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م��ج��ل��س ال����ش����ورى ..دب��ل��وم��اس��ي��ة
برلمانية ال تهدأ

الدبلوما�سية الربملانية هي �إحدى الأدوات التي ميار�سها جمل�س ال�شورى لتعزيز عالقاته الربملانية مع الربملانات
واملجال�س الت�شريعية يف الدول ال�شقيقة وال�صديقة حيث يرتبط املجل�س بعالقات وثيقة مع �أغلب املجال�س
الت�شريعية يف دول العامل ،عرب عنها بالزيارات املتبادلة ،واالجتماعات امل�شرتكة ،وت�شكيل جلان ال�صداقة
معها.
وعالقات اململكة العربية ال�سعودية مع اخلارج حتظى بذات القدر واالهتمام الذي يوليه جمل�س ال�شورى لهموم
املواطن وق�ضاياه يف الداخل ،فقد بات جمل�س ال�شورى �أحد �أذرع ال�سيا�سة ال�سعودية يدافع عن ثوابتها
ويكر�س مواقفها ،جتاه الق�ضايا الإقليمية والدولية ،ويعزز من مكانتها بني دول العامل ،ويفتح �آفاق ًا �أو�سع
للتعاون بني اململكة والدول ال�شقيقة وال�صديقة مبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة ل�شعب اململكة و�شعوب تلك الدول.
�شهد جمل�س ال�شورى خالل �شهر جمادى الأوىل املا�ضي حراك ًا دبلوما�سي ًا �إن كان على ال�صعيد الداخلي
با�ستقبال وفود برملانية ،و�سيا�سية� ،أو على ال�صعيد اخلارجي بامل�شاركة يف منتديني برملانيني دوليني هما
الأهم على امل�ستوى الدويل ،اجلمعية العمومية الحتاد الربملاين الدويل التي عقدت يف الإكوادور ،واللقاء
الت�شاوري لر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة الع�شرين الذي عقد يف املك�سيك.
�إن م�شاركات املجل�س على �أعلى م�ستوى يف املحافل الربملانية الإقليمية والدولية ،تر�سيخ لع�ضويته الفاعلة
يف خمتلف االحتادات واملنظمات الربملانية ،ومد ج�سور احلوار مع دوائر �صناع القرار يف خمتلف دول
العامل ،وبناء ج�سور من العالقات الربملانية مع الربملانات واملجال�س الت�شريعية .واملتابع للح�ضور ال�سعودي
يف املنظمات والهيئات الربملانية الإقليمية والدولية يدرك مدى جناح جمل�س ال�شورى يف تعزيز مكانة اململكة،
وجتربتها ال�شورية لدى خمتلف دوائر �صناع القرار يف العامل ،وترتجم تلك يف ما يحظى به وفد املجل�س من
اهتمام وتقدير من ر�ؤ�ساء الوفود الربملانية امل�شاركة .وما حتظى به وفود جمل�س ال�شورى خالل الزيارات
الر�سمية �إن كان على م�ستوى رئا�سة املجل�س� ،أو على م�ستوى جلان ال�صداقة ،من حفاوة وتقدير من قبل كبار
امل�س�ؤولني يف الدولة امل�ضيفة �سواء كانوا برملانيني� ،أو �أع�ضاء احلكومة من ال�سيا�سيني واالقت�صاديني� ،إمنا
يج�سد املكانة الكربى للمملكة ،وما حتظى به قيادتها الر�شيدة من احرتام وتقدير دويل.
�أ�سرة التحرير
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رئيس المجلس :زيادة عدد السكان وتحسين مستوى المعيشة
أدى إلى زيادة الضغط على الموارد المائية وتجربة المملكة رائدة
في مواجهة معضلة نقص المياه

�أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ �أن للمملكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة جت��رب��ة رائ����دة يف م��واج��ه��ة
مع�ضلة نق�ص امل��ي��اه ،حيث بذلت حكومة خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز –
حفظه الله – جهود ًا جبارة ملواجهة هذه املع�ضلة
من خالل ال�سعي لإيجاد حلول م�ستدامة متميزة
على امل�ستوى ال��ع��امل��ي ،وه��ي ���ش��واه��د حية على
�سعي اململكة لتحقيق تلك اخلطوات املهمة.
ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة مل��ع��ال��ي��ه �أل��ق��اه��ا يف اجلل�سة
االفتتاحية لالجتماع الرابع لر�ؤ�ساء برملانات دول
جمموعة الع�شرين ال��ذي نظمه جمل�س ال�شيوخ
املك�سيكي يف العا�صمة مك�سيكو �ستي مب�شاركة
وفود الدول الأع�ضاء يف جمموعة الع�شرين �إىل
جانب �ضيوف ال�شرف وهي �أ�سبانيا والأرجنتني
وت�شيلي وكولومبيا.
و�أ�شار معاليه �إىل االجتماع الثالث الذي ا�ست�ضافه
جمل�س ال�شورى يف �شهر فرباير العام املا�ضي
2012م مبدينة الريا�ض برعاية كرمية من خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز –
حفظه الله – والق�ضايا التي نوق�شت فيه.
و�أكد حر�ص اململكة العربية ال�سعودية واهتمامها
ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي تبذلها دول جمموعة الع�شرين

ورغبتها اجل���ادة للعمل نحو تطوير خمرجاتها
مب��ا ي��دع��م االقت�صاد العاملي م��ن خ�لال خرباتها
امل�تراك��م��ة ،وق��رارات��ه��ا االقت�صادية امل���ؤث��رة التي
تب ّنتها خ�لال �سنوات خططها التنموية املتعاقبة
�إ���ض��اف��ة �إىل ال��ن��م��و امل���ت���وازن ل��ل��ن��ظ��ام امل�����ص��ريف
ال�سعودي.
رئيس مجلس الشورى :اجتماع
رؤساء برلمانات دول العشرين
ن��ق��ط��ة م��ض��ي��ئ��ة ل��دف��ع عجلة
التنمية المستدامة وتحقيق
تطلعات الشعوب

وع��د م��ع��ايل رئي�س جمل�س ال�����ش��ورى االجتماع
الدوري لر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة الع�شرين
نقطة م�ضيئة يف العمل اجلماعي اجلاد والهادف
�إىل دفع عجلة التنمية امل�ستدامة لتحقيق تطلعات
�شعوب الدول الأع�ضاء.
وقال� :إن حتقيق هذا الهدف الإن�ساين النبيل يعد
من �أعمال اخلري وال�صالح الذي يطيب يل با�سم
اململكة العربية ال�سعودية امل�شاركة فيه ،والعمل
على �إجناحه ،لأن ديننا احلنيف يحث على التعاون
يف �أعمال الرب والتقوى .فقد قال الله عز وجل يف

كتابة الكرمي «وت��ع��اون��وا على ال�بر والتقوى وال
تعاونوا على الإثم والعدوان »...الآية.
و�أ�ضاف معايل الدكتور �آل ال�شيخ�« :إن �إمياننا
ال��را���س��خ ب�أهمية ال���دور ال��ذي ميكن �أن ت�ضطلع
ب��ه جمموعة الع�شرين يف التعامل م��ع الق�ضايا
الراهنة ،وتهيئة �سبل التعاون ال��دويل ملعاجلتها
واحتوائها كممثلني ل�شعوب ه��ذه ال���دول ،يحتم
علينا التعاون يف �إيجاد بيئة حتفز على العالقات
ال�سليمة وامل��ت��وازن��ة بني ال���دول� ،أ�سا�سها العدل
واحل��وار والثقة والعمل الإن�ساين والتكامل يف
�شتى امل��ج��االت التي تدعم وت��ق��دم ك��ل م��ا ت�صبو
�إليه جمتمعاتنا من منو وتطور ،ومبا ميكننا من
مواجهة حتديات امل�ستقبل ب�إرادة �أكرث �صدق ًا يف
االلتزام ،و�آليات �أكرث فاعلية يف التنفيذ ،مما يعود
باخلري للب�شرية جمعاء.
وع�بر معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ع��ن الأم��ل
يف �أن يكون الجتماعات برملانات دول جمموعة
الع�شرين �إ�سهامات حقيقية داعمة نحو حتقيق
وت��ف��ع��ي��ل ق������رارات ال��ق��م��م امل��ت��ع��اق��ب��ة ل���ق���ادة دول
املجموعة.
وقدم معاليه با�سمه ونيابة عن جمل�س ال�شورى
ال�شكر ملعايل رئي�س جمل�س ال�شيوخ املك�سيكي
ال�سناتور ارني�ستو كورديرو �أروي��و على ح�سن
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اال�ستقبال والتنظيم وكرم ال�ضيافة.
م���ن ج��ه��ت��ه �أك����د م��ع��ايل رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��ن��واب
املك�سيكي �أهمية اجتماعات ر�ؤ�ساء برملانات دول
جمموعة الع�شرين ملا للربملانات من دور يف �سن
الت�شريعات التي ت�سهم يف معاجلة الق�ضايا التي
تعانيها ال�شعوب.
وو�صف يف كلمة مماثلة املوا�ضيع املدرجة على
جدول �أعمال االجتماع ب�أنها مهمة وتتطلب جهد ًا
ج��م��اع��ي�� ًا وح�����وار ًا ج��دي�� ًا ل��ل��و���ص��ول �إىل و�سائل
ملعاجلة كافة الق�ضايا املجتمعية لأن القوانني هي
التي تف�ضي �إىل الإ�صالح والتغيري نحو حتقيق
الرفاهية لل�شعوب.
يف ذات ال�سياق �أ���ش��ار رئي�س جمل�س ال�شيوخ
املك�سيكي يف كلمته يف جل�سة االفتتاح �إىل �أن
االجتماع ميثل فر�صة لتبادل الآراء واالقرتاحات
واخل���ب��رات يف ���س��ب��ي��ل ال���و����ص���ول �إىل التنمية
امل�ستدامة ،وحم��ارب��ة ق�ضايا الف�ساد واجلرمية
املنظمة وغ�سل الأموال.
وك���ان االج��ت��م��اع ال��راب��ع ل��ر�ؤ���س��اء ب��رمل��ان��ات دول
جم��م��وع��ة ال��ع�����ش��ري��ن ق���د ا���س��ت��ه��ل �أع���م���ال���ه بعقد
جل�ستني حت���دث فيهما ع���دد م��ن ر�ؤ����س���اء وف��ود
ال��دول امل�شاركة عن جهود جمال�سهم الت�شريعية
وح��ك��وم��ات دول���ه���م يف �إ����ص�ل�اح ال��ن��ظ��ام امل���ايل
ومكافحة الف�ساد ،والإج����راءات التي ت�ستهدف
�إ�صالح النظام االقت�صادي وامل�صريف للخروج
من الأزمات املالية التي تواجهها بع�ض الدول.
وقدم ع�ضو جمل�س ال�شورى ع�ضو وفد املجل�س
يف االج��ت��م��اع ال��دك��ت��ور ���س��ع��د ب��ن حم��م��د م��ارق
ورقة عمل يف اجلل�سة الأوىل تناولت دور اململكة

العربية ال�سعودية يف تطوير الأنظمة والت�شريعات البرتولية املعتدلة �أو من خالل دورها يف �صندوق
االقت�صادية وخا�صة م��ا يتعلق ب�أنظمة التمويل النقد الدويل.
العقاري و�أنظمة مكافحة غ�سيل الأموال ومتويل
الإره��اب و�أنظمة مكافحة الف�ساد والإ�صالحات
د .س��ع��د م������ارق :للمملكة
االقت�صادية الداخلية التي طبقتها اململكة.
دور رائ���د ف��ي ت��ط��وي��ر أنظمة
وا�ست�شهد ال��دك��ت��ور م��ارق بالتقارير ال�صادرة
التمويل ال��ع��ق��اري ومكافحة
غسيل األموال وتمويل اإلرهاب
م��ن املنظمات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي و�ضعت اململكة يف
ومكافحة الفساد واإلصالحات
م�ستويات متقدمة وخا�صة دوره���ا يف مكافحة
االقتصادية
غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب.
و�أ����ش���ار ع��ل��ى ن��ح��و خ��ا���ص �إىل ال��ت��ق��ي��ي��م الأخ�ي�ر
ال�صادر من �صندوق النقد ال��دويل وال��ذي يثني وع��ل��ى ه��ام�����ش االج��ت��م��اع ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س جمل�س
على ال�سيا�سات املالية للمملكة ،وكذلك م�ستوى ال�����ش��ورى ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ل��ه ب���ن حممد
انخفا�ض الدين العام من  ١٠٤يف املائة من الناجت ب��ن �إب��راه��ي��م �آل ال�شيخ وع��دد م��ن ر�ؤ���س��اء وف��ود
املحلي عام � ١٩٩٩إىل ما يقارب  %4عام ٢٠١٢م .برملانات دول املجموعة امل�شاركني يف االجتماع،
و���ش��رح دور اململكة يف مكافحة الف�ساد وذل��ك وهم رئي�س جمل�س ال�شيوخ املك�سيكي ال�سيناتور
ب���إ���ص��دار ن��ظ��ام الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد ارن��ي�����س��ت��و ك����وردي����رو �أروي������و ورئ��ي�����س جمل�س
وم��ن��ح��ه��ا ���ص�لاح��ي��ات ك���ب�ي�رة حل��م��اي��ة ال��ن��زاه��ة ال�شيوخ الكندي ال�سيد نويل كن�سيال ورئي�س
جمل�س اللوردات الربيطاين البارونة فران�سي�س
ومكافحة الف�ساد.
كما تناول جتربة ال�صناديق التنموية يف اململكة دي ���س��وزا ورئ��ي�����س االحت����اد ال�ب�رمل���اين ال���دويل
وهي الزراعي وال�صناعي والعقاري والت�سليف الأ���س��ت��اذ ع��ب��دال��واح��د ال��را���ض��ي ورئ��ي�����س جمل�س
واالدخ��ار واال�ستثمارات العامة وم�ساهمتها يف النواب الربازيلي ال�سيد هيرنكي �ألفي�س ونائب
دع��م م�شاريع التنمية يف اململكة وال���دور ال��ذي رئي�س اجلمعية الوطنية ال�صيني ال�سيد زهانق
تقوم به ملنح قرو�ض طويلة الأجل ،وكذلك م�ستوى بينق ون��ائ��ب رئ��ي�����س ال�برمل��ان الأوروب�����ي ال�سيد
الإنفاق على امل�شاريع التنموية يف اململكة خالل �أوثمار كارا�س.
ال�سنوات الأخ�يرة والتي انعك�ست على حت�سني ومت خالل اللقاءات ا�ستعرا�ض عالقات التعاون
ب�ين امل��م��ل��ك��ة وت��ل��ك ال����دول يف خم��ت��ل��ف امل��ج��االت
م�ستوى دخل الأفراد.
و�أ����ش���ار ال��دك��ت��ور �سعد م���ارق �إىل دور اململكة وال���ع�ل�اق���ات ال�ب�رمل���ان���ي���ة ب�ي�ن جم��ل�����س ال�����ش��ورى
يف دع���م ال��ت��وج��ه ال�����دويل ل�����ض��م��ان اال���س��ت��ق��رار واملجال�س الربملانية.
االقت�صادي العاملي ���س��واء م��ن خ�لال �سيا�ستها م��ن جهة �أخ���رى ح�ضر رئي�س جمل�س ال�شورى
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ح��ف��ل اال���س��ت��ق��ب��ال ال���ذي �أق��ام��ه جمل�س ال�شيوخ
املك�سيكي لر�ؤ�ساء ال��وف��ود امل�شاركة يف �أعمال
االجتماع.
و�أل��ق��ى رئي�س جمل�س ال�شيوخ املك�سيكي كلمة
ق�����ص�يرة رح���ب فيها ب��ر�ؤ���س��اء و�أع�����ض��اء ال��وف��ود
متمني ًا حتقيق �آم����ال وت��ط��ل��ع��ات ال�����ش��ع��وب التي
ت�ؤ�س�س على الربملانات التي متثلها الطموحات يف
و�ضع احللول التي ت�ساعد يف مواجهة التحديات
التي يعي�شها العامل اليوم و���ص��و ًال �إىل ما يهيئ
�سبل الرفاهية جلميع ال�شعوب.
و�أكد جمل�س ال�شورى  -يف ورقة عمل �أخرى -
�أهمية ت�ضافر اجلهود الدولية لإدارة موارد املياه
لتحقيق الأمن الغذائي ومنع ن�شوء �أزمات غذائية
ق��د ت����ؤدي �إىل الفقر واجل���وع وب��ال��ت��ايل ح��دوث
ا���ض��ط��راب��ات اجتماعية ق��د ت��ه��دد الأم���ن وال�سلم
العامليني ،م�ش ًريا �إىل �أن ال��ت��ح�� ّدي ال��ذي يواجه
املجتمع ال���دويل يف ال��ق��رن احل���ادي والع�شرين
يتمثّل يف �إع��ط��اء امل���اء �أول��وي��ة دائ��م��ة وجعله يف
�صلب قراراته �سواء كانت على امل�ستوى املحلي
�أو الإقليمي �أو الدويل ،فاملاء لي�س قطاع ًا منف�ص ًال
يعمل مب��ع��زل ع��ن بقية ق��ط��اع��ات التنمية ،ولكنه
عن�صر ي�ؤثر يف جميع القطاعات الأخرى ،ولذلك
فهو يحتاج �إىل ت�ضافر ج��ه��ود ك��اف��ة الأط���راف
املعنية باملاء لإدارة ه��ذا امل��ورد �إدارة م�ستدامة
واحتواء اخلالفات الإقليمية �أو الدولية التي قد
حتدث نتيجة �إ�ساءة ا�ستخدامه �أو التقليل منها
وت��ع��ظ��ي��م اال���س��ت��ف��ادة م��ن امل���اء جلميع الأط����راف
امل�ستهلكة له.
ف���ي ورق�����ة ال��م��ج��ل��س أم���ام
االج��ت��م��اع :ي��ج��ب ال��ت��وج��ه إل��ى
م���ص���ادر ال��ط��اق��ة ال��م��ت��ج��ددة:
ال���ك���ه���روم���ائ���ي���ة ،وال����ري����اح
والشمس ،وحرارة األرض
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و�أو�ضح املجل�س يف ورقته التي �ألقاها نيابة عن
رئي�س املجل�س ع�ضو جمل�س ال�شورى ع�ضو وفد
املجل�س الدكتور من�صور الكريدي�س �أن جميع
مظاهر التنمية االقت�صادية واالجتماعية واملحافظة
على النظم البيئية تعتمد ب�شكل �أ�سا�س على املاء،
فزيادة عدد ال�سكان مع التح�سن امل�ستمر مل�ستوى
معي�شتهم �أدى ب�شكل ملحوظ �إىل زيادة ال�ضغط
على املوارد املائية لتلبية متطلبات الأمن الغذائي،
التنمية ال�صناعية ،توليد الطاقة واال�ستخدامات

البلدية .ه��ذه كلها ع��وام��ل مت�سارعة وغ��ال��ب�� ًا ما
تكون متغرية مما يخلق حالة من عدم اليقني لدي
للم�شرعني وامل�س�ؤولني عن �إدارة هذا املورد.
وا�ستعر�ض املجل�س �أهم امل�ؤمترات التي عقدتها
الأمم امل��ت��ح��دة يف جم��ال امل��ي��اه ال��ت��ي �أك���دت حق
ال��ب�����ش��ر ج��م��ي��ع�� ًا يف احل�����ص��ول ع��ل��ى امل����اء لتلبية
ح��اج��ات��ه��م الأ���س��ا���س��ي��ة ،وط��ال��ب��ت ب��ت��وف�ير امل���اء
للقطاعات امل�ستهلكة ل��ه ،و���ش��ددت على �ضرورة
�إدارت���ه �إدارة را���ش��دة تكفل ا�ستدامته لأن ندرة
املاء و�سوء ا�ستخدامه ت�شكل خطر ًا على التنمية
امل�ستدامة و���س�لام��ة البيئة .كما �أك���دت على �أن
امل��ظ��اه��ر امل��رت��ب��ط��ة ب���امل���اء م��ث��ل ���ص��ح��ة الإن�����س��ان
ورف��اه��ي��ت��ه ،الأم���ن ال��غ��ذائ��ي ،التنمية ال�صناعية
والنظم البيئية جميعها ُمعر�ضة للخطر ما مل يتم
�إدارة املوارد املائية والأر�ضية �إدارة فاعلة ل�ضمان
حتقيق التنمية امل�ستدامة مبفهومها ال�شامل.
وع��د التغيرّ املناخي �أح��د ال��ع��وام��ل امل���ؤث��رة على
اال�ستفادة من املاء وبالتايل ف�إن له دور ًا حموري ًا
يف اجلهود الدولية املبذولة نحو الإدارة امل�ستدامة
للمياه .فقد وجد �أن متو�سط ارتفاع درجة حرارة
الأر���ض مبقدار °2م فقط �سيكلّف العامل �سنوي ًا
« »100 - 70ب��ل��ي��ون دوالر خ�ل�ال ال��ف�ترة من
«� »2020إىل « .»2050من هذه التكلفة ُق�� ِّدر �أن
ما بني «� »13.7إىل « »19.2بليون دوالر مرتبط

بقطاع املاء.
ومب���ا �أن امل���اء يعترب العن�صر الأ���س��ا���س ل�ل�أم��ن
ال��غ��ذائ��ي ونتيجة ل��ل��زي��ادة ال�سكانية فقد توقعت
ال��درا���س��ات �أن ي���زداد الطلب على ال��غ��ذاء بن�سبة
 %50بحلول ع��ام  2030وبن�سبة  %70بحلول
عام  .2050كما ق�� ّدرت منظمة الأغذية والزراعة
� FAOأن ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي ي�ستهلك %69
من جملة اال�ستهالك العاملي للماء ،يليه القطاع
ال�صناعي الذي ي�ستهلك  %23ثم القطاع البلدي
ُدر �أن ينمو
الذي ي�ستهلك  .%8يف الوقت الذي ق ّ
�سكان العامل من  6.9بليون ن�سمة يف عام 2010
�إىل  8.3بليون ن�سمة عام  2030و�إىل  9.1بليون
ن�سمة عام .2050
ور�أى امل��ج��ل�����س �أن امل�����اء وال���ط���اق���ة ع��ن�����ص��ران
م��ت�لازم��ان ،ف�إنتاج امل��اء يحتاج �إىل كمية كبرية
من الطاقة ولإنتاج الطاقة يحتاج �إىل كمية كبرية
من امل��اء وذل��ك ال�ستخراج النفط والغاز والفحم
ونقلهم ومعاجلتهم ،م�ش ًريا �إىل زيادة الطلب على
املاء م�ؤخر ًا ب�شكل الفت ومقلق يف ري املحا�صيل
الزراعية التي تُ�ستخدم يف �إنتاج الوقود احليوي،
ول��ذل��ك ف���إن �أخ��ذ خيار ا�ستخدام امل��اء يف �إنتاج
الطاقة يحتاج �إىل مراجعة ،فالبيانات الأخ�يرة
ال�����ص��ادرة م��ن ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة تفيد �أن
كمية امل���اء ال��ع��ذب امل�ستخدمة يف �إن��ت��اج الطاقة
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�ستت�ضاعف بحلول عام  2035و�أن  %52من ذلك
املاء �سي�ستخدم يف �إنتاج الكهرباء بوا�سطة الفحم
ونحو  %30.4منه �سي�ستخدم يف �إنتاج الوقود
احليوي.
كما �أن اخليار املف�ضل ال��ذي ينبغي على ال��دول
تبنيه هو تقليل ا�ستخدام املاء يف �إنتاج الكهرباء
والتوجه �إىل م�صادر الطاقة املتجددة مثل الطاقة
الكهرومائية وط��اق��ة ال��ري��اح وال��ط��اق��ة ال�شم�سية
وط��اق��ة ح���رارة الأر�����ض وال���ذي �آن الأوان لهذه
الأن����واع م��ن ال��ط��اق��ة �أن ت���أخ��ذ مكانها يف �إن��ت��اج
الطاقة.
وت��ط��رق �إىل التحدي الأك�ب�ر ال��ذي تواجهه دول
�آ�سيا املتمثل يف �إم��داد �شعوبها باملاء وعليه ف�إنه
ينبغي على حكوماتها �أن تقلل من ا�ستخدام املاء
يف توليد الطاقة خا�صة ا�ستعمال الفحم لتوليد
الطاقة وامل��ع��روف ب�شراهته يف ا�ستهالك امل��اء،
ولذلك ف���إن منظمات الأمم املتحدة تدعم تطوير
ا�ستخدام بدائل �أخرى لتوليد الطاقة �أقل ا�ستهالك ًا
للماء ،وترى �أن ا�ستخدام الطاقة الكهرومائية هو
خيار مف�ضل ومل يتم ا�ستغالله بال�شكل املطلوب
وخا�صة يف دول مثل ال�صني والهند.
و�أ�شار املجل�س �إىل �أن حتلية ماء البحر �أو معاجلة
مياه ال�صرف ال�صحي ميكن �أن توفر ماء �شرب
نظيف ًا للدول التي تعاين من ندرة املياه مثل دول
اخلليج العربي ،بيد �أن هذه الطريقة ذات تكلفة
عالية وتعتمد على ا�ستهالك الطاقة ب�شكل كبري.
داعي ًا �إىل البحث يف �سبل خف�ض تكلفة الإنتاج
والنظر يف �إمكانية ا�ستخدام الطاقة املتجددة مثل
�أ�شعة ال�شم�س واملتوفرة لدى دول اخلليج العربي
كم�صدر للطاقة بد ًال من حرق الوقود الأحفوري
��وج��ه يف دع���م التنمية بهذه
وال����ذي ينبغي �أن ي ّ
البلدان.
كما �أ���ش��ار �إىل منو اال�ستهالك ال�صناعي للماء
ب�����ش��ك��ل ه��ائ��ل ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ت��ط��ور ال�����ص��ن��اع��ي ال���ذي
ي�شهده العامل خا�صة ال��دول ذات االقت�صاديات
النا�شئة ،فا�ستهالك ال�صناعة م��ن امل���اء ي�شكل
 %23من جملة اال�ستهالك العاملي .وق��د ق��در �أن
حجم اال�ستهالك ال�صناعي من املاء �سي�صل �إىل
1٫170ك��م 3يف عام  2025مقارنة مع 752كم3
قبل ع�شرين عام ًا �أي بن�سبة منو قدرها  .%56كما
ُق ّدر �أي�ض ًا �أن كمية امللوثات املتجمعة من الإنتاج
ال�صناعي مثل املعادن الثقيلة ،املذيبات الع�ضوية،
وخملفات املجاري ال�سامة ت�صل من 500 -300
طن �سنوي ًا ،وب�لا �شك ف���إن ج��زء ًا كبري َا من هذه

امللوثات �ستعمل على تلويث م�صادر املياه.
وبعد �أن �أكد �أن الإنتاج ال�صناعي ن�شاط ال ميكن
اال�ستغناء عنه م��ن �أج��ل رفاهية �أف�ضل ل�سكان
الأر�ض� ،شدد على �أهمية العمل على و�ضع معايري
ت�سرب امللوثات ال�صناعية �أو التحكم
�صارمة ملنع ّ
فيها والتخل�ص منها بالطرق ال�صحيحة واحليلولة
دون و�صولها �إىل م�صادر املياه.
من جهة �أخرى ويف مداخلة له يف اجلل�سة الثالثة
ال��ت��ي ك���ان م��و���ض��وع��ه��ا «اخل���ط���وات الت�شريعية
وال�سيا�سات العامة ل�ل�أم��ن ال��غ��ذائ��ي وا�ستقرار
الأ���س��ع��ار ل��ل��م��واد اخل����ام» ت��ط��رق ع�ضو املجل�س
الدكتور من�صور الكريدي�س �إىل التجربة الرائدة
للمملكة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة يف ت��وف�ير ال�سلع
الأ�سا�سية من خالل دعم حكومة خادم احلرمني
ال�����ش��ري��ف�ين ل�ل�إن��ت��اج ال���زراع���ي م��ن��ذ �أرب��ع��ة عقود
حيث و�صلت اململكة �إىل االكتفاء ال��ذات��ي لكثري
م��ن ال�سلع الغذائية وحل���وم ال��دواج��ن والبي�ض

واحلليب والتمور.
و�أك���د �أهمية م��ب��ادرة خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني
امللك عبدالله بن عبدالعزيز لال�ستثمار الزراعي
اخل����ارج����ي يف دول ت��ت��م��ت��ع مب���ي���زة ن�����س��ب��ي��ة يف
اال�ستثمار ال��زراع��ي وذل���ك ب��ه��دف تعزيز الأم��ن
الغذائي حيث ر�صدت اململكة ثالثة مليارات ريال
لهذا الغر�ض.
و�شهدت اجلل�ستان الثالثة والرابعة العديد من
�أوراق ال��ع��م��ل وامل���داخ�ل�ات ال��ت��ي ق��دم��ه��ا بع�ض
ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء الوفود حول مو�ضوع الإجراءات
الت�شريعية وال�سيا�سات العامة ل�ل�أم��ن الغذائي
وا�ستقرار �أ�سعار املواد اخلام ،والتغري املناخي
واالقت�صاد املحافظ على البيئة ،ومو�ضوع �إدارة
املياه امل�ستدامة من �أجل التنمية ال�صناعية والأمن
الغذائي و�إنتاج للطاقة :نحو جدول �أعمال التنمية
ملا بعد 2015م.
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رئيـس مجلـس الشـورى يدعـو إلى نشـر قيـم الحـوار والتسامـح
وبناء عالقات تعــاون وسـالم بين الثـقـافــات والـشـعـوب والـدول

���ش��ارك جمل�س ال�����ش��ورى يف �أع��م��ال اجتماعات
ال����دورة ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����ش��ري��ن ب��ع��د امل��ائ��ة للجمعية
العمومية لالحتاد الربملاين الدويل واالجتماعات
الربملانية املتزامنة معها ال��ذي عقد يف العا�صمة
كيتو بجمهورية الإكوادور.
ور�أ����س وف��د املجل�س خ�لال االج��ت��م��اع��ات رئي�س
املجل�س ال�شيخ ال��دك��ت��ور عبدالله ب��ن حممد بن
�إب��راه��ي��م �آل ال�شيخ يف ح�ين �ضم ال��وف��د معايل
الأم�ين العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبدالله
�آل عمرو وعد ًدا من �أع�ضاء املجل�س.
رئيس المجلس :المملكة تؤمن
بالحوار كأحد الوسائل الفاعلة
من أجل حياة كريمة ومستقرة
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ودع����ا م��ع��ايل رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����ش��ورى ال�شيخ
الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
املجتمع الدويل �إىل �ضرورة التعاون اجلاد �سعي ًا
لن�شر قيم احل���وار والت�سامح واالع��ت��دال وبناء
عالقات تعاون و�سالم بني الثقافات وال�شعوب
وال��دول ،حيث �إنه ال خمرج من ذلك �إال بااللتقاء
على كلمة �سواء عرب احل��وار بني �أت��ب��اع الأدي��ان

واحل�ضارات.
ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة مل��ع��ال��ي��ه يف م�ستهل �أع��م��ال
اجل��م��ع��ي��ة ،ح��ي��ث �أف����اد معاليه �أن���ه نتيجة جلهود
اململكة امل�ستمرة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبدالله ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه
الله  -فقد �أ�س�س � -أي��ده الله  -بالتعاون مع كل
من مملكة �أ�سبانيا وجمهورية النم�سا مركز امللك
عبدالله بن عبدالعزيز العاملي للحوار بني �أتباع
الأدي��ان والثقافات بالعا�صمة النم�ساوية  -فيينا
 والذي افتتح ولله احلمد يف 12حمرم 1434هـامل���واف���ق  26ن��وف��م�بر 2012م� ،إمي���ان��� ًا م��ن��ه ب���أن
الإن�سان ق��ادر على �أن يجعل العامل واح��ة �سالم
واطمئنان يتعاي�ش فيه �أتباع الأدي���ان واملذاهب
والفل�سفات ،وي��ت��ع��اون ال��ن��ا���س فيه م��ع بع�ضهم
باحرتام ،ويواجهون امل�شاكل باحلوار ال بالعنف.

ال��ع��ا���ص��م��ة ال��ري��ا���ض وال����ذي ي�����ش��ارك ف��ي��ه جميع
مكونات املجتمع ال�سعودي ،ويعقد لقاءات حول
كل الق�ضايا التي تهم املجتمع ال�سعودي يف �أروقة
هذا املركز ويف مناطق اململكة املتعددة ،كما �سعت
اململكة �إىل تطوير برامج التعليم ،وحمو الأمية،
وت��وف�ير ف��ر���ص ال��ع��م��ل ،وال��ت���أه��ي��ل وال��ت��دري��ب،
وابتعاث �أكرث من مئة وخم�سني �ألف طالب وطالبة
�إىل جميع قارات العامل ،مما يعك�س الإميان ب�أن
العلم وامل��ع��رف��ة م��ن �أه���م �أدوات احل���وار والفهم
ال�صحيح للآخر ،كما �شاركت امل��ر�أة ال�سعودية
يف ال��دورة احلالية ملجل�س ال�شورى ولأول مرة
بع�ضوية ثالثني ام��ر�أة ما ي�شكل  %20من مقاعد
املجل�س ،و�ست�شارك �أي�ض ًا يف ع�ضوية املجال�س
البلدية يف دورتها املقبلة.
الدكتور محمد آل عمرو يشارك
ف��ي أع��م��ال اجتماعات جمعية
األم���ن���اء ال��ع��ام��ي��ن ال��دول��ي��ي��ن
المنبثقة عن االتحاد البرلماني
الدولي

و�أو�ضح معايل رئي�س جمل�س ال�شورى �أن اململكة
ت�ؤمن ب�أن احلوار �أحد الو�سائل الفاعلة من �أجل
ح��ي��اة ك��رمي��ة وم�ستقرة ،وم��ن ه��ذا املنطلق فقد
�سعت حكومة اململكة على ال�صعيد املحلي بن�شر
ثقافة احل���وار على ن��ط��اق وا���س��ع حيث �أ�س�ست
قبل �سنوات مركز ًا وطني ًا خمت�ص ًا باحلوار وهو وق��ال معاليه �إن م�ؤمتركم يطرح مو�ضوع ًا مهم ًا
م��رك��ز امل��ل��ك عبدالعزيز ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي ومقره

يعد �أح���د �أه���م الق�ضايا وال��ت��ح��دي��ات امللحة التي
ي��واج��ه��ه��ا ال��ع��امل وت����ؤث���ر يف م��ق��وم��ات��ه الب�شرية
والبيئية ,وال �شك �أننا جميعا نتفق على �أن حتقيق
"رخاء املعي�شة" لل�شعوب هو الهدف الأ�سمى
للتنمية ،ول��ك��ن احل��ل��ول والأ���س��ال��ي��ب والنظريات
لتحقيق ذلك الهدف عديدة وخمتلفة.
و�أ���ض��اف م��ع��ايل رئي�س املجل�س �إن ال��ع��امل مير
ال��ي��وم مب��ت��غ�يرات مت�سارعة ت��وج��ب علينا �إع���ادة
ترتيب �أولوياتنا التنموية ,فما كان بالأم�س من
كماليات احلياة الإن�سانية الكرمية �أ�صبح اليوم
من �ضرورات التنمية و�أولوياتها ،كما �أن جناح
رهن بح�سن ا�ستغالل الظروف
�أي جتربة تنموية ٌ
واملقومات التي ميتلكها كل بلد والتعامل معها
وف���ق ح��ك��م��ة وم�����س���ؤول��ي��ة وخ��ط��ط �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة
مدرو�سة ,ومن الواجب على اجلميع التكاتف يف
هذا املجال من �أجل دعم الدول التي تفتقد للقدرة
على فعل التنمية يف �أوطانها حتى ال تتوقف عن
الركب التنموي العاملي ،ولتنعم جميع ال�شعوب
مب�ستوى عادلٍ من الرخاء والتنمية ،كل ذلك من
�أجل حتقيق عامل �أكرث رخا ًء وا�ستقرار ًا و�سالم ًا
ي��ن��ع��م ف��ي��ه اجل��م��ي��ع ق���در الإم���ك���ان ب��رغ��د العي�ش
و�صيانة الكرامة الإن�سانية.
د .آل ال���ش���ي���خ :ن��ت��ف��ق على
أن ت��ح��ق��ي��ق رخ����اء المعيشة
للشعوب هو الهدف األسمى
للتنمية ،ولكن أساليب تحقيق
ذلك مختلفة

رئيس المجلس :ال تزال فلسطين
الجريحة تئن تحت وطأة االحتالل
والتعسف و ُي��م��ارس ف��ي حق
شعبها صنوف العدوان والظلم
والتهجير

كما لفت �إىل الو�ضع يف �سوريا ،وقال :تزداد كل
يوم الأو�ضاع امل�أ�سوية والإن�سانية التي يعي�شها
�أبناء ال�شعب ال�سوري وما يقوم به النظام ال�سوري
من جرائم ب�شعة من تنكيل وتعذيب وقتل ممنهج
وت�شريد ونزوح لل�شعب املغلوب على �أمره خوف ًا
م��ن بط�ش ه��ذا ال��ن��ظ��ام ،وق��د بلغت ه��ذه اجلرائم

المملكة س��ع��ت إل���ى تطوير
ب��رام��ج التعليم وتوفير فرص
العمل والتدريب وابتعثت أكثر
من  150ألف طالب إلى جميع
قارات العالم

وكان رئي�س جمهورية الأك��وادور رفائيل كوريا
قد افتتح يف العا�صمة االك��وادوري��ة كيتو �أعمال
الدورة  128للجمعية العمومية لالحتاد الربملاين
ال���دويل ،وذل���ك يف حفل ر�سمي ح�ضره معايل
رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبدالله
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،ورئي�س الربملان
الأك�������ودوري ف��رن��ان��دو ك��وي��ف��ا ورئ��ي�����س االحت���اد
الربملاين الدويل عبدالواحد الرا�ضي ،وجمع من
ر�ؤ���س��اء الربملانات ب��دول ال��ع��امل ،وع��دد من كبار
امل�س�ؤولني بالأمم املتحدة.
كما ح�ضر االفتتاح وف��د جمل�س ال�شورى الذي
ي�ضم معايل الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد
بن عبدالله �آل عمرو ووفد جمل�س ال�شورى .
و�ألقى الرئي�س الإك��وادوري كلمة �أعرب فيها عن
�إعجابه باالحتاد الربملاين الدويل و�أهدافه ال�سامية
م�ش ًريا �إىل انه من املهم �أن يجتمع برملانيو العامل
حتت مظلة االحتاد ملناق�شة التعاون الربملاين فيما
يواجه العامل من حتديات .كما �ألقى كل من رئي�س
ال�برمل��ان الإك������وادوري ف�يرن��ان��دو ك��وي��ف��ا وممثل
ال�سكرتري العام ل�ل�أمم املتحدة ورئي�س االحت��اد
الربملاين الدويل كلمات بهذه املنا�سبة.
ويف �أع���م���ال االج��ت��م��اع��ات ���ش��ارك وف���د املجل�س
يف حلقات املناق�شة ال��ت��ي ع��ق��دت �ضمن �أع��م��ال
الدورة ،ومنها حلقة نقا�شية حول تقنني ا�ستخدام
امل��خ��درات �سعي ًا لكبح جماح اجل��رمي��ة املنظمة،
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وب�ين معاليه �أن اململكة تعد بف�ضل الله من �أكرث
ال����دول �إ���س��ه��ام�� ًا يف ت��ق��دمي امل��ع��ون��ات الإن�سانية
والإمن��ائ��ي��ة مقارنة ب�إجمايل الناجت الوطني على
م�ستوى العامل حيث بلغت ن�سبة ما قدمته اململكة
هو  % 5.45من املتو�سط ال�سنوي لإجمايل الناجت
الوطني ,يف حني �أن الن�سبة امل��ق��ررة ل��دى الأمم
املتحدة هي �سبعة من ع�شرة يف املائة ،واململكة
ت��ق��دم ت��ل��ك امل�����س��اع��دات ملختلف دول ال��ع��امل يف
ال�شرق والغرب وال�شمال واجلنوب بال ا�ستثناء،
ودون ت��ف��ري��ق ب�ين دي���ن وع���رق �أو جن�سية وق��د
�أ�سهمت تلك امل�����س��اع��دات بف�ضل ال��ل��ه ت��ع��اىل يف
معاجلة الكثري من الأزمات.
و�أف��اد �أن��ه يف ظل النقا�ش ال��دويل امل�ستمر حول
الق�ضايا املتعلقة بالتنمية االقت�صادية والب�شرية
والظروف االقت�صادية واالجتماعية العاملية ف�إن

امل��م��ل��ك��ة ،وم���ن خ�ل�ال ت��واج��ده��ا �ضمن جمموعة
ال��ع�����ش��ري��ن ،ت����ؤك���د ع��ل��ى دع����م اجل���ه���ود ال��رام��ي��ة
ال�ستقرار االقت�صاد العاملي ومناء التجارة العاملية
وات��خ��اذ امل��زي��د م��ن الإج�����راءات لتحرير التجارة
وجتنب ال�سيا�سات احلمائية ,مبين ًا �أن اململكة
حتر�ص على �أن تكون جهود �إ�صالح النظام املايل
والنقدي والتجاري الدويل من خالل امل�ؤ�س�سات
القائمة لبناء ن��ظ��ام اق��ت�����ص��ادي ع��امل��ي ي��ق��وم على
�شراكة جديدة بني الدول النامية والدول املتقدمة،
ع��ل��ى �أ���س��ا���س م��ن ال��ت��ع��اون وال���ع���دل وامل�����س��اواة
وال�شفافية واملنافع املتبادلة كما �أنه على امل�ستوى
الداخلي ف�إن م�سرية البناء يف اململكة ت�سري وفق
خطط تنموية خم�سية بلغت حتى الآن ت�سع خطط
ت��ن��م��وي��ة ح��ق��ق��ت امل��م��ل��ك��ة م��ن خ�لال��ه��ا ق��ف��زات منو
�سريعة ونه�ضة ح�ضارية �شاملة نقلتها �إىل مرحلة
الإمناء ال�سريع.
وت��ط��رق م��ع��ايل ال��دك��ت��ور عبدالله �آل ال�شيخ يف
كلمته �إىل �أه��م��ي��ة الق�ضية الفل�سطينية حيث ال
تزال فل�سطني اجلريحة تئن حتت وط�أة االحتالل
والتع�سف من قبل الكيان الإ�سرائيلي ،ويمُ ار�س
يف حق �شعبها �صنوف العدوان والظلم والتهجري
يف حتد �سافر لكافة الأعراف واملواثيق الدولية،
ويف رف�����ض ل��ك��ل م���ب���ادرات وق���ف ال��ع��ن��ف الأم���ر
ال����ذي ي��ت��وج��ب ع��ل��ي��ن��ا ال���وق���وف ���ض��ده وتكثيف
اجل���ه���ود حل�����ش��د م��وق��ف دويل م��وح��د لل�ضغط
على �إ���س��رائ��ي��ل لإي��ق��اف ع��دوان��ه��ا وتو�سعها يف
ب��ن��اء امل�ستوطنات واب��ت�لاع م��زي��د م��ن الأرا���ض��ي
الفل�سطينية وا�ستئناف املفاو�ضات وفق املواثيق
الدولية املعروفة ومبادرة ال�سالم العربية وخارطة
ال��ط��ري��ق ،و�إن���ه���اء م��ع��ان��اة ال�����ش��ع��ب الفل�سطيني
ال�ستعادة حقوقه امل�شروعة و�إقامة دولته امل�ستقلة
وعا�صمتها القد�س ال�شريف.

م�ستويات ال ميكن �أن يربر �صمت املجتمع الدويل
عنها� ،أو عدم عمل �أي فعل لردعها ,م�ؤكد ًا �أن على
املجتمع ال��دويل وخا�صة جمل�س الأم��ن �أن يتخذ
الإجراءات والقرارات الالزمة لوقف هذه اجلرائم
وال��ع��ن��ف ع��ن ال�����ش��ع��ب ال�����س��وري و�إن���ه���اء ان��ت��ق��ال
ال�سلطة بكل الو�سائل املمكنة.
واخ��ت��ت��م معاليه كلمته داع��ي�� ًا جميع الربملانيني
�إىل بذل كل امل�ساعي واجلهود من �أجل تر�سيخ
االحرتام املتبادل وجعل امللتقيات الربملانية فر�صة
لتالقي الثقافات وتالقح الأفكار وت��داول الر�ؤى
وتبادل اخلربات وتعزيز احلوار يف جو من الود
والت�سامح.

11

تــغــطـــــيــــــة

وحلقة �أخ��رى حول معاجلة حقوق الأطفال ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،بالإ�ضافة �إىل ور�شة عمل
ح���ول ���ض��م��ان امل�����س��اءل��ة ل�صحة امل����ر�أة وال��ط��ف��ل،
وور�شة عمل �أخرى حول ر�ؤية جديدة للتنمية.
ك��م��ا ���ش��ارك جمل�س ال�����ش��ورى يف االج��ت��م��اع��ات
ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي��ة ل��ل��م��ج��ال�����س واالحت�������ادات ال�برمل��ان��ي��ة
اخلليجية والعربية والإ�سالمية التي تعقد على
ه��ام�����ش اج��ت��م��اع��ات اجلمعية العمومية ل�لاحت��اد
ال��ب�رمل����اين ال�������دويل ل��ت��ن�����س��ي��ق امل����واق����ف ب�����ش���أن
امل��و���ض��وع��ات وال��ق�����ض��اي��ا ال��ت��ي ���س��ت��ط��رح خ�لال
اجتماعات اجلمعية العمومية.
ج��رائ��م ال��ن��ظ��ام ال��س��وري ضد
ش��ع��ب��ه ب��ل��غ��ت م��س��ت��وي��ات ال
يمكن أن ُيبرر صمت المجتمع
الدولي عنها
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وتناولت اجتماعات اجلمعية العمومية ع��دد ًا من
الكلمات لر�ؤ�ساء برملانات دول العامل الأع�ضاء
ب����االحت����اد ،ت���رك���زت ح����ول ال��و���ض��ع ال�����س��ي��ا���س��ي
واالقت�صادي العاملي ،ودور الربملانيني يف �سد
الفجوة بني الربملانات وال�شعوب ،والو�ضع يف
�سوريا .ومت خالل اجتماعات اجلمعية العمومية
اع��ت��م��اد ال��ب��ن��د ال��ط��ارئ ب�����ش���أن ال��ت��ع��اون ال���دويل
مل�ساعدة الالجئني ال�سوريني وم�ساعدة ال��دول
امل�ست�ضيفة لهم.
من جهة �أخرى �شارك معايل الأمني العام ملجل�س
ال�شورى الدكتور حممد بن عبدالله �آل عمرو يف
�أعمال اجتماعات جمعية الأمناء العامني الدوليني
املنبثقة ع��ن االحت���اد ال�برمل��اين ال����دويل ،ملناق�شة
�أ�ساليب عمل الأمانات و�سبل تطويرها .
و�شارك وفد جمل�س ال�شورى يف املناق�شات العامة
خ�لال ه��ذا االجتماع التي دارت ح��ول مو�ضوع
"من منو جامد �إىل تنمية مزدهرة نحو (رخاء
امل��ع��ي�����ش��ة) ..نهج ج��دي��د وح��ل��ول ج���دي���دة ،..فيما
عقدت اللجان الثالث الدائمة باالحتاد اجتماعاتها
ملناق�شة املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعمالها،
حيث بحثت اللجنة املعنية بال�سالم والأمن الدويل
مو�ضوع تعزيز امل�س�ؤولية للحماية "دور الربملان
يف ح��م��اي��ة ح��ي��اة املواطنني" ،ون��اق�����ش��ت اللجنة
املعنية بالتنمية امل�ستدامة والتمويل والتجارة التي
ر�أ�سها ع�ضو املجل�س الأ�ستاذ �صالح احل�صيني
م��و���ض��وع "التجارة ال��ع��ادل��ة و�آل���ي���ات التمويل

امل��ب��ت��ك��رة للتنمية امل�ستدامة" ،يف ح�ين بحثت
اللجنة املعنية بالدميقراطية وحقوق الإن�سان التي
مو�ضوع "ا�ستخدام و�سائل الإع�ل�ام ،مبا فيها
الإعالم االجتماعي" .
وق��د اختتمت �أعمال اجلمعية باعتماد القرارات
ال�صادرة بعد عقد جلان االحت��اد الثالث الدائمة
اجتماعاتها التي تعنى بالأمن وال�سالمة الدوليني
واالق���ت�������ص���اد ال���ع���امل���ي وال���دمي���ق���راط���ي���ة وح��ق��وق
الإن�سان.
ك��م��ا مت اع��ت��م��اد ال��ب��ن��د ال��ط��ارئ ال���ذي م��ن خالله
طالب الربملانيون املجتمع الدويل مب�ساعدة الدول
امل���ج���اورة ل�����س��وري��ا لإي����واء ال�لاج��ئ�ين ال�سوريني
املت�ضررين من الأزم��ة يف �سوريا .ومت االتفاق
على عقد االجتماع القادم للجمعية العامة لالحتاد
الربملاين الدويل يف العا�صمة ال�سوي�سرية جنيف.
و���ش��ارك م��ع��ايل الأم��ي�ن ال��ع��ام ملجل�س ال�����ش��ورى
الدكتور حممد بن عبدالله �آل عمرو يف االجتماع
الت�شاوري للأمناء العامني الأع�ضاء يف ال��دول
الإ�سالمية املنعقد على هام�ش اجتماعات اجلمعية
ال��ع��ام��ة ل�ل�احت���اد ال�ب�رمل���اين ال�����دويل ح��ي��ث متت
مناق�شة �إن�شاء جمعية ت�ضم الأمناء العامني للدول
الإ�سالمية لتبادل اخل�برات والتجارب الربملانية
ومت االتفاق على النظر يف ت�أ�سي�س جمعية لذلك.
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ���ش��ارك وف��د املجل�س يف �أع��م��ال
االج��ت��م��اع�ين التن�سيقيني للمجموعة اخلليجية
التي ت�ضم �أع�ضاء املجال�س اخلليجية امل�شاركني
يف اجتماعات االحت��اد واملجموعة العربية التي
ت�ضم �أع�ضاء االحت��اد الربملاين العربي ،ويهدف
االجتماعان �إىل بحث وتن�سيق اجلهود الرامية
ل��دع��م امل��و���ض��وع��ات اخل��ل��ي��ج��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة خ�لال
اجتماعات االحتاد الدويل.
ال��ل��ج��ن��ة ال��م��ع��ن��ي��ة بالتنمية
المستدامة والتمويل والتجارة
ب��رئ��اس��ة أ .ص��ال��ح الحصيني
ن��اق��ش��ت م��وض��وع « ال��ت��ج��ارة
ال���ع���ادل���ة وآل����ي����ات ال��ت��م��وي��ل
المبتكرة للتنمية المستدامة»

وعلى �صعيد �آخر �أ�شادت جلنة الن�ساء الربملانيات
التابعة ل�لاحت��اد ال�برمل��اين ال���دويل ب��ق��رار خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز
�آل �سعود  -حفظه ال��ل��ه  -بتعيني ( )30ام���ر�أة
يف ع�����ض��وي��ة جم��ل�����س ال�����ش��ورى وامل�����ش��ارك��ة يف

االنتخابات البلدية كناخبة ومر�شحة وفق �ضوابط
ال�شريعة الإ�سالمية.
وق���ال رئي�س اللجنة ال�سيناتور ال��ك��ن��دي دون��ل
اول��ي��ف�ير يف ت��ق��ري��ره ال����ذي ت�ل�اه ���ض��م��ن �أع��م��ال
اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين ال��دويل الثامن
والع�شرين بعد املائة� :إن هذا القرار ي�أتي �ضمن
تبني اململكة مل�شروعات �إ�صالحية تنبع من حاجتها
�إىل تطوير �أداء م�ؤ�س�ساتها يف �إطار ينا�سب روح
الع�صر ،وبالنظر �إىل ما حققته امل��ر�أة يف اململكة
من �إجنازات متالحقة يف جماالت التعليم والطب
والثقافة واحل�ضور االجتماعي الفاعل.
ل��ج��ن��ة ال��ن��س��اء ال��ب��رل��م��ان��ي��ات
تشيد بقرار تعيين ( )30ام��رأة
في عضوية مجلس الشورى
وال��م��ش��ارك��ة ف��ي االن��ت��خ��اب��ات
البلدية

ولفت رئي�س جلنة الن�ساء الربملانيات �إىل �أن ذلك
القرار يعرب عن �أهم �أهداف اللجنة التي �أن�شئت من
�أجلها واملتمثل يف دعم م�شاركة امل��ر�أة ومتكينها
من �إب���داء ر�أي��ه��ا يف خمتلف املو�ضوعات العامة
التي تهم كل دولة ع�ضو يف االحت��اد ،وامل�شاركة
يف الت�شريع والرقابة و�صنع القرار عرب وجودها
حتت قبة املجال�س وال�برمل��ان��ات داع��ي�� ًا الربملانات
التي لي�س لديها ن�ساء ع�ضوات يف الربملانات �إىل
االقتداء باململكة العربية ال�سعودية وتعيني ن�ساء
يف برملاناتها.
و�أع��رب ال�سيناتور دون��ل اوليفر عن �أمله يف �أن
تعمل امل���ر�أة ال�سعودية يف حتقيق �أداء برملاين
مميز يدعم م�سريتها احل�ضارية ،ويحقق املكا�سب
لوطنها وللمجتمع ال�سعودي يف �إطار �صالحيات
واخت�صا�صات جمل�س ال�شورى.
كما طالب من جميع احل�ضور بالوقوف وحتية
وفد جمل�س ال�شورى امل�شارك حيث قام اجلميع
بذلك .
ويعد االحتاد الربملاين الدويل الذي ت�أ�س�س عام
1889م يف جنيف �أق��دم منظمة دولية �سيا�سية
م��ت��ع��ددة الأط�����راف ،وي�����ض��م ب�ين �أع�����ض��ائ��ه حالي ًا
180ب��رمل��ان�� ًا وطني ًا من خمتلف دول ال��ع��امل ،كما
�أن جلنة الن�ساء الربملانيات ت�ضم الربملانيات يف
العامل وتعنى بدعم ق�ضايا املر�أة خا�صة يف دعمها
ومتكينها من امل�شاركة يف و�ضع الأنظمة و�صنع
القرار .

مخـاطــر الشـراء باستخــدام
الهــاتــــف النقــــــال

د .جربيل ح�سن العري�شي
بتحليل الظروف والبيانات املتعلقة بها ،كما
�أن هناك �أدوات برجمية للت�أمني -يف �إط��ار
هذا الأم��ن ال�سياقي -ت�ستطيع حتديد مكان
امل�ستخدم والتحقق م��ن �أن���ه ه��و ال���ذي يقوم
ب��ا���س��ت��خ��دام ج��ه��ازه امل��ع��ت��اد .ف��ق��د ق���ام باحث
بت�سجيل ال�ضو�ضاء ال�صوتية يف املتجر -
واملوجودة يف خلفية عملية الدفع با�ستخدام
الهاتف النقال -مرتني :مرة بوا�سطة الهاتف
النقال ومرة �أخرى بوا�سطة اجلهاز القارىء،
ثم قام ب�إر�سال الت�سجيلني ال�صوتيني ال�سلك ًيا
�إىل جهاز خادم ملطابقتهما ،والهدف من هذه
العملية هو منع الهجوم غري املبا�شر حني يقوم
حمتال بالتقاط بيانات �إحدى بطاقات االئتمان
بوا�سطة الهاتف النقال ثم �إر�سالها �إىل �شريك
له عرب البحار ،وال��ذي ميكنه حينئذ �أن يقوم
بعملية ال�شراء بوا�سطة هاتفه النقال ،وبهذا
الت�سجيل ميكن اكت�شاف �أنه حمتال.
�إن حتديد اجلهة امل�س�ؤولة عند حدوث عمليات
االحتيال هو �أمر �صعب ،فهي م�س�ؤولية ي�شرتك
فيها بب�ساطة ثالثة �أطراف :مقدم خدمة الدفع،
والبنوك ،وال�شبكة الال�سلكية الناقلة للإ�شارة،
ولذا ف�إنه يف كثري من الأحيان – حينما تعجز
تلك الأط��راف عن حتديد اجلهة امل�سئولة -يتم
حتميل امل�سئولية للم�ستخدم نف�سه.
�إال �أن الأم���ر الإي��ج��اب��ي ه��و �أن��ه ميكن �إيقاف
املحفظة املالية للهاتف النقال �إذا فقد �أو �سرق،
وذلك ب�إجراء مكاملة هاتفية واح��دة ،وهو �أمر
�أي�سر من �إيقاف البطاقة االئتمانية امل�سروقة
والذي قد يحتاج لعدة �ساعات وعدة مكاملات.
ع�ضو جم�س ال�شورى
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م��ن املتوقع �أن ي��ق��وم امل�ستهلكون ب�شراء ما
قيمته  1.3ترليون دوالر من الب�ضائع يف عام
 ،2015وذلك با�ستخدام تقنية الدفع من خالل
الهاتف النقال ،وهو ما يبلغ � 4أ�ضعاف ما يتم
�شرا�ؤه اليوم بهذه الطريقة.
وه��ذا الأ�سلوب للدفع ي�سمح للعمالء ب�إمتام
عمليات ال�����ش��راء بوا�سطة ال��ه��وات��ف النقالة،
وال��ت��ي حت��ول��ت ب��ه��ذا الأ���س��ل��وب �إىل بطاقات
دف��ع اف�ترا���ض��ي��ة ،فهو يتيح للهواتف الذكية
امل��دع��وم��ة بهذه اخلا�صية �إر���س��ال وا�ستقبال
املعلومات ال�سلكي ًا مع جهاز قارىء عند نقطة
البيع  POSيف املتجر ،ومبجرد قيام العميل
بتقريب هاتفه النقال من هذا اجلهاز على م�سافة
ب�ضع �سنتيمرتات ف�إن اجلهاز يقوم بقراءة رقم
الهاتف النقال ورقم التعريف �شخ�صي PIN
ال�سلك ًيا با�ستخدام تقنية التعرف با�ستخدام
البث الال�سلكي  ،RFIDوهي تقنية تعتمد
على الو�سيمات � -أو العالمات  -الإلكرتونية
لتخزين البيانات اخلا�صة بالبطاقة االئتمانية
�أو الهاتف النقال .ويتم ا�ستخدام تلك الو�سيلة
���س��واء يف متاجر البقالة �أو يف امل��ق��اه��ي �أو
املطاعم حيث يتم خ�صم قيمة امل�شرتوات من
املحفظة املالية ل�صاحب الهاتف النقال يف �أحد
امل�صارف �أو من ح�ساب بطاقته االئتمانية.
ويف حماولة لإثبات نقاط ال�ضعف يف تقنيات
ال��دف��ع الال�سلكية ،ق���ام �أح���د خ�ب�راء ال��ت���أم�ين
بتطوير تطبيق على هاتفه النقال م��ن ط��راز
�سام�سوجن ،ي�سمح ل��ه بالتلويح بهاتفه على
املحفظة اجللدية يف اجليب اخللفي من بنطال
�أي �شخ�ص مي�شي ب��ج��واره ،في�ستطيع بذلك
نقل بيانات بطاقة االئتمان يف تلك املحفظة �إىل
هاتفه ،ثم يقوم با�ستخدام هاتفه يف �أي حمل
قريب ل�شراء ما يلزمه على ح�ساب تلك البطاقة
ب��ا���س��ت��خ��دام تقنية ال��دف��ع م��ن خ�ل�ال ال��ه��ات��ف
النقال.

لقد ارتفع عدد الهجمات اخلبيثة على الهواتف
النقالة يف �أمريكا مبقدار  %18وعلى م�ستوى
العامل مبقدار  %15.3منذ عام  .2011ويتوقع
اخل�براء �أن حجم اخل�سائر التي �ستنجم من
عمليات الغ�ش واالح��ت��ي��ال م��ع ه��ذا الأ�سلوب
من االدفع �سيبلغ عدة مليارات دوالر �سنو ًبا،
ح��ي��ث ي�����س��ت��ط��ي��ع امل���ج���رم���ون ال���و����ص���ول �إىل
املحفظة املالية للهاتف النقال عن طريق �سرقة
الهاتف� ،أو تنزيل �شيفرة خبيثة عليه .فن�سبة
الهواتف النقالة غري املحمية بكلمة �سر تبلغ
حوايل  ،%70وذلك ح�سب ما ورد يف تقرير
�أح���د ك��ب��ار ب��ائ��ع��ي احل��ل��ول الأم��ن��ي��ة ل�ل�أج��ه��زة
النقالة ،والآب����اء ي�سمحون لأطفالهم باللعب
بهواتفهم دون ال��ن��ظ��ر �إىل احتمالية تنزيل
بع�ض الربجميات اخلبيثة التي قد ت���ؤدي �إىل
اال�ستيالء على بياناتهم ال�سرية املخزنة على
ال��ه��ات��ف ،ويف بع�ض الأح��ي��ان ت��ك��ون احللقة
ال�ضعيفة ه��ي اك�����س�����س��وارات ال��ه��ات��ف ولي�س
الهاتف نف�سه ،ولعل هذا هو �سبب قيام %12
فقط من الأمريكيني بتجربة الدفع من خالل
الهاتف النقال.
وتت�سابق البنوك ومقدمو اخل��دم��ات النقالة
ل��ب��ن��اء �أو ����ش���راء ح���ل���ول ت���أم��ي��ن��ي��ة دف��اع��ي��ة،
وه����ن����اك ا����س���ت���ث���م���ارات ���ض��خ��م��ة خم�����ص�����ص��ة
الآن حل��ل ه���ذه امل�����ش��ك��ل��ة .وق���د ق��ام��ت �شركة
 Guardian analyticsبتطوير
برنامج حا�سوبي للبنوك لتحليل املعامالت
ال�سابقة للم�ستهلكني� ،سواء كانت م�شرتياتهم
���ص��غ�يرة �أم ك���ب�ي�رة ،وذل����ك ل��ل��ت��ح��ق��ق م���ن �أن
الهواتف مل يتم �سرقتها .وق��د �أعلنت �شركة
� PayPalأنها قد حددت �أكرث من 1000
متغري  -تقوم بتطويرهم ب�صورة م�ستمرة -
ميكن ا�ستخدامهم يف امل�ساعدة على الت�أكد
من �صحة املعاملة با�ستخدام ما �أ�سمته مبفهوم
«الأمن ال�سياقي» �أي التحقق من �صحة املعاملة

13

تـحــت الـقــبــة

مطالبة باستراتيجية لزيادة مساهمات القطاع الخاص في التعليم العام
الئحة تنظيم المدارس األهلية ..مزيد من القيود أم مزيد من الحوافز؟

�سمو الأمري خالد بن عبدالله �آل �سعود
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ناق�ش جمل�س ال�شورى يف جل�سته العادية الثانية
ع�شرة التي عقدها يوم االثنني 1434/5/20ه���ـ
برئا�سة معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد
بن �أم�ين اجلفري تقرير جلنة ال�ش�ؤون التعليمية
وال��ب��ح��ث العلمي ب�����ش���أن م�����ش��روع الئ��ح��ة تنظيم
امل��دار���س الأه��ل��ي��ة ال���ذي ت�لاه �سمو رئي�س جلنة
ال�ش�ؤون التعليمية والبحث العلمي الأمري الدكتور
خالد بن عبدالله �آل �سعود ،حيث �أو�صت اللجنة
باملوافقة على م�شروع الالئحة وف��ق التعديالت
التي �أدخلتها من �أبرزها رف�ض دخول امل�ستثمر
الأجنبي يف قطاع التعليم ،كما �أو���ص��ت اللجنة
با�ستحداث وك��ال��ة يف وزارة ال�ترب��ي��ة والتعليم
للتعليم الأهلي ترتبط مبعايل نائب الوزير.
و�أ�ضافت اللجنة ثالث م��واد جديدة على مقرتح
امل�شروع دع��ت يف �إح��داه��ا �إىل ت�شكيل جمل�س
للمدار�س الأهلية يقدم اال�ست�شارات واملقرتحات
لتطوير التعليم الأهلي ويجتمع مرتني على الأقل
يف العام ،بينما ن�صت املادة الثانية التي �أ�ضافتها
اللجنة على دعم املدار�س الأهلية التي تطبق مناهج
وزارة الرتبية والتعليم مالي ًا بواقع  2000ريال
عن كل طالب �سعودي على �أن ال يزيد عدد الطالب

يف الف�صل الواحد عن  25طالب ًا و�أن يكون املقر
مبنى تعليمي ًا يف �أ�صله و�أن تزيد ن�سبة ال�سعودة
ع��ن  %80على �أن ُي��راج��ع م��ق��دار ه��ذا ال��دع��م كل
ثالث �سنوات.
كما دع��ت امل���ادة الثالثة �إىل �أن تتكفل ال���وزارة
ب��ت��وف�ير ال��ك��ت��ب ال��درا���س��ي��ة ل��ك��اف��ة ال��ط�لاب ال��ذي��ن
ي��در���س��ون املنهج التعليمي املعتمد ،والإ���ش��راف
الرتبوي ،ويف اجلانب الآخ��ر توفر وزارة املالية
القرو�ض املي�سرة لإن�شاء املباين املدر�سية فيما
توفر وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية الأرا�ضي
للمدار�س.
ويف بداية املناق�شة مل�شروع الالئحة الحظ �أحد
الأع�����ض��اء �أن ال�لائ��ح��ة مل ت��ت��ح��دث ع��ن امل��دار���س
الأه��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��ط��ب��ق امل��ن��اه��ج ال�����س��ع��ودي��ة باللغة
الإجنليزية ،كما �أنها مل تورد ما يخ�ص الأن�شطة
االجتماعية والريا�ضية ،وكذلك املواقع والأجهزة
واملعدات اخلا�صة بذلك ،كما الحظ �أن بع�ض مواد
الالئحة قيدت التعليم الأهلي ب�شكل وا�ضح ،مما
ي�ؤدي �إىل �إعاقة متيزها ،ب�سبب هذه املواد املقيدة،
كما مل حت��دد ال�لائ��ح��ة �صاحب احل��ق يف تغيري
الالئحة �أو تعديلها.

والحظ
ع�����ض��و �آخ������ر �أن امل�����ادة
«الرابعة ع�شرة» ن�صت على �أن رئا�سة املجل�س
التن�سيقي للمدار�س الأهلية تكون لوكيل الوزارة
للتعليم الأه���ل���ي ،وك��ذل��ك مت �إي�����راده م��ن �ضمن
الأع�ضاء ،كما الحظ �أن الفقرة «الأوىل» من املادة
«اخلام�سة والع�شرين» مل تت�ضمن الإجراءات يف
حال مل تلتزم املدار�س الأهلية بال�شروط بعد �أخذ
الدعم.
وانتقد �أح��د الأع�ضاء ال�ضعف يف �صدر الفقرة
الأوىل من املادة «التا�سعة» ،ور�أى �أنه من الأن�سب
�إع���ادة �صوغها لتكـون« :االل��ت��زام بالقيم الدينية
والأخ�لاق��ي��ة ،»..كما ر�أى ت�سمية الالئحة بالئحة
املدار�س غري احلكومية؛ لت�شمل التعليم الأجنبي

والتعليم الأهلي ،و�إيراد تعريف للمدار�س الأهلية
حتى ال تلتب�س مع املدار�س الأخ��رى ،كاملدار�س
الأجنبية وغريها.
م��ن جانبه ق��ال ع�ضو �آخ��ر �إن��ه م��ن غ�ير املنا�سب
ا����ش�ت�راط احل�����ص��ول ع��ل��ى ال�����ش��ه��ادة اجل��ام��ع��ي��ة
لال�ستثمار يف املدار�س الأهلية ،و�أن يو�ضع بد ًال

ا�ست�شارية يف الوزارة ويح�صل
على مقابل م���ادي لع�ضويته،
و�أ�����ش����ار �إىل م���ا ت�ضمنته
الفقرة «اخلام�سة» من املادة
«اخل��ام�����س��ة وال��ع�����ش��رون»
ور�أى �أنه من الأوىل �أن توفر
وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية
الأرا���ض��ي للمدار�س احلكومية ،لأن
امل��دار���س الأه��ل��ي��ة م�����ش��روع ا�ستثماري
تعود �أرباحه ل�صاحب امل�شروع.
من جانبه �أ�شار �أح��د الأع�ضاء �إىل �أن اللجنة مل
تو�ضح يف تقريرها �أنها ا�ستدعت بع�ض مالك
امل���دار����س الأه��ل��ي��ة ال���س��ت��ط�لاع �آرائ���ه���م يف ه��ذا
املو�ضوع الذي يهمهم ،لذا يح�سن من اللجنة بعد
ال��ع��ودة ا�ستدعاء نخبة من م�لاك ه��ذه امل��دار���س؛
لأخذ وجهة نظرهم يف هذه الالئحة التي �ستطبق
عليهم ،والح��ظ الع�ضو �أن التعليم ال��ع��ام يواجه
���ض��غ ً
��وط��ا ك��ب�يرة ،وال��ت��ع��ل��ي��م الأه���ل���ي ه��و ال��ب��دي��ل
املنا�سب ،م�شري ًا �إىل �أن امل�ستهدف يف اخلطة
اخلم�سية للتعليم الأهلي �أن تكون الن�سبة ()%25؛
والآن الن�سبة املعمول بها و�صلت �إىل ( )%10منذ
ع��ام 1425ه���ـ .ل��ذا ،يح�سن درا�سة �إ�سرتاتيجية
زي���ادة م�ساهمات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف التعليم
العام ،والتي �أجرتها الوزارة؛ لوجود نقاط جديرة
�أن ترتجم �إىل مواد يف الالئحة مبواد مبا�شرة.

وطالب بتكليف اجلهات املعنية ،بدرا�سة معوقات
اال�ستثمار يف امل��دار���س الأهلية والتن�سيق بني
اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة وم�����ش��ارك��ة اجل��ه��ات ال�شريكة
«�صندوق تنمية امل��وارد الب�شرية ،وزارة العمل،
وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة اخلدمة املدنية»
لو�ضع احللول وتذليل ال�صعاب.
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عن ذلك م�شرفًا
��ص�����ص��ا ل����دي����ه امل����ه����ارات
م��ت��خ��� ً
امل��ط��ل��وب��ة ،و�أك����د ع���دم ح���ذف �شرط
القدرة املالية من �شروط الرتخي�ص لفتح
املدار�س الأهلية يف املادة «الرابعة»؛ لأنه ال بد من
تقدمي اجل��دوى االقت�صادية لكل م�شروع يتقدم
�إليه.
وع��ار���ض الع�ضو ح��ذف امل�ستثمر الأج��ن��ب��ي من
املرخ�ص لهم لفتح امل��دار���س الأهلية ،لأن جميع
امل��دار���س تخ�ضع لإ���ش��راف ال����وزارة ،يف جميع
النواحي مبا تقت�ضيه م�صلحة الرتبية والتعليم،
ف�لا ي��وج��د م��ان��ع م��ن اال���س��ت��ف��ادة م��ن اال�ستثمار
الأجنبي يف �إن�شاء املدار�س خا�صة ملن لديه خربة
يف هذا املجال.
وتوقف الع�ضو عند �أع�ضاء جمل�س الإدارة بح�سب

الالئحة مبدي ًا ا�ستغرابه لعدم وجود ممثل لوزارة
التعليم العايل يف املجل�س ،يف الوقت الذي ن�صت
الالئحة على وجود ممثل لوزارة الداخلية مع �أنه
ال �ضرورة له بح�سب الع�ضو ،كما ر�أى عدم متثيل
هيئة التقومي للتعليم العام يف جمل�س الإدارة؛
لأن���ه���ا ه��ي��ئ��ة م�ستقلة وحم���اي���دة م��ه��م��ت��ه��ا ت��ق��ومي
م��دار���س التعليم ال��ع��ام؛ وبالتايل ال يجوز
�أن ي��ك��ون �أح���د �أع�ضائها
يف جل���ان

وط��ال��ب الع�ضو ب��و���ض��ع ق��ي��د يتعلق بال�شخ�ص
االعتباري و�أن تكون امللكية من قبل �أ�شخا�ص
�سعوديني ،كما يح�سن يف امل��ادة «اخلام�سة» �أن
تن�ص على �أن ال يقل عر�ض ال�شارع املقامة عليه
املدر�سة الأهلية عن ( )30م�تر ًا ،كما يح�سن �أن
يتم نقل الن�ص املتعلق ب�إلغاء الرتخي�ص يف املادة
«ال��ع��ا���ش��رة» �إىل امل���ادة «ال�ساد�سة والع�شرين»
اخلا�صة بالعقوبات.
وعار�ض ع�ضو �آخر حذف الفقرة (ج) من املادة
«الرابعة» املتعلقة باال�ستثمار الأجنبي؛ ال�سيما
�أن������ه ق����د ي�����س��ه��م يف االرت����ق����اء
مب�ستوى
ال���ك���م وال���ن���وع
�����ض��ا على
للتعليم الأه��ل��ي يف ب�لادن��ا ،وي��ع��م��ل �أي ً
�إي��ج��اد املناف�سة ال�شريفة ،كما يح�سن يف امل��ادة
«ال��ع��ا���ش��رة» �إع���ادة ���ص��وغ ا���س��م املجل�س؛ بحيث
حتذف كلمة (التن�سيقي) ليكون اال�سم« :جمل�س
املدار�س الأهلية».
وطالب الع�ضو �أن يكون املجل�س برئا�سة وزير
الرتبية والتعليم ،و�أن يعطى �صالحيات �أك�بر
لر�سم ال�سيا�سة العامة للتعليم الأه��ل��ي ،واق�ترح
ال��ع�����ض��و �أن يت�ضمن م�����ش��روع ال�لائ��ح��ة بع�ض
احل��واف��ز امل��ادي��ة واملعنوية ال��ت��ي ت�شجع التعليم
الأهلي على ا�ستيعاب الفئات اخلا�صة.
وقال �أحد الأع�ضاء �إن واقع التعليم الأهلي حال ًيا
ال يعك�س حجم الآمال املعلقة على خمرجاته ،يف
ظ��ل مواجهته للعديد م��ن امل��ع��وق��ات؛ منها :بطء
ا�ستخراج ت�أ�شريات املعلمني ،و�صعوبة ا�ستخراج
وجتديد الرتاخي�ص ،وع��دم وج��ود هيئة م�ستقلة
متنح الرتخي�ص للتعليم الأهلي �إ�ضافة �إىل ت�سرب
املعلمني �أثناء العام الدرا�سي وع��دم �إيجاد بديل
جاهز.
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تـحــت الـقــبــة

تساؤالت عن مصير تقرير ديوان المراقبـة ..وتـسـرب األطبـاء بمستشفـى
الـملك خالد للعيون
قوائم انتظار المرضى ..إغالق ملف المريض ..خلو المستشفى من غرف
اإلنعاش ..تثير تساؤالت األعضاء

د.حم�سن احلازمي
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انتقد ع��دد م��ن �أع�����ض��اء جمل�س ال�����ش��ورى خالل
جل�سته العادية الثامنة التي عقدها ي��وم االثنني
1434/5/6ه������ـ برئا�سة م��ع��ايل رئي�س املجل�س
ال�شيخ ال��دك��ت��ور عبدالله ب��ن حممد ب��ن �إب��راه��ي��م
�آل ال�شيخ التقرير ال�سنوي مل�ست�شفى امللك خالد
التخ�ص�صي للعيون ل��ع��ام 2011م ،وذل���ك بعد
�أن ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير من جلنة ال�ش�ؤون
ال�صحية والبيئة عن تاله رئي�س اللجنة الدكتور
حم�سن احلازمي.
ورك����زت ال��ل��ج��ن��ة يف ت��ق��ري��ره��ا ع��ل��ى �أه��م��ي��ة قيام
امل�ست�شفى بالتن�سيق م��ع اجل��ه��ات ذات العالقة
للتو�سع يف قبول الأطباء ال�سعوديني يف برنامج
ال��زم��ال��ة ال�����س��ع��ودي��ة يف ط���ب وج���راح���ة ال��ع��ي��ون
وت��خ�����ص�����ص��ات��ه��ا ال��دق��ي��ق��ة وك���ذل���ك املتخ�ص�صني
يف جم��ال الب�صريات الطبية ،كما �أي���دت اللجنة
ب���أن يعمل امل�ست�شفى باعتباره من امل�ست�شفيات
املرجعية املتميزة يف جم��ال طب العيون ب�إن�شاء
�سجل وطني لأمرا�ض العيون املختلفة ،و�ضمنت
اللجنة يف تو�صياتها املقدمة للمجل�س �أن ين�سق
امل�ست�شفى مع وزارة ال�صحة لإن�شاء مراكز طبية

متخ�ص�صة يف ت�أهيل �ضعاف الب�صر يف خمتلف
مناطق اململكة.
وان��ت��ق��دت �إح����دى ال��ع�����ض��وات ت��ق��ري��ر امل�ست�شفى
و�شبهته بالتقرير الإع�لام��ي ور�أت ع��دم منا�سبة
ت���ق���دمي امل�����س��ت�����ش��ف��ى م��ث��ل ه����ذا ال��ت��ق��ري��ر ملجل�س
ال�شورى ,والحظت �أن التقرير مل يتطرق حلاالت
ال���ت���ن���ومي ،وم��ت��و���س��ط ف��ت�رة الإق����ام����ة ل��ل��م��ر���ض��ى،
وامل�ؤ�شرات الأخ��رى ،كما مل يرد يف التقرير �أي
بيانات ع��ن ميزانية امل�ست�شفى ،وع���دد الأ���س��رة
املتوفرة ،و�أعداد القوى العاملة وتوزيعهم ح�سب
التخ�ص�صات الطبية ،وبرامج امل�ست�شفى.
وان��ت��ق��دت ع�ضوة �أخ���رى ع��دم �إي����راد ملحوظات
دي���وان امل��راق��ب��ة ال��ع��ام��ة على امل�ست�شفى يف عام
التقرير ،والذي تفاج�أ الر�أي العام بن�شر تفا�صيله
يف ال�صحافة ،وال��ذي ك�شف عن جت��اوزات مالية
و�إدارية وطبية كبرية.
وت�ساءلت عن �أ�سباب ازدياد اال�ستقاالت اجلماعية
التي مت��ت م��ن قبل الأط��ب��اء يف امل�ست�شفى ،فمن
امل��ه��م �أن يناق�ش ت��ق��ري��ر دي����وان امل��راق��ب��ة العامة
والإ�شكاليات ب�شفافية.

وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عما �إذا كانت هناك خطة
عملية مدرو�سة ملراجعة ق��وائ��م انتظار املر�ضى
ب�����ش��ك��ل دوري وم��ن��ت��ظ��م؟ وه���ل اط��ل��ع��ت اللجنة
على هذه اخلطة؟ ال�سيما �أن التقرير �أو�ضح �أن
ق��وائ��م االنتظار ت�ت�راوح م��ا ب�ين (� )44.000إىل
( )52.000م��ري�����ض ،ف��امل��ري�����ض �سي�ضطر �أن
ينتظر �سنتني للح�صول على الرعاية ال�صحية،
كما �أن هناك ا�ستقاالت جماعية من قبل الأطباء
املتخ�ص�صني يف امل�ست�شفى؛ فما �أ�سباب ذلك؟
وطالبت �إح��دى الع�ضوات امل�ست�شفى بتو�ضيح
�أ�سباب ع��دم تطبيق االتفاقية املربمة مع جامعة
(ج��ون��زه��اب��ك��ن��ز) ،حيث مل تتقيد اجل��ام��ع��ة بهذه
االتفاقية ،ومل يجلب من اجلامعة �سوى طببني منذ
توقيع االتفاقية.
وان��ت��ق��د ع�����ض��و �آخ�����ر م���ا ورد يف ال��ت��ق��ري��ر عن
ع��دد عمليات زراع���ة القرنية و�إغ��ف��ال نتائج تلك
العمليات ،وطالب �أن تت�ضمن الأهداف امل�ستقبلية
للم�ست�شفى خطط ًا عالجية وا�ضحة لتلبية حاجة
املواطنني العالجية.
من جانبه �أ�شاد �أحد الأع�ضاء بدور امل�ست�شفى يف
جمال التعليم والتدريب وجمال الأبحاث ،وطالب
بتعديل �صوغ التو�صية «الأوىل» للجنة؛ بحيث ال
تقت�صر التو�صية على �ضعاف الب�صر فح�سب،
و�إمنا ت�شمل ذوي الإعاقة الب�صرية من مكفوفني
و�ضعاف الب�صر ،و�أن ت�شري التو�صية �إىل �أهمية
التن�سيق مع جمعيات املكفوفني التي يوجد فيها
م��راك��ز لتدريب وت���أه��ي��ل املكفوفني ،ال�سيما �أن��ه
قد ظهرت جمعيات تعنى بت�أهيل وت��دري��ب ذوي
الإعاقة الب�صرية يف اململكة ،كما �أن الدرا�سات
�أظهرت �أن الغالبية العظمى من الذين يندرجون
حتت م�صطلح املكفوفني يوجد لديهم بقايا ب�صرية
دون م�ستوى �ضعف الب�صر ،لكنهم وللأ�سف ال
ي�ستفيدون من ذلك.

وذك��ر �أح��د الأع�ضاء ب���أن دي��وان املراقبة العامة
الح��ظ ت�سرب الأط��ب��اء ب�سبب ���س��وء الإدارة يف
م�ست�شفى امل��ل��ك خ��ال��د ال��ت��خ�����ص�����ص��ي ل��ل��ع��ي��ون،
و�أن ذل��ك �أدى �إىل ت�سرب الكفاءات من الأطباء
املميزين .و�أكد الع�ضو �أهمية معاجلة ذلك.
وطالب �أحد الأع�ضاء اللجنة ب�أن ت�شري �إىل �أن هذا
التقرير قدمي والبد من حتديث املعلومات الواردة
فيه ،كما الح��ظ �أن التو�صية «الثانية» للجنة ال
ترتقي �أن ت�صدر من املجل�س ،مطالب ًا ب�أن ال ي�صدر
من املجل�س �إال تو�صيات قوية وملزمة.
وا���س��ت��غ��رب �أح���د الأع�����ض��اء خلو قائمة الأه���داف
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة للم�ست�شفى م���ن واج����ب التثقيف
وال��ت��وع��ي��ة ب���أه��م �أم���را����ض ال��ع��ي��ون املتف�شية يف
اململكة ،و�أ�سباب تف�شيها ،و�سبل الوقاية منها،

مقرتح ًا تو�صية ت�ؤكد على ذلك.
التو�صية «الثانية» لي�صبح ن�صها�« :إن�شاء �سجل
ول���ف���ت ع�����ض��و �آخ������ر �إىل �أن امل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات وطني لأمرا�ض العيون املختلفة» ،وكذلك �إع��ادة
ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة؛ وم��ن��ه��ا م�����س��ت�����ش��ف��ى امل���ل���ك خ��ال��د
�صوغ التو�صية «الثالثة» لي�صبح ن�صها« :التو�سع
التخ�ص�صي للعيون ي�لاح��ظ �أن��ه��ا ت�����س��ارع �إىل
يف قبول الأطباء ال�سعوديني يف برنامج� ...إلخ».
�إغ�لاق ملف املري�ض بعد فرتة وجيزة من �إج��راء
وت�����س��اءل��ت �إح�����دى ال��ع�����ض��وات ع���ن ���س��ب��ب خلو
اجلراحة� ،أو حتى بعد تقدمي العالج له ل�سنة �أو
م�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون من غرفة
�سنتني ،مع �أن غالبية املر�ضى ي�أتون من مناطق
�إنعا�ش لل�صغار ،وغرفة �إنعا�ش للكبار ،فكثري من
بعيدة وه��ذا الإج���راء فيه �سلب حلق املواطن يف
الأمرا�ض املتعلقة بالعني حتال �إىل م�ست�شفى امللك
ا���س��ت��م��رار ال��ع�لاج ،خ��ا���ص�� ًة م��ا يتعلق ب���أم��را���ض
في�صل التخ�ص�صي لوجود �أطباء متخ�ص�صني.
العيون التي ت�ستلزم رعاية دائمة.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أنه من املنا�سب �إعادة �صوغ ومتنت الع�ضوة �أن تكون امل�ست�شفيات الأربعة
التو�صية «الأوىل» لي�صبح ن�صها�« :إن�شاء مراكز اجل��دي��دة املتخ�ص�صة يف العيون �شاملة جلميع
طبية متخ�ص�صة يف ت�أهيل �ضعاف الب�صر يف التخ�ص�صات التي لها عالقة ب���أم��را���ض العيون
خمتلف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة» وك��ذل��ك �إع����ادة �صوغ كال�سكري والأمرا�ض والأورام املختلفة.
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راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس األولى وراتب شهر
عن كل سنة من السنوات التالية

مجلس الشورى يدرس تعديل مكافأة نهاية الخدمة
لموظفي الخدمة المدنية

د.حممد �آل ناجي
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واف���ق جمل�س ال�����ش��ورى ب��الأغ��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى م�لاءم��ة
درا�سة مقرتح تعديل مكاف�أة نهاية اخلدمة ملوظفي
اخلدمة املدنية و�أحال املو�ضوع �إىل جلنة الإدارة
وامل�����وارد الب�شرية ل��درا���س��ت��ه دار���س��ة تف�صيلية
ومعمقة ورفع تقريرها ب�ش�أنه للمجل�س ملناق�شته.
و�أي��دت جلنة الإدارة وامل��وارد الب�شرية باملجل�س

املقرتح املقدم من ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سابق
املهند�س �إح�سان عبداجلواد بناء على املادة ()23
من نظام جمل�س ال�شورى بتعديل امل��ادة  53من
الئ��ح��ة احل��ق��وق وامل���زاي���ا امل��ال��ي��ة مل��وظ��ف��ي اخل��دم��ة
املدنية لت�صبح مكاف�أة نهاية اخلدمة «�أجر ن�صف
�شهر عن كل �سنة من ال�سنوات اخلم�س الأوىل

و�أجر �شهر عن كل �سنة من ال�سنوات التالية» بد ًال
املعمول به حالي ًا وهو حتديد مكاف�أة نهاية اخلدمة
املدنية برواتب �ستة �أ�شهر فقط.
ور�أت اللجنة يف تقريرها ال��ذي ناق�شه املجل�س
يف ج��ل�����س��ت��ه احل���ادي���ة ع�����ش��رة ال��ت��ي ع��ق��ده��ا ي��وم
الأحد1434/5/19هـ برئا�سة معايل نائب رئي�س
جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن �أمني اجلفري
وتاله رئي�س اللجنة الدكتور حممد �آل ناجي �أن
املكاف�أة املقرتحة �ست�ساعد على موازنة الفرق بني
الراتب ال��ذي كان يتقا�ضاه املوظف قبل تقاعده
ومعا�شه التقاعد ،و�أن املوظف الذي �أم�ضى �سنني
عمره يف خدمة القطاع ال��ع��ام ي�ستحق مكاف�أته
مببلغ ي�ساعده على حياة كرمية له ولأ�سرته عند
التقاعد �أو لورثته بعد ال��وف��اة خا�صة �أن بع�ض
موظفي القطاع احلكومي يح�صلون حالي ًا على
هذه املكاف�أةـ بح�سب اللجنة..
و�شهدت مناق�شة التقرير تباين ًا يف وجهات النظر
القانونية ح��ول اخت�صا�ص املجل�س يف مناق�شة
ل��وائ��ح اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة ،فقد ر�أى �أح���د الأع�ضاء
�أن الأداة التي �صدرت بها هذه الالئحة هي �أداة
د�ستورية عليا ت�صدر من امللك ب�صفته ملك البالد
ومرجع ال�سلطات الثالث التنفيذية والتنظيمية
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والق�ضائية ،ومثل هذه الأنظمة التي ت�صدر بهذه
الأداة يفرت�ض �أال ت��راج��ع؛ ولكن املق�صود بها
الأنظمة الد�ستورية �سواء النظام الأ�سا�سي للحكم
�أو نظام جمل�س الوزراء �أو نظام جمل�س ال�شورى
�أو نظام هيئة البيعة �أو نظام املناطق ،فهي الأنظمة
املح�صنة بهذه الأداة� ،أما ا�ستخدام الأداة نف�سها
فقد ا�ستخدمت يف �إ�صدار بع�ض الأنظمة التي ال
ترقى �أن تكون مثل هذه الأنظمة اخلم�سة؛ منها
ه��ذه الالئحة التي �صدرت يف ظ��روف معروفة،
وك����ان ال���ه���دف م���ن ا���س��ت��خ��دام ه����ذه الأداة هو
اخت�صار الوقت والإجراءات.
وتطرق الع�ضو �إىل ر�أي الأقلية يف اللجنة الذي
عار�ض م�شروع املقرتح ،مو�ضح ًا �أن ر�أي الأقلية
من الناحية القانونية �سليم �إال �أن ه��ذه اللوائح
ت�شريعية ،و�إذا مل ت��ع��دل الأن��ظ��م��ة وف��ق�� ًا للنظام
الأ�سا�سي للحكم فهذا ال يعني �أن نخرجها من
رقابة جمل�س ال�شورى ومن دور جمل�س ال�شورى
يف الت�شريع ،نظر ًا لأهميتها فيما يخ�ص حياة
النا�س.
و�أو�ضح معايل رئي�س اجلل�سة �أنه بالن�سبة ملناق�شة
اللوائح التنظيمية ودرا�ستها ،فاملجل�س �سبق �أن
قام بدرا�سة لوائح تنظيمية ،وهذه الدرا�سة لي�ست

�سابقة ،فاملادة «اخلام�سة ع�شرة» من نظام املجل�س
حتدد اخت�صا�صات املجل�س.
وطلب معايل رئي�س اجلل�سة م��ن رئي�س اللجنة
ت��و���ض��ي��ح وج��ه��ة ن��ظ��ر ال��ل��ج��ن��ة ب�����ش���أن ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائ��ه��م ،ف�أو�ضح الدكتور حممد �آل
ناجي �أنه بالن�سبة ملا �أ�شري �إليه حول ر�أي الأقلية
فقد �سبق �أن ناق�ش املجل�س تعديل عدد اللوائح من
خالل املادة «الثالثة والع�شرين».
وب�ين �أح��د الأع�����ض��اء �أن هناك م��واد م�شابهة يف
نظام العمل والعمال يف اململكة تعطي احلق نف�سه
للعامل يف احل�صول على مكاف�أة نهاية اخلدمة،
وكثري م��ن ال���دول ت�ضمن ه��ذا احل��ق ملواطنيها،
وك��ذل��ك العاملني فيها م��ن غ�ير امل��واط��ن�ين ،ومن
الأن�����س��ب �أن نفكر يف ب��دائ��ل لتعوي�ض ميزانية
الدولة وم��وارده��ا مقابل ما ي�صرف على مكاف�أة
نهاية اخلدمة ،ومن ذلك رفع ن�سبة امل�ستقطع يف
التقاعد من � %9إىل  %13لتعوي�ض ما ي�صرف على
مكاف�أة نهاية اخلدمة.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أنه من الأن�سب �أال تقل مكاف�أة
نهاية اخلدمة للموظف ال�سعودي عن غريها يف
ال��دول الأخ���رى ب���أي ح��ال من الأح���وال ،و�أق�ترح
�أن تكون مكاف�أة نهاية اخلدمة �أجر �شهر ون�صف

عن كل �سنة من ال�سنوات الع�شر الأوىل ،و�أجر
�شهرين عن كل �سنة من ال�سنوات التالية.
و�أ�ضاف �أن �سن ال�ستني ال تعني نهاية التزامات
املواطنني ،فبع�ضهم اليزال يرعى �أطفا ًال �صغار ًا
وعليه التزامات �أ�سرية �أخ��رى ولي�س من العقل
نقل الأ�سرة من معي�شة معقولة �إىل معي�شة �أقل،
علم ًا ب���أن كل ما نحتاجه لهذا املقرتح هو تقريب ًا
«خم�سة �إىل �ستة مليارات ريـال» �سنوي ًا ،حيث
يبلغ متو�سط عدد املتقاعدين �سنوي ًا حوايل ثالثة
ع�شر �أل���ف م��وظ��ف ،وف��ق م��ا �صرحت ب��ه وزارة
اخلدمة املدنية.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال �أح���د الأع�����ض��اء �إن ه���ذا امل��ق�ترح
ي�ستحق ال��درا���س��ة ،وم��ك��اف���أة نهاية اخل��دم��ة هي
ج��زء من الأج��ر يدفع الحق ًا ،وق��رار التعيني على
الوظيفة يت�ضمن هذا الأجر ،لكنه م�ؤجل لظروف
يرى امل�شرع مالءمتها لطبيعة العمل ،ومن الأن�سب
�إع����ادة هيكلة ن��ظ��ام ال��روات��ب يف اخل��دم��ة املدنية
لتكون هذه املكاف�أة �ضمن برامج التعوي�ضات التي
تقدم للموظفني عند تقاعدهم.
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التنظيم لم يتطرق لحماية األوقاف ..والـ  %15مبالغ بها

لجنة خاصة لدراسة مشروع تنظيم الهيئة العامة لألوقاف
ارتباط الهيئة بوزير الشؤون اإلسالمية مخالف لالستقالل المالي واإلداري
كما الح��ظ يف امل���ادة «الثانية» �أن الهيئة العامة
ل�ل�أوق��اف هي هيئة عامة ذات �شخ�صية م�ستقلة
تتمتع باال�ستقالل املايل والإداري ،وت�ساءل عن
ماهية اال�ستقالل وه��ي مرتبطة بوزير ال�ش�ؤون
الإ���س�لام��ي��ة والأوق��������اف؟ ،ك��م��ا الح���ظ �أن امل���ادة
«ال�����س��اد���س��ة» �أ���ش��ارت �إىل ع��دد �أع�����ض��اء جمل�س
الإدارة (�سبعة ممثلني من اجلهات احلكومية)،
والبقية برت�شيح من الوزير؟ ور�أى �أن هذا خمالف
لال�ستقالل املايل والإداري.
ارتباط الهيئة برئيس مجلس الوزراء

د�.أبراهيم �آل براهيم
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قرر جمل�س ال�شورى  -بالأغلبية -ت�شكيل جلنة
خا�صة لإعادة درا�سة م�شروع تنظيم الهيئة العامة
للأوقاف بعد �أن ناق�شه يف جل�سته العادية ال�سابعة
التي عقدها ي��وم الأح���د امل��واف��ق 1434/5/5ه����ـ
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور
عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف �ضوء
التقرير ال���ذي قدمته جلنة ال�����ش���ؤون الإ�سالمية
والق�ضائية باملجل�س تاله رئي�س اللجنة الدكتور
�إبراهيم الرباهيم.
و�أج��م��ع غالبية الأع�����ض��اء ال��ذي��ن ت��داخ��ل��وا خالل
م��ن��اق�����ش��ة م�����ش��روع ال��ت��ن��ظ��ي��م ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �إح��ال��ة
املو�ضوع �إىل جلنة خا�صة ملزيد م��ن الدرا�سة،
حيث �إن املو�ضوع �سبق مناق�شته ومت الت�صويت
على �إعادته للجنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية
ل���درا����س���ت���ه م����رة �أخ�������رى ،ل��ك��ن امل���و����ض���وع ع��اد
بامللحوظات ال�سابقة نف�سها.
وطالب �أح��د الأع�ضاء �أن ت�ضم اللجنة اخلا�صة
�أع�ضاء من جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية،
وجل��ن��ة ال�����ش���ؤون االق��ت�����ص��ادي��ة وال��ط��اق��ة ،وجلنة
ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب ،وكذلك
ق��ان��ون��ي�ين خمت�صني ل��ك��ي ي��ك��ون ال��ن��ظ��ام داع�� ًم��ا
للوقف ،وليقوم بدوره بالطريقة املنا�سبة.
والحظ ع�ضو �آخر �أن هناك العديد من اجلوانب
ي��ح�����س��ن م��راع��ات��ه��ا يف ال��ت��ن��ظ��ي��م ،م��ث��ل �إن�����ش��اء
ال�شركات ال��ت��ي ت��ت��وىل اال�ستثمار يف الأوق���اف
والقيام ب�ش�ؤونها ،كذلك اقتطاع جزء من الأوقاف
لتنمية الأوقاف.

ور�أى الع�ضو منا�سبة �إع���ادة درا���س��ة املو�ضوع
درا����س���ة دق��ي��ق��ة م���ن خ�ل�ال جل��ن��ة خ��ا���ص��ة ت�شكل
لهذا الغر�ض ومتثل فيها التخ�ص�صات املعنية
لإع��ادة �صوغ النظام ليخرج بال�شكل الذي يلبي
االحتياجات املطلوبة للأوقاف.
و�أ����ض���اف ع�����ض��و �آخ����ر �أن ه���ذا التنظيم ب�شكله
احل���ايل ي��خ��دم ن��و ًع��ا حم���د ًدا م��ن ال��وق��ف ،ولكنه
ال يخدم ك��ث�ي ًرا م��ن الأوق���اف التي ن�شاهدها يف
اململكة ،بتنوعاتها وتفرعاتها وقيمها ،وتوزيعها
اجل���غ���رايف ،وك����ان ينبغي ع��ن��د ���ص��وغ التنظيم
�أن ي���ؤخ��ذ ذل���ك يف احل�����س��ب��ان ،ال�سيما �أن قيم
ه��ذه الأوق���اف �صارت تزيد على مئات املليارات
بتنوعاتها وتوزيعها اجل��غ��رايف ،مما ميثل عبئًا
كب ًريا على �إدارة الوقف.
و�سجل �أحد الأع�ضاء عدة ملحوظات على م�شروع
التنظيم ،ور�أى �أنه من غري املنا�سب �أن يخرج من
جمل�س ال�شورى بهذه ال�صورة؛ بل ينبغي �أن يعاد
�صوغه مبا يتوافق مع �أهميته.
من جانب �آخ��ر الح��ظ �أح��د الأع�ضاء �أن التنظيم
مل ي�شتمل على م��واد تتعلق بحماية الأوق��اف من
�إ���س��اءة ا�ستخدامها وال��ت��ع��دي عليها ،وك��ذل��ك مل
يت�ضمن اجل��زاءات املدنية واجلنائية التي تفر�ض
على من يتعدى على الأوقاف.
ك��م��ا الح�����ظ ال��ت��ع��م��ي��م يف م�����ص��ط��ل��ح «الأن�����ش��ط��ة
اخلريية» ال��وارد يف التنظيم ،مطالب ًا ب���أن يدرج
تعريف حمدد للمق�صود بالأن�شطة اخلريية.
ع�ضو �آخر طالب بتغيري ا�سم التنظيم �إىل نظام،

و�أك���د ع�ضو �آخ��ر على �إع���ادة درا���س��ة تبعية هذا
التنظيم ل��رئ��ي�����س جمل�س ال������وزراء ،و�أن يكون
رئي�س جمل�س �إدارته� ،أو �أن يتبع التنظيم مبا�شرة
لرئي�س جمل�س الوزراء.
ولفت �أحد الأع�ضاء النظر �إىل �إن مرجعية الهيئة
على درجة كبرية من الأهمية ،فمن املهم ارتباطها
برئي�س جمل�س ال��وزراء ،ال�سيما �أن هناك هيئات
�أقل �أهمية منها مرتبطة برئي�س جمل�س الوزراء،
كما �أن املادة «ال�ساد�سة» تن�ص على �أن الوزير هو
رئي�س جمل�س الإدارة ،والتنظيم ين�ص على �أن
جمل�س الإدارة ميار�س �سلطات �إ�شرافية وا�سعة؛
ولتجنب ت�ضارب امل�صالح من املنا�سب ربط الهيئة
برئي�س جمل�س الوزراء.
واعرت�ض �أح��د الأع�ضاء على �إدخ��ال اجلامعات
يف ه���ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م ،وق����ال �إن اجل��ام��ع��ات ك��ان��ت
م�ستثناة من امل�شروع الوارد من احلكومة.
و�أي����ده �آخ���ر ب��ق��ول��ه �إن���ه م��ن غ�ير امل��ن��ا���س��ب ح��ذف
ا�ستثناء �أوقاف اجلامعات؛ لأن اجلامعات �شرعت
يف اتخاذ الأوق��اف وخ�ص�صت لها �أرا�ض داخل
امل���دن اجلامعية ول��دي��ه��م هيئات �إ���ش��راف��ي��ة عليا،
ف�سحب هذه الأوق��اف من اجلامعات �إىل التنظيم
ال ي��خ��دم اجل���ام���ع���ات وم�����س�يرة ال��ب��ح��ث العلمي
والكرا�سي البحثية.
يف ذات ال�سياق �أك��د �أح��د الأع�����ض��اء �أن �أوق��اف
التعليم ال��ع��ايل ه��ي م�����ش��روع وط��ن��ي مطبق يف
العديد من دول العامل ،و�إدخاله حتت هذا التنظيم
ال يخدم هذا امل�شروع،
م���ن ج��ه��ت��ه ط��ال��ب ع�����ض��و ب�����إع����ادة ���ص��وغ امل����ادة
«الع�شرين» لأنها بح�سب الع�ضو غري وا�ضحة فقد
تكون ن�سبة ( )%15من الإي���رادات تغطي ما هو
�أكرث من امليزانية.
وا�ستغرب �أحد الأع�ضاء املبالغة يف ن�سبة املبلغ

الذي حت�صل عليه الهيئة مقابل متابعتها للأوقاف،
حيث ورد يف املادة «اخلام�سة ع�شرة» �أن الهيئة
حت�صل مقابل متابعتها ل�ل�أوق��اف على ن�سبة ال
تزيد عن ( )%15من الإيرادات الت�شغيلية ،و�أ�شار
�إىل �أن ن��ظ��ام ال�����ش��رك��ات ال���ذي ن��اق�����ش��ه املجل�س
حدد الن�سبة ب��ـ( ،)%10و�أقر املجل�س ن�سبة ()%5
وو�ضع ح�� ًدا �أعلى مقداره «مئتا �أل��ف» ري��ال يف
ال�سنة ،م���ؤك��د ًا على �أه��م��ي��ة م��راج��ع��ة ذل���ك ،و�أن
يكون التنظيم جال ًبا للواقفني ال ط��ار ًدا لهم ،و�أن
ت�ضاف مادة جديدة ت�شري �إىل �أنه يجوز للأفراد
وال�شركات وامل�ؤ�س�سات �إن�شاء �شركات وقفية
وفق نظام ال�شركات.
ال��ت��ن��ظ��ي��م ت��ج��اه��ل أوق�����اف مكة
والمدينة التي ال يعرف اصحابها

إنشاء بنك استثماري وقفي إليداع
جميع أموال االوقاف
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و�أ�ضاف �أن هناك �أوقافًا خا�صة يف منطقتي مكة
املكرمة ،واملدينة املنورة ،ال ُيعرف �أ�صحابها �سواء
ك��ان��وا م��واط��ن�ين �أو �أج��ان��ب؛ ف�أ�صبحت جمهولة
امل��ل��ك��ي��ة ،والتنظيم جت��اه��ل ه���ذه الأوق�����اف؛ فمن
املهم �أن يخ�ص�ص يف التنظيم مادة خا�صة حتدد
م�صري الأوقاف جمهولة امللكية.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أنه يح�سن يف املادة «الأوىل»
الفقرة (الثانية)� ،أن يكون االرتباط مبجل�س الإدارة
ولي�س بالوزير؛ للحفاظ على الهيئة وا�ستقالليتها
املن�شودة ،ور�أى �أنه يف امل��ادة «ال�سابعة» الفقرة
(اخلام�سة ع�شرة) يف�ضل �أن يكون ت�شكيل اللجان
امل���ؤق��ت��ة م��ن �صالحيات امل��ح��اف��ظ وذل���ك ت�سهي ًال
للإجراءات ومرونة احلركة.
كما ت�ساءل الع�ضو عن كون الأمني العام ع�ض ًوا
يف جم��ل�����س الإدارة �أم ال؟ واق��ت��رح �أن ي��ك��ون
تعيينه بناء على موافقة املجل�س ولي�س الرئي�س �أو
الوزير ،كما يجب �أن يتم �إفراد تعيني الأمني العام
للمجل�س مب��ادة م�ستقلة يو�ضح فيها �صالحياته
ومرجعيته الإداري��ة ،وهل له �صفة العمل امل�ستمر
يف الهيئة؟ وهذا هو املتوقع من هذا امل�سمى� ،أم
�أنه فقط ملجل�س الإدارة؟
من جانبه طالب ع�ضو �آخر بتو�ضيح العالقة مع
ال��وزارة؛ حيث تكررت عبارة «اجلهات املخت�صة
الع��ت��م��اده��ا» ،فما ه��ي ه��ذه اجل��ه��ات؟ �أال يح�سن
تعريفها بو�ضوح ،وتو�ضيح اخت�صا�صات كل
جهة حتى ال يكون هناك لب�س وتعار�ض ،والف�صل

بني اجلهتني �أمر مهم؛ لنجاح عمل الهيئة ولتفادي
�أي خالفات م�ستقبلية.
والح���ظ �أح���د الأع�����ض��اء يف امل���ادة الثالثة ع�شرة
�أن جلنة املراقبة واملراجعة ،جلنة مهمة وت�سمى
وظيفتها الرئي�سة متابعة اجلوانب املالية املتنوعة
بالدرجة الأوىل ثم الإداري���ة يف الهيئة ،كما هو
مو�ضح يف الهدف من و«ال�سابعة» تتعار�ضان مع
�أنظمة قائمة ،ينبغي �إعادة النظر فيهما ،حيث ورد
يف الفقرة (ال�سابعة) من املادة «اخلام�سة» املوافقة
ع��ل��ى ط��ل��ب �إن�����ش��اء ���ش��رك��ات وم���ؤ���س�����س��ات وقفية
خا�صة ،وه��ذا يدخل حتت نظام ال�شركات ،كما
ورد يف الفقرة (الثامنة) من امل��ادة «ال�سابعة» ما
يتعلق ب�إن�شاء املحافظ اال�ستثمارية ،وهذا اجلانب
يحكمه نظام هيئة ال�سوق املالية.
ويف نقطة �أخرى قال �أحد الأع�ضاء �إن املعرو�ض
الآن هو نظام بالفعل وتتوفر فيه جميع متطلبات
الأنظمة لذا؛ �أرى �أنه ال مانع من ت�سميته بالنظام،
ال�سيما �أن ق��رار جمل�س ال���وزراء ق��د مت ب�إن�شاء
الهيئة العامة للأوقاف ،كما يح�سن �إلغاء مراقبة
املحكمة على الأوقاف ما دام �أن فيها من اخلربات
ال�شرعية ،والقانونية ،واالقت�صادية واملالية ما
يلزم ل�ضمان حماية و�إدارة الأوقاف واال�ستمرار
فيها.
والح���ظ ع�ضو �آخ���ر �أن امل���ادة «ال�سابعة» ن�صت
على كثري من االخت�صا�صات الكبرية واملتنوعة
ملجل�س �إدارة الهيئة ،وال ميكن للمجل�س -بتكوينه
وتركيبته احلالية� -أن يقوم بهذا ال��دور املطلوب
منه ب�شكل فاعل وك���فء ،ل��ذا ،فمن املنا�سب �أن
ت���ؤ���ص��ل يف ال��ت��ن��ظ��ي��م ،وت��و���س��ع البنية الإداري����ة
تكون
للوقف ،وتراعي االنت�شار اجلغرايف ،ب�أن ّ
جمال�س للأوقاف يف كل مناطق اململكة ،ومدنها
وحمافظاتها ،من �أج��ل �إدارة الأوق��اف وتنميتها
والإ����ش���راف عليها �إدار ًي������ا ،وتنمية �إي��رادات��ه��ا،
و�إي��داع��ه��ا يف م���ؤ���س�����س��ة خ��ا���ص��ة ل��ل��وق��ف ،وه��ذه
املجال�س �ست�شرك القطاع العام يف عملية �إدارة
الأوق����اف ،كما �أن��ه��ا �ستخف�ض م��ن الأع��ب��اء على
جمل�س الأوقاف.

ودع���ا الع�ضو يف خ��ت��ام مداخلته �إىل �أن ين�ص
التنظيم على �إن�شاء بنك ا�ستثماري وقفي لإيداع
جميع �أموال الأوق��اف ،وكذلك القيام بالنيابة عن
الهيئة با�ستثمار هذه الأموال والإقرا�ض املتبادل
بني الأوق��اف املختلفة ،و�أن يخ�ضع البنك للنظام
امل�صريف والبنكي يف اململكة ووزارة التجارة؛
بينما يقت�صر ع��م��ل جمل�س �إدارة ال��ه��ي��ئ��ة على
التخطيط ،وتعيني املجال�س املالية ،وجمال�س �إدارة
الأوق��اف يف املناطق ،والرقابة املالية وال�شرعية
والإدارية.
من جانبه �أو�ضح رئي�س اللجنة الدكتور �إبراهيم
ال�براه��ي��م �أن ق��رار جمل�س ال����وزراء رق��م ()160
امل����ؤرخ يف 1431/5/12ه����ـ ر�سم الإط���ار العام
ال��ذي ترتكز عليه درا�سة م�شروع تنظيم الهيئة
العامة للأوقاف ،وقد جاء يف البند (�أو ًال) من قرار
جمل�س ال���وزراء الت�أكيد على �أنها هيئة م�ستقلة
(�ساد�سا)� :أن وزير
�إدار ًيا ومال ًيا .وورد يف البند
ً
ال�ش�ؤون الإ�سالمية ير�أ�س جمل�س �إدارة الهيئة
وذلك ميثل �إ�شراف الدولة ،وجميع الهيئات العامة
يف الدولة ير�أ�س جمال�س �إداراتها وزير �أو من هو
يف مرتبة وزي��ر؛ وال عالقة للهيئة بالوزارة .كما
ورد يف البند (ثامنًا) من ق��رار جمل�س ال��وزراء
�أن ع��ل��ى جمل�س �إدارة الهيئة �إع����داد م�شروع
نظام الأوق��اف الذي يتعلق باجلوانب املو�ضوعية
للأوقاف.
و�أ���ض��اف الرباهيم من هنا يت�ضح �أن املو�ضوع
امل��ع��رو���ض ع��ل��ى جمل�س ال�����ش��ورى ل��درا���س��ت��ه هو
م�شروع تنظيم الهيئة العامة ل�ل�أوق��اف ،وال��ذي
ي��ب�ين هيكلة ال��ه��ي��ئ��ة ،وت��ك��وي��ن جمل�س �إدارت���ه���ا،
وال��ل��ج��ان املتفرعة م��ن��ه ،وحت��دي��د ال�صالحيات،
و�أ�سلوب العمل.
و�أو�ضح �أنه مل يطلب من جمل�س ال�شورى مناق�شة
ق��رار جمل�س ال���وزراء رق��م ( ،)160وال مناق�شة
نظام الأوقاف الذي �ستعده الهيئة بعد ممار�ستها
لأعمالها ث��م ي��رف��ع ليدر�س ع�بر ال��ق��ن��وات املتبعة
لدرا�سة الأنظمة ومن هنا يت�ضح الفرق بني النظام
والتنظيم.
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تـحــت الـقــبــة

تقرير التربية :المخرج النهائي يثبت الحاجة إلى التطوير والدعم!
إجماع على أهمية توفير األراضي لبناء المدارس ..واحتساب الخدمة
لمن عملوا على بند 105
ا���س��ت��م��ع جم��ل�����س ال�����ش��ورى يف جل�سته ال��ع��ادي��ة
التا�سعة  -لل�سنة الأوىل م��ن ال���دورة ال�ساد�سة
الأح����د 1434/5/12ه��������ـ ب��رئ��ا���س��ة م��ع��ايل نائب
رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أم�ين اجلفري
�إىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون التعليمية والبحث العلمي
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي ل��وزارة الرتبية والتعليم
للعام امل��ايل 1433/1432ه�����ـ ت�لاه �سمو رئي�س
اللجنة الأمري الدكتور خالد بن عبد الله �آل �سعود.
و�أو����ص���ت ال��ل��ج��ن��ة ب�����أن ت��راع��ي ال�����وزارة ظ��روف
امل���دار����س ع��ن��د ���ص��دور تعيينات ج��دي��دة �أو نقل
للمعلمني حتى ال يت�سبب ذل��ك يف نق�ص ل�ل�أداء
التعليمي يف امل��دار���س الأهلية واحلكومية ،كما
�أك����دت ع��ل��ى ���ض��رورة الإ����س���راع يف تنفيذ ق��رار
جمل�س ال���وزراء رق��م « »229وت��اري��خ 10 / 21
1432 /ه��ـ ب�شمول املعلمات يف م�شروع النقل
امل��در���س��ي ,و�إع��ط��ائ��ه الأول���وي���ة يف م�شروعاتها
ومعاجلتها ملعاناة املعلمني واملعلمات ,كما �أكدت
على تخ�صي�ص ح�ضانة يف املدار�س ويف الأحياء
حل�ضانة �أطفال املعلمات واملوظفات ,ودعت اللجنة
ال��وزارة �إىل �إجن��از الرتتيبات املطلوبة يف تنفيذ
�أندية احلي يف امل��دار���س ,كما �أك��دت على �أهمية
التدريب وت�أهيل املعلمني واملعلمات.
ال��م��ع��ل��م م���اي���زال يتبع التعليم
التقليدي ودوره ناقل للمعلومات

1434 / 143

22

ويف م�ستهل مناق�شة مو�ضوع التقرير قال �أحد
الأع�ضاء �إن املعلم ال يزال يتبع التعليم التقليدي
يف الغالب الأع���م ،وال ي��زال ميار�س دور الناقل
للمعلومات يف �أغلب الأحيان؛ بالرغم من خ�ضوعه
للعديد من الدورات التدريبية التي ت�ؤهله للتعاطي
م��ع امل��ن��ه��ج ب�����ص��ورت��ه احل��دي��ث��ة ،وذل���ك ي��ع��ود �إىل
العديد من العوامل �أهمها :رف�ض البع�ض منهم
للتغيري ،وال���دورات التدريبية ال�سريعة املوجزة
التي ال ترتك مدة زمنية للتطبيق العملي.
وطالب �أحد الأع�ضاء اجلامعات �أن تعيد النظر يف
مناهجها وبراجمها وتدريب طالبها على الرتبية
العملية ,لكي ترفع من م�ستوى طالبها ،كما �أن
للق�ضية وجه ًا �آخر ال يعفي وزارة الرتبية والتعليم
من حتمل م�س�ؤولية ه��ذا ال�ضعف ال��ذي ك�شفته
اختبارات القدرات؛ ويتمثل يف ال�شكوى املريرة
ال��ت��ي ت�شكوها اجل��ام��ع��ات م��ن �ضعف خمرجات
التعليم العام.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن املعيار الأدق والأوثق لقيا�س
جودة �أداء هذه الوزارة هو مدى قدرة الطالب على

القيام مبهارات التعلم الأ�سا�سية وه��ي القراءة،
والكتابة ،واحل�ساب ،وما ينبثق عنها من مقدرة
على التفكري التلقائي والتعبري الوا�ضح ،وبالرغم
من كرثة املناهج وتعدد الربامج وت�ضخم الهيكل
الإداري والفني ل��ل��وزارة؛ �إال �أن نوعية املخرج
التعليمي يف �إط���ار امل��ه��ارات الأ�سا�سية ال ي��زال
�أقل مما ينبغي ،ومن الأن�سب �إ�ضافة تو�صية حلث
ال���وزارة على �إي��ج��اد �آلية تنظم كل م��واد املنهج؛
بحيث يتم  -عند تدري�س فقرات امل��ادة املعنية -
ا�ست�صحاب مبد�أ تر�سيخ مهارات الكتابة والقراءة
والتعبري ال�سليم.
كما ر�أى �أحد الأع�ضاء �أنه من الأف�ضل �أن ي�شتمل
ت��ق��ري��ر ال�����وزارة ع��ل��ى �إح�����ص��ائ��ي��ات ل�ل�أط��ف��ال من
ال��ط�لاب والطالبات م��ن حيث حالتهم ال�صحية،
ون�سبة احل���وادث ،والتغذية ،والعنف الأ���س��ري،
وان�سحاب الطالب من التعليم العام.
وانتقد �أح��د الأع�ضاء خلو تو�صيات اللجنة من
الإ�شارة �إىل البنية التعليمية وهي املعاناة احلقيقية
أرا�ض
يف التعليم ،كما ر�أى �أنه من الأن�سب توفري � ٍ
لبناء املدار�س ،فنظام نزع امللكية للمنفعة العامة ال
يطبق على مواقع مدار�س التعليم العام ،وت�ساءل
ق��ائ ً
�لا :مل���اذا ال جت��ي��ز وزارة امل��ال��ي��ة تطبيق ه��ذا
النظام على مواقع املدار�س؟ داعي ًا جلنة ال�ش�ؤون
التعليمية والبحث العلمي �إىل التو�صية بذلك ،وبني
�أن احلاجة �إىل احت�ساب مواقع املباين املدر�سية
�ضمن الن�سبة التخطيطية �أكرث بكثري من احلاجة
�إىل تخ�صي�ص مواقع ملرافق �أو حدائق �أقل �أهمية
من التعليم.
و�أي��د ع�ضو �آخ��ر ه��ذا التوجه بقوله �إن االهتمام
مبو�ضوع توفري املباين املنا�سبة ال يزال �أ�ضعف
من املطلوب ،كما �أن ال��وزارة ت�شرتط يف مباين
املدار�س الأهلية ما ال تقوم بتوفريه يف مبانيها
املدر�سية.
وطالب �أحد الأع�ضاء ب�إعادة درا�سة تعيني املعلمني
واملعلمات ومراعاة التوطني اجلغرايف مبا ميكنهم
من �أداء �أعمالهم يف ظروف تتنا�سب مع �أحوالهم
واهتماماتهم.
ك��م��ا ط��ال��ب �أن ت�ستعني ال�����وزارة ب��اجل��ه��ات ذات
ال��ع�لاق��ة يف امل��ح��اف��ظ��ات وم�صلحة الإح�����ص��اءات
ال��ع��ام��ة ل��ت��ح��دي��د الأع�����داد واالح��ت��ي��اج ل��ل��م��دار���س
وري��ا���ض الأط���ف���ال و�إي���ج���اد ح�����ض��ان��ات وري��ا���ض
�أطفال يف امل��دار���س ال�ستيعاب �أطفال املعلمات،
وتوفري الراحة النف�سية لهن يف العمل.
و�أي��ده ع�ضو �آخر بقوله �إنه من املنا�سب الرتكيز

على ت��وف�ير ري��ا���ض الأط��ف��ال و�أن ت��ك��ون مرحلة
�أ�سا�سية من مراحل التعليم؛ لأهميتها يف بناء
�شخ�صية ال��ط��ف��ل ،وم���ردوده���ا على املجتمع يف
توظيف �أعداد كبرية من املتخ�ص�صات يف ريا�ض
الأطفال ،وعلم النف�س ،واالجتماع ،وغريها ،كما
�أن ذلك ي�سهم يف م�ساعدة املر�أة العاملة يف وجود
بيئة �صحية حا�ضنة للأطفال ،ومن املنا�سب �أن
ي��ك��ون �ضمن ���ش��روط �إخ����راج ف�سح املخططات
ال�سكنية الكبرية بناء املجمعات املدر�سية؛ مما
يوفر بيئة تعليمية منا�سبة.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن التو�صية «الأوىل» متحققة
يف ال������وزارة ،وم���ن الأن�����س��ب ال�����س��م��اح ل��ل��وزارة
ب���إق��ام��ة م�شروعاتها على الأرا���ض��ي املخ�ص�صة
كمرافق تعليمية ،ويتم تعوي�ض مالك العقار وفقًا
للإجراءات املتبعة بعد تنفيذ امل�شروع؛ لأن كث ًريا
من هذه العقارات ميلكها �أفراد.
التوجد اي محفزات لتمييز المعلم
المجتهد عن غيره

و�أ���ض��اف �أن ال����وزارة ت��ع��اين م��ن م�شكلة ال�سلم
التعليمي للمعلمني وامل��ع��ل��م��ات ،ف�لا ي��وج��د بني
املعلمني متييز بني املجتهد وغ�يره ،وقد اقرتحت
ال�����وزارة رت���ب للمعلمني ،ل���ذا ،م��ن الأن�����س��ب �أن
يو�صي املجل�س بالإ�سراع يف تنفيذه؛ ملا له من
فوائد يف حتفيز املعلمني.
ور�أى ع��دم احلاجة لتو�صية اللجنة التي تطالب
الوزارة ب�إجناز �أندية احلي فالوزارة نفذت «»200
نادي يف عدد من الأحياء يف بع�ض مدن اململكة,
وبالتايل ف���إن ه��ذه التو�صية متحققة على �أر���ض
الواقع.
كما �أكد �أن الوزارة بحاجة �إىل م�ساعدة املجل�س
يف تنفيذ ن��ظ��ام ال����دوام اجل��زئ��ي ،ون��ظ��ام «»5+
للمعلمات ال���ذي واف���ق عليه امل��ق��ام ال�سامي قبل
�سنتني ،فالوزارة تعاين �صعوبات يف تنفيذ هذين
الربناجمني.
وط��ال��ب الع�ضو ب���أن يو�صي املجل�س باحت�ساب
اخلدمة ملن عملوا على البند « »105من املعلمني
واملعلمات.
ع�ضو �آخ��ر ر�أى احل��اج��ة �إىل م��دار���س منوذجية
ك��اف��ي��ة يف الأح����ي����اء ،ي��ع��م��ل ب��ه��ا ك�����وادر م���ؤه��ل��ة
وم�ستقرة ،وتكون خمرجاتها تتنا�سب مع �سوق
ال��ع��م��ل وامل�����س��ت��وي��ات ال��ع��امل��ي��ة للتعليم ،و�أ���ض��اف
�أن امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة تفتقر �إىل ال��ك��ث�ير من
التقنية و�أ�ساليب التعليم احلديث ،ومن املنا�سب
ذك���ر الآل���ي���ة ،وال���رك���ائ���ز الأ���س��ا���س��ي��ة ،واخل��ط��ط
التي تنتهجها ال���وزارة للنهو�ض مب�ستوى اللغة
الإجنليزية لدى الطالب.

ي��ع��ن��ى ب��ح��م��اي��ة ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة وال���م���واق���ع اإلل���ك���ت���رون���ي���ة م���ن االخ���ت���راق

ال����ش����ورى ي���واف���ق ع��ل��ى إن���ش���اء م���رك���ز وط���ن���ي ألم����ن ال��م��ع��ل��وم��ات

ال���م���ج���ل���س ي����دع����و ال���ج���ه���ات
الحكومية الستخدام الشهادات
الرقمية ال��ص��ادرة ع��ن المركز
الوطني للتصديق الرقمي

وال�������وزارة ت�����ش��ارك م���ع وزارة امل���ال���ي���ة ،وه��ي��ئ��ة
االت�صاالت وتقنية املعلومات؛ ومن خالل امليزانية
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ح��ول �إىل ال��ت��ع��ام�لات الإل��ك�ترون��ي��ة
احلكومية يف توفري التمويل ال�لازم لأي وزارة
يف رف��ع كفاءتها التقنية وتنفيذ ما يخ�صها يف
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واف���ق جمل�س ال�����ش��ورى خ�ل�ال جل�سته ال��ع��ادي��ة
الثالثة ع�شرة التي عقدها برئا�سة معايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ ال��دك��ت��ور عبدالله ب��ن حممد بن
�إب��راه��ي��م �آل ال�شيخ ي��وم الأح���د 1434/5/26ه
على �إن�����ش��اء م��رك��ز وط��ن��ي لأم���ن املعلومات يعنى
بحماية البنية التحتية التقنية واملواقع الإلكرتونية
من االخرتاق ,وتكليف وزارة االت�صاالت وتقنية
املعلومات وبالتن�سيق م��ع اجل��ه��ات ذات العالقة
�إن�شاء هذا املركز.
كما وافق املجل�س على مطالبة اجلهات احلكومية
با�ستخدام ال�����ش��ه��ادات الرقمية ال��ت��ي ي�صدرها
املركز الوطني للت�صديق الرقمي التابع ل��وزارة
االت�صاالت وتقنية املعلومات.
ج���اء ذل���ك ب��ع��د �أن ا�ستمع املجل�س ل��وج��ه��ة نظر
جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات ب�ش�أن
م��ل��ح��وظ��ات الأع�������ض���اء و�آرائ����ه����م جت����اه ال��ت��ق��ري��ر
ال�سنوي ل���وزارة االت�����ص��االت وتقنية املعلومات
للعام املايل 1432/1433ه��ـ تالها رئي�س اللجنة
ال��دك��ت��ور �سعدون ال�سعدون على تو�صية جلنة
النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات ,الذي �أو�ضح
�أن دور متابعة ال�شركات مناط بهيئة االت�صاالت
وتقنية املعلومات ،وهي جهاز حكومي م�ستقل وال
يتبع للوزارة �إدار ًي��ا ،و�إمنا ير�أ�س جمل�س �إدارته
معايل وزي��ر االت�صاالت وتقنية املعلومات ،وقد
�سبق �أن �أ�صدر املجل�س القرار ذي الرقم 55/80
والتاريخ 1427/11/13هـ .ولتنفيذ هذا القرار،
فقد �أع��دت الهيئة وثيقة �سيا�سة اخلدمة ال�شاملة
وحق اال�ستخدام الأمثل ،ووافقت عليها الوزارة،
وت�شتمل الوثيقة على �شروط و�ضوابط تنفيذها،
وخدمات االت�صاالت التي يتم توفريها ،واملناطق
اجلغرافية التي يتم ن�شر تلك اخلدمات فيها.
و�أ�ضاف ال�سعدون �أن اخلطة الوطنية لالت�صاالت
وتقنية املعلومات تت�ضمن ( )43م�ؤ�ش ًرا ،تتح�صل
ال��وزارة على قيمها من اجلهات احلكومية املعنية
بتنفيذ اخل��ط��ة ،ويتم ن�شرها ب�شكل �سنوي يف
تقرير اخلطة ،والتي تعطي �صورة وا�ضحة عن
�سري اخلطة يف التحول �إىل جمتمع املعلومات،
وتعك�س مدى التطور يف هذا القطاع.
وق���ال �إن ع��دد موظفي ال����وزارة ك��ان �سابقًا يف
حدود ( )20.000موظفًا ،وعندما حتول موظفو

ال���وزارة اىل �شركة االت�����ص��االت ،مت �إل��غ��اء معظم
ه��ذه ال��وظ��ائ��ف بالتن�سيق م��ع وزارة امل��ال��ي��ة �إىل
�أن و���ص��ل��ت �إىل ( )515وظ��ي��ف��ة ف��ق��ط ,وم���ن بني
ه���ذه ال��وظ��ائ��ف ال ت���زال ( )243وظ��ي��ف��ة �شاغرة
تعمل ال����وزارة على االح��ت��ف��اظ ب��ه��ا ،خا�صة بعد
�إق��رار الهيكل اجلديد للوزارة والتدرج الوظيفي
ملن�سوبيها ،ال�سيما �أن املوظفني من زمالئهم الذي
انتقلوا اىل القطاع اخلا�ص انتقلوا مبيزات كبرية.
و�أو���ض��ح �أن هناك م��ن ي��رى منا�سبة �أن تعر�ض
اللجنة الهيكل التنظيمي ال��ذي يت�ضمن وكيلني
ل��ل��وزي��ر ملناق�شته م��ع ال����وزارة وال��ن��ظ��ر يف مدى
م�لاءم��ت��ه ،واق��ت��راح ت��و���ص��ي��ة ل��دع��م ال�����وزارة يف
تطوير هيكلها التنظيمي واللجنة ترى منا�سبة هذا
املقرتح و�ستتم مناق�شته يف اجتماع قادم.
وتابع رئي�س اللجنة �إن تطور قطاع االت�صاالت
وتقنية املعلومات يف اململكة نتيجة ال�سيا�سات
التي مت اتخاذها يف هذا القطاع وخ�صخ�صته،
وال��ت��ف��ري��ق ب�ي�ن م��ن��ظ��م اخل���دم���ة وم��ق��دم��ه��ا ف���دور
ال����وزارة حم��دد يف الت�شريع واال����ش���راف العام
على القطاع� ,أما دور الهيئة فتم حتديده بالتنظيم
والرتخي�ص ومراقبة اجلودة والأ�سعار و�ضمان
املناف�سة ال�شريفة بني ال�شركات.
وزاد ال�سعدون �أن ال����وزارة تفيد �أن��ه��ا �أن�ش�أت
ف��رع�� ًا ن�����س��ائ��ي�� ًا م�ستق ًال يف م��ب��ن��ى منف�صل عن
مبنى ال����وزارة ،ومت توظيف ع��دد م��ن املوظفات
املر�شحات من قبل وزارة اخلدمة املدنية كما تعمل
هناك عنا�صر ن�سائية يف مركز االت�صال الوطني
للتعامالت الإلكرتونية احلكومية (�آمر).

اخلطة الوطنية ،وقد مت و�ضع العديد من الربامج
لتحقيق ر�ؤي��ة اخلطة لبناء �صناعة قوية يف هذا
القطاع ،لت�صبح �أح��د امل�صادر الرئي�سة للدخل؛
وق��د �أ���س��ه��م ق��ط��اع االت�����ص��االت بن�سبة ( )%3يف
الناجت املحلي الإجمايل.
وبني الدكتور ال�سعدون �أن تقرير الوزارة ا�شتمل
على ن�سبة الإجن���از يف ك��ل امل�����ش��روع��ات؛ والتي
منها ما يالم�س حاجة املواطنني مبا�شرة وقد مت
ا�ستحداث نظام �آ ًيل ملتابعة م�شروعات اخلطة؛ مما
مكنهم من �إعداد التقارير �إلكرتون ًيا.
(ي�سر)،
كما تقوم ال���وزارة ،وع��ن طريق برنامج ّ
ب��ال��دع��م وامل�����ش��ورة مل�����ش��روع (ن����ور)؛ ال���ذي يتبع
لوزارة الرتبية والتعليم الذي يعمل نظام ًا متكام ًال
لإدارة مدار�سها� .أم��ا م�شروعي قوافل التدريب
الإل���ك�ت�روين ،ون�����ش��ر ال��ث��ق��اف��ة وامل��ع��رف��ة الرقمية
يف امل��ج��ت��م��ع ،ف�����إن ال������وزارة ه���ي اجل��ه��ة املعنية
بتنفيذهما ،ويتم تنفيذ امل�شروعني بالتن�سيق مع
وزارات الرتبية والتعليم والداخلية ،وال�ش�ؤون
االجتماعية.
وق��ال ال�سعدون �إن اللجنة ت�ؤيد ابتعاث الطالب
يف تخ�ص�ص ق��ان��ون اجل��رائ��م املعلوماتية ،وقد
ركزت اخلطة اخلم�سية الثانية لالت�صاالت وتقنية
امل��ع��ل��وم��ات على ه��ذا اجل��ان��ب و�أول��ت��ه الكثري من
االهتمام ،ومن �ضمن برامج اخلطة منح الأولوية
يف برنامج خ��ادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث
اخل��ارج��ي ل�شهادة املاج�ستري يف تخ�ص�صات
ال��ت��ع��ام�لات الإل��ك�ترون��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة وال��ت��ج��ارة
الإلكرتونية و�أمن املعلومات.
كما تفيد اللجنة ب��وج��ود نظام مكافحة اجلرائم
املعلوماتية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م)17/
وتاريخ 1428/3/8ه ،والذي مت �إعداده بنا ًء على
ا�ستعرا�ض التجارب الدولية ومالءمته للجوانب
ال�شرعية ،وقد مت تطبيقه يف املحاكم ال�سعودية
يف عدد من احلاالت.
كما تفيد �أنه يف �إطار حتديد مهام هذا املركز عند
�إن�شائه ،فال �شك من �أنه �سيتم التن�سيق والتعاون
م��ع ك��ل اجل��ه��ات ذات ال��ع�لاق��ة مب��ا ف��ي��ه��ا وزارة
الداخلية وم�ؤ�س�سة النقد و�شركات االت�صاالت
وغريها.
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تنويه واعتذار

وقع خط�أ يف رقم قرار جمل�س الوزراء اخلا�ص باملوافقة على الإ�سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد ،املن�شور يف ال�صفحة « »43من عدد
املجلة « »141ل�شهر �صفر � ،1434إذ ورد برقم  165وتاريخ 1432/5/28هـ وال�صحيح هو القرار رقم  43يف 1428 /2 /1هـ� .إذ �إن القرار رقم 165
امل�شار �إليه خا�ص مبوافقة جمل�س الوزراء على تنظيم الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.
وجملة ال�شورى �إذ تعتذر للهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد وللقراء الكرام على هذا اخلط�أ غري املق�صود ,ي�سرها �أن تقدم ملحة عن الإ�سرتاتيجية وتنظيم الهيئة.

اإلستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد
م��ن �أه��م �أه���داف الإ�سرتاتيجية الوطنية حلماية
النزاهة ومكافحة الف�ساد:
 حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد ب�شتى �صورهومظاهره.
 حت�صني املجتمع ال�سعودي �ضد الف�ساد بالقيمالدينية والأخالقية والرتبوية.
 توجيه امل��واط��ن واملقيم نحو التحلي بال�سلوكواحرتام الن�صو�ص ال�شرعية والنظامية.
 حتقيق العدالة بني افراد املجتمع.وي��ت��م ت�شخي�ص م�شكلة الف�ساد يف اململكة عن
طريق ما يلي:
 تنظيم قاعدة معلومات وطنية حلماية النزاهةومكافحة الف�ساد.
 ق���ي���ام الأج����ه����زة احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة بح�سباخت�صا�صها ب�إعداد �إح�صاءات وتقارير دورية
عن م�شكلة الف�ساد تت�ضمن بيان حجم امل�شكلة
و�أ�سبابها ،و�أن��واع��ه واحل��ل��ول املقرتحة وحتديد
ال�سلبيات وال�صعوبات التي تواجه تطبيق الأنظمة
والإج�����راءات املتعلقة بحماية ال��ن��زاه��ة ومكافحة
الف�ساد.
 دع��م واج����راء ال��درا���س��ات وال��ب��ح��وث املتعمقةمبو�ضوع حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد.
 �إتاحة املعلومات املتوافرة للراغبني يف البحثوال��درا���س��ة وح���ث اجل��ه��ات الأك��ادمي��ي��ة وم��راك��ز
ال��ب��ح��وث امل��ت��خ�����ص�����ص��ة ع��ل��ى �إج������راء امل���زي���د من
الدرا�سات والبحوث يف املجال نف�سه.
ومبوجب الإ�سرتاتيجية تقوم الأجهزة احلكومية
املعنية بحماية النزاهة ومكافحة الف�ساد مبمار�سة
اخت�صا�صاتها ،وتطبيق الأنظمة املتعلقة بذلك عن
طريق ما ي�أتي:
 ت���زوي���د الأج����ه����زة ال�����ض��ب��ط��ي��ة ،وال���رق���اب���ي���ة،والتحقيقية ،والق�ضائية ،ب��الإم��ك��ان��ات امل��ادي��ة،
وال��ب�����ش��ري��ة ،واخل��ب��رات ،وال��ت��دري��ب ،والتقنية،
والو�سائل العلمية احلديثة ،الكافية لتمكينها من
�أداء مهماتها بفاعلية.
 درا�سة �أنظمة الأجهزة املخت�صة بحماية النزاهةومكافحة الف�ساد وهياكلها الإدارية و�إجراءاتها،
م����ع م���راع���ات���ه���ا ع������دم االزدواج�������ي�������ة وت����ن����ازع
االخت�صا�ص فيما بينها ،ومنحها القدر الالزم من
اال�ستقالل الإداري واملايل.

 ق��ي��ام الأج���ه���زة احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة  -بح�سباخت�صا�صها  -باملراجعة الدورية للأنظمة املتعلقة
مب��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد؛ ل��ت��ح��دي��د ال�����ص��ع��وب��ات ال��ت��ي
تظهر لها من خ�لال التطبيق وال��درا���س��ة ،و�إب��داء
املقرتحات لتذليل هذه ال�صعوبات ،وكذلك لتطوير
هذه الأنظمة ورفعها للجهة املخت�صة للنظر فيها
واال�ستفادة يف ذلك مما ي�ستجد.
 ت��ط��وي��ر وت��ق��ومي الأن��ظ��م��ة ال��رق��اب��ي��ة والإداري�����ةوامل��ال��ي��ة ،ل�ضمان و�ضوحها و�سهولة تطبيقها
وفعاليتها.
 تقلي�ص الإج���راءات ،وت�سهيلها والتوعية بها،وو�ضعها يف �أم��اك��ن ب���ارزة ،حتى ال ت����ؤدي �إىل
اال�ستثناءات غري النظامية.
 وقيام امل�س�ؤولني باملراقبة واملتابعة؛ للت�أكد من�سالمة �إجراءات العمل ومطابقتها للأنظمة.
 اختيار امل�س�ؤولني يف الإدارات التنفيذية التيلها عالقة باجلمهور من ذوي الكفايات والتعامل
احل��م��ي��د م���ع امل��راج��ع�ين وال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى م��دي��ري
الإدارات ب���إن��ه��اء �إج�����راءات م��ع��ام�لات املواطنني
ومراقبة املوظفني حتى ال ي�ضعوا العقبات �أم��ام
تلك املعامالت.
 العمل مببد�أ امل�ساءلة لكل م�س�ؤول مهما كانموقعه ،وفق ًا للأنظمة.
 تعزيز جهود الأجهزة ال�ضبطية املتعلقة مبكافحةالف�ساد.
 �ضمان و�ضوح التعليمات اخلا�صة بالر�سوموامل�ستحقات والغرامات وت�سديدها.
 �سرعة البت يف ق�ضايا الف�ساد ،والعمل مببد�أالتعوي�ض مل��ن ت�ضار حقوقهم وم�صاحلهم من
جراء الف�ساد بعد ثبوت ذلك بحكم ق�ضائي نهائي
م��ن اجلهة املخت�صة ،ون�شرها بطلب م��ن املدعي
العام وموافقة ناظر الق�ضية.
�إقرار مبد�أ الو�ضوح «ال�شفافية» وتعزيزه داخل
م�ؤ�س�سات الدولة عن طريق ما ي�أتي:
 الت�أكيد على م�����س���ؤويل ال��دول��ة ب����أن الو�ضوحو�سيلة فاعلة للوقاية من الف�ساد.
 ت�سهيل الإج������راءات الإداري�����ة وال��ت��وع��ي��ة بها،و�إتاحتها للراغبني ،وعدم اللجوء �إىل ال�سرية �إال
فيما يتعلق باملعلومات التي مت�س ال�سيادة والأمن
الوطني.

 و�ضع نظام حلماية املال العام. تو�ضيح �إج����راءات عقود م�شرتيات احلكومةوامل�ؤ�س�سات العامة وال�شركات امل�ساهمة ،و�إعطاء
اجلمهور وامل�ؤ�س�سات املدنية وو�سائل الإع�لام
حق االطالع عليها ونقدها.
 كفالة حرية تداول املعلومات عن �ش�ؤون الف�سادبني عامة اجلمهور وو�سائل الإعالم.
ون�صت الإ�سرتاتيجية على م�شاركة م�ؤ�س�سات
امل��ج��ت��م��ع امل����دين يف ح��م��اي��ة ال��ن��زاه��ة وم��ك��اف��ح��ة
الف�ساد ب�إ�شراك بع�ض من�سوبي هذه امل�ؤ�س�سات
يف اللجنة الوطنية ملكافحة الف�ساد املقرتحة،
و�إ�شراك هذه امل�ؤ�س�سات «ح�سب اخت�صا�صها»
يف درا���س��ة ظ��اه��رة الف�ساد و�إب����داء م��ا لديها من
مرئيات ومقرتحات متكن من احلد منه.
وح���ث ال��ه��ي��ئ��ات امل��ه��ن��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة ك��الأط��ب��اء

وامل��ح��ام�ين واملهند�سني واملحا�سبني على �إب���داء
م��رئ��ي��ات��ه��م ح����ول الأن���ظ���م���ة «ال���رق���اب���ي���ة وامل��ال��ي��ة
والإداري����ة» وت��ق��دمي مقرتحاتهم حيال تطويرها
وحتديثها.
�إىل ج��ان��ب ح��ث ال��غ��رف ال��ت��ج��اري��ة وال�صناعية
على �إع��داد خطط وبرامج لتوعية رج��ال الأعمال
وال��ت��ج��ار مب��خ��اط��ر ال��ف�����س��اد و�أ���س��ب��اب��ه و�آث�����اره،
و�إي�ضاح مرئياتهم حيال الأنظمة املالية والتجارية.

���ص��در ع���ن جم��ل�����س ال������وزراء ال���ق���رار رق���م 165
وتاريخ 1432/5/28ه���ـ القا�ضي باملوافقة على
تنظيم الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد ،بال�صيغة
املرفقة بالقرار .وتهدف الهيئة �إىل حماية النزاهة،
وتعزيز مبد�أ ال�شفافية ومكافحة الف�ساد املايل
والإداري ب�شتى ���ص��وره وم��ظ��اه��ره و�أ�ساليبه،
ومت��ار���س يف �سبيل ذل��ك من االخت�صا�صات ما
يلي متثي ًال ال ح�صر ًا:
 -1متابعة تنفيذ الأوام����ر والتعليمات املتعلقة
ب��ال�����ش���أن ال��ع��ام وم�����ص��ال��ح امل��واط��ن�ين مب��ا ي�ضمن
االلتزام بها.
متابعة تنفيذ الأوام��ر والتعليمات املتعلقة بال�ش�أن

لتلقي بالغاتهم املتعلقة بت�صرفات منطوية على
ف�ساد ،والتحقق من �صحتها واتخاذ ما يلزم يف
�ش�أنها ،وحت��دد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم
الآلية وال�ضوابط الالزمة لذلك.
� -4إحالة املخالفات والتجاوزات املتعلقة بالف�ساد
امل����ايل والإداري ع��ن��د اك��ت�����ش��اف��ه��ا �إىل اجل��ه��ات
الرقابية �أو جهات التحقيق بح�سب الأحوال.
 -5متابعة ا�سرتداد الأم��وال والعائدات الناجتة
من جرائم الف�ساد مع اجلهات املخت�صة.
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كما ن�صت الإ�سرتاتيجية على توعية اجلمهور
وتعزيز ال�سلوك الأخالقي عن طريق تنمية الوازع
الديني للحث على النزاهة وحماربة الف�ساد عن
طريق و�سائل الإعالم املختلفة ،وخطباء امل�ساجد
والعلماء وامل�ؤ�س�سات التعليمية وغريها ،و�إعداد
ح��م�لات توعية وطنية حت��ذر م��ن وب���اء الف�ساد,
وال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى دور الأ����س���رة يف ت��رب��ي��ة الن�شء
ودورها الأ�سا�سي يف بناء جمتمع م�سلم مناه�ض
لأعمال الف�ساد.
�إىل جانب حث امل�ؤ�س�سات التعليمية على و�ضع
م��ف��ردات يف م��ن��اه��ج التعليم ال��ع��ام واجل��ام��ع��ي،
والقيام بتنفيذ برامج توعية تثقيفية ب�صفة دورية

ع��ن حماية ال��ن��زاه��ة والأم���ان���ة ومكافحة الف�ساد العام وم�صالح املواطنني مبا ي�ضمن االلتزام بها.
و�إ�ساءة الأمانة.
 - 2حتري عن �أوجه الف�ساد املايل والإداري يف
كما حثت املواطن واملقيم على التعاون مع اجلهات عقود الأ�شغال العامة وعقود الت�شغيل وال�صيانة
املعنية مبكافحة ال��ف�����س��اد ،والإب��ل�اغ ع��ن جرائم وغريها من العقود املتعلقة بال�ش�أن العام وم�صالح
الف�ساد ومرتكبيها.
امل��واط��ن�ين يف اجل��ه��ات امل�شمولة باخت�صا�صات
الهيئة.
تنظيم الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد:
 -3توفري قنوات ات�صال مبا�شرة مع اجلمهور

25

تـحــت الـقــبــة

دور المجالس البلدية قاصر وال بد من اإلسراع في إقرار نظامها الجديد

تقرير الشؤون البلدية ..الوزارة مطالبة بإنشاء مدن جديدة
تسمى مدن الضواحي
�أك���دت جلنة الإ���س��ك��ان وامل��ي��اه واخل��دم��ات العامة
�أهمية �أن تقوم وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية
بتقومي كفاية كفاءة احلدائق وال�ساحات العامة
وحت�سينها ،و���ش��ددت على الإ����س���راع يف �إل���زام
تطبيق ال��ع��زل احل���راري يف امل��ب��اين يف خمتلف
مناطق اململكة وجعل ذل��ك من متطلبات رخ�صة
البناء.
كما طالبت ب�سرعة تفعيل الأم��ر ال�سامي الكرمي
رق���م  /1181م ب وت���اري���خ 1427/2/17ه��������ـ
ب��اق�تراح نظام ع��ادل و�شفاف لتوزيع الأرا���ض��ي
احل��ك��وم��ي��ة ي����أخ���ذ يف االع��ت��ب��ار احل���اج���ة امللحة
للمواطنني الذين ال ميلكون م�سكن ًا.
جاء ذلك يف تو�صيات اللجنة بعد درا�ستها التقرير
ال�سنوي ل��وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية للعام
امل��ايل 1434/1433ه���ـ ال��ذي تاله رئي�س اللجنة
املهند�س حممد النقادي خ�لال اجلل�سة العادية
الرابعة ع�شرة التي عقدها جمل�س ال�شورى يوم
االث��ن�ين 1434/5/27ه�����ـ برئا�سة معايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ ال��دك��ت��ور عبدالله ب��ن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ.
ن��ظ��ام ال��ب��ل��دي��ات ي��ح��ت��اج إل��ى
ال��ت��ح��دي��ث اس��ت��ج��اب��ة للتغيرات
االقتصادية واالجتماعية
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وبد�أت مالحظات الأع�ضاء على التقرير بالت�سا�ؤل
عن �سبب تفادي اللجنة للمقرتحات ال��واردة يف
التقرير عند �صوغها للتو�صية عن ما هو املق�صود
بكلمة" :كفاية" و"كفاءة"؟ فما يتعلق بالتو�صية
"الثانية"؛ جند �أن العزل احلراري مطبق حال ًيا
يف امل���ن���ازل احل��دي��ث��ة� ،أم���ا م��ا يخ�ص التو�صية
"الثالثة" فماذا تعني كلمة" :عادل" الواردة يف
التو�صية؟ وملاذا مل تكن مبنية على م�ستوى دخل
العائلة ،وعدد �أفرادها وم�ستوى �أعمارهم؟
وق���ال �أح���د الأع�����ض��اء يجب توعية امل�ستهلك يف
اختيار نوع العازل احل��راري امل�ستخدم وجتنب
ال���ع���وازل ال��ت��ي ت�����ص��در ال���غ���ازات ال�����س��ام��ة ،وم��ن
املنا�سب ا�ستخدام العازل احل��راري الذي يعتمد
على تقنية "النانو" ،وك��ذل��ك الأخ���ذ بالأ�ساليب
القدمية واملبتكرة يف بناء املباين مبا يتنا�سب مع
بيئتنا يف اململكة.

والح����ظ ع�����ض��و �آخ����ر وج����ود ع���دد م��ن الأ����س���واق
الع�شوائية �أمام امل�ساجد ،ومعظم من يقوم بالبيع
فيها هم من العمالة الأجنبية ،ومعظم ما يعر�ض
فيها �سلع غذائية ،والأ�سعار املعرو�ضة يف الغالب
�أق��ل م��ن �أ�سعار ال�سوق ،وه��ذه ال�سلع تتعر�ض
لأ�شعة ال�شم�س والغبار ,وت�ساءل عن دور الوزارة
يف معاجلة تنامي هذه الأ�سواق الع�شوائية؟ وهل
تن�سق ال����وزارة والأم���ان���ات م��ع وزارة الداخلية
ملعاجلة انت�شار الأ�سواق الع�شوائية يف ال�شوارع
العامة و�أمام امل�ساجد؛ التي متثل حتد ًيا و�ضر ًرا
على �سالمة الفرد واملجتمع؟

وان��ت��ق��د ال��ع�����ض��و جت��اه��ل ال��ل��ج��ن��ة يف تو�صياتها
لتوظيف العن�صر الن�سائي وتفعيل دوره���ا يف
الأجهزة البلدية.
وقال �إنه يح�سن �إعادة �صياغة التو�صية "الثانية"
بالن�ص الآت����ي" :على وزارة ال�����ش���ؤون البلدية
والقروية الإ���س��راع يف بناء الكفاءات والقدرات
ل����دى الأم�����ان�����ات وال���ب���ل���دي���ات؛ ل�����ض��م��ان تطبيق
ا�شرتاطات العزل احل���راري والكفاءة احلرارية
يف املباين ب�صورة �سليمة" ،ال�سيما �أن يف ذلك
تطبيقًا حقيق ًيا ب�صورة �صحيحة و�أن نحافظ على
اال�ستثمارات و�أموال النا�س من الهدر دون فائدة.
وثمن �أحد الأع�ضاء قيام ال��وزارة بتوقيع مذكرة
تفاهم مع مركز الأم�ير �سلمان لأبحاث الإعاقة،
ال���وزارة مسؤولة ع��ن التدهور
ال���س��ي��م��ا �أن����ه �سبيل لتطبيق ب��رن��ام��ج ال��و���ص��ول
البيئي بقرارها االستمرار في
ال�شامل يف مناطق اململكة املختلفة لتذليل ال�صعاب
التراخيص للمحالت الصغيرة
وت�سهيل احلركة لأكرب عدد من �أفراد املجتمع مبن
فيهم ذوي الإعاقة.
وطالب وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية بعدم
لكنه �أ�ضاف �أن التقرير مل يت�ضمن الآليات التي
�أعدتها الوزارة �أو الن�شاطات واجلهود التي قامت الرتكيز على امل��دن الكربى يف �إن�شاء املخططات
بها لتفعيل الدليل الإر�شادي املذكور يف التقرير اجل��دي��دة ،و�إمن��ا �إن�شاء م��دن جديدة ت�سمى مدن
مل��ع��اي�ير ال��و���ص��ول؛ امل�شتمل ع��ل��ى اال���ش�تراط��ات
الفنية ال�����ض��روري��ة لتحقيق بيئات مبنية مهي�أة
وا�ضحا
للجميع ،ال�سيما �أن الدليل الإر�شادي جاء
ً
و�شاملاً .
كما مل ي�شر التقرير �إىل مدى التن�سيق والتعاون
بني وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ومنظمات
وهيئات وجمعيات املجتمع امل��دين ،ال�سيما �أنها
تلعب دو ًرا مه ًما يف جمال العمل البلدي ل�صالح
فئات املجتمع.
وق��ال �أح��د الأع�ضاء �أن��ه يح�سن �إي��ج��اد احلوافز
ملواجهة ت�سرب املوظفني �إىل القطاع اخلا�ص،
ال�سيما �أنه �أمر حتمي و�ضروري للمحافظة على
املوظف.
كما يح�سن رب��ط بلديات املحافظات ذات الفئة
(�أ) ب��وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية مبا�شرة،
خلف�ض الأعباء عن �أمناء املدن؛ ومن ثم �سي�ؤدي
�إىل رفع كفاءة البلديات الفرعية.
أرا���ض
و�أك��د ع�ضو �آخ��ر على �أهمية تخ�صي�ص � ٍ
للمدار�س ،وال�شُّ رط ،وال��دف��اع امل��دين ،واملراكز
ال�صحية� ،ضمن الن�سب التخطيطية التي تطالب
بها وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية؛ حيث تقدر
بـــ( )%33من املخططات.

ال�ضواحي� ،أو مدن التوابع ،ال�سيما �أنه �سي�ؤدي
�إىل تخفي�ض ال�ضغط ال�سكاين والعمراين على
املدن الكبرية.
األس�����واق ال��ع��ش��وائ��ي��ة تمثل
تحد ًيا وض��ر ًرا على سالمة الفرد
والمجتمع

وهو �أمر ي�ستحق من اللجنة مناق�شة هذا الأمر مع
ال���وزارة حتى ال يو�ضع ه��ذا املبلغ يف درا�سات
ذات ف��ائ��دة حم���دودة ال يتم اال�ستفادة منها كما
�أفادت الوزارة بذلك.
ونبه �أحد الأع�ضاء �إىل �أن ال��وزارة ذكرت �ضمن
تقريرها و�إجن��ازات��ه��ا القيام بت�صنيف املقاولني
ح�سب قدراتهم الفنية ،واملالية ،والإداري��ة لتنفيذ
امل�شروعات احلكومية ،وحتديد جماالت ودرجات
الت�صنيف وت��ط��وي��ره��ا ،وو���ض��ع �أ���س�����س موحدة
للتقومي ،كما �أ�شارت الوزارة يف جانب املعوقات
�إىل �أن �إ�سناد م�شروعات ال���وزارة �إىل مقاولني
غ�ير ق��ادري��ن ع��ل��ى تنفيذها �أدى �إىل ت��ع�ثر ه��ذه
امل�شروعات بحجة تر�سيتها على الأق���ل ع��ط��ا ًء!!
وق��ال �إن��ه من املفرت�ض �أن تتم تر�سية العطاءات
على املقاولني ذوي الت�صنيف املالئم؛ وت�ساءل ما
�إذا كان اخللل يف الت�صنيف الذي تقوم ب�إعداده
ال���وزارة نف�سها؟ مطالب ًا اللجنة ب���إب��داء ر�أيها يف
ذلك.

وقال �أحد الأع�ضاء �إنه يف بند الدرا�سات �أ�شارت
الوزارة �ضمن املبالغ املعتمدة يف ميزانية الوزارة
�إىل تخ�صي�ص ما قدره ( )1.8مليار ريال ما ميثل
ن�سبة ( )% 8.6من �إجمايل امليزانية املعتمدة للعام
املايل 1433/1432هـ �إىل بند الدرا�سات؛ �إال �أن
الوزارة رغم هذا املبلغ الكبري ت�شري يف املعوقات
�إىل قلة املخ�ص�صات املالية اخلا�صة بالدرا�سات,
والأمر الذي ي�شكل حمل قلق كبري هو �أن الوزارة
ذك���رت �أن م��ن �ضمن امل��ع��وق��ات ال��ت��ي تواجهها
�ضعف اال�ستفادة من الدرا�سات؛ و�أرجعت ذلك
�إىل نظام امل�شرتيات الذي يتطلب تر�سية العقود
رب���ط ب��ل��دي��ات ال��م��ح��اف��ظ��ات (أ)
على �أق���ل ال��ع��ط��اءات؛ �إال �أن��ن��ا ن��ع��رف �أن تر�سية
بالوزارة يخفض األعباء عن أمناء
العقود ترتبط بجزئيتني :الأوىل� :أقل العطاءات،
المدن
جانب �آخ��ر يتمثل يف الت�صنيف املالئم للخدمة
املطلوبة ،وهذا الت�صنيف هو ما تقوم به الوزارة
نف�سها ،وما �أدرجته ال��وزارة �ضمن تقريرها يف و�أ����ض���اف ع�ضو �آخ���ر �أن���ه يف ال��ت��ق��ري��ر ال�سابق
قيامها بت�صنيف املكاتب اال�ست�شارية ،فقد يكون ل���ل���وزارة ل��ل��ع��ام امل���ايل 1432/1431ه��������ـ �أث���ارت
اخللل يف الت�صنيف الذي تعده ال��وزارة نف�سها ،اللجنة م��ع املندوبني م�شكلة االزدح���ام امل��روري

على الطرق الرئي�سة التي تنتج عن كرثة تراخي�ص
املحالت التجارية ،وكان رد املندوبني من الوزارة
يف وقتها �أن ال�سوق ح��رة وال ت�ضع قيو ًدا على
الرتاخي�ص ،ون�ستغرب �أن الوزارة مل يكن يعنيها
التبعات ال�سلبية لهذه الرتاخي�ص؛ وهنا يف هذا
التقرير ت�شري الوزارة يف معوقات ال�صحة العامة
والبيئة والتدهور البيئي يف املدن �إىل االنت�شار
ال��ك��ب�ير ل��ل��م��ح�لات ال�����ص��غ�يرة؛ �أل��ي�����س��ت ال����وزارة
هي امل�س�ؤولة عن ه��ذا التدهور البيئي بقرارها
باال�ستمرار يف �إع��ط��اء ال�تراخ��ي�����ص؛ وه��ل على
ال�سياق نف�سه ميكن قيا�س �أن الكثري من املعوقات
التي تعاين منها الوزارة هي نتيجة قراراتها؟
وا�ستغرب �أحد الأع�ضاء �إغفال التقرير ال�سنوي
ل���ل���وزارة م��و���ض��وع التنمية ال��ري��ف��ي��ة وال��ق��روي��ة،
ال���س��ي��م��ا �أن ه���ذا امل��و���ض��وع م��ه��م لتحقيق م��ب��د�أ
ال��ت��وازن يف ب��رام��ج التنمية ب�ين خمتلف مناطق
اململكة.
ك��م��ا ت�����س��اءل �أح���د الأع�����ض��اء ع��ن ن��ظ��ام البلديات
الذي �صدر يف عام 1397هـ وحاجته �إىل تطوير
وحتديث ،نظ ًرا للتغريات يف الظروف االقت�صادية،
واالجتماعية خالل ال�سنوات املا�ضية.
ور�أى �أن املجال�س البلدية م��ا ت��زال قا�صرة عن
القيام بالدور املطلوب منها وم�شدد ًا على �ضرورة
الإ�سراع يف �إقرار نظام املجال�س البلدية اجلديد،
ال�سيما �أنه �سيعطى �صالحيات �أكرب و�أ�شمل مع
ربط املجال�س البلدية بعد حتويلها �إىل وكالة ل�سمو
وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية.
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مطالبة باتخاذ اإلج��راءات الفاعلة لزيادة
إنتاجية الموظف الحكومي
ناق�ش جمل�س ال�����ش��ورى خ�لال جل�سته العادية
الثامنة التي عقدها برئا�سة معايل رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ تقرير جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية ب�ش�أن
التقريرين ال�سنويني لوزارة اخلدمة املدنية للعامني
املاليني 1432/1431هـ 1433/1432 -هـ الذي
تاله ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور حممد
�آل ناجي.
النظام الحالي للخدمة المدنية
أث����ر س��ل��ب � ًا ع��ل��ى ت��ط��وي��ر أداء
موظفي الحكومة

وتناولت اللجنة يف تقريرها �أب��رز ثالثة حماور
م��ن �أع��م��ال ال�����وزارة وال��ت��ي مت��ت مناق�شتها مع
ع��دد م��ن م�س�ؤوليها ا�ست�ضافتهم �إب���ان مناق�شة
ال��ت��ق��ري��ر ح��ي��ث رك���زت ال��ل��ج��ن��ة يف ال��ت��ق��ري��ر على
�أن�شطة الوزارة يف جماالت الت�صنيف والتحوير
وال�تر���ش��ي��ح وال��ت��وظ��ي��ف والت�سجيل وال��ت��دري��ب
واالبتعاث ،كما تناولت �أعمال ال��وزارة يف �ش�أن
الوظائف والتوظيف يف اجلهات احلكومية ،ويف
�ش�أن م�شروعات وبرامج ال��وزارة التي تقوم بها
حالي ًا.
اق���ت���راح بتغيير إج�����ازة نهاية
األسبوع من الخميس والجمعة
إلى الجمعة والسبت
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والح��ظ��ت اللجنة �أن ثمة ت���أخ��ر يف تنفيذ بع�ض
امل�����ش��روع��ات وال�ب�رام���ج يف ال�������وزارة ،و�أك����دت
يف تو�صيتها للمجل�س على �أه��م��ي��ة متابعة تلك
امل�����ش��روع��ات وال�برام��ج وال��ت��ي �ست�سهم يف دعم
�أداء ال���وزارة ،كما �أو���ص��ت اللجنة بالت�أكيد على
ق���رار ���س��اب��ق للمجل�س ب�����ض��رورة الإ����س���راع يف
حتديث نظام اخل��دم��ة املدنية �ضمن �سياق قيام
اجلهات احلكومية بتطوير �أنظمتها مبا يتالءم مع
املتغريات وامل�ستجدات.
والحظ �أحد الأع�ضاء �أنه على الرغم من �أن عدد
موظفي الدولة قد زاد عن مليون موظف �إال �أن
خ��دم��ات ال����وزارة ال زال���ت �أق���ل مم��ا ه��و مفرت�ض
�أن تقوم ب��ه ،فتت�أخر ع��ن الإع�ل�ان ع��ن الوظائف
ال�����ش��اغ��رة مل���دة ط��وي��ل��ة مم���ا ي��ح��ول دون �شغلها

بال�سعوديني.
و�أ�ضاف �آخر :ال زالت الوزارة تعمل ببطء �شديد
يف تطوير �أداء موظفي الدولة ،فاملوظف ال بد �أن
يعمل مدة �أربع �سنوات حتى يح�صل على الرتقية،
فيت�ساوى املبدعون وغريهم؛ مما �أ�سهم ذلك يف
الت�أثري ال�سلبي على تطوير �أداء موظفي احلكومة.
وق��ال يف نقطة �أخ��رى �إن بع�ض املوظفني -ذوي
املراتب ال�صغرية -يح�صلون على ترقيات ،لكن
الزيادة يف رواتبهم ال تتجاوز مئة ريـال فكيف
ُيرقى املوظف بعي ًدا عن مكان �سكنه ويف منطقة
نائية والزيادة يف راتبه ال تتجاوز املئة ريـال؟
وت�����س��اءل ع�ضو ع��ن م��ك��اف���أة نهاية اخل��دم��ة التي
مازالت م�شكلة بال حل ،فاملتقاعدون من موظفي
الدولة اخلا�ضعني لنظام اخلدمة املدنية قد يعانون
من الفاقة بعد نهاية خدمتهم وال يتم منحهم �سوى
رات���ب �شهر �أو �شهرين ,م�شري ًا �إىل �أن بع�ض
الدول �سبقتنا يف منح موظفيها املتقاعدين مكاف�أة
نهاية اخلدمة.
كما �أ�شار �إىل �أن موظفي املراتب املتدنية يعملون
�سنوات طويلة دون تطوير ،بينما جند موظفي
امل�ؤ�س�سات وال�شركات قد يبد�أون بوظائف متدنية
تنتهي بوظائف عالية؛ مثل موظفي �شركتي �سابك
و�أرامكو.
وق��ال �أح��د الأع�ضاء �إن موظفي الدولة يفتقدون
�إىل الت�أمني ال�صحي وب��دل ال�سكن ،بينما جند
�أن ال�شركات وامل�ؤ�س�سات متنح موظفيها ت�أمينًا
�صح ًيا لهم ولأ�سرهم �إ�ضافة �إىل ب��دل ال�سكن.
وط��ال��ب وزارة اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة �إع����ادة النظر يف
مهماتها وتطويرها.
و�أ�ضاف ع�ضو �آخر طلبت الوزارة منحها �صالحية
�شغل ال��وظ��ائ��ف امل�شغولة بغري ال�سعوديني يف
امل�ؤ�س�سات احلكومية كافة وفق خطة متفق عليها،
ويف الوقت نف�سه جند وظائف �شاغرة يف الوزارة
نف�سها بلغت مئتني وواحد وت�سعني وظيفة �شاغرة.
وتطرق �أحد الأع�ضاء �إىل عدد الوظائف ال�شاغرة
يف بع�ض اجلهات احلكومية ،فقد بلغت الوظائف
ال�شاغرة �أك�ثر من خم�س و�سبعني �أل��ف وظيفة،
ويف الوقت نف�سه هناك كفاءات تبحث عن عمل
الخدمة المدنية تتحدث عن 75
ألف وظيفة شاغرة بينما يعاني
الشباب من البطالة!

وال يجدون .لذا ،يح�سن �أن تتبنى اللجنة مقرتح
الوزارة بت�شكيل فريق عمل من اجلهات احلكومية
ال��ت��ي يعمل فيها �أع����داد ك��ب�يرة م��ن املتقاعدين،
والتن�سيق مع الوزارة لو�ضع خطة للإحالل ،كما
ينبغي �أن ت�ؤكد التو�صية على الربط بني خمرجات
التعليم وحاجة �سوق العمل.
ونبه ع�ضو �آخر �إىل ما �أ�شارت �إليه ال��وزارة يف
تقريرها م��ن �أن��ه��ا تعاين م��ن ع��دم جت��اوب بع�ض
اجلهات احلكومية مع امللحوظات الرقابية التي
تبديها ال�����وزارة ب�����ش���أن ال��ت��ج��اوزات يف تطبيق
الأنظمة واللوائح ،وق��د �أوردت ال���وزارة يف هذا
ال�����ش���أن ع��ب��ارة" :ال ت�ستبعد ال�����وزارة �أن تقوم
ب�إحاطة هيئة الرقابة والتحقيق بتلك املخالفات".
ومتنى من اللجنة تو�ضيح هذه العبارة.
وت�����س��اء �أح����د الأع�������ض���اء ع���ن ع���دم وج����ود امل�ب�رر
ال��وج��ي��ه ل��ع��دم الإ���ش��غ��ال ال��وظ��ائ��ف ال�����ش��اغ��رة يف
بع�ض اجلهات احلكومي ,وقال لو كانت الأجهزة
احلكومية يف حاجة �إىل تلك الوظائف لأ�شغلتها،
ال�سيما �أن بع�ض الدرا�سات ت�شري �إىل �أن �إنتاجية
املوظفني يف القطاع احلكومي منخف�ضة ،ولو
متت �إ�ضافة موظفني ج��دد النخف�ضت الإنتاجية
�أكرث.

و�أك����د �أه��م��ي��ة �أن يخ�ضع ال��ت��وظ��ي��ف يف القطاع
احل��ك��وم��ي التعيني حل��اج��ة العمل ولي�س ملجرد
ال زال موظفو الدولة يفتقدون
إل���ى ال��ت��أم��ي��ن ال��ص��ح��ي وب���دل
السكن ..والمتقاعدون معرضون
للفاقة
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التوظيف ،ور�أى �أن تتخذ وزارة اخلدمة املدنية
الإج����راءات الفاعلة ل��زي��ادة �إنتاجية العاملني يف
ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي؛ م���ن خ�ل�ال �إي���ج���اد ارت��ب��اط
�أوث���ق ب�ين الأج���ور والأداء ،و�أن تعيد النظر يف
الرت�شيح للوظائف ،و�أن تكون املفا�ضلة عن طريق
اختبارات تعقد لهذا الغر�ض.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عما �إذا كان يتوجب على
القطاع احلكومي ال�ستيعاب خريجي ( )24جامعة
حكومية ،و( )40كلية �أهلية ،ونحو (� )150ألف
مبتعث ومبتعثة ،دومن���ا ح��اج��ة ال �سيما يف ظل
وجود �أكرث من ( )8ماليني وافد يف اململكة.
واق�ت�رح �أن تكون م�س�ألة الإنتاجية يف القطاع
احلكومي بن ًدا ثابتًا على جدول �أعمال جميع جلان

املجل�س عند مناق�شتها تقارير اجلهات احلكومية،
و�أن ت���در����س وزارة اخل���دم���ة امل���دن���ي���ة احل��اج��ة
امل�ستقبلية للجهات احلكومية من القوى العاملة،
و�أن ت��در���س وزارة العمل ا�ستيعاب اخلريجني
واخلريجات يف القطاع اخلا�ص ،و�إيجاد احللول
املنا�سبة ،كما يح�سن �أن ت��ق��دم وزارة اخلدمة
املدنية م�ؤ�شرات ملدى التغري يف �إنتاجية موظفي
الدولة �ضمن تقريرها ال�سنوي املرفوع للمجل�س.
والح���ظ �أح���د الأع�����ض��اء ع��دم وج���ود خطة �شاملة
لل�سعودة يف الأجهزة احلكومية ،كما الحظ اخللل
يف نظام العر�ض والطلب ،وكذلك ع��دم جتاوب
الأجهزة احلكومي يف تطبيق �أنظمة اخلدمة املدنية
وتوجيهات ال����وزارة .م���ؤك�� ًدا �أهمية �أن ت�ستمع
اللجنة لآراء مندوبي الوزارة ،والوزارات الأخرى
املعنية ،و�أ�سباب عدم جتاوبها مع الأنظمة للخروج
بتو�صيات تدعم الوزارة يف م�سريتها ,و�أن تزود
اللجنة املجل�س بنتائج الدرا�سات التي قامت بها
وزارة اخلدمة املدنية يف جمال الأنظمة واللوائح،
وال��روات��ب ،وال��ب��دالت ،وتقومي الأداء الوظيفي،
ال�سيما �أن ذلك ي�صب يف �صلب عمل الوزارة.
ويف جانب �آخر اقرتح �أحد الأع�ضاء تغيري �إجازة
نهاية الأ�سبوع من يومي اخلمي�س واجلمعة �إىل

يومي اجلمعة وال�سبت ،و�ساق عدد ًا من املربرات
التي ر�أى �أنها تدعم مقرتحه منها �أن اململكة منذ
ت�أ�سي�س الإدارة العامة فيها كانت تعمل �ستة �أيام
يف الأ�سبوع؛ من ال�سبت �إىل اخلمي�س بواقع �ست
�ساعات يوم ًيا ،ويف عهد امللك خالد  -رحمه الله-
ات��خ��ذت اللجنة العليا للإ�صالح الإداري ق��را ًرا
بتغيري الدوام و�إ�ضافة اخلمي�س �إىل �إجازة نهاية
الأ�سبوع ،ومن ثم زيادة عدد �ساعات العمل ،لكن
م��ع تغري ال��زم��ن وج��دن��ا �أن��ن��ا نخالف �أغ��ل��ب دول
ال��ع��امل ،ال�سيما ال���دول ال��ت��ي نت�شارك معها يف
العالقات االقت�صادية ،نخالفهم ب�أربعة �أيام ،يومان
ال نعمل نحن فيها ويومان هم ال يعملون فيها ،مما
يفوت على اململكة فوائد اقت�صادية كبرية ج�� ًدا.
كما �أننا �أ�صبحنا البلد الوحيد يف العامل الذي
تكون �إجازته اخلمي�س واجلمعة ،فجميع الدول
امل���ج���اورة وال�����دول ال��ع��رب��ي��ة والإ���س�لام��ي��ة غ�يرت
�إج��ازت��ه��ا �إىل اجلمعة وال�����س��ب��ت؛ مم��ا ي�ستوجب
التوحد معها يف �إج���ازة نهاية الأ���س��ب��وع ،وق��دم
الع�ضو تو�صية �إ���ض��اف��ي��ة تت�ضمن درا���س��ة ه��ذا
املقرتح ،ومتنى من اللجنة درا�سة ذل��ك ،ال�سيما
من النواحي ال�سيا�سية ،واالجتماعية ،والدينية
واالقت�صادية.
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الهيئة نجحت في معالجة  15ألف شكوى خالل العام الماضي

المجلس يطالب هيئة االتصاالت بالسماح بتقديم خدمة «التجوال المجاني»

د� .سعدون ال�سعدون
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واف��ق جمل�س ال�����ش��ورى بالأغلبية خ�لال جل�سته
ال���ع���ادي���ة ال���راب���ع���ة ع�����ش��رة ال���ت���ي ع��ق��ده��ا االث��ن�ين
1434/5/27ه����ـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س
ال�شيخ ال��دك��ت��ور عبدالله ب��ن حممد ب��ن �إبراهيم
�آل ال�شيخ على �سماح هيئة االت�����ص��االت وتقنية
واملعلومات ل�شركات االت�صاالت بتقدمي اخلدمة
املجانية ال�ستقبال املكاملات �أثناء التجوال الدويل
وو�ضع ال�ضوابط الأمنية والتقنية املنظمة حل�سن
ا�ستخدام هذه اخلدمة.
جاء ذلك بعد �أن ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر
جلنة النقل االت�صاالت وتقنية املعلومات ب�ش�أن
�آراء الأع�ضاء وملحوظاتهم جتاه التقرير ال�سنوي
لهيئة االت�����ص��االت وتقنية املعلومات للعام امل��ايل
1433/1432هـ الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور
�سعدون بن �سعد ال�سعدون.
وكانت التو�صية اخلا�صة بخدمة التجوال الدويل
قد تقدم بها �أحد �أع�ضاء املجل�س ،وتبنتها اللجنة
�ضمن تو�صياتها كتو�صية جديدة مل تتم مناق�شتها
�أث��ن��اء مناق�شة ت��ق��ري��ر هيئة االت�����ص��االت وتقنية
املعلومات.
و�أو����ض���ح ال��دك��ت��ور ال�����س��ع��دون �أن اللجنة ت���ؤك��د
ح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى حت�����س�ين ج����ودة وك���ف���اءة خ��دم��ات
الإن�ترن��ت وخف�ض �أ�سعارها بعد �صدور العديد
من قرارات املجل�س بهذا اخل�صو�ص ،والتي لقيت
التجاوب من الهيئة ومن ال�شركات امل�شغلة.
وح�����س��ب ت���ق���اري���ر ال��ه��ي��ئ��ة ف��ق��د ان��خ��ف�����ض �سعر
امليغابايت ال�ستخدام الإن�ترن��ت بوا�سطة �شبكة
املتنقل والثابت بن�سبة «� ،»%50إذ كان  4هلالت

يف عام 2009م و�أ�صبح هللتني يف عام 2012م
على بع�ض الباقات على �شبكة املتنقل ،و�أق��ل من
ذلك يف بع�ض باقات اخلدمات الثابتة ،كذلك فقد
بد�أت �شبكة الألياف الب�صرية حتل حمل ال�شبكات
النحا�سية يف امل��دن الرئي�سة؛ مم��ا ي�ساعد على
تقدمي �سرعات مرتفعة ،وبجودة عالية ،وخف�ض
يف الأ�سعار.
و�أ�����ض����اف ك��م��ا اق�ت�رح���ت ال��ه��ي��ئ��ة ت��ع��دي��ل بع�ض
بنود نظام االت�����ص��االت ،و���ص��درت موافقة املقام
ال�سامي على التعديالت التي ن�شرت حديث ًا بتاريخ
1434/4/12هـ ،وعلى �ضوئها �أعلنت الهيئة يف
بيانها الذي ن�شرته ال�صحف �أنها �أ�صدرت قرار ًا
يلزم امل�شغلني بنقل �أرقام امل�شرتكني وفق �إجراءات
جديدة ال ت�شرتط �سداد امل�ستحقات املالية قبل
النقل� ،إ�ضافة �إىل �أن الهيئة قد ا�ستحدثت �إدارة
عامة تقوم على حماية امل�شرتكني والتعامل مع
ال�شكاوى ،و�ستناق�ش اللجنة مع مندوبي الهيئة
ما �أجنزته يف هذا ال�ش�أن يف اجتماع الحق.
وق��ال رئي�س اللجنة �إن ال�شركات امل�شغلة قدمت
باقات خمف�ضة بن�سبة  %50ل��ذوي االحتياجات
اخل��ا���ص��ة ،وب���رام���ج خمتلفة ل��ه��م ،وت�����ش��ارك يف
الدعم والتعاون مع اجلمعيات اخلريية يف تقدمي
اخل��دم��ات املتاحة ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة،
و�ستبحث اللجنة مع مندوبي الهيئة الحقًا حث
ال�����ش��رك��ات ل��ت��ق��دمي امل��زي��د م��ن الإ���س��ه��ام��ات لهذه
ال�شريحة من �أبنائنا وبناتنا ذوي االحتياجات
اخلا�صة.
و�أو���ض��ح ال�����س��ع��دون �أن ن��ظ��ام مكافحة اجل��رائ��م

املعلوماتية ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم
«م »17/والتاريخ 1428/3/8ه����ـ نظم الأدوار
املناطة باجلهات املتعاملة باجلرائم املعلوماتية،
وتتوىل اجلهات الأمنية ب��وزارة الداخلية املتابعة
وال��ت��ح��ق��ي��ق ،وا���س��ت��ح��دث��ت ل��ذل��ك �إدارة مكافحة
اجلرائم املعلوماتية ،يف حني يقت�صر دور الهيئة
يف ق�ضايا اجلرائم املعلوماتية على اجلانب الفني
عند احلاجة ح�سب املادة «الرابعة ع�شرة» من نظام
مكافحة اجلرائم املعلوماتية.
وبني �أن التقرير �أو�ضح �أهم ن�شاطات و�إجنازات
الهيئة ،والتي ت�ضمنت معاجلة و�إنهاء «»15.064
�شكوى خ�لال �سنة ال��ت��ق��ري��ر ،كما تعمل الهيئة
ع��ل��ى �إج����راء ال��ق��ي��ا���س��ات امل��ي��دان��ي��ة ملتابعة ال��ت��زام
مقدمي خدمات االت�صاالت ب�ضوابط الإ�شعاعات
ال�صادرة من املحطات الال�سلكية ،وق��د �أو�ضح
التقرير �أن م�ستويات الإ�شعاعات ال�صادرة من
ه��وائ��ي��ات امل��ح��ط��ات الال�سلكية ال��ت��ي مت �إج���راء
ال��ق��ي��ا���س��ات عليها ت��ق��ل مب��ئ��ات امل����رات ع��ن احل��د
امل�سموح به وفقًا للمعايري العاملية.
وتابع� :أم��ا بالن�سبة لت�أخر تنفيذ اخلطة الوطنية
للطيف الرتددي ف�أ�شارت الهيئة يف تقريرها �أنه
ب�سبب عدم جتاوب بع�ض اجلهات احلكومية يف
تنفيذ ما يخ�صها من اخلطة و�إخالء الرتددات غري
امل�ستخدمة خالل الفرتة املا�ضية منذ بدء �سريانها.
وق��د �أ���ص��در املجل�س ق���راره ذا ال��رق��م «»6/41
والتاريخ 1429/6/5ه���ـ ون�صه�« :سرعة �إخالء
ال�ت�رددات غري امل�ستخدمة ل��دى بع�ض اجلهات؛
بهدف تفعيل اخلطة الوطنية للطيف الرتددي».
م��ب��ادرة الملك ع��ب��داهلل للمحتوى
العربي أسهمت في زي��ادة نسبة
المحتوى العربي على االنترنت

و�أك�������دت ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى �أه���م���ي���ة ت���وج���ه ���ش��رك��ات
االت�صاالت �إىل دعم التنمية االجتماعية ومناق�شة
ذل���ك يف اجتماعاتها م��ع م��ن��دوب��ي ال��ه��ي��ئ��ة ،وق��د
�صدر قرار املجل�س ذو الرقم « »24/25والتاريخ
1426/5/27هـ؛ والذي ن�ص يف الفقرة «الرابعة»
ع��ل��ى« :ع��ل��ى الهيئة �إل����زام ���ش��رك��ات االت�����ص��االت
امل��رخ�����ص ل��ه��ا مب��ب��د�أ اخل��دم��ة ال�����ش��ام��ل��ة ،ون�شر
خدمات االت�صاالت يف املناطق النائية ،والو�صول
بن�سبة انت�شار اخلدمة للمعدالت العاملية» ،و�صدر
ق���رار املجل�س ذو ال��رق��م « »79/123وال��ت��اري��خ
1428/2/15ه���ـ ال��ذي ين�ص على« :قيام الهيئة
بالتن�سيق مع مقدمي اخلدمات بدرا�سة �إمكانية

تقدمي خدمات االنرتنت للجهات التعليمية ب�أ�سعار جمل�س الوزراء املوقر ذي الرقم « »194والتاريخ
1428/6/10هـ مع توفري الدعم الفني والب�شري
تف�ضيلية تغطي تكاليف اخلدمات».
وزاد ال��دك��ت��ور ال�سعدون �أن اللجنة ت���ؤك��د على لذلك».
�أهمية امتالك ا�ست�ضافة البيانات وت�شري �إىل �أنه
مت �إط�لاق مبادرة امللك عبدالله للمحتوى العربي
م��ن��ع خ��دم��ة ال��ت��ج��وال ال��دول��ي
حت��ت �إ����ش���راف م��دي��ن��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز للعلوم
ستجبر الناس على مسائل أخرى
والتقنية ،وحظي بدعم كبري من الدولة ،و�أثمرت
أقل انظباط ًا ورقابة
ج��ه��ود ه����ذه امل����ب����ادرة ب���ارت���ف���اع ن�����س��ب��ة حم��ت��وى
اللغة العربية على �شبكة الإنرتنت ليبلغ «�سبعة»
�أ�ضعاف ،فبح�سب تقديرات �شركة غوغل العاملية ثم طرحت التو�صية الثانية للجنة  -التي تبنتها
ارت��ف��ع امل��ح��ت��وى م��ن « »%0,3ع��ام 1429ه����ـ �إىل بعد تقدميها من قبل �أح��د الأع�ضاء  -للمناق�شة
« »%2يف العام 1432هـ� ،إ�ضافة �إىل تطوير عدد اخلا�صة بخدمة التجوال الدويل املجاين.
من النظم والربجميات املتعلقة باملحتوى العربي .وق��ال �أح��د الأع�ضاء �إن ه��ذه التو�صية و�ضعتها
وختم ب�أن قرار �إلغاء جمانية التجوال الدويل هو اللجنة بنا ًء على معلومات عامة و�صحيحة؛ تقول
قرار قدمي مت الإعالن عن تطبيقه يف عام 1431هـ� ،إن الهيئة ب�صدد منع جمانية التجوال ال��دويل،
واجتمعت اللجنة مع الهيئة وال�شركات امل�شغلة يف دون االجتماع مع الهيئة ومعرفة الأ�سباب التي
حينها و�صدر قرار املجل�س ذو الرقم « »15/28رمبا تكون وجيهة ومنطقية ،ونحن نعلم �أن الهيئة
والتاريخ 1431/4/27ه��ـ الذي ن�ص على« :على مل تقدم على �أمر كهذا �إال مبوجب حيثيات مهمة
هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات �إعادة النظر يف و�أ�سباب ال نعلمها ،والهيئة هي اجلهاز امل�شرف
قرار �إلغاء جمانية التجوال الدويل ،مع اال�ستفادة واملنظم وامل��راف��ق لالت�صاالت وتقنية املعلومات،
من امل�ستجدات التقنية احلديثة عامل ًيا يف معاجلة ومن امل�ؤكد �أنها ت�ضع توازن ًا بني م�صلحة الوطن
اجل��وان��ب الأم��ن��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة» .وتتفق اللجنة مع االقت�صادية وم�صلحة املواطن ،ومن املهم �أن تقوم
�أه��م��ي��ة ه��ذه اخل��دم��ة ،وت���رى �أن ه��ذه اخل��دم��ة قد اللجنة مب��ع��رف��ة م��ب�ررات وق��ن��اع��ات الهيئة ح��ول
ا�ستفاد منها الكثري من املواطنني �أثناء �سفرهم املو�ضوع عن طريق االت�صال بالهيئة ،كما �أنه ال
�إىل خارج البالد ،وا�ستفاد منها �أبنا�ؤنا الطالب يوجد �شركة ات�صاالت يف العامل تقدم هذه اخلدمة
والطالبات ال��دار���س��ون يف اخل���ارج ،وال���ش��ك �أن جمانًا عدا ال�شركات يف ال�سعودية ،ومن الأف�ضل
منح جمانية التجوال الدويل للعمالء هو من �ش�أن الت�أكيد على قرار جمل�س ال�شورى ال�سابق بهذا
ال�����ش��رك��ات امل�شغلة �إذا مت��ت م��راع��اة ال�ضوابط ال�صدد.
الأم��ن��ي��ة والتقنية وم�صلحة ال��ب�لاد ،م�شري ًا �إىل وقال ع�ضو �آخر �إن هذه التو�صية حتقق م�صالح
ما مت م�ؤخ ًرا من ربط ال�شرائح بال�سجل املدين خا�صة لعموم املواطنني؛ �إال �أنها تهدر م�صالح
والإق��ام��ة ،و�إل��غ��اء ال�شرائح املجهولة ،لذلك فقد ع��ام��ة ،فلماذا ال ت��واف��ق هيئة االت�����ص��االت وتقنية
املعلومات ،ووزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات،
قدمت اللجنة تو�صيتها «الثانية» اجلديدة.
بعد ذلك �صوت املجل�س باملوافقة على الت�أكيد على واحلكومة على مثل هذه التو�صية بالرغم من �أن
اجلهات احلكومية على تطبيق الدليل الإر�شادي ال�شركات امل�شغلة تعلم �أن��ه��ا ت�ستطيع �أن تقدم
ل�سيا�سات و�إجراءات �أمن املعلومات املعد من قبل هذه اخلدمة جمانًا؟ �أما بالن�سبة لتحمل ال�شركات
هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات بنا ًء على قرار تكلفة جمانية هذه اخلدمة فيكون بتعوي�ض ذلك

من ارتفاع تكلفة املكاملات الداخلية ،كما �أن هناك
عد ًدا كب ًريا من �شرائح االت�صاالت ال�سعودية يف
بع�ض ال���دول ،وق��د ت�ستخدم يف �أم���ور ال تخدم
الأم���ن ال��وط��ن��ي ،ف�ضلاً ع��ن ال��ع��بء ال��ذي تتحمله
ال�شبكات ال�سعودية والأم��ن ال�سعودي يف حال
مراجعة دول �أخ��رى �أو مطالبتها مبعلومات عن
هذه ال�شرائح �أو عن املكاملات التي ت�صدر منها،
وم���ن الأن�����س��ب مطالبة ���ش��رك��ات االت�����ص��االت �أن
تخف�ض تكلفة املكاملات الداخلية واخلارجية.
و�أ�����ض����اف �أح�����د الأع�������ض���اء �أن ه���ن���اك م�صلحة
للمواطنني من ه��ذه التو�صية� ،أم��ا التحذير منها
فجميع تلك املعلومات التي حتذر منها غري موثقة،
ومن الأن�سب �إتاحة الفر�صة ملثل هذه امل�ؤ�س�سات
العامة �أن تختار اال�ستثمار الأمثل ،ومن الأن�سب
ت�أجيل هذه التو�صية ملعرفة ر�أي هيئة االت�صاالت
يف ذلك.
ور�أى ع�ضو �آخ��ر منا�سبة ه��ذه التو�صية ,ومن
الأن�����س��ب �أن ت��ع��ي��د ه��ي��ئ��ة االت�����ص��االت ال��ن��ظ��ر يف
الإج�����راءات ال��ت��ي تتخذها ح��ال�� ًي��ا لإي��ق��اف بع�ض
التطبيقات الإلكرتونية التي ت�ستخدمها �شرائح
كبرية من املجتمع ال�سعودي ،بل يح�سن تر�شيد
هذه التطبيقات ولي�س حظرها.
وداخ��ل ع�ضو �آخ��ر ب���أن ال�شركات هي من طلبت
تقدمي اخلدمة وف��ق مبد�أ جت��اري وتناف�سي ،وال
يوجد مربر قانوين ملنع هذه ال�شركات.
و�أ����ض���اف �أن خ��دم��ة ال��ت��ج��وال ال����دويل امل��ج��اين
م��وج��ودة ح��ال�� ًي��ا؛ ول���و �ضيق ع��ل��ى ه���ذه اخل��دم��ة
���س��ي��ل��ج���أ ال��ن��ا���س �إىل ال��و���س��ائ��ل الأخ�����رى الأق���ل
ً
ان�ضباطا ورقابة عرب الربامج املتاحة يف الأجهزة
الذكية ،كما �أن التو�صية ب�صيغتها احلالية تكفل
ال�ضوابط الأمنية والأخالقية والتجارية ،وتعطي
الهيئة املظلة التي ت�ستطيع من خاللها التعامل مع
�شركات االت�صاالت.
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تـحــت الـقــبــة

تقرير وزارة الحج ..البناء الرأسي في منى يحتاج لمزيد من الدراسة

المطالبة بمراجعة واقع «المسار اإللكتروني للحجاج» ..والتحقق من كفاءته
يف التقرير ،ومن ذلك عدم تطبيق الوزارة لقرار
جمل�س ال�����ش��ورى ذي ال���رق���م 41/66وال��ت��اري��خ
1430/10/8ه������������ـ .ل����ذا ي��ح�����س��ن �أن ي��ن��ظ��ر يف
�إمكانية توجيه التو�صية �إىل وزارة �أخ��رى تقوم

املهند�س حممد النقادي
�أو�ضح رئي�س جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات
العامة املهند�س حممد بن حامد النقادي �أن اللجنة
وزارة الحج تحتاج إل��ى تفعيل
نظام الجزاءات والعقوبات ضد
الحجاج غير النظامين
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م�شعر منى �إال بالتو�سع الر�أ�سي.
والح��ظ �أح��د الأع�ضاء �أن تقرير وزارة احل��ج مل
يت�ضمن التحديات واملعوقات التي تواجه الوزارة
وهي كثرية ،فمن �أ ّدى فري�ضة احلج �أو �شارك يف
�أعمال احلج ،يلحظ �أن هناك �إ�شكاليات كبرية ذكر
بع�ضها يف ثنايا التقرير ،ومن ذلك قلة الكوادر
الب�شرية من من�سوبي الوزارة الر�سميني .م�شري ًا
�إىل تعيني ثالثة �آالف موظف م�ؤقت خالل مو�سم
احلج لتنفيذ اخلطط الت�شغيلية اخلا�صة بقطاعات
ال��������وزارة ،ب�����س��ب��ب ���ض��ع��ف االع���ت���م���ادات امل��ال��ي��ة
املخ�ص�صة للتوظيف الر�سمي.
و�أح�صى الع�ضو ع��دد ًا من املعوقات التي تواجه
ال����وزارة منها �ضيق امل�ساحات املخ�ص�صة يف
امل�����ش��اع��ر امل��ق��د���س��ة حل��ج��اج ال���داخ���ل ،واحل��ج��اج
غ�ير النظامني ال��ذي��ن ه��م يف ازدي���اد� ،إىل جانب
الإ�شكاليات التي تواجه قطار احلرمني ،وا�ستمرار
ظاهرة متخلفي احلج والعمرة ،و�سما�سرة العقار
والبعثات اخلارجية.
و�شدد على �أهمية �إع��ادة النظر يف حتديد �أعداد
احلجاج للعامني القادمني؛ نظ ًرا ملا ي�شهده احلرم

مل ي�سبق لها �أن رف�ضت تو�صية لبناء العمائر
املتعددة الأدوار على �سفوح جبال منى؛ و�إمن��ا
ذك��رت يف ال���دورة ال�سابقة �أن هناك ع��دة بدائل
وخ��ي��ارات تدر�سها ال��دول��ة الآن ،وم��ن املنا�سب
�إع��ط��اء ال��ف��ر���ص��ة ل��درا���س��ت��ه��ا ب���أب��ع��اده��ا ال�شرعية
والهند�سية ،والأمنية ،وعدم التعجل يف اختيار
بديل دون �آخر.
جاء ذلك �أثناء جمل�س ال�شورى التقرير ال�سنوي
ل������وزارة احل����ج ل��ل��ع��ام امل�����ايل 1433/1432ه���������ـ
خ�ل�ال جل�سته ال��ع��ادي��ة ال��ث��ال��ث��ة ع�����ش��رة  -لل�سنة
الأوىل م��ن ال����دورة ال�����س��اد���س��ة ال��ت��ي ع��ق��دت ي��وم
الأح�����د1434/5/26ه�����ـ ب��رئ��ا���س��ة م��ع��ايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ ال��دك��ت��ور عبدالله ب��ن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ وذل��ك يف �ضوء تقرير جلنة
إحدى العضوات تنتقد السماح
الإ���س��ك��ان وامل��ي��اه واخل��دم��ات ال��ع��ام��ة ال���ذي تاله
بوضع ملصقات دعائية على
رئي�س اللجنة املهند�س حممد النقادي.
جسر الجمرات
وقد طالب �أحد الأع�ضاء اللجنة الأخذ مبو�ضوع
التو�سع ال��ر�أ���س��ي يف �سفوح جبال م�شعر منى
بد ًال من التو�سع ال�سطحي باخليام التي �أ�صبحت املكي – الآن -من تو�سعات كبرية.
م�����ش��ك��ل��ة ح�����س��ب م���ا ورد يف �إج����اب����ات م��ن��دوب��ي من جانبه الح��ظ ع�ضو �آخ��ر تو�صيات اللجنة مل
ال�����وزارة ،م���ؤك��د ًا �صعوبة �إ�شكالية ال�سكن يف تعالج العديد من الإ�شكاليات واملعوقات الواردة

ب��ه��ذا اجل��ان��ب ،ك����وزارة التخطيط ب��ال��ت��ع��اون مع
وزارة احل���ج ،كما يح�سن �أن يتم و���ض��ع �شرط
جزائي  -من باب العدالة  -يف حالة الت�أخر يف
ت�سليم الأرا�ضي ،كما ينبغي تكليف جهة �أخرى
لت�شغيل قطار امل�شاعر املقد�سة ،والإ�شراف عليه،
كما يح�سن التو�صية ب�سرعة معاجلة معوقات
م�شروعات البناء الر�أ�سي يف منى ،مع الأخذ يف
احل�سبان �أن هذا املو�ضوع يدر�س عند �أ�صحاب
الف�ضيلة العلماء يف هيئة كبار العلماء؛ �إال �أنه ال
مينع من التو�صية بت�سريع هذا الأمر؛ لأن احلاجة
ما�سة ومن غري املنا�سب ت�أخري البت فيه.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �شكوى وزارة احلج –
بح�سب التقرير  -ب�أن م�شعر منى حمدود امل�ساحة
وم��ن ال�ضروري العمل على اعتماد امل�شروعات
اخلا�صة ب��زي��ادة الطاقة اال�ستيعابية مل�شعر منى
مما ت�سبب الت�أخر يف ذل��ك من تكد�س احلجاج
يف الطرقات واالفرتا�ش ،وت�ساءل قائ ًال :ملاذا مل
تناق�ش اللجنة هذا الأمر ومل تعالج هذه الق�ضية؟
والتي �سبق �أن �أ�صدر املجل�س بها قرار ًا يف عام

1427ه��ـ ومل ينفذ حتى الآن ،لذا ،يح�سن الطلب
م��ن ال�����وزارة الإج���اب���ة ال��وا���ض��ح��ة وال��دق��ي��ق��ة على
ه��ذا الأم���ر؛ خلطورته ول��ت���أث�يره على العديد من
اجلوانب ،كما الحظ �أن اجلزء املخ�ص�ص حلجاج
الداخل ال يفي بحاجة املواطنني واملقيمني الذين
يرغبون باحلج.
وف��ي��م��ا ي��خ�����ص ال��و���ض��ع الإداري يف ال�����وزارة،
دع���ا �أح����د الأع�����ض��اء �إىل و���ض��ع ت�صنيف �أك�ثر

ي�سهم يف فك االختناقات؛ حتى انتهاء امل�شروعات
اخلا�صة بزيادة الطاقة اال�ستيعابية مل�شعر منى.
وطالب �أحد الأع�ضاء اللجنة بالتو�صية مبراجعة
ما يتم على �أر���ض الواقع عند ا�ستخدام امل�سار
الإل����ك��ت�روين ل��ل��ح��ج��اج ،وال��ت��ح��ق��ق م���ن ك��ف��اءت��ه،
واتخاذ التدابري الالزمة للتقليل من عدد احلجاج
غري النظاميني ،كما الح��ظ يف �إج��اب��ات مندوبي
ال����وزارة �أن��ه��م علقوا على م�شكلة احل��ج��اج غري

دق��ة ل��ل��وظ��ائ��ف ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل تو�ضيح م��ا ط��ر�أ
على الكادر الوظيفي من تغيري عن ال�سنة املالية
ال�سابقة ،كما الحظ يف اجلدول املرفق يف التقرير
وجود �أربعني وظيفة للمراتب من الثانية ع�شرة �إىل
املرتبة اخلام�سة ع�شرة ،يف حني �أنه ال يوجد يف
الوزارة �سوى ثالثة موظفني من حملة الدكتوراه
على الرغم من عظم مهام هذه ال��وزارة ،وه��ذا له
دور كبري يف �أداء ال��وزارة وقد ي�ؤثر �سل ًبا على
تطلعاتها والتقدم ال��ذي تن�شده ،و�آم��ل �أن تدرج
تو�صية يف هذا ال�ش�أن ب�أن حتر�ص الوزارة على
ا�ستقطاب الكفاءات من حملة الدكتوراه ل�شغل
املراتب العليا.
واق�ت�رح �أح���د الأع�����ض��اء �أن يتم حت��دي��د الأع���داد
للمعتمرين من اخلارج كما هو موجود يف احلج،
فال�سيطرة على احل�شود �أمر �صعب ،فتحديد العدد
ي�ساعد على جناح اخلطط الت�شغيلية للوزارة ،مما
يحقق �سالمة املعتمرين وال��زوار ،كما يح�سن �أن
ت�صدر تو�صية من املجل�س مبنع دخول ال�سيارات
ب���أق��ل م��ن خم�سني راك�� ًب��ا �إىل م�شعر م��ن��ى ،مما

النظاميني ب�أنها م�شكلة قدمية جديدة ،وهذه تعد
م�شكلة �أمنية ،وت�ساءل عن ما مت ب�ش�أنها؟ وما �إذا
ن�سقت الوزارة مع وزارة الداخلية.
والح����ظ ع�����ض��و �آخ����ر ال���ت���ق���ارب يف الأرق�������ام يف
اجلداول حول امل�شروعات املنجزة وغري املنجزة،
فقد ورد يف جدول املعتمد واملن�صرف من ميزانية
ال����وزارة للم�شروعات  %96لكن ي�شري التقرير
�إىل �أنها %77ولي�ست  ،%96كما �أن ما �أنفق على
امل�شروعات من امليزانية الأ�صلية هو  %10مما �أنفق
على امل�شروعات فعل ًيا ،بالإ�ضافة للم�شروعات
امل��ت��ع�ثرة ،ل���ذا ،ف����إن احل��اج��ة ملحة للت�أكيد على
ا�سرتاتيجية وا�ضحة لل�سنوات اخلم�س القادمة،
كما يح�سن �إعادة �صوغ التو�صية «الأوىل» لتكون
خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة و�إذا مت ذلك يبد�أ
بالتفكري باال�سرتاتيجية خلم�س وع�شرين �سنة
قادمة.
وا�ستغرب �أحد الأع�ضاء عدم �إيراد تو�صية تتعلق
بتفعيل نظام اجل��زاءات والعقوبات �ضد احلجاج
غري النظاميني؛ عل ًما �أن �إ�شكالية قطار امل�شاعر

يف العام املا�ضي والذي عاجلته التو�صية «الثالثة»
كانت ب�سببهم ،وذلك لتجمهر �أع��داد كبرية منهم
على بواباته.
والحظ ع�ضو �آخر �أن التقرير احتوى على العديد
م��ن ال��ت�بري��رات ل�ل�أخ��ط��اء امل��ت��ك��ررة ب��ال��رغ��م من
ال�سنوات الطويلة واخلربات املرتاكمة للحج لدينا
يف اململكة العربية ال�سعودية.
ك��م��ا الح���ظ �أن ب��ع�����ض احل��ل��ول التنظيمية التي
و�ضعت تخلق م�شاكل �أخرى ،مثل منع ال�سيارات
التي تقل عن 25راك ًبا ,مت�سائال عن البديل عنها؟
وكذلك ا�شرتاط الت�صريح ،وت�ساءل عن البدائل
ملن مل ي�ستطع احل�صول عليه؟
بعض الحلول التنظيمية في
ال��م��ش��اع��ر ال��م��ق��دس��ة تخلق
مشاكل أخرى
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وطالب ع�ضو �آخر �أن يكون التوجه �إىل تقلي�ص
مدة بقاء احلجاج يف مكة ،حتى ال نكلف الوزارة
مزي ًدا من الأزمات والإ�شكاليات ،خالفًا ملا طالبت
به اللجنة يف التقرير �أن يكون قدوم احلجاج على
مدار �شهر ذي القعدة كام ًال والأيام ال�ستة الأوىل
من �شهر ذي احلجة.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء :عن مدى تن�سيق الوزارة
م��ع اجل��ه��ات املعنية وتقييمها مل�ستوى النظافة،
واالفرتا�ش والب�سطات ،وت�أخر ت�سليم الأرا�ضي
حل��م�لات احل���ج ،وغ�يره��ا م��ن الإ���ش��ك��ال��ي��ات التي
تتكرر يف احلج كل عام ،كما �أن التقرير مل يعك�س
ال��واق��ع ب�����ص��ورة مو�ضوعية ،فمن امل��ف�تر���ض �أن
يكون حج العام املا�ضي �أف�ضل من عام التقرير،
نظ ًرا ملبد�أ تراكم اخلربة واال�ستفادة منها ،ولكن
كل من حج العام املا�ضي �شاهد �سوء اخلدمات
و�ضعف التنظيم والإدارة.
ور�أى ع�ضو �آخر �إعادة �صوغ التو�صية «الرابعة»
لت�شمل برنامج الإ���ص��ح��اح البيئي مل��ا ه��و خ��ارج
أي�ضا ،حيث �إن ما ورد خمت�ص ًا بالبيئة
املخيمات � ً
املحيطة باملخيمات.
وا�ستغربت �إح���دى الع�ضوات ال�سماح بو�ضع
مل�صقات دعائية لإحدى �شركات االت�صاالت على
مبنى ج�سر اجلمرات؛ وقالت �إن املقد�سات الدينية
لي�ست و�سيلة دعائية ،كما �أن اجلهة التي �سمحت
بذلك لي�ست بحاجة للمردود املايل لتلك الدعايات،
يف ظل وجود الدعم ال�سخي للحج من قبل حكومة
خ����ادم احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين ،ودع����ت �إىل تبني
تو�صية متنع و�ضع �أي لوحة دعائية على مباين
امل�شاعر املقد�سة.
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تـحــت الـقــبــة

آل ناجي :الضوابط ال تتداخل مع اختصاصات قاضي التنفيذ

الشورى يوافق على ضوابط البت في قضايا غياب المستأجرين أو هروبهم
واف����ق جم��ل�����س ال�����ش��ورى ب��الأغ��ل��ب��ي��ة يف جل�سته
العادية الثانية ع�شرة التي عقدها يوم االثنني 20
1434 /5/هـ برئا�سة معايل نائب رئي�س املجل�س
ال��دك��ت��ور حممد ب��ن �أم�ين اجل��ف��ري على م�شروع
�ضوابط البت يف ق�ضايا غياب بع�ض امل�ست�أجرين
�أو هروبهم ويف ذممهم �إيجارات متبقية مع ترك
العني مقفلة.
و�أك��دت م�شروع ال�ضوابط على �أن املحاكم هي
ج��ه��ة االخ��ت�����ص��ا���ص يف امل���ن���ازع���ات ب�ي�ن امل���ؤج��ر
وامل�ست�أجر و�أن الإجراءات املقرتحة متنح �إمارات
املناطق �سلطة معاجلة �إخ�لاء العني امل���ؤج��رة بعد
ذلك.
ال��ض��واب��ط تعالج أخ�ل�اء العين
المؤجرة بموجب عقد موثق
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وتعترب هذه ال�ضوابط �إجراء ًا م�ؤقت ًا يتم العمل به
�إىل �أن يتم االتفاق بني وزارة الداخلية ووزارة
العدل ورئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء على اتخاذ
الإجراء الالزم لوقف العمل به.
و�أو�ضح رئي�س جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية –
الدكتور حممد بن عبدالله �آل ناجي -وجهة نظر
اللجنة ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائ��ه��م جتاه
امل��و���ض��وع ،مبين ًا �أن اللجنة �أخ���ذت مبالحظات
بع�ض الأع�ضاء ب�ش�أن تعديل الفقرة رقم ( )1من
�أو ًال ليت�ضح من الن�ص �أن املق�صود الرتخي�ص
ملمار�سة التوثيق يف عمومه ،وح���ذف الإ���ش��ارة
�إىل مر�سوم �إ���ص��دار نظام الق�ضاء� ،إ�ضافة �إىل
الت�صحيح ال��ل��غ��وي يف ال��ف��ق��رة رق���م ( ،)4وك��ذا
تعديل رقم الفقرة املحال �إليها يف البند رابع ًا من
(� )3إىل (.)4
و�أ���ض��اف وبخ�صو�ص كيفية التعامل مع حاالت
امل��م��اط��ل��ة؛ ت��و���ض��ح ال��ل��ج��ن��ة �أن ال�����ض��واب��ط تعالج
ال�����ض��رر النهائي املتعلق ب���إخ�لاء ال��ع�ين امل���ؤج��رة
الناجت عن املماطلة يف دف��ع الإي��ج��ار �أو الهروب
وترك العني مقفلة� ،أما املماطلة فتعاجلها املواد من
العقوبات والوارد يف نظام التنفيذ.
و�أف��ادت اللجنة �أن هذه ال�ضوابط ال تتداخل مع
اخت�صا�صات قا�ضي التنفيذ؛ فهي تن�ص يف �أو ًال
على �أن���ه" :دون الإخ��ل�ال باخت�صا�ص املحكمة
املخت�صة بالأمر" ،ويتبع ه��ذه ال�ضوابط التي
تعالج فتح العني امل�ؤجرة ب�أمر من احلاكم ال�شرعي

�أو االداري؛ ح�سب ما تقت�ضيه احلال ،وذلك من
قبل جلنة ت�شكل من الإمارة واملحكمة وال�شرطة،
وت���ق���وم ه���ذه ال��ل��ج��ن��ة ب��و���ض��ع احل���ل���ول امل��ن��ا���س��ب��ة
ل��ل��ح��االت ال��ت��ي ال ت�ستطيع ال�����س��داد �أو الإخ�ل�اء
لغياب معيلهم �إما ل�سجنه �أو مر�ضه �أو وفاته .كما
�أن هذه ال�ضوابط تن�ص يف البند ال�ساد�س على
�أنها �ضوابط م�ؤقتة حتى يتم االتفاق بني اجلهات
املو�ضحة يف الفقرة بوقف العمل بها والرفع بذلك
�إىل جمل�س الوزراء.
وبني الدكتور �آل ناجي �أن اللجنة تتفق مع كل من
ر�أى ب�أن م�شكلة الإ�سكان لها جوانب خمتلفة ،و�أن
هذه ال�ضوابط لي�ست معنية بحل م�شكلة الإ�سكان
و�إمن��ا تعالج جان ًبا منها ،واللجنة ملزمة بدرا�سة
هذه ال�ضوابط التي �أحيلت �إىل املجل�س من املقام
ال�سامي و�أب��دت وجهة نظرها حيالها� .أم��ا حلول
م�شاكل الإ���س��ك��ان؛ فهناك �أك�ث�ر م��ن جهة معنية
مبعاجلة ذل��ك ومنها وزارة الإ�سكان وم�شروع
(� )250أل���ف وح���دة �سكنية ،و���ص��ن��دوق التنمية
العقاري ،وم�شروعات الإ�سكان اخلريي وغريها.
و�أف��ادت اللجنة �أن هذه ال�ضوابط �أك��دت على �أن
املحاكم هي جهة االخت�صا�ص يف املنازعات بني
امل�ؤجر وامل�ست�أجر؛ وهذه ال�ضوابط تعالج �إخالء
العني امل�ؤجرة مبوجب عقد موثق يف حالة �إخالل
امل�ست�أجر ببنود العقد ،كما �أن ال�ضوابط �ضمنت
يف بع�ض موادها حقوق امل�ست�أجرين وو�ضعت
ح��ل��و ًال ل��ل��م�����س��ت���أج��ري��ن غ�ير ال��ق��ادري��ن ع��ل��ى دف��ع
الإيجار ،وهذه ال�ضوابط تنطبق على امل�ست�أجرين
���س��واء م��دن�ين �أم ع�سكريني� ،أم���ا ال��ت�����ص��رف يف
حمتويات العني بعد فتحها فتعامل وفق بيت املال
�أو الهيئة العامة للوالية على �أموال القا�صرين ومن
يف حكمهم.
مشروع ضوابط البت في قضايا غياب بعض
المستأجرين أو ه��روب��ه��م وف��ي ذممهم

إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة:

"�أو ًال :دون �إخالل باخت�صا�ص املحكمة املخت�صة
ب���الأم���ر بفتح دور وحم�ل�ات ال��غ��ائ��ب�ين ،و�إي����داع
موجوداتها يف بيت امل��ال ،وبيع ما يخ�شى عليه
ال��ت��ل��ف ،و���س��م��اع ال��دع��وى على ال��غ��ائ��ب ،والنظر
يف النزاعات يف العقود واحلقوق النا�شئة منها،
وقيام من له م�صلحة برفع �أي دعوى �أمام اجلهات
الق�ضائية ،تتبع ال�ضوابط التالية:
 -1يقوم كاتب العدل �أو املرخ�ص له بذلك وفق ًا

لن�ص امل��ادة ( )74من نظام الق�ضاء بتوثيق عقد
الإيجار ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م)78/
وتاريخ 1428/9/19هـ.
� -2إذا تقدم امل�ؤجر ب�شكوى �إىل �إم��ارة املنطقة
�أو املحافظة �أو امل��رك��ز مطالب ًا – مب��وج��ب عقد
الإيجار املوثق من كاتب العدل �أو من املرخ�ص
له بذلك �أو عقد الإيجار الذي �أقر مبحتواه امل�ؤجر
وامل�ست�أجر -ب�إخالء العني امل�ؤجرة بعد انتهاء مدة
عقد الإيجار وفق ًا ملا تق�ضي به بنوده ،فت�ستدعي
الإمارة �أو املحافظة �أو املركز امل�ست�أجر خالل مدة
ال تتجاوز (خم�سة) �أيام من تاريخ تقدمي الطلب.
 - 3ي��واج��ه امل�����س��ت���أج��ر -ع��ن��د ح�����ض��وره -بطلب
امل�ؤجر ف�إذا كانت مدة عقد الإيجار منتهية وفق ًا
لن�صو�ص العقد فيلزم بتنفيذ الإخالء خالل مدة ال
تتجاوز (خم�سة ع�شر) يوم ًا.
� - 4إذا مل يح�ضر امل�ست�أجر رغم �إبالغه باحل�ضور
�أو ح�ضر ومل يخل العني امل�ؤجرة خالل مدة ()15
يوم ًا امل�شار �إليها يف الفقرة (� )3أع�لاه ،فيوجه

�أم�ير املنطقة �أو املحافظ – بح�سب الأح���وال –
باتخاذ واحد �أو �أكرث من الإجراءات الآتية:
�أ� -إدراج ا�سم امل�ست�أجر �ضمن قائمة املطلوبني.
ب -الأم��ر بف�صل كل �أو بع�ض اخلدمات الآتية:
التيار الكهربائي ،املاء ،الهاتف.
تشكيل لجان دائمة في إمارات
المناطق لفتح ال��دور والمحالت
وإخالئها

ج� -إ���ش��ع��ار م��رخ�����ص ل���ه بت�سجيل امل��ع��ل��وم��ات
االئتمانية بواقع املماطلة يف التنفيذ .ف�إذا م�ضى
خم�سة ع�شر يوم ًا بعد اتخاذ واح��د �أو �أك�ثر من
ات��خ��اذ الإج����راءات ال�سابقة ومل يخل امل�ست�أجر
العني ،فلأمري املنطقة �أو املحافظ �أن يحيل الطلب
�إىل اللجنة امل�شكلة يف الفقرة (ث��ان��ي�� ًا) م��ن هذه
الإجراءات.
ثاني ًا :ت�شكل جلان دائمة يف �إم��ارات املناطق �أو
امل��ح��اف��ظ��ات ب��ق��رار م��ن �أم�ي�ر املنطقة ،مكونة من
م��ن��دوب م��ن الأم����ارة �أو املحافظة ،وم��ن��دوب من
ال�����ش��رط��ة ،وم��ن��دوب م��ن ب��ي��ت امل���ال م��ن املحكمة
املخت�صة ،ت��ك��ون مهمتها فتح ال���دور وامل��ح�لات
و�إخالئها وت�سليمها للم�ؤجر ،وي�صدر �أمري املنطقة
التعليمات املنظمة لإج��راءات عمل اللجنة مبا فيها

حتديد مدة التنفيذ.
ث��ال��ث�� ًا :ي��ك��ون التبليغ نظامي ًا ع��ن امل���دد امل��ح��ددة
يف ه��ذه الإج����راءات على العنوان ال��ذي اختاره
امل�ست�أجر يف العقد� ،أو بو�ضع ورقة التبليغ على
العني امل�ؤجرة.
رابع ًا :يف حال قيام الإم��ارة �أو املحافظة بتطبيق
�أحد الإجراءات املو�ضحة يف الفقرة ( )3من البند
(�أو ًال) والبند (ثاني ًا) من ه��ذه الإج���راءات ،وقام
امل�ست�أجر �أو اللجنة بالتنفيذ ب�إخالء العني ،فعلى
الإم��ارة القيام مبا�شرة برفع ا�سم امل�ست�أجر من
قائمة املطلوبني و�إعادة اخلدمات �إىل العقار.
خ��ام�����س�� ًا :ت�����ش��ك��ل جل��ن��ة يف �إم������ارة امل��ن��اط��ق �أو
امل��ح��اف��ظ��ات ب��ق��رار م��ن �أم�ي�ر املنطقة ت��ت��ك��ون من
م��ن��دوب م��ن الإم����ارة �أو املحافظة ،وم��ن��دوب من
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،ومندوب من وزارة
ال��ع��م��ل وم���ن وزارة الإ���س��ك��ان وم���ن اجلمعيات
اخلريية تكون مهمتها التعامل مع احل��االت التي
يكون فيها امل�ست�أجر �سعودي ًا غري قادر على �سداد
الأج��رة �أو �إخالء العني� ،إما ل�سجنه �أو مر�ضه �أو
وف��ات��ه �أو ل�ضعف ق��درت��ه امل��ادي��ة ،م��ع الأخ���ذ يف
االعتبار ما ي�أتي:
�أ � -أولوية �سداد الأجرة امل�ستحقة للم�ؤجر.
ب� -سرعة توفري �سكن منا�سب للم�ست�أجر ومالئم
حلالته يف حال طلب �إخالء العني امل�ؤجرة.
ج -ات��خ��اذ م��ا يلزم لإ���س��ك��ان امل��واط��ن امل�ست�أجر

�أو دع��م��ه وف���ق��� ًا ل�ب�رام���ج الإ����س���ك���ان اخل�ي�ري���ة �أو
ال�شعبية �أو م�ساكن امل��ح��ت��اج�ين غ�ير ال��ق��ادري��ن
على اال�ستفادة م��ن ب��رام��ج الإق��را���ض والتمويل
احلكومية واخلا�صة ،مبا يف ذلك تفعيل الو�سائل
اخلا�صة ب�شراء العقارات �أو ا�ستئجارها له�ؤالء
املحتاجني يف الأم��اك��ن املختلفة على �أال يكون
ع��دم قدرته على ال�سداد �سبب ًا يف �أولويته على
غريه يف قوائم برامج الإ�سكان ،مع مراعاة توفر
االعتمادات املالية املخ�ص�صة لهذه ال�برام��ج يف
وزارة الإ�سكان.
الضوابط راع��ت الحاالت التي ال
يكون فيها المستأجر السعودي
قادر ًا على السداد أو إخالء العين
المؤجرة

د -تقوم اللجنة بدرا�سة كل حالة وفق ًا لظروفها
و�أو�ضاعها اخلا�صة يف �ضوء ما ذك��ر ،وم��ن ثم
رفع تو�صية بذلك �إىل احلاكم الإداري.
���س��اد���س�� ًا :ي��ك��ون العمل ب��ه��ذه الإج�����راءات �إج���راء
م���ؤق��ت�� ًا� ،إىل �أن يتم االت��ف��اق ب�ين وزي���ر الداخلية
ووزي��ر العدل ووزي��ر الإ�سكان ورئي�س املجل�س
الأع��ل��ى للق�ضاء ع��ل��ى اق��ت�راح وق���ف ال��ع��م��ل بها،
والرفع بذلك �إىل جمل�س الوزراء".
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تـحــت الـقــبــة

ال���ت���رك���ي���ز ع���ل���ى ال���م���ق���اول���ي���ن األق�������ل ك���ل���ف���ة أوج�������د ظ����اه����رة م���ق���اول���ي ال���ب���اط���ن

ت��ق��ري��ر وزارة ال��ن��ق��ل ..اإلن���ج���ازات م��ج��رد دراس����ات وب��ح��وث ل��م ت��ر ال��ن��ور!
النقل العام يف امل��دن و�إ�سناد ع��دد من م�شاريع
ال��ط��رق مل��ق��اول�ين حم��ددي��ن دون غ�يره��م و���س��وء
اخلدمات على الطرق ال�سريعة ,كانت حمل نقا�ش
ومداخالت �أع�ضاء جمل�س ال�شورى خالل مناق�شة
تقرير جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لوزارة النقل للعام املايل
1433/1432هـ الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور
���س��ع��دون ال�����س��ع��دون يف اجلل�سة ال��ع��ا���ش��رة التي
عقدها املجل�س برئا�سة معايل نائب رئي�س املجل�س
الدكتور حممد بن �أمني اجلفري.

ور�أى منا�سبة و�ضع تو�صية ت���ؤك��د على ج��ودة لديها قد ًميا يف تنفيذ م�شروعاتها؛ فهناك العديد
تنفيذ م�شروعات ال��وزارة حتى نقلل من تكاليف من الطرق املنفذة منذ زم��ن بعيد ال ت��زال تتمتع
ال�صيانة يف ظل التو�سع احلايل يف الطرق.
باجلودة العالية.
ك��م��ا ر�أى منا�سبة �أن ت��وف��ر ال�����وزارة مفت�شني
لفح�ص ال�شاحنات خالل مرورها مبحطات وزن
ال بد من وضع معيار الجودة أو ًال..
ال�شاحنات على الطرق ال�سريعة بهدف الك�شف
وع��دم التركيز على العطاءات
عن توافر و�سائل الأمان وال�سالمة ،ومدى مالءمة
األقل تكلفة

ع��ض��و ي��ت��س��اءل ع��ن مقاولين
محددين تسند لهم المشروعات
دون غيرهم

و�أكدت اللجنة يف تو�صياتها املقدمة للمجل�س على
�أهمية احلفاظ على �شبكة الطرق يف اململكة وتلبية
املتطلبات املالية لل�صيانة العادية والوقائية وذلك
ملواكبة التو�سع الكبري يف الطرق وللحفاظ على
عمرها االفرتا�ضي ،كما دعت اجلهات احلكومية
ذات ال��ع�لاق��ة �إىل ا���س��ت��ك��م��ال م��ت��ط��ل��ب��ات تنفيذ
الإ�سرتاتيجية الوطنية للنقل و�إجن��از ما يخ�صها
مبا ي�ضمن عدم تداخل االخت�صا�ص يف التخطيط
والتنفيذ مل�شروعات النقل املختلفة.
وق��ال �أح��د الأع�ضاء �إن اجلميع ي��درك �ضرورة
النقل العام يف املدن الكبرية ،نظ ًرا ملا تعانيه من
اختناقات ،ور�أى �أن الإجن����ازات املتحققة التي
ذكرها التقرير؛ هي يف الواقع درا�سات وبحوث
مل تر النور.
الوزارة تطلب وظائف جديدة بينما
لم تشغل وظائفها المعتمدة
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والح���ظ ع�ضو �آخ���ر �أن ه��ن��اك م��ق��اول�ين حمددين
ت�سند لهم العديد م��ن م�شروعات ال���وزارة دون
غ�يره��م ،ومت��ن��ى م��ن اللجنة ال��ط��ل��ب م��ن ال����وزارة
�إح�صائية تو�ضح فيها �أ���س��م��اء امل��ق��اول�ين الذين
مت ال��ت��وق��ي��ع م��ع��ه��م ،وامل��ق��اول�ين ال��ذي��ن مت �سحب
امل�شروعات منهم.
و�أ����ض���اف :م��ا يتعلق بتح�سني �أ���س��ال��ي��ب ال��ط��رق
ال�صحراوية ف�إنه ال تزال هناك طرق �صحراوية يف
خمتلف �أنحاء اململكة ،وال يوجد مربر ال�ستمرار
احل���اج���ة �إل��ي��ه��ا يف ظ���ل �أه��م��ي��ة ال���ط���رق امل��ع��ب�� ّدة.

�سريها على الطرق من خالل الفح�ص ال�سريع.
وا�ستغرب �أح��د الأع�����ض��اء قيام ال���وزارة ب�إن�شاء
طرق جديدة ومبوا�صفات �ضعيفة ،مما يجعل هذه
الطرق بحاجة �إىل �صيانة يف وق��ت ق�صري ،وقد
ترى ال��وزارة �إع��ادة العمل باملوا�صفات املعتمدة

وق��ال ع�ضو �آخ��ر �إن قطاع امل��رور وال�سالمة يف
كثري من دول العامل مرتبط بهيكل وزارة النقل
وقد ترى اللجنة درا�سة هذا املو�ضوع.
وعرب ع�ضو عن خيبته قائ ًال :كنا ن�أمل من الوزارة
متابعة م�شروعاتها املوكلة لكبار املقاولني وو�ضع

م��ع��ي��ار اجل����ودة �أو ًال ..ف��ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ع��ط��اءات
امل��ق��اول�ين الأق���ل يف املناق�صات دون النظر �إىل
معايري اجل���ودة �أوج���د ظ��اه��رة م��ق��اويل الباطن،
ال��ذي��ن ه��م ع��ب��ارة ع��ن اخ��ت��زال للمقاول الرئي�س
لأكرب قدر من الأرب��اح على ح�ساب جودة العمل
والتنفيذ.
قديما تتمتع
الطرق المنفذة
ً
بجودة أعلى من المنفذة حديث ًا

و�أ�ضاف كما جند �أن ال��وزارة ت�سحب العديد من
امل�شروعات ،وهو �سحب غري مبني على ت�صنيف

ال�����ش��ورى ق��ان��و ًن��ا ملنع التحر�شات واالن��ت��ه��اك��ات فنجد �أن ال�شوارع جتوبها العديد من احلافالت
متهي ًدا للنقل العام الذي �سوف يعنى بنقل املر�أة .املتهالكة ،ويقودها �سائقون ال يراعون ا�شرتاطات
م��ن جهته ق��ال �أح��د الأع�����ض��اء �أن��ه ال يوجد هناك ال�سالمة املرورية.
تن�سيق بني ال��وزارة والأمانات والبلديات لو�ضع
اخلطط وتوفري اخلدمات ،فكث ًريا ما نلحظ �أعمال
تعثر المقاولين يعكس ضعف
احلفر املتكررة على الطرق اجلديدة �سوا ًء كانت
الوزارة في اختيارها لألكفأ
للكهرباء� ،أو املياه� ..إلخ .وهذا ما ي�ضعف م�ستوى
اخلدمات يف قطاع النقل.
وت�����س��اءل ع�ضو �آخ���ر ع��ن ع��دم تطوير اخل��دم��ات بينما ر�أى �أحد الأع�ضاء �أن الكادر الهند�سي الذي
على الطرق ال�سريعة منذ زمن طويل؛ �سوا ًء كانت �سيتم �إقراره قري ًبا �سيعالج ما تواجهه الوزارة من
ا�سرتاحات� ،أو مطاعم� ،أو مراكز �إ�سعافية ،ودعا الت�سرب الوظيفي؛ بيد �أنه ر�أى �أن هذا ال مينع من
ال��وزارة �إىل التن�سيق مع هيئة ال�سياحة والآثار تكثيف اجل��ه��ود يف جم��ال ال��ت��دري��ب والتطوير،
خا�صة يف امل�شروعات احليوية.
وعلق ع�ضو �آخر على التقرير بقوله �إنه ورد يف
ال�صعوبات تعرث املقاولني ،وه��ذا عائق و�ضعته
الوزارة �أمامها نظ ًرا ل�ضعف اختيارها للمقاولني
الأكفاء.
ويف جانب �آخ��ر ت�ساءل الع�ضو با�ستغراب عن
طلب وزارة النقل وظائف جديدة يف الوقت الذي
ال ت���زال ال����وزارة مق�صرة يف �إ���ش��غ��ال الوظائف
املعتمدة حال ًيا؟ و�شدد على �أن تعمل الوزارة بداية
على �إ�شغال هذه الوظائف ال�شاغرة.
عالمي ًا ..قطاع المرور والسالمة
مربوط بهيكل وزارة النقل وليس
الداخلية
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(ت�صنيف املقاولني).
وت�ساءل �آخر عما �إذا كان هناك قوانني و�ضعتها
ال����وزارة ملنع التحر�شات وامل�ضايقات ال��ت��ي قد
تتعر�ض لها املر�أة وذوي االحتياجات اخلا�صة عند
ا�ستخدامهم للنقل العام؟ ومتنى �أن يتبنى جمل�س

يف هذا ال�ش�أن ،وكذلك التن�سيق مع وزارة الرتبية
لإي��ج��اد حلول عاجلة لنقل املعلمات ب�ين خمتلف
مناطق اململكة.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن التقرير مل يو�ضح اجلهات
املخت�صة يف املتابعة واملحا�سبة داخ��ل ال��وزارة؛

والح��ظ ع�ضو �آخ��ر الفرق الكبري بني ما ورد يف
التقرير وما ن�شاهده يف الواقع ،فهناك م�شروعات
مت�أخرة ،وت�ساءل عن �أ�سباب ت�أخرها وتعطيلها؟
وا�ست�شهد بالطرق احليوية بني املدن .كما الحظ
الفرق يف اجل��ودة بني الطرق املنفذة قد ًميا التي
تتمتع بجودة عالية وال تزال جودتها م�ستمرة،
وبني الطرق احلديثة التي تقل اجل��ودة فيها مما
تتطلب ال�صيانة با�ستمرار وبالتايل حتمل الدولة
مبالغ ل�صيانتها.
والحظ يف �شبكة الطرق عدم وجود الإ�صالحات
التي تتنا�سب مع امليزانيات املدعومة ،كما الحظ
�أن احلركة املرورية ال تزال تعاين من �إ�شكاليات
كبرية مقارنة بحجم الطرق واخلدمات املقدمة لها،
�إىل جانب تدين م�ستوى الطرق الرابطة مع الدول
املجاورة.
وا���س��ت��غ��رب �أح���د الأع�����ض��اء �إج��اب��ة امل��ن��دوب�ين �أن
ال������وزارة ق��ام��ت ب���إ���س��ن��اد م��ه��م��ة ت��ن��ف��ي��ذ وحت��دي��د
متطلبات الإ�سرتاتيجية الوطنية للنقل لوحدة
�إداري���ة تتبع لإح��دى وك��االت ال���وزارة ،ور�أى �أن
ذلك يتطلب �سلطة �إدارية �أعلى بكثري من الوحدة
الإدارية التي تتبع لإحدى الوكاالت.
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تجربتي في الشورى

عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبد الرحمن الشبيلي:

لخصت تجربتي الشورية في عدد من المحاضرات
حديثه يستنطق التاريخ  ،وقلمه يناغم هموم الوطن والمواطن،
ومكتبته تستعرض مالمح التغير االجتماعي لبالدنا ...في دهاليز
الصحافة واإلذاع��ة والتليفزيون ،هو إعالمي مخضرم ،وفي أروقة
التعليم هو أستاذ أكاديمي ،وهو من تحت قبة مجلس الشورى عضو
حضر بدايات التشكيل لمجلس الشورى الجديد في عهده الحديث..
هكذا اختزل عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالرحمن
الشبيلي حياته الوظيفية ،بين ثالث مراحل ،عاصر خاللها البدايات
األولى إلنشاء التليفزيون السعودي ،منتصف الثمانينات الهجرية،
وظهر كأول مذيع محاور لكبار المسؤولين ،عبر برنامجه الشهير
"حديث األصدقاء" ...كتب في الصحافة ،وعمل في وزارة التعليم
العالي ،وتم تعيينه عضوًا في مجلس الشورى ،ليكمل دوراته الثالث،
ويتفرغ بعدها لحياته الشخصية ،وأعماله الفكرية واألدبية ،التي
زود من خاللها مكتبتنا الوطنية بجملة من األماسي والمحاضرات،
والندوات والكتب العلمية ،التي توثق لمرحلة البناء وتطور المجتمع.
(الشورى) التقت الدكتور عبدالرحمن الشبيلي عضو مجلس الشورى
السابق وحاورته حول العديد من المحطات في حياته العملية ،فإلى
التفاصيل:
حوار :منصور العساف
الوالدة أين ومتى كانت؟ وما الذي
تذكره من مرحلة الطفولة وبدايات
الدراسة؟
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�أن��ا �أو ًال �أ�شعر بالتحفظ ال�شديد جت��اه احلديث
عن ما ي�سمى بال�سرية الذاتية �أو عن الذكريات
لأن��ن��ي م��ا زل��ت مقتنع ًا ب���أن��ه لي�س يف �سريتي ما
يرتفع �إىل م�ستوى �سرية الكبار التي ت�ستحق
ال��ت��وث��ي��ق ,وا���س��ت��ج��ب��ت حل���االت خ��ا���ص��ة ج���د ًا من
هذه الرغبات و�أرجو �إن �شاء الله يف �سبيل تلبية
رغبتكم �أن التزم املو�ضوعية من ناحية و�أن �أبتعد
عن ال�شخ�صنة قدر الإمكان ،نعم �أن��ا من مواليد
حمافظة عنيزة بالق�صيم عام 1363هـ ،من �أ�سرة
كان فيها الكثري من املي�سورين �إال �أن فرع والدي
ك��ان حم��دود الإمكانات فن�ش�أت يف بيئة متعففة
ب�سيطة احل��ال ،وكانت حياتي متوا�ضعة ج��د ًا..
حيث در���س��ت االب��ت��دائ��ي��ة يف امل��در���س��ة العزيزية
بعنيزة ،وكان مديرها الأ�ستاذ اجلليل �صالح بن
نا�صر �آل �صالح ال��ذي خلد املثقفون يف عنيزة
���س�يرت��ه و�إ���س��ه��ام��ات��ه ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف م��رك��ز اب��ن

�صالح امل��ع��روف للخدمات التعليمية ،ويف �آخ��ر اللغة العربية بجامعة الإمام وكلية الآداب بجامعة
�سنة درا�سية من املرحلة االبتدائية ،ون��زو ًال عند امللك �سعود.
رغبة والدي رحمه الله فقد التحقت مبعهد عنيزة
العلمي ال��ذي افتتح ع��ام 1372ه���ـ .وعندما علم
بدأنا بث «التلفزيون» بـ  45دقيقة
�أخي الأكرب حممد – رحمه الله -انزعج لأنه �شعر
باستوديو وحد ومرسلة واحة
�أن هذا الت�صرف قد يغري جمرى حياتي ،وكان
يعتقد �أن��ن��ي ال ب��د �أن �أك��م��ل درا���س��ت��ي االبتدائية
و�أظن �أنني يف ذلك الوقت على �صغري �أر�ضيت وهل كانت المرحلة الجامعية هي
االثنني� ،أر�ضيت وال��دي باال�ستمرار و�أر�ضيت بدايات عهدك بمدينة الرياض؟
�أخي بالعودة �إىل املدر�سة االبتدائية لأخذ ال�شهادة ال ,ب��ل ك��ان��ت ال��ري��ا���ض م���أل��وف��ة ل��دي لأن��ن��ي قمت
عن طريق الدرا�سة املنزلية� .إ�ضافة �إىل �أن املعهد ب��زي��ارت��ه��ا يف وق���ت ���س��اب��ق ،ويف ال�سنة الأوىل
ال��ع��ل��م��ي ي��ق��دم ���س��ن��ة �أو �سنتني مت��ه��ي��دي��ة ت��ع��ادل م���ن ان��ت��ق��ايل �إل��ي��ه��ا ���س��ك��ن��ت يف ح��ل��ة ت�����س��م��ى �آل
ال�سنتني الأخريتني من االبتدائي ،وبعد تخرجي "بحري" ن�سبة �إىل �إحدى �أ�سر الريا�ض املعروفة،
وا�صلت الدرا�سة يف املعهد ملدة خم�س �سنوات ،ويطلق عليها �أي�ضا ال�شرقية وتقع جنوب غرب
ثم ح�صلت على الثانوية ،و�أتيت للريا�ض للدرا�سة "املقيربة" ،حيث �سكنت يف ذلك العام يف منزل
يف كلية اللغة العربية 1379ه��ـ .وعندما كنت يف ابن عمي مبا�شرة ال�شيخ حممد بن عبدالرحمن
ال�سنة الأوىل من كلية اللغة العربية قررت �أن �أ�سري ال�شبيلي ،ال���ذي ك���ان ي�شغل ال�سكرتري الأول
يف النظامني ،نظام جامعة وزارة املعارف ونظام لل�شعبة ال�سيا�سية يف ال��دي��وان امللكي .و�أقمت
جامعة الإمام ،ولذلك التحقت بجامعة امللك �سعود يف منزله عام ًا واحد ًا ،ثم بعد ذلك انتقلت لل�سكن
عن طريق االنت�ساب ف�أ�صبحت �أدر�س يف كليتي مبفردي عام 1381هـ يف "ال�صفاة " مببنى للبلدية

وهي عبارة عن قي�صرية تقع جنوب جامع الإمام
تركي بن عبدالله الذي كان ي�سمى اجلامع الكبري،
وك��ان��ت القي�صرية ت�����ض��م ك��ب��ار جت���ار ال��ري��ا���ض
م��ن �ضمنهم ال��راج��ح��ي ،وال�سبيعي ،واملقريين،
وال�شويرخ ،ومكنني ال�سكن يف تلك القي�صرية

تر�شيح اث��ن�ين م��ن �أوائ����ل اخل��ري��ج�ين للعمل يف
الإذاعة ال�سعودية يف جدة �إذ مل تكن الإذاعة يف
الريا�ض �آن ذاك ،با�ستثناء �إذاع���ة (ط��ام��ي) يف
الريا�ض ،حيث عملت الإذاع��ة يف بداية �إن�شائها
ع���ام 1382ه������ـ ،ب��ج��ل��ب (م��ر���س��ل��ة) تخت�ص بنقل

من التعرف على كبار ال�شخ�صيات والتجار �أمثال
عبدالعزيز احلقباين – رحمه الله -والقا�ضي,
وال�سبيعي والراجحي وغريهم ،حيث كنا ن�صلي
م�� ًع��ا يف اجل���ام���ع ون�����س��ت��ذك��ر ال���درو����س ���س��وي�� ًا،
وتعرفت �أي�ضا على �ساكني القي�صريات الأخرى
�أمثال ال�شيخ عبد الله من�صور الزامل – رحمه
الله -وال�شيخ علي و�سليمان الفريح ،و�سليمان
العثيمني ،وعبد الرحمن امللوجي .وغريهم .

الربامج من �إذاعة جدة ،وتر�سل لبثها للمملكة عرب
الريا�ض ،وقد مت تر�شيحي بناء على ح�صويل على
املركز الثاين على دفعتي مع زميلي الأول الأ�ستاذ
عبدالعزيز ال��ه��دل��ق ،ولكنه اع��ت��ذر ع��ن الرت�شيح
وف�ضل الوظيفة التعليمية ،فر�شح بد ًال عنه زميلي
الأ�ستاذ را�شد الدريهم – رحمه الله -والتحقنا
يف العمل الإذاعي بجدة كما التحق زميلي املذيع
�سليمان عبيد وعملت يف �إذاعة جدة مدة ترتاوح
من � 8 – 6شهور� ،سكنت خاللها و�أقمت �ضمن
ال��ك��ادر ال��وظ��ي��ف��ي ل�ل��إذاع���ة ،وخ�ل�ال ت��ل��ك ال��ف�ترة
وبالرغم من �صغر �سني ا�ستطعت التعرف على
�أدب�����اء ك��ب��ار م��ث��ل ح�����س��ن ع����واد ،وع��زي��ز دي���اب،
ال��ذي يعترب من القمم الإذاع��ي��ة ،ويطلق عليه �أبو
الإذاعيني نظر ًا خلربته ولكونه من الأدباء الكبار،
وق��د ت��ع��اون م��ع الإذاع�����ة ،وعملت معه ث��م طلبوا
منه �أن يقوم على تدريبي ،وت��درب��ت �أي�ضا على
يد الأ�ستاذ منري �شمة تدريب غري ممنهج وغري
مربمج ،وبعد ممار�سة �ستة �أ�شهر من التدريب،
حتايلت على الإذاع��ة بطلب االنتقال �إىل الريا�ض

لأ�شارك يف اال�ستعداد الفتتاح �إذاع��ة الريا�ض،
وك��ان هذا يف الظاهر املعلن� ،أم��ا هديف امل�ضمر
�أن �أعود لإكمال الدرا�سة يف جامعة امللك �سعود
ال�سنة الثالثة والرابعة ..فع ًال انتقلت على م�ض�ض
من وزي��ر الإع�لام �آن��ذاك ال�شيخ جميل حجيالن،
وبد�أت العمل يف التح�ضري لإذاعة الريا�ض ،ويف
الوقت نف�سه �أكملت ال�سنة الثالثة ثم ال�سنة الرابعة
يف جامعة امللك �سعود ،وافتتحت �إذاعة الريا�ض
يف رم�ضان 1384ه��ـ وكنت �أح��د امل�شاركني يف
افتتاحها ،حيث عينت م�ساعد ومراقب مدير عام
الربنامج يف مطلع 1965م.
كنا نبث أخبار « التلفزيون » عبر
القص واللصق من الصحف
وه��ل تذكر صاحب أول ص��وت بث
للمستمعين في إذاعة الرياض؟

ع��ان��ي��ن��ا ك��ث��ي��ر ًا م��ن ن��ق��ل ب��رام��ج
«ال���ت���ل���ف���زي���ون» ع��ب��ر ال��س��ي��ارة
والطائرة
بعد الجامعة ،كيف سار بك قطار
الوظيفة إلى اإلعالم اإلذاعي؟

في شهر ش��وال من عام  1385بدأ
بث التلفزيون العربي السعودي
"وك���ان ه��ذا م��س��م��اه" وك��ن��ت أنت
حينها أحد الكوادر الوطنية التي
عايشت ه��ذه المرحلة ،هل لك أن
تصف لنا البدايات؟

عندما اق�ت�رب اف��ت��ت��اح التلفزيون وق��ع االختيار
وعلي زميل يل من �إذاعة جدة �أنا نكون �أول
علي ّ
ّ
مديرين للربامج يف تليفزيون ج��دة والريا�ض،
وذه��ب��ت يف رح��ل��ة ا�ستك�شافية م��دت��ه��ا �أق���ل من
���ش��ه��ري��ن ل��ك��ل م��ن ت��ل��ف��زي��ون ال��ك��وي��ت وت��ل��ف��زي��ون
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بعد تخرجي عام 1383هـ من كلية اللغة العربية،
التحقت بالوظيفة يف الإذاع��ة وانتقلت �إىل امللز،
ح��ي��ث وردت ب��رق��ي��ة م���ن وزارة الإع��ل��ام تطلب

ن��ع��م �أذك����ره ك���ان ���ص��وت زم��ي��ل��ي ال��راح��ل حممد
بن عبد الرحمن ال�شعالن ,وك��ان وال��ده من �أئمة
احل���رم ال�����ش��ري��ف .ومل مت�����ض ف�ت�رة ق�����ص�يرة من
افتتاح الإذاع���ة حتى اق�ترب افتتاح التلفزيون .
ولعل من �أب��رز الأع��م��ال التي قمت بها بالإ�ضافة
�إىل عملي م�ساعد املدير للربامج كان تغطية �أخبار
رح��ل��ة امل��ل��ك في�صل �إىل ال��ق��اه��رة والإ�سكندرية,
و�أظنه يف ذلك الوقت مل يكن قد ت�سلم �سدة احلكم
بعد ،وذهب �إىل الإ�سكندرية لرئا�سة وفد اململكة
للقمة العربية الثانية التي عقدت يف ذل��ك العام,
ث��م بقيت يف ال��ق��اه��رة م��دة �شهر تقريب ًا لتغطية
م�ؤمتر دول عدم االنحياز الذي كان ير�أ�س وفد
اململكة فيه امللك في�صل .اطلعت خالل الفرتة على
التنظيم الإذاعي يف الإذاعة امل�صرية ويف الوقت
نف�سه كنت �أجمع و�أح�صل على بع�ض الت�سجيالت
للإذاعة ال�سعودية وال تن�س �أن تلك الت�سجيالت
ك��ان��ت مهمة ج���د ًا لأن��ه��ا �أول ف��احت��ة ت��وا���ص��ل بني
الإذاعة ال�سعودية والإذاعة امل�صرية.

39

تجربتي في الشورى

الكفاءة نظر ًا لعدم �إجادتي اللغة الإجنليزية ،مل
�أكن �أحتدث اللغة الإجنليزية بينما زمالئي الذين
تدربوا يف �أمريكا من م�صورين وفنيني ومنتجني
ال��ذي��ن �أر���س��ل��ت��ه��م وزارة الإع��ل��ام �آن�����ذاك ك��ان��وا
يجيدون التحدث باللغة االجنليزية ورمبا بطالقة.
تسلمت زم���ام أول برنامج تم
تسجيله في الرياض وسعدت
كثير ًا بالكيبل المحوري
ف��ي ت��ل��ك ال��ف��ت��رة م��ا ال����دور ال��ذي
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���س��وري��ا وت��ل��ف��زي��ون ل��ب��ن��ان ،واط��ل��ع��ت على تنظيم
التلفزيون يف تلك ال��دول .وبعد عودتي من �إلقاء
حما�ضرتي ع��ن ج��ري��دة الد�ستور الب�صرية يف
الكويت ف����إذا بالتلفزيون ال�سعودي ق��د ب��د�أ بث
براجمه منذ نحو �أ�سبوع ،حيث كان �أول ظهور
للتلفزيون ال�سعودي وافتتاحه من قبل الزميل
خالد بن عبدالله العبدالعزيز التويجري .و�أ�صبحت
�أن��ا �أول مدير لربامج التلفزيون بالريا�ض ،ومل
مت�ض �أ�شهر قليلة �إال وقد كلفت بالإ�شراف على
اجلانب الإداري �أي�ض ًا للتلفزيون ..وبعد م�ضي
ب�ضعة �أ���ش��ه��ر �أ���ص��ب��ح��ت م�����ش��رف�� ًا ع��ل��ى تلفزيون
الريا�ض براجمي ًا و�إداري����� ًا .وك��ان االفتتاح يف
 19يوليو 1965م ،حيث افتتحت املحطتان يف
الريا�ض وجدة يف ليلة واحدة �إال �أن االفتتاح مل
يكن ر�سمي ًا وكان يقال عنه االفتتاح التجريبي،
وباملنا�سبة مل تفتتح حمطة الريا�ض وال حمطة
ج��دة ر�سمي ًا �إىل اليوم .ا�ستمر البث التجريبي
وكان مق�صور ًا على بع�ض الربامج لكي ال يكون
هناك �إثارة يف افتتاح التلفزيون فا�ستمر على �أنه
افتتاح جتريبي ،وك��ان البث يف البداية بدائي ًا،
ح��ي��ث ي��ب��د�أ ب��ع��د ���ص�لاة امل��غ��رب مل���دة  45دقيقة،
ك��ان ع��ب��ارة ع��ن ك��ام�يرا تو�ضع �أم���ام امل�صحف
الكرمي ،وبعد ذلك يظهر مذيع الربط لتالوة بع�ض
الأحاديث من كتاب خمتار ال�صحاح ،ثم بعد ذلك
نعمل ق�ص ول�صق من ال�صحف ون�ستعر�ض �أهم
الأخبار ،ثم عر�ض فيلم (كرتوين) ملدة  5دقائق،
و�إذا كان هناك من �أغنية ن�ضعها ،و�أذكر �أن مكتبة
����ان كنا
التلفزيون يف ال��ري��ا���ض ب���د�أت ب�سبع �أغ ٍ
نكررها على مدار الأ�سبوع ،ومن ثم بد�أت تردنا
م��ن مديرية الإذاع���ة والتلفزيون يف ج��دة بع�ض
ال�برام��ج التي كانت ت�شرتى م��ن خ��ارج اململكة،
و�أول برنامج مت ت�سجيله يف الريا�ض كان برنامج
حديث الأ�صدقاء الذي قمت بتقدميه وكانت احللقة
الأوىل مع الأمري م�ساعد بن عبدالرحمن" ،يرحمه
الله" وزير املالية واالقت�صاد يف ذلك الوقت ،وهو
�أول ب��رن��ام��ج م�سجل حملي لتلفزيون الريا�ض
يعر�ض يف جدة .وتت�ضمن فقرات العر�ض �أي�ضا

برنامج البادية الذي قدمه املرحوم عبد الله العلي
الزامل وعنوانه" :م�ساكم الله باخلري" ويتم ذلك
يف الأ���س��ت��ودي��و وه��و م��ك��ان التلفزيون احل��ايل،
وك��ان املبنى يف ذل��ك ال��وق��ت م��ن امل���واد امل�صنعة
اجل���اه���زة وامل���ك���ون م���ن خ��م�����س �أو ���س��ت غ��رف
ن�صفها خم�ص�ص للطاقم الإداري وال�براجم��ي،
ون�صفها الآخ���ر للطاقم الفني وا���س��ت��دي��و واح��د
ومر�سلة واح��دة والكامريات يف اال�ستديو و�إذا
ح�صل ت�سجيل يف ال��ن��ه��ار ن�ستخدم زاوي���ة من
زواي��ا اال�ستديو الثالث وال��زاوي��ة الرابعة كانت
ه��ي امل��خ��رج وامل��دخ��ل ل�ل�أ���س��ت��دي��و ،وك���ان عر�ض
ال�برام��ج يختلف وق��ت��ه م��ن مدينة لأخ����رى ,لعدم
وجود توا�صل فني �أو ات�صال �أو ربط �إلكرتوين
�إال بعد م�ضي ع�شر �سنوات تقريب ًا م��ن افتتاح
التليفزيون ،حيث كان �أول ربط �إلكرتوين يف عام
1974م من خالل �إن�شاء "الكيبل املحوري" بني
الريا�ض والدمام وجدة .ولعل �أ�شد معاناة كنت
�أواجهها يف بداية عهد التلفزيون ال�سعودي هي
كيفية نقل الربامج عن طريق الطائرة �أو ال�سيارة،
خ�صو�ص ًا بعد ما مت تعييني مدير ًا عام ًا للتلفزيون
ع���ام 1971م ،وب��ع��د م�ضي �سنتني م��ن افتتاح
التلفزيون �شعرت بالرغبة ال�شديدة يف موا�صلة
درا���س��ت��ي ال��ع��ل��ي��ا ،لإح�����س��ا���س��ي ب��ن��وع م��ن نق�ص

ق��ام��ت ب��ه وزارة اإلع��ل�ام لتأهيل
وتدريب الشباب السعودي لخوض
مستجدات اإلعالم؟

ال �شك �أن ل���وزارة الإع�ل�ام دور ًا فاع ًال يف هذا
اجل��ان��ب فقد ابتعثت ع���د ًدا م��ن خريجي الثانوية
�إىل الواليات املتحدة قبل افتتاح التلفزيون ولذا
فقد ع��ا���ص��روا اف��ت��ت��اح التلفزيون ب���إع��داد جيد.
وال�شاب ال�سعودي �أخذ مكانه يف التلفزيون منذ
بداياته وكان �أقل عدد موجود  ،%60من الكفاءات
ال�سعودية �سواء يف جدة �أو يف الريا�ض ،وهذه
كانت خطوة مل تتكرر يف �أي م�ؤ�س�سة حكومية
�أو �أهلية يف اململكة كما ح�صل يف التلفزيون،
با�ستثناء �شركة �أرام��ك��و ال��ت��ي تعد �شركة غري
حكومية ،فهي اجلهة الوحيدة التي كانت تدرب قبل
العمل ،وهذا ما فعله التلفزيون ال�سعودي ،حيث
دربت وزارة الإعالم �أعداد ًا جيدة من ال�سعوديني
وا�ستلموا العمل يف بدايات التليفزيون .وميثلون
�أكرث من ثلث الكادر التلفزيوين الذي ي�صل عدد
موظفيه يف ذلك الوقت نحو  50موظف ًا� .إ�ضافة
�إىل عدد  7من الإخ��وة العرب املتعاقدين و 8من
الأم��ري��ك��ان ال��ذي��ن ك��ان��وا يتولون ال�صيانة وحل
الأم�����ور امل��ع��ق��دة يف ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون .و�أذك�����ر ممن
ا�ستقدموا من التلفزيون ال�سوري ومن لبنان على

�سبيل املثال ماجد ال�شبل ،حمي الدين الفار�سي،
وك���ان ه��ن��اك م�صور لبناين ه��و �سامي "كروج
جيجو" وه���و ال���ذي ذك���رت يف �إح����دى مقاالتي
�أن���ه ح�ضر ا�ست�شهاد امل��ل��ك في�صل رح��م��ه الله
و�صور تلك اللقطة املوثقة يف كتابي "في�صل بن
عبدالعزيز �أمري ًا وملك ًا".
هل بدأت برامج التلفزيون بشكل
تصاعدي بحيث تزداد فترة البث مع
مرور األشهر األولى؟

نعم حتى �إن��ه وبعد عامني من بدايات التلفزيون
�أ�صبحت براجمه ت�سري ب�شكل ت�صاعدي مفاجئ
و�صل �إىل � 4ساعات من البث ،وعر�ض الكثري من
املنوعات ،و�أ�صبح ينتج براجمه التي ب��د�أت كما
ذكرت "بحديث الأ�صدقاء" ثم برنامج "البادية"،
ث��م ب���د�أ ال��ت��ط��ور يف الإن��ت��اج امل��ح��ل��ي ،وك��م��ا يقال
احلاجة �أم االخرتاع ،فقد دفعت التلفزيون لإنتاج
احتياجاته حملي ًا رغم �ض�آلة الإمكانيات
التسعينات الهجرية تسمى
الفترة الذهبية ن��ظ��ر ًا للتطوير
وال���ت���وس���ع ال��س��ري��ع وت��ل��ب��ي��ة
االحتياجات اإلعالمية
وم��اذا كانت طبيعة البرامج التي
أنتجها التلفزيون السعودي آنذاك؟

الربامج التي �أنتجت اعتمدت على الطاقات املحلية،
على �سبيل املثال ا�ستدعينا علي اخلرجي ليكون
مقدم برنامج للأطفال وعبدالعزيز الهزاع لتقدمي
(املونولوج) واملطربني املحليني جميعهم �شاركوا
ف��ي��ه� .إ���ض��اف��ة �إىل وج����ود م�����س��رح ح��ي��ث مت نقل
م�سرح الإذاعة �إىل م�سرح التلفزيون ويتواجد فيه
جمموعة من املطربني .وفيما يتعلق بالإنتاج فقد
كان قو ًيا يلبي �إىل حد كبري احتياجات التلفزيون،
وهناك �إنتاج حملي لبع�ض التمثيليات التي كان
يخرجها م��ن��ذر ال��ن��اف��وري وغ��ي�ره .وك���ان هناك
تدرج مت�صاعد للجرعة التلفزيونية و�أ�صبح يطلق
على تلك الفرتة الذهبية مبقيا�س الزمن والظروف
التي ن�ش�أ فيها التليفزيون .ومل مت�ض �ستة �أ�شهر
على بدايته �إال وبد�أ التلفزيون يف الإنتاج املحلي
وب��د�أ يقفز ر�أ�سي ًا و�أفقيا وجلب التلفزيون خالل
ال��ف�ترة التي اعتمد فيها على الإن��ت��اج اخلارجي
مواد من لبنان وغريها ومل ت�صل املواد امل�صرية
�إال يف الت�سعينيات الهجرية بعد عودتي حام ًال
الدكتوراه.

قبل هذا كان ثمة ق�صة خلف مو�ضوع الدرا�سة
يف اخل��ارج ،وذلك لأن ال�شيخ جميل احلجيالن
– حفظه الله -يظن �أنني ذاهب فقط للتدريب على
اللغة و�أخفيت عنه نيتي يف درا�سة املاج�ستري،
وف��ع ً�لا ح�صلت على املاج�ستري بعد مفاو�ضات
طويلة للح�صول عليها ،ثم بعد ذلك ح�صلت على
ال��دك��ت��وراه .وحينها ك��ان ال�شيخ جميل يقاوم
ب�شدة ا�ستمراري للدرا�سة لأن��ه يف الواقع كان
بحاجة �إىل �أن �أعود �إىل عملي يف �إدارة تلفزيون
ال��ري��ا���ض ،وتعر�ضت خ�لال بقائي يف ال��والي��ات
املتحدة مرتني �أو ث�لاث م��رات للمطالبة بعودتي
ومل �أع��د ط��وال م��دة ال��درا���س��ة حتى وال ل�ل�إج��ازة
�إال مرة واحدة بعدما اطم�أننت على موافقته على
درا�ستي للدكتوراه .فعدت بعد عامني ون�صف
وكنت قد �أنهيت املاج�ستري وبد�أت الدكتوراه يف
تخ�ص�ص الإع�لام يف جامعة والية "كاني�سي�س"
وق��د تزوجت ليلة �سفري للدرا�سة �إىل الواليات
امل��ت��ح��دة وا���ص��ط��ح��ب��ت زوج��ت��ي وع�����ش��ن��ا ب��داي��ات
الدرا�سة مع ًا .وك��ان التوا�صل بيني وبني الأهل
خالل تلك الفرتة عن طريق الر�سائل فقط وكان
ن���ادر ًا �أن يكون هناك ات�صال تليفوين .و�أث��ن��اء
عودتي للزيارة طالبني ال�شيخ جميل احلجيالن
وبقوة بقطع درا�ستي للعودة �إىل عملي يف �إدارة
التلفزيون .ووعدت وزير الإعالم بالعودة بعد �أن
�أذه��ب للواليات املتحدة لت�صفية �أو�ضاعي ،ومن
ال�����ص��دف الغريبة �أن��ن��ي وب��ع��د �أن قمت بت�صفية
�أو�ضاعي املالية واملنزلية وغري ذلك ،و�إذا بخرب
يفيد بنقل ال�شيخ جميل احلجيالن �إىل وزارة
ال�صحة ،فكنت امل�ستفيد الأك�بر من انتقاله رغم
ما �أ�شعر به من �أب��وت��ه وحنانه علي ،ثم وا�صلت
الدرا�سة مرة �أخرى يف الدكتوراه ،وبعد �أن توىل
ال�شيخ �إبراهيم العنقري يف رم�ضان 1390هـ -
رحمه ال��ل��ه -طالبني م��رة �أخ���رى بالعودة لكنني
وعدته �أن �أتخرج خالل �ستة �أ�شهر ،وبعد فرتة

و�صلتني برقية منه بطلب قطع درا�ستي والعودة
للمملكة لكنني رجوته �إكمالها وكنت قد قطعت
�سنة ون�صف من درا���س��ة ال��دك��ت��وراه وبقي �ستة
�أ�شهر ووعدته �أن �أتخرج يف خاللها و�سمح يل
باملوا�صلة ،وفع ًال عدت يف �صيف عام 1971م �إىل
اململكة حامال ر�سالة الدكتوراه عن تاريخ الإعالم
يف اململكة ،ور�سالة املاج�ستري كانت عن ن�ش�أة
التلفزيون �أما ر�سالة الدكتوراه فقد �أ�ضفت �إليها
 %80فيما بعد و�أ�صبحت الكتاب الكبري (الإعالم
يف اململكة العربية ال�سعودية) .وبعودتي �صدر
ق���رار م��ن جمل�س ال����وزراء بتعييني م��دي��ر ًا عام ًا
للتلفزيون ال�سعودي ملدة �ست �سنوات ون�صف،
وكنت �أ�شرف على املحطات ال�سبع جميعها .ومن
ث��م ب��د�أ االن��ف��راج ال�سيا�سي بني م�صر واململكة،
فبد�أ الو�سيط التجاري بيننا وهي م�ؤ�س�سة "دلة "
ل�صاحبها ال�شيخ �صالح كامل بو�ساطة جتارية بني
التلفزيون ال�سعودي والتلفزيون امل�صري.
إلغاء المجلس األعلى لإلعالم
يهدف ل�لإص�لاح اإلداري وع��دم
االزدواجية
كيف بدأ االنتشار الحقيقي لجهاز
التلفزيون؟ وكيف استقبل المجتمع
فكرة البث؟

التلفزيون لي�س م�ستغرب ًا على املجتمع ال�سعودي،
فوجود تلفزيون �أرامكو �سهل على النا�س التعرف
عليه ،وال��ك��ث�ير م��ن ال��ن��ا���س ي��ذه��ب��ون �إىل املنطقة
ال�����ش��رق��ي��ة ف��ق��ط م��ن �أج���ل م�����ش��اه��دت��ه ،وتلفزيون
�أرامكو كان متاح ًا للجميع ،وكان بث ًا عام ًا ي�صل
�إىل �أبقيق ور�أ����س تنورة والأح�����س��اء ،و�أذك���ر �أن
ال��ك��ث�ير م��ن الأ����س���ر م��ن ال��ري��ا���ض ك��ان��ت تق�ضي
�إجازتها يف املنطقة ال�شرقية و�أحد الإغراءات التي

لدراسة الماجستير والدكتوراه قصة
لك أن تلخصها لنا؟
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تجربتي في الشورى

كانت موجودة هناك مع البحر م�شاهدة تلفزيون
�أرامكو م�ساء .وبالن�سبة للأجهزة كانت منت�شرة
يف ال�شرقية �أو ًال ،ث��م تلفزيون ال��ري��ا���ض حيث
قام التجار بجلب الأجهزة قبل �أ�شهر من افتتاح
التلفزيون ،وبعد �أن �أ�صبحت املحطة جاهزة ظل
التلفزيون ثالثة �أو �أربعة �أ�شهر يف انتظار �شارة
االفتتاح من احلكومة فلو كنت مت�شي يف �شارع
الوزير على �سبيل املثال والبطحاء وترى الأجهزة
وال�شركات التي جلبت الأجهزة وكانت م�ستعدة
لت�سويق �أجهزتها بل كانت تبث �شارة التلفزيون
التي تقي�س من خاللها جودة ال�صوت والو�ضوح
لل�صورة واخلطوط الطولية والعر�ضية.
نجاح هيئة اإلذاع��ة والتلفزيون
ووك��ال��ة األن��ب��اء متوقف على
التنظيم المالي واإلداري
وماذا عن عبارة " الترفيه البرئ" التي
انتشرت بين الناس قبل بدء البث؟

�ضحك ..وقال :نعم هذه العبارة وردت على ل�سان
امللك في�صل – رحمه الله  -قبل بث التلفزيون
ب�سنتني تقريب ًا وق��د ف�سرت يف ال�صحافة وبني
ال��ع��ام��ة فيما ب��ع��د ع��ل��ى �أن��ه��ا متهيد لإق����رار البث
التلفزيوين.
خ�لال التسعينات الهجرية وأثناء
تسلمك م��ه��ام إدارة التلفزيون
هل كان ثمة عقبات أسهمت في
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ال�ضيف يوثق �أقدم حديث �صحفي
للملك عبد العزيز من خالل درا�سته جلريدة
الد�ستور الب�صرية

تعطيل سير العمل واإلنتاج سواء
اجتماعية أو سياسية؟

مل تكن هناك عقبات تعيق العمل ،بل كان هناك
رقابة ذاتية و�أك��رر ذاتية لأن��ه مل تكن هناك جهة
تراقب التلفزيون� ،إ�ضافة �إىل التحفظ الذي واكب
امل��رح��ل��ة ال�سيا�سية ال��ت��ي ك��ان��ت تعي�شها املنطقة
نف�سها ،ويف ت��ل��ك ال��ف�ترة وق��ع��ت ح���رب �أك��ت��وب��ر
1973م ،واحل���ذر ال�سيا�سي واحل���ذر الرقابي
كانا الهاج�س الأك�ب�ر للقائمني على الأم���ن ،لكن
يف ال��واق��ع مل تكن هناك م�شاكل� ،شخ�ص ًيا مل
�أتعر�ض وال �أذكر �أنني تعر�ضت مل�شاكل رقابية،
وك���ل �أع���م���ايل ال��ت��ي ق��م��ت ب��ه��ا ق��دم��ت ع�����دد ًا من
الربامج ،بل تلقيت دعم ًا �سيا�سي ًا ومادي ًا .وبقي
التلفزيون على حمطاته اخلم�س وحمطتني يف
مكة املكرمة والطائف غري منتجة ،وب��د�أن��ا نفكر
يف ال��ت��ل��ف��زي��ون امل��ل��ون ,وو���ض��ع��ت خ��ط��ة لتطوير
التلفزيون �أف��ق��ي�� ًا .وف��ك��رن��ا يف �إق��ام��ة حمطة يف
�أبها .ثم جاء الأمر ب�أن ت�سند م�شاريع التلفزيون
للحكومة الفرن�سية و�أن نطبق ن��ظ��ام (�سيكام)
الفرن�سي ،وك��ان ذل��ك ع��ام 1975-1974م� ،إذ
�إن معظم اجلهود ان�صبت على التو�سع الأفقي.
ومتكنت خالل تلك الفرتة وزارة املوا�صالت –
�سابق ًا -من �إن�شاء الكيبل املحوري الذي يربط بني
الدمام والريا�ض وجدة ،وكان ن�صر ًا كبري ًا �أنهى
معاناة �شديدة للتلفزيون يف �إر�سال الربامج �إىل
الريا�ض وكان ذلك عام 1974م ،وبقي عندنا فقط
الق�صيم واملدينة املنورة فم�ضينا ب�إر�سال الربامج
عن طريق الطائرة وال�سيارة ،و�أت�صور �أن �أكرب
م�شكلة كانت تواجهنا هي امل�شكلة اللوج�ستية يف
نقل برامج التلفزيون يف تلك الفرتة ،حيث �أن�ش�أنا
�إدارة مركزية للتن�سيق بني املحطات وانتهت تلك

و يتحدث عن رحلة ابنه طالل «رحمه الله»
مع �أمرا�ض القلب

امل�شكلة متام ًا عندما بد�أ البث الف�ضائي عن طريق
الأقمار ال�صناعية.
حصيلة مؤلفاتي تفوق ال��ـ 30
مؤلف ًا نصفها في مجال التاريخ
اإلعالمي

تحولت من التلفزيون واإلعالم إلى
التدريس الجامعي ،ولكنك انتقلت
إلى الوظيفة اإلدارية بوزارة التعليم
العالي لماذا؟

�أم�ضيت حتى 1977م م��دي�� ًرا عاما للتلفزيون،
وه���ي ف�ت�رة مليئة ب��ال��ذك��ري��ات ،وع��ل��ى و���ش��ك �أن
�أ�صدر كتيب ًا عن ق�صة التلفزيون مبنا�سبة قرب
م��رور  50عام ًا على افتتاحه كما تعلمون .وبعد
م�ضي �سبع �سنوات كنت خاللها �أقوم بالتدري�س
يف جامعة امل��ل��ك �سعود يف ق�سم الإع��ل�ام ال��ذي
�أن�شئ ع��ام 1393ه����ـ ،ق��دم��ت طلب ًا لالنتقال �إىل
اجل��ام��ع��ة للتدري�س يف ذل���ك ال��ق�����س��م .وك��ن��ت يف
ال��واق��ع �أجمع بني التدري�س غري متفرغ وعملي
لأن��ن��ي يف 1977م عندما ق��دم��ت طلب ًا لالنتقال
�إىل اجلامعة وجاءت املوافقة حدثت م�شكلة وهي
معادلة الوظيفة بالوظيفة الأكادميية فوجدوا �أن
وظيفتي الإداري���ة يف وزارة الإع�لام �أعلى بقليل
من م�ستوى �أ�ستاذ يف اجلامعة ف��ر�أوا �أن تكون
وظ��ي��ف��ت��ي يف وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ،ف�����ص��ارت
وظيفتي يف الوزارة وانتدبت �إىل اجلامعة ،وبعد
�سنوات عدة رغب ال�شيخ ح�سن �آل ال�شيخ وزير

ال�شبيلي يتحدث عن جتربته وتطلعاته يف
جمل�س ال�شورى

التعليم العايل "رحمه الله" يف �أن �أبا�شر عملي
فعلي ًا يف الوزارة ،وكنت يف تلك الفرتة ترقيت �إىل
درجة وكيل الوزارة يف وزارة التعليم العايل ،ثم
بعد ذلك �أن�شئت جامعة اخلليج و�أ�صبحت �أداوم
يف التعليم العايل ،و�أق��دم حما�ضرات يف جامعة
امللك �سعود ،وانقطعت عن التلفزيون �إداري ًا ولكن
ظ��ل توا�صلي م��ع الإع�ل�ام ب�شكل ع��ام م��ن خالل
تخ�ص�صي .يف تلك ال��ف�ترة ا���س�� ُت��ح��دث املجل�س
الأعلى للإعالم يف عام 1400ه��ـ برئا�سة الأمري
نايف بن عبد العزيز – رحمه الله -و�أ�صبحت
ع�ضو ًا فيه و�صارت �صلتي قائمة مع الإعالم من
خالل الكتابة والت�أليف واملجل�س الأعلى للإعالم
ولكن لي�س من خالل العمل يف الوزارة نف�سها.
لم تفتتح محطتا الرياض وجدة
رسمي ًا إلى اليوم

بصفتك أحد رج��االت اإلع�لام ،كيف
رأي����ت م��س��ي��رة ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى
لإلعالم منذ إنشائه وحتى انتهاء
مهامه؟

املطبوعات ،ون�سخة جديدة من نظام امل�ؤ�س�سات وكتبتها م��ع �سبعة م��ن زم�لائ��ي ،ال��ذي��ن �أم�ضوا
ال�صحفية ،ويف كتابي ع��ن ت��اري��خ الإع��ل�ام يف معي � 12سنة يف املجل�س .وال��ع�لام��ة الأو���ض��ح
اململكة العربية ال�سعودية ر�ص ٌد دقيق للتحوالت والأك�ث�ر �إث���ارة هي ال���دورة الأوىل التي �أ�سهمنا
جميع الأع�ضاء الـ  60بو�ضع الأ�س�س الإجرائية
التي مرت على املجل�س الأعلى للإعالم.
لعمل املجل�س ،وك��ان العدد حم���دود ًا وال��ف�ترة ال
تخلو م��ن الإث�����ارة ،كونها جمعت ب�ين ال��ب��داي��ات
لهذه األس��ب��اب أخفيت هدفي
وو���ض��ع الأ�س�س الإج��رائ��ي��ة .ث��م بعد ذل��ك تو�سع
الحقيقي ع��ن األس��ت��اذ جميل
العدد يف ال��دورة الثانية �إىل  120ع�ضو ًا ,ويف
الحجيالن من االبتعاث
الثالثة �إىل  150ع�ضو ًا ،وكنت ع�ضو ًا يف الدورة
الأوىل ورئي�س ًا �أحيان ًا للجنة ال�ش�ؤون الإعالمية
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ..ث��م ب��ع��د ال����دورة الأوىل مت ف�صل
في عام 1414ه��ـ تم اختيارك عضوًا التعليم يف جلنة م�ستقلة عن الإع�لام ،وبقيت يف
في مجلس الشورى من بين ستين التعليم لأنني مل �أكن �أرغب �أن �أكون يف مواجهة
ع��ض��وًا ال��ذي��ن ب����دأوا أول���ى دورات مع عملي ال�سابق يف الإعالم .وكانت املواجهة مع
التعليم ال��ع��ايل �أق��ل ومل يكن احل��رج م��ع التعليم
المجلس بعد تشكيله ف��ي عهد العايل مثل احلرج الذي ي�شكله يل مراجعة الأمور
الملك فهد "رحمه اهلل" كيف رأيت يف الإع�لام ..خا�صة �أنني كنت حتى ذلك الوقت
ع�ضو ًا يف املجل�س الأعلى للإعالم.
هذا الثقة؟
لعلي كنت م��ن �أك�ث�ر م��ن كتب ع��ن ه��ذه التجربة
يف حما�ضراتي ،قدمت واحدة بعنوان (التجربة
تلفزيون أرامكو مهد الطريق لبث
ال�شورية بني الإط��ار والتطوير) والثانية (جمل�س
التلفزيون السعودي
ال�شورى على م�شارف الع�شرين) ،كما �أ�سهمت
بكتابة (جمل�س ال�شورى قراءة يف جتربة حتديثه)
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املجل�س الأعلى للإعالم �ألغي عام 1424هـ  ،وكان
قد بد�أ عام 1400هـ مبعني �أنه عمل ملدة � 25سنة
مع رئي�سه �سمو الأم�ير نايف بن عبد العزيز –
رحمه الله  -وطبيعي �أن تكون ب��داي��ة املجل�س
قبل هذه الفرتة ب�سنوات ،حيث ب��د�أت فكرته يف
�أواخ��ر ف�ترة ال�شيخ جميل اجلحيالن ،و�أن�شئت
حينها جلنة ا�سمها "جلنة التخطيط الإعالمي"،
ولكنها مل تعقد �أك�ثر من جل�سات حم��دودة جد ًا،
ث��م بعد ذل��ك توقفت طيلة ت��ويل ال�شيخ �إبراهيم
العنقري وزارة الإع�ل�ام ،وعندما �أت��ى الدكتور
حممد عبده مياين وزير ًا للإعالم� ،أراد �أن يبعث
املجل�س ،ويف عهده رغب يف حتويل ا�سم املجل�س
�إىل املجل�س الأع��ل��ى ل�ل�إع�لام لكن يف ال��واق��ع مل
تعقد �إال جل�سات قليلة ثم ارت�أى املقام ال�سامي �أن
يكون املجل�س برئا�سة الأمري نايف بو�صفه رجل
دولة ولي�س بو�صفه وزي�� ًرا للداخلية ،وتكونت له
لأول مرة �أمانة عامة ،وبد�أ يبا�شر عمله وت�شكلت
ل��ه جلنة حت�ضريية كانت تعقد جل�ساتها م�ساء،
وكنت ع�ض ًوا فيها ،وعقدت يف تلك الفرتة �أكرث
من  250اجتماع ًا تقريب ًا .وكانت ع�ضويتي يف
املجل�س منذ بدايته �إىل نهايته عندما كان رئي�سه
�سمو الأم�ير نايف بن عبد العزيز  -رحمه الله .
فاملجل�س يف الواقع عمل � 25سنة برئا�سة الأمري
نايف ،وكان له الكثري من الإجنازات ،على �سبيل
املثال و�ضع ال�سيا�سة الإعالمية التي �أق��رت يف
بداية تلك الفرتة ،و�صدرت ن�سخة جديدة من نظام
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تجربتي في الشورى
توقيع �إتفاقية تطوير التلفزيون وحتويله �إىل ملون بني احلكومتني ال�سعودية والفرن�سية يف � 21شوال 1394هـ
ب��ال��ع��ودة إل���ى ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى
لإلعالم ترى ما السبب في إلغائه؟

مل ي��ك��ن الإل���غ���اء م��ق��ت�����ص�� ًرا ع��ل��ى املجل�س الأع��ل��ى
للإعالم ،ولكن �أعيد النظر يف عدد من املجال�س،
م��ن�� ًع��ا ل�ل�ازدواج���ي���ة خ�����ص��و�ً��ص��ا م��ع وج����ود جلنة
لل�ش�ؤون الإع�لام��ي��ة يف جمل�س ال�����ش��ورى ،وهي
عملية �إ�صالح �إداري.
البدايات ووضع األسس اإلجرائية
كانت أكثر ما يثير انشغالنا في
مجلس الشورى

وم���اذا ع��ن تجربتك ف��ي الصحافة
الورقية؟

نعم تركزت �صلتي بالإعالم على العمل الإداري
يف ال��وزارة �أو الإذاع��ة �أو التلفزيون ،لكن خالل
العقد املا�ضي كانت يل �صلة جديدة مع ال�صحافة،
وذل��ك م��ن خ�لال رئا�سة جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
اجل��زي��رة ال�صحفية مل��دة �ست ���س��ن��وات ،وكانت
جتربة ثرية ثم منذ �أربعة �أعوام �أ�صبحت يل �صلة
مع جمل�س الأمناء بال�شركة ال�سعودية للأبحاث
والن�شر وما زالت يل عالقة بهذا املجل�س املكون
من خم�سة �أع�ضاء وهو جديد يف ال�ساحة العربية
و�إن ك��ان م��ع��روف�� ًا يف �أوروب����ا وت��ل��ج���أ �إل��ي��ه دور
ال�صحافة ليكون حاجز ًا بني الإدارة والتحرير.
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كيف رأي��ت ق��رار تحويل التلفزيون
واإلذاع��ة ووكالة األنباء السعودية

إلى هيئة عامة؟

ال��ك��ت��اب��ات يف جم���ال ال�����ش��ورى وب��خ��ا���ص��ة كتاب
"جمل�س ال�شورى يف جتربة التحديث" ،وهذا
كتاب نعتز به كثري ًا وو�ضعناه يف متناول جميع
الأع�ضاء يف الوقت احلا�ضر وكانت لنا فيه بع�ض
امل��ط��ال��ب��ات وحم���اور ج��وه��ري��ة ت�ترك��ز يف امل���ر�أة،
الرقابة املالية للمجل�س ،ومو�ضوع االنتخابات.
وقد حتقق الأول منها ونتطلع �إىل حتقيق املطالب
الأخ���رى .ونحن نعرف ونقدر ال��ظ��روف املحيطة
للمجل�س من ظروف �سيا�سية واجتماعية.

كان ذلك من الأمور التي ناديت بها بحما�سة �شديدة
منذ بد�أت الكتابة ال�صحفية يف عام 1400هـ وقبل
ذل���ك ك��ن��ت دع���وت ل��ه��ا يف ده��ال��ي��ز ال�����وزارة لكن
بعد �أن غ��ادرت العمل الإع�لام��ي الر�سمي ب��د�أت
�أك��ت��ب يف ال�صحافة و�أدع���و �إىل حتويل الإذاع���ة
والتلفزيون ووكالة الأن��ب��اء �إىل م�ؤ�س�سات عامة
وظلت دعوتي قائمة وب�إحلاح �إىل قبل � 4سنوات
عندما طالبت ب�أن تتحول هذه الدعوة من م�ؤ�س�سة
عامة �إىل هيئة عامة وذل��ك لأن احلكومة توقفت
جدوى الهيئات العامة مرهونن
ع��ن �إن�����ش��اء امل�ؤ�س�سات العامة وب���د�أت تتجه �إىل
بحسن أختيار الكفائات
منط الهيئات العامة ..ومتت املوافقة على حتويل
الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء �إىل هيئة عامة،
وال��واق��ع �أن���ه هيكلي ًا ون��ظ��ري�� ًا حتقق ه��ذا املطلب
س :زمالء األمس وأصدقاء المراحل
ونتطلع �إىل التطبيق .وذكرت يف منا�سبة �سابقة
المختلفة في التليفزيون والتعليم
�أن جدوى هذه الهيئات العامة ال تتحقق �إال بح�سن
العالي والشورى من تذكر منهم؟
اختيار القائمني عليها والكفاءات التي تعمل بها
وبالتنظيم املرن املايل والإداري الذي يتم اختياره وهل ما زلت على تواصل معهم؟
ج :احل��م��د لله ال زل��ت على ت��وا���ص��ل م��ع اجلميع
لت�ؤدي دورها بال�شكل املطلوب.
اإلع�ل�ام ومجلس ال��ش��ورى حظيا من زمالئي القدامى يف الإع�لام والتعليم العايل
بنصيب واف��ر من إنتاجك الفكري وبخا�صة يف اجلامعات التي كانت تابعة للتعليم
العايل هي تلك الفرتة ومعظم الزمالء يف ال�شورى
في تأليف الكتب والرسائل العلمية
يف ال��دورات الثالث التي عملت بها ،واحلمد لله
والتوثيقية ،بعيدًا ع��ن الوظيفة
كان مما حظيت به يف هذه الفرتة ،معرفتي به�ؤالء
كيف بدأت المشوار مع المؤلف؟
الزمالء وعندما غادرت جمل�س ال�شورى قلت يف
ب��د�أت وبخا�صة بعد ان�ضمامي ملجل�س ال�شورى
لتخ�صي�ص جانب من وقتي للت�أليف ،و�أ�صبحت كلمة ال��ت��ودي��ع تلك الليلة ب���أن��ن��ا ن��خ��رج بكنز من
ح�صيلة م�ؤلفاتي يف الوقت احلا�ضر تفوق  30ال�صداقات ومبخزون من اخلربات ف�أنا �أعتز بتلك
م�ؤلف ًا ن�صفها يف جمال تاريخ الإعالم والن�صف الفرتات الثالث التي �أم�ضيتها يف مراحل عملي
يف ال�سري والرتاجم ،وكما ذكرت كان يل بع�ض يف الدورات الثالث يف جمل�س ال�شورى.

قضـيـــة البطـالـــة
زامل شبيب الركاض

واالقت�صادية مثل �أن�شطة البيع وال�شراء والنقل،
وباجلملة تو�سيع القاعدة االقت�صادية والرتكيز
على امل�شاريع اال�ستثمارية وال�صناعية التي توطن
التقنية ور�ؤو�س الأموال والفر�ص الوظيفية لأبناء

ال��وط��ن والأج���ي���ال ال��ق��ادم��ة ،وت��ط��وي��ر خم��رج��ات
التعليم لتتنا�سب مع متطلبات وحاجة �سوق العمل
واالهتمام بالتدريب ون�شر ثقافة العمل ب��د ًال من
التوظيف الوهمي �أو ما يعرف مبخادعة الأرقام.
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ت��ع��د ق�ضية ال��ب��ط��ال��ة م��ن �أك�ث�ر امل�����ش��اك��ل تعقيد ًا
يف الكثري م��ن دول ال��ع��امل وخا�صة ال���دول ذات
النمو ال�سكاين املتزايد مثل اململكة ،لدرجة �أنها
�أ�صبحت مثا ًرا للجدل والنقا�ش يف الآونة الأخرية
لإي��ج��اد احل��ل��ول العملية مل��ع��اجل��ت��ه��ا ،ح��ي��ث ي��رى
البع�ض �أن حل هذه امل�شكلة يكمن يف ا�ستيعاب
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ل��ه��ا ،والبع�ض الآخ���ر ي��رى �أن
الدولة ملزمة مبعاجلة البطالة وتوظيف ال�شباب
وال�شابات وهذه �إ�شكالية معقدة من جهة �أخرى.
واحل��ق��ي��ق��ة �أن م�����ش��ك��ل��ة ال��ب��ط��ال��ة وج����دت نتيجة
تراكمات �سابقة تتطلب معاجلة تبد�أ من الدولة
تنظيمي ًا وتنتهي يف القطاع اخلا�ص من خالل
تو�سيع وتنويع القاعدة االقت�صادية القادرة على
ا�ستيعاب العاطلني عن العمل مبعنى �أكرث و�ضوح ًا
�إيجاد الأنظمة الكفيلة مبواجهة امل�شكلة قبل �أن
تتحول �إىل كارثة فعلية ،و�أعتقد �أن احللول الوقتية
وامل�ستوردة قد تزيد من تعقيدات امل�شكلة وت�ؤثر
يف �أداء االقت�صاد الوطني ومت�س يف الوقت نف�سه
الأم��ن االجتماعي من خالل تزايد �أع��داد العمالة
غري النظامية يف الكثري من الأن�شطة وامل�شاريع
نتيجة عدم منح هذه امل�شاريع ت�أ�شريات عمل لأداء
�أعمالها بحجة تقليل العمالة الوافدة ما �أدى �إىل
ن�شوء م�شكلة �أكرب.
وكما �أ�سلفنا ف�إن الفائدة االقت�صادية لأي م�شروع
يف الكثري من دول العامل تكمن يف عدد الفر�ص
الوظيفية التي �سيوفرها هذا امل�شروع للمواطنني
ولي�ست بحجم الأرب��اح التي �ستدخل يف ح�ساب
ب��ع�����ض امل��ت��ن��ف��ع�ين ،وه����ذه الإ���ش��ك��ال��ي��ة ت��ع��ت�بر من
�أ�سو�أ �أنواع الف�ساد الذي يكر�س البطالة والفقر
واجلرمية يف املجتمع ،مبعنى حتويل االقت�صاد
الوطني �إىل م�شاريع ا�ستثمارية و�صناعية منتجة
توطن وتوفر �آالف الفر�ص الوظيفية للمواطنني
ب��د ًال م��ن ت�ضخم ح�سابات بع�ض املتنفذين على
ح�ساب الوطن واملواطن معا.
ونخل�ص �إىل �أنه ال ميكن معاجلة ق�ضية البطالة،
دون وجود �إ�سرتاتيجية وطنية �شاملة ومنظومة
ت�شريعية متوائمة لتطوير �أداء االقت�صاد الوطني
ب�شكل ع��ام وتكثيف جهود الأج��ه��زة املعنية يف
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة م��ث��ل ال��ت��ج��ارة واالق��ت�����ص��اد
واال�ستثمار والعمل والتعليم وغريها حتت مظلة
موحدة تعنى ب�سعوده املزيد من الأن�شطة التجارية
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شورى الشباب

مجلس شوري في ابتدائية الشيخ عبدالعزيز بن صالح بالمدينة المنورة

تكليف المجلس بمهام تحفز التفكير وتشجع على
االبتكار والمشاركة

الطالب يتحدثون عن جتربتهم ال�شورية
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ب����ادرت م��در���س��ة ال�����ش��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن �صالح والإبداعية ،وحثهم على ممار�سة حقوقهم كتعزيز و�إ�شعارهم بامل�س�ؤولية.
الرائدة يف منطقة املدينة املنورة ب�إن�شاء جمل�س ملفهوم املواطنة واالنتماء لديهم ،بالإ�ضافة �إىل ويهدف املجل�س لتعليم الطالب مفاهيم التعبري
دف���ع ال��ط�لاب للم�شاركة يف احل��ي��اة املجتمعية ،امل�س�ؤول عن الر�أي ،و�إك�سابهم مهارات (اال�ستماع
�شورى طالبي يتم تر�شيحه من قبل الطالب.
ال���ف���ع���ال – احل������وار – االت�����ص��ال
وقالت �إدارة املدر�سة �إن املجل�س
وال��ت��وا���ص��ل – ح��ل امل�����ش��ك�لات –
ي�����أت����ي حت���ق���ي���ق��� ًا مل����ب����د�أ ال�������ش���ورى
ال��و���س��اط��ة ال���ط�ل�اب���ي���ة) ،و�إ�����ش����راك
الإ�سالمي و�سري ًا على نهج الدولة
ال����ط��ل�اب يف م��ن��اق�����ش��ة امل�����ش��اك��ل
ل��غ��ر���س ق��ي��م احل������وار يف ن��ف��و���س
املدر�سية وتقدمي اقرتاحات حللها،
التالميذ منذ ال�صغر على �أن يتم
و�إف�����س��اح امل��ج��ال �أمامهم للتخطيط
تكليف املجل�س مبهام حتفز التفكري
لأن�شطة مدر�سية وتنفيذها ،ومتكني
امل����ب����دع وت�����ش��ج��ع ع���ل���ى االب���ت���ك���ار
ال��ط�لاب م��ن ال��ت��ع��ب�ير ع��ن �آرائ���ه���م،
وامل�������ش���ارك���ة ال��ف��اع��ل��ة يف حميطه
و�صقل �شخ�صياتهم لإتاحة الفر�صة
الرتبوي.
�أمام بروز قدرات طالبية م�ؤثرة.
وقالت �إن الهدف العام من التجربة
وتنح�صر جماالت عمل املجل�س يف
ت��وع��ي��ة وت��ث��ق��ي��ف ال��ط�لاب مبفاهيم
عقد لقاءات تعريفية ب�أنظمة وقوانني
ال�شورى وال��ت��ع��اون وتعزيز ثقافة
امل��در���س��ة ،وتنظيم ل��ق��اءات ون��دوات
احل�������وار وامل�������ش���ارك���ة الإي���ج���اب���ي���ة
يدعى �إليها املجتمع املحلي ،وتنظيم
وال�شعور باالنتماء.
زي��ارات مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
�أم�����ا ع���ن الأه��������داف اخل���ا����ص���ة من
ومت��ث��ي��ل ال���ط�ل�اب وامل�������ش���ارك���ة يف
ال���ت���ج���رب���ة ف���ق���ال���ت امل���در����س���ة �إن���ه���ا
�أن�شطة املجتمع املحلي خ�صو�ص ًا
ج��اءت لتمكني الطالب من التعبري
التطوعية ،وت�شكيل فريق الو�ساطة
ع��ن �آرائ���ه���م ب��ا���س��ت��خ��دام الو�سائل
وح��ل ال��ن��زاع��ات الطالبية ،ومتثيل
غ�ي�ر امل��ن��ه��ج��ي��ة ،وت���دري���ب���ه���م على
ال���ط�ل�اب �أم������ام الإدارة ،وت��ن��ظ��ي��م
م��ف��اه��ي��م امل���ن���ا����ص���رة وال���ت���ع���اون،
ل���ق���اءات مل�����س��اع��دة ال���ط�ل�اب ال��ذي��ن
وت��ع��زي��ز امل�����ش��ارك��ة الإي��ج��اب��ي��ة لدى
بطاقة با�سماء املر�شحني
يحتاجون �إىل ال��دع��م الأك��ادمي��ي،
الطالب ،وتطوير قدراتهم املهارية

مر�شح يخاطب الناخبني.
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وتنظيم حمالت دع��م لبع�ض الق�ضايا التي تهم وي��ك��ون ق�����ادر ًا ع��ل��ى احل����وار وامل��ن��اق�����ش��ة وميلك احل�صول على الرتتيب الأول �أو الثاين.
الطالب ،و�إ�صدار ن�شرة �شهرية ملجل�س ال�شورى مهارة الإقناع ،بالإ�ضافة �إىل ح�صوله على عدد وع��ل��ق الأ���س��ت��اذ ت��رك��ي ال�����ص��اع��دي �أح���د املعلمني
قلب
الطالبي ،و�إدارة الإذاع��ة املدر�سية ،والإ�شراف من الأ���ص��وات من زمالئه يف الف�صل متكنه من القائمني على امل�شروع� :إن الفكرة جاءت من ٍ
مي��ل���ؤه اليقني ب��ق��درات �أب��ن��ائ��ه ،ومن
على لوحة �آراء الطالب التي يعربون
ف�����ؤاد ي��ت��وق��د �أم ً
��ل�ا يف م�ستقبلهم،
من خاللها عن �أرائهم بطرق خمتلفة.
وم���ن ن��ظ��رة ت��رب��وي��ة �سبقت زمانها
ويعتمد الرت�شيح على رغبة الطالب
ف�أدركت �أوانها بفكرة متنح لواء الغد
يف تر�شيح نف�سه ليمثل ف�صله يف
لأبناء اليوم ،حتى تقوى �سواعدهم،
املجل�س ح��ي��ث �إن ك��ل ف�صل ميثل
ومن هنا �أ�شعل فينا الدافع الرتبوي
بطالبني يف املجل�س ،ويتم اختيار
لهيب احلما�س لفكرته التي �أن��ارت
الأع�ضاء بناء على الت�صويت الذي
طريقنا ،و�أثارت طموحنا ،ف�أ�صبحنا
يتم داخل كل ف�صل على حدة ،ويف
نبذل كل ما يف و�سعنا لتحويل هذا
حالة التعادل يف عدد الأ�صوات يتم
امل�شروع الرتبوي �إىل واق��ع مبهر،
االعتماد على القرعة الختيار ع�ضو
يتحدث عن نف�سه ،وينمي يف قلوب
املجل�س.
�أبنائنا قيم ًا �إ�سالمية ،وير�سخ روح ًا
وامل��ع��اي�ير ال��ت��ي ي��ج��ب ت��واف��ره��ا يف
وطنية ،عمادها ال�شورى ،و�أ�سا�سها
امل���ر����ش���ح ل��ك��ي ي���ك���ون ع�������ض���و ًا يف
االنتماء.
املجل�س �أن ي��ك��ون ح�سن ال�سرية
وال�سلوك وحري�ص ًا على املواظبة
ي���ذك���ر �أن ط��ل�اب ال�����ص��ف ال���راب���ع
ويلتزم باحل�ضور للمجل�س بالزي
اع��ت��م��د مم��ث��ل��ي��ه��م ب��ال��ت��ع��ي�ين وق��ال��ت
الوطني ،و�أن يق ّدم ج��دو ًال يو�ضح
املدر�سة �إن ا�ستثناءهم جاء حلداثة
ف��ي��ه �أه����داف����ه ال���ت���ي ي���ري���د حتقيقها
يف املجل�س ،و�أن يتميز بال�شعور
ال��ف��ك��رة بالن�سبة ل��ه��م واب���ت���دا ًء من
بامل�س�ؤولية جتاه املدر�سة والف�صل
العام الدرا�سي املقبل �سيتم اعتماد
وزم�لائ��ه ،و�أن تتوافر لديه �صفات
الت�صويت لهم.
القيادة والقدرة على اتخاذ القرار،
بطاقة ال�صف اخلام�س وتو�ضيح ب�ش�أن ال�صف الرابع
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المـــرصـــــــــــد

بمناسبة يوم األسير الفلسطيني

المجلس الوطني الفلسطيني يناشد االتحادات البرلمانية
التدخل لنجدة األسرى في سجون االحتالل
طالب املجل�س الوطني الفل�سطيني الذي يتخذ من
مدينة عمان مقر ًا له الأمم املتحدة مب�ؤ�س�ساتها
املعنية بتفعيل اتفاقيات جنيف اخلا�صة مبعاملة
الأ���س��رى الفل�سطينيني �أ���س��رى ح��رب و�أن تكون
ه��ن��اك جل���ان متابعة دول��ي��ة م��ن منظمات حقوق
الإن�سان الدولية نظر ًا ال�ستمرار جرائم احلرب
واملعاملة الال�إن�سانية بحق الأ�سرى.
ونا�شد املجل�س يف بيان له مبنا�سبة يوم الأ�سري
الفل�سطيني االحت������ادات ال�برمل��ان��ي��ة و�أ���ص��ح��اب
ال�ضمائر احل��ي��ة للتدخل لإن��ق��اذ ح��ي��اة الأ���س��رى
امل�����ض��رب�ين ع��ن ال��ط��ع��ام ويف م��ق��دم��ت��ه��م الأ���س�ير
�سامر العي�ساوي الذي �سجل �سابقة يف ال�صمود
والتحدي والتم�سك بحقه يف رف�ضه االعتقال من
قبل �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي.
وقال املجل�س �إن االختبار والتحدي لكل املنادين
ب��احل��ري��ة وح��ف��ظ ك���رام���ة الإن�������س���ان ه���و بالعمل
وامل�ساعدة على �إلزام دولة االحتالل الإ�سرائيلي
باحرتام وتنفيذ مبادئ القانون الدويل الإن�ساين
وحما�سبتها دول��ي�� ًا على جرائمها بحق الأ�سرى
الفل�سطينيني كونهم طالب حرية وكرامة يحاول
االحتالل �سلبها منهم.
و�أكد املجل�س �أن الوفاء للأ�سرى ون�ضالهم يكون
بالعمل امل�ستمر واجلاد لإطالق �سراحهم وح�شد
امل����وارد املحلية وال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة ع��ل��ى جميع
ال�صعد م��ن اج��ل �إن��ه��اء معاناتهم امل�ستمرة و�أن
يكون ذلك �أحد امل�ستلزمات الواجبة ال�ستئناف �أي
مفاو�ضات مع اجلانب الإ�سرائيلي.

أصبحت الدولة الثامنة والعشرين في االتحاد
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الربملان الأوروب���ي يوافق على ان�ضمام كرواتيا
لالحتاد الأوروبي
وافق الربملان الأوروبي على الئحة تعطي ال�ضوء
الأخ�����ض��ر ال��ن��ه��ائ��ي ل�ضم ك��روات��ي��ا �إىل االحت���اد
الأوروب�����ي ب���د ًءا م��ن يوليو املقبل لت�صبح بذلك
الدولة الع�ضو الثامنة والع�شرين.
و���ش��ددت ال�لائ��ح��ة ال�برمل��ان��ي��ة ال��ت��ي مت اعتمادها
مبوافقة  529نائبا ومعار�ضة  36وامتناع ثالثة
�أع�ضاء عن الت�صويت على �صالبة الدميقراطية
واقت�صاد ال�سوق يف كرواتيا� ،إىل جانب قدرتها
على الوفاء بالتزامات الع�ضوية.

كما دعا الربملان ن��واب كل من �أملانيا والدمنارك
وهما الدولتني الع�ضوين اللذين مل ي�صادقا بعد
على ان�ضمام كرواتيا �إىل القيام بذلك دون ت�أخري.
و�شجعت الالئحة الربملانية كرواتيا على موا�صلة
�إ�صالحاتها الهيكلية لتعزيز النمو االقت�صادي
و�إنعا�ش �سوق العمل.
وقال النواب �إن كرواتيا يجب �أن تلعب دو ًرا فاعلاً
يف عملية اال�ستقرار والتكامل الأوروبي مع دول
البلقان الغربية وتقا�سم خرباتها مع دول �أخرى
يف املنطقة.

مراقبة دولية وتعهدات بانتخابات حرة نزيهة في باكستان
جدد رئي�س �أركان اجلي�ش الباك�ستاين اجلرنال
�إ���ش��ف��اق ب��روي��ز ك��ي��اين دع���م وت���أي��ي��د امل���ؤ���س�����س��ة
الع�سكرية النعقاد االنتخابات العامة يف ب�لاده
بحرية ونزاهة.
و�أو���ض��ح كياين خ�لال اجتماعه م��ع حاكم �إقليم
بلو�ش�ستان ن��واب ذو الفقار علي مك�سي مبدينة
كويتا �أن اجلي�ش ع��ازم على تقدمي الدعم الالزم
للم�ؤ�س�سات الوطنية ل�ضمان انعقاد االنتخابات
العامة بحرية ونزاهة.
و�أ�ضاف� :إن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ت�ؤيد ا�ستمرارية
العمل الدميقراطي يف باك�ستان وت�أمل من جميع
الأحزاب ال�سيا�سية امل�شاركة يف العمل االنتخابي
لتحقيق هذا الهدف الوطني الهام.
من ناحية �أخرى قرر االحتاد الأوروبي -ا�ستجابة
لدعوة من ال�سلطات الباك�ستانية -ن�شر بعثة ملراقبة
االنتخابات العامة التي �ستجرى يف باك�ستان يوم

 11مايو املقبل .وقال بيان �صدر عن مكتب املمثلة
العليا لل�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة الأوروب���ي���ة كاثرين
�أ�شتون �إن االنتخابات الربملانية املقبلة �ستكون
حلظة تاريخية لتطوير الدميقراطية يف باك�ستان
لأنها �ستمثل لأول مرة عملية انتقال لل�سلطة من
حكومة منتخبة �إىل �أخ��رى ،معرب ًة عن �أملها ب�أن
ت�شارك جميع الأط���راف املعنية يف ه��ذه العملية
بطريقة �سلمية ودميقراطية.
ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د �آخ�����ر �أع���ل���ن���ت جل��ن��ة االن��ت��خ��اب��ات
الباك�ستانية �أن��ه��ا �أكلمت عملية ا�ستالم �أوراق
املر�شحني لالنتخابات و�أنها تلقت طلبات 24094
مر�شح ًا م��ن جميع �أن��ح��اء باك�ستان للم�شاركة
يف االنتخابات بينهم  7364مر�شح النتخابات
ال�برمل��ان ال��وط��ن��ي و 16730م��ر���ش��ح النتخابات
الربملانات الإقليمية.
من جهته �أكد وزير الإعالم يف احلكومة االنتقالية

الباك�ستانية ع���ارف ن��ظ��ام��ي �أن ح��ك��وم��ة ب�لاده
و�ضعت خطة لتقدمي الت�سهيالت الالزمة للوفود
الأجنبية التي تنوي مراقبة االنتخابات �أو القيام
بالتغطية الإعالمية لعملية االقرتاع.
و�أكد رئي�س بعثة مراقبي االحتاد الأوروبي املكلفة
مبرافقة االنتخابات يف باك�ستان مايكل جالري �أن
بعثة مراقبي االحتاد الأوروبي قد بد�أت عملها يف
باك�ستان اعتبار ًا بفريق �أ�سا�سي ي�ضم �أحد ع�شر
خبري ًا ،م�شري ًا �إىل �أنه �سين�ضم �إىل هذا الفريق
نحو مئة ع�ضو �آخرين من خمتلف دول االحتاد
الأوروبي.
وب�ّي�نّ �أن االحت���اد الأوروب����ي مهتم با�ستمرارية
العمل الدميقراطي يف باك�ستان بانتقال ال�سلطة
�إىل ح��ك��وم��ة م��دن��ي��ة م��ن��ت��خ��ب��ة دمي���ق���راط���ي��� ًا عرب
االنتخابات العامة املقبلة.

المعارضة األيسلندية تفوز في االنتخابات العامة
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ف��از ح��زب مي�ين ال��و���س��ط امل��ع��ار���ض يف �أي�سلندا
ب��ن�����س��ب��ة 1ر 51يف امل����ائ����ة م����ن الأ������ص�����وات يف
االنتخابات العامة بعد رف�ض الناخبني ل�سيا�سات
التق�شف التي تبنتها حكومة ي�سار الو�سط املنتهية
واليتها.
وي�����س��ت��ع��د ح����زب اال����س���ت���ق�ل�ال ب���زع���ام���ة ب��ي��ارين
ب��ي��ن��ي��دي��ك��ت�����س��ون واحل�����زب ال��ت��ق��دم��ي ال��و���س��ط��ي
لت�شكيل حكومة ائتالفية لتحل حم��ل التحالف
اال�شرتاكي الدميقراطي و�شريكه الأ�صغر حركة

الي�سار الأخ�ضر وذلك بعد ح�صولهما على  38من
 63مقعدا يف الربملان.
وم��ن املتوقع �أن ير�أ�س بينيديكت�سون احلكومة
التي �ست�سعى للتخلي عن حماولة �أي�سلندا لنيل
ع�ضوية االحتاد الأوروبي.
وكان الناخبون قد �أدلوا ب�أ�صواتهم يف االنتخابات
الربملانية التي توقع كثري من املحللني وال�سيا�سيني
�أن تطيح باحلزب الدميقراطي االجتماعي احلاكم
ب��ع��د تلقيهم وع�����ود ًا م��ن مي�ين ال��و���س��ط بخف�ض

ال�ضرائب وتخفيف الديون.
وم���ع ت�لا���ش��ي ال��وع��ود ب��ح��دوث ان��ت��ع��ا���ش �سريع
ً
�ضغوطا خمتلفة ب�سبب دي��ون
واج���ه الناخبون
ال��ره��ن العقاري املت�صاعدة والت�ضخم ال�سريع
والقيود على ر�أ���س امل��ال ،التي �أدت �إىل تراجع
اال�ستثمارات �إىل م�ستوى قيا�سي.
مما يذكر �أن جمهورية �أي�سلندا التي يبلغ عدد
�سكانها � 320أل���ف ن�سمة �أ���ص��ب��ح��ت ق��ب��ل ع�شر
�سنوات مركز ًا مالي ًا �أوروبي ًا.
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المشروع ينص على إنشاء مركز وطني للتوثيق والمعادلة

قرار وأصداء

م���ش���روع ن���ظ���ام ت��وث��ي��ق وم��ع��ادل��ة
الشهادات العليا...
« الوهميون »في خطر!
ق����رار م��ج��ل��س ال���ش���ورى ب��ال��م��واف��ق��ة

والوهمية والواهنة لوظائف ومهن غير

على م��ش��روع نظام توثيق ومعادلة

مؤهلين لشغلها أو ممارستها ،وحماية

الشهادات العليا من أهم القرارات التي

حملة ال��ش��ه��ادات المعترف بها من

أصدرها المجلس في الفترة القليلة

مزاحمة أصحاب غير المعادلة في سوق

التي مضت من السنة األول��ى لدورته

العمل.

السادسة ،وحظي القرار بترحيب واسع

ونص نظام توثيق ومعادلة الشهادات

من أطياف المجتمع ،نتيجة تعطش

العليا على إنشاء مركز يسمى المركز

المتابعين لمثل هذا المركز بعد أن بدأت

الوطني لمعادلة وتوثيق الشهادات

ت��ج��ارة ال��ش��ه��ادات الوهمية وال��م��زورة

العليا وي��ك��ون ذا شخصية اعتبارية

تشكل رواج��ًا بين عدد من المنتفعين

يتمتع باالستقاللية المالية واإلداري��ة

من الصفة األكاديمية.

ويرتبط بوزير التعليم العالي ،ويتولى

وال��ق��رار ب��دأ في شكل مشروع مقترح

التأكد من صحة وموثوقية الشهادات

بموجب المادة الثالثة والعشرين من

العليا ال��ت��ي ت��م الحصول عليها من

ن��ظ��ام مجلس ال��ش��ورى ،ق��دم��ه عضو

خ��ارج المملكة ،ومعادلتها في جميع

المجلس ال��دك��ت��ور م��واف��ق ال��روي��ل��ي،

التخصصات العليا للحاصلين عليها بما

وواف��ق المجلس على مالءمة دراسته،

يتفق مع المعايير العالمية واألكاديمية

وأحاله إل��ى لجنة الشؤون التعليمية

والتنظيمية التي يعتمدها مجلس إدارة

وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي (إح�����دى ال��ل��ج��ان

المركز.

المتخصصة بالمجلس) لدراسته ،التي

ومن مهام المركز كشف الجهات التي

بذلت جهودًا كبيرة في دراسة المقترح

تمنح الشهادات الوهمية والتحذير منها

من جميع جوانبه ،واستطلعت آراء عدد

ومنعها من ممارسة نشاطها داخل

من الجهات ذات العالقة ،وأجرت عليه

المملكة ،وتحذير أس��ات��ذة الجامعات

ال�شورى ال�سابق قال� :إن �إقرار جمل�س ال�شورى
للم�شروع جاء لينهي الكثري من لغط احلوار القائم
يف الر�أي العام باململكة حول ال�شهادات الوهمية
ال��ت��ي غ���زت ال���ب�ل�اد ،وع���� ّد ه���ذا امل�����ش��روع �ضمن
م�شاريع الأنظمة التي �أع ّدها جمل�س ال�شورى عرب
تفعيل �أع�ضائه للمادة الثالثة والع�شرين من نظامه
والتي تعطي الع�ضو �صالحية اقرتاح نظام جديد
�أو تعديل نظام قائم.

بعض التعديالت وقدمته للمجلس

من التعاون معها س��واء في اإلدارة،

للمناقشة ال��ت��ي انتهت بالموافقة

أو اإلش���راف ،أو المناقشة لمشروعات

باألغلبية على إنشاء المركز ونظامه.

ال��ت��خ��رج وال��رس��ائ��ل العلمية ،إض��اف��ة

ال ب��د أن تتيح م���واد النظام
لوسائل اإلع�لام حق التشهير
دون خوف

ويهدف النظام إلى تطوير آلية معادلة

إلى التعاون مع الجهات الموظفة أو

ال��ش��ه��ادات العليا للحاصلين عليها

المانحة لتراخيص وممارسة األعمال و�أ�ضاف الدكتور العنزي �أن املركز ال��ذي ين�ص
المهنية المختلفة بتقديم المعلومات م�شروع النظام على �إن�شائه ���ض��روري لتفعيل
ع��ن ال��ش��ه��ادات التي تمت معادلتها �إجراءات نظام املعادالت والق�ضاء على ال�شهادات
لألشخاص المتقدمين للعمل أو طلب الوهمية وامل��زورة ب�شكل كامل وقانوين ،ولذلك
من املهم وح�سب امل�شروع �أن يكون من �ضمن
التراخيص للممارسة المهنية.
) سلطت الضوء على هذا القرار مهام املركز ك�شف اجلهات التي متنح ال�شهادات
(
واستطلعت آراء عدد من المتخصصين ال��وه��م��ي��ة وال��ت��ح��ذي��ر منها ومنعها م��ن ممار�سة
ن�شاطها داخل اململكة وحتذير �أ�ساتذة اجلامعات
والمتابعين لهذه القضية.
من التعاون معها �سواء يف الإدارة �أو الإ�شراف
�أو املناق�شة مل�شروعات التخرج والر�سائل العلمية.
القرار المنتظر
وت���اب���ع ل��ق��د ا���س��ت��ه��دف��ت امل��م��ل��ك��ة م���ن ال��ع��دي��د من
ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن دب��ك��ل ال��ع��ن��زي ع�ضو جمل�س امل�ؤ�س�سات التعليمية الوهمية التي ا�ستغلت قلة من

م��ن جامعات غير س��ع��ودي��ة ،وتوثيق
ال��ش��ه��ادات لالستفادة منها ألغ��راض
التوظيف والممارسة المهنية ،كما
يسعى النظام المكون م��ن 19م���ادة
إل���ى ال��ت��ص��دي ل��ل��ج��ه��ات المشبوهة
التي تقوم بترويج الشهادات المزورة
والوهمية وحماية األف��راد والمجتمع
من ه��ذه الجهات ،إضافة إل��ى حماية
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األف��راد والمجتمع من األض��رار الناشئة
عن ممارسة أصحاب الشهادات المزورة
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�ضعاف النفو�س ومنحتهم �شهادات وهمية لتدمر وس��ائ��ل اإلع��ل�ام التقليدية الت�شريعية والتنظيمية لدينا غري قادرة عليه.
امل�صادر املعرفية ،فاملعرفة هي املحرك الرئي�س تجاهلت الظاهرة
وال��راف��ع��ة ال��ق��وي��ة للتنمية يف �أي ب��ل��د م��ن ب��ل��دان من جانبه لفت الدكتور �إبراهيم البعيز �إىل �أن
العامل ،فما بالك عندما يكون الناقل لهذه املعرفة ب���روز ظ��اه��رة ال�����ش��ه��ادات العليا م��ن اجل��ام��ع��ات
غري م�ؤهل معرفي ًا لينقلها لغريه.
الوهمية يف �ساحة احلوار االجتماعي بف�ضل ما
و�أك����د �أن ت�ضمني امل�����ش��روع ل�����ض��واب��ط قانونية وفرته التقنية احلديثة من قنوات �سريعة لالت�صال
���س��ي�����س��ه��م يف ردع م���ن �أ���س��ه��م �أو ي�����س��اه��م يف والتوا�صل.
ال�شهادات الوهمية ،وهو ما ورد يف �أحد مواده و�أ����ض���اف �أن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ظ��اه��رة ���ش��راء
من �أن املركز الوطني ملعادلة وتوثيق ال�شهادات ال�����ش��ه��ادات يف املجتمعات العربية لي�س ق�ضية
العليا �أو من ينيبه ،له حق �إقامة دع��وى ق�ضائية حديثة� ،إال �أن و�سائل الإعالم جتاهلتها ،ومل تكن
���ض��د �أ����ص���ح���اب ال�����ش��ه��ادات غ�ي�ر امل���ع���ادل���ة ،وال على قائمة �أولوياتها لذلك �أجدها فر�صة منا�سبة
يجوز للجهات وامل�ؤ�س�سات احلكومية والهيئات لتقدمي ال�شكر والتقدير لكل من عمل و�أ�سهم على
د.ال�����ع�����ن�����زي :ال ب�����د م��ن
املهنية �أو اخلا�صة �أو الأه��ل��ي��ة �إك��م��ال �إج���راءات لفت النظر �إىل مدى انت�شار هذه الظاهرة ،وجعلنا
التشهير ب��ال��ج��ه��ات التي
الرتخي�ص �أو التوظيف �أو الرتقية �إال بعد ا�ستيفاء نبد�أ يف التفكري اجلدي لتداعياتها ال�سلبية على
تمنح الشهادات الوهمية
�شهادة املعادلة ،وتخت�ص اجلامعات احلكومية ثقافة املجتمع ب�شكل ع��ام وعلى القيم واملعايري
والتحذير منها ومنعها
ال�سعودية م��ن خ�لال جمال�سها العلمية مبعادلة الأكادميية والتعليمية ب�شكل خا�ص.
�شهادات �أع�ضاء هيئة التدري�س ال�سعوديني وغري وق���ال البعيز �إن ف��ك��رة وم�����ش��روع ال��ن��ظ��ام ال��ذي
�أق��ره جمل�س ال�شورى م�ؤخر ًا خطوة يف االجتاه
ال�سعوديني العاملني فيها.
ال�صحيح ملكافحة ظ��اه��رة ���ش��راء ال�شهادات من و�أو�ضح �أن الأنظمة والإج��راءات القانونية مطلب
وعرب العنزي عن اعتقاده �أن هذا امل�شروع جاء اجلامعات الوهمية ،فاملركز املقرتح �سي�سهم يف �أ�سا�سي ملكافحة الظواهر ال�سلبية ،لكنها قد ال
يف الوقت املنا�سب للحد من هذه الظاهرة املخجلة تطوير الآل��ي��ات والإج���راءات التي تقوم بها جلنة تكون كافية� ،إذ ال بد �أن يتزامن معها درا�سات
التي �أ�صبحت حديث املجال�س يف اململكة ،ولتظهر املعادالت يف وزارة التعليم العايل ،وي�أخذها بها علمية ت�سهم يف فهم الظاهرة وه��ذا الفهم يبد�أ
م��دى م�شاركة جمل�س ال�����ش��ورى لهموم النا�س لتكون �إجراءات تقوم على عمل م�ؤ�س�سي يتجاوز ب��و���ص��ف م���دى ان��ت�����ش��ار ظ��اه��رة ال�����ش��ه��ادات من
وتلم�س حاجاتهم ،وهو الدور الذي يجب �أن يقوم جم��رد ق��رار برف�ض ال�شهادات الوهمية ،لي�صل اجل��ام��ع��ات الوهمية وطبيعة التخ�ص�صات التي
�إىل مرحلة امل�ساءلة القانونية ،وهو ما كانت البيئة ترتكز فيها ،وجم��االت عمل حامليها ،ومثل هذه
به �أي ع�ضو يف املجل�س.
الدرا�سات الو�صفية �ست�ساعد يف فهم الأ�سباب
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قرار وأصداء

ال��ت��ي �أدت �إىل انت�شارها ،وال��ت��داع��ي��ات والآث���ار
ال�سلبية لها ،وهنا قد جند �أن بع�ض ًا من جوانب
قيمنا الثقافية واالج��ت��م��اع��ي��ة ه��ي ال��ت��ي �ساعدت
على انت�شارها ،وهذا يعزز من �ضرورة �أن يكون
املجتمع على م�ستوى من الوعي ال��ذي يعزز من
قيم النزاهة العلمية واحرتام املعايري الأكادميية.
وتابع الدكتور البعيز �أنه قد يكون من ال�ضروري
�أن ت�شتمل م���واد ه��ذا ال��ن��ظ��ام امل��ق�ترح م��ا ميكن
و���س��ائ��ل الإع��ل�ام م��ن التعامل م��ع ظ��اه��رة �شراء
���ش��ه��ادات اجل��ام��ع��ات الوهمية دون اخل���وف من
امل�ساءلة القانونية بحجج الت�شهري ،فالظاهرة وما
يرتبط بها وي�ترت��ب عليها م��ن ا�ستخدام لألقاب
علمية و�أكادميية ومهنية �شكل من �أ�شكال الغ�ش
والتدلي�س والتزوير.

د .البعيز  :المركز يعزز من
ق��ي��م ال���ن���زاه���ة ال��ع��ل��م��ي��ة
واحترام المعايير األكاديمية

ملحا
أمرا
ً
المكافحة أصبحت ً
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م��ن ج��ان��ب��ه ر�أى ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن ع��ب��د العزيز
ال�شـلفان عميد مركز خدمات التوظيف والأعمال
الريادية وع�ضو جلنة الن�شر واملعادالت بجامعة
الإم�����ام حم��م��د ب��ن ���س��ع��ود الإ���س�لام��ي��ة م��ن خ�لال
جتربته يف ق�ضايا معادلة ال�شهادات يف اجلامعة
�أن م��ع��اجل��ة ظ���اه���رة احل�����ص��ول ع��ل��ى ���ش��ه��ادات
وبالأخ�ص ال�شهادات العليا ب�شكل غري �شرعي
�أو نظامي ،وا�ستخدامها داخ��ل اململكة كوثيقة
حتديد كفاءة �سواء لل�سعوديني �أو املقيمني �أ�صبح
ملحا ،خا�صة يف هذا العهد الذي ت�شهد فيه
�أم ًرا ً
اململكة انطالقة جادة نحو اللحاق بالدول املتطورة
يف امل��ج��االت العلمية وال�صناعية واالقت�صادية
وال�صحية وال��ت��ي ال تت�أتى �إال م��ن خ�لال العلماء
واملتخ�ص�صني احلا�صلني على �شهادات معتربة
من جهات ذات م�صداقية عالية ،حيث تولت هذه
املهمة وزارة التعليم العايل واجلامعات ممثلة يف
جل��ان معادلة ال�شهادات لأك�ثر من ثالثني �سنة،
لكن ومع االزدي��اد امللحوظ يف لهث بع�ض �أفراد
املجتمع مل��ن همه اللقب العلمي وامل��ب��اه��اة ب��ه يف

املجتمع ونفر من غري ال�سعوديني ممن ت�ستعني
بهم البالد يف تخ�ص�صات دقيقة دون �أي اعتبار
ملا قد يت�سبب فيه ذلك من تعطيل مل�سرية التنمية
يف اململكة ف���إن��ه يتوجب علينا ال��ت��وق��ف و�إع���ادة
النظر يف معادلة ال�شهادات العلمية ب�شكل �أكرث
احرتافية لوقف هذا الوباء اخلطري ال��ذي انت�شر
يف الآونة الأخرية.
وي����رى ال��دك��ت��ور ال�����ش��ـ��ل��ف��ان �أن ال�����ش��ه��ادات غري
النظامية هي على ثالثة م�ستويات� :أولها �شهادات
ال يتم معادلتها لعدم ا�ستيفائها �شروط ًا حمدد ًة
و���ض��ع��ت م��ن ق��ب��ل جل���ان م��ع��ال��ة ال�����ش��ه��ادات مثل
االنتظام والتفرغ والإقامة ،ثانيها �شهادات مل يتم
معادلتها للح�صول عليها من جامعات غري مو�صى
بها من قبل وزارة التعليم العايل �أو اجلامعات،
وي�أتي يف امل�ستوى الأ�سو�أ تلك ال�شهادات التي مل
تتم معادلتها ب�سبب احل�صول عليها من جامعات
وهمية ،والتي للأ�سف كرث عدد احلا�صلني عليها.
وت��اب��ع� :أن امل�شكلة ت����ؤرق امل�����س���ؤول�ين والعلماء
واملتخ�ص�صني حيث ب���د�أ ال��ك�لام عنها منذ عدة
���س��ن��وات وك���ان ه��ن��اك ع��دد م��ن احل��ل��ول املقرتحة
ح��ت��ى ج���اء ه���ذا امل�����ش��روع وه���و م�����ش��روع ن��ظ��ام
توثيق ومعادلة ال�شهادات العليا و�إن�شاء مركز
ل��ه��ذا ال��غ��ر���ض ال���ذي �أق���ره جمل�س ال�����ش��ورى بعد
م����داوالت طويلة وب��ب��ن��وده الت�سعة ع�شر املعنية
مبكافحة ال�شهادات املزورة والوهمية ،والت�صدي
للجهات امل�شبوهة التي تروجها والتي �أرى �أنه
�سيكون كفي ًال ب�إذن الله للحد من ظاهرة الإجتار
ب��ال�����ش��ه��ادات واحل�����ص��ول عليها م��ن ق��ب��ل م��ن ال
ي�ستحقها علم ًيا ،فهو ت��ط��ور طبيعي مل��ا ت�شهده
اململكة من نه�ضة علمية كبرية وملا توليه حكومة
خادم احلرمني ال�شريفني يحفظه الله من اهتمام
ودعم للتعليم.

د.ال����ش����ل����ق����ان :م���ع���ادل���ة
الشهادات العلمية تحتاج
المزيد من االحترافية لوقف
الوباء الخطير

و�أ���ض��اف �أن امل�شكلة الكربى واملع�ضلة العظمى
تولد �إذا ما كان �أ�صحاب هذه ال�شهادات العليا
غري م�سلحني بالعلم الكايف وال يتمتعون بالقدر
الكايف من املعرفة الالزمة للقيام بهذه املهمة ،من
�أمثال �أ�صحاب ال�شهادات العلمية الوهمية �أو ممن
ح�صلوا على �شهادات علمية من جامعات واهية ال
تنطبق عليها املعايري العلمية والتعليمية ال�صحيحة
واملعمول بها يف اململكة .فما بني على باطل فهو
باطل ،وكما يقال فاقد ال�شيء ال يعطيه ،فكيف
ب�شخ�ص غري م�ؤهل علمي ًا ومل يح�صل على القدر
الكايف من املعرفة يف جمال تخ�ص�صه �أن يوكل
له مهمة من �أعظم املهام وهي �إعداد اجليل القادم
و�أمل امل�ستقبل �أو �أن يوكل له قيادة �أحد املراكز
القيادية يف الوطن.

المركز يجب أن يكون مؤه ً
ال
للتعامل م��ع  8آالف شهادة
خالل العام الواحد

فاقد الشيء ال يعطيه

م���ن ج��ه��ت��ه و���ص��ف ال��دك��ت��ور ن�����ش��م��ي ب���ن ح�سني
ال��ع��ن��زي ع�ضو هيئة ال��ت��دري�����س بجامعة الإم���ام
حم��م��د ب��ن ���س��ع��ود �أ���ص��ح��اب ال�����ش��ه��ادات العلمية
العليا �أنهم هم القيادات العلمية فمنهم �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعات والباحثني وامل�ست�شارين
يف التخ�ص�صات املختلفة التي ت�سهم يف �إيجاد
احللول العلمية ملا ي�ستجد من م�شاكل �أو �صعوبات
وت�ساءل با�ستغراب عن م�ساواة من اجتهد وعمل
تواجه املجتمع و�أفراده ،وبذلك يعتربون الأ�سا�س وثابر يف �سبيل احل�صول على �شهادته العلمية
الذي يبنى عليه م�ستقبل الوطن.
العليا ،مع من ح�صل على تلك ال�شهادة دون عناء.
د.نشمي :المشروع إنجاز
ك��ب��ي��ر وخ���ط���وة رائ�����دة في
الحفاظ على مكانة العلم
ومسيرة التنمية

وق���ال� :إن م�����ش��روع ال��ن��ظ��ام ي�صب يف م�صلحة
الوطن والتي تعترب ف��وق كل م�صلحة وج��اء هذا
ال��ق��رار م��ن ب���اب ال��غ�يرة ع��ل��ى ال��وط��ن وم�ستقبله
ومن نظرة ثاقبة فيما متثله هذه الظاهرة من خطر
على الوطن و�أبنائه ،فهذا امل�شروع يعترب �إجناز ًا
كبري ًا وخطو ًة رائدة يف احلفاظ على مكانة العلم
وم�سرية التنمية يف اململكة ،كما �أن��ه يعترب من
م�شاريع مكافحة الف�ساد ،فال�شك �أن ما ميار�سه
احل��ا���ص��ل��ون ع��ل��ى ال�����ش��ه��ادات ال��وه��م��ي��ة م��ن غ�ش
وتدلي�س على الوطن وم�ؤ�س�ساته يعترب �ضرب ًا من
�ضروب الف�ساد.

الحربي « :الوهميون » لم
يتوقفوا عند االستشارات
وال��ت��دري��ب ب��ل ت��ج��اوزوا إلى
القطاعات الصحية

و�أ���ض��اف ال��دك��ت��ور ن�شمي �أن امل�����ش��روع �سوف
يحمي امل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية من الوقوع
يف �شرك �أ�صحاب ال�شهادات الوهمية الذين قد
ي�ؤثرون على م�سرية التنمية العامة يف املجتمع،
كما �أنه ي�ساهم يف احلد من انت�شار هذه الظاهرة
يف امل�ستقبل؛ ولذلك ميكن القول �أن هذا امل�شروع
يعترب م�شروع ًا عالجي ًا ووقائي ًا يف نف�س الوقت،
فهو ي�سعى لك�شف احلا�صلني على ال�شهادات
الوهمية وي�ستخدمونها يف حياتهم العملية ووقف
ممار�ستهم لها ،كما ي�سعى لوقاية املجتمع من
ا�ستمرار وجود هذه الظاهرة؛ ف�إذا مل تكن هناك
�إجراءات �صارمة وقوانني رادعه لوقف احل�صول
على مثل هذه ال�شهادات ف�إنها لن تنتهي ،بل �إنها
�ستزيد ب�شكل كبري ،فمن �أمن العقوبة �أ�ساء الأدب.
تفوق الطلب أوجد الشهادات
المزورة

المركز أحد مشاريع مكافحة
ال��ف��س��اد ..وم��ش��روع عالجي
ووقائي في نفس الوقت

و�أ�ضاف احلربي �أن هناك مراكز وهيئات وجلان ًا
يف عدد من القطاعات تعني بالت�أكد من �شهادات
املتقدمني �إليها ولكن كانت الرغبة جاحمة لوجود
جهة م�ستقلة تقدم ه��ذه اخل��دم��ة للمجتمع بكافة
�شرائحه مبا فيها املنظمات احلكومية واخلا�صة.
و�شرح �أن��ه يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية على
�سبيل املثال هنالك “ ”WESوه��ي جهة غري
ربحية تعنى مبعادلة ال�شهادات وحتويل املعادالت
ملا ينا�سب التعليم الأمريكي واهتمام هذه املنظمة
لي�س منح�صر ًا على الطالب الراغبني يف الدرا�سة
يف �أمريكا و�إمنا حتى طالبي فر�ص العمل هناك.
ومت��ن��ى �أن ت��ت��ج��اوز م��ه��ام امل���رك���ز �أف����ق اع��ت��م��اد
ال�شهادات العليا �إىل اعتماد جميع ال�شهادات

المنيع  :المؤسف أن يكون
ب��ي��ن « ال��وه��م��ي��ون « دع��اة
وتربويون لم تردعهم القيم
اإلسالمية

بينهم دعاة وتربويون!

م��ن جانبه ق��ال علي ب��ن حممد املنيع ع�ضو هيئة
ال��ت��دري�����س يف كلية الإع��ل�ام واالت�����ص��ال بجامعة
الإم���ام حممد ب��ن �سعود الإ���س�لام��ي��ة :ال �شك �أن
م��واف��ق��ة جمل�س ال�����ش��ورى على م�����ش��روع النظام
خطوة يف الطريق ال�صحيح ملواجهة هذه الآفة التي
ابتلي بها جمتمعنا ،وه��ذا النظام �سيعيد الأم��ور
�إىل طبيعتها وي�سهم يف احلد من التجاوزات يف
احل�صول على �شهادات غري معرتف بها �أو من
جامعات وهمية.
و�أ�ضاف �أن لهذه ال�شهادات �آثار ًا �سلبية و�أ�ضرار ًا
م��ت��ع��ددة ع��ل��ى ال��ف��رد وامل��ج��ت��م��ع ���س��واء م��ن خ�لال
املناف�سة غري امل�شروعة على الوظائف �أو غريها،
وه��ذا النظام عرب م��واده الت�سع ع�شرة �سيكون
البداية لإيقاف هذه التجاوزات ،وما قام به جمل�س
ال�����ش��ورى يف �إق����رار ه��ذا ال��ن��ظ��ام ه��و جهد مقدر
وم�شكور �ستنعك�س �آثاره الإيجابية على املجتمع.
وزاد� :إن حكومة خادم احلرمني ال�شريفني ـ حفظه
الله ـ وف��رت كل �سبل الدعم للتعليم العايل فعدد
اجلامعات ت�ضاعف خالل �سنوات قليلة و�أب��واب
االب��ت��ع��اث �إىل دول ال��ع��امل فتحت �أم���ام اجلميع،
وت�����س��اءل ع��ن �أ���س��ب��اب جل��وء ال�شخ�ص �إىل هذه
الطرق امل�شبوهة ويبحث عن �شهادات وهمية �أو
غري معرتف بها!!
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طالب الدكتوراه يف جامعة كلريمونت للدرا�سات
العليا يف تخ�ص�ص نظم وتقنية املعلومات املبتعث
عليان عبدالله احل��رب��ي ق��ال �إن ب�لادن��ا بف�ضل
الله ومنته ت�سعى حثي ًثا للتقدم والرقي يف �شتى
املجاالت فتجد فيها الرغبة يف التطور والو�صول

لآخ���ر م��ا تو�صل �إل��ي��ه العلماء و�أه���ل اخل�ب�رة يف
خم��ت��ل��ف امل����ج����االت ،وه����ذه امل�����س��اع��ي امل��ح��م��ودة
�أوجدت فر�ص عمل كبرية للأفراد واملن�ضمات.
و�أ���ض��اف :وك��م��ا ه��ي احل��ي��اة ،ت��ف��وق الطلب على
ال��ع��ر���ض يخلق ف��ر���ص�� ًا لت�سويق امل��ن��ت��ج��ات ذات
اجل���ودة ال��ردي��ئ��ة ،ويف حالنا هنا ك��ان��ت فر�صة
�أ�صحاب ال�شهادات امل��زورة ل�سد ه��ذا االحتياج
مواتية ،وللأ�سف �ضرر �أهل ال�شهادات املزورة
على املجتمع لي�س مثل �ضرر املنتجات الرديئة.
و�أو�ضح احلربي �أن �أ�صحاب ال�شهادات املزورة
وج����دوا فر�صتهم يف ك�����س��ب ف��ر���ص ال��ع��م��ل يف
كافة القطاعات احلكومية واخلا�صة ،فتجدهم قد
نالوا الفر�ص ابتدا ًء يف منظمات العمل التطوعي
والتوعوي ومتركزوا يف التعليم واال�ست�شارات
وال��ت��دري��ب ث��م ت�سللوا �إىل القطاعات ذات املهن
احل�سا�سة كالطب مث ًال.
وت���اب���ع� :إن ع�����ض��و جم��ل�����س ال�����ش��ورى و���ص��اح��ب
املقرتح الدكتور موافق الرويلي و�أع�ضاء جلنة
ال�������ش����ؤون ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي باملجل�س،
ي�سطرون �أج��زل قيم ال��والء لهذا البلد واحلر�ص
على ت�صفية معني بالدنا يف خمتلف القطاعات
من �شوائب ال�شهادات امل���زورة ،فقد تكللت ولله
احلمد جهودهم مبوافقة جمل�س ال�شورى و�إقراره
نظام ًا ملكافحة ال�شهادات العليا املزورة والوهمية
والواهنة يتم تنفيذ ه��ذا النظام من خ�لال مركز
وطني العتماد ال�شهادات العليا.

وامل���ه���ن ع��ل��ى اخ���ت�ل�اف م�����س��ت��وي��ات��ه��ا ،وحت��وي��ل
امل��ع��ادالت الدرا�سية ملا ينا�سب نظام التعليم يف
اململكة وتوجيه البحوث العلمية مل��ا يخدم البلد
ب��ح��ي��ث ال ت��ك��ون ج��ه��ة م��ل��زم��ة وحم�����ددة لنوعية
البحوث و�إمنا موجهة من خالل عر�ض احتياجات
البلد.
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هدية خادم الحرمين للمواطن العربي

موسوعة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز العربية للمحتوى الصحي..
أول مرجع صحي عربي إلكتروني
تعترب مو�سوعة امللك عبدالله بن عبدالعزيز العربية
ل��ل��م��ح��ت��وى ال�����ص��ح��ي �أول م��رج��ع ���ص��ح��ي عربي
�إلكرتوين� ،شامل وموثوق ومعتمد من عدة جهات
عاملية ،ت�ضم عدد ًا كبري ًا من املوا�ضيع يف خمتلف
فروع الطب وال�صحة.
وتهدف املو�سوعة �إىل زيادة وعي القارئ العربي
يف امل��ج��ال ال�����ص��ح��ي ،وت�شجيعه ع��ل��ى اكت�ساب
�أمن���اط ح��ي��اة �صحية ،وتعميق فهمه ل�ل�أم��را���ض
و�أ�سبابها وعالجها و�سبل الوقاية منها.
وي��ج��ري العمل با�ستمرار على حتديث حمتوى
امل��و���س��وع��ة وت��ط��وي��ره ورف����ده ب��ك��ل م��ا ه��و جديد
ومفيد.
وي��ت��ي��ح ال��ت��ط��ب��ي��ق امل���ج���اين ل��ل��م��و���س��وع��ة ت�صفح
خمتلف املوا�ضيع املن�شورة على موقع املو�سوعة
والإطالع على �آخر الأخبار الطبية ،وهو ما يجري
�إعداده بالتعاون مع مواقع �صحية عاملية رائدة.
ال ���ش��ك �أن����ه م��ع ت��زاي��د ع���دد م�ستخدمي �شبكة
الإن�ترن��ت الراغبني يف البحث عن املعلومات يف
�شتى ف��روع املعرفة ،تعاظمت �أهمية ودور هذه
ال�شبكة كم�صدر مهم وحيوي للمعلومات ،تتزايد
فيه احل��اج��ة ي��وم�� ًا بعد ي��وم �إىل وج���ود م�صادر
موثوقة للمعلومة تكون متاح ًة للجميع؛ �إذ � َّإن �شبك َة
بالغث وال�سمني ،وق��د يختلط
الإن�ترن��ت تفي�ض ِّ
الأم ُر على الكثري من م�ستخدميها فيعجزون عن
متييز املعلومة املوثوقة من غريها ،لتكون ح�صيلة
بحثهم على الإنرتنت ك َّم ًا من النتائج غري الدقيقة
�أو امل�ضلِّلة متام ًا.
ولعل خطورة ذلك تتجلَّى ب�شكل وا�ضح يف املجال
ال�صحي� ،إذ يلج�أ الكثري من العامة واملر�ضى �إىل
ِّ
الإنرتنت بحث ًا عن �إجابات عن ت�سا�ؤالتهم الطبية.
وق��د �أظ��ه��رت درا���س��ة �أج��ري��ت م���ؤخ��ر ًا يف اململكة
العربية ال�سعودية ،م��ن قِ �� َب��ل ط�ل�اَّ ب ال��درا���س��ات
ال�صحية
العليا يف كلية ال�صحة العامة واملعلوماتية ِّ
بجامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية،
�صحية عربية
افتقا َر �شبكة الإنرتنت �إىل مواقع ِّ

موثوقة وذات ج��ودة حمتوى عالية ،و� َّأن معظم
امل��واق��ع امل��ت��وفِّ��رة يف حينه ال ت��رق��ى �إىل املعايري
العاملية ال��واج��ب توفرها يف امل��وق��ع ال�صحي �أو
الطبي على �شبكة الإنرتنت.
أهداف المشروع

ي���ه���دف م�������ش���روع م��و���س��وع��ة امل���ل���ك ع��ب��دال��ل��ه بن
عبدالعزيز العربية للمحتوى ال�صحي �إىل بناء

م��و���س��وع��ة �صحية ع��ل��ى �شبكة الإن�ت�رن���ت ،تكون
م�����ورد ًا ع��ل��م��ي�� ًا م��وث��وق�� ًا ل��ل��ق��ارئ ال��ع��رب��ي ،ينهل
منه ما يحتاج �إليه من معلومات طبية ون�صائح
�صحية يف خمتلف فروع الطب وال�صحة ،وذلك
بهدف �إغ��ن��اء ثقافته الطبية ورف��ع م�ستوى وعيه
ال�صحي ،وف���قَ منهج علمي م��درو���س و�أ�سلوب
جميع الفئات العمرية
مي�سر وتفاعلي ينا�سب
َ
وامل�����س��ت��وي��ات الثقافية ،وب��ال��ت��ع��اون م��ع ع��دد من

م��وارد إضافية :ي��ح��ت��وي ه���ذا ال��ق�����س�� ُم على
م��وا���ض��ي��ع يف جم����االت ال��ط��ب ال��ب��دي��ل وت��اري��خ
الطب الإ�سالمي والعربي والهدي ال�صحي ،كما
يحتوي على مكتبة طبية وقامو�س طبي .وحتتوي
امل��و���س��وع��ة �أي�����ض�� ًا ع��ل��ى مكتبة و���س��ائ��ط م��رئ��ي��ة،
تت�ض َّمن �شرح ًا للعديد من احل��االت املر�ضية �أو
ال�صحية ،وقد جرى
َ
جتارب ملر�ضى مع حاالتهم ِّ
ربط تلك الو�سائط باملوا�ضيع ذات ال�صلة ،عالو ًة
على ذلك ،جتيب املو�سوعة ال�صحية العربية ب�شكل
مبا�شر ع��ن �أ�سئلة زواره���ا ال����واردة ع�بر الربيد
الإلكرتوين ،وتق ِّدم تطبيقات تفاعلية ط ِّبية بطريقة
وا�ضحة و�سهلة اال�ستخدام.
الهيئات واملنظمات املحلية والدولية التي تتم َّتع
مبكانة مرموقة يف هذا املجال.
أبواب الموسوعة

ي��ت���أ َّل��ف م��وق ُ��ع امل��و���س��وع��ة م��ن ع���دد م��ن الأق�����س��ام
املقروءة والتفاعلية ،التي تتميز ب�سهولة ت�صفحها
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف �أج���ه���زة احل��ا���س��ب ال�شخ�صية �أو
اللوحية ،وي��ن��درج حت��ت تلك الأق�����س��ام م��ا يقرب
موزعة �ضمن ع�شرات �آالف
من ثالثة �آالف مقال َّ
ال�صفحات.
المواضيع الطبية :يحتوي هذا الق�سم على
أمرا�ض وامل�شاكل
موا�ضيع طبية متكاملة ت�شمل ال َ
مق�سمة ح�سب االخت�صا�ص
ال�صحية املختلفةَّ ،
ال��ط��ب��ي .ومي��ك��ن ع��ر���ض ال��ك��ث�ير م���ن امل��وا���ض��ي��ع
املدرجة حتت هذا الق�سم تفاعلي ًا ب�صوت ب�شري
حقيقي و���ص��ور و�أ���ش��ك��ال تو�ضيحيةَّ ،مم��ا يوفِّر
للقارئ املتعة والفائدة مع ًا.
ال��ع��رض ال��ث�لاث��ي األب��ع��اد للجسم

التشخيص والمعالجة :ي��ح��ت��وي ه��ذا
الق�سم على معلومات ع��ن الأدوي����ة والإج����راءات
الطبية املختلفة م��ن حتاليل خمتربية وعمليات
جراحية ودواع���ي ا�ستعمالها والنتائج املتوقَّعة
منها وحم��اذي��ره��ا وغ�ير ذل���ك ،كما يحتوي على
معلومات ع��ن ال��ط��ب ال��ب��دي��ل والتكميلي وبع�ض مشاريع قادمة :يعكف ف��ري��قُ ال��ع��م��ل يف
معاجلاته وم���دى فعاليتها ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل دليل مو�سوعة امل��ل��ك عبدالله ب��ن عبدالعزيز العربية
خا�ص باملراكز الطبية وامل�ست�شفيات يف العامل للمحتوى ال�صحي على حتديث وتطوير حمتوى
العربي.
موقعها با�ستمرار ،و�إ�ضافة املزيد من املوا�ضيع
والأق�سام �إليه ،ويجري حالي ًا العمل على تطوير
برنامج �آيل لت�شخي�ص الأع��را���ض لعر�ضه على
الموسوعة معتمدة من عدة
جهات عالمية ..وتوفر مصادر
�صفحات املوقع ،بالإ�ضافة �إىل تطبيقات للهواتف
موثوقة للمعلومة
املحمولة.
�إن مو�سوع َة امللك عبدالله بن عبدالعزيز العربية
للمحتوى ال�صحي هي هدية من خ��ادم احلرمني
أخبار الطب والصحة :يجري يف هذا الق�سم
ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله
ن�شر �أخبار علمية طبية ب�شكل دوري بالتعاون مع
للقارئ العربي.
متخ�ص�صة.
هيئات طبية �إخبارية ِّ
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البشري :ه��و خ��دم��ة تفاعلية ب�صرية تعليمية
تنفرد مو�سوع ُة امللك عبدالله بن عبدالعزيز العربية
للمحتوى ال�صحي بتقدميها بني املواقع العربية.
عر�ض خمتلف
تتيح هذه اخلدمة لزوار املو�سوعة َ
�أجهزة و�أع�ضاء اجل�سم الب�شري من خالل �صور
عالية الدقَّة ،بدرجات تكبري متفاوتة ،ومن خمتلف
الزوايا واالجت��اه��ات ،وذل��ك بهدف تعزيز فهمهم
جل�سم الإن�سان وت�أ ُّمل بديع �صنع الله تعاىل فيه.
ن��ح��و ح��ي��اة ���ص��ح��ي��ة :ي��ح��ت��وي ه���ذا ال��ق�����س��م على
موا�ضيع يف تعزيز ال�صحة ملختلف الأع��م��ار،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل م��وا���ض��ي��ع يف ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي
ال�صحي ،وو�صفات الطعام ال�صحي.

شبكات التواصل االجتماعي :متتلك
امل���و����س���وع��� ُة ���ص��ف��ح��ات ع���ل���ى خم��ت��ل��ف ���ش��ب��ك��ات
التوا�صل االجتماعي «ت��وي�تر ،في�سبوك ،غوغل
ب��ل�����س ،ي��وت��ي��وب» ت��ق�� ِّدم م��ن خ�لال��ه��ا �أه����م و�آخ���ر
املوا�ضيع امل�ضافة �إىل املو�سوعة.
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بوليصة تأمين لجميع طالب وطالبات السنة األولى ابتدائي

التأمين الطبي لألسنان ..حل غير تقليدي للتسوس
متر الرعاية ال�صحية يف اململكة على �أبواب مرحلة
جديدة يزداد فيها الطلب على اخلدمات ال�صحية
وتت�ضاعف فيها التحديات وال�صعوبات.
وقد �آن الأوان للبدء يف تنفيذ امل�شروع الوطني
للرعاية ال�صحية ال�شاملة والذي من املفرت�ض �أن
ال يرمي بالكامل على عاتق وزارة ال�صحة و�أن
تتكاتف لإجن��اح��ه جميع الإدارات ال�صحية يف
القطاعات املختلفة كاخلدمات الطبية يف وزارة
ال��دف��اع وال��داخ��ل��ي��ة واحل��ر���س الوطني وال�صحة
املدر�سية وامل�ست�شفيات التخ�ص�صية الأخ���رى
بالإ�ضافة �إىل القطاع اخلا�ص.
ومن منطلق �أن الرعاية ال�صحية ال�سليمة عالج ًا
ووقاية ت�أتي يف �صدارة الأولويات الوطنية ت�أتي
�ضرورة تكثيف التوعية ال�صحية العامة واخلا�صة
ب�صحة ال��ف��م والأ���س��ن��ان وال��وق��اي��ة م��ن الأم��را���ض
العامة والتي ت�سجل �أرقام ًا قيا�سية على م�ستوى
العامل وت�سو�س الأ�سنان هي �أحد هذه الأمرا�ض
والتي ي�شار للمملكة وملواطنيها على �أنهم وطبق ًا
لإح�����ص��اءات ودرا����س���ات ر�سمية �أع��ل��ى دول���ة يف
العامل بالإ�صابة بهذا املر�ض!
وي��ع��ت�بر االن��خ��ف��ا���ض احل���اد يف ن�سب الت�سو�س
يف الأ���س��ن��ان يف ال���دول املتقدمة م��ن الإجن���ازات
الهامة يف جم��ال ال�صحة العامة يف ه��ذا القرن،
ففي بريطانيا على �سبيل املثال انخف�ضت ن�سبة
الت�سو�س يف الأ�سنان اللبنية بن�سبة  %55لدى
الأط��ف��ال البالغني من العمر خم�س �سنوات ،كما
انخف�ضت ن�سبة الت�سو�س يف الأ�سنان الدائمة
بن�سبة  %75لدى الأطفال البالغني من العمر اثني
ع�شر عام ًا ،كما ارتفعت ن�سبة الأطفال اخلالني من
الت�سو�س من � %28إىل  %55لدى الأطفال البالغني
من العمر خم�س �سنوات ومن � %7إىل  %50لدى
الأطفال البالغني من العمر اثني ع�شر عام ًا ،وهذا
االنخفا�ض يف ن�سب الت�سو�س وه��ذا الإجن��از مل
ي�أتي �صدفة بل �أتى نتيجة للتخطيط وال�صرف على
امل�شاريع الوقائية وع��دم االقت�صار على التوعية
فقط.
ول��و كانت التوعية كافية ملا ا�ضطرت ال��دول �إىل
ال��زام جميع مواطنيها ب�أخذ التطعيمات الوقائية
ل�شلل الأطفال واحل�صبة وخالفه ولكن هذه الدول
امل��ت��ق��دم��ة متكنت م��ن تخفي�ض ن�سب الت�سو�س

يف ب��ل��دان��ه��ا ن��ت��ي��ج��ة ت��ب��ن��ي وت��ن��ف��ي��ذ جم��م��وع��ة من فعلى �سبيل املثال حدثني �أح��د زمالئي العاملني
اال�سرتاتيجيات املهمة خلف�ض ت�سو�س الأ�سنان يف ادارة ط��ب الأ���س��ن��ان يف وزارة ال�صحة ب���أن
نذكر �أهم هذه اال�سرتاتيجيات:
هذه الإدارة تقوم ب�صرف مبالغ بع�شرات املاليني
�سنوي ًا �إال �أن��ه بالكاد احل�صول على مبلغ ب�سيط
برامج الوقاية المختلفة كالفلورايد ل��ل��ق��ي��ام ب��ن�����ش��اط وق��ائ��ي �أو دع���م ب��رام��ج ت��وع��وي��ة
في المدارس
ووقائية.
 ا�ستخدام الطبقة البال�ستيكية الال�صقة ،وهذاالنوع من احل�شوات عبارة عن طبقة بال�ستيكية
رقيقة يطلى بها ال�سطح الطاحن لل�ضر�س ل�سد
ال�شقوق يف الأ�ضرا�س اخللفية مبجرد بزوغها
يف فم الطفل(يف �سن ال�ساد�سة) ،وه��ذه الطبقة
ميكن �أن تكون �شفافة �أو بي�ضاء ،وتعترب هذه
الطبقة و�سيلة ف��ع��ال��ة ج���د ًا ل��ل��وق��اي��ة م��ن ت�سو�س
الأ�سنان �إذ �إنها تعمل كطبقة عازلة �ضد الت�سو�س،
ولكن ا�ستخدام هذه الطبقة ال يغني عن الفر�شاة
واملعجون واتباع نظام غذائي �صحي.
ال��ت��ث��ق��ي��ف وال���ت���وع���ي���ة ل�لأط��ف��ال
وللمجتمع عامة

لذا وجب على امل�س�ؤولني يف القطاع ال�صحي �أن
يبحثوا ع��ن �أ�ساليب وق��اي��ة وتوعية غ�ير تقليدية
للحد �أو التخفيف من ن�سب الإ�صابة العالية بهذا
امل��ر���ض ال�شائع وال���ذي يكبد االقت�صاد الوطني
خ�سائر ق��د ت�صل �إىل ع�شرات امل��ل��ي��ارات خالل
�سنوات �إذا مل يتم اتخاذ �إجراءات وقائية �سريعة
وفعالة وغري تقليدية.
وم���ا زال���ت امل��م��ل��ك��ة تقت�صر مل��ث��ل ه���ذه امل�����ش��اري��ع
الوقائية الفعالة ,على الرغم من �أن حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني دعمت وزارة ال�صحة خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية مبيزانيات تاريخية مل
ي�سبق لها مثيل ،ومعظم املبالغ الهائلة امل�صروفة
من قبل الوزارة تذهب يف زيادة عدد امل�ست�شفيات
وال ينفق �إال القليل على تطوير م�ستوى اخلدمات
ال�صحية.
وب��ال��رغ��م م��ن ه��ذه املبالغ الطائلة ف���إن خمرجات
القطاع ال�صحي احلكومي ي���أت��ي دائ��م�� ًا �أق��ل من
ال��ت��وق��ع��ات امل��ط��ل��وب��ة ���س��واء يف ن��ظ��ر امل��واط��ن �أو
امل�س�ؤول .وال زالت اململكة ت�سجل �أرقام ًا قيا�سية
يف الكثري من الأمرا�ض وال زالت تفتقر للم�شاريع
الوقائية الفعالة.

المواد الوقائية

ن�سبة الت�سو�س يف ال�سعودية للأطفال من 7-6
�سنوات مقارنة بني الدول
تكلفة بعض مواد االسنان سنويًا

يعترب الفلورايد واحل�شوات املالئة لل�شقوق مواد ًا
وقائية

ال��ف��رق ب��ي��ن ال��ح��ش��وات الوقائية
والعالجية

ميكن الق�ضاء عليه.

فوائد المشروع

• خف�ض معاناة العوائل من ت�سو�س �أ�سنان
�أبنائهم.
• تخفي�ض الإن��ف��اق احلكومي واخل��ا���ص على
عالجات الأ�سنان.
• تقليل االح��ت��ي��اج ل��ع��ي��ادات وزارة ال�صحة
والعيادات اخلا�صة للعالج.
• �إن�شاء جيل جديد معافى من �أم��را���ض الفم
الحشوات المالئة للشقوق
والأ�سنان ب�إذن الله.
• تعترب ح�شوة حتفظ ّية وتو�ضع على ال�سن • تقليل ن�سب الغياب عند املدار�س ب�سبب �آالم
ال�سليم فتحميه من الت�سو�س
الأ�سنان وتبعات ذلك على الناحية التعليمية.
المستفيدون من المشروع

ط��ل�اب ال�����س��ن��ة الأوىل اب���ت���دائ���ي (وق�����ت ب���زوغ
الأ�ضرا�س الدائمة والقواطع يف فم الطفل).
الخدمات المقدمة

• تطبيق �سادات التجاويف لل�ضرو�س الدائمة
• الفلورايد
• يعترب الفلورايد من امل��واد املانعة للت�سو�س (احل�شوات املالئة لل�شقوق) والتي من املعروف
بفعاليتها �ضد الت�سو�س.
بعدة طرق
• فعالية �سادات التجاويف (احل�شوات املالئة
• يقلل فعالية البكترييا لإحداث الت�سو�س.
• يدخل يف تكوين ال�سن فيكون �أكرث مقاومة ال�شقوق)
• الفعالية  %83خالل �سنة واحدة.
للت�سو�س.
• الفعالية  %53خالل � 15سنة.
• ي�ساعد على �إعادة بناء ال�سن.
• امل�صدر:
 �إذ ًا معظم �سكان اململكة من الأطفال. �إذ ًا كل ت�سعة من ع�شرة �أطفال تراهم يف �سن Pediatric Dentistry: InfancyThrough Adolescence
ال�سابعة م�صابون بالت�سو�س..
الخدمات المقدمة

• تنظيف وتلميع الأ�سنان
• اخلدمات املقدمة
• تطبيق الفلورايد املو�ضعي– مرة واحدة �أو
مرتني خالل ال�سنة الدرا�سية

رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
ال�سعودية لطب الأ�سنان

ملخص المشروع

لذلك كله ي�أتي هذا االق�تراح ال��ذي ملخ�صه �أن تقوم
احلكومة ب�شراء بولي�صة ت�أمني جلميع طالب وطالبات
ال�سنة الأوىل ابتدائي عن طريق �شركات الت�أمني و�أن
تقوم �شركات الت�أمني بالتعميم على جميع العيادات
ال��ت��ي ���ض��م��ن �شبكتها ب��ق��ب��ول ط�ل�اب ال�����س��ن��ة الأوىل
ابتدائي وتقدمي هذه اخلدمات الثالث والتي �سي�أتي
تف�صيلها يف هذا امل�شروع وهي:
• ت��ن��ظ��ي��ف وت��ل��م��ي��ع الأ����س���ن���ان وال���ت���دري���ب على
اال���س��ت��خ��دام الأم��ث��ل لأدوات �صحة ال��ف��م والأ���س��ن��ان
وي�����ش��م��ل ذل���ك تثقيف وت���دري���ب الأم���ه���ات �أو الآب����اء
املرافقني للأطفال خالل تلك الزيارة.
• عمل احل�شوات الطالئية الواقية -وهي اخلطوة
الأ�سا�س يف ه��ذا امل�شروع على ال�ضرو�س الأربعة
الدائمة حديثة البزوغ يف هذا ال�سن.
• تطبيق هالم الفلورايد املركز بواقع مرتني خالل
هذه ال�سنة
وطبق ًا لإح�صائية وزارة الرتبية والتعلم ف���أن عدد
ال��ط�لاب امل�سجلني يف ال�����وزارة يف ال�����س��ن��ة الأوىل
ابتدائي هو 202925 :طالب و 206259طالبة للعام
الدرا�سي 1431/1430هـ.
�إن ه��ذا امل�����ش��روع بالرغم م��ن ب�ساطة فكرته �إال �أن
تطبيقه �سيعود بفائدة عظيمة على الوطن واملواطن
وخا�صة الطبقة ذات الدخل املنخف�ض واملحرومة من
الرعاية ال�صحية اجليدة.
الفائدة امل�ضافة لهذه اخلطوة هي ن�شر الوعي ال�سليم
بني الطالب والطالبات وعوائلهم.
�إنه من املتعارف عليه �أن كل ريال ي�صرف على الوقاية
ي�أتي بعائد توفريي مبا يزيد عن خم�سني �ضعف ًا� ،أما
يف حالة هذه اخلدمة ف�إن قيمة اخلدمة التي قد ت�صل
�إىل  50ريا ًال للطالب �أو الطالبة الواحدة قد يوفر على
الدولة ما يزيد عن  5000ريال كعائد مادي مبا�شر
ناهيك عن الفوائد العظيمة الأخرى.

1434 / 143

وهذه الن�سبة يف ارتفاع
�إذ ًا من جتربة الدول الأخرى ...بالإمكان وقاية�أ�سنان �أطفالنا من الت�سو�س
دواعي امل�شروع
• االنت�شار الكبري لت�سو�س الأ�سنان مبعدالت الخدمات المقدمة
عالية (%96الأعلى عاملي ًا)
• ن�صائح و�إر����ش���ادات لتعليم الأط��ف��ال والأم��ه��ات
الطريقة ال�صحيحة لتنظيف الأ���س��ن��ان ,ح�ين زي��ارة
• االفتقار ملثل هذه امل�شاريع.
• الت�سو�س من �أك�ثر الأم��را���ض �شيوع ًا ولكن الطفل لعيادة الأ�سنان

د .حممد بن �إبراهيم العبيداء
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تحقيق

استقبال الحاالت الحرجة في المستشفيات الخاصة« ..الحلقة المفقودة»

د .العرنوس :مكاتب اإلحالة تعمل على مدار الساعة

ت��ط��ال��ع��ن��ا و���س��ائ��ل الإع���ل��ام ب�ي�ن احل��ي�ن والآخ�����ر
بق�ص�ص رف�ض امل�ست�شفيات اخلا�صة ا�ستقبال
احلاالت احلرجة ،و�أن فرق الهالل الأحمر ت�شكو
من ه��ذا الرف�ض ال��ذي قد يعر�ض حياة امل�صاب
للخطر ،ويرجع ال�سبب ـ ح�سب و�سائل الإع�لام
ـ �إم��ا ل�تردد امل�ست�شفيات اخلا�صة يف ا�ستقبال
هذه احلاالت ب�سبب «البريوقراطية» يف حت�صيل
امل��ب��ال��غ امل�ستحقة على وزارة ال�صحة� ،أو عدم
و���ض��وح �آل��ي��ة نقل وا�ستقبال احل���االت احلرجة
من املرافق ال�صحية احلكومية �إىل امل�ست�شفيات
اخلا�صة.
» ح��اول��ت ال��ت��ع��رف على «احللقة
«
املفقودة» يف ا�ستقبال ومعاجلة احلاالت الإ�سعافية
والطارئة يف القطاع اخلا�ص ،حيث التقت العديد
من امل�س�ؤولني واملواطنني للتعرف على الأ�سباب
و�آل��ي��ة التعامل معها وحجم املعاناة التي يجدها
امل�صابون وذووهم ،فكانت هذه احل�صيلة..
القطاع الخاص شريك ورافد مهم
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يف البداية يقول مدير عام الإدارة العامة للطوارئ
بوزارة ال�صحة الدكتور طارق بن �سامل العرنو�س
�إن وزارة ال�صحة حتر�ص على تقدمي اخلدمات
ال�صحية يف املرافق التابعة ،ومن ذلك ا�ستقبال
احل���االت ال��ط��ارئ��ة والإ���س��ع��اف��ي��ة ،وت��ق��دمي العالج
الالزم لها مبوجب نظام دقيق ا�ستناد ًا �إىل النظام
ال�صحي والأوام�����ر امللكية والتعاميم ال��وزاري��ة
املنظمة لذلك.
وي�ضيف :قامت ال��وزارة يف �إط��ار �سعيها الدائم
واحلثيث خلدمة املواطن وك�سب ر�ضاه ،وبخا�صة
يف جم��ال خ��دم��ات ال��ط��وارئ وع��دم �إث��ق��ال كاهل
املواطن بنفقات العالج يف حال عدم توفر �أ�سرة
ب��امل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات احل��ك��وم��ي��ة يف وق���ت االح��ت��ي��اج
�إىل اخلدمة ،بالتن�سيق مع م�ست�شفيات القطاع
اخلا�ص للم�شاركة يف تقدمي اخلدمة املطلوبة ،وقد
�أدخلت ال��وزارة برناجم ًا ل�شراء اخلدمة ال�صحية

م���ن ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص ل�����ض��م��ان ���س�لام��ة و�صحة
امل��واط��ن�ين يف ح���ال ع���دم ت��وف��ر ���س��ري��ر بالقطاع
احلكومي.
وي���ؤك��د العرنو�س �أن���ه ويف املقابل ف����إن القطاع
اخلا�ص يعترب راف��د ًا مهم ًا و�شريك ًا �أ�سا�سي ًا يف
تقدمي اخلدمات ال�صحية باململكة حيث يقدم ما
يقارب %20من جممل اخلدمات ال�صحية والتعاون
بني امل�ست�شفيات احلكومية وم�ست�شفيات القطاع
اخلا�ص من �أولويات وزارة ال�صحة وحتر�ص على
ا�ستمراره ،من ذلك التعاون فيما يخ�ص حتويل
د .طارق بن �سامل العرنو�س
احل���االت احل��رج��ة ال��ت��ي ال يتوفر لها �سرير يف
امل�ست�شفيات احلكومية �إىل م�ست�شفيات القطاع احلالة وفق النموذج املعد لذلك وتقرير عن حالته
وتفا�صيل العالج مع احتفاظ امل�ست�شفى ب�أ�صل
اخلا�ص.
ملفه ،وي��ت��م التن�سيق م�سبق ًا م��ع امل�ست�شفيات
آلية واضحة لعالج الحاالت الطارئة احلكومية املحول �إليها املري�ض باملنطقة ،و�إذا
بالقطاع الخاص
رغب املري�ض يف ا�ستكمال عالجه يف امل�ست�شفى
ويو�ضح د .العرنو�س �أن هناك �آلية متبعة لعالج اخل��ا���ص ف��ي���ؤخ��ذ عليه �أو على ويل �أم���ره �إق���رار
احل�����االت الإ���س��ع��اف��ي��ة ح�����س��ب ال���ق���رار ال�����وزاري ب��امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ت�����س��دي��د ج��م��ي��ع ت��ك��ال��ي��ف ال��ع�لاج
رق��م  12/1/45787وت��اري��خ 1424/4/16ه����ـ املطلوبة للم�ست�شفى اخلا�ص.
القا�ضي باملوافقة على الالئحة التنفيذية لنظام يف ح���ال���ة ع����دم ت���وف���ر ���س��ري��ر ب��امل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات
امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم احلكومية ي�ستمر عالجه يف امل�ست�شفى اخلا�ص
امللكي رق��م «م »40/وت��اري��خ 1423/11/3ه�����ـ على نفقة ال��دول��ة مع ا�ستمرار التن�سيق اليومي
والتي تت�ضمن قواعد ع�لاج احل��االت الإ�سعافية ع��ن ط��ري��ق ال��ف��اك�����س ب�ين امل�ست�شفيات اخلا�صة
كما ي�أتي:
وامل�ست�شفيات احلكومية باملنطقة مع االحتفاظ
�أو ًال :تلتزم امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة املعدة بردود امل�ست�شفيات احلكومية.
للعالج با�ستقبال احل��االت الإ�سعافية التي ت�صل
�إليها وتقدم العالج الإ�سعايف لها حلني ا�ستقرار
وج���ه���ت
ال���ص���ح���ة :ال���������وزارة ّ
احلالة بغ�ض النظر عن اجلن�سية �أو جهة العمل.
المستشفيات الخاصة بالقبول
ثاني ًا :يف حالة ا�ستقبال احلالة الإ�سعافية من قبل
ال��ف��وري للحاالت اإلسعافية
امل�ست�شفيات اخلا�صة وتقدمي الإ�سعافات الأولية،
المنقولة من الهالل األحمر
ف���إذا ات�ضح بعد ا�ستقرار احلالة �أن هناك حاجة
للتنومي يتبع الآتي:
بالن�سبة للمر�ضى غري ال�سعوديني الذين هم على
ينقل املري�ض ال�سعودي �أو املتعاقد م��ع الدولة كفالة القطاع اخلا�ص فيتحمل الكفيل �أو �شركة
�إىل امل�ست�شفى احلكومي ذي العالقة مرفق ًا معه
الت�أمني تكاليف عالجه.
�صورة كاملة من ملفه مت�ضمن ًا ا�ستمارة ا�ستقبال

فرحان العنزي
وذلك تطبيق ًا للنظام و�إنفاذًا لتعليمات الوزارة.
إجراءات بيروقراطية

من جهته يقول مدير طبي يف �أح��د امل�ست�شفيات
اخلا�صة �إن ا�ستقبال احلاالت الإ�سعافية الطارئة
يف م�ست�شفيات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص �أم���ر �إن�ساين
يتطلب التدخل ال�سريع والعاجل وهو ما حتر�ص
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�إذا ك��ان املري�ض ال�سعودي �أو غ�ير ال�سعودي احل���االت ال��ط��ارئ��ة يف ك��اف��ة امل�ست�شفيات والتي
املتعاقد مع الدولة من امل�شمولني بربنامج ال�ضمان ترتبط مبكتب تن�سيق �إح��ال��ة احل���االت الطارئة
ال�صحي ف�إن �شركة الت�أمني تتحمل تكاليف العالج ب�إدارة الطوارئ مبديرية ال�ش�ؤون ال�صحية يف كل
�سواء مت يف م�ست�شفى حكومي �أو غريه.
منطقة واملرتبطة �أي�ض ًا مبكتب التن�سيق الرئي�سي
وي��ق��ول د .العرنو�س �إن احل���االت ال��ت��ي ي�شملها ب�����الإدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��وارئ ،حيث تعمل مكاتب
هذا النظام هي «احلاالت الطارئة واحلرجة» التي التن�سيق بكافة م�ستوياتها على م���دار ال�ساعة
حت��ت��اج �إىل ت��ن��ومي يف العناية امل��رك��زة مبختلف وتتحمل الوزارة تكاليف عالج هذه احلاالت عند
�أنواعها «الكبار والأطفال وحديثي ال��والدة» عند رفع امل�ستندات اخلا�صة بذلك ح�سب النظام املتبع.
ع���دم ت��وف��ر ���س��ري��ر يف امل�ست�شفيات احلكومية و�أ���ش��ار العرنو�س �إىل �أن مكاتب التن�سيق يف
يف امل��ن��ط��ق��ة يف ذل���ك ال���وق���ت ،وك��ذل��ك «احل���االت ال��وزارة تعمل على مدار ال�ساعة لإحالة احلاالت
الإ�سعافية الطارئة» التي ت�ستقبلها م�ست�شفيات الطارئة.
القطاع اخلا�ص عن طريق �سيارات الهالل الأحمر
م��س��ؤول بمستشفى خ��اص:
ال�سعودي لقرب املوقع اجلغرايف للم�ست�شفى من
ن��ع��ان��ي م���ن «ب��ي��روق��راط��ي��ة»
مكان احلادث «يف حالة عدم وجود تغطية ت�أمينية
تحصيل تكاليف العالج
للم�صابني».
وج��ه��ت ب��ق��ب��ول احل���االت
وي�����ض��ي��ف �أن ال�����وزارة ّ
الإ�سعافية املنقولة من الهالل الأح��م��ر ف��ور ًا يف لن نتردد في استقبال أي حالة
جميع املرافق ال�صحية مبا فيها القطاع اخلا�ص يف املقابل يقول م�س�ؤول يف م�ست�شفى خا�ص
ح�سب امل��وق��ع وع��ن��د و���ص��ول ح��ال��ة �إ�سعافية �أو – ف�ضل عدم ذكر ا�سمه – �إن من�ش�آت القطاع
حرجه �إىل �أق�سام الطوارئ يف م�ست�شفيات وزارة اخل��ا���ص ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد دائ����م ول���ن ت��ت�ردد يف
ال�صحة يتم ا�ستقبالها و�إج���راء ال�لازم لها حلني ا�ستقبال احلاالت الإ�سعافية والطارئة التي ت�صلها
ا�ستقرار احلالة ويف حالة وج��ود حاجة للتنومي عن طريق �سيارات �إ�سعاف هيئة الهالل وذلك بناء
يف ال��ع��ن��اي��ة امل���رك���زة وال ت��ت��وف��ر �أ����س���رة يف ذل��ك على نظام امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة والئحته
الوقت لدى م�ست�شفيات املنطقة فيتم حتويلها �إىل التنفيذية ،ومن واقع ال�شراكة والتعاون القائم بني
م�ست�شفيات القطاع اخلا�ص التي يتم اختيارها وزارة ال�صحة والقطاع اخلا�ص.
�ضمن معايري دقيقة ل�ضمان جودة اخلدمة املقدمة .و�أ���ض��اف �أن هناك توجيهات من وزارة ال�صحة
وحول �آلية التن�سيق يف مثل هذه احل��االت ي�ؤكد ت��ل��زم م�ست�شفيات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص با�ستقبال
م��دي��ر ع���ام ال���ط���وارئ ب�����وزارة ال�����ص��ح��ة �أن����ه يتم والتعامل مع احل��االت الإ�سعافية التي ال تتوفر
التن�سيق ل��ذل��ك م��ن خ�لال مكاتب تن�سيق �إح��ال��ة لها �أ�سرة بامل�ست�شفيات احلكومية ،ومن ثم الرفع

بتفا�صيل احلالة وتكاليف عالجها.
وق����ال �إن م��ا ي��ت�ردد ب�����أن م�ست�شفيات ال��ق��ط��اع
اخلا�ص ت�تردد يف ا�ستقبال احل��االت الإ�سعافية
غ�ير �صحيح ،وم��ا يحدث �أن ه��ذه امل�ست�شفيات
جت��ري ات�صاالتها للتن�سيق م��ع اجل��ه��ات املعنية
يف وزارة ال�صحة واجلهات الأمنية والت�أكد من
�إجراءات الت�أمني ال�صحي �إن كان امل�صاب م�ؤمن ًا
عليه ،قبل تقدمي العالج الالزم وذلك ل�ضمان توفر
�سرير بامل�ست�شفيات احلكومية باملنطقة من عدمه،

59

��س��ام �سابق ،و�إن ك��ان هناك عتب ف���إن
�إىل �أم ٍ���ر � ٍ
الروتني والإجراءات الر�سمية �أحيانا تعرقل �سري
�إجراء هذا النظام ب�شكله ال�سليم.

تحقيق

عليه هذه امل�ست�شفيات �إال �أن البع�ض قد يرتدد يف
قبول هذه احلاالت ب�سبب الإجراءات البريوقراطية
يف حت�صيل تكاليف العالج من اجلهات املعنية،
وه��و م��ا ي�ضع امل�ست�شفيات اخلا�صة يف و�ضع
ح����رج ب�����س��ب��ب ت���راك���م امل�����س��ت��ح��ق��ات ،ون����أم���ل �أن
ت�سعى وزارة ال�صحة واجلهات ذات العالقة �إىل
ت�سهيل �إج����راءات دف��ع امل�ستحقات حتى تتمكن
م�ست�شفيات القطاع اخلا�ص من �أداء دورها على
الوجه املطلوب.

فجوة في آلية التنسيق

مطالب بالتنسيق

من جهته يقول امل��واط��ن عاي�ض القحطاين �إنني
مل �أت��ع��ر���ض – ول��ل��ه احل��م��د – حل����ادث يتطلب
الإ�سعاف العاجل ولكن تطالعنا ال�صحف من حني
�إىل �آخ��ر بحالة �إ�سعاف ط��ارئ��ة قوبلت بالرف�ض
وعدم اال�ستجابة من قبل العديد من امل�ست�شفيات
اخلا�صة مما �أدى �إىل معاناة فرق الهالل الأحمر
يف �إدخ����ال ه��ذه احل���االت �إىل �أق�����س��ام ال��ط��وارئ
لتلقي العالج الالزم.
وع�بر القحطاين ع��ن �أم��ل��ه �أن يتم التن�سيق بني
وزارة ال�صحة وكافة القطاعات احلكومية من جهة
والقطاع ال�صحي اخلا�ص من جهة �أخرى وو�ضع
�آل��ي��ة م�شرتكة وا�ضحة ال�ستقبال والتعامل مع
احلاالت الطارئة.
م��واط��ن :نطالب بالتنسيق..
وآلية «واضحة» تضمن حقوق
المريض
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�أما املواطن نايف العتيبي في�ؤكد �أنه بحكم حالة
طارئة تعر�ض لها �أحد �أقربائه كان هناك تن�سيق
عالٍ بني م�ست�شفيات القطاع احلكومي ونظرياتها
م��ن القطاع اخل��ا���ص ،حيث مت ا�ستقبال احلالة
بوا�سطة م�ست�شفى خا�ص بالريا�ض والتعامل
م��ع��ه��ا يف ف�ت�رة وج��ي��زة ب��ع��د ات�����ص��االت ق���ام بها
امل�ست�شفى ب����وزارة ال�صحة ،وبحمد ال��ل��ه تلقى
امل�صاب ال��ع�لاج ال�ل�ازم بامل�ست�شفى اخل��ا���ص ثم
نقله بعد ا�ستقرار حالته ال�صحية �إىل م�ست�شفى
حكومي ال�ستكمال العالج.

ح�سني علي زامل
الهدف إنقاذ األرواح

من جانبه �أو���ض��ح ا�ست�شاري �أم��را���ض الباطنية
ال���دك���ت���ور ح�����س�ين ال��ع��ل��ي ال�����ذي ي��ع��م��ل يف �أح���د
امل�ست�شفيات اخلا�صة ب���أن امل�ست�شفى " يتعامل
م��ع احل����االت احل��رج��ة بتفاعل وي��ق��دم امل�ساعدة
العاجلة والعالج الالزم ،وي�أتي بعد ذلك اخلو�ض
يف التفا�صيل والتكاليف ،وبالن�سبة للحاالت التي
حت��ول من امل�ست�شفيات احلكومية فيتم التعامل
معها وفق �آلية معينة وبح�سب اللوائح املتبعة حيث
يوفر له ال�سرير ونقوم بالإجراءات والفحو�صات
الالزمة ،وجندها فر�صة �سانحة للقول ب�أن ت�أخري
امل�ستخل�ص املايل يت�سبب يف �إرباك امل�ست�شفيات
اخلا�صة ،ويخلق فجوة حقيقية يف التن�سيق بني
احلكومي واخل��ا���ص يف ه��ذا اجل��ان��ب مم��ا يدعو
بع�ض امل�ست�شفيات اخلا�صة �إىل عدم التعاون مبا
يكفي ال�ستقبال احلاالت املحولة.

ويف ذات الإطار �أفاد الأ�ستاذ فرحان عايد العنزي
م��وظ��ف يف ق�سم ال��ط��وارئ ب���أح��د امل�ست�شفيات
اخلا�صة قائال :تردنا للم�ست�شفى ح��االت حرجة
�شبه يومية ب�سبب ح��وادث ال�سيارات �أو حاالت
الأط��ف��ال وت�شنجاتهم �أو �ضيق ح��اد يف التنف�س
�أو ارتفاع مفاجئ يف درجة احلرارة� ،إ�ضافة �إىل
الحاالت الحرجة تحت المجهر في
ال�صدمات واحلروق ،ولي�س من خيار �سوى �إنقاذ
مؤتمر العناية الحرجة الرابع
احلالة ،ومن ثم ي�أتي التوجيه بنقل احلالة �أو توفري
وقد اقيم م�ؤخر ًا م�ؤمتر العناية احلرجة الرابع
�سرير وتقدمي العالج كاملاً  .وامل�ست�شفى ال يرتدد
يف ا�ستقبال ه��ذه احل���االت وت��ق��دمي الإ�سعافات وال���ذي تنظمه اجلمعية ال�سعودية لطب العناية
الأول���ي���ة ل��ه��ا ب��ه��دف �إن��ق��اذ الأرواح ،و�إذا كانت احلرجة بالتعاون مع اجلمعية الأوروب��ي��ة للعناية
احلالة ت�ستدعي حتويله �إىل امل�ست�شفى احلكومي املركزة مب�شاركة  20متحد ًثا من اجلمعية الأوربية
لأي �سبب كان ف�إنه يتم نقله بعد �أن تكون احلالة للعناية احل��رج��ة و 170ورق��ة عمل متخ�ص�صة.
ق���د ا���س��ت��ق��رت ومت االط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ي��ه��ا وم��واف��ق��ة وقد هدف امل�ؤمتر �إىل تبادل اخلربات العلمية بني
امل�ست�شفى ،وال نواجه م�شكلة يف هذا اجلانب� .أما
الأطباء املتخ�ص�صني ومناق�شة العديد من احلاالت
بخ�صو�ص من يتم حتويلهم للم�ست�شفى اخلا�ص
م��ن �ضمنها "العناية احل��رج��ة ل��ل��ك��ب��ار ،العناية
من قبل امل�ست�شفيات احلكومية ف�إنه يتم ا�ستقبال
احل��رج��ة ل�ل�أط��ف��ال ،مت��ري�����ض ال��ع��ن��اي��ة احل��رج��ة،
احلالة على الفور وتوفري ال�سرير وتقدمي كافة
اخل��دم��ات الطبية ،ثم بعد ذل��ك يتم تقدير احلالة ال��ع��ن��اي��ة التنف�سية ،ال��ع��ن��اي��ة احل��رج��ة ل�ل�أم��را���ض
ورفع تقرير مف�صل عنها ،واملطالبة بدفع تكاليف ال��ع�����ص��ب��ي��ة ،ال��ع��ن��اي��ة احل���رج���ة حل�����االت ال��ن�����س��اء
العالج ،ورمبا تت�أخر امل�ستحقات ،ولكن يف نهاية والوالدة ،ومو�ضوعات ذات �صلة بالعناية احلرجة
الأم��ر ال��وزارة تتكفل بعالج ال�سعودي ا�ستنا ًدا كطب الطوارئ ،وال�صدمات احلروق وغريها.

األسرة
معدل إشغال
نظام «آلي» يقدم إحصاءات «يومية» عن
ّ
ّ
للتعامل العاجل مع الحوادث والحاالت الحرجة في مستشفيات الرياض

ي�شار �إىل �أن وزارة ال�صحة �شرعت يف �شهر
حم���رم امل��ا���ض��ي يف ت��ط��ب��ي��ق ب��رن��ام��ج �إل���ك�ت�روين
متطور و�سريع ي�ساعد يف التعرف على و�ضع
أ�سرة يف �أق�سام الطوارئ يف «مدينة الريا�ض»
ال ِّ
ومدى توفرها ال�ستقبال حاالت احلوادث الطارئة
التي ت�شهدها املدينة .ويق ّدم الربنامج املعروف
بـ«�إدارة �أ�سرة امل�ست�شفيات» الذي و�ضعته وزارة
ال�����ص��ح��ة وي��ق��دم م��ع��ل��وم��ات و�إح�������ص���اءات ف��وري��ة
��س��رة وم��ع��دل بقاء
ويومية ع��ن معدل �إ���ش��غ��ال الأ� َّ
املري�ض يف امل�ست�شفى ومعدل دوران ال�سرير
وم��دة انتظار املري�ض للح�صول على �سرير يف
احل���االت ال��ط��ارئ��ة والروتينية ،ليتم التعامل مع
هذه املعلومات وفق املتطلبات الالزمة ،كما يقدم
هذا النظام الذي بد�أ تطبيقه يف العا�صمة الريا�ض

�إح�����ص��اءات ف��وري��ة ع��ن عمليات ج��راح��ات اليوم
الواحد التي جترى يف م�ست�شفيات وزارة ال�صحة
ذات �سعة ��� 100س��ري��ر ف���أك�ثر ،وامل�ست�شفيات
التابعة للقطاعات احلكومية الأخ���رى والقطاع
اخل��ا���ص ،ور�صد احتياجات املناطق امل�ستقبلية
أ�سرة ،كما ي�سهم النظام يف متابعة وتطوير
من ال َّ
الأداء يف كافة املن�ش�آت ال�صحية ،وتقييم �سرعة
ح�صول املري�ض على �سرير للخدمة الطبية يف
احل���االت ال��ط��ارئ��ة والروتينية ،ف�ض ًال ع��ن دوره
يف حتقيق اال�ستخدام الأم��ث��ل للموارد املتاحة،
ورفع معدل «التن�سيق» فيما بني اجلهات املقدمة
للخدمات ال�صحية يف املدينة ،والت�أكد من جودة
أ�سرة .كما يتوىل النظام �إعداد
�إدارة وت�شغيل ال َّ
���س���رة يف
وم��راج��ع��ة اخل��ط��ط اخل��ا���ص��ة ب�����إدارة الأ� ّ

امل�ست�شفيات والإ���ش��راف على تنفيذها ،و�إع��داد
اللوائح التي تعمل على تنظيمها ،وت�سخري نظم
املعلومات احلديثة لتحقيق ال�سرعة وال��دق��ة يف
ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات� ،إ���ض��اف��ة �إىل حتليل البيانات
الإح�صائية يف امل�ست�شفيات بهدف اال�ستفادة
منها يف �أعمال التقييم للخدمات املقدمة ،ويت�ضمن
ن��ظ��ام �إدارة �أ���س��رة امل�ست�شفيات ،ك��ذل��ك برامج
للتدريب والتعليم امل�ستمر للعاملني يف هذا املجال،
وتنظيم زيارات ميدانية دورية للمن�ش�آت ال�صحية
للت�أكد من مدى التزامها بتطبيق الربنامج ،كما
خ�ص�ص موقع ًا للتعريف بالربنامج وتوا�صل مع
اجلمهور على �شبكة الإنرتنت:
www.bmap.med.sa
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قراءة في اإلطار األخالقي للعمل المهني
دراسة

في اإلطار األخالقي للعمل المهني تنبثق «القواعد السلوكية» من
مجموعة من األنظمة والتنظيمات واللوائح التي ترسم أسس العمل
وتبرز خصائصه وضوابطه وتضع قواعد تحفيزية إلجادته من جهة
وتأديبيه لمخالفته من جهة أخ��رى ،ولينتظم العمل الوظيفي،
وتترسخ مبادئ أخالقياته على أسس مهنية قويمة يستند إليها
في التعامل وحل المشكالت والمعضالت التي قد تنشأ في العمل
وتيسير وسائل تذليلها والتغلب عليها ،وإليضاحها البد من إيجاد
مدونة «لمقاييس السلوك» و«معايير المفاهيم األخالقية» تسترشد

�أ.د حم�سن بن علي فار�س احلازمي

بها مختلف فئات القوى العاملة من موظفي القطاع العام والخاص
والمتطوعين وغيرهم ،تعطي كل ذي حق حقه ،وتلزم الرئيس
والمرؤوس والمستفيد من الخدمة بالمعايير األخالقية والقواعد
السلوكية في العمل وتأديته على الوجه القويم،
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وقد �سلكت العديد من الدول يف الع�صر احلديث
هذا الطريق ،وو�ضعت �أنظمة ت�شرع «لل�سلوكيات
الأخالقية» يف خمتلف مناحي العمل «الوظيفي»
على اختالف طبيعتها ،لإي�ضاح ال��ر�ؤى و�ضمان ًا
حل�سن �سري العمل وت��وخ��ي�� ًا للكفاءة الوظيفية،
و�أن يكون اجلميع على دراية بالواجبات ومعرفة
احل���ق���وق ،وي������ؤدي الأوىل ع��ل��ى ال��وج��ه الأك��م��ل
ويطالب بالثانية بنف�س القدر ،واملرجع يف ذلك
ال��ق��ي��م ال�����س��ائ��دة يف امل��ج��ت��م��ع – الأخ��ل��اق ،وق��د
�أوجب ال�شرع احلنيف ح�سن التعامل بني العامل
و�صاحب العمل ،وطالب الأول بالإتقان ،والثاين
ب��احل��ر���ص ع��ل��ى �أداء ال���واج���ب ،وج���اء ال��ر���س��ول
�صلى ال��ل��ه عليه و�سلم بر�سالته وعمله و�سنته
ليتمم م��ك��ارم الأخ��ل�اق ،وين�شرها ب�ين الأف���راد
واملجتمعات من منطلق البعد الروحي للإن�سان،
وي�شمل معطيات العلوم وتطبيقات العمل «�إن الله
يحب �إذا عمل �أحدكم عم ًال �أن يتقنه» ،ومتتد هذه
الأخالقيات لت�شمل البعد االجتماعي و�سلوكياته،
«فطرة الله التي فطر النا�س عليها» ،من تعبد ،مبا
يف ذلك من ذكر وت�لاوة وا�ستغفار� ،إىل �أخالق
وف�ضائل �إن�سانية اجتماعية وال�صدق و�أداء الأمانة
وب��ر ال��وال��دي��ن و�صلة الأرح����ام وال��وف��اء بالعهود
والإح�سان ،وهي تتماهى مع عمارة الأر�ض التي
ا�ستخلف الله عباده فيها ،واحلياة للجميع بكرامة
وال��ع��دال��ة للجميع م��ن خ�ل�ال امل�����س��اواة واحل��ري��ة
للجميع م���ن خ�ل�ال اح��ت��رام ح��ق��وق��ه��م والأخ�����وة
للجميع من خالل املحبة والإح�سان.
ولتنظيم احلياة الوظيفية وو�سائل ت�أمني احلياة

ال��ك��رمي��ة م��ن خ�لال العمل وال��ع�لاق��ة ب�ين العامل
و�صاحب العمل ،تظهر احلاجة �إىل عقود تنظم كل
جوانب العالقة � -سوا ًء كان ذلك عم ًال حكومي ًا �أو
مدني ًا �أو ع�سكري ًا �أو العمل يف القطاع اخلا�ص
�أو العمل التطوعي  -وي�ستلزم ذلك بيان طبيعة
الوظيفة وم�ستلزماتها وم��ا حتتاجها م��ن توفر
متطلباتها لدى العامل وتنا�سق م�ؤهالته وخرباته
م��ع الو�صف الوظيفي للعمل وتبيان املتطلبات
وال���ب���ن���ود امل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا م���ن رات����ب وام���ت���ي���ازات
وم�س�ؤوليات و�إجازات و�إظهار متطلبات الوظيفة
م���ن ت��ع��ام��ل م��ه��ن��ي و����س���ل���وك �إن�������س���اين وم��ظ��ه��ر
ح�ضاري ،وللحفاظ على كرامة الإن�سان و�سالمته
وج��دت الرقابة ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة .واحلفاظ
على حقوق اخلا�صة وال��ع��ام��ة �أم��ر تتطلبه القيم
ال�شرعية والإدارية وال�شعور بامل�س�ؤولية والأمانة
واالنتماء ،وما تتطلبه املعطيات الع�صرية من �ضبط

لقيم العمل اجل��اد والإن��ت��اج والإب����داع م��ن خالل
حب العمل والإخال�ص والتفاين فيه ،ف�ض ًال عما
تتطلبه طبيعة املن�ش�أة الإداري��ة وبيئتها من تنظيم
و�آليات عمل وو�سائل و�إج���راءات مهنية على �أن
�أهم املرتكزات تتمثل يف �إدراك �أن املوظف ب�شر
يحتاج �إىل الفهم والإدراك واالحرتام يف وظيفته
وتعامل �سوي مع �أع�ضاء �إدارة املن�ش�أة من جهة
وتعامل �سوي مع �أف���راد اجلمهور امل�ستفيد من
اخلدمة تنظمها �سيادة �إدارية تعطي لكل ذي حق
حقه وبيئة ت�شبع طموح املوظف مادي ًا ووظيفي ًا
ومعنويا .وي�ستلزم ذل��ك �أرك���ان للبناء الوظيفي
منها القواعد الإر�شادية التي تر�سم �أ�س�س العمل
امل��ه��ن��ي و���ض��واب��ط��ه وق���واع���د حت�سينية م��ن جهة
وت�أديبية من جهة �أخ��رى لينتظم العمل الوظيفي
ومهنيته على مبادئ ت�ؤ�س�س قاعدة ي�ستند �إليها
يف التعامل وحل امل�شكالت واملع�ضالت التي قد

تن�ش�أ وو�سائل حلها وتذليلها ما �أمكن ذلك.
وي��ع��د �إن�����ش��اء ق��واع��د �أو م��دون��ة �أو �شفرة لإدارة
ال�سلوك ومقايي�س �أخالقية ملوظفي القطاع العام
واخلا�ص واملتطوعني ،عم ًال الزم ًا لإعطاء كل ذي
حق حقه والإل���زام باملعايري الأخالقية والقواعد
ال�سلوكية لكل يف عمله ،وق��د �سلكت العديد من
الدول يف الع�صر احلديث هذا الطريق ،وو�ضعت
�أنظمة ت�شرع لل�سلوكيات الأخالقية يف خمتلف
م��ن��اح��ي ال��ع��م��ل امل��ه��ن��ي والإداري م�شتملة على
العنا�صر التالية:
جوانب العمل المهني ومستلزماته:
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 -1حتديد معايري ال�سلوك و�أخالقيات العمل.
 -2تعريف امل�ستوى الأخالقي يف اخلدمة العامة.
 -3حت��دي��د امل�صطلحات ال����واردة يف الت�شريع
القانوين ،ومنها:
�أ( -احل��ك��وم��ة الإداري������ة ،امل��وظ��ف�ين الر�سميني،
الهدايا والعطايا ،قبول الهدايا والقر�ض).
ب( -ام��ت�لاك الأ���س��ه��م وامل�شاركة يف ال�شركات
(ت��ع��ري��ف وت��وظ��ي��ف امل��وظ��ف وعائلته و�أق��رب��ائ��ه،
حتويل اللقب واالم��ت��ي��ازات �أو املمتلكات طوع ًا،
وتعار�ض امل�صالح).
 -4معايري ال�سلوك ،ومنها:
 الإخال�ص يف العمل ومراعاة امل�صلحة العامة. املهنية يف العمل. العدالة وااللتزام بها. احلياد الوظيفي. امل�س�ؤولية جتاه املجتمع. املواطنة والإخال�ص لها. �سلوك منط احلياة املتوازنة. -5واجبات املوظف العام ،ومنها:
 ال��ع��م��ل م��ب��ا���ش��رة ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م��ات اخل��ط��ي��ة �أوال�شفوية وتنفيذها.
 �إعداد وتقدمي التقارير ال�سنوية. �إنهاء املعامالت والوثائق بدون �إبطاء. تنفيذ الأعمال املطلوبة من العامة. ت��وف�ير م��ا تطلبه ال��ع��ام��ة م��ن م��ع��ل��وم��ات تخدمامل�صلحة العامة.
 -6نظام احلوافز واجلزاءات.
 -7الأعمال املمنوعة على املوظف العام ،وت�شمل:
 الإيقاف والعطايا املادية والعينية وممار�سة �أو�إعطاء الهدايا.
 العمل خارج امل�ؤ�س�سة �أو املن�ش�أة ،وت�شمل: العمل ل�صاحله �أو �صالح الآخرين. -عمله يف جمال مهنته يف القطاع اخلا�ص.
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 تر�شيح الآخرين للعمل يف القطاع اخلا�ص يف من الكتاب وال�سنة والأ�س�س الإدارية والتنظيميةاملرعية  -على حقوق وواجبات الوظيفة العامة،
جمال عمله.
والمحافظة على أسرارها:
من
بها
الوفاء
املطلوب
العنا�صر
على
ا�شتمل
كما
�إن ال��وظ��ي��ف��ة خ��دم��ة ع��ام��ة وتكليف ال ت�شريف،
 و�سائل ا�ستخدام املعلومات ال�سرية.موظف القطاع العام باململكة العربية ال�سعودية ،هدفها خدمة املواطن وتقدم الوطن ،وا�ستغاللها
� -8إف�شاء املعلومات والتقارير ،وت�شمل:
ومنها ما يلي:
لأغرا�ض خا�صة �أو �إف�شاء �أ�سرار وظائف ذات
 تقارير املمتلكات وامل�س�ؤوليات والو�ضع املايل،أ -االلتزام بوقت الدوام الرسمي:
�أهمية �أو ح�سا�سية معينة ي���ؤدي ل�ل�إخ�لال بهذه
ومنها:
انطالق ًا من املادة ( )11من نظام اخلدمة املدنية ،املبادئ.
 امل��م��ت��ل��ك��ات ال��ع��ق��اري��ة وام��ت�لاك��ه��ا �أو قيمتهاوقت الدوام هو مبثابة الوعاء للوظيفة ففيه ت�ؤدى و  -عدم ممارسة األعمال التجارية أو
ال�سوقية.
�أعمالها وخدماتها ،ول��ذا ف�إنه كلما كان االلتزام المهن الحرة:
 املمتلكات اخلا�صة وقيمتها.ب���ه م��ك��ت��م ً�لا �أدى ذل���ك يف ال��غ��ال��ب �إىل الإن���ت���اج يجب على امل��وظ��ف املحافظة على وق��ت وظيفته
 املمتلكات يف الأ�سهم �أو الإيداع يف البنوك.و�أال تنازعه م�صالح متعار�ضة ،و�إتاحة الفر�صة
 وثائق الأعمال املالية والتجارية الأخرى.واملو�ضوعية يف الأعمال ،وااللتزام بهذا الواجب
للمواطنني الآخ��ري��ن للح�صول على فر�ص عمل
 تقارير املمتلكات اخلا�صة ،من حيث �أن على �أمر مطلوب من �سائر املوظفني مبا فيهم امل�شرفونبالقطاع الأهلي.
جميع املوظفني تقدمي �إقرار باملمتلكات اخلا�صة.
 -9البعد عن ت�ضارب امل�صالح يف كل الأوقات .وامل�سئولون ،وذلك لأهمية دور الأ�سوة احل�سنة ومع ذلك فقد �أجازت الدولة للموظف �أو احلريف
يف هذا املجال بالن�سبة للموظفني الآخرين.
�أو الفني امل�ساعد م��زاول��ة عملهم خ��ارج ال��دوام
 -10املراجعة وااللتزام بالعمل و�آلياته وما يتعلق
وت��ت��ح��دد م�س�ؤولية امل�شرفني املبا�شرين يف الر�سمي ،كما �سمحت للم�ستخدمني واملعينني على
بها ،وت�شتمل على:
 م��ا ت�����ص��دره امل��ج��ال�����س الت�شريعية وال��رق��اب��ي��ة الت�أكد من �أن جميع مر�ؤو�سيه يتواجدون على بند الأجور بقيادة �سيارات الأجرة.مكاتبهم طيلة فرتة ال��دوام الر�سمي مع التزامهم �إىل جانب ذل���ك ،ا�شتمل النظام على معلومات
وجهات املراجعة والإ�شراف على هذا النظام.
 على اجلهات الت�شريعية والرقابية لفت نظر من ب���أوق��ات ال����دوام الر�سمي وم��راق��ب��ة ال��ت���أخ�ير عن ال���وق���وع���ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة – ال�ترق��ي��ة – ال��ن��ق��ل –ال�����دوام واالن�������ص���راف ق��ب��ل ن��ه��اي��ة م��وع��د ال����دوام ال��ت��دري��ب واالب��ت��ع��اث – الإع����ارة – التحوير –
يخالف هذه الأنظمة كتابة.
التعاقد – الإج��ازات – �إنهاء اخلدمة – التقاعد
 على ر�ؤ���س��اء املكاتب ذات العالقة العمل على وف��ق ك�شوفات مواعيد احل�ضور واالن�����ص��راف�إىل جانب معلومات احلقوق والواجبات الوظيفية:
امل�ساعدة يف تنفيذ م��ا ت��راه اجل��ه��ات الإ�شرافية
اليومية ب�صورة م�ستمرة وكذلك دقة ت�سجيل هذه الت�أديب – احلقوق املالية – تقومي الأداء الوظيفي
والرقابية.
البيانات.
– �سالمل الرواتب – واجبات املوظف.
 -11اجلزاءات ،وت�شمل:
للشرف
يسيء
عما
االبتعاد
ب
الثواب والعقاب:
 جميع املوظفني على اختالف م�ستوياتهم.وبعد تطبيق القول ملن �أح�سن «�أح�سنت» ،وملن
والكرامة:
 �أي خمالفة للنظام.ً
ً
 الآخرين الذين ي�شاركون يف خمالفة النظام ،التحلي بالأخالق الكرمية وح�سن ال�سلوك داخل �أ�ساء «�أ�س�أت» بطريقة فعلية عن�صرا �أ�سا�سيا يفمقر الوظيفة �أو خ��ارج��ه��ا فهو �أم���ر مطلوب من �ضمان اجل��ودة يف العمل والإخال�ص يف ت�أديته
وهم يعتربون م�شاركني يف اجلرمية �أو املخالفة.
املواطن ب�صفة عامة ومن املوظف ب�صفة خا�صة على ال��وج��ه ال�سليم ،وم��ا مل يكن ذل��ك بين ًا فلن
 ت��ق��دمي تقرير ع��ن امل��خ��ال��ف��ات م��ن قبل موظفييدركه املعني به ولن ي�صيب الهدف.
لكونه ي�ؤدي خدمة عامة با�سم الدولة.
املراقبة.
وم���ن خ�ل�ال الن�صو�ص ال�شرعية مي��ك��ن حتديد
ج  -التعامل الطيب مع من لهم
�إىل جانب �أحكام عامة و�إجرائية ت�شتمل على:
�صفات العامل �أو املوظف فيما يلي:
عالقة بوظيفته:
 -1الأمانة :حتى ال يخون ويلحق ال�ضرر مبن�ش�أته
 التظلم و�إجراءاته.كان
أن
�
ؤو�سيه
�
ومر
املوظف
ؤ�ساء
�
ر
ذلك
ي�شمل
والقائمني عليها.
 �إعداد القواعد واللوائح التنفيذية.وذلك
العمل
يف
ؤه
�لا�
وزم
إ�شرافية
�
وظيفة
ي�شغل
� -2صدق اللهجة :حتى يوثق يف خربه ،ويعمل
 �إجراءات تنفيذ هذا النظام.بالتعاون معهم واحرتامهم كما ي�شمل املراجعني مبا ورد عنه.
 اعتماد النظام ون�شره. -3خمافة الله حتى ال يرت�شي.
وذلك ب�إبداء ح�سن ا�ستقبالهم وم�ساعدتهم.
 -4التنا�صف وع��دم التعاطف حتى ال مييل مع
ال���م���رت���ك���زات األس���اس���ي���ة ل�لإط��ار د  -الوالء للدولة والوطن:
الهوى.
األخالقي للعمل في نظام الخدمة
باعتبار �أن الوظيفة �إحدى و�سائل الدولة لتقدمي  -5التذكر والتوثيق طلب ًا حلفظ احلقوق.
ال��م��دن��ي��ة ف��ي المملكة العربية
خدماتها ملواطنيها ولأن الدولة واملواطن يعمالن  -6ال��ذك��اء والفطنة :حتى ال تُدلف عليه الأم��ور
السعودية
مع ًا خلدمة الوطن والعمل على تطوره وتقدمه ،ويغافله املغر�ضون.
َ
ْ
« َق��ا َل ْ��ت �إِحْ�� َد ُاه�� َم��ا َي��ا �أ َب ِ���ت ا���سْ�� َت���أ ِج��ره �إِن خَ �ْيم منِ
ْ ُ َّ رْ َ َ ل���ذا ف����إن والء امل��وظ��ف ل��دول��ت��ه وح��ك��وم��ت��ه وذل��ك وه����ذه ال�����ص��ف��ات ه���ي ال��ط��ري��ق ال���ق���ومي لتحقيق
ا�سْ َت ْ�أ َج ْر َت ا ْلقَوِ ُّي الأَمِ �ي ُن» �سورة الق�ص�ص الآية
بالإخال�ص والتفاين والتنفيذ الدقيق للتعليمات املطلوب م��ن العامل وال��ت��زام��ه ب��ه��ا ،ويف �ضوئه
.26
ا�شتمل نظام اخل��دم��ة املدنية يف اململكة العربية وال��ق��رارات يعد �أم���ر ًا رئي�س ًا وم�ساعد ًا لتحقيق ُيثاب �أو يعاقب.
ع�ضو جمل�س ال�شورى
ال�سعودية – امل�ستند على امل�صادر الت�شريعية تقدم الوطن ورفعته.
ه���ـ  -ع����دم اس��ت��غ�لال ال��س��ل��ط��ة
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إال الـــوطـــــــــــن
�أ .د .فدوى بنت �سالمة �أبو مريفة

ع�ضو جمل�س ال�شورى
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�سعدت بح�ضوري احتفالية اختيار املدينة املنورة عا�صمة الثقافة الإ�سالمية لعام 2013م
برعاية كرمية من ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
وقد �أتاحت لنا هذه املنا�سبة االلتقاء مبجموعة من ال�ضيفات الكرميات املدعوات من بع�ض
الدول الإ�سالمية ،منهن حرم رئي�س ال�سودان الأ�سبق امل�شري عبدالرحمن �سوار الذهب،
ووزيرة الثقافة اجلزائرية خلدة تومي ،ووزيرة الثقافة وال�شباب والريا�ضة يف موريتانيا
�سي�سا �شيخ ،وغريهن من القادمات من خارج اململكة ،وقد عربن عن �سعادتهن بح�ضور
هذه االحتفالية ،م�شيدات باختيار املدينة املنورة عا�صمة للثقافة الإ�سالمية لعام 2013م،
لأنه حق لها و�شاهد على مكانتها الدينية والعلمية ،وجتاذبنا معهن احلديث عن قد�سية هذا
املكان الذي تهوي �إليه الأفئدة من �شتى بقاع الأر���ض وتطرقنا للحديث عن املكانة التي
تتميز بها اململكة بني دول العامل قاطبة ومكانتها يف العامل الإ�سالمي كحا�ضنة للحرمني
ال�شريفني و�شعرت بالفخر واالع��ت��زاز حني �س�ألتني �إح��داه��ن بتعجب هل حقًا �أن البيع
وال�شراء لديكم يتوقف �أثناء �أداء �شعائر ال�صالة؟ ف�أجبتها نعم ،كما �أنه يتوجب على اجلميع
�إغالق حمالتهم لأداء هذا الركن الأ�سا�سي يف الإ�سالم ،و�أعقبت ذلك ب�س�ؤال تعجبي �آخر
وهل حق ًا �أن البائع يكتفي ب�إحاطة ب�ضاعته بقطعة من القما�ش كداللة رمزية على �أن املحل
مغلق ،ف�أجبتها نعم لأننا كما �أمنا غرينا �أمننا غرينا فكنا جمتمع ًا �آمن ًا حتت حكم ال�شريعة
الإ�سالمية ،قالت لقد �سمعنا عن ذلك ولكننا مل ن�صدق..
مل��اذا حمدثتي مل ت�صدق!! ومل��اذا �أكتب عن هذا املوقف؟ حمدثتي مل ت�صدق لأن الكثري
حمروم من نعمة الأمن التي نعي�شها ونحن للأ�سف ال ندرك �أنها من نعم الله علينا فقد اعتدنا
عليها ،ومل ن�شكر الله عليه بل �إن البع�ض يحاول حتت �ستار بع�ض املفاهيم املختلفة الدخيلة
على جمتمعنا زعزعة هذا الأمن� .أما ملاذا �أكتب الآن عن هذا املوقف! لأنه عاد �إىل ذهني
فور �إعالن وزارة الداخلية عن اكت�شاف خلية جت�س�س من بينها �أربعة �سعوديني� ،أربعة
�سعوديني خانوا احلب الذي ارتووه من �أر�ض الوطن ،و�إن كنا نوقن فع ًال ف�شل مثل هذه
املحاوالت الغبية اخلا�سرة لأنها جرمية يف حق الوطن ،فقد نتقبل خيانة ال�صديق ،الزوج،
املدير� ،إال الوطن! ف�إنها خيانة عظمى ال تغتفر! فهو املكان الذي ال نر�ضى �أن ي�ستبيحه
�أحد فكيف مبن يقدم وطنه لي�ستباح من قبل الأعداء ،فهو الذي يحمينا لنحميه ،ومن �أجل
ترابه منوت ،وكيف �إذا كان هذا الوطن هو بلد التوحيد ومهبط الوحي ومنبع الر�سالة
املحمدية ويحت�ضن احلرمني ال�شريفني ومهوى �أفئدة امل�سلمني! فليخ�س�أ ه�ؤالء القوم الذين
تنكروا للأر�ض التي ولدوا من رحمها ور�ضعوا من لبنها وعا�شوا خريها وخرياتها و�أمنها
وا�ستقرارها.
ونحن �إذ نحمد الله �أن ارتدت �سهام اخلائنني عليهم فنك�صوا على �أعاقبهم خا�سرين ،ف�إننا
نرفع بتحية �إجال ًال لرجال الأمن البوا�سل على جهودهم اجلبارة ملتابعة من ت�سول له نف�سه
امل�سا�س ب�أمن الوطن ف�أرواح الرجال حتمي هامات اجلبال ،ون�ؤكد للجميع �أن احلب �سيظل
يروي عروق �أر�ضنا الطيبة ما دام فينا عرق ينب�ض.
عربة:
يروى �أن مواطنًا �إجنليز ًيا عمل عميلاً لدى الأمل��ان مقابل حفنة من املال ،وعندما انتهت
مهمته وقدم له الأملاين املبلغ ،تقدم الإجنليزي مل�صافحته فرف�ض الأملاين قائ ًال :ال �أ�ستطيع
م�صافحة من خان وطنه� ،أما ثمن خيانتك فقد �أخذته.
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رئيس المجلس يستقبل ولى عهد بريطانيا
ويستعرض معه القضايا ذات االهتمام المشترك

�أ�شاد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري ت�شارلز ويل
عهد بريطانيا بقرار خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبدالله بن عبدالعزيز �آل �سعود – حفظه الله -
بتعيني ( )30ام��ر�أة ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى،
م�شري ًا �إىل �أن��ه��ا تعد خطوة مهمة نحو تو�سيع
امل�شاركة الوطنية يف �صنع القرار.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال م��ع��ايل رئي�س جمل�س
ال�شورى الدكتور عبدالله بن حممد بن ابراهيم
�آل ال�شيخ ل�سمو الأم�ير ت�شارلز يف مكتبه مبقر
املجل�س يف الريا�ض يرافقه حرمه دوقة كورنوول.
ورح��ب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ب�صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير ت�شارلز وال��وف��د امل��راف��ق له
م�ؤكد ًا متانة العالقات التي جتمع اململكة العربية

1434 / 143

66

ال�سعودية واململكة املتحدة يف �شتى املجاالت �إىل
جانب العالقات الربملانية ب�ين جمل�س ال�شورى
والربملان الربيطاين.
وقدم معاليه نبذة عن تاريخ جمل�س ال�شورى يف
اململكة و�آلية عمله وجلانه املتخ�ص�صة وع�ضويته
يف االحتادات الربملانية والدولية والقارية.
و�أعرب ويل عهد بريطانيا من جانبه ،عن �سعادته
ب��زي��ارة اململكة وجمل�س ال�شورى ب�صفة خا�صة
و�أ�شاد مب�ستوى العالقات الثنائية التي جتمع بني
البلدين ال�صديقني يف خمتلف امل��ج��االت م�ؤكد ًا
�أه��م��ي��ة ت��ط��وي��ره��ا مب��ا ي��خ��دم امل�����ص��ال��ح امل�شرتكة
�إ�ضافة �إىل تعزيز التعاون الربملاين امل�شرتك بني
البلدين ال�صديقني.

وج��رى خ�لال اللقاء ا�ستعرا�ض جممل الق�ضايا
ذات االه��ت��م��ام امل�شرتك ب�ين البلدين ال�صديقني
و�سبل تطويرها خا�صة يف امل��ج��االت الربملانية
وال�صحية واالجتماعية والثقافية وال�شبابية.
ويف نهاية الزيارة �سجل �سمو ويل عهد بريطانيا
كلمة يف �سجل زيارات املجل�س.
ح�ضر اللقاء معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور حممد بن �أمني اجلفري ومعايل م�ساعد
رئي�س املجل�س ال��دك��ت��ور فهاد ب��ن معتاد احلمد
ومعايل الأم�ين العام للمجل�س الدكتور حممد بن
عبدالله �آل عمرو وعدد من �أع�ضاء املجل�س.
كما ح�ضرها ال�سفري الربيطاين لدى اململكة جون
جينكينز و�أع�ضاء الوفد املرافق.

 ...ويتعرف على أهداف ومناشط الجمعية العلمية
القضائية السعودية
ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
يف مكتبه مب��ق��ر جمل�س ال�����ش��ورى ن��ائ��ب رئي�س
اجلمعية العلمية الق�ضائية ال�سعودية (ق�ضاء)
الدكتور عبدالله بن من�صور الغفيلي يرافقه عدد
من �أع�ضاء جمل�س �إدارة اجلمعية.
وا�ستمع م��ع��ايل رئي�س جمل�س ال�����ش��ورى خالل
اللقاء �إىل �شرح ح��ول �أه���داف اجلمعية العلمية
الق�ضائية ال�سعودية (ق�ضاء) املتمثلة يف تطوير
العلوم الق�ضائية النظرية والتطبيقية ،وتقدمي
اال�ست�شارات والدرا�سات العلمية والتطبيقية يف
امل��ج��االت الق�ضائية للقطاعات العامة واخلا�صة
و�أهم املنا�شط التي قامت بها اجلمعية ،مع ًربا عن
�شكره وتقديره جلميع العاملني يف اجلمعية على ال��ع��ام��ل�ين يف اجل��م��ع��ي��ة مل���ع���ايل رئ��ي�����س جمل�س ال��ت��ي �أن�����ش��ئ��ت م��ن �أج��ل��ه��ا ،م��ق��دم�� ًا مل��ع��ايل رئي�س
ما يقومون به من جهود لتحقيق �أهدافها.
ال�شورى على دعمه املعنوي واملادي للجمعية مما جمل�س ال�شورى ن�سخة ال��ع��دد الأول م��ن املجلة
و�أع��رب نائب رئي�س اجلمعية عن �شكره وجميع كان له الأثر الكبري يف �أن حتقق اجلمعية �أهدافها العلمية املحكمة (ق�ضاء) التي ت�صدرها اجلمعية.

د .الجفري يبحث تعزيز العالقات مع وفد حزب المحافظين
البــريطــانــي

الربيطاين و�سبل تعزيزيها.
وت���ط���رق احل���دي���ث �إىل ع����دد م���ن امل��و���ض��وع��ات
والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك ويف مقدمتها
ال��ظ��روف والأو���ض��اع اال�ستثنائية التي مت��ر بها
بع�ض الدول العربية.
من جهة �أخ��رى ناق�ش الوفد ال��زائ��ر خ�لال لقائه
برئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية مبجل�س ال�شورى

الدكتور عبدالله الع�سكر و�أع�ضاء اللجنة ،عد ًدا من
املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك بني
م�ستعر�ضا �سبل تعزيز
اململكة واململكة املتحدة،
ً
العالقات املتبادلة بني جمل�س ال�شورى ال�سعودي
وجمل�س العموم الربيطاين ،م�شي ًدا بالدور الذي
تقوم به جلنتا ال�صداقة الربملانية يف املجل�سني مبا
يعزز التعاون الربملاين بينهما .
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ا�ستقبل م��ع��ايل ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س ال�����ش��ورى
ال���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن �أم��ي�ن اجل���ف���ري يف مكتبه
باملجل�س رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية مبجل�س
العموم ال�بري��ط��اين النائب ع��ن ح��زب املحافظني
ريت�شارد جيفري جيم�س والوفد املرافق له.
ويف م�ستهل اللقاء رح��ب معاليه بالوفد الزائر،
مطلعه ع��ل��ى �آل��ي��ة ال��ع��م��ل يف جم��ل�����س ال�����ش��ورى،
م�شري ًا �إىل العالقات التاريخية بني اململكة العربية
ال�سعودية واململكة املتحدة ،والعالقات الربملانية
املتميزة بني جمل�س ال�شورى والربملان الربيطاين.
م��ن جهته �أك���د رئي�س جلنة ال�����ش���ؤون اخلارجية
مبجل�س ال��ع��م��وم ال�بري��ط��اين ع��ل��ى �أه��م��ي��ة تعزيز
ال���ع�ل�اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال���ت���ي جت��م��ع ب�ي�ن ال��ب��ل��دي��ن
ال�����ص��دي��ق�ين ،يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت وت��ط��وي��ره��ا
مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة� ،إ�ضافة �إىل تعزيز
التعاون الربملاين امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني،
معربا ع��ن �سعادته مب��ا ���ش��اه��ده وال��وف��د امل��راف��ق
خالل زيارته للمجل�س.
ومت خالل االجتماع ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية
بني البلدين ال�صديقني يف �شتى املجاالت مبا فيها
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان
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د .فهاد الحمد يستعرض عالقات التعاون بين المملكة
واالتحاد األوربي مع رئيس مندوبيته

ا�ستقبل معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور فهاد بن معتاد احلمد يف مقر املجل�س
ب���ال���ري���ا����ض ن���ائ���ب رئ���ي�������س م���ن���دوب���ي���ة االحت�����اد
الأوروبي لدى اململكة ورئي�س جلنة ال�صداقة بني
االحت��اد الأورب���ي وجمل�س ال�شورى افثيميو�س

كو�ستوبولو�س.
ورح���ب م��ع��ايل امل�ساعد ب��امل�����س���ؤول الأورب����ي يف
جمل�س ال�شورى و�أطلعه على ال��دور ال��ذي يقوم
به يف املجالني الرقابي والت�شريعي و�آلية العمل
يف املجل�س وجل��ان��ه املتخ�ص�صة ،م�����ش�ير ًا �إىل

ق��رار خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن
عبدالعزيز �آل �سعود – حفظه ال��ل��ه – بتعيني
 30ام���ر�أة ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى لتو�سيع
امل�شاركة الوطنية يف �صنع القرار .
من جانبه عرب كو�ستوبولو�س عن �سعادته بهذا
اللقاء م�ؤكد ًا حر�ص االحتاد الأوروبي على تعزيز
عالقاته مع اململكة العربية ال�سعودية يف خمتلف
املجاالت.
ومت خالل اال�ستقبال ا�ستعرا�ض عالقات التعاون
بني اململكة واالحت��اد الأورب��ي و�سبل تفعيل جلنة
ال�صداقة يف االحت���اد م��ع اململكة ممثلة مبجل�س
ال�شورى ،كما مت التطرق �إىل العالقات الربملانية
بني املجل�س والربملان الأوربي و�سبل تعزيزها .
ح�ضر اللقاء ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س جلنة
ال�����ش���ؤون االقت�صادية وال��ط��اق��ة الأ���س��ت��اذ �أ�سامة
قباين.

السلطان متحدث ًا رئيس ًا في مؤتمر جيمانكس
�شارك الدكتور �سلطان بن ح�سن ال�سلطان ع�ضو ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا الذي عقد خالل
جم��ل�����س ال�����ش��ورى ك��م��ت��ح��دث رئ��ي�����س يف جم��ال الفرتة 1434/6/1-5/26ه����ـ بجامعة الريموك
اال�ست�شعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف اململكة الأردنية الها�شمية.
الرقمية يف امل�ؤمتر ال��دويل ال�سنوي جيمانك�س
د� .سلطان بن ح�سن ال�سلطان

العسكر يصدر ترجمة لكتاب (النساء في التراجم اإلسالمية)
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�أ���ص��در الدكتور عبدالله الع�سكر ع�ضو جمل�س
ال�����ش��ورى ت��رج��م��ة ل��ك��ت��اب (ال��ن�����س��اء يف ال�تراج��م
الإ�سالمية) مل�ؤلفه روث رودد .وت�ضمن الكتاب
درا�����س����ة ط��وي��ل��ة ع���ن ت���راج���م ال��ن�����س��اء م���ن �أج���ل
ر�صد االنطباع الذهني عن الن�ساء يف املجتمع
الإ���س�لام��ي ،على م��دار ال��ق��رون ال�سبعة الهجرية
الأوىل ،وذل���ك م��ن خ�لال ر�ؤى ك��ت��اب م�سلمني.
كما �سعت الدرا�سة �إىل التغلب على امل�آزق اخلفية
ل��درا���س��ة ت��اري��خ��ي��ة ع��ري�����ض��ة ،وذل����ك ع���ن ط��ري��ق
الرتكيز على وحدة م�ستقلة من التحليل (املدخل

ل�����س�يرة امل�����ر�أة) يف ���ض��رب �أدب����ي ف��ري��د (املعجم
اخلا�ص بال�سري ال�شخ�صية للمر�أة) الذي �شاع يف
الثقافة الإ�سالمية من ع�صر تكوينها و�إىل الوقت
احلا�ضر.
كما يناق�ش الكتاب �أ�صول وتطور وغاية جمموعة
ال�تراج��م وال�سري الن�سائية الإ�سالمية ،وه��ي مل
تغفل الق�ضايا ذات ال�صلة ،التي تنطوي على ما
هو �أك�ثر من جمرد �أهمية التاريخ ،وهي ق�ضايا
ذات �صلة بفهم دور الن�ساء ،كما و�صفته كتابات
ال�سري والرتاجم التي ت�صدت لرتاجمهن.

انتصار السلطان عبدالحميد خان الثاني للنبي صلى اهلل عليه وسلم

�أ�.إبراهيم بن حمد �آل ال�شيخ

للإ�سالم منها.
ليتنا نقف مثل ه��ذا املوقف العظيم غ�يرة لديننا
ونبينا �صلى الله عليه و�سلم ،لذا حاول كثري من
امل�ست�شرقني ت�شويه �صورة ه��ذا اخلليفة لأن��ه مل
ير�ضخ ملطالبهم  -رحمه الله  -والتي منها طلب
�إعطاء اليهود جزء ًا من �أر�ض فل�سطني فلم يوافق
على ذلك مما جعلهم يخططون على خلعه.
وقد ًميا كتب كل من �أندريه بريدو (كتاب حممد)
ال�صادر عام  1698م وال��ذي يقطر قلمه باحلقد
وال���ع���داوة ل�ل�إ���س�لام .وال��ف��ي��ل�����س��وف فوليتري يف
ق�صته التمثيلية (حممد) يف عام 1742م ق�ص�ص ًا
تن�صريية �أو���س��ع الإ���س�لام و�أ�شبعوا فيها �سب ًا
وقذفًا وقد ذكر الأدي��ب توفيق احلكيم يف كتابه
(حتت �شم�س الفكر) عن فوليتري وق�صته التمثيلية
ق����ال :ق����ر�أت ق�����ص��ة ف��ول��ي��ت�ير التمثيلية (حم��م��د)
فخجلت �أن يكون كاتبها م��ع��دود ًا م��ن �أ�صحاب
�سب النبي �صلى الله عليه و�سلم
الفكر احلر ..فقد ّ
�سب ًا قبيح ًا عجبت له ..لكن عجبي مل يطل ..فقد
ر�أيته يهديها �إىل البابا (نوبوا) الرابع ع�شر يف
1745/8/17م وي�ضيف توفيق احلكيم :لقد
قر�أت فيما بعد رد البابا على فوليتري ف�ألفيته رد ًا
رقيق ًا.
�إن الهجمة ال�شر�سة على نبينا حممد �صلى الله
عليه و�سلم نراها منذ �أمد بعيد ملا علموا من �سرعه
انت�شار الإ�سالم و�سماحته بدون جهد يوازي ما
ينفقه �أعداء الإ�سالم لن�شر معتقداتهم وال�صد عن
الدين الإ�سالمي.
ولعل جمل�س ال�شورى �أن يتبنى م�شروع ًا يرفع
�إىل الأمم املتحدة با�سم اململكة العربية ال�سعودية
جترم كل من يتطاول على الأديان ال�سماوية.
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دائم ًا ما تطالعنا الأخبار يف الغرب يف كل حني
بظهور ر���س��وم �أو كتابات فيلم ي�سيء للر�سول
�صلى الله عليه و�سلم يثري �سخط وغ�ضب جميع
امل�سلمني واملن�صفني على م�ستوى العامل ،وكذلك
الر�سوم التي ن�شرت يف فرن�سا والدمنارك وهذه
الإ�ساءات لي�ست وليدة اليوم ،حيث �سبق �أن مثلت
م�سرحية يف باري�س ع��ام 1890م والتي �أوق��ف
عر�ضها ال�سلطان عبداحلميد ال��ث��اين  -رحمه
الله -وكذلك ما كتبه الفيل�سوف فوليتري من حقد
على الإ�سالم يف متثيلية عن النبي �صلى الله عليه
و�سلم يف عام 1742م.
ولقد �شدين حديث خادم احلرمني ال�شريفني يف
م�شعر منى يف 1433/12/11هـ الذي دعا فيه
املنظمة الدولية "هيئة الأمم املتحدة" �إىل تبني
م�����ش��روع ي��دي��ن �أي دول���ة �أو جم��م��وع��ة تتعر�ض
للأديان ال�سماوية والأنبياء ب�سوء ،وذلك بعد �أن
تكررت الإ���س��اءات �إىل عقيدتنا ونبينا حممد -
�صلى الله عليه و�سلم  -من قبل بع�ض املجموعات
املتطرفة املعادية للإ�سالم علم ًا ب���أن هناك فريق ًا
ال��ت��زم امل��و���ض��وع��ي��ة وال��ن��زاه��ة العلمية و�أن�صف
الإ�سالم وامل�سلمني وه�ؤالء قلة.
�إن الكتابات التي ت�سيء �إىل النبي حممد �صلى
الله عليه و�سلم تهيج امل�سلمني وتثري ثاءرتهم ال
بد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة مل�ساءلة من يقفون
وراء تلك الإ����س���اءات و�إن����زال �أق�����ص��ى العقوبات
بحقهم وم�صادرة �أعمالهم امل�سيئة ومنع ن�شرها
ب�أية و�سيلة ،وكذلك حث دول العامل على �إ�صدار
وثيقة م��وح��دة حتظر وجت���رم �أي���ة �أع��م��ال ت�سيء
�إىل الأدي��ان والأنبياء فالبد من �سن قانون دويل
يحرم فيه التطاول على الأدي��ان يف العامل ومينع
الإ����س���اءة ب��امل��ع��ت��ق��دات ال��دي��ن��ي��ة حت��ت مظلة حرية
التعبري وال��ر�أي( .ب�شرط �أال تكون احلرية تعدي ًا
على الآخرين).
ففي فرن�سا م��ث ً�لا يعاقبون �أي �أح���د ي�شكك يف
"الهولوك�ست" �أو يقول �إنها حم�ض خيال ،فقد
�صدر ق��ان��ون يجرم م��ن ي�شكك يف ه��ذه املحرقة
(�أي����ن احل��ري��ة ال��ت��ي ي��زع��م��ون) .ف��م��ا ب��ال��ك��م مبن
ي��ت��ط��اول ع��ل��ى ���س��ي��دن��ا ون��ب��ي��ن��ا حم��م��د ���ص��ل��ى الله
عليه و�سلم� ،أنظر ما فعل ال�سلطان عبداحلميد
خ��ان الثاين عندما عر�ضت م�سرحية يف ر�أ���س
ال�����س��ن��ة يف ب��اري�����س ت�����س��يء �إىل ال��ن��ب��ي حممد

�صلى ال��ل��ه عليه و�سلم ففي �سنة 1890م كتب
الكاتب الفرن�سي "ماركي دي بوريز" م�سرحية
بعنوان حممد " "mahometالتي تت�ضمن
ف�صولها �إ�ساءة ل�شخ�ص النبي حممد �صلى الله
عليه و�سلم على م�سرح "كوميدي فران�سيزا"
( )comedie Fraciasieثم �ستعر�ض
يف �سائر فرن�سا فما كان من ال�سلطان عبداحلميد
الثاين �إال �أن �أر�سل ر�سالة �إىل احلكومة الفرن�سية
نقلها ال�سفري الفرن�سي (الكونت مونت بول) (le
 ،)conte de Montebelloوت�ضمنت
هذه الر�سالة حتذيرات �شديدة اللهجة وتهديد ًا
بقطع عالقات دولته مع فرن�سا حال عر�ض هذه
امل�����س��رح��ي��ة ،ذك���ر :ع��م��ر ف����اروق ي��ل��م��از يف كتابه
ال�سلطان عبداحلميد خ��ان ال��ث��اين امل��ف�ترى عليه
درا�سة من خالل الوثائق :ولقد جاء الرد ب�ش�أن
حظر امل�سرحية من �سفري فرن�سا يف �أ�سطنبول
(�أخ�ب�ر ح�ضرة ال�سلطان مب��ا ورد يف التلغراف
ال�����ذي تلقيته الآن ب�����ش���أن امل�����س��رح��ي��ة امل�����س��م��اة
(حم��م��د) مل��ارك��ي دي ب��وري��ز ال��ت��ي ب���د�أ عر�ضها
يف باري�س ب�أن احلكومة قد اتخذت يف اجتماعها
هذا ال�صباح ق��رار ًا مبنع عر�ضها ،وفيما �أرجوا
�إب�ل�اغ ح�ضرة ال�سلطان بنتيجة م��ا ح��دث �أق��دم
قناعتي ب�أنه ال توجد و�سيلة و�أكرث مالءمة لإبالغ
ح�ضرتكم هذا اخلرب و�أن��ا واث��ق �أنه بهذا القرار
ال���ذي ات��خ��ذت��ه احل��ك��وم��ة لتلبية رغ��ب��ات ح�ضرة
ال�سلطان �ستعزز الطلب ب��دوام �أ�سمى العالقات
القلبية مع الدولة العلية ومن �أن ال�سلطان �سيقدر
ذلك ،وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام) ،وملا مل ينل
(ماركي دي بوريز) هدفه حاول عر�ض م�سرحيته
يف اجن��ل�ترا ،وات��ف��ق م��ع (اي��رف��ن��ج) �أح��د املمثلني
االجنليز امل�شهورين ،وكانت قد بد�أت الإعدادات
الالزمة لعر�ض امل�سرحية يف لندن على م�سرح �آل
"لي�سوم" وتدخل ال�سلطان عبداحلميد خان هناك
�أي�ض ًا وجعلهم ال ي�سمحون بعر�ضها (1890م)،
و�أري����د لنف�س امل�سرحية �أن تعر�ض ب��ع��د ثالث
�سنوات يف لندن على م�سرح �آخ��ر �إال �أن��ه حيل
بينهم وب�ين ذل��ك ،ويف ع��ام 1900م �أري��د عر�ض
م�سرحية بعنوان (جنة حممد) على �أحد امل�سارح
يف باري�س ،وعندما تدخل ال�سلطان عبداحلميد
خ���ان ،م��ن خ�لال �سفارة باري�س مت تغيري ا�سم
امل�سرحية و�إخ�����راج م��ا مي��ك��ن �أن ي��ع��د اح��ت��ق��ا ًرا

69

النائب د .جمال جبريل عضو مجلس الشورى المصري:

حـــــــوار

تعيين المرأة عضو ًا في مجلس الشورى السعودي خطوة
رائعة والتكامل العربي كفيل برفاهية شعوبنا
والدولية ،هل يمكن أن يحقق ذلك
آمال شعوبها؟

 ميكن ذل��ك عندما ت��ك��ون ه��ن��اك �أن��ظ��م��ة تراعيم�صالح ال�شعوب .ويف هذا ال�سياق نرى خلط ًا بني
اال�ستمرار واال�ستقرار ،اال�ستمرار لدينا عك�س
اال�ستقرار ،ففي الدول الأوروبية نرى �أن تغيري
�أنظمة احلكم هو الذي ي�ؤدي �إىل اال�ستقرار ،لكن
لدينا يف م�صر على العك�س من ذلك يقال �إن بقاء
النظام ال�سابق هو الذي ي�ؤدي �إىل اال�ستقرار.
س :هل وصل التعاون البرلماني بين
المجالس التشريعية العربية إلى
ضية؟
درجة ُمرْ ِ

القاهرة :م�ستجاب عبدالله

من إجبار الجميع على احترام

أكد الدكتور جمال جبريل عضو

القانون.

مجلس الشورى المصري وأستاذ

جاء ذلك في حوار مع «الشورى»،

ال��ق��ان��ون ال��دس��ت��وري أن تعيين

فيما يأتي تفاصيله:

ع��ض��وا ف��ي مجلس
 30ام����رأة
ً
الشورى السعودي خطوة رائعة

س :كيف ترى حجم التعاون العربي-

في سياق التمثيل المجتمعي

العربي السياسي واالق��ت��ص��ادي؟

وت���م���ث���ل ح��ل��ق��ة ف����ي س��ل��س��ة
التطوير والتحديث الذي تشهده
المملكة على أكثر من صعيد،
وأش��ار إل��ى أن التكامل العربي
إذا تحقق فإنه كفيل بتحقيق
رف��اه��ي��ة ال��ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة،
م��ط��ال��ب��ًا ال��ح��ك��وم��ات العربية
بالعمل لصالح شعوبها.
وعلى المستوى البرلماني رأى
أن التجربة البرلمانية اللبنانية
تعتبر م��ث��ا ًل��ا ي��ح��ت��ذى .ووص��ف
الوضع في مصر بأنه يحتاج إلى
مزيد من الحزم .وقال إن ما يميز
1434 / 143

70

ال��دول��ة ع��ن ال�لادول��ة ه��و فكرة
السيادة المتمثلة في التمكين

 كل ما هو موجود الآن هو �إرها�صات لربملاناتعربية ،ويف ر�أي��ي �أن التجربة الربملانية اللبنانية
ه��ي التجربة الأك�ث�ر ث���راء والأق����رب �إىل ال�شكل
الربملاين احلقيقي.
�س :تنوعت واختلفت ث��ورات الربيع العربي من
دولة لأخرى ،هل تغريت الأمور يف تلك الدول �إىل
الأف�ضل عقب تلك الثورات؟
 ال ..للأ�سف مل يتغري الو�ضع �إىل الأف�ضل عقبوقوع تلك الثورات حتى الآن.

وهل وصل إلى الحد المأمول؟

تناق�ضا
 ال �أرى تعاونًا كبري ًا بل �أرى �أن هناك ً�شدي ًدا يف امل�صالح وهناك �أنظمة حاكمة تعتقد �أن
ما يحدث يف بع�ض الدول من ثورات وانتفا�ضات
خ��ط��ر عليها� ،أع��ت��ق��د �أن ف��ك��رة ال��وح��دة العربية
مهددة.
س :إذن م��ا ال��واج��ب ع��ل��ى ال���دول
ال��ع��رب��ي��ة ف��ع��ل��ه ل��ت��ف��ع��ي��ل سبل

هناك عدة آليات إلنجاح وتنفيذ
التكامل العربي لكن األهم هو
توفر اإلرادة لدي الدول العربية

س :ما هي األسباب  -في نظركم
 التي أدت إل��ى ع��دم ح��دوث ذلكالتغيير في تلك الدول؟

التعاون المشترك فيما بينها؟
 ه��ن��اك �أ���س��ب��اب ك��ث�يرة ،منها �أن���ه يف امل��راح��ل يحدث التعاون امل���أم��ول عندما حتر�ص ال��دول االنتقالية بني �أي نظام �سابق و�أي ث��ورة جديدةعلى م�صالح �شعوبها� ،أك�ثر من �أي �شيء �آخ��ر ،يجب الق�ضاء على م��ا ي�سمى ب��ال��ث��ورة امل�ضادة
وتعقد اتفاقيات �سيا�سية واقت�صادية ،و�شبابية من جذورها يف كل م�ؤ�س�سات و�أجهزة الدولة،
تدعم ذلك التعاون وتعود بالنفع على �شعوبها.
وبالن�سبة للو�ضع يف م�صر على �سبيل املثال فقد
ا�ستمر حكم ال��ق��وات امل�سلحة عقب ال��ث��ورة عام ًا
س :تتراوح آفاق التفاهم بين الدول ون�صف العام ،والع�سكريون بطبيعتهم حمافظون
العربية بعضها البعض حسب ال مي��ي��ل��ون �إىل ال��ت��غ��ي�ير ول��ي�����س ل��دي��ه��م م��ي��ول
ال��م��واق��ف

السياسية

اإلقليمية

�إ�صالحية �أو ثورية ويرتكون كل �شيء كما هو،
ومل يعملوا على مكافحة الثورة امل�ضادة ،وعندما
تنتهي احلالة الثورية وتبد�أ احلالة الدميقراطية،
يظهر �أع���داء ال��ث��ورة كما ه��م بكل ق��وة و ب���أم��وال
ونفوذ ومنا�صب ،ليقودوا بنجاح ثورة م�ضادة ال
ُيعرف كيف ومتى �ستنتهي.
س :كيف يمكن لمن تولوا الحكم
بعد تلك الثورات أن يحققوا طموح
شعوبهم؟

 الأمور تزداد �سو ًءا يف كل البلدان العربية التي�شهدت ثورات ،واحلل لذلك يكمن يف قوة الدولة،
الدولة الرخوة لي�س لها وجود يف الدميقراطية.
الدولة الدميقراطية هي التي تطبق القانون مبنتهى
ال�صرامة وال��ق��وة ،لكن ال��دول��ة ال��رخ��وة �ست�ؤدي
لف�شل وك���وارث ،و ما مييز ال��دول��ة عن الالدولة
هو فكرة ال�سيادة املتمثلة يف التمكني من �إجبار
اجلميع على احرتام القانون ،فالقانون هو مظهر
ال�سيادة الأول ،وعندما يغيب ال توجد دولة.
س :ما الذي يجعل الشعوب راضية
عن حكوماتها؟

والطويل ،ف���أوروب��ا الآن مل يعد لديها �سيا�سات
تنمية ،لديها �أزم��ة اقت�صادية ،بالإ�ضافة �إىل �أن
�أ.د .جمال جربيل
لديها �صناعات ال ت�ستطيع ت�صريف �إنتاجها
 ع�ضو جمل�س ال�شورى امل�صرينظر ًا للظروف اال�ستثنائية التي متر بها ال��دول
 ح��ا���ص��ل ع��ل��ى ال���دك���ت���وراه م���ن ج��ام��ع��ةالتي كانت �سوق ًا ملنتجاتها يف ال�سابق حيث تعاين
ال�����س��ورب��ون ب��ف��رن�����س��ا يف ال��ق��ان��ون ال��ع��ام
�أزمات و�أو�ضاع ًا �سيئة .وبرغم ذلك فما زال لدينا
والقانون الد�ستوري.
مثال للتكامل بني تلك الدول ،وهو منوذج ال�سوق
 �أ�ستاذ ورئي�س ق�سم القانون العام بكليةالأوروبية امل�شرتكة.
احلقوق جامعة حلوان.
�أما على امل�ستوى ال�سيا�سي فامل�شكلة الواقعة يف
 ع�ضو امل��ج��م��وع��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ال���س�ترداد�أوروب���ا حال ًيا  -ومتثل بالتايل م�شكلة بالن�سبة
ثروة م�صر.
لنا -هي �أن �أوروبا بد�أت يف هدم الفكر الأوروبي
 رئ��ي�����س جل��ن��ة ن��ظ��ام احل��ك��م باجلمعيةالقدمي كله ،و�إذا كان الفكر الأوروبي يف مرحلة
الت�أ�سي�سية لو�ضع الد�ستور.
ما قام على القومية التي نقلناها نحن منهم ،ليكون
هناك الوحدات الأوروبية الكربى� :إيطاليا� ،أملانيا،
ف�إن تلك القومية تُهدم الآن لإقامة الواليات املتحدة
الأوروبية .ونحن كعرب يجب �أن نختار الأف�ضل مانع من دخول املر�أة الآن املعرتك ال�سيا�سي.
لنا ،والعائق الوحيد �أمامنا الآن لتحقيق هذا هو �س :بعد �إقرار الد�ستور امل�صري وال�سجال الدائر
الإرادة ال�سيا�سية.
بخ�صو�ص ان��ت��خ��اب��ات جمل�س ال��ن��واب ال��ق��ادم��ة،
كيف ترى ال�صورة الآن على الواقع؟
 ح��ال��ة االرت��ب��اك يف م�صر م��ا زال���ت م�ستمرة،وه���ن���اك ���س��ب��ب��ان ل���ه���ا��� :ض��ع��ف �أداء احل��ك��وم��ة،
أوروب����ا ب���دأت ف��ي ه���دم الفكر
واملواقف ال�سيا�سية جلميع الف�صائل ال�سيا�سية،
األوروب���ي القديم وتعمل اآلن
ال��ت��ي ال ت��ن��ت��م��ي مل��ف��ه��وم امل��ع��ار���ض��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة
على إقامة ال��والي��ات المتحدة
التقليدية ،فمنهم من يريد �إجراء انتخابات رئا�سية
األوروبية
مبكرة مل�لاءم��ة ال��وق��ت احل��ايل ل�صعوده ،وهناك
من يريد �إ�سقاط النظام احل��ايل مل�صلحة النظام
س :م��ا رؤي��ت��ك��م ل��ت��ط��ور مجلس ال�سابق ،وهناك �آخرون م�ستفيدون من ا�ستمرار
الشورى السعودي وتشكيله األخير ح��ال��ة الفو�ضى ب��ال��ب�لاد ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ف�صيل
ال��ذي ض��م  30ام���رأة ألول م��رة في ال�شباب غري الرا�ضي عن �أداء احلكومة ،كل هذه
الآراء مقابل حكومة �ضعيفة ي�ؤدي �إىل حالة من
تاريخ المجلس؟
 تعيني  30امر�أة يف جمل�س ال�شورى ال�سعودي االرتباك ال�شديد وعدم الإجناز التي نعي�شها الآن،اخلطوة رائعة ،وت��ط��ورا �إيجابيا يف ال�سعودية ،ويحدث �أزمة اقت�صادية طاحنة ،وتتحول القاهرة
ً
ً
واعتقد �أن��ه��ا لي�ست نهاية الطريق ،ومتثل حلقة �إىل قرية ع�شوائية كبرية.
س :أال يعد إج��راء انتخابات رئاسية
عقب إقرار أي دستور قانونيًا؟

 ال لي�س ���ض��رور ًي��ا �أن تجُ��رى انتخابات عقبك��ل ت��ع��دي��ل �أو و���ض��ع د���س��ت��ور ج��دي��د يف ال���دول
الدميقراطية ،فهناك ح��وايل  215د���س��ت��ور ًا يف
العامل منذ ع��ام  1975وحتى  ،2005ا�شرتكت
الربملانات يف  %50منها� ،أما ما يذكر حول �إجراء
االنتخابات عقب و�ضع الد�ستور ف�إنه يتم عندما
تكون البالد يف مرحلة انتقالية ولديها حكومة
م���ؤق��ت��ة وتن�شئ م�ؤ�س�سات ج��دي��دة ،لكن ه��ذا ال
ي��ح��دث يف م�صر الآن حيث ان�صرفت الإرادة
ال�شعبية �إىل اختيار رئي�س ملدة � 4سنوات ،كما
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 �إ����ص�ل�اح االق��ت�����ص��اد ه���و م���ا ي��ج��ع��ل ال�����ش��ع��وبرا�ضية ،ولو نظرت لل�سيا�سة اخلارجية امل�صرية
وال���ت���ي ي��ع��ول ع��ل��ي��ه��ا ال��ك��ث�ير يف حت�����س�ين ودع���م
العالقات االقت�صادية� -ستجد كل �شيء كما هو،
ال يوجد �أي تغيري ،رغم �أن هناك دو ًال �صديقة مل
تعد كذلك ،وحتولت دول �أخ��رى مل يكن يربطها
مب�صر �أي ع�لاق��ات ���س��اب��ق��ة �إىل دول �صديقة،
�إال �أن ك��ل �شيء كما ه��و ،وه��و م��ا ينطبق كذلك
على ال�سيا�سة الداخلية ،فنجد �أن احلكومة تتبع
�سيا�سات قدمية حتت م�سمى التطوير ،يف حني
�أن��ه ال بد �أن يكون هناك حلم وم�شروع حقيقي
حتى يكون هناك تطوير.
يف �سل�سلة التطوير والتحديث اجلاري يف اململكة
س :ك��ي��ف ي��م��ك��ن إح�����داث نتائج ع��ل��ى �أك�ث�ر م��ن �صعيد .ون��ح��ن ���س��ع��داء بت�شكيل
محسوسة في التكامل العربي؟ جمل�س ال�شورى ال�سعودي اجلديد ،خا�صة بعد
وكيف يتأثر ذلك بما يحدث حولنا �ضم هذا العدد من الن�ساء امل� َؤهالت �إليه بع�ضوية
في دول العالم؟
كاملة مما يرثي العمل فيه.
 هناك عدة �آليات لإجناح وتنفيذ ذلك ،لكن الأهم س :وكيف ترى دور المرأة وأدائهاهو توفر الإرادة لدي الدول العربية ،فنذكر على وتأثيرها بشكل عام في البرلمانات
�سبيل املثال م�شروع اجل�سر البحري بني م�صر العربية؟
واململكة العربية ال�سعودية ،فهذا منوذج للتكامل � -أرى �أنه لي�س على امل�ستوى امل�أمول �إطالقًا .قد
العربي لو مت لتوثقت العالقة بني البلدين للأف�ضل ،يكون الو�ضع ج��ي�� ًدا يف تون�س بع�ض ال�شيء،
وخدمت االقت�صاد لي�س فقط للدولتني ولكن للدول حيث وج���ود ���س��ي��دات يف املجل�س الت�أ�سي�سي،
املجاورة وحلركة التجارة ب�شكل عام .فالتكامل ولديهن خ�برة �سيا�سية كبرية ويتحدثن جي ًدا،
العربي يحقق رفاهية ال�شعوب على املدى املتو�سط ويف م�صر كذلك لدينا مناذج جيدة ولي�س هناك

71

حـــــــوار
ما يميز الدولة عن الالدولة هو
فكرة السيادة المتمثلة في
التمكين من إجبار الجميع على
احترام القانون

الزميل املحرر اثناء �إجراء احلوار
�أنه لي�س لهذه احلالة �سابقة �أن جترى انتخابات �إرادة الناخبني ،و�ستعرب نتائج االنتخابات عن
ر�ؤيتي هذه.
رئا�سية وبرملانية جديدة عقب و�ضع الد�ستور.

س :ه��ل ه��ن��اك ظ���روف م��ا منعت
تنفيذ سياساتهم وإنجازاتهم؟

س :ما رؤيتكم لالنتخابات البرلمانية
المقبلة لمجلس الشعب «النواب»
المصري؟

 لو حدثت مقاطعة حقيقية  -و�أ�شك يف ذلك،لعلمي ب���وج���ود ق��وائ��م م�ستقلني ت��ت��م ع��ل��ى ق��دم
و�ساق بني �أع�ضاء عدد من الأح��زاب التي �أعلنت
املقاطعة� -ستكون انتخابات غ�ير ممثلة متثي ًال
ح��ق��ي��ق�� ًي��ا لل�شعب امل�����ص��ري ول���ن ي��ك��ون ال�برمل��ان
القادم برملانًا باملفهوم الكامل لذلك ،لكن هذا ال
مينع عدم اقتناعي مبا تنادي به الأحزاب املقاطعة
م��ن مطالبتها بتوفري �ضمانات لالنتخابات كي
ت�شارك ،و�أرى �أن مطالبتهم بذلك �إمنا متثل هرو ًبا
م��ن احل��ك��م ال�شعبي ،و َم���ن ي��ه��رب م��ن ال�شعب ال
يتمتع ب�شعبية له بينهم ،ولي�س ل��دي اقتناع مبا
ي��رددون��ه ح��ول �إم��ك��ان��ي��ة ح���دوث ت��زوي��ر يف تلك
االنتخابات ،فال توجد �إرادة للتزوير الآن ،واذا
كان ُيقال �أن هناك نية لدي البع�ض للتزوير ،فلن
ي�ستطيع �أحد �أن يفعل ذلك ،وال��وارد هو حدوث
جتاوزات كتلك التي حتدث يف �أي مكان.
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س :إذن كيف ترى نتيجة االنتخابات  -من يت�صدى للحكم يجب �أال يتحجج بالظروف،
�أنا كمواطن لي�س يل عالقة بالظروف ،وال �أريد
البرلمانية المقبلة؟
 ل��و خا�ضت املعار�ضة االنتخابات ،فلن تزيد من احلاكم �سوى حتقيق ما جاء من �أجله ،و�إال مان�سبة متثيل تيار الإ���س�لام ال�سيا�سي عن  ،%50كان عليه �أن يتوىل هذا املن�صب.
يح�صل الإخ��وان منها على ن�سبة ت�تراوح ما بني
 ،%30- %25وال�سلفيون على ن�سبة ت�تراوح ما س :هل يمكن وضع وصفة لتقريب
بني .%20-15
وجهات النظر بين القوى الوطنية
المختلفة في مصر؟

ب��ع��ض ال��ف��ص��ائ��ل ال��س��ي��اس��ي��ة
ال��م��ص��ري��ة ت��رف��ض ال��م��ش��ارك��ة
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات حتى ال تظهر
شعبيتها الضعيفة

س :في تصورك ما أسباب تناقص
نسبة تمثيل اإلخ��وان عن البرلمان
السابق؟

 �سبب ذل���ك ه��و تناق�ص �شعبيتهم وه���و �أم��رس :لكن هناك تجاوزات معنوية يرى
البعض أنها تؤثر على إرادة الناخبين ،طبيعي لعدم �إعطائهم املواطنني �أي �أمل يف �إجناز
�شيء ملمو�س ،الإخوان حكموا يف ظروف �سيئة
هل ترى أن ذلك أمرً ا واقعيًا؟
 ال �شك �أن ذلك يحدث �أحيانًا يف بع�ض امل�ساجد ،للغاية ،ولو كانوا �أذكياء ما كانوا ت�صدوا للحكملكنه لي�س ظاهرة عامة ،وال �أرى له �أي ت�أثري يف يف هذه املرحلة.

للأ�سف ال توجد نوايا ح�سنة لذلك ،لكن للأ�سف
ه��ن��اك ف�صيل م��ن م�صلحته ع���دم امل�����ش��ارك��ة يف
االن��ت��خ��اب��ات لأن����ه ل���و ����ش���ارك ���س��ت��ظ��ه��ر �شعبيته
ال�����ض��ع��ي��ف��ة ،ف��ه��و جم���رد ب��ال��ون ي�ضخم الإع��ل�ام
م��ن ح��ج��م��ه ،ول���ن ي��ك��ون ل��ه �أي متثيل ل��و خا�ض
االنتخابات ،وهناك ف�صيل له متثيل معقول مثل
حزب الوفد ،فهو حزب عريق ،وله جمهوره ولديه
ن�سبة ومتثيل بالربملان ي�ستطيع احل�صول عليها
كل مرة يقرر فيها خو�ض االنتخابات ،لكنني �أرى
�أن فكرة احلوار والتوافق وتقريب وجهات النظر
اخرتاع م�صري ،فال يوجد توافق �أو تقارب بني
داع
القوى ال�سيا�سية املختلفة ،و�إال ملا كان هناك ٍ
الخ��ت�لاف الأي��دول��وج��ي��ات واخ��ت�لاف ال�سيا�سات
والربامج ،تقارب وجهات النظر والتوافق كالم
م��ث��ايل ال ي��ح��دث يف �أن��ظ��م��ة احل��ك��م وال يف �أي
دولة ،فال�شعب هو من يختار  -من بني الف�صائل
املختلفة -من ميثله.

عوامل صنع القرار العشرة!!
ي��ق��ول روب����رت ه�ي�ريل� :إن م��ا ي��ق��رب م��ن ن�صف
املديرين ال يثقون بر�ؤ�سائهم .ه��ذا ما اكت�شفته
عندما �أجريت ا�ستطالع ر�أي �شمل  450مدير ًا
لثالثني �شركة من خمتلف �أنحاء العامل.
ولقد كانت النتائج ،التي تو�صلت �إليها درا�سة
�أج���راه���ا ج��ول�ين ه��اري�����س ل��ع��دد م���ن ال�����ش��رك��ات
الأم��ري��ك��ي��ة يف ال��ع��ام  2002ب��ال��ق��در نف�سه من
الت�شا�ؤم ،حيث اتفق  69يف املائة على ر�أي يقول:
((�إنني ال �أعرف بال�ضبط من الذي �س�أثق به بعد
الآن)).
ويف ذل���ك ال��ع��ام نف�سه �أج����رت ج��ام��ع��ة �شيكاغو
درا�سة لنحو � 800أمريكي ،وتبني من تلك الدرا�سة
�أن �أكرث من �أربعة من كل خم�سة �أ�شخا�ص لديهم
((ف��ق��ط ب��ع�����ض)) �أو ((�أق����ل ال��ق��ل��ي��ل)) م��ن ((الثقة
بالأ�شخا�ص الذين يديرون م�ؤ�س�سات كربى))،
وبالت�أكيد ف�إن الوثوق بقادة امل�ؤ�س�سات يعد ب�صفة
عامة �أمر ًا خمتلف ًا عن الوثوق بالر�ؤ�ساء التنفيذيني
املبا�شرين .كما �أن���ه بالن�سبة لبع�ض ال�شركات
وم�س�ؤوليها التنفيذيني هناك �شبه �إج��م��اع على
�أنهم جديرون بالثقة لكن االجتاه العام مثري للقلق.
وم�صدر ه��ذا القلق �أن بيئة ي�سودها االرت��ي��اب
ت�ؤدي �إىل م�شاكل خطرية و�أحيانا مدمرة.
فمن الأه��م��ي��ة مبكان للمديرين �إذن �أن يطوروا
من املفاهيم املتعلقة بالثقة على نحو �أف�ضل ،و�أن
يح�سنوا كيفية التعامل معها .ل���ذا ،ف����إن هناك
ع�شرة عوامل تدخل يف عملية �صنع القرار تت�صل
بالثقة.
�أو ًال :بع�ض النا�س خماطرون بطبعهم ،وبع�ضهم
الآخ����ر ح����ذرون ب��ال��ف��ط��رة .وم����دى م��ا ي�سمح به
الأ�شخا�ص من خماطرة له �أكرب الأثر يف رغبتهم
يف �إيالء الثقة ب�صرف النظر عمن �سي�ستويل على
هذه الثقة.

د .زيد بن حممد الرماين
امل�ست�شار االقت�صادي
وع�ضو هيئة التدري�س
بجامعة الإمام حممد بن

�سعود الإ�سالمية

مهتمون بذاتهم� .إن املدير ال��ذي يظهر اهتمام ًا
نبي ًال ،ويبني ملوظفيه �أنه م�ستعد للمخاطرة بنف�سه
من �أجلهم ،ال يولد الثقة فقط ،بل وكذلك ال��والء
وااللتزام.
ثامن ًا� :إن النواحي املت�شابهة وامل�صالح املتوازنة
واالهتمامات النبيلة ال تعني �إال القليل �إن كان
ط��ال��ب الثقة ع��دمي ال��ك��ف��اءة .ويقيم امل��دي��رون –
ب�صورة روتينية – املقدرة عندما يقررون منح
ال��ث��ق��ة �أو تفوي�ض ال�صالحية �إىل م��ن يعمل
لديهم.
تا�سع ًا :عند نقطة معينة يف �صنع القرار اخلا�ص
بالثقة ي�س�أل مانح الثقة نف�سه(( :ما مدى ت�أكدي
من الكيفية التي �سيت�صرف بها طالب الثقة؟))،
وينظر ع��ادة �إىل طالب الثقة ال��ذي ميكن التنب�ؤ
ب�سلوكه ب�صورة يعول عليها على �أنه �أكرث جدارة
بالثقة.
عا�شر ًا :مبا �أن الثقة مفهوم ذو �صلة بالعالقات
ف�إن التوا�صل هنا مهم للغاية .ولي�س من الغرابة
مبكان �أن التوا�صل ال�صريح والأمني ي�ساعد على
تعزيز ق���رار منح ال��ث��ق��ة ،وك��ث�ير م��ن امل�ؤ�س�سات
يرتاجع ن�شاطها ب�سبب عامل التوا�صل هذا ،حيث
�إن �سوء التوا�صل ي�شعر املوظفني ب�أنهم خُ دعوا،
وهذا ي�ؤدي �إىل مزيد من انعدام التوا�صل ،ويف
النهاية �إىل انعدام الثقة.
ختام ًا �أق��ول :ما �أن يفهم املديرون هذه العوامل
�سابع ًا� :إن ما جعل من ((الثقة)) ق�ضية للمناق�شة الع�شرة فب�إمكانهم �أن يبد�أوا يف تطبيق الثقة يف
لي�س �أن ال��ن��ا���س �أ����ش���رار ،ب��ل لأن��ه��م يف الغالب عالقاتهم اخلا�صة و�ضمن م�ؤ�س�ساتهم.
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ثاني ًا :فقد �أظهر علماء النف�س �أن الأفراد يختلفون
ب�����ص��ورة ك��ب�يرة بالن�سبة �إىل م��دى جناحهم يف
التكيف ،ومثل ((م���دى حتمل امل��خ��اط��ر)) ،ي�ؤثر
هذا اجلانب من ال�شخ�صية يف مقدار الوقت الذي
يحتاجه النا�س لبناء الثقة ،فالنا�س الذين يتمتعون
بدرجة جيدة من التكيف ي�شعرون باالرتياح من

�سلوكياتهم وينظرون �إىل العامل على �أنه على وجه
العموم مكان لطيف .وغالب ًا ما تدفع بهم ثقتهم
العالية ب�أنف�سهم �إىل ال��وث��وق ب��الآخ��ري��ن ب�سرعة
لأنهم يعتقدون �أنه ما من �سوء �سيقع عليهم ب�سبب
ذل��ك .وعلى نقي�ض ذل��ك ،مييل النا�س م��ن ذوي
التكيف ال�ضعيف �إىل توقع الكثري من التهديدات
يف هذا العامل ،ومن هنا فهم يحملون قلق ًا متزايد ًا
يف كل موقف.
ثالث ًا :القوة الن�سبية عامل مهم من عوامل القرار
املتعلق بالثقة ،فلو كان مانح الثقة يف مركز ال�سلطة
فعلى الأرجح �أن مينح ثقته لأنه يف و�ضع ي�ستطيع
معه �أن يوقع العقوبة على ال�شخ�ص الذي يخون
ثقته� ،أما �إذا كان مانح الثقة ال ميلك من ال�سلطة
�إال قليلها فعندها �سيكون يف مركز �أ�ضعف ،ولن
ي�شعر باالرتياح وهو مينح ثقته ل�شخ�ص معني.
راب��ع�� ًا :هناك ق��اع��دة ت��ق��ول(( :كلما زاد احتمال
املخاطر ق��ل احتمال منح الثقة ل��دى الأف����راد)).
�إن��ن��ا نعاين يف ه��ذه الأي���ام م��ن �أزم���ة ثقة ،ويعود
ذلك جزئي ًا �إىل �أنه ما من �أحد – يف واقع الأمر
– ي�شعر بالأمن الوظيفي ،بينما يف اجليل الذي
قبلنا مبا�شرة كان معظم النا�س يركنون �إىل �أنهم
باقون يف العمل مع م�ؤ�س�سة واحدة طيلة حياتهم
الوظيفية.
خام�س ًا� :إننا يف �أعماق �أنف�سنا ما نزال ننتمي �إىل
القبيلة ،وهذا هو الدافع وراء ميل النا�س �إىل �أن
مينحوا ثقتهم ب�سهولة �أك�بر �إىل من ي�شابهونهم
من الأفراد .وقد تت�ضمن �أوجه الت�شابه قيم ًا عامة
(مثل �أخالقيات العمل القوية).
�ساد�س ًا :قبل �أن ي�ضع املرء ثقته يف �شخ�ص �آخر
يفكر ملي ًا يف هذا ال�س�ؤال(( :ما مدى احتمال �أن
يخدم هذا ال�شخ�ص م�صاحلي؟)) ،وعندما يكون
هناك اتفاق تام بني م�صالح الأ�شخا�ص البد �أن
تكون الثقة نتاج ًا لهذا التوازن .لكن الواقع يقول
�إن للنا�س م�صالح عامة وم�صالح خا�صة �أي�ض ًا،
والقائد الناجح هو ال��ذي يحول عوامل النجاح
اجلوهرية يف �شركته �إىل م�صالح عامة.
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مجتمع الشورى

وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة األولى
لألميرة سارة الفيصل
منح خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن
ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل ���س��ع��ود ���ص��اح��ب��ة ال�����س��م��و امللكي
الأمرية �سارة الفي�صل بن عبدالعزيزع�ضوجمل�س
ال�شورى ،رئي�س جمعية النه�ضة الن�سائية وع�ضو
جمل�س ال�����ش��ورى ،ب��و���س��ام امل��ل��ك عبدالعزيز من
الدرجة الأوىل ،وذلك تقدير ًا جلهودها يف خدمة
�أعمال اخلري وم�ساهمتها يف دعم ق�ضايا امل��ر�أة
ال�سعودية ،جاء هذا التكرمي تزامن ًا مع احتفال
جمعية النه�ضة الن�سائية مبرور خم�سني عام ًا على
ت�أ�سي�سها.
ونيابة عن خادم احلرمني ال�شريفني قلد �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز النائب

ال��ث��اين لرئي�س جمل�س ال���وزراء �صاحبة ال�سمو
امل��ل��ك��ي الأم���ي��رة ����س���ارة ال��ف��ي�����ص��ل و����س���ام امل��ل��ك
عبدالعزيز من الدرجة الأوىل
كما ه��ن���أ جمل�س ال�����ش��ورى يف جل�سته ال�سابعة
ع�����ش��رة ل��ل�����س��ن��ة الأوىل م���ن دورت������ه ال�����س��اد���س��ة
�صاحبة ال�سمو امللكي الأم�ي�رة ���س��ارة الفي�صل
بن عبد العزيز ع�ضو املجل�س مبنا�سبة ح�صولها
على و�سام امللك عبد العزيز من ال��درج��ة الأوىل
وذل��ك تقدير ًا جلهودها يف خدمة �أع��م��ال اخلري
وم�ساهمتها يف دعم ق�ضايا املر�أة.
وقد عربت الأم�يرة �سارة الفي�صل �آل �سعود عن
�شكرها وتقديرها الكبري مل��ق��ام خ���ادم احلرمني

ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز على هذا
التكرمي وقالت� :إن هذا الأمر لي�س مب�ستغرب �أو
جديد من مقام والدنا خ��ادم احلرمني ال�شريفني
وم��ن والة الأم���ر جت��اه �أي��� ًا م��ن �أبنائهم املواطنني
املخل�صني لهذا الوطن� ،أ�ضافت �أنها ت�شعر بالفخر
واالع��ت��زاز وب��ه��ذه املنا�سبة الغالية فهي تعتربه
تقدير ًا و تكرمي ًا للنه�ضة وجلهود كل من �أ�سهم
يف عمل اجلمعية على مدى خم�سني عام م�ضت.
ك��م��ا ع�ب�رت ع��ن ���ش��ك��ره��ا مل��ع��ايل رئ��ي�����س جمل�س
ال�شورى و�أع�ضاء املجل�س على هذه التهنئة متمنية
من الله عز وجل التوفيق و�أن تكون عند ح�سن
ظن اجلميع.

وسام الملك عبدالعزيز للدكتورة ثريا عبيد وتكريمها في
جنادرية 28
منح خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن يف املهرجان الوطني للرتاث والثقافة "اجلنادرية و�أع��رب��ت ال��دك��ت��وره ثريا عبيد ع��ن بالغ �شكرها
عبدالعزيز �آل �سعود الدكتور ثريا عبيد – ع�ضو  - "28ل��ت��ك��ون �شخ�صية ال���ع���ام ،ل��ت��ك��ون �أول وامتنانها خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله
جمل�س ال�شورى – و���س��ام امللك عبدالعزيز من �شخ�صية ن�سائية �سعودية تعتلي من�صة التكرمي بن عبدالعزيز �آل �سعود – حفظه الله  -على هذه
ال���درج���ة الأوىل ال����ذي يمُ��ن��ح ت��ق��دي��ر ًا مل��ن ي����ؤدي م��ن��ذ ان��ط�لاق��ة امل��ه��رج��ان ق��ب��ل ( )28ع���ام��� ًا ،رغ��م اللفتة بتكرميها بهذا الو�سام واختيارها �شخ�صية
خدمات ُكربى ذات قيمة هامة للمجتمع واختيارها

م�شاركة امل���ر�أة يف فعالياته و�أن�شطته الثقافية

واملتنوعة منذ عام 1408هـ.

العام يف مهرجان اجلنادية .28

الحامد مدي ًرا عام ًا إلدارة شؤون األعضاء
�صدر قرار معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى
ال��دك��ت��ور حممد ب��ن عبدالله �آل ع��م��رو بتكليف
الأ�ستاذ �إبراهيم بن عبدالعزيز احلامد مدير ًا
عام ًا لإدارة �ش�ؤون الأع�ضاء باملجل�س.
احل��ام��د م��ن ال��ك��ف��اءات الإداري����ة باملجل�س حيث
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�إبراهيم احلامد

عمل مدير ًا عام ًا ل�ش�ؤون املوظفني ثم م�ست�شار ًا
ملعايل الأمني العام قبل تكليفه بعمله اجلديد.
(ال�������ش���ورى) ت��ب��ارك ل�ل�أ���س��ت��اذ �إب��راه��ي��م احل��ام��د
وتتمنى له التوفيق يف مهام عمله اجلديد.

مدني مدير ًا إلدارة االتصاالت اإلدارية
�صدر ق��رار معايل الأم�ين العام ملجل�س ال�شورى امل����دين ك���ان ق���د ع��م��ل م�����س��اع��د ًا لإدارة ���ش���ؤون
ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن ع��ب��دال��ل��ه �آل ع��م��رو بتكليف الأع�ضاء باملجل�س قبل تكليفه بعمله اجلديد.
الأ�ستاذ همام بن م�صطفى امل��دين مدير ًا لإدارة (ال�شورى) تهنئ الأ�ستاذ همام املدين وتتمنى له
التوفيق يف مهام عمله اجلديد.
االت�صاالت الإدارية.
همام بن م�صطفى املدين

الغويري مساعد ًا لمدير اإلدارة العامة لشؤون األعضاء

�ضيف الله بن نوح الغويري

�صدر ق��رار 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 بتكليف
الأ���س��ت��اذ �ضيف الله ب��ن ن��وح الغويري م�ساعد ًا
ملدير الإدارة العامة ل�ش�ؤون الأع�ضاء.
و�أعرب الغويري عن �شكره وتقديره ملعايل رئي�س
املجل�س وم��ع��ايل نائبه وم��ع��ايل امل�ساعد ومعايل

الأم�ين العام للمجل�س على ه��ذه الثقة �سائلاً الله
عز وجل �أن يوفقه و�أن يكون عند ح�سن الظن به.
الغويري عمل ب�إدارة �ش�ؤون الأع�ضاء م�شرف ًا على
�سكرتارية الأع�ضاء قبل تكليفه بعمله اجلديد.
(ال�����ش��ورى) تهنئ الأ�ستاذ �ضيف الله الغويري
وتتمنى له التوفيق يف مهام عمله اجلديد.

( )360طالب ًا وطالبة يزورون مجلس الشورى خالل شهر

زار جمل�س ال�����ش��ورى خ�لال ال�شهر املا�ضي ما
يقارب ( )360طالب ًا وطالبة من عدد من املدار�س
احل��ك��وم��ي��ة والأه���ل���ي���ة مي��ث��ل��ون خم��ت��ل��ف امل��راح��ل
الدرا�سية.
وت�أتي هذه الزيارات التي ت�شرف عليها وتنظمها
�إدارة ال���ع�ل�اق���ات ال���ع���ام���ة ب��ق�����س��م��ي��ه��ا ال���رج���ايل
والن�سائي يف املجل�س لتعريف الطالب والطالبات
على �آل��ي��ة عمل جمل�س ال�����ش��ورى وال��ت��ع��رف على
�أق�سامه ومرافقه املختلفة.
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استشارات قانونية

الحجز التحفظي
ت�ضمن الف�صل ال��ث��ال��ث م��ن ال��ب��اب ال��ث��اين ع�شر
م���ن ن��ظ��ام امل���راف���ع���ات ال�����ش��رع��ي��ة يف م�����واده من
امل��ادة الثامنة بعد املائتني وحتى امل��ادة ال�ساد�سة
ع�شرة بعد املائتني مو�ضوع احلجز التحفظي.
و�سن�ستعر�ض يف هذه الدرا�سة
ت��ع��ري��ف احل��ج��ز ال��ت��ح��ف��ظ��ي ،وال���ف���رق ب��ي��ن��ه وب�ين
احل��ج��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذي ،واحل����االت ال��ت��ي ي��ج��وز فيها
�إج�����راء احل��ج��ز ال��ت��ح��ف��ظ��ي ،واجل��ه��ة امل��ن��وط بها
�إ���ص��دار الأم���ر باحلجز التحفظي ،والإج����راءات
الواجب �إتباعها ل�صحته ،وحجز ما للمدين لدى
الغري ،و�شروط �صحة احلجز التحفظي ،و�أثره.
أو ًلا :تعريف الحجز التحفظي:

-1احلجز التحفظي على �أموال املدين
احلجز التحفظي يق�صد به �ضبط امل��ال وو�ضعه
حت��ت ي��د الق�ضاء بق�صد منع املحجوز عليه من
الت�صرف فيه ت�صرف ًا ي�ضر بحق احلاجز مبعنى
منع �صاحب املال من القيام ب�أي عمل قانوين �أو
م��ادي م��ن �ش�أنه �إخ���راج ه��ذا امل��ال �أو ث��م��اره من
�ضمان الدائن احلاجز.
 -2حجز ما للمدين لدى الغري
ه��و احل��ج��ز ال���ذي ي��وق��ع��ه ال���دائ���ن ع��ل��ى م��ا يكون
ملدينه من حقوق يف ذمة الغري �أو حيازته �سواء
كانت منقوالت �أو دي��ون وذل��ك بق�صد منع الغري
من الوفاء للمدين �أو ت�سليمه ما يف حيازته وذلك
القت�ضاء حق احلاجز من هذا املال.
ثان ًيا :الفرق بين الحجز التحفظي
والحجز التنفيذي

 -1احل��ج��ز التحفظي يثبت ل��ل��دائ��ن ول��و مل يكن
ل��ه ح��ق يف التنفيذ اجل�ب�ري �أي ال ي��ل��زم لإت��خ��اذ
�إجراءاته �أن يكون بيد احلاجز �سند تنفيذي لأنه
لي�س من مقت�ضاه يف ذاته بيع الأموال املحجوزة
بعك�س احلال بالن�سبة للحجز التنفيذي.
 -2ق��د تتطلب م�صلحة ال���دائ���ن ت��وق��ي��ع احلجز
دون �سبق تكليف املدين بالوفاء و�إع�لان ال�سند
التنفيذي �إليه حتى ال يلج�أ �إىل تهريب �أمواله قبل
احلجز .
 -3يكفي لتوقيع احلجز التحفظي �أن يكون دين
احلاجز حال الأداء وحمقق الوجود وال يلزم �أن
يكون معني املقدار.
ً
ثالثا :ال��ح��االت التي يجوز فيها
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إجراء الحجز التحفظي

 -1يف حالة احلجز التحفظي على �أموال املدين:

ن�ص النظام على ق��اع��دة عامة يف احل���االت التي
يجوز فيها توقيع احلجز التحفظي حيث ن�صت
املادة « »208من نظام املرافعات على �أنه «�إذا مل
يكن للمدين حمل �إقامة ثابت ًا يف اململكة �أو خ�شي
الدائن لأ�سباب مقبولة اختفاء �أو تهريب �أمواله».
 -2و�إىل جانب تلك القاعدة العامة ح��دد النظام
بع�ض احل���االت ال��ت��ي ي��ج��وز فيها �إج���راء احلجز
التحفظي ،وذل���ك ب��ه��دف �إع��ف��اء ال��دائ��ن يف تلك
احل���االت م��ن ع��بء الإث��ب��ات وح���دد ال��ن��ظ��ام ثالث
ح���االت ع��ل��ى �سبيل احل�����ص��ر يف امل����واد «،209
 »211 ،210وهي:
�أ -مل�ؤجر العقار احلجز التحفظي على منقوالت
�أو ثمار امل�ست�أجر املوجودة بالعني امل�ؤجرة املادة
«.»109
ب  -ملن يدعي ملك املنقول �أن يطالب �إيقاع احلجز
التحفظي عند من يحوزه متى كان هنالك دالئل
وا�ضحة ت�ؤيد ادعاءه املادة «.»110
ج -للدائن بدين م�ستقر حال الأداء ولو مل يكن
بيده حكم قابل للتنفيذ �أن يطلب �إي��ق��اع احلجز
التحفظي على ما يكون ملدينه ل��دى الآخ��ري��ن من
الديون ولو كانت م�ؤجلة �أو معلقة على �شرط وما
يكون له من الأعيان املنقولة يف يد الغري ،وعلى
املحجوز لديه خالل ع�شرة �أيام من تاريخ تبليغه
باحلجز الإق��رار مبا يف ذمته طبق ًا ملا ن�صت عليه
املادة الرابعة بعد املائتني ،وعليه الإيداع ب�صندوق
املحكمة يف خ�لال ع�شرة �أي��ام من تاريخ تبليغه
بحكم �صحة احل��ج��ز طبق ًا مل��ا ن�صت عليه امل��ادة
اخلام�سة بعد املائتني املادة «.»111
رابعًا :الجهة المنوط بها إصدار
األمر بالحجز التحفظي

وي��ت��م ب���أم��ر م��ن املحكمة ال��ت��اب��ع ل��ه��ا حم��ل �إق��ام��ة
املحجوز عليه ،وللمحكمة قبل �إ�صدار �أمرها �أن
جت��ري التحقيق ال�لازم �إذا مل تكفها امل�ستندات
امل�ؤيدة لطلب احلجز.
خ��ام��س��ًا :اإلج�������راءات ال��واج��ب
إتباعها لصحة الحجز

� -1أن يتم تبليغ املحجوز عليه واملحجوز لديه
خالل ع�شرة �أيام على الأكرث من تاريخ �صدوره
و�إال عد احلجز ملغي ًا.
 -2يجب على احلاجز خالل الع�شرة الأيام امل�شار
�إليها �أن يرفع �أم���ام املحكمة املخت�صة الدعوى
بثبوت احلق و�صحة احلجز و�إال عد احلجز ملغى.

د� .سامي بن عبدالرحمن التميمي

 -3يجب على طالب احلجز �أن يقدم �إىل املحكمة
�إق���رار ًا خطي ًا من كفيل غ��ارم ���ص��ادر ًا من كاتب
ال��ع��دل ي�ضمن جميع ح��ق��وق املحجوز عليه وما
يلحقه من �ضرر �إذا ظهر �أن احلاجز غري حمق
يف طلبه·
ويجب التنبيه هنا على عدة �أمور هامة كالتايل:
 -1ال يجوز توقيع احلجز على املنقوالت اململوكة
للغري يف حالة �إذا كانت �صنعة امل�ست�أجر تقت�ضي
�إدخال �أ�شياء مملوكة للغري يف العني امل�ؤجرة كما
يف حالة حمالت ت�صليح ال�ساعات وكي املالب�س..
�إلخ.
 -2ال يجوز توقيع احلجز على املنقوالت اململوكة
للغري والتي قد وجدت يف العني قبل توقيع احلجز
ب��ط��ري��ق��ة ع��ر���ض��ي��ة ت�سمح ب��ه��ا ال���ع���ادات اجل��اري��ة
وتقت�ضيها �ضرورة التعامل كما يف حالة املوا�شي
اململوكة للغري والتي توجد على الأر�ض امل�ست�أجرة
�أثناء رعي بر�سيم ا�شرتاه �صاحبها من امل�ست�أجر
مث ًال.
 -3احلق يف توقيع احلجز التحفظي �ضمان حلق
امتياز دين الأجرة ي�سري يف مواجهة امل�ست�أجر
من الباطن فيجوز احلجز على منقوالته املوجودة
بالعني امل�ؤجرة حتى لو كان امل�ست�أجر من الباطن
قد �سدد التزامه للم�ست�أجر الأ�صلي ولكن ذلك
م��ره��ون �أن يكون امل���ؤج��ر ق��د ن�ص يف عقده مع
امل�ست�أجر الأ�صلي على ع��دم ج��واز الإي��ج��ار من
الباطن ،ف���إذا مل ي�شرتط ذلك ف���إن توقيع احلجز
ال��ت��ح��ف��ظ��ي ���ض��م��ان حل���ق ام��ت��ي��از الأج�����رة ي��ك��ون
للم�ست�أجر الأ���ص��ل��ي دون امل���ؤج��ر على منقوالت
امل�ست�أجر من الباطن.
 -4ملالك املنقول �أن يوقع احلجز التحفظي عليه
عند حائزه ،واحلجز املذكور هنا هو يف حقيقته
حجز ا�ستحقاقي يوقعه مالك املنقوالت عليها حتت
ي��د ح��ائ��زه��ا �إىل �أن ي��رف��ع دع���وى ب��ا���س�ترداده��ا،
والهدف منه �ضبط الأ�شياء اململوكة للحاجز ملنع
حائزها من الت�صرف فيها يحول دون متكن املالك

من ا�سرتدادها �إذا ما حكم له بعد ذلك مبلكيتها
فهو نتيجة ما للمالك من حق تتبع منقوالته حتت
يد حائزها ،لذلك ال يجوز توقيع احلجز
كلما امتنع على املالك �أن يتتبع منقوالته
ب�سبب ترتب حق للغري عليها كما �إذا
احتج الغري بقاعدة احليازة يف املنقول
�سند امللكية واحلجز اال�ستحقاقي لي�س
ق��ا���ص��ر ًا ع��ل��ى م��ال��ك امل��ن��ق��ول ب��ل ميتد
لكل �صاحب حق عيني على املنقول
ك�����ص��اح��ب ح���ق االن���ت���ف���اع وال���دائ���ن
�صاحب حق احلب�س.
 -5يف ح���ال ط��ل��ب ب��ائ��ع املنقول
�إج����راء احل��ج��ز التحفظي حلني
���س��داد الثمن ،ومل يطلب ف�سخ
ع��ق��د ال��ب��ي��ع ف�����إن احل��ج��ز يكون
باطلاً لأن ذل��ك ي��دل على تنازل
ال���ب���ائ���ع ع����ن م��ل��ك��ي��ة امل���ن���ق���ول،
وب���ال���ت���ايل ف�ل�ا ي���ك���ون ل���ه حق
تتبع املنقول �أو توقيع احلجز،
وخ�لا���ص��ة القول
ي�����ش�ترط ل�صحة
ه���ذا احل��ج��ز �أن
ي���ك���ون احل��اج��ز
م��ال��ك�� ًا ل��ل��م��ن��ق��ول �أو ����ص���اح���ب ح�����ق يف ت��ت��ب��ع��ه
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ت��واف��ر ال�����ش��روط ال��ع��ام��ة للحجز
التحفظي و�إال �أعترب احلجز باط ًال.
س��ادس��ًا :حجز م��ا للمدين لدى
الغير

احلجز مبقت�ضاه ولو ب�إذن من القا�ضي.
� -2أن يتقدم الدائن بطلب حجز ما ملدينه لدى
الغري من الديون ولو كانت م�ؤجلة �أو معلقة
على �شرط.
 -3ي���ك���ون ط��ل��ب احل���ج���ز ب���ورق���ة تبلغ
بوا�سطة املحكمة �إىل املحجوز لديه.
 -4يجب �أن ت�شتمل ورق��ة التبليغ على
�صورة احلكم ال��ذي يطلب الدائن احلجز
مبوجبه وب��ي��ان املبلغ امل��ح��ج��وز من
�أجله ونهي املحجوز لديه عن الوفاء
مبا يف يده �إىل املحجوز عليه.
 -5يجب �أن يقرر املحجوز لديه لدى
املحكمة ع��م��ا يف ذم��ت��ه ل��ل��دائ��ن خ�لال
ع�شرة �أيام من تاريخ تبلغه باحلجز.
 -6ال يجوز توقيع احلجز بدين مل يحل
�أج��ل��ه لأن يف ذل��ك ح��رم��ان�� ًا للمدين من
الأجل ،ولكن يجوز توقيع احلجز يف حالة
�سقوط الأج��ل �أو �إذا ك��ان الأج��ل مقرر ًا
مل�صلحة الدائن.
 -7ال ي�شرتط �أن يكون ما للمدين لدى
امل��ح��ج��وز ل��دي��ه امل���راد توقيع احلجز
عليه حال الأداء.
 -8يكون االخت�صا�ص عند التنفيذ
خ�ضوع
على عقار للمحكمة التي يقع العقار يف
التابع للمتبوع،
دائرتها ف�إذا تناول التنفيذ عقارات تقع يف دوائر
فال يجوز حجز ما للمدين من �أموال لدى خادمه
حماكم متعددة كان االخت�صا�ص لإحداها .وذلك
�أو �سائقه �أو البواب و�إمنا يوقع احلجز التحفظي
يف هذه احلالة يف مواجهة املدين ذاته و�إال اعترب لأن احلجز التحفظي م�آله �إىل حجز تنفيذي.
ال ،وتطبيق ًا لذلك ال يجوز احلجز على ثامنًا :أثر الحجز التحفظي
احلجز باط ً
�إذن �صرف �صادر للمدين لدى البنك لأن البنك ي��ن��ت��ج ع��ن احل��ج��ز ال��ت��ح��ف��ظ��ي غ��ل ي��د امل��دي��ن عن
غري مدين للمدين لأنه يجب �أن يكون املدين املراد الت�صرف يف �أم��وال��ه املحجوز عليها حتت يده،
توقيع احلجز لديه مدين ًا مبا�شرة للمدين.
ومن املقرر �أن احلجز التحفظي ي�صبح تنفيذي ًا
�إذا ت��وق��ع احل��ج��ز على دي��ن معني للمدين لدى من يوم �صدور احلكم النهائي ب�صحة �إج��راءات
امل��ح��ج��وز ل��دي��ه ف�لا ين�صرف �أث����ره �إىل ال��دي��ون احلجز� ،أو من ���ص�يرورة احلكم ب�صحة احلجز
الأخ��رى التي للمدين لدى املحجوز لديه ،ويكفي
�أن يكون ه��ذا الدين قد ن�ش�أ قبل توقيع احلجز نهائي ًا.
حتى لو كان دين غري م�ستقر متنازع عليه ،ويف مي��ت��ن��ع ع��ل��ى امل��ح��ج��وز ع��ل��ي��ه ال��ت�����ص��رف يف امل��ال
حالة وجود دين الحق للمدين لدى املحجوز لديه املحجوز عليه ت�صرف ًا ي�ضر بحق احل��اج��ز و�إن
ف���إن احلجز ال ي�شمله حتى ول��و ك��ان هناك نزاع ت�صرف يف هذا املال فت�صرفه ال ي�سري يف حق
حول التقرير مبا يف الذمة وال يلزم املحجوز لديه احلاجز.
بالتقرير عنها.
احلجز ال يحرم املحجوز عليه من �إنهاء العالقة
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ن�ص النظام على احلاالت التي يجوز فيها توقيع
احلجز التحفظي على ما للمدين لدى الغري حيث
ن�صت املادة  202على �أنه «يجوز لكل دائن بيده
حكم قابل للتنفيذ بدين م�ستقر يف ال��ذم��ة حال
الأداء �أن يطلب حجز ما يكون ملدينه لدى الغري
من الديون ولو كانت م�ؤجلة �أو معلقة على �شرط،
وما يكون له من الأعيان املنقولة يف يد الغري».
وم��ن هنا يتبني لنا �أن من حق ال��دائ��ن �أن يوقع
احلجز التحفظي على ما للمدين لدى الغري ،وهذا
احل��ق ه��و ح��ق ق��ائ��م ب��ذات��ه ع��ن احل��ق��وق الأخ���رى
للدائن وهو ي�ستند على ما للدائن من حق ال�ضمان
العام على اعتبار �أن �أموال املدين جميعها �ضامنة
للوفاء بدينه ،واملحجوز لديه هنا يجب �أن يكون
مدين ًا للمدين ل��ذا ال ي��ج��وز احل��ج��ز على ال�شيك
الحجز
ص��ح��ة
ش����روط
س��اب��ع��ًا:
حتت يد مديني ال�شركة ذات ال�شخ�صية املعنوية
بينه وبني املحجوز لديه �إذا وجد ما يربر ذلك فله
التحفظي
امل�ستقلة عن �شخ�صية �أع�ضائها.
ف�سخ عقد الإيجار املن�شئ ملديونية املحجوز لديه
واملق�صود بالغري هنا الذي يجوز احلجز لديه هو � -1أن ي��ك��ون ال��دي��ن م�ستقر ًا يف ال��ذم��ة وح��ال
الأداء ،فالدين غري حمقق الوجود ال يجوز توقيع �أو �إنهاء عقد عمله املن�شئ لدين الأجرة.
من له حيازة م�ستقلة عن املدين وغري خا�ضع له
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الشمري يقترح دمج وزارات ومؤسسات
وحدا أدنى جديد ًا لألجور
ً
رف��ع عبدالله بن جايز ال�شمري عري�ضة ملجل�س
ال�شورى ق��دم فيها ع��د ًدا من االق�تراح��ات جاءت
على النحو التايل:
معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ال يخفى ع��ل��ى معاليكم �أه��م��ي��ة حت��دي��ث وتطوير
ق��ط��اع��ات ال���دول���ة ح��ت��ى ت���واك���ب ت��ط��ل��ع��ات خ���ادم
احلرمني ال�شريفني الذي �أ�صبحت قراراته ت�سابق
ال��زم��ن يف تطوير وحت��دي��ث وطننا العزيز ولأن
جمل�سكم امل��وق��ر ه��و ال�����س��اع��د امل��ع�ين يف تطوير
الأن��ظ��م��ة وال��ق��وان�ين ال��ت��ي �أ�صبحت املعيق الأول
يف النهو�ض مب�ستوى الأداء ومن واجبي كمحب
لوطني �أن �أبدي بع�ض املقرتحات التي ر�أيت �أنها
ت�ساند رفع م�ستوى العمل احلكومي وت�سهم يف
التطوير يف بلدنا العزيز وهي كالتايل:
 -1دم��ج املجال�س البلدية واملجال�س املحلية يف
جمل�س واح��د حت��ت م�سمى جمال�س املحافظات
واملراكز بحيث تناق�ش جميع ما يخ�ص اخلدمات
���س��واء بلدية �أو تعليمية �أو �صحية �أو خدمات
الكهرباء واملاء وال�صرف ال�صحي والهاتف�..إلخ،
وذلك لتوحيد اجلهود.
 -2دمج الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
والهيئة ال�سعودية للحياة الفطرية حتت م�سمى
وزارة البيئة.
 -3نقل الإ�شراف على املحالت الغذائية وحمالت
ال��ع��ط��ارة وال�صيدليات البيطرية وال�صيدليات
ال��دوائ��ي��ة م��ن ك��ل م��ن وزارة ال�����ش���ؤون البلدية
والقروية ووزارة ال�صحة ووزارة ال��زراع��ة �إىل
هيئة الدواء والغذاء.
 -4دمج وزارة اخلدمة املدنية مع وزارة العمل
حتت م�سمى وزارة تنمية املوارد الب�شرية على �أن
تقوم باملهام التالية:
�أ -تكون م�س�ؤولة عن التوظيف يف القطاعني العام

وال�شورى وامل�ساواة وفق ال�شريعة الإ�سالمية).
واخلا�ص.
ب -و�ضع حد �أدنى للأجور يتنا�سب مع م�ستوى تعديل الفقرة (الأوىل) من قرار جمل�س الوزراء
املعي�شة يف البلد على �أن ال يقل عن  4000ريال رقم  76يف 1425/3/7هـ اخلا�ص ب�شروط منح
الأرا���ض��ي ال�سكنية بحيث ت�صبح بعد التعديل
�شهري ًا.
ج -و�ضع حد �أدنى لراتب التقاعد على �أن ال يقل كالتايل�( :أن يكون طالب �أو طالبة املنح عند تقدمي
الطلب قد �أكمل �أو �أكملت ال�سنة الثامنة ع�شرة من
عن  5000ريال �شهري ًا.
 -5دمج امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية عمره �أو عمرها ..وي�ستثنى من ذلك الأيتام ومن
وامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد حتت م�سمى امل�ؤ�س�سة يف حكمهم ،وذوو االحتياجات اخلا�صة) و�إلغاء
العامة للمتقاعدين.
الفقرة ال��راب��ع��ة م��ن نف�س ال��ق��رار وذل���ك لتتوافق
 -6تعديل بع�ض الأنظمة لتتواكب مع االتفاقيات م��ع اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
الدولية التي وقعت عليها اململكة نظر ًا الن�ضمام �ضد املر�أة (�سيداو) والتي �صادقت عليها اململكة
اململكة لكثري م��ن االت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة اخلا�صة العربية ال�سعودية.
بحقوق الإن�سان وبناء على املواد املن�صو�ص عليها ب -ت��ع��دي��ل م��ن��ح ال��ق��ر���ض م��ن ���ص��ن��دوق التنمية
يف النظام الأ�سا�سي للحكم فاملادة ( )26تن�ص :العقارية بحيث ُيطبق على امل���ر�أة م��ا يطبق على
(حت��م��ي ال��دول��ة ح��ق��وق الإن�����س��ان ،وف��ق ال�شريعة الرجل �سواء يف العمر �أو غريه.
الإ�سالمية) وامل��ادة ( )8تن�ص (يقوم احلكم يف راج��ي�� ًا من الله العلي القدير �أن يوفق جمل�سكم
اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى �أ���س��ا���س ال��ع��دل املوقر للنهو�ض بهذا البلد الكرمي.

عدد من المواطنين يطالبون بالنظر
في نظام ضم الخدمة للتقاعد
رف���ع ك��ل م���ن :معي�ش ال��ث��م��ايل ،ع��ب��دال��ل��ه �سعيد
الغامدي ،خالد العماري عري�ضة ملجل�س ال�شورى
يطالبون فيها بالنظر يف نظام التقاعد واحت�ساب
اخلدمة للعاملني على البند  ،105وقالوا:
معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته
نرفع هذه اال�ستدعاء �إىل جمل�سكم املوقر وكلنا
�أمل يف حل مو�ضوعنا هذا على �أيديكم وجمل�سكم
املوقر ،حيث نطلب من جمل�سكم املوقر م�ساواتنا
�أ�سوة بزمالئنا يف وزارة العدل الذين مت ت�سجيل
خدماتهم على بند  105يف الت�أمينات االجتماعية،
حيث لنا خدمات �سابقة على بند  105وهو نف�س
البند الذي مت ت�سجيل خدمات زمالئنا يف الوزارة
عليه ،ونطلب يف هذا اال�ستدعاء وال�شكوى العدل
بيننا يف ه��ذا امل��و���ض��وع وم�ساواتنا �أ���س��وة بهم
و�أ�سوة ب��وزارة الرتبية والتعليم على نف�س البند
ال����ذي مت ت�سجيل خ��دم��ات��ه��م ع��ل��ي��ه يف ال��ت��ق��اع��د
املدين ،وكذلك م�ساواتنا بالعاملني بوزارة الدفاع

والطريان وم�صلحة اجلمارك و�شركة االت�صاالت ب�ين امل�سلمني فما ب��ال��ك ب�ين امل��وظ��ف�ين يف وزارة
ال�����س��ع��ودي��ة ،فالنظام واح���د نطلب م��ن جمل�سكم واح��دة والنظام واح��د ،والله يحفظكم ويرعاكم
توفري العدل وامل�ساواة �أ�سوة بزمالئنا يف العمل .للعدل وامل�ساواة والإن�صاف.
وال�شريعة الإ�سالمية حثت على العدل وامل�ساواة

طلب منح حقوق وظيفية لموظفي البريد
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رف��ع امل��واط��ن ح��م��دان ج��رم��ان ال�شمري عري�ضة
ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����ش��ورى ع��ر���ض ف��ي��ه��ا ظ��روف��ه
الوظيفية و�أنه مت�ضرر – برغم �إخال�صه يف عمله-
من عدم منحه العديد من احلقوق الوظيفية ،وقال:
�أفيد �سعادتكم �أنني موظف بالربيد ال�سعودي
حيث �إنني �أعمل بهذا القطاع لأك�ثر من ثالثني
ع��ام�� ًا وم�سمى وظيفتي قائم بعمل بريد احلفري
التابع ملنطقة حائل .حيث �أق��وم بجميع الأعمال
الربيدية ،ال�صادر والوارد وتوزيع املعامالت على
الدوائر احلكومية ب�سيارتي اخلا�صة وم�ست�أجر
مقر للربيد على ح�سابي اخلا�ص و�أقوم بكل هذه
الأعمال لوحدي وبدون م�ساعدة من �أحد.
ولقد خدمت الدولة وحافظت على �أ�سرارها بكل
�أم��ان��ة و�أف��خ�تر ب��ذل��ك ،ول��ك��ن ح��رم��ت خ�ل�ال ه��ذه
الفرتة من حقوقي كموظف حيث �إنه لي�س يل نهاية و�أقوم بتوزيع املرا�سالت على �سيارتي اخلا�صة .ون��ح��ن يف زم���ن ال��ع��دل ب��ق��ي��ادة خ����ادم احل��رم�ين
خدمة ،وال تقاعد ،وال �إجازات �سنوية ،وكما قلت لذا �آمل من �سعادتكم التكرم والنظر يف نظامية ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله
ف�أنا م�ست�أجر مقر الربيد على ح�سابي اخلا�ص ،ح��ال م��ن ه��م مثلي و�إن�����ص��ايف ب�إعطائي حقوقي و�أطال يف عمره.-
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من الذاكرة

حصول المحامين الجدد على شهادة من محامين قدامى
قبل ممارسة المهنة
اط��ل��ع جم��ل�����س ال�������ش���ورى ع��ل��ى امل��ع��ام��ل��ة امل��رف��ق��ة
امل��ح��ال��ة �إل��ي��ه م��ن ل��دن م��ق��ام النيابة الفخيم برقم
 3101يف 1352/5/9ه�����ـ اخل��ا���ص��ة ب��ال��وك��االت
واملحامني وطلب كل من ناظرة �أوق��اف �آل غالب
و�أرام���ل امل��رح��وم ال�شيخ �أحمد �سبحي ال�سماح
لوكيلهم مببا�شرة دعاويهم امل��رف��وق بها خطاب
رئ��ي�����س ال��ق�����ض��اة امل���رف���وع �أخ��ي��ر ًا ب��رق��م  62يف
1352/4/13ه���ـ واملت�ضمن �أن��ه تقدم �إليه بع�ض
ال��ق�����ض��اة ب���اق�ت�راح ���ش��ف��وي مي��ن��ع ك��اف��ة امل��ح��ام�ين
الذين بيدهم �شهادة تخول لهم املحاماة والذين
مل يتح�صلوا من املحامني ال�سابقني على ال�شهادة
املطلوبة .ون��ظ��ر ًا مل��ا ين�ش�أ ب�سببهم يف التطويل
واملماطلة والتحايالت من اتخاذ املحاماة حرفة
لهم ،والرتخي�ص للم�سافر واملري�ض واملوظف

�أورده رئي�س الق�ضاة يف خطابه املرفوق امل�شار
�إليه بعاليه يتجلى التفاوت بني الر�أيني وحيث �إن
املجل�س يف �إق��رار مبد�أ التوكيل و�إباحة املحاماة
�إمن��ا ك��ان على م��ب��د�أ قناعة يق�صد معها املجل�س
عدم حدوث ما ي�ستوجب �ضرر ًا على الق�ضاة وال
تطوي ًال يف املرافعات باعتبار �أن �أ�صولها و�سريها

بتوكيل م��ن ي�شاء م��ن غ�ير امل��ح��ام�ين امل��ذك��وري��ن
بدون ا�شرتاط قراءة وال ا�ستح�صال �شهادة و�أنه
بذلك ي�ؤمل انتظام �سرعة �سري الق�ضايا و�سد باب
التحايالت .وبعر�ض االقرتاح املذكور على ق�ضاة
مكة وجدة والطائف واملدينة فوافانا اجلواب منهم
باملوافقة عليه .وحيث �إن رئي�س الق�ضاة يرجو �أن
يريح العمل مبوجبه املحاكم من عناء كبري وي�سهل معني مبقت�ضى نظام �أو�ضاع املحاكم �سالف الذكر
الأع��م��ال ويقلل اخل�����ص��وم��ة� ،أ.ه����ـ .وب��ع��د البحث ويف تطبيق ذلك على الطريقة امل�سنونة ما يزيل
واملناق�شة فيما تقدم ومداولة ال��ر�أي فيه ظهر �أن كل �شكوى وتن�ش�أ عن �إباحة التوكيل ال��ذي هو
املجل�س �سبق �أن �أدىل مبطالعته املتعلقة ب�صدد حق مكت�سب ال ُي َحرمه ال�شرع ويف رواج هذه
حتر للعدالة
الوكاالت واملحامني �ضمن مواد خم�صو�صة يف املهمة على �أ�صولها املرعية مما فيه من ٍ
نظام �أو�ضاع املحاكم املرفوع �إىل املقام العايل وت�سهيل ملهمة الق�ضاء يف �سائر البلدان .وعلى
برقم  105يف 1352/2/6هـ ويف مقابلة ذلك مبا ذلك جرى التوقيع.

قواعد تجهيز ودفن المتوفين من الحجاج الفقراء
اط���ل���ع جم��ل�����س ال�������ش���ورى ع��ل��ى �أوراق امل��ع��ام��ل��ة
املحالة �إليه من ل��دن املقام ال�سامي برقم 3055
يف 1352/5/8ه������ـ املخت�صة ب�شكوى مطويف
ال��ب��خ��اري��ة يف مطالبة م���أم��ور بيت امل���ال و�إدارة
ال�صحة لهم بتكفني املتوفني من احلجاج البخارية
الفقراء وجتهيزهم مع �أن احلاج املتويف الفقري ال
ميلك �شيئ ًا غري تذكرة الباخرة التي يطالبونه بها
ع�لاوة على ما ذك��ر ،وقد �أجابته مديرية ال�صحة
على ه��ذه ال�شكوى ب���أن من واجبها قبول عموم
املر�ضى ���س��واء ك��ان��وا ف��ق��راء �أو �أغنياء و�أن �أم��ر

جتهيز املتوفى منهم لي�ست مكلفة به وال م�س�ؤولة املجل�س ب�إجماع �آرائه ما ي�أتي:
عنه ما دام م�أمور بيت املال هو الذي يتوىل ذلك� .أو ًال :يقوم م�أمور بيت امل��ال باال�ستيالء على كل
وق��د �أف���اد م���أم��ور بيت امل���ال م��ا يفيد �أن �شكاية ما هو عائد للمتوفني من احلجاج من نقد ومنقول
امل�ستدعني ذك��وري��ن مطابقة لل�صحة و�أن���ه يرى وتذكرة باخرة وغري ذلك وعليه �أن يجهز احلاج
�أن ُي�سلم امل��ط��وف جتهيزات املتوفى م��ن �أث��م��ان
ويكفنه ويحفظ تركته لديه وي�سلم للمطوف ما هو
منقوالته مع دفع العوائد املقررة له من ذلك عند
له من العوائد �إذا ثبت �أنها مل ت�سلم له من قبل.
ثبوت عدم ا�ستيفائه لها يف حياته وت�سليم تذكرة
ثاني ًا :يجب على م�أمور بيت املال جتهيز املتوفى
الباخرة العائدة للمطوف عند عدم وجود نقد �أو
من احلجاج الفقراء وبدون تكليف املطوف بذلك.
منقول للمتوفى يفي مبا عليه ا.هـ.
وب��ع��د ال��ب��ح��ث وامل��ن��اق�����ش��ة يف م��ا ذك���ر مليا ً ق��رر وعلى ذلك جرى التوقيع.

توحيد المنهج التحضيري في سائر المدارس
األميرية واألهلية
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م���ن م��ط��ال��ع��ة ق�����رار جم��ل�����س امل����ع����ارف رق����م  3يف 1352/5/7هـ املت�ضمنة توحيد املنهج التح�ضريي للمجل�س �أن��ه ال مانع من املوافقة على ذلك �ضمن
1352/4/23ه�����ـ ومرفوقاته ال���واردة �إىل املجل�س يف �سائر املدار�س التح�ضريية الأمريية والأهلية امل�لاح��ظ��ات ال��ت��ي �أدىل بها جمل�س امل��ع��ارف يف
م���ن ل����دن م��ق��ام ال��ن��ي��اب��ة ال��ف��خ��ي��م ب��رق��م  3014يف وتنظيم ذلك على الطريقة املعرو�ضة باال�شرتاك قراره امل�شار �إليه.
م��ع م��دي��ري امل���دار����س الأم�ي�ري���ة والأه��ل��ي��ة .ظهر

اط���ل���ع جم��ل�����س ال�������ش���ورى ع��ل��ى �أوراق امل��ع��ام��ل��ة
امل�شفوعة الواردة �إليه من لدن املقام الفخيم برقم
 3363يف 1352/5/17ه���ـ واملتعلقة مبو�ضوع
���ش���ؤون التابعية والإح�����ص��اء وم�لاح��ظ��ات وزارة
اخلارجية التي �أبدتها على ق��رار املجل�س املايل
امل���رف���وق امل��ت��خ��ذ يف ه���ذا ال�����ص��دد ب��رق��م  85يف
1352/4/8ه���ـ وه��ذه املعامالت م�شتملة على ما
يلي:
( )1ال ي���وج���د ث���م���ة اخ���ت�ل�اف���ات ب��ي�ن ����ش���ه���ادات
وم�ستندات التابعيات كما ذكر يف ق��رار جمل�س
ال�شورى يف البند الثالث يف الفقرة (ب) ويجب
�أن ت�سري جلنة التدقيق على قاعدة عامة وهي( :كل
�شخ�ص يقيم يف بالد اململكة العربية ال�سعودية
يعد وطني ًا م��ا مل ي�برز ورق���ة تابعية �أجنبية يف
احلال �أو بعد الثالثة الأ�شهر املعينة )2( ،ال دخل
حلقوق الأ�شخا�ص املدنية يف �إقرار تابعيتهم وال
يوجد ثمة حمذور يف حالة �إنفاذ �أمر التابعية فمن
�أثبت مبوجب �أوراقه �أجنبي ًا يعامل معاملة الأجنبي
ومن مل يثبت �أنه �أجنبي و�أ�صر على �إدعائه فهذا
يكون من رعايا حكومة جاللة امللك رغم ًا عنه وعن
�إ���ص��راره )3( ،ال حاجة لت�شكيل اللجنة اخلا�صة
ال��ت��ي ذك��ره��ا جمل�س ال�����ش��ورى يف البند الثالث
ال��ف��ق��رة "د" ب��ل ت��ك��ون اللجنة الأ���ص��ل��ي��ة مرتبطة
ر�أ����س��� ًا بالنيابة وك���ل م��ا ت��ق��رره يف ه���ذا ال�����ش���أن

يعر�ض على ن��ائ��ب ج�لال��ة امل��ل��ك ورئ��ي�����س جمل�س
ال��وك�لاء للموافقة عليه خ�شية من �ضياع الوقت
والتطويل .وبعد البحث والتدقيق واملناق�شة فيما
تقدم ومقابلة وزارة اخلارجية املذكورة مبا ورد
يف قرار املجل�س املنوه عنه �أعاله ظهر وتقرر لدى
املجل�س ب�إجماع �آرائه ما ي�أتي:
�أو ًال :ال مانع من املوافقة على ما ارت���أت��ه وزارة
اخلارجية يف البند الأول من �أن كل �شخ�ص مقيم
يف بالد اململكة العربية ال�سعودية يعد وطني ًا ما مل
يربز ورقة تابعية �أجنبية ح�سب �أ�صولها يف احلال
�أو بعد الثالثة الأ�شهر املعينة.
ثاني ًا :وكذلك املوافقة على ما جاء يف البند الثاين
وه��ذا ن�صه( :ال دخل حلقوق الأ�شخا�ص املدنية
يف �إق����رار تابعيتهم وال ي��وج��د ث��م��ة حم���ذور يف
حالة �إنفاذ �أمر التابعية فمن ثبت مبوجب �أوراقه
�أن��ه �أجنبي يعامل معاملة الأجنبي ومل��ن مل يثبت
�أنه �أجنبي و�أ�صر على �آرائه فهذا يكون من رعايا
حكومة جاللة امللك رغم ًا عنه وعن �إ�صراره.
ثالث ًا :يحل البندان امل��ذك��وران حملهما من قرار
املجل�س املرفوق املتخذ بهذا ال�ش�أن.
رابع ًا� :أما ما يخت�ص بالبند الثالث ،ف�إنه ال حاجة
للجنة خا�صة و�أن يكون ارتباط اللجنة الأ�صلية
املذكورة برئا�سة الوكالء.
وملا ذكر جرى التوقيع.

من رجال الشورى

الموافقة على قواعد شؤون
التابعية واإلحصاء

حممد علي كتبي
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(1378-1302هـ)
ولد ال�سيد حممد بن علي بن ح�سن بن
حممد �صالح كتبي مبكة امل��ك��رم��ة عام
1302ه���ـ ،وق��ر�أ ال��ق��ر�آن الكرمي وحفظه
على ي��د ال�شيخ عبدالله امل�����ص��ري ،كما
تلقى علومه الدينية يف امل�سجد احلرام
ع��ل��ى ي���د ع��ل��م��اء ع�����ص��ره ،وم��ن��ه��م :عمه
ال�سيد حممد مكي الكتبي ،واب���ن عمه
ال�����س��ي��د حم��م��د امل���رزوق���ي �أب����و ح�سني،
وغ�يره��م ،وتعلم اخل��ط على ي��د ال�شيخ
حممد الفار�سي.
وع���م���ل حم���م���د ع���ل���ي ك��ت��ب��ي ب��ت��دري�����س
اخل��ط والإن�شاء والعلوم ،وع�ين رئي�س ًا
للتحرير العربي يف ال��دي��وان الها�شمي
عام 1329ه��ـ ،كما ُكلف مببا�شرة كتابة
ال�����ض��ب��ط باملحكمة ال�����ش��رع��ي��ة ال��ك�برى،
ومبا�شرة مركز رئا�سة ُ
الكتاب باملحكمة
نيابة عن ال�شيخ عبدالرحمن القا�ضي،
وت��ق��ل��د رئ��ا���س��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات وم��ب��ا���ش��رة
الأم���ور اجلنائية وامل��ب��اح��ث التعزيزية،
ك��م��ا ُويل ال��ق�����ض��اء وال��ن��ي��اب��ة ،ورئ��ا���س��ة
ال��ت��ع��زي��زات ورئ��ا���س��ة ُك���ت���اب امل��ح��ك��م��ة،
وم�أمورية بيت املال وذلك عام 1332هـ،
وعني يف رئا�سة كتاب املحكمة ال�شرعية
يف عهد ال�شريف ح�سني بن علي .ويف
ع��ه��د ال���دول���ة ال�����س��ع��ودي��ة ت���وىل رئ��ا���س��ة
التحقيقات ،وع�ين كاتب ًا للعدل اعتبار ًا
من 1349/4/13ه���ـ ،وع�ضو ًا مبجل�س
ال�����ش��ورى م���ن 1350/2/11ه���������ـ حتى
1370ه���ـ .وت��ويف يرحمه الله بالقاهرة
يف ليلة االثنني 1378/9/14هـ.
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شوريات

االتحاد البرلماني العربي
د .عبدالله بن �إبراهيم الع�سكر

كنت �أقر�أ يف بع�ض �أعداد جملة الربملان العربي  -وهي جملة ف�صلية تغطي �أن�شطة االحتاد املختلفة و�أخبار الربملانات
ُ
العربية الأع�ضاء يف االحتاد ،وتن�شر درا�سات و�أبحاث ًا تتناول ق�ضايا تتعلق بالعمل الت�شريعي والتجارب الربملانية وقد
�صدر منها حتى الآن � 103أعداد – من �أجل �إعداد بحث عن العالقات الربملانية العربية الأوروبية .ولفت نظري يف بع�ض
�أعداد املجلة �ضبابية حول مفهوم العمل العربي الربملاين املوحد لدى بع�ض كتاب املجلة .وال�صدق فكرة الوحدة العربية
كنت �أظن �أن ي�ضع امل�شتغلون بالكتابة ال�سيا�سية يف اعتبارهم �أن تناول
�أ�ضحت فكرة رومان�سية ووجدانية ،وبالتايل ُ
م�سائل الوحدة العربية مل تعد كما كانت عليه يف خم�سينيات القرن امليالدي الفارط.
وكنت �أرى �أن االحتاد الربملاين العربي  Arab Inter-parliamentary Unionاملعروف يف الأدبيات
الأجنبية باملخت�صر (� )AIPUأن يت�سق يف ما ين�شر من بحوث وما يعقد من ن��دوات مع التطور التاريخي لفكرة
الوحدة العربية .واملعروف �أن االحتاد الربملاين العربي عبارة عن منظمة برملانية عربية تت�ألف من �شعب متثل املجال�س
الربملانية العربية وجمال�س ال�شورى العربية .ت�أ�س�س االحتاد يف �شهر يونيو عام  1974ب�سبب توفر مناخ مواتي لنمو
التعاون العربي ولي�س الوحدة العربية عن طريق امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والنقابية واملهنية العربية .والآن يبلغ عدد �أع�ضاء
االحتاد الربملاين العربي اثنان وع�شرين ع�ض ًوا.
وال يغيب عن البال �أن �أهداف االحتاد الربملاين العربي ح�سب ميثاقه تتمثل يف :تعزيز اللقاءات واحلوار بني املجال�س
الربملانية العربية وتن�سيق اجلهود الربملانية العربية يف خمتلف املجاالت وتبادل اخلربات الت�شريعية و�إيجاد ال�سبل
من �أجل توحيدها .وتن�سيق جهود املجال�س النيابية يف خمتلف املحافل واملجاالت واملنظمات الدولية .وبحث الق�ضايا
العربية امل�شرتكة يف النطاق القومي والدويل واتخاذ التو�صيات والقرارات ب�ش�أنها .والعمل على تعميق املفاهيم والقيم
الدميقراطية يف الوطن العربي ،وال�سعي لتدعيم التعاون بني �شعوب العامل من �أجل �سالم قائم على العدل.
هذه هي �أهداف االحتاد الربملاين العربي ومل يرد فيه ما ي�شري �إىل فكرة الوحدة العربية �أو الوحدة االقت�صادية العربية.
لكن هناك �أن�شطه لالحتاد من �أهمها :ن�شاط تعزيز الت�ضامن العربي وكانت هذه النقطة وال تزال يف ر�أ�س اهتمامات
مر ومير بها
الربملانيني العرب يف جميع املجال�س وامل�ؤمترات التي عقدها االحتاد .وانطالقًا من الظروف الدقيقة التي ّ
الو�ضع العربي يف �ضوء ما ُي�سمى بالربيع العربي ،ويف �ضوء امل�ستجدات الدولية الراهنة ،يح�سن مب�ؤمتر االحتاد
الربملاين العربي �أن ي�ؤكد على الت�ضامن العربي واالنتقال به �إىل درجة كبرية من التعاون اجلاد.
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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