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إطالله

العمل التطوعي 00تكافل اجتماعي00
وتعزيز للإنتماء الوطني
العمل التطوعي �سلوك ح�ضاري ,عرفته الأمم منذ قدمي الزمان ,وحث عليه ديننا الإ�سالمي احلنيف.
و ُيع َرف ب�أنه ما يقوم به الفرد �أو جمموعة من الأفراد من �أعمال خلدمة املجتمع.
والعمل التطوعي �صورة من �صور التكافل االجتماعي ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ �ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ,يقوم على جهود
�إن�سانية ،تبذل من فرد �أو جمموعة من �أفراد املجتمع ،وبدافع ذاتي �سواء كان هذا الدافع �شعور ًيا
�أو ال �شعور ًيا ,وال يهدف من ورائه حتقيق مقابل مادي �أو ربح خا�ص بل اكت�ساب �شعور االنتماء �إىل
املجتمع وحتمل بع�ض امل�س�ؤوليات التي ت�سهم يف تلبية احتياجات اجتماعية ملحة �أو خدمة ق�ضية من
الق�ضايا التي يعاين منها املجتمع.
ويتجلى العمل التطوعي يف البلدان املتقدمة �أكرث منه يف البلدان العربية والإ�سالمية ,حيث تن�شط
العديد من امل�ؤ�س�سات املدنية وت�شجع ال�شباب والفتيات على العمل التطوعي لأنه يقوم على عمل
م�ؤ�س�سي له قواعده ونظمه� ,إىل جانب الرتبية والتن�شئة على مثل هذا العمل ,ويف بع�ض الدول مثل
�سوي�سرا يعترب التطوع �إلزامي ًا للذين ال تنطبق عليهم �شروط اخلدمة الع�سكرية ممن هم يف �سن
� 60-20سنة.
والتطوع �أ�صيل يف املجتمع ال�سعودي من منطلقات دينية و�إن�سانية واجتماعية وثقافية ,وحتقيق ًا ملبد�أ
التكافل االجتماعي الذي يحث عليه ديننا احلنيف .بيد �أن مثل هذا العمل ما زال فردي الأداء ،عفوي
التوجه ،يظهر جلي ًا يف اجتهادات فردية يف بع�ض الأزمات ,حيث يتطوع ال�شباب دون �سابق تن�سيق
�أو تخطيط لإنقاذ غريق يف ال�سيول �أو يف حريق � ,أو م�صاب يف حاث مروري� ,إىل جانب التطوع يف
الأعمال اخلريية.
ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻲ ﺭﺍﻓﺩًﺍ �ﺃ�ﺴﺎ� ًﺴﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟ�ﺸﺎﻤﻠﺔ ،ﻴﻌﻜ�ﺱ ﻤﺩﻯ ﻭﻋﻲﹺ ﺍﻤﻟﻭﺍﻁﻥ ﻟﺩﻭﺭﻩ ﻲﻓ التنمية
مبفهومها ال�شامل اقت�صاد ًيا و�سيا�س ًيا واجتماع ًيا وثقاف ًيا ،ودليلاً �ساط ًعا على حيوية املجتمع وترجمة
مل�شاعر الوالء واالنتماء للوطن �إىل واقع ملمو�س وا�ستثمار وقت ال�شباب يف �أعمال نبيلة� ،إ�ضافة �إىل
تعزيز الروابط االجتماعية.
لذا فمن الأهمية العمل على خمتلف امل�ستويات لتعزيز ثقافة العمل التطوعي يف نفو�س ال�شباب
والفتيات وت�شجيعهم على االنخراط فيه ,من خالل قيام و�سائط التن�شئة االجتماعية املختلفة مثل
الأ�سرة واملدر�سة والإعالم بدور من�سق ومتكامل اجلوانب يف غر�س قيم الت�ضحية والإيثار وروح العمل
اجلماعي يف نفو�س النا�شئة منذ مراحل الطفولة املبكرة ،و�أن ت�ضم الربامج الدرا�سية للم�ؤ�س�سات
التعليمية املختلفة بع�ض املقررات الدرا�سية التي تركز على مفاهيم العمل االجتماعي التطوعي
و�أهميته ودوره التنموي.
( ال�شورى ) ا�ستطلعت يف هذا العدد �آراء عدد من العاملني يف اجلمعيات اخلريية واملهتمني بالعمل
التطوعي للتعرف على �أ�سباب تدين العمل التطوعي ,وما هي معوقاته و�أبرز امل�شكالت والتحديات
التي يواجهها وحتول دون انت�شاره ب�شكل منظم ,و�سبل تر�سيخ ثقافة التطوع لدى ال�شباب ,وت�شجيعهم
على االنخراط يف هذا املجال.
�أ�سرة التحرير
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اخلدمة املدنية حتت قبة ال�شورى20 :
حتت القبة
وزير

امل�شرف العام

ا�سرتاتيجية اخلدمة املدنية هدفها
بناء قدرتها الإدارية والتنظيمية

د .فهاد بن معتاد احلمد
م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى

�أو�ضح معايل وزير اخلدمة املدنية الدكتور عبد الرحمن بن عبد اهلل
الرباك� ،أن ت�أ�صيل مبد�أ اجلدارة يف تعيني املوظفني واملوظفات يف
القطاعات احلكومية ،ميتلك اخلط «الأول» لأي تنمية �إدارية

نائب امل�شرف العام

عبد الرحمن بن عثمان ال�صغري
مدير عام العالقات العامة والإعالم

�إن جملة ( ال�شورى ) وال�شركة النا�شرة
حري�صتان على دقة املعلومات الواردة
يف هذه املجلة وتبذالن اجلهود من �أجل
التحقق من �صحتها �إال �أنهما اليتحمالن
م�س�ؤولية �أي من النتائج �أو الت�صرفات
امل�سندة �إىل هذه املعلومات.
جميع املعلومات والآراء ووجهات النظر
الواردة يف املجلة هي م�س�ؤولية م�صادرها
وغري ملزمة لـ ( ال�شورى )
�أو ال�شركة النا�شرة.

�إن جملة ال�شورى تهدف �إىل �إلقاء ال�ضوء
على �أعمال جمل�س ال�شورىودوره يف خدمة
الوطن و املواطن.

قرار و�أ�صداء

46

الئ �ح��ة تنظيم امل ��دار� ��س الأه �ل �ي��ة 00
ت �ع��زي��ز ل�ل�ت�ع�ل�ي��م الأه� �ل ��ي وت���ش�ج�ي��ع
اال�ستثمار فيه

وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�سته الثامنة والع�شرين التي عقدها
يوم االثنني املوافق  17رجب  1434هـ على م�شروع الئحة تنظيم
املدار�س الأهلية.

50
حتقيق
غ� �ي ��اب ث �ق ��اف ��ة ال �ع �م ��ل ال �ت �ط��وع��ي

م�س�ؤولية من  ..الرتبية �أم الإعالم؟
للتوا�صل وامل�شاركات

shuramagazine@hotmail.com

4

يعد العمل التطوعي يف الإ�سالم ركيزة �أ�سا�سية يف بناء عالقة الفرد
امل�سلم ب�أخيه امل�سلم �أو عالقة امل�سلم ببيئته وت�أتي هذه الركيزة
لت�سبق املفهوم احل��ايل للعمل التطوعي ال��ذي �أخ��ذ به الغرب يف
ع�صرنا احلايل يف حني غاب عن ثقافة �أغلب املجتمعات الإ�سالمية.
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يف جمل�س ال�شورى ن�سري نحو68

جتربتي يف ال�شورى
معايل الدكتور را�شد الراجح :

ما يحتاجه الوطن واملواطن.

من مدينة تّربة �إىل الطائف ومنها �إىل مكة املكرمةَ ،ما َر�س مهنة
التعليم والتدري�س ،بل و َد َر َ�س قبل �أن يكون ُمعلم َا ،وك�أن ا ُلأ�ستاذية
تُناديه �إيل حيث تكون هى ،وملا ال وقد تربي علي يد كبار الأ�ساتذة
من العلماء ،مما كان له الأثر البالغ يف ترجمة حياة الدكتور را�شد
الراجح خالل م�سريته يف احلياة حتى ارتقي �إىل تلك املكانة ،فكان
�أول مدير جلامعة �أم ال ُقرى ثم ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى يف دوراته
الثالث الأوىل ،ثم نائ ًبا لرئي�س مركز امللك عبد العزيز للحوار
الوطني.

رئي�س التحرير

د .حممد بن عبد اهلل املهنا
مدير التحرير

على بن عبد اهلل اخل�ضري
هيئة التحرير

من�صور بن حممد الع�ساف
حممد بن عبد اهلل ال�شيباين
في�صل بن حممد ال�شدي
عادل بن زامل احلربي
�إبراهيم جالل ف�ضلون

74
درا�سة
ال�سلطة الرقابية ملجل�س ال�شورى

الت�صوير

�سامل احلمدان
عبد الهادي القحطاين
خالـد الزهراين

()2-2

الإخراج الفني

وفيما يتعلق بالرقابة املالية وباعتبار �أن ميزانية الدولة ال حتال �إىل
جمل�س ال�شورى لدرا�ستها وممار�سة �سلطته الرقابية على �إيرادات
الدولة ونفقاتها ،ف�إن الو�سيلة الوحيدة التي يقوم املجل�س من خاللها
مبمار�سة الرقابة املالية تتمثل يف درا�سته لتقارير دي��وان املراقبة
العامة.

مو�سى �أحمد ابوزيد

ردمد

iss:9846 - 1319

موقع املجل�س على �شبكة الإنرتنت
www.shura.gov.sa

حتت القبة
 م�شروع نظام التعطل عن العمل بني حافز ومكاف�أة نهاية اخلدمة. ال�شورى يطالب وزارة احلج ب�إنهاء ت�سليم مواقع املخيمات مل�ؤ�س�سات احلجاج قبل بداية ذي احلجة ب�شهرين -جمل�س ال�شورى يقرر امل�ضي يف درا�سة مقرتح م�شروع نظام مراكز الأحياء.

26
28
32

املرا�سالت با�سم رئي�س التحرير
على العنوان التايل:

جمل�س ال�شورى -الريا�ض
الرمز الربيدي 11212
اململكة العربية ال�سعودية
النا�شر

يف هذا العدد

جمتمع ال�شورى
التثقيف ال�صحي
ا�ست�شارات قانونية

56
60
64

�شورى ال�شباب
املر�صد
من الذاكرة

66
77
80

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف4781111 :
فاك�س2920077 :
info@darroaf.com
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حصاد الشهر

رئي�س جمل�س ال�شورى
ينوه بجهود الهيئة
ال��وط��ن��ي��ة ملكافحة
الف�ساد
ا�ستقبل م�ع��ايل رئي�س جمل�س ال���ش��ورى ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف
مكتبه باملجل�س معايل رئي�س الهيئة الوطنية ملكافحة
الف�ساد الأ�ستاذ حممد بن عبداهلل ال�شريف ،يرافقه
معايل نائب رئي�س الهيئة حلماية النزاهة الدكتور
عبداهلل بن عبدالعزيز العبدالقادر.
ون��وه معايل رئي�س جمل�س ال�شورى خ�لال اللقاء
باجلهود التي تبذلها الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد
حلماية املال العام حتقي ًقا لتوجيهات وتطلعات خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل

�سعود و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو النائب الثاين -
حفظهم اهلل – يف حماربة الف�ساد وتعزيز النزاهة
يف جميع �أجهزة الدولة.
من جهته �أثنى معايل الأ�ستاذ حممد ال�شريف

على الدور الذي يقوم به جمل�س ال�شورى يف املجالني
ال��رق��اب��ي والت�شريعي ،ويف تطوير �أداء الأج �ه��زة
احل �ك��وم �ي��ة مب��ا ي �خ��دم امل���ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة للوطن
واملواطن.

ويهنئ رئي�س وكالة
الأنباء ال�سعودية بالثقة
امللكية
ا�ستقبل م�ع��ايل رئي�س جمل�س ال���ش��ورى ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف
مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض معايل رئي�س وكالة
الأنباء ال�سعودية الأ�ستاذ عبد اهلل بن فهد احل�سني.
وق��د هن�أ معايل رئي�س جمل�س ال�شورى الأ�ستاذ
عبداهلل احل�سني بالثقة امللكية بتعيينه يف من�صبه
متمني ًا له التوفيق يف عمله .من جانبه عرب احل�سني
عن اعتزازه بالثقة امللكية ،ومتنى �أن يكون عند ح�سن
ظ��ن ال�ق�ي��ادة ،كما ع�بر ع��ن �شكره وت�ق��دي��ره ملعايل
رئي�س جمل�س ال�شورى على تهنئته.و�أكد احل�سني

6

حر�ص وكالة الأنباء ال�سعودية على التعاون مع جمل�س
ال�شورى ممث ًال يف جلنة ال�ش�ؤون الثقافية والإعالمية
مب��ا يعني املجل�س يف ال��و��ص��ول �إىل ال �ق��رارات التي
ت�سهم يف تطوير العمل يف الوكالة واالرتقاء ب�أدائها

الإع�لام��ي يف �إب��راز جهود حكومة خ��ادم احلرمني
ال�شريفني يف التنمية ال�شاملة ،وال ��دور ال��ري��ادي
للمملكة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ع�ل��ى جميع ال�صعد
اخلليجية والعربية والإ�سالمية والدولية.
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حصاد الشهر

 ..د� .آل ال�شيخ ي�ستقبل
�سفري جمهورية لبنان
ا�ستقبل م�ع��ايل رئي�س جمل�س ال���ش��ورى ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف
مكتبه باملجل�س� ،سفري جمهورية لبنان لدى اململكة
عبدال�ستار عي�سى.
ومتنى معايل الرئي�س له التوفيق يف مهام عمله
مبا ي�سهم يف تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين
ال�شقيقني ال�سيما على ال�صعيد الربملاين.
ومت خ�ل�ال اال��س�ت�ق�ب��ال ا��س�ت�ع��را���ض ال�ع�لاق��ات
التاريخية والأخوية التي تربط البلدين ال�شقيقني
وما ت�شهده من تطور يف جميع املجاالت خا�صة يف
املجال الربملاين.

كما جرى خالل اللقاء بحث �سبل تطوير العالقات
الربملانية بني جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب يف
جمهورية لبنان ،و�أهمية تفعيل دور جلنتي ال�صداقة
الربملانية ال�سعوديةـ اللبنانية يف جمل�س ال�شورى

وال�ب�رمل��ان ال�ل�ب�ن��اين مب��ا ي �خ��دم م�صالح البلدين
وال�شعبني ال�شقيقني.
ح�ضر اال�ستقبال م��دي��ر ع��ام ال�ع�لاق��ات العامة
والإعالم يف املجل�س عبد الرحمن بن عثمان ال�صغري.

ويبحث �سبل تطور
العالقات الربملانية مع
�سفري اجلزائر
ا�ستقبل م�ع��ايل رئ�ي����س جمل�س ال �� �ش��ورى ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض� ،سفري جمهورية
اجلزائر لدى اململكة عبدالوهاب دربال.
ويف م�ستهل اللقاء رح��ب رئي�س جمل�س ال�شورى
بال�سفري اجلزائري متمني ًا له التوفيق يف مهام عمله
مبا ي�سهم يف تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين
ال�شقيقني ال�سيما على ال�صعيد الربملاين.
ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات التاريخية
والأخوية التي تربط البلدين ال�شقيقني وما ت�شهده من

تطور يف جميع املجاالت خا�صة يف املجال الربملاين.
كما مت خالل اللقاء بحث �سبل تطوير العالقات
الربملانية بني جمل�س ال�شورى وجمل�سي الأمه وال�شعبي
الوطني يف اجل��زائ��ر ،وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة
ال�برمل��ان�ي��ة مب��ا ي�خ��دم م�صالح البلدين وال�شعبني

ال�شقيقني .ح�ضر اللقاء ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س
جلنة ال���ص��داق��ة ال�برمل��ان�ي��ة ال�سعودية اجل��زائ��ري��ة
يف املجل�س الدكتور نا�صر ب��ن زي��د ال ��داود ،ومدير
عام العالقات العامة والإع�لام يف املجل�س الدكتور
عبدالرحمن بن عثمان ال�صغري.
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رئي�س املجل�س ي�ستعر�ض العالقات الثنائية مع رئي�س جمل�س النواب يف جمهورية البو�سنة والهر�سك

تقدير بو�سني جلهود خادم احلرمني ال�شريفني يف احلوار العاملي.
عرب معايل رئي�س جمل�س النواب يف جمهورية البو�سنة والهر�سك الدكتور بوجو
ليوبت�ش عن تقديره ملبادرة خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز للحوار بني �أتباع الأديان والثقافات.
وقال الدكتور ليوبت�ش «�إننا نقدر عالي ًا مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز الذي بجهوده امل�شهودة انتقل احلوار العاملي من املبادرة
�إىل مرحلة العمل امل�ؤ�س�سي عرب مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز العاملي
للحوار بني �أتباع الأديان والثقافات يف فيينا».
جاء ذلك خالل ا�ستقبال معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد اهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ملعايل الدكتور ليوبت�ش والوفد املرافق يف مكتبه
مبقر املجل�س يف الريا�ض.
وق��د رح��ب معايل رئي�س املجل�س بال�ضيف وال��وف��د امل��راف��ق يف بلدهم الثاين
اململكة العربية ال�سعودية ،وقدم لهم نبذة عن التجربة ال�شورية يف اململكة.
كما ا�ستعر�ض اجلانبان العالقات الثنائية بني اململكة العربية ال�سعودية
والبو�سنة والهر�سك و�سبل دعمها وتعزيزها يف كافة املجاالت ،ويف جمال العمل
الربملاين على وجه اخل�صو�ص.
وقدم رئي�س جمل�س النواب يف البو�سنة والهر�سك دعوة ملعايل رئي�س جمل�س
ال�شورى لزيارة البو�سنة والهر�سك ،معرب ًا عن �شكره للمملكة حكومة و�شعب ًا على
الدعم الذي تلقاه بالده من اململكة وخ�صو�ص ًا يف امل�شروعات التنموية وال�صحية.
ويف ت�صريح عقب اللقاء عرب ال�ضيف البو�سني عن �سروره بلقاء امل�س�ؤولني
يف اململكة ،قائ ًال« :ي�سرين ب�صفتي رئي�س جمل�س النواب �أن �أع�بر عن �شكرنا
لل�صداقة والأخ��وة التي تبذلها اململكة حكومة و�شعب ًا جتاه البو�سنة والهر�سك
�سواء خالل احلرب �أو يف فرتة البناء والأعمار بعد احلرب».
و�أ�ضاف �إن االجتماع مع رئي�س جمل�س ال�شورى ومع امل�س�ؤولني يف اململكة هو

8

لنقل ر�سالة ب�أن البو�سنة والهر�سك ت�ستطيع �أن تكون بوابة عبور لدول االحتاد
الأوروبي ودول البلقان الغربية ،و�أن بلدنا ميلك الكثري من الفر�ص اال�ستثمارية
الواعدة للم�ستثمرين من رجال الأعمال ال�سعوديني.
وعرب معاليه عن تطلع بالده �إىل تطوير التعاون االقت�صادي مع اململكة بكل
الطرق املمكنة ،م�ؤكد ًا �أن البو�سنة والهر�سك تعترب مثا ًال عاملي ًا يف التعاي�ش بني
خمتلف القوميات والأديان والثقافات حيث يعي�ش فيها اجلميع ب�سالم ووئام.
وعن التعاون الربملاين بني اململكة والبو�سنة والهر�سك قال الدكتور ليوبت�ش
�إننا يف البداية ن�شكر �إتاحة الفر�صة لنا يف هذا اللقاء الذي يعترب الأول منذ
�سنوات بني ممثلي جمل�س ال�شورى والربملان البو�سني ،ونحن نتطلع لزيارة رئي�س
جمل�س ال�شورى ل�سراييفو لتعزيز التعاون الربملاين ودفع العالقات الثنائية ،كما
�أننا وجهنا دعوة لرئي�س و�أع�ضاء جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية ـ البو�سنية
لزيارة البو�سنة والهر�سك؛ و�أعتقد �أننا كممثلني ل�شعوبنا يجب �أن نتعاون لتطوير
العالقات يف كل املجاالت ،وهناك اتفاقيات يتم العمل عليها حالي ًا لتفعيل التعاون
ال�سيا�سي واالقت�صادي بني البلدين ملا فيه م�صلحة البلدين وال�شعبني.
ويف نهاية اال�ستقبال �سجل ال�ضيف كلمة يف �سجل الزيارات ثم �صحب معايل
رئي�س املجل�س �ضيفه والوفد املرافق يف جولة يف �أروقة املجل�س.
ح�ضر اال�ستقبال معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور فهاد بن معتاد
احلمد وع�ضو املجل�س رئي�س جلنة ال�صداقة ال�سعودية البو�سنية الدكتور عبد اهلل
احلربي .فيما ح�ضره من اجلانب البو�سني �أع�ضاء الوفد الر�سمي املرافق وهم
النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب الدكتور ديني�س بيت�شري يفيت�ش والنائب الأول
لرئي�س جمل�س ال�شعب ال�سيد �أوغني تاديت�ش وع�ضو جمل�س النواب ال�سيد خالد
قيبيات�ش.
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معايل النائب يبحث العالقات الربملانية مع نائب رئي�س جمل�س النواب
يف جمهورية �أندوني�سيا
ا�ستقبل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور
حممد بن �أمني اجلفري يف مكتبه يف الريا�ض ،معايل
نائب رئي�س جمل�س النواب يف جمهورية �أندوني�سيا
هجر باندو يا�سني طهاري والوفد املرافق له.
وقد رحب معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى بوفد
الربملان الأندوني�سي ،م�ؤكدً ا عمق العالقات الثنائية
بني اململكة وجمهورية �أندوني�سيا.
وقال معاليه�« :إن اململكة بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود -
حفظه اهلل  -تويل �أهمية ق�صوى جلميع امل�سلمني يف
جميع دول العامل ،ولهذا ف�إن عالقة اململكة بجمهورية
�أندوني�سيا قوية ومتينة ،ذلك لأن �أندوني�سيا ت�ضم
�أك�بر ع��دد من امل�سلمني ،كما �أن هناك الكثري من
امل�صالح امل�شرتكة التي جتمع بني البلدين ال�شقيقني
يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
الثقافية والتعليمية وغريها».
و�أك��د معاليه �أهمية تبادل ال��زي��ارات ال�سيما بني
جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب الإندوني�سي وتفعيل
دور جلنتي ال�صداقة يف املجل�سني مبا ي�سهم يف فتح
�آفاق �أو�سع لعالقات التعاون بني البلدين ال�شقيقني،
م�ؤكد ًا حر�ص املجل�س على تعزيز وتوطيد عالقاته
الربملانية مع املجال�س والربملانات يف الدول ال�شقيقة

وال�صديقة.و�أعرب نائب رئي�س الربملان الأندوني�سي
من جانبه ،عن �سعادته بزيارة اململكة وزيارة جمل�س
ال�شورى وما وجده الوفد من ح�سن ا�ستقبال وكرم
ال�ضيافة.
كما �أكد معاليه متانة العالقات الثنائية التي تربط
بني جمهورية �أندوني�سيا واململكة يف �شتى املجاالت،
منوه ًا باملكانة الرائدة للمملكة يف العامل الإ�سالمي
وعلى ال�صعيدين الإقليمي والدويل.
من جانب �آخر ،عقدت جلنة ال�صداقة الربملانية
ال�سعودية االندوني�سية يف جمل�س ال�شورى اجتماع ًا

مبقر املجل�س يف ال��ري��ا���ض م��ع م�ع��ايل ن��ائ��ب رئي�س
الربملان االندوني�سي والوفد املرافق له.
وج� ��رى خ �ل�ال االج��ت��م��اع ال� ��ذي ر�أ�� �س ��ه ع�ضو
املجل�س رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية
االندوني�سية الدكتور عبدالرحمن بن �أحمد هيجان
مناق�شة ال�ع��دي��د م��ن امل��و��ض��وع��ات والق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك بني اململكة واندوني�سيا و�أوج��ه
ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك بينهما على خمتلف الأ��ص�ع��دة
ال�سيما التعاون على �صعيد العالقات الربملانية بني
جمل�س ال�شورى والربملان الإندوني�سي.

د .حممد �آل عمرو يلتقي �سفري كوريا اجلنوبية والقائم ب�أعمال ال�سفارة اليابانية
ا�ستقبل معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى الدكتور
حممد بن عبداهلل �آل عمرو يف مكتبه مبقر املجل�س
بالريا�ض �سفري كوريا اجلنوبية لدى اململكة كيم جوجن
ي��وجن .وت��رك��ز احل��دي��ث على ال�سبل الكفيلة بتطوير
ال�ع�لاق��ات الربملانية ب�ين جمل�س ال���ش��ورى وال�برمل��ان
ال�ك��وري ،وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية بني
البلدين.
كما ا�ستقبل معاليه يف مكتبه مبقر املجل�س القائم
ب�أعمال ال�سفارة اليابانية بالنيابة ال��وزي��ر املفو�ض
يا�سوناري مورينو .وجرى خالل اال�ستقبال بحث عدد
من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك و�سبل تعزيز
العالقات الثنائية بني البلدين وخا�صة يف جماالت العمل
الربملاين .ح�ضر اال�ستقبال مدير عام �شعبة العالقات
الربملانية مبجل�س ال�شورى خالد بن حممد املن�صور.
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جلنة حقوق الإن�سان
تطلع م�س�ؤولة بريطانية
على جهود اململكة يف
حماية حقوق الإن�سان
عقدت جلنة حقوق الإن�سان والعرائ�ض برئا�سة
ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور ع�ب��داهلل بن
اجتماعا
حمارب الظفريي يف مقر املجل�س بالريا�ض،
ً
مع مديرة �إدارة حقوق الإن�سان ب��وزارة اخلارجية
الربيطانية لوي�س دي �سوزا.
ويف م�ستهل اللقاء رحب الدكتور الظفريي مبديرة
�إدارة حقوق الإن���س��ان الربيطانية وال��وف��د املرافق
ل�ه��ا ،م ��ؤك��دً ا م�ت��ان��ة ال�ع�لاق��ات ال�ت��ي جت�م��ع اململكة
العربية ال�سعودية واململكة املتحدة يف �شتى املجاالت
ومن بينها العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى
والربملان الربيطاين.
واطلع الدكتور الظفريي امل�س�ؤولة الربيطانية على
مهام جمل�س ال�شورى واخت�صا�صاته و�آل�ي��ة عمله،
وقدم لهم نبذة عن جلنة حقوق الإن�سان والعرائ�ض

باملجل�س واخت�صا�صها بدرا�سة املو�ضوعات التي
تتعلق بحقوق الإن�سان يف اململكة ،والأنظمة الدولية
ذات العالقة.
وب�ي�ن رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة �أن جل�ن��ة ح �ق��وق الإن �� �س��ان
والعرائ�ض يف جمل�س ال�شورى تدر�س حال ًيا عددًا من
املو�ضوعات ذات العالقة بحقوق الإن�سان.
و�أكد �أع�ضاء اللجنة ملديرة �إدارة حقوق الإن�سان
بوزارة اخلارجية الربيطانية اهتمام اململكة العربية
ال�سعودية الكبري بحقوق الإن�سان انطالق ًا من تعاليم

الدين الإ�سالمي احلنيف الذي حفظ له حقوقه.
وا��س�ت�ع��ر���ض االج �ت �م��اع ج �ه��ود خ���ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود -
حفظه اهلل  -لتعزيز التفاهم والت�سامح ون�شر ثقافة
احل��وار بني �أف��راد املجتمع ،وال��ذي متثل يف �إن�شاء
مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني بهدف توفري
البيئة املالئمة الداعمة للحوار الوطني مبا يحقق
امل�صلحة ال�ع��ام��ة وي�ح��اف��ظ على ال��وح��دة الوطنية
املبنية على العقيدة الإ�سالمية.

بح�ضور مدير عام الإدارة العامة للمرور

جلنة ال�ش�ؤون الأمنية تبحث تعديل مادة يف نظام املرور
ناق�شت جلنة ال�ش�ؤون ا لأمنية مبجل�س ال�شورى الدرا�سة التي �أعدها
فريق من وزارة الداخلية حيال نظام الر�صد ا لآيل «�ساهر» ،وتعديل
املادة  73من نظام املرور املتعلقة ب�آلية �ضبط خمالفات ال�سري.
ج��اء ذ ل��ك يف اجتماع عقدته اللجنة يف مقر املجل�س برئا�سة رئي�س
اللجنة اللواء الدكتور حممد بن في�صل �أ ب��و �ساق ،وبح�ضور مدير عام
ا لإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن بن عبداهلل املقبل و ع��دد من
م�س�ؤويل ا لإدارة.
وقد طرح �أع�ضاء اللجنة عدة ملحوظات وا�ستف�سارات على م�س�ؤويل
ا لإدارة العامة للمرور ب�ش�أن تعديل املادة  73من نظام املرور حيث طلب
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ا لأع�ضاء �إي�ضاحات ب�ش�أن ا مل��ؤ ��ش��رات ا لإيجابية التي �أ�سهم بها نظام
«�ساهر» يف خف�ض معدالت احلوادث وا لإ�صابات والوفيات ومدى دقتها.
وت�ضمنت الدرا�سة ربط قيمة املخالفة بخطورة ال�سرعة على الطرق
ولي�س باملدة ،كما ت�ضمنت عدم م�ضاعفة املخالفة �إىل احلد ا لأعلى �إال
�إذا تكررت للمرة الثانية يف نف�س ال�سنة ومل يتم �سداد قيمة املخالفة
ا لأوىل فت�ضاعف الغرامة املالية �إىل حدها ا لأعلى.
كما اقرتح عدد من �أع�ضاء اللجنة �أن تكون عقوبة املخالفات اخلطرة
املتكررة التوقيف ولي�س د ف��ع الغرامة فقط ،كما ج��رى خ�لال االجتماع
تداول عدد من ا لآراء وامللحوظات ب�ش�أن املادة املطلوب تعديلها.
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بح�ضور معايل رئي�س امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ

جلنة النقل والإت�صاالت تبحث �أ�سباب التكد�س الذي ت�شهده املوانئ
ناق�شت جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
مبجل�س ال���ش��ورى يف اجتماع عقدته برئا�سة ع�ضو
املجل�س رئي�س اللجنة ال��دك�ت��ور �سعدون ال�سعدون
التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة للموانئ للعام
املايل 1434/1433ه�ـ بح�ضور معايل رئي�س امل�ؤ�س�سة
املهند�س عبدالعزيز بن حممد التويجري وعدد من
م�س�ؤوليها.
ويف بداية االجتماع رحب الدكتور �سعدون ال�سعدون
مبعايل رئي�س امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ ومرافقيه.
ثم �شاهد �أع�ضاء اللجنة عر�ض ًا مرئي ًا عن �أبرز
�إجن��ازات امل�ؤ�س�سة خالل العام امل��ايل حمل التقرير
وو�ضعها الراهن وال�صعوبات التي تواجهها.
وتطرق النقا�ش يف االجتماع �إىل التكد�س الذي
ت�شهده املوانئ الذي غالب ًا ما يح�صل يف الفرتة بني
�شهري رجب وذي احلجة وهي �أ�شهر الذروة.
و�أرجع م�س�ؤولو امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ ذلك لعدة
عوامل منها ت�أخر بع�ض التجار يف ا�ستالم ب�ضائعهم،

والإجراءات الرقابية مثل التفتي�ش والفح�ص ،كما �أن
التنظيم امل��روري اجلديد ت�سبب يف تكد�س الب�ضائع
حيث مت حظر حترك ال�شاحنات خالل �ساعات معينة.
وق��دم م��دي��رو امل��وان��ئ ن�ب��ذة ع��ن التو�سعات التي
ت�شهدها م��وان��ئ �ضبا ور�أ�� ��س اخل�ي�ر وي�ن�ب��ع و�سبل
تطويرها.
و�أو���ض��ح م�ع��ايل رئ�ي����س امل��ؤ��س���س��ة �أن ��ه مت �إع ��داد

ا�سرتاتيجية وطنية متكاملة لتطوير املوانئ ال�سعودية
وت�شغيلها ،وكان ذلك جتاوب ًا مع قرار جمل�س ال�شورى
رقم  63/94وتاريخ 1430/1/8هـ.
و�أجاب م�س�ؤولو امل�ؤ�س�سة على �أ�سئلة �أع�ضاء جلنة
النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات ،وا�ستف�ساراتهم
ح��ول �أداء امل��وان��ئ و�سبل معاجلة ال�صعوبات التي
تواجهها.

جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية والطاقة
تناق�ش �أهمية ن�شر
املعلومات الإح�صائية
ناق�شت جلنة ال���ش��ؤون االقت�صادية والطاقة
مبجل�س ال �� �ش��ورى يف اج �ت �م��اع ع �ق��دت��ه برئا�سة
ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الأ�ستاذ �أ�سامة بن
علي قباين التقرير ال�سنوي مل�صلحة الإح�صاءات
العامة واملعلومات للعام امل��ايل 1434/1433ه���ـ
بح�ضور عدد من امل�س�ؤولني يف امل�صلحة.
و�أك��د رئي�س اللجنة �أن جمل�س ال�شورى ممثالً
يف جلنة ال���ش��ؤون االقت�صادية وال�ط��اق��ة يدر�س

التقارير ال�سنوية مل�صلحة الإح�صاءات العامة
درا� �س��ة م�ت��أن�ي��ة وم�ع�م�ق��ة ل�ل��و��ص��ول �إىل ق ��رارات
ت�ستهدف ت�ط��وي��ر �أداء امل�صلحة واالرت��ق��اء به
لأهمية دوره��ا يف ت��وف�ير املعلومات الإح�صائية
ال��دق �ي �ق��ة ال��ت��ي ت �ب �ن��ي ع �ل �ي �ه��ا ج �م �ي��ع الأج� �ه ��زة
احلكومية خططها امل�ستقبلية.
وت��رك��ز النقا�ش خ�لال اال ج�ت�م��اع على �أهمية
ن�شر املعلومات الإح�صائية يف القطاعات املعنية

يف ال��وق��ت املنا�سب ،ون�ظ��ام املعلومات الوطني،
واخلطوات التي اتخذتها امل�صلحة ل�سرعة �إجناز
ه��ذا ا مل���ش��روع .واخل �ط��وات ال�ت��ي مت �إ جن��از ه��ا يف
م�شروع �إع��داد اال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية
الإح�صائية .وكذلك تقنية املعلومات.
وق ��د �أج� ��اب م �� �س ��ؤول��و ا مل���ص�ل�ح��ة ع �ل��ى �أ ��س�ئ�ل��ة
�أع �� �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة وا��س �ت�ف ���س��ارا ت �ه��م ح ��ول بع�ض
النقاط واملحاور التي ت�ضمنها التقرير.
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حصاد الشهر

جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الأملانية تبحث العالقات امل�شرتكة مع برملاين �أملاين
اجتمعت جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الأملانية
برئا�سة ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور �أحمد الزيلعي
مبقر املجل�س بالريا�ض مع ع�ضو الربملان االحتادي
الأملاين الدكتور اندريا�س �شوكينهوف ،بح�ضور �سفري
جمهورية �أملانيا االحتادية لدى اململكة ديرت فالرت هالر.
وج� � ��رى خ �ل��ال االج� �ت� �م���اع ا�� �س� �ت� �ع ��را� ��ض جم�م��ل
ال � �ع �ل�اق� ��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال� �ت���ي ت���رب���ط ال �ب �ل��دي��ن
ال�صديقني ،و�سبل تعزيزها يف جم��االت العالقات
ال�برمل��ان �ي��ة وت�ف�ع�ي�ل�ه��ا ع �ل��ى خم�ت�ل��ف امل �� �س �ت��وي��ات.
كما ت �ن��اول االج�ت�م��اع ع ��ددًا م��ن امل��و��ض��وع��ات ذات
االهتمام امل�شرتك ،ومواقف البلدين جتاه عدد من
التطورات الإقليمية والدولية.

�سمو رئي�س جلنة ال�صداقة
الربملانية ال�سعودية اجلامبية
ي�ستقبل �سفري جامبيا
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو الأم�ير الدكتور خالد بن
عبداهلل بن م�شاري ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س جلنة
ال�صداقة الربملانية ال�سعودية اجلامبية باملجل�س يف
مكتبه� ،سفري جامبيا لدى اململكة عمر جربيل �صالح.
وج��رى خ�لال اال�ستقبال ا�ستعرا�ض العالقات
الربملانية بني جمل�س ال�شورى وال�برمل��ان اجلامبي،
و�سبل تفعيل دور جلنتي ال�صداقة يف املجل�سني مبا
ي�سهم يف تطوير العالقات ودعمها.

 ..ورئي�س جلنة ال�صداقة
الربملانية ال�سعودية املالطية
يلتقي �سفري مالطا
واج �ت �م��ع ع���ض��و جم�ل����س ال �� �ش��ورى رئ �ي ����س جلنة
ال�صداقة الربملانية ال�سعودية املالطية باملجل�س
الدكتور عبداهلل بن حمود احلربي يف مكتبه مبقر
املجل�س �سفري مالطا ل��دى اململكة �ستيفن ب��ورج .
وت��رك��ز احل��دي��ث خ�لال االج�ت�م��اع على �سبل تطوير
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان يف
جمهورية مالطا ،وتفعيل جلنتي ال�صداقة الربملانية
يف املجل�سني مبا ي�سهم يف تو�سيع �آفاق عالقات التعاون
بني البلدين ال�صديقني ويحقق امل�صالح امل�شرتكة
ل�شعبيهما.
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اتجاهات

رحلة الإبداع:
�سويعات من النبوغ ُتغري جمرى التاريخ
التاريخ ذاكرة تتحدي بها الأجيال الأزمان وحمدثاتها ،فقد ابدع �أجددادنا يف حفر ثقافتنا بني الثقافات ،بل وجعلوا
ح�ضارتنا من �أنبغ احل�ضارات التي ر�سمت للح�ضارات الأخري طريقها.
�إنه ملن ال�صعب و�ضع تعريف �شامل للموهبة والنبوغ الذي يتفرد به �شريحة حمدودة من الأ�شخا�ص يف جمال ما،
لكن من ال�سهل ا�ستنباط �أ�سماء عديدة من ثقافتنا املعا�صرة ل�شخ�صيات غريت جمرى التاريخ وتركت ب�صمات ال
تزال حمط الأنبهار والت�أمل .فمن اللذي �أعطى �أبيات ال�شاعر املتنبي بعد ًا و�صدى ينف�صل عن االرتباط ب�أي زمان
ومكان بحيث تبقى حكمه �أزلية .وما الذي يجعل �شاب مغمور ك�ألربت �أين�شتاين يجمع يف خميلته نظرية غريت النظرة
التقليدية للكون .وما الذي يعطي لوحة «لليل والنجوم» للر�سام فان دوخ جمالها الأزيل .وعلى هذا النهج يتوارد العديد
من الأعمال والأ�سماء يف �شتي املجاالت ( الفن والريا�ضة وال�سيا�سة ) ،والتي ارتبطت ب�أ�شخا�ص اكت�سبت جيناتهم
�صفات املوهبة والإبداع والنبوغ .
ولكن ما هي الظروف �أو العوامل التي حتفز على ظهور هذا التفرد يف الأداء والتميز عن بقية الأفراد العاديني؟ .هل
هي جمرد م�صادفة بحته �أ�سفرت عن انتقال كرومو�سوم يحمل جني �أو جمموعة جينات متنح �صاحبها موهبة الإبداع
يف الر�سم مث ًال ،وقد توفرت له عوامل بيئية �أ�سهمت يف تفعيله يف بيئة تعطي لها فر�صة اكت�شاف هذه املوهبة واحت�ضانها
ومنوها؟� .أم �أن املوهبة �شيء يكت�سب عن طريق الإ�صرار والتدريب واملثابرة والتي مبرور الوقت تنمو لتتجاوز حيز
االعتيادي �إىل حيز الإنفراد يف الأداء.
يتحدث مالكوم جالدوييل يف كتابة ال�شهري ( outliersاملنفردون) عن ظاهرة الإنفراد يف الأداء ،وي�ستنتج من خالل
درا�سات حتليلية �أجريت على عدة �شخ�صيات تاريخية ومعا�صرة متيزت بقدرات غري عادية ،على �أن التدريب املقنن
ولفرتة ال تقل عن الع�شرة �آالف �ساعة من املمار�سة املكثفة مع الرتكيز على حت�سني الكفاءة والإ�ستفادة من الأخطاء
متنح �صاحبها املقدرة على تطوير املهارة لدرجة الإبداع والتميز .ومن خالل الدرا�سات امل�ستفي�ضة مل�سرية حياة �أكرث
من �شخ�صية و�صفت بالنبوغ يف جماالت خمتلفة ،يت�ضح �أن هناك قا�سم م�شرتك يف وجود مرحلة من الإعداد غال ًبا
ما ت�ستمر ملدة الع�شرة �سنوات �أو ما يعادل الع�شرة �آالف �ساعة عمل ،مبا ُيعادل �ساعتني �إىل اربع �ساعات يوم ًيا ،ومبا ال
يقل عن خم�سة �أيام يف الإ�سبوع.
تبد�أ فرتة التدريب يف �أول ع�شر �سنوات من العمر من بزوغ بوادر النبوغ للظهور يف �آخر �سنوات املراهقة وحتى �أواخر
الع�شرينات من العمر .هذه النظرية تدح�ض الفكرة ال�سائدة ب�أن النبوغ ي�أتي ب�شكل �إلهام �إلهي �أو جني مينح �صاحبه
�صفات خارقة دون عناء .ويف الغرب يلقنون الأطفال منذ �صغره كي ميكنهم بلوغ �أي �شيئ يف احلياة من خالل العمل
اجلاد واملثابرة بعيدا عن الظروف واخللفيات امل�صاحبة للمن�ش�أ والعرقية.
رواجا كب ًريا  .فالتوجه الإجتماعي يف الغرب ب�شكل عام يعترب النا�س �سوا�سية
تلقى نظرية الع�شرة �آالف �ساعة عمل ً
يف كل �شيء حتى يف القدرات الفردية و�أن التميز ال ي�أتي �إلأ عن طريق العمل والإكت�ساب.
�إن نظرية الع�شرة �آالف �ساعة عمل ،قد تعطي تف�سريا منطقيا ،لكن بتب�سيط مفرط ل�شيء معقد مثل املوهبة .فمن
ال�صعب جدا احل�صول على بيئة مهي�أه ملثل هذا الوقت يف احلياة العادية .كما �أن هناك عامل احلظ الذي يتحكم بنوعية
البيئة التي ين�ش�أ فيها الإن�سان والتي هي خارجة عن �إرادته و�سيطرته .فمن ال�سذاجة �إعتبار �أن كل النا�س �سوا�سية يف
القدرات واملهارات .فلكل �شخ�ص قابلية خا�صة تتحكم بها عوامل وراثية وبيئية متنحه قدرات ومواهب فوق العادة.
لكن يبقى للعمل اجلاد والتدريب املقنن مع الإر�شاد ذلك الدور الفعال لإظهار هذه املواهب واالرتقاء بها ملرحلة الإبداع
والتفرد .املوهبة وحدها مل ت�صنع �أ�شخا�صا مثل املتنبي �أو ابن �سينا �أو ليورنادو دافن�شي �أو حتى العب الكرة دييغو
مارادونا  ،بل هو حب ال�شيء والتفاين فيه على مدى �سنوات � ،سواء زادة عن الع�شرة �أو قلت � .إال �أنه يف نهاية املطاف
يقف النا�س «العاديني» �أمام عمل فني خارق يجمع الب�ساطة واجلمال والفخامة والر�شاقة.

راكان �إبراهيم ناظر
جامعة امللك �سعود
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متابعات برلمانية

التقى خالل الزيارة م�س�ؤولني برملانيني وحكوميني

رئي�س املجل�س يبحث يف �أثيوبيا
دعم العالقات الثنائية
والربملانية بني البلدين
ق��ام معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ بزيارة
ر�سمية جلمهورية �أثيوبيا الفدرالية تلبية لدعوة
ر�سمية تلقاها م��ن م�ع��ايل رئي�س جمل�س ال�ن��واب
الأثيوبي ال�سيد �أبادوال جمدا.
وعقد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى خ�لال الزيارة
ع��دة اجتماعات م��ع ك�ب��ار امل���س��ؤول�ين يف جمهورية
�أثيوبيا ،حيث اجتمع بدولة رئي�س ال��وزراء الأثيوبي
ه�ي�ل��ي م��اري��ام دي���س��ال�ين وم �ع��ايل رئ�ي����س املجل�س
الفدرايل كا�سا تكلي برهان ومبعايل رئي�س جمل�س
النواب الأثيوبي �أب��ادوال جمدا ومعايل وزير الدولة
الأثيوبي لل�ش�ؤون اخلارجية ،حيث ا�ستعر�ض معاليه
معهم ال�ع�لاق��ات الثنائية ب�ين اململكة وجمهورية
�أثيوبيا الفدرالية ،كما بحث تعزيز العالقات بني
البلدين ال�شقيقني ودع��م العالقات الربملانية على
وجه اخل�صو�ص.
و�أو�ضح معايل رئي�س جمل�س ال�شورى �أن هذه الزيارة
تهدف �إىل حتقيق املزيد من التعاون والتفاهم مبا
يخدم م�صالح البلدين و�إىل دعم اجلهود املبذولة
من اجلانبني لتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين.
وقال� :إن اململكة و�أثيوبيا تربطهما عالقات تاريخية
واجتماعية واقت�صادية متميزة ،وت�شهد العالقات يف
الوقت احلايل تطورات ملمو�سة و�صلت �إىل م�ستوى
متميز من التعاون خ�صو�ص ًا يف اجلانب االقت�صادي.
و�أ�شار معاليه �إىل �أهمية ال��دور الذي ي�ؤديه جمل�س
ال���ش��ورى يف تعزيز ال�ع�لاق��ات م��ع ال ��دول ال�شقيقة
وال�صديقة وما تقوم به جلان ال�صداقة يف جمل�س
ال�شورى من دور مهم على هذا ال�صعيد.
راف��ق معاليه خ�لال ال��زي��ارة وف��د ر�سمي �ضم ع�ضو
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املجل�س رئي�س جلنة ال�صداقة الأثيوبية ال�سعودية
الدكتور نا�صر بن زيد بن داوود وع�ضو املجل�س ع�ضو
جلنة ال�صداقة ها�شم بن علي الراجح ،كما رافق
الوفد مدير عام الإدارة العامة للعالقات والإعالم
عبدالرحمن بن عثمان ال�صغري.
وق��د ا�ستقبل دول��ة رئي�س ال���وزراء الأث�ي��وب��ي هيلي
ماريام د�سالن معايل رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور
ع�ب��داهلل ب��ن حممد ب��ن براهيم �آل ال�شيخ وال��وف��د
املرافق وبح�ضور �سفري خ��ادم احلرمني ال�شريفني
لدى جمهورية �أثيوبيا.
وج��رى خ�لال اال�ستقبال تناول العالقات الثنائية
و�سبل دعمها وتطويرها .و�أكد رئي�س ال��وزراء هيلي
ماريام خالل اللقاء حر�ص بالده على دعم العالقات
مع اململكة ،م��ؤك��د ًا على العالقات التاريخية التي
تربط البلدين ال�صديقني ،م�شري ًا �إىل �أن م�ستوى
التعاون يجب �أن يتطور وينمو بال�شكل ال��ذي يليق
ب�ط�م��وح احل�ك��وم�ت�ين وال�شعبني ال�ل��ذي��ن تربطهما
عالقات موغلة يف التاريخ.
وج��دد الرئي�س الأثيوبي ت�أكيده �أن �أدي�س �أبابا لن
تفرط بعالقاتها مع اململكة و�ستبذل كل جهد ممكن
لدعم العالقات بني البلدين ال�صديقني وتنميتها.
وق��ال دول�ت��ه �إن ه��ذا اللقاء فر�صة لنجدد الدعوة
للم�ستثمرين ال�سعوديني الكت�شاف فر�صهم يف �أثيوبيا
وامل�شاركة يف عملية التنمية القائمة يف بالده ،م�ؤكد ًا
�أن امل�ستثمرين ال�سعوديني هم حمل ترحيب ودعم من
كل ال�سلطات الأثيوبية.
م��ن جانبه ع�بر معايل رئي�س جمل�س ال�شورى عن
تقديره حلفاوة اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة التي وجدها
والوفد املرافق يف �أدي�س �أبابا ،الفت ًا �إىل �أن اململكة

حري�صة كل احلر�ص على نقل العالقات بني البلدين
�إىل م�ستويات متقدمة وتطويرها يف خمتلف املجاالت
لت�شمل كل ما يحقق امل�صلحة للبلدين ال�صديقني.
و�أ�ضح معاليه �أن االجتماعات واللقاءات التي عقدها
مع امل�س�ؤولني يف �أدي�س �أبابا هي يف جمملها ت�صب
يف اجتاه تنفيذ توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني
امل�ل��ك ع �ب��داهلل ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود بتطوير
العالقات بني البلدين.
و�أك��د ال�شيخ ال��دك�ت��ور ع�ب��داهلل �آل ال�شيخ لو�سائل
الإعالم بعد اللقاء �سعادته مبا �سمعه من دولة رئي�س
ال��وزراء الأثيوبي من ت�أكيد على متانة العالقة بني
اململكة و�أثيوبيا وحر�ص �أدي�س �أبابا على �أن ال ت�سمح
برتاجع هذه العالقات.
و�أ�ضاف معاليه �أن ما يربطنا مع �أثيوبيا هي عالقات
متميزة وتاريخية وت�سري باالجتاه ال�صحيح نحو مزيد
من التعاون والتطور ،ونقدر لأثيوبيا �سيا�ستها املعتدلة
يف املنطقة ،كما نقلت لدولته ما تعي�شه اململكة من
نه�ضة كبرية على كافة اجلوانب.
وتابع�« :إن اللقاء تناول ا�ستعرا�ض االجتماعات التي
عقدناها مع امل�س�ؤولني الأثيوبيني خالل هذه الزيارة
و�إب ��راز املوا�ضيع التي اتفقنا عليها وال�ت��ي تتناول
التعاون الربملاين الذي هو �أ�سا�س هذه الزيارة ،وقد
وجدت من دولته الرتحيب والدعم للم�ضي قدم ًا يف
تطوير التعاون والتقارب».
ويف ال�ش�أن الربملاين عقد الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ رئي�س جمل�س ال�شورى ومعايل
اجتماعا
رئي�س جمل�س النواب الأثيوبي �أبادوال جمدا
ً
يف مقر جمل�س ال �ن��واب الأث�ي��وب��ي ت�ن��اول العالقات
الثنائية و�سبل دع��م وتطوير التعاون امل�شرتك بني
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البلدين ،وك��ذل��ك �سبل دع��م ال�ع�لاق��ات الربملانية
الثنائية،
ورح ��ب رئ�ي����س جمل�س ال �ن��واب الأث �ي��وب��ي يف ب��داي��ة
االج�ت�م��اع مب�ع��ايل رئي�س جمل�س ال���ش��ورى وال��وف��د
املرافق مثمن ًا ملعاليه تلبية الدعوة ،م�شري ًا �إىل �أن
ه��ذه ال��زي��ارة ت�أتي يف �إط��ار احلر�ص املتبادل على
تنمية العالقات على كافة الأ�صعدة مبا يليق بتاريخ
العالقات بني البلدين.
وق��ال� :إننا يف �أثيوبيا حري�صون على ا�ستثمار هذه
الزيارة لتحقق �أكرب قدر من التفاهم والتعاون بني
جمل�س ال �ن��واب وجمل�س ال���ش��ورى و�أن حتقق هذه
الزيارة تطلعات الطرفني نحو عالقات �أكرث تطور،
حيث �إن العالقات ال�سعودية الأثيوبية تقوم على
االح�ترام املتبادل واملنفعة املتبادلة وه��ي عالقات
متعددة وممتدة ملئات ال�سنني ودور جيلنا احلايل هو
نقلها �إىل مرحلة �أكرث تقدم ًا وتطور ًا.
و�أ�شاد جمدا بدعم خادم احلرمني ال�شريفني امللك
ع�ب��داهلل ب��ن عبد العزيز �آل �سعود لأثيوبيا ،الفت ًا
النظر �إىل �أن ال�شعب الأثيوبي يقدر عالي ًا خلادم
احلرمني ال�شريفني مبادرته لال�ستثمار الزراعي يف
اخل��ارج واختياره ـ حفظه اهلل ـ لأثيوبيا لتكون �أول
دولة ت�ستفيد من هذه املبادرة ،حيث �ساهمت املبادرة
يف دعم ا�ستثمار م�ساحات زراعية �شا�سعة ،كما �أن
اململكة ب�شكل ع��ام �شريك ا�سرتاتيجي يف التنمية
يف �أثيوبيا وهي داع��م فاعل يجد امتنان ًا من فئات
املجتمع الأثيوبي كافة ،ونحن لدينا قناعة �أن اململكة
م�ساهم كبري يف حتقيق التنمية يف �أثيوبيا.
وزاد معاليه �أن الربملان الأثيوبي يطمح لال�ستفادة
من التجربة ال�شورية ال�سعودية ،ن�أمل �أن ت�ساهم
زيارة معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف تبادل اخلربات
وتوحيد املواقف الربملانية جتاه الق�ضايا والتحديات
التي نواجهها.
وختم معاليه كلمته ب�إعطاء نبذة عن تاريخ العمل
الربملاين يف �أثيوبيا ور�ؤيته حول امل�شاريع امل�ستقبلية
للربملان هناك.
من جانبه ،ثمن معايل رئي�س جمل�س ال�شورى الدعوة
الكرمية وعرب عن تطلعه لأن ت�سهم هذه الزيارة يف
نقل العالقات الثنائية �إىل م�ستويات تليق باحلر�ص
املتبادل على تنمية العالقات الثنائية والربملانية على
وجه اخل�صو�ص.
و�أو��ض��ح معاليه يف نبذة خمت�صرة عن املجل�س �أن
جمل�س ال�شورى يتكون م��ن  150ع�ضو ًا بينهم 30
�سيدة ميثلون يف جمملهم ك��اف��ة ��ش��رائ��ح املجتمع

رئيس مجلس الشورى:
الزيارة تهدف إلى تحقيق
المزيد من التعاون والتفاهم
بما يخدم مصالح البلدين.

رئيس مجلس الوزراء
األثيوبي :مستوى التعاون
يجب أن يتطور وينمو بالشكل
الذي يليق بطموح الحكومتين
والشعبين.

وزير الدولة األثيوبي للشؤون
الخارجية يشيد بالسياسة
السعودية المعتدلة التي
تدعم دائمًا السالم والتنمية
في منطقة القرن األفريقي.
ويتمتعون بتنوع اخلربات وامل�ؤهالت التي �أهلتهم لنيل
الثقة امللكية باختيارهم �أع�ضاء يف املجل�س.
و�أ� �ض��اف معاليه �أن جمل�س ال�شورى يتمتع بكامل
ال�صالحيات والأع �م��ال الربملانية ال�ت��ي ميار�سها
با�ستقالل تام ودون تدخل حكومي ،كما �أن املجل�س
ع�ضو فعال يف جميع االحتادات العاملية.
وقال ال�شيخ الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ� :إن اململكة
تدرك �أهمية العالقة اال�سرتاتيجية مع �أثيوبيا ،ولدينا
توجيه من خادم احلرمني ال�شريفني ب�أن ن�ساهم مبا
ن�ستطيع لنقل العالقات من الأماين �إىل واقع عملي
ملمو�س ،لذلك ن�أمل �أن ننجح يف حتقيق ذلك للو�صول
�إىل ر�ؤية م�شرتكة حول �سبل تطوير العالقات ،و�أن
ن�ساهم بعد ذل��ك يف تقدمي ر�ؤى حلكوماتنا تكون
مفتاح ًا للتعاون امل�شرتك م�ستقب ًال.

ثم وج��ه معاليه دع��وة ملعايل رئي�س جمل�س النواب
الأثيوبي لزيارة اململكة ،حيث رح��ب �أب��ادوال جمدا
بذلك على �أن يكون يف �أقرب فر�صة ،كما رحب بعقد
اجتماع ب�ين جلنتي ال�صداقة الربملانية الأثيوبية
ـ ال�سعودية يف اململكة ،مو�ضح ًا �أن للمملكة مكانة
خا�صة كونها ت�ستقبل �سنوي ًا �آالف احلجاج الأثيوبيني
وكذلك ت�ست�ضيف عدد ًا كبري ًا من �أبناء �أثيوبيا من
الأي��دي العاملة وتعاملهم معاملة مميزة هي حمل
تقديرنا.
بعد ذلك ،حتدث ع�ضو املجل�س رئي�س جلنة ال�صداقة
الربملانية ال�سعودية ـ الأثيوبية الدكتور نا�صر بن
داوود ،مو�ضح ًا �أن اللجنة تتكون من  14ع�ضو ًا ،بينهم
�سيدتان روعي يف اختيارهم التنوع يف االخت�صا�صات
لي�ساهم ذلك يف حتقيق �أهداف اللجنة ،حيث نطمح
�أن تكون حلقة و�صل بني البلدين.
كما حت��دث ع�ضو املجل�س وع�ضو جلنة ال�صداقة
الربملانية ها�شم الراجح ،م�ؤكد ًا �أن اللجنة �ستعمل
جاهدة على تنمية العالقات بكل ما ت�ستطيع لنحقق
املزيد من التقارب والتعاون.
ويف نهاية االجتماع تبادل اجلانبان الهدايا التذكارية.
وع �ل��ى ج��ان��ب �آخ� ��ر� ،أق� ��ام ��س�ف�ير خ ��ادم احل��رم�ين
ال�شريفني لدى �أثيوبيا عبدالباقي عجالن حفل غداء
احتفاء مبعايل ال�شيخ الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ
والوفد املرافق وبح�ضور معايل رئي�س جمل�س النواب
الأثيوبي �أبادوال جمدا وجمع من التمثيل الدبلوما�سي
وامل�س�ؤولني يف �أدي�س �أبابا.
وخ�لال ال��زي��ارة عقد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ومعايل رئي�س املجل�س الفدرايل الأثيوبي كا�سا تكلي
ب��ره��ان اج�ت�م��اع� ًا بح�ضور �سفري خ ��ادم احلرمني
ال�شريفني ل��دى جمهورية �أثيوبيا الفدرالية تناول
ال �ع�لاق��ات الثنائية و��س�ب��ل دع��م وت�ط��وي��ر ال�ت�ع��اون
امل�شرتك بني البلدين وكذلك �سبل دعم العالقات
الربملانية.
ورحب رئي�س املجل�س الفدرايل الأثيوبي مبعايل رئي�س
جمل�س ال�شورى معرب ًا عن تطلعه �أن تتوج هذه الزيارة
بنتائج تعك�س الرغبة امل�شرتكة لتطوير العالقات
الثنائية والربملانية على وجه اخل�صو�ص.
و�أ�ضاف كا�سا تكلي برهان�« :إن العالقات مع اململكة
طويلة وتاريخية وم�ت�ج��ذرة ونحن حري�صون على
املحافظة عليها ولن ن�سمح بحدوث �أي خالف بيننا،
ون�أمل �أن نتمكن من �إعطائها دفعة قوية للأمام ،و�أن
ال تقت�صر على العالقة بني احلكومتني بل تتجاوز �إىل
امل�ستويات الربملانية وال�شعبية».
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وقال رئي�س املجل�س الفدرايل الأثيوبي� :إن احلكومة
الأثيوبية ت��درك �أهمية العالقة مع اململكة ،وت�ؤمن
�أن اململكة بثقلها ال�سيا�سي واالقت�صادي ت�ستطيع �أن
تدعم ال�سالم والتنمية يف القرن الأفريقي ،وال �شك
�أن �أثيوبيا ت�ضع التنمية يف مقدمة �أولوياتها ،حيث
بد�أنا منذ العام 1991م �سيا�سة جديدة مبنية على
االح�ترام وامل�صالح املتبادلة ،وق��د بذلت احلكومة
جهود ًا كبري ًة ملواجهة الفقر .وقد بد�أت الأهداف يف
التحقق ،كما �أن �أثيوبيا ت ِعد اململكة من �أكرب ال�شركاء
يف حتقيق التنمية ،ويف هذا الإطار ف�إن �أثيوبيا تتطلع
للدعم ال�سعودي يف احلفاظ على مكت�سبات التنمية
والأم���ن يف ال �ق��رن الأف��ري �ق��ي ع�بر توظيفها ثقلها
ال�سيا�سي واالقت�صادي ل�صالح الأم��ن والتنمية يف
املنطقة.
م��ن جانبه ع�بر معايل رئي�س جمل�س ال�شورى عن
�شكره ملعايل رئي�س املجل�س الفدرايل على هذا اللقاء،
ومتنى �أن ت�سفر هذه االجتماعات عن نتائج �إيجابية
تدعم العالقات الثنائية وت�سهم يف التقارب والتعاون
بني البلدين.
وق��دم معاليه نبذة خمت�صرة عن جمل�س ال�شورى
تناولت �أع�ضاء املجل�س وعددهم وطريقة اختيارهم
من قبل ويل الأم��ر من �أف��راد املجتمع الذين تتوفر
فيهم ال�شروط ال�شرعية لال�ست�شارة وميلكون ت�أهي ًال
وخربة.
ووج ��ه معاليه ال��دع��وة لرئي�س املجل�س ال �ف��درايل
الأثيوبي لزيارة اململكة لتحقيق املزيد من التقارب
بني املجل�سني ومع �أثيوبيا ب�شكل عام.
وزاد معاليه� :إن ال�ع�لاق��ات ال�سعودية ـ الأثيوبية
هي عالقات متعددة اجلوانب تاريخي ًا واجتماعي ًا
واق �ت �� �ص��ادي � ًا ،و� �س �ع��دت ب�ت��أك�ي��دك��م ع��دم ال�سماح
بامل�سا�س بهذه العالقة ،وهي فر�صة لأ�شيد بالأيدي
العاملة امل��وج��ودة يف اململكة التي تعد م��ن �أف�ضل
الأيدي العاملة يف اململكة.
وق ��ال ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور ع �ب��داهلل �آل ال���ش�ي��خ� :إن��ه
بخ�صو�ص العالقات الربملانية بني البلدين ف�إننا على
�أمت اال�ستعداد للتعاون يف �أي جمال ميكن �أن ي�سهم
يف توثيق هذه العالقات وتنميتها.
وت��اب��ع معاليه� :إن ال�ع�لاق��ات ب�ين ال�شعبني ميكن
تنميتها ع�بر م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين واجلهات
احلكومية ذات العالقة ،وميكن لنا يف هذا الإطار �أن
نقدم الر�ؤى التي تخدم التقارب والتعاون ب�إذن اهلل.
وعرب كا�سا تكلي برهان عن قبوله الدعوة وتطلعه
لزيارة اململكة لتحقيق مزيد من التقارب والتعاون.
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رئيس مجلس النواب
األثيوبي :الشعب األثيوبي
يقدر عاليًا لخادم الحرمين
الشريفين مبادرته لالستثمار
الزراعي في بالدنا.

رئيس المجلس الفدرالي
األثيوبي :العالقات مع
المملكة طويلة وتاريخية
ومتجذرة وحريصون على
المحافظة عليها.
ويف ن�ه��اي��ة االج�ت�م��اع ت�ب��ودل��ت ال�ه��داي��ا ال�ت��ذك��اري��ة
والتقطت ال�صور التذكارية.
من جهة �أخرى ا�ستقبل معايل وزير الدولة لل�ش�ؤون
اخل��ارج�ي��ة ال�سفري ب��ره��اين قربكر�ستو�س معايل
رئي�س جمل�س ال�شورى بح�ضور �سفري خادم احلرمني
ال�شريفني ل��دى �أث�ي��وب�ي��ا ،حيث ج��رى ا�ستعرا�ض

العالقات الثنائية ،كما تطرق اللقاء لأبرز النقاط
التي مت تناولها خالل الزيارة.
و�أثنى الوزير على ما ت�شهده العالقات الثنائية من
تقدم وما ت�شهده �أثيوبيا من دعم من اململكة العربية
ال�سعودية التي تعترب من �أك�بر الداعمني للتنمية
فيها.
و�أ�شاد معاليه بال�سيا�سة ال�سعودية املعتدلة التي دائماً
تدعم ال�سالم والتنمية يف منطقة القرن الأفريقي،
م�ضيف ًا �أن �أدي�س �أبابا تدرك �أهمية تنمية العالقات
مع الريا�ض ملا فيه م�صلحة �شعوب املنطقة.
م��ن ج��ان�ب��ه �أ� �ش��اد م �ع��ايل رئ�ي����س جمل�س ال���ش��ورى
بالعالقات الثنائية بني البلدين والرغبة املتبادلة
لتطوير هذه العالقات ونقلها �إىل مرحلة �أكرث تقدم ًا،
م�شيد ًا مبا وجده من تعاون من امل�س�ؤولني الأثيوبيني
الذين تباحث معهم خالل ال��زي��ارة ،وق��ال�« :إن ما
�أ�ستطيع �أن �أخل�ص به هذه الزيارة هو الإجماع التام
على امل�ضي قدم ًا نحو عالقات �أكرث تطور ًا ،كما �أنني
وج��دت من كل امل�س�ؤولني الأثيوبيني �إجماع ًا على
�أهمية العالقة مع اململكة.
وقد �أقام معايل رئي�س جمل�س النواب الأثيوبي ال�سيد
�أبا دوال جمدا حفل ع�شاء على �شرف معايل رئي�س
جمل�س ال�شورى والوفد املرافق بح�ضور معايل رئي�س
املجل�س الفدرايل الأثيوبي كا�سا تكلي برهان و�سفري
خ��ادم احلرمني ال�شريفيني لدى �أثيوبيا وع��دد من
امل�س�ؤولني الأثيوبيني.
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احل�صانة الأجنع �ضد �سلبيات �أي ربيع ....؟!
علي الرغم من النظرة ال�سلبية له من ق َِب ِل البع�ض ب�سبب ما ي�صاحبه من فو�ضى ،ف�إن ما ُيعرف بـ « الربيع
العربي « ميثل تيا ًرا �شعب ًيا جار ًفا ...ف�إنه يحمل رغبة �أغلب ال�شعوب مبعظم البالد العربية يف احلرية والعدالة
وامل�ساواة والدميقراطية والتكافل االجتماعي احلقيقي ،بعد معاناة قا�سية من ا�ستبداد �سيا�سي مقيت .وهو بذلك،
ُيعد انتفا�ضة �ضد الظلم والف�ساد املزمن واملرتاكم .وهذا التيار ن�ش�أ يف بيئات تفتقر �إىل حتقيق هذه املبادئ
اخلم�سة املبجلة �إن�سانيا وعامليا .وقد اكت�سب هذا املعنى ال�سيا�سي عامل ًيا منذ « ربيع براغ « (  1968م )� ،إذ �أ�ضحى
ُي�شري �إىل االنتفا�ض ال�شعبي �ضد اال�ستبداد ال�سيا�سي يف �أي مكان.
ويبدو �أن هذا التيار يتواجد  -بزخم متفاوت  -يف معظم البالد العربية احلالية تقريبا .مع التفاوت يف درجة
حدته من بلد عربي لآخ��ر .وهناك دول عربية �أقل معاناة من ذلك االحتقان الذي ي�سبب هذه اال�ضطرابات
ال�سيا�سية احلادة يف غريها .وذلك لعمل قياداتها على خدمة ال�شعب وتطوير وتنمية البالد .ولعدم ممار�سة
اً
مقبول يف الع�صر احلايل ،حتى يف �أكرث املجتمعات تخل ًفا
�أنظمتها لال�ستبداد ال�سيا�سي ال�سافر الذي مل يعد
وبدائي ًة.
وعندما تعرف « �أ�سباب « �أي مر�ض� ،أو م�شكل �سيا�سي ،فان ذلك يقود  -من �أراد  -بال�ضرورة ملعرفة العالج
الالزم وامل��ؤدى �إىل ال�شفاء .و�شفاء هذا املر�ض -يف العرف العلمي ال�سيا�سي  -يتم عرب العمل على �إقامة ما
ي�سمى بـ « اال�ستقرار ال�سيا�سي احلقيقي « ،القائم على �أ�س�س جتعله فعل ًيا ،ال مت�صو ًرا �أو ً
ه�شا .عل ًما ب�أن هذا
اال�ستقرار يعنى :ا�ستتباب الأمن والنظام على �أ�س�س تَقب ُلها غالبية ال�شعب املعنى بالفعل .وعل ًما ب�أن توفر هذا
اال�ستقرار يوفر الإط��ار ال�ضروري حلياة عامة طبيعية ومثمرة وايجابية ،حتى �أن هذا اال�ستقرار ُي َ�ش َب ُه باملاء
والهواء ال�ضروريان للبقاء واحلياة.
ولهذا ،علي الدول العربية امل�أزومة ظاه ًرا �أو باط ًنا ،املبادرة بحملة عالج وقائي �شامل ،وناجع  -ب�إذن اهلل-
جتاه فو�ضى �أي « ربيع « حمتمل يف الأفق .ويتمثل هذا العالج الوقائي  -يف ر�أى �أكرث املخت�صني واخلرباء  -يف
الأخذ باملبادئ ( الأ�س�س ) التالية-:
 – 1ال�شروع يف تنمية �سيا�سية ايجابية حقيقية ،متدرجة و�شاملة ،ومت�ضمنة « امل�شاركة « الالزمة الفعالة.
وخا�صة يف بالد العامل النامية .كما
فلقد �أ�صبحت هناك �ضرورة ملحة لهذه التنمية ،يف كل بالد العامل احلديثةً ،
�أ�صبحت لهذه التنمية �أ�صول وخطوات عامة متفقة عليها ،وحتتاج �إليها كل املجتمعات احلديثة.
 – 2البعد عن تبعية الإ�سرتاتيجيات الأجنبية امل�ضرة بالأوطان وباملنطقة ،لأق�صى حد ممكن� .صحيح� ،أن
�أغلب ال��دول العربية ت�صنف حاليا يف �سلم « القوة الدولية « كـدويالت ،ودول �صغرى ،ودول �صغرية ،ودول
متو�سطة ،ولكن ذلك يجب �أن ال يعنى اخل�ضوع التام لإمالءات القوى الأكرب.
 – 3اتخاذ �سيا�سات خارجية  -وداخلية  -حتقق بالفعل امل�صالح العليا لل�شعوب املعنية ،وللأمتني العربية
والإ�سالمية ،ومبا يجعل البالد العربية « قدوة « مقبولة بحق ،يف العامل الإ�سالمي ،وبقية العامل.
وفوق كل ذلك فان هذه « الأ�س�س « هي التي حتقيق اال�ستقرار ال�سيا�سي احلقيقي الذي حتلم به معظم هذه
البالد� .إذ توفر املناعة الالزمة �ضد اال�ضطرابات والفو�ضى ...وبالتايل ،تطمئن ال�شعوب على م�ستقبلها ،وجتعلها
تتفرغ لتنمية ذاتها ،كما فعل من �سبقها يف حتقيق تلك الآمال الوطنية ال�ضرورية والعزيزة.

د � .صدقه يحيى فا�ضـل
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الربملان الأوروبي:اململكة دولة حمورية اقليم ًيا ودول ًيا .ورك ًنا �أ�سا�س ًيا لالقت�صاد العاملي.

وفد جمل�س ال�شورى يزور الربملان الأوروبي ويلتقي مب�س�ؤوليه

ق��ام وف��د جمل�س ال���ش��ورى ب��زي��ارة ملقر ال�برمل��ان
الأوروب��ي يف بروك�سل تلبية لدعوة ر�سمية من رئي�سة
بعثة �شبه اجل��زي��رة العربية يف ال�برمل��ان الأوروب ��ي
اجنليكا نبلر.
وعقد وفد املجل�س ال��ذي ي�ضم ع��دد ًا من اع�ضاء
املجل�س برئا�سة ع�ضو املجل�س اال�ستاذ �صالح بن عيد
احل�صيني لقاءات مع نائب رئي�س الربملان الأوروبي
�أل�ي�خ��و ف �ي��دال ك��وادرا���س وع��دد م��ن ن��واب ال�برمل��ان
الأوروبي ممث ًال يف جلنة �شبه اجلزيرة العربية بحث
خاللها عددًا من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك
و�سبل تدعيم التعاون بني اجلانبني.
و�أو�ضح رئي�س الوفد ع�ضو املجل�س ع�ضو االحتاد
الربملاين ال��دويل الأ�ستاذ �صالح بن عيد احل�صيني
�أن الوفد �أطلع �أع�ضاء الربملان الأوروبي على توجهات
اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود حفظه اهلل
و�سيا�ستها �إزاء خمتلف التطورات على ال�ساحتني
الدولية والإقليمية.
كما �أو��ض��ح جهود خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني يف
تعزيز جهود الإ��ص�لاح والتطوير داخ��ل اململكة وما
ينه�ض ب��ه جمل�س ال�شورى م��ن �أع�م��ال ت��واك��ب تلك
اجلهود .وتدفع مب�سرية العمل التنموي وامل�شاركة يف
�صنع القرار.
ولفت النظر �إىل زيارة معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ على ر�أ���س وف��د ب��رمل��اين خليجي خ�لال �شهر
�سبتمرب من العام املا�ضي والتي حظيت ب�أهمية بالغة
ملا ت�ضمنته من مناق�شات وحمادثات يف �شتى جماالت
ال�ت�ع��اون الثنائي وال�ت��ي �أ�س�ست ملنطلقات جديدة
�ستنعك�س �إيجاب ًا على �شعوب اجلانبني.
و�أ�شار �إىل حر�ص جمل�س ال�شورى على تعزيز �آفاق
التعاون بني خمتلف امل�ؤ�س�سات الت�شريعية والرقابية
يف ال�ع��امل املماثلة لأع�م��ال��ه والإف� ��ادة م��ن املجال�س
واالحت��ادات الدولية فيما يتنا�سب مع طبيعة جمل�س
ال�شورى واخت�صا�صاته والإط�لاع على جتارب العمل
الربملاين املختلفة مبا يدفع باجتاه �إن�ضاج التجربة
ال�شوربة لتحقيق الأهداف املن�شودة.
و�أع ��رب احل�صيني ع��ن �شكره وتقديره للربملان
الأوروبي على هذه الدعوة التي �أتاحت للجانبني فهم ًا
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الوفد أطلع البرلمان
األوروبي على سياسات
المملكة تجاه التطورات
االقليمية والدولية.
�أعمق لدورهما ولطبيعة �أعمالهما والغاية املرجوة من
هذا التقارب الذي �سيكون من �ش�أنه مواكبة التن�سيق
والت�شاور ما بني اململكة واالحت��اد �ألأوروب ��ي ال�سيما
فيما يتعلق بتجربة االحت��اد الأورب��ي والإف ��ادة منها
ملقرتح االحتاد اخلليجي الذي دعا له خادم احلرمني
ال�شريفني حفظه اهلل.
وق��د �أ��ش��اد نائب رئي�س ال�برمل��ان الأوروب ��ي اليخو
فيدال كوادرا�س بقرار خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود بتعيني ثالثني امر�أة
ع�ض ًوا يف جمل�س ال�شورى.
وق��ال خ�لال لقائه بوفد جمل�س ال�شورى بح�ضور
�سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى بروك�سل في�صل
�ال
ط��راد� « :إن ال�برمل��ان الأوروب� ��ي ينظر بتقدير ع� ٍ
للخطوات التطويرية التي تنتهجها اململكة العربية
ال�سعودية يف �سبيل تعزيز �أعمال م�ؤ�س�ساتها ومنها
جمل�س ال�شورى.
وعرب عن متنياته للمملكة قيادة وحكومة و�شعباً
باملزيد من التقدم واالزدهار وملجل�س ال�شورى التوفيق

يف مم��ار��س��ة �صالحياته واخ�ت���ص��ا��ص��ات��ه وتطوير
عالقاته الربملانية مع جميع الربملانات يف دول العامل
ويف مقدمتها الربملان الأوروبي
ونوه يف ذات ال�صدد بالعالقات املتينة التي تربط
بني اململكة واالحتاد الأوروبي وكافة دوله .م�ؤكد ًا �أن
اململكة دولة حمورية ذات ثقل �إقليمي ودويل وباتت
رك ًنا �أ�سا�س ًيا يف االقت�صاد العاملي باعتبارها من �أكرب
م�صدري الطاقة يف العامل.
من جانبه �أزجى رئي�س وفد جمل�س ال�شورى الأ�ستاذ
�صالح بن عيد احل�صيني با�سمه وبا�سم �أع�ضاء الوفد
�شكره للربملان الأوروب��ي على هذه الدعوة والتي تبني
حر�ص الربملان على تفعيل عمل الدبلوما�سية الربملانية
نظر ًا ملا متثله من �أهمية.
و�أ��ش��ار �إىل �أن ال��زي��ارات املتبادلة بني اجلانبني
تكت�سب �أهمية بالغة ملا للمملكة واالحتاد الأوروبي من
ثقل دويل وعالقات له جذور عتيقة تقوم على �أ�س�س
وا�ضحة وتهدف �إىل حتقيق امل�صالح امل�شرتكة.
و�أو���ض��ح �أن اململكة ��ش�ه��دت خ�ل�ال ع�ه��د خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
مزيد ًا من اخلطى الإ�صالحية التي تنم عن حر�ص
قيادتها على موا�صلة م�سرية التطوير والتي تتلم�س
يف حتقيقها ح��اج��ة �أمل��واط��ن م ��ؤك��د ًا �أن اململكة ال
تقبل فر�ض الآراء وتعي حاجات �شعبها مما يك�سب
خطواتها التطويرية املتدرجة قوة وقبو ًال.
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وكان نائب رئي�س الربملان الأوروب��ي قد �أقام حفل
غداء تكرمي ًا لوفد جمل�س ال�شورى بح�ضور عدد من
�أع�ضاء الربملان الأوروبي وم�س�ؤولية.
وقد �أكد عدد من الربملانيني الأوروبيني �أهمية الدور
الذي متثله اململكة العربية ال�سعودية وثقلها ال�سيا�سي
واالقت�صادي الإقليمي والدويل ونوهوا باجلهود التي
يبذلها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز -حفظه اهلل -يف دعم الأمن واال�ستقرار
يف املنطقة.
و�شدد الربملانيون خالل اجتماع م�شرتك مع وفد
جمل�س ال�شورى على �أهمية الدور الذي تقوم به اململكة
و�سيا�ساتها عرب مبادراتها الهادفة لإح�لال ال�سالم
وجلهدها ل�ضمان ا�ستقرار �أ�سواق الطاقة العاملية.
وثمن امل�شاركون يف االجتماع اخلطوات اال�صالحية
خلادم احلرمني ال�شريفني والتي ت�أتي مواكبة ملتطلبات
الع�صر ومت�ش ًيا مع النه�ضة احلالية يف اململكة وبينوا
�أن الربملان الأوروبي يرقب بتقدير التطور الذي تعي�شه
اململكة اقت�صاد ًيا وثقاف ًيا وجمتمع ًيا امل�ساير لروح
الع�صر واملحافظ على ما عرف عن املجتمع ال�سعودي
من مت�سك مبنطلقاته ومبادئه الأ�صيلة.
وك��ان وف��د جمل�س ال�شورى قد عقد جل�ستي عمل
م�شرتكة مع جلنة �شبه اجلزيرة العربية يف الربملان
الأوروب ��ي بح�ضور �سفري خ��ادم احلرمني ال�شريفني
لدى بلجيكا في�صل طراد وعدد من �أع�ضاء الربملان
الأوروبي وعدد من �أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي املعتمد
لدى بلجيكا.
وق��د �ألقى رئي�س وف��د جمل�س ال�شورى يف م�ستهل
اجلل�سة كلمة �أكد فيها �أن اململكة العربية ال�سعودية
بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز �آل �سعود _ حفظه اهلل _ بادرت �إىل
�إيجاد م�سرية مثلى للإ�صالح تهدف لتحقيق م�ستقبل
�أف�ضل ملواطنيها .وات�سمت بر�ؤية وا�ضحة �شاملة يف
الطرح والتكامل يف التنفيذ والربجمة يف التوقيت.
ور�أى �أن التطوير يف اململكة نابع من �إميان قيادتها
ب�أهمية رفاهية املواطن واال�ستجابة لتطلعاته ومن
هذا املنطلق فقد جاءت خطى الإ�صالح �شاملة وتغطي
خمتلف اجلوانب.
و�أ�شار يف كلمته �إىل اجلهود التي بذلها امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز يف جمال �إ�شاعة احلوار بني �أتباع
الأديان والثقافات مما �أثمرت عن بدء �أعمال مركز
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز العاملي للحوار الذي
�أفتتح يف فيينا بالتعاون مع مملكة �أ�سبانيا وجمهورية
النم�سا الفت ًا النظر �إىل احلوار الذي مت �إطالقه على

نائب رئيس البرلمان األوروبي :البرلمان يقدر عال ًيا خطوات
التطوير في المملكة لتعزيز أعمال مؤسساتها ومنها مجلس
الشورى
البرلمانيون األوروبيون يؤكدون أهمية دور المملكة وثقلها
السياسي واالقتصادي اإلقليمي والدولي
ال�صعيد املحلي من خالل مركز امللك عبد العزيز
للحوار الوطني وال��ذي ي�شارك فيه جميع �أطياف
املجتمع .وقد ا�ستعر�ض رئي�س وفد جمل�س ال�شورى
�أهمية العالقات بني اململكة واالحتاد الأوروبي يف ظل
التطورات الدولية والإقليمية التي ي�شهدها العامل.
و�أ�ضاف لدينا فر�ص للتعاون التي ميكن طرقها بني
اجلانبني والتي تتطلب و�ضع برامج عمل ور�ؤى متكننا
من حتقيق م�ستوى من ال�شراكة يتواءم مع معطيات
املرحلة احلالية ويبني على ما حتقق خالل ال�سنوات
املا�ضية.
و�أك��د �أن العالقات الربملانية متثل جانب ًا حموري ًا
ميكنه �أن ي�سهم يف تعزيز فر�ص التعاون من خالل
تبادل الزيارات الربملانية بني اجلانبني والإطالع على

التجارب الربملانية وتوقيع االتفاقيات الثنائية �أو من
خالل �صياغة ر�ؤى م�شرتكة يف امل�ؤمترات واملحافل
الربملانية الدولية.
كما �أعرب عن تطلعه و�أع�ضاء الوفد �أن ت�سهم هذه
ال��زي��ارة يف حتقيق م�ستوى جديد من التعاون يتوج
م�سرية العالقات بني اململكة واالحتاد الأوروبي ويحقق
الطموحات ويدفع بالعالقات امل�شرتكة لأفق �أرحب.
وقد تناول املجتمعون ع��دد ًا من املو�ضوعات ذات
االه�ت�م��ام امل�شرتك حيث ا�ستمع �أع���ض��اء ال�برمل��ان
الأوروب� ��ي �إىل �إي���ض��اح��ات م��ن �أع���ض��اء وف��د جمل�س
ال�شورى عن �سبل وو�سائل تعزيز التعاون بني جمل�س
ال�شورى والربملان الأوروبي .كما تناول االجتماع عدد ًا
من املو�ضوعات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
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وزير اخلدمة املدنية حتت قبة ال�شورى:

ا�سرتاتيجية اخلدمة املدنية هدفها بناء قدرتها الإدارية والتنظيمية
�أجنزنا الئحة موحدة للم�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية تدر�س الأن يف هيئة اخلرباء

�أو�ضح معايل وزي��ر اخلدمة املدنية الدكتور عبد
ال��رح�م��ن ب��ن ع�ب��د اهلل ال �ب�راك� ،أن ت��أ��ص�ي��ل م�ب��د�أ
اجلدارة يف تعيني املوظفني واملوظفات يف القطاعات
احلكومية ،ميتلك اخلط «الأول» لأي تنمية �إداري��ة،
ويفرت�ض وج��ود معايري ق��ادرة على اختيار الأف�ضل
للوظيفة احلكومية ،وحتقيق تكاف�ؤ الفر�ص والعدالة
وال�شفافية التي تنتهجها ال ��وزارة .وق��ال� « :إننا يف
الوزارة ن�سعى ب�أن نكون قادرين على ت�أ�صيل جمموعة
م��ن امل�ع��اي�ير لعملية االخ�ت�ي��ار ،فاملعايري امل��وج��ودة
حال ًيا هي املعدل الرتاكمي ،مع �أقدميه التخرج� ،إال
�أن كث ًريا من ال��دول تُعد الأقدمية واملعدل الرتاكمي
من متطلبات االلتحاق بالوظيفة ،غري �أن املتطلبات
احلقيقية للوظيفة هي االختبارات املهنية واملقابالت
ال�شخ�صية التي متكننا من اختيار املوظف الكفء.
و�إذا كنا قادرين على ت�أ�صيل هذه املبادئ وتنفيذها يف
الواقع �سنكون قادرين على ت�أ�صيل اخلط «الأول» يف
عملية اختيار املتقدمني.
جاء ذلك يف معر�ض �إجابات معاليه على �أ�سئلة
�أع�ضاء جمل�س ال�شورى خالل ح�ضوره مببادرة من
اجلل�سة العادية التا�سعة والع�شرين ملجل�س ال�شورى
التي عقدها يوم الأحد 1434/7/23هـ برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ.
ويف م�ستهل توجيه الأ�سئلة ملعايل الدكتور الرباك
ق��دم ع�ضو املجل�س رئي�س جلنة الإدارة وامل ��وارد
الب�شرية الدكتور حممد �آل ناجي �أ�سئلة املواطنني
وا�ستف�ساراتهم املوجهة �إىل معاليه ،مبين ًا �أن هناك
�س�ؤال ت��ردد طرحه حول ت�ضييق الفجوة بني املزايا
املالية ملوظفي امل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية ممن
هم على �سلم وظائف اخلدمة املدنية ،وموظفي الدولة
اخلا�ضعني لنظام اخلدمة املدنية .وهناك ا�ستف�سار
�آخر عن دور ال��وزارة يف تقلي�ص الوظائف امل�ستثناة
لدى بع�ض اجلهات احلكومية� ،إ�ضافة �إىل ا�ستف�سار
�آخر ب�ش�أن التجمد الوظيفي.
وبني معايل وزير اخلدمة املدنية �أن خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز – حفظه اهلل
 -قد الحظ التفاوت يف املرتبات واملزايا بني امل�شمولني
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بنظام اخلدمة املدنية ،واملرتبات واملزايا التي يح�صل
عليها من�سوبي امل�ؤ�س�سات والهيئات وال�صناديق ،وعلى
�ضوء ذلك �أُعدت درا�سة يف هذا اجلانب ،وقد �صدر
الأم��ر الكرمي بو�ضع بع�ض الرتتيبات ملعاجلة هذا
املو�ضوع على �أن يقوم جمل�س اخلدمة املدنية ب�إعداد
درا�سة لإيجاد الئحة موحدة للم�ؤ�س�سات والهيئات.
ثم نوق�ش املو�ضوع يف جمل�س اخلدمة املدنية ،و ُيدر�س
الآن يف هيئة اخلرباء.
م�شري ًا �إىل �أن التوجهات العاملية يف هذا املو�ضوع
ح�سب درا�س ٍة ملعهد الإدارة العامة تفرت�ض عدم وجود
تفاوت يف الأجور والبدالت بني امل�ؤ�س�سات والهيئات.
والتفاوت الذي يحدث الآن هو �أن اجلامعات تطبق
نظام اخلدمة املدنية؛ �إ�ضافة �إىل هيئة املوا�صفات
واملقايي�س ،وامل�ؤ�س�سة العامة للموانئ ،لكن تلك
امل�ؤ�س�سات ن�ش�أت ب�إعطاء �صالحية ملجال�س الإدارة يف
حتديد �سالملها� ،أو مزاياها.
و�أو�ضح �أن �أي ترتيبات مالية لي�ست من اخت�صا�ص
وزارة اخلدمة املدنية ،و�إمن��ا من اخت�صا�ص جهات
عليا من بينها املجل�س االقت�صادي الأعلى.
وفيما يتعلق بالوظائف امل�ستثناه� ،أو�ضح معاليه
�أن مثل ه��ذه الوظائف موجودة يف العديد من دول
ال�ع��امل ،ح�سب القواعد العامة للوظائف امل�ستثناه
وهي حمدودة جد ًا ،لأنها لي�ست ا�ستثناء من متطلبات

�شغل الوظيفة ،و�إمنا م�ستثناة من امل�سابقة الوظيفية
والإعالن عنها.
وفيما يتعلق باجلمود الوظيفي قال معاليه� « :إن له
�شقني ،الأول :يتعلق بالنموذج البريوقراطي املعمول
به يف كل دول العامل ،وهو �أمنوذج هرمي له م�ستويات
�إدارية .لذا ،ف�إن الرتقيات والرتاتب الوظيفي البد �أن
ت�صل �إىل مرحلة معينة.
وال�شق الثاين :هو املادي؛ حيث ال يكون هناك �ضرر
على املوظف يف حال توقف عند مرتبة وظيفية �أو و�صل
�إىل نهاية الدرجة يف املرتبة الوظيفية ،ثم ُحرم من
العالوة ال�سنوية التي ي�ستحقها ،فتلم�ست الوزارة هذا
الأم��ر ورفعته �إىل جمل�س اخلدمة املدنية ال��ذي قام
بدرا�سته ،ثم �صدر القرار املتوج باملوافقة ال�سامية
الكرمية على معاجلة اجلمود الوظيفي ،وقد ترتب
عليه ثالثة �إج��راءات؛ فالإجراء الأول ملن �أكمل ثمان
�سنوات وو�صل �إىل نهاية الدرجة ،ففي ال�سنة التا�سعة
يح�صل على مكاف�أة مالية تعادل العالوة ال�سنوية التي
يح�صل عليها� ،أما الإج��راء «الثاين» فهو ملن �أم�ضى
يف املرتبة «�أرب���ع» ��س�ن��وات ،فبالإمكان �أن يح�صل
على نقاط �أك�ثر يف عملية املفا�ضلة للرتقية؛ بحيث
تت�ضاعف النقاط كل �سنة زي��اد ًة ،فيكون للأقدمية
وزنها ،وهذه للمراتب «العا�شرة» فما دون ذلك� .أما
اجلانب «الثالث» فهو ملن �أم�ضى «اثنتا ع�شرة» �سنة يف
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مرتبته فريقى للمرتبة الأعلى ويتم حتوير �أو �إيجاد
وظيفة لذلك املوظف».
و�أ�ضاف الدكتور الرباك كما ت�ضمن قرار جمل�س
اخلدمة املدنية �أن تُق َّام هذه الإج��راءات بعد «ثالث»
�سنوات من تطبيقها ،ونحن الآن يف مرحلة التقييم،
وق��د خاطبت ال ��وزارة ع��دد ًا من اجلهات احلكومية
ملعرفة وجهة نظر تلك اجل�ه��ات وجتاربها م��ع تلك
الإج��راءات ،ون�أمل �أن ت�ساعد املعلومات ال��واردة من
تلك اجلهات ال��وزارة يف درا�سة املو�ضوع من جديد،
ومعاجلته بطرق �أف�ضل يف خدمة املوظف العام.
وعن دليل ت�صنيف الوظائف �أج��اب معاليه� « :إن
الدليل احلايل يعد ب�شهادة الكثري من الدول الأف�ضل
على م�ستوى ال��وط��ن العربي مب��ا ي�شمله م��ن �آليات
وو��ص��ف وظيفي على م�ستويات معينة ،وق��د ُح��دِّ ث
هذا الدليل �أكرث من مرة ليتواكب مع معطيات �سوق
العمل وم��ا ُي� َ�ح�دَّث من تخ�ص�صات وق��د د ُِّ�شن دليل
الت�صنيف الوظيفي لوزارة اخلدمة املدنية على موقع
الوزارة ،وبد�أ العمل به بتاريخ 1434/7/1هـ .و�سع ًيا
من ال ��وزارة ب ��أن يتواكب ه��ذا الدليل مع متطلبات
�سوق العمل وامل�ستجدات الدولية يف ط��رق ودرا�سة
حتليل الوظائف ،والو�صف الوظيفي لتلك الوظائف،
فقد اطلعت ال���وزارة على بع�ض ال�ت�ج��ارب يف دول
االحتاد الأوروبي ،و�أُعدَّت درا�سة تتعلق مبوافقة دليل
الت�صنيف الوظيفي لوزارة اخلدمة املدنية ،وكان من
�أول املبادرات التوا�صل مع جامعة امللك فهد للبرتول
وامل �ع��ادن؛ حيث ُح��دد نطاق العمل بهذه الدرا�سة،
ومتت زيارة اجلامعة عدة مرات ،وال�سعي جاد الآن يف
هذا املو�ضوع ،وت�سعى اجلامعة �إىل التعاون مع بيوت
اخل�برة لتويل ه��ذا املو�ضوع .وكذلك اهتمت وزارة
اخلدمة املدنية به ،لذا �سوف ير�سم ر�ؤية م�ستقبلية
ملا يجب �أن تكون عليه الوظائف وامل�ؤهالت املطلوبة،
وكذلك التدريب املطلوب ،وغريها من الن�شاطات� .أما
فيما يتعلق بالدور التنفيذي للوزارة ف�أحد ن�شاطاته هو
التوظيف ،لكن دور ال��وزارة احلقيقي كان ا�ست�شار ًيا
ورقاب ًيا� ،إ�ضافة �إىل الن�شاطات الأخرى� .أما بالن�سبة
للتوظيف فنحن �أم��ام عدد هائل من التخ�ص�صات،
وعدد هائل من اخلريجني ،فالقوائم املنقولة من نظام
جدارة على امل�سابقات حوايل «�أربعمئة وثمانون �ألف»
( )480.000متقدم للوظائف احلكومية يحملون
�شهادة البكالوريو�س ،ومنهم من يعمل يف الدولة،
ومنهم من يعمل يف القطاع اخلا�ص ،ولكن البد من
و�ضع معايري لالختيار لتتواكب مع الطلبات املتزايدة،
ومع حجم العمل يف القطاع احلكومي.

دليل تصنيف الوظائف الحالي من األفضل على مستوى
الوطن العربي.
حملة البكالوريوس المتقدمون عبر (جدارة) تجاوزوا  480ألف.
تأصيل مبدأ الجدارة يمثل الخط األول ألي تنمية إدارية.
وبالن�سبة للوظائف املحا�سبية �أجاب معاليه ب�أنه قد
مت التعاون مع هيئة املحا�سبني ،اللذين قدموا يد العون
لإع��داد االختبارات ،والتي �سيتم البدء فيها خالل
ال�شهرين القادمني كوظائف حما�سبية.
و�أ� �ض��اف �إن وزارة اخل��دم��ة املدنية م�س�ؤولة عن
الوظائف امل��وج��ودة على ال�سلم ال�ع��ام� ،إ�ضافة �إىل
الوظائف التعليمية ،وقد تكفل مركز القيا�س مبو�ضوع
االخ �ت �ب��ارات� ،أم��ا ال��وظ��ائ��ف الطبية والتخ�ص�صية
اخلا�صة بال�ش�ؤون ال�صحية فقد تكفلت بها هيئة
التخ�ص�صات ال�صحية .وبقية ال��وظ��ائ��ف �سيكون
للوزارة دور كبري جدً ا يف عملية االختيار.
نوه معاليه �إىل �أن بع�ض الدول لديها عدة معايري
من بينها اخلدمة يف اجلي�ش ،ومعايري تتعلق بذوي
االحتياجات اخلا�صة ،والأرام ��ل ،واملطلقات ،فلكل
دول��ة خ�صو�صيتها ،و�سوف نكون قادرين على و�ضع
معايري مقبولة حتقق مبد�أ اجل��دارة وال تخل بالعدل
وال�شفافية.
االختيار يف اجلدارة
ويف �س�ؤال عن دور القطاع احلكومي قال معاليه
ندرك هذا الدور يف تنفيذ ال�سيا�سات العامة ،وتنفيذ

اخل��دم��ات العامة يف �شتى امل �ج��االت؛ �إال �أن هناك
قوا�سم م�شرتكة تتعلق بالتنمية الإدارية ،وتعزيز دور
احلكومة ،ومن خالل اطالعنا على كثري من الوثائق
املتعلقة بالإ�صالح الإداري ،وجت��ارب جمموعة من
ال��دول ،والدرا�سات املقدمة من خالل معهد الإدارة
جن��ده��ا تتمحور عند ع��دة م��رت �ك��زات ،وه��دف�ن��ا يف
القطاع العام خدمة املواطن ورفاهيته .وما تخت�ص به
وزارة اخلدمة املدنية يف هذا اجلانب يتمثل يف عملية
االختيار يف مو�ضوع اجل��دارة ،بحيث نختار املوظف
اجليد للخدمة املدنية ،وكيفية املحافظة على املوظف
ودفعه للحما�س لأداء عمله وحتفيزه ،مع املحافظة
على حقوق هذا املوظف ،و�إذا هي�أنا هذه املعطيات،
ف�سوف يكون لدينا م��وارد ب�شرية جيدة ،واملوظف
ال يعمل يف ف��راغ نظامي ،بل الب��د �أن تكون الأنظمة
واللوائح التنفيذية لأي نظام يحكم العمل قادرة على
حتقيق هذه الر�ؤية مبا يت�سم مع املرونة وغري املركزية،
ي�ضاف �إىل ذلك �أن جل حماوالت الإ�صالح تكون من
خالل اال�ستثمار يف التقنية وتقدمي اخلدمات .ف�إذا
كنا قادرين على �إ�صالح اجلانب النظامي مبا يخدم
اخلدمة املدنية ،ويف اجلانب الإج��رائ��ي فيما يتعلق
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بالتحفيز واال�ستقطاب وحماية حقوق املوظفني،
�إ�ضافة �إىل اجلانب املعلوماتي يف تقدمي اخلدمات
احلكومية ،ف�سوف نكون قادرين على �إيجاد جهاز
�إداري كفء وقادر على �إدارة م�سرية التنمية.
متهني الوظائف الهند�سية
وعن كادر املهند�سني الذي متت املوافقة عليه من
قبل جمل�س ال�شورى قال معاليه تعاين وزارة اخلدمة
املدنية يف ا�ستقطاب املهند�سني ،فعندما تكون هناك
وظائف �شاغرة تطلب اجلهات احلكومية �شغلها من
قبل وزارة اخلدمة املدنية ،وعملية اال�ستدعاءات
التي نطلبها للقدوم �إىل الوزارة واملطابقة متثل عب ًئا،
فتجاربنا ال�سابقة بالأرقام ت�ؤكد ذلك؛ �إذ عندما يتم
دعوة «�ستمئة» ( )600مواطن لقبول بع�ض الوظائف،
ف�إنه ال يوافق على ذلك �سوى «�ستني» تقري ًبا ،وذلك
يعود لأ�سباب عدة قد يكون منها املرتب ،وقد يكون
منها موقع الوظيفة ومكانها.
كما �أك��د �أن��ه ال توجد فئة م��ن امل��واط�ن�ين لديهم
مطلب واحد من اخت�صا�ص اخلدمة املدنية ،حتى مت
التوا�صل معهم ،واال�ستماع �إليهم ،ثم الت�شاور معهم،
وقد مل�سنا �أن لديهم �صورة كاملة بجهود الوزارة ،التي
وعدتهم بحلها.
م�شريا �إىل �أنه حتدث مع جمموعة من �أع�ضاء هيئة
املهند�سني ،وكان احلديث �أن �أي كادر للمهند�سني يبنى
على الئحة الوظائف الهند�سية ،و�أي توجه م�ستقبلي
لهذا املو�ضوع �سوف يبنى على هذه الالئحة .هنالك
ت�سا�ؤالت ح��ول امل�ساعدين الفنيني الذين يخدمون
املهند�سني هل �سيدخلون �ضمن هذه الالئحة؟ وهل
هيئة املهند�سني قادرة على متهني الوظائف الهند�سية
من م�ست�شارين �إىل م�ساعدين للمهند�سني؟ موقف
ال ��وزارة وا�ضح مع الهيئة يف ه��ذا اجل��ان��ب ،وي�سعد
ال ��وزارة خدمة �أي فئة لها عالقة بن�شاطات وزارة
اخلدمة املدنية.
التميز بني الأجهزة احلكومية
و�أو� �ض��ح معاليه �أن��ه بالن�سبة جل��ائ��زة التميز يف
الأجهزة احلكومية ،فلدى الوزارة ت�صور ب�أهمية هذه
اجلائزة ،ومن بني الأطروحات� ،أن يكون هناك جائزة
تخ�ص�ص لقطاعات الأجهزة احلكومية لدفع عملية
التميز بني الأجهزة احلكومية فيما يخدم الوظيفة
العامة ،وقد تزامن هذا املو�ضوع مببادرة من �إحدى
اجلهات احلكومية لإيجاد مثل ه��ذه اجل��ائ��زة .وقد
�أعطت الوزارة الت�صور العام لهذه اجلائزة ،و�أكدت
على �أهميتها ،وهذا املو�ضوع يدر�س الآن لدى اللجنة
العليا للتنظيم الإداري.
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�أم��ا فيما يتعلق بالر�ضى الوظيفي �أو�ضح معايل
وزير اخلدمة املدنية �أن لدى الوزارة �إحدى التجارب
املوجودة يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وت�أمل �أن
تطبق على وزارة اخلدمة املدنية كتجربة ،ومن ثم
ميكن تعميمها على اجلهات احلكومية ملعرفة م�ستوى
الر�ضى يف كل اجل��وان��ب املتعلقة بالوظيفة ،وكافة
من�سوبي الأجهزة احلكومية.
وفيما يتعلق ب�سوق العمل باململكة �أ�شار معاليه �إىل
�أن وزارة االقت�صاد والتخطيط عقدت ع��دة ور���ش
ب�ه��ذا اخل���ص��و���ص ،وفيما يخت�ص ب���وزارة اخلدمة
املدنية يف التوظيف بالقطاع احلكومي ورفع م�ستوى
الإنتاجية للقطاع احلكومي ف�إن ما طرحناه يف تلك
الور�ش وما مت من لقاءات مع مندوبي البنك الدويل
تتوافق بدرجة كبرية مع املبادرات التي و�ضعت من
قبل وزارة اخلدمة املدنية ،وي��رون �أن��ه يفرت�ض �أن
يكون يف القطاع احلكومي ما ي�شبه بع�ض ال��دول يف
نظام املديرين التنفيذيني ،وقد �أعدت وزارة اخلدمة
املدنية م�شروع ًا متكام ًال لهذا املو�ضوع وق��د رفعنا
الآليات التي حتقق هذه الر�ؤيا ،ورفع للمقام ال�سامي.
واملو�ضوع يدر�س الآن يف جمل�س اخلدمة املدنية .ويعد
هذا من امل�ب��ادرات املهمة التي نرى �أن��ه �سيكون لها
دور كبري يف اال�ستقطاب من القطاع اخلا�ص للوظيفة
احلكومية� ،أو من داخل القطاع احلكومي بعقود ور�ؤى
ومتطلبات معينة تتوافق مع تطلعات امل�س�ؤول الأول يف
اجلهاز احلكومي.

العمالة بني التقاعد واحلكومة
�أم��ا فيما يتعلق مبو�ضوع العمالة ،ب�ين الدكتور
الرباك �أن من مت �إحلاقهم بالوظيفة احلكومية عامي
1434/1433ه�ـ مل ي�سبق يف التاريخ؛ حيث مت �إحلاق
«ث�ل�اث مئة وع�شرين �أل ��ف» ع��ام��ل لنظام التقاعد
املدين .والقطاع احلكومي �أخذ ما يحتاجه من �أعداد
اخلريجني� ،إ�ضافة �إىل ذلك لدى وزير العمل م�شروع
طموح يف عملية التوظيف ،والنتائج �أ�صبحت ملمو�سة
يف عملية التوظيف ،وهذه م�س�ؤولية وزارة العمل ،لكن
التوجهات العاملية �أن يكون القطاع احلكومي بعدد
حم��دود من املوظفني ،ونكون قادرين على تدريبهم
وحتفيزهم لأداء خ��دم��ات جيدة للمواطن ،ولي�س
بتكدي�س �أع��داد كبرية من املواطنني وزي��ادة الأعباء
املالية يف هذا اجلانب والتي ميكننا ا�ستثمارها يف
العديد من القطاعات الأخ��رى .والتي قد قدم فيها
خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني الكثري وال�ك�ث�ير؛ حيث
�أُحدثت عدة وظائف عديدة ،وك��ان انعكا�سها جيدً ا
على كثري من اخلدمات ،وبخا�صة يف جمال التعليم
العام.
ويف �س�ؤال عن وظائف معتمدة �ضمن وظائف وزارة
اخلدمة املدنية ت�شمل م�سميات لتخ�ص�صات علمية
دقيقة قال معاليه « :هناك فرق بني ت�صنيف الوظيفة
وت�صنيف امل��ؤه��ل ووج��ود الوظيفة ف ��وزارة اخلدمة
املدنية لي�ست م�س�ؤولة عن �إي�ج��اد الوظيفة ولكنها
م�س�ؤولة عن �إيجاد امل�سمى �أو اخلانة التي ميكن �أن
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يو�ضع فيها املتقدم» .فجميع امل�سميات التي وردت يف
دليل ت�صنيف الوظائف وذكرت يف املوقع الإلكرتوين
حيث بلغ عددها ( )4600ت�صني ًفا ومل يرتك يف الغالب
�أي معلومة �إال وق��ام بتغطيتها فالوظائف الهند�سية
مت درا�ستها مع املتخ�ص�صني يف الهند�سة وكذلك
وظائف احلا�سب الآيل حيث در�ست و�أ�ضيفت وغريها
وقد يح�صل �أن كث ًريا من اجلامعات تبالغ يف بع�ض
التخ�ص�صات وال تُع ِلم وزارة اخلدمة املدنية �إال بعد
�أن ي�أتي اخلريج بوثيقته ،ال�سيما �أنه من ال�صعب �أن
تقوم الوزارة ب�إيجاد وظائف مب�سميات كل تخ�ص�ص
وخا�صة البكالوريو�س وتخ�ص�صاتها املتجددة.
وع��ن التن�سيق بني وزارة اخلدمة املدنية ووزارة
التعليم العايل قال معاليه� « :إن التن�سيق بني الوزارتني
ما زال قائ ًما ال�سيما �أن وزير اخلدمة املدنية ممثل
يف جمل�س التعليم ال �ع��ايل ،فكل م��ا يتعلق ب�ش�ؤون
الوظيفة العامة يتم التن�سيق ب�ش�أنها مع وزارة التعليم
العايل� ,أما التخ�ص�صات التي تطرح يف اجلامعات
يتم عر�ضها على جمل�س التعليم العايل بلجنة تن�سيق
الأعمال التح�ضريية لدرا�سة التخ�ص�صات املعرو�ضة،
مع الرتكيز على التخ�ص�صات التي يحتاجها �سوق
العمل من التخ�ص�صات الطبية والهند�سية والعلمية.
وع��ن �سن التقاعد لأع���ض��اء هيئة ال�ت��دري����س يف
وخ�صو�صا م��ن ه��م على مرتبة �أ�ستاذ
اجل��ام�ع��ات
ً
وكذلك بدالت �أع�ضاء هيئة التدري�س �أجاب معاليه ب�أن
هذا لي�س من اخت�صا�ص الوزارة و�إمنا من اخت�صا�ص
جمل�س التعليم العايل ال��ذي ير�أ�سه خ��ادم احلرمني
ال�شريفني.
�أما ما يتعلق بتحديد �سن معني للتقاعد لأع�ضاء
هيئة التدري�س فما ُيعمل به حال ًيا هو �سن اخلام�سة
وال�ستون �سنة وال مانع من عملية التمديد �أو التعاقد
بعد �سن ال�ستني ال�سيما �أن ما يقع حتت اخت�صا�ص
وزارة التعليم ال �ع��ايل م��ن ع��ر���ض موا�ضيع تتعلق
بالتمديد لأع�ضاء هيئة التدري�س ي�أخذ ر�أي وزارة
اخلدمة املدنية ويف الغالب �أن الر�أي وا�ضح يف املوافقة
على التمديد وذل��ك ل�شح �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
كثري من التخ�ص�صات.
ويف �إجابة عن ما يتعلق بتحقيق تطلعات املواطنني
�أو�ضح معاليه �أن ال��وزارة ت�سعى خلدمة املواطن بكل
مهنية وقد مت تد�شني م�شروعني خلدمة املواطنني,
فمن يرغب مقابلة وزير اخلدمة فله ذلك بالتن�سيق
مع مدير املكتب عن طريق االت�صال املرئي يف �ساعات
حم ��ددة وه ��ذا م��ن ب��اب ال�ت��وا��ص��ل وحتقيق رغبات
املواطنني وهو مبد�أ �أ�سا�سي من املبادئ الأ�سا�سية

نفكر باستحداث جائزة
لدفع «التميز» الوظيفي.

الوزارة أعدت مشروعًا
متكام ً
ال لنظام المديرين
التنفيذيين في القطاع
الحكومي.

كثير من الجامعات تبالغ
في تخصصات ال نعلم بها إال
إذا أتى الخريج بوثيقته.

لنظام احلكم يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سيما �أن
وزارة اخلدمة املدنية من �أوىل الوزارات التي ان�ضمت
�إىل خدمة (�آمر) الذي ت�شرف عليه وزارة االت�صاالت
وتقنية املعلومات وه��ي خدمة متوا�صلة على مدار
الأ�سبوع ول�ساعات طويلة للإجابة على ا�ستف�سارات
املواطنني.
�أم��ا م��ا يتعلق بقلة ع��دد الوظائف الن�سوية فقد
�أو�ضح معاليه �أن امل�شمولني بنظام اخلدمة املدنية
تقري ًبا مليون ومائتي �أل��ف موظف وموظفة منهن
من ي�شغلن مراتب عليا على الثالثة ع�شرة والرابعة
ع�شرة ،كما �أن �شريحة الن�ساء متثل قرابة ()%45
من وظائف �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات وهي
تعادل بالن�سبة ل�سلم الوظائف الثانية ع�شرة والثالثة
ع�شرة والرابعة ع�شرة لأ�ستاذ و�أ�ستاذ م�شارك و�أ�ستاذ
م�ساعد.
�أم��ا فيما يتعلق بن ّية تغيري نظام اخلدمة املدنية
فالوزارة قطعت ً
�شوطا كب ًريا يف نظام اخلدمة املدنية
وحتديد نطاقه ،وفيما يت�صل ب�إيجاد بنك �أو منظومة
للتوظيف ف�إن الوزارة ت�سعى مع وزارة العمل �إىل �إيجاد
بوابة موحده للتوظيف.
وحول بطء �شغل الوظائف من قبل وزارة اخلدمة
املدنية قال معاليه�« :إن ال��وزارة �شكلت فريق ًا لهذا
املو�ضوع عندما �صدرت الأوامر الكرمية التي تعلقت
بعملية اال�ستيعاب وخلق �إيجاد الوظائف لأبناء الوطن
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ف��ال��وزارة فيما يتعلق بالتثبيت �أو التعيني �أدت دو ًرا
كب ًريا حيث مت تثبيت ما يقارب (� 195ألف) موظف،
وتوظيف �أكرث من (� )120ألف مواطن ومواطنة ،وقد
�أقامت وزارة اخلدمة املدنية م�سابقات لكل الوظائف
من املرتبة ال�سابعة �إىل املرتبة العا�شرة و�أ�صبح لديها
قوائم لأي جهة ترغب يف �شغل وظائفها».
وخ�صو�صا وظائف ال�ش�ؤون
وب�ش�أن �شغل الوظائف
ً
االجتماعية �أجاب الرباك »:ب�أنه يف العادة تو�ضع خطة
�سنوية وقد يطر�أ عليها بع�ض التغيريات فالوزارة تبني
معلوماتها على ما يقدمه املتقدمون واملتقدمات يف
برنامج (ج��دارة) ثم حتدد مواعيد لدعوتهم ومن
ثم املطابقة واملفا�ضلة لكن قد يح�صل عدم ا�ستجابة
لبع�ض املتقدمني واملتقدمات �أو عدم م�صداقية يف
املعلومات ففي �آخر مفا�ضلة للماج�ستري والدكتوراه
مت الإعالن عن ( )4623وظيفة من حملة املاج�ستري
والدكتوراه ومل يراجع الوزارة �سوى ( )2400متقدم».
وع ��ن م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ت��وظ �ي��ف ح�م�ل��ة امل��اج���س�ت�ير
وال��دك �ت��وراه؛ أ�ج��اب وزي��ر اخل��دم��ة امل��دن�ي��ة »:ب��أن
ال � ��وزارة ب��ذل��ت ج��ه��ودًا ك �ب�يرة لإي��ج��اد احل �ل��ول
املنا�سبة لإحلاقهم بالعمل يف الأجهزة احلكومية
�أو اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية بالتن�سيق مع
وزارة التعليم العايل ،وطابقت ال��وزارة ما يقارب
من (� )2000شهادة من �أ�صل ح��وايل ()4000
�شهادة ماج�ستري ودك �ت��وراه» .وبخ�صو�ص �إح�لال
ال�سعوديني حمل الأجانب يف القطاع العام؛ �أ�شار
م�ع��ايل ال��دك�ت��ور ال�ب�راك �إىل « :مطالبة جمل�س
ال�شورى يف قرار �سابق وزارة اخلدمة املدنية �إعداد
خطة ل�سعودة الوظائف امل�شغولة بغري ال�سعوديني،
وكان للوزارة ر�ؤية �أخرى بحيث يجب �أن تكون �أي
مبادرة �أو خطة مقرتحة نابعة من اجلهاز احلكومي
ذات��ه ،وقد �صدر م�ؤخ ًرا قرار من جمل�س ال��وزراء
على تقرير وزارة اخلدمة املدنية مفاده ب�أن تقوم
اجلهات املختلفة �سوا ًء كانت تعليمية �أو �صحية �أو
حكومية بو�ضع اخلطط املنا�سبة ل�سعودة الوظائف
مبا ال يخل بجودة العمل ،وقد بادرت الوزارة بنا ًء
على ه��ذا ال �ق��رار بر�سم خ��ارط��ة ال�ط��ري��ق وبناء
قاعدة بيانات مع اجلهات احلكومية وال�صحية
والتعليمية ملعرفة عدد �شاغلي الوظائف من غري
ال�سعوديني وحتديد االحتياج الوظيفي لكل قطاع».
وكان معايل وزير اخلدمة املدنية قد �ألقى كلمة
يف ب��داي��ة اجلل�سة ع�بر يف م�ستهلها ع��ن �سعادته
بزيارة جمل�س ال�شورى.
و�أو� �ض��ح �أن ح���ض��وره جلل�سة جمل�س ال�شورى
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لدينا مليون ومائتي
ألف موظف وموظفة في
القطاعات الحكومية  ..وال
صحة لتكدس النساء في
مهنة التدريس فقط.
ً
شوطا كبي ًرا
قطعنا
في مشروع تحديث نظام
الخدمة المدنية وتحديد
نطاقه
نسعى مع وزارة العمل
إلى إيجاد بوابة موحدة
للتوظيف.
تهدف �إىل �إط�لاع املجل�س على اخلطط وال��ر�ؤى
امل�ستقبلية مل��ا �ستقوم ب��ه ال ��وزارة �ضمن خطتها
الإ�سرتاتيجية
ا��س�ت���ش�ع��ا ًرا م�ن�ه��ا ب��احل��اج��ة امل�ل�ح��ة للتطوير
والتحديث مبا يتوافق مع ما ت�شهده اململكة من
تطور وحتديث يف جميع �أجهزة الدولة ومرافقها

والتي ت�صب يف النهاية يف �إطار التنمية ال�شاملة
التي ت�شهدها اململكة ،ر�سمت توجهات ا�سرتاتيجية
رفعتها للمقام ال�سامي الكرمي وتوجت مبوافقة
خ��ادم احلرمني ال�شريفني –�أيده اهلل– وتف�ضل
ب��دع��م ال � ��وزارة ب��امل�ب��ال��غ ال�ل�ازم��ة لتنفيذ ه��ذه
التوجهات يف خطة ا�سرتاتيجية تهدف للو�صول �إىل
خدمة مدنية متميزة ،وهذا ما ي�ؤكد اهتمام خادم
احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل العهد الأمني و�سمو
النائب ال�ث��اين لرئي�س جمل�س ال ��وزراء حفظهم
اهلل ،على التطوير والتحديث مبا ي�سهم يف تطوير
�أ�ساليب الأداء الكلي لأجهزة اخلدمة املدنية.
و�أ�� �ض ��اف �إن ال � ��وزارة ب� ��د�أت �أوىل خطواتها
لإعداد خطتها اال�سرتاتيجية ب�إعادة بناء قدرتها
الإدارية والتنظيمية لتتواكب مع تلك الطموحات،
فا�ستعانت بعدد من اخلرباء ومراكز البحوث يف
جمال اخلدمة املدنية ،لأن �أي عملية تطويرية البد
�أن تبد�أ من الداخل ،ثم بحثت يف الأ�ساليب املتميزة
ب��ال��دول املتقدمة و�أوف ��دت ال��وف��ود ل��زي��ارة ال��دول
املتقدمة ال�ستخال�ص م��ا ي�سهم يف دف��ع م�سرية
ال��وزارة التطويرية ،ثم �أعدت وثيقة للم�شروعات
وال�برام��ج تندرج حتت �أرب��ع حم��اور ا�سرتاتيجية
ه��ي( :التنظيم والأن �ظ �م��ة ،امل��وظ�ف�ين ،التقنية،
التغيري الثقايف وحت�سني بيئة العمل) ،وجميع تلك
املحاور تنفذ بالتزامن وتت�ضمن درا�سات وبرامج
ترى ال��وزارة �أنها �ست�سهم ب�شكل فعال يف حتقيق
الأهداف والتطلعات امل�أمولة من الوزارة ،وتواكب
التطورات العاملية يف جماالت اخلدمة املدنية.
وت��اب��ع الدكتور ال�براك ولأهمية تطوير العمل
اليومي قامت ال ��وزارة ب��إج��راء بع�ض الرتتيبات
التنظيمية ،الإداري��ة والهيكلية لتتفق مع اخلطة
اال�سرتاتيجية التي تهدف للرقي مبا تقدمه الوزارة
من خدمات وت�سهيلاً الن�سياب الأعمال بني �إدارات
الوزارة فيما بينها �أو مع �إدارات �ش�ؤون املوظفني يف
اجلهات احلكومية ،كما عملت على منح �صالحية
�أو��س��ع لفروعها ومكاتبها يف املناطق ويف بع�ض
املحافظات وذل��ك بهدف تقدمي خ��دم��ات �أ�سرع
و�أ�سهل ملوظفي اجلهات احلكومية يف تلك املناطق
يف جماالت (الرتقيات ،النقل ،الإج��ازات ،وبقية
�إجراءات �ش�ؤون املوظفني الأخرى).
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ال� ��وزارة عملت ع�ل��ى الإع ��داد
والت�صميم وو�ضع الأط��ر العامة ونطاقات العمل
لكل ب��رام��ج اال�سرتاتيجية ،ففي جم��ال الأنظمة
واللوائح حددت نطاق عمل درا�سة ملراجعة نظام
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اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية ونظام جمل�س
اخل��دم��ة امل��دن�ي��ة ل�ت�ت��واك��ب م��ع امل��رح�ل��ة ال�ق��ادم��ة
يف تعزيز املحا�سبة والتحفيز وحت�سني الأداء،
باملواءمة بني حقوق املوظف وواجباته الوظيفية.
وبعد �أن لفت النظر �إىل �أن العن�صر الب�شري هو
الركيزة الأ�سا�سية يف عمليات التنمية التي تتبناها
ال��دول��ة يف �شتى امل �ج��االت ،وم��ع ارت �ف��اع متطلبات
�شغل ال��وظ��ائ��ف وت�ن��ام��ي ال�ط�ل��ب عليها ،و�أه�م�ي��ة
تطوير �آليات اختيار �أف�ضل القوى العاملة املتاحة،
ك�شف معاليه ع��ن ب��دء ال� ��وزارة يف �إي �ج��اد مركز
متخ�ص�ص ا�ستقطبت له الوزارة الكفاءات املتميزة
ليتوىل حتديد االختبارات املطلوبة ل�شغل الوظائف
احلكومية ب�شكل علمي ومبعايري تتفق م��ع �أف�ضل
املمار�سات العاملية ،وق��د تكون ق��اع��دة بامل�ستقبل
تخدم القطاع اخلا�ص يف جمال التوظيف.
ويف �ش�أن تدريب املوظفني �أبان �أن الوزارة قامت
بتحديد عدد من املبادرات لتنمية مهارات موظفي
الدولة وتدريبهم ،هذا بالإ�ضافة اىل ا�ستمرار جهود
جلنة تدريب وابتعاث موظفي اخلدمة املدنية يف
مراجعة ومتابعة خطط اجلهات احلكومية يف جمال
تدريب وابتعاث موظفيها و�سعيها العتماد مراكز

تدريب متخ�ص�صة يف الداخل لتكون قنوات تدريبية
ت�ساند معهد الإدارة العامة ،وق��د مت خ�لال العام
املا�ضي اعتماد ثمانية مراكز تدريبية داخلية.
ويف �سبيل حتقيق نظام معلومات م��وارد ب�شرية
متكامل ملوظفي الدولة قامت الوزارة بتحديد حزمة
من املبادرات التقنية التي تُوجت بخطة ا�سرتاتيجيه
ل�ل��وزارة والتي �سيتم ترتيبها قري ًبا ،و�سيكون من
�ضمن خمرجاتها برنامج املركز الوطني ملعلومات
اخلدمة املدنية والذي ي�شمل على تطوير اخلدمات
الإل�ك�ترون�ي��ة ل ��وزارة اخل��دم��ة املدنية والتطبيقات
املرتبطة بها ،وحتويل الإجراءات الوظيفية بالكامل
�إىل �إلكرتونية بني اجلهات احلكومية ،وحتى ذلك
احل�ي�ن ورغ �ب��ة يف بع�ض احل �ل��ول ال�ع��اج�ل��ة مت رف��ع
اجلاهزية لتنفيذ ع��دد من ال�برام��ج وامل�شروعات
ومنها �إيجاد برنامج للربط مع اجلهات احلكومية
و�إع�ط��اء ال�صالحية لإدخ��ال التوقيعات الوظيفية
للجهات احل�ك��وم�ي��ة وب��ذل��ك ي�سهل ع�ل��ى اجل�ه��ات
احلكومية ت�سجيل تلك التوقيعات ب�شكل ي�سهم
يف ��س��رع��ة وت�ك��ام��ل امل�ع�ل��وم��ات ودق �ت �ه��ا ,وب��رن��ام��ج
بوابة التوظيف (ج��دارة) وبرنامج خطط وبرامج
الإحالل.

ويف جم� ��ال �إح� �ل��ال ال �� �س �ع��ودي�ي�ن حم ��ل غ�ير
ال�سعوديني ف�إنه بعد �صدور الأمر ال�سامي الكرمي
رقم ( )15837وتاريخ 1434/4/28هـ ب�ش�أن و�ضع
خطط خم�سية ل�سعودة ال��وظ��ائ��ف ال�ت��ي ي�شغلها
غ�ير ال�سعوديني وتكليف وزارة اخل��دم��ة املدنية
بالإ�شراف على ذلك ومتابعته بح�سب اخت�صا�صها
والرفع عن �أي عائق تواجهه .يف هذا ال�ش�أن قامت
ال��وزارة بو�ضع كافة الرتتيبات الإجرائية وو�ضعت
حال ًيا خطة لتنفيذ الأمر الكرمي وخماطبة اجلهات
احلكومية بذلك.
ثم عر�ض معايل الوزير مالمح للن�سخة الأولية
للخطة اال�سرتاتيجية ل �ل��وزارة؛ حيث حت��دث عن
مراحل �إع��داد اخلطة اال�سرتاتيجية ،والتحديات،
والر�ؤية ،والر�سالة لوزارة اخلدمة املدنية ،والأهداف
العامة ،واملحاور الرئي�سة مل�ستقبل اخلدمة املدنية،
و�أب��رز امل�شروعات وامل �ب��ادرات الرئي�سة ،والربامج
اال�سرتاتيجية.
ويف نهاية اجلل�سة قدم معايل وزير اخلدمة املدنية
�شكره للمجل�س و�أع�ضائه ،و�أكد �أن جميع ما قدم من
ملحوظات ومقرتحات وا�ستف�سارات �ست�شكل داع ًما
ورافدً ا حقيق ًيا للوزارة يف دعم توجهاتها امل�ستقبلية.

من كوالي�س اجلل�سة

يف بداية اجلل�سة رحب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى با�سم املجل�س مبعايل
ي�سرين با�سم جمل�سكم املوقر �أن �أرحب مبعايل
وزير اخلدمة املدنية وقالُ « :
الوزير من عدة جوانب ،اجلانب «الأول» :هو جانب الزمالة وهي الفرتة التي
أمنوذجا للرجل الذي
ق�ضيناها م ًعا يف هذا املجل�س الذي كان من خاللها � ً
يجمع بني الثقافة الربملانية والإنتقال �إىل العمل الإداري ،وقد متكن من
�إدخال نظام احلا�سب يف املجل�س يف تلك الفرتة ،وحاز املجل�س بذلك على
جوائز للتميز من اجلامعة العربية وغريها من امل�ؤ�س�سات ،كما �أخذ املجل�س
املركز «الأول» يف �أ�سلوب التعامل وتنفيذه من خالل امليكنة وجهاز احلا�سب
والأنظمة احلديثة .واجلانب الآخر :هو جانب الوزارة التي ُك ِّلف بها من قبل
خادم احلرمني ال�شريفني وهي وزارة مهمة جدً ا يف هذه املرحلة ويف املراحل
القادمة لأجيال الوطن ،فالوطن يدفع بالكثري من �أبنائه �سواء من تخرج
داخل اململكة �أو من ذهبوا لبعثات برنامج خادم احلرمني ال�شريفني �أو من
يذهبوا مبفردهم ،وقد ا�ستفادت اململكة من تنوع اجلامعات يف هذه الدول
ومن �أ�سلوب البحث املوجود ،وبالتايل ف�إن له�ؤالء حق على الدولة ،ووزارة
اخلدمة املدنية يف اجلانب الذي هو جزء مما حتتاج له الدولة تعترب ملزمة
يف حتقيقه ،ويف اجلانب الآخر هي تُعنى ب�أبناء الوطن على خمتلف امل�ستويات
�سواء ما دخل منه يف اخت�صا�صها وما كان حتت مظلة نظرتها وخربتها

وتوقعها يف هذا اجلانب مع اجلهات البحثية الأخرى من جامعات وغريها.
ومنذ دخ��ول معايل ال��وزي��ر �إىل ه��ذه ال ��وزارة �أ�صبحت الأم��ور مي�سرة،
كما �أ�صبح املواطن قري ًبا من ال��وزي��ر ،و�صار العمل من�سج ًما وبعيدً ا عن
االعرتا�ضات التي كنا ن�سمع عنها هنا وهناك ،وهذا بف�ضل وتوفيق من اهلل
نرجو �أن ي�ستمر».
وتابع معاليه �أن هذا اللقاء مت بنا ًءا على رغبة معايل الوزير وقد �أيد
املجل�س تلك الرغبة وهو توجه جيد �أن ي�أتي امل�س�ؤول للمجل�س ويطرح ما
لديه �سواء كانت �أمو ًرا جديدة �أو �أطروحات �أو �آفاق �أو �شيء يعي�ش ُه امل�س�ؤول
ويتمنى �أن ي�شارك املجل�س فيه ،وهذا جانب ي�ستحق الرتحيب � ً
أي�ضا.
رافق معايل وزير اخلدمة املدنية كل من معايل الدكتور� /صالح ال�شهيب
نائب وزي��ر اخلدمة املدنية ،ومعايل الدكتور� /أحمد ال�شعيبي مدير عام
معهد الإدارة العامة ،و�سعادة الدكتور /بندر ال�سجان مدير عام التخطيط
والتطوير مبعهد الإدارة العامة ،والأ��س�ت��اذ /عبداهلل امللفي ،والدكتور/
عيد احلربي امل�ست�شار يف الوزارة ،والأ�ستاذ /عبدالعزيز اخلنني امل�ست�شار
وامل�شرف العام على مكتب معايل الوزير ،والأ�ستاذ /با�سم ال�شايف مدير
عام �إدارة تقنية املعلومات بالوزارة ،والأ�ستاذ� /سلطان احلو�شان م�ست�شار
الوزارة ،والأ�ستاذ /حممد خور�شيد من�سق مكتب معايل الوزير».

الشورى  -العدد  - 145رجب 1434هـ

7/3/13 11:25 AM

25

145.indd 25

تحت القبة

م�شروع نظام التعطل عن العمل بني حافز ومكاف�أة نهاية اخلدمة

النظام يوفر احلد الأدنى من الدخل للعامل فرتة تعطله عن العمل
ل�سبب خارج عن �إرادته.

26

ناق�ش جمل�س ال���ش��ورى خ�لال جل�سته العادية
اخل��ام �� �س��ة وال �ع �� �ش��ري��ن ال �ت��ي ع �ق��دت ي ��وم الأح ��د
1434/7/9هـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
تقرير جلنة الإدارة وامل���وارد الب�شرية ،بـ�ش�أن
م�شروع نظام الت�أمني �ضد التعطل عن العمل الذي
تاله رئي�س اللجنة الدكتور حممد �آل ناجي.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن النظام الذي ي�شتمل
على ثالثني م��ادة يهدف �إىل توفري حد �أدن��ى من
الدخل للعامل فرتة تعطله عن العمل ل�سبب خارج
عن �إرادته مع العمل على �سرعة �إعادته للعمل من
خالل التدريب وااللتزام باملتابعة للبحث عن عمل.
وتابع �أن نطاق تطبيق النظام ي�شمل املواطنني
امل�شمولون بفرع املعا�شات م��ن نظام الت�أمينات
االج �ت �م��اع �ي��ة وه ��م ال �ع��ام �ل��ون ب��ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص
والعاملون على بندر الأجور يف القطاع العام  ،ويتم
متويله من خالل ا�شرتاكات بن�سبة اثنان يف املائة
من الأجور ال�شهرية للم�شرتكني تكون منا�صفة بني
امل�شرتك و�صاحب العمل.
و�أ� �ض��اف �آل ناجي �أن النظام يقدم معا�شات
��ش�ه��ري��ة يف ح ��االت ال�ت�ع�ط��ل ع��ن ال�ع�م��ل لأ��س�ب��اب
خارجة عن �إرادة امل�شرتك بن�سبة ترتاوح بني 50
ـ  % 60من متو�سط الأج��ر �شريطة �أن ال تقل مدة
ا�شرتاكه يف النظام عن عام واح��د ،ويعترب احلد
الأق�صى للح�صول على ه��ذا املعا�ش �سنة واح��دة
خالل كل �سنتني.

وضع مادة في مشروع
النظام تعالج أوضاع
المتعاقدين السعوديين
الذين ال تشملهم التأمينات
االجتماعية

و�أجمع ع��دد من الأع�ضاء على �أهمية م�شروع
ال �ن �ظ��ام ,و��ص�ف��ه �أح��ده��م ب ��أن��ه م�ه��م و� �ض��روري،
ال�سيما �أن �أغلب دول العامل قد تبنت نظام الت�أمني
�ضد التعطل عن العمل ،واململكة يف �أم�س احلاجة
لهذا النظام مع الأخذ يف احل�سبان اال�ستغناء عن
نظام (حافز) وا�ستبداله بهذا النظام.
ول �ف��ت ع���ض��و �آخ���ر �إىل امل ��زاي ��ا االق �ت �� �ص��ادي��ة
واالجتماعية والأم�ن�ي��ة يف ح��ال تطبيق النظام ،
ومن �أمثلة ذلك منع انحراف املتعطلني عن العمل
وجل��وئ �ه��م ل�ل�ط��رق غ�ير امل �� �ش��روع��ة وال���س�ل��وك�ي��ات

ال�سيئة .وطالب �أحد الأع�ضاء بالإ�سراع يف تطبيق
النظام ,ور�أى �أن تخ�ص�ص الدولة �صندوق ًا لدعم
وتطبيق النظام ،ال�سيما �أن الفائدة �ستكون كبرية
للوطن واملواطن.
وقال �أحد الأع�ضاء �أنه يح�سن البحث عن مدى
ت�أثري �صندوق املوارد الب�شرية على نظام الت�أمني
�ضد التعطل عن العمل يف حال تطبيقه.
م��ن جانبه �أ� �ش��ار �أح��د الأع���ض��اء �إىل م��ا ذك��ره
حمافظ ورئي�س جمل�س الإدارة لهيئة اال�ستثمار من
�أن هذا النظام �سيحل حمل مكاف�أة نهاية اخلدمة,

د .حممد بن عبداهلل �آل ناجي

وت�ساءل عما �إذا ك��ان املوظف �سيحرم من تلك
املكاف�أة؟ .كما مل ي�شر يف التقرير �إىل ر�أي الغرف
التجارية وموقفها من النظام؟ ال�سيما �أن هذا
النظام �سوف يت�أثر بقطاع الأعمال.
وت �� �س��اءل �أح ��د الأع �� �ض��اء ع��ن ف�ئ��ة املتعاقدين
ال�سعوديني الذين ال ت�شملهم الت�أمينات االجتماعية
وال يحظون بتغطيتها ؟ داع�ي��ا اللجنة �إىل و�ضع
مادة يف م�شروع النظام تعالج �أو�ضاعهم �سواء يف
الداخل �أو اخلارج؟.
م��ن ج��ان��ب �آخ ��ر ف�ضل �أح ��د الأع �� �ض��اء تعديل
ال�ف�ق��رة ( )1م��ن امل ��ادة “الرابعة” �إىل الن�ص
التايل  ”:يطبق هذا النظام ب�صورة �إلزامية على
جميع امل�سجلني يف الت�أمينات االجتماعية” ور�أى
حذف امل��ادة “اخلام�سة” لأنها خ��ارج �سياق هذا
النظام ،على �أن يكون ت�سجيل امل�شرتكني يف املادة
ال�سابقة تلقائ ًيا.
والحظ ع�ضو �آخر �أن املادة “التا�سعة” مل تن�ص
على امل�ع��اي�ير ال�ت��ي يبنى عليها احت�ساب حتديد
اال� �ش�تراك��ات يف ال�ن�ظ��ام ب( ،)%2بحيث يدفع
�صاحب العمل ( ،)%1وامل�شرتك ()%1؟ وت�ساءل
عما �إذا كانت هذه الن�سبة كافية ل�صرف معا�شات
التعطل عن العمل؟ و�أك��د �ضرورة �أن تخ�ضع هذه
املادة لدرا�سة مت�أنية.
م��ن جهته �أ��ض��اف ع�ضو �آخ��ر ب��أن��ه ال يوجد يف
امل��ادة “التا�سعة” �سقف حلد الأج��ر ال��ذي ي�ؤخذ
منه اال�شرتاكات ويف نظام الت�أمينات االجتماعية،
ف ��إن احل��د الأع�ل��ى ل�ل�أج��ر ال��ذي ي��ؤخ��ذ عليه هذه
اال�شرتاطات هو (� )45,000ألف ريـال ،وهذا يعني
�أن ك ًال من العامل و�صاحب العمل �سيدفع ()%1
على �أجر امل�شرتك ،حتى ولو و�صل �إىل ()45,000
ريـال ،ووف ًقا للمادة “الثالثة ع�شرة” ف�إن العامل لن
يح�صل على تعوي�ض �أكرث من ت�سعة �آالف ريـال يف
ال�شهور الثالثة الأوىل ،ولن يح�صل على �أعلى من
�سبعة �آالف وخم�سمائة ( )7500ريـال يف ال�شهور
الت�سعة التالية ،و�إذا كان متو�سط الأجر ي�صل �إىل
�أكرث من خم�سة ع�شر �ألف ( )15,000ريـال ،ف�إن
العامل لن يدفع اال�شرتاكات دون احل�صول على
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مقابل لها ،وهذا فيه نوع من اجلباية حت�صل عليه
امل�ؤ�س�سة من العمال الذين ال يتح�صلون على مقابل
تلك امل�ب��ال��غ ،مبعنى �أن ه��ذا النظام ينتظم �إىل
ح�صول امل�شرتك على ( )15,000ريـال ،وبعدها
ال يوجد فيه عدالة بني امل�شرتكني ،واق�ترح رف�ض
م�شروع النظام ،و�أن يعاد �إىل اللجنة لدرا�سته من
جديد درا�سة اقت�صادية واكتوارية �شاملة ومعمقة.
و�أ�� �ض ��اف �آخ� ��ر �أن� ��ه ق��د ال ي�ح���ص��ل �أح� ��د من
امل�ستحقني على هذا التعوي�ض ب�سبب التعقيدات
الواردة يف هذا النظام ،وال �سيما املواد “العا�شرة”
و”الثانية ع�شرة” و”ال�سابعة ع�شرة” ،التي بنيت
ع�ل��ى ال���ش��ك وال��ري�ب��ة يف امل�ستحق للتعوي�ض من
عدمه ،ورمت العبء عليه بطريقة تقليدية لإثبات
�أنه م�ستحق للتعوي�ض.
بينما ط��ال��ب �أح ��د الأع �� �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة تعريف
م�صطلح (�سبب خارج عن �إرادته) وتو�ضيح كيفية
تطبيق النظام ب�صورة �إلزامية؟ وعلى من �ستكون
الإل��زام �ي��ة؟  ,والح��ظ ك�ثرة الإح ��االت يف النظام
 ،ور�أى �أن ذل��ك يت�سبب يف ك�ثرة التعقيدات يف
النظام ،وت�ساءل عن �أ�سباب الرتكيز على التدريب
يف كثري م��ن م��واد ال�ن�ظ��ام رغ��م �أن املتعطل عن
العمل قد ال يحتاج �إىل التدريب؟.
وطالب ع�ضو �آخ��ر بتحديد �سبب رب��ط حرمان
امل�ستفيد مبغادرته اململكة؟ وق��ال ان��ه رمب��ا كانت
احلاجة �إىل الرقابة والتفتي�ش بالطرق التقليدية
ال� ��واردة يف امل���ادة “الرابعة والع�شرين” غري
�ضرورية.
واق�ت�رح ع�ضو �آخ��ر م���ش��ارك��ة متخ�ص�صني يف
النظام امل��ايل يف �إع��داد ه��ذا امل�شروع .و�ضرورة
مراجعة النظام من قبل جلان وم�ؤ�س�سات تهدف
�إىل خ��دم��ة ال �ع��ام��ل ،و�أال ي�ب�ن��ى م��ن وج �ه��ة نظر
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن النظام �صيغ ب�شكل
رك �ي��ك ،وف �ي��ه ك�ث�ير م��ن ال �ع �ب��ارات ال �ت��ي ت�ع��د من
املزايدة التي ال م�سوغ لها .كما الحظ الع�ضو �أن
هناك كث ًريا من املعوقات يف �شروط منح التعوي�ض،
قد حتول دون حتقيق النظام لأهدافه ،مطالب ًا ،
حيث ال م�سوغ لربط تطبيق ه��ذا النظام بقرار
ي�صدر من الوزير؟.
وت�ساء �أحد الأع�ضاء عن �إمكانية �شمول النظام
العاملني غري ال�سعوديني املتزوجني من �سعوديات
ليحقق لهم اال�ستقرار.

وضع ضوابط ومعايير لترك العامل للعمل بمحض إرادته
مشروع النظام مرشح ليكون بدي ً
ال عن (حافز) ..وعن
مكافأة نهاية الخدمة
مراجعة النظام من قبل لجان ومؤسسات تمثل العمال
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ال�شورى يطالب وزارة احلج ب�إنهاء ت�سليم مواقع املخيمات مل�ؤ�س�سات
احلجاج قبل بداية ذي احلجة ب�شهرين
طالب جمل�س ال�شورى  -بالأغلبية  -وزارة احلج
بالإ�سراع يف و�ضع اخلطة الإ�سرتاتيجية ال�شاملة للعمل
يف ق�ضايا احلج والعمرة على مدى اخلم�سة والع�شرين
عاما القادمة طب ًقا لقرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم
ً
 41/66والتاريخ 1430/10/8هـ.
كما طالب املجل�س الــوزارة ب�إنهــاء تــ�سـليــم مــواقــع
املخيمات للم�ؤ�ســـ�سات وال�شركات املقدمة للخدمة
قبل ب��دء �شهر ذي احلجة مبا ال يقل عن �شهرين.
ج��اء ذل��ك يف ق��رار �أ� �ص��دره جمل�س ال���ش��ورى خالل
جل�سته العادية ال�سابعة والع�شرين التي عقدها يوم
الأحد 1434/7/16ه �ـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ  ,بعد �أن ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة
الإ�سكان واملياه واخلدمات العامة ،ب�ش�أن ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي لوزارة احلج
للعام املايل 1433/1432هـ التي تالها رئي�س اللجنة
املهند�س حممد النقادي.
ودع��ا املجل�س وزارة احلج �إىل حت�سني اخلدمات
العامة داخ��ل حمطات قطار امل�شاعر ،وو�ضع حلول
للم�شكالت التي واكبت ت�شغيله يف حج عام 1433هـ،
وذلك بالتن�سيق مع اجلهات الأخرى ،وو�ضع برنامج
للإ�صحاح البيئي داخل املخيمات تلزم به امل�ؤ�س�سات
وال�شركات املقدمة للخدمة.
و�أكد على ما ورد يف البند (ثان ًيا) من قرار جمل�س
ال�شورى ذي الرقم  59/80وتاريخ 1428/12/21هـ،
املت�ضمن »:ت�شديد الرقابة واملتابعة على �شركات
وم�ؤ�س�سات حجاج ال��داخ��ل ،والتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة للحد من ظاهرة احلجاج غري النظاميني
واملت�سللني �إىل امل�شاعر وو�ضع �آلية للتنفيذ».
و�أو� �ض��ح امل�ه�ن��د���س ال �ن �ق��ادي �أن ت�ق��ري��ر ال ��وزارة
لا ك��ام� ً
ت�ضمن ف���ص� ً
لا ع��ن امل �ع��وق��ات؛ وق��د ج��اءت
م�صنف ًة �إىل مالية ،و�إداري ��ة ،وت�شغيلية ،وتنظيمية
وق��د �أوردت اللجنة بع�ضها واتخذ املجل�س ق��رارات
ب�ش�أن معاجلتها ،كما ت�ضمن التقرير ف�ص ًال �آخر عن
التحديات التي ت�شرتك فيها الوزارة مع جهات �أخرى؛
ومنها حمدودية م�ساحة م�شعر منى ،واختالط حركة
امل�شاة بحركة املركبات ،واحلجاج غري النظاميني.
و�أ� �ش��ار رئي�س اللجنة �إىل ع��دم تطبيق ال ��وزارة
لقرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم  41/66والتاريخ
1430/10/8هـ فيما يتعلق بو�ضع �إ�سرتاتيجية �شاملة
لق�ضايا احلج والعمرة على مدى اخلم�سة والع�شرين

28

املهند�س /حممد النقادي

مطالبة وزارة الحج بوضع
خطة إستراتيجية شاملة للـ
 25عامًا المقبلة
تحسين الخدمات داخل
محطات قطار المشاعر
ووضع حلول لمشاكله
التشغيلية
الحد من ظاهرة الحجاج
غير النظاميين والمتسللين
إلى المشاعر المقدسة.
عاما القادمة ت�أخذ يف احل�سبان الإدارة املتكاملة
ً
ً
املوحدة لأعمال احلج والعمرة ،وحلوال لل�سكن والنقل
واخل��دم��ات ،و�أو�ضحت اللجنة �أن مندوبي ال��وزارة
بينوا يف �إجاباتهم املرفقة مع التقرير �أن ال��وزارة
بد�أت بتنفيذ هذا الأمر بالتن�سيق مع اجلهات التي لها
عالقة ب�أعمال احلج.

وب�ش�أن احلجاج غري النظاميني قال النقادي �إن
اللجنة عاجلته بتو�صيتها اجلديدة اخلام�سة� ،أما
ملحوظات الأع�ضاء على قطار امل�شاعر فقد عاجلتها
اللجنة بتو�صيتها الثالثة.
وحول زيادة الطاقة اال�ستيعابية مل�شعر منى والتو�سع
الر�أ�سي بالبناء على �سفوح اجلبال بد ًال من اخليام؛
�أو�ضح رئي�س اللجنة �أنه �سبق تقدمي تو�صية �إ�ضافية
حول هذا املو�ضوع يف الدورة املا�ضية وقد بينت اللجنة
ب�أن هناك درا�سات مف�صلة لعدد من احللول لزيادة
الطاقة اال�ستيعابية مل�شعر منى  .بعد ذل��ك ناق�ش
املجل�س التو�صية اخلام�سة للجنة بو�صفها تو�صية
جديدة مل تكن �ضمن التو�صيات التي ناق�شها املجل�س
خالل مناق�شته للتقرير  ,ون�صت على الت�أكيد على ما
ورد يف البند (ثان ًيا) من ق��رار جمل�س ال�شورى ذي
الرقم  59/80وتاريخ 1428/12/21ه��ـ ،املت�ضمن»:
ت�شديد الرقابة واملتابعة على �شركات وم�ؤ�س�سات
حجاج الداخل ،والتن�سيق مع اجلهات املخت�صة للحد
من ظاهرة احلجاج غري النظاميني واملت�سللني �إىل
امل�شاعر وو�ضع �آلية للتنفيذ».
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل الآليات التي مت اتخاذها
لتنفيذ اجلزء الثاين من التو�صية منذ عام 1428ه��ـ،
حيث بد أ� يف حمالت« :ال حج بدون ت�صريح» ،و»احلج
عبادة و�سلوك ح�ضاري»؛ ثم �صدر قرار منع املركبات
التي تقل �سعتها عن ( )25راك� ًب��ا ،ثم �صدرت الئحة
الغرامات على تلك املركبات ،و�سوف يطلق هذا العام
الئحة الغرامات على الأ�شخا�ص واحلجاج املخالفني.
ور�أى منا�سبة �إع��ادة �صوغ اجلزء الثاين من التو�صية
بحذف عبارة »:وو�ضع �آلية للتنفيذ».
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن هذه التو�صية ال تخ�ص وزارة
احلج ،بل تخ�ص جهات �أخرى؛ مثل وزارة الداخلية �أو
اللجنة العليا للحج.
ثم �أتاح رئي�س املجل�س املجال لرئي�س اللجنة املهند�س
حممد ال�ن�ق��ادي لتو�ضيح وج�ه��ة نظر اللجنة ب�ش�أن
ملحوظات الأع�ضاء و�آرائ �ه��م ،ف�أو�ضح ب ��أن التو�صية
جاءت ا�ستجابة ملداخالت �أع�ضاء املجل�س� ،أما ب�ش�أن ما
�أ�شري �إليه حول و�ضع الآلية ،فهناك �آليات ال زالت حتت
الدرا�سة ومل تنته ،وبالن�سبة لتوجيه هذه التو�صية لوزارة
احلج ،فتو�ضح اللجنة �أنها ذكرت يف التو�صية عبارة »:
التن�سيق مع اجلهات املخت�صة» ،فاخت�صا�ص وزارة احلج
ومهمتها هي التن�سيق مع اجلهات املخت�صة� .إثر ذلك
�صوت املجل�س  -بالأغلبية  -باملوافقة على التو�صية.
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م�شروع نظام حماية الطفل ..من امل�س�ؤول عن تطبيقه؟!.
ع�ضو يقرتح� :إحداث �إدارتني ( �أمنية و�أخرى اجتماعية م�ستقلة ) لتطبيقه

ا�ستمع جمل�س ال���ش��ورى خ�لال جل�سته العادية
الثالثني التي عقدها ي��وم االثنني 1434/7/24ه���ـ
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبد
اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ �إىل تقرير جلنة
ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب ،ب�ش�أن تعدي
بع�ض م��واد م�شروع نظام حماية الطفل املعاد �إىل
املجل�س لدرا�سته عم ًال باملادة « »17من نظام جمل�س
ال�شورى  ,تاله رئي�س اللجنة الدكتور خالد العواد.
ثم �شرع الأع�ضاء يف مناق�شة م��دى التباين بني
جمل�س ال�شورى وجمل�س ال��وزراء ب�ش�أن بع�ض مواد
م�شروع النظام ،حيث الحظ �أحد الأع�ضاء �أن �إ�ضافة
احلكومة للفقرة «الرابعة ع�شرة» من املادة «الثالثة»
غري منا�سب ،لأنها من ناحية ال�صياغة تلغي جميع
الفقرات ال�سابقة لها ،كما �أن ن�صها عام غري حمدد،
وبالتايل ي�سمح للموظفني التنفيذيني امل�سئولني عن
تنفيذ هذا النظام �أن يف�سروا هذا الن�ص كما يرون.
ل��ذا ،م��ن الأج��در ح��ذف ه��ذه الفقرة املقرتحة من
احلكومة والعودة للن�ص ال�سابق الذي �أقره املجل�س،
كذلك الح��ظ �أن الإ��ض��اف��ة ال ��واردة يف عجز امل��ادة
«احلادية والع�شرون» غري مالئمة؛ لأنها عبارة عن
ن�ص عام �سيفتح املجال لإ�شكاليات ق�ضائية متعددة
ال�سيما و�أنه ُيعد ن�شاط اقت�صادي و�صناعي ،لذلك
ُيح�سن العودة للن�ص ال�سابق ال�صادر عن جمل�س
ال�شورى ،لأنه ن�ص من�ضبط.
من جانبه ر�أى ع�ضو �آخر �أن م�شروع النظام يف
و�ضعه احلايل يحتاج �إىل �إ�ضافة مادة جديد بديلة
عن امل��ادة «ال�سابعة ع�شرة» املحذوفة ،م�ؤكدة على
�إع �ط��اء امل��زي��د م��ن الأه�م�ي��ة بالفئات اخلا�صة من
املعوقني واملوهوبني ،ال�سيما �أن الأطفال ذوي الإعاقة
هم �أك�ثر الأط�ف��ال عر�ضة للإ�ساءة والإه �م��ال؛ لأن
كث ًريا من هذه الفئات ال حتمي نف�سها.
كما ر�أى �أحد الأع�ضاء �أن �صياغة املادة «الأوىل»
يف امل�شروع املقدم من املجل�س �أن�سب ،خا�صة و�أن
التعديل املقرتح يوحي للقارئ �أن هذه املادة ت�ؤكد ما
قررته ال�شريعة الإ�سالمية ،والأنظمة ،واالتفاقيات
الدولية فقط ،ويرد على تلك االتفاقيات التي لي�ست
اململكة طر ًفا فيها ،بينما العبارة املقرتحة يف م�شروع
املجل�س ت�شمل االتفاقيات التي ان�ضمت �إليها اململكة
والتي مل تنظم �إليها .كما الحظ �أن اللجنة مل تربر
�أ�سباب �أخذها فيما ورد يف م�شروع جمل�س الوزراء،
�أو تعديلها لبع�ض امل��واد وع��دم ت�أييدها ملا ورد من

يجب أن ينص النظام على
االهتمام بذوي االحتياجات
الخاصة فهم األكثر عرضة
لإلساءة واإلهمال.

مشروع النظام ساوى
بين الطفل الصحيح والطفل
المريض في اإلساءة إليهما.

مشروع النظام لم يعالج
ظاهرة خطف األطفال
وهروبهم.

املجل�س ،كما ورد يف املادة «الثالثة» واملادة «احلادية
والع�شرون».
ور�أى ع�ضو �آخ��ر تعديل �صوغ الفقرة «الرابعة
ع�شرة» من املادة «الثالثة» بالطريقة املنا�سبة؛ لكي
ت�شمل اجلانب ال�صحي وال ت�ؤثر على بقية الفقرات
�أث �ن��اء تطبيقها ،بحيث ت�ك��ون خمت�صة باجلانب
ال�صحي .ووا�صل ع�ضو �آخر ب�أنه من غري املنا�سب
ح��ذف امل ��ادة «ال�سابعة ع���ش��رة» ،على ال��رغ��م من
موافقة اللجنة على حذفها ،لأن هناك فرق بني �أن
تكفل الدولة حق التمتع برعاية اجتماعية و�صحية
ونف�سية ،...وبني �أن تقدم هذه اخلدمات عن طريق
اجلهات املخت�صة يف جميع �أنحاء اململكة ،دون بيان
ما �إذا كانت هذه اجلهات حكومية �أو خا�صة ،ودون
ب�ي��ان م��ن ي�ق��وم بالتغطية املالية ل�ه��ذا الأم ��ر ،كما
الحظ �أن م�شروع النظام �ساوى بني الطفل ال�صحيح
امل�ساء �إليه وبني الطفل املري�ض امل�ساء �إليه وهذا غري
منا�سب .لذا يح�سن بقاء هذه املادة ل�ضمان حماية
�أطفالنا وتقدمي الرعاية املجانية الالزمة لهذه الفئة.
وانتقد �أح��د الأع���ض��اء م�شروع النظام لأن��ه مل
يعالج ظاهرة خطف الأطفال وهروبهم ،ال�سيما �أنها
ظاهرة انت�شرت ،ور�أى �أن ي�شار �إليها ،كما يح�سن �أن
يكون تطبيق النظام بوا�سطة �إدارتني �أمنية و�أخرى
اجتماعية م�ستقلة.
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زيادة ال�شفافية ميكن املجل�س من الإ�سهام يف حت�سني �أداء الأجهزة احلكومية واالرتقاء بجودتها

جمل�س ال�شورى يناق�ش مقرتح تعديل قواعد �إعداد التقارير
احلكومية ال�سنوية
ن��اق����ش جم�ل����س ال �� �ش��ورى خ�ل�ال جل�سته ال��راب�ع��ة
والع�شرين التي عقدها ي��وم االث�ن�ين 1434/7/3ه����ـ
ب��رئ��ا��س��ة م �ع��ايل م���س��اع��د رئ�ي����س امل�ج�ل����س ال��دك�ت��ور
فهاد ب��ن معتاد احلمد مقرتح تعديل ق��واع��د �إع��داد
التقارير ال�سنوية ل �ل��وزارات وامل�ؤ�س�سات العامة مبا
فيها اجلامعات والأجهزة احلكومية الأخرى ،واملقدم
مبوجب امل��ادة «الثالثة والع�شرين» من نظام جمل�س
ال�شورى تاله رئي�س اللجنة الدكتور /حممد بن عبداهلل
�آل ناجي.
و�أكد معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى يف م�ستهل
مناق�شة املقرتح يف �ضوء تقرير جلنة الإدارة واملوارد
الب�شرية الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور حممد �آل ناجي
�أهمية املو�ضوع وانعكا�ساته الإيجابية على �أداء جمل�س
ال�شورى وارتقا ًء مبهامه الرقابية التي ي�ضطلع بها .
ول�ف��ت معاليه النظر �إىل �أن ه��ذه ال�ت�ع��دي�لات تعد
تعدي ًال جوهري ًا ي�شتمل على عدة �إ�ضافات يف حمتوى
التقارير  ،وزي��ادة ال�شفافية والو�ضوح وال�شمول فيها
لكل جهاز حكومي كل ح�سب اخت�صا�صه مما ميكن
املجل�س من الإ�سهام يف حت�سني �أداء الأجهزة احلكومية
واالرت �ق��اء بجودتها حتقيق ًا لتطلعات والة الأم ��ر -
حفظهم اهلل  -وما ي�ؤمله املواطن من تلك الأجهزة .
وح��دد املقرتح تعديالت ت�ضمن و�صول تقارير الأداء
ال�سنوي ملجل�س ال���ش��ورى على �شكل تقارير ت�صف
وت�صنف ج��ودة الأداء ومعوقاته  ،بعيد ًا عن ال�شكل
احل��ايل لإع��داد التقارير ال�سنوية احلكومية احلالية
والتي تعتمد على الأ�سلوب الو�صفي .
وق��ال �أح��د الأع�ضاء �أن��ه من الوا�ضح �أن التقارير
احلكومية يغلب عليها ثقافة الإجن��از ولي�ست مهمات
وواجبات� ،أما املنطلق العام لهذا التقرير فهو يحتاج
�إىل مراجعة من اللجنة ،كما مل ين�ص التعديل على
مادة متعلقة ب�إي�صال التقرير ملجل�س ال�شورى ليكون
مرج ًعا �أ�سا�س ًيا لإع��داد التقرير احلكومي ال�سنوي
لي�صل ما بعده ،و�أن يكون هذا التقرير تقري ًرا حما�سب ًيا
ولي�س تقرير �إجناز.
و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �أن هناك العديد من العموميات
يف امل��واد ،وهذا �سي�ضعف جودة املناق�شة ،والحظ �أن
النظام يعمم يف �أجزائه التي يجب فيها التخ�صي�ص
والعك�س �صحيح.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أنه من املنا�سب ت�شكيل جلنة
خا�صة لو�ضع معايري وا�ضحة حتى يكون التقرير مع ًربا
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عن طموحات القيادة واملجتمع .كما يح�سن تعديل
ن�ص العبارة الواردة يف الأهداف الإ�سرتاتيجية ،بحيث
تكون“ :تقدمي اخلطة ال�سنوية” ويدخل من �ضمنها
التوجهات الإ�سرتاتيجية.
وزاد �آخر ب�أنه ال حاجة للت�صنيف والدقة يف الفقرة
“اخلام�سة” املتعلقة بالو�ضع الراهن للجهاز؛ فهذا
ت�صنيف فني قابل للتغري ،ومن جانب �آخر جند مثلاً يف
ملحوظات هيئة الرقابة والتحقيق على �أعمال اجلهاز
ردود اجلهاز عليها؛ و�أنه من املنا�سب التو�سع يف ذلك.
وق ��ال ع�ضو �آخ ��ر �أن امل �ق�ترح ي�ح�ت��اج �إىل بع�ض
التعديالت يف م��واده؛ فقد خلت القواعد مما يتعلق
بالتحديات واملعوقات وال�صعوبات ،وتعد التحديات
التي تدرجها اجلهة يف تقريرها جم� اً�ال للتعرف على
املعوقات املالية �أو الإداري��ة �أو الب�شرية والتي ميكن
للمجل�س درا�ستها.
من جانب �آخر نبه �أحد الأع�ضاء �إىل التفريق بني

ما الفائدة من مقترحات
ال تجد طريقها إلى النور.
التقارير الحكومية يغلب
عليها ثقافة اإلنجاز.

اجلهات احلكومية بح�سب طبيعة اخلدمة التي تقدمها
�أو الدور الذي تقوم به ،فعلى �سبيل املثال يتم حتديد
متطلبات خا�صة بالأجهزة الرقابية تختلف عن تقارير
ال��وزارات ،كما �أن ال��وزارات اخلدمية؛ مثل ال�صحة،
والتعليم لها عالقة باملواطن مبا�شرة؛ و�أخرى دورها
يتعلق باخلطط امل�ستقبلية للتنمية؛ مثل وزارة البرتول،
ووزارة االقت�صاد والتخطيط وغريها.
ور�أى �أحد الأع�ضاء ا�ستبدال عبارة “وفق م�ؤ�شرات
قيا�س الأداء املتعارف عليها عامل ًيا” التي �أدخلتها
اللجنة على املادة “الثالثة” بعبارة“ :مب�ستوى االجناز
وفق اخلطة الزمنية واالعتمادات املالية املخ�ص�صة”،
وبخ�صو�ص مقارنة م�ستويات الأداء يف عام التقرير
مبثيالتها يف ال �ع��ام ال���س��اب��ق ال�ت��ي وردت يف امل��ادة
“اخلام�سة” ف�إنها تغطي اجلانب الو�صفي وا�ستخدام
م�ؤ�شرات الأداء.
والحظ ع�ضو �آخر تداخل يف املعاين بني ما ورد يف
املادتني “اخلام�سة” و “الثامنة” فيما يتعلق مبقارنة
الإجنازات مبا حتقق يف العام املايل ال�سابق ،كما الحظ
تداخل بني املادتني “الثالثة” و”ال�ساد�سة” فيما يتعلق
باملوارد الب�شرية.
و�أ�شار �إىل ما لدى الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
من خطط �إ�سرتاتيجية طويلة املدى يتوقف تنفيذها
على عدة عوامل؛ منهال االعتمادات املالية وتداخل
تلك اخلطط مع قطاعات وجهات �أخرى ،وغريها من
املعوقات؛ وبالتايل قد ال يكون من املفيد �إ�ضافة هذا
البند �إىل مكونات التقرير.
والحظ �أحد الأع�ضاء �أن جدول املقارنة مل ُي�شر �إىل
ملحوظات ديوان املراقبة العامة وهي اجلهة امل�س�ؤولة
عن الأمور املالية ،ومل ُي�شر �إىل ملحوظات هيئة مكافحة
الف�ساد وردود اجلهاز عليها .وحتفظ �أح��د الأع�ضاء
على توزيع التقرير ال�سنوي وتداوله على نطاق وا�سع.
وت�ضمينه ملحوظات ومقرتحات اجلهات الرقابية,
وب��رر ذلك ب�أنه قد ي ��ؤدي �إىل �سوء فهم املجتمع وقد
ُي�ستغل ل�ل�إث��ارة الإع�لام�ي��ة .كما �أن اجل��دول ت�ضمن
فيما يخ�ص الو�ضع الراهن للجهاز� -إ�ضافة الر�ؤيةوالر�سالة والقيم امل�ؤ�س�سية للجهاز وهي �إ�ضافة ال داعي
لها؛ حيث �إنها موجودة على مواقع تلك اجلهات على
ال�شبكة العنكبوتية ،ولي�ست هناك فائدة من تكرارها
�سنو ًيا يف التقرير.وتابع من املعلوم �أن التقارير غري
املكتملة يف معلوماتها ت�ؤدي �إىل تو�صيات وقرارات غري
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�سليمه .لذا ،ف�إنه من املهم جتاوب الدوائر احلكومية
مع امل�شروع.
و�أك��د �أح��د الأع�ضاء ب��أن �سنة �إع��داد قوائم املركز
املايل مو�ضوعها �أ�سا�سي ،فقد لوحظ على احل�سابات
اخلتامية ال�ت�ق��ادم التاريخي ،واحل��اج��ة �إىل تعديل
نظامي مع العمل على توفر تقارير حالية ال تتجاوز
العام �أو العامني للم�صادقة عليها.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن اللجنة مل تتطرق ملركز
قيا�س الأداء للأجهزة احلكومية ال��ذي �أق��ره جمل�س
الوزراء ،فاملركز يتوىل قيا�س �أداء الأجهزة احلكومية
وا��س�ت�خ��راج م��ؤ��ش��رات �أداء �سنوية تعك�س �إنتاجها
و�أداءها ،كما مل ت�شر �إىل تو�صيات ندوة قيا�س الأداء يف
الأجهزة احلكومية التي �أقيمت مبعهد الإدارة� ،إ�ضافة
�إىل ما تو�صلت له اللجنة التي �سبق و�أن �شكلت من عدة
جهات لو�ضع اخلطوط العري�ضة للقيا�س.
واقرتح ع�ضو �آخر �أن ُت�ضمن اللجنة يف هذه القواعد
م��ؤ��ش��رات رئي�سة كالفاعلية ،وال�ك�ف��اءة ،والإنتاجية
تعك�س �أداء الأجهزة احلكومية حتى ال ن�ضطر الح ًقا
ال�ست�صدار ق��رارات تتعلق بتحديد م�ؤ�شرات واقعية
ومنطقية لقيا�س �أداء كل جهاز على حده وتبني اللب�س
مبفهوم تلك امل�ؤ�شرات ،فمثلاً زيادة عدد املتدربني �سنة
تلو الأخرى يعد معيا ًرا كم ًيا ،ولكنه ال ميكن االعتماد
عليه بدون املعيار الكيفي لكي يعك�س جودة اجلهاز.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن هناك خطوات ميكن
الأخذ بها لتحقيق جناح م�ؤ�شرات قيا�س الأداء الرئي�سة
ت�سبق هذا العمل ،واق�ترح �أن ت�ضع اللجنة تو�صيات
تتعلق با�ستحداث برامج باجلامعات ويف برنامج خادم
احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي تخت�ص ب�إدارة
الأداء الإ�سرتاتيجي وكيفية الأداء .و�إن�شاء �إدارات
يف الأج �ه��زة احلكومية تكون مهماتها بناء وتطوير
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة ،ويتم تزويدها بالكفاءات يف
هذا املجال ،و�أن تعمل الأجهزة بو�ضع م�ؤ�شرات قيا�س
�أداء ترتكز على الفاعلية والكفاءة والإنتاجية ،وميكنها
يف ذل��ك التعاقد مع بيوت خ�برة ت�ساعدها يف و�ضع
م�ؤ�شرات الأداء العلمية وكيفية قيا�سها ،واالهتمام
مببد�أ تدريب من�سوبي الأجهزة احلكومية على بناء
وقيا�س م�ؤ�شرات الأداء التي تركز على حت�سني �أداء
اجلهاز احلكومي.
وتابع �آخر  :من املهم قيا�س �أداء اجلهة احلكومية
مبا تقدمه للمجتمع فامل�شروعات املنفذة هي الإجنازات
ولي�ست امل�شروعات التي يتم توقيع عقودها .م�ؤكدا
�أهمية حتديد الأ�شياء حتى تكون مفهومة ،وخا�صة يف
م�س�ألة املراقبة .ور�أى �أن تكون التقارير ن�صف �سنوية.
ثم �أو�ضح معايل رئي�س اجلل�سة �أن التعديل هو تعديل
على ق��واع��د ،لكن بع�ض امل��داخ�لات يبدو �أنها تتعلق
بنظام جمل�س ال��وزراء ،فالتقارير ال�سنوية ت�أتي �إىل

التقارير غير المكتملة
في معلوماتها تؤدي إلى
توصيات وقرارات غير سليمه.
إحداث برامج تعليمية
تختص بإدارة األداء
االستراتيجي وكيفية األداء
إنشاء إدارات في األجهزة
الحكومية تكون مهماتها
بناء وتطوير مؤشرات األداء
الرئيسة
قياس أداء الجهة
الحكومية بما تقدمه
للمجتمع على أرض الواقع
وليس على الورق.

جمل�س ال�شورى بنا ًء على املادة “التا�سعة والع�شرين”
من نظام جمل�س ال ��وزراء وه��ي �سنوية ,وتغيري مدة
التقرير يتطلب تعديل النظام قبل تعديل القواعد يف
هذا املجال.
والح��ظ �أح��د الأع�ضاء �أن التعديل على مقرتحني
ولي�س على جميع القواعد .ومل تقدم درا�سة ذات داللة
على املو�ضوع ،وجدول املقارنة ال ي�ضيف داللة؛ و�إمنا
هو موجود يف العر�ض ال��ذي �أع��د من �أجله التقرير
وهو موجود يف املادة “التا�سعة والع�شرين” من نظام
جمل�س الوزراء.
و�أو�ضح �أن الفقرة “العا�شرة” تن�سجم مع الأنظمة
وال تتعار�ض معها.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إىل �أن التقرير يتكون من �شقني،
�أحدهما :عن القواعد ،والآخر :عن الت�صور التف�صيلي،
ومعظم ما ورد يف القواعد موجود ومف�صل من الت�صور
التف�صيلي؛ فمعظم امللحوظات التي �أوردتها اللجنة
موجودة يف الت�صور التف�صيلي؛ ودعا اللجنة �إىل درا�سة
أمر
أ�سا�سا ب� ٍ
هذه القواعد يف ظل النماذج التي �صدرت � ً
�سام.
ٍ
وت�ساءل ع�ضو �آخر عن دور املجل�س هل هو دور رقابي
�أم رقابي ت�شريعي؟ �أم ا�ست�شاري؟ فقد �أُثري كث ًريا �أن كل
الآراء التي تخرج من املجل�س حول تقارير الوزارات ال
قيمة لها وال فائدة منها .و�أن بع�ض الوزارات ا�ستطاعت
�أن تتحايل على قرارات جمل�س ال�شورى .وت�ساءل عن
الفائدة من مناق�شة تقارير الوزارات ،و�إ�صدار قرارات
ال جتد طريقها �إىل النور؟.
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ال�شباب قوة اململكة وح�صنها القومي
�إدراك ًا منه لأهمية وجود �أماكن لل�شباب الحتوائهم وتفريغ طاقاتهم

جمل�س ال�شورى يقرر امل�ضي يف درا�سة مقرتح م�شروع نظام مراكز
الأحياء وي�شكل له جلنة خا�صة
ق ��رر جم�ل����س ال �� �ش��ورى خ�ل�ال جل�سته ال�ع��ادي��ة
اخل��ام �� �س��ة وال �ع �� �ش��ري��ن ال �ت��ي ع �ق��دت ي ��وم الأح ��د
1434/7/9ه�ـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ،
ت�شكيل جلنة خا�صة لدرا�سة مقرتح م�شروع نظام
مراكز الأحياء يف اململكة العربية ال�سعودية املقـدم
مب��وج��ب امل ��ادة « »23م��ن ن�ظ��ام جمل�س ال���ش��ورى،
وذلك بعد �أن �صوت بعدم املوافقة على تو�صية جلنة
ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب بعدم منا�سبة
اال�ستمرار يف درا�سة م�شروع النظام.
وناق�ش املجل�س مقرتح م�شروع النظام يف �ضوء
تقرير جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب،
ب�ش�أن املقرتح من نظام املجل�س الدكتور /خالد بن
�إبراهيم العواد.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن التنمية الثقافية لها دور يف
ؤ�س�سية يف املجتمع وبناء الوعي لدى
ت�شكيل الهياكل امل� ّ
الإن�سان ،وملراكز الأحياء دور كبري يف بث روح العمل
االجتماعي التطوعي الذي �صار �ضرورة اجتماعية ال
غنى ملجتمعاتنا عنها ،فلمراكز الأحياء دور كبري يف
تنمية الإح�سا�س باالنتماء والوالء للوطن ،كما �أنها
�ستنمي روح املبادرة واالبتكار ،ال�سيما يف اجلوانب
العملية والتقنية .لذا يح�سن باللجنة االطالع على
�أنظمة ولوائح امل�ؤ�س�سات واجلمعيات امل�شابهة ،كما
ينبغي �أن يكون لوزارة الثقافة والإعالم دور يف نقل
بع�ض الفعاليات الثقافية والفكرية �إىل الأح�ي��اء،
�إ��ض��اف��ة �إىل اال��س�ت�م��رار يف درا� �س��ة م�شروع نظام
مراكز الأحياء و�إحالته �إىل جلنة خا�صة.
فيما �أ�شار ع�ضو �آخر �إىل �أن القواعد التي ت�شري
�إليها اللجنة مل تقر حتى الآن ،فهي يف حكم عدم
النافذ كما �أنها قواعد تنظم املوجود حال ًيا ،واملوجود
متوا�ضع ج��دً ا ،لأنها مراكز تنمية اجتماعية بد�أت
بها اململكة يف الثمانينيات ،وه��ذا النظام لتطوير
املوجود ،بحيث تو�ضع مراكز �أحياء ت�ضم �صاالت
جلميع �أنواع الن�شاطات لل�شباب ،وهذه لن تقوم على
جهود �أهلية و�إمنا البد من تدخل الدولة يف ذلك.
وت��اب��ع �آخ��ر ب ��أن ال�شباب ميثل ( )%65-60من
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املواطنني ،ولي�س لديهم مكان الحتوائهم ولتفريغ
طاقاتهم ،واملراكز املوجودة حال ًيا ال ت ��ؤدي ذلك،
لأنها �سكنية و�صغرية ،لذا ،ف�إن هذا النظام �سي�سند
هذه املراكز ويدعمها.
وق��ال �آخ��ر �إن توحيد جهة الإ� �ش��راف على هذه
املراكز يعد من �صميم عمل املجتمع املدين ،ونحن
بحاجتها للنهو�ض مب�ستوى الأح �ي��اء اقت�صاد ًيا
واجتماع ًيا و�صح ًيا وتعظيم قيم امل���ش��ارك��ة حلل
م�شكالت املجتمع ،وتعميق مبد�أ امل�شاركة ال�شعبية
بت�أهيل املواطن للقيام بدوره الت�شاركي مع الدولة
يف �صناعة القرار التنموي بجميع �أبعاده وعليه فهذا
النظام منا�سب.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء ما ت�ضمنه تقرير اللجنة من
�أن املندوبني يرون �أن القواعد املوحدة ملراكز الأحياء
والتي �صدر بها الأمر ال�سامي �أكرث �سال�سة ومرونة،
و�أن الغاية املن�شودة يف املقرتح املقدم مل تعد قائمة،
بل يرون �أن يف املقرتح تكبي ًال و�إعاقة لعمل و�إن�شاء
تلك املراكز ،ولذلك ف��إن التو�صية ال�سابقة للجنة

يف مرحلة امل�لاءم��ة بيان مل��ن يقول ب ��أن املجل�س ال
ي�أخذ بامل�شروعات املقرتحة من خالل املادة «الثالثة
والع�شرين» ،بدليل �أن امل�شروع املقرتح قد يحظى
باملالءمة عندما عر�ض يف املرحلة ال�سابقة ومل يكن
للجنة �أو املجل�س موقف م�سبق لأجل �أهمية املو�ضوع،
كما �أن يف التو�صية اجلديدة التي اتخذتها اللجنة يف
هذه املرحلة بيا ًنا ب�أن املجل�س ال ينفرد ب�آرائه وي�أخذ
بر�أي املخت�صني العاملني يف امليدان الذين يرف�ضون
هذا املقرتح؛ لأنه يحمل يف طياته مركزية �صارخة؛
ال�سيما �أنه يقوم على املجل�س الأعلى ملراكز الأحياء،
ويفرت�ض �أن يكون برئا�سة ويل العهد وع�شرة وزراء،
كما �أن املراكز الآن قائمة وعملها يحتاج �إىل توحيد
فقط ،ولذلك جاءت القواعد املوحدة للمراكز ،وهذا
ما �أخذت به اللجنة.
م��ن جهته ق��ال �أح��د الأع���ض��اء م��ن خ�لال ر�أي
امل�ج�ل����س يف ال� ��دورة ال���س��اب�ق��ة م��ن �أه �م �ي��ة وج��ود
مراكز الأحياء ،ولو�ضعها املتوا�ضع يف �أداء دورها،
وللقناعة بتفعيل هذا الدور الكبري للمراكز �أوجدت
القواعد املنظمة ،لكن وجود هذا النظام ال يلزم �أن
يكون وفق املقرتح املقدم وال مانع ب�أن تعدل عليه
اللجنة ما تراه منا�سب ًا ،وال تلزم اللجنة ب�أن تقر
ما ال تراه من مواد يف النظام بحيث نربر ب�أن فيه
تعقيدً ا ،فالإ�شكال ال��وارد يف النظام يعدل .لذا،
يح�سن �إق��رار النظام ،و�أن تدر�س فقرات النظام
مبقت�ضى امل�صلحة الغالبة ال مبقت�ضى فقرات
النظام امل �ق�ترح� ،أو �أن ي�ح��ال النظام �إىل جلنة
خا�صة ،فهذا النظام ��ض��روري لتفعيل دور هذه
املراكز وتكثريها.
ور�أى ع�ضو �آخر الأخذ باملقرتح ،ال�سيما �أنه مهم
يف ه��ذه املرحلة ،ويعد و�سيلة من و�سائل التنمية
االجتماعية و�إيجاد روابط بني �سكان احلي ،كما �أن
لها ت�أث ًريا �أمن ًيا بحيث ت�ساعد يف �إ�ضعاف �أي ت�أثري
للجرمية ،ويح�سن �أن يكون ت�شكيل املجل�س الوارد يف
املقرتح �أب�سط من ذلك ،بحيث يتكون من مندوبني
من وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ،ووزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ،وثالثة من ال�شخ�صيات العامة.
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وحتفظ �أح��د الأع�ضاء عليه من ناحية �صياغة
امل �ق�ترح وم � ��واده ،م� ��ؤك ��د ًا ح��اج �ت��ه �إىل درا� �س��ة
م�ستفي�ضة و�إعادة �صوغه ،بحيث يكون �أقل تقييدً ا
فيما يخ�ص الإ�شراف احلكومي املبا�شر ،و�أن يكون
طابعه مدن ًيا ،ويتم االطالع على الأنظمة املعمول
بها يف هذه املراكز يف الدول املتقدمة.
ور�أى ع�ضو �آخر ب�أنه من غري املنا�سب �أن ترف�ض
اللجنة امل�ق�ترح امل�ق��دم بناء على امل��ادة «الثالثة
والع�شرين» من نظام املجل�س ،ال�سيما �أنه ُبذل فيه
جهدً ا كب ًريا واحلاجة �إليه قائمة ،وعلى الرغم من
�أن مربرات اللجنة لرف�ضه مقنعة؛ لكنها ال ترتقي
لرف�ض امل�شروع؛ لأن امل�شروع مل يقدم ب�صورته
النهائية فمن ح��ق اللجنة التعديل عليه جلعلة
م�لائ� ًم��ا؛ ل��ذا ،ف��الأن���س��ب �أن ت�شكل جلنة خا�صة
لدرا�سة هذا امل�شروع ،و�أن ينظر �إىل النظام املقدم
الآن يف جمل�س ال ��وزراء وه��ذا النظام والأنظمة
�ام��ا يخدم
امل �ع �م��ول ب�ه��ا ح��ال � ًي��ا ،ح�ت��ى ي �خ��رج ن �ظ� ً
املجتمع.
ثم �أت��اح معايل الرئي�س املجال لرئي�س اللجنة
لبيان وجهة نظر اللجنة حيال ما ورد من ملحوظات
و�آراء؛ ف�أو�ضح �أن اللجنة ترحب وت�ؤيد �إن�شاء مراكز

لمراكز األحياء دور كبير
في تنمية اإلحساس باالنتماء
والوالء للوطن
و بث روح العمل االجتماعي
التطوعي.
ينبغي أن يكون لوزارة
الثقافة واإلعالم دور في نقل
بعض الفعاليات الثقافية
والفكرية إلى األحياء.
مراكز األحياء وسيلة من
وسائل التنمية االجتماعية
وإيجاد روابط بين سكان
الحي.

يرا م��ع مندوبي
الأح �ي��اء وت�ث�ير ه��ذا امل��و��ض��وع ك �ث� ً
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،بل �إن اللجنة هي التي
تبنت نظام اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،ولكن
اللجنة تريد تقوية النظام الأهلي ،فكلما �أدخلنا
الدولة مبثل هذا النظام� ،أ�ضعفنا القطاع الأهلي،
والذي ميتاز باملرونة وين�شدها ،وهذا ما �أكد عليه
املندوبون واملمار�سون ملراكز الأحياء.
وتابع �إن �إ�شراف الدولة على هذه املراكز متحقق
من خالل الأنظمة املوجودة.
و�أ�ضاف العواد ب�أنه من حق اللجنة الإبقاء على
ر�أي �ه��ا م��ا دام �أن لديها امل�ب�ررات وم��ن حقها �أن
تقدمها �إىل املجل�س ،واملجل�س هو املقرر لذلك.
ث ��م ع��ر���ض رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س ت��و� �ص �ي��ة ال�ل�ج�ن��ة
ل�ل�ت���ص��وي��ت؛ ع�ل��ى ال�ن�ح��و الآت � ��ي »:ع��دم منا�سبة
اال�ستمرار يف درا�سة م�شروع نظام مراكز الأحياء
املقدم من خالل املادة ( )23من نظام املجل�س .
ف�صوت املجل�س بعدم املوافقة على تو�صية اللجنة
ب�أربعة وثمانني (� )84صوتًا مقابل واحدٍ و�أربعني
(� )41صوتًا.
وقرر املجل�س ت�شكيل جلنة خا�صة لدرا�سة هذا
املو�ضوع.
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� 16ألف من خريجي امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب على قوائم ( حافز )

�أع�ضاء املجل�س يطالبون ب�إ�سرتاتيجية وطنية للتدريب التقني
واملهني يف اململكة
ت���س��اءل ع��دد م��ن �أع �� �ض��اء جمل�س ال �� �ش��ورى عن
خمرجات امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني  ,حيث
ال يوجد �أثر خلريجيها يف �سوق العمل ,وطالبوا بو�ضع
�إ�سرتاتيجية وطنية للتدريب التقني واملهني يف اململكة،
ودم��ج كليات التقنية �إىل كليات املجتمع باجلامعات؛
وذلك للق�ضاء على االزدواجية واحلد من الإنفاق املايل
الباه�ض يف برامج امل�ؤ�س�سة.
ج��اء ذل��ك خ�لال مناق�شة املجل�س خ�لال جل�سته
العادية ال�ساد�سة والع�شرين التي عقدها يوم االثنني
1434/7/10ه� �ـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبد اهلل بن حممد ابن �إبراهيم �آل ال�شيخ،
تقرير جلنة ال�ش�ؤون التعليمية والبحث العلمي ،ب�ش�أن
التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني
للعام امل��ايل 1434/1433ه� �ـ ال��ذي تاله رئي�س اللجنة
الأمري خالد بن عبد اهلل �آل �سعود.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل ما ذكره مندوبو امل�ؤ�س�سة
ب ��أن هناك � 100أل��ف خريج من الطالب والطالبات
على مدار اخلم�س �سنوات املا�ضية ،وقال  :عندما نرى
الواقع ف�إننا مل نلم�س �أي �أثر خلريجيها يف �سوق العمل
وخا�صة الفتيات ،فمثلاً يف القطاع الن�سائي املتمثل
يف اخلياطة �أو التجميل (وه��ي تخ�ص�صات تقدمها
امل�ؤ�س�سة) جن��د �أن جميع العاملني تقريبا يف هذا
املجال من العمالة الأجنبية ،ف�أين خريجات امل�ؤ�س�سة
يف هذه التخ�ص�صات؟ وهل بالفعل اخلريجون يعملون
يف تخ�ص�صاتهم؟ �أم يعملون يف تخ�ص�صات �إداري��ة ال
متت لتخ�ص�صاتهم ب�صلة؟ وذلك حتت مظلة �سعودة
الوظائف لتتجنب امل�ؤ�س�سات وال�شركات جزاءات برنامج
نطاقات ،وغريها من برامج وزارة العمل.
ومتنى �أن يجد �إجابة �شافية من اللجنة على هذه
الت�سا�ؤالت ،نظرا للمبالغ املالية الطائلة التي تتكلفها
الدولة يف �إعداد خريجي امل�ؤ�س�سة و�سيا�سة التو�سع التي
تنتهجها امل�ؤ�س�سة يف افتتاح كليات التقنية� ،إذ �أنها تعتزم
افتتاح «�أحد ع�شر» كلية يف بداية العام الدار�سي القادم
على الرغم من التحديات التي تعاين منها.
من جانبه قال ع�ضو �آخر �إنه من املعروف عامل ًيا �أن
التدريب ي�سهم بدرجة كبرية يف دعم االقت�صاد الوطني؛
من خالل تدريب الكوادر الب�شرية وت�أهيلها الحتياجات
� �س��وق ال�ع�م��ل ,ون �ظ � ًرا لأه�م�ي��ة وج ��ود ر�ؤي� ��ة وا�ضحة
وا�سرتاتيجيات حمددة تر�سم خطط التدريب امل�ستقبلية

34

وتنعك�س �إيجا ًبا على خمرجات امل�ؤ�س�سة لتالءم متطلبات
�سوق العمل  ,ف�إنه من ال�ضروري و�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية
للتدريب التقني واملهني يف اململكة ،ودمج كليات التقنية
�إىل كليات املجتمع باجلامعات؛ وذل��ك للق�ضاء على
االزدواجية واحلد من �سلبيات الإنفاق املايل الباه�ض
يف برامج امل�ؤ�س�سة؛ وذلك �أ�سوة ب�ضم كليات املعلمني
والكليات ال�صحية �إىل وزارة التعليم العايل.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن هناك طلب كبري جدًا على
التدريب ،واحلاجة �أكرب بكثري من القدرة اال�ستيعابية
كما هو مو�ضح يف الإح�صائيات امل��وج��ودة بالتقرير،
ومبا �أن امل�ؤ�س�سة انتهجت نهج ال�شراكات الإ�سرتاتيجية
العاملية فيجب التو�سع يف برامج التدريب الإلكرتوين
لي�شمل عددًا �أكرب من املقبولني ،ويقدم قاعدة �أو�سع من
التخ�ص�صات التي يحتاجها �سوق العمل؛ وذلك بالتن�سيق
مع اجلامعات ووزارة الرتبية والتعليم ال�ستغالل معاملها
ومرافقها.
من جانبه قال �أح��د الأع�ضاء �إن الهدف الأول من
الأه ��داف الإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني واملهني؛ هو “ا�ستيعاب �أكرب عدد من الراغبني
يف التدريب التقني واملهني؛ للإ�سهام يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة� ،إال �أن ذلك مل يتحقق ,فقد بلغ اال�ستيعاب
للعام 1434/1433ه�� �ـ ما ن�سبته ( )%39من راغبي

االلتحاق بالتدريب ،وهذه الن�سبة متدنية جدًا ال تتنا�سب
مع متطلبات �سوق العمل؛ وقد تكون امل�ؤ�س�سة ذاتها �أوىل
العقبات التي يواجهها طالب العمل ,فت�سريح ( )%61من
طالبي التدريب للعمل ي�ضع اللوم الأكرب على امل�ؤ�س�سة.
ف�شبابنا براء مما ين�سب �إليهم فيما يتعلق بالعزوف عن
العمل .لذا ،يح�سن تنفيذ الهدف الأول من �إ�سرتاتيجية
ال�ت��دري��ب؛ وذل��ك بالتو�سع يف ن�سبة القبول لطالبي
التدريب.
وزاد �أح��د الأع���ض��اء ب ��أن ع��دد الوظائف املعتمدة
يف هيئة التدريب ( )9920وظيفة فقط؛ حيث طلبت
امل�ؤ�س�سة اعتماد ( )3136وظيفة �إ�ضافية �أخرى لهيئة
التدريب� ،إال �أنه مل يعتمد لها �إال ( )40وظيفة فقط؛
عل ًما �أن برنامج خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني لإع��داد
امل��درب�ين بعدد ( )2000متدرب ومل��دة ث�لاث �سنوات
قد بد أ� العمل به اعتبا ًرا من بداية العام 2010م ،ومل
توفر لهم الوظائف ،وهذا بالطبع ال يتنا�سب مع املهمة
املطلوبة من امل�ؤ�س�سة وهو التو�سع يف القبول والإيفاء
مبتطلبات العمل مبخرجات مه ّنية وتق ّنية عالية .وطالب
باعتماد الوظائف الالزمة للمدربني مبا ينا�سب وحتقيق
�أهداف �إ�سرتاتيجية التدريب.
والحظ �أحد الأع�ضاء �أن التقرير ا�ستعر�ض وب�شكل
كبري منجزات امل�ؤ�س�سة وبراجمها�....إلخ” ومل يتطرق
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�إىل و�ضع خمرجات امل�ؤ�س�سة يف �سوق العمل ،ال�سيما �أن
هدف امل�ؤ�س�سة الرئي�س هو تنمية املوارد الب�شرية الوطنية
ل�سد احتياجات �سوق العمل من القوى الب�شرية امل�ؤهلة،
ورف��ع م�ستوى املتدربني ،وح�سن ا�ستغالل اخلريجني
واخلريجات ملواكبة احتياجات التنمية .فكانت هناك
�إ�شارة  -يف �أق��ل من �صفحة واح��دة -ت�شري �إىل و�ضع
خمرجات امل�ؤ�س�سة يف �سوق العمل من خالل املر�صد
الوطني للقوى العاملة .وال�س�ؤال ال��ذي يطرح نف�سه؛
�أين هم خريجو وخريجات امل�ؤ�س�سة؟ ملاذا ال جندهم
يف �أر���ض ال��واق��ع؟ مل��اذا ال جند امليكانيكي ،والنجار،
وال�س ّباك ،واحل� �دّاد ،والكهربائي ال�سعودي يف �سوق
العمل؟ هل هذا ب�سبب �ضعف الت�أهيل؟ �أم �أن متطلبات
�سوق العمل تفوق ما تقدمه امل�ؤ�س�سة للملتحقني بها من
ت�أهيل وتدريب؟.
وقال ع�ضو �آخر �إن التقرير ذكر �أن للم�ؤ�س�سة برامج
و�إجن���ازات و�شراكات عديدة متميزة ولكن ال يوجد
لدى امل�ؤ�س�سة م�ؤ�شرات لقيا�س الأداء ومعايري ملراجعة
الربامج للت�أكد من جودتها وفعاليتها ،والتعرف على
الن�سب التي ح�صلت على وظائف يف �سوق العمل من
خريجي ه��ذا العام ،وال �أع��داد املت�سربني ،وه��ذه من
الق�ضايا املهمة لأي م�ؤ�س�سة تعليمية وتدريبية.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن التقرير مل ي�شر �إىل �أن
لدى امل�ؤ�س�سة خطة �إ�سرتاتيجية� ،أو �أولويات حمددة
لإح�لال العمالة الوطنية ل��ذوي املهن التقنية والفنية
مكان العمالة الوافدة والتي يفوق عددها “�ستة ماليني”
وافد ت�سيطر على �سوق العمل باملهن ذاتها التي ت�ؤهل
امل�ؤ�س�سة خريجيها عليها .يف الوقت ال��ذي جند كما
ذكرت امل�ؤ�س�سة يف تقريرها �أن هناك ( )156.000من
خريجي امل�ؤ�س�سة يبحثون عن عمل يف برنامج حافز.
لذا ،ف�إن هذه اخلطة الإ�سرتاتيجية �ست�ساعد �أو �ستقلل
–ب�إذن اهلل– من هذا الهدر يف ر�أ�س املال الب�شري.
م��ن جهته الح��ظ �أح��د الأع���ض��اء غمو�ض ًا يف ن�ص
التو�صية “اخلام�سة” للجنة  ,وقال � :إن هناك غمو�ض ًا
يف �صوغ التو�صية؛ فبالنظر يف �سياق الفقرة (�ساب ًعا) من
الر�أي ،فقد ورد فيها ما يلي“ :نظ ًرا لوجود عدد من نزالء
م�ست�شفيات الأمل عاطلني عن العمل ولي�س لدى بع�ضهم
م�ؤهالت علم ّية� ،أو تدريب ّية� ،أو خربات عملية ت�ساعدهم
يف احل���ص��ول على �أع �م��ال بعد تعافيهم وتكفل لهم
العي�ش الكرمي” فهل اللجنة تريد فقط دورات لت�أهيل
املتعافني نف�س ًيا ،وعقل ًيا واجتماع ًيا وم�ساعدتهم على
االندماج يف احلياة� ،أم �أنها ب�إ�شارتها �إىل التعطل عن
العمل ونق�ص م�ؤهالت ه�ؤالء املتعافني العلمية والعمل ّية
وحاجتهم ملا ي�ضمن لهم العي�ش الكرمي تريد ت�أهيلهم
ليكونوا مر�شدين نف�سيني للعمل كموجهني يف حلقات
العالج النف�سي اجلماعي ملجموعات املدمنني واملتعافني
من الإدم��ان؛ �إذ �أن هناك مدر�سة يف العالج اجلماعي

مؤسسة التدريب التقني
والمهني مسؤولة عن
رفض  %61من طالبي التدريب
للعمل.
مطالبة بدمج كليات
التقنية إلى كليات
المجتمع للحد من اإلنفاق
المالي الباهظ في برامج
المؤسسة.
 100ألف خريج خالل
خمس سنوات ..ال أثر لهم
في سوق العمل!.
ال يوجد لدى المؤسسة
مؤشرات لقياس األداء
ومعايير للتأكد من جودة
البرامج وفعاليتها ،ومعرفة
نسب التوظيف.
خا�صة ب�أن يكون املدمن املتعايف -بعد ت�أهيله -قائدًا
متعاف
ملجموعة عالجية للمدمنني؛ انطال ًقا من كونه
ٍ
ناج من الإدمان ،ولكونه م ّر بذات اخلربات التي مر
�أو ٍ
بها املدمن حال ًيا �سوا ًء على امل�ستوى الف�سيولوجي� ،أو
النف�سي العقلي� ،أو االجتماعي .وزاد الع�ضو ب�أنه �سواء
�أكانت اللجنة تق�صد من تو�صيتها ت�أهيل املتعايف من
الإدمان لذات نف�سه �أو ت�أهيله ليكون م�ساعدًا ومر�شدًا
ل�سواه من املدمنني؛ ف�إن امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني
واملهني لي�ست هي اجلهة املخولة بذلك .ال�سيما �أنها
لي�ست ��-س��وا ًء بطبيعتها واخت�صا�صها� ،أو بجهودها
و�إمكانياتها -هي اجلهة امل�ؤهلة لتنظيم� ،أو حتى تن�سيق
و�إدارة هذه ال��دورات التي لها جوانب علم َّية وجوانب
عالجية نف�سية ،وجوانب عمل َّية تطبيقية من مهارات
وتقنيات وا�سرتاتيجيات متقدمة.

جيدا ،ولكن
و�أ�ضاف �إن امل�ؤ�س�سة قد تعرف ذلك ً
يبدو �أن اللب�س لدى اللجنة فقط ،ال�سيما �أن الدورات
املتخ�ص�صة  -يف التوجيه والإر�شاد -التي تنفذها
امل�ؤ�س�سة دورات فقرية ج� ً�دا ت�ت�راوح م��ا ب�ين (-3
� )4أي��ام وهي دورات عامة وب�سيطة ،وترتكز ب�شكل
�أ�سا�س على اجل��ودة يف الإر�شاد و�أ�ساليبه وموجهة
أ�سا�سا يف بع�ض املجاالت ،خا�صة
للممار�سني امل�ؤهلني � ً
والرتبوي ،بينما الدورات العالجية
يف املجال التعليمي
ّ
والت�أهيلية التي يحتاجها املدمن املتعايف للت�أهيل
ومر�شدا ل�سواه حتتاج �إىل مدد
قائدا
ً
ذاته� ،أو ليكون ً
طويلة ن�سب ًيا (ترتاوح من “�ستة” �أ�شهر �إىل “ثمانية
ع�شر” �شه ًرا) ،ي�صحبها تدريب على م�ستوى عال يف
م�ؤ�س�سات نف�سية �أو طبية خمت�صة بالعالج والإر�شاد
النف�سي .لذا ،ف�إن التو�صية “اخلام�سة” للجنة غري
منا�سبة؛ لعدم اخت�صا�ص امل�ؤ�س�سة.
وت�ساءل �أح��د الأع���ض��اء عن �سبب ع��دم �إغفال
التقرير لذكر التعاون مع اخلطة الوطنية للعلوم
والتقنية واالبتكار ،ال�سيما �أن اخلطة لها ميزانية
مر�صودة تقدر بـ(ثمانية مليارات) ريـال؛ فالتعاون
يعد تعاو ًنا �أ�سا�س ًيا و��ض��رور ًي��ا يف العلوم والتقنية
واالبتكار.
والح��ظ ع�ضو �آخ��ر ب ��أن التقرير مل يحتوى على
�إ�سرتاتيجية خ�صخ�صة الت�شغيل ومل يت�ضمن خطة
لذلك ،كما �أن التقرير مل ي�شر �إىل م�صري املعاهد
والكليات املنت�شرة يف اململكة؟
ور�أى ع�ضو �آخ��ر �إع��ادة هيكلة امل�ؤ�س�سة العامة
للتدريب التقني واملهني؟ مو�ضح ًا �أن احلاجة �أ�صبحت
عموما.
ملحة لتلبية �سوق العمل واالقت�صاد ً
واقرتح �أحد الأع�ضاء �إعداد درا�سة تقوميية �شاملة
ملدخالت امل�ؤ�س�سة وبراجمها الإداري��ة والأكادميية
والتدريبية وكذلك �إعداد درا�سة عن خمرجاتها و�أين
يذهب خريجوها؟ و�أين يتوظفون؟
وقال ع�ضو �آخر �إن جواب امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني واملهني يف طلب لتمويل من وزارة املالية غري
مقنع؛ حيث يح�سن �أن توفر هذا الدعم بطريقتها.
وتابع مل تذكر امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني
واملهني -عند ذكر توظيف خريجيها -الوظائف التي
�شغلوها؟ وهل هي �إدارية �أم فنية �أم غري ذلك؟
وت�ساءل ع�ضو �آخ��ر عن �صحة ما يثار يف و�سائل
الإعالم ب�أن امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني
قد عقدت العزم على �إ�سناد التدريب �إىل �شركات
�أجنبية؟ وما �إذا كان هذا التوجه دلي ًال على ا�ست�سالم
واعرتاف من امل�ؤ�س�سة ب�ضعف براجمها و�إخفاقها.
و�أكد �أحد الأع�ضاء �أهمية �أن تعيد امل�ؤ�س�سة النظر
والتفكري يف �إن�شاء جامعة تقنية ،مع م�ساعدة املجل�س
للم�ؤ�س�سة ب�إعداد تو�صية لعودة امل�ؤ�س�سة لتميزها.
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ال�شورى يطالب ب�إح�صاءات حول توطني الوظائف وتنظيم �سوق العمل.

جمل�س ال�شورى يطالب وزارة العمل بتفا�صيل عن (حافز) و (نطاقات).
طالب جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثامنة
والع�شرين التي عقدها يوم االثنني 1434/7/17هـ،
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل
ب��ن حممد ب��ن �إب��راه �ي��م �آل ال�شيخ ،وزارة العمل
ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية القادمة ف�ص ًال عن ما
حققته الربامج وامل�ب��ادرات التي تنفذها وم�صادر
متويلها مثل برنامج حافز وبرنامج نطاقات ،مدعم ًا
بالإح�صاءات ح��ول توطني الوظائف وتنظيم �سوق
العمل ،مع ت�ضمني ملحوظات منظمات العمل الدولية
والإقليمية التي وقعت معها اململكة اتفاقيات ملزمة
وما اتخذته الوزارة حيال هذه امللحوظات.
وطالب املجل�س وزارة العمل �أن تدعم �إدارة التفتي�ش
ل��زي��ادة ك�ف��اءت�ه��ا لتتمكن م��ن م��راق�ب��ة ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات التي ت�شغل العمالة الأجنبية يف الوظائف
واملهن املخ�ص�صة لل�سعوديني.
و�أك��د املجل�س يف ق��راره على الفقرة اخلام�سة من
ق ��رار جم�ل����س ال �� �ش��ورى رق ��م ( ،)48/70ب�ت��اري��خ
1430/10/30هـ واخلا�ص بو�ضع الوزارة لآلية الت�أكد
من كفاءات ومهارات اللذين ميار�سون املهن املختلفة
م��ن العمالة ال��واف��دة ،وم��راع��اة ذل��ك عند �إ��ص��دار
رخ�ص العمل �أو جتديدها ب�صفة دورية.
وطالب املجل�س الوزارة بتحديد قيمة البنود الإفرادية
لتكاليف ا�ستقدام العمالة املنزلية والعمل على احلد
يف املبالغة من قيمتها.
كما طالب املجل�س وزارة العمل باتخاذ التدابري
الالزمة لبناء وتعزيز ثقافة العمل الإيجابية مما
ي�سهم يف توطني الوظائف يف القطاع اخلا�ص ،وذلك
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
ج��اء ذل��ك بعد ان ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر
جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية ،ملحوظات الأع�ضاء
و�آرائ�ه��م جتاه التقرير ال�سنوي ل��وزارة العمل للعام
امل��ايل 1433/1432ه ��ـ ،وال��ذي تالها رئي�س اللجنة
الدكتور حممد بن عبد اهلل �آل ناجي.
و�أو�ضحت اللجنة �أن يف نطاق دور الوزارة يف �إيجاد
بيئات عمل منا�سبة ،ومعلومات �إح�صائية عن القوى
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العاملة وحجم البطالة و�أ�سبابها واحللول املقرتحة
ملعاجلتها ،و�أهمية وج��ود قاعدة موحدة عن القوى
العاملة ،فقد اتخذت عدد ًا من املبادرات التنظيمية
والإداري� ��ة املهمة ملعاجلة االخ �ت�لاالت ال�ت��ي يعاين
منها �سوق العمل ،والتي انعك�ست �آثارها على جممل
الن�شاط االقت�صادي و�إف��راز العديد من ال�سلبيات،
ومن هذه املبادرات اطالق برامج نطاقات ،وطاقات،
وحافز ،وتعديل بع�ض م��واد نظام العمل ،واق�تراح
نظام الت�أمني �ضد التعطل ع��ن العمل؛ كما تتابع
اللجنة تتابع ت�أثري هذه املبادرات ،وتقرتح التو�صيات
املنا�سبة على املجل�س املوقر.
وفيما يتعلق بتوفري معلومات �إح�صائية عن القوى
العاملة وح�ج��م البطالة؛ م��ن خ�لال الإح���ص��اءات
الر�سمية مل�صلحة الإح�صاءات العامة ،وكما ورد يف
تقرير الوزارة جدول مف�صل عن العاملني يف القطاع
اخلا�ص للعام املايل 1433/1432ه�ـ �سعوديون وغري
�سعوديون (ذك���ور) .و�أ� �ش��ارت اللجنة �إىل ال�ق��رار
ال��ذي �أ� �ص��دره املجل�س ب��رق��م ( )61/117وت��اري��خ
1431/12/29هـ الذي يطالب الوزارة ب�إ�صدار تقرير

كل «ثالثة» �أ�شهر؛ يو�ضح ما يحدث من تغريات يف
�سوق العمل بنا ًء على �أ�سا�س كمي وحتليلي؛ مت�ضم ًنا
�أعداد العمالة ال�سعودية وغري ال�سعودية ،والداخلني
ل�سوق العمل ،واالنخفا�ض �أو الزيادة يف توظيف كل
م��ن ال�سعوديني وغ�ير ال�سعوديني ،و�أي ��ة معلومات
�أخرى �ضرورية وذات عالقة ب�سوق العمل .كما �أ�صدر
املجل�س قراره رقم ( )24/30بتاريخ 1428/6/3هـ،
والذي يطلب من ال��وزارة (توفري قاعدة بيانات عن
�سوق العمل واحتياجاته وطالبي العمل وم�ؤهالتهم
ت�ك��ون م�ت��اح��ة ل�ك��ل الأط� ��راف ذات ال �ع�لاق��ة ،ويتم
حتديثها با�ستمرار).
�أم��ا �أ�سباب البطالة واحل�ل��ول املقرتحة ملعاجلتها؛
فقد طالب املجل�س يف قراره رقم ( )56/128بتاريخ
1433/11/15ه �ـ الوزارة ت�ضمني تقاريرها القادمة
نتائج الدرا�سات والإح�صاءات التي جتريها ومدى
اال�ستفادة منها.
وفيما يتعلق بالآثار غري املتوقعة ملبادرات الوزارةـ مثل
برنامج نطاقات ـ درا�سة وزي��ادة ر�سوم العمالة �إىل
ـال ،ومدى حتقيقها للهدف من فر�ضها،
( )2400ري ٍ
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وو�ضع م�ؤ�شر لتقييم املبادرات التي تقوم بها الوزارة،
وت�أثريها على توطني الوظائف ،و�أهمية درا�سة الوزارة
ملبادراتها ب�شكل م�ستفي�ض قبل طرحها ،و�أهمية
حتفيز القطاع اخل��ا���ص لتوظيف ال�شباب برواتب
عالية ،وامل �� �س��اواة يف الأج ��ور ب�ين القطاع اخلا�ص
والعام ،وتوحيد نظام العمل يف القطاعني� .أو�ضحت
اللجنة �أن هناك حاجة ملعرفة مدى جناح مبادرات
الوزارة يف حتقيق �أهداف �إطالقها ,ولذلك طالبت يف
تو�صيتها اللجنة «الأوىل» الفقرة (�أ) الوزارة بت�ضمني
تقريرها ال �ق��ادم ف�صلاً ع��ن م��ا حققته ال�برام��ج،
واملبادرات التي تنفذها ال��وزارة ،وم�صادر متويلها
مدع ًما بالإح�صاءات حول توطني الوظائف وتنظيم
�سوق العمل مبا يف ذلك برنامج نطاقات وزيادة ر�سوم
العمالة.
وتابعت اللجنة �أن ال��وزارة ب��د�أت يف تقنني التوا�صل
مع القطاع اخلا�ص فيما ي�سمى باملجال�س التوجيهية
واحل���وار االج�ت�م��اع��ي لأط���راف العملية الإنتاجية
«ال�ث�لاث��ة»�( :أ�صحاب العمل ،العمال ،واحلكومة)
الذي �أ�صبحت الوزارة تنتجه لبحث ق�ضايا التوظيف
والعمل املهمة� .أما الزيادة يف ر�سوم رخ�صة العمل
ف�ق��د � �ص��درت مب��وج��ب ق ��رار جمل�س ال � ��وزراء رق��م
( )353بتاريخ 1432/12/25ه � �ـ ,و�أف��ادت ال��وزارة
�أن القرار جاء لتحقيق عدة �أهداف؛ منها :امل�ساهمة
يف ت�صحيح ت�شوهات �سوق العمل ،وتقريب فجوة
املناف�سة بني العمالة الوطنية والعمالة الوافدة .وهذا
مطروحا ومطلو ًبا منذ �سنوات عديدة؛
الإجراء ظل
ً
حيث ورد �ضمن �سيا�سات ا�سرتاتيجية التوظيف
ال�سعودية املعتمدة بقرار جمل�س الوزراء رقم ()260
بتاريخ 1430/8/5ه� ��ـ ،كما �أن اخلطة التف�صيلية
للحلول العاجلة وامل�ستقبلية ملعاجلة تزايد �أع��داد
اخلريجني املعتمدة مبوجب الأمر امللكي رقم (�أ)12/
بتاريخ 1432/7/2هـ ت�ضمنت توجي ًها مبا�ش ًرا لوزارة
العمل باتخاذ الإجراءات الالزمة لرفع تكلفه العمالة
ال��واف��دة؛ م��ن خ�لال رف��ع تكاليف �إ� �ص��دار وجتديد
رخ�ص العمل للعمالة الوافدة .كما �أن القطاع اخلا�ص
ممثلاً يف جمل�س الغرف ال�سعودية �سبق و�أن قدم
مقرتحات مكتوبة ورد �ضمنها �أنه يتوجب على وزارة
العمل رفع تكلفة العمالة الوافدة على من�ش�آت القطاع
اخلا�ص.
وفيما يتعلق ب�أثر القرار على �أ�سعار ال�سلع واخلدمات

تفعيل إدارة التفتيش
ودعمها بالكفاءات الالزمة
لتتمكن من المراقبة.
تحديد قيمة البنود
اإلفرادية لتكاليف استقدام
العمالة المنزلية والعمل
على الحد في المبالغة من
قيمتها.
اتخاذ التدابير الالزمة لبناء
وتعزيز ثقافة عمل إيجابية بما
يساعد على توطين الوظائف
في القطاع الخاص.
بينت اللجنة �أن هناك بع�ض اال�ستق�صاءات الأولية
ت�شري �إىل عدم وجود املن�ش�آت يف و�ضع زي��ادات غري
مربرة .وبالن�سبة لتح�ضري القطاع اخلا�ص لتوظيف
ال�شباب ال�سعودي برواتب عالية ،ف��ال��وزارة �أف��ادت
�أن برنامج نطاقات يف ن�سخته «الثانية» يعالج هذه

امل�س�ألة .كما �أن اللجنة تدر�س حال ًيا تعديالت على
بع�ض مواد نظام العمل منها ما يتعلق بالتقريب بني
امليزات للموظفني يف القطاعني احلكومي واخلا�ص،
�أما توحيد نظام العمل يف القطاعني؛ فاللجنة ال ترى
منا�سبة ذلك لالختالفات اجلذرية بني جماالت عمل
القطاع اخلا�ص وعمل القطاع احلكومي.
وفيما يتعلق بالوظائف ال�شاغرة يف الوزارة وقلة عدد
املوظفات وزي��ادة ن�سبة اال�ستقدام يف عام 1433هـ
بن�سبة ( )%11وتكثيف دور ال ��وزارة يف التفتي�ش،
وك���ش��ف ال�ع�م��ال��ة امل�خ��ال�ف��ة ،والإ�� �ش ��ادة باحلمالت
التفتي�شية على العمالة املخالفة؛ �أب��ان��ت اللجنة
�أن وزارة العمل تبنت يف رده��ا على �أ�سئلة اللجنة
وامل�ضمنة يف تقرير اللجنة ت�صنيف هذه الوظائف
ال���ش��اغ��رة � �س��واء م��ن �أج ��ل ال�ترق �ي��ات� ،أو الإع�ل�ان
عنها� ،أو املثبت عليها ،ويف تو�صية اللجنة «الثانية»
على التقرير احلايل طالبت ال��وزارة (بتفعيل �إدارة
التفتي�ش ودعمها بالكفاءات ال�لازم��ة لتتمكن من
مراقبة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي ت�شغل العمالة
الأجنبية يف الوظائف واملهن املخ�ص�صة لل�سعوديني).
وعما يتعلق بدور الوزارة يف احلمالت التفتي�شية على
العمالة املخالفة لأنظمة العمل؛ �أ�شارت اللجنة �إىل
�أن املجل�س �سبق �أن در�س و�أقر تعديل املادة «التا�سعة
والثالثني» من نظام العمل و�أق��ر �ضوابط املخالفني
لأنظمة الإقامة والعمل؛ وبعد موافقة جمل�س الوزراء
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عليها ب��د�أت ال ��وزارة بتطبيقها بالتعاون مع وزارة
الداخلية كل فيما يخ�صه .لذا ،ف�إن املجل�س كان له
دور كبري يف الت�شريع املنا�سب الذي بنا ًء عليه قامت
اجلهات التنفيذية مبمار�سة عملها.
بعد ذلك ناق�ش املجل�س التو�صية «الأوىل» للجنة بعد
التعديل الذي جرى على الفقرة (�أ) ،و�إ�ضافة فقرة
جديدة (ب) على ن�ص التو�صية ،وكذلك مناق�شة
التو�صية «اخلام�سة» (اجلديدة).
وق��د �أو�ضح رئي�س اللجنة �أن التو�صية «اخلام�سة»

اخلا�ص يتم من خ�لال ثقافة عمل �إيجابية ،وهذا
الت�شخي�ص غري �صحيح؛ فامل�شكلة لي�ست يف الثقافة،
بل يف بيئة العمل يف القطاع اخلا�ص؛ فهي بيئة غري
جذابة لل�سعوديني من حيث الأمان الوظيفي ،و�أوقات
العمل ،وعدد �ساعات العمل ،والرواتب املتدنية .لذا
قد ترى اللجنة العودة لن�ص التو�صية التي تقدم بها
الدكتور /عبداهلل بن حمود احل��رب��ي ،-و�إ�ضافةعبارة( :التخ�ص�صات املهنية)� ،أما التخ�ص�صات
الأخرى فنحن نحتاج �إىل تنظيم وت�شريع يتنا�سب مع

جاءت من خالل دمج م�ضمون تو�صيتني �إ�ضافيتني
ر�أت اللجنة منا�سبتهما ،تقدم بهما كل من الدكتور/
ع�ب��داهلل ب��ن ح�م��ود احل��رب��ي ،وال��دك �ت��ور /خ��ال��د بن
من�صور العقيل� .أما ما يتعلق بالإ�ضافة التي جرت
على التو�صية «الأوىل»؛ فقد ر�أت اللجنة الإ�ضافة
بنا ًء على ما جاء يف بع�ض مداخالت ومقرتحات عدد
من الأع�ضاء ،ومتت �إ�ضافة الفقرة (ب) على ن�ص
التو�صية ،وكذلك تعديل ن�ص الفقرة (�أ) لإي�ضاح
كيفية متويل برامج الوزارة.
ور�أى �أح��د الأع�ضاء �أن ن�ص التو�صية «اخلام�سة»
يختلف يف م�ضمونه ع��ن وجهة نظر اللجنة حيال
مربرات تبني هذه التو�صية اجلديدة .كما �أن التو�صية
انطباعا
ب�صيغتها احلالية غري منا�سبة؛ لأنها تعطي
ً
ب� ��أن م�ع��اجل��ة حت��دي ع�م��ل ال���س�ع��ودي�ين يف القطاع

متطلبات ال�سعوديني يف بيئات العمل.
وانتقد �أحد الأع�ضاء عبارة ( :لبناء وتعزيز ثقافة
عمل �إيجابية) الواردة يف التو�صية «اخلام�سة» وبرر
ذلك ب�أن العبارة مبهمة وقد تدخل يف �أكرث من قطاع.
وق��د ت��رى اللجنة تخ�صي�ص ودع��م التدريب املهني
ب�إ�ضافة عبارة( :التخ�ص�صات املهنية) على ن�ص
التو�صية.
فيما ر�أى ع�ضو �آخر �إعادة �صوغ التو�صية «اخلام�سة»
لي�صبح ن�صها( :على وزارة العمل اتخاذ التدابري
الالزمة لبناء وتعزيز ثقافة عمل �إيجابية لت�ساعد
على توطني ال��وظ��ائ��ف يف القطاع اخل��ا���ص ،وذل��ك
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية).
والح ��ظ �أح ��د الأع �� �ض��اء �أن التو�صية «اخل��ام���س��ة»
مب�ضمونها تتحدث عن ثقافة عمل ب�شكل عام وجهات

متاما عما
معنية غري حمددة ،وهذا امل�ضمون يختلف ً
جاء يف تو�صيتي كل من الدكتور /عبداهلل بن حمود
احلربي ،والدكتور /خالد بن من�صور العقيل .لذا وقد
ترى اللجنة الأخذ بكال التو�صيتني الإ�ضافيتني.
من جهته ر�أى �أحد الأع�ضاء �أنه من املنا�سب حذف
عبارة( :برنامج حافز) ال��واردة يف الفقرة (�أ) من
التو�صية «الأوىل» يف حال كان املق�صود يف التو�صية
تف�صيالت ه��ذا ال�برن��ام��ج؛ فتف�صيالته ت��أت��ي على
تقرير �صندوق تنمية املوارد الب�شرية .كما يلحظ يف
الفقرة (ب) �أن��ه ميكن ت�ضمني اتفاقيات منظمات
العمل الدولية يف التقرير؟ فاملعروف �أن التقرير
ي�ح��وي جمموعة م��ن الإجن� ��ازات وال��و��ض��ع احل��ايل
واملعوقات واملقرتحات جلهة معينة .عليه ،فقد ترى
اللجنة �أن تطلب تلك االتفاقيات دون ت�ضمينها يف
التقرير .ور�أى �آخ��ر �أن م��ن املنا�سب �إع ��ادة �صوغ
التو�صية «اخلام�سة» لي�صبح ن�صها( :على وزارة
العمل اتخاذ التدابري الالزمة لبناء وتعزيز ثقافة
عمل �إيجابية نحو الأعمال املهنية ،ومبا ي�ساعد على
تطوير الوظائف يف القطاع اخلا�ص بالتن�سيق مع
اجلهات املعنية).
ً
وق ��ال �أح ��د الأع �� �ض��اء �أن �ن��ا ن �ع��اين ح��ال �ي �ا م��ن قلة
العمالة املهنية ،وارت�ف��اع �أج��وره��م وق��د �أ�صبح دعم
التخ�ص�صات املهنية مطلب � �ض��روري ل�سد ه��ذه
احلاجة .ثم �أتاح رئي�س املجل�س املجال لرئي�س اللجنة
للرد على مداخالت الأع�ضاء حيث �أو�ضح �أن اللجنة
در�ست التو�صيتني الإ�ضافيتني درا�سة وافية ،ووجدت
�أنهما تدوران يف الإطار ذاته؛ فكالهما تتحدثان عن
و�ضع اخلطط والربامج ،و�إيجاد ثقافة عمل.
وت��اب��ع م��ن جهة �أخ ��رى ر�أت اللجنة ع��دم منا�سبة
الن�ص على اجلهات احلكومية التي وردت يف �إحدى
التو�صيتني؛ خ�شية �أن يكون هناك جهات �أخ��رى قد
تكون لها عالقة ونحتاج للتن�سيق معها .وعليه ،ر�أت
اللجنة منا�سبة عبارة( :اجلهات املعنية)� .أم��ا ما
يتعلق بثقافة العمل؛ فهي مطلب مهم ووردت يف اخلطة
اخلم�سية «الثامنة» ،واخلطة اخلم�سية «التا�سعة»،
والتوجه ين�صب نحو تنمية ثقافة العمل لدى ال�شباب
ال�سعودي جلذبهم للأعمال ب�شكل عام ولي�س للأعمال
اليدوية فقط.
ويف ختام املناق�شات قرر املجل�س بالأغلبية املوافقة
على التو�صيتني الأوىل واخلام�سة.
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�سلوك امل�ستهلك ال�شرائية :ر�ؤى وتطلعات!
هناك �سلوكيات اقت�صادية بد�أت يف الظهور واالنت�شار يف
املجتمعات املعا�صرة متثل عبئ ًا اقت�صادي ًا لها �آثار �ضارة
على االقت�صاد الأ�سري ،وكذا االقت�صاد الوطني ف�ض ًال عن
اقت�صاد املجتمعات والدول.
وتعد �سلوكيات التخمة و�إدمان ال�شراء واال�ستهالك ال�شره
وهو�س الت�سوق والإ�سراف والرتف والتبذير �أمثلة منوذجية
لتلك ال�سلوكيات االقت�صادية .وقد �ساعد على انت�شار تلك
ال�سلوكيات والعادات عوامل عديدة� ،أهمها� :إغراق ال�سوق
ب�صنوف الكماليات والإعالن عنها بطريقة مثرية ،وكذا
انخفا�ض الوعي اال�ستهالكي لدى معظم �أفراد املجتمع،
وعدم توجيه النا�س ب�شكل مبا�شر.
�إن الإدم��ان على ال�شراء ال يقل خطر ًا ودم��ار ًا نف�سي ًا عن
خطر الإدم ��ان على الكحول وامل �خ��درات .ج��اء يف بع�ض
التحقيقات ال�صحفية� :أحدهم يقول� :أن��زل �إىل ال�سوق
ولي�س لدي نية لل�شراء فخطرت على بايل �أ�شياء فا�شرتيتها.
و�آخر يقول� :إننا ن�ست�سلم للإغراء ،فن�شرتي ما ال نحتاج
�إليه .وثالث يقول :دائم ًا �أ�شرتي �أ�شياء زائدة عن حاجتي.
و�إحداهن تقول� :إن ال�سبب الرئي�س الذي يكون وراء دفع
الن�ساء �إىل الإفراط يف �إنفاق املال يف ال�شراء هو ال�سعي
الدائم منهن من �أجل احل�صول على �إح�سا�سهن بالر�ضا.
وللأ�سف ،فلقد باتت حمى ال�شراء والت�سوق ت�ست�شري
كثري ًا؛ لأن �ضغوط ال�شراء الدعائية والت�سابق من �أجل رفع
م�ستوى املعي�شة وت�سهيالت البيع و�أ�سلوب العر�ض تتحكم يف
الإن�سان ،وقد �أوقعت ب�أ�سر كثرية يف �شباك الهو�س.
�إن ظاهرة حمى ال�شراء انت�شرت بني النا�س �أفراد ًا و�أ�سر ًا
وجمتمعات ودو ًال وعوامل .ظاهرة اخرتقت حواجز العرف
والعادة ،ودمرت قواعد العقل والقيم ،و�أجهزت على ما
تبقى من الأه��داف ال�شريفة والغايات النبيلة .ظاهرة
فريدة يف نوعها ،ذات ارتباطات قوية مع �أخواتها :النهم
اال�ستهالكي ،وهو�س الت�سوق ،و�إدم��ان الإن�ف��اق .ظاهرة
تنخر يف ج�سد الأم��ة ،وتهدم كيانها با�ستمرار من قدمي
الزمن و�إىل الآن.
ال�شراء بني الأم�س واليوم:
فيما م�ضى ،كان كل �شيء ُيقتنى و ُي�شرتى مو�ضع رعاية
وعناية خا�صة وا�ستخدام �إىل آ�خ��ر ح��دود اال�ستخدام،
وكانت الأ�شياء وال�سلع تـُ�شرتى ليحافظ عليها ،وك�أن �شعار
ذلك الزمان :ما �أجمل القدمي.
�أما اليوم ،فقد �أ�صبح الت�أكيد على اال�ستهالك ولي�س على
احلفظ ،و�أ�صبحت الأ�شياء ت�شرتى كي تـُرمى ،ف�أي ًا كان
ال�شيء الذي ُي�شرتى� ،سيارة� ،أو مالب�س �أو �آالت من �أي نوع،
ف�إن ال�شخ�ص �سرعان ما ميل منه وي�صبح ت ّواق ًا للتخل�ص
من القدمي و�شراء �آخر طراز وموديل ،وك��أن �شعار هذا
الزمان :ما �أجمل اجلديد.
يقول �أح��د الباحثني� :شخ�ص يحتاج �إىل �سيارة واحدة
فقط ،لكننا جنده يجمع ثالث �سيارات ،زعم ًا منه ب�أن
منزلته االجتماعية �سرتتفع وتكون له وجاهة بني النا�س.
و�آخ��ر يحتاج �إىل هاتف ،ولكنه يطلب � -أي�ض ًا  -هاتف ًا
نقا ًال ،وجهاز نداء �آيل ،وهاتف ًا خا�ص ًا بالفاك�س� .إنه �إغراء
اال�ستهالك غري املتزن!!

د .زيد بن حممد الرماين

ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

املدمن على ال�شراء ف�أر جتارب:
�إن الإن�سان املدمن على ال�شراء واال�ستهالك ال يعدو كونه
ف�أر ًا لتجارب امل�صانع التجارية ذات الأهداف االقت�صادية
البحتة بكل امل�ع��اي�ير .حيث تت�سابق امل�صانع لت�سويق
منتجاتها و�إغراء امل�ستهلكني ل�شرائها ومتلكها ،غري �آبهني
بالأ�ضرار ال�صحية �أو االجتماعية �أو االقت�صادية التي قد
ت�سببها بع�ض تلك ال�سلع!!
ال�سلع املعدة لل�شراء مناذج كرتونية:
للأ�سف ،فقد �أ�صبحت امل�صانع تنتج �آالف ال�سلع الكرتونية
التي ال يتجاوز عمرها االفرتا�ضي ب�ضع �سنوات قليلة،
مما يجعلها ال تعدو كونها قرب ًا متناق ًال يدفع ثمنه الفرد
بر�ضى تامَ ،ومنْ يبقى على قيد احلياة ،ف�إنه  -بال �شك -
�سيقوم ب�إ�صالح ذلك القرب املتنقل بكل مدخراته �أو جزء ًا
كبري ًا منها ،فهناك ال�سموم املزخرفة خارجي ًا ،املليئة
بالكيماويات واملواد احلافظة وامللونة وامل�سرطنة داخلي ًا!!!
ال�شراء النزوي:
�إن ال�شراء النزوي �أو التلقائي كما ا�صطلح عليه ،يعني
�شراء �سلع مل تكن يف ذهن امل�شرتي قبل دخوله املتجر �أو
ال�سوق .وقد �أ�صبح هذا النوع من ال�شراء عادة ا�ستهالكية
وظاهرة �سلوكية نتيجة حلدوثها با�ستمرار ،خا�صة بعد
انت�شار املتاجر وم��ا يعرف بال�سوبر ماركت  -الأ�سواق
املركزية  -التي تعر�ض ال�سلع ب�شكل جيد وجذاب وت�ستخدم
�أ�سلوب اخلدمة الذاتية.
وح�سب بع�ض الدرا�سات والإح�صاءات ف�إن هناك  %60من
قراراتنا قرارات نزوية!!
�أ�سباب الإدمان على ال�شراء:
�إن الإدمان على ال�شراء قد يكون ردة فعل للك�آبة والتوتر
النف�سي وح��االت القلق .فيجد امل��رء املتنف�س الوحيد له
يف الإغ��راق يف ال�شراء .وقد ي�شرتي �سلع ًا لي�س يف حاجة
لها .ثم �إن املدمن على ال�شراء يعاين من نوع من الندم
�أو ت�أنيب ال�ضمري؛ لأنه يندم بعد ال�شراء .كما �أن املدمن
على ال�شراء كثري ًا ما يعاهد نف�سه �أال يفعل ذلك .ومما
يالحظ �أن الإدم��ان على ال�شراء ينت�شر كثري ًا بني النا�س
غري ال�سعداء يف حياتهم الزوجية وهم يجدون فيه عملية
هروب من و�ضع غري مريح.
وللأ�سف ،ف�إنه نتيجة للإدمان على ال�شراء ،ف�إن املدمن
على ذلك ي�صاب بنوع من اال�ستهتار بااللتزامات ورمبا

ي�ك��ون عر�ضة مل�شاكل ال��دي��ون والأق �� �س��اط .ي�ق��ول �أح��د
الباحثني :تن�ش�أ امل�شكالت الزوجية ب�سبب رغبة قوية يف
نف�س الزوجة بال�شراء� ،شراء ما حتتاجه وما ال حتتاجه.
حكمة اقت�صادية:
ذات يوم �أوقف الفاروق عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه
 ابنه عبداهلل «وقيل جابر بن عبداهلل» ر�ضي اهلل عنهم،و�س�أله �إىل �أين �أنت ذاه��ب؟ فقال عبداهلل :لل�سوق .فقال
الفاروق له :ملاذا؟! ف�أجاب :لأ�شرتي حلم ًا ،وبرر ذلك ال�شراء
ب�أنه ا�شتهى حلم ًا فخرج لل�سوق لي�شرتي بع�ض ًا منه ،فقال له
الفاروق� :أكلما ا�شتهيت �شيئ ًا ا�شرتيته� .إنها حكمة اقت�صادية
خالدة ،وقاعدة ا�ستهالكية ر�شيدة ،خا�صة ونحن ن�شهد يف
�أيامنا هذه �سباق ًا حمموم ًا يرتافق معه �أ�ساليب ت�سويقية
جديدة و�أ�ساليب �إعالنية مثرية وو�سائل �إعالمية جذابة
ودعايات كثيفة من �أجل ال�شراء واملزيد منه.
ن�صائح ملن ابتلي بحمى ال�شراء:
 -1تخل�ص من القيم اال�ستهالكية ال�سيئة ال�ضارة ،حتى ال
يت�سبب اال�ستهالك الرتيف يف وجود الفقر و�سط الرخاء،
�إذ با�ستمراره قد ت�ضيع موارد الأ�سرة و ُيفقد معها التوازن
الأ�سري والنف�سي واالجتماعي.
 -2ق��دِّر الكميات املطلوبة واجل ��ودة والنوعية والفرتة
الزمنية ال�ستهالك ال�سلع واخلدمات.
 -3اكبح جماح انفعاالتك العاطفية املتعلقة بالكميات
املطلوب �شرا�ؤها وا�ستهالكها �سواء على م�ستوى الأطفال
�أو الن�ساء �أو الأ�سرة.
 -4راق��ب اال�ستهالك ب�صفة م�ستمرة وحتكم فيه عن
طريق التوعية امل�ستمرة والقرارات الر�شيدة ون ِّبه �أفراد
الأ�سرة على خطورة اال�ستهالك املرتفع.
�شجع �أفراد �أ�سرتك وجمتمعك �أطفا ًال و�شبان ًا ون�سا ًء
ِّ -5
على االدخار الإيجابي و�ضرورة تي�سري قنوات فعالة و�أوعية
منا�سبة ال�ستثمار مدخراتهم.
 -6احذر ت�أثري و�سائل الإعالن وفنون الدعاية التي تدعو
�إىل ال�شراهة اال�ستهالكية ونهم الإنفاق وحمى ال�شراء
والت�سوق.
 -7ابتعد ع��ن تقليد املجتمعات امل�ترف��ة ذات النمط
اال�ستهالكي ال�شره املتالف املرتف.
خطوات �إيجابية:
ينبغي للمر�أة عندما ت�شعر ب�أن حافز الإنفاق يدفعها �إىل
مزيد من الإ�سراف والتبذير والت�سوق وال�شراء �أن تتعامل
مع ذلك باتباع اخلطوات التالية:
نف�سك
�أو ًال :متهلي قلي ًال قبل �أن تخرجي نقودك ،وا�س�أيل ِ
�إن كان هذا ال�شعور حقيقي ًا �أم انفعالي ًا.
ثاني ًا :احر�صي على �أال ت�شرتي حمبة الآخرين بالهدايا
والإنفاق املفرط.
نف�سك قبل ال�شراء �إذا كان بالإمكان �شراء ما
ثالث ًا :ا�س�أيل ِ
هو �أف�ضل �إذا اتيحت فر�صة عر�ض �سعري �أف�ضل.
نف�سك عن احلاجة ال�ضرورية لل�شراء هذا
رابع ًا :ا�س�أيل ِ
اليوم.
عندك؛ ملعرفة �إن
خام�س ًا :حدِّدي جوانب النق�ص العاطفي ِ
كان هذا ال�شراء املفرط يع ِّو�ض هذا النق�ص.
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تقرير وزارة الثقافة والإعالم � ..إجماع على رف�ضه وحتميل اللجنة م�س�ؤولية املتابعة

اقرتاح بف�صل الثقافة عن وزارة الإعالم و�ضمها لوزارة الرتبية والتعليم
�أج �م��ع ع��دد م��ن �أع �� �ض��اء جمل�س
ال���ش��ورى ع�ل��ى �أن جل�ن��ة ال���ش��ؤون
الثقافية والإعالمية مل ت�أت بجديد
يف ت�ق��ري��ره��ا اخل��ا���ص بالتقرير
ال�سنوي لوزارة الثقافـــة والإعالم
للعام املايل1432/1431هـ ,حيث
ع��ادت �إىل املجل�س بتقرير يحمل
ذات الإ�شكاليات التي حملت املجل�س على رف�ضه
و إ�ع��ادت��ه �إىل اللجنة لدرا�سته مرة �أخ��رى والعودة
�إىل املجل�س بتقرير يت�ضمن معلومات �أكرث تف�صي ًال
ويجيب على الت�سا�ؤالت التي طرحها بع�ض الأع�ضاء.
جاء ذلك خالل اجلل�سة العادية الثالثني التي عقدها
جمل�س ال�شورى يوم االثنني 1434/7/24هـ برئا�سة
معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,حيث ا�ستمع املجل�س
�إىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون الثقافية والإعالمية الذي
تاله رئي�س اللجنة الدكتور را�شد الكثريي.
والح��ظ �أح��د الأع���ض��اء ع��دم الإ� �ش��ارة يف التقرير
�إىل م��ا ورد يف اخل�ط��ة الت�شغيلية ل �ل��وزارة حتت
م�سمى برنامج تنمية وتطوير املرافق ،وي�شتمل هذا
الربنامج على امل�شروعات اجلاري تنفيذها وتكلفتها
مليار و�أربعمائة مليون ريـال ،وامل�شروعات اجلديدة
تُكلفتها مليار ري�ـ��ال ،وت�سهم ه��ذه امل�شروعات يف
امل �ج��ال الإذاع� ��ي وال�ت�ل�ف��ازي وامل��راف��ق الإع�لام�ي��ة
والثقافية ،وذل��ك يخالف ق��واع��د �إع��داد التقارير
ل �ل��وزارات وامل�ؤ�س�سات العامة مب��ا يلبي متطلبات
املادة «التا�سعة والع�شرين» من نظام جمل�س الوزراء
والدليل اال�سرت�شادي لإعداد التقارير ،من ا�شتمال
التقرير على املنجز خ�لال ال�سنة من امل�شروعات
وال�برام��ج يف امل�ج��االت املختلفة .ل��ذا� ،أرى �أهمية
االلتزام يف التقارير القادمة مب�ضمون قواعد �إعداد
التقارير ال�سنوية والدليل اال�سرت�شادي املنبثق عنه.
و�أق�ت�رح �أح��د الأع���ض��اء ف�صل الثقافة ع��ن وزارة
الإعالم و�ضمها لوزارة الرتبية والتعليم ،لأن الثقافة
عن�صر �أ�سا�سي ال ينفك عن التعليم ،فمن خالل
وزارة التعليم تغر�س ثقافة املجتمع ،ال�سيما و�أن
الثقافة كانت تابعة للرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب،
وم��ن ثم انتقلت �إىل وزارة الإع�ل�ام ،فهل تريدون
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من �أجيالنا �أن ي�أخذوا ثقافتهم من و�سائل الإعالم
وال�صحافة �أم من املدر�سة والتعليم والرتبية؟ كما
�أن الثقافة تعترب جز ًءا من التعليم والرتبية يف �أغلب
دول العامل.
ً
وانتقد �أح��د الأع�ضاء التقرير قائال �إن الدرا�سة
لتقرير ال���وزارة �أت��ى ب�شكل و�صفي �إذ مل تتعدى
الدرا�سة كونها تعريف بوكاالت ال��وزارة و�إداراتها
و�إدراج املهام الروتينية حتت الإجن ��ازات ،وخلت
الدرا�سة من �أي م�ضمون للر�سالة الإعالمية �سواء
فيما يتعلق بال�سيا�سة الإعالمية املحلية �أو ال�سيا�سة
الإعالمية اخلارجية ،وكذلك �أي �إ�سرتاتيجية لتنفيذ
ه��ذه ال�سيا�سات ،وال��ذي م��ن املفرت�ض وجودهما
ل��وزارة بحجم وزارة الثقافة والإع�لام ويف بلد مثل
اململكة .كما �أن هناك اخت�صار ل��ر�أي اللجنة وما
�أوردته من �أوجه الق�صور تناولت �أمو ًرا �إجرائية دون
�أن تتناول ما يخ�ص امل�ضمون الإعالمي ال من قريب
وال من بعيد.
ور�أى ع�ضو �آخر ب�أنه كان على اللجنة دعوة املندوبني
من وزارة الثقافة والإعالم ومناق�شتهم يف م�ضمون
التقرير وك��ذل��ك معرفة م��دى ا�ستطاعة ال ��وزارة
حتقيق وثيقة ال�سيا�سة الإعالمية يف اململكة ،وهل
ال ت��زال ه��ذا الوثيقة تتنا�سب م��ع �أه ��داف الدولة

وتطلعات املواطنني.
و�أكد ع�ضو �آخر ب�أن هذا التقرير �سبق �أن قدم من
اللجنة ورف�ضه املجل�س ،لأن��ه ال يرقى �إىل م�ستوى
التقارير التي تعر�ض على املجل�س ،وللأ�سف عاد
التقرير مرة �أخرى بنف�س الإ�شكاليات ال�سابقة ،كما
�أوردت اللجنة يف ثنايا التقرير �أن الوزارة مل تقدم
املعلومات الكاملة يف التقرير .ل��ذا يح�سن �إع��ادة
التقرير مرة �أخرى للجنة لأنها مل ت�أت بجديد.
وت�ساءل �أح��د الأع�ضاء ق��ائ� ً
لا� :أي��ن ي�ضع الإع�لام
عاما مقارنة بالإعالم
ال�سعودي نف�سه بعد خم�سني ً
اخلليجي ،وه��ل ا�ستطاع الإع�ل�ام ال�سعودي بناء
ال�شخ�صية املتميزة املرتكزة على قيمنا الأ�صيلة.
وتابع �آخر ب�أن الوزارة �أعطت عددًا من الرتاخي�ص
للقنوات الإذاع �ي��ة يف موجة  ،FMوامل�ستمع لهذه
االذاعات لكن املالحظ �أنها ال تغر�س قي ًما وال وطنية
وال ثقافة ،وتقدم م�سابقات تافهة الغر�ض منها جلب
املال لأ�صحاب الإذاع��ات فهل تنتهي مهمة الوزارة
ب�إعطاء الرتاخي�ص؟.
ور�أى �أحد الأع�ضاء وجود تعدي على ثوابت البلد من
العديد من الكتاب وهناك من حو�سب وهناك من
ال زال م�ستم ًرا بالكتابة والتعدي على ثوابت البلد،
مو�ضح ًا �أن هناك قي ًما وثوابتًا ينبغي �أن تتخذ فيها
الوزارة موق ًفا ثابتًا.
واقرتح �أحد الأع�ضاء �ضم املهرجان الوطني للرتاث
والثقافة (مهرجان اجلنادرية) �إىل وزارة الثقافة
والإع�لام؛ خا�صة بعد حتويل احلر�س الوطني �إىل
وزارة ،يف ظل املهمات الكبرية املنوط به القيام بها،
و�أن ت�شاركها يف ذلك هيئة ال�سياحة والآثار.
والحظ �آخر غياب بع�ض اجلهات املهمة التي ت�ساعد
املجل�س يف تقييم عمل وزارة الثقافة والإع�ل�ام
ومنها هيئة ال�صحفيني ،والأندية الأدبية ،وجمعيات
الثقافة والفنون .وال ُكتاب .فمن املنا�سب �أن ي�ؤخذ
بر�أيهم يف التقارير القادمة.
وانتقد �أح��د الأع���ض��اء تركيز تقرير اللجنة على
الإع�لام فقط دون الثقافة حيث �أن تركيز ال��وزارة
على الأعالم �أكرب من اهتمامها بالثقافة .ولأهمية
الثقافة يف بلدنا العزيز فمن املهم �أن يكون هناك
كيان م�ستقل يعالج ق�ضايا الثقافة .كما ُيلحظ �أن
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هناك قرارات �صدرت من املجل�س ومل ت�شري اللجنة
يف تقريرها �إىل �أين و�صلت ،وي�ضاف �إىل ذلك �أن
تقرير اللجنة مقت�ضب واليتيح املجال للحكم على
�أداء الوزارة.
ور�صد �أحد الأع�ضاء تكرار تقرير اللجنة ملا جاء يف
التقارير ال�سابقة املعادة ولأهمية الثقافة يف بالدنا
فمن املهم معرفة توجهات ال ��وزارة ح��ول الثقافة
وماذا تريد من املنتج الثقايف ال�سعودي وما املراد
حتقيقه؟ وم��ا هو توجه ال��وزارة ح��ول توفري البيئة
املنا�سبة ل�ل�أب��داع ال�ث�ق��ايف ،كما �أن��ه م��ن املنا�سب
ا�ست�ضافة معايل وزير الثقافة والإعالم.
من جانبه قال �أح��د الأع�ضاء �أن التقرير ال يعطي
��ص��ورة وا��ض�ح��ة جل�ه��ود وزارة الثقافة والإع�ل�ام.
وحبذا لو تولت وزارة الثقافة والإعالم �إعادة �إن�شاء
امل��راك��ز الإعالمية يف ال��دول العربية والإ�سالمية
وبع�ض دول ال�ع��امل التي نحن يف حاجة للتوا�صل
املبا�شر وامل�ستمر معها بحيث تقوم هذه املراكز بنقل
�صورة اململكة احلقيقية لهذه الدول و�شعوبها ،كما
تعمل على نقل ما يجرى يف تلك الدول �إىل اململكة
و�أن ال يكون ن�شاطها مقت�صر على الرتجمة.
يحرر يف
والح��ظ ع�ضو �آخ��ر �أن مفهوم الثقافة مل ُ
وزارة الثقافة والإعالم فلذلك جند اال�ضطراب يف
الربامج الثقافية واالخت�صار يف التقرير ،كما مل
يحرر مفهوم الثقافة يف النطاق العملي فاجلامعات،
ُ
ووزارة الرتبية والتعليم ،وبع�ض امل�ؤ�س�سات كلها تقوم
مبنا�شط ثقافية .فما هو القا�سم امل�شرتك الذي
ترعاه وزارة الثقافة والإعالم يف ال�ش�ؤون الثقافية؟
ور�أى �أنه من املنا�سب �أن تكون هناك درا�سة تقوميية
لأداء وزارة الثقافة والإع�ل�ام يف ��ش��ؤون الإع�لام
و� �ش ��ؤون الثقافة وه��ل و�صلت �إيل امل�ستوى امل�ؤمل
ال��ذي ميثل �شخ�صية اململكة العربية ال�سعودية
وهل الوزارة على م�ستوى التحدي الإعالمي القائم
الآن بعد تعدد القنوات الإعالمية وخا�صية قنوات
التوا�صل االجتماعي؟
وطرح �أحد الأع�ضاء ق�ضية و�سائل الإعالم املح�سوبة
على اململكة �سواء املرئي وامل�سموع� ،أو املقروء ،والتي
كرثت يف الآون��ة الأخ�يرة ب�شكل يثري االنتباه ،حيث
الحظ �أن �إعالم هذه الو�سائل تبث وتقدم ما يحمل
�إ��س��اءة لقيم وم�صالح ال�شعب ال�سعودي والأمتني
العربية والإ��س�لام�ي��ة �أح�ي��ان� ًا؛ وي�لاح��ظ �أن هناك
توجه �سلبي م�شرتك فيما بني هذه الو�سائل ميكن
تبينه من متابعة موقف هذه الو�سائل من الق�ضايا
العربية والإ��س�لام�ي��ة ال�ك�برى وال ن��رى دور وا�ضح

هل استطاع اإلعالم
السعودي بناء شخصية تميز
ثقافتنا؟
أين يضع اإلعالم
السعودي نفسه بعد
عاما؟.
خمسين ً
إذاعات اإلف إم التي
رخصت لها الوزارة ال تغرس
قيما وطنية وال ثقافية.
ً
االهتمام بإبداعات الفكر
األدبي والفني لدى الشباب ..
وإيجاد جائزة إقليمية لنشر
اإلبداع الفكري للشعراء
المبتدئين.
ل��وزارة الثقافة والإع�لام جتاه هذه الظاهرة ،ومبا
�أن هذه الو�سائل مملوكة ل�سعوديني وموجه ًا �أ�ص ًال
جتاه اململكة فمن املهم على وزارة الثقافة الإعالم
�أن تعمل كل ما بو�سعها ودون امل�سا�س بحرية الر�أي
لتنظيم هذا الإعالم املح�سوب على اململكة مبا يهذبه
ويحقق امل�صلحة العامة لبالدنا ،ويحول دون �إ�ساءة

هذه الو�سائل لنا وللأمتني العربية والإ�سالمية.
ثم �أ�شار معايل رئي�س املجل�س �أن �أكرث املداخالت
تطالب ال ��وزارة �أن تتدخل فهل هناك �آل�ي��ة تقدم
ل ��وزارة الثقافة والإع�ل�ام ف�أو�ضح معايل م�ساعد
رئي�س املجل�س �أن اللجنة مل تقم بدورها كما يجب.
�إذ كان عليها �أن ت�س�أل الوزارة عن بع�ض املعلومات
الناق�صة وتطلبها وتلتقي ببع�ض امل�سئولني يف
ال��وزارة ،ملناق�شتهم حول ما �آث��اره الأع�ضاء �أثناء
مناق�شة التقرير ,واحل�صول على معلومات جديدة
وحديثة ت�ستكمل بها ما نق�ص قبل �إع��ادة التقرير
وتقدمي وجهة نظرها للمجل�س.
م��ن جهته �أ� �ش��ار �أح��د الأع���ض��اء �إىل وج��ود 1454
وظيفة �شاغرة بح�سب التقرير واعتربه عدد كبري
جد ًا دون ذكر تربير مقنع لذلك ،كما ذكر التقرير
عن ال�صعوبات التي تواجهها الوزارة ومنها الت�سرب
الوظيفي دون ذكر امل�سببات فكان من املنا�سب على
اللجنة �أن تلقي عليها ال�ضوء �أو البحث عن الأ�سباب،
ال�سيما �أن ال��وزارة �أب��دت معاناتها من النق�ص يف
الكوادر الب�شرية.
كما الح��ظ ع�ضو �آخ��ر �أن هناك ق ��رارات �صدرت
من املجل�س �سابق ًا مل يتم تفعيلها �إىل الآن ومازلنا
نت�ساءل عن دور املجل�س حيال ذلك.
وختم �أحد الأع�ضاء بالت�أكيد على �أهمية �أن ترعى
وزارة الثقافة والإع�لام �أن �إبداعات الفكر الأدبي
والفني لدى ال�شباب ودع��م الأدب العربي وحتفيز
احل ��راك ال�ث�ق��ايف ل��دى فئة ال���ش�ب��اب ،كما يح�سن
�إيجاد جائزة �إقليمية لفئة ال�شباب لن�شر الإب��داع
الفكري لل�شعراء املبتدئني على نفقة الوزارة ،ور�صد
املكاف�آت للإ�صدارات الثقافية املميزة.
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دعا لن�شر الوعي بني املواطنني ب�أهمية الإح�صاء

ال�شورى يطالب م�صلحة الإح�صاءات العامة بالإ�سراع يف و�ضع
�إ�سرتاتيجية وطنية للمعلومات
طالب جمل�س ال�شورى م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات
بالتن�سيق مع وزارة الثقافة والإع�لام لإع��داد برامج توعوية
لن�شر الوعي بني املواطنني ب�أهمية الإح�صاء ،كما طالبها
بالإ�سراع يف و�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية للمعلومات وتنفيذها.
ووافق املجل�س على �أن تقوم امل�صلحة ب�إجراء درا�سة لأوجه
النق�ص يف مراكز ووحدات الإح�صاء الأقل كفاءة يف الأجهزة
احلكومية وفق متطلبات امل�صلحة من الإح�صاءات واملعلومات،
وتزويد تلك اجلهات بالنتائج التي تتو�صل �إليها.
كما وافق على �أن تقوم مل�صلحة بالتن�سيق مع اجلهات التعليمية
والتدريبية لإعداد برامج للتخ�ص�صات الإح�صائية واملعلوماتية
التي حتتاج �إليها امل�صلحة ومراكز ووح��دات الإح�صاء يف
الأجهزة احلكومية ل�سد االحتياج من املتخ�ص�صني يف هذه
املجاالت.
و�أكد املجل�س يف قراره على �ضرورة قيام م�صلحة الإح�صاءات
العامة واملعلومات بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
ملراجعة منهجية وجمموعات ال�سلع واخلدمات و�أوزانها يف
م�ؤ�شر الت�ضخم ،وكذلك منهجية قيا�س الناجت والدخل املحلي
بقيمه اال�سمية واحلقيقية.
جاء ذلك بعد �أن ا�ستمع جمل�س ال�شور خالل جل�سته الثالثة
والع�شرين التي عقدها ي��وم الأح��د 1434/7/2ه� �ـ برئا�سة
معايل م�ساعد رئي�س املجل�س الدكتور فهاد بن معتاد احلمد
لوجهة نظر جلنة ال���ش��ؤون االقت�صادية وال�ط��اق��ة ،ب�ش�أن
ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي مل�صلحة
الإح�صاءات العامة واملعلومات للعام املايل 1433/1432ه��ـ
تالها رئي�س اللجنة الأ�ستاذ �أ�سامة قباين.
و�أو�ضحت اللجنة �أن امل�صلحة �شرعت بدرا�سة وتطوير نظام
الإح�صاءات العامة احلايل ال�صادر بتاريخ 1379/12/7هـ،
وذلك ا�ستنادًا �إىل ما �صدر من قرارات الحقة تتعلق بتطوير
العمل الإح�صائي وخا�صة قراري جمل�س ال��وزراء ذي الرقم
( )284وال�ت��اري��خ 1426/11/24ه � � �ـ وذي ال��رق��م ()235
والتاريخ 1428/7/16ه��ـ ،القا�ضيني بتحديد مهام م�صلحة
الإح�صاءات العامة و�إ�ضافة مهمة «جمع املعلومات» اخلا�صة
بالأجهزة احلكومية ،والقطاع الأهلي ،وتدوينها ،وت�صنيفها،
�إىل مهام م�صلحة الإح���ص��اءات العامة .وتعديل م�سماها
بحيث يكون (م�صلحة الإح���ص��اءات العامة واملعلومات)،
وم�شروع نظام الإح�صاء املوحد لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية على �أن يت�ضمن م�شروع النظام جميع املهام
امل�سندة للم�صلحة يف الوقت احلايل؛ �إ�ضافة �إىل ما قد حتتاج
�إليه امل�صلحة من ن�صو�ص نظامية لتنفيذ مهامها احلالية
ً
وتنفيذا لقرار جمل�س الوزراء ذي الرقم ()235
وامل�ستقبلية.
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الأ�ستاذ �أ�سامة بن علي قباين
ن�ص على تطوير وحتديث
والتاريخ 1428/7/16ه� �ـ وال��ذي َّ
الهيكل التنظيمي القدمي لكي يتما�شى مع مهام امل�صلحة
وواجباتها .فقد متت امل�صادقة على هيكل تنظيمي جديد
للم�صلحة يف تاريخ 1433/7/12هـ.
وتابع رئي�س اللجة الأ�ستاذ �أ�سامة قباين �أن امل�صلحة بد�أت يف
تنفيذ الهيكل اجلديد وذلك من خالل خطة مرحلية تهدف
�إىل ت�سكني جميع الوظائف املتاحة ،وت�أمني وظائف �إ�ضافية
ح�سب احتياجات الهيكل اجلديد ،وذلك ب�شكل تدريجي دون
عرقلة �سري العمل.
ورد ًا على ما �أ�شار �إليه بع�ض الأع�ضاء بعدم توفر نتائج البحوث
والدرا�سات الإح�صائية يف التقرير ال�سنوي ،بينت اللجنة
�أن التقرير ال�سنوي يت�ضمن جدولني �أحدهما عن «امل�سوح
والأبحاث» ،والآخر عن «الن�شرات الإح�صائية والتقارير» التي
قامت بها امل�صلحة؛ �إال �أن نتائج هذه الأبحاث والدرا�سات
تعر�ض �ضمن التقارير والن�شرات ذات العالقة ،ولي�ست من
مكونات تقرير �أداء �أعمال امل�صلحة.
و�أ�شارت �إىل �أن امل�صلحة �أفادت بعدم توفر خرائط رقمية،
رغم وجودها يف املدن .و�إىل عدم وجود �آلية موحدة للرتقيم
العقاري ،مع �أن هذه الآلية موجودة يف وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية .و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أ�سامة قباين انه يوجد ق�صور
بالن�سبة لتحديث هذه اخلرائط� .أم��ا فيما يخ�ص الرتقيم
والت�سمية املوجودين لدى وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية
ف�إنهما ال يفيان مبتطلبات العمل الإح�صائي .وبالن�سبة لعدم
وجود معلومات وا�ضحة يف التقرير عن اخلطوات التي اتخذتها

امل�صلحة لتطوير �آليات الربط بينها وبني الدوائر احلكومية،
بني رئي�س اللجنة �أن امل�صلحة ت�سعى �إىل تطوير �آليات الربط
بينها وبني الدوائر احلكومية عرب تنفيذ م�شروع نظام املعلومات
الوطني .ويهدف هذا امل�شروع �إىل تطوير وحتديث و�ضمان
�شمول الأ�ساليب واملنهجيات الإح�صائية ،ونظم التقنية
امل�ستخدمة يف جميع وحدات ومراكز املعلومات الإح�صائية يف
اململكة ،و�إيجاد �آلية عمل الن�سياب املعلومات الإح�صائية ب�شكل
�آيل ومنظم بني تلك الوحدات وامل�صلحة (اجلهاز املركزي
للإح�صاء) ب�صفتها امل�شرف واملنظم للقطاع ،وذلك لتكوين
نظام مركزي للمعلومات الإح�صائية بامل�صلحة يتكون من
منظومة �شاملة من قواعد البيانات الإح�صائية واملعلومات
على م�ستوى ال��وط��ن يهدف لبناء بنك وطني للمعلومات
الإح�صائية يتوىل تلبية اخلدمة الفورية لال�ستعالم.و�أ�ضاف
�أنه بهدف الإ�سراع يف تفعيل الأوامر والتوجيهات ال�سامية ذات
العالقة فقد �شرعت امل�صلحة يف املراحل التنفيذية للم�شروع.
وت�ضمنت املرحلة «الأوىل» درا�سة وتقييم الو�ضع الراهن
�إح�صائ ًيا ،وتقن ًيا ،لدى اجلهات احلكومية من خالل امل�سح
امليداين ،وزي��ارة تلك اجلهات .ومن خمرجات هذه املرحلة
مت حتليل املعلومات الإح�صائية والتقنية والإداري��ة من خالل
اال�ستبانات الإح�صائية ،والتقنية ،والتقارير املجمعة .وكنتيجة
لذلك �أُعد تقرير الفجوات والتو�صيات.
وتابع قباين ب�أن تكرار ذكر �إ�شكالية تعدد الأنظمة املحا�سبية
لدى القطاع اخلا�ص يف اململكة ،مع �أنه مبوجب نظام املحا�سبني
القانونيني ال�صادر يف عام 1412ه��ـ ،ف��إن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني هي امل�س�ؤولة عن �إعداد ومراقبة جميع
من�ش�آت القطاع اخلا�ص بها .واللجنة تو�ضح ب�أن تعدد الأنظمة
املحا�سبية لدى القطاع اخلا�ص يف اململكة يعد من ال�صعوبات
التي تواجه القطاع يف جمع وحتليل البيانات عن الأن�شطة
االقت�صادية .م�شري ًا �إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني على م�شروع التحول �إىل املعايري الدولية
يف املحا�سبة واملراجعة ،ليخدم العمل الإح�صائي يف اململكة.
وختم قباين ب ��أن اللجنة ُتبني ب�أنه عند درا�ستها للتقرير
والتوا�صل املبا�شر مع م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات
ات�ضح عدم ت�صنيف الوظائف الإح�صائية للم�صلحة من قبل
جلنة التحوير بوزارة اخلدمة املدنية ،بالرغم من املطالبات
املتكررة للم�صلحة ح�سب �إفادتها ،والتي مل ت�صل لنتيجة حتى
الآن .لذا ،فقد ر�أت اللجنة ت�أجيل تو�صيتها فيما يخ�ص حتوير
الوظائف ،وقامت بدعوة مندوبني من قبل وزارة اخلدمة
املدنية وم�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات؛ ملناق�شتهم
يف هذا املو�ضوع.
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اتجاهات

التلفزيون ال�سعودي يحتفي باليوبل ال ِف�ضي.

احلجيالن وغزاوي وال�صالح �أ�سماء بارزة يف
تاريخ التلفزيون
مو�سى مرزوق

مع حلول العام الهجري القادم �سوف يحتفي التلفزيون ال�سعودي مبرور  50عاما على �إن�شائه ،فلم ين�سى
البع�ض البيان الوزاري الذي �ألقاه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن عبدالعزيز –يرحمه اهلل( -ويل
العهد ورئي�س جمل�س الوزراء يف ذلك الوقت) ،بتاريخ 1382/6/2هـ حيث �أعلن فيه عزم حكومة اململكة على
�إدخال البث التلفزيوين �إىل البالد يف الإطار الأخالقي للمجتمع ال�سعودي الذي ي�ستند �إىل القر�آن الكرمي
م�شروعا ب�إن�شاء التلفزيون يف
وال�سنة النبوية املطهرة  .ويف عام 1383هـ 1963( -م)� ،أقر جمل�س الوزراء
ً
اململكة على مرحلتني الأوىل  :بناء حمطتني م�ؤقتتني يف الريا�ض وجدة.
والثانية� :إن�شاء نظام تلفزيوين متكامل على �أ�س�س �أكرث تطور ًا .ويف ربيع الأول من عام  1385هـ (1965م)،
بد�أ البث الر�سمي من حمطتي الريا�ض وجدة بالأبي�ض والأ�سود حيث كانت �أول �إ�شارة بث من حمطتي
تلفزيون الريا�ض وجدة وكان الإر�سال على قناة واحدة.
ويف �سنوات الحقة مت �إي�صال البث التلفزيوين �إىل مكة املكرمة والطائف من حمطة جدة وذلك عام 1387هـ ،
ثم حمطة املدينة املنورة يف �شوال 1387هـ ،ثم حمطة الق�صيم يف �شعبان 1389هـ ،وبد�أ البث الر�سمي امللون
يف � 1شوال (1396هـ 1976 -م).
ويقوم التلفزيون ال�سعودي ب��دور كبري يف جم��االت التوعية والتثقيف والرتفية والتوا�صل مع كافة فئات
املجتمع .ويعمل على متتني �أوا�صر الأخ��وة الدينية والوحدة الوطنية .وتنوعت قنوات التلفزيون ال�سعودي
لتلبي تطلعات املواطنني و�شملت ( الأوىل – الثانية – الإخبارية – الريا�ضية – الثقافية � -أجيال امل�ستقبل
 الإقت�صادية ال�سعودية) .وال ميكننا �أن نن�سى �أولئك اجلنود من امل�س�ؤلني الذين وقفوا خلف النجاحات املتتالية للتلفزيون على مدى
م�سرية التلفزيون ال�سعودي ومن ه�ؤالء الأكفاء و�أ�صحاب القدرات املتميزة ،معايل الأ�ستاذ جميل �إبراهيم
احلجيالن وزير الإعالم الأ�سبق  ،وهو �أحد الرموز البارزة التي �أثرت ال�ساحة الإعالمية يف اململكة حيث ُعني
عاما للإذاعة وال�صحافة والن�شر مبرتبة وكيل وزارة ،و ُيعترب احلجيالن �أول وزير �إعالم �سعودي ،ويف
مدي ًرا ً
عهده �أقيمت �شبكة الإذاعة والتلفزيون  ،و�صدر نظام امل�ؤ�س�سات ال�صحافية ثم ُعني وزير ًا لل�صحة �أثناء عمله
وزي ًرا للإعالم ،ثم تفرغ لوزارة ال�صحة عام 1974م.
ومن ه�ؤالء امليامني الأ�ستاذ عبا�س فائق غزاوي الذي بد�أ حياته العملية عام 1952م كمذيع ومقدم برامج،
ثم مدير �إنتاج الربامج الإذاعية ،ثم توىل الإ�شراف على حترير �صحيفة «�أم القرى» ،ثم ُعني مدير ًا عام ًا
للإذاعة ،وعند �إن�شاء التلفزيون �أ�صبح مدير ًا عام ًا للإذاعة والتلفزيون.
ومن الأ�سماء البارزة التي واكبت بدء البث التلفزيوي الأ�ستاذ �سليمان ال�صالح الذي عني �أول مدير ملحطة
تليفزيون الريا�ض ويعد من ال�سواعد الأوىل التي نه�ضت بالبث التلفزيوين يف بداياته ,و�سار التليفزيون
ال�سعودي علي �سواعدهم بثبات نحو التطور وت�أهيل العاملني والعمل علي ا�ستقطاب الكفاءات واخلربات
وت�أ�سي�س البنية التحتية للخدمات التليفزيونية التي �شهدت قفزات مرحلية ممُ نهجة ومدرو�سة ،حر�ص من
خاللها العاملون يف التليفزيون على اال�ستفادة من كل ما ي�ستجد يف عامل التقنية احلديثة ،مما �أ�سهم يف
�إثراء البث وتو�سع دائرة التغطية ،وتوفري املواد التليفزيونية وفتح حمطات جديدة يف خمتلف مناطق اململكة.
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جمل�س ال�شورى ي�شكل جلنة خا�صة لدرا�سة نظام حماية اللغة العربية

اللغة العربية هي هوية الأمة ،وقدر اململكة �أن تكون مركزا للغة
العربية
واف��ق جمل�س ال���ش��ورى خ�لال جل�سته
العادية الثالثني التي عقدها يوم االثنني
1434/7/24ه�� �ـ برئا�سة م�ع��ايل رئي�س
امل�ج�ل����س ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور ع �ب��داهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ على �إحالة
ن�ظ��ام ح�م��اي��ة ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة �إىل جلنة
خا�صة وفق الفقرة «الرابعة» من املادة
«ال��راب �ع��ة والأرب� �ع�ي�ن» م��ن ق��واع��د عمل
املجل�س واللجان.
ج ��اء ذل ��ك ب �ع��د �أن ا��س�ت�م��ع املجل�س
�إىل ت �ق��ري��ر جل �ن��ة ال �� �ش ��ؤون ال�ث�ق��اف�ي��ة
والإعالمية ،ب�ش�أن مقرتح م�شروع نظام
حلماية اللغة العربية يف اململكة العربية
ال���س�ع��ودي��ة ،وامل �ق��دم م��ن ع�ضو جمل�س
ال�شورى الدكتور �سعود ال�سبيعي مبوجب
امل��ادة ( )23من نظام جمل�س ال�شورى،
ال��ذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور را�شد
الكثريي.
ويف ال�ب��داي��ة ر�أى �أح��د الأع �� �ض��اء �أن
هناك فراغ ت�شريعي يف ق�ضية خدمة اللغة
العربية ،حيث ال يوجد يف اململكة �أي تنظيم
ُيعنى باللغة العربية.
وت��اب��ع الع�ضو  :رف�ضت اللجنة املقرتح
املقدم من الدكتور �سعود ال�سبيعي ب�سبب
وج��ود م��رك��ز امل�ل��ك ع�ب��داهلل خل��دم��ة اللغة
العربية ولكن هذا املركز �أهدافه تختلف
ك��ل االخ �ت�لاف ع��ن ف�ك��رة امل���ش��روع املقدم
للمجل�س .ف�م��رك��ز امل �ل��ك ع �ب��داهلل مركز
دويل واملقرتح عبارة عن �آلية تخدم اللغة
ال�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى امل���س�ت��وى امل �ح �ل��ي ،ك�م��ا �أن
اللجنة مل ترفق ر�أي املتخ�ص�صني الذين
اجتمعت بهم حتى ن�ستطيع �أن نحكم على
ه��ذه ال��درا��س��ة ،ومل ت��رف��ق اللجنة تنظيم
مركز امللك عبداهلل حتى ن�ستطيع �أن نحكم
ه��ل ه��ذا امل �ق�ترح متحقق �أم ال؟ ويت�ضح

44

هنا هو اجلهة الت�شريعية و�صاحب املبادرة
يف حماية اللغة العربية.
وزاد ع���ض��و �آخ ��ر ب� ��أن امل �ق�ترح ت�ضمن
عن�صر ًا مهم ًا ج��د ًا لي�س من �ضمن مهام
مركز امللك عبداهلل ال��دويل خلدمة اللغة
العربية وه��و عن�صر التعريف والرتجمة
فمن امل�ه��م امل��واف�ق��ة على م�لاءم��ة درا��س��ة
امل�شروع وت�شكيل جلنة خا�صة.
م��ن ج��ان�ب��ه ع�ل��ق م�ع��ايل رئ�ي����س املجل�س
ق��ائ� ً
لا �أن اللجنة يف تو�صيتها مل تو�ضح
ملاذا مل ترى املالءمة ومن غري املنا�سب �أن
تخرج من املجل�س تو�صية بهذه ال�صيغة.

من حديث �أم�ين عام مركز امللك عبداهلل
الذي �أرفقته اللجنة �أنه كان داعم ًا مل�شروع
الدكتور �سعود ال�سبيعي �أك�ثر من اللجنة
فمن امل�ه��م امل��واف�ق��ة على م�لاءم��ة درا��س��ة
هذا امل�شروع.
بعد ذلك داخل �أحد الأع�ضاء ب�أنه ورد
يف البيان اخلتامي للم�ؤمتر الدويل الثاين
للغة العربية واملنعقد يف دبي خالل �شهر
ج��م��ادى الآخ � ��رة م��ن ال��ع��ام احل� ��ايل ما
ن�صه «املوافقة على م�شروع قانون اللغة
العربية ال��ذي ينظم و�ضع اللغة الوطنية
وامل�ح�ل�ي��ة والأج�ن�ب�ي��ة وت��أي�ي��د ع��ر��ض��ه على
ج�ه��ات قانونية متخ�ص�صة ملراجعته ثم
�إر�ساله جلميع الدول واملنظمات احلكومية م �� �ش��روع ال �ن �ظ��ام امل �ق�ت�رح ي�خ�ت�ل��ف ع��ن
والأهلية وامل�ؤ�س�سات لعر�ضه على امل�س�ؤولني �أهداف مركز امللك عبداهلل
و�أ� �ص �ح��اب ال �ق��رار وامل���ش��رع�ين ووا��ض�ع��ي ور�أى �أح��د الأع�ضاء �أن املقرتح يختلف
ال�سيا�سات واملخططني» وجمل�س ال�شورى ك�ل�ي� ًا ع��ن �أه� ��داف م��رك��ز امل �ل��ك ع�ب��داهلل
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ال��دوىل حلماية اللغة العربية فهذا املقرتح
يلزم االهتمام باللغة العربية ،والت�أكيد على
ذلك ،و�أعتقد �أنه لو �صدر ب�أمر ملكي ف�سوف
يعطيه قوة �أكرب.
و�أ� �ض��اف ع�ضو �آخ��ر �أن ه�ن��اك ف��رق بني
النظام والتنظيم فنظام حماية اللغة العربية
الذي قدمه الدكتور �سعود ال�سبيعي يختلف
عن مركز امللك عبداهلل الدويل حلماية اللغة
العربية ،لأن النظام �أ�شمل و�أع��م ويغطي
كافة اجلوانب املتعلقة باملحافظة على اللغة
وتعزيزها ،كما �أن النظام له �صفة الإل��زام
ويطبق العقوبات واجلزاءات على من يخالفه
وه��ذا ال يتوفر يف م��واد تنظيم مركز امللك
عبداهلل الدويل حلماية اللغة العربية.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال �أح���د الأع �� �ض��اء � »:إن �ن��ا
نعي�ش ال�ي��وم يف ع��ا ٍمل الهيمنة فيه للثقافة
ال�غ��رب�ي��ة بلغتها الإجن �ل �ي��زي��ة ،ول��ذل��ك على
�أب �ن��اء ال�ث�ق��اف��ات الأخ ��رى حماية مكوناتها
الثقافية ويف مقدمتها حماية وتعزيز اللغة
التي يتحدثون بها ،ومن املهم املوافقة على
م�لاءم��ة درا� �س��ة ه��ذا امل �ق�ترح وحت��وي�ل��ه �إىل
جلنة خا�صة».
اللغة العربية لغة ال�ق��ر�آن ويفرت�ض �أن
نكون �أول من يهتم بها
و�أي ��د �آخ��ر ب���أن ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ه��ي هوية
الأم ��ة ،وق��در اململكة �أن ت�ك��ون م��رك��زا للغة
العربية ومعدنها ،كذلك ف�إن هذه اللغة هي
لغة ال �ق��ر�آن .ول��ذا ،ف��إن��ه يفرت�ض �أن نكون
�أول من يهتم بها ،و�أن تكون اململكة منوذج ًا
حي ًا لالهتمام باللغة العربية .ومن الغريب
خلط اللجنة بني هذا امل�شروع ومركز امللك
عبداهلل للغة العربية.
و�أك ��د �أح��د الأع �� �ض��اء ال ��دور امل�ه��م ملجل�س
ال�شورى يف تبني مثل هذا املوقف والدفاع عن
اللغة العربية ،واالعتزاز بها ،فعلينا �أن ن�سعى
جميع ًا للدفاع عن لغتنا ،فهي جزء من هويتنا،
كما �أن علينا عدم الأخذ بتو�صية اللجنة.
وقال ع�ضو �آخر من مهمات جمل�س ال�شورى
التنظيمية الت�شريعية َّ�سن الأنظمة ،وال ترتك

مشروع النظام المقترح
يختلف عن أهداف مركز
الملك عبداهلل

اللغة العربية هي هوية
األمة ،وقدر المملكة أن تكون
مركزا للغة العربية ومعدنها
تعدد المؤسسات
والمراكز يؤثر على أدائها من
خالل التداخل في الصالحيات
والمهمات ،ويقلل من إنتاجية
المركز.
ل �ل �ج �ه��ات ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة .ف ��امل ��ادة «ال �ث��ال �ث��ة
وال�ع���ش��ري��ن» ت�سمح للمجل�س ب��ذل��ك .وه��ذا
النظام ال يتعار�ض مع �أنظمة �أخ��رى� ،أو مع
�أوام��ر �سامية ،واللجنة در�ست النظام مادة،
م��ادة ،وا�ست�شارت امل�س�ؤولني خ��ارج املجل�س
فتعرفت على �أهدافه وم�بررات��ه ،كما اطلعت
على الأنظمة يف ال��دول الأخ��رى .وت�ساءل عن
�سبب ع��دم موافقتها على م�لاءم��ة امل�شروع
للدرا�سة؟

بعد ذل��ك ا�ستمع املجل�س �إىل ر�أي اللجنة
قدمه رئي�سها الدكتور را�شد الكثريي ب�ش�أن
املو�ضوع؛ ف�أو�ضح ب ��أن ه��ذا املقرتح يتداخل
مع مركز امللك عبداهلل حلماية اللغة العربية،
وعلى الرغم من �أن هذا املركز دويل ،ف�إنه
ال مينع م��ن �أن يهتم باللغة حم�ل�ي� ًا ،فمقره
الريا�ض ،وله ال�صالحية يف �أن ين�شئ فروع ًا
يف �أي منطقة �أخرى .كما �أن تعدد امل�ؤ�س�سات
واملراكز ي�ؤثر على �أدائها من خالل التداخل
يف ال�صالحيات واملهمات ،ويقلل من �إنتاجية
املركز.
وت��اب��ع �أم��ا بالن�سبة مل��ا �أ� �ش�ير �إل �ي��ه ب�ش�أن
املمار�سة؛ ف�إن املمار�سة �شيء والأنظمة �شيء
�آخر م�شري ًا �إىل �أن تنظيم مركز امللك عبداهلل
ين�ص يف مادته «الثانية» على �أن املركز يهدف
�إىل الآتي:
 -1املحافظة على �سالمة اللغة العربية.
� -2إيجاد البيئة املالئمة لتطوير وتر�سيخ
اللغة العربية ون�شرها.
 -3الإ�سهام يف دعم اللغة العربية وتعلمها.
 -4العناية بالتحقيق ون�شر ال��درا��س��ات
والأبحاث واملراجع اللغوية.
 -5و�ضع امل�صطلحات العلمية واللغوية
والأدبية والعمل على توحيدها ون�شرها.
 -6تكرمي العلماء والباحثني املخت�صني يف
اللغة العربية.
 -7تقدمي اخلدمات ذات العالقة باللغة
ال �ع��رب �ي��ة ل�ل��أف ��راد وامل ��ؤ� �س �� �س��ات وال�ه�ي�ئ��ات
احلكومية.
�إذ ًا فهذه الأهداف تتداخل مع هذا املقرتح.
وم��ن ثم �صوت املجل�س بعدم املوافق على
ت��و��ص�ي��ة ال�ل�ج�ن��ة ون���ص�ه��ا  « :ع ��دم م�لاءم��ة
املقرتح املقدم من ع�ضو املجل�س الدكتور �سعود
ال�سبيعي ،ب�ش�أن م�شروع نظام حماية اللغة
العربية يف اململكة العربية ال�سعودية نظر ًا
ل��وج��ود م��رك��ز امل�ل��ك ع�ب��داهلل ب��ن عبدالعزيز
حلماية اللغة العربية».
وقرر املجل�س ت�شكيل جلنة خا�صة لدرا�سة
امل�ق�ترح درا��س��ة �شاملة ومعمقة وم��ن ث��م رفع
تقريرها ب�ش�أنه �إىل املجل�س ملناق�شته.
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الئحة تنظيم املدار�س الأهلية  00تعزيز للتعليم الأهلي
وت�شجيع الإ�ستثمار فيه
وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�سته الثامنة والع�شرين
التي عقدها يوم االثنني املوافق  17رجب  1434هـ على
م�شروع الئحة تنظيم املدار�س الأهلية.
الالئحة تهدف �إىل تعزيز دور التعليم الأهلي وت�شجع
اال�ستثمار فيه ،وتعمل على تنظيم العمل يف هذا املرفق
من قطاع التعليم باململكة ,وجت�سد حر�ص حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني على دع��م التعليم العام ب�شقيه
احلكومي والأهلي ,ووافق جمل�س ال�شورى ا�ستحداث
وكالة للتعليم الأهلي يف ال��وزارة ترتبط بنائب وزير
الرتبية والتعليم ،ون�صت الالئحة على ت�شكيل جمل�س
للتعليم الأهلي ،وت�ضمني �إعانة حم��ددة لكل طالب،
وم�ضاعفة الإع��ان��ة لطالب الرتبية اخلا�صة ،ومن
خالل �إعطاء املرونة الكافية لتقدمي برامج ومناهج
نوعية بديلة.
كما ن�صت على �أن تخ�ضع املدر�سة الأهلية لإ�شراف
ال���وزارة م��ن ال�ن��واح��ي التعليمية وال�ترب��وي��ة والفنية
والإدارية واملالية ,ولإ�شراف وزارة ال�صحة فيما يخ�ص
اجل��وان��ب ال�صحية ,و��ش��ددت على ال�ت��زام امل��دار���س
الأهلية بالقيم الدينية والأخالقية والأنظمة املطبقة
يف اململكة.
ً
كما ن�صت �أي�ضا على �أن حتدد املدر�سة الأهلية الر�سوم
الدرا�سية قبل بدء العام الدرا�سي مبا ال يقل عن �أربعة
�أ�شهر ،على �أن تتقيد يف ذلك مبا ت�ضعه ال��وزارة من
معايري يف هذا ال�ش�أن ,وال يجوز لها زي��ادة الر�سوم
الدرا�سية �أثناء العام الدرا�سي .جملة ( ال�شورى )
ا�ستطلعت �آراء عدد من مالك املدار�س الأهلية وبع�ض
من�سوبي الرتبية والتعليم حول م�شروع الئحة تنظيم
التعليم الأهلي وم��دى �إ�سهامها يف حتقيق ال�سعودة
يف ادرها التعليمي ,و�ضبط م�س�ألة الر�سوم الدرا�سية
 ,و�أوج��ه الدعم ال��ذي تقدمه الدولة مبوجب م�شروع
الالئحة للمدار�س الأهلية.
�أول���وي���ة ال���دع���م ال���س��ت��خ��راج ال�تراخ��ي�����ص
للمواطنني
فقد ر�أت �آم��ال حممد الغبان من من�سوبات مدار�س
م��داد الأه�ل�ي��ة لريا�ض الأط �ف��ال ب ��أن �أول��وي��ة الدعم
للمدار�س الأهلية يكمن يف ا�ستخراج تراخي�ص الفتتاح
مدار�س �أهلية للمواطن واملواطنة ومتكينهم من �إدارة
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امل�شاريع التعليمية .وبينت الغبان �أن ت�شكيل جمل�س
لأول�ي��اء �أم��ور الطالب ميار�س مهامه وف ًقا للقواعد
التنفيذية وفق ما ن�صت عليه الفقرة العا�شرة من املادة
الثامنة من مواد الالئحة خطوة ممتازة وذلك لتوثيق
التوا�صل بني املدر�سة و�أولياء �أمور الطالب مبا يخدم
ويدعم العملية التعليمية من ناحية اهتمام ويل الأمر
مما ي�ؤدي �إىل االرتقاء بالطالب  ,وعن مو�ضوع زيادة
الر�سوم الدرا�سية التي تقدم عليها بع�ض املدار�س ر�أت
�أن ذلك لي�س يف �صالح املدار�س م�شددة على �أن تكون
هناك �آلية لتح�صيل الر�سوم حتقق م�صلحة الطرفني
ويل الأمر واملدر�سة .
ارتباط التعليم الأهلي ب�إدارات تعليم خا�صة
من جانبه �أ��ش��اد الأ�ستاذ خالد بن حممد اخل�ضري
مدير عام مدار�س الرتبية النموذجية مب�شروع الالئحة
وم�ع��رب� ًا ع��ن الأم ��ل يف �أن ت�سهم يف تطوير التعليم
الأهلي ,ونوه مبا ن�صت عليه من ت�شكيل جمل�س للتعليم
الأهلي يف وزارة الرتبية والتعليم برئا�سة وكيل الوزارة
للتعليم الأهلي  ,وعرب اخل�ضري عن تطلعه �إىل تذليل
ال�صعوبات �أمام امل�ستثمرين ال�سعوديني وتقدمي الدعم
لهم .

املطلوب دعم و�إيجاد مقرات خا�صة للمدار�س
الأهلية
�إىل ذل ��ك �أو� �ض �ح��ت م�ه��ا ج���ازي ال��دل�ب�ح��ي مالكة
مدار�س املو�سوعة �أن م�شروع الدعم املايل للمدار�س
الأهلية بواقع  ٢٠٠٠ريال عن كل طالب الذي ن�صت
عليه الالئحة ,ي�شكل �أداة من �أدوات امل�صادر املالية
للمدار�س الأهلية ,بيد �أن مها الدلبحي ذهبت �إىل �أبعد
من ذلك يف جمال دعم الدولة للمدار�س الأهلية حيث
متنت ت�أمني مقرات للمدار�س الأهلية �صممت كمبان
للتعليم  ,وقالت « �إن هذه النقطة بالذات لو �أوجدنا
الدعم لها لقدمنا العالج وحققنا املراد..فم�ساحة
الأر�ض املطلوبة وتكاليف البناء وفق ال�شروط املطلوبة
لي�س بالأمر ال�سهل» .
ي�ج��ب �أن ي�ك��ون للمجل�س �أول �ي��اء الأم� ��ور �شخ�صية
اعتبارية.
وح��ول ا�ستحداث وك��ال��ة يف وزارة الرتبية والتعليم
للتعليم الأهلي� ،أكد من�صور احل�سني م�شرف الإعالم
الرتبوي بالإدارة العامة للرتبية والتعليم بالريا�ض« :
�أن الوزارة ال حتتاج اىل هذه الوكالة لأن �أغلب املدار�س
مماثلة مل��دار���س التعليم ال�ع��ام وال تختلف عنها �إال
ب�شيء ب�سيط .وتغطيها وك��االت ال��وزارة احلالية .ولو
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مت احداث وكالة ف�سيكون هناك ت�ضخم �أكرب» .وحول
�إ�شكالية املدار�س الأهلية ال�صغرية ذات الإمكانات
املحدودة �أو�ضح احل�سني �أنها ت�شكل ب�ؤرة �سيئة للتعليم
الأه�ل��ي ,لأنها �سوف تقدم روات��ب متدنية للمعلم �أو
املعلمة وبالتايل �سوف يبحث كل منهما عن دخل �آخر
على ح�ساب مهنته الأ�سا�سية وهي التعليم .
وعن ت�شكيل جمل�س لأولياء �أمور الطالب يف املدار�س
الأهلية �شدد احل�سني على �أهمية �أن يكون جمل�س
�أولياء الأمور له �شخ�صية اعتبارية وي�ؤخذ بتو�صياته
لدى �إدارة املدر�سة ول��دى �إدارة التعليم .و�أ�شاد مبا
ن�صت عليه الالئحة مبنع رفع الر�سوم الدرا�سية اال من
خالل درا�سة للقوائم املالية للمدر�سة للعام املا�ضي و
معرفة مربرات رفع الر�سوم.

أمل الغبان  :تشكيل مجلس ألولياء أمور الطالب خطوة
للتواصل بين المدرسة وأولياء األمور
خالد الخضير  :تشكيل مجلس للتعليم األهلي في وزارة
التربية والتعليم دعم للمدارس األهلية
مها الدلبحي :رفع الدعم المالي عن كل طالب إلى  2000ريال
دعم للرسالة التعليمية

م�شروع الالئحة يوائم بني الربحية والر�سالة
التعليمية
ون��وه��ت ال��دك �ت��ورة �سمرية ب �ن��اين م�شرفة الإع�ل�ام
ال�ترب��وي يف �إدارة ال�ترب�ي��ة والتعليم مبكة املكرمة
بالدعم والرعاية اللذين يلقاهما التعليم الأهلي من
حكومة خادم احلرمني ال�شريفني بو�صفه راف��د ًا من
روافد التعليم العام باململكة.
وو�صفت قرار جمل�س ال�شورى باملوافقة على م�شروع
الئحة تنظيم التعليم الأه�ل��ي ب�أنها خطوة منظمة
لتحقيق �إ�سهامات �أكرب و�أدوار �أ�سمى للتعليم الأهلي
ملا �ست�سهم به الالئحة يف املواءمة بني الربحية التي
ت�سعى لها املدار�س الأهلية يف العادة ,وت�أدية الر�سالة
التعليمية التي �أن�شئت من �أجلها  ,عرب تعديل �أهدافها
من الرتكيز على الأم��ور املادية �إىل االهتمام ب�إيجاد
تعليم حقيقي يعزز توجه الدولة نحو جمتمع املعرفة.
ونوهت الدكتورة بناين برفع الدعم املايل للمدار�س
الأهلية من خالل ما ن�صت عليه الالئحة برفع قيمة
ال��دع��م امل��ايل للمدار�س مببلغ  2000ري��ال ع��ن كل
طالب مع م�ضاعفته عن الطالب ذوي االحتياجات
اخلا�صة ,وقالت « �إن �ضمان مالك املدار�س الأهلية
حلقوقهم املالية �سي�سهم ب�شكل �أف�ضل من نقل ح�صر
اهتمامهم باجلانب امل��ادي يف ال��درج��ة الأوىل� ,إىل
امتدادهم بالرتكيز على اجلانب التعليمي والرتبوي
 ,لإح ��داث تغيريات جوهرية ونوعية للم�ساعدة يف
تكامل التعليم مع متطلبات احلياة ,بتح�سني وجتويد
الطاقات الب�شرية وال �ك��وادر الفنية لإجن��اح و�سائل
العملية الرتبوية والتعليمية لتكون خمرجاتها ملبية
لطموحات املجتمع والقائمني عليه ,بت�أ�سي�س �شعب
مثقف وقوي علم ًيا و�سلوك ًيا وتقن ًيا  ,مما �سيعمل على
�إحداث نقلة نوعية يف جميع املدار�س الأهلية  ،لتحقيق
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الدور االجتماعي املنتظر منها  ،بفتح �أبوابها الكت�ساب
اخلربات امل�أمولة ».
ويف جمال اال�ستثمار يف املدار�س اخلا�صة ,ر�أت بناين
�أن م�شروع الالئحة فتح باب اال�ستثمار يف هذا املجال
�أمام امل�ستثمرين من �أبناء دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية لتحقيق تناف�س ب�صورة �أكرب و�أو�سع
لإن�شاء مدار�س ذات بيئات مدر�سية ممتازة �ست�سهم
يف تنوع االختيارات �أمام �أولياء الأمور وب�أ�سعار معقولة
يف متناول اجلميع ،فو�ضع �سقف لأ�سعار القبول يف
املدار�س اخلا�صة مقابل الدعم املايل اجلديد �سوف
ي�سهم يف تناف�س �إن�شاء اكرب عدد ممكن من املدار�س
اخلا�صة ,كما �ستعمل على تقدمي �أف�ضل اخلدمات
ال�ستخدام الربامج الرتبوية والتعليمة املتطورة جلذب
الطالب ملدار�سهم .
وعن ت�صنيف املدار�س الأهلية ،ر�أت الدكتور بناين �أن
هذا الت�صنيف عامل قوي يحفز مالك املدار�س الأهلية
لتحقيق معايري اجل��ودة من �أج��ل البقاء يف مراكز
متقدمة بالت�صنيف املقرتح من ناحية متيز الأداء
و�أهلية البيئة املدر�سية واملوقع واملرافق ونحو ذلك,
وقالت « ال ميكننا �إطالق القول بتميز جميع مدار�س
التعليم الأه �ل��ي يف مبانيها وم��ا حتويه م��ن مرافق
متكاملة و��ص��االت ومالعب وا�سعة فمنها ما يتميز
بكل تلك اخل�صائ�ص ,وبع�ضها مدار�س تتميز ببع�ض
تلك اخل�صائ�ص وتفتقر �إىل البع�ض الآخر ,و�أخرى
مدار�س تكاد ال تتجاوز ت�أدية ر�سالتها ب�شكل �أو ب�آخر
في�ضطر املالك للعمل جاهدً ا وفق الالئحة املقرتحة
على تطوير براجمه وبيئة مدر�سته من خالل معايري
الالئحة املنظمة لت�صبح ً
مناخا ح ًيا يف اال�ستمرارية
وتقدمي اجلودة يف التعليم يواكب ما يحدث يف �أ�سلوب
التعليم وبيئته يف دول العامل املعريف”.
ا�ستحداث جلنة متخ�ص�صة لتقييم اخلدمات
من جهتها اقرتحت لولو احلبي�شي -م�شرفة الإعالم
الرتبوي يف وزارة الرتبية والتعليم ا�ستحداث جلنة
متخ�ص�صة بتقييم اخلدمات التعليمية والرتبوية التي
تقدمها املدار�س الأهلية وعلى �ضوئها يتم ت�صنيف
امل��دار���س وحتديد ر�سومها ،بحيث تكون �إج��راءات
العمل مو�ضوعية وال تقبل االنطباعات ال�شخ�صية وال
تخ�ضع للعالقات  ,و�شددت على �ضرورة �أن يتوافق
الدعم مع م�ستوى اخلدمات و �أداء الر�سالة التعليمية.
ورحبت بفتح اال�ستثمار يف ه��ذا املرفق من قطاع
التعليم �أم��ام امل�ستثمرين من دول جمل�س التعاون
اخلليجي ,وبتعدد املناهج وتنوع املقررات ،وت�شكيل
جمل�س لأولياء �أم��ور الطالب واعتماد ع�ضويتهم يف
جمل�س التعليم الأه�ل��ي على �أن ميار�سوا حقهم يف
تقييم اخلدمات و حتديد الر�سوم.
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�أهم مواد م�شروع الئحة تـنظيم املدار�س الأهلية
ت�ضمنت الالئحة اثنتني وثالثني مادة موزعة على ثمانية
ف�صول تتعلق ب�أحكام الرتخي�ص والت�شغيل والإ�شراف
واملتابعة وال�ك��ادر التعليمي والإداري والفني املنــاهج
الــدرا�سيــة والــر�سوم والإعانات والعقوبات
و�سنعر�ض هنا �إىل املواد التي تعلقت بالرتخي�ص والت�شغيل
والإ�شراف واملتابعة والــر�سوم والإعانات والعقوبات.
الف�صل الثاين  -الرتخي�ص والت�شغيل :
املادة الثانية:
ال يجوز فتح مدر�سة �أهلية �أو نقل ملكيتها �أو تغيري مقرها
�أو مرحلة التعليم فيها� ،إال بعد احل�صول على ترخي�ص
من الوزارة وف ًقا للإجراءات وال�شروط املن�صو�ص عليها
يف هذه الالئحة.
ال يجوز �إيقاف ن�شاط املدر�سة الأهلية �أو �إغالقها -ولو
م�ؤقتًا� -إال بعد �أخذ املوافقة الكتابية من الوزارة.
املادة الثالثة:
يرخ�ص بافتتاح املدار�س الأهلية وف ًقا للأحكام الأتية:
� اًأول� :إذا ك��ان طالب الرتخي�ص م��ن الأ�شخا�ص ذوي
ال�صفة الطبيعية ،في�شرتط ما ي�أتي:
�أن يكون �سعود ًيا �أو من مواطني دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،وحا�صلاً على ال�شهادة اجلامعية.
�أال تقل �سنه عن �إحدى وع�شرين �سنة.
�أال يكون قد �سبق احلكم عليه بعقوبة جنائية يف جرمية
خملة بال�شرف والأمانة.
�أال يكون قد �سبق احلكم عليه ت�أديب ًيا بالطرد من اخلدمة.
�أن تكون لديه القدرة املالية على �إن�شاء وت�شغيل املدر�سة
الأهلية ،وحتدد القواعد التنفيذية �ضوابط ذلك.
ثان ًيا� :إذا ك��ان طالب الرتخي�ص من اال�شخا�ص ذوي
ال�صفة االعتبارية مبا فيها اجلهات غري الهادفة للربح
واجلمعيات الأهلية ،في�شرتط ما ي�أتي:
�أن يكون لديه تراخي�ص �سارية املفعول � �ص��ادرة من
اجلهات املخت�صة يف اململكة.
�أن يكون تقدمي خدمات التعليم من بني �أن�شطته املرخ�ص
لها.
املادة الرابعة:
ال يجوز ملن �صدر له ترخي�ص بافتتاح مدر�سة �أهلية �أن
ي�شغّلها �إال بعد احل�صول على موافقة بالت�شغيل من الوزارة
بعد الت�أكد من توافر املتطلبات الآتية:
�أن يكون موقع املدر�سة منا�س ًبا وبعيدًا عن كل ما ي�ؤثر على
الر�سالة التعليمية التي ت�ؤديها املدر�سة ،وف ًقا ملا تتطلبه
ال��وزارة واجلهات املخت�صة الأخ��رى من ا�شرتاطات يف

هذا ال�ش�أن.
�أن يكون مبنى املدر�سة م�صم ًما للأغرا�ض التعليمية و�سلي ًما
�إن�شائ ًيا وم�ستوف ًيا ل�شروط ال�صحة وال�سالمة من اجلهات
املخت�صة وف ًقا ملا حتدده القواعد التنفيذية.
�أن تكون املدر�سة جمهزة بالأثاث والو�سائل التعليمية الكافية.
�أن يكون للمدر�سة مدير ووكيل �أو �أك�ثر لتويل م�س�ؤولية
النواحي التعليمية والرتبوية والفنية والإدارية.
�اف من املعلمني واملوظفني
�أن يتوافر يف املدر�سة ع��دد ك� ٍ
الإداري �ي�ن والفنيني ،وذل��ك وف� ًق��ا مل��ا ت�ضعه ال� ��وزارة من
متطلبات يف هذا ال�ش�أن.
املادة اخلام�سة:
�إذا فقد املرخ�ص له �أحد ال�شروط املقررة يف هذه الالئحة،
وجب عليه �أن يتقدم �إىل ال��وزارة – خالل مدة ال تتجاوز
ثالثة �أ�شهر– بطلب نقل حق الرتخي�ص �إىل �أي �شخ�ص �آخر
م�ستوف لل�شروط واملتطلبات الواردة يف هذه الالئحة.
املادة ال�ساد�سة:
�إذا تويف املرخ�ص له ومل يكن من بني ورثته من هو م�ستكمل
لل�شروط املقررة يف هذه الالئحة ،وجب على الورثة خالل
مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر ،تعيني نائب عنهم يكون م�ستوف ًيا
لل�شروط املقررة يف ه��ذه الالئحة ،يتوىل الإ��ش��راف على
املدر�سة الأهلية.
الف�صل الثالث  -الإ�شراف واملتابعة:
املادة ال�سابعة:
تخ�ضع املدر�سة الأهلية لإ� �ش��راف ال ��وزارة م��ن النواحي
التعليمية والرتبوية والفنية والإدارية واملالية.
تخ�ضع املدر�سة الأهلية لإ�شراف وزارة ال�صحة فيما يخ�ص
اجلوانب ال�صحية.
تلتزم املدر�سة الأهلية بتنفيذ تعليمات الوزارة ومبا ال يخل
مب�س�ؤولية اجلهات املخت�صة الأخرى.
املادة الثامنة:
يجب على املدر�ســة الأهلية التقيد ب�أحكام الرتخي�ص
ال�صادر لها ،وعلى وجه خا�ص ما ي�أتي:
االلتزام بالقيم الدينية والأخالقية والأنظمة املطبقة يف
اململكة.
عدم االت�صال باجلهات اخلارجية �أو قبول �إعانة نقدية �أو
عينية من م�صدر �أجنبي �إال مبوافقة الوزارة.
عدم ا�ستعمال مبنى املدر�سة الأهلية لغري �أغرا�ض التعليم
و�أهدافه ،ويف حال الرغبة يف �إقامة برامج يف الفرتة امل�سائية
لطالب املدر�سة �أو املجتمع ،فيتطلب موافقة اجلهة املخت�صة
يف ال� ��وزارة ،وي�ج��وز بعد احل�صول على موافقة ال ��وزارة
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تخ�صي�ص ق�سم م�ستقل كل ًيا من مبنى املدر�سة ل�سكن طالب
الق�سم الداخلي ب�شرط �أن تراعى فيه مقت�ضيات النظام
واالخالق وقواعد ال�صحة العامة.
تقدمي اخلدمة التعليمية وف ًقا للم�ستوى املرخ�ص لها به.
تطبيق املنهج التعليمي املعتمد يف ال��وزارة �أو املرخ�ص لها
بتطبيقه.
و�ضع الئحة تنظم العالقة الوظيفية بني املدر�سة الأهلية
والعاملني فيها ،على �أن تعتمدها جهة االخت�صا�ص ،وااللتزام
بالعقد املوحد واحل��د الأدن��ى ل�ل�أج��ور ل�شاغلي الوظائف
التعليمية يف املدار�س الأهلية.
االلتزام بالتقومي الدرا�سي املعتمد من قبل الوزارة.
االهتمام بالنواحي الرتبوية وتعزيز القيم الفا�ضلة يف نفو�س
الطلبة.
ام�ساك ما يلزم من �سجالت لتنظيم العمل يف املدر�سة
الأهلية �إدار ًيا ومال ًيا وفن ًيا.
ت�شكيل جمل�س لأول�ي��اء �أم��ور الطلبة ميار�س مهامه وف ًقا
للقواعدالتنفيذية.
املادة التا�سعة:
توجه الوزارة �إىل املدر�سة الأهلية �إن��ذا ًرا تُخطرها فيه �أنه
�سيتم �إلغاء ترخي�صها يف نهاية ال�سنة الدرا�سية ،يف �أي من
احلاالت الآتية:
�إذا تدنى م�ستواها عن امل�ستوى املطلوب يف التقومي ال�سنوي.
�إذا � �س��اءت حالتها امل��ادي��ة ل��درج��ة يتعذر معها القيام
بالتزاماتها.
�إذا انخف�ض م�ستوى الطلبة فيها عن امل�ستوى املطلوب.
املادة العا�شرة:
تقوم الوزارة دون �سابق �إنذار ب�إغالق �أي مدر�سة �أهلية يثبت
انحرافها عقد ًيا �أو خلق ًيا.
املادة احلادية ع�شرة:
�إذا مل تتم معاجلة و�ضع املدر�سة الأهلية يف �أي من املواد
(اخلام�سة) و(ال�ساد�سة) و(التا�سعة) و(العا�شرة)؛
فللوزارة �أن تتوىل م�ؤقتًا �إدارة املدر�سة �أو �إغالقها نهائ ًيا،
وذلك وف ًقا ملا تق�ضي به م�صلحة الرتبية والتعليم.
املادة الثانية ع�شرة:
ت�ضع الوزارة املعايري الالزمة لت�صنيف املدار�س الأهلية وف ًقا
ملعايري اجلودة.
املادة الثالثة ع�شر:
ي�شكل يف الوزارة جمل�س للتعليم الأهلي برئا�سة وكيل الوزارة
للتعليم الأهلي وع�ضوية كل من:
وكيـــــــــــلالـــــــــــــوزارةللتعليـــــــــم.
وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير.
ممثل من وزارة الداخلية.
ممثل من وزارة العمل.

ممثل من وزارة املالية.
خم�سة م��ن م�لاك امل��دار���س الأهلية م��ن مناطق خمتلفة
يختارهم الوزير وتكون ع�ضويتهم ملدة عامني قابلة للتجديد
ملرة واحدة.
ال تقل مراتب ممثلي الوزارات امل�شار �إليهم يف الفقرات
( )5-4-3عن املرتبة الرابعة ع�شرة.
ي�صدر الوزير قرا ًرا بت�شكيل املجل�س.
املادة الرابعة ع�شرة:
يقدم املجل�س اال�ست�شارات واملقرتحات لتطوير التعليم
الأهلي ومعاجلة امل�شكالت والعوائق التي تواجه املدار�س
الأهلية ،والتن�سيق يف �سبيل النهو�ض مب�ستوى التعليم،
وزيادة م�ساهمته يف تقدمي التعليم العام ،وللمجل�س على وجه
اخل�صو�ص الآتي:
متابعة تنفيذ ال�سيا�سة العامة التي ت�ضعها الوزارة للمدار�س
الأهلية.
اقرتاح ال�سيا�سات والآليات لتطوير املدرا�س الأهلية ومعاجلة
امل�شكالت والعوائق التي تواجهها.
العمل على توفري ال��دع��م احلكومي واخل��ا���ص للمدار�س
الأهلية.
التو�صية حيال ال�برام��ج التعليمية امل�ق�ترح تطبيقها يف
املدار�س الأهلية.
التو�صية يف الق�ضايا واملو�ضوعات املحولة �إليه من الوزارة
واملتعلقة بالتعليم الأهلي واق�تراح الإج��راءات املنا�سبة يف
�ش�أنها.
يجتمع املجل�س مرتني على الأق��ل يف العام وتتم الدعوة
لالجتماع من قبل رئي�س املجل�س.
عاما للمجل�س.
يختار رئي�س املجل�س �أمي ًنا ً
تُعتمد قرارات املجل�س من قبل الوزير.
الف�صل ال�ساد�س  -الــر�سوم والإعانات:
املادة احلادية والع�شرون:
حتدد املدر�سة الأهلية الر�سوم الدرا�سية قبل بدء العام
الدرا�سي مبا ال يقل عن �أربعة �أ�شهر ،على �أن تتقيد يف ذلك
مبا ت�ضعه الوزارة من معايري يف هذا ال�ش�أن.
ال يجوز للمدر�سة الأهلية زيادة الر�سوم الدرا�سية �أثناء العام
الدرا�سي.
املادة الثانية والع�شرون:
للوزارة مراجعة الر�سوم املطبقة يف املدر�سة الأهلية ،للت�أكد
من مطابقتها للمعايري التي ت�ضعها الوزارة يف هذا ال�ش�أن،
وللوزارة تعديلها مبا يتوافق مع تلك املعايري.
املادة الثالثة والع�شرون:
على املدر�سة الأهلية و�ضع �آلية لتح�صيل ر�سومها ،وف ًقا
لل�ضوابط التي حتددها الوزارة.

املادة الرابعة والع�شرون:
الدعم املايل:
تقدم ال��وزارة الفي ( )2000ريـال عن كل طالب �سعودي
وي�ضاعف املبلغ للطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة ،متثل
دع ًما مال ًيا وم�ساهمة من الدولة للمدار�س الأهلية التي:
تطبق مناهج الوزارة.
متتلك مقرات تعليمية مبنيه �أ�صلاً لتكون مباين تعليمية
ال تزيد كثافة الف�صول عن  25طالب يف الف�صل.
�أن تزيد ن�سبة �سعودة العاملني فيها عن (.)%80
يراجع مقدار هذا الدعم كل ثالث �سنوات من قبل جلنة من
الوزارة ووزارة املالية.
توفر الوزارة الكتب الدرا�سية لكافة الطالب الذين يدر�سون
املنهج التعليمي املعتمد يف مدار�سها.
ت��وف��ر ال � ��وزارة الإ�� �ش ��راف ال�ت�رب��وي م��ن خ�ل�ال مكــاتب
الإ�شــــراف.
توفر وزارة املالية القرو�ض املي�سرة لإن�شاء املباين املدر�سية.
تُي�سر وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية للمدرا�س الأهلية املواقع
املنا�سبة لبناء للمدار�س.
الف�صل ال�سابع :االعقوبات
املادة اخلام�سة والع�شرون:
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها نظام �آخر،
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة ب�أي من العقوبات
الآتية:
الإنذار.
غرامة مالية ال تتجاوز خم�سمائة �ألف ريـال.
�إيقاف الن�شاط م�ؤقتًا.
�إلغاء الرتاخي�ص.
املادة ال�ساد�سة والع�شرون:
يتوىل �ضبط ما يقع من خمالفات لأحكام هذه الالئحة
موظفو الوزارة الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من الوزير،
وللوزير تفوي�ض مديري الرتبية والتعليم بتحديد من يتوىل
�ضبط تلك املخالفات.
املادة ال�سابعة والع�شرون:
تكون بقرار من الوزير جلنة (�أو �أكرث) للنظر يف خمالفات
�أحكام هذه الالئحة و�إيقاع العقوبات ،على �أال يقل عدد
�أع�ضائها عن (ثالثة) يكون من بينهم م�ست�شار نظامي،
وت�صدر اللجنة قراراتها بالأغلبية.
حت��دد بقرار من ال��وزي��ر �آلية عمل ه��ذه اللجنة ومكاف�أة
�أع�ضائها.
املادة الثامنة والع�شرون:
يجوز ملن �صدر يف حقه قرار بالعقوبة التظلم منه �أمام ديوان
املظامل وف ًقا لنظامه.
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العمل التطوعي �صورة للتكافل الإجتماعي

غياب ثقافة العمل التطوعي م�س�ؤولية من  ..الرتبية �أم الإعالم؟
يعد العمل التطوعي يف الإ�سالم ركيزة �أ�سا�سية
يف بناء عالقة الفرد امل�سلم ب�أخيه امل�سلم �أو عالقة
امل�سلم ببيئته وت�أتي هذه الركيزة لت�سبق املفهوم
احل��ايل للعمل التطوعي ال��ذي �أخ��ذ ب��ه ال�غ��رب يف
ع�صرنا احل ��ايل يف ح�ين غ��اب ع��ن ث�ق��اف��ة �أغ�ل��ب
املجتمعات الإ�سالمية.
و�ش ّكل العمل التطوعي بني �أفراد وفئات املجتمع
جزء ًا مهم ًا من التاريخ الإجتماعي للعامل وللمنطقة
قبل ن�شوء النظام الإجتماعي عرب الأزمان مبراحله
املختلفة ،وقبل ن�شوء الدولة ،فقد حثت كل ال�شرائع
ال�سماوية على العمل التطوعي واعتباره نوع ًا من
الأ�سا�سيات بني النا�س بع�ضهم بع�ض ًا ،ومع م�ضي
عقود على ن�ش�أة ال��دول��ة و َت �ك � ُون مفهوم احلكومة
املركزية لدى الفرد� ،أ�صبح املجتمع ي�شعر بانتقال
م�س�ؤولية ال��رع��اي��ة وت �ق��دمي اخل��دم��ات م��ن �أف��راد
املجتمع فيما بينهم �إىل احلكومة املركزية .ومع
تعقد احل �ي��اة يف خمتلف ج��وان�ب�ه��ا� ،أ��ض�ح��ى على
ال ��دول ال �ت��ي ت��واج��ه ه��ذه امل�ع���ض�لات ال�ب�ح��ث عن
�شريك �آخ��ر ي�سهم معها يف امل��واج�ه��ة والت�صدي
لتلك امل�شكالت ،فكان ذلك ال�شريك هو باب التطوع
لكافة �أفراد املجتمع ومن خالل جمعيات ومنظمات
متخ�ص�صة ت�ستقطب تلك الفئات وتقوم بتدريبها
وت�أهيلها وتهيئتها لالنخراط يف اخلدمات العامة.
فالعمل التطوعي ُيعد رم��ز ًا من رم��وز تقدم الأمم
وازدهارها ،فالأمة كلما ازدادت يف التقدم والرقي،
ازداد انخراط مواطنيها يف �أعمال التطوع اخلريي
مل��ا ُي�ساير متطلبات احل�ي��اة املعا�صرة ال�ت��ي �أت��ت
بالتنمية والتطور ال�سريع يف كافة املجاالت.
و�أثبتت التجارب �أن بع�ض الأجهزة الر�سمية ال
ميكنها حتقيق ما تريده من خطط وم�شاريع تنموية
دون امل�شاركة التطوعية الفاعلة م��ن املواطنني
واجلمعيات الأهلية التي ميكنها الت�أثري يف عمليات
التنمية نظر ًا ملرونتها و�سرعة اتخاذ القرار فيها.
ل��ذا اهتمت ال��دول احلديثة بهذا اجلانب ملعاجلة
م�شكالت الع�صر والتغلب على كثري من الظروف
الطارئة ،يف منظومة رائعة من التحالف والتكاتف
بني القطاع احلكومي والقطاع الأهلي.
ولأه�م�ي��ة العمل التطوعي ون�شر ثقافته لدى
�أفراد املجتمع �سعت (ال�شورى) للتعرف على واقع
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ثقافة التطوع ميدان ًيا ،وكيف ننمي تلك الثقافة يف
جمتمعنا؟ وهل هناك معايري معينة لقيا�س جودته؟
و�إىل �أي م��دى يرتبط املتطوع باجلمعية �أو تلك
اجلماعة �أو املجموعة �أو الفريق الذي ينتمي �إليه؟
وم��ا هي معوقات العمل التطوعي و�أب��رز امل�شاكل
والتحديات التي يواجهها وحتول دون انت�شاره ب�شكل
منظم؟.
عزوف ذوي اخلربة عن نقل التجربة لأبنائهم.
يقول الدكتور عبد اهلل بن �سليمان العمرو رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية اخلريية ملكافحة
ال���س��رط��ان� « :إن العمل التطوعي �أ�ضحى �إح��دى
اللبنات الأ�سا�سية يف بناء املجتمعات وتطورها ،بل
وي�شكل حجر زاوي��ة يف معايري التقدم احل�ضاري
وال��رف��اه الإجتماعي التي تقا�س عليها املجتمعات
املتقدمة وتق ّيم عليها �أخرى ،ففي ظل تعقد ظروف
احلياة وت�شابكها �أ�صبحت احلكومات غري قادرة على
تلبية كل احتياجات مواطنيها وجمتمعاتها ،فظهرت
اجلهود التطوعية موازية ومكملة للجهود احلكومية
املبذولة وذل��ك ل�سد النق�ص مبا يلبي احتياجات
مواطنيها الإجتماعية ،فاجلهود التطوعية تعد �أحد
املمار�سات الإن�سانية املرتبطة بكل معاين اخلري
والعطاء معربة بذلك عن �صورة من �صور التكافل
الإج �ت �م��اع��ي داخ ��ل امل�ج�ت�م��ع ال �سيما املجتمعات

الإ�سالمية ،وال�تراث الإ�سالمي يزخر بالكثري من
ال�صور امل�شرقة والأدلة احلاثة على العمل التطوعي،
ومن ذلك قول اهلل تعاىل «ومن تطوع خري ًا فهو خري
له».
�إن م�ف�ه��وم ال�ع�م��ل ال�ت�ط��وع��ي ال���س��ائ��د ي ��أت��ي يف
التربع باجلهد �أو امل��ال �أو الوقت �أو االثنني مع ًا،
وذلك للقيام بعمل �أو �أن�شطة خلدمة املجتمع لي�س
مطالب ًا بها الفرد �أو م�س� اًؤول عنها اب�ت��دا ًء بدافع
غري مادي ،وال ي�أمل املتطوع احل�صول على مردود
م ��ادي م��ن ج ��راء ت �ط��وع��ه ،ح�ت��ى ول ��و ك ��ان هناك
بع�ض املزايا املادية ،فهي ال تعادل اجلهد والوقت
املبذول يف العمل التطوعي .غري �أن��ه لي�س قا�صر ًا
على امل�ساعدات املادية وتوزيع الهبات وامل�ساعدات
العينية ،ب��ل جت��اوز الأم��ر �إىل �أب�ع��د م��ن ذل��ك من
الأمور الإجتماعية التي يهتم بها الإن�سان كاحلفاظ
على البيئة واالهتمام بال�صحة والتعليم ورعاية
ذوي االحتياجات اخلا�صة واملعوزين عموم ًا من
املحتاجني وامل�ستورين.
وي�ضيف  :ل��ذا تنبع و��س��ائ��ل تنمية روح العمل
التطوعي م��ن و��ض��وح �أه ��داف برنامج التطوع يف
املجتمع ،ووج��ود امل�ؤ�س�سات امل�ستهدفة احلا�ضنة
وامل�لائ�م��ة ل��ه ،وت��واف��ر �أدل ��ة لآل �ي��ة ال�ت�ط��وع الأم�ث��ل
وحقوقه من حيث ما له وما عليه ،مع وج��ود �أدلة
�أخ��رى للقيا�س والتقييم ،واال��س�ت�ف��ادة م��ن تقنية
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املعلومات يف تقليل اجل�ه��ود وتخفي�ض التكاليف
واخت�صار الأوق��ات مع احلفاظ على �شعار اجلودة
ال�شاملة يف الأداء ،يقابل ذلك حتديد احتياجات
املنظمات الإجتماعية واخل�يري��ة م��ن املتطوعني،
وذل���ك م��ن خ�ل�ال حت��دي��د الأدوار وامل��ه��ام ال�ت��ي
متنح للمتطوعني ،وت��وزي��ع امل���س��ؤول�ي��ات ،وحتديد
ال�صالحيات ،وتوفري و�سائل التدريب والتطوير
امل�ستمر للمتطوعني.
وق��د ظ �ه��رت خ�ل�ال ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة الكثري
م��ن امل�ع��وق��ات ال�ت��ي عرقلت انت�شار ثقافة العمل
ال�ت�ط��وع��ي م��ن �أب��رزه��ا غ �ي��اب ال�ترب�ي��ة ع�ل��ى ه��ذا
املفهوم يف املجاالت التعليمية املختلفة من خالل
التعليم والتدريب عليه واحت�سابه �ضمن الأن�شطة
غ�ير ال�صفية املحققة لنيل ال��درج��ات العلمية،
ي�ضاف عليه ما �أنتجه من نق�ص الكوادر الب�شرية
القادرة على الإح�سا�س مب�شاعر الآخرين وحت ّمل
م�س�ؤولياتهم ،وعزوف �أ�صحاب اخلربة من �أرباب
امل�س�ؤولية الإجتماعية عن نقل التجربة للأجيال
اجل��دي��دة من خ�لال تنمية روح امل�ساهمة والبذل
وال�ع�ط��اء يف املتطوعني خل��دم��ة املجتمع ،و�إت��اح��ة
ال �ف��ر� �ص��ة ل �ه��م ل�ل�م���ش��ارك��ة يف ت �ق��دمي اخل��دم��ات
والأن�شطة املتنوعة ،وت��دري��ب و�إع ��داد املتطوعني
للتعامل مع امل�شكالت التي تواجه الفئات املحتاجة
وامل�ستورة يف املجتمع وكيفية معرفتها والو�صول
�إليها وتغطيتها ،وعدم ح�صر التطوع يف �أعمال �أو
جماالت �ضيقة .ومن املعوقات �أي�ض ًا ،غياب تطوير
بيئة العمل وتنميته من خالل اال�ستفادة من جهود
املتطوعني املتخ�ص�صني وامل�ؤهلني عملي ًا وعملي ًا يف
املجاالت املبتكرة فني ًا ومهني ًا ،و�أخ�ي�ر ًا؛ �ضبابية
اال�ستفادة من املتطوعني يف ن�شر الر�سالة الإن�سانية
التي تتبناها امل�ؤ�س�سة التطوعية.
و��س��ائ��ل الإع �ل�ام عليها دور ك�ب�ير يف ن�شر ثقافة
العمل التطوعي
و�أعرب الأ�ستاذ عبد اهلل الثابت �أحد امل�سئولني يف
قطاع العمل الإجتماعي عن قلقه من �ضعف العمل
التطوعي ،التي حتكمه الع�شوائية وغياب التخطيط
امل�سبق ،مع غياب الوعي الثقايف والإعالمي عنها.
�إىل جانب عدم وجود ت�شريعات �أو تنظيمات تنظم
العمل التطوعي و�أكد �أهمية دور و�سائل الإع�لام يف
ن�شر ثقافة الأعمال التطوعية وتثقيف النا�س بها.
لإثراء العمل التطوعي ملا له من �أثر وجداين ي�ساعد
على �إذابة الفوارق الفئوية بني �أفراد املجتمع الواحد.

عبدهلل الثابت

عبدهلل ال�شهري

ثقافة �شبه غائبة
الأ�ستاذ م�شاري بن عبد العزيز امل�شاري �أحد
من�سوبي القطاع ال�صحي يرى �أن العمل التطوعي
ث�ق��اف��ة ��ش�ب��ه غ��ائ�ب��ة ع��ن جمتمعاتنا ع�ل��ى عك�س
املجتمعات الغربية التي تهتم اهتمام ًا كبري ًا يف
حياتها وثقافتها على العمل التطوعي ل�سعيها
وحر�صها على خدمة الإن�سانية.
وي�ضيف �أن �أهم العوائق التي حتول دون انت�شار
العمل التطوعي ه��و التفكري يف امل ��ادة ،ل��ذا يجب
حتفيز �آي عمل يرتبط بجهد ذهني �أو ب��دين من
خ�لال التحفيز املعنوي وامل��ادي .كما �أن للإعالم
ال ��دور الأك�ب�ر  -رغ��م ��ض��آل��ة دوره يف فهم العمل
التطوعي� -إال �أن بيده إ�ث��راء هذا اجلانب وحتفيز
امل�ج�ت�م�ع��ات يف ف�ه��م ال�ع�م��ل ال�ت�ط��وع��ي وتطبيقه.
لإب��راز ثقافة العمل التطوعي الغائبة يف جمتمعنا
ال�سعودي ،اللهم �إال يف قطاع اجلمعيات اخلريية
واملقت�صرة هي الأخ��رى على دف��ع امل��ال فقط ،لذا
يرى املتخ�ص�صون يف جمال خدمات املجتمع �أننا
يف حاجة �إىل توفري بيئة جيدة لهذا العمل الإن�ساين

م�شاري امل�شاري

د .عبد اهلل العمرو :غياب
التربية على العمل التطوعي
أبرز معوقات انتشار ثقافته
في المجتمع.

عبداهلل الثابت :ثقافة
العمل التطوعي لدينا ضعيفة
جدا والبد من مظلة يتم
ً
العمل تحتها
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الذي يدل يف النهاية �إىل رقي ووعي املجتمع ،والذي
ال ميكن �أن ي�برز �إال من خ�لال ك�سر تلك العوائق
بو�ضع الأنظمة واللوائح والقوانني التي تنظم العمل
التطوعي امل��دع��وم ب��احل��واف��ز املعنوية والت�شجيع
واقرتح �إن�شاء هيئة �أو جمعية با�سم العمل التطوعي
كما قال �صلى اهلل عليه و�سلم ( خري النا�س �أنفعهم
للنا�س).
ثقافة العمل التطوعي وت�سارع الأحداث العاملية.
وتناولت الأ�ستاذة ملى بنت عبد الرحمن ال�سدي�س
 �إحدى النا�شطات يف العمل اخلريي والإجتماعي �سبل تنمية ثقافة العمل التطوعي حيث ر�أت �أنال��دول��ة تبنت نظاما اجتماعي ًا �شموليا من خالل
ت�ق��دمي ك��ل اخل��دم��ات وامل���س��اع��دات وك�ف��ال��ة جميع
�أبناء ال�شعب على م�سئولياتها وعدلت كل القوانني
التي كانت تتيح للأفراد و امل�ؤ�س�سات �أن ت�شارك يف
املجال العام بالتربعات او بالعمل التطوعي ب�أ�شكاله
املختلفة .وت��رى الأ�ستاذة :ملى بنت عبد الرحمن
ال�سدي�س� « :أن العمل التطوعي غائب بالكامل عن
الأجندة الإعالمية و�أن تدهور هذه الثقافة يعود �إىل
ت�سارع الأحداث العاملية».
وعن �أ�سباب ازدهار هذه الثقافة مرة اخرى يف
ال�سنوات الأخرية �أرجعت ذلك �إىل ت�شجيع الدولة
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص و�أهل اخلري �إىل امل�شاركة
وامل�ساهمة يف دع��م اجلمعيات اخل�يري��ة وتقدمي
اخلدمات وامل�ساعدات جلميع الفئات .
وعادت الأ�ستاذة ملى ال�سدي�س للت�أكيد على دور
و�سائل الإع�لام يف ن�شر ثقافة التطوع ,منوهة �إىل
�أهمية م�شاركة امل�س�ؤولني وق��ادة ال��ر�أي العام يف
العمل التطوعي كل يف جمال اخت�صا�صه ،هذا �إىل
جانب دع��م م�ؤ�س�سات العمل التطوعي وتنظيمها
وفتح الأفق الوا�سع ملجاالت و�أفكار تطوع لها ناهيك
عن حث ال�شباب على العمل التطوعي و�إعطائهم
الفر�صة للتعرف وامل�شاركة يف �ساعات تطوعية
كن�شاط مدر�سي �أو جامعي �أو خريي ونحوها.
ال�سالم قبل حمو الأمية!
�أم��ا الأ�ستاذ عبد اهلل بن �سعد ال�شهري مدير
�إدارة العالقات العامة والإعالم باجلمعية اخلريية
لرعاية الأيتام مبنطقة الريا�ض ( �إن�سان ) فيقول:
�أنه ومن خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية برز جيل
يهتم بالعمل التطوعي مبفهومه الدارج وهو العمل
على م�ساعدة ال�غ�ير بعيدا ع��ن ح�سابات الأط��ر
العلمية التي يعمل بها هذا العلم.

52

مشاري المشاري :العمل
التطوعي ثقافة شبه غائبة
عن مجتمعنا على عكس
المجتمعات الغربية التي تعيل
هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا

لمى السديس :من الضروري
تسليط الضوء على ثقافة
العمل التطوعي إعالم ًيا ..
وممارساتها عمل ًيا من قبل
المسؤولين وقادة الرأي العام.

فالعمل التطوعي ه��و ثقافة تقوم �أ�سا�سا على
امل�شاركة ،ومن هنا ي�أتي دمج الفرد يف جمتمعه،
فيكون ُمنتجا وفاعال فيه ،كما يزيد من انتمائه
ووالئه واعتزازه بوطنه ،لأنه يخدمه ويقدم له جهدا
دون مقابل ،وق��د انت�شرت ال��دع��وات على امل�ستوى
العاملي واملحلى يف احلقب الأخرية �إىل تدعيم قيم
العمل التطوعي والإعالء من �ش�أن القيم اجلماعية
والتعاونية وتفعيل دور املنظمات الأهلية ،وزي��ادة

دورها يف املجاالت املختلفة للتنمية ،على �أ�سا�س �أن
املنظمات الأهلية متثل �آلية مل�شاركة املواطنني يف
�إطار لتنظيم مبادرتهم ،وتنمية وعيهم بحقوقهم
االقت�صادية والإجتماعية وال�سيا�سية وحقوقهم
الإن�سانية .
ومن ثم فان املنظمات الأهلية ت�أخذ دور ال�شريك
ال�شعبي يف تبنى الق�ضايا القومية املهمة ،وت�سهم
يف بناء منظومة تكامل الأداء ،والأدوار لتطوير
البنية الب�شرية ذات البعد املثلثي ( الدخل والتعليم
وال�صحة) وتطوير ه��ذه املنظومة بالتن�سيق مع
الأجهزة احلكومية فى مواجهة ثالوث الفقر واجلهل
واملر�ض ،فتقدم بذلك �صياغة جديدة للواقع ور�ؤية
ح���ض��اري��ة مل�ف�ه��وم ال�ع�م��ل ال�ت�ط��وع��ي ال �ق��ائ��م على
امل�شاركة املتبادلة بد ًال من املفهوم التقليدي والذى
يقت�صر على تلقي خدمة يف مقابل طرف �أخر مانح ًا
لهذه اخلدمة .
ل��ذا ت�سعى املنظمات الأه�ل�ي��ة �إىل تدعيم قيم
املواطنة ال�شاملة باعتبارها �أ�سا�سا ل��والء جديد
و�شامل وارقٍ  ،بحيث تن�ش�أ معادلة ت�شري �إىل انه
كلما ك��ان ال ��والء الأ� �ش �م��ل �أو الوطني� أعمق ول��ه
تاريخه ،كلما كان هو الوالء الذى له الأولوية على
�أي والء �أخر وهو الأمر الذى ينعك�س على متا�سك
املجتمع وتكامل وحدته .ويرى �أن التقدير ملا يقوم
به املتطوعون مبختلف ال�صور عام ًال مهم ًا جدا
لت�شجيع النا�س على العمل التطوعي ،فمن خالل
جتربة ملمو�سة مع �شريحة وا�سعة ملن عمل معنا يف
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جمعية «�إن�سان» خالل ال�سنوات املا�ضية نلم�س �أن
هنالك عدة عوامل ت�ضمن تفاعل وت�شجيع الراغبني
بالعمل التطوعي فبالإ�ضافة ملو�ضوع الأجر والتقدير
يربز عامل حتديد وقت زمني ومهام دقيقة ت�سند
للراغب بالتطوع �إ�ضافة للت�أكد من منا�سبة العمل
الذي ي�ؤديه مبا ي�ضمن ا�ستمرارية التفاعل.

عبد اهلل الشهري :خالل
السنوات الماضية برز جيل يهتم
بالعمل التطوعي بمفهومه
الدارج بعيدا عن حسابات األطر
العلمية

العن�صر الب�شري �أ�سا�س التطوع.
وتُقيم اال�ستاذة �صفيه بنت عبدالعزيز �أبو ملحه
املدير العام للجمعية ال�سعودية للعمل التطوعي
(تكاتف) واقع التطوع يف اململكة قائلة « :من املهم
الإ� �ش��ارة �إىل �أن التطوع كمفهوم وممار�سة لي�س
�أم � ًرا ج��دي��د ًا ،وق��د �أث��ر التباين يف مفهوم التطوع
وتطبيقاته على واقع املجتمع وخمرجاته ،مما ي�ؤكد
لنا �أن التطوع موجود يف واقعنا ولكن ينق�صه ال�شيء
الكثري لإب ��رازه وتفعيله ون�شر مفاهيمه ومعانيه
وتطبيقاته ب�شكل منظم .حيث يغلب عليه اجلانب
غري املنظم ،مما ا�ستدعى �إن�شاء جمعيات �أهلية
مدنية لتنظيم وتعزيز الأعمال التطوعية ون�شرها
بني �أف��راد املجتمع ،ل��ذا ال بد من تعاون وت�ضافر
جميع مكونات املجتمع� ،سواء من حيث الأف��راد �أو
امل�ؤ�س�سات واجلهات احلكومية واخلا�صة والأهلية
للو�صول �إىل م�شروع التطوع كمفهوم ثقايف و�إن�ساين
عرب تبادل اخلربات والتجارب الناجحة يف التطوع
والتدريب والت�أهيل ب�صفة م�ستمرة .وهناك معايري
لقيا�س ج��ودة التطوع ،وميكن �إيجازها من خالل

قيا�س �آلية عمليات التطوع كامل ًة ومقارنتها يف تلبية
االحتياجات مع املخرجات .ولعل من املهم الإ�شارة
�إىل العن�صر الب�شري الذي هو الأ�سا�س الأول للتطوع
يف كل �أجزائه.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن ارت�ب��اط املتطوع باجلمعية �أو
املجموعة �أو الفريق ال��ذي ينتمي �إليه يكون بنا ًء
على جتربة املتطوع ال�سابقة وخربته ومدى رغبته
يف تكرارها ،ولذلك ف�إننا نحر�ص على التعامل مع
املتطوعني بروح التطوع والتي تعك�س الروح الإن�سانية
امل�ع�ط��اءة ال�ب��اذل��ة وه��و حم��ل التقدير واالع �ت��زاز،
ونعتربه �شريك ًا وعمي ًال للجمعية بهدف دعم اجلهود
التطوعية للأفراد واملجموعات و�إبرازها ،حيث �إن
املتطوع ي�ستحق �أعلى درجات التقدير».
وت ��رى �أن ه�ن��اك م�ع��وق��ات للعمل ال�ت�ط��وع��ي يف
مقدمتها عدم وجود �أنظمة ولوائح وتعليمات تنظم
الأع �م��ال التطوعية � �س��واء على م�ستوى اجلهات
احلكومية �أو الأهلية ،كما �أن من بني تلك التحديات
قلة اخل�برات املدربة على الأعمال التطوعية وفق

املفاهيم املتعارف عليها ملعاين وجم��االت العمل
التطوعي� ،إ�ضاف ًة �إىل غياب الوعي بثقافة العمل
التطوعي وم��دى �أهميته وانح�سار مفهومه على
العمل الإغاثي يف الغالب.
�أم��ا عن (جمعية تكاتف) فتقول� »:إن اجلمعية
ت�سعى  -بف�ضل من اهلل ثم بف�ضل جهود �صاحبة
ال�سمو امللكي الأم�ي�رة مو�ضي بنت خالد بن عبد
ال�ع��زي��ز رئ�ي����س جمل�س الإدارة وال �ت��ي تعترب من
امل�ؤ�س�سني جلمعية تكاتف ،و�أ�صحاب ال�سمو الأمراء
والأم�ي�رات والأع���ض��اء امل�ؤ�س�سني للجمعية � -إىل
حتقيق مبد�أ التكاتف وتطبيقه مع جميع مكونات
امل�ج�ت�م��ع وع�ب�ر م��ؤ��س���س��ات��ه احل �ك��وم �ي��ة والأه �ل �ي��ة
واخل��ا��ص��ة م��ع فتح �أب ��واب ال�ت�ع��اون لأي م�ب��ادرات
وم�شاريع ميكن لها النهو�ض بقطاع التطوع ون�شره
وتنظيمه مع الأخذ يف االعتبار اال�سرتاتيجية التي
و�ضعتها اجلمعية ملدة ثالث �سنوات.
ت�سعى من خاللها �إىل �إيجاد بيئة منظمة وغنية
بالتطوع بكل مكوناته واعتباراته وفق �أعلى معدالت
النجاح واال�ستمرار .وقد حتقق وهلل احلمد خالل
ال�ف�ترة الق�صرية م��ن عمر ه��ذه اجلمعية ال�شيء
الكثري يف ه��ذا اجلانب حيث ا�ستطاعت اجلمعية
عقد اتفاقيات للتعاون ومذكرات تفاهم مع عدد
من اجلهات احلكومية والأهلية والأفراد كلها تعنى
بالتطوع واخت�صا�صاته.
ثقافة العمل التطوعي بعيدة ع��ن �ساحة العمل
اخلريي
و ُيرجع الأ�ستاذ �إبراهيم املهيزع �أحد النا�شطني
يف العمل الإجتماعي �أ�سباب ت��دين ثقافة العمل
التطوعي يف جمتمعنا �إىل �صعوبة االنتقال من العمل
التطوعي غري املن�ضبط �أو الع�شوائي �أحيان ًا �إىل
العمل اخلريي امل�ؤ�س�سي  ,وبروز بع�ض �أ�شكال اخللل
يف �إدارة العمل اخلريي ومنها انت�شار ثقافة �أن من
يتربع ويدفع هو الأح��ق ب�صنع ال�ق��رار� ,إىل جانب
ت�أخر املنظمات وامل�ؤ�س�سات اخلريية عن م�سلمات
الإدارة احلديثة مثل الأر�شفة االلكرتونية  ,وو�سائل
االت�صال احلديثة.
ويرى �أن هذه الأ�سباب بالإ�ضافة لأ�سباب �أُخرى
كانت �أحد معوقات نهو�ض العمل اخلريي والتطوعي
كي يتواكب مع احتياجات جمتمعاته ..وكذلك ت�أخره
باملقارنة مع مثيالتها يف ال��دول الأخ��رى يف العامل
الغربي وغ�يره .وم��ن ذل��ك ثقافة العمل التطوعي
والتي ظلت بعيده عن �ساحة العمل اخلريي.
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تحقيق

وخل�ص �إب��راه�ي��م املهيزع العوامل التي يعتقد
�أنها كفيلة برت�سيخ ثقافة العمل التطوعي من خالل
امل�ؤ�س�سات اخلريية وم�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين ،
يف الت�أكيد على ��ض��رورة الإع�ت�راف بوجود اخللل
يف كثري م��ن جمعيات وم�ؤ�س�سات العمل اخل�يري
 ,وان�ت�ق��ال م�ؤ�س�سات العمل اخل�يري �إىل الإدارة
احل��دي�ث��ة ,ودع��م ت��واج��د ب�ي��وت اخل�ب�رة واملكاتب
اال�ست�شارية داخل بيوت وم�ؤ�س�سات العمل اخلريي,
واالهتمام بدعم البحوث والدرا�سات املعنية بنف�س
امل�ج��ال ودع��م ح�ضورها يف اجل��ام�ع��ات واجل�ه��ات
التعليمية والت�أكيد على تنفيذ تو�صياتها يف واقع
العمل اخل�يري ,و ن�شر ثقافة امل�ؤ�س�سات املانحة
املتميزة والتي تدعم اجلهات وامل�ؤ�س�سات اخلريية
وال تكتفي ب��ال��دع��م امل��ايل  ،ولكنها ت�شمل جميع
اجلوانب االخرى وتتعداها �إىل ال�شراكة والإ�شراف
على تطوير تلك املن�ش�أة.
جمل�س ال�شورى ينظم العمل التطوعي
ويف ختام هذا التحقيق تعيد ( ال�شورى ) الأذهان
�إىل ال�ق��رار ال��ذي �أ� �ص��دره جمل�س ال���ش��ورى خالل
�أعمال ال�سنة الثالثة من دورته اخلام�سة باملوافقة
على م�شروع نظام العمل التطوعي املقرتح من ع�ضو
املجل�س الدكتور عبدالرحمن ال�سويلم مبوجب املادة
الثالثة والع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى.
ج��ا َء م���ش��روع ال�ن�ظ��ام يف �سبع وع�شرين م��ادة
حددت واجبات املتطوع وحقوقه ،بهدف ن�شر ثقافة
التطوع يف املجتمع .ويت�ضمن م�شروع النظام و�ضع
ال�ضوابط واال�شرتاطات التي ت�سهم يف ن�شر العمل
التطوعي ب�ين ف�ئ��ات املجتمع وين�شئ امل���ش��روع يف
�إحدى مواده جمل�س ًا �أعلى لتنظيم العمل التطوعي
كما يت�ضمن امل�شروع احلث على م�شاركة اجلهات
احلكومية لدعم العمل التطوعي.
جمل�س �أعلى للعمل التطوعي.
و�أق��ر م�شروع النظام �إن�شاء جمل�س �أعلى للعمل
ال�ت�ط��وع��ي يتمتع ب�شخ�صية اع �ت �ب��اري��ة ،ويرتبط
مبجل�س الوزراء ويكون مقره الريا�ض و�أجاز �إن�شاء
فروع �أو مكاتب له يف مناطق اململكة ،ويكون رئي�سه
مبرتبة وزير ويعني ب�أمر ملكي.
و�أتاحت �شروط القبول يف العمل التطوعي لغري
امل�سلمني امل�شاركة فيه وا�شرتطت حتلي املتطوع
ب��الأخ�لاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي
ال��ذي يختاره ،كما �أج��رت تعدي ًال ل�ضمان حقوق

54

صفيه أبو ملحه :آلية
عمليات التطوع ومقارنتها في
تلبية االحتياجات مع المخرجات
هي أساس قياس جودتها
والعنصر البشري هو حجر
أساس التطوع .

المهيزع :انتشار ثقافة أن
من يتبرع ويدفع هو األحق
بصنع القرار خلل في العمل
الخيري.
املتطوع متثل يف الن�ص على حتميل اجلهة امل�ستفيدة
منه بالتعوي�ضات ال�ت��ي ت�ق��دره��ا اللجنة الطبية
املعتمدة يف حال تعر�ض املتطوع للوفاة �أو الإ�صابة
بالعجز الكامل �أو بعاهة متنعه من العمل ب�صورة
قطعية �أو عاهة جزئية ب�سبب العمل �أو التدرب
التطوعي �أو حتى خ�لال الطريق م��ن و�إىل عمله
التطوعي.

ا�سرتاتيجيات العمل التطوعي
ويهدف نظام التطوع �إىل و�ضع ا�سرتاتيجيات
العمل التطوعي و�سيا�ستها يف اململكة وتنظيمه
وحتديد �آلياته وتطويره وتنمية روح العمل التطوعي
لدى �أفراد املجتمع ون�شر ثقافته وتفعيلها وحتديد
العالقة بني �أطراف العمل التطوعي وتبيان احلقوق
وامل��زاي��ا وال��واج �ب��ات لكل ط ��رف ،حتقيق مبادئ
التكافل والتالحم الإجتماعي وتنمية روح االنتماء
ال��وط�ن��ي ،و�إت��اح��ة الفر�صة �أم ��ام �أف ��راد املجتمع
وم�ؤ�س�ساته للعمل التطوعي.
ردع املتطوع وعقابه.
و�أعطى النظام جهة عمل املتطوع الأ�سا�سية احلق
يف طلب �إن�ه��اء تفرغ امل��وظ��ف م��ن عمله التطوعي
ومبا�شرته يف جهته الأ�صلية �إذا كان تطوعه �أثناء
ال��دوام الر�سمي ،و�إذا �أخ��ل املتطوع بواجباته �أو
ارتكب خمالفة يعاقب بعد التحقيق معه بلفت النظر
�أو الإنذار �أو اال�ستغناء عن خدماته� ،أما �إذا ارتكب
جرمية من اجلرائم فيحال �إىل الأجهزة الرقابية
والق�ضائية.
وتكلف ح�سب نظام التطوع يف كل جهة حكومية
�أو �أهلية م�ستفيدة من ه��ذا النظام �إدارة للعمل
التطوعي ،وتطبق �أحكام هذا النظام على اجلمعيات
التطوعية املتخ�ص�صة يف جمال التطوع فقط.
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مو�سوعة اململكة العربية ال�سعودية
كان الأمر ال�سامي من خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز  -باملوافقة على القيام مبهمة
�إع��داد مو�سوعة توثيقية �شاملة عن اململكة ومناطقها
الثالث ع�شرة بعنوان «مو�سوعة اململكة العربية ال�سعودية»
 �إيذا ًنا بانطالق �أحد �أكرب الأعمال املو�سوعية يف التاريخال�سعودي احلديث.
�وح��ا لهذه
وق��د ك��ان �أب ��رز الأه� ��داف حت��دي � ًدا وو� �ض� ً
املو�سوعة ،هو �سد ثغرة كبرية يف املكتبة العربية بعامة
وال�سعودية بخا�صة؛ تتمثل يف قلة امل��راج��ع املو�سوعية
التي تقدم املعلومة ال�شاملة والدقيقة عن اململكة من
اجلوانب املختلفة :التاريخية واجلغرافية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ...وغريها ،و ُت�ع� ِّرف بالنه�ضة
واملنجزات
التي ت�شمل كل �أنحاء الوطن ،و ُتو ِّثق التطورات َ
املتالحقة التي تعي�شها اململكة ،لتواكب ال�سياق املعريف
العاملي من حيث توفري املعلومة الدقيقة لطالبيها.
لقد �أريد لهذا العمل �أن يكون هو الأ�شمل على م�ستوى
اململكة ،لي�صبح زادًا ملن يبتغي املعلومة العلمية عنها
من العالمَ �أجمع ،وحافزًا ملن يريد الن�سج على منواله �أو
تطويره ،ومرج ًعا للباحثني وال ُكتَّاب وامل�ؤلفني ،والدوائر
احل�ك��وم�ي��ة وال� � ��وزارات ،وال �� �س �ف��ارات ،والقن�صليات،
وامل��ؤ��س���س��ات الإع�لام �ي��ة ،والإع�لام �ي�ين وال�صحفيني،
واجلمعيات العلمية واالجتماعية املتنوعة ،واجلامعات
واملعاهد مبختلف �أق�سامها وتخ�ص�صاتها ،وامل�ستثمرين،
والهيئات ال�سياحية ،وامل�ؤ�س�سات الثقافية ،ومراكز
ال��درا� �س��ات والبحث العلمي ،وط�ل�اب التعليم ال�ع��ام،
واملكتبات العامة واخلا�صة.
لقد �صدرت مو�سوعة اململكة العربية ال�سعودية يف
ع�شرين جملدًا ,تو ِّثق للمملكة ومناطقها الثالث ع�شرة،
وتر�صد كل التف�صيالت الالزمة عن كل منطقة من هذه
املناطق ،وذلك من خالل ت�سعة �أبواب تتناول :اخل�صائ�ص
اجلغرافية ،والتطور التاريخي ،والآثار واملواقع التاريخية،
والأمن ��اط االجتماعية وال �ع��ادات والتقاليد ،واحلركة
الثقافية ،واخل��دم��ات وامل��راف��ق التنموية ،واالقت�صاد
والرثوات الطبيعية ،واحلياة الفطرية ،وال�سياحة والتنـزُّه.
كما ا�ستلزم العمل املو�سوعي �أن تتم درا��س��ة اململكة
بو�صفها ك ًال متكام ًال ،ي�ستوعب ات�ساع م�ساحتها وترامي
�أطرافها ،ويت�سق مع ثقلها الديني والتاريخي واحل�ضاري
والثقايف واالجتماعي واالقت�صادي ،ف�ض ًال عن ت�سليط
ال�ضوء على مكانة اململكة و�أهميتها ،وت�أ�سي�س الدولة
وكيانها ال�سيا�سي ،ونظام احلكم ،والوزارات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية ،ثم �إكمال ذلك كله ب�إجناز َّ
ك�شاف عام ي�سهل
عملية البحث يف املو�سوعة ويكون عو ًنا للباحث فيها.
وقد ت�ضمنت املو�سوعة  -بو�صفها مو�سوعة �شاملة عن
اململكة بكل مناطقها  -جمموعة وافية من اخلرائط،
تبلغ حوايل  160خريطة ،وتغطي جميع تف�صيالت املواد

د .جربيل بن ح�سن العري�شي
ع�ضو جمل�س ال�شورى

الواردة يف الأبواب ،وت�شمل خرائط على م�ستوى اململكة،
وخ��رائ��ط تو�ضيحية وطبوغرافية للمناطق ،وخرائط
مو�ضوعية للأبواب.
وقد مت االعتماد على هيئة امل�ساحة اجليولوجية يف
تقدمي اخلرائط الرئي�سة للمو�سوعة ،كما مت االعتماد
على الهيئة العامة للم�ساحة الع�سكرية يف تقدمي اخلرائط
التو�ضيحية والطبوغرافية ع��ن امل�ن��اط��ق .بالإ�ضافة
�إىل ذل��ك ،فقد قدم الباحثون اخلرائط الداعمة ملتون
�أبحاثهم لتكون �أ�سهل يف الفهم و�أقرب �إىل الو�ضوح.
كما ت�ضمنت املو�سوعة �أك�ثر من «� »10آالف �صورة،
تنوعت ما بني ال�صور التاريخية النادرة وال�صور احلديثة
املنتَجة ل�صالح املو�سوعة على يد نخبة من امل�صورين
امل�ح�ترف�ين وب���أرق��ى تقنيات الت�صوير ال�ف��وت��وغ��رايف
احلديثة .وقد راوح عدد ال�صور بني «� »500صورة لبع�ض
املناطق ،و«� »1000صورة ملناطق �أخ��رى ،وذل��ك ح�سب
حجم املادة العلمية املتعلقة بكل منطقة .وقد ُروعي يف
تلك ال�صور �أن تنا�سب املو�ضوع ب�شكل دقيق ،وتغطي
معظم اجلوانب ال��واردة يف املو�سوعة؛ فبع�ض ال�صور
تط ّرق �إىل جوانب احلياة االجتماعية ال�سعودية يف جميع
املناطق مثل اللبا�س ،وامل�أكل ،والبيوت� ..إل��خ ،وبع�ضها
الآخر غطى جمموعات �أخرى من �صور احلياة الطبيعية
والفطرية واملحميات يف اململكة ..وهكذا.
وقد كان �إ�صدار املو�سوعة يف �شكلها الورقي ،ثم اتباع
ذلك ب�إ�صدار �إلكرتوين على �أقرا�ص مدجمة  CDsيعد
�ضرورة ملواكبة االنت�شار الوا�سع لهذا النوع من �أوعية
املعلومات ،ول�سهولة البحث فيها والتعامل معها ،بالإ�ضافة
�إىل �إطالق موقع �إلكرتوين www.saudiency.
 netخا�ص باملو�سوعة لتكون متاحة للجميع د�شنه قبل
ع��دة �أي��ام �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير عبدالعزيز بن
عبداهلل بن عبدالعزيز نائب وزير اخلارجية بعد �أن د�شن
قبل �سنة حفظه اهلل ال�شكل الورقي للمو�سوعة ،لت�سهيل
احل�صول على املعلومة لكل من يبحث عنها.
ومتتد ر�ؤي��ة القائمني على �أم��ر املو�سوعة� ،إىل �أن

تكون مرج ًعا معلومات ًيا له طابع العاملية ،وذلك لكي تعم
الفائدة منها؛ لذا ف�إنهم الآن ب�صدد اال�ستعانة بفريق
من املرتجمني �أ�صحاب اخلربة والكفاءة يف هذا املجال؛
لرتجمة جملدات املو�سوعة �إىل اللغات الأخ��رى؛ بحيث
حتتل مكا ًنا يف م�صاف املو�سوعات الكربى عالمَ ًيا؛ مما
يحقق لها االنت�شار العلمي الأو�سع ،ويتيح للقارئ غري
العربي ِّ
ال�سفر العلمي املو�سوعي.
االطالع على هذا ِّ
وبقدر ما كان هذا العمل �شر ًفا وطن ًيا غال ًيا لفريق
العمل املكلف ب ��إع��داد امل��و��س��وع��ة ،ف��إن��ه ك��ان يف نف�س
الوقت م�س�ؤولية كبرية ي�ضطلعون بها ،تتمثل يف ت�سجيل
حركة التط ّور يف جميع املجاالت ،يف �إطار نه�ضة رائدة
ت�ستم ّد مقوماتها من تاريخ هذا الوطن املجيد وح�ضارته
العريقة .وم��ن هنا ك��ان احل��ر���ص على �أن يخرج هذا
العمل مم َّيزًا لكي يليق ب َقدْر اململكة ومكانتها الدينية
والتاريخية واحل�ضارية ،و�أن يكون ثمر ًة للنه�ضة العلمية
والبحثية الكربى التي يرعاها خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل -
وحر�صا م�ستم ًرا منه على ربط
�إدرا ًكا منه بقيمة املعرفة،
ً
احلداثة بالأ�صالة� ،إميا ًنا ب�أن امل�ستقبل ما هو �إال وليد
املا�ضي واحلا�ضر ،بكل ما فيهما من معطيات ورم��وز
و�إجنازات.
وق��د ق��ام ب��إع��داد ه��ذه املو�سوعة ،نخبة من العلماء
والأكادمييني والباحثني و�أ�صحاب اخلربة ،الذين يحملون
�أف�ضل امل��ؤه�لات العلمية ،ويتمتعون باخلربة العملية،
والدراية يف جماالت البحث العلمي املتنوعة ،وكان على
ر�أ�سهم فريق الهيئة اال�ست�شارية والإ�شراف العام ،والذي
ير�أ�سه معايل الأ�ستاذ في�صل بن عبدالرحمن بن معمر،
وي�ضم ك� ً
لا من الدكتور عبدالكرمي ال��زي��د ،والأ�ستاذ
الدكتور فهد بن �سلطان ال�سلطان .وقد قاموا – جمي ًعا-
ب�ه��ذا الإجن ��از ع�بر رح�ل��ة م��ن العمل ال� ��د�ؤوب ،فر�ضه
�إح�سا�سهم بعظم �أم��ر امل�س�ؤولية الثقافية امللقاة على
عاتقهم ،والتي تتمثل يف �إعداد مو�سوعة حملية املحتوى،
عاملية امل�ستوى ،ت�ساهم يف تطوير احل��رك��ة الثقافية
والعلمية ،واالرتقاء مب�ستوى الثقافة العامة ،وتوفر مادة
علمية معرفية تف�صيلية �شاملة مو َّثقة عن كل منطقة من
مناطق اململكة من جهة ،وعن اململكة ب�صفة عامة من
جهة �أخرى .ونح�سب �أنهم كانوا جمي ًعا مثال الإخال�ص
واجل��د يف �أداء ه��ذه املهمة الوطنية الكربى التي �أُتيح
لهم �شرف النهو�ض بها ،خدمة لهذا الوطن الذي نعتز
به ،ونريد له مزي ًدا من العزة ،فعزة وطننا هي وحدها
اجلزاء الذي يرجوه كل العاملني املخل�صني يف حياتهم
الدنيا ،ال جزاء غريها وال جزاء يعلوها.
كما كان لكاتب هذه ال�سطور �شرف �أن يكون ع�ض ًوا
يف جلنة الإ�شراف على هذا العمل العظيم ،ال��ذي يعد
مفخرة لكل من �شارك فيه.
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يف حفل خا�ص �أقيم �أثناء فعاليات امل�ؤمتر الإقليمي ال�سنوي

الأردن متنح �أبو �ساق جائزة مركز
ال�شرق الأدنى
ح�صل اللواء حممد بن في�صل �أبو �ساق  -رئي�س جلنة ال�ش�ؤون الأمنية يف جمل�س
ال�شورى  -على جائزة مركز ال�شرق الأدنى وجنوب غرب �آ�سيا ،يف حفل خا�ص �أقيم
بهذه املنا�سبة �أثناء فعاليات امل�ؤمتر الإقليمي ال�سنوي الذي عقد م�ؤخرا يف اململكة
الأردنية الها�شمية.
وت�سلم �أبو �ساق اجلائزة من ال�سفري جيم�س الروكو مدير مركز ال�شرق الأدنى
وجنوب غرب �آ�سيا التابع جلامعة الدفاع القومي يف وا�شنطن بالواليات املتحدة
الأمريكية ،حيث ذكر يف كلمته �أثناء ت�سليم اجلوائز للفائزين ب�أن عدد �أع�ضاء
املركز يقارب  4500من كبار موظفي الدولة من املدنيني والع�سكرين موزعني على
ما يقارب  44دول��ة؛ ويتم اختيار املر�شحني لهذه اجلائزة بناء على م�شاركاتهم
امل�ستمرة وم�ساندتهم للربامج الأكادميية اخلا�صة بالأمن الإقليمي التي ي�ست�ضيفها
املركز وكذلك م�شاركاتهم يف �ش�ؤون الأمن الإقليمي يف جماالت متعددة اجتماعية
وحكومية و�إن�سانية.
وت�ضمن ن�ص تر�شيح اللواء �أبو �ساق ب�أن املركز قرر تر�شيحه للجائزة ك�أف�ضل من
ي�ستحقها وميثل روح اجلائزة ومفهومها بناء على احرتافيته ومهنيته العالية عرب
م�شاركاته الفاعلة وخدماته لوطنه وجمتمعه يف جمال الأمن مبفهومه الوا�سع الأمر

الذي جعل املركز يقرر ب�أن م�شاركات اللواء �أبو �ساق كانت على درجة عالية من
الأداء و�أنه �أ�صبح قدوة ومثال �أعلى لكل من ير�شح جلائزة املركز م�ستقبال.
وكان اللواء �أبو �ساق �ضمن ثالثة من امل�شاركني يت�سلمون هذه اجلائزة للمرة
الأوىل ،وهو ع�ضو يف رابطة مركز ال�شرق الأدنى وجنوب غرب �آ�سيا  NESAاعتبارا
من �سنة 2004م ،حيث مثل احلر�س الوطني وجمل�س ال�شورى يف ح�ضور عدد من
ندوات كبار موظفي الدولة التي تناق�ش �أهم الق�ضايا الأمنية وال�سيا�سية املعا�صرة
يف �إقليم ال�شرق الأو�سط وجنوب غرب �آ�سيا.
و ح�ضر ثالثة لقاءات رئي�سية يف وا�شنطن بالواليات املتحدة الأمريكية ولقاء
ب�أ�سطنبول و�آخر يف الأردن ،بالإ�ضافة على عدد من اللقاءات داخل اململكة  ،ومركز
ني�سا  NESAمقره جامعة الدفاع القومي بوا�شنطن يف الواليات املتحدة الأمريكية.

وجمل�سا وطن ًيا)
يف درا�سة مقارنة لـ ( 88برملا ًنا
ً

امل�شعل ُيهدي املكتبة العربية ترجمة لو�سائل
الرقابة الربملانية
عزام حممد امل�شعل
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قدم م�ساعد مدير �إدارة الرتجمة مبجل�س ال�شورى ،الأ�ستاذ عزام بن حممد امل�شعل للمكتبة العربية ترجمة
فريدة لدرا�سة برملانية من طباعة ون�شر احتاد الربملان الدويل ،و�إعداد امل�ؤلف الياباين (هرنورييا ماماتو)
وجمل�سا وطن ًيا) ،قدم املُ�ؤلف من خاللها
بعنوان « :و�سائل الرقابة الربملانية ،درا�سة مقارنة لـ ( 88برملا ًنا
ً
معلومات عن الو�سائل الرقابية الوا�سعة التي حتظى بها الربملانات� ،أو تلك التي ترغب بتطويرها ،مع حتليلها
وجمل�سا وطن ًيا) ،وتدعيم ذلك بالأمثلة.
للأمور امل�شرتكة واملختلفة بني الو�سائل الرقابية لـ ( 88برملا ًنا
ً
وكان هذا العمل هو ثمرة برنامج تطوير الذات يف �إدارة الرتجمة  -التابعة ملركز �أبحاث ال�شورى يف
املجل�س -الذي اقرتحه وتبناه معايل م�ساعد رئي�س املجل�س ال�سابق الدكتور/عبدالرحمن الرباك .ونظر ًا
لأهمية حمتوى الكتاب خ�صو�ص ًا على عمل و�أداء جمل�س ال�شورى ك�أحد �أع�ضاء االحتاد الربملاين الدويل
الفاعلني فقد وافق معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور/عبداهلل بن حممد �آل ال�شيخ على طباعة
ون�شر هذا العمل الفريد على نفقة املجل�س وتوزيعه بدون مقابل مادي على جميع امل�ؤ�س�سات التي تعنى بالعمل
الربملاين �أو من لهم اهتمامات بالعمل الربملاين.
�إن املرتجم امل�شعل حر�ص علي ترجمة هذا الكتاب الذي جاء كخال�صة للممار�سة الربملانية الرقابية
بالو�سائل املتنوعة؛ للرفع من م�ستوى �أداء امل�ؤ�س�سات احلكومية يف اململكة العربية ال�سعودية.
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من�سوبوا الإدارة العامة ل�شئون الأع�ضاء
يكرمون النا�صر ومدين.
كرم من�سوبو الإدارة العامة ل�ش�ؤون الأع�ضاء مبجل�س ال�شورى مدير عام الإدارة ال�سابق الأ�ستاذ /
�سليمان بن �صالح النا�صر وم�ساعده الأ�ستاذ  /همام مدين ،واحتفوا باملدير العام اجلديد ل�ل�إدارة
الأ�ستاذ� /إبراهيم بن عبد العزيز احلامد وم�ساعده الأ�ستاذ� /ضيف اهلل الغويري ،وذلك يف حفل تخلل ُه
عدد من الكلمات لعدد من موظفي الإدارة الذين �أثنوا فيها على اجلهود التي بذلها الأ�ستاذان النا�صر
ومدين �إبان توليهما مهام الإدارة.
كما رحبوا باملدير العام اجلديد وم�ساعده متمنني لهما التوفيق يف االرتقاء ب�أداء الإدارة مبا يحقق
تطلعات معايل رئي�س املجل�س ونائبه وم�ساعده والأمني العام بتقدمي الأداء املتميز نحو خدمة �أع�ضاء
املجل�س.
ويف نهاية احلفل مت تقدمي الدروع التذكارية للمحتفى بهم.

ترقية الدكتورة لبنى الأن�صاري
�إىل درجة �أ�ستاذ

وافق املجل�س العلمي جلامعة امللك �سعود يف جل�سته
احلادية والع�شرين التي عقدها بوم الأح��د  30رجب
1434هـ على ترقية الدكتورة لبنى بنت عبد الرحمن
الأن�صاري ع�ضو جمل�س ال�شورى �إىل درجة �أ�ستاذ يف
ق�سم طب العائلة واملجتمع بكلية الطب يف جامعة امللك
�سعود بالريا�ض .وجاءت املوافقة بعد تقدمي الدكتورة
لبنى الأن�صاري  20بحث ًا من�شورة يف جمالت علمية
ح��ازت على ت�صنيف  ISIوترجمة كتاب املمار�سة
امل�ستندة �إىل �أدلة يف الرعاية ال�صحية الأولية.

براءة اخرتاع للدكتورة منى الدو�سري

ح�صلت الدكتورة  /منى بنت حممد الدو�سري ع�ضو
جمل�س ال�شورى على براءة اخرتاع ملركب جديد من نوع

IZ)-2- (hydroxymethyl)dodec-1-ene-1,3-diol

) بعد بحث ا�ستمر قرابة خم�س �سنوات متتالية  ,حيث
مت منحها براءة االخرتاع رقم  3078من مكتب براءات
االخ�تراع ال�سعودي مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم
والتقنية .املركب مت ف�صله من ج��دار ج�سم �سو�سة
النخيل احلمراء  ,وقد �أمكن ا�ستخدام هذا املركب
وتطبيقه على حيوانات التجارب وكان له فعالية كبريه
يف تثبيط ا�ضطرابات النظم القلبي  ,ومت ن�شر البحث
يف جملة عامليه متخ�ص�صة.

عميدة جامعة عفت تزور جمل�س ال�شورى

زارت عميدة جامعة عفت بجدة الدكتورة هيفاء
جمل الليل يرافقها عدد من موظفات �إدارة العالقات
العامة باجلامعة الق�سم الن�سائي مبجل�س ال�شورى
والتقت عدد ًا من �أع�ضاء املجل�س من ال�سيدات ,كما
قامت بجولة يف الق�سم الن�سائي ويف �أروقة املجل�س.

خم�س �سيدات من �أع�ضاء املجل�س ي�شاركن
يف لقاء ن�سوي لبحث �سبل تعزيز دور املر�أة
يفالتنميةاالقت�صادية

�شاركت كل من الدكتورة فردو�س ال�صالح والدكتورة
نورة املبارك والدكتورة نورة العدوان والأ�ستاذة هدى
احللي�سي والدكتورة هيا املنيع �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
يف اللقاء امل�شرتك مع �أع�ضاء اللجنة الوطنية الن�سائية
مبجل�س الغرف ال�سعودية ومديرات الأق�سام الن�سائية
بالغرف التجارية باململكة ,الذي عقد يف مقر جمل�س
ال �غ��رف ال�سعودية ب��ال��ري��ا���ض ,وت �ن��اول ال�ع��دي��د من
الق�ضايا واملوا�ضيع التي ت�سهم يف تعزيز دور املر�أة يف
التنمية االقت�صادية.
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ترقية  46موظف ًا من املرتبة العا�شرة فما دون ,وحت�سني �أو�ضاع ثالثة موظفني �إىل
مراتب �أعلى ,وتثبيت  20موظف ًا على وظائف ر�سمية

�صدرت موافقة معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ على ترقية  46موظفاً على خمتلف املراتب من املرتبة العا�شرة
فما دون  ,كما �صدرت موافقة معاليه على تعديل �أو�ضاع ثالثة موظفني �إىل مراتب �أعلى  ,وتثبيت  20موظفاً على وظائف ر�سمية .و�شملت الرتقيات ك ً
ال من :
املرتبة العا�شرة
الإدارة العامة ل�شعبة العالقات الربملانية
 عماد بن حممد ال�صحاف�إدارة املحا�ضر والقرارات
 عمر بن �سعد املطوع حممد بن علي ال�سلمي 	�إدارة الو�سائل ال�سمعية والب�صريةالإدارة العامة للم�ست�شارين
 نقاء بن �سلمان البقمياملرتبة التا�سعة
 �إبراهيم بن �أحمد ال�شطريي	�إدارة الأبحاث والدرا�سات �أن�س بن عبدالعزيز ال�سعيد	�إدارة االحتادات واملنتديات الربملانية عبدالرحمن بن �سعد املهيدب الإدارة العامة لتقنية املعلومات عبداهلل بن حممد الطالب	�إدارة التنظيم الربملاينمكتب معايل نائب رئي�س املجل�س
 متعب بن مهجع العنزيالإدارة العامة للم�ست�شارين
 حممد بن ح�سن احل�سن حممد بن عبداهلل ال�شيباين	�إدارة الإعالم والن�شرمكتب معايل نائب رئي�س املجل�س
 م�ساعد بن حممد املهيزعاملرتبة الثامنة
 حمد بن عبدالرحمن ال�سويلم الإدارة العامة ل�ش�ؤون الأع�ضاءمكتب الأمني العام امل�ساعد ل�ش�ؤون اللجان
 ح�سني ح�سن الذروي خالد بن عبدالرحمن ال�سنيدي	�إدارة التدقيق واملتابعة ل�ش�ؤون اللجانالإدارة العامة ل�ش�ؤون الأع�ضاء
 �سعود بن عبداهلل �آل ر�شيدالإدارة العامة لتقنية املعلومات
 عبداهلل بن �سلمة �آل حمدانمكتب معايل م�ساعد رئي�س املجل�س
 فهد بن حممد الغنام من�صور بن حممد الع�ساف	�إدارة الإعالم والن�شر نا�صر بن عبدالعزيز بن خنفور مكتب الأمني العام امل�ساعد ل�ش�ؤون اللجان يزيد بن �سلمان ال�سحيم	�إدارة التنظيم الربملايناملرتبة ال�سابعة
 حماد بن حممد القريني	�إدارة العالقات العامة دبا�س بن عبدالعزيز الدبا�سي	�إدارة �ش�ؤون املوظفني ر�شا بنت عبدالرحمن ال�شبيلي	�إدارة الق�سم الن�سائي �سلطان بن �سعود ال�سبيعي	�إدارة �أعمال جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة عبدالرحمن بن �صالح �آل �شاكر	�إدارة املعلومات عبدالعزيز بن حممد الغنام	�إدارة الرتجمة عبداهلل بن حممد ال�سلومي	�إدارة �أعمال جلنة ال�ش�ؤون الأمنيةالإدارة العامة لتقنية املعلومات
 فهد بن نا�صر البكرانالإدارة العامة ل�ش�ؤون الأع�ضاء
 ماجد بن �سعد احل�سيني حممد بن �سعود التميمي	�إدارة �أعمال جلنة ال�ش�ؤون املاليةالإدارة العامة ل�ش�ؤون الأع�ضاء
 حممد بن عبداهلل العجاجياملرتبة ال�ساد�سة
 �إبراهيم بن �سليمان ال�سرهيد	�إدارة اخلدمات العامة وال�صيانةالإدارة العامة ل�ش�ؤون الأع�ضاء
 �أحمد بن جابر طوا�شيمركز �أبحاث ال�شورى
 �أمين بن حمد الع�سو�س	�إدارة امل�ستودع
 �سامي بن حمد الفراج �سعد بن عبداهلل ال�شردان	�إدارة �ش�ؤون املوظفنيالإدارة العامة ل�ش�ؤون الأع�ضاء
 عبداهلل بن خالد الرميحالإدارة العامة ل�ش�ؤون الأع�ضاء
 -حممد بن عبداهلل الرميح
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الإدارة العامة للم�ست�شارين
الإدارة العامة ل�ش�ؤون الأع�ضاء

 حممد بن علي الوعالن حممد بن عيد العتيبياملرتبة اخلام�سة
 غلفان بن �صالح حري�صي	�إدارة الأمن وال�سالمة حممد بن علي الوهيبي 	�إدارة االت�صاالت الإداريةالفئة ( د )
الإدارة العامة ل�ش�ؤون الأع�ضاء
 �سعد بن �سعد احلو�شانالإدارة العامة ل�ش�ؤون الأع�ضاء
 �سلمان بن علي فرج نا�صر بن حممد املطرف	�إدارة الرقابة املالية ال�سابقةاملوظفون املح�سنة �أو�ضاعهم �إىل مراتب �أعلى:
املرتبة الثامنة
مكتب الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون املالية والإدارية
 معاذ بن حممد غراب نا�صر بن علي ال�صامل 	�إدارة �ش�ؤون املوظفنياملرتبة ال�ساد�سة
		�إدارة الرقابة املالية الالحقة
 جمال ح�سن ال�شهرياملوظفون املثبتون على وظائف ر�سمية:
املرتبة الثامنة
الإدارة العامة ل�ش�ؤون الأع�ضاء
 عبداهلل بن ح�سني احلارثيالإدارة العامة ل�ش�ؤون الأع�ضاء
 حممد بن فهد ال�شنيفياملرتبة ال�سابعة
 ب�سام بن عبدالعزيز البحر	�إدارة الإعالم والن�شرالإدارة العامة ل�ش�ؤون الأع�ضاء
 خالد بن عبداهلل ال�شهراين را�شد بن �إبراهيم اجلريدي	�إدارة التوثيق والإح�صاء �سلمان بن عبدالعزيز ال�سلمة	�إدارة املتابعةالإدارة العامة ل�ش�ؤون الأع�ضاء
 عبداهلل بن حممد القحطاين عبداملح�سن بن عبداهلل الر�شود	�إدارة املحا�ضر والقراراتالإدارة املالية
 فهد بن عبدالعزيز بن معمر		�إدارة العالقات العامة
 فهد بن حممد الدعيج حممد بن �أحمد ال�صغري	�إدارة اخلدمات العامة وال�صيانةمكتب معايل نائب رئي�س املجل�س
 حممد بن �سعد التميمياملرتبة ال�ساد�سة
الإدارة العامة ل�ش�ؤون الأع�ضاء
		
 �آدم بن �صالح برناوي خالد بن حممد الزهراين	�إدارة الإعالم والن�شر		�إدارة العالقات العامة
 �سعد بن حممد املر�شد �صالح بن عبدالعزيز الكنعان	�إدارة امليزانية�إدارة �أعمال جلنة حقوق الإن�سان والعرائ�ض
 عبدالإله بن ح�سني �آل ال�شيخاملرتبة اخلام�سة
الإدارة املالية
		
 علي بن يحي املالكياملرتبة الرابعة
 عبدالرحمن بن خالد ال�شرميي	�إدارة تنظيم االجتماعاتاملرتبة الثانية
مكتب معايل نائب رئي�س املجل�س
� -أحمد بن ح�سن برمنده

وال�شورى تتقدم بالتهنئة جلميع املوظفني الذين �شملتهم الرتقيات  ,وتتمنى �أن تكون دافع ًا لهم نحو
بذل املزيد من اجلهد والعطاء يف �آداء �أعمالهم مبا يخدم �أعمال املجل�س ويحقق �أهدافه.
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اتجاهات

فهد الغفيلي

فن (الإتيكيت) النبوي

الإن�سان خملوق اجتماعي بطبعه مييل �إىل امل�شاركة والعي�ش يف جماعة ،وذلك م�صداق ًا لقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم�« :إن الذي يخالط النا�س وي�صرب على �أذاهم خري من الذي ال يخالط النا�س وال ي�صرب على �أذاهم».
ولكي يتمتع الإن�سان بال�سلوك ال�سليم يجب عليه االلتزام بالقواعد واملبادئ التي تنظم هذا ال�سلوك .ومنها تطبيق
مبادئ الإتيكيت والربوتوكول ،وهو دليل �أكيد على احرتام النف�س الب�شرية وتقديرها التي ف�ضلها وكرمها اهلل �سبحانه
وتعاىل على �سائر املخلوقات حينما قال اهلل تعاىل( :ولقد كرمنا بنى �آدم وحملناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من
الطيبات وف�ضلناهم على كثري ممن خلقنا تف�ضي ًال) .ف�إذا ما ارتفعت النف�س الب�شرية �أقامت �أعظم و�أرقى احل�ضارات.
نحن كم�سلمني انبهرنا بفن الإتيكيت الغربي ،وبد�أنا ن�شره يف �أو�ساط املجتمع ونادينا به يف حياتنا وتعامالتنا مع بع�ضنا.
ولكن للأ�سف مل نتكلف �أو نكلف �أنف�سنا ونبحث يف كنوز مدر�سة حممد بن عبداهلل عليه ال�صالة وال�سالم عن فن
الإتيكيت وح�سن التعامل مع الآخرين.
للأ�سف ال�شديد �أ�صبح يبهرنا م�شهد ممثل �أجنبي يطعم زوجته يف الأفالم الأجنبية ،وال ننبهر من قول ر�سولنا الكرمي
عليه ال�صالة وال�سالم�« :إن �أف�ضل ال�صدقة لقمة ي�ضعها الرجل يف فم زوجته».
نعتقد �أن تبادل الورود بني الأحبة عادة غربية ،وهل علمنا �أن �أول من نادى به امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم يف قوله:
«من عر�ض عليه ريحان فال يرده ف�إنه خفيف احلمل طيب الريح».
عندما نرى الرجل الغربي يفتح باب ال�سيارة لزوجته نقول هكذا هو التعامل الراقي مع الزوجة ،ومل نقر�أ يف غزوة خيرب
عندما جل�س ر�سولنا الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم على الأر�ض وهو جمهد وجعل زوجته �صفية تقف على فخذه ال�شريف
لرتكب ناقتها ،هذا �سلوكه يف املعركة فكيف كان يف املنزل؟!!
تويف النبي الكرمي عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم يف حجر زوجته عائ�شة وكان ب�إمكانه �أن يتوفى وهو �ساجد لكنه اختار
�أن يكون �آخر �أنفا�سه بح�ضن زوجته.
كان حبيبنا وقدوتنا �صلى اهلل عليه و�سلم« :عندما يريد �أن ي�شرب ي�أخذ نف�س الإناء الذي �شربت فيه زوجته عائ�شة
ر�ضي اهلل عنها ،وي�شرب من نف�س املكان الذي �شربت منه»� .أما �سمعنا قول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إنك لن
تنفق نفقة �إال �أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها �إىل فم امر�أتك».
فن الإتيكيت الغربي �أخدم نف�سك بنف�سك ،وقد �سبقهم ر�سول العاملني يف �إتكيت التعامل قبل  1434عام ًا عندما �سئلت
�أمنا عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ما كان ر�سول اهلل يعمل يف بيته؟ قالت :كان ب�شر ًا من الب�شر يخيط ثوبه ويحلب �شاته ويخدم
نف�سه و�أهله.
ماذا �أقول ملن انبهر بالإتيكيت الغربي ومل ينبهر ب�إتكيت خري خلق اهلل و�أف�ضل من تعامل مع الإن�سان واحليوان واحلجر،
ناهيك عن تعامله مع زوجاته باملحبة واملودة والرحمة والرومان�سية احلقيقية ،اللهم �صلى و�سلم وبارك على حبيبنا
حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
وم�ضة:
يف العالقات الإن�سانية التي تربط النا�س ببع�ضهم �سنجد غياب الكثري من القيم ،ولكل �إن�سان جانبان �إحداهما ي�ستحق
النقد والآخر ي�ستحق املدح .فكيف حينئذ حتقق ال�سعادة لنف�سك يف تعاملك مع الآخرين و�إ�صدار �أحكامك عليهم؟ فال
بد �أن تتحلى �أنت بهذه ال�صفات لكي ت�ستطيع التعامل مع �أي �شخ�ص ،ف�أنت فقط الذي بو�سعك حتقيق ذلك من خالل
فن الإتيكيت .الإتيكيت هو �سلوك بالغ التهذيب �أو احرتام الذات واحرتام الآخرين وح�سن التعامل معهم �أو �آداب يف
اخل�صال احلميدة �أو ال�سلوك املقبول اجتماعي ًا.
�إتيكيتات نبوية:
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :كل �سالمي من النا�س عليه �صدقة ،كل يوم تطلع فيه ال�شم�س تعدل بني اثنني
�صدقة ،وتعني الرجل يف دابته فتحمله عليها �أو ترفع له عليها متاعه �صدقة ،والكلمة الطيبة �صدقة ،وبكل خطوة مت�شيها
�إىل ال�صالة �صدقة ،ومتيط الأذى عن الطريق �صدقة».
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :من بد�أ بالكالم قبل ال�سالم فال جتيبوه».
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ما من م�سلمني يلتقيان فيت�صاحفان� ،إال غفر لهما قبل �أن يتفرقا».
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال ي�شكر اهلل من ال ي�شكر النا�س».
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :آية املناف�س ثالث� :إذا حدث كذب ،و�إذا وعد �أخلف ،و�إذا ائتمن خان».
وقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :لي�س ال�شديد بال�صرعة �إمنا ال�شديد الذي ميلك نف�سه عند الغ�ضب».
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حتذير من تعار�ض الأدوية مع بع�ضها ومع الأطعمة

«م�أمونية الأدوية»  ..وعي املري�ض خط الدفاع الأول!
تعار�ض دواء مع دواء �آخر قد يحدث يف �أي مرحلة من مراحل وجود الدواء يف اجل�سم
مفهوم ال�سالمة الدوائية �أو ما ي�سمى �أي�ضا «م�أمونية
الأدوي��ة» م�صطلح لي�س باجلديد وخا�صة يف البلدان
املتطورة يف املجال ال�صحي .فعلى �سبيل املثال جند
�أن للواليات املتحدة الأمريكية جتربة امتدت لأكرث من
مائة عام يف جمال �سالمة الأدوي��ة وا�ستخدامها نتج
عنها �إن�شاء قوانني جديدة �أو تغيري القوانني املوجودة.
ففي عام 1937م ت�سبب ا�ستخدام دواء ال�سلفانيلد
�أميد –م�ضاد حيوي )Sulfanilamide( -بحدوث
�أك�ثر م��ن  100حالة وف��اة يف �أم��ري�ك��ا وه��ذه الوفيات
لي�ست ب�سبب امل��ادة الفعالة (الأ�سا�سية) يف ال��دواء
ول �ك��ن ب���س�ب��ب �إ� �ض��اف��ة م� ��ادة داي��اي �ث �ي �ل�ين ج�لاي�ك��ول
( )Diethylene glycolوهي مادة ت�ستخدم كمادة
مذيبة للدواء وال يوجد لها �أي فوائد عالجية وتعترب
م��ادة �سامة .ب �ن��اء ًا على ه��ذه احل��ادث��ة �أق ��رت �إدارة
الدواء والغذاء الأمريكية قانونا ين�ص على الت�أكد من
�سالمة �أي دواء ي�ستخدم وذلك ب�إجراء الدرا�سات غري
الإكلينيكية والإكلينيكية.
مل ت �ت��وق��ف م���ش��اك��ل الأدوي� � ��ة و�آث���اره���ا �إىل ه��ذا
احل���د ب ��ل ح���دث م ��ا � �س � ّم��ي ب �ك��ارث��ة ال �ث��ال �ي��دوام �ي��د
( )Thalidoamide Crisisيف معظم دول العامل
عندما ولد �آالف الأطفال بت�شوهات خلقية �شديدة وهي
عبارة عن عدم منو الأط��راف (اليدين والرجلني) �أو
منوها ب�شكل ق�صري و�أدى ا�ستخدام هذا الدواء �أي�ض ًا
�إىل وفاة العديد من الأطفال .دواء الثاليدواميد كان
ي�ستخدم بب�ساطة كم�ضاد للغثيان وهو يكرث عن الن�ساء
احلوامل.
اجلدير بالذكر �أن هذا الدواء مل ي�صرح له بالت�سجيل
يف الواليات املتحدة الأمريكية ب�سبب بع�ض الإ�شارات
خالل �إج��راء الدرا�سات غري الإكلينيكية (الدرا�سات
على احليوانات) �إىل وجود حاالت ت�شوهات على �أجنة
احليوانات.
و�إىل وقتنا ه��ذا توجد �أدوي��ة متنع من اال�ستعمال
وت�سحب م��ن الأ� �س��واق وذل��ك ب�سبب ع��دم م�أمونيتها
وعالقتها بن�شوء �أع��را���ض جانبية خ �ط�يرة ،ومثال
ذلك ما مت م�ؤخرا من �سحب دواء الروزيجليتازون
( )Rosiglitazoneم��ن الأ� �س��واق العاملية وذل��ك
لعالقته مع حدوث �أمرا�ض بالقلب.
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د .ثامر بن م�سند ال�شمري

�إ�ست�شاري علم الأوبئة والأمن الدوائي

لذلك جند �أن مفهوم ال�سالمة الدوائية هو مفهوم
�شامل ومهم جدا وي�أتي يف املرتبة الأوىل كمو�ضوع مهم
يف ا�ستخدام الأدوي��ة .يعترب هذا املفهوم علم متكامل
بحد ذات��ه حيث ي�شمل علوم ًا كثرية مثل الأع��را���ض
اجلانبية للأدوية ,جودة الأدوي��ة ,الأخطاء الطبية من
ا�ستخدام الأدوية ,عدم فعالية الأدوية عند ا�ستخدامها,
والأدوية املغ�شو�شة.
لكل دواء �أعرا�ض جانبية ولكن يختلف مدى ت�أثريها
وقوتها من �أعرا�ض جانبية خفيفة (مثل احلكة اخلفيفة
�أو ال�صداع اخلفيف) �إىل �أعرا�ض �شديدة (مثل احلكة
ال�شديدة ,تلف الأع�ضاء احليوية كالكبد والكلى� ,أو
الوفاة).
معظم الأع��را���ض اجلانبية ت�ك��ون متوقعة وتكون
م�سجلة بالن�شرة الداخلية لكل دواء ولكن امل�شكلة �أن
بع�ض الأع��را���ض تكون جديدة وغ�ير معروفة من قبل
وتكمن اخلطورة �أنها تكون �شديدة الت�أثري على املري�ض
�أو م�ستخدم الدواء.
من العوامل التي قد تزيد من مدى قوة الأعرا�ض
اجلانبية؛ نوع الأدوية و�أي�ض ًا نوع املر�ضى امل�ستخدمني
للأدوية.
بالن�سبة لنوع الأدوي��ة فبع�ض الأدوي��ة قد ال ت�سبب
�أعرا�ضا خطرية مثل بع�ض �أن��واع امل�ضادات احليوية،
وبع�ض الأدوي��ة قد ت�سبب �أعرا�ضا خطرية مثل بع�ض
�أدوية ال�سرطان ,والداء ال�سكري ,وبع�ض �أدوية عالج
ارتفاع الدهون يف الدم وغريها من الأدوية التي ال ميكن
ح�صرها هنا.
قد يعتقد البع�ض �أن دواء البارا�سيتامول �أوما يعرف

با�سم البنادول ,الفيفادول �أو التايلينول �أنه دواء �آمن
وال ي�سبب �أعرا�ضا جانبية خطرية ولكن توجد لديه
�أعرا�ض جانبية خطرية وبالذات على الكبد ,ومما يزيد
الو�ضع �سوء ًا �أنه قد يكون موجودا من �ضمن تركيبات
�أدوي��ة ال��زك��ام وق��د يجهل املري�ض ذل��ك ويقوم ب�أخذ
جرعة م�ضاعفة من دواء البارا�سيتامول مما قد ي�ؤدي
�إىل ت�أثري مبا�شر على الكبد.
�أما العامل الآخر هو نوع املر�ضى امل�ستخدمني للدواء,
فـكبار ال�سن تختلف ا�ستجابتهم للدواء عن الأطفال عن
م�ستخدمي ال��دواء من ال�شباب .بالإ�ضافة �إىل ذلك,
تختلف اال�ستجابة للدواء بني الذكور والإن��اث بحكم
االختالف الف�سيولوجي بينهم� .أي�ضا توجد فئة البد �أن
ت�أخذ اهتماما وحر�صا كبريين عند ا�ستخدام الأدوية
وهي فئة الن�ساء احلوامل حيث توجد العديد من الأدوية
والتي قد ت�ؤثر على املر�أة احلامل و�أي�ض ًا على اجلنني.
�سوف ن�ستعر�ض بع�ض هذه الفئات ب�شكل �سريع ملدى
�أهميتها والت�شديد على �أهمية الوعي عند هذه الفئات:
  -1الن�ساء احلوامل
كل ف�ترة من ف�ترات احلمل والبالغة مدتها ت�سعة
�أ�شهر تعترب فرتة مهمة وحرجة عند ا�ستخدام �أي دواء.
تق�سم فرتات احلمل �إىل ثالثة �أجزاء:
الفرتة الأوىل ( الأ�شهر الثالثة الأوىل ) ,الفرتة
الثانية (الأ��ش�ه��ر ال�ث�لاث��ة الثانية) وال �ف�ترة الثالثة
(الثالثة �أ�شهر الأخرية).
كما ذكر �سابقا ف�إن جميع الفرتات هي فرتات مهمة
ولكن تعترب الفرتة الأوىل والثانية من �أهم املراحل يف
احلمل لأن تك ّون �أجزاء اجلنني تكون خالل هذه الفرتة.
لذلك الب��د لكل ام��ر�أة حامل �أال تتناول دواء قبل
�أن ت�س�أل الطبيب �أو ال�صيديل املخت�صني ,عن مدى
م�أمونية الدواء لأنه قد ي�ؤثر على تكوين اجلنني وهذا ما
حدث مع دواء الثاليدواميد املذكور �سابقا.
هذا ال يعني �أن نغفل الفرتة الأخرية من احلمل لأنها
�أي�ضا مرحلة مهمة وتوجد �أدوية يكون لها ت�أثري ًا خالل
هذه الفرتة فقط وقد ت�ؤدي بع�ض الأدوية �إىل الإجها�ض.
ت�أثري الأدوية ال يقت�صر على �أخذ الأدوية خالل فرتة
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احلمل و�إمن��ا قد ي�ؤثر �أخ��ذ ال��دواء قبل احلمل بفرتة
ب�سيطة (مدة �أ�سابيع) على اجلنني ,ومثال ذلك دواء
الأيزوتريتينوين ( )Isotretinoinواملعروف ب�إ�سم
رواكيوتني ( )Roaccutaneوال��ذي ي�ستخدم لعالج
حب ال�شباب ويعترب هذا الدواء من �أخطر الأدوية التي
قد ت�سبب ت�شوهات للجنني ولذلك مينع ا�ستخدام هذا
الدواء قبل �أو خالل فرتة احلمل.
�أي���ض��ا خ�ل�ال ف�ت�رة الإر�� �ض ��اع الب��د م��ن ا�ست�شارة
املخت�صني قبل ا�ستخدام �أي دواء لأنه قد تفرز بع�ض
الأدوية يف حليب الأم وت�ؤثر �سلبيا على الطفل.
هذه التحذيرات ال ت�شمل الأدوي��ة فقط ولكن ت�شمل
الأدوية الع�شبية وجميع ما ي�ؤخذ �أو ي�ستخدم كدواء.
   -2الأطفال
�أما الفئة الثانية وهم الأطفال فال تقل �أهمية عن فئة
احلوامل و البد �أخذ احليطة عند ا�ستخدام �أي دواء
يف ه��ذه الفئة العمرية حيث �أن ه��ذه الأدوي��ة مق�سمه
باال�ستخدام على ح�سب الفئة العمرية ,حيث �أن بع�ض
الأدوي��ة مينع ا�ستخدامها للمر�ضى �أق��ل من  18عاما
وبع�ضها مينع ا�ستخدامها لأق��ل من � 12سنة وبع�ضها
مينع ا�ستخدامها لأقل من �سنتني.
منع ا�ستخدام ه��ذه الأدوية هو ب�سبب ع��دم وجود
درا�سات علمية و�إكلينيكية عملت و�أثبتت م�أمونية هذه
الأدوية يف كل فئة عمرية على حده.
بالإ�ضافة �إىل ذلك �أن الأع�ضاء احليوية للأطفال
تكون يف مرحلة النمو �أو عدم التكامل وقد ي�ؤثر ذلك
على تعر�ض الطفل �إىل جرعات �أكرب من املطلوبة ب�سبب
عدم مقدرة اجل�سم على عملية الأي�ض الكاملة و �إخراج
ال��دواء من اجل�سم بح�سب خ�صائ�ص ال��دواء املعروفة
م�سبقا.
من الأمور املهمة عند ا�ستخدام الأدوية للأطفال هو
الت�أكد من اجلرعة امل�ستخدمة للطفل حيث �أن زيادة يف
اجلرعة قد ي�ؤدي �إىل �أعرا�ض جانبية ونق�صان اجلرعة
ق��د ي���ؤدي �إىل ع��دم اال�ستفادة م��ن ال ��دواء .ويختلف
الو�ضع عند الأطفال حيث �أن��ه هنالك �أك�ثر من �شكل
من امل�ستح�ضرات من الأدوية فبع�ض الأدوية توجد عن
طريق الفم على �شكل �أقرا�ص �أو �شراب� ,أو ت�ؤخذ على
�شكل حتاميل ,ولكل �شكل ت�أثريه الذي قد يختلف عن
ال�شكل الأخر ف�سرعة امت�صا�ص الأدوية ال�سائلة تختلف
عنها يف الأق��را���ص �أو التحاميل ،لذلك البد من �أخذ
اجلرعة كما يحددها الطبيب.
ً
ومن املهم �أن ت�ضع كل �شركة �أدوي��ة معيارا مع كل
�شراب ي�ستخدم للأطفال ،ويف�ضل ا�ستخدام املعايري

التي تكون مزودة مبقا�سات امللليليرتات.
يف�ضل ا�ستخدام احلقن (بدون �إب��رة) عند �إعطاء
ال�شراب بدال من الوعاء امل�صاحب للدواء ,حيث وجد
�أن ا�ستخدام الوعاء قد ال يعطي نف�س الدقة باجلرعة
عند ا�ستخدام احلقنة.
�أما �إذا مل يتوفر الدواء �إال على �شكل �أقرا�ص فيجب
ا�ست�شارة ال�صيديل عن الطريقة ال�صحيحة ال�ستخدام
الدواء وكيفية �إعطاءه للطفل خا�صة �إذا ُن�صِ ح ب�أن ميزج
مع الع�صري �أو الأكل حيث �أن بع�ض الأدوية قد تتعار�ض
مع بع�ض الأطعمة.
�أحد الأمور التي البد �أن ي�شدد عليها هو ا�ستخدام
دواء الأ�سربين للأطفال ,حيث �أن ا�ستخدام الأ�سربين
حمظور ب�صفة عامة (قد ي�ستخدم بحاالت معينة تقرر
من قبل الطبيب) عند الأطفال كخاف�ض للحرارة حيث
�أنه قد ي�سبب مبتالزمة ريز()Reye›s Syndrome
ومي �ك��ن ا� �س �ت �خ��دام �أدوي � ��ة م�ث��ل ال �ب��ارا� �س �ي �ت��ام��ول �أو
ايبوفروفني بديال عن الأ�سربين.
معرفة وزن الطفل مهمة بحكم �أن معظم الأدوي��ة
امل�ستخدمة للأطفال حتدد جرعتها على ح�سب وزن
الطفل.
يجب �أن تعامل �أدوي��ة الأطفال باهتمام خا�صة من
ناحية التخزين �إذ البد �أن تخزن حتت الظروف املالئمة

لكل دواء بح�سب الإر��ش��ادات امل�صاحبة لكل دواء لأن
بع�ض الأدوي��ة البد �أن تو�ضع يف درج��ة ح��رارة معينة.
توجد بع�ض الإر�شادات التي قد يغفل عنها الأب والأم
ولكن تعترب مهمة مثل الت�أكد من تاريخ �صالحية الدواء,
وو�ضع الأدوية بعيد ًا عن متناول الطفل وقراءة الن�شرة
الداخلية قبل ا�ستخدام الدواء للطفل.
  -3كبار ال�سن
تعترب فئة كبار ال�سن من الفئات املهمة التي يجب
الرتكيز عليها قبل ا�ستخدام �أي دواء وذلك لأ�سباب
عديدة منها �أن الوظائف الف�سيولوجية لكبار ال�سن تبد�أ
بال�ضعف خا�صة �أع�ضاء مهمة مثل الكبد والكلى ،فكبار
ال�سن ع��ادة ما ي�صابون ب�سرعة الن�سيان ،ومن ذلك
ن�سيان �أخذ �أدويتهم.
عادة ما ي�صاب كبار ال�سن بالعديد من الأمرا�ض
املزمنة مثل �أمرا�ض ارتفاع �ضغط الدم ,داء ال�سكري
وارتفاع ن�سبة الدهون يف الدم مما يدعو �إىل ا�ستخدام
�أدوية �أخرى والتي قد تتعار�ض مع الأدوي��ة الأوىل .قد
ت�صل عدد �أدوية املري�ض �أحيان ًا �إىل �أكرث من  16دواء
كاف حلدوث العديد من الأعرا�ض اجلانبية.
وهذا �سبب ٍ
�أي�ضا الأمرا�ض امل�صاحبة قد ت�ؤدي �إىل التعار�ض مع
الأدوية وقد ت�سبب حدوث �أعرا�ض جانبية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ,يكرث ا�ستخدام الأدوية الع�شبية
عند هذه الفئة العمرية ويف الغالب ال توجد �أي معلومات
ع��ن ه��ذه الأدوي���ة الع�شبية م��ن ناحية م�أمونيتها �أو
فعاليتها وقد ت�ؤدي �إىل التعار�ض مع الأدوية املو�صوفة
من الطبيب ومن ثم ت�ؤدي �إىل �أعرا�ض جانبية خطرية
خا�صة عند كبار ال�سن امل�صابني ب�أمرا�ض ك�أمرا�ض
القلب والكبد �أو الكلى.
�أي�ضا ا�ستخدام الطعام ق��د ي���ؤدي �إىل التعار�ض
مع ت�أثري الأدوي��ة مما يزيد �أو يقلل من ت�أثريها وكلتا
احلالتني ت�شكل خطر ًا على حياة املري�ض ،فزيادة ت�أثري
ال��دواء قد ت ��ؤدي �إىل العديد من الأع��را���ض اجلانبية
وقلة فعالية الدواء قد ت�ؤدي �إىل تدهور احلالة املر�ضية
للمري�ض.
�إن حدوث الأعرا�ض اجلانبية �أمر من ال�سهل جتنبه
عن طريق �إجراء بع�ض الطرق الوقائية من املري�ض.
من هذه الطرق معرفة املعلومات الكاملة عن الدواء
وذلك عن طريق قراءة الن�شرة الداخلية للدواء والتي
يف الغالب حتتوي على جميع املعلومات ال�لازم��ة عن
الدواء �أو عن طريق �س�ؤال ال�صيديل �أو الطبيب.
من الأف�ضل كتابة جميع الأ�سئلة ومن ثم عر�ضها على
الطبيب �أو ال�صيديل لكي يت�سنى له طرح جميع الأ�سئلة
عليهم.
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�أي�ضا يجب على املري�ض �إح�ضار جميع �أدويته معه
يف كل موعد له �سواء مع الطبيب �أو ال�صيديل لتجنب
�صرف �أدوية قد تتعار�ض مع بع�ض وت�ؤدي �إىل �أعرا�ض
جانبية .بالإ�ضافة �إىل ذلك يف�ضل �أن ي�ستخدم كبار
ال�سن بع�ض امل�ساعدات املتوفرة يف ال�صيدليات لتنظيم
وترتيب مواعيد �أخذ �أدويتهم.
�أي�ضا الب��د �أن يت�أكد ك��ل مري�ض �أن��ه فهم جميع
املعلومات عن ال��دواء ب�شكل �صحيح و�أن يكون �صادقا
و�صريحا بجميع املعلومات التي يعطيها للطبيب.
والبد �أن يفهم املري�ض طريقة اال�ستخدام لتجنب
اال�ستعمال اخل��اط��ئ ل �ل��دواء مم��ا ي� ��ؤدي �إىل ح��دوث
�أعرا�ض جانبية منه.
ق��د ت�ستخدم ط��رق ال��وق��اي��ة امل��ذك��ورة �سابقا لأي
مري�ض �سواء كبار ال�سن �أو غريهم.
مفهوم ال�سالمة الدوائية وا�ستخدام الدواء بال�شكل
ال�صحيح ال يقت�صر على فئة معينه من املر�ضى �أو
م�ستخدمي الأدوي� ��ة ول�ك��ن ينطبق على �أي �شخ�ص
ي�ستخدم الدواء.
ت �ع��ار���ض الأدوي� � ��ة م��ع بع�ضها وم ��ع الأط�ع�م��ة
وعالقتها بال�سالمة الدوائية
ق��د ت�ت�ع��ار���ض الأدوي � ��ة م��ع بع�ضها خ�ل�ال مرحلة
االمت�صا�ص (� )Absorptionأو مرحلة ت��و ّزع��ه
داخ��ل اجل�سم (� )Distributionأو مرحلة الأي�ض
(� )Metabolismأو مرحلة خروج الدواء من اجل�سم
( .)Excretionجميع هذه املراحل مهمة؛ لذلك يجب
ا�ست�شارة الطبيب �أو ال�صيديل عما �إذا كان هناك �أي
تعار�ض بني الأدوية امل�أخوذة وكيفية جتنبه.
تتعار�ض الأدوي���ة خ�لال مرحلة االمت�صا�ص من
اجل�سم مثل تعار�ض بع�ض الأدوي��ة امل�ستخدمة لعالج
ارتفاع الكولي�ستريول يف اجل�سم كدواء كوليب�ستيبول
( )Colestipolمع الأدوي��ة الأخ��رى مما ي ��ؤدي �إىل
منع امت�صا�ص الأدوية الأخرى وبالتايل ي�ؤدي �إىل عدم
اال�ستفادة من الأدوية الأخرى.
كما قد تتعار�ض �أدوية احلديد التي ت�ستخدم لعالج
بع�ض �أن��واع فقر ال��دم مع �أدوي��ة �أخ��رى لذلك ين�صح
بعدم اخذ �أدوية �أخرى معها بنف�س الوقت وملدة �ساعتني
على الأقل.
�أي�ضا قد تتعار�ض الأطعمة مع الأدوي��ة ومثال ذلك
بع�ض امل�ضادات احليوية ( )e.g. Tetracyclinesقد
يقل ت�أثريها عند �أخذها مع منتجات الألبان.
وهنالك العديد من الأمثلة على تداخل �أو تعار�ض
الأدوي� ��ة خ�لال ف�ترة االمت�صا�ص ل��ذل��ك يجب على
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املري�ض �س�ؤال الطبيب �أو ال�صيديل بالتف�صيل عن
الدواء.
املرحلة الثانية من تعار�ضات الأدوية حتدث خالل
ما مي�سى بتوزيع الأدوية داخل اجل�سم حيث �أن الأدوية
تخزن يف بع�ض الربوتينات يف الدم لكي يتم اال�ستفادة
منها ب�شكل تدريجي ولي�س بدفعه واحده .لكن يف بع�ض
الأحيان �إذا وجد �أكرث من دواء يف دم الإن�سان قد يحل
دواء حمل �آخر يف نف�س املكان املخزن فيه مما ي�ؤدي
�إىل توفر ال��دواء كامال يف الدم ولي�س ب�شكل تدريجي
ومن ثم وجود جرعه اكرب من اجلرعة املفرت�ضة وذلك
ي�سبب حدوث �أعرا�ض جانبية للدواء.
ومن �أهم مراحل تعار�ض الأدوي��ة ما يحدث خالل
مرحلة الأي�ض وخا�صة يف الكبد حيث توجد العديد
من الأن��زمي��ات املهمة وامل�س�ؤولة عن عمليات الأي�ض
للأدوية.
ت��وج��د بع�ض الأدوي���ة �إم��ا حتفز ه��ذي الأن��زمي��ات
وجعلها تقوم بعمليات الأي�ض ب�شكل �سريع �أو تثبطها
حيث تقوم بعمليات الأي�ض ب�شكل بطيء ،كلتا احلالتني
ت�ؤدي �إىل حدوث تعار�ض بني الأدوية فالأف�ضل �أن تتم
عمليات الأي�ض ب�شكلها الطبيعي واملحدد لكل دواء.
توجد العديد من الأدوي��ة املحفزة لأنزميات الكبد

م�ث��ل دواء ريفامبي�سني ( )Rifampicinوبع�ض
�أدوية ال�صرع مثل دواء الفينايتوين ()Phenytoin
وم� ��ن الأدوي� � � ��ة امل �ث �ب �ط��ة لأن� ��زمي� ��ات ال �ك �ب��د دواء
االريرثوماي�سن (,)Erythromycinدواءاالزيرثو
ماي�سن ( ,)Azithromycinدواء الكيتوكونازول
(.)Ketoconazole
�أي�ضا قد يحدث تعار�ض بني الأدوية يف حالة وجود
�أن��زمي يقوم بعمليات الأي����ض لأك�ثر م��ن دواء بنف�س
الوقت.
بالإ�ضافة �إىل ذلك قد ت�ؤثر �أدوية على �أدوية ب�شكل
غري مبا�شر فمثال �أدوي��ة موانع احلمل يتم جزء من
عمليات الأي�ض لها �أو امت�صا�صها عن طريق بع�ض
امليكروبات النافعة يف اجل�سم ويف حالة تناول م�ضاد
حيوي ي�ؤدي �إىل الق�ضاء على امليكروبات ومن ثم عدم
حدوث عمليات الأي�ض لأدوية موانع احلمل مما ي�ؤدي
�إىل اال�ستفادة من الدواء وبالتايل حدوث حمل .وت�شري
الدرا�سات �إىل �أن حدوث ذلك �ضئيل جدا وذلك بن�سبة
.%1
�أما �آخر مرحلة هي مرحلة تعار�ض الأدوي��ة خالل
مرحلة خ��روج ال ��دواء م��ن اجل�سم .م��ن �أمثلة ذلك
ع�ن��دم��ا ي�ك��ون ميكانيكية �إخ� ��راج دواء ه��ي نف�سها
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للدواء الآخر مما ي�ؤدي �إىل �إخراج دواء وبقاء الآخر
ب�ترك�ي��ز �أع �ل��ى ومل ��ده �أط� ��ول مم��ا ي � ��ؤدي �إىل ح��دوث
�أعرا�ض جانبية �شديدة الت�أثري ,مثال ذلك تعار�ض
دواء الأ�سربين ( )Aspirinمع دواء امليثوتريك�سيت
(.)Methotrexate
لذلك يجب على كل مري�ض �أو م�ستخدم للدواء �أن
يعرف جميع املعلومات الالزمة عن ال��دواء وعما �إذا
كان هنالك �أي تعار�ضات مع �أدوية �أخرى �أو مع �أطعمة
وذل��ك مبناق�شتها م��ع ال�صيديل �أو الطبيب لتجنب
حدوث �أي تعار�ضات حمتملة من الدواء �أو التقليل من
حدوثها خا�صة عند بع�ض املر�ضى الأكرث عر�ضه لهذه
التعار�ضات بني الأدوية ومن هذه الفئات:
املر�ضى امل�ستخدمني لأكرث من دواء وخا�صة �إذا كان
عدد الأدوية �أكرث من �ستة �أدوية.
املر�ضى كبار ال�سن
املر�ضى امل�صابني ب�أكرث من مر�ض مزمن ك�أمرا�ض
القلب وداء ال�سكري.
م�ستخدمي بع�ض الأدوي ��ة مثل دواء م�سيل ال��دم
الوارفارين ( )Warfarinو�أدوية ال�صرع وبع�ض �أدوية
القلب مثل دواء الديجوك�سني (.)Digoxin
كيفية التقليل من حدوث الأعرا�ض اجلانبية
للأدوية
كما ذكر �سابقا �أن لكل دواء �أعرا�ض جانبية ،ولكن
من املمكن جتنب هذه الأعرا�ض اجلانبية با�ستخدام
ال��دواء بالطريقة ال�صحيحة و�إتباع الإر�شادات �سواء
من الن�شرة الداخلية للدواء �أو من خالل �إر�شادات
ال�صيديل �أو الطبيب.
�إن معرفة املعلومات الالزمة واملهمة عن الدواء تعترب
هي اخلطوة الأوىل لتجنب حدوث �أعرا�ض اجلانبية
فمثال عندما يعرف املر�ض �أن الدواء ال يجب �أن ي�ؤخذ
يف وقت معني �أو مع دواء �آخر بنف�س الوقت فذلك ي�ؤدي
�إىل التقليل من حدوث تعار�ض بني الدوائيني مما ي�ؤدي
�إىل اال�ستفادة من الدواء ب�شكل �أكرب.
و�أي�ضا عندما يعرف املري�ض �أنه ال يجب �أن ي�أخذ
دواء معني مع الأكل وذلك ب�سبب �أنه ي�ؤثر على فعالية
الدواء ف�أنه �سوف ي�ستفيد من الدواء ب�شكل اكرب ,فـعلى
�سبيل املثال ال احل�صر ,ال يجب �أخذ دواء الثريوك�سني
– امل�ستخدم لعالج نق�ص هرمون الغدة الدرقية -مع
الأكل ب�سبب �أنه يقل امت�صا�صه بن�سبة قد ت�صل �إىل
 %70مما ي ��ؤدي �إىل عدم اال�ستفادة من ال��دواء وقد
ي�ؤدي �إىل تدهور حالة املري�ض.

وعندما تعرف احل��ام��ل �أن��ه ال يجب �أن ت��أخ��ذ �أي
دواء �إال بعد ا�ست�شارة الطبيب �أو ال�صيديل للت�أكد من
�سالمته يف �أي مرحله من مراحل احلمل فهذا يقلل من
حدوث �أي عر�ض جاين �أو ت�أثري �سواء على املر�أة �أو على
اجلنني.
�أي�ضا عندما يعرف املري�ض الأع��را���ض اجلانبية
املتوقعة ل�ل��دواء فيكون ح��ذر من �أي تغري ح��دث بعد
ا�ستخدام ال��دواء خا�صة بعد ا�ستخدام الأدوي��ة التي
تكون لديها العديد من الأعرا�ض اجلانبية.
هنالك بع�ض الأ�سئلة �أو النقاط امل�ساعدة للمري�ض
عند مراجعته للطبيب �أو �صرفه لأي دواء وهي كالأتي:
 هل يجب جتنب اخذ الدواء مع �أي �أدوية �أخرى ؟ هل يجب جتنب �أخذه مع �أدوية � ,أغذية �أو �أ�شربةمعينه؟
 ما هي الأعرا�ض اجلانبية املتوقعة للدواء؟�إخبار الطبيب �أو ال�صيديل عن الأدوي��ة الأخ��رى
التي ت�ؤخذ مبا�شره من ال�صيدلية وخا�صة �أدوية الربد
وال�سعال و�أي�ض ًا دواء البارا�سيتامول �أو ما يعرف بدواء
البنادول �أو الفيفادول.
�إح�ضار جميع الأدوي��ة عند مراجعة الطبيب يف كل
زيارة.

�إب�ل�اغ الطبيب بجميع الأدوي� ��ة الأخ���رى وخا�صة
الع�شبية والفيتامينات.
 ما هي طريقة عمل الدواء يف اجل�سم (ما ي�سمىمبيكانيكية الدواء)؟
معلومات عن الدواء مثل كيفية اال�ستخدام وملاذا
ي�ستخدم ال��دواء وم��دة ا�ستخدام ال��دواء وجرعته
اليومية؟
ال�س�ؤال عن طريقة اخذ الدواء يف حالة احلقن مثل
حقن الأن�سولني.
ال�س�ؤال عن طريقة حفظ الدواء خا�صة الأدوية التي
تت�أثر بال�ضوء �أو احلرارة وحتتاج درجة حراره معينة.
ال �ت ��أك��د م��ن حم �ت��وي��ات الأدوي� � ��ة امل���س�ت�خ��دم��ة يف
حاالت الربد حيث �أن بع�ضها تكون حتتوي على مادة
البارا�ستيامول مما ي�ؤدي �إىل اخذ جرعة م�ضاعفه دون
معرفة ذلك.
�إن منع �أو تقليل الأعرا�ض اجلانبية للأدوية يبد�أ من
املري�ض نف�سه وي�ستطيع التو�صل �إىل ذلك عن طريق
�أخ��ذ القليل م��ن االحتياطات قبل وخ�لال ا�ستعمال
ال ��دواء� .أي�ضا وج��ود العالقة الوطيدة ب�ين الطبيب
وال�صيديل من جهة واملري�ض من جهة �أخرى من �أهم
�أ�سباب اال�ستعمال ال�صحيح للدواء.
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جرائم التزوير يف اململكة العربية ال�سعودية
«ال�ت��زوي��ر ه��و تغيري احلقيقة يف ب�ي��ان ج��وه��ري يف
حمرر ب�إحدى الطرق التي ن�ص عليها النظام تغرياً
من �ش�أنه �أن يحدث �ضرراً بالغري مع نية ا�ستعمال
املحرر فيما زور من �أجله».
ومما �سبق يت�ضح �أن التزوير كجرمية تتطلب توافر
عدة �شروط مفرت�ضة وعدة �أركان:
 -1ال�شروط املفرت�ضة يف جرمية التزوير:
�أ� -أن يقع تغيري احلقيقة يف حمرر
ب� -أن يقع التغيري على بيان جوهري
 -2الركن املادي للتزوير يتمثل يف:
�أ -تغيري احلقيقة.
ب� -أن يقع التغيري ب�إحدى الطرق املن�صو�ص عليها
نظام ًا.
ج� -أن يكون من �ش�أن تغيري احلقيقة �إح��داث �ضرر
بالغري
 -3الركن املعنوي للتزوير يتمثل يف:
�أ -الق�صد اجلنائي العام (العلم والإرادة)
ب -الق�صد اجلنائي اخلا�ص (نية ا�ستعمال املحرر
املزور فيما زور من �أجله).
ونو�ضح ذلك بالتف�صيل كما يلي :
�شروط جرمية التزوير
� -1شرط املحرر:
يجب �أن يقع التزوير يف حمرر كما ن�صت عليه املادة
اخلام�سة من النظام التي تتكلم عن «املخطوطات
والأوراق وال�شهادات وال�سجالت وامل�ستندات...الخ».
فال ي�صح �أن يكون املحرر مكون ًا من �أرقام فقط وال
يعد من قبيل املحررات النقود �أو الأختام �أو العالمات
التجارية �أو املاركات �أو �شرائط الكا�سيت �أو �شرائط
الفيديو ،...فهي لي�ست حم��ررات وال ت�سري عليها
�أحكام التزوير ،ولكن تغيري احلقيقية فيما يكتب عليها
من بيانات ميكن �أن ت�سري عليها �أحكام التزييف
�أو حق امل��ؤل��ف وال تعترب الكتب وامل�ؤلفات حم��ررات
وبالتايل ف ��إن من يغري ا�سم �صاحب امل�ؤلف ويكتب
ا�سمه مكانه ال يرتكب جرمية التزوير بل يخالف حق
امل�ؤلف الذي تعاقب عليه بع�ض الأنظمة.
وقد ت�ضمن ن�ص املادة  14من النظام �أنه:
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 تعد �صور املحررات التي تبدو �أنها �أ�صل بذاتهاحمررات �أ�صلية يف تطبيق �أحكام هذا النظام.
 ك��ل م��ن ز َّور ال���ص��ور ال�ضوئية �أو امل�ستنداتاملعاجلة �آلي ًا �أو البيانات املخزنة يف ذاكرة احلا�سب
الآيل �أو على �شريط �أو �أ�سطوانة ممغنطة �أو غريها
من و�سائط� ،أو ا�ستعملها وهو عامل بتزويرها يعاقب
بالعقوبات الواردة يف هذا النظام.
� -2شرط البيان اجلوهري
يجب �أن يكون تغيري احلقيقة يف املحرر قد وقع على
بيان جوهري من بياناته ويعترب البيان جوهري ًا يف
حالة توافر �أي من املعايري الثالثة التالية:
 -1معيار الإثبات:
�إذا كان املحرر معد ًا لإثبات بيان معني ف�إن هذا
البيان يعترب جوهريا فجواز ال�سفر معد لإثبات اال�سم
واجلن�سية وال�سن وكذلك بطاقة الأح��وال و�شهادة
امليالد معدة لإثبات واقعة امليالد والت�سمي با�سم معني
من �أب و�أم معينني يف مكان معني ويف تاريخ معني
و�شهادة اجلن�سية كذلك معدة لإثبات ا�سم معني له
جن�سية معينة.
 -2تكوين عقيدة خمالفة :
�إذا كان البيان الوارد يف املحرر من �ش�أنه �أن يكون
عقيدة خمالفة للواقع لدى من يطلع عليه ف�إنه يعترب
جوهري ًا فمن يطلع على وثيقة زواج يتكون لديه اعتقاد
�أن ا�سم رجل معني متزوج من امر�أة معينة يف تاريخ
معني ويت�أكد �أن املرِ�أة خالية من املوانع ال�شرعية ف�إذا
ات�ضح �أن املر�أة ال تزال يف ع�صمة رجل �آخر �أو �أنها
كانت مطلقة يف عدة زوجها ومل تنق�ض تلك العدة ف�إن
العقد يعترب م��زور ًا � ،أما بيان �أن الزوجة «بكر» ف�إن
املطلع على عقد الزواج ال ي�صدق بال�ضرورة �أنها بكر

لأن ال�شخ�ص العادي ال ي�صدق بال�ضرورة مثل هذا
البيان يف العقد لذلك ف�إن هذا البيان ثانوي كذلك
ف ��إن البيان اخلا�ص مبهنة ال��زوج وامل��دون يف وثيقة
الزواج لي�س �إال بيان ًا ثانوي ًا ال يقع بالكذب فيه جرمية
التزوير.
 -3معيار الأثر القانوين:
�إذا كان النظام يرتب �أث��ر ًا معين ًا على بيان معني
ف�إن هذا البيان يعد جوهري ًا ففي وثيقة الزواج يعترب
البيان اخلا�ص مب�ؤخر ال�صداق مولد ًا لأث��ر قانوين
م�ؤداه التزام معني على الزوج وحقوق معينة للزوجة
وبالتايل فهو بيان جوهري يقع بتغيري احلقيقة فيه
جرمية التزوير كما لو اتفق ال��زوج وال��ويل على �أن
يكون م�ؤخر ال�صداق مبلغ ًا معين ًا غري �أن الويل اتفق
مع امل�أذون على كتابة مبلغ �أكرب مما اتفق عليه.
 -2الركن املادي يف جرمية التزوير
يتكون الركن امل��ادي جلرمية التزوير من ن�شاط
�إج��رام��ي م� ��ؤداه تغيري احلقيقة على �أن يقع هذا
ال�ن���ش��اط ب�ط��رق معينه م��رت�ب� ًا لنتيجة معينه هي
احتمالية الإ�ضرار بالغري ويتمثل ذلك يف الآتي:
تغيري احلقيقة:
ملا كان جوهر التزوير هو الكذب ف�إنه ال يت�صور
وقوع جرمية التزوير بدون تغيري احلقيقة ف�إذا مل يقع
تغيري يف احلقيقة فال تزوير ولو كان الفاعل يظن �أن
ما �أثبته مغاير للحقيقة كمن ي�صحح ا�سم ورد خط�أً يف
املحرر �أو ي�ساعد مري�ض ًا على �إم�ضاء و�صيته مم�سك ًا
بيده والراجح �أنه ال تزوير �إذا ح�صل تغيري احلقيقة
من �صاحب احلق يف التغيري كاملدين ال��ذي يغري يف
حمتوى �سند الدين قبل ت�سليمه للدائن .وهنا يثور
الت�سا�ؤل عن حكم ال�صورية يف العقود وتغيري احلقيقة
يف الإقرارات الفردية.
 -1حكم ال�صورية يف العقود:
يق�صد بال�صورية تغيري احلقيقة يف حمرر باتفاق
�أطرافه .والأ�صل �أن ال�صورية ال تعترب تزوير ًا �سواء
كانت �صورية مطلقة �أو ن�سبية ما مل يرتتب على تلك
ال�صورية م�سا�س بحق مقرر للغري من ذلك �أن يكتب
�أب البنته عقد ًا ببيع �أمالك له مع �أنها مل تدفع الثمن
وهو بذلك يق�صد حرمان �أخيه من امل�يراث لأن��ه مل
ينجب ابن ًا ومن ذلك �أي�ضا �أن يكتب الطرفان يف عقد
بيع ثمن للعقار يزيد عن ثمنه احلقيقي حتى مينعا
اجلار من املطالبة بال�شفعة �أو �أن الطرفان الثمن يف
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العقد بغية التهرب من الر�سوم امل�ستحقة للدولة عند
توثيق العقد.
 -2حكم الكذب يف الإقرارات الفردية:
يق�صد ب��الإق��رارات ال�ف��ردي��ة ك��ل م��ا ي�صدر عن
ال�شخ�ص م��ن ج��ان��ب واح���د ف�ي�م��ا يتعلق مب��رك��زه
ال�شخ�صي (مهنته – حالته العائلية – مكا�سبه
املادية...الخ).
كمن يتقدم بطلب �إىل اجلامعة يثبت فيه  -على
غري احلقيقة � -أن ظروفه املادية �صعبة بغية احل�صول
على معونة �أو التاجر الذي يقدم �إقرار ًا �ضريبي ًا يثبت
فيه مبلغ ًا يقل عما حققه من �أرباح �أو من يتقدم ببيان
�إىل اجلمارك ذاكر ًا فيه قيمة �أقل لب�ضائعه امل�ستوردة
 ،والأ�صل �أن الكذب يف الإق��رارات الفردية ال يعترب
تزوير ًا لأن الإق��رار الفردي م��ازال خا�ضع ًا للتدقيق
والفح�ص واملراجعة.
ولكن الكذب يف الإق��رارات الفردية ي�سري عليه
و�صف التزوير يف احلاالت التالية:
�أ� -إذا ك��ان م��رك��ز امل�ق��رر �أق ��رب مل��رك��ز ال�شاهد
(كالإقرار يف وثائق الزواج والطالق ودفاتر املواليد
والوفيات).
ب -انتحال �شخ�صية الغري يف الإقرار الفردي.
طرق التزوير
يجب �أن يتم التزوير ب��إح��دى الطرق التي ن�ص
عليها النظام وهذه الطرق �إما �أن تكون مادية و�إما �أن
تكون معنوية وهكذا ميكن التحدث عن التزوير املادي
والتزوير املعنوي.
 -1التزوير املادي:
يق�صد بالتزوير امل��ادي ذل��ك التزوير ال��ذي يقع
بو�سيلة مادية ويرتك �أث��ر ًا ملمو�س ًا على املحرر وقد
يرد عن �إن�شاء املحرر �أو بعد �إن�شائه ون�صت على طرق
التزوير املادي املادة اخلام�سة واملادة احلادية ع�شرة
من نظام مكافحة التزوير.
�أما طرق التزوير املادي فهي:
�أ -و�ضع �إم�ضاءات �أو �أختام �أو ب�صمات مزورة.
ب -تغيري �أو حتريف امل �ح��ررات �أو الإم���ض��اءات �أو
الأختام.
ت -و�ضع �أ�سماء غري �صحيحة �أو غري حقيقية.
ث -اال�صطناع.
ج -التقليد.
ح� -إتالف املحرر.
 -2التزوير املعنوي:
التزوير املعنوي هو تغيري املحرر بطريقة ال ترتك

�أثر ًا ملمو�س ًا على املحرر وال يتم �إال عند �إن�شاء املحرر.
وطرق التزوير املعنوي هي:
�أ -تغيري �إقرارات �أوىل ال�ش�أن.
ب� -إثبات �أمور كاذبة على �أنها �صحيحة
�أو معرتف بها.
ت� -إ�ساءة التوقيع على بيا�ض.
�أن يكون من �ش�أن تغيري احلقيقة الإ�ضرار بالغري:
ال�ضرر هو كل م�سا�س بحق �أو م�صلحة يحميها القانون
ويرتتب على انتفاء ال�ضرر من تغيري احلقيقة الذي
وقع يف املحرر عدم وقوع جرمية التزوير وال ي�شرتط
�أن يقع �ضرر فعلي بل يكفي جم��رد احتمالية وقوع
ال�ضرر فمن قدم �شيك مزور للمحكمة وك�شف اخلبري
�أنه مزور ورف�ضت الدعوى يرتكب جرمية تزوير لأنه
كان من املحتمل �أن تقبل املحكمة ال�شيك وحتكم به
على املدعى عليه وبالتايل �إذا مل يكن ال�ضرر حمتم ًال
ف�إنه ال تقع جرمية التزوير ويرتتب على �أنه:
ً
 ال تزوير �إذا كان الكذب يف املحرر مف�ضوحا الينخدع به �أحد.
 ال تزوير يف حالة �إذا مل يكن ل��دى اجل��اين نيةا�ستعمال املحرر املزور.
 ال تزوير �إذا ك��ان احل��ق ال��ذي ا�صطنع املحررلإثباته ثابت ًا قطع ًا.
 ال تزوير �إذا ن�سب �سند الدين ل�شخ�ص وهمي الوجود له.
وي�ستوي �أن يكون ال�ضرر مادي ًا �أو �أدبي ًا� ،أو �أن يكون

عام ًا �أو خا�ص ًا� ،أو �أن يكون حا ًال �أو حمتم ًال.
الركن املعنوي يف جرمية التزوير
جرمية التزوير جرمية عمدية يتكون الركن املعنوي
فيها من الق�صد اجلنائي وبالتايل ال يعرف النظام
جرمية تزوير غري عمدية تقع ب�إهمال �أو تق�صري وهذا
الق�صد مزدوج يف تلك اجلرمية ،فيلزم توافر الق�صد
العام� ،إىل جانب توافر الق�صد اخلا�ص.
ويت�شكل الق�صد اجلنائي العام من العلم والإرادة.
فيلزم �أن يعلم اجلاين �أنه يقوم بتغيري احلقيقة وعلى
املحكمة �أن تتثبت من العلم اليقيني ل��دى اجلاين
بذلك .كما يجب �أن يعلم اجل��اين �أن من �ش�أن هذا
التغيري �أن يرتب �ضرر ًا للغري وال ي�شرتط هنا العلم
اليقيني بل يكفي �أن يكون يف و�سع اجل��اين �أن يعلم
ذلك.
وبالإ�ضافة �إىل الق�صد اجلنائي العام يلزم توافر
ق�صد جنائي خا�ص وه��و نية اجل��اين يف ا�ستعمال
املحرر املزور فيما زور من �أجله ف�إذا كانت نية الفاعل
من تزوير املحرر هي ا�ستعرا�ض مهارته يف التزوير
ف ��إن ج��رمي��ة ال�ت��زوي��ر ال تتوافر ولي�س م��ن عنا�صر
الق�صد اجلنائي اخلا�ص �أن يتوافر لدى اجلاين نية
الإ�ضرار بالغري و�إذا حتقق الق�صد اجلنائي بعن�صرية
ال�سابقني فال عربة بالبواعث على التزوير.
ومب�شيئة اهلل تعاىل نكمل هذا املو�ضوع يف العدد
القادم.
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املجال�س الطالبية اجلامعية حا�ضنة للطاقات ال�شبابية
�إعداد:مو�سى مرزوق

املجال�س الطالبية اجلامعية �إ�ضافة م�ضيئة �أولتها اجلامعات ال�سعودية اهتمامها  ،وتعد مبثابة جمال�س �شورية تلبي احتياجات الطالب وت�شجع
على احل��وار والنقا�ش والتوا�صل فيما بينهم وبني الكليات  ،وت�سهم يف �إيجاد حميط تطويري متجدد  ،و�إتاحة الفر�صة للطالب والطالبات
للم�شاركة يف طرح احللول املنا�سبة مل�شكالتهم الدرا�سية .وخطت اجلامعات ال�سعودية خطى ملمو�سة جتاه تر�سيخ هذا املفهوم لدى الطالب
واال�ستفادة من املجال�س من خالل �إ�شراك الطالب والطالبات يف القرار اجلامعي ,وطرح خمتلف الق�ضايا الطالبية للنقا�ش والرفع بالتو�صيات
 ،ونظمت املجال�س الطالبية العديد من الربامج والأن�شطة وور�ش العمل  ،حيث ركزت على عدة حماور �أبرزها االخت�صا�صات وال�صالحيات ،
والرت�شح للمجال�س الطالبية  ،وكذلك الهيكل التنظيمي للمجل�س � ،إ�ضافة �إىل الأحكام وال�شروط العامة  ،و�آلية تنفيذ الأعمال ومهام اللجان ،
وقد �أثمرت هذه املجال�س  ،وا�ستفاد منها طالب اجلامعات.
( ال�شورى ) ت�ستعر�ض جمموعة من فعاليات املجال�س الطالبية يف اجلامعات ال�سعودية  ،و�أبرز املنا�سبات ذات ال�ش�أن .
امل�ج��ال����س ال�ط�لاب�ي��ة ح�ل�ق��ة و� �ص��ل ب�ي�ن ال�ط�لاب
والإدارة
تت�ضمن املجال�س الطالبية حلقات نقا�ش وور�ش
عمل حتاكي املفهوم الع�صري للمجل�س الطالبي
ودوره يف متكني الطالب من �إبداء �آرائهم ومناق�شة
�أط��روح��ات�ه��م  ..وم��ن تلك ال�ن�م��اذج ال �ب��ارزة حلقة
ال�ن�ق��ا���ش ال �ت��ي نظمتها وك��ال��ة اجل��ام�ع��ة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية بجامعة الأمري �سلمان بن عبد
العزيز باخلرج حول �آليات عمل املجال�س الطالبية.
وهدفت احللقة �إىل �إ��ش��راك الطالب يف حتديد
اخ�ت���ص��ا��ص��ات و� �ص�لاح �ي��ات امل �ج��ال ����س ال�ط�لاب�ي��ة
اال�ست�شارية .
واملجل�س اال�ست�شاري له دوري�ين �أ�سا�سيني الأول
يتمثل يف كون طالب املجل�س هم حلقة الو�صل بني
الطالب و�إدارة اجلامعة ويجب عليهم نقل �صوت
الطالب وعر�ض م�شكالتهم وق�ضاياهم على �إدارة

66

اجلامعة � ،أما الدور الثاين فيتمثل يف تفعيل الأن�شطة
واخلدمات الطالبية .
ا�ستطالع �أراء الطالبات باخلدمات الطالبية
ويف �سياق �آخر حتدد جامعة الأمرية نورة بنت عبد
الرحمن للبنات بالريا�ض �شروطا لاللتحاق مبجل�س
الطالبات ل�ضمان حتقيق الأهداف املرجوة من املجل�س
ومن �ضمن تلك ال�ضوابط �أن تكون الع�ضو املنتخب
قد �أنهت (� )30ساعة معتمدة من اخلطة الدرا�سية
يف اجلامعة� ،أو تكون من طالبات الفرقة الثانية فما
فوق� ،إذا كانت الكلية تعتمد نظام ال�سنوات .و�أن ال
يقل معدلها �أو تقديرها عما ب��د�أت به عند تر�شحها
للع�ضوية.
ومن �شروط الرت�شيح �أن تكون الطالبة منتظمة يف
الكلية التي �سترت�شح عنها.و�أن تكون حممودة ال�سرية
ح�سنة ال�سمعة ومل توقع عليها �أي عقوبة ت�أديبية.
وتت�ضمن بنود املجل�س الطالبي يف جامعة الأمرية

ن��ورة  :جمموعة م��ن امل�ه��ام �أب��رزه��ا ا�ستطالع �أراء
الطالبات املتعلقة ب��اخل��دم��ات الطالبية والتوجيه
والإر�شاد  ،ومتثيل املجل�س �أمام عمادة �شئون الطالبات
ودرا� �س �ت �ه��ا،ورف��ع التو�صيات حيالها� .إ��ض��اف��ة �إىل
التوا�صل مع مكتب التوجيه والإر�شاد الطالبي للتبليغ
عن احل��االت االجتماعية واملالية للطالبات واق�تراح
حلول مل�شكالتهن .
ومن املهام �أي�ضا تفعيل الن�شاط الطالبي بجميع
�أ�شكاله و�أنواعه ،بالتن�سيق مع عمادة �ش�ؤون الطالبات
من خالل مكتب الن�شاط الطالبي.
تلم�س احتياجات الطالب
�أم ��ا يف ج��ام�ع��ة طيبة ب��امل��دي�ن��ة امل �ن��ورة فيهدف
املجل�س اال�ست�شاري الطالبي �إىل التوا�صل بني الكلية
وطالبها  /وطالبتها مبا يعني على حت�سني �سري العملية
الأكادميية والرتبوية واخلدمية بالكلية� .إ�ضافة �إىل
تلم�س وجهات نظر الطالب حيال ما ُيقدم لهم داخل
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عبدالرحمن العا�صمي

الكلية من �أن�شطة �أكادميية وال�صفية وخدمات ..وكذلك
التعاون جلعل الكلية امل�ك��ان الأم�ث��ل لتلقي املعارف
والبيئة اخل�صبة للت�شرب باملثل العليا والأخ�ل�اق
وال�ت�ع��ارف وال�ت��آل��ف ب�ين جميع من�سوبيها .وتنطلق
القواعد التنظيمية لعمل املجل�س يف جامعة طيبة من
خالل اجتماع املجل�س ب�شكل دوري مرتني يف الف�صل
الدرا�سي الواحد  .ويجوز دعوة املجل�س لالنعقاد ب�شكل
ا�ستثنائي �إذا تلقى نائب  /نائبة الرئي�س ما ال يقل عن
ع�شرة مو�ضوعات مطروحة للنقا�ش .
كما حتدد املواعيد امل�سبقة النعقاد املجل�س وتدرج
�ضمن التقومي اخل��ا���ص بالكلية وت ��د ّون املو�ضوعات
لعر�ضها يف جدول �أعمال املجل�س .
املجل�س الطالبي حلقة و�صل بني الطالب وعمادة
الدرا�سات العليا
وحر�صت جامعة امللك �سعود بالريا�ض على �إن�شاء
املجل�س الطالبي للدرا�سات العليا تلبية الحتياجات
ال�ط�لاب وتوعيتهم بالأنظمة وال�ضوابط اخلا�صة
بالدرا�سات العليا باجلامعة التي من �ش�أنها �أن تدعم
م�سريتهم العلمية.
وتنوعت مهام املجل�س الطالبي من خ�لال توعية
و�إر��ش��اد الطالب بلوائح و�أنظمة الدرا�سات العليا.
و�إر�شاد الطالب على التوا�صل مع الأق�سام الأكادميية
التابعني لها ومع امل�شرفني على برامج الدرا�سات العليا
و �أ�ساتذة املقررات يف الربنامج الدرا�سي.
�إ�ضافة �إىل بحث ال�سبل املنا�سبة بتعريف الطالب
بحقوقهم وواج �ب��ات �ه��م يف اجل��ام �ع��ة .وك��ذل��ك حث
الطالب املنتظمني واخلريجني على �إب��داء مرئياتهم
حول الربامج املطروحة.
ي�ضاف �إىل ذلك الرتتيب لور�شة عمل �أو ندوة �سنوية
يح�ضرها جميع طالب وطالبات الدرا�سات العليا .
ويهدف املجل�س الطالبي خلدمة طالب الدرا�سات

د.طالل املالكي

�صالح القحطاين

العليا يف مراحل الدبلوم العايل واملاج�ستري والزمالة
والدكتوراه بجامعة امللك �سعود .
ويعترب املجل�س الطالبي من �أه��م حلقات الو�صل
بني عمادة الدرا�سات العليا والطالب بهدف التعرف
املبا�شر على �آراء الطالب وامل�شكالت التي تعرت�ضهم
وم�ساعدتهم يف �إيجاد احللول املنا�سبة لها �إ�ضافة �إىل
تبني الآراء الطالبية التطويرية واالبتكارية التي حتقق
�أهداف العمادة ور�ؤيتها وت�ساعد على تطور اخلدمات
الطالبية.
امل�ج��ال����س ال�ط�لاب�ي��ة يف اجل��ام�ع��ات نقطة التقاء
الأفكار
يقول الطالب اجلامعي نايف املطريي « �إن املجال�س
الطالبية �أتاحت لنا امل�شاركة يف الر�أي وتنمية ثقافة
احلوار بني الطالب  ،وفتحت الآفاق �أمامهم للإ�سهام
مبا يخدم العملية التعليمية .
معتربا املجال�س الطالبية نقطة التقاء الأف�ك��ار
ودرا�ستها ومناق�شتها مبو�ضوعية بدال من التقوقع على
ال��ذات وتال�شي الفكرة يف ظل كرثة الأفكار وال��ر�ؤى
والأطروحات.
و�أ��ض��اف �إن من املهم التحلي ب ��الآداب والأخ�لاق
الإ�سالمية يف كل �ش�ؤون املجل�س والعمل وفق ال�ضوابط
العامة  ،والتحلي بالقيم الإ�سالمية والآداب الفا�ضلة
واخل �ل��ق ال �ك��رمي يف ال�ت�ع��ام��ل وال�ت�ن��ا��ص��ح والتباحث
الإيجابي لكل ما يرتبط بالطالب اجلامعي.
املجال�س الطالبية توثيق ل�صوت الطالب
بدورها �أو�ضحت الطالبة نوره بنت جزاء العتيبي
م��ن طالبات كلية العلوم وال��درا��س��ات الإن�سانية يف
جامعة الأمري �سلمان باخلرج �أن الطالب والطالبات
هم املحرك الأ�سا�سي للجامعة  ،وعالقتهم عالقة
طردية كلما ارتفع م�ستوى الطالب �أو الطالبة ارتفع

نايف املطريي

م�ستوى اجلامعة  ،م�ؤكدة �أن جتربة املجال�س الطالبية
يف اجل��ام �ع��ات ال���س�ع��ودي��ة �أث�ل�ج��ت � �ص��دور ال�ط�لاب
والطالبات جميعا  ،لأهميتها يف توثيق �صوت الطالب
واال�ستماع لهم  ،وكذلك تعترب مبثابة عقد �شراكة بني
اجلامعة وطالبها .
بيئة خ�صبة للأفكار الإبداعية
�إىل ذلك اعترب الأكادميي الدكتور طالل بن عبد
اهلل املالكي املجال�س الطالبية ج��زء ال يتجز�أ من
املنظومة اجلامعية  ،وميار�س الطالب فيها دورهم
ممثلني لزمالئهم وزميالتهم ال�ط�لاب والطالبات
ويعر�ضون وجهات نظرهم حول العديد من املو�ضوعات
ذات العالقة باجلامعة .
مبينا �أن ما يدفع �إىل االطمئنان �أن كثريا من طالب
اجلامعات لديهم من الن�ضج والإدراك ما يدفع �إىل
الثقة بهم واالعتماد عليهم .
و�أو�ضح �أن املجال�س الطالبية تعمل على االرتقاء
اجلامعي الأكادميي والإداري.
وت�شكل ج�سرا للتوا�صل بني �إدارة اجلامعة وطالبها
 ،وتعزيز ثقافة احل��وار ،وجعل اجلامعة بيئة خ�صبة
للأفكار الإبداعية كمنطلق لال�ستثمار احلقيقي يف
ال�شباب ل�صناعة قادة امل�ستقبل « � . .إال �أن عدم فهم
الكثري م��ن ال�ط�لاب ل�ل��دور املطلوب منها  ,يجعلهم
يقعون يف كثري من االجتهادات املربكة .
ترفع من �ش�أن الطالب وحتفظ حقوقهم
و�أو��ض��ح وكيل جامعة امللك خالد الدكتور مرعي
ح�سن القحطاين �أن املجال�س الطالبية على م�ستوى
الكلية التابعة للجامعة ترفع من �ش�أن الطالب وحتفظ
حقوقهم  ،وف�ضا ًء لو�ضع حلول لبع�ض امل�شكالت التي
يوجهها الطالب والطالبات.
معتربا املجال�س الطالبية داعمة وحافظة حلقوق
الطالب والطالبات.
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معايل الدكتور را�شد الراجح :
يف جمل�س ال�شورى ن�سري نحو ما يحتاجه الوطن واملواطن

حوار :من�صور الع�ساف
من مدينة ّتربة �إىل الطائف ومنها �إىل مكة املكرمة ،مَا َر�س مهنة التعليم والتدري�س ،بل و َد َر َ�س قبل �أن يكون مُعلماَ ،وك�أن الأُ�ستاذية
ُتناديه �إيل حيث تكون هى ،وملا ال وقد تربي علي يد كبار الأ�ساتذة من العلماء ،مما كان له الأثر البالغ يف ترجمة حياة الدكتور را�شد
الراجح خالل م�سريته يف احلياة حتى ارتقي �إىل تلك املكانة ،فكان �أول مدير جلامعة �أم ال ُقرى ثم ع�ضواً يف جمل�س ال�شورى يف دوراته
الثالث الأوىل ،ثم نائ ًبا لرئي�س مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني.
من هنا بد�أ حوار جملة ال�شورى مع معايل الدكتور را�شد الراجح عن م�شواره مع احلياة مبراحلها.
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ال � ��والدة �أي� ��ن وم �ت��ى ك��ان��ت ،وم ��ا امل��واق��ف
التي م��ازال��ت عالقة يف ذاك��رت��ك ع��ن مرحلة
الطفولة ؟
ول��دت يف تُربة يف قرية العالوه من �أبويني
م��ن نف�س الأ���س��رة م��ن الأ�� �ش ��راف العبادلة
ون�ش�أت هناك مع �أترابي يف �سني وع�شت حياة
القرية وما فيها من لذة على الفطرة والبيئة
التي ال ت�سالها ذاكرة.
وما املكانة التي حتتلها تربة يف قلبك؟
حمافظة ّت��رب��ة تعد م��ن �أك�ب�ر املحافظات
يف منطقة مكة املكرمة فهي بقرب الطائف
وتاريخها طويل قد �أدركت الإ�سالم واجلاهلية.
وزارها عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ومعه
ح��وايل ثالثني من �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم .وهي بهذا اال�سم تّربه وفيه
امل �ث��ل ال �ق��دمي ع��رف بطني ب�ط��ن ُت��رب��ه ه��ذه
املدينة التاريخية ت�شتهر باملياه احللوة العذبة
النقية وبجوها اجلميل وبنخيلها البا�سقة،
وه��ي متد الطائف باملياه العذبة .وه��ي وهلل
احلمد تنعم بنعمة الإ�سالم وزارها عدد كبري
من رج��االت الدولة على ر�أ�سهم جاللة امللك
عبد العزيز �آل �سعود �سنة  1337للهجرة وهي
تبعد عن الطائف م�سافة لي�ست بعيدة حوايل
�ساعة ون�صف والطريق معبد.
ب��داي��ة ال��درا� �س��ة ك�ي��ف ك��ان��ت ؟ وه��ل تذكر
زمالء ومعلموا تلك املرحلة ؟
كنت �أدر�س عند ال�شيخ �سعد بن �سلطان بن
خ�شمان الدو�سري درا�سة مبدئية يف امل�سجد
 .وك��ان الوالد ال�شريف راج��ح املحمد رحمه
اهلل كان ي�أتي مبدر�سني من امل�سجد احلرام
ليدر�سوا ابناء قرية العالوة يف امل�سجد .ثم
دخ �ل��ت م��در� �س��ة ح �ك��وم �ي��ة ت���س�م��ى م��در� �س��ة
العالوة برتبه ثم حولت �إىل مدر�سة العزيزية
الإبتدائية .ثم امتدت يد التعليم �إىل تربة
و�أن�ش�أت مدر�سة من�صورية يف �سوق القرية
ومدر�سة يف ال�ع�لاوة ت�سمى مدر�سة العالوة
وكان مدير مدر�سة العالوة �أ�ستاذنا الفا�ضل
عليه رحمة اهلل ال�شيخ عبد املح�سن بن زيد
احل�سني تغمده اهلل برحمته ودر�سنا لديه حتى
ال�سنة اخلام�سة وباخت�صار ال�سنة الرابعة
ودخلت ال�سنة اخلام�سة ومل يكن هناك ف�صل

قال لي الملك فهد رحمه
اهلل :يا راشد جامعة أم القرى
صاحبة الفضل األول ألنها
األولى وبمكة المكرمة وتضم
أول كلية أنشأها الملك عبد
العزيز يرحمه اهلل».

لل�سنة اخلام�سة فتوقفت درا�ستي عند هذا
احلد �سنة كاملة .ومما ال �أن�ساه �أنه كان رحمه
اهلل يعاين من بع�ض الأمرا�ض فجاءت موافقة
على ذهابه �إىل ب�يروت للعالج هناك فقمت
كنت حمل ُه يف تدري�س
بواجبه مكانه وحينما ُ
ال�ت�لام�ي��ذ ج ��اءين مفت�ش فيما �أذك ��ر ا�سمه
ال�شيخ �أنور من الطائف فدخل ووجد املدر�سة
م�ستقيمة وب �ي��دي ع�صى و�أُدر�� ��س لزمالئي
الطالب فا�ستغرب و�س�أل �أين املُدر�س؟!
قلت :هذه ورقة �سفره للعالج.
ومني ما�سك املدر�سة؟!
قلت� :أنا.
قال :ما �شاء اهلل.
ثم ر�أى دفرت التح�ضري فتعجب وكتب تو�صية
طيبة �أحتفظ بها .وحينما �سافر ال�شيخ عبد
املح�سن كلفني �أهل القرية بالتدري�س وعندي
ورقة رمبا يوم من الأيام �أن�شرها يف مذكراتي
التي �أعدها الأن عن قرار �أهل القرية .ثم عاد
ال�شيخ عبد املح�سن رحمه اهلل فلما وجدين
قمت ب��ال��واج��ب على ال��وج��ه ال��ذي ق��د يكون
مدر�سا معه
بالن�سبة �إل�ي��ه مر�ضي ر�شحني
ً
وكان التدري�س وقتها ال يعني مب�ؤهالت علمية
ف�ك��ان مب�ج��رد �أن��ك جتيد الكتابة وال �ق��راءة
وت�ستطيع �أن تدر�س ال�ق��ر�آن الكرمي ميكنك
العمل يف جمال التدري�س .وما �أن ذهبنا �إيل
معتمد وزارة املعارف يف الطائف واختربين
�شخ�ص ًيا و�أجبت حتى وافق على تعيني براتب
ثالث مئة ريال.

املراحل التعليمية الأخرى �أين كانت؟
يف مدر�سة ت�سمى املدر�سة العزيزية ابتدائية
و كان مديرها ال�شيخ حممد خوج طيب اهلل
ث��راه ودخ�ل��ت درا� �س��ة اخلام�س على م�ستوى
القرية وهي كما تعرف اجلهد الذاتي فدخلت
ال�سنة اخلام�سة وكانت �صدمة ثانية وجدت
�أ�ستاذ م�صري ي��در���س احل�ساب ومل �أدر���س
احل�ساب من قبل وكان يتكلم باللهجة امل�صرية
البحتة ولأول مرة ا�ستمع �إىل م�صري يتحدث
بلهجة م�صرية .ف�إذا انتهى من احل�صة ي�س�أل
الطالب �أ�سئلة عن بع�ض ما قال .فوجه �س�ؤال
ومل ي�ج��ب عليه �أح ��د م��ن ال �ط�لاب ,وبخُ بث
الطالب ال�صغار قالوا :هذا يجيب.
و�أ�شاروا علي ف�س�ألني فقلت :ما �أعرف يف
احل�ساب �شيء.
ف�ضحكوا فخرج ومل �أن�ساها ل�ل�آن .وبعده
فرجا
جاء �أ�ستاذ اللغة العربية �أزهري فكان ً
فتح يل ب��اب من الأم��ل الكبري وك��ان الدر�س
ع��ن اال� �س��م وال�ف�ع��ل ث��م � �س ��أل � �س ��ؤا ًال ف�أ�شار
علي و�أجبت واحلمد هلل ثالثة �أ�سئلة
الطالب َّ
فتغريت ن�ظ��رة ال �ط�لاب �إيل وب ��د�أ الأم ��ل يف
نف�سي.
ما احلدث الذي أ� َث َر فيك ومل تن�ساه؟
ريا،
وفاة الوالد عليه رحمة اهلل وكنت �صغ ً
فقد كان ي�أتي ب�أ�ستاذ كما ذكرت لك بعد كل
َحج ليدر�س �أبناء اجلماعة فذات مرة در�ست
على يد �شيخي ال�شيخ عبد املح�سن بن زيد
انتقلت من العزيزية يف تُربة �إىل العزيزية يف
الطائف وكنت احلمد هلل يف الإبتدائية الأول
على املدر�سة ومن الع�شرة الأوائل يف اململكة.
حتى يف م��ادة احل�ساب� .أجل ،لقد كان معي
طال ًبا كان �أية يف در�س احل�ساب وكنا جنتمع
يف م�سجد اب��ن عقيل يف الطائف �أن��ا �أُدر� َ��س� ُه
اللغة العربية وهو ُيدر�سني احل�ساب ,فاحلمد
هلل وذلك من ف�ضله ,وبعد الإبتدائية التحقت
بدار التوحيد يف الطائف وهي مدر�سة دينية
ُفتحت يف عهد امللك عبد العزيز يف ال�ستينات
الهجرية فدخلت والتحقت بها ودر�ست فيها
واحلمد هلل تخرجت فيها ب�إمتياز.
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من �أ�شهر ُمعلميك؟
�أ�شهرهم ال�شيخ �أحمد املغربي عليه رحمة
اهلل ف�ك��ان بيتي ج��وار م�سجده كنت �أدر���س
إماما
على يديه احلديث والتف�سري ثم تعينت � ً
�ام��ا مل�سجد اجلامع
مل�سجد اب��ن عقيل ث��م �إم� ً
إماما لفرتة معينة مل�سجد ابن
بال�شرقية ثم � ً
إماما ر�سم ًيا مل�سجد الهادي وهو من
عبا�س ثم � ً
�أكرب امل�ساجد يف الطائف.
ثم �أ�ستاذي الفا�ضل ال�شيخ �سليمان بن عبد
الرحمن احلمدان عليه رحمة اهلل در�ست عليه
ح��وايل �سنتني العقيدة و التف�سري واحلديث
واملواريث .ودر�ست على يد ال�شيخ عبد الرحمن
ال��داود �ألفية ابن مالك يف دار التوحيد التي
تُعد مدر�سة عالية يف علوم ال�شريعة واللغة
العربية .وال �أن���س��ى ف�ضل �أ��س��ات��ذت��ي يف دار
التوحيد مثل ،ال�شيخ حممد املهدي – حنبلي
 ال�شيخ البهن�ساوي يف الفقه ال�شيخ �أحمدعبد ال�سالم يف اللغة العربية  ,و ال�شيخ عبد
الرحمن الداود يف النحو والفرائ�ض جمموعة
منها وغ�يره��م م��ن الأ��س��ات��ذة ال�ك��رام ال�شيخ
م�صطفى العليوه ال��ذي ك��ان يدر�سنا اللغة
العربية وكلهم جاءوا من الأزهر.
كذلك ممن ال �أن�سا ُه كان لدار التوحيد نادي
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كلية الشريعة بمكة
هي نواة التعليم العالي
في المملكة وأول كلية في
المملكة العربية السعودية
بل أول كلية في الجزيرة
العربية بال منازع.

ُيقام فيه كل يوم خمي�س ق�صائد و�أ�شعار عقاب
الطائي كنا نتناف�س مع املدر�سة النموذجية
بالطائف ال�ت��ي ك��ان لها ت��اري��خ فعندنا يوم
اخلمي�س �أم�سية ثقافية وعندهم �أي�ض ًا �أم�سية.
وكان �أمري الطائف عبد العزيز بن معمر عليه
رحمة اهلل يح�ضر كل �أم�سية ت�شجي ًعا البنائه
الطالب .وكانت دار التوحيد وكلية ال�شريعة
متثالن م�ستوى علمي ًا عالي ًا رائ ًعا يف اململكة
وكانت كلية ال�شريعة مبكة هي ن��واة التعليم
العايل يف اململكة و�أول كلية يف اململكة العربية
ال�سعودية بل �أول كلية يف اجلزيرة العربية بال
منازع .وكان ال�شيخ املغربي �أ�ستاذي �أوال ثم

ملا كرب �أَح��ب العي�ش يف مكة ف�سافر �إىل مكة
وتعينت حمله ثم تعينت فيما بعد يف م�سجد
ال�شرقية ووج ��دت ف�ي��ه ال�شيخ �سليمان بن
ريا .
حمدان عليه رحمة اهلل فا�ستفدت منه كث ً
وب�ع��د ال�ت�خ��رج يف دار التوحيد بالطائف
وح�صويل على درجة الأوليةُ .ر�شحت للقبول
يف ق�سم ال���ش��ري�ع��ة يف كلية ال���ش��ري�ع��ة مبكة
ودخلت يف ق�سم ال�شريعة ودر�ست فيه �أرب��ع
�سنوات على يد م�شايخ من الأزه��ر فوجدنا
علم ًا ج ًما  ,وك��ان م��ن �أ�ساتذتنا ال�شعراوي
ريا فقد انتقل �إىل ف�صل
ولكن ما در�سنا كث ً
�آخر ود َر َ�س َنا �أ�ساتذة كِ رام منهم ال�شيخ حممد
علي ال�صابوين وال�شيخ حممد ال�صواف عليه
رح�م��ة اهلل و ال�شيخ حممد اجل�ع��ار وال�شيخ
حممد �أمني م�صري عليه رحمه اهلل وال�شيخ
خريي ,وخري الدين وجمموعة من الأ�ساتذة
كثري م��ن ال�صعب الأن �أن تحُ �صيهم ع��د ًدا
وغريهم من الأ�ساتذة الكرام.
هل �أجربتك الظروف لل�سفر خارج الوطن
لفرتات طويلة ؟ وكيف تعاي�شت مع الو�ضع
هناك ؟
يا �أخ��ي الكرمي التنقل �شيء �سبحان اهلل
طبيعي يف حياة الإن�سان �أَنظر من حمافظة
تربه م�ستوى معني �أعتز به وكذلك الطائف
ثم مكة ثم �سي�أتيك لندن وكمربدج �إىل �آخره
فهذا الر�سم البياين �إن �صح التعبري له �أثر
كبري يف احل�صيلة العلمية والثقافية وحتى
العقلية بال �شك.
*�� �ش� �ه ��ادة ال ��دك� �ت ��وراه ك��ان��ت م ��ن ج��ام�ع��ة
كمربدج  .ما التخ�ص�ص ال��ذي ح��از فكركم،
وما �أثر تلك الفرتة علي حياة معاليكم؟
ك��ان املــاج�ستري  :يف ال�شريعة الإ�سالمية
والرتبية 1385هـ من كلية ال�شريعة والدرا�سات
الإ�سالمية مبكة املكرمة.
�أم� ��ا ال ��دك� �ت ��وراه ف �ك��ان��ت يف ال��درا���س��ات
الإ�سالمية واللغة العربية  -نحو و�صرف من
جامعة كمربدج  -اململكة املتحدة 1390هـ.
نقطة ال�ت�ح��ول ال��رئ�ي���س��ة يف ح�ي��اة معايل
الدكتور راجح متى و�أين كانت؟
 بعد ح�صويل على درج��ة الدكتوراه منبريطانيا عدت �إىل جامعة امللك عبد العزيز
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ً
م�ساعدا يف كلية ال�شريعة ق�سم اللغة
ا�ستاذا
ً
عميدا
العربية وق�سم العقيدة بعدها عينت
ً
لكلية ال�شريعة ملدة �أربع �سنوات ثم م�شر ًفا على
ف��رع جامعة امللك عبد العزيز مبكة املكرمة
حيث كانت الكليات مبكة املكرمة تتبع جامعة
امللك عبد العزيز ،بعدها �صدر الأم��ر امللكي
ال�ك��رمي ب�إن�شاء جامعة �أم ال�ق��رى وت�شرفت
بتعييني وكيال ثم �أول مدي ًرا لها طوال �ستة
ع�شر عام ًا ،ومل يكن يف اجلامعة عند ن�ش�أتها
�سوى كليتي ال�شريعة ،والرتبية وعدد طالبها
جت
ال يتجاوز  1700طالب وطالبة .وقد خَ َر ُ
من اجلامعة وفيها ثمان كليات وثالثة ع�شر
وم�ساعدا .ثم �أٌقر برنامج كلية
مركزً ا علم ًيا
ً
الطب من جمل�س جامعة �أم القرى هذا جانب
خمت�صر م��ن مرحلة عمل طويلة ا�ستمرت
�ستة ع�شر عام ًا .وال �أن�سى جهود زمالئي من
ال��وك�لاء وال�ع�م��داء ور�ؤ� �س��اء الأق���س��ام وجميع
من�سوبي اجلامعة.
مل��اذا مت ب�ن��اء اجلامعة ب�ين الطائف ومكة
املكرمة على طريق الهدا؟
 ك��ان املو�ضوع حمل نقا�ش عر�ضت علىاجلامعة ثالثة مواقع ،الأول يقع بعني �شم�س،
والثاين يف طريق ج��دة مكة املكرمة ال�سريع
وموقع ثالث بني الطائف ومكة املكرمة على
طريق الهدا ،اختري هذا املوقع لأ�سباب منها
�أنه معلم ح�ضاري بارز �أمام حجاج بيت اهلل
احل��رام بالقرب من عرفات وبقية امل�شاعر
املقد�سة وت�ق��دم لهم اجلامعة ع��دة خدمات
متنوعة يف جمال الدعوة والإر��ش��اد ،ال �سيما
�أن اجلامعة حتت�ضن معهد خ��ادم احلرمني
ال�شريفني لأبحاث احلج ،وهناك �أ�سباب كانت
حا�ضرة بقوة وق��ت درا��س��ة امل�شروع فعندما
�أن�شئت اجل��ام�ع��ة ك��ان لها ف��رع يف الطائف
وي��در���س به ح��وايل �ستة �آالف طالب وطالبة
وكان هناك تعاون بني �أ�ساتذة الكليات مبكة
املكرمة الطائف ،فع�ضو هيئة التدري�س ميكنه
تقدمي حما�ضرته عند ال�ساعة الثامنة �صباحا
يف مقر اجل��ام�ع��ة بالعابدية والأخ� ��رى عند
ال�ساعة احلادية ع�شرة بالطائف عن طريق
وادي الكر �أو طريق الهدا فهذا يحقق تعاونا
ك �ب�ير ًا ب�ين ال�شطرين قبل �أن ت�ق��ام جامعة
الطائف  ،وحتى الآن وبعد �أن ان�شئت جامعة
الطائف وا�ستقلت اجلامعتان ال يزال التعاون

هموم المواطن
وقضاياه وحجاتهحاضره
دائمًا في مجلس الشورى .
مركز الملك عبد
العزيز للحوار الوطني
شمعة مضيئة في تاريخ
الفكر بالمملكة العربية
السعودية.
موجودا بينهما.
وكم بلغت تكلفة �شراء �أرا�ضي امل�شروع؟
 مل يكلف الأم��ر كثري ًا �سوى ح��واىل 135مليون ري��ال ل���ش��راء امل��واق��ع ون��زع امللكيات.
و�أ�صبحت جامعة �أم القرى جامعة عامة هذه
خال�صة اختيار امل��وق��ع اجل��دي��د .وال��ش��ك �أن
هذا القرار لي�س قرار ًا فردي ًا بل هناك جهات
م�شاركة يف ه��ذا ال�ق��رار مثل ال��دي��وان امللكي
ووزارة التعليم العايل �إ�ضافة �إىل جامعة �أم
القرى.
كيف ا�ستطعتم احل���ص��ول على اع�ت�م��ادات

مالية لو�ضع حجر �أ�سا�س نواة يف اجلامعة؟
كانت هناك فكرة من وزارة املالية ب�أن ال
يتم التو�سع يف املباين جلامعة �أم القرى وكان
ينظر �إليها عند البع�ض �أنها جامعة دينية
فقط ،ولكن �أريد جلامعة �أم القرى �أن تكون
ج��ام�ع��ة ع��ام��ة مبعنى �أن �ه��ا ق��ام��ت ع�ل��ى كلية
ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية وتعترب نواة
للتعليم العايل بال منازع ،ورائدها وم�ؤ�س�سها
بال �شك هو امللك عبد العزيز رحمه اهلل �سنة
 1369هـ  ,ولكن هناك احتياج �إىل الهند�سة
وال �ط��ب وال �ل �غ��ة ال�ع��رب�ي��ة وال �ع �ل��وم وال�ترب�ي��ة
والكيمياء والفيزياء وغري ذلك �إذن يجب �أن
نهتم بهذه اجلوانب املهمة وه��ذه فر�صة لأن
يح�صل الطالب على التخ�ص�ص الذي يريده
يف امل �ك��ان ال ��ذي يقيم ف �ي��ه ،واحل �م��د هلل مل
�أغادر اجلامعة �إال وبها جميع التخ�ص�صات.
مبا يف ذلك التخ�ص�صات الطبية والهند�سية
وغريها.
ه��ل ن�ظ��رة وزارة امل��ال�ي��ة ل�ه��ذا الأم ��ر �أع��اق
عمليات التمويل؟
ا�سمح يل �أن �أقول لك �أن هذه كانت نظرة
وزارة امل��ال�ي��ة وم�ف��اده��ا �أن يكو ن لها مبان
حمدودة على التخ�ص�صات ال�شريعة والرتبية
و�أ�صول الدين وغريها ويكتفى بها.
وك�ي��ف ا�ستطعت تغيري ه��ذه ال��ر�ؤي��ة من
�أجل احل�صول على التمويل الكايف؟
 يف زي ��ارة يل وال�ت���ش��رف مبقابلة خ��ادماحل��رم�ي�ن ال �� �ش��ري �ف�ين امل �ل��ك ف �ه��د ب��ن عبد
العزيز رحمه اهلل �س�ألني عن اجلامعة وقلت
له اجلامعة بخري ،ف�ب��ادرين هل من احتياج
م��ا ،ف�أجبته ن�ع��م ..ولكن وزارة املالية ك��أن
لها ر�أي �آخ��ر بحيث يكتفى مبباين اجلامعة
احلالية وي�ضاف �إليها مبنى �أو �آخر بدال من
�إن�شاء مدينة جامعية .فا�ستغرب رحمه اهلل
االمر وقال يل �أكتب يل طلبا مب�ساواة جامعة
�أم القرى باجلامعات ال�سعودية الأخ��رى يف
املدن اجلامعية ،ترددت يف بداية الأمر نظر ًا
لالرتباط الإداري الذي ين�ص �أن تكون الكتابة
عن طريق املرجع وهو وزارة التعليم العايل
لكنني أ�م��ام ويل الأم��ر وال بد يل من الإجابة
فكتبت اخل�ط��اب ،وتف�ضل امللك فهد رحمه
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اهلل بال�شرح عليه « ت�ساوى جامعة �أم القرى
باجلامعات ال�سعودية الأخرى «.
وقال يل« :يا را�شد جامعة �أم القرى �صاحبة
الف�ضل الأول لأنها الأوىل ومبكة املكرمة وت�ضم
�أول كلية �أن�ش�أها امللك عبد العزيز يرحمه
اهلل».
متى كان هذا الأم��ر ،وما الذي حدث بعد
ذلك؟
 كان هذا يف حدود عام  1402هـ ،وبد�أنام�سرية الت�صاميم واخلرائط ثم �شرفنا املليك
عليه رحمه اهلل بو�ضع حجر الأ�سا�س للجامعة
بالعابدية عام  1406هـ ،ثم زارها رحمه اهلل
مرة �أخرى عام 1409هـ يف لقاء مع الأ�ساتذة
والطالب وجمع من الأهايل.
قبل �أن ننتقل �إىل مركز امللك عبد العزيز
للحوار الوطني كيف كانت جتربتكم يف جمل�س
ال�شورى ؟
جمل�س ال�شورى هو عبارة عن ح��وار بني
ن�خ�ب��ة م��ن امل�ف�ك��ري��ن �أ� �ص �ح��اب ال�ت�ج��رب��ة يف
ميدان الثقافة والرتبية والتعليم واجلوانب
الأكادميية .كما �أنني ق�ضيت فيه ع�شر �سنوات
وكانت مرحلة مهمة يف حياتي ،هذه اخللطة
الفكرية املتنوعة كونت جمموعة متنا�سقة
ومتعاونة .فاتخذنا ق��رارات ع��دة وتو�صيات
وت�شرفنا ب��زي��ارة خ��ادم احلرمني ال�شريفني
و�إلقاء خطابه ال�سنوي باملجل�س  ،وكانت املادة
 23م��ن ن �ظ��ام املجل�س جم ��ا ًال ل�لاق�تراح��ات
و�إب ��داء الأع�ضاء ما لديهم من �آراء لنظام
ج��دي��د �أو ت�ع��دي��ل ن�ظ��ام ن��اف��ذ ومناق�شته يف
املجل�س ويف ح��ال �إق���راره يتم رف�ع��ه للمقام
ال�سامي.
�أم��ام تطلعات و�آم ��ال امل��واط��ن ,كيف ترى
تناول جمل�س ال�شورى مللفات ال�ش�أن العام ؟
وم��ا ه��ي  -بر�أيك – امللفات الأك�ثر �إحلاحاً
من قبل املواطن ؟
هموم املواطن وق�ضاياه وحاجاته حا�ضرة
دائم ًا يف جمل�س ال�شورى ,ف�أع�ضاء املجل�س
عرب دورات��ه املتتابعة يتلم�سون تلك الق�ضايا
ويطرحونها حتت القبة للمناق�شة امل�ستفي�ضة,
وبع�ض الأع�ضاء يقدم مقرتح ًا ملعاجلتها وفق
امل ��ادة الثالثة والع�شرين م��ن ن�ظ��ام جمل�س
ال�شورى ,ولعلي �أ�شيد هنا مبوقف املجل�س من
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ُرشحت للقبول في
قسم الشريعة في كلية
الشريعة بمكة ودخلت في
قسم الشريعة ودرست
فيه أربع سنوات على يد
مشايخ من األزهر فوجدنا
جما
علمًا ً

مجالس الشورى
والبرلمانات بينها تداخل،
وهناك بينها فرق بسيط،
فنحن دستورنا القرآن
الكريم
حملة ال�شهادات الوهمية ,حيث �أُق��ر م�شروع
نظام توثيق ومعادلة ال�شهادات العليا بهدف
مكافحة ال�شهادات املزورة والوهمية  .م�شروع
النظام يهدف بالت�أكيد �إىل حماية الوطن من
م�صادر اخلطر املتمثل يف اجلامعات الوهمية
التي ال َه َم لها �إال ك�سب املال بغطاء �أكادميي.
وحماية م�ؤ�س�سات الوطن من املخاطر التي
حت��دث عندما ت�شغل وت��دار تلك امل�ؤ�س�سات
ب ��أ� �ص �ح��اب � �ش �ه��ادات ال ت��رق��ى م ��ؤه�لات �ه��م
الأكادميية �إىل امل�ستوى املتعارف عليه حملي ًا
�أو عاملي ًا .وحماية املواطن لها �أ�شكال كثرية
منها ،حماية ماله من �سلب اجلامعات الوهمية
له مقابل ح�صوله على �شهادة «كرتونية» لي�س
ل�ه��ا «ق�ي�م��ة م���ض��اف��ة» ،وح�م��اي��ة امل��واط��ن من
ا�ستغالل حملة ذلك النوع من ال�شهادات له،
�سواء م��ادي� ًا �أو معنوي ًا ،وحماية امل��واط��ن يف
�سوق العمل الذي ي�ساوي يف الفر�ص الوظيفية
بني احلا�صل على �شهادة من جامعة معرتف
بها� ،سواء كانت جامعة حملية �أو عاملية ،وبني
حامل �شهادة من جامعة وهمية.

هل و�صلت جتربة ال�شورى ال�سعودية �إىل
ما يدور يف برملانات الدول املتقدمة؟
جمال�س ال�شورى والربملانات بينها تداخل،
وه�ن��اك بينها ف��رق ب�سيط ،فنحن د�ستورنا
ال�ق��ر�آن الكرمي ،وق��رارات املجل�س ترفع �إىل
امللك حفظه اهلل وتعر�ض على جمل�س الوزراء,
و�إن ك��ان ه �ن��اك ت�ب��اي��ن ب�ين املجل�سني يعاد
املو�ضوع �إىل جمل�س ال�شورى لدرا�سة �أوج��ه
التباين عم ًال باملادة ال�سابعة ع�شرة من نظام
املجل�س ,وملجل�س ال�شورى �إما �أن يوافق على
التعديالت � ,أو �أن يبقي على ق��راره ال�سابق,
وم��ن ث��م يرفع ق��راره للملك الت�خ��اذ م��ا ي��راه
يحفظه اهلل.
خُ
وكيف ر�أيت طى جمل�س ال�شورى خالل
الع�شر �سنوات التي ق�ضيتها يف �أروقته؟.
ق�ضيت يف جمل�س ال���ش��ورى ع�شر �سنوات
حيث ُعينت يف منت�صف ال ��دورة الأوىل ثم
دورت�ين �أخريني ،وكنا ن�سري نحو ما يحتاجه
الوطن واملواطن يف �ضوء ما جاء يف الكتاب
وال���س�ن��ة ،وامل�ج�ل����س ق��ام بنقلة و�إن ك�ن��ت ال
�أري��د الإ�شادة بعمل عملت فيه لكنها �شهادة
فاملجل�س ق��ام ب��زي��ارات لعدد من الربملانات
العربية والدولية فعلى �سبيل املثال �شاركت يف
وفود املجل�س لزيارة كل من ماليزيا ورومانيا
وال�صني و�أمريكا و�أوروبا و�إيطاليا وغريها من
الدول الأوروبية وتناق�شنا مع �أع�ضاء برملاناتها
يف العديد من املو�ضوعات والق�ضايا التي تهم
اململكة وتلك البلدان وكان هناك تبادل للر�أي
وال���ر�أي الآخ ��ر ،وك�م��ا ق��ال الإم ��ام ال�شافعي
رحمه اهلل :ر أ�ي��ي �صواب يحتمل اخلط�أ ور�أي
غريي خط�أ يحتمل ال�صواب ،و�أي�ضا ما ناق�شت
�أح� ً�دا �إال متنيت �أن احلق معه حتى �أ�ستفيد،
فالإن�سان ال يعجب بر�أيه «وف��وق كل ذي علم
عليم» لذا �أنا �أعترب جمل�س ال�شورى خطوة �إىل
الأم��ام وموفقة وت�سجل لوالة �أمر هذه البالد
املباركة.
كثرية هي املنا�شط التي قام بها مركز امللك
عبد ال�ع��زي��ز ل�ل�ح��وار ال��وط�ن��ي كيف ت�ق��ر�أون
هذه امل�سرية؟
 مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني�أن��ا �أع� � ّده �شمعة م�ضيئة يف ت��اري��خ الفكر يف
اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة  ،جم�م��وع��ة من
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كيف تقيمون مدى تقبل املجتمع لثقافة
احلوار؟
ل�ق��د ال�ق�ي��ت حم��ا� �ض��رة يف ك�ل�ي��ة الآداب
والعلوم الإن�سانية بجامعة امللك عبد العزيز يف
جدة عن احلوار وا�ستمرت �أكرث من �ساعتني.
وح�ضرها جمموعة من الأ��س��ات��ذة والعمداء
وطالب كثريين وكان �صدى التفاعل ممتا ًزا
من اجلميع.

�أب�ن��اء ه��ذا الوطن تقدموا بطلب ل��ويل الأم��ر
ب�إعطائهم الفر�صة لالجتماع م��ع �شرائح
املجتمع للنقا�ش فيما يختلفون فيه فوافقت
ال��دول��ة ع�ل��ى ذل��ك  ،وك ��ان خل ��ادم احل��رم�ين
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز عندما كان وليا
للعهد دور ًا بارز ًا وكبري ًا من �أجل �إن�شاء هذا
املركز ووافق عليه امللك فهد بن عبد العزيز
رحمة اهلل عليه و�شكلت جلنة من ال�شيخ �صالح
احل�صني رحمه اهلل رئي�سا والدكتور عبد اهلل
ن�صيف ورا� �ش��د ال��راج��ح نائبني ل��ه  ،كما مت
تعيني في�صل املعمر �أمين ًا عام ًا للمركز وبد�أنا
�أول لقاء يف الريا�ض بني حوايل ثالثني رجال
انتخبوا م��ن رج��ال الفكر والثقافة باململكة
وكان مو�ضوعه الوحدة الوطنية مع التم�سك
الكامل بالعقيدة الإ�سالمية .
كيف كان يرانا الغرب؟
كانوا يظنون �أنه من ال�صعب احلوار فيما
بيننا  ،و�أن لي�س للمر�أة مكان �أو حقوق بيننا ،
وكانوا يظنون �إننا منكفئون على �أنف�سنا و�أثبت
املركز �أن الإ�سالم دين ت�سامح ودين احلجة
والربهان � ،أذك��ر �أن هيلموت كول امل�ست�شار
الأملاين الأ�سبق قال  :اململكة و�ضعت منوذجا
للحوار �أو كالم ًا بهذا املعنى.

قال لي المستشار
األلماني األسبق هيلموت
كول  :المملكة وضعت
نموذجا للحوار أو كالمًا بهذا
المعنى.
أمير الطائف عبد العزيز
بن معمر عليه رحمة اهلل
كان يحضر كل أمسية
تشجيعا البنائه الطالب.
ً
كان لي زميل يعلمني
الحساب وأعلمه اللغة
العربية وقواعدها .

ولكن ه�ؤالء نخبة �أنا �أ�س�أل عن العامة؟
 نعم فمن �أهم �أه��داف احل��وار �أن نن�شرثقافة احلوار �أو ًال ،وقد علمت �أن جامعة امللك
عبد العزيز كونت جلنة ا�سمها جلنة احلوار
الطالبية ،حيث ب��د�أت ثقافة احل��وار تنت�شر
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية والأندية الأدبية وما
�سواها من امل�ؤ�س�سات الفكرية ،وهذه نتيجة
وا�ضحة للقاءات احلوارية التي �أقامها املركز،
والتي ُنوق�شت خاللها ق�ضايا فكرية وق�ضايا
ثقافية وق�ضايا تعليمية مهمة جد ًا مع �أ�صحاب
ال�ش�أن واملخت�صني يف هذا املجال ،واملواطن
يف النهاية مل ي�أت من املريخ ،بل هو مواطن
يح�س بنب�ض ال�شارع وي�شعر بحاجة املجتمع
وميثلهم �أمامنا يف النقا�ش ،ولكن مب�ستوى
فكري معني نا�ضج ي�ستوعب ما نقوله ولديه
ما يقول ونحن نن�شر كل ما يقال يف اللقاءات
عرب خمتلف و�سائل الإعالم امل�سموعة واملرئية
واملقروءة ،ومن حق املواطن �أن ي�سمع ويرى،
ومن حقه �أن يقول ر�أيه يف ذلك نحن �أ�س�سنا
يف املركز موق ًعا على الإنرتنت ون�ستقبل كافة
الأراء� ،صدقني �إننا ن�ستعر�ض كل ما يكتب من
�أي �شخ�ص واملجال مفتوح للجميع و�أنا �أقول
حتى احلوار فتح داخل البيوت ،الوالد يناق�ش
ابنه والبنت تناق�ش والدتها والأ�سرة جميعها
حتاور بع�ضها ،فن�شر هذه الثقافة يف املجتمع
�أمر جيد النا�س يتعلمون كيف يتكلمون وكيف
يعربون عن �أرائهم .ودولتنا �أعزها اهلل ت�ؤيد
كل عمل بناء وهادف.
هل لكم نية حماورة الآخر نف�سه؟
 �أجل  ..زارنا �أ�شخا�ص من �أوروبا و�أمريكاداخل املركز وتناق�شنا معهم وانتدبنا من هنا
من ذهب لي�شارك يف م�ؤمترات عاملية وناق�شوا
وا�ستمع لنقا�شاتهم واتخذنا ق��رار ًا لتبادل
الزيارات هنا وهناك ليبد أ� احلوار .
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دراسة

ال�سلطة الرقابية ملجل�س ال�شورى
()2-2
تناولنا يف اجلزء الأول من هذه الدرا�سة ومو�ضوعها
ال�سلطة الرقابية ملجل�س ال�شورى ،الأ�سانيد النظامية
ملمار�سة جمل�س ال�شورى مهامه الرقابية ،وا�ستعر�ضنا
�أهم �آليات الرقابة الربملانية؛ والتي ذكرنا �أن منها:
توجيه الأ�سئلة ،طرح مو�ضوع عام للمناق�شة ،التحقيق
وجل ��ان تق�صي احل�ق��ائ��ق ،اال��س�ت�ج��واب ،ال�شكاوى
والعرائ�ض .وتطرقنا �أي�ضا �إىل الآليات التي ميار�س
من خاللها جمل�س ال�شورى دوره الرقابي ،وم�س�ألة
مناق�شة التقارير ال�سنوية التي تقدمها الأج�ه��زة
احلكومية واقرتاح ما يراه حيالها.
الرقابة املالية:
وفيما يتعلق بالرقابة املالية وباعتبار �أن ميزانية الدولة
ال حت��ال �إىل جمل�س ال�شورى لدرا�ستها وممار�سة
�سلطته الرقابية على �إي� ��رادات ال��دول��ة ونفقاتها،
ف�إن الو�سيلة الوحيدة التي يقوم املجل�س من خاللها
مبمار�سة الرقابة املالية تتمثل يف درا�سته لتقارير
دي ��وان امل��راق�ب��ة ال�ع��ام��ة .ف��امل��ادة « »79م��ن النظام
الأ�سا�سي للحكم تن�ص على« :تتم الرقابة الالحقة
على جميع �إي��رادات الدولة وم�صروفاتها ،والرقابة
على كافة �أموال الدولة املنقولة والثابتة ،ويتم الت�أكد
من ح�سن ا�ستعمال هذه الأم��وال واملحافظة عليها،
ورفع تقرير �سنوي عن ذلك �إىل رئي�س جمل�س الوزراء.
ويبني النظام جهاز الرقابة املخت�ص بذلك ،وارتباطه
واخت�صا�صاته .وي�شري عجز ه��ذه امل��ادة �إىل دي��وان
املراقبة العامة ،الذي يقوم برفع تقريره ال�سنوي �إىل
رئي�س جمل�س الوزراء .جتدر الإ�شارة �إىل �أن النظام
الأ�سا�سي للحكم و�إن مل ين�ص �صراحة على �إحالة
هذا التقرير �إىل جمل�س ال�شورى �إال �أن العمل جرى
على �إحالة هذا التقرير من قبل رئي�س جمل�س الوزراء
�إىل جمل�س ال�شورى كغريه من تقارير �أداء الأجهزة
احلكومية الأخرى وفق ًا ملا تق�ضي به املادة «/15د» من
نظام جمل�س ال�شورى.
�أما امليزانية العامة واحل�ساب اخلتامي للدولة ف�إنهما
كما �سبقت الإ��ش��ارة ال يحاالن �إىل جمل�س ال�شورى
و�إمنا تتم �إحالتهما �إىل جمل�س الوزراء ،وفق ًا ملا تق�ضي
به املادتان « »79و« »97من النظام الأ�سا�سي للحكم
واملادتان « »26و« »28من نظام جمل�س ال��وزراء� ،إذ
تن�ص املادة « »26على قيام جمل�س ال��وزراء بدرا�سة
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ميزانية الدولة والت�صويت على ف�صولها ،وتن�ص املادة
« »28على �أن يرفع وزي��ر املالية احل�ساب اخلتامي
للدولة عن العام امل��ايل املنق�ضي �إىل رئي�س جمل�س
الوزراء لإحالته �إىل جمل�س الوزراء العتماده.
واحلقيقة �أن ممار�سة جمل�س ال�شورى الرقابة املالية
الفعالة تقت�ضي متكينه من مناق�شة امليزانية العامة
واحل�ساب اخلتامي للدولة� ،إذ �إن مناق�شة امليزانية
��س��وف متكن املجل�س م��ن االط�ل�اع على الإي���رادات
والنفقات العامة للدولة وكيفية توزيع تلك الإيرادات
على الأجهزة احلكومية .ومناق�شة احل�ساب اخلتامي
للدولة �سيمكن املجل�س من مراقبة �سالمة ت�صرفات
الأج �ه��زة احلكومية وخ�ل��وه��ا م��ن خم��ال�ف��ات تنفيذ
امليزانية املخ�ص�صة لها .كما و�أن امليزانية تعد الأداة
املالية لتنفيذ اخلطة العامة للدولة .ف�أهداف اخلطة
االقت�صادية واالجتماعية تتم �صياغتها على �شكل
برامج وم�شروعات ،تنقلها امليزانية �إىل �أر�ض الواقع
من خالل توفري التمويل الالزم لتنفيذها .وبالتايل
ف��إن الرقابة املالية التي ميار�سها املجل�س يجب �أن
تتم يف ن�ط��اق اخل�ط��ة العامة للتنمية االقت�صادية
واالجتماعية وامليزانية العامة واحل�ساب اخلتامي
للدولة.
ومناق�شة املجل�س للميزانية �سيمكنه من و�ضع الأ�سا�س

الذي ي�ستند �إليه يف م�ساءلة الأجهزة احلكومية عن
�أدائها « .»1كما �أن ممار�سة جمل�س ال�شورى ل�سلطته
الرقابية على �أداء بع�ض الأج�ه��زة احلكومية ،مثل
امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد وامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية وامل�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية
ال�سعودية و«��ص�ن��دوق التنمية ال��زراع�ي��ة و�صندوق
التنمية ال�صناعية ،و��ص�ن��دوق التنمية العقارية»
تقت�ضي �إطالع املجل�س على احل�سابات اخلتامية لهذه
الأجهزة� .إال �أن هذه احل�سابات ال ترفق مع تقارير
هذه الأجهزة التي تر�سل �إىل املجل�س ،مما انعك�س
�سلب ًا على مراقبة املجل�س لأداء هذه الأجهزة عند
درا�سة ومناق�شة تقاريرها.
ويقوم جمل�س ال�شورى مبراقبة الأداء الإداري للأجهزة
احلكومية والوقوف على التجاوزات الإدارية التي قد
تكتنف �أداءها من خالل درا�سة تقرير هيئة الرقابة
والتحقيق .فوفق ًا للمادة « »80من النظام الأ�سا�سي
للحكم تقوم هيئة الرقابة والتحقيق مبراقبة الأجهزة
احلكومية والت�أكد من ح�سن �أدائها الإداري والتزامها
بتطبيق الأنظمة .وتقوم الهيئة بالتحقيق يف املخالفات
الإدارية التي ترتكبها الأجهزة احلكومية ويرفع تقرير
�سنوي عن �أعمالها �إىل رئي�س جمل�س ال��وزراء .وتتم
�إحالة هذا التقرير �إىل جمل�س ال�شورى لدرا�سته.
وعلى الرغم من �أن مناق�شة التقارير ال�سنوية التي
تقدمها الأجهزة احلكومية �إىل جمل�س ال�شورى هي
الو�سيلة الأكرث فاعلية من بني الو�سائل القليلة املتوفرة
للمجل�س ،التي ي�ستطيع من خاللها ممار�سة دوره
الرقابي على �أداء الأجهزة احلكومية� ،إال �أن املمار�سة
العملية �أثبتت �ضعف هذه الو�سيلة يف متكني املجل�س
من ممار�سة �سلطته الرقابية على النحو الذي متار�سه
املجال�س الت�شريعية يف كثري من الدول .فهذه التقارير
يتم �إع��داده��ا من قبل الأج�ه��زة احلكومية نف�سها،
وبالتايل ف�إن هذه الأجهزة ت�سعى �إىل �إبراز ما ترى �أنه
منجزات قامت بتحقيقها وحتاول �أن تن�سب �إخفاقاتها
�إىل عوامل خارجية ،كقلة االعتمادات املالية على
�سبيل املثال ،مما جعل املجل�س ي�صدر العديد من
ال�ق��رارات التي تدعو �إىل زي��ادة االعتمادات املالية
للجهات احلكومية ،على الرغم من �أن املجل�س لي�س
يف و�ضع ميكنه من التحقق مما ت�شكو منه بع�ض تلك
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اجلهات بخ�صو�ص نق�ص االعتمادات املالية باعتبار
�أنه مل يتمكن من االطالع على امليزانية العامة للدولة
«.»2
جتدر الإ��ش��ارة �إىل �أن تعزيز ال��دور الرقابي ملجل�س
ال�شورى على الأداء الإداري واملايل للأجهزة احلكومية
يعد �أداة فعالة للم�ساهمة يف مكافحة الف�ساد الإداري
وامل���ايل .وف���ض� ً
لا ع��ن ذل��ك ف ��إن��ه وع�ل��ى ال��رغ��م من
حمدودية الآليات التي ميار�س املجل�س من خاللها
�سلطاته الرقابية� ،إال �أنه جنح يف اتخاذ العديد من
ال �ق��رارات التي �ساهمت يف حت�سني �أداء الأج�ه��زة
احلكومية ،ومما يح�سب للمجل�س يف هذا اخل�صو�ص
القرار الذي طالب فيه ب�إن�شاء هيئة ملكافحة الف�ساد.
وق��د حتقق ذل��ك ب�صدور ق��رار جمل�س ال��وزراء رقم
« »165وتاريخ 1432/5/28هـ ب�إن�شاء الهيئة الوطنية
ملكافحة الف�ساد.
ثانياً :مناق�شة اخلطة العامة للتنمية االقت�صادية
واالجتماعية و�إبداء الر�أي نحوها:
تخول املادة « »1/15من نظام جمل�س ال�شورى املجل�س
ح��ق مناق�شة اخل�ط��ة ال�ع��ام��ة للتنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،و�إب���داء ال ��ر�أي نحوها .وه��ذا ميكن
املجل�س من ممار�سة دوره الرقابي يف التحقيق من
توزيع املوارد العامة ووجوه �صرفها وتوزيعها ،و�ضمان
اال�ستخدام الأم�ث��ل لها .كما و�أن مناق�شة املجل�س
للخطة العامة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية يعد
مبثابة مناق�شة ل�سيا�سة الدولة يف خمتلف املجاالت.
ويناق�ش جمل�س ال�شورى خطط التنمية اخلم�سية،
والتقارير ال�سنوية ملتابعة تنفيذ برامج وم�شروعات
�أهداف اخلطط اخلم�سية.
ثالثاً :طلب ح�ضور امل�س�ؤولني احلكوميني ملناق�شتهم
يف الأمور التي تدخل �ضمن اخت�صا�صهم
تن�ص امل��ادة « »22من نظام جمل�س ال�شورى على ما
يلي« :على رئي�س جمل�س ال�شورى �أن يرفع لرئي�س
جمل�س ال� ��وزراء طلب ح�ضور �أي م���س��ؤول حكومي
جل�سات جمل�س ال�شورى� ،إذا ك��ان املجل�س يناق�ش
�أمور ًا تتعلق باخت�صا�صاته ،وله احلق يف النقا�ش دون
�أن يكون له احلق يف الت�صويت» .وال �شك �أن الهدف
من ح�ضور امل�س�ؤول احلكومي جل�سات املجل�س متكني
املجل�س من اال�ستي�ضاح من امل�س�ؤول عن الأمور املتعلقة
ب ��أداء اجلهاز احلكومي ال��ذي ير�أ�سه هذا امل�س�ؤول،
و�إتاحة الفر�صة لأع�ضاء املجل�س يف توجيه ما لديهم
من ا�ستف�سارات بخ�صو�ص الأم��ور التي وقفوا عليها
�أثناء مناق�شة تقرير �أداء اجلهة احلكومية .ويت�ضح
من هذا الن�ص �أنه ال يجوز للمجل�س �أن يوجه طلب

ممارسة مجلس الشورى
الرقابة المالية الفعالة تقتضي
تمكينه من مناقشة الميزانية
العامة والحساب الختامي
للدولة
مناقشة التقارير السنوية التي
تقدمها األجهزة الحكومية إلى
مجلس الشورى هي الوسيلة
األكثر فاعلية من بين الوسائل
القليلة المتوفرة للمجلس
تعزيز الدور الرقابي لمجلس
الشورى يعد أداة فعالة
للمساهمة في مكافحة
الفساد اإلداري والمالي

ح�ضور امل�س�ؤول مبا�شرة �إليه ،و�إمنا يجب �أن يتم ذلك
بطلب يوجه �إىل رئي�س جمل�س الوزراء.
وعلى الرغم من �أن��ه قد يتبادر �إىل الذهن �أن هذا
الن�ص ي�شكل قيد ًا على حرية املجل�س يف طلب ح�ضور
�أي م�س�ؤول باعتبار �أن��ه ال يتم ذل��ك �إال عن طريق
ا�ستئذان رئي�س جمل�س ال��وزراء� ،إال �أن الواقع يثبت
�أن املجل�س مل يواجه �أي م�صاعب يف هذا اخل�صو�ص،
وذلك راجع يف املقام الأول �إىل الدعم الذي يحظى
ب��ه املجل�س م��ن م�ق��ام خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني.
وخ�ير �شاهد على ذل��ك ��ص��دور الأم��ر ال�سامي رقم
«/74894ب» وت��اري��خ 1424/10/9ه � ��ـ ،ال��ذي يلزم
امل���س��ؤول�ين ال��ذي��ن يح�ضرون �إىل املجل�س باطالع
املجل�س على ما قامت وتقوم به جهاتهم من �أعمال
والإجابة مبا�شرة على ا�ستف�سارات �أع�ضاء املجل�س
خالل مناق�شتهم .وقد ح�ضر �إىل املجل�س العديد من
الوزراء وامل�س�ؤولني احلكوميني الذين متت مناق�شتهم
من قبل �أع�ضاء املجل�س.
ويجدر التنويه �إىل �أن ن�ص املادة « »22مل ي�ضع حدود ًا
لنطاق النقا�ش مع امل�س�ؤول احلكومي� ،إذ �إنها مل
ت�شتمل على �أي قيود متعلقة بطبيعة النقا�ش الذي يتم
مع امل�س�ؤول �سوى ن�صها على �أنه لي�س للم�س�ؤول حق

الت�صويت .وه��ذا يف�سر على �أن��ه يف�سح جم��ا ًال رحب ًا
لأع�ضاء املجل�س يف مناق�شة امل�س�ؤول واال�ستف�سار عن
الأم��ور التي ك��ان لها ت�أثري �سلبي على �أداء اجلهاز
احلكومي الذي ير�أ�سه هذا امل�س�ؤول ،ومناق�شة هذا
امل�س�ؤول عن �إجاباته.
واحلقيقة �أن املجل�س ال ي�ستطيع �أن ي�ستفيد من احلق
املخول له يف طلب ح�ضور امل�س�ؤولني ،كو�سيلة من
و�سائل ممار�سة �سلطاته الرقابية �إال �إذا متكن من
مناق�شة هذا امل�س�ؤول عن �إجاباته� .إال �أنه ونظر ًا ل�ضيق
الوقت املخ�ص�ص ملناق�شة امل�س�ؤول ف�إن الفر�صة ال تتاح
�إال لعدد حمدود من �أع�ضاء املجل�س يف توجيه الأ�سئلة،
كما و�أن �ضيق الوقت املخ�ص�ص للع�ضو ال ميكنه من
مناق�شة ه��ذا امل�س�ؤول عن �إج��اب��ات��ه .كما و�أن قيام
امل�س�ؤول يف بداية اجلل�سة ب�إلقاء كلمة ي�ستغرق حيز ًا
كبري ًا من الوقت الذي يجب �أن يخ�ص�ص ملناق�شته.
وبالتايل ف�إنه ينبغي �أن يكتفي بتوزيع ه��ذه الكلمة
مكتوبة على �أع�ضاء املجل�س.
ومن �أجل تفعيل ال�سلطة الرقابية ملجل�س ال�شورى ،ف�إنه
كان ينبغي �أن تن�ص املادة « »22على رفع تقرير عن
النقا�ش الذي مت مع امل�س�ؤول �إىل امللك ،على �أن يتم
�إع��داد هذا التقرير ب�شفافية يتم من خاللها �إلقاء
ال�ضوء على �أوجه الق�صور التي تكتنف �أداء اجلهاز
احلكومي الذي ير�أ�سه هذا امل�س�ؤول و�أ�سباب ذلك.
راب� �ع� �اً :ط �ل��ب ت��زوي��د امل�ج�ل����س مب��ا ل ��دى الأج �ه��زة
احلكومية من وثائق وبيانات:
للمجل�س احلق يف �أن يطلب من اجلهات احلكومية
�أي وثائق وبيانات ي��رى �أنها �ضرورية لت�سهيل �سري
�أعماله .وقد مت الن�ص على ذلك يف املادة « »24من
نظام املجل�س� .إال �أن ن�ص هذه املادة يق�ضي �أن يتم
احل�صول على هذه البيانات عن طريق طلب يرفعه
رئي�س املجل�س �إىل رئي�س جمل�س ال��وزراء .وال�س�ؤال
ال��ذي يطرح نف�سه هنا �إمن��ا يتعلق بطبيعة البيانات
والوثائق التي يتم طلبها من قبل املجل�س ،وهل جمرد
طلب �أي بيانات يعد و�سيلة تعمل على دع��م ال��دور
الرقابي للمجل�س.
�إن الإجابة على هذا الت�سا�ؤل يجب �أن تتم يف �ضوء
الآلية التي يتم من خاللها تزويد املجل�س مبا يطلبه
من وثائق �أو بيانات� ،إذ �إن امل��ادة « »24ت�شرتط �أن
يتم ذلك ،كما �سبقت الإ�شارة بطلب يرفع من رئي�س
املجل�س �إىل رئي�س جمل�س ال ��وزراء ،وبالتايل ف�إنه
من غري املت�صور �أن ي�شمل ذلك �أي وثائق �أو بيانات
يحتاجها املجل�س ،و�إمن��ا يتعني �أن ينح�صر ذلك يف
البيانات والوثائق التي تتطلب طبيعتها احل�صول
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عليها عن طريق رفع طلب بذلك �إىل رئي�س جمل�س
ال��وزراء .لأن القول بخالف ذلك لن ميكن املجل�س
من �سرعة احل�صول على ما يحتاج �إليه من بيانات
�أو وثائق.
وم��ن �أج��ل ت�سهيل �إج� ��راءات ح�صول املجل�س على
البيانات وال��وث��ائ��ق وت�لاف� ًي��ا لأ��ش�غ��ال رئي�س جمل�س
الوزراء بالطلبات املتكررة للح�صول على هذه الوثائق
ف�إنه ينبغي تعديل املادة « »24من نظام املجل�س على
نحو ميكن املجل�س من احل�صول على تلك البيانات
وال��وث��ائ��ق ع��ن ط��ري��ق طلبها مبا�شرة م��ن الأج�ه��زة
احلكومية ،ودون احلاجة �إىل تقدمي طلب بذلك �إىل
رئي�س جمل�س الوزراء.
ومن ناحية �أخرى ف�إنه ميكن للمجل�س �أن ي�ستند �إىل
هذه املادة للح�صول على البيانات والوثائق التي ت�شكل
�أهمية كبرية ملمار�سة املجل�س ل��دوره الرقابي .مثل
ح�صوله على احل�سابات اخلتامية لبع�ض الأجهزة
احلكومية التي يعترب االط�لاع عليها ودرا�ستها من
قبل اللجنة املخت�صة ذا �أثر كبري يف متكن املجل�س من
تقييم �أدائها بطريقة مو�ضوعية ومهنية.
خ��ام �� �س �اً :ت�ل�ق��ي امل�ج�ل����س ل�ل�ع��رائ����ض امل �ق��دم��ة من
املواطنني:
هناك اجتاه لدى الكثري من الدول �إىل تو�سيع دائرة
امل�شاركة ال�شعبية يف عمليات الرقابة التي متار�سها
املجال�س الت�شريعية لي�س م��ن خ�لال تلقي �شكاوى
وعرائ�ض املواطنني يف الق�ضايا وال�ش�ؤون التي تهم
املجتمع ،و�إمنا من خالل تبني �إطار تنظيمي ميتلك
�سلطة الرقابة وطلب التحقيق واملحا�سبة يف الق�ضايا
املحالة �إليه «.»3
وبالن�سبة ملجل�س ال���ش��ورى ،ف ��إن نظامه مل يتطرق
ملو�ضوع العرائ�ض ال�ت��ي ت��رد م��ن امل��واط�ن�ين .وعلى
الرغم من ذلك ف�إن املجل�س قد �ساير ما يجري عليه
العمل يف برملانات كثري من الدول ،من تلقي عرائ�ض
املواطنني .ومما ي�ؤكد اهتمام املجل�س بهذا املو�ضوع
�أنه مت تكوين جلنة متخ�ص�صة ت�سمى «جلنة العرائ�ض
وحقوق الإن�سان» وتتم �إحالة العرائ�ض التي ت�صل �إىل
املجل�س من املواطنني �إىل هذه اللجنة ،ثم تقوم اللجنة
ب�إحالة بع�ض هذه العرائ�ض �إىل اللجان املتخ�ص�صة
لدرا�ستها واتخاذ ما ت��راه من �إج��راء حيالها .ف�إذا
ر�أت اللجنة �أهمية ما تت�ضمنه العري�ضة من �آراء
واق�تراح��ات ف��إن لها �أن تتبناها ،وفق ًا ملا تق�ضي به
املادة « »23من نظام املجل�س.
وعلى الرغم من �أن نظام املجل�س ،كما ذكرنا �ساب ًقا،
مل يتناول بالتنظيم مو�ضوع العرائ�ض� ،إال �أنه يحمد
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للمجلس الحق في أن يطلب
من الجهات الحكومية أي
وثائق وبيانات يرى أنها ضرورية
لتسهيل سير أعماله

في كثير من الدول يطلب
البرلمان من الوزير المختص
تقديم إيضاحات بخصوص
العرائض التي ترد للبرلمان

للمجل�س اهتمامه بهذا املو�ضوع .وال �شك �أن هذا
االهتمام ي��أت��ي متما�شي ًا م��ع م��ا �أك��دت عليه امل��ادة
« »43من النظام الأ�سا�سي للحكم التي تن�ص على
�أن «جمل�س امللك وجمل�س ويل العهد مفتوحان لكل
مواطن ،ولكل من له �شكوى �أو تظلم .وم��ن حق كل
ف��رد خماطبة ال�سلطات العامة فيما يعر�ض له من
ال�ش�ؤون».
وباعتبار �أن جمل�س ال���ش��ورى يعد �أح��د ال�سلطات
املن�صو�ص عليها يف املادة « »44من النظام الأ�سا�سي
للحكم ،ف�إنه يدخل يف م�ضمون ن�ص املادة « »43امل�شار
�إليها� .إال �أنه يجب �أال يفهم من ذلك ان�صراف املجل�س
�إىل معاجلة العرائ�ض التي تتعلق بق�ضايا فردية� ،إذ
�إن هذه الق�ضايا يجب �أن يتم التعامل معها من قبل
اجلهات الإداري��ة والق�ضائية املخت�صة لأن اهتمام
املجل�س يجب �أن ين�صب على ق�ضايا ال�ش�أن العام التي
تهم املجتمع.
وباعتبار �أن العرائ�ض متثل و�سيلة ات�صال هامة
مع املجتمع ،وتعد �إح��دى �آليات الرقابة التي يجب
االهتمام بها وتفعيلها ،ف��إن��ه يجب �أن يتم تنظيم
مو�ضوع العرائ�ض يف نظام املجل�س ،بحيث يتم حتديد
الإجراء الواجب اتباعه حيال العرائ�ض املحالة �إليه،
�إذ �إن العمل جرى يف برملانات كثري من الدول على �أن
يطلب الربملان من الوزير املخت�ص تقدمي �إي�ضاحات
بخ�صو�ص العرائ�ض ،ويتم حتديد �إطار زمني يجب �أن
يتم خالله تقدمي هذه الإي�ضاحات �إىل الربملان «،»4
لذا ف�إنه ينبغي تفعيل الدور الذي ميار�سه املجل�س يف
تعامله مع العرائ�ض املحالة �إليه ،باتباع الأ�سلوب الذي
تنتهجه برملانات العديد من الدول حيال هذا املو�ضوع.

الهوام�ش:

 -1درا��س��ات برملانية :مرجع �سابق� ،ص ،12
ويجدر التنويه �إىل �أن بع�ض املجال�س الت�شريعية
يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية تتمتع
ب�سلطة مراقبة و�إقرار احل�ساب اخلتامي للدولة،
كما هو ال�ش�أن بالن�سبة للبحرين والكويت .كما
�أن املجل�س الوطني االحتادي يف دولة الإمارات
العربية املتحدة يتمتع بحق مناق�شة م�شروع
ق��ان��ون احل�ساب اخلتامي للدولة واحل�سابات
اخلتامية للوزارات ،و�إبداء املالحظات عليها .يف
حني ت�سند دول �أخرى مهمة مراقبة املال العام
�إىل جهاز م�ستقل مثل قطر التي �أن�شئت لهذا
الغر�ض دي��وان املحا�سبة ،كجهاز م�ستقل يتبع
للأمري ويخول مراقبة ح�سابات جميع الأجهزة
احلكومية .ويف عمان �أ�سندت �إىل الأمانة العامة
للرقابة املالية للدولة بديوان البالط ال�سلطاين،
مهمة فح�ص احل�ساب اخلتامي الذي تعده وزارة
املالية .انظر التطور ال�سيا�سي يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي� ،ص .71-70
 -2انتقد عدد من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى الدور
الرقابي الذي ميار�سه جمل�س ال�شورى ودعوا �إىل
�ضرورة تعزيز ال��دور الرقابي للمجل�س ،انظر
ال�شيباين ،مرجع �سابق� ،ص  126-1232و�ص
.231-230
 -3ومن الو�سائل امل�ستخدمة يف الرقابة التي
متار�سها ال�سلطة الت�شريعية على �أعمال ال�سلطة
التنفيذية م��ا ي�سمى الأم �ب��ود �سمان الربملاين
 ،parllamentary ombudsmanوالأميود
حمام �أو مفو�ض ًا ،وهو
�سمان كلمة �سويدية تعني ٍ
جهاز يتلقى ال�شكاوى والعرائ�ض ويتحرى عنها.
وم��ن الناحية التطبيقية فهو مبثابة املفو�ض
ال�شعبي الذي يقدم تقرير ًا للربملان عن ال�شكاوى
التي ير�سلها له الأفراد ،ويحق له كتابة التقارير
والتو�صيات دون �أن ت�ك��ون ل��ه �سلطة �إ��ص��دار
الأوام��ر .انظر التطور ال�سيا�سي يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،مرجع �سابق� ،ص .81
 -4يف الكويت يجب تقدمي ه��ذه الإي�ضاحات
خ�لال م��دة ال تتجاوز �أ�سبوعني .ويف الإم��ارات
ي�ج��ب ت �ق��دمي ه��ذه الإي �� �ض��اح��ات �إىل املجل�س
الوطني خالل مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�سابيع من
تاريخ الإحالة .انظر التطور ال�سيا�سي يف دول
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ا�ستقالة جماعية لنواب التيار املدين من جمل�س ال�شورى امل�صري
�أعلن ن��واب التيار امل��دين مبجل�س ال�شورى امل�صري ا�ستقالتهم جماعي ًا من ع�ضوية املجل�س
وانحيازهم للإرادة ال�شعبية ،وتال قرار اال�ستقالة النائبة نادية هرني يف م�ؤمتر �صحايف بنقابة
ال�صحافيني ،ت�ضامن ًا مع حملة مترد و�شباب الثورة .
والنواب امل�ستقيلون هم :نادية هرني ونبيل عزمي ود�.سامح ف��وزي ود.حممد �أ�سامة وناجي
ال�شهابي ود.منى مكرم عبيد وجميل حليم.
و�أو�ضحت نادية هرني «�أن نواب التيار املدين �شاركوا يف جمل�س ال�شورى مبعار�ضة حقيقية ،ومل
يكونوا جمرد �أ�سماء داخل املجل�س ،و�أنهم كانوا ال�صوت املعرب عن �إرادة ال�شعب ،وعار�ضوا ب�شدة
معظم القوانني التي تتعار�ض مع مبادئ الثورة والقانون والد�ستور ،لكن ر�أى نواب التيار املدين �أن
انحيازهم البد �أن يكون لل�شعب يف هذه اللحظة .
و�أ�ضافت :ولعل ال�شعب امل�صري قد ر�أى النائب عبدالرحمن هريدي وهو يرتدي و�شاح مطلوب
رئي�س داخل املجل�س ،منذ �أيام حيث كان هذا بداية للموقف املوحد الذي اتخذه نواب التيار املدين
ومن جانبه� ،أعلن �أمين هيبة ،ع�ضو جمل�س ال�شورى عن حزب غد الثورة ،ا�ستقالته من جمل�س
ال�شورى ،وقال هيبة على �صفحته اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي تويرت� ،إنه ا�ستقال مع
نواب التيار املدين من جمل�س ال�شوري ب�سبب انحيازهم الكامل لل�شعب يف يوم ثورته .و�أكد هيبة
�أن قوة امل�صريني يف ثورتهم ال�سلمية.

جلنة برملانية بريطانية ت�صف قواعد ت�أ�شريات الهجرة اجلديدة ب�أنها «ت�شتت الأ�سر»
قالت جمموعة من �أع�ضاء جمل�س العموم الربيطاين وجمل�س اللوردات �إن قواعد الهجرة اجلديدة
للأفراد من خارج االحتاد الأوروبي «ت�شتت العائالت الربيطانية».
و�أ�ضافت املجموعة التي تبحث تلك القواعد �أن �آالف الربيطانيني مل يعودوا قادرين على �إح�ضار
ذويهم ممن يقيمون خ��ارج دول االحت��اد الأوروب��ي �إىل بريطانيا منذ يوليو/متوز  ،2012بعد
ا�شرتاط حد �أدنى للدخل ال�سنوي للمقيمني يف بريطانيا ممن يرغبون يف مل �شمل �أ�سرهم.
وقالت املجموعة التي ت�شكل جلنة برملانية لبحث املو�ضوع �إن هناك �أطفاال �أي�ضا ف�صلوا عن
�آبائهم.
�أما وزارة الداخلية الربيطانية فردت على االنتقادات قائلة �إن القواعد اجلديدة تهدف �إىل
تخفيف عبء الهجرة عن دافعي ال�ضرائب.
وتق�ضي القواعد  -التي بد�أ �سريان مفعولها قبل عام  -ب�أن على �أي مواطن بريطاين يرغب يف
منح ت�أ�شرية لزوجه� ،أو زوجته ،ممن يقيمون خارج دول االحتاد الأوروب��ي� ،أن يثبت �أن دخله
ال�سنوي ال يقل عن  18.600جنيه ا�سرتليني يف العام.
ويرتفع ذلك احلد �إىل  22.400جنيه ا�سرتليني �سنويا �إذا رغب يف رعاية طفل ،على �أن يزداد
احلد مبلغ  2.400جنيه لكل طفل بعد ذلك.
وقد بحثت املجموعة الربملانية امل�سماة «جمموعة الهجرة» ،وت�ضم �أع�ضاء من جميع الأحزاب،
وتطالب ب�إعادة مراجعة حمايدة ل�شرط احلد الأدنى للدخل ال�سنوي� ،أكرث من  175حالة من
الأ�سر التي ت�ضررت ب�سبب القواعد اجلديدة.
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الالج�ؤون ال�سوريون يف الأردن بني برملانات العامل ..حائرون!!
�أعلن االحتاد الربملاين الدويل �أن بعثة مكونة من � 7أع�ضاء باالحتاد �إ�ضافة �إىل رئي�س االحتاد «�آندر�س
جون�سون «توجهت �إىل الأردن ملتابعة حال الالجئني ال�سوريني �ضمن املجتمع الأردين.
ت�أتي البعثة علي خلفية القرار الذي مت اعتماده يف جمعية االحتاد الربملاين الدويل  .و�أكد االحتاد الدويل
�أن تلك البعثة �سوف تهدف �إىل تعبئة برملانات العامل �إىل العمل من �أجل امل�ساعدة من خالل حكوماتها
لدعم عمليات التمويل الإن�سانية لالجئني ال�سوريني يف االردن .يف حني �أدان الربملان العربي املمار�سات غري
�إن�سانية والعنف املفرط �ضد �أبناء ال�شعب ال�سوري من خالل ا�ستخدام الأ�سلحة املدمرة واملحرمة دولي ًا من
�أي جهة كانت .وطالب بالوقف الفوري لإراقة الدماء والتدمري والتهجري املمنهج لأبناء ال�شعب ال�سوري ،
مو�ضح ًا �أن الربملان يراقب تداعيات الأو�ضاع الإن�سانية على ال�شعب ال�سوري .وجدد دعوته للدول الأع�ضاء
والدول ال�صديقة الأخرى �إىل مد يد العون وامل�ساعدة لل�شعب ال�سوري وتوفري الدعم الإن�ساين لالجئني
والفارين من �أتون احلرب وبذل املزيد من اجلهود ال�سيا�سية حللحلة هذه الأزمة و�إيقاف نزيف الدم.

الكويت تدعو لإنتخابات برملانية نهاية ال�شهر احلايل

�أقر جمل�س الوزراء الكويتي ،مر�سوم ًا بالدعوة �إىل انتخابات ت�شريعية جديدة يف  25متوز/يوليو احلايل بعد
�أن �ألغت املحكمة الد�ستورية االنتخابات الأخرية مبقية على التعديل الذي �أدخله �أمري الكويت ال�شيخ �صباح
الأحمد ال�صباح على قانون االنتخابات.
وقال وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء ال�شيخ حممد العبد اهلل ال�صباح �إن «جمل�س الوزراء وافق على م�شروع
مر�سوم بدعوة الناخبني النتخاب �أع�ضاء جمل�س الأمة يوم اخلمي�س املوافق  25متوز/يوليو .»2013
وكانت املحكمة الد�ستورية قد ق�ضت ب�إبطال جمل�س الأمة احلايل ،ورف�ض الطعن يف مر�سوم �أمريي ي يرّغ
النظام االنتخابي ،و�أبقت على منح الناخب �صوت ًا واحد ًا يف االنتخابات ،بعد احتجاج قوى املعار�ضة على
تخفي�ض العدد من �أربعة �أ�صوات �إىل �صوت واحد.
و�أعلنت الأغلبية املعار�ضة يف الكويت مقاطعة انتخابات جمل�س الأمة القادم ،احتجاج ًا على ذلك .وقد
قررت الأغلبية بعد اجتماعها يف منزل النائب ال�سابق �أحمد ال�سعدون وبح�ضور  23نائب ًا مقاطعة االنتخاب،
فيما امتثل �أع�ضاء املجل�س املنحل لقرار املحكمة الد�ستورية ،والذي اعتربه رئي�س جمل�س الأمة الأ�سبق
النائب علي الرا�شد قرار ًا تاريخي ًا يجب احرتامه.

�شهرا.
الف�شل ال�سيا�سي وراء متديد الربملان اللبناين لنف�سه ً 17

بات قرار جمل�س النواب اللبناين التمديد لنف�سه للمرة الرابعة على التوايل نافذ ًا ب�سب عدم اجتماع املجل�س
الد�ستوري اللبناين (هيئة ق�ضائية عليا تنظر يف ق�ضايا د�ستورية كربى) ،للبحث يف الطعنني املقدمني �ضد
التمديد للمجل�س النيابي (الربملان) لعدم اكتمال الن�صاب بعد تغ ّيب ثالثة ق�ضاة من �أع�ضاء املجل�س.
وكان جمل�س النواب قد �أق ّر ب�أغلبية نوابه التمديد لنف�سه نهاية ال�شهر املا�ضي ملدة � 17شه ًرا ،تنتهي يف 20
نوفمرب  ،2014وذلك بعد �أن ف�شلت جميع الأطراف ال�سيا�سية يف الو�صول �إىل قانون انتخاب جديد والعتبار
النواب �أن الظروف الأمنية «غري م�ستقرة وت�ستدعي التمديد».
وعقب �إقرار التمديد ،تقدّم الرئي�س اللبناين مي�شيل �سليمان و»التيار الوطني احلر» ،الذي يقوده مي�شيل
عون ،بطعنني على قرار التمديد �أمام املجل�س الد�ستوري ،الذي تن�ص الئحته على �أنه يف حال عدم �إ�صدار
قرار بعدم د�ستورية القانون املطعون عليه خالل �أربع جل�سات ف�إن القرار ي�صبح �سار ًيا ،كما تن�ص على �أنه
البد من ح�ضور �أع�ضائه الع�شرة للبت يف �أي طعن .لأن املهلة قد انتهت ومل يتخذ املجل�س قرا ًرا حول الطعن
املقدم لعدم اكتمال الن�صاب.
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الهند تدر�س عقد جل�سة برملانية خا�صة حول م�شروع قانون الأمن الغذائي .
�أعلنت احلكومة الهندية �أنها تدر�س عقد جل�سة برملانية خا�صة لتمرير ت�شريع تاريخي ين�ص على تقدمي
�إعانات غذائية لثلثي عدد ال�سكان .وقال وزير املالية باالنيابان ت�شيدامبارام �إن م�شروع القانون جاهز
ونتطلع �إىل متريره ب�أ�سرع وقت ممكن ،م�شريا �إىل �أن احلكومة �ستتوا�صل مع �أحزاب املعار�ضة ل�ضمان
دعمهم .وكان حزب امل�ؤمتر احلاكم قد قدم م�شروع القانون �إىل الربملان يف وقت �سابق من العام اجلاري �إال
�أن وزراء �صرحوا ب�أنه لن يكون من املمكن مناق�شته ب�سبب «العراقيل» التي ت�ضعها املعار�ضة .وين�ص م�شروع
القانون على توفري خم�سة كيلوجرامات من احلبوب لنحو  %67من مواطني الدولة البالغ عددهم 2ر 1مليار
ن�سمة .ووفقا للتقديرات ف�إن نحو � 800ألف ن�سمة �ست�ستفيد من القانون الذي من املتوقع �أن تبلغ تكلفته 3ر1
تريليون روبية ( 24مليار دوالر) .وين�ص امل�شروع على توفري كيلوجرام واحد من الأرز ب�سعر ثالث روبيات
وكيلوجرام من القمح ب�سعر روبيتني.

(�سانت ليغو) ُيثري ُ
الذعر يف الإنتخابات الربملانية العراقية.

ك�شفت اللجنة القانونية النيابية عن التوجه الجراء تعديالت على قانون االنتخابات الربملانية املقبلة للو�صول
اىل قانون ُيالئم املرحلة احلالية ،بعد درا�سة جميع املقرتحات التي �ستتقدم بها الكتل يف جمل�س النواب.
وقد حذر التحالف الكرد�ستاين اطراف ًا مل ُي�سمها من عرقلة عملية االنتخابات يف الأنبار ونينوى .وقال ع�ضو
اللجنة القانونية حم�سن ال�سعدون يف ت�صريح �صحفي� :إن «اللجنة �ستقوم باجراء بع�ض التعديالت على
قانون انتخاب جمل�س النواب ،و�ستدر�س جميع املقرتحات التي �ستقدم من الكتل ال�سيا�سية للو�صول اىل
قانون يكون مالئما للمرحلة احلالية» .وا�ضاف �أن «هذا القانون من القوانني املهمة و�ستكون هناك خالفات
كبرية عليه بني الكتل يف جمل�س النواب» ،م�شري ًا اىل «اعرتا�ض الكثري من الكتل ال�سيا�سية على ال�صيغة
القانونية احلالية للقانون (�سانت ليغو) ،التي مت اتباعها يف انتخابات جمال�س املحافظات التي جرت يف
ني�سان املا�ضي».

العري�ض�:إجراء �إنتخابات ت�شريعية ورئا�سية يف تون�س نهاية العام اجلاري.
قال رئي�س الوزراء التون�سي علي العري�ض يف كلمة �ألقاها يف اجلل�سة االفتتاحية ملنتدى الدوحة وم�ؤمتر �إثراء
امل�ستقبل ،الذي عقد يف العا�صمة القطرية �أن تون�س «ت�سري يف الوجهة ال�سليمة وت�شق طريقها بعزم ،رغم
ال�صعوبات والتحديات» ،م�ش ًريا �إىل �أن م�سار االنتقال الدميقراطي يف تون�س ي�سري بخطى ثابتة.
ولفت �إىل �أن املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ،القائم ب�أعمال الربملان م�ؤقتا ،انتهى من �صياغة م�سودة الد�ستور،
معل ًنا عن ت�صديق املجل�س الت�أ�سي�سي على القانون املنظم للهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات ،والتي �ستتوىل
الإعداد والإ�شراف على االنتخابات الت�شريعية والرئا�سية قبل نوفمرب  ،2013م�ضيفا �أن املجل�س « :ي�ستعد
لإعداد القانون االنتخابي ،الذي �ستجرى وفقه االنتخابات املقبلة� ،أواخر هذه ال�سنة».

املعار�ضة املاليزية تنتف�ض �ضد نتائج الإنتخابات الربملانية
انتف�ضت املعار�ضة املاليزية يف العا�صمة كواالملبور �ضد االئتالف احلاكم بزعامة رئي�س الوزراء جنيب عبد
الرزاق .وقد طالب املتظاهرون با�ستقالة كبار امل�س�ؤولني يف جلنة االنتخابات التي و�صفوها باملتحيزة الئتالف
اجلبهة الوطنية احلاكم بقيادة عبد الرزاق ،وبالتايل ح�سم نتيجة االنتخابات الت�شريعية ل�صاحله بـ133
مقعدًا بالربملان من �أ�صل  220مقعد ًا ،يف املقابل �أحرز التحالف ال�شعبي املعار�ض  -املكون من ثالثة �أحزاب
على  89مقعدً ا .وكان زعيم التحالف ال�شعبي املعار�ض  -والذي ي�ضم احلزب الإ�سالمي «�أنور �إبراهيم»  -قد
�أعلن �آنذاك �أنه لن يقبل «بنتائج االنتخابات املزورة ولن يعرتف بالهزمية» ما مل تقدم جلنة االنتخابات
تف�سريات مقبولة لعمليات التزوير والتجاوزات التي حدثت �أثناء �سري عمليات الت�صويت ،على حد قوله.
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منذ �أكرث من  80عا ًما

جمل�س ال�شورى يقر نظا ًما ينظم متلك الأجانب للعقار يف احلجاز
اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفوقة ال��واردة من
مقام النيابة الفخيم برقم  3294يف 1352/5/16ه���ـ
ملطالعة ما جاء يف كتاب ال�شعبة ال�سيا�سية رقم  26يف
1352/5/6ه� �ـ املرفق ب ��أوراق املعاملة امل�شفوعة بهذا،
واخلا�صة بتملك الأجانب للعقار و�إنفاذ مقت�ضى الأمر
العايل ال�صادر يف ذلك ورفع ما يقرره ب�أول فر�صة :ولدى
�إمعان النظر يف كتاب ال�شعبة ال�سيا�سية املنوه عنه �أعاله
ظهر �أنه ينح�صر فيما ي�أتي:
 -1بيان ما احتوت عليه املعاملة املرفقة و�أن املهم فيها
النظام الذي و�ضعه جمل�س ال�شورى ب�ش�أن متلك الأجانب.
فقد ُو� �ض��ع ل��ذل��ك ق ��را ٌر م��ن جمل�س ال���ش��ورى بتاريخ
1352/3/25ه�ـ ورقم  492وعر�ض ذلك على اخلارجية
والتي �أفادت ”:نوافق على قرار جمل�س ال�شورى مع �إ�ضافة
مالحظة ب�سيطة” ،و ُقدم تقري ٌر �آخر فيه اعرتا�ض على
ال�سماح بالتملك للأجنبي مع ا�شرتاط الوقفية :وقال �إن
هذا البيع املعلق بال�شرط اتفقت املذاهب الأربعة على
بطالنه وطلب �أن مينع متلك الأجانب بتات ًا.
 -2اقرتاح ال�شيخ يو�سف يا�سني و�ضع قاعدة عامة �شاملة
للعمل ويقرتح �أن يكون النظام كما ي�أتي:
( )1مراعاة للأحكام ال�شرعية وجري ًا على الطرق التي
جرت عليها احلكومات ال�سابقة يف احلجاز ف�إنه ال يجوز
للأجنبي �أن يتملك باحلجاز.
( )2كل �أجنبي مل يكن من رعايا الدولة العثمانية يف
ال�سابق ومتلك مل ًكا يف احلجاز وكان متلكه ذلك خمالف ًا
للأنظمة العثمانية يف ذلك الزمان ف�إن املُلك الذي حتت
يديه ينبغي ت�صفيته ،ويخري وا�ضع اليد عليه ببيعه �أو وقفه
يف �سبيل ِب ٍر ال ينقطع.
( )3كل من كان من رعايا الدولة العثمانية يوم متلك
ُملك ًا يف احلجاز ثم �صار بعد احل��رب العامة مبوجب
التق�سيمات ال�سيا�سية من رعايا دولة �أجنبية ،ف�إن �أمالكه
تعترب �أمال ًكا �أمريية يحق لوا�ضع اليد عليها �أن يت�صرف
بها ت�صرف امل�ستقل للحا�صل فقط .و�إذا �أراد �إفراغها ال
يحق له �إفراغها لغري املواطنني وبعد وفاة ه�ؤالء املالكني،
ف�إن كان وارثوهم من رعايا احلكومة العربية ال�سعودية
جرى الإف��راغ لهم ،و�إن كانوا من غري رعايا احلكومة
ال�سعودية جرى ت�صفية ذلك امللك وبيعه كما ُتباع الأموال
املنقولة� ،أو �أن يوقف ذلك يف �سبيل ِب ٍر ال ينقطع.
ً
(� )4إذا �أراد �أحد من الأجانب �أن ي�شرتي ملكا بق�صد
وقفه يف �سبيل ِب ٍر ال ينقطع �أو ا�ستحداث ُملك بق�صد وقفه
فيباح له ذلك.
 -5و�إن جاللة امللك املعظم �أيده اهلل تعاىل قد �أمر ب�إحالة
ه��ذا االق�تراح على جمل�س ال�شورى واخلارجية لإب��داء
ر�أيهم يف ذلك ب�صورة نهائية وعر�ض ذلك على جمل�س
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الوكالء ثم رفعه جلاللته ليحوز ت�صديقه العايل.
ومبراجعة قيودات املجل�س ظهر لدى املجل�س ما ي�أتي:
� -1أن املجل�س قد �أ�صدر عدة ق��رارات يف هذا املو�ضوع
وكلها قد ت�ضافرت على عدم ال�سماح للأجنبي بتملك
العقار.
� -2إن املجل�س مل ي�سمح قط للأجنبي بالتملك مع ا�شرتاط
الوقفية كما جاء يف االعرتا�ض املنوه عنه �أعل ،وقد و�ضع
املجل�س يف قراره املرفوع للمقام العايل بعدد  204وتاريخ
1351/7/1هـ وهذا ن�ص املادة الأوىل والثانية منه ()1
�إن ما ورد يف مذكرة وزارة اخلارجية من �أن املجل�س
�أجاز التملك للأجنبي بق�صد وقفه – هكذا – مل يطابق
مفهوم احلقيقة التي اعتمد عليها املجل�س يف ق��راره
مو�ضوع البحث باعتبار �أن املجل�س مل يجز للأجنبي يوم ًا
حق التملك يف البالد بل كان مبد�أ املنع منه بقرار مو�شح
بالت�صديق امللوكي العايل يف حينه ،ويف الإرادة ال�سنية
القا�ضية ب�أخذ ر�أي اخلارجية يف القرار امللحق به ما يجلي
به ذلك �إجال ًء وا�ضح .كما �أنه لي�س ثمة يف �إباحته جواز
الوقفية على الطريقة التي و�ضعها القرار املذكور ما يفهم
منه �إجازة حق التملك للأجنبي �أ�ص ًال .ومع �أن الطريقة
املر�سومة لذلك كانت على مبد�أ �أن الوقف فرع من امللك
وال ت�صح الوقفية �إال بعد �صحة امللكية وثبوتها ،فقد احتُفظ
فيها مبنتهى ما ميكن �أن يتخذ يف حتقيق الغاية املرجوة
�شرعا و�سيا�سة و�إدارة )2( .من ت�صفح البند الثاين من
ً
القرار املذيل بنظام الوقفية وامل�شتمل على العري�ضة التي
يكلف الراغب يف الوقفية بتقدميها للحكومة ،ومقابلة
ذلك بن�ص امللحوظة املوجهة على املجل�س؛ يت�ضح جلي ًا �أن
الحظها بناها على �أ�سا�س اعتبار الوقفية �شرط يف البيع
ُم ِ
على حني �أن املجل�س قد اعترب وجودها وتكليف امل�شرتي
يف الإف�صاح قبيل االعرتاف ر�سمي ًا بانتقال امللكية �إليه،
�شرعا على قاعدة �أن املرء
�إقرار ًا ي�سجل عليه و ُم�ؤاخ ٌذ به ً
م�ؤاخذ ب�إقراره ،وكفى بذلك فارق ًا ،عليه مدار الفتوى يف
جميع املذاهب بدليل �أنه مما بدر من امل�شرتي بطوعه
واختياره و�إنه �إقرار نافذ على �صاحبه ال مبثابة �أنه ٌ
�شرط
ا�شرتطه البائع عليه ،و�أن نظرة متحي�ص يف منوذج
العري�ضة املكلف طالب الوقفية بتقدميها يج�سم يف الأعني
مبلغ حر�ص املجل�س يوم ذاك يف تثبيت هذه النقاط على
�أ�سا�س ال يتغاير مع ال�شرع وغري م�ستوجب النتقاد حالة
كونه كفي ًال بتحقيق الأمنية املرجوة من اال�ستفادة يف
ت�شجيع مثل ه ��ؤالء على هذا العمل اخل�يري �ضمني ًا يف
الوقت نف�سه بت�أمني النظرة ال�شرعية والإدارية وال�سيا�سية
يف �آن واحد على حني �أن املادة الرابعة من املواد املقرتحة
املدرجة يف كتاب ال�شعبة ال�سيا�سية قد �أباحت للأجنبي
�شراء ملكي ًا بق�صد وقفه يف �سبيل ِب� ٍ�ر ال ينقطع وهذا

ن�صها�“ :إذا �أراد �أحد من الأجانب �أن ي�شرتي ملك ًا بق�صد
وقفه يف �سبيل ِب ٍر ال ينقطع �أو ا�ستحداث ملك بق�صد وقفه
فيباح له ذلك”.
ومبقابلة هذه املادة بالبندين املقررين من قبل املجل�س
املحررين �أع�ل�اه يظهر �أن املجل�س ك��ان �أ��ش��د حتفظ ًا
وحر�ص ًا يف هذا ال�صدد.
� -3إن العقارات التي ت�ؤول وراث ًة �إىل غري التابعني حلكومة
�صاحب اجلاللة امللك املعظم والعقارات التي هي ملك
لأ�شخا�ص من العثمانيني �أ�صبحوا �أجانب عن هذه البالد،
لتغري احلاكمية قد اتخذ يف �ش�أنها املجل�س ق��رار ًا بعدد
 214وتاريخ 1351/11/14هـ ،وهذا ن�ص املواد املدرجة
فيه (� )1أن من �أ�صبحوا من العثمانيني �أجانب عن هذه
البالد لتغيري احلاكمية ،ولهم عقار يف البالد ويكلفون
ببيع �أو وقف ملكهم يف البالد من عقار وفق مقت�ضيات
هذا النظام )2( .كافة العقارات التي ت��ؤول وراث��ة �إىل
غري التابعني حلكومة جاللة امللك املعظم يكلف �صاحبها
ببيعها �إىل مواطن ح�سب الأ�صول �أو باتباع الطريقة التي
�سنت ملن يريد التملك يف احلجاز مبقت�ضى نظام الوقفية
امل�شار �إليه عاليه )3( .العقارات التي تكون من هذا
القبيل واملبحوث عنها يف املادة الأوىل مينع �أ�صاحبها من
الت�صرف فيها �إىل ما بعد �إجراء املعاملة املن�صو�ص عليها
يف النظام املذكور.
 -4بالنظر �إىل �أنه مل يوجد �ضمن الأوراق املرفقة القرار
الذي اتخذه املجل�س بعدد  103وتاريخ  27جمادى الآخرة
1351هـ ورفعه للمقام العايل بعدد  204يف 1351/7/1هـ،
وحيث �إن ال�ق��رار امل��ذك��ور قد �شمل تف�صيل ما ق�صده
املجل�س يف هذا املو�ضوع فقد �أخرج املجل�س �صورة منه
وهي طي هذا القرار ،كما �أنه ا�ستخرج �صورة من قرار
املجل�س املتخذ بعدد  214يف 1351/11/14ه� �ـ والآخ��ر
املتخذ بعدد  133يف 1352/6/11هـ وهما طي هذا �أي�ض ًا.
 -5يت�ضح من كل ما ُذكر �أعاله �أن املواد املقرتحة املدرجة
يف كتاب ال�شعبة ال�سيا�سية قد �شملها ما قرره املجل�س
�سابق ًا يف املو�ضوع ،والر�أي الأعلى لوليه.
جلنة الأنظمة باملجل�س تقرتح ت�أ�سي�س جمل�س �إدارة يف
الطائف
اط�ل��ع جمل�س ال���ش��ورى على اق�ت�راح وزارة الداخلية
املرفوع منها �إىل مقام النيابة الفخيم برقم  812يف
1352/6/15هـ والوارد �إىل املجل�س من لدن املقام امل�شار
�إليه برقم  20291/3929يف  18من نف�س ال�شهر� ،أن
�إمارة الطائف مل يكن لديها جمل�س �إداري ك�أمثالها من
الإدارات للنظر يف الأعمال املخت�صة به ،ولذلك تقرتح
ال��وزارة املنوه عنها انتخاب الأع�ضاء الالزمني لت�شكيل
املجل�س املذكور� .أ.هـ .وبعد البحث واملناق�شة فيما تقدم
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ومداولة الر�أي فيه قرر املجل�س ما ي�أتي:
� -1أن يكون ت�شكيل املجل�س املذكور من �أم�ير الطائف
والقا�ضي و�أمني املالية وه��ؤالء هم الأع�ضاء الطبيعيني
و�أربعة من �أع�ضاء منتخبني.
 -2وقد جرى انتخاب الأربعة الأع�ضاء املذكورين وهم:
( )1ال�شريف رفيق عدنان )2( ،ال�شيخ حامد بن حريب،
( )3ال�شيخ �إبراهيم كمال )4( ،ال�شيخ يحيى بن عمر
ال�شيخ اخلادم.

� -3إن املجل�س يلفت النظر العايل �إىل �أن جلنة الأنظمة
حينما كانت تدر�س املعاملة اخلا�صة برتتيبات املجال�س
الإداري ��ة يف القنفذة والليث قد ر�أت ��ض��رورة ت�أ�سي�س
جمل�س �إدارة يف الطائف لأهمية هذه البلدة �أ�سوة بغريها
من البلدات التابعة ل�صاحب اجلاللة امللك املعظم ،وقد
جاء اقرتاح وزارة الداخلية م�ؤيد ًا لر�أي اللجنة املذكورة.
وملا ذكر جرى التوقيع.

جمل�س ال�شورى ٌيقر بعودة دار (�أبي غي) ملُ�ستحقيها.
اطلع جمل�س ال�شورى على الأوراق املرفقة ال��واردة من مقام رئا�سة جمل�س الوكالء برقم  8305يف /12/25
1351هـ ،وامل�شتملة علي ما ي�أتي:
1ـ �أن �أبناء املرحوم ال�سيد عبد الغفار وهم خديجة وخرية و�أمهما هداية ،تفيدون يف ا�ستدعائهم املرفق �أن لهم
دار بحو�ش الكبارُ .بني حمله جياد تابعة لأوقاف (�أبي غي) خم�ص�صة ل�سكنى العوائل الفقرية .وبقيت بدفاتر
مديرية الأوقاف با�سمائهن ،وكان لأختهم املتوفاة احلق بال�سكنى بها مع زوجها عبد احلق .وحيث �أنها قد توفيت
ال�سكنى فيها ب�أنف�سهم ،ي�سرتحمون �صدور الأوامر
وامتنع زوجها عن اخلروج من الدار املذكورة ،فهم يرغبون ُ
العلية ب�إخالء املذكور من الدار املذكورة وت�سليمها لهم.
2ــ �أن عبد احلق بن عبد امللك ال�سبحيُ ،يفيد يف عري�ضته املرفقة� ،أنه قد م�ضي عليه ما ُيقارب الع�شرة �سنني،
وهو �ساكن يف �شقة من وقف �أبي غي الكائن ب�أحياء قرب �إدارة ال�صحة العامة ،وكانت هذه ال�شقة يف الأ�صل عائدة
لوالد زوجته ال�سيد ح�سني عبد الغفار ،ثم �آلت �إيل زوجته ،التي توفيت يف �أوائل هذا العام .وما زال �ساك ًنا بال�شقة
املذكورة ،وقبل �أيام تزوج ،فقام بع�ض �أقارب زوجته الأويل ُيطالبه باخلروج من الوقف املذكور .وملا كانت �أوقاف
(�أبي غي) يعود النظر فيها �إيل �أمري مكة املكرمة .وهي يف الأ�صل مل ُيوقفها موقفها �إال بق�صد ا�ستفادة الفقراء
�أمثاله ،لذا ف�إنه ي�سرتحم �صدور الأمر املُطاع بعدم خروجه وبقائه يف ال�شقة املذكورة مرحمة بحاله.
3ــ �أن هيئة الأوقاف قد قررت بتاريخ 1351/11/14هـ ما يلي:
 -1نظ ًرا �إيل �أن هذه الدار املنوه عنها بالأ�سئلة عاليه ،املقدم �أحدهما من عبد احلق والثاين من بنات املرحوم
ال�سيد عبد الغفار مقيدة با�سم بنات ال�سيد عبد الغفار ح�سبما جاء� .أفاد القلم مبقت�ضى ت�سليمها خلرية كرمية
املتوفيه خديجة مع بنت املتوفية فاطمة وت�صحيح القيد بدفاتر الأوقاف با�سمها.
 -2لأمتناع عبد احلق املذكور من ت�سليمها لهم كما ُفهم ،ولكن من ا�ستدعائه ا�ستدعائهما ،ف�إمن املديرية تلتم�س
يف املراجع ال�سليمة �إعالم مديرية ال�شرطة ،ب�إح�ضاره وتكليفه ب�ضرورة اخالئها وت�سليمها للمذكورين لل�سكنى
فيها.
4ــ ولدي تكليف عبد احلق ب�إخالء الدار املذكور ،طلب حتويل ُم�صاحلته �إيل ال�شرع للنظر فيها بالوجه ال�شرعي،
و�أنه ال يمُ كنه �إخالء املحل الآن قطعي ًا� ،إال بعد �أن يحكم عليه ال�شرع بذلك.
5ــ وقد ظهر يف الأوراق �أن بنات عبد الغفار متزوجات ،و�أن زوج خديجة هجرها منذ �سبعة �سنوات تقريب ًا بغري
نفقة ،وهي علي ذمته ،و�أما زوج خربة فموجود ِمب ِلك ِه ولكنه رجل فقري ووظيفته معلم بناء ،وال ميتهن بها يف الوقت
احلا�ضر لوقوف ال�صفة.
 ..في�صبح مما ُذكر اعاله �أن الدار املذكورة ُمقيدة بدفاتر الأوقاف با�سم بنات ال�سيد عبد الغفار .و�أنهن يف
زوجا لأُختهن املتوفية .لذا فقد قرر
حاجة لل�سكني فيها .و�أن عبد احلق املذكور كان �ساك ًنا فيها من �أجل .و�أنه كان ً
املجل�س ب�إجماع �أرائه ما ي�أتي:ــ
 -1املوافقه علي قرار هيئة الأوقاف املو�ضحة اعاله وت�سليم الدار املذكورة خلرية كرمية املتوفاة فاطمة ،وت�صحيح
القيد بدفاتر الأوقاف با�سمهما.
 -2ال حق لعبد احلق املذكور بالبقاء يف الدار املذكورة ،لأنه مل يكن ممن ي�ؤل اليه �شيء يف هذا وال من امل�ستحقني
فيه .وعلي هذا ح�صل التوقيع بتاريخ  4من حمرم 1352هـ.

حممد كامل بن حممد ماجد
بن �صالح كردي
1318هـ 1372 -هـ

ولد ال�شيخ حممد كامل بن حممد ماجد بن
�صالح ك��ردي ع��ام 1318ه���ـ 1372 -ه� �ـ مبكة
املكرمة وتلقى العلم على �أي��دي علماء مكة
املكرمة يف ع�صره بامل�سجد احل��رام ،وحفظ
القر�أن الكرمي وكان �شغوف ًا بالعلم والدرا�سة
منذ نعومة �أظفاره.
�إلتحق مبدر�سة الفالح مبكة املكرمة ،وح�صل
علي �شهادتها العالية .كما كان �شغوف ًا بالقراءة
ف�ك��ان يقتني الكتب املطبوعة واملخطوطة.
فكانت رغبته ال�صادقة يف التزود من املعرفة
هي التي هي�أته جلمع هذه املجموعة العظيمه
من الكتب التي �ضمها �إىل مكتبته العظيمه
خ��ا��ص��ة مب��ا حت��وي��ه م��ن جم�م��وع��ات قيمة يف
التفا�سري والأح��ادي��ث النبوية وك�ت��ب الفقه
والدواوين وكانت متتاز باملخطوطات النفي�سة
والنادرة� .أ�شرف علي �إدارة املطبعة املاجدية،
والتي تُعد �أول مطبعة �أهلية باحلجاز ،والتي
ورثها عن وال��ده .حيث كانت ت�ضم �أك�ثر من
�سبعة �آالف جم�ل��د م��ن ن���وادر املخطوطات
والكتب .وكانت املكتبة يف عهده منتدىً علمي ًا
لطلبة العلم والعلماء ،فتعقد ال�ن��دوات بدار
ال �ك��ردي مبنى وبح�ضور لفيف م��ن العلماء
ورج��ال الدين واملقرئني من حجاج بيت اهلل
احل ��رام .عمل علي ن�سخ الكثري م��ن الكتب
ال�ن��ادرة بخط ي��ده ،خا�صة تلك التي ًي�صعب
احل�صول عليها .عمل بالتدري�س ،ثم ً
مفت�شا
مبديرية املعارفُ .عني ع�ض ًوا مبجل�س ال�شورى
يف 1357/1/4هـ 1369-هـ.
رئي�سا للجنة ال�صدقات يف �صفر 1357هـ.
عمل ً
وافته املنيه بالقاهرة يف ال�سابع من �شهر ذي
احلجة عام 1372هـ.
رحمة اهلل على رجل �أثرى تراب هذا الوطن.
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انفتاح جمل�س ال�شورى على املجتمع الوا�سع ي�ؤدي فيما ي�ؤدي �إىل زيادة الوعي
ال�شوري� .أو بعبارة �أخرى زيادة الوعي املجتمعي ب�أهمية املجل�س النيابي ،و�إ�شاعة
ثقافة ال�شورى وما متثله من �أهمية �أ�سا�سية يف هذا الع�صر� .صحيح �أن بع�ض
تطبيقات ال�شورى ال ت�شبه تطبيقات املجال�س النيابية املعروفة ،ولكنها ال تتعار�ض
مع الفكر النيابي .وامل�س�ألة برمتها حتتاج �إىل وقت .وطاملا �أن املجتمع الوا�سع بكل
�أطيافه �أ�ضحى على دراية ب�أهمية جمل�س ال�شورى يف احلياة ال�سيا�سية املعا�صرة،
و�أ�ضحى يعي كيفية العمل النيابي الذي يقوم به جمل�س ال�شورى ،ف�إن هذا الوعي
كفيل مب�ساعدة تر�سيخ ثقافة نيابية ودميوقراطية �ست�ؤدي مع مرور الأيام �إىل
حت�سني العمل ال�شوري واقرتابه من املجال�س النيابية املعا�صرة.
ت�أ�سي�س جمل�س ال�شورى جاء متزامن ًا مع بناء الدولة ال�سعودية الثالثة على يد
امللك عبدالعزيز رحمه اهلل .و�سار املجل�س من جمل�س �صغري �إىل جمل�س كبري
يبلغ �أع�ضا�ؤه مائة وخم�سني ع�ضو ًا .وهو يف م�سريته التي بلغت يف عهده اجلديد
تطويرا ومنو ًا .ولعل �آخر تطوير �شهده املجل�س
ع�شرين عام ًا� ،شهد وال زال ي�شهد
ً
يف دورت��ه ال�ساد�سة هو ع�ضوية امل��ر�أة .حيث بلغ عدد الع�ضوات ثالثني �سيدة،
ميثلن �شرائح اجتماعية وعلمية واقت�صادية خمتلفة.
نعود للوعي ال�شوري حيث الحظت زي��ادة فيه .وما �شهدت جمل�س ًا �إ ّال و�أرى
و�أ�سمع نقا�شات م�ستفي�ضة عن جمل�س ال�شورى وعمله ودوره يف املجتمع ،بني
متو�سع ومقت�صد ،وبني متفائل ومتحفظ ،وبني را� ٍ��ض و�ساخط .وهذا ال�صنيع
�سنة من �سنن الكون� ،إذ ال ميكن �أن يوافق النا�س ،كل النا�س على �أمر واحد،
مهما كان هذا الأمر وا�ضح ًا ومهم ًا .فالنبوات املدعومة من ال�سماء واجهت عنت ًا
ورف�ضا �شديدين .و�أح�سب �أن اختالف وجهات نظر املجتمع جتاه جمل�س ال�شورى
ً
حالة �صحية ،لأن الأ�صل يف العمل ال�شوري �أو النيابي هو االختالف ال التطابق.
وال �أعرف جمل�س ًا نيابي ًا معا�صر ًا يتفق �أع�ضا�ؤه على قلب رجل واحد .بل �إن هذا
ال�صنيع غري مقبول يف العمل اجلماعي .واختالف النا�س حول جمل�س ال�شورى هو
�إثراء ال انتقا�ص.
لهذا كله ف�إن احلراك الذي ي�شهده املجتمع املحلي جتاه جمل�س ال�شورى يدل
على �سعة الوعي بالعمل ال�شورى ،واهتمام النا�س بهذا املجل�س ،بل ويتعدى الأمر
�إىل �إميان النا�س على اختالفهم ب�ضرورة وجود جمل�س ال�شورى .حتى املنتق�صني
لعمل املجل�س ال يقولون بعدمه ،بل يقولون ب�ضرورة تطويره.
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