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الشورى يتوقف أمام خطة التنمية العاشرة  ..ويستفيض في دراستها

إطاللــة

خطة التنمية العاشرة وتطلعات أعضاء الشورى
التنمية ال�شاملة يف اململكة العربية ال�سعودية ت�سري وفق خطط تنموية كل خم�س �سنوات،
ت�ضعها وزارة االقت�صاد والتخطيط ,وتر�سم خاللها الأهداف العامة ,و�آليات التنفيذ جلميع
م�سارات التنمية يف اململكة مبجاالتها املختلفة الأمنية واالقت�صادية والتعليمية وال�صحية
واالجتماعية والثقافية.
ومبا �أن من اخت�صا�صات جمل�س ال�شورى درا�سة خطط التنمية ومناق�شتها .فقد ناق�ش
املجل�س خطة التنمية العا�شرة (  1440 – 1436هـ ) ..على مدى جل�ستني متتاليتني متهيد ًا
لإقرارها واملوافقة عليها .ومن منطلق م�س�ؤوليتهم الوطنية؛ وا�ست�شرافهم مل�ستقبل هذه البالد,
وحر�صهم على �أن تكون �أهداف اخلطة التنموية �شاملة جلميع القطاعات احليوية التي تهم
املواطن وترتبط بحياته املعي�شية ,فقد توقف بع�ض �أع�ضاء املجل�س عند العديد من الأهداف
التي ت�ضمنتها اخلطة .و�سجل البع�ض الآخر مالحظاتهم على عدم اهتمام اخلطة بقطاعات
مهمة مثل املياه ,والزراعة ,وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،حيث جاءت جمملة �ضمن جمال التنمية
االجتماعية؛ �إلى جانب تنويع م�صادر الدخل الذي مل يتحقق من �أهدافه عرب مراحل اخلطط
التنموية الت�سع املا�ضية؛ �إال النذر الي�سري؛ فما زالت عوائد النفط ت�شكل الن�سبة الكربى من
الدخل الرئي�س لالقت�صاد الوطني.
وحر�ص ًا من املجل�س على �أن يكون هناك توازن بني �أهداف التنمية لكل م�سار من م�سارات
التنمية؛ قرر عقد ور�ش عمل ي�شارك فيها �أع�ضا�ؤه لبلورة �أهداف خطة التنمية العا�شرة؛
بحيث تلبي الطموحات وتتنا�سب مع التوقعات ,ومن ثم مناق�شة خطة التنمية يف �إحدى
جل�ساته العامة يف �ضوء ما �ستنتهي �إليه ور�ش العمل والت�صويت على �إقرارها.
من الأهمية �أن تكون �أهداف اخلطة التنموية وا�ضحة ,و�شاملة لأهم القطاعات احليوية,
التي لها م�سا�س مبا�شر باملواطن؛ وقابلة للتطبيق؛ و�أن ت�أتي �أهداف اخلطة لتحقيق ما مل يتم
حتقيقه خالل خطط التنمية ال�سابقة ,ومواكبة لتطلعات خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو ويل ويل العهد – حفظهم اهلل – يف
نه�ضة تنموية �شاملة لكل القطاعات ,ويف خمتلف �أرجاء اململكة لينعم املواطن مبزيد من
الرخاء والرفاهية ,وبرغد العي�ش يف هذا البلد الكرمي.
أسرة التحرير
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بارك جمل�س ال�شورى ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود � -أيده اهلل ،-
ول�سمو ويل عـهده الأمـني �صـاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل اختيار �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعــود ولي ـ ًا لويل الع ــهد ،مع ا�ستمرار �سموه نائب ًا ثاني ًا لرئي�س
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ال�صحية؛ وهي تختـ�ص باخلدمات التي يق ــدمها �أفراد الفري ــق
الإ�سعايف يف حاالت الطوارئ واحلوادث والإ�ص ــابات التي تت ــطلب
خدم ــات �صحية عاجلة يف مواقع احلوادث �أو الإ�صابات (خدمات
ما قبل امل�ست�شفى) وخدمات �إ�سعافية تكميلية يف �أق�سام الإ�سعـاف
والطوارئ بامل�ست�شفيات ،والتوا�صل والتن�سيق بني الفريق الإ�سعايف
والعاملني من �أفراد الفريق ال�صحي بامل�ست�شفيات.
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هو من �أ�سرة علمي ــة ..در�س على يـدي والده وجده،
ارتاد املكتبـة وهــو يف �ســن ال�صبا ،كــان يقــتني الكت ــب
وال�صحف واملجالت وكل مــا يقـع يف ي ــده ،حتى �أ�صــبح
�إمام ًا لأبناء قريته وخطيب ًا مل�سجدها.
عمل قا�ضي ًا ومعلم ًا ثم م ــدي ــر ًا عــام ًا لفــرع وزارة
ال�ش ـ ـ�ؤون الإ�سالمي ــة مبنط ــقة ع�س ــري ،ث ــم عــ�ضو ًا يف
جمل�س ال�شورى منذ دورته الرابعة.
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�أحدثت الثورة الكبرية يف االت�صاالت وتقنية املعلومات يف
العقدين الأخريين حتو ًال و�إيقاع ًا �سريع ًا يف وترية اخلدمات
احلكومية والقطاع اخلا�ص ,حيث �سخرت بع�ض اجلهات
احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ذات العالقة املبا�شرة
باملواطن وبخا�صة امل�صارف تقنيات املعلومات لتطوير خدماتها,
والتي�سري على املواطن �إنهاء �إجراءاته ,واخت�صار الإجراءات
البريوقراطية ,وقل�صت من حجم الوقت الذي يق�ضيه هذا
املراجع الذي يح�ضر وقد �أنهى جميع متطلبات معاملته من خالل
�شا�شة احلا�سوب يف منزله ..
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مجلس الشورى يبارك اختيار األمير مقرن
وليًا لولي العهد
بارك جمل�س ال�شورى ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ �أيده اهلل ـ ،ول�سمو ويل عـهده الأمـني �صـاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه اهلل اختيار �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعــود وليــ ًا لويل العـــهد،
مع ا�ستمرار �سموه نائب ًا ثاني ًا لرئي�س جمل�س الوزراء.
ورفع املجل�س بهذه املنا�سبة بالغ ال�شكـر والتقدير خلــادم احلرمـــني
ال�شريفني ،و�سمو ويل عهده الأمني ،على �صــدور الأمــر امللكــي الكرمي
باختيار �سمو الأمري مقرن بن عبد العزيز ولي ًا لويل العــهد ،الـذي
يعك�س مدى حر�صهما ـ �أيدهما اهلل ـ واهتمامهــما با�ستقرار الوطن،
ورعاية كيــان الدولــة ،ويج�ســد حكمــة وبعد نظــر خــادم احلرمــني
ال�شريفني ،و�سمو ويل عهده ،ور�ؤيتهـما امل�ستقبلية لهذه البالد و�شعبها
مبا ي�ضمن ا�ستمرارها على الأ�س�س التي قامت عليها.
جاء ذلك يف بيان للمجل�س خالل جل�سته اخلام�سة والع�شرين تاله معايل
الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل �آل عمرو.
ونوه املجل�س مبا ت�ضمنه الأمر امللكي الكرمي من معان �سامية ،ور�ؤية حكيمة
اتخذت الكتاب وال�سنة نهج ًا حلفظ الوطن واملواطن ،عم ًال مبا تقت�ضيه تعاليم
ال�شريعة الإ�سالمية من وجوب االعت�صام بحبل اهلل والتعاون على الرب والتقوى،
واحلر�ص على الأخذ بالأ�سباب ال�شرعية والنظامي ــة ،لتحقــيق الوحــدة واللح ــمة
الوطنية ،والعمل على الن�أي بهذه البالد عن كل ما يهدد �أمنها وا�ستقرارها.
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كما �أ�ش ــاد املج ــل�س بال ــدور الكبــري الذي ت�ضطــلع بــه هيئ ــة البيعــة ،وحتــمل
�أع�ضائها �أ�صحاب ال�سمو امللكي الأمراء مل�س�ؤولياتهم التي توخاها خادم احلرمني
ال�شريفني ـ حفظه اهلل ـ عندما �صدر �أمره الكرمي ب�إن�ش ــائها موكـ ـ ًال لأع ــ�ضائها
مهمة ج�سيمة ،ت�ؤمن ا�ستقرار اململك ــة ،وت�صون مقـدرات الوطن ،وترتب االنتقال
ال�سل�س ملقال ــيد احلكم مبا يكفل دميومته وا�ستم ــراره للحف ــاظ على كي ــان ه ــذه
الدولة الذي �أ�س�سه القائد وامل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز ـ طيب اهلل ثراه ـ.
و�أكد املجل�س على �أن الثقة امللكية باختيار الأمري مقرن بن عبدالعزيز ولي ًا لويل
العهد ت�أتي كون �سموه �أحد رجاالت الدولة املخل�صني ،وملا ميلكه من اخلربة الإدارية،
وال�سيا�سية التي اكت�سبها من خالل املنا�صب التي تقلدها يف الدولة ،واملهمات
الر�سمية التي قام بها �سموه الكرمي ،كمبعوث خا�ص خلادم احلرمني ال�شريفني.
وبهذه املنا�سبة رفع رئي�س جملـ ــ�س ال�ش ــورى وكافـة �أع�ضائه ومن�سوبيه خال�ص
التهاين والتربيكات ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقـرن بن عبدالعزيز ويل ويل
العهد ،النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء ،بالثقــة امللكية ال�سامية� ،سائلني اهلل
عز وجل العون والتوفيق ل�سموه ،لتحقيق تطلعات خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو
ويل عهده الأمني ،يف �أن يكون �سند ًا لهما يف م�سرية اخلري والبن ــاء والتنمـية لهذا
الوطن ،واحلفاظ على مقدراته ومكت�سباته ،مبا يحقق �آمال وتطلعــات املواطــنني
يف مزيد من الرخاء والرفاهية.
و�سـ ـ�أل املجلــ�س امل ــولى القــدير �أن يحف ــظ له ــذه الب ــالد قيــادته ــا الر�شيــدة،
ويدمي عليها نعم الأمن واال�ستقرار� ،إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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رئيس مجلس الشورى  :هيئة البيعة اضطلعت بدورها
الشرعي والدستوري في الحفاظ على استقرار الحكم
رفـــع معـــايل رئيــ�س جمــل�س ال�شـــورى ال�شيــخ الدكتــور عبــد اهلل
بن حممد بن �إبراهيــم �آل ال�شيخ �شــكره وتقديره ملقام خادم احلرمني
ال�شريفني امللــك عبد اهلل بن عـبد العزيــز �آل �سعود و�صاحب ال�سمــو
امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ويل العهد نائــب رئيــ�س
جمل�س الوزراء وزير الدفــاع – حفظهــما اهلل  -على اختــيار �صــاحب
ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبــد العزيــز �آل �سعود وليــ ًا لويل العـهد
نائب ًا ثاني ًا لرئي�س جمل�س الوزراء.
كما هن�أ معاليه �أ�صحاب ال�سمو امللكي الأمراء �أع ــ�ضاء هيئ ــة البيع ــة وال�شـعب
ال�سعودي على �صدور هذا الأمر الكري ــم الذي راعى تعاليــم ال�شريعــة الإ�سالمية
فيما تق�ضي به من وجوب االعت�صام بحبل اهلل والتعاون على هداه واحلر�ص على
الأخذ بالأ�سباب ال�شرعية والنظامية  ،لتحقيق الوحدة واللحمـة الوطنية والت�آزر
على اخلري.
واعترب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف ت�صريح بهذه املنا�سبة هذا االختيار
�سابقة مثلى للعمل ال�سيا�سي املنظم يف اململكة تلك الدولة التي تنطلق من �شرع
اهلل ونهج الكتاب وال�سنة ،وتزيد م�ؤ�س�سة احلكم يف البالد ر�سوخ ًا وقوة وحيوية،
فهذا االختيار املبارك جت�سيد ع�صري لأ�سلوب البيعة الإ�سالمية املتجذرة منذ
عهد اخلالفة الرا�شدة وحر�ص ًا من خادم احلرم ــني ال�شريف ــني و�سمـو ويل العهد
على املحافظة على كيان الدولة ،وعلى وحدة الأ�سرة املالكة وعدم تفرقها ،وعلى
الوحدة الوطنية وامل�صلحة العامة.

وقال � :إن ت�أييد �أغلبية �أع�ضاء هيئ ــة البيع ــة الخت ــيار �سمــو الأمي ــر مقــرن ب ــن
عبد العزيز لهذا املن�صب ينطلق من حر�صهم على م�صلحة البالد والعباد ،فقد
ا�ضطلعت بدورها ال�شرعي والد�ستوري يف احلفاظ على ا�ستقرار احلكم و�سال�سة
انتقاله بني �أفراد الأ�سرة املالك ــة الكرمي ــة ،وهو الأمر الذي توخاه خادم احلرمني
ال�شريفني عند �صدور قراره ب�إن�شائها يف �شهر رم�ضان املبارك من عام 1427هـ.
و�أ�شار معايل ال�شيخ عبد اهلل �آل ال�شيخ �إلى �أن ر�ؤية خادم احلرمني ال�شريفني
 حفظه اهلل  -امل�ستقبليــة جت�سدت يف هذا االخت ــيار املب ــارك ،الذي يج ــد كلامل�ؤازرة من كل ح�صيف ي�ضــع ا�ستقــرار البــالد هــدف ًا ،ورقيها طموح ًا يف �سائر
�أعماله ،الفت ًا �إلى ما يتمتع به �سمو الأم ــري مق ــرن بن عبد العزيــز م ــن �صف ــات
�شخ�صية وخربات متعددة ع�سكريـ ــة و�إداري ـ ــة ،و�شعبي ــة لدى املواطن ج�سدها
اختياره لهذه امل�س�ؤولية وملرحلة خري تقبل عليها بالدنا ب�إذن اهلل.
و�أكد على �إن نظام هيئة البيعة �أتى ليكــمل عقد متكامل من النظم تتمثل يف
النظام الأ�سا�سي للحكم ونظام جمل�س ال�شورى ونظ ــام املناط ــق ونظــام جمــل�س
الوزراء ليكون لبنة جديدة يف �صرح البناء الكبري الذي يوا�صــل خ ــادم احلرمــني
ال�شريفني  -حفظه اهلل  -بناءه على �أ�س�س ال�شريعة الإ�سالمية الغراء موا�ص ًال
ما بد�أه امللك امل�ؤ�س�س الإمام عبدالعزيز بن عبدالرح ــمن �آل في ــ�صل �آل �سعـ ــود
وابنا�ؤه امللوك من بعده رحمهم اهلل جميع ًا.
و�س�أل معاليـ ــه  -يف ختام ت�صريحــه  -املولى القديـ ــر �أن يديـ ــم ع ــلى خ ــادم
احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل العهـد الأمني  -حفظهم اهلل  -ال�صح ــة والعافيـ ــة
و�أن يحفظ على بالدنا نعمة الأمن والأمان.
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نائب رئيس مجلس الشورى :اختيار األمير مقرن وليًا
لولي العهد يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين
وسمو ولي عهده على استقرار الدولة
هـن�أ معـــايل نائـــب رئيـــ�س جمـــل�س ال�شـــورى الدكـــتور حمـــمد بن
�أمني اجلفـــري �صاحـب ال�سمـــو امللكي الأمـــري مقـــرن بن عبــد العزيز
مبنا�سبة �صـــدور الأمر امللـــكي الكريـــم باختـــياره وليـــ ًا لـــويل العــهد
ونائب ًا ثاني ًا لرئي�س جمل�س الــــوزراء ,الـذي جـــاء بناء على �إرادة من
خادم احلرمني ال�شـريفني امللك عبـداهلل بن عبـدالـعزيز �آل �سعـــود,
وت�أييد ورغبة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمـــل�س الوزراء وزير الدفاع ,ومبوافقة �أغلبية
�أع�ضاء هيئة البيعة.
و�أكـد معالي ــه يف ت�صري ــح به ــذه املنا�سب ــة �أن ه ــذا الق ــرار ي�أتي يف �سي ــاق
ح ــر�ص خ ــادم احلرم ــني ال�شريف ــني على ا�ست ــقرار اململكة العربي ــة ال�سعودية,
وتر�سيخ �سال�سة انتقال مقاليد احلكم بني �أفراد الأ�س ــرة املالك ــة ,وفق منظومة
د�ستوري ــة ,وعلى م ــبد�أ ال�ش ــورى الذي ترت ــكز علي ــه �سيا�سة هذه الب ــالد من ــذ
�أن وح ــد �أركان ــها امل�ؤ�س�س امللك عبدالع ــزيز – طيب اهلل ثراه – حينما اتخ ــذ
ال�شورى منهج ًا يف احلكم.
و�أ�شار معالي ــه �إلى �أن خ ــادم احلرمني ال�شريفني حر�ص منذ �أن تولى مق ــاليد
احلكم على ا�ستقرار اململكة ورخائها ,ورفاهي ــة �شعب ــها ,ف�أ�ص ــدر العدي ــد م ــن
التنظيمات الإدارية ,التي ات�سمت ب�شموليتها وق ــدرتها على دعم وتع ــزيز التنمية
والبناء يف �شتى ميادين الدولة ,وعد نظام هيئة البيعة من �أه ــم الأنظم ــة التي
�أ�صدرها  -يحفظه اهلل  -وهو نظ ــام �أ�ســ�س النتــقال مقاليد احلك ــم وتعي ــني ويل
العهد من الأ�سرة املالكة ,وفق منهج ال�شورى بالأخذ بر�أي �أع�ضاء هيئة البيعة.
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وق ــال معايل الدكت ــور حم ــمد اجلف ــري �إن �ص ــدور الأمر املل ــكي باختي ــار
�سمو الأم ــري مق ــرن بن ع ــبدالعزي ــز ول ــي ًا لويل الع ــهد يج�س ــد حكم ــة خ ــادم
احلرمني ال�شريف ــني ور�ؤيت ــه اال�سرتاتيجي ــة مل�ستق ــبل ه ــذه الدول ــة املبارك ــة,
وامل�ضي بها نح ــو مزي ــد من اال�ست ــقرار ,بت�أمني م�ست ــقبل احلكم يف اململك ــة,
وتعزيز الطم�أنينة لدى املواط ــنني ,والت�أك ــيد على وحــدة الأ�سرة املالكة وتعاونها,
وعلى الوحدة الوطنية وتر�سيخها ,مبا يعزز من دور اململك ــة يف عاملها الإ�سالمي,
ويف حميطها الإقليمي والدويل».
ونوه معاليه �إلى �أن �صاحب ال�سمو املل ــكي الأمري مق ــرن بن عبدالعزيز جدير
بهذه الثقة من خادم احلرم ــني ال�شريفني و�سمو ويل عه ــده الأمني ,ملا ميلك ــه
�سموه من خربة �إدارية اكت�سب ــها �إبان تقلـده العديد من املنا�صب يف الدولة ,حيث
كان �أمري ًا ملنطقة حائل ,ثم �أمري ًا ملنطق ــة املدينة املنورة ,فرئي�س ًا لال�ستخبارات
العامة ,ثم م�ست�شار ًا ومبعوث ًا خا�ص ًا خل ــادم احلرم ــني ال�شريف ــني ون ــائب ًا ثناي ًا
لرئي�س جمل�س الوزراء� ,إلى جان ــب ما يت�صـف به من اخللق اجلم والإخال�ص يف
خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.
و�سـ ـ�أل ال ــدك ــتور اجلـ ـف ــري اهلل تع ــالى �أن يدي ــم ع ــلى خ ــادم احلرم ــني
ال�شريف ــني ال�صح ــة والع ــافي ــة ,و�أن ي ــمده و�سم ــو ويل ع ــهده الأم ــني و�س ــمو
النائب الث ــاين بالع ــون والتوفي ــق يف قي ــادة هذه الب ــالد نحو مزي ــد من الرخ ــاء
واالزدهار والرفاهية ل�شعبها.

تقارير القبة

مساعد رئيس مجلس الشورى :اختيار األمير مقرن
وليًا لولي العهد قرار حكيم من قيادة واعية
ألهمية استقرار المملكة
�أكـد معالـي م�ساعد رئيـ�س جمـل�س ال�شورى الـدكتور فهاد بـن معتاد
احلمد �أن اختـيار خادم احلرمني ال�شريفـــني امللـك عبد اهلل بن عبد
العزيز �آل �سعـــود  -حفظـــه اهلل� -صاحـــب ال�ســـمو امللـــكي الأمـــري
مقـرن بن عبد العزيز ولي ًا لويل العـهـد ونائب َا ثاني ًا لرئيـــ�س مـجل�س
الوزراء قـــرار حكـــيم ومـــهـــم �صـــدر عن قيـــادة واعيـــة لأهمـــية
اال�ستقـــرار يف هـــذه الدولـــة املباركـــة ,وا�ستـــمرار �سال�ســـة انتقـــال
احلكــــم منـــذ �أن �أر�ســـى قواعـــدها املـــلك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز -طيب
اهلل ثراه .-
وقال معاليه يف ت�صريح بهذه املنا�سب ـ ــة� « :إن هذا االخـ ــتيار ي�أتي معبــر ًا عن
حكمة القيادة ,وبعد نظر الإرادة امللكية ,وبت�أييد ورغ ــبة �صاح ــب ال�سم ــو امللــكي
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمــل�س الوزراء وزير الدفاع,
وتتويج ًا ملوافقة هيئة البيعة».
و�أ�ضاف» كمـ ــا ي ـ ـ�أتي يف الوقـ ــت الـ ــذي يعـ ــاين ف ـ ـيـ ــه حميطنـ ــا الإقـ ــليمي
الكـ ــثري مـ ــن حـ ــاالت اال�ضـ ــطراب والفـ ــو�ضى وعـ ــدم اال�ستقـ ــرار ,لي ـ ـبـ ــعث
الطم�أنينـ ــة للمواطنـ ــني ب ـ ـ�أن احلكـ ــم يف اململكـ ــة يق ــوم عـ ــلى عـ ــمل م�ؤ�سـ ــ�سي
منظـ ــم من خـ ــالل هيئـ ــة البيعـ ــة ,هـ ــذه امل�ؤ�س�سـ ــة الد�ستوريـ ــة التي �أ�س�سـ ــها
خـ ــادم احلرمـ ــني ال�شريفـ ــني امللك عبداهلل بن عبـ ــدالعزيز ,لتتـ ــناغم مـ ــع
النظـ ــام الأ�سا�سي للحـ ــكم ,وتعنى باختيار امللك وول ــي العـ ــهد ,للحفـ ــاظ عـ ــلى
كيان الدولـ ــة وا�ستقرارهـ ــا ,وعلى وحـ ــدة الأ�سـ ــرة املالكـ ــة وتعاونهـ ــا وعـ ــدم
تفرقها ,وعلى الوحـ ــدة الوطنيـ ــة ورفاهيـ ــة ال�شـ ــعب».

و�أو�ضـ ــح �أن هـ ــذا القرار ين�سجـ ــم مع الإرادة امللكيـ ــة برتتيــب انتقال مقاليد
احلكم ,وفق ما يقت�ضيه النظـ ــام الأ�سـ ــا�سي للحكم ,ونظـ ــام هيئة البيعـ ــة ,وما
تتطلبه امل�صلحـ ــة العليا للدولـ ــة وملواطنيها.
وهـ ــن�أ الدكـ ــتور فـ ــهاد احلـ ــمد �صـ ــاحب ال�سـ ــمو امللـ ــكي الأمـ ــري مـ ــقرن بن
عبدالعـ ــزيز على الثقـ ــة امللكيـ ــة الكرميـ ــة ,التي �أواله �إياهـ ــا خادم احلرمـ ــني
ال�شريفني و�سمـ ــو ويل عهـ ــده الأمـ ــني.
ونـ ــوه �إلى �أن �س ـ ـمـ ــوه ميـ ــلك اخلـ ــربة يف الإدارة واحلكـ ــم مـ ــن خـ ــالل
املنا�صـ ــب التي تقلـ ــدها ,حيـ ــث كـ ــان �أمـ ــري ًا ملنط ـ ـقـ ــة حـ ــائـ ــل ,ثـ ــم �أميـ ــر ًا
ملنطقـ ــة املدينـ ــة املنـ ــورة ,ثـ ــم رئيـ ــ�س ًا لال�ستخـ ــبارات العـ ــامـ ــة ,وم�ستـ ــ�شار ًا
ومبعـ ــوث ًا خا�ص ـ ـ ًا خلـ ــادم احلرم ــني ال�شريفـ ــني ,و�أخـ ــري ًا نائـ ــب ًا ثانيـ ـ ًا لرئي�س
جملـ ــ�س الـ ــوزراء.
و�س ـ�أل معاليـ ــه اهلل عز وجـ ــل �أن يحفـ ــظ خـ ــادم احلرمـ ــني ال�شريفـ ــني
و�سمـ ــو ويل عهـ ــده الأمـ ــني و�سمـ ــو النـ ــائب الثاين ,ليوا�صـ ــلوا قيـ ــادة امل�سيـ ــرة
اخليـ ــرة لهـ ــذه البـ ــالد عـ ــلى �أ�سـ ــا�س ال�شـ ــرع القويـ ــم الـ ــذي ت�س ـ ـتـ ــمد منـ ــه
النهـ ــج يف �إدارة �ش ـ ـ�ؤون الدولـ ــة وحتقيـ ــق الرفاهيـ ــة ل�شعبـ ــها ,كمـ ــا �س�ألــه جل
وعـ ــال �أن يدمي لهـ ــذه البالد �أمـ ــنها وا�ستقـ ــرارها.
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األمين العام لمجلس الشورى :اختيار األمير مقرن
وليًا لولي العهد
يجسد حكمة القيادة الرشيدة
نوه معايل الأمـــني العام ملجل�س ال�شورى الدكتور حممد بن عبداهلل
�آل عمــرو ب�صــدور �أمر خـــادم احلرمـني ال�شريفـني املـلك عبداهلل بـن
عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -باختــيار �صاحــب ال�سمــو امللــكي
الأمري مقرن بن عبدالعزيز وليــ ًا لويل العـهد �إلى جـانب من�صبه نائب ًا
ثاني ًا لرئي�س جمل�س الوزراء.

وهن�أ معالي ــه �صاح ــب ال�س ــمو امللكي الأم ــري مق ــرن بن ع ــبدالعزي ــز ع ــلى
الثق ــة امللك ــية وثق ــة �س ــمو ويل الع ــهد ,داع ــي ًا اهلل تع ــالى �أن يـ ـم ــده بعون ــه
وتوفي ــقه ليح ــقق تطلعات خ ــادم احلرمني ال�شريف ــني وويل ع ــهد الأم ــني –
حفظهما اهلل – يف حت ــقيق ما ي�صبوا �إلي ــه �شعب اململكة من الرخاء واالزدهار
والرفاهية ,والأمن واال�ستقرار .

و�أكد معالي ــه يف ت�صريح به ــذه املنا�س ـ ــبة �أن ه ــذا الق ــرار ال ــذي ترجم ــته
الإرادة امللك ــية وبت�أيي ــد ورغ ــبة من �ص ــاحب ال�سم ــو امللك ــي الأم ــري �سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جملـ�س الوزراء وزيــر الدفـاع  -رعاه اهلل -
يج�سد ح ــر�ص القي ــادة الر�ش ــيدة على دعـم ا�ستقرار اململكة العربية ال�سعودية,
وتر�سيخ الوحدة واللحمة الوطني ــة ,وثبات ور�س ــوخ ه ــذا الكي ــان ال ــذي �أ�س�س ــه
القائد وامل�ؤ�س�س امل ــلك عبدالع ــزيز  -يرحمه اهلل  -على كتاب اهلل و�سنة ر�سوله
امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم.

و�أ�ش ــار �إلى ما يتمت ــع به �س ــمو الأمري مق ــرن بن عبدالع ــزيز م ــن �صف ــات
�شخ�صي ــة وت ــميز علمي وت�أه ــيل ع�سك ــري ,وخ ــربات �إداري ــة و�سيا�سية بحكم
تنوع املنا�صب التي تقلدها� ,أمري ًا ملنط ــقة حائل ثم �أمري ًا ملنطقة املدينة املنورة,
وبعده ــا رئي�سـ ـ ًا لال�ستخ ــبارات العام ــة ,ث ــم م�ست�شار ًا ومبع ــوث ًا خا�صـ ـ ًا خلــادم
احلرمني ال�شريفني.

وحمد الدكتور �آل عمرو اهلل تعالى �أن قي�ض لهذه البالد قيـادة حكيمة واعية
ومدركة لأهمية ا�ستقرار الدولة ,عملت على ت�أ�سي�س منظومة د�ستــورية ،مع الأخذ
بالأ�سباب ال�شرعية ,لتنظيم انتقال مق ــاليد احلك ــم يف �أبن ــاء امللك عـبدالعزيز,
وتعزيز اللحمة بني �أفراد الأ�سرة املالكة ,والرتابط فيما بينهم.
حي ــث ج ــاء نـ ـظ ــام هي ــئة البيع ــة الذي �أ�صدره خ ــادم احلرم ــني ال�شريف ــني
امل ــلك عبداهلل ب ــن عبدالع ــزيز ,ليعمل على ت ــرتيب و�سال�س ــة انتـ ـق ــال احلك ــم
يف اململك ــة على مب ــد�أ ال�ش ــورى ,والتواف ــق بالأغل ــبية على تر�ش ــيح م ــن يت ــولى
من�ص ــب ويل الع ــهد.
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و�إلى ج ــانب ذلك �أك�سـ ـب ــه ق ــرب ــه م ــن خ ــادم احلرم ــني ال�ش ــريف ــني املــلك
عبداهلل بن عبدالعزيز مي ــزة �إ�ضاف ــية ت�ض ــعه مب�ش ــيئة اهلل يف مقدمة امل�ؤهلني
لأدوار قيادية م�ستقبل ــية و�إك ــمال م�سرية التنمـية وحتقيق الإجنازات تلو الأخرى
للوط ــن و�شع ــبه.
و�سـ ـ�أل اهلل تع ــالى �أن يحف ــظ خادم احل ــرمني ال�شريف ــني و�سم ــو ويل عهده
الأم ــني و�س ــمو النائب الث ــاين ,وميدهم بعون ــه وتوفيق ــه ,و�أن يدي ــم الأمن
واال�ستق ــرار على ه ــذه الب ــالد ,لتظل واح ــة �آمنة مطمئن ــة ,ولتوا�ص ــل م�سريتها
يف خدمة الإ�سالم وامل�سلمني.

تقارير القبة

األمانة العامة توثق قرارات المجلس في
سبعة تقارير إحصائية
�أ�صــدرت الأمانــــة العامــــة ملجل�س ال�شـــورى ممثلـة ب�إدارة التوثيق
والإح�صــــاء �سبعــــة تقاريــــر �إح�صائيـــة �أح�صت خاللها املو�ضوعات
الـــواردة �إلى املجل�س منذ بدايــــة ال�سنــة الأولى من الــــدورة الأولى
يف  1414 / 7 / 20حتى نهايــــة ال�سنــــة الأولى من الدورة ال�ساد�سة
التي انتهت يف  1435 / 3 / 2هـ ,والإح�صائية ال�شاملة للقرارات التي
�أ�صدرها جمل�س ال�شورى خالل الفرتة ذاتها.
وتفرع عن الإح�صائية اخلا�صة بالقرارات خم�سة تقارير هي:

 الإح�صائية ال�شاملة لقرارات املجل�س املتعلقة بالأنظمة واللوائح وما يف حكمها. الإح�صائيــة ال�شامل ــة لقرارات املجل�س املتعلق ــة بالتقارير ال�سنوية للجهاتاحلكومية م�صنفة ح�سب اجلهة.
 الإح�صائية ال�شامل ــة لقرارات املج ــل�س املتعلق ــة باالتفاقي ــات واملعاه ــداتالدولية ومذكرات التفاهم.
 الإح�صائية ال�شامل ــة للمو�ضوعات املقدم ــة للمجل�س بناء على املادة الثالثـةوالع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى.
 -الإح�صائي ــة ال�شامل ــة لقرارات املجل ــ�س الداخلي ــة.

إدارة المحاضر والقرارات تصدر تقريرها السنوي ألعمال السنة األولى
من الدورة السادسة
�أ�صــدرت �إدارة املحا�ضـــر والقـــرارات بالأمـــانـــة العامـــة للمجـل�س
تقريرها ال�سنـــوي الذي ت�ضـــمن �إح�صائيـــة �شاملـــة جلل�سات املجل�س
والقرارات التي �أ�صدرها خـالل ال�سنة الأولى من الدورة ال�ساد�سة من
 1434/ 3 /3حـتى 1435 / 3 / 2هـ؛ ر�صــدت خالله بالأرقـــام عدد
اجلل�سات التي عقدها املجل�س خالل ال�سنة الأولى ,والقرارات التي
�أ�صدرها املجل�س مف�صلة بح�سب املو�ضوعـــات ,كما ت�ضمن �إح�صائيـــة
لعدد املداخالت التي طرحها �أع�ضاء املجل�س على جمـــيع املو�ضـوعات
التي ناق�شها املجل�س ,وتو�صيات اللجــان املتخ�ص�صـــة واخلا�صـــة التي
�أقرها املجل�س ,والتو�صيات الإ�ضافيـــة التي قـــدمها بعـــ�ض الأعـ�ضاء
على التقارير ال�سنوية للأجهزة احلكومية وم�شروعات الأنظمة ,وما
تـــم ب�شـــ�أنها.
كما ت�ضم ــن التقرير �إح�صائيــة لعــدد الوزراء الذي ح�ضروا جل�سات املجل�س,
والوفــود الربملانيــة الأجنبيــة التي زارت املجــل�س خــالل عــام التقــرير ,و�ضيــوف
اجلل�ســات مــن الداخــل واخلــارج ,ووفــود اجلهــات احلكوميــة الــذين حــ�ضروا

اجتماعـات اللجان املتخ�ص�صة واخلا�صة �أثناء درا�ستها للمو�ضوعات التي تندرج
�ضمن اخت�صا�صاتها.
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الشورى يتوقف أمام خطة التنمية العاشرة  ..ويستفيض في دراستها

خطة التنمية العاشرة ..ما ال يمكن قياسه ال يمكن إدارته!
و�أو�ضح احل�صيني �أنه �سبق و�أن ت�شكلت جلنتان فرعيتان لدرا�سة هذا
املو�ضوع ،واللجنة �سوف ت�سعى �إلى عقد ور�ش عمل ل�ضمان بلورة �أهداف خطة
التنمية العا�شرة؛ بحيث تلبي الطموحات وتتنا�سب مع التوقعات ،ونحن الآن يف
مرحلة حتديد �أهداف خطة التنمية العا�شرة ،و�سوف تعتمد اللجنة على �آليات
�إ�ضافية من خالل امل�شاورات واملقرتحات املقدمة.
الخطة لم تتطرق لـ «المياه» ..رغم أن
السعودي يستهلك ضعف األوروبي!

اخلطة مل تتطرق �إلى املياه

األستاذ /صالح بن عيد الحصيني
رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة

قرر جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية ال�سابعة لل�سنة الثانية
من دورته ال�ساد�سة التي عقدها يوم االثنني 1435/5/2هـ برئا�سة
معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري عقد ور�ش
عمل ،واجتماعات ،ملتابعة مداخالت الأع�ضاء و�أطروحاتهم وو�ضع
ت�صور ور�ؤى كاملة مب�شاركة جميع �أع�ضاء املجل�س جتاه �أهداف
اخلطة التنموية العا�شرة.
جاء ذلك بعد �أن ناق�ش املجل�س وعلى مدى جل�ستني تقرير جلنة
ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة ،ب�ش�أن مو�ضوع الأهداف العامة خلطة
التنمية العا�شرة (1437/1436هـ1441/1440-هـ) (-2015
2019م) الذي تاله رئي�س اللجنة الأ�ستاذ �صالح بن عيد احل�صيني .

األهداف إنشائية ال يمكن قياسها..
والسياسات مبهمة وغير محددة
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وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�صيتها على املجل�س للمناق�شة� ،أ�شار �أحد الأع�ضاء
�إلى �أن هذه اخلطة مل تتطرق �إلى املياه كهدف رئي�س ،وينبغي �أن يكون هناك
توازن بني �أهداف التنمية التي تتجاذبها عدة قطاعات :الزراعة واملياه وال�صحة
والكهرباء والبلديات ،وغريها .لذا ف�إن وجود املياه ليكون هد ًفا �أ�سا�س ًيا وحمور ًيا
مطلب ملح ,منوه ًا �إلى �أن هدف ال�سيا�سة املائية ينبغي �أن يتالءم مع ازدياد
ال�سكان والتطور الدميوغرايف والإقليمي لعدد ال�سكان ،وكذلك الأمن الغذائي
والتنوع ال�صناعي والو�ضع ال�صحي ينبغي �أن تفرد بهدف خا�ص.
ال توجد �إ�سرتاتيجية خا�صة باملياه

و�أيد ذلك ع�ضو �آخر بقوله� :إن املاء قليل وتكلفته عالية و�سعره رخي�ص،
والإ�سرتاتيجية اخلا�صة باملياه ال تزال منذ عام 2004م يف �أروقة الدولة ،وح�سب
ما فهمنا من وزارة املياه �أنها الآن لدى اللجنة العليا للتنظيم الإداري ،مبين ًا �أن
الفرد ال�سعودي ي�ستهلك حوايل ( )265لرتًا من املياه ،وهذا �ضعف اال�ستهالك
الأوروبي ،وي�ستهلك املواطنون ال�سعوديون (8.000.000م )3ثمانية مليون مرت
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مكعب ،من املاء ،ويهدر يوم ًيا حوايل ( 8000.000م� )3أي �أن الوزارة ت�ستنزف
�أكرث من ثمانية ماليني ريـال يوم ًيا .ومع �أن قطاع املياه قطاع حيوي� ،إال �أنه من
املالحظ �أن قطاع املياه و�ضع يف خطة التنمية العا�شرة �ضمن بع�ض القطاعات
اخلا�صة بالتنمية ،ور�أى �أن الهدف الأ�سا�سي للماء مهم وجوهري ،فهو حمور
�أ�سا�سي للحياة ال ميكن العي�ش بدونه.
الفجوة بني املثالية والواقع

من جانبه قال �أحد الأع�ضاء� :إن ارتفاع �أ�سعار النفط يف هذه املرحلة من
تاريخ اململكة من النعم التي ينبغي احلر�ص على �أال نخ�سرها ،وهي فر�صة قد
ال تعود ،ل�سالمة الأجيال القادمة .وطالب اللجنة ب�إعادة النظر يف خطة التنمية
العا�شرة وتقييمها جوهر ًيا للأ�سباب الآتية:

� اًأول� :ضعف الطرح يف مواجهة الفجوة بني املثالية والواقع يف اخليار اللغوي
وال�سيا�سات واملقرتحات.
مف�صلة بعيدة املدى ك�أ�سا�س
ثان ًيا :عدم اال�سرت�شاد بر�ؤية �شمولية طموحة ّ
خلطة التنمية.
ثال ًثا :عدم تف�صيل معوقات التنمية الأ�سا�سية يف واقع اململكة احلايل وربطه
بر�ؤية لتحديد �أولويات العالج واملقدار املطلوب حتقيقه يف اخلطة العا�شرة.
راب ًعا :غياب اجلانب الثقايف وعدم الت�أكيد عليه ك�أ�سا�س حموري للتنمية.
خام�سا� :ضعف �إبراز جوانب الربط االقت�صادي واالجتماعي كمنهج �شمويل
ً
للتنمية وتف�صيل عمق الإدارة لذلك ،وقوة �آليات الدمج.
�ساد�سا :عمومية اخلطة وعدم و�ضع �أ�س�س وا�ضحة لتميزها مبا يعطي قوة
ً
وم�صداقية يف قدرتها على مناف�سة الدول الأخرى.
�ساب ًعا� :ضعف الأدلة على قدرة االقت�صاد ال�سعودي يف اال�ستدامة يف حالة
ن�ضوب النفط �أو انخفا�ض �أ�سعاره فج�أة –ال �سمح اهلل -يف �أثناء مرحلة اخلطة،
و�صياغة اخلطة لبدائل مقنعة قادرة فعل ًيا على التقلي�ص اجلوهري والفعلي يف
اعتمادنا على النفط كمحرك �أ�سا�سي للتنمية ،وال�ستبدال موارد متجددة به،
واالعتماد –بعد اهلل -على الإن�سان وقدراته ليكون حمر ًكا �أ�سا�س ًيا لبناء الوطن
والتنمية.
يجب �أن ال نكرر �أخطاءنا يف التنمية الإن�سانية واالجتماعية

و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �أنه يف مرحلة تاريخية �سابقة ،مل تكن هذه البالد يف �صميم
التاريخ وكنا بعيدً ا عن جمرياته� ،إلى حني ت�أ�سي�س هذه اململكة احلديثة على يد
امللك عبدالعزيز –رحمه اهلل -والبرتول �أعطانا فر�صة لن تتكرر يف الطفرة
أعضاء يحذرون من تكرار األخطاء السابقة

«الأولى» و»الثانية» ،ففي مرحلة الطفرة «الأولى» ،بنينا بنية حتتية لكن كانت
فيها �أخطاء يف التنمية الإن�سانية واالجتماعية ،و�إن مل ت�صحح هذه الأخطاء يف
هذه املرحلة فال نعلم �إن كان اهلل �سيكرمنا مرة �أخرى بطفرة مماثلة �أم ال!!.
تنويع م�صادر الدخل يختلف عن تنويع املنتجات

وزاد ع�ضو �آخر �أن خطة التنمية تقدم نظرة �شاملة لالقت�صاد ،وحتدد
اجتاه ال�سيا�سات العامة للنمو االقت�صادي ،وحتدد اال�سرتاتيجيات والربامج
وامل�شروعات الرامية �إلى حت�سني االقت�صاد ،والتخطيط ي�شري �إلى �سيا�سات
االقت�صاد الكلي والتخطيط املايل الذي قامت به احلكومة لتحقيق اال�ستقرار يف
ال�سوق �أو ت�شجيع النمو ،وهذا ينطوي على ا�ستخدام ال�سيا�سات النقدية واملالية
وال�صناعية لتوجيه ال�سوق نحو النتائج امل�ستهدفة ،فمثلاً ال�سيا�سات ال�صناعية
تتطلب من احلكومة اتخاذ تدابري تهدف �إلى حت�سني القدرة التناف�سية ،وقدرات
ال�شركات املحلية وتعزيز التحول الهيكلي .لذا ،نحتاج �إلى حتديد الغايات
والأهداف.
وطرح عدة ت�سا�ؤالت منها� :أين نحن الآن؟ وكيف ن�صل �إلى تلك الغايات
والأهداف؟ وما اخلطوات الالزمة للو�صول �إليها؟ وهل �أجنزنا منها �شي ًئا؟
وما املعايري القيا�سية؟ وهل هذه اخلطة العا�شرة معزولة عن اخلطط التنموية
ال�سابقة؟ وما دور ال�سيا�سات النقدية يف هذا املجال؟ .وطالب ب�أن تكون الأهداف
وا�ضحة وواقعية وميكن حتقيقها وو�ضع الآليات لتحقيقها ،ومعرفة �أن تنويع
م�صادر الدخل يختلف عن تنويع املنتجات.
غياب الإ�سرتاتيجية العامة للرعاية ال�صحية

ولفت ع�ضو �آخر النظر �إلى عدم ذكر الإ�سرتاتيجية العامة للرعاية ال�صحية,
يف جمال ال�صحة ،مع �أن هذه اال�سرتاتيجية قد �صدرت بقرار جمل�س الوزراء
يف عام 1430هـ ،بعد �أن در�سها جمل�س ال�شورى و�أ�صدر قراره باملوافقة عليها
عام 1429هـ ،وهي �إ�سرتاتيجية ت�شمل العديد من الأ�س�س التي تهدف �إلى
تطوير وتوفري الرعاية ال�صحية ال�شاملة املتكاملة جلميع ال�سكان .م�ؤكد ًا �أهمية
الإ�شارة �إلى تلك الإ�سرتاتيجية يف خطة التنمية العا�شرة و�ضرورة متابعة ما مت
ب�ش�أنها ومدى حتقيقها للأهداف املن�صو�ص عليها يف املادة «الثانية» من هذه
اال�سرتاتيجية.
ُ
والحظ �آخر عدم و�ضوح ما يتعلق بالت�أمني ال�صحي ،كما �أعلن عنه يف عدة
منا�سبات؟ وت�ساءل هل �سي�ستمر تقدمي اخلدمات ال�صحية من قبل وزارة
ال�صحة ب�صورتها احلالية؟.
التو�سع يف جمال االعتماد الأكادميي

ويف جمال التعليم العام ر�أى �أحد الأع�ضاء �إ�ضافة ما يتعلق بتعليم الكبار
والدور املهم لوزارة الرتبية والتعليم يف هذا املجال ،ال�سيما �أن اململكة قطعت
فيه ً
�شوطا كب ًريا � ،إلى جانب �أن ت�ضمني ذلك يف �أهداف هذه اخلطة �سيعزز
اجلهود للق�ضاء على الأُمية .ويف جمال التعليم العايل �شدد الع�ضو على �ضرورة
�أن ي�شار �ضمن الأهداف اخلا�صة للتعليم العايل �إلى ع�ضو هيئة التدري�س،
و�أن ين�ص على ذلك يف �أهداف التنمية ،واالهتمام بتطوير قدراته ومهاراته
التدري�سية والبحثية ،وتعزيز دوره؛ للح�صول على خمرجات متميزة ت�سهم يف

وإهمال التنمية اإلنسانية واالجتماعية
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حتقيق �أهداف التنمية يف جميع جماالت التنمية .كما ينبغي الإ�شارة �-ضمن
هذه الأهداف� -إلى التو�سع يف جمال االعتماد الأكادميي ،و�أن ت�سعى الهيئة
الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي �إلى حتقيق �أهدافها يف متابعة االعتماد
امل�ؤ�س�سي �أو ًال ،واالعتماد الرباجمي ثان ًيا ،ال�سيما للجامعات النا�شئة.

مدجما يف الهدف الثامن ع�شر من �أهداف خطة التنمية العا�شرة،
والذي ورد
ً
ليكون بالن�ص الآتي« :تعزيز م�سرية الإ�صالح امل�ؤ�س�سي لدعم م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين»؛ وذلك من خالل تطوير قدرة منظمات املجتمع املدين على تغيري
ا�سرتاتيجيات عملها احلالية؛ والتي تنطلق من �أر�ضية الإغاثة والرب ،وتطوير
قدرة منظمات املجتمع املدين على حتديث بنيتها الداخلية على �أ�س�س علمية
واحرتافية ،وزيادة فاعليتها ودورها يف جماالت التنمية املختلفة؛ وذلك عن طريق
دعم م�شروعات وخطط التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة ،بحيث تكون �شريك ًا للدولة
يف تنفيذها ،ومراقبة ح�سن �أدائها ،ور�صد االنتهاكات واخلروقات التي تعرت�ضها،
واقرتاح �أنظمة ولوائح ،وتقدميها �إلى جمل�س ال�شورى� ،أو �إلى � ًّأي من �أجهزة الدولة
الأخرى ،والعمل على بناء قدرات الأفراد وتنمية مهاراتهم وتدريبهم؛ لي�سهموا
يف جمتمعاتهم وم�ؤ�س�ساتهم املهنية للدفاع عن م�صالح منت�سبيها ،وعن م�صالح
املجتمع ككل ،وت�شجيع اجلهود التطوعية واملبادرات الفردية واجلماعية ،مبا يعزز
الت�ضامن والتكافل االجتماعي بني جميع الفعاليات االجتماعية.
الأهداف مل تت�ضمن اجلوانب الدفاعية والأمنية وال�سيا�سية

االهتمام بدور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين

و�أ�شار ع�ضو �أخر �إلى �ضرورة االهتمام بدور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
والتو�سع فيه و�ضرورة تفعيل ال�شراكات بني اجلهات احلكومية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين وتطويرها ب�شكل يالم�س االحتياجات ال�ضرورية للم�ستفيدين من
هذه امل�ؤ�س�سات.
واقرتح �آخر يف ذات املجال �إ�ضافة هدف جديد للأهداف العامة للخطة
يعنى بدعم م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،على اعتبار �أنها �أخذت تنت�شر وتزدهر
ب�شكل �سريع يف اململكة ،وهي مكملة ومتممة لعمل القطاعني احلكومي واخلا�ص
يف اململكة.
من جهته الحظ �أحد الأع�ضاء غياب ما يتعلق بتعزيز دور اجلمعيات
الأهلية� ،ضمن هذه الأهداف كهدف رئي�س ،لتكون هذه امل�ؤ�س�سات املدنية
�شريك ا�سرتاتيجي للحكومة يف حتقيق هذه الأهداف ،وتكون � ً
أي�ضا من �ضمن
�آليات التنفيذ لو�صولها �إلى جميع �أفراد املجتمع ،ومن املهم تعزيز ودعم قيام
اجلمعيات التعاونية اال�ستهالكية كهدف رئي�س ،ون�شرها يف جميع حمافظات
اململكة ،للم�ساعدة يف الأمن الغذائي وكبح جماح غالء الأ�سعار.
و�أ�ضاف �أحد الأع�ضاء �أنه عند النظر يف خطة التنمية العا�شرة البد من النظر
يف جماالت العمل يف املجتمع املدين ،و�أنواع الأن�شطة التي ميار�سها لتحقق دوره
و�أهدافه ،على امل�ستويني الر�سمي واالجتماعي ،وذلك بتنمية الوعي لدى الأفراد
واجلماعات بدور املجتمع املدين ،يف حتقيق املزيد من امل�شاركة يف العمل العام.
وزاد ب�أنه البد من بحث العالقة بني منظمات املجتمع املدين والتنمية ،يف
�ضوء حتديد مفاهيم التنمية والتنمية امل�ستدامة ومدى حجم الإ�سهام (النجاح
�أو الإخفاق) الذي يقدمه املجتمع املدين يف جماالت التنمية االجتماعية
عاما يخت�ص باملجتمع املدين بل
واالقت�صادية .ومل تخ�ص�ص هذه اخلطة هد ًفا ً
دجمته يف الهدف «الثامن ع�شر» ،ومن �ضمن ال�سيا�سات والإجراءات لتحقيق
الهدف ،ذكرت اخلطة �إجرا ًءا واحدًا يخت�ص باملجتمع املدين ،ور�أى �أن ت�ضيف
اللجنة تو�صية تدعو �إلى �إفراد هدف عام م�ستقل ملجال م�ؤ�س�سات املجتمع املدين؛
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والحظ �أحد الأع�ضاء �أن الأهداف العامة للخطة مل تت�ضمن �إ�شارة �إلى
اجلوانب الدفاعية والأمنية وال�سيا�سية ،وكيفية تفعيل هذه القطاعات رغم
�أهمية هذه العنا�صر وارتباطها مبفهوم التنمية ،وت�أثريها عليها .والحظ �إدراج
هدف حتقيق التنمية املتوازنة بني مناطق اململكة �ضمن جمال التطوير التنظيمي
والإداري ،مع �أنه ال يوجد عالقة بينهما ،ور�أى �أن يدرج هذا الهدف �ضمن جمال
التنمية االقت�صادية.

وا�ستغرب �آخر عدم وجود �إ�شارة �إلى املدن ال�صناعية ،رغم �أنها ال تقل �أهمية
عن املدن االقت�صادية ،م�شدد ًا على �ضرورة الإ�شارة �إلى ن�شر ثقافة احلوكمة
حيث �أن تطبيقها مطلوب يف كل اجلهات وال حت�صر فقط يف �إدارة امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة.
تطوير قدرات ال�شباب

واقرتح �أحد الأع�ضاء �أن ت�ضاف فقرة جديدة تعنى بتطوير قدرات ال�شباب
لت�صبح( :تطوير �سيا�سات و�آليات امل�سابقات العلمية وت�شجيع ال�شباب للم�شاركة
فيها) .وا�ستح�سن �إ�ضافة فقرة يف الهدف «الثالث ع�شر تتناول �إعادة ت�أهيل
اخلريجات التي ال تتوافق تخ�ص�صاتهن مع �سوق العمل ،كما ا�ستح�سن كذلك

تقارير القبة

�إعادة �صياغة الهدف «التا�سع ع�شر» لي�صبح( :تطوير �آليات تر�سية وتطوير
امل�شروعات).
غالبية الأهداف تتكرر يف كل خطة

وقال �أحد الأع�ضاء �إن خطة التنمية الأولى للمملكة بد�أت يف بداية
ال�سبعينات ،ومن ثم تلتها خطط التنمية «الثانية» ثم «الثالثة» وهكذا ،ومبراجعة
جميع خطط التنمية ال�سابقة جند �أن غالبية الأهداف تتكرر يف كل خطة،
ومثال ذلك ما جاء يف الهدف «الثاين» خلطة التنمية «العا�شرة» وهو ما يتعلق
بتحقيق التنوع االقت�صادي ،وكذا الهدف «اخلام�س» رفع م�ساهمة الإنتاج املحلي،
والهدف «ال�ساد�س» ،املتعلق باملحافظة على املوارد الطبيعية و�إن كانت ال�صياغة
خمتلفة �إال �أن م�ضمون هذه الأهداف واحد ،على الرغم من �أن هناك �أهدا ًفا
جديدة �أخرى �أُ�ضيفت عرب اخلطط التنموية مثل الهدف «الثالث» ،التحول نحو
االقت�صاد املعريف ،وتطوير قطاع املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة وهكذا.
نتائج خطط التنمية �أتت معاك�سة لأهدافها

ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن املتابع للخطط التنموية ال�سابقة يجد – وبو�ضوح
 �أن النتائج خلطط التنمية �أتت معاك�سة لأهدافها ،فمث ًال فيما يتعلق بالتنوعاالقت�صادي جند �أن م�ساهمة قطاع النفط يف الناجت املحلي بقيت على م�ستواها
�إن مل تكن قد زادت؛ �إذ و�صلت يف ال�سنوات الأخرية �إلى نحو ( )%52بالأ�سعار
اجلارية ،بينما �شكل القطاع احلكومي والذي يتم احت�سابه �أ�ص ًال على �أ�سا�س
النفقات التي م�صدرها �إيرادات النفط ،والقطاع اخلا�ص جمتمعني ي�شكالن
( )%48من �إجمايل الناجت املحلي.
عضو :خطط التنمية السابقة أسهمت في

اقت�صادنا يعاين من الظواهر ال�سلبية التي �أفرزتها خطط التنمية

و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن االقت�صاد ال�سعودي يعاين من الظواهر ال�سلبية
التي �أفرزتها خطط التنمية ،والتي اعتمدت يف متويلها على م�صدر واحد �أال
وهو النفط ،ويف ذات الوقت �أ�صبح ا�ستهالكنا املحلي يزداد �سنة بعد �سنة �إذ
و�صل �إلى نحو ( )2.2مليون برميل يوم ًيا ،و�إذا ما �أ�ضفنا الغاز باحت�سابه على
�أ�سا�س الربميل املكافئ من الطاقة ،ف�إن ا�ستهالكنا املحلي يعادل نحو ()%40
من �إجمايل الإنتاج من النفط والغاز.
خطط التنمية ال�سابقة مل حتقق �أهدافها

ونبه �أحد الأع�ضاء �إلى �ضرورة �إعادة النظر يف خطط التنمية وخا�صة
خطة التنمية «العا�شرة»؛ وقال � :إن خطط التنمية ال�سابقة مل حتقق الأهداف
املعلن لها ،ولعل العمل يبد�أ مبراجعة هذه الأهداف وترتيب الأولويات ،فقد ت�أتي
بع�ض الأهداف ب�آثار غري متوقعة يف جوانب �أخرى ،كما هو يف ق�ضية التنويع
االقت�صادي ،والتي جاءت معاك�سة ،بل وفاقمت امل�شكلة من جراء ا�ستمرار
االعتماد على النفط ،ومن جانب �آخر اعتماد االقت�صاد على العمالة الأجنبية.
وطالب بهيكلة امليزانيات ال�سنوية التقديرية للخطة وااللتزام التام بها ،على �أن
يكون الإنفاق ال�سنوي على اخلطة مفيدً ا ،ولي�س خا�ض ًعا لتقلبات �أ�سعار النفط،
ف�إن زادت يزيد الإنفاق و�إن انخف�ضت يخف�ض الإنفاق ،وهو �أحد العوامل املربكة
جدً ا لتنفيذ معظم خطط التنمية ال�سابقة ،وقد يكون احلل لذلك يف اعتماد
ً
منخف�ضا يف حدود (� )60إلى ( )70دوال ًرا للربميل،
متو�سط �سعر للنفط يكون
وبناء ميزانية اخلطة لل�سنوات اخلم�س على هذا الأ�سا�س ،وبعد حتديد التقدير
الكلي للإيرادات يتم و�ضع الأولويات للم�شروعات والربامج ،ح�سب الدرا�سات
وامل�ؤ�شرات ،ولي�س بنا ًء على التمنيات واالجتهادات ،من غري معرفة الآثار
العك�سية لأي م�شروع و�أي برامج.

زيادة االعتماد على العمالة األجنبية

خطط التنمية �أ�سهمت يف زيادة االعتماد على العمالة الأجنبية

وتوقف �أحد الأع�ضاء عند ما و�صفه ب�أحد الأهداف املهمة للخطة كتوطني
العمالة ،ال فت ًا النظر �إلى �أن خطط التنمية �أ�سهمت يف زيادة االعتماد على
العمالة الأجنبية ،وها هي ن�سبة ال�سعودة يف القطاع اخلا�ص ال تتجاوز()%10
من �إجمايل العمالة فيه ،فمث ًال ت�صل ن�سبة ال�سعودة يف قطاع الإن�شاء ما بني
(� )%7إلى ( )%18ويف قطاع جتارة اجلملة والتجزئة والفندقة �إلى (،)%15
وكذلك احلال بالن�سبة لقطاع ال�صناعة الذي ت�صل فيه الن�سبة �إلى نحو (.)%18
وت�ساءل قائ ًال� :أين �أهداف خطط التنمية املتكررة من واقع الإ�سكان ،ال�سيما
�أن ن�سبة التملك للم�ساكن ت�صل �إلى نحو ( )%40فقط؟ ،وقال � :إذا ما ا�ستثنينا
بيوت ال�صفيح ،وبيوت الطني فهي تقدر بنحو ( .)%22كما �أورد مثا ًال �آخر
يتعلق بالتعليم العايل ،و�أ�ضاف :لو �أن خطط التنمية كانت حمققة لأهدافها
احلقيقية ملا ا�ضطرت الدولة �إلى ابتعاث ما يفوق (� )160ألف طالب وطالبة
للدرا�سة اجلامعية خارج البالد ،وكان الأجدى �أن تكون خطط التنمية -كما جاء
يف �أهدافها -قد وفرت الطاقات اال�ستيعابية للجامعات يف التخ�ص�صات التي
يحتاجها االقت�صاد و�سوق العمل.

غياب اجلانب الثقايف  ..واجلانب ال�سياحي

والحظ �أحد الأع�ضاء غياب اجلانب الثقايف يف هذه الأهداف على اعتبار �أن
الأعمال الثقافية هي منتجات ثقافية ذات قيمة م�ضافة �إلى اقت�صاد املعرفة.
م�ؤكدا �أهمية تخ�صي�ص هدف رئي�س يف اجلانب الثقايف .كما الحظ غياب اجلانب
ال�سياحي ،وعد هذين اجلانبني من اجلوانب املهمة يف خطة التنمية «العا�شرة».
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دعم املراكز واجلمعيات العلمية واملهنية املتخ�ص�صة

ويف جانب التدريب دعا �أحد الأع�ضاء �إلى �أن تت�ضمن اخلطة دعم املراكز
واجلمعيات العلمية واملهنية املتخ�ص�صة ،وبناء �شراكات ا�سرتاتيجية مع
م�ؤ�س�سات التعليم والتدريب العاملية والقطاع اخلا�ص؛ مبا ي�سد الفجوة بني
برامج التدريب ومتطلبات �سوق العمل .ويف جمال القدرات البدنية ر�أى منا�سبة
�إحياء دور التوا�صل االجتماعي والعالقات الإيجابية بني ال�شباب ،وتعزيز القيم
واملبادئ الإ�سالمية ،وتنمية الوعي االجتماعي ،والثقايف ،والأخالقي بني �أفراد
�شباب احلي واملجتمع.
ويف التنظيم والإدارة ا�ستح�سن �أحد الأع�ضاء زيادة الدعم املايل للجهات التي
لديها مراكز للبحوث والدرا�سات املتعلقة بالن�شاطات ذات العالقة بامل�شروعات،
�سواء فيما يخ�ص اجلدوى� ،أو الت�صميم� ،أو التنفيذ� ،أو الإ�شراف ،وفيما يتعلق
بالأ�سرة والطفولة طالب ب�إعادة النظر يف البحوث والدرا�سات والتو�صيات التي
تتعلق مب�سائل رعاية الأطفال يف البيوت االجتماعية واحل�ضانة العائلية.

كرباءات االخرتاع ،وحماية امللكية الفكرية ،وت�سوية املنازعات .ويكون ن�ص
الفقرة املقرتحة هو « :ا�ستحداث وتطوير �أنظمة حمفزة لنقل وتوطني التقنية مع
احلماية من �سلبياتها على البيئة».
واقرتح ع�ضو �آخر على اللجنة �إ�ضافة فقرة على الهدف «الواحد والع�شرين»
�ضمن التنظيم والإدارة تن�ص على « :تعزيز دور الإدارة املحلية يف �إدارة التنمية
يف كل منطقة» .م�شري ًا �إلى �أن الهدف من هذه الفقرة هو توحيد املرجعية و�إعطاء
الإدارة املحلية يف املناطق دو ًرا �أكرب ومرون ًة يف �إدارة م�شروعاتها لتحقيق التنمية
على �أكمل وجه ،بحيث يرتبط �أي رئي�س جهاز حكومي يف املنطقة بامل�س�ؤول الأول
يف تلك املنطقة.
غياب قطاعات اقت�صادية حيوية وجوهرية

والحظ �أحد الأع�ضاء غياب قطاعات اقت�صادية عدها حيوية وجوهرية يف
أهداف
اقت�صاد اململكة العربية ال�سعودية� ,أبرزها قطاع الزراعة ,فال توجد �أية � ٍ
�سيا�سات متعلقة بالزراعة؛ وت�ساءل قائ ًال :هل تهدف اخلطة �إلى التو�سع يف
�أو
ٍ
الزراعة� ،أو نوع معني من الزراعة� ،أو االقت�صار واالنح�صار يف قطاع الزراعة؟
كما الحظ عدم و�ضوح ال�سيا�سات نحو عملية التخ�صي�ص وحتول م�ؤ�س�سات
احلكومة العامة �إلى �أن تكون �شركات يف القطاع اخلا�ص؛ والتوجه يف ذلك
ال�صدد يف اخلطة .وطالب بالرتكيز والو�ضوح يف اخلطة املطروحة يف التو�سع
من عدمه يف هذا املجال.
ق�ضية اال�ستثمار ال�سيادي اخلارجي

ويف التطوير التنظيمي ر�أى الع�ضو �أهمية الرتكيز على دور املعلومات
الإح�صائية والتعامل مع التقنيات احلديثة يف تطوير قاعدة بيانات متكاملة عن
�سوق العمل ،ويف جمايل النقل واالت�صاالت اقرتح الرتكيز على التقنيات احلديثة
املفيدة والتي من �ش�أنها �أن تنه�ض مبختلف قطاعات النقل واالت�صاالت.

ولفت ع�ضو �آخر �إلى �أن ق�ضية اال�ستثمار ال�سيادي اخلارجي غري وا�ضحة يف
اخلطة� ،سوا ًء من خالل ال�صناديق ال�سيادية احلكومية� ،أو من خالل ال�شركات
امل�ساهمة العامة لال�ستثمار يف املوارد اخلارجية ويف االقت�صادات اخلارجية ويف
القطاعات احليوية التنموية اخلارجية؛ من �أجل جلب �أموال وريع �إلى داخل
اململكة يحمل �صفة اال�ستدامة لتحقيق اال�ستقرار املايل واالقت�صادي للمملكة،
�إ�ضافة �إلى توازنه مع اال�ستثمار املحلي ،فال�سيا�سات ت�شري �إلى ت�شجيع �إرجاع
الأموال امل�ستثمرة من اخلارج �إلى داخل اململكة.

التقليل من التباين بني الواقع وامل�أمول

االرتباط بني االقت�صاد املعريف والقطاعات التعليمية

ونوه ع�ضو �آخر �إلى �أنه كان الأجدر باللجنة املوقرة �أن تزود املجل�س ببع�ض
املعلومات والبيانات املتوفرة واملوثوق فيها التي ت�ساعده على و�ضع �أهداف واقعية
ت�سهم بالتنمية املبتغاة ،وتقلل من التباين بني الواقع وامل�أمول يف مرحلة تنفيذ هذه
اخلطة؛ كالتعداد ال�سكاين احلايل ،والزيادة املتوقعة خالل فرتة اخلطة ،و�سوق
العمل ،وحجم البطالة والفقر والإ�سكان� ،إ�ضافة �إلى م�شروعات البنية التحتية
واال�سرتاتيجية التي تنفذها الدولة حال ًيا ودورها يف االقت�صاد الوطني امل�ستقبلي.
جت�سري الفجوة بني مراكز البحث والقطاع ال�صناعي

وطالب �أحد الأع�ضاء ب�إ�ضافة فقرة جديدة لتج�سري الفجوة بني مراكز
ومعاهد البحث والتطوير يف اجلامعات والقطاع ال�صناعي .كما طالب ب�إ�ضافة
فقرة جديدة على الهدف الرابع �ضمن ا�ستيعاب التقنية ،وقال � :إننا بحاجة
للأطر التنظيمية والت�شريعية الوطنية ال�شاملة واملحفزة لنقل التقنية وتوطينها
مع طم�أنة امل�ستثمر الأجنبي يف حماية حقوقه من خالل الأنظمة ذات ال�صلة؛
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ويف التحول �إلى اقت�صاد املعرفة قال �أحد الأع�ضاء� :إن اخلطة �أ�شارت
با�ستفا�ضة �إلى �أهداف التحول �إلى اقت�صاد املعرفة ،وهو بدون �شك هدف طموح
ويجب دعمه ،لكن يف مقابل التحول �إلى اقت�صاد معريف ال جند يف الأهداف
وال�سيا�سات باخلطة ما يرتبط بذلك يف القطاعات التعليمية ب�صورة كافية،
وقد وردت بع�ض ال�سيا�سات املتجزئة والقليلة يف جمايل التعليم العايل والتعليم
العام ،ويف جمال التدريب وبذلك البد من �أن تكون الأهداف وال�سيا�سات
املرتبطة بالتعليم العام والعايل والبحث والتقنية والتدريب متوازية مع متطلبات
التحول �إلى اقت�صاد املعرفة وربطها بالعلوم والتقنية.
ودعا ع�ضو �آخر �إلى الإ�سراع يف اعتماد اال�سرتاتيجية الوطنية للتحول نحو
جمتمع املعرفة ،وبناء القدرات واملهارات يف جمال التعامالت الإلكرتونية احلكومية،
وحتويلها �إلى خطط خم�سية ،كما دعا �إلى االهتمام مب�شروع نظام الهيئة الوطنية
للتقومي واالعتماد الأكادميي ،ودوره يف االرتقاء بجودة التعليم العايل.

تقارير القبة

اخلطة و�أهداف اخلطط الت�شغيلية اخلا�صة بكل قطاع على حدة؛ مبا ي�ؤدي �إلى
التوازن التنموي يف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية والإدارية.
جتويد خمرجات التعليم

التو�سع يف برامج التدريب التعاوين

ويف جانب التعليم العام قال �أحد الأع�ضاء� :إن اخلطة مل تتطرق �إلى جودة
التعليم العام ورفعه مبا يوازي امل�ستويات العاملية لكي ي�سهل التحول �إلى جمتمع
املعرفة واقت�صاد املعرفة ،بالإ�ضافة �إلى �أننا مل جند �أي �سيا�سات تتعلق بالتو�سع
يف برامج التدريب التعاوين وامل�شرتك املنتهي بالعمل والذي تهدف �إليه امل�ؤ�س�سة
العامة للتدريب التقني واملهني يف ال�سعي احلثيث �إلى رفع كفاءة خمرجات
التدريب املهني.
وزاد الع�ضو �أن اخلطة بالفعل مكتوبة مبثالية كبرية� ,إال �أنها غري واقعية يف
�ضوء الإمكانات املتاحة ،والدليل �أن هناك العديد من الأهداف املوجودة يف
اخلطط ال�سابقة مازالت تكرر ولكن ب�صياغات خمتلفة.
م�شاركة املر�أة يف مواقع اتخاذ القرار

واقرتحت �إحدى الأع�ضاء �إ�ضافة هدف تف�صيلي يف حمور التطوير الإداري
يت�ضمن» التو�سع يف م�شاركة املر�أة يف مواقع اتخاذ القرار» ؛ حيث �إن هناك
العديد من القطاعات احلكومية هي م�ؤ�س�سات خدمية تخدم �شريحة كبرية
جدً ا من الن�ساء ،وبالرغم من ذلك ،جند غياب وجود املر�أة يف مواقع اتخاذ
القرار بالرغم من كفاءتها والدور املهم الذي تقوم به يف دفع عجلة التنمية.
فمث ًال يف وزارة التعليم العايل :بالرغم من �أن �أكرث من ن�صف م�ستفيديها
تقري ًبا من الن�ساء� ،إ ّال �أنه ال يوجد �إلى الآن �ضمن قيادات الوزارة امر�أة مبن�صب
وكيل وزارة ،وطبعا هذا النهج �سارت عليه اجلامعات ،ف�إلى الآن ال يوجد يف �أي
جامعة من اجلامعات(عدا جامعة الأمرية نورة) وكيلة جامعة� ،أو عميدة كلية،
�أو رئي�سة ق�سم؛ بالرغم من �أن نظام التعليم العايل مل ين�ص على �ضرورة تويل
الرجل املنا�صب القيادية يف اجلامعات دون الن�ساء ،فالذين يتم اختيارهم لهذه
املنا�صب يف بع�ض الأحيان لي�س ب�سبب الكفاءة و�إمنا ب�سبب اجلن�س فقط ال غري,
وقالت� :إن هذا يتنافى مع العدالة االجتماعية املرجوة .وهذا الو�ضع نراه يف
العديد من القطاعات اخلدمية الأخرى.

ويف جمال التنمية االجتماعية �أكد �أحد الأع�ضاء �ضرورة �أن يطور قطاع
التعليم والتدريب خمرجاته ،مبا ميكن املوارد الب�شرية من القيام مبهامها حيال
حتقيق الأهداف العامة للخطة ،وتنفيذ �سيا�ساتها و�إجراءاتها و�آليات عملها،
ور�أى �أن ذلك لن يت�أتى �إال من خالل التحول ال�سريع يف التعليم من تعليم كمي
�إلى تعليم نوعي ،ومن تعليم تنظريي �إلى تعليم تطبيقي ،ومن تعليم تلقيني �إلى
تعليم تعاوين تفاعلي ،يكون فيه الطالب هو حمور العملية التعليمية ،وال تعتمد
مناهجه وطرائقه وا�سرتاتيجياته على ح�شو املعلومات يف ر�ؤو�س الطالب،
و�إمنا تقدم لهم و�سائل البحث عن املعلومة ،ومفاتيح اكت�ساب املهارة ،و�أ�ساليب
اكت�شاف الظاهرة� ،أو بعبارة �أخرى ال تعلمهم ،و�إمنا تعلمهم كيف يتعلمون.
تنويع م�صادر الدخل واملحافظة على النفط

والحظ ع�ضو �آخر �أن الأهداف العامة خلطة التنمية االقت�صادية قد خلت من
هدف و�صفه باملهم تكرر يف جميع اخلطط ال�سابقة وهو تنويع م�صادر الدخل
للبالد ،وعدم االعتماد على النفط كم�صدر �شبه وحيد للدخل .وقال � :إننا ندرك
ب�أننا مل ننجح خالل العقود املا�ضية يف حتقيق هذا الهدف املهم ولو ب�صورة
جزئية؛ ولكن عدم النجاح يف تنويع م�صادر الدخل خالل العقود املا�ضية يتطلب
درا�سات وور�ش عمل من قبل وزارة االقت�صاد والتخطيط؛ لبحث �أ�سباب هذا
الق�صور و�سبل جتاوزه ،بد ًال من حذف هذا الهدف من خطة التنمية «العا�شرة»،
كما يح�سن �أن يكون �أحد �أهداف خطة التنمية «العا�شرة» هو املحافظة على
النفط �أطول فرتة ممكنة يف البالد بد ًال من التو�سع الكبري يف �إنتاجه.
�آليات وا�ضحة لقيا�س تنفيذ اخلطة

وطالــب �أحد الأعــ�ضاء ب�أن يكــون هنــاك �آليات وا�ضحــة لقــيا�س تنفـيذ هذه
اخلطة عرب ال�ســنوات اخلــم�س مدة اخلــطة .لأنــه بــدون وجــود معايري وا�ضحــة
ال ن�ستطيع �أن نعرف ما مت فيــها؛ وت�ســاءل عن الفــرق بني اخلطتــني «التا�سعــة» و
«العا�شرة»؟ وقــال� :إذا رجعــنا �إلى الأهـداف وامل�ضامني �سنجدها مت�شابهـة جدً ا؛
� ًإذا مــاذا حتقــق يف «التا�ســعة»؟ ماهي الأهــداف امل�ستــمرة من اخلطــة ال�سابقــة
وماهي الأهداف املرحلية؟.

غياب اجلوانب الثقافية

هدف يخ�ص اجلوانب الثقافية ،و�أهمية
والحظ �أحد الأع�ضاء عدم وجود �أي ٍ
العمل على االرتقاء بها .و�أكد �أهمية ت�سليط ال�ضوء على احلياة الثقافية ,ملا لها
من �أهمية يف تعزيز الهوية الثقافية الوطنية يف املجتمع.
و�شدد �آخر على �أهمية الت�أكيد على و�ضوح املقومات وامل�ؤ�شرات والدالئل
التي ت�ضمن  -ب�إذن اهلل تعالى -قدرة ال�سيا�سات والإجراءات و�آليات العمل التي
ا�شتملت عليها هذه اخلطة على ترجمة �أهدافها العامة �إلى واقع متطور يعي�شه
الوطن ويلم�سه املواطن ،والت�أكيد على الرتابط واالن�سجام بني �أهداف هذه
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وا�ستحـ�سن �آخـر مراعـاة �شمــول هذه اخلطــة للجــوانب التنمويــة املختلــفة يف
اململكة؛ ومثال ذلك قطاع ال�سياحــة؛ فقــد جــاء احلديــث عنــه ب�صــورة موجــزة
ودون تغــطيــة كام ـلــة لهــذا اجلــانب ،ال�سيــما �أنــه قطــاع مهــم وواعــد ورافــد
اقت�صادي للمملكــة.
�أين جمل�س ال�شورى يف اخلطة التنموية؟

ونبــه �أحــد الأعــ�ضاء �إلى �أن اجل ـهــة الـوحيــدة التي لــم تــذكر �ضمــن اخلطــة
اخلم�ســية هي امل�ؤ�س�ســة الد�ستوريــة يف النظــام الأ�ســا�سي للحكــم وهي جمــل�س
ال�شــورى ،ال�سيــما �أن جملــ�س ال�شــورى لــه دور تكـاملي مع اجلهات احلكومية يف
حتقيق برامج التنمية .وطالب اللجنة بو�ضع هــدف وا�ضــح جدً ا متعلــق مبجــل�س
ال�شورى؛ �إذ هو �سلطة مهــمة جدً ا تراعي التنظيــم وي�شــرتك مع جمــل�س الــوزراء
يف التنظيم ولها �سلطة ت�شريعية ورقابية.
جهود مبعرثة وموارد مالية مهدرة

ونوه ع�ضــو �آخر �إلى �أن هناك جهــود ًا مبعــرثة ومــوارد ماليـ ــة مــهدرة ،يف
م�ؤ�س�سات حكوميــة وغــري حكوميــة ،جتــعل من ال�صعوبــة مبكــان حتقــيق االنتقـال
املن�شود �إلى جمتمع واقت�صاد معريف؛ لذلك ،من املنا�سب �أن تت�ضمن ال�ســيا�سات
املقرتحـ ـ ــة حتــت الهدف الثــالث� :إنــ�شاء كيان م�ؤ�س�سي قد يكـ ــون جمــل�س �أعــلى،
�أو هيئة ملكية ،ير�أ�سها امللك� ،أو ويل عهـ ــده� ،أو ويل ويل العـهد ،وتكون مهمة هذا
الكيان التن�سيق بني كافة الهيئات والقطاعات املهني ـ ــة والرقابية يف متابعة تنفيذ
اخلطط وال�سيا�سات والربامج ،امل�ؤدية للتحول �إلى جمتمــع واقت�صاد معريف ،كما
�أن تو�سيع �صالحيات واخت�صا�صات جمال�س املناطق ,واملجــال�س البلدية واملحلية
يف ال�ش�ؤون املالية والإدارية؛ هو ال�سبـ ــيل الأن�سب لتمار�س تلك املج ـ ــال�س دوره ـ ــا
يف حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعيـة والعمرانية على امل�ستوى املحلي ،وما
يت�ضمنه ذلك من �إن�شاء املرافق وتوفري اخلدمات ،مبا يحقق التنمية املتوازية بني
خمتلف مناطق اململكة.
الأهداف ال متثل �أهداف خطة �شاملة

من جانبه قال �أحد الأع�ضاء� :إن الوثيقة املعرو�ضة يفرت�ض �أن تكون غاية يف
الأهمية؛ لأنها �سوف حتكم م�سرية هذا البلد يف ال�سنوات اخلم�س القادمة ،وثيقة
تر�سم معامل الطريق الرئي�سة التي توجه دفة ال�سري ،وتتحكم يف وترية الأداء.
�إال �أنها ال ترقى لأن تعترب �أهداف خطة تنمية �شامل ـ ــة ،بل هي وثيق ـ ــة منقو�صة
ومبت�سرة ،فالأهداف ال متثل �أهداف خطة �شامل ـ ــة تغطي كل اجلوانب التنموية
الرئي�سة ،وال ت�ستجيب بالقدر الكايف للمتغريات والتحديات الراهنة ،وهي �أقرب
ما تكون لأهداف خطة تنمية اقت�صادية واجتماعية فقط ،وي�ؤكد هذا ال�ضيق يف
الأفق �أن اللجنة نف�سها مل تزعم �شي ًئا غري ذلك؛ فقد ذكرت يف ر�أيها �أنها در�ست
هذه الأهداف يف �ضوء املحددات والتحدي ــات االقت�صاديــة .وطرح عدة ت�سا�ؤالت
عن دور اخلطة من اال�ضطرابات ال�سيا�سة ،وما يدور حولنا من تغريات مف�صلية؛
وعن تغييب التنمية ال�سيا�سيـ ــة داخلي ًا وخارجي ًا؛ وجتاه ـ ــل التيارات ال�سيا�سي ـ ــة
العا�صفة ،والت�شكالت والتحالفات اجليوبوليتيكية من حولنا؛ وعن اخلطط يف
جمال التنمية الدفاعية ،والتعبئة الع�سكرية ،وتعزيز اجلبهة الداخلية يف خطة
خم�سية تغطي هذه الفرتات الع�صيبة؟.
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اخلطة غلب عليها اجلانب االقت�صادي

والحظ �آخر �أن املجال االقت�صادي حظي بجانب كبري من االهتمام يف اخلطة
�إلى جانب جماالت التنمية االجتماعية ،يف حني غاب عنها الرتكيز على اجلانب
الإن�ساين ،واجلانب الأمني .كما �أن هناك خلط بني ال�سيا�سات والآليات يف
الكثري من املحاور التي ت�ضمنتها اخلطة ،ومل تكن �إجابة املندوبني مقنعة يف هذا
املجال ،كما مل يتم الإ�شارة �إلى �أهمية مراعاة اجلانب الثقايف والبعد الديني
للمجتمع ال�سعودي امل�سلم يف جمال االهتمام باالتفاقيات وامل�ؤمترات الدولية
التي تعنى ب�ش�ؤون املر�أة ،ليكون هناك مربر لإ�ضافة هذا البند يف هذه اخلطة.
ٌ
غمو�ض يف بع�ض امل�صطلحات يف اخلطة؛ مثل م�صطلح:
ونبه الع�ضو �إلى وجود
�سيا�سة الأمان االجتماعي ،حيث مل يت�ضح يف هذا الهدف ما املق�صود بربامج
الأمان االجتماعي؟ وما هي براجمه و�أن�شطته؟ وهل يق�صد به تعزيز برنامج
الأمان الأ�سري الذي �صدر بها الأمر ال�سامي رقم (م )١١٤٧/ال�صادر عام
١٤٢٦هـ؛ والذي اهتم بق�ضايا العنف الأ�سري؟ وما الداعي لإدراجه �ضمن خطط
التنمية يف ظل وجود برامج؛ مثل برامج الأمان الأ�سري ،ووجود برنامج احلماية
الأ�سرية يف وزارة ال�شئون االجتماعية مع وجود مقرات �إقامة لهذه الفئة؟.
ونبه �إلى عدم ت�ضمن املحور “الرابع ع�شر” الت�أكيد على تعزيز قيم االنتماء
للأ�سرة وتقوية روابطها يف ظل معاناة املجتمع من ارتفاع �سن الزواج ،وزيادة
معدالت العنو�سة ،وارتفاع ن�سبة الطالق؛ كما مل ُيذكر يف املحور �أي �سيا�سات
لدعم الزواج� ،أو الدعم ل�صناديق الإقرا�ض للزواج؛ �إمنا ذكرت الأ�سرة على
ا�ستحياء يف حمور اال�ستثمار يف املوارد ال�سكانية.
خطة غري مكتملة

ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن هذه اخلطة غري مكتملة ،فالأهداف وال�سيا�سات عامة؛
ويف حالة عدم وجود �آليات للتنفيذ تبقى هذه الأهداف وال�سيا�سات نظرية غري
واقعية ،و�آليات التنفيذ تتطلب وجود اخلطط الت�شغيلية ،ويف حالة عدم وجود
هذه اخلطط ال ن�ستطيع �أن نحكم على الهدف؛ وما �إذا كان بالإمكان حتقيقه
�أم �أنه هدف وهمي ي�صعب الو�صول �إليه وحتقيقه؛ فنحن نحتاج �أن نو�ضح
الإجراءات والو�سائل للو�صول �إلى الهدف وحتقيقه .كما �أن اخلطة مل تت�ضمن
م�ؤ�شرات الأداء لقيا�س خمرجات حتقيق كل هدف وكل �سيا�سة� .أما الآلية التي
مت �إتباعها ال�ستنباط كل هدف من �أهداف اخلطة و�سيا�ساتها فهي غري وا�ضحة،
وعند مقارنة �أهداف اخلطة اخلم�سية «التا�سعة» ب�أهداف هذه اخلطة جند �أن
هناك ت�شابه ًا بينها ،فاخلطة «العا�شرة» تت�ضمن ( )12هد ًفا من �أهداف اخلطة
«التا�سعة» ،وت�ساءل ما �إذا كانت تلك الأهداف مل يكتمل �إجنازها بعد؟ �أم �أن
الهدف و�أثناء العمل على حتقيقه وجد �أنه يحتاج �إلى �إعادة �صياغة؟.

تقارير القبة

اخلطة وتوجيه الإنفاق احلكومي

وقال �أحد الأع�ضاء� :إن هذه اخلطة وللمرة «العا�شرة»؛ تف�صل بني اخلطة
وما يتحقق يف توجيه الإنفاق احلكومي لكافة املنا�شط االقت�صادية واالجتماعية.
والحظ �أن هناك قرارات �صادرة من القيادة و�صفها ب�أنها قرارات ا�ستثنائية،
ولها عالقة بتطوير املرافق اخلدمية ،وكان من الأن�سب �أن تكون هذه اخلطة
مكملة للخطط ال�سابقة ،ول�سد ما يح�صل من عجز فيها .ونوه �إلى �أن هناك
الكثري من الأهداف واملحاور لي�س لها عالقة باخلطة مقارنة بالواقع .وطالب
املجل�س مبراجعة مبد�أ اخلطة اخلم�سية ،و�أن ي�شكل املجل�س جلنة خا�صة� ،أو
عدة جلان� ،أو عقد ور�ش عمل للوقوف على اخللل الأ�سا�س يف بناء هذه الوثيقة
�أو الوثائق ال�سابقة ،ومراجعة خطط التنمية التي تُعتمد من خالل اخلطط
اخلم�سية.
املراكز البحثية الإ�سرتاتيجية

و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أننا نقر�أ ون�سمع عن مراكز بحثية ،لكن ال نرى �أي
ت�أثري واقعي لها .كما �أنه ال توجد مراكز �أبحاث ذات قيمة علمية مميزة حتظى
بالقبول على امل�ستوى العاملي� ،أو �أنها ت�صنف على �أنها من املراكز امل�ؤثرة .وكل
ذلك ب�سبب �ضعف التخطيط العام ،واالعتماد على الآراء والأفكار الفردية،
و�ضعف تكوين الكوادر البحثية يف اجلامعات .وما يجب طرحه هنا هو تفعيل
امل�ؤ�س�سات البحثية الإن�سانية والتطبيقية لتكون م�شاركتها وا�ضحة املعامل،
وم�ؤثرة ،وملت�صقة مبتطلبات املجتمع املحلي.
و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �أن املراكز البحثية اال�سرتاتيجية املعروفة بـ(Think
( )Tankحاويات الفكر)� :أ�صبحت اليـوم هي الركيزة التي يعتمد عليها
يف اتخاذ القرارات ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية واالجتماعية يف العامل
الغربي ،وكثري من دول العامل املتقدمة .فهذا الأمنوذج ال يوجد مثله -على
حد علمي -يف اململكة رغم �أهميته الق�صوى ،واحلاجة �إلى ما ت�ؤديه مثل
هذه املراكز يف حتديد وتوجيه �سيا�سة الدولة على نحو علمي دقيق� ،سواء يف
ال�سيا�سات اخلارجية يف التعامل مع الدول� ,أو يف الق�ضايا الداخلية اقت�صاد ًيا،
واجتماع ًيا ،و�أمن ًيا.
�أهداف اخلطة العا�شرة يجب �أن تعالج ما مل يتحقق من �أهداف اخلطط ال�سابقة

بدوره قال �أحد الأع�ضاء �إن التقرير ذكر �أن الأهداف اال�سرتاتيجية
للخطة هي ( )23هدف ًا ت�أتي على ثالثة حماور :التنمية االقت�صادية ،والتنمية
االجتماعية ،والتطوير التنظيمي والإداري .وبال�صيغة التي قدمت يف التقرير
فهي �أهداف مهمة ,لكنها جاءت عامة ،وال ت�ضع ً
نقاطا فوق احلروف� .إلى
جانب �أنها تركز على اجلانب االقت�صادي ,فهي تعاين من اله�شا�شة يف اجلوانب
الأخرى ،وتفتقر� إلى دعم بديهيات ومتطلبات مهمة يف حتقيق التنمية ال�شاملة
منها :التنمية ال�صحية واملهنية ،عرب الت�أهيل والتدريب التي ي�شار �إليها دون
حتديد �أو على ا�ستحياء .ف�أهداف اخلطة يجب �أن ترتبط بكونها خطة تنمية
�شاملة ولي�ست خطة اقت�صادية بحتة ,و�إن كان النمو االقت�صادي م�ؤ�شر ًا مهم ًا
على �سالمة القرارات التي تتخذ يف تنفيذ جوانب اخلطة .ومن البديهي �أن
الأهداف يجب �أن تكون م�ستقبلية ومرتبطة بزمن حمدد ،ليمكن قيا�س مدى
حتققها خالل فرتة ال�سنوات اخلم�س  ،وليتحقق ذلك يجب �أن حتدد معايري �أداء
قابلة لقيا�س حتققها عمليا ،فكثري من امل�شروعات القائمة على �أر�ض الواقع منذ

اخلطط ال�سابقة تفتقر �إلى ترابط بينها ،لتكون نتائجها رافد ًا للتنمية امل�ستدامة
واال�ستقرار .وكثري من م�شروعاتها كاال�ستثمار ،واالبتعاث ،والتدريب املهني،
وتطوير اخلدمات ,وتطوير املدن ،تفتقد و�ضوح الأهداف ،بحيث ترتك جما ًال
لل�شك يف �أن ما نتج جاء ب�صورة عالجات �سطحية لأعرا�ض مرحلية مرتبطة
مبعاناة احلا�ضر .وكان يجب �أن ت�شمل �أهداف اخلطة العا�شرة معاجلة ما مل
يتحقق  -كما يجب -من �أهداف اخلطط ال�سابقة ،وبخا�صة ما يتعلق ب�إتاحة
فر�ص حقيقية �أمام املواطن لتح�سني حياته� ,أو ما ا�ستجد من نتائج �سلبية غري
حم�سوبة ،مثل :ظاهرة اال�ستيالء على الأرا�ضي ،و�أزمة الإ�سكان.
يجب أن تنسجم األهداف والسياسات
مع االستراتيجيات الوطنية

االن�سجام مع اال�سرتاتيجيات الوطنية واخلطط التطويرية

وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن مدى ان�سجام الأهداف وال�سيا�سات مع
اال�سرتاتيجيات الوطنية واخلطط التطويرية لدى القطاعات املختلفة؟ مثل:
ا�سرتاتيجية توظيف ال�سعوديني ،وا�سرتاتيجية «�شباب» ،واخلطة امل�ستقبلية
لوزارة التعليم العايل (�آفاق) ،والتوجهات امل�ستقبلية لوزارة الرتبية والتعليم،
وا�سرتاتيجية مكافحة املخدرات ،وغريها من اال�سرتاتيجيات واخلطط .وما
مدى ات�ساقها مع الأوامر امللكية وقرارات جمل�س ال�شورى يف العديد من مناحي
التنمية ال�شاملة.
والحظ �أن رفع الكفاءة العلمية والرتبوية للمعلم اقت�صر على تطوير القدرات
املعرفية ،وكان من الأجدى �أن يكون رفع الكفاءة التعليمية والرتبوية للمعلم
واملعلمة ،وتطوير قدراتهم املعرفية واملهارية .كذلك من الأف�ضل ت�شجيع القطاع
اخلا�ص لال�ستثمار يف جمال احل�ضانة وريا�ض الأطفال؛ ً
عو�ضا عن الإ�سهام
وامل�شاركة فيه.
اخللط ينب ال�سيا�سات والأهداف

و�أكد �آخر �أن التقرير يت�ضمن �أهدا ًفا عامة ،و�سيا�سات� ،إال �أنه مل يت�ضمن
�آليات للتنفيذ ،بل ت�ضمن ً
وا�ضحا ينب ال�سيا�سات والأهداف ،حتى �أن بع�ض
خلطا
ً
ما ورد من �سيا�سات �صيغت على �شكل �أهداف .فهل الأهداف املوجودة تتحدث
عما ميكن �إجنازه خالل خم�س �سنوات؟ والذي يظهر �أنه ال ميكن �إجنازها يف
هذه املدة ،وما يدل على ذلك هو هدف التحول نحو االقت�صاد القائم على املعرفة
وجمتمع املعرفة .هذا الهدف يراد حتقيقه خالل خم�س �سنوات� ،إال �أن �سيا�سة
الدولة ،وخطتها اال�سرتاتيجية التي خرجت من الوزارة نف�سها تو�ضح �أن التحول
�إلى اقت�صاد معريف �سيكون يف عام 1452هـ� .أما يف جمال التطوير التنظيمي
والإداري فقد ن�ص على حتقيق التنمية املتوازنة بني جميع مناطق اململكة خالل
مدة اخلطة ،وهذا ي�صعب حتقيقه خالل هذه املدة الق�صرية.
ويف نهاية املناق�شة قرر املجل�س عقد ور�ش عمل ،ملتابعة ما مت طرحه من �آراء
ومقرتحات خالل اجلل�ستني ,و�صو ًال �إلى و�ضع ت�صور ور�ؤى كاملة مب�شاركة جميع
�أع�ضاء املجل�س جتاه �أهداف خطة التنمية العا�شرة.
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الشورى يرفض اقتراح تعديل المادة التاسعة من الئحة التعليم األجنبي

�صـــوت جمــل�س ال�شــورى خــالل جل�ستـه العادية الثانية والع�شرين
التي عقــدها يــوم الثــالثاء 1435/5/17هـ برئا�ســة معــايل نائــب
رئي�س املجل�س الدكــتور حمــمد بن �أمني اجلفــري بعدم املوافقــة على
اقرتاح تعديل املادة التا�سعـة من الئحــة التعليــم الأجنبي ال�صــادرة
بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )26وتاريخ 1418/2/4هـ.
جــاء ذلك بعــد �أن ا�ســتمع املجــلــ�س لوجهــة نظــر جلنــة ال�شــ�ؤون
التعليمية والبحــث العلمي ،ب�شــ�أن ملحوظـات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه
طلب تعديل املادة التا�سعة من الئحة املــدار�س الأجنبيـة التي تالها
�سمو رئي�س اللجنة الأمري الدكتور خالد بن عبداهلل �آل �سعود.
وكانــت جلــنة ال�ش ـ�ؤون التعليمــية والبحــث العلــمي قــد �أو�صــت عــند تقــدمي
تقــريرها للمــجل�س بت�أجــيل املو�ضــوع� ,إلى حــني البـت يف م�شروع الئحة املدار�س
الأهليــة التي �أقــرها ال�شــورى م ـ�ؤخــر ًا� .إال �أن عــدد ًا من �أع�ضــاء املجل�س طالبــوا
خــالل مــداخالتهــم �أثنــاء مناق�شــة تقريــر اللجنــة وتو�صيــتها يف جل�ســة �سابقــة
اللجنة بتعديل تو�صيــتها ,حيــث ر�أى البعــ�ض �أن التو�صــية بالت�أجــيل ال تن�سجم مع
نظام املجل�س ف�إما �أن ي�صوت باملوافقة على م�شروع التعديل �أو برف�ض التعديل.
و�أو�ضحــت اللجنة يف عر�ض وجهة نظرها جتاه ملحوظــات الأع�ضاء و�آرائهم
ب�ش�أن املو�ضوع؛ �أن اللجنة العامة مبجل�س الوزراء عنــد درا�ستها للتعديل املقرتح
مل تطلع على م�شروع اللجنة املرفوع واملت�ضمن الئحــة تنظيم املدار�س الأهلية،
والذي غطى الئحتي التعليم الأهلي والأجنبي و�ألغى العمل بهما .فقد كان رفع
الالئحة من جمل�س ال�شورى يف تاريخ 1434/7/17هـ ،و�صدرت �إلى معايل �أمني
عام جمل�س الوزراء يف تاريخ 1434/8/22هـ ،يف حني كانت بداية درا�سة مو�ضوع
تعديل الئحة التعليم الأجنبي يف جمل�س الوزراء يف تاريخ 1434/6/24هـ ،وانتهى
حم�ضر هيئة اخلرباء يف تاريخ 1434/9/1هـ.
و�أ�ضاف �سموه �أن هذه التواريخ ت ـ�ؤكد �أن اللجنــة العامــة مبجــل�س الوزراء مل
تطلع حني درا�ستها للتعديل على الالئحة املرفوعـة من جمل�س ال�شورى .وتت�ضمن
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الالئحة التي رفعت من جمل�س ال�شورى ما ي�ضمـن تقدمي االحتياج من التعليم
للجاليات من خمــتلف اجلن�ســيات واللغــات ،وذلك ب�إتاحــة اال�ستثــمار الأجــنبي
يف التعليم العام.
كمــا �أتاحــت الالئحــة تــعلــيم اجلــاليــات لغــات ومــناهــج عــامليــة مت ـعــددة
وفــق الــ�ضوابــط الــواردة يف الالئحــة يف املــواد (الثانيــة ،والثــالثــة ،والراب ـعــة،
واخلــام�ســة ،وال�ســاد�ســة ،والثــامنــة عــ�شــرة ،والتــا�سعــة عـ�شــرة) .و�أن مــدار�س
اجلاليات ب�صيغتها احلالية ن�ش�أت يف ظروف مل تكن هناك �أنظمة و�آليات الفتتاح
مــدار�س التــعليم العــام واال�ستثــمار فيــه ،و�إعطــاء املرونــة يف اللغــات واملناهــج،
كما هو عليه احلال الآن.
واتفقت اللجنة وفق ما �أو�ضحه �سمو رئي�سها الأمري الدكتور خالد �آل �سعود مع
ما طرحه بع�ض �أع�ضاء املجل�س من �أن عدد ًا من مدار�س اجلاليات مل تكن غري
ربحية ،وتتعر�ض دائم ًا للتنازع احلزبي وال�سيا�سي ت�أثر ًا مبا يحدث يف بالدها
والأحزاب احلاكمة يف تلك الدول.
وتابع �أن اللجنــة متيل �إلى احلــد من تو�ســع مدار�س اجلاليات احلالية ،وعدم
منــح تراخي�ص جديــدة ،وذلك لأن تعلــيم اجلاليــات متــاح من خــالل ما ميــكن
افتتــاحــه مــن مــدار�س وفــق الأنظمــة والآليات املت�ضمنــة يف الالئحــة املرفوعــة
من جمل�س ال�شــورى ،والتي تعــطي املرونــة يف اللغــة واملناهج التعليمية ،وكذلك
ما مي ّكن من اال�ستثمار فيه .كما ر�أت اللجنــة �أن التعليم يجب �أن يتم الن�أي به عن
ال�سفارات ،وذلك لي�سهل على وزارة الرتبيــة والتعليم ممار�سة الإ�شراف واملتابعة
ب�شكل فاعل والت�أكــد من �أن كافــة املعايري التعليميــة واملهنــية للمعلمــني واملناهــج
تطبق عليه كما ينبغي.
و�أكد �سمو رئي�س اللجنــة �أن �صياغــة اللجـنة لتو�صيتها تنبع من ت�أكدها من �أن
اللجنة العامة مبجل�س الوزراء عندما تطلــع على الالئحــة املرفوعـة من املجل�س،
والتي تف�سر كث ًريا من الأنظمــة والإجراءات التي �س�ألت عنـها عند نظرها يف
التعديل املقرتح ومت تزويدها مبعلومة منقو�صة يف حينه ،تــم معاجلــتها ب�صــورة
جذرية يف امل�شــروع املرفــوع بالالئحــة املرفوعــة؛ لذا كــان ر�أي جلنــة ال�ش ـ�ؤون
التعليمية والبحث العلمي يف حينه الت�أجيل.

تقارير القبة

طالب بصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية

الشورى يدعو الصندوق العقاري للعودة إلى تطبيق
برنامج القروض االستثمارية

دعا جملــ�س ال�شــورى خــالل جل�ستــه العاديـة التا�سعة ع�شرة التي
عقدهــا يـوم االثنني 1435/5/9هـ برئا�ســـة معـايل نـــائب رئـــي�س
املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري �صندوق التنمية العقارية
�إلى العودة �إلى تطبيق برنامج القرو�ض اال�ستثمارية ودعمه مال ًيا.
كما دعا املجل�س بعد �أن ا�ستمع لوجهــة نظر جلنة ال�شــ�ؤون
املالية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتــاه التقريــر ال�سنــوي
ل�صنـدوق التنميــة العقاريــة للعــام املــايل 1434/1433هـ التي
تالهــا رئيــ�س اللجنــة الدكتــور �سعــد مارق ال�صنـدوق وبالتن�سيق مع
وزارة الإ�سكــان �إلى �إيجاد حلــول �سريعـة للمواطنني املوافق لهم على
قرو�ض ولي�س لديهم �أرا�ض.
وطالب املجل�س يف قراره ال�صــندوق ب�صــرف كـامل القر�ض ال�سكني للراغبني
يف �شــراء ال�شـ ــقق ال�سكنيـ ــة والتي ال تقل م�ساحت ــها عن (175م ،)2والتن�سيق مع
وزارة الإ�سكان لو�ضع �آليــة ل�سرعة �إقرا�ض م�ستحقي ال�سكن وفق �آلية اال�ستحقاق
من املبلغ املخ�ص�ص لإن�شاء � 500ألف وحدة �سكنية.

وطالب املجل�س �ص ــندوق التنمــية العقاريـ ــة بالتـ�أكيد على البنـ ــوك التجاريـ ــة
املتعاونة معه االلتزام ب�شفافية االقرتا�ض العقاري للمواطنني.
و�أو�ضحت جلنة ال�ش�ؤون املالية يف معر�ض ردها على ما طرحه بع�ض الأع�ضاء
من ت�سا�ؤالت ب�ش�أن معاجلة تراكم الطلبات على ال�صن ــدوق �أن �آخــر قــرار �ص ــدر
من املجل�س كان القرار رقم ( )34/75بتاريخ 1434/8/8هـ ،ت�ضمن عددًا من
الفقرات التي تطالب ب�إيجاد حلول جذرية للم�شاكل التي يعاين منها ال�صندوق.
وفيما يتعلق با�شرتاط وجود الأر�ض ال�ستحقاق القر�ض العقاري �أو�ضح رئي�س
اللجنة الدكتور �سعد مارق �أنه �سبق للمجل�س �أن �أ�صدر قراره رقم ()33/46
بتاريخ 1430/6/28هـ ،حيث ن�صت الفقرة ال�ساد�سة من القرار على �إلغاء �شرط
متلك الأر�ض عند التق ــدم لطلب ق ــر�ض من ال�صن ــدوق ،وقــام ال�صنـدوق ب�إلغاء
�شرط الأر�ض ا�ستجابة لقرار املجل�س.
وعن انخفا�ض امل�ستفيدين من نظام ال�ضامن �أو�ضــح رئي�س اللجن ــة �أنـه متت
مناق�شة هذا املو�ضوع مع مندوبي ال�صندوق و�أو�ضحوا ب�أن ال�سبب يعود �إلى جهات
حكومية �أخرى؛ ومنها وزارة العدل ،م�شريين �إلى �أن ال�صندوق يقوم حال ًيا بعقد
اجتماعات م�ستمرة مع الوزارة حلل هذا الأمر وغريه من الأمور ،فيما �ستتابع
اللجنة ذلك يف التقرير القادم.
وب�ش�أن املطالبـ ــة بالع ــمل بنظ ــام القرو�ض اال�ستثم ــاريـ ــة و�أن ذلك �سـ ــي�ؤدي
�إلى مناف�سة القط ــاع اخلا�ص ويزاحم الأفراد يف احل�صول على القر�ض� .أو�ضحت
اللجنة �أن اال�ستمرار يف منح القرو�ض اال�ستثمارية التي هي عبارة عن قرو�ض
متو�سطة الأجل؛ تقدم للم�ستثمرين ال�سعــوديني دون فوائد؛ لبناء املجمعات
ال�سك ــنيـة لأغـ ــرا�ض جتـاريـة تـغـطي هـذه القـرو�ض ( )%50مـن تـ ـكـاليف البـناء
بحد �أق�صى ع�شرة ماليني ريـال؛ ت�س ــدد على م ــدى خم�س ــة ع�شر عام ًا� ،سي�شجع
امل�ستثمرين على بناء وحدات �سكنية كبرية ،كما �سي�ؤدي �إلى زيادة املعرو�ض من
ال�شقق؛ وهذا �سي�سهم يف تخفي�ض �أ�سعار ال�شقق �سواء لهدف الإيجار� ،أو التملك.
ور�أت اللجنة �أهمية قيام �صن ــدوق التنمي ــة العقاري ــة ب�إع ــادة العم ــل يف هذا
النوع من القرو�ض للم�ساهم ــة يف تخفي ــ�ض �أ�سعار ال�شقق �سواء ال�شقق املعرو�ضة
للإيـجار� ،أو للبي ــع ،ودعم ــه م ــاد ًيا بح ــيث ال ي�ؤثر على الق ــرو�ض الأخ ــرى؛ على
�أن يقت�صر على القرو�ض اال�ستثمارية للمجمعات ال�سكنية (ال�شقق).
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ال بد أن تشتمل االتفاقية على مواد تحفظ حقوق المواطن

الشورى يناقش مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية الفلبينية..
واالنتقادات تطال تقصير «المفاوض السعودي»

ناقــ�ش جمــل�س ال�شــورى خــالل جل�ستـه العادية الثانية والع�شرين
التي عقدها يــوم الثــالثاء 1435/5/17هـ برئــا�ســة معــايل نــائب
رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلــفري ،تقرير جلنـة الإدارة
واملوارد الب�شريــة ،ب�شـ�أن م�شروع اتفــاق يف جمــال توظــيف العمالــة
املنزلية بني وزارة العمل يف اململكــة العربية ال�سعودية ووزارة العمل
والتوظيف يف جمهورية الفلبني الذي تــاله رئيــ�س اللجنــة الدكتــور
حممد �آل ناجي.
وبعد طرح تقرير اللجنـة وتو�صياتها للمناق�شـ ــة نـ ــوه �أحـ ــد الأعـ ــ�ضاء �إلى �أن
االتفاق مل يراع م�صلحـ ــة امل�ستفـ ــيدين من اخلدمة الذين هم �أ�صحاب الأعمال؛
لأن من فاو�ض عنهم هم �شركات ومكاتب اال�ستقدام؛ وقد يكون يف ذلك جتاهل
وعدم مراعاة مل�صاحلهم.
ولفت ع�ضو �آخر �إلى �أن الفقرة الثالث ــة من املادة الثالثـة من االتفاق تلزم ب�أن
يكون اال�ستقدام عن طريق مكاتب �أو �شرك ــات لال�ستق ــدام؛ مما يجع ــل �صاحــب
العمل �ضعي ًفا �أمام مثل هذه ال�شركات واملكاتب؛ كما هو يف الواقع املعا�ش؛ دون
�إتاحة الفر�صة له لال�ستف ــادة من القن ــوات الأخــرى املخت�صة يف بلد الإر�سال مع
حتمله م�س�ؤولية ذلك .وطالب اللجنة مبراعاة هذا اجلانب.
و�أ�شاد �أحد الأع�ضاء بقرار اللجنة حذف الفقرة اخلام�سة من املادة اخلام�سة
ـوما وتزيد يف الأع ــباء دون مردود وا�ض ــح
خ�صو�صا �أن ال�سفارات تتقا�ضى ر�س ـ ً
ً
للجميع.
و�أ�شار �آخر �إلى ما ورد يف الفقرة اخلام�سة من املادة الرابعة حول تي�سري فتح
ح�سابات بنكية ,وو�صفه ب�أن ــه مهم جد ًا؛ وقال� :إن ــه من ال�س ــهل و�ضع التزام ــات
على امل�ستفيدين من اخلدم ــة ،ولكن البد من توف ــر معطيات مهم ــة ومو�ضوع ــية
لال�ست ــفادة من ذلك؛ ومن ــها ثقاف ــة م�ستقدم العام ــل من حيــث قناعت ــه بذلك،
ومعرفة كيفية التعامل معه.
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يف هذا ال�سياق طرح ع�ضو �آخر عدة ت�س ــا�ؤالت حول كيفي ــة تعامل العامـل مع
هذا احل�ساب ،وهل لديه ح�ساب يف بلده؟ وكيف �سي ــتم التعام ــل مع �إر�ساليات ــه؟
و�أكد �أن ذلك �سوف ميثل �أعباء على �صاحب العمل.
ور�أى �أن يقوم العامل بفتح ح�ساب يف بلده؛ بحيث يح ــول راتب ــه �إلى ح�ساب ــه
مبا�شرة ،وي�ستفاد منه عند �إمتام املخال�صات ،بد ًال من دخول �صاحب الع ــمل يف
دوامة املخال�صات الكتابية املتعلقة با�ستالم م�ستحقات العام ــل .وتوثيق ذلك من
قبل مكتب اال�ستقدام وال�سفارة �إ�ضافة �إلى دفع ر�سوم مقابل ذلك.
المصالح الخاصة عقدت استقدام
العمالة المنزلية

ع�شنا فرتة من الزمن ال نعاين م�شكلة مع العمالة املنزلية

وقال ع�ضو �آخر �إننا ع�شنا فرتة من الزمن ونح ــن ال نعاين م�شك ــلة ظاه ــرة
من هذه الأمور ،وال�س�ؤال ما الذي �أو�صلنا �إلى هذا التعق ــيد يف ا�ست ــقدام العمالـة
املنزلية؟ ومن الذي عمل على تعقيد هذا الأمر؟ ،حتى �أ�ص ــبح من �أ�صــعب الأمور
التي تواجه املواطن ال�سعودي �أن يجد له عاملة منزلية �أو �سائق خلدمته �أو خدمة
�أوالده؟ و�أجاب بقول ــه � :إنه ــا امل�صالح اخلا�صـة؛ هذه امل�صالح التي جعلت الأمر
بهذا التعقيد؛ حيث �أُ�س�ست مكاتب ا�ستقدام مبوا�ص ــفات و�شروط معين ــة جعلت
املواطن ينفق على املكتب ،وينفق على املكاتب يف الدول التي ن�ستقدم منها
العمالة وال ي�صل للعامل �أو العاملة �إ ّال ال�شيء الي�سري من هذه املبالغ؛ بينـما كانت
الأمور يف ال�سابق يف غاية التي�سري وكانت الت�أ�شرية تخ ــرج خ ــالل �أ�سبوع ،ويف
خالل �أ�سبوعني تكون يف البلد املراد اال�ستقدام منه وتنتهي امل�س�أل ــة كلها يف �أقل
من �شهر؛ والآن الأمر يف غاية التعقيد ال�شديد.
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وت�س ــاءل ما �إذا ك ــانت وزارة الع ــمل �ستع ــقد اتفا ًقا مع كل بل ــد ن�ستقدم منه
عمالة مبثل هذه االتفاقية مع الفلبني؟ وهل هذه االتفاق ــية �سرتاعي �أحوال جميع
املواطنني بفئاتهم ،و�أ�صنافهم يف اململكة؟� ،أم �أنها فقط للطبق ــة املخملي ــة التي
لديها القدرة على ا�ستقدام مثل هذه العمالة؟
ور�أى �أن هذه االتفاقية جاءت زيادة يف التعقيد؛ و�أ�ض ــاف نحن مع التن ــظيم،
وحفظ حقوق العامل ،وحفظ حقوق املواطن لكن لي�س بال�صف ــة التي ج ــاءت يف
هذه االتفاقية.
البد من توعية أفراد العائلة السعودية
بحقوق وواجبات العمالة

وت�ساءل قائ ًال � :إلى متى �سن�س ــتمر يف تك ــتيف املواط ــن م ــن ق ــبل اجل ــهات
احلكومية وجهات �أخرى م�ستفي ــدة مثل جلن ــة اال�ستق ــدام وغريه ــا دون رحمـة؟
�إذ �أ�صبح املواطن ي�صرف على العمال ــة �أكرث من �صرف ــه على �أوالده ،وه ــل هذه
التكاليف مربرة؟ ودعا �إلى �إعادة درا�س ــة ه ــذه االتفاقية من قبل وزارة الع ــمل،
والرتكيز على اال�ستثمار الأجنبي يف اململكة بال�سم ــاح له بف ــتح مكاتب للتع ــامل
معها مبا�شرة يف ا�ستقدام العمالة املنزلية.
وتابع ع�ضو �آخر �أن اجلميع يعرف �أزمة العام ــالت وما �صاحبها من معاجلات
كانت يف �أغلبها خاطئة ،حيث �أثقلت كاهل الأ�سرة ال�سعودي ــة مال ًيا ومعنو ًيا؛ ونعلم
�أن احتياجنا للخادمة �أ�سا�سي ولي�س تر ًفا ،فالغياب الكثري من اخل ــدمات امل�سان ــدة
للمر�أة وللرجل؛ مثل :احل�ضانات ،والنقل العام املريح ،و� ً
أي�ضا عدم وج ــود العامالت
بنظام ال�ساعة ،وخالفه من اخلدمات امل�ساندة يربر وجود هذه العمالة.

والحظ �أحد الأع�ضاء �أن معظم امل�شاكل التي حتدث (للعمال ــة الأجنبي ــة يف
اململكة) ترتكز يف العمالة املنزلية؛ لأن مفهوم العمالة املنزلي ــة احلديث ،وحق ــوق
وواجبات العمالة املنزلية ال يجب �أن يكون حم ــددًا فقط مبوجب اتفاق ــيات بني
وزارة العمل يف اململكة ووزارة العمل يف الدول امل�صدرة للعمال ــة؛ بل ينبغي �أن يتم
بالتوعية الكاملة لكافة �أفراد العائلة ال�سعودية الذين ي�ستقدمون �سائقني وعامالت
منزليات ،بحيث ُ
فرد من �أفراد الأ�س ــرة ما هي حقوق ــه وواجباته جتاه
يعرف كل ٍ
هذه الفرد الغريب عن الأ�سرة؛ ومتى مت ذلك تنتهي امل�شاكل بني الطرفني.
وقال� :إن املعاملة الإن�سانية احل�سنة التي �أمر بها اهلل عز وجل ور�سوله �صلى
اهلل عليه و�سلم يف رعاية ع َّمال املنازل �سيكون لها دور كبري يف االبتعاد عن اخلطر
واملحاذير واحلاالت النف�سيـة لبع�ض العامل ــني الذين ق ــد تدفع ــهم �أنف�س ــهم �إلى
االنتقام �أو ارتكاب بع�ض اجلرائم؛ �إذ لي�س املق ــ�صود �أنها مربرات مقبول ــة؛ لكن
توعية كافة �أفراد الأ�سرة بحقوق وواجبات العمال ــة املنزلية من �ش�أن ــه �أن يخفف
ب�شكل كبري املحاذير واجلرائم التي تقع ،مع الت�أكــيد على ال�س ــفارات اخلارج ــية
ب�ضرورة العمل مع اجلهات احلكومية املخت�صة� ،إلى جانب الت�أك ــيد على مك ــاتب
اال�ستقدام الأجنبية ب�ضرورة توعية العاملني والعامالت بعادات وتقاليد اململكة.
يجب الن�ص على جترمي هروب العامل �أو العاملة

ن�صا
و�شدد �أحد الأع�ضاء على �ضرورة �أن تت�ضمن التزام ــات الطرف الث ــاين ً
يجرم هروب العام ــل �أو العامل ــة ،و�ضرورة تعوي�ض �صاحب العمل ال�س ــعودي عن
ما ينتج من �أ�ضرار نتيجة لذلك.
و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �أن ت�صدير العمالـة �إلى اخلارج يعترب م�صدر دخل حتر�ص
عليه جميع الدول امل�صدرة للعمالة؛ ملا يدره من عمل ــة �صعب ــة ،وخف ــ�ض مل�س ــتوى
البطالة؛ مما يجعل تلك الدول تقدم تنازالت وت�سه ــيالت لتتاح ملواطني ــها فـر�ص
ـاما حيث
العمل يف دول �أخ ــرى ،ور�أى �أن ه ــذه االتفاقي ــة جاءت على العك�س مت ـ ً
فر�ضت الدولة امل�صدرة للعمال ــة ً
�شروطا على الطرف الآخــر بدون �أي مقابل؛ بل
ذهب �إلى القول� :إن وزارة العمل مل حت�سن التفاو�ض ،ومل ت�ست ــغل ذلك بالو�صول
�إلى معادلة مت�ساوية ،ال�سيما �أن ق�ضية العمالة �أ�صبحت �ضرورة لأغ ــلب الأ�س ــر،
وكثري من تلك الأ�سر تعاين من ت�صرفات العمالة وال جتد �أي جهة تعطيها حق ــها؛
بل جتد الكثري من ال�صعوبات يف احل�صول على �أب�سط حقوقها.

و�أبدى �آخر �أ�سفه النحياز غالبية مواد االتفاقية ل�صالح العامل ،ومل تن�ص على
َ
�ضوابط توقع العقاب وامل�س�ؤولية على تلك الدول.
حفظ حقوق املواطن ال�سعودي� ،أو
و�أ�شار �إلى ما ورد يف املادة الرابعة من االتفاقية من مطالبة لوزارة العمل ب�إيجاد
�آلية حمددة لتقدمي امل�ساعدة للعمالة املنزلية على مدى الأربع والع�شرين �ساعة.
وت�ساءل قائ ًال :هل يعقل �أن الوزارة قادرة على حتقيق ذلك؟ وملاذا تزيد هذا
العبء على �أعبائها؟ ثم �أين حق املواطن هنا؟ وكنا ن�أمل �أن يقابل ذلك التزام
�سفارة الفلبني � ً
أي�ضا بخدمة مماثلة يف حالة هروب العاملة املنزلية� ،أو ال�سائق
املنزيل� ,أو االعتداء على طفل �أو امر�أة من باب املعاملة باملثل.
غياب الخدمات المساندة للمرأة وللرجل
جعل احتياجنا للخادمة أساسيًا وليس ً
ترفا

و�أكد �أحد الأع�ضاء �أن االتفاقية يف جمملها ت�ؤكد �أننا يف حاجة �إلى العمالة
املنزلية وب�إحلاح؛ ولكن ال يعني ذلك عدم حفظ حقوق املواطن ال�سعودي ،وال
يعني ال�سماح بارتفاع الأ�سعار مبا يفوق دخل الأ�سرة ال�سعودية .لذا ،كان املطلوب
�أن ت�شتمل تلك االتفاقية على مواد حتفظ �صراحة وبقوة حقوق املواطن ال�سعودي.
وطالب بعدم املوافقة على هذه االتفاقية.
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بالتعاون بين تحلية المياه ومدينة الملك عبداهلل للطاقة الذرية و « العلوم والتقنية »

مجلس الشورى يدعو إلنشاء صناعة سعودية متكاملة
في مجال تحلية المياه

األستاذ /محمد المطيري
رئيس لجنة اإلسكان

دعا جملــ�س ال�شـــورى امل�ؤ�س�ســـة العامـــة لتحليـة املياه املاحلة �إلى
تطبيق الهند�سة القيمـية على م�شروعـــات الت�شغيل وال�صيانـــة لرفع
كفاءتها ،وتقليل ال�صرف املايل لرت�شـيد اال�ستهالك مع �إنتاجية املياه
ب�أقل وقود.
كما دعـا املجلـــ�س امل�ؤ�س�ســـة �إلى التو�ســـع يف جماالت التعـــاون بني
امل�ؤ�س�سة ومدينـــة امللك عبد اهلل للطاقة الذرية واملتجددة ،ومدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،لإن�شـــاء �صناعــة �سعودية متكاملة
يف جمال حتلية املياه.
وطـــالب املجلـــ�س يف قـــراره امل�ؤ�ســـ�سة باال�ستفـــادة من الوظـــائف
ال�شاغـــرة لديـــها على نظـــام العمل؛ ل�ســـد العجز الذي ت�شكو منه يف
كوادر الأمن وال�سالمة والإطفاء.

تطبيق الهندسة القيمية على
مشروعات التشغيل والصيانة

جاء ذلك بعد �أن ا�ستـمع املجل�س خالل جل�سته العادية الرابعة والع�شرين التي
عقدها يوم الثالثاء 1435/5/24هـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيـ ــخ لوجهـ ــة نظر جلنـ ــة الإ�سكـ ــان واملي ــاه
واخلدمات العامة ،ب�ش�أن ملحوظـ ــات الأع�ضـ ــاء و�آرائهم جتـ ــاه التقرير ال�سنـوي
للم�ؤ�س�سة العامة لتحليـ ــة امليـ ــاه املاحلـ ــة للعام املايل 1434/1433هـ التي تـالها
رئي�س اللجنة رئي�س اللجنة الأ�ستاذ حممد املطريي.
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و�أو�ضحت اللجنة �أن تو�صـ ــيتها الأولى ج ــاءت للت�أكيد على قرار املجل�س الذي
م�ضى عليه �أكرث من �أربع �سنوات ومل يتم تنفيذه .فاملجـ ــل�س حري�ص على الت�أكيد
على قراراته �إذا ر�أى �أهمية ذلك ،وم�ضى مدّة دون تنفيذها.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن عدم ذكر الطاقـ ــة ال�شم�سيـ ــة �أو الطاقة النوويـ ــة يف
تقرير امل�ؤ�س�سة ال يعني عدم وجود جهود يف هذه املجاالت؛ فلدى امل�ؤ�س�ســة العامة
لتحلية املياه املاحلة ا�سرتاتيجية يف تنويع م�صادر الطاقة؛ تتلخ�ص يف الآتي :
 -1مبادرة الملك عبداهلل لتحلية المياه بالطاقة الشمسية.
 -2التعاون مع مدينة الملك عبداهلل للطاقة الذرية والمتجددة.
 -3التعاون البحثي مع كل من  :مركز شركة هيتاشي زوسن
اليابانية ،وجامعة الملك سعود.

و�أ�ضاف املطريي �أن هـ ــناك من يرى �أن التقرير مل ي�شر �إلى �أي �أرقـام حول
�إيرادات امل�ؤ�س�سة من بيع �إنتـ ــاجها من املياه املحـ ــالة والكهرباء ل�شركـ ــة امليـ ــاه
الوطنية ,و�شركة الكهرباء ال�سعودي ــة .مفيد ًا �أن اللجنة �سوف تطلب من امل�ؤ�س�سة
ت�ضمني تقاريرها القادمة معلومات عن �إيرادات امل�ؤ�س�سة.
ونوه �إلى �أن مو�ضـ ــوع هدر املياه ،وتعرفـة امليـ ــاه ال تقع �ضمـ ــن اختـ ــ�صا�صات
امل�ؤ�س�سة.
وفيما يتعلق ب�أن اململكة ت�ستخدم ح ــوايل ملي ــون ون�ص ــف برميــل من النفط
يوم ــي ًا �أي ح ــوايل ( )%17من الإنت ــاج املحلي يف حتلي ــة املياه املاحل ــة ،وتول ــيد
الكهرباء ،يف حني مت ّثل م�ص ــادر املي ــاه اجلوف ــية ثلث تكلفة مياه التحلية� .أفادت
اللجنة �أن التعاون قائ ــم حالي ًا بني امل�ؤ�س�سة وبني مدين ــة امللك عبد اهلل للطاق ــة
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الذرية واملتجددة ،ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،و�سيثمر هذا التعاون
(ب�إذن اهلل) وينتج عنه توفري م�صادر متجددة للطاقة �ستخف�ض االعتماد على
النفط� .أما م�صادر املياه اجلوفية؛ فيعتمد عل ــيها يف املناطق التي تتوفر فيها
هذه املياه ،بينما يتم الرتكيز على مياه البحر املح ــالة يف املناطق التي تفتقر �إلى
توفر املياه اجلوفية بكميات ُيعتمد عليها كمناطق مك ــة املكرمــة ،واملدينة املنورة،
والباحة ،وع�سري ،وجازان ،واملنطقة ال�شرقية.
امل�ؤ�س�سة حتلية املياه ال عالقة لها بتوزيع املياه بال�شبكات العامة

و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن امل�ؤ�س�س ــة العام ــة لتحلي ــة املي ــاه املاحل ــة لي�س لها
عالقة مبو�ضوع توزيع املياه بال�شب ــكات العامــة ،والتو�صيالت املنزلية؛ فهذا من
اخت�ص ــا�ص وزارة املي ــاه والكهرباء ،ومديرياتها ،و�شرك ــة املياه الوطني ــة؛ فدور
امل�ؤ�س�سة ينح�صر يف �إنتاج املياه املحــالة ونقلها من حمطات التحلية �إلى خزانات
ا�سرتاتيجيـة بالقرب من املدن .وتتولى بعد ذلك �شركة املياه الوطنية ،ومديريات
املياه توزيع هذه املياه.
ً
وعما ورد يف �إحدى املداخالت من �أن اململك ــة و�ضعت هدفا لتحقيق م�ستوى
يقرتب من امل�ستوى العاملي؛ وهو تغطية ( )%95من مناطق ومدن اململكة بخدمات
املياه وال�صرف ال�صحي ,ووفق ًا لالجتاهات احلالية؛ قــال رئي�س اللجن ــة �إن ذلك
ميكن �أن يتحقق فني ًا خالل املدة من 2030م �إلى 2040م.
وب�ش�أن ما �أ�شار �إليه بع�ض الأع�ضاء من �أن ا�سته ــالك الف ــرد ي�صل �إلى �أكرث
من  300لرت يومي ًا ،ورمبا �أكرث؛ الأمر الذي ميثل �ضغ ــوط ًا �ضخم ًة على �إمدادات
املياه وعلى امليزانية� .أفاد رئي�س اللجن ــة �أن م�س�ؤولي ــة امل�ؤ�س�س ــة هي �إنتاج املياه
املحالة وتو�صيلها للمدن� ,أما مو�ضوع تغطية املناطق بخدم ــات املياه وال�صرف
ال�صحي فهو من اخت�صا�ص وزارة املياه والكهرباء.
وعرب رئي�س اللجنة عن �أمل اللجنة يف �أن تتمكن امل�ؤ�س�س العام ــة لتحلية املياه،
من خالل الأبحاث والتعاون مع مدينة امللك عبداهلل للطاق ــة الذري ــة والطاق ــة
املتجددة ،ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقني ــة ،من خف�ض تكاليف التحليـة،
وتخفي�ض حجم االعتماد على الوقود الأحفوري� .أما خف�ض تكالي ــف التحلــية من
خالل خف�ض ت�سريبات املياه؛ فهذا يقع �ضمن اخت�صا�ص وزارة املياه والكهرباء.
ا�سرتاتيجية �شاملة للمياه متتد حتى عام 1472هـ

وب�ش�أن الدمج بني الإدارة الفاعلة و�إدارة الطلب على املياه ب�صورة من�صف ــة
وعادلة؛ مبا ميكن الو�ص ــول بن�صيب الفرد من اال�سته ــالك املحلي �إلى م�س ــتوى
معقول ,لي�صل �إلى ( )170لرتًا يوم ًيا للف ــرد الواحد .وك ــذلك البدء بالأن�شط ــة

التجارية ،وتخ�صي�ص امل�ؤ�س�ســة ،و�إدخال تقنيات لتوفري املياه� .أفاد رئي�س اللجنة
�أن ما يتعــلق بتخ�صي�ص امل�ؤ�س�س ــة فهذا الأمر لدى املجل�س االقت ــ�صادي الأع ــلى.
�أما مو�ضوع تخفي�ض ا�سته ــالك الفرد؛ فامل�ؤ�سـ�سة ت�شرتك يف جلنة فنية مع وزارة
املياه والكهرباء لعمل ا�سرتاتيجية �شاملة للمياه متتد حتى عام 1472هـ.
�أما ما يخ�ص املياه املحــالة و�إي�صالها للمناطق؛ ف�إنها من املعايري التي تدر�س
يف هذا الإطار حتديد ا�ست ــهالك مقبول للفرد؛ حيث مت اق ــرتاح ثالث فئات كما
يلي :الفئة الأولى ( )250لرتًا للفرد ،الفئة الثانيـة ( )200ل ٍرت للفرد ،الفئة الثالثة
( )150لرتًا للفرد� .أما �إدارة الطلب على املياه ب�صورة عادلــة ،واملحافظة على
املياه اجلوفية ،وزيادة الأمن املائي؛ فهذا من اخت�صا�ص وزارة املياه والكهرباء.
و�أ�ضاف رئي�س اللجنة �أن تقرير امل�ؤ�س�سة تطرق �إلى مو�ضوع امللوثات الغازية
ومعاجلتها حتت البند (عا�ش ــر ًا) بعن ــوان « الأمن وال�سالمــة والبيئة » ،كما ورد
يف �إجابة املندوبني عند لقائـهم ب�أع�ضاء اللجن ــة و�س�ؤاله ــم عن �أنظم ــة مراقب ــة
امللوثات الغازية املنبعثة من مداخن الغاليات يف حمطات التحلية ،الفت ًا �إلى �أن
امل�ؤ�س�سة تعمل على تعميم مراقبة كافة امللوثات ومعاجلتها يف حمطاتها القائمة,
ومت الأخذ يف احل�سبان �ضمن موا�صفات املحطات اجلديدة التي يجري تنفيذها
�أو امل�ستقبلية ما ي�ضمن االلتزام باملعايري البيئي ــة .وفيما يخ ــ�ص حمط ــات ج ــدة
القائمة ،فلقد مت تركيب نظام(�إف جي دي) للتحكم يف م�ستوي ــات انبعاث ــات
النيرتوج ــني.
وفيما يتعلق بطبي ــعة امل�شروع ــات البحث ــية التي مت تنفي ــذها مبعــهد الأبحاث
وتقنيات التحلي ــة ,وامل�شروع ــات التعاوني ــة؛ وامل�أم ــول �أن جتني ــه امل�ؤ�س ــ�سة من
تلك امل�شروعات .قال رئي ــ�س اللج ــنة �إن امل�ؤ�س�سـة �أفادت �أنه مت يف معهد الأبحاث
باجلبيل التابع للم�ؤ�س�سة التن�سيق مع جه ــات علمي ــة و�شرك ــات متخ�ص�ص ــة يف
الطاقات املتجددة؛ بهدف جترب ــة عدد من التقنيات يف �إدخال منظومة الطاقة
ال�شم�سية يف حتلية مياه البحر؛ وذلك بتوقيع اتفاقي ــة بحثية مع �شرك ــة هيتــا�شي
زو�سن اليابانية بهدف تطوير نظ ــم ا�ستغ ــالل الطاق ــة ال�شم�س ــية ،وكذلك توقيع
اتفاقية بحثية مع جامع ــة امللك �سعود .مبين ًا �أن اللجنـة �سوف تطلب من امل�ؤ�س�سة
ت�ضمني تقاريرها القادمة نتيجة هذه الأبحاث.
وختم املطريي وجهة نظر اللجنة ب�أنها ا�ستف�سرت من امل�ؤ�س ــ�سة العامة لتحلية
املياه املاحلة �إن كان هناك تعاون قائم مع مدينة امللك عبد اهلل للطاق ــة الذري ــة
واملتجددة� ،أم �أن امل�ؤ�س�سة تخطط لقيام تعاون م�ستقبلي ,و�أفادت امل�ؤ�س�س ــة ب�أن
هناك تعاون قائ ــم مع مدين ــة امللك عبد اهلل يتمثل يف مذكرة تع ــاون مت التوقيع
عليها بني اجلهتني عام 1434هـ.

ال�شورى  -العدد  - 153جمادى الأولى 1435هـ

25

تقارير القبة

« التحول إلى مجتمع المعلومات »  ..يواجه بيروقراطية التنفيذ والمتابعة

الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات..
صعوبات في متابعة التنفيذ!

ناقـــ�ش جمـل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية احلادية والع�شرين
التي عقدهـا يوم االثــنني 1435/5/16هـ برئا�ســـة معـــايل نـــائب
رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري ،تقرير جلنة النقل
واالت�صـــاالت وتقنـــية املعلومـــات ،ب�شـــ�أن التقرير ال�سنوي للخطة
الوطنيــة لالت�صــاالت وتقنيـــة املعلـــومــات (التحـــول �إلى جمتــمــــع
املعلومـــات) للعـــام املــايل 1434/1433هـ الــذي تــاله رئيـ�س اللجنة
الدكتور �سعدون ال�سعدون.
وبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�صياتها للمناق�شة ر�أى �أحد الأع�ضاء �أن تو�صية
اللجنة مبنح �أمانة اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات اال�ستقالل املايل
والإداري لأداء مهامها ،و�إ�شرافها على اخلطة مبرونة وفاعلية �أكرث؛ مطلب جيد
�إال �أنه ي�صعب حتقيقه ،فالأمانة مثلها مثل �أي جلنة �أخرى ت�ساويها يف الأهمية
ورمبا تفوقها؛ و�أمانة اخلطة تعمل �ضمن �إطار وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات
وهي اجلهة التي تدعم �أثناء مناق�شة ميزانيتها مع وزارة املالية� .أما �أن تفردها
اللجنة با�ستقالل مايل و�إداري ف�أمر مل يتحقق لغريها؛ مثل :اللجنة الوزارية
العليا للتنظيم الإداري.
و�أكد �أهمية �أن تعدل اللجنة من �صياغة التو�ص ــية؛ بحي ــث يتم الت�أكــيد على
وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات بدعم �أمان ـ ــة اخلط ــة الوطني ــة لالت�ص ــاالت
وتقنية املعلومات مال ًيا و�إدار ًيا ،بد ًال من �إفرادها باال�ستقالل املايل والإداري.
و�أيده ع�ضو �آخر ب�إعادة النظر يف تو�صية اللجنة الثانية التي تدعو ملنح �أمانة
اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات اال�ستقــالل املايل والإداري؛ م�شري ًا
�إلى �أنه مل يت�ضح �سواء من ال�صعوبات واملعوقات التي ت�ضمنها التقرير� ،أو من
�إجابات مندوبي اجلهة ،ب�أن �أمانة اخلطـ ــة تواجه �صعوب ــات مالي ــة �أو �إداريـ ــة؛
لكي يتم الن�ص والتو�صية مبنحها اال�ستق ـ ــالل امل ــايل والإداري .كم ــا �أن �صيغ ـ ــة
اال�ستقالل املايل والإداري يف التو�صية غري وا�ضح ــة ،وقد يك ــون ارتباط �أمان ــة
26

ال�شورى  -العدد  - 153جمادى الأولى 1435هـ

اخلطة مبعايل وزير االت�صاالت وتقنية املعلومات يعزز مركزها ،ويدعم جهودها
لتحقيق �أهداف اخلطة.
ور�أى �آخر �أن ا�ستقاللي ــة الأمان ــة م ــال ًيا و�إدار ًيا لإع ــداد اخلطـ ــة اخلم�س ـ ــية
ومتابعتها �أمر ال يتفق ومهام وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات ،و�أهمية خطة
عاما .ور�أى ا�ستبدال
التحول �إلى جمتمع املعلومات؛ املحددة لتنفيذه ــا ع�شري ــن ً
التو�صية الثانية بتو�صية �أخرى حتث الوزارة على �إن ــجاز املرحلـة الثانية من خطة
التحول �إلى جمتمع املعلومات واملفرت�ض �أن يكون عام 2013م؛ بداية لتنفيذها.
و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �أن التقرير �أ�شار �إلى �أن �آليات متابع ــة اخلط ــة تتـ ــم على
م�ستويني رئي�سني؛ الأول :على م�ستوى امل�شروع ــات .والثاين :على م�ستــوى اخلطة
ب�شكل عام دون تقدمي تف�صيالت وافية عن �آليات املتابعة التي تت ــم على ه ــذين
امل�ستويني.
ونوه �إلى �أن التقرير ت�ضم ــن ج ـ َ
ـداول تو�ض ــح �إجــمايل املنجز من اخلطة لعام
التقرير على م�ستوى الأهداف ،وعلى م�ستوى اخلط ــة؛ لكن اجل ــداول مل تو�ض ــح
امل�ستهدف لعام التنف ــيذ ،وما يفــرت�ض �إجن ــازه ،ومن ثم تعــذر احلك ــم بتح ــقيق
امل�ستهدف ،والحظ �أن ن�سبـة املنجز من الهدفني الثالث وال�ساد�س مل تتغري خالل
عامي (2012/2011م) بل ظلت الن�سبة ثابتة الأمر الذي ي�شري �إلى عدم ح�صول
تقدم يف حتقيق هذين الهدفني.
وعرب عن اعتقاده ب�أن اجلهة اعتمدت يف تو�ضيح ما مت حتقيقه من �إجنازات
من خمرجات م�شروعات اخلطة على م�صدرين هما :ما مت احل�صول عليه من
معلومات من اجلهات املنفذة لتلك امل�شروعات ،وما توفر من معلومات من خالل
مواقع اجلهات و�أن�شطتها ،ور�أى �أن هذه الطريقة يف جمع املعلومات غري دقيقة،
وغري وافية ،وال يعول عليها ،وطالب اجلهة بالبحث عن طرق �أكرث موثوقية و�شمولية.

تقارير القبة

وتاب ــع الع�ض ــو �أن التقري ــر �أ�ش ــار �إلى �أن اجله ــة �شرع ــت يف الإعداد للخط ــة
الوطنية اخلم�سية الثانية لالت�صاالت وتقنيـة املعلومات؛ لكن دون تقدمي �إ�ضاءات
حول مالمح هذه اخلطة ،واجلوانب التي تغطي ــها .كما مل يو�ضـح التقرير �أ�سباب
ت�أخر �إع ــداد اخلط ــة الثاني ــة (لأن اخلط ــة الأولى انتهت بنهاي ــة عام 2012م)؛
منوه ًا �إلى �أنه من خ ــالل قراءة �إجاب ــات مندوبي اجلهة يت�ضح �أن اخلطـة الثانية
مل ترفع للمقام ال�سامي بعد.
ومتنى ع�ضو �آخر لو �أن اللجنة �أو�ضحت يف تقريرها و�ضع اململكة عند احلديث
عن املقارنات الدولية يف املجاالت التي تغطيها م�ؤ�شرات املقارن ــة؛ لكن الت ــقرير
اكتفى ب�إيراد جماالت املقارنة دون �إي�ضاح ترتيب اململك ــة يف كل م�ؤ�ش ــر ،من ــوها
�إلى �أن �أمانة اخلطة مل حتدد ما هو املطلوب من اجلهات احلكومي ــة �أن تفعله �إذا
كان ما تقوم به حال ًيا ال يتوافـق مع متطلبات تنفيذ اخلطة� ،أو التعليمات النافذة
بهذا ال�صدد.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى تكرار الكثري من ال�صعوبات واملعوق ــات التي �أوردتها
الوزارة قبل ذلك يف التقارير ال�سابقة ،وت�ساءل قائـ ـ ًال :على مـاذا يدل ذلك؟ هل
عجزت الوزارة عن �إيجاد احللول الناجع ــة لتلك ال�صعوب ــات؟ �أم �أن اخل ــلل من
اجلهات احلكومية؟.
وطالب بتحديد دقيق مل�صدر اخلــلل يف التوا�صــل؛ حتى تتمك ــن ال ــوزارة م ــن
واف ومو َّثق باملعلومات املتكاملة.
تقدمي تقريرها ال�سنوي ب�شكل ٍ

ضعف التواصل بين الجهات الحكومية
واألمانة العامة للخطة

كما الحظ الع�ض ــو �أن الوزارة تواجه �صعوبات يف متابعة تنفيذ اخلطة من
قبل اجلهات احلكومية لعدة �أ�سب ــاب؛ من ــها� :ضعــف التوا�صل والرد من قبل
اجلهات احلكومية على الأمانة العامة للخطة لإفادتها مبدى التقدم احلا�صل
يف امل�شروعات املناط ــة بها .وق ــال� :إن ال ــوزارة اعتم ــدت يف ذلك على الآلي ــة
البريوقراطية ملتابعة تنفيذ اخلط ــة ،وكان الأولى بها وهي الوزارة الأم والراعي ــة
للتقنية يف اململكة �أن تبتكر و�سائل �أخرى للتوا�صل بينها وبني اجلهات احلكومي ــة
ملتابع ــة تنفي ــذ اخلط ــة ،فع ــلى �سبيل املث ــال� :إن�ش ــاء موقع �إلك ــرتوين يمُ َ ِّكن كل
اجلهات من الدخ ــول على املوق ــع وتعبئة بيانات م�شروعاته ــا ،ومراحــل التنفيذ،
ومدى التقدم احلا�صل ،وبهذا ي�صب لدى الوزارة ب�صورة �إلكرتوني ــة فعالـة؛ دون
احلاجة للمعامالت الورقية والتي ت�أخذ الوقت الكثري للرد عليه ــا ،وك ــذلك ك ــان
ميكن للوزارة تفعيل مواقع التوا�صل االجتماعي للخط ــة؛ للتوا�ص ــل م ــن خ ــاللها
عن امل�شروعات الوطنية بني كافة املواطنني ،واجله ــات احلكوم ــية ،وغــريها من
الأفكار الكثرية.
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و�أ�ضاف �إن الوزارة مل تذكر مدى امل�ساهمة الفاعلة التي �أحدثتها اخلطة يف
توطني �صناعة تقنية املعلومات يف اململكة ،وما مدى م�ساهمة ال�شرك ــات الوطنــية
وخ�صو�صا امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية؟.
يف ذلك
ً
وبعد �أن لفت النظر �إلى �أن �صناعة الربجميات من �أهم ال�صناع ــات يف جمال
التقنية ،ت�س ــاءل عن دور اخلط ــة الوطن ــية يف حتفيز هذا امل�صدر احلي ــوي من
م�صادر الدخل يف الكثري من البالد ,م�ش ــري ًا �إلى �أن اجل ــهات احلكومي ــة تن ــفق
مئات املاليني ل�شراء برجميات� ،أو رخ�ص لأنظمة لتمكنها من �أداء عملها.

وت�ساءل عن عدم قيام وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات �أو �أي ذراع ا�ستثماري
�آخر ب�إن�شاء �شركة متخ�ص�صة ل�صناعة الربجميات للقطاعات احلكومية .ور�أى
�أن ذلك �أجدى و�أنفع من �إهدار مئات املاليني على �أنظمة م�صدرة من اخلارج
قد ال تتوافق يف كثري من الأحيان مع متطلبات العمل يف اململكة ،مثل دعم اللغة
العربية والأنظمة واللوائح املعمول بها يف البلد� ،إلى جانب �أنه �سي�سهم يف توطني
حقيقي لهذه ال�صناعة ال�ضخمة ،ويتيح الآالف من الوظائف لل�شباب ال�سعودي
خريجي كليات التقنية يف اجلامعات ال�سعودية املختلفة.
الوزارة لم تذكر مساهمة الخطة في
توطين صناعة تقنية المعلومات

من جانبه �أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى ما ورد �ضمن �إجابة املندوبني على ت�سا�ؤالت
�أع�ضاء جلنة االت�صاالت وتقنية املعلومات ب�أن برنامج (يفي) ي�ضع متطلبات
التعامل الإلكرتوين فيما بني اجلهات احلكومية ،و�أن هناك “مئة وخم�س”
جهات حكومية م�شاركة يف هذا الربنامج ،الذي يت�ضمن موا�صفات معيارية
لتبادل البيانات ب�صيغ موحدة لت�سهيل الربط والتكامل يف �أنظمة املعلومات بني
اجلهات احلكومية .وت�ساءل الع�ضو ما �إذا كانت املئة وخم�س جهات حكومية
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امل�شاركة يف الربنامج ،قد �أعدت جميع بياناتها بالفعل بهذه ال�صيغة املعيارية،
وارتبطت بقناة (تكامل) احلكومي ــة الآمنة لتبادل البيانات واملعلومات ،و�أ�صبح
بالفعل تبادل البيانات بني اجلهات احلكومي ــة يتم ب�ص ــورة �إلكرتون ــية متكاملة؟
و�إذا مل يكن الأمر كذلك فما هو املق�صود من ذلك؟ وط ــالب اللجن ــة ب�أن جت ــيب
عن هذه الت�سا�ؤالت ،وترتجمها �إلى تو�صيات قد يكون فيها الفائدة.
والحظ ع�ضو �آخر �أن تقرير الوزارة يخالف ،يف ر�صد م�ستوى �سري م�شروعات
هذا الهدف ،الطريقة املتبعة يف ر�صد �سري م�شروعات الأهداف الأخرى� ،إذ �أنه
فيما يتعلق بالأهداف يذكر على التوايل ما مت االنتهاء من �إجن ــازه ،ثــم ما هو
حتت التنفيذ ،وما هو حتت الدرا�سة؛ يف حني ينفرد هذا اله ــدف املهــم بح�شر
ما مت االنتهاء منه بني ما هو حتت التنفيذ ،وما هو حتــت الدرا�س ــة .وق ــال � :إن
املنجز من م�شروعات الهدف اخلا�ص بخدمة الهوية الوطنية ،واالنتماء الوطني،
واللغة العربية ،وتعزيز ر�سالـة الإ�س ــالم احل�ضاري ــة ،من �أه ــداف اخلط ــة من ــذ
�إقرارها عام 1428هـ وحتى الآن ،ال يتجــاوز ( )%16من ن�سبة املقرر �إجنازه ،يف
حني جنحت الوزارة يف االنتهاء من م�شروعات الأهداف ال�ستة الأخرى بن�سب
جت ــاوزت الـ( )%50ومبراح ــل بين ــة يف عدد من ــها .وت�س ــاءل عن املعوق ــات التي
حتول دون �إعداد ومن ثم تنف ــيذ برامج وم�شروعات يتحقق بها هذا الهدف املهم
الذي مكانه ال�صحيح �أن ُيدرج ك ــثاين �أه ــداف اخلطة �إن مل يكن �أولها؛ والأجدر
بالعناية واالهتمام.
كما ت�ساءل �أحد الأع ــ�ضاء ع ــما ينتظر من هذه اخلطــة وما �صدر قبلها من
منا�شط وزارة االت�صاالت وتقنية املعلوم ــات �إن مل يتحق ــق من خالله ــا ت�أ�ص ــيل
هويتنا ال�سعودية العربية والإ�سالمية لغـ ـ ًة ،وعق ــيد ًة ،ومواطن ــة؟ �أو �أن ن�سل ــم
من �شرها الذي ال تخفى �شواه ــده املحيط ــة بنا من كل ج ــانب .وقال� :إن الواق ــع
يربهن �أننا رهن اجتاهني :الأول :االحت ــفاء املبالغ فيه يف كثري من و�سائل التقنية
وبراجمها الرتويجية بالعامة؛ مبخت ــلف جتلياته ــا وبت ــنوع جنوم ــها ،يف مق ــابل
االهتمام املتوا�ضع مبا يقابل ذلك من كل ما يتعلق باللغـة العربي ــة الف�ص ــحى� ،أما
االجتاه الثاين :فهو ما تبدو عليه �شواهد هذا االهت ــمام املتوا�ض ــع من ق�صور بينِّ
يف �آلية توظيف التقنية بو�سائلها املختلفة يف خدمة الهوية الوطنية والإ�سالمية
من خالل اللغة نف�سها ،ويح�سن بالتقرير ت�ضمني امل�شروعات املعتمدة يف اخلطة
لهذا اجلانب حتى ن�ستبني طبيعة تلك امل�شروعات ومدى جدواها.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إلى �أن هن ــاك توج ــه ًا �أكادميي ًا مت�سارع ًا ومتنامي ًا حال ًيا
يف عدد من جامعاتنا لتوظيف التقنية يف خ ــدمة الدرا�ســات اللغويـة حتت ت�سمية
(حو�سبة اللغة)؛ وقال �إذا كانت مثل هذه الدرا�سات جمديـة على م�ستوى احل�صر
املعجمي ،وجزء من التحليل النحوي؛ ف�إن جدواها تنعدم بل تنقـلب �سل ًبا يف كثري
من التناوالت التي تُعنى بقيا�س الذائقة ،والتحليل النق ــدي ال�شام ــل واملفـ�صل
يف الوقت نف�سه ،بل �إن عددًا من املتحم�سني لهذا التوجه ان�صرفوا لتفعيله يف
درا�سات تن�صب على تعبريات و�سياقات عامة ،ف�إذا كانت م�صادر و�سائل التقنية
املتمثلة يف الوزارة ويف القائمني على تنف ــيذ اخلط ــة ه ــنا ،ومعها م�ص ــادر تعليم
اللغة ودرا�ستها يف تعليمنا العايل متخاذلني يف �إي ــالء لغتـنا الف�صحى ،ومن ثم
هويتنا الوطنية والإ�سالمية حقها من االهتم ــام ،بل يف ع ــدم الك ــف عن م�ساندة
ال�ساعني للنيل منها بوعي �أو بدون وعي؛ فلنب�شر مبا ال حت ــمد عواقب ــه يف قادم
الأيام ،ومن املهم الأخذ بالتو�صية “الثانية” وت�أييدها.
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بعض األجهزة الحكومية ال تزال بطيئة
في تطبيق التعامالت اإللكترونية

وقال �أحد الأع�ضاء �أن بع�ض الأجهزة احلكومية ال تزال بطيئة يف تطبيق
تعامالت احلكومة الإلكرتونية ،ما عدا وزارة الداخلية والتي �أن�ش�أت مكتب وزير
الداخلية لالت�صال املرئي ،ومن املهم لو ُعممت مثل هذه الفكرة من قبل وزارة
االت�صاالت يف جميع مكاتب الوزراء.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن �أ�سعار االت�صاالت انخف�ضت عامل ًيا بن�سبة ( )%20يف
الوقت اذي و�صلت فيه �إيرادات �شركات االت�صاالت يف اململكة �إلى �أربعة وثمانني
مليار ريـال ،و�أكد �أهمية قيام اللجنة بالت�أكيد على وزارة االت�صاالت وتقنية
املعلومات على تطوير نظم التعامالت الإلكرتونية؛ مل�ساندة �إعداد خطة التنمية
والتحقق من الإجناز الكمي والنوعي للربامج وامل�شروعات و�آثارها التنموية.
كذلك و�ضع �سقف زمني للو�صول بالتعامالت الإلكرتونية جلميع الأجهزة
احلكومية لت�صل �إلى ( ،)%100وتوفري الدعم وامل�ساندة من وزارة االت�صاالت
للأجهزة التي تواجه �صعوبات با�ستكمال هذه الن�سبة ،ويكون ال�سقف الزمني
لهذه الأجهزة هو نهاية اخلطة اخلم�سية للخطة الوطنية لالت�صاالت.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن قيمة امل�ؤ�شر العام ال�شامل لقيا�س تنمية
االت�صاالت يف عام 2011م كان ( ،)5.43وكان املتو�سط العاملي (،)4.15
مبعنى �أن اململكة كانت فوق املتو�سط؛ �إال �أن ترتيب اململكة عامل ًيا كان (.)47
لذا ف�إن امل�ؤ�شر الذي حققته اململكة من اخلطة ال يعك�س حجم الإجناز من
امل�شروعات؛ مما يعني �أن هناك خل ًال وق�صو ًرا يف �أداء هذه امل�شروعات .و�شدد
على �ضرورة معاجلة الق�صور والنظر �إلى �أوجه ال�ضعف لتاليف ذلك يف اخلطة
القادمة ،ال�سيما �أن التمويل املايل للخطة مل يكن عائ ًقا �أمام تنفيذ م�شروعات
اخلطة.

و�أبدى �أ�سفه لعدم حتقيق اململك ــة �أي تق ــدم يف ه ــذا املج ــال حيث ال ت ــزال دون
امل�ستوى املطلوب ،وبخا�صـة يف جمال الأقمار ال�صناعية ال�صغرية مقارن ًة بالدول
الإقليمية املجاورة.
م�شري ًا �إلى �أن الأقمار ال�صناع ــية ال�صغرية ال تتج ــاوز تكل ــفتها “� 500ألف”
ريـال ،ور�أى تطويره ــا ،وتغيري منط ثقاف ــة االحتك ــار ،والتو�سع يف جمال البحــث
العلمي والتطوير وت�شجيع روح الفريق الواحد.
و�أكد �أحد الأع�ضاء �أن الن�سبة املحققة من اله ــدف ال�س ــاد�س تع ــد من �أدنى
الن�سب؛ حيث بلغت ( )%3.47يف حني حقق الهدف الأول ( )%٢٤.١٦وتفاوتت
بقية الأهداف ما بني ( )%١٩.٨و( )%٥.٨٧فيعترب هذا الهدف �أقل الأهداف
عموما ،و�إلى وزنه الأ�صلي يف اخلطة
حتقي ًقا؛ وذلك بالنظر �إلى بقية الأهداف ً
قيا�سا باخلطة ،وقليل احلظ يف
وهو ( )٦.١٢فهو ه ــدف قليل احل ــظ يف وزنـه ً
حتقيقه على م�ستوى الأهداف ،معترب ًا �أن �أهمية هذا الهدف تربز يف ظل التزايد
املحموم ال�ستخدام االت�صاالت والإنرتنت يف اململكة حتديدً ا؛ حيث بلغت ح�سب
بع�ض التقارير بنهاية الربع الثالث لعام 2013م ،حوايل ( )16.4مليون م�ستخدم،
وضع سقف زمني للوصول بالتعامالت
اإللكترونية لجميع األجهزة الحكومية

�أي ما يعادل ( )%55من عدد ال�سكان .يف حني تظهر اجلرمية الإلكرتونية كانتحال
ال�شخ�صية ،واخرتاق املواقع ،واالحتيال ،وخروقات امللكية الفكرية ،واالبتزاز
والت�شهري واجلرائم الإباحية .مما يعزز �أهمية دور اخلطة يف اجلانب الوقائي
لالنتماء الديني والهوية الوطنية .ومل تربر اللجنة هذا االنخفا�ض يف م�ستوى
خ�صو�صا �أن هذا الهدف هو
التحقيق يف �إجابات امل�س�ؤولني� ،أو ما ورد يف تقريرها،
ً
هدف حموري وم�ؤثرً � ،
أي�ضا يف املبادرات واخلطط التي �أ�شارت لها اخلطة؛ مثل
اخلطة الإ�سرتاتيجية للرتبية والتعليم ،وم�شروع امللك عبد اهلل (تطوير) وغريها.
وطالب ب�أن ت�شمل تو�صيات اللجنة الت�أكيد على متابعة الأهداف الأقل حتق ًقا يف
اخلطة؛ ومنها الهدف “ال�ساد�س” ،وو�ضع وزن لها يف اخلطة اخلم�سية القادمة
مبا يتنا�سب مع ما لها من �أهمية مع متابعة تنفيذه.

ولفت �آخر �إلى �أن كفاءة بع�ض امل�شروعات املتعلقة بالتعليم والتدريب التي
مو�ضوعا� ،أو كفاء ًة� ،أو تلبية للأهداف
�أجنزت مل تكن بامل�ستوى امل�أمول �إما
ً
املوجودة .وطالب اللجنة بو�ضع تو�صية حتث الأمانة على �أن تبذل ما يف و�سعها
يف معاجلة الق�صور و�إعادة النظر يف الأهداف ،وحتقيق ما ميكن حتقيقه من
كفاءة �أعلى يف امل�شروعات التي تُنفذ.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى ما ت�ضمنه تقرير الوزارة من �أنها تتوقع �إجنازات
جوهرية يف بنية املجتمع بنهاية تنفيذ اخلطة الأولى؛ و�أهمها �إيجاد م�صدر دخل
جديد للميزانية العامة ،وت�ساءل عن تلك التوقعات.
و�أك ــد �أح ــد الأع ــ�ضاء �أهمي ــة م�شروع �صناع ــة الأقمار ال�صناعية ال�صغرية،
والرتكي ــز على تقني ــة املعلوم ــات و�صناع ــة االت�ص ــاالت ،بل عــده مطلب �أ�سا�س؛
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المطالبة بتعليق الالئحة لحين اكتمال البنية التنظيمية للقطاع األهلي

مشروع الئحة جمع التبرعات ..األولوية لصدور نظام الجمعيات األهلية

أ  /عبد العزيز الهدلق
نائب رئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية واألسره والشباب

ناقـ�ش جمـــل�س ال�شـــورى خـــالل جل�ستـــه العاديــة الع�شـرين التي
عقدهــــا يـــوم الثالثـــاء 1435/5/10هـ برئا�سـة معايل نائب رئي�س
املجل�س الدكتـــور حممد بـــن �أمني اجلفـــري تقريـــر جلنـــة ال�شــ�ؤون
االجتماعيـة والأ�سرة وال�شباب ،ب�ش�أن م�شروع الئحة جمع التربعات
و�صرفها للوجـــوه اخلرييـــة داخـــل اململكـــة الذي تاله رئي�س اللجنة
الأ�ستاذ عبدالعزيز الهدلق.
وبعد طــرح تقـــرير اللجنـــة وتو�صياتـــها للمناق�شـــة �أ�شـــار �أحـــد
الأع�ضاء يف م�ستـــهل املداخـــالت �إلى �أنـه من املتعارف عليه �أن اللوائح
التنظيمية والتنفيذية ت�صدر بعد �صــدور الأنظمة التي تتبعها.
وفيما نحن ب�صدده الآن هو نقا�ش م�شــروع الئحة قبل �صدور النظام
اخلا�ص بها وهو نظام اجلمعيات وامل�ؤ�س�ســـات الأهليـــة ،والذي وافــق
عليه جمل�س ال�شورى بقراره رقم  59/77وتاريخ 1428/12/21هـ
بعد درا�سته من قبل جلنة خا�صة يف املجل�س.
وت�ساءل قائ ًال :ما معنى �أن نناقــ�ش �إ�صدار الئحة قــبل �صدور النظام اخلا�ص
بها؟؛ مع الإ�شارة �إلى �أنه ومبوجب نظام اجلمعــيات وامل�ؤ�س�ســات الأهليــة؛ ف ـ�إن
الهيئــة الوطنيــة للجمعيــات وامل�ؤ�س�ســات الأهليــة هي املعنيــة ب�إ�صــدار مثــل هــذه
الالئحة وغريها من اللوائح التنفيذية.
ولفت النــظر �إلى اعــرتا�ض عــدد من اجلــهات على مـواد م�شروع النظام وفق
ما ت�ضمنه حم�ضر هيئــة اخلبــراء رقــم  395عــند درا�ســة النظــام بــعد �صــدوره
من جمل�س ال�شــورى ،يف املقابــل �أيدت وزارتــا الداخليــة واخلارجيــة ملجــمل مواد
م�شروع النظام.
30

ال�شورى  -العدد  - 153جمادى الأولى 1435هـ

ونوه �إلى �أن من احلجج التي �ساقتــها اجلهــات املمانعــة مل�شروع النظام رغبتها
يف االحتفاظ بتبعية اجلمعيات لها؛ وهنا ت�ساءل العــ�ضو عن ما هيـة اخلوف من
ا�ستقـالل هذه اجلمعــيات؟ .م�شــري ًا �إلى �أن جلنــة ال�ش ـ�ؤون االجتماعيــة والأ�ســرة
وال�شباب الحظــت عنــد درا�ستــها مل�شــروع الئحــة جمع التربعات يف عام 1431هـ
وجود تباين وا�ضح يف املوافقة على هذه الالئحــة قبل �إ�صــدار نظــام اجلمــعيات
وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،وك�أنها ت�شري �إلى �أن هناك حماولة الجتزاء نظــام اجلمعـيات
وامل�ؤ�س�ســات الأهليــة ،وتعطــيل �إ�صــداره .يف حــني �أن جلنــة ال�ش ـ�ؤون االجتــماعية
احلالية مل تبني موقفها من ر�أي اللجنة ال�سابقة؟.
واقــرتح �آخــر عــلى اللجنــة تــو�صــية جــديــدة ن�صــها�« :سرعــة �إ�صــدار نظــام
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلرييــة» ،م�شــري ًا �إلى �أنــه مــن الأولى العمــل عـلى �سرعة
اعتمــاد نظــام اجلمعــيات وامل�ؤ�س�سـات الأهليــة قبل اعتماد الئحة جمع التربعات
داخل اململكة.
وتابع �أنه بالرغم من �أهمية هذه الالئحة يف ظاهرها ،لتنظيم جمع التربعات،
و�ضبط م�سارات ال�صرف؛ �إ ّال �أنها تعالج جزء ًا من نظام �أ�شمل و�أعم.
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من جهته قال ع�ضو �آخر� :إن نظــام اجلمعــيات وامل�ؤ�ســ�سات الأهلــية َن َّ�ص على
�إن�شاء الهيئة الوطنية للجمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،وهي الهيــئة املنظمــة لعمل
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات وامل�شرفة عليها .ومن م�س�ؤوليات هذه الهيئة و�ضع واعتماد
الئحة تنظيمية جلمع التربعات و�آلياته؛ وهذا هو التنظـيم ال�صحيح؛ بحيث ينتج
عن نظام اجلمعيات اللوائح التنظيميـة املختلفــة مبا فيها تلك اخلا�صة بجمع
التربعات و�آلياته.
استبدال «صيغة المنع» بأنظمة تكفل
جمع التبرعات وصرفها بشكل سليم

كما �أ�ضاف �أحد الأع�ضــاء �أن املــادة ال�سابعــة والأربعون َن َّ�ص ْت يف البند الأول
من نظــام اجلمعــيات على“ :يجــوز للجمعيــات الأهليــة ذوات النفــع العــام جمع
التربعات وفق الئحــة جمع التربعات بعد موافقة الهيئة بتنفيذ برامج حمددة”.
�أي �أن النظام الذي اعتمــده املجل�س �سابق ًا ي�ضمن تنظيم جمع التربعات من قبل
اجلمعيات ،كما �أكدت اللجنــة �سابق ـ ًا �أن الالئحة املقرتحة تتعار�ض مع ما ورد يف
الأحكام العامة لنظام اجلمعيات.

جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية ال�سابق يف عام1431هـ والذي ن�ص على عدم منا�سبة
درا�سة هذه الالئحة من قبل جمل�س ال�شورى قبل �إ�صدار نظام اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات الأهلية .وقال� :إن الت�صويت باملوافقة على هذه الالئحة قد يعني
تراجع املجل�س عن قراره ال�سابق حول نظام اجلمعيات ،ومتنى من اللجنة �إعادة
النظر يف تو�صيتها املقدمة.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن لغة اخلوف من الإرهاب �سيطرت على م�شروع
مت�س
الالئحة؛ مع �أن معظم دول العامل تعر�ضت للهجمات الإرهابية ولكنها مل ّ
العمل اخلريي .ولفت النظر �إلى �أنه ال توجد �أي جمعية من اجلمعيات اخلريية
امل�سجلة لدى وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،ووزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والبالغ عددها
ما يقارب ع�شرة �آالف جمعية؛ ا�ستغلت �أعمالها يف دعم العلميات الإرهابية.

ولفت �آخر �إلى �أننا نرى حترك ًا مقلق ًا نحو العمل على �إعداد اللوائح التنظيمية
جلميع التربعات قبل اعتماد النظام ال�سابق له؛ �إما لتفادي الإجراءات الت�شريعية
ال�ضرورية لذلك� ،أو لإعطاء امل�ؤ�س�ســة جما ًال �أكرب من احلرية الإدارية والتنفيذية
دون مرجعية رقابية ،ويف هذا خمالفة للإجراءات املتبعة وال�سياق املنطقي.
من جانبه �أكد ع�ضو �آخر احلاجة املا�سة الكتمال البنية التنظيمية للجمعيات
الأهلية؛ م�شري ًا �إلى �أن اخلطط العامة للتنمية ،واال�سرتاتيجيات الوطنية املتعددة
مثل (الإ�سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد ،والإ�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب ،والإ�سرتاتيجية الوطنية للتحول ملجتمع املعرفة) كلها تدعو �إلى
قيام م�ؤ�س�سات املجتمع املدين لت�ساندها يف حتقيق �أهدافها .وقال� :إن الكثري من
املواطنني الذين يريدون ت�شكيل مثل هذه اجلمعيات ،ال ي�ستطيعون احل�صول على
الرتاخي�ص لإن�شائها يف ظل غياب هذا النظام ،م�ست�شهد ًا مبا ذكره معايل رئي�س
الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد حتت قبة املجل�س يف زيارته الأخرية ،حيث قال:
“ مل�سنا رغبة املواطنني يف �إن�شاء جمعيات ملكافحة الف�ساد ولكننا نواجه م�شكلة
يف الرتخي�ص”.
و�أ�ضاف الع�ضو �أننا ال نبالغ عندما نقول �أننا لن ن�ستطيع حتقيق خططنا
التنموية وال ترجمة ا�سرتاتيجياتنا الوطنية دون توفري البيئة التنظيمية املنا�سبة
للجمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية .كما �أنّ احلد من املمار�سات ال�سلبية لبع�ض
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات ،وبالذات فيما يخ�ص مو�ضوع جمع التربعات لن تكفله
الئحة لوحدها؛ دون �إن�شاء الهيئة الوطنية للجمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية،
فبالإ�ضافة �إلى ال�صالحيات الرقابية (الإدارية واملالية) التي �ستتحلى بها هذه
الهيئة ،ف�إنه �سيكون منوط ًا بها توعية تلك اجلمعيات واملواطنني لقطع الطريق
�أمام حمالت جمع الأموال التي غالب ًا ما تن�ش�أ يف اخلفاء .ور�أى التم�سك بر�أي

و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �إن منع اجلمعيات اخلريية من ن�شر الإعالنات �إ ّال مبوافقة
اجلهة امل�شرفة وفق ما ت�ضمنته املادة الثامنة يف م�شروع الالئحة؛ ي�صعب حتقيقه
يف ظل العدد الكبري من اجلمعيات اخلريية الر�سمية.
وت�ساءل �آخر ملاذا يطلب من اجلمعية اخلريية �أخذ الإذن عند رغبتها يف
جمع التربعات للوقف اخلريي التابع لها؟ .وقال �إن الوقف اخلريي ملك للجمعية
وبا�ستطاعتها �أن تبيع هذا الوقف .ومتنى �إعادة النظر يف املادة اخلام�سة ع�شرة
من م�شروع الالئحة.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أنه من املنا�سب الإبقاء على املادة احلادية ع�شرة كما
وردت من احلكومة .وطالب ب�إ�ضافة عبارة” يعلن عنه” بعد كلمة :قرار ًا الواقعة
يف املادة ال�ساد�سة ع�شرة؛ بحيث يكون من يقوم بالتربع على علم بذلك.
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وا�ستح ــ�سن الع�ض ــو تــعديل امل ــادة ال�سابع ــة ع�ش ــرة؛ بحيــث يكــون يف بدايتها
الن�ص الآتي“ :يجوز لوزارة الداخلي ــة وبالتن�س ــيق مع اجله ــة امل�شرف ــة �أن تطلب
من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�س ــعودي �إيـ�ضاح احلـجــز التحفـظي�..إلخ” ،وتو�ضيح
اجلهات الدعوية واخلريية التي يحق لها جمع التربعات يف مادة تف�سريية.
وقال �آخر� :إن الالئحة مل تتطرق �إلى من ي�ستخدم و�ســائل التوا�ص ــل احلديث ــة
(الإنرتنت) �سلب ًا �أو �إيجاب ًا جلمع التربعات ،والإجراءات املرتتبة على ذلك.
واقرتح ع�ضو �آخر �إ�ضافة عبارة“ :مبوجب �شي ــكات” بعد عبــارة“ :من ح�سابها
البنكي”؛ وذلك يف املادة “العا�شرة”؛ للت�أكد من �أن عملية ال�صرف لي�ست مبوجب
�سندات �صرف خارجية �أو بطريقة نقدية بعد �سحب املبلغ من احل�ساب البنكي.
كما اقرتح �آخر �إ�ضافة ن�ص للمادة الثالثة ع�شرة طـالب اللجن ــة اخلريية التي
تقوم بجمع التربعات بتدوين ا�سمها على ال�سند اخلا�ص بالتربعات.
وتعليق ًا على املادة الثانية ر�أى �أحد الأع�ضاء حذف ــها لأن م�ض ــمونها متح ــقق
يف املادة الثالثة ع�شرة .كما ر�أى �إ�ضافة “ و�سائل الإع ــالم الإلكرتونيــة مثل موقع
اجلهة الإلكرتوين” يف ن�ص املادة ال�سابعة .و �إعادة �صوغ املادة التا�سع ــة والتي
تبد�أ بكلمة ال يجوز؛ بحيث تبد�أ بكلمة يجوز وب�شرط.
والحظ ع�ضو �آخر وجود تناق�ض ما بني املادة الأولى واملادة ال�سابع ــة ع�شرة؛
مو�ضحـ ـ ًا �أن الأولى ت�ش ــرتط احلــ�صول ع ــلى ت�صريـح جلمع التربع ــات ،وامل ــادة
ال�سابعة ع�شرة ت�سمح بجمع التربعات.
أحكام الالئحة أغفلت «المتبرع»
ولم تبين حقوقه وواجباته

والحظ �أحد الأع�ضاء �أن املادة الأولى تن�ص على �أن هذه الالئحة تطبق على
جميع اجلهات اخلريية والدعوية املرخ�ص لها نظام ًا بالعمل داخل اململكة التي
يجيز نظامها تلقي التربعات .كما ت�ضمنت الالئح ــة �أحكام ًا تنظم جهات �أخرى
لها عالقة بهذا الن�شاط؛ ومنها :املطابع الأهلية ،وو�سائل الإعالم .لكن الالئحة
مل تتطرق �إلى جانب مهم وهو املتربع� ،س ــوا ًء كان �شخ ــ�ص ًا طب ــيعي ًا� ،أو �شخ�ص ًا
اعتباري ًا؛ فلم يرد �ضمن �أحكام هذه الالئح ــة ما يبني حقوق ــه وواجباته .كذلك
يجب �أن تت�ضمن الالئحة تعريفات للم�صطل ــحات والأحك ــام ال ــواردة بها؛ فما
املق�صود بالتربع والدعوة �إليه؟.
كما الحظ ع�ضو �آخر �أن الالئحة خلت من �أي حكم يبني امل�س�ؤولية املدنية
واجلنائية للأ�شخا�ص الذين يتولون جمع التربعات� ،أو الأ�شخا�ص امل�شرفني على
الهيئات �أو اجلمعيات اخلريية� ،أو و�سائل الإعالم ،واملطابع .لذلك يجب �أن يكون
هناك ن�ص قانوين يجرم املخالفات ،ويحدد العقوبات.
و�أ�شاد �أحد الأع�ضاء بالالئحة؛ مو�ضح ًا �أنها ت�سهل وتنظم التربعات �سواء
للمتربعني �أو اجلمعيات اخلريية ،وعد �إقرار هذه الالئحة طريق ًا مي�سر ًا لإقرار
نظام اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية ،والذي هو حالي ًا قيد الدار�سة بعد خروجه
من املجل�س ،والحظ على املادة الرابعة التي حددت طرق جمع التربعات �أن
و�سائل جمع التربعات احلديثة الواردة يف املادة هي و�سائل تقنية وحديثة ،وقد
ت�ستحدث و�سائل جديدة ،وت�ساءل عم ما �إذا كانت هذه املادة ت�ستوعب جميع
الو�سائل املتاحة حالي ًا وم�ستقب ًال جلمع التربعات؟ ما دامت هذه الو�سائل موثقة
وميكن االحتفاظ بال�سجالت من خاللها.
32

ال�شورى  -العدد  - 153جمادى الأولى 1435هـ

كما ت�ساءل عن املادة ال�ساد�سة ع�شرة التي ذكرت �أن مل�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي حق �إيقاف احل�ساب ،وجتميد الأموال ،وم�صادرتها ،وقال :هل هي جهة
االخت�صا�ص يف هذا اجلانب؟ ال�سيما �أنها جهة تنفيذية ،ووزارة الداخلية هي
اجلهة امل�شرفة على ذلك .وهل يجوز للجهات اخلا�ضعة لنظام الزكاة والدخل،
والنظام ال�ضريبي دفع جزء من الأموال الزكوية �أو ال�ضريبية للجمعيات اخلريية
وخ�صمها من املبالغ امل�ستحقة عليها؟.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن اململكة و�أهلها تربوا على حب اخلري والعطاء،
�إال �أن �أهل ال�شر كانوا وراء تغيري م�سار الأعمال اخلريية .ومن ذلك ت�أتي �أهمية
هذه الالئحة ،وت�ساء عن �إ�ضافة اجلهات الدعوية على املادة الثالثة؟ .ال�سيما
�أن هناك جهة معنية بالدعوة وهي وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة
والإر�شاد ،ور�أى �أهمية حتديد اجلهة امل�شرفة� ،سواء كانت وزارة الداخلية� ،أو
هيئة التحقيق واالدعاء العام.
واقرتح �أحد الأع�ضاء �أن حتول هذه الالئحة �إلى نظام ينظم عمليات جمع
التربعات ب�شتى �أنواعها ،ويحفز عليها ،كما يح�سن �أن ُيبنى النظام على الأ�سلوب
احلديث يف جمع التربعات ،ال�سيما �أن النا�س اجتهت الآن للتعامالت الإلكرتونية
يف جمع التربعات ،و�أبدعت الدول املتقدمة يف ابتكار و�سائل جمع التربعات.
وطالب بحذف عبارة“ :الدعوة �إليها” من ن�ص املادة الثانية من م�شروع الالئحة
الوارد من احلكومة؛ لأن ذلك يتيح لأي �شخ�ص الدعوة جلمع التربعات ،و�شدد
على �ضرورة تنظيم �صناديق جمع التربعات و�إقرارها يف الالئحة؛ لأن هناك
تربعات عينية ينبغي مراعاتها.
واقرتح الع�ضو تعديل �صوغ املادة ال�ساد�سة لتكون بالن�ص الآتي“ :وال يجوز
فتح ح�ساب �شخ�صي جلمع التربعات” ،والحظ �أن احلق اخلا�ص للمتربع مل
يراع يف املادة ال�ساد�سة ع�شرة؛ م�شدد ًا على �أهمية حتديد اجلهة امل�شرفة يف
املادة التا�سعة ع�شرة بجهة واحدة ت�ضع التعليمات؛ لكي تتوحد تلك التعليمات.
ع�ضو �آخر طالب بحذف املادة ال�ساد�سة ع�شرة لأنها بح�سب ر�أيه تفتح املجال
لالجتهادات التي قد تكون �شخ�صية .وقال  :ال ميكن و�ضع عقوبة �إال وفق �أمر ق�ضائي.

مـقــال

جانب ُم ِّلح من عملية « السعودة » ..؟!
« ال�سعودة »� ،أو توطني الوظائف والأعمال يف القطاعيني العام واخلا�ص يف بالدنا العزيزة ،هي �أمر حيوي ،بالن�سبة ملواطني
اململكة ،وحلا�ضر وم�ستقبل بالدهم .وهي هاج�س وطني ُم ِّلح  ...ي�سعى � -أو يجب �أن ي�سعى  -كل م�سئول يف هذه البالد ،بقيادة
وتوجيه من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ،لتحقيق �أكرب قدر وكيف ممكن من هذه « ال�سعودة » ...
التي هي  -يف واقع الأمر  « -و�سيلة « خلدمة ورفعة هذه البالد ،يف �أرقى و�أكرب م�ستويات هذه اخلدمة .و�إذا كانت عملية «
ال�سعودة » متعرثة يف �شتى جماالت اخلدمة املدنية ،وخمتلف حقول القطاع اخلا�ص ال�سعودي ،ف�إنها يف بع�ض احلقول العامة
واخلا�صة تكاد �أن تكون معدومة  ....ويبدو �أن ذلك ينطبق على املمثليات ال�سعودية يف اخلارج ،وعلى املمثليات الأجنبية
باململكة.
يف معظم املمثليات ال�سعودية يف اخلارج (عددها االن  )110من قن�صليات و�سفارات وملحقيات ،جند �أن غالبية العاملني
فيها من غري ال�سعوديني� ،سواء من جن�سية البلد امل�ضيف� ،أو من جن�سيات �أخرى خمتلفة .حيث يالحظ �أن هناك عدد ًا حمدود ًا
من ال�سعوديني العاملني ،مبن فيهم رئي�س البعثة ،وعدد كبري – ن�سبي ًا – من العاملني من جن�سية البلد امل�ضيف ،ومن جن�سيات
�أخرى خمتلفة.
ونف�س ال�شيء يقال عن املمثليات الأجنبية باململكة� .إذ غال ًبا ما ال جند �سعودي ًا واحد ًا يعمل يف �أي منها .فالعاملون هم من
جن�سية البلد ال�ضيف ،و�أي�ض ًا من جن�سيات �أخرى  -يف �أغلب احلاالت .فمن يزور �أي ممثليه �أجنبية ببالدنا ،غالب ًا ما ال يجد
�سعودي ًا واحد ًا ،يعمل فيها ...بينما كل العاملني من جن�سية البلد ال�ضيف ،ومن جن�سيات �آ�سيوية و�إفريقية خمتلفة.
هذا يح�صل رغم وجود �أعداد كبرية  -ن�سبي ًا  -من ال�شباب ال�سعودي امل�ؤهل للعمل� ،سواء يف املمثليات ال�سعودية باخلارج،
�أو باملمثليات الأجنبية يف اململكة .هناك �أعداد من خريجي العلوم ال�سيا�سية ،وغريها من العلوم االجتماعية ( اقت�صاد ،قانون،
تاريخ  ...الخ ) يقبعون يف منازلهم عاطلني ...رغم مرور �سنتني� ،أو �أكرث ،على تخرجهم من اجلامعة .كما �أن هناك خريجني
من �أق�سام اللغات الأجنبية املختلفة ال يجدون عم ًال ،ال يف املمثليات ال�سعودية باخلارج ،وال يف مثيالتها الأجنبية باململكة .وزارة
اخلارجية ال�سعودية توظف  -مرة كل �سنتني  -عدد ًا حمدود ًا جد ًا من ه�ؤالء� .أما البقية � -أو الغالبية من ه�ؤالء اخلريجني
 ف�إما يكون م�صريهم البطالة  -امل�ؤقتة وغري امل�ؤقتة  -و�إما �أن ين�صرفوا � -إ�ضطرار ًا  -للعمل يف جماالت بعيدة عن حقلاخت�صا�صهم واهتمامهم .وهذا �أمر �سيء ...البد من معاجلته .ف�شبابنا ي�ستحقون منا كل الرعاية واالهتمام املمكنني.
�إن فتح الباب �أمام �شبابنا و�شاباتنا لاللتحاق بهذه الأعمال ،ال يحقق هدف التخفيف من وط�أة البطالة فح�سب ،بل �إن
هناك فوائد �سيا�سية و�أمنية واجتماعية و�إعالمية كثرية ميكن جنيها من جراء ت�شجيع ال�شباب ال�سعودي على اقتحام هذا
امليدان ،وبقوة .وقد جرت العادة الدبلوما�سية العاملية� ،أو الدويل� ،أن ت�سعى كل ممثلية لتوظيف عدد من مواطني البلد امل�ضيف
– واحد� ،أو �أكرث .-فذلك ي�سهل للممثلية املعنية التعرف على البلد امل�ضيف وعلى ح�ضارته وتنظيماته وم�ؤ�س�ساته .ويبدو �أن
هذا التقليد الدويل م�ستبعد من قبل املمثليات الأجنبية باململكة ،لأ�سباب غري معروفة .وهنا يجب �أن تتدخل اجلهات املعنية
ال�سعودية لك�سر هذا اال�ستبعاد ـ رمبا غري املق�صود. -
كما يجب على هذه اجلهات �أن ت�سعى باجتاه « ال�سعودة » املمثليات ال�سعودية باخلارج ،لأق�صى ما ميكن� .أما التحجج
بارتفاع �أجور ال�سعوديني ،وعدم جدارتهم  ،وارتفاع تكلفة ابتعاثهم  ،وعدم وجود “ وظائف “ معتمدة ل�سعوديني ،فهي حجج
�ضعيفة وواهية � ...إذا �أخذنا يف االعتبار �أهمية وحيوية مثل هذه « ال�سعودة » بالن�سبة لأمن ورفاه هذا الوطن .هذه الأهمية التي
يجب �أن تدفعنا للم�سارعة يف حل هذه امل�شكلة غري العوي�صة.
وقد �أ�صدر جمل�س ال�شورى  -بتاريخ 1432 / 10 / 13هـ � -إثر درا�سته التقرير ال�سنوي لوزارة اخلارجية قرار ًا بهذا
املعنى� ...أي مبا ي�سهم  -ب�إذن اهلل  -يف حل هذه الإ�شكالية ،مبا يحقق امل�صلحة العامة العليا للبالد .ومت رفعه للمقام ال�سامي.
وامل�ؤمل �أن تتم املوافقة على ها القرار؛ و�أن يفعل على �أر�ض الواقع ،يف �أ�سرع وقت ممكن .فقد طال انتظار اختفاء هذه الظاهرة
ال�سلبية يف واقعنا الدبلوما�سي .واهلل امل�ستعان ؟

�أ .د� .صدقـــه يحيى فا�ضـــــل
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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تقارير القبة

دعا الصندوق إلى التوسع في افتتاح األقسام النسائية في المناطق

المجلس يطالب صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم المنشآت الصغيرة
طالب جمل�س ال�شورى �صندوق تنمية املوارد الب�شرية بزيادة
االهتمام باملن�ش�آت ال�صغرية ودعمها لتوفري بيئة عمل منا�سبة
وجاذبة للكفاءات الوطنية وتعزيز ا�ستقرارهم الوظيفي.
كما طالب املجل�س ال�صندوق بالتعاون والتن�سيق مع اجلامعات
ومراكز البحوث املتخ�ص�صة يف جماالت البحث العلمي ،واملوارد
الب�شرية وتوطني الوظائف ،وت�ضمني التقارير القادمة م�ؤ�شرات
قيا�س الأداء (.)KPIs
و�أكد املجل�س على قراره ال�سابق الذي ين�ص على( :تكثيف الربامج
الإعالمية املوجهة للمن�ش�آت اخلا�صة ولطالبي العمل للتعريف بدور
ال�صندوق و�إجراءات اال�ستفادة من خدماته).
كما دعا املجل�س ال�صندوق �إلى التو�سع يف افتتاح الأق�سام الن�سائية
لت�شمل جميع مناطق اململكة ،لت�سهيل التدريب والتوظيف للمر�أة،
وو�ضع برنامج با�ستخدام تقنيات املعلومات واالت�صاالت يتيح العمل
عن بعد خا�صة يف املناطق النائية وغري اجلاذبة لطالبي العمل.
جاء ذلك بعد �أن ا�ستمع املجل�س خالل جل�سته العادية احلادية
والع�شرين التي عقدها يوم االثنني 1435/5/16هـ برئا�سة معايل
نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري لوجهة نظر
جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم
جتاه التقرير ال�سنوي ل�صندوق تنمية املوارد الب�شرية للعام املايل
1434/1433هـ التي تالها رئي�س اللجنة الدكتور حممد �آل ناجي.
و�أو�ضحت اللجنة �أن اخلطة الإ�سرتاتيجية ل�صندوق تنمية املوارد الب�شرية
والر�ؤية والر�سالة جاءت يف مقدمة التقرير ال�سنوي لل�صندوق ومت تلخي�صها
يف مقدمة تقرير اللجنة� ،أما ما جاء يف اجلدول رقم ( )4واملو�ضح يف امللحق
رقم ( )1من التقرير فهو يعر�ض الأهداف التنفيذية وما حتقق منها ومعوقات
التنفيذ .كما ال ترى اللجنة �أن هناك ً
خلطا بني الأهداف والإجراءات؛ فالتقرير
يو�ضح �سيا�سة ال�صندوق لتحقيق الأهداف متبوعة بالإجراءات املتبعة لتحقيق
تلك الأهداف.
و�أ�ضافت �إن ال�صندوق �أفاد ب�أنه متت ترجمة �إ�سرتاتيجيته �إلى خارطة
�إ�سرتاتيجية تنفيذية تو�ضح التزام ال�صندوق بالعمالء املُ َمثلني يف الباحثني عن
عمل و�أ�صحاب العمل ،وملبي ًة للمهارات التي و�ضعتها وزارة العمل لتو�سيع قنوات
التوظيف ،وتف�صيالت الإ�سرتاتيجية مو�ضحة يف تقرير ال�صندوق.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن البحوث والدرا�سات تعترب �إحدى الو�سائل الأ�سا�سية
التي ت�ساعد ال�صندوق يف درا�سة وحتليل خمتلف الظواهر وامل�شكالت واملعوقات
التي تواجه توطني الوظائف باململكة ،وقد نفذ ال�صندوق يف عام التقرير خم�س
درا�سـ ــات �أ�سه ــمت في ــها جامع ــة امل ــلك �سعــود ،ومركـز الأمري �سلمان لأبحاث
الإعاقة ،ومراكز �أبحاث �أخرى حملية وعاملية ،وقد طالبت اللجنة ال�صندوق يف
تو�صيتها الثانية بالتعاون والتن�سيق مع اجلامعات يف جمال البحث العلمي يف
34
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توطني الوظ ـ ــائف� .أم ــا حم ــاية املوظـ ــف املدع ــوم من ال�صــندوق عن الف�صل
التع�سفي ا�شارت اللجنة �إلى القرار ال�صــادر عن املجل�س برقـ ــم  64/56وتاريخ
1433/12/27هـ الذي طــالب ف ــيه �أن يق ــوم ال�ص ــندوق بالتن ــ�سيق م ــع وزارة
العمل ملعاجلة الأو�ضاع الناجمـة عن قيام بع�ض من�ش�آت القطاع اخلا�ص بالإنهاء
التع�سفي لعقود العاملني ال�سعوديي ــن يف هذه املن�ش�آت الذين يتم �إيقاف دعم
ال�صندوق عنهم ،و�أكدت اللجنـ ــة �أنها �سوف تت ــابع مع ال�صندوق ما مت التو�صل
�إليه ملعاجلة هذا الأمر.
وب�ش�أن ما دعا �إليه �أحــد الأع�ضاء برب ــط املراجـ ــعة الداخل ــية مب ــجل�س �إدارة
ال�صنــدوق� ،أو�ضح �آل نـ ــاجي �أن ه ــناك جل ــنة للمراجع ــة مرتبط ــة مبج ــل�س
�إدارة ال�صن ــدوق ،واملراجــعة الداخلية مرتبطة مبدير عام ال�صندوق ،كما �ستطلب
اللجنة من ال�صندوق تو�ضيح عدد موظفي فروعه َّ
لي�ضمنه يف تقاريره القادمة.

تقارير القبة

عدد المستفيدين من برنامج (حافز)
أكثر من ( )191ألف مستفيد،
بتسعة مليارات ريال

و�أ�شار رئي�س اللجنة �إلى �أن تقرير ال�صندوق يبني يف اجلدولني ( )19و()20
برامج دعم املتدرب املرتبطة بالتوظيف للم�ؤهلني وكذلك لغري امل�ؤهلني لعام
التقرير موزع ًة ح�سب القطاعات واجلن�س ،وقد و�صل �إجمايل فر�ص التدريب
والتوظيف �إلى �أكرث من � 139ألف فر�صة يف عام التقرير .ولدى ال�صندوق
برنامج مب�سمى :طاقات تنمية املوارد الب�شرية ،وذكر التقرير �أنه يوفر قنوات
خمتلفة ت�ساعد القطاع اخلا�ص على احل�صول على كفاءات �سعودية من خمتلف
�شرائح الباحثني عن العمل ،ويتيح للباحث عن عمل حتقيق املواءمة الوظيفية
ال�صحيحة من �أجل ا�ستدامة املوظف ،ويتبع الربنامج �ست قنوات للتوظيف
مو�ضحة يف تقرير ال�صندوق ،وكذلك �أعداد الفر�ص الوظيفية املعرو�ضة ،و�أعداد
طالبي الوظائف ،وال�شركات امل�شاركة يف قنوات الربنامج.
و�أع ــادت ال ـل ـجـ ـ ـن ــة الأذهـ ــان �إل ــى قـ ــرار املجـ ـ ـل ــ�س رقـ ــم ( )14/156يف
1433/12/27هـ الذي يط ــلب من ال�صن ــدوق ت�ضمــني تقاريره (النتائج املرتتبة
على قنوات التوظيف التي قام ب�إن�شائها ،ومدى انع ــكا�س ذلك على امل�ساهم ــة يف
زيادة عدد امللتحقني بربامج التدريب والتوظيف يف املناطق الأقــل منو ًا).
�أما ح ــاجة ال�صن ــدوق �إلى �إن�ش ــاء معاه ــد للتدريب ،فاللجنة ترى �أن مهمة
التدريب موكلة بها امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني ،والكليات املتخ�ص�صة
يف اجلامعات� ،إ�ضافة �إلى م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
وبح�سب رئي�س اللجنة النظر فقد �أفاد ال�صندوق �أن عدد امل�ستفيدين من
الربنامج الوطني لإعانة الباحثني عن عمل (حافز) حتى نهاية ذي احلجة

1434هـ بلغ �أكرث من (� )191ألف م�ستفيد ،و�أن املبالغ التي �صرفت على الربامج
منذ بداية عام 1434هـ ،حتى ذلك التاريخ �أكرث من ت�سعة مليارات ريـال.
وبالن�سـ ــبة للتوظ ــيف الوهمي قـ ــال الدك ــتور �آل نـ ــاجي �إن املجلـ ــ�س در�س
هذا املو�ضـ ــوع �أثنـ ــاء ا�ستــعرا�ض ــه للتق ــرير ال�سنـوي للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية ،و�أ�صدر قراره بقيام امل�ؤ�س�سة باتخ ــاذ التدابي ــر الالزم ــة للح ــد من
التوظيف الوهمي.
�أما ما يتعلق بالإ�سراع يف �إن�شاء الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية� ،أو�ضحت
اللجنة �أن هذا لي�س من اخت�صا�صات ال�صندوق ،و�أن املجل�س اتخذ عددًا من
القرارات التي تتعلق بدعم املن�ش�آت ال�صغرية� ،إ�ضافة �إلى تو�صية اللجنة الأولى
التي تطالب ال�صندوق بزيادة االهتمام باملن�ش�آت ال�صغرية ودعمها لتوفري بيئة
عمل جاذبة ومنا�سبة للكفاءات الوطنية.
وفيما يخ�ص جهود ال�صندوق يف تهيئة فر�ص عمل للن�ساء ،قال رئي�س اللجنة
�إن تقرير ال�صندوق ت�ضمن حتت م�ســمى الربام ـ ــج اخلا�ص ــة ودور ال�صندوق
يف برامج خم�ص�صة لعمل املر�أة ومنها :برنامج تنظيم ع ــمل املر�أة يف حمالت
بيع م�ستلزمات ن�سائية ،وبرنامج توطني حمالت بيع التجزئة يف املراكز التجارية
املغلقة ،وبرنامج زيادة فر�ص العمل للمر�أة ال�سعودي ــة يف امل ــدار�س الأهلـ ــية،
وق�صور الأف ــراح ،واملــ�شاغل الن�سائي ــة ،وبرام ــج العمل عن بعد ،وبرنامج العمل
اجلزئي ،وبرنامج(الأ�سرة املنتجة) ،وبرام ــج ملعاجل ــة حتدي ــات توظيف املر�أة
واخلدمات امل�ساندة مثل :توعية املجتمع ،و�إعداد دل ــيل ا�شرتاط ــات عم ــل املر�أة
يف القطاع اخلا�ص ،وبرنامج اخل ــدمات امل�ساندة املتع ــلق باملوا�ص ــالت ،ومراكز
�ضيافة الأطفال.
الصندوق أتاح أكثر من  139ألف
فرصة للتدريب والتوظيف
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طالب الهيئة بإقامة مشاريع لتدوير النفايات في المدن الصناعية التي تشرف عليها

الشورى يدعو الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى تأسيس شركة استثمارية

دعا جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثانية والع�شرين
التي عقدها يوم الثالثاء 1435/5/17هـ برئا�سة معايل نائب
رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري �إلى ت�أ�سي�س �شركة
ا�ستثمارية مملوكة للهيئة امللكية للجبيل وينبع حتقيق ًا �إلى
التوظيف الأمثل ملواردها.
كما طالب املجل�س يف قراره الهيئة امللكية للجبيل وينبع بالعمل على
�إقامة م�شاريع لتدوير النفايات يف املدن ال�صناعية التي ت�شرف عليها.
جاء ذلك بعد �أن ا�ستمع املجل�س لوجهة نظر جلنة الإ�سكان واملياه
واخلدمات العامة ,ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير
ال�سنوي للهيئة للعام املايل 1434/1433هـ التي تالها رئي�س اللجنة
الأ�ستاذ حممد املطريي.
ويف معر�ض ردها على ت�سا�ؤالت بع�ض �أع�ضاء املجل�س �أثناء مناق�شة تقريرها
وتو�صياتها ب�أنها مل تتناول مو�ضوع رغبة الهيئة لالن�ضمام �إلى ع�ضوية املجل�س
الأعلى للبرتول واملعادن واملجل�س االقت�صادي الأعلى �أو�ضحت جلنة الإ�سكان
واملياه واخلدمات العامة �أنه �سبق �أن �صدر قرار من جمل�س ال�شورى عام 1426هـ
بهذا ال�ش�أن ،و�صدر قرار من جمل�س الوزراء يق�ضي ب�أن ان�ضمام الهيئة امللكية
للجبيل وينبع للمجل�س االقت�صادي الأعلى يتعار�ض مع تنظيم املجل�س ،وبينت
اللجنة �أن �أع�ضاء املجل�س الأعلى للبرتول واملعادن يعينون ب�صفتهم ال�شخ�صية
ولي�س ب�صفتهم الوظيفية.
ورد ًا على من يرى منا�سبة �أن يكون للجنة ر�أي فيما ذكرته الهيئة امللكية ب�ش�أن
ت�أخر ح�صول امل�ستثمرين يف اجلبيل وينبع على الرتاخي�ص مقارنة ببع�ض الدول
املجاورة� .أو�ضحت اللجنة على ل�سان رئي�سها الأ�ستاذ حممد املطريي �أن الهيئة
حتدد �شرطني للم�ستثمرين؛ �أحدهما :تقدمي ت�صاريح بيئية كاملة تو�ضح �أن
امل�شروع يلبي املتطلبات البيئية ،والآخر :عن املالءة املالية .كما �أن على امل�ستثمر
�أي�ض ًا �أن ي�ستخرج الت�صاريح الالزمة من اجلهات الأخرى مثل :وزارة التجارة
وال�صناعة ،والهيئة العامة لال�ستثمار ،ووزارة البرتول والرثوة املعدنية ،وت�أخذ
هذه الإجراءات بع�ض الوقت.
و�أفاد رئي�س اللجنة �أن �سبب انخفا�ض ا�ستهالك الغاز الطبيعي يف مدينة ينبع
ال�صناعية ح�سب �إفادة املخت�صني يف الهيئة يعود �إلى توقف بع�ض امل�صانع عن
العمل لأ�سباب فنية� ،أوالتوقف لل�صيانة الدورية.
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وبخ�صو�ص درا�سة اجلدوى االقت�صادية لت�أ�سي�س �شركة ا�ستثمارية مملوكة
للهيئة امللكية للجبيل وينبع ،وكذلك دعم �شركة (مرافق)؛ بحيث يكون لها دور
ا�ستثماري ،بد ًال من الدعوة لإن�شاء �شركة جديدة �أو�ضح رئي�س اللجنة �أن الهيئة
�أفادت ب�أنه جرى �إعداد درا�سات اقت�صادية من قبل ا�ست�شاريني عامليني� ،أ ّكدت
�أهمية �إن�شاء ال�شركة لتكون ذراع ًا ا�ستثماري ًا للهيئة امللكية على غرار �شركات
الأمانات تتولى تطوير �أرا�ضي الهيئة ،وحتقيق التوازن العمراين ملدن الهيئة ،وت�س ّرع
املي�سر ،وي�ستفاد من خاللها من
عجلة التنمية فيها ،وتبني م�شروعات الإ�سكان ّ
االمتيازات والأ�صول اململوكة للهيئة ،م�شري ًا �إلى �أن ال�شركة املقرتحة تختلف عن
�شركة (مرافق) من حيث املهمات وامللكية ،ف�شركة (مرافق) تُعنى بخدمات الطاقة
واملياه واملنافع الأخرى ،وي�شارك يف ملكيتها �شركات جهات �أخرى غري الهيئة.
وعن ا�ستف�سارات بع�ض الأع�ضاء عن �أ�سعار الغاز املتدنية امل�ستخدمة مقارنة
ب�أ�سعاره يف الواليات املتحدة الأمريكية� .أ�شارت اللجنة �إلى �أن �سعر بيع الغاز
يعتمد على التكلفة الإنتاجية والأهداف التنموية لكل دولة؛ واململكة ت�سعى �إلى
تنويع القاعدة ال�صناعية ،وتعزيز القدرة التناف�سية لل�صناعة الوطنية؛ لذلك
فالأ�سعار احلالية يف اململكة جيدة وم�شجعة على تكوين �أ�صول �إنتاجية من
ال�صناعات ال�سعودية ،وحتقيق عائد غري مبا�شر على االقت�صاد ال�سعودي؛ مثل
جذب اال�ستثمارات يف جمال ال�صناعات عالية التقنية ،وزيادة العائد الوطني يف
�سل�سلة القيمة امل�ضافة للمنتجات ال�صناعية.
وتابع رئي�س اللجنة �إن من �أبرز التحديات التي تواجهها الهيئة تعدد �أجهزة
الدولة املعنية بتطبيق اخلطة الإ�سرتاتيجية ال�صناعية للمملكة ،وعدم وجود
املرجعية .م�شري ًا �إلى �أن قرار جمل�س الوزراء رقم ( )35وتاريخ 1430/2/7هـ،
املبني على قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )28/46وتاريخ 1429/6/12هـ ،باملوافقة
على (الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعة) قد �أناط بوزارة التجارة وال�صناعة
الإ�شراف على الإ�سرتاتيجية و�آليات التنفيذ ،والرفع �إلى جمل�س الوزراء عن النتائج
واملقرتحات املتعلقة بالتنفيذ.
وبخ�صو�ص دعم الهيئة امللكية للجبيل وينبع ومنحها مواقع �أخرى ل�صناعات
�أخرى �أ�شار رئي�س اللجنة �إلى �أنه �سبق و�أن �صدر قرار جمل�س ال�شورى يف عام
1426هـ ،ب�ش�أن درا�سة �إمكانية تو�سيع ن�شاط الهيئة امللكية للجبيل وينبع؛ لي�شمل
تطوير مدن ومناطق �صناعية �أخرى؛ ويف هذا ال�ش�أن ر�أى جمل�س الوزراء يف
جل�سته املنعقدة بتاريخ 1429/3/9هـ� ،أنه ميكن للهيئة رفع مقرتحاتها ومرئياتها
يف �ش�أن براجمها امل�ستقبلية من خالل الدرا�سات التي تقوم بها دون احلاجة �إلى
�صدور توجيه بذلك.
المطيري :الشركة المقترحة تختلف عن
(مرافق) من حيث المهمات والملكية

وختم رئي�س اللجنة �أن �إجمايل ال�صادرات الوارد يف التقرير هو �إجمايل
ال�صادرات من املوانئ ال�صناعية يف مدينتي اجلبيل وينبع ال�صناعيتني ،وت�شمل
منتجات البرتوكيماويات ،واملنتجات البرتولية� ،أما ما يتعلق بالن�سبتني ()%96
و()%91؛ فهما ن�سبة امل�صروفات من �إجمايل االرتباط.
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دعا إلى تخصيص وظائف نسائية في برامجها

الشورى يطالب وزارة االتصاالت بتغطية جميع المناطق
بمشروع النطاق العريض
طالب جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الرابعة والع�شرين
التي عقدها يوم الثالثاء 1435/5/24هـ برئا�سة معايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد ابن �إبراهيم �آل ال�شيخ
وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة
لدعم م�شروع النطاق العري�ض لتغطية جميع مناطق اململكة.
كما دعا املجل�س وزارة االت�صاالت �إلى تخ�صي�ص وظائف ن�سائية
يف براجمها كربنامج (ي�سر) للتعامالت االلكرتونية احلكومية� ،إنفاذ ًا
للتوجيهات ال�سامية يف هذا اخل�صو�ص ،واعتماد وت�شجيع ال�صناعة
الوطنية يف جمال �أجهزة الت�شفري ،والربجميات ،ووحدات التخزين
امل�ستخدمة يف عمليات الت�صديق الرقمي.
جاء ذلك بعد �أ�ستمع املجل�س لوجهة نظر جلنة النقل واالت�صاالت
وتقنية املعلومات ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير
ال�سنوي للوزارة للعام املايل 1434/1433هـ الذي تاله رئي�س اللجنة
الدكتور �سعدون ال�سعدون.
واتفقت اجلنة يف معر�ض ردها مع من يرى �أن هناك مناطق يف اململكة تفتقر
�إلى التغطية ،وبع�ض حمافظات جنوب اململكة تعتمد على �شبكات الدول املجاورة
ب�سبب �ضعف ال�شبكة ال�سعودية �أو عدم توفرها .م�شرية �إلى �أن تو�صيتها الأولى
جاءت للمطالبة بتغطية جميع مناطق اململكة� .أما ما يتعلق بتداخل ال�شبكات
مع الدول املجاورة؛ ف�أو�ضحت اللجنة �أن ذلك يتم بالتن�سيق مع نلك الدول على
م�ستوى وزارتي اخلارجية واالت�صاالت لإزالتها �أو احلد منها؛ نظر ًا ال�ستحالة
�إزالتها متام ًا ب�سبب اعتبارات فنية وتداخل احلدود ،م�شرية �إلى االتفاق الذي
مت مع امل�س�ؤولني يف اليمن على �آلية للحد من التغطية املتجاوزة للحدود وااللتزام
بتنفيذها.

و�أفاد �أن الهيكل التنظيمي اجلديد لوزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات
قد �صدر من اللجنة العليا للتنظيم الإداري؛ واعتمد حتويل م�سمى (برنامج
“ي�س ْر”) �إلى (وكالة الوزارة للتعامالت
التعامالت الإلكرتونية احلكومية ّ
الإلكرتونية احلكومية) وبذات الإدارات التابعة له.
وبالن�سبة للوظائف ال�شاغرة يف وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات؛ �أ�شار
رئي�س اللجنة �إلى �أن الوزارة بد�أت يف تطبيق الهيكل التنظيمي اجلديد ال�صادر
من اللجنة العليا للتنظيم الإداري ،كما �أنها جتري درا�سة و�ضع الوظائف
ال�شاغرة لإعادة توزيعها وفق الت�شكيالت التنظيمية.
وفيما يتعلق بازدواجية وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات ،وهيئة االت�صاالت
وتقنية املعلومات؛ بينت اللجنة �أن دور الوزارة دور ت�شريعي ،ودور الهيئة التنظيم
والرتخي�ص لتقدمي اخلدمة ،ومراقبة اجلودة ،واملناف�سة العادلة لل�شركات.
و�أكد رئي�س اللجنة �أن ملف الأقمار ال�صناعية مناط مبدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية.
وعن ما يتعلق بالتهديدات واملخاطر الأمنية التي ت�ستهدف الأنظمة
املعلوماتية ،والت�أكيد على �ضرورة االجتاه لت�صنيع منتج وطني حلماية الربامج
والأنظمة االلكرتونية بد ًال من ا�ستريادها من اخلارج؛ اتفقت اللجنة مع �أهمية
�أمن املعلومات؛ م�شرية �إلى �صدور قرار �سابق من املجل�س قرار ب�إن�شاء املركز
الوطني لأمن املعلومات ،كما �أن التو�صية “الثالثة” احلالية جاءت لتحقيق
االعتماد على ال�صناعة الوطنية.

و�أ�شارت اللجنة �إلى �أن تقرير الوزارة قد �أبرز �إجنازات برنامج التعامالت
(ي�سر) من ال�صفحة (� )63إلى ال�صفحة ( .)107ويتم
الإلكرتونية احلكومية ّ
رفع تقرير عام للمقام ال�سامي ،وفق ما ن�صت عليه �ضوابط قرار جمل�س الوزراء
رقم ( )40بتاريخ 1427/2/27هـ.
وبخ�صو�ص التباين يف ا�ستفادة املواطنني وغريهم يف قطاع الأعمال من
البوابات الإلكرتونية احلكومية قال رئي�س اللجنة الدكتور �سعدون ال�سعدون
�إن اللجنة تتفق مع ذلك؛ حيث �إنه من املهم لكل جهة حكومية �أن يكون لها
(ي�س ْر) على البوابات
تواجد على �شبكة الإنرتنت ،وقد مت الرتكيز يف برنامج ّ
الإلكرتونية يف القيا�س (الرابع) للتحول للتعامالت الإلكرتونية احلكومية ،كما
(ي�س ْر) بتطوير دليل ا�سرت�شادي ي�سمى (�إر�شادات ت�صميم و�إدارة
قام برنامج ّ
مواقع الإنرتنت).
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ارتفاع نسبة اإلنجاز القضائي في ديوان المظالم ()%33

الشورى يطالب بالتوسع في افتـتاح المحاكم اإلدارية في المحافظات

دعا جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية ال�سابعة ع�شرة لل�سنة
الثانية من الدورة ال�ساد�سة التي عقدها يوم االثنني 1435/5/2هـ
برئا�سة معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري
ديوان املظامل �إلى التو�سع يف افتـتاح املحاكم الإدارية يف املحافظات
ح�سب االحتياج.
وطــالب املجلـــ�س بعـــد �أن ا�ستمـــع لوجهـــة نظـــر جلنـــة ال�شــ�ؤون
الإ�سالميـــة والق�ضائيـــة ،ب�شـــ�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه
التقـــرير ال�سنـــوي لديــوان املظـــالـــم للعـــام املـــايل 1434/1433هـ،
التي تالهـــا رئي�س اللجنــة الدكتور �إبراهيم الرباهيم ديوان املظامل
ب�أن ي�ضمن تقاريره القادمـــة ما مت �إجنازه يف م�شروع امللك عبداهلل
لتطوير مرفق الق�ضاء.

رئيس اللجنة اإلسالمية :مرفق القضاء
في المملكة يمر بمرحلة انتقالية

و�أو�ضحت جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية يف معر�ض ردها على ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائهم �أن مرفق الق�ضاء يف اململكة �سواء كان يف الق�ضاء العام �أو
يف ديوان املظامل مير مبرحلة انتقالية منذ �صدور نظام الق�ضاء ،ونظام ديوان
املظامل عام 1428هـ ،وما واكبهما من دعم �سخي من القيادة الر�شيدة يف املوارد
املالية والقوى الب�شرية .وال يخفى على املتابع �أن تفعيل هذين النظامني مل يكتمل
�إال بعد �صدور �أنظمة املرافعات والإجراءات اجلزائية واملرافعات �أمام ديوان
املظامل؛ والتي �صدرت يف مطلع عام 1435هـ .وامل�ؤمل بعد �صدورها ح�صول نقلة
نوعية يف جمال تطوير الأعمال الق�ضائية� ،ستظهر �آثارها قري ًبا (�إن �شاء اهلل).
38
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ولفت رئي�س اللجنة النظر �إلى �أن لدى ديوان املظامل خطة لتغطية مناطق
اململكة من احتياجها من املحاكم الإدارية ،وحماكم اال�ستئناف ،فقد كانت
املحاكم الإدارية قبل �صدور نظام ديوان املظامل «  » 6حماكم يف «  » 6مناطق،
والآن بلغ عدد املحاكم الإدارية «  » 14حمكمة �شاملة جلميع مناطق اململكة.
�أما حماكم اال�ستئناف فكانت قبل �صدور النظام حمكمة واحدة يف الريا�ض،
والآن مت افتتاح حماكم ا�ستئناف يف املناطق الآتية :منطقة مكة املكرمة،
املنطقة ال�شرقية ،منطقة ع�سري .ومتت املوافقة على �إن�شاء حمكمة ا�ستئناف
يف املدينة املنورة .ف�أ�صبحت حماكم اال�ستئناف «  » 5حماكم يف «  » 5مناطق.
وهذه خطوات تطويرية رائدة تقدر للديوان يف هذا املجال .ومن املعلوم �أن افتتاح
حمكمة يقت�ضي توفر امل�ؤهلني من الق�ضاة والإداريني ،واملقر املنا�سب ،وذلك كله
يحتاج �إلى جهد ووقت ومال .لذا ،البد من التدرج يف تغطية جميع مناطق اململكة
مبحاكم اال�ستئناف ،والبد من مراعاة ترتيب الأولويات ح�سب االحتياج ،وحجم
الق�ضايا ،وتوفر الإمكانات.
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وذكر الرباهيم �أن املجل�س اتخذ عددًا من القرارات ب�ش�أن بناء مقار للديوان
وحماكمه ابتدا ًء من عام 1423هـ ،وكان �آخرها القرار امل�ؤرخ يف 1433/8/4هـ،
واتخذ عددًا من القرارات � ً
أي�ضا تتعلق بتخ�صي�ص �أر�ض للمحاكم التي مل
يخ�ص�ص لها �أر�ض ابتدا ًء من عام 1426هـ وكان �آخرها القرار امل�ؤرخ يف
1434/8/1هـ ،م�شري ًا �إلى �أنه ُخ�ص�ص من م�شروع امللك عبداهلل -يحفظه اهلل-
مليار ريـال لديوان املظامل ،وهو م�ستقل عن وزارة العدل.
وظائف ن�سائية يف بع�ض املحاكم الإدارية

و�أ�ضاف رئي�س اللجنة �أنه �سبق و�أن �أعلن ديوان املظامل عن م�سابقة للوظائف
الن�سائية لعدد ( )60وظيفة ،و�صدر قرار معايل رئي�س الديوان ب�إن�شاء �إدارة
ن�سائية يف كل حمكمة من املحاكم التابعة له ترتبط مبا�شرة برئي�س املحكمة،
حيث تتولى مهام �إدارة الدعاوى والأحكام فيما يخ�ص الن�ساء ،وقد با�شرت
املوظفات املعينات مهام �أعمالهن يوم الأحد 1435/2/26هـ يف كل من مقر
الديوان بالريا�ض ،وحمكمة اال�ستئناف الإدارية مبنطقة الريا�ض ،ومنطقة مكة
املكرمة ،واملنطقة ال�شرقية� ،إ�ضافة للمحاكم الإدارية يف كل من الريا�ض ،وجدة،
ومكة ،والدمام ،و�أبها ،وبريدة.
جديدا
نموذجا
ديوان المظالم طبق
ً
ً
للعمل القضائي

منوذجا جديدً ا للعمل الق�ضائي ،وهو
وتابع الدكتور الرباهيم �أن الديوان طبق
ً
مطبق يف كث ٍري من الدول ،و�أ�سا�سه تفريغ القا�ضي للنظر والدرا�سة يف تخ�صي�ص
�أيام معينة للجل�سات ،و�أيام معينة للدرا�سة وكتابة الأحكام ،ففي ال�سابق كانت
اجلل�سات يومية مما كان مينع القا�ضي من النظر والدرا�سة ال�ستغراق اجلل�سات
لكل وقته ،ويف التطبيق اجلديد مت و�ضع جميع اجلل�سات يف يوم �أو يومني ،وقد
تبني بعد تطبيق هذه الآلية �أن معدل النظر الأ�سبوعي زاد ب�شكل كبري وتقاربت
مواعيد اجلل�سات مما �أ�سهم يف �سرعة الف�صل يف الق�ضايا بدقة وعدالة ،كما
�أن الغالب الأعم من الق�ضايا ال ت�ستغرق جل�ساتها مدة زمنية طويلة يف دورتها
الق�ضائية املعتادة ،واملادة احلادية ع�شرة من نظام املرافعات �أمام الديوان بينت
�آلية جديدة لتبادل املذكرات.
ونفى رئي�س اللجنة وجود انخفا�ض يف ن�سبة الإجناز ملحاكم الديوان؛ �إذ �أن
الإجناز الق�ضائي يف عام التقرير (1434/1433هـ) ارتفع مبا ن�سبته ()%33
عن العام الذي قبله ،يف حني �أن هناك زيادة كبرية يف عدد الق�ضايا الواردة
للديوان يف عام التقرير بالن�سبة للعام الذي قبله جتاوزت ()%30؛ فعدد
الق�ضايا املنظورة لدى الديوان يف عام 1433هـ و�صل �إلى ( )128.738ق�ضية،
بينما كانت يف عام 1432ه ( )99.103ق�ضايا ،بزيادة بلغت ( )29.635ق�ضية،
وقد �أجنزت حماكم الديوان يف عام 1432هـ ( )58.184ق�ضية ،يف حني �أنها
�أجنزت يف عام التقرير ( )77.365ق�ضية ،بزيادة بلغت ( )19.181ق�ضية،
مما يعني �أن معدل الإجناز يف الق�ضايا املنظورة يعد اً
معدل مرتف ًعا .ف�ضلاً عن
�أن كث ًريا من الق�ضايا التي يتم احت�سابها من الق�ضايا املنظورة يف عام التقرير
تكون من الق�ضايا الواردة يف نهاية العام وال يف�صل فيها �إال يف العام الذي يليه؛
وبذلك ت�ؤثر يف ن�سبة الإجناز .ومع ذلك ف�إن الديوان ي�سعى جاهدً ا لرفع ن�سبة

الإجناز ،ومن ذلك :قيامه ب�إن�شاء �إدارة للدعم الق�ضائي يف بداية عام 1433هـ؛
تعنى بتقدمي الدعم وامل�ساندة للدوائر الق�ضائية وامل�ساهمة يف جتاوز ال�صعوبات
والعوائق التي تقف �أمام �سرعة البت يف الق�ضايا ،ومتابعة الق�ضايا املت�أخرة،
اً
و�صول لق�ضاء عادل وناجز ،كما يجري العمل يف الإدارة على درا�سة كيفية زيادة
معدالت الإجناز يف املحاكم وفق منهج علمي وا�ستق�صائي.
ارتفاع عدد ق�ضاة الديوان �إلى 498

كما قام الديوان يف عام 1433هـ بتعيني ( )99قا�ض ًيا يف املحاكم الإدارية
ميثلون ن�سبة ( )%24.80من ق�ضاة املحاكم الإدارية ،وبزيادة عدد الق�ضاة يف
حماكم اال�ستئناف الإدارية ( )12قا�ض ًيا ميثلون ن�سبة ( )%17من ق�ضاتها ،وقد
بلغ عدد ق�ضاة الديوان يف عام التقرير ( )498قا�ض ًيا؛ يف حني كان عددهم
يف عام 1432هـ ( )399قا�ض ًيا ،كما قام الديوان بافتتاح حمكمتي ا�ستئناف
كل من منطقة مكة املكرمة واملنطقة ال�شرقية ،ونتج عن ذلك ،على �سبيل
يف ٍ
املثال� ،أن �إجناز حمكمة اال�ستئناف باملنطقة ال�شرقية لعام 1433هـ بلغ ما ن�سبته
( )%99.5من الق�ضايا الواردة ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أن �أثر ما قام به الديوان
ووا�ضحا.
كاف حتى يكون ظاه ًرا
من خطوات يحتاج �إلى وقت ٍ
ً
وختم رئي�س اللجنة �أن ديوان املظامل يهدف �إلى افتتاح حماكم �إدارية يف كل
منطقة من مناطق اململكة ،وقد حتقق هذا الهدف ،ونظ ًرا لأن املدن الكبرية قد
تتعدد يف املنطقة الإدارية الواحدة ،فقد ر�أت اللجنة �أنه من املنا�سب �أن يتجه
الديوان لفتح حماكم يف تلك املدن .والديوان ،يف ترتيب الأولويات ،ينظر �إلى
االحتياج ،وحجم الق�ضايا ،وامل�سافات بني املدن ،لذا قيدت اللجنة تو�صيتها
بجملة (ح�سب االحتياج) .ومن املعلوم �أن الديوان حني ينظر يف حاجة تلك املدن
�سيقوم بدرا�سة متكاملة ،لذا مل تر اللجنة ت�صدير تو�صياتها بكلمة درا�سة.
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دعا الهيئة إلى استكمال هيكلها التنظيمي

الشورى يطالب هيئة المواصفات والمقاييس بالعمل على بناء
قدراتها الذاتية في إعداد المواصفات القياسية
طـــالب جمــل�س ال�شـورى الهيــئة ال�سعوديــة للموا�صفات واملقايي�س
واجلــودة بالعــمل على بنــاء قدراتــها الذاتيــة يف �إعــداد املوا�صفات
القيا�سيــة ،والعــمل مــع اللجنــة الوطنـــية لكــود الــبنــاء ال�سعــودي
جلــعل املوا�صفــات واملقـايي�س ال�سعودية مرج ًعا جلميع ا�شرتاطات
ومتطلبات الكود.
كما طــالب املجلــ�س الهيئــة ب�سرعــة ا�ستكمــال هيكــلها التنظــيمي
لتنفيذ مهامها الرقابية.
جاء ذلك بعــد �أن ا�ستمــع املجــل�س خــالل جل�ستـه العادية الثامنة
ع�شرة التي عقدها يوم الثالثــاء 1435/5/3هـ برئا�سة معايل نائب
رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفــري لوجــهة نظــر جلــنة
ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقـة ،ب�ش�أن ملحــوظات الأعــ�ضاء و�آرائــهم
جتــاه التــقرير ال�سنــوي للهيئــة ال�سعوديــة للموا�صفــات واملقاييــ�س
واجلــودة للعــام املـالــي 1434/1433هــ التي تــالهــا رئيــ�س اللجنــة
الأ�ستاذ �صالح احل�صيني.
الهيئة اعتمدت النموذج البريطاني
كواصفة لألفياش الكهربائية

و�أفــادت اللجنـ ــة �أن الهيئـ ــة ال�سعوديـة للموا�صفات واملقايي�س واجلودة قامت
ب�إ�صدار املوا�صفات القيا�سية ال�سعودي ــة؛ وذلك فيما يخ�ص القاب�سات واملقاب�س
(الأفيا�ش) ،وقد اعتمدت الهيئة يف �إعـ ــدادها لتلك املوا�صـ ــفات القيا�سي ــة على
الأمنوذج الربيطـ ــاين ل�شكـ ــل القاب�س واملقـ ــب�س ،وهذا النموذج ي�سمح للمقبـ ــ�س
ب�أن يكـ ــون مزود ًا بغـ ــوالق عند الفتحـ ــتني احلاملتـ ــني للتيار ،والتي تنغلق تلقائ ًيا
عند �سحب املقاب�س .وال ي�سمح للقاب�س الذي يعمل على ( )220فولت �أن يدخل يف
املقب�س الذي يعمل على ( )127فولت ،كما �أنه ال ي�سمح بالعك�س.
و�أ�ضـ ــاف رئيـ ــ�س اللجنـ ــة �صالح احل�صـ ــيني �أن الهيـ ــئة �أفادت ب�أنها قـ ــامت
بعر�ض مناذج للأ�شكال القيا�سية التي يجب �أن تكون عليها القاب�سـ ــات واملقـ ــاب�س
(الأفيا�ش) يف املوقع الر�سمي للهيئة يف الق�سم اخلا�ص بر�سائـ ــل التوعيـ ــة .كما
قامت الهيئة بعقد العديد من النــدوات ،وور�ش العمل ،بهدف التوعية والتعريف
ب�أ�شكال القاب�سات واملقاب�س القيا�ســية ،والتو�ضيح لو�سائل ال�سالمة املزودة بها
تلك الأفيا�ش .وجاري الإعداد لتنفيذ حملة �إعالمي ــة مر ّكزة للتوعية باملوا�صفات
املعتمدة للقاب�سات واملقاب�س (الأفيا�ش) ،والتي من املتوقـ ــع تنفيذها مطلـع العام
املايل القادم 1436/1435هـ.
40
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ورد ًا على من ر�أى من الأع�ضاء �أن تقرير الهيـ ــئة ال يحتـ ــوي على �آلي ــة وا�ضحة
للت�أكد من �إلزام امل�ص ّنعني واملو ّردين بالتق ّيد باملوا�صفات القيا�سـ ــية ،ويدل على
ذلك ما متتلئ به ال�سوق املحلية من مواد و�أجهزة رديئة ومقلـدة؛ �أو�ضحت اللجنة
�أن دور الهيئة احلايل  -فيما يتعلق بالتطبيق -يقت�صر على ال�سلع واملنتجات
احلا�صلة على عالمة اجلودة� ،أو ال�سلع املطــلوب �إ�صدار �شهـ ــادة مطابقـ ــة� ،أو
�شهادة ت�صدير لها� .أما بقية ال�سلع واملنتجات؛ ف�إن م�س�ؤولية الت�أكد من مطابقتها
للموا�صفات القيا�سية من مهام اجلهات الرقابية الأخرى .وتقوم الهيئة مب�ساعدة
تلك اجلهات حني الطلب من خالل امل�ساهمة يف �إجراء االختــبارات الالزمة على
�أي عينات تر�سل لها للت�أكد من مدى مطابقتها للموا�صفات القيا�سية.
وقد قامت الهيئة مبراجعة املنظومة الرقابية احلاليـ ــة للمطابقة على ال�سلع
(امل�ستوردة �أو امل�صنعة حمل ًيا) مب�شاركة اجلهات الرقابيـ ــة ذات العالقــة (وزارة
التجارة وال�صناعة ،وم�صلحة اجلمارك)؛ حيت متت مراجعة االتفـاقيات املوقعة
مع �شركات املطابقة وحتديثها مبا يحقق حماية �أف�ضل للم�ستهلك ،و�سيتم التوقيع
مع تلك اجلهات بداية العام املايل القادم (ب�إذن اهلل).
ويف جمال الرقابة على امل�صانع؛ تقوم الهيئة بتن�سيق م�ستمر مع فريق املتابعة
ال�صناعية التابع لوكالة ال�صناعة بوزارة التجـ ــارة وال�صناعـ ــة؛ لتنـ ــفيذ برام ــج
رقابية م�شرتكة بني الطرفني .وقد مت البدء بتنـ ــفيذ هذا الربنامـ ــج وعمل جوالت
رقابية على جميع م�صانع حديد الت�سليح ،وم�صانع تلبي�س الإطـ ــارات واحلديـ ــد
باململكة ،ومت �إغالق بع�ض هذه امل�صانع ح�سب �إفادة الهيئة.
وفيما يخ�ص م�شاركة الهيئة يف املنظمات الدوليـ ــة للقـ ــيا�س ،واخت ــيار �أف�ضل
املوا�صفات العاملية ،و�أن يكون هناك فروع للهيئة يف جميع منافذ اململ ــكة ملطابقة
الأجهزة واملواد للموا�صفات واملقايي�س ،وت�سهيل ورود املنتـ ــجات .كما يج ــب على
الهيئة رفع م�ستوى �أنظمة االختبارات؛ حيث �إن املختربات ال تـ ــرقى وال تــواكب
الأنظمة احلديثة .بينت اللجنة �أنه ا�ستنادًا �إلى املواد “الثالثة” ،و”الرابعة”،
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و”التا�سعة” من تنظيم الهيـ ــئة؛ ق ــامت الهيئـ ــة ب�إ�صــدار الئحة بطاقة كفاءة
ا�ستهــالك الطـاقــة للأجــهزة الكــهربائيــة ،الــتي تهــدف �إلــى تر�شيــد ا�ستــهالك
الطاقــة الكهربائيــة ،حفـ ً
مردود
ـاظا على االقت�صاد الوطني ومكت�سباته ،وحتقيق
ٍ
اقت�صادي �أف�ضل للم�ستهلك.
ٍ
برنامج صارم للتأكد من تحقيق المنتجات
لمتطلبات كفاءة الطاقة

ولفتــت النــظر �إلى �أن عــدد الــنجــوم املــوجــود على بطــاقة ك ـفــاءة ا�ستــهالك
الطاقة يو�ضح كفاءة اجلهاز يف توفري ا�ستهــالك الطاقــة الكهربائيــة؛ فكــلما زاد
عدد النجوم كلما قل ا�ستــهالك اجلــهاز للطاقة الكهربائية .وقد مت و�ضع برنامج
�صارم ومتكامل مع اجلهات الرقابية ذات العالقــة؛ للت�أكــد من حتقيــق املنتـجات
امل�ستوردة �أو امل�صنعة حملي ًا ملتطلبات كفاءة الطاقة .وجاري العمل � ً
أي�ضا على
�إن�شاء خمتربات كفاءة الطاقة التابعة للهيئة؛ حيث مت التوقيع مع اجلانب الكوري
لتنفيذ املرحلة الأولى – خمترب كفاءة املكيفات.

وب�ش�أن الب�ضائع التي حتــمل عالمــات جــودة عاملية مق ّلدة قال احل�صيني �إنها
من م�س�ؤولية وزارة التجارة وال�صنــاعة� .أما امللحوظـة الأ�سا�سية التي يدور حولها
النقا�ش بعدم مطابقة املواد املوجودة يف الأ�ســواق للموا�صفات؛ فجاري العمل -
مع اجلهات الرقابية ذات العالقة  -لتكثيف حمـالت م�سح الأ�سواق وتفعيل دور
الهيئة الرقابي.
وفيما يتعلق مب�شاركة الهيئة يف املنظمات الدوليــة للقيا�س؛ قــال رئي�س اللجنة
�أن الهيئة ت�شارك يف العديد من �أنظمة املنظمات الدولية املعنية بالتقيي�س ،والهيئة
ممثلة بع�ضوية كاملة يف العديد من جلان املنظمة الدولية للقيا�س(. )ISO
وبخ�صو�ص فــتح فــروع للهيــئة يف جمــيع مــنافـ ــذ اململــكة ملطابقــة الأجــهزة
للموا�صفات؛ �أ�شار احل�صيني �إلى �أن الهــيئة ب�صــدد درا�سـة الطلبات التي و�صلت
لها من عدة مناطــق ،وتقييم االحتياج الفعلي والأولويــة لهــذا االحتــياج مبراعــاة
حجم الواردات وكثافتها.
وعن تطوير املختربات ورفع م�ستوى �أنظمة االختبارات؛ بني احل�صيني �أن الهيئة
تعمل جاهدة على ت�أمني �أحدث �أجــهزة االخــتبار ،وحتديث بع�ض الأجهزة القدمية،
خا�صا �ضمن براجمــها الإ�سرتاتيجيـة يتعلق بتطوير املختربات،
وقد �أعدت
ً
برناجما ً
ومن املتوقع �إجناز هذا امل�شروع خالل العام املايل احلايل (ب�إذن اهلل).

وحول ما يقوم به بع�ض التجار وال�شركات واملوردين بو�ضع عالمة اجلودة على
ال�سلع امل�ستوردة؛ �أكد رئي�س اللجنـة �صــالح احل�صيني �أن هذا يعد ً
غ�شا جتار ًيا
ينبغي �ضبطه �أو ًال من قبل اجلمارك؛ حيث يكون هناك تن�سيق بني اجلمارك
والهيئة من خالل تزويدها بقائمــة امل�صانــع اخلارجــية احلا�صـلة على عالمة
اجلــودة ال�سعوديــة ،ومــا عداهــا فهي خمالــفة ينبـغي عــدم ال�ســماح لها بــدخول
الأ�سواق ال�سعودية.
- 153جمادى
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الكسب غير المشروع بين الشريعة والقانون
عند احلديث عن الك�سب غري امل�شروع؛ فهو يعني التك�سب والإثراء
بوجه غري م�شروع ,وحينها ي�أتي احلديث عن جرمية �أخالقية
بالدرجة الأولى تتمثل يف احل�صول على مال بغري وجه حق ,درجت
و�سن قوانني خا�صة بها,
غالبية الأنظمة الدولية على حماربتهاّ ,
كما هو احلال يف كثري من الدول العربية مب�سميات خمتلفة ,تارة
ي�سمى قانون « الك�سب غري امل�شروع » كما هو احلال يف م�صر وغريها,
وتارة ي�سمى قانون « من �أين لك هذا » ,وبالتايل فنحن �أمام جرمية
جنائية م�ستقلة بقوانينها وتنظيماتها املختلفة.
ي�أتي هذا املقال يف �إطار �إلقاء ال�ضوء ب�شكل خمت�صر على ماهية هذا ال�سلوك
الإجرامي املتمثل ب�شكل عام يف تق�صري املوظف العام يف �أداء وظيفته ب�أمانة
و�إخال�ص ,وجعلها م�صدرا لإثرائه مالي ًا دون وجه م�شروع.
وال �شك �أننا يف اململكة العربية ال�سعودية ل�سنا مبن�أًى عن بقية الدول التي
حتارب هكذا �سلوك ب�شكل عام ,معتمدين يف ذلك على ما متليه ال�شريعة
الإ�سالمية من النهي عن التك�سب وجلب الأموال بطرق غري م�شروعة؛ باعتبارها
امل�صدر الرئي�س الذي ت�ستقى منه جميع الأنظمة الداخلية ,واملظلة ال�سامية التي
ت�ستلهم منها القوانني املنظمة لكافة �ش�ؤون احلياة.
�إال �أن اململكة مل تعمد �إلى �سن قانون خمت�ص بهذا املو�ضوع كما هو احلال يف
�أغلب الدول ,ولعل اكتفاءها ب�سن �أنظمة حتارب الأ�شكال ال�سابقة جلرمية الك�سب
غري امل�شروع مثل نظام مكافحة الر�شوة ,ونظام غ�سيل الأموال ,وا�ستغالل النفوذ...
هو ما حدا بها �إلى هذا التوجه ,و�إن كان احلديث عن جرمية « الك�سب غري امل�شروع
أعم بكثري من اختزاله يف �أ�شكال حمددة و�ضيقة ,فكما عرفته بع�ض القوانني
»� ّ
ب�أنه « كل مال ح�صل عليه �أحد اخلا�ضعني لأحكام القانون لنف�سه �أو لغريه ب�سبب
ا�ستغالل اخلدمة �أو ال�صفة ,وتعترب ناجتة ب�سبب ا�ستغالل اخلدمة �أو ال�صفة كل
زيادة تطر�أ بعد تويل اخلدمة �أو قيام ال�صفة على ثروة اخلا�ضع لهذا القانون وزوجه
و�أوالده الق�صر متى كانت ال تتنا�سب مع مواردهم وعجز عن �إثبات م�صدرها».
(انظر� :شرح قانون الك�سب غري امل�شروع  ,ا�سماعيل اخللفي � ,ص  , ) 47ومع تنوع
التعريفات القانونية لهذا ال�سلوك� ,إال �أن م�ؤداه �إلى املعنى ال�سالف الذكر.
وبنا ًء على ما �سبق؛ في�أتي هذا املقال يف �إطار امل�ساهمة يف التحفيز لدرا�سة
�إمكانية �إعادة النظر يف �ضرورة �سن نظام م�ستقل يعنى بجرمية الك�سب غري
امل�شروع؛ حيث تظهر احلاجة ل�سن مثل هذا الت�شريع لدعم جهود الدولة يف
مكافحة الف�ساد وبالذات يف مكافحة جرائم االعتداء على املال العام عن طريق
ا�ستثمار الوظيفة العامة للح�صول على ك�سب غري م�شروع ,وت�ضخم للرثوات
بوجوه م�شبوهة ,تلقي بظاللها ب�شكل مبا�شر على االقت�صاد الوطني .حيث تعد
هذه اجلرمية ذات طابع خا�ص يختلف عن اجلرائم التقليدية الأخرى ,من
حيث مرتكبيها وال�ضرر الناجم عن ارتكابها ,فغالب ًا ما يتمتع مرتكبوها مب�ستوى
علمــي وثقــايف يف جمــال �أعمالهــم متكــنهم من ارتكــاب تلك اجلرمية ومن ثم
�إخفاء معاملها عن الأجهزة الرقابية.
�إن احلديث عن هذا ال�سلوك لي�س حديث ًا عن �سلوك حديث �أو طارئ يف
الع�صور املت�أخرة ,بل لو فت�شنا يف تراثنا الإ�سالمي العظيم؛ لوجدناه زاخر ًا
باحلديث عن هذه اجلرمية يف �أدق تفا�صيلها ,بغ�ض النظر عن امل�صطلح العلمي
« الك�سب غري مل�شروع » ,فح�سب بحثي الب�سيط يف كتب الفقه الإ�سالمي مل �أجد
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�سلطان بن عبداهلل العمري
قانوين  -الإدارة العامة للم�ست�شارين
مبجل�س ال�شورى

ما ي�شري �إلى هذه امل�صطلح حتديد ًا ,ولذا فيظهر �أنه م�صطلح حديث �أ�سهمت
ال�شريعة الإ�سالمية يف احلديث عن م�ضامينه ب�شكل مف�صل ,حيث �إن ما تعارف
عليه فقاء القانون الو�ضعي يف تعريف الك�سب غري امل�شروع ال يخلو عن كونه
وجه ًا من �أوجه الك�سب احلرام الذي �أتى الإ�سالم بتحرميه ونبذه.
وبالتايل فال ن�ستطيع و�ضع تعريف حمدد للك�سب غري امل�شروع بهذا امل�صطلح
يف ظل ال�شريعة الإ�سالمية؛ وذلك لأن الك�سب غري امل�شروع مفهوم وا�سع من
الناحية ال�شرعية يدخل فيه كل ما هو ك�سب حرام من رب ًا ور�شوة واختال�س
وغريها مبا فيها املفهوم القانوين احلديث للك�سب غري امل�شروع .
وبعد هذا ميكن القول �إن ال�شريعة الإ�سالمية قد �أولت هذه املو�ضوع بالغ
العناية والرعاية ,يظهر ذلك جلي ًا من خالل الن�صو�ص املتواترة والق�ص�ص
املتكاثرة التي تزخر بها كتب الرتاث الإ�سالمي يف النهي عن هذا ال�سلوك
امل�شني؛ يظهر ذلك ب�شكل وا�ضح يف اجلرائم ال�سابقة للك�سب غري امل�شروع
باملفهوم العلمي والقانوين ,كالر�شوة وا�ستغالل النفوذ وغريهما؛ على اعتبار
�أن الإ�سالم ينظر �إلى الوظيفة العامة عل �أنها تكليف بخدمة النا�س دون جعلها
طريق ًا للتك�سب بغري طريق م�شروع.
ولذا جاء الإ�سالم بتحرمي اختال�س الأموال العامة حترمي ًا جازم ًا مهما كانت
�ض�آلة املبلغ املختل�س و�أي ًا كانت �صورته؛ فقد روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه
قال  « :من ا�ستعملناه على عمل فرزقناه رزق ًا فما �أخذ بعد ذلك فهو غلول « رواه �أبو
داود واحلاكم  .وما روي عنه �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال « من ا�ستعملناه منكم
على عمل فكتمنا خميط ًا فما فوقه كان غلو ًال ي�أتي به يوم القيامة « رواه م�سلم .
وكذلك احلال يف حترمي الإ�سالم جلرمية �سابقة كذلك على الك�سب غري
امل�شروع تتمثل يف جرمية « ا�ستغالل النفوذ » ؛ فقد روى الإمام البخاري يف �صحيحه
عنه �صلى اهلل عليه و�سلم – �أنه ا�ستعمل رج ًال من الأزد يقال له ابن اللتبية على
�صدقات بني �سليم  ,فلما قدم قال  :هذا لكم وهذا �أهدي �إيل  ,فقام النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم على املنرب فحمد اهلل و�أثنى عليه وقال  :ما بال عامل �أبعثه فيقول هذا
لكم وهذا �أهدي �إيل� ,أفال قعد يف بيت �أبيه �أو يف بيت �أمه حتى ينظر �أيهدى �إليه
�أم ال ,والذي نف�س حممد بيده ال ينال �أحد منكم منها �شيئ ًا �إال جاء به يوم القيامة
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يحمله على عنقه بعري له رغاء� ,أو بقرة لها خوار� ,أو �شاة تعري ,ثم رفع يديه – �صلى
اهلل عليه و�سلم – حتى ر�ؤي عفرتا �إبطيــه ثـم قــال  « :اللهم بلغت  ,اللهم بلغت ».
وكذا احلال – �أي�ضا – يف الن�صو�ص املتواترة التي �أتت حمرمة وحمذرة
من جرمية �أخرى هي جرمية « الر�شوة» ب�شتى �أ�شكالها املختلفة ,هدية كانت
�أو عمولة �أو مبلغا من املال ,و�أي ًا كانت قيمتها �صغرية كانت �أو كبرية؛ وذلك
لأنها ت�ضر مب�صالح عامة النا�س ,وال حتقق امل�ساواة فيما بينهم يف تلقي اخلدمة
العامة ,فيحرم من االنتفاع بها من مل يقدم الر�شوة ,لذلك حرمها الإ�سالم ,بل
ورتّب على ذلك الوعيد ال�شديد ,فقد جاء يف احلديث ال�شريف « لعنة اهلل على
الرا�شي واملرت�شي « رواه �أبو داود والرتمذي وابن ماجه .وكما روي �أن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بعث عبداهلل بن رواحة لليهود ليقدر اخلراج الواجب
دفعه على النخيل ,فجمع له يهود املدينة بع�ض حلي ن�سائهم وقالوا له :هذا لك
وخفف عنا وت�ساهل يف التقدير ,فقال عبداهلل بن رواحة :يا مع�شر يهود ,واهلل
�إنكم ملن �أبغ�ض خلق اهلل �إ َّ
يل ,ولكن ذلك ال يحملني على �أن �أحيف عليكم ,ف�أما
ما عر�ضتم علي من ر�شوة ف�إنها �سحت ,و�إننا ال ن�أكلها ,فقالوا له  « :بهذا قامت
ال�سموات والأر�ض »  ( .حديث ح�سن� ,أخرجه مالك يف املوط�أ ).
ومما �سبق يت�ضح حر�ص الإ�سالم على توفري �أق�صى درجات الأمانة والنزاهة
لدى القائم على خدمة النا�س من خالل وظيفة عامة �إئتمنه وايل الأمر عليها,
لذا �أتى الإ�سالم حمرم ًا جميع الأ�شكال املف�ضية �إلى التك�سب من وراء الوظيفة
العامة ,حتى ينال كل �إن�سان حقه الكامل يف تلقي اخلدمات من املوظفني,
وق�ضاء حوائجهم دون دفع مقابل مادي ي�ستوجب ح�صوله على تلك اخلدمات,
ف�إن ا�ستغل املوظف حاجة النا�س لهذا احلق وتربح من ورائهم؛ ع ّد هذا ك�سب ًا
غري م�شروع  ,وغلو ًال �سيعاقبه اهلل تعالى عليه.
وبالنظر �إلى النظام يف اململكة العربية ال�سعودية؛ جند �أنه قد عالج ب�شكل
وا�ضح كل ما يتعلق ببع�ض اجلرائم املالية التي قد يقرتفها املوظف ,يتمثل
ذلك يف نظام مكافحة الر�شوة ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 36/وتاريخ
1412/12/29هـ ,كذلك ما ت�ضمنته لوائح اخلدمة املدنية من النهي عن
ا�ستعمال ال�سلطة والنفوذ ,واعتبارها من املحظورات التي يجب على املوظف
العام االمتناع عنها ,وفق ًا ملا ن�صت عليه املادة الثانية ع�شرة من نظام اخلدمة
املدنية ,ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 49/وتاريخ 1397/7/10هـ؛ حيث
ن�صت على الآتي  « :يحظر على املوظف خا�صة »:
�أ� -إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة الوظيفية .
ب -ا�ستغالل النفوذ .
ج -قبول الر�شوة �أو طلبها ب�أي �صورة من ال�صور املن�صو�ص عليها يف نظام
مكافحة الر�شوة .
د -قبول الهدايا والإكراميات �أو خالفه ,بالذات �أو بالو�ساطة لق�صد
االغراء من �أرباب امل�صالح � ”...إلخ .

ولذا – فكما �سبق احلديث – �إن جممل الت�شريعات العاملية وكذلك العربية قد
تناولت جرمية « الك�سب غري امل�شروع » بالبحث والتقنني ,و�س ّنت لذلك نظام ًا خا�ص ًا
يعالج فيه هذه اجلرمية بكل تفا�صيلها ,بيد �أننا يف اململكة العربية ال�سعودية نفتقر
�إلى نظام خا�ص بجرمية « الك�سب غري امل�شروع « يجمع �صوره و�أ�شكاله و�أحكامه
املختلفة ,حيث اكتفى املنظم ال�سعودي ب�سن �أنظمة حتارب الأ�شكال واملمار�سات
التي يعتربها فقهاء القانون �سابقة على جرمية الك�سب غري امل�شروع؛ كجرمية
الر�شوة ,وا�ستغالل النفوذ ,والتزوير بهدف التك�سب وغريها ,بينما قانون الك�سب
غري امل�شروع يعد قانون ًا م�ستق ًّال بذاته ,يهدف �إلى نزاهة املوظف عن التك�سب من
خالله وظيفته العامة ب�أي �شكل من الأ�شكال ,فقد تت�ضخم ثروة املوظف العام دون
ثبوت ارتكابه جلرمية ر�شوة �أو اختال�س �أو ا�ستغالل نفوذ وغريها� ,إال �أن قانون
الك�سب غري امل�شروع ال يكتفي بذلك ,و�إمنا تتم م�ساءلة املوظف العام عن م�صدر
ثروته الطارئة ,وحينما ال تتوفر م�صادر م�شروعة لرثوته؛ يكون معر�ض ًا للجزاء
وفق ًا لقانون الك�سب غري امل�شروع ,فهو قانون ي�شتمل على �أحكام تف�صيلية بكل ما
يخ�ص تك�سب املوظف العام بوظيفته ,و�إثرائه دون وجه م�شروع ,مع �سن العقوبات
املالئمة ,وبيان طرق الطعن والرتافع �...إلخ.
ومن هنا يت�ضح �أن نطاق تطبيق قانون الك�سب غري امل�شروع هو املوظف العام
باملجمل ,وقد تباينت �آراء فقهاء القانون يف حتديد م�صطلح دقيق ميكن �أن
ينطبق على مفهوم املوظف العام – و�إن كانت ال تختلف كثرياً يف م�ضمونها
 ولعل �أقرب و�صف له هو ما ميكن ا�ستخال�صه من حكم املحكمة الإداريةالعليا امل�صرية الذي تق�ضي فيه  « :ب�أن �صفة املوظف العام ال تقوم بال�شخ�ص»,
وال جتري عليه �أحكام الوظيفة العامة �إال �إذا كان معين ًا يف عمل دائم يف خدمة
مرفق عام تديره الدولة� ,أو ال�سلطات الإدارية بطريق مبا�شر «( انظر  :حكم
املحكمة الإدارية العليا يف � 1970/12/13ص .) 55
بقي �أن نقول �إن �إمكانيــة درا�ســة �سن قــان ــون « الك�سب غري امل�شـروع » يف
اململكة العربية ال�سعودية؛ يبقى مقرتح ًا ميكن للدولة القيام به ,يف ظل التوجه
احلميد وامللحوظ الذي تق ــوم به اململك ــة يف حماربــة الف�س ــاد ب�شــتى �أ�شكال ــه
املختلفة .متمث ًال يف الكثري من الإ�صالحات املختلفة ب�إ�شراف مبا�شر من خادم
احلرمني ال�شريفني – يحفظه اهلل ويرعاه  -ولعل �أمره – حفظه اهلل – ب�إن�شاء
هيئــة م�ستقــلة تعنى بهــذا ال�ش ـ�أن وهي ( الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد ) خري
دليل على امل�ساعي احلميدة واجلادة يف الق�ضاء على الف�ساد ,و احلر�ص على
نزاهة الوظيفة العامة عن كل ما قد ي�شوبها.

كما �أنّ �أي موظف �أي ًا كانت �صفته يقوم با�ستغالل نفوذه يعر�ض نف�سه
للم�ساءلة الت�أديبية ,كما قد يعر�ض نف�سه للمحاكمة اجلنائية؛ طبق ًا للمادتني
الثالثة والرابعة من نظام مكافحة الر�شوة.
�أما ما يتعلق بجرمية الك�سب غري امل�شروع يف القانون الو�ضعي باعتبارها
جرمية جنائية م�ستقلة؛ فهو حديث مت�شعب ومتفرع؛ لي�س بالإمكان الإتيان بكامل
تف�صيالته وتفريعاته املختلفة يف هذا املقال ,لكن ح�سبنا من ذلك الإ�شارة �إليه
بعموم؛ ع ّل القارئ بعد ذلك �أن ي�سرب �أغواره يف مظانه ومواطنه القانونية.
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في كلمته في اجتماعات الجمعية العمومية لالتحاد البرلماني الدولي بجنيف:

رئيس مجلس الشورى :الخروج من المأزق السوري مرهون بتغيير في
ميزان القوى على األرض ودعم االئتالف السوري

الأمن الدويل جاء ب�سبب عجز جمل�س الأمن عن �أداء واجباته
وحتمل م�س�ؤولياته خا�صة جتاه الق�ضايا العربية والإ�سالمية ويف
ريا عن خيبة الأمل
مقدمتها الق�ضيتان الفل�سطينية وال�سورية ،وتعب ً
جتاه ق�صور جمل�س الأمن عن حتقيق الأمن وال�سالم يف �أرجاء العامل
كافة والدفاع عن املظلومني.
جاء ذلك يف كلمة ملعاليه يف �أعمال اجتماعات اجلمعية العامة الـ  130لالحتاد
الربملاين الدويل حيث ر�أ�س وفد جمل�س ال�شورى امل�شارك يف االجتماعات التي
عقدت مبقر االحتاد يف جنيف ,و�ضم الوفد معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى
الدكتور حممد بن عبداهلل �آل عمرو وعدد ًا من �أع�ضاء املجل�س.
�أكد معايل رئي�س جمــل�س ال�شورى ال�شيخ الـدكتور عبـداهلل بن
حمـمد بن �إبـراهــيم �آل ال�شيخ �أن اخلروج من امل�أزق الذي يعي�شه
ال�شعب ال�سوري يظل مرهو ًنا ب�إحداث تغيري يف ميزان القوى على
الأر�ض وتقدمي الدعم وامل�ساندة للإئتالف ال�سوري بو�صفه املمثل
ال�شرعي الوحيد لل�شعب ال�سوري  ,منوه ًا �إلى �أن اعتذار اململكة
العربية ال�سعودية عن قبول املقعد غري الدائم يف ع�ضوية جمل�س
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و�أو�ضح معايل رئي�س جمل�س ال�شورى �أن هذا االجتماع ينعقد بعد تعرث م�ؤمتر
جنيف  2لل�سالم يف �سوريا؛ وم�ضي � 3سنوات دون بارقة �أمل بوقف نزيف الدماء
امل�ستمر لل�شعب ال�سوري؛ وما حلق بالبالد من �ألوان الدمار واخلراب يف �أكرب
الكوارث يف تاريخنا املعا�صر؛ مار�س فيها النظام كل �صنوف القتل والتدمري
والتهجري ،و�ساعده يف ذلك �أطراف خارجية وجماعات �إرهابية يف ظل خذالن
املجتمع الدويل  ،داع ًيا املجتمع الدويل �إلى م�ساعدة ال�شعب ال�سوري يف تقرير
م�صريه والدفاع عن نف�سه �ضد القمع والإبادة والت�شريد.

تغطية

و�أعرب الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ عن تطلعه �إلى عمل دويل جاد يعالج �أوجه
الق�صور ليعم ال�سالم والأمن عاملنا الذي �أ�صبح يعج بامل�شكالت والأزمات التي
تزيد من ب�ؤر التوتر وت�سهم يف كثري من امل�آ�سي ،م�ؤكدً ا �أن �أ�سلوب احلوار ب�آلياته
كافة بني دول العامل وكياناته بات �ضرورة تفر�ضها الظروف الراهنة ،وهو ما
�أدركته حكومة اململكة العربية ال�سعودية منذ �أمد؛ وعملت عليه بجهد ليكون
عماد �سيا�ستها اخلارجية ورك ًنا �أ�صي ًال يف تعاملها مع الغري.
الملك عبداهلل أسس لحوار عالمي
ينبذ العنف والتطرف ويعزز القيم

وقال معايل رئي�س جمل�س ال�شورى� “ :إن النزاع الفل�سطيني الإ�سرائيلي الذي
طال �أمده ب�سبب تعنت احلكومة الإ�سرائيلية وعدم ا�ستعدادها للوفاء مبتطلبات
وم�ستحقات م�سرية ال�سالم وحتديها للمواثيق الدولية ي�أتي يف مقدمة التحديات
هاج�سا ي�ؤرق اجلميع ,الأمر الذي يوجب تكثيف اجلهود حل�شد موقف
التي ت�شكل ً
دويل موحد ملمار�سة ال�ضغط على الكيان الإ�سرائيلي لإيقاف عدوانه وتو�سعه
يف بناء امل�ستوطنات؛ واقتطاع املزيد من الأرا�ضي الفل�سطينية ،وا�ستئناف
املفاو�ضات وفق املرجعيات الدولية ومبادرة ال�سالم العربية وخطة خارطة
الطريق ،و�إنهاء معاناة ال�شعب الفل�سطيني ال�شقيق الذي نفذ �صربه وهو يطالب
با�ستعادة حقوقه امل�شروعة و�إقامة دولته امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�شريف.

اإلنسانية المشتركة

و�أ�شار �إلى الدور الكبري الذي بذله خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز لت�أ�سي�س حوار عاملي يقوم على الت�سامح ونبذ العنف والتطرف
وتعزيز القيم الإن�سانية امل�شرتكة بني �أتباع الديانات ال�سماوية والثقافات
املختلفة ,نتج عنه بالتعاون بني اململكة العربية ال�سعودية ومملكة �إ�سبانيا
وجمهورية النم�سا ت�أ�سي�س مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملي للحوار بني
�أتباع الأديان يف العا�صمة النم�ساوية فيينا ،الذي بد�أ عمله فعل ًيا يف ن�شر ثقافة
احلوار؛ واحرتام ثقافة الغري.
و�أعرب معاليه يف كلمته عن �شكره ملعايل رئي�س االحتاد الربملاين الدويل
الأ�ستاذ عبدالواحد الرا�ضي على جهوده املتميزة يف �سبيل جناح عمل االحتاد،
وملعايل الأمني عام االحتاد الربملاين الدويل املنتهية واليته اندر�سن جون�سون
على جهوده التي بذلها طيلة الأعوام املا�ضية ك�أمني عام لالحتاد.
وحث الدول كافة على االحتاد و�أخذ زمام املبادرة لتفعيل التفاو�ض وتطويره
ملعاجلة الأزمات التي ع�صفت وتع�صف ببع�ض الدول ،ومراعاة التطلعات
امل�شروعة لل�شعوب يف العدالة والكرامة الإن�سانية عم ًال بقول اهلل تعالى “
وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على الإثم والعدوان”.

الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها
ومستعمراتها االستيطانية وإنهاء
معاناة الشعب الفلسطيني

اجتماع خليجي لتنسيق المواقف الخليجية
من جهة �أخرى �شارك معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد اهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف االجتماع الت�شاوري لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى
والنواب والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي عقد
يف جنيف على هام�ش اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد الربملاين الدويل
لتن�سيق املواقف بني دول املجل�س جتاه املو�ضوعات املطروحة للبحث على جدول
�أعمال اجتماعات اجلمعية.

وقد اتفق الربملانيون اخلليجيون على دعم املر�شحة الباك�ستانية �شاذيا رايف
�أو الكامريوين مارتن �شوجن ملن�صب الأمني العام اجلديد لالحتاد الربملاين
الدويل خلفا للأمني العام احلايل �أندر�س جون�سون.
كما اتفقوا على دعم البند الطارئ الذي تقدمت به املغرب للجمعية العامة
لالحتاد الربملاين الدويل ويخ�ص دعم الأمن وال�سالم يف �إفريقيا الو�سطى.
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اتحاد البرلمان الدولي :النزاع في سوريا لن يحل إال بالم فاوضات والحوار السياسي
دعا الأع�ضاء امل�شاركون يف �أعمال اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل
�إلى اتخاذ تدابري برملانية مت�ضافرة جلعل العامل مكانا �أكرث �أمن ًا و�سالم ًا.
وجدد االحتاد الربملاين الدويل التزامه بال�سالم والدميقراطية جتاه الأزمات
املتعددة اجلارية يف العامل الآن ال�سيما �أن هذا العام يواكب االحتفال بالذكرى
ال�سنوية ال 125لإن�شاء االحتاد.
ولفت النظر �إلى �أن ا�ستمرار �إراقة الدماء واملعاناة التي يعي�شها ال�شعب
ال�سوري بعد ثالث �سنوات من احلرب يف �سوريا ي�ؤكد جمدد ًا �ضرورة حل النزاع
�سلميا من خالل احلوار واملفاو�ضات بني جميع الأطراف املعنية.

ودعا االحتاد الربملاين الدويل الأع�ضاء �إلى االلتزام ب�سل�سلة من الإجراءات
الرامية �إلى �إخالء العامل من الأ�سلحة النووية؛ م�شري ًا �إلى وجود ما ال يقل عن
 17000من الأ�سلحة النووية التي ت�شكل تهديد ًا خطري ًا على ال�سلم والأمن
الدوليني ,وطالب الدول التي مل توقع ومل ت�صدق على معاهدة عدم انت�شار
الأ�سلحة النووية �إلى القيام بذلك دون قيد �أو �شرط.
نزع أسلحة الدمار الشامل ،وعلى جميع
الدول التوقيع على معاهدة عدم
انتشار األسلحة النووية دون شروط

ودان االحتاد ب�شدة االنتهاكات امل�ستمرة للقانون الإن�ساين الدويل وانتهاكات
حقوق الإن�سان وا�سعة النطاق التي ترتكبها اجلماعات امل�سلحة يف �أفريقيا
الو�سطى.

وطالب االحتاد الربملانيني ب�ضرورة العمل مع حكوماتهم ل�ضمان االمتثال
الكامل ملعاهدة حظر االنت�شار النووي وجميع االلتزامات التي قطعت يف
م�ؤمترات ا�ستعرا�ض املعاهدة عامي  2000و.2010

و�أكد برملانيو العامل �ضرورة م�ساءلة اجلناة املتورطني يف تلك االنتهاكات
واجلرائم وممار�سة ال�ضغط على حكومة جمهورية �أفريقيا الو�سطى كي ت�ستجيب
لنداءات العمل الإن�ساين وم�ساعدة العدد الكبري واملتزايد من النازحني.

و�أكد �أهمية كفالة دخول معاهدة احلظر ال�شامل للتجارب النووية حيز
النفاذ داعيا الدول �إلى االمتناع عن �إجراء �أي جتارب للأ�سلحة النووية وان
ت�شرع احلكومات يف مفاو�ضات ب�ش�أن اتفاقية للأ�سلحة النووية.

وحث االحتاد الربملاين الدويل ال�سلطات االنتقالية يف جمهورية �أفريقيا
الو�سطى على نزع �سالح امل�س�ؤولني عن �أعمال العنف وت�سريحهم؛ م�شدد ًا على
�أهمية احلوار بني جميع الأطراف كخطوة �أولى رئي�سية لتحقيق امل�صاحلة
الوطنية.

ودعا االحتاد الربملاين الدويل الربملانات الأع�ضاء �سيما يف البلدان التي
تعاين من النزاعات امل�سلحة �إلى تعديل الت�شريعات مبا ي�ضمن منع ا�ستغالل
الأطفال يف احلروب ,ومعاقبة من يقوم بتجنيدهم.
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وحث االحتاد احلكومات على النظر يف ق�ضايا القا�صرين الذين مت جتنيدهم
ب�شكل غري قانوين يف القوات امل�سلحة والذين اتهموا بارتكاب جرائم مبوجب
القانون الدويل واعتبارهم �ضحايا ولي�س جناة وتزويدهم بالدعم الالزم.
و�أعرب االحتاد الربملاين الدويل عن قلقه العميق �إزاء املخاطر املتزايدة
للكوارث يف جميع �أنحاء العامل واحلاجة �إلى و�ضع �سيا�سات �أقوى للتخفيف من
وقعها ال�سيما مع تزايد االهتمام بجدول �أعمال التنمية امل�ستدامة اجلديد لكي
يحل حمل الأهداف الإمنائية للألفية بعد عام . 2015
كما دعا االحتاد جميع النواب �إلى اتخاذ �إجراءات فورية ملراجعة الت�شريعات
القائمة ب�ش�أن احلد من املخاطر الناجمة عن الكوارث وذلك ا�ستناد ًا �إلى ما
اتفق عليه الربملانيون من �أن التح�ضر غري املنظم واملخطط ب�شكل �سيء والفقر
املتوطن و�ضعف احلوكمة تعترب من الدوافع املهمة الكامنة وراء املخاطر.

و�شدد على �أهمية حماية الأطفال ال�سيما املهاجرين منهم خالل ال�صراعات؛
و�سن ت�شريعات حمددة حلماية الفتيات من االجتار بالب�شر واال�ستغالل اجلن�سي
والعنف القائم على نوع اجلن�س.
سن تشريعـات لمنع تجنيد
األطفال في الحروب ومعاقبة

يف الوقت ذاته دعا االحتاد الأمم املتحدة �إلى �إ�ضفاء الطابع الر�سمي على
مبد�أ التعوي�ضات ل�ضحايا الكوارث الطبيعية وعن الأ�ضرار التي ت�سببها الدول
التي تتعار�ض ا�سرتاتيجياتها يف جمال التنمية مع تو�صيات م�ؤمتر (ريو للتنمية
امل�ستدامة).
وحث االحتاد احلكومات على دمج النمو ال�سكاين وتنظيم الأ�سرة والآليات
املتغرية للرتكيبة ال�سكانية يف ال�سيا�سات املتعلقة بالتنمية امل�ستدامة م�شدد ًا على
�ضرورة �أن تت�أكد احلكومات والأمم املتحدة من �أن جدول �أعمال التنمية ملا بعد
عام  2015يعزز �إطار احلد من خماطر الكوارث التي يجري العمل عليها.

من يقوم على تجنيدهم

رئيس مجلس الشورى يجتمع
مع رئيس الجمعية الوطنية
الباكستانية
اجتمع معايل رئي�س جمل�س ال�شورى على هام�ش اجتماعات
اجلمعية العمومية لالحتاد الربملاين يف جنيف مع معايل رئي�س
اجلمعية الوطنية الباك�ستانية (الربملان) �سردار �أياز �صادق.
وبحث معه املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعمال اجلمعية
العمومية ,وتن�سيق مواقف جمل�س ال�شورى واجلمعية الوطنية
الباك�ستانية جتاهها� ,إلى جانب �سبل تعزيز وتطوير عالقات
التعاون الربملاين بني البلدين ال�صديقني.

ال�شورى  -العدد  - 153جمادى الأولى 1435هـ

47

دراسة

الخدمات اإلسعافية والمسعفين في المملكة العربية السعودية
رؤية تشريعية

�أ.د .حم�سن بن علي فار�س احلازمي
ع�ضو جمل�س ال�شورى
رئي�س جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة

اخلدمــات الطبيـــة الإ�سعافيـــة يف اململكــة العربيـة ال�سعودية –
وهي كذلك يف الدول الأخرى  -جزء �أ�سا�سي من اخلـدمات ال�صحية؛
وهي تختـــ�ص باخلـــدمات التي يقـــدمـــها �أفراد الفريـــق الإ�سعـــايف
يف حاالت الطـــوارئ واحلـــوادث والإ�صـــابات التي تتـــطلب خدمـــات
�صحيـــة عاجلـــة يف مواقـــع احلـــوادث �أو الإ�صابات (خدمات ما قبل
امل�ست�شفى) وخدمات �إ�سعافية تكميلية يف �أق�سام الإ�سعـاف والطوارئ
بامل�ست�شفيات ،والتوا�صل والتن�سيق بني الفريق الإ�سعـــايف والعامــلني
من �أفراد الفريق ال�صحي بامل�ست�شفيات.
و�ضمن هذا الإطار تقوم هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي (جمعية الهالل
الأحمر ال�سعودي �سابق ًا) يف اململكة العربية ال�سعودية بالدور الأ�سا�سي خلدمات
ما قبل امل�ست�شفى الإ�سعافية يف اململكة ،وي�شمل ن�شاطها جميع �أنحاء اململكة،
وهي ذات �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة ،وتطورت منذ �إن�شائها كجمعية يف العام
1354هـ يف هياكلها الإدارية والفنية وخدماتها الأر�ضية واجلوية على امل�ستوى
املحلي والدويل (اجلداول .)3 -1
فعلى امل�ستوى املحلي تقوم الهيئة بتوفري اخلدمات الطبية الإ�سعافية
الطارئة يف مرحلة ما قبل امل�ست�شفى ل�ضحايا احلوادث املختلفة والكوارث
واالعتالالت ال�صحية الطارئة ،وذلك بتقدمي اخلدمات الالزمة يف موقع حدوث
الإ�صابة ب�شكل ي�ضمن ا�ستقرار احلالة يف املوقع وكذلك �أثناء نقل امل�صابني
�إلى امل�ست�شفيات املالئمة لعالج احلاالت الإ�سعافية  .كما تقوم الهيئة بتقدمي
اخلدمات الطبية الإ�سعافية حلجاج بيت اهلل احلرام؛ وت�سهم يف �أعمال التوعية
ال�صحية �أثناء موا�سم احلج وخالل العام بالتعاون والتن�سيق مع خمتلف اجلهات
احلكومية والقطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،حيث ي�سهم امل�سعفون
واملخت�صون يف جمال اخلدمات الإ�سعافية يف تثقيف املجتمع ال�سعودي وتدريبهم
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على الإ�سعافات الأولية بنواحي اخلدمات الطبية الإ�سعافية الطارئة عن طريق
تدريب املتطوعني ومن�سوبي الأجهزة احلكومية الأخرى وخا�صة اجلهات الأمنية
وطالب املدار�س واجلامعات واملهتمني من �أفراد املجتمع باخلدمات ال�صحية
والتطوعية.
وعلى امل�ستوى الدويل وقعت هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي على اتفاقية
جنيف و�أ�صبحت الع�ضو رقم ( )91يف رابطة جمعيات ال�صليب والهالل الأحمر
العاملية ،وحتدد تلك االتفاقية التزامات اجلمعيات واحلكومات جتاه املر�ضى
وامل�صابني يف احلوادث والكوارث وجرحى احلروب؛ �إ�ضافة �إلى الأ�سرى وكيفية
التعامل معهم واحرتام حقوقهم .ومن خالل الهيئة وانتمائها للمنظمات الدولية
والعربية والإقليمية ذات ال�صلة ،ي�سهم املخت�صون يف جمال الإ�سعاف يف �إثراء
املعرفة يف امل�ؤمترات الدولية لل�صليب الأحمر وم�ؤمترات خرباء احلكومات
ملراجعة وتطوير اتفاقيات جنيف وم�ؤمترات نقل الدم واجتماعات اللجان
التنفيذية لرابطة ال�صليب الأحمر واحللقات الدرا�سية لدول ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا وم�ؤمترات جمل�س حكام رابطة ال�صليب الأحمر .

دراسة
جدول ( : )1مراحل تطور هيئة الهالل األحمر السعودي وأعمالها:

املرحلة الأولى� :إن�شاء جمعية الإ�سعاف اخلريي الوطني  :وقد �شهدت هذه املرحلة �إن�شاء جمعية خريية با�سم جمعية الإ�سعاف اخلريي مببادرة من حمبي
اخلري وموافقة امللك عبد العزيز يف العام 1354هـ  ،وذلك لتقدمي الإ�سعافات الطبية ال�سريعة ومد يد امل�ساعدة يف الكوارث �أو انت�شار الأوبئة ودعم الأعمال
الإن�سانية.
املرحلة الثانية� :إن�شاء جمعية الهالل الأحمر ال�سعودي  :ب�سبب التو�سع الكبري يف ن�شاطات جمعية الإ�سعاف اخلريي  ،برزت فكرة تطوير اجلمعية بهدف
ن�شر خدماتها على م�ستوى اململكة؛ و�أن تكون ع�ضو ًا فاع ًال يف املنظمات الدولية التي حتمل نف�س ر�سالتها ،وقد حتقق ذلك ب�صدور املر�سوم امللكي رقم ()1
وتاريخ 1383/1/17هـ باملوافقة على �إن�شاء جمعية وطنية با�سم (جمعية الهالل الأحمر ال�سعودي) ،و�صدور نظامها باملر�سوم امللكي رقم (دم )14/وتاريخ
1386/4/12هـ.
املرحلة الثالثة� :إعادة تنظيم اجلمعية وتغيري ا�سمها � :صدر قرار جمل�س الوزراء رقم ( )371وتاريخ 1429/12/24هـ بتغيري ا�سم جمعية الهالل الأحمر
ال�سعودي لي�صبح هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي ،و�صدر قرار جمل�س الوزراء رقم ( )315وتاريخ 1430/9/17هـ ب�إعادة تنظيم هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي،
و�صدور تنظيم الهيئة الراهن بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )213وتاريخ 1432/7/11هـ.
جدول ( : )2مهام هيئة الهالل األحمر السعودي:

 اال�ستعداد والعمل يف زمن ال�سلم واحلرب ب�صفتها م�ساعدة للإدارات الطبية يف القطاعات الع�سكرية على �سبيل التعاون والتكامل يف جميع الأحوالاملن�صو�ص عليها يف اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م ,والربتوكولني الإ�ضافيني لها عام 1977م.
 متثيل اململكة �أمام اجلهات الدولية املخت�صة . تقدمي اخلدمات الإ�سعافية الطبية ،بو�صفها املقدم الرئي�س لهذه اخلدمة يف اململكة. اال�ستعداد واال�ستجابة حلاالت الكوارث وتقدمي خدمات الإغاثة داخل وخارج اململكة. امل�ساهمة يف تقدمي الإغاثة ال�سعودية وم�ساعدة �ضحايا الكوارث خارج اململكة. التعاون مع اجلهات املخت�صة يف تقدمي اخلدمات ال�صحية حلجاج بيت اهلل احلرام. العمل على تدريب �أفراد املجتمع على الإ�سعافات الأولية ،ون�شر الوعي والثقافة ال�صحية. امل�ساهمة يف تقدمي اخلدمات ال�صحية والإن�سانية واالجتماعية مبا يتفق مع �أهداف الهيئة. ن�شر املبادئ الإن�سانية للحركة الدولية للهالل الأحمر وال�صليب الأحمر. توثيق العالقات وتبادل اخلربات مع العنا�صر الدولية للهالل الأحمر وال�صليب الأحمر. ت�شجيع �أفراد املجتمع على التطوع يف ن�شاطات الهيئة. القيام بغري ذلك من ن�شاطات و�أعمال يف زمن ال�سلم واحلرب.جدول ( : )3خطة العمل التنفيذية :

 �إدراك احلدث ( :)Senseاال�ستجابة الفعالة لطلبات اخلدمة الإ�سعافية من املر�ضى وامل�صابني و�إر�سال الوحدات الإ�سعافية املنا�سبة. الو�صول �إلى احلدث ( :)Reachالو�صول القيا�سي �إلى موقع احلالة الطارئة مع توفر طاقم م�ؤهل ومدرب. العناية ( :)Careتقدمي الرعاية الطبية الطارئة ( املنا�سبة ) يف موقع احلدث و�أثناء الطريق �إلى امل�ست�شفى با�ستخدام �أف�ضل التجهيزات والتقنياتالطبية مبا يتفق واملعايري الدولية (الربوتوكوالت وانظمة الت�شغيل ).
		
مجال الخدمات اإلسعافية والجهات ذات الصلة :

ت�ستهدف اخلدمات الإ�سعافية ب�شكل رئي�س تخفيف ِحدة الإ�صابات والتقليل من معاناة احلاالت املر�ضية الطارئة؛ وتقدمي اخلدمات ال�صحية العالجية لها
ما �أمكن ذلك ،ونقلها �إلى امل�ست�شفيات املالئمة ال�ستكمال الرعاية ال�صحية ،وهي يف �سبيل ذلك هي�أت فرق ًا عاملة من امل�سعفني على اختالف م�ستوياتهم للقيام
– كل منهم  -بخدمات حمددة ح�سب م�ؤهالتهم وخرباتهم ومتطلبات اخلدمات ال�صحية الإ�سعافية ،وتغطي طيف وا�سع من اخلدمات ال�صحية الإ�سعافية
(اجلدول .)4
ال�شورى  -العدد  - 153جمادى الأولى 1435هـ

49

دراسة
جدول ( : )4أمثلة للخدمات اإلسعافية الصحية :

الرعاية الإ�سعافية ملرحلة ما قبل امل�ست�شفى للم�صابني يف احلوادث والكوارث والنقل الإ�سعايف.
الرعاية الإ�سعافية ملرحلة ما قبل امل�ست�شفى للم�صابني بالأمرا�ض الطارئة ومنها ما يلي:
* الأمرا�ض القلبية.
* حاالت الف�شل الكلوي.
* �صدمة الأن�سولني (انخفا�ض ال�سكر يف الدم).
* �أزمات الربو احلادة.
* حاالت الوالدة.
* احلاالت النف�سية املتهيجة.
* لدغة عقرب �أو ثعبان.
* حاالت الإدمان.
* خدمات الإ�سعاف اجلوي.
* خدمات احلجاج يف مو�سم احلج.
ولذلك تتواجد املراكز الإ�سعافية التابعة لهيئة الهالل الأحمر ال�سعودي – املجهزة مبركبات الإ�سعاف وكوادرها  -داخل املدن ال�سعودية وخارجها وعلى
الطرق ال�سريعة ويف املنافذ الربية والبحرية واجلوية للمملكة العربية ال�سعودية لتقدمي اخلدمات الطبية الإ�سعافية ونقل املحتاجني �إلى ذلك ،كما تتواجد
اخلدمات الإ�سعافية ومركباتها يف خمتلف امل�ست�شفيات.
كما تقدم اجلهات ال�صحية (احلكومية واخلا�صة) خدمات �إ�سعافية �أثناء نقل املر�ضى مبركبات الإ�سعاف بني من�ش�آتها من جهة ،وبني امل�ست�شفيات العامة
والتخ�ص�صية واملرجعية من جهة �أخرى .ويتم نقل املر�ضى بالإ�سعاف اجلوي كذلك �إلى امل�ست�شفيات املنا�سبة للحالة الإ�سعافية وتقدمي اخلدمات ال�صحية
الالزمة �أثناء النقل .
كما ي�سهم ذوو االخت�صا�ص والعاملون يف جمال اخلدمات الإ�سعافية يف امل�ست�شفيات احلكومية – اجلامعية – والع�سكرية وم�ست�شفيات وزارة ال�صحة
والقطاع اخلا�ص يف اململكة يف الأن�شطة اخلدمية والتوعوية والتعليمية والتدريبية من خالل قنوات العمل الإ�سعايف يف هذه املن�ش�آت يف الرعاية والعالج والتوعية
والتدريب املنا�سب للمخت�صني والعامة.
ومتار�س اخلدمات الإ�سعافية �أي�ض ًا يف العديد من اجلهات ذات ال�صلة يف اململكة العربية ال�سعودية؛ �إ�ضافة �إلى هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي واملن�ش�آت
ال�صحية – احلكومية واخلا�صة  ،-وقد وردت يف العديد من الأنظمة ال�صادرة يف اململكة يف خمتلف جماالت احلياة  ،ومنها ما هو مبني يف (اجلدول . )5
جدول ( : )5األنظمة الصادرة في المملكة التي اشتملت على ممارسات إسعافية :

 -1نظام مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية .
 -2نظام املرور .
 -3نظام الطرق واملباين .
 -4النظام ال�صحي .
 -5نظام امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة .
 -6النظام املوحد لإدارة نفايات الرعاية ال�صحية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
 -7نظام مزاولة املهن ال�صحية .
 -8نظام الت�أمينات االجتماعية .
 -9نظام العمل .
 -10نظام الطريان املدين .
 -11نظام الدفاع املدين .
 -12نظام �أندية ال�سيارات والدراجات النارية .
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دراسة
األنظمة (القوانين) واألطر التنظيمية لخدمات اإلسعاف والمسعفين :

ومبراجعة الأدبيات يف جمال �أنظمة الإ�سعاف (القوانني) والأطر اخلدمية للإ�سعاف وامل�سعفني ،تبني �أنه ال يوجد نظام متكامل و�شامل للخدمات الإ�سعافية
وامل�سعفني يف اململكة العربية ال�سعودية يعني مبكونات اخلدمة الإ�سعافية والكوادر الب�شرية العاملة وم�ؤهالتها واخت�صا�صاتها وترخي�صها واملركبات
والتجهيزات الالزمة واملالئمة للحاالت الإ�سعافية واملخالفات واجلزاءات املتعلقة بها ،عدا اللوائح التنظيمية للعمل الإ�سعايف ال�صادرة عن الإدارة العامة
للخدمات الإ�سعافية بهيئة الهالل الأحمر ال�سعودي عامي 1423هـ و1424هـ .وعلى امل�ستويات الإقليمية والدولية  ،تبني �صدور ن�صو�ص د�ستورية و�أطر
نظامية وتنظيمية و�أدلة ومرجعيات ذات �صلة يف العديد من الدول العربية والأجنبية منها :
نظام «ممار�سة مهنة م�سعف» الأردين  ،عام 2006م.

 -1الن�صو�ص الد�ستورية لالحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر 2007م (الد�ستور ،النظام الداخلي ،الالئحة املالية ،النظام الأ�سا�سي
للموظفني ،قواعد امل�ساعدة على ال�سفر) ،عام 1919م.
 -2التكوين يف الإ�سعافات الأولية (م�ستوى املنفذ) الدليل املرجعي للهالل الأحمر املغربي موجه للمكونني يف الإ�سعافات الأولية  ،عام 2007م.
 -3الإطار التنظيمي لقوانني ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف قطاع النفط (�إدارة �ش�ؤون نظم ال�صحة وال�سالمة والبيئة بدولة قطر) ،عام 2011م.
 -4امل�ؤمتر الدويل احلادي والثالثون لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر 2011م – تقرير ب�ش�أن تنفيذ القرار رقم  2الطبيعة اخلا�صة لعمل حركة ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر وال�شراكات ودور اجلمعيات الوطنية (ب�صفتها جهات م�ساعدة لل�سلطات العامة يف املجال الإن�ساين).
 -5النظام الأ�سا�سي؛ والنظام الداخلي للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر ،عام 2006م.
 -6دليل اخلدمات و�إدارة خدمة املتعاملني – م�ؤ�س�سة دبي خلدمات اال�سعاف  ،عام 2012م.
ِّ
املتدخلني من موظفي �إنفاذ القانون ملواجهة حاالت االجتار بالب�شر ال�صادر من مكتب الأمم املتحدة املعني
 -7دليل «الإ�سعاف الأولية» املوجه �إلى �أوائل
باملخدرات واجلرمية  ،عام 2009م.
 -8غاية ال�صليب الأحمر اللبناين  ،عام 1945م .
 -9املنظمة العربية للهالل الأحمر وال�صليب الأحمر ن�ش�أت عن اجلمعيات العربية ،عام 1975م.
 -10النظام الأ�سا�سي للجنة الدولية لل�صليب الأحمر عن اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر  ،عام 1973م.
 -11قانون اجلمعية الوطنية للهالل الأحمر الأردين عام 1969م.
 -12قانون منوذجي ب�ش�أن ا�ستعمال وحماية �شارة ال�صليب الأحمر �أو الهالل الأحمر عن اتفاقيات جنيف  ،عام 1977م.
 -13جمل�س �إدارة االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر عن االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر  ،عام 2013م.
 -14اتفاقيات جنيف التي تنظم ال�سلوك �أثناء النزاعات امل�سلحة وال�سعي �إلى احلد من ت�أثرياتها ،عام 1949م.
The Ambulance Regulations- being Chapter A-18.1 Reg. 1 (effective July 1, 1989) as amended by -15

(.2009/Saskatchewan Regulations 52كندا)
State Ambulance Policies and Services – Department of Health and Human Services – Office Of -16

�(.Inspector Generalأمريكا)
�( .Regional Ambulance Services Law -17أمريكا)
�( .Guide to Become a Licensed Commercial Ambulance Service in Maryland -18أمريكا)
( .Ambulance Service Act 1991, Ambulance Service Regulation 2003 ,Current as at 1 July 2013 -19ا�سرتاليا)
( .)Ambulance Service Act 1982 (No. 105 of 1982 -20ا�سرتاليا)
( .Ambulance CEN Approval -21بريطانيا)
�( .Advice On Current Ambulance Law -22أمريكا)
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دراسة
أسس الحاجة إلى نظام والئحة تنفيذية :

يدخل العمل الإ�سعايف �ضمن �أعمال جهات متعددة كون اخلدمات الطبية الإ�سعافية تغطي حاالت متعددة ومتباينة وخمتلفة الظروف واالحتياجات
وتتطلب مهارات وا�ستجابات مالئمة من جهة ،كما �أنها من جهة �أخرى متر مبرحلة مهمة من التطوير يف خمتلف جوانبها ورفع م�ستوى العاملني فيها و�شمولها
لأطباء وفنيني م�سعفني وغريهم مما تطلبه اخلدمة الإ�سعافية ،ويف الفرتة الأخرية ُفتحت جماالت �أو�سع للتخ�ص�ص الدقيق يف اخلدمات الإ�سعافية مبختلف
م�ستوياتها ،مما تظهر معه احلاجة �إلى �إيجاد نظام متكامل و�شامل «للخدمات الإ�سعافية وامل�سعفني يف اململكة العربية ال�سعودية» ي�شتمل على الأهداف والأ�س�س
الالزمة للعمل الإ�سعايف و�أدوار وخدمات �أفراد الفريق الإ�سعايف ،وتعزز �سالمة املري�ض وحفظ حقوقه من جهة ،وحفظ حقوق العاملني يف هذا املجال من جهة
�أخرى ،وذلك يف �ضوء امل�ستجدات والتو�سع يف اخلدمات الإ�سعافية والتي نوجزها فيما ي�أتي :

 -1وجود طيف وا�سع للخدمات الإ�سعافية يف �أنظمة عدد من اجلهات (امل�شار �إليها يف اجلدول  ،)1مما يحتم ت�أطري وتقنني اخلدمات الإ�سعافية يف خمتلف
جوانبها وجهاتها والعمل على حت�سني جودتها.
 -2تعدد اجلهات التي تقدم اخلدمات الإ�سعافية وبالتايل احلاجة �إلى و�ضع �إطار نظامي ملمار�ستها والعاملني يف جمالها.
 -3التو�سع يف خدمات الإ�سعاف اجلوي وما يتطلبه من الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة والتجهيزات املنا�سبة.
� -4إ�ضافة خدمات النقل بني املدن وعلى الطرقات ال�سريعة للحاالت الإ�سعافية �إلى خدمات هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي عم ًال بقرار جمل�س الوزراء رقم
 383وتاريخ 1433/11/22هـ؛ وما يتطلبه ذلك من تهيئة مركبات الإ�سعاف الأر�ضية واجلوية والعاملني عليها للقيام باخلدمات الإ�سعافية املطلوبة.
 -5االهتمام املتنامي باخلدمات الإ�سعافية  -على امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية  -وتطوير التعليم والتدريب يف جماالتها على امل�ستويات املحلية
والإقليمية والدولية  ،ومنها يف اململكة ما ي�أتي:
� .1إن�شاء كليات وبرامج تعليمية وتدريبية متنح درجات علمية ومهنية منها البكالوريو�س والزمالة يف جمال طب الطوارئ والإ�سعاف لت�أهيل العاملني يف
جمال اخلدمات الإ�سعافية مبختلف فئاتهم .
� .2شمول اخلدمات الإ�سعافية درجات وم�ستويات مهنية متفاوتة للعاملني ترتبط باخت�صا�صات و�صالحيات وم�س�ؤوليات حمددة لكل فئة من العاملني يف
اخلدمات الإ�سعافية .
� .3إلزام جميع �أفراد الفريق ال�صحي العاملني يف املن�ش�آت ال�صحية ويف خمتلف التخ�ص�صات الطبية واخلدمات امل�ساندة باحل�صول على �شهادة �إمتام
تدريب يف اخلدمات الإ�سعافية ك�شرط للح�صول على ترخي�ص مبزاولة املهن ال�صحية من الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية.
� .4أهمية �إيجاد خدمات �إ�سعافية متطورة يف بع�ض امل�ست�شفيات  -ومنها الع�سكرية  -للوفاء بحاجاتها يف حاالت احلرب وال�سلم.
� .5إدخال برامج و�إجراءات تعليمية وتدريبية و�إ�شرافية يف بع�ض امل�ست�شفيات ( )base hospitalsو�إيجاد فرق �صحية متخ�ص�صة يف العمل ال�صحي
الإ�سعايف فيها وخارجها.
 .6ا�ستحداث برنامج الأمري نايف للتدريب على اخلدمات الإ�سعافية بهيئة الهالل الأحمر ال�سعودي ،وقيام هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي بامل�شاركة يف
خمتلف املنا�شط املجتمعية للتوعية والتدريب على اخلدمات الإ�سعافية ملختلف �أفراد املجتمع.
� .7أهمية الوعي والإدراك للوقت املتاح لتقدمي اخلدمة يف خمتلف جوانب اخلدمة الإ�سعافية وكونها تُعنى بحاالت تتطلب الإ�سعاف ال�سريع والتعامل املهني
املقنن مما يتطلب �إي�ضاح جميع جوانب اخلدمة ومتطلباتها و�إجراءاتها من وقت ن�شوء احلالة الإ�سعافية حتى تلقيها الرعاية والعالج الالزم.
� .8أهمية التعامل املهني ال�سليم مع احلاالت الإ�سعافية املختلفة ومتطلباتها ال�صحية و�سالمة هذا التعامل كونه ميثل احلد الفا�صل بني احلياة واملوت مب�شيئة اهلل.
� .9أهمية تقليل الأخطاء القاتلة يف التعامل مع احلاالت الإ�سعافية  ،مما يحتم احلاجة �إلى �إيجاد نظام متكامل �شامل للمخالفات واجلزاءات  ..الخ.
� .10أهمية تقنني اجلوانب التالية ل�ضمان اجلودة يف اخلدمة وتعزيز �سالمة املري�ض يف جميع املراحل بد ًء من تلقي البالغ عن احلاالت مرور ًا مببا�شرة
عمليات الإ�سعاف ال�صحي والعالج ونقل املري�ض (مرحلة ما قبل امل�ست�شفى) حتى و�صوله �إلى املن�ش�أة ال�صحية �أو ا�ستكمال عالجه  ،وهي :
 -1تقنني م�سميات �أع�ضاء الفريق الإ�سعايف وم�ؤهالته وخرباته وفئاته املتخ�ص�صة ودورها يف مراحل خدمات الرعاية ال�صحية املختلفة.
 -2تقنني املعايري واملتطلبات واالخت�صا�صات واجلوانب املهنية والأخالقية يف خمتلف جوانب اخلدمات الإ�سعافية  ،ومنها ما ي�أتي :
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 )1معايري مركبات الإ�سعاف (الأر�ضية واجلوية) الفنية ومكوناتها.
 )2املتطلبات التجهيزية يف املركبات الإ�سعافية (الأر�ضية واجلوية) وموائمتها للغر�ض الذي �أُعدت من �أجله.
 )3معايري �سائقي املركبات ومتطلبات ت�أهيليهم و�أعمارهم  ..الخ.
 )4مهمات العاملني املهنيني ال�صحيني وفئاتهم واخت�صا�صاتهم وواجباتهم املهنية جتاه املري�ض يف املوقع ويف املركبة الإ�سعافية.
� )5إيجاد مواد نظامية تعنى باملخالفات واجلزاءات املتعلقة بها.
مواد ومكونات مشروع النظام المقترح :

يقوم منظور الر�ؤية الت�شريعية (النظام) على الأ�س�س املعتمدة للخدمات الإ�سعافية يف اململكة واملكونات الالزمة للخدمة الإ�سعافية ومبادئها وت�شتمل على
ع�شرة ف�صول و�سبع وع�شرين مادة مكونة لها  ،وتتلخ�ص فيما ي�أتي:

الف�صل الأول (املادة الأولى) :تعريفات امل�صطلحات واملرجعيات للنظام ،وت�شمل تعريفات الو�صف الوظيفي للعاملني وت�صنيفاتهم ومركبات الإ�سعاف  ..الخ .
الف�صل الثاين (املادة الثانية)  :الأهداف املحددة للنظام  ،وهي ترتكز فيما ي�أتي :
 -1تقنني اخلدمات الإ�سعافية ال�صحية يف اململكة العربية ال�سعودية.
 -2حتديد م�ؤهالت وخربات وخدمات العاملني يف جمال اخلدمات الإ�سعافية (الربية واجلوية).
 -3تقليل الأخطاء املهنية يف اخلدمات الإ�سعافية يف اململكة  ،ما �أمكن ذلك.
 -4زيادة كفاءة اخلدمات الإ�سعافية يف اململكة وتطويرها .
 -5تقنني جتهيز وت�شغيل مركبات الإ�سعاف وموا�صفاتها.
الف�صل الثالث (املواد من الثالثة �إلى ال�سابعة) :اخلدمات الإ�سعافية الطبية ومقت�ضياتها ،وت�شتمل على متطلبات و�إجراءات العمل الإ�سعايف وامل�ؤهالت
واخلربات والرتخي�ص  ..الخ.
الف�صل الرابع (املواد من الثامنة �إلى العا�شرة)  :مكونات الفرق الإ�سعافية وم�س�ؤولياتها ،وت�شمل الفرق وحدود م�س�ؤوليات �أفرادها و�إجراءات عملها.
الف�صل اخلام�س (املادتان احلادية ع�شرة والثانية ع�شرة)  :رعاية املر�ضى والتوثيق ،وتغطي الرعاية ال�صحية ومعايريها وتوثيقها ح�سب املعايري الطبية.
الف�صلال�ساد�س(املوادمنالثالثةع�شرة�إلىال�ساد�سةع�شرة):ت�شغيل اخلدمات الإ�سعافية ،وت�شمل جماالت عمل القوى واخلدمات الإ�سعافية يف اجلهات ذات ال�صلة.
الف�صل ال�سابع (املادة ال�سابعة ع�شر) :م�س�ؤوليات اجلهات ذات العالقة ،وت�شمل امل�س�ؤولية اخلدمية وبرامج الإ�شراف واالت�صاالت  ..الخ .
الف�صل الثامن (املادتان الثامنة ع�شرة والتا�سعة ع�شرة) :خطة اال�ستجابة للطوارئ ،وت�شمل قائمة الأعمال التي يقوم بها امل�سعفون والأطباء ذوو االخت�صا�ص
ح�سب الفئات املكونة للفرق الإ�سعافية.
الف�صل التا�سع (املواد من الع�شرين �إلى الرابعة والع�شرين) :املخالفات والعقوبات ،وت�شمل �إجراءات و�آليات توقيع العقوبات عند الإخالل بواحدة �أو �أكرث
من مواد النظام.
الف�صل العا�شر (املواد من اخلام�سة والع�شرين �إلى ال�سابعة والع�شرين )� :أحكام ختامية ،وي�شمل �إجراءات �إ�صدار الالئحة التنفيذية وبدء العمل بالنظام
و�إلغاء ما يتعار�ض معه من �أحكام.
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حوار

عضو مجلس الشورى الشيخ الدكتور عازب آل مسبل لــ « الشورى » :

نتطلع إلى مزيد من الصالحيات لمجلس الشورى وفقا لمتطلبات المرحلة

هو من �أ�سرة علمية..در�س على يدي والده وجده ،ارتاد املكتبة وهو يف �سن ال�صبا ،كان يقتني الكتب وال�صحف واملجالت وكل ما يقع يف يده،
حتى �أ�صبح �إمام ًا لأبناء قريته وخطيب ًا مل�سجدها ،عمل قا�ضي ًا ومعلم ًا ثم مدير ًا عام ًا لفرع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية مبنطقة ع�سري ،ثم ع�ضو ًا
يف جمل�س ال�شورى منذ دورته الرابعة.
ال�شــيخ الدكتور عـــازب بن �سـعـيد �آل م�سبل ابن قرية « �آل �شاعـــر » ببني الأحـــمر مبنطقـــة ع�سيـــر ،هـــو �ضيـــف هـــذا العـــدد مـــن جملـــة
ال�شورى ،حتدث من خالل هذا احلوار ،عن م�شروع امللـك عبد اهلل لتطوير مرفق الق�ضاء ،وعلق على م�ستوى طموحات املواطن وتطلعاته حول �أداء
جمل�س ال�شورى ،كـــما عـــرج من خـــالل حديثـــه عن املجـــل�س على �أداء جلنـــة ال�شـــ�ؤون الإ�سالميـــة والق�ضائيـــة ،وجلان ال�صداقة الربملانية،
والتطلعـــات املن�شـــودة من مناق�شـــة الوزراء حتت قـــبة املجلـــ�س ،ليختم حديثه بر�أيه حول نقا�شات ال�ش�أن العام ونظام املجل�س  ،ممث ًال بتعديل
املادة  23من نظام املجل�س.
حاوره :منصور العساف

الوالدة والطفولة متى وأين كانت ؟.

ولدت يف قرية �آل ال�شاعر ببني الأحمر مبنطقة ع�سري يف عام  1381هـ؛
وترعرعت بها ودر�ست املرحلة االبتدائية مبدر�سة �صبح وا�سمها حالي ًا ( طلحة
بن عبيد اهلل) وتقع على �ضفاف وادي �صبح حيث تبعد عن قريتي حوايل خم�سة
كيلو مرتات.
قريتنا مقصد لطالب العلم ووالدي

العلمية (�آل م�سبل) رحمهم اهلل .فقد كانت قريتنا مق�صد ًا لطالب العلم �آنذاك
وكان فيها مدر�سة علمية ومكتبة م�شهورة عرفت مبكتبة �آل م�سبل(.)1
ال�شاهد �أن والدي رحمه اهلل كان معلمي الأول� ،أما والدتي رحمها اهلل فقد
عا�شت يف بيت علم وق�ضاء؛ �إذ كان والدها ال�شيخ حممد بن �سعيد بن م�سبل
عامل ًا وقا�ضي ًا وابنه ال�شيخ عبد اهلل بن حممد؛ وقد تعلمت من والدها و�أخيها
رحمهم اهلل جميع ًا.

هو معلمي األول
ما الذي تذكره عن البدايات األولى للمرحلة الدراسية ؟.

هي مرحلة التكوين الأولى ل�شخ�صية الإن�سان ،فقد ع�شتها يف كنف والدي
ووالدتي ( رحمهما اهلل) فكالهما كان له ت�أثري بالغ يف حياتي؛ �إذ الوالد ال�شيخ
�سعيد بن م�سبل كان من طالب العلم الذين ي�شار لهم بالبنان وهو �سليل الأ�سرة
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وقد ع�شت بني �أخواين الكرام �إذ كان للوالد ثالث من الن�ساء فكنا من الأ�سر
ذات العدد من البنني والبنات؛ وكنا متوادين وهذا من ف�ضل اهلل ثم كيا�سة الوالد
رحمه اهلل؛ فجميعنا ك�أننا �أبناء حو�ض واحد و�أمهاتي العزيزات زوجات الوالد
�أمهات حقيقيات لنا جميع ًا وهذا له �أثره البالغ يف م�ستقبلنا فال زلنا �إلى يومنا
هذا على حمبة وود ،وهلل احلمد واملنة ،رحم اهلل ال�سابقني وحفظ الباقني.
 - 1احلياة الفكرية واالدبية يف جنوب البالد ال�سعودية �أ.د عبداهلل �أبو داه�ش
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حوار
اهتمامات مرحلة الشباب ،هل انحصرت في جوانب معينه ،وما الذي

برأيك كيف يمكن تحقيق الهدف المنشود من برنامج خادم الحرمين

استمر منها ؟.

الشريفين لتطوير القضاء ؟.

البدايــات الدرا�س ــية ال تن�سى فاملدر�سة كان ــت بالن�س ــبة يل حمط ــة التغيري
الأولى يف حياتي .فـ ـ�إن يكون يل ك ــرا�س ًا وق ــلم ًا وكت ــاب ًا حـ ـل ــم ًا رائ ــع ًا حتقق يل
بعد �أن كنت �أتاب ــع �أخ ــواين الك ــبار وه ــم يكت ــبون الواج ــب املن ــزيل ويدر�سون
من الك ــتب التي ال زل ــت �أتخ ــيل ت ــلك ال�ص ــور للحي ــوانات على غ ــالف الكتاب؛
فعندما دخلت املدر�س ــة وكن ــت مل �أبل ــغ �س ــت �سن ــوات �إذ �أ�صـرت وال ــدتي ع ــلى
الوال ــد �أن ي�سج ــلني مبك ــر ًا مع �إخ ــواين؛ وك ــان الأخ حممد �شق ــيقي الأكب ــر
يدر�س �آنذاك يف ال�صف الراب ــع وكنت �أرى ف ــيه ال�شيء الكب ــري و�أطمئن به معي
يف الطريق واملدر�سة؛ �إذ كنا من�شي على الأقدام �إلى املدر�س ــة ونعــود كذلك ومل
يكن هناك و�سائل نقل كما هو اليوم واحلمد هلل .فالبداي ــات كان ــت جمي ــلة كل
�شيء كان يلفت النظر ،املعلم ،الف�صل ،الكرة ،الطاب ــور ،تفتي�ش الطاب ــور ،هيبة
املعلم ،وذكريات رائعة.
احلقيقة مل يكن هناك اهتمامات معينة �سوى التعلم للقراءة والكتابة وكنت
�أعجب للخطابة؛ �إذ كان والدي هو خطيب اجلمعة فت�أثرت بذلك وحتققت يل
الإمامة واخلطابة وال زلت كذلك حتى اليوم واحلمد هلل.
�أ�صدقاء املراحل الدرا�سية الأولى ،هل مازلت على توا�صل معهم ؟ وما الذي
تذكره من الأحداث املجتمعية التي واكبت تلك الفرتة ؟.
بالن�سبة لأ�صدقاء املرحلة الدرا�سية الأولى ،كنا �أبناء جمتمع واحد وحمدود؛
يعني �أبناء العمومة والأخوان؛ فاملعرفة مت�صلة �إلى اليوم والتوا�صل كذلك؛
وبالطبع املرحلة املتو�سطة والثانوية مل تكن يف بلدتي كاالبتدائية بل كانت يف
مدينة �أبها؛ وهنا تو�سعت العالقات واالهتمامات .وكنت �شغوف ًا بالقراءة فال
يقع حتت يدي �شيء �إال قر�أته حتى �أنني كنت �أوفر ما ا�ستطيع من املال ل�شراء
املجالت وكانت حمدودة جد ًا.
الدراسة الجامعية وتخصصات الدراسات العليا ،كيف تم اختيارها؟
وما هي أهم الصعوبات التي واجهتك في تقديم رسالتك العلمية؟.

بالن�سبة للدرا�سة اجلامعية فقد كانت يف كلية ال�شريعة التابعة جلامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية فرع اجلنوب – �أبها  ،-وامليل �إلى الدرا�سات
ال�شرعية كان مالزم ًا يل ُ
منذ ال�صغر؛ فالبيت له ت�أثريه وكانت عن رغبة .وقد
تخرجت يف كلية ال�شريعة عام 1403 /1402هـ ور�شحت معيد ًا يف الكلية؛ ثم
طر�أ بع�ض الأمر فتحولت �إلى دار�س باملعهد العايل للق�ضاء.
وكانت حمطة رائعة جد ًا يف حياتي؛ فقد كان �أ�ساتذة املعهد �آنذاك من
الأعالم كال�شيخ �صالح بن فوزان حفظه اهلل ,وال�شيخ عبداهلل الزايد ,وال�شيخ
بكر �أبو زيد ,وال�شيخ العالمة عبداهلل بن غديان  ,وال�شيخ بدران �أبو العينني,
وال�شيخ حمد الفريان ,وال�شيخ عبداهلل املطلق .وكان لهم ت�أثري بالغ يف م�سريتي
العلمية  -رحم اهلل املتوفى منهم  .-و�أمد يف عمر الباقني ومتعهم بال�صحة
والعافية وجزاهم عنا خري اجلزاء.

برنامج خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيــز لتطوير مرفق
الق�ضاء والتوثيق يف اململكة العربية ال�سعودية .كان وليد فكر ناجح ونظرة ثاقبة،
فما �شهدته اململكة من منو مطرد على جميع الأ�صعدة االقت�صادية واالجتمــاعية
والإدارية وزيادة عدد ال�سكان وكرثة الطلب على اخلدم ــات العدلية؛ وملا ي�شهــده
العامل من تغريات مت�سارعة وتقارب وتعقيدات معا�صرة تطلب ذلك تطوير مرفق
الق�ضاء ،وقد �أدرك معايل وزير العدل �آنـذاك �أهمية هذا الأمر ال�سيما وقد �أمر
خادم احلرمني ال�شريفني بر�صد مبلغ �سبعة مليارات لهذا ال�ش�أن .فبادر معاليه
وم�س�ؤلو وزارته ب�إعداد خطة �إ�سرتاتيجية �شاملــة لتطويــر هــذا املرفـق ملواكبة
امل�ستجدات يف �إطار تقني وتنظيمي يتوافق مع م�سرية الإ�صـالح الإداري .و�إيجاد
بيئة عدلية مالئمة وقادرة على التعامل مع امل�ستجدات بفعالية وكفاءة تي�سر
�إجراءات التقا�ضي وتبعث على الطم�أنينة باال�ستقرار العديل و�ضمانته.
لهذه األسباب تم العمل على تطوير
مرفق القضاء

فتعاقدت الوزارة مع جامعة امللك فهد للبرتول واملعــادن لإعــداد هذه اخلطــة.
ومتت وهلل احلــمد ,وقــد �شاركــت جلنــة ال�ش ـ�ؤون الإ�سالميــة والق�ضائية مبجل�س
ال�شورى يف ور�ش العمل التي �أقيمت لهذا ال�ش�أن.
�أما كيف ميكن حتقيق الهدف املن�شود من برنامج خــادم احلرمــني ال�شريفـني
لتطوير القــ�ضاء؛ ففي ر�أيي يكــون ذلك بتنفــيذ مــا ورد باخلطــة الإ�سرتاتيجــية
بفاعلية وفق جدول زمني.
فبعد اكتمال التنظيم العديل ب�صدور نظام الق�ضــاء؛ ونظــام ديــوان املظــامل؛
وكذلك نظام املرافعات ال�شرعية؛ ونظام الإجراءات اجلـزائية؛ ونظام املرافعة
�أمام ديوان املظامل؛ ونظام التنفيذ؛ ونظام التحكيم؛ �أ�صبح من ال�ضروري العمل
على حتقيق البيئـة العدليــة لأنــواع املحاكــم وتخ�ص�صاتهــا ,والعــمل على �إيجــاد
املوارد الب�شريــة الفاعلــة واملتخ�ص�صــة وتكثيــف التدريــب املهــني واملتخ�ص�ص.
وعدم الرتدد يف ذلك حتى تكتمل الر�ؤية ويتحقق الهدف ب�إذن اهلل.
هــل هنــاك هــوة بين طمــوحات المـواطن من جهـة وأداء ومخرجات
مجلس الشورى من جهة أخرى ؟ وأين  -برأيك  -يكمن الخلل ؟.

�إذا حتدثنا عن الطموحات؛ فطموحات املواطن هي طموحات ع�ضو جمل�س
ال�شورى فهو �أو ًال و�أخر ًا مواطن كغريه ،ولكن �أنا على ثقة وقد مكثت حتت قبة
املجل�س حوايل ع�شر �سنوات �أن جميع �أع�ضاء املجل�س وقيادته يحر�صون على
كل ما يهم املواطن و�ش�ؤونه .واملجل�س يعمل يف حدود �إمكاناته و�صالحياته بدون
تق�صري ,وال �أدعي الكمال فالكمال هلل وحده ,وعمل الإن�سان يدخله النق�ص.
و�إمنا الهدف �أن النق�ص �إذا ح�صل فهو غري مراد.
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حوار

�أما ما يكتب يف و�سائل الإعالم فهو ر�ؤية ل�صاحب القلم؛ وال يعني انه ر�أي
املجتمع فقد يخالف احلقيقة .ولعل كثري ممن توا�صلوا مع املجل�س واطلعوا
على واقعه يعلمون �أن الواقع يختلف؛ ف�أع�ضاء املجل�س �أح�سبهم نخبة املجتمع
ب�أطيافه املتعددة جميعهم يحمل هم الوطن واملواطن ويقدم الر�أي وامل�شورة
لقيادة بالدنا بكل �أمانة و�إخال�ص وكلهم قد اق�سم على ذلك.

من تقارير الأجهزة احلكومية بها؛ واللجنة ت�ؤدي عملها بكل �شفافية ونقا�شاتها
حرة ومهنية؛ وكل مو�ضوع يطرح عليها تعطي من الوقت والأهمية ما يكفيه.
وح�سب �أع�ضائها �أنهم يبذلون ق�صارى جهدهم والتوفيق من اهلل.
واحلقيقة �أنني �أ�شيد بروح التعاون بني �أع�ضاء اللجنة؛ وقد ر�أ�ستها ملدة
ثالث �سنوات؛ فلوال توفيق اهلل ثم تعاون �أع�ضاء اللجنة ملا حتقق ما حتقق خالل
تلك الفرتة؛ فالكل يعمل بروح الفريق الواحد وحتى الآن واحلمد هلل.

ما يكتب في وسائل اإلعالم عن المجلس
ال يمثل بالضرورة رأي المجتمع
نقاشات الشأن العام

ال�ش�أن العام كانت نقا�شاته بال �صدى ،واليوم واحلمد هلل وبف�ضل اهلل ثم
ما يبذله معايل رئي�س املجل�س من جهد للتنظيم فقد �أ�صبحت نقا�شات ال�ش�أن
العام ذات فاعلية وفائدة؛ فما يكون له نفع يدر�س ويتخذ ب�ش�أنه قرار وهذا مما
يح�سب ملعايل رئي�س املجل�س وفقه اهلل.
مناقشة معالي الوزراء تحت قبة المجلس.

مناق�شة �أ�صحاب املعايل الوزراء حتت القبة تهدف �إلى حتقيق تطلعات
املواطن ،فح�ضور الوزير يتم بناء على رغبة عدد من �أع�ضاء املجل�س ملناق�شته
حول تقرير وزارته و�أدائها؛ �أو بناء على رغبة من معاليه للح�ضور و�شرح ر�ؤيته
وخطته و�أداء وزارته على �أع�ضاء املجل�س.
حوار الوزراء تحت قبة المجلس من
أرقى أنواع الحوار البرلماني

وكل ذلك ي�صب يف م�صلحة الوطن واملواطن؛ فالنقا�ش يدار من قبل رئي�س
املجل�س بكل �أدب و�سال�سة واحرتام ومو�ضوعية؛ وتعطى الفر�صة لأع�ضاء اللجنة
التي تدر�س تقرير وزارته ويعر�ض رئي�سها �أهم ما ورد �إليه عرب بوابة املجل�س
االليكرتونية من ت�سا�ؤالت للمواطنني؛ ثم يفتح رئي�س املجل�س للنقا�ش لأع�ضاء
املجل�س مع ال�ضيف .وهذا من �أرقى �أنواع احلوار الربملاين �إن �صح التعبري.
كيف يرى الدكتور عازب اآلتي :
نظام مجلس الشورى الحالي.

نظام جمل�س ال�شورى بعد تعديل املادة  23منه �أ�صبح �أكرث فاعلية وهو احد
النظم الأ�سا�سية يف بالدنا ونتطلع �إلى مزيد من ال�صالحيات للمجل�س وفقا
ملتطلبات املرحلة احلالية ،و�إعطاء دور �أكرب للمجل�س يزيد من ال�شفافية وفاعلية
الأجهزة احلكومية يف �أدائها.
أداء لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية.

جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية �إحدى مكونات جمل�س ال�شورى تعمل
وفق نظام املجل�س وقواعد عمله؛ وتعد من �أكرب اللجان عم ًال نظر ًا الرتباط كثري
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دور لجان الصداقة البرلمانية.

�أما دور جلان ال�صداقة الربملانية فهو دور رائد وفاعل؛ فقد ت�ؤدي ما ال يقوم
به الدبلوما�سيون من مواقعهم ،فيمكن �إي�صال ر�سالة املجل�س الذي يعرب عن
املواطن ،ويتفق مع احلكومة يف ر�ؤيتها بكل هدوء وت�أثري؛ وال �أح�صي ما قامت
به هذه اللجان من �أعمال كانت نتائجها �إيجابية ومثار �إعجاب من زعماء دول
�أثرت يف تغيري ر�ؤيتها ومواقفها وعالقتها االقت�صادية وغريها مع اململكة �إلى
الأف�ضل؛ فلجان ال�صداقة الربملانية مما مييز عمل جمل�س ال�شورى  .واحلمد
هلل �أن بالدنا حتتل مكانة كبرية لدى �شعوب العامل وبرملاناته؛ وقد مل�سنا ذلك ان�أ
وزمالئي �أع�ضاء املجل�س خالل زيارتنا لتلك الدول .وكل هذا ي�صب يف م�صلحة
الوطن العزيز على نفو�سنا جمعا.

حوار
مـقــال

الزاهدون في المناصب
حلمت ذات ليلة �أنه طلب مني �أن �أكتب مقا ًال؛ �أو �أر�سل ر�سالة �إلى ع�ضوات جمل�س ال�شورى؛ فاخرتت الأول وتخوفت من
املو�ضوع الثاين.
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َح ْسرَ ًة وَ َن َد َام ًة» .لكن هل يقا�س على ذلك الإدارات واملنا�صب يف الوزارات؟؛ الأمر يحتاج �إلى ر�ؤية وبحث م�ستمر.
الزاهد هو الذي �إن �أ�صاب الدّنيا مل يفرح و�إن �أ�صابته الدّنيا مل يحزن .ومن
لقد قر�أت كتاب ًا بعنوان الزاهدون يف املنا�صب و�أعجبت به .وتعريف ِ
مدى �إعجابي بالكتاب بحثت عن زاهد باملن�صب �أو مدير �إدارة مل ي�سابق غريه من الأكفاء عليها يف احلياة يف عاملنا اليوم ,فلم �أجد؛ فه�ؤالء عملة نادرة.
يبد�أ الكتاب بثابت بن �أقرم الذي �س ّلم الراية خلالد بن الوليد يف معركة م�ؤتة بعد �أن �أخذها عبد اهلل بن رواحة ،ثم ب�أبي عبيدة بن اجل ّراح الذي
تنازل لعمرو بن العا�ص يف معركة ذات ال�سال�سل ،ثم �أبان بن �سعيد الذي تنازل عن عمالة البحرين ،ثم عتبة بن غزوان الذي زهد يف �إمارة الب�صرة،
ثم �أبي هريرة الذي رف�ض �إمارة البحرين مرة ثانية ،وال نن�سى ال�شيخ حم�سن الأمني ورف�ضه من�صب املفتي العام للطائفة ال�شيعية يف دم�شق.
قال اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه� :أريد رج ًال �إذا كان يف القوم ولي�س �أمريهم بدا وك�أنه �أمريهم؛ و�إذا كان فيهم وهو �أمريهم
بدا ك�أنه واحد ًا منهم !! .كان ال�صحابة ر�ضي اللهّ عنهم يتحرجون من تكليف �أنف�سهم ب�أي �أمر يتعلق بتدبري �ش�ؤون الأمة ال تهرب ًا من حمل
الأمانة وال متل�ص ًا من امل�س�ؤولية؛ بل خ�شية من �أن يوقعهم ذلك يف فنت �أو يجر عليهم ت�أليب العامة �أو �إ�صابة النف�س بداء الغرور  -الذي يكرث
يف زماننا  -ويجعل �صاحبه يتعالى على النا�س وك�أنه نادر زمانه .ولذا كان ال�صحابي �إذا �أ�سندت �إليه �أمانة الإمارة �أو الوالية بالإحلاح عليه
يتولى �أمرها ولكن بحيطة وحذر وخ�شية وحتفظ ويكون خائف ًا وج ًال؛ و�أثناء �أداء املهمة ال يهد�أ له بال وال يرتاح له �ضمري حتى يرى الرعية وقد
�صلح �ش�أنها؛ وهو يعمل كل ما يف و�سعه وال يدخر �أي جهد يف �إ�سعادها وتعهدها بالرعاية واالهتمام؛ م�ضفي ًا عليها من احلنان والر�أفة والرحمة
والعطف ما يوا�سيها ويخفف عنها ويطمئنها ويرغبها يف النهو�ض مب�صاحلها وق�ضاياها و�ش�ؤونها ويحث ويحفز �أفرادها على التعاون وحتقيق
الأهداف؛ وهي خ�صال خري و�صبغة دينية �إ�سالمية تطبعوا بها و�صبغوا �أنف�سهم بها؛ و�أخالق كرمية رباهم عليها �سيدنا  -حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم .-وكان الوايل منهم يحا�سب نف�سه ويرتب �أوراقه وي�ضبط �أموره ويحكم زمام �أموره؛ وكان �إلى جانب هذا ال يهمل �أي جانب من
جوانب احلياة وال يتهاون يف �أداء واجبه – ,يف كثري من الوزارات يندر اجتماع امل�س�ؤول باملديرين واملوظفني يف وزارته �أو �إدارته .-
عني �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه عمري بن �سعد والي ًا على حم�ص؛ فق�ضى فيها عام ًا كام ًال ال ير�سل خراجها وال ت�صل منه
�أي �أخبار فقال عمر لكاتبه� :أكتب �إلى عمري ،ف�إين �أخاف �أن يكون خائن ًا؛و�أمر با�ستدعائه؛ ويف يوم جاء عمري الوايل و�س�أله بع�ض الأ�سئلة وات�ضح
نزاهته فقال عمر  :جددوا لعمري عهد ًا � -أي �أعيدوا الثقة يف عمري ليبقى يف من�صبه  -فقال عمري :تلك �أيام قد خلت ال عملت لك وال لأحد بعدك.
وقال عمر بن اخلطاب يوما موجه ًا كالمه لعمرو بن العا�ص :متى ا�ستعبدمت النا�س وقد ولدتهم �أمهاتهم �أحرار ًا ؟.
لن نقول لكل م�س�ؤول متى ا�ستعبدمت موظفيكم؛ وخنتم �أمانة الوطن وت�ساهلتم يف حمبته فقد يهربون وي�صبحوا �أحرار ًا.
فنظرة ا ِلإ�سالم ِ�إلى املنا�صب نظرة حت ُّمل امل�س�ؤول َّية� ،أَمام اهلل ،ثم �أَمام عباده ،لذلك ورد عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال:
هلل منه ،فقد خان اهلل ور�سوله وامل�ؤمنني» .ولو قلت من اختار �أحد ًا لأمر
«من ا�ستعمل رج ًال من ع�صاب ٍة (جماعة �أَو فئة) وفيهم من هو �أَر�ضى ِ
�إداري غريه �أف�ضل منه فهو مبتدع �إداري لقامت ون�شطت قوات الرف�ض والت�صدي الإدارية.
قال عمر بن َّ
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه :د ُّلوين على رجل �أَ�ستعمله على �أَمر قد �أَه َّمني ،قالوا :كيف تريده؟ قال� :إِذا كان يف القوم ولي�س
َ
َ
�أَمريهم كان ك�أَ َّنه �أَمريهم ،و ِ�إذا كان �أمريهم كان ك�أ َّنه رجل منهم ،قالوا :ال نعلمه ِ�إ َّال ال َّربيع بن زياد احلارثي ،قال� :صدقتم ،هُ َو لها-.متى
يقتدي اجلميع بزياد.
ُ
َ
ً
َ
ِّ
نيِّ
و�أَح�ضر الر�شيد رجال ليول َيه الق�ضاء ،فقال له� :إِ ال �أح�سن الق�ضاء ،وال �أنا فقيه ،قال ال َّر�شيد :فيك ثالث ِخالل :لك �شرف َّ
وال�شرف
مينع �صاحبه من الدَّناءة ،ولك حلم مينعك من ال َع َج َلة ،ومن مل َي ْع َجل َّ
قل خط�ؤه ،و�أَنت رجل ت�شاور يف �أَمرك ،ومن �شاور كَثرُ �صوابه ،و�أَ َّما
الفقه ،ف�سين�ضم ِ�إليك من تتفقَّه به ،ف َويل فما وجدوا فيه مطعن ًا.
ُ
كثريون  -عرب تاريخنا قدميه وحديثه  -زهدوا باملنا�صب ،منهم من زهد باملن�صب زهد ًا باملن�صب ذاته وبغريه ،لأمور ارت�آها ،كتف ُّرغه
للعلم والتَّدري�س� ،أَو ورع ًا .ومنهم من زهد باملن�صب ملن هو �أَجدر منه و�أَحقُّ.ومنهم من ت�س َّلم املن�صب ب�شروطه ،وكان زاهد ًا به يف ِّ
كل حلظاته،
فلم َ
يخ�ش العزل ب�سبب قوله احلقٍّ � ،أَو موقف عدل ،والقناعة بالعدل من �أُ ِّ�س ال�شريعة؛  -هذا يف الوقت احلا�ضر عملة �صعبة ي�شبه الدوالر .-
�أت�ساءل متى ي�أتي هذا اليوم الذي جند فيه النا�س يهربون من اعتالء املنا�صب واملوظفني ال ي�سعون للإدارات �سعي متلهف عط�ش -فيتحمل
التبعات وامل�سئوليات؟؛ �أو متى ي�أتي هذا اليوم الذي جند فيه النا�س يعتربون املن�صب تكليف ًا �شاق ًا ولي�س ت�شريف ًا ممتع ًا ذا مزايا؟؛ �أو متى
ي�أتي هذا اليوم الذي جند فيه متقلدي املنا�صب يجاهدون ويبذلون �أق�صى ما عندهم لتربئة ذمتهم �أمام اهلل ثم �أمام النا�س ب�أداء الواجب
وحتمل امل�سئولية وتقدمي ما ي�ستطيعون للوطن؟؛ �أو متى ي�أتي هذا اليوم الذي يو�سد فيه الأمر �إلى �أهله حتى ال جند ال�سفهاء يتحدثون ويبدعون
بالت�صريحات � -إن كثري ًا من القرارات الإدارية ت�صدر من واقع ر�ؤى �شخ�صية.
تذكر جيد ًا يا قارئ هذه احلروف �أين قلت حلمت فهل احللم �سي�صبح من املمنوعات؟؛ فوفق اهلل من �أيق�ضني؛ وقال ال تخرب �أحد ًا ب�أ�شياء
هي �أ�ضغاث �أحالم.

عبد املح�سن بن من�صور اخلمي�س
مدير �إدارة التدقيق واملتابعة
مبجل�س ال�شورى
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وزارة الداخلية نجحت بامتياز في تطبيق التعامالت االلكترونية

مع تطبيق الحكومة االلكترونية  ..راجعنا بكرة
ستصبح من الماضي
حتقيق – من�صور الع�ساف
�أحدثــت الثــورة الكبرية يف االتــ�صاالت وتقنــية املعلومــات يف
العقديــن الأخيــرين حتــو ًال و�إيقــاع ًا �سريــع ًا يف وتيــرة اخلدمــات
احلكومية والقطاع اخلا�ص ,حيث �سخرت بعــ�ض اجلهات احلكومــية
وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ذات العالقة املبا�شرة باملواطن وبخــا�صة
امل�صارف تقنيات املعلومات لتطوير خدماتهــا ,والتي�سري على املواطن
�إنهاء �إجراءاته ,واخت�صار الإجراءات البريوقراطيــة ,وقل�صــت من
حجم الوقت الذي يق�ضيه هذا املراجع الذي يح�ضر وقد �أنهى جميع
متطلبات معاملته من خالل �شا�شة احلا�سوب يف منزله ..
وقـد خطــت اململكــة العربيــة ال�سعوديــة خطــوات كبيــرة يف جمــال التعامــالت
الإلكرتونيــة احلكوميــة ,حيــث �صــدر الأمــر ال�ســامي الكرمي رقم /7ب33181/
وتاريخ 1424/7/10هـ املت�ضمن و�ضع وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات خطة
لتقدمي اخلدمات واملعامالت احلكومية �إلكرتوني ًا من قــبل .وللأهمــية الق�صــوى
للتعاون يف جماالت متعددة للتحول �إلى جمتمع املعلومات ،و�أهمية تظافر اجلهود
لتحقيق الأهداف املرجوة ب�إذن اهلل ،قامــت وزارة االتــ�صاالت وتقنيــة املعلومات
ب�إن�شاء برنامج التعامالت الإلكرتونية احلكوميــة يف عام 1426هـ مب�شاركــة كل
من :وزارة املالية ،وهيئة االت�صاالت وتقنيــة املعلومــات و�أ�صبح لها بوابــة وطنيـة
( )www.saudi.gov.saمتثل املدخل �إلى اخلدمات الإلكرتونــية احلكومية
التي تقــدمــها �أجهــزة الدولــة املختل ـفــة ،وهنــاك م ـئــات اخلدمــات املعلوماتيــة
والعملياتية متوفرة للجمهور.
واحلكومة االلكرتونية ف�ض ًال عن �أنها تهدف يف املقام الأول �إلى التيـ�سري على
املواطنني �إنهاء �إجراءاتهم ,ف�إنها ت�سهم يف احلــد من حـاالت الفــ�ســاد يف بعــ�ض
القطاعــات احلكوميــة ,التي تتطلب �إجراءاتها ر�سوم ًا ماليــة ,حيــث مت ربطــها
بنظام الكرتوين ا�سمه “ نظام �سداد “ وربطــه بجمــيع املـ�صارف ,حيث يتم من
خالله ت�سديد جميع الر�سوم احلكومية.
وتتيح بع�ض القطاعــات احلكوميــة ,مثل اجلامعــات خدمــة اال�ستعــالم عن
املعاملــة من خــالل النظـام االلكرتوين بــد ًال من تكــبد العــناء بالذهاب �إلى مقر
اجلهة احلكومية �أو اجلامعة ملعرفة �إلى �أين و�صلت معاملته.
�إن مظاهر تطبيق وتعميق برامج احلكومة الإلكرتوني ــة يف ال�سعوديــة ..بـد�أت
تظــهر ب�شـكل ملمــو�س يف ك ـثــري من امل�ؤ�ســ�سات احلكوم ـيــة وم�ؤ�س�ســات الق ـطــاع
اخلا�ص .و�إذا �شــئنا �أن نخــتار منــوذج ًا من الوزارات التي حققت تقـدم ًا الفت ًا يف
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والثاين اعتماد نظام «�أب�شر» اللذين �أ�سهما يف تقلي�ص عدد املراجعني ،ال�سيما
يف مبنى الإدارة العامة للجوازات ،و�إن كانت �صالة �إ�صدار وجتديد اجلوازات
ت�شهد قبل اعتماد نظام «�أب�شر» ان�سيابية ومرونة يف امتام عمليات �إ�صدار
وجتديد اجلوازات ،ف�إن املعامالت املتعلقة بالعمل والعمال وجتديد الإقامات،
كانت ت�شهد زحام ًا منقطع النظري ،ال�سيما م ّنا نحن املعقبني ،و�أنا هنا ال �أدعي
�إنهاء م�شكلة الزحام  ،ولكنني �أحلظها و�أقدر �أنها يف طريقها ب�إذن اهلل للحل.

جمال تطبيق احلكومة الإلكرتونية ،وكذلك يف جمال تعريف املواطن الرقمي،
ف�إن وزارة الداخلي ــة ـ رغم �أع ــمالها وعالقــاتها املت�شابكــة مع م�ستويات خمتلفة
من اجلمهور ا�ستطاعت �أن حتقق تق ــدم ًا مذه ًال يف التعاطي مع �أعمـال احلكومة
الإلكرتونية ،فكثري من البيانات تنفذ وت�ســدد ر�ســومها ـ من قبل اجلمهور ـ يف
املنازل �إلكرتوني ًا ،كذلك ف�إن بطاقـات الأحوال املدنية اجلديدة؛ ورخ�ص القيادة
واملركبات؛ وجــوازات ال�سفر ,ورخ�ص الإقام ــة للأجانب ,تنهى �إجراءاته ــا م ــن
خالل الأنظمة احلا�سوبية اخلا�ص ـ ــة بها ,وحتـ ــديد موعد ال�ستالمها من الإدارة
املخت�صة .ومن اجلهات احلكومية التي حققــت �إجناز ًا يف التعامالت االلكرتونية
وزارة اخلارجيــة ,واجلامعــات� ,إلى ج ــانب امل�صــارف و�شــركــات االت�صــاالت
والكهربــاء وامليــاه.

وي�ضيف اجلهني يقول  :لعل البعــ�ض قــا�س م�ؤ�شر الزحام يف الفرتة املا�ضية،
و�شاهد من خالل الهواتف الذكــية ،حجــم الزحــام ال�شديــد الذي يحيط مبباين
اجلوازات ،ال�سيما يف ال�صباح الباكر ،قبل بداية الدوام الر�ســمي� ،أما بعد نظام
«�أب�شر» ف�إن مظاهر الزحام بد�أت تتــال�شى حيــث �أ�صبــح الكفيل ينهي �إجراءات
�إ�صــدار رخ�ص الإقامــة للعمال ــة وجتديدهــا مــن خــالل النظــام ,وال ي ـ�أتي ملقــر
اجلوازات� ,أو �أحد مكاتبها الفرعية �إال ال�ستالم رخ�صة الإقامة.

عبد الرحمن الجهني :الزحام أمام
بعض الدوائر الحكومية أصبح اليوم
من حديث الماضي.

خطوات تطويرية:

يف بداية هذا التحقيق يقول عبد الرحمن اجلهــني املعقــب ب�إحــدى م�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص :لع ـ ــلك �شــاهــدت قــبل فتــرة وعــرب برامــج وق ـنــوات التوا�صــل

االجتماعي ،حجم الزحام الذي ت�شهده مباين �إدارات اجلوازات العامة ،ال�سيما
يف املــدن الكربى ،الأمــر الذي جعــل من ال�صعب �إمتــام و�إجناز معامــالتك يف
نف�س اليــوم ،ما ي�ضطرك �إلى العــودة ملراجعــة اجلوازات ليومــني �أو �أكثــر ب�سبب
الزحام �أو ًال ثم ب�سبب عدم معرفة البع�ض مبتطلبات �إجنــاز معاملته ،وكــل هذا
الآن �أ�صبح من حديث املا�ضي حيث �ساهمت �إدارة اجلــوازات من خــالل تبنيها
خطوتني تطويريتني الأولى هي توزيع نقاط اخلدمـات يف الأ�سواق واملراكز العامة
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خالد العسيري :قلصت مدة المعاملة
وسهلت الحصول على متطلباتها.

اختصار المدة:

وعلى بواب ــة مبـنى «مكتــب املواليــد» التابــع ملديري ــة الأحــوال املدنيــة ،يحمل
ال�شاب خالد الع�سريي رقم ًا يظهر الإعالن عنه من خالل �شا�شــات العر�ض داخل
�صالة املبنى ،يقول الع�سريي �أنه رزق قبل يومني مبولوده البكر ،و�أنه الآن يحمل
متطلبات �إ�صدار دفرت عائلة جديد ،ي�ضاف من خــالله ا�سم ابنــه ال�صغري ،وعن
مدى �سهولة وو�ضوح �إجراءات التــقدمي ،يقول الع�ســريي �أنــه ا�ستــطاع من خــالل
موقع الأحوال املدنية� ،أن يخــت�صر مدة بقـائــه يف مبنى الأحوال ومكتب املواليد،
كما �أن التقدمي عن طريق موقع املديرية العامــة للأحــوال املدنية االلكرتوين،
�أ�سهم يف �إي�ضاح متطلبات املعاملة واخت�صار مدتها حيث يحدد لكل مراجـع وقت ًا
مع ًني لزيارة املكتب ،وعليــه ف ـ�إن معظــم من هــم معـي يف �صالــة املكــتب الآن هم
ممن حجزوا مواعيدهم م�سبق ًا ،من خالل املوقع الإلكرتوين.

د�شنتها بع�ض الوزارات والهيئــات وامل�ؤ�س�ســات العام ــة يف اململكــة ،مل تــ�سهم يف
تذليل امل�صاع ــب والعقبات التي يواجهها املراجع فح�سب ،بل اخت�صرت الوقت
للمراجع ,حي مكنته من تعبئ ــة جميع البيان ــات املطلوبـة ,وعرفته بالوثائق التي
يتوجب �إح�ضارها لإنهاء �إجراءات معاملته حينما ي�أتي للمراجعــة ح�س ــب املوعد
الذي حدده له النظام ,ناهيك عن بريوقراطية �سري املعاملة يف كثري من الدوائر
واملرافـق احلكوميــة ،الأمــر الذي جــعل من ه ــذه الربامــج االلكرتونــية �ضــرورة
حتمي ــة ملواكب ــة زيــادة ق ــدرة ا�ستيــعاب الدوائــر احلكومي ــة وم�ؤ�س�ســات القطاع
اخلا�ص ملعام ــالت املراجعني ،و�إعادة ترتيب �أدائها مبا ي�سهل من مهامها وميكن
املراجع من �إجناز معاملته ب�أ�سرع وقت.

ضرورة ملحة:

البواب ــات اخلدميــة يف املواقــع االلكرتون ــية اخلا�ص ــة بالدوائــر احلكـ ــومية،
�أ�سهمت يف حت�سني وتطــوير اخلدم ــة التي تق ــدمها هذه الدوائ ــر واملرافـق ،هذا
ما بد�أ به �أحم ــد الرعــيني حديثـ ــه ,وي�ض ــيف « �إن الأنظ ــمة االلكتــرونيــة الـتي
أحمد الرعيني :التعامالت االلكترونية
ضرورة حتمية للحد من
بيروقراطية العمل.

وي�ضيف الرعيني قائ ًال � :إن فائـ ــدة مــثل هــذه الربام ــج ال تقــف �أبــد ًا عــلى
الدائــرة املعنيــة واملراجــع فح�سب� ،إذا �أنــها �أيــ�ض ًا تعــد �سبب ًا رئي�س ًا يف احلد من
الزحامات املرورية يف ال�شوارع والطرق واملرافق العامة ،وهذا �أمر ملمو�س ت�شهد
به �إدارة احلركة يف الإدارات العامة للمـرور و�أمــن الطــرق ،حيث ال يقف الزحام
على �شوارع وطرق املدن الكربى ،بل قد يتجاوزه �إلى املحافظات املختلفة.
توثيق المعامالت:

ويتفق الأ�ستاذ مبارك الدو�سـري مع ما ذكــره الرعــيني حــيث يقــول � :إنــني
وجـ ــدت يف هــذه التعــام ــالت االلكرتون ـي ــة للأجهـزة احلكومــية خدمــة جليلــة،
كف ــتني عــناء التــردد وال�ســفر من مدينــتي التي �أ�سكــنها �إلى العا�صمــة ،حيــث
�ضــرورات التقــدمي وانتــظار �إتــمام املعاملــة ،ما يدفــع البعــ�ض �إلى البقـاء يومني
�أو ثالثة  -هذا �إن مل يوافق �إجازة نهاية الأ�سبوع – لإنهاء �إجراءات معاملت ــه،
علم ًا �أن بقاءه هذه املدة �سوف يزيد من عنائه ويكلفــه مادي ًا ،ال�سيــما �إذا ك ــانت
معاملتـه تتلخــ�ص يف مراجع ــة �إحــدى امل�ست�ش ــفيات حلجز موعد ملقابلة الطبيب
�أو ل�صرف عالج خا�ص به.

مبارك الدوسري :التعامالت االلكترونية
أسهمت في توثيق إجراءات العمل.
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وي�ضيــف الدو�ســري �أن اخلدمــة االلكرتونيــة �أ�سه ــمت ب�شكــل كبــري يف توثيق
�إجراءات العمل� ،إذ تبقى املعاملـة موثقة وم�سجل ــة يف النظام احلا�سوبي للدائرة
التي هو ب�صدد مراجعتهـا ،ناهيــك عن بقائهــا �آمنة – ب�إذن اهلل -بعيد ًا عن
عوامل التلف التي تتعر�ض لها عمليات الأر�شفة التقليدية.
إبراهيم المعيوف :الحجز االلكتروني
المسبق جعل إفراغ الصكوك
في بضع دقائق.

إفراغ الصكوك:

�إبراهيم املعيوف الذي يقف �أمام �شا�شة الت�سجيل والإفراغ يف كتابة العدل
بالريا�ض يقول :لقد �سهل يل برنامج احلجز االلكرتوين مهمة كانت بالأم�س

�شاقة ،والآن هي  -وهلل احلمد  -ال حتتاج مني �أو من �أي مراجع �سوى ربع �إلى
ن�صف �ساعة ،ال�سيما �إذا كانت ال�صكوك املطلوب �إفراغها �صكوك ًا حديثة �سبق
لها �أن �سجلت يف احلا�سب الآيل.
وي�ضيف قائ ًال :نعم �أنت الآن حتجز وقت زيارتك ملقر كتابة العدل بنف�سك،
ويتم هناك الت�أكد من �صحة �أوراقك واكتمالها ،وال ي�أخذ منك هذا �سوى ب�ضع
دقائق ،وعليه ف�إن كل من يزور مقر كتابة العدل اليوم هو ممن مت حتديد موعد
زيارته م�سبق ًا عن طريق النظام االلكرتوين ،وبهذا زالت عقبة الزحام التي كنا
نعانيها يف كتابات العدل.
ضرورة التحديث:

ويبدي الأ�ستاذ حممد احلربي مالحظات على بع�ض هذه الربامج قائ ًال:

�ص ــحيــح �أن ه ــذه الربام ــج �أ�سهم ــت وب ــ�شك ــل كب ــري يف ان�سي ــابي ــة وم ــرون ــة
العم ــل ،و�س ــاع ــدت ع ــلى تقلي ــ�ص م ــدة امل ــراجع ــة؛ �إال �أن اال�ستف ــادة م ــن
مالحظ ــات املراجع ــني وامل�ستخ ــدمني له ــذه الربام ــج الب ــد و�أن ي�ؤخ ــذ يف
االعت ــبار ،وا�ست�ش ــهد بربنام ــج «ن ــور» ال ــذي تعتمده وزارة الرتبي ــة والتعليم،
والذي يوثق م�سرية الطال ــب يف التعليم الع ــام منذ ت�سجيل ــه ،حي ــث يتم �أحيان ًا
�إر�سال مالحظات لويل �أمر الطالب� ،أو تنبي ــه عرب ر�سائل اجلوال ” ،” SMS
و�إبالغ ويل الأمر بغياب ابنه ملجرد �أن الطال ــب ت�أخر بع ــ�ض ال�شيء ،مما يربك
ويل الأمر وي�صيبه باخلوف والهلع لأنه الذي هو من �أدخل ابنه ملق ــر املدر�سة،
وال�سبب يف ا�ستعجال املدر�سة بح�صر �أ�سماء الغياب هو ت�سجي ــلها يف برنام ــج
الوزارة ،هذا مثال واحد ق�س عليه يف الربام ــج الأخرى التي تعانــي من االنقطاع
امل�ستمر �أثن ــاء الزح ــام ،كما يع ــاين بع�ضها من غم ــو�ض يف �إجراءات التق ــدمي
�أو املبالغة يف طلب البيانات االحتياطية.
وي�ضيف احلربي قائ ًال� :أق ــول ه ــذا و�أنا �أول امل�ستف ــيدين من ه ــذه الربامـج
االلكرتونية ،بل �أنني �أول املباركني ال�ست ــمرار مواكب ــة التقن ــية احلديث ــة ،فقد
اخت�صرت للمراجعني ال�ساعات وامل�شاوير الطوال ،وما ق�صدتــه هنا هو �ضرورة
اال�ستمرار يف حتدي ــث هذه الربام ــج ،حيث مع الوق ــت يتط ــلب العم ــل �إدخ ــال
�إجراءات �أكرث �سهولة و�أكرث تطور ًا.

وي�ضيف قائ ًال :اجلميل يف الأمر �أن ه ــذه الربام ــج واكبت برام ــج تطويريــة،
�أ�سهمت هي الأخرى يف ت�سهيل �إجراءات املراجعني ،حيث الربامج الهاتفي ــة،
والرد الآيل ور�سائل اجلــوال التوجيهي ــة والتذكريي ــة ،التي اعتمدت ــها كث ــري من
الدوائر احلكومية ال�سيما امل�ست�شفيات.
محمد الحربي :التعامالت االلكترونية
اختصرت الوقت لكنها بحاجة إلى
متابعة وتحديث مستمر.

وخل�ص احلربي �إلى القول :لقد �أ�صبح ــنا اليوم نتع ــامل مع العامــل الرقمي،
�إذا ال مكان للأوراق وامل�ستندات املكتوب ــة ،فرقم املراجع كاف ــي ًا وجدي ــر ًا بفتح
�سجله وم�شاهدة كل ما يحتاجه املوظف عنه ،وه ــذا بال �شك �سهل كث ــري ًا على
املراجعني الذين امتلأت خزانات منازلهم ب�أوراق املواعيد واملراجعة.
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وي�ست�شهد العنزي مبوق ــع وبرنام ــج وزارة الإ�سك ــان الأخ ــري حيث ا�ستق ــبلت
الوزارة ماليني الطلبات ب�شكل �سهل وم ــرن ،وما ك ــان لها �أن حت ــ�صل على ه ــذه
البيانات بهذه املرونة ل ــوال �أنها اعتم ــدت من خ ــالل براجمها احلا�سوبية خدمة
التقدمي عرب املوقع.
وتخلـ�ص « ال�شورى » �إلى �أن اململكـة العربي ــة ال�سعودي ــة لي�ست غائب ــة عن
تكنولوجــيا املعرفــة ،فقــد �أر�ســت بنــاء العديــد مــن م�ؤ�س�ســات تقنــية املعلومــات،
وطورت من �أداء اجلامعــات ثم دعــمت التوجه نحو تنظيم امل�ؤمترات واملنتديات
للتو�ســع يف التعــاطي مــع تكنولــوجيا املعرفــة ،كــما �أن مــراكز البحــوث امل�ستقلــة
والتابعــة للجامعــات باتــت ت�ضــع الربامــج وامل�شاريــع الهادفــة �إلى نقــل وتوطــني
التقنية للحاق باقت�صاد املعرفة الذي �سي�صبح يف القـريب العاجــل م�صدر ًا مهم ًا
من م�صادر الدخل الوطني ،مبعنى حتى تكون التكنولوجــيا م�صدر ًا من م�صادر
الدخل الوطني ،ف�إنه البد من ت�أ�سي�س بنيـة �أ�سا�سية قــوية يف جمــال التكنولوجــيا
وتهيئــة املنــاخ الداعــم لإجــراءات جــذب ر�ؤو�س الأمــوال ال�ضخمة من ال�شركات
املحلية والعاملية الكربى.
ريان العنزي :وزارة اإلسكان مثا ً
ال حيًا
لنجاح البرامج الحاسوبية.

وزارة اإلسكان مثا ً
ال:

وعن التعامل مع النظام احلا�سوبي ب�شكل عام يقول الأ�ستاذ ريان العنزي :

لقد �أ�صبح ب�إمكانك الآن مراجعة معام ــالتك و�سداد فواترييك اخلا�صـ ــة �سواء
يف امل ــاء �أو الهات ــف �أو الكهرب ــاء� ،أو حتى �س ــداد الر�س ــوم احلكوم ــية الأخ ــرى
يف اجل ــوازات وامل ــرور ومك ــات ــب الع ــمل ،م ــن خ ــالل منظــوم ــة التع ــام ــالت
االلكرتونية ،فالربامج احلا�سوبي ــة احلديث ــة ال�ش ــك �أنها �س ــهلت واخت ــ�صرت
لنا الكثري مــن املتاع ــب ،كــما �أنها �أ�صبحت �أكرث �أمن ًا منها يف ال�س ــابق ،ال�سي ــما
يف جمال البنوك وامل�صــارف ،حيث �أ�صبح مبقدورك عرب براجم ــها احلا�سوبي ــة
املتعددة �إمتام عدة عمليات يف وقت واحد ،وهذا يف ال�سابق كان يكل ــف امل�صـارف
اخلا�صة جهد ًا م�ضاعف ًا ووقت ًا طوي ًال.
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ومع هذا التطــور التقنـي وتقــدم اململكـة يف هذا املجال ,ال تزال بع�ض اجلهات
احلكومية بع ــيدة عن حتق ــيق احلكوم ــة االلكرتوني ــة ,رغم �صدور الأمر امللكي
بالتحول �إلى احلكومة االلكرتونية منذ  13عام ًا.
�إن امل�شــاريــع والربامــج الـتي تــم تنفــيذها يف جمــاالت التقنــية عــلى الأر�ض
ت�ؤكــد عم ــق �إدراكــنا للدور املعــريف و�أهميــة �إعادة ت�شكيل ثقافة ال�شعب ال�سعودي
لال�ستفادة من الثورات التكنولوجية املتالحقة ،ونتيجــة لكل هــذا ن�ستطيع اجلزم
�أن املواطن الرقمي هو مواطن فاعل يف برامج احلكومــة الإلكرتونيــة ،و�سيتنامى
دوره يف امل�ساهمة يف بناء االقت�صاد املعريف؛ الذي نـ�أمل �أن يكون الأ�سا�س يف �أن
ت�صل اململكة قريب ًا �إلى ال�صفوف الأولى مع دول النمور والأ�س ــود.
وليد الراقي :الجميل أن هذه البرامج
واكبت برامج أخرى ال تقل عنها أهمية.

تحقيق
مـقــال

مقاييس النجاح !!
غريزة االقتناء وحب الإثراء �شيء فطري يف الإن�سان.

كما �أنّ مقيا�س النجاح احلقيقي للمرء ،لي�س فيما يبلغه دخله من عمله �أو مقدار ر�صيده يف امل�صارف ،وما ميلك من
عقارات وعمارات ،لأن عن�صر التوفيق يلعب دور ًا مهم ًا يف ك�سب املال ،كما �أنه قد يكون على ح�ساب ال�شرف والكرامة
والأخالق ،ولكن مقايي�س النجاح تتوقف على مدى ا�ستغالل املرء ملواهبه ومدى �إفادته من الفر�ص وتغلبه على ما ي�صادفه
من متاعب وعقبات..
�إن كثري ًا من رجال الأعمال الذين حت�سدهم وتعجب ملا �أحرزوه من تقدم وجناح يف �أعمالهم� ،أ�شقياء فع ًال و�أبعد ما
يكونون عن ال�سعادة و�سالمة النف�س لأنهم ركزوا كل جهودهم واخت�صوا بكل �أوقاتهم ناحية واحدة ،وتركوا النواحي الأخرى.
ُيعلق على ذلك دايل كارنيجي يف كتابه كيف تك�سب الرثوة والنجاح؟ فيقول� :إن مثل ه�ؤالء مثل دينامو ت�شابكت الأ�سالك
املت�صلة به ،فلم يعد �إنتاجه الوافر من الكهرباء ي�ضيء �سوى م�صباح واحد ،فهم يح�سون مبرارة احلرمان واخليبة يف نواحي
احلياة املهمة الأخرى.
وعلى النقي�ض من ذلك ،يندر �أن جتد �شخ�ص ًا جنح جناح ًا كبري ًا يف حياته كزوج �أو والد �أو �إن�سان ،قد ف�شل ف�شالً
ذريع ًا يف جميع ميادين احلياة الأخرى .وال�سبب يف ذلك� ،أنّ النجاح يف هذه النواحي ي�ستلزم كثري ًا من ال�صفات التي
تعزّز النجاح يف ميادين العمل ،فال�شخ�ص الذي ينجح يف حياته الزوجية ،البد �أنه قد جنح يف تنمية �شخ�صيته وفهم نف�سه
وعرف كيف يتحكم فيها ،وهو حري �أن ينجح كوالد ،وما مل تعاك�سه الظروف يغلب �أن ينجح ك�إن�سان.
ولكي نعي�ش كما ينبغي ،ال يكفي �أنّ نعي�ش لأنف�سنا ،و�إمنا يجب �أن نعي�ش يف ان�سجام مع الب�شرية التي نحن منها .فلو �أنّ
الإن�سان كان ج�سم ًا فح�سب ،لكفانا من احلياة الناجحة املحافظة على ذلك اجل�سم و�إمتاعه بغ�ض النظر عمن يعي�شون
معنا وحولنا .ولو كان ج�سم ًا وعق ًال فح�سب ،لكانت احلياة الناجحة هي العناية بهما ومراعاة االن�سجام بينهما بغ�ض النظر
عن جميع االعتبارات الأخرى .ولو كان ج�سم ًا وعق ًال وروح ًا فح�سب ،ملا ا�ستلزمت منا احلياة الناجحة �سوى املحافظة على
�سالمة اجل�سم والعقل والروح ..ولكن الإن�سان �شيء �أكرب من هذا.
و�أول ما نفعله يف هذا ال�صدد �أن نوفر االن�سجام بني اجل�سم والعقل والروح ونوزع اهتمامنا بها ورعايتنا لها بالعدل
والق�سطا�س ،ف�إنّ �إهمال �إحدى هذه القوى الثالث �أو كبتها �سي�ؤدي �إلى �صراع نف�سي يظهر ب�صور �شتى .فالذين يهملون
تغذية عقولهم تنحرف طاقتهم الذهنية �إلى �سبل ال�شر ،و�إذا �أهملوا حق �أبدانهم عليهم انتقمت منهم �أبدانهم مبئات
ال�صور املر�ضية املعروفة.
ولكي نظفر بالنجاح املرغوب يف حياتنا العملية ،علينا �أن ن�سعى �أو ًال للتمكن من جميع نواحي العمل الذي نقوم به .وما
مل نعرف كيف نعامل النا�س ،ف�إن املهارة الفنية وحدها لن حتقق ما ن�صبو �إليه� ،إال يف نواحي العمل الروتيني ،ف�سواء كنا
ن�شغل وظيفة كبرية �أم �صغرية ،ف�إننا نق�ضي �أكرث �أوقات عملنا يف االت�صال بالنا�س ،وكلما �أر�ضيناهم وجنحنا يف اكت�ساب
قلوب �أكرب عدد منهم ،زاد احتمال جناحنا يف عملنا وحبنا له.
نعم �إنّ احلياة تعلمنا الكثري عن و�سائل التعامل مع النا�س ،ولكن مدر�سة احلياة قا�سية ،ولو اعتمدنا على جتاربنا وحدها
ف�إننا قد ن�صل �إلى نتيجة يف النهاية ،ولكن بعد �أن نكون قد فقدنا الكثري من الفر�ص والكثري من الأ�صدقاء ودفعنا الثمن غالي ًا
من �سالمنا الداخلي.
ً
ً
ولو �أننا عرفنا �أنف�سنا جيدا ،وحر�صنا على �أن نت�صور �أنف�سنا دائما يف مو�ضع الذين نتعامل معهم ،وقدرنا ظروفهم،
لك�سبنا قلوب الكثريين وذللنا كثري ًا من امل�شاكل ،وملا بقيت انفعاالت النا�س النف�سية كتاب ًا مغلق ًا علينا.
ثم �إنّ هناك طرق ًا عملية عديدة ي�ستطيع بها الرجال والن�ساء �أن ينفعوا املجتمع الذي يعي�شون فيه باخلدمة العامة
والتزام اخللق الفا�ضل وتن�شئة اجليل اجلديد تن�شئة طيبة فا�ضلة.
�إننا ل�سنا يف حاجة �إلى تن�شئة جيل من املالئكة ،ولكننا يف �أ�شد احلاجة لت�شنئة جيل من الرجال والن�ساء لي�سوا �أرقاء
لغرائزهم البهيمية ،ت�سريهم وتوجههم يف �سلوكهم مع النا�س.

�أ .د  /زيد بن حممد الرماين

امل�ست�شار وع�ضو هيئة التدري�س
بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
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رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير التونسي

ا�ستقبــل معــايل رئي�س جمــل�س ال�شــورى ال�شيــخ الدكتـور عبـد اهلل بن حممد
بن �إبراهــيم �آل ال�شيــخ يف مكتــبه مبقــر املجلــ�س �سفــري جمهوريــة تونـ�س املعني
لدى اململكة علي بن عرفه.

وهـن�أ رئيــ�س املجـ ـلــ�س يف م�سـ ـتـهل اللق ــاء ال�سفي ــر التون ــ�سي مبنا�سب ــة تعيي ــنه
�سف ــري ًا لب ــالده ل ــدى اململك ــة متم ــني ًا ل ــه التوفي ــق يف مه ــام عمل ــه مب ــا ي�س ــهم يف

تعزيز العالق ــات الأخوي ــة بني البلدين ال�شقيقني يف �شتى املجاالت.
ومت خالل اال�ستق ــبال ا�ستعــرا�ض عدد من املو�ضوعــات ذات االهتــمام امل�شرتك
بني البلدين خا�ص ــة فيما يتعل ــق بالتع ــاون بني جمل�س ال�ش ــورى واملج ــل�س الوط ــني
الت�أ�سي�سي ،وتفع ــيل دور جل ــنتي ال�صداق ــة الربملانيــة ال�سعودية التون�سية مبا يخدم
امل�صالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل نائب رئيس الوزراء البرتغالي

ا�ستقبل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتـــور حممــد بن �أمـني اجلفري
يف مكتبـــه مبقــر املجلــ�س يف الريا�ض معــــايل نائـــب رئيــ�س الوزراء بجمـــهورية
الربتغال الدكتور باولو بورتا�س والوفد املرافق خالل زيارته للمملكة م�ؤخراً.

ويف م�ستهل اللقاء رحب معايل الدكــتور اجلف ــري مبعايل نائب رئي�س الوزراء
الربتغايل و�أطلعه على دور جمل�س ال�شورى ومهام ــه الت�شريعي ــة والرقابية ،و�آلية
عمله وجلانه املتخ�ص�صة.
م ــن جانب ــه عرب نائب رئي ــ�س ال ــوزراء الربتغ ــايل ع ــن �سع ــادته والوف ــد
املرافق بزي ــارة اململك ــة وجمل�س ال�شورى ب�صفة خا�صة م�شري ًا �إلى ما قـامت به
64
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بالده لتطوير كاق ــة املجاالت االقت�صادي ــة وال�صحيــة والثقافية وكذلك جماالت
اال�ستثمار لت�شجيع اال�ستثمارات امل�شرتكة.
و�أكد اجلانبان �أهمية تعزيز العالقــات بني البلدين ال�صديقني وتطويرها مبا
يخدم امل�صالح امل�شرتكة� ،إ�ضافة �إلى تع ــزيز التعــاون الربملاين امل�شـرتك وتفعيل
جلنتي ال�صداقة الربملانية يف جمل�س ال�شورى والربملان الربتغ ــايل مبا ي�سهم يف
تطوير العالقات بني البلدين �إلى �أفاق �أو�سع.
ح�ضر اال�ستق ــبال �سفري خ ــادم احلرم ــني ال�شريف ــني لدى الربتغال من�صور
ال�صايف وال�سفري الربتغايل لدى اململكة مانويل كارفالو.

حصاد الشهر

د .الجفري يستقبل نائب وزير الخارجية السويدي
ا�ستقـبل معايل نـائب رئيـ�س جمــل�س ال�شـورى الدكتور حممد بن �أمني اجلفري
يف مكتبه مبقر املجلــ�س يف الريــا�ض معــايل نائــب وزيــر اخلارجــية ال�سويــدي/
فرانك بلفراج والوفد املرافق خالل زيارته للمملكة م�ؤخراً.

وق ــدم مع ــايل الدكت ــور اجلفري خ ــالل اللق ــاء نب ــذة عن جم ــل�س ال�ش ــورى
واخت�صا�صاته و�آلية عمله و جلانه املتخ�ص�صة ،وتط ــرق �إلى الـدور الذي ميار�سه
املجل�س على �صعيد الدبلوما�سية الربملاني ــة وع�ضويته يف االحت ــادات الربملاني ــة
الدولي ــة والقاري ــة ،وم ــن جانب ــه �أكد نائــب وزيــر اخلارجيــة ال�سويــدي �أهم ــية
تعــزيز العـالقات الثنائيــة التي جتمع بني البل ــدين ال�صديقيــن يف خمتلف
املجاالت وتطويرها مبا يخــدم امل�صالـح امل�شــرتكـة� ،إ�ضاف ــة �إلى تعــزيز التعــاون
الربملــاين امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني ،ومت خالل اللقاء ا�ستعر�ض عالقات
التعاون بني اململكة العربية ال�سعودية ومملكة ال�سويد يف �شتى املجاالت وخا�صة
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان ال�سويدي وتفعيل دور جلنتي
ال�صداقة يف جمل�س ال�شورى والربملان ال�سويدي ،كما تـم التطــرق �إلى الق�ضايا
الإقليمية والدولية الراهنة التي حتظى باهتمام البلدين ال�صديقني.

رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية يستقبل السكرتير األول بالسفارة البريطانية
ا�ستقــبل ع�ضــو جمــل�س ال�شــورى رئي�س جلنــة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية
الدكتور �إبراهيم بن عبداهلل الرباهيم يف مكتبه مبقر املجــل�س ال�سكرتري الأول
لل�شــ�ؤون ال�سيا�سيــة يف �سفارة اململــكة املتــحدة لدى اململــكة ال�سيد باري بيت�ش؛
بح�ضور ع�ضو املجل�س نائب رئي�س اللجنة الدكتور فالح بن حممد ال�صغري.

ومت خالل اال�ستقـبال ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني يف
خمتلف املجاالت وبخا�صة يف املجال الربملاين.
وتطرق احلديث �إلى تطــورات الأو�ضاع يف املنطق ــة وموقـف اململكة وبريطانيا
منها �إلى جانب الق�ضايا الدولية ذات االهتمام امل�شرتك.

وزير التجارة واالستثمار األسترالي بحث مع عدد من أعضاء الشورى

تعزيز العالقات االقتصادية والبرلمانية بين المملكة وأستراليا

اجتمـــع وزيــر التجـــارة واال�ستثـــمار الأ�ستـــرايل ال�سيـــد� /آنـــدرو روب مـــع
جلنـــة ال�صداقـــة الربملانيـــة ال�سعوديـــة الأ�سرتالية يف جمل�س ال�شورى برئا�سة
ع�ضو املجلـــ�س رئي�س اللجنـــة الدكـــتور عبد الرحمن بن �أحمد هيجـــان وذلك يف
مقر املجل�س بالريا�ض.

وجرى خالل االجتماع مناقـ�شة عدد من املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك بني اململكة و�أ�سرتاليا وا�ستعرا�ض عالقات التعـاون بني البلدين
ال�صديقني يف �شتى املجاالت ،كما مت بحث �سـبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي
على �صعـيد العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الأ�سرتايل وتفعيل
دور جلنتي ال�صداقة الربملانية يف البلدين مبا ي�سهم يف دعم التعاون والعمل
امل�شرتك بني اجلانبني ،ومن جهة �أخرى اجتمع وزير التجارة واال�ستثمار
الأ�سرتايل مع جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة يف جمل�س ال�شورى برئا�سة
ع�ضو املجل�س رئيـ�س اللجنة الأ�ستاذ �صالح بن عيد احل�صيني ،وجرى خ ــالل

االجتم ــاع ا�ستع ــرا�ض العالق ــات االقت�صادي ــة والتجاريـة بني اململكة و�أ�سرتاليا
وفر�ص اال�ستثمار يف كال البلدين.
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د .الحربي يبحث مع سفير بنغالديش سبل تفعيل
دور لجنتي الصداقة
في مجلس الشورى والبرلمان البنغالديشي
ا�ستقبل عــ�ضو جمــل�س الـ�شورى رئيــ�س جلنــة ال�صــداقة الربملانية ال�سعودية
البنجالدي�شية باملجلــ�س الدكتــور عبداهلل بن حمــود احلــربي يف مكتــبه مبــقر
املجل�س يف الريا�ض �سفري جمهورية بنجالدي�ش لدى اململكة حممد �شهيد الإ�سالم.

وجرى خـالل اللقاء مناق�ش ــة عدد من املو�ض ــوعات والقـ�ضايا ذات االهــتمام
امل�شـ ــرتك بني اململك ــة وبنج ــالدي�ش وا�ستع ــرا�ض ع ــالقات التعاون بني البلدين
ال�شقيفني يف �شتى املجاالت.
كما جـ ــرى بح ــث �سبل تعــزيز الع ــمل والتعـاون الثنائي على �صعيد العالقات
الربملانيـ ــة بيــن جم ــل�س ال�ش ــورى والربملــان البنجــالدي�شي وتفــعيل دور جلنــتي
ال�صداقة الربملانية يف البلدين مبا ي�سهم يف فتح �أفاق �أو�سع للتعاون يف خمتلف
املجاالت لتحقيق امل�صالح امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما.

لجنة الصداقة البرلمانية السعودية األوكرانية في مجلس الشورى
تجتمع بالسفير األوكراني

عقـــدت جلنـــة ال�صداقـــة الربملانيـة ال�سعودية الأوكرانية مبجل�س ال�شورى
برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنـــة الأ�ستاذ عبداهلل النا�صـــر يف مقر املجـــل�س
بالريا�ض اجتماع ًا مع �سفري �أوكرانيا لدى اململكة ال�سيد بيرتو كولو�س.

الربملانية بني جمــل�س ال�شــورى والربملان الأوكراين و�سبل تفعــيل دور جلنتي
ال�صداقــة لتــعزيز عالقــات التعــاون الربملاين وتطويــرها بــما يخــدم م�صــالح
البلدين و�شعبيهما ال�صديقني.

وجرى خالل االجتماع مناق�شة عدد من املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية �أوكرانيا ،كما جرى ا�ستعرا�ض
عالقات التعاون بني البلدين ال�صديقني يف �شتى املجاالت ،وخ�صو�ص ًا العــالقات

وتطرق ال�سفري الأوكراين �إلى تطورات الأحداث التي ت�شهدها �أوكرانيا حالي ًا
يف اجلانبني ال�سيا�سي واالقت�صادي.
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وفد مجلس الشورى زار المنطقة وناقش مع مسؤولي األمانة تحديات العمل البلدي

أمير منطقة القصيم يشيد بدور مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطن

	
  

يف ال�سياق ذاته قام وفد جمل�س ال�شورى بزيارة ملحافظة البكريية حيث كان
يف ا�ستقبالهم نائب رئي�س جلنة �أهايل البكريية �صالح الرباك وعدد من �أع�ضاء
جلنة الأهايل وامل�س�ؤولني يف املحافظة.
وزار وفد املجل�س �أهم املعامل الرتاثية والأثرية والتنموية باملحافظة من �أهمها
امل�شاريع اخلريية واحلكومية ,ومق�صورة الراجحي ,ومق�صورة ال�سويلم ,والبلد
القدمي ,واملنطقة التاريخية ,ويف ختام الزيارة عرب�أع�ضاء جمل�س ال�شورى عن
�شكرهم وتقديرهم للجنة �أهايل البكريية على ما وجدوه من حفاوة وكرم.
و�أو�ضح ع�ضو جمل�س ال�شورى الأ�ستاذ عبدالرحمن العبدالقادر� ،أن وفد
املجل�س تعرف خالل زيارته ملنطقة الق�صيم على برامج جمل�س املنطقة
وتوجهاته وم�شاريعه وخططه امل�ستقبلية ،واملعوقات التي تواجه امل�شاريع حتى
يقوم جمل�س ال�شورى بدوره بتذليل هذه العقبات.
و�أكد حر�ص جمل�س ال�شورى على التوا�صل مع جمال�س املناطق ،بهدف
توحيد الر�ؤى اخلا�صة خلدمة املواطنني؛ وحتقيق التنمية املتوازنة .م�شري ًا
�إلى �أن زيارات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى للمناطق تتيح لهم معرفة احتياجاتها
من امل�شاريع التنموية ,والتعرف على املعوقات وال�صعوبات التي تعرت�ض تنفيذ
امل�شاريع املعتمدة ,ليتم الت�أكيد عليها خالل مناق�شة جل�س ال�شورى للتقارير
ال�سنوية للأجهزة احلكومية املعنية.

�أ�شاد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن بندر بن عبدالعزيز �أمري منطقة
الق�صيم رئي�س جمل�س املنطقة بدور جمل�س ال�شورى يف مناق�شة اخلطة العامة
للتنمية االقت�صادية واالجتماعية و�إبداء الر�أي نحوها ودرا�سة الأنظمة
واللوائح وتف�سريها واقرتاح ما يراه ب�ش�أنها ،ومناق�شة التقارير ال�سنوية املقدمة
من الوزارات والأجهزة احلكومية.

جاء ذلك خالل تر�ؤ�س �سموه اجلل�سة التي عقدها جمل�س املنطقة يف مقر
ديوان �إمارة منطقة الق�صيم بربيدة بح�ضور وفد من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
برئا�سة ع�ضو املجل�س معايل الأ�ستاذ عبدالرحمن بن عبداملح�سن العبدالقادر
خالل زيارته ملنطقة الق�صيم م�ؤخر ًا ,يف نطاق التوا�صل بني جمل�س ال�شورى
وجمال�س املناطق لبحث �سبل التن�سيق والتعاون بني املجل�س وجمال�س املناطق
للعمل على حتقيق التوازن التنموي بني مناطق اململكة املختلفة فيما يطرح يف
جمل�س ال�شورى من خطط لربامج تنموية واقت�صادية واجتماعية .
العبدالقادر :مجلس الشورى حريص على
التواصل مع مجالس المناطق لتوحيد
الرؤى وتحقيق التنمية المتوازنة

واجتمع �أع�ضاء وفد جمل�س ال�شورى خالل الزيارة مع معايل �أمني منطقة
الق�صيم وعدد من م�س�ؤويل الأمانة بح�ضور �أع�ضاء املجل�س البلدي ,ومت خالل
االجتماع ا�ستعرا�ض جملة من التحديات التي تواجه العمل البلدي يف منطقة
الق�صيم �أبرزها التق�سيمات الع�شوائية و التعديات على الأرا�ضي احلكومية و
�إجراءات تر�سية و �سحب امل�شاريع احلكومية ،و�شاهد �أع�ضاء وفد املجل�س عر�ض ًا
مرئي ًا لبع�ض امل�شروعات و املنجزات البلدية مبنطقة الق�صيم.

كما �أطلع �أع�ضاء جمل�س ال�شورى على عدد من امل�شاريع البلدية عرب جولة
ميدانية �شملت م�شروع مدينة التمور ,و منتزه امللك عبداهلل ,ومدينة الأنعام
وامل�سلخ النموذجي ,و خمترب �سالمة الأغذية ,و م�ضمار الإ�سكان.
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أعضاء لجنة اإلسكان والمياه والخدمات العامة

يزورون المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق

يف �إطار وقوف جمل�س ال�شورى على طبيعة املهام التي تقوم بها �أجهزة الدولة
وم�ؤ�س�ساتها لالطع على �آدائها ،والتعرف على منجزاتها ،واملعوقات التي تواجهها،
حتى يتمكن املجل�س من الو�صول �إلى قرارات ر�شيدة عند درا�سته ومناق�شته
للتقرير ال�سنوي لهذه اجلهة وتلك ،قام عدد من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أع�ضاء
جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات العامة برئا�سة رئي�س اللجنة الأ�ستاذ حممد بن
داخل املطريي بزيارة للم�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق وكان
يف ا�ستقبالهم معايل مدير عام امل�ؤ�س�سة املهند�س وليد بن عبدالكرمي اخلريجي.

وخالل الزيارة جتول �أع�ضاء املجل�س يف �أق�سام امل�ؤ�س�سة وا�ستمعوا �إلى �شرح
عن عملية دخول �شاحنات القمح والفح�ص و عملية �أخذ العينات من ال�شاحنات,
ومناطق تفريغ القمح ب�صوامع التخزين (.)A.S.R

كما اطلعوا على ق�سم املطاحن (غرفة التحكم) و�شاهدوا عملية ترطيب القمح
والطحن وتخزين الدقيق ,و طريقة عمل املناخل وف�صل ال�شوائب ,والإطالع على
عينات من كافة مراحل الإنتاج و عملية ف�صل نواجت الطحن.
كما زار اع�ضاء املجل�س ق�سم التعبئة وا�ستمعوا الى �شرح عن عملية التعبئة,
والإطالع على م�ستودع الدقيق وعملية التحميل للعمالء.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات العامة يف جمل�س
ال�شورى تدر�س حاليا التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن
الدقيق للعام املايل 1435/1434هـ.

ويزورن معهد بحوث الطاقة بالعيينة
كما قام عدد من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أع�ضاء جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات
العامة برئا�سة رئي�س اللجنة الأ�ستاذ حممد بن داخل املطريي بزيارة معـهد
البحوث والطاقة التابع ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعيينة؛

وترتكز ن�شاطاته يف جمال بدائل الطاقة (الطاقة ال�شم�سية وطاقـة الريـــاح)
من خالل تقييم م�صادر الطاقة املتجددة وتطبيقاتها.

وجتول �أع�ضاء املجلــ�س يف �أرجاء املعهد الذي يدار بالكوادر الب�شرية الوطنية
ال�سعودية وتعرفوا على اخلاليـا والألواح ال�شم�سية التي تعد م�صدر ًا مهم ًا للطاقة
طويل الأجـل ،وم ــن البدائ ــل امل�ساع ــدة مل�ص ــادر الطاق ــة التقليديـة؛ كما �شاهد
�أع�ضاء املجل�س خالل الزيــارة عر�ض ًا مرئــي ًا عن مبــادرة امللك عــبد اهلل لتحليــة
املياه بالقرية ال�شم�سية.
ويف ختــام الزيــارة ُع ِقد لقاء مفتوح حول �أداء املعــهد وال�صعوبــات واملعوقات
التي يواجهها.
و�أكد �أع�ضاء جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات العامة �أهمية هذه الزيارة التي
�أ�سهمت يف ح�صيلة معلوماتهم عن املعهد ودوره يف جمال الطاقة ال�شم�سية مما
�سيكون لها الأثر يف �سعي جملـ ــ�س ال�ش ــورى �إلى دع ــم املعهــد وتطوير �أدائـه عند
درا�سة اللجنة التقرير ال�سنوي ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
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صفات المبتكرين في اإلسالم
انتقدين البع�ض من كرثة �ضرب الأمثلة باملجتمع الغربي فيما يتعلق ب�أهمية االبتكار .ودفعني ذلك للت�سا�ؤل عن �صفات
املبتكرين الناجحني وما موقف الإ�سالم منها .قر�أت يف �صفات املبتكرين الناجحني ،وبحثت عن ما يقابلها يف الدين الإ�سالمي
ووجدت �أن �أهم عنا�صر االبتكار لدى الفرد قد حث عليها الإ�سالم بتعاليم �شكلت يف جمملها �صفات املبتكرين الناجحني.
يقول جون ني�شم م�ؤلف كتاب” � ”High Tech Start Upإن ال�صرب هو خ�صلة املبتكرين ورواد الأعمال الناجحني .ال
ي�ستطيع املبتكر والريادي النجاح بدون ال�صرب على البحث والتجربة وانتظار النتائج وحتمل معوقات تقدمي �شيء جديد للمجتمع.
�سواء كان املجتمع التجاري �أو اال�ستثماري �أو اال�ستهالكي ،وحتمل النقد ال�سلبي لالبتكار .ال�صرب �صفة مهمة يف حياة امل�ؤمن وهو
ا�صبرِ ْ َك َما َ�صبرَ َ �أُو ُلوا ا ْل َعزْ ِم ِمنَ ال ُّر ُ�س ِل َوال ت َْ�س َت ْع ِج ْل َل ُه ْم” (الأحقاف :الآية ،)35وقال
خلق �إ�سالمي عظيم ،يقول اهلل تعالى َ “ :ف ْ
ا�صبرِ ْ َف ِ�إ َّن َهّ َ
الل َال ُي ِ�ضي ُع �أَ ْج َر المْ ُ ْح ِ�س ِن َني” (هود :الآية  ،)115وكان الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قدوة كل الب�شرية على
تعالىَ “ :و ْ
مدى الع�صور يف القدرة على التحلي بال�صرب على الأذى.
املبتكر دقيق املالحظة ،يلحظ ما يدور من حوله ،ويتفكر يف كيفية حدوث الظواهر من حوله ،وكيف ميكن اال�ستفادة من
ظاهرة ما يف جمال �آخر من جماالت احلياة .يقول م�ؤلف � The Innovator’s DNAأن القدرة على االكت�شاف هي من املهارات
املهمة لالبتكار ،وحقيقة ما ميز �ستيف جوبز يف بدايات حياة �شركة �آبل هو قدرته على اكت�شاف الفوائد الكامنة يف بع�ض التقنيات
املتواجدة بني يدي الأخرين �آنذاك بدون �أن يكت�شفوا فوائدها مثل واجهة امل�ستخدم الر�سومية ،والف�أرة ،وطابعة الليزر التي كانت
قابعة يف م�ستودعات �شركات كربى بدون ا�ستغاللها.
ُ
للهّ
ات
يزخر القر�آن الكرمي ب�آيات حتثنا على االعتبار والتدبر والنظر والتفكر فيما حولنا ،مثل قوله تعايلُ “ :يبينِّ ُ ا َل ُك ُم الآ َي ِ
الَ ْر َ�ض َو َما َب ْي َن ُه َما ِ�إال ِبالحْ َ قِّ َو�أَ َج ٍل ُّم َ�س ًّمى
ال�س َما َو ِات َو ْ أ
َل َع َّل ُك ْم َت َت َف َّك ُرونَ ” (البقرة�“ ، )219 :أَ َولمَ ْ َي َت َف َّك ُروا فيِ �أَن ُف ِ�سهِ ْم َما َخ َلقَ اللهَّ ُ َّ
ا�س ِب ِل َقاء َربِّهِ ْم َل َكا ِف ُرونَ ” (الروم)8 :
َو ِ�إنَّ َك ِث ًريا ِّمنَ ال َّن ِ
املحرك الأ�سا�سي للبحث والتطوير واالبتكار هو التفكري الإيجابي ،وال �أبالغ �إن قلت �إن التفكري ال�سلبي هو �سم االبتكار
القاتل .املتفائل يرى النتائج �أمام عينه ويت�ضح درب حتقيقها يف خميلته ،وي�سعى نحو حتقيقها .الت�شا�ؤم طبع املنهزمني ،ال�سلبيني،
الذين يرون طرق التقدم يف احلياة مقفلة وال �أمل وال فائدة من العمل الد�ؤوب ال�شاق .قال �صلى اهلل عليه و�سلم (التفا�ؤل من الرحمن
والت�شا�ؤم من ال�شيطان)  ،ويف احلديث القد�سي “�أنا عند ظن عبدي بى �إن ظن بى خري ًا فله و�إن ظن بي �شر ًا فله ” رواه م�سلم.
كثري من الدرا�سات العلمية �أجريت على �أثر التفكري الإيجابي يف حتفيز االبتكار وجناحه ،ولعل �أبرز نتائج التفكري الإيجابي
تقبل املالحظات والنقد املفيد للمبتكر نحو تطوير ابتكاره وجناحه .يقول روبريت نوي�س �أحد م�ؤ�س�سي �شركة انتل ،وامل�ؤثرين يف
بدايات تكوين وادي ال�سليكون الأمريكي“ :التفا�ؤل عن�صر �أ�سا�سي يف االبتكار”.
اخل�صلة الأخرى هي التعلم ،وال �أ�شك �أننا نعرف مدى حث الدين الإ�سالمي على العلم ،وال �أريد �أن �أقول الكثري عن حث
الدين الإ�سالمي عن العلم والتعلم �أكرث من الآية الكرمية “ َو ُقل َّر ِّب ِز ْدنيِ ِع ْل ًما” (طه :الآية  ) 114يقول م�ؤلف كتاب بلينك� :إن
املبتكرين امل�ؤثرين مثل بيل جيت�س � أنفقوا ما يقارب من ع�شرة �آالف �ساعة يف التعلم قبل �أن يقدموا للعامل مبتكراتهم.
لعل �أعظم خ�صلة يتم ّيز بها املبتكر ،هي �سعيه الدائم نحو حت�سني م�ستوى حياة النا�سَ .ع ِن ا ْب ِن ُع َم َر  0ر�ضي اهلل عنهما � -أنََّ
َر ُج ًال َجا َء ِ�إ َلى َر ُ�س ِول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َ ،ف َق َال َ :يا َر ُ�س َ
ا�س �أَ َح ُّب ِ�إ َلى اللهَّ ِ ؟ َو�أَ ُّي الأَ ْع َم ِال �أَ َح ُّب ِ�إ َلى اللهَّ ِ َع َّز
ول اللهَّ ِ � ،أَ ُّي ال َّن ِ
َو َج َّل؟ َف َق َال َر ُ�س ُ
ا�سَ ،و�أَ َح ُّب الأَ ْع َم ِال ِ�إ َلى اللهَّ ِ ُ�س ُرو ٌر ت ُْد ِخ ُل ُه َع َلى
ا�س ِ�إ َلى اللهَّ ِ �أَ ْن َف ُع ُه ْم ِلل َّن ِ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم � ” :أَ َح ُّب ال َّن ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اج ٍة� ،أ َح ُّب ِ�إليَ َّ ِمنْ �أنْ �أ ْعت َِك َف فيِ
ُم ْ�س ِل ٍم� ،أَ ْو َت ْك ِ�ش ُف َع ْن ُه ُك ْر َب ًة� ،أ ْو ت َْط ُر ُد َع ْن ُه ُج ً
وعا� ،أ ْو َتق ِْ�ضي َع ْن ُه َد ْي ًناَ ،ولأنْ �أ ْم ِ�ش َي َم َع �أ ٍخ ليِ فيِ َح َ
هَ َذا المْ َ ْ�س ِجدِ َي ْع ِني َم ْ�س ِجدَ المْ َدِ ي َن ِة َ�ش ْه ًرا ” ،احلديث ،رواه الطرباين و�أبن ع�ساكر.
ومن ناحية �أخرى فقد حث الإ�سالم على طلب الرزق ،وجعله من �أهم العبادات التي يبتغى بها وجه اهلل عز وجل ،قال
ال ْر ِ�ض َي ْب َت ُغونَ ِمنْ َف ْ�ض ِل اللهَّ ِ َو� َآخ ُرونَ ُي َقا ِت ُلونَ فيِ َ�س ِب ِيل اللهَّ ِ ” (املزمل .)20 :قال القرطبي
�سبحانهَ “ :و� َآخ ُرونَ َي ْ�ض ِر ُبونَ فيِ ْ أ
يف تف�سريه� :سوى اهلل تعالى يف هذه الآية بني درجة املجاهدين واملكت�سبني املال احلالل ،فكان دلي ًال على �أن ك�سب املال مبنزلة
اجلهاد .يقول ال�شيخ �صالح الفوزان يف �إحدى خطبه“ :امل�صيبة �أننا يف هذا الزمان �إذا مل يح�صل الإن�سان على وظيفة َّ
عطل
جميع الأ�سباب ،وال يطلب الرزق ،وينتظر متى يوظف؟ فهذا عج ٌز والنبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :اللهم �إين �أعوذ بك من
العجز والك�سل ،ومن اجلنب والبخل ،ومن غلبة الدين ،وقهر الرجال)”
احلديث يف هذا ال�ش�أن يطول ،وهذا ما �سمح به الوقت واملكان ،وخال�صة القول �إن االبتكار خلق امل�سلم ،وهو ميثل حم�صلة من
التعاليم الإ�سالمية التي من الأجدر �أن نت�صف بها.

د .عبدالعزيز بن �إبراهيم احلرقان
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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المجلس الطالبي بثانوية الشفاء أسلوب عصري لجيل
واعد بالعطاء والتنمية الوطنية
ع�صر �أ�صبحت فيه لغة احلوار هي الأولى بني اللغات،
نحن يف
ٍ
فمن خاللها التفاهم والت�شاور ،وبها تقارب وجهات النظر ،وبها حتلُّ
اخلالفات وامل�شاكل ،ومن خاللها تتط َّور الأمم وتتقدّ م .و�إذا ما �أردنا
�أن نبحر يف عامل احلوار ف�أول ما ي�صادفنا «ال�شورى»� ،إنَّها ٌ
كلمة الحت
لتعب عن التحاور وتبادل وجهات النظر ،من خالل طرح
يف �آفاقنا؛ رِّ
امل�شكالت املتفاقمة ومن ثم �إبداء الآراء واعتماد �أف�ضلها ،وال�س َّيما
�إذا ات�سعت دائرتها لت�شمل َّ
كل طبقات املجتمع ،فعندما ي�سود احلوار
جمتمع �سوف ينمو هذا املجتمع ويزدهر يف
أ�سا�سية يف � ِّأي
كلغة �
ٍ
ٍ
ٍ
خمتلف نواحيه ،من �أجل ذلك البدَّ من البحث عن الو�سائل املنا�سبة
التي ت�ساعد على غر�س ثقافة احلوار بني �أبنائنا الطالب ،كونهم
الأ�سا�س القوي الذي يقوم عليه املجتمع  .وندخل الأجواء املدر�سية
ٌ
ن�سخة م�ص َّغ ٌ
رة من
لنجد املجال�س الطالبية قائمة على الت�شاور ،فهي
تخ�ص حياتهم يف بيتهم الثاين (املدار�س)،
املجال�س ال�شورية ،فهي
ُّ
وما يكون فيها من بع�ض امل�شاكل التي تعنيهم ،وتلزمهم يف حياتهم
املدر�سية .ويف هذا الإطار كان ملجلة ال�شورى هذا اال�ستطالع يف
ثانوية حي ال�شفا بالريا�ض حول �أهمية املجال�س الطالبية و�أثرها
على جيل امل�ستقبل .

تقرير  -من�صور الع�ساف

حب الغري ،وتفيد اجلماعة
اليومية ،وتعزز روح اجلماعة ،وتزرع يف النفو�س َّ
الطالبية عندما يقرون �أمور حياتهم ويدر�سون م�شاكلهم ،ويبحثون عن احللول
املمكنة من خالل اجتماعهم .و�أ�ضاف «ج ِّرب نف�سك يف مثل هذا احلوار� ،ستجد
نف�سك حم ّب ًا للجميع ،وحمبوب ًا من قبل اجلميع  ،فهي تعزز الثقة يف نفو�سهم،
وتعمل على ِّ
أثريات جانبي ٍة على َمن حولهم،
حل �أمورهم بيدهم ،وذلك بدون �أي ت� ٍ
فالت�شاور بني الطالب �أمر عظيم ،ب�إمكانه الق�ضاء على معظم امل�شاكل التي
يعاين الطالب.

المخلف  :أعضاء المجلس الطالبي على
قد ٍر من الذكاء والجرأة والمبادرة

معايير اختيار أعضاء المجلس الطالبي

فيما �سلط املعلم نا�شي عودة املخلف على معايري اختيار �أع�ضاء املجل�س
الطالبي وقال» �إنَّ اختيار �أع�ضاء جمل�س ال�شورى الطالبي ال يكون بطريقة
طالب احلوار مع غريه �إال �إذا كان على قد ٍر من الذكاء
ع�شوائية فلي�س ب�إمكان �أي ٍ
المدخلي  :التشاور والحوار بين الطالب
يسهم في حل مشكالتهم

أهمية الشورى والمجالس الطالبية ودورها

حتدث امل�شرف الرتبوي يف املدر�سة ومنظم الربامج والأن�شطة الرتفيهية
والرتبوية الأ�ستاذ /خالد املدخلي عن �أهمي ًة املجال�س الطالبية ،وقال :بالت�أكيد
�أن لها دور م�ؤثر فمن خاللها يتبادل الطالب الآراء والأفكار التي تخ�ص حياتهم
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واجلر�أة واملبادرة ،وح�سن اال�ستماع ،بالإ�ضافة �إلى �سرعة البديهة والقدرة على
خجول ال يقبل احلوار .وال
طالب منط ٍو على نف�سه
طرح الأ�سئلة ،فال فائدة من ٍ
ٍ
وعلم ب�أحوال الطالب
�شك �أن املدر�س هو وحده الفار�س املغوار ،فهو على خرب ٍة ٍ
وما لديهم من �إمكانيات� ،إذ الب َّد من معايري معينة يعتمد عليها يف اختيار
الطالب وهو امل�س�ؤول الأول والأخري عن اختيار �أع�ضاء املجل�س الطالبي من
خالل م�سريته مع الطالب يف املدر�سة� ،إذ يجب �أن يقوم املجل�س الطالبي على
ن�سق مع ٍني ،بحيث يتم اختيار
�أع�ضاء متميزين قادرين على القيادة .وهذا �ضمن ٍ
طالب من ِّ
ف�صل ،م�سموع الر�أي والكلمة.
ٍ
كل ٍ

الساير :المجلس يناقش توصيات اللجان
الرامية إلى تحسين البيئة المدرسية

النبهان  :آلية عمل المجالس الطالبية
شبيهة لعمل البرلمانات

آلية عمل وأداء المجلس الطالبي

من جهته �أكد امل�شرف الرتبوي عبد امللك حمود النبهان �أنَّ للمجل�س الطالبي
كامل ،وحتقق
ب�شكل ٍ
عمل حمدد ٍة الب َّد من تنفيذها ،حتى تتم اجلل�سة ٍ
�آلية ٍ
الأهداف التي مت االجتماع من �أجلها .ففي اجلل�سة يجتمع الطالب �أع�ضاء
املجل�س مع بع�ضهم ،ويقرتحون بع�ض ًا من النقاط املهمة التي تهمهم يف حياتهم
املدر�سية ،ومن ثم يتم احلوار واملناق�شة بني بع�ضهم بج ٍّو من الهدوء وال�سكينة،
و تبادل الآراء والأفكار �إلى �أن يتم الو�صول �إلى التو�صيات التي تنا�سب حياة
يتم جمع الآراء التي �أق َّرها املجل�س الطالبي ،يرفعها
الطالب املدر�سية .فبعد �أن َّ
الطالب للإدارة املدر�سية ،التي بدورها تناق�ش قرارات املجل�س الطالبي ،و
تعمل على تنفيذهما قدر امل�ستطاع.
عالقة المجلس باإلدارة المدرسية

�إلى ذلك بني امل�شرف الرتبوي زياد مرتك ال�سبيعي عالقة املجل�س ب�إدارة
املدر�سة وقال «بالت�أكيد �إذا مل تكن حميم ًة وقوي ًة فال نفع منها ،فذلك يخفف
�أعبا ًء كثري ًة كانت على عاتق الإدارة� ،إذ تتوا�صل الإدارة معهم مبا�شرة عند
وجود بع�ض امل�شاكل  .و ُيكتفى ب�آراء املجل�س املختار من قبل اجلميع ،حتى
�أنه من املمكن �أن يتم االجتماع من قبل الإدارة مع �أع�ضاء املجل�س الطالبي،
وتتم مناق�شة املتطلبات التي يحتاجها الطالب يف املدر�سة ،وبعد االنتهاء من
االجتماع ت�صاغ الأهداف واملتطلبات التي تلبي احلاجة للطلبة .و�أ�شار «عندها
ومتطلبات يف جل�سته هذه،
أهداف
ٍ
يكون املجل�س الطالبي قد ح ّقق ما و�ضعه من � ٍ
فهو �صلة الو�صل ما بني الطالب والإدارة ،وهكذا الطالب يقودون �أنف�سهم
ب�أنف�سهم ويحققون ما يريدون من خالل جمل�سهم يف املدر�سة ،والذي من خالله
يتعلمون منهج التح ُّكم والقيادة الذاتية ب�أنف�سهم ،وهي بدورها تزرع يف داخلهم
روح اجلماعة والت�شاور ،واحلرية املطلقة يف الت�صرف.

توصيات المجلس الطالبي

كما عرج املعلم متعب ال�ساير على تو�صيات املجال�س الطالبية وقال «لكل
وتو�صيات،
مقرتحات
جمل�س مهما كان نوعه ،كبري ًا كان �أم �صغري ًا ،الب َّد من
ٍ
ٍ
ٍ
ف�أع�ضاء املجل�س هم من الطالب الذين هم على دراي ٍة تام ٍة ب�أمورهم و�أمور
زمالئهم ،وما يحتاجونه يف حياتهم املدر�سية؛ لأ َّنه هو �صاحب املعاناة� ،إن
وجدت ،فتنطلق تو�صياتهم وقراراتهم من خالل معاناتهم وما يرونه �ضروري ًا يف
قرارات تُرفع �إلى
املدر�سة ،فبعد الت�شاور مع بع�ضهم البع�ض �سوف يتو�صلون �إلى
ٍ
ليتم العمل بها على الفور وح�سب الإمكانات.
الإدارة املدر�سية َّ
و�أردف وهذه التو�صيات بع�ضها يتعلق مبا يحتاجه الطالب ليكمل يومه
الدرا�سي على �أكمل وجه ،مثل :حاجات الف�صل الأ�سا�سية من كرا�سي وطاوالت
و�سبورة ،وملعب يلبي مهاراتهم ،ومق�صف يرتاحون به ويجدون فيه طلبهم،
ون�شاطات متنوع ٍة وغريها الكثري .وكما �أن
و�ساحات جميل ٍة
وحمامات نظيف ٍة،
ٍ
ٍ
ٍ
واجبات جتاه املدر�سني وجتاه بع�ضهم البع�ض ،وجتاه
لهم حقوقا ف�إن عليهم
ٍ
مدر�ستهم ِّ
وكل َمن يتابع �أمورهم و�أعمالهم ،ويجب �أن يتقيد اجلميع لنخرج
بنتائج هادفة ومفيدة.

السبيعي :المجالس الطالبية حلقة
وصل بين الطالب وإدارة المدرسة

ال�شورى  -العدد  - 153جمادى الأولى 1435هـ

71

شورى الشباب
هيكل المجلس الطالبي

وعلق الأ�ستاذ /عبد املح�سن بن نا�صر الكميني على �أهمية هيكلة املجل�س
الطالبي وقال « ال فائدة لل�سفينة بدون ربانها وطاقمها ،فمثلما �أنَّ للنادي الكروي
تنظيمي
هيك ٌل متنا�س ٌق ُيحقَّق الفوز من خالله ،ومثلما �أنَّ للإدارة املدر�سية هيك ٌل
ٌّ
تنظيمي ،حتى يقوم املجل�س
هيكل
يقودها ،كذلك املجل�س الطالبي ،الب َّد له من ٍ
ٍّ
وي�ؤدي مهامه بال�شكل املطلوب ،فال�سفينة الب َّد لها من ربان وعدد من امل�ساعدين
حتى ت�صل �إلى بر الأمان .والهيكل التنظيمي للمجل�س الطالبي ي�شمل:
رئي�س املجل�س :وهو الر َّبان �صاحب ال�شخ�صية القيادية الذي يرت�أ�س
اجتماعاته ،ويقودها ب�شكل منظم ودقيق ،حتى ينفذ الأهداف وتخرج
باملقرتحات املطلوبة ،والبد �أن يكون �صاحب �أ�سلوب جيد يف التعامل ،وعلى قدر
من الذكاء واجلر�أة وح�سن الت�صرف.

المسؤولية اإلعالمية تجاه المجالس الطالبية

الكميني :للمجلس رئيس ونائب
وأمين عام ولجان فرعية

النائب  :وهو ال�شخ�ص الذي ينوب عن الر َّبان يف حال غيابه ،وعند وجوده
يكون امل�ساعد الأول له يف �أغلب امل�شاورات ،واليد اليمنى له ،لذلك يجب �أن يكون
على قدر من ال�صفات.
�أمني عام  :وهو القائم على �أمور املجل�س وامل�س�ؤول عنه كام ًال ،وما ي�شمله من
تن�سيقات ومواعيد.
الأع�ضاء  :وهم الطالب املختارون من قبل املدر�سني من خمتلف الف�صول
يف املدر�سة.
اللجان  :وهي املجموعات امل�س�ؤولة عن متابعة تنفيذ اقرتاحات املجل�س،
و�أخرى تهتم ب�أمور الطالب.
وبني الكميني الأعمال التي يقوم بها املجل�س الطالبي وقال “ من الأعمال
التي يقوم بها املجل�س تنظيم ال�ساحة املخ�ص�صة للطالب من �أجل القيام بع�ض
الأن�شطة الطالبية خالل الف�سح وح�ص�ص الن�شاط ،وتنظيم عملية ال�شراء
من املق�صف الطالبي ،واملطالبة بزيادة عدد الن�شاطات العلمية يف ح�ص�ص
الن�شاط ،واالهتمام ب�أمور امل�سرح والعرو�ض املقامة عليه ،واملطالبة مبكتبة
داخل املدر�سة ،للكتابة والطباعة والت�صوير فيها ،فهي تعينهم على الدرا�سة.
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فيما تطرق املعلم نهار بن م�سعد الع�صيمي �إلى دور الإعالم جتاه املجال�س
الطالبية وقال “ �إنَّ ال�سمعة الطيبة والعمل املتميز يح َّلقان يف الآفاق لرياهما
اجلميع �أينما كانوا ،فقد �أ�صبح الإعالم �شيئ ًا �أ�سا�سي ًا يف ِّ
كل نواحي احلياة.
�ضروري جد ًا ،خا�ص ًة
يخ�ص املجل�س الطالبي ،ف�إنَّ الإعالم عنه �أم ٌر
ٌّ
ويف ما ُّ
ً
ً
ِّ
يتم تطبيقه يف كل مدار�س اململكة ،فعندما
�إذا حقق جناحا باهرا ،وذلك حتى ّ
تتناقل و�سائل الإعالم هذه اجلل�سات من خالل التلفاز �أو الإذاعات امل�سموعة
�أو الإنرتنت� ،سوف يراها ك ُّل النا�س ،فتكون لهم م�شجع ًا وحمفز ًا على التقدم
يف هذا الطريق احلواري اجلديد ،الذي ميهد الطريق لطالبنا من �أجل القيادة
الذاتية.

العصيمي :المجالس الطالبية في
حاجة لإلعالم إلبراز دورها

مـقــال
شورى الشباب

العلوم الحديثة يجب أن تدرس باللغة األم
يف هذه العجالة لن �أتطرق �إلى الآثار ال�سلبية البعيدة املدى من النواحي املختلفة كاالقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ،و�إمنا �سيتم
الرتكيز على اجلوانب العلمية التخ�ص�صية البحتة كما يقررها علماء اللغة و الل�سانيات خا�صة و�أن هذه اجلوانب مت�س لغتنا لغة القر�آن.
تنبه العلماء قدمي ًا �إلى وجود عالقة بني لغة الأمة وفكرها و�أخذوا ينظرون يف حدود هذه العالقة؛ فمنهم من قال �إن اللغة حتدد �صياغة
الفكر و �أمناطه ,ومن ثم فتفكرينا يف �شيء ( ما ) ال يكون �إال من خالل ت�صنيفاته التي تزودنا به اللغة؛ ومن �أ�شهر ه�ؤالء يف الرتاث العربي
الإ�سالمي ال�شيخ عبد القاهر اجلرجاين يف كتابة (�أ�سرار البالغة) حيث يقول � ( :أعلم �أن الكالم – �أي اللغة – هو الذي يعطي العلوم
منازلها ويبني مراتبها ويك�شف عن �صورها ويجني �صنوف ثمرها ويدل على �سرائرها ويربز مكنون �ضمائرها ,وبه �أبان اهلل تعالى الإن�سان
من �سائر احليوان ونبه فيه على عظم االمتنان فقال عـز من قائل ( :الرحمن  1علم القران  2خلق الإن�سان  3علمه البيان � )4سورة الرحمن.
فلواله – �أي الكالم – مل تكن لتتعدى فوائد العلم عامله وال �صح من العاقل �أن يفتق عن �أزاهري العقل كمائمه؛ ولتعطلت قوى اخلواطر
والأفكار من معانيها؛ وال�ستوت الق�ضية يف موجودها وفانيها ،نعم ولوقع احلي احل�سا�س يف مرتبة اجلماد).
وهذا فكر لغوي متطور جد ًا وقد علق عليه �أحد الباحثني وهو الأ�ستاذ الدكتور حممد �أبو مو�سى بقوله  :وهذا معناه �أن اللغة لي�ست و�سيلة
التعبري عن املعاين واخلواطر فح�سب ،و�إمنا هي �أداة خلق و�سيلة �إبداع هذه املعاين واخلواطر؛ و�أن التحقيق �أنه لي�س عندنا خواطر ن�صطنع
اللغة يف الإبانة عنها و�إمنا قادتنا اللغة نف�سها �إلى خلق هذه اخلواطر وال�صور والأفكار و�إن�شائها يف نفو�سنا �إن�شا ًء ،اللغة لي�ست وعاء للفكرة
و�إمنا هي حلمها ودمها ،ت�أمل قوله  ( :لتعطلت قوى اخلواطر) ومعناه �أن اللغة هي احلركة الفعالة داخل قوى اخلواطر وهي املثري وهي
املهماز وهي املوقظ وهي التي ت�شعل �شرارتها؛ ولو انتزعت اللغة تكون قد انتزعت احلياة واحليوية من قوى اخلواطر هذه وعزلت عنها تيار
احلركة واليقظة والتعلل واقتنا�ص ال�شوارد ،و�أي معنى لقول ال�شيخ  ( :نعم ولوقع احلي احل�سا�س يف مرتبة اجلماد ) وملاذا قال ( :نعم)
وك�أنه ي�شعر �أنها �ستخالف �أو تفاج�أ بهذا املعنى الغـريب وهو �أن ي�صرب الإن�سان احلي احل�سا�س ال�شاعر املبدع والكاتب الذي ي ُفري بخواطره
وقلمه عن وجود احلقائق فري ًا ي�صري هذا مبرتبة اجلماد؛ فاللغة هنا روحه وحركته و�إبداعه وانتزاعها منه يعني انتزاع الروح واحلركة
والإبداع .ومن �أ�شهر من قال بهذا الر�أي يف الغرب هو الفيل�سوف ديكارت حيث قال � ( :إن اللغة هي الفكر منطوق ًا ) ويف الع�صر الغربي
احلديث قال بذلك �سابيريوورف  :وال ي�شك �أحد يف �أن للغة �أثر ًا كبري ًا يف عمليات التذكر والإدراك؛ وقد �أثبتت التجارب النف�سية واللغوية
هذا الأثر يف كتابات �أمثال �سلوبني  SLOWBENوذهب �آخرون �أمثال ليونز �إلى �أن اللغة جزء من الثقافة نظر ًا لكونها مورث ًا ثقافي ًا.
ومعظم العلماء اليوم يعرفون اللغة بوعاء الثقافة فنظرية اجل�شتالتيون �أو ال�شكليون للإدراك كما يقول الباحث عاقل  :ف�إن ال�شكل �أو
الوعاء هو الوحدة الأ�سا�سية للإدراك.
كما �أنه ال ينف�صل عن بقية الأجزاء؛ وح�سب قول ال�شكليني يكون الكل جزء ًا من جمموع �أجزائه ومن ثم ن�ستطيع القول �إن اللغة جزء
من الثقافة ال ينف�صل عنها بحال؛ والواقع يدلل على �صحة هذا االفرتا�ض فتعلم �أي لغة ال ينفك عن تعلم ثقافتها وكذا الإملام ب�أي ثقافة
ي�ستلزم الإملام بلغة هذه الثقافة.
ويف ع�صرنا احلا�ضر ال توجد �أي دولة يف العامل انطلقت يف املجال التقني دون االعتماد على اللغة الأم وهذا يح�صل حتى مع �إ�سرائيل
وال�صني و�أملانيا و�إيران وكوريا اجلنوبية بعدما ح�صل ذلك مع اليابان .ومما يوجب �أن يكون در�س هذه العلوم وغريها بلغة الدار�سني لهذه
العلوم ولي�س بلغة غريهم �أن اهلل �سبحانه وتعالى �أ�شار �إ�شارة كرمية �إلى �أن املعرفة الداخلة على الأقوام من خارجهم البد �أن تكون بلغتهم
ني ًلهم )؛ والر�سالة املر�سلة هي علم
حتى ينتفعوا بها؛ وذلك يف قوله تعالى يف �سورة �إبراهيم  ( :وما �أر�سلنا من ر�سول �إ ًال بل�سان قومه ليب ُ
النبوات وهو علم لي�س م�صدره القوم و�إمنا �أنزل من عزيز حكيم والبد �أن يكون بلغة القوم ولي�س بلغة غريهم وهذه قاعدة يجب �أن تراعى
لأنها كالم من خالق وهو �أعلم بخلقة و�أعلم مبا ينفعهم.
و�شيء �أخر �أ�شار �إليه الكتاب العزيز ويت�ضمن بيان �أن اللغة معدن املعرفة و�أن الكلمات م�ستودع لعوم النهاية لها و�أنها لي�ست وعاء للعلوم
ربي لنفد البحر قبل �أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا
فقط و�إمنا هي جوهر هذه العلوم وذلك يف قوله �سبحانه ( :قل ُلو ًكان البحر مداد ًا لكلمات ً
مبثله مددا)�سورة الكهف �آية 109؛ والذي ال ينفد هو كلمات ربي وهذا ن�ص قاطع يف �أن الكلمات هي العلوم واملعارف الداخلة يف علم اهلل
�سبحانه والتي ال تتناهى ,وقد جاء هذا املعنى يف �سورة لقمان و�أ�ضيفت الأقالم �إلى املداد و�أنه لو كانت كل �أ�شجار الأر�ض �أقالم ًا والبحار
مداد ًا ما نفدت الكلمات التي هي جوهر املعرفة قال �سبحانه( :ولو �أمنا فيً الأر�ض من �شجرة �أقالم والبحر ميده من بعده �سبعة �أبحر ما
نفدت كلمات اهلل )�سورة لقمان �آية .27
كل هذا ي�ؤكد ما �أردت توكيده وهو �أن لغة ال�شعوب هي �أداة املعرفة؛ لأن هذه ال�شعوب ال تتقدم وال تبدع �إال بلغتها الأم وال يجوز لأمة
حترتم نف�سها �أن تنحي لغتها عن جماالت املعرفة ولنا يف الأمم من حولنا ما ي�ؤكد ما نقوله فلي�س على الأر�ض �أمة �أبدعت بغري لغتها.

�أ.د� .سعود بن حميد ال�سبيعي
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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د .الحازمي يفوز بجائزة األمير محمد بن ناصر للتفوق في فرع
الشخصية الثقافية العلمية
العلميـــة للعـــام 1435هـ (دورتهـــا التا�سعـــة) ،وقـد
ت�سلم الدكتور احلازمي اجلائـــزة من �صــاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن نا�صر بن عبدالعـــزيز �أمـــري
منطقة جازان خالل رعاية �سموه حفل اجلائزة.

حـــ�صل ع�ضـــو جمـــل�س ال�شورى الأ�ستاذ الدكتور
حم�سن بن علي احلـــازمي على جائزة الأمري حممد
بن نا�صـــر للتفـــوق يف فـــرع ال�شخ�صـــية الثقافيـــة

وجـاء ف ــوز احل ــازمي باجلائــزة نظ ــري جه ــوده
يف تط ــوي ــع لغ ــة الع ــلوم التطب ــيقي ــة وخم ــرجاته ــا
وم�صطلح ــاتها ،والنهـج بها يف م�سلك اللغة العربية
وحميـطه ــا ال ــوا�س ــع الآف ــاق ،حي ــث ن ــ�شر الع ــدي ــد
من املن�ش ــورات واملـ ـ�ؤلف ــات الثقافي ــة العلمـية
باللغة العربية يف ال�صح ــف واملجـالت العامة

والتخ�ص�صية واملقــابالت التلفزيوني ــة� ،إلى جانب
�إثرائ ــه اللغ ــة من خ ــالل �أوعيــة املعلومات وو�سائل
التعريف املقروءة وامل�سموعة واملرئية املختلفة.
وقد ن�شر الدكت ــور احل ــازمي �أك ــرث م ــن ع�شـرين
كتاب ًا ومن�شور ًا باللغ ــة العربي ــة وبالأ�س�س العلمـية يف
الت�شخي�ص والوقاي ــة والرعاي ــة ال�صحي ــة والإر�شـاد
الـوراثي تتع ــلق يف جم ــاالت الإعاق ــة وداء ال�سك ــري
و�أمرا�ض ال ــدم الوراثي ــة ،كما ن�شر �أك ــرث من ثمانني
مقا ًال يف جماالت تخ�ص�ص ــية وعامــة و�صحف يومية
يف جوانب علمية وطنية وال�ش�أن العام.

د .البازعي يشارك في معرض دولي للكتاب بألمانيا
�شارك ع�ضـــو جملـــ�س ال�شورى الدكتور �سعد بن
عبدالرحــمن البــازعي يف معــر�ض اليبــزج الــدويل
للكتاب ب�أملانيا الــذي انتظــم خـالل املدة من 5 / 26
�إلى  1435 / 6 /6هـ ,و�ألقى حما�ضرة يف الفـعاليات
الثقافية امل�صاحبة للمعر�ض.

د .الغامدي يشارك في ندوة مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون
�شــــارك ع�ضـــو جملــ�س ال�شـــورى الدكتـــور �أحمد بـــن حمــمد
الغامدي يف نـدوة « الآثار االجتماعية واالقت�صاديـــة للإعالن
التجـاري» كما �شـــارك يف حتـيم الأعـــمال االقت�صاديــة امل�شاركة
يف م�ســـابقـــة الدورة الثالثـــة ع�شــرة ملهرجـــان اخلليج للإذاعـــة
والتلفزيون التي عقدت يف املنامة مبملكة البحرين خالل املـــدة
من � 23إلى  1435 / 5 / 27هـ.

د .لبنى األنصاري تشارك في اجتماع مجلس أمناء الشبكة العالمية
للقواعد اإلرشادية للممارسة األكلينيكية
�شاركت ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور لبنى بنت عبدالرحمن الأن�صاري يف االجتماع ن�صف ال�سنوي ملجل�س �أمناء ال�شبكة العاملية للقواعد
الإر�شادية للممار�سة الأكلينيكية الذي عقد يف هولندا خالل يومي  9و  1435 /5 / 10هـ.

شكر وتقدير من رئيس المجلس للزميل محمد الدحيم
وجـــه معــايل رئيـ�س جمل�س الـ�شــورى ال�شيــخ الدكتــــور
عبـــــد اهلل بــن حمــمــد بــن �إبــراهيــم �آل ال�شــيــخ �شــكــره
وتقديــره ملديــر �أعمــال جلنـــــة الإدارة واملـــوارد الب�شريـة
الأ�ستاذ حممــد بن �صــالح الدحيم على مــا يبذلـــه من جـهد
يف عمله.

و�أ�شاد معاليه يف خطاب �شكر للأ�ستاذ الدحيم مبا
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يتمـ ــيز به من دق ــة وحر�ص وعنــاية يف �إجنــاز ما يكلــف بــه من
�أعمال ,متمني ًا له التوفيق وال�سداد.
وقد عرب الدحي ــم عن بالــغ �شك ــره ملع ــايل رئي ــ�س املج ــل�س
على هذه اللفتــة الكرمية التي �ستكون مب�شيئة اهلل دافع ًا له نحو
مزيد من اجلهد يف العطــاء والإجنــاز مبا يخدم �أعمال اللجنة
بخا�صة وجمل�س ال�شورى عامة.

مجتمع الشورى

ترقية  29موظفًا إلى المراتب  11و  12و 13

�صدرت موافقة معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
على ترقية  29موظف ًا �إلى املراتب  11و  12و13
و�شملت الرتقيات ك ًال من:
املرتبة الثالثة ع�شرة

املرتبة الثانية ع�شرة

املرتبة احلادية ع�شرة

�أحمد بن �سليمان اخل�ضريي

بدر بن عجمي العتيبي

�شاكر بن �أحمد ال�شريف

�إدارة التوثيق والإح�صاء

علي بن عبداللطيف البهالل
مكتب رئي�س املجل�س

علي بن حممد �آل م�شبب
�إدارة التخطيط والتطوير

الإدارة العامة لتقنية املعلومات

�إدارة جلان ال�صداقة

خالد بن عوا�ض اجلعيد

�سعود بن عبداهلل �آل حمو�ض

�إدارة امل�شرتيات

خالد بن نا�صر ال�سعيد
الإدارة العامة ل�ش�ؤون اللجان – اللجان اخلا�صة

�سعد بن نا�صر العنقري

�إدارة االحتادات واملنتديات الربملانية

علي بن حممد العواد

عبدالإله بن طالل الر�شيدي

�إدارة املحا�ضر والقرارات

مكتب رئي�س املجل�س

فهد بن نا�صر اجلماز

عبدالرحمن بن نا�صر العجاجي

�إدارة امل�شرتيات

حممد بن حمد الرباهيم
�إدارة املرا�سم

مهنا بن م�شعان الع�صيمي
الإدارة العامة لتقنية املعلومات

نا�صر بن عبداهلل النا�صر
مكتب الأمني العام للمجل�س

�إدارة امل�ستودع

علي بن عبداهلل اخل�ضري
�إدارة الإعالم والن�شر

حممد بن حم�سن الديباجي
�إدارة التنظيم الربملاين

حممد بن من�صور املالك

�إدارة التوثيق والإح�صاء

�سلطان بن حممد الطويل
�إدارة جلان ال�صداقة

�صالح بن عبداهلل ال�سعدان
�إدارة الأبحاث والدرا�سات

عبداهلل بن �صالح املرزوق
مكتب نائب رئي�س املجل�س

علي بن ح�سن بكري

�إدارة التخطيط والتطوير

فهد بن عبداهلل امل�سيند
�إدارة املرا�سم

فهد بن حممد بن عنزان
الإدارة املالية

م�ساعد بن عبدالعزيز النقيثان
�إدارة تنظيم اجلل�سات

حممد بن عبدالرحمن بن غيث

�إدارة الو�سائل ال�سمعية والب�صرية

�إدارة التخطيط والتطوير

وليد بن فهد احللوان

من�صور بن حمد الهمالن

الإدارة العامة لتقنية املعلومات

�إدارة املرا�سم

و « ال�شورى » تتقدم بالتهنئة للزمالء الذين �شملتهم الرتقيات ،وتتمنى �أن تكون دافع ًا لهم
نحو املزيد من اجلهد والعطاء مبا يخدم �أعمال املجل�س
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متابعات برلمانية

البرلمان العربي يؤكد وقوفه إلى جانب الشعب السوري
ويدعو إلى إنهاء مأساته
�أكد رئي�س الربملان العربي �أحمد اجلروان وقوف الربملان العربي �إلى
جانب ال�شعب ال�سوري بكافة �أطيافه ،داع ًيا لإنهاء م�أ�ساته املروعة التي �أودت
بحياة ع�شرات الآالف وتهجري وجتويع املاليني من ال�سوريني.
ريا
و�شدد على �أهمية الوقوف مع كل جهد عربي �أو دويل حلل الأزمة ،م�ش ً
�إلى �أن هذا احلل ال بد �أن ي�صنعه ال�سوريون جمي ًعا و�أن ي�شمل كافة مكونات
و�أطياف ال�شعب ال�سوري ،مبا يحقق تطلعاته يف احلرية والدميقراطية
والعدالة االجتماعية.
جاء ذلك يف كلمة افتتح بها �أعمال اجلل�سة الرابعة لدور االنعقاد العادي
ال�سنوي الثاين من الف�صل الت�شريعي الأول للربملان العربي التي عقدت يف مقر
الأمانة العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة.

و�أ�شاد رئي�س الربملان العربي بالدور امل�شرف لدول اجلوار العربي ل�سوريا يف
احت�ضان �إخوانهم من الالجئني ال�سوريني ،جمددًا الدعوة لدعم هذه الدول ماد ًيا
يف ظل تفاقم الأزمة وت�أثريها على اقت�صاداتهم الداخلية ال�سيما الأردن ولبنان.
و�أدان ب�شدة كافة �أ�شكال التدخل اخلارجي يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول العربية.
وحول تطورات الق�ضية الفل�سطينية� ،أكد اجلروان �أن الق�ضية الفل�سطينية
يوما عن دعمها وال�سعي
متثل الق�ضية املحورية للربملان العربي الذي ال يتوانى ً
حللها ح ًال عاد ًال و�شام ًال .
وطالب جميع م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان يف العامل وكل منظمات ال�شرعية
الدولية �إلى القيام بدورها والتدخل ال�سريع لإنهاء م�أ�ساة الأ�سرى الفل�سطينيني
يف �سجون االحتالل الإ�سرائيلي.
من جانبه �أكد رئي�س جمل�س الأمة الكويتي “رئي�س االحتاد الربملاين
العربي” مرزوق الغامن �ضرورة تعزيز التعاون العربي ملواجهة التحديات التي
تواجه دول املنطقة ،م�شري ًا �إلى �أن الق�ضية الفل�سطينية متثل حجر الزاوية يف
اخلطاب العربي وما تعرت�ضها من خماطر تتمثل يف تعنت العدو الإ�سرائيلي
وتقاع�س املجتمع الدويل والت�شظي العربي بل والفل�سطيني �إزاء التعاطي معها.

وقال �إن تطورات الو�ضع يف �سوريا ي�شكل ق�ضية �أخرى مزمنة ومو�ضوعة على
الطاولة با�ستمرار ف�ض ًال عن ق�ضايا الدميقراطية وحقوق الإن�سان والتنمية
وغريها التي حتتاج �إلى تفعيل وتن�سيق التعاون بني كيانات التمثيل ال�شعبي العربي.
وناق�ش الربملان فى جل�سته املنعقدة حتت �شعار “ :فل�سطني يف قلب الأمة
العربية والإ�سالمية” عدد من التقارير التي رفعتها اللجان الأربع خا�صة ما
يتعلق بالأمن القومي العربي ،وق�ضايا حقوق الإن�سان ،ومكافحة الإرهاب،
وتطورات الق�ضية الفل�سطينية والأو�ضاع يف �سوريا والعراق ،بالإ�ضافة �إلى
تقارير جلنة ال�شئون االقت�صادية واملالية ،وجلنة ال�شئون االجتماعية والرتبوية
والثقافية واملر�أة وال�شباب وجلنة ال�شئون الت�شريعية.

المؤتمر الوطني الليبي يقر قانونًا
يمهد النتخابات مجلس النواب
�أقر �أع�ضاء امل�ؤمتر الوطني العام الليبي (الربملان) قانون ًا جديد ًا
لالنتخابات مما ميهد الطريق �أمام الدعوة لإجراء انتخابات عامة يف وقت
الحق هذا العام.
ويتعني على املر�شحني خو�ض االنتخابات بالنظام الفردي مما مينع
الأحزاب من خو�ض االنتخابات بنظام القوائم .و�سيعود للمفو�ضية الوطنية
العليا لالنتخابات م�س�ألة حتديد الوقت الذي يلزمها لالنتهاء من عملية
الإعداد النتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب.

وكان �أع�ضاء امل�ؤمتر اتفقوا يف بادئ الأمر على متديد واليتهم بعد انتهاء
تكليفهم الأ�صلي يف ال�سابع من فرباير لإعطاء الوقت للجنة خا�صة لو�ضع
م�سودة د�ستور جديد لكن قرارهم �أثار موجة من االحتجاجات.
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مجلس النواب اليمني يناقش بروتوكول االنضمام لمنظمة
التجارة العالمية  00ويدين اإلرهاب
�أجرى جمل�س النواب اليمني� ،أول مناق�شة حول برتوكول ان�ضمام اليمن
�إلى منظمة التجارة العاملية ،با�ستماعه لتقرير تقييمي للربوتوكول �أعدته
اللجنة املخت�صة باملجل�س.
وت�ضمن التقرير الذي �أعدته جلنة التجارة وال�صناعة باملجل�س ،تقييم ًا
�إيجابي ًا لربوتوكول ان�ضمام اليمن �إلى منظمة التجارة العاملية ،والذي
�سي�سهم ،بح�سب التقرير ،يف رفع م�ستوى املعي�شة وت�أمني م�ستوى الت�شغيل
الكامل والتطوير املتوا�صل للدخل احلقيقي ،وزيادة م�ستويات الإنتاج
والتجارة يف ال�سلع واخلدمات.

وركز التقرير على ممار�سة التجارة الدولية بدون متييز ،والتحرير
التدريجي للتجارة الدولية وتخفي�ض القيود التجارية ،والقدرة على التنب�ؤ
بال�سيا�سات التجارية الوطنية� ،إلى جانب ت�شجيع �إتباع قواعد املناف�سة
العادلة ،وموا�صلة الإ�صالح االقت�صادي والتنمية امل�ستدامة.
على ال�صعيد الأمني �أكد الربملان اليمني �أن احلوادث الإرهابية التي
�شهدتها البالد ،و�آخرها حادث الهجوم امل�سلح الذي وقع يف حمافظة
ح�ضرموت ،و�أ�سفر عن م�صرع ع�شرين جند ًيا ت�شكل خطر ًا جديد ًا على
املجتمع ب�أ�سره وت�ضر بالأمن واال�ستقرار وال�سكينة العامة.

و�أدان الربملان الهجوم امل�سلح الذي ا�ستهدف عنا�صر من قوات الأمن
اخلا�صة يتمركزون يف نقطة �أمنية بح�ضرموت  ..وحث قوات اجلي�ش والأمن
برفع الت�أهب الدائم والإ�صرار على امل�ضي قدم ًا للت�صدي للأعمال الإرهابية
والإجرامية ومالحقة املنفذين واملخططني واملمولني وكل اخلارجني عن
القانون والنظام والقب�ض عليهم و�إحالتهم �إلى الق�ضاء.

البرلمان األوروبي قلق لتدهور الوضع في شرق وجنوب أوكرانيا
�أعرب الربملان الأوروبي عن قلقه نتيجة الو�ضع املتدهور يف �شرق وجنوب
�أوكرانيا.
ودعا الربملان الأوروبي رو�سيا �إلى التوقف عن دعم االنف�صاليني و�سحب
قواتها من احلدود ال�شرقية لأوكرانيا وت�شديد العقوبات التي ت�ستهدف بع�ض
امل�سئولني الرو�س واال�ستعداد �أي�ضا لفر�ض عقوبات اقت�صادية �ضد رو�سيا.
وقال �أع�ضاء الربملان الأوروبي �إنه يحق لل�سلطات الأوكرانية ب�شكل كامل
ا�ستخدام جميع التدابري الالزمة ،مبا يف ذلك احلق يف الدفاع عن النف�س
املن�صو�ص عليه يف ميثاق الأمم املتحدة.

وعرب �أع�ضاء الربملان عن املهم يف �أن ميثل االجتماع الرباعي يف
جنيف فر�صة للنظر يف حل دبلوما�سي �شامل للأزمة ،مطالبني بتمديد
البعثة اخلا�صة ملنظمة الأمن والتعاون يف �أوكرانيا امل�س�ؤولة عن جمع
معلومات الأن�شطة الع�سكرية غري العادية ور�صد و�ضعية حقوق الإن�سان.
كما رحب الربملان الأوروبي بعزم احلكومة الأوكرانية اجراء انتخابات مبكرة.
على ال�صعيد ذاته وافق الربملان الأوروبي على خف�ض ما ي�صل
�إلى  98باملائة من التعريفات اجلمركية املفرو�ضة على الواردات
من �أوكرانيا من احلديد وال�صلب واملنتجات الزراعية واملعدات.
واعتمد النواب الأوروبيون القرار مبوافقة � 531صوتًا مقابل رف�ض � 88صوتًا,
وقال الربملان �إن اخلطوة �ست�سهم يف تخفيف ال�ضغط عن االقت�صاد الأوكراين
مبا يوفر للم�صنعني وامل�صدرين الأوكرانيني  487مليون يورو �سنو ًيا.
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االنتخابات البرلمانية األندونيسية سارة ألحزاب ومخيبة ألخرى
حملت النتائج الأولية لالنتخابات الربملانية يف �إندوني�سيا مفاج�آت �سارة
لبع�ض الأحزاب وخميبة لأخرى ،وجعلت من الع�سري ت�صور خارطة التحالفات
قبيل االنتخابات الرئا�سية يف يوليو/متوز القادم ب�سبب غياب احلزب املهيمن
والقادر على احل�سم عن ال�ساحة ال�سيا�سية.

وح�سب العد ال�سريع الذي �أجرته عدة م�ؤ�س�سات بحثية و�إعالمية وحزبية،
فقد تقدم حزب “الن�ضال من �أجل الدميقراطية” الذي تتزعمه الرئي�سة
ال�سابقة ميغاواتي �سوكارنو بوتري بن�سبة  . %19هذه النتيجة كانت �صادمة
لقيادة احلزب والناخبني على حد �سواء ،لأن كافة ا�ستطالعات الر�أي كانت
متنح احلزب  %27على الأقل ،وقدرها البع�ض بـ. %31
ويتوقع مراقبون �أن ت�ؤثر هذه النتيجة على �إمكانية تر�شح جوكووي للرئا�سة يف
ظل احلديث عن تكتل �أحزاب مناف�سة حلزب الن�ضال لإف�شال مر�شحه ،ف�ضال
عن حديث يدور عن تهم ف�ساد �ستوجه جلوكووي قبيل االنتخابات الرئا�سية.
�أما تراجع احلزب الدميقراطي احلاكم فلم يكن مفاجئ ًا �إذ ح�صل على
�أقل من  ،%10بينما ح�صد يف انتخابات  2009حوايل  .%21ويرجع البع�ض هذا
الرتاجع �إلى عدم اال�ستقرار الداخلي يف احلزب ،وتهم الف�ساد التي الحقت
بع�ض قادته الكبار ،ف�ض ًال عن �أنه كان يو�صف ب�أنه حزب يدور حول �شخ�صية
الرئي�س يوديونو ،وبعدم تر�شحه لدورة رئا�سية ثالثة فقد احلزب �أهميته.
�أما الأحزاب الإ�سالمية فقد حققت تقدم ًا و�إن مل يكن كبري ًا ،لكنها مل
ترتاجع كما توقعت ا�ستطالعات كثرية للر�أي ،فقد ح�صل حزب العدالة
والرفاه على ن�سبة  ،%7والنه�ضة  ،%9.5والأمانة  ،%7.5والنجمة والهالل
 ،%1.6والتنمية املتحد  ،%6.5وبن�سبة �إجمالية بلغت  ،%32وهي �أكرث من
�سابقتها ( )%29يف انتخابات 2009

وكانت املفاج�أة حمافظة حزب العدالة والرفاه على ن�سبته ال�سابقة تقريب ًا
يف حدود  %7بعدما توقعت معظم ا�ستطالعات الر�أي �أن تتدنى ن�سبته �إلى %3
وخروجه بالتايل من الربملان �إذا مل يحقق الن�سبة امل�ؤهلة لدخوله وهي .%3.5
وي�شرتط قانون االنتخابات �أن يح�صل احلزب �أو حتالف الأحزاب على
 %25من الأ�صوات يف االنتخابات الربملانية �أو  %20من مقاعد الربملان ،كي
يت�أهل لتقدمي مر�شح للرئا�سة منفرد ًا.

رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يفوز بثقة البرلمان
ح�صلت حكومة رئي�س الوزراء الفرن�سي اجلديد مانويل فال�س على الثقة
يف الربملان الفرن�سي بعد �ساعات من �إعالنه حزمة تخفي�ضات يف ال�ضرائب
والإنفاق تهدف لإعادة ثاين �أكرب اقت�صاد يف منطقة اليورو �إلى النمو .و�صوت
النواب يف اجلمعية الوطنية ب�أغلبية � 306أ�صوات ل�صالح فال�س مقابل 239
�صوت ًا �ضد رئي�س الوزراء اجلديد الذي عني م�ؤخر َا يف تغيري �أمر به الرئي�س
فران�سوا �أولوند بعدما مني احلزب اال�شرتاكي الذي ينتمي �إليه بهزمية ثقيلة
يف االنتخابات املحلية .وقال فال�س �إن حكومته �ست�شرع فيما و�صفها ب�أنها “
مرحلة جديدة” يف تفوي�ض �أولوند الذي مدته خم�س �سنوات حتى العام
.2017

وقال فال�س �إنه �سيتم خف�ض االنفاق احلكومي مبقدار  19مليار يورو مع
خف�ض�  آخر مبقدار  20مليار يورو مق�سمة بالت�ساوي بني ال�ضمان االجتماعي
وميزانيات احلكومات املحلية .
و�سيتم ا�ستخدام اخلف�ض يف متويل  30مليار يورو يف خف�ض ل�ضرائب
�أ�صحاب العمل التي مت التعهد بها لل�شركات يف �إطار “اتفاق امل�س�ؤولية”
اخلا�ص بتوفري الوظائف كما �شدد فال�س على �أن البطالة تدمر البالد .وقوبل
اخلطاب ب�صيحات ا�ستهجان من جانب املعار�ضة من تيار ميني الو�سط.
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مجلس النواب األمريكي يوافق على الميزانية
ويصادق على معونات ألوكرانيا
وافق جمل�س النواب الأمريكي ب�أغلبية �ضئيلة على خطة جديدة
للميزانية اقرتحها ع�ضو جمهوري بارز تهدف �إلى الق�ضاء على العجز يف
غ�ضون ع�شر �سنوات.
وتت�ضمن اخلطة التي و�ضعها بول ريان رئي�س جلنة امليزانية باملجل�س
تخفي�ضات حادة يف �صافى برامج ال�ضمان االجتماعي واملنح للطالب اجلامعيني
والإنفاق على الأبحاث والبنية التحتية ،وت�سعى �أي�ضا �إلى زيادة الإنفاق
الدفاعي على مدى العقد القادم بدون �أي زيادة يف �إيرادات ال�ضرائب.

و�أقر جمل�س النواب الذى يغلب عليه اجلمهوريون اخلطة يف اقرتاع جاء
نتيجته متما�شية �إلى حد كبري مع االنتماء احلزبي ب�أغلبية � 219صوت ًا �ضد
� 205أ�صوات ،ومن غري املتوقع �أن يناق�ش جمل�س ال�شيوخ الذي ي�سيطر عليه
الدميقراطيون تلك اخلطة.
و�سي�ستخدم اجلمهوريون خطة امليزانية ب�شكل خا�ص فى حملة انتخابات
التجديد الن�صفي للكوجنر�س التي �ستجري يف نوفمرب القادم لإبراز
ت�صميمهم على تقلي�ص الدين االحتادي؛ لكنها �ستعر�ض احلزب لهجمات من
الدميقراطيني ب�سبب ما تت�ضمنه من تخفي�ضات يف الإنفاق.
من جهة �أخرى �صادق جمل�س النواب الأمريكي ب�أغلبية �ساحقة على تقدمي
معونات �إلى �أوكرانيا ،وفر�ض عقوبات على رو�سيا ب�سبب �ضم �شبه جزيرة القرم.
ووافق املجل�س ب�أغلبية � 378صوت ًا مقابل  34على �إجراءات �أقرها جمل�س
ال�شيوخ الأمريكي م�ؤخر ًا ،وهو ما يعني �أن م�شروع القانون �سري�سل للبيت
الأبي�ض ليوقع عليه الرئي�س باراك �أوباما لي�صبح قانون ًا ً
نافذا.

وت�شمل العقوبات املفرو�ضة على رو�سيا حظر منح الت�أ�شريات وجتميد
الأ�صول� ،ضد �شخ�صيات رو�سية و�أوكرانية تورطت يف �أعمال عنف �أو ارتكاب
�أية انتهاكات حلقوق الإن�سان يف �أوكرانيا �أو قو�ضت �سيادة كييف.

نواب بريطانيون يجبرون وزيرة الثقافة على االستقالة بسبب فضيحة مالية

قدمت وزيرة الثقافة الربيطانية ماريا ميلر ،با�ستقالتها على خلفية
اتهامات الحقتها وجدل حول �إ�ساءة ا�ستخدام خم�ص�صاتها املالية خا�صة
بالإنفاق على منزل متلكه فى جنوب لندن ,بعد انتقادات واجهتها من �أع�ضاء
يف جمل�س العموم الربيطاين.

وجاء �إعالن ا�ستقالة الوزيرة قبل �ساعات من مواجهة رئي�س الوزراء
لأ�سئلة نواب جمل�س العموم.
وكان �أع�ضاء مبجل�س العموم الربيطاين املحافظني قد طالبوا رئي�س

الوزراء الربيطاين «ديفيد كامريون» ب�إقالة وزير الثقافة ماريا ميلر من
جمل�س الوزراء ب�سبب ف�ضيحة الأموال.
والتقى “غراهام برادي” رئي�س جلنة النواب بكامريون ليعرب له عن
مطالبهم برحيل ميلر ،وانتقد وزير العمل “ا�ستري ماكفاي” اعتذار ميلر
الذي ا�ستغرق  32ثانية املوجه للنواب بعد �إلزامها برد مبلغ  5800جنيه
�إ�سرتليني ،م�صاريف زائدة يف قر�ض عقاري �أخذته.
وقالت �صحيفة  Telegraphالربيطانية �إن «كامريون» يواجه ال�سخط
على نطاق وا�سع من النواب الذين حذروا من �أن �إبقاء ميلر يف وظيفتها
�سي�ؤدي �إلى حتول الأع�ضاء �ضد احلزب.
وك�شفت ال�صحيفة من قبل �أن ميلر ح�صلت على مبلغ  90,718جنيهاً
�إ�سرتليني ًا كقر�ض ل�سداد نفقات منزل يف جنوب لندن ب�شراكة مع والديها،
وخل�ص حتقيق مبدئي قام به حمقق برملاين �إلى �إلزام ميلر برد مبلغ 45,800
جنيه �إ�سرتليني� ،إال �أن جلنة جمل�س العموم للمعايري قررت خف�ض املبلغ �إلى
 5800جنيه �إ�سرتليني.
وعلى الرغم من دعم كامريون� ،إال �أن ق�ضية ميلر ولدت الغ�ضب ال�شعبي،
التما�سا على االنرتنت يدعو ال�سيدة ميلر لت�سديد املبلغ �أو اال�ستقالة،
ومت تقدمي
ً
ويتم تدعيم هذا االلتما�س من قبل �أكرث من � 97ألف �شخ�ص.
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قرارات حول مهنة الصيدلة وبيع األدوية
والمستحضرات ()1
قرار رقم ( )122وتاريخ 1356/7/28هـ

اطلع جمل�س ال�شورى على خطاب مديرية ال�صحة العامة الوارد من املقام
ال�سامي برقم ( )6405املت�ضمنة طلبها املوافقة على �إعطاء الدواء جمان ًا
جلميع املواطنني �سواء كانوا ملكيني �أو ع�سكريني �أو �شرطة و�أن ي�ستثنى من
ذلك امل�ستح�ضرات الطبية في�ستوفى ثمنها كما ت�ستورده الإدارة؛ وطلبها �صرف
الأدوية الآتية جمان ًا للجميع وهي :الكينيني ملكافحة املالرية والآتني مع اجلرعة
اخلا�صة ملكافحة الزحار والزيبق �سواء بوالت �أو جرعات ملكافحة الزهري
وو�صفات الإ�سعاف امل�ستعجلة على �أن ال ت�صرف �أية و�صفة عدى هذا للمو�سرين
جمان ًا؛ وكما كان من ال�صعب متييز املو�سر من الفقري فنقرتح تكليف �أمانة
العامة والبلديات بطبع وثيقة �صغرية للفقري ملدة �سنة لت�صرف حلاملها الو�صفة
جمان ًا وت�شمل عائلته وي�ستثنى من ذلك البدو املعروفون ومن مل يحمل هذه
الوثيقة ي�صرف له العالج بالثمن �أ.هـ.
وبعد البحث واملناق�شة فيما تقدم تقرر بالإجماع:

املوافقة على ال�شق الأول والثاين واالقرتاح املخت�ص ب�إعطاء جميع املوظفني
الأدوية املذكورة جمان ًا وي�صرف الأدوية جمان ًا للجميع وهي الكينيني والآتني مع
اجلرعة اخلا�صة ملكافحة الزحار والزيبق �سوءا البوالت �أو جرعات وو�صفات
الإ�سعاف امل�ستعجلة ملكافحة الأمرا�ض امل�شار �إليها فيما �سلف.
وبالنظر �إلى �أن غالب الأهايل فقراء وفيهم من ال�صفة ما مينعهم من
ا�ستح�صال وثيقة من البلدية كاملقرتحة تثبت فقرهم عالوة على �أن الأغنياء
واملو�سرين يف البالد معروفون فال يوافق املجل�س على اقرتاح مديرية ال�صحة
العامة القائل بتكليف البلديات ب�إعطاء وثائق تثبت فقر حاملها بل عليها �أن
ت�صرف العالج والأدوية جمان ًا لكل من يراجعها من املر�ضى بدون تفريق وال
متييز �أ�سوة بكل الو�سائل.
�أما امل�ستح�ضرات الطبية فت�صرف بالثمن الذي ت�ستورده �إدارة ال�صحة
ح�سب اقرتاحها �إال املري�ض الفقري الثابت احتياجه ( )4يلفت املجل�س النظر
العايل �إلى ما جاء بقراره عدد ( )117يف � 7/21سنة  56من �أنه جتلب �إدارة
ال�صحة كميات من الفينيك للتطهري وتبيعها بدون ربح حفظ ًا لل�صحة العامة
وبالأخ�ص �أ�شهر املو�سم التي يكتظ فيها احلجيج.
وملا ذكر جرى التوقيع.

القرار رقم ( )117وتاريخ ( 1356/7/21امل�شار �إليه �ضمن القرار ال�سابق)
ناق�ش تويل �إدارة ال�صحة جلب كميات كبرية من الفينيك ()Phenic acid
للتطهري والقاز الو�سخ ،وذلك حني مناق�شة املجل�س تعليمات م�ساكن احلجاج
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الدكتور عبدالرحمن بن على الزهراين
مدير عام مركز �أبحاث ال�شورى

كما جاء يف املادة الرابعة التي ق�ضت با�ستعمال املواد املطهرة كالفينيك والقاز
الو�سخ واال�سفنيك ملنع انت�شار البعو�ض ومنع الروائح الكريهة.
لقد �صدر عن املجل�س جمموعة من القرارات ذات ال�صلة بال�صحة العامة
ومنها ما يتعلق بال�صيدلة والعقاقري ،ولعل �أهمها ما �صدر مبوجب القرار رقم
( )194يف 1347/7/28هـ ،حيث عر�ض على املجل�س نظامني الأول يتعلق
بوظائف الأطباء وامل�ستخدمني مبديرية ال�صحة العامة والإ�سعاف وال�صيادلة
وحكماء الأ�سنان والقوابل واملمر�ضني والطريقة التي يجب �أن ت�سري عليها
م�ست�شفيات احلكومية من حيث النظام والتن�سيق .والنظام الثاين بخ�صو�ص
مهنة ال�صيدلة وال�صيدليات العمومية والعقاقري والأدوية وال�سموم.
وعند مناق�شة هذا النظام بح�ضور مدير ال�صحة العامة �أجرى املجل�س
تعدي ًال على ( )23مادة ،و�أ�ضاف مادتني ( ،)17،9وحذف من الف�صل التا�سع
اخلا�ص بالعقوبات مادتني ( ،)38،11ثم جرت التعديالت املطلوبة ومت حذف
الف�صل التا�سع ،و�أقر املجل�س جميع التعديالت حينها.
ول�ضبط مزاولة مهنة ال�صيدلة وبيع الأدوية وامل�ستح�ضرات فقد ناق�ش
املجل�س �أي�ض ًا ما يوجد لدى العطارين من �أدوية كثرية املمنوع بيعها ،وتكليف
�إدارة ال�صحة ب�شرائها �أمر لي�س بال�سهل؛ لذا فقد قرر املجل�س حتديد مدة لبيع
تلك املواد من خالل ال�شروط املدرجة يف نظام ال�صيادلة والعطارين ،و�أدرج
ذلك �ضمن املادة ( )37من النظام املعدل ،ومت حذف الأدوية الواردة يف امللحق
( )2،1وا�ستثنائها وذلك:
لعدم وجودها �ضمن الأدوية املمنوع بيعها من قبل العطارين املدرجة يف
الأنظمة املعمول بها يف �سوريا وفل�سطني وتركيا.
لأن بيعها مل يكن بتحليل كيماوي يثبت م�ضارها و�إمنا هو عبارة عن اجتهاد
من الإدارة كما �صرح بذلك مدير ال�صحة العامة.
�أن املادة الثالثة من نظام ال�صيادلة وجتار العقاقري والأدوية وال�سموم تخول
لإدارة ال�صحة احلق يف منع �أي مادة م�ضرة بال�صحة �إذا ثبت لديها ذلك بعد
حتليلها بال�صورة الفنية”.
كما �صدر القرار رقم ( )70بتاريخ 1354/4/8هـ ،مت�ضمن ًا تعديالت على
قانون تعاطي ال�صيدلة يف اململكة العربية ال�سعودية املقدم من مديرية ال�صحة

من الذاكرة

العامة حيث مت تعديل ( )20مادة من النظام ،و�صدرت املوافقة عليه يف كتاب
الديوان العايل رقم  18/1/57يف 1354/7/20هـ.
ويف عام 1356هـ �أحال املقام ال�سامي م�شروع الالئحة املنظمة املعد من �إدارة
ال�صحة العامة ،مبوجب اخلطاب رقم ( )7716يف 1356/8/19هـ ،وت�ضمنت
الالئحة:

 - 1بيع امل�ستح�ضرات الطبية امل�سجلة الواردة من اخلارج واملعمولة داخل البالد.
 -2عمل وبيع امل�ستح�ضرات الطبية وجلبها من اخلارج.
 -3بيع بع�ض العقاقري واحل�شائ�ش الطبية الب�سيطة باملفرق عن �أيد �أ�شخا�ص
غري قانونيني �أ.هـ”.
وبعد دار�سة الالئحة يف اللجنة املالية بح�ضور معاون رئي�س ال�صحة العامة،
وعر�ض تقرير اللجنة على املجل�س يف جل�سة عامة� ،أ�صدر املجل�س قراره رقم
( )170يف1356/10/12هـ ،واملت�ضمن ما ي�أتي:
�أو ًال :تعديل املواد (.)26 ،25 ،24 ،22 ،21 ،18 ،6 ،3 ،2 ،1
ثاني ًا� :إ�ضافة املواد ( ،)31 ،30 ،9بال�صيغة الواردة باجلدول.
ثالث ًا :حذف املواد ( )34 ،33 ،31 ،28 ،27 ،23للمربرات املو�ضحة املرفقة.
رابع ًا :املوافقة على بقية املواد.
خام�س ًا� :أرفق املجل�س جدول يف حقلني (للمقارنة).
�ساد�س ًا :يلفت املجل�س النظر العايل �إلى �صدور قرار املجل�س رقم ( )194يف

1347/7/28هـ ،والذي حدد فيه املواد املمنوع بيعها( ،)1واملواد التي ال ميكن
بيعها من قبل العطارين( ،)2وقد قرر املجل�س عدم املوافقة على قائمة املواد
التي ال ميكن بيعها( ،)1واالكتفاء بالقائمة املمنوع بيعها(.)2
وقد رفع املجل�س مبوجب قراره رقم ( )55يف 1357/3/11هـ جمموعة من
الأنظمة امل�شتملة على جميع التعليمات والأوامر التي يف درجة النظام اخلا�صة
بال�صحة العامة ،واملحاجر ال�صحية ،وذلك بعد �أن جمعها وعر�ضها على مدير
ال�صحة العامة ،و�إدارة املحاجر ،وذلك بغر�ض �إر�سالها �إلى املطابع الأمريية
لطباعتها ،وتكليف املديرية العامة لل�صحة واملحاجر ال�صحية ب�إر�سال مندوب
ينوب عنها يت�صل باملطبعة ويعهد �إليه �أمر ت�صحيح الق�سم العائد له .و�صدرت
موافقة املقام ال�سامي برقم ( )3959يف 1357/3/18هـ.
وكان جمل�س ال�شورى قد قرر �إبقاء ر�سوم �إ�صدار رخ�ص االجتار بالأدوية
والعقاقري الطبية وبيع الأدوية الب�سيطة واحل�شائ�ش ملرة واحدة مببلغ ع�شرة
قرو�ش على كل رخ�صة ملرة واحدة فقط وال ي�ؤخذ مقابل �إعطاء هذه الرخ�صة
�أي ر�سم غري ذلك( ،قرار املجل�س رقم  58يف 1357/3/15هـ).
ويف نف�س العام �صدر القرار رقم ( )173يف 1357/7/21هـ ،م�شتم ًال حتديد
�أ�سعار امل�ستح�ضرات الطبية التي تباع يف ال�صيدليات ،كما ر�أى تكليف �أمانة
العا�صمة املقد�سة وبلدية جدة بت�أ�سي�س �صيدليات وطنية خالل مدة خم�سة �أ�شهر
على الأكرث .ويف العام 1358هـ� ،صدر قرار املجل�س رقم ( )91يف 1358/5/3هـ
ي�ؤكد فيه على القرار ال�سابق ،ويف حال عدم �إمكانية البلديات القيام بفتح

�صيدليات؛ فعليها ت�أ�سي�س �شركات وطنية لهذه الغاية ويو�ضع لها نظام حتدد
فيه الأرباح� .أما القرار رقم ( )96يف 1358/5/8هـ ،فقد و�ضع املجل�س فيه �آلية
لق�سم الأدوية التي يطلبها التجار وغريهم لعائالتهم ،و�أنواعها وكمياتها.
ونظر ًا لعدم �إمكان قيام البلديات بفتح �صيدليات �إنفاذ ًا لقرارات املجل�س
( )96،91،173امل�شار �إليها بعاليه؛ فقد �أحال املقام ال�سامي �إلى املجل�س املعاملة
اخلا�صة بطلب �شركة التبادل التجاري احلجازية ت�أ�سي�س �صيدلية وطنية ،وبعد
درا�سة املعاملة درا�سة وافية ر�أى املجل�س يف هذا ال�صدد ما ي�أتي:
�أن امل�شروع الذي كلفت به �أمانة العا�صمة املقد�سة يف الأ�سا�س ثم طلب
ال�شركة �أن مينح لها بد ًال عنها ومل يكن هو م�شروع احتكار وامتياز بحال من
الأحول وال يف وقت من الأوقات فال حمل للمفاو�ضة يف هذا ال�ش�أن .على �أنه �إذا
قامت ال�شركة بتعهداتها و�أح�ضرت الأدوية املطلوبة وباعتها ب�أ�سعار معقولة ال
تتجاوز �أرباحها  %25ف�ستكون هي امل�سيطرة على بيع الأدوية بطبيعة احلال عن
طريق التزام امل�شروع.
وعلى �ضوء ذلك فقد ا�ستعر�ض املجل�س �شروط ال�شركة وتعديل املجل�سني
لها البلدي والإداري مع ما تفاهمت به اللجنة املالية باملجل�س مع مندوب �إدارة
ال�صحة العامة يف هذا اخل�صو�ص وو�ضع م�شروع لتلك ال�شروط التي يجب �أن
يتعاقد عليها بني �أمانة العا�صمة و�شركة التبادل التجاري احلجازية.
وبنا ًء على ما �أدى �إليه البحث مع مندوب مديرية ال�صحة العامة يف �أن
ق�سم ًا من الأدوية �إمنا ي�صرف يف مكافحة بع�ض الأمرا�ض كالزهري والتعقيبة
واحلميات النفا�سية وكذلك بع�ض امل�صول اخلا�صة بتداوي ل�سعات العقارب
والأفاعي والتهاب ال�سحايا .فقد �أ�صبحت احلاجة ملحة �إلى تنظيم جدول خا�ص
ب�أنواع هذه الأدوية التي يجب �أن تكون كل �صيدلية مزودة بها يف مقدمة عموم
الأدوية التي يحتاج �إليها .وقد وقع ذلك بالفعل باالتفاق مع مندوب مديرية
ال�صحة العامة الدكتور �أديب بك احلبال �صورته مرفوقة بهذا .و�أن املجل�س يرى
�إعفاء هذه الأدوية من كافة التكاليف الر�سومية مع حتديد قيمة �شهادة لها نظر ًا
حلاجة البالد ال�شديدة �إليها يف مكافحة بع�ض الأمرا�ض املنت�شرة والتي تهدد
�صحة اجلمهور .و�أن يكون هذا �شام ًال جلميع ال�صيدليات املوجودة يف الوقت
احلا�ضر والتي ت�أ�س�س فيما بعد.
وقد الحظ املجل�س �أن قرار املجل�س ال�سابق رقم ( )173يف 1357/7/21هـ
املنوه عنه بعاليه يق�ضي على �أمانة العامة ب�أن ال تتجاوز �أرباحها  %20يف حال
قيامها بهذا امل�شروع ولكن ال�شركة طلبت منحها  %25من الأرباح وال يرى
املجل�س مانع ًا من املوافقة على ذلك تع�ضيد ًا لها وت�شجيعها على القيام بهذا
امل�شروع النافع .وملا ذكر جرى التوقيع”.
وقد وافق املقام ال�سامي على هذا القرار عدا �إعفاء الأدوية من الر�سوم
وذلك مبوجب خطاب الديوان العايل رقم ( )8/216يف 1358/12/28هـ.
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حممود بن �إ�سماعيل بن �إبراهيم بن ميكائيل اخلريميتي .حتقيق �أحمد الزعبي ،ن�شر
مركز بن الأزرق ،بريوت 2012م .وامل�ؤلف من علماء القرن التا�سع الهجري /اخلام�س
ع�شر امليالدي ،عا�ش حياته يف القاهرة ،التي كانت �آنذاك عا�صمة الثقافة وال�سيا�سة يف
ظل دولة املماليك البرُجية .ومو�ضوع الكتاب عبارة عن ن�ص �سيا�سي ،وهو على خالف
عنوانه ،الذي يوحي ب�أن مو�ضوع الكتاب ن�صائح ي�سديها كتاب الديوان والفقهاء والوعاظ
للملوك وال�سالطني ،وهو �صنيع �ساد منذ القرن ال�سابع حتى القرن ال�سابع ع�شر الهجري.
بل هو وثيقة تعليمية لفن احلكم وال�سيا�سة العادلة.
لقد وجدت يف الكتاب �إ�شارات مهمة تكاد تُ�شكل يف جمموعها نظرية من نظريات

د .عبد اهلل بن �إبراهيم الع�سكر
ع�ضو جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية

احلكم ال�سيا�سي املعروفة يف الرتاث الإ�سالمي با�سم :االحكام ال�سلطانية .يبد�أ امل�ؤلف
حديثه املاتع عن الإمامة موردًا كل �شاردة وواردة ،ثم يتحدث عن الوزارة كم�ؤ�س�سة لإدارة
احلكم ،ثم يتحدث عن الق�ضاء كم�ؤ�س�سة �شرعية يرى �ضرورة ا�ستقاللها ،وهو بينّ ب�شكل
رائع عالقة م�ؤ�س�سة الق�ضاء مب�ؤ�س�سة احلكم وال�سيا�سة .وينهي كتابه بن�صو�ص فقهية لها
عالقة مب�ؤ�س�سة احلكم وال�سيا�سة .وتلك الن�صو�ص تندرج يف ما ميكن ت�سميته بفتاوى
تعليمية اعتاد م�ؤرخو الع�صر الو�سيط الإ�سالمي على االتيان بها .وهو يروم من كل ذلك
على تعليم احلكام وغريهم �إلى قواعد احلكم وال�سيا�سة ال �إلى وعظهم وح�سب.
من هذا نخل�ص �إلى �أن هذا الكتاب املفيد يف بابه ممكن عده من كتب الفقه الد�ستوري
والتنظيمي للدولة الإ�سالمية .وقد ر�أيت �أن امل�ؤلف ُيركز على العدل كقيمة تتقدم على كل
القيم يف فل�سفة احلكم وال�سيا�سة .وهو يقول :ظهور العدل من كمال العقل ،وكمال العقل
�أن ترى الأ�شياء كما هي ،ومن مل يكن عاقلاً مل يكن اً
عادل .ولعله كان معني  -ب�شكل خا�ص
 بت�أكيد �أهمية العدالة وانفاذ الق�ضاء ،وال ميكن املجادلة يف �أهمية العدل يف احلكموال�سيا�سة ،ولكن ميكن املجادلة يف م�س�ألة ف�صل ال�سلطات الثالث عند امل�سلمني متى
ارها�صا لهذه امل�س�ألة .ف�إن �صح هذا الظن ،فيكون
وكيف بد�أت؟ �أظن �أن كتاب اخلريميتي
ً
امل�سلمون قد �سبقوا الدميقراطيات احلديثة يف م�س�ألة ف�صل ال�سلطات عن بع�ضها.
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