلل من � أش�ن أ�همية
متغريات كان لها ا ألولوية يف الظاهرة االجتماعية يف
املا�ضي ،ونظر ًا لتغري وتقلب الواقع االجتماعي ف إ�ن هذا
يلقي ب آ�ثاره وظالله على الظواهر االجتماعية .فالتعلم
الذي كان جيد ًا يف واقعة االجتماعي وكانت عنا�صره
من مدر�سني ،وطالب ،ومناهج علمية ،ومدار�س ،و�إدارة
مدر�سية يف حالة توازن� ،أي �أن كل العنا�صر تبدو متوازنة
القوى .إ�ال �أن��ه نظر ًا لتغري الواقع االجتماعي حدث
اختالل يف العالقة الرتابطية والتكاملية بني عنا�صر
هذه الظاهرة ،وهذا اخللل ميكن التعبري عنه ب أ�ن بع�ض
العنا�صر ازدادت قوة يف وجه عنا�صر أ�خرى من ذات
الظاهرة.
الأمر الذي ي�ستنتج منه جراء تغري الواقع االجتماعي
وتقلبه إ�ن �ن��ا أ�م ��ام ن��وع�ين م��ن عنا�صر أ�ي ظ��اه��رة
اجتماعية.
• النوع الأول :يطلق عليه العنا�صر القوية.
• النوع الثاين :يطلق عليه العنا�صر ال�ضعيفة.
وكواقع احلال ف إ�ن العنا�صر ال�ضعيفة ال ت�ستطيع أ�ن
ت�صمد كثري ًا �أمام العنا�صر القوية.
والربملان يف كل �أفعاله ال�سابقة �إمنا يكون هدفه الرئي�سي
تقوية العنا�صر ال�ضعيفة يف الظاهرة لتكون يف حالة
توازن مع العنا�صر القوية مما يعيد لعنا�صر الظاهرة
االجتماعية تكاملها وترابطها.
وهنا يتدخل الربملان إلنقاذ العنا�صر ال�ضعيفة يف أ�ي
ظاهرة اجتماعية من العنا�صر القوية فيعمل على
إ�يجاد عالج �إما بالقانون� ،أو بتغري �سيا�سات حكومية
من خالل �أدواته الرقابية� ،أو من خالل ت�شخي�ص حالة
العنا�صر ال�ضعيفة يف املناق�شات العامة و�إ�صدار تذكرة
عالج برملانية من خالل التو�صيات التي ي�صدرها يف
هذا ال�ش�أن.
فالربملان عندما ي��درك مث ًال أ�ن م�ستوى اخلدمات
ال���ص�ح�ي��ة ال� ��ذي ي �ق��دم إ�ىل امل��واط �ن�ين غ�ي�ر م�ل� ٍ�ب
الحتياجاتهم ،و أ�ن به الكثري من العيوب .فهذا يعني
علمي ًا �أن عنا�صر ظاهرة م�ستوى اخلدمات ال�صحية
تتكون م��ن الأط �ب��اء ،املر�ضى ،امل�ست�شفيات� ،إدارة
امل�ست�شفيات ،ا ألجهزة الطبية املتوافرة بامل�ست�شفيات �أو
من املفرت�ض �أنه يف حال التوازن بني العنا�صر ال�سابقة،
أ�ي أ�ن جميع عنا�صر الظاهرة يف م�ستوى قوة واحدة (�أي
أ�ن جميع العنا�صر ت�ؤدي مهمتها وفق ما هو مر�سوم لها
من أ�هداف اجتماعية) ف إ�ن م�ستوى اخلدمات ال�صحية
الذي �سيقدم للمواطنني �سيكون جيد ًا .إ�ال �أنه بافرتا�ض
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�أن بع�ض العنا�صر ال�سابقة امل�شار إ�ليها �أ�صبحت أ��ضعف
مما كانت عليه �أي انتقلت من مرحلة التوازن �إىل مرحلة
ال�ضعف والوهن الذي قد ي�صيب بع�ض العنا�صر لأي
عوامل �أو متغريات طر أ�ت على الواقع االجتماعي مثل
عن�صر امل�ست�شفيات ال��ذي قد ي�ضعف أ�م��ام املتغري
الزمني يف الواقع االجتماعي �أي مدة عمل امل�ست�شفى،
�أو نظر ًا الزدياد احلاالت املر�ضية التي ي�ستقبلها يومي ًا،
�أو نظر ًا لتغري الإدارة �أو تغري م�ستوى التمري�ض.
فاملهم أ�ن هناك عوامل متغرية يف الواقع االجتماعي
�أ�صابت عن�صر ًا �أو �أكرث من عنا�صر الظاهرة ف�أدت �إىل
�ضعفها يف حني بقيت العنا�صر الأخرى على قوتها.
فمث ًال عن�صر ا ألطباء مل يت أ�ثر ،فالنظام التعليمي الذي
ينتج أ�طباء مهرة ظل ثابت ًا على الرغم من �ضعف م�ستوى
اخلدمات ال�صحية الذي يقدم للمواطنني .وقد جند
الدليل على ذلك يف أ�ن العيادات اخلا�صة للأطباء،
�أو امل�ست�شفيات اخلا�صة ما زالت على حالها يف تقدمي
خدمات �صحية جيدة.
وم��ن ثم ف � إ�ن ال�برمل��ان عند مناق�شة قانون لتح�سني
اخلدمات ال�صحية ،أ�و �س�ؤال أ�و ا�ستجواب ،أ�و مو�ضوع
عام ف إ�نه لن يكون معني ًا مبناق�شة �أو�ضاع الأطباء� ،إمنا
�سريكز نقا�شاته على عن�صر امل�ست�شفيات الذي أ��صابه
الوهن وال�ضعف ،و�سيعمل جاهد ًا على �أن يقوى عن�صر
امل�ست�شفيات حتى يعود التوازن بينه وبني عن�صر ا ألطباء

�أو غريه من العنا�صر الأخرى.
ولعل ذلك ما ق�صده ديكارت من قاعدة التحليل للظاهرة
االجتماعية ،حيث قال�" :إن حل �أي مع�ضلة م�ستع�صية
على الفهم واحلل �إمنا يبد�أ بتق�سيمها �إىل عنا�صرها
املكونة لها أ�و �إىل �أكرب قدر من العنا�صر أ�و ا ألجزاء التي
تدخل لها ،وبقدر ما تدعو احلاجة إ�ىل ذلك".
 -4الغر�ض من جتزئة أ�ي ظاهرة يف الدرا�سات والبحوث
الربملانية والت�شريعية إ�ىل العنا�صر املكونة لها هو فهم
ا إل�شكالية ال�ت��ي ح��دث��ت يف عنا�صر ال�ظ��اه��رة .وفهم
�أي م�شكلة أ��صابت العنا�صر يعني معرفة �أ�سباب هذه
امل�شكلة ،أ�و ما هي املعطيات االجتماعية التي �أدت إ�ىل
هذه امل�شكلة� ،إال �أن الدرا�سات والبحوث الربملانية ال تقف
عند هذا احلد ،حيث إ�ن فهم امل�شكلة يف الربملان لي�س
غر�ض ًا يف ذاته و إ�منا قد يكون ذلك يف الدرا�سات والبحوث
ا ألكادميية ،و�إمنا هذا الفهم للم�شكلة يف الربملان ما هو
�إال و�سيلة للبحث عن احلل املنا�سب وهذا ما �سنتعر�ض له
الحق ًا بالتف�صيل يف إ�طار املنهجيات الربملانية.
إ�ال أ�نه ب�صفة �أولية ميكن اال�ستفادة من التحليل الأويل
لعنا�صر امل�شكلة يف إ�ط��ار م��ا يعرف ب��ورق��ة العنا�صر
الربملانية التي قد متثل أ�ح��د اخل�ي��ارات املتاحة أ�م��ام
ال�ب��اح��ث لتطبيق املنهج ال��دي�ك��ارت��ي يف مرحلة جمع
املعلومات عن الظاهرة.
••اخلبري الربملاين

إمكاناتنا وقدراتنا االستثمارية
••د .زيد بن حممد الرماين

اتجاهات

�إن من أ�هم ال�شروط املطلوبة لت�شجيع اال�ستثمارات هي الأمان واالطمئنان قبل
الربحية .ف�إذا كان اال�ستثمار �سه ًال يف بع�ض البلدان املتقدمة وبعيد ًا عن �أيّ من
الأخطار يف جو من الأمان واالطمئنان وح�سن املردود وال�سرية .ف إ�نه قد يكون يف
بالد �أخرى معر�ض ًا للخ�سارة �أو امل�صادرة �أو الت�أميم.
فبعد جتاوز مرحلة االدخار من حيث املبد أ� وتكوين نواة مهمة �سواء من حيث احلجم
�أو امل�ضمون ف�إن من الطبيعي ا�ستثمار ما ادخرناه� .إن املهم لي�س االدخار فقط ،بل
اال�ستثمار وتطوير اال�ستثمار وتغيري الو�ضع ح�سب تطور الظروف ،فاملتابعة �أهم من
االنطالق واملحافظة �أ�صعب من احل�صول على املطلوب.
ً
فبعدما �أ�صبح لدينا ((ر أ��س مال)) �أو ((ثروة)) ولو قليلة ن�سبيا ،نتيجة �سيا�سة
ادخار عقالنية �أ�صبح لزام ًا علينا أ�ن نحافظ على تلك االدخارات ال بل أ�ن نوجهها
نحو اال�ستثمار ،وال يجوز �أن نرتك مدخراتنا جامدة من حيث نوعيتها �أو قيمتها
لأن النقود ب�صورة عامة ،ت�سري نحو الذوبان وتفقد قوتها ال�شرائية وقيمتها تنخف�ض
با�ستمرار.
�إذن :فاملفرو�ض �أن ننتقل ملجال اال�ستثمار دون التوقف عند تنفيذ برنامج االدخار،
وهذا يكون يف �إطار من التخطيط ال�سليم بحيث ن�سري على خطني :الأول (االدخار
املربمج) والثاين (بدء اال�ستثمار).
ً
إ
أ
�أو ًال :اال�ستثمار الزراعي :حيث يبد� اال�ستثمار �صغريا .فمن البديهي القول �ن له
ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية :ر�أ�س املال واخلربة والقدرة.
فر�أ�س املال �شيء بديهي� ،أما اخلربة فهي الأ�سا�س الختيار الزراعة ،و�أما القدرة
فهي يف و�ضع اخلطط والربامج وتنفيذها ،لنقلب املال الذي ا�ستثمرناه من نقد إ�ىل
موارد زراعية تنتجها ا ألر�ض.
أ
ثاني ًا :اال�ستثمار التجاري� :إذ عندما نفكر بالتجارة فينبغي بداية �ن نت�ساءل :هل
ي�صبح الإن�سان تاجر ًا �أم يُولد تاجر ًا؟!.
فاحلقيقة� ،أن من وُلد تاجر ًا له �أف�ضلية هائلة على َمنْ يريد �أن يتعلم ،و�أن يجتهد
لي�صبح تاجر ًا وبالتايل ،ف إ�ن الذي يولد تاجر ًا �سوف يكون �سباق ًا يف حتقيق م�شاريعه
وزيادة أ�رباحه وينجح با�ستمرار حتى الف�شل ميكن أ�ن يجد له حلو ًال فيقلبه �إىل جناح
يف بع�ض احلاالت ،ولذا قيل يف بع�ض امل�أثور ال�شعبي� :إنه تاجر ابن تاجر.
ثالث ًا :اال�ستثمار ال�صناعي :يف العلوم االقت�صادية تو�ضع ال�صناعة يف املرتبة ا ألوىل،
لأن مردودها يزيد بن�سب هند�سية ،بينما يف التجارة تكون الزيادة بن�سب ح�سابية.
�أما الزراعة ف إ�ن زيادتها تكون باجلمع الب�سيط .فا ألر�ض هي حدود الزراعة
والأ�سعار تنخف�ض ب�شكل �آيل كلما زاد املح�صول ،ويف التجارة هناك حركة ر�أ�س
املال� ،أما ال�صناعة فيقوم املنتج من خاللها بتحويل مواد خام جلعلها ا�ستهالكية.
رابع ًا :اال�ستثمار العقاري :إ�ن الن�شاط العقاري هو مقيا�س حرارة االقت�صاد ب�صورة
عامة وكلما كان التطور العقاري جيد ًا كلما كان االقت�صاد �أف�ضلَ .ب ْي َد أ�ن قطاع
العقار الذي يكاد يكون �شبه م�ضمون يكون مردوده حمدود ًا جيد ًا ،لأنه يرتاوح بني
ثالثة �إىل ع�شرة باملائة يف �أف�ضل االحتماالت� .أما ال�سكن العقاري ف�إنه يعترب يف

الدول املتقدمة ا�ستثمار ًا ممتاز ًا يحمي ر أ��س املال من الت�ضخم وخا�صة عندما تكون
قوانني الت�أجري واال�ستثمار عادلة ،ف إ�ن ما يوظفه املرء يف العقار يعطيه دخ ًال �سنوي ًا
حوايل  ،5%وي�ضيف �إىل ر�أ�سماله نف�س ن�سبة الت�ضخم ال�سنوي إ�ن مل يكن �أكرث.
وهكذا جند �أن العقار هو أ�ح�سن اال�ستثمارات لعدة �أ�سباب :أ�همها أ�نه ال يخ�سر ،ثم
إ�نه ي�شكل قاعدة جممدة ألموال كانت قد ذابت لو مل توظف فيه.
بعد هذه اللمحة ال�سريعة عن القطاعات الأ�سا�سية لال�ستثمار ،قد يبدو من ال�ضروري
تلخي�ص كل قطاع بعبارة تعطي فكرة واقعية عنه وتوجه خياراتنا ،أ�و حتدد لنا وجهة
�سرينا ومتكننا من التف�ضيل .فنقول �إن :الزراعة = أ�ر�ض وع�ضالت ،والتجارة =
مرونة ومال ،وال�صناعة = اخت�صا�ص و�سوق ت�صريف ،والعقار = مال ونف�س طويل.
ف�إذا �شعرنا �أن ب�إمكاننا ولوج إ�حدى هذه القطاعات أ�و �أكرث من قطاع ،و أ�ننا منلك
عنا�صره ا أل�سا�سية فلنبد�أ درا�ستنا ونحدد براجمنا ون�ضع اخلطوط الأ�سا�سية
للتنفيذ .و أ�ما �إذا كان القطاع املختار بعيد ًا عن �إمكاناتنا وقدراتنا فا ألف�ضل لنا
�أن نتحا�شى املغامرة.
وح�سب قول �أحد التجار القدامى �إن مل يكن من التجارة إ�ال اخل�سارة ،فعدم التجارة
هي التجارة .وهذا ينطبق ب�صورة خا�صة عند جمود الأ�سواق ويف ا ألزمات.
قد يت�ساءل بع�ض النا�س :ملاذا مل تذكر ال�سياحة يف القطاعات اال�ستثمارية ،وهي
ت�شمل العديد من املراحل مثل الفنادق واملطاعم وت�أجري ال�سيارات �إىل جانب امل�سابح
واملالعب و�سواها من �أ�سباب الرتفيه ؟.
الواقع �أن هذا القطاع ميكن �إدخاله �ضمن بند اال�ستثمار ال�صناعي ،حيث يتعاون
فيه طرفان :مموِّل ومنفذ .وتبقى م�شاريع ال�سياحة �ضمن بنود اال�ستثمار ال�صناعي.
�أما جمع القطع الأثرية والأنتيكات وجمع الطوابع والعمالت القدمية فالواقع �أن هذه
كلها نوع من التوظيف أ�كرث منها ا�ستثمار ًا ،لأن املردود قد يكون آ�ني ًا.
يقول جعفر اجل ّزار يف كتابه املتميز ((االدخار واال�ستثمار)) عن تلك ا ألنواع :يف
الواقع �إنها نوع من االدخار ا إلجباري الذي قد يجني ثماره �أوالدنا ورمبا �أحفادنا.
�إذن :من املفرو�ض أ�ن ن�ضيف إ�ىل القطاعات اال�ستثمارية ا أل�سا�سية من زراعة
وجتارة و�صناعة وعقار ،قطاع الهوايات واال�ستثمار يف الأ�سهم وال�سندات واملعادن
الثمينة كالذهب والف�ضة .وهناك اال�ستثمار يف ا ألحجار الكرمية مثل الأملا�س والل ؤ�ل�ؤ
والياقوت والزمرد .وكذا اال�ستثمار يف العمالت النادرة ،ففي الأعوام املا�ضية زاد
اال�ستثمار يف العمالت النادرة ب�شكل غري معقول ،يف حني كان اال�ستثمار يف الذهب
والف�ضة مربح ًا .وبد ًال من �شراء املعادن الثمينة لال�ستثمار قد يكون للمر�أة كلمة
عندما تختار اال�ستثمار يف ا ألحجار الكرمية.
ً
ً
أ
أ
ختام ًا أ�قول� :إذا كان االدخار ممكن ًا �سواء كان متحررا �و مقيدا ب�نظمة ت�سيطر فيها
الدولة على املرافق العامة ،ف إ�ن اال�ستثمار يكاد يكون مق�صور ًا على البلدان املتحررة
اقت�صادي ًا ،أ�و بالأحرى حيث يكون للقطاع اخلا�ص قوة وكيان.
••ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
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مدار الشهر

وزير الصحة :نسعى لتحقيق شعار «المريض أوالً»

د .عبداهلل آل الشيخ :لجنة مشتركة تجتمع دوريًا لتفعيل
التعاون بين مجلس الشورى ووزارة الصحة
أ�و��ض��ح معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن إ�براهيم
آ�ل ال�شيخ أ�ن توجيهات خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
آ�ل �سعود ـ حفظه اهلل ـ ت�صب دائم ًا يف �أن
يكون املواطن ال�سعودي حمل االهتمام
و�أن تقدم له �أف�ضل اخلدمات.
و�أبدى معاليه يف كلمته أ�ثناء لقائه معايل
وزير ال�صحة الدكتور عبداهلل الربيعة
ب��دي��وان وزارة ال�صحة خ�لال الزيارة
التي قام بها وفد جمل�س ال�شورى إ�ىل
مقر وزارة ال�صحة� ،سروره مبا �شاهده
من برامج وخطط الوزارة للع�شر �سنوات
القادمة ،وما حتقق من إ�جنازات �صحية،
مرحب ًا بدعوة معايل الدكتور الربيعة
التي تهدف �إىل �إط�ل�اع املجل�س على
خطط وبرامج ال��وزارة ،مفيدا �أن مثل
هذه الزيارات ال تغني عن مناق�شة تقارير
اجلهات احلكومية بح�ضور م�س�ؤوليها.
واق�ترح معاليه ت�شكيل جلنة م�شرتكة
جتتمع دوري� � ًا ك��ل ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر وذل��ك
لتفعيل أ�وجه التعاون بني جمل�س ال�شورى
ووزارة ال���ص�ح��ة ح�ي��ث رح ��ب معايل
الدكتور الربيعة بهذه البادرة الطيبة.
و�أ�ضاف معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
�أنه ت�شرف بامل�شاركة يف حدثني مهمني
ي�خ���ص��ان وزارة ال���ص�ح��ة يف تفعيل
براجمها �أول�ه��ا م�س�ألة زراع��ة الرحم
وكذلك برنامج الفح�ص قبل ال��زواج
عندما ت�شرف مبقابلة خادم احلرمني
ال�شريفني وواف��ق  -حفظه اهلل  -على
الربنامج وا�شرتط حينها �أن ال يتعار�ض
مع ال�شريعة الإ�سالمية وتعاليمها.
ون ��وه م �ع��ايل رئ�ي����س جم�ل����س ال���ش��ورى
و�أع �� �ض��اء املجل�س احل���ض��ور باخلطة
الإ�سرتاتيجية ل ��وزارة ال�صحة خالل
ا ألع��وام من 1440-1431ه� �ـ وامل�شروع
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ال��وط�ن��ي للرعاية ال�صحية املتكاملة
وال�شاملة الذي يعمل على حتقيق مبادئ
العدل وامل���س��اواة وال�شمولية يف توزيع
اخل��دم��ات ال�صحية و�سهولة الو�صول
�إليها واحل�صول عليها.
وثمن معايل وزير ال�صحة ملعايل رئي�س
جمل�س ال�شورى ونائبه و أ�ع�ضاء الوفد
هذه البادرة الطيبة وتلبية دعوته ،م ؤ�كد ًا
حر�ص ال��وزارة على بذل كافة اجلهود
وا�ستثمار الدعم ال�سخي من القيادة
الر�شيدة للقطاع ال�صحي لالرتقاء
مب�ستوى �أدائه وتوفري الرعاية ال�صحية
لأبناء هذا الوطن املعطاء.
ولفت االنتباه �إىل �سعي الوزارة يف حتقيق
�شعار «املري�ض �أو ًال» حيث ا�ستحدثت
الوزارة م�ؤخر ًا العديد من الربامج التي
تهدف خلدمة املر�ضى وك�سب ر�ضاهم
منها برنامج عالقات وحقوق املر�ضى
وبرنامج الطب املنزيل وبرنامج �إدارة
الأ�سرة وغريها ،م�ضيف ًا أ�ن زيارة معايل
رئي�س جمل�س ال�شورى و أ�ع�ضاء املجل�س
ت�أتي ت�أكيد ًا للتوجيهات ال�سامية الكرمية
ب�ضرورة تكاتف جهود جميع القطاعات
وت�ضافرها خلدمة املواطنني الكرام كما

أ�نها ت�ؤكد حر�ص الوزارة على اال�ست�شارة
مبرئيات �أع�ضاء املجل�س واال�ستنارة من
خرباتهم وجتاربهم ومبا يحقق تطلعات
اجلميع.
أ
و�أكد الدكتور الربيعة �ن وزارة ال�صحة
متر حالي ًا مبرحلة كبرية لإعادة الهيكلة
حيث مت �إع��داد اخلطة ا إل�سرتاتيجية
ال�صحية لل�سنوات الع�شر القادمة بعد
درا�سة م�ستفي�ضة ،م�شري ًا �إىل حر�ص
الوزارة لك�سب ثقة املواطن حيث تبنت
�شعار (املري�ض أ�و ًال).
ً
وب�ين أ�ن ال��وزارة و�ضعت حلوال عاجلة
ومتو�سطة وبعيدة امل��دى ملواجهة كافة
التحديات كما ت�شهد حراك ًا م�ستمر ًا
لتطوير �إداراتها وبراجمها املختلفة.
ثم أ�و�ضح مدير عام التخطيط الدكتور
حممد با�سليمان �أه��داف ال��وزارة وهي
اعتماد منهج الرعاية ال�صحية املتكاملة
وال�شاملة مع االهتمام باجلانب البحثي
والتعليمي و إ�ر�ساء ثقافة العمل امل�ؤ�س�سي
ورف��ع م�ستوى اجل��ودة وقيا�س ومراقبة
ا ألداء وا��س�ت�ق�ط��اب ال��ك��وادر امل��ؤه�ل��ة
وتنمية املوارد الب�شرية وتطوير ال�صحة
الإلكرتونية ونظم املعلومات واال�ستخدام

ا ألمثل للموارد وتطبيقات اقت�صاديات
الرعاية ال�صحية ودرا�سة طرق متويلها.
وق��دم الوكيل امل�ساعد للطب الوقائي
ال��دك�ت��ور زي��اد ميم�ش ع��ر��ض� ًا خلطط
وب��رام��ج ال �ط��ب ال��وق��ائ��ي مل�ن��ع وف ��ادة
ا ألمرا�ض والق�ضاء عليها ،كما ا�ستعر�ض
الوكيل للتخطيط والتطوير الدكتور
حممد خ�شيم ب��رام��ج و أ�ن�ظ�م��ة وزارة
ال�صحة لتطوير اخل��دم��ات ال�صحية
واالرتقاء مب�ستوى �أداء مرافقها وجتويد
اخل��دم��ات ،وق��دم مدير ع��ام امل�شاريع
وال���ش��ؤون الهند�سية املهند�س �أحمد
البيز عر�ض ًا لأب��رز امل�شاريع ال�صحية
التي تنفذها ال��وزارة وعددها ()195
م�شروع ًا ت�شمل م��دن� ًا و أ�ب��راج � ًا طبية
وم�ست�شفيات تخ�ص�صية وعامة ومراكز
متخ�ص�صة و�إح�ل�ال البنية التحتية
لبع�ض امل�ست�شفيات القدمية إ��ضافة �إىل
( )1414م�شروع ًا لإن�شاء مراكز للرعاية
ال�صحية ا ألولية.
ويف خ�ت��ام اللقاء ج��رى نقا�ش مفتوح
واال��س�ت�م��اع إ�ىل م��داخ�لات ومرئيات
�أع�ضاء جمل�س ال�شورى ومت الإجابة على
ا�ستف�ساراتهم.

رئيس مجلس الشورى يستقبل كبير الوزراء بجمهورية
سنغافورة
ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إب��راه �ي��م آ�ل ال�شيخ يف مكتبه مبقر
املجل�س يف الريا�ض معايل كبري الوزراء
بجمهورية �سنغافورة جوه ت�شوك توجن
والوفد املرافق له.
و�أكد معاليه متانة العالقات التي جتمع
اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية
�سنغافورة يف �شتى املجاالت إ�ىل جانب
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى
والربملان ال�سنغافوري.
وقدم معاليه نبذة عن جمل�س ال�شورى،
ً
بالإ�ضافة �آلية عمله وجلانه املتخ�ص�صة بجمهورية �سنغافورة جوه ت�شوك توجن التعاون الربملاين امل�شرتك بني البلدين ح�ضر معاليه جانبا من اجلل�سة التي
عقدها املجل�س يف ذلك الوقت .ويف نهاية
وع�ضويته يف االحتادات الدولية والقارية �أهمية تعزيز العالقات الثنائية التي ال�صديقني.
والدور الذي يقوم به املجل�س يف مناق�شة جت �م��ع ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �� �ص��دي �ق�ين يف واطلع ال�ضيف خالل جولته يف املجل�س اال�ستقبال مت تبادل الهدايا التذكارية
خمتلف املجاالت وتطويرها مبا يخدم على التجهيزات التقنية احلديثة يف بهذه املنا�سبة .ح�ضر اال�ستقبال ال�سفري
الق�ضايا التي تهم الوطن واملواطن.
م��ن جهته �أك ��د م �ع��ايل ك�ب�ير ال���وزراء امل�صالح امل�شرتكة إ��ضافة إ�ىل تعزيز القاعة ا ألندل�سية والقاعة الكربى ،كما ال�سنغافوري لدى اململكة وجن كوك بون.

 ..ويؤكد على أهمية التواصل بين جمعية قضاء
ومجلس الشورى
�أ�شاد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ ب أ�هداف اجلمعية
العلمية الق�ضائية ال�سعودية (ق�ضاء)
املتمثلة يف تطوير العلوم الق�ضائية
ال �ن �ظ��ري��ة وال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة ،وت �ق��دمي
اال�ست�شارات وال��درا� �س��ات العلمية
والتطبيقية يف املجاالت الق�ضائية
للقطاعات العامة واخلا�صة ،م�ؤكد ًا
�أهمية تفعيل توا�صل اجلمعية مع
جم�ل����س ال�����ش��ورى ووزارة ال �ع��دل

واجلهات املعنية ا ألقرب لتحقيق ما
ت�صبو �إليه.
ج��اء ذل��ك خ�لال ال��زي��ارة التي قام
بها معاليه ملقر اجلمعية يف املعهد
ال�ع��ايل للق�ضاء راف�ق��ه فيها معايل
مدير جامعة الإمام حممد بن �سعود
ا إل� �س�لام �ي��ة ال��دك �ت��ور �سليمان بن
عبداهلل �أبا اخليل .
وك��ان يف ا�ستقبالهما عميد املعهد
العايل للق�ضاء رئي�س جمل�س �إدارة
جمعية (ق�ضاء) الدكتور عبدالرحمن

بن �سالمه املزيني و أ�ع�ضاء جمل�س
ا إلدارة والفريق التنفيذي باجلمعية.
بعد ذلك قدّم نائب رئي�س اجلمعية
ال ��دك� �ت ��ور ع� �ب ��داهلل ب ��ن م�ن���ص��ور
الغفيلي نبذة تعريفية عن اجلمعية
وم���ش��روع��ات�ه��ا وم��ا حظيت ب��ه من
اهتمام من معايل مدير جامعة الإمام
حممد بن �سعود ا إل�سالمية وامل� ؤس�ولني
فيها.
وقد عرب معايل مدير جامعة ا ألمام
حممد بن �سعود عن �شكره وتقديره

ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى ودعمه
املعنوي وامل��ادي للجمعيات اخلريية
واملنا�شط التي تقوم بها اجلامعة .
ويف نهاية ال��زي��ارة قدّمت اجلمعية
��ش�ه��ادة الع�ضوية ال�شرفية ملعايل
رئي�س جمل�س ال�شورى تقدير ًا جلهوده
يف املجال الق�ضائي ولدعمه الأن�شطة
التي ت�سهم يف تطوير مرفق الق�ضاء،
كما قدم معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
تربع ًا مالي ًا لدعم �أعمال و أ�ن�شطة
اجلمعية حتقيق ًا لأهدافها.
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رئيس مجلس الدولة الصيني يبحث سبل تدعيم
العالقات الثنائية مع معالي رئيس المجلس بالرياض
ا�ستقبل دول��ة رئي�س جمل�س الدولة
بجمهورية ال�����ص�ين ال�شعبية وون
ج���ي���اب���او م���ع���ايل رئ���ي�������س جم��ل�����س
ال�شورى الدكتور عبداهلل بن حممد
ب��ن إ�ب��راه��ي��م �آل ال�����ش��ي��خ ،وذل��ك
يف ق�����ص��ر امل����ؤمت���رات ب��ال��ري��ا���ض.

وج�����رى خ��ل�ال اال���س��ت��ق��ب��ال بحث
جماالت التعاون بني اململكة وال�صني
فيما يتعلق بالعالقات الربملانية بني
جمل�س ال�شورى والربملان ال�صيني
وتفعيل جلنتي ال�صداقة الربملانية
بينهما.

رئيس المجلس يبحث سبل تطوير التعليم العالي مع
الدكتور أحمد السيف
ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور عبد اهلل بن حممد بن إ�براهيم
�آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف
الريا�ض معايل نائب وزي��ر التعليم
ال �ع��ايل ال��دك �ت��ور �أح �م��د ب��ن حممد

ال�سيف.
وج��رى خ�لال اال�ستقبال ا�ستعرا�ض
املو�ضوعات ذات االهتمام بني جمل�س
ال�شورى ووزارة التعليم العايل ،كما
ب�ح��ث ال �ل �ق��اء �سبل ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون

ب�ين املجل�س وال�� ��وزارة فيما يتعلق
باخت�صا�صها ،مب��ا ي �خ��دم ال�ه��دف
املن�شود بارتقاء وتطور قطاع التعليم
العايل وخمرجاته يف اململكة.
ح�ضر اال�ستقبال مدير جامعة امللك

فهد للبرتول واملعادن الدكتور خالد
ال�سلطان ،ومدير جامعة امللك �سعود
ال��دك�ت��ور عبد اهلل العثمان ،ومدير
جامعة امل�ل��ك عبد ال�ع��زي��ز الدكتور
أ��سامة طيب.

نائب رئيس مجلس الشورى يبحث سبل تعزيز التعاون
مع وفد برلماني أمريكي

ا��س�ت�ق�ب��ل م �ع��ايل ن��ائ��ب رئ �ي ����س جمل�س
ال�شورى الدكتور حممد بن �أمني اجلفري
مبقر املجل�س بالريا�ض ،وفد ًا من �أع�ضاء
الكونغر�س الأمريكي برئا�سة ايريك كانثور
زعيم الأغلبية مبجل�س النواب الأمريكي.
و�أك��د معاليه عمق العالقات بني اململكة
وال��والي��ات امل�ت�ح��دة ا ألم��ري�ك�ي��ة يف �شتى
املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية
وبخا�صة التعاون امل�شرتك على �صعيد
العمل الربملاين.
وقدم اجلفري نبذة عن جمل�س ال�شورى
و�آل �ي��ة اخ�ت�ي��ار �أع���ض��ائ��ه ب��ا إل��ض��اف��ة �إىل
عمله وجلانه املتخ�ص�صة وع�ضويته يف
االحتادات الدولية والقارية والدور الذي
يقوم به املجل�س يف مناق�شة الق�ضايا التي
تهم الوطن واملواطن.
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من جهته أ�ع��رب رئي�س الوفد ا ألمريكي
ايريك كانثور عن �سعادته و�أع�ضاء الوفد
بزيارة اململكة وزي��ارة جمل�س ال�شورى،
م�شري ًا إ�ىل العالقات املتينة التي تربط
بني اململكة العربية ال�سعودية والواليات
املتحدة الأمريكية.
وجرى خالل اال�ستقبال بحث وا�ستعرا�ض

جممل الق�ضايا واملو�ضوعات ذات االهتمام
امل�شرتك بني اململكة وال��والي��ات املتحدة
و�سبل تعزيز التعاون الربملاين امل�شرتك بني
البلدين ال�صديقني �إ�ضافة �إىل ا ألو�ضاع
اال�ستثنائية التي مت��ر بها بع�ض ال��دول
العربية يف الوقت الراهن.
ح�ضر ال�ل�ق��اء أ�ع���ض��اء جمل�س ال�شورى

أ�ع�ضاء جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية
الأمريكية يف جمل�س ال�شورى برئا�سة رئي�س
اللجنة املهند�س �أ�سامة كردي.
وق��ام وف��د الكونغر�س ا ألم��ري�ك��ي بجولة
يف أ�روق��ة جمل�س ال�شورى �شملت القاعة
الكربى وقاعة اجلل�سات اطلع خاللها على
التجهيزات التقنية احلديثة بهما.

د .محمد الجفري يبحث دعم العالقات الثنائية مع وزير
الخارجية األوكراني
�أكد معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور حممد بن �أم�ين اجلفري ما
ت�شهده العالقات الثنائية بني اململكة
و أ�وك��ران�ي��ا من تنام م�ستمر يف �شتى
امل �ج��االت ال�سيا�سية واالق�ت���ص��ادي��ة
واالجتماعية ،ال�سيما العالقات على
ال�صعيد الربملاين بني جمل�س ال�شورى
والربملان الأوكراين.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال معاليه لوزير
اخل��ارج �ي��ة ا ألوك�� ��راين كو�ستيانتني
غري�شينكو وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه مبقر
املجل�س.
من جانبه �أ�شاد معايل وزير اخلارجية
الأوك��راين مبا ت�ضمنته امليزانية من
م ؤ��شرات منو ت ؤ�كد قوة ومتانة االقت�صاد

ال�سعودي ما مكنه من حتقيق مكانة
اقت�صادية لها ت�أثريها العاملي ،وتعك�س
اخلطوات احلثيثة للحكومة ال�سعودية
للم�ضي نحو حتقيق تنمية م�ستدامة
ت��رك��ز فيها على امل���ش��اري��ع التنموية
واال�ستثمار يف التطوير الإن�ساين.
وق��دم معايل النائب لوزير اخلارجية
ا ألوك� ��راين نبذة ع��ن جمل�س ال�شورى
و آ�لية عمله وجلانه املتخ�ص�صة و�أبرز
االخت�صا�صات وامل�ه��ام التي ي�ؤديها،
وما يتمتع به من عالقات خارجية مع
خمتلف الربملانات واملجال�س يف الدول
ال�شقيقة وال�صديقة بجانب ع�ضويته يف
كافة االحت��ادات واملنتديات الربملانية
الدولية والقارية.

من جانبه ،نوه وزير اخلارجية الأوكراين،
بالنتائج الإيجابية للزيارة الر�سمية
ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبد اهلل بن حممد بن إ�براهيم
آ�ل ال�شيخ� ،إىل جمهورية أ�وك��ران�ي��ا،
ودورها يف تعزيز التعاون والتفاهم بني
البلدين يف �شتى املجاالت ال�سيما على
�صعيد العالقات الربملانية.
و�أك� ��د ع�ل��ى �أه�م�ي��ة ت�ع��زي��ز ال�ع�لاق��ات
الثنائية بني البلدين يف �شتى املجاالت
مبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة للبلدين
وال�شعبني ال�صديقني ،وحر�ص بالده
ع �ل��ى ت�ن�م�ي��ة ع�لاق��ات �ه��ا م ��ع امل�م�ل�ك��ة
باعتبارها دول��ة مهمة ورائ ��دة ،تتمتع
بثقل ومكانة �سيا�سية واقت�صادية فاعلة

على ال�ساحتني ا إلقليمية والدولية ،مثمن ًا
اجلهود احلثيثة التي تقوم بها اململكة
يف �سبيل حتقيق ا ألمن واال�ستقرار بني
�شعوب املنطقة والعامل.
وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض جممل
الق�ضايا واملو�ضوعات ذات االهتمام
امل�شرتك بني البلدين ،وبحث �أوجه
التعاون الثنائي على �صعيد العالقات
ال�برمل��ان �ي��ة ب�ي�ن جم �ل ����س ال �� �ش��ورى
وال�برمل��ان الأوك���راين ،و�سبل تعزيز
وتفعيل دور جلان ال�صداقة الربملانية
يف البلدين مبا ي�سهم يف دعم العمل
امل�شرتك البناء.
ح���ض��ر اال��س�ت�ق�ب��ال ��س�ف�ير جمهورية
أ�وكرانيا لدى اململكة بيرتو كولو�س.

أكاديمي َين من
معالي مساعد رئيس المجلس يستقبل
ّ
جامعة ويلز البريطانية
ا�ستقبل معايل م�ساعد رئي�س جمل�س
ال �� �ش��ورى ال��دك �ت��ور ف �ه��اد ب��ن معتاد
احلمد يف مكتبه مبقر املجل�س ،عميد
ال ��درا�� �س ��ات ال�ع�ل�ي��ا يف ج��ام �ع��ة وي�ل��ز
الربيطانية الربوفي�سور مارتن �أوكني،
و أ��ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية يف جامعة
ويلز الربيطانية الدكتور عبدالرحمن
الزعاقي.
ومت خ �ل�ال ال��ل��ق��اء ب �ح��ث ع� ��دد من
املو�ضوعات خا�صة ما يتعلق ب�سبل تعزيز
العالقات التعليمية بني البلدين ،وت�سهيل
إ�ج� ��راءات ق�ب��ول ال�ط�لاب ال�سعوديني
ملوا�صلة التعليم يف جامعة ويلز.
ون��وه الربوفي�سور �أوك�ين خ�لال اللقاء للطالب ال�سعوديني الذين يدر�سون يف بعد ذلك جتول عميد الدرا�سات العليا والقاعة الكربى وقاعة اجلل�سات اطلع
بالنه�ضة التعليمة التي ت�شهدها اململكة اجلامعات الربيطانية وحر�صهم على يف جامعة ويلز الربيطانية يف أ�روق��ة خ�لال �ه��ا ع �ل��ى ال �ت �ج �ه �ي��زات التقنية
جمل�س ال�شورى �شملت القاعة الأندل�سية احلديثة بها.
العربية ال�سعودية وبامل�ستوى املميز حت�صيلهم العلمي.
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في اجتماعين منفصلين بحضور محافظ التأمينات االجتماعية ومدير معهد اإلدارة

لجنة اإلدارة والموارد البشرية تناقش استثمارات التأمينات
ومشروع معهد اإلدارة للتنظيم الشامل ألجهزة الدولة ومؤسساتها
ع�ق��دت جل�ن��ة ا إلدارة وامل� ��وارد الب�شرية
مبجل�س ال�شورى اجتماع ًا برئا�سة رئي�سها
الدكتور عبدالرحمن بن �أحمد هيجان مبقر
املجل�س يف الريا�ض ،بح�ضور معايل حمافظ
امل ؤ��س�سة العامة للت أ�مينات االجتماعية وكبار
امل� ؤس�ولني يف امل�ؤ�س�سة .وناق�ش االجتماع
عدد ًا من املو�ضوعات ذات العالقة بتقرير
الأداء ال�سنوي للم ؤ��س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية للعام املايل 1431 / 1430هـ،
وا�ستعر�ض أ�ب��رز ما ت�ضمنه التقرير حول
الو�ضع الراهن للم ؤ��س�سة و�أهم االجنازات
التي حققتها خ�لال ف�ترة التقرير ،و أ�ه��م
ال�صعوبات واملعوقات التي تواجهها امل�ؤ�س�سة
يف �أدائها لأعمالها ،و�أبرز املقرتحات التي
ميكن تبنيها ملعاجلة تلك ال�صعوبات.
كما ناق�ش املجتمعون ع��دد ًا م��ن املحاور
منها ما يتعلق باخلطط وا إل�سرتاتيجيات
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ال �ت��ي �أع��دت �ه��ا ف�ي�م��ا يتعلق
با�ستثماراتها طويلة امل ��دى ،و�إي��رادات�ه��ا

من ا�ستثماراتها اخلارجية يف ال�سندات
والأ�سهم ،والتو�سع يف جم��االت اال�ستثمار
داخ��ل اململكة ،وامل�شروعات اال�ستثمارية
احلالية للم�ؤ�س�سة يف ال��داخ��ل ،وبرنامج
امل ؤ��س�سة لالبتعاث اخلارجي الذي يهدف
إ�ىل توفري الكفاءات الب�شرية يف جماالت عمل
امل�ؤ�س�سة واخت�صا�صاتها يف التمويل والت أ�مني
واال�ستثمار مبا يلبي حاجاتها ومتطلباتها
ل�ضمان توفري الكفاءات وتوطني الوظائف.
م��ن جهة ثانية ناق�شت جلنة الإدارة
واملوارد الب�شرية يف اجتماع �آخر عقدته

مبقر املجل�س بح�ضور املدير العام ملعهد
الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن
عبداهلل ال�شقاوي وع��دد من م�س�ؤويل
املعهد ،تقرير الأداء ال�سنوي للمعهد
للعام املايل 1432 / 1431هـ.
وت �ن��اول االج�ت�م��اع �أب ��رز امل �ح��اور املتعلقة
بالتقرير ال�سنوي ،التي تركزت حول �أهم
العقبات التي ت��واج��ه املعهد �أم��ام �أدائ��ه
ملهامه.
ؤ
كما �أجاب م�س�ولو املعهد على ا�ستف�سارات
ومالحظات أ�ع�ضاء اللجنة ،فيما يتعلق

مب�شروع التنظيم ال�شامل ألجهزة وم ؤ��س�سات
الدولة واجلدول الزمني املخ�ص�ص لتنفيذه،
و�أبرز ا ألهداف واملهام املتحققة ملركز قيا�س
ا ألداء ل ألجهزة احلكومية ومدى �إمكانية
ا�ستقاللية املركز وفق ًا لقرار �إن�شائه ،إ��ضافة
إ�ىل �أهداف مركز الأعمال يف املعهد وماذا
حتقق منها حتى الآن ،و أ�برز احللول املنا�سبة
التي من � أش�نها معاجلة قلة الوظائف أ�مام
مطالبة املعهد با�ستحداث وظائف جديدة،
و�أه��م امل��وازن��ات التي ت�ضمنها التقرير،
بجانب إ��سهاماته يف حل م�شكلة ال�سعودة.

لجنة الصداقة السعودية األلمانية تبحث تعزيز التعاون
الثنائي والبرلماني مع سفير ألمانيا االتحادية
ع �ق��دت جل �ن��ة ال �� �ص��داق��ة ال�برمل��ان�ي��ة
ال�سعودية ا ألمل��ان�ي��ة مبجل�س ال�شورى
برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة
ال��دك �ت��ور � �س��امل ب��ن ع�ل��ي القحطاين،
اج �ت �م��اع � ًا مب�ق��ر جم�ل����س ال �� �ش��ورى يف
ال��ري��ا���ض م��ع �سفري جمهورية �أملانيا
االحتادية لدى اململكة ديرت هالر.
وج��رى خ�لال االجتماع بحث ع��دد من
املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك بني اململكة وجمهورية �أملانيا
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االحتادية يف �شتى املجاالت.
كما ناق�ش اجلانبان �سبل دعم وتعزيز
التعاون والعمل الثنائي امل�شرتك على
�صعيد العالقات الربملانية بني جمل�س
ال �� �ش��ورى وال�ب�رمل��ان ا ألمل� ��اين بغرفتيه
البوند�ستاغ واملجل�س الفيدرايل ،وتفعيل
دور جلنتي ال���ص��داق��ة ال�برمل��ان�ي��ة يف
البلدين مبا ي�سهم يف دعم �أوجه التعاون
البناء يف �شتى املجاالت ويحقق م�صالح
ال�شعبني ال�صديقني .

يذكر �أن جل��ان ال�صداقة الربملانية
ال�سعودية يف جمل�س ال�شورى تهدف
إ�ىل تنمية وتوثيق رواب��ط ال�صداقة
وال�ت��وا��ص��ل ب�ين امل�ج�ل����س ،واملجال�س
الت�شريعية وال�ب�رمل��ان��ات يف ال ��دول
ال�شقيقة وال�صديقة مبا يعزز عالقات
اململكة خارجي ًا ،إ��ضافة �إىل حتقيق
أ�ك�ب�ر ق��در م��ن ال�ت��وا��ص��ل والتن�سيق
يف خمتلف امل�ح��اف��ل ال�برمل��ان�ي��ة على
ال�صعيدين ا إلقليمي والدويل.

اتجاهات

رقابة المحكمة اإلدارية
على القرارات اإلدارية
••�أ .زامل �شبيب الركا�ض

تعترب املحكمة ا إلداري��ة هيئة ق�ضائية م�ستقلة عن الق�ضاء العام وتخت�ص بالرقابة الق�ضائية على م�شروعية
القرارات الإدارية و�ضمانة �أ�سا�سية ل�سالمة القرار ا إلداري من العيوب �سواء من ناحية االخت�صا�ص �أو ال�شكل �أو
ال�سبب أ�و مبخالفة النظم واللوائح �أو اخلط�أ يف تطبيقه �أو ت�أويله ،وال يقت�صر دور املحكمة ا إلدارية على الرقابة على
القرارات ا إلدارية بل ي�شمل عالقة الأفراد وامل ؤ��س�سات وال�شركات باجلهات احلكومية من خالل العالقة التعاقدية.
وكما �أ�سلفنا ف�إن املحكمة الإدارية تخت�ص بالنظر يف ق�ضايا الف�صل يف املنازعات املتعلقة باحلقوق املقررة يف
�أنظمة اخلدمة املدنية والتقاعد ملوظفي الدولة ،ويف دعاوى �إلغاء القرارات ا إلدارية والطعن يف �صحتها ،ويف
ق�ضايا التعوي�ض �ضد اجلهات احلكومية والأ�شخا�ص ذوي ال�شخ�صية املعنوية ب�سبب �أعمالها ،ومنازعات العقود
التي تكون احلكومة �أحد أ�طرافها ،والق�ضايا الت أ�ديبية �ضد موظفي الدولة ،والق�ضايا اجلزائية يف جرائم الر�شوة
والتزوير ومبا�شرة الأموال العامة ،وطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.
ورقابة املحكمة الإدارية ق�ضائي ًا على القرارات الإدارية تعد من قبيل رقابة امل�شروعية ولي�ست من قبيل رقابة
املالءمة ،مبعنى أ�نها تخت�ص بالنظر يف القرار من حيث م�شروعيته وخلوه من عيوب القرار الإداري �سواء �شكلية
�أو مو�ضوعية من حيث �صدوره من جهة خمت�صة من عدمها ،والت�أكد من عدم االنحراف بال�سلطة والتع�سف يف
ا�ستعمال احلق� ،أو خمالفته للأنظمة واللوائح ال�سارية.
ونعتقد أ�ن تطوير عمل املحكمة الإدارية الق�ضائي يعتمد ب�شكل كبري على تعاون اجلهات ا إلدارية يف تطبيق الأنظمة
واللوائح والت أ�كد من �سالمة القرارات ا إلدارية من الواقع والنظام ،فعلى �سبيل املثال تتلقى املحكمة ا إلدارية �سنوي ًا
كم ًا هائ ًال من ق�ضايا احلقوق املقررة يف �أنظمة اخلدمة املدنية والتقاعد نتيجة قيام بع�ض جهات الإدارة بعدم
�صرف بع�ض م�ستحقات املوظفني واملتقاعدين مما ي�ضطرهم للجوء للق�ضاء الإداري رغم و�ضوح ا�ستحقاقهم
لهذه البدالت واحلقوق يف النظام وقرار إ�نهاء اخلدمة للمتقاعدين ،مما ي�شكل عبئ ًا على املحكمة واملواطنني
وفيهم الكبري واملري�ض ،وهذه �إ�شكالية ميكن معاجلتها بقرار إ�داري �أو مبد�أ ق�ضائي عام ،بد ًال من احلاجة �إىل
حكم ق�ضائي خا�ص لكل حالة.
ونخل�ص �إىل �أن تطوير أ�داء املحكمة ا إلدارية باعتبارها جهة رقابة ق�ضائية على م�شروعية �أعمال الإدارة ،يعترب
مطلب ًا أ��سا�سي ًا إلر�ساء مبادئ العدل وحماية احلقوق و إ�ن�صاف املظلومني ،وال ميكن حتميل املحكمة الإدارية
وحدها هذا العبء الوطني دون التزام اجلهات ا إلدارية فعلي ًا مب� ؤس�وليتها جتاه امل�شاركة يف حتقيق العدالة،
وزيادة تفعيل دور الإدارات القانونية ل�ضمان �سالمة القرار الإداري ومطابقته للأنظمة واللوائح ،وتطبيق مبد�أ
ال�سوابق الق�ضائية الإدارية ،بد ًال من �إرهاق كاهل املحكمة بالكثري من الق�ضايا والأخطاء ا إلدارية التي أ��صبحت
عبئ ًا حقيقي ًا يعيق الق�ضاء ا إلداري عن �أداء عمله ب�شكل �أف�ضل نحو حتقيق العدل.
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نظام

بعد موافقة مجلس الشورى عليها

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ورابـــــــــــــــ
الرقم :م60 /
التاريخ 1432/10/23هـ

�أ�صدر جمل�س الوزراء برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني القرار رقم
 298يف جل�سته التي عقدت يوم 1432/10/21هـ باملوافقة على اتفاقية
بعون اهلل تعاىل
مقر بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية يف ورابطة العامل الإ�سالمي
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز آ �ل �سعود
والتي تهدف لتنظيم العالقة بينهما -املوقع عليها يف مدينة الريا�ضملك اململكة العربية ال�سعودية
بتاريخ 1425/11/21هـ ،كما وافق املجل�س على الربوتوكول املتعلق بها .بنا ًء على املادة (ال�سبعني) من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم
( أ� )90/بتاريخ 1412/8/27هـ.
ونن�شر فيما يلي قرار املجل�س واالتفاقية والربوتوكول املتعلق بها.
�إن جمل�س الوزراء بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم /30270ب
وتاريخ 1432/8/4هـ ،امل�شتملة على برقية �صاحب ال�سمو امللكي وزير اخلارجية رقم
 32119710/23/97وتاريخ 1432/4/17هـ ،يف �ش�أن م�شروع اتفاقية املقر بني حكومة
اململكة العربية ال�سعودية ورابطة العامل الإ�سالمي وم�شروع الربوتوكول امللحق بها.
وبعد االطالع على م�شروع االتفاقية والربوتوكول امل�شار �إليهما.
وبعد االطالع على املح�ضر رقم ( )230وتاريخ 1432/6/7هـ ،املعد يف هيئة اخلرباء
مبجل�س الوزراء.
وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )45/46وتاريخ 1432/7/25هـ.
وبعد االط�ل�اع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س ال ��وزراء رق��م ( )535وتاريخ
1432/8/17هـ.
يقرر ما يلي:

 -1املوافقة على اتفاقية مقر بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية ورابطة العامل
ا إل�سالمي املوقع عليها يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1425/11/21ه � �ـ ،بال�صيغة
املرافقة.

وبنا ًء على املادة (الع�شرين) من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر با ألمر امللكي رقم
( أ� )13/بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبنا ًء على املادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س ال�شورى ،ال�صادر با ألمر امللكي
رقم (�أ )91/بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )45/46بتاريخ 1432/7/25هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )298بتاريخ 1432/10/21هـ.
ر�سمنا مبا هو آ�ت:
أ�و ًال :املوافقة على اتفاقية مقر بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية ورابطة العامل
ا إل�سالمي ،املوقع عليها يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1425/11/21هـ ،بال�صيغة املرافقة.
ثاني ًا :املوافقة على الربوتوكول امللحق باتفاقية املقر ،املوقع عليه يف مدينة الريا�ض
بتاريخ 1432/4/10هـ ،بال�صيغة املرافقة.
ثالث ًا :على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور ؤ��ساء الأجهزة املعنية امل�ستقلة
– كل فيما يخ�صه -تنفيذ مر�سومنا هذا.
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
اتفاقية مقر بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية ورابطة العامل الإ�سالمي
�إن حكومة اململكة العربية ال�سعودية ورابطة العامل الإ�سالمي رغبة منهما يف تنظيم
اتفاقية مقر للرابطة يف مدينة مكة املكرمة يف اململكة العربية ال�سعودية ،قد اتفقتا
على تنظيم العالقة بينهما وفق ًا ملا ي�أتي:

 -2املوافقة على الربوتوكول املتعلق باتفاقية املقر ،املوقع عليه يف مدينة الريا�ض
بتاريخ 1432/4/10هـ بال�صيغة املرافقة.
يق�صد بامل�صطلحات الواردة فيما يلي ما يقابلها من عبارات ما مل يرد ن�ص يق�ضي
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.
رئي�س جمل�س الوزراء بخالف ذلك:
 )1اململكة /اململكة العربية ال�سعودية.
 )2الرابطة :رابطة العامل الإ�سالمي وفروعها ومكاتبها والهيئات التابعة لها.
 )3النظام الأ�سا�سي :نظام رابطة العامل الإ�سالمي.
 )4املقر :مقر رابطة العامل الإ�سالمي.
 )5ا ألمني العام :الأمني العام لرابطة العامل الإ�سالمي.
تتمتع الرابطة ب�صفتها منظمة إ��سالمية ذات طابع دويل غري
 )6وثائق الرابطة :ال�سجالت ،الر�سائل ،الوثائق واملحررات ،املخطوطات ،ال�صور
حكومي يف أ�را���ض��ي اململكة بال�شخ�صية القانونية االعتبارية
الثابتة أ�و املتحركة ،الأفالم وال�شرائط امل�سجلة التي تخ�ص الرابطة �أو يف حوزتها.
الالزمة ملمار�سة االخت�صا�صات املنوطة بها
� )7أع�ضاء جمال�س الرابطة� :أع�ضاء املجل�س الت�أ�سي�سي ،املجل�س ا ألعلى العاملي
المادة األولى:
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المادة الرابعة:

تعقد اجتماعات الرابطة يف ح��دود أ�نظمتها ولوائحها ويحق
لها دعوة من تراه للم�شاركة يف �أعمالها واجتماعاتها وجلانها
الر�سمية يف حدود �أهدافها املعلنة
للم�ساجد ،املجمع الفقهي ،هيئة الإعجاز العلمي ،م�ؤ�س�سة مكة املكرمة ،و�أع�ضاء ما
ين�ش�أ من هيئات �أو وكاالت الحقة.

�أ) تعقد اجتماعات الرابطة يف حدود أ�نظمتها ولوائحها ويحق لها دعوة من تراه
للم�شاركة يف �أعمالها واجتماعاتها وجلانها الر�سمية يف حدود �أهدافها املعلنة ولها
ا�ستقدام من تراه وفق الأنظمة املعمول بها يف دولة املقر.
ب) ال يجوز للرابطة امل�شاركة يف م�ؤ�س�سات أ�و أ�عمال أ�و جلان حكومية أ�و غري حكومية
داخل اململكة.
المادة الخامسة:

تقدم حكومة اململكة الت�سهيالت املنا�سبة للرابطة كي تتمكن من القيام بوظائفها
وحتقيق �أهدافها ويكون لها ال�سلطة الكاملة يف و�ضع النظم والقواعد التي يعمل بها
المادة الثانية:
تتمتع الرابطة ب�صفتها منظمة إ��سالمية ذات طابع دويل غري حكومي يف أ�را�ضي اململكة داخل املقر وكذلك تقرير ال�شروط الالزمة وتهيئة الظروف املالئمة لأداء �أعمالها
بال�شخ�صية القانونية االعتبارية الالزمة ملمار�سة االخت�صا�صات املنوطة بها وحتقيق يف حدود نظامها الأ�سا�سي.
�أهدافها وفق ًا لنظامها الأ�سا�سي ويكون مقرها مدينة مكة املكرمة.
المادة السادسة:
للرابطة حق فتح احل�سابات ب�أي عملة واالحتفاظ باملبالغ والعمالت الأجنبية من �أي
المادة الثالثة:
إ
تطبق أ�نظمة اململكة داخل املقر وتكون الهيئات الق�ضائية يف اململكة هي نوع ،كما يحق للرابطة قبول العانات والهبات النقدية والعينية.
املخت�صة بالنظر يف اجلرائم التي ترتكب يف املقر والف�صل فيها ،وتتخذ المادة السابعة:
حكومة اململكة الإجراءات املنا�سبة التي تكفل �صيانة حقوق الرابطة يف املقر يتمتع ا ألمني العام وا ألمناء امل�ساعدون و�أع�ضاء املجال�س وامل�ست�شارون واخلرباء
امل�ؤقتون والدائمون من غري ال�سعوديني باحل�صانات الوظيفية الالزمة �أثناء قيامهم
واحتفاظها به.
ب أ�داء وظائفهم.
المادة الثامنة:

تلتزم ال��راب��ط��ة وامل���ؤ���س�����س��ات وال��ه��ي��ئ��ات التابعة لها ب����أن تكون
خماطباتها يف دولة املقر من خالل أ�مينها العام

تتمتع الرابطة مبعاملة مماثلة لتلك التي تعامل بها حكومة اململكة املنظمات الدولية غري
احلكومية يف جمال الأف�ضليات وفئات ا ألجور والر�سوم على الربقيات واملحادثات الهاتفية
وغريها من و�سائل االت�صال ،على �أن ال يجوز للرابطة ا�ستعمال و�سائل االت�صال الال�سلكية
مبا يف ذلك ال�شبكات الال�سلكية واملوجة الق�صرية إ�ال مبوافقة حكومة اململكة.
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نظام

المادة التاسعة:

يعفى ا ألم�ين العام والأم�ن��اء امل�ساعدون و أ�ع�ضاء جمال�س الرابطة واملوظفون
واخلرباء وامل�ست�شارون امل�ؤقتون والدائمون من �أي �ضريبة على املرتبات واملكاف آ�ت
التي يتقا�ضونها من ا ألمانة العامة.

تتمتع الرابطة مبعاملة مماثلة لتلك التي تعامل بها حكومة
اململكة املنظمات الدولية غري احلكومية يف جمال الأف�ضليات

تعفى �أموال الرابطة من ال�ضرائب ومن دفع الر�سوم اجلمركية على ما ت�ستورده �أو
ت�صدره من مواد �أو أ�دوات خا�صة با�ستعمالها الر�سمي ،وال يجوز لها بيع ما ا�ستوردته
من مواد �أو �أدوات معفاة من الر�سوم اجلمركية إ�ال مبوافقة حكومة اململكة.

يت�ضمن املبالغ الإجمالية لتلك اال�ستحقاقات -إ�ىل اجلهة املخت�صة يف دولة املقر،
على أ�ن يكون التقرير م�صدق ًا من املكتب املحا�سبي ومن الرابطة بعد ت�صديقه من
امل ؤ��س�سة �أو الهيئة املعنية التابعة للرابطة.
إ
ب -تدر�س اجلهة املخت�صة يف دولة املقر وتراجع تلك اال�ستحقاقات والعانات
امل�ضمنة يف التقرير امل�صدق عليه من قبل املكتب املحا�سبي ومن قبل الرابطة بعد
ت�صديقه من امل ؤ��س�سة �أو الهيئة املعنية التابعة للرابطة ف�إن مل تكن هناك �أي ملحوظة
تتخذ اجلهة املخت�صة ا إلجراءات الالزمة حيال التوجيه بال�سماح بتحويل املبالغ من
ح�ساب الرابطة أ�و امل ؤ��س�سات أ�و الهيئات التابعة لها �إىل احل�سابات املعنية كما وردت
يف تقرير املكتب املحا�سبي ،على �أن تودع مبا�شرة يف احل�سابات البنكية اخلا�صة
بامل�ستفيدين ،كل على حدة.

المادة العاشرة:

المادة الحادية عشرة:

ال يجوز �أن تكون أ�موال الرابطة الثابتة واملنقولة ووثائقها حم ًال لإجراءات احلجز أ�و
اال�ستيالء �أو امل�صادرة �إال بحكم ق�ضائي ،ويف حالة حل املنظمة ت�ؤول ملكية أ�موالها
الثابتة �إىل دولة املقر.
المادة الثانية عشرة:

يلتزم موظفو الرابطة واخلرباء التابعون لها ومن يف حكمهم باحرتام ا ألنظمة
والتقاليد والعادات املعمول بها داخل اململكة طوال فرتة �إقامتهم ،وبعدم التدخل
يف ال�ش�ؤون الداخلية أ�و القيام ب�أي ن�شاط غري ما �أوف��دوا من �أجله مبوجب هذه المادة الثانية:
للرابطة وامل�ؤ�س�سات والهيئات التابعة لها حتويل ا ألموال الالزمة جلميع ا إلعانات
االتفاقية.
وامل�ستحقات وااللتزامات املرتتبة عليها بعد تاريخ دخول هذا الربوتوكول حيز
المادة الثالثة عشرة:
ً
ً
ال تخل أ�حكام هذه االتفاقية باتخاذ ما تراه اململكة منا�سبا من تدابري حلماية النفاذ ،وذلك وفقا ملا يلي:
�أ -حتول الأموال اخلا�صة بامل�ستحقات وااللتزامات مبا�شرة من احل�ساب الرئي�س
أ�منها أ�و نظامها العام.
للرابطة أ�و امل ؤ��س�سات والهيئات التابعة لها يف دولة املقر ،إ�ىل احل�سابات العائدة لكل
المادة الرابعة عشرة:
تعد هذه االتفاقية نافذة من تاريخ �إبالغ اململكة للرابطة با�ستيفاء ا إلج��راءات م�ستفيد كل على حدة ،وي�شمل ذلك (املوظفني ،واملقاولني ،وال�شركات ،وخالفه).
ب -حتول أ�موال الإعانات مبا�شرة من احل�ساب الرئي�س للرابطة أ�و امل�ؤ�س�سات
النظامية الالزمة لذلك.
إ
أ
حررت هذه االتفاقية من ن�سختني ��صليتني باللغة العربية ومت التوقيع عليها يف مدينة والهيئات التابعة لها يف دولة املقر� ،ىل ح�سابات اجلهات املرخ�ص لها فقط من
ال�سلطات املعنية� ،سواء يف داخل دولة املقر �أو خارجها.
الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 1425/11/21هـ.
ج -حتول مبالغ امل�صاريف الت�شغيلية للمكاتب واملراكز والربامج املرخ�صة خارج
•••
دولة املقر مبا�شرة من احل�ساب الرئي�س للرابطة أ�و امل ؤ��س�سات والهيئات التابعة لها
بروتوكول ملحق باتفاقية المقر بين حكومة المملكة
العربية السعودية ورابطة العالم اإلسالمي
يف دولة املقر ،إ�ىل ح�سابات تلك املكاتب واملراكز املرخ�ص لها بالعمل با�سم الرابطة
ؤ
أ
إ�ن حكومة اململكة العربية ال�سعودية (ي�شار إ�ليها فيما بعد بدولة املقر) ورابطة العامل �و هيئاتها وم��س�ساتها يف الدول امل�ست�ضيفة ،وذلك وفق ميزانية ن�صف �سنوية تزود
ا إل�سالمي انطالق ًا من اتفاقية املقر املربمة بينهما ،ورغبة منهما يف �أن تتمكن رابطة بها اجلهة املخت�صة يف دولة املقر.
العامل الإ�سالمي وامل�ؤ�س�سات والهيئات التابعة لها -ومنها هيئة ا إلغاثة الإ�سالمية د -على الرابطة وامل�ؤ�س�سات والهيئات التابعة لها أ�ال حتول أ�ي مبلغ ملديري الفروع
العاملية -من أ�داء �أعمالها وفق ما هو من�صو�ص عليه يف نظمها الأ�سا�سية ،و�أخذ ًا يف اخلارج أ�و العاملني فيها للت�صرف بها با�سم الفرع ،با�ستثناء ما يحول لهم من
يف االعتبار جميع الإجراءات التي تتخذها دولة املقر للمحافظة على �أمنها ونظامها رواتب �شهرية خا�صة بهم فقط.
أ
هـ  -على الرابطة وامل�ؤ�س�سات والهيئات التابعة لها عدم ا�ستخدام �ي �شخ�ص
العام ،قد اتفقتا على ما يلي:
(طبيعي �أو اعتباري) أ�و ح�ساب بنكي �شخ�صي داخل دولة املقر لتحويل �أو نقل �أي
المادة األولى:
تعمل اجلهة املخت�صة يف دولة املقر على متكني الرابطة وامل ؤ��س�سات والهيئات التابعة مال خارج دولة املقر.
لها ومنها هيئة ا إلغاثة الإ�سالمية العاملية من حتويل الأموال الالزمة جلميع الإعانات المادة الثالثة:
وامل�ستحقات وااللتزامات املرتتبة عليها قبل تاريخ دخول هذا الربوتوكول حيز على الرابطة وامل�ؤ�س�سات والهيئات التابعة لها تعيني مكتب حما�سبي معتمد لها،
للقيام ب�إعداد تقرير �سنوي مف�صل تو�ضح فيه جميع �إعاناتها وم�صاريفها الت�شغيلية
النفاذ ،وفق ًا ملا يلي:
أ� -على الرابطة وامل ؤ��س�سات والهيئات التابعة لها التعاقد مع أ�حد املكاتب املحا�سبية وبراجمها والتزاماتها املالية واملبالغ املحولة وامل�ستندات املتعلقة بها ،وتزود اجلهة
املعتمدة ،لتويل حظر الإعانات وااللتزامات اخلا�صة بها ومكاتبها وفروعها والهيئات املخت�صة يف دولة املقر يف نهاية كل عام مايل بن�سخة من هذا التقرير ،على �أن تكون
التابعة لها ،بح�سب طبيعة كل من (رواتب و أ�جور وم�صاريف إ�دارية وت�شغيلية وعقود الن�سخة م�صدقة من قبل املكتب املحا�سبي ومن قبل الرابطة بعد ت�صديقها من
وخالفه) وبعث تقرير مف�صل بذلك – كل على حدة وبح�سب طبيعة كل ا�ستحقاق امل ؤ��س�سة �أو الهيئة املعنية التابعة للرابطة.
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المادة التاسعة:

أ� -يقت�صر تقدمي امل�ساعدات املالية �أو العينية -من الرابطة وامل�ؤ�س�سات والهيئات التابعة
ال تتحمل دول��ة املقر أ�ي م� ؤ
س�ولية قانونية حيال الت�صرفات
لها – على اجلهات املرخ�ص لها فقط� ،سواء يف داخل املقر �أو خارجها.
والأعمال التي تقوم بها الرابطة أ�و امل ؤ��س�سات �أو الهيئات �أو املكاتب
ب -تلتزم الرابطة وامل�ؤ�س�سات والهيئات التابعة لها ب أ�ال جتمع التربعات داخل دولة املقر من
التابعة لها �أو العاملون فيها
خالل �صناديق جمع التربعات النقدية �أو العينية أ�و غري ذلك ،وعليها االكتفاء فقط بقبول
ا ألوقاف والهبات والإعانات النقدية أ�و العينية ،على �أن يكون ت�سلمها ب�إي�صال ر�سمي إ�ذا كان
المادة الرابعة:
يف مقر الرابطة أ�و �أحد مكاتبها أ�و امل�ؤ�س�سات والهيئات التابعة لها ،أ�و �إيداعها يف احل�ساب
البنكي اخلا�ص بها فقط ،على �أن يو�ضح عند ا إليداع �أن الغر�ض هو هبة �أو �إعانة �أو وقف.
تلتزم الرابطة مبا يلي:
أ� -احل�صول على موافقة ر�سمية �صريحة من دولة املقر عند افتتاح فروع للم ؤ��س�سات والهيئات ج -تلتزم الرابطة وامل�ؤ�س�سات والهيئات التابعة لها باحل�صول على موافقة من اجلهة
املخت�صة يف دولة املقر قبل �إدخال �أو ا�ستقبال أ�ي هبة أ�و إ�عانة �أو تربع من اخلارج إ�ىل
التابعة لها يف دولة املقر �أو ملمار�سة �أن�شطتها.
ب -ت�صحيح أ�و�ضاع مكاتب فروع امل�ؤ�س�سات والهيئات التابعة لها يف دولة املقر التي تتطلب دولة املقر.
ذلك ،مع وقف أ�ن�شطتها إ�ىل حني ا�ستكمال إ�جراءات الت�صحيح.
المادة العاشرة:
تلتزم الرابطة وامل�ؤ�س�سات والهيئات التابعة لها ب أ�ن تكون خماطباتها للجهات احلكومية يف
المادة الخامسة:
تلتزم الرابطة وامل�ؤ�س�سات والهيئات التابعة لها ب�أن تعمل مكاتبها والهيئات وامل�ؤ�س�سات دولة املقر من خالل �أمينها العام (ا ألمني العام لرابطة العامل الإ�سالمي) على أ�ن يكون
التابعة لها يف اخلارج من خالل الرتاخي�ص النظامية ال�صادرة من ال�سلطات املعنية ملمار�سة ذلك فقط عرب وزارة اخلارجية يف دولة املقر.
ن�شاطاتها يف البلد امل�ست�ضيف.
المادة الحادية عشرة:
إ
أ
ؤ
أ
إ
أ
� -يف حالة �خالل الرابطة �و امل��س�سات �و الهيئات التابعة لها – ومنها هيئة الغاثة
المادة السادسة:
على الرابطة وامل�ؤ�س�سات والهيئات التابعة لها التن�سيق مع اجلهة املخت�صة يف دولة املقر قبل ا إل�سالمية العاملية� -أو العاملني فيها �أو املمثلني لها ،با ألحكام الواردة يف هذا الربوتوكول،
اختيار �شاغلي من�صب مدير مكتب فرع ف�أعلى يف داخل دولة املقر ،وكذلك جميع املر�شحني فعلى اجلهات املخت�صة أ�ن تطبق يف حقهم الأنظمة والتعليمات ال�سارية يف دولة املقر.
ب -ال تتحمل دولة املقر أ�ي م�س�ؤولية قانونية حيال الت�صرفات وا ألعمال التي تقوم بها
من مواطني دولة املقر للعمل يف فروعها �أو مكاتبها يف اخلارج.
الرابطة �أو امل ؤ��س�سات �أو الهيئات �أو املكاتب التابعة لها �أو العاملون فيها �أو املمثلون لها.
المادة السابعة:
ؤ
أ
أ
تعمل الرابطة وامل�ؤ�س�سات والهيئات التابعة لها على �ن تكون ��سما�ها – باللغتني العربية المادة الثانية عشر:
وا إلجنليزية -يف جميع الدول موحدة ،و�أال يكون هناك تعدد أ�و اختالف بينها من دولة �إىل يدخل هذا الربوتوكول حيز النفاذ من تاريخ إ�بالغ دولة املقر للرابطة با�ستيفاء الإجراءات
النظامية الالزمة للموافقة عليه.
أ�خرى أ�و من لغة إ�ىل �أخرى.
حرر هذا الربوتوكول من ن�سختني �أ�صليتني باللغة العربية ،ووقع عليه يف مدينة الريا�ض
المادة الثامنة:
بتاريخ 1432/4/10هـ املوافق 2011/3/15م.
تلتزم الرابطة وامل ؤ��س�سات والهيئات التابعة لها مبا يلي:
�أ -متابعة وتطبيق ما ي�صدر من �إجراءات وتعليمات دولية أ�و من دولة املقر تتعلق بالعمل
اخلريي ومكافحة الإرهاب ومتويله.
عن رابطة العامل ا إل�سالمي
عن حكومة اململكة العربية ال�سعودية
ب -الت�أكد من أ�ن جميع تعامالتها تتم مع جهات مرخ�ص لها� ،سواء داخل دولة املقر �أو
د.عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي
د .نزار بن عبيد مدين
خارجها.
�أمني عام الرابطة
وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية
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صوت الناس

اقتراح با
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ة
التقاع
د نسبة محددة من
راتب المو
ظ
ف
بإ
ق
ر
ار
م
ن
ه
ل
ي
ستف
يد من أرباحها في
تحسين
مستواه المعيشي
اقرتح املواطن
عبدالعزيز الع�ساف ا�ستثمار مبالغ
ت�ستقطع م��ن
املوظفني ل�صالح امل�ؤ�س�سة العامة
للتقاعد على �أن
يح�صلوا على جزء من �أرباح ذلك
اال�ستثمار لتعم ا
لفائدة على اجلميع وجاء اقرتاحه
يف عري�ضة �أر�س
لها �إىل جمل�س ال�شورى قال فيها:
تقوم كل جهة
حكومية مدنية كانت �أو ع�سكرية
ب�صرف رات��ب
موظفيها خم�صوم منه ن�سبة ،%9
وتقوم هذه الن�
سبة بت�أمني املوظف ما بعد التقاعد
من راتب ثابت.
وخالل الع�شر �
سنوات الأخرية وب�شكل مالحظ تقوم
م�صلحة التقاعد
با�ستثمار هذه الأموال يف امل�شاريع
احلكومية ال�ض
خمة التي تدر �أرباح ًا ويف ال�شركات
والبنوك وبن�سبة
 %5على الأك�ثر ،وه��ذه الطريقة
ممتازة ج��د ًا
وعبقرية ،ملا لها من �أث��ر جيد على
اقت�صاد الدولة
وم�ساهمته يف التنمية ،واقرتاحي

يقوم على هذا الأ
�سا�س وهو �أن تقوم كل جهة حكومية
املدنية منها و
الع�سكرية وبدرا�سة من قبل جمل�س
ال�شورى با�ستق
طاع ن�سبة معينة حتدد من قبل جمل�س
ال�شورى وب�شرط
موافقة املوظف وب�إقرار منه على
هذا اال�ستقطاع،
وهدف هذا اال�ستقطاع نف�س هدف
ا�ستثمار م�صل
حة التقاعد يف الن�سبة املقطوعة
الرئي�سية من
املوظف احلكومي ،ولكن باختالف
ب�سيط �أن ن�سبة
 %9التي ت�أخذها الدولة ب�شكل م�ؤقت
وتقوم با�ستثما
رها من غري �أن ي�ستفيد املوظف من
هذه اال�ستثمار
ات ب�شكل مبا�شر من توزيع �أرباح �أو

غريه ،ف�إن الن�
سبة التي يقوم املوظف با�ستثمارها
تعود عليه بالفا
ئدة من �أرباح واكتفاء ذاتي قانوين،
وطبع ًا يف نف�س
الوقت م�صلحة التقاعد لها �أتعابها،
حالها كحال ال
�صناديق اال�ستثمارية يف البنوك �أو
�أي طريقة يج
دها جمل�س ال�شورى منا�سبة ،وهذه
الطريقة جتعل
ً من راتب املوظف التقاعدي منا�سب ًا
ويجد مبلغا ً
ً
ماليا كبريا وجمزي ًا يف حال تقاعده،
و�أي�ض ًا يقوم املو
ظف بامل�ساهمة يف تنمية اقت�صاد
الدولة وتخفيف
احلمل على ميزانية الدولة لو �أرادت
تنفيذ م�شاريع �ضخمة وكبرية.

اقتراح للقضاء على السيارات الخربة الملقاة في الشوارع
رفع املواطن في�صل هنود البالدي عري�ضة ملجل�س
ال�شورى حتدث فيها عن وجود الكثري من ال�سيارات
امللقاة واملهملة يف ال�شوارع مما ي�سبب �أ��ض��رار ًا
و�أخ�ط��ار ًا متعددة ،واق�ترح ح ًال لذلك �أورده فيما
يلي ،حيث ق��ال :م��ن امل�لاح��ظ �أن هناك تكد�س ًا
كبري ًا لل�سيارات اخلربة يف ال�شوارع ا ألم��ر الذي
�أدى �إىل عرقلة املرور وتلوث البيئة وخا�صة يف املدن
ال�صناعية والور�ش وا ألحياء ويعود الأمر �إىل �أن كثري ًا
من الإخوة املقيمني ي�شرتي �أكرث من �سيارة وكل ما
خربت رماها يف إ�حدى ال�شوارع وخا�صة ال�سيارات
القدمية لذا �أقرتح �أن ي�صدر ت�شريع أ�و نظام مروري
�سواء لل�سعوديني �أو املقيمني على حد �سواء ح�سب
التايل:
 -1حتديد عدد ال�سيارات للمقيمني لل�شخ�ص �سيارة
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واحدة و إ�ذا ا�ستدعى ا ألمر ح�صوله على �سيارة �أخرى
فت�ضاعف ر�سوم النقل والتجديد.
 -2رب��ط جتديد ا إلق��ام��ة ونقل الكفالة واخل��روج
وال �ع��ودة بتجديد اال�ستمارة حتى يحد م��ن رمي
ال�سيارات يف ال�شوارع في�ضطر �إما لبيعها ل�شخ�ص
آ�خر أ�و بيعها كخردة.
 -3منع جتديد ا�ستمارات ال�سيارات التي موديلها قبل

� 1995إال بعد فح�صها من قبل �إدارة املرور ولي�س من
قبل الفح�ص الدوري.
 -4ت�سهيل إ�ج���راءات ت�سليم ال�سيارات �إىل ور�ش
الت�شليح واخلردة.
 -5ق�صر ا�ستخدام ال�سيارات على العمالة املهرة
واملهند�سني وحاملي الدرجات العلمية اجلامعية
على ا ألقل.
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من الذاكرة

تشكيل لجنة للنظر في الديون الخاصة لألفراد وعقوبة
لبيع الدخان والتنباك بدون رخصة
قامت اململكة العربية ال�سعودية على يد امللك عبدالعزيز – طيب اهلل ثراه -على مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية و�أحكامها وتطبيقاتها,
وا�ستنارت بها منهجاً و�سلوكاً .وكان من الأولويات التي عني بها امللك امل ؤ��س�س �إن�شاء جمل�س ال�شورى لال�ستنارة بر�أي �أع�ضائه يف ال� ؤ
ش�ون
الداخلية للبالد مما يحقق �شمولية القرار وتو�سيع دائرته يف �صورة تطبيقية لهدي ال�شريعة الإ�سالمية .يف هذا الباب ن�ستجلي ذاكرة
جمل�س ال�شورى با�ستعرا�ض قراراته الأوىل التي متثل البداية لبناء جمتمع مدين إ��سالمي.

إعفاء ورق طباعة الكتب العلمية من الرسوم

اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفوقة الواردة من مقام رئا�سة جمل�س الوكالء
برقم  396يف 1352/1/19هـ وامل�شتملة على مو�ضوع الورق الوارد للمطبعة ال�سلفية
وكيفية تعريفه ،وتداول ا ألع�ضاء البحث يف اخل�صو�ص املذكور وبعد الفح�ص والتدقيق
و�إمعان النظر فيما جاء بخطاب رئي�س ق�سم التفتي�ش بوزارة املالية يف هذا ال� أش�ن
قرر املجل�س بالإجماع ما ي�أتي:
� -1أن قرار جمل�س ال�شورى عدد  662يف  13ذو القعدة 1350هـ املقرتن بالت�صديق
العايل بعدد  5001يف 1351/6/28ه �ـ
يق�ضي ب�ضرورة إ�عفاء ال��ورق اخلا�ص
بطبع الكتب العلمية الوارد �إىل املطابع
من الر�سوم اجلمركية وعلى هذا فكل
ما يرد من الورق �إىل املطابع يكون تابع ًا
للر�سم اجلمركي �إال ما ي�ستعمل يف طبع
الكتب العلمية ف�إنه معفى من الر�سم
اجلمركي.
 -2أ�ما مراقبة ما يرد من الورق للمطابع
ملعرفة ما كان منه تابع ًا للر�سم اجلمركي
وما كان معفي من الر�سم فهو من قبل
املالية طبق الأوامر والتعليمات املبلغة لها
يف هذا ال�ش�أن.
تشكيل لجنة للنظر في الديون الخاصة لألفراد

اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفوقة الواردة من مقام رئا�سة جمل�س الوكالء
برقم  288يف 1352/1/14ه�ـ امل�شتملة على ما ي�أتي -1 :عري�ضة تقدم بها عبا�س
ح�سني م�ؤمنة لوزارة الداخلية يف  23ذو القعدة خال�صتها أ�ن بذمته ملحمد نور مالئكة
مبلغ  920جنية وقد اتفق معه على �أن ي�سدد هذا الدين يف �أربعة �سنني وكان ذلك
االتفاق باملحكمة ال�شرعية الكربى وقد عجز عن ال�سداد لعدم ورود حجاج له ونظر ًا
يل �أن له ديون ًا بجاوه تربو على الدين الذي عليه وغالبها م�سجل لدى حكومة ذلك
الطرف مبوجب �سندات ،وحيث أ�ن حممد نور مالئكة يريد �إ�ضراره بحجزه عن
ال�سفر �إال مبوجب كفيل مايل يقدمه له وهو ال ي�ستطيع ذلك ي�سرتحم الأمر بال�سماح
له بال�سفر على أ�ن ي�ستعد لأن يعر�ض لدائنه جميع ال�سندات العائدة له امل�سجلة ر�سمي ًا
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وله �أن يختار منها ما �شاء بقدر دينه وجتري ا إلحالة ر�سمي ًا منه.
 -2عري�ضة من حممد نور مالئكة خال�صتها �أن ما ذكره عبا�س م�ؤمنة مناف للحقيقة
من جهة �أن له ديون مببلغ  24178جاوة واحلقيقة أ�ن ال�سندات مببلغ  18أ�لف جاوة وهي
التي كانت حمجوزة عن حممد نور مالئكة ثم �سلمت لعبا�س م�ؤمنة على �أن االتفاقية
التي وقعت بينهما باملحكمة ال�شرعية على �أن يقوم بت�سديد الدين على �أربعة �أق�ساط
يف كل �سنة ق�سط واحد و�أنه قد ا�ستلم من هذه الديون عن طريق احلوالة وعن طريق
املعاونة ومل ي�سدد من دينه �شيء ويريد ه�ضم حقوقه بال م�سوغ وي�سرتحم عدم ال�سماح
له بال�سفر �إال بعد تقدمي كفيل مايل معترب �أو رهن كاف يف املو�ضوع وميكن للحكومة ما
دان أ�نه ي�ستند على �سندات حتتوي على مبالغ تزيد على الدين الذي عليه أ�ن ي�ستلم منه
هذه ال�سندات وي�سلمها لقن�صل هولندا وهو بدوره يقدمها حلكومة جاوي لتح�صيلها
من أ�ربابها وحتويلها للقن�صل املذكور مبكة ودفعها ت أ�مين ًا للحقوق.
� -3صدور الأمر من مقام رئا�سة جمل�س الوكالء ب�أنه قد جرى االطالع على قرار
املجل�س رقم  4يف 1352/1/6هـ ب�صدد الديون و�سيجري الالزم ب�صدده فقط :ما
هو ر�أي املجل�س يف �سفر عبا�س م�ؤمنة �إىل جاوة و�أمثاله ما دام يف �سفره م�صلحة
عامة بتوريد احلجاج.
وتداول الأع�ضاء البحث يف اخل�صو�ص املذكور وبعد الفح�ص والتدقيق قرر املجل�س
بالإجماع ما ي�أتي:
ؤ
 -1بالنظر �إىل أ�ن عبا�س م�منة قد عجز عن دفع ما هو مق�سط عليه ملحمد نور
مالئكة كما يظهر يف ا ألوراق املرفوقة �أن لديه �سندات حتتوي على مبالغ تزيد عن
ما هو بذمته ملحمد نور مالئكه وقد �صادق خ�صمه على بع�ض هذه ال�سندات والذي
يراه املجل�س يف املو�ضوع �أن تقوم الدوائر
املخت�صة با�ستالم ال�سندات املذكورة
وتوديعها للقن�صلية الهولندية يف جدة
وهي بدورها تقوم مبخابرة حكومتها يف
هذا ال� أش�ن وا�ستح�صال املبالغ املدرجة
يف ال�سندات وت�سليمها للجهات املخت�صة
هنا لت�سديد الدين الذي على عبا�س م ؤ�منة
ملحمد نور مالئكة وت�سليمه الباقي.
 -2وي�سمح لعبا�س م�ؤمنة بال�سفر على �أن
جتري معاملة �سفره عن الطرق الأ�صولية
املن�صو�ص يف نظام �سفر م�شايخ اجلاوي
و�أن ينبه عليه باحل�ضور �إىل مكة يف

الأوقات التي اعتاد زمال�ؤه م�شايخ اجلاوي العودة فيها من �أر�ض جاوي.
 -3ويكلف عبا�س م�ؤمنة قبل �سفره بتقدمي وكيل عن طريق م�شيخة اجلاوي يكون
م�س�ؤو ًال عن حجز ما يخ�ص املديون يف املقرر على كل حاج يرد با�سمه مدة غيابه.
� -4أما و�ضع قاعدة عامة ت�شمل عموم املديونيني من م�شايخ اجلاوي فقد �سبق أ�ن اتخذ
املجل�س قرار ًا بعدد  4وتاريخ  8حمرم 1352هـ يف �ش�أن الديون العمومية بني الأفراد
ورفعه للمقام العايل واقرتن بالت�صديق العايل بعدد  288يف  14حمرم وت�شكلت جلنة
خا�صة لذلك وبها ع�ضوان من جمل�س ال�شورى فالذي يراه املجل�س �أن يعهد �إىل تلك
اللجنة �أمر و�ضع القاعدة املذكورة.

الديون ،على حني �أن ت�شكيلها إ�منا هو متهيدي خا�ص بدر�س املو�ضوع وتهيئة ما
يح�صل �أن يكون ممهد ًا للو�صول إ�ىل �سن تعليمات خم�صو�صة يف املو�ضوع املنوه عنه،
ويعهد بتلك التعليمات �إىل اللجنة املزمع �إحداثها بعدئذ .لذلك ال يرى املجل�س ما
ي�ستوجب تداول الر�أي فيها من ناحية مدة �إقامة مندوب التجارة .و�أما امل�صاريف
ال�سفرية فلها نظام خم�صو�ص وي�شمل مندوب التجارة ما ي�شمل غريه يف هذا ال�صدد
و�أما مو�ضوع تعيني ا�سمي ع�ضوي املجل�س فقد �سبق �أن ر�شح املجل�س الذوات املراد
ا�شرتاكهم يف هذه اللجنة من قبل املجل�س ورفع بذلك قرار ًا للمقام العايل بعدد 15
وتاريخ  8حمرم 1352هـ ،و�أما تعيني املكان الذي �ستجتمع فيه هذه اللجنة فهو بنظر
احلكومة .وعلى هذا ح�صل التوقيع.

غرامة وسجن لبيع الدخان بدون رخصة

لجنة ديون األفراد لجنة مؤقتة

اطلع جمل�س ال�شورى على مذكرة وزارة الداخلية رقم  73يف 1352/1/16هـ ،الواردة
من مقام رئا�سة جمل�س الوكالء برقم 502يف 2352/1/22هـ ،املت�ضمن �أن جمل�س
ال�شورى مل يبني يف قراره املتخذ ب� أش�ن جلنة النظر يف الديون بني الأف��راد ،أ��س�س
الع�ضوية وامل �ك��ان ال ��ذي �ستجتمع
ف�ي��ه ه ��ذه ال�ل�ج�ن��ة وك�ي�ف�ي��ة ح�ضور
مندوب املجل�س التجاري ،وه��ل هو
ملزم بالإقامة هنا م��دة النظر يف
ه��ذا ال�ش�أن واحل�ضور من ج��دة يف
�أوقات اجلل�سات التي �ستقرر ح�سب
�سري العمل ،كما مل حتدد م�صاريف
ال�سفرية يف ه��ذه احل��ال��ة .وت��داول
ا ألع �� �ض��اء ال�ب�ح��ث يف اخل�صو�ص
املذكور وبعد الفح�ص والتدقيق ُفهم
من فحوى مذكرة وزارة الداخلية
�أن هذه ال��وزارة قد اعتربت اللجنة
جلنة دائمة خا�صة للنظر يف ق�ضايا

من رجال الشورى

اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفوقة الواردة من مقام رئا�سة جمل�س الوكالء
برقم  393يف 1352/1/19هـ وامل�شتملة على ما ي�أتي� -1 :أن مفت�ش عموم اجلمارك
يطلب و�ضع مادة يف نظام البندرول (العالمات الدالة على �سداد ال�ضريبة) ،يحدد
بها اجلزاء الذي يجب أ�ن يو�ضع على من يتعاطى بيع الدخان والتنباك وورق ال�سيجارة
بدون رخ�صة ر�سمية مبقدار �ضعفي ر�سم الرخ�صة املقررة ،وبال�سجن للمخالف من
�أ�سبوع واحد �إىل �شهر واحد ،وتداول الأع�ضاء البحث يف اخل�صو�ص املذكور ،وبعد
الفح�ص والتدقيق قرر املجل�س بالإجماع ما ي�أتي:
( أ�و ًال) املوافقة على حتديد جزاء ملن يتجر أ� على بيع الدخان والتنباك وورق ال�سيجارة
بدون �أخذ الرخ�صة الر�سمية التي تخوله ذلك ،على �أ�سا�س االكتفاء مب�ضاعفة مقرر
الرخ�صة على املخالف �أو بال�سجن ملدة ال تزيد عن �أ�سبوع يف حال عجز املخالف عن
الدفع .على �أنه بعد انتهاء مدة احلب�س يجب �أن يتح�صل منه ر�سم الرخ�صة ح�سب
املقرر فقط.
(ثاني ًا) يف حالة املوافقة على هذا القرار يجري درج مادة بهذا املعنى يف نظام
البندرول .وعلى هذا ح�صل التوقيع.

فؤاد رضا
(1331هـ1421-هـ.
ف ؤ�اد بن علي ر�ضا ،ولد مبكة املكرمة
عام 1331هـ.
تلقى تعليمه االب �ت��دائ��ي ب��امل��در��س��ة
الفخرية ،ثم مبدر�سة الفالح مبكة
امل��ك��رم��ة ،ب �ع��ده��ا ال �ت �ح��ق ب��امل�ع�ه��د
ا إل�سالمي ال�سعودي يف عهد مديره
العالمة ال�شيخ بهجت البيطار ،عامي
1345ه �ـ1346 -ه �ـ ،كما تلقى علومه
الدينية على يد بع�ض علماء امل�سجد احلرام.
ال�ت�ح��ق ب��اخل��دم��ة احل�ك��وم�ي��ة بوظيفة حم��رر (ن��ا��س�خ� ًا) مبجل�س
ال���ش��ورى اع�ت�ب��ار ًا م��ن 1349/6/24ه� � �ـ ،ث��م م��أم��ور ا��ض�ب��ارات ،يف
1349/5/15ه �ـ ،م�ساعد الكاتب ا ألول يف 1350/4/4ه �ـ� ،سكرتري
ثاين يف 1357/4/18هـ� ،سكرتري �أول يف 1366/6/7هـ ،عني ع�ضو ًا
مبجل�س ال�شورى اعتبار ًا من 1372/3/20هـ 1404 -هـ� ،إ�ضافة �إىل
ع�ضويته باملجل�س ،عني رئي�س ًا للجنة تدقيق ال�صحف واملطبوعات،
ورئي�س ًا للجنة تخطيط وتوزيع الأرا�ضي احلكومية مبكة املكرمة ،وع�ضو ًا
بجمعية املطالبة ب أ�وقاف احلرمني ال�شريفني ،وع�ضو ًا باملجل�س ا إلداري
الأعلى لدور الأيتام ،وغري ذلك.
له العديد من املقاالت املتناثرة يف ال�صحف املحلية ،وبع�ض القطع
ال�شعرية ال�صغرية ،و�سل�سلة بحوث �شهرية ن�شرت تباع ًا يف جملة املنهل
اعتبار ًا من عام 1368-1366ه��ـ� ،صدر له كتاب بعنوان" :ا ألمثال
ال�شعبية يف �أم القرى وما حولها" عام 1415هـ.
مكان وتاريخ الوفاة:
تويف مبدينة جدة م�ساء يوم اخلمي�س املوافق 1421/10/23هـ ،و�صلي
عليه يف امل�سجد احلرام ،ودفن مبقابر املعالة مبكة املكرمة.

 1433 - 130هـ

65

شوريات

حكاية تعييني
في مجلس الشورى
••د .عبداهلل بن �إبراهيم الع�سكر
يبدو من ال�سابق لأوانه �أن أ�حتدث عن حكايتي الوا�سعة يف جمل�س ال�شورى ،ب�سبب حداثة ت�شريف بالعمل فيه ،ولأن
املدة التي مرت ق�ضيتها يف املجل�س حوايل ثالث �سنوات فقط .وهي مدة غري كافية ل�سرب التجربة ومللمة �شذرات
احلكاية ،ولكنني � أس�حتدث فقط عن بداية تلك احلكاية.
هاتفني ع�صر يوم من �شهر �صفر 1430هـ معايل ا ألخ خالد التويجري و�أبلغني ب أ��سلوبه املاتع ب�أنه للتو و ّقع خادم
احلرمني ال�شريفني قرار ًا بتعييني ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى .وال�صدق �أنني مل أ�توقع التعيني .ولي�س هذا توا�ضع ًا
مني ،ولكنني كنت حديث الرجوع من �سنة تفرغ علمي ق�ضيت ُمعظمه يف بع�ض اجلامعات ا ألمريكية ،و ُكنت ُاعد
نف�سي لن�شر بحوث أ�جنزتها يف تلك ال�سنة ،با إل�ضافة إ�ىل اهتمامي بتقدمي اخلطة املعرفية اجلديدة التي �أزمع
اقرتاحها على ق�سم التاريخ بجامعة امللك �سعود.
ال�شك �أن العمل يف جمل�س ال�شورى يختلف عن عملي ال�سابق يف جامعة امللك �سعود ،ولكنه اختالف تنوع وثراء ال
اختالف ت�ضاد أ�و تقاطع .وقد ت�أقلمت �سريع ًا مع العمل الربملاين ،خ�صو�ص ًا بعد ت�سميتي ع�ضو ًا يف جلنة ال�ش�ؤون
اخلارجية .وهي جلنة ت�شتمل على العمل ال�سيا�سي والدبلوما�سي وما يلحق بهما من �أعمال وزارة اخلارجية.
وقد وجدت نف�سي يف اللجنة ألن خلفيتي العلمية قريبة من اجلو املعريف املطلوب يف أ�عمال اللجنة .فقد كتبت
ودر�ست مقررات يف م�ستوى البكالوريو�س ل�صيقة
أ�طروحتي العلمية عن :النظرية ا إلقليمية ّ regional theory
ً
بعملي اجلديد مثل :مقرر التاريخ الدبلوما�سي ومقرر التاريخ ال�سيا�سي .وتر أ��ست جلانا حتاورية كثرية يف �أوروبا
و أ�مريكا .وكان من �صميم عملي يف تلك البعثات التحاورية قدر وا�سع من العمل ال�سيا�سي والدبلوما�سي .وكذلك
ن�شرت بحوث ًا ومقاالت يف عمودي �شبه الأ�سبوعي :حديث الأربعاء يف جريدة الريا�ض .لهذا كله مل �أ�شعر بالغربة
عندما جل�ست مع زمالء �أقدم مني يف جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية.
لقد كان لدي �أفكار توفرت نتيجة ثقافتي وعملي يف البعثات التحاورية رغبت يف تقدميها إ�ىل جلنة ال� ؤش�ون
اخلارجية ،ولكنني ر�أيت الرتيث حتى �أرى طبيعة امل� ؤس�ولية والعمل يف اللجنة .وفوجئت يف أ�ول اجتماع لها �أن
اختارين الزمالء نائب ًا لرئي�سها الدكتور طالل �ضاحي �آنذاك .وقد عر�ضت عليه �أفكاري النظرية فقال يل ب أ��سلوبه
الهادئ إ�ن الوقت مبكر جد ًا لتقدمي مقرتحات من هذا النوع .وا آلن وبعد مرور حوايل ثالث �سنوات و�أنا ع�ضو يف
جمل�س ال�شورى وع�ضو يف جلنة ال� ؤش�ون اخلارجية �أ�شعر أ�نني قادر على م�ضاعفة عطائي ،واقرتاح �أفكار جديدة.
هذا كله مع ذكريات عن العمل �ستجد طريقها للن�شر يف هذه الزاوية �أو يف كتاب م�ستقل يف قابل �أيامي.
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