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ر ئي�س التحرير

�ضهد جمل�س ال�ضورى موؤخرًا ح�ضور وزيرين للمجل�س هما معايل وزير املياه والكهرباء املهند�س عبداهلل 
احل�ضني ومعايل وزير ال�ضوؤون االجتماعية الدكتور يو�ضف العثيمني. وبقدر ما متيز لقاء معايل وزير املياه 
والكهرباء باأع�ضاء املجل�س بال�ضراحة واملكا�ضفة، جاء لقاء معايل وزير ال�ضوؤون االجتماعية وا�ضحًا وجليًا. 
ولعل اأهم ما يالحظ على لقاءات الوزراء برئي�س واأع�ضاء املجل�س اأنها دائمًا تتعر�س - وب�ضكل مبا�ضر – ملا 
يتعلق بتقدمي خدمة اأف�ضل للمواطنني وحت�ضني اأو�ضاعهم. ويت�ضح ذلك �ضواء يف كلمات الوزراء التي يلقونها 
اأمام املجل�س اأو يف اإجاباتهم على اأ�ضئلة االأع�ضاء اأو اال�ضتف�ضارات التي ترد من املواطنني عرب موقع املجل�س 

على �ضبكة االإنرتنت.
وبرغم اأن معايل رئي�س املجل�س يوؤكد دائمًا اأن رغبة املجل�س يف ح�ضور اأ�ضحاب املعايل ال��وزراء تاأتي 
لال�ضتي�ضاح منهم يف مو�ضوعات تدخل يف اخت�ضا�س الوزارات التي يتولون م�ضوؤوليتها اإال اأنهم يحر�ضون 
على تقدمي بيان كامل جلهود واإجن��ازات وزاراتهم، مما يو�ضح ال�ضورة كاملة ويعك�س - من �ضمن ما 

يعك�س - اهتمام احلكومة بتوفري كل الدعم للخدمات املقدمة للمواطنني.
اإن وزارة ال�ضوؤون االجتماعية من الوزارات ذات البعد اخلا�س وذلك ملالم�ضة م�ضوؤولياتها لعدة فئات من 
املجتمع ترى الدولة اأن لها االأولوية يف تقدمي اخلدمة لها والعناية بها يف اأكرث من جانب. وما ذكره معايل 
الوزير يف كلمته اأمام املجل�س من اأرقام يعك�س حجم االإنفاق الكبري الذي تقدمه احلكومة للفئات املحتاجة  

وذوي االحتياجات اخلا�ضة.
وبنظرة �ضريعة ملا ذكره معايل الوزير من اأرقام حلجم االإنفاق والتي نذكر منها على �ضبيل املثال ال احل�ضر؛ 
ت�ضديد فواتري ا�ضتهالك الكهرباء للمحتاجني باأكرث من 690 مليون ريال، ورعاية الوزارة الأكرث من 775 األف 
حالة �ضمان اجتماعي، وتقدمي اإعانات الأكرث من 328 األف معاق بقيمة ثالثة مليارات وثالثمائة مليون ريال، 
وتقدمي مبلغ 360 مليون ريال لالأ�ضر احلا�ضنة والبديلة لرعاية االأيتام، و230 مليون ريال الأ�ضر ال�ضجناء 

خالل ت�ضعة اأعوام، يت�ضح جليًا حر�س والة االأمر على هذه الفئات واأولويتها بالرعاية االجتماعية.
اإن ال��وزارة تقوم بخدمات  وجت�ضد تلك االأرق��ام املعنى الذي عرب عنه معايل رئي�س املجل�س حينما قال 
اجتماعية وخريية واإن�ضانية مهمة تالم�س حاجات فئات عدة من املواطنني. فكان حقًا اأن تكون االأرقام 

بهذا احلجم الكبري لتواكب احتياجاتهم. 
اإن ح�ضور الوزراء وكبار امل�ضوؤولني ملجل�س ال�ضورى للرد على ا�ضتف�ضارات االأع�ضاء واملواطنني ياأتي اإ�ضافة 
اإليه اجلميع وهو  وتاأكيدًا لدوره يف جمال الرقابة على االأجهزة احلكومية، وحتقيق الهدف الذي ي�ضبو 

التكامل والتعاون بني االأجهزة لتحقيق تطلعات والة االأمر يف خدمة املواطنني.  

حضور الوزراء لمجلس الشورى

بيانات وأهداف مشتركة
د. حممد املهنا •
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المحتويات
إدارات للكوارث واألزمات.. ضرورة أم رفاهية؟

تقع يف حياتنا الكثري من احلوادث والكوارث واالأزمات، وظهرت احلاجة ال�ضرورية لو�ضع اخلطط 
ملواجهة وحماولة درء خماطرها مثل ت�ضكيل اإدارة تعنى باال�ضتعداد املبكر ملواجهة تلك الكوارث 
واالأزمات ثم اتخاذ القرارات والت�ضرف على اأن تكون لها �ضالحيات وا�ضعة و�ضرعة يف اتخاذ 

القرارات العاجلة. 
نت�ضاءل يف هذا التحقيق عن اإمكانية اإن�ضاء مثل هذه االإدارة يف اجلهات احلكومية اأو االأهلية، 
وكيف ميكن زيادة الوعي بثقافة اإدارة الكوارث مع التاأكيد على دور املتطوعني وهل يوؤثر ذلك على 

الدور الطبيعي للجهات الر�ضمية املعنية بذلك مثل الهالل االأحمر والدفاع املدين؟   

46دراسة
أصول ومنهجيات البحوث والدراسات البرلمانية

تهدف املعلومات االأ�ضلية يف البحوث والدرا�ضات الربملانية اإىل �ضرب اأغوار املو�ضوع الأن البحث اأو الدرا�ضة 
اأو تو�ضية برملانية جتاه عمل من اأعمال احلكومة،  الربملانية يكون هدفها الرئي�ضي التوطئة التخاذ قرار 
اأو مطالبتها ب�ضيء ما. فمن االأوىل اأن يتفهم الباحث الربملاين اأن املعلومات االأ�ضلية واردة من م�ضادرها 
الر�ضمية حتى يتم اتخاذ القرار اأو التو�ضية واملطالبة الربملانية قائمة على اأ�ضا�س من احلقيقة القائمة يف 

ذات الوقت لدى ال�ضلطة التنفيذية. دكتور جالل البنداري يقدم درا�ضة حول املو�ضوع. 

زيارة 40
زيارة ناجحة لوفد المجلس إلى األردن

اأ�ضاد امللك عبداهلل الثاين ملك االأردن خالل ا�ضتقباله معايل رئي�س جمل�س ال�ضورى بالعالقات االأخوية الوثيقة 
التي تربط بالده باململكة العربية ال�ضعودية حكومة و�ضعبًا، واأعرب عن تقديره واعتزازه ب�ضالت القربى والتاريخ 

امل�ضرتك والعالقات الثنائية بني البلدين ال�ضقيقني حكومة و�ضعبًا.
ونقل معايل رئي�س جمل�س ال�ضورى من جانبه حتيات وتقدير قيادة البالد، مثمنًا حر�س جاللته على دعم 
العالقات بني البلدين ال�ضقيقني يف �ضتى املجاالت. وكان وفد املجل�س قد قام بزيارة ر�ضمية لالأردن التقى 

خاللها اأي�ضًا كبار امل�ضوؤولني الربملانيني واحلكوميني. 

حوار 34
د. عبداهلل العسكر:

اختالف وجهات النظر بين األعضاء ظاهرة صحية
اأكد ع�ضو جمل�س ال�ضورى الدكتور عبداهلل الع�ضكر اأن اختالف وجهات النظر بني اأع�ضاء جمل�س ال�ضورى ظاهرة 
�ضحية، واأن املجل�س يعمل �ضمن اآلية مقررة ت�ضبط اإيقاع العمل فيه ح�ضب نظامه. واأكد اأن هناك معار�ضة داخل 
املجل�س لكنها ال ت�ضبه تلك التي يف الربملانات الغربية. ومل ينكر وجود قادة للراأي ولكنهم قادة فكر مل�ضلحة الوطن.

28تحقيق
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الشيخ رئيس وفد اجمللس املشارك يف أعمال اجتماعات اجلمعية 
العمومية لالحتاد الربملاني الدولي بدورتها الـ 120 اليت عقدت 

يف العاصمة ُايوبية

أكد معالي رئيس جملس الشورى الدكتور عبد اهلل بن حممد بن ابراهيم آل 
العمومية  اجلمعية  اجتماعات  أعمال  يف  املشارك  اجمللس  وفد  رئيس  الشيخ 

لالحتاد الربملاني الدولي بدورتها الـ 120 اليت عقدت يف العاصمة ُايوبية
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 جمل�س ال�ضورى يوافق على نظام االأو�ضمة ال�ضعودية

 حمالت توعوية من هيئة االأمر باملعروف ملكافحة اجلرائم االأخالقية

 ال�ضهادات ال�ضحية املزورة والو�ضع املايل للهيئة ال�ضعودية للتخ�ض�ضات ال�ضحية يثريان ت�ضاوؤالت االأع�ضاء

 االأع�ضاء: اجناز 60% فقط من م�ضروع التحول التقني رقم متوا�ضع جدًا 

 املجل�س يناق�س تنظيم املركز ال�ضعودي لزراعة االأع�ضاء

 نظام للتحكيم ل�ضرعة ف�س املنازعات ومعاجلة التداخل واالزدواجية يف النظام احلايل
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راأ�س خادم احلرمني ال�ضريفني امللك 
�ضعود-  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل 
عقدها  التي  اجلل�ضة   - اهلل  حفظه 
جمل�س ال��وزراء يوم 1433/2/29ه���� 

يف ق�ضر اليمامة مبدينة الريا�س.
اأط��ل��ع خ��ادم  ويف م�ضتهل اجل��ل�����ض��ة، 
على  املجل�س،  ال�ضريفني  احل��رم��ني 
 - ت�ضلمهما  اللتني  الر�ضالتني  فحوى 
اأيده اهلل - من جاللة امللك حمد بن 
عي�ضى اآل خليفة ملك مملكة البحرين 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س دولة االإمارات العربية 

املتحدة.
واأو�ضح معايل وزير ال�ضوؤون االجتماعية 
وزير الثقافة واالإعالم بالنيابة الدكتور 
بيانه  يف  العثيمني  اأحمد  بن  يو�ضف 
لوكالة االأنباء ال�ضعودية، عقب اجلل�ضة 
اأن املجل�س ناق�س بعد ذلك جملة من 
ال��ت��ق��اري��ر ع���ن ت��ط��ور االأح������داث يف 
املنطقة والعامل، ومن ذلك االأو�ضاع يف 
اجلمهورية العربية ال�ضورية، واطلع يف 
هذا ال�ضاأن على مطالبة جمل�س جامعة 
وزراء  م�ضتوى  على  العربية  ال���دول 
اجتماعهم  خ��الل  العرب  اخلارجية 
يف القاهرة، احلكومة ال�ضورية وكافة 
اأطياف املعار�ضة ال�ضورية بالبدء يف 
حوار �ضيا�ضي جاد حتت رعاية اجلامعة 
العربية بهدف ت�ضكيل حكومة وحدة 
وطنية ت�ضارك فيها ال�ضلطة واملعار�ضة 
تكون  عليها  متفق  �ضخ�ضية  برئا�ضة 
اجلامعة  خطة  بنود  تطبيق  مهمتها 
العربية واالإع��داد النتخابات برملانية 
ورئا�ضية تعددية حرة باإ�ضراف عربي 
موقف  املجل�س  وا�ضتعر�س  ودويل. 
لعدم  نظرًا  مراقبيها  �ضحب  اململكة 
الأي من  ال�����ض��وري��ة  احل��ك��وم��ة  تنفيذ 

عنا�ضر خطة احلل العربي التي تهدف 
اأ�ضا�ضًا حلقن الدماء ال�ضورية الغالية. 
اأن الو�ضع  و�ضدد جمل�س الوزراء على 
يف �ضوريا بالغ اخلطورة ويتطلب من 
اجلميع حتمل م�ضوؤولياتهم التاريخية 

اأمام اهلل.
وبني معاليه اأن جمل�س الوزراء تطرق 
بعد ذل��ك اإىل ع��دد م��ن امل��وؤمت��رات 
والن�ضاطات العلمية واالقت�ضادية التي 
عقدت يف اململكة، وقدر عاليًا تو�ضيات 
خادم احلرمني ال�ضريفني خالل كلمته 
يف افتتاح موؤمتر ال�ضناعيني اخلليجي 
التعاون  وت�ضجيع  بدعم  ع�ضر  الثالث 
بني اجلامعات وال�ضركات ال�ضناعية 
يف جمال البحث العلمي ودعم البحث 
العلمي يف ال�ضناعة وتبني ودعم عمل 
�ضباب دول اخلليج يف جمال البحث 
ال��ع��ل��م��ي، ك��م��ا ���ض��دد ع��ل��ى امل�ضامني 
 - كلمته  عليها  ا�ضتملت  التي  املهمة 

اأمام منتدى التناف�ضية  حفظه اهلل - 
ال���دويل ال�����ض��اد���س وت��اأك��ي��ده على اأن 
تكون ري���ادة االأع��م��ال ف��ك��رًا و�ضلوكًا 
العام واخلا�س مبا  يتبناه القطاعان 
دعم  نحو  ال��دول��ة  مع جهود  ين�ضجم 
وتوفري  النا�ضئة  ال�ضركات  اأ�ضحاب 
لل�ضباب  املنا�ضبة  اال�ضتثمارية  البيئة 
لي�ضبحوا رواد اأعمال يوفرون الفر�س 
الوظيفية لهم ولغريهم من اأبناء وبنات 
هذا الوطن باعتبارهم �ضريحة مهمة 
والتنمية  الوطني  االقت�ضاد  مل�ضتقبل 

االجتماعية.
واأف�����اد م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ي��و���ض��ف بن 
اإثر  اأن املجل�س وا�ضل  اأحمد العثيمني 
واأ�ضدر  اأعماله  مناق�ضة جدول  ذلك 

القرارات التالية:
اأواًل: بعد االطالع على ما رفعه �ضاحب 
ال�ضمو امللكي رئي�س جمل�س اإدارة دارة 
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز، وب��ع��د النظر يف 

قرار جمل�س ال�ضورى رقم )53/61( 
وتاريخ 1432/11/4ه����، قرر جمل�س 
تعاون  مذكرة  على  املوافقة  ال���وزراء 
بني دارة امللك عبدالعزيز يف اململكة 
البريوين  ومعهد  ال�ضعودية  العربية 
ل��ل��درا���ض��ات ال�����ض��رق��ي��ة ب��ج��م��ه��وري��ة 
)اأوزبك�ضتان(، املوقع عليها يف مدينة 
الريا�س بتاريخ 1432/2/12ه� املوافق 
املرفقة  بال�ضيغة  2011/1/16م، 

بالقرار.
وقد اأعد م�ضروع مر�ضوم ملكي بذلك.
ث��ان��ي��ًا: ق��رر جمل�س ال����وزراء اعتماد 
احل�ضابات اخلتامية ل�ضندوق التنمية 

ال�ضناعية ال�ضعودي لالأعوام املالية:
 )1419/1418ه�( و)1420/1419ه�( 
و)1423/1422ه�( و)1424/1423ه�( 
و)1425/1424ه�( و)1427/1426ه�( 
و)1428/1427ه�( و)1429/1428ه�( 

و)1431/1430ه�(.

مجلس الوزراء يشدد على خطورة الوضع في سوريا ويطلب 
من الجميع تحمل مسؤولياتهم أمام اهلل
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ال����وزراء على  ث��ال��ث��ًا: واف���ق جمل�س 
تفوي�س معايل وزير البرتول والرثوة 
اأو من ينيبه - بالتباحث  املعدنية - 
مع اجلانب ال�ضيني يف �ضاأن م�ضروع 
املوقع  للربوتوكول  معّدل  بروتوكول 
بني اململكة العربية ال�ضعودية وحكومة 
جمهورية ال�ضني ال�ضعبية للتعاون يف 
قطاعات البرتول والغاز واملعادن - 
امل�ضدق عليه باملر�ضوم امللكي رقم 
)م/25( وت��اري��خ 1427/4/25ه����� 
ال�ضيغة  بح�ضب  عليه  والتوقيع   -
املرفقة بالقرار، ومن ثم رفع الن�ضخة 
النهائية املوقعة ال�ضتكمال االإجراءات 

النظامية.
املعاملة  االط���الع على  بعد  راب��ع��ًا: 
امل��رف��وع��ة م���ن امل��وؤ���ض�����ض��ة ال��ع��ام��ة 
ل��ل��ت��ق��اع��د، وب��ع��د ال��ن��ظ��ر يف ق���رار 
 )57/66( رق���م  ال�����ض��ورى  جمل�س 
وتاريخ 1432/11/18ه� قرر جمل�س 

الوزراء ما يلي:
النظام  اأح��ك��ام  تطبيق  ي��ك��ون   -  1
امل���وح���د مل���ّد احل��م��اي��ة ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة 
لدول  التعاون  دول جمل�س  ملواطني 
اخلليج العربية - العاملني يف غري 
دولهم يف اأي دولة ع�ضو يف املجل�س 
- على اأ�ضحاب املعا�ضات التقاعدية 
ب�ضكل  التقاعد  بنظام  امل�ضمولني 

اختياري.
امل��ع��ا���س  ���ض��اح��ب  رغ����ب  اإذا   -  2
التقاعد  بنظام  امل�ضمول  التقاعدي 
يف اخل�ضوع الأحكام النظام املوحد 
ملد احلماية التاأمينية ملواطني دول 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
، يوقف �ضرف معا�ضه التقاعدي وفقًا 

الأحكام نظام التقاعد.
الفقرتني )1(  اأح��ك��ام  ت�ضري   -  3
و)2( االآن���ف ذك��ره��م��ا م��ن تاريخ 
امل��وح��د ملد  النظام  اأح��ك��ام  تطبيق 

احلماية التاأمينية.
وقد اأعد م�ضروع مر�ضوم ملكي بذلك.

اأعاد جمل�س ال�ضورى خالل اأعمال جل�ضته 
التي عقدت يوم 1433/2/29ه� ، برئا�ضة 
الدكتور  ال�ضيخ  املجل�س  رئي�س  معايل 
عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ، 
تكوين جلانه املتخ�ض�ضة وت�ضمية روؤ�ضاء 
ون���واب روؤ���ض��اء اللجان الأع��م��ال ال�ضنة 
ال��راب��ع��ة م��ن ال���دورة اخلام�ضة. وذل��ك 
عقب ا�ضتعرا�س املجل�س لتقرير االأمانة 

العامة بهذا ال�ضاأن.
اإىل  املجل�س خالل اجلل�ضة  ا�ضتمع  وقد 
التقرير املقدم من االأمانة العامة ب�ضاأن 
اإعادة تكوين اللجان املتخ�ض�ضة والتي 

بلغت ثالث ع�ضرة جلنة متخ�ض�ضة.
وقد لبى الت�ضكيل اجلديد لتكوين اللجان 
املتخ�ض�ضة الأعمال ال�ضنة الرابعة غالبية 
الرغبات التي تقدم بها اأع�ضاء املجل�س 
للرت�ضح اإىل اللجان، حيث حتققت الرغبة 
االأوىل الأع�ضاء املجل�س بن�ضبة 83% بينما 
 ،%8 بن�ضبة  ال��ث��ان��ي��ة  ال��رغ��ب��ة  حتققت 

والرغبة الثالثة حتقق منها %9. 
وواف�����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت��ك��وي��ن جل��ان��ه 
الرابعة من  ال�ضنة  املتخ�ض�ضة الأعمال 

الدورة اخلام�ضة على النحو االآتي: 
اأواًل: جلنة ال�ضوؤون االإ�ضالمية والق�ضائية. 
ثانيًا: جلنة ال�ضوؤون االجتماعية واالأ�ضرة 

وال�ضباب. 
ثالثًا: جلنة االإدارة واملوارد الب�ضرية. 

رابعًا: جلنة ال�ضوؤون االقت�ضادية والطاقة. 
خام�ضًا: جلنة ال�ضوؤون االأمنية. 

�ضاد�ضًا: جلنة ال�ضوؤون التعليمية والبحث 
العلمي. 

�ضابعًا: جلنة ال�ضوؤون الثقافية واالإعالمية. 
ثامنًا: جلنة ال�ضوؤون اخلارجية. 

تا�ضعًا: جلنة ال�ضوؤون ال�ضحية والبيئة.
عا�ضرًا: جلنة ال�ضوؤون املالية. 

واملياه  االإ�ضكان  جلنة  ع�ضرة:  احلادية 
واخلدمات العامة. 

الثانية ع�ضرة: جلنة النقل واالت�ضاالت 

وتقنية املعلومات. 
االإن�ضان  حقوق  جلنة   : ع�ضرة  الثالثة 

والعرائ�س.
وت�ضمية  ك��ل جلنة  اأع�����ض��اء  ومت حتديد 
اأع�ضاء  اأغلبية  ونائبه مبوافقة  رئي��ضها 
النحو  على  وج��اء  احلا�ضرين  املجل�س 

التايل:
والق�ضائية  االإ�ضالمية  ال�ضوؤون  جلنة 
بن  اإب��راه��ي��م  الدكتور  املجل�س  ع�ضو 
عبداهلل الرباهيم رئي�ضًا للجنة، وع�ضو 
املجل�س الدكتور فالح بن حممد ال�ضغري 
ن��ائ��ب��ًا، وجل��ن��ة ال�����ض��وؤون االجتماعية 
واالأ�ضرة وال�ضباب ع�ضو املجل�س الدكتور 
ثامر بن نا�ضر الغ�ضيان رئي�ضًا، وع�ضو 
املجل�س حمد بن عبداهلل القا�ضي نائبًا، 
وجلنة االإدارة واملوارد الب�ضرية ع�ضو 
املجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل اآل 
ناجي رئي�ضًا، وع�ضو املجل�س الدكتور 
را�ضد بن حمد الكثريي نائبا، وجلنة 
ع�ضو  والطاقة  االقت�ضادية  ال�ضوؤون 
اأ�ضامة بن علي قباين رئي�ضًا،  املجل�س 
بن  �ضعيد  ال��دك��ت��ور  املجل�س  وع�����ض��و 
ال�ضوؤون  نائبًا، وجلنة  ال�ضيخ  عبداهلل 
�ضعود  الدكتور  املجل�س  ع�ضو  االأمنية 
وع�ضو  رئ��ي�����ض��ًا،  ال�ضبيعي  حميد  ب��ن 
امل��ج��ل�����س ال���ل���واء ط��ي��ار ع��ب��د اهلل بن 
وجلنة  ن��ائ��ب��ًا،  ال�ضعدون  عبدالكرمي 
ال�ضوؤون التعليمية والبحث العلمي ع�ضو 
املجل�س الدكتور اأحمد بن �ضعد اآل مفرح 

رئي�ضًا، وع�ضو املجل�س الدكتور م�ضعل 
بن فهم ال�ضلمي نائبًا، وجلنة ال�ضوؤون 
املجل�س  ع�ضو  واالإع��الم��ي��ة  الثقافية 
الدكتور �ضعد بن عبدالرحمن البازعي 
رئي�ضًا، وع�ضو املجل�س الدكتور زامل بن 
اأبو زناده نائبًا، وجلنة ال�ضوؤون  عبا�س 
اخل��ارج��ي��ة ع�����ض��و امل��ج��ل�����س ال��دك��ت��ور 
رئي�ضًا،  الع�ضكر  اإبراهيم  بن  عبداهلل 
وع�ضو املجل�س الدكتور �ضدقة بن يحيى 
فا�ضل نائبًا، وجلنة ال�ضوؤون ال�ضحية 
والبيئة ع�ضو املجل�س الدكتور حم�ضن 
بن علي احلازمي رئي�ضًا، وع�ضو املجل�س 
الدكتور علي بن �ضالح الدهيمان نائبًا، 
املجل�س  ع�ضو  املالية  ال�ضوؤون  وجلنة 
الدكتور �ضعد بن حممد مارق رئي�ضًا، 
وع�����ض��و امل��ج��ل�����س ال��دك��ت��ور ح���امت بن 
ح�ضن املرزوقي نائبًا، وجلنة االإ�ضكان 
واملياه واخلدمات العامة ع�ضو املجل�س 
النقادي  ح��ام��د  ب��ن  حممد  املهند�س 
علي  الدكتور  املجل�س  وع�ضو  رئي�ضًا، 
بن �ضعد الطخي�س نائبًا، وجلنة النقل 
ع�ضو  املعلومات  وتقنية  واالت�ضاالت 
املجل�س الدكتور في�ضل بن عبدالقادر 
طاهر وع�ضو املجل�س الدكتور جربيل 
بن ح�ضن العري�ضي نائبًا، وجلنة حقوق 
وال��ع��رائ�����س ع�ضو املجل�س  االإن�����ض��ان 
رئي�ضًا،  ال��زاي��دي  عوا�س  بن  �ضليمان 
وع�ضو املجل�س الدكتور عبد الرحمن 

بن اأحمد هيجان نائبًا.

المجلس يسمي رؤساء ونواب وأعضاء لجانه 
المتخصصة للسنة الرابعة من الدورة الخامسة
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وق��د رح��ب معايل رئي�س املجل�س يف م�ضتهل اجلل�ضة 
اأهمية  ال�����ض��وؤون االجتماعية، م��وؤك��دًا  مب��ع��ايل وزي���ر 
وخريية  اجتماعية  خدمات  من  ال���وزارة  به  تقوم  ما 
املواطنني،  من  ع��دة  فئات  حاجة  تالم�س  واإن�ضانية 
موؤكدًا اأن رغبة املجل�س يف ح�ضور معايل وزير ال�ضوؤون 
االجتماعية تاأتي لال�ضتي�ضاح منه يف مو�ضوعات تدخل 
يف اخت�ضا�س الوزارة يف �ضياق تناول املجل�س ملا يالم�س 
ويهم املواطن يف معي�ضته وحياته اليومية، الفتًا اإىل اأن 
ذلك يعد امتدادًا ل�ضيا�ضة املجل�س يف التوا�ضل والتعاون 
ب�ضكل تكاملي مع خمتلف اأجهزة الدولة وقطاعاتها وفق 
الدور املنوط به مبا يحتم �ضرورة التكاتف بني خمتلف 
اأجهزة الدولة لتحقيق تطلعات القيادة احلكيمة رعاها 

اهلل، واآمال وطموحات املواطن الكرمي.
عقب ذلك، األقى معايل وزير ال�ضوؤون االجتماعية كلمة 
قدم خاللها �ضكره وتقديره لرئي�س واأع�ضاء املجل�س 
على ما جتده اأعمال الوزارة من دعم وم�ضاندة من قبل 
املجل�س، بهدف االرتقاء بالعمل االجتماعي واالأن�ضطة 

وزير الشؤون االجتماعية د. يوسف العثيمين:

الوزارة تقدم إعانات سنوية تتجاوز
26 مليار ريال

اأكد معايل وزير ال�صوؤون الجتماعية الدكتور يو�صف بن اأحمد العثيمني اأن جمل�س ال�صورى داعم وم�صاند للوزارة، وقال: اإن الوزارة 
تنفق اإعانات �صنوية تتجاوز 26 مليار ريال، اإ�صافة اإىل تنفيذ عدة برامج �صمانية م�صاندة كربنامج الدعم التكاملي ل�صد الفجوة بني 

الدخل الفعلي لالأ�صرة وخط الفقر، وبرنامج امل�صاعدات النقدية للحقيبة والزي املدر�صي ال�صنوي وغريها.
واأكد معاليه اأن ال�صندوق اخلريي الجتماعي يهدف ملعاجلة العوز بطرق غري تقليدية، واأو�صح اأن الوزارة تهتم باأ�صر ال�صجناء وت�صرف 

لهم م�صاعدات مادية وعينية، كما �صدد على اأهمية ن�صر ثقافة العمل التطوعي واخلريي.
جاء ذلك خالل جل�صة املجل�س التي عقدت يوم 1433/2/28هـــ برئا�صة معايل رئي�س املجل�س ال�صيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن 
اإبراهيم اآل ال�صيخ، بح�صور معايل وزير ال�صوؤون الجتماعية الدكتور يو�صف بن اأحمد العثيمني، وعدد من م�صوؤويل الوزارة، ملناق�صة 

عدد من املو�صوعات التي تدخل يف اخت�صا�صات وزارة ال�صوؤون الجتماعية.

ا�صتهالك  الــعــثــيــمــني: ت�صديد فــواتــري 
بــاأكــر مــن 690  الــكــهــربــاء للمحتاجني 

مليون ريال



130-	1433	هـ 9

اأن ال��وزارة جهاز  التي تقوم بها ال��وزارة، م�ضريًا اإىل 
خدمة ال يقدم خدماته منفردًا بل يتكامل يف تقدمي 
االأخ��رى  االأج��ه��زة اخلدمية  خدماته االجتماعية مع 
االجتماعية  اخلدمات  من  متكاملة  منظومة  لتقدمي 

للمواطن.
ونوه باأن ال��وزارة تعّول على جمل�س ال�ضورى اأن يكون 
ال�ضند واملوؤازر للوزارة يف حتقيق اأهدافها، مقدمًا معاليه 
نبذة عن اأهم االأن�ضطة الرئي�ضية التي تقوم عليها وهي 
والتنمية  االجتماعية  والرعاية  االجتماعي،  ال�ضمان 
االجتماعية، اإ�ضافة اإىل اأن�ضطة اأخرى تقوم بها ب�ضكل 
غري مبا�ضر من خالل االإ�ضرتاتيجية الوطنية لالإمناء 
االجتماعي، وال�ضندوق اخلريي االجتماعي، واللجنة 

الوطنية لرعاية ال�ضجناء واملفرج عنهم واأ�ضرهم.
واأو�ضح معايل وزير ال�ضوؤون االجتماعية الأع�ضاء املجل�س 
اأن الوزارة تنفق يف اإطار االإعانات ال�ضهرية للمحتاجني 
اإ�ضافة  بطريقة مبا�ضرة ما يتجاوز 26 مليارًا �ضنويًا، 
اإىل اخلدمات االإيوائية والتنموية، م�ضريًا اإىل اأن وكالة 
ال�ضمان االجتماعي بالوزارة تعنى بالفئات التي حتتاج 
نظام  �ضدر  وقد  النقدية  وامل�ضاعدات  املعا�ضات  اإىل 
ال�ضمان االجتماعي ب�ضيغته اجلديدة و�ضلم معا�ضه 
الذي ت�ضكل الزكاة م�ضدره االأ�ضا�ضي كما �ضدر االأمر 
ال�ضامي الكرمي القا�ضي برفع احلّد االأعلى لعدد اأفراد 
االأ�ضرة التي ي�ضملها ال�ضمان االجتماعي من )8( اإىل 
)15( فردًا لي�ضبح ا�ضتحقاق االأ�ضرة ال�ضمانية املكونة 

من خم�ضة ع�ضر فردًا مبلغ )4،840( ريااًل.
واأبان اأن وكالة ال�ضمان االجتماعي بالوزارة رعت عام 
1432ه� اأكرث من )775،000( �ضبعمائة وخم�س و�ضبعني 
مناطق  كافة  مكتبًا يف   95 األ��ف حالة �ضمانية، عرب 
وحمافظات اململكة وخم�س وحدات �ضمانية، مبينًا اأن 
اإجمايل ما مت �ضرفه على امل�ضتفيدين من املعا�ضات 
وامل�ضاعدات ال�ضمانية يف ميزانية 1433/1432ه� بلغ 
)24،770،452،917( اأربعة وع�ضرين مليارًا و�ضبعمائة 
و�ضبعني مليونًا واأربعمائة واثنني وخم�ضني األفًا وت�ضعمائة 

و�ضبعة ع�ضر ريااًل.
واأ�ضاف معاليه اأنه باالإ�ضافة اإىل املخ�ض�ضات ال�ضهرية 
�ضمانية  ب��رام��ج  االجتماعي  ال�ضمان  وك��ال��ة  ت��ق��دم 
الفجوة  ل�ضّد  التكميلي  الدعم  برنامج  هي:  م�ضاندة 
ب��ني ال��دخ��ل الفعلي لالأ�ضر وخ��ط فقر اجل���وع، حيث 

اإقراره  بلغ اإجمايل ما �ضرف على هذا الربنامج منذ 
)1،591،000،000( مليار وخم�ضمائة وواحد وت�ضعون 
املن�ضرم  العام  الربنامج  ه��ذا  على  و�ضرف  مليونًا، 
مبلغ وقدره )271،000،000( مائتان وواحد و�ضبعون 
للحقيبة  النقدية  امل�ضاعدات  وبرنامج  ري��ال،  مليون 
والزي املدر�ضي ال�ضنوي الأبناء وبنات االأ�ضر ال�ضمانية 
اإقراره مبلغًا وقدره  وبلغ اإجمايل ما �ضرف عليه منذ 
)165،096،442( مائة وخم�ضة و�ضتون مليونًا و�ضتة 
وت�ضعون األفًا واأربعمائة واثنان واأربعون ريااًل، وبرنامج 
ت�ضديد جزء من فواتري الكهرباء، حيث بلغ ما �ضرف 
على الربنامج مبلغًا قدره )690،186،702( �ضتمائة 
و�ضبعمائة  األفًا  وثمانون  و�ضتة  ومائة  مليونًا  وت�ضعون 
الغذاء  النقدية الأج��ل  امل�ضاعدات  وبرنامج  وري��االن، 
ملياران   )2،633،323،251( عليه  �ضرف  ما  وبلغ 
وثالثة  وثالثمائة  مليونًا  وث��الث��ون  وث��الث��ة  و�ضتمائة 
وع�ضرون األفًا ومائتان وواحد وخم�ضون ريااًل، وبرنامج 
امل�ضاريع االإنتاجية الذي يهدف اإىل دفع امل�ضتفيدين من 
ال�ضمان االجتماعي لال�ضتغناء عن معا�س ال�ضمان، 
الناجحة  الفردية  اأو  اجلماعية  امل�ضاريع  بلغت  حيث 
1439 م�ضروعًا وبلغ ما مت �ضرفه على هذا الربنامج 
)24،911،572( اأربعة وع�ضرين مليونًا وت�ضعمائة واأحد 
األفًا وخم�ضمائة واثنني و�ضبعني ريااًل، وبرنامج  ع�ضر 
م�ضاكن  حت�ضني  اإىل  يهدف  ال��ذي  والتاأثيث  الفر�س 
اإج��م��ايل  بلغ  فقد  االج��ت��م��اع��ي  ال�ضمان  م�ضتفيدي 
وبرنامج  ري���ااًل،   )214،073،934( عليه  �ضرف  م��ا 
امل�ضاعدات ال�ضمانية للحاالت احلرجة وبلغ ما �ضرف 

عليه )10،784،218،032( ريااًل، اإ�ضافة اإىل برنامج 
ترميم املنازل الذي �ضيتم تفعيله يف القريب العاجل.

وفيما يتعلق بوكالة الوزارة للرعاية االجتماعية اأو�ضح 
معاليه اأن الوزارة تقدم حزمة من الربامج واخلدمات 
لفئات متعددة، منها فئة املعوقني، حيث تقدم برنامج 
اإعانات مادية لعدد )328،817( معوقًا وبلغ ما اعتمد 
لهم العام املن�ضرم ثالثة مليارات وثالثمائة مليون ريال، 
وبرنامج االإعانات العينية وت�ضمل االأجهرة والكرا�ضي 
الطبية وغريها وبلغ ما مت �ضرفه �ضبعة وثالثني مليون 
اإعانات امل�ضروعات  ريال يف العام 1432ه���، وبرنامج 
الفردية واملهنية و�ضرف عليه مبلغ مليون ريال، وبرنامج 
جديد ب�ضدد البدء بتنفيذه ي�ضتهدف الرعاية املنزلية 
للمعوقني ور�ضدت له الوزارة مبلغ خم�ضني مليون ريال، 
وبرنامج التاأهيل والتدريب والتثقيف واالإر�ضاد ور�ضدت 
ري��ال،  مليون  و�ضتني  ثمانية  مبلغ  لتنفيذها  ال���وزارة 
واخلدمات االإيوائية للمعوقني تتمثل يف الفروع االإيوائية 
البالغة 62 مركزًا توؤوي 8961 حالة، كما تقدم الوزارة 
لهذه الفئة خدمات عامة تتمثل يف اإعفاء املعوقني من 
ر�ضوم تاأ�ضريات ا�ضتقدام ممر�ضني وممر�ضات وعمال 

وعامالت للخدمة.

ال�صوؤون الجتماعية رعــت عــام 1432هـــ 
اأكر من 775 األف حالة �صمان اجتماعي

الوزارة تقدم اإعانات لأكر من 328 األف 
مــعــاق �ــصــرف لهم الــعــام املــا�ــصــي ثالثة 

مليارات وثالثمائة مليون ريال
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وفيما يتعلق بفئة االأيتام اأفاد معاليه اأن وكالة الرعاية 
اإعانات وخدمات تتمثل يف  االجتماعية بالوزارة تقدم 
لت�ضجيعهم  البلدية  واالأ�ضر  احلا�ضنة  االأ�ضر  اإعانات 
لدى  االأيتام  عدد  وبلغ  وكفالتهم  االأيتام  رعاية  على 
االأ�ضر 7583 يتيمًا وبلغ اإجمايل اإعاناتهم للعام املا�ضي 
ثالثمائة و�ضتني مليون ريال، واإعانات الزواج لالأيتام 
للعام  عرب دفع املهور بلغت خم�ضة ع�ضر مليون ريال 
بلغ  فقد  لالأيتام  االإيوائية  والرعاية  املن�ضرم،  املايل 
عدد دور االأيتام 24 دارًا توؤوي 1171 يتيمًا ويتيمة من 
خمتلف االأعمار، وبالن�ضبة لفئة امل�ضنني فقد بلغ عدد 
الدور التي تقوم بخدمة هذه الفئة 12 دارًا يف خمتلف 
كافة  لهم  تقدم  حالة   716 اململكة وحتت�ضن  مناطق 
اخلدمات التي يحتاجونها خا�ضة ال�ضحية منها مع 

ربطهم بذويهم قدر االإمكان.
ويف قطاع وكالة الوزارة للتنمية االجتماعية اأفاد معاليه 
اأن الوزارة تقدم خدماتها على اأربعة منافذ هي مراكز 
التنمية االجتماعية يف اململكة والتي بلغت 34 مركزًا، 
وجلان التنمية املحلية االجتماعية وعددها 370 جلنة 
باجلوانب  النهو�س  منها،  اأم��ور  حتقيق  اإىل  وتهدف 
واالق��ت�����ض��ادي��ة،  واالج��ت��م��اع��ي��ة  وال�ضحية  الثقافية 
واجلمعيات اخلريية التي يبلغ عدد املوؤ�ض�ضات اخلريية 
اإع��ان��ات ال��وزارة  اإج��م��ايل  منها 614 موؤ�ض�ضة، ويبلغ 
املختلفة لهذه اجلمعيات اأربعمائة وخم�ضني مليون ريال 
�ضنويًا، م�ضريًا اإىل الوزارة بداأت يف برنامج جديد يهتم 
بالتدريب احلريف واملهني للن�ضاء لتاأهيلهن على ِحَرف 

ومهٍن كاأ�ضر منتجة.
كما ا�ضتعر�س معايل وزير ال�ضوؤون االجتماعية برامج 

وم�ضروعات االإ�ضرتاتيجية الوطنية لالإمناء يف مرحلتها 
االأوىل ومنها املوافقة على ا�ضتحداث برنامج الدعم 
التكميلي ل�ضد الفجوة بني الدخل الفعلي لالأ�ضر واالأفراد 
وخط فقر اجلوع بحدود حجم دعم يبلغ مائتني واأربعة 
ال�ضندوق  دع��م  وكذلك  �ضنويًا،  ري��ال  مليون  و�ضتني 
اخل��ريي الوطني مببلغ ثالثمائة مليون ري��ال �ضنويًا، 
كما مت زيادة خم�ض�ضات اجلمعيات اخلريية من مائة 
مليون اإىل ثالثمائة مليون ريال �ضنويات وتخ�ضي�س 
مبلغ مقداره ع�ضرة اآالف مليون ريال لالإ�ضكان ال�ضعبي.
واأو�ضح معاليه اأن من اأهم و�ضائل مكافحة الفقر هي 
معاجلة البطالة، ودعم االإ�ضكان، وعالج تدين م�ضتوى 
االأجور، واالهتمام بالتوزيع املناطقي مل�ضروعات الدولة، 
الوطنية  االإ�ضرتاتيجية  من  الثانية  املرحلة  وت�ضمنت 
وامل�ضروعات  الربامج  ع��ددًا من  االجتماعي  لالإمناء 

اإقامة م�ضروع االمتياز  التي تعمل على مكافحة الفقر 
مبلغ  وتخ�ضي�س  ال�ضعودي  املحرتف  وبيت  التجاري 
ق��دره 100 مليون ري��ال �ضنويًا لذلك، ودع��م الربامج 
امل�ضاندة للطالب املحتاجني يف وزارة الرتبية والتعليم، 
وتخ�ضي�س مبلغ قدره 476 مليون ريال �ضنويًا، ودعم 
اأبناء االأ�ضر املحتاجة باجلامعات بتخ�ضي�س  التحاق 
ن�ضبة من مقاعد القبول الأبناء تلك االأ�ضر واإعفائهم 
من دفع ر�ضوم اختبارات القيا�س والتح�ضيل العلمي 

واإعطائهم االأولوية يف االإ�ضكان اجلامعي.
ولفت اإىل اأن ال�ضندوق اخلريي االجتماعي يهدف اإىل 
معاجلة العوز بطرق غري تقليدية ترتكز على النظرة 
ال�ضاملة الأبعاد م�ضكلة العوز واأ�ضبابها وتهيئة املناخ للحد 
منه باإيجاد برامج ترتكز على تاأهيل امل�ضتفيدين وتنمية 
قدراتهم ل�ضوق العمل، وفيما يتعلق بجهود الوزارة ب�ضاأن 
اللجنة الوطنية لرعاية ال�ضجناء واملفرج عنهم واأ�ضرهم 
اللجنة وخالل  اإن�ضاء  اأن��ه منذ  اأن  اأو�ضح  )تراحم(، 
اأع��وام و�ضلت االإعانات املالية التي مت �ضرفها  ت�ضعة 
كم�ضاعدات مالية الأ�ضر ال�ضجناء اإىل مبلغ 230 مليون 
ريال، وامل�ضاعدات العينية املتمثلة يف املواد الغذائية 
واملالب�س واالأثاث املنزيل واالأجهزة الكهربائية بلغت 

ما يقارب 90 مليون ريال.
اأب��رز  وت��ط��رق معايل وزي��ر ال�����ض��وؤون االجتماعية اإىل 
اأدائها  املعوقات وال�ضعوبات التي تواجهها الوزارة يف 
االأرا�ضي  توفر  عدم  بينها  من  اإليها،  املوكلة  للمهام 
املنا�ضبة الإقامة دور ومراكز ال��وزارة خا�ضة يف املدن 

الكبرية مثل الريا�س وجدة والدمام.
بعد ذلك اأجاب معايل وزير ال�ضوؤون االجتماعية على 

الوزير: �صرفنا 230 مليون ريال لأ�صر 
ال�صجناء خالل ت�صعة اأعوام وم�صاعدات 

عينية لهم بحوايل 90 مليون ريال

رئي�س املجل�س: املجل�س ي�صعى للتوا�صل 
والــتــعــاون مــع خمــتــلــف اأجـــهـــزة الــدولــة 

وقطاعاتها
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ت�ضاوؤالت وا�ضتف�ضارات اأع�ضاء املجل�س موؤكدًا اأن جمل�س 
ال�ضورى هو مراآة جلهود الوزارات واالأجهزة احلكومية، 
فمن خالل درا�ضته ومناق�ضته لتقارير االأداء ال�ضنوية 
وتبني  املنجز،  اجلهد  حجم  يت�ضح  القطاعات  لتلك 

الق�ضور يف خدماتها.
وحول تفعيل املجل�س االأعلى للمعوقني، اأو�ضح معاليه اأن 
امل�ضوؤولية جتاه املعاقني ال تقت�ضر على الوزارة وحدها 
اجلانب  ه��ذا  ت�ضرتك يف  ذات عالقة  فهناك جهات 

تعليمية و�ضحية.
وعن ظاهرة الت�ضول يف اململكة اأبان الدكتور العثيمني 
اأن املت�ضولني يف غالبتهم من االأجانب املقيمني غري 
النظاميني، م�ضريًا اإىل اأن وزارة ال�ضوؤون االجتماعية 
م�ضوؤولة عن املت�ضول ال�ضعودي وتتخذ بحقه االإجراءات 
اأن  التي ن�س عليها نظام مكافحة الت�ضول، يف حني 
التي  االأمنية  اجلهات  م�ضئولية  االأجنبي  املت�ضول 
اإدارة الرتحيل وبالتايل يتم ترحيله اإىل  ت�ضلمه اإىل 
بالده الأنه خا�ضع لنظام االإقامة يف البالد، موؤكدًا اأن 

هناك جهودًا م�ضرتكة بني الوزارة مع اجلهات االأمنية 
لتعقبهم وترحيلهم.

وعن و�ضع مر�س التوحد وجهود الوزارة وما تقدمه 
اأن  اأو�ضح معاليه  من خدمات اجتماعية وتعليمية، 
مر�ضى التوحد مدرجون �ضمن فئات املعوقني من 

حيث االإعانة والتعليم والتاأهيل.
الدكتور  ب��نّي  اململكة  وع��ن اجلمعيات اخل��ريي��ة يف 
العثيمني اأن االأ�ضل يف اإن�ضاء اجلمعيات اخلريية هو 
من املجتمع ودور الوزارة يقت�ضر على الرتخي�س بعد 
التاأكد من و�ضوح االأهداف وعدم االزدواجية يف عملها 
مع جمعية خريية اأخرى يف نف�س املدينة اأو املحافظة.

و�ضدد على اأهمية ن�ضر ثقافة العمل التطوعي واخلريي 
الأن مثل هذا العمل اأو�ضع بكثري من اأن يقت�ضر على 
االأيتام واالأم��را���س، وعن جهود ال��وزارة يف البحث 
عن امل�ضتحقني الإعانات ال�ضمان االجتماعي اأو ذوي 
االإعاقة يف الهجر واملراكز، ك�ضف معاليه عن خدمة 
جديدة �ضيتم تد�ضينها قريبًا تتمثل يف �ضيارة جمهزة 

مبكتب �ضمان اجتماعي متنقل �ضتجوب مب�ضيئة اهلل 
جميع املحافظات والهجر واملراكز يف خمتلف مناطق 

اململكة التي ال يوجد فيها مكتب �ضمان اجتماعي.
واملو�ضرين بدعم  االأعمال  واأه��اب معاليه برجال 
الربامج التنموية يف اململكة واقرتاح اإن�ضاء �ضندوق 
رجال  فيه  ي�ضهم  االجتماعية  للم�ضوؤولية  خ��ريي 
االأع��م��ال واأه���ل اخل��ري لل�ضرف منه على برامج 
االإمناء االجتماعي، وفيما يتعلق بامل�ضروع اخلريي 
اأو�ضح اأن جميع  لالإ�ضكان ال�ضعبي وما مت ب�ضاأنه، 
اإ�ضناده اإىل وزارة االإ�ضكان  ما يتعلق باالإ�ضكان مت 

بحكم النظام.

رئي�س املجل�س: دعوة معايل الوزير تاأتي 
اإطــار تناول املجل�س ملا يالم�س ويهم  يف 

املواطن يف معي�صته وحياته اليومية

وافق جمل�س ال�ضورى على قرار بدعم وزارة ال�ضوؤون 
اإي�ضال  للتو�ضع يف  ال��الزم��ة،  ب��امل��وارد  االجتماعية 
االجتماعية  والتنمية  املوؤ�ض�ضية  الرعاية  خدمات 
للمناطق التي مل ت�ضلها بعد، وطالب القرار الوزارة 
بتوقيع مذكرات تفاهم مع البنك ال�ضعودي للت�ضليف 
واالدخ��ار وال�ضندوق الوطني اخل��ريي االجتماعي 
الإن�ضاء  املحتاجة  للفئات  ق��رو���س  اإع��ط��اء  ب�����ض��اأن 
تتباحث  اأن  القرار على  م�ضروعات �ضغرية، ون�س 

الوزارة مع وزارة العمل الإيجاد فر�س عمل يف القطاع 
اخلا�س الأبناء الفئات املحتاجة من امل�ضتفيدين من 
ال�ضمان االجتماعي، واأن ت�ضمن ال��وزارة تقريرها 
ال�ضمان  م��ن  م��ن خ��رج  ب��ع��دد  اإح�ضائية  ال��ق��ادم 
اأو وجد مهنة تغنيه  االجتماعي لتوفر فر�ضة عمل، 
عن ال�ضمان االجتماعي،  مع متابعة الوزارة مو�ضوع 
لذوي  الداخلية  وزارة  من  وطنية  هوية  ا�ضتخراج 
الظروف اخلا�ضة )جمهويل االأبوين(، ودرا�ضة و�ضع 

اجلمعيات اخلريية والعمل على تطويرها كمًا ونوعًا. 
ج��اء ذل��ك خ��الل جل�س املجل�س ال��ت��ي ع��ق��دت يوم 
1433/2/8ه� برئا�ضة رئي�س املجل�س ال�ضيخ الدكتور 
عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ، حيث ا�ضتمع 
االجتماعية  ال�ضوؤون  جلنة  نظر  وجهة  اإىل  املجل�س 
واالأ�ضرة وال�ضباب، ب�ضاأن ملحوظات االأع�ضاء واآرائهم 
جتاه التقرير ال�ضنوي لوزارة ال�ضوؤون االجتماعية للعام 

املايل 1431/1430ه�، 

قروض وفرص عمل للفئات المستفيدة من الضمان االجتماعي
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ال�ضعودية  االأو�ضمة  نظام  على  ال�ضورى  واف��ق جمل�س 
الذي مينح مبوجبه االأو�ضمة ال�ضعودية باأوامر ملكية 
مللوك وروؤ�ضاء الدول وال�ضخ�ضيات املدنية والع�ضكرية 
الوطنية واالأجنبية، تكرميًا لهم، اأو تقديرًا ملا قاموا به 
من اأعمال، اأو تخليدًا لوقائع مهمة، اأو ت�ضجياًل ملنا�ضبات 

ذات قيمة وطنية.
ودرجاتها  ال�ضعودية  االأو�ضمة  النظام  م��واد  وح��ددت 
ومنحت اإحدى مواده احلق للوزارات واالأجهزة احلكومية 
املماثلة واجلمعيات االأهلية يف تر�ضيح من تراه لنيل اأحد 
اليوم  النظام مبنا�ضبة  املن�ضو�س عليها يف  االأو�ضمة 
الوطني، وذلك بناء على تو�ضية جلنة برئا�ضة الوزير 
اأو رئي�س اجلهاز احلكومي، ويق�ضر الرت�ضيح على من 
قاموا بعمل متميز وا�ضتثنائي، وترفع الرت�ضيحات اإىل 
اأ�ضهر  رئي�س جمل�س الوزراء قبل اليوم الوطني بثالثة 
على االأقل ويعلن عن من مينحون هذه االأو�ضمة مبنا�ضبة 
اليوم الوطني من كل ع��ام، ج��اء ذل��ك خ��الل جل�ضة 
املجل�س التي عقدت يوم 1433/2/1ه� برئا�ضة معايل 
نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري 
االإدارة  جلنة  نظر  وجهة  اإىل  املجل�س  ا�ضتمع  حيث 
واملوارد الب�ضرية ب�ضاأن ملحوظات االأع�ضاء واآرائهم جتاه 
اقرتاح حتديث نظام االأو�ضمة ال�ضعودية، تالها رئي�س 
اللجنة الدكتور عبدالرحمن بن اأحمد هيجان، قائاًل: 
فيما يتعلق بطلب النظر اإىل نظام االأنواط الع�ضكرية، 
اأن لكل نظام نطاقه  فاإن اللجنة تود االإ�ضارة هنا اإىل 
وخ�ضائ�ضه وجماالت تطبيقه، وبالتايل فاإنه يبقى لكل 
نظام اأحكامه اخلا�ضة به وهذا يعني عدم احلاجة اإىل 

الرجوع لنظام االأنواط الع�ضكرية. 

“الت�ضحية  اأم��ا اإ�ضافة عبارة تن�س على:  واأ���ض��اف: 
م�ضمول  بالنف�س  الت�ضحية  مو�ضوع  ف��اإن  بالنف�س” 
حددت  التي  االأو�ضمة  نظام  من  “التا�ضعة”  باملادة 
مقدمتها املنا�ضبة التي متنح فيها االأو�ضمة ومربرات 
ا�ضتحقاقها. كما اأن مو�ضوع الت�ضحية بالنف�س م�ضمول 
اأ�ضار عجزها اإىل اأن و�ضام  “ال�ضابعة” الذي  باملادة 
امللك عبدالعزيز مينح تقديرًا ملن يقدم خدمات كربى 
للدولة، اأو الإحدى موؤ�ض�ضاتها، اأو يقوم بخدمات اأو اأعمال 

ذات قيمة معنوية مهمة، اأو يقدم ت�ضحيات كبرية.
وقال: اال�ضتحقاقات التي يح�ضل عليها ال�ضخ�س عند 
ح�ضوله على الو�ضام ال يفرت�س اأن ت�ضاف تف�ضيالتها 
اإن الالئحة التنفيذية للنظام �ضوف  يف النظام، حيث 
تو�ضح �ضروط واإجراءات وقيمة اال�ضتحقاقات عند منح 

االأو�ضمة.
وب�ضاأن اقرتاح اأحد االأع�ضاء اإ�ضافة  مادة م�ضتقلة تن�س 
اأدائها  اإمكانية منح الو�ضام للجهات املتميزة يف  على 
تقديرًا خلدماتها اجلليلة يف جماالت عملها، اأو�ضح 
الطبيعي  لل�ضخ�س  االأو�ضمة متنح  باأن  اللجنة  رئي�س 

ولي�س لل�ضخ�س االعتباري.
و ردًا على اقرتاح منح و�ضام امللك �ضعود – رحمه اهلل- 
للع�ضكريني، فاإن اللجنة ترى االكتفاء مبا ين�س عليه 

النظام من منح و�ضام امللك في�ضل للع�ضكريني.
واأ�ضاف: هناك من يرى اأن تن�س املادة “الثانية” على 
منح قالدة حتمل ا�ضم “قالدة احلرمني ال�ضريفني”. 
واللجنة ترى عدم مالءمة ذلك واالكتفاء مبا تن�س عليه 
هذه املادة من منح قالدة بدر الكربى، وقالدة امللك 

عبدالعزيز التي تعد من اأرفع االأو�ضمة.
واأو�ضح اأن االأ�ضخا�س املن�ضو�س على منحهم االأو�ضمة 
اأما بالن�ضبة الق��رتاح منح االأو�ضمة  ي�ضمل اجلن�ضني، 
اإنهم  اإذ  لرجال االأعمال واأه��ل اخل��ري، فهذا متحقق 

م�ضمولون بالفئات التي ين�س عليها م�ضروع النظام.
واختتم قائاًل: هناك مقرتح باإ�ضافة عبارة: “التعليم 
العام والتعليم العايل واملتميزون من املوهوبني ورواد 
خدمات ذوي االحتياجات اخلا�ضة ومقدمو االخرتاعات 
ال��رباءات العلمية والريادة  العلمية واحلا�ضلون على 
امل��ادة  “الرابعة” م��ن  الفقرة  عجز  الريا�ضية” يف 
“التا�ضعة”. وترى اللجنة اأن م�ضروع النظام ي�ضمح مبنح 

هوؤالء االأو�ضمة املالئمة ملا يقومون به من اأعمال.

قالدة بدر الكبرى.. وقالدة الملك عبدالعزيز أرفع األوسمة
المجلس يوافق على نظام األوسمة السعودية

د. عبدالرحمن هيجان

نح  و�صام امللك عبدالعزيز يمُ
تقديراً ملن يقدم خدمات كربى 

للدولة
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الرئا�ضة  فيه  دع��ا  ق��رار  على  ال�ضورى  جمل�س  واف��ق 
اإىل  املنكر  االأم��ر باملعروف والنهي عن  لهيئة  العامة 
القيام بحمالت توعوية ملكافحة اجلرائم االأخالقية 
وامل�ضكرات وال�ضحر بالتن�ضيق مع اجلهات ذات العالقة 
وتوفري الدعم امل��ايل ال��الزم لذلك. جاء ذلك خالل 
جل�ضة املجل�س التي عقدت يوم 1433/2/7ه� برئا�ضة 
معايل رئي�س جمل�س ال�ضورى ال�ضيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ، حيث ا�ضتمع املجل�س 
اإىل وجهة نظر جلنة ال�ضوؤون االإ�ضالمية والق�ضائية، 
ب�ضاأن ملحوظات االأع�ضاء واآرائهم جتاه التقرير ال�ضنوي 

عن  والنهي  باملعروف  االأم��ر  لهيئة  العامة  للرئا�ضة 
املنكر للعام املايل 1431/1430ه� تالها رئي�س اللجنة 
الدكتور اإبراهيم الرباهيم، فقال: بالن�ضبة لالتفاقيات 
ومذكرات التفاهم التي اأبرمتها الرئا�ضة مع عدد من 
اجلامعات وبع�س اجلهات احلكومية وكذلك الكرا�ضي 
اأن�ضاأتها يف عدد من اجلامعات، تاأتي يف  العلمية التي 
اأدائها وبنيتها االأ�ضا�ضية  اإطار �ضعي الرئا�ضة لتطوير 
مبنهجية علمية عرب التعاون مع موؤ�ض�ضات التعليم العايل 
وغريها من املوؤ�ض�ضات احلكومية لال�ضتفادة منها يف 
جمال البحث العلمي، للمو�ضوعات املتعلقة باخت�ضا�س 
الرئا�ضة وجمال التدريب والتاأهيل ملن�ضوبيها وجمال 
املجتمع  التعاون خلدمة  التقنية، وجم��ال  اخل��دم��ات 
عرب الربامج التوجيهية، واإتاحة اإمكانات تلك املن�ضاآت 
توعوية  اأعمال  الإنتاج  الرئا�ضة  يف  املخت�ضة  للجهات 
حتقق ر�ضالة الهيئة يف املجتمع، وقد اأنتج هذا التعاون 
تدريب  ب��رام��ج  الرئا�ضة  يف  امل�ضوؤولني  اإف���ادة  ح�ضب 
العمل امليداين  اأف��ادت  الرئا�ضة  متخ�ض�ضة ملن�ضوبي 
يف جمال االأنظمة وال�ضبط والتعامل مع فئات املجتمع 
واالأعمال املو�ضمية، واأي�ضًا اأعمال بحثية للمو�ضوعات 
التي تتعلق باخت�ضا�س الرئا�ضة، وكذلك تقومي وجتديد 
بع�س املنتجات التوجيهية التي ت�ضدرها الرئا�ضة. اأما 
متويل الكرا�ضي العلمية التي اأن�ضاأتها الرئا�ضة فاإنه يكون 
من قبل من حتمل الكرا�ضي اأ�ضماءهم ومن اجلامعات 

التي حتت�ضن تلك الكرا�ضي.
واأ�ضاف: اأما عن مدى حاجة الرئا�ضة اإىل كل هذا الكم 
من الكرا�ضي العلمية، فقد اأفاد امل�ضوؤولون فيها اأنها باأ�ضد 
احلاجة اإىل مثل هذه الكرا�ضي وذلك حلاجتها املا�ضة 
اإىل امل�ضاندة العلمية التي تخرج من م�ضكاة اجلامعات 
لكون عمل الهيئة يالم�س حاجات النا�س ويخ�ضع لتزايد 
املتغريات وكرثة امل�ضكالت االجتماعية التي �ضاحبت 
تعنى  التي  اجلهات  من  الهيئة  ولكون  املجتمع  تطور 

مبعاجلة اآثار ذلك وتقليل �ضرره على املجتمع.
االأم��ر  لهيئة  العامة  الرئا�ضة  الرباهيم:  د.  واأ���ض��اف 
باملعروف والنهي عن املنكر توؤدي ر�ضالتها باأمر ويل 
االأمر ووفق نظامها ال�ضادر باملر�ضوم امللكي ذي الرقم 
)م/37( املوؤرخ يف 1400/10/26ه� الذي حددت فيه 
املهام املوكولة للرئا�ضة التي لي�س من بينها القب�س على 
خمالفي نظام االإقامة وترحليهم اإىل بالدهم ومكافحة 
الغ�س التجاري ورفع اأ�ضعار الب�ضائع، وقد قدمت تو�ضية 

يف  االأ�ضعار  مراقبة  اإ�ضناد  بدرا�ضة  تق�ضي  اإ�ضافية 
املحالت التجارية اإىل الهيئة، وتف�ضل مقدمها ب�ضحبها 

اقتناعًا منه بوجهة نظر اللجنة يف ذلك.
وقال رئي�س اللجنة: اإن تو�ضيات اللجنة جاءت منطلقًا 
مما حلظته خالل درا�ضتها لتقرير الرئا�ضة من ارتفاع 
يف عدد املخالفات والق�ضايا التي تت�ضدى لها يف اأثناء 
عملها، وملا �ضيرتتب على ذلك من اآثار �ضلبية على الفرد 
واملجتمع، والأهمية التوعية بخطر هذه املخالفات قبل 
ا�ضتفحاله. كما جاء ذلك انطالقًا من كون ذلك من 
املهام املوكولة اإىل الرئا�ضة واملن�ضو�س عليها يف املادة 
التا�ضعة من نظامها. اأما ما اأ�ضار اإليه اأحد الزمالء من 
اإليه هذه التو�ضية م�ضمواًل باالتفاقيات  اأن ما هدفت 
بع�س  مع  الرئا�ضة  اأبرمتها  التي  التفاهم  ومذكرات 
اأن هذه  اجلامعات واجلهات احلكومية، فتفيد اللجنة 
اإليه يف تلك  اآليات تنفيذ ما يتو�ضل  اآلية من  التو�ضية 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم، وهذه التو�ضية تهدف 
وت�ضعى اإىل احليلولة دون الو�ضول اإىل مرحلة ت�ضتفحل 
فيها املخالفات ومعاجلة االأمر ما دام يف بدايته. لذا 
راأت اللجنة اأن يعدل �ضوغها لتكون بالن�س االآتي: “على 
الرئا�ضة العامة لهيئة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر 
القيام بحمالت توعوية ملكافحة اجلرائم االأخالقية 
وامل�ضكرات وال�ضحر بالتن�ضيق مع اجلهات ذوات العالقة 

وتوفري الدعم املايل الالزم لذلك”.

حمالت توعوية من هيئة األمر بالمعروف لمكافحة 
الجرائم األخالقية

د. اإبراهيم الرباهيم

هيئة الأمر باملعروف يف اأ�صد 
احلاجة للكرا�صي العلمية لأن 
عملها يالم�س حاجات النا�س 

ويخ�صع لتزايد املتغريات

إغالق مضيق هرمز
اإن  اأح��د اأع�ضاء جمل�س ال�����ض��ورى:  ق��ال 
احتمال اإغالق م�ضيق هرمز اأمام املالحة 
الدولية يعد خطرًا حااًل وماثاًل، وت�ضاءل: 
مع  التعامل  يف  ال�ضورى  جمل�س  دور  ما 
امللحة،  ال�ضيا�ضية  العام  ال�ضاأن  ق�ضايا 
اأن هناك ق�ضايا عاملية  على الرغم من 
العربية،  املنطقة  على  تاأثري  ولها  ملحة 
اأن مو�ضوع اإغالق م�ضيق هرمز ياأتي  اإال 
�ضمن االأولويات. فاأقرتح اأن ي�ضارع جمل�س 
ال�ضورى بدرا�ضة املو�ضوعات امللحة التي 

تطرح يف ال�ضاأن العام.
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وافق جمل�س ال�ضورى خالل جل�ضته التي عقدها يوم 
1433/2/15ه� برئا�ضة معايل نائب رئي�س املجل�س 
اأم��ني اجل��ف��ري على م�ضروع  ال��دك��ت��ور حممد ب��ن 

الالئحة االأ�ضا�ضية للبيوت االجتماعية.
مادة  ع�ضرة  ثماين  من  الالئحة  م�ضروع  ويتكون 
تهدف اإىل توفري اأق�ضى درجات العناية الالزمة 
ال�ضعوديني ممن  م��ن  وم��ن يف حكمهم  ل��الأي��ت��ام 
البيوت  ولتكون  االأ�ضرية،  الرعاية  لهم  تتوافر  ال 
االجتماعية �ضبيهة باالأ�ضر الطبيعية وتقدم الرعاية 

االإيوائية ال�ضاملة.
ومنح م�ضروع الالئحة االأولوية يف القبول لالأيتام اأو 
اأنهيت كفالتهم من قبل االأ�ضرة احلا�ضنة،  الذين 

وحددت املادة الرابعة من م�ضروع الالئحة بالتف�ضيل 
ودعا  االجتماعية.  بالبيوت  تلحق  التي  احل��االت 
اأن ت�ضع البيوت االجتماعية  م�ضروع الالئحة اإىل 
خطة �ضنوية بالربامج واالأن�ضطة يراعى فيها التنوع 
واملرحلة العمرية على اأن تخ�ض�س مبالغ منا�ضبة 
لها مع توفر االأماكن وال�ضاالت املنا�ضبة ملمار�ضة 

االأن�ضطة.
كما منح م�ضروع الالئحة احلق لالأيتام ومن يف 
على  احل�ضول  االجتماعية  البيوت  يف  حكمهم 
م�ضروف �ضهري، حيث دعت اإحدى مواد الالئحة 
وزارة ال�ضوؤون االجتماعية اأن تتكفل بدفع الر�ضوم 
املدار�س  يف  حكمهم  يف  وم��ن  لالأيتام  الدرا�ضية 

تتكون من 18 مادة لتوفير أقصى درجات العناية لأليتام
الالئحة األساسية للبيوت االجتماعية تمنح األيتام مصروفًا 
شهريًا ورسومًا دراسية وعالجًا في المستشفيات الخاصة

د. ثامر الغ�ضيان

الالئحة دعت وزارة ال�صوؤون 
الجتماعية بدفع ر�صوم تعليم 
وعالج الأيتام اإذا تعذر قبولهم 

يف  املدار�س وعالجهم يف 
امل�صت�صفيات احلكومية
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قبولهم  تعذر  اإذا  االأهلية  واجلامعات  واملعاهد 
امل��دار���س وامل��ع��اه��د احلكومية، وعالجهم يف  يف 
م�ضت�ضفيات خا�ضة اإذا تعذر العالج يف امل�ضت�ضفيات 

واملراكز احلكومية ال�ضحية.
وتناولت مواد م�ضروع الالئحة تفا�ضيل تتعلق بحاالت 
و�ضروط  االجتماعية،  البيوت  يف  االإق��ام��ة  انتهاء 
العمرية،  الفئة  ح�ضب  االجتماعي  البيت  تق�ضيم 
وتربويًا  نف�ضيًا  املخت�س  الفني  ال��ك��ادر  وت��وف��ري 
لالأيتام،  ال�ضاملة  اخلدمات  لتقدمي  واجتماعيًا 
فيما اأكدت اإحدى املواد على �ضرورة اإيجاد الربامج 
التاأهيلية للجن�ضني تخت�س باحلياة الزوجية وكيفية 
التعامل مع املجتمع بعد خروج امل�ضتفيد من البيوت 
االجتماعية وكان املجل�س قد ا�ضتمع اإىل وجهة نظر 
جلنة ال�ضوؤون االجتماعية واالأ�ضرة وال�ضباب، ب�ضاأن 
ملحوظات االأع�ضاء واآرائهم جتاه م�ضروع الالئحة 
االأ�ضا�ضية للبيوت االجتماعية )دمج م�ضروع الالئحة 
االأ�ضا�ضية لدور الرتبية االجتماعية للبنني، وم�ضروع 
“دور احل�ضانة  الالئحة االأ�ضا�ضية لقرى االأطفال 
�ضابقًا”(، واأو�ضح رئي�س جلنة ال�ضوؤون االجتماعية 

واالأ�ضرة وال�ضباب الدكتور ثامر الغ�ضيان، اأن اللجنة 
اأبقت على كلمة “االأ�ضا�ضية” يف ا�ضم امل�ضروع متييزًا 
لها عن الالئحة الداخلية التي وردت يف م�ضروع 
ال�ضوؤون  وزي��ر  معايل  ي�ضدرها  والتي  الالئحة، 
على  املدجمني  امل�ضروعني  وال�ضتمال  االجتماعية 
كلمة: “االأ�ضا�ضية”، فاالأوىل: “الالئحة االأ�ضا�ضية 
“الالئحة  والثانية:  االجتماعية”،  الرتبية  ل��دور 

االأ�ضا�ضية لقرى االأطفال”.
ولفت اإىل اأن التعريف املوجود يف م�ضروع الالئحة هو 
تعريف �ضامل وكاٍف للرعاية، فقد ورد فيه: “الرعاية 
اإي��واوؤه من النواحي املادية  كل ما يحتاج من يتم 

واالجتماعية والنف�ضية والرتبوية والتاأهيلية”.
واأ�ضار اإىل ما يتعلق باملطالبة باأن يبقى اليتيم حتى 
�ضن 18، كما ورد يف الالئحة ال�ضابقة وال يبقى يف 
البيوت االجتماعية بعد تلك ال�ضن. قائاًل: اإن هذه 
الفتى  املراحل ودفع  اأ�ضعب  العمرية من  املرحلة 
اأو البيوت  يف ه��ذه ال�ضن اإىل اخل��روج من ال��دور 
األوان من املخاطر  االجتماعية التي ن�ضاأ فيها فيه 
اأم���ر مهم وهو  واالن��ح��راف وال�����ض��ي��اع. ث��م يبقى 
اأن خروجه يعني اأن تقطع عنه االإعانة التي كان 
ي�ضتلمها يف البيوت االجتماعية، وال ندري هل يلتحق 

باجلامعة اأم ال، فهو بحاجة اإىل متابعة.
وقال: اإن من يعي�س لدى اأ�ضرة حا�ضنة وتخلت عنه 
الأي �ضبب من االأ�ضباب وهو جمهول االأبوين وال يوجد 
له ماأوى اآخر غري هذه البيوت االجتماعية، له احلق 
باإعطائه االأولوية يف االلتحاق بهذه البيوت بخالف 

ممن له اأ�ضرة يف االأ�ضل.
على  االإبقاء  راأت  اللجنة  اأن  الغ�ضيان  د.  واأو�ضح 
الفقرة اخلا�ضة بالك�ضف الطبي الأن وجود اأطفال 
مع  م�ضتع�ضية  نف�ضية  اأو  معدية  اأم��را���س  لديهم 

اأطفال اأ�ضوياء فيه اآثار �ضلبية على الطرفني.
“الرابعة” وامل��ادة  ونفى وج��ود تداخل بني امل��ادة 
“اخلام�ضة” قائاًل: اإن املادة “الرابعة” تخ�س �ضفة 
وماهية االأ�ضخا�س الذين �ضوف يلحقون بالبيت، اأما 

املادة “اخلام�ضة” فهي �ضروط للتنفيذ.
واأ�ضار اإىل اأن اللجنة اأخذت مبقرتح الرجوع للن�س 
ال����وارد م��ن احل��ك��وم��ة ح��ول تخ�ضي�س ميزانية 
منا�ضبة للربامج واالأن�ضطة يف الفقرة )اأ( من املادة 
“ال�ضابعة”، وكذلك اأخذت مبقرتح عدم تخ�ضي�س 
االأيتام ومن يف حكمهم يف املادة “الثامنة” ليكون 

الن�س �ضاماًل كل مقيم يف هذه البيوت.
على  يقوم  م��ن  اإن  ق��ال:  املخالفات  عقوبة  وع��ن 
هذه البيوت هم موظفو الدولة ويخ�ضعون لنظام 

اخلدمة املدنية ونظام تاأديب املوظفني، اأما املقيمون 
يف هذه البيوت من االأيتام وغريهم فتوجد الئحة 
خا�ضة لدى الوزارة تعالج املخالفات وال�ضلوكيات 
والعقوبات، التي تطبق على من يرتكبها، والالئحة 

تنظيمية لو�ضع البيوت االجتماعية.

لقاء المجموعات 
التشاورية الشبابية

اأ�ضار اأحد االأع�ضاء اإىل اللقاء الرئي�ضي 
االأول للمجموعات الت�ضاورية ال�ضبابية يف 
مناطق اململكة الذي نظمته الهيئة العامة 
لل�ضياحة واالآث���ار ال��ذي عقد م��وؤخ��رًا يف 
الريا�س برعاية وح�ضور االأمري �ضلطان 
بن �ضلمان رئي�س الهيئة العامة لل�ضياحة 
واالأم��ري نواف بن في�ضل الرئي�س العام 
اجلهازين  وم�����ض��وؤويل  ال�ضباب  لرعاية 
واجلهات ذوات العالقة، مب�ضاركة اأكرث 
ي��ه��دف اإىل  م��ن )200( ���ض��اب و���ض��اب��ة 
والتحديات  الق�ضايا  م��ن  ع��دد  نقا�س 
اإطار  وو�ضع  ال�ضباب،  ب�ضياحة  املتعلقة 
ال�ضعودي  ال�ضباب  �ضياحة  تنمية  عمل 
م�ضتقباًل. وقد متيز هذا اللقاء بالطرح 
اجلريء والنا�ضج من قبل هوؤالء ال�ضباب 
ب�ضاأن ق�ضايا �ضياحة ال�ضباب، مما ينم 
عن مدى ا�ضتيعابهم حلاجاتهم وحبهم 
لوطنهم ووالئهم لقيادتهم الر�ضيدة من 
الهادفة  احل��واري��ة  مداخالتهم  خ��الل 
وذكروا اأنهم يعولون الكثري على املجل�س 
ملعاجلة ق�ضاياهم، اإ�ضافة للنظرة ال�ضلبية 
عن املجل�س الناجتة عن عدم معرفتهم 
بدوره ومهامه، مما يعد اأحيانًا انعكا�ضًا ملا 
يطرح يف ال�ضحف واملنتديات االإلكرتونية. 
و اقرتح اأن يبادر جمل�س ال�ضورى اإىل دعوة 
روؤ�ضاء تلك املجموعات ال�ضبابية لزيارة 
�ضمو  وج��ه  ق��د  اأن���ه  �ضيما  وال  املجل�س، 
رئي�س الهيئة اأن يكونوا ممثلني للمملكة 
يف امللتقيات العاملية ذوات العالقة. كما 
اأن ي�ضت�ضافوا مع مندوبي الهيئة  اقرتح 
مناق�ضة  عند  واالآث���ار  لل�ضياحة  العامة 

التقرير ال�ضنوي للهيئة.
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اأع�����ض��اء جمل�س ال�����ض��ورى ع��ن الو�ضع  ت�����ض��اءل 
ال�ضحية  للتخ�ض�ضات  ال�ضعودية  للهيئة  امل��ايل 
اأن  اإىل  ولفتوا  تتقا�ضاها،  التي  الر�ضوم  وع��ن 
تقوم  ال  ال�ضحية وهي  للمعاهد  ترخ�س  الهيئة 
اأن الدعم الذي تتلقاه  باالإ�ضراف عليها، واأكدوا 
وهو خم�ضة ماليني ري��ال �ضنويًا ال يكفي للقيام 
مب�ضوؤولياتها. جاء ذلك خالل جل�ضة املجل�س التي 
عقدت يوم 1433/2/15ه��� برئا�ضة معايل نائب 
حيث  اجل��ف��ري،  حممد  الدكتور  املجل�س  رئي�س 
ا�ضتمع املجل�س اإىل تقرير جلنة ال�ضوؤون ال�ضحية 
للهيئة  ال�ضنويني  التقريرين  ب�ضاأن  والبيئية، 
ال�ضعودية للتخ�ض�ضات ال�ضحية للعامني املاليني 
1429/1428- 1430/1429ه�، تاله رئي�س اللجنة 
االأع�ضاء:  اأحد  فقال  العتيبي،  الدكتور عبداهلل 
اأن للهيئة العامة للتخ�ض�ضات  مما ال �ضك فيه 
ال�ضحية دورًا كبريًا يف االرتقاء باملهن الطبية يف 
اململكة، ال �ضيما اأنها �ضاهمت يف ك�ضف ال�ضهادات 
املزورة، حيث بلغت )1073( �ضهادة مزورة، ويف 
مهنة التمري�س فقط )370( حالة، وقد ر�ضدت 
قائمة  �ضمن  �ضحيًا  ممار�ضًا   )1796( الهيئة 
املمنوعني. فماذا يتم ب�ضاأن هوؤالء املمنوعني من 
ممار�ضة املهنة؟ هل يتم معاقبتهم اأو ترحيلهم، ال 
�ضيما اأن كثريًا منهم ال يزالون ميار�ضون مهنهم يف 

امل�ضت�ضفيات واملراكز ال�ضحية.
وت�ضاءل ع�ضو اآخر عن عدم تناول التقرير عدد 
املهن  ال��ذي��ن مي��ار���ض��ون  ال�ضعوديني  امل��وظ��ف��ني 
اأع��دادًا كبرية من  ال�ضحية، ال �ضيما اأن هناك 
غري ال�ضعوديني ميار�ضون تلك املهن. كما اقرتح 
تخ�ضي�س ميزانية خا�ضة للهيئة للقيام بواجبها 
على اأكمل وجه، ولتخفيف العبء على املواطنني.

ولفت اأحد االأع�ضاء اإىل اأن التقرير مل يذكر الو�ضع 
املايل للهيئة، وت�ضاءل: هل الر�ضوم التي تتقا�ضاها 
الهيئة مربرة؟ واإذا كان هناك ع�ضرات االآالف من 
اأن الطبيب ياأتي  ال�ضهادات م��زورة، فهذا يعني 
للمملكة وميار�س املهنة ثم تقوم الهيئة بالتحقيق 
لك�ضف ال�ضهادات املزورة. واقرتح اأن يتم التاأكد 
من ال�ضهادات قبل دخولهم للمملكة، اأو اأال ي�ضمح 

لهم مبمار�ضة املهنة اإال بعد التحقق منها.

واأ�ضار ع�ضو اآخر اإىل اأن الهيئة تواجه حتديًا كبريًا 
يف متابعة مهامها، وقال: اإن هناك تو�ضعًا يف افتتاح 
كليات الطب واجلامعات مما يتطلب دعم الهيئة، 
كما اأن برنامج خادم احلرمني ال�ضريفني لالبتعاث 
خ�ض�س – يف مرحلته االأخرية- ملبتعثي القطاع 
ال�ضحي، اإ�ضافة اإىل اأن جل تو�ضيات اللجنة تركز 
على التو�ضع يف خدمات الهيئة، فكيف نطلب تلك 
املهام من هيئة اإيراداتها ال تتجاوز )44( مليون 
ريال، فهذا اأمر غري مقبول ويحمل وزارة ال�ضحة 
والقطاع ال�ضحي م�ضوؤولية كبرية يف دعم هذه 

الهيئة.
اأن��ه على الرغم من  واأ���ض��ار اأح��د االأع�ضاء اإىل 
وجود جمعيات علمية �ضحية تتبع وزارة التعليم 
العايل واجلامعات، اإال اأنه مت اعتماد )17( جمعية 
علمية �ضحية، فكيف يتم اعتماد هذه اجلمعيات 
اأخ��رى تقوم باملهام نف�ضها يف  وهناك جمعيات 
اأن التقرير مل يف�ضل  اجلامعات ال�ضعودية؟ كما 
�ضيما  الهيئة، ال  التي حت�ضل عليها  االإي���رادات 
اإيرادات التدريب واالمتحانات. لذا يح�ضن تو�ضيح 
تف�ضيالت االإي���رادات يف التقرير واق��رتح دمج 
اجلمعيات ال�ضحية والعلمية وتوحيد التخ�ض�ضات 

لال�ضتفادة من املوارد الب�ضرية واملالية.
الهيئة  ترخ�س  كيف  االأع�����ض��اء:  اأح��د  وت�ضاءل 
للمعاهد ال�ضحية وهي ال تقوم باالإ�ضراف عليها وال 
يتم قبول �ضهادات املتخرجني منها وال توظيفهم؟ 
اأداء الهيئة  وما هي اجلهة الر�ضمية التي تراقب 
وم�ضروفاتها؟ وما هي الطريقة املتبعة يف ت�ضنيف 
الوظائف واأداء االمتحانات؟ ال �ضيما اأن هناك 
تباينًا بني رواتب املوظفني الكبار يف الهيئة عن 
غريهم. ويح�ضن تدريب وتاأهيل الكوادر ال�ضحية 
ال�ضعودية للعمل يف امل�ضت�ضفيات واملراكز ال�ضحية.
والحظ اأحد االأع�ضاء اأن رفع م�ضتوى امل�ضت�ضفيات 
لتكون تدريبية �ضوف يحقق متيزًا للقطاع ال�ضحي 
اأنحاء اململكة، و�ضوف ي�ضهم يف رفع م�ضتوى  يف 
االأداء وتقدمي اخلدمات ال�ضحية يف امل�ضت�ضفيات.
وق��ال اأح��د االأع�ضاء: اإن هناك نق�ضًا يف بع�س 
التخ�ض�ضات ال�ضحية، وتكد�ضًا يف تخ�ض�ضات 
اأخرى وت�ضاءل: هل باإمكان الهيئة اإ�ضالح ذلك؟ 

الشهادات الصحية المزورة والوضع المالي للهيئة 
السعودية للتخصصات الصحية يثيران تساؤالت األعضاء

د. عبداهلل العتيبي

)1073( �صهادة مزورة، 
ويف مهنة التمري�س فقط 
)370( حالة، وقد ر�صدت 

الهيئة )1796( ممار�صاً 
�صحياً �صمن قائمة 

املمنوعني
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ويح�ضن ا�ضت�ضافة مندوبني من الهيئة لالإجابة 
يح�ضن  كما  وال��ت�����ض��اوؤالت،  اال�ضتف�ضارات  ع��ن 
تعديل الكادر ال�ضحي ورفع مكافاأة املدربني يف 

امل�ضت�ضفيات.
واأ�ضار اأحد االأع�ضاء اإىل اأن الهيئة ال ت�ضتطيع اأن 
اإليها  اأقل من ثلث االأعداد املتقدمة  اإال  ت�ضتوعب 
اأن هناك  اإال مبنى رئي�ضًا واح��دًا، كما  وال متلك 
ال��داخ��ل.  م��ن  املمتحنني  ا�ضتقطاب  يف  �ضعوبة 
اإع��ادة النظر يف دعم الهيئة وال �ضيما  ويح�ضن 
اأنها لي�س لديها ميزانية من الدولة وتعتمد على 
الر�ضوم املدفوعة لها من قبل املهتمني بالربامج 
اأن يكون الرتكيز من�ضبًا  التدريبية، كما يح�ضن 

على دعم الهيئة.
واأو�ضح ع�ضو اآخر اأن التقرير مل يذكر عدد حاالت 
التزوير يف كل �ضنة، ومل يبني مقدار الر�ضوم على 
االمتحانات التي ت�ضرف عليها الهيئة، وهل هي 
ال�ضعوديني  لالأطباء  امل��ايل  الو�ضع  مع  متنا�ضبة 
اأن تتحمل اجلهة التي  حديثي التخرج. ويح�ضن 
التدريب، كما يح�ضن  تكاليف  الطبيب  لها  يتبع 
اال�ضتعانة بال�ضفارات وامللحقيات يف اململكة للتاأكد 
من ال�ضهادات واالت�ضال باجلامعات والتعاون مع 

�ضركات ملكافحة التزوير.
اأن الهيئة و�ضعت ال�ضوابط  واأملح ع�ضو اآخر اإىل 
ال�ضحية  امل��ه��ن  مل��م��ار���ض��ة  ال�ضحية  وامل��ع��اي��ري 
وتطويرها واعتماد ال�ضهادات ال�ضحية ومعادلتها 

يف  ال�ضحي  التدريب  موؤ�ض�ضات  متنحها  التي 
الداخل واخلارج، وراأى تعميم جتربة هذه الهيئة 
املهنية وغريها من الهيئات املهنية امل�ضابهة، مثل 
الهيئة ال�ضعودية للمهند�ضني، والهيئة ال�ضعودية 
للمحا�ضبني القانونيني، وعلى جميع اأ�ضحاب املهن 
االأخ��رى كاملحامني والعمال واملعلمني، ولتحقيق 
ذلك ال بد من امل�ضارعة الإ�ضدار نظام اجلمعيات 
واملوؤ�ض�ضات االأهلية الذي �ضدر به قرار من املجل�س 

�ضابقًا.
وقال ع�ضو اآخر: اإن ميزانية الهيئة تبلغ خم�ضة 
ع�ضر مليون ريال، وهي منحة مقطوعة ملدة ثالث 
ال�ضريفني،  احلرمني  خ��ادم  بها  تف�ضل  �ضنوات 
اإ�ضافة اإىل ما حت�ضله الهيئة من ر�ضوم �ضتتاأثر 
باإلغاء املعاهد ال�ضحية. لذا فال بد من احلر�س 

على دعم الهيئة.
اأن مهمات ا�ضتحداث  اإىل  اأح��د االأع�ضاء  ولفت 
اإن  وق��ال:  م�ضرتكة،  م�ضوؤولياتها  تعد  ال��ربام��ج 
ي�ضري  ما  تو�ضياتها  يف  ت�ضيف  اأن  اللجنة  على 
اإىل �ضرورة التن�ضيق بني اجلهات املخت�ضة من 
الهيئة  م��ع  ال�ضحية  واملوؤ�ض�ضات  امل�ضت�ضفيات 
الطبية، وليتم االعرتاف بالربامج يجب اأن تكون 

امل�ضروفات متوافقة بر�ضى جميع االأطراف.
اإن العجز امل���ايل ال��ذي  اأح���د االأع�����ض��اء:  وق���ال 
على  االإ���ض��راف  م��ن  ميكنها  مل  الهيئة  تواجهه 
برامج التدريب. والر�ضوم التي يتم دفعها لي�ضت 

القيمة احلقيقية للتدريب، بل هي قيمة االإ�ضراف 
وامل�ضرفني على التدريب فح�ضب.

التقرير  اإ���ض��ارة  االأع�ضاء ع��دم  اأح��د  وا�ضتغرب 
اأو طبقت  اإىل احلاالت التي اأحيلت اإىل املحاكم 
عليها الئحة مكافحة التزوير والن�ضب واالحتيال. 
ب�ضبب التزوير رغم اكت�ضاف املئات من ال�ضهادات 
اأن��ه ورد يف رد  الغريب  امل���زورة وم��ن  ال�ضحية 
ال��وزراء  جمل�س  من  برقية  هناك  اأن  املندوبني 
اأنه يتم تزويد االإم��ارة باحلاالت  اأ�ضري فيها اإىل 
التي تكت�ضف عن التزوير وعدد االأ�ضماء التخاذ 
تر�ضل  اأن  ال�ضحية  ال�ضوؤون  واأن��ه على  ال��الزم، 
التي  باملوؤ�ض�ضات  ليتم االت�ضال  املزورين  قوائم 
يعملون بها، لتاأخذ عليهم تعهدات خطية مكتوبة 
بعدم متكينهم من ممار�ضة املهنة. وت�ضاءل: هل 
يكفي اأخذ التعهدات بعدم مزاولة املهنة فح�ضب؟ 
اأن تو�ضي مبطالبة الهيئة باإحالة  وطالب اللجنة 
هذه احلاالت اإىل املحاكم ال�ضرعية التخاذ الالزم 

نحوهم.

لماذا ال يتم مناقشة 
تقرير وزارة المالية 

في المجلس؟
اإن  اأح��د اأع�ضاء جمل�س ال�����ض��ورى:  ق��ال 
اأقل  االإي��رادات الفعلية للدولة كانت قبل 
ع�ضر  وث��الث��ة  مائتني  �ضنوات  ع�ضر  م��ن 
اأما االآن فقد جتاوزت  مليار ريال فقط، 
االإي���رادات خم�ضة اأ�ضعاف ذل��ك املبلغ، 
منها 93% م��ن م�����ض��در م��ت��ذب��ذب غري 
ثابت، وم��ا ح��دث ما بني عامي 2008-
2009م موؤ�ضر وا�ضح على مقدار تذبذب 
ذلك امل�ضدر، حيث جت��اوزت االإي��رادات 
دون  م��ا  اإىل  انخف�ضت  ث��م  ال��رتي��ل��ي��ون 
ب��ع��ده. ويبذل  ال���ذي  ال��ع��ام  الن�ضف يف 
م�ضوؤولو وزارة املالية جهدًا كبريًا للحفاظ 
اأكرث  االأم���ور  اأ�ضبحت  على ذل��ك. ولكن 
اأن تكون وزارة  اأرى  تعقيدًا و�ضعوبة، لذا 
املالية من اجلهات التي تعر�س تقريرها 
ال�ضنوي على املجل�س لدرا�ضته. كما ينبغي 
دعوة معايل وزير املالية الإلقاء ال�ضوء على 

بع�س االأمور التي تخ�س الوزارة.
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مزاولة  نظام  م�ضروع  على  ال�ضورى  جمل�س  واف��ق 
مهنة التعليم املكون من ثالث ع�ضرة مادة تهدف 
اإىل حت�ضني اأداء املعلمني واملعلمات و�ضمان منوهم 
علميًا  املوؤهلة  الكفاءات  واختيار  امل�ضتمر،  املهني 
عمليات  بجودة  واالرت��ق��اء  التعليم  ملهنة  ومهاريًا 

التعليم والتعلم.
ومن اأبرز مالمح م�ضروع النظام ح�ضول املعلم على 
بعد  �ضنوات وجت��دد  التعليم مدتها خم�س  رخ�ضة 

انتهائها، وح�ضوله على حوافز مهنية طوال مدة 
عمله يف �ضلك التعليم، كما بني النظام مهام املركز 
بناء اختبارات  املتمثلة يف  التعليم  لتقومي  الوطني 
التعليم  الكفايات املتخ�ض�ضة واختبارات رخ�ضة 
واإ�ضدارها، والرتخي�س لالأفراد واملوؤ�ض�ضات التعليمية 
التنمية  وبرامج  االختبارات  لتقدمي  املتخ�ض�ضة 
املهنية والتعليمية. جاء ذلك خالل جل�ضة املجل�س 
التي عقدت يوم 1433/2/7ه� برئا�ضة معايل رئي�س 

نظام لمزاولة مهنة التعليم، تحسين أداء المعلم
رخصة للمعلم لمدة خمس سنوات مع حوافز مهنية 

طوال مدة عمله

د. اأحمد اآل مفرح

التجارب من حولنا 
ا�صت�صعرت اأهمية تطوير 

التعليم فبداأت باملعلم 
وتقنني مهنته وح�صن 

اإعداده واختياره والرتخي�س 
له واإعادة الرتخي�س ملزاولة 

املهنة
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التعليم ومشكالته 
والحلول

لفت اأحد اأع�ضاء جمل�س ال�ضورى اإىل اأن 
م�ضكالت التعليم املختلفة ال تكاد تنتهي 
على الرغم من ا�ضتئثار قطاع التعليم مبا 
يفوق ال� 26% من امليزانية ال�ضنوية لالإنفاق 
احلكومي، وقال: اإن هناك �ضعفًا يف تاأهيل 
امل��دار���س  وتهالك  وت�ضربهم،  املعلمني، 
امل�ضتاأجرة، وتهافت املقررات التي باتت 
ال تثق اأي من جامعاتنا مبخرجاتها، ف�ضاًل 
عما يتك�ضف �ضنويًا من تخبط يف املقررات 
ي�ضل حلد الت�ضادم مع �ضيا�ضة الدولة، 
وكيف نثق بقدرة وزارة الرتبية والتعليم 
اأ�ضا�ضيات  “تعليم” اأبنائنا وبناتنا  على 
التفكري احلر ال�ضليم والقدرة على اتخاذ 
القرار ومواجهة العامل بثقافاته املتنوعة 
بناء على مبادئ الو�ضطية والت�ضامح التي 
ننادي بتبنيها اإذا كان فريق من من�ضوبي 
ك��ل ما  تلقني  ال����وزارة ي�ضر على  ه��ذه 
يناق�س تلك املعاين؟ فهل تعمل الوزارة 
اإن امل�ضكلة  �ضمن اإطار خطة احلكومة؟ 
لي�ضت يف غياب اخلطط واالإ�ضرتاتيجيات 
فهي موجودة تنوء بحملها اأرفف املكاتب، 
لكن امل�ضكلة احلقيقية هي يف وجود جهاز 

غري قادر على التطبيق والتنفيذ.
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جمل�س ال�ضورى ال�ضيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 
اإبراهيم اآل ال�ضيخ، حيث ا�ضتمع املجل�س اإىل وجهة 
نظر جلنة ال�ضوؤون التعليمية والبحث العلمي، ب�ضاأن 
ملحوظات االأع�ضاء واآرائهم جتاه مقرتح م�ضروع 
"الثالثة  نظام مزاولة مهنة التعليم مبوجب املادة 
والع�ضرين" من نظام جمل�س ال�ضورى، تالها رئي�س 

اللجنة الدكتور اأحمد اآل مفرح، فاأو�ضح االآتي:
النظام  م�ضروع  باأ�ضا�س  املرفقة  الدرا�ضة  يف  ورد 
مدى احلاجة لهذا النظام واأن التجارب من حولنا 
باملعلم  فبداأت  التعليم  تطوير  اأهمية  ا�ضت�ضعرت 
وتقنني مهنته وح�ضن اإعداده واختياره والرتخي�س 
اأدائه  له واإعادة الرتخي�س ملزاولة املهنة، ومتابعة 
وحفزه للنمو املعريف واملهني ب�ضكل م�ضتمر، وهذا ما 
ي�ضعى اإليه النظام وفقًا لتلك الدرا�ضة. والوزارة لديها 
حماوالت يف هذا االجتاه منذ زمن، ولكنها ال ت�ضتطيع 
حتقيق ذلك لعدم وجود اإطار نظامي يخولها الختيار 
االأف�ضل من بني املتقدمني الذين يتقدمون للتدري�س 
وهم يف غالبهم يت�ضدرون للتدري�س للح�ضول على 
به  يقوم  وما  ر�ضالة عظيمة.  لتاأدية  ولي�س  وظيفة 
املركز الوطني للقيا�س والتقومي من جهود م�ضكورة 
ال تعدو كونها حمددة يف و�ضع اأ�ضئلة اختبار الكفاءات 
واإخ�ضاع املعلمني واملعلمات اجلدد لها باالتفاق مع 
وزارة الرتبية والتعليم، غري اأن ذلك ال ميكن الوزارة 
نظامًا من رف�س املخفقني اأو معاجلة اأو�ضاعهم. كما 
اأن االختبار ال مينح ترخي�س مزاولة املهنة كما هو 
هدف هذا النظام، واالختبار كذلك ال يلزم بالتطوير 
املهني امل�ضتمر وال يعطي املخفق االأدوات املطلوبة 
للتعرف على اأوجه الق�ضور والعمل على تطويرها 
واإعادة االختبار. من هنا ياأتي هذا النظام ل�ضد ثغرة 
تنظيمية مهمة ي�ضاعد الوزارة على اختيار االأف�ضل 
املهنة  لهم رخ�ضة مزاولة  وي�ضدر  التعليم،  ملهنة 
بالن�ضبة للتخ�ض�ضات االأخ��رى مثل التخ�ض�ضات 
ال�ضحية، والتعليم ال يقل اأهمية عن ذلك. كما اأن 
النظام انطلق من مرتكزات وا�ضحة وحمددة كما 

يت�ضح ذلك يف الدرا�ضة املرفقة بامل�ضروع.
وزارة  م�ضوؤويل  مع  اللجنة  بحثت  قائاًل:  واأ�ضاف 
الرتبية والتعليم حني اجتماعها بهم يوم الثالثاء 
1431/1/12ه��� مواد النظام، وقد ورد يف الفقرة 
ن�ضه:  ما  اللجنة  اجتماع  حم�ضر  من  "عا�ضرًا" 
"الوزارة توؤيد اإيجاد نظام ملزاولة مهنة التعلم، وهي 
حري�ضة دائمًا يف عملية اختيار املعلمني، فتختار 
االأ�ضلح لاللتحاق بالتدري�س واال�ضتمرار على ذلك"، 
كما مت االجتماع مبندوب وزارة اخلدمة املدنية يوم 

اإر�ضال ن�ضخة  االثنني 1432/7/11ه����، وذلك بعد 
من النظام للوزارة، وقد جاء راأي الوزارة م�ضاندًا 
اإيجاد مثل  لراأي وزارة الرتبية والتعليم عن اأهمية 
هذا النظام الختيار االأف�ضل ملهنة التعليم كما هو 
احلال بالن�ضبة للمهن ال�ضحية التي اأ�ضهمت ب�ضكل 
كبري يف النمو املهني ل�ضاغلي الوظائف ال�ضحية. وقد 
اأورد مندوب الوزارة بع�س التعديالت املقدمة على 
بع�س مواد النظام. يف حني اأكد اأن بع�س الفقرات 
حتتاج للمزيد من الدرا�ضة واإ�ضنادها اإىل جمل�س 

اخلدمة املدنية.
اأن حقوق املعلمني مكفولة  اإىل  اآل مفرح  ولفت د. 
يف االأنظمة كجميع موظفي الدولة. واحلاجة تكون  
دائمًا لتاأكيد واجبات واآليات تنفيذها، وقال: وردت 
بع�س الواجبات يف النظام وال �ضيما ما له ارتباط 
باجلزاءات والعقوبات، اإذ ال يح�ضن اأن تكون هناك  

عقوبات دون اإي�ضاح للواجبات.
واأ�ضار اإىل ما يتعلق بجمعية املعلمني قائاًل: اأ�ضا�س 
"الثالثة والع�ضرين"  امل�ضروع املقدم مبوجب املادة 
خ�ض�س يف الف�ضل اخلام�س منه الإن�ضاء اجلمعية 
ال�ضعودية للمعلمني. وبعد درا�ضة اللجنة للم�ضروع 
امل��ق��دم راأت ع��دم احل��اج��ة الإي��ج��اد ه��ذه اجلمعية 
يف ال��وق��ت ال��راه��ن واالن��ت��ظ��ار حل��ني ���ض��دور نظام 
اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات االأهلية الذي ميكن من قيام 
مثل هذه اجلمعية. لذا حذف الف�ضل اخلام�س من 

النظام.
وقال رئي�س اللجنة: اإن الرتبية والتعليم ر�ضالة ذات 
قيم عالية و�ضتظل كذلك الأولئك الذين ي�ضت�ضعرون 
اأهميتها وي�ضعون لتحقيق اأهدافها وغاياتها، وحيث 
اإن هناك تغريات كبرية طراأت على توجهات العديد 
من املعلمني واملعلمات نحو ر�ضالة الرتبية والتعليم 
فاأ�ضبحت بالن�ضبة للبع�س وظيفة فقط يتقا�ضون 
عليها مرتبًا وقد يعملون اأو ال يعملون بال�ضكل املر�ضي، 
فانتقل التعليم من كونه ر�ضالة اإىل وظيفة مما دعا 
املناداة بتمهني التعليم، الأن التعليم اليوم اأ�ضبح مهنة 
حيث ين�ضحب عليه معايري اأي مهنة منها: اأن املهنة 
تبنى على اأ�ضا�س معريف، واأن املهنة يحكمها ميثاق، 
واأن املهنة حتتاج لنمو مهني وتطوير يف املهارات، 
راآه خ��رباء الرتبية والتعليم والدرا�ضات  وه��ذا ما 

االجتماعية وال جمال ل�ضرد وجهات نظرهم.
واختتم قائاًل: ومن هنا جاءت التوجهات العاملية 
واالإقليمية نحو متهني التعليم و�ضرورة اإخ�ضاع من 
ميار�س املهنة اإىل برامج �ضقل املهارات التدري�ضية، 
وتعديل التوجهات نحو هذه الر�ضالة العظيمة، وال 

يتحقق ذلك اإال بو�ضع ال�ضوابط وال�ضروط واالآليات 
املنا�ضبة الإعداد وتدريب وتاأهيل املعلمني واملعلمات 
ث��م اخ��ت��ب��اره��م واإل��زام��ه��م ب��ربام��ج ال��رف��ع املهني 
واملعريف، فاأ�ضبح من ال�ضرورة متهني التعليم تبعًا 
اأن  لذلك لتحقيق ر�ضالته، فال ميكن للمعلم اليوم 
يوؤدي ر�ضالة الرتبية والتعليم دون الدخول يف الربامج 
االإعدادية والتاأهلية املتعددة مل�ضاعدته على ا�ضتخدام 
اأ�ضاليب التدري�س، والتقومي ال�ضفي ومعاجلة ال�ضلوك 
ومراعاة الفروق الفردية، وا�ضتخدام احلا�ضب يف 
التدري�س وغريها من املهارات ال�ضرورية التي تندرج 
حتت مفهوم التمهني، لذا جاء م�ضمى النظام مبهنة 
التعليم، الأنها اأ�ضمل من التدري�س الذي يعد جزئية 

من جزئيات العمليات التعلمية والتعليمية.
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فقط   %60 اإجن��از  اإىل  ال�ضورى  جمل�س  اأع�ضاء  لفت 
من م�ضروع التحول التقني يف اململكة، واإىل الوظائف 
ال�ضاغرة لدى وزارة االت�ضاالت وتقنية املعلومات كما 
و�ضف بع�س االأع�ضاء املهام التي تقوم بها الوزارة باأنها 

متوا�ضعة واقرتحوا دعوة وزير االت�ضاالت للمجل�س.
ج���اء ذل���ك خ���الل جل�ضة املجل�س ال��ت��ي ع��ق��دت ي��وم 
ال�ضيخ  1433/2/8ه���� برئا�ضة معايل رئي�س املجل�س 
الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ، حيث 
ا�ضتمع املجل�س اإىل تقرير جلنة النقل واالت�ضاالت وتقنية 
املعلومات، ب�ضاأن التقرير ال�ضنوي لوزارة االت�ضاالت 
وتقنية املعلومات للعام املايل 1432/1431ه���، تالها  
الدكتور فهد العبود، ثم عر�س على املجل�س للمناق�ضة، 
واأبديت ب�ضاأنه بع�س امللحوظات، فقال اأحد االأع�ضاء: 
اأرى اأن هناك ت�ضابهًا بني البند اخلا�س الذي ي�ضرف 
على حما�ضرات ن�ضر الثقافة واملعرفة الرقمية والبند 
اخلا�س بقوافل التدريب االإلكرتوين. كما اأن تكلفتهما 
ال���ذي يج�ضد  ال��ن�����ض��اط  ت��و���ض��ح اللجنة  ع��ال��ي��ة، ومل 

تكاليفهما.
ولفت اأحد االأع�ضاء اإىل اأنه ال يعمل اأن القائمني على 
نظام اخلدمة املدنية يف الوزارة ال يتجاوز عددهم �ضبعة 
وثالثني فنيًا، مما جعل الوزارة تلجاأ اإىل اخلرباء واإىل 
بنود الت�ضغيل، وقال: اإن الوزارة تواجه �ضعوبات كبرية يف 
ا�ضتقطاب الكفاءات الفنية للعمل فيها، نظرًا للمناف�ضة 
القوية من داخل القطاع، كهيئة االت�ضاالت و�ضركات 
االت�ضاالت، ولديها مائتان و�ضبعة واأربعون وظيفة ملدد 
اأنه لي�س لها مهام  اإ�ضافة اإىل  طويلة مل ت�ضتفد منها. 
وا�ضحة واإجنازاتها حمدودة وال ترقى لطبيعة عملها. 
اإع��ادة درا�ضة جدوى ا�ضتمرار ال��وزارة  وراأى �ضرورة 
اإن�ضاء �ضركات االت�ضاالت وهيئة االت�ضاالت  يف �ضوء 

واإ�ضناد اأعمالها لهيئة االت�ضاالت.
وقال ع�ضو اآخر: اإن الوزارة ت�ضرف على م�ضروع التحول 
التقني يف اململكة وال �ضيما ما يتعلق منه بالتعامالت 
االإلكرتونية. وقد و�ضعت خطة وطنية منظمة من �ضبعة 
اأهداف، ومن التقرير يلحظ اأن هناك �ضبه تعرث لتلك 
اخلطة، فقد اأجنز 60% من تلك االأه��داف، وهو رقم 
متوا�ضع جدًا بينما اأجنز 57% فقط من الهدف االأول 
املتعلق بالتحوالت االإلكرتونية يف االإدارات احلكومية. 

اأن تدعم الوزارة وتناق�ضها الأن هذا  لذا ينبغي للجنة 
مي�س كل مواطن.

واأ�ضار اأحد االأع�ضاء اإىل اأن اللجنة مل تتناول املعوقات 
بالدرا�ضة والراأي وكيفية معاجلتها، وت�ضاءل: هل للوزارة 
اأدوار فنية وتقنية تتطلب كادرًا خا�ضًا للمتخ�ض�ضني يف 
االت�ضاالت ما دام دورها االأ�ضا�ضي تنظيميًا وتخطيطيًا 
اأ�ضارت اللجنة يف تقريرها اإىل اأهمية التحول  وقال: 
اإىل  املرتفعة  الكلفة  ذوات  املغلقة  الربجميات  م��ن 
الربجميات املفتوحة امل�ضدر، ولكن الدرا�ضة مل ت�ضر 
اإىل اأن الوزارة تعاين من حتديات مالية اأو فنية نتيجة 
الربجميات  اأن  كما  املغلقة.  الربجميات  ا�ضتخدام 
املفتوحة لي�ضت بال�ضرورة اأن تكون بكفاءة الربجميات 
املغلقة، وال تقدم الدعم الفني والتقني بنف�س امل�ضتوى 
الذي تقدمه الربجميات املغلقة، لذا فاإن التو�ضية فنية 
تخت�س بالق�ضم الفني يف الوزارة وهو الذي يقرر ذلك 

ح�ضب االحتياج وال يرقى الأن يكون قرارًا من املجل�س.
وطالب ع�ضو اآخر باأن ت�ضتف�ضر اللجنة عن الوظائف 
ال�ضاغرة التي بلغت مائتني و�ضبع واأربعني وظيفة، ومل 
مل ت�ضغل؟ وقال: اإن الت�ضكيل االإداري للوزارة ال ي�ضتمل 
على وكالة لالت�ضاالت. كما اأن املبالغ املخ�ض�ضة لن�ضر 
الثقافة املعرفية والرقمية وتوافر التدريب االإلكرتوين 
مبالغ �ضخمة، ومع ذلك مل ن�ضمع عن ذلك من قبل 
اجلهات احلكومية. وكيف تربر ال��وزارة االخرتاقات 
من  ن�ضبة  اأك��رب  و�ضجلت  اململكة  لها  تعر�ضت  التي 
املنطقة بح�ضب  واالخ���رتاق يف  االإل��ك��رتوين  الهجوم 
االإح�ضائيات االأخرية؟ ومل ت�ضرت كثري من اجلامعات 
�ضهادات الت�ضديق الرقمي من �ضركات خارج اململكة 
على الرغم من اأن الوزارة اأبدت اهتمامًا وا�ضحًا بو�ضع 

مركز متخ�ض�س بالت�ضديق الرقمي.
وو�ضف اأحد االأع�ضاء: املهام التي تقوم بها ال��وزارة 
اأن تكون مهام وزارة  “متوا�ضعة” وال ترقى اإىل  باأنها 
وق��ال: من املنا�ضب دع��وة وزي��ر االت�ضاالت للمجل�س 
وبرامج  ومهامها  ال���وزارة  دور  عن  منه  لال�ضتف�ضار 
التعامالت االإلكرتونية. كما ينبغي الت�ضاوؤل هل نحن 
فعاًل بحاجة لوزارة االت�ضاالت طاملا كانت مهامها بهذا 
التوا�ضع؟ كما مل يو�ضح التقرير �ضبب �ضغور الوظائف 
اأن ال��وزارة مل تو�ضح خطتها يف �ضد  يف ال��وزارة. كما 

تساءلوا عن تبريرات وزارة االتصاالت لالختراقات التي تعرضت لها المملكة
األعضاء: إنجاز 60% فقط من مشروع التحول التقني رقم 

متواضع جدًا

د. فهد العبود

هناك ت�صابه بني البند اخلا�س 
الذي ي�صرف على حما�صرات 

ن�صر الثقافة واملعرفة الرقمية 
والبند اخلا�س بقوافل التدريب 

الإلكرتوين و تكلفتهما العالية
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التعامالت  برنامج  تطبيق  اأن  ويلحظ  النق�س.  هذا 
االإلكرتونية احلكومية ي�ضري ب�ضكل بطيء وهناك �ضرورة 
الإعادة النظر يف طريقة متابعة تنفيذه من خالل التو�ضع 
يف تقدمي اخلدمات اال�ضت�ضارية لالأجهزة احلكومية 
وم�ضاعدتها، وجعل تطبيق الربنامج اإ�ضرتاتيجية للتحول 
االإلكرتوين، وينبغي تو�ضيح تكلفة اخلرباء اال�ضت�ضاريني. 
كما ينبغي للجنة بحث مو�ضوع اعتماد الوزارة على �ضراء 

اخلدمات اال�ضت�ضارية؟
اإذا كانت اجلامعات عاجزة  وت�ضاءل ع�ضو اآخر: عما 
عن تخريج كفاءات موؤهلة وخربات وكوادر حتتاجها 
الوزارة ل�ضغل الوظائف ال�ضاغرة؟ وال �ضيما اأن الكثري 
على  كانوا  الذين  االأمريكية  اجلامعات  خريجي  من 
برنامج امللك لالبتعاث مل يجدوا وظائف يف القطاع 

احلكومي وال القطاع اخلا�س. 
املعلومات وخدمات  اآخر رداءة تقنيات  وانتقد ع�ضو 
االإنرتنت يف اململكة وقال: �ضبق للمجل�س اأن اأ�ضدر قرارًا 
باأن على الوزارة معاجلة اأ�ضباب تدين خدمات االإنرتنت 
والعمل على اإعادة هيكلها..اإلخ. وراأى اأنه اإذا مل ينفذ 
هذا القرار فال جدوى من تو�ضيتي اللجنة الأن املنطلق 

هو تطوير خدمات االإنرتنت اأ�ضا�ضًا قبل االجتاه لتطوير 
الكوادر وحتديد خيارات الربجميات. لذا ال فائدة من 
االت�ضاالت  بتطوير  نبداأ  مل  ما  التو�ضيات  ه��ذه  مثل 
قبل كل �ضيء. وراأى اأن وجود وزارة لالت�ضاالت وهيئة 
االت�ضاالت ي�ضهم يف ت�ضتت العمل ويت�ضبب يف البطء 

ال�ضديد نحو التقدم واالإجناز.
ولفت ع�ضو اآخر اإىل اأنه كان على اللجنة اأن تهتم بارتفاع 
اإن املواطن ي�ضرف  تكلفة اخلدمات الهاتفية وق��ال: 
حوايل 25% من دخله على قيمة اخلدمات الهاتفية وال 
�ضيما اجلوال، وذلك ميثل عبئًا على كاهل املواطن وال 
�ضيما اإذا كان من ذوي الدخل املحدود، وينبغي اأن ت�ضع 

الوزارة اأ�ضعارًا معقولة بالن�ضبة للم�ضتخدمني.
تغطيان  ال  اللجنة  تو�ضيتي  اأن  اإىل  اآخ��ر  ولفت ع�ضو 
�ضعف  ومنها  اللجنة،  حلظتها  التي  ال�ضلبية  النقاط 
اأداء التطبيقات وعدم اال�ضتفادة الكاملة من تطبيقات 
هذه االأنظمة، كذلك تعرث عملية تطوير العمل داخل 
اجلهات احلكومية وغياب معايري اجلودة، وتعرث تنفيذ 
م�ضروعات تقنية املعلومات لدى اجلهات احلكومية، 
لذا يح�ضن باللجنة و�ضع تو�ضية تت�ضمن اإيجاد برامج 

للتدريب بالن�ضبة للتطبيق.
والح��ظ ع�ضو اآخ��ر ن��درة اخل��ربات وال��ك��وادر الوطنية 
املوؤهلة، مما ا�ضتدعى الوزارة لتوظيف خمت�ضني من 
اخلارج يف حماية اأمن املعلومات. لذا اأرى اإ�ضافة تو�ضية 
للمواطنني يف املجاالت  للخارج  بالتوظيف واالبتعاث 

املهمة التي حتتاجها مثل اأمن املعلومات.

هل يدرس المجلس 
ميزانية الدولة؟

تعد  ال�ضورى:  اأع�ضاء جمل�س  اأح��د  ق��ال 
ميزانية الدولة حمور االرتكاز االأ�ضا�ضي 
االأ�ضا�ضية  اخل��دم��ات  وت��وف��ري  للتنمية 
للمواطنني عن طريق ما يعتمد للوزارات 
من م�ضروعات وبرامج. ويدر�س املجل�س 
�ضنوًيا تقارير اجلهات احلكومية واالطالع 
على ما تقدمه من خدمات وم�ضروعات، 
وب��رام��ج يف  م��ن م�ضروعات  ُيعتمد  وم��ا 
ميزانية كل جهة. لكن  يالحظ اأن هذه 
التقارير تاأتي متاأخرة. من جانب اآخر ال 
اعُتمد �ضرفه  ما  اإال  التقرير  نعرف من 
التف�ضيالت.  معرفة  دون  من  ب��اب  لكل 
وم���ن امل���ع���روف اأن جمل�س ال�����ض��ورى ال 
يعرف  وال  يناق�ضها  وال  امليزانية  يدر�س 
تف�ضيالتها. وبذلك يفتقر املجل�س الأهم 
احلكومية  االأج��ه��زة  مراقبة  يف  عن�ضر 
وم��ت��اب��ع��ة اع��ت��م��اد م�����ض��روع��ات التنمية 
وي�ضعى  بفاعلية.  واأولوياتها  وبراجمها 
بواجبه  والقيام  للتطوير  دائًما  املجل�س 
يف م�ضرية التنمية، وهذا لن يتحقق بدون 
متكن املجل�س من مناق�ضة ميزانية الدولة. 
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وافق جمل�س ال�ضورى على قرار بدرا�ضة اإمكانية اال�ضتمرار 
�ضن  بلوغ  الذكور حتى  من  للم�ضتفيد  املعا�س  يف �ضرف 
اأو احل�ضول على وظيفة، والتاأكيد  ال�ضاد�ضة والع�ضرين، 
على ما ورد يف البند )اأواًل( من قرار جمل�س ال�ضورى ذي 
الرقم 61/89 والتاريخ 1430/10/1ه��� والبند )ثانيًا( 
والتاريخ   24/24 الرقم  ذي  ال�ضورى  جمل�س  ق��رار  من 
1426/5/27ه� الذي ين�س على االإ�ضراع يف اإنهاء درا�ضة 

م�ضروع النظام اجلديد للتقاعد.
اأن تو�ضح املوؤ�ض�ضة العامة للتقاعد يف  ون�س القرار على 
تقاريرها القادمة كيفية توزيع ا�ضتثماراتها من االأ�ضهم 
وال�ضندات يف الداخل واخلارج، واإجمايل ا�ضتثماراتها يف 
اأنواع اال�ضتثمارات  الداخل واخلارج، وعوائد كل نوع من 
مما ميكن من التحليل املايل الأداء املوؤ�ض�ضة، واأخريًا رفع 
احلد االأدنى ملعا�ضات املتقاعدين لي�ضل اإىل 4000 ريال.

ج���اء ذل���ك خ���الل ج��ل�����ض��ة امل��ج��ل�����س ال��ت��ي ع��ق��دت ي��وم 
1433/2/1ه� برئا�ضة معايل نائب رئي�س جمل�س ال�ضورى 
الدكتور حممد اجلفري، حيث ا�ضتكمل املجل�س مناق�ضة 
تقرير جلنة االإدارة واملوارد الب�ضرية ب�ضاأن التقرير ال�ضنوي 
للموؤ�ض�ضة العامة للتقاعد للعام املايل 1431/1430ه�، حيث 
اأبدى اأع�ضاء املجل�س ملحوظاتهم، فقال اأحد االأع�ضاء: 
ح�ضابات موؤ�ض�ضة التقاعد هي ح�ضابات املواطنني واأموالهم 
وهي لي�ضت ح�ضابات الدولة فلم ال ي�ضمح باالطالع على 
تلك احل�ضابات؟ فنظام هيئة �ضوق املال ي�ضري اإىل اأنه على 
ال�ضركة امل�ضاهمة ن�ضر ح�ضاباتها دوريًا كل ثالثة اأ�ضهر يف 
ال�ضنة، الأن هذه احل�ضابات تتعلق مب�ضاهمات املواطنني. لذا 
كيف ُت�ضتثنى املوؤ�ض�ضة العامة للتقاعد من ذلك ؟ والفرق 

خمتلف بني املوؤ�ض�ضة وبني اأي جهاز حكومي اآخر.
وتقدم ع�ضو املجل�س الدكتور علي بن �ضالح الدهيمان 
ملعا�ضات  االأدن���ى  احل��د  “رفع  ن�ضها:  اإ�ضافية  بتو�ضية 

املتقاعدين لي�ضل اإىل اأربعة اآالف ريال.
بع�س  يتقا�ضاه  م��ا  اإن  التو�ضية:  م�ضوغات  يف  وق���ال 
املتقاعدين ال يتواءم مع ظروف املعي�ضة احلالية وت�ضخم 
االأ�ضعار، واأغلب هوؤالء هم من الذين ال ميلكون م�ضاكن، 
وميتازون بكرب حجم اأ�ضرهم. كما اأنهم ميثلون ن�ضبة قليلة 

من املتقاعدين.
ورد رئي�س اللجنة قائاًل: اإن اللجة اأخذت مب�ضمون التو�ضية 
با�ضتثناء املبلغ املخ�ض�س، ان�ضجامًا مع االأمر امللكي باحلد 
ي��وؤدي اإىل حت�ضني  االأدن��ى للرواتب، واللجنة توؤيد كل ما 

معي�ضة املتقاعدين.
واأيد االأع�ضاء التو�ضية، فقال اأحد االأع�ضاء: من االأن�ضب 
املوافقة على هذه التو�ضية فهي منا�ضبة وفيها م�ضاعدة 
لهذه الفئة ولو بال�ضيء القليل يف ظل ظروف الت�ضخم يف 

االأ�ضعار.
ولفت اأحد االأع�ضاء اإىل زيادة متطلبات احلياة وارتفاع 
االأ�ضعار عامليًا مما يوجب اأن ن�ضع حدًا اأدنى لراتب التقاعد 
املنخف�س، وقال: اإن هذه التو�ضية هي اأقل ما ميكن تقدميه 

مل�ضاعدة هذه الفئة التي حتتاج بالفعل اإىل دعم.
واأيده اآخر قائاًل: هذه التو�ضية مت�س �ضريحة كبرية من 
اأفراد املجتمع كما اأن �ضرف مبلغ “األفي” ريال للباحث عن 
العمل كحافز له اأمر جيد، اإال اأن رب االأ�ضرة من املتقاعدين 
والذين لديهم عدد من االأبناء هم بحاجة اأكرب للدعم 

وامل�ضاعدة وزيادة معا�ضاتهم التقاعدية.
اأنه من االأف�ضل اأن تدر�س اللجنة  ولفت ع�ضو اآخر اإىل 
اإن املبلغ املقرتح مل يكن  املو�ضوع اأكرث من ذلك. وقال: 
بناًء على درا�ضة بل رمبا يكون ال يكفي ويحتاج اإىل زيادة. 
لذا من االأف�ضل اأن يتاح للجنة درا�ضة املو�ضوع مرة اأخرى 

بتاأمل وجمع معلومات كافية.
وقال ع�ضو اآخر: املتقاعد يف الغالب لديه ا�ضتثمارات توؤمن له 
م�ضدر رزق اآخر، ويكون غري قادر اأن يعمل عماًل اآخر يزيد 
من دخله، ويكون عر�ضة الأمرا�س ال�ضيخوخة وتقدم العمر. 
فاحلد االأدنى يجب اأن يكون “�ضتة اآالف” ريال لتحقيق عي�س 
“اإجراء درا�ضات دورية  كرمي واأن ي�ضاف لعجز التو�ضية 

ملواكبة التغري الطارئ يف تكاليف املعي�ضة”.

رفع الحد األدنى لمعاش المتقاعدين إلى 4000 ريال
األعضاء يطالبون مؤسسة التقاعد بكشف 

استثماراتها الداخلية والخارجية

القرار ن�س على اأن تو�صح 
املوؤ�ص�صة العامة للتقاعد يف 

تقاريرها القادمة كيفية 
توزيع ا�صتثماراتها من الأ�صهم 
وال�صندات يف الداخل واخلارج، 

واإجمايل ا�صتثماراتها يف الداخل 
واخلارج، وعوائد كل نوع من 

اأنواع ال�صتثمارات مما يكن من 
التحليل املايل لأداء املوؤ�ص�صة
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تنظيم  اأهمية  على  ال�ضورى  جمل�س  اأع�ضاء  اأك��د 
عمليات زراعة االأع�ضاء يف اململكة نظرًا لزيادة عدد 
املحتاجني لها، ودعوا اإىل مراعاة البعدين االجتماعي 

واالقت�ضادي يف ذلك.
ال�ضابعة وال�ضتني  ج��اء ذل��ك خ��الل جل�ضة املجل�س 
والتي عقدت برئا�ضة رئي�س املجل�س الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ، والتي ا�ضتمع فيها 
املجل�س اإىل تقرير جلنة ال�ضوؤون ال�ضحية والبيئة، 
ل��زراع��ة  ال�ضعودي  امل��رك��ز  تنظيم  م�ضروع  ب�ضاأن 
االأع�ضاء، تاله نائب رئي�س اللجنة الدكتور حم�ضن 
بن علي احلازمي، وياأتي م�ضروع التنظيم يف ع�ضر 
مواد من اأبرزها متتع املركز بال�ضخ�ضية االعتبارية 
العامة واال�ضتقالل املايل واالإداري ويرتبط تنظيميًا 

مبجل�س اخلدمات ال�ضحية.
النظام مهمات املركز  الثالثة من  امل��ادة  وح��ددت 
اأب���رزه���ا ت�ضجيل وم��ت��اب��ع��ة م��ر���ض��ى الف�ضل  وم���ن 
الع�ضوي واملر�ضى املزروع لهم، وزارعي االأع�ضاء، 
وو�ضع االإجراءات الالزمة لذلك، وا�ضتقبال بالغات 
حاالت الوفاة الدماغية لالأ�ضخا�س يف وحدات العناية 

املركزة ومتابعتها، وتن�ضيق ا�ضتئ�ضال االأع�ضاء بعد 
اإىل  واإي�ضالها  الالزمة  املوافقات  على  احل�ضول 
مراكز الزراعة يف خمتلف املن�ضاآت ال�ضحية باململكة، 
واقرتاح وتطوير االإجراءات الالزمة لزراعة االأع�ضاء 
ال�ضرعية  لل�ضوابط  وف��ق��ًا  االأح��ي��اء  املتربعني  م��ن 

الإقرارها من جمل�س اخلدمات ال�ضحية.
تقريرها  والبيئة يف  ال�ضحية  ال�ضوؤون  وراأت جلنة 
اأنه تبني لها من خالل اإجابات عدد من املخت�ضني 
مناق�ضة  خالل  ا�ضت�ضافتهم  الذين  واال�ضت�ضاريني 
موارد التنظيم تزايدًا يف الطلب على زراعة االأع�ضاء 
مما يجرب املر�ضى على حتمل م�ضقة ال�ضفر للخارج 
اأو االحتيال  والتعر�س لكثري من املخاطر ال�ضحية 

اإ�ضافة اإىل التكاليف الباهظة.
ل��زي��ادة توفر  اأن ه��ن��اك ف��ر���ض��ة  واأّك�����دت اللجنة 
االأع�ضاء داخل اململكة، ولكن ذلك يتطلب مزيدًا من 
اال�ضتقاللية االإدارية واملالية للمركز مما ميكنه من 
زيادة ن�ضاطاته التن�ضيقية والعملية لتوفري االأع�ضاء 

وزراعتها.
تقرير  على  مالحظاتهم  املجل�س  اأع�ضاء  واأب���دى 
اللجنة، حيث قال اأحد االأع�ضاء: التربع باالأع�ضاء من 
الق�ضايا الفقهية املعا�ضرة التي وقع فيها خالف بني 
فقهاء االأمة واملجامع الفقهية. لذا كان من املنا�ضب لو 
اّطلعت اللجنة على تلك الدرا�ضات، اأو على راأي جممع 
الفقه االإ�ضالمي، اأو ما �ضدر من هيئة كبار العلماء يف 

هذا ال�ضاأن، وتو�ضح ذلك للمجل�س.
اأع��داد املر�ضى  اأن زي��ادة  ولفت اأحد االأع�ضاء اإىل 
الذين يحتاجون اإىل زراعة االأع�ضاء والتي ت�ضاف 
القلق، فعدد  اإىل  تدعو  االنتظار  قائمة  اإىل  �ضنويًا 
�ضتني حالة يف حني  اإىل  ت�ضل  ال��زراع��ة   عمليات 
اأن احل��االت املحتاجة للزراعة ت�ضل اإىل ت�ضعمائة 
حالة �ضنويًا، ومن املنا�ضب اأن يعاد النظر يف التوزيع 
املكاين فاأف�ضل املمار�ضات يف دول اأ�ضرتاليا واأوروبا 
واليابان، ففيها اهتمام بامل�ضتويات االأ�ضا�ضية الثالثة، 
وهي امل�ضتوى الوطني واالإقليمي واملحلي، فلعل اللجنة 
اأف�ضل هذه املمار�ضات ل�ضمان العدالة يف  تنظر يف 

عمليات الزراعة.
البعد  غطت  اللجنة  اأن  اإىل  االأع�ضاء  اأح��د  واأ�ضار 
ال�ضحي يف هذا التنظيم، ولكن البعدين االجتماعي 

اإع��ادة نظر، وقال: ميكن  واالقت�ضادي بحاجة اإىل 
اال�ضتفادة من الدرا�ضات االأمريكية واالأوروبية يف هذا 
اأو درا�ضة  اأن ت�ضدر اللجنة ملحقًا  ال�ضاأن. واأقرتح 

تدعم املركز.
"القيام  اأن ُين�َس ع��ل��ى:  اأح���د االأع�����ض��اء  واق���رتح 
باالأبحاث العلمية املتعلقة بزراعة االأع�ضاء والف�ضل 
االأبحاث داخل  بتلك  وامل�ضاركة  الع�ضوي ودعمها، 

اململكة وخارجها".
اإن�ضاء  التنظيم على  اأن ين�س  اآخ��ر  واق��رتح ع�ضو 
فروع للمركز داخل اململكة وخارجها، وقال: يح�ضن 
اأن ي�ضاف نظام اخلدمة املدنية، اإىل املادة ال�ضابعة 
والتاأمينات  العمل  نظام  اإن  حيث  التنظيم،  م��ن 
االجتماعية متالزمان، كما يح�ضن اإعادة النظر يف 
املادة "العا�ضرة" فمن غري املنا�ضب اأن يكون تطبيق 

التنظيم يف اليوم التايل لن�ضره.

ينظم عملية زراعة األعضاء في المملكة
المجلس يناقش تنظيم المركز السعودي لزراعة األعضاء

د. حم�ضن احلازمي

التنظيم ينح املركز التمتع 
بال�صخ�صية العتبارية العامة 

وال�صتقالل املايل والإداري

االستفادة من مبادرة 
جامعة طيبة

لفت  اأحد االأع�ضاء االأنظار اإيل ما ن�ضر  
ب��اأن جامعة  يف اإح��دى ال�ضحف املحلية 
طيبة وّقعت مع وزارة ال�ضوؤون االإ�ضالمية 
اتفاقية تق�ضي بتخ�ضي�س منح تعليمية 
الأربعمائة و�ضبعني طالًبا وطالبة من اأبناء 
االأ�ضر منخف�ضة الدخل يف منطقة املدينة 
املنورة، وال�ضّيما للم�ضتفيدين من خدمات 
ال�ضمان االجتماعي، ودور االأيتام، وجلنة 
رعاية ال�ضجناء، واللجنة الوطنية ملكافحة 
املخدرات. وتدّرب اجلامعة بناًء على تلك 
االتفاقية هوؤالء الدار�ضني على عدد من 
الربامج التعليمية وتوؤّهلهم ملهن ت�ضاعدهم 
على احلياة الكرمية وامل�ضاهمة يف بناء 
ال��وط��ن، وام��ت��دح الع�ضو ه��ذا االأم��ر من 
قبل اجلامعة ووزارة ال�ضوؤون االجتماعية، 
اأ�ضهم يف هذا العمل الفريد،  وجميع من 
وهذا يبني مدى تالحم اجلهات التعليمية 
املجتمع  ف��ئ��ات  مل�ضلحة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

املختلفة. 
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على  ال�ضورى  جمل�س  واف��ق 
نظام التحكيم والذي يهدف 
املنازعات  ف�س  �ضرعة  اإىل 
واإزال��ة ما يف نظام التحكيم 
واملكون  ح��ال��ي��ًا،  ب��ه  املعمول 
م��ادة  وع�ضرين  خم�س  م��ن 
من تداخل وازدواج��ي��ة بعد 
التنظيمية  احل��ل��ول  اعتماد 
والتحقيق  بالق�ضاء  املتعلقة 

وف�س املنازعات بعد �ضدور االأنظمة الق�ضائية.
وكانت جلنة ال�ضوؤون االإ�ضالمية والق�ضائية قد 
اطلعت خالل درا�ضتها مل�ضروع النظام على عدد 
من التنظيمات والتعليمات ال�ضادرة باململكة، 
والقوانني امل�ضابهة يف عدد من الدول العربية 
وعدد من املوؤلفات الفقهية والقانونية وقرارات 
املجامع الفقهية املتعلقة بالتحكيم، وا�ضت�ضافت 
ع����ددًا م��ن م��ن��دوب��ي اجل��ه��ات ذات العالقة 

ال�ضتطالع اآرائهم ب�ضاأن مواد 
النظام وتف�ضيالته.

اأن  النظام  م�ضروع  ويجيز 
يكون اتفاق التحكيم �ضابقًا 
يجوز  كما  النزاع  قيام  على 
اأن يكون الحقًا لقيام النزاع، 
ب�ضاأن  اأق��ي��م  ق��د  ك���ان  واإذا 
اأم��ام املحكمة  النزاع دعوى 
يحدد  اأن  فيجب  املخت�ضة 
االتفاق امل�ضائل التي ي�ضملها التحكيم واإال كان 
االتفاق باطاًل ، واأوجب م�ضروع النظام اأن يكون 
اإذا ت�ضمنه حمرر �ضادر من  التحكيم مكتوبًا 
تباداله من  ما  ت�ضمنه  اإذا  اأو  التحكيم  طريف 
مرا�ضالت موثقة اأو برقيات اأو غريها من و�ضائل 

االت�ضال االإلكرتونية اأو املكتوبة.
اأنه  ون�ضت اإح��دى م��واد م�ضروع النظام على 
ال ي�ضح االتفاق على التحكيم اإال ممن ميلك 

نظام للتحكيم لسرعة فض المنازعات ومعالجة التداخل 
واالزدواجية في النظام الحالي

التحكيم امُختمُِلف فيه كثرياً، 
فكثري من اأنظمة التحكيم 

الدولية مل تمُعرف التحكيم، 
وقد يكون يف التعريف ت�صييق، 

والأ�صل يف التحكيم اأنه اتفاق 
بني طرفني على تعيني طرف 

ثالث حلل النزاع
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الت�ضرف يف حقوقه �ضواء كان �ضخ�ضًا طبيعيًا 
– اأو �ضخ�ضًا اعتباريًا، ومنعت  – اأو من ميثله 
اجلهات احلكومية من االتفاق على التحكيم اإال 
بعد موافقة رئي�س جمل�س الوزراء ما مل يرد ن�س 

نظامي يجيز ذلك.
وتت�ضكل هيئة التحكيم من حمكم واحد اأو اأكرث 
على اأن يكون العدد فرديًا وي�ضرتط يف املحكم 
اأن يكون كامل االأهلية، وح�ضن ال�ضرية وال�ضلوك، 
واأن يكون حا�ضاًل على االأقل على �ضهادة جامعية 
يف العلوم ال�ضرعية اأو النظامية واإذا كانت هيئة 
فيكتفى  اأك��رث من حمكم  التحكيم مكونة من 

بتوافر هذا ال�ضرط يف رئي�ضها.
النظام على كل حتكيم  اأح��ك��ام ه��ذا  وت�ضري 
مع عدم االإخالل باأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية 
واأحكام االتفاقيات الدولية التي تكون اململكة 
طرفًا فيها، وال ت�ضري اأحكامه على املنازعات 
املتعلقة باالأحوال ال�ضخ�ضية وامل�ضائل التي ال 

يجوز فيها ال�ضلح.
كما وافق املجل�س على قيام وزارة العدل ووزارة 
التجارة وال�ضناعة بالتن�ضيق مع املجل�س االأعلى 
للق�ضاء واجلهات االأخرى ذات العالقة باإعداد 
م�ضروع الالئحة التنفيذية لهذا النظام ورفعها 
ملجل�س الوزراء، للنظر يف املوافقة عليها اإنفاذًا 
للمادة ال�ضاد�ضة واخلم�ضني من م�ضروع النظام.
جاء ذلك خالل جل�ضة املجل�س التي عقدت يوم 
1433/2/21ه�، حيث ا�ضتمع املجل�س اإىل وجهة 
نظر جلنة ال�ضوؤون االإ�ضالمية والق�ضائية ب�ضاأن 
ملحوظات االأع�ضاء واآرائهم جتاه م�ضروع نظام 
التحكيم، تالها رئي�س اللجنة الدكتور اإبراهيم 
الرباهيم، فقال: اإن تعريف التحكيم مما اختلف 
فيه كثريًا، فكثري من اأنظمة التحكيم الدولية مل 
تعرف التحكيم، وقد يكون يف التعريف ت�ضييق 
وا�ضع، واالأ�ضل يف التحكيم اأنه اتفاق بني طرفني 

على تعيني طرف ثالث حلل النزاع.
واأ�ضاف: اإن النظام مبني على اأنه نظام للتحكيم 
التجاري، فق�ضايا االأحوال ال�ضخ�ضية ال تدخل 
اأن  يف ه��ذا ال��ن��ظ��ام، وع���دم دخ��ول��ه��ا ال مينع 
اإذا راأت حمكمة االأحوال  تكون حماًل للتحكيم 
ال�ضخ�ضية ذلك، والق�ضايا التي ال يجوز فيها 
وقد  ك��احل��دود  الفقه  كتب  يف  مقررة  ال�ضلح 
اأحذت اللجنة مبقرتحات املخت�ضني، وا�ضتعانت 
بثالثة خمت�ضني ميثل كل واح��د منهم جانبًا 
من تلك اجلوانب، وا�ضتفادت مما طرحوه، وما 

اأجابوا به عن اأ�ضئلة اللجنة، اإ�ضافة اإىل خم�ضة 
من املخت�ضني ا�ضت�ضافتهم اللجنة قبل مناق�ضة 

التقرير.
واأ�ضاف: اإن الغر�س من التحكيم �ضهولة و�ضرعة 
اإنهاء النزاع، واختيار عدد املحكمني – واحدًا 
اأو اأكرث- راجع اإىل اأطراف النزاع فهم املعنيون 
اإذا اتفقوا على اأن يكون املحكم  بذلك. ولكن 
واح��دًا، فاإن املحكمة تختاره ح�ضمًا للنزاع يف 
اأن اللجنة تكتفي مبا  حالة عدم االتفاق، كما 
ورد يف م�ضروع احلكومة ب�ضاأن ال�ضروط التي 

ت�ضرتط يف املحكم.
واأو�ضح: اأن االإجراء اخلا�س برد املحكم يتعلق 
اإذا حكمت املحكمة ب��رده لعدم  ب��ذات املحكم 
ي�ضلح  ال  م��ا �ضدر عنه  ف��اإن  ل��ذا  �ضالحيته. 
لالعتماد عليه، وال يجوز البناء عليه فال بد من 
بدء االإجراءات من جديد وعّد ما �ضدر عن ذلك 
ال�ضخ�س )الذي حكم برده( كاأن مل يكن، وذلك 
ا�ضتئنا�ضًا بقاعدة ما بني على باطل فهو باطل.
اإذا انتهت مهمة املحكم ب�ضبب اآخ��ر غري  اأم��ا 

يكون  وال  الفقرة،  تلك  له  تتعر�س  فلم  ال��رد، 
هذا  تنظم  م��واد  هناك  بل  بحكمها،  م�ضمواًل 

املو�ضوع.
واأو�ضح رئي�س اللجنة اأنه ورد على الباب الثامن 
"يكون العمل بالنظام  اأن  تو�ضية بالن�س على 
بعد �ضدور الالئحة التنفيذية للعمل بها معًا"، 
اأن االأنظمة تختلف من  اأن تو�ضح  واللجنة تود 
حال اإىل حال، فهناك نظام ميكن العمل به ولو 
تاأخر �ضدور الالئحة التنفيذية، وهناك نظام 
تظهر احلاجة اإىل �ضدور الالئحة التنفيذية، 
�ضدر  وقد  الالئحة،  ب�ضدور  به  العمل  فيقيد 
يقيد  مل  باأنظمة  تتعلق  ق���رارات  املجل�س  م��ن 
العمل بها ب�ضدور الالئحة التنفيذية، واأخرى 
اأمامنا  قيد ح�ضب احلال، وهذا النظام الذي 
من االأنظمة التي ميكن العمل بها قبل �ضدور 
من  ي�ضتفاد  اأن  وميكن  التنفيذية،  الالئحة 
اأواًل يف معاجلة اجلوانب التي حتتاج  تطبيقه 
اإىل معاجلة بعد التطبيق يف الالئحة التنفيذية 

التي �ضت�ضدر الحقًا.

4 ماليين حادث مروري خالل 19 عامًا
قال اأحد اأع�ضاء جمل�س ال�ضورى: اإن احلوادث على الطرق ال�ضريعة وال�ضوارع العامة ل�ضيء مفجع وينذر 
باأمور خطرة على جمتمعنا وعلى اقت�ضادنا، واآخرها احلادث الذي وقع لطالباتنا يف مدينة حائل وذهب 
�ضحيته اثنتا ع�ضرة فتاة يف عمر الزهور، وعزاوؤنا الأهلهم جميعًا، واأ�ضري اإىل تقرير االإدارة العامة 
للمرور ال�ضادر يف مار�س 2009م حيث ذكر اأن اململكة العربية ال�ضعودية �ضهدت 4 ماليني من حوادث 
ال�ضري خالل الت�ضعة ع�ضرة عامًا املا�ضية، نتج عنها »�ضتة وثمانون األف« وفاة، و«�ضتمائة واإحدى ع�ضرة 
األف« اإ�ضابة. كما اأ�ضاف التقرير اأن 85% منها تعود اإىل اأخطاء ب�ضرية، اإ�ضافة اإىل اأن االإدارة العامة 

للمرور يف اململكة تعاين من نق�س يف القوى العاملة. 
واأقرتح الع�ضو االآتي:

1- اأن يقف املجل�س وقفة �ضارمة، وذلك با�ضتدعاء م�ضوؤويل االإدارة العامة للمرور وبحث املو�ضوع معهم 
لو�ضع اآليات �ضريعة للحد من تلك احلوادث، وال �ضيما اأنه �ضبق للمجل�س اأن تقدم ببع�س املقرتحات 

املهمة يف هذا االأمر.
2- دعم االإدارة العامة للمرور لتوظيف مزيد من ال�ضباب وتدريبهم على مراقبة الطرق واإ�ضارات املرور.
3- الت�ضدد يف اإعطاء الرخ�ضة اإال بعد اأن يجتاز ال�ضخ�س عدة اختبارات كما هو حا�ضل يف االإمارات 

العربية املتحدة حيث ال يح�ضل ال�ضخ�س على الرخ�ضة اإال ب�ضعوبة.
اأو يقطع االإ�ضارة مهما كانت �ضفته  4- تطبيق عقوبات �ضارمة على من يتجاوز ال�ضرعة القانونية، 

ال�ضخ�ضية، وو�ضع مزيد من رجال املرور عند االإ�ضارات وخا�ضة املزدحمة منها.
5- كل من يخالف �ضواء بقطع االإ�ضارات اأو تعدي ال�ضرعة القانونية، توقف ترقيته اإذا كان موظفًا ملدة 
موؤقتة، اأو توقف عالوته ال�ضنوية، واإذا كان طالبًا حت�ضم من درجات ال�ضلوك واملواظبة، واإذا كان من 

القطاع اخلا�س توقف تعامالته مع االأجهزة احلكومية ملدة معينة.
6- و�ضع نظام للنقط ويف حالة وقوع حوادث ت�ضجل النقط عن كل حادث، وعندما يتجاوز النقط 

املحددة ت�ضحب منه الرخ�ضة، ومينع �ضغار ال�ضن من القيادة.
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باأن ت�ضمن اجلهات  وافق جمل�س ال�ضورى على قرار 
احلكومية تقاريرها ال�ضنوية ما يخ�ضها من م�ضروعات 
اخلطة الوطنية لالت�ضاالت وتقنية املعلومات، بحيث 
تو�ضح حالة امل�ضروع وخمرجاته ون�ضبة االإجناز واملتحقق 
من اأهدافه، وتاريخ البدء يف التنفيذ وتاريخ االنتهاء 
وال�ضعوبات واملعوقات التي تواجه تنفيذ امل�ضروع اإن 
وجدت، كما دعا القرار اإىل متكني اجلهات احلكومية 
التي ال تتوفر لديها االإمكانات الفنية واالإدارية لتنفيذ 

م�ضروعات اخلطة الوطنية لالت�ضاالت وتقنية املعلومات، 
للقيام  متخ�ض�ضة  ا�ضت�ضارية  بجهات  اال�ضتعانة  من 
بذلك وتدريب من�ضوبيها، واأن على وزارة االت�ضاالت 
وتقنية املعلومات تكثيف ور�س العمل املتعلقة مب�ضروعات 
اخلطة وم�ضاعدة اجلهات احلكومية يف و�ضع االآليات 

التي ت�ضهم يف البدء يف تنفيذ امل�ضروعات. 
ج���اء ذل���ك خ���الل جل�ضة املجل�س ال��ت��ي ع��ق��دت ي��وم 
1433/2/21ه� برئا�ضة رئي�س املجل�س ال�ضيخ الدكتور 

االستعانة بجهات استشارية لتنفيذ مشروعات الخطة 
الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات

هناك تقدم ن�صبي يف برنامج 
التعامالت الإلكرتونية، 

ويكن الطالع على ذلك 
من خالل التقرير ال�صنوي 

للوزارة
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عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ، حيث ا�ضتمع 
املجل�س اإىل وجهة نظر جلنة النقل واالت�ضاالت وتقنية 
اإىل  للتحول  الثاين  ال�ضنوي  التقرير  ب�ضاأن  املعلومات 
جمتمع املعلومات للعام املايل 1431/1430ه���، تالها 
رئي�س اللجنة الدكتور فهد بن نا�ضر العبود، فقال: هناك 
تقدم ن�ضبي يف برنامج التعامالت االإلكرتونية، وميكن 
االطالع على ذلك من خالل التقرير ال�ضنوي للوزارة، 
كما اأن عملية التحول االإلكرتوين عملية مرحلية تتطلب 
وقتًا وجهدًا من كل جهة حكومية، وهي لي�ضت م�ضاألة 
حتول تقني فقط، بل مت�س عدة جوانب اأخرى كاإدارة 
مهارات  وتنمية  العمل،  اإج���راءات  وهند�ضة  التغيري، 
احلكومية  اجلهات  بع�س  اأن  كما  املوظفني،  وثقافة 
انتقلت اإىل مرحلة متقدمة تركز على اإتاحة اخلدمات 

االإلكرتونية.
واأ�ضاف: وفيما يتعلق باأ�ض�س واأهداف اخلطة اخلم�ضية، 
فقد مت تخ�ضي�س ف�ضل يف التقرير الثالث عن خمرجات 
امل�ضروعات وما حتقق من اأهداف. كما �ضي�ضمل التقرير 
القادم تف�ضياًل اأكرث من خمرجات ومنجزات اخلطة.
اإىل  لالنتقال  املطلوبة  االأ�ض�س  اأن  العبود  د.  واأو�ضح 
جمتمع املعرفة قد غطيت �ضمن اأهداف وم�ضروعات 
اخلطة، وهو ما ت�ضعى اإليه اخلطة يف كثري من حماورها. 
وهناك من يرى اأن جماالت االأه��داف العامة للخطة 
ب��اأن اخلطة  تفيد  واللجنة  وا���ض��ح��ة،  وغ��ري  غام�ضة 
در�ضت ونوق�ضت من قبل خمت�ضني على م�ضتوى عال 
اإ�ضافة اإىل م�ضاركة العديد  من التخ�ض�س واخلربة، 
من اجلهات احلكومية واخلا�ضة. كما نوق�ضت يف جمل�س 
ال�ضورى واأقرها جمل�س الوزراء املوقر. واالأهداف العامة 
تهدف اإىل حتقيق روؤية بعيدة املدى للتحول اإىل جمتمع 
للخطة  حم���ددًا  ه��دف��ًا   )26( و�ضع  وق��د  املعلومات، 
اخلم�ضية االأوىل تف�ضل االأهداف العامة وجتزئها اإىل 

اأهداف فرعية.
ونفى وجود عالقة مبا�ضرة بني �ضري امل�ضروعات وقيم 
اإن املوؤ�ضرات و�ضعت لر�ضد التحول  املوؤ�ضرات وقال: 
اإىل جمتمع املعلومات بينما قيمها هي نتاج ملخرجات 

امل�ضروعات واأهدافها.
واأو�ضح رئي�س اللجنة اأن موؤ�ضر االبتكار العاملي يتكون 
من عدة حماور منها: العلوم والتعليم العايل، والتدريب 
وكفاءة �ضوق العمل، واجلاهزية التقنية، وقال: لقد مت 
باحت�ضاب  يخت�س  فيما  واالآلية  القيم  اأوزان  تو�ضيح 
موؤ�ضر االبتكار العاملي املتعلق مبحور اجلاهزية التقنية 
يف اجل��دول، وا�ضتوفيت هذه القيم من درا�ضة موؤ�ضر 
االبتكار العاملي التي ت�ضدرها كلية »ان�ضياد«. وقد جمعت 
املعلومات الأغرا�س درا�ضة موؤ�ضر االبتكار العاملي من 

االقت�ضاد  منتدى  مثل  امل�ضهورة،  الدولية  املوؤ�ض�ضات 
العاملي، والبنك الدويل، واالحتاد الدويل لالت�ضاالت.

وفيما يتعلق بوجود انف�ضام بني جهة التخطيط وهي 
اخلطة  مل�ضروعات  التنفيذية  اجل��ه��ات  م��ع  ال����وزارة 
وبراجمها وغياب االإ�ضراف واملتابعة على امل�ضروعات، 
ق��ال: اإن اخلطة ترتبط بجهات خمتلفة ومتباينة يف 
التنفيذ مع اجلهات  ال��وزارة  وتتابع  والتنفيذ،  االأداء 
املعنية وت��ق��دم اال���ض��ت�����ض��ارات وال��ت��وج��ي��ه. كما تتوىل 
ال���وزارة تنفيذ بع�س امل�ضروعات ال���واردة يف اخلطة 
لعدم وجود جهات تتوىل تنفيذها. ويف �ضبيل احل�ضول 
على املعلومات الدقيقة، و�ضع منوذج اإلكرتوين لقيا�س 
املتحقق من امل�ضروعات وحتديد املخرجات مبا يتوافق 

مع اأهداف كل م�ضروع.
ولفت اإىل اإن النماذج االإلكرتونية تعباأ من قبل من�ضقي 
اآليًا  واأن هناك نظامًا  للم�ضروعات،  املنفذة  اجلهات 
اجلهات  من�ضقي  وتدريب  اخلطة  م�ضروعات  ملتابعة 
عليه، واأن هذا النظام قد تطور وزود املن�ضقون ومديرو 

امل�ضروعات باآلية التحديث.
وبخ�ضو�س االآلية التي تتبعها الوزارة لتحديد ن�ضب كل 
م�ضروع يف خدمة كل هدف من اأهداف اخلطة، قال: 
نظرًا لتنوع امل�ضروعات واختالف اأهدافها واأحجامها، 
اأوزان��ًا حمددة لكل م�ضروع  اأمانة اخلطة  فقد و�ضعت 
م�ضتوى  وعلى  الهدف،  م�ضتوى  على  املتحقق  لقيا�س 
اخلطة ب�ضكل ع��ام، وميكن االط��الع عليها يف تقرير 
التحول الثالث واخلا�س بالعام املايل 1432/1431ه�. 
والوزارة تذلل ال�ضعوبات والتحديات من خالل املتابعة 
والتقييم والزيارات وعقد االجتماعات، وور�س العمل 
والدورات التدريبية املتخ�ض�ضة يف اإدارة امل�ضروعات.

اأن م�ضروع املحتوى العربي على  واأ�ضار د. العبود اإىل 
االإنرتنت وهو امل�ضروع ذو الرقم )73( من م�ضروعات 
املحلي"،  الرقمي  املحتوى  "مبادرة  عنوانه  اخلطة 
وقال: اإن مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تتوىل 
تنفيذ هذا امل�ضروع، وهو مبادرة امللك عبداهلل لتطوير 
املحتوى العربي على االإنرتنت. اأما م�ضروع امللك عبداهلل 
لتطوير التعليم فلي�س من م�ضروعات اخلطة، ولكن ميكن 

متابعته من خالل تقرير وزارة الرتبية والتعليم.
وقال: على امل�ضتوى العاملي ال ت�ضتطيع اجلهات احلكومية، 
وال �ضيما يف جمال االت�ضاالت وتقنية املعلومات تنفيذ 
امل�ضروعات ب�ضكل م�ضتقل وذاتي ب�ضكل كامل، بح�ضب 
اأف�ضل املمار�ضات العاملية، ومن ثم ينبغي اال�ضتفادة 
التنفيذ.  يف  للم�ضاهمة  اخلا�س  بالقطاع  واال�ضتعانة 
وقد اأكدت اخلطة اخلم�ضية االأوىل �ضمن امل�ضروعني 
االت�ضاالت  م�ضروعات  وتنفيذ  تفعيل متويل   )5،  4(

القطاع اخلا�س، وجعله  املعلومات من خالل  وتقنية 
�ضريكًا اإ�ضرتاتيجيًا يف التنفيذ.

يف  خمتلفة  م�ضروعات  تت�ضمن  اخلطة  اأن  واأو���ض��ح 
ن�ضر ثقافة التقنية وا�ضتخدامها، منها م�ضروع قوافل 
للتدريب االإلكرتوين، وم�ضروع التدريب املجاين خلريجي 
اجلامعات الإعادة تاأهيلهم يف جمال االت�ضاالت وتقنية 

املعلومات.
وفيما يتعلق باحلاجة اإىل اآليات واأ�ضاليب التحول للتقنية 
وو�ضع موا�ضفات االأجهزة امل�ضتخدمة، تفيد اللجنة اأن 
برنامج التعامالت االإلكرتونية احلكومية )ي�ّضر( يقي�س 
اأداء اجلهات احلكومية يف هذا املجال. اأما فيما يتعلق 
بو�ضع املوا�ضفات الفنية لالأجهزة فقد جاء يف اخلطة 
اإع��داد موا�ضفات اأجهزة االت�ضاالت وتقنية  وهدفه: 

املعلومات.
واختتم قائاًل: هناك من يرى اأن تعدد الربامج واالأنظمة 
بني اجلهات احلكومية يكلف الدولة اأ�ضعاف ما كان 
يكلفها لو وحدت هذه االأنظمة، واللجنة تبني اأن برنامج 
موا�ضفات  توحيد  م�ضروع  تنفيذ  من  انتهى  )ي�ّضر( 
املعلومات ون�ضرها على  تطبيقات االت�ضاالت وتقنية 
املوقع االإل��ك��رتوين للربنامج، وذل��ك لتوحيد االأنظمة 

والربامج امل�ضتخدمة يف التعامالت االإلكرتونية.

إجازة لألمطار؟
انتقد اأحد اأع�ضاء جمل�س ال�ضورى توقف 
ال��درا���ض��ة كلما هطلت االأم��ط��ار وق��ال: 
ا�ضتب�ضر املواطنون مبا من اهلل علينا به من 
اإثر ذلك علقت الدرا�ضة  االأمطار، وعلى 
يف بع�س مناطق اململكة، فهل كلما هطلت 
االأمطار يكون احلل تعليق الدرا�ضة األي�س 
ثمة و�ضيلة اأخرى ت�ضمن �ضالمة الطالب 
يعك�س  اأال  الدرا�ضة؟  ا�ضتمرارهم يف  مع 
هذا اخللل احلا�ضل يف البنية التحتية التي 
اأنفق عليها املليارات؟ اإن جميع دول العامل 
يهطل عليها اأ�ضعاف ما يهطل عندنا وال 
تتاأثر احلياة اليومية بذلك. كما اأن من 
املنا�ضب اأن تعطي �ضالحية تعليق الدرا�ضة 
ملدير املدر�ضة املعنية وذلك النتفاء ال�ضرر 

عن بع�س املدار�س من االأمطار.
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تقع يف حياة الب�صر الكثري من احلوادث والكوارث وتظهر العديد من الأزمات واملحن التي ينتج عنها 
خ�صائر مادية وب�صرية. ومع الت�صليم بق�صاء اهلل وقدره اإل اأنه من باب الأخذ بالأ�صباب، وكما قال اهلل 
تعاىل )ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة(، ظهرت احلاجة امللحة لو�صع اخلطط ملواجهة وحماولة درء 

خماطر الكوارث والأزمات اأو على الأقل التقليل من اأ�صرارها وخ�صائرها.
ومن �صمن اخلطط التي تقرتح يف مثل هذه احلالت ت�صكيل اإدارة تعنى بال�صتعداد املبكر ملواجهة تلك 
الكوارث والأزمات ثم اتخاذ القرارات والت�صرف يف حال وقوع تلك الكارثة على اأن تكون لها �صالحيات 
وا�صعة و�صرعة يف اتخاذ القرارات العاجلة حلل الأزمة اأو اإر�صال قوات اإنقاذ اأو دعم هنا اأو هناك، دون 

املرور باخلطوات الروتينية املعتادة التي تعطل جهود الإنقاذ العاجل والفعال.
نت�صاءل يف هذا التحقيق عن اإمكانية اإن�صاء مثل هذه الإدارة امل�صوؤولة عن مواجهة الكوارث والأزمات 
الطارئة فعلياً يف اجلهات احلكومية اأو الأهلية على اأن تراعي موا�صفات معينة تلتزم بها هذه الإدارات، 
وكيف يكن زيادة الوعي بثقافة اإدارة الكوارث مع التاأكيد على الدور الكبري للمتطوعني يف مثل هذه 
الأمور، وهل يوؤثر ذلك على الدور الطبيعي للجهات الر�صمية املعنية بذلك مثل الهالل الأحمر والدفاع 

املدين؟   
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اإعداد: مفرح الع�صريي •

إدارات للكوارث 
واألزمات.. ضرورة 

أم رفاهية؟
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الشريعة تحث على التعاون 
والمساعدة في وقت الشدة

الدكتور ثامر بن نا�ضر الغ�ضيان ع�ضو جمل�س ال�ضورى يقول 
حول اإمكانية اإن�ضاء اإدارة للكوارث واالأزمات يف املوؤ�ض�ضات 
احلكومية ال �ضيما قطاع التعليم: االأ�ضل ال�ضرعي يف هذه 
الق�ضية ما رواه االإمام م�ضلم عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه 
�س عن  قال: قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: "من َنفَّ
موؤمن كربة من كرب الدنيا نف�س اهلل عنه كربة من كرب 
يوم القيامة، ومن ي�ّضر على مع�ّضر ي�ّضر اهلل عليه يف الدنيا 
واالآخرة ومن �ضرت م�ضلمًا �ضرته اهلل يف الدنيا واالآخرة واهلل 

يف عون العبد ما كان العبد يف عون اأخيه..".
والتنفي�س عن املكروب والتي�ضري على املع�ضر يح�ضل اليوم 
اأو  التطوعي  بالعمل  احلديث  بامل�ضطلح  عليه  يطلق  مبا 
االإغاثي عند حدوث كارثة اأو نزول خطب من زلزال اأو حريق 
اأو غرق اأو نحوها، والواجب اليوم مع تزايد احلوادث وتعدد 
الكوارث اأن يكون املجتمع بكافة فئاته على اأمت اال�ضتعداد 
فيما لو وقعت كارثة ال قدر اهلل، وكل ذلك يف اإطار التعاون 
الذي اأمر به يف قوله تعاىل: "وتعاونوا على الرب والتقوى.."، 
حيث اأثبتت التجارب ال�ضابقة اأن احلاجة اأ�ضد من اأي وقت 
م�ضى الأخذ احليطة والتهيوؤ الأي ظرف قادم �ضواء بوجود 
وتنفيذ  اإع��داد اخلطط  عاتقها  على  تاأخذ  م�ضتقلة  جهة 
اأو  الربامج الالزمة للتعامل مع خمتلف الظروف الطارئة 
اأن تقوم اجلهات املعنية وعلى راأ�ضها الدفاع املدين بذلك 

الدور املهم وب�ضكل عاجل ال يحتمل التاأخري، فامل�ضاألة و�ضلت 
اإىل درجة تهدد حياة الب�ضر، فال بد من االأخ��ذ باأ�ضباب 

النجاة واال�ضتعداد حلاالت الطوارئ.
اإدارة الكوارث واالأزم��ات يف كل  ولذلك فاإن تفعيل طرق 
املوؤ�ض�ضات احلكومية وعلى وجه اخل�ضو�س قطاع التعليم، 

اأمر حتتمه ال�ضرورة ولي�س جمرد خيار.
مواد وثائقية لكوارث سابقة 

للتدريب واالستعداد
الدكتور  يقول  ال��ك��وارث  اإدارة  بثقافة  الوعي  تنمية  وع��ن 
الغ�ضيان: هناك و�ضائل كثرية ولكن: )لي�س من راأى كمن 
�ضمع(، هناك مواد وثائقية عن الكوارث يف خمتلف دول 
العامل وثقت كيفية التعامل معها يف املناطق التي عملت 
اجلانب،  هذا  اأهملت  التي  واملناطق  لها  اال�ضتعداد  على 
وباملقارنة يظهر للعيان الفرق يف نتائج االأزمات، حيث ظهر 
يف املناطق التي اأح�ضن اأهلها التعامل مع االأزمة اأن نتائج 
الكارثة تقل�ضت وانح�ضرت، بينما جند يف املناطق التي 
اأهمل اأهلها اال�ضتعداد لها اأن النتائج كانت خطرية، وهذه 
النتائج كفيلة باأن ت�ضحذ الهمم على اال�ضتعداد لالأزمات 

قبل وقوعها ال قدر اهلل.
واأ�ضاف اأن امل�ضاألة لي�ضت م�ضاألة تعويل على املتطوعني ولكن 
امل�ضاألة اأن املجتمع ينبغي اأن يكون اأ�ضرة واحدة، فاملتطوعون 
ينبغي اأن يكونوا جزءًا من اجلهة التي تقوم باإدارة الكوارث 
اأو تن�ضاأ فئات تعمل  واالأزم��ات ال اأن يعمل النا�س ف��رادى 
بغري نظام، هذا بحد ذاته كارثة من حيث تنازع اجلهات 

واختالف اأطياف املجتمع.
اإدارة الكوارث  وق��ال: يف حالة وج��ود نظام يحكم عملية 
واالأزمات ت�ضبح امل�ضاألة تكاملية وتت�ضح االأدوار التي يقوم 

بها كل مكلف.
تأهيل المشرفين في المدارس 

والجهات الحكومية
اإن  ال�ضورى:  جمل�س  ع�ضو  امل��ري  �ضامل  املهند�س  ويقول 
االأن�ضب هو اإيجاد اإدارة لل�ضالمة تهتم بالتدريب والتطوير 

الغ�صيان: احلاجة �صديدة لأخذ احليطة 
واملــتــطــوعــون جــزء مهم مــن ال�صتعداد 

والتعامل مع الكوارث

د. ثامر الغ�ضيان
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ملكافحة الكوارث على �ضبيل املثال ن�ضوب حريق يف مدر�ضة اأو 
مبنى �ضكني، فاإذا كان هناك تاأهيل للموجودين يف املدر�ضة 
اأو املبنى ال�ضكني للتعامل مع احلريق فامل�ضاألة لن تكون 
�ضعبة الأنهم �ضينجحون يف تدبر االأمر اإىل اأن تاأتي امل�ضاعدة 
من املخت�ضني، فال بد من اإيجاد اإدارة خمت�ضة يف ال�ضالمة 
تتابع اأمور ال�ضالمة يف جميع مباين ال�ضالمة وت�ضرف على 
تنفيذ دورات للم�ضوؤولني يف املدار�س مثل مديرو املدار�س 
واملعلمون وي�ضعون خططًا لالإخالء ويدربون الطالب على 

كيفية تطبيق خطط االإخالء يف حاالت الطوارئ.
واأ�ضاف: البد اأن ن�ضع يف احل�ضبان اأن ذلك �ضياأخذ وقتًا 
طوياًل جدًا، ولن يتم تاأهيل امل�ضرفني يف املدار�س والطالب 
على مواجهة هذه الكوارث واإيجاد اإدارة يف كل مدر�ضة تهتم 
بال�ضالمة بني يوم وليلة ، لكن يجب علينا اأن نبداأ فيها من 

االآن واأال نتخاذل.
واأ�ضار املري اإىل اأن ما ذكره ينطبق على كل املوؤ�ض�ضات 
احلكومية واأي�ضًا اخلا�ضة بجميع اأ�ضكالها، واأن م�ضمى اإدارة 
الكوارث وا�ضع بع�س ال�ضيء الأنه يحتاج اإىل تخ�ض�س واإىل 
م�ضتوى عاٍل يف الدولة الأنه يرتبط بها عادة. وقال: لكن 
دعنا ن�ضميها ال�ضالمة العامة بحيث تعني كيفية ت�ضرف 
االآخرين يف  و�ضالمة  للمحافظة على �ضالمته  ال�ضخ�س 
حال الطوارئ واالأزمات والكوارث التي حتتاج اإىل �ضرعة 
الت�ضرف والقدرة الفنية واملوؤهلة على انقاذ كل من يحتاج 
اإىل انقاذ وم�ضاعدة ب�ضكل �ضحيح وتقليل اخل�ضائر اإىل 

احلد االأدنى �ضواء ب�ضرية اأو مادية.
وقال املهند�س املري: ن�ضتطيع تنمية الوعي بال�ضالمة من 
خالل التدريب للموظفني والطالب يف املدار�س مثاًل باأن 

اأن�ضطة معينة يف ح�ض�س الن�ضاط تهتم بهم  يكون لهم 
بالطريقة  الت�ضرف  ع��دم  الأن  ال�ضالمة،  على  وتوؤهلهم 
املنا�ضبة يف حال وقوع احل��وادث يكلف الكثري من خالل 

اخل�ضائر الب�ضرية واملادية على ال�ضواء.
اأم��ا عن دور املتطوعني يف حال الكوارث فيقول: ال �ضك 
اأن لهم دورًا كبريًا وال يلغي دور املخت�ضني بل هي عملية 
متكاملة، فمثاًل لو اأن هناك جهة حكومية تعمل يف مبنى 
كبري فلي�س من ال�ضروري اأن يكون لديهم متخ�ض�ضون يف 
اإدارة الكوارث وال�ضالمة بل ميكن اأن يكون املتطوعون من 
نف�س العاملني بحيث تتلقى جمموعة منهم تدريبًا يوؤهلهم 

للت�ضرف بالطريقة ال�ضحيحة يف االأزمات وبدورها هذه 
املجموعة تقوم بتوعية البقية من املوظفني، وهذا معمول 
به يف كل اأنحاء العامل الأن عمل املتطوعني مطلوب ومهم. 
وبالطبع هناك بع�س االأعمال ال بد لها من التخ�ض�س ولكن 
املتخ�ض�س يكون هناك دائمًا من ي�ضانده من املتطوعني مثل 
�ضركة اأرامكو ال�ضعودية يوجد بها مطافئ خم�ض�ضة لها 
غري الدفاع املدين، واأي�ضًا لديها متطوعون من موظفيها 
ي�ضاندون املطافئ يف احلاالت اخلطرية. اأي�ضًا اأرى اأن يتم 
ي�ضرف  اأن  املتطوعني، وميكن  �ضبط قوانني تنظم عمل 
عليهم الدفاع املدين ويتم منحهم مكافاآت مالية تقديرًا 

لهم.
المتطوعون والتعاون مع الجهات 

الرسمية
اجلهات  دور  يلغي  ل��ن  املتطوعني  عمل  اأن  امل��ري  واأك���د 
املخت�ضة مثل الدفاع امل��دين والهالل االأحمر، وق��ال: ال 
الدعم  لكن  اأب���دًا،  التخ�ض�س  عن  ن�ضتغني  اأن  ن�ضتطيع 
اأي�ضًا، مثاًل قد يكون هناك عجز يف  للمتطوعني مطلوب 
عدد املوظفني لدى الدفاع املدين يف موقع احلادث، فال بد 
من اإكماله بامل�ضاعدة من املتطوعني وهذا موجود يف العامل 
اأجمع خ�ضو�ضًا اإذا كانت الكوارث كبرية وتفوق اإمكانات 
يف  الغابات  يف  اندلع  ال��ذي  احلريق  مثل  املتخ�ض�ضني، 
اأمريكا، واالنهيارات والزالزل يف اأكرث من مكان يف العامل.

إدارات الكوارث واألزمات أصبحت 
ضرورة

ويقول الدكتور اإبراهيم اآل جوير ع�ضو جمل�س ال�ضورى: اإن 
وجود اإدارة للكوارث واالأزمات يف كل موؤ�ض�ضة �ضواء كانت 

املري: تنمية الوعي املجتمعي بال�صالمة 
اأمــاكــن  مــن خــالل تــدريــب املوظفني يف 
املــــدار�ــــس يف ح�ص�س  عــمــلــهــم وطـــــالب 

الن�صاط

م. �ضامل املري
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حكومية اأو قطاع خا�س هي من ال�ضرورات التي يتطلبها 
الواقع االجتماعي واحلياتي، نحن االآن لدينا كهرباء ومياه 
واأجهزة كهربائية والكرتونية وكثافة �ضكانية وازدحام يف 
خدمات  تقدم  التي  غريها  اأو  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  هذه 
متنوعة �ضواء يف القطاع اخلا�س اأو احلكومي. وتربز هنا 
اأهمية االإن�ضان الذي يتعامل مع هذه االأجهزة وهذه املباين 
فال بد من وجود اإدارة تتابع وبدقة يوميًا ما يح�ضل يف هذه 
املوؤ�ض�ضات من تغيريات وحاجة لل�ضيانة وذلك للمحافظة 
على اأهم عن�ضر من عنا�ضر الوطن وهو االإن�ضان ولتحقيق 
ال�ضالمة  اإىل متابعة املن�ضاآت على م�ضتوى  ذلك نحتاج  

الفنية.
واأ�ضاف: على تلك اجلهات التي تفح�س وتدقق وتراجع اأن 
تهتم بالتمديدات ثم وجود خمارج الطوارئ، ثم �ضالحية 
هذه املخارج الأن بع�س املوؤ�ض�ضات توجد بها تلك املخارج 
وفح�ضها  متابعتها  ع��دم  ب�ضبب  معطلة  اأو  مغلقة  لكنها 

بانتظام.
واأو�ضح د. اجلوير اأن وجود هذه االإدارات الفنية يف املواقع 
احلكومية اأو املوؤ�ض�ضات باأنواعها يحمي بعون اهلل وتوفيقه 
من ك��وارث واأزم��ات خطرية ويقلل يف حالة حدوثها من 

اخل�ضائر الناجمة عنها.
نقص ثقافة كيفية التعامل مع 

األزمات
اإننا نعاين  وعن ثقافة التعامل مع حاالت الطوارئ قال: 
من نق�س يف ثقافة التعامل مع هذه الكوارث ولدينا ثقافة 
موؤقتة باأن نتحم�س وننوح اإذا حدثت الكارثة ثم بعد فرتة 
ق�ضرية نن�ضى اأو نتنا�ضى ما ح�ضل ويعود االأمر اأ�ضواأ مما 
كان. مثاًل واأنت ت�ضري يف ال�ضارع ب�ضيارتك ومررت بحادث، 

فخففت من ال�ضرعة وتاأملت من احل��ادث الذي �ضاهدته 
ومازلت تخفف من �ضرعتك الأنك ما زلت متاأثرًا باحلادث 
لكن �ضرعان ما تن�ضى ذلك وت�ضرع ب�ضيارتك وت�ضتمر يف 

القيادة ال�ضريعة اأيامًا طويلة.
وهذا املثال يتكرر عندما تقع كارثة كبرية فنتاأمل ون�ضيح 
ونتوجع لكننا نن�ضى بعد ذلك، كما يحدث يف مدر�ضة من 
املدار�س التي تقع فيها حريق اأو ما �ضابه فيح�ضل التفاف 
اأو الكارثة، ويطالب النا�س باإ�ضالحات ثم  حول املو�ضوع 
بعد فرتة يهداأ الو�ضع. فاذا رجعت اإىل املدر�ضة نف�ضها 
بعد وقت ق�ضري �ضتجد الو�ضع مل يتغري اأبدًا. النا�س ن�ضوا 
معاناتهم والذي مل ين�س هو من فجع بامل�ضيبة من فقد 
اأو قريب، لكن االآخرين ظلوا يف حياتهم واأمورهم  عزيز 
ومل ينتبهوا. نحتاج يف ذلك اإىل تفعيل ثقافة الوعي مبثل 

هذه املخاطر واال�ضتعداد لها فنيًا وب�ضريًا بكثافة عالية. 
ويقول د. اجلوير: ح�ضرت قبل �ضنوات ندوة علمية وكانت 
فيها جمموعة من الدرا�ضات التي توؤكد على اأهمية ن�ضر 
اإدارة الكوارث لدى النا�س، الأن م�ضاألة ن�ضر  ثقافة كيفية 
املعرفة غري كافية الإيجاد وعي كامل للكوارث، كل من يقطع 
االإ�ضارة احلمراء يعرف معلوماتيًا اأنه قطع االإ�ضارة خطاأ 
لكنه ميار�س هذا االأمر، فنحن ال نحتاج اإىل زيادة كمية 
ب�ضكل  بالتطبيق  املعرفة  تلك  اال�ضتفادة من  بل  املعرفة، 
اإن�ضان يف املاء ال جتعله يقراأ  اأال يغرق  ايجابي. فلو اأردت 
ع�ضرة كتب يف تعلم ال�ضباحة واإمنا دربه على ال�ضباحة، 
فالوعي مقرون ب��االإرادة والتمرين والتكرار ولي�س فقط 

باملعلومات.
اإن العمل التطوعي عمل  اأما عن العمل التطوعي فيقول: 
اإن�ضاين قبل اأي �ضيء وعمل مطلوب مل�ضاعدة االآخرين، فكما 

هو معروف اأن يف الكوارث يتنادى النا�س مبختلف فئاتهم 
على االإنقاذ واحلد من املخاطر الناجتة عن الكوارث، وهذا 
اأمر مطلوب وي�ضجع عليه، ولكن ينبغي اأن يتحول باب التطوع 
من عمل تطوعي مفتوح اإىل عمل تطوعي متخ�ض�س فنحن 
نحتاج اإىل متطوعني يف تخ�ض�ضات خمتلفة؛ اإىل الطبيب 
واملمر�س واملنقذ واملتطوع باملال واآخر ير�ضد واآخر يوزع، 
بحيث ال ميار�س كل �ضخ�س هذه االأعمال كلها، فهو تطوع يف 
التخ�ض�س اأو تخ�ض�س يف التطوع حتى يعود التطوع بفائدة 
كبرية، لهذا ن�ضمع عن )اأطباء بال حدود( وغريهم، يعني 
ذلك اأننا نحتاج  يف كل جمال اإىل متطوعني متخ�ض�ضني 
كل يف جماله، فهذا ال يغني عن هذا، فنحن ل�ضنا يف خيار، 
اأما من ناأخذ املتخ�ض�س اأو املتطوع، فنحن نرحب باالثنني 
معًا يف االإنقاذ ومد يد العون يف حال وقوع االأزمات والكوارث 

ال قدر اهلل.
اإدارات يف موؤ�ض�ضات املجتمع   اإن م�ضاألة االهتمام بوجود 
للكوارث واالأزم��ات واالهتمام باملتطوعني وتاأهيلهم حتى 
يكونوا جاهزين يف عملية االإنقاذ وقت حدوث الكارثة �ضيء 
لي�ضوا بدياًل عن  املتطوعني  �ضروري ومهم، لكن ه��وؤالء 
االأجهزة الر�ضمية مثل الهالل االأحمر اأو الدفاع املدين فهذه 
املوؤ�ض�ضات مهماتها ر�ضمية ولديها اأجهزة قوية ومتمكنة 
ملمار�ضة اأعمالها، يف حني اأن املتطوع للعمل يف وقت الكوارث 
اأو غريها �ضيكون حلقة و�ضل �ضريعة ويد عون للدفاع املدين 
اأو غريه من املخت�ضني مببا�ضرة عمليات االإغاثة واالنقاذ.

اللجنة العليا إلدارة الكوارث ال 
تكفي

اأما ع�ضو جمل�س ال�ضورى الدكتور عبدامللك اخليال فيقول: 
الإدارة  لدينا جلنة عليا  اأن��ه يوجد  اإىل  التنويه  اأواًل يجب 

ثقافة  تفعيل  اإىل  نحتاج  جــويــر:  د.اآل 
الوعي مبثل هــذه املخاطر وال�صتعداد 

لها فنياً وب�صرياً بكثافة عالية

د. اإبراهيم اآل جوير
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الكوارث جتتمع عادة عند وقوع الكارثة وبها ممثلني الأغلب 
اجلهات احلكومية ولكنها ال تكفي فنحن يف حاجة الإن�ضاء 
اإدارة الكوارث الوطنية على م�ضتوى اململكة، وتكون هيئة 
حكومية على اأن ترتبط مبا�ضرة بويل االأمر تقوم بالدرا�ضات 
طوال العام حول جميع االأخطار �ضواء كانت كوارث طبيعية 
جميع  ب��ني  بالتن�ضيق  وت��ق��وم  ذل���ك،  غ��ري  اأو  �ضناعية  اأو 
املبا�ضر، مثل  جهات االإغاثة وتقوم بال�ضرف والتعوي�س 
)FEMA( الهيئة الفدرالية الإدارة الكوارث يف الواليات 
املتحدة االأمريكية، وميكن توظيف فروع الإدارة الكوارث 
اأوجه  يف كل املوؤ�ض�ضات احلكومية تقوم بدرا�ضة وت�ضحيح 
اخلطر قبل وقوعه يف اجلهات التابعة لها وعند وقوع الكارثة 

ت�ضرتك مع املوؤ�ض�ضات االأخرى يف التخفيف من اآثارها.
هيئة وطنية إلدارة الكوارث

وي�ضيف: لذلك يجب علينا اأواًل اإن�ضاء هيئة وطنية �ضعودية 
على م�ضتوى اململكة تخت�س باإدارة الكوارث الطبيعية وغري 
الطبيعية تلحق بها وح��دات الدفاع امل��دين ووح��دة بحث 
وطائرات اإطفاء احلرائق ت�ضمى الهيئة الوطنية ال�ضعودية 
الإدارة الطوارئ للتقليل من اأ�ضرار الكوارث الطبيعية تكون 
من مهامها حتديد نوع الكوارث الطبيعية املتوقعة وحتديد 
االأمكنة املحتمل وقوع الكوارث الطبيعية وغري الطبيعية فيها 

واإداراتها حال وقوعها.
على  الكارثة  بعد  ما  جهود  دع��م  اأن  اخليال  د.  ويو�ضح 
االأر�س يكون اجلزء االأكرب من عمل الهيئة، اإال اأن الهيئة 
باخلرباء  للمحافظات  املحلية  ال�ضلطات  متد  اأن  يجب 
البناء  امل���ادي جلهود  يف احل��ق��ول املتخ�ض�ضة وال��دع��م 
ب��اإدارة  املرتبطة  التحتية،  والبنية  للمواطنني  واملعونات 
االأعمال ال�ضغرية، كما تدعم االأفراد وال�ضركات ال�ضغرية 
بقرو�س اإ�ضالمية، وبجانب ذلك تقدم الدعم املادي لتدريب 

االأ�ضخا�س على طرق اال�ضتجابة للم�ضاعدة يف جميع اأنواع 
الكوارث يف اململكة كجزء من جهود اال�ضتعداد والتاأهب 
للهيئة. لذلك �ضتكون الهيئة م�ضوؤولة عن تن�ضيق كل جهود 

االإغاثة للكوارث على امل�ضتوى احلكومي. 
تنمية الوعي بثقافة إدارة الكوارث

اإذا كان اال�ضتعداد املُ�ضبق والتخطيط اجليد هما  وقال: 
اأ�ضا�س التعامل الناجح مع االأزمات والكوارث واحلدِّ من 
اأخطارها، فاإنه من ال�ضروري اأن يتم م�ضبقًا اإعداد خطط 
املختلفة،  والكوارث  االأزم��ات  التعامل مع  و�ضيناريوهات 
والرتكيز على اتخاذ االإج���راءات الوقائية واالح��رتازي��ة 
اأخطار  من  احل��دُّ  ويعترب  اأخطارها،  من  للحدِّ  الالزمة 
اأن تاأتي  الكوارث مبثابة ق�ضية تنموية �ضاملة، فهي البد 
�ضمن االأولويات املطروحة على اأجندة متخذي القرار، كما 

اأنها تتطلب م�ضاركة كافة عنا�ضر املجتمع، والتي ت�ضمل: 
القطاع احلكومي، واملجتمع املدين، واملوؤ�ض�ضات التعليمية 
واالأكادميية، والقطاع اخلا�س، باالإ�ضافة اإىل قيام و�ضائل 
ت��وؤدي دورًا مهمًا يف رفع الوعي املجتمعي  االإع��الم التي 
باالأخطار املحتملة وكيفية التعامل معها واحلدِّ من اآثارها 

ال�ضلبية.
واأكد على التوعية املجتمعية يف جمال االأزمات واحلد من 
اإىل جمع كل  املخاطر وق��ال: هي عملية متكاملة تهدف 
الطاقات العملية املمكنة من اأجل رفع وعي املجتمع جتاه 
الكوارث وكيفية اال�ضتعداد لها والتعامل معها، مما يوؤدي 
اإىل احلفاظ على املوارد واخلدمات واالإقالل من اخل�ضائر 
يف االأرواح واملمتلكات، ويقوي امل�ضاركة املجتمعية يف التنمية 

امل�ضتدامة. 
ت�ضمل  املجتمعية  التوعية  اأن�ضطة  اأن  اخليال  د.  و�ضرح 
حمالت التوعية يف و�ضائل االإعالم املختلفة، باالإ�ضافة اإىل 
القيام بعدة اأن�ضطة ات�ضالية تدعم حملة التوعية. والتوعية 
املجتمعية هي عملية م�ضتمرة، طويلة االأجل، وتعد احلملة 
االإعالمية من اأهم مكوناتها كاأداة فعالة لن�ضر املعلومات 
قبل واأث��ن��اء ال��ك��وارث. ويتمثل دور االإع��الم )املوؤ�ض�ضات 
ال�ضحفية( يف ن�ضر املعلومات الدقيقة يف الوقت املنا�ضب 
من خالل املوؤمترات والت�ضريحات ال�ضحفية. كما نحتاج 
اإىل ا�ضتخدام و�ضائل االإعالم بفاعلية يف حمالت التوعية 
كاملطبوعات، االإذاعة، التلفزيون، االإعالن داخل و�ضائل 

املوا�ضالت. 
المتطوعون لهم دور كبير

املخت�ضون  �ضركاء،  الكوارث  يف  اجلميع  اأن  اإىل  ولفت 
عنها  حتدثنا  التي  الهيئة  دور  ياأتي  وهنا  واملتطوعون، 
يف  فرقا  منهم  ت�ضكل  باملتطوعني  قائمة  لديها  فيكون 

د. اخليال: لدينا جلنة عليا جتتمع عند 
الـــكـــوارث ونــحــتــاج اإىل هيئة ذات  وقـــوع 

�صالحيات وا�صعة

د. عبدامللك اخليال
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جميع االخت�ضا�ضات ويف جميع املدن والقرى ت�ضتدعيهم 
عند احلاجة والنق�س. يجب اأن يكون التطوع منظمًا، واأن 
يقف املتطوع جانبًا اإذا ح�ضر املخت�س. لذلك يجب اإعداد 
فرق خا�ضة من ال�ضرطة واجلي�س والك�ضافة واملتطوعني 

لال�ضتعانة بهم وقت حدوث اأية كارثة ال قدر اهلل.
اأن الهالل االأحمر والدفاع املدين  واختتم د. اخليال 
ميثالن الدور التنفيذي الرئي�ضي من عمل اإدارة الكوارث 
وبقية  بينهما  والتن�ضيق  التخطيط  هو  نحتاجه  وم��ا 
اآث��ار الكارثة  اجلهات التنفيذية امل�ضاركة يف تخفيف 

وهذا ما تقوم به الهيئة العامة الإدارة الكوارث.
إنشاء غرفة عمليات لمعالجة 

األوضاع الطارئة
ويقول عبدالكرمي �ضندي: الكارثة ميكن تعريفها باأنها 
حدث مفاجئ يهدد املواطنني وامل�ضالح الوطنية للبالد، 
ويخل بالتوازن الطبيعي لالأمور احلياتية. وهي تتنوع بني 
كارثة طبيعية كالزالزل وال�ضيول والرباكني اأو �ضناعية - 
اذا جاز التعبري- وهي ما يت�ضبب فيه االن�ضان عمدا اأو 
�ضهوا كاحلرائق وانهيار املباين. واأيا كان �ضبب الكارثة 
اأ�ضا�ضي واأ�ضبح �ضرورة يف ظل  فاال�ضتعداد لها �ضيء 
التقدم ال�ضناعي والتطور الب�ضري والكثافات ال�ضكانية 
العالية التي جتعل من ال�ضعوبة مواجهة اأي كارثة يف 
حالة وقوعها ال قدر اهلل بال ا�ضتعداد م�ضبق وخطط 
مدرو�ضة معدة م�ضبقة وعمل تدريب افرتا�ضي اأكرث من 

مرة.
وي�ضيف �ضندي: ومن هنا تربز �ضرورة ت�ضكيل "غرفة 
عمليات" تكون مهمتها معاجلة االأو�ضاع الطارئة بخطة 
ق�ضرية االأمد واأخرى طويلة االأمد وهذه االأخرية ت�ضمل 

التخطيط امل�ضبق ملواجهة الكوارث باأنواعها. 

ومن ال�ضرورة مبكان هنا اأن نوؤكد على ادراك املوؤ�ض�ضات 
القرار  �ضانعي  وكذلك  باأ�ضكالها  االجتماعية  والكتل 
اإدارة الكوارث واإج��راءات ال�ضالمة، وياحبذا  الأهمية 
ال�ضدد  ه��ذا  تكلف جهة ما مب�ضوؤولية حم��ددة يف  لو 
�ضياع  يحدث  وال  للجميع  وا�ضحة  االأم��ور  تكون  حتى 
للوقت واجلهد وقت حدوث االأزم��ة. وعلى هذه اجلهة 
التي �ضتكون م�ضوؤولة اأن تنظم عمل املتطوعني وت�ضجل 

اأن ت�ضجع على التطوع  بياناتهم وتخ�ض�ضاتهم وعليها 
اإليه وتربز اأهميته الدينية من خالل حمالت  وحتبب 
اإعالمية ويف جتمعات ال�ضباب وحتى االحتفاالت ال�ضنوية 
واالأعياد فلرمبا ان�ضم حمب للتطوع اإىل هذا العمل وكان 
�ضببًا يف انقاذ �ضخ�س حمتاج للم�ضاعدة. وعلى حمالت 
التوعية اأن ت�ضمل اأخطار احلرائق وال�ضيول وحتذر من 

عبث االأطفال باالأجهزة الكهربائية وغريها.

لتنظيم  م�صوؤولة  جهة  تكليف  �صندي: 
عــمــل املــتــطــوعــني وتــ�ــصــجــيــل بــيــانــاتــهــم 

وتخ�ص�صاتهم 

وافق جمل�س ال�ضورى بتاريخ 1432/1/13ه��� على 
اإن�ضاء  م�ضروع نظام العمل التطوعي واأقر املجل�س 
ب�ضخ�ضية  يتمتع  التطوعي  للعمل  اأع��ل��ى  جمل�س 
مقره  ويكون  ال���وزراء  مبجل�س  ويرتبط  اعتبارية، 
اأو مكاتب يف مناطق  اإن�ضاء فروع  الريا�س ويجوز 
اململكة، ويكون رئي�ضه مبرتبة وزير ويعني باأمر ملكي.

واأعادت جلنة ال�ضوؤون االجتماعية واالأ�ضرة وال�ضباب 
باملجل�س �ضياغة �ضروط القبول يف العمل التطوعي 
لتتيح لغري امل�ضلمني امل�ضاركة فيه وا�ضرتطت حتلي 
العمل  يتطلبها  التي  واالآداب  ب��االأخ��الق  املتطوع 
التطوعي الذي يختاره، كما اأجرت تعدياًل ل�ضمان 
حقوق املتطوع متثل يف الن�س على حتميل اجلهة 
اللجنة  تقدرها  التي  بالتعوي�ضات  منه  امل�ضتفيدة 
اأو  الطبية املعتمدة يف حال تعر�س املتطوع للوفاة 
اأو بعاهة متنعه من العمل  االإ�ضابة بالعجز الكامل 
اأو  العمل  ب�ضبب  جزئية  عاهة  اأو  قطعية  ب�ضورة 
اأو حتى خالل الطريق من واإىل  التدرب التطوعي 

عمله التطوعي.
ا�ضرتاتيجيات  و�ضع  اإىل  التطوع  نظام  ويهدف 
وتنظيمه  اململكة  و�ضيا�ضتها يف  التطوعي  العمل 

وحتديد اآلياته وتطويره وتنمية روح العمل التطوعي 
لدى اأفراد املجتمع ون�ضر ثقافته وتفعيلها وحتديد 
وتبيان  التطوعي  العمل  اأط���راف  ب��ني  العالقة 
احلقوق واملزايا والواجبات لكل طرف، وحتقيق 
مبادئ التكافل والتالحم االجتماعي وتنمية روح 
اأف��راد  اأم��ام  الفر�ضة  واإتاحة  الوطني،  االنتماء 

املجتمع وموؤ�ض�ضاته للعمل التطوعي.
واأعطى النظام جهة عمل املتطوع االأ�ضا�ضية احلق 
اإنهاء تفرغ املوظف من عمله التطوعي  يف طلب 
ومبا�ضرته يف جهته االأ�ضلية اإذا كان تطوعه اأثناء 
اأو  الدوام الر�ضمي، واإذا اأخل املتطوع بواجباته 
بلفت  معه  التحقيق  بعد  يعاقب  خمالفة  ارتكب 
النظر اأو االإنذار اأو اال�ضتغناء عن خدماته، اأما اإذا 
ارتكب جرمية من اجلرائم فيحال اإىل االأجهزة 

الرقابية والق�ضائية .
وتكلف ح�ضب نظام التطوع يف كل جهة حكومية 
اإدارة للعمل  اأهلية م�ضتفيدة من هذا النظام  اأو 
ال��ت��ط��وع��ي، وت��ط��ب��ق اأح��ك��ام ه���ذا ال��ن��ظ��ام على 
اجلمعيات التطوعية املتخ�ض�ضة يف جمال التطوع 

فقط.

مجلس الشورى يقر إنشاء مجلس أعلى للتطوع ويوافق 
على نظام للتطوع يضمن حقوق المتطوعين

د. عبدالكرمي �ضندي
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اأكد ع�صو جمل�س ال�صورى واأ�صتاذ التاريخ ال�صيا�صي الدكتور عبداهلل الع�صكر اأن اختالف وجهات النظر بني اأع�صاء جمل�س 
ال�صورى ظاهرة �صحية واإن املجل�س يعمل �صمن اآلية مقررة ت�صبط اإيقاع العمل فيه ح�صب ما ورد يف نظامه وقواعد عمله، 
كما اأكد اأن ثمة معار�صة يف املجل�س لكنها ل ت�صبه املعار�صةيف الربملانات ذات ال�صبغة الغربية، كما مل ينكر وجود قادة للراأي 
داخل املجل�س لكنهم قادة فكر مل�صلحة الوطن وقــال: اإن جمل�س ال�صورى معني ح�صب نظامه بدرا�صة تقارير الــوزارات 
وامل�صالح احلكومية، واأن ع�صوية جمل�س ال�صورى لي�صت امتيازاً اأو وجاهة اجتماعية، بل م�صوؤولية واأمانة عظيمة وعبء 
ثقيل وتكليف وطني. وبالتايل فاإن ع�صو جمل�س ال�صورى موؤمتن على عمل موؤثر يف جمتمعه. وفيما يلي تفا�صيل احلوار.

الع�ضاف من�ضور  • حوار/ 

ال�سيا�سية	 املـــامـــح	 اأبـــــرز	 هـــي	 مـــا	 ـــس:	 �
مرحلة	 يف	 عا�سرتها	 التي	 واالجتماعية	

الطفولة	وفرتة	ال�سباب	االأوىل؟
- كانت حقبة امللك في�ضل رحمه اهلل تغطي معظم 
زمن طفولتنا وجزءًا كبريًا من �ضن ال�ضباب. كنا ونحن 
اأطفال ال نعرف اإال الفي�ضل وتقدم بنا العمر والفي�ضل 
بهيبته امللوكية واإجنازاته ال�ضيا�ضية وبناء �ضمعة الدولة 

ال�ضعودية ملء ال�ضمع والب�ضر. لقد عا�ضرت اإعادة بناء 
ال�ضيا�ضة واملجتمع ال�ضعودي الذي قامت عليه حكومة 
اأن  امللك في�ضل. كانت ال�ضمة البارزة يف ذلك البناء 
اإعادة بناء مفهوم  اململكة بداأت ب�ضورة جادة و�ضلبة 
الدولة احلديثة. حدثت تطورات داخلية كثرية وجيلنا 

يعد نف�ضه ثمرة يانعة من ثمرات ذلك البناء.
�س:	درا�ستك	يف	اخلارج	ما	الذي	حملته	من	

ذكريات	احلنني	لاأهل	والوطن؟
- عندما ذهبت مبتعثًا للدرا�ضة يف الواليات املتحدة 
لقد  منغلقًا  طالبًا  اأك��ن  مل  1978م  ع��ام  االأمريكية 
حت�ضلت على م�ضتوى من االطالع الثقايف وجئت من 
بيئة الريا�س التي عرفت اآنذاك انفتاحًا معقواًل ودر�ضت 
املرحلة اجلامعية يف كلية الرتبية التي اأ�ض�ضتها اليون�ضكو 
واأ�ضرفت عليها قبل اأن تن�ضم اإىل جامعة امللك �ضعود. 

د. عبداهلل العسكر عضو مجلس الشورى:

هناك قادة للرأي في 
مجلس الشورى واالختالف 
في الرأي لمصلحة الوطن
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اأكادميية معربة من  وكانت اليون�ضكو قد تبنت برامج 
من  ع��رب  اأ�ضاتذة  مع  وتعاقدت  االأجنبية،  ال��ربام��ج 
توفر يل  لهذا كله فقد  واأمريكا.  اأوروب���ا  املقيمني يف 
معرفة جيدة عن احلياة والدرا�ضة يف اأمريكا. وبالتايل 
مل اأعرف اأو اأواجه ما ي�ضمى بال�ضدمة احل�ضارية كما 

عرفتها االأجيال املبتعثة التي �ضبقتني.
ما عانيته هو احلنني لكل تاريخ املا�ضي، عانيت البعد 
و�ضائل  تكن  وق��ت مل  واملجتمع يف  والبلد  االأه���ل  ع��ن 
االت�ضال احلديثة متاحة. مل يكن يف بيتنا يف املجمعة 
اآنذاك خدمة الهاتف الدويل. وكانت الو�ضيلة املتاحة هي 
الر�ضائل الربيدية. وقد اأمطرت اأهلي وكل من اأعرف 
بالر�ضائل خ�ضو�ضًا اأنني اأجيد هذه ال�ضنعة اجلميلة. 

اأو مفيدًا لهم،  كتبت لالأهل عن كل ما ظننته عجيبًا 
اأخ��ب��اره��م واأخ��ب��ار ال��وط��ن الكبري الأن  وطلبت منهم 
االأمريكية  ال�ضعودية ال ت�ضلنا وال�ضحافة  ال�ضحافة 
ال اأجيدها، وهي على كل حال ال تن�ضر عن وطننا ما 

نتطلع اإليه.
�س:يف	تخ�س�سك	وجمال	درا�ستك	هل	ترى	
من	 ا�ستجد	 مــا	 مواكبة	 اإىل	 م�سطر	 ــك	 اأن

نظريات	واأطروحات	علمية؟
- املتخ�ض�س اجلاد يف اأي علم اأو فن ال يقف عند م�ضتوى 
من التح�ضيل، الأن العلم يتطور ب�ضكل مت�ضارع، ومن 

يقف يجد نف�ضه وقد تعداه قطار العلم واملعرفة، على 
اأن هذا ال ينطبق على كل العلوم والتخ�ض�ضات العلمية. 
ومع هذا فالعلوم االآن اأكرث ت�ضابكًا وتداخاًل مما كانت 
عليه يف االأزمنة املا�ضية، وبالتايل ال بد للمتخ�ض�س 
اأن يواكب اجلديد حتى لو مل يكن يف دائرة تخ�ض�ضه 
الدقيق. مثال ذلك التقنية وتطبيقاتها فهي �ضاحلة 
لكل علم ومن مل يح�ضل على درجة معقولة من التقنية 
االأمية  �ضفوف  يف  النا�س  يعده  وتطبيقاتها  احلديثة 

احلديثة. واأنا ال اأحب اأن اأقف يف تلك ال�ضفوف.
�س:	هل	اقت�سر	ع�سو	جمل�س	ال�سورى	على	
و�سائل	االإعــام	لتعريفه	بهموم	وحاجات	

املواطن	والوطن؟
اأو وجاهة  - اإن ع�ضوية جمل�س ال�ضورى لي�ضت امتيازًا 
اجتماعية، بل م�ضوؤولية واأمانة عظيمة وعبء ثقيل وتكليف 
وطني. وبالتايل فاإن ع�ضو جمل�س ال�ضورى موؤمتن على 
عمل موؤثر يف جمتمعه. ومبقدار االأمانة يتو�ضع اجلهد، 
وتتعدد مهامه حتت القبة اخل�ضراء و�ضمن جلان العمل. 
وعليه فيما اأزعم اأن يتفرغ لهذا العمل الذي اأختري له من 
قبل ويل االأمر. وعليه اأن يفرغ جهده ما و�ضعه اجلهد الأداء 
ما يناط به من م�ضوؤوليات. اأما بخ�ضو�س توا�ضل ع�ضو 
جمل�س ال�ضورى مع جمتمعه، فهذا ال�ضاأن املهم تنظمه 
اأدوات عمل حمددة، ويوجد يف املجل�س جلان خمت�ضة 
وو�ضائل ات�ضال وتوا�ضل مع املجتمع، وكلها تهيئ للع�ضو 
اأن يكون على دراية وا�ضعة مبا يجري يف جمتمعه، وليكون 
اأو يتداخل مع ق�ضايا  على معرفة عندما يديل براأيه، 

جمتمعية مدرجة يف اأعمال املجل�س.
وو�ضائل االإعالم املختلفة مهمة لن�ضر ما يدور يف املجتمع، 
اأنها و�ضيلة من و�ضائل الرقابة املجتمعية. وال  بجانب 
اأو غريه ي�ضتغني عن  اأخ��ال اأن ع�ضو جمل�س ال�ضورى 
و�ضائل االإعالم ليعرف ما يدور يف املجتمع، لكن و�ضائل 
االإعالم ال تكفي وحدها. ال بد اأن يجتهد ع�ضو جمل�س 
ال�ضورى ملتابعة ما يناط به من اأعمال، خ�ضو�ضًا اإذا كان 
عليه اأن يتابع حاجات املواطنني، اأو �ضريحة من املجتمع، 
عندئذ عليه اأن يتو�ضع يف حت�ضيل املعرفة واملعلومة وقد 

يقراأ كثريًا وقد يت�ضل ات�ضااًل مبا�ضرًا بذوي العالقة.
املجل�س	يف	ظل	 �س:	كيف	ترى	�ساحيات	
ثقة	ويل	االأمــر	ال�سيما	فيما	يطرح	حتت	
قبته	من	درا�سة	لتقارير	املوؤ�س�سات	والدوائر	

اختالفات وجهات النظر بني الأع�صاء 
م�صاألة �صحية بل هي م�صاألة مطلوبة

املجل�س يعمل �صمن اآلية مقررة ت�صبط 
اإيقاع العمل فيه ح�صب ما ورد يف نظامه 

ولوائح عمله 

و�ــصــائــل الإعــــــالم مــهــمــة لــنــ�ــصــر ما 
يدور يف املجتمع وو�صيلة من و�صائل 
الرقابة املجتمعية وع�صو املجل�س ل 

ي�صتغني عنها
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احلكومية؟
ت�ضبط  مقررة  اآلية  �ضمن  ال�ضورى  جمل�س  يعمل   -
اإيقاع العمل فيه ح�ضب ما ورد يف نظامه ولوائح العمل 
تقارير  ب��درا���ض��ة  امل��ق��ررة. وه��و معني ح�ضب نظامه 
االتفاقيات  ودرا�ضة  احلكومية،  وامل�ضالح  ال���وزارات 
اإقرارها. وكذا درا�ضة ما  ومذكرات التفاهم ومن ثم 
ين�ضاأ  ال�ضامي، وكذا درا�ضة ما  املقام  اإليه من  يحال 
العمل حتت  من مقرتحات من قبل االأع�ضاء. وه��ذا 
قبة املجل�س اأو يف اجتماعات اللجان املخت�ضة كفيل اأن 
يجعل الع�ضو م�ضغواًل. ومع هذا فال زال االأمل يحدو 
جمل�س ال�ضورى ملنحه �ضالحيات اأخرى تتعلق بال�ضاأن 

العام اأو احلكومي.
�س:	من	الطبيعي	اأن	تختلف	اآراء	ووجهات	
اأع�ساء	املجل�س	يف	كثري	من	االأطروحات	التي	
تناق�س	حتت	قبة	املجل�س	�سوؤايل..	هل	ثمة	
تقريب	 يف	 االأع�ساء	 بع�س	 قبل	 من	 م�ساع	
وجهات	النظر	املتباينة	من	خال	االت�سال	

ال�سخ�سي	والزيارات	املتبادلة؟
- اختالفات وجهات النظر م�ضاألة �ضحية، بل هي م�ضاألة 
مطلوبة ومن املتوقع اأال يتفق مئة وخم�ضون ع�ضوًا على 
راأي واحد. ومع هذا فاإن تباين االآراء مما يرثي النقا�س 
وامل��داوالت من اأجل الو�ضول اإىل راأي �ضديد و�ضحي. 
وعادة جتتمع االآراء حول راأي �ضحيح ويف حالة ت�ضتت 
االآراء اأو �ضعوبة احل�ضول على اأغلبية، فاإنه من املمكن 

مقبول يف  �ضنيع  وه��ذا  االأع�ضاء  مع  فرديًا  التوا�ضل 
احلياة الربملانية. على اأن ما يحدث عندنا يف اململكة 
اأن التوا�ضل مع االأفراد لي�س من�ضاأ م�ضلحة انتخابية، 
بقدر ما هو م�ضلحة وطنية. وهذا مما يحمد للتجربة 

ال�ضعودية النيابية.
�ــس:	يف	جمل�س	الــ�ــســورى،	هــل	ثمة	قــادة	

راأي؟
اأم��ور احلياة  اأمر من  - قادة ال��راأي موجودون يف كل 
واملعا�س، وجمل�س ال�ضورى لي�س ا�ضتثناء. وقادة الراأي 
يف جمل�س ال�ضورى ال�ضعودي لي�ضوا كما يتخيل البع�س 
ولي�ضوا كما يف الدول ذات النمط الربملاين الغربي، الأن 
قادة الراأي هنا اإن وجدوا اإمنا هم قادة فكرة مل�ضلحة 

الوطن، ولي�س مل�ضلحة حزب اأو فئة اأو جهة.
�س:	يوؤخذ	على	املجل�س	عدم	تفعيل	بع�س	
قراراته	فيما	يوؤكد	املجل�س	يف	عدة	منا�سبات	
الت�سريعية	 النواحي	 على	 دوره	 اقت�سار	
والرقابية	واأن	تنفيذ	القرارات	خارج	عن	

دائرة	�ساحياته..	براأيك	كيف	�سي�ستطيع	
املجل�س	التثقيف	باأدواره	و�ساحياته؟

- اأعمال املجل�س و�ضالحياته ي�ضبطها النظام ولي�س 
اأن يتجاوز النظام. واإذا كان هناك �ضوء فهم من  له 
قبل بع�س املواطنني، فاالأمر �ضهل اإذ ميكن اأن يتفاعل 
املجل�س مع املواطنني، ويبني لهم اأنه ي�ضري �ضمن نظام 
مقرر. وهو جهة ا�ضت�ضارية و�ضورية ورقابية، ولكن �ضمن 
نظامه ال ميكن اأن يقوم اأي�ضًا بتنفيذ قراراته وتو�ضياته، 
فهو لي�س جهة تنفيذية. هذا العمل مناط بجهات اأخرى 
مثل جمل�س الوزراء بعد تتويج قرارات جمل�س ال�ضورى 

وتو�ضياته باملوافقة ال�ضامية.
�ــس:	كيف	تــرى	تفهم	واإحــاطــة	زمائك	

االأع�ساء	باأنظمة	ولوائح	املجل�س؟
يتوفر  ال�ضاأن فمنهم من  االأع�ضاء يف هذا  - يختلف 
اأو نتيجة  له دراية تامة بذلك نتيجة �ضنوات ع�ضويته 
العمل.  ول��وائ��ح  املجل�س  اأنظمة  املتعددة يف  ق��راءات��ه 
ومنهم من دون ذلك، ومنهم اآخرون دون ذلك بكثري. 
هذا التباين ال ي�ضر �ضحة العمل داخل اللجان اأو حتت 
قبة ال�ضورى الأن الفي�ضل هو �ضيادة النظام من قبل 
املجموعة اأو من قبل امل�ضت�ضارين داخل املجل�س وخارجه 

يف حال ن�ضاأت حالة ت�ضتدعي اال�ضت�ضارة.
�س:	هل	يوجد	يف	املجل�س	معار�سة

- يوجد يف املجل�س معار�ضة. لكن هنا وقفة، فاملعار�ضة 
الربملانات  يف  املعار�ضة  ت�ضبه  ال  ال�ضورى  جمل�س  يف 

اأ�صدقاء الأم�س ل يزالون يقبعون بكل 
تفا�صيلهم يف ذاكرتي، ولهم مكانة �صامقة 

يف نف�صي

الدكتور عبداهلل مع زمالئه واالأ�ضتاذ »جونز«  عام 1386 ه�
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ذات ال�ضبغة الغربية الأننا يف جمل�س ال�ضورى مل ن�ضل 
اأو موؤ�ض�ضات جمتمع مدين،  اأح��زاب  اإىل املجل�س عرب 
اآلية االأغلبية واالأقلية وال  وبالتايل ال نحتاج اإىل تبني 
اإىل تفعيل معار�ضة موؤ�ض�ضة، طاملا اأن والء االأع�ضاء 
هو حلزب الوطن الكبري، ولي�س الأي ت�ضكيل �ضيا�ضتي 
اأي  الت�ضويت على  بانتهاء  تنتهي  حم��دد. واملعار�ضة 

قرار اأو تو�ضية.
�س:	نعود	اإىل	املياد،	وما	الذي	تذكره	من	

�سنوات	الدرا�سة	االأوىل؟
اأع��رف على وجه الدقة تاريخ ميالدي، لكن ما  - ال 
قاله يل والدي عند تعبئة ا�ضتمارة ال�ضهادة االبتدائية 
اإنني ولدت عام 1372ه���، ثم وحدت االأح��وال املدنية 
ال�ضعودية يوم و�ضهر ميالد ال�ضعوديني وجعلته يف غرة 
�ضهر رجب. وبهذا يكون ميالدي 1372/7/1ه� املوافق 
1953/3/17م، ويظهر اأن هذا التاريخ توفيقيًا ا�ضرتك 
فيه الوالد رحمه اهلل واإدارة االأح��وال املدنية جزاها 
اهلل خريًا. وولدت يف بلدة املجمعة، وهي بلدة وادعة 
و�ضغرية مل يتعد عدد �ضكانها اآنذاك ثالثة اآالف ن�ضمة، 
اأ�ضرية  دائ��رة  �ضمن  وب�ضيطة  را�ضية  طفولة  وع�ضت 
ممتدة ودائرة اجتماعية يتميز اأهلها بالر�ضا والقناعة 

واالن�ضجام واالنفتاح جتاه االآخر.
تلقيت تعليمي االبتدائي واملتو�ضط والثانوي يف مدار�س 
املجمعة، وتخرجت يف ثانوية املجمعة عام 1390ه� كاأول 
دفعة من طالبها، وذكرياتي عن تلك ال�ضنني اخلوايل 
كثرية وحافلة، جتمع بني الطرافة والب�ضاطة واحلب، 
وال زالت ذكرياتها تلح علي. ولو دونتها ال�ضتغرقت كتابًا 
كاماًل. واأنا اأفكر جادًا يف تقييد ذكرياتي ومالمح البلدة 
العتيقة، واحل��راك االجتماعي ال��ذي عا�ضرته وكنت 

م�ضاركًا يف بع�ضه.
�س:	ما	اجلميل	يف	طفولتك؟	وهل	كنت	متيل	

اإىل	قراءة	معينة؟
- لعل اأجمل ما يف مرحلة الطفولة التي ا�ضتغرقتني 
ا�ضتغراقًا ال اأجد له مثياًل يف مراحل عمري الالحقة. 
اأب��وي��ن جميلني، واأ���ض��رة رائعة،  اأق��ول اأجمل ما فيها 
وجمتمع ال اأجد اأنني عرفت مثله، وبلدة ح�ضبت اأن العامل 
يبداأ منها وينتهي اإليها. وقد رافقني هذا االإح�ضا�س مدة 
طويلة واأثر علي اإيجابيًا و�ضلبيًا. وعندما كربت عرفت 
اأنه اإح�ضا�س طبيعي وزيادة، هو نب�س �ضادق المتزاج 
روحي وعقلي وقلبي برتاب وطن �ضغري كان ي�ضكل يل 
اآن��ذاك املقدمة املنطقية ل��رتاب الوطن الكبري الذي 

عرفته واأحببته عندما �ضببت عن الطوق.
اأما مو�ضوع القراءة فهذا حديث ذو �ضجون. وحكاية 
طويلة نازعتني اأمور اأخرى واأخذتني اإىل عوامل جديدة. 
عرفت القراءة واالرتباط بها منذ �ضن مبكرة. واأ�ضدقك 
اأنني بداأت القراءة احلرة منذ كنت تلميذًا يف  القول 
ال�ضف الرابع االبتدائي، اأذكر هذا التاريخ جيدًا كان 
اأظن  االبتدائية مكتبة مدر�ضية �ضغرية  يف مدر�ضتنا 
اأن عناوينها ال تتعدى اخلم�ضني عنوانًا. التهمتها كلها 

خ�ضو�ضًا الق�ض�س واملجالت الي�ضرية.
تعرفت عن طريق هذه الق�ض�س ال�ضغرية على عوامل 
مل تكن من بيئتي وال اأح�ضبها من عامل الب�ضر الذين 
ع��ن حكايات حب  ق���راأت  اآن����ذاك.  املجمعة  ي�ضكنون 
ورومان�ضية وعاطفة جيا�ضة واختالط بني اجلن�ضني، 
وقراأت عن احلقل واملروج واجلداول وال�ضبايا، وقراأت 
عن املقاهي وال�ضوارع امل�ضكونة بال�ضباب الذي يلعب 
األعابًا ال اأعرفها ومل اأ�ضمع بها. مفردات وكلمات ال توجد 
يف قامو�س النا�س يف املجمعة. اأفكار واأ�ضماء وم�ضميات 
و�ضنائع ال اأعرفها وال يعرفها اأهل املجمعة. هي عوامل مل 
تخطر على قلب ب�ضر. �ضاألت عنها اأترابي ومن هم اأكرب 
مني فلم اأجد من يدلني عليها. كانت القراءة ال�ضرارة 
االأوىل التي قدحت نارًا يف حياتي. وما اأكرث ال�ضرارات 

يف حياتي لو اأح�ضيتها.
اأذكر واأنا يف �ضن �ضغرية راأيت يف �ضوق املجمعة �ضل�ضلة 
ق�ض�ضية لالأطفال عددها اأربع ع�ضرة ق�ضة من تاأليف 
كامل الكيالين �ضعرها �ضبع رياالت، وهو مبلغ اآنذاك ال 
اأملكه. ومل اأكن �ضجاعًا الأطلبه من والدي، ولو طلبت ملا 
وافق فذهبت اإىل جار لنا وقلت له اإن والدي يطلب منك 
االآن �ضبع رياالت. ومل ي�ضاألني ونقدين املبلغ، فطرت ال 
األوي علي �ضيء وا�ضرتيت الق�ض�س. وتركت املقادير 

حقبة امللك في�صل رحمه اهلل تغطي معظم 
زمن طفولتنا وجزءاً كبرياً من �صن ال�صباب 
اأواجـــه ما  - عندما �صافرت لالبتعاث مل 
ي�صمى بال�صدمة احل�صارية كما عرفتها 

الأجيال املبتعثة التي �صبقتني 

املتخ�ص�س اجلــاد ل يقف عند م�صتوى 
من التح�صيل لأن العلم يتطور ب�صكل 
مت�صارع ومن يقف يجد نف�صه وقد تعداه 

قطار العلم واملعرفة

الدكتور عبداهلل مع زمالئه يف ثانوية املجمعة  عام 1386 ه�
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وار
اأن الكتاب ح تتوىل بقية احلكاية. من هنا بداأت اأعرف 

اأتخل عنه ولن  هو �ضديقي وموؤن�ضي ورفيق دربي. مل 
اأتخلى عنه. ومنت عندي هذه الهواية ب�ضكل عجيب حتى 

اأ�ضحت عملي. واأحمد اهلل اأن جعل هوايتي عملي.
�س:	اأ�سدقاء	االأم�س	هل	ما	زلت	على	ات�سال	

بهم؟
- ال اأبالغ اإذا قلت اإنني اأميل اإىل املا�ضي بكل هم�ضاته 
واآهاته. هذا ال�ضنيع ي�ضايقني قلياًل الأنني اأ�ضبحت 
م�ضابًا بنوع من الن�ضتوليجا. احلنني اإىل املا�ضي جميل 
لكن لي�س بدرجة ت�ضمل كل زوايا نف�ضي وعقلي. اأ�ضدقاء 
االأم�س ال يزالون يقبعون بكل تفا�ضيلهم يف ذاكرتي، ولهم 
مكانة �ضامقة يف نف�ضي. اأتذكرهم بكل خري، واأ�ضري اإىل 
اأحدهم كلما جاءت منا�ضبة تخ�ضهم يف مقال اأن�ضره، اأو 
حديث اأذيعه اأو جمتمع اختلف اإليه. لكن طبيعة احلياة 
واأ�ضعفت  ال�ضداقة،  ظهر  ق�ضمت  املعا�ضرة  املدنية 
األتقي  اأن  من و�ضائج العالقات االجتماعية، لهذا قل 
باأ�ضدقاء وزمالء االأم�س. املجتمع ال�ضعودي مثله مثل 
املجتمعات االأخرى تغري وتغريت معه طبيعة العالقات 
االجتماعية كتوا�ضل، واأ�ضحت ال�ضداقة تعني زمالة 
عمل، وكلما غري املرء عمله وعنوانه، وجد له زمالء 

واأ�ضدقاء جددًا اإال من رحم ربي.
�س:	ما	اأول	كتاب	قراأته	ومن	ن�سحك	به؟

اأول كتاب قراأته، غري كتاب  اأ�ضمي  اأن  - من ال�ضعب 
اهلل الذي تعرفت عليه يف بداية طلب العلم. واالأ�ضح اأن 
اأقول اأول كتب قراأتها. يف �ضغري قراأت مالحم تاريخية 
واأدبية مثل: عنرتة بن �ضداد، والزير �ضامل، وق��راأت 
ق�ض�س االأطفال للكيالين وغريه، وقراأت جمالت �ضمري 
األف ليلة وليلة وحكايات كثرية.  وال�ضندباد، ثم قراأت 
كنت اأقراأ يف اأكرث من كتاب يف وقت واحد، اأنتقل من 
كتاب اإىل جملة اأو العك�س. ال اأعرف لهذا ال�ضنيع �ضببًا 
اإال ال�ضرعة. كان علي  اأن اأرجع هذه اجلموع الأ�ضحابها 
يف وقت حمدد، فهي لي�ضت ملكي وال تتوفر يف بيتنا وال 

يعرف اأهلي عنها �ضيئًا.
اأحد  اأول ما ق��راأت وما ن�ضحني بها  تلك الكتب هي 
وال اأظن اأن من حويل يعرف تلك االأمور التي ال يرون 
اأجد  كنت  عليها،  النكبابي  ويعنفونني  بل  فائدتها، 
بع�س تلك الكتب يف مكتبة املدر�ضة، اأما اأغلبها فكنت 
اأ�ضتعريها من رجال ي��رتددون على منزلنا وهم على 
�ضيء من الثقافة يجلبونها من الريا�س اأو من مدر�ضني 

من خارج الوطن يحملونها معهم الأوالدهم.
�س:	ما	الكتاب	الذي	قراأته	ثم	ندمت	على	

اإ�ساعة	الوقت	فيه؟
- مل اأندم على اقتناء كتاب اأو قراءة كتاب، فاأنا حمب 

للكتب ب�ضرف النظر عن مو�ضوعاتها لكنني يف املقابل 
اأجتهد يف انتخاب ما اأقراأ. قد يهدى يل كتاب ال يروق يل 
اأو ال اأحب مو�ضوعه فاأبادر باإهدائه ملن ي�ضتحقه، كتاب 
واحد مل اأ�ضتطع اأن اأقراأ فيه كلمة واحدة وبقي عندي 
مدة مل تنفتح نف�ضي له وهو كتاب عن ال�ضرية الذاتية 

لبنامني نتنياهو، ثم بادرت واأخرجته من مكتبتي.
�س:	من	هو	ال�سخ�س	الذي	له	الف�سل	بعد	

اهلل	يف	بناء	�سخ�سيتك؟
- ال يوجد اأحد بعد اهلل يوؤثر يف بناء �ضخ�ضية املرء، 
املرء  داخل  )اأي  وداخلية  وعوامل خارجية  اأ�ضخا�س 
اأ�ضرتي  االإن�����ض��ان.  �ضخ�ضية  بناء  يف  تتعاون  نف�ضه( 

واملعلمون ومئات املوؤلفني الذين مل اأعرفهم �ضخ�ضيًا 
اأ�ضتطيع  اأدي��ن لهم بالف�ضل عرب دروب حياتي  كلهم 
اأن اأوؤكد اأن علماء واأدباء من ال�ضرق والغرب اأثروا يف 
حياتي اأكرث مما اأثر فيها من ع�ضت معهم يف املجمعة 

اأو الريا�س اأو غريها.
باأبنائك	وهل	 التعليم	 �سار	قطار	 اأين	 �س:	
والـــدهـــم	دور	يف	حتديد	 لــرغــبــات	 كـــان	

تخ�س�ساتهم؟
- اأذهب يف هذه امل�ضاألة مذهب من يرى اأن االأبناء خلقوا 
لزمن غري زمن والديهم، وبالتايل ال اأدفعهم لتخ�ض�س 
حمدد وال م�ضتوى درا�ضي معني، تركت الأبني نايف على 
�ضبيل املثال حرية كاملة يف اختيار ما مييل اإليه، وقد 
تخرج يف جامعة امللك �ضعود وتخ�ض�س يف التمويل املايل 

وهو يعمل بنجاح يف هيئة ال�ضياحة واالآثار.
�س:	حدثني	عن	االآتي:

قرار	اتخذته	وندمت	عليه.
- مل اأتخذ قرارًا ندمت عليه البتة، ال لكوين مثاليًا اأو 

يف �صغري قراأت مالحم تاريخية واأدبية 
كعنرتة بن �صداد، والزير �صامل، وق�ص�س 

الأطفال كال�صندباد
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مع�ضومًا ولكنني اأعرف �ضلفًا اأن الذي ال يخطئ معناه 
اأنه ال يعمل.

�س:	واآخــر	حمدت	اهلل	اأنك	كنت	�سببًا	يف	
اإقراره.

- اأحمد اهلل مع اإ�ضراقة ال�ضم�س وغيابها الأنني كنت �ضببًا 
يف عمل اأ�ضعدت به االآخرين اأو كان مفيدًا لتخ�ض�ضي اأو 
جهة عملي اأو وطني، وال اأ�ضتطيع اأن اأح�ضي مثل هذه 

االأعمال اجليدة واملباركة فنعم اهلل كثرية ال حت�ضى.
اأمــامــه	 نف�سك	 تتمالك	 مل	 ومــوقــف	 �ــس:	

وبكيت.
- االإن�ضان جمبول على اإخفاء �ضعفه، لكن �ضعفه ال 
اأنا رجل ح�ضا�س يهزين  اأن يربز للعيان، من ذلك  بد 
املوقف العاطفي حتى لو كان متثياًل وما اأكرث ما دمعت 
عيني اأمام مواقف ال اأملك اإال الدمعة احلراء. واأذكر 
اأنني بكيت لوفاة عزيز مثل وفاة والدي اأو لعجزي عن 
اأمام  ا�ضتجابة طبيعية  اأو  اأو عاجز  االنت�ضار ملظلوم 

املواقف االإن�ضانية الكبرية.
ر�سالة	 دونــتــهــا	 لــو	 متنيت	 ومعلومة	 ــس:	 �

للدكتوراه؟
- اأطروحة الدكتوراه لي�ضت �ضجاًل ملعلومات بقدر ما هي 
خطة منهجية حمكمة تتعامل مبعلومات ب�ضرف النظر 
اأن تربهن االأطروحة على جمادلة  عن كميتها. املهم 
�ضحيحة ومو�ضوعية، وعلى منهج �ضارم وعلى ان�ضياب 
�ضردي وحتليلي من اأجل الو�ضول اإىل نتائج يطمئن لها 

املوؤلف.
�س:	وموقف	�سحكت	منه	كثريًا.

- رزقني اهلل �ضنًا �ضاحكًا، واأحاول قدر جهدي اأن 
اأظهر مبت�ضمًا حتى يف اأ�ضيق االأوقات واأ�ضعبها، 

واالبت�ضامة اأ�ضلوب ناجح حللحلة كثري من ق�ضايا 
احلياة، واأحمد اهلل اأنني اأالقي امل�ضاعب والتجهم 
واالحتكاكات بابت�ضامة �ضادقة خمل�ضة �ضادرة 

من القلب.
�ــس:	كــتــاب	قــراأتــه	ومتنيت	لــو	حــاورت	

موؤلفه.
متنيت اأن حاورت اأو على االأقل قابلت موؤلفني كرثًا من 
املا�ضي االإ�ضالمي كاجلاحظ ومن الع�ضر احلديث طه 
ح�ضني. وال اأريد اأن ا�ضرت�ضل يف هذه امل�ضاألة ذلك اأنني 
اأن قابلت كثريين من العرب وغري العرب. لقد  اأود 
"اأهوج�س به  اأنني كنت  �ضدين )اأميل زوال( لدرجة 
على �ضكل حوار بيني وبينه" وهذا ال�ضنيع من غياب 

الذات يف حالة وجدانية.
�س:	متى	قلت:

- جزى اهلل ال�ضدائ�����د كل خي���ر
عرفت بها عدوى من �ضديق�����ي

اأردد هذا البيت اإطالقًا فاخلري موجود يف كل  - مل 
اأ�ضنع معروفًا جزاًء  اأنتظر عندما  رجل وامراأة. وال 
املنافع.  اأ�ضحابي مبقدار  اأقي�س  اأو �ضكورا. وكذا ال 
"اأعرف  لدى اإخواننا امل�ضريني مثاًل �ضعبيًا جمياًل: 
�ضاحبك وعلم عليه"، واملق�ضود اأن اأ�ضحابك لي�ضوا 

�ضواء. فمنهم من يفزع لك يف موقف معني، ومنهم 
من يقول لك راأيًا، ومنهم من يقف حمايدًا، ومنهم 
من لي�ضت من طبيعته الفزعة. وبالتايل هذا البيت 
من ال�ضعر اأراه بيتًا نفعيًا. اأ�ضحابنا كواكب والكواكب 
تختلف وتتعدد وبعد كل هذا ال تعدم اأن جتد يف كل 

كوكب ما ال جتده يف الكواكب االأخرى.
�س:	وهذا	البيت:

دع عنك عذيل يا من كنت تعذلني
لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرن�ي
اأغ�ضب من  واأن��ا ال  - العذل واللوم �ضابون القلوب 
اإن�ضان خمل�س،  اأنها �ضدرت من  العذل واللوم طاملا 
اأن  اأرى  وال اأحت�ض�س من كرثة النقد ال�ضلبي، الأنني 
الق�ضية هنا ق�ضية ثقافية بالدرجة االأوىل. فما اأراه 
اإيجابيًا، والفي�ضل  نقدًا �ضلبيًا قد يراه اآخرون نقدًا 
اأنني ال اأنزعج من العذل وقائل هذا البيت ينحو منحى 
اأنه دائمًا على حق واالآخر على خطاأ.  منتفخًا ويرى 

وربط حالة املرء باالأعذار اأمر غري جيد.
�س:	وهذا	البيت:

اإذا اأنت مل ت�ضرب مرارًا على القذى
ظمئت واأي النا�س ت�ضفوا م�ضاربهم

- �ضحيح على املرء اأن يوطن نف�ضه على النجاح والف�ضل. 
فاحلياة لي�ضت حلوة وملونة، ولو كانت كذلك ملا �ضعرنا 
مبعنى احل���الوة، ومل��ا راأي��ن��ا االأ���ض��ود واالأب��ي�����س وبقية 
االألوان، على اأنني يل وقفة مع �ضدر هذا البيت وهي: 
اأن ال�ضرب على القذى لي�س قدرًا مقدورًا وبالتايل اأرى 
اأن النجاح يوؤدي اإىل جناح والعمل اجلاد �ضحة وعبادة، 
ولي�س من ال�ضروري اأن اأعرف القذى امل�ضتمر اأو املتكرر 

من اأجل اأن اأعرف �ضفو امل�ضرب.

اتبعت مذهب من يرى اأن الأبناء خلقوا 
اأدفعهم  لزمن غــري زمــن والديهم ومل 
درا�ــصــي  لتخ�ص�س حمــدد ول م�صتوى 

معني
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الدكتور عبداهلل  ال�ضيخ  ال�ضورى  اأك��د رئي�س جمل�س 
اأن زيارته للمملكة  اآل ال�ضيخ،  اإبراهيم  بن حممد بن 
االأردنية الها�ضمية جاءت امتدادًا للعالقات التاريخية 
الوثيقة التي تربط اململكة العربية ال�ضعودية واململكة 
بن  عبدالعزيز  امللك  عهد  منذ  الها�ضمية  االأردن��ي��ة 
عبدالرحمن - رحمه اهلل -، والتي ت�ضهد متيزًا وعمقًا 

بف�ضل ما خطته قيادتا البلدين.
واأ�ضار معاليه اإىل ما تكنه اململكة العربية ال�ضعودية من 
تقدير خا�س للمملكة االأردنية الها�ضمية ملكًا وحكومة 
و�ضعبًا عك�س ذلك تطابق وجهات النظر، وتوافق االآراء 
واملواقف اإزاء خمتلف الق�ضايا على ال�ضاحتني الدولية 
من  العربية  املنطقة  ت�ضهده  ما  ال�ضيما  واالإقليمية 
اأحداث، الفتًا اإىل اأن هذه العالقات تكت�ضب خ�ضو�ضية 
نظرًا ملا يتمتع به البلدان من اأهمية ومكانة وما ميثالنه 
من ثقل يجعل منهما ركيزة اأ�ضا�س لال�ضتقرار وال�ضالم 

يف املنطقة.
ونوه معاليه بحر�س واهتمام خادم احلرمني ال�ضريفني 
امللك عبداهلل بن عبد العزيز اآل �ضعود - حفظه اهلل 
- واأخيه جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�ضني على 

واأمن  فيه خري  ملا  الثنائي  والعمل  التن�ضيق  موا�ضلة 
وا�ضتقرار املنطقة العربية .

اأن هذه الزيارة  واأبان معايل رئي�س جمل�س ال�ضورى، 
اأوجه  اإط��ار تعزيز العالقات ودع��م جميع  ج��اءت يف 
التعاون الثنائي يف خمتلف املجاالت وال�ضعد ال�ضيا�ضية 
واالقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، ال�ضيما العمل 
الربملانية،  العالقات  �ضعيد  على  الثنائي  والتن�ضيق 
ال�ضورى  جمل�س  ب��ني  التوا�ضل  تعزيز  �ضبل  وبحث 
وجمل�ضي االأعيان والنواب يف االأردن، وتفعيل جلان 
ال�ضداقة الربملانية بني اجلانبني مبا يخدم امل�ضالح 
امل�ضرتكة، الفتًا اإىل �ضعي جمل�س ال�ضورى اإىل مواكبة 
العالقات الثنائية املتميزة بني البلدين بتنمية العالقات 

الربملانية مع نظريه االأردين.
وكان رئي�س املجل�س قد التقى خالل زيارته الر�ضمية 
بجاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�ضني ملك اململكة 
االأردنية الها�ضمية، ودولة رئي�س جمل�س الوزراء عون 
اخل�ضاونة، ومعايل رئي�س جمل�س النواب عبدالكرمي 
مباحثات  جل�ضة  املرافق  والوفد  عقد  كما  الدغمي، 
م�ضرتكة مع دولة رئي�س جمل�س االأعيان طاهر امل�ضري 

وعدد من اأع�ضاء املجل�س.
وخالل ا�ضتقباله وفد املجل�س، بق�ضر بيت االأردن يف 
الثاين  عبداهلل  امللك  اأ�ضاد جاللة  عمان،  العا�ضمة 
بالعالقات االأخوية الوثيقة التي تربط بالده باململكة 
العربية ال�ضعودية حكومة و�ضعبًا، وما حتظى به هذه 
العالقات من اهتمام ورعاية من اأخيه خادم احلرمني 
ال�ضريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �ضعود - 
التي  حفظه اهلل -، مثمنًا جاللته املواقف الكرمية 

يبديها خادم احلرمني ال�ضريفني جتاه االأردن.
الثاين عن تقديره واعتزازه  واأع��رب امللك عبداهلل 
لعالقات االأخوة مع اأخيه خادم احلرمني ال�ضريفني 
امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز اآل �ضعود - حفظه اهلل -، 
وب�ضالت القربى والتاريخ امل�ضرتك والعالقات الثنائية 
بني البلدين ال�ضقيقني حكومة و�ضعبًا، منوهًا مب�ضتوى 
التعاون الثنائي بني البلدين، وما اأثمرت عنه من تكامل 
ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية  �ضتى املجاالت  وت�ضامن يف 
العربية  للمملكة  الرائدة  املواقف  مقدرًا  والثقافية، 

ال�ضعودية والدائمة بجانب ال�ضعب االأردين .
واأكد جاللته احلر�س وال�ضعي نحو االرتقاء بعالقات 

ملك األردن يستقبل وفد مجلس الشورى 

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

واألعيان األردني 
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التعاون الثنائي يف �ضتى امليادين مبا يحقق امل�ضالح 
امل�ضرتكة للبلدين ال�ضقيقني ويخدم الق�ضايا العربية 
االإ�ضالمية. وا�ضتعر�س جاللته االأو�ضاع يف املنطقة 
بني  والت�ضاور  التوا�ضل  اأهمية  اإىل  م�ضريًا  العربية، 
اإليه من تبادل لالآراء  ت��وؤدي  املجال�س الربملانية، ملا 
واالأف��ك��ار واخل���ربات مب��ا يعود على �ضعبي البلدين 
باخلري، واأن الفر�س متاحة لتعزيز التعاون االأردين 

ال�ضعودي يف املجاالت الربملانية والت�ضريعية.
وحمل جاللة امللك عبداهلل الثاين خالل اال�ضتقبال 
معايل رئي�س جمل�س ال�ضورى الدكتور عبداهلل بن حممد 
اآل ال�ضيخ، حتياته اإىل خادم احلرمني  اإبراهيم  بن 
ال�ضريفني واإىل �ضمو ويل عهده االأمني - حفظهما اهلل 

-، ومتنياته لل�ضعب ال�ضعودي بدوام الرفاه والنماء.
ونقل معايل رئي�س جمل�س ال�ضورى من جانبه جلاللته 
حتيات وتقدير خادم احلرمني ال�ضريفني امللك عبد 
اهلل بن عبد العزيز اآل �ضعود، و�ضمو ويل عهده االأمني 
حفظهما اهلل، ومتنياتهما ال�ضادقة لالأردن حكومة 
و�ضعبًا مبزيد من االزدهار والتقدم، معربًا عن �ضكره 
اأخوية  م�ضاعر  اأب��داه من  ما  وتقديره جلاللته على 
طيبة جتاه اململكة العربية ال�ضعودية وقيادتها، مثمنًا 
حر�ضه على دعم العالقات بني البلدين ال�ضقيقني يف 
�ضتى املجاالت، والروؤى التي وجه بها جمل�ضي االأعيان 
يحقق  فيما  عليها  لل�ضري  ال�ضورى  وجمل�س  والنواب 
اآمال وتطلعات ال�ضعبني، �ضائاًل اهلل اأن يحفظ جاللته 

واالأردن والبالد العربية واالإ�ضالمية.
ح�ضر اال�ضتقبال معايل دولة رئي�س جمل�س االأعيان 
امل�����ض��ري، و�ضفري خ���ادم احلرمني  االأردين ط��اه��ر 

ال�ضريفني لدى االأردن فهد بن عبداملح�ضن الزيد.
كما التقى دولة رئي�س جمل�س ال��وزراء االأردين عون 
اخل�ضاونه، مبقر مكتبه يف رئا�ضة الوزراء يف العا�ضمة 
عمان، معايل رئي�س جمل�س ال�ضورى ال�ضيخ الدكتور عبد 
اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ والوفد املرافق، 

بح�ضور دولة رئي�س جمل�س االأعيان طاهر امل�ضري.
وج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ع���دد م��ن امل��و���ض��وع��ات 
ال�ضعيدين  على  امل�ضرتك  االهتمام  ذات  والق�ضايا 
الدولية  ال�ضاحة  ت�ضهده  وما  واالقت�ضادي  ال�ضيا�ضي 
واالإقليمية، كما مت ا�ضتعرا�س العالقات الثنائية بني 
اململكة العربية ال�ضعودية واململكة االأردنية الها�ضمية، 
و�ضبل دعمها وتعزيزها يف خمتلف املجاالت ال�ضيا�ضية 
واالقت�ضادية واالجتماعية والثقافية مبا يحقق امل�ضالح 

امل�ضرتكة للبلدين وال�ضعبني ال�ضقيقني.
ونوه دولة رئي�س جمل�س الوزراء االأردين خالل اللقاء 
بعمق العالقات االأردنية ال�ضعودية ودورها الكبري يف 
تعزيز اال�ضتقرار وال�ضالم يف املنطقة العربية، وا�ضفًا 
تعي�س  وال��ت��ي  واملتميزة  بالتاريخية  العالقات  ه��ذه 
تناميًا م�ضتمرًا بف�ضل رعاية واهتمام خادم احلرمني 
ال�ضريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ضعود واأخيه 

جاللة امللك عبداهلل الثاين.
من جانبه ثمن معايل رئي�س جمل�س ال�ضورى، احلر�س 
البلدين،  بني  العالقات  به  حتظى  ال��ذي  واالهتمام 
اأ�ضا�ضات متينة  اأن هذه العالقات قامت على  موؤكدًا 
وقوية ال تتزعزع من وحدة دينية وجغرافية و�ضيا�ضية 
واجتماعية حيث يجمع ال�ضعبني و�ضائج قربى وروابط 
اأخ��وة، م�ضتعر�ضًا معاليه م�ضرية ال�ضورى وتاريخها 

االإ�ضالمي كمبداأ �ضرعي اأ�ضيل تطبقه اململكة باأ�ضاليب 
وممار�ضة ع�ضرية تتواكب مع متطلبات هذا الوقت، 
م�ضريًا اإىل اأن املجل�س مبا يوؤديه من دور فاعل واإ�ضهام 
حقيقي متكن من حجز مكانة متميزة حظيت بتقدير 
دويل وا�ضع على ال�ضعيد الربملاين بان�ضمامه ع�ضوًا 
كامل الع�ضوية يف كافة االحتادات واملنتديات الربملانية 

الدولية.
واتفق اجلانبان يف نهاية اللقاء على اأهمية تفعيل دور 
اللجنة االأردنية ال�ضعودية امل�ضرتكة ملا لها من دور بارز 
يف تطوير العالقات وا�ضتثمار فر�س التعاون املتوفرة 

بني البلدين ال�ضقيقني.
من جانب اآخ��ر، عقد معايل رئي�س جمل�س ال�ضورى 
اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�ضيخ 
ال�ضيخ والوفد املرافق له، جل�ضة مباحثات ر�ضمية مع 
دولة رئي�س جمل�س النواب االأردين عبدالكرمي الدغمي 
مبقر املجل�س بح�ضور اأع�ضاء جلنة االأخوة وال�ضداقة 
الربملانية االأردنية ال�ضعودية بالنواب االأردين و�ضفري 

خادم احلرمني ال�ضريفني لدى االأردن.
الثنائية  العالقات  تعزيز  �ضبل  املباحثات  وتناولت 
وتطويرها يف جميع املجاالت ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية 
واالجتماعية والثقافية والتعليمية وال�ضحية، ال�ضيما 
اخل��ربات  وت��ب��ادل  الربملانية  العالقات  �ضعيد  على 
وتفعيل دور جلان ال�ضداقة مبا يعود بالنفع واخلري 

على البلدين وال�ضعبني الكرميني.
واأكد رئي�س النواب االأردين اعتزاز االأردن مب�ضتوى 
العالقات املتطورة بني البلدين، م�ضريًا اإىل اأنها را�ضخة 
اأكدت وحدة الهدف وامل�ضري، والروؤية امل�ضرتكة بني 
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اأن  مبينًا  الق�ضايا،  اإزاء خمتلف  وال�ضعبني  البلدين 
االأردنيني وال�ضعوديني قد ج�ّضدوا هذه العالقات على 

اأر�س الواقع.
التوا�ضل  اأك��رث ما مييز عالقات  اأن  الدغمي  واأب��ان 
املنهج  ذل��ك  ه��و  ال�ضقيقني  البلدين  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
والواقعية  ب��االع��ت��دال  املت�ضم  ال�ضيا�ضي  الو�ضطي 
اأك�ضب البلدين احرتام العامل  والت�ضامح، وهو منهج 
وتقديره، ووفر لهما مكانة متميزة يف املحافل الدولية 

واالإقليمية والعربية كافة.
اأكد معايل رئي�س جمل�س ال�ضورى الدكتور  من جانبه 
اآل ال�ضيخ على عمق  اإبراهيم  عبد اهلل بن حممد بن 
متينة  واأنها  ومتيزها  ال�ضعودية  االأردن��ي��ة  العالقات 
ومبنية على اأ�ض�س قوية العتمادها على نف�س العادات 
واللغة والدين واجلوهر، مبينًا اأن هذه العالقات ت�ضتظل 
مبظلة قيادتي البلدين خادم احلرمني ال�ضريفني واأخيه 

جاللة امللك عبداهلل الثاين حفظهما اهلل.
اأن القيادة احلكيمة يف اململكة حتر�س وت�ضعى  واأكد 
دوم���ًا على ازده����ار ال��ع��الق��ات ال�ضعودية االأردن��ي��ة 
من  املزيد  بذل  �ضرورة  اإىل  النظر  الفتًا  وتطورها، 
اجلهود العملية يف �ضياق اجلهود الرامية جلعل هذه 
واأهمية  التعاون،  جم��االت  �ضتى  يف  واقعًا  العالقات 

التعا�ضد وااللتحام ملواجهة التحديات واالأزمات .
لدولة رئي�س جمل�س  وقد وجه معاليه دع��وة ر�ضمية 

النواب لزيارة اململكة.
وعقد معايل رئي�س جمل�س ال�ضورى الدكتور عبد اهلل 
اآل ال�ضيخ والوفد املرافق له  اإبراهيم  بن حممد بن 
جل�ضة مباحثات ر�ضمية مع دولة رئي�س جمل�س االأعيان 
االأردين طاهر امل�ضري، مبقر املجل�س يف العا�ضمة 
عمان بح�ضور اأ�ضحاب املعايل اأع�ضاء املكتب الدائم 
ون��واب  امل�ضوؤولني  كبار  وع��دد من  االأردين  باالأعيان 

من  العديد  بحث  خاللها  مت  املجل�س،  يف  الرئي�س 
املو�ضوعات ذات االهتمام بني البلدين ال�ضقيقني على 
ال�ضعيدين ال�ضيا�ضي واالقت�ضادي كما مت بحث �ضبل 
تعزيز التعاون على �ضعيد العمل الربملاين امل�ضرتك 
بني جمل�ضي ال�ضورى واالأعيان وتفعيل جلان ال�ضداقة 
تبادل وجهات  الربملانية، كما ج��رى خ��الل اجلل�ضة 

النظر حول �ضبل تعزيز هذه العالقات.
واأعرب دولة رئي�س جمل�س االأعيان عن تقديره ملعايل 
تلبية  امل��راف��ق نظري  وال��وف��د  ال�ضورى  رئي�س جمل�س 
الدعوة بزيارة بلدهم الثاين االأردن، متمنيًا اأن تكون 
هذه الزيارة بداية مثمرة ملزيد من اللقاءات والتوا�ضل 
مبا يدعم التعاون الثنائي بني البلدين ال�ضقيقني مبا 

يحقق امل�ضالح امل�ضرتكة.
ونوه دولته باجلهود وامل�ضاعي التي تقوم بها اململكة 
العربية ال�ضعودية بقيادة خادم احلرمني ال�ضريفني 
العربية،  املنطقة  وا�ضتقرار  اأم��ن  جتاه  اهلل،  حفظه 
والعمل على كل ما من �ضاأنه حتقيق م�ضلحة الدول 
وال�����ض��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة يف م��واج��ه��ة خمتلف االأزم����ات 

والظروف.
وقال دولته: اإن اململكة العربية ال�ضعودية عودتنا دائمًا 
با�ضتمرار  تدعم  واأن  العربية  املواقف  بيد  تاأخذ  اأن 
مبا  العربي  والعامل  دولنا  و�ضيا�ضيًا  ومعنويًا  ماديًا 
االآن  ونحن  ال�ضعوب،  لهذه  والنماء  ال��رخ��اء  يحقق 
نرحب باإخوتنا االأع��زاء، يف هذا الوقت الذي نحتاج 
والتوافق  التوا�ضل  م��دى  نظهر  اأن  ك��ربمل��ان��ات  فيه 

والتعاون بيننا.
واأ�ضاد دولته مبا و�ضلت اإليه عالقات االأخوة التاريخية 
اإياها بالعالقات املتينة والقوية  بني البلدين، وا�ضفًا 
بف�ضل ما حتظى به من رعاية واهتمام كبريين من 
خادم احلرمني ال�ضريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

اآل �ضعود واأخيه جاللة امللك عبداهلل الثاين اللذين 
متانتها  ال�ضتمرار  حر�س  كل  العالقات  هذه  يوليان 
وقوتها االأمر الذي يعك�س تناغمًا وتفاهمًا عميقني بني 
اإزاء خمتلف الق�ضايا الدولية  القيادتني ال�ضيا�ضيتني 

واالإقليمية وال�ضيما العربية.
اأن هذه الزيارة التي يقوم بها معايل رئي�س  واأو�ضح 
التي  العالقات  لهذه  وا�ضح  تر�ضيخ  ال�ضورى  جمل�س 
كانت وال تزال متميزة وعميقة يف �ضتى املجاالت بني 
البلدين ال�ضقيقني ملكًا وحكومة و�ضعبًا، م�ضريًا اإىل اأنه 
�ضيجري ومعايل رئي�س جمل�س ال�ضورى يف القادم من 
اللقاءات مباحثات معمقة يف �ضتى املو�ضوعات ذات 
االهتمام ال�ضيما على �ضعيد العمل الربملاين امل�ضرتك 
اأوجه التعاون  بني جمل�ضي ال�ضورى واالأعيان وتفعيل 
�ضاأنها  من  اإيجابية  بنتائج  �ضتنعك�س  والتي  بينهما، 

حتقيق امل�ضلحة للبلدين ال�ضقيقني.
كما نوه معايل رئي�س جمل�س ال�ضورى خالل املباحثات 
بالعالقات والروابط التي جتمع البلدين، م�ضريًا اإىل 
اأن لهذه العالقات امتدادًا تاريخيًا حيث يلتقي البلدان 
يف كثري من القوا�ضم امل�ضرتكة، موؤكدًا اأن مثل هذه 
الروؤى  لتبادل  الفر�س  اللقاءات �ضتعطي مزيدًا من 
واالأفكار مع امل�ضوؤولني والربملانيني يف جمل�ضي االأعيان 
اآليات  وال��ن��واب، واق��رتح معاليه ت�ضكيل جلنة توؤطر 
التعاون بني جمل�ضي ال�ضورى واالأعيان نحو م�ضتقبل 
اأكرث تقدمًا وتطورًا بني اجلانبني فيما يتعلق بالعالقات 
الربملانية، كما قدم معاليه دعوة ر�ضمية لدولة رئي�س 
جمل�س االأعيان للح�ضور ك�ضيف خالل اأعمال اجتماع 
ي�ضت�ضيفه  ال��ذي  الع�ضرين  ال��دول  برملانات  روؤ���ض��اء 

املجل�س يف الريا�س.
الدكتور  املجل�س  ال�ضورى ع�ضوي  وفد جمل�س  و�ضم 

مو�ضى ال�ضليم، والدكتور عبدالرحمن العطوي.
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الرقمي

د. مفلح الر�صيدي •

نحن يف زمن و�ضل فيه التقدم العلمي اإىل م�ضتوى يلبي حاجات االإن�ضان يف كل اجلوانب ال�ضحية والتعليمية 
واالقت�ضادية واالأمنية.

حتى و�ضل االأمر اإىل ا�ضتخدام التقنية الرقمية التي وفرت كثريًا من املعاناة التي كان يعي�ضها الب�ضر يف املا�ضي.
وجند دول العامل املتقدم تعالج كثريًا من ق�ضاياها االأمنية املعا�ضرة وت�ضيطر عليها  معتمدة على ما ي�ضمى 
باالأمن الرقمي الذي يغطي جميع نواحي احلياة وفيما لو طبق ا�ضتخدام هذه التقنية كاملة يف اململكة ال�ضتطعنا 
توفري جهد كبري يف متابعة خمتلف الق�ضايا االجتماعية واالأمنية وال�ضرعة يف حل الق�ضايا املنظورة اأمام اجلهات 
املخت�ضة بوا�ضطة توفري معلومات اأمنية رقمية )م�ضورة وم�ضموعة( كدالئل وم�ضادر معلومات على درجة كبرية 
من املوثوقية واحليادية واملو�ضوعية. تلك املعلومات ت�ضتخدم كاأدلة ور�ضد للحقائق يف �ضبط االأمن والتعرف على 
اجلناة ومتابعتهم واإثبات للحق وردع للباطل يف كثري من الق�ضايا االأمنية واالجتماعية واحلقوقية التي ينظر بها 
يف دوائر املحاكم املختلفة ويف دوائر االأمن العام واأجهزة التحقيق والرقابة وغريها من اجلهات ذات العالقة، 
وبتطبيق هذه الو�ضائل الرقمية ي�ضتطيع الق�ضاة واملحامون ودوائر االأمن والتحقيق ا�ضتخدامها الأنها على درجة 
عالية من املوثوقية وامل�ضداقية ويعتمد عليها يف احلل ال�ضريع للق�ضايا وحتقيق ن�ضبة كبريه من توخي العدالة 
اأف�ضل االأدوات لتحقيق االإثبات والعدالة املطلوبة، ويف �ضوء النمو  بني اأ�ضحاب الق�ضايا واملتخا�ضمني لكونها 

والتحوالت الكبرية التي متر بها اململكة وتقودها 
القيادة احلكيمة امللهمة بقيادة خادم احلرمني ال�ضريفني حفظه اهلل وحكومته تبذل كل اجلهود نحو التطوير 
والتحديث واالإ�ضالح املرتكزة على توفري االأمن والعدل وعلى اأ�ض�س خطى خمططة ومنهجية علمية طموحة. فمن 
وجهة نظري اأننا يف حاجة اإىل و�ضع قانون ونظام ال�ضتخدام الو�ضائل الرقمية املختلفة وا�ضتخدام االأجهزة الرقمية 
واالأمنية يف كل االأماكن ونواحي احلياة ال�ضتخدام معلوماتها الرقمية لر�ضد واإثبات واأدوات الوقائع واحلوادث بكل 
اأنواعها عند ال�ضرورة باعتبارها اأدلة واإثباتًا يعتمد عليها عند احلاجة يف مهام متابعة عنا�ضر االإرهاب واالإجرام 
وتهريب املخدرات وكذالك دالئل واإثبات الف�ضل بالق�ضايا والنزاعات للحوادث املختلفة من �ضرقات واختطاف 
واإتاحة الفر�س للقطاع اخلا�س بامل�ضاركة على اأن يكون حتت اإ�ضراف ورقابة االأجهزة احلكومية االأمنية املخت�ضة.

ع�صو جمل�س ال�صورى •
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اإ�ضماعيل هنية  طالب رئي�س احلكومة الفل�ضطينية املقالة 
ال�ضلطة الفل�ضطينية بوقف املفاو�ضات مع الكيان ال�ضهيوين، 
ا على اختطاف ق��وات االحتالل لرئي�س املجل�س  وذل��ك رًدّ
الت�ضريعي الفل�ضطيني الدكتور عزيز الدويك من اأمام اأحد 

احلواجز الع�ضكرية االإ�ضرائيلية.
وللتعامل  الدويك جرمية جديدة،  اإن اعتقال  وق��ال هنية: 
معها ال بّد من قرارات فل�ضطينية؛ اأولها فتح اأبواب املجل�س 
الت�ضريعي وعقد دورة برملانية جديدة برئا�ضة الدويك مع 

اأوائل ال�ضهر القادم.
ب�”العبثية  وو�ضف هنية املفاو�ضات مع الكيان ال�ضهيوين 
والفا�ضلة”، واأن اإ�ضرائيل تتعمد اعتقال رموز ال�ضرعية من 

النواب الفل�ضطينيني.
واأكد على �ضرورة اجلدية يف حتقيق امل�ضاحلة، وقال: 
اإن االعتقال �ضيزيدهم �ضالبة وقوة ومت�ضًكا مبواقفهم 

الثابتة، متحدثًا عن الدويك بالقول: الدويك رجل �ضامخ 
عظيم ويعرف ماذا يريد وحمل االأمانة وال يزيده ال�ضجن 

اإال �ضالبة وقوة.
من ناحية اأخرى طالب رئي�س جمل�س النواب اللبناين نبيه 
بري اللجنة املخت�ضة بحرية النواب املنتخبني يف االحتاد 
الربملاين الدويل بالتحرك الفوري وممار�ضة ال�ضغوط لتحرير 
عزيز الدويك وغ��ريه من االأع�ضاء املعتقلني يف املجل�ضني 

الت�ضريعي والوطني الفل�ضطينيني.
واأو�ضح اأنه طلب من االأمني العام لالحتاد الربملاين العربي 
اإع��الم رئا�ضة االحت��اد واأع�ضائه بحجز �ضلطات االحتالل 
حترك  الإط��الق  الدويك  حرية  الثانية  للمرة  االإ�ضرائيلية 

برملاين عربي من اأجل هذه الق�ضية.
واأعلن رئي�س جمل�س النواب اللبناين اأنه اأعطى توجيهاته للوفد 
الربملاين اللبناين الذي �ضيتوجه اإىل اندوني�ضيا للم�ضاركة يف 

املوؤمتر العام الحتاد برملانات دول منظمة املوؤمتر االإ�ضالمي 
الت�ضريعي  املجل�ضني  من  اأع�ضاء  اعتقال  مو�ضوع  الإدراج 

والوطني الفل�ضطيني على اأول جدول اأعمال املوؤمتر. 
الت�ضريعي  املجل�س  اأع�ضاء  ع��دد  اأن  بالذكر  اجلدير 
الفل�ضطيني املعتقلني لدى قوات االحتالل قد بلغ خم�ضة 

وع�ضرين ع�ضوًا.

فاز حزب نور اأوتان الذي يتزعمه الرئي�س الكازاخ�ضتاين 
نور �ضلطان نزار باييف يف االنتخابات الربملانية التي 
النهائية  للنتائج  وفقًا  ح�ضل  اأن  بعد  م��وؤخ��رًا  ج��رت 
على 80.99 % من اأ�ضوات الناخبني التي �ضارك فيها 

.%75.07
النتائج  اأن  الرو�ضية  نوفو�ضتي  اأن��ب��اء  وكالة  وذك��رت 
اأ�ضفرت عن فوز  النهائية لالنتخابات الكازاخ�ضتانية 
حزب نزار باييف ال�ضاحق بنيله 80.99% من االأ�ضوات 
لينال غالبية مقاعد الربملان فيما حل حزب )اأك زهول( 

على املرتبة الثانية ب� 7.47% من االأ�ضوات وحّل احلزب 
ال�ضيوعي ثالثًا ب� 7.19 % من االأ�ضوات، فيما ف�ضلت 
االأحزاب الباقية بتحقيق ن�ضبة 7 % من االأ�ضوات للدخول 

اإىل الربملان.
وكان من املقرر اإجراء االنتخابات يف اأغ�ضط�س 2012م، 
ولكن الرئي�س نور �ضلطان نزار باييف قرر يف نوفمرب 
بعد  انتخابات مبكرة  واإج���راء  ال��ربمل��ان  املا�ضي حل 
عري�ضة تقدم بها 53 نائبًا بهدف �ضّم حزب واحد على 

االأقل اإ�ضايف اإىل املجل�س غري احلزب احلاكم.

اأكدت وزيرة االإعالم الباك�ضتانية الدكتورة فردو�س 
عا�ضق اأعوان اأن االنتخابات العامة املقبلة �ضتعقد 
يف موعدها املحدد يف عام 2013م، نافيًة بذلك 
االنطباع ال�ضائد حول اإقبال باك�ضتان على انتخابات 

مبكرة.
واأو�ضحت يف ت�ضريح �ضحفي اأن احلكومة احلالية 

تعمل ل�ضمان �ضري النظام الدميقراطي يف االجتاه 
ال�ضحيح لعقد االنتخابات املقبلة يف وقتها املحدد 
اأن تكمل احلكومة مدتها الد�ضتورية، حمذرة  بعد 
من اأن اأي تدخل غري د�ضتوري �ضي�ضرب اال�ضتقرار 

يف البالد.
وقالت اإن االقرتاع هو ال�ضبيل االأمثل والوحيد لتغيري 

النظام يف باك�ضتان، واأن ال�ضعب هو الذي �ضينتخب 
قيادته يف االنتخابات املقبلة.

ودعت وزيرة االإعالم الباك�ضتانية القوى ال�ضيا�ضية 
يف البالد كافة اإىل �ضرورة توحيد ال�ضف وم�ضاعدة 
احل��ك��وم��ة يف احل��ف��اظ على اال���ض��ت��ق��رار الإخ���راج 

باك�ضتان من التحديات التي متر بها.

إسماعيل هنية: اعتقال د. عزيز الدويك جريمة 

حزب »نور أوتان« بزعامة رئيس كازاخستان يفوز في 
االنتخابات البرلمانية

االنتخابات البرلمانية الباكستانية عام 2013
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حذر الرئي�س اجلديد للربملان االأوروب��ي، اال�ضرتاكي 
االأمل��اين مارتني �ضولت�س، من املخاطر الفعلية لف�ضل 
االحتاد االأوروب��ي. وقال �ضولت�س - يف اأول مداخلة له 
اأمام املجل�س النيابي االأوروبي بعد اختياره رئي�ضًا جديدًا 
بوزيك بعد ح�ضوله  للبولندي ج��رزي  للربملان خلفا 
�ضاركوا  نائبًا  اأ�ضوات 670  بني  �ضوتًا من  على 387 
اإر�ضائه يواجه  اإنه وللمرة االأوىل من  يف االق��رتاع  -  
االحتاد االأوروب��ي خماطر الف�ضل واأن احتماالت مثل 
هذا االأمر بفعل االأزمة املالية واالجتماعية واالقت�ضادية 

التي تواجه العديد من البلدان االأوروبية تظل واردة.
واأو�ضح �ضولت�س اأنه حان الوقت لتوجيه ر�ضالة وا�ضحة 
على  االعتماد  ميكنهم  ب��اأن��ه  االأوروب��ي��ني  للمواطنني 

امل�ضروع االأوروبي للخروج من االأزمة.
وقال اإن النظام املتبع حاليًا مينح نفوذًا كبريًا لوكاالت 
الت�ضنيف املالية اأكرث مما مينحه للموؤ�ض�ضات يف اأوروبا.
واأ�ضار رئي�س الربملان االأوروب��ي اإىل اأن خروج االآالف 
املدن  �ضوارع  الغا�ضبني يف  االأوروبيني  املواطنني  من 
االأوروب��ي��ة يعك�س عمق االأزم��ة التي تع�ضف باالحتاد 
االأوروبي ومبنطقة اليورو منذ اأكرث من ثالث �ضنوات 

دون التو�ضل اإىل بلورة خمرج لها.
وتراجع  االأوروب���ي  ال��ربمل��ان  تهمي�س  �ضولت�س  وانتقد 

اإنه حان الوقت لتمكني املجل�س  نفوذ النواب.. وقال 
النيابي االأوروب����ي م��ن ال�ضالحيات امل��ح��ددة ل��ه يف 
اإطار االتفاقيات االأوروبية ومتكينه من اآليات الرقابة 

ال�ضرورية �ضمن قنوات العمل االأوروبي.
كما حذر من التوجه ال�ضامل امل�ضجل يف دول االحتاد 
االأوروبي بالرتكيز على امللفات الوطنية والتخلي عن 

امل�ضاريع اجلماعية.
واأو�ضح اأن احلديث عن تعديالت لالتفاقيات االأوروبية 
يعترب غري جمٍد يف اإ�ضارة اإىل خطة االحتاد االأوروبي 

باعتماد اتفاقية مالية جديدة.
اأخ��رى دع��ا الربملان االأوروب���ي اإىل اتخاذ  من ناحية 

تدابري عاجلة خلف�س اإهدار املواد الغذائية واإتالفها 
يف دول االحتاد االأوروبي بحلول عام 2025م وحت�ضني 
فر�س احل�ضول على الغذاء للمحتاجني من مواطني 

االحتاد.
وقال الربملان االأوروب��ي يف تقرير مت الت�ضويت عليه 
باأغلبية كبرية اإنه يتم اإتالف اأكرث من خم�ضني يف املئة 
من املواد الغذائية املتداولة وال�ضاحلة لال�ضتهالك 
العامة ويف املطاعم و�ضمن اال�ضتهالك  االأ�ضواق  يف 
االأ�ضري يف حني يعاين حوايل ثمانني مليون مواطن 
اأوروبي من فقر �ضبه تام ويعتمدون يف تغذيتهم اليومية 

على امل�ضاعدات املبا�ضرة.

البرلمان األوروبي: 80 مليون أوروبي يعانون من الفقر

رئيس البرلمان األوروبي: االتحاد األوروبي معرض للفشل 
بسبب األزمات المالية واالجتماعية واالقتصادية

رف�س رئي�س الوزراء الرو�ضي فالدميري بوتني اإعادة 
النظر يف نتائج انتخابات جمل�س الدوما.

اإع��الم رو�ضية عن بوتني قوله يف  ونقلت و�ضائل 
اجتماع جلنة التن�ضيق الفدرالية للجبهة ال�ضعبية 
انتهت  ال��دوم��ا  جمل�س  انتخابات  اإن  الرو�ضية: 
وب��داأت كافة الكتل الربملانية عملها ومت انتخاب 
رئي�س املجل�س مبينًا اأن جمل�س الدوما يزاول مهامه 

حاليًا.

واأو�ضح اأنه اإذا كانت هناك خروقات فاإن املحكمة 
ملزمة بالنظر فيها واتخاذ قرار مو�ضوعي ب�ضاأن 

هذه الق�ضية والرد عليها بال�ضورة املطلوبة.
ال���وزراء الرو�ضي  اأخ��رى اتهم رئي�س  من ناحية 

املعار�ضة الرو�ضية بعدم امتالك هدف حمدد.
وقال يف اأول رد فعل له على املظاهرات احلا�ضدة 
اأ�ضمته  التي نظمتها املعار�ضة احتجاجًا على ما 
ت���زوي���رًا يف االن��ت��خ��اب��ات ال��ربمل��ان��ي��ة لي�س ل��دى 
املتظاهرين م�ضكلة موحدة ولي�س لديهم و�ضائل 

وا�ضحة ومفهومة لتحقيق اأهداف معينة.

بوتين: القضاء فقط هو من ينظر في خروقات 
االنتخابات البرلمانية



ال�ضيء  يعني طلبك  البحث  "اإن  النظريي:  اب��ن  ق��ال 
وت�ضتخربه" وق��ال  �ضيء  ع��ن  ت�ضاأل  واأن  ال���رتاب،  يف 

اجلرجاين اإن البحث "هو التفح�س والتفتي�س".
اأو  ما،  الربملاين هو تفح�س حقائق ق�ضية  والبحث   
مو�ضوع، واإثبات الن�ضبة االإيجابية اأو ال�ضلبية بني عنا�ضر 

املو�ضوع اأو الق�ضية.
وفى �ضبيل حتقيق معنى البحث الربملاين فاإن الباحث 
املعلومات  املعلومات:  من  نوعني  عن  يبحث  اأن  عليه 

االأ�ضلية، واملعلومات الفرعية.
من  عليها  احل�����ض��ول  يتم  االأ���ض��ل��ي��ة:  امل��ع��ل��وم��ات   •
وال���وزارات  اجلهات  كمعلومات  الر�ضمية  م�ضادرها 
احلكومية، وهذا النوع من املعلومات ميثل مركز دائرة 

التفتي�س اأو التفح�س للق�ضية اأو املو�ضوع الربملاين. 
فاإذا اأراد الباحث مثاًل درا�ضة مو�ضوع، اأو قانون، عن 
اأن يجعل املعلومات احلكومية الر�ضمية  التعليم فعليه 
نقطة الدائرة، وينطلق يف التو�ضع من هذه النقطة �ضيئًا 

ف�ضيئًا حتى ن�ضل اإىل ما يطلق عليه املعلومات الفرعية 
التي قد يح�ضل عليها من بحوث ودرا�ضات اأكادميية، اأو 

مقاالت �ضحفية، اأو ا�ضت�ضهادات من مواطنني.
اإال اأن ما يتم روؤيته بالعني يف اأر�س الواقع هو نوع من 

املعلومات االأ�ضلية.
 - املعلومات الفرعية: فهدفها اإر�ضاد الباحث لالإحاطة 
بجوانب املو�ضوع، ولي�س املو�ضوع يف حد ذاته، فاملعلومات 

الفرعية حتتمل ال�ضواب واخلطاأ. 
الفرعية،  معلوماته  �ضحة  على  ال��ربمل��ان  اأ�ضر  ف��اإذا 
واأ���ض��رت احل��ك��وم��ة على خ��ط��اأ ه��ذه امل��ع��ل��وم��ات ف��اإن 
ال�ضلطتني الت�ضريعية والتنفيذية دخال يف جمال غري 

جمٍد للم�ضلحة العامة.
فا�ضتخدام الربملان ملعلوماته هدفها حث احلكومة على 
اإتباع القواعد املرعية لتحقيق امل�ضلحة العامة، وال ميكن 
اأن يكون هدفها اعتبارات �ضخ�ضية للنيل من احلكومة اأو 
اأحد اأع�ضائها. فاالقت�ضا�س اأو الرت�ضد الأعمال احلكومة 
اإذا كانت من �ضيم البحوث والدرا�ضات الربملانية تغري 
دور الربملان من كونه �ضلطة تراقب اأعمال احلكومة 

للم�ضلحة العامة اإىل �ضلطة تعطيل لل�ضالح العام.
وبذات االأهمية فاإن الربملان اأو بحوثه ودرا�ضاته الربملانية 
يجب اأال تكون اأ�ضرية لراأي خبري اأو متخ�ض�س واحد يف 
املو�ضوع اأو القانون، فمعلومات اخلرباء واملتخ�ض�ضني 
اأداة ا�ضتفتاح للمو�ضوع والق�ضايا  اإال  الفرعية ما هي 
الربملانية واإال فاإن الراأي الذي �ضينتهي اإليه الربملان اإمنا 
هو راأي اخلبري اأو املتخ�ض�س، مما يجعلنا اأمام قرار 
اأو مطالبة اأو تو�ضية برملانية تكنوقراطية وهذا يخالف 
لي�ضت جمال�س  فالربملانات  التمثيل.  نظرية  اأو  فكرة 
اأو فقهاء، واإمنا هم خليط من ممثلي االإرادة  حكماء 

العامة للمواطنني.
كما اأن ما ت�ضمنه تعريف البحث الربملاين من التفتي�س 
اأيًا  اأو الدرا�ضة الربملانية  اأن البحث  والتفح�س يعني 
اأولهما  كان جمالهما يقومان على عن�ضرين رئي�ضني 

اال�ضتقراء، وثانيهما اال�ضتنباط.
الدرا�ضة الربملانية  اأيًا كان جمالها تقوم على عن�ضرين 

رئي�ضني اأو لهما اال�ضتقراء.
وثانيها اال�ضتنباط.

واملعلومات  باالأخبار،  االإحاطة  يعني  فاال�ضتقراء:   •
والبيانات، واأن ي�ضتخل�س اأهم املعلومات والبيانات من 

م�ضادرها، فاال�ضتقراء اأ�ضا�س البحوث الربملانية.

أصول ومنهجيات 
البحوث والدراسات 

البرلمانية 

اإن الدور الذي توؤديه املعلومات الأ�صلية يف البحوث والدرا�صات الربملانية هو �صرب اأغوار 
املو�صوع لأن البحث اأو الدرا�صة الربملانية يكون هدفها الرئي�صي التوطئة لتخاذ قرار اأو 
تو�صية برملانية جتاه عمل من اأعمال احلكومة، اأو مطالبتها ب�صيء ما. لذا فمن الأوىل 
اأن يتفهم الباحث الربملاين اأن املعلومات الأ�صلية واردة من م�صادرها الر�صمية حتى يتم 
اتخاذ القرار اأو التو�صية. واملطالبة الربملانية قائمة على اأ�صا�س من احلقيقة القائمة يف 

ذات الوقت لدى ال�صلطة التنفيذية.

املعلومات الأ�صلية يتم احل�صول عليها 
مـــن مــ�ــصــادرهــا الــر�ــصــمــيــة كــمــعــلــومــات 

اجلهات والوزارات احلكومية
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•  اأما اال�ضتنباط: هو الربط بني االأخبار، واملعلومات، 
وال��ب��ي��ان��ات الإب����راز النتائج واالآث����ار، وحت��دي��د وجهة 
وال�ضلبيات،  االإيجابيات  عن  التنقيب  يف  اال�ضتقراء 
واال�ضتنباط هو الذي يك�ضف اجلزئيات التي قد تكون 

غام�ضة على احلكومة اأو املواطنني.
كما اأننا يجب اأن نفرق بني البحث والدرا�ضة االأكادميية، 

والبحث والدرا�ضة الربملانية.
• فالدرا�ضة االأكادميية هي اجلهد الذي يبذله الباحث 
تفتي�ضًا، وتنقيبًا، وحتلياًل، ونقدًا، وحتقيقًا، ومقارنة يف 

مو�ضوع ما بغية الو�ضول اإىل حقيقة، اأو اكت�ضافها.
 - اأما البحوث والدرا�ضات الربملانية فهي اإذا كانت جهد 
بحث يبذل بالتفتي�س، والتنقيب، والتحليل، واملقارنة اإال 
اأن غايتها الربهنة على �ضيء ما، اأو اإثبات اأمر ما، اأو 

تاأييد راأي ما، مبا يحقق روؤية الربملان. 
KANL BIGELEOW  يرى اأن البحث  • فاإذا كان 
اأو الدرا�ضة االأكادميية هي تقرير واٍف يقدمه الباحث 
عن عمل تعهده واأمته، على اأن ي�ضتمل التقرير كل مراحل 
الدرا�ضة، منذ كانت فكرة حتى �ضارت نتائج مدونة 
وموؤيدة باحلجج واالأ�ضانيد، اإال اأن البحث اأو الدرا�ضة 
الربملانية ال تقف عند حدود النتائج، واإمنا تتخطى ذلك 
اإىل املقرتحات توطئًة للقرار، اأو التو�ضية، اأو املطالبة 

ب�ضيء ما بناء على هذه النتائج. 
• ولذا فاإن الباحث االأكادميي قد يح�ضد ملو�ضوع بحثه 
املادة الالزمة الإلقاء ال�ضوء الكا�ضف على نتائجه، اإال 
اأن الباحث الربملاين يح�ضد ملو�ضوعه لي�س فقط املادة 
الالزمة، واإمنا املادة الكافية بحيث ال يرتك مزيدًا من 
املعلومات الأخ��رى، واإال كان هناك نق�س وتق�ضري يف 

مادة البحث اأو الدرا�ضة الربملانية.
كما اأن غاية البحوث والدرا�ضات الربملانية ال يقت�ضر 
على عر�س احلقائق املعروفة، واإمنا اكت�ضاف احلقائق 
املجهولة بني عنا�ضر احلقائق املعروفة. فهو ملزم باأن 
يف�ضر املو�ضوع اأو القانون مو�ضوع البحث. فاإذا ناق�س 
اأو مو�ضوعًا يتعلق بالتخلف العلمي يف  الربملان قانونًا 
درا�ضة البحوث االأكادميية قد تراها نتائج لعوامل الفقر، 
اأو االنحراف، اأو التوتر، اأو اخلوف، اأو القلق، اأو اختالل 
االأ�ضرة، اأما الدرا�ضة اأو البحث الربملاين عليه اأن يبحث 
يف احلقائق املعروفة مثل بناء املدر�س، اأهلية املدر�ضني، 

نظام االإدارة املدر�ضية حتى يبني قرارات واقعية.
الباحث يف  ي�ضتخدمها  التي  الطريقة  فاإن  اإزاء ذلك 
املنهج  ت�ضمى  البحث  اإىل غاية  للو�ضول  بحثه وعمله 
method فاملنهج هو االأداة التي ي�ضتخدمها الباحث 
للو�ضول اإىل غر�ضه، اأو غايته اأو اكت�ضاف احلقيقة، اأو 

الو�ضول اإىل املعرفة.

والعلم الذي يبحث يف طبيعة هذا املنهج واأ�ض�ضه، واأدواته، 
  methodologie وقواعده ي�ضمى علم مناهج البحث
وكل علم له منهج بحث خا�س به، فلالجتماع منهج 
االجتماعي،  الظاهري  الو�ضف  منهج  هو  به،  خا�س 
اأو  التاريخي،  املنهج  به هو  وللتاريخ منهجه اخلا�س 
اال�ضرتدادي، ولعلم النف�س منهجه اخلا�س به هو منهج 
التحليل النف�ضي، وللعلم الطبيعي منهجه اخلا�س به 
هو املنهج التجريبي الذي يتحقق فيه اأق�ضى درجات 
ال�ضبط العلمي، والدقة العلمية بهدف تبيان العالقة 
القائمة بني متغري اأ�ضيل م�ضتقل، واآخر تابع متغري ناجت 
عنه مبعنى بيان العالقة القائمة بني متغريين اأو اأكرث.

وللفل�ضفة منهجها اخلا�س بها هو املنهج املنطقي الذي 
يجمع بني التحليل املنطقي، والربهان العقلي، والربهان 
العقلي، والرتابط العلمي. باالإ�ضافة اإىل مناهج اأخرى 
يف الفل�ضفة مثل منهج الظواهري الذي يقوم على التميز 
اأو ما يطلق عليه حقائق  بني الوقائع اجلزئية املمكنة 
والتي  ال�ضرورية  الكلية  واملاهيات  اخلارجي،  العامل 
تعتمد على حقائق العقل. باالإ�ضافة اإىل املنهج اجلدويل 

الذي تعتمد عليه الفل�ضفة اجلدولية.
وثيقًا بني طبيعة  ارتباطًا  اأن هناك  يغني  ذل��ك  وك��ل 

املو�ضوع املعالج، وطبيعة املنهج امل�ضتخدم، فاملو�ضوع 
املعالج يتاأثر حكمًا باملنهج املعالج، وقد تتغري حقيقته 
اإذا ما عولج بوا�ضطة منهج غريب عن طبيعته الأن االأ�ضل 
اأن لكل ظاهرة معينة منهجًا معينًا اأكرث  اأو املبداأ هو 

مالءمة من غريه للبحث فيها.
اإذا ما مت درا�ضتها  وهذا يوؤدي اإىل اأن ظاهرة واحدة 
مبنهجني متغريين اأو اأكرث فاإننا ن�ضل حتمًا اإىل نتائج 
متفاوتة اأو حقائق متفاوتة. فاإذا در�س الربملان ظاهرة 
درا�ضة  حمل  كانت  الظاهرة  وذات  االأ�ضعار،  ارتفاع 
الدرا�ضة  نتائج  ف��اإن  االقت�ضاد  كليات  يف  اأك��ادمي��ي��ة 
الربملانية �ضتختلف حتمًا عن نتائج الدرا�ضة االأكادميية 
العتماد كل منها على منهجيات مغايرة يف درا�ضة ذات 

الظاهرة.
اإال اأن ذلك ال يعني اأن منهجيات الدرا�ضات والبحوث 
الربملانية تختلف كليًا عن املناهج العلمية املعروفة، حيث 
اإن كل املنهجيات مبا فيها املنهجيات الربملانية تتفق على 
اأهمية اال�ضتقراء، واال�ضتنباط، والفر�س، والتحليل، 
والرتكيب. وهذه هي ذاتها خ�ضائ�س علم املنطق الذي 
ت�ضلح قواعده الأن تكون املنهل الذي تنتهل منه جميع 
العلوم باأنواعها املختلفة من الدرا�ضة والبحوث. ولكن 

هل كل اأنواع املنطق لها ذات االأهمية يف العلوم.
فالفل�ضفة قد تبدي اهتمامًا اأكرب للمنطق ال�ضوري الذي 
يهتم بدرا�ضة �ضورة الفكر ال مادته. والتاريخ قد يبدي 
اهتمامًا اأكرب باملنطق التاريخي الذي يقوم على جملة 
من املبادئ والقواعد والقوانني التي ت�ضري على هديها 
كل ال�ضعوب والتي ن�ضتطيع بها معرفة اأحوال املا�ضي 

املعلومات الفرعية هدفها اإر�صاد الباحث 
لالإحاطة بجوانب املو�صوع وهي حتتمل 

ال�صواب واخلطاأ
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وا�ضرتجاع اأحداث التاريخ.
اأبدى اهتمامًا اأكرب باملنطق الذي  وعلم النف�س الذي 
يقوم على جملة م��ن امل��ب��ادئ وال��ق��واع��د التي تعرف 
بوا�ضطتها حاالت االإن�ضان النف�ضية املر�ضية. والعلوم 
الطبيعية التي تبدي اهتمامًا باملنطق البيولوجي الذي 

يبدو يف ظواهر احلياة املختلفة.
وبعد اإلقاء ال�ضوء على عدد من العلوم واملنطق املرتبط 
اإليه  حتتاج  املنطق  م��ن  ن��وع  اأي  نت�ضاءل  فاإننا  بها، 

الدرا�ضات والبحوث الربملانية؟ 
عامة  ب�ضفة  الربملانية  والبحوث  ال��درا���ض��ات  تعتمد 
املنطق  عليه  يطلق  ما  على  ودرا�ضاتها  حتليالتها  يف 
يقوم على  ال��ذي    pragmatisme الربجماتي 
اأ�ضا�س تقدير احلقائق واالأفكار من خالل قيمتها العلمية 

ونتائجها املادية. 
اأن تتعاي�س مع  فالدرا�ضات والبحوث الربملانية يجب 
املتحققة،  باإيجابياتها  ناحية  من  واالأف��ك��ار  احلقائق 
و�ضلبياتها الواقعة، وتفح�س النتائج املادية حتى يتحقق 

الهدف من اإجرائها.
كما اأن تقدير احلقائق واالأفكار من خالل قيمتها العلمية 
يف البحوث والدرا�ضات الربملانية يعتمد ب�ضفة اأ�ضا�ضية 
اأن ذلك التقدير يهدف اإىل  على منطلق جوهري هو 
حتقيق ال�ضالح العام فاإنه ال ميكن اأن يقرتن بروا�ضب 
فرن�ضي�س  اأكد عليها  التي  اأو معتقدات خاطئة. وهى 
بيكون )1561-1626( يف كتابه "االأورغانون اجلديد" 

باالأوهام واالأ�ضناف االأربعة وهى:

تقدير  اأن  تعني  التي  اجلن�س:  اأو  القبيلة  اأوه���ام  اأ- 
احلقائق واالأفكار كناية عن �ضور الأنف�ضنا اأكرث من كونها 

�ضورًا حقيقية عن االأ�ضياء. 
و�ضوابها  ب�ضمتها  تفتقد  التي  التع�ضبية  فاالأفكار 
املطلق، ونحاول فر�ضها ق�ضرًا بالرغم من وجود العديد 
من االأدلة التي تدح�ضها ويجعل تقدير هذه احلقائق 
واالأفكار مو�ضع �ضك. فحتى اإذا ما اختلفت االأحزاب، 
واجلماعات، واالأفراد يف داخل الربملان فعليهم االإ�ضغاء 
اإىل الغري ال�ضتلهام احلقيقة من عنا�ضر خمتلفة. وذلك 

بعد اإخ�ضاع االأفكار واحلقائق للتفح�س والتفتي�س.
اأوه��ام الكهف: وهي االأوه��ام واالأخطاء الفردية  ب- 
ميول  عن  املتاأتية  الربملانية  والدرا�ضات  البحوث  يف 
واجتاهات ومعتقدات الباحث التي يريد اأن يفر�ضها على 
بحثه. فبع�س الباحثني مييل اإىل التحليل دون ا�ضتقراء 
وو�ضف كاٍف للظاهرة الربملانية حمل درا�ضته اأو بحثه، 
والبع�س مييل اإىل البناء الو�ضفي دون اأن يتخطاها اإىل 
اأبعاد التحليل، والثالث يقد�س اأفكار املا�ضي ويرف�س اأن 
يطوع اأفكار املا�ضي للحا�ضر، والنوع الرابع من الباحثني 
يرف�س باإجراء كل ما له �ضلة باملا�ضي، وين�ضاق اإىل كل 
ما هو جديد يف حني اأن التخل�س من اأو�ضاف الكهف 
تعني التوازن مبيزان العقل بني اجلوانب االأربعة ال�ضابقة 

ودون اأن يطغى جانب على اآخر.
اأوه��ام ال�ضوق: وه��ي االأو���ض��اف التي يف البحوث  ج- 
لدى  قوي  اعتقاد  تولد  ب�ضبب  الربملانية  والدرا�ضات 
اأو  اأو الدار�س الربملاين باأن ما يردده النا�س،  الباحث 

ما تن�ضره و�ضائل االإعالم، اأو ما هو قائم من املعلومات 
على �ضبكة االإنرتنت، اإمنا هي حقائق م�ضلم بها، وينطلق 
الدرا�ضة  اأو  البحث  يف  والنتائج  الفر�ضيات  بناء  يف 
الربملانية من خالل هذه االأو�ضاف االأمر الذي يوؤدي 
اإىل االبتعاد عن الدقة العلمية والو�ضوح. كما اأن االأخذ 
اأو الدار�س  بهذه االأو�ضاف يعني تعطيل عقل الباحث 
الربملاين وجتعله ين�ضاق وراء م�ضلمات ال يختربها مما 
يجعل نتائج البحث اأو الدرا�ضة الربملانية تعرب من جهل 

فا�ضح بحقائق االأمور وفق روؤيتها العلمية.
د- اأوهام امل�ضرح: وهذه االأوهام هي الدرا�ضات والبحوث 
واآراء  باأفكار  املتاأتية من االعتقاد اجل��ازم  الربملانية 
وطروحات االأكادمييني، اأو الدرا�ضات التي تاأتي للربملان 
من اخلارج من بع�س املتخ�ض�ضني الأنه كما يقول بيكون 
اإن هذه االأفكار واالآراء ما هي اإال م�ضرحيات متثل عوامل 
ابتدعها اأ�ضحابها، وتعرب عن م�ضارحهم اخلا�ضة التي 
قد تتالقى اأو تعرب حقيقة عن العامل الواقعي. يف حني 
اأن املجال اخل�ضب للدرا�ضات والبحوث الربملانية هو 
اختبار الواقع وتقدمي احللول مل�ضكالت املجتمع الواقعية. 
فمهما كانت قيمة االآراء والطروحات العلمية للدرا�ضات 
التي تعد من خارج الربملان فهي ال متثل للربملان �ضوى 
والبحوث  ال��درا���ض��ات  يف  تخترب  اأن  يجب  معلومات 
الربملانية ملعرفة مدى انطباقها اأو اختالفها عن الواقع 

املجتمعي.
ولذا فاإن اأي تطور يف الدرا�ضات والبحوث الربملانية 
لن يتحقق له النجاح طاملا بقيت هذه االأو�ضاف حتلق 
فال�ضبيل  الربملانية.  والبحوث  للدرا�ضات  كاأ�ضا�س 
الرئي�ضي اإىل حتقيق التطور ب�ضاأنها لن يكون اإال من  
خالل اإتباع منهجيات واأ�ضاليب العلم احلديث التي متثل 

اإطارًا مهمًا ال ميكن اإغفاله للفكر الربملاين.
ومن ثم فاإنه من مبادئ البحوث والدرا�ضات الربملانية 
درا�ضة  اإليه  ي�ضري  ما  وف��ق  االأمريكي  الكوجنر�س  يف 
البحوث الربملانية يف  لنكولني جريالد يف 1991 عن 

الكوجنر�س االأمريكي:
1- اإن كل نتائج االأبحاث والدرا�ضات ال�ضابقة بالظاهرة 
الربملانية مو�ضوع البحث ال متثل حقيقة خال�ضة، واإمنا 

معلومات تاريخية تخ�ضع للتحليل والفح�س.



49	 130	-	1433	هـ

تخريها،  اأو  املعلومات،  انتقاء  مبداأ  عن  التخلي   -2
فاملعلومات التي تتفق مع وجهة نظر الباحث وا�ضتدالالته 
هي التي يتم حتريها دون حتليل املعلومات االأخرى، اأو 
االآراء املناه�ضة لالأوىل. فذاك ميثل �ضرطان البحوث 
الدرا�ضة  اأو  البحث  غاية  الأن  الربملانية  والدرا�ضات 
اإىل احلقيقة والربهنة عليها  الو�ضول  الربملانية هي 

مبجرد و�ضوح روؤيتها العتبار ال�ضالح العام. 
البحوث  يف  الن�ضبية  احلقيقة  مرتبة  ب��ل��وغ  اإن   -3
والدرا�ضات الربملانية ال ميكن التو�ضل اإليها بدون بذل 
اجلهد الكايف من خالل التنقيب عن املعلومات، والتحليل 
املتاحة  االآل��ي��ات  وف��ق  اجلزئية  لعنا�ضرها  والرتكيب 
الربملانية.  والدرا�ضات  البحوث  املختلفة من  لالأنواع 
فالباحث اأو الدار�س الربملاين اأ�ضبه بال�ضابح يف البحر 
ال يرى اأر�ضًا له، ويريد اأن يبلغ ال�ضط فعليه بذل عنايته 

الالزمة حتى يدرك بر اأمانه.
اأو فكرة تتعلق مبو�ضوعه  4- عدم اإغفال اأي معلومة 
واأن ي�ضعها يف جداول توظيف املعلومات الربملانية التي 

�ضياأتي ذكرها الحقاً. 
5- اأن تكون لغة البحث اأو الدرا�ضة الربملانية مبينة على 
اختيار االألفاظ والعبارات التي تعرب عن املراد املق�ضود 
بحيث ال حتمل العبارة الربملانية التاأويل اأو الفهم على 

اأكرث من وجه.
6- اأن يبتعد الباحث اأو الدار�س الربملاين عن العبارات 
العامة التي ال ت�ضيف جديدًا، وال تقيم وزنًا للبحث اأو 

الدرا�ضة، بل تثري اال�ضطراب يف الذهن.
واإذا ما اأخذنا يف االعتبار هذه املبادئ ال�ضتة التي ت�ضري 
اإليهما درا�ضة لنكولن جريالد فاإن ذلك يرتبط ب�ضلة 
وثيقة باملنهج الديكاردي ن�ضبة اإىل الفيل�ضوف ديكارت 

.)1650-1596(
اأولها  اأ�ضا�ضية  اأربع قواعد  اأقام ديكارت منهجه على 
قاعدة اليقني اأو البداهة وثانيها قاعدة التحليل، وثالثها 

قاعدة اال�ضتقراء اأو االإح�ضاء ال�ضامل.
وبعيدًا عن املبادئ الفل�ضفية اأو النظرية التي اأحاطت 
بهذه القواعد االأربع فاإنه من املهم كيفية انطباقها على 

البحوث والدرا�ضات الربملانية.
البحوث  على  الديكارتي  املنهج  تطبيق  ميكن   كيف 

والدرا�ضات الربملانية؟ 
ميكن تطبيق هذا املنهج من خالل اخلطوات التالية: 

1- بعد جمع املعلومات الكافية والالزمة حيال املو�ضوع، 
لهذه  اجليد  واال�ضتقراء  الدرا�ضة،  حمل  القانون  اأو 
اأن  قبل  فاإنه  فرعية  اأو  اأ�ضلية  كانت  �ضواء  املعلومات 
نبا�ضر الكتابة علينا اأن ن�ضع يف اعتبارنا ثالثة مبادئ 

اأ�ضا�ضية.

اأ. اأولها جتنب الت�ضرع يف اال�ضتنتاج، اأو بناء نتائج وفق 
ما جمعته من معلومات الأن خطورة البحوث والدرا�ضات 
الربملانية اأنه يف حال تبنيها فاإنها تكون توطئة للقرار اأو 
التو�ضية الربملانية. ولذ فاإن اأي ت�ضرع يف اإطار اإطالق 
اأو  االأحكام �ضيوؤدي اإىل اأخطاء فنية بالغة يف البحث 

الدرا�ضة.
ب. �ضرورة اختيار الباحث للمنهج العلمي الربملاين 
اأو  اأو���ض��اع ال��ظ��اه��رة حم��ل البحث  االأن�����ض��ب ملعاجلة 

الدرا�ضة.
حيث الحظنا كثريًا اأن الباحثني الربملانيني ي�ضارعون يف 
مبا�ضرة الكتابة بعد مرحلة جمع املعلومات دون اأن يكون 
اأمامه هدف وا�ضح، اأو و�ضيلة معنية كمنهجية برملانية 
حمددة العنا�ضر حتى ي�ضل يف النهاية اإىل التحليل 
ال�ضليم لبحثه اأو درا�ضته الربملانية اأو الت�ضريعية. وعدم 
اختيار الباحث ملنهجية علمية برملانية حمددة �ضيوؤدي 
حتمًا اإىل اأن ما يكتبه اأو النتائج التي �ضي�ضل اإليها اإمنا 
تعرب عن هواه ال�ضخ�ضي، وهذا يرف�ضه ديكارت بعبارته 
"عدم امليل مع الهوى" اأو اأن تكون الكتابات الربملانية 
معربة عن تاأييد عاطفي ع�ضوائي الآراء اأو اأفكار �ضخ�س 

نقل عنه الباحث اأو الدار�س الربملاين.
ال��دار���س  اأو  الباحث  جمعها  التي  املعلومات  ك��ل  ج. 
املعلومات  ع��دا  والرتكيب  للتحليل  تخ�ضع  ال��ربمل��اين 
البديهية التي ال حتتاج اإىل اإثبات لتاأكيد م�ضداقيتها. 
واأي معلومات بديهية يجب اأن يتوافر فيها �ضرطان االأول 
الو�ضوح التام، وثانيها التميز املطلق، وهذا ما عرب عنه 

ديكارت بقوله "يجب اأال اأقبل �ضيئًا على اأنه حق، ما مل 
اأعرف يقينًا اأنه كذلك، واإال دخل يف اأحكامي اإال ما يتمثل 
اأمام عقلي يف جالء ومتيز، بحيث ال يكون لدى اأي جمال 

لو�ضعه مو�ضع ال�ضك".
املهمة يف  املعلومات: ه��ذه من اخل��ط��وات  3- حتليل 
الدرا�ضات والبحوث الربملانية التي تدور مو�ضوعاتها 
حول ظواهر اجتماعية واقت�ضادية و�ضيا�ضية وثقافية. 

اأو ا�ضتجواب يف اأي  اأو �ضوؤال  اأو قانون،  واأي مو�ضوع، 
برملان يغني اأن الظاهرة االجتماعية املعنية يف القانون، 
اإ�ضكالية. واأن  اأ�ضبحت يف و�ضع  اأو االأدوات الرقابية 
اأدى  و�ضعها االإ�ضكايل يف واقعها االجتماعي هو الذي 
اإىل نقلها للربملان. ف��اإذا كان التعليم جيدًا يف واقعة 
االجتماعي فلن نطرح قانونًا يف الربملان لتح�ضني اأو�ضاع 
التعليم ولن تكون هناك اأي درا�ضات اأو بحوث ت�ضريعية، 
اأو تتعلق با�ضتخدام االأدوات الرقابية. ولكن ما اأن يحدث 
و�ضع اإ�ضكايل لعنا�ضر التعليم يف الواقع االجتماعي حتى 
اإما من  يهب الربملان الإعادة التوازن لعنا�ضر التعليم 
اأو  اأو تقدمي �ضوؤال،  اأو مناق�ضة مو�ضوع،  خالل قانون، 

ا�ضتجواب اأو غريه من االأدوات الرقابية.  
وب�ضفة عامة فاإن كل ظاهرة اجتماعية تتكون من العديد 
من العنا�ضر، وعنا�ضر اأي ظاهرة املفرت�س اأن تتكامل 
وترتبط فيما بينها، الأن ذلك هو الذي يحقق التوازن 
للظاهرة االجتماعية. وهذا التوازن هو الذي يتم التعبري 
عنه باأن اأو�ضاع ال�ضحة يف هذا البلد جيدة، اأو اأو�ضاع 
اال�ضتثمار م�ضتقرة وجيدة. ولكن االأمر ال يحدث كذلك 
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با�ضتمرار يف الواقع االجتماعي. بحيث اأن هذا الواقع 
بطبيعته متغري ومتقلب فهو قد ي�ضنف لنا معطيات 
جديدة مل تكن قائمة من قبل، اأو يقلل من �ضاأن اأهمية 
متغريات كان لها االأولوية يف الظاهرة االجتماعية يف 
املا�ضي، ونظرًا لتغري وتقلب الواقع االجتماعي فاإن هذا 
يلقي باآثاره وظالله على الظواهر االجتماعية. فالتعلم 
الذي كان جيدًا يف واقعة االجتماعي وكانت عنا�ضره 
من مدر�ضني، وطالب، ومناهج علمية، ومدار�س، واإدارة 
مدر�ضية يف حالة توازن، اأي اأن كل العنا�ضر تبدو متوازنة 
حدث  االجتماعي  الواقع  لتغري  نظرًا  اأن��ه  اإال  القوى. 
اختالل يف العالقة الرتابطية والتكاملية بني عنا�ضر 
هذه الظاهرة، وهذا اخللل ميكن التعبري عنه باأن بع�س 
العنا�ضر ازدادت قوة يف وجه عنا�ضر اأخرى من ذات 

الظاهرة. 
االأمر الذي ي�ضتنتج منه جراء تغري الواقع االجتماعي 
اأي ظ��اه��رة  م��ن عنا�ضر  ن��وع��ني  اأم����ام  اإن��ن��ا  وتقلبه 

اجتماعية.
القوية. العنا�ضر  عليه  يطلق  االأول:  • النوع 

ال�ضعيفة. العنا�ضر  عليه  يطلق  الثاين:  • النوع 
اأن  العنا�ضر ال�ضعيفة ال ت�ضتطيع  وكواقع احلال فاإن 

ت�ضمد كثريًا اأمام العنا�ضر القوية.
والربملان يف كل اأفعاله ال�ضابقة اإمنا يكون هدفه الرئي�ضي 
تقوية العنا�ضر ال�ضعيفة يف الظاهرة لتكون يف حالة 
توازن مع العنا�ضر القوية مما يعيد لعنا�ضر الظاهرة 

االجتماعية تكاملها وترابطها.
وهنا يتدخل الربملان الإنقاذ العنا�ضر ال�ضعيفة يف اأي 
على  فيعمل  القوية  العنا�ضر  من  اجتماعية  ظاهرة 
اأو بتغري �ضيا�ضات حكومية  اإما بالقانون،  اإيجاد عالج 
من خالل اأدواته الرقابية، اأو من خالل ت�ضخي�س حالة 
العنا�ضر ال�ضعيفة يف املناق�ضات العامة واإ�ضدار تذكرة 
عالج برملانية من خالل التو�ضيات التي ي�ضدرها يف 

هذا ال�ضاأن. 
اخلدمات  م�ضتوى  اأن  مثاًل  ي��درك  عندما  فالربملان 
ال�����ض��ح��ي��ة ال����ذي ي��ق��دم اإىل امل��واط��ن��ني غ���ري م��ل��ٍب 
الحتياجاتهم، واأن به الكثري من العيوب. فهذا يعني 
اأن عنا�ضر ظاهرة م�ضتوى اخلدمات ال�ضحية  علميًا 
اإدارة  امل�ضت�ضفيات،  املر�ضى،  االأط��ب��اء،  م��ن  تتكون 
امل�ضت�ضفيات، االأجهزة الطبية املتوافرة بامل�ضت�ضفيات اأو 
من املفرت�س اأنه يف حال التوازن بني العنا�ضر ال�ضابقة، 
اأي اأن جميع عنا�ضر الظاهرة يف م�ضتوى قوة واحدة )اأي 
اأن جميع العنا�ضر توؤدي مهمتها وفق ما هو مر�ضوم لها 
من اأهداف اجتماعية( فاإن م�ضتوى اخلدمات ال�ضحية 
الذي �ضيقدم للمواطنني �ضيكون جيدًا. اإال اأنه بافرتا�س 

اأن بع�س العنا�ضر ال�ضابقة امل�ضار اإليها اأ�ضبحت اأ�ضعف 
مما كانت عليه اأي انتقلت من مرحلة التوازن اإىل مرحلة 
ال�ضعف والوهن الذي قد ي�ضيب بع�س العنا�ضر الأي 
عوامل اأو متغريات طراأت على الواقع االجتماعي مثل 
املتغري  اأم��ام  ي�ضعف  قد  ال��ذي  امل�ضت�ضفيات  عن�ضر 
الزمني يف الواقع االجتماعي اأي مدة عمل امل�ضت�ضفى، 
اأو نظرًا الزدياد احلاالت املر�ضية التي ي�ضتقبلها يوميًا، 

اأو نظرًا لتغري االإدارة اأو تغري م�ضتوى التمري�س.
اأن هناك عوامل متغرية يف الواقع االجتماعي  فاملهم 
اأ�ضابت عن�ضرًا اأو اأكرث من عنا�ضر الظاهرة فاأدت اإىل 

�ضعفها يف حني بقيت العنا�ضر االأخرى على قوتها.
فمثاًل عن�ضر االأطباء مل يتاأثر، فالنظام التعليمي الذي 
ينتج اأطباء مهرة ظل ثابتًا على الرغم من �ضعف م�ضتوى 
اخلدمات ال�ضحية الذي يقدم للمواطنني. وقد جند 
اأن العيادات اخلا�ضة لالأطباء،  الدليل على ذلك يف 
اأو امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة ما زالت على حالها يف تقدمي 

خدمات �ضحية جيدة. 
ال��ربمل��ان عند مناق�ضة قانون لتح�ضني  ف��اإن  وم��ن ثم 
اخلدمات ال�ضحية، اأو �ضوؤال اأو ا�ضتجواب، اأو مو�ضوع 
عام فاإنه لن يكون معنيًا مبناق�ضة اأو�ضاع االأطباء، اإمنا 
�ضريكز نقا�ضاته على عن�ضر امل�ضت�ضفيات الذي اأ�ضابه 
الوهن وال�ضعف، و�ضيعمل جاهدًا على اأن يقوى عن�ضر 
امل�ضت�ضفيات حتى يعود التوازن بينه وبني عن�ضر االأطباء 

اأو غريه من العنا�ضر االأخرى.
ولعل ذلك ما ق�ضده ديكارت من قاعدة التحليل للظاهرة 
االجتماعية، حيث قال: "اإن حل اأي مع�ضلة م�ضتع�ضية 
على الفهم واحلل اإمنا يبداأ بتق�ضيمها  اإىل عنا�ضرها 
املكونة لها اأو اإىل اأكرب قدر من العنا�ضر اأو االأجزاء التي 

تدخل لها، وبقدر ما تدعو احلاجة اإىل ذلك". 
4- الغر�س من جتزئة اأي ظاهرة يف الدرا�ضات والبحوث 
الربملانية والت�ضريعية اإىل العنا�ضر املكونة لها هو فهم 
وفهم  ال��ظ��اه��رة.  عنا�ضر  يف  ح��دث��ت  ال��ت��ي  االإ�ضكالية 
هذه  اأ�ضباب  معرفة  يعني  العنا�ضر  اأ�ضابت  م�ضكلة  اأي 
اأو ما هي املعطيات االجتماعية التي اأدت اإىل  امل�ضكلة، 
هذه امل�ضكلة، اإال اأن الدرا�ضات والبحوث الربملانية ال تقف 
اإن فهم امل�ضكلة يف الربملان لي�س  عند هذا احلد، حيث 
غر�ضًا يف ذاته واإمنا قد يكون ذلك يف الدرا�ضات والبحوث 
االأكادميية، واإمنا هذا الفهم للم�ضكلة يف الربملان ما هو 
اإال و�ضيلة للبحث عن احلل املنا�ضب وهذا ما �ضنتعر�س له 

الحقًا بالتف�ضيل يف اإطار املنهجيات الربملانية.
 اإال اأنه ب�ضفة اأولية ميكن اال�ضتفادة من التحليل االأويل 
العنا�ضر  ب��ورق��ة  يعرف  م��ا  اإط���ار  يف  امل�ضكلة  لعنا�ضر 
اأم��ام  اأح��د اخل��ي��ارات املتاحة  الربملانية التي قد متثل 
جمع  مرحلة  يف  ال��دي��ك��ارت��ي  املنهج  لتطبيق  ال��ب��اح��ث 

املعلومات عن الظاهرة.
اخلبري الربملاين •
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إمكاناتنا وقدراتنا االستثمارية
  
د. زيد بن حممد الرماين  •

اإن من اأهم ال�ضروط املطلوبة لت�ضجيع اال�ضتثمارات هي االأمان واالطمئنان قبل 
الربحية. فاإذا كان اال�ضتثمار �ضهاًل يف بع�س البلدان املتقدمة وبعيدًا عن اأّي من 
االأخطار يف جو من االأمان واالطمئنان وح�ضن املردود وال�ضرية. فاإنه قد يكون يف 

بالد اأخرى معر�ضًا للخ�ضارة اأو امل�ضادرة اأو التاأميم.
فبعد جتاوز مرحلة االدخار من حيث املبداأ وتكوين نواة مهمة �ضواء من حيث احلجم 
اأو امل�ضمون فاإن من الطبيعي ا�ضتثمار ما ادخرناه. اإن املهم لي�س االدخار فقط، بل 
اال�ضتثمار وتطوير اال�ضتثمار وتغيري الو�ضع ح�ضب تطور الظروف، فاملتابعة اأهم من 

االنطالق واملحافظة اأ�ضعب من احل�ضول على املطلوب.
فبعدما اأ�ضبح لدينا ))راأ�س مال(( اأو ))ثروة(( ولو قليلة ن�ضبيًا، نتيجة �ضيا�ضة 
ادخار عقالنية اأ�ضبح لزامًا علينا اأن نحافظ على تلك االدخارات ال بل اأن نوجهها 
نحو اال�ضتثمار، وال يجوز اأن نرتك مدخراتنا جامدة من حيث نوعيتها اأو قيمتها 
الأن النقود ب�ضورة عامة، ت�ضري نحو الذوبان وتفقد قوتها ال�ضرائية وقيمتها تنخف�س 

با�ضتمرار.
اإذن: فاملفرو�س اأن ننتقل ملجال اال�ضتثمار دون التوقف عند تنفيذ برنامج االدخار، 
وهذا يكون يف اإطار من التخطيط ال�ضليم بحيث ن�ضري على خطني: االأول )االدخار 

املربمج( والثاين )بدء اال�ضتثمار(.
اأواًل: اال�ضتثمار الزراعي: حيث يبداأ اال�ضتثمار �ضغريًا. فمن البديهي القول اإن له 

ثالثة عنا�ضر اأ�ضا�ضية: راأ�س املال واخلربة والقدرة.
فراأ�س املال �ضيء بديهي، اأما اخلربة فهي االأ�ضا�س الختيار الزراعة، واأما القدرة 
فهي يف و�ضع اخلطط والربامج وتنفيذها، لنقلب املال الذي ا�ضتثمرناه من نقد اإىل 

موارد زراعية تنتجها االأر�س. 
ثانيًا: اال�ضتثمار التجاري: اإذ عندما نفكر بالتجارة فينبغي بداية اأن نت�ضاءل: هل 

ي�ضبح االإن�ضان تاجرًا اأم ُيولد تاجرًا؟!.
فاحلقيقة، اأن من ُولد تاجرًا له اأف�ضلية هائلة على َمْن يريد اأن يتعلم، واأن يجتهد 
لي�ضبح تاجرًا وبالتايل، فاإن الذي يولد تاجرًا �ضوف يكون �ضباقًا يف حتقيق م�ضاريعه 
وزيادة اأرباحه وينجح با�ضتمرار حتى الف�ضل ميكن اأن يجد له حلواًل فيقلبه اإىل جناح 

يف بع�س احلاالت، ولذا قيل يف بع�س املاأثور ال�ضعبي: اإنه تاجر ابن تاجر.
ثالثًا: اال�ضتثمار ال�ضناعي: يف العلوم االقت�ضادية تو�ضع ال�ضناعة يف املرتبة االأوىل، 
الأن مردودها يزيد بن�ضب هند�ضية، بينما يف التجارة تكون الزيادة بن�ضب ح�ضابية. 
الزراعة  الب�ضيط.  فاالأر�س هي حدود  فاإن زيادتها تكون باجلمع  الزراعة  اأما 
واالأ�ضعار تنخف�س ب�ضكل اآيل كلما زاد املح�ضول، ويف التجارة هناك حركة راأ�س 
املال، اأما ال�ضناعة فيقوم املنتج من خاللها بتحويل مواد خام جلعلها ا�ضتهالكية.

رابعًا: اال�ضتثمار العقاري: اإن الن�ضاط العقاري هو مقيا�س حرارة االقت�ضاد ب�ضورة 
اأن قطاع  َبْيَد  اأف�ضل.  عامة وكلما كان التطور العقاري جيدًا كلما كان االقت�ضاد 
العقار الذي يكاد يكون �ضبه م�ضمون يكون مردوده حمدودًا جيدًا، الأنه يرتاوح بني 
ثالثة اإىل ع�ضرة باملائة يف اأف�ضل االحتماالت. اأما ال�ضكن العقاري فاإنه يعترب يف 

الدول املتقدمة ا�ضتثمارًا ممتازًا يحمي راأ�س املال من الت�ضخم وخا�ضة عندما تكون 
قوانني التاأجري واال�ضتثمار عادلة، فاإن ما يوظفه املرء يف العقار يعطيه دخاًل �ضنويًا 
حوايل %5، وي�ضيف اإىل راأ�ضماله نف�س ن�ضبة الت�ضخم ال�ضنوي اإن مل يكن اأكرث.

وهكذا جند اأن العقار هو اأح�ضن اال�ضتثمارات لعدة اأ�ضباب: اأهمها اأنه ال يخ�ضر، ثم 
اإنه ي�ضكل قاعدة جممدة الأموال كانت قد ذابت لو مل توظف فيه.

بعد هذه اللمحة ال�ضريعة عن القطاعات االأ�ضا�ضية لال�ضتثمار، قد يبدو من ال�ضروري 
تلخي�س كل قطاع بعبارة تعطي فكرة واقعية عنه وتوجه خياراتنا،    اأو حتدد لنا وجهة 
�ضرينا ومتكننا من التف�ضيل.  فنقول اإن: الزراعة = اأر�س وع�ضالت، والتجارة = 
مرونة ومال، وال�ضناعة = اخت�ضا�س و�ضوق ت�ضريف، والعقار = مال ونف�س طويل.
فاإذا �ضعرنا اأن باإمكاننا ولوج اإحدى هذه القطاعات اأو اأكرث من قطاع، واأننا منلك 
عنا�ضره االأ�ضا�ضية فلنبداأ درا�ضتنا ونحدد براجمنا ون�ضع اخلطوط االأ�ضا�ضية 
اإمكاناتنا وقدراتنا فاالأف�ضل لنا  اإذا كان القطاع املختار بعيدًا عن  للتنفيذ. واأما 

اأن نتحا�ضى املغامرة.
وح�ضب قول اأحد التجار القدامى اإن مل يكن من التجارة اإال اخل�ضارة، فعدم التجارة 

هي التجارة. وهذا ينطبق ب�ضورة خا�ضة عند جمود االأ�ضواق ويف االأزمات.
قد يت�ضاءل بع�س النا�س: ملاذا مل تذكر ال�ضياحة يف القطاعات اال�ضتثمارية، وهي 
ت�ضمل العديد من املراحل مثل الفنادق واملطاعم وتاأجري ال�ضيارات اإىل جانب امل�ضابح 

واملالعب و�ضواها من اأ�ضباب الرتفيه ؟.
الواقع اأن هذا القطاع ميكن اإدخاله �ضمن بند اال�ضتثمار ال�ضناعي، حيث يتعاون 
ل ومنفذ. وتبقى م�ضاريع ال�ضياحة �ضمن بنود اال�ضتثمار ال�ضناعي. فيه طرفان: مموِّ

اأما جمع القطع االأثرية واالأنتيكات وجمع الطوابع والعمالت القدمية فالواقع اأن هذه 
كلها نوع من التوظيف اأكرث منها ا�ضتثمارًا، الأن املردود قد يكون اآنيًا.

يقول جعفر اجلّزار يف كتابه املتميز ))االدخار واال�ضتثمار(( عن تلك االأنواع: يف 
الواقع اإنها نوع من االدخار االإجباري الذي قد يجني ثماره اأوالدنا ورمبا اأحفادنا.

اإذن: من املفرو�س اأن ن�ضيف اإىل القطاعات اال�ضتثمارية االأ�ضا�ضية من زراعة 
وجتارة و�ضناعة وعقار، قطاع الهوايات واال�ضتثمار يف االأ�ضهم وال�ضندات واملعادن 
الثمينة كالذهب والف�ضة. وهناك اال�ضتثمار يف االأحجار الكرمية مثل االأملا�س واللوؤلوؤ 
والياقوت والزمرد. وكذا اال�ضتثمار يف العمالت النادرة، ففي االأعوام املا�ضية زاد 
اال�ضتثمار يف العمالت النادرة ب�ضكل غري معقول، يف حني كان اال�ضتثمار يف الذهب 
والف�ضة مربحًا. وبداًل من �ضراء املعادن الثمينة لال�ضتثمار قد يكون للمراأة كلمة 

عندما تختار اال�ضتثمار يف االأحجار الكرمية.
ختامًا اأقول: اإذا كان االدخار ممكنًا �ضواء كان متحررًا اأو مقيدًا باأنظمة ت�ضيطر فيها 
الدولة على املرافق العامة، فاإن اال�ضتثمار يكاد يكون مق�ضورًا على البلدان املتحررة 

اقت�ضاديًا، اأو باالأحرى حيث يكون للقطاع اخلا�س قوة وكيان. 

ع�صو هيئة التدري�س بجامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية •
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ال�ضورى  جمل�س  رئي�س  معايل  اأو���ض��ح 
اإبراهيم  ال�ضيخ عبداهلل بن حممد بن 
اأن توجيهات خادم احلرمني  اآل ال�ضيخ 
ال�ضريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
اآل �ضعود � حفظه اهلل � ت�ضب دائمًا يف اأن 
يكون املواطن ال�ضعودي حمل االهتمام 

واأن تقدم له اأف�ضل اخلدمات.
واأبدى معاليه يف كلمته اأثناء لقائه معايل 
وزير ال�ضحة الدكتور عبداهلل الربيعة 
الزيارة  ال�ضحة خ��الل  وزارة  ب��دي��وان 
اإىل  ال�ضورى  بها وفد جمل�س  التي قام 
مقر وزارة ال�ضحة، �ضروره مبا �ضاهده 
من برامج وخطط الوزارة للع�ضر �ضنوات 
القادمة، وما حتقق من اإجنازات �ضحية، 
الربيعة  الدكتور  معايل  بدعوة  مرحبًا 
على  املجل�س  اإط���الع  اإىل  تهدف  التي 
اأن مثل  خطط وبرامج ال��وزارة، مفيدا 
هذه الزيارات ال تغني عن مناق�ضة تقارير 

اجلهات احلكومية بح�ضور م�ضوؤوليها.
م�ضرتكة  جلنة  ت�ضكيل  معاليه  واق��رتح 
جتتمع دوري����ًا ك��ل ث��الث��ة اأ���ض��ه��ر وذل��ك 
لتفعيل اأوجه التعاون بني جمل�س ال�ضورى 
معايل  رح���ب  ح��ي��ث  ال�����ض��ح��ة  ووزارة 

الدكتور الربيعة بهذه البادرة الطيبة.
ال�ضورى  رئي�س جمل�س  معايل  واأ�ضاف 
اأنه ت�ضرف بامل�ضاركة يف حدثني مهمني 
تفعيل  يف  ال�����ض��ح��ة  وزارة  ي��خ�����ض��ان 
الرحم  زراع��ة  م�ضاألة  اأول��ه��ا  براجمها 
ال��زواج  قبل  الفح�س  برنامج  وكذلك 
عندما ت�ضرف مبقابلة خادم احلرمني 
ال�ضريفني وواف��ق - حفظه اهلل - على 
الربنامج وا�ضرتط حينها اأن ال يتعار�س 

مع ال�ضريعة االإ�ضالمية وتعاليمها.
ون����وه م��ع��ايل رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����ض��ورى 
باخلطة  احل�����ض��ور  املجل�س  واأع�����ض��اء 
خالل  ال�ضحة  ل���وزارة  االإ�ضرتاتيجية 
االأع��وام من 1431-1440ه���� وامل�ضروع 

املتكاملة  ال�ضحية  للرعاية  ال��وط��ن��ي 
وال�ضاملة الذي يعمل على حتقيق مبادئ 
توزيع  يف  وال�ضمولية  وامل�����ض��اواة  العدل 
الو�ضول  و�ضهولة  ال�ضحية  اخل��دم��ات 

اإليها واحل�ضول عليها.
وثمن معايل وزير ال�ضحة ملعايل رئي�س 
الوفد  واأع�ضاء  ونائبه  ال�ضورى  جمل�س 
هذه البادرة الطيبة وتلبية دعوته، موؤكدًا 
حر�س ال��وزارة على بذل كافة اجلهود 
القيادة  من  ال�ضخي  الدعم  وا�ضتثمار 
لالرتقاء  ال�ضحي  للقطاع  الر�ضيدة 
مب�ضتوى اأدائه وتوفري الرعاية ال�ضحية 

الأبناء هذا الوطن املعطاء.
ولفت االنتباه اإىل �ضعي الوزارة يف حتقيق 
ا�ضتحدثت  حيث  اأواًل«  »املري�س  �ضعار 
الوزارة موؤخرًا العديد من الربامج التي 
تهدف خلدمة املر�ضى وك�ضب ر�ضاهم 
منها برنامج عالقات وحقوق املر�ضى 
اإدارة  وبرنامج الطب املنزيل وبرنامج 
االأ�ضرة وغريها، م�ضيفًا اأن زيارة معايل 
رئي�س جمل�س ال�ضورى واأع�ضاء املجل�س 
تاأتي تاأكيدًا للتوجيهات ال�ضامية الكرمية 
ب�ضرورة تكاتف جهود جميع القطاعات 
وت�ضافرها خلدمة املواطنني الكرام كما 

اأنها توؤكد حر�س الوزارة على اال�ضت�ضارة 
مبرئيات اأع�ضاء املجل�س واال�ضتنارة من 
خرباتهم وجتاربهم ومبا يحقق تطلعات 

اجلميع.
واأكد الدكتور الربيعة اأن وزارة ال�ضحة 
متر حاليًا مبرحلة كبرية الإعادة الهيكلة 
االإ�ضرتاتيجية  اخلطة  اإع��داد  مت  حيث 
ال�ضحية لل�ضنوات الع�ضر القادمة بعد 
حر�س  اإىل  م�ضريًا  م�ضتفي�ضة،  درا�ضة 
الوزارة لك�ضب ثقة املواطن حيث تبنت 

�ضعار )املري�س اأواًل(.
اأن ال���وزارة و�ضعت حلواًل عاجلة  وب��ني 
كافة  ملواجهة  امل��دى  وبعيدة  ومتو�ضطة 
م�ضتمرًا  حراكًا  ت�ضهد  كما  التحديات 

لتطوير اإداراتها وبراجمها املختلفة.
ثم اأو�ضح مدير عام التخطيط الدكتور 
اأه��داف ال��وزارة وهي  حممد با�ضليمان 
اعتماد منهج الرعاية ال�ضحية املتكاملة 
وال�ضاملة مع االهتمام باجلانب البحثي 
والتعليمي واإر�ضاء ثقافة العمل املوؤ�ض�ضي 
ورف��ع م�ضتوى اجل��ودة وقيا�س ومراقبة 
االأداء وا���ض��ت��ق��ط��اب ال���ك���وادر امل��وؤه��ل��ة 
وتنمية املوارد الب�ضرية وتطوير ال�ضحة 
االإلكرتونية ونظم املعلومات واال�ضتخدام 

االأمثل للموارد وتطبيقات اقت�ضاديات 
الرعاية ال�ضحية ودرا�ضة طرق متويلها.
الوقائي  للطب  امل�ضاعد  الوكيل  وق��دم 
ال��دك��ت��ور زي���اد ميم�س ع��ر���ض��ًا خلطط 
وب���رام���ج ال��ط��ب ال��وق��ائ��ي مل��ن��ع وف���ادة 
االأمرا�س والق�ضاء عليها، كما ا�ضتعر�س 
الدكتور  والتطوير  للتخطيط  الوكيل 
وزارة  واأن��ظ��م��ة  ب��رام��ج  خ�ضيم  حممد 
ال�ضحية  اخل��دم��ات  لتطوير  ال�ضحة 
واالرتقاء مب�ضتوى اأداء مرافقها وجتويد 
اخل��دم��ات، وق��دم مدير ع��ام امل�ضاريع 
اأحمد  املهند�س  الهند�ضية  وال�����ض��وؤون 
ال�ضحية  امل�ضاريع  الأب��رز  عر�ضًا  البيز 
التي تنفذها ال��وزارة وعددها )195( 
طبية  واأب��راج��ًا  م��دن��ًا  ت�ضمل  م�ضروعًا 
وم�ضت�ضفيات تخ�ض�ضية وعامة ومراكز 
التحتية  البنية  واإح����الل  متخ�ض�ضة 
لبع�س امل�ضت�ضفيات القدمية اإ�ضافة اإىل 
)1414( م�ضروعًا الإن�ضاء مراكز للرعاية 

ال�ضحية االأولية.
مفتوح  نقا�س  ج��رى  اللقاء  خ��ت��ام  ويف 
م��داخ��الت ومرئيات  اإىل  واال���ض��ت��م��اع 
اأع�ضاء جمل�س ال�ضورى ومت االإجابة على 

ا�ضتف�ضاراتهم.

وزير الصحة: نسعى لتحقيق شعار »المريض أوالً«

د. عبداهلل آل الشيخ: لجنة مشتركة تجتمع دوريًا لتفعيل 
التعاون بين مجلس الشورى ووزارة الصحة
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ال�ضورى  جمل�س  رئي�س  معايل  ا�ضتقبل 
بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�ضيخ 
مبقر  مكتبه  يف  ال�ضيخ  اآل  اإب��راه��ي��م 
املجل�س يف الريا�س معايل كبري الوزراء 
توجن  ت�ضوك  �ضنغافورة جوه  بجمهورية 

والوفد املرافق له.
واأكد معاليه متانة العالقات التي جتمع 
وجمهورية  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
�ضنغافورة يف �ضتى املجاالت اإىل جانب 
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�ضورى 

والربملان ال�ضنغافوري.
وقدم معاليه نبذة عن جمل�س ال�ضورى، 
باالإ�ضافة اآلية عمله وجلانه املتخ�ض�ضة 
وع�ضويته يف االحتادات الدولية والقارية 
والدور الذي يقوم به املجل�س يف مناق�ضة 

الق�ضايا التي تهم الوطن واملواطن.
ال����وزراء  اأك���د م��ع��ايل ك��ب��ري  م��ن جهته 

توجن  ت�ضوك  �ضنغافورة جوه  بجمهورية 
التي  الثنائية  العالقات  تعزيز  اأهمية 
جت��م��ع ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����ض��دي��ق��ني يف 
خمتلف املجاالت وتطويرها مبا يخدم 
تعزيز  اإىل  اإ�ضافة  امل�ضرتكة  امل�ضالح 

التعاون الربملاين امل�ضرتك بني البلدين 
ال�ضديقني.

واطلع ال�ضيف خالل جولته يف املجل�س 
يف  احلديثة  التقنية  التجهيزات  على 
القاعة االأندل�ضية والقاعة الكربى، كما 

التي  اجلل�ضة  من  جانبًا  معاليه  ح�ضر 
عقدها املجل�س يف ذلك الوقت. ويف نهاية 
التذكارية  الهدايا  اال�ضتقبال مت تبادل 
بهذه املنا�ضبة. ح�ضر اال�ضتقبال ال�ضفري 
ال�ضنغافوري لدى اململكة وجن كوك بون.

ال�ضورى  جمل�س  رئي�س  معايل  اأ�ضاد 
ال�ضيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 
اإبراهيم اآل ال�ضيخ باأهداف اجلمعية 
العلمية الق�ضائية ال�ضعودية )ق�ضاء( 
الق�ضائية  العلوم  تطوير  يف  املتمثلة 
ال��ن��ظ��ري��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وت��ق��دمي 
العلمية  وال��درا���ض��ات  اال�ضت�ضارات 
الق�ضائية  املجاالت  يف  والتطبيقية 
للقطاعات العامة واخلا�ضة، موؤكدًا 
مع  اجلمعية  توا�ضل  تفعيل  اأهمية 
ال��ع��دل  ووزارة  ال�������ض���ورى  جم��ل�����س 

واجلهات املعنية االأقرب لتحقيق ما 
ت�ضبو اإليه.

ج��اء ذل��ك خ��الل ال��زي��ارة التي قام 
املعهد  يف  اجلمعية  ملقر  معاليه  بها 
فيها معايل  راف��ق��ه  للق�ضاء  ال��ع��ايل 
مدير جامعة االإمام حممد بن �ضعود 
بن  �ضليمان  ال��دك��ت��ور  االإ���ض��الم��ي��ة 

عبداهلل اأبا اخليل .
املعهد  عميد  ا�ضتقبالهما  يف  وك��ان 
اإدارة  رئي�س جمل�س  للق�ضاء  العايل 
جمعية )ق�ضاء( الدكتور عبدالرحمن 

بن �ضالمه املزيني واأع�ضاء جمل�س 
االإدارة والفريق التنفيذي باجلمعية.

بعد ذلك قّدم نائب رئي�س اجلمعية 
ال���دك���ت���ور ع����ب����داهلل ب����ن م��ن�����ض��ور 
تعريفية عن اجلمعية  نبذة  الغفيلي 
وم�����ض��روع��ات��ه��ا وم���ا حظيت ب��ه من 
اهتمام من معايل مدير جامعة االإمام 
حممد بن �ضعود االإ�ضالمية وامل�ضوؤولني 

فيها.
وقد عرب معايل مدير جامعة االأمام 
حممد بن �ضعود عن �ضكره وتقديره 

ملعايل رئي�س جمل�س ال�ضورى ودعمه 
املعنوي وامل��ادي للجمعيات اخلريية 

واملنا�ضط التي تقوم بها اجلامعة .
قّدمت اجلمعية  ال��زي��ارة  نهاية  ويف 
ملعايل  ال�ضرفية  الع�ضوية  ���ض��ه��ادة 
رئي�س جمل�س ال�ضورى تقديرًا جلهوده 
يف املجال الق�ضائي ولدعمه االأن�ضطة 
التي ت�ضهم يف تطوير مرفق الق�ضاء، 
كما قدم معايل رئي�س جمل�س ال�ضورى 
واأن�ضطة  اأعمال  لدعم  ماليًا  تربعًا 

اجلمعية حتقيقًا الأهدافها.

رئيس مجلس الشورى يستقبل كبير الوزراء بجمهورية 
سنغافورة 

.. ويؤكد على أهمية التواصل بين جمعية قضاء 
ومجلس الشورى
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الدولة  ا�ضتقبل دول��ة رئي�س جمل�س 
وون  ال�ضعبية  ال�����ض��ني  بجمهورية 
ج���ي���اب���او م���ع���ايل رئ���ي�������س جم��ل�����س 
ال�ضورى الدكتور عبداهلل بن حممد 
اآل ال�����ض��ي��خ، وذل��ك  اإب��راه��ي��م  ب��ن 
 يف ق�����ض��ر امل���وؤمت���رات ب��ال��ري��ا���س.

وج�����رى خ����الل اال���ض��ت��ق��ب��ال بحث 
جماالت التعاون بني اململكة وال�ضني 
فيما يتعلق بالعالقات الربملانية بني 
ال�ضيني  والربملان  ال�ضورى  جمل�س 
الربملانية  ال�ضداقة  وتفعيل جلنتي 

بينهما.

رئيس مجلس الدولة الصيني يبحث سبل تدعيم 
العالقات الثنائية مع معالي رئيس المجلس بالرياض

رئيس المجلس يبحث سبل تطوير التعليم العالي مع 
الدكتور أحمد السيف  

ا�ضتقبل معايل رئي�س جمل�س ال�ضورى 
الدكتور عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم 
اآل ال�ضيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف 
التعليم  وزي��ر  نائب  معايل  الريا�س 
ال��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن حممد 

ال�ضيف.
ا�ضتعرا�س  اال�ضتقبال  خ��الل  وج��رى 
املو�ضوعات ذات االهتمام بني جمل�س 
كما  العايل،  التعليم  ووزارة  ال�ضورى 
ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ال��ل��ق��اء �ضبل  ب��ح��ث 

يتعلق  فيما  وال������وزارة  املجل�س  ب��ني 
ال��ه��دف  ي��خ��دم  مب��ا  باخت�ضا�ضها، 
املن�ضود بارتقاء وتطور قطاع التعليم 

العايل وخمرجاته يف اململكة.
ح�ضر اال�ضتقبال مدير جامعة امللك 

خالد  الدكتور  واملعادن  للبرتول  فهد 
ال�ضلطان، ومدير جامعة امللك �ضعود 
ومدير  العثمان،  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور 
الدكتور  ال��ع��زي��ز  عبد  امل��ل��ك  جامعة 

اأ�ضامة طيب.

ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س  ا���ض��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل 
ال�ضورى الدكتور حممد بن اأمني اجلفري 
مبقر املجل�س بالريا�س، وفدًا من اأع�ضاء 
الكونغر�س االأمريكي برئا�ضة ايريك كانثور 

زعيم االأغلبية مبجل�س النواب االأمريكي.
اململكة  العالقات بني  واأك��د معاليه عمق 
وال��والي��ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة يف �ضتى 
املجاالت ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية والثقافية 
�ضعيد  على  امل�ضرتك  التعاون  وبخا�ضة 

العمل الربملاين.
وقدم اجلفري نبذة عن جمل�س ال�ضورى 
واآل��ي��ة اخ��ت��ي��ار اأع�����ض��ائ��ه ب��االإ���ض��اف��ة اإىل 
يف  وع�ضويته  املتخ�ض�ضة  وجلانه  عمله 
االحتادات الدولية والقارية والدور الذي 
يقوم به املجل�س يف مناق�ضة الق�ضايا التي 

تهم الوطن واملواطن.

االأمريكي  الوفد  اأع��رب رئي�س  من جهته 
ايريك كانثور عن �ضعادته واأع�ضاء الوفد 
ال�ضورى،  جمل�س  وزي��ارة  اململكة  بزيارة 
تربط  التي  املتينة  العالقات  اإىل  م�ضريًا 
والواليات  ال�ضعودية  العربية  اململكة  بني 

املتحدة االأمريكية.
وجرى خالل اال�ضتقبال بحث وا�ضتعرا�س 

جممل الق�ضايا واملو�ضوعات ذات االهتمام 
املتحدة  وال��والي��ات  اململكة  بني  امل�ضرتك 
و�ضبل تعزيز التعاون الربملاين امل�ضرتك بني 
البلدين ال�ضديقني اإ�ضافة اإىل االأو�ضاع 
ال��دول  بع�س  بها  مت��ر  التي  اال�ضتثنائية 

العربية يف الوقت الراهن.
ال�ضورى  جمل�س  اأع�����ض��اء  ال��ل��ق��اء  ح�ضر 

اأع�ضاء جلنة ال�ضداقة الربملانية ال�ضعودية 
االأمريكية يف جمل�س ال�ضورى برئا�ضة رئي�س 

اللجنة املهند�س اأ�ضامة كردي.
وق��ام وف��د الكونغر�س االأم��ري��ك��ي بجولة 
اأروق��ة جمل�س ال�ضورى �ضملت القاعة  يف 
الكربى وقاعة اجلل�ضات اطلع خاللها على 

التجهيزات التقنية احلديثة بهما.

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



55	 130	-	1433	هـ

اأكد معايل نائب رئي�س جمل�س ال�ضورى 
اأم��ني اجلفري ما  الدكتور حممد بن 
ت�ضهده العالقات الثنائية بني اململكة 
تنام م�ضتمر يف �ضتى  واأوك��ران��ي��ا من 
واالق��ت�����ض��ادي��ة  ال�ضيا�ضية  امل��ج��االت 
على  العالقات  ال�ضيما  واالجتماعية، 
ال�ضعيد الربملاين بني جمل�س ال�ضورى 

والربملان االأوكراين. 
جاء ذلك خالل ا�ضتقبال معاليه لوزير 
كو�ضتيانتني  االأوك������راين  اخل��ارج��ي��ة 
غري�ضينكو وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه مبقر 

املجل�س.
من جانبه اأ�ضاد معايل وزير اخلارجية 
االأوك���راين مبا ت�ضمنته امليزانية من 
موؤ�ضرات منو توؤكد قوة ومتانة االقت�ضاد 

ما مكنه من حتقيق مكانة  ال�ضعودي 
اقت�ضادية لها تاأثريها العاملي، وتعك�س 
اخلطوات احلثيثة للحكومة ال�ضعودية 
م�ضتدامة  تنمية  حتقيق  نحو  للم�ضي 
التنموية  امل�����ض��اري��ع  على  فيها  ت��رك��ز 

واال�ضتثمار يف التطوير االإن�ضاين.
اخلارجية  لوزير  النائب  معايل  وق��دم 
ال�ضورى  ع��ن جمل�س  نبذة  االأوك����راين 
واأبرز  املتخ�ض�ضة  واآلية عمله وجلانه 
يوؤديها،  التي  وامل��ه��ام  االخت�ضا�ضات 
وما يتمتع به من عالقات خارجية مع 
خمتلف الربملانات واملجال�س يف الدول 
ال�ضقيقة وال�ضديقة بجانب ع�ضويته يف 
كافة االحت��ادات واملنتديات الربملانية 

الدولية والقارية.

من جانبه، نوه وزير اخلارجية االأوكراين، 
الر�ضمية  للزيارة  االإيجابية  بالنتائج 
ال�ضيخ  ال�ضورى  جمل�س  رئي�س  ملعايل 
الدكتور عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم 
اأوك��ران��ي��ا،  جمهورية  اإىل  ال�ضيخ،  اآل 
ودورها يف تعزيز التعاون والتفاهم بني 
البلدين يف �ضتى املجاالت ال�ضيما على 

�ضعيد العالقات الربملانية.
واأك����د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات 
الثنائية بني البلدين يف �ضتى املجاالت 
للبلدين  امل�ضرتكة  امل�ضالح  يحقق  مبا 
بالده  وحر�س  ال�ضديقني،  وال�ضعبني 
ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة ع��الق��ات��ه��ا م���ع امل��م��ل��ك��ة 
تتمتع  ورائ���دة،  دول��ة مهمة  باعتبارها 
بثقل ومكانة �ضيا�ضية واقت�ضادية فاعلة 

على ال�ضاحتني االإقليمية والدولية، مثمنًا 
اجلهود احلثيثة التي تقوم بها اململكة 
يف �ضبيل حتقيق االأمن واال�ضتقرار بني 

�ضعوب املنطقة والعامل.
وجرى خالل اللقاء ا�ضتعرا�س جممل 
الق�ضايا واملو�ضوعات ذات االهتمام 
اأوجه  البلدين، وبحث  امل�ضرتك بني 
التعاون الثنائي على �ضعيد العالقات 
ال��ربمل��ان��ي��ة ب���ني جم��ل�����س ال�����ض��ورى 
وال��ربمل��ان االأوك����راين، و�ضبل تعزيز 
وتفعيل دور جلان ال�ضداقة الربملانية 
يف البلدين مبا ي�ضهم يف دعم العمل 

امل�ضرتك البناء.
ح�����ض��ر اال���ض��ت��ق��ب��ال ���ض��ف��ري جمهورية 

اأوكرانيا لدى اململكة بيرتو كولو�س.

د. محمد الجفري يبحث دعم العالقات الثنائية مع وزير 
الخارجية األوكراني 

جمل�س  رئي�س  م�ضاعد  معايل  ا�ضتقبل 
ب���ن معتاد  ال�����ض��ورى ال��دك��ت��ور ف��ه��اد 
احلمد يف مكتبه مبقر املجل�س، عميد 
ال���درا����ض���ات ال��ع��ل��ي��ا يف ج��ام��ع��ة وي��ل��ز 
الربيطانية الربوفي�ضور مارتن اأوكني، 
واأ�ضتاذ الدرا�ضات االإ�ضالمية يف جامعة 
الدكتور عبدالرحمن  الربيطانية  ويلز 

الزعاقي.
ال���ل���ق���اء ب��ح��ث ع����دد من  ومت خ����الل 
املو�ضوعات خا�ضة ما يتعلق ب�ضبل تعزيز 
العالقات التعليمية بني البلدين، وت�ضهيل 
اإج����راءات ق��ب��ول ال��ط��الب ال�ضعوديني 

ملوا�ضلة التعليم يف جامعة ويلز.
اأوك��ني خ��الل اللقاء  ون��وه الربوفي�ضور 
بالنه�ضة التعليمة التي ت�ضهدها اململكة 
املميز  وبامل�ضتوى  ال�ضعودية  العربية 

للطالب ال�ضعوديني الذين يدر�ضون يف 
الربيطانية وحر�ضهم على  اجلامعات 

حت�ضيلهم العلمي.

بعد ذلك جتول عميد الدرا�ضات العليا 
اأروق��ة  الربيطانية يف  ويلز  يف جامعة 
جمل�س ال�ضورى �ضملت القاعة االأندل�ضية 

والقاعة الكربى وقاعة اجلل�ضات اطلع 
خ��الل��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ج��ه��ي��زات التقنية 

احلديثة بها.

معالي مساعد رئيس المجلس يستقبل أكاديمّيَين من 
جامعة ويلز البريطانية
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الب�ضرية  وامل�����وارد  االإدارة  جل��ن��ة  ع��ق��دت 
مبجل�س ال�ضورى اجتماعًا برئا�ضة رئي�ضها 
الدكتور عبدالرحمن بن اأحمد هيجان مبقر 
املجل�س يف الريا�س، بح�ضور معايل حمافظ 
املوؤ�ض�ضة العامة للتاأمينات االجتماعية وكبار 
االجتماع  وناق�س  املوؤ�ض�ضة.  يف  امل�ضوؤولني 
عددًا من املو�ضوعات ذات العالقة بتقرير 
االأداء ال�ضنوي للموؤ�ض�ضة العامة للتاأمينات 
االجتماعية للعام املايل 1430 / 1431ه�، 
التقرير حول  ت�ضمنه  ما  اأب��رز  وا�ضتعر�س 
الو�ضع الراهن للموؤ�ض�ضة واأهم االجنازات 
واأه��م  التقرير،  ف��رتة  التي حققتها خ��الل 
ال�ضعوبات واملعوقات التي تواجهها املوؤ�ض�ضة 
اأدائها الأعمالها، واأبرز املقرتحات التي  يف 

ميكن تبنيها ملعاجلة تلك ال�ضعوبات.
املحاور  م��ن  ع���ددًا  املجتمعون  ناق�س  كما 
واالإ�ضرتاتيجيات  باخلطط  يتعلق  ما  منها 
اأع��دت��ه��ا ف��ي��م��ا يتعلق  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال��ت��ي 
واإي��رادات��ه��ا  امل���دى،  طويلة  با�ضتثماراتها 

ال�ضندات  يف  اخلارجية  ا�ضتثماراتها  من 
اال�ضتثمار  جم��االت  يف  والتو�ضع  واالأ�ضهم، 
اال�ضتثمارية  وامل�ضروعات  اململكة،  داخ��ل 
وبرنامج  ال��داخ��ل،  يف  للموؤ�ض�ضة  احلالية 
يهدف  الذي  لالبتعاث اخلارجي  املوؤ�ض�ضة 
اإىل توفري الكفاءات الب�ضرية يف جماالت عمل 
املوؤ�ض�ضة واخت�ضا�ضاتها يف التمويل والتاأمني 
ومتطلباتها  يلبي حاجاتها  واال�ضتثمار مبا 

ل�ضمان توفري الكفاءات وتوطني الوظائف.
االإدارة  جلنة  ناق�ضت  ثانية  جهة  م��ن 
واملوارد الب�ضرية يف اجتماع اآخر عقدته 

مبقر املجل�س بح�ضور املدير العام ملعهد 
االإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن 
م�ضوؤويل  من  وع��دد  ال�ضقاوي  عبداهلل 
للمعهد  ال�ضنوي  االأداء  تقرير  املعهد، 

للعام املايل 1431 / 1432ه�.
اأب���رز امل��ح��اور املتعلقة  وت��ن��اول االج��ت��م��اع 
بالتقرير ال�ضنوي، التي تركزت حول اأهم 
اأدائ��ه  اأم���ام  املعهد  ت��واج��ه  التي  العقبات 

ملهامه.
كما اأجاب م�ضوؤولو املعهد على ا�ضتف�ضارات 
يتعلق  فيما  اللجنة،  اأع�ضاء  ومالحظات 

مب�ضروع التنظيم ال�ضامل الأجهزة وموؤ�ض�ضات 
الدولة واجلدول الزمني املخ�ض�س لتنفيذه، 
واأبرز االأهداف واملهام املتحققة ملركز قيا�س 
اإمكانية  لالأجهزة احلكومية ومدى  االأداء 
ا�ضتقاللية املركز وفقًا لقرار اإن�ضائه، اإ�ضافة 
اإىل اأهداف مركز االأعمال يف املعهد وماذا 
حتقق منها حتى االآن، واأبرز احللول املنا�ضبة 
التي من �ضاأنها معاجلة قلة الوظائف اأمام 
مطالبة املعهد با�ضتحداث وظائف جديدة، 
التقرير،  ت�ضمنها  التي  امل��وازن��ات  واأه���م 

بجانب اإ�ضهاماته يف حل م�ضكلة ال�ضعودة.

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

لجنة الصداقة السعودية األلمانية تبحث تعزيز التعاون 
الثنائي والبرلماني مع سفير ألمانيا االتحادية

ع��ق��دت جل��ن��ة ال�����ض��داق��ة ال��ربمل��ان��ي��ة 
ال�ضورى  مبجل�س  االأمل��ان��ي��ة  ال�ضعودية 
اللجنة  رئي�س  املجل�س  ع�ضو  برئا�ضة 
ال��دك��ت��ور ���ض��امل ب��ن ع��ل��ي القحطاين، 
اج��ت��م��اع��ًا مب��ق��ر جم��ل�����س ال�����ض��ورى يف 
اأملانيا  جمهورية  �ضفري  م��ع  ال��ري��ا���س 

االحتادية لدى اململكة ديرت هالر.
وج��رى خ��الل االجتماع بحث ع��دد من 
االهتمام  ذات  والق�ضايا  املو�ضوعات 
اأملانيا  وجمهورية  اململكة  بني  امل�ضرتك 

االحتادية يف �ضتى املجاالت.
كما ناق�س اجلانبان �ضبل دعم وتعزيز 
على  امل�ضرتك  الثنائي  والعمل  التعاون 
�ضعيد العالقات الربملانية بني جمل�س 
ال�����ض��ورى وال���ربمل���ان االأمل����اين بغرفتيه 
البوند�ضتاغ واملجل�س الفيدرايل، وتفعيل 
دور جلنتي ال�����ض��داق��ة ال��ربمل��ان��ي��ة يف 
البلدين مبا ي�ضهم يف دعم اأوجه التعاون 
البناء يف �ضتى املجاالت ويحقق م�ضالح 

ال�ضعبني ال�ضديقني .

الربملانية  ال�ضداقة  جل��ان  اأن  يذكر 
تهدف  ال�ضورى  جمل�س  يف  ال�ضعودية 
ال�ضداقة  رواب���ط  وتوثيق  تنمية  اإىل 
وال��ت��وا���ض��ل ب��ني امل��ج��ل�����س، واملجال�س 
ال���دول  يف  وال���ربمل���ان���ات  الت�ضريعية 
ال�ضقيقة وال�ضديقة مبا يعزز عالقات 
حتقيق  اإىل  اإ�ضافة  خارجيًا،  اململكة 
اأك���رب ق���در م��ن ال��ت��وا���ض��ل والتن�ضيق 
يف خمتلف امل��ح��اف��ل ال��ربمل��ان��ي��ة على 

ال�ضعيدين االإقليمي والدويل.
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رقابة المحكمة اإلداريةات

على القرارات اإلدارية

اأ. زامل �صبيب الركا�س •

تعترب املحكمة االإداري��ة هيئة ق�ضائية م�ضتقلة عن الق�ضاء العام وتخت�س بالرقابة الق�ضائية على م�ضروعية 
القرارات االإدارية و�ضمانة اأ�ضا�ضية ل�ضالمة القرار االإداري من العيوب �ضواء من ناحية االخت�ضا�س اأو ال�ضكل اأو 
ال�ضبب اأو مبخالفة النظم واللوائح اأو اخلطاأ يف تطبيقه اأو تاأويله، وال يقت�ضر دور املحكمة االإدارية على الرقابة على 
القرارات االإدارية بل ي�ضمل عالقة االأفراد واملوؤ�ض�ضات وال�ضركات باجلهات احلكومية من خالل العالقة التعاقدية. 
وكما اأ�ضلفنا فاإن املحكمة االإدارية تخت�س بالنظر يف ق�ضايا الف�ضل يف املنازعات املتعلقة باحلقوق املقررة يف 
اإلغاء القرارات االإدارية والطعن يف �ضحتها، ويف  اأنظمة اخلدمة املدنية والتقاعد ملوظفي الدولة، ويف دعاوى 
ق�ضايا التعوي�س �ضد اجلهات احلكومية واالأ�ضخا�س ذوي ال�ضخ�ضية املعنوية ب�ضبب اأعمالها، ومنازعات العقود 
التي تكون احلكومة اأحد اأطرافها، والق�ضايا التاأديبية �ضد موظفي الدولة، والق�ضايا اجلزائية يف جرائم الر�ضوة 

والتزوير ومبا�ضرة االأموال العامة، وطلبات تنفيذ االأحكام االأجنبية. 
ورقابة املحكمة االإدارية ق�ضائيًا على القرارات االإدارية تعد من قبيل رقابة امل�ضروعية ولي�ضت من قبيل رقابة 
املالءمة، مبعنى اأنها تخت�س بالنظر يف القرار من حيث م�ضروعيته وخلوه من عيوب القرار االإداري �ضواء �ضكلية 
اأو مو�ضوعية من حيث �ضدوره من جهة خمت�ضة من عدمها، والتاأكد من عدم االنحراف بال�ضلطة والتع�ضف يف 

ا�ضتعمال احلق، اأو خمالفته لالأنظمة واللوائح ال�ضارية. 
ونعتقد اأن تطوير عمل املحكمة االإدارية الق�ضائي يعتمد ب�ضكل كبري على تعاون اجلهات االإدارية يف تطبيق االأنظمة 
واللوائح والتاأكد من �ضالمة القرارات االإدارية من الواقع والنظام، فعلى �ضبيل املثال تتلقى املحكمة االإدارية �ضنويًا 
كمًا هائاًل من ق�ضايا احلقوق املقررة يف اأنظمة اخلدمة املدنية والتقاعد نتيجة قيام بع�س جهات االإدارة بعدم 
�ضرف بع�س م�ضتحقات املوظفني واملتقاعدين مما ي�ضطرهم للجوء للق�ضاء االإداري رغم و�ضوح ا�ضتحقاقهم 
لهذه البدالت واحلقوق يف النظام وقرار اإنهاء اخلدمة للمتقاعدين، مما ي�ضكل عبئًا على املحكمة واملواطنني 
وفيهم الكبري واملري�س، وهذه اإ�ضكالية ميكن معاجلتها بقرار اإداري اأو مبداأ ق�ضائي عام، بداًل من احلاجة اإىل 

حكم ق�ضائي خا�س لكل حالة. 
ونخل�س اإىل اأن تطوير اأداء املحكمة االإدارية باعتبارها جهة رقابة ق�ضائية على م�ضروعية اأعمال االإدارة، يعترب 
اأ�ضا�ضيًا الإر�ضاء مبادئ العدل وحماية احلقوق واإن�ضاف املظلومني، وال ميكن حتميل املحكمة االإدارية  مطلبًا 
وحدها هذا العبء الوطني دون التزام اجلهات االإدارية فعليًا مب�ضوؤوليتها جتاه امل�ضاركة يف حتقيق العدالة، 
وزيادة تفعيل دور االإدارات القانونية ل�ضمان �ضالمة القرار االإداري ومطابقته لالأنظمة واللوائح، وتطبيق مبداأ 
ال�ضوابق الق�ضائية االإدارية، بداًل من اإرهاق كاهل املحكمة بالكثري من الق�ضايا واالأخطاء االإدارية التي اأ�ضبحت 

عبئًا حقيقيًا يعيق الق�ضاء االإداري عن اأداء عمله ب�ضكل اأف�ضل نحو حتقيق العدل. 



	 	130-	1433	هـ 	58

م
ظا

ن

اإن جمل�س الوزراء بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 30270/ب 
وتاريخ 1432/8/4ه�، امل�ضتملة على برقية �ضاحب ال�ضمو امللكي وزير اخلارجية رقم 
32119710/23/97 وتاريخ 1432/4/17ه�، يف �ضاأن م�ضروع اتفاقية املقر بني حكومة 

اململكة العربية ال�ضعودية ورابطة العامل االإ�ضالمي وم�ضروع الربوتوكول امللحق بها.
وبعد االطالع على م�ضروع االتفاقية والربوتوكول امل�ضار اإليهما.

وبعد االطالع على املح�ضر رقم )230( وتاريخ 1432/6/7ه�، املعد يف هيئة اخلرباء 
مبجل�س الوزراء.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�ضورى رقم )45/46( وتاريخ 1432/7/25ه�.
وتاريخ   )535( رق��م  ال���وزراء  ملجل�س  العامة  اللجنة  تو�ضية  على  االط���الع  وبعد 

1432/8/17ه�.
 

يقرر ما يلي:
1- املوافقة على اتفاقية مقر بني حكومة اململكة العربية ال�ضعودية ورابطة العامل 
بال�ضيغة  1425/11/21ه�����،  بتاريخ  الريا�س  مدينة  يف  عليها  املوقع  االإ�ضالمي 

املرافقة.

2- املوافقة على الربوتوكول املتعلق باتفاقية املقر، املوقع عليه يف مدينة الريا�س 
بتاريخ 1432/4/10ه� بال�ضيغة املرافقة.

وقد اأعد م�ضروع مر�ضوم ملكي بذلك، �ضيغته مرافقة لهذا.
رئي�س	جمل�س	الوزراء

الرقم: م/ 60
التاريخ 1432/10/23ه�

بعون اهلل تعاىل
	نحن	عبداهلل	بن	عبدالعزيز	اآل	�سعود

ملك اململكة العربية ال�صعودية
بناًء على املادة )ال�ضبعني( من النظام االأ�ضا�ضي للحكم، ال�ضادر باالأمر امللكي رقم 
)اأ/90( بتاريخ 1412/8/27ه�.

وبناًء على املادة )الع�ضرين( من نظام جمل�س الوزراء، ال�ضادر باالأمر امللكي رقم 
)اأ/13( بتاريخ 1414/3/3ه�.

وبناًء على املادة )الثامنة ع�ضرة( من نظام جمل�س ال�ضورى، ال�ضادر باالأمر امللكي 
رقم )اأ/91( بتاريخ 1412/8/27ه�.

وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�ضورى رقم )45/46( بتاريخ 1432/7/25ه�.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )298( بتاريخ 1432/10/21ه�.

ر�ضمنا مبا هو اآت:
اأواًل: املوافقة على اتفاقية مقر بني حكومة اململكة العربية ال�ضعودية ورابطة العامل 
االإ�ضالمي، املوقع عليها يف مدينة الريا�س بتاريخ 1425/11/21ه�، بال�ضيغة املرافقة.
ثانيًا: املوافقة على الربوتوكول امللحق باتفاقية املقر، املوقع عليه يف مدينة الريا�س 

بتاريخ 1432/4/10ه�، بال�ضيغة املرافقة.
ثالثًا: على �ضمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء وروؤ�ضاء االأجهزة املعنية امل�ضتقلة 

تنفيذ مر�ضومنا هذا. يخ�ضه-  فيما  – كل 
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ضعود

اتفاقية مقر بني حكومة اململكة العربية ال�ضعودية ورابطة العامل االإ�ضالمي
اإن حكومة اململكة العربية ال�ضعودية ورابطة العامل االإ�ضالمي رغبة منهما يف تنظيم 
اتفاقية مقر للرابطة يف مدينة مكة املكرمة يف اململكة العربية ال�ضعودية، قد اتفقتا 

على تنظيم العالقة بينهما وفقًا ملا ياأتي:

المادة األولى:
يق�ضد بامل�ضطلحات الواردة فيما يلي ما يقابلها من عبارات ما مل يرد ن�س يق�ضي 

بخالف ذلك:
1( اململكة/ اململكة العربية ال�ضعودية.

2( الرابطة: رابطة العامل االإ�ضالمي وفروعها ومكاتبها والهيئات التابعة لها.
3( النظام االأ�ضا�ضي: نظام رابطة العامل االإ�ضالمي.

4( املقر: مقر رابطة العامل االإ�ضالمي.
5( االأمني العام: االأمني العام لرابطة العامل االإ�ضالمي.

6( وثائق الرابطة: ال�ضجالت، الر�ضائل، الوثائق واملحررات، املخطوطات، ال�ضور 
الثابتة اأو املتحركة، االأفالم وال�ضرائط امل�ضجلة التي تخ�س الرابطة اأو يف حوزتها.

7( اأع�ضاء جمال�س الرابطة: اأع�ضاء املجل�س التاأ�ضي�ضي، املجل�س االأعلى العاملي 

اأ�صدر جمل�س الوزراء برئا�صة خادم احلرمني ال�صريفني القرار رقم 
298 يف جل�صته التي عقدت يوم 1432/10/21هـ باملوافقة على اتفاقية 
مقر بني حكومة اململكة العربية ال�صعودية يف ورابطة العامل الإ�صالمي 
-والتي تهدف لتنظيم العالقة بينهما- املوقع عليها يف مدينة الريا�س 
بتاريخ 1425/11/21هـ، كما وافق املجل�س على الربوتوكول املتعلق بها. 

ونن�صر فيما يلي قرار املجل�س والتفاقية والربوتوكول املتعلق بها.

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ورابــــــــــــــــــــطة العــــالم اإلســالمي

تتمتع الرابطة ب�صفتها منظمة اإ�صالمية ذات طابع دويل غري 
العتبارية  القانونية  بال�صخ�صية  اململكة  اأرا�ــصــي  يف  حكومي 

الالزمة ملمار�صة الخت�صا�صات املنوطة بها

بعد موافقة مجلس الشورى عليها
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للم�ضاجد، املجمع الفقهي، هيئة االإعجاز العلمي، موؤ�ض�ضة مكة املكرمة، واأع�ضاء ما 
ين�ضاأ من هيئات اأو وكاالت الحقة.

المادة الثانية:
تتمتع الرابطة ب�ضفتها منظمة اإ�ضالمية ذات طابع دويل غري حكومي يف اأرا�ضي اململكة 
بال�ضخ�ضية القانونية االعتبارية الالزمة ملمار�ضة االخت�ضا�ضات املنوطة بها وحتقيق 

اأهدافها وفقًا لنظامها االأ�ضا�ضي ويكون مقرها مدينة مكة املكرمة.
المادة الثالثة:

اأنظمة اململكة داخل املقر وتكون الهيئات الق�ضائية يف اململكة هي  تطبق 
املخت�ضة بالنظر يف اجلرائم التي ترتكب يف املقر والف�ضل فيها، وتتخذ 
حكومة اململكة االإجراءات املنا�ضبة التي تكفل �ضيانة حقوق الرابطة يف املقر 

واحتفاظها به.

المادة الرابعة:
اأنظمتها ولوائحها ويحق لها دعوة من تراه  اأ( تعقد اجتماعات الرابطة يف حدود 
للم�ضاركة يف اأعمالها واجتماعاتها وجلانها الر�ضمية يف حدود اأهدافها املعلنة ولها 

ا�ضتقدام من تراه وفق االأنظمة املعمول بها يف دولة املقر.
ب( ال يجوز للرابطة امل�ضاركة يف موؤ�ض�ضات اأو اأعمال اأو جلان حكومية اأو غري حكومية 

داخل اململكة.
المادة الخامسة:

تقدم حكومة اململكة الت�ضهيالت املنا�ضبة للرابطة كي تتمكن من القيام بوظائفها 
وحتقيق اأهدافها ويكون لها ال�ضلطة الكاملة يف و�ضع النظم والقواعد التي يعمل بها 
داخل املقر وكذلك تقرير ال�ضروط الالزمة وتهيئة الظروف املالئمة الأداء اأعمالها 

يف حدود نظامها االأ�ضا�ضي.
المادة السادسة:

للرابطة حق فتح احل�ضابات باأي عملة واالحتفاظ باملبالغ والعمالت االأجنبية من اأي 
نوع، كما يحق للرابطة قبول االإعانات والهبات النقدية والعينية.

المادة السابعة:
يتمتع االأمني العام واالأمناء امل�ضاعدون واأع�ضاء املجال�س وامل�ضت�ضارون واخلرباء 
املوؤقتون والدائمون من غري ال�ضعوديني باحل�ضانات الوظيفية الالزمة اأثناء قيامهم 

باأداء وظائفهم.
المادة الثامنة:

تتمتع الرابطة مبعاملة مماثلة لتلك التي تعامل بها حكومة اململكة املنظمات الدولية غري 
احلكومية يف جمال االأف�ضليات وفئات االأجور والر�ضوم على الربقيات واملحادثات الهاتفية 
وغريها من و�ضائل االت�ضال، على اأن ال يجوز للرابطة ا�ضتعمال و�ضائل االت�ضال الال�ضلكية 

مبا يف ذلك ال�ضبكات الال�ضلكية واملوجة الق�ضرية اإال مبوافقة حكومة اململكة.

بـــاأن تكون  تلتزم الــرابــطــة واملــوؤ�ــصــ�ــصــات والــهــيــئــات التابعة لها 
خماطباتها يف دولة املقر من خالل اأمينها العام

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ورابــــــــــــــــــــطة العــــالم اإلســالمي

اأنظمتها ولوائحها ويحق  تعقد اجتماعات الرابطة يف حــدود 
اأعمالها واجتماعاتها وجلانها  لها دعوة من تراه للم�صاركة يف 

الر�صمية يف حدود اأهدافها املعلنة
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المادة التاسعة:
واملوظفون  الرابطة  جمال�س  واأع�ضاء  امل�ضاعدون  واالأم��ن��اء  العام  االأم��ني  يعفى 
واخلرباء وامل�ضت�ضارون املوؤقتون والدائمون من اأي �ضريبة على املرتبات واملكافاآت 

التي يتقا�ضونها من االأمانة العامة.
المادة العاشرة:

تعفى اأموال الرابطة من ال�ضرائب ومن دفع الر�ضوم اجلمركية على ما ت�ضتورده اأو 
ت�ضدره من مواد اأو اأدوات خا�ضة با�ضتعمالها الر�ضمي، وال يجوز لها بيع ما ا�ضتوردته 

من مواد اأو اأدوات معفاة من الر�ضوم اجلمركية اإال مبوافقة حكومة اململكة.
المادة الحادية عشرة:

ال يجوز اأن تكون اأموال الرابطة الثابتة واملنقولة ووثائقها حماًل الإجراءات احلجز اأو 
اال�ضتيالء اأو امل�ضادرة اإال بحكم ق�ضائي، ويف حالة حل املنظمة توؤول ملكية اأموالها 

الثابتة اإىل دولة املقر.
المادة الثانية عشرة:

يلتزم موظفو الرابطة واخلرباء التابعون لها ومن يف حكمهم باحرتام االأنظمة 
والتقاليد والعادات املعمول بها داخل اململكة طوال فرتة اإقامتهم، وبعدم التدخل 
اأوف��دوا من اأجله مبوجب هذه  اأو القيام باأي ن�ضاط غري ما  يف ال�ضوؤون الداخلية 

االتفاقية.
المادة الثالثة عشرة:

ال تخل اأحكام هذه االتفاقية باتخاذ ما تراه اململكة منا�ضبًا من تدابري حلماية 
اأمنها اأو نظامها العام.

المادة الرابعة عشرة:
تعد هذه االتفاقية نافذة من تاريخ اإبالغ اململكة للرابطة با�ضتيفاء االإج��راءات 

النظامية الالزمة لذلك.
حررت هذه االتفاقية من ن�ضختني اأ�ضليتني باللغة العربية ومت التوقيع عليها يف مدينة 

الريا�س باململكة العربية ال�ضعودية بتاريخ 1425/11/21ه�.
•••

بروتوكول ملحق باتفاقية المقر بين حكومة المملكة 
العربية السعودية ورابطة العالم اإلسالمي

اإن حكومة اململكة العربية ال�ضعودية )ي�ضار اإليها فيما بعد بدولة املقر( ورابطة العامل 
االإ�ضالمي انطالقًا من اتفاقية املقر املربمة بينهما، ورغبة منهما يف اأن تتمكن رابطة 
العامل االإ�ضالمي واملوؤ�ض�ضات والهيئات التابعة لها- ومنها هيئة االإغاثة االإ�ضالمية 
العاملية- من اأداء اأعمالها وفق ما هو من�ضو�س عليه يف نظمها االأ�ضا�ضية، واأخذًا 
يف االعتبار جميع االإجراءات التي تتخذها دولة املقر للمحافظة على اأمنها ونظامها 

العام، قد اتفقتا على ما يلي:
المادة األولى:

تعمل اجلهة املخت�ضة يف دولة املقر على متكني الرابطة واملوؤ�ض�ضات والهيئات التابعة 
لها ومنها هيئة االإغاثة االإ�ضالمية العاملية من حتويل االأموال الالزمة جلميع االإعانات 
وامل�ضتحقات وااللتزامات املرتتبة عليها قبل تاريخ دخول هذا الربوتوكول حيز 

النفاذ، وفقًا ملا يلي:
اأ- على الرابطة واملوؤ�ض�ضات والهيئات التابعة لها التعاقد مع اأحد املكاتب املحا�ضبية 
املعتمدة، لتويل حظر االإعانات وااللتزامات اخلا�ضة بها ومكاتبها وفروعها والهيئات 
التابعة لها، بح�ضب طبيعة كل من )رواتب واأجور وم�ضاريف اإدارية وت�ضغيلية وعقود 
وخالفه( وبعث تقرير مف�ضل بذلك – كل على حدة وبح�ضب طبيعة كل ا�ضتحقاق 

يت�ضمن املبالغ االإجمالية لتلك اال�ضتحقاقات- اإىل اجلهة املخت�ضة يف دولة املقر، 
على اأن يكون التقرير م�ضدقًا من املكتب املحا�ضبي ومن الرابطة بعد ت�ضديقه من 

املوؤ�ض�ضة اأو الهيئة املعنية التابعة للرابطة.
ب- تدر�س اجلهة املخت�ضة يف دولة املقر وتراجع تلك اال�ضتحقاقات واالإعانات 
امل�ضمنة يف التقرير امل�ضدق عليه من قبل املكتب املحا�ضبي ومن قبل الرابطة بعد 
ت�ضديقه من املوؤ�ض�ضة اأو الهيئة املعنية التابعة للرابطة فاإن مل تكن هناك اأي ملحوظة 
تتخذ اجلهة املخت�ضة االإجراءات الالزمة حيال التوجيه بال�ضماح بتحويل املبالغ من 
ح�ضاب الرابطة اأو املوؤ�ض�ضات اأو الهيئات التابعة لها اإىل احل�ضابات املعنية كما وردت 
يف تقرير املكتب املحا�ضبي، على اأن تودع مبا�ضرة يف احل�ضابات البنكية اخلا�ضة 

بامل�ضتفيدين، كل على حدة.
المادة الثانية:

للرابطة واملوؤ�ض�ضات والهيئات التابعة لها حتويل االأموال الالزمة جلميع االإعانات 
وامل�ضتحقات وااللتزامات املرتتبة عليها بعد تاريخ دخول هذا الربوتوكول حيز 

النفاذ، وذلك وفقًا ملا يلي:
اأ- حتول االأموال اخلا�ضة بامل�ضتحقات وااللتزامات مبا�ضرة من احل�ضاب الرئي�س 
للرابطة اأو املوؤ�ض�ضات والهيئات التابعة لها يف دولة املقر، اإىل احل�ضابات العائدة لكل 
م�ضتفيد كل على حدة، وي�ضمل ذلك )املوظفني، واملقاولني، وال�ضركات، وخالفه(.

اأو املوؤ�ض�ضات  ب- حتول اأموال االإعانات مبا�ضرة من احل�ضاب الرئي�س للرابطة 
والهيئات التابعة لها يف دولة املقر، اإىل ح�ضابات اجلهات املرخ�س لها فقط من 

ال�ضلطات املعنية، �ضواء يف داخل دولة املقر اأو خارجها.
ج- حتول مبالغ امل�ضاريف الت�ضغيلية للمكاتب واملراكز والربامج املرخ�ضة خارج 
دولة املقر مبا�ضرة من احل�ضاب الرئي�س للرابطة اأو املوؤ�ض�ضات والهيئات التابعة لها 
يف دولة املقر، اإىل ح�ضابات تلك املكاتب واملراكز املرخ�س لها بالعمل با�ضم الرابطة 
اأو هيئاتها وموؤ�ض�ضاتها يف الدول امل�ضت�ضيفة، وذلك وفق ميزانية ن�ضف �ضنوية تزود 

بها اجلهة املخت�ضة يف دولة املقر.
د- على الرابطة واملوؤ�ض�ضات والهيئات التابعة لها اأال حتول اأي مبلغ ملديري الفروع 
يف اخلارج اأو العاملني فيها للت�ضرف بها با�ضم الفرع، با�ضتثناء ما يحول لهم من 

رواتب �ضهرية خا�ضة بهم فقط.
ه� - على الرابطة واملوؤ�ض�ضات والهيئات التابعة لها عدم ا�ضتخدام اأي �ضخ�س 
)طبيعي اأو اعتباري( اأو ح�ضاب بنكي �ضخ�ضي داخل دولة املقر لتحويل اأو نقل اأي 

مال خارج دولة املقر.
المادة الثالثة:

على الرابطة واملوؤ�ض�ضات والهيئات التابعة لها تعيني مكتب حما�ضبي معتمد لها، 
للقيام باإعداد تقرير �ضنوي مف�ضل تو�ضح فيه جميع اإعاناتها وم�ضاريفها الت�ضغيلية 
وبراجمها والتزاماتها املالية واملبالغ املحولة وامل�ضتندات املتعلقة بها، وتزود اجلهة 
املخت�ضة يف دولة املقر يف نهاية كل عام مايل بن�ضخة من هذا التقرير، على اأن تكون 
الن�ضخة م�ضدقة من قبل املكتب املحا�ضبي ومن قبل الرابطة بعد ت�ضديقها من 

املوؤ�ض�ضة اأو الهيئة املعنية التابعة للرابطة.

تتمتع الرابطة مبعاملة مماثلة لتلك التي تعامل بها حكومة 
اململكة املنظمات الدولية غري احلكومية يف جمال الأف�صليات
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المادة الرابعة:

تلتزم الرابطة مبا يلي:
اأ- احل�ضول على موافقة ر�ضمية �ضريحة من دولة املقر عند افتتاح فروع للموؤ�ض�ضات والهيئات 

التابعة لها يف دولة املقر اأو ملمار�ضة اأن�ضطتها.
ب- ت�ضحيح اأو�ضاع مكاتب فروع املوؤ�ض�ضات والهيئات التابعة لها يف دولة املقر التي تتطلب 

ذلك، مع وقف اأن�ضطتها اإىل حني ا�ضتكمال اإجراءات الت�ضحيح.
المادة الخامسة:

تلتزم الرابطة واملوؤ�ض�ضات والهيئات التابعة لها باأن تعمل مكاتبها والهيئات واملوؤ�ض�ضات 
التابعة لها يف اخلارج من خالل الرتاخي�س النظامية ال�ضادرة من ال�ضلطات املعنية ملمار�ضة 

ن�ضاطاتها يف البلد امل�ضت�ضيف.
المادة السادسة:

على الرابطة واملوؤ�ض�ضات والهيئات التابعة لها التن�ضيق مع اجلهة املخت�ضة يف دولة املقر قبل 
اختيار �ضاغلي من�ضب مدير مكتب فرع فاأعلى يف داخل دولة املقر، وكذلك جميع املر�ضحني 

من مواطني دولة املقر للعمل يف فروعها اأو مكاتبها يف اخلارج.
المادة السابعة:

تعمل الرابطة واملوؤ�ض�ضات والهيئات التابعة لها على اأن تكون اأ�ضماوؤها – باللغتني العربية 
واالإجنليزية- يف جميع الدول موحدة، واأال يكون هناك تعدد اأو اختالف بينها من دولة اإىل 

اأخرى اأو من لغة اإىل اأخرى.
المادة الثامنة:

تلتزم الرابطة واملوؤ�ض�ضات والهيئات التابعة لها مبا يلي:
اأ- متابعة وتطبيق ما ي�ضدر من اإجراءات وتعليمات دولية اأو من دولة املقر تتعلق بالعمل 

اخلريي ومكافحة االإرهاب ومتويله.
ب- التاأكد من اأن جميع تعامالتها تتم مع جهات مرخ�س لها، �ضواء داخل دولة املقر اأو 

خارجها.

المادة التاسعة:
اأ- يقت�ضر تقدمي امل�ضاعدات املالية اأو العينية- من الرابطة واملوؤ�ض�ضات والهيئات التابعة 

لها – على اجلهات املرخ�س لها فقط، �ضواء يف داخل املقر اأو خارجها.
ب- تلتزم الرابطة واملوؤ�ض�ضات والهيئات التابعة لها باأال جتمع التربعات داخل دولة املقر من 
خالل �ضناديق جمع التربعات النقدية اأو العينية اأو غري ذلك، وعليها االكتفاء فقط بقبول 
االأوقاف والهبات واالإعانات النقدية اأو العينية، على اأن يكون ت�ضلمها باإي�ضال ر�ضمي اإذا كان 
يف مقر الرابطة اأو اأحد مكاتبها اأو املوؤ�ض�ضات والهيئات التابعة لها، اأو اإيداعها يف احل�ضاب 
البنكي اخلا�س بها فقط، على اأن يو�ضح عند االإيداع اأن الغر�س هو هبة اأو اإعانة اأو وقف.
ج- تلتزم الرابطة واملوؤ�ض�ضات والهيئات التابعة لها باحل�ضول على موافقة من اجلهة 
اأو تربع من اخلارج اإىل  اإعانة  اأو  اأو ا�ضتقبال اأي هبة  املخت�ضة يف دولة املقر قبل اإدخال 

دولة املقر.
المادة العاشرة:

تلتزم الرابطة واملوؤ�ض�ضات والهيئات التابعة لها باأن تكون خماطباتها للجهات احلكومية يف 
دولة املقر من خالل اأمينها العام )االأمني العام لرابطة العامل االإ�ضالمي( على اأن يكون 

ذلك فقط عرب وزارة اخلارجية يف دولة املقر.
المادة الحادية عشرة:

– ومنها هيئة االإغاثة  اأو الهيئات التابعة لها  اأو املوؤ�ض�ضات  اأ- يف حالة اإخالل الرابطة 
االإ�ضالمية العاملية- اأو العاملني فيها اأو املمثلني لها، باالأحكام الواردة يف هذا الربوتوكول، 

فعلى اجلهات املخت�ضة اأن تطبق يف حقهم االأنظمة والتعليمات ال�ضارية يف دولة املقر.
ب- ال تتحمل دولة املقر اأي م�ضوؤولية قانونية حيال الت�ضرفات واالأعمال التي تقوم بها 

الرابطة اأو املوؤ�ض�ضات اأو الهيئات اأو املكاتب التابعة لها اأو العاملون فيها اأو املمثلون لها.
المادة الثانية عشر:

يدخل هذا الربوتوكول حيز النفاذ من تاريخ اإبالغ دولة املقر للرابطة با�ضتيفاء االإجراءات 
النظامية الالزمة للموافقة عليه.

حرر هذا الربوتوكول من ن�ضختني اأ�ضليتني باللغة العربية، ووقع عليه يف مدينة الريا�س 
بتاريخ 1432/4/10ه� املوافق 2011/3/15م.

الت�صرفات  اأي م�صوؤولية قانونية حيال  املقر  ل تتحمل دولــة 
والأعمال التي تقوم بها الرابطة اأو املوؤ�ص�صات اأو الهيئات اأو املكاتب 

التابعة لها اأو العاملون فيها

عن حكومة اململكة العربية ال�ضعودية
د. نزار بن عبيد مدين 

وزير الدولة لل�ضوؤون اخلارجية

عن رابطة العامل االإ�ضالمي
د.عبداهلل بن عبداملح�ضن الرتكي

اأمني عام الرابطة



رفع املواطن في�ضل هنود البالدي عري�ضة ملجل�س 
ال�ضورى حتدث فيها عن وجود الكثري من ال�ضيارات 
اأ���ض��رارًا  ي�ضبب  مما  ال�ضوارع  يف  واملهملة  امللقاة 
اأورده فيما  واأخ��ط��ارًا متعددة، واق��رتح حاًل لذلك 
تكد�ضًا  اأن هناك  امل��الح��ظ  م��ن  ق��ال:  يلي، حيث 
الذي  االأم��ر  ال�ضوارع  يف  اخلربة  لل�ضيارات  كبريًا 
اأدى اإىل عرقلة املرور وتلوث البيئة وخا�ضة يف املدن 
ال�ضناعية والور�س واالأحياء ويعود االأمر اإىل اأن كثريًا 
من االإخوة املقيمني ي�ضرتي اأكرث من �ضيارة وكل ما 
خربت رماها يف اإحدى ال�ضوارع وخا�ضة ال�ضيارات 
القدمية لذا اأقرتح اأن ي�ضدر ت�ضريع اأو نظام مروري 
اأو املقيمني على حد �ضواء ح�ضب  �ضواء لل�ضعوديني 

التايل:
1- حتديد عدد ال�ضيارات للمقيمني لل�ضخ�س �ضيارة 

واحدة واإذا ا�ضتدعى االأمر ح�ضوله على �ضيارة اأخرى 
فت�ضاعف ر�ضوم النقل والتجديد.

2- رب��ط جتديد االإق��ام��ة ونقل الكفالة واخل��روج 
رمي  م��ن  يحد  حتى  اال�ضتمارة  بتجديد  وال��ع��ودة 
اإما لبيعها ل�ضخ�س  ال�ضيارات يف ال�ضوارع في�ضطر 

اآخر اأو بيعها كخردة.
3- منع جتديد ا�ضتمارات ال�ضيارات التي موديلها قبل 

1995 اإال بعد فح�ضها من قبل اإدارة املرور ولي�س من 
قبل الفح�س الدوري.

ور�س  اإىل  ال�ضيارات  ت�ضليم  اإج���راءات  ت�ضهيل   -4
الت�ضليح واخلردة.

5- ق�ضر ا�ضتخدام ال�ضيارات على العمالة املهرة 
اجلامعية  العلمية  الدرجات  وحاملي  واملهند�ضني 

على االأقل.

س
نا

ال
ت 

صو

اقتراح للقضاء على السيارات الخربة الملقاة في الشوارع

اقرتح املواطن عبدالعزيز الع�ضاف ا�ضتثمار مبالغ 

العامة  املوؤ�ض�ضة  ل�ضالح  املوظفني  م��ن  ت�ضتقطع 

للتقاعد على اأن يح�ضلوا على جزء من اأرباح ذلك 

اال�ضتثمار لتعم الفائدة على اجلميع وجاء اقرتاحه 

اأر�ضلها اإىل جمل�س ال�ضورى قال فيها:  يف عري�ضة 

ع�ضكرية  اأو  كانت  مدنية  حكومية  جهة  كل  تقوم 

ب�ضرف رات��ب موظفيها خم�ضوم منه ن�ضبة %9، 

وتقوم هذه الن�ضبة بتاأمني املوظف ما بعد التقاعد 
من راتب ثابت.

وخالل الع�ضر �ضنوات االأخرية وب�ضكل مالحظ تقوم 

م�ضلحة التقاعد با�ضتثمار هذه االأموال يف امل�ضاريع 

اأرباحًا ويف ال�ضركات  احلكومية ال�ضخمة التي تدر 

والبنوك وبن�ضبة 5% على االأك��رث، وه��ذه الطريقة 

اأث��ر جيد على  لها من  ممتازة ج��دًا وعبقرية، ملا 

اقت�ضاد الدولة وم�ضاهمته يف التنمية، واقرتاحي 

يقوم على هذا االأ�ضا�س وهو اأن تقوم كل جهة حكومية 

املدنية منها والع�ضكرية وبدرا�ضة من قبل جمل�س 

ال�ضورى با�ضتقطاع ن�ضبة معينة حتدد من قبل جمل�س 

ال�ضورى وب�ضرط موافقة املوظف وباإقرار منه على 

هذا اال�ضتقطاع، وهدف هذا اال�ضتقطاع نف�س هدف 

املقطوعة  الن�ضبة  يف  التقاعد  م�ضلحة  ا�ضتثمار 

باختالف  ولكن  احلكومي،  املوظف  من  الرئي�ضية 

ب�ضيط اأن ن�ضبة 9% التي تاأخذها الدولة ب�ضكل موؤقت 

وتقوم با�ضتثمارها من غري اأن ي�ضتفيد املوظف من 

هذه اال�ضتثمارات ب�ضكل مبا�ضر من توزيع اأرباح اأو 

غريه، فاإن الن�ضبة التي يقوم املوظف با�ضتثمارها 

تعود عليه بالفائدة من اأرباح واكتفاء ذاتي قانوين، 

وطبعًا يف نف�س الوقت م�ضلحة التقاعد لها اأتعابها، 

اأو  حالها كحال ال�ضناديق اال�ضتثمارية يف البنوك 

اأي طريقة يجدها جمل�س ال�ضورى منا�ضبة، وهذه 

الطريقة جتعل من راتب املوظف التقاعدي منا�ضبًا 

ويجد مبلغًا ماليًا كبريًا وجمزيًا يف حال تقاعده، 

واأي�ضًا يقوم املوظف بامل�ضاهمة يف تنمية اقت�ضاد 

الدولة وتخفيف احلمل على ميزانية الدولة لو اأرادت 

تنفيذ م�ضاريع �ضخمة وكبرية.

اقتراح باستثمار مؤسسة التقاعد نسبة محددة من 

راتب الموظف بإقرار منه ليستفيد من أرباحها في 

تحسين مستواه المعيشي
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رفع عدد من املواطنني عدة عرائ�س ملجل�س 

فمنهم  طلباتهم  فيها  اختلفت  ال�����ض��ورى 

الرتقيات  نظام  تعديل  درا���ض��ة  طلب  م��ن 

للوظائف احلكومية من نظام املراتب اإىل 

نظام امل�ضتويات، ومنهم من طلب تف�ضياًل 

التنمية  بنك  قرو�س  منح  يف  للمتقاعدين 

راأى  مالحظات  قدم  من  ومنهم  العقارية 

نظام  على  للتعديل  املجل�س  يدر�ضها  اأن 
ال�ضركات.

ق��دم  ال��ق��رين  �ضليمان  معي�س  امل���واط���ن 

عري�ضة للمجل�س يتحدث فيها عن و�ضعه 

االأ�ضري وكذلك عن تقدمه ل�ضندوق التنمية 

العقاري للح�ضول على قر�س لبناء منزل 

يجمعه واأ�ضرته وخا�ضة اأنه متقاعد، ويطلب 

االهتمام باملتقاعدين اذا تقدموا لل�ضندوق 

اأم��ا املواطن علي بن مريع  لطلب قرو�س. 

القحطاين فقدم عري�ضة حول نف�س مو�ضوع 

ال��ع��ق��اري وت�����ض��اءل ع��ن تاأخري  ال�ضندوق 

االإعالن عن اأرقام املقبولني لهذا العام. 

امل����واط����ن ���ض��ع��ود ال���ظ���ف���ريي حت����دث يف 

للمجل�س  رفعها  التي  عري�ضته 

عن الرتقيات ملوظفي احلكومة 

وطلب من املجل�س مناق�ضة ذلك 

وقال: اأرجو من االأع�ضاء الكرام 

مناق�ضة ترقيات موظفي ال�ضلم 

اأن الرتقيات تتاأخر  العام حيث 

يف  جتدها  الرتقية  وعند  كثريًا 

اأخ��رى، وهذا هو مربط  منطقة 

لهذا  حل  اإي��ج��اد  ناأمل  الفر�س. 

املو�ضوع. واقرتح الظفريي حال 

اأن يتم التحويل من  اأنه منا�ضب وهو  يرى 

اأ�ضوة بالكادر  نظام املراتب اإىل امل�ضتويات 

ال�ضحي والتعليمي. 

املواطن عبدالقادر عبداهلل ال�ضبحي رفع 

اأ�ضماه  عري�ضة للمجل�س طلب فيها رفع ما 

واإع��ادة راتبه املتاأخر  الواقع عليه  بالظلم 

اأنه وقع  مع تعوي�ضه عن ال�ضرر الذي يرى 

عليه. وقال ال�ضبحي يف عري�ضته: اأفيدكم 

اأنني ف�ضلت من عملي ف�ضاًل تع�ضفيًا بدون 

اإنذار اأول وال ثان حيث كنت يف �ضدة املر�س 

مما ت�ضبب يف غيابي عن العمل، وح�ضويل 

على اأجازة ولكن جهة عملي التابعة لوزارة 

االت�ضاالت وتقنية املعلومات مل تراع ذلك، 

وال خدمتي التي بلغت ثالثة ع�ضر عامًا حيث 

اعتربوين متغيبًا عن العمل وقاموا بف�ضلي 

كما ذكرت برغم اأن والدي كان على ات�ضال 
بهم وقت مر�ضي.  

العنزي عري�ضة  رداد  املواطن مفلح  ورفع 

نظام  تعديل  درا�ضة  فيها  يطلب  للمجل�س 

لديه خدمة  اأن  اخل��دم��ات حيث  احت�ضاب 

�ضابقة بحر�س احل���دود وال��زراع��ة مل��دة 9 

�ضنوات ومت حت�ضيل املبلغ وت�ضفيته وعند 

اأف��ادوا بعدم  اإنهم  اإرج��اع املبلغ قال  طلب 

وجود نظام يجيز ذل��ك.   املواطن جنيدل 

اجلنيدل حتدث يف عري�ضته عن النه�ضة 

التي ت�ضهدها البالد وحذر من خطر البطالة 

القيام  اإىل  ال�ضباب  الكثري من  تدفع  التي 

دائما  ال�ضرر  ويعود  م�ضوؤولة  غري  باأعمال 

على املجتمع وعليهم اأنف�ضهم كذلك. حامد 

اجلريد اأبدى ملحوظاته على حمطات الوقود 

وو�ضفها  ال�ضريعة  ال��ط��رق  على  تقع  التي 

باأنها ال تواكب التقدم الذي تعي�ضه اململكة 

وطالب با�ضتبدالها باأخرى متطورة لتقدم 

خدماتها ب�ضكل جيد للم�ضافرين. عماد بن 

�ضالح اخلرا�ضي قدم يف عري�ضته للمجل�س 

اقرتاحات عدة يرى اأن يدر�ضها املجل�س فيما 

يتعلق بنظام ال�ضركات حيث اقرتح ت�ضمني 

نظام ال�ضركات مواًد تعالج فكرة ال�ضركات 

غري الربحية، وقال: ال يخفى على اأحد توجه 

عدد من موؤ�ض�ضات الدولة ورجال االأعمال 

نحو فكرة ال�ضركات غري الربحية، 

ولكني مل�ضت وجود فراغ تنظيمي 

يف مو�ضوع متتع الوقف ب�ضخ�ضية 

اعتبارية نظامية يحق لها التملك 

اخلرا�ضي  وط��ال��ب  واال�ضتثمار. 

اإ�ضافة نوع جديد لل�ضركات غري 

�ضور  وج��ود  مع  الربحية خا�ضة 

وتطبيقات عملية يف بع�س الدول 
تعالج هذا الفراغ.  

في عرائض المواطنين للمجلس 

طلب تعديل نظام الترقيات ومميزات خاصة 

للمتقاعدين في قروض الصندوق العقاري
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إعفاء ورق طباعة الكتب العلمية من الرسوم

اطلع جمل�س ال�ضورى على املعاملة املرفوقة الواردة من مقام رئا�ضة جمل�س الوكالء 
برقم 396 يف 1352/1/19ه� وامل�ضتملة على مو�ضوع الورق الوارد للمطبعة ال�ضلفية 
وكيفية تعريفه، وتداول االأع�ضاء البحث يف اخل�ضو�س املذكور وبعد الفح�س والتدقيق 
واإمعان النظر فيما جاء بخطاب رئي�س ق�ضم التفتي�س بوزارة املالية يف هذا ال�ضاأن 

قرر املجل�س باالإجماع ما ياأتي:
1- اأن قرار جمل�س ال�ضورى عدد 662 يف 13 ذو القعدة 1350ه� املقرتن بالت�ضديق 

العايل بعدد 5001 يف 1351/6/28ه��� 
ال��ورق اخلا�س  اإعفاء  يق�ضي ب�ضرورة 
بطبع الكتب العلمية الوارد اإىل املطابع 
من الر�ضوم اجلمركية وعلى هذا فكل 
ما يرد من الورق اإىل املطابع يكون تابعًا 
للر�ضم اجلمركي اإال ما ي�ضتعمل يف طبع 
الر�ضم  من  معفى  فاإنه  العلمية  الكتب 

اجلمركي.
2- اأما مراقبة ما يرد من الورق للمطابع 
ملعرفة ما كان منه تابعًا للر�ضم اجلمركي 
وما كان معفي من الر�ضم فهو من قبل 
املالية طبق االأوامر والتعليمات املبلغة لها 

يف هذا ال�ضاأن.

تشكيل لجنة للنظر في الديون الخاصة لألفراد

اطلع جمل�س ال�ضورى على املعاملة املرفوقة الواردة من مقام رئا�ضة جمل�س الوكالء 
برقم 288 يف 1352/1/14ه��� امل�ضتملة على ما ياأتي: 1- عري�ضة تقدم بها عبا�س 
ح�ضني موؤمنة لوزارة الداخلية يف 23 ذو القعدة خال�ضتها اأن بذمته ملحمد نور مالئكة 
مبلغ 920 جنية وقد اتفق معه على اأن ي�ضدد هذا الدين يف اأربعة �ضنني وكان ذلك 
االتفاق باملحكمة ال�ضرعية الكربى وقد عجز عن ال�ضداد لعدم ورود حجاج له ونظرًا 
يل اأن له ديونًا بجاوه تربو على الدين الذي عليه وغالبها م�ضجل لدى حكومة ذلك 
الطرف مبوجب �ضندات، وحيث اأن حممد نور مالئكة يريد اإ�ضراره بحجزه عن 
ال�ضفر اإال مبوجب كفيل مايل يقدمه له وهو ال ي�ضتطيع ذلك ي�ضرتحم االأمر بال�ضماح 
له بال�ضفر على اأن ي�ضتعد الأن يعر�س لدائنه جميع ال�ضندات العائدة له امل�ضجلة ر�ضميًا 

وله اأن يختار منها ما �ضاء بقدر دينه وجتري االإحالة ر�ضميًا منه.
2- عري�ضة من حممد نور مالئكة خال�ضتها اأن ما ذكره عبا�س موؤمنة مناف للحقيقة 
من جهة اأن له ديون مببلغ 24178 جاوة واحلقيقة اأن ال�ضندات مببلغ 18 األف جاوة وهي 
التي كانت حمجوزة عن حممد نور مالئكة ثم �ضلمت لعبا�س موؤمنة على اأن االتفاقية 
التي وقعت بينهما باملحكمة ال�ضرعية على اأن يقوم بت�ضديد الدين على اأربعة اأق�ضاط 
يف كل �ضنة ق�ضط واحد واأنه قد ا�ضتلم من هذه الديون عن طريق احلوالة وعن طريق 
املعاونة ومل ي�ضدد من دينه �ضيء ويريد ه�ضم حقوقه بال م�ضوغ وي�ضرتحم عدم ال�ضماح 
له بال�ضفر اإال بعد تقدمي كفيل مايل معترب اأو رهن كاف يف املو�ضوع وميكن للحكومة ما 
دان اأنه ي�ضتند على �ضندات حتتوي على مبالغ تزيد على الدين الذي عليه اأن ي�ضتلم منه 
هذه ال�ضندات وي�ضلمها لقن�ضل هولندا وهو بدوره يقدمها حلكومة جاوي لتح�ضيلها 

من اأربابها وحتويلها للقن�ضل املذكور مبكة ودفعها تاأمينًا للحقوق.
3- �ضدور االأمر من مقام رئا�ضة جمل�س الوكالء باأنه قد جرى االطالع على قرار 
املجل�س رقم 4 يف 1352/1/6ه� ب�ضدد الديون و�ضيجري الالزم ب�ضدده فقط: ما 
هو راأي املجل�س يف �ضفر عبا�س موؤمنة اإىل جاوة واأمثاله ما دام يف �ضفره م�ضلحة 

عامة بتوريد احلجاج.
وتداول االأع�ضاء البحث يف اخل�ضو�س املذكور وبعد الفح�س والتدقيق قرر املجل�س 

باالإجماع ما ياأتي:
اأن عبا�س موؤمنة قد عجز عن دفع ما هو مق�ضط عليه ملحمد نور  1- بالنظر اإىل 
مالئكة كما يظهر يف االأوراق املرفوقة اأن لديه �ضندات حتتوي على مبالغ تزيد عن 
ما هو بذمته ملحمد نور مالئكه وقد �ضادق خ�ضمه على بع�س هذه ال�ضندات والذي 

يراه املجل�س يف املو�ضوع اأن تقوم الدوائر 
املذكورة  ال�ضندات  با�ضتالم  املخت�ضة 
جدة  يف  الهولندية  للقن�ضلية  وتوديعها 
وهي بدورها تقوم مبخابرة حكومتها يف 
هذا ال�ضاأن وا�ضتح�ضال املبالغ املدرجة 
يف ال�ضندات وت�ضليمها للجهات املخت�ضة 
هنا لت�ضديد الدين الذي على عبا�س موؤمنة 

ملحمد نور مالئكة وت�ضليمه الباقي.
2- وي�ضمح لعبا�س موؤمنة بال�ضفر على اأن 
جتري معاملة �ضفره عن الطرق االأ�ضولية 
املن�ضو�س يف نظام �ضفر م�ضايخ اجلاوي 
يف  مكة  اإىل  باحل�ضور  عليه  ينبه  واأن 

قامت اململكة العربية ال�صعودية على يد امللك عبدالعزيز – طيب اهلل ثراه- على مبادئ ال�صريعة الإ�صالمية واأحكامها وتطبيقاتها، 
وا�صتنارت بها منهجاً و�صلوكاً. وكان من الأولويات التي عني بها امللك املوؤ�ص�س اإن�صاء جمل�س ال�صورى لال�صتنارة براأي اأع�صائه يف ال�صوؤون 
الداخلية للبالد مما يحقق �صمولية القرار وتو�صيع دائرته يف �صورة تطبيقية لهدي ال�صريعة الإ�صالمية. يف هذا الباب ن�صتجلي ذاكرة 

جمل�س ال�صورى با�صتعرا�س قراراته الأوىل التي متثل البداية لبناء جمتمع مدين اإ�صالمي.

تشكيل لجنة للنظر في الديون الخاصة لألفراد وعقوبة 
لبيع الدخان والتنباك بدون رخصة
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االأوقات التي اعتاد زمالوؤه م�ضايخ اجلاوي العودة فيها من اأر�س جاوي.
3- ويكلف عبا�س موؤمنة قبل �ضفره بتقدمي وكيل عن طريق م�ضيخة اجلاوي يكون 

م�ضوؤواًل عن حجز ما يخ�س املديون يف املقرر على كل حاج يرد با�ضمه مدة غيابه.
4- اأما و�ضع قاعدة عامة ت�ضمل عموم املديونيني من م�ضايخ اجلاوي فقد �ضبق اأن اتخذ 
املجل�س قرارًا بعدد 4 وتاريخ 8 حمرم 1352ه� يف �ضاأن الديون العمومية بني االأفراد 
ورفعه للمقام العايل واقرتن بالت�ضديق العايل بعدد 288 يف 14 حمرم وت�ضكلت جلنة 
خا�ضة لذلك وبها ع�ضوان من جمل�س ال�ضورى فالذي يراه املجل�س اأن يعهد اإىل تلك 

اللجنة اأمر و�ضع القاعدة املذكورة.

غرامة وسجن لبيع الدخان بدون رخصة

اطلع جمل�س ال�ضورى على املعاملة املرفوقة الواردة من مقام رئا�ضة جمل�س الوكالء 
برقم 393 يف 1352/1/19ه�  وامل�ضتملة على ما ياأتي: 1- اأن مفت�س عموم اجلمارك 
يطلب و�ضع مادة يف نظام البندرول )العالمات الدالة على �ضداد ال�ضريبة(، يحدد 
بها اجلزاء الذي يجب اأن يو�ضع على من يتعاطى بيع الدخان والتنباك وورق ال�ضيجارة 
بدون رخ�ضة ر�ضمية مبقدار �ضعفي ر�ضم الرخ�ضة املقررة، وبال�ضجن للمخالف من 
اأ�ضبوع واحد اإىل �ضهر واحد، وتداول االأع�ضاء البحث يف اخل�ضو�س املذكور، وبعد 

الفح�س والتدقيق قرر املجل�س باالإجماع ما ياأتي:
)اأواًل( املوافقة على حتديد جزاء ملن يتجراأ على بيع الدخان والتنباك وورق ال�ضيجارة 
بدون اأخذ الرخ�ضة الر�ضمية التي تخوله ذلك، على اأ�ضا�س االكتفاء مب�ضاعفة مقرر 
الرخ�ضة على املخالف اأو بال�ضجن ملدة ال تزيد عن اأ�ضبوع يف حال عجز املخالف عن 
الدفع. على اأنه بعد انتهاء مدة احلب�س يجب اأن يتح�ضل منه ر�ضم الرخ�ضة ح�ضب 

املقرر فقط.
 )ثانيًا( يف حالة املوافقة على هذا القرار يجري درج مادة بهذا املعنى يف نظام 

البندرول. وعلى هذا ح�ضل التوقيع. 

لجنة ديون األفراد لجنة مؤقتة
اطلع جمل�س ال�ضورى على مذكرة وزارة الداخلية رقم 73 يف 1352/1/16ه�، الواردة 
من مقام رئا�ضة جمل�س الوكالء برقم502 يف 2352/1/22ه�، املت�ضمن اأن جمل�س 
اأ�ض�س  ال�ضورى مل يبني يف قراره املتخذ ب�ضاأن جلنة النظر يف الديون بني االأف��راد، 

�ضتجتمع  ال���ذي  وامل��ك��ان  الع�ضوية 
ال��ل��ج��ن��ة وك��ي��ف��ي��ة ح�ضور  ف��ي��ه ه���ذه 
هو  وه��ل  التجاري،  املجل�س  مندوب 
يف  النظر  م��دة  هنا  باالإقامة  ملزم 
ه��ذا ال�ضاأن واحل�ضور من ج��دة يف 
اأوقات اجلل�ضات التي �ضتقرر ح�ضب 
�ضري العمل، كما مل حتدد م�ضاريف 
ال�ضفرية يف ه��ذه احل��ال��ة. وت��داول 
ال��ب��ح��ث يف اخل�ضو�س  االأع�����ض��اء 
املذكور وبعد الفح�س والتدقيق ُفهم 
الداخلية  وزارة  مذكرة  فحوى  من 
اأن هذه ال��وزارة قد اعتربت اللجنة 
جلنة دائمة خا�ضة للنظر يف ق�ضايا 

اأن ت�ضكيلها اإمنا هو متهيدي خا�س بدر�س املو�ضوع وتهيئة ما  الديون، على حني 
يح�ضل اأن يكون ممهدًا للو�ضول اإىل �ضن تعليمات خم�ضو�ضة يف املو�ضوع املنوه عنه، 
ويعهد بتلك التعليمات اإىل اللجنة املزمع اإحداثها بعدئذ. لذلك ال يرى املجل�س ما 
ي�ضتوجب تداول الراأي فيها من ناحية مدة اإقامة مندوب التجارة. واأما امل�ضاريف 
ال�ضفرية فلها نظام خم�ضو�س وي�ضمل مندوب التجارة ما ي�ضمل غريه يف هذا ال�ضدد 
واأما مو�ضوع تعيني ا�ضمي ع�ضوي املجل�س فقد �ضبق اأن ر�ضح املجل�س الذوات املراد 
ا�ضرتاكهم يف هذه اللجنة من قبل املجل�س ورفع بذلك قرارًا للمقام العايل بعدد 15 
وتاريخ 8 حمرم 1352ه�، واأما تعيني املكان الذي �ضتجتمع فيه هذه اللجنة فهو بنظر 

احلكومة. وعلى هذا ح�ضل التوقيع.     

فوؤاد بن علي ر�ضا، ولد مبكة املكرمة 
عام 1331ه�.

ب��امل��در���ض��ة  االب��ت��دائ��ي  تعليمه  تلقى 
مبكة  الفالح  مبدر�ضة  ثم  الفخرية، 
امل���ك���رم���ة، ب��ع��ده��ا ال��ت��ح��ق ب��امل��ع��ه��د 
مديره  عهد  يف  ال�ضعودي  االإ�ضالمي 
العالمة ال�ضيخ بهجت البيطار، عامي 
1345ه���- 1346ه���، كما تلقى علومه 

الدينية على يد بع�س علماء امل�ضجد احلرام.

ال��ت��ح��ق ب��اخل��دم��ة احل��ك��وم��ي��ة بوظيفة حم���رر )ن��ا���ض��خ��ًا( مبجل�س 
ال�����ض��ورى اع��ت��ب��ارًا م��ن 1349/6/24ه������، ث��م م��اأم��ور ا���ض��ب��ارات، يف 
1349/5/15ه����، م�ضاعد الكاتب االأول يف 1350/4/4ه���، �ضكرتري 
ثاين يف 1357/4/18ه�، �ضكرتري اأول يف 1366/6/7ه�، عني ع�ضوًا 
مبجل�س ال�ضورى اعتبارًا من 1372/3/20ه� - 1404ه�، اإ�ضافة اإىل 
ع�ضويته باملجل�س، عني رئي�ضًا للجنة تدقيق ال�ضحف واملطبوعات، 
ورئي�ضًا للجنة تخطيط وتوزيع االأرا�ضي احلكومية مبكة املكرمة، وع�ضوًا 
بجمعية املطالبة باأوقاف احلرمني ال�ضريفني، وع�ضوًا باملجل�س االإداري 

االأعلى لدور االأيتام، وغري ذلك.

له العديد من املقاالت املتناثرة يف ال�ضحف املحلية، وبع�س القطع 
ال�ضعرية ال�ضغرية، و�ضل�ضلة بحوث �ضهرية ن�ضرت تباعًا يف جملة املنهل 
"االأمثال  اعتبارًا من عام 1366-1368ه����، �ضدر له كتاب بعنوان: 

ال�ضعبية يف اأم القرى وما حولها" عام 1415ه�.
مكان وتاريخ الوفاة:

تويف مبدينة جدة م�ضاء يوم اخلمي�س املوافق 1421/10/23ه�، و�ضلي 
عليه يف امل�ضجد احلرام، ودفن مبقابر املعالة مبكة املكرمة.

فؤاد رضا 
)1331هـ-1421هـ.
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حكاية تعييني
في مجلس الشورى

د. عبداهلل بن اإبراهيم الع�صكر •

يبدو من ال�ضابق الأوانه اأن اأحتدث عن حكايتي الوا�ضعة يف جمل�س ال�ضورى، ب�ضبب حداثة ت�ضريف بالعمل فيه، والأن 
املدة التي مرت ق�ضيتها يف املجل�س حوايل ثالث �ضنوات فقط. وهي مدة غري كافية ل�ضرب التجربة ومللمة �ضذرات 

احلكاية، ولكنني �ضاأحتدث فقط عن بداية تلك احلكاية. 
هاتفني ع�ضر يوم من �ضهر �ضفر 1430ه�  معايل االأخ خالد التويجري واأبلغني باأ�ضلوبه املاتع باأنه للتو وّقع خادم 
احلرمني ال�ضريفني قرارًا بتعييني ع�ضوًا يف جمل�س ال�ضورى. وال�ضدق اأنني مل اأتوقع التعيني. ولي�س هذا توا�ضعًا 
مني، ولكنني كنت حديث الرجوع من �ضنة تفرغ علمي ق�ضيت ُمعظمه يف بع�س اجلامعات االأمريكية، وُكنت ُاعد 
نف�ضي لن�ضر بحوث اأجنزتها يف تلك ال�ضنة، باالإ�ضافة اإىل اهتمامي بتقدمي اخلطة املعرفية اجلديدة التي اأزمع 

اقرتاحها على ق�ضم التاريخ بجامعة امللك �ضعود.
ال�ضك اأن العمل يف جمل�س ال�ضورى يختلف عن عملي ال�ضابق يف جامعة امللك �ضعود، ولكنه اختالف تنوع وثراء ال 
اختالف ت�ضاد اأو تقاطع. وقد تاأقلمت �ضريعًا مع العمل الربملاين، خ�ضو�ضًا بعد ت�ضميتي ع�ضوًا يف جلنة ال�ضوؤون 
اخلارجية. وهي جلنة ت�ضتمل على العمل ال�ضيا�ضي والدبلوما�ضي وما يلحق بهما من اأعمال وزارة اخلارجية. 
وقد وجدت نف�ضي يف اللجنة الأن خلفيتي العلمية قريبة من اجلو املعريف املطلوب يف اأعمال اللجنة. فقد كتبت 
اأطروحتي العلمية عن: النظرية االإقليمية regional theory ودر�ّضت مقررات يف م�ضتوى البكالوريو�س ل�ضيقة 
بعملي اجلديد مثل: مقرر التاريخ الدبلوما�ضي ومقرر التاريخ ال�ضيا�ضي. وتراأ�ضت جلانًا حتاورية كثرية يف اأوروبا 
واأمريكا. وكان من �ضميم عملي يف تلك البعثات التحاورية قدر وا�ضع من العمل ال�ضيا�ضي والدبلوما�ضي. وكذلك 
ن�ضرت بحوثًا ومقاالت يف عمودي �ضبه االأ�ضبوعي: حديث االأربعاء يف جريدة الريا�س. لهذا كله مل اأ�ضعر بالغربة 

عندما جل�ضت مع زمالء اأقدم مني يف جلنة ال�ضوؤون اخلارجية.
اأفكار توفرت نتيجة ثقافتي وعملي يف البعثات التحاورية رغبت يف تقدميها اإىل جلنة ال�ضوؤون  لقد كان لدي 
اخلارجية، ولكنني راأيت الرتيث حتى اأرى طبيعة امل�ضوؤولية والعمل يف اللجنة. وفوجئت يف اأول اجتماع لها اأن 
اختارين الزمالء نائبًا لرئي�ضها الدكتور طالل �ضاحي اآنذاك. وقد عر�ضت عليه اأفكاري النظرية فقال يل باأ�ضلوبه 
الهادئ اإن الوقت مبكر جدًا لتقدمي مقرتحات من هذا النوع. واالآن وبعد مرور حوايل ثالث �ضنوات واأنا ع�ضو يف 
جمل�س ال�ضورى وع�ضو يف جلنة ال�ضوؤون اخلارجية اأ�ضعر اأنني قادر على م�ضاعفة عطائي، واقرتاح اأفكار جديدة. 

هذا كله مع ذكريات عن العمل �ضتجد طريقها للن�ضر يف هذه الزاوية اأو يف كتاب م�ضتقل يف قابل اأيامي.
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