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إطاللــة

مجلس الشورى  ..بيئة الكترونية متطورة
ثورة تقنية املعلومات وتطورها املت�سارع من �أهم الإجنازات الب�شرية يف عاملنا املعا�صر ,فخالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية ا�ستطاعت هذه التقنية �أن تنت�شر وتتغلغل بعمق يف �شتى جماالت احلياة العامة ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية ,و�أن حتدث تغيري ًا مهم ًا وملحوظ ًا يف �أ�ساليب العمل والآداء ,ومنها �أداء دوائر
الدولة وم�ؤ�س�ساتها العامة مما جعلها �أكرث قدرة على مواكبة التطور الذي ي�شهده العامل اليوم يف خمتلف
املجاالت ومن بينها املجال الإداري يف الوظيفة العامة.
وجمل�س ال�شورى �أولى تقنية املعلومات جل عنايته واهتمامه ,وحقق جناح ًا كبري ًا يف التعامالت
االلكرتونية� ,إن على �صعيد عمل املجل�س� ,أو على م�ستوى العمل الإداري ,حيث ا�ستطاع املجل�س عرب مراحل
لتطبيق برنامج التعامالت الإلكرتونية « �شاور» �إنهاء �إجراءاته ومعامالته الإدارية الكرتونيا ,ومتكن من
�إيجاد بيئة الكرتونية متكاملة خلدمة �أهدافه الإ�سرتاتيجية ،وحتقيق البيئة املوحدة والعمل امل�شرتك
ملوظفي املجل�س لإمتام الأعمال وتنفيذها �إلكرتونيا ،والت�أكد من �سهولة الو�صول واال�ستخدام الأمثل
للمعلومات من خالل واجهة م�ستخدم متكاملة معينة لكل م�ستخدم ،وكذلك ت�شكيل �إطار كامل ال�سرية
جلميع م�ستويات العمل.
ويف جانب عمل جمل�س ال�شورى هناك منظومة الكرتونية متكاملة عالية ال�سرية تتيح لأع�ضاء
املجل�س االطالع على جميع التقارير اخلا�صة باملو�ضوعات املدرجة على جدول �أعمال املجل�س� ,أو جلانه
املتخ�ص�صة ,وكافة متطلباتها املعلوماتية عرب النظام االلكرتوين.
لي�س هذا فح�سب بل �سخر املجل�س التقنية احلديثة داخل القاعة الرئي�سة للمجل�س من خالل نظام
الكرتوين لل�صوت والت�صويت ,وعمل على حتديث النظام وفق امل�ستجدات التقنية احلديثة مبا ميكن
الأع�ضاء من ا�ستخدام تطبيقات متطورة ت�سهل �أداء العمل داخل القاعة.
�إلى جانب ذلك البوابة الرئي�سة للمجل�س على الأنرتنت التي ت�شكل نافذة يطل املجل�س من خاللها
على الر�أي العام ,وحلقة ات�صال مع املواطنني يقدمون من خالله عرائ�ضهم التي يطرحون فيها ق�ضاياهم
وهمومهم وحاجاتهم ,وتلقى اهتمام ًا من املجل�س.
ووفق هذه املنظومة االلكرتونية املتطورة نال جمل�س ال�شورى العديد من اجلوائز يف جمال احلكومة
االلكرتونية على امل�ستوى املحلي ,ويف جمال العمل الربملاين على امل�ستوى العربي .كان �آخرها ح�صول
املجل�س على جائزة ال�شرق الأو�سط للتميز للحكومة واخلدمات االلكرتونية فرع اخلدمات االلكرتونية
الربملانية وهي جائزة �سنوية يقدمها معهد ال�شرق الأو�سط للتميز.
أسرة التحرير
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وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع للمناق�شة �أبديت ب�ش�أنهما بع�ض امللحوظات؛ حيث ر�أى
�أحد الأع�ضاء �أن هناك مربر قوي لتحويل جمل�س املناف�سة �إلى هيئة عامة؛ وذلك ل�صدور قرار ملجل�س الوزراء
يف العام املا�ضي؛ الذي يت�ضمن متتع املجل�س باال�ستقالل املايل والإداري؛ وهذا ما ن�صت عليه الإ�سرتاتيجية
التي رفعها املجل�س للإقرار ،ويف الوقت الذي طالب فيه باال�ستقالل املايل والإداري ملجل�س املناف�سة ,ر�أى
عدم منا�سبة حتويل جمل�س املناف�سة �إلى هيئة عامة.
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مجلس الشورى يوقع مذكرة
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تفاهم مع مركز الملك
عبدالعزيز للحوار الوطني

وا�ستهل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى حفل التوقيع
على مذكرة التفاهم بكلمة �أكد فيها ان هذه املذكرة ت�أتي
ا�ستمرار ًا لنهج الدولة يف حتقيق تطلعات املواطنني وتلبية
احتياجاتهم يف ظل التوجيهات الكرمية خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  -يحفظه
اهلل  -و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو ويل ويل العهد لعمل كل
ما من �ش�أنه حتقيق رفاهية املواطن وتعزيز تنمية الوطن.
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أصول ومنهجيات البحوث
والدراسات البرلمانية

�إن الدور الذي ت�ؤديه املعلومات الأ�صلية يف البحوث والدرا�سات
الربملانية هو �سرب�أغوار املو�ضوع ,لأن البحث �أو الدرا�سة الربملانية
يكون هدفها الرئي�سي التوطئة التخاذ قرار �أو تو�صية برملانية جتاه
عمل من �أعمال احلكومة� ،أو مطالبتها ب�شيء ما.
لذا فمن الأولى �أن يتفهم الباحث الربملاين �أن املعلومات الأ�صلية
واردة من م�صادرها الر�سمية حتى يتم اتخاذ القرار �أو التو�صية.
واملطالبة الربملانية قائمة على �أ�سا�س من احلقيقة القائمة يف ذات
الوقت لدى ال�سلطة التنفيذية.
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مل يكن يحلم يوم ًا من الأيام  ،بل مل يدر يف خلده،
�أنه كان على موعد مع تلك الطائرات ال�ضخمة ،التي
كان ي�شاهدها  -يف �صغره  -تهبط وتقلع من مطار
منطقة الق�صيم .لقد تعلم ال�شاب حمد يف كلية
الهند�سة ،التي مل متنعه من درا�سة علوم الطريان،
حيث التحق بكلية امللك في�صل اجلوية ،ليتخرج مالزم
طيا ،وي�شق طريقة يف ال�سلك الع�سكري ،ويوا�صل عمله
املحفوف باملخاطر التي ال يكاد ين�ساها ،ال �سيما حني
تتوقف حمركات طائرته وهو ومن معه عالقون بني
ال�سماء والأر�ض.
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مقترح بإنشاء وزارة مستقلة للبحث العلمي في المملكة

مجلس الشورى يدرس مقترح مشروع نظام البحث العلمي
الصحي الوطني
وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثامنة والثالثني
التي عقدها يوم الثالثاء 1435/7/14هـ برئا�سة معايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد ابن �إبراهيم �آل ال�شيخ،
على درا�سة مقرتح م�شروع نظام البحث العلمي ال�صحي الوطني الذي
قدمته ع�ضو املجل�س الدكتورة لبنى بنت عبدالرحمن الأن�صاري،
ا�ستناد ًا �إلى املادة الثالثة والع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى.
جاء ذلك بعد �أن ناق�ش املجل�س تقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية
والبيئة ،ب�ش�أن مقرتح م�شروع النظام الذي تلته نائب رئي�س اللجنة
الدكتورة منى بنت عبداهلل �آل م�شيط.
ثم تال ع�ضو جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة الدكتور عطا اهلل
�أحمد �أبو ح�سن ر�أي الأقلية ب�ش�أن املو�ضوع الذي يعار�ض املقرتح.
وعند عر�ض تقرير اللجنة ،وتو�صيتها ب�ش�أن مقرتح م�شروع النظام
للنقا�ش �أ�شار �إحدى الع�ضوات �إلى �إنه يف �أحد امل�ؤمترات التي عقدت
يف اليابان م�ؤخر ًا مت تقدمي �إح�صاءات ومعلومات خا�صة مبر�ض
ال�سكري يف اململكة ،ال نعرف م�صدرها وحتت �أي مظلة ا�ستنتجت،
وطالبت ب�أن تكون الإح�صاءات العلم َّية التي تقدم للمجل�س مربهنة
بالأدلة العلمية ال�صارمة حتى تكون مرج ًعا �أ�سا�س ًيا وثاب ًتا وال تقع
اململكة يف حرج يف املحافل العل ِّمية الدولية.
نظام البحث العلمي يواجه
غياب اإلحصاءات الصحية الموثقة
عن المملكة

و�أكد ع�ضو �آخر احلاجة �إلى جهة م�ستقلة تُعنى بالبحوث التي تهتم بال�صحة
مبفهومها ال�شامل كما عرفتها منظمة ال�صحة العاملية ،وكذلك النواحي البيئية
وكل ما يرتبط �أو ي�ؤثر يف �صحة الفرد ب�شكل �أو ب�آخر ،م�شري ًا �إلى �أن هذا ما
يهدف �إليه نظام البحث العلمي ال�صحي الوطني.
و�أكد �أحد الأع�ضاء �أن الو�ضع احلايل للبحوث ال�صحية غري مالئم؛ حيث
تت�سم باالزدواجية والت�شتت ,وقال� :إننا يف �أم�س احلاجة �إلى جهة ذات مرجعية
�شمولية تعنى باحتياجات املواطنني من البحوث ال�صحية .الفت ًا النظر �إلى �أن
مركز م�ستقل �أو
م�شروع نظام البحث العلمي ال�صحي الوطني ي�ستلزم �إن�شاء ٍ
مركز �ضمن مراكز مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لرعايتها للبحوث
ٍ
ب�شتى �أنواعها وال�ستقالليتها.
6
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ور�أى ع�ضو �آخر �أن �إن�شاء مركز للبحث العلمي ال�صحي يف الوقت الراهن
غري جمدي ،ال�سيما يف ظل وجود مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية،
الوضع الحالي للبحوث الصحية
محرج وغير مالئم

تقارير القبة

وعد اجلانب ال�صحي من �أهم املجاالت التي تركز عليها املدينة بالتن�سيق مع
اجلامعات ،ومع مراكز البحث ،ووزارة ال�صحة ،وكافة القطاعات ذات العالقة.
م�شري ًا �إلى ر�صد ما يقارب �سبعة ع�شر مليار ريـال للأبحاث يف اجلانب ال�صحي،
و� ً
أي�ضا هناك الأبحاث الأخرى يف اجلامعات والأبحاث املعمول بها يف م�ست�شفى
امللك في�صل التخ�ص�صي وغريها.
وعاد لي�ؤكد �أن �إن�شاء املركز الوطني للأبحاث العلمية يف الوقت الراهن قد ال
يقدم ال�شيء الكثري؛ بل من املنا�سب الرتكيز على تطوير نوعي� ،سوا ًء ما يخ�ص
الأهداف واملجال الذي تقوم به مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية �أو املركز
الذي مت �إقراره من وزارة ال�صحة ،ف�إذا كان هناك م�شكلة يف التبعية قد تعالج
يف هذا املجال .لذا ،من املنا�سب عدم اال�ستعجال يف �إن�شاء نظام مركز وطني
للبحوث العلمية يف الوقت الراهن؛ فقد ال يقدم ما هو مطلوب منه.
نحن بحاجة لجهة مرجعية
للبحوث العلمية

من جانبه قال �أحد الأع�ضاء �إن �أي فكرة ت�صب يف تطوير البحث العلمي هي
فكرة يجب م�ساندتها؛ نظ ًرا للحاجة الكربى للبحوث والدرا�سات املتخ�ص�صة
التي تعني على حل كثري من امل�شكالت ،وتقدم �أفكا ًرا تطويرية جديدة ،فم�شروع
نظام �إن�شاء مركز وطني يركز على مفهوم البحث العلمي وجوهره كو�سيلة
لال�ستعالم واال�ستق�صاء املنظم والدقيق بغر�ض اكت�شاف معلومات� ،أو تطوير،
�أو ت�صحيح� ،أو حتقيق معلومات موجود الآن.
ونبه الع�ضو �إلى �أن لدينا م�شكلة كربى يف البحث العلمي ،و�أرجع �أ�سبابها �إلى
الآتي:
� اًأول -مفهوم البحث العلمي مل يتبلور يف �شكل �سليم يف �أذهان الكثريين.
ثان ًيا -البحث العلمي ارتبط يف �أذهان الكثريين ب�أع�ضاء هيئة التدري�س

�أ�صبحت �أداة الإنتاج لعديد من امل�شروعات اال�سرتاتيجية الفاعلة يف املجاالت
كافة ،م�شري ًا �إلى �أن �إن�شاء مركز للبحوث والدرا�سات ال�صحية يتج�سد يف توفري
قاعدة بيانات متكاملة يف البحوث ال�صحية املطلوبة؛ ف�أ�صبحت احلاجة ما�سة
يف الوقت احلا�ضر �إلى البحث العلمي ال�صحي �أكرث من �أي وقت م�ضى؛ حيث
�أ�صبح العامل يف �سباق حمموم للو�صول �إلى �أكرب قدر ممكن من املعرفة الدقيقة
املثمرة التي تكفل الراحة ال�صحية والرفاهية للإن�سان ،وت�ضمن له حياة �سليمة
وبيئة �آمنة.
ونبه �أحد الأع�ضاء �إلى �أن جمل�س ال�شورى قد �أ�صدر خالل الدورة ال�شورية
ال�سابقة قرار ًا ب�إن�شاء م�شروع نظام البحث العلمي ال�صحي الوطني ،وكذلك
�صدر عن جمل�س الوزراء قرا ٌر بذلك .لذا ،يظهر �أن امل�شروع املقدم قد �سبق
احلديث عنه.
بيد �أن مقدمة املقرتح الدكتورة لبنى الأن�صاري قد �أو�ضحت – بعد �أن �أتاح
لها معايل رئي�س املجل�س فر�صة التو�ضيح � -أن موافقة جمل�س الوزراء على �إن�شاء
مركز للدرا�سات والبحوث والذي يتبع جمل�س اخلدمات ال�صحية ،وجمل�س
اخلدمات ال�صحية يف النهاية هو جزء من وزارة ال�صحة ومن نظامها وير�أ�سه
وزير ال�صحة؛ فبالتايل ف�إن دور جمل�س اخلدمات ال�صحية هو دور تن�سيقي بني
اجلهات املقدمة لل�صحة؛ وال يوجد فيه متثيل للوزارات الأخرى كما هو مت�ضمن
يف مقرتح �إن�شاء نظام مركز وطني؛ مثل وزارة الزراعة� ،أو وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية� ،أو غريها من اجلهات الأخرى ،فهو خمتلف وال يت�سم باال�ستقاللية
املطلوبة.
وبني ع�ضو �آخر �أن م�شروع نظام البحث العلمي ال�صحي الوطني� ،سيكون
مبثابة مرجع للأبحاث ال�صحية الوطنية و�سيقوم بدور املن�سق بني املراكز
ال�صحية املختلفة يف اململكة ،بالإ�ضافة �إلى دعم �أ�صحاب القرار بالنتائج
والأبحاث التخاذ القرارات املنا�سبة ،و�أيد �إن�شاء م�شروع نظام البحث العلمي
الوطني ملا له من �أهمية كربى يف دعم البحث العلمي ال�صحي ،ويكون القاعدة
التي ميكن �أن نبني عليها معلوماتنا ال�صحية لتلبية احتياجات املواطن واملجتمع.

وترقياتهم.
ثال ًثا� -أن هناك ت�شتتًا يف جهات البحث العلمي واختالف �إمكانياتها بني
�أجهزة �صغرية ممثلة يف مراكز بحثية داخل اجلامعات �أو خارجها.
وا�ضاف � :إن جملة هذه الأمور قد �أدت �إلى �ضعف البحث العلمي وعدم
فعاليته على نطاق املجتمع.

و�أكد �أحد الأع�ضاء �أهمية �إن�شاء مركز وطني للبحوث العلمية ،لأن وجود مثل
هذا املركز يحد كث ًريا من وجود الأدوية ال�شعبية املتداولة.

ور�أى منا�سبة �إن�شاء م�شروع نظام مركز وطني للبحث العلمي ال�صحي ،و�أن
يت�سع لي�شمل يف منظومته البحث العلمي ب�شكل عام وال يقت�صر على اجلانب
ال�صحي فقط.

ونوه �آخر �إلى �أن مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية جهاز �ضخم وله
ميزانية عالية ،ولكنه �أ�شار �إلى �أن اخللل لي�س م�صدره عدم وجود �أجهزة ،و�إمنا
يعود لوجود بريوقراطية يف تلك الأجهزة.

واعترب �أحد الأع�ضاء �أن �أهمية �إن�شاء مركز وطني للبحث العلمي على م�ستوى
الدولة وا�ضحة ،فال وزارة ال�صحة ،وال وزارة احلر�س الوطني ،وال وزارة الدفاع،
وال جميع اجلهات التي تقدم اخلدمات ال�صحية ،وال القطاع اخلا�ص �سيكون لها
ت�أثري يف م�سار بحوثه �أو ا�سرتاتيجيات بحوثه ،بل يكون م�شكلاً من قبل �أ�شخا�ص
متخ�ص�صني وجمال�س �أمناء لهم ُبعد علمي واقت�صادي ليقوم بهذه الأعمال،
الفت ًا النظر ملا ملراكز البحوث العلمية من دور ريادي يف قيادة العامل ،وقد

والحظ �أحد الأع�ضاء ت�شتت جهود البحث العلمي يف اململكة وعدم التن�سيق
فيما بينها؛ وقال � :إن الرابط احلقيقي لتوجيه هذه الأبحاث معدوم ،وال يوجد
ر�ؤية م�ستقبلية لها وخا�صة ما يتعلق بالأمرا�ض التي نعاين منها ،و�شدد على
�ضرورة درا�سة �إن�شاء هذا امل�شروع ومن ثم اتخاذ القرار ب�إن�شائه.
واقرتح ع�ضو �آخر �إن�شاء وزارة م�ستقلة للبحث العلمي يف اململكة.
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الحد من التقاعد المبكر وعدم التوسع فيه

الشورى يدرس مد سن التقاعد إلى  62عامًا

وافق جمل�س ال�شورى على مالءمة درا�سة املقرتح املقدم من ع�ضو
املجل�س الدكتور ح�سام بن عبداملح�سن العنقري بتعديل املادة
اخلام�سة ع�شرة من نظام التقاعد املدين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم
(م )41/وتاريخ 1393/7/29هـ ،مبوجب املادة الثالثة والع�شرين
من نظام جمل�س.
جاء ذلك خالل جل�سته العادية اخلام�سة والثالثني التي
عقدها يوم االثنني 1435/7/6هـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ حيث
ناق�ش املجل�س تقرير جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية ،ب�ش�أن مقرتح
التعديل الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور حممد بن عبداهلل
�آل ناجي.
وين�ص املقرتح على تعديل املادة اخلام�سة ع�شر من نظام التقاعد املدين
ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )41/وتاريخ 1393/7/29هـ ،لت�صبح بالن�ص
الآتي« :يحال املوظف على التقاعد حتم ًا عند بلوغه الثانية وال�ستني من العمر،
ويجوز بقرار من جمل�س الوزراء مد خدمته حتى بلوغه �سن ال�سابعة وال�ستني
فقط ،وي�ستثنى من ذلك الوزراء والق�ضاة ،ويف احلاالت اال�ستثنائية يجوز متديد
مدة اخلدمة بعد �سن ال�سابعة وال�ستني مبر�سوم ملكي».
وعند طرح تقرير اللجنة وتو�صيتها ب�ش�أن مقرتح تعديل نظام التقاعد,
للنقا�ش ر�أى �أحد الأع�ضاء �أن ت�شمل الدرا�سة نظام الت�أمينات االجتماعية،
ونظام التقاعد الع�سكري ،حتى ال يكون هناك تباين بني �أنظمة الدولة ،م�شري ًا
�إلى �أن املجل�س قد يرى املوافقة على درا�سة هذا املقرتح لعدة �أ�سباب منها:
8
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�أو ًال -ارتفاع املتو�سط العمري يف اململكة بف�ضل اهلل ثم بف�ضل حت�سن امل�ستوى
ال�صحي واملعي�شي.
ثان ًيا -كثري من الدول رفعت �سن التقاعد يف �أنظمتها التقاعدية الرتفاع
متو�سط العمر ،ولرغبتها يف تعزيز القدرات املالية ل�صناديق التقاعد لتكون
قريبة من الواقع.
ثال ًثا� -أن امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد �أو�صت بتعديل �سن التقاعد الطبيعي
للمدنيني ،وكذلك �سن التقاعد لفئات الع�سكريني.
ولفت الع�ضو �إلى �أن املو�ضوع يدر�س حال ًيا لدى اجلهات املخت�صة؛ ووفق
الإجراءات املتبعة �سيحال م�ستقب ًال �إلى جمل�س ال�شورى لدرا�سته .م�ؤكد ًا
�ضرورة احلد من التقاعد املبكر وعدم التو�سع فيه؛ ملا له من �أ�ضرا ٍر كبرية
على ال�صناديق التقاعدية ،كما �أنه �ألغي من معظم الأنظمة يف الدول املختلفة،
مقرتح ًا على اللجنة ت�أجيل هذا املقرتح �إلى حني ورود الأنظمة التقاعدية من
اجلهات املخت�صة لدرا�ستها يف املجل�س.
ور�أى ع�ضو �آخر �أنه �إن كانت هناك حاجة لتمديد ال�سن التقاعدي؛ ف�إنه يكون
يف حاالت حمددة ومعينة ،ولتخ�ص�صات نادرة ،وب�شكل ا�ستثنائي فقط .كما �أن
التاريخ الهجري هو التاريخ املعتمد من قبل الدولة ،وال ي�صح �أن ن�ستثني نظام
التقاعد لوحده من العمل به.
وزاد �أحد الأع�ضاء �أن هناك حاجة ما�سة ملحاربة البطالة ،وتوظيف ال�شباب،
و�إ�شراكهم يف برامج تنمية املجتمع ،وت�سخري قدراتهم وطاقاتهم ب�شكل �إنتاجي،
م�شري ًا �إلى �أن الن�ضج الفكري والعملي والقدرة على العطاء -عمل ًيا وعلم ًيا-
يكون يف العقد اخلام�س من العمر ،ولي�س يف العقد «ال�ساد�س» ،ف�ض ًال على
�أن القدرة اجل�سدية على العطاء يف الأعمال الفنية وامليدانية تتناق�ص ب�شكل
ملحوظ فوق �سن ال�ستني.

تقارير القبة
ال بد من تفعيل برامج االستفادة
من المتقاعدين في مشروعات
خيرية ومجتمعية

واعترب ع�ضو �آخر �أن زيادة �إيرادات �صندوق معا�شات امل�ؤ�س�سة العامة
للتقاعد ال تكون عرب متديد �سن التقاعد ،و�إمنا ميكن حتقيق ذلك عن طريق
تطوير �أنظمة �إدارة هذا ال�صندوق وا�ستثماره ب�شكل منا�سب ,كما �أن ما ي�صاحب
�سن التقاعد احلايل من م�شكالت اقت�صادية واجتماعية؛ ال يكون حلها بتمديد
�سن التقاعد؛ ولكن ميكن مواجهتها من خالل تفعيل برامج لال�ستفادة من
املتقاعدين يف م�شروعات خريية وجمتمعية.
ولفت ع�ضو �آخر النظر �إلى �أن الإيرادات التي ت�ؤخذ من املوظف يتم
عاما ,وكان على اللجنة �أ ّال تكتفي
احت�سابها بالتاريخ الهجري ومبا يعادل �ستني ً
ً
باحت�ساب ال�سن التقاعدي بالتاريخ امليالدي (ثمانية وخم�سون عاما) وتغفل
جانب الإيرادات.
وقال ع�ضو �آخر �إنه ال ميكن مقارنة جمتمعنا باملجتمعات الأوروبية؛ فمجتمعنا
�شاب ونامي ،ونحتاج �إلى تدوير الوظائف ب�شكل �أكرب؛ من �أجل حتقيق
جمتم ٌع ٌ
املنفعة الوظيفية لأكرب �شريحة من املواطنني ،و�إعطاء الفر�صة ملن خدم الدولة
ل�سنوات طويلة �أن ينتقل �إلى القطاع اخلا�ص .و�أن ن�ستفيد من الكوادر الب�شرية
التي يدفع بها جمتمعنا ملواجه املتغريات امل�ستمرة يف التقنيات والعمليات
الإدارية؛ فالكوادر التي م ّر عليها زمن طويل ال ت�ستطيع التكيف مع بيئة العمل
احلديثة ،والتقنيات املتطورة .و�أبدى معار�ضته لتمديد �سن التقاعد مربر ًا ذلك
ب�أن املرحلة احلايل تتطلب �شباب ًا قادر ًا على التعامل مع التقنية اجلديدة.
مشكالت التقاعد االقتصادية واالجتماعية
ال يحلها تمديد سن التقاعد

وطالب �أحد الأع�ضاء املجل�س ب�أن ي�أخذ الريادة يف درا�سة مثل هذا املو�ضوع،
وال يرتك جلهات �أخرى.
وتابع ع�ضو �آخر �أن حتديد �سنوات اخلدمة ل�سنتني �إ�ضافيتني؛ هي يف احلقيقة
فرتة ق�صرية مقارنة بالتقدم الذي مت �إحرازه يف املجال ال�صحي والرعاية
ال�صحية ،وارتفا ٌع يف املتو�سط العمري خالل العقود الثالثة املا�ضية .م�شري ًا �إلى
�أنه من املهم اال�ستفادة من الت�أهيل العايل ،وتراكم اخلربات ،واحلفاظ على
القدرات ،خا�ص ًة يف املجاالت التخ�ص�صية التي تتطلب تدري ًبا وتعلي ًما مب�ستويات
عالية� ،سوا ًء يف القطاع العام �أو اخلا�ص .عليه ،قد يرى املجل�س املوافقة على
درا�سة هذا املقرتح بعمق ومو�ضوعية.

بديل منا�سب له .فالكادر الفني بحاجة �إلى
قمة عطائه؛ بالرغم من عدم وجود ٍ
�إعادة متحي�ص؛ فالأطباء ،واملهند�سون ،و�أ�صحاب التقنيات العالية ،و�أ�ساتذة
اجلامعات ،واخلربات من القوى املاهرة ،ال يفرط بهم يف الدول املتقدمة ،وال
تتم �إحالتهم للتقاعد �إال لأ�سباب �صحية� ،أو تقارير تثبت عدم كفاءتهم.
و�أيد الأخذ مب�ضمون هذا املقرتح فيما يتعلق بالكادر العام� ،أما ما يندرج
حتت الكادر الفني؛ فر�أى ربط �سن تقاعدهم بكفاءتهم و�صحتهم.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أحد الأهداف التي يرمي املقرتح �إلى حتقيقها وهو
اال�ستفادة من الطاقات الب�شرية التي �أنفقت عليها الدولة مبالغ طائلة يف التعليم
والتدريب .وبني �أن هذا الهدف ميكن ح�صره على فئة من املوظفني كالعاملني يف
املجاالت ال�صحية ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات.
مجتمعنا شاب ونامي ونحتاج إلى
تدوير الوظائف بشكل أكبر

وت�أكيد ًا لرف�ضه م�شروع تعديل نظام التقاعد لفت الع�ضو النظر �إلى �أن معظم
عاما قد جت ّمد راتبه وو�صل لل�سقف الأعلى يف املرتبة التي ي�شغلها.
من بلغ ال�ستني ً
ور�أى �أنه من الأجدى �إيجاد فر�ص وظيفية والتخفيف من حجم البطالة ،ال�سيما
�أن �شريحة ال�شباب �أكرث بكثري من �شريحة من �أو�شكوا على التقاعد.
وذكر �أحد الأع�ضاء �أن املوظف احلكومي ال ي�سمح له بالعمل التجاري.
وبالتايل فكثري من املوظفني ينتظرون التقاعد للعمل يف التجارة ،وهو باب من
�أبواب الرزق لهم مع تدين الراتب التقاعدي ,وهذا ي�ساعد يف حت�سني و�ضعهم
املعي�شي ،وي�ساعد يف تنمية اقت�صاد الدولة.

مو�ضوعا مه ًما وحان الوقت ملناق�شة
و�أكد �أحد الأع�ضاء �أن املقرتح يالم�س
ً
�أبعاده؛ ب�سبب املتغريات العديدة التي ح�صلت يف املجتمع ،وت�أخر ان�ضمام
الكفاءات ال�سعودية ل�سوق العمل؛ ب�سبب حت�صيلهم العلمي ،وخا�ص ًة يف جماالت
ال�شهادات العليا .م�ضيف ًا �أنه مع حت�سن م�ستويات الرعاية ال�صحية؛ ف�إننا نلحظ
التفريط بالعديد من الكفاءات الوطنية؛ بالرغم من �أنها يف �أوج عطائها العلمي
والعملي ،حتى �أ�صبح الواقع �أن يحال املواطن �صاحب الكفاءة �إلى التقاعد وهو يف
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ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن املقرتح يتوافق مع التغريات الدميوغرافية واالجتماعية
يف املجتمع ويح�سن �أ ّال نكتفي بزيادة �سنتني فقط على ال�سن التقاعدي؛ بل ميكن
درا�سة رفع ال�سن التقاعدي �إلى �أكرث من ذلك يف حال توفر اخلربات والكفاءات
التخ�ص�صية .ومن ناحية �أخرى ف�إن عدم رفع �سن التقاعد بداعي �أن هناك
�أعدادًا كبري ًة من ال�شباب ال جتد عم ًال لي�س مرب ًرا؛ واحلل هو �إيجاد �سبل
لتوظيف الكوادر ال�شابة يف القطاع اخلا�ص و�شبه احلكومي.
اقترح بربط سن تقاعد الكادر الفني
بكفاءتهم وصحتهم

و�أ�ضاف �آخر �أن زيادة ال�سن التقاعدي ب�أي مدة كانت ال تعني �إجبار املوظف
على اال�ستمرار يف العمل ،و�إمنا هي ميزة تتيح له فر�صة موا�صلة العمل يف حال
رغبته.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن من هو امل�ستفيد الأول من رفع �سن التقاعد؟
وكيف �ستكون انعكا�ساته على الفر�ص الوظيفية املتاحة لل�شباب؟ واعترب �أن
م�شروع التعديل املقرتح يغلق الأبواب �أمام اخلريجني ال�شباب من جهة ،ويرهق
كاهل املوظف الذي ق�ضى ع�شرات ال�سنني يف البذل والعطاء من جهة �أخرى.
�أما التمديد فالذي �سي�ستفاد منه خالل ال�سنتني املقرتحتني يف النظام �سيتم
�صرفه خالل الزيادة يف قيمة راتب التقاعد .ور�أى �أن الأمر يحتاج �إلى درا�سات
اكتوارية ن�ستطيع من خاللها حتديد �سنوات اخلدمة الالزمة للوفاء بااللتزامات
املالية لل�صندوق ،خا�صة يف ظل املالءة املالية التي تتمتع بها الدولة وامل�ؤ�س�سات
التابعة لها.
و�أ�ضاف الع�ضو �أن النظام املعمول به حال ًيا يعطي فر�صة للجهات املعنية
للتجديد من خالل ا�ستبدال املوظفني الذين ال ميكن ت�أهيلهم ،وال ي�ستطيعون
مواكبة التطورات يف جمال العمل بكفاءات جديدة م�ؤهلة ،خا�صة مع الأعداد
الكبرية من خريجي برنامج خادم احلرمني لالبتعاث وخمرجات اجلامعات
املحلية.
�أما فيما يخ�ص زيادة عدد �سنوات ا�ستفادة القطاعات احلكومية من
الطاقات الب�شرية التي �أنفقت عليها الدولة مبالغ طائلة يف التعليم والتمديد قال
�أحد الأع�ضاء� :إن النظام احلايل راعى خ�صو�صية بع�ض املهن واخلربات؛ حيث
ذكر يف املادة «اخلام�سة ع�شرة» �:أنه يجوز بقرار من جمل�س الوزراء مد اخلدمة
حتى بلوغ �سن «اخلام�سة وال�ستني» ،ويف احلاالت اال�ستثنائية يجوز متديد مدة
اخلدمة بعد هذا ال�سن» .و�أ�ضاف �إن التمديد للموظف بعد بلوغه ال�ستني موجود
يف النظام احلايل تب ًعا للحاجة ولي�س متديدً ا ع�شوائ ًيا .ور�أى �أن يبقى النظام
احلايل على ما هو عليه دون تغيري؛ �إال �إذا �أثبتت الدرا�سات احلاجة للتغيري.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن هذه الأنظمة لها خ�صو�صية ،وهي قائمة على
معادالت اقت�صادية ،واجتماعية ،و�سيا�سية ،فالبد من �أخذ جميع الأبعاد .كما
�أن معادالت النظام هي احت�ساب كل ما يتعلق بالعمر ،وال�صحة العامة ،وال�ش�ؤون
10
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االجتماعية ،والو�ضع االقت�صادي ،والقدرات اال�ستثمارية�...إلخ .وهذه تدخل يف
درا�سات معمقة وت�أخذ �سنوات لتعتمد ،ومن ال�صعب �أن ن�أخذ مادة واحدة من
النظام ونعدلها .كما �أن نظام التقاعد املدين ،ونظام التقاعد الع�سكري هما يف
م�شروع لدى جمل�س الوزراء الآن بعد �أن انتهت درا�ستهما يف عام (2013م)،
و�سيحال قري ًبا �إلى جمل�س ال�شورى.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن من �إيجابيات هذا املقرتح اال�ستفادة من الكفاءة الوظيفية
ذات اخلربة الأكرب ،وزيادة الراتب التقاعدي ،ورفع �إيرادات �صندوق معا�شات
التقاعد .ومن �سلبياته �أن الإن�سان بعد �سن ال�ستني يبد�أ ب�أمرا�ض ال�شيخوخة
من �ضعف ،وعجز ،وملل؛ يقلل من عطائه .ف�سن القوة هي �سن الأربعني ،كما
�أن هناك بطالة و�شبا ًبا بانتظار الوظيفة .ومن املنا�سب درا�سة هذا املقرتح،
و�إخ�ضاعه �إلى املزيد من الدرا�سة املعمقة.
وختم �أحد الأع�ضاء بقوله �إنه عند النظر �إلى �إح�صائيات بوابة وزارة
اخلدمة املدنية �سنجد �أن �أعداد امللتحقني باخلدمة ي�شكل الن�صف من عدد
تاركي اخلدمة ،وهذا يحتاج �إلى درا�سة يف حال املوافقة �أو عدم املوافقة على
هذا املقرتح.
كما �أن كث ًريا من املوظفني على املراتب الب�سيطة ال يفي مرتبهم التقاعدي
مبتطلباتهم احلياتية؛ لذا يتم�سكون بالبقاء يف اخلدمة ل�ضمان حياة كرمية .كما
�أن نظام التمديد ال�سنوي احلايل يتطلب �إعادة جميع الفحو�صات الطبية �سنو ًيا
مما يزيد من هدر املوارد املالية والب�شرية .ور�أى منا�سبة درا�سة هذا املقرتح
مع الأخذ –عند درا�سته -بجميع اجلوانب املتعلقة �سوا ًء الإيجابية �أو ال�سلبية.
شريحة الشباب أكثر بكثير من شريحة
من أوشكوا على التقاعد
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الشورى يوافق على مشروع نظام وظائف
مباشرة األموال العامة
وافق جمل�س ال�شورى على م�شروع نظام وظائف مبا�شرة الأموال
العامة.
جاء ذلك خالل اجلل�سة العادية الأربعني التي عقدها جمل�س
ال�شورى يوم الثالثاء 1435/7/21هـ ،برئا�سة معايل رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,حيث
ا�ستمع املجل�س لوجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون املالية ،ب�ش�أن ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائهم جتاه م�شروع نظام وظائف مبا�شرة الأموال العامة
التي تالها رئي�س اللجنة الدكتور �سعد مارق.
وبني الدكتور �سعد مارق خالل تالوته لرد اللجنة �أن الأوراق
املالية م�شمولة بالعينية؛ لأنها غري نقدية فهي ورقة التزام و�إقرار.
كما �أن الدولة مل ت�صدر � ً
أوراقا مالية مبا�شرة.
وفيما يتعلق باالكتفاء بعبارة (رئي�س اجلهة) يف املادة الثانية
ع�شرة و�أنه ال داعي لذكر (قرار من الوزير املخت�ص �أو رئي�س اجلهة
امل�ستقلة) �أو�ضح الدكتور �سعد مارق �أن �أعلى م�س�ؤول يف اجلهة �إما
وزير لوزارة� ،أو رئي�س جلهة م�ستقلة مثل امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة،
ولذلك وردت هذه العبارة.
ن�صا يوجب �أداء الق�سم
وبخ�صو�ص طلب ت�ضمني م�شروع هذا النظام ً
الوظيفي ملن يتولى مهام ومبا�شرة الأموال العامة لأهميتها .قال رئي�س اللجنة:
�إن هذا النظام يخت�ص بحقوق وواجبات املوظفني الذين يبا�شرون �أموال الدولة
وقد متت مناق�شة هذا املو�ضوع مع ممثلي هيئة مكافحة الف�ساد ،وات�ضح �أن
نظاما �شاملاً يدر�س حال ًيا يحدد الوظائف التي يجب على من ميار�سها
هناك ً
�أداء الق�سم.
وبخ�صو�ص الإبقاء على تعريف اجلهة كما جاء يف املادة الأولى يف امل�شروع
الوارد من احلكومة ,قال الدكتور مارق� :إن جلنته ترى �أن النظام يغطي املوظفني
الذي يبا�شرون � اً
أعمال لها عالقة ب�أموال معتمدة يف ميزانية الدولة ،م�شري ًا �إلى
و�صريحا لي�شمل كل وزارة� ،أو م�صلحة� ،أو
وا�ضحا
�ضرورة �أن يكون التعريف
ً
ً
م�ؤ�س�سة عامة� ،أو هيئة� ،أو ما يف حكمها ،والتي يتم متويلها جزئ ًيا �أو كل ًيا من
ميزانية الدولة.
وبالن�سبة لعدم ت�ضمني م�شروع النظام عقوبات �أو�ضحت اللجنة ب�أنها
در�ست املو�ضوع قبل عر�ضه على املجل�س ،وبعد امل�شاورات والتوا�صل مع �إدارة
امل�ست�شارين يف املجل�س ات�ضح �أن نظام عقوبات املوظفني املطبق حال ًيا يغطي هذه
اجلزئية وال داعي لت�ضمني النظام احلايل فقرات تتعلق بالعقوبات.

و�أ�شارت اللجنة �إلى �أن هذا النظام يخت�ص بوظائف مبا�شرة الأموال� ,أما
النظام احلايل الذي يدر�س يف جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية مب�سمى م�شروع
النظام اجلزائي لالعتداء على املال العام فيخت�ص بحماية املال العام.
و�أكد الدكتور مارق �أن اللجنة تتفق مع �أن زيادة احلد الأدنى للخربة ي�ضع
قيودًا على الوزير �أو رئي�س اجلهة املخت�صة ،و�أن من املنا�سب الإبقاء على �سنتني،
وقد قامت اللجنة بتخفي�ض احلد الأدنى من �أربع �سنوات �إلى �سنتني ،وهذا ما
ن�ص عليه امل�شروع الوارد من احلكومة.
د.مارق :مشروع النظام الجزائي يختص
بحماية المال العام وال يتعارض مع
نظام وظائف مباشرة األموال

وفيما يتعلق باملكاف�أة التي ت�صرف للموظفني امل�شمولني مببا�شرة الأموال
العامة ,و�أن تكون ن�سبة من الراتب بح�سب ما ر�آه بع�ض �أع�ضاء املجل�س� ،أو �أن
تعطى للمكلفني ملدة �سنة ح�سب مايراه �أع�ضاء �آخرون� ،أو �أن تعطى ملن يقوم
بتحرير �أمر القب�ض بح�سب �آخرين� ،أو�ضح رئي�س اللجنة �أنه يف احلالة الأولى
عندما تكون الن�سبة من الراتب فتكون على �أول مربوط من الراتب ،بعك�س
عندما تكون املكاف�أة مبقدار راتب �شهرين للموظف تكون من �أ�سا�س الراتب فمع
العالوات ال�سنوية وعدد درجات ال�سلم ال يوجد فرق يف املكاف�أة� ،أما بخ�صو�ص
احلالتني الثانية والثالثة فمواد م�شروع النظام قد حددت بو�ضوح من ينطبق
عليهم مبا�شرة الأموال العامة.
وختم الدكتور مارق ب�أن اللجنة تتفق مع عدم منا�سبة جرد امل�ستودع كل �ستة
�أ�شهر ،و�أن املنا�سب جرده نهاية العام ،وقد ُغ رِّيت مدة اجلرد للم�ستودعات
والعهد لت�صبح كل �سنة اً
بدل من �ستة �أ�شهر.
يذكر �أن م�شروع النظام الذي يتكون من خم�س ع�شرة مادة يحدد حقوق
وواجبات من يبا�شر وظائف مبا�شرة الأموال العامة.
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طالب بمتابعة تفعيل تراخيص الطيران الجديدة

الشورى يدعو إللزام شركات الطيران العالمية
بتوظيف السعوديين

طالب جمل�س ال�شورى الهيئة العامة للطريان املدين ب�إلزام �شركات
الطريان العاملية بتوظيف ال�سعوديني يف املطارات ,ويف مكاتبها
الرئي�سة والفرعية يف اململكة.
كما طالب املجل�س الهيئة مبتابعة وتفعيل الرتاخي�ص اجلديدة
التي �أ�صدرتها ل�شركات الطريان للبدء يف ت�شغيل الرحالت الداخلية
عرب املطارات الإقليمية واملحلية.
ودعا املجل�س يف قراره الذي �أ�صدره خالل جل�سته العادية
التا�سعة والثالثني التي عقدها يوم االثنني1435/7/20هـ برئا�سة
معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم
�آل ال�شيخ ,دعا الهيئة �إلى الإ�سراع يف تنفيذ خطتها الإ�سرتاتيجية
لطرح مطارات جديدة �أمام القطاع اخلا�ص ليتولى البناء والإدارة
والت�شغيل بهدف تطوير اخلدمة وتلبية النمو امل�ستقبلي يف ال�سفر
اجلوي ،وتطبيق مفهوم الإدارة ال�شاملة يف ت�شغيل املطارات؛ بحيث
يكون العمل يف املطار الواحد كوحدة �إدارية م�ستقلة.
الدعوة لتطبيق مفهوم اإلدارة

و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي لهيئـــة الطريان املدين للعام املايل
1434/1433هـ ،التي تالها رئي�س اللجنة الدكتور �سعدون ال�سعدون.
فقد �أ�شارت اللجنة �إلى �أن املجل�س �سبق �أن �أ�صدر قرار ًا يدعو لـ
عدد من املطارات املحلية يف بع�ض مناطق اململكة يف
«درا�سة �إن�شاء ٍ
�ضوء درا�سة �شاملة ومتوازنة بني املناطق».
و�أ�شادت اللجنة ب�صدور قرار جمل�س الوزراء رقم ( )43وتاريخ
1434/2/4هـ ،الذي ت�ضمن املوافقة على اخلطة الإ�سرتاتيجية
للنهو�ض ب�صناعة الطريان املدين باململكة ،والتي ت�شتمل على
م�شروعات �إن�شاء مطارات جديدة ،وتو�سعة املطارات احلالية،
ملواكبة الطلب املتنامي على قطاع الطريان.
و�أ�ضاف رئي�س اللجنة الدكتور �سعدون ال�سعدون �أن بنود قرار املوافقة
�شملت على اخلطة اال�سرتاتيجية لتطوير �صناعة الطريان املدين يف اململكة
بتكليف جلنة مكونة من الهيئة العامة للطريان املدين ،ووزارات البرتول والرثوة
املعدنية ،واملالية ،واالقت�صاد والتخطيط ،لتحديد �أ�سعار وقود الطائرات يف
مطارات اململكة لتناف�س مثيالتها يف مطارات الدول املجاورة ،حيث مت التو�صل
�إلى التو�صية بتخفي�ض الأ�سعار بن�سبة حمددة على �ضوء حركة الطريان باملطار،
ورفعها العتمادها من املقام ال�سامي.

الشاملة في تشغيل المطارات

جــــاء ذلك بعــــد �أن ا�ستــــمـع املجــــل�س لوجــــهــــة نظــــر جلنــــة
النقل واالت�صـــاالت وتقنية املعلومات ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء
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و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أنه عند افتتاح مطار امللك خالد الدويل مل تكن
احلاجة ت�ستدعي ت�شغيل ال�صالة الرابعة ،نظ ًرا لأن الطاقة اال�ستيعابية لل�صاالت
الأخرى كانت كافي ًة ال�ستيعاب �أعداد امل�سافرين يف حينها ،وعندما تنامى عدد
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امل�سافرين �صدرت موافقة املقام ال�سامي على م�شروع تطوير مطار امللك خالد
الدويل؛ حيث مت �ضم ال�صالة الرابعة �ضمن هذا امل�شروع ،و�إن�شاء �صالة خام�سة،
وقد متت تر�سية امل�شروع على �إحدى ال�شركات ،والعمل جار يف تنفي 1التو�سعة
للمطار.

اجلهات ذات العالقة بدور التفتي�ش املبا�شر للت�أكد من حتقيق الغر�ض الذي
من �أجله مت �إ�صدار الرتخي�ص ،و� ً
أي�ضا تزويد الت�صاريح ب�أ�سماء امل�سافرين؛
م�شري ًا �إلى �أن مفت�شي الهيئة يقومون بجوالت تفتي�شية على الطائرات يف �ساحات
الطريان اخلا�ص للت�أكد من قانونية ت�شغيلها.

وتابع ب�أن املطار توجد فيه حافلتان خم�ص�صتان خلدمة رجال الأعمال
والدرجة الأولى تعمالن على مدار ال�ساعة� ،إ ّال �أنها قليلة ،لذلك ف�إن هناك توج ًها
لزيادة هذا العدد �إلى خم�س حافالت.

وعن مطار حمافظة القنفذة؛ قال رئي�س اللجنة �إن بلدية املحافظة حددت
موق ًعا تعتربه الهيئة غري منا�سب للمطار ،ومت اقرتاح موقع �آخر ،ويتم العمل
على �إنهاء �إجراءاته ،الفت ًا يف ذات ال�سياق �إلى نه مت موقع ملطار فر�سان مبنطقة
جازان ويجري العمل على �إنهاء �إجراءات ت�سليمه للهيئة العامة للطريان املدين.

و�أ�شار �إلى �أن ال�شركة ال�سعودية للخدمات الأر�ضية تقوم بخدمة عمالئها
من ذوي االحتياجات اخلا�صة عن طريق الرافعات الطبية املخ�ص�صة خلدمتهم
وعددها ( )12رافعة طبية ،الفت ًا �إلى �أن املجل�س �سبق �أن �أ�صدر قراره رقم
ون�صه“ :الت�أكيد على �أن تكون مرافق املطارات
 35/78وتاريخ 1434/8/14هـّ ،
يف اململكة وجتهيزاتها مالئمة ملتطلبات ذوي االحتياجات اخلا�صة”.

وبالن�سبة لتطبيق الأنظمة الدولية من حيث ال�ضو�ضاء ،وت�أثريها على املناطق
املحيطة باملطارات قال رئي�س اللجنة� :إنه مت ت�أ�سي�س وحدة �إ�شرافية حلماية
البيئة �ضمن �إدارة ال�سالمة ،ومن مهامها الإ�شراف على و�ضع اخلطط ومتابعة
تنفيذ برامج حماية البيئة.

د .السعدون :المطارات تعاني من تأخر
اتخاذ القرار المناسب الذي تتطلبه
ديناميكية صناعة الطيران

�أما ب�ش�أن عدم متكن الهيئة من تطبيق نظام الطريان املدين بخا�صة مع
اجلهات العاملة يف املطارات؛ �أو�ضح ال�سعدون �أن امل�شكلة تكمن يف ارتباط
اجلهات احلكومية املختلفة العاملة يف املطارات مبراجعها ،والذي ي�ؤدي �إلى
ت�أخر اتخاذ القرار املنا�سب الذي تتطلبه ديناميكية �صناعة الطريان؛ وما تطالب
به تو�صية اللجنة الثالثة من تطبيق مبد�أ الإدارة ال�شاملة؛ �سيحقق �أف�ضل �إدارة
للمطارات.
وعن ال�صعوبات التي تواجهها الهيئة العامة للطريان املدين ومنها ال�صعوبات
املالية وخا�صة املديونيات ،قال الدكتور ال�سعدون �إنه �سيتم معاجلتها ح�سب قرار
جمل�س الوزراء رقم ( )43وتاريخ 1434/2/4هـ ،والذي يت�ضمن املوافقة على
اخلطة الإ�سرتاتيجية للنهو�ض ب�صناعة الطريان املدين باململكة.
وعن اجلانب التنظيمي للهيئة العامة للطريان املدين؛ قال ال�سعدون �إن
جمل�س �إدارة الهيئة اعتمد الهيكل التنظيمي ،والئحة و�سلم رواتب من�سوبي
الهيئة ،والالئحة املالية ،بالتن�سيق مع وزارة املالية.
وفيما يتعلق باجلانب الت�شغيلي �أ�ضاف رئي�س اللجنة �أن الهيئة عملت على
تفعيل دور القطاع اخلا�ص يف عملية الت�شغيل وال�صيانة ،وتتجه �إلى فتح املجال
لت�شغيل و�إدارة املطارات الدولية عن طريق �شركات متخ�ص�صة عاملية لال�ستفادة
من جتاربها الناجحة.
وعن الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية للحد من ظاهرة ت�أجري الطريان اخلا�ص
غري املرخ�ص� ،أكد الدكتور ال�سعدون على �ضرورة تفعيل الدور الرقابي بتكليف
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عوائق مالية تحجم دوره في حماية المستهلك

مجلس حماية المنافسة ..بانتظار النظام المعدل
واستراتيجية تعزيز المنافسة

األستاذ /صالح بن عيد الحصيني
رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة

ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية اخلام�سة والثالثني
التي عقدها يوم االثنني 1435/7/6هـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،تقرير
جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي ملجل�س
املناف�سة للعام املايل 1434/1433هـ ،الذي تاله رئي�س اللجنة
الأ�ستاذ �صالح احل�صيني.

ي�صرف على هذا املجل�س يوفر ع�شرة ريـاالت على امل�ستهلك وعلى االقت�صاد.
حيث يحتاج هذا املجل�س �إلى دعم مايل لكي يقوم بدوره على �أكمل وجه ،ومن
�أجل ا�ستقطاب الكوادر التي ت�ستطيع �أن تبحث وتتحرى عن وجود �أي احتكار يف
ال�سوق .وعليه ،فينبغي توفري الدعم املايل الالزم ملجل�س املناف�سة ،مع ف�صله عن
وزارة التجارة وال�صناعة.
مجلس المنافسة مهم ،وكل ريـال

وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع للمناق�شة
�أبديت ب�ش�أنهما بع�ض امللحوظات؛ حيث ر�أى �أحد الأع�ضاء �أن هناك
مربر قوي لتحويل جمل�س املناف�سة �إلى هيئة عامة؛ وذلك ل�صدور
قرار ملجل�س الوزراء يف العام املا�ضي؛ الذي يت�ضمن متتع املجل�س
باال�ستقالل املايل والإداري؛ وهذا ما ن�صت عليه الإ�سرتاتيجية التي
رفعها املجل�س للإقرار ،ويف الوقت الذي طالب فيه باال�ستقالل املايل
والإداري ملجل�س املناف�سة ,ر�أى عدم منا�سبة حتويل جمل�س املناف�سة
�إلى هيئة عامة.
وبعد �أن �أ�شار الع�ضو �إلى �أن احلد من املمار�سات االحتكارية هو من املهام
التي يقوم بها جمل�س املناف�سة -ح�سب نظامه� -أكد �أن املجل�س مل يقم بعمل �أي
درا�سة على ال�سوق ال�سعودي للحد من تلك املمار�سات االحتكارية ،والتي تدور يف
ال�سوق وهي من �أخطر الأمور التي ت�ؤثر على املناف�سة العادلة يف الأ�سواق.
و�أكد ع�ضو �آخر �أن جمل�س املناف�سة له �أهمية كربى ،م�شري ًا �إلى �أن كل ريـال
14
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يصرف عليه يوفر عشرة ريـاالت
على المستهلك

والحظ �أحد الأع�ضاء ذكر عبارة (الرتكز االقت�صادي) منوه ًا �إلى �أنه
لي�س هناك ما ي�سمى بـ(الرتكز االقت�صادي) يف االندماج؛ و�إمنا هناك الرتكز
ال�سوقي؛ ويقا�س بامل�ؤ�شر امل�سمى ب ــ(ً � .)HHI
أي�ضا بالن�سبة الندماج �شركة
“العزيزية بندة” مع �شركة �أخرى فبعد االندماج �أ�صبحت تتحكم ب�أكرث من
( )%40من ال�سوق ،ومتت املوافقة على االندماج؛ مع العلم �أن الالئحة التنفيذية
ت�سمح بذلك� ،إال �أن هذا الإجراء يعد من �أكرب الأخطاء ،ال�سيما �أنه عمل يقوي
العملية االحتكارية يف ال�سوق.
و�أ�ضاف الع�ضو �أن الأمر ينطبق كذلك فيما يخ�ص املناف�سة املكانية والتي
يدخل بها عامل املوا�صالت؛ م�شري ًا �إلى �أن الأ�سعار يف مركز املدينة تختلف عن
الأ�سعار يف �أطرافها؛ حيث �إن بع�ض االحتكاريني ي�صنفون كلفة املوا�صالت �إلى
قيمة ال�سلعة فرتتفع الأ�سعار لذا ،ت�أتي ال�شركات وتتكتل يف مناطق معينة من
�أجل تخفيف تكاليف املوا�صالت.

تقارير القبة

ور�أى �أحد الأع�ضاء �أنه من املنا�سب حتويل جمل�س حماية املناف�سة �إلى هيئة
بدل من الأمانة العامة ،والأف�ضل ارتباطها مبجل�س الهيئة اً
عامة؛ اً
بدل من جمل�س
ً
الوزراء؛ وذلك لتحقيق الفاعلية واال�ستقاللية التامة .م�ضيفا �أنه يجب �إعداد
قاعدة بيانات مبعلومات متكاملة عن الن�شاط االقت�صادي ،وحتديثها ب�صورة
دائمة .و�إن�شاء قاعدة بيانات و�إجراء البحوث والدرا�سات الالزمة لك�شف
احلاالت ال�ضارة باملناف�سة ،كما يح�سن التن�سيق مع الأجهزة النظرية يف الدول
الأخرى  -بالن�سبة للأمور ذات االهتمام امل�شرتك -لال�ستفادة كل من الآخر.
كذلك ينبغي �إ�صدار ن�شرة دورية تت�ضمن القرارات والتوجيهات والإجراءات
والتدابري التي يتخذها املجل�س وغري ذلك فيما يتعلق ب�ش�ؤون املجل�س من باب
توعية ورفع ثقافة املجتمع.

�أما ما يتعلق بن�شر ثقافة املناف�سة؛ قال الع�ضو �أن هذا كالم �إن�شائي وال يحمل
�أي قيمة �إ�ضافية ،خ�صو�ص ًا �أن من بني الأهداف التي ي�سعى املجل�س �إلى حتقيقها
ما يتعلق بتنفيذ برنامج ن�شر ثقافة املناف�سة والعمل على زيادة الوعي ب�أهميتها.
ور�أى ع�ضو �آخر �أنه من ال�ضروري توفري الدعم املايل ،وكذلك الكوادر
املتخ�ص�صة ،وتوفري بيئة عمل جاذبة للكفاءات امل�ؤهلة ،و�سرعة �إقرار التعديالت
امل�ؤ�س�ساتية ،والقانونية؛ لتفعيل نظام املناف�سة ومتكني املجل�س من القيام
باخت�صا�صاته وم�س�ؤولياته لتحقيق الأهداف املوجودة التي حددها النظام.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أنه من الأف�ضل حتقيق املناف�سة العادلة يف كافة
املجاالت االقت�صادية؛ ملا يف ذلك من م�صلحة كربى تعود على الناجت القومي
واالقت�صاد الوطني.

وعار�ض ع�ضو �آخر حتويل جمل�س املناف�سة �إلى هيئة عامة مو�ضح ًا �أن ذلك
غري منا�سب �إطال ًقا يف هذا الوقت ،وذلك لأن قرار جمل�س الوزراء الأخري
والقا�ضي بتحقيق اال�ستقالل الإداري واملايل ملجل�س املناف�سة مل ي�أخذ الوقت
الكايف لتنفيذه؛ وي�صعب �إ�صدار �أي حكم على �أداء املجل�س يف هذه املرحلة.

واعترب ع�ضو �آخر �أن جمل�س املناف�سة حديث عهد؛ والبد من �إعطائه وقتًا
كاف ًيا ملمار�سة مهامه؛ �شريطة التغلب على املعوقات التي تواجهه .كما �أن كرثة
املجال�س والهيئات احلالية واملقرتحة من جمل�س ال�شورى ،ومن جهات �أخرى،
واملرتبطة �أو املطلوب ربطها برئي�س جمل�س الوزراء؛ تثقل كاهله ب�أعباء �إ�ضافية
زياد ًة على مهامه اجل�سام.

و�أ�ضاف الع�ضو �أن جمل�س املناف�سة ال يزال يطالب بتحقيق بع�ض الأمور التي
تعد �أ�سا�سية لتمكينه من القيام مبهامه؛ فهو يطالب باعتماد نظام املناف�سة
املعدل ،و�إ�سرتاتيجية تعزيز املناف�سة ،كما �أنه يطالب باالعتمادات املالية،
وتوفري الكوادر الب�شرية؛ ولعدم حتقيق مطالبه؛ ف�إنه ي�صعب �إ�صدار حكم ب�ش�أن
�أدائه ،م�شري ًا �إلى �أن حتويله �إلى هيئة عامة لن يحدث فر ًقا كب ًريا يف حتقيق هذه
املطالب؛ لأنها خارجة عن �صالحيات املجل�س يف و�ضعه احلايل ،و�ستكون خارجة
عن �صالحيات الهيئة العامة � ً
أي�ضا.

وختم �آخر �أن جمل�س املناف�سة هو جزء ال يتجز�أ من مهام وزارة التجارة
وال�صناعة .ومن الأن�سب درا�سة مدى فاعلية هذا املجل�س �أو �إلغائه.
بعد ذلك �أتاح معايل الرئي�س املجال لرئي�س اللجنة لإبداء وجهة نظرها حيال
ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم ب�ش�أن املو�ضوع؛ فطلب ت�أجيل تقدميها �إلى جل�سة
قادمة (ب�إذن اهلل).

المجلس لم يقم بعمل أي دراسة
للحد من الممارسات االحتكارية
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صوت لصالح تعديالت المادتين الخامسة عشرة والعشرين

الشورى يوافق على مشروع نظام الهيئة العامة لألوقاف

رئيس اللجنة الخاصة

وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية اخلام�سة والثالثني
التي عقدها يوم االثنني 1435/7/6هـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ على م�شروع
نظام الهيئة العامة للأوقاف.

كذلك ر�أت اللجنة �أنه البد من وجود �سقف للن�سبة التي حت�صل عليها الهيئة،
وال ميكن جتاوزه مهما كانت قيمة الوقف ،و�أن تكون هذه الن�سبة من �صايف الدخل
املتحقق .كذلك البند «ثال ًثا» من املادة «اخلام�سة» من م�شروع النظام قد حدد
�أنواع الأوقاف والتي تلتزم الهيئة بنظارتها.

جاء ذلك بعد �أن �أتاح معايل الرئي�س املجال �أمام رئي�س اللجنة
ال�شيخ حممد بن �سعد ال�سعدان ال�ستكمال وجهة نظر اللجنة
ب�ش�أن امل�شروع؛ ف�أو�ضح �أنه مت يف جل�سة املجل�س العادية «اخلام�سة
والع�شرين» واملنعقدة بتاريخ 1435/5/30هـ �إقرار م�شروع نظام
الهيئة العامة للأوقاف ،عدا املادتني «اخلام�سة ع�شرة» و»الع�شرين».

وتابع ال�شيخ ال�سعدان �أن اللجنة ر�أت �أنه من املنا�سب �إيجاد ن�ص يحدد العائد
الذي تتقا�ضاه الهيئة نظري �أعمال النظارة ،وقد ر�أت اللجنة حتديد العائد بن�سبة
( )%10من �صايف الدخل املتحقق والذي ميثل �صايف الأرباح ال�سنوية للوقف.

وقد ُطلب من اللجنة تقدمي �صيغة جديدة للمادتني املذكورتني،
و�سبب ذلك �أنه �أُثريت ملحوظة واحدة نحو هاتني املادتني؛ �أال وهي
كيف يكون املقابل الذي حت�صل عليه الهيئة نظري �إدارتها للأوقاف
التي يعهد �إليها ب�إدارتها ن�سبة من جممل الإيرادات الت�شغيلية
ال�سنوية للوقف؟ وهل ت�ستقطع هذه الن�سبة من �صايف الأرباح؟.
و�أ�ضاف �أن اللجنة عادت �إلى درا�سة املو�ضوع ،وخل�صت �إلى الآتي� :إن الن�صني
امل�شار �إليهما وهما املادة «اخلام�سة ع�شرة» ،والفقرة (�أ) من املادة «الع�شرين»
مبنيان على البندين «ثال ًثا» و»راب ًعا» من املادة «اخلام�سة» من م�شروع النظام
واخلا�صة بجهات الهيئة؛ حيث ن�ص البند «راب ًعا» على�« :أن من مهمات الهيئة
�أداء الأوقاف التي يكون لها ناظر غري الهيئة بنا ًء على طلب الواقف �أو الناظر»،
وجاءت املادة «اخلام�سة ع�شرة» لتو�ضح العائد الذي حت�صل عليه الهيئة نظري
هذا العمل والذي ال يتحدد مقداره �إال باالتفاق.
16

ال�شــــورى  -العــدد  - 155رجــب 1435هـ

وزاد ب�أن اللجنة -ب�ش�أن املادتني املذكورتني� -أخذت بالتوجه العام للمجل�س
الذي �أظهره النقا�ش والت�صويت يف اجلل�سة ال�سابقة ،وهو بال �شك �أنفع للوقف ملا
يرتتب عليه من حتفيز على احتواء تكاليف الت�شغيل وتقليلها.
�أما ما يخ�ص ن�سبة العائد والذي تتقا�ضاه الهيئة؛ فقال ال�سعدان� :إن هناك
عوامل كثرية يجب �أن ت�ؤخذ باحل�سبان؛ منها :حجم الأوقاف من حيث القيمة
بني �صغرية وكبرية ومتو�سطة؛ و�أنواع الأوقاف من �أ�صول مالية ،وعقارات،
أرا�ض بي�ضاء ,بالإ�ضافة �إلى �شروط الواقفني املدونة يف �صك
ومباين ،ومزارع ،و� ٍ
الوثيقة؛ مو�ضح ًا �أن هذه االعتبارات توجد �صعوبة يف حتديد ن�سبة موحدة �أو
�شرائح للن�سبة؛ لذلك ر�أت اللجنة و�ضع حد �أعلى للن�سبة ال ميكن جتاوزه.
وعندما �أتاح معايل الرئي�س املجال ملناق�شة تو�صيتي اللجنة اجلديدتني ،كانت
هناك ملحوظة؛ �أو�ضح فيها مقدمها �أن التعديل الذي و�ضع على املادة هو �أنفع
للوقف ،وقد تكون �أكرث نف ًعا لو �شمل الن�سبة � ً
أي�ضا .كما �أن ن�سبة ال ــ( )%10تعد
كبري ًة جدً ا ،ال�سيما �أن الأوقاف املوجودة حال ًيا ت ُِد ُّر �أمو ً
اال هائلة ي�أخذها العاملون
عليها؛ فلو و�ضع لها �سقف بحيث ال تزيد عن قيمة حمددة� ،أف�ضل من �أن تكون
ن�سبة مئوية.
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من جانبه �أو�ضح معايل ال�شيخ ال�سعدان وجهة نظر اللجنة اخلا�صة حيال
امللحوظة املقدمة ،فقال :فيما يتعلق بتحديد الن�سبة وكونها ن�سبة مرتفعة فتو�ضح
اللجنة �أن هناك م�س�ألتني؛
الأولى :ق�ضية من يعهد �إلى الهيئة ب�أداء الوقف؛ وهذا يكون بطلب من
الناظر� ،أو الواقف نف�سه؛ وهذا ال يتم �إال باتفاق وعقود ،وهذه العقود تخ�ضع
للمفا�ضلة؛ وبالتايل فامل�س�ؤولية هنا م�س�ؤولية الناظر �أو الواقف فهما من يحدد
الن�سبة؛ ف�إن مل ينا�سبه ما عر�ضته الهيئة في�ستطيع �أن يرف�ض ويبحث عن عر�ض
�آخر مع غري الهيئة.
الثانية :النظارة  -واملق�صود بها الأوقاف -التي تكون الهيئة ناظرة عليها،
ففي كال املو�ضعني فيما يخ�ص حتديد الن�سبة ينبغي �أن نعرف �أن جمل�س �إدارة
الهيئة يتكون من «�أحد ع�شر» ع�ض ًوا �« ,ستة» من �أع�ضائه من خارج النطاق
احلكومي .كذلك لديها عدة جلان لدرا�سة هذا املو�ضوع من�صو�ص عليها يف
النظام ،تت�شكل من جميع التخ�ص�صات؛ من �شرعيني وقانونيني وحما�سبني
وغريها ،فهناك قواعد عمل بها عند و�ضع الن�سبة.
وبعد موافقة املجل�س على م�شروع نظام الهيئة بعد الت�صويت على املادتني
اخلام�سة ع�شرة والع�شرين من م�شروع النظام ,ي�صبح ن�ص املادتني املذكورتني
على النحو الآتي:

املادة اخلام�سة ع�شرة:

حت�صل الهيئة على مقابل �أتعاب نظري �إدارتها الأوقاف التي لها ناظر غري
الهيئة وعهد �إليها ب�إدارتها ،ويحدد املجل�س هذا املقابل بعد االتفاق مع الواقف
�أو الناظر على �أال تزيد ن�سبة املقابل على ( )%10من �صايف الدخل ال�سنوي لتلك
الأوقاف”.
املادة الع�شرون:

يكون للهيئة ميزانية م�ستقلة ت�صدر �سنو ًيا ،وتتكون �إيراداتها من امل�صادر
الآتية:
 ن�سبة يحددها املجل�س ال تتجاوز ( )%10من �صايف الدخل ال�سنوي للأوقافالتي تكون الهيئة ناظرة عليها.
 الإيرادات املتح�صلة مقابل �إدارة الأوقاف التي يعهد �إلى الهيئة ب�أدائها،وف ًقا ملا ورد يف املادة “اخلام�سة ع�شرة” من هذا النظام.
 الإيرادات املتح�صلة من الن�شاطات التي تدخل �ضمن اخت�صا�صاتها. الإعانة احلكومية ال�سنوية التي تقر للهيئة من امليزانية العامة للدولة. الأوقاف والهبات والتربعات والو�صايا وامل�ساعدات املخ�ص�صة لها. تودع �أموال الهيئة يف ح�سابات م�ستقلة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي�أو �أي من امل�صارف ال�سعودية املرخ�ص لها ،وي�صرف منها على الهيئة ومن�سوبيها
وفق الالئحة املالية التي يقرها املجل�س.
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قطاع السياحة لن يتطور دون الدعم المالي

اإلستراتيجية «المحدثة» للتنمية السياحية ..غياب اإلحصائيات!
ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الأربعني التي عقدها
يوم الثالثاء 1435/7/21هـ ،برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،تقرير جلنة
ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة ،ب�ش�أن م�شروع الإ�سرتاتيجية العامة
للتنمية ال�سياحية الوطنية (املحدثة) الذي تاله رئي�س اللجنة
الأ�ستاذ �صالح احل�صيني.
وبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�صيتها للمناق�شة الحظ �أحد الأع�ضاء �أن من
�أهم الفروق يف الإ�سرتاتيجية الأ�سا�س �أنه ال يوجد بها �إح�صاءات �سياحية ،بينما
اعتمدت الإ�سرتاتيجية املحدثة على مركز الأبحاث واملعلومات ال�سياحية والذي
مت �إن�شا�ؤه يف الهيئة ،و�إدراج اجلدول بنا ًء على معلومات حقيقية لبيان الفروق
بني الإ�سرتاتيجية الأ�سا�س واملحدثة.
ونبه �إلى وقوع خط�أ وا�ضح يف اجلدول يف «امل�ؤ�شر الثاين» ،الذي عده من
امل�ؤ�شرات املهمة يف املجال ال�سياحي ،وهو جممل الإنفاق ال�سياحي الداخلي
باملليار ،فقد ُذكر يف ن�سبة الإجناز الفعلي للإ�سرتاتيجية املحدثة �أنه بلغ ()449
مليار ريـال يف عام 2011م .وتوقعات النمو ( )555مليار عام 2015م لت�صل �إلى
( )757مليار يف عام 2020م.
وبي �أن الن�شاط
وقد وردت هذه الأرقام يف ملخ�ص الإ�سرتاتيجية نف�سها ،نَّ
االقت�صادي يرتبط بتنويع م�صادر الدخل ،ومنها القطاع ال�سياحي ,وحيث �أن
ال�صواب هو ما ورد يف ملخ�ص الإ�سرتاتيجية من �إنفاق ال�سياحة الداخلية يف
عام 2011م الذي بلغ ( )84مليار ,ف�إن ما ذكر يف الإح�صاءات التي �أ�شرت �إليها
�آنف ًا غري دقيق.
و�أ�شار الع�ضو �إلى ما ورد يف الإ�سرتاتيجية عن توفر فر�ص عمل يف القطاع
ال�سياحي ت�صل �إلى مليون فر�صة عمل ،ولفت النظر �إلى �أن غالبيتها غري جاذبة
لل�سعوديني اقت�صاد ًيا نظ ًرا لطبيعتها ،وظهر ذلك من خالل هذه الوظائف التي
يجب �أن نوجد لها حلو ًال.
اهتماما ،وبخا�صة
والحظ �أن الإ�سرتاتيجية مل تول قطاع الإعالم ال�سياحي
ً
�أننا نعمل يف حميط مناف�س يف هذا املجال؛ م�شري ًا �إلى �أن الت�سويق ال�سياحي له
دور كبري يف الرتويج الإعالمي ،والت�سويق له من خالل القن�صليات وامللحقيات يف
اخلارج والإعالم الداخلي بالتن�سيق مع البلديات وغريها ،و�أكد �أهمية االهتمام
اهتماما كب ًريا وملفتًا ،ملا له من دور مهم وف ّعال.
بهذا اجلانب
ً
كماالحظ ع�ضو �آخر �أن الإ�سرتاتيجية املحدّثة بد�أت قبل �أن يتم �إقرارها,
فهي متتد خالل الفرتة من عام 1432هـ �إلى عام 1441هـ ،حيث م�ضى ثالث
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�سنوات على افرتا�ض تطبيق هذه الإ�سرتاتيجية ،وطالب بتحديث الإ�سرتاتيجية
لتمتد ما بني 1435هـ �إلى 1445هـ �أو 1444هـ حتى يتم حذف الفرتة التي انق�ضت
من مدة الإ�سرتاتيجية ،وهي مل تقَّر بعد.
و�أ�ضاف �أن الر�ؤية لهذه الإ�سرتاتيجية بد�أت بعبارة“ :ت�سعى اململكة العربية
ال�سعودية وهي مهد الإ�سالم �إلى تنمية �سياحة وطنية قيمة ومميزة .”...م�شري ًا
�إلى �أنه من املنا�سب �أن ت�ستبدل “الر�ؤية” ،لتكون ال�صياغة على النحو الآتي”:
تنوعا اقت�صاد ًيا و�إثرا ًء اجتماع ًيا،
تنمية �سياحية وطنية متوازنة وم�ستدامة حتقق ً
فر�صا للعمل ،وحتافظ على البيئة والأ�صالة الثقافية”.
وتوجد ً
وفيما يخ�ص املهام والأ�سا�سيات التي و�ضعت يف الإ�سرتاتيجية وجد �أحد
الأع�ضاء �أن من �ضمن املهام توفري فر�ص عمل للمواطنني .وبعد �أن اعترب ذلك
من الأمور املهمة التي ت�سعى الإ�سرتاتيجية �إلى حتقيقها� ،أكد �أن الهدف الأ�سا�س
للإ�سرتاتيجية لي�س ا�ستحداث فر�ص عمل للمواطنني ،بل الهدف الأ�سا�س
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للإ�سرتاتيجية هو حت�سني م�ستوى املنتج ال�سياحي ،وتطوير املنتجات ال�سياحية،
والرتكيز على متطلبات ال�سائح املحلي.
و�أ�ضاف� :أما ا�ستحداث فر�ص عمل للمواطنني ،فهي من املهام التي ت�أتي
بعد املهمة الأ�سا�سية لعمل الهيئة العامة لل�سياحة ،والهدف الأ�سا�سي لعمل
الإ�سرتاتيجية لذلك من املنا�سب �إعادة ترتيب املهام ،واالبتداء باملهام الأ�سا�سية
حتى تنتهي املهام التي ترتتب على املهام الأ�سا�سية.
من جانبه الحظ �أحد الأع�ضاء �أن الإ�سرتاتيجية ارتكزت ب�شكل كبري على
�إن�شاء الهيئة ،وتطوير البناء امل�ؤ�س�سي ل�صناعة ال�سياحة� ،إال �أن ال�س�ؤال الذي
يطرح نف�سه هنا :كيف �ستقوم الإ�سرتاتيجية املحدّثة بنقلنا �إلى مرحلة التطوير
واالنطالق وهي ما زالت ترتكز على �أ�س�س الإ�سرتاتيجية نف�سها املعتمدة �ساب ًقا
يف الر�ؤية والر�سالة والأهداف الإ�سرتاتيجية؟ ،الفت ًا النظر �إلى �أن احتياجات
املواطن ومتطلباته ال�سياحية اختلفت ،وازدادت ع ّما كانت عليه قبل ع�شر
�سنوات ،و�ستظل يف ازدياد.

ميزانيات بع�ض الدول .وت�ساءل عن عدم ا�ستطاعة الإ�سرتاتيجية املعتمدة -
خالل ال�سنوات املا�ضية  -جذب ن�سب عالية من ال�سياح على امل�ستوى املحلي �أو
العاملي؟ وما �إذا كانت الهيئة العامة لل�سياحة قد فكرت يف درا�سة �سبب ذهاب
هذا الكم من املواطنني للدول املجاورة يف الإجازات والعطل؛ �إلى درجة �أنها
�أ�صبحت ظاهرة يعرب عنها بالكاريكاتريات ال�ساخرة وك�أنها هجرة جماعية
مو�سمية لهذه الدول؟.
مازلنا نعاني من نقص الوعي الوطني
وقواعد السلوك السياحي

وطرح عدة ت�سا�ؤالت عن ما �إذا مت النظر �إلى حجم املناف�سة القوية مع الدول
املجاورة يف جذب ال�سائح ،و�أن كل دوالر ينفق على ال�سياحة يولدِّ �أكرث من ثالثة
�أ�ضعاف ما مت �إنفاقه؟ ,و�أن القيمة امل�ضافة مل�ساهمة قطاع ال�سياحة يف �إجمايل
الناجت املحلي عامل ًيا بلغت ( )%9,1متجاوزة بذلك قطاعات التعدين ،وت�صنيع
ال�سيارات والكيماويات ،كما ورد يف ملتقى ال�سفر واال�ستثمار ال�سياحي ال�سعودي
يف دورته ال�ساد�سة عام 2011م؟.
جدا
النمو السياحي المحلي بطئ ً
مقارنة بالدول المجاورة

و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن الإ�سرتاتيجية املح َّدثة ن�سخة مك َّررة من الإ�سرتاتيجية
املعتمدة �سابقا ،مع �إ�ضافة الأهداف القيا�سية ،م�ضيف ًا �أن من يطلع على النمو
ال�سياحي املحلي ،يجد �أنه بطيء جدً ا ،مقارنة بالنمو ال�سياحي يف الدول املجاورة.
وبعد �أن نوه �إلى �أن القيمة امل�ضافة لل�سياحة الداخلية لدينا ُقد ِّرت بحوايل
( )%3.1من �إجمايل الناجت املحلي ,ون�سبة املواطنني العاملني يف هذا القطاع
بلغت نحو ( )%26من العاملني فيه .قال� :إن ال�سياحة الداخلية للأ�سف مل
ت�صل �إلى امل�ستوى امل�أمول ،فما زلنا نفتقر �إلى وجهات �سياحية متكاملة ،وجودة
باملرافق واخلدمات ،ومازلنا نعاين من نق�ص يف الوعي الوطني وقواعد ال�سلوك
ال�سياحي� ،إلى جانب االنطباع ال�سلبي عن الوجهات املحلية ،ف�ض ًال عن �أن
م�شكلة ال�سياحة املو�سمية مازالت تعد من �أكرب الق�ضايا والتحديات يف تنمية
�صناعة ال�سياحة لبع�ض املناطق.
واعترب الع�ضو �أن اململكة العربية ال�سعودية متتلك العديد من املقومات
ال�سياحية ،ولكنها مازالت تخ�سر �سنو ًيا املليارات التي تنفق على ال�سياحة
اخلارجية والتي تبلغ ما يقارب ( )70مليار ريـال ،وهذا املبلغ يعادل حجم

كما وجه عدة ت�سا�ؤالت للهيئة العامة لل�سياحة منها :ملاذا ال يكون لدينا �أرقام
قيا�سية من ال�سياح بني املدن؟ وهل �س�ألت الهيئة :ما الذي تبحث عنه الأ�سرة
ال�سعودية يف اخلارج وال يوجد داخل ًيا؟ ,وملاذا مل تتعاون مع القطاع اخلا�ص
يف ترجمته على �أر�ض الواقع؛ طاملا �أنه ال يتعار�ض مع قيم ديننا؟ ,وملاذا مل
ت�ستثمر الهيئة يف املواهب ال�شابة التي زخرت بهم مواقع التوا�صل االجتماعي،
واليوتيوب ،والفعاليات الكوميدية وغريها يف امل�سرح الثقايف يف املهرجانات
ال�سياحية جلذب ال�سائح املحلي ،خا�صة و�أن مثل هذه الفعاليات �أ�صبحت جتذب
اهتمام ال�شباب ب�شكل كبري؟.
و�أ�ضاف� :إنها بالفعل �أموال مهدرة ،ومعظمنا يعي هذا ،ولكن مازلنا نقوم به
يف كل عطلة؛ لأن الكثري منا ال حتقق له ال�سياحة الداخلية احتياجات �أ�سرته.
كالما
ومن خالل هذه املعطيات وغريها يظهر جل ًيا �أن �صناعة ال�سياحة لي�ست ً
نظر ًيا مكتو ًبا؛ و�إمنا حتتاج �إلى �إ�سرتاتيجية ت�ستوعب متغريات واحتياجات
الع�صر ،والعمل ال�سريع؛ لرنى خمرجات ملمو�سة ت�ستطيع تلبية احتياجات
ال�سائح الداخلي ،واملناف�سة �إقليم ًيا وعامل ًيا يف جذب ال�سائح اخلارجي.
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من جهته �أكد �أحد الأع�ضاء �أن ال�سياحة املحلية لن حتقق جناح ًا ما مل تتوفر
لها البنية التحتية واملقومات ال�سياحية ويف مقدمتها توفر نقل متطور .م�ضيف ًا
�أن ال�سياحة والنقل يف دول العامل تكون حتت مظلة واحدة ،ووزارة واحدة؛ مما
يظهر �أهمية النقل املتطور ،وارتباطه بال�سياحة.
و�أ�شار �إلى �أن املقرتح املقدم من الهيئة العامة يف �إ�سرتاتيجيتها يحقق
الأهداف الثالثة التي ت�سعى �إليها الإ�سرتاتيجية وهي :تنويع قاعدة االقت�صاد
الوطني ،وزيادة م�صادر الدخل ،وتوفري فر�ص عمل للمواطنني .كما يعالج
املقرتح امل�شكالت املوجودة حال ًيا ،ومنها م�شكلة ارتفاع �أ�سعار اخلدمات،
وحمدودية فر�ص العمل ،ورفع م�ستوى اخلدمات واملنتجات ال�سياحية.

جاذبة لل�سعوديني ،م�ؤكد ًا �أهمية �أن تراعي الإ�سرتاتيجية امليزة التناف�سية لبع�ض
مناطق اململكة املعروفة ،كمناطق �سياحية والتي تتميز بطبيعة مناخها املعتدل؛
حيث مل يلحظ �إعطاء هذه املناطق ميزة تنموية يف تعزيز التنمية التحتية بها،
وتعزيز دورها ك�أماكن جذب �سياحي ،ومن �أهم هذا الدعم هو توفري و�سائل نقل
من خمتلف مناطق اململكة لهذه املناطق؛ حتى ن�ستطيع �أن نعزز ال�سياحة الداخلية.
و�شدد ع�ضو �آخر على �أهمية �إن�شاء ال�شركة ال�سعودية للتنمية ال�سياحية ،وهي
�شركة عامة قاب�ضة مب�ساهمة القطاع احلكومي ،الفت ًا النظر �إلى مثل هذه ال�شركة
مت �إن�شا�ؤها يف م�شروع تطوير العقري باملنطقة ال�شرقية؛ حيث �ساهم �صندوق
اال�ستثمارات العامة مببلغ مليار و�أربعمائة مليون ريـال ،م�شري ًا �إلى �أهمية هذه
ال�شركة فاململكة بحاجة �إلى �إن�شاء مدن �سياحية على البحر الأحمر� ،أو اخلليج
العربي �أو يف مناطق �سياحية داخل اململكة توفر متطلبات ال�سائح ال�سعودي،
وهذا يتطلب م�شاركة القطاع اخلا�ص واملواطنني كم�ساهمني يف هذه ال�شركة.

و�أ�ضاف� :إن مطالبة الهيئة ب�إن�شاء �صندوق متخ�ص�ص يف التنمية ال�سياحية
مطلب �ضروري وملح؛ لتحقيق الأهداف امل�شار �إليها .وتطرق �إلى املالحظة التي
ذكرها مندوبو وزارة املالية ب�أن الوزارة قدمت ً
قرو�ضا لإقامة الفنادق بعدد من
مناطق اململكة ,ور�أى �أنها يف غري حملها ،ولي�ست مقنعة  .وقال� :إن جمال تنمية
ال�سياحة الداخلية �أو�سع بكثري من �إن�شاء الفنادق وغريها ،فهي ت�شمل العديد من
الأن�شطة ال�سياحية املتنوعة التي ال ح�صر لها؛ وبالتايل فالتوجه املوجود حال ًيا
يف وزارة املالية ال يخدم �أهداف الإ�سرتاتيجية املوجودة الآن ,لذلك من املنا�سب
�إن�شاء �صندوق متخ�ص�ص يف التنمية ال�سياحية خدمة لهذا القطاع العري�ض
والواعد.
والحظ ع�ضو �آخر �أن الإ�سرتاتيجية مل تتطرق �إلى ال�سياحة البحرية ،رغم �أن
هناك مئات اجلزر اجلاذبة والغنية بال�شواطئ البكر على امتداد البحر الأحمر
واخلليج العربي ،و�أبدى �أ�سفه لعدم ا�ستثمارها مع وجود العديد من املطالبات
با�ستغاللها �سياحي ًا على الوجه الأمثل .وطالب ب�إ�ضافة حمور يف الإ�سرتاتيجية
ُيعنى بال�سياحة البحرية ،التي ي�سافر ع�شرات الآالف من املواطنني �إلى اخلارج
من �أجلها.
ونبه �آخر �إلى عدم تفعيل قرار جمل�س الوزراء رقم ( )209وتاريخ
1430/6/22هـ ,الذي �أُ�شري فيه �إلى ت�أ�سي�س �شركات للتنمية ال�سياحية الداخلية
وت�شارك الدولة يف ر�أ�س مالها ،مع �أن الهيئة العامة لل�سياحة والآثار طالبت
بتفعيله� ،إال �أنه مل ُيتطرق �إليه ومل ُيتخذ حياله �أي توجيه.
وا�ستغرب �أحد الأع�ضاء عدم وجود �أهداف و�سيا�سات وبرامج حمدودة بوقت
لتنفيذها يف الإ�سرتاتيجية� ،إلى جانب غياب ذكر اجلهات امل�شاركة يف تنفيذه
الإ�سرتاتيجية املهمة ،حيث مل تت�ضح تلك اجلهات ومهمة كل جهة ووقت تنفيذ
املهمة التي �أُنيطت بها يف هذه الإ�سرتاتيجية ،وطالب بتو�ضيح هذه اجلوانب،
حتى تكون الإ�سرتاتيجية ف َّعالة يف حتقيق �أهدافها املرجوة منها.
و�أ�شار الع�ضو �إلى ما ت�ضمنته الإ�سرتاتيجية ب�أنها �سوف توفر �أكرث من مليون
و�سبعمائة �ألف وظيفة يف القطاع ال�سياحي ،ور�أى �أن غالبية هذه الوظائف غري
جاذبة لل�سعوديني .حمذر ًا من �أنه يف حال مل تتم اال�ستفادة من هذه الوظائف
فمعنى ذلك زيادة يف الت�أ�شريات امل�ؤقتة للعمل يف جمال ال�سياحة .وطالب ب�أن
تدرج يف الإ�سرتاتيجية جوانب تو�ضح كيفية معاجلة هذه الوظائف ،حتى تكون

وطالب ب�أن ي ُن�ص على ذلك يف الإ�سرتاتيجية حتى يكون املواطن والقطاع
اخلا�ص م�شاركني يف دعم ال�سياحة داخل اململكة .م�شري ًا �إلى املناف�سة القوية من
بع�ض الدول املجاورة جلذب ال�سائح ال�سعودي .ور�أى �أن هيئة ال�سياحة والآثار
مناف�سا قو ًيا جلذب ال�سائح ال�سعودي،
بهذه الإ�سرتاتيجية ت�ستطيع �أن تكون
ً
وبقاءه داخل اململكة.
والحظ �أن م�شروع الإ�سرتاتيجية مل يت�ضمن خطة �إعالمية �سوى ما ذكره
مندوبو الهيئة يف �إجاباتهم عن الإ�سرتاتيجية ال�شاملة للإعالم ال�سياحي ،التي
�أقرها جمل�س الهيئة عام 2006م ،والتي ت�ضمنت برامج كثرية من القوافل
ال�سياحية وغريها .واقرتح الع�ضو �أن يكون من �ضمن الإ�سرتاتيجية خطة
�إعالمية للهيئة تت�ضمن �إن�شاء حمطتني تلفزيونية ،و�إذاعية عن ال�سياحة والآثار
يف اململكة؛ تخدم املواطن وتوفر املعلومة ب�إ�شراف وتنفيذ وزارة الثقافة والإعالم،
والتن�سيق مع الهيئة العليا لل�سياحة والآثار.
وختم �أحد الأع�ضاء بو�صف قطاع ال�سياحة ب�أنه قطاع مهم ,م�ؤكد ًا �أن هذا
القطاع لن يتطور دون قيام الدولة بتوفري الدعم املايل الالزم.
ودعا �إلى رفع ثقافة ال�سياحة الداخلية لدى �أفراد املجتمع ,و�إيجاد حوار
جمتمعي حول �أهمية ال�سياحة داخل اململكة.

السياحة تحتاج إلى إستراتيجية تستوعب
متغيرات واحتياجات العصر
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تساؤالت عن مصير قرار مجلس الوزراء
بتأسيس شركات للتنمية السياحية

ويف نهاية النقا�ش وافق املجل�س على منح جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة
مزيد ًا من الوقت لدرا�سة ما طرحه الأع�ضاء من �آراء ومقرتحات ,والعودة
بوجهة نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة مقبلة.

مـقــال

تعزيز القيم الدينية والوطنية
لقد �أكرمنا اهلل بنعم كثرية من �أعظمها و�أجلها نعمة الإ�سالم؛ كما �أكرمنا ب�أن نكون من �أهل هذه البالد
املباركة والديار املقد�سة اململكة العربية ال�سعودية؛ ففي بالدنا احلرمان ال�شريفان والكعبة امل�شرفة .من �أر�ضنا
�شع نور الإ�سالم فعم الب�شرية ال�ضياء والنور ,ومن ثراها الطاهر بعث حبيبنا و�سيدنا حممد بن عبداهلل عليه
وعلى �آله و�صحبه �أف�ضل ال�صالة و�أزكى الت�سليم ,و�إليها تهفو وتهوى قلوب ماليني امل�سلمني � ..إننا ن�شرف �أننا
خدام لهذا الدين ولقا�صدي احلرمني من احلجاج والزوار واملعتمرين ,وهذا ال�شرف واخل�صو�صية تلقى علينا
تبعات كبرية وم�س�ؤوليات عظيمة ب�أن نكون على م�ستوى هذه امل�س�ؤولية �صالح ًا وا�ستقام ًة؛ فكر ًا ومنهج ًا والتزام ًا
و�سلوك ًا؛ ونحن وهلل احلمد واملنة كذلك.
�إن الناظر يف حال جمتمعنا على خمتلف �شرائحه وفئاته يلحظ وجود مظاهر من اخللل العقدي والفكري
والأخالقي ,كما يلحظ تف�شي �أنواع من الف�ساد املايل والإداري ,كما �أنه �سريى اختاللآ يف كثري من القيم الدينية
ب�شكل عام واعتاللآ يف قيم املواطنة  ..نعم �سيلحظ بوادر اعتنـاق �أو دعوة لفكر �إحلادي دخيل على وطننا
وجمتمعنا؛ و�سريى وي�سمع ت�شكيك ًا يف الثوابت الدينية والوطنية و�سريى اهتزاز ًا يف عقيدة الوالء والرباء من خلع
للبيعة ال�شرعية التي يف رقبته لويل الأمر ومبايعة �شخ�صيات �أو تيارات �أو جماعات �أو منظمات �أو �أحزاب منحرفة
�ضالة �أو انتماء �إليها �أو توا�صل مع جماعات �أو دول معادية لبالدنا �أو ارتباط بها �أو تعاون معها؛ و�سريى من يهدد
ن�سيجنا االجتماعي وي�سعى �إلى زعزعة وحدتنا الوطنية وا�ستقرارنا و�سي�سمع من يقوم �أو يدعو �أو يحر�ض على
قيام مظاهرات واعت�صامات وجتمعات تهدد �أمن الوطن و�سالمة املواطن؛ و�سن�سمع من يتعر�ض بالإ�ساءة لدول
�شقيقة �أو �صديقة �أو لقادتها �أو ي�ستعدى دو ًال �أو هيئات �أو منظمات �ضد اململكة .نعم كل هذا �أو بع�ضه موجود و�إن
كان بن�سب قليلة وحمدودة ,وقد �أ�شري �إلى كل ما�سبق يف املقرتحات التي رفعت من مقام وزارة الداخلية �إلى مقام
�سيدي خادم احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل و�صدر الأمر امللكي الكرمي رقم  16820وتاريخ 1435/5/5هـ باعتماد
مامت طرحه من مقرتحات وعقوبات يف حق من يفعل �شيئ ًا من ذلك.
ومن جانب �آخر ف�إن هناك ف�ساد ًا ومف�سدين هناك ف�ساد �إداري ومايل بكل �أ�شكاله و�أنواعه وقد تنبهت قيادتنا
فوجه يحفظه اهلل بقيام هيـئة
الر�شيدة �إلى وجود هذا الوباء الذي يفتك باقت�صاد الوطن ويهدد �أمنه ووحدته؛ َّ
تعنـى مبكافحة الف�ساد ومالحقة املف�سدين (نزاهة) .
هناك �أي�ضا �ضعف وا�ضح و خلل ظاهر يف كثري من القيم لدى فئام من �أبناء جمتمعنا ,هناك تيارات فكرية
مت�صارعة يف مواقع التوا�صل االجتماعي تطرف هنا وتطرف هناك ,غلو وجفاء  ,ت�شدد  ,وحتلل ,وتفلت ,لربلة,
وعلمنة تغريب وتفجري وتكفري وتخريب ,هناك من يفجر املباين واملن�ش�آت ,وهناك من يفخخ املبادئ والقيم,
ويف الوقت نف�سه ن�شاهد ونرى من البع�ض زهد ًا يف قيمنا العالية و�أخالقنا الغالية كقيم احلب والو�سطية والعدل
والأمانة وال�صدق والوفاء وغريها..
هذا حال بع�ضنا و�أقول بع�ضنا وهذا واقع الن�ستطيع جتاهله �أو التغا�ضي عنه  ..ومن هنا ف�إنني �أقول �إن
الدولة وعلى ر�أ�سها خادم احلرمني ال�شريفني مل تق�صر يف و�ضع املعاجلات الإدارية والأمنية ملرتكبي بع�ض تلك
االنحرافات  ..ولكن الذي �أراه �أن الأمر يتطلب معاجلة علمية فكرية عميقة وذلك بقيام م�شروع وطني كبري
يهدف �إلى تعزيز القيم الدينية والوطنية لدى �أبناء املجتمع با�سم (م�شروع امللك عبداهلل لتعزيز القيم الدينية
والوطنية) ي�سعى بكل مهنية وعلمية وحزم �إلى مواجهة مثل هذه الظواهر ب�أ�سلوب ح�ضاري علمي متميز من خالل
برامج وو�سائل منا�سبة ي�ضعها خمت�صون وخرباء يف هذا اجلانب تقدم يف املنزل وامل�سجد واملدر�سة والإعالم
م�شروع �شامل يت�صدى لهذه الأوبئة والأمرا�ض بالكلمة الطيبة والدليل القاطع والربهان النا�صع واحلجة البالغة..
�أ�س�أل اهلل �أن يحفظ بالدنا ووالة �أمرنا وجمتمعنا من كل �سوء و�شر وفتنة وبالء.

�أ.د � .إبراهيم بن حممد �أبوعباة
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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تقارير القبة

خالل مناقشة تقرير وزارة المياه والكهرباء  ..األعضاء:

استنزاف المياه مستمر ..ويجب إيقاف الهدر المائي في الزراعة

األستاذ /محمد المطيري
رئيس لجنة اإلسكان والمياه والخدمات العامة

ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثامنة والثالثني
التي عقدها يوم الثالثاء 1435/7/14هـ ،برئا�سة معايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ،
تقرير جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات العامة ،ب�ش�أن التقرير
ال�سنوي لوزارة املياه والكهرباء للعام املايل 1434/1433هـ الذي
تاله رئي�س اللجنة الأ�ستاذ حممد املطريي.
وبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع للمناق�شة
نوه �أحد الأع�ضاء �إلى �أن اململكة العربية ال�سعودية حتتل املرتبة
الأولى عامل ًيا يف �إنتاج املياه املحالة ،وتعتمد على مياه البحر يف توفري
( )%50من املياه املنتجة �سنو ًيا ،كما �أن ثالثة �أرباع امل�ساحة املغطاة
من مياه التحلية ت�أتي من اخلليج العربي ،الذي تقع عليه دول كثرية،
ومتر فيه يوم ًيا مئات البواخر وال�سفن وناقالت النفط ،وهذا رمبا
يعر�ض مياه البحر للتلوث لأي �سبب من الأ�سباب.
مطالب ًا �أن ال ُيعتمد فقط على املن�ش�آت وحمطات حتلية املنطقة
ال�شرقية ،بل من املفرت�ض �أن تن�ش�أ منظومة خطوط وربط للمياه
على ال�ساحلني ال�شرقي والغربي؛ على غرار الربط الكهربائي لت�أمني
م�صادر املياه يف �أي وقت عندما حتدث حالة طوارئ ال �سمح اهلل.
وا�ستذكر ع�ضو �آخر ما قاله وزير املياه والكهرباء يف كلمته عند تد�شني �أحد
امل�شروعات يف منطقة حائل ال�شهر املا�ضي� »:إن ال�شركات الزراعية مبنطقة
عاما ،و�أن ما
حائل خالل �شهر ا�ستهلكت من املياه ما يكفي املنطقة ملدة (ً )20
ا�ستهلكته ال�شركات من املياه يف الأعوام ال�ستة املا�ضية يعادل ا�ستهالك ()400
عام».
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تساؤالت عن عدم استخدام  %85من
مياه الصرف الصحي المعالجة

وطالب الع�ضو وزارة املياه والكهرباء باتخاذ موقف حا�سم �أمام ن�سبة املياه
امل�ستخدمة يف اال�ستهالك الزراعي الذي ميثل �أكرث من ( )%85من �إجمايل
اال�ستهالك ,بالرغم من الو�ضع احلرج للأمن املائي ،وهي اجلهاز امل�ؤمتن على
املوارد املائية لدينا.
يف ذات ال�سياق قال ع�ضو �آخر� :إن الإح�صاءات ت�شري �إلى �أن اململكة هي ثالث
�أكرث م�ستهلك للمياه على م�ستوى العامل ,ويف الوقت نف�سه تعاين من �شح يف هذا
امل�صدر ،كما ت�شري الأرقام �إلى �أن ( )%80من ا�ستهالك املياه يذهب للزراعة،
واملفارقة �أننا ن�ستورد �أكرث من ( )%80من احتياجاتنا الغذائية.
من جانبه لفت �أحد الأع�ضاء النظر �إلى �أن امل�صادر الرئي�سة للمياه لدينا
تتمثل يف املياه اجلوفية واملحالة� .إال �أن املثري من املياه اجلوفية غري متجدد،
حيث ت�شري بع�ض الدرا�سات �إلى �أن نفاد تلك املياه �أ�صبح م�س�ألة وقت فقط.
يف املقابل تكلفة املياه املحالة عالية وقد ت�شكل عب ًئا كب ًريا على ميزانية الدولة
م�ستقبلاً  .م�شري ًا �إلى �أنه ورغم هذه املعطيات جند �أن ا�ستهالك الفرد يف اململكة
�أعلى من اال�ستهالك العاملي؛ حيث مت ت�صنيفنا ثالث دولة م�ستهلكة للمياه يف
العامل ح�سب ما ذكر يف املعر�ض ال�سعودي الدويل للمياه والكهرباء الذي �أقيم يف
مدينة الظهران م�ؤخر ًا.
استهالك السعودي من المياه أعلى
من المعدل العالمي
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وا�ضحا يف ا�ستهالك الفرد للمياه ما بني مناطق
وتابع الع�ضو �أن هناك تباي ًنا
ً
اململكة ،فمثلاً يف جنران بلغ حجم اال�ستهالك اليومي للفرد ( )45لرتًا من
املياه ،بينما بلغ يف املنطقة ال�شرقية ( )374لرتًا للفرد الواحد� ،أي حوايل ثمانية
�أ�ضعاف ا�ستهالك الفرد يف جنران ،مت�سائ ًال ما �إذا كانت الوزارة قد قامت
بدرا�سة للتعرف على �أ�سباب هذا التباين ومعاجلته� ,أم ال ؟.
والحظ ع�ضو �آخر �أن ال�صعوبات التي تواجه الوزارة انح�صرت يف ال�صعوبات
الإن�شائية .م�ؤيد ًا ر�أي اللجنة يف �أن ال�صعوبات ميكن جتاوزها بالإدارة احلازمة
واملتابعة امل�ستمرة.
واعترب �أحد الأع�ضاء �أن الأمن املائي �ضرورة ملحة يجب �إعطا�ؤه الأولوية
يف �ضوء املعطيات الراهنة ،ملا ميكن �أن ميثله من تهديد وا�ضح للأمن الوطني.
منوه ًا �إلى �أننا بالفعل نحتاج �إلى قرارات عاجلة وحا�سمة من اجلهات املعنية
لوقف هذا اال�ستنزاف يف املياه ,وو�ضع حلول عاجلة للحد من ذلك.
معيد ًا للأذهان قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم ( )9/17والتاريخ
1427/4/2هـ ,امل�ؤكد عليه يف قرار املجل�س ذي الرقم ( )56/64والتاريخ
1432/11/12هـ املت�ضمن و�ضع احللول اجلذرية والعملية للحد من اال�ستنزاف
اجلائر للمياه ومراعاة حقوق الأجيال القادمة واملحافظة على املخزون
اال�سرتاتيجي من الن�ضوب.
و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �أن توفري املياه للأجيال القادمة حتدٍ ا�سرتاتيجي ،وهو
م�س�ألة حياة �أو موت ،وامل�صدر الرئي�س لل�شرب هو حتلية املياه ،وهو م�صدر مكلف
جدً ا ،حيث يكلف املرت املكعب من املاء حالي ًا ما يقارب ( 7ريـاالت) ،بيد �أن
الع�ضو لفت االنتباه �إلى ما قد يحدث م�ستقب ًال � ,إذ رمبا تقل املوارد البرتولية
وحينها �سيواجه الوطن واملواطن م�شكلة ع�صيبة يف ت�أمني املياه املحالة من
البحر ي�صعب حلها �إن مل يتم حلها من الآن.

وتوقف �آخر عند مو�ضوع التدريب يف الوزارة ,م�شري ًا �إلى تنفيذ الوزارة يف
عام التقرير خم�س دورات ا�ستهدفت ( )2243موظ ًفا ،من �أ�صل ( )6938موظ ًفا
هم �إجمايل موظفي الوزارة ،مبا يعادل ( )%30من املوظفني �سنو ًيا� ،أي �أن لكل
يوما
موظف دورة تدريبية واحدة كل ثالث �سنوات ،وبع�ض الدورات ال تتجاوز ً
واحدً ا ،وت�ساءل عن ما �إذا كانت هذه الدورات كافية لتطوير املوظفني مهن ًيا؟.
من جهته ت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن مدى ت�أثري برامج التوعية التي تتبناها
الوزارة ,وما �إذا كانت تلك الربامج ذات كفاءة وفاعلية� ،أم الأجدى البحث عن
و�سائل �أخرى حتقق العدالة والفاعلية املطلوبة؟.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى ما �أورده التقرير بخ�صو�ص مياه ال�صرف ال�صحي
املعاجلة حيث �أفاد �أنها بلغت مليار ًا ومئتني و�سبعة وخم�سني مليون مرت مكعب،
بينما بلغت كمية املياه املعاد ا�ستخدامها من تلك املياه املعاجلة حوايل مئة وثالثة
وت�سعني مليون مرت مكعب� ،أي �أن هناك ( )%85من املياه ال ي�ستفاد منها؛ وطالب
الع�ضو بتو�ضيح �سبب ذلك ،مت�سائ ًال عن ما يتم ب�ش�أن كمية املياه املعاجلة التي
مل تتم اال�ستفادة.
و�أيده ع�ضو �آخر مت�سائ ًال عن ماذا يعمل ببقية املياه املعاجلة؟ وهل تعاد �إلى
البحار والأودية؟ .ور�أى �أنه ميكن اال�ستفادة من هذه املياه من خالل عمل حزم
خ�ضراء حول املدن الكبرية ،بحيث ت�ؤدي �إلى حت�سني الو�ضع والبيئة ،والتخفيف
من الغبار.
ونوه �أحد الأع�ضاء �إلى �أن جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات العامة �سبق �أن
�أو�صت عام1430هـ ،ب�ضرورة الإ�سراع يف ا�ستكمال نظام �شامل للمياه على
غرار نظام الكهرباء ،و�صدر بذلك قرار للمجل�س برقم ( )102/67وتاريخ
1430/1/22هـ ،ثم �أعادت اللجنة التو�صية بهذا الأمر دون الإ�شارة لت�أكيد
قرارها ال�سابق ،كما �أن اللجنة �أ�شارت يف �أحد تقاريرها �أن الإ�سرتاتيجية (�أو

و�أ�ضاف� :إن لدينا مياه بحار غري حمدودة ،كما توجد لدينا طاقة �شم�سية غري
حمدودة ،لكن امل�شكلة تكمن يف تكلفة حتلية املياه بالطاقة ال�شم�سية املرتفعة.
واقرتح العمل على ت�سخري طاقات بحثية مكثفة لتخفي�ض تكلفة حتلية املياه عن
طريق الطاقة ال�شم�سية؛ لتتمكن الأجيال القادمة من احل�صول على مياه �شرب
رخي�صة الثمن.
كما طالب الع�ضو وزارة املياه والكهرباء ب�أن تكثف تعاونها مع مبادرة امللك
عبداهلل لتحلية املياه بالطاقة ال�شم�سية ،ومع وزارة التجارة وال�صناعة لت�سيري
العمل يف م�شروع ا�سرتاتيجي ح�سا�س للغاية مل�ستقبلنا جمي ًعا.
والحظ ع�ضو �آخر �أن التقرير ذكر �أن ن�سبة ال�سعودة ( ،)%100وهذا وهم،
لأن الوزارات (ومن بينها وزارة املياه) توكل كث ًريا من �أعمالها �إلى مقاولني يف
م�شروعات دائمة وكبرية ت�ستوعب عددًا كب ًريا من الوظائف قد ي�صل يف بع�ض
الأحيان �إلى �ضعفي عدد موظفي اجلهة.
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النظام ال�شامل للمياه) قد مت رفعه �إلى مقام خادم احلرمني ال�شريفني بتاريخ
1434/9/21هـ ،بح�سب ما �أفادت به وزارة املياه والكهرباء.

و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أنه رغم �أن دول جمل�س التعاون اخلليجي حققت
�إجنا ًزا يف جمال الربط املائي فيما بينها� ,إال �أننا على امل�ستوى املحلي مل نحقق
�أي �إجناز يف هذا ال�صدد ،رغم �أهميته ،حيث �إنه �سيحقق �أهدا ًفا ا�سرتاتيجية
على م�ستوى اململكة للتعامل مع االنقطاعات الطارئة يف حمطات التحلية ،وكذلك
اال�ستفادة من املكامن اجلوفية لتغذية املناطق التي تعتمد على حمطات التحلية.
م�شري ًا �إلى �أن الدرا�سات املائية �ستقود �إلى حتديد مكامن املياه املتجددة وغري
املتجددة ،ومكامن املياه ال�صاحلة لل�شرب وغري ال�صاحلة لل�شرب ،و�شدد على
�ضرورة �أن ت�سند مهمة املياه غري ال�صاحلة لل�شرب واملياه املعاجلة �إلى وزارة
الزراعة.

ونبه �آخر �إلى ت�ضرر املزارعني من املياه املحجوزة يف ال�سدود ،وال�سيما
املزارعني يف ال�ساحل الغربي الذين يعتمدون على الزراعة املطرية ،حيث يحجز
عنهم املاء والطمي الذي يعترب م�صد ًرا خل�صوبة تربتهم .وت�ساءل عما �إذا كانت
هناك خطة للتخل�ص من الطمي املرتاكم خلف ال�سدود؟.

من جهته �أكد �أحد الأع�ضاء �ضرورة توفري الأمن املائي بو�صفه من �ضروريات
احلياة ،حيث اهتم الإ�سالم بالأ�سباب اجلالبة للأمن .والأمن املائي ال يقل
�أهمية عن الأمن ال�سيا�سي والأمن االجتماعي ،معترب ًا �أن االهتمام بجانب الأمن
املائي ،وتوفري الأ�سباب اجلالبة له.

و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى وقف زراعة القمح باململكة بالرغم من �أن زراعة
القمح ال ت�ستهلك �إال قليلاً من املياه ،نظ ًرا ملعرفة مدة ال�سقيا واملدة التي
ي�ستغرقها القمح ،بينما زراعة الأعالف م�ستمرة طوال العام ،بالرغم من �أن
ا�ستهالكها للمياه �أكرث .وطالب باتخاذ �إجراء معني ملنع هذا اال�ستنزاف ،ك�أن
يرفع �سعر الوقود امل�ستخدم مل�شروعات الأعالف.

ور�أى �أن تنمية املوارد املائية للوطن من �أخطر التحديات التي تواجه اململكة،
ال �سيما يف ظل تناق�ص املوارد املائية وتزايد الطلب عليها� ،إ�ضافة �إلى �أن اململكة
ت�ست�ضيف �سنو ًيا خم�سة ماليني حاج وخم�سة ع�شر مليون معتمر ،مما يحمل
اململكة م�س�ؤولية توفري املياه لهم.

ولفت ع�ضو �آخر �إلى �أن هناك العديد من مراكز توزيع املياه (ال�شيب)،
ينق�صها االلتزام بال�شروط ال�صحية والبيئية ،ف�ض ًال عن م�شكالت �أخرى يف
ال�صهاريج التي حتمل املياه وعدم نظافة الكثري منها� ،إ�ضافة �إلى الأ�سعار املبالغ
فيها ،وطالب ب�أن يكون للوزارة بالتن�سيق مع وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية دور
�أكرب يف هذا املجال ،و�أن يكون هناك ت�شديد على هذه الأماكن التي قد تنقل
الكثري من الأمرا�ض �إن مل تلتزم بال�شروط ال�صحية.

اقتراح برفع سعر الوقود المستخدم
لمشروعات األعالف

والحظ �أحد الأع�ضاء �أن هناك تداخ ًال بني �إجنازات الوزارة و�شركة املياه
الوطنية ،حيث مل يو�ضح التقرير مهام ال�شركة ومدى تواءم هذه الإجنازات مع
مهماتها ،كما مل ُيرفق هيكل تنظيمي لل�شركة يو�ضح مهام جمل�س الإدارة وعالقة
املناطق به .واقرتح �أن يعطى تف�صيل كامل عن ال�شركات امل�ساندة.
وفيما يخ�ص منظومة الكهرباء واملياه يف اململكة ،قال �أحد الأع�ضاء �إن هذه
املنظومة ت�شمل وزارة املياه والكهرباء ،وامل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة،
وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج ،وال�شركة ال�سعودية للكهرباء ،و�شركة
املياه الوطنية ،م�ضيف ًا �أن هذه منظومة �ضخمة ويجدر �إعادة النظر يف مهامها
وعالقاتها مع بع�ضها البع�ض ،لتحقيق الأهداف الكلية لقطاع الكهرباء واملياه.
ودلل على ذلك بقوله� :إن �شركة املياه الوطنية على �سبيل املثال تختلف اختال ًفا
كاملاً عن ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ،وقطاع املياه يف عمليات تنفيذه وت�شغيله
متاما عن عمليات الكهرباء ،م�ؤكد ًا �أهمية �أن �شركة املياه الوطنية �إلى
يختلف ً
�شركة خم�ص�صة �أو على الأقل يخ�ص�ص جزء منها ،و�أال ت�سند �إليها م�شروعات
املياه ،و�أن ت�ضيف الدولة �إلى ر�أ�س مالها ما ي�ساعدها على بناء البنية الأ�سا�سية،
ومن ثم اال�ستثمار املايل الذي يحت�سب الربحية واخل�سارة يف �أعماله؛ اً
بدل من �أن
يكون ً
منفذا ح�صر ًيا فقط لأعمال وزارة املياه والكهرباء.
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وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن “اخلطة الوطنية للمياه” مطالب ًا باملحافظة على
املوارد املائية املتوفرة ،وال�سعي بكل ال�سبل �إلى البحث عن م�صادر مائية جديدة
وتطويرها ورفع طاقاتها اال�ستثمارية ،لت�أمني التوازن بني املوارد املائية املقامة
والطلب املتزايد عليها.
وبعد نهاية املداخالت وافق املجل�س على طلب جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات
العامة منحها مزيد ًا من الوقت لدرا�سة ما طرحه الأع�ضاء من �أراء ومقرتحات
والعودة بوجهة نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة قادمة.

مـقــال

جان جاك روسو !...
�ستحل يوم  28يونيو  2014م الذكرى الثانية بعد املئة الثالثة مليالد الفيل�سوف ال�سيا�سي ال�شهري « جان جاك رو�سو
« (  1712م –  1778م ) .وهو مواطن �سوي�سري من جنيف  ،ولكن الفرن�سيني ي�صرون على فرن�سيته  ،باعتبار �أنه من
�أ�صل فرن�سي  ،عرقا  ،ونظر ًا للغته الفرن�سية التي مل يكتب �إال بها  .ولرو�سو عدة م�ؤلفات مهمة  ،لعل �أبرزها كتابه «
العقد االجتماعي «  .والفرن�سيون يعتربونه – بحق – من املب�شرين بالثورة الفرن�سية ال�شهرية  ،ثورة  1789م  .فـ «
رو�سو « هو �أهم الذين و�ضعوا الأ�س�س الفكرية التي قامت عليها تلكم الثورة  ،التي غريت املفاهيم ال�سيا�سية البالية
القدمية  ،يف كل العامل .
و�سبق �أن احتفل الفرن�سيون والغربيون عموما باملئوية الأولى مليالده  ،ثم الثانية  .واحتفلوا عام  2012م بال�سنة
الأولى يف املئوية الثالثة  .وفى هذه املنا�سبة  ،عادة ما تقيم بلدية جنيف احتفا ًال  ،ويتم �أثناءه جدل ونقا�ش حول �أفكاره
وفل�سفته  .وت�صدر ال�صحف الفرن�سية الكربى – عادة  -مالحق تكرميية عن فكر رو�سو  .وبع�ض هذه ال�صحف جتعل
االحتفال منا�صفة بينه وبني الفيل�سوف الفرن�سي الآخر ال�شهري « فولتري « .
ويعترب معظم فكر رو�سو خال�صة الفكر ال�سيا�سي العاملي بعد ع�صر النه�ضة ب�أوروبا  .وهو فكر �إن�ساين �أكرث منه غربي
 ...لأن ما جاء فيه ينطبق على ال�سلوك ال�سيا�سي للإن�سان يف كل مكان  .ومنذ �أكرث من قرنني ،بد�أت ت�سود العامل نظم
�سيا�سية تقوم على مبد�أ �سيادة ال�شعب  .حدث ذلك بالفعل عقب قيام الثورة الفرن�سية امل�شار �إليها  .قام يف فرن�سا � ،إثر
تلك الثورة  ،نظام دميقراطي ....ومن فرن�سا �أخذت �أوروبا  ...وب�أوروبا اقتدت معظم بالد العامل  ،راف�ضة ما كانت عليه .
�صحيح � ،أن �أول تطبيق يف التاريخ الب�شرى للمبد�أ الدميوقراطي ح�صل يف اليونان القدمية � ،أثناء ما �سمى بـ « الع�صر
الذهبي لأثينا « � .إذ « اكت�شف « اليونانيون القدماء – لأول مرة يف تاريخ الإن�سانية – البديل العملي املمكن لال�ستبداد  ،يف
حوايل �سنة  500ق .م  .وعد البع�ض �أهمية ذلك االكت�شاف مماثلة لأهمية اكت�شاف الإن�سان لـ « النار « و لـ « العجلة « ...؟!
بعد تلك التجربة الإغريقية الفريدة  ،والتي مل تدم �سوى لعقود معدودة – اختفت الدميقراطية متام ًا من على وجه
الكرة الأر�ضية  ،وعاد اليونانيون  ،يف الواقع الفعلي � ،إلى اخل�ضوع لال�ستبداد � ،أ�سوة ببقية بالد العامل يف تلك احلقب
التاريخية  .ولكن الفكرة الدميوقراطية بقيت حية بقوة يف �أذهان و�أفكار وكتابات الغالبية من فال�سفة ال�سيا�سة الذين
ظهروا بعد انهيار دول املدينة الإغريقية .
وا�ستمرت تلك الفكرة يف الكتب – وفى النظرية – وفى جدال فال�سفة ال�سيا�سة لقرون عدة  .ثم بد�أت تكت�سب
زخم ًا فكري ًا وجماهريي ًا متزايد ًا ب�صدور كتابات عدد من �أبرز فال�سفة ال�سيا�سة  ،وفى مقدمتهم  :الفيل�سوف الإيطايل
« مار�سيليو بادو» ( 1342 – 1275م )  ،ثم الإجنليزي « جون لوك « ( 1704 – 1632م )  ،والفيل�سوف الفرن�سي «
ت�شارلز دي مونتي�سكيو « ( 1755 – 1689م )  ،ثم « جان جاك رو�سو «  ،الذي بلور فكرة « العقد االجتماعي « كما جاء
بها « لوك « وغريه .
ورغم وجود الكثري من نقاط الق�صور يف فل�سفة رو�سو ال�سيا�سية � ،إال �أنها  ،وخا�صة فكرته التي تتمحور حول «
العقد االجتماعي « املتخيلة  ،ميكن اعتبارها حم�صلة �شبه نهائية القتناع الغرب بخا�صة مببد�أ �سيادة ال�شعب � ،إ�ضافة
�إلى مبادئ  :احلرية والعدالة وامل�ساواة  .بل يذهب البع�ض �إلى اعتبار رو�سو �أي�ضا رائد ًا ملبد�أ امل�ساواة االقت�صادية .
ولو ت�أملنا فل�سفة رو�سو عن العقد االجتماعي ت�أم ًال علمي ًا �سيا�سي ًا متفح�ص ًا  ،لوجدنا �أن معظم النظم ال�سيا�سية
املعا�صرة الغربية  ،وما �شابهها ،ميكن القول ب�أنها جت�سيد لتلك الفل�سفة – بعد �إجراء تعديالت عليها  ،لتتالءم
والواقع الفعلي  .ت�صور – مثال – فكرة « العقد االجتماعي» ك�أ�صل لوجود الدولة � ،أو قيامها  .وكذلك �أفكار « الإرادة
العامة « و « احلرية «  ...الخ  .عند ت�صور هذه الأفكار  ،وحماولة معرفة الأ�صل الفل�سفي لها  ،غالب ًا ما تتطرق فل�سفة
رو�سو ال�سيا�سية �إلى ذهن املت�أمل  .وقد تكون لنا وقفة �أخرى مع هذا املفكر  ...الذي يجب �أن نقر�أ �أفكاره بانتباه وحذر،
و�أي�ضا من منطلق احلكمة �ضالة امل�ؤمن .

�أ .د� .صدقـــه يحيى فا�ضـــــل
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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د.الطخيس :صوامع الغالل تواجه مشكلة تسرب الكفاءات

الشورى يجدد المطالبة بإسناد مسؤولية استيراد الشعير
وتوزيعه إلى «صوامع الغالل»

الدكتور /على الطخيس
نائب رئيس لجنة اإلسكان والمياه والخدمات العامة

طالب جمل�س ال�شورى اجلهات التي تعطي تراخي�ص للمن�ش�آت التي
ت�ستخدم الدقيق يف منتجاتها التن�سيق مع امل�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع
الغالل ومطاحن الدقيق للت�أكد من قدرتها على الوفاء بحاجة هذه
املن�ش�آت من الدقيق.
و�أكد املجل�س على قراره ال�سابق الذي ن�ص على «�إ�سناد م�س�ؤولية
ا�سترياد احتياج اململكة من ال�شعري وتوزيعه على املربني �إلى امل�ؤ�س�سة
العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق».

�إال �أنه وحتى الآن مل يتم ذلك ،وقد ا�ستف�سرت اللجنة وتبني �أن هناك جلنة
وزارية ت�سعى لتوحيد مزايا ورواتب امل�ؤ�س�سات العامة.
و�أو�ضح نائب رئي�س اللجنة �أنه ال توجد مبانٍ تتبع القطاع اخلا�ص م�ؤجرة على
أرا�ض م�ست�أجرة من امل�ؤ�س�سة العامة
امل�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل؛ و�إمنا توجد � ٍ
أرا�ض �أخرى وم�ستودعات
للموانئ ،وهذه الأرا�ضي ال ميكن متلكها� ،إ�ضافة �إلى � ٍ
م�ست�أجرة قريبة من املوانئ ت�ستخدم للتخزين ،و�سكن للعمال العاملني يف املوانئ
والتابعني للم�ؤ�س�سة.
و�أ�شار الدكتور الطخي�س �إلى �أن اللجنة �ستقوم مبناق�شة مندوبي امل�ؤ�س�سة
�أثناء درا�سة تقريرها القادم عن عدم تطرق التقرير مل�ؤ�شرات تو�ضح الكميات
امل�ستهلكة من الدقيق ،وهل ما يتم ا�ستهالكه �ضمن املعدالت العاملية� ،أو �أن هناك
�إ�سرا ًفا يف ا�ستهالك الدقيق؟.

جاء ذلك يف قرار �أ�صدره جمل�س ال�شورى خالل اجلل�سة العادية
الأربعني التي عقدها يوم الثالثاء 1435/7/21هـ ،برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ وذلك 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 للم�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق للعام
املايل 1434/1433هـ ،الذي تاله نائب رئي�س اللجنة الدكتور علي
الطخي�س.

وبخ�صو�ص املطالبة ب�أن تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إجراء درا�سة عن كمية املاء التي مت
توفريها عندما توقفت الدولة عن �شراء القمح من املزارعني؛ �أو�ضح نائب رئي�س
اللجنة �أن هذا النوع من الدرا�سات هو من اخت�صا�ص وزارة املياه والكهرباء.

و�أو�ضح الدكتور الطخي�س �أن من �أهم ال�صعوبات التي تواجه امل�ؤ�س�سة العامة
ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق للعام هو الت�سرب الوظيفي لكوادرها املدربة
بح ًثا عن مزايا �أف�ضل ،م�ضيف ًا �أن املجل�س طالب من خالل قرارات �سابقة
بالإ�سراع يف تطبيق نظام الت�أمينات االجتماعية على من�سوبي امل�ؤ�س�سة وذلك
� ً
إنفاذا للأمر ال�سامي الكرمي ذي الرقم (/5464م) والتاريخ 1426/4/20هـ؛

وفيما يتعلق بخطورة ت�أثر �إمدادات ا�سترياد القمح �إلى اململكة لو مت �إغالق
املوانئ البحرية وغري ذلك من الأزمات� ,أو�ضح نائب رئي�س اللجنة �أن املجل�س
تنبه لهذا الأمر و�أ�صدر قرارين؛ الأول :ب�أن يتم عمل خمزون ا�سرتاتيجي للقمح
ملده “�ستة” �أ�شهر ،ثم �أُ�صدر قرار ًا �آخر ب�أن يتم رفع هذا املخزون لكي يغطي
اال�ستهالك ملدة �سنة كاملة؛ الفت ًا النظر �إلى �أن امل�ؤ�س�سة قامت ب�إن�شاء املزيد
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من �صوامع التخزين حتى و�صل هذا املخزون ليغطي ا�ستهالك ثمانية �أ�شهر يف
الوقت احلا�ضر ،والعمل جا ٍر لإن�شاء املزيد من ال�صوامع حتى يرتفع املخزون
لكي يغطي اال�ستهالك ملدة �سنة كاملة.
و�أو�ضح الدكتور الطخي�س �أن �إيجاد قناة للتعاون بني امل�ؤ�س�سة وبني الكليات
التقنية واجلامعات واملعاهد التدريبية من �أجل تدريب من�سوبي امل�ؤ�س�سة متحقق،
م�شري ًا �إلى �أن امل�ؤ�س�سة لديها برامج تدريبية مع هذه امل�ؤ�س�سات تهدف �إلى ت�أهيل
من�سوبيها ورفع مهاراتهم يف املجاالت الإدارية وال�سالمة ال�صناعية والفنية،
حيث بلغ عدد امل�ستفيدين من هذه الربامج خالل عام التقرير ( )761موظ ًفا.
وبالن�سبة لتخ�صي�ص امل�ؤ�س�سة �أفاد الدكتور الطخي�س �أنه يف مراحله الأخرية،
و�أن امل�ؤ�س�سة تعمل الآن على تنفيذ الربنامج التنفيذي لتخ�صي�صها ،ومن �ضمن
ذلك �إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سة لكي ت�صبح جاهزة عندما ينتهي طرح امل�ؤ�س�سة
للتخ�صي�ص.
وعن زيادة �إن�شاء م�صانع للأعالف؛ نوه نائب رئي�س جلنة الإ�سكان واملياه
واخلدمات العامة �إلى �أن امل�ؤ�س�سة لي�س هدفها التو�سع يف �إن�شاء م�صانع الأعالف،
لأن هذا الأمر منوط بالقطاع اخلا�ص ،كما �أن ا�ستبدال املطاحن القدمية ب�أخرى
جديدة متحقق ح�سب ما و�ضحه التقرير يف جدول عقود امل�شروعات و�سري العمل
بها حتى نهاية عام التقرير.
وبني نائب رئي�س اللجنة �إلى �أن �إعادة تدوير املخلفات ومن �ضمنها �أكيا�س
الأعالف لي�س من �صالحية امل�ؤ�س�سة؛ و�إمنا هذا الأمر مناط بجهات �أخرى؛ مثل:

وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ،والهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة ،ووزارة
الزراعة ،والقطاع اخلا�ص.
وبخ�صو�ص ما طالب به البع�ض من �ضم امل�ؤ�س�سة لن�شاطها �صوامع خا�صة
كاف لال�ستهالك املحلي ملدة �سنتني،
مبح�صول الأرز بحيث يكون هناك خمزون ٍ
�أو�ضح نائب رئي�س اللجنة �أن هذا يندرج حتت مفهوم اخلزن اال�سرتاتيجي لل�سلع
الغذائية الرئي�سة ومن �ضمنها الأرز.
و�أن هذه املطالبة متحققة يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )79/200وتاريخ
1434/2/24هـ ،والذي ن�ص يف البند  � -اًأول – على �إ�سناد م�س�ؤولية التخطيط
واملراقبة للخزن اال�سرتاتيجي لل�سلع الغذائية الرئي�سة (القمح ،الأرز ،ال�سكر،
ال�شعري ،الذرة ال�صفراء ،فول ال�صويا) للم�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل
ومطاحن الدقيق.
ونوه الدكتور الطخي�س �إلى �أن امل�ؤ�س�سة جهة تنفيذية ،و�أن �سيا�سة الإنتاج
الزراعي مناط بوزارة الزراعة.
وختمت اللجنة وجهة نظرها ب�أنها تهتم مبو�ضوع ت�صدير الدقيق �إلى الدول
املجاورة ،وبنا ًء على ذلك �صدر قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )43/89وتاريخ
1431/10/10هـ ،والذي ن�ص يف البند “ثال ًثا” على �أن يتم التن�سيق مع اجلهات
املخت�صة يف و�ضع �آلية ال�سرتجاع قيمة الإعانة املدفوعة من قبل الدولة؛ عند قيام
�أي جهة بت�صدير منتجات امل�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق التي
تعتمد على القمح املعان.
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مشروع النظام سينهي تنازع الصالحيات بين الصحة والهالل األحمر

الشورى يدرس مقترح مشروع نظام الخدمات
اإلسعافية والمسعفين

وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية احلادية والأربعني
التي عقدها يوم االثنني 1435/7/27هـ ،برئا�سة معايل نائب رئي�س
املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري على مالءمة درا�سة مقرتح
م�شروع نظام «اخلدمات الإ�سعافية وامل�سعفني يف اململكة العربية
ال�سعودية» املقدم من ع�ضو الأ�ستاذ الدكتور حم�سن بن علي احلازمي
ا�ستناد ًا �إلى املادة ( )23من نظام املجل�س.
جاء ذلك بعد �أن ناق�ش املجل�س تقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية
والبيئة ،ب�ش�أن مقرتح م�شروع نظام اخلدمات الإ�سعافية وامل�سعفني يف
اململكة العربية ال�سعودية ،الذي قدمه ع�ضو املجل�س الدكتور حم�سن
احلازمي ،مبوجب املادة الثالثة والع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى
الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور حم�سن احلازمي.
وا�ستهل �أحد الأع�ضاء املداخالت على املو�ضوع بعد عر�ض تقرير اللجنة
وتو�صيتها للمناق�شة بقوله� :إن �أي عمل ت�شريعي ال بد له من مربرات ,و�إذا وجدت
املربرات فيتم اختيار القالب املنا�سب ،والنظام هو �أ�شد هذه القوالب الت�شريعية
تعقيدً ا ،والبد من مربرات قوية ومقنعة؛ وال�شك �أن اجلانب املو�ضوعي يلعب
الدور الأكرب يف الإقناع ب�أهمية وجود النظام وتبنيه ،وامل�سائل ال�شكلية دائ ًما ما
ترتك للوائح التنظيمية.
و�أ�ضاف� :إن املقرتح املقدم لي�س جماله النظام بقدر ما هي اللوائح التنظيمية
فهي القالب الأن�سب والأمثل لتنظيم اخلدمات ،مبا يف ذلك اخلدمات ال�صحية
الإ�سعافية .الفت ًا النظر �إلى �أن اللوائح �أنواع؛ منها :العادية ،ولوائح الطوارئ،
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وهذه اللوائح ت�ستوعب احلاالت الإ�سعافية؛ وهي اجلانب الأن�سب لتنظيمه،
فالنظام يوجد حيث يتطلب الأمر و�ضع القواعد املو�ضوعية مل�س�ألة ما يف جوانبه،
واجلوانب ال�شكلية ال يعنى بها �إال ا�ستثنا ًء ،واملقرتح ال يوجد به قواعد مو�ضوعية
ت�ستوجب وجود نظام.
والحظ الع�ضو �أن �أهداف النظام التي تي�ضمنتها املادة الثانية من امل�شروع
املقرتح ت�ؤدي يف جمملها �إلى تبني الئحة تنظيمية ولي�س �إلى تبني نظام .واملواد
الثالثة والرابعة واخلام�سة ت�ؤكد على عدم ا�ستقاللية النظام ،كما �أن ما ُن�ص
عليه يف الف�صل التا�سع من العقوبات هي عقوبات ت�أديبية من�صو�ص عليها يف
�أنظمة تُعنى بتنظيم مهنة ممار�سة الأعمال الطبية.

الخروج من فكرة اإلسعاف إلى إيجاد
نظام وطني للطوارىء واإلنقاذ

ومتنى الع�ضو يف ختام مداخلته لو �أن املقرتح خرج من عباءة الإ�سعاف
الطبي �إلى ف�ضاء �أرحب ملعاجلة م�س�ألة مو�ضوعية جديدة ،و�أن يكون لها نظام،
بل اخلروج من فكرة الإ�سعاف �إلى �إيجاد نظام وطني للطوارىء والإنقاذ ،ي�ؤ�س�س
مل�س�ؤولية نظامية على اجلميع؛ ت�ساهم يف الإنقاذ وحماربة الظواهر ال�سلبية؛
مثل :الالمباالة يف �إنقاذ م�صابي حوادث الطرق ،والتجمهر و�إعاقة مركبات
الإ�سعاف ،ومكاف�أة املنقذين واملبلغني ومن يقوم ب�أعمال جليلة يف هذا املجال،
م�شري ًا �إلى �أن كل هذه امل�سائل حتتاج �إلى و�ضع قواعد مو�ضوعية .ومن املنا�سب
الأخذ بهذا املقرتح حتى يجد فر�صة لتطوير مثل هذه الأفكار.
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ونوه الع�ضو �إلى احلاجة �إلى نظام �شامل للخدمات الإ�سعافية؛ ال�سيما �أن
اخلط الأول للإ�سعافات هو من يبا�شر احلوادث ،مثل اجلهات الأمنية؛ وه�ؤالء
هم الذين يتدخلون لال�ستفادة املبكرة ،ويحتاجون �إلى دورات تدريبية وحبذا لو
كانت �ضمن الدورات الت�أهيلية يف املعاهد الأمنية .كما �أن برنامج الأمري نايف
للإ�سعافات الأولية قد ي�سهم يف التوعية� ،إال �أنه يحتاج �إلى �أنظمة تنفذ دون
ت�أخري .م�شري ًا �إلى �أن املقرتح يحتاج �إلى جلنة خا�صة لدرا�سته ،وطالب بف�صل
نظام امل�سعفني عن نظام اخلدمات الإ�سعافية.

من جهته لفت ع�ضو �آخر النظر �إلى �أن �إ�سرتاتيجية الرعاية ال�صحية �صدرت
بقرار من جمل�س ال�شورى يف عام 1429هـ ،ثم توجت ب�صدور قرار جمل�س
الوزراء ،ومت تكليف جمل�س اخلدمات ال�صحية مبتابعة تطبيقها ،وكان من �ضمن
امل�ؤ�شرات التي ت�ضمنتها الإ�سرتاتيجية رفع م�ستوى كفاءة اخلدمات الطبية
الإ�سعافية؛ مما يجعلها تغطي كافة املهام والأن�شطة ،وتلبي االحتياجات� ،سواء
يف الأحوال العادية� ،أو يف الكوارث ،مبين ًا �أن رفع امل�ستوى لهذه اخلدمة يتعلق
بامل�سعف الذي يعد من �أكرث املمار�سني ال�صحيني امله�ضومة حقوقهم.
و�أكد �أهمية �إيجاد التنظيمات التي تكفل للم�سعف حقه وت�سهم يف تطوير
قدراته للقيام بدوره على �أكمل وجه .وقال� :إن وجود مثل هذا النظام �سينهي
تنازع ال�صالحيات بني وزارة ال�صحة وهيئة الهالل الأحمر يف الإ�سعاف
وامل�سعفني .م�شدد ًا على �أهمية الأخذ بر�أي اجلمعيات املتخ�ص�صة يف هذا
املجال ،وعلى ر�أ�سها اجلمعية ال�سعودية للخدمات الطبية الإ�سعافية.
واعترب �أحد الأع�ضاء �أن فكرة املقرتح جديدة لكن امل�ضمون بحاجة لإعادة
نظر؛ لأن املقرتح دمج اخلدمات الإ�سعافية وامل�سعفني ،وكان من الأف�ضل �أن يكون
للم�سعفني نظام �أو تنظيم م�ستقل ،على غرار الأنظمة الدارجة حال ًيا ،مثل نظام
مزاويل املهن ال�صحية ،ونظام الأفراد ،وغري ذلك ،فنحن يف �أم�س احلاجة
لنظام اخلدمات الإ�سعافية؛ حلماية الأرواح يف احلوادث وغريها .و�أ�شار �إلى
�أن هناك جهات عديدة يف العمل الإ�سعايف تدخل �ضمن اخت�صا�صها مبا�شرة
العمليات الإ�سعافية ،وهي جهات �صحية ،و�أمنية ،و�إ�سعافات جوية� ،إال �أن جلنة
ال�ش�ؤون ال�صحية مل تطلب ح�ضور مندوبني من هذه اجلهات ,و�إمنا مت االكتفاء
كاف.
مبندوبني من هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي؛ ور�أى �أن ذاك غري ٍ
من جانبه قال ع�ضو �آخر� :إنه ورد يف �إجابة مندوبي هيئة الهالل الأحمر
ال�سعودي �أن هناك م�شروع �إ�سرتاتيجية رفع لهيئة اخلرباء يتعلق باخلدمات
الإ�سعافية؛ وهذا الأمر قد يخدم اجلانب الإ�سعايف اخلدمي وهو ما ن�صت عليه
مواد هذا املقرتح� .إال �أنه مل يرد من اللجنة �شيء بهذا اخل�صو�ص ،كما ورد
يف الإجابة �أن هذا املقرتح يدعم الهيئة لإكمال منظومتها؛ ويعطي امل�سعفني
حقوقهم امله�ضومة ،وبهذا الن�ص يت�ضح �أن هذا املقرتح هو خلدمة العاملني يف
الإ�سعافات ودعم احتياجات الهيئة.

و�أبدى �آخر مالحظة مفادها تكرار درا�سة املو�ضوعات املقرتحة ح�سب املادة
( )23من قبل ر�ؤ�ساء اللجان املتخ�ص�صة التي تدر�س تلك املو�ضوعات ،ور�أى �أنه
من غري املنا�سب �إجرائ ًيا �أن يقوم رئي�س اللجنة -مقدم املقرتح -بتقدمي املقرتح
وعر�ضه على املجل�س ،وطالب ب�أن يتنحى رئي�س اللجنة عند عر�ض املو�ضوع ،و�أن
يتنحى كذلك عن رئا�سة اللجنة حني درا�ستها ملقرتحه ،و�أال ي�شارك يف الت�صويت
على مالءمة املو�ضوع ،و�أن يرتك املجال لنائب رئي�س اللجنة لتقدمي املو�ضوع
ورئا�سة اللجنة ،وذلك �ضما ًنا للحيادية ولعدم املجاملة عند درا�سة املو�ضوعات.
يف هذا ال�سياق علق معايل رئي�س اجلل�سة قائ ًال :يح�سن تقدمي هذا املقرتح
�ضمن جمموعة املقرتحات املقدمة طب ًقا لقواعد عمل املجل�س واللجان ،لكن من
الوا�ضح �أنه ال يوجد هناك جمامالت ،وذلك للمهنية العالية التي يتمتع بها كل
�أع�ضاء املجل�س ،والأمانة ،والثقة التي يوليها املجل�س جلميع الأع�ضاء.
من جهته ر�أى �أحد الأع�ضاء �أن درا�سة هذا املقرتح مهمة نظ ًرا للحاجة املا�سة
للرفع من م�ستوى اخلدمات الإ�سعافية؛ ال�سيما �أن هناك العديد من ال�صعوبات
التي تواجه امل�سعفني ،مقرتح ًا �أن ي�شمل امل�شروع التطوير ،والتدريب ،والت�أهيل
للعاملني يف املجال الإ�سعايف ،وكذلك جتهيز العربات باملوا�صفات املطلوبة التي
ال تتوفر يف العديد من امل�ست�شفيات اخلا�صة.
و�ستعمل جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية على درا�سة م�شروع النظام املقرتح ,درا�سة
معمقة و�شاملة ,ومن ثم تعود بتقريرها ب�ش�أن هذا املو�ضوع �إلى املجل�س ملناق�شته
واتخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنه.
اقتراح بفصل نظام المسعفين عن
نظام الخدمات اإلسعافية
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المجلس ناقش تقرير المؤسسة  ..األعضاء..

تقرير التأمينات االجتماعية ..وصفي بال مؤشرات
أداء تشغيلي أو استثماري
ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثانية والأربعني
التي عقدها يوم الثالثاء 1435/7/28هـ برئا�سة معايل نائب
رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري ،تقرير جلنة الإدارة
واملوارد الب�شرية ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية للعام املايل 1435/1434هـ الذي تاله رئي�س اللجنة
الدكتور حممد �آل ناجي.
وبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع للمناق�شة� ،أعاد �أحد
الأع�ضاء الأذهان �إلى القرارات التي �سبق �أن �أ�صدرها جمل�س ال�شورى ب�ش�أن
زيادة احلد الأدنى ملعا�شات التقاعد؛ وكان �آخرها يف عام 1435هـ ،وذلك كي
بعي�ش كرمي .و�أبدى �أ�سفه لعدم طلب
ي�ستطيع املواطن ّ�سد حاجته و�أ�سرته ،وينعم ٍ
اللجنة ح�ضور �أي من مندوبي امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية لال�ستف�سار
منهم عن م�صري تلك القرارات.
وانتقد ع�ضو �آخر التقرير م�شري ًا �إلى �أنه ورد للمجل�س ب�شكل و�صفي بدون
�أي م�ؤ�شرات �أداء ت�شغيلي �أو ا�ستثماري �إال يف حدود �ضيقة جدً ا ،وحتى يف
بع�ض اجلداول التي وردت يف درا�سة اللجنة عن �أعداد امل�ستفيدين ،والإيرادات
والتعوي�ضات ،مت التطرق لها بالزيادة والنق�صان على �أ�سا�س �سنوي من غري
الإ�شارة �إلى الأ�سباب التي �أدت �إلى تلك الزيادة �أو النق�صان.
وهل متثل هذه الزيادة �أو النق�صان توج ًها جديدً ا؛ مبا يرتتب عليه �أمو ًرا
�إيجابية �أو �سلبية؟ ,وكيف يتم اال�ستفادة منها �أو تالفيها؟ ،الفت ًا �إلى �أن ذلك دعا
اللجنة �إلى ت�صنيف اال�ستثمارات �إلى حملي وخارجي نظر ًا ملحدودية املعلومات
اال�ستثمارية.
وا�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن هناك عجز ًا يف دفع م�ستحقات املتقاعدين
بحوايل ( )4,3مليار ريـال ،وهذا العجز مت متويله من خالل �إيرادات فرع
املعا�شات للأفراد العاملني حالي ًا� ،أي من حقوق امل�شرتكني احلاليني؛ مت�سائ ًال
عن �أ�سباب عدم تطرق امل�ؤ�س�سة لهذا الأمر؟ ومدى انعكا�ساته على الأداء املايل
خ�صو�صا �إذا ما بد�أت �إيرادات فرع املعا�شات بالرتاجع
للم�ؤ�س�سة م�ستقب ًال,
ً
يف ن�سبة منوها نتيج ًة لتناق�ص الداخلني ل�سوق العمل تدريج ًيا خالل ال�سنوات
الع�شرين القادمة؛ وكذلك زيادة �أعداد املتقاعدين (اخلارجني من �سوق
العمل)؛ وبالتايل زيادة تعوي�ضات فرع املعا�شات.
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وقال الع�ضو� :إن هذا الت�سا�ؤل ي�سوقنا �إلى النظر بتمعن �أكرث �إلى �إيرادات
اال�ستثمارات التي بلغت ( )10,8مليار ريال؛ وبعدم معرفتنا حلجم اال�ستثمارات
للم�ؤ�س�سة التي مل ي�أت لها ذكر ال من قريب وال من بعيد؛ كيف ن�ستطيع التعرف
على كفاءة اال�ستثمارات؟ وهل هذا الأداء هو الأف�ضل؟ ومبعنى �آخر ما هي ن�سبة
العائد على اال�ستثمارات الإجمالية؟ ،م�شري ًا �إلى �أن امل�ؤ�س�سة بعدم ذكرها حلجم
ا�ستثماراتها؛ ال تريد الإف�صاح عن ن�سبة العائد على اال�ستثمارات.
و�أ�ضاف :لو افرت�ضنا �أن العائد احلقيقي واملتعارف عليه واملتح َّفظ بني
امل�ؤ�س�سات التقاعدية هو ما بني (� ،)%8-7آخذين يف احل�سبان امل�ستويات
الت�ضخمية التي ترتاوح حال ًيا ما بني ()%3-2؛ ف�إنه يف ظل هذا امل�ستوى قد
ي�صل حجم اال�ستثمارات التي يف حيازة امل�ؤ�س�سة �إلى نحو ( )130مليار ريـال،
وهذا �أقل بكثري من حجم اال�ستثمارات لدى امل�ؤ�س�سة،
وهنا تكمن امل�شكلة التي تعاين منها امل�ؤ�س�سة؛ ودائ ًما ما تدرج �ضمن املعوقات
�أمور مثل التقاعد املبكر ،وكذلك تثبيت عالوة الت�ضخم (ون�سبتها  )%15يف
الراتب الأ�سا�سي وغريها.
وتابع قائ ًال� :إن هذه الأمور ال يجب �أن ت�ؤخذ مبعزل عن الأداء اال�ستثماري؛
�إذ لو كان الأداء اال�ستثماري جيدً ا فقد يكون ب�إمكان امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية تغطية مثل هذه النفقات� ،أو جز ًءا كب ًريا منها .لذا على امل�ؤ�س�سة
تقدمي م�ؤ�شرات مالية تف�صيلية تبني �أداءها اال�ستثماري.
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من جهته ر�أى �أحد الأع�ضاء �أن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
م�ؤ�س�سة اقت�صادية وا�ستثمارية يف الأ�صل ،ولها �أدوار اجتماعية ،ولي�س من
املنا�سب القيا�س على م�شروع (م�ساكن) املتعرث لدى امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد؛
فمثل هذه امل�شروعات تنحرف بامل�ؤ�س�سات عن دورها احلقيقي كم�ؤ�س�سات
ا�ستثمارية واجتماعية.
اقتراح بدراسة منح المؤسسة
ً
قرضا حس ًنا بـ 50مليار ريال

واقرتح ع�ضو �آخر درا�سة منح امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ً
قر�ضا
ح�س ًنا مببلغ ( )50مليار ريـال ،ملدة (� )25سنة ،لتغطية عوائد جزء من العجز
املتوقع ،وهذا القر�ض احل�سن �سبق �أن �أعطته الدولة لل�شركة ال�سعودية للكهرباء
يف عامي 2011م ،و 2014م .والنظام اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة ي�سمح بقبول مثل هذه
القرو�ض.
وعار�ضه �آخر ,مت�سائ ًال :هل نريد من �صناديق التقاعد العمل وفق �أ�س�س
اقت�صادية �أو �صناديق �ضمان اجتماعي؟ م�ضيف ًا �أنه من غري املنا�سب �أن يكون
احلل هو دعم ال�صناديق من قبل الدولة عند وجود �أي خلل لدى تلك ال�صناديق،
ومن الأن�سب �أن ننظر لهذه ال�صناديق بنظرة طويلة املدى فالدعم من قبل
الدولة يعترب دع ًما مرحل ًيا ولي�س على املدى البعيد.
ولفت �أحد الأع�ضاء النظر �إلى �أن ن�سبة امل�شرتكني غري ال�سعوديني �سجلت
ارتفاع ًا �إلى ( ،)%35مت�سائ ًال عما �إذا كانوا م�شرتكني جدد ًا �أم �سابقون؟ ,وهل
طالبتهم امل�ؤ�س�سة ب�سداد مبالغ الت�أمني لل�سنوات املا�ضية؟ ،واقرتح �أن تقوم
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بالت�أكد من هذه البيانات الواردة يف التقرير،
وتتابع العمالة الذين مل ي�سجلوا لديها منذ �سنوات طويلة.
والحظ �آخر عدم التطرق �إلى تطبيق نظام امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية ،خا�ص ًة فيما يتعلق بالتحقق من �صحة عالقة �صاحب العمل بالعامل،
وما قد ي�شوبها من خمالفات؛ وهذا ما ن�صت عليه املادة ال�ستون يف البند
(ثان ًيا) من نظام امل�ؤ�س�سة .مطالب ًا امل�ؤ�س�سة �أن ت�ضمن يف تقريرها القادم نتائج
التقارير التي تتحقق من �صحة العالقة مع بيان جميع املخالفات� ،إ�ضافة �إلى
ت�ضمني بيانات كاملة عن مفت�شي امل�ؤ�س�سة من حيث م�ؤهالتهم وال�صعوبات التي
يواجهونها �أثناء تنفيذ �أعمالهم وغري ذلك.

وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن �سبب عدم �إ�شغال الوظائف ال�شاغرة البالغ لدى
امل�ؤ�س�سة وعددها ( )283وظيفة ,كما الحظ الع�ضو على التقرير خلوه من
التف�صيالت املتعلقة باال�ستثمار اخلارجي؛ حيث �أورد التقرير �أن اال�ستثمارات
اخلارجية بلغت ( )%35من ا�ستثمارات امل�ؤ�س�سة ،دون �أن يو�ضح نوعية تلك
اال�ستثمارات ،وحجم املخاطر ،وحجم العوائد.
ت�سرب املوظفني ،كما
و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �أن امل�ؤ�س�سة ما زالت تعاين من ّ
تواجه �صعوبات يف ا�ستقطاب الكفاءات الب�شرية الوطنية امل�ؤهلة ،وذلك ب�سبب
عدم تعديل اللوائح التنفيذية اخلا�صة ب�ش�ؤون موظفي امل�ؤ�س�سات العامة و�س ّلم
رواتب العاملني بها .مطالب ًا بدرا�سة مو�ضوع �س ّلم الرواتب والبدالت واملزايا
املالية ،واقرتاح تو�صية بهذا ال�ش�أن.
واعترب ع�ضو �آخر �أنه من غري املنا�سب مل�ؤ�س�سة بهذا احلجم وهذه
اال�ستثمارات الكبرية �أن ال يكون لها القدرة على مناف�سة البيوت الأخرى يف
ا�ستقطاب �أو االحتفاظ مبوظفيها الذين ابتعثتهم امل�ؤ�س�سة .داعي ًا �إلى �إ�ضافة
تو�صية ب�إعطاء جمل�س الإدارة احلق يف ا�ستقطاب الكفاءات املتميزة وحتديد
مكاف�آتهم� ،أو ا�ستثناء امل�ؤ�س�سة من تعميم املقام ال�سامي الكرمي وبخا�صة يف
جمال اال�ستثمار.
و�أيد �آخر ب�أن هناك �صعوبة لدى امل�ؤ�س�سة يف ا�ستقطاب الكفاءات على الرغم
من وفرة اخلريجني واملبتعثني الذين �أكملوا درا�ستهم يف اخلارج.
وزاد ع�ضو �آخر ب�أن اللجنة �سبق �أن �أو�صت يف تقرير امل�ؤ�س�سة ال�سابقة بدرا�سة
�إمكانية زيادة احلد الأدنى ملعا�شات املتقاعدين؛ ولكن بقي الأمر كما هو عليه.
ور�أى �أن تقوم الدولة بالإ�سهام يف دفع ح�صة مالية تدفع عن كل �شخ�ص م�شرتك
يف امل�ؤ�س�سة.
المؤسسة تواجه صعوبات في استقطاب
الكفاءات الوطنية المؤهلة

وقال ع�ضو �آخر� :إن التقرير مل يو�ضح ن�سبة ال�سعوديات امل�شرتكات يف
امل�ؤ�س�سة؛ بل وردت الأرقام اخلا�صة بال�سعوديني ب�شكل عام .و�شدد على �ضرورة
تو�ضيح جن�س امل�شرتك ليت ّبني للمجل�س انعكا�س القرارات ال�صادرة بخ�صو�ص
زيادة فر�ص وجماالت عمل املر�أة ال�سعودية .كما الحظ عدم توفر اخلدمات
الن�سوية يف فروع ومكاتب امل�ؤ�س�سة نظ ًرا لقلة املوظفات ال�سعوديات والبالغ
عددهن ( )29موظفة فقط.
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ولفت �أحد الأع�ضاء النظر �إلى �أن هناك �ضبابية وعدم �شفافية للقوائم املالية
مل�ؤ�س�سة الت�أمينات االجتماعية وا�ستثماراتها وبخا�صة اخلارجية منها ,حيث ر�أى
�أنه من الأن�سب الرتكيز على اال�ستثمارات الداخلية �أكرث من اخلارجية وذلك
ملا يتمتع به اقت�صاد اململكة من قوة ،وميكن للم�ؤ�س�سة اال�ستثمار يف العديد من
املجاالت التي ينخف�ض فيها عن�صر املخاطرة مثل :جماالت املعرفة وال�صحة
والتعليم بحيث تدخل امل�ؤ�س�سة كم�ستثمر فقط ولي�س كم�شغل لال�ستثمارات.
وطالب الع�ضو مبناق�شة امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية يف كيفية �ضمان
ا�ستمرار الت�أمني ال�صحي للم�شرتكني ومن يعولونهم بعد انقطاعهم عن العمل
وتقاعدهم ،ونقل الأعباء املالية اخلا�صة بالت�أمني ال�صحي للم�شرتك وعائلته من
امل�ؤ�س�سة التي كان يعمل بها �إلى امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
والحظ �أحد الأع�ضاء �أن التقرير �أوجز فيما يخ�ص نظام تبادل املنافع بني
نظام الت�أمينات االجتماعية ونظامي التقاعد املدين والع�سكري ,على الرغم من
�أهميته عند �شريحة كربى من املوظفني يف القطاعني العام واخلا�ص.
نقل التأمين الصحي للمتقاعد وعائلته
إلى التأمينات االجتماعية

م�ضيف ًا �أن البيانات الواردة يف التقرير بخ�صو�ص عدد من طلبوا �ضم املدد
وف ًقا لنظام تبادل املنافع قليل جدً ا مقارنة بعدد امل�شرتكني ،مما يعني �أن هناك
خل ًال فعل ًيا يف تطبيق هذا النظام ،وانحرافه عن الهدف الذي و�ضع من �أجله،
كما �أن نظام تبادل املنافع ين�ص على �أن تقوم اللجنة امل�شكلة مبوجب هذا
النظام مبراجعة �آلية تطبيقه واجلدوى منه كل ثالث �سنوات؛ ومع ذلك مل يرد
يف التقرير ما ي�شري �إلى تلك املراجعة.
من جهته ر�أى ع�ضو �آخر �أنه من املنا�سب �أن تتطور نظرتنا لال�ستثمار ،و�أن
نفكر بطرق ا�ستثمارية لها ُبعد م�ستدام ،وتنموي ،وحيوي لبالدنا ،و�أن نفكر
مبجاالت رحبة لها م�ستقبل ربحي؛ ومنها جمال اال�ستثمار يف املياه ،وحتليتها،
وتطوير بع�ض التقنيات فيه .واقرتح �إ�ضافة تو�صية جديدة تن�ص“ :على
الت�أمينات االجتماعية امل�شاركة يف اال�ستثمار مل�شروعات حتلية املياه املعتمدة على
الطاقات البديلة”.
واعترب �أحد الأع�ضاء �أن هناك وفرة مالية لدى امل�ؤ�س�سة ،وهي تفر�ض
غرامات مالية على امل�ؤ�س�سات و�أرباب العمل حال الت�أخري يف �سداد امل�ستحقات
ال�شهرية وتبلغ هذه الغرامات ( )%2من �إجمايل امل�ستحق وقد تت�ضاعف تلك
الن�سبة عندما يت�أخر �أكرث يف ال�شهور التالية ،مما ينطوي على ذلك بع�ض
املحاذير ال�شرعية ،واقرتح �أن تدر�س اللجنة هذا املو�ضوع مع امل�ؤ�س�سة؛ لتخرج
ببدائل منا�سبة ،مثل �إيقاف بع�ض اخلدمات عن امل�شرتكني الذين ال يدفعون
امل�ستحقات.
32
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وا�ستغرب �أحد الأع�ضاء تذمر امل�ؤ�س�سة من عدم تعاون عدد من اجلهات يف
تنفيذ القرارات ال�صادرة من جمل�س الوزراء؛ م�شري ًا �إلى �شكوى امل�ؤ�س�سة من
عدم تعاون وزارة املالية ،رغم �أن بع�ض القرارات �صدرت منذ �أكرث من ()13
عاما ومل تنفذ حتى الآن.
ً
وحث ع�ضو �آخر امل�ؤ�س�سة على �أن تكون والدة باملنتجات التكافلية والتعاونية
التي ت�ضمن م�ستقب ًال �أف�ضل للم�شرتكني يف هذه امل�ؤ�س�سة ،ومن ذلك الربنامج
التعاوين للإ�سكان بحيث ال يهدف �إلى ربح امل�ؤ�س�سة بقدر ما يهدف �إلى �إيجاد
مناذج �إ�سكانية منخف�ضة التكاليف ب�أ�سلوب تعاوين يهدف �إلى م�ساعدة
امل�شرتكني واملنت�سبني للت�أمينات االجتماعية للح�صول على �سكن ب�أقل التكاليف
املمكنة ,ومبوا�صفات معقولة تنا�سب امل�شرتكني.
ومن ذلك �أي�ض َا املنتجات التكافلية ومن هذه املنتجات الت�أمني ال�صحي
وتقدمي هذه املنتجات ملنت�سبيها على �سبيل االختيار.

مـقــال

النفاق والمجاملة صنوان مختلفان
بع�ضنا يعتقد �أن املجاملة نوع من �أنواع النفاق االجتماعي �أو ال�ضحك على اللحى والذقون ,ومعار�ضو
املجاملة يتحججون ب�أنهم �صرحاء �شجعان يقولون احلق بال خوف �أو تردد ..و�أنهم لي�سوا بحاجة ملجاملة �أحد.
ما الفرق بني املجاملة والنفاق؟ الفرق ب�سيط للغاية ,املجاملة هي كلمات �إطراء تخرج ب�صدق منك ملن �أمامك
بهدف ك�سب حبه� ,أوت�سجيل للواقع ,والنفاق هو كلمات تخرج منك ملن هو �أمامك و�أنت غري مقتنع بها ,من
�أجل حتقيق منفعة �أو م�صلحة ..املجاملة من �ضمن ال�سلوكيات التي تك�سبك حمبة اخللق  -وحينما ت�ستخدم
بحكمة  -ف�إنها تفتح لك الأبواب املغلقة يف حياتك العملية واالجتماعية وجميع نواحي احلياة ,املجاملة دليل
على حت�ضر ال�شعوب وتعرب عن مدى التطور الثقايف للفرد واملجتمع .املجاملة تفيد ال�شخ�ص الذي جتامله و
جتعله يلتفت �إلى ال�صفات والأخالق احل�سنة وهذا بالطبع �سيحفزه على الإتيان مبثل هذه ال�سلوكيات مرات
عديدة بروح معنوية مرتفعة .كيف ت�صبغ املجاملة ب�أ�سلوب جذاب؟ :الإميان مبا تقول  -يجب �أن تكون مقتنعا
�أو ًال مبا تقول ,فما يخرج من القلب يدخل �إلى القلب  ,-لذا �إذا قررت �أن جتامل �شخ�ص ًا ما فعليك �أن تبحث
عن �صفات حقيقية فيه ,عليك �أن تعمل جرد ًا �سريع ًا لتاريخه معك ,ت�ستعر�ض فيه مواقفه وكالمه واهتماماته
املختلفة ,ومن خالل هذا اجلرد �ستكت�شف فيه �صفات ح�سنة كثرية ومواقف نبيلة �صدرت منه يف املا�ضي ميكن
�أن تربزها له وت�صيغها يف جماملة ترفع روحه املعنوية وت�ساعده على القيام بهذا ال�سلوك احل�سن مرات كثرية,
لكن هل املجاملة يف الواقع الإداري ويف معرتك احلياة حمبذة.
النفاق داء الع�صر و�أبرزه النفاق الإداري :هو �أ�سلوب ال �أحبذه ي�ستعمله ال�شخ�ص لك�سب م�صالح قال تعالى
( ُي َخا ِد ُعونَ اللهَّ َ َوا َّل ِذينَ � َآم ُنوا َو َما َيخْ دَ ُعونَ ِ�إال �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َو َما َي ْ�ش ُع ُرونَ ) ..فالنفاق الإداري يجعل من بيئة العمل
قنبلة موقوته ,فالنفاق لن يطول كثري ًا لأنه مبني على الغ�ش واخلداع ،ف�إن كان النفاق ملدير مت�سلط فالبد �أن
تنفجر القنبلة يف وجه ذلك املدير يوم ًا ما ,و�إن كان املدير متملقا فال بد �أن ينك�سر يوم ًا ليكت�شف �أن عالقاته
لي�ست �إال وهم ًا �أو متثيلية ..فما بني على باطل فهو باطل ..والنفاق بكل �أنواعه باطل ..وال ي�صح �إال ال�صحيح،
معنى �آخر قد يكون بدي ًال للنفاق ونتائجه �إيجابية وبدي ًال حممود ًا وهي املرونة يف التعامل و�إعطاء
ولكن هناك ً
موقف حقه ،فاملرونة عالج للمواقف التي ت�ستدعي النفاق .لقد �شاعت �أمناط �سلوكية من نوع النفاق
كل ٍ
الإداري والتزلف فارتقى �إلى مراتب امل�س�ؤولية �أ�شخا�ص تنق�صهم الكفاءة والقدرة واجلدارة فا�ستعا�ضوا عنها
بالت�ضليل والهالة الإعالمية اخلادعة ،ف�أ�صبح �إعطاء ن�صف احلقيقة وحجب الن�صف الآخر جزء ًا من �سلوك
بع�ضهم وممار�ساتهم،
و�إذا كان ال�سلوك غري ال�سوي له�ؤالء املديرين هو �أحد �أ�سباب ثقافة النفاق؛ ف�إن املوظفني �أنف�سهم غذوا هذه
الثقافة؛ لأن لديهم القابلية لذلك؛ �إما لأنهم �ضعاف املهارات �أو غري م�ؤهلني لأداء �أعمالهم �أو دخلوا املجال
بطريقة غري �شرعية ،وهو �أمر ْ
م�ست�ش ٍر لدينا حيث ت�سود ثقافة ال�شلة والت�شابك امل�صلحي بني الأفراد مبنطق
«فلنخدمه اليوم و�سيخدمنا غدا ،وهكذا الأيام تدور».
انت�شر النفاق وا�ست�شرى يف م�ؤ�س�ساتنا الإدارية ،و�أ�صبح يحمل معاين �أخرى جت ّمله وتزينه ،وتظهره على غري
حقيقته ..وتطلق عليه م�سميات �أخرى ،واملنافق يعد نف�سه متميز ًا ..وحتول النفاق �إلى مر�ض خطري ا�ستفحل
دا�ؤه وعرقل م�سرية الإدارات بعد �أن �أ�صبح و�سيلة رخي�صة للرتقي واحل�صول على املكا�سب وظلم الآخرين من
دون وجه حق ،وحتول �إلى معول هدم للمبادئ والأخالق و القيم ،وطغت ثقافته على ثقافة الإنتاج واجلودة
و�إتقان العمل ..فرتاجع العمل والإنتاج.
و�صف العلماء املنافق ب�أنه �شخ�ص مري�ض ،ومت�آمر ،وو�صويل ،ومت�سلق ،يهدم التما�سك االجتماعي ,و�أن
النفاق �صفة �شيطانية يرف�ضها الدين ويحرمها ،وداء ي�صيب القلب فيتمكن يف اجل�سم ،وقالوا �إن الدواء يكمن
يف االلتزام باملنهج القر�آين الرباين وال�سنة النبوية.
النفاق بني زمالء العمل� ،سلوك م�شني ،ت�أثريه كبري على احلياة العمليـة للموظف داخل مكان عمله ،خا�صة
�أنه وللأ�سف �أ�صبح ظاهرة متف�شية ي�سلكها �ضعيف الإرادة والعزمية،ويفتقد لبعد النظر و ال ينظر �إال بني رجليه

عبد املح�سن بن من�صور اخلمي�س
مدير �إدارة التدقيق واملتابعة
مبجل�س ال�شورى
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اقتراح بتعديل المسمى إلى «نظام ذوي االحتياجات الخاصة»

الشورى يدرس مقترح تعديل نظام رعاية المعوقين

أ  /عبد العزيز الهدلق
رئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية واألسره والشباب

وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية احلادية والأربعني
التي عقدها يوم االثنني املوافق 1435/7/27هـ برئا�سة معايل
نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري على مالءمة
درا�سة مقرتح تعديل عدد من مواد نظام رعاية املعوقني.

�شدد على �أهمية درا�سة املقرتح املقدم  ,ور�أى منا�سبة تعديل املادة الثانية
ب�إ�ضافة بند للمجاالت الق�ضائية ،ومراعاة الظروف ال�صحية لل�شخ�ص املعاق،
وكذلك ا�ستخدام التقنيات احلديثة .والحظ يف املادة الثامنة �أن رئي�س املجل�س
الأعلى ال ميلك تعيني الأع�ضاء �إمنا ير�شحون من قبل اجلهات املعنية.

و�ستقوم جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب بدرا�سة
مقرتح تعديل املواد «الثانية» و»الثامنة» و»احلادية ع�شرة» من نظام
رعاية املعوقني املقدم من �أع�ضاء املجل�س الدكتورة لبنى الأن�صاري،
والدكتورة لطيفة ال�شعالن ،والدكتورة منى �آل م�شيط ،والدكتورة
نهاد اجل�شي؛ وكذلك مقرتح م�شروع تعديل نظام رعاية املعوقني
املقدم من ع�ضو املجل�س الدكتور نا�صر املو�سى ،ا�ستناد ًا �إلى املادة
الثالثة والع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى.

و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �أن نظام رعاية املعوقني ال�صادر عام 1421هـ كان
مدرو�سا ومتميزً ا يف وقته� ،إال �أن عدم تفعيله هو ال�سبب الرئي�س وراء
نظاما
ً
ً
عدم اال�ستفادة من هذا النظام ،كما �أن جميع الأنظمة عادة ما توكل �إلى
جهات لتنفيذها ،وهذا النظام يفرت�ض �أن يوكل �إلى املجل�س املزمع تكوينه من
خالل هذا النظام .م�شري ًا �إلى �أن عدم تكوين هذا املجل�س �أدى �إلى العديد من
الإ�شكاليات التي تواجه هذه الفئة الغالية.

وكان املجل�س قد ا�ستمع لتقرير جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية
والأ�سرة وال�شباب ب�ش�أن املقرتحني ،الذي تاله رئي�س اللجنة
الأ�ستاذ عبدالعزيز الهدلق .ومن ثم ناق�ش املجل�س تقرير اللجنة
وتو�صيتها ب�ش�أن املو�ضوع ،حيث ذكر �أحد الأع�ضاء �أن درا�سة �أ�شارت
�إلى دور وزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،ووزارة
ال�صحة ،وجهودها يف �إيجاد �سيا�سات ولوائح وتنظيمات لربامج
الرتبية اخلا�صة والت�أهيل ،حيث توجت تلك اجلهود ب�صدور نظام
رعاية املعوقني يف عام 1421هـ.
ُ
و�أ�ضاف الع�ضو �أن الدرا�سة �أ�شارت �إلى �أن هذا النظام �أعد من قبل مركز
الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة ،لكن ال بد من بيان دور م�ؤ�س�سة �سلطان بن
عبدالعزيز �آل �سعود اخلريية لتمويل امل�شروع منذ بدايته ،وامل�شاركة كذلك يف
�إعداده.
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أحكاما حمددة لتعديل
والحظ �أحد الأع�ضاء �أن املقرتح املقدم ال يت�ضمن � ً
املواد ذات العالقة ،و�إمنا يت�ضمن �أهدا ًفا عامة وم�سوغات ،ومن ثم مقرتح
بتعديل النظام القائم ،لكن املقرتح املقدم من الدكتور نا�صر املو�سى ،حمدد
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وتعديالته دقيقة ،كما �أن امل�سوغات لها ما يربرها ،لكنها ال ت�صل �إلى وجاهة
تقدمي مقرتح بطلب تعديل النظام احلايل؛ لأن الإ�شكالية تكمن يف عدم تفعيل
النظام احلايل ،وهذا مما ينبغي على املجل�س الوقوف عنده ،ومراجعة �أ�سباب
ذلك ،كما ينبغي على اللجنة التحقق من اجلهات املعنية ذات العالقة عن �أ�سباب
عدم تفعيل هذا النظام.
و�أكد ع�ضو �آخر �أهمية درا�سة مقرتح تعديل بع�ض مواد نظام رعاية املعوقني
مهم ،بيد �أنه الحظ �أن نظام رعاية املعوقني �صدر منذ �أكرث من �أربعة ع�شر
متاما .واقرتح تعديل امل�سمى
عاما م�ضت� ،أما اليوم فاملوقف الثقايف خمتلف ً
ً
�إلى “نظام ذوي الإحتياجات اخلا�صة” ،وا�ستبعاد كلمة (رعاية) التي توحي
بال�شفقة والرحمة ،وا�ستبعاد كلمة (املعوقني) التي توحي بالدونية.
و�أ�ضاف الع�ضو �أنه من اخلط�أ النظر �إلى ذوي االحتياجات اخلا�صة كحالة
طبية ،بل ينبغي تو�سيع ال�صورة العامة والأخذ باحل�سبان عالقتها مع املجتمع،
وذلك لك�سر الرتاث ال�سائد من العزلة والإق�صاء التي يعاين منها معظم ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،م�ضيف ًا �أن ك�سر طوق العزلة والإق�صاء لهذه الفئة و�إزالة
احلواجز التي حتول دون امل�ساواة ،هي م�س�ؤولية م�شرتكة بني الدولة وحركة
املجتمع ،فال ينبغي اليوم �أن ي�صدر نظام� ،أو تبنى مدر�سة� ،أو جامعة� ،أو �شبكة
موا�صالت� ،أو فنادق� ،أو حمالت جتارية ،وغريها دون النظر �إلى حاجات هذه
الفئة العزيزة.
عدم وجود جهة مرجعية لمراقبة
ومتابعة الخدمات المقدمة للمعوقين

وانتقد �أحد الأع�ضاء الق�صور يف رعاية املعوقني يف اململكة ،وت�شتت اجلهود
واخلدمات املقدمة لهم من قبل اجلهات وامل�ؤ�س�سات املختلفة ،مو�ضح ًا �أن ذلك
يرجع �إلى عدم وجود جهة مرجعية ملراقبة ومتابعة اخلدمات املقدمة للمعوقني.
و�أ�ضاف� :إن النظام القائم حال ًيا قد ُو�ضع �ضمن ن�صو�صه مرجعية لهذا
النظام من خالل املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون املعوقني؛ يرتبط برئي�س جمل�س الوزراء،
�إال �أن هذا النظام مل يطبق على �أر�ض الواقع ومل يتم ت�شكيل هذا املجل�س ،وتكوين
الأمانة العامة للمجل�س ،وو�ضع امليزانية اخلا�صة به؛ مما �أدى �إلى عدم تفعيل
متطلبات هذا النظام.
والحظ �أن مقدمي املقرتح مل ي�شريوا �إلى �أ�سباب عدم تفعيل مواد النظام
الرئي�سة ،وكذلك مل ت�شر اللجنة �إلى ذلك ،ومل ت�ستف�سر من اجلهات ذات
العالقة ،كما �أن ما يطالب به مقدمو املقرتح هو تعديل هذا النظام �إلى هيئة
عامة ،وت�ساءل قائ ًال :كيف نتمكن من تقييم نظام حايل مل يتم تنفيذ مواده
الرئي�سة �أ�ص ًال؟ ,وهل �سيكون �إن�شاء هيئة عامة �أكرث ا�ستجابة يف التنفيذ من
ت�شكيل املجل�س؟ ,وهل هو �أكرث مرونة يف تنفيذ م�ضامني هذا النظام؟.
من جهته قال ع�ضو �آخر� :إن عدد املعوقني يف العامل يقدر بحوايل ()650
مليون �شخ�ص -ح�سب تقرير منظمة ال�صحة العاملية -عام 1993م �أي
حوايل( )%10من تعداد �سكانه؛ �إال �أنه وعلى امل�ستويات الوطنية تتفاوت وتتباين

ن�سبة حجم امل�شكلة ،وت�صنيف الإعاقات ،و�أنواعها ،وتوزيعها يف خمتلف املناطق
اجلغرافية ،وكذلك �أ�سبابها والعوامل ذات ال�صلة مما ي�ستلزم معرفتها ،وبالتايل
�إعداد اخلدمات (الوقائية والعالجية والت�أهيلية) يف �ضوئها .منوه ًا �إلى �أنه على
امل�ستويات الإقليمية والدولية حظيت ق�ضايا الإعاقة واملعوقني باهتمـام حكومـي
و�أهلي كبري.
وزاد الع�ضو �أن رعاية هذه الفئة من املواطنني يف اململكة العربية ال�سعودية
تقوم عليها عدد من اجلهات احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة
بال�ش�أن ال�صحي واالجتماعي واالقت�صادي وفق االخت�صا�صات التي حددت لها،
وتنظم العمل يف خمتلف جوانب هذا املجال عدد من الأنظمة واللوائح والقرارات
والتعليمات وفق اخت�صا�ص كل جهة من اجلهات التي ت�شارك يف رعاية وتعليم
وتدريب وت�أهيل وتوظيف املعوقني .ويف �ضوء ذلك رئي و�ضع نظام متكامل و�شامل
بعد ا�ستكمال دورته النظامية كما ورد يف املقرتحني بالتف�صيل ،و�صدر “نظام
رعاية املعوقني” باملر�سوم امللكي رقم (م )37/وتاريخ 1421/9/23هـ بعد
�سنوات من الإعداد واملراجعة والتنقيح من قبل جلان وجمموعات ا�ست�شارية
متخ�ص�صة من داخل وخارج اململكة ثم جمل�س ال�شورى وجمل�س الوزراء ،وهو ما
يتالءم وحجم م�شكلة الإعاقة يف اململكة.
ور�أى �أن �أهم ما يف امل�شروع املقرتح تعديل ما يتعلق باملجل�س الأعلى لرعاية
املعوقني ومكوناته واخت�صا�صاته ،م�شري ًا �إلى �أن هناك العديد من الأمثلة لتكوين
املجال�س العليا يف بع�ض الدول العربية ،كما يف القانون التون�سي ،والأردين ،ويف
�سلطنة عمان ،ويف مملكة البحرين وغريها ،ويت�ضح من خاللها التفاوت بني
الدول وجمال�سها.
واقرتح �أن تقوم اللجنة باالطالع عليها لتقييم مدى جناح كل منها ،والإفادة
من ذلك يف مواد النظام والتعديالت املقرتحة ،وكذلك االطالع على ما �صدر
من قرارات يف هذا ال�ش�أن ،ومن ذلك ما �صدر من جمل�س الوزراء يف تاريخ
1435/7/16هـ ،مما يدل على حراك الدولة يف جمال رعاية املعوقني.
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تقرير ديوان المراقبة ..معوقات تحجم دوره الرقابي!

ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية احلادية والأربعني
التي عقدها يوم االثنني 1435/7/27هـ برئا�سة معايل نائب رئي�س
املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري ،تقرير جلنة ال�ش�ؤون
املالية ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لديوان املراقبة العامة للعام املايل
1435/1434هـ الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور �سعد مارق.
وبعد �أن تال رئي�س اللجنة تقرير اللجنة وتو�صيتها ب�ش�أن املو�ضوع،
ُعر�ضا للمناق�شة ،حيث الحظ �أحد الأع�ضاء معاناة ديوان املراقبة
العامة مع اجلهات غري املتعاونة معه بالرغم من تو�صيات جمل�س
ال�شورى التي و�صفها بالنوعية واملحددة والوا�ضحة .واقرتح على
جلنة ال�ش�ؤون املالية �أن تطلب معلومات تف�صيلية عن اجلهات غري
املتعاونة ،والتي ال تلتزم بالرد على ملحوظات الديوان ،مع حتديد
حجم ونوعية املخالفة �أثناء درا�ستها هذا التقرير بد ًال من تقدميها
يف تو�صية اللجنة الثانية.
كما اقرتح الع�ضو �أن تقدم اللجنة يف التقرير القادم ح ًال لهذه الإ�شكالية ،و�أن
ت�ست�ضيف مندوبني من اجلهات التي تعيق عمل الديوان.
ال يوجد أي تحسن في الدور
الرقابي للديوان

من جانبه الحظ ع�ضو �آخر على التقرير التكرار؛ قائ ًال �أنه ورد �أن الديوان
راجع ( )89ح�سا ًبا ختام ًيا ومت �إيراد ملحوظات على ( )61منها؛ بن�سبة ()%69
وهذا الرقم نف�سه والن�سب نف�سها هي التي �أُ�شري �إليها يف التقرير ال�سنوي املا�ضي
للديوان ،ما يدل على �أنه ال يوجد �أي حت�سن يف الدور الرقابي للديوان ،و�أن رقابة
الديوان لي�س لها �أي مفعول ،ب�سبب ا�ستمرار املعوقات التي يواجهها الديوان.
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و�أ�ضاف الع�ضو �أن القرارات التي اتخذها املجل�س على مدار الأعوام املا�ضية
مل ت�سهم يف �إيجاد حل للمعوقات التي يواجهها الديوان ،ومن بني املعوقات التي
�أ�شار �إليها التقرير ُ
وذكرت يف تقارير الديوان للأعوام ال�سابقة هو الأ�سلوب املتبع
يف درا�سة تقرير الديوان ،حيث �إنه �أ�شار �إلى �أن التقرير يحال �إلى جلنة يف هيئة
اخلرباء مكونة من اجلهات احلكومية اخلا�ضعة لرقابته ،وال يعر�ض على جمل�س
الوزراء �إال ما تنتهي �إليه هذه اللجنة من مرئيات؛ وبالتايل ف�إن مرئيات الديوان
وتو�صياته ال جتد طريقها �إلى التنفيذ.
م�شري ًا �إلى االقرتاح الذي �أبداه ديوان املراقبة العامة حلل هذه امل�س�ألة وهو
ت�شكيل جلنة عليا حمايدة لدرا�سة تقارير الديوان الرقابي؛ بحيث ال يكون من
�ضمن �أع�ضائها رئي�س جلهاز تنفيذي يخ�ضع لرقابة الديوان ،وت�ساءل الع�ضو عن
�سبب عدم تبني جلنة ال�ش�ؤون املالية لهذا املقرتح وعدم تربير رف�ضها ال�ضمني
له؟.
و�أكد �آخر �أهمية �أن ي�ؤيد املجل�س ما ت�ضمنه تقرير الديوان عن �ضرورة
ت�شكيل جلنة عليا حمايدة لدرا�سة تقارير ديوان املراقبة ،وت�أييد مطالبة الديوان
بتمكينه من فح�ص م�ستندات احل�ساب اخلتامي للدولة ميدان ًيا وفح�ص احل�ساب
اخلتامي لوزارة املالية.
وقال �أحد الأع�ضاء �إن التقرير �أ�شار �إلى عدم مواكبة نظام ديوان املراقبة
املايل للتطورات وامل�ستجدات احلديثة يف الإدارة املالية ،حيث م�ضى على نظام
عاما ،وقد مت رفع م�شروع النظام اجلديد �إلى املقام ال�سامي
الديوان �أكرث من ً 44
عام 1418هـ؛ ومن املهم �أن يكون �صدور هذا النظام من الأولويات للت�صدي
لكثري من املعوقات امل�شار �إليها يف التقرير وامل�ساعدة يف حماية املال العام
بفاعلية وكفاءة �أكرب.
ولفت ع�ضو �آخر �إلى �أن هناك العديد من اجلهات الر�سمية التي ت�ؤدي وظائف
مت�شابهة ،مت�سائ ًال عن �سبب عدم املطالبة بتوحيد هذه الأجهزة يف جهاز واحد
له �صالحيات فاعلة ونظام �شامل يتعلق بال�ش�أن الرقابي ومكافحة الف�ساد؟.
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م�ضيف ًا �أن تو�صيات اللجنة على تقرير ديوان املراقبة العامة تكاد تكون
هي تو�صيات جلنة حقوق الإن�سان على تقارير هيئة مكافحة الف�ساد؛ فتعدد
عموما .واقرتح �أن يبادر جمل�س
الأجهزة احلكومية وراء �ضعف ال�سلطة الرقابية ً
ال�شورى بتبني م�شروع نظام �شامل لل�ش�أن الرقابي يف اململكة ينطلق من ر�ؤيا
جديدة لتوحيد تلك الأجهزة يف جهاز واحد ذي نظام متكامل ،فال جدوى من
هذا ال�شتات ،فمثل هذا ال�شتات ظاهرة تفتح ثغرات الف�ساد الإداري ،فالإ�صالح
ال�شامل يبد�أ من الإ�صالح الإداري.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن ال�سبب يف عدم ت�أييد اللجنة طلب ديوان املراقبة
يف تقريره �إجراء فح�ص ميداين على احل�سابات اخلتامية للأجهزة احلكومية
اخلا�ضعة لرقابته .وت�ساءل الع�ضو عن موقف اللجنة من طلب الديوان يف تفعيل
دوره الرقابي على ال�شركات التي ت�سهم فيها الدولة ,م�شري ًا �إلى �أنه من املهم
دعوة معايل رئي�س ديوان املراقبة للح�ضور للمجل�س للإجابة على هذه الت�سا�ؤالت
وللخروج بالفائدة للوطن واملواطن.
والحظ �أحد الأع�ضاء ا�ستخدام الديوان لأ�سلوب العينة عند عر�ض تقريره،
واقرتح �أن يتبع �أ�سلوب املجتمع بكافة مكوناته.
و�أ�ضاف الع�ضو �أن التقرير �أ�شار �إلى �أن ن�سبة ما �صرفه الديوان يف �سنة
التقرير على م�شروعاته هي ( )%25تقريب ًا من �إجمايل املبالغ املعتمدة يف
ميزانيته لهذه امل�شروعات .وهو يف هذا ال يختلف كثري ًا عن معظم القطاعات
ي�صرف
احلكومية الأخرى التي ُيعتمد مل�شروعاتها مبالغ مالية �ضخمة ،لكن ال ِ
منها �إال القليل ،الأمر الذي �أدى �إلى �ضعف امل�شروعات احلكومية والبطء ال�شديد
يف تنفيذها.
توصيات الديوان ال تجد طريقها
إلى مجلس الوزراء

اجلوانب املالية ولي�س لها عالقة باجلوانب الإدارية .وطالب اللجنة ب�أن تعيد
اللجنة النظر يف هذه التو�صية.
المبادرة إلى تبني مشروع نظام شامل
للشأن الرقابي في المملكة

كما اقرتح الع�ضو تكوين جلنة من وزارة املالية ،وديوان املراقبة ،واجلهة ذات
العالقة لدرا�سة العهد والأمانات؛ للو�صول لقرار التخل�ص منها ،و�أن تكون هناك
تو�صية بهذا ال�ش�أن.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إلى �أن ديوان املراقبة العامة ينتظر �صدور نظامه
اجلديد والذي ُرفع للمقام ال�سامي يف عام 1418هـ؛ يف حني �أنه مطالب بو�ضع
نظام جديد يتفق والتطورات التي ح�صلت على امل�ستوى العاملي من ناحية الإدارة
واملحا�سبة واملتابعة.
و�أكد ع�ضو �آخر �أنه من حق الديوان ومن �صالحياته م�ساءلة اجلهات التي
متتنع عن تقدمي امل�ستندات والبيانات واملعلومات خا�صة و�أن النظام يتيح له
ذلك ،وال�سيما �أنه مدعوم من املقام ال�سامي؛ حيث �صدرت عدة قرارات تدعم
الديوان �آخرها عام 1432هـ والذي وجه ب�إلزام اجلهات املعنية بالتعاون التام
مع ديوان املراقبة العامة ،وبهذا التوجيه يتطلب من الديوان �أن يبذل كافة ال�سبل
لتطبيقه؛ و�إذا تعذر ذلك فريفع الأمر للمقام ال�سامي ،وال ينتظر �صدور توجيه
�سام �آخر.
ٍ
وختم �أحد الأع�ضاء املداخالت بالت�أكيد على �أن ديوان املراقبة هو ذراع
احلكومة للمراقبة املالية وخري ُمعني لها يف �ضبط امل�صروفات ،وحفظ املال
العام ،وحماربة الف�ساد ،م�ضيف ًا �أن الديوان مل ُيعط ما ي�ستحقه من دعم .و�شدد
على �أهمية دعمه ،كونه ال ي�ستطيع بو�ضعه احلايل القيام مبهامه .كما �أكد �أهمية
�أن يعامل الديوان كما تُعامل هيئة مكافحة الف�ساد وحماية النزاهة ،فالف�ساد ال
بد �أن يحا�صر من عدة جهات ،فهو �أكرث ما يهدد الأوطان ومن �أكرث الأ�سباب يف
تدين اخلدمات وتذمر املواطن.

ونوه �أحد الأع�ضاء �إلى �أن طريقة التعامل مع ملحوظات الديوان ي�شوبها بع�ض
الق�صور ،فلو �أخذ باملخالفات التي ذكرها الديوان يف تقريره لتجنبنا معظم
امل�شكالت التي نواجهها الآن ،م�شري ًا �إلى �أن �إحالة ملحوظات الديوان للجهة
التنفيذية لإبداء ر�أيها يف التقرير الذي يخ�صها ي�ضعف دور الديوان وال يحقق
طموحات القيادة.
وانتقد ع�ضو �آخر عدم متكني الديوان من االطالع على ال�سجالت والوثائق،
م�ؤكد ًا �أهمية مو�ضوع ال ُعهد والأمانات ,فهو نتيجة تراكمات من �سنوات �سابقة،
وترك العهد بهذا ال�شكل خط�أ كبري ،كما �أكد �أهمية �أن ُيعطى الديوان تفا�صيل
هذه العهد ،ومن املهم التخل�ص منها �إما بالتح�صيل �أو �إ�سقاطها بالتقادم.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن امللحوظات التي ي�ضعها الديوان على الأجهزة
احلكومية ال ت�صل �إلى جمل�س الوزراء ،وت�ساءل قائ ًال :ملاذا مل ت�ضع اللجنة ح ًال
لهذه امل�شكلة �إما بتبني مقرتح الديوان ب�إن�شاء جلنة عليا حمايدة �أو �إيجاد حل
�آخر؟ .والحظ تداخ ًال يف تو�صية اللجنة الثالثة مع اخت�صا�صات هيئة الرقابة
والتحقيق واملعنية بالرقابة الإدارية ،ال�سيما �أن مهام الديوان ترتكز على
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اقتصاديون وقانونيون لـــ « الشورى » :

تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية..
حماية التنمية من التعثر!
وافــق جمـــل�س ال�شـــورى على تعـــديل بع�ض مـــواد نظام املناف�سات
وامل�شرتيات احلكومية ،الذي قدمه ع�ضو املجل�س الدكتور �سعد مارق،
ا�ستنا ًدا للمادة الثالثـــة والع�شرين من نظـــام جمل�س ال�شورى ،وذلك
بعد �أن در�سته جلنـة ال�شـــ�ؤون املاليـــة درا�سة �شاملـــة ومعمقة ,ومن
ثم ناق�شـــه املجلـــ�س نقا�شـــ ًا م�ستفيـــ�ض ًا وطـرح الأع�ضاء ملحوظاتهم
ومرئياتهم ب�ش�أن املواد التي �شملها التعديل.
و�شملت التعديالت  16مادة مــن مواد نظام املناف�سات وامل�شرتيات
احلكـــوميـــة احلـــايل ال�صـــادر باملـــر�ســـوم امللـــــكي رقـــم م 58 /يف
 1427-9-4هـ ,وتعالج الثغرات الفنية والنظامية يف نظام املناف�سات
وامل�شرتيات احلكوميـــة املعمـــول به حالي ًا والتي تعد �إحدى امل�شكالت
التنموية .حيث تناولت التعديالت مو�ضوعات تر�سية امل�شاريع على
املقاول الأقل �سعر ًا ،وموعد ت�سليم املوقـــع للمقاول ،وجاهزية موقع
امل�شروع وخلوه من املعوقات ،و�إ�سناد الأعمال �إلى مقاولني من الباطن,
و�إعداد املوا�صفات الفنية للم�شروع.
كما تناولت الدفعة املقدمة للمقاول ،وفر�ض ر�سوم حكومية جديدة ،وغرامة
ت�أخري تنفيذ امل�شروع يف الوقت املحدد ،و�صالحية متديد مدة العقد يف الظروف
اخلارجة عن �إرادة اجلهة احلكومية �أو املقاول ،و�ضمان عيوب التنفيذ بعد
ت�سليم امل�شروع ،وت�أخر بع�ض اجلهات احلكومية يف �صرف م�ستحقات املقاول،
وعدم وجود قاعدة معلومات �شاملة وحمدثة للمقاولني وامل�شاريع التي نفذت� ،أو
حتت ،التنفيذ �أو املتعرثة.
“ ال�شورى” ا�ستطلعت �آراء بع�ض رجال االقت�صاد والقانون حول تعديل نظام
املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية الذي وافق عليه جمل�س ال�شورى م�ؤخر ًا .حيث
�أكدوا �أن العقود من الباطن و�صياغة العقود احلكومية والت�أمني على امل�شاريع
والتحكيم �أبرز املالحظات على نظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية احلايل,
م�ضيفني �أن احلاجة باتت ملحة ل�سد هذه الثغرات التي ت�سببت يف تعرث امل�شاريع
احلكومية ,مما �أثر يف م�سرية التنمية يف بع�ض املناطق.
مواكبة امل�ستجدات يف البيئة االقت�صادية
فقد اعترب الدكتور عبد الوهاب بن �سعيد القحطاين الأ�ستاذ يف جامعة
امللك فهد للبرتول واملعادن �أن مواكبة الأنظمة واللوائح للم�ستجدات يف البيئة
االقت�صادية �ضرورة لنجاح تنفيذ امل�شاريع احلكومية وغريها بالتكلفة املنا�سبة
ويف الوقت املنا�سب واجلودة املنا�سبة.
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الدكتور عبدالوهاب القحطاين

د.القحطاني :تعثر المشاريع بسبب
سوء تقدير التكاليف  00وترسيتها
على األقل تكلفة

و�أ�ضاف �أن التغري يف البيئة اخلارجية �سواء كان �إيجاب ًا �أو �سلب ًا ي�ؤثر يف جناح
وف�شل امل�شاريع احلكومية املطروحة على املقاولني ال�سعوديني وغريهم ،لذا
يتطلب الأمر درا�سة ما يجب تغيريه من �إجراءات وبنود ومواد نظامية لتواكب
املتغريات وامل�ستجدات الطارئة وامل�ستمرة ,لأن التطوير امل�ستمر والتكيف معها
ينجحها وال ميكن تطويعها وتكييفها مع وزارة املالية �أو �أي جهة حكومية �أخرى
م�ستفيدة من امل�شاريع.
وحول تعديل بع�ض مواد نظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية قال� :إنها
�ضرورة تفر�ضها متغريات كثرية �أغلبها خارج نطاق حتكم الدولة ممثلة يف
وزارة املالية ،ومنها غالء املواد الأ�سا�سية لتنفيذ امل�شروع.
لوزارة املالية دور كبري يف تعرث امل�شاريع
ويرى الدكتور القحطاين �أن لوزارة املالية دور يف تعرث امل�شاريع �إما ب�سبب
�سوء تقديرها للتكاليف� ,أو �إر�سائها على مقاولني �أقل تكلفة وغري �أكفاء� ,أو
ت�أخري دفع امل�ستحقات للمقاول� ,أو تعقيد الإجراءات لت�صبح غري حمفزة .ومل
ي�ستثن اجلهة احلكومية امل�ستفيدة من امل�شروع احلكومي من امل�س�ؤولية يف تعرث
امل�شروع �أو ف�شله� ،إما ب�سبب عدم تقديرها وتقييم حاجتها� ،أو ل�ضعفها القانوين
يف كتابة العقود و�شروطها وتكاليفها.
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و�أكد �أهمية �أن تقوم اجلهة احلكومية امل�ستفيدة بدار�سة م�ستفي�ضة عن
امل�شروع الذي ترى حاجتها له لتنفذها م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة يف البحوث �أو
مكاتب ا�ست�شارية متمر�سة يف جمال الدرا�سات.
عدم التن�سيق بني اجلهات احلكومية وال�شركات
و�أكد د.القحطاين �أن عدم التن�سيق �أو �ضعفه بني اجلهة احلكومية امل�ستفيدة
وال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات املنفذة للم�شروع �سبب يف تعرثه ،ناهيك عن عدم توافر
التن�سيق الفعال مع وزارة املالية لي�سهم ذلك يف تعرث امل�شروع ورمبا ف�شله ،داعي ًا
�إلى التن�سيق بني هذه اجلهات بفاعلية يف كل مرحلة من مراحل تنفيذ امل�شروع
حتى ال يكون هناك ثغرة للتعرث �أو الف�شل ،م�شددا على �أهمية التكامل بني
اجلهات احلكومية امل�ستفيدة من امل�شروع وجهات �أخرى تقدم خدمات �أ�سا�سية
مثل املياه والكهرباء واالت�صاالت والبلدية واملوا�صالت ،حيث تكمن �أهمية
التن�سيق مرة �أخرى.
الإجراءات غري املوائمة للع�صر يف وزارة املالية
و�أ�ضاف الدكتور القحطاين �أن موافقة جمل�س ال�شورى على تعديل بع�ض مواد
نظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية جاء ليواكب متطلبات امل�شاريع التنموية
التي ت�شهدها اململكة ،م�شري ًا �إلى �أن �إر�ساء امل�شاريع احلكومية على مقاولني من
ذوي الكفاءات التنفيذية العالية ومعاجلة الإجراءات غري املوائمة للع�صر يف
وزارة املالية ,كفيل بانتهاء م�شكلة تعرث �أو ف�شل بع�ض امل�شاريع احلكومية.
تعطل القائد الرئي�س لقطار التنمية االقت�صادية
من جانبه �أ�ضاف امل�ست�شار االقت�صادي واالخت�صا�صي زايد احل�صان �أن
امل�شاريع احلكومية هي القائد الرئي�س لقطار التنمية االقت�صادية ال�شاملة،
ولذلك ف�إن �أي اختالل يحدث يف ان�سيابية اعتماد وتنفيذ هذه امل�شاريع قد يعيق
عجلة التنمية االقت�صادية يف الأجلني الق�صري والطويل معا.

وتوقع �أن امل�شكلة الأ�سا�سية تكمن يف عملية التعاطي مع امل�شاريع احلكومية
من قبل اجلهات املعنية كما لو كانت تلك امل�شاريع �سلع يتم املتاجرة بها كما
يتاجر البائع بال�سلع يف متجره ،مو�ضح ًا �أن التعاطي مع امل�شاريع احلكومية
كمنتج نهائي يقل االهتمام به عند بيعه (تر�سيته) �أدى �إلى تفاقم امل�شكلة ب�شكل
كبري حتى �أ�صبحت ظاهرة مقلقة ل�صانع القرار وحمل تذمر املواطن العادي.
الحصان :المشاريع الحكومية ال تحظى
بالمتابعة والمراقبة بعد ترسيتها

النظرة «ال�سلعية» للم�شاريع
و�أ�شار احل�صان �إلى �أن مما ي�ؤ�سف له �أن تلك النظرة «ال�سلعية» للم�شاريع
احلكومية ال تزال �سائدة ومل حترك اجلهات ذات العالقة خربائها وم�شرعيها
للت�صدي لتلك الظاهرة لوقف التدهور يف تنفيذ امل�شاريع احلكومية ،م�شيد ًا
مببادرة �أع�ضاء جمل�س ال�شورى للت�صدي لوقف النزيف املايل املهدر على
م�شاريع حكومية تعاين من عدم التنفيذ �أو �سوء التنفيذ.
�إن�شاء جهة عليا
واعترب احل�صان قرار جمل�س ال�شورى بتعديل النظام حماولة لعالج امل�شكلة,
وبيد �أنه ا�سرتدك قائ ًال :لكنه ال يحل امل�شكلة من جذورها ،حيث يتطلب حلها
�إن�شاء جهة عليا �شبه م�ستقلة عن املنظومة احلكومية لتحقيق مزيد من الكفاءة
والعدل يف �أداء مهامها.
�أ�ضاف� :إن �إن�شاء جهة عليا ومنحها كافة ال�صالحيات الالزمة وال�ضرورية
لتعزيز دور امل�شروعات احلكومية يف حتقيق �أهداف التنمية االقت�صادية امل�أمولة
من خالل التعامل معها كم�شروعات تنموية ,ولي�ست ك�سلع يتم حتقيق �أرباح
طائلة من خالل بيعها و�إعادة بيعها حتى ينتهي بها املطاف بني يدي مقاول
�ضعيف يعجز عن تنفيذ امل�شروع ,ويف �أف�ضل الأحوال يكون دون املوا�صفات
واملقايي�س املعتمدة.
مطالبة بإنشاء جهة عليا شبه
مستقلة لتحقيق مزيد من الكفاءة
والعدل في المنافسات

د.احل�صان

امل�شاريع احلكومية ال حتظى باالهتمام الكايف
وزاد احل�صان ب�أن امل�شاريع احلكومية ال حتظى باالهتمام الكايف من حيث
املتابعة واملراقبة بعد تر�سيتها على املقاولني ،ناهيك عن غياب احلر�ص يف
اختيار النوعية اجليدة من املقاولني.

التعديالت املقرتحة لي�ست احلل الوحيد
وختم احل�صان بالت�أكيد �أنه لن تكون التعديالت املقرتحة ناجحة يف الق�ضاء
وحدها على امل�شكالت التي تواجهها امل�شاريع احلكومية خالل مراحل حياتها
بدء ًا من طرحها للمناق�صة وانتهاء بتنفيذها على �أر�ض الواقع ،حيث البد من
�إعادة هيكلة هذا ال�سوق و�إ�شاء جهة م�ستقلة للإ�شراف عليه تكون ذات �سيادة
مطلقة على جميع اجلهات احلكومية ,ومنها وزارة املالية والتي يعزى لها ف�شل
النظام احلايل يف �إدارة امل�شاريع احلكومية.
حان الوقت للتعديل
من جهته اعترب امل�ست�شار القانوين �أحمد املحيميد �أن الوقت قد حان لتعديل
بع�ض مواد نظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية يف عامه الثامن (�صدر
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النظام احلايل عام 1427ه) وذلك لتاليف الثغرات ولتحقيق مزيد من التطوير
والتحديث يف بع�ض مواد النظام احلايل ل�ضمان ح�سن التنفيذ ,وللمحافظة
على الأموال العامة التي هي هاج�س امل�س�ؤولني واملواطنني للحد من تعرث
امل�شاريع ,وحتقيق �أق�صى درجات اال�ستفادة من موارد الدولة ,بجانب تفعيل دور
هيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية ملكافحة الف�سا ,وتفعيل الق�ضاء الإداري
مبا يكفل التوازن يف العقود وامل�شاريع وامل�صاريف احلكومية.

املحيميد

تعرث امل�شاريع مع حمدودية الت�أثري على املقاولني
ً
و�أ�شار املحيميد �إلى �أنه على الرغم �أن امل�شرع و�ضع عددا من ال�ضوابط
واجلزاءات والعقوبات والغرامات على املقاول ل�ضمان ح�سن �سري امل�شروع
وللحفاظ على الأموال العامة� ,إال �أن ال�شكاوي الواردة على هذا النظام هي تعرث
امل�شاريع مع حمدودية الت�أثري على املقاولني ,لذلك ف�إن احللول اجلذرية لن تكون
يف التعديل فقط بل يف �إيجاد �أنظمة جديدة للمناف�سات وامل�شرتيات احلكومية
ت�ضمن ح�سن �سري املرفق العام ,وحتافظ على الأموال العامة.

موا�صفات ومعايري و�شروط حمددة  ,و�إر�ساء املناق�صة على العطاء الأف�ضل
�شروط ًا والأقل �سعر ًا ,مع �ضرورة �أداء �ضمان بنكي ابتدائي و�أخر نهائي مع كل
عطاء.
ال�صرامة يف توقيع الغرامات واجلزاءات
و�أ�ضاف املحيميد �أننا بحاجة �إلى ال�صرامة يف توقيع الغرامات
واجلزاءات عند الت�أخري �أو �سوء التنفيذ والتي قد ت�صل �إلى �سحب امل�شروع
والتنفيذ على ح�ساب املقاول ،م�ضيف ًا �أن النظام املعدل يجب �أن يكون �أكرث
�شدة و�صرامة وقوة حتقيق ًا للحفاظ على الأموال العامة لأن املال ال�سائب يعلم
ال�سرقة!.
العقود من الباطن
ولفت �إلى �أن التطوير القانوين لنظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية
يجب �أن يناق�ش مبد�أ العقود من الباطن ,وو�ضع معايري و�شروط متوازنة ت�ضمن
عدم اال�ستغالل �أو التهاون ,وكذلك يجب �إعادة النظر يف �إدخال التحكيم
يف املنازعات احلكومية ف�ض ًال عن دمج كافة الأنظمة اخلا�صة بامل�شرتيات
احلكومية يف نظام �شامل وموحد ,والتن�سيق بني هذه الأنظمة لو�ضع ت�صور كامل
للم�شاريع احلكومية ,خا�صة نظام ا�ستئجار الدولة للعقار بجانب �إعادة �صياغة
العقود احلكومية مبا يتنا�سب مع كل م�شروع مع الأخذ باالعتبار قيمة امل�شروع
ومكانه ومدة تنفيذه وال�ضمانات الواردة عليه ف�ضال عن ا�شرتاط الت�أمني على
امل�شاريع.

المحيميد :النظام الحالي لم يكن سدًا
منيعًا أمام الفساد اإلداري

ن�صو�ص وا�ضحة ومف�صلة ملواعيد وطريقة الإعالن
وزاد املحيميد �أن التنظيم القانوين والإداري للم�شرتيات احلكومية يعد
من �أهم جوانب ال�سيا�سة االقت�صادية والت�شريعية مثل �إقرار ن�صو�ص تنظيمية
وا�ضحة ومف�صلة ملواعيد وطريقة الإعالن عن كل املعلومات التي تتعلق
بامل�شرتيات احلكومية  ,وتو�ضح كيفية تطبيق املعاملة التف�ضيلية للمنتجات
املحلية وحتديد املعايري التي يقا�س عليها و�إ�ضافة ن�صو�ص عقابية ملجازاة من
يخالف �أحكام النظام والئحته التنفيذية.
العالنية وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة وحرية املناف�سة
و�أ�شار املحيميد �إلى �أن تنظيم امل�شرتيات واملناف�سات احلكومية يقوم على
عدة مبادئ عامة هي خ�ضوع املناق�صة العامة واملمار�سة العامة ملبد�أ العالنية
وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة وحرية املناف�سة,� إلى جانب �ضرورة التعاقد على �أ�سا�س
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يو�سف �أبا اخليل

املبادئ الأ�سا�سية يف النظام تكر�س هدف حماية املال العام
من جانبه قال املراقب العام املايل يف وزارة املالية يو�سف �أبا اخليل يف تعليقه
على نظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية والئحته التنفيذية ب�أن االعتداء على
املال العام �سوا ًء �أكان تبديد ًا له �أم تفريط ًا فيه ,ي�شكل �أحد �أهم �أمناط الف�ساد
الإداري ,ولذا جاءت املبادئ الأ�سا�سية يف النظام مكر�سة لهدف �أ�سا�سي هو:
حماية املال العام من االعتداء عليه ب�أي �صفة من ال�صفات ,وجند ذلك يف املادة
(الأولى�/أ) التي �أكدت على �أن النظام يهدف �إلى تنظيم �إجراءات املناف�سات
وامل�شرتيات التي تقوم بها اجلهات احلكومية ومنع ت�أثري امل�صالح ال�شخ�صية
فيها ,وذلك حماية للمال العام.

قرار وأصداء

أبا الخيل :مواجهة الفساد اإلداري
يتطلب أنظمة ولوائح صارمة

ولفت �أبا اخليل �إلى �أن الفقرات (ب,ج,د) من املادة نف�سها ت�ؤكد على �سعي
النظام �إلى توطيد �أهم مظاهر تلك احلماية ,ممثلة بـ(حتقيق �أق�صى درجات
الكفاية االقت�صادية) من خالل ال�سعي �إلى احل�صول على امل�شرتيات احلكومية,
وتنفيذ م�شروعاتها ب�أ�سعار تناف�سية عادلة ،بالإ�ضافة �إلى تعزيز النزاهة
واملناف�سة ,وتوفري معاملة عادلة للمتعهدين واملقاولني حتقيق ًا ملبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص,
وحتقيق ال�شفافية يف جميع مراحل �إجراءات املناف�ســات وامل�شرتيات احلكومية.
�ضمان املعاملة على قدم امل�ساواة
وتابع �أبا اخليل �أن املادة الثالثة ن�صت على �أن يعطى جميع الأفراد وامل�ؤ�س�سات
وال�شركات الراغبني يف التعامل مع احلكومة ممن تتوافر فيهم ال�شروط التي
ت�ؤهلهم لهذا التعامل فر�ص ًا مت�ساوية ويعاملون على قدم امل�ساواة .وهو �أي�ض ًا ما
ن�صت عليه املادة ال�ساد�سة من �أن»تطرح جميع الأعمال وامل�شرتيات احلكومية
يف مناف�سة عامة عدا ما ي�ستثنى من املناف�سة مبوجب �أحكام هذا النظام.
الالئحة تبنت طريق ال�شفافية
و�أو�ضح �أبا اخليل �أن الالئحة تبنت طريق ال�شفافية عن طريق �إلزامها
اجلهات احلكومية بالإف�صاح عن امل�شاريع وامل�شرتيات التي تتعاقد مع املقاولني
لتنفيذها ,ف�ألزمت املادة اخلم�سون بعد املائة اجلهات احلكومية بن�شر �أ�سماء
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي تقدمت بعرو�ضها يف املناف�سات العامة وامل�شرتيات,
كما �ألزمتها املادة احلادية واخلم�سون بعد املائة بن�شر نتائج املناف�سات العامة
وامل�شرتيات التي تطرحها.
قانون �صارم ..ول�س واعظ
و�أ�شار �أبا اخليل �إلى �أن ك ًال من النظام والالئحة مل ي�ستطيعا �أن يكونا �سداً
منيع ًا �أمام الف�ساد الإداري ,لعدة �أ�سباب ,منها� :أنهما مل يت�ضمنا �إجراءات متنع
اجلهات احلكومية من االنزالق نحو عك�س ما حذرتا منه ,بل �إنهما اتبعتا يف
�سبيل مكافحة طرق الف�ساد الإداري طريقة الوعظ ,والوعظ مع انت�شار قيم
اجتماعية معاك�سة� ,أو على الأقل غري داعمة للنزاهة ,مع عدم وجود قانون
�صارم يقف باملر�صاد للتجاوزات.
تطبيقات عملية تدخل يف مفهوم الف�ساد الإداري
ولفت �أبا اخليل �إلى �أن بع�ض التطبيقات العملية التي يحكمها كل من
النظام والالئحة تدخل يف مفهوم الف�ساد الإداري ,منها على �سبيل املثال ما
يتعلق بال�شراء املبا�شر .فرغم �أن النظـ ــام حــذر يف املـادة ال�ساد�سـة والأربعني
من» جتزئة امل�شرتيات �أو الأعمال من �أجل الو�صول بها �إلى �صالحية ال�شراء
املبا�شر ,كما حذر من جتزئة هذه الأعمال من �أجل الو�صول بها �إلى �صالحية
امل�س�ؤولني املف َّو�ضني»� ,إال �أنه مل يرتب �أي جزاءات على اجلهات احلكومية التي
تلج�أ �إلى التجزئة ،م�ضيف ًا �أن الأمر ذاته بالن�سبة لالئحة ,فرغم �أنها ن�صت يف

املادة التا�سعة وال�ستني على �أن»ال تعترب الأعمال ذات التنفيذ امل�ستمر كعقود
ال�صيانة والنظافة والت�شغيل وخدمات الإعا�شة والنقل ،وكافة الأعمال التي يتم
ت�أمينها ب�شكل دوري ومتكرر ،و�أعمال الأ�شغال العامة التي يتم الإعداد لها وو�ضع
�شروطها وموا�صفاتها وخمططاتها قبل تنفيذها ,من احلاالت العاجلة التي
يجوز ت�أمينها بال�شراء املبا�شر»� ,إال �أنها عادت يف عجزها فنق�ضت ما غزلته
يف �صدرها عندما ا�ستدركت قائلة»�....إال حينما تتوافر يف تلك الأعمال �شروط
ال�شراء املبا�شر املحددة مبوجب �أحكام النظام وهذه الالئحة» ,وهي �شروط
ف�ضفا�ضة ت�ستطيع �أي جهة حكومية �أن تتحايل عليها.
طرق جتنب اللجوء �إلى املناف�سة العامة
واعترب �أبا اخليل �أن الأمر ينطبق �أي�ض ًا على ما جاء يف املادة ال�سبعني من
الالئحة ,والتي ن�صت على �أنه «يجب �إتاحة الفر�صة يف ال�شراء املبا�شر لأكرب
عدد من املتعاملني ،بحيث ال يقت�صر تعامل اجلهة على عدد حمدد منهم� ،أو
تتعامل ب�شكل م�ستمر مع �شركات �أو م�ؤ�س�سات بعينها ،وعليها �أن حتتفظ لديها
بقوائم ملن يرغب من امل�ؤ�س�سات وال�شركات الت�سجيل لتقدمي خدماتها يف
خمتلف الأعمال» ,حيث مل ترتب الالئحة ,مثلها مثل النظام� ,أية جزاءات على
من يلج�أ �إلى خمالفة م�ضامني تلك املواد ,وخا�صة ما يتعلق بال�شراء املبا�شر,
�أو تقرتح �سب ًال حا�سمة للحد من التو�سع يف عمليات الت�أمني املبا�شر ,ف�أ�صبحت
بع�ض اجلهات احلكومية ال تقت�صر يف تعاملها على عدد حمدد فح�سب ,بل على
مورد واحد يتكفل هو نف�سه بجلب عر�ضي �أ�سعار يكونان �أعلى من �سعر عر�ضه,
لتوفري نوع من االلتزام ال�شكلي مبا يفر�ضه النظام ,وهو �ضرورة توفر ثالثة
عرو�ض �أ�سعار للم�شرتيات وتنفيذ الأعمال التي تزيد قيمتها على ثالثني �ألف
ريال .ثم جتزئة امل�شرتيات على هذا النحو لتجنب اللجوء �إلى املناف�سة العامة.
ممار�سات نظامية تقود �إلى الف�ساد الإداري
و�أعطى �أبا اخليل مثا ًال على املمار�سات التي كفلها النظام احلايل ,والتي قد
تقود �إلى الف�ساد الإداري هو ما يتعلق بتنازل املقاولني عن عقودهم� ,سواء �أكان
تناز ًال من الباطن� ,أم تناز ًال كلي ًا عن العقد ,مع ما يرتتب على ذلك من �إن�شاء
رابطة قانونية جديدة بني اجلهة احلكومية ,واملتعاقــد اجلديد املتنا َزل له من
قبل املق ـ ــاول الأ�سا�سي.
كفاءة مقاويل الباطن
و�أ�ضاف �أن امل�شكلة الرئي�سية التي ت�صاحب التنازل ,خا�صة يف عقود
الباطن� ,أن املتعاقدين املتنا َزل لهم قد ال تتوفر فيهم الأ�س�س واالعتبارات التي
اختري املقاولون الأ�سا�سيني بنا ًء عليها ,فتنفذ امل�شاريع ,بجودة تقل عن م�ستوى
اجلودة امل�ستهدفة ,مع ما يرتتب على ذلك �أحيان ًا من �إثراء غري م�شروع بالن�سبة
للمقاولني الأ�سا�سيني عندما يتنازلون عن عقودهم بقيم �أقل من القيم التي
تعاقدوا عليها مع اجلهات احلكومية ،الفت ًا �إلى �أنه لي�ست هناك �ضوابط قانونية
من �ش�أنها �أن حتدد العالقة املالية بني املقاول الأ�سا�سي واملتعاقد من الباطن.
ذلك �أن من بني امل�شكالت التي ت�صاحب التنازل من الباطن� ,أن �أمر �صرف
م�ستحقاته �-أعني مقاول الباطن -مقابل ما ينفذه من �أعمال تبقى حتت رحمة
املقاول الأ�سا�سي الذي �إن �شاء �أعطى و�إن �شاء منع!.
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«تفتيت» العقد �إلى �أجزاء �صغرية
وك�شف �أبا اخليل �أنه يف الوقت الذي تختار فيه اجلهة احلكومية مقاو ًال
العتبارات عديدة ,من بينها �أن يكون م�صنف ًا وذا خربة ,ف�إن الأمر ي�ؤول بها-
بف�ضل التنفيذ من الباطن� -إلى �أن جتد م�شروعها وقد ُنفذ بوا�سطة مقاولني
غري م�صنفني نتيجة لـ»تفتيت» العقد �إلى �أجزاء �صغرية متوافقة مع �صالحية
التنفيذ بدون ت�صنيف ,لكي يتم تنفيذها بوا�سطة مقاولني من الباطن غري
م�صنفني.
الن�سبة املئوية املتدنية لغرامات الت�أخري
واعترب �أبا اخليل �أن الن�سبة املئوية املتدنية لغرامات الت�أخري ,خا�صة يف
مناف�سات الأ�شغال العامة ,ميكن �أن ت�ؤدي �إلى �إطالة �أمد مدة تنفيذ امل�شروع
من قبل املقاول املنفذ �إذا و�صلت الغرامات املطبقة عليه �إلى احلد الأق�صى
(= )%10من �إجمايل قيمة العقد ,لأنه يعلم حينها �أنه مهما ت�أخر يف ت�سليم
امل�شروع ,فلن تطبق عليه غرامات ت�أخري جديدة ,خا�صة �إذا مل تف�ضل اجلهة
�سحب امل�شروع.
عدم تفعيل م�ضمون املادة  23من النظام و 38من الالئحة
ومن بني املمار�سات التي قد ت�ؤدي �إلى تبديد املال العام والتفريط به ك�شف
�أبا اخليل عن ما يتعلق بعدم تفعيل م�ضمون املادة الثالثة والع�شرين من النظام,
واملادة الثامنة والثالثني من الالئحة ,اخلا�صتني بتجنب الرت�سية على املقاولني
الذين �أ�صبح حجم التزاماتهم التعاقدية مرتفع ًا على نحو يفوق قدراتهم املالية
�أو الفنية� ،أو على �أولئك الذين ال تتنا�سب ن�سب �إجناز تنفيذ امل�شاريع لديهم مع
ن�سب املدة املنق�ضية لكل م�شروع ,مما ي�ؤول بامل�شاريع� ,أو ببع�ضها �إلى الدخول
يف �سلك امل�شاريع املتعرثة.
رغم قرار جمل�س الوزراء رقم( )260وتاريخ 1434/8/1هـ يف الفقرة(
/13ج) من الرتتيبات اخلا�صة مبعاجلة ت�أخر �أو تعرث م�شروعات اجلهات
احلكومية :التنموية واخلدمية ت�ضمنت ب�أن على وزارة املالية مع اجلهات املعنية
و�ضع �آليات عملية لتطبيق املادة( )23تكفل ا�ستبعاد �أي عر�ض من املناف�سة �إذا
تبني �أن لدى �صاحبة عدد ًا من امل�شروعات تفوق قدراته املالية والفنية ,حتى
لوكان �أقل العرو�ض.
التنفيذ على ح�ساب املقاولني امل�سحوبة منهم امل�شاريع
وختم �أبا اخليل ب�أن من املمار�سات التي قد ت�ؤدي �إلى التفريط باملال العام ما
يتعلق بالتنفيذ على ح�ساب املقاولني امل�سحوبة منهم امل�شاريع ,وكذلك عدم وجود
�آلية ملزمة للجهات احلكومية للإبالغ عن املقاولني امل�سحوبة منهم امل�شاريع
ليكون التعامل معهم وفق ما ن�صت عليه املادة الثامنة وال�سبعني من النظام.
تعديل نظام عمره � 8سنوات!
من جهته ا�ستغرب رجل الأعمال نايف املو�سى عدم جتويد النظام عندما
�صدر قبل � 8سنوات ،م�ضيف ًا �أن �أنظمة كثرية م�ضى عليها ع�شرات ال�سنني
والزالت �صاحلة ,بينما نظام يخ�ص تنمية البلد وا�ستثمار الرثوات وخدمة �أبنائه
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يظهر بهذه الثغرات التي ت�ستدعي التعديل بعد ثمان �سنوات فقط من �صدوره.
وت�ساءل املو�سى عن دور اجلهات ذات العالقة يف مثل هذه احلاالت ,وهل
يرتك الأمر لتقدير وزارة املالية واقتناعها �أو �صمتها عن هذه الثغرات منذ ثمان
�سنوات؟.
و�أ�ضاف �إن الكثري من رجال الأعمال يحفظون عن ظهر قلب ثغرات النظام
�أكرث من حفظهم للنظام نف�سه ،وهو ما يدل على عجز النظام احلايل عن
التوفيق بني املقاولني واجلهات احلكومية.

م�شاركة رجال الأعمال
وختم املو�سى ب�أن تعديل النظام من قبل جمل�س ال�شورى حمل امتنان
اجلميع ,لكن ما ن�ؤكد عليه كرجال �أعمال هو اال�ستماع لنا والنزول �إلى امليدان
لالطالع عن كثب على التطبيق العملي له ،و�أهم املعوقات التي تواجه هذا
التطبيق ،م�شري ًا �إلى �أن الكثري من الأنظمة تبدو مكتملة على الورق لكنها ما
تلبث �أن تنهار عند تطبيقها.
الموسى :الجهات التشريعية
مطالبة بالنزول للميدان لالطالع على
التطبيق العملي لألنظمة

�إ�شكالية الت�صنيف
ويف م�شاركته �أكد املهند�س خالد الغنيمان على �أهمية معاجلة �إ�شكالية
الت�صنيف التي تعد من العنا�صر الأ�سا�سية لنجاح تنفيذ امل�شروع ،حيث البد من
ت�صنيف حازم ودقيق لل�شركات املنفذة يعطي كل ذي حق حقه ،وي�ضمن الكفاءة
يف التنفيذ ،م�شدد ًا على �ضرورة ت�أهيل املتعاقدين من الناحية الفنية واملالية؛
للت�أكد من قدرة املقاول املتعاقد معه على تنفيذ املطلوب.
ولفت املهند�س الغنيمان �إلى �أهمية �سد الثغرات يف النظام احلايل الذي
حتول للأ�سف �إلى مطية لال�ستحواذ على امل�شاريع احلكومية بطريقة نظامية
مثل عقود الباطن التي حتولت �إلى �سوق رديف يجمع الرداءة يف التنفيذ والتعرث،

قرار وأصداء

حيث ال ميكن ملقاول من الباطن �أن ينفذ ما �أوكل �إليه وفق ًا ملوا�صفات العقد ,يف
الوقت الذي ال ميلك فيه �أية �ضمانة ل�صرف م�ستحقاته حيث ال يرتبط ب�أي عقد
مع اجلهة �صاحبة امل�شروع.

قناة توا�صل
وطالب م�ساعد الزامل ب�إيجاد قناة توا�صل بني وزارة املالية واملقاولني
لال�ستماع �إلى م�شكالتهم والأخذ باقرتاحاتهم ،م�ضيف ًا �أن هذه القناة �ستكون
كفيلة بتدارك امل�شكالت يف بدايتها قبل �أن تتفاقم وتت�شابك بها �أكرث من جهة.
وت�ساءل الزامل عن عدم تعرث م�شروعات �شركة �أرامكو وم�شروعات القطاع
اخلا�ص؛ بينما نرى كثري ًا من امل�شروعات احلكومية متعرثة.
الزامل :المشاريع المتعثرة تسيء
للحكومة التي تبذل المليارات على التنمية

املهند�س خالد

المهندس الغنيمان :تأخر المستخلصات
المالية من أسباب تعثر المشاريع

امل�ستخل�صات املتعرثة
و�أكد املهند�س الغنيمان �أهمية �صرف م�ستحقات املقاول خالل مدة حمددة
من تاريخ اعتماد امل�ستخل�ص ،لأن الكثري من امل�شكالت تقف امل�ستخل�صات
املالية املتعرثة خلفها ،فاملقاول يف نهاية الأمر لن ي�صرف من جيبه على م�شاريع
حكومية ال يدري متى يتم �سدادها.
الإعالن عن امل�شاريع بداية العام
وطالب املهند�س الغنيمان ب�إعالن جميع امل�شروعات احلكومية بداية العام
املايل ليتمكن املقاولون من ترتيب �أولوياتهم والتزاماتهم ،م�شري ًا �إلى �أن
ذلك من �ش�أنه �أن يرتب �سوق املقاوالت ويجعل منه �سوق ًا جاذب ًا للمزيد من
اال�ستثمارات ،م�ؤيد ًا االقرتاح با�ستخدام موقع �إلكرتوين للم�شروعات احلكومية؛
ليتمكن القطاع اخلا�ص من االطالع على امل�شروعات يف وقت مبكر.
امل�شاريع املتعرثة ت�سيء للحكومة
ويف ال�سياق نف�سه قال رجل الأعمال م�ساعد الزامل �إن امل�شاريع املتعرثة
ت�سيء للحكومة التي تبذل املليارات على البنية التحتية وامل�شاريع التنموية,
لكنها تتلقى انتقادات املواطنني ب�سبب تعرث هذه امل�شاريع ،الذي هو نتيجة
بع�ض الثغرات يف الأنظمة املعمول بها حالي ًا ،معترب ًا �أن الآثار ال�سلبية تتجاوز
بريوقراطية وزارة املالية.
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مجلس الشور يوقع مذكرة تفاهم
مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

وقع جمل�س ال�شورى ومركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني يف
مقر املجل�س بالريا�ض مذكرة تفاهم تهدف �إلى تعزيز التعاون بني
اجلانبني يف جمال الدرا�سات اال�ستطالعية التي لها عالقة ب�أعمال
جمل�س ال�شورى.
وقد وقع مذكرة التفاهم عن جمل�س ال�شورى معايل رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن ابراهيم �آل ال�شيخ  ،ووقعها عن
مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني معايل الأمني العام للمركز
الأ�ستاذ في�صل بن عبدالرحمن املعمر.
وا�ستهل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى حفل التوقيع على مذكرة
التفاهم بكلمة �أكد فيها ان هذه املذكرة ت�أتي ا�ستمرار ًا لنهج الدولة
يف حتقيق تطلعات املواطنني وتلبية احتياجاتهم يف ظل التوجيهات
الكرمية خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل
�سعود – يحفظه اهلل – و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو ويل ويل العهد
لعمل كل ما من �ش�أنه حتقيق رفاهية املواطن وتعزيز تنمية الوطن.
و�أعرب معاليه عن �آمله �أن ت�سهم هذه املذكرة يف ا�ستفادة املجل�س من الدور
الرائد ملركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني يف جمال ر�صد الآراء وحتديد
م�ؤ�شرات الر�أي العام �إزاء الق�ضايا الوطنية التي حتتل الأولوية يف اهتمامات
الوطن عن طريق �إجراء الدار�سات اال�ستطالعية وربط م�شروعات درا�سات
الآراء بالق�ضايا التي لها عالقة ب�أعمال املجل�س.
و�أ�شار رئي�س جمل�س ال�شورى �إلى ان املجل�س يتطلع �إلى تعاون �إيجابي مع
مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني وفق منهجية �شراكة فاعلة بينهما يف
جمال اعداد البحوث والدرا�سات خا�صة درا�سات ا�ستطالع الر�أي العام.
و�أ�شاد الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ باجلهود التي يبذلها مركز امللك عبدالعزيز
للحوار الوطني يف �سبيل حتقيق مقا�صد و�أهداف احلوار البناء الرامية �إلى
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تكري�س الوحدة الوطنية ون�شر ثقافة احلوار والت�سامح والو�سطية بني فئات
املجتمع يف اململكة.
بعد ذلك القى معايل الأمني العام ملركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني
كلمة عرب فيها عن تقديره ملجل�س ال�شورى على مبادرته بعقد �شراكة مع املركز
م� ً
ؤمل ان حتقق هذه ال�شراكة تطلعات خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز يف تطوير �أعمال املجل�س مبا يخدم م�صالح الوطن واملواطن.
وقال � :إننا يف مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني نفخر بهذه ال�شراكة
وهذا التعاون مع جمل�س ال�شورى و�صو ًال �إلى ما ي�سهم يف �صناعة القرار الوطني .
وا�ستعر�ض معايل الأ�ستاذ في�صل املعمر م�سري املركز عرب ال�سنوات الع�شر
املا�ضية على �إن�شائه وما حققه من �إجنازات يف جمال احلوار الوطني ون�شر
ثقافة احلوار والت�سامح وتر�سيخ الو�سطية واالعتدال.
و�أ�شار �إلى مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
– يحفظه اهلل – لت�أ�سي�س حوار عاملي حيث انطلقت مبادرته من مكة املكرمة
مبباركة من علماء امل�سلمني لينطلق امل�ؤمتر العاملي للحوار بني �أتباع الديانات
ال�سماوية والثقافات يف العا�صمة اال�سبانية مدريد ،وليوا�صل خادم احلرمني
ال�شريفني على �ضوء ما انتهى �إليه امل�ؤمتر جهوده – رعاه اهلل – لت�أ�سي�س
مرجعية للحوار العاملي حيث توجت تلك اجلهود ب�إن�شاء مركز امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز للحوار العاملي يف العا�صمة النم�ساوية فيينا  ،ليكون منارة للحوار
بني قادة �أتباع الأديان ال�سماوية والثقافات  ،للتفاهم حول القوا�سم الإن�سانية
امل�شرتكة  ،ون�شر ثقافة احلوار والت�سامح بني ال�شعوب مبا ي�سهم يف خدمة املن
وال�سلم الدوليني.
وتق�ضي مذكرة التفاهم بالتعاون بني جمل�س ال�شورى ومركز امللك عبدالعزيز
للحوار الوطني يف جماالت التدريب وعقد امل�ؤمترات ذات عالقة باهتمامات
املجل�س واملواطن وكذلك التعاون بني اجلانبني يف جمال �إعداد البحوث

تغطية

والدرا�سات ودرا�سات ا�ستطالع الر�أي ذات العالقة ب�أعمال املجل�س والتي تهتم
بق�ضايا املجتمع وتقدمي الدعم العلمي ح�سب الأنظمة املعمول بها يف اجلهتني.
كما تق�ضي مذكرة التفاهم للتعاون بني اجلانبني على �إيجاد �آلية لت�شجيع
م�شاركة �أفراد املجتمع من خالل طرح الق�ضايا التي تالم�س همومهم
وم�شاركتهم مبا يحقق مزيد ًا من التوا�صل بني املجل�س واملجتمع  ،كذلك التعاون
بني اجلانبني على �إن�شاء قواعد معلومات م�شرتكة حول ثقافة قيا�س اجتاهات
الر�أي العام وتبادل الن�شرات العملية والإ�صدارات ونحوها.
ح�ضر توقيع مذكرة التفاهم معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور
حممد بن �أمني اجلفري  ،ومعايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور فهاد
بن معتاد احلمد ،ومعايل الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل �آل
عمرو و�أع�ضاء جمل�س ال�شورى ر�ؤ�ساء اللجان املتخ�ص�صة يف املجل�س .ونائب
الأمني العام ملركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور فهد بن �سلطان
ال�سلطان وعدد من امل�سئولني يف املركز.

رئيس مجلس الشورى يستقبل وزيري الصحة والزراعة

ا�ستقبل معايل رئي�س جملـــــ�س ال�شورى ال�شيخ الدكـــــتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبـــــه مبقر املجل�س يف الريا�ض
معايل وزير ال�صحة املكلف املهـــــند�س عادل بن حممــــد فقيه ومعايل
وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم.
ورحـــب معـــــايل رئـــــيـــــ�س املجـــــلـــــ�س خـــــالل اال�ستـــــقـــــبال
بالوزيرين م�ؤكد ًا حر�ص جملـــــ�س ال�شورى على حتقـــــيق توجيهات
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعـــــزيز �آل �سعـــــود
– حفظه اهلل  -التي ترمي �إلى تكاتف �أجهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها
خلدمة الوطن واملواطن.
وثمن معاليـــــه ملعايل وزير ال�صحـــــة ومعايل وزير الزراعـــة هذه
البادرة الطيبة للح�ضور للمجل�س لإحاطــة �أع�ضاء جلنـــة ال�ش�ؤون
ال�صحية والبيئة وبقية �أع�ضاء املجلـــــ�س و�إطـــــالعهم على جهـــــود
الوزارتني يف مواجهة فريو�س كورونا  ,م�ؤكـدا حر�ص املجل�س على بذل
كافة اجلهود للتعـاون مع وزارتي ال�صحة والزراعة وبقية الأجهزة

احلكومية املتخ�ص�صة ملكافحة هذا الفريو�س والق�ضاء عليه حفاظ ًا
على �صحة املواطن و�سالمته.
وخالل اللقاء �أح ــاط معايل وزي ـ ــر ال�صح ـ ــة املكلف مع ـ ــايل رئي�س املجـل�س
باجلهود التي بذلتها وتبذلها وزارة ال�صحة ملواجه ـ ــة فريو�س ك ـ ــورونا مقـ ــدم ًا
�شكره ملعايل رئي�س املجل�س و�أع�ضائه على �إتاح ـ ــة الفر�ص ـ ــة له لإط ـ ــالع �أع�ضاء
املجل�س على جهود الوزارة وخططها ملواجهة هذا الفريو�س.
من جانبه �أعرب معايل وزير الزراعة عن �شك ـ ــره لرئي�س املج ـ ــل�س و�أع�ضائــه
على �إتاحة الفر�صة لها لبيان جهود وزارة الزراعة بالتع ـ ــاون مع وزارة ال�صـ ــحة
والأجهزة احلكومية الأخرى يف مواجهة هذا الفريو�س والتقليل من �أثاره.
ح�ضر اال�ستقبال معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكـ ــتور حممد بن امني
اجلفري ،ومعايل م�ساعد رئي�س املجل�س الدكتور فهاد بن معتاد احل ــمد ،ومعايل
الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل �آل عمرو وعدد من م�س�ؤويل
وزارتي ال�صحة والزراعة.
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أحاط أعضاء اللجنة الصحية بجهود الوزارة في
مواجهة كورونا

وزير الصحة 283 :حالة وفاة بسبب كورونا أغلبها في شهر إبريل

التقى معايل وزير ال�صحة املكلف املهند�س عادل بن حممد فقيه
بح�ضور معايل وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم
�أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة وعدد من �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى يف مقر املجل�س بالريا�ض.
ويف م�ستهل اللقاء عرب معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور حممد بن �أمني اجلفري عن تقدير املجل�س ملبادرة معايل
وزير ال�صحة يف احل�ضور �إلى جمل�س ال�شورى و�شرح جهود وزارته
يف مواجهة فايرو�س (كورونا) و�آخر امل�ستجدات حول الفايرو�س،
كما عرب الدكتور اجلفري عن تقدير املجل�س الن�ضمام معايل وزير
الزراعة لهذا اللقاء.
و�أ�شار معايل الدكتور اجلفري �إلى �أن املجل�س ومن منطلق
م�س�ؤولياته جتاه الوطن واملواطن تابع جهود وزارة ال�صحة يف
مواجهة الفايرو�س ,وي�سجل يف هذا اللقاء تقديره لهذه اجلهود
ب�شكل عام وجلهود معايل وزير ال�صحة ب�شكل خا�ص ،الفت ًا �إلى �أن
ح�ضور معايل وزير الزراعة ي�ؤكد على التعاون املثايل بني الوزارت
لتحقيق توجيهات القيادة الر�شيدة يف مواجهة هذا الفايرو�س.
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د .بلغنيم  :وزارة الزراعة تنحاز لصحة
المواطن بغض النظر عن رد الفعل
و�أكد معايل نائب رئي�س املجل�س ا�ستعداد املجل�س التام للتعاون مع وزارة
ال�صحة وبقية الأجهزة احلكومية ,وتقدمي الدعم الالزم جلهود مواجهة
الفايرو�س عم ًال بتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز و�سمو نائب خادم احلرمني ال�شريفني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل ويل العهد �سمو الأمري مقرن بن عبدالعزيز
– يحفظهم اهلل  -التي ت�ؤكد دائم ًا على التكامل والتعاون بني �أجهزة الدولة يف
خدمة املواطن واحلفاظ على �صحته و�سالمته.
من جهته عرب معايل وزير ال�صحة املكلف عن �شكره ملجل�س ال�شورى و�أع�ضائه
على ما �أبداه من تعاون مع جهود الوزارة يف مواجهة الفايرو�س ،م�شري ًا �إلى
�أن اللقاء مع �أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة وعدد من �أع�ضاء املجل�س
ميثل �أهمية خا�صة نظر ًا لتنوع الكفاءات والتجارب يف املجل�س التي نتطلع �إلى
الإ�ستفادة منها.

تغطية

وا�ستعر�ض معايل املهند�س عادل فقيه جهود وزارة ال�صحة يف مواجهة
الفايرو�س ,م�شري ًا �إلى �أن الوزارة انتهجت منهج التعاون وامل�شاركة مع جميع
اجلهات احلكومية ذات العالقة لتوحيد اجلهود ,حيث جل�أت �إلى �ضمان وجود
العديد من الكفاءات من عدد من اجلهات يف ع�ضوية املجل�س اال�ست�شاري الطبي
الذي مت ان�شاءه م�ؤخر ًا لتقدمي االقرتاحات والن�صائح التي ت�ساعد يف توجيه
عمل الوزارة ،كما مت عقد �شراكات عاملية يف هذا املجال.
و�أ�شار الوزير فقيه �إلى �إن�شاء مركز القيادة والتحكم يف وزارة ال�صحة
الذي يتكون من عدد من املن�صات تبد�أ مبن�صة حتليل البيانات وبناء القدرة
اال�ستيعابية والعمليات العالجية واالت�صال وغريها من املن�صات التي يقوم
عليها عدد من الكفاءات من وزارة ال�صحة ومن خارجها .
انخفاض اإلصابات في شهر مايو
بنسبة %80

وك�شف معاليه �أنه حتى تاريخ � 5شعبان مت ر�صد  689حالة �إ�صابة بفايرو�س
كورونا ,تويف منهم  283حالة ,بينما متاثل  353لل�شفاء وهلل احلمد ،مبين ًا �أن
�شهر �أبريل من هذا العام �شهد �أكرب عدد من الوفيات نتيجة الإ�صابة باملر�ض؛
بينما �شهد �شهر مايو انخفا�ض ًا يف عدد الإ�صابات بن�سبة .%80
و�أرجع وزير ال�صحة املكلف االنخفا�ض الالفت يف عدد امل�صابني خالل
الأ�سابيع اخلم�سة املا�ضية �إلى جناح االجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة
ال�صحة ،كما �أن ن�سبة الوعي بني املواطنني ارتفعت عن و�ضعها يف بداية
انت�شار الفايرو�س ،معترب ًا �أن وزارته لي�ست ب�صدد تخفي�ض م�ستوى اال�ستنفار
الذي تعي�شه بل هي م�ستمرة يف التعامل بجدية والتحوط جلميع ال�سيناريوهات
املحتملة.

وبني �أن  %28من امل�صابني هم من املمار�سني ال�صحيني ,و�أن �أغلب الوفيات
بني من هم فوق �سن الع�شرين ،بينما حاالت الإ�صابة بني الأطفال متدنية جد ًا،
الفت ًا �إلى �أن االح�صاءات تقول ب�أنه كلما ازداد عمر امل�صاب �إزدادت احتمالية
الوفاة ،م�شري ًا �إلى �أن  %64من امل�صابني هم من ال�سعوديني و %36منهم من
املقيمني الذين يف غالبيتهم هم من املمار�سني ال�صحيني.
و�أكد معايل الدكتور عادل فقيه �أن الو�ضع يف امل�شاعر املقد�سة مطمئن
وجميع االحرتازات ال�صحية ت�سري وفق ما خطط لها ،م�ضيف ًا �أن املن�ش�آت
ال�صحية والعاملني فيها على �أهبة الإ�ستعداد للتعامل مع �أي حاالت طارئة؛ مبين ًا
م�ؤكد ًا عدم ت�سجيل �أي �إ�صابات جديدة بني املعتمرين رغم الكثافة التي ت�شهدها
الأماكن املقد�سة هذه الأيام.
واعترب معايل وزير ال�صحة املكلف �أن العمل اجلماعي هو احلل يف مواجهة
مثل هذه الظروف ،وقال � :إن وزارة ال�صحة منفتحة على اجلميع وم�ستوى
ال�شفافية لديها ال حدود له يف �سبيل �إطالع اجلميع على اخلطوات املتخذة وتقبل
الآراء املعار�ضة وخ�صو�ص ًا العلمية منها.

الوضع في األماكن المقدسة مطمئن

و�أ�ضاف معايل املهند�س عادل فقيه� :إن وزارة ال�صحة ا�ستعانت ببع�ض
اجلهات وا�ستقطبت عدد ًا من الكفاءات لي�ساعدوا يف ت�سريع �إجناز بع�ض
م�شاريعها ولال�ستفادة من بع�ض التجارب .م�ؤكد ًا �أن وزارته لن تت�أخر يف
اال�ستعانة بالكفاءات التي حتتاجها.
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تغطية

الدراسات أثبتت أن اإلبل هي مصدر
انتقال الفايروس لإلنسان

وعن الدرا�سات اخلا�صة بعالقة الإبل بفايرو�س (كورونا) قال معاليه� :إن
العديد من الدرا�سات �أثبتت �أن الإبل قد تكون هي اخلازن الأ�سا�سي له ،حيث
�أنه وفق ًا لدرا�سة لوزارة ال�صحة ثبت �أن الإبل كانت امل�صدر النتقال الفايرو�س
للإن�سان .م�ؤكد ًا �أن حتذيرات وزارة ال�صحة بخ�صو�ص االختالط مع الإبل
وتناول حليبها م�ستمرة ومبنية على درا�سات علمية.
من جانبه قال معايل وزير الزراعة الدكتور فهد بلغنيم �إن وزارة الزراعة
تدرك �أهمية القطاع احليواين لذلك ف�صلت هذا القطاع عن بقية القطاعات
يف الوزارة ،ولديها جتارب �سابقة مع حمى وادي املت�صدع وانفلونزا الطيور
الذي حققت الوزارة يف مواجهته جناح ًا لقي �إ�شادة عاملية ,لأنه كان مبني ًا على
التن�سيق التام بني جميع اجلهات احلكومية.
و�أ�ضاف� :إن الأمرا�ض املحددة تتعامل معها الوزارة بالإجراءات املعروفة
وحققت جناحات م�شهودة يف هذا املجال ،وو�صلت مع بع�ض الأمرا�ض �إلى مرحلة
�إعالن خلو اململكة العربية ال�سعودية منها ب�شهادات جهات عاملية م�ستقلة.

وتابع معاليه ب�أن وزارة الزراعة على توا�صل تام ووثيق مع وزارة ال�صحة يف
مواجهة فايرو�س (كورونا) من منطلق �إميانها ب�أهمية التعاون يف هذا املجال،
م�ؤكد ًا الإنفتاح على جميع الآراء والطروحات العلمية.
بعد ذلك �أعطى معايل نائب رئي�س املجل�س الكلمة لع�ضو جمل�س ال�شورى
نائب رئي�س جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة الدكتورة منى �آل م�شيط التي �أعربت
عن �شكرها ملعايل وزير ال�صحة وملعايل وزير الزراعة على مبادرتهما يف
احل�ضور للمجل�س و�إطالع جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة وبقية �أع�ضاء املجل�س
على اجلهود والإجراءات يف مواجهة فايرو�س (كورونا).
ثم فتح املجال ملداخالت �أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة و�أع�ضاء
املجل�س ،حيث �أ�شاد عدد منهم مببادرة وزيري ال�صحة والزراعة يف احل�ضور
للمجل�س ,وطرحوا عدد ًا من املالحظات واال�ستف�سارات حول انت�شار املر�ض,
و�آليات املواجهة املعمول بها الآن ,واخلطط امل�ستقبلية للجهات ذات العالقة يف
�سبيل �ضمان اال�ستعداد ملثل هذه الطوارئ.
أعضاء المجلس يشيدون بجهود
وزارة الصحة

وزاد معايل الوزير بالغنيم �أن �أكرب التحديات التي تواجهها وزارة الزراعة
حالي ًا هي ا�ضطرارها ال�سترياد الرثوة احليوانية من اخلارج� ،إلى جانب النق�ص
ال�شديد يف عدد الأطباء البيطريني الذي يعترب الأدنى عاملي ًا وفق املعايري العاملية.
وعن ر�أي الوزارة يف عالقة الإبل بانت�شار فايرو�س (كورونا) �أو�ضح معاليه
�أن رد الفعل من مالك الإبل كان متوقع ًا ،ون�ستذكر جتربتنا مع انفلونزا الطيور
ورد فعل �أ�صحاب م�شاريع الدواجن يف ذلك الوقت ،م�شري ًا �إلى �أن وزارة الزراعة
تنحاز ل�صحة املواطن مهما كان االحتمال �ضئي ًال بغ�ض النظر عن رد الفعل.
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ح�ضر اللقاء معايل الدكتور حممد خ�شيم نائب وزير ال�صحة للتخطيط
والتطوير ومعايل الدكتور من�صور احلوا�سي نائب وزير ال�صحة لل�ش�ؤون
ال�صحية ،وعدد من م�س�ؤويل وزارتي ال�صحة والزراعة.
كما ح�ضره من جانب جمل�س ال�شورى معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور فهاد بن معتاد احلمد ومعايل �أمني عام جمل�س ال�شورى الدكتور حممد
بن عبداهلل �آل عمرو ،و�أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة وعدد من �أع�ضاء
املجل�س.

تغطية

مجلس الشورى يفوز بجائزة
التميز في الخدمات البرلمانية
اإللكترونية
فاز جمل�س ال�شورى بجائزة ال�شرق الأو�سط للتميز للحكومة
واخلدمات االلكرتونية فرع اخلدمات االلكرتونية الربملانية؛ وهي
جائزة �سنوية يقدمها معهد جائزة ال�شرق الأو�سط للتميز.
وت�سلم اجلائزة معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور فهاد
بن معتاد احلمد على هام�ش امل�ؤمتر الع�شرين للحكومة واخلدمات
الإلكرتونية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي
اختتم �أعماله يوم الأربعاء املا�ضي يف مركز دبي املايل العاملي يف
�إمارة دبي بدولة الإمارات العربية املتحدة  ,و�شارك جمل�س ال�شورى
يف �أعمال امل�ؤمتر برئا�سة معايل الدكتور فهاد احلمد.
وتهدف جائزة ال�شرق الأو�سط للحكومة واخلدمات الإلكرتونية �إلى ت�شجيع
امل� ّؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة وذلك لالرتقاء مب�ستوى املعلومات ون�شر ثقافة
التعامالت واملعرفة الإلكرتونية وفق �أرقى املعايري العاملية.
و�سعي ًا نحو تبادل وتطوير التجارب يف خمتلف نواحي تقنية املعلومات
واالت�صاالت بني دول املنطقة ،فقد ارت�أى معهد جائزة ال�شرق الأو�سط للتميز
تنظيم اجلائزة لتكون حافز ًا على التناف�س نحو اجلودة يف التحول الإلكرتوين
على م�ستوى دول املنطقة مبا ي�ؤهلها �أن تكون من �ضمن امل� ّؤ�س�سات املناف�سة على
ال�ساحة العاملية والتي �أحدثت تقنية املعلومات واالت�صاالت احلديثة ثورة يف
ّ
�أروقتها وقادت �إلى تغيري مفاهيم و�أ�ساليب عمل تلك امل� ّؤ�س�سات يف تعامالتها
مع جميع الفئات وكافة امل�ستويات لتتكون فيها منظومة احلكومة الإلكرتونية.
اجلدير ذكره �أن امل�ؤمتر الع�شرين للحكومة واخلدمات الإلكرتونية يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي الذي نظمته داتاماتك�س تناول على مدى خم�سة
�أيام العديد من التجارب املحلية وبع�ض التجارب الإقليمية والدولية يف جمال

احلكومة واخلدمات الإلكرتونية؛ منها جتارب يف �أملانيا وبريطانيا و�إ�ستونيا
وتركيا و�أذربيجان و�سنغافورة والهند.
وحتدث يف امل�ؤمتر  30متحدث ًا من م�س�ؤويل م�شاريع احلكومة الإلكرتونية
ومديري تقنية املعلومات يف املنظمات وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة الإقليمية
والعاملية ,فيما �شهد امل�ؤمتر م�شاركة وا�سعة من وفود امل�ؤ�س�سات الإقليمية
والعاملية و � 500شخ�صية من �صناع القرار ،والقيادات التنفيذية .ويعد امل�ؤمتر
�أحد �أهم الأحداث يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت التي عملت على
رفع تناف�سية دول املنطقة يف جمال خدمات احلكومة الإلكرتونية.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن جمل�س ال�شورى ح�صل على العديد من اجلوائز يف
جمال احلكومة االلكرتونية على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي ,وعلى
م�ستوى الدول العربية .وهذا يعود �إلى النجاح والتميز على �صعيد احلكومة
الإلكرتونية ب�إطالقه برناجم ًا للتعامالت الإلكرتونية يف املجل�س با�سم «�شاور»،
الذي يحظى بدعم مبا�شر ومتابعة من معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ .
ويهدف الربنامج �إلى �إيجاد بيئة الكرتونية متكاملة داخل املجل�س خلدمة
الأهداف الإ�سرتاتيجية ملجل�س ال�شورى ،وحتقيق البيئة املوحدة والعمل امل�شرتك
ملوظفي املجل�س لإمتام الأعمال وتنفيذها �إلكرتونيا ،والت�أكد من �سهولة الو�صول
واال�ستخدام الأمثل للمعلومات من خالل واجهة م�ستخدم متكاملة معينة لكل
م�ستخدم ،وكذلك ت�شكيل �إطار كامل ال�سرية جلميع م�ستويات العمل من خالل
املهارات واخلربات الفنية والإدارية .وبد�أ برنامج التعامالت الإلكرتونية مبجل�س
ال�شورى (�شاور) بت�شغيل نظام االت�صاالت الإدارية ثم ال�ش�ؤون املالية� ،إلى �أن مت
تعميم العمل على كافة الإدارات والأنظمة والربامج داخل املجل�س لي�شكل يف
النهاية نظام ًا �ألي ًا موحد ًا م َّثل بيئة �إلكرتونية �ساعدت على �إيجاد منظومة عملية
متكاملة يف جمل�س ال�شورى و�أ�سهمت يف زيادة �إنتاجية املوظفني وحت�سني م�ستوى
�أدائهم .
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دراسة

أصول ومنهجيات البحوث والدراسات البرلمانية

د .جالل البنداري  -اخلبري الربملاين

�إن الدور الذي ت�ؤديه املعلومات الأ�صلية يف البحوث والدرا�سات
الربملانية هو �سرب�أغوار املو�ضوع ,لأن البحث �أو الدرا�سة الربملانية
يكون هدفها الرئي�سي التوطئة التخاذ قرار �أو تو�صية برملانية
جتاه عمل من �أعمال احلكومة� ،أو مطالبتها ب�شيء ما.
لذا فمن الأولى �أن يتفهم الباحث الربملاين �أن املعلومات الأ�صلية
واردة من م�صادرها الر�سمية حتى يتم اتخاذ القرار �أو التو�صية.
واملطالبة الربملانية قائمة على �أ�سا�س من احلقيقة القائمة يف ذات
الوقت لدى ال�سلطة التنفيذية.
قال ابن النظريي� « :إن البحث يعني طلبك ال�شيء يف الرتاب،
و�أن ت�س�أل عن �شيء وت�ستخربه» وقال اجلرجاين �إن البحث «هو
التفح�ص والتفتي�ش».
والبحث الربملاين هو تفح�ص حقائق ق�ضية ما� ،أو مو�ضوع ما،
و�إثبات الن�سبة الإيجابية �أو ال�سلبية بني عنا�صر املو�ضوع �أو
الق�ضية.
وفى �سبيل حتقيق معنى البحث الربملاين ف�إن الباحث عليه
�أن يبحث عن نوعني من املعلومات :املعلومات الأ�صلية ،واملعلومات
الفرعية.
• املعلومات الأ�صلية :يتم احل�صول عليها من م�صادرها الر�سمية كمعلومات
اجلهات والوزارات احلكومية ،وهذا النوع من املعلومات ميثل مركز دائرة
التفتي�ش �أو التفح�ص للق�ضية �أو املو�ضوع الربملاين.
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ف�إذا �أراد الباحث مث ًال درا�سة مو�ضوع� ،أو قانون ،عن التعليم فعليه �أن
يجعل املعلومات احلكومية الر�سمية نقطة الدائرة ،وينطلق يف التو�سع من هذه
النقطة �شيئ ًا ف�شيئ ًا حتى ي�صل �إلى ما يطلق عليه املعلومات الفرعية التي قد
يح�صل عليها من بحوث ودرا�سات �أكادميية� ،أو مقاالت �صحفية� ،أو ا�ست�شهادات
من مواطنني� .إال �أن ما يتم ر�ؤيته بالعني يف �أر�ض الواقع هو نوع من املعلومات
الأ�صلية.
 املعلومات الفرعية :فهدفها �إر�شاد الباحث للإحاطة بجوانب املو�ضوع،ولي�س املو�ضوع يف حد ذاته ،فاملعلومات الفرعية حتتمل ال�صواب واخلط�أ.
ف�إذا �أ�صر الربملان على �صحة معلوماته الفرعية ،و�أ�صرت احلكومة على خط�أ
هذه املعلومات ف�إن ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية دخال يف جمال غري جمدٍ
للم�صلحة العامة.
فا�ستخدام الربملان ملعلوماته هدفها حث احلكومة على اتباع القواعد املرعية
لتحقيق امل�صلحة العامة ،وال ميكن �أن يكون هدفها اعتبارات �شخ�صية للنيل من
احلكومة �أو �أحد �أع�ضائها .فاالقت�صا�ص �أو الرت�صد لأعمال احلكومة �إذا كانت
من �شيم البحوث والدرا�سات الربملانية تغري دور الربملان من كونه �سلطة تراقب
�أعمال احلكومة للم�صلحة العامة �إلى �سلطة تعطيل لل�صالح العام.
وبذات الأهمية ف�إن الربملان �أو بحوثه ودرا�ساته الربملانية يجب �أال تكون
�أ�سرية لر�أي خبري �أو متخ�ص�ص واحد يف املو�ضوع �أو القانون ،فمعلومات اخلرباء
واملتخ�ص�صني الفرعية ما هي �إال �أداة ا�ستفتاح للمو�ضوع والق�ضايا الربملانية
و�إال ف�إن الر�أي الذي �سينتهي �إليه الربملان �إمنا هو ر�أي اخلبري �أو املتخ�ص�ص،

دراسة

مما يجعلنا �أمام قرار �أو مطالبة �أو تو �صية برملانية تكنوقراطية وهذا يخالف
فكرة �أو نظرية التمثيل .فالربملانات لي�ست جمال�س حكماء �أو فقهاء ،و�إمنا هم
خليط من ممثلي الإرادة العامة للمواطنني.
كما �أن ما ت�ضمنه تعريف البحث الربملاين من التفتي�ش والتفح�ص يعني �أن
البحث �أو الدرا�سة الربملانية �أي ًا كان جمالهما يقومان على عن�صرين رئي�سني
�أولهما اال�ستقراء ،وثانيهما اال�ستنباط.
• فاال�ستقراء :يعني الإحاطة بالأخبار ،واملعلومات والبيانات ،و�أن ي�ستخل�ص
�أهم املعلومات والبيانات من م�صادرها ،فاال�ستقراء �أ�سا�س البحوث الربملانية.
• �أما اال�ستنباط :هو الربط بني الأخبار ،واملعلومات ،والبيانات لإبراز
النتائج والآثار ،وحتديد وجهة اال�ستقراء يف التنقيب عن الإيجابيات وال�سلبيات.
واال�ستنباط هو الذي يك�شف اجلزئيات التي قد تكون غام�ضة على احلكومة
�أو املواطنني.
كما �أننا يجب �أن نفرق بني البحث والدرا�سة الأكادميية ،والبحث والدرا�سة
الربملانية.
• فالدرا�سة الأكادميية :هي اجلهد الذي يبذله الباحث تفتي�ش ًا ،وتنقيب ًا،
وحتلي ًال ،ونقد ًا ،وحتقيق ًا ،ومقارنة يف مو�ضوع ما بغية الو �صول �إلى حقيقة� ،أو
اكت�شافها.
 �أما البحوث والدرا�سات الربملانية فهي �إذا كانت جهد بحث يبذلبالتفتي�ش ،والتنقيب ،والتحليل ،واملقارنة �إال �أن غايتها الربهنة على �شيء ما� ،أو
�إثبات �أمر ما� ،أو ت�أييد ر�أي ما ،مبا يحقق ر�ؤية الربملان.
• ف�إذا كان  KANL BIGELEOWيرى �أن البحث �أو الدرا�سة
واف يقدمه الباحث عن عمل تعهده و�أمته ،على �أن
الأكادميية هي تقرير ٍ
ي�شتمل التقرير كل مراحل الدرا�سة ،منذ كانت فكرة حتى �صارت نتائج مدونة
وم�ؤيدة باحلجج والأ�سانيد� ،إال �أن البحث �أو الدرا�سة الربملانية ال تقف عند
حدود النتائج ،و�إمنا تتخطى ذلك �إلى املقرتحات توطئ ًة للقرار� ،أو التو �صية� ،أو
املطالبة ب�شيء ما بناء على هذه النتائج.

�أما الدرا�سة �أو البحث الربملاين عليه �أن يبحث يف احلقائق املعروفة مثل بناء
املدر�س� ،أهلية املدر�سني ،نظام الإدارة املدر�سية حتى يبني قرارات واقعية.
�إزاء ذلك ف�إن الطريقة التي ي�ستخدمها الباحث يف بحثه وعمله للو �صول �إلى
غاية البحث ت�سمى املنهج  methodفاملنهج هو الأداة التي ي�ستخدمها الباحث
للو �صول �إلى غر�ضه� ،أو غايته �أو اكت�شاف احلقيقة� ،أو الو �صول �إلى املعرفة.
والعلم الذي يبحث يف طبيعة هذا املنهج و�أ�س�سه ،و�أدواته ،وقواعده ي�سمى
علم مناهج البحث  methodologieوكل علم له منهج بحث خا�ص به،
فلالجتماع منهج خا�ص به ،هو منهج الو�صف الظاهري االجتماعي ،وللتاريخ
منهجه اخلا�ص به هو املنهج التاريخي� ،أو اال�سرتدادي ،ولعلم النف�س منهجه
اخلا�ص به هو منهج التحليل النف�سي ،وللعلم الطبيعي منهجه اخلا�ص به هو
املنهج التجريبي الذي يتحقق فيه �أق�صى درجات ال�ضبط العلمي ،والدقة
العلمية بهدف تبيان العالقة القائمة بني متغري �أ�صيل م�ستقل ،و �آخر تابع متغري
ناجت عنه مبعنى بيان العالقة القائمة بني متغريين �أو �أكرث.
وللفل�سفة منهجها اخلا�ص بها هو املنهج املنطقي الذي يجمع بني التحليل
املنطقي ،والربهان العقلي ،والرتابط العلمي .بالإ�ضافة �إلى مناهج �أخرى يف
الفل�سفة مثل منهج الظواهري الذي يقوم على التميز بني الوقائع اجلزئية
املمكنة �أو ما يطلق عليه حقائق العامل اخلارجي ،واملاهيات الكلية ال�ضرورية
والتي تعتمد على حقائق العقل .بالإ�ضافة �إلى املنهج اجلدويل الذي تعتمد عليه
الفل�سفة اجلدولية.
وكل ذلك يعني �أن هناك ارتباط ًا وثيق ًا بني طبيعة املو�ضوع املعالج ،وطبيعة
املنهج امل�ستخدم ،فاملو�ضوع املعالج يت�أثر حكم ًا باملنهج املعالج ،وقد تتغري
حقيقته �إذا ما عولج بوا�سطة منهج غريب عن طبيعته لأن الأ�صل �أو املبد�أ هو �أن
لكل ظاهرة معينة منهج ًا معين ًا �أكرث مالءمة من غريه للبحث فيها.
وهذا ي�ؤدي �إلى �أن ظاهرة واحدة �إذا ما مت درا�ستها مبنهجني متغريين �أو
�أكرث ف�إننا ن�صل حتم ًا �إلى نتائج متفاوتة �أو حقائق متفاوتة .ف�إذا در�س الربملان
ظاهرة ارتفاع الأ�سعار ،وذات الظاهرة كانت حمل درا�سة �أكادميية يف كليات
االقت�صاد ف�إن نتائج الدرا�سة الربملانية �ستختلف حتم ًا عن نتائج الدرا�سة
الأكادميية العتماد كل منها على منهجيات مغايرة يف درا�سة ذات الظاهرة.

• ولذا ف�إن الباحث الأكادميي قد يح�شد ملو�ضوع بحثه املادة الالزمة لإلقاء
ال�ضوء الكا�شف على نتائجه� ،إال �أن الباحث الربملاين يح�شد ملو�ضوعه لي�س
فقط املادة الالزمة ،و�إمنا املادة الكافية بحيث ال يرتك مزيد ًا من املعلومات
لأخرى ،و �إال كان هناك نق�ص وتق�صري يف مادة البحث �أو الدرا�سة الربملانية.
كما �أن غاية البحوث والدرا�سات الربملانية ال يقت�صر على عر�ض احلقائق
املعروفة ،و�إمنا اكت�شاف احلقائق املجهولة بني عنا�صر احلقائق املعروفة .فهو
ملزم ب�أن يف�سر املو�ضوع �أو القانون مو�ضوع البحث .ف�إذا ناق�ش الربملان قانون ًا
�أو مو�ضوع ًا يتعلق بالتخلف العلمي يف درا�سة البحوث الأكادميية قد تراها نتائج
لعوامل الفقر� ،أو االنحراف� ،أو التوتر� ،أو اخلوف� ،أو القلق� ،أو اختالل الأ�سرة،
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دراسة

�إال �أن ذلك ال يعني �أن منهجيات الدرا�سات والبحوث الربملانية تختلف كلي ًا
عن املناهج العلمية املعروفة ،حيث �إن كل املنهجيات مبا فيها املنهجيات الربملانية
تتفق على �أهمية اال�ستقراء ،واال�ستنباط ،والفر�ض ،والتحليل ،والرتكيب.
وهذه هي ذاتها خ�صائ�ص علم املنطق الذي ت�صلح قواعده لأن تكون املنهل
الذي تنتهل منه جميع العلوم ب�أنواعها املختلفة من الدرا�سة والبحوث .ولكن هل
كل �أنواع املنطق لها ذات الأهمية يف العلوم؟.
فالفل�سفة قد تبدي اهتمام ًا �أكرب للمنطق ال�صوري الذي يهتم بدرا�سة �صورة
الفكر ال مادته .والتاريخ قد يبدي اهتمام ًا �أكرب باملنطق التاريخي الذي يقوم
على جملة من املبادئ والقواعد والقوانني التي ت�سري على هديها كل ال�شعوب
والتي ن�ستطيع بها معرفة �أحوال املا�ضي وا�سرتجاع �أحداث التاريخ.
وعلم النف�س الذي �أبدى اهتمام ًا �أكرب باملنطق الذي يقوم على جملة من
املبادئ والقواعد التي تعرف بوا�سطتها حاالت الإن�سان النف�سية املر�ضية.
والعلوم الطبيعية التي تبدي اهتمام ًا باملنطق البيولوجي الذي يبدو يف ظواهر
احلياة املختلفة.
وبعد �إلقاء ال�ضوء على عدد من العلوم واملنطق املرتبط بها ،ف�إننا
نت�ساءل �أي نوع من املنطق حتتاج �إليه الدرا�سات والبحوث الربملانية؟.
تعتمد الدرا�سات والبحوث الربملانية ب�صفة عامة يف حتليالتها ودرا�ساتها
على ما يطلق عليه املنطق الربجماتي  pragmatismeالذي يقوم على �أ�سا�س
تقدير احلقائق والأفكار من خالل قيمتها العلمية ونتائجها املادية.
فالدرا�سات والبحوث الربملانية يجب �أن تتعاي�ش مع احلقائق والأفكار من
ناحية ب�إيجابياتها املتحققة ،و�سلبياتها الواقعة ،وتفح�ص النتائج املادية حتى
يتحقق الهدف من �إجرائها.
كما �أن تقدير احلقائق والأفكار من خالل قيمتها العلمية يف البحوث
والدرا�سات الربملانية يعتمد ب�صفة �أ�سا�سية على منطلق جوهري هو �أن ذلك
التقدير يهدف �إلى حتقيق ال�صالح العام ف�إنه ال ميكن �أن يقرتن بروا�سب �أو
معتقدات خاطئة .وهى التي �أكد عليها فرن�سي�س بيكون (  ) 1626 - 1561يف
كتابه «الأورغانون اجلديد» بالأوهام والأ �صناف الأربعة وهى:
�أ� -أوهام القبيلة �أو اجلن�س :التي تعني �أن تقدير احلقائق والأفكار كناية عن
�صور لأنف�سنا �أكرث من كونها �صور ًا حقيقية عن الأ�شياء.
فالأفكار التع�صبية التي تفتقد ب�صمتها و �صوابها املطلق ،ونحاول فر�ضها
ق�سر ًا بالرغم من وجود العديد من الأدلة التي تدح�ضها ويجعل تقدير هذه
احلقائق والأفكار مو�ضع �شك .فحتى �إذا ما اختلفت الأحزاب ،واجلماعات،
والأفراد يف داخل الربملان فعليهم الإ�صغاء �إلى الغري ال�ستلهام احلقيقة من
عنا�صر خمتلفة .وذلك بعد�إخ�ضاع الأفكار واحلقائق للتفح�ص والتفتي�ش.
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ب� -أوهام الكهف :وهي الأوهام والأخطاء الفردية يف البحوث والدرا�سات
الربملانية املت�أتية عن ميول واجتاهات ومعتقدات الباحث التي يريد �أن يفر�ضها
كاف
على بحثه .فبع�ض الباحثني مييل �إلى التحليل دون ا�ستقراء وو �صف ٍ
للظاهرة الربملانية حمل درا�سته �أو بحثه ،والبع�ض مييل �إلى البناء الو �صفي
دون �أن يتخطاها �إلى �أبعاد التحليل ،والثالث يقد�س �أفكار املا�ضي ويرف�ض �أن
يطوع �أفكار املا�ضي للحا�ضر ،والنوع الرابع من الباحثني يرف�ض �إجراء كل ما
له �صلة باملا�ضي ،وين�ساق �إلى كل ما هو جديد يف حني �أن التخل�ص من �أو�صاف
الكهف تعني التوازن مبيزان العقل بني اجلوانب الأربعة ال�سابقة ودون �أن يطغى
جانب على �آخر.
ج� -أوهام ال�سوق :وهي الأو�صاف التي يف البحوث والدرا�سات الربملانية ب�سبب
تولد اعتقاد قوي لدى الباحث �أو الدار�س الربملاين ب�أن ما يردده النا�س� ،أو
ما تن�شره و�سائل الإعالم� ،أو ما هو قائم من املعلومات على �شبكة الإنرتنت،
�إمنا هي حقائق م�سلم بها ،وينطلق يف بناء الفر�ضيات والنتائج يف البحث �أو
الدرا�سة الربملانية من خالل هذه الأو�صاف الأمر الذي ي�ؤدي �إلى االبتعاد عن
الدقة العلمية والو�ضوح .كما �أن الأخذ بهذه الأو �صاف يعني تعطيل عقل الباحث
�أو الدار�س الربملاين وجتعله ين�ساق وراء م�سلمات ال يختربها مما يجعل نتائج
البحث �أو الدرا�سة الربملانية تعرب عن جهل فا�ضح بحقائق الأمور وفق ر�ؤيتها
العلمية.
د� -أوهام امل�سرح :وهذه الأوهام هي الدرا�سات والبحوث الربملانية املت�أتية
من االعتقاد اجلازم ب�أفكار و �آراء وطروحات الأكادمييني� ،أو الدرا�سات التي
ت�أتي للربملان من اخلارج من بع�ض املتخ�ص�صني لأنه كما يقول بيكون �إن هذه
الأفكار والآراء ما هي �إالم�سرحيات متثل عوامل ابتدعها �أ �صحابها ،وتعرب عن
م�سارحهم اخلا �صة التي قد تتالقى �أو تعرب حقيقة عن العامل الواقعي .يف حني
�أن املجال اخل�صب للدرا�سات والبحوث الربملانية هو اختبار الواقع وتقدمي
احللول مل�شكالت املجتمع الواقعية.
فمهما كانت قيمة الآراء والطروحات العلمية للدرا�سات التي تعد من خارج
الربملان فهي ال متثل للربملان �سوى معلومات يجب �أن تخترب يف الدرا�سات
والبحوث الربملانية ملعرفة مدى انطباقها �أو اختالفها عن الواقع املجتمعي.

دراسة

ولذا ف�إن �أي تطور يف الدرا�سات والبحوث الربملانية لن يتحقق له النجاح
طاملا بقيت هذه الأو�صاف حتلق ك�أ�سا�س للدرا�سات والبحوث الربملانية .فال�سبيل
الرئي�سي �إلى حتقيق التطور ب�ش�أنها لن يكون �إال من خالل �إتباع منهجيات
و�أ�ساليب العلم احلديث التي متثل �إطار ًا مهم ًا ال ميكن �إغفاله للفكر الربملاين.

وبعيد ًا عن املبادئ الفل�سفية �أو النظرية التي �أحاطت بهذه القواعد الأربع
ف�إنه من املهم كيفية انطباقها على البحوث والدرا�سات الربملانية.

ومن ثم ف�إنه من مبادئ البحوث والدرا�سات الربملانية يف الكوجنر�س
الأمريكي وفق ما ت�شري �إليه درا�سة لنكولني جريالد يف  1991عن البحوث
الربملانية يف الكوجنر�س الأمريكي:
� - 1إن كل نتائج الأبحاث والدرا �سات ال�سابقة بالظاهرة الربملانية مو�ضوع
البحث ال متثل حقيقة خال�صة ،و �إمنا معلومات تاريخية تخ�ضع للتحليل
والفح�ص.
 - 2التخلي عن مبد�أ انتقاء املعلومات� ،أو تخريها ،فاملعلومات التي تتفق مع
وجهة نظر الباحث وا�ستدالالته هي التي يتم حتريها دون حتليل املعلومات
الأخرى� ،أو الآراء املناه�ضة للأولى .فذاك ميثل �سرطان البحوث والدرا�سات
الربملانية لأن غاية البحث �أو الدرا�سة الربملانية هي الو �صول �إلى احلقيقة
والربهنة عليها مبجرد و�ضوح ر �ؤيتها العتبار ال�صالح العام.
� - 3إن بلوغ مرتبة احلقيقة الن�سبية يف البحوث والدرا�سات الربملانية ال ميكن
التو �صل �إليها بدون بذل اجلهد الكايف من خالل التنقيب عن املعلومات،
والتحليل والرتكيب لعنا�صرها اجلزئية وفق الآليات املتاحة للأنواع املختلفة من
البحوث والدرا�سات الربملانية.
فالباحث �أو الدار�س الربملاين �أ�شبه بال�سابح يف البحر ال يرى �أر�ض ًا
له ،ويريد �أن يبلغ ال�شط فعليه بذل عنايته الالزمة حتى يدرك بر
�أمانه.
 - 4عدم �إغفال �أي معلومة �أو فكرة تتعلق مبو�ضوعه و �أن ي�ضعها يف جداول
توظيف املعلومات الربملانية التي �سي�أتي ذكرها الحقا ً.
� - 5أن تكون لغة البحث �أو الدرا�سة الربملانية مبنية على اختيار الألفاظ
والعبارات التي تعرب عن املراد املق�صود بحيث ال حتمل العبارة الربملانية الت
�أويل �أو الفهم على �أكرث من وجه.
� - 6أن يبتعد الباحث �أو الدار�س الربملاين عن العبارات العامة التي ال ت�ضيف
جديد ًا ،وال تقيم وزن ًا للبحث �أو الدرا�سة ،بل تثري اال�ضطراب يف الذهن .و
�إذا ما �أخذنا يف االعتبار هذه املبادئ ال�ستة التي ت�شري �إليهما درا�سة لنكولن
جريالد ف �إن ذلك يرتبط ب�صلة وثيقة باملنهج الديكاردي ن�سبة �إلى الفيل �سوف
ديكارت ( � .) 1596-1650أقام ديكارت منهجه على �أربع قواعد �أ�سا�سية �أولها
:قاعدة اليقني �أو البداهة ,وثانيها :قاعدة التحليل ،وثالثها  :قاعدة اال�ستقراء
�أو الإح�صاء ال�شامل.

كيف ميكن تطبيق املنهج الديكارتي على البحوث والدرا�سات
الربملانية؟.
ميكن تطبيق هذا املنهج من خالل اخلطوات التالية:
 - 1بعد جمع املعلومات الكافية والالزمة حيال املو�ضوع� ،أو القانون حمل
الدرا�سة ،واال�ستقراء اجليد لهذه املعلومات �سواء كانت �أ �صلية �أو فرعية ف �إنه
قبل �أن نبا�شر الكتابة علينا �أن ن�ضع يف اعتبارنا ثالثة مبادئ �أ �سا�سية:
�أ .جتنب الت�سرع يف اال �ستنتاج� ،أو بناء نتائج وف ما جمعته من معلومات لأن
خطورة البحوث والدرا�سات الربملانية �أنه يف حال تبنيها ف �إنها تكون توطئة
للقرار �أو التو �صية الربملانية .ولذ ف�إن �أي ت�سرع يف �إطار �إطالق الأحكام �سي�ؤدي
�إلى �أخطاء فنية بالغة يف البحث �أو الدرا�سة.
ب� .ضرورة اختيار الباحث للمنهج العلمي الربملاين الأن�سب ملعاجلة �أو�ضاع
الظاهرة حمل البحث �أو الدرا�سة.
حيث الحظنا كثري ًا �أن الباحثني الربملانيني ي�سارعون يف مبا�شرة الكتابة
بعد مرحلة جمع املعلومات دون �أن يكون �أمامه هدف وا�ضح� ،أو و�سيلة معنية
كمنهجية برملانية حمددة العنا�صر حتى ي�صل يف النهاية �إلى التحليل ال�سليم
لبحثه �أو درا�سته الربملانية �أو الت �شريعية.
وعدم اختيار الباحث ملنهجية علمية برملانية حمددة �سي�ؤدي حتم ًا �إلى �أن ما
يكتبه �أو النتائج التي �سي�صل �إليها �إمنا تعرب عن هواه ال�شخ�صي ،وهذا يرف�ضه
ديكارت بعبارته «عدم امليل مع الهوى» �أو �أن تكون الكتابات الربملانية معربة
عن ت�أييد عاطفي ع�شوائي لآراء �أو �أفكار �شخ�ص نقل عنه الباحث �أو الدار�س
الربملاين.
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دراسة

ج .كل املعلومات التي جمعها الباحث �أو الدار�س الربملاين تخ�ضع للتحليل
والرتكيب عدا املعلومات البديهية التي ال حتتاج �إلى �إثبات لت�أكيد م�صداقيتها.
و �أي معلومات بديهية يجب �أن يتوافر فيها �شرطان الأول الو�ضوح التام ،وثانيها
التميز املطلق ،وهذا ما عرب عنه ديكارت بقوله« :يجب �أال �أقبل �شيئ ًا على �أنه
حق ،ما مل �أعرف يقين ًا �أنه كذلك ،و �إال دخل يف �أحكامي �إال ما يتمثل �أمام عقلي
يف جالء ومتيز ،بحيث ال يكون لدى �أي جمال و�ضعه مو�ضع ال�شك».
 -3حتليل املعلومات :هذه من اخلطوات املهمة يف الدرا�سات والبحوث الربملانية
التي تدور مو�ضوعاتها حول ظواهر اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية وثقافية.
و �أي مو�ضوع� ،أو قانون� ،أو �س�ؤال �أو ا�ستجواب يف �أي برملان يعني �أن الظاهرة
االجتماعية املعنية يف القانون� ،أو الأدوات الرقابية �أ �صبحت يف و�ضع �إ�شكالية.
و�أن و�ضعها الإ�شكايل يف واقعها االجتماعي هو الذي �أدى �إلى نقلها للربملان.
ف�إذا كان التعليم جيد ًا يف واقعة االجتماعي فلن نطرح قانون ًا يف الربملان
لتح�سني �أو�ضاع التعليم ,ولن تكون هناك �أي درا�سات �أو بحوث ت�شريعية� ،أو
تتعلق با�ستخدام الأدوات الرقابية .ولكن ما �أن يحدث و�ضع �إ�شكايل لعنا�صر
التعليم يف الواقع االجتماعي حتى يهب الربملان لإعادة التوازن لعنا�صر التعليم
54
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�إما م خالل قانون� ،أو مناق�شة مو�ضوع� ،أو تقدمي �س�ؤال� ،أو ا�ستجواب �أو غريه
من الأدوات الرقابية.
وب�صفة عامة ف�إن كل ظاهرة اجتماعية تتكون من العديد من العنا�صر،
وعنا�صر �أي ظاهرة املفرت�ض �أن تتكامل وترتبط فيما بينها ،لأن ذلك هو الذي
يحقق التوازن للظاهرة االجتماعية.
وهذا التوازن هو الذي يتم التعبري عنه ب�أن �أو�ضاع ال�صحة يف هذا البلد
جيدة� ،أو �أو�ضاع اال�ستثمار م�ستقرة وجيدة .ولكن الأمر ال يحدث كذلك
با�ستمرار يف الواقع االجتماعي.
بحيث �أن هذا الواقع بطبيعته متغري ومتقلب فهو قد ي�صنف لنا معطيات
جديدة مل تكن قائمة من قبل� ،أو يقلل من �ش�أن �أهمية متغريات كان لها الأولوية
يف الظاهرة االجتماعية يف املا�ضي.
ونظر ًا لتغري وتقلب الواقع االجتماعي ف�إن هذا يلقي ب�آثاره وظالله على
الظواهر االجتماعية .فالتعلم الذي كان جيد ًا يف واقعة االجتماعي وكانت
عنا�صره من مدر�سني ،وطالب ،ومناهج علمية ،ومدار�س ،و �إدارة مدر�سية يف
حالة توازن� ،أي �أن كل العنا�صر تبدو متوازنة القوى.

دراسة

�إال �أنه نظر ًا لتغري الواقع االجتماعي حدث اختالل يف العالقة الرتابطية
والتكاملية بني عنا�صر هذه الظاهرة ،وهذا اخللل ميكن التعبري عنه ب�أن بع�ض
العنا�صر ازدادت قوة يف وجه عنا�صر �أخرى من ذات الظاهرة.
الأمر الذي ي�ستنتج منه جراء تغري الواقع االجتماعي وتقلبه �إننا �أمام نوع ين
من عنا�صر �أي ظاهرة اجتماعية.
• النوع الأول :يطلق عليه العنا�صر القوية.
• النوع الثاين :يطلق عليه العنا�صر ال�ضعيفة .وكواقع احلال ف�إن العنا�صر
ال�ضعيفة ال ت�ستطيع �أن ت�صمد كثري ًا �أمام العنا�صر القوية.
والربملان يف كل �أفعاله ال�سابقة �إمنا يكون هدفه الرئي�سي تقوية العنا�صر
ال�ضعيفة يف الظاهرة لتكون يف حالة توازن مع العنا�صر القوية مما يعيد لعنا�صر
الظاهرة االجتماعية تكاملها وترابطها.
وهنا يتدخل الربملان لإنقاذ العنا�صر ال�ضعيفة يف �أي ظاهرة اجتماعية من
العنا�صر القوية فيعمل على �إيجاد عالج �إما بالقانون� ،أو بتغري �سيا�سات حكومية
من خالل �أدواته الرقابية� ،أو من خالل ت�شخي�ص حالة العنا�صر ال�ضعيفة يف
املناق�شات العامة و �إ�صدار تذكرة عالج برملانية من خالل التو �صيات التي ي
�صدرها يف هذا ال�ش�أن.
فالربملان عندما يدرك مث ًال �أن م�ستوى اخلدمات ال�صحية التي تقدم �إلى
ملب الحتياجاتهم ،و �أن به الكثري من العيوب.
املواطنني غري ٍ
فهذا يعني علمي ًا �أن عنا�صر ظاهرة م�ستوى اخلدمات ال�صحية تتكون من
الأطباء ،املر�ضي ،امل�ست�شفيات� ،إدارة امل�ست�شفيات ،الأجهزة الطبية املتوافرة
بامل�ست�شفيات �أو من املفرت�ض �أنه يف حال التوازن بني العنا�صر ال�سابقة� ،أي
�أن جميع عنا�صر الظاهرة يف م�ستوى قوة واحدة ( �أي �أن جميع العنا�صر ت�ؤدي
مهمتها وفق ما هو مر�سوم لها من �أهداف اجتماعية ) ف�إن م�ستوى اخلدمات
ال�صحية الذي �سبقدم للمواطنني �سيكون جيد ًا.

فمث ًال عن�صر الأطباء مل يت�أثر ،فالنظام التعليمي الذي ينتج �أطباء مهرة ظل
ثابت ًا على الرغم من �ضعف م�ستوى اخلدمات ال�صحية الذي يقدم للمواطنني.
وقد جند الدليل على ذلك يف �أن العيادات اخلا�صة للأطباء� ،أو امل�ست�شفيات
اخلا�صة ما زالت على حالها يف تقدمي خدمات �صحية جيدة.
ومن ثم ف�إن الربملان عند مناق�شة قانون لتح�سني اخلدمات ال�صحية� ،أو
�س�ؤال �أو ا�ستجواب� ،أو مو�ضوع عام ف�إنه لن يكون معني ًا مبناق�شة �أو�ضاع الأطباء،
�إمنا �سريكز نقا�شاته على عن�صر امل�ست�شفيات الذي �أ �صابه الوهن وال�ضعف،
و�سيعمل جاهد ًا على �أن يقوي عن�صرامل�ست�شفيات حتى يعود التوازن بينه وبني
عن�صر الأطباء �أو غريه من العنا�صر الأخرى.
ولعل ذلك ما ق�صده ديكارت من قاعدة التحليل للظاهرة االجتماعية ،حيث
قال� « :إن حل �أي مع�ضلة م�ستع�صية على الفهم واحلل �إمنا يبد �أ بتق�سيمها �إلى
عنا�صرها املكونة لها �أو �إلى �أكرب قدر من العنا�صر �أو الأجزاء التي تدخل لها،
وبقدر ما تدعو احلاجة �إلى ذلك».
 - 4الغر�ض من جتزئة �أي ظاهرة يف الدرا�سات والبحوث الربملانية والت�شريعية
�إلى العنا�صر املكونة لها هو فهم الإ�شكالية التي حدثت يف عنا�صر الظاهرة.
وفهم �أي م�شكلة �أ�صابت العنا�صر ,يعني معرفة �أ�سباب هذه امل�شكلة� ،أو ما هي
املعطيات االجتماعية التي �أدت �إلى هذه امل�شكلة� ،إال �أن الدرا�سات والبحوث
الربملانية ال تقف عند هذا احلد ،حيث �إن فهم امل�شكلة يف الربملان لي�س غر�ض ًا
يف ذاته و �إمنا قد يكون ذلك يف الدرا �سات والبحوث الأكادميية� ،إمنا هذا الفهم
للم�شكلة يف الربملان ما هو �إال و�سيلة للبحث عن احلل املنا�سب.
�إال �أنه ب�صفة �أولية ميكن اال�ستفادة من التحليل الأويل لعنا�صر امل�شكلة يف
�إطار ما يعرف بورقة العنا�صر الربملانية التي قد متثل �أحد اخليارات املتاحة
�أمام الباحث لتطبيق املنهج الديكارتي يف مرحلة جمع املعلومات عن الظاهرة.

�إال �أنه بافرتا�ض �أن بع�ض العنا�صر ال�سابقة امل�شار �إليها �أ�صبحت �أ�ضعف مما
كانت عليه �أي انتقلت من مرحلة التوازن �إلى مرحلة ال�ضعف والوهن الذي قد
ي�صيب بع�ض العنا�صر لأي عوامل �أو متغريات طر �أت على الواقع االجتماعي مثل
عن�صر امل�ست�شفيات الذي قد ي�ضعف �أمام املتغري الزمني يف الواقع االجتماعي
�أي مدة عمل امل�ست�شفى� ،أو نظر ًا الزدياد احلاالت املر�ضية التي ي�ستقبلها يومي ًا،
�أو نظر ًا لتغري الإدارة �أو تغري م�ستوى التمري�ض.
فاملهم �أن هناك عوامل متغرية يف الواقع االجتماعي �أ�صابت عن�صر ًا �أو �أكرث
من عنا�صر الظاهرة ف�أدت �إلى �ضعفها يف حني بقيت العنا�صر الأخرى على
قوتها.
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حوار

عضو المجلس اللواء حمد الحسون لــ « الشورى » :

لمجلس الشورى دور كبير في تحقيق طموحات المواطن

مل يكن يحلم يوم ًا من الأيام ،بل مل يدر يف خلده� ،أنه كان على موعد مع تلك الطائرات ال�ضخمة ،التي كان ي�شاهدها  -يف �صغره  -تهبط
وتقلع من مطار منطقة الق�صيم .لقد تعلم ال�شاب حمد يف كلية الهند�سة ،التي مل متنعه من درا�سة علوم الطريان ،حيث التحق بكلية امللك في�صل
اجلوية ،ليتخرج مالزم طيار ي�شق طريقة يف ال�سلك الع�سكري ،ويوا�صل عمله املحفوف باملخاطر التي ال يكاد ين�ساها ،ال �سيما حني تتوقف
حمركات طائرته وهو ومن معه عالقون بني ال�سماء والأر�ض.
عن هذه املواقف وعن �أيام ال�صبا وال�شباب والدرا�سة يف اخلارج � ،إلى حني تعيينه ع�ضو ًا مبجل�س ال�شورى  ،كل هذه املراحل املتعاقبة يف حياة
املهند�س طيار ركن اللواء /حمد بن عبد الرحمن احل�سون  -ع�ضو جمل�س ال�شورى  -يروي تفا�صيلها يف حواره مع جملة « ال�شورى»:
حاوره :منصور العساف
الوالدة والطفولة متى وأين كانت؟

ما الذي تذكره عن البدايات األولى للمرحلة الدراسية؟

يف بداية حديثي هذا �أحب �أن �أرفع �أ�سمي �آيات ال�شكر والتقدير خلادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأمني
يحفظهما اهلل  -على الثقة الغالية باختياري ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى ,فقد
كانت مفاج�أة وفرحة كبرية يل ولعائلتي ,كما �أ�شكر القائمني على هذه املجلة
حيث مت اختياري �ضيف ًا لهذا العدد من املجلة.

كانت بداية الدرا�سة للمرحلة االبتدائية باملدر�سة ال�سعودية بالبكريية يف
ذلك الوقت .وقد در�ست فيها �أربع �سنوات وكانت من �أجمل ال�سنوات الدرا�سية

الوالدة كانت يف مدينة البكريية مبنطقة الق�صيم يف منت�صف عام ١٣٧٣هـ,
حيث ذكرت والدتي �إنني ولدت بعد وفاة امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز طيب اهلل
ثراه وقد قالت والدتي» �أنت ولدت بعد موتة ال�شيوخ ب�شهرين �أو ثالثة» ،وقد
ن�ش�أت يف مزرعة كبرية كان والدي ميلكها .والزالت هذه املزرعة حتافظ على
بع�ض طابعها القدمي.
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يف حياتي ,وال�سبب عدم وجود حار�س مينعنا من اخلروج خارج املدر�سة حيث
كنا نخرج �أثناء الف�سحة خارج املدر�سة ونعود �إلى املدر�سة بعد انتهاء مدة
الف�سحة دون �أن يطلب �أحد منا العودة �إلى الف�صل ,وكانت املدر�سة كبرية
ومبنية من الطني.
ثم انتقلت العائلة ال�صغرية �إلى الريا�ض بعد وفاة والدي حيث كان يوجد
�أخي �صالح وعثمان بالريا�ض فكانا نعم الوالدين والأخوين واملربيني �أ�س�أل اهلل
�أن يطيل يف عمرهما ويجازيهما عني خري ًا ,وال �أن�سى ف�ضل والدتي رحمها اهلل
حيث كانت هي املربية الأولى .وقد �أكملت املرحلة االبتدائية يف مدر�سة الأندل�س
االبتدائية يف �شارع املرقب بالريا�ض ثم املتو�سطة الثالثة بطريق اخلرج ,وبعدها
اليمامة الثانوية وهي غنية عن التعريف.
وقد كانت املرحلتان املتو�سطة والثانوية مليئة بالن�شاطات املدر�سية من
رحالت برية و�ألعاب ريا�ضية ,حيث كنت �أحد العبي فريق كرة الطائرة يف ذلك
الوقت.
والذي �أتذكره يف املرحلة االبتدائية عندما كنت طالب ًا يف املدر�سة ال�سعودية
بالبكريية كنت �أرى الطائرات العابرة �إلى مطار الق�صيم وغريه وكنت �أمتنى
�أن �أ�شاهد الطائرة عن قرب .مل تكن الأمنية كبرية فلم �أكن �أحلم ب�أن �أركب
�أو �أ�سافر على طائرة .ولكن بحمد اهلل تعالى حتقق �أكرب من هذا احللم فلقد
تخرجت �ضابط طيار وقدت عدة �أنواع من الطائرات لأكرث من ثالثني �سنه.

والزلت �أتذكر عندما كنت �صغري ًا �آثار هزمية حرب  ١٩٦٧على وجوه النا�س،
كما كنت �أتذكر حرب عام  ١٩٧٣و�أثرها الإيجابي لدى كافة املجتمع ,واملوقف
البطويل للمملكة العربية ال�سعودية يف �إحراز ذلك الن�صر.
توقفت محركات طائرتنا قبل الهبوط

اهتمامات مرحلة الشباب ،هل انحصرت في « علوم الطيران »  ،وما

بمطار جدة لكن اهلل سبحانه أنقذنا

الذي استمر منها ؟

كان من �أهم االهتمامات هو �إكمال درا�ستي وحت�صيلي العلمي ,وباملنا�سبة
�أثناء درا�ستي الثانوية �شاركت يف بع�ض الن�شاطات الريا�ضية يف �أحد الأندية,
وقد طلب مني رئي�س النادي ذلك الوقت االن�ضمام �إلى النادي دون ذكر �أ�سماء.
كنت ومازلت �أمار�س بع�ض الهوايات منها قراءة ما ي�ستجد يف عامل الطريان,
وتاريخ اجلزيرة العربية وال�شرق الأو�سط بعد �ضعف الدولة العثمانية ون�شوء
الدول اال�ستعمارية.
أصدقاء المراحل الدراسية األولى هل مازلت على تواصل معهم؟
وما الذي تذكره من األحداث المجتمعية التي واكبت تلك الفترة؟

نظرا الت�ساع م�ساحة مملكتنا الغالية ف�إنه من ال�صعب االجتماع مع زمالء
الدرا�سة القدماء ويرجع ذلك الن�شغال البع�ض منهم بالأمور الدنيوية والعلمية,
ولكن يح�صل �أن التقي مع بع�ض الزمالء ب�شكل دوري وخا�صة املوجودين منهم
يف مدينة الريا�ض ,وقد زاد االت�صال مع الآخرين يف الآونة الأخرية لظهور
برامج التوا�صل االجتماعي احلديثة والتي جعلت هذا العامل «قرية �صغريه»
نلتقي من خاللها �صباح ًا وم�سا ًء مهما بعدت امل�سافة� ،أما الأحداث التي �صحبت
تلك الفرتة القدمية مع الزمالء فكانت احلياة ب�سيطة جد ًا ,فكان االجتماع بيننا
ب�شكل يومي وذلك ملزاولة بع�ض الأن�شطة الريا�ضية �أو الرحالت الربية اجلميلة
وخا�صة يف ف�صل ال�شتاء حيث تتزين الأر�ض باخل�ضرة وجمال الطبيعة.
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للطيار فهي كثرية وقد ال يت�سع املجال لذلك ،لكن كنا يف �إحدى الرحالت املتجهة
من حفر الباطن �إلى قاعدة امللك عبداهلل بجده على �إحدى طائرات النقل ال�سي
 ,١٣٠وكان على منت هذه الطائرة ما يقارب ت�سعني راكب ًا ،وقبل هبوطنا باملطار
توقف حمركان يف جهة واحدة حيث يوجد يف الطائرة �أربعة حمركات .وقد
كانت جتربه قا�سية .نحمد اهلل على ال�سالمة الدائمة.
عملي وعشقي للطيران صرفاني
عن «الدكتوراه»

 في كتابك « مفهوم النظام العالمي الجديد بين النظريةوالتطبيق » ما الرسالة التي أردت توجيهها للقارئ ؟

نعم لقد �صدر هذا البحث  ١٩٩٤عن مفهوم النظام العاملي اجلديد الذي
�أطلقه الرئي�س الأمريكي ال�سابق جورج بو�ش الأب بعد حرب اخلليج الثانية
(حرب حترير دولة الكويت) ومدى احلاجة �إلى نظام عاملي جديد من خالل
�أحاديثه الإعالمية وال�سيا�سية خالل فرتة احتالل النظام العراقي لدولة الكويت
�آنذاك ،وكذلك انهيار االحتاد ال�سوفيتي حيث انهار ركن �أ�سا�سي يف النظام
الدويل القدمي القائم على القطبية الثنائية التي تقا�سمها االحتاد ال�سوفيتي
مع الواليات املتحدة .وكان تفكك االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق يف نظر املحللني
ال�سيا�سيني �أهم املتغريات العاملية نظر ًا لت�أثريه احلا�سم على تطور الأحداث
يف اجتاه قيام النظام العاملي اجلديد ,و�إعادة توزيع القوة والنفوذ على م�سرح
العالقات الدولية ,حيث انفردت الواليات املتحدة بالهيمنة على ال�ش�ؤون الدولية
وفر�ضت نف�سها زعيمة للعامل وتولت دور املنظم الدويل الرئي�سي بدون منازع
يف الوقت احلا�ضر على الأقل ,وبانهيار االحتاد ال�سوفيتي فتح املجال للمزيد
من املتغريات العاملية التي مازالت يف طور التبلور والتي يتوقع �أن تكون لها �آثار
وا�ضحة على �شكل النظام العاملي اجلديد ،وما تاله من م�ستجدات �سيا�سيه
واقت�صاديه واجتماعيه من ذلك التاريخ.
درست الطيران المدني والعسكري
في آن واحد

من خالل بحثك العلمي « النظام العالمي الجديد » ...وهو من
متطلبات الحصول على درجة « الماجستير»  ،ألم يطرأ عليكم إكمال

الدراسة الجامعية والدراسات العليا ،كيف تم اختيارها؟ وماهي
أهم الصعوبات التي واجهتك في علم الطيران العسكري؟

ال�شك �أن من �أ�صعب القرارات التي يتخذها الطالب بعد التخرج من الثانوية
العامة هو اختيار التخ�ص�ص املنا�سب .فكنت �شغوف ًا بالطريان ويف نف�س الوقت
حمب ًا لدرا�سة الهند�سة.
وقد بد�أت الدرا�سة اجلامعية بكلية الهند�سة يف جامعة امللك �سعود ملدة �سنه,
وحلبي و�شغفي بالطريان التحقت بكلية امللك في�صل اجلوية لدرا�سة الطريان
و�أثناء ذلك ابتعثت لدرا�سة الهند�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية وتخرجت
من جامعة والية كاليفورنيا مدينة �شيكو ،ثم تابعت درا�سة الطريان بعد ذلك.
وال�شك �أن الطريان حمبب يل كثري ًا .ولكن الطريان نف�سه يبعدك عن
الن�شاطات الأ�سرية واالجتماعية� .أما ما يخ�ص بع�ض املواقف التي حت�صل
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الدراسة العليا لنيل شهادة الدكتوراه؟

كان هذا الطموح يراودين ومازال .ولكن نظر ًا لطبيعة عملي يف جمال الإدارة
والطريان والتي حالت دون اال�ستمرار ملوا�صلة الدرا�سات العليا .علم ًا �أن الرغبة
ال تزال موجودة لإكمال هذا الطموح ,و�أنا �أعمل عليه يف الوقت احلا�ضر وهذا
يتطلب جهد ًا ووقت ًا �أرجو من اهلل التوفيق .
في إحدى المناسبات شوهد اللواء حمد بزي كابتن الطيران المدني

كيف جمعت بين الطيران العسكري والمدني في آن واحد ؟

الطائرات عموما يجب �أن ت�سجل ت�سجي ًال مدني ًا �أو ع�سكري ًا ,وهذا ح�سب نوع
الطائرة وموا�صفاتها وا�ستخداماتها ,فمثال �أي طائرة مدنية يجب �أن ت�سجل يف
الهيئة العامة للطريان املدين ال�سعودي ,ويبد�أ رقم الت�سجيل يف  HZاخلا�ص
بالطائرات ال�سعودية وكل دولة يف العامل لها حرفني خمتلفني.

حوار

وقائد الطائرات املدنية يجب �أن يح�صل على جميع الرخ�ص وال�شهادات
املدنية و�أن يلب�س الزى املدين على هذه الطائرات� ,أما الطائرات الع�سكرية
فهي خا�ضعة لأنظمة اجلهة املالكة لها (مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية
ووزارة احلر�س الوطني) كما �أنها ت�شرتك ببع�ض الأنظمة والقوانني املتبعة
بالطريان املدين ,ولكن يجب على الطيار الع�سكري �أن يح�صل على جميع
الرخ�ص وال�شهادات الع�سكرية و يلب�س الزى الع�سكري عند الطريان على هذا
النوع من الطائرات .ولدى وزارة الدفاع عدد من الطائرات املدنية وعدد كبري
من الطائرات الع�سكرية ومن خالل �سنوات خدمتي يف وزارة الدفاع فقد كنت
م�ؤه ًال على الطريان لعدد من الطائرات املدنية والع�سكرية.

نقاشات الشأن العام؟

من �أكرث ما مييز �أعمال جمل�س ال�شورى هو احلديث يف ال�ش�أن العام ,حيث
�أنه يهتم باملوا�ضيع امل�ستجدة على ال�ساحة العامة �سواء داخل اململكة العربية
ال�سعودية �أو خارجها.
و�أمتنى من املجل�س رئي�س ًا و�أع�ضاء �أن يعطى هذا املو�ضوع اال�ستمرارية
وتفعيل ال�ش�أن العام ب�أن حتال املوا�ضيع التي يطرحها الأع�ضاء �إلى اللجان
املخت�صة بعد الت�صويت على املو�ضوع �إثر انتهاء الع�ضو من طرحه من حيث
مالئمته للدرا�سة �أم ال.
مناقشة الوزراء تحت قبة مجلس الشورى؟

هل هناك هوة بين طموحات المواطن من جهة ،وأداء ومخرجات
مجلس الشورى من جهة أخرى؟ أين  -برأيك  -يكمن الخلل؟

ال�شك �أن جمل�س ال�شورى له دور كبري يف امل�سائل الت�شريعية والرقابية التي
ي�أمل منها جمل�س ال�شورى حتقيق طموحات املواطن ,مع العلم �أن هناك جلنه
متخ�ص�صة للتوا�صل مع املواطن با�سم «جلنة حقوق الإن�سان والعرائ�ض» لتلقي
املقرتحات والآراء وتبني الأفكار اجلديدة التي تخدم هذا البلد.

عندما ننظر �إلى نظام جمل�س ال�شورى الرقابي ف�أعتقد �أنه جزء من هذا
الدور هو التوا�صل مع الوزراء  ،وم�ساءلة الوزراء كذلك مبا يحقق الهدف املرجو
من الدور الرقابي للمجل�س حيث ينقل هموم املواطنني.

وال �شك �أن املواطن لديه طموحات كبرية ,وهو يحظى باهتمام كبري من
القيادة الر�شيدة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز و�سمو
ويل عهده الأمني و�سمو ويل ويل العهد  -يحفظهم اهلل  -لتحقيق الأهداف
املرجوة من خالل خمرجات اجلهات الت�شريعية والرقابية والتنفيذية.
عند الحكم على مجلس الشورى يجب
األخذ بعين االعتبار مراحل تطوره

كيف يرى اللواء حمد ك ً
ال من :
تطور أداء مجلس الشورى الحالي؟

عند احلكم على جمل�س ال�شورى يجب الأخذ بعني االعتبار يف مراحل تطور
جمل�س ال�شورى التاريخية وعدم �إغفال هذه املراحل .لكنني �أحتدث عن مراحل
التطور احلديث ملجل�س ال�شورى والذي بد�أت دورته ال�شورية ال�ساد�سة عام
١٤٣٤هـ  ،حيث �شهدت تعيني املر�أة لأول مرة ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى ,واملجل�س
يعمل على تلبية �آمال ومتطلبات املواطن ،ف�أع�ضاء املجل�س ميثلون جميع �شرائح
املجتمع.

دور اللجان الصداقة البرلمانية ؟

جلـان ال�صداق ـ ــة الربملان ـ ــية له ــا دور فاع ـ ــل يف من ـ ــو وتطوي ـ ــر العالق ــات
الربملاني ـ ــة ب ـ ــني جمل ــ�س ال�ش ـ ــورى والربملان ـ ــات الإقليمي ـ ــة والدولي ـ ــة التي
يرتبط معها بلج ـ ــنة �صداق ـ ــة� ,إلى جانب تعزيز العالق ـ ــات الثنائية بني اململكة
والدول ال�شقيقة وال�صديقة .
أتمنى التصويت على مواضيع

أداء لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات بالمجلس؟

�أنا ع�ضو يف هذه اللجنة و�شهادتي فيها قد تكون جمروحة  .ولكن خالل
عملي يف هذه اللجنة مل�ست من الزمالء الأع�ضاء اجلد والتفاين يف ما يتعلق
ب�أعمال هذه اللجنة التي لها دور كبري وم�ؤثر يف ما يخ�ص النقل واالت�صاالت
وتقنية املعلومات من تو�صيات وزيارات للجهات التنفيذية ذات العالقة للت�أكد
من حتقيق هذه التو�صيات ملا يخدم املواطن.

وأطروحات الشأن العام

حيث �إن �أع�ضاء الربملان �أو جمال�س ال�شورى متثل جميع �أطياف املجتمع يف
كل دوله .ولكن �أمتنى تفعيل دور جلان ال�صداقة الربملانية وذلك بالتوا�صل مع
اجلهات التنفيذية مثل وزارات اخلارجية والداخلية والتعليم العايل ,واالقت�صاد
والتخطيط وال�صحة ملناق�شة ودعم املوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك بني هذه
الدول واململكة العربية ال�سعودية.
ال�شــــورى  -العــدد  - 155رجــب 1435هـ

59

استشارات قانونية

نطاق اكتساب الشخصية المعنوية للشركات

ن�ص نظام ال�شركات ال�سعودي يف مادته (الأولى) على �أن ال�شركة
«عقد يلتزم مبقت�ضاه �شخ�صان �أو �أكرث ب�أن ي�ساهم كل منهم يف م�شروع
ي�ستهدف الربح بتقدمي ح�صة من مال �أو عمل القت�سام ما قد ين�ش�أ
عن هذا امل�شروع من ربح �أو خ�سارة».
وعرفت جملة الأحكام العدلية ال�شركة ( �شركة العقد ) يف املادة
( )1329ب�أنها « عقد بني اثنني �أو �أكرث على كون ر�أ�س املال والربح
م�شرتك ًا بينهما ».
وبالرغم من ذلك ف�إن حتديد الطبيعة القانونية لل�شركة هو مثار
خالف ؛ فالفقه التقليدي يرى �أن ال�شركة قائمة على فكرة العقد ،
بينما يرى االجتاه احلديث �أن ال�شركة قائمة على فكرة النظام.
(القانون التجاري للدكتور عبدالهادي الغامدي والدكتور بن يون�س
حممد� ،ص .) 132 – 131
وبهذا يتبني �أن هناك خالف ًا بني ال�شراح يف م�صدر اكت�ساب
ال�شركة لل�شخ�صية املعنوية ،هل هو العقد� ،أو النظام ،وفيما ي�أتي
بيان للمراد بكل من العقد والنظام وعالقته باكت�ساب ال�شركة
لل�شخ�صية املعنوية.
الفرع الأول  :العقد كم�صدر الكت�ساب ال�شخ�صية املعنوية.
باعتبار ال�شركة عقد ًا كما ورد بن�ص املادتني ال�سابق ذكرهما من نظام
ال�شركات وجملة الأحكام العدلية؛ ف�إن حرية املتعاقدين وا�سعة يف حتديد
وتنظيم ما ين�ش�أ عن هذا العقد من حقوق والتزامات؛ فالفقه التقليدي يرى �أن
املعيار الذي يحدد الطبيعة القانونية لل�شركة يكمن يف الت�صرف الإرادي املن�شئ
يوجد ال�شركة ويحدد العالقة بني ال�شركاء مبا لهم
لها ،وهو عقد ال�شركة الذي ِ
من حقوق وعليهم من التزامات.

�سلطان بن عبداهلل العمري
قانوين  -الإدارة العامة للم�ست�شارين
مبجل�س ال�شورى

والأ�صل �أن ال�شركة تكت�سب ال�شخ�صية القانونية مبجرد �إبرام العقد ,وي�ستوي يف
ذلك ال�شركات املدنية وال�شركات التجارية ,وقد ن�صت املادة ( )506من القانون
املدين امل�صري على �أنه »:تعترب ال�شركة مبجرد تكوينها �شخ�ص ًا اعتباريا» ,ولكن
ال يحتج بهذه ال�شخ�صية على الغري �إال بعد ا�ستيفاء �إجراءات الن�شر التي يقررها
القانون ،ومع ذلك للغري �إذا مل تقم ال�شركة ب�إجراءات الن�شر املقررة �أن يتم�سك
ب�شخ�صيتها ،وهذه القاعدة الت�شريعية خا�صة بال�شركات التجارية فقط ،مل
ي�ستلزمها القانون املدين بالن�سبة لل�شركات املدنية حيث يجوز االحتجاج على
الغري بال�شخ�صية القانونية لها مبجرد تكوينها دومنا اعتبار التخاذ �إجراءات
ال�شهر.
و�إن كان �أمر اكت�سابها لل�شخ�صية كقاعدة عامة ال يتوقف على �إجراءات
ال�شهر القانوين؛ �إال �أن امل�شرع ذهب �إلى �أن �شركة امل�ساهمة و�شركة التو�صية
بالأ�سهم وال�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة ال تكت�سب ال�شخ�صية املعنوية �إال بعد
م�ضي خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري « مو�سوعة ال�شركات
التجارية ،ت�أليف �أحمد �أبو الرو�س ،املكتب اجلامعي احلديث بالإ�سكندرية� ،سنة
الن�شر 2002م � ،ص .. 38 – 37

يقول الدكتور م�صطفى كمال طه « :تعترب ال�شركة �شخ�ص ًا معنوي ًا مبجرد
تكوينها ولو مل ت�ستوف �إجراءات ال�شهر التي يوجبها القانون ،ذلك �أن ال�شهر
مق�صود به م�صلحة الغري ،وهو مبثابة �إ�شهاد على قيام �شخ�ص معنوي ك�شهادة
امليالد بالن�سبة لل�شخ�ص الطبيعي ،ويالحظ �أن لل�شركات املدنية �شخ�صية
معنوية رغم �أنها ال تخ�ضع لأية �إجراءات �شهر خا�صة؛ مما ي�ؤكد انتفاء العالقة
بني ال�شخ�صية املعنوية وال�شهر ،و�أن ال�شخ�صية املعنوية ال تتوقف على ا�ستيفاء
�إجراء ال�شهر والن�شر « (القانون التجاري ،ت�أليف الدكتور م�صطفى كمال طه،
الدار اجلامعية ،بريوت� ،ص .) 268 – 267

وبهذا �أي�ضا �أخذ املنظم ال�سعودي  ،يقول الدكتور حممد اجلرب « :وموقف
نظام ال�شركات ال�سعودي و�إن كان يتفق مع موقف معظم الت�شريعات العربية �إال
�أنه يخالف اجتاه الت�شريعات احلديثة والتي جتعل من القيد يف ال�سجل التجاري
�شرط ًا الكت�ساب ال�شركة ال�شخ�صية املعنوية» (القانون التجاري ال�سعودي،
ت�أليف حممد بن ح�سن اجلرب� ،ص .) 204

وبهذا الر�أي �أخذ املنظم امل�صري؛ حيث ن�صت املادة (الثانية واخلم�سون)
من القانون املدين امل�صري �صراح ًة على �أن « ال�شركات التجارية تعترب من
الأ�شخا�ص االعتبارية ،وي�ستثنى من ذلك �شركة املحا�صة �إذ لي�ست لها �شخ�صية
معنوية وال وجود لها بالن�سبة للغري وتقت�صر �آثارها على �أطرافها فح�سب «

وذكر �أي�ض ًا يف كتاب ( القانون التجاري – الأعمال التجارية – التاجر –
ال�شركات التجارية ) ما ن�صه « :يعترب التوقيت الذي يكتمل فيه تكوين ال�شركة
من الأمور املهمة؛ �إذ ما �إن يكتمل تكوين ال�شركة حتى تكت�سب ال�شخ�صية
املعنوية ،ويالحظ �أن تكوين �شركات الأ�شخا�ص يتم مبجرد موافقة ال�شركاء على
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ت�أ�سي�سها وعلى كل بنود عقد الت�أ�سي�س ،و�شركات الأموال يتم تكوينها بانتهاء
�إجراءات الت�أ�سي�س القانونية� ،أما �شركات امل�ساهمة التي تطرح ر�أ�س مالها
لالكتتاب العام ال يتم ت�أ�سي�سها �إال �إذا اكتتب بكل ر�أ�س مالها ».
�إال �أن هذا املفهوم تقليدي �أخذ يف الرتاجع وواجه نقد ًا يتمحور حول الفوارق
الكبرية بني قواعد قانون ال�شركة وقواعد العقود ب�صفة عامة ،وميكن �إيجازها
يف الآتي :
�أو ًال  :ال يقت�صر عقد ال�شركة كبقية العقود على ترتيب �آثار على �أطرافه
متمثلة يف احلقوق وااللتزامات ،بل يتجاوز ذلك ب�أن ين�ش�أ عنه �شخ�ص معنوي
خماطب ب�أحكام القانون ،فكلمة ( ال�شركة ) تعني الت�صرف املن�شئ لها،
وال�شخ�ص املعنوي الناجت عنه.
ثاني ًا  :بخالف �سائر العقود القائمة على ت�ضارب وتعار�ض م�صالح عقدية؛
يقوم عقد ال�شركة على احتاد م�صالح �أطرافه نحو حتقيق هدف واحد وغر�ض
م�شرتك هو حتقيق الربح وق�سمته بني ال�شركاء.
ثالث ًا  :فكرة العقد ال تتما�شى مع بع�ض �أنواع ال�شركات ،ك�شركة امل�ساهمة،
التي َتدَ ّخ َل املنظم بالتنظيم والرقابة وب�شكل مبا�شر يف كثري من �إجراءاتها
وقواعدها ،وذلك لتحقيق �أهداف اقت�صادية واجتماعية.
لذلك ظهر اجتاه �آخ ُر حديثٌ يرى �أن ال�شركة قائمة على فكرة النظام ولي�س
العقد.

« وهذا يعني �أن ال�شركات ال تكت�سب ال�شخ�صية املعنوية �أو احلكمية �أو
االعتبارية كما يطلق عليها القانون الأردين �إال بعد االنتهاء من �إجراءات
ت�أ�سي�سها وت�سجيلها يف �سجل ال�شركات املوجود يف وزارة ال�صناعة والتجارة».
(القانون التجاري ،ت�أليف الأ�ستاذ الدكتور فوزي حممد �سامي� ،سنة الن�شر
2001م � ،ص )151
ومع ذلك ف�إنه يعاب على الفكرة التنظيمية لل�شركة افتقارها �إلى التحديد,
كما �أن تدخل الدولة ال يعني �إلغاء فكرة العقد متام ًا ،فهذه الأخرية التزال
�أ�سا�س �إن�شاء ال�شركة� ،إ�ضافة �إلى �أن فكرة العقد تبدو �أكرث قو ًة وو�ضوح ًا يف
�شركات الأ�شخا�ص.
وبعد هذا ميكن اخلروج من هذا االختالف القانوين يف حتديد الطبيعة
القانونية الكت�ساب ال�شركة ال�شخ�صية املعنوية بالقول� :إن فكرة العقد وفكرة
النظام تقومان وتتعاي�شان مع ًا داخل ال�شركة فال ميكن الأخذ املطلق ب�إحدى
الفكرتني منفرد ًة ،حيث ت�سود الفكرة التقليدية التعاقدية لل�شركة يف �شركات
الأ�شخا�ص ،بينما ت�سود الفكرة النظامية لل�شركة يف �شركات الأموال ،ف�إذا
جتلت �إحداهما توارت الأخرى دون �أن تنعدم.
بقيت الإ�شارة �إلى �أن نعلم �أن الأثر املرتتب على اكت�ساب ال�شركة لل�شخ�صية
املعنوية عن طريق العقد يختلف عن الأثر املرتتب الكت�ساب ال�شركة لل�شخ�صية
املعنوية عن طريق النظام .ويقت�صر هذا الأثر على مدى االحتجاج بال�شخ�صية
املعنوية يف مواجهة الغري.

الفرع الثاين  :النظــــام باعتبـــاره م�صـــدر ًا الكت�ساب ال�شخ�صية
املعنوية لل�شركة.
�أدى �ضعف الفكرة التعاقدية �إلى �إنكار الفقه احلديث ال�صف َة التعاقدية
لل�شركة ،و�إ�ضفاء ال�صفة النظامية.
ويق�صد بالنظام جمموعة القواعد القانونية التي تهدف �إلى غر�ض م�شرتك
يقت�صر دور الأفراد معها على الإف�صاح عن الرغبة يف االن�ضمام �إليها.
فالتدخل املبا�شر وامل�ستمر للمنظم بطريقة �آمرة �أح ّل ِّ
املنظم حمل امل�ؤ�س�سني
و�أدى �إلى �إ�ضعاف مبد�أ �سلطة الإرادة وما يرتتب عليه من حرية املتعاقدين يف
�إن�شاء ال�شركة وتنظيمها  -ال�شركات عموما و�شركة امل�ساهمة خ�صو�صا  -؛ �إذ
مل يعد جمرد العقد كافي ًا لت�أ�سي�س �شركة امل�ساهمة ،بل يلزم �صدور الرتخي�ص
بها ،كما �أن املنظم خ�صها بالعديد من الأحكام والقواعد املتعلقة بالت�أ�سي�س
والإدارة والرقابة واالكتتاب وغريه؛ بذلك حل التنظيم القانوين حمل التنظيم
التعاقدي ،وقد �أخذ بهذا الر�أي كل الت�شريعات احلديثة التي جعلت من القيد
يف ال�سجل التجاري �شرط ًا الكت�ساب ال�شركة لل�شخ�صية املعنوية  ،كالقانون
الفرن�سي والأملاين والأردين( .القانون التجاري ال�سعودي ،ت�أليف حممد بن
ح�سن اجلرب� ،ص .) 204
فقد ن�صت املادة (الرابعة) من قانون ال�شركات الأردين على �أنه « يتم
ت�أ�سي�س ال�شركة يف اململكة وت�سجيلها فيها مبقت�ضى هذا القانون ،وتعترب كل
�شركة بعد ت�أ�سي�سها وت�سجيلها على ذلك الوجه �شخ�ص ًا اعتباري ًا �أردين اجلن�سية
ويكون مركزها الرئي�سي يف اململكة ».
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مجلس الشورى يحيل عددًا من مقترحات األعضاء
على جدول أعمال المجلس

عقدت الهيئة العامة ملجل�س ال�شورى اجتماعها ال�سابع لل�سنة
الثانية من الدورة ال�ساد�سة برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ للنظر يف عدد من
املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعمالها.
وح�ضر االجتماع معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن
�أمني اجلفري ومعايل م�ساعد رئي�س املجل�س الدكتور فهاد بن معتاد
احلمد ومعايل الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبد اهلل �آل
عمرو ور�ؤ�ساء اللجان املتخ�ص�صة باملجل�س.
وقررت الهيئة العامة خالل االجتماع �إحالة عدد من املو�ضوعات �إلى املجل�س
ملناق�شتها يف جل�ساته القادمة  ،فقد �أحالت تقارير لعدد من املقرتحات التي
تقدم بها �أع�ضاء املجل�س مبوجب املادة  23من نظام جمل�س ال�شورى  ،ت�ضمنت
تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية ب�ش�أن اقرتاح م�شروع نظام ال�صندوق االحتياطي
الوطني املقدم من عدد من �أع�ضاء املجل�س  ،وتقرير جلنة الإدارة واملوارد
الب�شرية ب�ش�أن مقرتح م�شروع نظام ال�صندوق االحتياطي للتقاعد املقدم من
معايل ع�ضو املجل�س الأ�ستاذ �سليمان احلميد  ،وتقرير جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية
والأ�سرة وال�شباب ب�ش�أن مقرتح تعديل املواد ( الثانية  ،والثامنة  ،واحلادية
ع�شرة ) من نظام رعاية املعوقني املقدم من �أع�ضاء املجل�س الدكتورة لبنى
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الأن�صاري  ،والدكتورة لطيفة ال�شعالن  ،والدكتورة منى �آل م�شيط والدكتورة
نهاد اجل�شي  ،وكذلك مقرتح م�شروع تعديل نظام رعاية املعوقني املقدم من
ع�ضو املجل�س الدكتور نا�صر املو�سى .
كما �أحالت الهيئة العامة تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية ب�ش�أن مقرتح م�شروع
نظام البنك ال�سعودي لالدخار املقدم من ع�ضو املجل�س الدكتور نا�صر بن داود ،
وتقريرها ب�ش�أن مقرتح �إ�ضافة فقرتني ( ج  ،و ) للمادة الرابعة من نظام البنك
ال�سعودي للت�سليف واالدخار املقدم من ع�ضو املجل�س الدكتور حامد ال�شراري .
ووافقت الهيئة العامة على �إحالة تقرير جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية
ب�ش�أن تعديل بع�ض مواد نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام والئحة �أع�ضائها
والعاملني فيها  ،وتقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة ب�ش�أن مقرتح م�شروع
نظام اخلدمات الإ�سعافية وامل�سعفني يف اململكة .
كما متت املوافقة على �إحالة تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية ب�ش�أن التقرير
ال�سنوي لديوان املراقبة العامة للعام املايل 1435/1434هـ  ،وتقرير جلنة
الإدارة واملوارد الب�شرية ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية للعام املايل 1435/1434هـ  ،وتقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة
ب�ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال حماية البيئة واملحافظة عليها بني
حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة اململكة املغربية .

حصاد الشهر

رئيس مجلس الشورى يستقبل وفد أعضاء البرلمان الباكستاني

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض عدد ًا
من �أع�ضاء اجلمعية الوطنية وجمل�س ال�شيوخ الباك�ستاين برئا�سة
ع�ضو جمل�س ال�شيوخ ال�سيناتور م�شاهد ح�سني �سيد ،يف �إطار زيارتهم
احلالية للمملكة .
ورحب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف م�ستهل اللقاء ب�أع�ضاء
الربملان الباك�ستاين متمني ًا لهم طيب الإقامة يف اململكة.
و�أكد متانة العالقات الثنائية والتاريخية التي جتمع اململكة العربية ال�سعودية
وجمهورية باك�ستان الإ�سالمية يف �شتى املجاالت ,م�شري ًا �إلى الزيارات املتبادلة
على م�ستوى القيادة يف البلدين ال�شقيقني وما حققته من نتائج �ست�سهم يف دعم
وتعزيز العالقات بينهما يف �شتى املجاالت.
ونوه معاليه بالعالقات الربملانية املتميزة بني جمل�س ال�شورى والربملان
الباك�ستاين م�ؤكد ًا حر�ص جمل�س ال�شورى على تعزيز هذه العالقة مبا يحقق
امل�صالح امل�شرتكة ل�شعبي البلدين.
من جانبه عرب ال�سيناتور م�شاهد ح�سني �سيد عن �سعادته و�أع�ضاء الوفد
بزيارة اململكة ,معرب ًا عن �شكره خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز �آل �سعود – حفظه اهلل -على ما تقدمه اململكة من دعم للباك�ستان
يف �شتى املجاالت وحر�صها على �أمنها وا�ستقرارها �إلى جانب دورها الرائد يف
خدمة ق�ضايا الأمة الإ�سالمية والوقوف �إلى جانبها ودعمها يف كافة املحافل
الدولية.
و�أ�شاد بالعالقات الثنائية التي تربط بني البلدين و�شعبيهما ال�شقيقني خا�صة
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الباك�ستاين.
وقدم �شكره ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى على ح�سن اال�ستقبال واحلفاوة
التي وجدها الوفد منذ و�صوله الى اململكة.

من جانب �أخر نوه �أع�ضاء الربملان الباك�ستاين خالل اللقاء بجهود خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود خلدمة الإ�سالم
وامل�سلمني وحر�صه – حفظه اهلل – على توحيد كلمة امل�سلمني وتقاربهم مبختلف
�أطيافهم.
ويف نهاية اللقاء مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�سبة.
ح�ضر اللقاء ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية
الباك�ستانية الدكتور عبداهلل بن حمود احلربي و�سفري جمهورية باك�ستان
الإ�سالمية لدى اململكة حممد نعيم خان.
من جهة �أخرى عقدت جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الباك�ستانية يف
جمل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور عبداهلل بن حمود
احلربي  اجتماع ًا مع �أع�ضاء وفد الربملان الباك�ستاين.
عدد من املو�ضوعات والق�ضايا ذات
وجرى خالل االجتماع ا�ستعرا�ض ٍ
االهتمام امل�شرتك بني اململكة والباك�ستان ،و�سبل تعزيز العالقات الثنائية
بني البلدين يف �شتى املجاالت خا�صة العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى
واجلمعية الوطنية ،وجمل�س ال�شيوخ الباك�ستاين ،وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة
الربملانية ال�سعودية الباك�ستانية مبا يخدم م�صالح البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير كندا

تلقى معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ر�سالة من معايل رئي�س الربملان الكندي
الدكتور نويل ُكن�سيال تتعلق بدعوة معاليه لزيارة كندا .

وقام بنقل الر�سالة �سفري كندا لدى اململكة ال�سيد توما�س
ماكدونالد خالل ا�ستقبال معايل رئي�س جمل�س ال�شورى له يف مكتبه
مبقر املجل�س بالريا�ض .
وجرى خالل اللقاء مناق�شة عدد من املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك بني اململكة العربية ال�سعودية وكندا ،وا�ستعرا�ض عالقات التعاون بني
البلدين ال�صديقني يف �شتى املجاالت .
كما مت بحث �سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على �صعيد العالقات
الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الكندي بغرفتيه ال�شيوخ والنواب وتفعيل
دور جلنتي ال�صداقة الربملانية يف البلدين مبا ي�سهم يف دعم �أوجه التعاون يف
�شتى املجاالت مبا يخدم م�صالح البلدين و�شعبيهما ال�صديقني .
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مساعد رئيس مجلس الشورى يشكر سمو أمير منطقة الجوف
على اهتمامه بشباب المنطقة
�أعرب معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور فهاد بن معتاد
احلمد عن �شكره وتقديره ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري فهد بن بدر
بن عبدالعزيز�أمري منطقة اجلوف رئي�س جمل�س �شباب املنطقة على
ما يوليه �سموه ل�شباب منطقة اجلوف من رعاية واهتمام وتلم�س
احتياجاتهم وتبني الربامج املوجهة لهم .
جاء ذلك خالل ا�ستقبال معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى
يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض وفد ًا من �أع�ضاء جمل�س �شباب
منطقة اجلوف خالل زيارتهم ملجل�س ال�شورى.
و�أكد معايل الدكتور فهاد احلمد خالل اللقاء اهتمام جمل�س ال�شورى ب�شباب
الوطن و�ش�ؤونهم ,الفتا النظر �إلى �أن من بني جلان املجل�س جلنة متخ�ص�صة
يف ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب وهي تدر�س كل ما يخ�ص ال�شباب
,كما �أن املجل�س حري�ص عند درا�سته لأي تقرير يدر�س يف جلانه املختلفة على
املو�ضوعات والق�ضايا التي تتعلق بال�شباب .
وا�ستمع معايل م�ساعد رئي�س املجل�س خالل اللقاء �إلى �شرح عن جمل�س
�شباب منطقة اجلوف الذي ي�ضم يف ع�ضويته (� )300شاب من �شباب املنطقة،
ور�ؤية املجل�س و�أهدافه وبراجمه وم�ساهماته يف تنمية قدراتهم .

من جانب �أخر اجتمع عدد من �أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة
وال�شباب يف جمل�س ال�شورى بوفد �أع�ضاء جمل�س �شباب منطقة اجلوف وا�ستمعوا
�إلى �إيجاز من �أع�ضاء الوفد عن �أهداف املجل�س وبراجمه و�أن�شطته يف خدمة
�شباب منطقة اجلوف .و�أ�شاد �أع�ضاء اللجنة خالل االجتماع مبجل�س ال�شباب
ودوره يف خدمة �شباب املنطقة .
بعد ذلك قام �أع�ضاء جمل�س �شباب منطقة اجلوف بجولة داخل �أروقة
املجل�س املختلفة وح�ضروا جانبا من جل�سة املجل�س.

وفد الكلية الملكية البريطانية يزور مجلس الشورى

التقى ع�ضو جمل�س ال�شورى ع�ضو جلنة ال�ش�ؤون الأمنية يف املجل�س
اللواء ركن /علي بن حممد التميمي يف مقر املجل�س بالريا�ض ،وفد
الكلية امللكية للدرا�سات الدفاعية الربيطانية يف �إطار الزيارة التي
قاموا بها �إلى اململكة م�ؤخر ًا برئا�سة اللواء � /ساندي �ستوري.
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ويف بداية اللقاء رحب ع�ضو جمل�س ال�شورى بالوفد وقدم لهم نبذة عن
املجل�س وتاريخ ت�أ�سي�سه ومهامه واخت�صا�صاته وفق نظامه ،و�آليات العمل وجلانه
املتخ�ص�صة ،وجهوده يف �سن الأنظمة وحتديث ما هو قائم منها ،ودرا�سة
التقارير ال�سنوية للأجهزة احلكومية واملعاهدات واالتفاقات الدولية ،وتل ّم�س
حاجات املواطنني وق�ضاياهم ودرا�ستها و�صوال �إلى ما يخدم ال�صالح العام
للوطن واملواطن  ،كما �أطلعهم على مهام جلنة ال�ش�ؤون الأمنية و�آلية العمل فيها
واخت�صا�صاتها ودورها يف م�ساندة عمل املجل�س .
ومت خالل اللقاء تبادل احلديث حول العالقات التاريخية بني اململكة العربية
ال�سعودية واململكة املتحدة يف خمتلف املجاالتـ ،وما ت�شهده من تطوير يف ظل
اهتمام قيادتي البلدين على الدفع بعالقات التعاون �إلى جماالت �أو�سع مبا يخدم
م�صالح ال�شعبني ال�صديقني .
بعد ذلك قام الوفد بجولة داخل �أروقة املجل�س املختلفة �شملت القاعة
الكربى وقاعة جل�سات املجل�س الرئي�سة كما �شاهدوا فلما تعريفيا عن م�سرية
جمل�س ال�شورى يف اململكة .

حصاد الشهر

لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تزور جامعة حائل

قامت جلنة ال�ش�ؤون التعليمية والبحث العلمي مبجل�س ال�شورى
برئا�سة �سمو الأمري الدكتور خالد بن عبداهلل بن م�شاري �آل �سعود,
وع�ضوية �أع�ضاء املجل�س الدكتور م�شعل بن فهم ال�سلمي نائب رئي�س
اللجنة ,والدكتور عبداهلل بن حمود احلربي ,والدكتور عبداهلل بن
�سامل املعطاين ,والدكتور عبداهلل بن حممد اجلغيمان ,والدكتور
حممد بن مهدي اخلنيزي ,بزيارة �إلى جامعة حائل ,حيث التقى
�سمو رئي�س اللجنة و�أع�ضا�ؤها مبعايل مدير اجلامعة الدكتور خليل
بن �إبراهيم الرباهيم .

بعد ذلك جتول �أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون التعليمية والبحث العلمي مبجل�س
ال�شورى يف كليات الطب والعلوم الطبية التطبيقية وكلية العلوم ال�صحية واطلعوا
على التقنية اجلديدة التي ا�ستخدمتها اجلامعة يف تدري�س طالبها وطالباتها .
كما التقى وفد جمل�س ال�شورى مبن�سوبي وطالب اجلامعة يف م�سرح مبنى
كلية املجتمع يف املدينة اجلامعية ,ومت نقل اللقاء عرب الدائرة التلفزيونية مل�سرح
القاعة الكربى يف جممع كليات البنات يف حي �أجا وذلك للحديث عن التعليم
العام والعايل يف اململكة ,وا�ستعرا�ض امل�شكالت والعوائق التي تعاين منها البيئة
التعليمية يف منطقة حائل.

وحتدث معايل مدير اجلامعة خالل اللقاء عن الدور الريادي الذي تقوم به
ً
م�ستعر�ضا االتفاقيات التي �أبرمتها على امل�ستوى
جامعة حائل يف خدمة املجتمع
املحلي والدويل .و�أكد اهتمام اجلامعة بالطالب منذ التحاقه بها حتى تخرجه,
وذلك عرب تدري�سه وتعليمه وتوجيهه عند تخرجه لفر�ص العمل املوجودة عرب
مركز التثقيف املهني الذي �أن�ش�أته اجلامعة م�ؤخ ًرا ك�أول مركز تثقيفي مهني
يف اجلامعات ال�سعودية  ،كما �أن�ش�أت اجلامعة الكرا�سي العلمية خلدمة املجتمع
والبحوث يف اجلامعة.
من جانبه �أ�شار وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية الدكتور حممد النافع �إلى
دور اجلامعة يف ال�ش�أن الأكادميي وحر�صها على متيز طالبها بد ًءا من اختيار
�أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين مرو ًرا بالف�صل الدرا�سي الذي هي�أته اجلامعة
كبيئة تعليمية جاذبة للطالب.
فيما �أ�شار �أمني الكرا�سي العلمية باجلامعة الدكتور عثمان العامر �إلى دور
الكرا�سي العلمية يف خدمة املنطقة عامة عرب الكرا�سي اخلدمية و البحثية ،
مبي ًنا �أن اجلامعة حتت�ضن اثني ع�شر كر�س ًيا فيما يجري العمل على �إن�شاء املزيد
منها مبا يخدم ال�صالح العام .

و�أ�شار �أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون التعليمية والبحث العلمي بال�شورى خالل
لقائهم املفتوح مع طالب اجلامعة �إلى �أن ال�شباب هم يف طليعة اهتمامات
اللجنة التي تعنى باملو�ضوعات التعليمية �سواء يف التعليم العام �أو العايل مبا
ي�ضمن للمجتمع نقله نوعية يف التعليم و العطاء والإنتاج ويعزز م�سرية التنمية
يف خمتلف املجاالت ,م�شريين �إلى �أن اللجنة ت�سعى لدعم اجلامعات معنو ًيا
وت�شريع ًيا لدعم خمرجات اجلامعات وتلبيتها حلاجات �سوق العمل.
وطالب �أع�ضاء اللجنة بت�ضافر اجلهود بني املدر�سة واملنزل للرقي مب�ستوى
الطالب التعليمي وال�سلوكي لتحقيق �أعلى م�ستوى من اجلودة النوعية ,م�شيدين
بتجربة جامعة حائل يف تر�سيخ مفهوم العمل التطوعي لال�ستفادة من ن�شاط
وهمم ال�شباب خلدمة جمتمعهم.
ويف نهاية اللقاء قدم معايل مدير جامعة حائل دروعا تذكارية لل�ضيوف
كما ا�ستلم معاليه درعا مماث ًال من �سمو رئي�س جلنة ال�ش�ؤون التعليمية والبحث
العلمي مبجل�س ال�شورى .
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خالل استقباله وفد لجنة الصداقة

نائب رئيس الوزراء البرتغالي يتطلع لتوسيع آفاق
التعاون مع المملكة
�أجرى وفد جلنة ال�صداقة ال�سعودية الربتغالية مبجل�س ال�شورى
خالل الزيارة التي قام بها �إلى العا�صمة الربتغالية ل�شبونه م�ؤخر ًا
برئا�سة ع�ضو املجل�س نائب رئي�س اللجنة الأ�ستاذ ع�ساف بن �سامل
�أبو ثنني �سل�سلة من اللقاءات مع عدد من كبار امل�سو�ؤلني يف الربملان
الربتغايل واحلكومة الربتغالية ويف عدد من م�ؤ�س�سات الدولة,
وا�ستعر�ض معهم �سبل تعزيز التعاون بني اململكة العربية ال�سعودية
والربتغايل يف خمتلف املجاالت ويف مقدمتها العالقات الربملانية .
و�ضم وفد جمل�س ال�شورى عدد ًا من �أع�ضاء املجل�س �أع�ضاء جلنة ال�صداقة
الربملانية ال�سعودية الربتغالية باملجل�س وهم الدكتور حم�سن بن علي احلازمي ،
والدكتور علي بن �سعد الطخي�س  ،والدكتور عبدالعزيز بن �إبراهيم احلرقان ،
والدكتورة فاطمة بنت حممد القرين ,والأ�ستاذ حممد ر�ضا ن�صر اهلل ,والدكتور
ها�شم بن علي الراجح.
ورافق الوفد م�ساعد مدير �إدارة املرا�سم باملجل�س فهد بن عبداهلل امل�سيند
ومدير �أعمال اللجنة حممد بن عبدالعزيز �أبا ح�سني .
فقد ا�ستقبلت معايل نائبة رئي�سة الربملان بجمهورية الربتغال الدكتورة تريزا
كايريو يف مقر الربملان يف ل�شبونة وفد جلنة ال�صداقة ال�سعودية الربتغالية
مبجل�س ال�شورى بح�ضور �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى الربتغايل من�صور
بن �صالح ال�صايف .
ورحبت معايل النائبة يف م�ستهل اللقاء بوفد جمل�س ال�شورى  ,م�ؤكدة رغبة
احلكومة الربتغالية تعزيز العالقات مع اململكة العربية ال�سعودية يف �شتى
اجلوانب مبا يخدم م�صالح البلدين ال�صديقني  ,خ�صو�ص ًا يف جماالت التعليم
واالقت�صاد والطب والثقافة والآدب .
من جانبه عرب رئي�س وفد جمل�س ال�شورى الأ�ستاذ ع�ساف �أبو ثنني با�سم
�أع�ضاء الوفد عن �شكرهم ملعايل نائبة رئي�س الربملان الربتغايل على حفاوة
اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة ,وتطلعهم �إلى �أن تثمر هذه الزيارة �إلى مزيد التعاون
وفتح �آفاق للعالقات بني اجلانبني مبا يخدم م�صالح البلدين و�شعبيهما
ال�صديقني.
ووجه ع�ساف �أبوثنني دعوة من معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن ابراهيم �آل ال�شيخ  ,ملعايل رئي�سة الربملان الربتغايل
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الدكتورة �أ�سون�ساو �إ�شتيفي�ش وملعايل نائبتها ولرئي�س جمموعة ال�صداقة
الربتغالية ال�سعودية بالربملان الربتغايل الدكتور فرناندو نيغراو لزيارة اململكة.
ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض �سبل تعزيز العالقات بني اململكة والربتغال
يف �شتى املجاالت ,وبخا�صة العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان
الربتغايل ,و�أكد املجتمعون �أهمية تفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية يف
املجل�سني ملا لها من دور فاعل يف تعزيز هذه العالقات ,والدفع بها �إلى الأمام
مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة.
كما ا�ستقبال معايل نائب رئي�س جمل�س الوزراء بجمهورية الربتغال الدكتور
باولو بورتا�ش يف مقر املجل�س يف ل�شبونة وفد جلنة ال�صداقة ال�سعودية الربتغالية
مبجل�س ال�شورى.
أعضاء الوفد بحثوا عالقات التعاون في
الصحة والتعليم واالستثمار

ويف م�ستهل اللقاء الذي ح�ضره �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى
الربتغال رحب معاليه ب�أع�ضاء وفد جمل�س ال�شورى الوفد  ,منوه ًا بنتائج زيارته
الأخرية للمملكة ولقائه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود نائب خادم احلرمني ال�شريفني – حفظه اهلل – وما �أثمرت عنه من دعم
لأوجه التعاون بني اململكة والربتغال يف �شتى املجاالت.
وعرب عن تطلعه لتو�سيع �آفاق التعاون بني البلدين يف جماالت النقل
اجلوي والتجارة واالقت�صاد واال�ستثمارات امل�شرتكة ملا متلكه من ثقل �سيا�سي
واقت�صادي على م�ستوى العامل .
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وحتدث عن الفر�ص اال�ستثمارية الواعدة يف الربتغال ,داعي ًا رجال الأعمال
ال�سعوديني �إلى ا�ستغالل تلك الفر�ص وعقد �شراكات وحتالفات بني ال�شركات
الربتغالية وال�شركات ال�سعودية.
ونوه معايل نائب رئي�س الوزراء الربتغايل بعالقات التعاون الربملاين بني
جمل�س ال�شورى والربملان الربتغايل ,م�شري ًا �إلى زيارته ملجل�س ال�شورى ولقائه
معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري خالل الزيارة التي
قام بها للمملكة العربية ال�سعودية يف �شهر جمادى الآخرة املا�ضي .ونوه بجهود
جلنتي ال�صداقة الربملانية يف جمل�س ال�شورى والربملان الربتغايل يف تقريب
وجهات النظر ,وا�ستك�شاف �أفاق �أو�سع للتعاون بني البلدين يف �شتى املجاالت .
من جانبه �أعرب رئي�س وفد ال�شورى الأ�ستاذ ع�ساف بن �سامل �أبو ثنني با�سمه
ونيابة عن �أع�ضاء الوفد عن �شكره وتقديره ملعايل نائب رئي�س جمل�س الوزراء
على كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال .
ونقل ملعاليه حيات وتقدير معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ومعايل نائبه الدكتور حممد بن �أمني
اجلفري.
وتركز احلديث خالل اللقاء على العالقات الثنائية بني اململكة العربية
ال�سعودية وجمهورية الربتغال و�سبل تعزيزها وتطويرها يف خمتلف املجاالت
ويف مقدمتها ال�صحية والثقافية والتعليمية واالقت�صادية مبا يخدم امل�صالح
امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما ال�صديقني.
و�أكد وفد جمل�س ال�شورى دعم واهتمام خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو نائب خادم احلرمني ال�شريفني �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن
بن عبدالعزيز ويل ويل العهد – يحفظهم اهلل  -على تطوير �آفاق التعاون
الثنائي مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة يف خمتلف املجاالت مبا يخدم م�صالح
اململكة والأمتني العربية والإ�سالمية .
من جانب �آخر عقد وفد جلنة ال�صداقة ال�سعودية الربتغالية مبجل�س ال�شورى
اجتماع ًا مع �أع�ضاء جمموعة ال�صداقة الربتغالية ال�سعودية بالربملان الربتغايل
برئا�سة رئي�س املجموعة الدكتور فرناندو نيغراو .
و�شدد اجلانبان خالل اللقاء على �أهمية تعزيز التعاون الربملاين بني جمل�س
ال�شورى والربملان الربتغايل ,وتكثيف الزيارات املتبادلة بني اجلانبني مبا ي�سهم
يف توطيد وتقوية العالقات بني املجل�سني على وجه اخل�صو�ص ,والعالقات بني
البلدين ب�شكل عام يف ظل وجود عوامل م�شرتكة بني البلدين ومنها اجلوانب
الثقافية التي تعد ج�سور ًا للتوا�صل بني البلدان .

و�أكد الأ�ستاذ ع�ساف �أبو اثنني حر�ص اململكة العربية ال�سعودية تعلى تعزيز
عالقاتها الثنائية مع الربتغال يف �شتى املجاالت.
وحتدثت ع�ضو جمل�س ال�شورى ع�ضو جلنة ال�صداقة ال�سعودية الربتغالية
الدكتورة فاطمة بنت حممد القرين عن مكانة املر�أة يف اململكة وحقوقها
وواجباتها التي كفلها لها الدين الإ�سالمي .
فاطمة القرني :المرأة عضو المجلس
تشارك وتناقش في كل قضايا
الوطن بال استثناء

و�أكدت �أن تعيني املر�أة ال�سعودية ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى نقلة تاريخية
اتخذها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود،
يف �إطار نهج الإ�صالح والتحديث الذي يرعاه – يحفظه اهلل  ,-وت�أكيد ًا على
اهتمامه باملر�أة ال�سعودية و�أهمية م�شاركتها يف القرار الوطني ,نظر ًا ملا و�صلت
�إليه من مكانة علمية وم�شاركة فاعلة يف تنمية املجتمع ,م�شرية �إلى �أن املر�أة
ع�ضو ال�شورى لها ح�ضور يف كافة املو�ضوعات والق�ضايا التي يناق�شها املجل�س
حتت القبة �أو يف جلانه املتخ�ص�صة ,ت�شارك وتناق�ش يف كل ق�ضايا الوطن بال
ا�ستثناء ,انطالق ًا من واجبها الوطني ,وا�ست�شعار ًا بامل�س�ؤولية الوطنية.
من جهة �أخرى ا�ستقبلت معايل وزيرة الزراعة والبحار الربتغالية الدكتورة
ماريا �أ�سون�ساو كري�شتا�ش يف مقر الوزارة �أم�س وفد جلنة ال�صداقة الربملانية
ال�سعودية الربتغالية مبجل�س ال�شورى .
و�أكدت الوزيرة الربتغالية حر�ص بالدها على تعزيز العالقات مع اململكة
العربية ال�سعودية يف �شتى املجاالت وخ�صو�ص ًا يف جماالت اال�ستثمار الزراعي
والرثوة ال�سمكية واملياه والأمن الغذائي  ,م�شرية �إلى �أنها �ستقوم بزيارة خالل
الفرتة القادمة للمملكة بدعوة من معايل وزير الزراعة .
ونوهت �إلى الفر�ص اال�ستثمارية يف املجال الزراعي والرثوة ال�سمكية يف
الربتغال ,ودعت رجال الأعمال ال�سعودية لال�ستثمار يف هذه املجاالت.
وتركز احلديث خالل اللقاء على �سبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين
ال�صديقني يف �شتى املجاالت ومن بينها املجال الزراعي ,و�أ�شار �أع�ضاء وفد
ال�شورى �إلى �أن اململكة لديها �سيا�سة ا�ستثمارية يف املجال الزراعي يف اخلارج
لتلبية احتياجاتها يف العديد من ال�سلع الغذائية ,وعربوا عن تطلعهم ال�ستثمار
رجال الأعمال ال�سعوديني الفر�ص اال�ستثمارية التي تتيحها احلكومة الربتغالية
للم�ستثمرين الأجانب يف املجال الزراعي.
كما ا�ستقبل وزير الرتبية والتعليم الربتغايل مبكتبه يف مقر الوزارة وفد
جمل�س ال�شورى و�أكد �أهمية التعاون بني الربتغال واململكة العربية ال�سعودية يف
�شتى املجاالت وخا�صة جماالت التعليم والبحوث العلمية .
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وتركز احلديث خالل اللقاء على ا�ستعرا�ض عالقات التعاون بني اململكة
والربتغال يف خمتلف املجاالت ,وعرب اجلانبان عن تطلعهما لفتح �آفاق جديدة
للتعاون بني البلدين ال�صديقني للدفع بالعالقات الثنائية �إلى جماالت �أو�سع مبا
يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما ال�صديقني.

و�أبدى ا�ستعداد الربتغال ال�ستقبال الطالب ال�سعوديني الراغبني يف موا�صلة
دار�ساتهم يف اجلامعات الربتغالية يف �شتى املجاالت  ,م�شري ًا �إلى تطور التعليم
يف جمهورية الربتغال ب�شكل عام ويف جمال الطب ب�شكل خا�ص.
أبوثنين :المملكة حريصة على تعزيز
عالقاتها مع البرتغال

من جانبه عرب رئي�س وفد جمل�س ال�شورى ع�ساف �أبو ثنني با�سم �أع�ضاء الوفد
عن �شكرهم ملعايل وزير الرتبية والتعليم على حفاوة اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة,
وتطلعهم �إلى �أن تثمر الزيارة عن مزيد من التعاون يف جماالت التعليم والبحوث
العلمية .
و�أ�شار �إلى �أن عدد ًا كبري ًا من الطالب ال�سعوديني يوا�صلون تعليمهم العايل
يف اخلارج ,متطلع ًا ال�ستقطاب عدد منهم يف اجلامعات الربتغالية خ�صو�ص ًا يف
جماالت الطب والتكنولوجيا ,ملا متتلكه من خربات وكفاءات متميزة يف �شتى
جماالت التعليم.
من جانب �آخر التقى وفد جلنة ال�صداقة ال�سعودية الربتغالية مبجل�س
ال�شورى ب�سكرتري الدولة امل�ساعد لل�صحة بجمهورية الربتغال الدكتور فرناندو
ليال دا كو�شتا وذلك مبقر وزارة ال�صحة الربتغاليه .
وا�ستعر�ض اجلانبان �أوجه التعاون بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية
الربتغال يف املجال ال�صحي و�سبل تعزيز هذا التعاون وتطويره؛ و�أ�شار وفد
جمل�س ال�شورى �إلى ما ت�شهده اململكة من تطور مت�سارع للقطاع ال�صحي حيث
ت�شهد مناطق اململكة ور�ش عمل لإن�شاء العديد من املدن الطبية وامل�ست�شفيات
على �أعلى و�أف�ضل املوا�صفات ال�صحية والطبية العاملية.
من جهة �أخرى التقى وفد جلنة ال�صداقة ال�سعودية الربتغالية مبجل�س
ال�شورى �أم�س ب�سكرتري الدولة للجاليات الربتغالية الدكتور جوزيه �سيزاريو
مبقر وزارة اخلارجية.
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ويف �سياق مت�صل اجتمع وفد جلنة ال�صداقة ال�سعودية الربتغاليه مبجل�س
ال�شورى مع رئي�س الهيئة الربتغالية لال�ستثمار والتجارة اخلارجية الدكتور
ميغيل فرا�شكينيو وذلك يف مقر الهيئة بل�شبونه.
ورحب رئي�س الهيئة بوفد جمل�س ال�شورى  ,م�ؤكد ًا �أهمية تطوير وتعزيز
العالقات التجارية واالقت�صادية بني اململكة العربية ال�سعودية والربتغال ,م�شري ًا
�إلى �أن هيئة اال�ستثمار والتجارة الربتغالية تقوم بدعم اال�ستثمارات الربتغالية
يف اخلارج وكذلك تقدم ت�سهيالت للم�ستثمرين الأجانب جلذب ر�ؤو�س الأموال
�إلى الربتغال.
ودعا رجال الأعمال وامل�ستثمرين ال�سعوديني لزيارة الربتغال والتعرف على
الفر�ص اال�ستثمارية والت�سهيالت التي تقدمها للم�ستثمرين الأجانب..
من جانبه �أ�شاد رئي�س وفد ال�شورى ع�ساف �أبو ثنني بالعالقات التي تربط
بني اململكة والربتغال  ,م�ؤكد ًا �أهمية تعزيز اال�ستثمارات امل�شرتكة بني البلدين
مبا ي�سهم يف تعزيز العالقات التجارية واالقت�صادية بينهما.
وناق�ش اجلانبان خالل اللقاء �أوجه التعاون بني اململكة والربتغال يف جمال
اال�ستثمارات ,و�أجمعا على �أهمية تعزيز التعاون وتبادل الزيارات لرجال الأعمال
وامل�ستثمرين من اجلانبني ال�ستك�شاف فر�ص اال�ستثمارات امل�شرتكة يف البلدين.
من جانب �آخر التقى وفد جلنة ال�صداقة ال�سعودية الربتغالية مبجل�س
ال�شورى ب�سكرتري الدولة لل�سياحة بجمهورية الربتغال الدكتور �أدولفو مي�شكيتا
الذي �أكد �أهمية تطوير التعاون مع اململكة العربية ال�سعودية يف �شتى املجاالت
وخ�صو�صا يف املجال ال�سياحي  ,مرحبا ب�أي تعاون بني هيئة ال�سياحة الربتغايل
وهيئة ال�سياحة ال�سعودية.
من جانبه �أ�شار رئي�س وفد ال�شورى ع�ساف بن �سامل �أبو ثنني �إلى اجلهود
الكبرية التي تقوم به الهيئة العامة لل�سياحة لتطوير ال�سياحة باململكة وجذب
ال�سياح للتعرف على الإرث التاريخي واحل�ضاري فيها.
وا�ستعر�ض اجلانبان خالل اللقاء �سبل و�أوجه التعاون بني اململكة والربتغال
يف املجال ال�سياحي.
من جهة �أخرى زار وفد جمل�س ال�شورى م�ؤ�س�سة �شامبا لومد للأبحاث الطبية
حيث جتول الوفد يف �أروقة امل�ؤ�س�سة وا�ستمعوا ل�شرح من رئي�ستها الدكتورة
ليونور بيليزا ,عن حمتويات امل�ؤ�س�سة التي ت�ضم مركز ًا �إكلينيكي ًا ومركز ًا لعلوم
املخ والأع�صاب.
وتعد امل�ؤ�س�سة من املراكز املتخ�ص�صة يف عالج الأع�صاب و�أمرا�ض
ال�سرطان ,وتعمل على �إجراء البحوث والدرا�سات العلمية يف هذه التخ�ص�صات.
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لجنة الصداقة البرلمانية السادسة
تلتقي سفراء دول األمريكيتين المعتمدين لدى المملكة

التقت جلنة ال�صداقة الربملانية ال�ساد�سة يف جمل�س ال�شورى
برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور /خالد بن �إبراهيم
العواد يف مقر جمل�س ال�شورى يف الريا�ض �سفراء ور�ؤ�ساء البعثات
الدبلوما�سية لكل الواليات املتحدة الأمريكية ،و كندا ،والربازيل,
والأرجنتني ,والأورغواي ,وفنزويال ,واملك�سيك ,والبريو ,وكوبا
املعتمدين لدى اململكة.
ومت خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز التعاون الثنائي على �صعيد العالقات
الربملانية بني جمل�س ال�شورى وجمال�س وبرملانات تلك الدول ،وتفعيل دور �أعمال

جلان ال�صداقة الربملانية مبا ي�سهم يف دعم التعاون والتن�سيق امل�شرتك بني
جمل�س ال�شورى وتلك الربملانات .
ح�ضر اللقاء �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أع�ضاء جلنة ال�صداقة الربملانية
ال�ساد�سة يف املجل�س .
بعد ذلك �شرف اجلميع حفل الع�شاء الذي �إقامته جلنة ال�صداقة الربملانية
يف مقر املجل�س تكرمي ًا لر�ؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية.
ي�شار �إلى �أن جلان ال�صداقة الربملانية يف جمل�س ال�شورى تهدف �إلى توثيق
روابط ال�صداقة بني جمل�س ال�شورى والربملانات يف الدول ال�شقيقة وال�صديقة
وحتقيق اكرب قدر من التن�سيق والتعاون يف املحافل الربملانية الدولية.

لجنة الصداقة بالشورى تجتمع بسفير كوبا لدى المملكة
عقدت جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الكوبية يف جمل�س
ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور خالد بن
�إبراهيم العواد مبقر املجل�س يف الريا�ض اليوم ،اجتماع ًا مع �سفري
جمهورية كوبا لدى اململكة ال�سيد /خو�سية انريكي.
وجرى خالل االجتماع مناق�شة عدد من املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية كوبا ،وا�ستعرا�ض لعالقات
التعاون بني البلدين ال�صديقني يف �شتى املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية.
كما مت ا�ستعرا�ض �سبل دعم وتعزيز العمل والتعاون الثنائي على �صعيد
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الكوبي ،وتفعيل دور جلنتي
ال�صداقة الربملانية يف البلدين مبا ي�سهم يف دعم �أوجه التعاون يف �شتى املجاالت
مبا يخدم م�صالح البلدين و�شعبيهما.
ي�شار �إلى �أن جمل�س ال�شورى يرتبط بلجان �صداقة مع �أكرث من ()141

برملان ًا يف خمتلف دول العامل  ،وتهدف جلان ال�صداقة �إلى توثيق روابط التعاون
الربملاين بني جمل�س ال�شورى وتلك الربملانات وذلك لتحقيق �أكرب قدر من
التن�سيق والتعاون يف املحافل الربملانية الدولية.
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د .أحمد الزيلعي
يشارك في إدارة
ندوة الشيخ عيسى

�شارك ع�ضو جمل�س ال�شورى الأ�ستاذ الدكتور �أحمد
بن عمر الزيلعي يف �إدارة ندوة ال�شيخ عي�سى بن علي
�آل خليفة التاريخية التي عقدت يف مملكة البحرين
خالل املدة من يومي  12و 1435 / 7 / 13هـ.

التاريخية

قدمت ع�ضو جمل�س ال�شـــورى الدكتـورة خولة
بنت �سامي الكريع حما�ضـرة عن «دور املر�أة يف
اململكة» وذلك يف الفعاليات امل�شرتكة بني اململكة
والربتغال التي �أقامتـها وزارة اخلارجيـــة حتت
عنــوان «�أيــام �سعــوديــة برتغــاليــة» يف مدينــة
ل�شبونة خالل املدة من 1435 /7 / 14 – 8هـ.

وتشارك في
اجتماع دولي
لجينوم السرطان

د .خولة الكريع تحاضر
عن «دور المرأة في
المملكة» في فعاليات
أيام سعودية برتغالية

من جهة �أخرى �شـــاركت الدكتـــورة خوله الكريع يف
اجتماع االحتاد الدويل جلينوم ال�سرطان الذي عقد يف
جمهورية ال�صني ال�شعبية خالل املدة من 7 / 24 – 16
1435 /هـ.

�شاركت ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور
نهاد بنت حممد اجل�شي يف امل�ؤمتر ال�سنوي
لطب الأطفال الذي عقد يف كندا حتت
رعاية اجلمعية الأمريكية لطب الأطفال
خالل املدة من 1435 / 7 / 7-4هـ.

د .مستورة الشمري
تشارك في مؤتمر
حماية اللغة العربية
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�شاركـــت ع�ضـــو جملـــ�س ال�شـــورى الدكتـــور
م�ستـــورة بنت عبيد ال�شمـري يف امل�ؤمتر الدويل
الثالـــث حلمايـــة اللغـــة العربيـــة ,الـذي عقد
يف �إمارة دبي بدولة الإمارات العربيــة املتحدة
خالل املدة من 1435/ 7 / 11 -8هـ.

د .نهاد الجشي
تشارك في مؤتمر
دولي لطب
األطفال

مجتمع الشورى

لقاء تعريفي بالمكتبة
الرقمية السعودية
وخدماتها المعلوماتية
لمنسوبي المجلس
يف �إطار اجلهود التي يبذلها مركز �أبحاث ال�شورى ،ممث ًال
يف �إدارة املعلومات ،للتي�سري على �أع�ضاء املجل�س احل�صول على
املعلومات التي ت�ساعدهم يف مناق�شاتهم ودرا�ساتهم للمو�ضوعات
التي تدخل يف نطاق عمل املجل�س وجلانه املتخ�ص�صة ,ويف �إطار
التن�سيق والتعاون مع املكتبة الرقمية ال�سعودية بوزارة التعليم
العايل ,عقد يف مقر جمل�س ال�شورى لقاء تعريفي باملكتبة،
حيث قدم وفد من املكتبة الرقمية ال�سعودية تعريف ًا مبحتواها
املعلوماتي ,وكيفية ا�ستفادة امل�شرتكني من تلك املعلومات.
وقد �أدار اللقاء نيابة عن مدير عام مركز �أبحاث ال�شورى
الدكتور /مطر بن عبداملح�سن اجلميلي ،مدير عام �إدارة الأبحاث
والدرا�سات.
ح�ضر اللقاء مديرو �أعمال اللجان املتخ�ص�صة مبجل�س ال�شورى
وم�ساعديهم وعدد من من�سوبي خمتلف الإدارات باملجل�س.

ي�شار �إلى �أن جمل�س ال�شورى �سبق و�أن ا�شرتك باملكتبة الرقمية ال�سعودية لإتاحة املجال
�أمام �أع�ضاء املجل�س ومن�سوبيه لال�ستفادة من خدماتها املعلوماتية ،وذلك بالدخول من خالل
الأيقونة اخلا�صة «م�صادر املعلومات الإلكرتونية» ،على بوابة املجل�س اخلارجية.

د .ناصر الموسى يشارك في مؤتمر تكنولوجي
�شارك ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور نا�صر
بن علي املو�سى يف امل�ؤمتر العاملي الثاين حول
تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت يف خدمة
ذوي الإعاقات و�صعوبه التعلم الذي عقد
يف دولة الكويت خالل املدة من / 29 – 27
1435 /7هـ .حتت �شعار «التكنولوجيا �آفاق
وحلول»
ونظمة املركز الإقليمي لتطوير الربجميات
التعليمية بالتعاون مع ال�صندوق العربي لإمناء
الإقت�صادي والإجتماعي
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ابن رشد
التخصصي
يفحص عيون
أعضاء المجلس
ومنسوبيه
نظمت الإدارة العامة للعالقات العامة والإعالم يف جمل�س ال�شورى م�ؤخر ًا

و�أ�شرف على الربنامج املدير الطبي مبركز ابن ر�شد الدكتور �سامي الع�ضيب

بالتعاون مع مركز ابن ر�شد التخ�ص�صي للعيون بالريا�ض برناجم ًا طبي ًا

الأ�ستاذ امل�ساعد لطب وجراحة العيون وا�ست�شاري �أول جراحة اجللوكوما

لفح�ص العيون لأع�ضاء املجل�س ومن�سوبيه  ,وتقدمي اال�ست�شارات الطبية لهم,

واملاء الأبي�ض.

وا�ستمر الربنامج الذي نفذ يف مقر جمل�س ال�شورى مدة �أ�سبوع� ,إ�ضافة �إلى
يومني يف الق�سم الن�سائي باملجل�س.

ويف ختام الربنامج كرم جمل�س ال�شورى العاملني يف الربنامج ,حيث قدم
معايل الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل �آل عمرو تدرع ًا
تذكاري ًا بهذه املنا�سبة للم�شرف على الربنامج الدكتور �سامي الع�ضيب.

د .سلوى الهزاع في اجتماع طبي في اليابان:

الزواج بين األقارب سبب
انتشار األمراض الوراثية
بالمملكة
�شاركت ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتورة �سلوى بنت عبداهلل الهزاع يف

والتزاوج بني الأقارب.

اجتماع الكوجنر�س العاملي  WOCلتد�شني املو�سوعة العاملية عن الأمرا�ض

و�أكدت الدكتورة �سلوى الهزاع �أن امل�شاركة العلمية وتبادل اخلربات

الوراثية ال�صادرة من الواليات املتحدة الأمريكية ,وذلك تلبية لدعوة من

الطبية املتخ�ص�صة يف علم الوراثة بني اململكة العربية ال�سعودية من جهة

املجل�س الدويل للعيون . ICO

ودول ال�شرق من جهة �أخرى ما هي �إال خلدمة الإن�سانية.

وحتدثت الدكتورة �سلوى الهزاع يف االجتماع الذي عقد يف العا�صمة
اليابانية طوكيو وافتتحه ويل عهد اليابان مب�شاركة � 18ألف متخ�ص�ص من
 121دولة  ،عن الأمرا�ض الوراثية يف اململكة العربية ال�سعودية ويف ال�شرق
الأو�سط والتي جتري مناق�شة طباعتها يف كتاب م�ستقل �إ�ضافة على وجودها
باملو�سوعة العاملية.

وتشارك في اجتماع مجموعة
األعمال األمريكية بالرياض
دور املر�أة يف جمل�س ال�شورى وبع�ض الق�ضايا التي يتناولها املجل�س ,كان

وبينت �أن الأمرا�ض الوراثية يف اململكة العربية ال�سعودية تفوق كثري ًا

مو�ضوع ًا حلديث ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتورة �سلوى بنت عبداهلل الهزاع

ما هو يف الواليات املتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ،و�أرجعت تزايد

خالل م�شاركتها يف اجتماع جمموعة الأعمال الأمريكية الذي عقد يف

الأمرا�ض الوراثية املتن ِّوعة وانت�شارها يف اململكة يف الأ�صل �إلى عامل الزواج

مدينة الريا�ض يومي  6و 1435 / 7 / 7هـ.
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رفع الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
يف جمل�س ال�شورى الأ�ستاذ عبدالرحمن بن عبداهلل
الفراج �شكره وامتنانه ملقام خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود ول�سمو ويل عهده
الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ول�سمو ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س
جمل�س الوزراء امل�ست�شار واملبعوث اخلا�ص خلادم احلرمني
ال�شريفني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز
�آل �سعود  -حفظهما اهلل  -مبنا�سبة �صدور املوافقة
ال�سامية على ترقيته للمرتبة الرابعة ع�شرة.

الفراج يشكر القيادة
الرشيدة بمناسبة
ترقيته للرابعة عشرة
في مجلس الشورى

و�أبدى الأ�ستاذ عبدالرحمن الفراج اعتزازه بهذه الثقة ال�سامية الكرمية� ،سائ ًال اهلل العلي القدير �أن يكون عند ح�سن ظن القيادة به .كما عرب عن �شكره وتقديره
ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ وملعايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري ،ومعايل م�ساعد رئي�س
املجل�س الدكتور فهاد بن معتاد احلمد ،ومعايل الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل �آل عمرو ،على هذه الثقة متمني ًا �أن تكون دافع ًا له نحو املزيد من العطاء
واجلهد يف خدمة الوطن من خالل جمل�س ال�شورى .

وفود طالبية تزور المجلس
ا�ستقبل جمل�س ال�شورى خالل �شهر رجب 1435هـ عدد ًا من طالب
وطالبات م�ؤ�س�سات التعليم العايل امل�شاركني يف امل�ؤمتر العلمي اخلام�س,
وطالب برنامج طموح يف م�ؤ�س�سة الأمرية العنود بنت عبدالعزيز اخلريية,
و طالب مدار�س الفي�صل للموهوبني يف جدة .
وت�ضمن الربنامج زيارة لقاعات املجل�س املختلفة ،وزيارة املكتبة  ،كما
ح�ضر الطالب جانب ًا من جل�سة جمل�س ال�شورى ,واطلعوا على �آلية مناق�شة
املجل�س للمو�ضوعات املدرجة على جدول �أعماله والت�صويت و�صدور
القرارات ,وم�ستوى النقا�ش ,وال�شفافية يف الطرح و�إبداء الر�أي والر�أي
الآخر.

كما زار الطالب املعر�ض التاريخي الذي يت�ضمن وثائق جمل�س ال�شورى
منذ ت�أ�سي�سه ,و�شاهدوا فيلم ًا تعريفي ًا عن جمل�س ال�شورى.
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المجلس الطالبي لمدارس الجودة األهلية بالرياض

تقرير  -من�صور الع�ساف

برلمان مصغر يقوم على االنتخاب 00
والتصويت في اتخاذ القرارات

يف هذا العدد من جملة ال�شورى ن�ستعر�ض جتربة « �شورية» رائده
تتمثل يف املجل�س الطالبي اال�ست�شاري اخلا�ص مبدار�س اجلودة
الأهلية بالريا�ض ,حيث كان للمجلة من خالل �إعداد هذا التقرير
جولة ميدانية مع الأ�ستاذ علي الهذلول مدير املرحلة الثانوية
باملدر�سة وامل�شرف ب�شكل مبا�شر على خمرجات املجل�س اال�ست�شاري
الطالبي يف مدر�سته والذي �سلط بدوره ال�ضوء على �أداء املجل�س
الطالبي يف املرحلة الثانوية مبدار�س اجلودة الأهلية.
�أهداف املجل�س الطالبي:
يقول الأ�ستاذ علي الهذلول  :لعل الأهداف املن�شودة من �إقرار �إن�شاء هذا
املجل�س الطالبي تتمثل يف تعزيز االلتزام مببادئ الدين الإ�سالمي وقيمه يف
املدار�س مثل  :النزاهة وال�شفافية والعدالة واحرتام الر�أي الأخر ون�شر مبادئ
ال�سالم يف املجتمع ,وهو الأمر الكفيل بالق�ضاء على الت�صرفات ال�سلبية غري
املرغوب فيها� ,إ�ضافة �إلى م�شاركة الطالب يف �إدارة العملية التعليمية باملدر�سة
من خالل تبادل الآراء مع مدر�سيهم ومديريهم ,وعر�ض م�شكالتهم املدر�سية
واقرتاح احللول املنا�سبة لها ,مع �ضرورة بناء ال�شخ�صية امل�ستقلة للطالب
وتعزيز الوعي البناء وحت�سني التعامل مع الق�ضايا وحل امل�شكالت� ،إلى جانب
�إك�ساب الطالب خربات ثرية ت�ؤهلهم للم�شاركة يف املحافل التعليمية الإقليمية
والدولية مع الإ�سهام يف دمج الطالب يف عالقات من�ضبطة مع م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين والإ�سهام يف �إجناز �أهداف وطنهم وتطلعاته� ,إ�ضافة �إلى تعميق روح
الوالء للوطن واملجتمع واالنتماء لهما وم�شاركة الطالب يف حتقيق ر�ؤية املدر�سة
ور�سالتها .هذا بالإ�ضافة �إلى تعريفهم بدور املجال�س الت�شريعية والبلدية يف
الدولة وتدريبهم على تاليف ال�سلبيات ,و توعيتهم باحلقوق والواجبات.
�آلية انتخاب �أع�ضاء املجل�س الطالبي
وعن كيفية انتخاب �أع�ضاء املجل�س ي�شري الأ�ستاذ الهذلول �إلى �أن املجل�س
الطالبي يتكون من جمموعة الأع�ضاء املمثلني للمدر�سة ينتخبهم الطالب عن
طريق الت�صويت احلر والنزيه ,وهم ممثلون جلميع �أطياف الطالب ومراحلهم
الدرا�سية ,وقد مت تكليف املر�شد الطالبي الأ�ستاذ عبد العزيز الع�سريي بالقيام
بالعملية االنتخابية والرت�شيح التي تتم بالطريقة الآتية :
عقد اجتماع عام بني املدير والطالب لتو�ضيح الفكرة يبني للطالب �أن
االنتخابات �ستجري يف كل ف�صل على حدة الختيار طالبني من كل �صف.
يتم اختيار املر�شحني يف كل �صف.
عقد لقاء بني املر�شحني و�إدارة املدار�س للتعريف ب�أهمية املجل�س اال�ست�شاري
الطالبي ودوره.
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بيان هيكل املجل�س الذي يتكون من رئي�س ,ونائب رئي�س ,و�أمني عام ,و�أمني
عام م�ساعد ,وثمانية ع�شر ع�ضو ًا يف املجل�س ،و يطلق على الع�ضو يف املجل�س
الطالبي م�سمى ( النائب ) بحكم �أنه ينوب عن طالب �صفه باملدر�سة والتحدث
عن همومهم وم�شاكلهم.
جل�سات عادية وا�ستثنائية :
ويعقد املجل�س جل�ساته االعتيادية كل �أ�سبوعني يف الف�سحة ,يف مقر املجل�س
داخل املدر�سة كما �أنه يعقد يف بع�ض احلاالت جل�سة ا�ستثنائية غري اعتيادية
لطرح م�شكلة درا�سية� ,أو ق�ضية ما يف غري مواعيد اجلل�سات املحددة ,وت�سمى
جل�سة ا�ستثنائية طارئة.
�أما عن ن�صاب الت�صويت فال يتم عقد املجل�س �إال بح�ضور ثلثي �أع�ضاء
املجل�س الذي يعتمد على الت�صويت يف اتخاذ قرارته ,بحيث تفرز �أ�صوات
امل�ؤيدين للقرار من �أ�صوات املعار�ضني ,ويف حال ت�ساوي الأ�صوات يرجح الكفة
التي �صوت معها رئي�س املجل�س .ويعترب القرار نافذ ًا مبجرد الت�صويت عليه,
وذلك بعد �أن يطرح رئي�س املجل�س املو�ضوع للت�صويت.
وجميع املوا�ضيع املطروحة للنقا�ش يف املجل�س ,ال تتعدى �ش�ؤون املدر�سة,
ويجب �أن يغلب على اجتماعات املجل�س طابع الر�سمية ,وااللتزام بال�سمت,
واملثالية يف النقا�ش بني الأع�ضاء ،وللمجل�س احلق يف ا�ستجواب �أع�ضاء جمل�س
�إدارة املدر�سة ,و�أع�ضاء هيئة التدري�س ,وذلك بعد تقدمي طلب من رئي�س املجل�س
عن طريق الأمني العام �أو م�ساعده لرئي�س املجل�س اال�ست�شاري ( القائد الرتبوي
للق�سم االبتدائي ) �أو �أمني عام املجل�س اال�ست�شاري وامل�شرف العام على �ش�ؤون
املجل�س الطالبي ,قبل ثالثة �أيام من عقد جل�سة املجل�س.

شورى الشباب
يناقش الطالب كل ما يتعلق بشؤنهم
على طاولة المجلس االستشاري

كما تتم املناق�شات يف املجل�س مع �أع�ضاء هيئة التدري�س �أو جمل�س الإدارة,
ح�سب الأنظمة واللوائح ,بحيث يلتزم الأع�ضاء ب�أدب احلوار مع امل�ستجوبني,
ويقوم نائب رئي�س املجل�س برئا�سة جل�سات املجل�س يف حال غياب الرئي�س,
ويحق له ما يحق لرئي�س املجل�س من اتخاذ القرارات يف تلك اجلل�سة� ,أما مهام
الأمني العام فتتلخ�ص يف رفع التقارير الأولية لكل جل�سة للم�شرف العام على
�ش�ؤون املجل�س ,ليتم تقييم اجلل�سات ,وحتديد الأولويات من القرارات التي يجب
�أن تنفذ كما يقوم الأمني العام امل�ساعد مبهمة الأمني العام ,يف حال غيابه �أو
�إنابته لتويل تلك املهام .ويتم تر�شيح الرئي�س ونائب الرئي�س والأمني امل�ساعد,
بتزكية من امل�شرف العام على �ش�ؤون املجل�س.
وللمجل�س جلان متخ�ص�صة وهي على النحو الآتي :

 جلنة �ش�ؤون املقررات الدرا�سية والتح�صيل العلمي. جلنة �ش�ؤون الن�شاط املدر�سي. جلنة �ش�ؤون �أو�ضاع املق�صف املدر�سي. جلنة االعتناء ب�ش�ؤون البيئة التعليمية باملدر�سة. جلنة �ش�ؤون الإر�شاد الطالبي. جلنة �ش�ؤون الثقافة وامل�صادر التعليمية. جلنة رعاية �ش�ؤون الطالب باملدر�سة. -جلنة العالقات العامة مع املجتمع الأ�سري.

املو�ضوعات التي يناق�شها املجل�س الطالبي
لعل من �أهم املوا�ضيع والق�ضايا والأطروحات التي يناق�شها املجل�س تتلخ�ص
يف درا�سة ومناق�شة م�شكالت الطالب وامل�ساهمة يف حلها �إ�ضافة �إلى االهتمام

بالربامج التي تعمل على توثيق العالقة بني الطالب واملعلمني والآباء� .إلى
جانب درا�سة الظواهر املختلفة التي تنت�شر بني الطالب على م�ستوى املدر�سة
والعمل على تن�سيق جدول االختبارات الن�صفية والف�صلية على م�ستوى املدر�سة,
بالإ�ضافة �إلى جانب مناق�شة ما يواجهه الطالب من م�شكالت تعليمية مع
املعلمني �أو �إدارة املدر�سة وامل�ساهمة يف حلها� ,إ�ضافة �إلى امل�ساهمة يف تفعيل
الأن�شطة داخل املدر�سة ،وي�ضاف �إلى ذلك ما يحال �إلى املجل�س من مدير
املدر�سة من مو�ضوعات ملناق�شتها� ,أو ما يقرتحه بع�ض الطالب.
الإجراءات التي تتخذها �إدارة املدر�سة حيال التو�صيات :
يرفع رئي�س املجل�س بعد كل جل�سة �إلى مدير املدر�سة حم�ضر اجلل�سة
مت�ضمن ًا ما مت مناق�شته من مو�ضوعات والتو�صيات التي اتخذت حيالها من
قبل املجل�س ،ويبا�شر مدير املدر�سة درا�سة التقرير مب�شاركة الهيئة الإ�شرافية
باملدر�سة واتخاذ الإجراءات املنا�سبة والتي تت�ضمن امل�صداقية لدور املجل�س يف
حل ق�ضايا الطالب وم�شكالتهم وتبني مقرتحاتهم التطويرية.
�أمثلة لتو�صيات ترجمتها ادارة املدر�سة الى قررات ر�سمية
قدم املجل�س الطالبي العديد من املقرتحات والتو�صيات لعل من �أهمها :
م�شاركته يف �إعداد اخلطة الت�شغيلية ,وكذلك يف �إدخال بع�ض التعديالت على
النظام الدرا�سي كتعديل اجلدول الزمني ,واقرتاحاته حول م�شاركة املجتمع
املحلي و�إعداد جداول الزيارات والرحالت املدر�سية « الداخلية واخلارجية ».
دور �أولياء الأمور يف عمل وتو�صيات املجل�س :
ي�شري الأ�ستاذ علي الهذلول �إلى �أن العديد من �أولياء الأمور يقدمون الدعم
بالر�أي وامل�شورة وت�سهيل الكثري من الإجراءات لتفعيل خطة املجل�س الطالبي,
م�شيد ًا بدور �أولياء الأمور يف رفع بع�ض املقرتحات للمجل�س التي �أثمرت بع�ض
امل�شاريع الرتبوية والتعليمية .
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متابعات برلمانية

البرلمان الكوبي يشكل
لجنة صداقة برلمانية
مع مجلس الشورى
�شكل املجل�س الوطني( الربملان) يف جمهورية كوبا جلنة �صداقة
برملانية مع جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية ال�سعودية تتكون
من عدد من �أع�ضاء املجل�س الوطني الكوبي برئا�سة ع�ضو املجل�س
املهند�س ماريو فالنتني �سي�سنريو لوبيز تهدف �إلى تطوير العالقات
الربملانية بني املجل�سني ومب ,وتعزيز التعاون امل�شرتك بني البلدين
يف كافة املجاالت.
ورحب ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية
الكوبية يف املجل�س الدكتور خالد بن �إبراهيم العود بت�شكيل املجل�س الوطني
الكوبي جلنة �صداقة برملانية مع جمل�س ال�شورى ,م�شري ًا �إلى �أن ت�شكيل املجل�س
الوطني الكوبي لهذه اللجنة �سي�سهم يف تعزيز العمل والتعاون الثنائي بني
البلدين ال�صديقني يف �شتى املجاالت ال �سيما العالقات الربملانية بني جمل�س
ال�شورى يف اململكة العربية ال�سعودية واملجل�س الوطني يف جمهورية كوبا.

ي�شار �إلى �آن جمل�س ال�شورى يرتبط بلجان �صداقة مع �أكرث من ()141
برملان ًا يف خمتلف دول العامل .وتهدف جلان ال�صداقة �إلى توثيق روابط
التعاون الربملاين بني جمل�س ال�شورى وتلك الربملانات ومبا يدعم عالقات
التعاون بني اململكة وتلك الدول وي�سهم كذلك يف حتقيق اكرب قدر من التن�سيق
والتعاون يف املحافل الربملانية الدولية.

الراعي ينوه بدعم
المملكة ودول
التعاون الخليجي
للتنمية في اليمن
نوه رئي�س جمل�س النواب اليمني يحيى على الراعي بدور دول
جمل�س التعاون اخلليجي ويف مقدمتها اململكة العربية ال�سعودية,
�إلى جانب الدول دائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن يف دعم
االقت�صاد اليمني ورفع قدراته ودفع جهود التنمية مبا يحقق
تطلعات ال�شعب اليمني.
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جاء ذلك خالل لقاء رئي�س جمل�س النواب اليمني �سفرية بريطانيا لدى
اليمن جني ماريوت ,حيث �أعرب عن تقديره لدور الدول املانحة يف �إجناح
م�ؤمتر لندن للمانحني واجتماع �أ�صدقاء اليمن الذي عقد م�ؤخر ًا يف لندن.
وجددت ال�سفرية ماريوت من جانبها موقف بالدها الداعم جلهود �إجناح
م�سار الت�سوية ال�سيا�سية واملرحلة االنتقالية يف اليمن.

متابعات برلمانية

نواب أردنيون يدينون قرار أستراليا استخدام عبارة القدس
الشرقية بد ً
ال من القدس الشرقية المحتلة
�أدان عدد من �أع�ضاء جمل�س النواب الأردين قرار احلكومة اال�سرتالية
ا�ستخدام عبارة القد�س ال�شرقية بد ًال من القد�س ال�شرقية املحتلة.

وطالب النواب يف مذكرة قدمت لرئا�سة جمل�س النواب الأردين مبخاطبة
الربملان الأ�سرتايل لل�ضغط على حكومته للرجوع عن قرارها املت�ضمن
ا�ستخدام عبارة القد�س ال�شرقية بد ًال من القد�س ال�شرقية املحتلة يف
خطاباتها الدولية والر�سمية.
كما طالب النواب مبخاطبة الربملانات العربية والإ�سالمية واالحتاد
الربملاين الأوروبي لإدانة قرار �أ�سرتاليا وقف اعتبار مدينة القد�س ال�شرقية
مدينة حمتلة ,الأمر الذي ي�ضفي ال�صفة ال�شرعية لإ�سرائيل على والية القد�س
ال�شرقية ،م�ؤكدين �أن هذا القرار ال ميثل قيمة �سيا�سية �أو قانونية ,ويخالف
ميثاق الأمم املتحدة وقرارات ال�شرعية الدولية وجمل�س الأمن التي حتظر
وجترم االحتالل وممار�ساته».

النواب األمريكي يوافق على تشريع ينهي تجسس
وكالة األمن القومي على المكالمات الهاتفية
وافق جمل�س النواب الأمريكي على ت�شريع ينهي عمليات وكالة الأمن
القومي لت�سجيل املكاملات الهاتفية يف الواليات املتحدة ،بد �أن هذا الت�شريع
اليزال يف حاجة �إلى موافقة جمل�س ال�شيوخ قبل �أن يقرر الرئي�س باراك
�أوباما ما �إذا كان �سيوقع عليه لي�صبح قانونا ً.

وجاءت نتيجة ت�صويت جمل�س النواب بواقع � 303أ�صوات مقابل 121
ل�صالح القرار.
وكان البيت الأبي�ض قد قال� :إن �أوباما ي�ؤيد تلك الإ�صالحات.
ومبوجب الت�شريع الذي �أقره جمل�س النواب ،ف�إنه �سيتم ت�سجيل املعلومات
ال�شاملة عن املكاملات الهاتفية  -التي تت�ضمن وقت املكاملة ومدتها والأرقام
التي مت االت�صال بها ولي�س املحادثات  -عن طريق �شركات الهاتف بدال من
وكالة الأمن القومي مبا�شرة ،و�سيتعني على وكاالت الأمن احل�صول على �إذن
من املحكمة يف كل مرة قبل ا�ستعرا�ضها ل�سجالت الهاتف.
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متابعات برلمانية

البرلمان األسباني يعدل
الدستور ليتنازل الملك
خوان كارلوس عن العرش
لنجله فيلبي
�صوت الربملان اال�سباين ل�صالح �إجراء تعديل على الد�ستور ي�سمح
للملك خوان كارلو�س بالتنازل عن العر�ش ل�صالح جنله الأمري فيلبي.
و�سيكون بو�سع امللك اجلديد ( 46عا ًما) ت�أدية اليمني �أمام الربملان
يف  19يونيو احلايل.
وبناء على طلب حزب الي�سار “اي�سكيريذا اونيذا» امل�ؤيد
للجمهورية قام النواب بالت�صويت الواحد تلو الأخر وقوف ًا
وب�صوت مرتفع وذلك بعد رف�ض التعديالت اخلم�س املقرتحة حول
تنظيم ا�ستفتاء لتقرير م�ستقبل امللكية.

في تونس 00
االنتخابات
البرلمانية أو ً
ال
ويف �شهر مايو املا�ضي وافق الربملان على القانون االنتخابي وهو
�آخر اخلطوات لنقل تون�س  -مهد انتفا�ضات الربيع العربي � -إلى امل�سار
الدميقراطي مع �إجراء �أول انتخابات بعد الد�ستور والثانية منذ الإطاحة
بالرئي�س ال�سابق زين العابدين بن علي قبل ثالث �سنوات.
وقال بو�صريي بوعبديل رئي�س احلزب اجلمهوري املغاربي :لقد “مت
التوافق على عقد االنتخابات الربملانية قبل الرئا�سية نهاية هذا العام.

اتفقت الأحزاب يف تون�س على �إجراء انتخابات برملانية
ورئا�سية منف�صلة بنهاية هذا العام ،لتنهي بذلك �آخر نقطة
خالفية قبل حتديد موعد ر�سمي لالنتخابات.
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ووفق ًا للت�صويت وافق  12حزب ًا على البدء باالنتخابات الربملانية قبل
الرئا�سية ،بينما اعرت�ض �ستة �أحزاب فقط.
و�سي�سمح االتفاق للهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات بتحديد موعد ر�سمي
لالنتخابات املقبلة قبل نهاية  2014وفق ًا ملا ن�ص عليه الد�ستور التون�سي.

متابعات برلمانية

مقترح برلماني بحظر
التعري في حمامات
السباحة واألماكن العامة
في الكويت
وافقت جلنة برملانية كويتية على مقرتح بحظر التعري يف
حمامات ال�سباحة والأماكن العامة ،وعلى مقرتح �آخر ب�إن�شاء
مركز لعالج الظواهر ال�سلبية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الر�سمية عن النائب حمدان العازمي رئي�س
“جلنة الظواهر ال�سلبية” يف جمل�س الأمة الكويتي قوله� :إن اللجنة ناق�شت يف
اجتماعها الثالثاء ( 27مايو “ )2014االقرتاح ب�ش�أن حظر التعري يف جميع
حمامات ال�سباحة ،و�أروقة الفنادق» ،و�أنها وافقت على املقرتح ،بالإ�ضافة �إلى
املوافقة على “اقرتاح ب�إن�شاء مركز لعالج الظواهر ال�سلبية الدخيلة �أ�سوة
ببقية دول جمل�س التعاون اخلليجي».
و�أ�ضاف العازمي �أن اللجنة ناق�شت � ً
أي�ضا “مو�ضوع ظاهرة عنف العمالة
املنزلية (اخلدم) ،حيث اجتمعت اللجن ُة مع امل�شروع الوطني للعمالة الوطنية
التابع لوزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية.

كيفن مكارثي
مرشح وحيد لزعامة
األغلبية بمجلس
النواب األمريكي

� أعلن بيت �س�شن�س الع�ضو اجلمهوري مبجل�س النواب الأمريكي
ان�سحابه من املناف�سة على زعامة الأغلبية يف املجل�س ليبقى مر�شح
واحد فقط يف ال�سباق على خالفة اريك كانتور.

وقال �س�شن�س ع�ضو جمل�س النواب عن والية تك�سا�س يف بيان “بعد درا�سة
م�ستفي�ضة اتخذت القرار بعدم موا�صلة الرت�شح ملن�صب زعيم الأغلبية
باملجل�س».
و�أ�ضاف قائال “اليوم �أ�صبح وا�ضح ًا يل �أن الإجراءات ال�ضرورية لإدارة
حملة ناجحة �ستخلق انق�ساما م�ؤملا وغري �ضروري يف �صفوف حزبنا».
وبقرار �س�شن�س ي�صبح كيفن مكارثي ع�ضو املجل�س عن والية كاليفورنيا
املر�شح الوحيد لتويل ثاين �أرفع من�صب.
ال�شــــورى  -العــدد  - 155رجــب 1435هـ

79

من الذاكرة

قرارات حول غالء األسعار
قرار رقم ( )46وتاريخ 1358/2/23هـ

اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفوقة الواردة من مقام النيابة الفخيم
برقم ( )881وتاريخ 1358/1/23هـ والتي �أ�سا�سها االقرتاح من ح�ضرة ع�ضو
جمل�س ال�شورى ال�سيد عبداحلميد اخلطيب بت�أليف جلنة ت�سمى جلنة مكافحة
الغالء واملنتهية يف املجل�س املايل بقراره عدد ( )282يف  1357/11/24هـ,
وخال�صته حتبيذ االقرتاح املذكور ولزوم �أخذ التدابري الكافية ملكافحة الغالء
وحماربة املحتكرين و�أنه يرى يف ذلك ما ي�أتي:
�أو ًال -ت�ؤلف جلنة مبكة ت�سمى جلنة مكافحة الغالء مكونة من:

 -1ع�ضو من مقام النيابة.
 -2ع�ضو من وزارة املالية.
 -3ع�ضو من �أمانة العا�صمة.
 -4ع�ضو من جمل�س ال�شورى.
 -5ع�ضو من الأمن العام
ويف امللحقات ت�ؤلف من ع�ضو من الأمارة وع�ضو من البلدية يف اجلهة التي
بها بلديات وع�ضو من املجل�س الإداري وع�ضو من ال�شرطة وع�ضو من املالية.
ثاني ًا -مهمة هذه اللجنة ح�صر الأقوات واحلاجيات ال�ضرورية التي لدى
التجار واجلالبني واح�صاءها كلها �أو بع�ضها ح�سب الدواعي العر�ضية عند
حلول الأزمات ،ومعرفة �أ�سعارها احلقيقية و�إكراه �أ�صحابها على بيعها وب�أرباح
معتدلة ال تنق�ص عن  %2وال تزيد عن  %5تبع ًا للظروف والأحوال.
ثالث ًا -انذار التجار واجلالبني بوا�سطة احلكومة مب�صادرة �أموال كل من
يحتكر �أقوات ًا �أو حاجيات �ضرورية زائدة عن حاجته عند حلول الأزمات �أو بيعها
زيادة عن ال�سعر الذي تقرره تلك اللجنة.
رابع ًا -تقوم وزارة املالية و�أمانة العا�صمة متعاونتني لدى حلول الأزمات
بالنظر يف �سد وكفاية ما حتتاجه البالد من الأقوات واحلاجيات ال�ضرورية
املفقودة بها على قدر ما ت�سمح لها به الظروف االقت�صادية واملالية مبختلف
الو�سائل املمكنة.
خام�س ًا -الأقوات واحلاجيات ال�ضرورية املنوه عنها يف املواد منح�صرة فيما
ي�أتي :احلنطة .الذرة .الدخن .ال�شعري .الدقيق .الأرز .ال�سمن .الأغنام .ال�سكر.
ال�شاهي .القاز .التمر.
وتداول الأع�ضاء البحث يف اخل�صو�ص املذكور بح�ضور مندوب وزارة املالية
ال�شيخ حممد �سرور ال�صبان ,وبعد الفح�ص والتدقيق ظهر �أن املو�ضوع يف حد
ذاته على �شقني:
ال�شق الأول اخلا�ص بتموين البالد بالأرزاق بال�سرعة املمكنة ومبختلف
الو�سائط وهو املو�ضوع يف هذا القرار.
ال�شق الثاين اخلا�ص مبكافحة الغالء من طريق الهيمنة على الأ�سواق
التجارية وهذا مع كونه مهم ًا الآن يعترب فرع ًا بالن�سبة لل�شق الأول.
وعليه قرر املجل�س بالإجماع وباالتفاق مع املندوب املذكور ال�شيخ حممد
�سرور ال�صبان ما ي�أتي:
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الدكتور عبدالرحمن بن على الزهراين
مدير عام مركز �أبحاث ال�شورى

�ضرورة متوين البالد بالأرزاق ال�ضرورية بالن�سبة للظروف الع�صيبة الراهنة
وتفادي ًا من امل�شاكل التي قد تباغت النا�س ب�سبب الأرزاق وانعدامها �أو قلتها يف
الأحوال املفاجئة ومت�شي ًا مع ما درجت عليه الأمم يف الوقت احلا�ضر من الأخذ
بالأحوط يف التموين.
�ضرورة الإ�سراع يف تقدير ما يجب تداركه وت�أمينه من �أنواع ومقادير الأرزاق
املختلفة التي تدعو �إليها احلاجة والإ�سراع يف �إح�ضارها من البلدان املعتادة يف
�أقرب فر�صة وبدون �أي تردد �أو انتظار.
مت�شي ًا مع احلقيقة و�ضمان ًا للم�صلحة العامة تتخذ حكومة امللك التدابري
ال�سريعة بجلب وت�أمني املقادير والأقوات املذكورة حا ًال واالحتفاظ بها يف
عنابرها وخمازنها اخلا�صة لت�صريفها حني احلاجة بالطرق والو�سائل املنا�سبة.
اتخاذ كل الت�سهيالت وامل�ساعدات اال�ستثنائية املمكنة للتجارة والتجار يف
الظروف احلا�ضرة و�إعالنها لت�شجيع جلب الأرزاق و�إغراء التجار يف ذلك
بالو�سائل التي تراها اجلهات املخت�صة.
املوافقة على ما جاء يف قرار املجل�س املايل عدد ( )222يف 1357/11/24هـ
من جهة ت�أليف جلان ملكافحة الغالء على �أن تكون �صالحيتها يف الوقت احلا�ضر
مقت�صرة على التفكري الدقيق ب�صفة عامة يف كل ما يتعلق بهذا املو�ضوع ,و�إ�شعار
احلكومة عن املقادير والكميات الالزمة لتموين البالد وطرق �إيجادها وما �إلى
ذلك .ويلفت املجل�س النظر العايل �إلى �أن املجل�س كان قد و�ضع تعليمات خا�صة
لأ�سعار احلاجيات مقرتن بالت�صديق العايل بعدد ( )3239يف 1355/3/24هـ.
وعلى هذا ح�صل التوقيع.
(مالحظة ع�ضو املجل�س ال�سيد علي ف�ضل على هذا القرار)

«يرى الداعي ت�شكيل جلنة ملكافحة الغالء حتت رئا�سة الأمري اجلليل نائب
جاللة امللك املعظم ,و�أن يكون �أع�ضا�ؤها وزير املالية و�أحد �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى ومدير الأمن العام و�أمني العا�صمة».
كانت حماولة احلكومة ملكافحة غالء الأ�سعار قد بد�أت ،ويف العام
1354هـ ،ورد �إلى املجل�س املعاملة املحالة من املقام ال�سامي رقم ()8396
يف 1354/7/8هـ ،املت�ضمنة قرار �أمانة العا�صمة حول الزيادات الكبرية التي
طر�أت يف البالد على �أ�سعار احلاجيات ،و�أهمية ت�شكيل جلنة يف جدة؛ لو�ضع
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اخلطة الالزمة ،حتى ميكن ربط تاجر مكة يف بيعه بتاجر جدة ،و�أن يكون البيع
مرتبط ًا ب�سعر اجلنيه .وقد وافق املجل�س على ت�شكيل اللجان يف كل من مكة
وجدة ،والطائف� ،إ�ضافة �إلى ت�شكيل جلان مراقبة يف جميع امللحقات.
ويف حال املخالفة ت�ضع اللجنة يدها على الب�ضائع ،وتباع بال�سعر املحدد
بح�ضور �صاحبها ،و�إن تكررت خمالفته ي�سجن ملدة �شهر ويغلق حمله ب�أمر عال.
على �أن تتولى جلنة خا�صة ح�صر الب�ضائع �سواء التي يف خمازنها �أو التي ترد،
وذلك يف دفاتر خا�صة ،كما يتم التعريف بالإجراءات املتخذة ،وذلك بن�شرها
وتعميمها و�إل�صاق �إعالنات يف ال�شوارع والأ�سواق.
وقد �صدر قرار املجل�س رقم ( )161يف 1354/7/8هـ بهذا امل�ضمون.

ويف العام 1355هـ ،ارتفعت �أ�سعار ال�سكر وال�شاهي يف الأ�سواق ،و�أ�صدر
املجل�س قراره رقم ( )1يف 1355/1/5هـ ،بتكليف �أمانة العا�صمة ب�إنذار
�أ�صحاب الدكاكني ،و�أن يبقى ال�سعر كما كان .وحيث �أن هذا القرار ال يخول �أمانة
العا�صمة ب�إنزال العقاب ملن يحدث زيادة يف الأ�سعار؛ لذا فقد وافق املجل�س على
تعليمات يف ( )11مادة تت�ضمن العقوبات ،عدا حاالت الزيادة يف الأ�سعار عند
حدوث حرب؛ فتتولى جلنة خا�صة فيما يجب عمله نحو حتديد الأ�سعار عملي ًا
وعلى �أ�س�س �صحيحة .و�صدر قرار املجل�س رقم ( )28يف 1355/1/29هـ.
غري �أن قيام احلرب العاملية الثانية (1364/9/2-58/7/16هـ) تركت
�أثرها البالغ يف قلة املواد التموينية مع ما ي�صل �إلى البالد من احلجاج
واملعتمرين .ورغم ما بذلته احلكومة من جهود لتوفري املواد الغذائية من الداخل
واخلارج ،وخف�ضت الر�سوم ،ودعمت التجار بالقرو�ض ،وتكد�ست الأرزاق؛ �إال �أن
الغالء ما زال م�ستمر ًا ب�سبب مت�سك التجار – باجلملة والقطاعي – بالأ�سعار،
وادعائهم بتذبذب �أ�سعار ال�صرف الرتباط الريال العربي باجلنيه الذهب،
وبالتايل م�ضطرون لدفع ثمن الب�ضائع بالذهب .وقد ثبت �أن هذا االدعاء غري
دقيق؛ لأن الب�ضائع امل�ستوردة ت�سدد بالإ�سرتليني ،وفق اتفاق وزارة املالية مع
البنك الهولندي بقبول ارتباط الريال العربي بالروبية الهندية.
ونظر ًا �إلى �أن هذا االتفاق مل يحقق اال�ستقرار ل�سعر الريال ،وبالتايل ثبات
�أ�سعار الواردات ،هذا التقلب و�آثاره ال�سلبية متت مناق�شته يف املجل�س و�صدر
قراراه رقم ( )33يف 1359/2/11هـ ،ورفعه للمقام ال�سامي ،ر�أى فيه عدة
حلول منها:
ت�شكيل جلنة من كبار رجال الدولة متثل فيها وزارة املالية وجهات
االخت�صا�ص لتعالج يف احلال اتخاذ �أي اجراء تق�ضي به امل�صلحة ،...و�أن يعهد
�إليها بتقرير قاعدة ثابتة للعملة املحلية واخلارجية.
على �أنه من البديهي �أن يف تكدي�س مقادير عظيمة من الرياالت العربية يف
خمتلف اجلهات وجعلها ك�سلطة يف الأ�سواق الكربى يف غري زمن املو�سم �أثر ًا
مبا�شر ًا يف هذا ال�صعود والهبوط.
كما �أنه من البديهي �أن يالحظ �أن حكومة جاللته كما توفقت يف منع
جلب الرياالت (الفران�سي) وتعميم التعامل بالريال العربي يف خمتلف �أنحاء
اململكة – وكما رغبت فع ًال – حتى يف توحيد �أوزان املكاييل حر�ص ًا على الراحة
والطم�أنينة وامل�صلحة ف�إنه ال يتعذر مطلق ًا �أن يجري توحيد �سعر العملة توحيد ًا
تام ًا �شام ًال يف جميع النواحي ,مع ال�ضرب على �أيدي املتالعبني والذين يبحثون
عن الربح غري امل�شروع بطرق ت�ضر بالعموم �ضرر ًا بليغ ًا ,بحيث �إذا �أهمل �أمرهم
يتفاقم ال�ضرر لدرجة ال نهاية لها”.

ويف العام 1363هـ و�صل غالء الأ�سعار �إلى الأ�سماك من خالل تالعب الداللني
ب�شراء الأ�سماك حل�سابهم ،وبيعها الحق ًا ب�أ�سعار م�ضاعفة ،وكانت بلدية جدة
قد و�ضعت بع�ض التعليمات للداللني �أقرها املجل�س البلدي ،واملجل�س الإداري،
ثم �أحيلت �إلى املجل�س من املقام ال�سامي برقم ( )9425يف 1363/8/28هـ،
م�شتملة على التعديالت اخلا�صة بالداللة �أو املت�سببية ،وهي:
تعليمات مت�سببية احلوت ،وقد ت�ضمن فيها :منع مقابلة ال�صياد قبل و�صوله
حمل احلوت� ،أو �شرا�ؤه قبل و�صوله �أو املزايدة ،و�ضعت عقوبة للمخالف.
تعليمات داليل احلوت ،وفيهاُ :يح�ضر على الدالل �شراء احلوت لنف�سه
للمتاجرة ،و�أن يكون البيع يف املكان املخ�ص�ص باحلراج ،وعدم املزايدة
حل�سابه ،و�ضعت عقوبة للمخالف.
كما ورد �إلى املجل�س املعاملة املرفقة بخطاب املقام ال�سامي رقم
( )21/2/2/9يف 1367/1/5هـ ،مت�ضمنة �شكوى �سكان مكة املكرمة من غالء
املواد الغذائية ،وقام املجل�س بدرا�سة املو�ضوع بح�ضور مندوب من وزارة املالية،
وقرر الرفع للمقام ال�سامي (مبوجب القرار رقم ( )2يف 1367/1/12هـ) ب�أن
املجل�س �سي�ضع ترتيبات خا�صة تت�ضمن منع االحتكار ،ويرفعها للمقام الكرمي،
حيث وجه املقام ال�سامي �أثناء احلرب العاملية الثانية ب�إلغاء الر�سوم اجلمركية،
ويف العام 1366هـ �ألغى  %50منها ،مبا �أن �أ�سعار القمح والدقيق والأرز مل تهبط،
بل ارتفعت �أ�سعارها عما �سبق؛ لذا ف�إن املجل�س يلتم�س �إلغاء الر�سوم اجلمركية
كاملة عن هذه الأ�صناف الثالثة.
رفع املجل�س قراره رقم ( )5يف 1367/1/18هـ م�شتم ًال على م�شروع نظام
خا�ص مبنع االحتكار ،كما ورد يف قراره ال�سابق رقم ( ،)2يف ( )27مادة عالج
فيه املو�ضوع ،وو�ضع الرتتيبات الالزمة .وقد �أعيد املو�ضوع �إلى املجل�س مبوجب
خطاب املقام ال�سامي رقم ( )911يف 1367/3/9هـ؛ لدرا�سته يف �ضوء امللحوظات
املرفقة باملعاملة حول تعديل املواد ,12 ,9 ,7 ,3 :وبعد املناق�شة متت املوافقة على
التعديالت على �أن تكون مراقبة الأ�سعار من قبل �أمانة العا�صمة يف مكة ،والبلديات
يف بقية املدن ،و�صدر قرار املجل�س رقم ( )59يف 1367/3/24هـ مبوجبه.
�أعيد املو�ضوع من مقام النيابة برقم ( )3825يف 1367/11/22هـ ،ب�ش�أن
مراقبة الأ�سعار التي �سبق �أن �أ�صدر املجل�س قراره رقم ( )59حيالها ،وبعد
درا�سة املو�ضوع يف جلنة الأنظمة ،قرر املجل�س املوافقة على تقرير جلنة الأنظمة
ب�أن تكون الرقابة يف هيئة واحدة ،ويكون التنفيذ وا�ستح�صال اجلزاءات من
املخالفني عن طريق الأمن العام ،واعتبار النيابة �أو وزارة املالية املرجع الوحيد
للموافقة عليها.
ويف العام 1371هـ �أطلع املجل�س على املعاملة الواردة من املقام ال�سامي
برقم ( )900يف 1371/3/3هـ بنا ًء على اقرتاح �أمني العا�صمة املرفوع لوزارة
الداخلية ،املت�ضمن ت�شكيل جلنة ملكافحة الغالء تتكون من احتاد الغرف
التجارية ،وع�ضوين من وزارة الداخلية ،وع�ضوين من وزارة املالية ،وع�ضوين
من جمل�س ال�شورى ،وع�ضوين من املجل�س البلدي مبكة ،وع�ضو من املجل�س
البلدي بجدة؛ تتولى �إعداد م�شروع نظام ي�شتمل على التعليمات الالزمة،
والعقوبات التي يجب فر�ضها حلماية هذه التعليمات.
و�صدر قرار املجل�س رقم ( )114يف 1371/4/5هـ باملوافقة على ت�أليف
اللجنة ،وفق الأ�سماء الواردة يف ن�ص القرار ،على �أن ترفع م�شروعها لوزارة
الداخلية لإ�صدار املوافقة عليها.
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الدبلوماسية الثقافية
يرى كثري من الدبلوما�سيني �أن دبلوما�سية الثقافة هي املعول عليه يف �أغلب
الأحيان لتقوية العالقات بني الدول ،وذلك من خالل اللقاءات بني ال�شعوب.
وت�أتي تلك اللقاءات عرب قنوات كثرية منها على �سبيل املثال ال�سياحة التي
متكن النا�س من زيارات بلدان والتعرف على �سكانها وتقاليدها و�أهم معاملها
وثقافتها.
والتبادل الثقايف مرتبط من ناحيتني :التعليم والفعاليات الثقافية ,وهما من
�أف�ضل ال�سبل لتقارب ال�شعوب وتطبيق الدبلوما�سية الثقافية .فالثقافة تفتح باب
احلوار على م�صراعيه بني املختلفني ،ولي�س املطلوب يف الدبلوما�سية الثقافية �أن
يتفق املتحاوران ،لكن املطلوب هو احرتام االختالف ،و�أن ُيعرب املتحاوران عن

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

�آرائهما يف ال�سيا�سة واالقت�صاد واملجتمع ،وهي مو�ضوعات ع�سرية يكرث حولها
االختالف والتباين الوا�سعني.
وال طريق �أف�ضل من معاجلة االختالف �إال بتطبيق الدبلوما�سية الثقافية.
ولو �سارت ال�شعوب على طريق الدبلوما�سية الثقافية لتقبل النا�س االختالف
وعدوه �سنة من ال�سنن الكونية ،وملا ر�أينا و�صول االختالف �إلى درجة الت�صادم
ورمبا االقتتال.
ولدى بع�ض الدول املتقدمة مراكز معنية بالدبلوما�سية الثقافية مثل :معهد
فولربايت الأمريكي ،وهو معهد يقدم برامج تبادلية لتعزيز الدبلوما�سية الثقافية،
وكثري من املخت�صني يعدونه كمفو�ضية دولية تعمل على تقدمي منح .درا�سية
ودورات ثقافية من �أجل تعريف ال�شعوب بالثقافة الأمريكية.
يف هذا ال�سياق وبعد متعن وا�سع وجدت �أن الدبلوما�سية الثقافية هي ما
نحتاجها يف بلدنا ،و�أن تكون على م�ستوى ال�سلطتني  :الت�شريعية والتنفيذية .البد
�أن ن�سري يف درب الثقافة لنقدم �أنف�سنا وح�ضارتنا ،وكذلك لنتعرف على الآخر
وثقافته ،ويتعرف الآخر علينا وعلى ثقافتنا ،وهما ورب البيت �أجنح �سبيل حلوار
ناجح بني ال�شعوب .وهو لب الدبلوما�سية الثقافية.
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