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إنجازات اللجان المتخصصة بمجلس الشورى

إطالله

أرقام ودالالت

د .حممد املهنا

مائة و�أربعة و�ستني مو�ضوع ًا تنوعت بني م�شروعات الأنظمة اجلديدة وتعديل �أنظمة قائمة وتقارير الأداء ال�سنوي
للوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية هي جممل املو�ضوعات التي �أجنزتها اللجان املتخ�ص�صة خالل الفرتة من 3/3
وحتى 1433/10/22هـ.
ومبا �أن لغة الأرقام ال تكذب و�إمنا تعزز من �صحة املعلومات وتوثق الإجنازات ،فهي داللة على حجم اجلهود التي
تبذلها اللجان املتخ�ص�صة الثالث ع�شرة الذراع الرئي�س ملجل�س ال�شورى والقلب الناب�ض له ويف العرف ال�صحفي
هي املطبخ الرئي�س لقرارات املجل�س ،حيث تتوىل درا�سة ومناق�شة جميع املو�ضوعات التي حتال �إىل املجل�س �أو
التي تقدم من �أع�ضاء املجل�س مبوجب املادة الثالثة والع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى .
وقدمت اللجان املتخ�ص�صة  163تقري ًرا �إىل املجل�س لدرا�ستها ومناق�شتها حتت القبة ت�ضمنت خال�صة ر�أيها
الذي تو�صلت �إليه بعد درا�سات معمقة وم�ستفي�ضة للمو�ضوعات عرب �أكرث من  200اجتماع ا�ست�ضافت خاللها
�أكرث من  360مندوب ًا ميثلون اجلهات احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص للتعرف على مرئياتهم واال�ستف�سار
منهم عن بع�ض.
تلك الأرقام تدل على احلراك الذي ال يهد�أ ،والعمل الد�ؤوب الذي يبذله �أع�ضاء جمل�س ال�شورى يف درا�سة
املو�ضوعات التي تدخل يف اخت�صا�صات املجل�س و�صالحياته ،وجت�سد اهتمامهم وحر�صهم على و�صول جمل�س
ال�شورى �إىل قرارات ت�سهم يف االرتقاء ب�أداء الأجهزة احلكومية ومعاجلة ق�ضايا الوطن وتلبية احتياجات املواطن.
ومن �أهم املو�ضوعات التي در�ستها اللجان املتخ�ص�صة خالل الفرتة املا�ضية من ال�سنة الرابعة للدورة اخلام�سة
للمجل�س م�شروع نظام حماية البيانات ال�شخ�صية ،ونظام الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،ومقرتح
نظام االدخار الع�سكري ،وتعديل املادة ( )11من نظام خدمة ال�ضباط ،وكذلك درا�سة �إجراء بع�ض التعديالت على
نظام خدمة ال�ضباط ونظام خدمة الأفراد ،وم�شروع نظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب (الإيدز)،
وتعديل نظام مكافحة غ�سيل الأموال ،ونظام جباية الزكاة ،وبحث و�ضع ترتيبات لإلزام مالك امل�صانع واملن�ش�آت
ال�سكنية بتوفري النظام الت�أميني لها ،درا�سة طلب املوافقة على ان�ضمام اململكة العربية ال�سعودية التفاقية بطاقة
الت�أمني املوحدة عن �سري ال�سيارات عرب البلدان العربية ومقرتح تعديل نظام العمل احلايل ،وم�شروع مقرتح
تعديل نظام العمل فيما يتعلق باحلد الأدنى للأجور ا�ستناد ًا للمادة (الثالثة والع�شرين) من نظام جمل�س ال�شورى،
وم�شروع نظام الت�أمني �ضد التعطل عن العمل ،وم�شروع نظام الآثار واملتاحف ،وم�شروع نظام مزاولة املهن
الهند�سية ،والالئحة الأ�سا�سية لدور الرعاية االجتماعية� ،إىل جانب التقارير ال�سنوية لعدد من الأجهزة احلكومية.
جملة ال�شورى ومواكبة منها للجهود التي تبذلها اللجان املتخ�ص�صة ت�ستعر�ض يف هذا العدد بالأرقام حجم
�إجنازات اللجان.
رئي�س التحرير
1433 / 138

3

المحتويات

تغطية

6
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احل�صيني ،والدكتور �صالح بن حممد النملة م�شاركات ومداخالت فعالة
ومثمرة خالل �أعمال الدورة.

تقرير

46

المتخصصة تنهي دراسة
لجان مجلس الشورى
ّ
ً
 164موضوعا خالل  8أشهر

�أجنزت اللجان املتخ�ص�صة يف جمل�س ال�شورى خالل الفرتة من
1433/3/3هـ وحتى 1433/10/22هـ درا�سة  164مو�ضوع ًا ،فيما ال
يزال  78مو�ضوع ًا حتت الدار�سة على طاولة اللجان املتخ�ص�صة .وتعد اللجان
املتخ�ص�صة الثالث ع�شرة هي الذراع الرئي�س ملجل�س ال�شورى حيث تتوىل
درا�سة ومناق�شة جميع املو�ضوعات التي حتال �إىل املجل�س �أو التي تقدم من
�أع�ضاء املجل�س مبوجب املادة الثالثة والع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى.
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نتجت اجلرائم املعلوماتية عن اال�ستعمال ال�سيئ للتكنولوجيا احلديثة
وما �صاحبها من تطور هائل و�سريع يف عامل التقنية ،وت�سبب اجلرمية
املعلوماتية خ�سائر فادحة تقدر مباليني الدوالرات ،وبطبيعتها تختلف عن
بع�ضها البع�ض باختالف الكيفية التي يتم عربها تنفيذ اجلرمية� ،أو �أهدافها
�أو ال�شخ�ص الذي قام بها.
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النا�شر

د .العبود :عضو المجلس ال يعيش في برج عاجي

�أكد ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور فهد العبود �أن ع�ضو املجل�س ال يعي�ش يف برج عاجي فهو
مواطن يعي�ش و�سط �أفراد املجتمع ،وي�شاركهم همومهم ويعرف احتياجاتهم وق�ضاياهم الفت ًا
راق يت�سم
النظر �إىل �أن النقا�ش حتت قبة ال�شورى ممتع ي�سوده الر�أي والر�أي الآخر يف حوار ٍ
بال�شفافية وال�صراحة .جاء ذلك يف حوار د .العبود مع جملة ال�شورى.

المملكة العربية السعودية
هاتف4781111 :
فاكس2920077 :

info@darroaf.com
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د .محمد آل عمرو :العالم يعيش مرحلة مهمة من
مراحل التعاون الدولي في مجال العمل البرلماني

مب�شاركة وفد جمل�س ال�شورى برئا�سة الأمني
العام ملجل�س ال�شورى الدكتور حممد بن عبدالله
�آل عمرو عقدت اجتماعات الدورة ال�سابعة
والع�شرين بعد املائة للجمعية العمومية لالحتاد
الربملاين الدويل يف مدينة كوبيك الكندية .وكان
لع�ضوي املجل�س ع�ضوي الوفد الأ�ستاذ �صالح بن
عيد احل�صيني ،والدكتور �صالح بن حممد النملة
م�شاركات ومداخالت فعالة ومثمرة خالل �أعمال
الدورة .كما التقى رئي�س الوفد الدكتور حممد بن
عبدالله �آل عمرو بعدد من ال�سيا�سيني والربملانيني
خالل االجتماعات و�أجرى معهم مباحثات تناولت
�سبل تدعيم العالقات الربملانية بني جمل�س
ال�شورى وبرملانات الدول املختلفة.
ونوه احلاكم العام الكندي ال�سيد ديفيد جون�ست
ب�أهمية الدبلوما�سية الربملانية على ال�ساحة
الدولية ودورها يف دعم اجلهود الدولية املبذولة
لتحقيق ال�سالم والأمن الدوليني ،متمني ًا �أن تتوج

اجتماعات �أعمال الدورة ال�سابعة والع�شرين بعد
املائة للجمعية العمومية لالحتاد الربملاين الدويل
بنتائج �إيجابية تعك�س الدور املهم للربملانيني يف
العامل.
جاء ذلك خالل افتتاحه �أعمال الدورة بكلمة رحب
خاللها بر�ؤ�ساء الربملانات والوفود الربملانية
الدولية ،معرب ًا عن �أمله يف �أن تكون هذه الدورة
من �أعمال اجلمعية العمومية لالحتاد عالمة بارزة
يف �سياق العمل الربملاين الدويل امل�شرتك ملواجهة
التحديات والظروف التي تع�صف بالكثري من
دول العامل و�شعوبها.
وت�ضمن جدول �أعمال الدورة التي ا�ستمرت
خم�سة �أيام النظر يف تقارير اللجان الدائمة
باالحتاد ،من بينها تقرير اللجنة الدائمة لل�سلم
والأمن الدوليني ب�ش�أن تعزيز م�س�ؤولية الربملان
يف حماية حياة املواطنني ،وتقرير اللجنة الدائمة
للتنمية امل�ستدامة والتمويل والتجارة ب�ش�أن

التجارة العادلة و�آليات التمويل املبتكرة للتنمية
امل�ستدامة ،وتقرير اللجنة الدائمة للدميقراطية
وحقوق الإن�سان ب�ش�أن ا�ستخدام و�سائل الإعالم،
مبا فيها الإعالم االجتماعي ،لتعزيز م�شاركة
املواطنني والدميقراطية.
و�أكد معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى رئي�س
احل ��اك ��م ال� �ع ��ام ال �ك �ن��دي ي��ن��وه ب ��دور
الدبلوما�سية الربملانية على ال�ساحة
الدولية

وف����د امل��ج��ل�����س يف ت�����ص��ري��ح ل���ه ح���ر����ص جمل�س
ال�����ش��ورى على تفعيل دوره ال�برمل��اين م��ن خالل
ت�أكيد ح�ضوره الفاعل وامل�شاركة يف امل�ؤمترات
واالج��ت��م��اع��ات وال����ن����دوات ال�برمل��ان��ي��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة
وال���دول���ي���ة ال���س��ي��م��ا يف ه����ذا امل��ح��ف��ل ال�ب�رمل���اين

ال��دويل ،مبين ًا �أن ذل��ك ي�أتي
من�سجم ًا مع �سيا�سة اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ب��ق��ي��ادة
خ����ادم احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين
امللك عبدالله ب��ن عبدالعزيز
ح���ف���ظ���ه ال����ل����ه -يف ت��ف��ع��ي��لح�ضور اململكة يف خمتلف
املحافل على ال�ساحة الدولية.
ون���وه معاليه ب��الأه��م��ي��ة التي
ت�����ض��ط��ل��ع ب���ه���ا اج���ت���م���اع���ات
ال�������دورة احل���ال���ي���ة للجمعية
واجتماعات املجل�س احلاكم
ل�لاحت��اد ،ال��ت��ي ت�ست�ضيفها
كوبيك ،للبحث يف ع��دد من
امللفات املهمة التي تعزز من
دور ال�ب�رمل���ان���ات يف خمتلف
دول العامل يف خدمة الأمن وال�سلم الدوليني.
ولفت الدكتور حممد بن عبدالله �آل عمرو
�إىل اجتماع جمعية الأمناء العامني للربملانات
الدولية الذي عقد على هام�ش اجتماعات الدورة
 127للجمعية العمومية لالحتاد الربملاين
الدويل ،م�شري ًا �إىل �أنه ينعقد يف مرحلة مهمة
من مراحل التعاون الدويل يف جمال العمل
الربملاين النعكا�ساته املبا�شرة على �أداء املجال�س
والربملانات وتطورها.
من جهة �أخرى �شارك جمل�س ال�شورى يف
االجتماع التن�سيقي الذي عقدته املجموعة
م���ن م ��و�� �ض ��وع ��ات االج� �ت� �م ��اع ت �ع��زي��ز
م �� �س ��ؤول �ي��ة ال�ب�رمل ��ان يف ح �م��اي��ة ح�ي��اة
املواطنني
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الإ�سالمية على هام�ش اجتماعات �أعمال الدورة
 127للجمعية العمومية لالحتاد الربملاين الدويل
واملجل�س احلاكم  191لالحتاد الربملاين الدويل
املنعقدة حالي ًا مبدينة كوبيك بكندا.
ومثل جمل�س ال�شورى يف االجتماع ع�ضو
املجل�س ع�ضو جمل�س االحتاد الربملاين الدويل
رئي�س جلنة التجارة والتنمية امل�ستدامة يف
االحتاد الأ�ستاذ �صالح بن عيد احل�صيني وع�ضو

جمل�س ال�شورى ع�ضو جمل�س االحتاد الدكتور من جانب �آخر �أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شيوخ
الكندي ال�سيد نويل كان�سيال �أهمية العالقات
�صالح النملة.
ومت خالل االجتماع مناق�شة املو�ضوعات املدرجة
على جدول الأعمال من بينها طلبات كل من رئي�س جمل�س ال�شيوخ ال�ك�ن��دي ي�ؤكد
دولة الإمارات العربية املتحدة و�سوريا ومايل �أهمية العالقات مع جمل�س ال�شورى
وبريطانيا لإدراج بنود طارئة على جدول �أعمال
اجلمعية العمومية لالحتاد الدويل.
وقد حاز البند الطارئ الذي تقدمت به ال�شعبة الربملانية بني جمل�س ال�شيوخ الكندي وجمل�س
الربملانية مبجل�س االحتاد الوطني الإماراتي حول ال�شورى ال�سعودي ب�صفة خا�صة واملجال�س
"دور الربملان الدويل يف حظر الإ�ساءة للأديان الت�شريعية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
�أو امل�سا�س بالرموز واملقد�سات الدينية عرب العربية ب�صفة عامة ،وذلك خالل حفل اال�ستقبال
الإ�سهام يف التو�صل �إىل اتفاق دويل لتجرمي ذلك الذي �أقامه تكرمي ًا ملعايل الأمني العام ملجل�س
باعتباره متطلب ًا �ضروري ًا لل�سلم والأمني الدوليني ،ال�شورى الدكتور حممد بن عبدالله �آل عمرو
وحتقيق التعاون والتفاهم الدويل" على الأغلبية رئي�س وفد املجل�س ولر�ؤ�ساء وفود املجال�س
يف االجتماع لإدراجه على جدول �أعمال اجلمعية الت�شريعية بدول جمل�س التعاون اخلليجي
امل�شاركني يف االجتماعات وبح�ضور �سفري خادم
العمومية للربملان الدويل يف دورته احلالية.
كما �شارك جمل�س ال�شورى يف االجتماع احلرمني ال�شريفني لدى كندا الأ�ستاذ �أ�سامة بن
التن�سيقي للمجموعة العربية لتن�سيق املواقف �أحمد ال�سنو�سي.
الربملانية العربية جتاه املو�ضوعات املدرجة على و�أثنى رئي�س جمل�س ال�شيوخ الكندي على اللقاء
جدول �أعمال اجلمعية العمومية لالحتاد الربملاين الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة
الدويل ،ومن �أهمها توحيد املواقف والر�ؤى الع�شرين الثالث الذي ا�ست�ضافه جمل�س ال�شورى
جتاه دعم البند الطارئ الذي تقدمت به ال�شعبة يف مدينة الريا�ض ،منوه ًا بح�سن �إدارة �أعمال
الربملانية الإماراتية ،وكذلك املنا�صب ال�شاغرة اللقاء الأم���ر ال��ذي انعك�س على النجاح املتفرد
يف االحتاد الربملاين الدويل وتن�سيق املواقف الجتماعاته وما �أ�سفر عنه من نتائج وتو�صيات
للتو�صل �إىل ر�ؤية م�شرتكة واحل�صول على ت�أييد تفتح أ�ف��ق�� ًا ج��دي��د ًا يف �صياغة ال��ع��م��ل ال�برمل��اين
امل�شرتك لدول املجموعة.
لوجهة النظر العربية.
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م����ن ج���ه���ت���ه ن���ق���ل م����ع����ايل الأم��ي��ن
ال���ع���ام مل��ج��ل�����س ال�������ش���ورى رئ��ي�����س
وف�����د امل���ج���ل�������س يف ك���ل���م���ة خ�ل�ال
اال�ستقبال حت��ي��ات م��ع��ايل رئي�س
جمل�س ال�شورى ال�سعودي ال�شيخ
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ل��ه ب���ن حم��م��د بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ ملعايل رئي�س
جمل�س ال�شيوخ الكندي ،ومتنياته
بنجاح أ�ع��م��ال اجلمعية العمومية
ل��ل�احت����اد ال��ب�رمل����اين ال�������دويل يف
دورتها احلالية املنعقدة يف مدينة
كوبيك الكندية.
وع��ب��ر ع����ن ����ش���ك���ره مل��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى
اال���س��ت��ق��ب��ال امل��ت��م��ي��ز واحل���ف���اوة
البالغة ،متطلع ًا �إىل آ�ف��اق جديدة
م��ن العالقات وال��ت��ع��اون البناء بني
جمل�س ال�شورى وجمل�س ال�شيوخ الكندي مبا
يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين ال�صديقني.
ونوه نائب رئي�س امل�ؤمتر الوطني االنتقايل
الليبي ال�سيد جمعة عتيقة رئي�س الوفد الليبي يف
اجتماعات اجلمعية الدويل بالدور املحوري واملهم
للمملكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز يف العاملني
العربي والإ�سالمي والدويل ،كما نوه باملواقف
الإيجابية والرائدة للمملكة الداعمة لق�ضايا
الأمتني العربية والإ�سالمية.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي جمعه مع معايل الأمني
العام ملجل�س ال�شورى رئي�س وفد املجل�س يف
اجتماعات اجلمعية العمومية الدكتور حممد بن
عبدالله �آل عمرو وذلك على هام�ش اجتماعات
اجلمعية العمومية لالحتاد.
وتركز احلديث خالل اللقاء على �سبل دعم
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى وامل�ؤمتر
الوطني االنتقايل الليبي.
كما التقى معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى
برئي�س الوفد الربيطاين ع�ضو جمل�س العموم
جل �ن��ة ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة وال�ت�م��وي��ل
والتجارة ناق�شت التجارة العادلة و�آليات
التمويل املبتكرة للتنمية امل�ستدامة

رئي�س اللجنة التنفيذية يف ال�شعبة الربملانية
باملجل�س ال�سيد روبرت وولرت بح�ضور ع�ضوي
جمل�س ال�شورى ع�ضوي وفد املجل�س الأ�ستاذ
�صالح احل�صيني ،والدكتور �صالح النملة.
وا�ستعر�ض اجلانبان خالل اللقاء �سبل تعزيز
العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني وبخا�صة
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى وجمل�س
العموم الربيطاين.
الأ�ستاذ �صالح احل�صيني ير�أ�س جل�سة
النقا�ش املفتوحة بعنوان نفاذ البرتول
و�أمن الطاقة

والتقى معايل الدكتور �آل عمرو الأمني العام
للجمعية الوطنية الرتكية عرفان نظري �أوغلو،
وا�ستعر�ض معه �سبل تعزيز التعاون الربملاين بني
جمل�س ال�شورى واجلمعية الوطنية الرتكية.
م��ن ج��ان��ب آ�خ���ر ر�شحت الأم��ان��ة العامة لالحتاد
ال��ب�رمل����اين ال�������دويل ع�����ض��و جم��ل�����س ال�������ش���ورى
رئ��ي�����س جل��ن��ة ال��ت��ج��ارة وال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف
االحت�������اد ال��ب�رمل����اين ال�������دويل الأ�����س����ت����اذ ���ص��ال��ح
ب���ن ع��ي��د احل�����ص��ي��ن��ي ل��رئ��ا���س��ة ج��ل�����س��ة ال��ن��ق��ا���ش
املفتوحة بعنوان (ن��ف��اذ ال��ب�ترول و أ�م���ن الطاقة)
وق����د ����ش���ارك يف ه����ذه اجل��ل�����س��ة ع����دد ك��ب�ير من

ال�برمل��ان��ي�ين املهتمني ب�����ش���ؤون ال��ط��اق��ة والتنمية.
واجتمع معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى
الدكتور حممد بن عبدالله �آل عمرو مع معايل
�أمني عام االحتاد الربملاين الدويل ال�سيد �أندر�س
جون�سون حيث �أطلعه على �آلية العمل يف جمل�س
ال�شورى ودوره الرقابي والت�شريعي .وتركز
احلديث خالل االجتماع على �سبل تعزيز
العالقات والتعاون بني جمل�س ال�شورى واالحتاد
الربملاين الدويل.
م�ع��ايل الأم�ي�ن ال �ع��ام :جمل�س ال�شورى
ح��ري����ص ع�ل��ى ت�ف�ع�ي��ل دوره ال�برمل��اين
بح�ضور فاعل يف االجتماعات الربملانية
الإقليمية والدولية

و�أبدى ال�سيد جون�سون ا�ستعداد الأمانة العامة
لالحتاد بتقدمي كافة �أنواع الدعم وامل�ساندة
ملجل�س ال�شورى فيما يتعلق بتدريب املوظفني،
وت�سخري ما متلكه الأمانة العامة لالحتاد من
خربات متميزة يف هذا املجال يف خدمة املجل�س.
ونوه بقرار خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله
بن عبدالعزيز بتعيني املر�أة ع�ضو ًا يف جمل�س
ال�شورى يف دورته القادمة.

في مداخلتين لهما على تقرير وزارة التعليم العالي:
د .إبراهيم السليمان:

أطباء غير مؤهلين في هيئات
تدريس كليات الطب الناشئة
قدم ع�ضو املجل�س الدكتور �إبراهيم ال�سليمان مداخلة على تقرير
وزارة التعليم العايل ت�ساءل فيها عن مدى قيام كليات الطب يف
اجلامعات اجلديدة بدورها العلمي والأكادميي وقال :ورد يف
تقرير الوزارة افتتاح كليات جديدة عددها ( )48وعدد كبري
من الأق�سام ( )276يف �شتى مناطق اململكة يف تخ�ص�صات عدة
ولعلي �أركز على كليات الطب يف هذه املداخلة ،فلو �أخذنا مث ًال
كليات الطب يف اجلامعات النا�شئة والتي مت افتتاحها م�ؤخر ًا
ف�إن ذلك يطرح العديد من الت�سا�ؤالت حول مدى �إمكانية قيام
تلك الكليات بدورها العلمي والأكادميي ،و�أق�صد بذلك م�ستوى
التح�صيل العلمي وخمرجات تلك الكليات النا�شئة.
و�أ�شار ال�سليمان �إىل �أن هناك عقبات كثرية تواجه تلك الكليات
لعل �أهمها �صعوبات التعاقد مع �أع�ضاء هيئة تدري�س م�ؤهلني
�أكادميي ًا وعلمي ًا ،مما �أجرب العديد من الكليات على التعاقد
واال�ستعانة ب�أطباء غري م�ؤهلني يف جمال التعليم والتدريب
الطبي ،وهذا ينتج عنه �ضعف يف م�ستوى الطالب وقلة
ا�ستيعابهم.
و�أكد على �أن كليات الطب تعتمد يف الدرجة الأوىل على اجلودة
 ،ويف الوقت نف�سه هناك حاجة �إىل مثل هذه الكليات .كما �أن
وجودها يف املناطق واملحافظات �أمر م�ستحب بل مطلوب ،لأنه
�سوف ينعك�س �إيجاب ًا على حت�سني امل�ستوى ال�صحي يف تلك
املناطق ،ولكن �إذا �أردنا �أن نبحث عن الكوادر فيجب علينا �أن
نوجد امليزانيات ال�ستقدامها ،لأن �إن�شاء املباين ال تكفي وحدها.
بل نحن بحاجة �إىل وجود بنية �أ�سا�سية لأي كلية طب ،ولعل
�أهمها وجود م�ست�شفى جامعي.
وقال� :أمتنى من الوزارة املوقرة �أال تقدم على افتتاح �أي كلية
طب �إال بعد �أن توفر جميع متطلبات هذه الكليات لأن العربة يف

هل هذا هو الهدف؟
وقدم الأ�ستاذ �إح�سان فقيه مداخل ًة له على نف�س التقرير قال فيها:
قطاع التعليم يف جممله يعد الركيزة الرئي�سة للتنمية االقت�صادية
واالجتماعية و�أهم عوامل ا�ستدامتها ،ولهذا �أولت الدولة اهتمام ًا
خا�ص ًا به ،بدليل ارتفاع حجم الإنفاق كن�سبة من الناجت املحلي
الإجمايل ،ومن هنا فمن حقنا يف املجل�س االطالع على حقيقة نتاج
هذا الإنفاق وب�شكل مف�صل ومعرفة ما حتقق من �أهداف و�سيا�سات
ُر�سمت له وحتديد مواطن التقدم والت�أخر.
ومن هذا املنطلق ف�إنني �أحتفظ على �إفراد تقرير واحد لوزارة التعليم
العايل بينما هناك �أربعة وع�شرين جامعة ،لبع�ضها حقيقة متيز عن
غريها ال ميكن �إغفاله لكنها يف جمملها لها همومها وم�شاكلها،
وكمثال لتلك امل�شاكل ما تعانيه جامعة احلدود ال�شمالية ،فطالبها
يتلقون تعليمهم يف مبان مدر�سية �أق�صى حدودها املرحلة الثانوية،
فهم ال يعرفون القاعات واملختربات وامل�شرف الأكادميي ،فهل و�ضع
كهذا ميكن �أن نقره ونوافق عليه؟
كما �أن الر�سوم التي تدفع لإمتحان القدرات هي جزء من ال�شكوى
فهي لي�ست كل ما يتوجب على الطالب دفعه للت�أهل والنجاح واختبار
القيا�س بل �إن هناك ر�سوم ًا �أخرى للت�سجيل يف االختبار التح�صيلي
ور�سوم الدورات التدريبية واملالزم.
ومبقارنة خمت�صرة مع ما ت�صرفه حكومة فنلندا من ميزانية على
التعليم مبا ت�صرفه حكومة بالدي لوجدناه مبلغ ًا متوا�ضع ًا ،ومع
هذا مل ن�ستطع �أن ن�صل بتعليمنا �إىل ربع ما و�صلت �إليه تلك الدولة
ال�صغرية التي تبنت جمانية التعليم ل�شعبها من مرحلة ريا�ض الأطفال
�إىل امل�ستوى اجلامعي مع توفري الكتاب املدر�سي والوجبات الغذائية
املجانية و�صرف مكاف�آت �شهرية لطالب اجلامعات وت�أمني ال�سكن
املجاين املنا�سب لهم ،ثم ي�أتي جهاز ينُ�سب لقطاع التعليم لدينا ويطلب
من الطلبة والطالبات دفع ر�سوم ال ت�سمن وال تغني من جوع مقارنة
مبا تنفقه الدولة ليقال ب�أن الهدف من هذا الإجراء هو تخفيف الأعباء
املالية على الطالب ،كالم غري مقبول وال ي�ستند �إىل منطق.
�إن ا�ستمرار هذا الو�ضع على ما هو عليه والتو�سع فيه يحتاج �إىل
�إعادة نظر ومعاجلة �شاملة و�إعادة ل�صياغة تو�صية اللجنة .و�أخ�شى
�أن ي�أتي يوم يتوجب فيه على طلبة املرحلة االبتدائية مبن فيهم ال�صف
الأول �ضرورة �أداء اختبار القيا�س لريتفع دخل املركز وي�صبح
م�ؤ�س�سة ربحية .فهل هذا هو الهدف؟
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النهاية باملخرجات ال نريد �أن نخرج طالبنا من كليات �ضعيفة
و�أن ذلك ينعك�س �سلبي ًا على �أدائهم يف العمل

إحسان فقيه يسأل:

9

مناقشة تقريري مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تحت القبة

تقنين استخدام "النانو" وتركيز البحوث على
الريادة والتميز

الدكتور �أحمد بن �سعد �آل مفرح
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طالب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى بتقنني ا�ستخدام
تقنية النانو والتي ت�ستخدم يف عدة جهات مما
يعد هدر ًا مالي ًا وت�شتيت ًا للجهود ،ولفتوا �إىل ت�أخر
ت�سجيل براءة االخرتاع مبدينة امللك عبدالعزيز
والذي قد ي�صل ما بني �سنتني �إىل ثالث �سنوات،
و�أكدوا على �ضرورة �أن ترتكز اجلهود البحثية
نحو حتقيق التميز والريادة يف جماالت مهمة
للوطن .جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت
يوم 1433/11/8هـ برئا�سة نائب رئي�س املجل�س
الدكتور حممد اجلفري ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل
تقرير جلنة ال�ش�ؤون التعليمية والبحث العلمي،
ب�ش�أن التقريرين ال�سنويني ملدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية للعامني املاليني 1432/1431هـ
– 1433/1432هـ ،تاله رئي�س اللجنة الدكتور
�أحمد بن �سعد �آل مفرح ،ثم عر�ض للمناق�شة
و�أبديت ب�ش�أنه بع�ض امللحوظات ،حيث اقرتح �أحد
الأع�ضاء على اللجنة االهتمام مبو�ضوع العلوم
لعامة النا�س؛ وذلك من خالل الإ�صدارات العلمية
وت�شجيع الإعالم العلمي ،ال �سيما االبتكارات
اجلديدة املكت�شفة التي تطر أ� على ال�ساحة بني فرتة
و�أخرى.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل �أنه ورد يف التقرير
عن ا�ستخدام تقنية النانو يف بع�ض املجاالت
العلمية والعملية ،ودعا �إىل وقفة حقيقية عند
هذا املو�ضوع ،م�شري ًا �إىل �أن هناك �أكرث من

جهة حكومية تعمل على ا�ستخدام تطبيقات تقنية
النانو ،و�أن يف ذلك هدر ًا مالي ًا وت�شتيت ًا للجهود
يف هذا املجال ،وحيث �إن هذه التقنية تعد تقنية
حديثة جد ًا والأبحاث فيها ال تزال يف بدايتها،
والنتائج الأولية لها مل حتقق امل�أمول واملطلوب
منها يف الدول املتقدمة التي ابتكرت هذه التقنية،
ال �سيما �أن هذه التقنية تت�سم بالتعقيد ،حيث يتم
التعامل مع �أج�سام �صغرية جد ًا يف م�ستوى
الذرات واجلزئيات املجهرية ،و�أو�ضح �أن النانو
هو جزء من املليار من املرت ،وترمز �إىل �ألف مليون
�إ�شارة من جزئيات العن�صر وتعني مليون وحدة
ملليمرت واحد �أو واحد على ع�شرة �آالف من حجم
�شعرة ر�أ�س الإن�سان .واقرتح �إعادة النظر ب�شكل
كامل يف الأبحاث واال�ستخدامات العلمية لهذه
التقنية عند اجلهات احلكومية املختلفة ،وت�ساءل
عما �إذا كان �أنه من املنا�سب �أن تقوم املدينة ب�إن�شاء
مركز وطني ال�ستخدامات تقنية النانو يف اململكة
لكي ي�ضم ما لدى اجلهات الأخرى من اهتمامات
يف هذا املجال ،ولكي تتوحد اجلهود بد ًال من
ت�شتتها ولرت�شيد الإنفاق املايل يف �أبحاث هذه
التقنية ،وقال �إن املوجود حالي ًا عبارة عن جهود
مبعرثة هنا وهناك� ،إ�ضافة �إىل غياب التنظيم
والتن�سيق يف هذا اجلانب.
و�أيده ع�ضو �آخر حيث ر�أى �إعادة النظر يف
�أبحاث وتطبيقات هذه التقنية ب�شكل كامل ،رغبة
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يف اال�ستفادة منها بحيث نبد أ� من حيث انتهى
الآخرون �إليه ،ولكي توحد اجلهود حتت مظلة
واحدة وير�شد الإنفاق يف هذا املجال.
بينما اقرتح ع�ضو �آخر على اللجنة االهتمام
بنتائج الأبحاث وعدم االهتمام بالبحث فقط،
ال �سيما �أن فائدة ذلك �أعم و�أ�شمل واال�ستفادة
تكون كبرية .كذلك االهتمام بتوقيع تعهد ممن يتم
ابتعاثهم على العمل باملدينة قدر ال�سنوات التي
ابتعثوا فيها� ،إلزام ًا لهم بالعمل بنف�س مدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
�أما عن ت�أخر ت�سجيل براءة االخرتاع مبدينة امللك
عبدالعزيز والذي ي�صل �إىل � 3-2سنوات ،فر�أى
�أحد الأع�ضاء ب�أن املدة طويلة و�أن تعليل املدينة
�أن ذلك ي�أتي وفق ًا للمعدل العاملي غري منطقي
و�إال فلماذا يذهب املخرتعون �إىل ت�سجيل براءة
اخرتاعاتهم �إىل الواليات املتحدة الأمريكية؟
وامتدح �أحد �أع�ضاء املجل�س جهود مدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية وو�صفها بالكبرية
يف النهو�ض مب�ستوى البحث العلمي والتقني،
حيث يت�ضح ذلك يف املدى الكبري للتنوع يف
الأبحاث ابتداء من تقنية املاء ،وتقنية الطاقة
والبرتول ،وكذلك تقنية النانو والتقنية النووية
�إىل �أبحاث يف املجاالت االجتماعية مثل :معوقات
الزواج وو�سائلها ،وكذلك واقع املعاقني وذوي
االحتياجات اخلا�صة وفر�ص ا�ستيعابهم .لكنه
�أ�شار �إىل �أن هذا التنوع يف جمال الأبحاث قد
ي�ؤدي �إىل ت�شتت االهتمام واالبتعاد عن تنفيذ
الأولويات ،ومبا ينعك�س �سلب ًا يف حتقيق ر�ؤيتها
الإ�سرتاتيجية يف بناء جمتمع قائم على املعرفة
من خالل منظومة وطنية عاملية املناف�سة للعلوم
والتقنية واالبتكار.
واقرتح ع�ضو �آخر �أن ترتكز اجلهود البحثية نحو
حتقيق التميز والريادة يف جماالت مهمة لبالدنا
كما هو احلال للمراكز البحثية يف كثري من دول
العامل املتقدم ،ولكي ال تكون هناك ازدواجية بني
ن�شاطها البحثي ون�شاط جهات �أخرى يف اململكة
وبالذات اجلامعات ال�سعودية التي هي �أكرث
ت�أهي ًال لإجناز البحوث االجتماعية التي تتوفر
فيها الكفاءات املتخ�ص�صة يف هذه املجاالت.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إىل �أن بنود ميزانية املدينة
ت�شري �إىل �أن هناك زيادة م�ستمرة يف االعتمادات
املالية املخ�ص�صة للمدينة .والحظ �أن نفقات
الأبحاث العلمية �أتت م�ستقرة عند قرابة ()100

مليون ريال خالل ال�سنني حمل الدرا�سة ،يف حني
�أن ميزانية برامج البحوث الداخلية وبرامج املنح
البحثية ارتفع من ( )325مليون ريال �إىل ()668
مليون ريال ،مبعنى �أن ما ي�صرف على الأبحاث
باملقارنة مبا ي�صرف على اجلوانب الأخرى ،مثل
التجهيزات والأنظمة قد انخف�ض من  %31يف عام
� 32/31إىل  %15يف عام  ،33/22بينما ر�أى
�أنه من الأوىل �أن يحدث العك�س ب�أن يتم التو�سع
يف الإنفاق على الأبحاث العلمية .كما �أن ن�سبة ما
ينفق على الأبحاث العلمية من �إجمايل ميزانية
املدينة قد انخف�ض �إىل  %5فقط ،و�إذا كان الفهم
لهذه الأرقام �صحيح ًا ف�إن هناك خل ًال يف توزيع
املوارد.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء :هل املدينة تقدم هذه
البحوث والدرا�سات جمان ًا جلميع اجلهات مبا
فيها م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص؟ و�إذا كان الأمر
كذلك فينبغي على املدينة �أن تقوم بو�ضع تقديرات
للعوائد التي يجب �أن تتقا�ضاها املدينة فيما لو
كانت هذه الأبحاث تعد من قبل جهة ربحية ،حتى
يت�سنى للمدينة معرفة العائد من هذا الإنفاق،
وبالتايل ت�أتي �أهمية هذه التقديرات يف و�ضع
الأولويات البحثية يف املجاالت التي ت�أتي بالعائد
االقت�صادي الأعلى للبالد ،حتى ت�ستطيع املدينة
يوم ًا ما �أن متول من خالل �إيراداتها جزء ًا من
ميزانيتها ل�ضمان �إ�سرتاتيجية الن�شاط البحثي
ولي�س فقط من خالل االعتماد على ميزانية الدولة.
�أما �إذا كان هناك دخ ًال من هذه الأبحاث العلمية
والتقنية ،فما هو مقداره وهل يتم �إدخاله �ضمن
م�صروفات املدينة� ،أم يتم دفعه �إىل خزانة الدولة،
�أرجو من اللجنة واملدينة تو�ضيح ذلك.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �إطالق مدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية خطة طموحة تتعلق
بال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار غري
�أنه الحظ �أن هذه اخلطة الزالت تعاين الكثري من
ال�صعوبات ،وت�ساءل عن الفائدة من و�ضع خطط
ال يتم تنفيذها؟
واقرتح �أحد الأع�ضاء على اللجنة �أن تطلب من
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية البحث
يف ق�ضيتي املياه والكهرباء واال�ستهالك الكبري
والهدر العظيم لهما و�إيجاد احللول الالزمة ،ال
�سيما �أنهما طاقتني مهمتني للب�شرية.
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 %14من خطة التحول لمجتمع المعلومات لم
يبدأ فيها حتى اآلن رغم مرور ثالث سنوات

الدكتور في�صل بن عبدالقادر طاهر
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لفت �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �إىل �أن التفا�صيل
والإح�صائيات واملعلومات غابت عن تقرير
جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات ب�ش�أن
التقرير ال�سنوي للخطة الوطنية لالت�صاالت
وتقنية املعلومات (التحول �إىل جمتمع املعلومات)،
و�أن  %14من م�شروعات اخلطة مل يتم البدء بها
بالرغم من دخول اخلطة عامها الثالث ور�أوا
�أن ذلك دلي ًال على عجز وزارة الإت�صاالت
وتقنية املعلومات ،واقرتحوا �إ�ضافة يف الهدف
ال�سابع للخطة ب�أن ين�ص على تنظيم �أندية
رقمية و�إلكرتونية تهتم با�ستقطاب ال�شباب.
جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1433/11/1هـ برئا�سة نائب رئي�س املجل�س
الدكتور حممد اجلفري ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل
تقرير جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات،
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للخطة الوطنية لالت�صاالت
وتقنية املعلومات (التحول �إىل جمتمع املعلومات)
للعام املايل 1432/1431هـ ،تاله رئي�س اللجنة
الدكتور في�صل بن عبدالقادر طاهر ،ثم عر�ض
للمناق�شة ،حيث �أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل ما يتعلق

مب�ؤ�شرات التحول �إىل جمتمع املعلومات وفق
الأهداف ال�سبعة الأ�سا�سية للخطة وم�ؤ�شرات
�سري م�شروعات اخلطة الأخرى ،و�أن التفا�صيل
والإح�صائيات واملعلومات الدقيقة قد غابت عنها.
و�أن التقرير ذكر ما حتقق وو�صلت �إليه اململكة
يف جمال تقدمي خدمات االت�صاالت ،و�إىل ما
ورد يف ال�صعوبات التي تواجه هذه اخلطة من
�أن قرابة  %14من م�شروعات اخلطة مل يتم البدء
بها بالرغم من دخول اخلطة لعامها الثالث ،ف�ض ًال
عن عدم بيان ما اكتمل من م�شروعات �أو ما هو
قيد الإجناز .وطلب مراجعة بنود هذه امل�شروعات
التي مل يتم البدء بها ،وت�ساءل �إذا كان تنفيذها
�ضرورة �أم �أنه ينبغي مراجعتها وتطويرها وفق
التطورات والتغيريات احلديثة وعما �إذا كان
�سبب عدم بدء هذه امل�شروعات هو النق�ص املايل
كما ذكر يف ال�صعوبات� ،أم �أن البنى التحتية
املتطورة لنقل املعلومات غري متوفرة.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن الوزارة ذكرت �أنها
تعاين من تفاعل االت�صاالت ونق�ص املعلومات
املهمة لإدراجها يف تقاريرها عن اخلطة الوطنية،

والحظ ع�ضو �آخر تدين ترتيب اململكة يف م�ؤ�شر
التنمية العاملية ( )WDIل�صادرات �سلع
االت�صاالت وتقنية املعلومات والذي بلغ %00.3
متدن
للعامني  2008و2009م ور�أى �أن هذا الرقم ٍ
للغاية مقارنة ببع�ض الدول الإقليمية وال�صناعية.
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واقرتح �أن تن�سق اللجنة مع وزارة االت�صاالت
وتقنية املعلومات وتزويدها بكافة املعلومات
والإح�صائيات عن م�شروعاتها ،لتتمكن من
متابعة تنفيذ اخلطة الوطنية.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن االنتقال �إىل جمتمع املعلومات
يحتم على الوزارة االهتمام بالأهداف الأخرى غري
التجارية واال�ستثمارية ،لأن اخلدمات وتوفرها ال
يعني �أننا و�صلنا �إىل جمتمع معلوماتي� ،إمنا
املجتمع الذي ت�سوده ثقافة ا�ستخدام املعلومات
كخدمة ومورد ا�ستثماري وكم�صدر للدخل
القومي وجمال للقوى العاملة ينعك�س ب�شكل
وا�ضح يف خمتلف �أوجه و�أن�شطة احلياة الثقافية
واالجتماعية واالقت�صادية بغر�ض حتقيق التنمية
امل�ستدامة والتي ينبغي على اخلطة تغطيتها
كافة ،وب�صورة متوازنة من خالل م�شروعاتها
املطروحة ،و�إال �ضاعت قيمنا ولغتنا وثقافتنا.
والحظ �أحد الأع�ضاء �أن عدد ًا من م�شروعات
اخلطة مل يتم البدء فيه ور�أى �أن هذا دلي ًال على
عجز الوزارة يف �إعداد خطة مرنة وقابلة للتنفيذ
تتقبلها الأجهزة احلكومية وتقوم بتنفيذها.
والحظ �أن الوزارة اعتمدت على امل�ؤ�شرات ومل

تذكر ما هي تلك امل�ؤ�شرات ،و�أن القطاعات ال
تزال تعاين من عجز يف رفع كفاءة �إنتاجها ب�سبب
عدم ا�ستقطابها للكفاءات الوطنية يف جمال
تقنية املعلومات ،وعدم ا�ستحداثها للوظائف
املنا�سبة .وقال� :إن الهدف الثاين ال يزال غري
متحقق فال تزال بع�ض املناطق تعاين من و�سائط
االت�صال ،ومن ا�ستخدام الأجهزة احلديثة يف
�إجناز معامالتها ،كما يلحظ عدم وجود الربامج
واملحا�ضرات لتثقيف النا�س للتو�صل �إىل الهدف
اخلام�س .فال زال النا�س يجهلون التعامل
�إلكرتوني ًا مع الأجهزة احلكومية ،وت�ساءل عما �إذا
قامت الوزارة بالتن�سيق مع وزارة التعليم العايل
يف توجيه املبتعثني �إىل التخ�ص�ص يف التقنية
لال�ستفادة منهم م�ستقب ًال يف دعم الهدف ال�سابع؟
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أنه يح�سن يف الهدف ال�سابع
�أن يكون لدينا تنظيم لأندية رقمية و�إلكرتونية يف
جميع مناطق اململكة تهتم با�ستقطاب ال�شباب
وتزويدهم باملعلومات وتكوين جماعات معلوماتية
لت�سريع الو�صول للمعلومة ،ولكي ال يلج�أ للكوادر
من خارج اململكة.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن موقع اململكة يف

الإح�صائيات الدولية مت�أخر عن بع�ض الدول يف
�أفريقيا مما ال يتنا�سب مع مكانة اململكة ،وت�ساءل
�إذا كانت دوائر نقل املعلومات غري متوفرة ،فكيف
نطالب بتنفيذ احلكومة الإلكرتونية؟ ور�أى �أن
الإنرتنت �ضعيف جد ًا ويدفع املواطن ا�شرتاكات
لل�سرعة العالية ،فيما �أن اخلدمة ت�ضعف يف
�أوقات معينة لأن اخلطوط حتمل �أكرث من طاقتها.
كما ال يوجد ربط بني اجلهات احلكومية ،والربط
بينها غري ممكن ،واقرتح �إلزام اجلهات احلكومية
ب�أن تكون هناك تقنية معينة تطبق على كافة
اجلهات احلكومية .و�أن يكون هناك نظام عقابي
للمواقع التي تبث مواد ًا خملة بالآداب ولل�شخ�ص
الذي يت�صفح هذه املواقع.
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توطين المساهمات المحلية وتوفير بيانات
إيرادات هيئة االستثمار ومصروفاتها

الأ�ستاذ �أ�سامة بن علي قباين
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�أ�صدر جمل�س ال�شورى قرار ًا طالب فيه مبراجعة
القائمة ال�سلبية لال�ستثمار الأجنبي بهدف رفع
م�ساهمة وتوطني امل�ساهمات املحلية ،و�إعادة
درا�سة تنظيم الهيئة العامة لال�ستثمار خ�صو�ص ًا
فيما يتعلق بهيكل الهيئة ،وتقدمي تقرير عن
امل�شروعات اال�ستثمارية املرخ�صة ،وما مت �إجنازه
منها وحتديد دور الهيئة يف جذب اال�ستثمارات
اخلارجية وتوطني اال�ستثمارات املحلية ،و�إلزام
الهيئة العامة لال�ستثمار بالتن�سيق مع وزارة
االقت�صاد والتخطيط حني و�ضع خططها اخلا�صة
مبجاالت اال�ستثمار ،وتوفري بيانات عن كافة
�إيرادات الهيئة العامة لال�ستثمار من خمتلف
امل�صادر وحتليل �أ�س�س حت�صيلها و�أوجه �صرفها.
جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1433/11/14هـ برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ،
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية والطاقة ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء
و�آرائهم جتاه التقريرين ال�سنويني للهيئة العامة
لال�ستثمار للعامني املاليني 1431/1430هـ -
1432/1431هـ ،تالها رئي�س اللجنة الأ�ستاذ
�أ�سامة بن علي قباين ف�أو�ضح �أنه بنا ًء على اقرتاح
�إعادة النظر يف نوعية اال�ستثمار الأجنبي ،ال �سيما
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ،لإتاحة الفر�صة

لال�ستثمار الوطني ،فقد ن�ص قرار املجل�س على
طلب مراجعة القائمة ال�سلبية لال�ستثمار الأجنبي.
ولفت الأ�ستاذ قباين �إىل �أن ن�سبة ال�سعودة يف
اال�ستثمارات الأجنبية قد مت توفريها �ضمن
البيانات الإح�صائية للهيئة� ،أما بالن�سبة القرتاح
�أن تكون امل�شروعات ال�صناعية املرخ�ص لها من
قبل الهيئة �ضمن الإ�سرتاتيجية ال�صناعة للمملكة
فهذا هو �أ�سا�س التو�صية "الرابعة" للجنة.
و�أكد �أن تو�صيات اللجنة دعت �إىل �أن تقوم جهة
حمايدة بتقومي عملية اال�ستثمار الأجنبي يف
اململكة واجلوانب الإيجابية وال�سلبية يف هذا
اال�ستثمار ،وما تقت�ضيه املرحلة من تقومي م�سرية
اال�ستثمار� ،أما بالن�سبة لطباعة دليل �سنوي و�آخر
�إلكرتوين يحوي اال�ستثمارات التي حتتاجها
اململكة فتود اللجنة �أن تبني ب�أنه يوجد بالفعل دليل
لال�ستثمارات التي حتتاجها اململكة.
وقال� :إن اللجنة طلبت �أن يتم حتديد دور
الهيئة يف جذب اال�ستثمارات اخلارجية
وتوطني اال�ستثمارات املحلية ،وذلك ناجت عن ما
الحظته اللجنة وذكرته يف تقريرها ب�أن معظم
اال�ستثمارات الأجنبية كان يف جمال الطاقة،
ولذلك قد تكون هذه ا�ستثمارات ناجتة عن
اتفاقات ثنائية ما بني �شركات حملية و�شركات
�أجنبية وبدون دور ملمو�س لهيئة اال�ستثمار.

حلول جذرية لمعوقات الجمارك وآليات لتفعيل
الربط اآللي مع الجهات األخرى

الدكتور �سعد بن حممد �أحمد مارق
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دعا جمل�س ال�شورى م�صلحة اجلمارك ووفق ًا
خلطة زمنية حمددة �إىل �إيجاد حلول جذرية
جلميع املعوقات التي تواجه الأطراف ذوي
العالقة باجلمارك ومبا ي�ضمن �إجناز �أعمالهم
يف �أق�صر مدة ،وكذلك و�ضع الآليات التي
ت�ضمن تفعيل وا�ستخدام الربط الآيل مع
جميع اجلهات ذات العالقة ب�أعمال امل�صلحة.
جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1433/11/15هـ برئا�سة رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم
�آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر
جلنة ال�ش�ؤون املالية ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء
و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي مل�صلحة اجلمارك
للعام املايل 1432/1431ه ،تالها رئي�س اللجنة
الدكتور �سعد بن حممد �أحمد مارق ،ف�أو�ضح �أن
اللجنة ا�ست�ضافت عدة جهات ذات عالقة بالعمل
اجلمركي ،وهي :اللجنة التجارية مبجل�س الغرف

ال�سعودية ،وجلنة املخل�صني اجلمركيني مبجل�س
الغرف ال�سعودية ،وامل�ؤ�س�سة العامة للموانئ،
والهيئة العامة للطريان املدين ،وهيئة املوا�صفات
واملقايي�س واجلودة ،وهيئة الغذاء والدواء ،ملعرفة
املعوقات التي تواجه العمل اجلمركي ،والتي
ذكرناها يف التقرير وقد قامت اللجنة بزيارة
ميدانية جلمرك ميناء جدة الإ�سالمي وبنا ًء على
ذلك تبنت اللجنة تو�صيتها املت�ضمنة و�ضع خطة
زمنية حمددة للم�ساهمة يف حل هذه العوائق.
و�أ�ضاف �أنه ورد للمجل�س ما مت حيال قرار املجل�س
ال�سابق وهو و�ضع خطة من قبل م�صلحة اجلمارك
لتطوير من�ش�آتها و�أجهزتها تنطلق من ت�أ�سي�س
النافذة الواحدة .و�أن اجلمارك بد�أت يف �إيجاد
مبان مزودة بجميع اخلدمات والتجهيزات لت�ضم
بني جنباتها جميع اجلهات املعنية بف�سح الواردات.
وقد اطلعت اللجنة ميداني ًا على هذه التجربة.
و�أكد د .مارق �أنه مت ت�شغيل �ستة ع�شر نظام ًا

للفح�ص الإ�شعاعي لل�سيارات وت�شغيل ت�سعة
ع�شر نظام ًا لفح�ص ال�شاحنات واحلاويات
بالأ�شعة يف فروع اجلمارك ،وتوريد وتركيب
وت�شغيل �أربع وثالثني �آلة لعد وفح�ص العملة
و�أربعة �أجهزة لفح�ص الأح�شاء يف عدد من فروع
اجلمارك وتوريد وتركيب وت�شغيل �أربعني جهاز ًا
ثابت ًا لفح�ص احلقائب والطرود وخم�سة �أنظمة
متحركة للفح�ص بالأ�شعة يف عدد من فروع
اجلمارك .كما مت توريد �أجهزة ك�شف التلوث
الإ�شعاعي يف فروع اجلمارك و�إجراء التدريبات
الالزمة عليها.
كما �أكد على �أن هناك جهود ًا تبذلها امل�صلحة للحد
من دخول ال�سلع الرديئة واملغ�شو�شة �إال �أن هناك
جزء ًا يتم ت�صنيعه داخلي ًا بوا�سطة عمالة خمالفة
وتقوم امل�صلحة بتطوير �أداء من�سوبيها للحد من
دخول تلك الب�ضائع املغ�شو�شة.

15

تحت القبة

نظام لتوطين وظائف التشغيل والصيانة في
المرافق العامة

الدكتور خ�ضر بن عليان القر�شي
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وافق جمل�س ال�شورى على م�شروع نظام توطني
وظائف الت�شغيل وال�صيانة يف امل��راف��ق العامة.
ج��اء ذل��ك خ�لال جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1433/11/21ه����ـ برئا�سة نائب رئي�س املجل�س
الدكتور حممد اجل��ف��ري ،حيث ا�ستمع املجل�س
�إىل وجهة نظر اللجنة اخلا�صة ب�ش�أن ملحوظات
الأع�����ض��اء و�آرائ��ه��م جت��اه م��ق�ترح م�����ش��روع نظام
توطني وظ��ائ��ف الت�شغيل وال�صيانة يف املرافق
ال��ع��ام��ة مب��وج��ب امل���ادة "الثالثة والع�شرين" من
ن��ظ��ام جم��ل�����س ال�������ش���ورى ،ت�لاه��ا رئ��ي�����س اللجنة
اخل��ا���ص��ة ال��دك��ت��ور خ�ضر ب��ن ع��ل��ي��ان القر�شي،
ف�أو�ضح �أن هناك حاجة ما�سة للنظام ،حيث �إن
ق��ط��اع الت�شغيل وال�����ص��ي��ان��ة م��ن أ�ه���م القطاعات
التي تهتم به الدولة حالي ًا وم�ستقب ًال ،كما تنفق
ع��ل��ى ت�شغيل و���ص��ي��ان��ة م��راف��ق��ه��ا ال��ع��ام��ة ح��وايل
"خم�سني مليار" ريال �سنوي ًا ،و�أن هذا املبلغ
�سوف يرتفع كلما مت االنتهاء من م�شروع مرافق
عامة جديد ودخل يف مرحلة الت�شغيل وال�صيانة.
و�أ�ضاف �أن هذا القطاع من �أكرب القطاعات التي

تعتمد على القوى الب�شرية يف الإدارة والت�شغيل
وال�صيانة؛ حيث يذهب  %70م��ن املخ�ص�صات
املالية يف عقود الت�شغيل وال�صيانة رواتب عمالة
�أي ما يعادل "خم�سة وثالثني مليار" ريال ،ولكن
للأ�سف ال�شديد يذهب  %90منها �إىل العمالة غري
ال�سعودية ،نظر ًا لأن هذا القطاع من �أقل القطاعات
توظيف ًا للعمالة ال�سعودية والتي ال تزيد ب�أي حال
ن�سبة ال�سعودة فيها عن %10؛ لهذا ف���إن التوجه
�إىل توطني وظائف هذا القطاع يحتاج �إىل نظام
متخ�ص�ص.
و�أ�شار �إىل �أن قطاع الت�شغيل وال�صيانة يحتاج
�إىل عمالة فنية م�ؤهلة قادرة على ت�شغيل و�صيانة
الأجهزة واملعدات املختلفة مثل ما هو موجود يف
مرافق امل�ست�شفيات ،واملطارات ،وحمطات حتلية
ا�ستمرار �سيطرة العمالة غري ال�سعودية
ع �ل��ى ق �ط��اع ال�ت���ش�غ�ي��ل وال �� �ص �ي��ان��ة له
انعكا�سات �أمنية خطرية

ولفت �إىل �أن ما مييز النظام �سهولة التطبيق على
�أر�ض الواقع ،حيث �إن مواد النظام تطرقت �إىل
م�س�ؤوليات واخت�صا�صات اجل��ه��ات احلكومية
وامل���ق���اول ووزارة ال��ع��م��ل ووزارة امل��ال��ي��ة� .أم��ا
بخ�صو�ص الأم��ن الوظيفي فعلى العك�س متام ًا،
حيث عالج النظام هذه النقطة ب�شكل وا�ضح.
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املياه والكهرباء واملوانئ وغريها ،و�أن��ه لكي يتم
توطني عمالة ت�شغيل و�صيانة هذه املرافق الهامة
وتكون �أماكن جذب للعمالة ال�سعودية ف�إنه ال بد
م��ن آ�ل��ي��ة حم���ددة ووا���ض��ح��ة ت��ت��ج��اوز الإج����راءات
القائمة وت�سهم يف و�ضع النقط على احل��روف
وحتدد م�س�ؤولية كل جهة ،وتفر�ض عقوبات وهذا
هو ما ن�ص عليه هذا النظام.
ولفت �إىل �أن ا�ستمرار العمالة غ�ير ال�سعودية
يف ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ق��ط��اع الت�شغيل وال�صيانة
ل��ه ان��ع��ك��ا���س��ات �سلبية خ��ط�يرة ت��ت��ج��اوز الناحية
االق��ت�����ص��ادي��ة لت�شمل ال��ن��واح��ي الأم��ن��ي��ة وم��دى
مقدرة الأجهزة احلكومية على ت�شغيل و�صيانة
مرافقها يف حالة حدوث حاالت طارئة ( ال �سمح
الله) ،خا�صة يف املرافق الهامة مثل امل�ست�شفيات
وحمطات التحلية وغريها.
و�أفاد د .القر�شي �أن الدولة هي من ميلك املرافق
ال��ع��ام��ة و���ص��رف��ت م��ب��ال��غ ���ض��خ��م��ة يف �إن�����ش��ائ��ه��ا
و�صيانتها وت�شغيلها خدمة للمواطنني ،وبذلك ف�إن
و�ضع �آلية لعمل �أبناء الوطن يف ت�شغيل و�صيانة

ه��ذه امل��راف��ق يعد ج���زء ًا مهم ًا م��ن �إ�سرتاتيجية
التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة ،وحتقيق قيمة م�ضافة
لأي مرفق؛ وت�ساءل :ما قيمة م�ست�شفى �أو مطار
�أو حمطة حتلية ال ي�ستطيع �أبناء الوطن ت�شغيلها
و�صيانتها؟
و�أو���ض��ح رئي�س اللجنة اخلا�صة �أن وج��ود نظام
ال��ع��م��ل – املت�ضمن ال��ع��دي��د م��ن امل����واد اخلا�صة
بال�سعودة -ال يلغي احل��اج��ة �إىل وج���ود �أنظمة
�أخ�����رى متخ�ص�صة يف جم���ال م��ع�ين �أو ق��ط��اع
متخ�ص�ص وه���ذا مطبق يف ع��دد م��ن امل��ج��االت،
فعلى �سبيل املثال هناك النظام العام للبيئة الذي
يحتوي على العديد م��ن امل���واد اخلا�صة بحماية
البيئة ال�بري��ة البحرية واجل��وي��ة .لهذه الأ�سباب
وغريها ترى اللجنة اخلا�صة �أن هناك حاجة ما�سة
لهذا النظام.
وعن برامج وزارة العمل اجلديدة التي تهدف �إىل
حل م�شكلة البطالة ،والتي قد تتعار�ض مع هذا
النظام� ،أو�ضح �أن اللجنة تثمن جهود وزارة العمل
لل�سعودة ،و�أن وج��ه��ة نظرها �أن ب��رام��ج وزارة

العمل اجلديدة ال تتعار�ض مع هذا النظام بل
معززة ل��ه .حيث �إن برنامج حافز يعنى بدفع
�إعانة م�ؤقتة للعاطلني عن العمل ،وحلني �إيجاد
وظيفة لهم وه���ذا ال��ن��ظ��ام ���س��وف ي�ساعد عند
تطبيقه يف �إحالل العامل ال�سعودي بعد تدريبه
يف �آالف الوظائف القائمة وامل�ستقبلية يف عقود
ال�صيانة والت�شغيل يف املرافق العامة .وبذلك
ال يوجد �أي تعار�ض بني هذا النظام وبرنامج
حافز.
و أ����ض��اف �أن برنامج نطاقات اجل��دي��د م��ا زال
يف بدايته وه��و ع��ب��ارة ع��ن ت�صنيف املن�ش�آت
�إىل �أرب���ع درج���ات (مم��ت��از� ،أخ�����ض��ر� ،أ�صفر،
�أح���م���ر) ح�����س��ب ت��ف��اوت��ه��ا يف م��ق��دار توطينها
للوظاف بحيث تكون املن�ش�آت الأق���ل تطوين ًا
يف ال���درج���ت�ي�ن ال�����ص��ف��راء واحل����م����راء .بينما
ت�صنف املن�ش�آت الأع��ل��ى توطين ًا يف الدرجتني
املمتازة واخل�ضراء ،و�أو�ضح �أن تقييم املن�ش�أة
يتم من خ�لال مقارنة �أدائ��ه��ا باملن�ش�آت الأخ��رى.
و�أن �أه��م �شيء يف الربنامج حتقيق ن�سب معينة
من ال�سعودة ل��دى �شركات وم�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص مقابل �إعطاء حوافز لها.
و�أو����ض���ح �أن����ه ال مي��ك��ن ب�����أي ح���ال ق�����ص��ر ق�ضية
معاجلة البطالة بربنامج نطاقات �أو حافز ،حيث
�إن �إ�سرتاتيجية التوظيف و���ص��دور العديد من
القرارات والأوامر مل حتل امل�شكلة بل ارتفع عدد
طالبي العمل.
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وصرف بدل كتب ومراجع للمبتعثين

طالب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى بفتح جامعات
جديدة وفروع جديدة للجامعات احلالية ملواجهة
�أعداد خريجي الثانوية العامة ،كما طالبوا
�إ�ضافة �إىل ذلك بتوفري الكفاءات املتميزة من
�أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات ،وت�ساءلوا
عن مدى قيام كليات الطب الأهلية اجلديدة
بدورها العلمي والأكادميي وطالبوا ب�ضرورة
ت�ضمني تقرير وزارة التعليم العايل معلومات
تف�صيلية عن حال املبتعثني ،و�صرف بدل �شراء
كتب ومراجع للمبتعثني .جاء ذلك خالل جل�سة
املجل�س التي عقدت يوم 1433/11/15هـ
برئا�سة رئي�س املجل�س الدكتور عبدالله بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل
تقرير جلنة ال�ش�ؤون التعليمية والبحث العلمي،
ب�ش�أن التقريرين ال�سنويني لوزارة التعليم العايل
واجلامعات للعامني املاليني 1432/1431هـ -
1433/1432ه ،تاله رئي�س اللجنة الدكتور
�أحمد بن �سعد �آل مفرح ،وبعد عر�ض التقرير

للنقا�ش �أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن �أعداد خريجي
الثانوية العامة كبرية جد ًا ويف تزايد م�ستمر.
وهناك حاجة �إىل فتح جامعات جديدة وفتح
مزيد من الفروع للجامعات احلالية ،وهناك حاجة
لتحويل بع�ض الفروع �إىل جامعات م�ستقلة ،ال
�سيما �أن تخ�ص�صات بع�ض الفروع متعددة،
خالف ًا على ما كانت عليه يف ال�سابق ،واقرتح �أن
تكون هناك تو�صية �صريحة للجنة بتحويل فروع
اجلامعات احلالية �إىل جامعات م�ستقلة ،دون
االنتظار لو�ضع اخلطة ،ال �سيما �أن و�ضع اخلطط
ي�ستغرق زمن ًا طوي ًال.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل ما ورد يف تقرير اللجنة
من �إجناز جزء كبري من امل�شروعات املخ�ص�صة
للوزارة يف اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية
املعلومات ،ما عدا ثالثة م�شروعات ،حيث يلحظ
الت�أخر يف تنفيذها بالرغم من �أهميتها وتوفر
الكفاءات الوطنية املتخ�ص�صة يف االت�صاالت
وتقنية املعلومات ويف جماالت مهمة منها �أمن

وعزوف املتعاقدين عن العمل بها ،بالرغم من
وجود العديد من حملة الدكتوراه من خريجي
برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث ومل
يجدوا مكان ًا يف هذه اجلامعات.
و�أ�شاد ع�ضو �آخر بقرار وزارة التعليم العايل
ال�صادر م�ؤخر ًا املت�ضمن ق�صر الوظائف ال�شاغرة
على الئحة املعيدين واملحا�ضرين والأ�ساتذة
من حملة املاج�ستري والدكتوراه يف اجلامعات
ال�سعودية على خريجي وخريجات برنامج خادم
احلرمني ال�شريفني لالبتعاث ،ال �سيما و�أن
�إجمايل الأ�ستاذة غري ال�سعوديني يف اجلامعات
ال�سعودية  .%58واقرتح �إ�صدار تو�صية بهذا
ال�ش�أن تطالب وزارة التعليم العايل بالإ�سراع يف
تنفيذ قرار تعيني خريجي برنامج خادم احلرمني
ال�شريفني لالبتعاث يف اجلامعات ال�سعودية.
واقرتح ع�ضو �آخر �أن يقدم للطالب والطالبات
يف برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث
بدل �شراء الكتب واملراجع الدرا�سية ،ملا يعانيه
املبتعثون من ارتفاع �أ�سعارها وعدم قدرتهم
على جلبها ،والحظ الع�ضو �أن عدد املبتعثني يف
الواليات املتحدة الأمريكية كبري جد ًا ،و�إمكانيات
امللحقية الثقافية الب�شرية هناك ال تتنا�سب مع
هذا العدد ،كما �أن هناك �إ�شكاليات كبرية يف
اال�ستجابة ل�شكاوى الطلبة املبتعثني.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن م�شروعات الوزارة
كثرية جد ًا والوزارة ت�شرف عليها مبا�شرة ،و�أنه

يخ�شى �أال تتمكن الوزارة من الإ�شراف على هذه
امل�شروعات ال�ضخمة ،خا�صة �أن بع�ض اجلامعات
لديها �إدارة للم�شروعات ،واقرتح �أن توكل بع�ض
امل�شروعات لها حتى يتم االنتهاء منها وتبد�أ
الدرا�سة يف هذه الكليات ،والحظ �أن لدى الوزارة
خطة ودرا�سات ب�ش�أن تنظيم فروع الكليات يف
حمافظات اململكة لت�صبح جامعات م�ستقلة ،وعلى
�أن تطبق الوزارة معايري جمل�س التعليم العايل يف
افتتاح تلك اجلامعات والكليات.
واقرتح �أحد الأع�ضاء �أن تتو�سع الوزارة يف
الف�صل "ال�ساد�س" من التقرير ومن اال�ستفادة
من معطيات التقنية لت�شمل التناف�سية بني
اجلامعات بحيث يتم توظيفها يف العملية التعليمية
لتحقق العديد من الأهداف ،منها �إك�ساب الطالب
املهارات التقنية الأ�سا�سية ،بحيث يكون قادر ًا على
اال�ستفادة من املعطيات التقنية ،وزيادة الوعي
مبفاهيم التعليم الإلكرتوين ،وتنمية املهارات
الإلكرتونية للطالب و�أع�ضاء هيئات التدري�س
وتدريب الكوادر الوطنية وتعزيز الثقافة الرقمية
يف اجلامعات والتو�سع يف توظيفها تعليمي ًا ،مبا
ينعك�س �إيجاب ًا على العملية التعليمية وما يرتتب
على ذلك من حتول �إلكرتوين للخطط واملناهج
الدرا�سية والقاعات الدرا�سية .والحظ �أن التقرير
مل يورد دور الوزارة يف الرقابة على ال�شهادات
الوهمية ودورها يف احلد منها.
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املعلومات ،ونظر ًا لت�أثري �أمن املعلومات على
اجلانب االقت�صادي ،فمن املهم الإ�سراع يف
�إجناز هذه امل�شروعات ودعمها بالدعم املايل
الالزم.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أنه ح�سب تقرير
الوزارة ف�إن �أعداد الطالب امل�ستجدين للعام املايل
1433/1432هـ كبري جد ًا يف كليات التعليم
الأهلي ويف اجلامعات احلكومية ،واملبتعثني
يف برنامج خادم احلرمني ال�شريفني ،و�أن هذه
الأعداد يف زيادة م�ستمرة مما ي�شكل حتدي ًا
كبري ًا �أمام وزارة التعليم العايل يف ا�ستيعاب
هذه الأعداد حالي ًا وم�ستقب ًال� ،إال �أن الأمر الأكرث
�أهمية من �ضخامة وجود املباين الأكادميية هو
توفري الكفاءات املتميزة من �أع�ضاء هيئة التدري�س
وهذا ما �أكده تقرير الوزارة عندما �أدرجت
ا�ستقطاب �أع�ضاء هيئة التدري�س ،يف �صدارة
التحديات وي�شكل ا�ستقطاب الكفاءات الأكادميية
املتميزة بالذات من الدول املتقدمة ،وبالرغم من
�أهمية هذا التحدي �إال �أنني مل �أجد �أي معاجلة
لهذا الأمر يف تو�صيات اللجنة .واقرتح الع�ضو
على الوزارة درا�سة مثل هذا الأمر واالطالع على
جتارب الدول الأخرى ،ور�أى �أن مثل هذا التوجه
قد ي�ساعد الوزارة يف مواجهة حتدي ا�ستيعاب
الأعداد املتزايدة من خريجي الثانوية العامة،
وتوفري الكفاءات من �أع�ضاء هيئة التدري�س من
�أجل االرتقاء مب�ستوى اخلريجني.
وعلَّق �أحد الأع�ضاء على ما ورد يف التقرير من
�أن ع��دد املبتعثني الذين ابتعثتهم وزارة التعليم
ال��ع��ايل �أك�ثر م��ن � 129أل��ف طالب وط��ال��ب��ة ،و�أن
اللجنة اكتفت فقط بذكر الأرقام .وطلب �أن ترفق
اللجنة معلومات تف�صيلية عن حال املبتعثني خارج
اململكة ،و�أن ت��زور اللجنة املبتعثني يف الواليات
املتحدة الأمريكية للوقوف على �أحوالهم هناك،
و�أن ت��رف��ق ت��ق��ري��ر ًا م��ف��� ً
��ص�لا ع��ن ���س�ير العملية
التعليمية ،ليكون للمجل�س ت�صور عن حال ه�ؤالء
الطلبة.
ولفت �أحد الأع�ضاء ب�أن اللجنة مل تتطرق يف
تو�صياتها ملا تواجهه اجلامعات النا�شئة من
�صعوبة يف ا�ستقطاب �أع�ضاء هيئة التدري�س،
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طالب جمل�س ال�شورى الهيئة العامة للغذاء
والدواء بااللتزام يف تقاريرها ال�سنوية بذكر
م�ؤ�شرات قيا�س الأداء لرباجمها ،و�أكد على
دعم الهيئة يف اعتماد �سلَّم وظيفي مرن ميكنها
من ا�ستقطاب الكفاءات امل�ؤهلة واملحافظة عليها.
جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1433/11/21هـ برئا�سة نائب رئي�س املجل�س
الدكتور حممد اجلفري ،حيث ا�ستمع املجل�س
�إىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة
ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير
ال�سنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام املايل
1432/1431هـ ،تالها رئي�س اللجنة الدكتور
حم�سن بن علي احلازمي ،ف�أو�ضح �أن �إدارة
الأزمات خمت�صة بر�صد الغذاء حملي ًا وعاملي ًا من
خالل مركز الإنذار ال�سريع الذي يقوم ب�إجراءات
البحث والتق�صي وتقدمي البالغات عن �أي منتج
مغ�شو�ش �أو به عيوب ت�صنيعية م�ضرة ب�صحة
امل�ستهلك� ،إىل جانب الدرا�سات امل�سحية لعدد
من املنتجات امل�ستوردة واملنتجة حملي ًا للت�أكد من
خلوها من بقايا املبيدات �أو بقايا ال�سموم الفطرية
واملعادن الثقيلة ومطابقتها للموا�صفات القيا�سية
املعتمدة� .أما ما يخ�ص املخالفات املذكورة يف
التقرير ،فقال� :إن الهيئة تتعاون مع عدد من
اجلهات الرقابية ذات العالقة ب�ش�أن ما يتم ر�صده
من قبل مفت�شي الهيئة من خمالفات وجتاوزات
يتم �ضطبها و�أن الهيئة �ستقوم بتوقيع العقوبات
والغرامات حاملا توكل لها تلك املهام نظام ًا
بعد اعتماد �أنظمتها امل�شتملة على نظام الغذاء

وامل�ستح�ضرات والأعالف وغريها.
و�أ�شار د .احلازمي �إىل �أن ال�سلم الوظيفي يعترب
�أ�سا�س ًا من برنامج الت�شغيل الذاتي و�أنه قد �صدر
قرار جمل�س ال�شورى عام 1430هـ املت�ضمن
اعتماد برنامج ت�شغيل ذاتي للهيئة ،مع توجيه
جمل�س الوزراء ب�إعداد امل�شروع (الربنامج)،
ومت �إعداده مت�ضمن ًا ت�شكيل جلنة من وزارة
املالية ووزارة اخلدمة املدنية والهيئة العامة للغذاء
والدواء لدرا�سة الرتتيبات املتعلقة بهذا الربنامج،
ومل تنه �أعمالها حتى تاريخه.
و�أو�ضح �أن اللجنة ر�أت التو�صية باعتماد �سلم
وظيفي مرن لي�ؤخذ يف احل�سبان �ضمن الرتتيبات
امل�شار �إليها.
ولفت رئي�س اللجنة �إىل �أنه مت نقل الإ�شراف على
املختربات من وزارة التجارة وال�صناعة للهيئة،
وتقوم الهيئة حالي ًا بالإ�شراف على �ستة خمتربات
يف الريا�ض وجدة والدمام وجيزان واحلديثة
وحالة عمار ،و�أنه توجد �شبكة ات�صاالت (هاتفية
وبريد �إلكرتوين) مع املنافذ الربية والهيئة و�أنه مت
توفري �شبكة ملعظم املنافذ.
و�أكد �أن الهيئة تتلقى ال�شكاوى والبالغات
اخلا�صة باملواطنني وهي ت�ساعد يف �ضبط الكثري
من املخالفات ،وتوفر الهيئة مظاريف خا�صة
بال�شكاوى تر�سل بالربيد مدفوعة التكلفة يتم
توزيعها يف الأ�سواق وامل�ست�شفيات ،وتعمل
الهيئة على تطوير �أعمالها يف هذا املجال.
ولفت �إىل �أن الأمانات والبلديات تتوىل حالي ًا
تطبيق املخالفات فيما يخ�ص خمالفات املطاعم.

وت�شرتك الهيئة مع وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية ووزارة ال�صحة ووزارة الداخلية
يف تنفيذ قرار جمل�س الوزراء رقم ()67
وتاريخ 1411/4/11هـ اخلا�ص بامل�شاركة يف
اال�ستق�صاء الوبائي حلاالت الت�سمم الغذائي.
�أما ما يخ�ص ال�صيدليات ف�إن جميع ال�صيدليات
تخ�ضع لوزارة ال�صحة و�أي خمالفة توجد بها
تكون وزارة ال�صحة هي امل�س�ؤولة عنها وعن
الإجراءات امل�صاحبة لها� .أما خمالفات الأجهزة
واملنتجات ال�صحية فيتم التعامل معها من خالل
الإدارة املعنية وفق ًا لإجراءات معتمدة ،ت�شمل
طلب خطة ت�صحيحية و�إيقاف الرتخي�ص �أو �إلغائه
و�سحب املنتج و�إتالف الأجهزة و�إحالة املخالفني
�إىل هيئة التحقيق واالدعاء.
و�أ�شار �إىل �أن الهيئة ترى �أن احلاجة قائمة لزيادة
عدد املقبولني يف كليات ال�صيدلة ت�أ�سي�س ًا على
�أعمالها التو�سعية امل�ستقبلية ،و�أن اللجنة مل تورد
تو�صية حول هذا اجلانب كونها ترى �أن املو�ضوع
يحتاج �إىل املزيد من اال�ستف�سار واملناق�شة مع
الهيئة.
واختتم قائ ًال� :إن الهيئة قامت بالعديد من
الربامج التوعوية التثقيفية منذ العام 1427هـ
و�إ�صدار العديد من املن�شورات ومقاطع مرئية
وم�سموعة تثقيفية وتوعوية ،كما مت ا�ستحداث
القافلة الدوائية� ،أما ما يخ�ص العقوبات الرادعة
للعامل واملزارع فوزارة الزراعة هي امل�س�ؤولة عن
املبيدات وا�ستخدامها يف املزارع ويوجد نظام
خا�ص باملبيدات.

االستفادة من مطار الطائف لخدمة الحجاج
والمعتمرين وزيادة طاقة مشعر منى

املهند�س حممد بن حامد النقادي
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دعا جمل�س ال�شورى وزارة احلج �إىل التن�سيق
مع اجلهات املخت�صة يف و�ضع خطة تنفيذية
لزيادة الطاقة اال�ستيعابية مل�شعر منى �ضمن
جداول زمنية حمددة مع توفري الدعم املايل الالزم
لذلك ،و�سرعة تفعيل قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن
�إعادة هيكلة م�ؤ�س�سات �أرباب الطوافة وتنفيذ
ما ورد من بنود ،و�أن تتوىل م�ؤ�س�سات الطوافة
الأهلية حلجاج اخلارج م�س�ؤولية �إ�سكان احلجاج
التابعني لها مع و�ضع الئحة تنظيمية تت�ضمن جميع
املتطلبات ال�ضرورية واال�شرتاطات الالزم توفرها
يف ال�سكن ،مبا ي�ضمن راحة احلجاج ويق�ضي
على ال�سلبيات القائمة ،كما طالب جمل�س ال�شورى
وزارة احلج التن�سيق مع الهيئة العامة للطريان

املدين لال�ستفادة من مطار الطائف ،ليكون منفذ ًا
لدخول ومغادرة احلجاج واملعتمرين ،لتخفيف
ال�ضغط على مطار امللك عبدالعزيز الدويل ،جاء
ذلك يف قرار �أ�صدره املجل�س خالل جل�سته التي
عقدها يوم  11/8برئا�سة نائب رئي�س املجل�س
الدكتور حممد اجلفري ،بعد �أن ا�ستمع املجل�س
�إىل وجهة نظر جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات
العامة ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه
التقريرين ال�سنويني لوزارة احلج للعامني املاليني
1430/1429ه_ 1432/1431 -هـ ،تاله
رئي�س اللجنة املهند�س حممد بن حامد النقادي
ف�أو�ضح قائ ًال� :إن تويل بعثات احلج ملهمة
�إ�سكان احلجاج يف ال�سنوات الأخرية �أظهر
�سلبيات وم�شكالت عديدة منها ممار�سات غري
نظامية و�أعمال �سم�سرة �أدت �إىل رفع تكاليف
الإيجارات ،وتو�صية اللجنة الثالثة تعالج هذا
املو�ضوع.
و�أ�ضاف� :إن الدولة عملت على تو�سيع الطاقة
اال�ستيعابية مل�شعر منى ونفذت م�شروعات
عمالقة لتحقيق ذلك ،وهناك درا�سات لتو�سعات

�أكرب وي�شمل ذلك التعامل مع املواقع املخ�ص�صة
للجهات احلكومية.
و�أو�ضح م .النقادي �أن مداخالت الأع�ضاء
ت�ضمنت مو�ضوعات عديدة متنوعة حول �أعداد
املتخلفني ،و�أنها ما زالت كبرية والنق�ص يف
الوظائف القيادية بالوزارة ومدى ا�ستعداد مطار
الطائف لتقدمي اخلدمة ،واقرتاح �إن�شاء مطار
مبكة املكرمة ،وتطوير م�شعر مزدلفة ،وتخ�صي�ص
�أماكن للو�ضوء فيها ،وبناء �أبراج متعددة الطوابق
على �سفوح اجلبال ،وم�شكلة احلجاج غري
النظامني .و�أ�شار �إىل �أن املتخلفني انخف�ض
عددهم من � 400ألف متخلف عام 1426هـ �إىل
� 16ألف عام 1431هـ �إىل � 8آالف العام املا�ضي
وفق ما ذكره للجنة وكيل وزارة احلج ،و�أما
الوظائف القيادية فقد �سبق للمجل�س �أن �أ�صدر
عدد ًا من القرارات ب�ش�أنها كما ناق�ش مو�ضوع
مطار مكة املكرمة عند عر�ض تقرير هيئة الطريان
املدين وطالب الوزارة بالتن�سيق مع الهيئة ب�ش�أن
مطار الطائف .وبالن�سبة مل�شعر مزدلفة فهناك
م�شروع �إن�شاء � 30ألف دورة مياه به.

21

األعضاء ناقشوا مشروع نظام اآلثار والمتاحف

تحت القبة
1433 / 138

22

وضع خاص لآلثار الدينية وإجراءات لنزع
ملكية المباني المجاورة لآلثار

طالب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى بتعديل نظام الآثار
احلايل ليجاري امل�ستجدات يف هذا املجال،
وت�ساءلوا عن الإجراءات املتبعة المتالك الهيئة
العامة لل�سياحة والآثار لأي موقع �أثري �أو تراثي،
وطالبوا الإبقاء على لفظ (الآثار) لأنه �أ�شمل من
(الرتاث العمراين) ،وطالبوا �إفراد مواد تخت�ص
بالآثار ذات القيمة الدينية خا�صة يف مكة املكرمة
واملدينة املنورة .جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س
التي عقدت يوم 1433/11/22هـ برئا�سة
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل
تقرير جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة ،ب�ش�أن
م�شروع نظام الآثار واملتاحف ،تاله رئي�س اللجنة
الأ�ستاذ �أ�سامة بن علي قباين وعر�ض املو�ضوع
للمناق�شة حيث �أبديت عليه ملحوظات الأع�ضاء،
حيث �أو�ضح �أحد الأع�ضاء �أن نظام الآثار املعمول
به حالي ًا أُ�عد قبل �أربعني عام ًا ،ومل يعد �صاحل ًا
للمرحلة احلالية ملا فيها من م�ستجدات كثرية

يف علم الآثار .وينبغي للمجل�س اال�ستعجال يف
�إ�صدار هذا النظام.
وطالب �أحد الأع�ضاء �إعادة �صوغ املادة الرابعة
لتكون�« :إذا اقت�ضي الأمر �إخالء مواقع الآثار
من �شاغليها ،فللهيئة – بالتن�سيق والتعاون مع
اجلهات املخت�صة -القيام بذلك لقاء تعوي�ض عادل
وفق ًا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف نظام نزع
ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد امل�ؤقت
على العقار ،بعد �صرف التعوي�ض ل�شاغلي تلك
املواقع ويجوز للهيئة�...إلخ �آخر املادة.
بينما ر�أى �أحد الأع�ضاء �أن هذا النظام مل يرق �إىل
امل�ستوى امل�أمول ،وقد تخلله عدد من الأخطاء التي
تتطلب �إعادة النظر فيها ،فالتعريفات جاءت عامة
يف بع�ضها ،وغري دقيقة يف بع�ضها الآخر ،وال
�سيما التي يرتتب عليها العقوبات ،كتعريف الآثار
الثابتة وتعريف املنقب عن الآثار ،وكذلك حتديد
عمر الأثر مبئة عام ،وهذا خمالف لعمر الأثر يف
اليون�سكو املقدر بثالثمئة �سنة .اقرتح اال�ستعانة
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ب�أ�ساتذة ق�سم الآثار يف جامعة امللك �سعود لإبداء
ر�أيهم يف التعريفات.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن ن�ص املادة «الثالثة» الوارد
من اللجنة الوزارية وهيئة اخلرباء وا�ضحة
ومبا�شر وال لب�س فيه .بينما تعمد الن�ص الوارد
من اللجنة ربط امتالك الهيئة لأي موقع �أثري �أو
تراثي بالإجراءات املن�صو�ص عليها يف نظام نزع
ملكية العقارات للمنفعة العامة ولي�س يف النظام
بذاته ،وهذا يحتاج �إىل �إي�ضاح من اللجنة ومن
املخت�صني يف املجل�س ،كما �أن املادة �أجازت
للهيئة االمتالك �أو و�ضع اليد م�ؤقت ًا على املباين �أو
الأرا�ضي املجاورة للآثار ،واملادة (الع�شرون) من
نظام نزع ملكية العقارات تن�ص على جواز و�ضع
اليد م�ؤقت ًا على العقارات يف حاالت الكوارث،
والطوارئ ،والأوبئة وما �شابهها �أو تنفيذ
م�شروع ذي نفع عام عاجل يتوقف على و�ضع
اليد م�ؤقت ًا على العقار ،وت�ساءل عما �إذا كان
و�ضع اليد م�ؤقت ًا �سيكون على م�ساحات لي�ست
حمددة؛ وقد تكون �شا�سعة وجماورة للموقع
الأثري من حاالت الطوارئ.
ومل يتفق ع�ضو �آخر مع اللجنة يف التعديل الذي
�أجرته على عنوان م�شروع النظام ،ور�أى �أن
�إ�ضافة عبارة« :الرتاث العمراين» على عنوان
النظام وما ترتتب على ذلك من تعديل لبع�ض
املواد لتتالءم مع العنوان اجلديد �أحدث �إرباك ًا يف
النظام ،مع احتمال االختالف يف تف�سري مواده
م�ستقب ًال ،فامل�شروع الوارد من احلكومة عرف
الآثار تعريف ًا دقيق ًا و�شام ًال ومانع ًا ،والن�ص يف
التعريف على عبارة« :ويدخل حتت ا�سم الآثار
املواقع التاريخية والرتاث العمراين ومواقع
الرتاث ال�شعبي وقطعه» ف�إن �أي حكم يف مواد
النظام يرتبط بالآثار �سيطبق �أي�ض ًا على الرتاث
العمراين ،ومواقع الرتاث ال�شعبي وقطعه ،كما
�أن �إبراز الرتاث العمراين يف عنوان النظام لي�س
من هدف النظام ،بل ي�ؤدي �إىل تعديل بع�ض مواد

النظام ،كما �أن حذف الرتاث العمراين ومواقع
الرتاث ال�شعبي وقطعه من تعريف الآثار ي�ؤدي
�إىل �أن �أحكام النظام لن يطبق عليهما ما مل تذكر
�صراحة يف املواد ،ف�أ�ضيف الرتاث العمراين �إىل
بع�ض املواد دون الأخرى ،و�أغفلت مواقع الرتاث
ال�شعبي وقطعه مما �أدى �إىل تطبيق م�شروع
النظام و�أحكامه على الآثار مبفهومها املحدود
الذي عرفته اللجنة.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن اللجنة الأن�سب لدرا�سة ما
يتعلق بالآثار وال�سياحة يف املجل�س هي جلنة
ال�ش�ؤون الثقافية والإعالمية ،لأن لكل قطاع
جوانبه االقت�صادية ،لكن ذلك ال يلغي طبيعتها
الأ�صيلة فالآثار قطاع ثقايف وهذا ال يقلل من جهد
اللجنة ،لكن تعديالت اللجنة على النظام ت�ستدعي
�إعادة النظر ،ففي تعريف الآثار ومواقع الآثار
يلحظ �أن اللجنة حذفت عبارة «الرتاث العمراين
ومواقع الرتاث ال�شعبي» من هذا التعريف بحجة
�إفراده يف تعريف �آخر ،وهذا ب�سبب عدم التفريق
بني العموم واخل�صو�ص ،فعند حذف الرتاث
العمراين نكون قد �أخرجناه من الآثار واملواقع
الأثرية ،لأن هذا التعريف ينبغي �أن يكون �شام ًال
لكل الآثار .كما �أن حتديد مدة ملا ُيعد من الآثار
يف م�شروع احلكومة �أوىل مما ورد من اللجنة،
لأن العوامل البيئية يف اململكة والتعرية واملناخ
ينا�سب هذه املدة ،كما ينبغي الن�ص على القطع
الأثرية يف تعريف اللجنة للرتاث العمراين.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إىل �أن العامل اهتم بالعمل
امل�ؤ�س�سي حلماية الآثار منذ �أكرث من مئتي �سنة،
ومل ي�شهد تعديا على الآثار وت�شويهها.
واقرتح الن�ص على ت�سجيل الآثار يف مادة
م�ستقلة ،لأن عدم الت�سجيل �سي�ؤدي – حكم ًا-
لعدم حماية الآثار غري امل�سجلة ،و�سي�ؤدي �إىل
معاقبة الأ�شخا�ص الذين ال ي�سجلون هذه الآثار
بعد مرور املدة الزمنية املحددة يف هذه املادة.
ور�أى �أنه ال داعي لو�ضع مادة لنزع امللكية لأن

الأمر حمكوم بنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة ،و�أن هيئة ال�سياحة هيئة عامة ومتى ما
قررت �أن هناك �أثر ت�ستوجب امل�صلحة العامة
حمايته فعليها �أن تطبق النظام.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل املواقع الأثرية اخلالدة
القدمية املوجودة يف اململكة وال يعرف قيمتها
كثري من النا�س ،واقرتح �أن تخ�ص�ص مادة �أو
ف�صل كامل م�ستقل يخت�ص مبقتنيات احلرمني
ال�شريفني لأنه م�ضى عليها �سنوات طويلة جد ًا ومل
حتدد كيفية اال�ستفادة من هذه املقتنيات القيمة.
و�أو�ضح �أحد الأع�ضاء �أن الآثار يف اململكة متتد
من حقبة ما قبل الإ�سالم وما قبل التاريخ ثم بعد
ذلك �إىل احلقب الإ�سالمية املتعاقبة �إىل ما قبل
الفرتة املعا�صرة احلالية ،و�أن مفهوم الآثار �أ�شمل
بكثري من مفهوم الرتاث العمراين فهو يطلق على
الع�صور املت�أخرة التي تركت �آثار ًا وا�ضحة يف
البناء .واقرتح الإبقاء على ت�سمية احلكومة للنظام
«نظام الآثار واملناطق».
واقرتح ع�ضو �آخر �أن تفرد اللجنة مواد خمت�صة
بالآثار التي تتلب�س بالقيمة الدينية كامل�ساجد
وامل�شاعر التي متتد يف املدينتني املقد�ستني مكة
املكرمة واملدينة املنورة ،وهذه بحكم النظام
تخ�ضع ل�سلطة الهيئة� ،إال �أن لها خ�صو�صية
خا�صة .واقرتح �أي�ض ًا �أن ت�شرك جلنة ال�ش�ؤون
الثقافية والإعالمية يف درا�سة هذا النظام،
و�أن ت�ضيف مواد ًا ت�ستثني املواقع ذات القيمة
الدينية من هذا النظام ،و�أن ت�شرك اجلهات ذات
االخت�صا�ص يف ذلك.
والحظ �أحد الأع�ضاء على املادة «الثالثة» �أنها
تخول للهيئة اال�ستيالء على �أمالك خا�صة بحجة
�أنها �آثار ،ال �سيما �أن �أ�صحاب هذه الأمالك
حافظوا عليها .واقرتح �أن يكون مالكها
الأ�صليون هم النظار على هذه الآثار ،ال �سيما �أن
ذلك معمول به يف العديد من الدول.

23

تحت القبة

توسيع استثمارات مؤسسة التقاعد لتشمل
مناطق المملكة

الدكتور حممد بن عبدالله �آل ناجي
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دعا جمل�س ال�شورى امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد �إىل
تو�سيع ا�ستثماراتها ذات اجلدوى االقت�صادية
لت�شمل مناطق اململكة املختلفة ،مع ت�ضمني
امل�ؤ�س�سة تقاريرها القادمة ما يتعلق بال�صعوبات
واملعوقات ،جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي
عقدت يوم 1433/11/22هـ برئا�سة رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل
وجهة نظر جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية،
ب�ش�أن ملحوظاتهم و�آرائهم جتاه التقريرين
ال�سنويني للم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد للعامني
املاليني 1432/1431هـ 1433-1432 -هـ،
تالها رئي�س اللجنة الدكتور حممد بن عبدالله �آل
ناجي ف�أو�ضح �أن اللجنة مل جتد حاجة ال�ست�ضافة
م�س�ؤولني من امل�ؤ�س�سة عند درا�ستها للتقريرين،
حيث احتويا مادة �شاملة ومتنوعة مبا فيه عر�ض
حديث ال�ستثماراتها ،واللجنة على توا�صل مع
امل�س�ؤولني يف امل�ؤ�س�سة.
و�أ�ضاف �أن برنامج (م�ساكن) برنامج متويلي
ل�شراء امل�ساكن وتق�سيطها على فرتات �سداد
مي�سرة ت�صل �إىل (� )25سنة ،مع فرتة �سماح
لل�سداد املبكر .وقد بد أ� الربنامج بالعمل منذ
منت�صف العام 2007م واتفق مع �أحد البنوك
�إىل جانب �إحدى ال�شركات املتخ�ص�صة يف

جمال التمويل العقاري لإدارة الربنامج وفق ًا
لل�سيا�سات واملعايري التي حددتها امل�ؤ�س�سة،
و�سبق �أن �أ�صدر املجل�س قرار ًا ب�إعادة النظر يف
الربنامج مبا حتققه م�صلحة امل�ؤ�س�سة ويزيد من
عدد امل�ستفيدين ،وقد قامت امل�ؤ�س�سة مبراجعة
�شروط برنامج م�ساكن وتعديلها للتوافق مع
الو�ضع الراهن ،و�أفادت امل�ؤ�س�سة �أنه ونتيجة
لذلك فقد �شهد الربنامج �إقبا ًال كبري ًا ،حيث بلغت
الطلبات املمولة فعلي ًا ل�شراء امل�ساكن حتى نهاية
العام املايل1433/1432هـ (2011م) ()2.335
طلب ًا بقيمة �إجمالية بلغت( )1.750مليون ريال.
ولفت د� .آل ناجي �إىل �أن امل�ؤ�س�سة العامة
للتقاعد تعمل يف �ضوء نظامها؛ التي حتدد املادة
(الرابعة) منه �أهداف امل�ؤ�س�سة واخت�صا�صاته،
وي�أتي يف مقدمتها ت�أمني مورد مايل للمتقاعدين
من موظفي الدولة وامل�ستفيدين منهم ،بناء على
التكافل االجتماعي ودعم الن�شاط اخلا�ص
باملتقاعدين وفق ما حتدده اللوائح .وقد قامت
امل�ؤ�س�سة بافتتاح خم�سة مكاتب جديدة يف عدد
من مناطق اململكة خلدمة املتقاعدين ،كما طورت
بع�ض خدماتها ،مثل نظام ال�صرف ال�سريع الذي
مت تنفيذه ابتدا ًء من الربع الثالث من العام املايل
1433/1432هـ (2011م).
و�أو�ضح �أن املجل�س �سبق �أن ناق�ش ا�ستثمارات

امل�ؤ�س�سة و�أ�صدر عدد ًا من القرارات لت�صحيح
ما يراه �ضرورة ,مثل مطالبتها بتو�ضيح كيفية
توزيع حمفظتها اال�ستثمارية بني اال�ستثمارات
املختلفة يف الداخل واخلارج ،وبني توزيعها بني
الأ�سهم والعقارات ،ومعدل العائد على كل نوع
من الأنواع اال�ستثمارية .وقال� :إن اللجنة عاجلت
تنويع ا�ستثمارات امل�ؤ�س�سة الداخلية يف مناطق
اململكة من خالل تو�صياتها ،كما طالبت التو�صية
الأوىل باي�ضاح ال�صعوبات التي تواجهها� ،سواء
كانت ا�ستثمارية �أو غريها .و�أن امل�ؤ�س�سة �أفادت
�أنها �أن�ش�أت وحدة �إدارية تهدف �إىل مراقبة املخاطر
التي قد تتعر�ض لها ا�ستثمارات امل�ؤ�س�سة؛ وذلك
بالتعاون والتن�سيق مع بقية الإدارات الأخرى من
�أجل جتنبها �أو تقليل �أثرها؛ لتتمكن امل�ؤ�س�سة من
حتقيق الأهداف املن�شودة من نظام التقاعد.
ولفت رئي�س اللجنة �إىل عدد من القرارات �صدرت
من املجل�س ب�ش�أن و�ضع حد �أدنى للمعا�ش
التقاعدي منها القرار ال�صادر يف العام 1433هـ،
�أما ا�ستمرار ال�صرف للباحثني عن عمل ،فتو�ضح
اللجنة �أنه �سبق للمجل�س �أن �أ�صدر قرار ًا يعالج
جانب ًا من هذا املو�ضوع ،كما �أن برنامج (حافز)
يوفر م�صدر ًا للدخل للباحثني عن عمل� ،إ�ضافة
�إىل ما �أفادت به امل�ؤ�س�سة ب�أن نظام التقاعد الذي
يدر�س حالي ًا يحتوي على تعديل بع�ض مواده
ال�ستمرار ال�صرف للم�ستفيدين.

في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

توجيه االستثمارات نحو المشروعات ذات الجدوى
االقتصادية والتوسع في برامج االبتعاث
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من جهه �أخرى دعا جمل�س ال�شورى امل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية �إىل التو�سع يف
برامج االبتعاث والتدريب لتغطية احتياجاتها
من الكوادر الب�شرية ،والتنويع يف ا�ستثماراتها
وتوجيهها نحو امل�شروعات ذات اجلدوى
االقت�صادية التي تدعم االقت�صاد الوطني يف
مناطق اململكة املختلفة .جاء ذلك خالل جل�سة
املجل�س التي عقدت يوم 1433/11/21هـ
برئا�سة نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد
اجلفري ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر
جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية ب�ش�أن ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي
للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية للعام املايل
1431/1430هـ ،تالها رئي�س اللجنة الدكتور
حممد بن عبدالله �آل ناجي ،ف�أو�ضح �أن املجل�س
�أ�صدر قرار ًا عام 1430هـ ملعاجلة معاناة امل�ؤ�س�سة

يف احل�صول على امل�ستحقات الت�أمينية للعاملني
يف الأجهزة احلكومية ،وبنا ًء عليه �صدر توجيه
جمل�س الوزراء ب�أن يتم التفاهم بني معايل وزير
العمل رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة ومعايل
وزير املالية لو�ضع �آلية �سداد ح�صة احلكومة
من الت�أمينات االجتماعية مبا يحقق ما هدف �إليه
املجل�س .و�أفادت امل�ؤ�س�سة �أنها قامت مبخاطبة
معايل وزير املالية بهذا اخل�صو�ص بتاريخ
1431/6/3هـ ،وال تزال تنتظر الرد.
وعن �سري العمل يف امل�شروعات اال�ستثمارية
للم�ؤ�س�سة ومنها م�شروع العليا مبدينة الريا�ض،
�أفاد د� .آل ناجي �أن امل�ؤ�س�سة �أفادت �أن هذا
امل�شروع بد�أ العمل به عام 1430هـ ،وبلغت
ن�سبة الإجناز � ،%54أما م�شروع املدينة املنورة
فقد توقف العمل به لنزع ملكيته ل�صالح تو�سعة
�ساحات امل�سجد النبوي من اجلهة ال�شرقية.

ولفت �إىل �أن اللجنة تقوم بدرا�سة الدور املحوري
الذي يجب �أن تقوم به امل�ؤ�س�سة خلدمة املتقاعدين
خا�صة يف ظل العدد املتنامي للم�شرتكني
ال�سعوديني وانخفا�ض معا�شاتهم التقاعدية
مقارنة بالزيادة يف متطلبات املعي�شة.
و�أ�شار �إىل �أن امل�ؤ�س�سة قامت با�ستحداث
الر�سائل الإلكرتونية للتوا�صل مع �أ�صحاب
العمل ،وا�ستبدلت اخلطابات املطبوعة
بالإ�شعارات واخلطابات الإلكرتونية ور�سائل
اجلوال ،كتطوير للتعامالت الإلكرتونية يف
امل�ؤ�س�سة وا�ستفادة امل�شرتكني من خدماتها.
ول���ف���ت �إىل �أن ال��ت��و���ص��ي��ات ت��ن��اول��ت م��ط��ال��ب��ة
امل�ؤ�س�سة بتنويع ا�ستثماراتها وتوجيهها نحو
امل�����ش��روع��ات ذات اجل���دوى االق��ت�����ص��ادي��ة التي
تدعم االقت�صاد الوطني.
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طالب جمل�س ال�شورى وزارة املالية بتوفري
االعتمادات املالية الالزمة للم�ؤ�س�سة العامة
للخطوط احلديدية لكي تتمكن من ا�ستبدال
الأ�صول املتهالكة وفق ًا لربنامج زمني حمدد.
جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1433/11/21هـ برئا�سة نائب رئي�س املجل�س
الدكتور حممد اجلفري ،حيث ا�ستمع املجل�س
�إىل وجهة نظر جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية
املعلومات ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم
جتاه التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة للخطوط
احلديدية للعام املايل 1432/1431هـ ،تالها
رئي�س اللجنة الدكتور في�صل بن عبدالقادر
طاهر ،حيث �أو�ضح �أن الهدف الرئي�س من اخلطة
الإ�سرتاتيجية للخطوط احلديدية من عام 2010م
�إىل عام 2040م هو و�ضع ر�ؤية م�ستقبلية
وا�ضحة ومتكاملة ملا يجب �أن تكون عليه �شبكة
اخلطوط احلديدية يف الفرتة القادمة ،وال�سبل
الكفيلة بتطويرها وحت�سني �أدائها ،وتعزيز الدور
املنوط به يف خدمة االقت�صاد الوطني ،و�أن يكون
هناك �إطار حمدد لتحقيق التنمية م�ستقب ًال وعلى
املدى الطويل لقطارات الركاب وقطارات ال�شحن
يف اململكة.
و�أ�ضاف �أن اخلطة الإ�سرتاتيجية للخطوط
احلديدية تبنت جمموعة من ال�سيا�سات وهي:

امل�س�ؤولية امل�شرتكة لتطوير قطاع النقل وال�شراكة
بني القطاعني العام واخلا�ص ،والتكامل الإقليمي
وامل�شاركة يف الأ�سواق العاملية ،وعملية التطوير
والت�شغيل املتكامل للبنية التحتية للنقل .وت�شمل
�إ�سرتاتيجية تطوير وتو�سيع �شبكة اخلطوط
احلديدية نحو "ت�سعة ع�شر" خط ًا حديدي ًا بطول
�إجمايل يبلغ حوايل "ت�سعة �آالف وت�سعمائة" كلم.
و�أ�شار د .طاهر �إىل قرار املجل�س االقت�صادي
الأعلى ال�صادر عام 1431هـ والقا�ضي بالرتيث
يف تنفيذ م�شروعات اخلطوط احلديدية (خمي�س
م�شيط – �أبها) و(جدة – جازان) حتى االنتهاء
من �إكمال م�شروعات ال�سكك احلديدية الأخرى
التي حتت الإن�شاء �أو تلك التي ُت ْعتَمد درا�ستها يف
�صدد تر�سيتها �أو اعتماد �أ�سلوب حتويلها ،وذلك
لال�ستفادة من هذه التجارب يف درا�سة ت�سعري
وتنفيذ اخلطوط املقرتحة.
و�أكد رئي�س اللجنة �أن امل�ؤ�س�سة راعت �أن تتنا�سب
موا�صفات وت�صاميم القطارات الرطوبة والغبار
واملناطق ال�صحراوية التي ت�سري فيها القطارات،
وقامت ال�شركة امل�صنعة وحتت �إ�شراف
ا�ست�شاريي امل�ؤ�س�سة باختبار القطارات لعدة
مرات يف مرحلة الت�صنيع .كما �أن قيام امل�ؤ�س�سة
بت�شغيل القطارات بعد ا�ستالمها ابتدائي ًا
م�شروط ،وحتتفظ امل�ؤ�س�سة بحقها يف الرجوع

�إىل ال�شركة امل�صنعة وفق ًا للعقد املربم بينهما.
ولفت �إىل �أن ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية
(�سار) والتابعة ل�صندوق اال�ستثمارات العامة
تقوم بالإ�شراف على تنفيذ م�شروع (ال�شمال
اجلنوب) ،وم�شروع (اجل�سر الربي) ،بينما تقوم
امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية بالإ�شراف على
تنفيذ م�شروع (قطار احلرمني ال�سريع)� ،إ�ضافة
�إىل ت�شغيل اخلط احلايل بني (الدمام والريا�ض)
و�أن هيئة اخلطوط احلديدية تتوىل تنظيم ن�شاط
النقل باخلطوط احلديدية والإ�شراف على �سالمة
الت�شغيل.
و�أ�شار �إىل �أن امل�ؤ�س�سة وفرت عدة قنوات للحجز
و�شراء التذاكر ،حيث ميكن للركاب احلجز
عن طريق املحطات ،ومركز احلجز الهاتفي
ومكاتب �إحدى وكاالت ال�سفر وال�سياحة،
وموقع امل�ؤ�س�سة عرب ال�شبكة العنكبوتية .و�أن
امل�ؤ�س�سة قامت م�ؤخر ًا بتفعيل خدمة �سداد
التي متكن الركاب من �شراء تذاكرهم عرب
املوقع ،ودفع قيمتها دون مراجعة املحطات
وجاري تركيب نظام الرد التفاعلي ()IVR
الذي يتيح �إمكانية احلجز املبا�شر باالت�صال
على الرقم املوجود مبركز احلجز الهاتفي
دون الرجوع �إىل املوظفني العاملني باملركز.

تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية
وتمكين صندوق التنمية من رأسماله كام ً
ال

طالب جمل�س ال�شورى �صندوق التنمية الزراعي
تفعيل دور اجلمعيات التعاونية الزراعية ون�شر
ثقافة العمل اجلماعي بني املزارعني وت�شجيع
قيام هذه اجلمعيات ،و�أكد �أهمية متكني ال�صندوق
من ر�أ�سماله كام ًال لال�ستفادة منه يف حتقيق
الهدف من رفع ر�أ�سماله .جاء ذلك يف قرار
�أ�صدره املجل�س خالل اجلل�سة التي عقدها يوم
1433/11/14هـ برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ،
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون
املالية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه
التقرير ال�سنوي ل�صندوق التنمية الزراعية للعام
املايل 1432/1431هـ ،تالها رئي�س اللجنة �سعد
بن حممد مارق ،ف�أو�ضح �أن ال�صندوق يقوم
مبراعاة ظروف املزارعني املتعلقة بالتعرث ب�سبب
اجلفاف وغري ذلك من العوامل من خالل �إعادة
جدولة الأق�ساط �أو الرفع �إىل اجلهات املعنية عن

�أحوالهم ،و�إمكانية �إعفائهم وقد �سبق �أن �أعفي
عدد من املزارعني ب�سبب حاالت اجلفاف التي
ت�أثرت بها بع�ض املناطق.
و�أ�ضاف �أن هناك تن�سيق ًا بني ال�صندوق و�صوامع
الغالل لدرا�سة حقوق املزارعني� ،أما فيما يتعلق
بدعم امل�شروعات خارج اململكة ،فقد �صدر قرار
جمل�س الوزراء ب�أن يقدم ال�صندوق الت�سهيالت
االئتمانية والتمويل املي�سر للم�ستثمرين
ال�سعوديني يف �إطار مبادرة امللك عبدالله
لال�ستثمار الزراعي يف اخلارج� ،أما بالن�سبة
لدعم �شركات الت�سويق ،فهناك دعم �ضمن
الإ�سرتاتيجية اخلا�صة بالبنك ل�شركات الت�سويق.
ولفت �إىل �أن تقرير ال�صندوق يت�ضمن معلومات
عما يقدمه من دعم ل�صناعة التمور� ،أما ما يتعلق
بدعم الأبحاث احليوانية والبيطرية ،فالوزارة
ت�سهم يف هذا امل�شروع ،حيث يوجد لدى الوزارة

مركز مبنطقة اجلوف يتوىل هذا القطاع ،كما
�أعلن ال�صندوق ا�ستعداده الكامل لتمويل �إقامة
مراكز بيطرية لتقدمي اخلدمات لأ�صحاب املوا�شي
والأغنام.
و�أ�شار �إىل �أن ال�صندوق �أو�ضح �أنه كان لتخفيف
زراعة القمح دو ٌر كبري يف انخفا�ض الطلب من
قبل املزارعني على البذور والأ�سمدة واملحروقات
التي متثل القرو�ض ق�صرية الأجل.
وقال� :إن اللجنة �أكدت على �أنه ينبغي على
ال�صندوق الإ�سراع يف تنفيذ املبادرات الواردة
يف الإ�سرتاتيجية لدورها يف تطوير الن�شاط
الزراعي و�أن ال�صندوق ومبادراته ال�سبع تهدف
�إىل زراعة م�ستدامة ،ومن بني تلك املبادرات
تر�شيد ا�ستخدام املياه با�ستخدام �أ�ساليب الري
احلديثة وتخفي�ض اال�ستهالك.
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طالب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى بزيادة عدد مكاتب
الأحوال املدنية بكافة مدن اململكة مع توفري
القوى العاملة املطلوبة ،ولفتوا على احلاجة املا�سة
ال�ستخراج املر�أة لبطاقة الهوية الوطنية بال�صورة
والب�صمة ،ور�أوا �أن �إلزام املر�أة بذلك �أ�صبح
�ضرورة ملحة .جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س
التي عقدت يوم 1433/11/8هـ برئا�سة نائب
رئي�س املجل�س الدكتور حممد اجلفري ،حيث
ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون الأمنية
ب�ش�أن درا�سة مو�ضوع ح�صول الن�ساء على
بطاقة �أحوال مدنية ب�شكل �أعم و�أ�شمل وحتديد
الأ�سلوب الأن�سب للتطبيق ،تاله رئي�س اللجنة
الدكتور �سعود بن حميد ال�سبيعي ،وبعد عر�ض
التقرير للنقا�ش طالب �أحد الأع�ضاء بزيادة عدد
مكاتب الأحوال املدنية بكافة مدن اململكة وتعددها

يف املدن الكربى ،وكذلك توفري العدد الكايف
من القوى العاملة الب�شرية وتعيينها ،وجتهيز
املكاتب الالزمة ،وتوفري املعدات التي حتتاجها
تلك املكاتب ،لأن ن�سبة ال�سكان للفئة فوق اخلم�س
ع�شرة �سنة يقارب  %50من �إجمايل عدد ال�سكان.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل �أن ح�صول املر�أة ال�سعودية
على الهوية الوطنية �أ�صبح �ضرورة ملحة لإثبات
هويتها ،باعتبارها مواطنة �سعودية ،كما والحظ
�إيراد م�سمى بطاقة الأحوال يف التو�صية الأوىل،
بينما هي الآن ت�سمى الهوية الوطنية ،فيح�سن
تعديلها لتكون مب�سمى واحد ومن�سجمة مع بقية
التو�صيات ،و�إلغاء اال�ستثناء املتعلق مبن هم دون
�سن اخلام�سة ع�شرة يف التو�صية الأوىل ،لأن
ذلك ال مربر له يف وقتنا احلا�ضر ،كما يخ�شى
�أن يتعار�ض ذلك مع نظام العمل ،ومع نظام حماية

الطفل يف اململكة العربية ال�سعودية .ور�أى �أن
حتديد الفرتة ب�سبع �سنوات انتقالية لالنتهاء من
�إ�صدارات البطاقة طويلة جد ًا ،فيح�سن النظر يف
�إمكانية تقلي�ص هذه الفرتة �إىل ثالث �سنوات.
بينما حتفظ �أحد الأع�ضاء على التو�صيات حيث
ر�أى �أن م�سوغات التعديل غري كافية للإلزام
ال�شامل حل�صول الن�ساء على الهوية الوطنية ،كما
�أن اللجنة مل تقدم درا�سة و�إمنا عر�ضت املعاملة،
وو�ضعت ما ذهبت �إليه اللجنة الوزارية ،ومن
ثم وافقت اللجنة دون �أن تقدم للمجل�س درا�سة
�أو �إ�ضافة تذكر ،كما �أن الإلزام باحل�صول على
البطاقة يف اململكة فيما يتعلق بالن�ساء فيه تكليف
بال م�سوغ ،وهو تكليف على النا�س عموم ًا وعلى
الأجهزة املعنية ،فلو �أن البطاقة دائمة ال يلزم
جتديدها كل فرتة كما هو املتبع لكان الو�ضع
�أهون ،لكن املر�أة �ست�صبح معلقة كذلك بالإلزام
بالتجديد ،كما �أن الهوية الوطنية للمر�أة ال�سعودية
مثبتة من خالل ال�سجل املدين ومن خالل �سجل
الأ�سرة لكل مواطن ،فما الداعي لإلزام الن�ساء
جميع ًا باحل�صول على الهوية الوطنية؟ ال �سيما

احل�صول على البطاقة للن�ساء ملن تلزم تعامالتهن هذه الإلزامية ،ال �سيما ونحن الآن نعي�ش ع�صر
العامة �ضرورة احل�صول على تلك البطاقة".
احلكومة الإلكرتونية ،كما �صدرت م�ؤخر ًا املوافقة
و�أكد �أحد الأع�ضاء على احلاجة املا�سة ال�ستخراج
على تنقل املر�أة بالهوية الوطنية بني دول جمل�س
املر�أة لبطاقة الهوية الوطنية بال�صورة والب�صمة،
ور�أى �أن الب�صمة يف كثري من الأحيان تكفي التعاون ،ور�أى �أن املدة الواردة يف التو�صيات
عن ال�صورة ،وي�ستحيل تزويرها ،ولفت �إىل طويلة جد ًا ،ال �سيما و�أن هناك تو�سعة كبرية لعدد
تو�صية مهمة وت�ساءل عن �سبب �سقوطها ون�صها :املكاتب ،حيث �سي�صل �إىل "اثنتني و�ستني" مكتب ًا
"الت�أكيد على �أهمية املحافظة على خ�صو�صية خالل فرتة التنفيذ .واقرتح �أن يكون التطبيق
املر�أة ال�سعودية وعدم �إلزامها بك�شف وجهها
خالل ثالث �سنوات.
�أمام الرجال ،وذلك ب�أن يكون التحقق من هويتها
الحظ ع�ضو �آخر �أن هناك ت�شريعات قائمة ح�سمت
بوا�سطة الن�ساء ،وتوفري التقنية املنا�سبة للتحقق
مثل هذا املو�ضوع .ور�أى �أن الأوىل بال�سلطة
من هويتها عن طريق الب�صمة عند عدم وجود
التنفيذية �أن تطبق مثل هذه القرارات ،حيث �صدر
العن�صر الن�سائي" ،و�أ�شار �إىل �أن التو�صية
ما يلزم هذه ال�سلطة من �أعلى امل�ستويات �سواء يف
من �ضمن جمموعة تو�صيات يف حم�ضر هيئة
الأنظمة �أو االتفاقيات على �أال يتعار�ض �أي ن�ص
اخلرباء وهي التو�صية "اخلام�سة" يف جميع
مع ال�شريعة الإ�سالمية ،و�أن ح�صول املر�أة على
حما�ضر االجتماعات ،ومع ذلك تبنت اللجنة
البطاقة ال يتعار�ض مع ال�شريعة الإ�سالمية ،و�أن
عدد ًا منها ثم �سقطت هذه التو�صية بالرغم من ذلك حق ًا من حقوقها.
�أهميتها .واقرتح على اللجنة �أن تتبناها ور�أى �أن و�شدد �أحد الأع�ضاء على �أن �إلزام املر�أة ال�سعودية
املدة الواردة يف التو�صيات للتطبيق غري منا�سبة باحل�صول على بطاقة الهوية الوطنية مل يعد خيار ًا
وذلك لأن عدد الإناث يف اململكة كبري جد ًا ،كما �أن بل �أ�صبح �ضرورة ملحة ،للأ�سباب الواردة يف

�أن �أكرثهن غري موظفات وكثري منهن ال تتطلب مكاتب الأحوال الآن ال تتجاوز �ستة ع�شر مكتب ًا.
معامالتهن البطاقة .واقرتح الإبقاء على ن�ص ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن و�ضع املر�أة الآن غري

1433 / 138

املادة ( )67من نظام الأحوال املدنية مع تعديل ال منا�سب لإثبات هويتها يف الدوائر التي ت�ستلزم
يرتك الأمر اختياري ًا ب�إطالق وال �إلزامي ًا ب�إطالق ،ذلك ،حيث تلزم ب�أن يرافقها �أحد حمارمها ،لذلك
بحيث ي�صبح ن�ص املادة على النحو الآتي" :يكون هناك قناعة كبرية يف توجه وزارة الداخلية حول

التقرير وما ذكره الأع�ضاء و�أيده زمال�ؤه يف �أن
املدة املحددة طويلة جد ًا ،ال �سيما �أن املر�أة بعد
حوايل ثالث �سنوات �ست�شارك يف انتخابات
املجال�س البلدية ،ووجود الهوية الوطنية �شرط
�أ�سا�سي للدخول يف االنتخابات.

29
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آلية إليجاد فرص عمل للسعوديين وتحديد
عدد التأشيرات حسب النشاط

طالب جمل�س ال�شورى ب�أن يت�ضمن التقرير والرتاخي�ص.
ال�سنوي لوزارة العمل معلومات تف�صيلية ب�ش�أن جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
نتائج متابعة تنفيذ قرارات جمل�س الوزراء 1433/11/15هـ برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ
وتعاميم وزارة العمل املتعلقة بتوظيف ال�سعوديني الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ،
ومدى �إ�سهامها يف جمال ال�سعودة ،وتفتي�ش حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة الإدارة
العمل الذي متار�سه الوزارة ومدى فعاليته واملوارد الب�شرية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء
والنتائج املتحققة فيه ،و�أن يت�ضمن التقرير و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي لوزارة العمل
�إ�ضافة �إىل ذلك نتائج الدرا�سات والإح�صاءات للعام املايل 1432/1431هـ ،تالها رئي�س اللجنة
التي جتريها الوزارة ومدى اال�ستفادة منها .ودعا الدكتور حممد بن عبدالله �آل ناجي ،ف�أو�ضح �أن
جمل�س ال�شورى يف قراره الوزارة لو�ضع الآلية �صندوق تنمية املوارد الب�شرية وامل�ؤ�س�سة العامة
املنا�سبة لإيجاد فر�ص عمل لل�سعوديني الذين للتدريب الفني والتقني والتي ير�أ�س جمل�س
توجد لهم وظائف تتفق مع م�ؤهالتهم وم�شغولة �إدارتها معايل وزير العمل يقدمان العديد من
بغري ال�سعوديني ،وحتديد عدد الت�أ�شريات التي الربامج التدريبية التي تهدف �إىل ت�أهيل طالبي
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30

ت�صدر ح�سب التخ�ص�ص �أو الن�شاط �أو الت�صنيف العمل ملتطلبات ال�سوق يف القطاع اخلا�ص،
للم�ؤ�س�سات وال�شركات واملجاالت التجارية و�أن الوزارة �أفادت �أنها تتابع الوظائف ذات

املحتوى العايل وح�صرها على ال�سعوديني ليكون وعن اقرتاح �إن�شاء وكالة للوزارة تخت�ص بالعمالة الوطنية فاللجنة تدر�س حالي ًا عدد ًا من التعديالت
هناك توطني نوعي� ،إ�ضافة �إىل ت�شجيع القطاع الوافدة قال رئي�س اللجنة� :أن الوزارة �أن�ش�أت لبع�ض مواد نظام العمل التي من �ش�أنها �إيجاد
اخلا�ص عرب برنامج نطاقات يف رفع �سقف خالل الفرتة املا�ضية وكالة م�ساعدة تخت�ص بيئة عمل منا�سبة للعامل ال�سعودي ،ت�شمل حتديد
رواتب املوظفني ال�سعوديني ،وهذه الإجراءات بالعمالة الوافدة وترتبط بوكيل الوزارة ل�ش�ؤون �ساعات العمل وتف�صيلها والتوظيف يف عقود
من �ش�أنها امل�ساهمة يف زيادة توظيف ال�سعوديني العمالة .كما �أن الوزارة ذكرت �أنها وقعت عدد ًا الباطن وغريها.
اخلريجني من اجلامعات املحلية والأجنبية� ،إ�ضافة من االتفاقيات مع بع�ض الدول مثل الفلبني و�أ�شار رئي�س اللجنة �إىل �أن الوزارة ا�ستحدثت
�إىل �إ�سرتاتيجية التوظيف ال�سعودية والتي مت و�إندوني�سيا لإعادة ا�ستقدام العمالة املنزلية ومت عدد ًا من القرارات التي تنظم عمل املر�أة يف
�إقرارها يف عام 1430هـ ،حيث حددت الأهداف الرتخي�ص ل�شركات اال�ستقدام يف ذلك .وهذه يف القطاع اخلا�ص وذكرت الوزارة �أنها تتابع
تنفيذها وحماولة تذليل العقبات املمكنة لنفاذها

والأرقام لتوظيف ال�سعوديني .كما �أنه يوجد على جمملها حلول لتوفري العمالة املنزلية.
موقع الوزارة ال�سرية الذاتية لطالبي العمل وهي ولفت د� .آل ناجي �إىل �أن املعلومات التي جاءت ومن هذه القرارات عمل املر�أة يف املبيعات يف
متاحة مل�س�ؤويل املوارد الب�شرية يف م�ؤ�س�سات يف التقرير متقادمة ن�سبي ًا مقارنة مع ما ذكره املحالت التجارية ،وعملها يف املنتزهات ،ويف بيع
وزير العمل �أثناء ح�ضوره للمجل�س .وقد حر�صت امل�ستلزمات الن�سائية ،و�آلية احت�ساب عمل املر�أة
القطاع اخلا�ص.
و�أفاد �أن الوزارة ذكرت �أنها ب�صدد �إطالق برنامج اللجنة ب�أن ت�أتي تو�صياتها ملعاجلة الق�ضايا عن بعد يف ن�سب توطني الوظائف ،وا�شرتاطات
جاهز لإيجاد فر�ص عمل للمبتعثني بعد تخرجهم ،اجلوهرية يف عمل الوزارة بعيد ًا عن اجلوانب توظيف املر�أة يف امل�صانع� .إ�ضافة �إىل �أن الوزارة
تعمل على توفري بع�ض اخلدمات امل�ساندة لعمل

�إ�ضافة �إىل الربامج التي �أطلقتها ،مثل :برنامج الإجرائية.
جدارة ،ونطاقات ،ولقاءات ،وحافز ،وطاقات .و�أو�ضح �أن �ضعف ت�أهيل العمالة الوافدة من املر�أة من موا�صالت ومراكز للح�ضانة وعقد
والتي �أ�سهمت يف رفع م�ستوى التدريب والت�أهيل الق�ضايا التي �أفادت الوزارة �أنها تعمل حللها ور�ش عمل مع ال�شركات الكربى لإيجاد بيئة عمل
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والبحث عن الوظائف املنا�سبة للم�ؤهالت.

من خالل م�شروع فح�ص تلك العمالة� ،أما العمالة مالئمة لعمل املر�أة.
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دليل إرشادي للعاملين بهيئة األمر بالمعروف

والنهي عن المنكر في الميدان يحدد المنكرات التي
تتطلب تدخل أعضائها

الدكتور �إبراهيم بن عبدالله الرباهيم
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وافق جمل�س ال�شورى على دعم الرئا�سة العامة
لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر مادي ًا
وب�شري ًا مبا مُيكنها من امل�ضي يف تنفيذ برامج
اخلطة الإ�سرتاتيجية التي �أعدتها واال�ستفادة
من نتائج البحوث والدرا�سات التي تقوم
ب�إجرائها لتطوير �أدائها لعملها ،و�إحداث وظائف
تخ�ص�صية يف جمال تقنية املعلومات يف ميزانية
الرئا�سة .كما دعا املجل�س يف قرار له �إىل و�ضع
منهج عمل �ضمن دليل �إر�شادي للعاملني يف
امليدان يحدد املنكرات التي تتطلب التدخل من
�أع�ضائها وذلك للق�ضاء على االجتهادات وت�ضييق
ال�سلطة التقديرية لع�ضو الهيئة والتي ين�ش�أ عنها
العديد من ال�سلبيات لعمل الهيئة .جاء ذلك خالل
جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1433/11/15هـ
برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبدالله
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع
املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والق�ضائية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم
جتاه التقرير ال�سنوي للرئا�سة العامة لهيئة
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر للعام املايل
1432/1431هـ ،تالها رئي�س اللجنة الدكتور

�إبراهيم بن عبدالله الرباهيم ،ف�أو�ضح �أن هناك
مطالبات ب�أن تقوم الرئا�سة بن�شر البحوث التي
تعمل عليها كي تتم اال�ستفادة منها ،و�أن هذا ما
تعمل الرئا�سة على حتقيقه حالي ًا ح�سب الإمكانات
املتاحة لديها ،كما �أن البحوث التي تعمل عليها
الرئا�سة لتطوير عملها تتم من قبل جهات حمايدة.
و�أ�شار د .الرباهيم �إىل �أن �سيا�سة العمل يف
الرئا�سة ت�سري وفق نظام الهيئة والئحته التنفيذية،
وما ي�صدر من تعليمات �أو تعاميم فهي ت�صدر من
قبل املقام ال�سامي �أو وزارة الداخلية .و�أفادت
اللجنة �أن الرئا�سة تعمل على �إعداد دليل �إر�شادي
لتو�ضيح كيفية عمل ع�ضو الهيئة يف امليدان ،وما
ينبغي عليه القيام به �أثناء �أدائه لعمله� .أما ما يتعلق
بتدريب �أع�ضاء الهيئة فالعمل جار عليه وب�صفة
متوا�صلة.
ولفت �إىل �أن الغر�ض من متابعة مركبات الهيئة
هو للتعرف على موقعها وليتم توجيهها ملوقع
البالغ الوارد للرئا�سة القريب منها لتتم مبا�شرته
من قبلها.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أنه ال يخفى على �أحد �أن
العاملني يف الهيئة ي�ؤدون عملهم وفق هدي الله

بتقييم املنا�شط التي تقوم بها يف جمال التوعية
والتوجيه من قبل جهة متخ�ص�صة للتعرف على
مدى اال�ستفادة منها ،و�أن تقوم الهيئة �أي�ض ًا
بالتعاون مع اجلهات املتخ�ص�صة يف الت�صنيف
النوعي للأن�شطة التجارية.
ولفت �إىل ما �شاهدته اللجنة على �أر�ض الواقع
من وجود �إمكانات تقنية عالية لدى الرئا�سة و�أن
قلة العن�صر الب�شري لديها يف هذا املجال هو ما
دعاها �إىل املطالبة ب�إحداث الوظائف ملا فيه من
توطني للتقنية ،وتوظيف لطالب العمل ،وتوفري
على اخلزينة العامة للدولة ،حيث �إن �إ�سناد رعاية
مثل هذه الربامج لل�شركات اخلا�صة �سيكلف
�أموا ًال كبرية� ،إ�ضافة �إىل �أنه ي�ؤدي �إىل عدم
حتقيق توطني التقنية ويحد من تنامي اخلربة لدى
العاملني يف الهيئة ،كما يحد من �ضمان حتقيق
ن�سبة �أكرب يف توظيف املواطنني يف هذا املجال.

في قرار المجلس بشأن تقرير "الهيئة"

الموافقة على توصية اضافية من
اللواء السعدون

جاءت موافقة جمل�س ال�شورى على تو�صيات
جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية على التقرير
ال�سنوي للرئا�سة العامة لهيئة الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر للعام املايل 1432/1431هـ
مت�ضمنة التو�صية الإ�ضافية التي تقدم بها ع�ضو
املجل�س اللواء طيار ركن عبد الله ال�سعدون،
والتي ن�صت على و�ضع منهج عمل للهيئة
�ضمن دليل �إر�شادي للعاملني يف امليدان يحدد
املنكرات التي تتطلب التدخل من �أع�ضائها
وذلك للق�ضاء على االجتهادات وت�ضييق ال�سلطة
التقديرية لع�ضو الهيئة التي ين�ش�أ عنها العديد
من ال�سلبيات لعمل الهيئة ،و�صوت املجل�س
باملوافقة على التو�صية بالأغلبية.
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و�سنة ر�سوله �صلى الله عليه و�سلم ،ووفق ما
ورد يف نظام الهيئة والئحته التنفيذية وما ي�صدر
من تعليمات .كذلك مما ي�سهم يف تقليل الأخطاء
ما بد�أت الرئا�سة يف العمل به من توجيه للعاملني
يف امليدان من قبل غرف عمليات يعمل فيها
من له دراية كبرية وخربة وا�سعة بعمل الهيئة،
وذلك عرب �أجهزة التوا�صل الال�سلكي ،حيث تتم
متابعة �سري العمل والإجراءات املتخذة ب�شكل
مبا�شر عرب هذه الأجهزة ،بالإ�ضافة �إىل �سعي
الرئا�سة لتكثيف الدورات التدريبية للعاملني
يف امليدان يف جميع مناطق اململكة للق�ضاء
على امللحوظات من االجتهادات التي ال تخدم
م�صلحة العمل .كما �أنه تتم حما�سبة وم�ساءلة
من يخالف التعليمات وفق الإجراءات املعمول بها
نظام ًا� .أما عن ن�سبة اخلط أ� يف ال�ضبط ف�أو�ضح
�أن �إحدى الدرا�سات التي �أجراها معهد البحوث
واخلدمات اال�ست�شارية بجامعة الإمام حممد بن
�سعود الإ�سالمية عنوانها" :امل�شكالت امليدانية
– درا�سة ميدانية تقوميية" �أن ن�سبة التجاوزات
التي وقعت من �أع�ضاء الهيئة منخف�ضة جد ًا ال
تتجاوز ( )%0.0095من �إجمايل الوقوعات التي
مت �ضبطها� .أما التعامل مع البالغات الواردة
للهيئة ف�إنه ال يتم الأخذ بالبالغ �إال بعد التحري
عنه ،والت�أكد من �صحته و�أخذ كامل املعلومات من
املبلغ.
جار على ا�ستقطاب �أخ�صائيني
و�أ�شار ب�أن العمل ٍ
يف علم االجتماع وعلم الرتبية لال�ستفادة منهم
يف جمال عملهم ،من خالل الدورات التي تنظمها
الرئا�سة ملن�سوبيها ،حيث ي�شارك الأ�ساتذة
املتخ�صون يف ذلك من اجلامعات يف �إلقاء
املحا�ضرات يف هذه الدورات.
وقال� :إن اللجنة �ستنقل املطالب ب�أن تقوم الهيئة
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الئحة لعمل ا ُ
ألسرة المنتجة وإستراتيجية
للعنف األسري

الدكتور ثامر بن نا�صر بن غ�شيان
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وافق جمل�س ال�شورى على قرار دعا فيه وزارة
ال���ش��ؤون االجتماعية �إىل التن�سيق م��ع اجلهات
احلكومية لتطبيق برنامج "الو�صول ال�شامل"
لت�سهيل ح��رك��ة امل �ع��وق�ين و� �ض �م��ان �سالمتهم،
والإ�� �س ��راع يف �إع� ��داد الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة الوطنية
للتعامل م��ع م�شكلة العنف الأ� �س��ري ،ال ��واردة
يف قرار جمل�س ال��وزراء ال�صادر عام 1429ه�ـ،
ودع��ا ال ��وزارة �إىل التن�سيق م��ع ك��ل م��ن وزارة
الرتبية والتعليم الفتتاح مدار�س خا�صة للإعاقة
الذهنية ح�سب �أنواعها تراعي حاجاتهم وم�ستوى
قدراتهم ،ومع م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
لإل ��زام جميع ال�ب�ن��وك ال���س�ع��ودي��ة ب��ال���ص��رف من
�أجهزتها لل�صراف الآيل بهذه البنوك مل�ستفيدي
ال�ضمان االجتماعي واملعوقني.
ج��اء ذل��ك خ�لال جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1433/11/14هـ برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ،

حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون
االجتماعية والأ�سرة وال�شباب ،ب�ش�أن ملحوظات
الأع�����ض��اء و�آرائ���ه���م جت���اه ال��ت��ق��ري��ري��ن ال�سنويني
ل�����وزارة ال�����ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ع��ام�ين املاليني
1432/1431ه���������ـ 1433/1432 -ه����������ـ ،ت�لاه��ا
رئي�س اللجنة الدكتور ثامر بن نا�صر بن غ�شيان،
ف�أو�ضح �أن املجل�س �أقر تو�صية على تقرير الوزارة
املا�ضي (1431/1430ه����ـ) تطالب فيها ال��وزارة
مبتابعة مو�ضوع ا�ستخراج الهوية الوطنية من
وزارة الداخلية ملجهويل الأب��وي��ن ،كما �صدرت
الئحة البيوت االجتماعية من املجل�س وهي تعنى
بوجه خا�ص بهذه الفئة ،حيث خ�ص�صت لهم فيها
مكاف�آت حمددة ،و َد َّعمت من ال ُيقبل يف اجلامعات
احلكومية بقبولهم يف اجلامعات الأهلية من خالل
املنح وقد رفعت �سن املكث يف البيوت االجتماعية
بالن�سبة للذكور حتى �سن ( ،)25و���س��ن املكث
ل�ل�إن��اث حتى ال���زواج ،و�إمكانية البقاء بعده يف
حاالت معينة.

�أوكلت مهمة القب�ض على املت�سولني �إىل اجلهات
الأم��ن��ي��ة و�أن ال����وزارة تخت�ص فقط باملت�سولني
ال�����س��ع��ودي�ين� ،أم����ا الأج���ان���ب ف�يرح��ل��ون م��ن قبل
اجل��ه��ات الأم��ن��ي��ة ،وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ت��ق��وم ال����وزارة
باتخاذ الإج����راءات النظامية يف ح��ق املت�سولني
ال�سعوديني ،والعمل على �إي��ج��اد فر�ص وظيفية
للقادرين منهم على العمل ،وتهيئة من يحتاج منهم
�إىل التدريب يف �صندوق تنمية امل��وارد الب�شرية
بالتن�سيق مع وزارة العمل.
واختتم مو�ضح ًا �أن ق���رارات املجل�س ال�سابقة
�أ����ش���ارت �إىل ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��و���ص��ي��ات ال�����ص��ادرة
من املجل�س ب�ش�أن مر�ضى التوحد ،من �أبرزها
التو�صية التي ن�صت على" :الإ�سراع يف تنفيذ
امل�����ش��روع الوطني للتعامل م��ع التوحد وتفعيل
ق��رار جمل�س ال���وزراء ذي الرقم  227والتاريخ
1423/9/13هـ" ،و�أن اللجنة يف ه��ذا ال�ش�أن
جتدد اهتمامها وعنايتها مبو�ضوعات املعوقني على
اختالفات فئاتهم ،ودائم ًا ما تكون هي على ر�أ�س
املو�ضوعات التي تناق�ش مع امل�س�ؤولني واملهتمني.
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و�أ���ش��ار �إىل �أن جمل�س ال���وزراء �سبق �أن �أ�صدر
ق�����رار ًا ب��امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ارت���ب���اط امل���رك���ز ال��وط��ن��ي
للدرا�سات والبحوث االجتماعية املرتبط تنظيمي ًا
بوزير ال�ش�ؤون االجتماعية ،ويهدف �إىل �إج��راء
البحوث والدرا�سات االجتماعية حول الظواهر
والق�ضايا وامل�شكالت االجتماعية يف اململكة،
و�إعداد قاعدة بيانات ومعلومات مركزية للدرا�سات
والبحوث االجتماعية للباحثني واملتخ�ص�صني يف
امل��ج��االت االج��ت��م��اع��ي��ة ،و�أن ه���ذا ال��ق��رار �سوف
ي�شكل نقلة نوعية يف خدمات ه��ذا امل��رك��ز .وعن
املراكز النهارية والتو�سع فيها �أو�ضح �أنه �سبق
و�أقر املجل�س الئحة املراكز الأهلية للمعوقني غري
احلكومية ،وا�ست�ضافت اللجنة عدد ًا من مديري
هذه املراكز ومالكها وا�ستفادت من مرئياتهم عند
�إعداد هذه الالئحة.
ولفت د .ثامر بن غ�شيان �إىل �أن نظام اجلمعيات
التعاونية �صدر منذ �أرب��ع �سنوات تقريب ًا ،و أ�ن��ه
نظام منا�سب لتطلعات املهتمني واملخت�صني يف
هذا ال�ش�أن ،و�سبق درا�سته يف اللجنة ،وعن ربط
هذه اجلمعيات يف برنامج التعامالت الإلكرتونية
(ي�����س��ر) ل��ف��ت �إىل �أن م��ن��دوب��ي ال������وزارة ال��ذي��ن
ا�ست�ضافتهم اللجنة ذك���روا �أن ه��ذه اجلمعيات
واجلمعيات اخلريية �أي�ض ًا مرتبطة بهذا النظام.
و�أك���د رئي�س اللجنة على �أن م�س�ؤولية املر�ضى
النف�سيني وناقهي الأم��را���ض النف�سية م�س�ؤولية
ج�����س��ي��م��ة ت��ت��ح��م��ل ال������وزارة ج�����زء ًا ك���ب�ي�ر ًا منها،
وت�����ش��اط��ره��ا وزارة ال�����ص��ح��ة ه���ذه امل��ه��م��ة ،أ�م���ا
امل�شردون فالوزارة ترعاهم يف ال��دور الإيوائية
وت��رع��ى م��ن ال ويل ل���ه ،و�أم����ا امل��ع��وق��ون وك��ب��ار

ال�سن لدى �أ�سرهم
ف���ال���وزارة وح�سب
�إف������ادة امل�����س���ؤول�ين
ا�ستحدثت برنامج
ال���رع���اي���ة امل��ن��زل��ي��ة،
وم���ه���م���ت���ه زي�������ارة
الأ���س��ر و�إر���ش��اده��ا
ع��������ل��������ى ك����ي����ف����ي����ة
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ه��ذه
احل�����������االت ،وت���ق���وم
���س���رة
ال�������وزارة ب��ت��وف�ير م���ا ي��ل��زم ل��ل��م��ع��اق م���ن �أ� ّ
���را����س م��ت��ح��رك��ة وم���رات���ب ،وت��ع��دي��ل دورات
وك ٍ
املياه والعالج الطبيعي وب��ذل املزيد من العناية.
وذَكَّ ������ر ب��ال��ت��و���ص��ي��ة ال�������ص���ادرة م���ن امل��ج��ل�����س يف
1427/5/20ه���������ـ ب إ���ن�����ش��اء ���س��ج��ل وط��ن��ي طبي
واجتماعي للأطفال املعوقني يكون مبثابة قاعدة
معلومات تخدم برامج اخلدمات املطلوبة واملقدمة
للمعوقني ،و�أن م��ن��دوب��ي ال����وزارة �أ����ش���اروا �إىل
م��واف��ق��ة امل��ق��ام ال�����س��ام��ي ع��ل��ى ه���ذا ال���ق���رار ،و�أن
الوزارة تتباحث مع وزارة املالية لر�صد ميزانية
له� .أما مو�ضوع املعوقني فقال� :إن الوزارة ذكرت
�أنها تدعم هذا اجلانب �إال �أنها ترى �أن م�س�ؤولية
املعاق لي�ست فقط على ال���وزارة بل هناك جهات
�أخ����رى م��ث��ل وزارة ال�����ش���ؤون ال��ب��ل��دي��ة ووزارة
ال�صحة ووزارة الرتبية والتعليم ،ومن هنا فاللجنة
ت�ؤكد على �أهمية تو�صيتها "الثالثة" لكي تت�ضافر
جهود ه��ذه ال���وزارات خلدمة ه��ذه الفئة العزيزة
علينا.
و�أكد على �أن الت�سول م�شكلة �أمنية و�أن الوزارة
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وافق جمل�س ال�شورى على ان�ضمام اململكة التفاقية
بطاقة الت�أمني املوحد عن �سري ال�سيارات عرب البالد
العربية (البطاقة الربتقالية) املوقعة يف مدينة تون�س
�أبريل 1975م وتعديل �أبوظبي نوفمرب  ،2005ودعا
املجل�س م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �إىل حتديد
�شروط �إن�شاء املكتب املوحد وت�أهيل �إحدى �شركات
الت�أمني املرخ�صة يف اململكة العربية ال�سعودية لتتوىل
مهام (املكتب الإقليمي) بنا ًء على مناف�سة عامة ما بني
هذه ال�شركات .جاء ذلك يف قرار �أ�صدره املجل�س
خالل اجلل�سة التي عقدها يوم 1433/11/21هـ
برئا�سة نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد اجلفري،
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية،
ب�ش�أن طلب املوافقة على ان�ضمام اململكة العربية
ال�سعودية التفاقية بطاقة الت�أمني املوحدة عن �سري
ال�سيارات عرب البالد العربية ،تاله رئي�س اللجنة
الدكتور �سعد بن حممد مارق ،ثم عر�ض للمناق�شة،
حيث لفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن طلب االتفاقية على
ان�ضمام اململكة �إىل االتفاقية يعد مهم ًا حيث �إنها من
�أهم االتفاقيات يف ال�ش�أن املروري ،وهذه االتفاقية
تكت�سب �أهمية بالغة لكونها ت�أتي تتويج ًا جلهود
القطاعات املعنية ،ويف مقدمتها م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي باعتبارها اجلهة املنوط بها حتقيق الأهداف
املن�شودة من نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين،
و�أ�شار �إىل �أن هذه االتفاقية مت ت�أ�سي�سها جيد ًا عرب
�أنظمة ولوائح وبرامج من بينها نظام املرور ،و�أن
ان�ضمام اململكة �إليها يقدم مظلة قانونية ونظامية
�إىل ا�ستخراج رخ�ص القيادة الدولية ،وكذلك دفاتر
العبور .وهذه اجلهود جمتمعة ال �شك انها �ستقدم

معاجلة عملية للمعاناة التي حلقت مبواطني اململكة
من جراء تكلفة الت�أمني املتكررة يف الداخل واخلارج.
و�أكد ع�ضو �آخر �أن ما تت�ضمنه هذه االتفاقية يعزز
من �أهمية ت�شجيع ال�سياحة وتي�سري التبادل التجاري
بني الدول العربية مما يعود على االقت�صاد العربي
ب�شكل عام واالقت�صاد ال�سعودي ب�شكل خا�ص
بالعوائد املفيدة وفق نظام ت�أميني ي�ضمن التعوي�ض
ودفع ال�ضرر ،م�شري ًا �إىل �أن م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي ترى مالءمة هذا امل�شروع ،من خالل �إيداع
وثيقة االن�ضمام لدى الرئا�سة العامة لالحتاد العربي
للت�أمني ،وكذا الأمانة العامة لالحتاد العربي والأمانة
العامة جلامعة الدول العربية.
و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �أنه مبوجب هذه االتفاقية
ي�ستطيع قائد املركبة التنقل بني الدول العربية
م�ستخدم ًا بطاقته املوحدة دون احلاجة �إىل �إبرام
وثيقة ت�أمني عند كل نقطة برية حدودية .كما �أن هذه
االتفاقية ت�ضمنت �أحكام ًا عادلة لتعوي�ض املت�ضررين
من حوادث ال�سري وي�شرف عليها مكتب موحد تابع
لهذه االتفاقية .و�أن للمملكة مكانة مهمة بني الدول
العربية باعتبارها حا�ضنة للحرمني ال�شريفني ،ف�ضال
عن ات�ساع رقعتها اجلغرافية وتعدد منافذها الربية
وكرثة دخول احلجاج واملعتمرين وال�سياح واملقيمني
وغريهم ،ويقت�ضي االعرتاف بهذه البطاقة املوحدة
من خالل املوافقة على هذه االتفاقية.
و�أو�ضح �أحد الأع�ضاء �أن اللجنة ذكرت �أن م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي اقرتحت (�شركة جنم) لتقوم
بهذه املهمة وهنا يجدر ال�س�ؤال :ملاذا يتم طرح ا�سم
�شركة �أو م�ؤ�س�سة معينة؟ فمن املفرت�ض �أن يتم

االتفاق بني �شركات الت�أمني وطرح مناف�سة لتقدمي
�أف�ضل اخلدمات للمواطنني.
والحظ �أحد الأع�ضاء �أن هذه االتفاقية قد ت�سمح
مبرور بع�ض ال�سيارات القدمية داخل �أرا�ضي
اململكة ،وهذا مما ال �شك فيه له ت�أثري كبري يف تلوث
البيئة ،ووقوع العديد من احلوادث املرورية.
وعلق �أحد الأع�ضاء ب�أن اللجنة �أو�ضحت �أن هذه
االتفاقية حتقق تي�سري التبادل التجاري ،وت�سهيل
�إجراءات انتقال املواطنني وت�شجيع ال�سياحة يف
حني �أنه لي�س التفاقية الت�أمني هذه عالقة يف حتقيق
ما �أو�ضحته اللجنة ،و�أن التبادل التجاري حمكوم
باتفاقيات وقعت عليها اململكة مع الدول املختلفة،
وكذلك ال�سياحة .ومن ناحية �أخرى ف�إن اململكة ال
ت�سمح بالدخول �إىل �أرا�ضيها واملكوث فيها وممار�سة
العمل �أو حتى ال�سياحة دون �أخذ الإذن الالزم.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن ر�سوم �إ�صدار البطاقة
وعما �إذا كانت موحدة بني الدول وعما �إذا كانت
املكاتب املوحدة �ستفر�ض ر�سوم ًا �إ�ضافية ،و�أنها �إن
كانت ر�سوم ًا موحدة فقد تكون هذه االتفاقية مفيدة
ومنا�سبة� ،أما �إن كانت متفاوتة فهذا لن يغري من الأمر
�شيئ ًا �سوى �سهولة االكتفاء بالإجراء الواحد عو�ض ًا
عن الإجراءات املتعددة.
ورد رئي�س اللجنة ب�أن اللجنة حاولت �أن تتالفى
ح�صر �إعطاء االمتياز ل�شركة واحدة ح�سب ما ورد
يف التقرير ،وو�ضعت تو�صية ب�أن يتاح جلميع
ال�شركات املناف�سة يف هذا امل�شروع.
و�أن اللجنة وبعد اطالعها على هذه االتفاقية وجدتها
متوافقة مع قواعد عمل املجل�س ،ومكتملة الأركان.

الدم ..إكسير الحياة

عبدالله زامل الدري�س

تتعاظم احلاجة وتزداد للدم وم�شتقاته مع ازدياد التقدم العلمي والطبي� ،إذ �إن عمليات زراعة القلب وزراعة
الكلى تتطلب عدد ًا من وحدات الدم التي يجب توفريها من الف�صيلة نف�سها التي تتفق مع دم املري�ض� ،إ�ضافة �إىل
�أن امل�صابني ب�أمرا�ض الدم الوراثية كالثال�سيميا والأنيميا املنجلية ومر�ضى ال�سرطان ،تتطلب حالتهم نقل الدم
امل�ستمر الذي ي�شكل زيادة جهد على العاملني يف بنوك الدم� ،إذ �أن اجلميع لديه املعرفة �أنه ال ميكن ت�صنيع الدم
�أو م�شتقاته ،على رغم املحاوالت امل�ستمرة التي بذلها العلماء يف هذا ال�صدد ،لذا ي�ستمر الإن�سان امل�صدر الوحيد
له ،وتزداد امل�س�ؤولية يف انتقاء وجذب املتربعني بالدم الطوعيني لرفع خمزون بنوك الدم من جميع الف�صائل ،كما
يتطلب الت�أكد من خلوه من الأمرا�ض املعدية املنقولة عن طريق الدم.
ولأن حفظ الدم واال�ستفادة منه حمدد بفرتة لي�ست طويلة واحلاجة للتربع بالدم م�ستمرة على مدى العام ،لذلك
ي�ستوجب بناء �سيا�سات وا�ضحة التباعها يف بنوك الدم جلذب املتربعني ورفع م�ستوى ثقافة املجتمع يف هذا
املجال ،كما �أن على امل�ؤ�س�سات واجلهات احلكومية العمل على تع�ضيد وتقوية قناعة الأفراد ب�أهمية التربع بالدم
من خالل و�سائل الإعالم املختلفة ،و�إدخال مادة التربع يف املناهج التعليمية ومن �أهم و�سائل ت�شجيع وحتفيز
املتربعني واملحافظة عليهم هو التثقيف ب�أهمية و�ضرورة التربع الطوعي املنتظم بالدم ،كما �أن وجود املتخ�ص�صني
يف نقل الدم �سوف ي�سهم ب�شكل كبري يف رفع م�ستوى الأداء يف بنوك الدم ،ف�إذا �أخذنا ب�أهمية ما مت ذكره واحد ًا
من كل ع�شرة مر�ضى يدخلون امل�ست�شفى بحاجة �إىل نقل دم ،و�أن الإن�سان هو امل�صدر الوحيد و�أكرم و�أعلى
درجات الكرم هو التربع بالدم .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الفوائد العظيمة للتربع بالدم ال تقت�صر على املري�ض ،بل
تعود على املتربع فوائد �صحية كبرية ،فبجانب تن�شيط النخاع العظمى ب�إنتاج خاليا جديدة ،يتم التعرف والت�أكد
من خلو اجل�سم من الأمرا�ض واالطمئنان على ال�صحة العامة كما �أثبتت التجارب �أن التربع بالدم يقلل الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب ،لذلك ي�ستوجب علينا �أن جنعل عادة التربع بالدم عادة م�ستمرة حمببة للنف�س ،ويجب �أن نتذكر �أن
فيها �إنقاذا حلياة الآخرين و�أجر ًا عظيم ًا لأنه ي�ساهم يف �إنقاذ حياة �آالف املر�ضى.
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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تثري الأحداث الإقليمية والعاملية املرتبطة بالعاملني
العربي والإ�سالمي ،وكذلك العالقات العربية –
الغربية ،والإ�سالمية – الغربية الراهنة ،الكثري
من الت�سا�ؤالت الهامة وامللحة واملتعلقة بطبيعة
العالقة بني العرب وامل�سلمني من ناحية ،وغريهم
من ال�شعوب والأمم ،من ناحية �أخرى .وكذلك
العالقات البينية العربية والبينية الإ�سالمية...
هل هي يف الأ�صل عالقات �سالم وتعاون� ،أم
عالقات �صراع وحروب؟! ويربز الت�سا�ؤل الأهم
يف عدة �صيغ ،منها :هل الت�شدد والتطرف
هي التيارات التي ت�سود ...م�صطدمة بالآخرين
ممن يختلفون معها فكري ًا وعقائديا ,وم�ؤدية �إىل
ال�صراع والنزاعات واحلروب� ،أم �أن العك�س
ي�سود �أكرث؟!
هذه الق�ضايا وامل�ستجدات ،وخا�صة تفاقم
الأحقاد املذهبية ،وا�شتعال النعرات الطائفية،
قادت بال�ضرورة للبحث يف الأ�صول الفكرية لهذه
الظواهر ال�سلبية ،وحماولة �إيجاد �سبل التعامل
ال�صحيح مع هذه الأ�صول واجلذور اخلاطئة
وال�سيئة ...لتحقيق اخلري للمعنيني وللنا�س
�أجمعني ،عرب ت�صحيح املعتقدات والتوجهات
اخلاطئة ...مبا يحق احلق ،ويزيح ما يلحق
بالعقيدة ال�صحيحة من �شوائب ومغالطات .ومن
هنا فر�ضت كلمة "االعتدال" نف�سها على كل من
يهمه �أمر "ت�صحيح" امل�سار العقائدي والفكري
اخلاطئ ،وتقومي التوجهات ال�ضالة ،وردها
�إىل احلق وال�صواب .وقد فر�ضت هذه الكلمة،
بكل معانيها ال�سامية ،نف�سها على كل املعنيني,
وبخا�صة �أولئك املحبني للحق واخلري والكارهني
لل�شر وال�ضالل والعنف.
وعندما حت�ضر كلمة" االعتدال" ،البد �أن يح�ضر
يف ظلها ما يناق�ضها ,وما يعني عك�س ما تعنيه،
وما ي�شعل لهيب ال�صدام والنزاع والت�شرذم

والتقوقع� ،أال وهو "التطرف" .ومن التمعن يف
معكو�س "االعتدال" ونقي�ضه ،البد للمرء العاقل
الرا�شد وال�سوي �أن يتم�سك بـ "االعتدال" ،وينبذ
 بل ويرف�ض  -نقي�ضه  ...فـ "االعتدال" مليدخل يف �شيء �إال زانه ،ومل يغب عن �شيء �إال
�شانه.
ومن هذا املنطلق جاء نداء قادة هذه البالد،
وعلى ر�أ�سهم خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد الله بن عبد العزيز �آل �سعود ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز �آل
�سعود ويل العهد ونائب رئي�س جمل�س الوزراء
ووزير الدفاع لـ"االعتدال" ،وباعتباره مطلب ًا
�شرعي ًا ،قبل �أن يكون مطلب ًا حياتي ًا .وكذلك �أخذ
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل� ،أمري
منطقة مكة املكرمة ،ينبه �إىل �ضرورة االعتدال،
ولزومية الو�سطية .ومن هذا املنطلق �أي�ضا ،مت
ت�أ�سي�س كر�سي الأمري خالد الفي�صل لت�أ�صيل
منهج االعتدال ال�سعودي ،وذلك يف جامعة امللك
عبد العزيز ،التي ت�شكر على القيام بن�شاط هذا
الكر�سي ،وتقدمي الدعم الأكادميي له ,م�ساهمة
منها يف ن�شر ثقافة االعتدال.
��اح��ا حممود ًا من
و�إنني �أح�سب ه��ذه الدعوة �إحل ً
القيادة على ن�شر وتعميم ثقافة االعتدال ،بعد �أن
تبني �أن لدينا تيارات متطرفة ،ومغرقة يف الت�شدد،
وبعيدة عن الو�سطية ال�صحيحة .و�أن هذه التيارات،
رغم قلة عددها ،تت�سبب يف الكثري من الإحراجات
والإ�شكاليات مع الغري– حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا.
ع��رف "االعتدال" ( )Moderationيف كافة
جوانب ال�سلوك الإن�ساين ،ب�أنه يعني" الو�سطية".
ويف القامو�س املحيط ،ج��اء �أن معنى االعتدال
هو :احلكم بالعدل واال�ستقامة وامل�ساواة .وهذا
اللفظ م���رادف للفظة الو�سطية  ...وال��ت��ي تعني
�أي�ض ًا ما يعنيه االعتدال .جاء يف القر�آن الكرمي:

"قال �أو�سطهم �أمل �أقل لكم لوال ت�سبحون" �سورة
القلم� ،آي��ة ( .)28وتعني كلمة "�أو�سطهم" هنا:
�أعدلهم قو ًال وعم ًال.
وعرف الأمري خالد الفي�صل "االعتدال" ب�أنه:
املواءمة واملوازنة بني التم�سك ب�آداب الدين والقيم
الإ�سالمية من جهة ،واال�ستفادة ،على اجلانب
الآخر ،من املكت�سبات احل�ضارية العاملية ب�ضوابط
تلك القيم( :عكاظ :العدد  ،16552تاريخ
 1433/1/26هـ2011/12/21 ،م� ،ص .)28
وعرف الدكتور يو�سف القر�ضاوي "الو�سطية"
ب�أنها :موقف بني الت�شدد واالنحالل .كما حدد
�ضوابط املنهج الو�سطي (االعتدال) يف ع�شرين
بند ًا� ,أولها :املواءمة بني ثوابت ال�شرع ومتغريات
الع�صر.
�أبرز بدائل االعتدال:
وهناك مثل عربي بليغ املعنى… يح�ض م�ضمونه
على االعتدال ...بعد تيقن �أن "الالعتدال" � -إن
�صح التعبري  -ي�ؤدي �إىل الهزمية واالنك�سار.
بينما االعتدال يجنب �صاحبه  -غالب ًا  -الهزمية
واخل�سران .وهذا املثل يو�ضحه القول املعروف:
"ال تكن ياب�س ًا فتك�سر� ،أو لين ًا فتع�صر" .اليب�س
هو :الت�شدد والتطرف ...واللني هنا يعني:
الت�سيب .واملت�شدد ينك�سر ،واللني يع�صر .لذلك،
ف�إن على من يريد جتنب الك�سر �أو الع�صر� ،أن
يتم�سك بعرى االعتدال.
و�إذا كان هذا القول �صحيح ًا يف احلياة
االجتماعية ،ف�إنه �أ�صح و�أحكم يف جمال ال�سيا�سة
والعالقات الدولية .وذلك ما �سوف نو�ضحه الحقا.
ومما �سبق ,يت�ضح لنا �أن �أهم بدائل االعتدال
هما :الت�شدد (التطرف) والت�سيب .ف�إن مل يكن
ال�شخ�ص� ،أو املجموعة ،معتد ًال ،ف�إنه �إما مت�شدد
ومتطرف� ،أو مت�سيب� ....أو يحمل مزيج ًا من
الت�شدد والت�سيب .و"االعتدال" لي�س فقط و�ضع ًا

()Reactionalism

�إن التيارات ال�سيا�سية كلما اقرتبت من منطقة
الو�سط (االعتدال) وبعدت عن نقطة �أق�صى
اليمني ،ونقطة �أق�صى الي�سار ،كلما كانت �أكرث
منطقية وقبو ًال وفعالية وت�أث ًريا ،والعك�س �صحيح.
�أي كلما ً اقرتبت التيارات والتوجهات ال�سيا�سية
من نقطتي �أق�صى اليمني (الت�شدد) و�أق�صى
الي�سار (الت�سيب) كلما كانت تلك التيارات �أقل
منطقية ،و�أقل قبو ًال (لدى النا�س) و�أقل فعالية
وت�أثري ًا ،و�أكرث رف�ض ًا وانعزاال� .أن توجه
االعتدال ال�سيا�سي ميكن  -بناء على تعريف
االعتدال ،ب�صفة عامة � -أن نعرفه ب�أنه:-
التوجه ال�سيا�سي ال�ساعي للمواءمة بني التم�سك
ب�أهم القيم النبيلة ال�سائدة يف جمتمعه والعامل،
واال�ستفادة من معطيات حركة التحديث العاملية
املتوا�صلة ،يف �شتى املجاالت  .وهو �سلوك
يعرتف بالآخر وبخياراته ،يف ذات الوقت الذي
يتم�سك فيه بهويته وقيمه املقبولة.
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و�سط ًا بني الت�شدد والت�سيب ،و�إمنا هو موقف
متزن ومتوازن ...لي�س فيه غلو ،ولي�س فيه
اً
انحالل� ،أو تفريط يف احلقوق� .إنه الو�سطية التي
�أمر اخلالق عباده ب�إتباعها والتم�سك ب�أهدابها،
وعدم التفريط فيها .والطرف املعتدل يتجنب
بال�ضرورة عواقب التطرف والت�شدد ،وتبعات
الت�سيب ،ويتمكن (�أكرث من غريه) ,بالتايل من
احلفاظ على �أمنه و�سالمته ،وحماية عقيدته،
و�صون مبادئه ،وازدهار توجهاته .بينما الت�شدد
ي�ؤدي يف الغالب �إىل :خلق �أعداء ومناوئني...
يحاربون املت�شدد ب�شتى الطرق والو�سائل،
ويقفون يف وجه تطرفه ...حماولني ك�سر ذلك
التطرف ،ودحره ،والعمل على تواريه واختفاءه.
وكذلك الت�سيب يثري اال�ستياء من �صاحبه ،ورمبا
يت�سبب يف �إهانته وتراجعه ،والنفور من توجهاته.
لذلك ،كان االعتدال  -وما زال و�سيظل  -هو
خيار العقالء ،يف كل مكان وزمان ...ال�ساعيني
للحفاظ على �أمنهم و�سالمتهم ،والعاملني بفعالية
على حماية عقيدتهم و�صيانة مبادئهم ون�شر
توجهاتهم� .أما الت�شدد والت�سيب ،فم�صري من
يتبناهما الهزمية واخل�سران ،و�سوء املنقلب.
ويجدر بنا �أن نذكر هنا �أن �صفات اليمني ()Right
والي�سار ( )Leftوالو�سط ( )Moderateالخ،
والتي تطلق اليوم على الأيديولوجيات ال�سيا�سية،
وي��و���ص��ف ب��ه��ا �أن�����ص��اره��ا ،ت��ع��ود ت��اري��خ��ي�� ًا �إىل
القرن الثامن ع�شر .وتعترب ه��ذه ال�صفات الآن
املعيار الرئي�س ال��ذي يعتمده املعنيون لت�صنيف
الأيديولوجيات والتيارات ال�سيا�سية املختلفة.
وقد برزت هذه ال�صفات ،وبد أ� يف ا�ستخدامها،
بعد قيام الثورة الفرن�سية وت�أ�سي�س اجلمعية
الوطنية الفرن�سية (الربملان الفرن�سي) .ففي
�صيف عام1789م ،اجتمعت تلك اجلمعية يف
قاعة بها مقاعد على هيئة حدوة احل�صان ،ويف
و�سطها جل�س املتحدث با�سم تلك اجلمعية.
وعلى ميينه (اليمني) جل�س"املحافظون" ،الذين
كانوا ينادون با�ستمرار امللكية يف فرن�سا ،بقليل
من التعديل� .أما على ي�سار املتحدث (الي�سار)
فقد جل�س "املتطرفون" (الي�ساريون) الذين
كانوا يطالبون بتغيري الو�ضع القائم يف فرن�سا
ع�شية الثورة الفرن�سية ،و�إقامة نظام جمهوري
ودميقراطي ،و�ضمان احلريات العامة .وبني

املحافظني والتقدميني (الي�ساريني) جل�س
"املتحررون" (الو�س) .وكانوا ينادون ب�إدخال
تعديالت عدة على الو�ضع القائم.
ومنذ ذلك احلدث� ،أخذت هذه الألفاظ وما تفرع
منها (كـ "اليمني املتطرف"  ..الخ) ت�ستعمل يف
و�صف وت�صنيف الأيديولوجيات ال�سيا�سية
 .فيقال �إن هذه الأيديولوجية "ي�سارية"� ،إذا
كان �أن�صارها ينادون ب�إحداث تغيري جذري
يف الو�ضع القائم .وتو�صف الأيديولوجية
ب�أنها ميينية �إذا كانت حمافظة ،بينما تو�صف
الأيديولوجيات والتيارات ذات الأهداف املعتدلة
بـ "الو�سط".
وقد �أخذ علماء ال�سيا�سة مببد�أ و�صفتي (اليمني –
الي�سار) عند حماولتهم حتديد �أهم الأيديولوجيات
ال�سيا�سية املعا�صرة ب�إيجاز .فبناء على اجتاه كل
�أيديولوجية ،ق�سموا الأيديولوجيات احلالية
كالتايل:
أ�  -الي�سار :ويف �أق�صاه ،توجد "الفو�ضوية "،
تليها "ال�شيوعية" ،ثم اال�شرتاكية.
ب  -الو�سط :وي�شمل" :التحررية" ()Liberalism
و"املحافظة" (.)Conservatism
ج���ـ  -ال��ي��م�ين :وت���وج���د "الرجعية الثورية"
(كالفا�شية ،والعن�صرية يف �أق�صاه ،ثم الرجعية).

وعندما ن�أخذ بهذا التعريف (الإجرائي) لـ
"االعتدال ال�سيا�سي " ,جند �أن هذا النوع من
االعتدال يعني  :عدم رف�ض عمليات التحديث يف
�شتى املجاالت ،والتي ال تتعار�ض مع القيم النبيلة
ال�سائدة باملجتمع ،واالعرتاف بالآخر (املختلف)
واحرتام خياراته� .إنه موقف و�سط وعقالين بني
�أق�صى اليمني املت�شدد و�أق�صى الي�سار املت�سيب.
وهو يعني :العمل على ما فيه خري و�صالح الأمة،
ومبا ال يتعار�ض مع عقيدتها وقيمها ،والأخذ بكل
و�سائل التقدم والتطور ،والتعاي�ش مع الآخر
(املختلف) واحرتام خياراته ،بل والتعاون معه
عند االقت�ضاء ،مبا يخدم الأمة والإن�سانية جمعاء.
وال يعني االعتدال ال�سيا�سي ال�سليم �إطالقا:
التواط ؤ� مع العدو ،والتفريط يف احلقوق الوطنية
والقومية.
ونتيجة لطبيعة االعتدال ال�سيا�سي ،ومتيزه
على التوجهات غري املعتدلة� ،أ�صبح االعتدال،
يف املجال ال�سيا�سي ،هو ال�سائد ...وما عداه
هو اال�ستثنائي العابر .فالنا�س متيل النتخاب
املعتدلني ....وهذا ما ميكن تبينه من اخلط
امل�ستقيم املو�ضح لأهم الإيديولوجيات ال�سائدة
الآن ،والذي يق�سم �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سة ،متثل
هذه التيارات الثالثة ...وي�أتي هذا التف�ضيل
ال�شعبي نتيجة ف�شل غري املعتدلني – الن�سبي –
يف حتقيق الأهداف الوطنية والقومية .كما ثبت
�أن االعتدال ال�سيا�سي يدعم التعاون فيما بني
الدول ،ويقل�ص من احتماالت ال�صراع ....الأمر
الذي ي�سهم – �إيجا ًبا – يف دعم الأمن وال�سلم
الدوليني.
وعندما ننظر �إىل العالقات الإقليمية والدولية
الراهنة ،بل وامل�ستقبلية ،جند �أن االعتدال
ال�سيا�سي ال�سليم �أ�صبح �ضرورة وم�صلحة،
بالن�سبة للأمتني العربية والإ�سالمية ،و�أ�صبح
"الالعتدال" عبئا ثقي ًال على هذه الأمة ،وعقبة
ك�أداء يف �سبيل تقدمها واندماجها يف العامل .
وذلك على النحو الذي �سوف نلخ�صه يف ما يلي.

39

تحقيق

مؤشر الجريمة المعلوماتية

يرتفع بالتقنية المتدفقة ..وينخفض بنظام
المكافحة والعقوبات الصارمة

نتجت اجلرائم املعلوماتية عن اال�ستعمال ال�سيئ للتكنولوجيا احلديثة وما �صاحبها من تطور هائل و�سريع يف عامل
التقنية ،وتت�سبب اجلرمية املعلوماتية بخ�سائر فادحة تقدر بـ مباليني الدوالرات ،وبطبيعتها تختلف عن بع�ضها
البع�ض باختالف الكيفية التي يتم عربها تنفيذ اجلرمية� ،أو �أهدافها �أو ال�شخ�ص الذي قام بتلك اجلرمية ،وتعددت
�أنواع اجلرائم التي ي�ستخدم فيها احلا�سب الآيل �أو �أحد ملحقاته وبراجمه يف تنفيذ �أغرا�ض غري �شريفة كاالخرتاق
�أو تدمري و�إتالف مواقع
وقر�صنة املعلومات والتج�س�س والت�سلل �إىل �أجهزة الآخرين واالبتزاز،
�إىل �أنظمة م�ستهدفة.
�إلكرتونية� ،أو تزوير وقلب احلقائق والوثائق من خالل الدخول
ومل يتوان املجل�س
�إ�ضافة �إىل ما ت�سببت به من خ�سائر مالية يف البنوك ال�سعودية،
عن هذا اخلطر القادم ف�أ�صدر نظام مكافحة
اجلرمية و�سن عقوبات م�شددة على املخالفني
للأنظمة املن�صو�ص عليها ..ن�ستعر�ض يف هذا
التحقيق جوانب هامة وحماور فاعلة يف عامل
اجلرمية املعلوماتية والتي باتت هاج�س ًا ي�ؤرق
الأوطان وال�شعوب يف خمتلف �أ�صقاع املعمورة.
�إعداد :مو�سى مرزوق
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االخرتاقات يف اململكة لي�ست ظاهرة
يف البداية ك�شف الدكتور فهد بن نا�صر العبود
ع�ضو جمل�س ال�شورى اخلطوات التي اتخذها
املجل�س فيما يتعلق باجلرائم الإلكرتونية وقال:
"�أ�سهم املجل�س يف �إقرار �أنظمة مهمة جد ًا يف
جمال التعامالت الإلكرتونية ،وهي نظام مكافحة
جرائم املعلوماتية ونظام التعامالت الإلكرتونية.
واجلرمية املعلوماتية هي �أي فعل ُيرتكب مت�ضمن ًا
�إ�ساءة ا�ستخدام تطبيقات الإنرتنت والتقنيات
احلديثة .كما �أن االخرتاق وقر�صنة املعلومات
واردة يف كل جهاز مهما بلغت احل�صانة

واالحرتازات ،وتتطور الأنظمة واحللول الأمنية
التقنية با�ستمرار ،وهي فعالة �إىل حد كبري.
و�أ�شار د .العبود �إىل �أن رفع اال�ستعدادات
واالحرتازات الوقائية الأمنية التقنية ي�سهم ب�شكل
كبري يف خف�ض جرائم اخرتاق الإنرتنت� ،إ�ضاف ًة
�إىل �أن هناك عوامل �أخرى منها رفع درجة الوعي
لدى م�ستخدمي الإنرتنت ،وتعريفهم بالإيجابيات
وال�سلبيات وما لهم وما عليهم .ومل ت�صل
اخرتاقات مواقع الإنرتنت لدينا يف اململكة �إىل
حد الظاهرة بعد.

وعر�ض لأبرز �إ�سهامات قانون مكافحة جرائم
املعلوماتية قائال" :قانون مكافحة جرائم
املعلوماتية ي�سهم يف حفظ الأمن املعلوماتي
الذي يعد عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا من منظومة الأمن
التقليدي ،كما ي�سهم يف حفظ احلقوق املرتتبة
على اال�ستخدام امل�شروع مل�ستخدمي �أجهزة
احلا�سب الآيل و�شبكات املعلومات ،وله دور يف
حفظ و�صيانة املقومات العامة لأي جمتمع �سوا ًء
كانت مقوماته دينية �أو اجتماعية ،وي�ساعد كذلك
يف حفظ �أمن الدولة واالقت�صاد الوطني".
وتطرق الدكتور العبود �إىل �أوجه التعاون للحد
من اجلرمية املعلوماتية و�أفاد" :هناك �أوجه
تعاون كثرية ملنع االعتداء الإلكرتوين دولي ًا،
منها على �سبيل املثال االتفاقيات واملعاهدات
الدولية بني الدول واملنظمات والهيئات الدولية
كالأمم املتحدة ،فهذه االتفاقيات تعطي للدول
احلق يف مطاردة املجرم الإلكرتوين دولي ًا.
ويف �سياق �آخ ��ر �أك ��د ال��دك�ت��ور ال�ع�ب��ود اهتمام
جلنة االت�صاالت وتقنية املعلومات باملجل�س ب�أمن
املعلومات ،وقال" :اتخذنا العديد من التو�صيات
يف هذا اجلانب �آخرها كانت تو�صية على تقرير
وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات تن�ص على

الكليبي :املجرمون الإلكرتونيون
يعانون من االنطواء واال�ضطراب وعدم
االندماج مع املجتمع
وم� � ��ؤ�� � �س� � ��� � �س � ��ات
امل� �ج� �ت� �م ��ع امل � ��دين
وو� �س��ائ��ل الإع�ل�ام
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وتفعيل
ب�ع����ض م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة م��ن �أج�ه��زة
ال�شرطة والهيئات
ل� �ت ��وع� �ي ��ة ال �ن �� ��شء
وتثقيفهم ،وو�ضع �ضوابط �صارمة للحد من تلك
اجلرائم.
و�أردف الكليبي" :لقد �أ�صبحت التقنية احلديثة
لالت�صاالت واملعلومات ال�ي��وم ه��ي لغة الع�صر،
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بن حممد الكليبي عن الآثار االجتماعية اجلانبية
وت�أثريها على الفرد واملجتمع فقال" :مما ال �شك
فيه �أن ظاهرة جرائم التقنية املعلوماتية م�ستجدة
ن�سبي ًا باملجتمع ،ون�ستطيع اعتبارها �أجرا�س
خطر على املجتمعات املعا�صرة .ومن الآثار
االجتماعية والنف�سية للجرائم املعلوماتية� :أنها
تقل�ص العالقات االجتماعية ،وعدم التكيف مع
الآخرين ،وعدم فتح جماالت للحوار واالندماج
العبود :جمل�س ال�شورى �أو�صى ب�إن�شاء للأ�سرة واملجتمع .كما �ساهمت تلك اجلرائم يف
مركز وطني حلماية �أمن املعلومات ظهور ال�سلوك الإجرامي ،الذي مل يكن معروفًا
ومواقع اجلهات احلكومية �ضد االخرتاق من قبل ،فنقر�أ عن ف�ضائح االعتداء اجلن�سي
واالغت�صاب ،وغريها من ال�سلوكيات ال�شاذة
التي ال ميكن جتاهل خطورتها على اجليل.
�إ�ضافة �إىل �أنها ت�ؤثر على الأبناء من خالل �إهمال
�إن �� �ش��اء م��رك��ز وطني
احلوار مع الأ�سرة حيث يعاين �أ�صحاب اجلرائم
حلماية �أمن املعلومات
املعلوماتية من عدم الرتكيز ،واالنطواء والبعد عن
يف امل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
الآخرين ،وافتقاد الأبناء للمهارات االجتماعية
ال���س�ع��ودي��ة ،وح�م��اي��ة
ك�إقامة ال�صداقات والتعامل مع الآخرين ،حيث
م � � ��واق � � ��ع اجل� � �ه � ��ات
ي�صبح ال�شاب خجو ًال ،وال يجيد التعبري عن
احل� � �ك � ��وم� � �ي � ��ة � �ض��د
نف�سه وتقل بذلك ثقته بنف�سه ،كما �أن من الآثار
االخ� � �ت � ��راق .و�أف � � ��اد
ال�سلبية للجرائم املعلوماتية ظهور الأخالقيات
ال �ع �ب��ود �أن ال �ت �ح��ول
وال�سلوكيات ال�شاذة والتي تتنافى مع تعاليم ديننا
�إىل جمتمع املعلومات واملعرفة ر�ؤية �أ�سا�سية يف
وعاداتنا ،حيث ت�ؤدي �إىل املزيد من االنف�صال
اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات.
الأ�سري وال�صراع بني الأجيال يف الفكر والثقافة
ث�ل�اث ��ة م �� �س �ت��وي��ات مل �ك��اف �ح��ة ال �� �ش �ب �ك��ات
وال�سلوك ،وهذه ال�سلوكيات ال�سلبية �ساعدت يف
الإجرامية الإرهابية
انت�شار املزيد من التفكك الأ�سري ،وارتفاع ن�سبة
من جهة �أخرى حتدث الأخ�صائي االجتماعي فهد

الطالق ،وارتفاع معدالت االنحرافات الأخالقية
والعنف.
وت �ط��رق الكليبي �إىل �أب ��رز ال�ع��وام��ل ال�ت��ي تقي
�شبابنا من اجلرمية املعلوماتية ..وذكر" :هنالك
�أ�ساليب عملية لدور املجتمع يف التب�صري باجلرائم
امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة ،وي�ت�ط�ل��ب الأم� ��ر ت���ض��اف��ر اجل�ه��ود
ب�ين اجلميع اب �ت��داء م��ن الأ� �س��رة و�إىل امل��دار���س
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وعن�صر ًا �أ�سا�س ًيا ال بديل عنه لدى كافة املجتمعات كاملدار�س واجلامعات ،التي تلعب دور ًا هام ًا يف
والأفراد لتحقيق عملية التوا�صل ،وحتقيق مزيد توجيه وتوعية ال�شباب ب�أهمية اال�ستخدام ال�سليم
من اخلدمات والربامج ،وي�ستوجب على املجتمع للتقنية.
وب�ك��ل �شرائحه ال�ت�ع��اون م� ًع��ا يف م��واج�ه��ة هذه
معرفة الهدف معيار للتمييز بني اجلناة
وتطرق الباحث االجتماعي خالد عبدالله احلربي
القويعي� :أقرتح ا�ستحداث رقم للطوارئ
�إىل خ�صائ�ص اجلناة يف جرائم الكمبيوتر
للتبليغ عن اجلرمية املعلوماتية
والإنرتنت وقال :لكي ن�ستطيع فهم اجلاين يف
اجلرائم املعلوماتية الإلكرتونية البد من �أن يو�ضع
يف احل�سبان �شخ�صية املجرم والذي ينبغي �إعادة
ت�أهيله اجتماعي ًا حتى يعود مواطنًا �صا ً
ال�شبكات واجلماعات
حلا،
التنظيمية الإجرامية،
وميكننا القول �أن اجلاين يف جرائم احلا�سب
ومي �ك��ن حت �ق �ي��ق ه��ذا
الآيل يتمتع بقدر كبري من الذكاء ،مما يجعل من
ال� � �ه � ��دف م � ��ن خ�ل�ال
ال�صعب ت�صنيفه بح�سب الت�صنيف الإجرامي
ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ث�ل�اث��ة
املعتاد ،لذا ينظر يف حتديد �أنواع اجلناة يف
م�ستويات :امل�ستوى
اجلرائم الإلكرتونية �إىل الهدف من ارتكابه لهذه
الأول :ي �ت �م �ث��ل يف
اجلرائم كمعيار للتمييز بينهم .وي�ؤكد احلربي
ت��وع�ي��ة الأف� � ��راد ب ��أخ �ط��ار اجل��رمي��ة املعلوماتية �أن اجلاين �إن�سان متوافق مع من حوله ي�ساعده
والعقوبات اجلنائية التي تنتج عن �سوء ا�ستخدام ذكا�ؤه على عملية التكيف مع جمتمعه ،ورمبا
التقنية ويتم ذلك من خالل املحا�ضرات والندوات اقرتف هذا النوع من اجلرائم بدافع اللهو �أو
الدينية والثقافية والعلمية.
ملجرد �إظهار تفوقه على �آلة الكمبيوتر �أو على
امل�ستوى ال�ث��اين :يتمثل يف اجلماعات والأ�سر الربامج التي يتم ت�شغيله بها.
وت�شكل دور ًا هام ًا يف عملية التن�شئة االجتماعية وا� �س �ت �ع��ر���ض احل ��رب ��ي �أن � ��واع� � � ًا م ��ن اجل ��رائ ��م
وتعديل ال�سلوكيات والقيم واالجتاهات.
الإلكرتونية ،وقال" :ت�شمل اجلرمية املعلوماتية..
امل�ستوى الثالث :يتمثل من خالل امل�ؤ�س�سات اجلرمية املادية :وهي التي ت�سبب �أ�ضرار ًا مالية
الدينية كامل�ساجد ،وامل�ؤ�س�سات التعليمية على ال�ضحية �أو امل�ستهدف من عملية الن�صب،

ومثال ذلك عملية ال�سرقة الإلكرتونية كاال�ستيالء
على ماكينات ال�صرف الآيل والبنوك� ،أو ر�سائل
الربيد ال��واردة من م�صادر جمهولة بخ�صو�ص
طلب امل�ساهمة يف حترير الأموال من اخلارج مع
الوعد بن�سبة من املبلغ� ،أو تلك التي توهم �صاحب
ال�بري��د الإل �ك�ت�روين ب�ف��وزه ب ��إح��دى اجل��وائ��ز �أو
اليان�صيب وتطالبه مبوافاة اجلهة برقم ح�سابه
امل�صريف� ،إ�ضافة �إىل اجل��رمي��ة الثقافية :وهي
ا�ستيالء امل�ج��رم على احل�ق��وق الفكرية ون�سبها
ا حل ��ر ب ��ي :ا جل� �ن ��اة �أذ ك� �ي���اء ي�ن�ب�غ��ي
�إ ع� � ��ادة ت ��أ ه �ي �ل �ه��م ا ج �ت �م��ا ع � ًي��ا ح�ت��ى
يعودوا مواطنني �صاحلني

ل��ه م��ن دون م��واف�ق��ة
ال � �� � �ض � �ح � �ي� ��ة وم � ��ن
��ص��ور ذل��ك :قر�صنة
ال�ب��رجم � �ي� ��ات وه ��ي
ع� �م� �ل� �ي ��ة ن� ��� �س ��خ �أو
تقليد لربامج �إح��دى
ال �� �ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة
على �أ��س�ط��وان��ات وبيعها للنا�س ب�سعر �أق��ل� .أو
ال�ت�ع��دي ع�ل��ى ال �ق �ن��وات الف�ضائية امل���ش�ف��رة� ،أو
جرمية ن�سخ امل��ؤل�ف��ات العلمية والأدب �ي��ة بالطرق

الإل �ك�ترون �ي��ة امل���س�ت�ح��دث��ة .ك�م��ا ت ��أت��ي اجل��رمي��ة
ال�سيا�سية واالقت�صادية �ضمن اجلرائم املعلوماتية
وهي التي :ت�ستخدم فيها املجموعات الإرهابية
حالي ًا تقنية املعلومات لت�سهيل الأ�شكال النمطية
من الأعمال الإجرامية ..واال�ستيالء على املواقع
احل�سا�سة و�سرقة املعلومات وامتالك القدرة على
ن�شر ال�ف�يرو��س��ات .ون�شر الأف �ك��ار اخلاطئة بني
ال�شباب كالإرهاب والإدمان والزنا لف�ساد الدولة
لأ�سباب �سيا�سية واقت�صادية بالدرجة الأوىل.
وت�ضاف اجلرمية اجلن�سية �ضمن اجلرائم
املعلوماتية وميكن �أن تتمثل يف :االبتزاز :وهو
من �أ�شهر اجلرائم اجلن�سية ،كذلك التغرير
واال�ستدراج ..وا�ستخدام ال�صور ومقاطع
الفيديو املخلة بالآداب واملنت�شرة بكرثة على
مواقع الإنرتنت من قبل الغزو الفكري لكي تكون
متداولة بني ال�شباب وال�شابات لإف�ساد �أفكارهم
و�إ�ضعاف �إميانهم.
�سرقة احل�سابات من البطاقات االئتمانية
�إىل ذلك حتدث "الهكرز" (�س  .ع  .م) والذي يبلغ
من العمر( )26عام ًا ،عن ط��رق �سرقة البطاقات
االئ �ت �م��ان �ي��ة ..وق� ��ال" :ال�سرقة �أم ��ر حم ��رم وال
يجوز ،ولكن ما يحدث �أن بع�ض مواقع الت�سويق
الإلكرتوين حتتفظ برقم ح�سابات العمالء لديهم
باملوقع و�سهولة اخ�تراق��ات ح�ساباتهم ،ويجد
ه ��ؤالء الل�صو�ص �إمييالت املت�سوقني عن طريق
املوقع ،ويقومون ب�إر�سال �صفحات وهمية تفيد
ب�أنه مت اخل�صم من ح�سابك مث ًال ( )100ريال
فيقوم ال�ضحية ب�إدخال �أرقامه ال�سرية لال�ستف�سار
عن اخل�صم املفاجئ ،وبعد ذلك يتمكنون من معرفة
�أرق��ام��ه ال�سرية وال�سحب من بطاقته االئتمانية.

نحن بحاجة �إىل ق�ضاء متخ�ص�ص يف هذا
النوع من اجلرمية
ويف �سياق �آخر ك�شف الدكتور �سعد بن عبد
القادر القويعي الباحث يف ال�سيا�سة ال�شرعية
والكاتب ال�صحفي� ..أبرز �سلبيات هذه اجلرائم،
ومن �ضمنها التحري�ض �ضد الغري ،والإ�ساءة
�إليهم ،ون�شر الأكاذيب ،وزرع الإ�شاعات،
وت�أثريها ب�شكل �سلبي على الآخرين ،يف العديد
من جوانب احلياة االجتماعية ،والإعالمية.
وا�ستطرد القويعي قائ ًال ..":ولأن الأمر يتعلق
�أ ح� � � ��د ا ل�� �ـ�� �ـ ( ه � � ��ا ك � � ��رز) :م� ��وا ق� ��ع
ا ل��ت�����س��و ي��ق ا لإ ل� � �ك �ت��روين حت �ت �ف��ظ
ب�أرقام ح�سابات العمالء
باملحافظة على الأمن ،واال�ستقرار� ،إذ منها :ما
يتعلق با�ستخدام الإنرتنت يف ارتكاب جرائم
الإجتار بالب�شر ،واملخدرات ،واملمار�سات
اجلن�سية ،واالحتيال ،والتزوير ،والقر�صنة
الإلكرتونية� ،أو ما يتعلق باحلقوق املالية للدولة،
�أو ال�شركات والأفراد ،ف�إن احلاجة تتزايد �إىل
�أهمية �إن�شاء وحدات ملكافحة اجلرائم املعلوماتية
يف جميع الأق�سام والإدارات املعنية ،ورفدها
بعنا�صر فنية متطورة من املتخ�ص�صني يف
جماالت اخلربة� ،إ�ضافة �إىل �إيجاد ق�ضاء
متخ�ص�ص م ّدرب؛ للنظر يف اجلرائم املعلوماتية،
ومن بينها :اجلرائم املتعلقة بالإنرتنت - ،وذلك -
ل�صعوبة ك�شف هذه اجلرائم ،و�إثباتها ،والتحقيق
فيها ،وحاجتها �إىل معطيات  -خا�صة  ، -قد ال
تتوافر يف الق�ضاء العام.
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وعلق الدكتور القويعي على ق�ضية االبتزاز قائ ًال:
تعترب ق�ضية ابتزاز الفتيات "جرمية من الناحيتني
 ال�شرعية والقانونية  ،-كونها من �أ�سو�أ �أ�شكالاالبتزاز ،بطريق مبا�شر� ،أو غري مبا�شر .و�أنها
�أ�صبحت م�شكلة ُت�ؤرق الفتيات ،و�أ�سرهن من
جهة ،واجلهات احلكومية من جهة �أخرى .على
الرغم من �أن جرائم ابتزاز ،وتهديد الفتيات،
�أدرجت  -م�ؤخّ ر ًا � -ضمن اجلرائم الكربى
ال�صادرة من وزارة الداخلية ،وي�ستحق مرتكبها
ال�سجن ،والعقوبة ،حيث �أقر جمل�س الوزراء
"نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية" ،وت�ضمنت
املادة ال�ساد�سة منه" :يعاقب بال�سجن مدة ال
تزيد عن خم�س �سنوات ،وبغرامة ال تزيد على
ثالثة ماليني ريال� ،أو �إحدى هاتني العقوبتني ،كل
�شخ�ص ُينتِ ج� ،أو ُيعد ما من �ش�أنه امل�سا�س بالنظام
العام� ،أو القيم الدينية� ،أو الآداب العامة� ،أو حرمة
احلياة اخلا�صة عن طريق ال�شبكة املعلوماتية� ،أو
�أحد �أجهزة احلا�سب الآيل".
و�أكد القويعي �إن تعدد �أجهزة االت�صال امل�سموعة،
واملرئية� - ،إ�ضافة � -إىل �أجهزة الت�صوير،
�ساهمت ب�شكل كبري يف تنامي هذه الظاهرة� ،إما
عن طريق ت�سجيل �صوت الفتاة مبكاملات هاتفية،
�أو ت�صويرها مبقاطع فيديو؛ لإقامة العالقة
املق�صودة � -أي ًا كان نوعها  ،-ولو بطرق غري
م�شروعة.
وتطرق �إىل �أ�سباب ظاهرة االبتزاز قائ ًال" :لهذه
الظاهرة �أ�سباب كثرية ،لعل من �أهمها :العنو�سة،
واحلرمان العاطفي ،والفراغ ،والبطالة ،وعدم
وجود قنوات توعوية لتنظيم العالقات ،وعدم
وجود دخل مادي ثابت .وهنا ي�أتي دور الأ�سرة
يف بناء �شخ�صية الفتاة ،وزرع القيم الفا�ضلة
لديها ،وربطها بالله ،وال يكون ذلك ممكن ًا �إال �إذا
ا�ستطاعت تهيئة املناخ العام الإيجابي ،واملتمثل
يف قدرتها على خلق عالقات �إن�سانية ناجحة بني
�أفرادها ،بعيد ًا عن الأزمات النف�سية ،واالنفعالية،
والرقي بعواطفهن �إىل مرحلة الإ�شباع ،والعمل
على توعيتهن يف البعد عن التفكري اخلاطئ.
و�أ�شار القويعي �إىل �إمكانية ا�ستحداث رقم
للطوارئ لدى اجلهات احلكومية؛ لتقدمي
اال�ست�شارات ،والن�صائح الهاتفية يف هذا
الباب ،حتى ينعم املجتمع بالأمن الأخالقي،
واال�ستقرار الأ�سري ،وحتى تدرك الفتاة حقيقة
حريتها ،وثقتها بنف�سها ،وقدرتها على جتاوز
تلك الأزمات.

43

د .فهد العبود:

عضو مجلس الشورى ال يعيش في برج
حوار

عاجي وهموم المواطن شغله األول

حوار :من�صور الع�ساف

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العبود أن عضو مجلس الشورى ال يعيش في برج عاجي فهو
مواطن يعيش وسط أفراد المجتمع ،ويشاركهم همومهم ويعرف احتياجاتهم وقضاياهم الفت ًا

راق يتسم بالشفافية
النظر إلى أن النقاش تحت قبة الشورى ممتع يسوده الرأي والرأي اآلخر في حوار ٍ
والصراحة .جاء ذلك في حوار د .العبود مع « الشورى »  ،فإلى تفاصيل الحوار .
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الوالدة �أين ومتى كانت؟ وما الذي تذكره من
�سنوات الدرا�سة الأولى؟
 الوالدة كانت يف العا�صمة الريا�ض عام1965م� ،أما الن�ش�أة والدرا�سة فكانت يف قرية
اجلبيلة الواقعة �شمال مدينة الريا�ض حيث تعي�ش
الأ�سرة ،ففيها ن�ش�أت وترعرعت وع�شت �أيام
الطفولة وال�صبا والذكريات اجلميلة .و�أتذكر من
�سنوات الدرا�سة الأوىل الب�ساطة يف كل �شيء،
فقد كنا يف �أول �سنة درا�سية جنل�س على ب�ساط
على الأر�ض وعددنا ع�شرة طالب ،واملدر�سة
عبارة عن بيت طني قدمي مازال موجود ًا حتى
اليوم ،وكلما ر�أيته تذكرت تلك ال�سنوات اجلميلة
يف تلك القرية الوادعة على �ضفاف وادي حنيفة
وب�ساتينها الغ ّناء و�شوارعها ال�ضيقة ومناظرها
الأخاذة.
ما اجلميل يف طفولتك؟ وهل كنت متيل �إىل قراءة
معينة؟
 ال�شيء اجلميل يف طفولتي� ،أن احلياة يف ذلكالوقت مل تت�أثر ب�إفرازات املدنية احلالية ،و�صخب
احلياة املوجود اليوم .فقد كانت احلياة ب�سيطة

يف كل �شيء ،والهدوء كان يعم �أرجاء القرية ،فقد
كان النا�س ي�ستيقظون يف ال�صباح الباكر ويف
امل�ساء يخلد اجلميع �إىل النوم والراحة مبكر ًا.
وكانت القرية والريف اجلميل املحيط بها يف غاية
اجلمال والروعة.
�أ�صدقاء الأم�س هل ما زلت على ات�صال بهم؟
 �أجمل اللحظات لدي عندما �ألتقي �صديق ًا قدمي ًاون�سرتجع مع ًا الذكريات اجلميلة وتعود بنا
الذاكرة �إىل الوراء لنتحدث عن املا�ضي اجلميل
يف الزمن الأجمل.
احتياجات املواطنني ذات �أولوية
لدى ع�ضو املجل�س

�أول كتاب قر�أته ومن ن�صحك به؟
 بداياتي يف القراءة كانت يف مكتبة املدر�سة،حيث توجد الق�ص�ص الق�صرية التي جتذب الطفل
لقراءتها .وبعد ذلك تعددت وتنوعت قراءاتي

للكتب العلمية والثقافية.
يف تخ�ص�صك وجمال درا�ستك هل ترى �أنك
م�ضطر �إىل مواكبة ما ا�ستجد من نظريات
و�أطروحات علمية؟
 �أعتقد �أنه من الأهمية مبكان ،ومن ال�ضرورةعلى كل خمت�ص �أن يتابع ويواكب امل�ستجدات
يف جمال تخ�ص�صه ،و�إال ف�إنه �سوف يفوته
الركب .خ�صو�ص ًا �أن التطورات العلمية املتالحقة
واالخرتاعات واالبتكارات حتتم على كل خمت�ص
املتابعة واالهتمام مبا يحدث يف جمال تخ�ص�صه.
مع الزخم الهائل يف ع�ضوية امل�ؤ�س�سات احلكومية
والقطاعات اخلا�صة كيف ي�ستطيع ع�ضو جمل�س
ال�شورى �أن ي�صغي حلاجات وهموم ال�شارع
واملواطن لنقلها حتت قبة املجل�س؟
 احتياجات وهموم ال�شارع واملواطن يجب�أن ت�أتي يف املرتبة الأوىل لدى الع�ضو ،ثم ت�أتي
ع�ضوية جمال�س و�إدارات امل�ؤ�س�سات احلكومية،
فالأولوية يف �أجندة �أعمال الع�ضو يجب �أن تكون
للوطن واملواطنني.
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هل اقت�صر ع�ضو جمل�س ال�شورى على و�سائل الأع�ضاء و�أروقة املجل�س وهذا يحدث يف جميع احلكومية ب�ش�أن قرارات املجل�س ال�سابقة ،وهذه
الإعالم لتعريفه بهموم وحاجات املواطن والوطن؟ برملانات العامل.
نافذة للمجل�س ملتابعة قراراته ال�سابقة وتفعيلها.
 ع�ضو املجل�س ال يعي�ش يف برج عاجي ،فهومن املجتمع ويخالط النا�س ويعرف همومهم
النقا�ش حتت قبة املجل�س يتقبل
جهات �أخرى هي املعنية مبتابعة
واحتياجاتهم ،وهو قريب منهم يف حياته
جميع الآراء
تنفيذ قرارات املجل�س
اليومية .وهذا يعطيه ت�صور ًا كام ًال عن املجتمع
وهمومه وم�شكالته� .أما الإعالم فهو م�صدر جيد
للمعلومات ،وهو �أحد الروافد التي تدخل يف
اهتمام الع�ضو وتزويده باملعلومات عن بع�ض يف جمل�س ال�شورى هل ثمة قادة ر�أي؟
كيف ترى تفهم و�إحاطة زمالئك الأع�ضاء ب�أنظمة
الق�ضايا.
 �أعتقد �أن الر�أي الذي ي�ستند على العقل واملنطق ولوائح املجل�س؟واحلقائق ،هو من يقود الر�أي داخل املجل�س � -أعتقد �أنه من �أبجديات عمل الع�ضو �أن يكون
بغ�ض النظر عن الع�ضو.
على �إطالع وفهم كامل ب�أنظمة ولوائح املجل�س،
ا إلع �ل�ام م�صدر جيد للمعلومات
 ي�ؤخذ على املجل�س عدم تفعيل بع�ض قراراته ليكون قادر ًا على العمل والعطاء بنا ًء على �أ�س�سلكنه لي�س الأوحد
فيما ي�ؤكد املجل�س يف عدة منا�سبات اقت�صار ومنهجية وا�ضحة من خالل �إطالعه على �أنظمة
دوره على النواحي الت�شريعية والرقابية و�أن ولوائح املجل�س.
تنفيذ القرارات خارج عن دائرة �صالحياته..
من الطبيعي �أن تختلف �آراء ووجهات �أع�ضاء بر�أيك كيف ي�ستطيع املجل�س التثقيف ب�أدواره
املناق�شات بني الأع�ضاء حول مو�ضوعات
املجل�س يف كثري من الأطروحات التي تناق�ش و�صالحياته؟
�سن الأنظمة املجل�س م�ستمرة خارج القبة
حتت قبة املجل�س� ..س�ؤايل هل ثمة ٍ
م�ساع من  -الدور الرئي�س لأي برملان يف العاملّ ،
قبل بع�ض الأع�ضاء يف تقريب وجهات النظر والت�شريعات يف كافة جماالت احلياة املختلفة
املتباينة من خالل االت�صال ال�شخ�صي والزيارات العلمية والعملية .وهذا ما يقوم به جمل�س ال�شورى
املتبادلة؟
يف هذا اجلانب� ،أما ال�شق الثاين يف عمل املجل�س هل يوجد يف املجل�س معار�ضة؟
 النقا�ش الذي يدور حتت قبة املجل�س ممتع فهو الدور الرقابي ،وهذا يتم من خالل مناق�شة  -قلما يتفق �أو يجتمع الأع�ضاء �إجماع ًا كام ًالجد ًا ويو�ضح جميع وجهات النظر والآراء حول املجل�س لتقارير اجلهات احلكومية .وتوجد جلان على ر�أي واحد ،فكل مو�ضوع يطرح للنقا�ش له
مو�ضوع معني واالت�صال ال�شخ�صي ،وتو�ضيح يف جهات عليا ملتابعة تنفيذ قرارات املجل�س ،كما م�ؤيدوه ومعار�ضوه .وهذا يف نظري اختالف
وجهات النظر حول مو�ضوع معني ال يكون حتت �أن املجل�س يناق�ش اجلهات احلكومية عند درا�سة �صحي يعك�س مدى حرية الر�أي والتعبري التي
القبة فقط ،فالنقا�ش واحلديث يتوا�صل يف مكاتب التقارير احلكومية ما مت اتخاذه من قبل اجلهات يتمتع بها �أع�ضاء املجل�س.
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المتخصصة تنهي دراسة
لجان مجلس الشورى
ّ
 164موضوع ًا خالل  8أشهر

�أجنزت اللجان املتخ�ص�صة يف جمل�س ال�شورى
خالل الفرتة من 1433/3/3هـ وحتى
1433/10/22هـ درا�سة  164مو�ضوع ًا ،فيما
ال يزال  78مو�ضوع ًا حتت الدار�سة على طاولة
اللجان املتخ�ص�صة .وتعد اللجان املتخ�ص�صة
الثالث ع�شرة هي الذراع الرئي�س ملجل�س ال�شورى
حيث تتوىل درا�سة ومناق�شة جميع املو�ضوعات
التي حتال �إىل املجل�س �أو التي تقدم من �أع�ضاء
املجل�س مبوجب املادة الثالثة والع�شرين من نظام
جمل�س ال�شورى .فقد ن�صت املادة التا�سعة ع�شرة
يكون جمل�س ال�شورى
من نظام املجل�س على �أن ِ ّ
من بني �أع�ضائه اللجان املتخ�ص�صة الالزمة
ملمار�سة اخت�صا�صاته .وتتمثل اخت�صا�صات
جمل�س ال�شورى وفق ما جاء يف املادة اخلام�سة
ع�شرة من نظامه ،يف مناق�شة اخلطة العامة للتنمية
االقت�صادية واالجتماعية و�إبداء الر�أي نحوها،
ودرا�سة الأنظمة واللوائح واملعاهدات واالتفاقيات
الدولية واالمتيازات واقرتاح مايراه ب�ش�أنها� ،إىل
جانب تف�سري الأنظمة ،ومناق�شة التقارير ال�سنوية
التي تقدمها الوزارات والأجهزة احلكومية
الأخرى واقرتاح ما يراه حيالها .ومنحت املادة

الثالثة والع�شرون بعد �أن مت تعديلها يف الثاين
من �شهر �شوال عام  1424هـ جمل�س ال�شورى
�صالحية اقرتاح م�شروع نظام جديد �أو تعديل
نظام نافذ ودرا�سته يف املجل�س و�أن يرفع رئي�س
جمل�س ال�شورى ما يقرره املجل�س �إىل امللك،
والتقارير ال�سنوية للجهات احلكومية التي ترفع
مبوجب املادة " "29من نظام جمل�س الوزراء �إىل
املقام ال�سامي ويوجز هذا التقرير �أهم املو�ضوعات
التي در�ستها اللجان املتخ�ص�صة خالل املدة من
 3/3وحتى 1433/10/22هـ ،فقد در�ست جلنة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية  13مو�ضوعا
عرب  20اجتماع ًا عقدتها اللجنة ا�ست�ضافت يف
�أربعة منها �سبعة ع�شر مندوب ًا لعدد من اجلهات
احلكومية ذات العالقة باملو�ضوعات التي در�ستها
اللجنة �أبرزها التقرير ال�سنوي للرئا�سة العامة
لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر للعام
املايل 1432/1431هـ ،والتقرير ال�سنوي لوزارة
العدل للعام املايل1432/1431هـ ،والتقرير
ال�سنوي لوزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف
والدعوة والإر�شاد للعام املايل 1432/1431هـ،
والتقرير ال�سنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام

للعام املايل1432/1431هـ ،والتقرير ال�سنوي
لديوان املظامل للعام املايل1432/1431هـ.
وناق�شت جلنة ال�ش�ؤون الأمنية  33مو�ضوع ًا
�أهمها مقرتح نظام االدخار الع�سكري ،ومناق�شة
تعديل املادة ( )11من نظام خدمة ال�ضباط
ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم(م )43/وتاريخ
1393/8/28هـ ،وكذلك درا�سة �إجراء بع�ض
التعديالت على نظام خدمة ال�ضباط ونظام خدمة
الأفراد الواردة بقرار جمل�س اخلدمة الع�سكرية
رقم ( )50وتاريخ 1432/8/3هـ ،وا�ست�ضافت
اللجنة  25مندوب ًا ميثلون اجلهات احلكومية
والقطاع اخلا�ص ذوي العالقة باملو�ضوعات التي
در�ستها اللجنة.و�أنهت جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية
والبيئة درا�سة ع�شرة موا�ضيع يف مقدمتها
درا�سة رفع م�ستوى جمل�س اخلدمات ال�صحية
�إىل جمل�س �أعلى ير�أ�سه خادم احلرمني ال�شريفني،
وم�شروع نظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي
املكت�سب ( الإيدز ) ،والتقرير ال�سنوي لوزارة
ال�صحة للعام املايل1432/1431هـ ،والتقرير
ال�سنوي مل�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي للعام
املايل1432/1431هـ ،وا�ست�ضافت اللجنة خالل
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اجتماعاتها  49مندوب ًا ميثلون اجلهات املعنية
باملو�ضوعات التي در�ستها اللجنة .كما ناق�شت
جلنة ال�ش�ؤون التعليمية والبحث العلمي 11
مو�ضوع ًا بينها التقرير ال�سنوي لوزارة التعليم
العايل واجلامعات للعام املايل 1432/1431هـ،
والتقرير ال�سنوي لوزارة الرتبية والتعليم
للعام املايل1432/1431هـ وا�ست�ضافت 26
مندوب ًا ميثلون وزارتي التعليم العايل والرتبية
والتعليم�.أما جلنة ال�ش�ؤون املالية فقد ناق�شت
ع�شرين مو�ضوع ًا �أبرزها تعديل نظام مكافحة
غ�سيل الأموال ،ونظام جباية الزكاة ،وبحث
و�ضع ترتيبات لإلزام مالك امل�صانع واملن�ش�آت
ال�سكنية بتوفري النظام الت�أميني لها ،درا�سة
طلب املوافقة على ان�ضمام اململكة العربية
ال�سعودية التفاقية بطاقة الت�أمني املوحدة عن �سري
ال�سيارات عرب البلدان العربية والتقرير ال�سنوي
مل�صلحة اجلمارك ،والتقرير ال�سنوي لبنك
الت�سليف ،والتقرير ال�سنوي ل�صندوق التنمية
ال�صناعية ،وتقرير هيئة ال�سوق املالية ،وتقرير
�صندوق التنمية الزراعية ،والتقرير ال�سنوي
للبنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار للعام املايل
1433/1432هـ ،وا�ست�ضافت اللجنة خالل
اجتماعاتها  71مندوب ًا ميثلون اجلهات املعنية
باملو�ضوعات التي در�ستها�.أما جلنة الإ�سكان
واملياه واخلدمات العامة فقد �أجنزت درا�سة
 15مو�ضوع ًا بينها التباين ب�ش�أن م�شروع نظام
النفايات البلدية ال�صلبة املعاد للمجل�س وفق ًا
للمادة ال�سابعة ع�شرة من نظام جمل�س ال�شورى،
ومقرتح م�شروع نظام الإ�سكان يف الدرع
العربي ،املقدم وفق ًا للمادة الثالثة الع�شرين من
نظام املجل�س ،وم�شروع نظام تطبيق كود البناء
ال�سعودي ،كما �أنهت التقرير ال�سنوي لوزارة
احلج للعام املايل1432/1431هـ ،وتقارير

هيئة املدن ال�صناعية للأعوام 1428/1427هـ،
و1430/1429هـ،
و1429/1428هـ،
و1432/1431هـ ،وتقرير وزارة الزراعة للعام
املايل1432/1431هـ ،وتقرير الهيئة امللكية
للجبيل وينبع للعام املايل1432/1431هـ،
وتقرير �أن�شطة و�إجنازات امل�ؤ�س�سة العامة
ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق للعام املايل
1432/1431هـ ،وتقرير هيئة تنظيم الكهرباء
والإنتاج املزدوج للعام املايل1432/1431هـ،
وا�ست�ضافت اللجنة  24مندوب ًا للجهات ذات
العالقة باملو�ضوعات التي در�ستها.
و�أنهت جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية درا�سة
 14مو�ضوع ًا بينها م�شروع مقرتح تعديل نظام
العمل احلايل ،وم�شروع مقرتح تعديل نظام
العمل فيما يتعلق باحلد الأدنى للأجور ا�ستناد ًا
للمادة (الثالثة والع�شرين) من نظام جمل�س
ال�شورى ،وم�شروع نظام الت�أمني �ضد التعطل عن
العمل� ،إ�ضافة �إىل تقرير املتابعة ال�سنوي اخلا�ص
بخطة التنمية اخلم�سية التا�سعة ملعهد الإدارة
العامة لل�سنة الثانية للعام 1433/1432هـ.
التقرير ال�سنوي ل�صندوق املوارد الب�شرية
1431/1430هـ ،والتقرير ال�سنوي لوزارة
اخلدمة املدنية1432/1431هـ ،كما �أنهت درا�سة
مقرتح تعديل قواعد �إعداد التقارير احلكومية بناء
على مقرتحني مقدمني من بع�ض �أع�ضاء املجل�س
ا�ستناد ًا للمادة الثالثة والع�شرين من نظام جمل�س
ال�شورى�.أما جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية
املعلومات فقد در�ست خالل الفرتة  11مو�ضوع ًا
طلب تعديل املواد الأوىل وال�سابعة والثالثني،
والثامنة والثالثني ،من نظام االت�صاالت،
وم�شروع نظام حماية البيانات ال�شخ�صية،
والتقرير ال�سنوي للهيئة العامة للطريان
املدين1432/1431هـ ،والتقرير ال�سنوي لوزارة

االت�صاالت وتقنية املعلومات ب�ش�أن التحول �إىل
جمتمع املعلومات ( اخلطة الوطنية لالت�صاالت
وتقنية املعلومات)1432/1431هـ ،والتقرير
ال�سنوي للوزارة للعام املايل 1433/1432هـ،
والتقرير ال�سنوي لهيئة االت�صاالت للعام املايل
1433/1432هـ� ،إ�ضافة �إىل مناق�شة �أو�ضاع
ميناء جدة الإ�سالمي واملوانئ ال�سعودية .كما
�أنهت كذلك جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة،
درا�سة  21مو�ضوع ًا بينها نظام الهيئة العامة
للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،وم�شروع نظام
الآثار واملتاحف ،وم�شروع نظام مزاولة املهن
الهند�سية ،والتقرير ال�سنوي للهيئة ال�سعودية
للموا�صفات واملقايي�س واجلودة للعام املايل
1431/1431هـ ،والتقرير ال�سنوي لوزارة
التجارة وال�صناعة للعام املايل1432/1431هـ،
والتقرير ال�سنوي لوزارة االقت�صاد والتخطيط
للعام املايل1433/1432هـ ،والتقرير
ال�سنوي لوزارة البرتول والرثوة املعدنية للعام
املايل1432/1431هـ ،وا�ست�ضافت اللجنة
 82مندوب ًا للجهات املعنية باملو�ضوعات التي
در�ستها.وكان مو�ضوع الالئحة الأ�سا�سية لدور
الرعاية االجتماعية على ر�أ�س املوا�ضيع الع�شرة
التي �أجنزتها جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة
وال�شباب خالل فرتة التقرير� ،إىل جانب التقريرين
ال�سنويني لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية للعامني
املاليني 1432/1431هـ 1433/1432 -هـ،
وا�ست�ضافت اللجنة  15مندوب ًا ميثلون اجلهات
املعنية باملو�ضوعات التي در�ستها اللجنة.بدورها
�أنهت جلنة ال�ش�ؤون الثقافية والإعالمية درا�سة
مقرتح م�شروع نظام حماية اللغة العربية يف
اململكة� ،إ�ضافة �إىل التقرير ال�سنوي ملكتبة امللك
فهد الوطنية للعام املايل1431/1430هـ.
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ثقافة الشفافية لدى المسؤول

د� .إبراهيم ال�سليمان
ال�شفافية هي نقي�ض ال�سرية – فهي �ضد الو�ضوح والغمو�ض �أما ال�شفافية مبفهومها العام فهي تعني الإف�صاح وك�شف
املعلومات ،وامل�صداقية وو�ضوح الت�شريعات و�سهولة فهمها وا�ستقرارها وان�سجامها مع بع�ضها مبعنى �أن ال تكون معقدة.
�أما �أهمية ال�شفافية فهي تقلل من الغمو�ض وال�ضبابية ،وحتد من الف�ساد ومكافحته وتزيد الثقة بني الرئي�س واملر�ؤو�سني،
وترفع درجة الرقابة الذاتية بالإ�ضافة �إىل توفري الوقت واجلهد ،وهذه الأمور ال ميكن �أن ت�أتي �إال مبراجعة الأنظمة والت�شريعات
وتو�ضيح ن�صو�صها وفقراتها وتب�سيط �إجراءات العمل ب�شكل ي�سمح ب�أداء الأن�شطة وتو�سيع �سيا�سة الباب املفتوح ،والتعامل
املبا�شر مع النا�س وزيادة احلوار والنقد البناء.
ال �شك �أن عدم تقيد الأجهزة احلكومية والتزامها بال�شفافية يف �إجناز �أعمال املواطنني واملقيمني وخ�صو�ص ًا اجلهات اخلدمية
منها� ،أدت �إىل �أن يقوم املقام ال�سامي الكرمي ب�إ�صدار العديد من التوجيهات ال�سامية باحلر�ص على �إجناز ق�ضايا ومعامالت
املواطنني واملقيمني دون ت�أخري ،كما �صدرت عدة تعاميم مماثلة نتيجة كرثة تظلمات النا�س من تعطيل م�صاحلهم وحقوقهم
وذلك بالت�أكيد على �سرعة تنفيذها ،و�سبق و�أن �أطلع املجل�س على ما ر�صدتها اجلهات الرقابية يف الدولة على الظواهر ال�سلبية
حول �أداء الأجهزة احلكومية يف تقاريرها ال�سنوية ،ولعل من �أ�سباب ذلك هو عدم تفعيل اجلهات احلكومية ملقت�ضي الأمر
ال�سامي الذي �صدر عام 1426هـ والذي جاء فيه ب�أن عدم رد الأجهزة احلكومية على ما يثار يف ال�صحف وو�سائل الإعالم
من مالحظات قد �سبب �ضبابية لدى املواطن وقد �أكد املقام ال�سامي على الأجهزة احلكومية ب�ضرورة الرد على ما ين�شر يف
و�سائل الإعالم يف وقته من �أجل �إي�ضاح احلقيقة ،كما �أن بع�ض اجلهات احلكومية ال تزال تتهاون مع ما ين�شر وما تطرحه
و�سائل الإعالم.
ولعلنا نالحظ مع الأ�سف ال�شديد �أن املواطن ي�ضطر �إىل ال�سفر ملقابلة امل�س�ؤولني من �أجل �إجناز حاجته الأمر الذي يكلفه ال�شيء
الكثري من �سفر و�إقامة وقد ال ينجز حاجته يف يومها مما يجعله ميكث عدة �أيام لإجنازها لذلك �أقول �إن عدم و�ضوح الر�ؤيا
وال�شفافية لدى امل�س�ؤولني جعل ما يكتب وما تن�شره و�سائل الإعالم يفتقد �أحيان ًا �إىل الدقة واملو�ضوعية واملنهجية العلمية.
ولعلي �أ�ستذكر بهذه املنا�سبة توجيه �سامي �سبق و�أن �أ�صدره خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه
الله -عام 1421هـ ابان كان ولي ًا للعهد وهو موجه للأجهزة احلكومية ،حيث �أكد – حفظه الله -على الأجهزة احلكومية (�أن
التهاون يف م�صالح الوطن ،وحقوق املواطنني �أمر ال ير�ضي الله ،وال ن�سمح به وال نقبل الأعذار حوله ،فكل م�س�ؤول م�ؤمتن وكل
م�ؤمتن حما�سب) ،فدولة قامت على �إنفاذ �شرع الله ال ي�صونها من العبث �إال العدل و�إحقاقه والإخال�ص و�إمتامه (فكلكم راع
وكلكم م�س�ؤول عن رعيته) ،فالله الله يف �صون الذمم فهو القائل جل جالله (�إن الله نعما يعظكم به �إن الله كان �سميع ًا ب�صري ًا)
�إىل �آخر ما جاء يف التوجيه ال�سامي الكرمي والذي ي�ؤكد على تنفيذ الأوامر والتوجيهات ال�سامية بكل دقة والرفع له حفظه الله
عن كل �أ�سباب التق�صري (�أنتهى االقتبا�س من الأمر ال�سامي) �إذا الإرادة ال�سامية موجودة والتعليمات وا�ضحة لذلك �أمتنى من
امل�س�ؤولني يف الدولة �أن يراقبوا الله �أو ًال يف عملهم وي�ست�شعروا عظم امل�س�ؤولية كما �أن على الأجهزة الرقابية دورا كبريا يف
مالحظة الق�صور ور�صدها والرفع عنها.
ولعلي �أختم ب�أن ال�شفافية يجب �أن تقرتن بال�صدق يف القول والعمل ونحن ولله احلمد يف بلد يدعو والة الأمر فيه لل�صدق يف
احلوار واملناق�شة والو�ضوح يف الر�ؤى.
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ع�ضو جمل�س ال�شورى

تقليل الفجوة بين البحث األكاديمي

ومتطلبات التنمية

الأ�ستاذ الدكتور
جربيل بن ح�سن العري�شي
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يتوقع كل الطاحمني مل�ستقبل �أف�ضل �أن تكون الأبحاث الأكادميية يف جامعاتنا موجهة حلل م�شاكل املجتمع ،و�أن تكون مراكز الأبحاث يف
جامعاتنا هي �أول ما تلج�أ �إليه �أجهزة الدولة عندما تواجه �سيا�ساتها وخططها مع�ضالت تعوق حتويلها �إىل واقع تطبيقي ،ولو ظللنا – ملدة
خم�س �سنوات مثالً -ندعي �أننا نوجه �أبحاثنا الأكادميية حلل م�شكلة ما ،ولتكن م�شكلة الت�سرب من التعليم على �سبيل املثال ،ثم وجدنا بعد
هذه املدة �أن الأبحاث التي تتناولها ال زالت م�ستمرة ،و�أن امل�شكلة الزالت قائمة ورمبا تكون قد تفاقمت ،فماذا يعني هذا؟
هل يعني �أن هناك عدم توافق بني ما تطرحه مراكز البحث العلمي من حلول مع واقع احلياة االجتماعية؟ �أم �أنه ب�سبب عدم وجود �أبحاث من
الأ�صل تعالج هذه امل�شكلة بالتحديد؟
�إن الدول النامية – والتي تعد اململكة واحدة منها – مب�شكالتها املتنوعة يف كافة القطاعات لهي فر�صة عظيمة للباحثني بكافة تخ�ص�صاتهم
�سواء يف العلوم الطبيعية �أو االجتماعية لكي ي�ساهموا يف مواجهة م�شاكل تلك الدول .والبحث العلمي الهادف يف �أي مرحلة من املراحل
يجب �أن يكون قائم ًا على مواجهة ما هو موجود بالفعل من م�شاكل يف هذه املرحلة ،بحيث يزيد من فهمنا للم�شكلة و�أ�سبابها� ،أو يقربنا خطوة
يف �سبيل حلها� ،أو يبعدنا خطوات عن �أخطارها وتداعياتها .ويجب �أن يكون العزوف عن تناول م�شكلة ما يف الأبحاث الأكادميية ناجت ًا عن
انتهاء خماطر هذه امل�شكلة ودليل على �أن قاطرة التنمية قد جتاوزتها �إىل غريها من امل�شاكل ،ف�إذا تناولها الباحثون بعد ذلك ف�إنهم يكونون
كطيور تغرد خارج �سربها ،وي�صدق عليهم حينئذ ما يوجه �إليهم من اتهامات ب�أنهم يعي�شون يف بروج عاجية ،ويوجهون م�شروعاتهم
البحثية نحو درا�سة ق�ضايا هام�شية بعيدة عن اهتمامات املجتمع.
فماذا نحتاج لكي تكون �أبحاثنا العلمية متناغمة مع بيئتها ومتوافقة مع �سيا�سات �أجهزة الدولة؟
�إنه التن�سيق املفقود .فهل ت�ضع جامعاتنا خططا م�سبقة حتدد فيها املو�ضوعات البحثية ذات الأولوية ،والتي حتددها بعد لقاءات مع الأجهزة
التنفيذية يف الدولة؟ وهل تقوم جهات التخطيط يف �أجهزة الدولة – يف املقابل -ب�أخذ نتائج الأبحاث العلمية يف اجلامعات على حممل اجلد،
بحيث تتوا�صل مع �أ�صحابها وت�شركهم يف تطبيق تلك الأبحاث؟ بل وهل تعطي خطط التنمية �أي اهتمام لتطوير قدرات الدولة يف البحث
والتطوير والت�صميم ال�صناعي؟
�إن الالفت للنظر �أن بع�ض الباحثني يف اجلامعات ومراكز البحث العلمي ين�صرفون عن الأبحاث التطبيقية التي تلبي احتياجات مبا�شرة
للمجتمعات املحلية ،ويتوجهون يف معظم الأحيان �إىل متطلبات الأبحاث النظرية "املقبولة" يف و�سائط الن�شر العلمي العاملية.
كما �أنه من الالفت للنظر �أن معظم اجلامعات العربية تعتمد برامج تعليمية م�شابهة ملثيالتها يف جامعات الدول الأجنبية املتقدمة ،وقلما ت�أخذ
بعني االعتبار احتياجات املجتمعات املحلية وظروفها .وهي تهيئ طلبتها يف العادة ملتابعة التح�صيل العاملي يف الدول املتقدمة �أكرث مما
تهيئهم ملواجهة م�شاكل املجتمعات املحلية.
ثم �إذا نظرنا �إىل م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف متويل البحث العلمي جند �أنها �ضعيفة للغاية ،وتكاد تقت�صر على برامج كرا�سي البحث
العلمي التي تعتمد على ال�شراكة املجتمعية والتي بد�أت تفر�ض وجودها يف اجلامعات ال�سعودية .ورمبا يكون من �أ�سباب انخفا�ض م�ساهمة
القطاع اخلا�ص يف �أن�شطة البحث العلمي �شيوع االعتقاد ب�أن البحث العلمي م�س�ؤولية اجلامعات ومراكز البحث العلمي مبا لها من ميزانيات
خم�ص�صة لذلك من قبل الدولة؛ وبالتايل فهي يف غنى عن الدخول يف برامج �شراكة مع غريها .بينما يف الدول املتقدمة ت�صل ميزانية البحث
والتطوير يف �شركات وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص املنتجة ما بني  %30-25من �إجمايل ميزانيتها ،حيث �أنها ت�ضع يف اعتبارها �أن الإنفاق
على الأبحاث والتطوير هو ا�ستثمار ذو عائد �ضخم ال يقل يف �أهميته عن باقي الأوجه الإنتاجية الظاهرة.
�إن العالقة بني م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص واملجتمع تقوم على مبد�أ �إتاحة احلرية لتلك امل�ؤ�س�سات ملمار�سة ن�شاطاتها وفق ما ي�سمى بالعقد
االجتماعي؛ حيث ي�سمح املجتمع ب�إن�شاء القطاعات املختلفة لتحقيق �أهداف م�شروعة يف مقابل ما ت�سهم به من خدمات للمجتمع كجزء من
م�س�ؤوليتها االجتماعية ،والتي ات�سعت لت�شمل جماالت متنوعة لها �صلة بحماية البيئة ،وتن�شيط التعليم ،وحل م�شكلة البطالة ،وتعزيز
البحث العلمي ،وغري ذلك ،ويكون ذلك من خالل نوع من ال�شراكة بني القطاع اخلا�ص واملراكز البحثية .ونظر ًا ل�ضبابية مفهوم ال�شراكة،
وتفاوت وجهات النظر جتاه ترجمة املفهوم �إىل واقع ملمو�س على �أر�ض الواقع ،وجعلها برامج عملية قابلة للتنفيذ ،فلعلنا نحتاج �إىل �صدور
ت�شريعات وقوانني – كما يف بع�ض الدول الأوروبية والأمريكية -تلزم امل�ؤ�س�سات وال�شركات بامل�شاركة يف تقدمي اخلدمات املجتمعية والتي
تعد الأبحاث والتطوير �أحد �أوجهها.
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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دراسة

دور البحث العلمي في
رفع كفاءة الخدمة

والمستوى الصحي
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تتمثل اجلهود الأ�سا�سية لإ�صحاح املجتمع يف
تقدمي رعاية �صحية متكاملة – وقاية ورعاية
وت�أهي ًال – تنطلق ابتدا ًء من قاعدة اخلدمات
ال�صحية الأ�سا�سية التي توفرها الرعاية ال�صحية
الأولية بعنا�صرها الوقائية والت�شخي�صية
والعالجية ،وانتها ًء باخلدمات التخ�ص�صية التي
تقدمها امل�ست�شفيات التخ�ص�صية واملرجعية.
ويلزم لتحقيق �أهداف الإ�صحاح يف املجتمع
جهود و�إ�سهامات عن�صرين �أ�سا�سيني  -مقدمي
اخلدمة وامل�ستفيدين منها -والوعي الكامل
بدور كل من املقدم ودور امل�ستفيد يف بناء عالقة
تكاملية يتحقق من خاللها اال�ستخدام الأمثل
ملوارد اخلدمة ال�صحية من جهة ،والو�صول بها
�إىل �أعلى م�ستوى من اجلودة والفاعلية من جهة
�أخرى .ومن جانب �آخر ف�إن �سيا�سات واخلطط
اخلدمية التي تعتمد �أ�سا�س ًا  -ح�سب املعطيات
احلديثة  -على املعلومات املبنية �أو امل�ستندة على

�أ.د حم�سن بن علي فار�س احلازمي
ع�ضو جمل�س ال�شورى

الرباهني يجب �أن تعمل على مواءمة اخلدمات
ومتطلبات ونوع احلاجة �إليها من خالل تبني
الو�سائل املنا�سبة مل�ستوى الإ�صحاح املطلوب على
امل�ستوى الأويل �أو الثانوي �أو الأعلى من ذلك،
و�أن تتحقق �أهدافها من خالل توفري العنا�صر
الالزمة للخدمة وتقدميها على �أ�سا�س اجلدوى
االقت�صادية وبلوغ الهدف النهائي امل�أمول من
اخلدمات ال�صحية ،والتي ت�شمل �صحة الفرد
و�صحة الأ�سرة و�صحة املجتمع و�إ�صحاحها على
امل�ستوى الفردي واجلماعي ،والعمل على ذلك من
خالل تقدمي خدمات وقائية وعالجية وت�أهيلية
بجودة منا�سبة حتقق املق�صود من اجلهود
ال�صحية وتوجيهها الوجهة ال�صحيحة.
ويف �سبيل ذلك يجب �أن ي�ؤخذ يف االعتبار ما
يلي:
 -1تنا�سق اخلدمة – كم ًا ونوع ًا -مع القيمة
املادية التي ت�صرف عليها.

(اجلدول )1
م �أنواع الأبحاث ال�صحية

جماالت الأبحاث

 1بحوث �أ�سا�سية ك�شفية

�إبراز حجم امل�شكلة ال�صحية والك�شف
عن خمتلف جوانبها ال�صحية.

 2بحوث تركز على �أ�سباب الأمرا�ض

�إثراء املعرفة وك�شف ال�ستار عن
م�سببات الأمرا�ض.

 3بحوث �أبيدمولوجية «توزيع ون�سب حدوث»

حتديد مدى حجم امل�شكلة ون�سبة حدوثها
وتوزيعها يف املناطق واملجتمعات.

 4بحوث �سريرية «�إكلينيكية»

�أبحاث ترتكز على اجلوانب العالجية.

 5بحوث تطوير املنتجات

�أبحاث ترتكز على جوانب التطوير.

 6بحوث التكيف والتطبيق

�أبحاث ترتكز على تطبيق اخلدمات
ال�صحية ومواءمتها.

 7بحوث الت�شغيل

�أبحاث ترتكز على ت�شغيل وتوجيه
اخلدمات ال�صحية.

 8بحوث اخلدمات ال�صحية

�أبحاث ترتكز على جودة اخلدمات
ال�صحية واالرتقاء بها.

 9بحوث ال�سيا�سات ال�صحية

�أبحاث ترتكز على ال�سيا�سات والأولويات
ال�صحية.

 10بحوث الأنظمة ال�صحية

�أبحاث ترتكز على الأنظمة والو�سائل
والطرق اخلدمية.
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 -2حتقيق امل�ستوى املطلوب لنوعية اخلدمة
وجودتها.
� -3إتاحة املجال مل�شاركة املجتمع يف تقدمي
اخلدمة والتفاعل مع متطلباتها.
� -4إيجاد حوافز للتميز واملتميزين.
ومن هذه املعايري والأ�س�س ت�صبح الأهداف
املرجوة من اخلدمة قابلة للتحقيق.
على �أنه مما يجدر البدء به هو تعريف املق�صود
مب�صطلح «البحث العلمي» ،ورمبا يكون يف
�أدق �صوره على النحو التايل« :البحث العلمي:
هو دائرة املعرفة ،والتي تنطلق من �إنتاج املعرفة
و�صو ًال ال�ستخدامها الفعال» «�شكل.»1
وقد �أ�شارت منظمة االت�صال والتعاون والتطوير
�إىل �أن البحث والتطوير التجريبي يتكون من
العمل اخلالق والذي يرتكز على �أ�س�س منظمة
بهدف زيادة �أو �إثراء املعرفة مبا يف ذلك املعرفة
عن الإن�سان والثقافة واملجتمع وا�ستخدام هذه
املعرفة لإيجاد تطبيقات جديدة ،و ُيعرتف بالبحث
العلمي كمكون �أ�سا�سي للعمل يف خمتلف
املجاالت ،وعن�صر �أ�سا�سي �أي�ض ًا للتطوير فيها
كونه ُيعنى بال�سيا�سات والربامج ،كما �أنه يوجه
املوارد �إىل التطوير يف املجاالت ذات العالقة
والتي حتتاج �إىل دعم وتطوير «�شكل ،»2ويف
املجال ال�صحي واالجتماعي يعترب البحث العلمي
ا�ستثمار ًا اقت�صادي ًا وا�ستثمار ًا اجتماعي ًا ،ويف
ن�شرة ملنظمة ال�صحة العاملية عن «املعرفة ل�صحة
�أف�ضل» ،اعترب البحث العلمي ا�ستثمار ًا ولي�س
كلفة اقت�صادية ،والأبحاث دائرة معرفية متتد
من �إيجاد املعرفة �إىل حتقيق �أهدافها من خالل

ا�ستخدامها بكفاءة .وال غنى عنها يف �إبراز
اجلوانب الأ�سا�سية للتخطيط والتنفيذ يف هذا
املجال وتقييم الكفاءة وحتديد الأولويات وترجمة
املعارف امل�ستفادة من الأبحاث والدرا�سات
�إىل م�شروعات عمل ،و�إعمال البحث والتحليل
يف خمتلف جوانب الوقاية والرعاية والت�أهيل
و�صو ًال �إىل املعلومة املوثقة امل�ستندة على �أ�س�س
علمية واحل�صول على م�ؤ�شرات ميكن الركون

�إليها كمنطلقات للتخطيط لإن�شاء اخلدمات
ال�صحية مبختلف م�ستوياتها ومتطلباتها
ولتحقيق الكفاءة يف العمل و�إجراء درا�سات
احلاالت ال�ستجالء فر�ص بناء الطاقات وتطوير
ال�شراكات ،والأبحاث العلمية � -إىل جانب ذلك
 تفتح �آفاق وا�سعة تتعدى �إنتاج املعلومة ومتتد�إىل اال�ستخدام الأمثل لها يف تقنني الأن�شطة وبناء
الأفكار وجتديد الر�ؤى للو�صول �إىل خدمات ذات
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دراسة
(ال�شكل )1
استخدام المعرفة

إيجاد المعرفة

البحوث

معنى وكفاءة مالئمة من خالل حتديد الأولويات
وترجمة املعرفة املت�أتية من الأبحاث العلمية
وخمرجاتها �إىل خطوات عملية «�شكل.»1
ومن �أهم �أدوار البحوث ،الرتكيز على �أهمية ك�سر
«الدائرة اخلبيثة» املكونة من االعتالالت ال�صحية
واجلهل والفقر  ،والرتكيز على الدرا�سات
والأبحاث العلمية املبنية على الرباهني العلمية

التطوير

(ال�شكل )2

بناء
الطاقات
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املوثقة ملواجهتها ومكافحتها بفاعلية واقتدار،
وقد �أ�شار الدكتور «جريالد كوي�ست» مدير
مركز فوقارتي العاملي �إىل مكونات طيف البحوث
ال�صحية و�أنواعها لت�شمل الأفعال اال�ستك�شافية
الأ�سا�سية والأبحاث املتعلقة بالأمرا�ض وبحوث
�أخرى موجهة حلل مع�ضالت �صحية معينة
(اجلدول. )1

على �أن البحث العلمي «املعريف» كما هو احلال
يف العمل يف املجاالت الأخرى قد يواجه �سلبيات
ت�ؤثر على اجلهد البحثي منها :خلل يف التوجيه
وعدم امل�ساواة يف توزيع اجلهد البحثي .ويف
ذات ال�سياق يوجد ما ي�سمى فجوة  90/10على
امل�ستوى ال�صحي العاملي ،والتي ت�شري �إىل �أن
 %10من الأبحاث ال�صحية موجهة ملعاجلة %90
من عبء «املرا�ضة» على امل�ستوى العاملي ،ويالحظ
�أن هذه الن�سبة املتدنية يف الإنفاق على الأبحاث
العلمية هي يف الواقع تتمثل �أكرث ما تتمثل يف
البلدان النامية ،ومثا ًال على ذلك «املرا�ضة»
الناجتة عن الإ�صابة بـ«الأمونيا» ومر�ض ال�سر�س
والدرن واملالريا جمتمع ًة متثل ما يقرب  %20من
عبء «املرا�ضة العاملي» ،ومع ذلك ير�صد لها فقط
�أقل من  %1من جممل املوارد احلكومية والقطاع
اخلا�ص ،وهذا يعود �إىل ما ي�سمى ثغرة 90/10

التدريب

عامل التحفيز

األبحاث

السياسات والبرامج

تطوير
الشركات

الناجتة عن اخللل يف التوجيه.
ومن �أجل ذلك بذلت جهود من قبل املنظمات التي
تُعنى بال�صحة والإ�صحاح املجتمعي لإعادة توجيه
املخ�ص�صات املادية لدعم البحوث التي تعالج
امل�شاكل ال�صحية للدول الفقرية.
وهذه الفجوة مثال وا�ضح على �أهمية توجيه
الدعم املادي والعلمي مبا يتوافق مع �أولويات
الرعاية ال�صحية يف املجتمعات ،ولذلك حددت
منظمة ال�صحة العاملية �أهداف الألفية الثالثة يف
�ضوء ذلك..
على �أنه كما هو احلال يف �أي عمل يجب �أن يقيم
اجلهد البحثي على �أ�سا�س مدى تطبيق نتائجه،
وبالتايل مدى ت�أثريها يف خمرجات اخلدمة
ال�صحية و�أن ت�أخذ يف االعتبار العمل على حل
املع�ضالت ذات ال�صلة ،ويف الأ�سا�س �إيجاد
حلول ملع�ضالت الوقاية والعالج والت�أهيل ،ويلزم
لذلك �إيجاد �أجوبة منا�سبة لت�سا�ؤالت �أ�سا�سية عن
حماور وعنا�صر مركزية يف التخطيط والتن�سيق
منها :هل توجد لدى اجلهات املعنية خطة للأبحاث
ال�صحية الوطنية الأ�سا�سية على الأقل؟ وما هي
احلالة الراهنة لأبحاث ال�صحة التطويرية؟ ثم يف
�ضوء ذلك �أين وكيف نتقدم؟ ويف �أي اجتاه؟ وهل
ُيراعى جانب ال�شراكة بني القطاعني احلكومي
واخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وهل يعترب

ذلك عام ًال دائم ًا لال�ستخدام الأمثل للموارد
وتوظيفها .وهل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين مطالبة
بالعمل كم�ؤ�س�س ومتابع ومقيم للمخرجات
وعامل للتحفيز لتح�سني خمرجات اخلدمة؟ وهل
يفعل دور البحوث يف عملية التقييم وو�ضع
خيارات ال�سيا�سات والتطبيق والتدخل وت�ضمني
خطط العمل م�ؤ�شراتها والعمل بها لإ�صالح
النظم واخلدمات ال�صحية وتطويرها يف خمتلف
جوانبها وعنا�صرها «�شكل.»3
ويف اململكة العربية ال�سعودية �أين نقف؟ وهل
نحن على م�شارف تطويع البحث العلمي والإفادة
من خمرجاته كمنتج ي�ستند على الرباهني العلمية
املوثقة و�إر�ساء القواعد املو�ضوعية للتخطيط
والتنفيذ ملنظومة خدمات �صحية كف�ؤة وفعالة
وذات جودة وقيمة اقت�صادية عادلة؟
�إىل من يهمه الأمر – مع التحية والتقدير.
�شكل « :»1الدائرة املعرفية والعملية للبحوث.
�شكل « :»2العالقة بني البحث والتطوير.
�شكل «� :»)2أهداف البحث.
�شكل «� :»3أهداف البحوث والدرا�سات.

(ال�شكل )3
تنمية المصادر

تحديد األولويات
تطوير القدرات

مخرجات
البحوث
والدراسات

التقييم األخالقي

توظيف وإدارة المعفة
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توليد المعرفة
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مدار الشهر
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رئيس المجلس يستقبل نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس
الوطني لنواب الشعب الصيني

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
يف مكتبه مبقر املجل�س ،نائب رئي�س اللجنة
الدائمة للمجل�س الوطني لنواب ال�شعب ال�صيني
�إ�سماعيل تيليوالدي والوفد املرافق.
ونوه معاليه مب�ستوى العالقات التي جتمع اململكة
العربية ال�سعودية وجمهورية ال�صني يف �شتى
املجاالت ،ال�سيما العالقات على ال�صعيد الربملاين
بني جمل�س ال�شورى واملجل�س الوطني لنواب
ال�شعب ال�صيني.
و�أكد معاليه �أهمية تبادل الزيارات الربملانية بني
البلدين مبا ي�سهم يف دفع هذه العالقات قدم ًا،
م�شري ًا �إىل حر�ص املجل�س على تعزيز وتوطيد
عالقاته الربملانية مع املجال�س والربملانات يف
الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،و�ضرورة تفعيل
الدور الذي تقوم به جلان ال�صداقة الربملانية بني
البلدين.
و�أ�شار �إىل �أن جمل�س ال�شورى ي�سهم يف م�سرية
التطوير والتحديث التي يقودها خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز �آل �سعود

 حفظه الله  -التي �شملت جميع اجلوانب يفاململكة.
وقال معايل ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد
�آل ال�شيخ� :إن ال�شورى مبد�أ �إ�سالمي يهدف
�إىل تقدمي الن�صح لويل الأمر وللوطن واملواطن،
واملطلع على الدين الإ�سالمي يدرك �أهمية
ال�شورى يف الإ�سالم ،و�سلط ال�ضوء على م�سرية
جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية ال�سعودية
و�آلية عمله.
من جانبه عرب �إ�سماعيل تيليوالدي عن �سعادته
بزيارة اململكة العربية ال�سعودية ،منوه ًا بح�سن
اال�ستقبال واحلفاوة التي �أحاطت بالوفد منذ
و�صوله �إىل اململكة.
ونقل حتيات معايل رئي�س املجل�س الوطني لنواب
ال�شعب ال�صيني ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ومتنياته ملعاليه و�أع�ضاء املجل�س بدوام النجاح،
فيما حمله رئي�س جمل�س ال�شورى حتياته لرئي�س
و�أع�ضاء اللجنة الدائمة للمجل�س الوطني لنواب
ال�شعب ال�صيني.
و�أكد �إ�سماعيل تيليوالدي متانة العالقات الثنائية

التي تربط بني اململكة العربية ال�سعودية وال�صني
يف �شتى املجاالت واملكانة التي تتبو�أها اململكة
على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.
ح�ضر اللقاء ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س جلنة
ال�صداقة الربملانية ال�سعودية ال�صينية مبجل�س
ال�شورى املهند�س �سامل بن را�شد املري ،وع�ضو
جمل�س ال�شورى الدكتور مفلح بن دغيمان
الر�شيدي و�سفري جمهورية ال�صني لدى اململكة
يل ت�شينغ وين.
كما ا�ستقبل د .حممد اجلفري نائب رئي�س جمل�س
ال�����ش��ورى يف مكتبه يف مقر املجل�س بالريا�ض
نائب رئي�س اللجنة الدائمة للمجل�س الوطني لنواب
ال�شعب ال�صيني �إ�سماعيل تيليوالدي وال��وف��د
امل���راف���ق ،وت��ن��اول ال��ل��ق��اء ال��ع�لاق��ات الثنائية بني
البلدين ال�صديقني ،كما بحث اجلانبان عد ًدا من
املو�ضوعات من بينها �أو�ضاع املبتعثني ال�سعوديني
يف ال�صني ،ون�شاط رج��ال الأعمال واال�ستثمار
وال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري ب�ي�ن امل��م��ل��ك��ة وال�������ص�ي�ن .

و يستقبل سفير المملكة المتحدة المعين لدى المملكة

ا�ستقبل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبدالله بن حممد �آل ال�شيخ مبكتبه يف مقر
املجل�س بالريا�ض �سفري اململكة املتحدة املعني لدى
اململكة جون جينكينز.
و�أكد �آل ال�شيخ خالل اللقاء على متانة وقوة
عالقات التعاون الثنائية بني اململكة العربية
ال�سعودية واململكة املتحدة يف جميع املجاالت مبا
يحقق م�صالح البلدين وال�شعبني ال�صديقني.

وهن أ� معاليه ال�سفري الربيطاين مبنا�سبة تعيينه
�سفريا لبالده لدى اململكة ،متمني ًا له التوفيق يف
مهام عمله مبا ي�سهم يف تعزيز العالقات الثنائية
بني البلدين ال�صديقني ال�سيما على ال�صعيد
الربملاين .
وجرى خالل اللقاء مناق�شة عدد من املو�ضوعات
والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك بني اململكة
وبريطانيا وا�ستعرا�ض عالقات التعاون بني

البلدين ال�صديقني يف جميع املجاالت.
كما مت بحث �سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي
على �صعيد العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى
وجمل�سي اللوردات والعموم الربيطانيني ،وتفعيل
دور جلنتي ال�صداقة الربملانية يف البلدين مبا
ي�سهم يف دعم التعاون والعمل امل�شرتك بني
البلدين ال�صديقني.

آل الشيخ بحث مع سفير مصر الجديد تعزيز العالقات الثنائية والبرلمانية
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ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور
عبدالله بن حممد بن ابراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه
يف مقر املجل�س بالريا�ض �سفري جمهورية م�صر
العربية املعني لدى اململكة عفيفي عبدالوهاب
وه��ن أ��� معاليه يف م�ستهل اللقاء ال�سفري عفيفي
عبدالوهاب مبنا�سبة تعيينه �سفري ًا لبالده لدى
اململكة ،متمني ًا له التوفيق يف مهام عمله مبا ي�سهم

يف تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني
ال �سيما على ال�صعيد الربملاين .
وجرى خالل اللقاء مناق�شة عدد من املو�ضوعات
وال��ق�����ض��اي��ا ذات االه��ت��م��ام امل�����ش�ترك ب�ين اململكة
وم�صر وا�ستعرا�ض عالقات التعاون بني البلدين
ال�شقيقني يف �شتى املجاالت.

ك��م��ا ج���رى ب��ح��ث �سبل ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل وال��ت��ع��اون
الثنائي على �صعيد العالقات الربملانية بني جمل�س
ال�شورى وجمل�سي ال�شورى وال�شعب بجمهورية
م�صر ال��ع��رب��ي��ة ،وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة
الربملانية يف البلدين مبا ي�سهم يف دعم التعاون
والعمل امل�شرتك بني البلدين ال�شقيقني .
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ويبحث العالقات البرلمانية مع سفير ألبانيا
ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
يف مكتبه مبقر املجل�س بالريا�ض� ،سفري جمهورية
البانيا لدى اململكة ادمريمي باناي.
ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض عددٍ من املو�ضوعات
والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك بني اململكة
و�ألبانيا ،و�سبل تعزيز العالقات الثنائية بني
البلدين يف �شتى املجاالت خا�صة العالقات
الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الألباين.
ح�ضر اال�ستقبال مدير عام العالقات العامة
والإعالم الدكتور عبدالرحمن بن عثمان ال�صغري.

واستعرض العالقات ذات االهتمام المشترك مع سفير الدنمارك

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك بني ال�سعودية الدمناركية مبا يعزز ه��ذه العالقات .
الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ البلدين ال�صديقني و�سبل تعزيز العالقات الثنائية كما مت التطرق �إىل الدعوة املوجهة ملعايل رئي�س
يف مكتبه مبقر املجل�س بالريا�ض� ،سفري مملكة يف �شتى امل��ج��االت خ��ا���ص��ة ال��ع�لاق��ات الربملانية جمل�س ال�شورى من معايل رئي�س الربملان
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الدمنارك لدى اململكة كري�ستيان كونك�سفيلت .

ب�ي�ن جم��ل�����س ال�������ش���ورى وال��ب�رمل����ان ال���دمن���ارك���ي ،الدمناركي لزيارة الدمنارك.

وج���رى خ�لال اال�ستقبال ا�ستعرا�ض ع���ددٍ من وت���ف���ع���ي���ل دور جل���ن���ت���ي ال�������ص���داق���ة ال�ب�رمل���ان���ي���ة

معالي النائب يبحث مع لجنة المقاولين بمجلس الغرف تطوير آلية
التعاون بين المجلس واللجنة

ا�ستقبل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور حممد بن �أمني اجلفري يف مكتبه
باملجل�س رئي�س جلنة املقاولني بالغرفة التجارية
ال�صناعية بالريا�ض فهد بن حممد احلمادي
و�أع�ضاء اللجنة.

ويف م�ستهل اللقاء �أكد الدكتور اجلفري حر�ص
جمل�س ال�شورى على اال�ستماع �إىل ر�أي املواطن
�سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر وتلم�س
احتياجاته وهمومه وق�ضاياه .
وج����رى خ��ل�ال االج���ت���م���اع م��ن��اق�����ش��ة ال��ع��دي��د من

امل���و����ض���وع���ات م��ن��ه��ا امل���ع���وق���ات ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��ا
ال���ل���ج���ن���ة� ،إ����ض���اف���ة �إىل ت���ط���وي���ر آ�ل����ي����ة ال���ت���ع���اون
ب���ي��ن جم���ل�������س ال�����������ش�����ورى وجل�����ن�����ة امل����ق����اول��ي�ن
ب���ال���غ���رف���ة ال���ت���ج���اري���ة ال�����ص��ن��اع��ي��ة ب���ال���ري���ا����ض .

د .آل عمرو يبحث مجاالت التعاون مع األمين المساعد للشؤون
القانونية بمجلس التعاون

ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ب����دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون ل����دول اخلليج
العربية امل�شاركني يف االجتماع ،م�شري ًا �إىل �أهمية
التن�سيق ب�ين امل��ج��ال�����س الت�شريعية ب����دول جمل�س
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه������داف وامل�����ص��ال��ح
امل�����ش�ترك��ة مب��ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى ���ش��ع��وب امل��ن��ط��ق��ة .

ح�ضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة ل�ش�ؤون املجال�س
الت�شريعية ب��الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل���دول جمل�س ال��ت��ع��اون
اخلليجي �صالح بن نافع املخلفي ،ومدير عام �شعبة
ال��ع�لاق��ات ال�برمل��ان��ي��ة يف جمل�س ال�����ش��ورى خ��ال��د بن
حممد املن�صور.
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بحث معايل الأم�ين العام ملجل�س ال�شورى
ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن ع��ب��دال��ل��ه �آل ع��م��رو يف
مكتبه مبقر املجل�س ب��ال��ري��ا���ض م��ع الأم�ين
ال��ع��ام امل�ساعد لل�ش�ؤون القانونية مبجل�س
ال��ت��ع��اون ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ح��م��د بن
را�شد املري ،جماالت التعاون امل�شرتك بني
جمل�س ال�����ش��ورى والأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ملجل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية� ,إ�ضافة �إىل
ا���س��ت��ع��دادات جمل�س ال�����ش��ورى ال�ست�ضافة
اج��ت��م��اع ال��ت��ن�����س��ي��ق ال�ب�رمل���اين وال��ع�لاق��ات
اخلارجية للمجال�س الت�شريعية بدول جمل�س
التعاون الذي ت�ست�ضيفه اململكة خالل �شهر
حمرم القادم ،وال��ذي �سيتم خالله مناق�شة
ال��ت��ح�����ض�ير ل�لاج��ت��م��اع ال�����دوري لأ���ص��ح��اب
امل��ع��ايل ر�ؤ���س��اء املجال�س الت�شريعية ب��دول
جمل�س التعاون اخلليجي املقرر عقده مبملكة البحرين
ال�شقيقة.
و�أع��رب معايل الأمني العام الدكتور حممد �آل عمرو
ع��ن ت��رح��ي��ب��ه ب��الأم��ن��اء ال��ع��ام�ين و أ�ع�����ض��اء املجال�س
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لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات تناقش
الدكتور بنتن حول أوضاع البريد السعودي وتطوير
خدماته والتسوق اإللكتروني

يف اجتماع لها عقدته مبقر املجل�س بالريا�ض،
برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور
في�صل بن عبدالقادر طاهر ،ناق�شت جلنة النقل
واالت�صاالت وتقنية املعلومات مبجل�س ال�شورى،
التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة للربيد
ال�سعودي للعام املايل 1433/1432هـ ،وذلك
بح�ضور معايل رئي�س امل�ؤ�س�سة الدكتور حممد
�صالح بن طاهر بننت ،وعدد من كبار م�س�ؤويل
امل�ؤ�س�سة.
وا�ستعر�ضت اللجنة خالل االجتماع عدد ًا من
املو�ضوعات واملحاور التي ت�ضمنها التقرير
ال�سنوي للم�ؤ�س�سة والتي تتعلق بالو�ضع احلايل
و�أهم الإجنازات املتحققة ،و�أبرز ال�صعوبات
والتحديات التي تواجه امل�ؤ�س�سة يف �أدائها ملهامها
واحللول املقرتحة ملعاجلة تلك ال�صعوبات.
كما ا�ستعر�ض املجتمعون �آلية تقدمي خدمات
التجارة الإلكرتونية عرب �سوق (�إي – مول)

ومن�صة املتاجر واملنتجات والتي ت�ضم خم�سة
�آالف منتج و 68متج ًرا ،وا�ستخدامات الربيد
الإلكرتوين و�أون الين ،وبريد وا�صل ،وكيفية
توعية النا�س با�ستخداماتها بعد مالحظة قلة
م�ستخدمي العناوين الربيدية و�صناديق وا�صل
والربامج التي متكن رفع م�ستوى انت�شارها
وا�ستخدامها.
ووقف املجتمعون على اجلهود املبذولة للحد
من االخرتاقات التي تتم فيما يخ�ص الت�سوق
الإلكرتوين وتن�سيق امل�ؤ�س�سة مع اجلهات
ذات العالقة لتحقيق �أمن املعلومات وامل�شرتين
واملتداولني لل�سوق عرب ال�شراء الإلكرتوين،
حيث �أو�ضح م�س�ؤولو امل�ؤ�س�سة �أن طرق التالعب
متعددة ومعقدة �إال �أن امل�ؤ�س�سة اتخذت �إجراءات
احرتازية ب�إيقاف التعامل مع البطاقات واالعتماد
على نظام �سداد مع االعتماد على نظام ر�صد
الكامريات املوجودة يف مراكز الربيد التي

ر�صدت بع�ض املتالعبني ومتت �إحالتهم �إىل
اجلهات الأمنية ،كما ناق�شوا ما مت ب�ش�أن تعديل
�أنظمة املالحة يف ال�سيارات لتت�ضمن عناوين
الربيد.
كما تطرق االجتماع لأبرز الربامج الت�سويقية
البديلة ملعاجلة اخلطط العامة للم�ؤ�س�سة ،والهيكلة
التنظيمية للم�ؤ�س�سة وخ�ص�صتها من عدمه،
ومعاجلة �أو�ضاع املوظفني ،وت�شعب اخلدمات
الربيدية التي تقدمها امل�ؤ�س�سة والتي قد تكون
لي�ست من اخت�صا�صها مما يزيد من �أعبائها
وبحث م�س�ألة توفري طائرات �شحن �أو ا�ستئجارها
�أو التعاقد مع �شركات نقل متخ�ص�صة لرفع
م�ستوى التوزيع مبا يتما�شى مع النمو املطرد
لإعداد امل�ستخدمني للخدمات الربيدية والت�سوق
الإلكرتوين ،كما مت بحث �أو�ضاع املكاتب
الربيدية يف املدن واملحافظات التي ال تعك�س
الواجهة اجليدة للربيد ال�سعودي.

لجنة الصداقة السعودية األلمانية تلتقي أعضاء لجنة الشؤون الداخلية
ومسؤولي "البوندستاغ" األلماني

التقى �أع�ضاء جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية
الأملانية مبجل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س
رئي�س اللجنة الدكتور �سامل بن علي القحطاين،
مبقر جمل�س ال�شورى بالريا�ض ،وفد جلنة
ال�ش�ؤون الداخلية بالربملان الأملاين (البوند�ستاغ)
برئا�سة النائب بالربملان الدكتور هانز بيرت �أول.
وجرى خالل اللقاء بحث املو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك بني اململكة العربية ال�سعودية
وجمهورية �أملانيا االحتادية ،وا�ستعرا�ض روابط

ال�صداقة وعالقات التعاون املتينة التي جتمع
البلدين ال�صديقني يف �شتى املجاالت ال�سيا�سية
والأمنية واالقت�صادية.
وبحث اجلانبان �سبل دعم وتعزيز العمل والتعاون
الثنائي على �صعيد العالقات الربملانية بني جمل�س
ال�شورى والربملان الأملاين ،وتفعيل دور ال�صداقة
الربملانية يف البلدين مبا ي�سهم يف دعم �أوجه
التعاون والعمل يف �شتى املجاالت.
ح�ضر اللقاء �أع�ضاء وفد جلنة ال�ش�ؤون الداخلية

يف (البوند�ستاغ) النائب فرانك هوفمان،
والنائب ال�سيدة �أوال يلبكيه ،والنائب �شتيفان
ماير ،والنائب �سريكان تورين ،والنائب ولفغانغ
فيالند ،و�سفري جمهورية �أملانيا االحتادية لدى
اململكة ال�سيد ديرت هالر ،والدكتور هاينت�س
فيلي هينك�س رئي�س ق�سم بالربملان ،وعدد من
امل�س�ؤولني بالربملان الأملاين ووزارة الداخلية
االحتادية.

الصفي يصدر كتاب "سلطات الدولة في المملكة العربية السعودية"
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�أ�������ص������در ����س���ع���ادة
من برنامج "اال�ستعانة باخلربات وتعزيز الأعمال
امل�����س��ت�����ش��ار خ��ال��د
البحثية واملبادرات" باملجل�س ،والذي من �أهدافه
ب������ن ع�����ب�����دال�����رزاق
�إ�صدار الكتب والن�شرات واملطويات ذات العالقة
ال�����������ص�����ف�����ي ،وه�����و
بعمل املجل�س.
�أح����د ال��ب��اح��ث�ين يف
وكان امل�ست�شار ال�صفي قد التحق بالعمل يف
�إدارة ال���ب���ح���وث
املجل�س يف عام  1421هـ ،ويحمل الدبلوم
وال�����درا������س�����ات يف
العايل يف الأنظمة من معهد الإدارة العامة ،وكذا
جمل�س ال�شورى كتاب "�سلطات الدولة يف اململكة ال�شهادة اجلامعية يف ال�شريعة من جامعة الإمام
العربية ال�سعودية" باللغتني العربية واالجنليزية .حممد بن �سعود الإ�سالمية .وله عدة م�ؤلفات
والكتاب هو �إ���ص��دار �إع�لام��ي تثقيفي يبني عمل
�سلطات الدولة الت�شريعية ،والتنفيذية ،والق�ضائية
يف اململكة ،وكيف تتم الرقابة املالية والإداري���ة
على �أعمالها ،وطبيعة العالقة بني هذه ال�سلطات،
وذلك ب�أ�سلوب مب�سط.
وقد درجت معظم الدول على �إ�صدار مثل هذه
الكتب �سواء بلغتها �أو باللغات العاملية ،لن�شر ما
ال ي�ستغنى عن علمه من الثقافة القانونية ،لكل
مواطن �أو مقيم �أو زائر .وقد جاء هذا الكتاب
بدعم من �إدارة البحوث والدرا�سات ،انطالق ًا

وبحوث قانونية و�شرعية ،بع�ضها من�شور،
والآخر يف طور الن�شر .اجلدير بالذكر �أن
ال�صفي له اهتمامات وبحوث يف جماالت �أخرى
منها ت�أويل الر�ؤى والأحالم وقد �صدر له م�ؤخر ًا
كتاب ( عرب ر�ؤياك بنف�سك ) حتدث فيه عن كيفية
تعبري الر�ؤى والآحالم بطريقة علمية مبنية على
الأدلة يف الكتاب وال�سنة و�أقوال املحققني .
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الوطني الفلسطيني يرحب بمطالبة االتحاد البرلماني الدولي
باإلفراج عن األسرى
مرصد

رحب املجل�س الوطني الفل�سطيني بالقرار الذي
�أ�صدره املجل�س احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل
الذي يطالب بالإفراج الفوري عن نواب املجل�س
الت�شريعي الفل�سطيني املعتقلني يف �إ�سرائيل.
و�أعرب املجل�س الوطني الفل�سطيني يف بيان له
عن رف�ضه ا�ستمرار احتجاز النواب الفل�سطينيني
يف �سجون االحتالل الإ�سرائيلي وعلى ر�أ�سهم
النائبان مروان الربغوثي و�أحمد �سعدات.
و�أ�ضاف �أن قرار املجل�س احلاكم �أكد �أن اختطاف
النائبني الربغوثي و�سعدات واحتجازهما خارج
املناطق الفل�سطينية املحتلة ي�شكل خمالفة وا�ضحة
للقانون الدويل داعي ًا �إىل الإفراج عن كل النواب
املحتجزين لدى �إ�سرائيل فور ًا.

وعرب البيان عن قلقه من
ا�ستمرار �إبعاد �إ�سرائيل
النواب الثالثة من القد�س
املحتلة عن �أماكن �إقامتهم
الأ�صلية ،معترب ًا ذلك
عم ًال غري قانوين وغري
�إن�ساين �ضد ه�ؤالء النواب
وعائالتهم وجمتمعهم.
و�أثنى البيان على قرار
املجل�س احلاكم لالحتاد
القا�ضي ب�إر�سال بعثة
الأو�ضاع هناك ،و�إعداد تقرير �ستعر�ضه على
خا�صة من جلنة ال�شرق
التابعة له للقيام بزيارة �إىل فل�سطني للإطالع على االجتماع القادم لالحتاد.

المقريف يدعو البرلمان الليبي إلى حوار وطني
دعا رئي�س امل�ؤمتر الوطني الليبي حممد املقريف
ال�برمل��ان �إىل ح���وار وط��ن��ي ب��ه��دف ال��و���ص��ول �إىل
توافق وو�ضع د�ستور يعرب عن تطلعات ال�شعب.
وقال املقريف يف كلمة وزعها على و�سائل الإعالم
�إن ب��ن��اء ليبيا اجل��دي��دة ل��ن يتحقق �إال بت�ضافر
اجل��ه��ود واالن��خ��راط يف ح���وار وط��ن��ي للو�صول
للتوافق وو�ضع د�ستور يعرب عن �ضمري ال�شعب
وت��ط��ل��ع��ات��ه وي��ج�����س��د ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة مبختلف
�أعراقها.
و أ�ك���د ع��زم ب�ل�اده على ت�أ�سي�س ال��دول��ة احلديثة

امل��دن��ي��ة دول����ة ال��ق��ان��ون
م�����ش��دد ًا على ���ض��رورة
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ا�ستيعاب
الثوار وال�سيطرة على
ال���������س��ل�اح وحم�����ارب�����ة
الف�ساد وح�صر �أموال
ال�����دول�����ة يف اخل������ارج
وخ�����ا������ص�����ة الأم�����������وال
املنهوبة منها.

المعارضة الليتوانية تشكل الحكومة الجديدة
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عقدت �أحزاب املعار�ضة الليتوانية التي فازت يف
اجلولة الثانية من االنتخابات الربملانية حمادثات
لت�شكيل حكومة جديدة قد حتدد م�سار البالد
ملنطقة اليورو.
وق����ال زع��ي��م احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي اال���ش�تراك��ي
اجل�ي�ردا����س بوتكيفي�سو�س -امل��ر���ش��ح لرئا�سة
احلكومة بالن�سبة ل�ل�أح��زاب الثالثة� :إن النا�س
بعثوا بالر�سالة الأ�سا�سية ،وه��ي �أن��ه��م ي��ودون
�إج�������راء ت��غ��ي�ير يف االق���ت�������ص���اد ،ويف ال��ق��ط��اع

االجتماعي ،ويريدون �أن
ت��وف��ر احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة
وظ���ائ���ف ج���دي���دة ،وت��زي��د
ال�����������روات�����������ب .وذك����������رت
الأحزاب �أنها �ستهدف �إىل
زيادة احلد الأدنى للأجور
وج���ع���ل ن���ظ���ام ال�����ض��رائ��ب
�أك��ث��ر ع�����د ًال �إ����ض���اف���ة �إىل
تعزيز اال�ستثمار.

البرلمان العربي يدعو لدعم حقوق الشعب السوري
قام وفدان من الربملان العربي بجولتني ت�ستهدفان
دعم حقوق ال�شعب ال�سوري ال�ستعادة حريته يف
مواجهة نظام القمع والقتل ،حيث توجه الوفد الأول
برئا�سة ممثل مملكة البحرين عبدالرحمن جم�شري �إىل
احلدود الرتكية ال�سورية لتفقد احتياجات الالجئني
ال�سوريني فيما توجه الوفد الثاين �إىل مدينة كيبيك
الكندية للم�شاركة يف فعاليات امل�ؤمتر الربملاين
الدويل رقم .127
وقال رئي�س الربملاين العربي علي �سامل الدقبا�سي �إن
وفد الربملان العربي قام بزيارة تركيا تنفيذ ًا للتو�صية
ال�صادرة عن مكتب الربملان يف اجتماعه يومي 29
و� 30سبتمرب املا�ضي ب�إر�سال وفدين من الربملان
العربي على م�ستوى عالٍ �إىل كل من احلدود ال�سورية
الرتكية واحلدود ال�سورية العراقية واحلدود ال�سورية
الأردنية.
و�أكد �أنه مت �إجراء التن�سيق الالزم يف هذا ال�ش�أن مع
جامعة الدول العربية ومع اجلهات املعنية يف تركيا
م�ش ًريا �إىل �أن الوفد تعرف عن كثب على �أحوال

الالجئني ال�سوريني ومعاناتهم
الإن�سانية جراء �أعمال القتل
واملذابح اليومية الب�شعة التي
ميار�سها النظام �ضد �أبناء
ال�شعب ال�سوري ال�شقيق.
و�أو�ضح الدقبا�سي �أن الوفد
�سيقدم تقرير ًا وافي ًا عن هذه
الزيارة �إىل مكتب الربملان
العربي يف اجتماعه القادم وذلك
لبحث ما ميكن للربملان العربي
�أن يقدمه من دعم مادي للإ�سهام
يف رفع املعاناة عن �أبناء ال�شعب ال�سوري الذين
�أجربتهم �أعمال القتل والتخريب واملذابح الب�شعة
التي ميار�سها النظام على الفرار من حرب الإبادة
التي ميار�سها النظام منذ ت�سعة ع�شر �شه ًرا.
و�أعلن �أن الربملان العربي بو�صفه مدافع ًا عن حقوق
الإن�سان العربي يف جميع املحافل الدولية والإقليمية
ي�ؤكد عزمه وت�صميمه على موا�صلة ن�صرته ودعمه

لل�شعب ال�سوري يف كفاحه ومطالبه امل�شروعة حتى
ي�سرتد حريته وكرامته الإن�سانية مبين ًا �أن الربملان
العربي يف هذا ال�سياق �شارك بوفد رفيع امل�ستوى
برئا�سة نائب رئي�س الربملان العربي ع�ضو جمل�س
ال�شورى ال�سعودي الأ�ستاذ �سعود ال�شمري يف
ح�ضور اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد
الربملاين الدويل التي عقدت يف مدينة كويبك الكندية
يف الفرتة من � 26 - 21أكتوبر املا�ضي.

الخارجية البريطانية غير راضية عن االنتخابات في أوكرانيا
�أع���رب وزي��ر ال�����ش���ؤون الأوروب��ي��ة ب���وزارة اخلارجية
الربيطانية ،ديفيد لدنغتون يف لندن عن عدم ر�ضاه
عن الطريقة التي �أديرت بها االنتخابات الربملانية يف
�أوكرانيا التي جرت م�ؤخر ًا.
وق���ال ال��وزي��ر ال�بري��ط��اين يف كلمة ل��ه ب��ه��ذا ال�صدد
ن�����ش��ره��ا امل���وق���ع الإل�����ك��ت��روين ل�������وزارة اخل��ارج��ي��ة
الربيطانية �إنه رغم �أن املقرتعني يف تلك االنتخابات
قد قدمت لهم خيارات انتخابية وا�سعة امل��دى �إال �أن
املراقبني الدوليني لالنتخابات الأوكرانية مل�سوا ما يدل
على �أن تلك اخليارات قد مت ت�ضييق مداها م�ش ًريا �إىل
انعدام ال�شفافية يف الطريقة التي ُج ِّم َع ْت بها نتائجها

النهائية وغياب مر�شحي معار�ضة
�أوكرانيني بارزين كانوا قد ُ�س ِجنُوا
بفعل �إنفاذ �أحد القوانني فيهم.
وع�ب�ر ل��دن��غ��ت��ون ع��ن �أ���س��ف��ه ع��ل��ى �أن
�أوكرانيا قد �أ�ضاعت فر�صة لإظهار
التزامها ال�صارم واملتم�سك باملبادئ
الدميقراطية.
وحث احلكومة الأوكرانية اجلديدة،
ح�ي�ن ت��ك��وي��ن��ه��ا ع��ل��ى �أن حت����دد ما
وا�ستدامة م�ؤ�س�سات دميقراطية قوي ًة ومعافاة.
حتتاجه م��ن �إجن����ازات حتى ت�ضفي
زخم ًا جديد ًا على العملية البنائية الهادفة �إىل �إن�شاء

"األحرار" األسترالي يفوز باالنتخابات المحلية
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فاز حزب الأحرار الأ�سرتايل بغالبية املقاعد يف
االنتخابات املحلية التي جرت مبقاطعة العا�صمة
اال�سرتالية كانبريا بنتيجة  8مقاعد من �أ�صل 17
مقعد ًا بينما فاز حزب العمال ب  7مقاعد فيما
ت�شري التوقعات �إىل احتمال فوز حزب اخل�ضر
مبقعدين.
وعلى الرغم من فوز حزب الأحرار بالعدد

الأكرب من املقاعد �إال �أنه مل يح�صل على الأغلبية
املطلقة وهي  9مقاعد التي متنحه �أف�ضلية ت�شكيل
احلكومة يف املقاطعة.
ويتوقع املراقبون �أن ت�ؤدي النتائج �إىل احتمال
ت�شكيل حكومة �أقلية يف مقاطعة العا�صمة يقودها
حزب العمال بالتحالف مع حزب اخل�ضر.

61

حمد الحريقي يقترح دراسة للضوابط األخالقية
صوت المواطن

قدم حمد بن �إبراهيم احلريقي امل�شرف العام على
موقع حياة الإ�سالم عري�ضة ملجل�س ال�شورى
�أرفق معها درا�سة عن ق�ضية التحر�ش اجلن�سي،
وتناول يف الدرا�سة بالإح�صائيات حجم امل�شكلة
خارج اململكة يف عدد من الدول وعدد �أ�سباب
انت�شار ظاهرة التحر�ش واقرتح عدة طرق للحد
منها .وقال يف عري�ضته:
يطيب يل �أن �أرفق لكم درا�سة مو�ضوعية وواقعية
عن ق�ضية ح�سا�سة �شغلت الر�أي العام وق�ضت
م�ضاجع الغيورين على دينهم و�أعرا�ضهم وقد
ت�سببت يف خراب وف�ساد الكثري من الأ�سر
واملجتمعات من حولنا� ،أال وهي ق�ضية "التحر�ش
اجلن�سي" والتي بد�أت تهدد جمتمعنا نتيجة
للتو�سع يف عمل املر�أة يف خمتلف
املجاالت وما �شاب ذلك من �ضعف
ال�ضوابط ال�شرعية املنظمة للعمل.
وهي الفتنة التي حذرنا منها
ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم
حني قال" :ما تركت فتنة بعدي
�أ�ضر على الرجال من الن�ساء".
وال �شك �أن التو�سع غري املن�ضبط
يف عمل املر�أة ي�سبب يف املجتمع
الكثري من امل�شاكل التي ال تخالفكم

وتعاين منها الدول الأخرى ب�أ�سرها .واملر�أة
و�صية غالية حتتم علينا ب�أن نرعاها ونحافظ على
خ�صو�صيتها وكيانها وعدم ال�سماح لأي كائن
من كان �أن يخد�ش حياءها الذي ميثل زينتها
اجلوهرية وكرامتها و�شرفها ف�أي تهاون يف هذا
الأمر ي�ؤدي �إىل ما ال يحمد عقباه وتكون نتيجته
التحر�ش واالمتهان وذل املر�أة وانك�سارها ،فمن
يريد هذا لأمه و�أخته وخالته وعمته وزوجه وابنته
ون�ساء امل�سلمني؟
وال يخفى على كل عاقل �أن التحر�ش مدخله
الرئي�س االختالط وما يلحقه من خمالفات �شرعية
يف زينة املر�أة وخروجها و�سفرها بغري حمرم..
�إىل غري ذلك من املخالفات.

مساعدات مالية لـلمطـلقات
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قدم عدد من املواطنني جمموعة من العرائ�ض
ملجل�س ال�شورى لدرا�ستها واال�ستفادة منها
وطلبوا فيها تعديل بع�ض الأنظمة �أو �إقرار �أنظمة
جديدة.
حيث رفعت �سما�سم النعومي عري�ضة و�صفت
فيها و�ضعها ب�إنها مطلقة ومتر بظروف مالية
غري م�ستقرة وتطلب النظر يف �إ�صدار نظام ملنح
املطلقة م�ساعدات مالية خا�صة من طلقت قبل
مرور �سنة على زواجها كما طلبت النظر ودرا�سة
�إقرار �ضوابط معينة على تطليق املر�أة دون علمها.

فختام ًا �أقدم لكم هذه الدرا�سة بدعوى االعتبار
فال�سعيد من وعظ بغريه م�ؤم ًال امل�ساهمة مبا
متلكون من ر�أي �أو قرار يف �إغالق باب الفتنة
ب�إحكام قبل �أن ت�شتعل وحينها ال يجدي الندم وال
تطاق الأوزار ،معتربين بفتاوى علمائنا الأجالء
يف هذا الأمر والتزام منهج ال�سلف والتم�سك
ب�سد الذرائع والع�ض عليها بالنواجذ فهي �صمام
�أمان لن�سائنا وجمتمعنا ،وحتقيق �أوامر الكتاب
وال�سنة التي هي د�ستور هذه البالد� .أ�س�أل الله
تعاىل �أن يدمي على هذه البالد الأمن والإميان و�أن
يحفظ لنا ديننا وعقيدتنا ووالة �أمرنا و�أن يكفينا
جميع ًا �شر الأ�شرار وكيد الفجار.

العمري يقترح دمج شباب الوطن في منظومة العمل واإلنتاج
رفع املواطن عبدالله العمري عري�ضة ملجل�س
ال�شورى عر�ض فيها عدة اقرتاحات حلل م�شكلة
البطالة و�إن�شاء قنوات تعليمية للطالب واال�ستفادة
من طاقة ال�شباب ومن خربات املتقاعدين وغريها
من االقرتاحات التي ر�أى �أنها �ستكون ذات نفع
عام للوطن واملواطنني.
وت�ساءل العمري :هل ي�ستطيع رج��ال الأعمال
ال��غ��ي��وري��ن على البلد ا���س��ت��ق��دام خ�ب�راء أ�ج��ان��ب
م��ن ال���دول ال�صديقة يف جم��ال ال��ت��دري��ب ونقل
التقنية وال�صناعة وا�ستغالل ال�ث�روة العاطلة
املحتاجة �إىل التدريب والعمل بديلة عن بع�ض
فئات العمالة ال��واف��دة؟ .وه��ل ب��الإم��ك��ان ايجاد
ق��ن��وات تعليمية ت��در���س امل���واد ال�صعبة للطالب
مثل الريا�ضيات واالجنليزي والعلوم والكيمياء
والفيزياء وتكون قنوات بديلة عن بع�ض القنوات
التي تعر�ض م��واد ًا ال تنا�سب جمتمعاتنا ،على
�أن تنظم م��ه��رج��ان��ات ل��ل��م��وه��وب�ين وامل��خ�ترع�ين
لت�شجيعهم ،والعمل على ت�أ�سي�س �شركات يف
جم��ال اخلياطة للمر�أة املعيلة ،واال�ستفادة من
خ��ب�رات امل��ت��ق��اع��دي��ن يف دول اخل��ل��ي��ج ،وطلب
اال�ستفادة من جتربة ماليزيا وك��وري��ا و�أملانيا
للنهو�ض بال�شعوب ،ون��ق��ل التقنية م��ن ال��دول

ال�����ص��دي��ق��ة �إل��ي��ن��ا ،و���ص��ن��اع��ة م��ا حت��ت��اج��ه ب�لادن��ا.
ولفت العمري �إىل احلاجة �إىل وجود معهد يخدم
وزارات البلدية والتجارة وم�صلحة اجلمارك
ملا لهذه الوزارات من دور يف مكافحة الغ�ش
التجاري ومراقبة الأ�سواق وغري ذلك .و�أ�شار

كذلك �إىل �ضرورة �أن تتوىل �شركة النقل
اجلماعي تقدمي خدمة النقل املدر�سي .واختتم
مقرتح ًا �إ�شراك طلبة كليات التقنية واملعاهد
املهنية والتدريب املهني الع�سكري يف العمل يف
املدن ال�صناعية واالقت�صادية.

إستراتيجية لتعزيز العالقة مع المواطن
قدم عبدالعزيز ع�سريي عري�ضة ملجل�س ال�شورى
يقرتح من خاللها و�ضع �آلية لزيادة التوا�صل بني
املواطن واجلهات احلكومية ودعم ًا لال�ستجابة
لطلبات املواطنني وخدمتهم وقال� :إن هناك �أهمية
لال�ستماع ل�صوت املواطن ،وحيث �إن التوا�صل

الإلكرتوين احلكومي غري مفعل بال�شكل الأمثل
والذي ت�سعى احلكومة له و�صرفت املليارات عليه.
اود االقرتاح ان يكون هناك ا�سرتاتيجية وا�ضحة
لتعزيز العالقة وامل�شاركة ال�شعبية وتعزيز قنوات
التوا�صل بكافة ا�شكالها �إلزام الوزارات والهيئات

بان يكون هناك �صاالت تليق باجلمهور وهواتف
خدمة عمالء وتوا�صل �إلكرتوين يتم مراقبته زمن
اال�ستجابة و�إقفال الطلب وغري ذلك من م�ؤ�شرات
قيا�س االداء
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تعديل نسبة الرسوم على الداللين
من الزاكرة

اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفقة الواردة
من مقام رئا�سة جمل�س ال��وك�لاء بعدد  926يف
1352/2/9ه���ـ وامل�شتملة على مو�ضوع �شكاية
�أه��ل الهدا من داليل احللقات وت��داول الأع�ضاء
البحث يف اخل�صو�ص امل��ذك��ور وب��ع��د الفح�ص
والتدقيق و�إمعان النظر يف قرار املجل�س البلدي
وجمل�س الإدارة بجدة يف ه��ذا ال�����ش���أن ظهر ما
ي�أتي:
 -1ق��د ات�����ض��ح ب��ق��رار امل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي �أ���س��ا���س
التعامل اجل��اري بني اجلالبة والداللني فظهر �أنه
وقع اتفاق يف مدة احلكومة ال�سابقة على خ�صم
ع�شرة ب��امل��ائ��ة م��ن حم�صول ال��ب��ي��ع؛ يف الع�شرة
اثنني ون�صف مقابل ر�سم البلدية وخم�سة للدالل
م�صلحة له مقابل خدمته واثنني ون�صف مقابل
���س��داد ال��دي��ون القدمية ال��واق��ع��ة م��ن قبل احل��رب
ال��ع��ام��ة و�أن الأم���ر م�ستمر حتى الآن على تلك
احلالة ،ثم �أنه لدى حما�سبة ال�شاكني وامل�شتكني
ت�صادقوا على �صحة احل�ساب.
 -2جاء بقرار جمل�س الإدارة املنوه عنه �أعاله �أنه
يوافق على خ�صم باملائة اثنني ون�صف من قيمته

امل �ب��اع ر��س�م� ًا للبلدية وب��امل��ائ��ة
خم�سة م�صلحة للداللني مقابل
خدمتهم و�أما الزيادة التي هي
ب��امل��ائ��ة اث �ن�ين ون �� �ص��ف مقابل
ال��دي��ون القدمية ف��إن��ه ال يوافق
على ا�ستيفائها .وعليه فقد قرر
املجل�س بجميع الآراء املوافقة
على قرار جمل�س الإدارة بجدة
عدد  7يف 1352/1/23هـ ب�أن
يخ�صم ب��امل��ائ��ة اث�ن�ين ون�صف
م��ن قيمة امل�ب��اع ر�سم ًا للبلدية
وباملائة خم�سة م�صلحة للداللني
مقابل خدمته يف كون جملة ما
ي�ستوفى للبلدية وال� ��دالل يف
املائة �سبعة ون�صف و�أن يكون
ه��ذا العمل ج��اري��ا ب�ين اجلالبة
�إىل ج��دة ودالليها .وعلى هذا
ح�صل التوقيع.

إحالة شكوى ضد مدير الصحة إلى لجنة الترقية والتأديب
اطلع جمل�س ال�شورى على �أوراق املعاملة املرفقة �أن امل�شتكى منه هو من موظفي الدرجة
ال ��واردة م��ن مقام النيابة العامة بعدد  445يف الأوىل ال��ذي��ن جت��ري حما�سبتهم يف
1352/1/21ه� � �ـ امل�شتملة على �شكوى ال�سيد جلنة الرتقية والت�أديب العليا مبقت�ضى
حممد كامل م��ن �إدارة ال�صحة العامة وبيانات الفقرة (ج) م��ن امل��ادة ( )95م��ن نظام
ال�صحة يف �ش�أن هذه ال�شكوى :ومن حيث �أنه قد امل ��أم��وري��ن ال �ع��ام ف � ��إن امل�ج�ل����س ي��رى
ظهر من الأوراق املرفقة �أن املدعي ال�سيد حممد �أن حت��وي��ل املعاملة �إىل جلنة الرتقية
كامل ي�شكو من مدير ال�صحة العامة ب�أنه تعدى وال �ت ��أدي��ب امل��ذك��ورة لإج� ��راء املعاملة
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وجتاوز عليه ب�صفة غري قانونية وال م�شروعة ومبا ح�سب النظام .وملا ذكر جرى التوقيع.

اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفقة الواردة
من مقام رئا�سة جمل�س الوكالء برقم  643يف
452/1/26هـ امل�شتملة على مو�ضوع ح�سابات
�صندوق املعارف وتداول الأع�ضاء البحث يف
اخل�صو�ص املذكور وبعد الفح�ص والتدقيق
و�إمعان النظر يف قرار املجل�س املايل وجمل�س
املعارف املتخذ بهذا املو�ضوع ويف �إفادات القائم
ب�إدارة �صندوق املعارف و�إدارات املعارف يف
املو�ضوع ظهر �أن البت فيها يتوقف على �إمتام
التحقيقات من جهة بيان امل�سكوكات التي كانت
بال�صندوق وما ورد �إليه من التربعات و�إيجارات
املدار�س وما حت�صل من البقالني والأوامر التي
خولت �صرف املبالغ نوه عنها يف قرار املجل�س
املايل ويف �إفادة القائم ب�إدارة ال�صندوق ولذلك
قرر املجل�س بالإجماع ما ي�أتي:
 -1ت�شكل جلنة خا�صة م�ؤلفة من ( )1ع�ضو من
جمل�س ال�شورى ( )2حما�سب قدير من وزارة
املالية ( )3ع�ضو يف جمل�س املعارف ( )4مندوب
من وزارة الداخلية.
 -2و�أن يعهد �إىل هذه اللجنة �أمر در�س هذه
املعاملة وتدقيق احل�سابات وبيان �أ�صل املبلغ
الذي �سلم من مدير املعارف الأ�سبق �إىل مدير
املعارف ال�شيخ حافظ وهبة وما �سلم �إىل ال�شيخ
حممد علي خوقري القائم ب�إدارة �صندوق املعارف

مع بيان امل�سكوكات وما ورد �إىل ال�صندوق بعدئذ
من التربعات و�إيجارات املدار�س وما حت�صل من
البقالني وغري ذلك وما �صرف من ال�صندوق
مبقت�ضى �أوامر عالية وما �صرف ب�أمر من مديرية
املعارف وما �صرف من قبل ال�شيخ حممد علي
خوقري فقط و�إعطاء قرار وا�ضح مف�صل يف
املو�ضوع مع بيان ما كان يجب �إجرا�ؤه يف كل
مو�ضوع من املوا�ضيع طبق التعليمات والأنظمة
املخت�صة بذلك.
 -3ثم تعاد املعاملة �إىل املجل�س لإعطاء القرار
النهائي يف ذلك وعلى هذا ح�صل التوقيع.

اإلبقاء على مأمور احتسابية أملج

محمد العامودي
(1323هـ 1411 -هـ)

ولد حممد بن �سعيد بن عبدالرحمن
العامودي مبكة املكرمة عام 1323هـ.
وتلقى تعليمه الإبتدائي مبدر�سة الفالح
مبكة ،كما در�س على يد علماء ع�صره
بامل�سجد احلرام من �أمثال ال�شيخ حممد
�أمني فوده وال�شيخ احمد نا�ضرين.
وكان يرحمه الله كثري االطالع والقراءة
واجتمعت لديه مكتبة حافلة ب�شتى فنون
العلم واملعرفة وخا�صة كتب الدين
والأدب والتاريخ.
عمل حممد العامودي يف التجارة مع
�أبيه ،والتحق بعد ذلك بالعمل احلكومي
حيث عمل لفرتة ق�صرية ب�إدارة عني
زبيده ،ثم عمل ب�إدارة الطبع والن�شر
عام 1347هـ وبعدها ُعني �سكرتري ًا
لهيئة التحقيق والتفتي�ش.
وتوىل حممد العامودي رئا�سة ديوان
التحرير مب�صلحة الربيد والربق العامة
مبكة املكرمة عام 1350هـ .و�أ�شرف
على رئا�سة حترير جريدة �صوت
احلجاز حني �صدورها عام 1352هـ،
وجملة احلج من عام 1369هـ �إىل عام
1391هـ.
وعني حممد العامودي ع�ض ًوا يف
جمل�س ال�شورى عام 1372هـ وحتى
عام 1374هـ.
وللعامودي العديد من امل�ؤلفات منها:
من تاريخنا (جمموعة �أبحاث) ،من
حديث الكتب� ،أعالم املكيني منذ الع�صر
الإ�سالمي حتى الع�صر احلديث،
ر�ؤ�ؤ�س �أقالم ،ورباعياتي (�شعر).
تويف يرحمه الله مبكة املكرمة يف الثاين
من �شعبان 1411هـ.
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اطلع جمل�س ال�شورى على �أوراق املعاملة املرفقة
املحالة �إليه من مقام رئا�سة الوكالء برقم  811يف
1352/2/2هـ املخت�صة براتب م�أمور احت�سابية �أملج
و�إفادة رئي�س بلديتها مبذكرته املرفقة �أنه قد �صدر
�أمر عايل بت�سليم ر�سوم االحت�سابية �إىل البلدية و�أن
امل�أمور الذي كان مكلف ًا من قبل املالية با�ستالم ر�سوم
االحت�سابية مقتدر وجمتهد يف وظيفته وي�سرتحم
رئي�س البلدية املذكور بقا�ؤه بدائرته ليقوم بعمله
براتب  250قر�ش ًا �أي بنق�ص خم�سني قر�ش ًا �أمريي ًا
عن راتبه الأ�صلي وبعد البحث واملناق�شة فيما ذكر
قرر املجل�س ب�إجماع �آرائه ما ي�أتي:
 -1املوافقة على بقاء املوظف يف وظيفته براتب مائتني
وخم�سني قر�ش ًا �أمريي ًا.
� -2أن يكون من جملة موظفي البلدية و�أن يكون
واردات هذه امل�صلحة من �ضمن واردات البلدية.
� -3أن ي�صرف راتبه من تاريخ مبا�شرته للعمل.
 -4وعلى بلدية �أملج �أن تدرج الرواتب الالزمة له يف
موازنتها .وملا ذكر جرى التوقيع.

رجال من الشوري

تشكيـل لجنة لفحص صندوق المعارف مالي ًا

65

مستقبل مجلس الشورى
شوريات
د .عبدالله بن �إبراهيم الع�سكر

ظهرت �أحاديث �سابقة يف حلقات "�شوريات" التي تن�شر منجمة يف جملة ال�شورى .حتدثت عن معنى ال�شورى وتاريخ ال�شورى،
وال�صفات التي جتمعها �أو تفرقها عن الدميقراطية الغربية ،وتطرقت لبع�ض ق�ضايا برملانية تخت�ص بها ال�شورى .و�س�أكمل �إن �شاء الله
تداعيات الفكر وبنات اخلاطر عن هذا املو�ضوع احليوي .لكنني يف حديث هذا ال�شهر ،ر�أيت �أن �أقول ر�أي ًا يتعلق مب�ستقبل جمل�س
ال�شورى احلايل.
قابلت عدد ًا غري قليل من مثقفي العرب وغري العرب ،ودار احلديث عن مكانة جمل�س ال�شورى يف العملية ال�سيا�سية ال�سعودية ،لكن �أكرث
ُ
ما �أثار انتباهي هو ت�شكك البع�ض يف م�ستقبل جمل�س ال�شورى .و�أكرث ما يردده البع�ض يف هذا ال�ش�أن هو �أن املجل�س منذ �أن ت�أ�س�س
منذ عقدين وهو يف مكانة ،مل يتطور ،ومل ُيغري من �أنظمته ،ومل تطر�أ عليه حت�سينات تطال املفهوم الربملاين ملجل�س ت�شريعي .ويجادل
�آخرون ب�أن من حق املجل�س بعد هذا العمر املديد �أن ينتقل من كونه جمل�س ًا �شوري ًا وح�سب �إىل جمل�س ت�شريعي.
وحيث �أثار ه�ؤالء النفر م�س�ألتني هما :التغيري والتطور ،و�صفة املجل�س الت�شريعي .ر�أيت �أن �أقيد ما يح�ضرين عن هاتني امل�س�ألتني.
�أما التغيري والتطور فهما كلمتان ال مقيد لهما .على �أنهما لي�ستا من �صفات املجال�س النيابية عند �إطالقهما .فهذا جمل�س العموم
الربيطاين ال تكاد جتد تطور ًا �أو تغيري ًا ُيذكر يف �أنظمته وفل�سفته وقواعد عمله ،بل هو هو منذ مئات ال�سنني .ولو ق�سنا مقدار التغيري
الذي �أ�صاب ج�سمه النيابي �أو القانوين لوجدناه متوا�ضع ًا مع عمره الطويل .ومثل هذا ُيقال عن الفكر النيابي الهندي ،والفكر ال�سائد
يف �أعظم برملانات �أوروبا .فالتغيري لي�ست �صفة الزمة ،وهي لي�ست حممودة ملجرد التغيري .ومع هذا فمجل�س ال�شورى ال�سعودي �شهد
تغيريات مذكرة ،و�شهد تطور ًا ملمو�س ًا .و�أكاد �أقول �أن كل دورة نيابية ت�شهد تطور ًا مدرو�س ًا.
�أما م�س�ألة ال�شورى والت�شريع فهذا باب يحتاج �إىل تو�سع قد ت�ضيق به هذه امل�ساحة .ولنبد�أ بالفكر الت�شريعي .يف اململكة ينق�سم
الت�شريع �إىل ق�سمني رئي�سيني :الأول الت�شريع الديني ،وهذا ال يتدخل فيه املجل�س .فهو ت�شريع حمكوم ب�أمر الله ،وهو ت�شريع يغطي
م�ساحة وا�سعة من احلياة والعمل والعي�ش و�سواها .وبالتايل فل�سنا يف حاجة �إىل ت�شريعات تطال ما تعر�ض له الت�شريع الإهي ،بعك�س
الربملانات العاملية التي ي�ضطر الأع�ضاء واللجان ل�صرف الأوقات واجلهود العري�ضة لر�سم احلياة والعمل والعي�ش وما يتفرق وما يجد
عندهم.
�أما الق�سم الآخر فهو ما يتعلق ب�أنظمة ونوازل جديدة فمجل�س ال�شورى ي�شرتك مع جمل�س الوزراء يف مناق�شة الأنظمة :اقرتاح ًا
ومراجعة و�إلغا ًء ،وت�سمية �آليات التنفيذ و�سواها كثري .وكون جمل�س ال�شورى ي�شرتك مع جمل�س الوزراء يف هذا الق�سم ال ي�ضريه
وال ينتق�ص من دوره ومكانته الربملانية .فكل جمال�س الوزراء واحلكومات يف الدول الربملانية احلديثة هي التي تقرتح معظم الأنظمة
والت�شريعات .وي�شاركها يف ذلك دوائر عديدة مثل املحاكم ووزراء ال�سيادة� .أما ال�سيا�سة اخلارجية فتكاد تكون عندهم من اخت�صا�ص
الرئي�س ووزارة اخلارجية .وكان الرئي�س الأمريكي ترومان يقول� :أنا من ي�صنع ال�سيا�سة اخلارجية ،معر�ض ًا بدور متوا�ضع جد ًا
لوزارة اخلارجية وجمل�س الكوجنر�س ،وما عار�ضه �أحد.
ً
و�إذ عرفنا هذا ال�ش�أن بال�صورة التي عر�ضناها ،جند �أن ملحوظات امل�شككني ال تقوم على �ساقها .ولي�س هذا دفاعا عن جمل�س ال�شورى،
بل هو ما تقره احلقيقة ،ويقول به الواقع .وجمل�س ال�شورى ال�سعودي ع�ضو ًا فاع ًال يف احتادات برملانية �إقليمية ودولية ،ومل �أ�سمع �أو
�أقر�أ �أنهم (�أي االحتادات) قالوا مبثل قول املت�شككني .ولي�س قول املت�شككني من قواعد ولوازم املجال�س النيابية .على �أن التطور �سنة
من �سنن الكون� .أما الت�شريع فلنا فيه موقف ال يحيد .نحن مع تقنني الت�شريعات ،ونحن مع �سن �أنظمة جديدة تعالج النوازل ،ولكن
لدينا ت�شريعات باقية .ولعل ما يجعل بع�ض املنتقدين يرون بقاءنا م�صرين على ت�شريعات الله هي من نوع عدم التطور وعدم التغيري.
ف�إن كان هذا ،فال حاجة لنا يف تطور وتغيري.
و�أمر �آخر �أختم به هذا احلديث وهو :لدى جمل�س ال�شورى ال�سعودي طموحات ،ولديه خطط مدرو�سة ،ولديه ا�ست�شراف للم�ستقبل.
ونحن ال ن�شك �أن �صانع القرار ال�سيا�سي يف هذه البالد ،حر�سها الله ي�سعى ما و�سعه ال�سعي ،ليكون جمل�س ال�شورى مفخرة لهذه
البالد ،التي تعتز بدينها ،وتعتز ب�سيا�سيها املن�ضبطة ،وتعتز بفل�سفة احلكم والإدارة فيها .والله �أعلم
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