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إنجازات اللجان المتخصصة بمجلس  الشورى

 أرقام ودالالت

د. حممد املهنا

مائة واأربعة و�شتني مو�شوعًا تنوعت بني م�شروعات الأنظمة اجلديدة وتعديل اأنظمة قائمة وتقارير الأداء ال�شنوي 
للوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية هي جممل املو�شوعات التي اأجنزتها اللجان املتخ�ش�شة خالل الفرتة من 3/3 

وحتى 1433/10/22هـ.
ومبا اأن لغة الأرقام ل تكذب واإمنا تعزز من �شحة املعلومات وتوثق الإجنازات، فهي دللة على حجم اجلهود التي 
تبذلها اللجان املتخ�ش�شة الثالث ع�شرة الذراع الرئي�ض ملجل�ض ال�شورى والقلب الناب�ض له ويف العرف ال�شحفي 
هي املطبخ الرئي�ض لقرارات املجل�ض، حيث تتوىل درا�شة ومناق�شة جميع املو�شوعات التي حتال اإىل املجل�ض اأو 

التي تقدم من اأع�شاء املجل�ض مبوجب املادة الثالثة والع�شرين من نظام جمل�ض ال�شورى .
راأيها  ت�شمنت خال�شة  القبة  ومناق�شتها حتت  لدرا�شتها  املجل�ض  اإىل  تقريًرا  املتخ�ش�شة 163  اللجان  وقدمت 
الذي تو�شلت اإليه بعد درا�شات معمقة وم�شتفي�شة للمو�شوعات عرب اأكرث من 200 اجتماع ا�شت�شافت خاللها 
اأكرث من 360 مندوبًا ميثلون اجلهات احلكومية وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�ض للتعرف على مرئياتهم وال�شتف�شار 

منهم عن بع�ض.
درا�شة  يف  ال�شورى  جمل�ض  اأع�شاء  يبذله  الذي  الدوؤوب  والعمل  يهداأ،  ل  الذي  احلراك  على  تدل  الأرقام  تلك 
املو�شوعات التي تدخل يف اخت�شا�شات املجل�ض و�شالحياته، وجت�شد اهتمامهم وحر�شهم على و�شول جمل�ض 
ال�شورى اإىل قرارات ت�شهم يف الرتقاء باأداء الأجهزة احلكومية ومعاجلة ق�شايا الوطن وتلبية احتياجات املواطن. 
ومن اأهم املو�شوعات التي در�شتها اللجان املتخ�ش�شة خالل الفرتة املا�شية من ال�شنة الرابعة للدورة اخلام�شة 
للمجل�ض م�شروع نظام حماية البيانات ال�شخ�شية، ونظام الهيئة العامة للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، ومقرتح 
نظام الدخار الع�شكري، وتعديل املادة )11( من نظام خدمة ال�شباط، وكذلك درا�شة اإجراء بع�ض التعديالت على 
نظام خدمة ال�شباط ونظام خدمة الأفراد، وم�شروع نظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�شب )الإيدز(، 
وتعديل نظام مكافحة غ�شيل الأموال، ونظام جباية الزكاة، وبحث و�شع ترتيبات لإلزام مالك امل�شانع واملن�شاآت 
ال�شكنية بتوفري النظام التاأميني لها، درا�شة طلب املوافقة على ان�شمام اململكة العربية ال�شعودية لتفاقية بطاقة 
العمل احلايل، وم�شروع مقرتح  العربية ومقرتح تعديل نظام  البلدان  ال�شيارات عرب  التاأمني املوحدة عن �شري 
تعديل نظام العمل فيما يتعلق باحلد الأدنى لالأجور ا�شتنادًا للمادة )الثالثة والع�شرين( من نظام جمل�ض ال�شورى، 
التعطل عن العمل، وم�شروع نظام الآثار واملتاحف، وم�شروع نظام مزاولة املهن  التاأمني �شد  وم�شروع نظام 
الهند�شية، والالئحة الأ�شا�شية لدور الرعاية الجتماعية، اإىل جانب التقارير ال�شنوية لعدد من الأجهزة احلكومية.
بالأرقام حجم  العدد  هذا  ت�شتعر�ض يف  املتخ�ش�شة  اللجان  تبذلها  التي  للجهود  منها  ومواكبة  ال�شورى  جملة 

اإجنازات اللجان.
رئي�ض التحرير
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تحقيق

تقرير

تغطية

المحتويات

مؤشر الجريمة المعلوماتية يرتفع بالتقنية المتدفقة
احلديثة  للتكنولوجيا  ال�شيئ  ال�شتعمال  عن  املعلوماتية  اجلرائم  نتجت 
اجلرمية  وت�شبب  التقنية،  عامل  يف  و�شريع  هائل  تطور  من   �شاحبها  وما 
عن  تختلف  وبطبيعتها  الدولرات،  مباليني  تقدر  فادحة  خ�شائر  املعلوماتية 
بع�شها البع�ض باختالف الكيفية التي يتم عربها تنفيذ اجلرمية، اأو اأهدافها 

اأو ال�شخ�ض الذي قام بها.

المجلس يشارك في الدورة 127 لالتحاد البرلماني الدولي
مب�شاركة وفد جمل�ض ال�شورى برئا�شة الأمني العام ملجل�ض ال�شورى الدكتور 
حممد بن عبدالله اآل عمرو عقدت اجتماعات اأعمال الدورة ال�شابعة والع�شرين 
بعد املائة للجمعية العمومية لالحتاد الربملاين الدويل والتي عقدت يف مدينة 
كوبيك الكندية. وكان لع�شوي املجل�ض ع�شوي الوفد الأ�شتاذ �شالح بن عيد 
فعالة  ومداخالت  م�شاركات  النملة  حممد  بن  �شالح  والدكتور  احل�شيني، 

ومثمرة خالل اأعمال الدورة.

من  الفرتة  خالل  ال�شورى  جمل�ض  يف  املتخ�ش�شة  اللجان  اأجنزت 
ل  فيما  درا�شة 164 مو�شوعًا،  1433/3/3هـ وحتى   1433/10/22هـ 
يزال 78 مو�شوعًا حتت الدار�شة على طاولة اللجان املتخ�ش�شة. وتعد اللجان 
املتخ�ش�شة الثالث ع�شرة هي الذراع الرئي�ض ملجل�ض ال�شورى حيث تتوىل 
درا�شة ومناق�شة جميع املو�شوعات التي حتال اإىل املجل�ض اأو التي تقدم من 
الثالثة والع�شرين من نظام جمل�ض ال�شورى.  اأع�شاء املجل�ض مبوجب املادة 
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الأمني  برئا�سة  ال�سورى  جمل�س  وفد  مب�ساركة 
الدكتور حممد بن عبدالله  ال�سورى  العام ملجل�س 
ال�سابعة  الدورة  اجتماعات  عقدت  عمرو  اآل 
لالحتاد  العمومية  للجمعية  املائة  بعد  والع�سرين 
الربملاين الدويل يف مدينة كوبيك الكندية. وكان 
لع�سوي املجل�س ع�سوي الوفد الأ�ستاذ �سالح بن 
عيد احل�سيني، والدكتور �سالح بن حممد النملة 
م�ساركات ومداخالت فعالة ومثمرة خالل اأعمال 
الدورة. كما التقى رئي�س الوفد الدكتور حممد بن 
عبدالله اآل عمرو بعدد من ال�سيا�سيني والربملانيني 
خالل الجتماعات واأجرى معهم مباحثات تناولت 
جمل�س  بني  الربملانية  العالقات  تدعيم   �سبل 

ال�سورى وبرملانات الدول املختلفة.  
ونوه احلاكم العام الكندي ال�سيد ديفيد جون�ست 
ال�ساحة  على  الربملانية  الدبلوما�سية  باأهمية 
الدولية ودورها يف دعم اجلهود الدولية املبذولة 
لتحقيق ال�سالم والأمن الدوليني، متمنيًا اأن تتوج 

بعد  ال�شابعة والع�شرين  الدورة  اأعمال  اجتماعات 
الدويل  الربملاين  العمومية لالحتاد  للجمعية  املائة 
للربملانيني يف  املهم  الدور  تعك�ض  اإيجابية  بنتائج 

العامل. 
جاء ذلك خالل افتتاحه اأعمال الدورة بكلمة رحب 
الربملانية  والوفود  الربملانات  بروؤ�شاء  خاللها 
الدولية، معربًا عن اأمله يف اأن تكون هذه الدورة 
من اأعمال اجلمعية العمومية لالحتاد عالمة بارزة 
يف �شياق العمل الربملاين الدويل امل�شرتك ملواجهة 
من  بالكثري  تع�شف  التي  والظروف  التحديات 

دول العامل و�شعوبها.
ا�شتمرت  التي  الدورة  اأعمال  جدول  وت�شمن 
الدائمة  اللجان  تقارير  يف  النظر  اأيام  خم�شة 
لل�شلم  الدائمة  اللجنة  تقرير  بينها  من  بالحتاد، 
الربملان  م�شوؤولية  تعزيز  ب�شاأن  الدوليني  والأمن 
يف حماية حياة املواطنني، وتقرير اللجنة الدائمة 
ب�شاأن  والتجارة  والتمويل  امل�شتدامة  للتنمية 

في أعمال الدورة 127 للجمعية العمومية لالتحاد البرلماني الدولي

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

احل���اك���م ال���ع���ام ال���ك���ن���دي ي���ن���وه ب���دور 

ال�ساحة  على  الربملانية  الدبلوما�سية 

الدولية

للتنمية  املبتكرة  التمويل  واآليات  العادلة  التجارة 
للدميقراطية  الدائمة  اللجنة  وتقرير  امل�شتدامة، 
وحقوق الإن�شان ب�شاأن ا�شتخدام و�شائل الإعالم، 
م�شاركة  لتعزيز  الجتماعي،  الإعالم  فيها  مبا 

املواطنني والدميقراطية.
ال�شورى رئي�ض  العام ملجل�ض  الأمني  واأكد معايل 

لـــه حـــر�ـــض جمل�ض  وفــــد املــجــلــ�ــض يف تــ�ــشــريــح 
مــن خالل  الــربملــاين  دوره  تفعيل  على  الــ�ــشــورى 
املوؤمترات  يف  وامل�شاركة  الفاعل  ح�شوره  تاأكيد 
ــمــاعــات والــــنــــدوات الــربملــانــيــة الإقــلــيــمــيــة  والجــت
ـــيـــة ل�ــشــيــمــا يف هــــذا املــحــفــل الـــربملـــاين  ـــدول وال
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ياأتي  ذلــك  اأن  مبينًا  الــدويل، 
اململكة  �شيا�شة  مع  من�شجمًا 
الــعــربــيــة الــ�ــشــعــوديــة بــقــيــادة 
خــــادم احلـــرمـــني الــ�ــشــريــفــني 
عبدالعزيز  بــن  عبدالله  امللك 
الــــلــــه- يف تــفــعــيــل  -حـــفـــظـــه 
خمتلف  يف  اململكة  ح�شور 
املحافل على ال�شاحة الدولية. 
التي  بــالأهــمــيــة  معاليه  ونـــوه 
ــع بـــهـــا اجـــتـــمـــاعـــات  تــ�ــشــطــل
للجمعية  احلـــالـــيـــة  ـــــــدورة  ال
احلاكم  املجل�ض  واجتماعات 
ت�شت�شيفها  الــتــي  لــالحتــاد، 
من  عــدد  يف  للبحث  كوبيك، 
من  تعزز  التي  املهمة  امللفات 

خمتلف  يف  الـــربملـــانـــات  دور 
دول العامل يف خدمة الأمن وال�شلم الدوليني.

عمرو  اآل  عبدالله  بن  حممد  الدكتور  ولفت 
للربملانات  العامني  الأمناء  جمعية  اجتماع  اإىل 
الدورة  اجتماعات  الذي عقد على هام�ض  الدولية 
الربملاين  لالحتاد  العمومية  للجمعية   127
مهمة  مرحلة  يف  ينعقد  اأنه  اإىل  م�شريًا  الدويل، 
العمل  جمال  يف  الدويل  التعاون  مراحل  من 
اأداء املجال�ض  الربملاين لنعكا�شاته املبا�شرة على 

والربملانات وتطورها.
يف  ال�شورى  جمل�ض  �شارك  اأخرى  جهة  من 
املجموعة  عقدته  الذي  التن�شيقي  الجتماع 

الدورة  اأعمال  اجتماعات  هام�ض  على  الإ�شالمية 
127 للجمعية العمومية لالحتاد الربملاين الدويل 
الدويل  الربملاين  لالحتاد  احلاكم 191  واملجل�ض 

املنعقدة حاليًا مبدينة كوبيك بكندا.
ع�شو  الجتماع  يف  ال�شورى  جمل�ض  ومثل 
الدويل  الربملاين  الحتاد  جمل�ض  ع�شو  املجل�ض 
يف  امل�شتدامة  والتنمية  التجارة  جلنة  رئي�ض 
الحتاد الأ�شتاذ �شالح بن عيد احل�شيني وع�شو 

الدكتور  الحتاد  جمل�ض  ع�شو  ال�شورى  جمل�ض 
�شالح النملة.

ومت خالل الجتماع مناق�شة املو�شوعات املدرجة 
من  كل  طلبات  بينها  من  الأعمال  جدول  على 
ومايل  و�شوريا  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
اأعمال  بنود طارئة على جدول  وبريطانيا لإدراج 

اجلمعية العمومية لالحتاد الدويل.
ال�شعبة  به  تقدمت  الذي  الطارئ  البند  حاز  وقد 
الربملانية مبجل�ض الحتاد الوطني الإماراتي حول 
لالأديان  الإ�شاءة  الدويل يف حظر  الربملان  "دور 
عرب  الدينية  واملقد�شات  بالرموز  امل�شا�ض  اأو 
الإ�شهام يف التو�شل اإىل اتفاق دويل لتجرمي ذلك 
باعتباره متطلبًا �شروريًا لل�شلم والأمني الدوليني، 
الأغلبية  الدويل" على  التعاون والتفاهم  وحتقيق 
يف الجتماع لإدراجه على جدول اأعمال اجلمعية 

العمومية للربملان الدويل يف دورته احلالية.
الجتماع  يف  ال�شورى  جمل�ض  �شارك  كما 
املواقف  لتن�شيق  العربية  للمجموعة  التن�شيقي 
الربملانية العربية جتاه املو�شوعات  املدرجة على 
جدول اأعمال اجلمعية العمومية لالحتاد الربملاين 
والروؤى  املواقف  توحيد  اأهمها  ومن  الدويل، 
ال�شعبة  به  تقدمت  الذي  الطارئ  البند  دعم  جتاه 
ال�شاغرة  املنا�شب  وكذلك  الإماراتية،  الربملانية 
املواقف  وتن�شيق  الدويل  الربملاين  الحتاد  يف 
للتو�شل اإىل روؤية م�شرتكة واحل�شول على تاأييد 

لوجهة النظر العربية. 

من جانب اآخر اأكد معايل رئي�ض جمل�ض ال�شيوخ 
العالقات  اأهمية  كان�شيال  نويل  ال�شيد  الكندي 

وجمل�ض  الكندي  ال�شيوخ  جمل�ض  بني  الربملانية 
واملجال�ض  خا�شة  ب�شفة  ال�شعودي  ال�شورى 
اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  بدول  الت�شريعية 
العربية ب�شفة عامة، وذلك خالل حفل ال�شتقبال 
ملجل�ض  العام  الأمني  ملعايل  تكرميًا  اأقامه  الذي 
عمرو  اآل  عبدالله  بن  حممد  الدكتور  ال�شورى 
املجال�ض  وفود  ولروؤ�شاء  املجل�ض  وفد  رئي�ض 
اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بدول  الت�شريعية 
امل�شاركني يف الجتماعات وبح�شور �شفري خادم 
بن  اأ�شامة  الأ�شتاذ  لدى كندا  ال�شريفني  احلرمني 

اأحمد ال�شنو�شي.
اللقاء  واأثنى رئي�ض جمل�ض ال�شيوخ الكندي على 
الت�شاوري الثالث لروؤ�شاء برملانات دول جمموعة 
الع�شرين الثالث الذي ا�شت�شافه جمل�ض ال�شورى 
اأعمال  اإدارة  بح�شن  منوهًا  الريا�ض،  مدينة  يف 
املتفرد  النجاح  على  انعك�ض  الــذي  الأمـــر  اللقاء 
وتو�شيات  نتائج  من  عنه  اأ�شفر  وما  لجتماعاته 
الــربملــاين  الــعــمــل  �شياغة  يف  ــدًا  جــدي ــًا  ــق اأف تفتح 

امل�شرتك لدول املجموعة.

م����ن م���و����س���وع���ات االج���ت���م���اع ت��ع��زي��ز 

م�����س��وؤول��ي��ة ال���ربمل���ان يف ح��م��اي��ة ح��ي��اة 

املواطنني

يوؤكد  ال��ك��ن��دي  ال�سيوخ  جمل�س  رئي�س 

اأهمية العالقات مع جمل�س ال�سورى
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مــــن جـــهـــتـــه نـــقـــل مــــعــــايل الأمـــــني 
الـــعـــام ملــجــلــ�ــض الـــ�ـــشـــورى رئــيــ�ــض 
وفـــــد املـــجـــلـــ�ـــض يف كـــلـــمـــة خـــالل 
رئي�ض  مــعــايل  حتــيــات  ال�شتقبال 
جمل�ض ال�شورى ال�شعودي ال�شيخ 
الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــه بـــن حمــمــد بن 
رئي�ض  ملعايل  ال�شيخ  اآل  اإبراهيم 
جمل�ض ال�شيوخ الكندي، ومتنياته 
العمومية  اجلمعية  اأعــمــال  بنجاح 
ــــربملــــاين الـــــــدويل يف  لــــالحتــــاد ال
املنعقدة يف مدينة  دورتها احلالية 

كوبيك الكندية.
وعـــــرب عــــن �ـــشـــكـــره ملــعــالــيــه عــلــى 
ال�ــشــتــقــبــال املــتــمــيــز واحلـــفـــاوة 
جديدة  اآفــاق  اإىل  متطلعًا  البالغة، 

بني  البناء  والــتــعــاون  العالقات  مــن 
مبا  الكندي  ال�شيوخ  وجمل�ض  ال�شورى  جمل�ض 

يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين ال�شديقني. 
النتقايل  الوطني  املوؤمتر  رئي�ض  نائب  ونوه 
الليبي ال�شيد جمعة عتيقة رئي�ض الوفد الليبي يف 
اجتماعات اجلمعية الدويل بالدور املحوري واملهم 
بقيادة خادم احلرمني  ال�شعودية  العربية  للمملكة 
ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز يف العاملني 
باملواقف  نوه  كما  والدويل،  والإ�شالمي  العربي 
لق�شايا  الداعمة  للمملكة  والرائدة  الإيجابية 

الأمتني العربية والإ�شالمية.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي جمعه مع معايل الأمني 
يف  املجل�ض  وفد  رئي�ض  ال�شورى  ملجل�ض  العام 
بن  حممد  الدكتور  العمومية  اجلمعية  اجتماعات 
اجتماعات  هام�ض  على  وذلك  عمرو  اآل  عبدالله 

اجلمعية العمومية لالحتاد.
دعم  �شبل  على  اللقاء  خالل  احلديث  وتركز 
العالقات الربملانية بني جمل�ض ال�شورى واملوؤمتر 

الوطني النتقايل الليبي.
ال�شورى  ملجل�ض  العام  الأمني  معايل  التقى  كما 
العموم  جمل�ض  ع�شو  الربيطاين  الوفد  برئي�ض 

الربملانية  ال�شعبة  يف  التنفيذية  اللجنة  رئي�ض 
ع�شوي  بح�شور  وولرت  روبرت  ال�شيد  باملجل�ض 
الأ�شتاذ  املجل�ض  وفد  ع�شوي  ال�شورى  جمل�ض 

�شالح احل�شيني، والدكتور �شالح النملة.
تعزيز  �شبل  اللقاء  خالل  اجلانبان  وا�شتعر�ض    
العالقات الثنائية بني البلدين ال�شديقني وبخا�شة 
ال�شورى وجمل�ض  العالقات الربملانية بني جمل�ض 

العموم الربيطاين.

العام  الأمني  عمرو  اآل  الدكتور  معايل  والتقى 
اأوغلو،  نظري  عرفان  الرتكية  الوطنية  للجمعية 
وا�شتعر�ض معه �شبل تعزيز التعاون الربملاين بني 

جمل�ض ال�شورى واجلمعية الوطنية الرتكية.
لالحتاد  العامة  الأمــانــة  ر�شحت  اآخـــر  جــانــب  مــن 
ـــــــدويل عــ�ــشــو جمــلــ�ــض الـــ�ـــشـــورى  الــــربملــــاين ال
رئــيــ�ــض جلــنــة الــتــجــارة والــتــنــمــيــة املــ�ــشــتــدامــة يف 
الحتـــــــاد الــــربملــــاين الـــــــدويل الأ�ــــشــــتــــاذ �ــشــالــح 
ــرئــا�ــشــة جــلــ�ــشــة الــنــقــا�ــض  بـــن عــيــد احلــ�ــشــيــنــي ل
الطاقة(  واأمـــن  الــبــرتول  )نــفــاذ  بعنوان  املفتوحة 
وقــــد �ـــشـــارك يف هــــذه اجلــلــ�ــشــة عــــدد كــبــري من 

والتنمية. الــطــاقــة  بــ�ــشــوؤون  املهتمني  الــربملــانــيــني 
ال�شورى  ملجل�ض  العام  الأمني  معايل  واجتمع 
معايل  مع  عمرو  اآل  عبدالله  بن  حممد  الدكتور 
اأمني عام الحتاد الربملاين الدويل ال�شيد اأندر�ض 
جون�شون حيث اأطلعه على اآلية العمل يف جمل�ض 
وتركز  والت�شريعي.  الرقابي  ودوره  ال�شورى 
تعزيز  �شبل  على  الجتماع  خالل  احلديث 
العالقات والتعاون بني جمل�ض ال�شورى والحتاد 

الربملاين الدويل.

العامة  الأمانة  ا�شتعداد  ال�شيد جون�شون  واأبدى   
وامل�شاندة  الدعم  اأنواع  كافة  بتقدمي  لالحتاد 
املوظفني،  بتدريب  يتعلق  فيما  ال�شورى  ملجل�ض 
من  لالحتاد  العامة  الأمانة  متلكه  ما  وت�شخري 
خربات متميزة يف هذا املجال يف خدمة املجل�ض. 
ونوه بقرار خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله 
جمل�ض  يف  ع�شوًا  املراأة  بتعيني  عبدالعزيز  بن 

ال�شورى يف دورته القادمة.

جل��ن��ة ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة وال��ت��م��وي��ل 

والتجارة ناق�ست التجارة العادلة واآليات 

التمويل املبتكرة للتنمية امل�ستدامة

ال�سورى  جمل�س  ال��ع��ام:  االأم���ني  م��ع��ايل 

ال��ربمل��اين  دوره  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى  ح��ري�����س 

بح�سور فاعل يف االجتماعات الربملانية 

االإقليمية والدولية

جل�سة  يراأ�س  احل�سيني  �سالح  االأ�ستاذ 

البرتول  نفاذ  بعنوان  املفتوحة  النقا�س 

واأمن الطاقة
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فيها:  قال  التقرير  نف�ض  على  له  مداخلًة  فقيه  اإح�شان  الأ�شتاذ  وقدم 
القت�شادية  للتنمية  الرئي�شة  الركيزة  يعد  جممله  يف  التعليم  قطاع 
اهتمامًا  الدولة  اأولت  ولهذا  ا�شتدامتها،  عوامل  واأهم  والجتماعية 
املحلي  الناجت  من  كن�شبة  الإنفاق  حجم  ارتفاع  بدليل  به،  خا�شًا 
نتاج  املجل�ض الطالع على حقيقة  الإجمايل، ومن هنا فمن حقنا يف 
هذا الإنفاق وب�شكل مف�شل ومعرفة ما حتقق من اأهداف و�شيا�شات 

ُر�شمت له وحتديد مواطن التقدم والتاأخر.
ومن هذا املنطلق فاإنني اأحتفظ على اإفراد تقرير واحد لوزارة التعليم 
عن  متيز  حقيقة  لبع�شها  جامعة،  وع�شرين  اأربعة  هناك  بينما  العايل 
وم�شاكلها،  همومها  لها  جمملها  يف  لكنها  اإغفاله  ميكن  ل  غريها 
فطالبها  ال�شمالية،  احلدود  جامعة  تعانيه  ما  امل�شاكل  لتلك  وكمثال 
الثانوية،  املرحلة  اأق�شى حدودها  مدر�شية  مبان  تعليمهم يف  يتلقون 
فهم ل يعرفون القاعات واملختربات وامل�شرف الأكادميي، فهل و�شع 

كهذا ميكن اأن نقره ونوافق عليه؟ 
ال�شكوى  من  القدرات هي جزء  لإمتحان  تدفع  التي  الر�شوم  اأن  كما 
فهي لي�شت كل ما يتوجب على الطالب دفعه للتاأهل والنجاح واختبار 
القيا�ض بل اإن هناك ر�شومًا اأخرى للت�شجيل يف الختبار التح�شيلي 

ور�شوم الدورات التدريبية واملالزم.
على  ميزانية  من  فنلندا  حكومة  ت�شرفه  ما  مع  خمت�شرة  ومبقارنة 
ومع  متوا�شعًا،  مبلغًا  لوجدناه  بالدي  حكومة  ت�شرفه  مبا  التعليم 
الدولة  اإليه تلك  اإىل ربع ما و�شلت  اأن ن�شل بتعليمنا  هذا مل ن�شتطع 
ال�شغرية التي تبنت جمانية التعليم ل�شعبها من مرحلة ريا�ض الأطفال 
اإىل امل�شتوى اجلامعي مع توفري الكتاب املدر�شي والوجبات الغذائية 
ال�شكن  وتاأمني  اجلامعات  لطالب  �شهرية  مكافاآت  و�شرف  املجانية 
املجاين املنا�شب لهم، ثم ياأتي جهاز يُن�شب لقطاع التعليم لدينا ويطلب 
من الطلبة والطالبات دفع ر�شوم ل ت�شمن ول تغني من جوع مقارنة 
مبا تنفقه الدولة ليقال باأن الهدف من هذا الإجراء هو تخفيف الأعباء 

املالية على الطالب، كالم غري مقبول ول ي�شتند اإىل منطق. 
اإىل  يحتاج  فيه  والتو�شع  عليه  هو  ما  على  الو�شع  هذا  ا�شتمرار  اإن 
واأخ�شى  اللجنة.  تو�شية  ل�شياغة  واإعادة  �شاملة  ومعاجلة  نظر  اإعادة 
اأن ياأتي يوم يتوجب فيه على طلبة املرحلة البتدائية مبن فيهم ال�شف 
وي�شبح  املركز  دخل  لريتفع  القيا�ض  اختبار  اأداء  �شرورة  الأول 

موؤ�ش�شة ربحية. فهل هذا هو الهدف؟

قدم ع�شو املجل�ض الدكتور اإبراهيم ال�شليمان مداخلة على تقرير 
وزارة التعليم العايل ت�شاءل فيها عن مدى قيام كليات الطب يف 
والأكادميي وقال: ورد يف  العلمي  بدورها  اجلامعات اجلديدة 
كبري  وعدد   )48( عددها  جديدة  كليات  افتتاح  الوزارة  تقرير 
من الأق�شام )276( يف �شتى مناطق اململكة يف تخ�ش�شات عدة 
ولعلي اأركز على كليات الطب يف هذه املداخلة، فلو اأخذنا مثاًل 
موؤخرًا  افتتاحها  والتي مت  النا�شئة  اجلامعات  الطب يف  كليات 
قيام  اإمكانية  الت�شاوؤلت حول مدى  من  العديد  يطرح  ذلك  فاإن 
تلك الكليات بدورها العلمي والأكادميي، واأق�شد بذلك م�شتوى 

التح�شيل العلمي وخمرجات تلك الكليات النا�شئة.
واأ�شار ال�شليمان اإىل اأن هناك عقبات كثرية تواجه تلك الكليات 
موؤهلني  تدري�ض  هيئة  اأع�شاء  مع  التعاقد  �شعوبات  اأهمها  لعل 
التعاقد  على  الكليات  من  العديد  اأجرب  مما  وعلميًا،  اأكادمييًا 
والتدريب  التعليم  جمال  يف  موؤهلني  غري  باأطباء  وال�شتعانة 
وقلة  الطالب  م�شتوى  يف  �شعف  عنه  ينتج  وهذا  الطبي، 

ا�شتيعابهم.
واأكد على اأن كليات الطب تعتمد يف الدرجة الأوىل على اجلودة 
اأن  ، ويف الوقت نف�شه هناك حاجة اإىل مثل هذه الكليات. كما 
وجودها يف املناطق واملحافظات اأمر م�شتحب بل مطلوب، لأنه 
تلك  يف  ال�شحي  امل�شتوى  حت�شني  على  اإيجابًا  ينعك�ض  �شوف 
املناطق، ولكن اإذا اأردنا اأن نبحث عن الكوادر فيجب علينا اأن 
نوجد امليزانيات ل�شتقدامها، لأن اإن�شاء املباين ل تكفي وحدها. 
ولعل  طب،  كلية  لأي  اأ�شا�شية  بنية  وجود  اإىل  بحاجة  نحن  بل 

اأهمها وجود م�شت�شفى جامعي.
اأي كلية  افتتاح  تقدم على  األ  املوقرة  الوزارة  اأمتنى من  وقال: 
طب اإل بعد اأن توفر جميع متطلبات هذه الكليات لأن العربة يف 
كليات �شعيفة  اأن نخرج طالبنا من  نريد  باملخرجات ل  النهاية 

واأن ذلك ينعك�ض �شلبيًا على اأدائهم يف العمل

إحسان فقيه يسأل:

هل هذا هو الهدف؟
د. إبراهيم  السليمان: 

هيئات  في  مؤهلين  غير  أطباء 
تدريس كليات الطب الناشئة

في مداخلتين لهما على تقرير وزارة التعليم العالي:
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ا�شتخدام  بتقنني  ال�شورى  جمل�ض  اأع�شاء  طالب 
مما  جهات  عدة  يف  ت�شتخدم  والتي  النانو  تقنية 
يعد هدرًا ماليًا وت�شتيتًا للجهود، ولفتوا اإىل تاأخر 
عبدالعزيز  امللك  مبدينة  الخرتاع  براءة  ت�شجيل 
والذي قد ي�شل ما بني �شنتني اإىل ثالث �شنوات، 
البحثية  اجلهود  ترتكز  اأن  �شرورة  على  واأكدوا 
مهمة  جمالت  يف  والريادة  التميز  حتقيق  نحو 
للوطن. جاء ذلك خالل جل�شة املجل�ض التي عقدت 
يوم 1433/11/8هـ برئا�شة نائب رئي�ض املجل�ض 
الدكتور حممد اجلفري، حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل 
العلمي،  والبحث  التعليمية  ال�شوؤون  جلنة  تقرير 
ب�شاأن التقريرين ال�شنويني ملدينة امللك عبدالعزيز 
1432/1431هـ  املاليني  للعامني  والتقنية  للعلوم 
الدكتور  اللجنة  رئي�ض  تاله  – 1433/1432هـ، 
للمناق�شة  عر�ض  ثم  مفرح،  اآل  �شعد  بن  اأحمد 
واأبديت ب�شاأنه بع�ض امللحوظات، حيث اقرتح اأحد 
العلوم  مبو�شوع  الهتمام  اللجنة  على  الأع�شاء 
لعامة النا�ض؛ وذلك من خالل الإ�شدارات العلمية 
البتكارات  �شيما  ل  العلمي،  الإعالم  وت�شجيع 
اجلديدة املكت�شفة التي تطراأ على ال�شاحة بني فرتة 

واأخرى.
التقرير  يف  ورد  اأنه  اإىل  اآخر  ع�شو  ولفت 
املجالت  بع�ض  يف  النانو  تقنية  ا�شتخدام  عن 
عند  حقيقية  وقفة  اإىل  ودعا  والعملية،  العلمية 
من  اأكرث  هناك  اأن  اإىل  م�شريًا  املو�شوع،  هذا 

مناقشة تقريري مدينة  الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

تقنين استخدام  "النانو" وتركيز البحوث على 
الريادة والتميز

جهة حكومية تعمل على ا�شتخدام تطبيقات تقنية 
النانو، واأن يف ذلك هدرًا ماليًا وت�شتيتًا للجهود 
تقنية  التقنية تعد  اإن هذه  املجال، وحيث  يف هذا 
بدايتها،  يف  تزال  ل  فيها  والأبحاث  جدًا  حديثة 
واملطلوب  املاأمول  حتقق  مل  لها  الأولية  والنتائج 
منها يف الدول املتقدمة التي ابتكرت هذه التقنية، 
ل �شيما اأن هذه التقنية تت�شم بالتعقيد، حيث يتم 
م�شتوى  يف  جدًا  �شغرية  اأج�شام  مع  التعامل 
النانو  اأن  واأو�شح  املجهرية،  واجلزئيات  الذرات 
هو جزء من املليار من املرت، وترمز اإىل األف مليون 
اإ�شارة من جزئيات العن�شر وتعني مليون وحدة 
ملليمرت واحد اأو واحد على ع�شرة اآلف من حجم 
�شعرة راأ�ض الإن�شان. واقرتح اإعادة النظر ب�شكل 
لهذه  العلمية  وال�شتخدامات  الأبحاث  يف  كامل 
وت�شاءل  املختلفة،  احلكومية  اجلهات  عند  التقنية 
عما اإذا كان اأنه من املنا�شب اأن تقوم املدينة باإن�شاء 
مركز وطني ل�شتخدامات تقنية النانو يف اململكة 
لكي ي�شم ما لدى اجلهات الأخرى من اهتمامات 
من  بدًل  اجلهود  تتوحد  ولكي  املجال،  هذا  يف 
هذه  اأبحاث  يف  املايل  الإنفاق  ولرت�شيد  ت�شتتها 
التقنية، وقال اإن املوجود حاليًا عبارة عن جهود 
التنظيم  غياب  اإىل  اإ�شافة  وهناك،  هنا  مبعرثة 

والتن�شيق يف هذا اجلانب.
يف  النظر  اإعادة  راأى  حيث  اآخر  ع�شو  واأيده 
اأبحاث وتطبيقات هذه التقنية ب�شكل كامل، رغبة 

الدكتور اأحمد بن �شعد اآل مفرح
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انتهى  حيث  من  نبداأ  بحيث  منها  ال�شتفادة  يف 
مظلة  حتت  اجلهود  توحد  ولكي  اإليه،  الآخرون 

واحدة وير�شد الإنفاق يف هذا املجال.
الهتمام  اللجنة  على  اآخر  ع�شو  اقرتح  بينما 
فقط،  بالبحث  الهتمام  وعدم  الأبحاث  بنتائج 
وال�شتفادة  واأ�شمل  اأعم  ذلك  فائدة  اأن  �شيما  ل 
تكون كبرية. كذلك الهتمام بتوقيع تعهد ممن يتم 
التي  ال�شنوات  قدر  باملدينة  العمل  على  ابتعاثهم 
ابتعثوا فيها، اإلزامًا لهم بالعمل بنف�ض مدينة امللك 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
اأما عن تاأخر ت�شجيل براءة الخرتاع مبدينة امللك 
عبدالعزيز والذي ي�شل اإىل 2-3 �شنوات، فراأى 
املدينة  تعليل  واأن  طويلة  املدة  باأن  الأع�شاء  اأحد 
منطقي  غري  العاملي  للمعدل  وفقًا  ياأتي  ذلك  اأن 
براءة  ت�شجيل  اإىل  املخرتعون  يذهب  فلماذا  واإل 

اخرتاعاتهم اإىل الوليات املتحدة الأمريكية؟
امللك  مدينة  جهود  املجل�ض  اأع�شاء  اأحد  وامتدح 
بالكبرية  وو�شفها  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز 
والتقني،  العلمي  البحث  مب�شتوى  النهو�ض  يف 
يف  للتنوع  الكبري  املدى  يف  ذلك  يت�شح  حيث 
الطاقة  وتقنية  املاء،  تقنية  من  ابتداء  الأبحاث 
النووية  والتقنية  النانو  تقنية  وكذلك  والبرتول، 
اإىل اأبحاث يف املجالت الجتماعية مثل: معوقات 
وذوي  املعاقني  واقع  وكذلك  وو�شائلها،  الزواج 
لكنه  ا�شتيعابهم.  وفر�ض  اخلا�شة  الحتياجات 
قد  الأبحاث  جمال  يف  التنوع  هذا  اأن  اإىل  اأ�شار 
تنفيذ  عن  والبتعاد  الهتمام  ت�شتت  اإىل  يوؤدي 
الأولويات، ومبا ينعك�ض �شلبًا يف حتقيق روؤيتها 
املعرفة  على  قائم  جمتمع  بناء  يف  الإ�شرتاتيجية 
للعلوم  املناف�شة  عاملية  وطنية  منظومة  خالل  من 

والتقنية والبتكار.
واقرتح ع�شو اآخر اأن ترتكز اجلهود البحثية نحو 
حتقيق التميز والريادة يف جمالت مهمة لبالدنا 
كما هو احلال للمراكز البحثية يف كثري من دول 
العامل املتقدم، ولكي ل تكون هناك ازدواجية بني 
ن�شاطها البحثي ون�شاط جهات اأخرى يف اململكة 
اأكرث  هي  التي  ال�شعودية  اجلامعات  وبالذات 
تتوفر  التي  الجتماعية  البحوث  لإجناز  تاأهياًل 

فيها الكفاءات املتخ�ش�شة يف هذه املجالت.
املدينة  ميزانية  بنود  اأن  اإىل  اآخر  ع�شو  واأ�شار 
ت�شري اإىل اأن هناك زيادة م�شتمرة يف العتمادات 
نفقات  اأن  ولحظ  للمدينة.  املخ�ش�شة  املالية 
 )100( قرابة  عند  م�شتقرة  اأتت  العلمية  الأبحاث 

مليون ريال خالل ال�شنني حمل الدرا�شة، يف حني 
اأن ميزانية برامج البحوث الداخلية وبرامج املنح 
البحثية ارتفع من )325( مليون ريال اإىل )668( 
اأن ما ي�شرف على الأبحاث  مليون ريال، مبعنى 
باملقارنة مبا ي�شرف على اجلوانب الأخرى، مثل 
التجهيزات والأنظمة قد انخف�ض من 31% يف عام 
راأى  بينما   ،33/22 عام  يف   %15 اإىل   32/31
اأنه من الأوىل اأن يحدث العك�ض باأن يتم التو�شع 
يف الإنفاق على الأبحاث العلمية. كما اأن ن�شبة ما 
ميزانية  اإجمايل  من  العلمية  الأبحاث  على  ينفق 
املدينة قد انخف�ض اإىل 5% فقط، واإذا كان الفهم 
فاإن هناك خلاًل يف توزيع  الأرقام �شحيحًا  لهذه 

املوارد.
هذه  تقدم  املدينة  هل  الأع�شاء:  اأحد  وت�شاءل 
مبا  اجلهات  جلميع  جمانًا  والدرا�شات  البحوث 
فيها موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ض؟ واإذا كان الأمر 
كذلك فينبغي على املدينة اأن تقوم بو�شع تقديرات 
لو  فيما  املدينة  تتقا�شاها  اأن  يجب  التي  للعوائد 
كانت هذه الأبحاث تعد من قبل جهة ربحية، حتى 
الإنفاق،  هذا  من  العائد  معرفة  للمدينة  يت�شنى 
و�شع  يف  التقديرات  هذه  اأهمية  تاأتي  وبالتايل 
الأولويات البحثية يف املجالت التي تاأتي بالعائد 
املدينة  ت�شتطيع  حتى  للبالد،  الأعلى  القت�شادي 
من  جزءًا  اإيراداتها  خالل  من  متول  اأن  ما  يومًا 
البحثي  الن�شاط  اإ�شرتاتيجية  ل�شمان  ميزانيتها 
ولي�ض فقط من خالل العتماد على ميزانية الدولة. 
اأما اإذا كان هناك دخاًل من هذه الأبحاث العلمية 
اإدخاله �شمن  يتم  مقداره وهل  فما هو  والتقنية، 
م�شروفات املدينة، اأم يتم دفعه اإىل خزانة الدولة، 

اأرجو من اللجنة واملدينة تو�شيح ذلك.
امللك  مدينة  اإطالق  اإىل  الأع�شاء  اأحد  ولفت 
تتعلق  طموحة  خطة  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز 
بال�شيا�شة الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار غري 
اأنه لحظ اأن هذه اخلطة لزالت تعاين الكثري من 
ال�شعوبات، وت�شاءل عن الفائدة من و�شع خطط 

ل يتم تنفيذها؟ 
من  تطلب  اأن  اللجنة  على  الأع�شاء  اأحد  واقرتح 
البحث  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة 
الكبري  وال�شتهالك  والكهرباء  املياه  ق�شيتي  يف 
ل  الالزمة،  احللول  واإيجاد  لهما  العظيم  والهدر 

�شيما اأنهما طاقتني مهمتني للب�شرية.
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التفا�صيل  اأن  اإىل  ال�صورى  جمل�س  اأع�صاء  لفت 
تقرير  عن  غابت  واملعلومات  والإح�صائيات 
ب�صاأن  املعلومات  وتقنية  والت�صالت  النقل  جلنة 
لالت�صالت  الوطنية  للخطة  ال�صنوي  التقرير 
وتقنية املعلومات )التحول اإىل جمتمع املعلومات(، 
البدء بها  واأن 14% من م�صروعات اخلطة مل يتم 
وراأوا  الثالث  عامها  اخلطة  دخول  من  بالرغم 
الإت�صالت  وزارة  عجز  على  دلياًل  ذلك  اأن 
الهدف  يف  اإ�صافة  واقرتحوا  املعلومات،  وتقنية 
اأندية  تنظيم  على  ين�س  باأن  للخطة  ال�صابع 
ال�صباب.  با�صتقطاب  تهتم  واإلكرتونية  رقمية 
يوم  عقدت  التي  املجل�س  جل�صة  خالل  ذلك  جاء 
املجل�س  رئي�س  نائب  برئا�صة  1433/11/1هـ 
الدكتور حممد اجلفري، حيث ا�صتمع املجل�س اإىل 
تقرير جلنة النقل والت�صالت وتقنية املعلومات، 
ب�صاأن التقرير ال�صنوي للخطة الوطنية لالت�صالت 
وتقنية املعلومات )التحول اإىل جمتمع املعلومات( 
اللجنة  رئي�س  تاله  1432/1431هـ،  املايل  للعام 
عر�س  ثم  طاهر،  عبدالقادر  بن  في�صل  الدكتور 
للمناق�صة، حيث اأ�صار اأحد الأع�صاء اإىل ما يتعلق 

وفق  املعلومات  جمتمع  اإىل  التحول  مبوؤ�شرات 
وموؤ�شرات  للخطة  الأ�شا�شية  ال�شبعة  الأهداف 
التفا�شيل  واأن  الأخرى،  م�شروعات اخلطة  �شري 
والإح�شائيات واملعلومات الدقيقة قد غابت عنها. 
اململكة  اإليه  وو�شلت  حتقق  ما  ذكر  التقرير  واأن 
ما  واإىل  الت�شالت،  خدمات  تقدمي  جمال  يف 
من  اخلطة  هذه  تواجه  التي  ال�شعوبات  يف  ورد 
اأن قرابة 14% من م�شروعات اخلطة مل يتم البدء 
بها بالرغم من دخول اخلطة لعامها الثالث، ف�شاًل 
اأو ما هو  عن عدم بيان ما اكتمل من م�شروعات 
قيد الإجناز. وطلب مراجعة بنود هذه امل�شروعات 
تنفيذها  كان  اإذا  وت�شاءل  بها،  البدء  يتم  التي مل 
وفق  وتطويرها  مراجعتها  ينبغي  اأنه  اأم  �شرورة 
كان  اإذا  وعما  احلديثة  والتغيريات  التطورات 
�شبب عدم بدء هذه امل�شروعات هو النق�ص املايل 
التحتية  البنى  اأن  اأم  ال�شعوبات،  يف  ذكر  كما 

املتطورة لنقل املعلومات غري متوفرة.
اأنها  ذكرت  الوزارة  اأن  اإىل  الأع�شاء  اأحد  ولفت 
املعلومات  ونق�ص  الت�شالت  تفاعل  من  تعاين 
املهمة لإدراجها يف تقاريرها عن اخلطة الوطنية، 

لم  المعلومات  لمجتمع  التحول  خطة  من   %14
يبدأ فيها حتى اآلن رغم مرور ثالث سنوات
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االت�صاالت  وزارة  مع  اللجنة  تن�صق  اأن  واقرتح 
املعلومات  بكافة  وتزويدها  املعلومات  وتقنية 
من  لتتمكن  م�صروعاتها،  عن  واالإح�صائيات 

متابعة تنفيذ اخلطة الوطنية.
وراأى ع�صو اآخر اأن االنتقال اإىل جمتمع املعلومات 
يحتم على الوزارة االهتمام باالأهداف االأخرى غري 
التجارية واال�صتثمارية، الأن اخلدمات وتوفرها ال 
اإمنا  معلوماتي،  جمتمع  اإىل  و�صلنا  اأننا  يعني 
املعلومات  ا�صتخدام  ثقافة  ت�صوده  الذي  املجتمع 
للدخل  وكم�صدر  ا�صتثماري  ومورد  كخدمة 
ب�صكل  ينعك�س  العاملة  للقوى  وجمال  القومي 
وا�صح يف خمتلف اأوجه واأن�صطة احلياة الثقافية 
واالجتماعية واالقت�صادية بغر�س حتقيق التنمية 
تغطيتها  اخلطة  على  ينبغي  والتي  امل�صتدامة 
م�صروعاتها  خالل  من  متوازنة  وب�صورة  كافة، 

املطروحة، واإال �صاعت قيمنا ولغتنا وثقافتنا.
م�صروعات  من  عددًا  اأن  االأع�صاء  اأحد  والحظ 
على  دلياًل  هذا  اأن  وراأى  فيه  البدء  يتم  اخلطة مل 
للتنفيذ  اإعداد خطة مرنة وقابلة  عجز الوزارة يف 

تتقبلها االأجهزة احلكومية وتقوم بتنفيذها.
ومل  املوؤ�صرات  على  اعتمدت  الوزارة  اأن  والحظ 

ال  القطاعات  واأن  امل�ؤ�شرات،  تلك  هي  ما  تذكر 
تزال تعاين من عجز يف رفع كفاءة اإنتاجها ب�شبب 
جمال  يف  ال�طنية  للكفاءات  ا�شتقطابها  عدم 
لل�ظائف  ا�شتحداثها  وعدم  املعل�مات،  تقنية 
غري  يزال  ال  الثاين  الهدف  اإن  وقال:  املنا�شبة. 
متحقق فال تزال بع�ض املناطق تعاين من و�شائط 
يف  احلديثة  االأجهزة  ا�شتخدام  ومن  االت�شال، 
اإجناز معامالتها، كما يلحظ عدم وج�د الربامج 
واملحا�شرات لتثقيف النا�ض للت��شل اإىل الهدف 
التعامل  يجهل�ن  النا�ض  زال  فال  اخلام�ض. 
اإلكرتونيًا مع االأجهزة احلك�مية، وت�شاءل عما اإذا 
قامت ال�زارة بالتن�شيق مع وزارة التعليم العايل 
التقنية  يف  التخ�ش�ض  اإىل  املبتعثني  ت�جيه  يف 
لال�شتفادة منهم م�شتقباًل يف دعم الهدف ال�شابع؟
وراأى اأحد االأع�شاء اأنه يح�شن يف الهدف ال�شابع 
اأن يك�ن لدينا تنظيم الأندية رقمية واإلكرتونية يف 
ال�شباب  با�شتقطاب  تهتم  اململكة  مناطق  جميع 
وتزويدهم باملعل�مات وتك�ين جماعات معل�ماتية 
لت�شريع ال��ش�ل للمعل�مة، ولكي ال يلجاأ للك�ادر 

من خارج اململكة.
يف  اململكة  م�قع  اأن  اإىل  االأع�شاء  اأحد  واأ�شار 

الإح�ص�ئي�ت الدولية مت�أخر عن بع�ض الدول يف 
اأفريقي� مم� ل يتن��صب مع مك�نة اململكة، وت�ص�ءل 
اإذا ك�نت دوائر نقل املعلوم�ت غري متوفرة، فكيف 
اأن  وراأى  الإلكرتونية؟  احلكومة  بتنفيذ  نط�لب 
الإنرتنت �صعيف جدًا ويدفع املواطن ا�صرتاك�ت 
يف  ت�صعف  اخلدمة  اأن  فيم�  الع�لية،  لل�صرعة 
اأوق�ت معينة لأن اخلطوط حتمل اأكرث من ط�قته�. 
كم� ل يوجد ربط بني اجله�ت احلكومية، والربط 
بينه� غري ممكن، واقرتح اإلزام اجله�ت احلكومية 
ك�فة  على  تطبق  معينة  تقنية  هن�ك  تكون  ب�أن 
اجله�ت احلكومية. واأن يكون هن�ك نظ�م عق�بي 
للمواقع التي تبث موادًا خملة ب�لآداب ولل�صخ�ض 

الذي يت�صفح هذه املواقع.
ولحظ ع�صو اآخر تدين ترتيب اململكة يف موؤ�صر 
�صلع  ل�ص�درات   )WDI( الع�ملية  التنمية 
 %00.3 بلغ  والذي  املعلوم�ت  وتقنية  الت�ص�لت 
للع�مني 2008 و2009م وراأى اأن هذا الرقم متدٍن 
للغ�ية مق�رنة ببع�ض الدول الإقليمية وال�صن�عية. 
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اأ�شدر جمل�س ال�شورى قرارًا طالب فيه مبراجعة 
رفع  بهدف  الأجنبي  لال�شتثمار  ال�شلبية  القائمة 
واإعادة  املحلية،  امل�شاهمات  وتوطني  م�شاهمة 
درا�شة تنظيم الهيئة العامة لال�شتثمار خ�شو�شًا 
عن  تقرير  وتقدمي  الهيئة،  بهيكل  يتعلق  فيما 
امل�شروعات ال�شتثمارية املرخ�شة، وما مت اإجنازه 
ال�شتثمارات  الهيئة يف جذب  منها وحتديد دور 
واإلزام  املحلية،  ال�شتثمارات  وتوطني  اخلارجية 
وزارة  مع  بالتن�شيق  لال�شتثمار  العامة  الهيئة 
القت�شاد والتخطيط حني و�شع خططها اخلا�شة 
كافة  عن  بيانات  وتوفري  ال�شتثمار،  مبجالت 
خمتلف  من  لال�شتثمار  العامة  الهيئة  اإيرادات 
امل�شادر وحتليل اأ�ش�س حت�شيلها واأوجه �شرفها.
يوم  عقدت  التي  املجل�س  جل�شة  خالل  ذلك  جاء 
1433/11/14هـ برئا�شة رئي�س املجل�س ال�شيخ 
الدكتور عبدالله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، 
حيث ا�شتمع املجل�س اإىل وجهة نظر جلنة ال�شوؤون 
الأع�شاء  ملحوظات  ب�شاأن  والطاقة،  القت�شادية 
العامة  للهيئة  ال�شنويني  التقريرين  جتاه  واآرائهم 
 - 1431/1430هـ  املاليني  للعامني  لال�شتثمار 
الأ�شتاذ  اللجنة  رئي�س  تالها  1432/1431هـ، 
اأ�شامة بن علي قباين فاأو�شح اأنه بناًء على اقرتاح 
اإعادة النظر يف نوعية ال�شتثمار الأجنبي، ل �شيما 
امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، لإتاحة الفر�شة 

على  املجل�س  قرار  ن�س  فقد  الوطني،  لال�ستثمار 
طلب مراجعة القائمة ال�سلبية لال�ستثمار الأجنبي.
يف  ال�سعودة  ن�سبة  اأن  اإىل  قباين  الأ�ستاذ  ولفت 
�سمن  توفريها  مت  قد  الأجنبية  ال�ستثمارات 
بالن�سبة لقرتاح  اأما  للهيئة،  الإح�سائية  البيانات 
لها من  اأن تكون امل�سروعات ال�سناعية املرخ�س 
قبل الهيئة �سمن الإ�سرتاتيجية ال�سناعة للمملكة 

فهذا هو اأ�سا�س التو�سية "الرابعة" للجنة.
واأكد اأن تو�سيات اللجنة دعت اإىل اأن تقوم جهة 
يف  الأجنبي  ال�ستثمار  عملية  بتقومي  حمايدة 
هذا  يف  وال�سلبية  الإيجابية  واجلوانب  اململكة 
ال�ستثمار، وما تقت�سيه املرحلة من تقومي م�سرية 
ال�ستثمار، اأما بالن�سبة لطباعة دليل �سنوي واآخر 
حتتاجها  التي  ال�ستثمارات  يحوي  اإلكرتوين 
اململكة فتود اللجنة اأن تبني باأنه يوجد بالفعل دليل 

لال�ستثمارات التي حتتاجها اململكة.
دور  حتديد  يتم  اأن  طلبت  اللجنة  اإن  وقال: 
اخلارجية  ال�ستثمارات  جذب  يف  الهيئة 
ما  ناجت عن  املحلية، وذلك  ال�ستثمارات  وتوطني 
معظم  باأن  تقريرها  يف  وذكرته  اللجنة  لحظته 
الطاقة،  جمال  يف  كان  الأجنبية  ال�ستثمارات 
عن  ناجتة  ا�ستثمارات  هذه  تكون  قد  ولذلك 
و�سركات  حملية  �سركات  بني  ما  ثنائية  اتفاقات 

اأجنبية وبدون دور ملمو�س لهيئة ال�ستثمار.

بيانات  وتوفير  المحلية  المساهمات  توطين 
إيرادات هيئة االستثمار ومصروفاتها
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الأ�شتاذ اأ�شامة بن علي قباين
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ووفقًا  اجلمارك  م�شلحة  ال�شورى  جمل�ض  دعا 
جذرية  حلول  اإيجاد  اإىل  حمددة  زمنية  خلطة 
ذوي  الأطراف  تواجه  التي  املعوقات  جلميع 
اأعمالهم  اإجناز  ي�شمن  ومبا  باجلمارك  العالقة 
التي  الآليات  و�شع  وكذلك  مدة،  اأق�شر  يف 
مع  الآيل  الربط  وا�شتخدام  تفعيل  ت�شمن 
امل�شلحة.  باأعمال  العالقة  ذات  اجلهات  جميع 
يوم  عقدت  التي  املجل�ض  جل�شة  خالل  ذلك  جاء 
املجل�ض  رئي�ض  برئا�شة  1433/11/15هـ 
اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبدالله  الدكتور  ال�شيخ 
نظر  اإىل وجهة  املجل�ض  ا�شتمع  ال�شيخ، حيث  اآل 
الأع�شاء  ملحوظات  ب�شاأن  املالية  ال�شوؤون  جلنة 
ال�شنوي مل�شلحة اجلمارك  التقرير  واآرائهم جتاه 
اللجنة  للعام املايل 1432/1431ه، تالها رئي�ض 
الدكتور �شعد بن حممد اأحمد مارق، فاأو�شح اأن 
بالعمل  ذات عالقة  عدة جهات  ا�شت�شافت  اللجنة 
اجلمركي، وهي: اللجنة التجارية مبجل�ض الغرف 

مبجل�ض  اجلمركيني  املخل�شني  وجلنة  ال�شعودية، 
للموانئ،  العامة  واملوؤ�ش�شة  ال�شعودية،  الغرف 
والهيئة العامة للطريان املدين، وهيئة املوا�شفات 
واملقايي�ض واجلودة، وهيئة الغذاء والدواء، ملعرفة 
والتي  اجلمركي،  العمل  تواجه  التي  املعوقات 
بزيارة  اللجنة  قامت  وقد  التقرير  يف  ذكرناها 
على  وبناًء  الإ�شالمي  جدة  ميناء  جلمرك  ميدانية 
املت�شمنة و�شع خطة  اللجنة تو�شيتها  تبنت  ذلك 
العوائق. هذه  حل  يف  للم�شاهمة  حمددة  زمنية 
واأ�شاف اأنه ورد للمجل�ض ما مت حيال قرار املجل�ض 
ال�شابق وهو و�شع خطة من قبل م�شلحة اجلمارك 
تاأ�شي�ض  من  تنطلق  واأجهزتها  من�شاآتها  لتطوير 
اإيجاد  يف  بداأت  اجلمارك  واأن  الواحدة.  النافذة 
مبان مزودة بجميع اخلدمات والتجهيزات لت�شم 
بني جنباتها جميع اجلهات املعنية بف�شح الواردات. 
التجربة. هذه  على  ميدانيًا  اللجنة  اطلعت  وقد 
نظامًا  ع�شر  �شتة  ت�شغيل  مت  اأنه  مارق  د.  واأكد 

لتفعيل  وآليات  الجمارك  لمعوقات  جذرية  حلول 
الربط اآللي مع الجهات األخرى

الدكتور �شعد بن حممد اأحمد مارق

ت�شعة  وت�شغيل  لل�شيارات  الإ�شعاعي  للفح�ض 
واحلاويات  ال�شاحنات  لفح�ض  نظامًا  ع�شر 
وتركيب  وتوريد  اجلمارك،  فروع  يف  بالأ�شعة 
العملة  وفح�ض  لعد  اآلة  وثالثني  اأربع  وت�شغيل 
واأربعة اأجهزة لفح�ض الأح�شاء يف عدد من فروع 
اجلمارك وتوريد وتركيب وت�شغيل اأربعني جهازًا 
اأنظمة  وخم�شة  والطرود  احلقائب  لفح�ض  ثابتًا 
فروع  من  عدد  يف  بالأ�شعة  للفح�ض  متحركة 
التلوث  ك�شف  اأجهزة  توريد  مت  كما  اجلمارك. 
الإ�شعاعي يف فروع اجلمارك واإجراء التدريبات 

الالزمة عليها.
كما اأكد على اأن هناك جهودًا تبذلها امل�شلحة للحد 
من دخول ال�شلع الرديئة واملغ�شو�شة اإل اأن هناك 
عمالة خمالفة  بوا�شطة  داخليًا  ت�شنيعه  يتم  جزءًا 
للحد من  من�شوبيها  اأداء  بتطوير  امل�شلحة  وتقوم 

دخول تلك الب�شائع املغ�شو�شة.
15

1
4

3
3

 /
 1

3
8



بة
لق

ت ا
ح

ت

وافق جمل�ض ال�شورى على م�شروع نظام توطني 
العامة.  املــرافــق  يف  وال�شيانة  الت�شغيل  وظائف 
يوم  عقدت  التي  املجل�ض  جل�شة  خــالل  ذلــك  جــاء 
املجل�ض  رئي�ض  نائب  برئا�شة  1433/11/21هـــــ 
املجل�ض  ا�شتمع  حيث  اجلــفــري،  حممد  الدكتور 
ملحوظات  ب�شاأن  اخلا�شة  اللجنة  نظر  وجهة  اإىل 
الأعــ�ــشــاء واآرائــهــم جتــاه مــقــرتح مــ�ــشــروع نظام 
املرافق  يف  وال�شيانة  الت�شغيل  وظــائــف  توطني 
من  والع�شرين"  "الثالثة  املـــادة  مبــوجــب  الــعــامــة 
نــظــام جمــلــ�ــض الـــ�ـــشـــورى، تــالهــا رئــيــ�ــض اللجنة 
القر�شي،  عــلــيــان  بــن  خ�شر  الــدكــتــور  اخلــا�ــشــة 
اإن  حيث  للنظام،  ما�شة  حاجة  هناك  اأن  فاأو�شح 
القطاعات  اأهـــم  مــن  والــ�ــشــيــانــة  الت�شغيل  قــطــاع 
تنفق  كما  وم�شتقباًل،  حاليًا  الدولة  به  تهتم  التي 
الــعــامــة حــوايل  عــلــى ت�شغيل و�ــشــيــانــة مــرافــقــهــا 
املبلغ  هذا  واأن  �شنويًا،  ريال  مليار"  "خم�شني 
�شوف يرتفع كلما مت النتهاء من م�شروع مرافق 
عامة جديد ودخل يف مرحلة الت�شغيل وال�شيانة. 
واأ�شاف اأن هذا القطاع من اأكرب القطاعات التي 

في  والصيانة  التشغيل  وظائف  لتوطين  نظام 
المرافق العامة

تعتمد على القوى الب�شرية يف الإدارة والت�شغيل 
املخ�ش�شات  مــن   %70 يذهب  حيث  وال�شيانة؛ 
املالية يف عقود الت�شغيل وال�شيانة رواتب عمالة 
اأي ما يعادل "خم�شة وثالثني مليار" ريال، ولكن 
لالأ�شف ال�شديد يذهب 90% منها اإىل العمالة غري 
ال�شعودية، نظرًا لأن هذا القطاع من اأقل القطاعات 
توظيفًا للعمالة ال�شعودية والتي ل تزيد باأي حال 
التوجه  فــاإن  لهذا  10%؛  عن  فيها  ال�شعودة  ن�شبة 
نظام  اإىل  يحتاج  القطاع  توطني وظائف هذا  اإىل 

متخ�ش�ض.
يحتاج  وال�شيانة  الت�شغيل  قطاع  اأن  اإىل  واأ�شار 
اإىل عمالة فنية موؤهلة قادرة على ت�شغيل و�شيانة 
الأجهزة واملعدات املختلفة مثل ما هو موجود يف 
مرافق امل�شت�شفيات، واملطارات، وحمطات حتلية 

ال�سعودية  العمالة غري  �سيطرة  ا�ستمرار 

ع��ل��ى ق���ط���اع ال��ت�����س��غ��ي��ل وال�����س��ي��ان��ة له 

انعكا�سات اأمنية خطرية

الدكتور خ�شر بن عليان القر�شي
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يتم  لكي  واأنــه  وغريها،  واملوانئ  والكهرباء  املياه 
الهامة  املرافق  توطني عمالة ت�شغيل و�شيانة هذه 
بد  ل  فاإنه  ال�شعودية  للعمالة  اأماكن جذب  وتكون 
مــن اآلــيــة حمـــددة ووا�ــشــحــة تــتــجــاوز الإجــــراءات 
احلــروف  على  النقط  و�شع  يف  وت�شهم  القائمة 
وحتدد م�شوؤولية كل جهة، وتفر�ض عقوبات وهذا 

هو ما ن�ض عليه هذا النظام.
ال�شعودية  غــري  العمالة  ا�شتمرار  اأن  اإىل  ولفت 
وال�شيانة  الت�شغيل  قــطــاع  عــلــى  الــ�ــشــيــطــرة  يف 
الناحية  تــتــجــاوز  خــطــرية  �شلبية  انــعــكــا�ــشــات  لــه 
ومــدى  الأمــنــيــة  ــنــواحــي  ال لت�شمل  القــتــ�ــشــاديــة 
و�شيانة  ت�شغيل  على  احلكومية  الأجهزة  مقدرة 
مرافقها يف حالة حدوث حالت طارئة ) ل �شمح 
الله(، خا�شة يف املرافق الهامة مثل امل�شت�شفيات 

وحمطات التحلية وغريها.
واأفاد د. القر�شي اأن الدولة هي من ميلك املرافق 
ــعــامــة و�ــشــرفــت مــبــالــغ �ــشــخــمــة يف اإنــ�ــشــائــهــا  ال
و�شيانتها وت�شغيلها خدمة للمواطنني، وبذلك فاإن 
و�شع اآلية لعمل اأبناء الوطن يف ت�شغيل و�شيانة 

اإ�شرتاتيجية  مــن  مهمًا  جـــزءًا  يعد  املــرافــق  هــذه 
التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة، وحتقيق قيمة م�شافة 
لأي مرفق؛ وت�شاءل: ما قيمة م�شت�شفى اأو مطار 
ت�شغيلها  الوطن  اأبناء  ي�شتطيع  اأو حمطة حتلية ل 

و�شيانتها؟
نظام  وجــود  اأن  اخلا�شة  اللجنة  رئي�ض  واأو�ــشــح 
اخلا�شة  املــــواد  مــن  الــعــديــد  – املت�شمن  الــعــمــل 
اأنظمة  وجـــود  اإىل  احلــاجــة  يلغي  ل  بال�شعودة- 
قــطــاع  اأو  مــعــني  جمـــال  يف  متخ�ش�شة  اأخـــــرى 
املــجــالت،  مــن  عــدد  مطبق يف  وهـــذا  متخ�ش�ض 
الذي  للبيئة  العام  النظام  املثال هناك  فعلى �شبيل 
بحماية  اخلا�شة  املـــواد  مــن  العديد  على  يحتوي 
الأ�شباب  لهذه  واجلــويــة.  البحرية  الــربيــة  البيئة 
وغريها ترى اللجنة اخلا�شة اأن هناك حاجة ما�شة 

لهذا النظام.
وعن برامج وزارة العمل اجلديدة التي تهدف اإىل 
هذا  مع  تتعار�ض  قد  والتي  البطالة،  م�شكلة  حل 
النظام، اأو�شح اأن اللجنة تثمن جهود وزارة العمل 
وزارة  بــرامــج  اأن  نظرها  وجــهــة  واأن  لل�شعودة، 

بل  النظام  هذا  مع  تتعار�ض  ل  اجلديدة  العمل 
بدفع  يعنى  حافز  برنامج  اإن  حيث  لــه.  معززة 
اإيجاد  العمل، وحلني  للعاطلني عن  موؤقتة  اإعانة 
عند  ي�شاعد  �ــشــوف  الــنــظــام  وهـــذا  لهم  وظيفة 
تطبيقه يف اإحالل العامل ال�شعودي بعد تدريبه 
يف اآلف الوظائف القائمة وامل�شتقبلية يف عقود 
وبذلك  العامة.  املرافق  يف  والت�شغيل  ال�شيانة 
وبرنامج  النظام  هذا  بني  تعار�ض  اأي  يوجد  ل 

حافز.
زال  مــا  اجلــديــد  نطاقات  برنامج  اأن  واأ�ــشــاف 
املن�شاآت  ت�شنيف  عــن  عــبــارة  وهــو  بدايته  يف 
اأ�شفر،  اأخــ�ــشــر،  اأربـــع درجـــات )ممــتــاز،  اإىل 
توطينها  مــقــدار  تــفــاوتــهــا يف  اأحـــمـــر( حــ�ــشــب 
تطوينًا  الأقـــل  املن�شاآت  تكون  بحيث  للوظاف 
بينما  واحلــــمــــراء.  ــ�ــشــفــراء  ال الـــدرجـــتـــني  يف 
الدرجتني  يف  توطينًا  الأعــلــى  املن�شاآت  ت�شنف 
املن�شاأة  تقييم  اأن  واأو�شح  واخل�شراء،  املمتازة 
الأخــرى.  باملن�شاآت  اأدائــهــا  مقارنة  يتم من خــالل 
معينة  ن�شب  الربنامج حتقيق  �شيء يف  اأهــم  واأن 
القطاع  وموؤ�ش�شات  �شركات  لــدى  ال�شعودة  من 

اخلا�ض مقابل اإعطاء حوافز لها.
واأو�ـــشـــح اأنــــه ل ميــكــن بــــاأي حـــال قــ�ــشــر ق�شية 
حيث  حافز،  اأو  نطاقات  بربنامج  البطالة  معاجلة 
من  العديد  و�ــشــدور  التوظيف  اإ�شرتاتيجية  اإن 
القرارات والأوامر مل حتل امل�شكلة بل ارتفع عدد 

طالبي العمل.
ولفت اإىل اأن ما مييز النظام �شهولة التطبيق على 
اإىل  النظام تطرقت  اإن مواد  الواقع، حيث  اأر�ض 
احلكومية  اجلــهــات  واخت�شا�شات  م�شوؤوليات 
اأمــا  ــيــة.  املــال ووزارة  الــعــمــل  ووزارة  واملـــقـــاول 
متامًا،  العك�ض  فعلى  الوظيفي  الأمــن  بخ�شو�ض 

حيث عالج النظام هذه النقطة ب�شكل وا�شح.
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جامعات  بفتح  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  طالب 
ملواجهة  للجامعات احلالية  جديدة وفروع جديدة 
طالبوا  كما  العامة،  الثانوية  خريجي  اأعداد 
من  املتميزة  الكفاءات  بتوفري  ذلك  اإىل  اإ�شافة 
وت�شاءلوا  باجلامعات،  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 
اجلديدة  الأهلية  الطب  كليات  قيام  مدى  عن 
ب�شرورة  وطالبوا  والأكادميي  العلمي  بدورها 
معلومات  العايل  التعليم  وزارة  تقرير  ت�شمني 
�شراء  بدل  و�شرف  املبتعثني،  حال  عن  تف�شيلية 
جل�شة  خالل  ذلك  جاء  للمبتعثني.  ومراجع  كتب 
1433/11/15هـ  يوم  عقدت  التي  املجل�س 
برئا�شة رئي�س املجل�س الدكتور عبدالله بن حممد 
اآل ال�شيخ، حيث ا�شتمع املجل�س اإىل  اإبراهيم  بن 
العلمي،  والبحث  التعليمية  ال�شوؤون  جلنة  تقرير 
ب�شاأن التقريرين ال�شنويني لوزارة التعليم العايل 
 - 1432/1431هـ  املاليني  للعامني  واجلامعات 
الدكتور  اللجنة  رئي�س  تاله  1433/1432ه، 
التقرير  عر�س  وبعد  مفرح،  اآل  �شعد  بن  اأحمد 

للنقا�ش اأ�ضار اأحد الأع�ضاء اإىل اأن اأعداد خريجي 
م�ضتمر.  تزايد  ويف  جدًا  كبرية  العامة  الثانوية 
وفتح  جديدة  جامعات  فتح  اإىل  حاجة  وهناك 
مزيد من الفروع للجامعات احلالية، وهناك حاجة 
ل  م�ضتقلة،  جامعات  اإىل  الفروع  بع�ش  لتحويل 
متعددة،  الفروع  بع�ش  تخ�ض�ضات  اأن  �ضيما 
خالفًا على ما كانت عليه يف ال�ضابق، واقرتح اأن 
تكون هناك تو�ضية �ضريحة للجنة بتحويل فروع 
دون  م�ضتقلة،  جامعات  اإىل  احلالية  اجلامعات 
النتظار لو�ضع اخلطة، ل �ضيما اأن و�ضع اخلطط 

ي�ضتغرق زمنًا طوياًل.
ولفت اأحد الأع�ضاء اإىل ما ورد يف تقرير اللجنة 
املخ�ض�ضة  امل�ضروعات  من  كبري  جزء  اإجناز  من 
وتقنية  لالت�ضالت  الوطنية  اخلطة  يف  للوزارة 
يلحظ  م�ضروعات، حيث  ثالثة  عدا  ما  املعلومات، 
وتوفر  اأهميتها  من  بالرغم  تنفيذها  يف  التاأخر 
الت�ضالت  يف  املتخ�ض�ضة  الوطنية  الكفاءات 
اأمن  منها  مهمة  جمالت  ويف  املعلومات  وتقنية 

بة
لق

ت ا
ح

ت

الجامعات  في  أكاديمية  كفاءات  بتوفير  مطالبات 
وصرف بدل كتب ومراجع للمبتعثين
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على  املعلومات  اأمن  لتاأثري  ونظرًا  املعلومات، 
يف  الإ�سراع  املهم  فمن  القت�سادي،  اجلانب 
املايل  بالدعم  ودعمها  امل�سروعات  هذه  اإجناز 

الالزم.
تقرير  ح�سب  اأنه  اإىل  الأع�ساء  اأحد  واأ�سار 
الوزارة فاإن اأعداد الطالب امل�ستجدين للعام املايل 
التعليم  كليات  يف  جدًا  كبري  1433/1432هـ 
واملبتعثني  احلكومية،  اجلامعات  ويف  الأهلي 
واأن هذه  ال�سريفني،  برنامج خادم احلرمني  يف 
حتديًا  ي�سكل  مما  م�ستمرة  زيادة  يف  الأعداد 
ا�ستيعاب  يف  العايل  التعليم  وزارة  اأمام  كبريًا 
هذه الأعداد حاليًا وم�ستقباًل، اإل اأن الأمر الأكرث 
هو  الأكادميية  املباين  وجود  من �سخامة  اأهمية 
توفري الكفاءات املتميزة من اأع�ساء هيئة التدري�س 
اأدرجت  عندما  الوزارة  تقرير  اأكده  ما  وهذا 
�سدارة  يف  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  ا�ستقطاب 
التحديات وي�سكل ا�ستقطاب الكفاءات الأكادميية 
من  وبالرغم  املتقدمة،  الدول  من  بالذات  املتميزة 
معاجلة  اأي  اأجد  مل  اأنني  اإل  التحدي  هذا  اأهمية 
الع�سو  واقرتح  اللجنة.  تو�سيات  الأمر يف  لهذا 
على الوزارة درا�سة مثل هذا الأمر والطالع على 
جتارب الدول الأخرى، وراأى اأن مثل هذا التوجه 
ا�ستيعاب  حتدي  مواجهة  يف  الوزارة  ي�ساعد  قد 
العامة،  الثانوية  خريجي  من  املتزايدة  الأعداد 
من  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  الكفاءات  وتوفري 

اأجل الرتقاء مب�ستوى اخلريجني.
التقرير من  اأحد الأع�ساء على ما ورد يف  وعلَّق 
التعليم  وزارة  ابتعثتهم  الذين  املبتعثني  عــدد  اأن 
األــف طالب وطــالــبــة، واأن  الــعــايل اأكــرث مــن 129 
اللجنة اكتفت فقط بذكر الأرقام. وطلب اأن ترفق 
اللجنة معلومات تف�سيلية عن حال املبتعثني خارج 
الوليات  يف  املبتعثني  اللجنة  تــزور  واأن  اململكة، 
هناك،  اأحوالهم  على  للوقوف  الأمريكية  املتحدة 
العملية  �ــســري  عــن  مــفــ�ــســاًل  ــقــريــرًا  ت تــرفــق  واأن 
التعليمية، ليكون للمجل�س ت�سور عن حال هوؤلء 

الطلبة.
يف  تتطرق  مل  اللجنة  باأن  الأع�ساء  اأحد  ولفت 
من  النا�سئة  اجلامعات  تواجهه  ملا  تو�سياتها 
التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  ا�ستقطاب  يف  �سعوبة 

من  بالرغم  بها،  العمل  عن  املتعاقدين  وعزوف 
خريجي  من  الدكتوراه  حملة  من  العديد  وجود 
ومل  لالبتعاث  ال�شريفني  احلرمني  خادم  برنامج 

يجدوا مكانًا يف هذه اجلامعات.
العايل  التعليم  وزارة  بقرار  اآخر  ع�شو  واأ�شاد 
ال�شادر موؤخرًا املت�شمن ق�شر الوظائف ال�شاغرة 
والأ�شاتذة  واملحا�شرين  املعيدين  لئحة  على 
اجلامعات  يف  والدكتوراه  املاج�شتري  حملة  من 
ال�شعودية على خريجي وخريجات برنامج خادم 
واأن  �شيما  ل  لالبتعاث،  ال�شريفني  احلرمني 
اجلامعات  يف  ال�شعوديني  غري  الأ�شتاذة  اإجمايل 
بهذا  تو�شية  اإ�شدار  واقرتح   .%58 ال�شعودية 
ال�شاأن تطالب وزارة التعليم العايل بالإ�شراع يف 
تنفيذ قرار تعيني خريجي برنامج خادم احلرمني 

ال�شريفني لالبتعاث يف اجلامعات ال�شعودية.
والطالبات  للطالب  يقدم  اأن  اآخر  ع�شو  واقرتح 
لالبتعاث  ال�شريفني  احلرمني  خادم  برنامج  يف 
يعانيه  ملا  الدرا�شية،  واملراجع  الكتب  �شراء  بدل 
قدرتهم  وعدم  اأ�شعارها  ارتفاع  من  املبتعثون 
املبتعثني يف  اأن عدد  الع�شو  على جلبها، ولحظ 
الوليات املتحدة الأمريكية كبري جدًا، واإمكانيات 
مع  تتنا�شب  ل  هناك  الب�شرية  الثقافية  امللحقية 
يف  كبرية  اإ�شكاليات  هناك  اأن  كما  العدد،  هذا 

ال�شتجابة ل�شكاوى الطلبة املبتعثني.
الوزارة  م�شروعات  اأن  الأع�شاء  اأحد  وراأى 
كثرية جدًا والوزارة ت�شرف عليها مبا�شرة، واأنه 

يخ�شى األ تتمكن الوزارة من الإ�شراف على هذه 
امل�شروعات ال�شخمة، خا�شة اأن بع�ض اجلامعات 
لديها اإدارة للم�شروعات، واقرتح اأن توكل بع�ض 
وتبداأ  منها  النتهاء  يتم  حتى  لها  امل�شروعات 
الدرا�شة يف هذه الكليات، ولحظ اأن لدى الوزارة 
يف  الكليات  فروع  تنظيم  ب�شاأن  ودرا�شات  خطة 
حمافظات اململكة لت�شبح جامعات م�شتقلة، وعلى 
اأن تطبق الوزارة معايري جمل�ض التعليم العايل يف 

افتتاح تلك اجلامعات والكليات.
يف  الوزارة  تتو�شع  اأن  الأع�شاء  اأحد  واقرتح 
ال�شتفادة  ومن  التقرير  "ال�شاد�ض" من  الف�شل 
بني  التناف�شية  لت�شمل  التقنية  معطيات  من 
اجلامعات بحيث يتم توظيفها يف العملية التعليمية 
لتحقق العديد من الأهداف، منها اإك�شاب الطالب 
املهارات التقنية الأ�شا�شية، بحيث يكون قادرًا على 
الوعي  وزيادة  التقنية،  املعطيات  من  ال�شتفادة 
املهارات  وتنمية  الإلكرتوين،  التعليم  مبفاهيم 
التدري�ض  هيئات  واأع�شاء  للطالب  الإلكرتونية 
الثقافة الرقمية  وتدريب الكوادر الوطنية وتعزيز 
يف اجلامعات والتو�شع يف توظيفها تعليميًا، مبا 
يرتتب  وما  التعليمية  العملية  على  اإيجابًا  ينعك�ض 
واملناهج  للخطط  اإلكرتوين  حتول  من  ذلك  على 
الدرا�شية والقاعات الدرا�شية. ولحظ اأن التقرير 
مل يورد دور الوزارة يف الرقابة على ال�شهادات 

الوهمية ودورها يف احلد منها.
19

1
4

3
3

 /
 1

3
8



للغذاء  العامة  الهيئة  ال�شورى  جمل�ض  طالب 
بذكر  ال�شنوية  تقاريرها  يف  باللتزام  والدواء 
على  واأكد  لرباجمها،  الأداء  قيا�ض  موؤ�شرات 
مرن ميكنها  وظيفي  �شلَّم  اعتماد  الهيئة يف  دعم 
عليها.  واملحافظة  املوؤهلة  الكفاءات  ا�شتقطاب  من 
يوم  عقدت  التي  املجل�ض  جل�شة  خالل  ذلك  جاء 
املجل�ض  رئي�ض  نائب  برئا�شة  1433/11/21هـ 
املجل�ض  ا�شتمع  حيث  اجلفري،  حممد  الدكتور 
والبيئة  ال�شحية  ال�شوؤون  جلنة  نظر  وجهة  اإىل 
التقرير  واآرائهم جتاه  الأع�شاء  ملحوظات  ب�شاأن 
املايل  للعام  والدواء  للغذاء  العامة  للهيئة  ال�شنوي 
الدكتور  اللجنة  رئي�ض  تالها  1432/1431هـ، 
اإدارة  اأن  فاأو�شح  احلازمي،  علي  بن  حم�شن 
الأزمات خمت�شة بر�شد الغذاء حمليًا وعامليًا من 
خالل مركز الإنذار ال�شريع الذي يقوم باإجراءات 
منتج  اأي  عن  البالغات  وتقدمي  والتق�شي  البحث 
ب�شحة  م�شرة  ت�شنيعية  عيوب  به  اأو  مغ�شو�ض 
لعدد  امل�شحية  الدرا�شات  جانب  اإىل  امل�شتهلك، 
من املنتجات امل�شتوردة واملنتجة حمليًا للتاأكد من 
خلوها من بقايا املبيدات اأو بقايا ال�شموم الفطرية 
القيا�شية  الثقيلة ومطابقتها للموا�شفات  واملعادن 
يف  املذكورة  املخالفات  يخ�ض  ما  اأما  املعتمدة. 
من  عدد  مع  تتعاون  الهيئة  اإن  فقال:  التقرير، 
اجلهات الرقابية ذات العالقة ب�شاأن ما يتم ر�شده 
وجتاوزات  خمالفات  من  الهيئة  مفت�شي  قبل  من 
العقوبات  بتوقيع  الهيئة �شتقوم  واأن  يتم �شطبها 
نظامًا  املهام  تلك  لها  توكل  حاملا  والغرامات 
الغذاء  نظام  على  امل�شتملة  اأنظمتها  اعتماد  بعد 

وامل�شتح�شرات والأعالف وغريها.
واأ�شار د. احلازمي اإىل اأن ال�شلم الوظيفي يعترب 
اأ�شا�شًا من برنامج الت�شغيل الذاتي واأنه قد �شدر 
املت�شمن  1430هـ  عام  ال�شورى  جمل�ض  قرار 
توجيه  مع  للهيئة،  ذاتي  ت�شغيل  برنامج  اعتماد 
)الربنامج(،  امل�شروع  باإعداد  الوزراء  جمل�ض 
وزارة  من  جلنة  ت�شكيل  مت�شمنًا  اإعداده  ومت 
املالية ووزارة اخلدمة املدنية والهيئة العامة للغذاء 
والدواء لدرا�شة الرتتيبات املتعلقة بهذا الربنامج، 

ومل تنه اأعمالها حتى تاريخه.
�شلم  باعتماد  التو�شية  راأت  اللجنة  اأن  واأو�شح 
وظيفي مرن ليوؤخذ يف احل�شبان �شمن الرتتيبات 

امل�شار اإليها.
ولفت رئي�ض اللجنة اإىل اأنه مت نقل الإ�شراف على 
للهيئة،  وال�شناعة  التجارة  وزارة  من  املختربات 
وتقوم الهيئة حاليًا بالإ�شراف على �شتة خمتربات 
واحلديثة  وجيزان  والدمام  وجدة  الريا�ض  يف 
وحالة عمار، واأنه توجد �شبكة ات�شالت )هاتفية 
وبريد اإلكرتوين( مع املنافذ الربية والهيئة واأنه مت 

توفري �شبكة ملعظم املنافذ.
والبالغات  ال�شكاوى  تتلقى  الهيئة  اأن  واأكد 
اخلا�شة باملواطنني وهي ت�شاعد يف �شبط الكثري 
خا�شة  مظاريف  الهيئة  وتوفر  املخالفات،  من 
يتم  التكلفة  مدفوعة  بالربيد  تر�شل  بال�شكاوى 
وتعمل  وامل�شت�شفيات،  الأ�شواق  يف  توزيعها 

الهيئة على تطوير اأعمالها يف هذا املجال.
حاليًا  تتوىل  والبلديات  الأمانات  اأن  اإىل  ولفت 
املطاعم.  خمالفات  يخ�ض  فيما  املخالفات  تطبيق 

دعم هيئة الغذاء والدواء العتماد سلم وظيفي 
الستقطاب كفاءات مؤهلة

دعم هيئة الغذاء والدواء العتماد سلم وظيفي 
الستقطاب كفاءات مؤهلة

البلدية  ال�شوؤون  وزارة  مع  الهيئة  وت�شرتك 
الداخلية  ووزارة  ال�شحة  ووزارة  والقروية 
 )67( رقم  الوزراء  جمل�ض  قرار  تنفيذ  يف 
يف  بامل�شاركة  اخلا�ض  1411/4/11هـ  وتاريخ 
الغذائي.  الت�شمم  حلالت  الوبائي  ال�شتق�شاء 
اأما ما يخ�ض ال�شيدليات فاإن جميع ال�شيدليات 
بها  توجد  خمالفة  واأي  ال�شحة  لوزارة  تخ�شع 
وعن  عنها  امل�شوؤولة  هي  ال�شحة  وزارة  تكون 
الأجهزة  خمالفات  اأما  لها.  امل�شاحبة  الإجراءات 
معها من خالل  التعامل  فيتم  ال�شحية  واملنتجات 
ت�شمل  معتمدة،  لإجراءات  وفقًا  املعنية  الإدارة 
طلب خطة ت�شحيحية واإيقاف الرتخي�ض اأو اإلغائه 
املنتج واإتالف الأجهزة واإحالة املخالفني  و�شحب 

اإىل هيئة التحقيق والدعاء.
واأ�شار اإىل اأن الهيئة ترى اأن احلاجة قائمة لزيادة 
على  تاأ�شي�شًا  ال�شيدلة  كليات  يف  املقبولني  عدد 
اأعمالها التو�شعية امل�شتقبلية، واأن اللجنة مل تورد 
تو�شية حول هذا اجلانب كونها ترى اأن املو�شوع 
مع  واملناق�شة  ال�شتف�شار  من  املزيد  اإىل  يحتاج 

الهيئة.
من  بالعديد  قامت  الهيئة  اإن  قائاًل:  واختتم 
1427هـ  العام  منذ  التثقيفية  التوعوية  الربامج 
مرئية  ومقاطع  املن�شورات  من  العديد  واإ�شدار 
ا�شتحداث  مت  كما  وتوعوية،  تثقيفية  وم�شموعة 
الرادعة  العقوبات  ما يخ�ض  اأما  الدوائية،  القافلة 
للعامل واملزارع فوزارة الزراعة هي امل�شوؤولة عن 
نظام  ويوجد  املزارع  يف  وا�شتخدامها  املبيدات 

خا�ض باملبيدات.
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التن�شيق  اإىل  ال�شورى  وزارة احلج  دعا جمل�ض 
تنفيذية  خطة  و�شع  يف  املخت�شة  اجلهات  مع 
�شمن  منى  مل�شعر  ال�شتيعابية  الطاقة  لزيادة 
جداول زمنية حمددة مع توفري الدعم املايل الالزم 
لذلك، و�شرعة تفعيل قرار جمل�ض الوزراء ب�شاأن 
وتنفيذ  الطوافة  اأرباب  موؤ�ش�شات  هيكلة  اإعادة 
الطوافة  تتوىل موؤ�ش�شات  واأن  بنود،  ما ورد من 
الأهلية حلجاج اخلارج م�شوؤولية اإ�شكان احلجاج 
التابعني لها مع و�شع لئحة تنظيمية تت�شمن جميع 
املتطلبات ال�شرورية وال�شرتاطات الالزم توفرها 
ويق�شي  احلجاج  راحة  ي�شمن  مبا  ال�شكن،  يف 
على ال�شلبيات القائمة، كما طالب جمل�ض ال�شورى 
للطريان  العامة  الهيئة  مع  التن�شيق  احلج  وزارة 

االستفادة من مطار الطائف لخدمة الحجاج 
والمعتمرين وزيادة طاقة مشعر منى

املدين لال�شتفادة من مطار الطائف، ليكون منفذًا 
لتخفيف  واملعتمرين،  احلجاج  ومغادرة  لدخول 
جاء  الدويل،  عبدالعزيز  امللك  مطار  على  ال�شغط 
ذلك يف قرار اأ�شدره املجل�ض خالل جل�شته التي 
املجل�ض  رئي�ض  نائب  برئا�شة   11/8 يوم  عقدها 
املجل�ض  ا�شتمع  اأن  بعد  اجلفري،  الدكتور حممد 
واخلدمات  واملياه  الإ�شكان  جلنة  نظر  وجهة  اإىل 
جتاه  واآرائهم  الأع�شاء  ملحوظات  ب�شاأن  العامة، 
التقريرين ال�شنويني لوزارة احلج للعامني املاليني 
تاله  1432/1431هـ،   - 1430/1429ه_ 
النقادي  حامد  بن  حممد  املهند�ض  اللجنة  رئي�ض 
ملهمة  احلج  بعثات  تويل  اإن  قائاًل:  فاأو�شح 
اأظهر  الأخرية  ال�شنوات  يف  احلجاج  اإ�شكان 
غري  ممار�شات  منها  عديدة  وم�شكالت  �شلبيات 
تكاليف  رفع  اإىل  اأدت  �شم�شرة  واأعمال  نظامية 
هذا  تعالج  الثالثة  اللجنة  وتو�شية  الإيجارات، 

املو�شوع.
الطاقة  تو�شيع  على  عملت  الدولة  اإن  واأ�شاف: 
م�شروعات  ونفذت  منى  مل�شعر  ال�شتيعابية 
لتو�شعات  درا�شات  وهناك  ذلك،  لتحقيق  عمالقة 

التعامل مع املواقع املخ�ش�شة  اأكرب وي�شمل ذلك 
للجهات احلكومية.

الأع�شاء  مداخالت  اأن  النقادي  م.  واأو�شح 
اأعداد  حول  متنوعة  عديدة  مو�شوعات  ت�شمنت 
يف  والنق�ض  كبرية  زالت  ما  واأنها  املتخلفني، 
الوظائف القيادية بالوزارة ومدى ا�شتعداد مطار 
مطار  اإن�شاء  واقرتاح  اخلدمة،  لتقدمي  الطائف 
مبكة املكرمة، وتطوير م�شعر مزدلفة، وتخ�شي�ض 
اأماكن للو�شوء فيها، وبناء اأبراج متعددة الطوابق 
غري  احلجاج  وم�شكلة  اجلبال،  �شفوح  على 
انخف�ض  املتخلفني  اأن  اإىل  واأ�شار  النظامني. 
اإىل  1426هـ  عام  متخلف  األف   400 من  عددهم 
املا�شي  العام  اآلف  اإىل 8  األف عام 1431هـ   16
واأما  احلج،  وزارة  وكيل  للجنة  ذكره  ما  وفق 
اأ�شدر  اأن  للمجل�ض  �شبق  فقد  القيادية  الوظائف 
مو�شوع  ناق�ض  كما  ب�شاأنها  القرارات  من  عددًا 
مطار مكة املكرمة عند عر�ض تقرير هيئة الطريان 
املدين وطالب الوزارة بالتن�شيق مع الهيئة ب�شاأن 
فهناك  مزدلفة  مل�شعر  وبالن�شبة  الطائف.  مطار 

م�شروع اإن�شاء 30 األف دورة مياه به.

املهند�ض حممد بن حامد النقادي
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طالب اأع�شاء جمل�ض ال�شورى بتعديل نظام الآثار 
املجال،  هذا  يف  امل�شتجدات  ليجاري  احلايل 
الهيئة  لمتالك  املتبعة  الإجراءات  عن  وت�شاءلوا 
العامة لل�شياحة والآثار لأي موقع اأثري اأو تراثي، 
من  اأ�شمل  لأنه  )الآثار(  لفظ  على  الإبقاء  وطالبوا 
اإفراد مواد تخت�ض  )الرتاث العمراين(، وطالبوا 
بالآثار ذات القيمة الدينية خا�شة يف مكة املكرمة 
املجل�ض  جل�شة  خالل  ذلك  جاء  املنورة.  واملدينة 
برئا�شة  1433/11/22هـ  يوم  عقدت  التي 
الدكتور عبدالله بن حممد  ال�شيخ  رئي�ض املجل�ض 
اإبراهيم اآل ال�شيخ، حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل  بن 
ب�شاأن  والطاقة،  القت�شادية  ال�شوؤون  تقرير جلنة 
م�شروع نظام الآثار واملتاحف، تاله رئي�ض اللجنة 
اأ�شامة بن علي قباين وعر�ض املو�شوع  الأ�شتاذ 
الأع�شاء،  ملحوظات  عليه  اأبديت  حيث  للمناق�شة 
حيث اأو�شح اأحد الأع�شاء اأن نظام الآثار املعمول 
�شاحلًا  يعد  ومل  عامًا،  اأربعني  قبل  اأُعد  حاليًا  به 
كثرية  م�شتجدات  من  فيها  ملا  احلالية  للمرحلة 

األعضاء ناقشوا مشروع نظام اآلثار والمتاحف

وضع خاص لآلثار الدينية وإجراءات لنزع 
ملكية المباني المجاورة لآلثار

يف  ال�شتعجال  للمجل�ض  وينبغي  الآثار.  علم  يف 
اإ�شدار هذا النظام.

الرابعة  املادة  �شوغ  اإعادة  الأع�شاء  اأحد  وطالب 
الآثار  مواقع  اإخالء  الأمر  اقت�شي  »اإذا  لتكون: 
مع  والتعاون  – بالتن�شيق  فللهيئة  �شاغليها،  من 
اجلهات املخت�شة- القيام بذلك لقاء تعوي�ض عادل 
نزع  نظام  يف  عليها  املن�شو�ض  لالإجراءات  وفقًا 
ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 
تلك  ل�شاغلي  التعوي�ض  �شرف  بعد  العقار،  على 

املواقع ويجوز للهيئة...اإلخ اآخر املادة.
بينما راأى اأحد الأع�شاء اأن هذا النظام مل يرق اإىل 
امل�شتوى املاأمول، وقد تخلله عدد من الأخطاء التي 
تتطلب اإعادة النظر فيها، فالتعريفات جاءت عامة 
ول  الآخر،  بع�شها  يف  دقيقة  وغري  بع�شها،  يف 
�شيما التي يرتتب عليها العقوبات، كتعريف الآثار 
الآثار، وكذلك حتديد  املنقب عن  الثابتة وتعريف 
عمر الأثر مبئة عام، وهذا خمالف لعمر الأثر يف 
اليون�شكو املقدر بثالثمئة �شنة. اقرتح ال�شتعانة 
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باأ�شاتذة ق�شم الآثار يف جامعة امللك �شعود لإبداء 
راأيهم يف التعريفات.

الوارد  »الثالثة«  املادة  ن�ض  اأن  اآخر  وراأى ع�شو 
وا�شحة  اخلرباء  وهيئة  الوزارية  اللجنة  من 
الوارد  الن�ض  تعمد  بينما  فيه.  لب�ض  ومبا�شر ول 
من اللجنة ربط امتالك الهيئة لأي موقع اأثري اأو 
تراثي بالإجراءات املن�شو�ض عليها يف نظام نزع 
النظام  يف  ولي�ض  العامة  للمنفعة  العقارات  ملكية 
ومن  اللجنة  من  اإي�شاح  اإىل  يحتاج  وهذا  بذاته، 
اأجازت  املادة  اأن  كما  املجل�ض،  يف  املخت�شني 
للهيئة المتالك اأو و�شع اليد موؤقتًا على املباين اأو 
الأرا�شي املجاورة لالآثار، واملادة )الع�شرون( من 
نظام نزع ملكية العقارات تن�ض على جواز و�شع 
الكوارث،  حالت  يف  العقارات  على  موؤقتًا  اليد 
تنفيذ  اأو  �شابهها  وما  والأوبئة  والطوارئ، 
و�شع  على  يتوقف  عاجل  عام  نفع  ذي  م�شروع 
كان  اإذا  عما  وت�شاءل  العقار،  على  موؤقتًا  اليد 
لي�شت  م�شاحات  على  �شيكون  موؤقتًا  اليد  و�شع 
للموقع  وجماورة  �شا�شعة  تكون  وقد  حمددة؛ 

الأثري من حالت الطوارئ.
ومل يتفق ع�شو اآخر مع اللجنة يف التعديل الذي 
اأن  وراأى  النظام،  م�شروع  عنوان  على  اأجرته 
عنوان  على  العمراين«  »الرتاث  عبارة:  اإ�شافة 
لبع�ض  تعديل  من  ذلك  على  ترتتب  وما  النظام 
املواد لتتالءم مع العنوان اجلديد اأحدث اإرباكًا يف 
مواده  تف�شري  الختالف يف  احتمال  مع  النظام، 
عرف  احلكومة  من  الوارد  فامل�شروع  م�شتقباًل، 
والن�ض يف  ومانعًا،  دقيقًا و�شاماًل  تعريفًا  الآثار 
الآثار  ا�شم  حتت  »ويدخل  عبارة:  على  التعريف 
ومواقع  العمراين  والرتاث  التاريخية  املواقع 
مواد  يف  حكم  اأي  فاإن  وقطعه«  ال�شعبي  الرتاث 
الرتاث  على  اأي�شًا  �شيطبق  بالآثار  يرتبط  النظام 
كما  وقطعه،  ال�شعبي  الرتاث  ومواقع  العمراين، 
اأن اإبراز الرتاث العمراين يف عنوان النظام لي�ض 
من هدف النظام، بل يوؤدي اإىل تعديل بع�ض مواد 

ومواقع  العمراين  الرتاث  حذف  اأن  كما  النظام، 
يوؤدي  الآثار  تعريف  من  وقطعه  ال�شعبي  الرتاث 
اإىل اأن اأحكام النظام لن يطبق عليهما ما مل تذكر 
�شراحة يف املواد، فاأ�شيف الرتاث العمراين اإىل 
بع�ض املواد دون الأخرى، واأغفلت مواقع الرتاث 
م�شروع  تطبيق  اإىل  اأدى  مما  وقطعه  ال�شعبي 
املحدود  مبفهومها  الآثار  على  واأحكامه  النظام 

الذي عرفته اللجنة.
ما  لدرا�شة  الأن�شب  اللجنة  اأن  اآخر  ع�شو  وراأى 
جلنة  هي  املجل�ض  يف  وال�شياحة  بالآثار  يتعلق 
قطاع  لكل  لأن  والإعالمية،  الثقافية  ال�شوؤون 
طبيعتها  يلغي  ل  ذلك  لكن  القت�شادية،  جوانبه 
الأ�شيلة فالآثار قطاع ثقايف وهذا ل يقلل من جهد 
اللجنة، لكن تعديالت اللجنة على النظام ت�شتدعي 
الآثار  ومواقع  الآثار  تعريف  ففي  النظر،  اإعادة 
العمراين  »الرتاث  عبارة  اللجنة حذفت  اأن  يلحظ 
ومواقع الرتاث ال�شعبي« من هذا التعريف بحجة 
اإفراده يف تعريف اآخر، وهذا ب�شبب عدم التفريق 
الرتاث  حذف  فعند  واخل�شو�ض،  العموم  بني 
واملواقع  الآثار  من  اأخرجناه  قد  نكون  العمراين 
الأثرية، لأن هذا التعريف ينبغي اأن يكون �شاماًل 
الآثار  ُيعد من  ملا  اأن حتديد مدة  الآثار. كما  لكل 
اللجنة،  اأوىل مما ورد من  يف م�شروع احلكومة 
واملناخ  والتعرية  اململكة  يف  البيئية  العوامل  لأن 
القطع  على  الن�ض  ينبغي  كما  املدة،  هذه  ينا�شب 

الأثرية يف تعريف اللجنة للرتاث العمراين.
بالعمل  اهتم  العامل  اأن  اإىل  اآخر  ع�شو  واأ�شار 
املوؤ�ش�شي حلماية الآثار منذ اأكرث من مئتي �شنة، 

ومل ي�شهد تعديا على الآثار وت�شويهها.
مادة  يف  الآثار  ت�شجيل  على  الن�ض  واقرتح 
– حكمًا-  �شيوؤدي  الت�شجيل  عدم  لأن  م�شتقلة، 
اإىل  و�شيوؤدي  امل�شجلة،  غري  الآثار  حماية  لعدم 
الآثار  هذه  ي�شجلون  ل  الذين  الأ�شخا�ض  معاقبة 
املادة.  هذه  يف  املحددة  الزمنية  املدة  مرور  بعد 
لأن  امللكية  لنزع  مادة  لو�شع  داعي  ل  اأنه  وراأى 

الأمر حمكوم بنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة 
ما  ومتى  عامة  هيئة  ال�شياحة  هيئة  واأن  العامة، 
العامة  امل�شلحة  ت�شتوجب  اأثر  هناك  اأن  قررت 

حمايته فعليها اأن تطبق النظام.
اخلالدة  الأثرية  املواقع  اإىل  الأع�شاء  اأحد  ولفت 
قيمتها  يعرف  ول  اململكة  يف  املوجودة  القدمية 
اأو  مادة  تخ�ش�ض  اأن  واقرتح  النا�ض،  من  كثري 
احلرمني  مبقتنيات  يخت�ض  م�شتقل  كامل  ف�شل 
ال�شريفني لأنه م�شى عليها �شنوات طويلة جدًا ومل 

حتدد كيفية ال�شتفادة من هذه املقتنيات القيمة.
واأو�شح اأحد الأع�شاء اأن الآثار يف اململكة متتد 
من حقبة ما قبل الإ�شالم وما قبل التاريخ ثم بعد 
قبل  ما  اإىل  املتعاقبة  الإ�شالمية  احلقب  اإىل  ذلك 
الفرتة املعا�شرة احلالية، واأن مفهوم الآثار اأ�شمل 
بكثري من مفهوم الرتاث العمراين فهو يطلق على 
يف  وا�شحة  اآثارًا  تركت  التي  املتاأخرة  الع�شور 
البناء. واقرتح الإبقاء على ت�شمية احلكومة للنظام 

»نظام الآثار واملناطق«.
واقرتح ع�شو اآخر اأن تفرد اللجنة مواد خمت�شة 
كامل�شاجد  الدينية  بالقيمة  تتلب�ض  التي  بالآثار 
مكة  املقد�شتني  املدينتني  يف  متتد  التي  وامل�شاعر 
النظام  بحكم  وهذه  املنورة،  واملدينة  املكرمة 
خ�شو�شية  لها  اأن  اإل  الهيئة،  ل�شلطة  تخ�شع 
ال�شوؤون  جلنة  ت�شرك  اأن  اأي�شًا  واقرتح  خا�شة. 
النظام،  هذا  درا�شة  يف  والإعالمية  الثقافية 
القيمة  ذات  املواقع  ت�شتثني  موادًا  ت�شيف  واأن 
الدينية من هذا النظام، واأن ت�شرك اجلهات ذات 

الخت�شا�ض يف ذلك.
اأنها  »الثالثة«  املادة  على  الأع�شاء  اأحد  ولحظ 
اأمالك خا�شة بحجة  على  ال�شتيالء  للهيئة  تخول 
الأمالك  هذه  اأ�شحاب  اأن  �شيما  ل  اآثار،  اأنها 
مالكها  يكون  اأن  واقرتح  عليها.  حافظوا 
الأ�شليون هم النظار على هذه الآثار، ل �شيما اأن 

ذلك معمول به يف العديد من الدول.
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دعا جمل�ض ال�شورى املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد اإىل 
القت�شادية  اجلدوى  ذات  ا�شتثماراتها  تو�شيع 
ت�شمني  مع  املختلفة،  اململكة  مناطق  لت�شمل 
بال�شعوبات  يتعلق  ما  القادمة  تقاريرها  املوؤ�ش�شة 
التي  املجل�ض  جل�شة  خالل  ذلك  جاء  واملعوقات، 
رئي�ض  برئا�شة  1433/11/22هـ  يوم  عقدت 
بن  حممد  بن  عبدالله  الدكتور  ال�شيخ  املجل�ض 
اإىل  املجل�ض  ا�شتمع  حيث  ال�شيخ،  اآل  اإبراهيم 
الب�شرية،  واملوارد  الإدارة  جلنة  نظر  وجهة 
التقريرين  جتاه  واآرائهم  ملحوظاتهم   ب�شاأن 
للعامني  للتقاعد  العامة  للموؤ�ش�شة  ال�شنويني 
1432-1433هـ،   - 1432/1431هـ  املاليني 
تالها رئي�ض اللجنة الدكتور حممد بن عبدالله اآل 
ناجي فاأو�شح اأن اللجنة مل جتد حاجة ل�شت�شافة 
م�شوؤولني من املوؤ�ش�شة عند درا�شتها للتقريرين، 
حيث احتويا مادة �شاملة ومتنوعة مبا فيه عر�ض 
مع  توا�شل  على  واللجنة  ل�شتثماراتها،  حديث 

امل�شوؤولني يف املوؤ�ش�شة.
متويلي  برنامج  )م�شاكن(  برنامج  اأن  واأ�شاف 
�شداد  فرتات  على  وتق�شيطها  امل�شاكن  ل�شراء 
�شماح  فرتة  مع  �شنة،   )25( اإىل  ت�شل  مي�شرة 
منذ  بالعمل  الربنامج  بداأ  وقد  املبكر.  لل�شداد 
البنوك  اأحد  مع  واتفق  2007م  العام  منت�شف 
يف  املتخ�ش�شة  ال�شركات  اإحدى  جانب  اإىل 

توسيع استثمارات مؤسسة التقاعد لتشمل 
مناطق المملكة

وفقًا  الربنامج  لإدارة  العقاري  التمويل  جمال 
املوؤ�ش�شة،  حددتها  التي  واملعايري  لل�شيا�شات 
و�شبق اأن اأ�شدر املجل�ض قرارًا باإعادة النظر يف 
ويزيد من  املوؤ�ش�شة  الربنامج مبا حتققه م�شلحة 
مبراجعة  املوؤ�ش�شة  قامت  وقد  امل�شتفيدين،  عدد 
مع  للتوافق  وتعديلها  م�شاكن  برنامج  �شروط 
ونتيجة  اأنه  املوؤ�ش�شة  واأفادت  الراهن،  الو�شع 
لذلك فقد �شهد الربنامج اإقباًل كبريًا، حيث بلغت 
نهاية  حتى  امل�شاكن  ل�شراء  فعليًا  املمولة  الطلبات 
العام املايل1433/1432هـ )2011م( )2.335( 

طلبًا بقيمة اإجمالية بلغت)1.750( مليون ريال.
العامة  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  ناجي  اآل  د.  ولفت 
للتقاعد تعمل يف �شوء نظامها؛ التي حتدد املادة 
واخت�شا�شاته،  املوؤ�ش�شة  اأهداف  منه  )الرابعة( 
وياأتي يف مقدمتها تاأمني مورد مايل للمتقاعدين 
على  بناء  منهم،  وامل�شتفيدين  الدولة  موظفي  من 
اخلا�ض  الن�شاط  ودعم  الجتماعي  التكافل 
قامت  وقد  اللوائح.  حتدده  ما  وفق  باملتقاعدين 
عدد  يف  جديدة  مكاتب  خم�شة  بافتتاح  املوؤ�ش�شة 
املتقاعدين، كما طورت  اململكة خلدمة  من مناطق 
بع�ض خدماتها، مثل نظام ال�شرف ال�شريع الذي 
مت تنفيذه ابتداًء من الربع الثالث من العام املايل 

1433/1432هـ )2011م(.
ا�شتثمارات  ناق�ض  اأن  �شبق  املجل�ض  اأن  واأو�شح 

لت�شحيح  القرارات  من  عددًا  واأ�شدر  املوؤ�ش�شة 
كيفية  بتو�شيح  مطالبتها  مثل  �شرورة،  يراه  ما 
ال�شتثمارات  بني  ال�شتثمارية  حمفظتها  توزيع 
الداخل واخلارج، وبني توزيعها بني  املختلفة يف 
نوع  كل  على  العائد  ومعدل  والعقارات،  الأ�شهم 
من الأنواع ال�شتثمارية. وقال: اإن اللجنة عاجلت 
مناطق  يف  الداخلية  املوؤ�ش�شة  ا�شتثمارات  تنويع 
اململكة من خالل تو�شياتها، كما طالبت التو�شية 
الأوىل باي�شاح ال�شعوبات التي تواجهها، �شواء 
اأفادت  كانت ا�شتثمارية اأو غريها. واأن املوؤ�ش�شة 
اأنها اأن�شاأت وحدة اإدارية تهدف اإىل مراقبة املخاطر 
التي قد تتعر�ض لها ا�شتثمارات املوؤ�ش�شة؛ وذلك 
بالتعاون والتن�شيق مع بقية الإدارات الأخرى من 
اأجل جتنبها اأو تقليل اأثرها؛ لتتمكن املوؤ�ش�شة من 

حتقيق الأهداف املن�شودة من نظام التقاعد.
ولفت رئي�ض اللجنة اإىل عدد من القرارات �شدرت 
للمعا�ض  اأدنى  حد  و�شع  ب�شاأن  املجل�ض  من 
التقاعدي منها القرار ال�شادر يف العام 1433هـ، 
اأما ا�شتمرار ال�شرف للباحثني عن عمل، فتو�شح 
يعالج  قرارًا  اأ�شدر  اأن  للمجل�ض  �شبق  اأنه  اللجنة 
جانبًا من هذا املو�شوع، كما اأن برنامج )حافز( 
اإ�شافة  عمل،  عن  للباحثني  للدخل  م�شدرًا  يوفر 
اإىل ما اأفادت به املوؤ�ش�شة باأن نظام التقاعد الذي 
مواده  بع�ض  تعديل  على  يحتوي  حاليًا  يدر�ض 

ل�شتمرار ال�شرف للم�شتفيدين.

الدكتور حممد بن عبدالله اآل ناجي
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املوؤ�ش�شة  ال�شورى  جمل�ض  دعا  اأخرى  جهه  من 
يف  التو�شع  اإىل  الجتماعية  للتاأمينات  العامة 
احتياجاتها  لتغطية  والتدريب  البتعاث  برامج 
ا�شتثماراتها  والتنويع يف  الب�شرية،  الكوادر  من 
اجلدوى  ذات  امل�شروعات  نحو  وتوجيهها 
يف  الوطني  القت�شاد  تدعم  التي  القت�شادية 
جل�شة  خالل  ذلك  جاء  املختلفة.  اململكة  مناطق 
1433/11/21هـ  يوم  عقدت  التي  املجل�ض 
حممد  الدكتور  املجل�ض  رئي�ض  نائب  برئا�شة 
نظر  وجهة  اإىل  املجل�ض  ا�شتمع  حيث  اجلفري، 
ملحوظات  ب�شاأن  الب�شرية  واملوارد  الإدارة  جلنة 
ال�شنوي  التقرير  جتاه  واآرائهم  الأع�شاء 
للموؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية للعام املايل 
الدكتور  اللجنة  رئي�ض  تالها  1431/1430هـ، 
املجل�ض  اأن  فاأو�شح  ناجي،  اآل  عبدالله  بن  حممد 
اأ�شدر قرارًا عام 1430هـ ملعاجلة معاناة املوؤ�ش�شة 

في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

توجيه االستثمارات نحو المشروعات ذات الجدوى 
االقتصادية والتوسع في برامج االبتعاث 

للعاملني  التاأمينية  امل�شتحقات  على  احل�شول  يف 
توجيه  �شدر  عليه  وبناًء  احلكومية،  الأجهزة  يف 
التفاهم بني معايل وزير  يتم  باأن  الوزراء  جمل�ض 
ومعايل  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العمل 
احلكومة  ح�شة  �شداد  اآلية  لو�شع  املالية  وزير 
اإليه  من التاأمينات الجتماعية مبا يحقق ما هدف 
مبخاطبة  قامت  اأنها  املوؤ�ش�شة  واأفادت  املجل�ض. 
بتاريخ  اخل�شو�ض  بهذا  املالية  وزير  معايل 

1431/6/3هـ، ول تزال تنتظر الرد.
ال�شتثمارية  امل�شروعات  يف  العمل  �شري  وعن 
للموؤ�ش�شة ومنها م�شروع العليا مبدينة الريا�ض، 
هذا  اأن  اأفادت  املوؤ�ش�شة  اأن  ناجي  اآل  د.  اأفاد 
وبلغت  1430هـ،  عام  به  العمل  بداأ  امل�شروع 
املنورة  املدينة  م�شروع  اأما   ،%54 الإجناز  ن�شبة 
تو�شعة  ل�شالح  ملكيته  لنزع  به  العمل  توقف  فقد 

�شاحات امل�شجد النبوي من اجلهة ال�شرقية.

ولفت اإىل اأن اللجنة تقوم بدرا�شة الدور املحوري 
الذي يجب اأن تقوم به املوؤ�ش�شة خلدمة املتقاعدين 
للم�شرتكني  املتنامي  العدد  ظل  يف  خا�شة 
التقاعدية  معا�شاتهم  وانخفا�ض  ال�شعوديني 

مقارنة بالزيادة يف متطلبات املعي�شة.
با�شتحداث  قامت  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  واأ�شار 
اأ�شحاب  مع  للتوا�شل  الإلكرتونية  الر�شائل 
املطبوعة  اخلطابات  وا�شتبدلت  العمل، 
ور�شائل  الإلكرتونية  واخلطابات  بالإ�شعارات 
يف  الإلكرتونية  للتعامالت  كتطوير  اجلوال، 

املوؤ�ش�شة وا�شتفادة امل�شرتكني من خدماتها.
مــطــالــبــة  تــنــاولــت  ــتــو�ــشــيــات  ال اأن  اإىل  ولـــفـــت 
نحو  وتوجيهها  ا�شتثماراتها  بتنويع  املوؤ�ش�شة 
التي  القــتــ�ــشــاديــة  اجلـــدوى  ذات  املــ�ــشــروعــات 

الوطني. القت�شاد  تدعم 
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بتوفري  املالية  وزارة  ال�شورى  جمل�س  طالب 
العامة  للموؤ�ش�شة  الالزمة  املالية  االعتمادات 
ا�شتبدال  من  تتمكن  لكي  احلديدية  للخطوط 

االأ�شول املتهالكة وفقًا لربنامج زمني حمدد.
يوم  عقدت  التي  املجل�س  جل�شة  خالل  ذلك  جاء 
املجل�س  رئي�س  نائب  برئا�شة  1433/11/21هـ 
املجل�س  ا�شتمع  حيث  اجلفري،  حممد  الدكتور 
وتقنية  واالت�شاالت  النقل  جلنة  نظر  وجهة  اإىل 
واآرائهم  االأع�شاء  ملحوظات  ب�شاأن  املعلومات 
للخطوط  العامة  للموؤ�ش�شة  ال�شنوي  التقرير  جتاه 
تالها  1432/1431هـ،  املايل  للعام  احلديدية 
عبدالقادر  بن  في�شل  الدكتور  اللجنة  رئي�س 
طاهر، حيث اأو�شح اأن الهدف الرئي�س من اخلطة 
االإ�شرتاتيجية للخطوط احلديدية من عام 2010م 
م�شتقبلية  روؤية  و�شع  هو  2040م  عام  اإىل 
�شبكة  عليه  تكون  اأن  يجب  ملا  ومتكاملة  وا�شحة 
وال�شبل  القادمة،  الفرتة  يف  احلديدية  اخلطوط 
الكفيلة بتطويرها وحت�شني اأدائها، وتعزيز الدور 
املنوط به يف خدمة االقت�شاد الوطني، واأن يكون 
هناك اإطار حمدد لتحقيق التنمية م�شتقباًل وعلى 
املدى الطويل لقطارات الركاب وقطارات ال�شحن 

يف اململكة.
للخطوط  االإ�شرتاتيجية  اخلطة  اأن  واأ�شاف 
وهي:  ال�شيا�شات  من  جمموعة  تبنت  احلديدية 

اعتمادات مالية للخطوط الحديدية الستبدال 
أصولها  المتهالكة

امل�شوؤولية امل�شرتكة لتطوير قطاع النقل وال�شراكة 
بني القطاعني العام واخلا�ص، والتكامل الإقليمي 
التطوير  العاملية، وعملية  الأ�شواق  وامل�شاركة يف 
للنقل. وت�شمل  التحتية  للبنية  املتكامل  والت�شغيل 
اخلطوط  �شبكة  وتو�شيع  تطوير  اإ�شرتاتيجية 
"ت�شعة ع�شر" خطًا حديديًا بطول  احلديدية نحو 
اإجمايل يبلغ حوايل "ت�شعة اآلف وت�شعمائة" كلم. 
القت�شادي  املجل�ص  قرار  اإىل  طاهر  د.  واأ�شار 
بالرتيث  والقا�شي  1431هـ  عام  ال�شادر  الأعلى 
يف تنفيذ م�شروعات اخلطوط احلديدية )خمي�ص 
– جازان( حتى النتهاء  – اأبها( و)جدة  م�شيط 
الأخرى  احلديدية  ال�شكك  م�شروعات  اإكمال  من 
التي حتت الإن�شاء اأو تلك التي ُتْعَتمد درا�شتها يف 
�شدد تر�شيتها اأو اعتماد اأ�شلوب حتويلها، وذلك 
ت�شعري  درا�شة  يف  التجارب  هذه  من  لال�شتفادة 

وتنفيذ اخلطوط املقرتحة.
واأكد رئي�ص اللجنة اأن املوؤ�ش�شة راعت اأن تتنا�شب 
والغبار  الرطوبة  القطارات  وت�شاميم  موا�شفات 
واملناطق ال�شحراوية التي ت�شري فيها القطارات، 
اإ�شراف  وحتت  امل�شنعة  ال�شركة  وقامت 
لعدة  القطارات  باختبار  املوؤ�ش�شة  ا�شت�شاريي 
مرات يف مرحلة الت�شنيع. كما اأن قيام املوؤ�ش�شة 
ابتدائيًا  ا�شتالمها  بعد  القطارات  بت�شغيل 
الرجوع  يف  بحقها  املوؤ�ش�شة  وحتتفظ  م�شروط، 

اإىل ال�صركة امل�صنعة وفقًا للعقد املربم بينهما.
ولفت اإىل اأن ال�صركة ال�صعودية للخطوط احلديدية 
العامة  اال�صتثمارات  ل�صندوق  والتابعة  )�صار( 
)ال�صمال  م�صروع  تنفيذ  على  باالإ�صراف  تقوم 
اجلنوب(، وم�صروع )اجل�صر الربي(، بينما تقوم 
املوؤ�ص�صة العامة للخطوط احلديدية باالإ�صراف على 
اإ�صافة  ال�صريع(،  تنفيذ م�صروع )قطار احلرمني 
اإىل ت�صغيل اخلط احلايل بني )الدمام والريا�ض( 
ن�صاط  تنظيم  تتوىل  واأن هيئة اخلطوط احلديدية 
النقل باخلطوط احلديدية واالإ�صراف على �صالمة 

الت�صغيل.
واأ�صار اإىل اأن املوؤ�ص�صة وفرت عدة قنوات للحجز 
احلجز  للركاب  ميكن  حيث  التذاكر،  و�صراء 
الهاتفي  احلجز  ومركز  املحطات،  طريق  عن 
وال�صياحة،  ال�صفر  وكاالت  اإحدى  ومكاتب 
واأن  العنكبوتية.  ال�صبكة  عرب  املوؤ�ص�صة  وموقع 
�صداد  خدمة  بتفعيل  موؤخرًا  قامت  املوؤ�ص�صة 
عرب  تذاكرهم  �صراء  من  الركاب  متكن  التي 
املحطات  مراجعة  دون  قيمتها  ودفع  املوقع، 
 )IVR( التفاعلي  الرد  نظام  تركيب  وجاري 
باالت�صال  املبا�صر  احلجز  اإمكانية  يتيح  الذي 
الهاتفي  احلجز  مبركز  املوجود  الرقم  على 
باملركز. العاملني  املوظفني  اإىل  الرجوع  دون 
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الزراعي  التنمية  ال�شورى �شندوق  طالب جمل�ض 
ون�شر  الزراعية  التعاونية  اجلمعيات  دور  تفعيل 
وت�شجيع  املزارعني  بني  اجلماعي  العمل  ثقافة 
قيام هذه اجلمعيات، واأكد اأهمية متكني ال�شندوق 
حتقيق  يف  منه  لال�شتفادة  كاماًل  راأ�شماله  من 
قرار  يف  ذلك  جاء  راأ�شماله.  رفع  من  الهدف 
يوم  عقدها  التي  اجلل�شة  خالل  املجل�ض  اأ�شدره 
1433/11/14هـ برئا�شة رئي�ض املجل�ض ال�شيخ 
الدكتور عبدالله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، 
حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل وجهة نظر جلنة ال�شوؤون 
جتاه  واآرائهم  الأع�شاء  ملحوظات  ب�شاأن  املالية، 
التقرير ال�شنوي ل�شندوق التنمية الزراعية للعام 
املايل 1432/1431هـ، تالها رئي�ض اللجنة �شعد 
يقوم  ال�شندوق  اأن  فاأو�شح  مارق،  حممد  بن 
ب�شبب  بالتعرث  املتعلقة  املزارعني  ظروف  مبراعاة 
اإعادة  خالل  من  العوامل  من  ذلك  وغري  اجلفاف 
اإىل اجلهات املعنية عن  اأو الرفع  جدولة الأق�شاط 

اأعفي  اأن  �شبق  وقد  اإعفائهم  واإمكانية  اأحوالهم، 
التي  اجلفاف  حالت  ب�شبب  املزارعني  من  عدد 

تاأثرت بها بع�ض املناطق.
واأ�شاف اأن هناك تن�شيقًا بني ال�شندوق و�شوامع 
يتعلق  فيما  اأما  املزارعني،  لدرا�شة حقوق  الغالل 
قرار  فقد �شدر  اململكة،  امل�شروعات خارج  بدعم 
الت�شهيالت  ال�شندوق  يقدم  باأن  الوزراء  جمل�ض 
للم�شتثمرين  املي�شر  والتمويل  الئتمانية 
عبدالله  امللك  مبادرة  اإطار  يف  ال�شعوديني 
بالن�شبة  اأما  اخلارج،  يف  الزراعي  لال�شتثمار 
�شمن  دعم  فهناك  الت�شويق،  �شركات  لدعم 
الإ�شرتاتيجية اخلا�شة بالبنك ل�شركات الت�شويق.
ال�شندوق يت�شمن معلومات  اأن تقرير  اإىل  ولفت 
عما يقدمه من دعم ل�شناعة التمور، اأما ما يتعلق 
فالوزارة  والبيطرية،  احليوانية  الأبحاث  بدعم 
ت�شهم يف هذا امل�شروع، حيث يوجد لدى الوزارة 

الزراعية  التعاونية  الجمعيات  دور  تفعيل 
وتمكين صندوق التنمية من رأسماله كاماًل

كما  القطاع،  هذا  يتوىل  اجلوف  مبنطقة  مركز 
اإقامة  لتمويل  الكامل  ا�شتعداده  ال�شندوق  اأعلن 
مراكز بيطرية لتقدمي اخلدمات لأ�شحاب املوا�شي 

والأغنام.
واأ�شار اإىل اأن ال�شندوق اأو�شح اأنه كان لتخفيف 
من  الطلب  انخفا�ض  يف  كبري  دوٌر  القمح  زراعة 
قبل املزارعني على البذور والأ�شمدة واملحروقات 

التي متثل القرو�ض ق�شرية الأجل.
على  ينبغي  اأنه  على  اأكدت  اللجنة  اإن  وقال: 
الواردة  املبادرات  تنفيذ  يف  الإ�شراع  ال�شندوق 
الن�شاط  تطوير  يف  لدورها  الإ�شرتاتيجية  يف 
الزراعي واأن ال�شندوق ومبادراته ال�شبع تهدف 
املبادرات  تلك  بني  ومن  م�شتدامة،  زراعة  اإىل 
الري  اأ�شاليب  با�شتخدام  املياه  ا�شتخدام  تر�شيد 

احلديثة وتخفي�ض ال�شتهالك.
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طالب اأع�شاء جمل�س ال�شورى بزيادة عدد مكاتب 
توفري  مع  اململكة  مدن  بكافة  املدنية  الأحوال 
القوى العاملة املطلوبة، ولفتوا على احلاجة املا�شة 
ل�شتخراج املراأة لبطاقة الهوية الوطنية بال�شورة 
اأ�شبح  بذلك  املراأة  اإلزام  اأن  وراأوا  والب�شمة، 
املجل�س  جل�شة  خالل  ذلك  جاء  ملحة.  �شرورة 
نائب  برئا�شة  1433/11/8هـ  يوم  عقدت  التي 
حيث  اجلفري،  حممد  الدكتور  املجل�س  رئي�س 
الأمنية  ال�شوؤون  تقرير جلنة  اإىل  املجل�س  ا�شتمع 
على  الن�شاء  ح�شول  مو�شوع  درا�شة  ب�شاأن 
وحتديد  واأ�شمل  اأعم  ب�شكل  مدنية  اأحوال  بطاقة 
اللجنة  رئي�س  تاله  للتطبيق،  الأن�شب  الأ�شلوب 
ال�شبيعي، وبعد عر�س  الدكتور �شعود بن حميد 
عدد  بزيادة  الأع�شاء  اأحد  طالب  للنقا�س  التقرير 
مكاتب الأحوال املدنية بكافة مدن اململكة وتعددها 

حصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية 
ضرورة ملحة

الكايف  العدد  توفري  وكذلك  الكربى،  املدن  يف 
وجتهيز  وتعيينها،  الب�شرية  العاملة  القوى  من 
حتتاجها  التي  املعدات  وتوفري  الالزمة،  املكاتب 
تلك املكاتب، لأن ن�شبة ال�شكان للفئة فوق اخلم�س 
ع�شرة �شنة يقارب 50% من اإجمايل عدد ال�شكان.
ولفت ع�شو اآخر اإىل اأن ح�شول املراأة ال�شعودية 
اأ�شبح �شرورة ملحة لإثبات  على الهوية الوطنية 
باعتبارها مواطنة �شعودية، كما ولحظ  هويتها، 
اإيراد م�شمى بطاقة الأحوال يف التو�شية الأوىل، 
فيح�شن  الوطنية،  الهوية  ت�شمى  الآن  هي  بينما 
بقية  لتكون مب�شمى واحد ومن�شجمة مع  تعديلها 
التو�شيات، واإلغاء ال�شتثناء املتعلق مبن هم دون 
لأن  الأوىل،  التو�شية  يف  ع�شرة  اخلام�شة  �شن 
يخ�شى  كما  احلا�شر،  وقتنا  يف  له  مربر  ل  ذلك 
اأن يتعار�س ذلك مع نظام العمل، ومع نظام حماية 

بة
لق

ت ا
ح

ت

الدكتور �شعود بن حميد ال�شبيعي
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�أن  ور�أى   �ل�سعودية.  �لعربية  �ململكة  يف  �لطفل 
�نتقالية لالنتهاء من  �لفرتة ب�سبع �سنو�ت  حتديد 
�إ�سد�ر�ت �لبطاقة طويلة جدً�، فيح�سن �لنظر يف 

�إمكانية تقلي�ص هذه �لفرتة �إىل ثالث �سنو�ت.
�لتو�سيات حيث  على  �لأع�ساء  �أحد  بينما حتفظ 
لالإلز�م  كافية  غري  �لتعديل  م�سوغات  �أن  ر�أى 
�ل�سامل حل�سول �لن�ساء على �لهوية �لوطنية، كما 
�أن �للجنة مل تقدم در��سة و�إمنا عر�ست �ملعاملة، 
ومن  �لوز�رية،  �للجنة  �إليه  ذهبت  ما  وو�سعت 
در��سة  للمجل�ص  تقدم  �أن  دون  �للجنة  و�فقت  ثم 
على  باحل�سول  �لإلز�م  �أن  كما  تذكر،  �إ�سافة  �أو 
�لبطاقة يف �ململكة فيما يتعلق بالن�ساء فيه تكليف 
بال م�سوغ، وهو تكليف على �لنا�ص عمومًا وعلى 
يلزم  ل  د�ئمة  �لبطاقة  �أن  فلو  �ملعنية،  �لأجهزة 
�لو�سع  لكان  �ملتبع  هو  كما  فرتة  كل  جتديدها 
بالإلز�م  كذلك  معلقة  �ست�سبح  �ملر�أة  لكن  �أهون، 
بالتجديد، كما �أن �لهوية �لوطنية للمر�أة �ل�سعودية 
مثبتة من خالل �ل�سجل �ملدين ومن خالل �سجل 
�لن�ساء  لإلز�م  �لد�عي  فما  مو�طن،  لكل  �لأ�سرة 
�سيما  ل  �لوطنية؟  �لهوية  على  باحل�سول  جميعًا 
تتطلب  ل  منهن  وكثري  موظفات  غري  �أكرثهن  �أن 
ن�ص  على  �لإبقاء  و�قرتح  �لبطاقة.  معامالتهن 
�ملادة )67( من نظام �لأحو�ل �ملدنية مع تعديل ل 
يرتك �لأمر �ختياريًا باإطالق ول �إلز�ميًا باإطالق، 
بحيث ي�سبح ن�ص �ملادة على �لنحو �لآتي: "يكون 

احل�سول على البطاقة للن�ساء ملن تلزم تعامالتهن 
العامة �سرورة احل�سول على تلك البطاقة".

واأكد اأحد االأع�ساء على احلاجة املا�سة ال�ستخراج 
بال�سورة والب�سمة،  الوطنية  الهوية  لبطاقة  املراأة 
تكفي  االأحيان  من  كثري  يف  الب�سمة  اأن  وراأى 
اإىل  ولفت  تزويرها،  وي�ستحيل  ال�سورة،  عن 
تو�سية مهمة وت�ساءل عن �سبب �سقوطها ون�سها: 
خ�سو�سية  على  املحافظة  اأهمية  على  "التاأكيد 
وجهها  بك�سف  اإلزامها  وعدم  ال�سعودية  املراأة 
اأمام الرجال، وذلك باأن يكون التحقق من هويتها 
للتحقق  املنا�سبة  التقنية  الن�ساء، وتوفري  بوا�سطة 
وجود  عدم  عند  الب�سمة  طريق  عن  هويتها  من 
التو�سية  اأن  اإىل  واأ�سار  الن�سائي"،  العن�سر 
هيئة  حم�سر  يف  تو�سيات  جمموعة  �سمن  من 
جميع  يف  "اخلام�سة"  التو�سية  وهي  اخلرباء 
اللجنة  تبنت  ذلك  ومع  االجتماعات،  حما�سر 
من  بالرغم  التو�سية  هذه  �سقطت  ثم  منها  عددًا 
اأهميتها. واقرتح على اللجنة اأن تتبناها وراأى اأن 
املدة الواردة يف التو�سيات للتطبيق غري منا�سبة 
وذلك الأن عدد االإناث يف اململكة كبري جدًا، كما اأن 
مكاتب االأحوال االآن ال تتجاوز �ستة ع�سر مكتبًا.

غري  االآن  املراأة  و�سع  اأن  االأع�ساء  اأحد  وراأى 
ت�ستلزم  التي  الدوائر  هويتها يف  الإثبات  منا�سب 
ذلك، حيث تلزم باأن يرافقها اأحد حمارمها، لذلك 
هناك قناعة كبرية يف توجه وزارة الداخلية حول 

نعي�ش ع�صر  الآن  الإلزامية، ل �صيما ونحن  هذه 

احلكومة الإلكرتونية، كما �صدرت موؤخرًا املوافقة 

على تنقل املراأة بالهوية الوطنية بني دول جمل�ش 

التو�صيات  يف  الواردة  املدة  اأن  وراأى  التعاون، 

طويلة جدًا، ل �صيما واأن هناك تو�صعة كبرية لعدد 

املكاتب، حيث �صي�صل اإىل "اثنتني و�صتني" مكتبًا 

التطبيق  يكون  اأن  واقرتح  التنفيذ.  فرتة  خالل 

خالل ثالث �صنوات.
لحظ ع�صو اآخر اأن هناك ت�صريعات قائمة ح�صمت 
بال�صلطة  الأوىل  اأن  وراأى  املو�صوع.  هذا  مثل 
التنفيذية اأن تطبق مثل هذه القرارات، حيث �صدر 
ما يلزم هذه ال�صلطة من اأعلى امل�صتويات �صواء يف 
اأي ن�ش  يتعار�ش  األ  التفاقيات على  اأو  الأنظمة 
على  املراأة  واأن ح�صول  الإ�صالمية،  ال�صريعة  مع 
البطاقة ل يتعار�ش مع ال�صريعة الإ�صالمية، واأن 

ذلك حقًا من حقوقها.
و�صدد اأحد الأع�صاء على اأن اإلزام املراأة ال�صعودية 
باحل�صول على بطاقة الهوية الوطنية مل يعد خيارًا 
يف  الواردة  لالأ�صباب  ملحة،  �صرورة  اأ�صبح  بل 
التقرير وما ذكره الأع�صاء واأيده زمالوؤه يف اأن 
بعد  املراأة  اأن  �صيما  ل  جدًا،  طويلة  املحددة  املدة 
انتخابات  يف  �صت�صارك  �صنوات  ثالث  حوايل 
�صرط  الوطنية  الهوية  ووجود  البلدية،  املجال�ش 

اأ�صا�صي للدخول يف النتخابات.
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التقرير  يت�ضمن  ب�أن  ال�ضورى  جمل�س  ط�لب 
ب�ض�أن  تف�ضيلية  معلوم�ت  العمل  لوزارة  ال�ضنوي 
الوزراء  جمل�س  قرارات  تنفيذ  مت�بعة  نت�ئج 
وتع�ميم وزارة العمل املتعلقة بتوظيف ال�ضعوديني 
وتفتي�س  ال�ضعودة،  جم�ل  يف  اإ�ضه�مه�  ومدى 
فع�ليته  ومدى  الوزارة  مت�ر�ضه  الذي  العمل 
التقرير  يت�ضمن  واأن  فيه،  املتحققة  والنت�ئج 
والإح�ض�ءات  الدرا�ض�ت  نت�ئج  ذلك  اإىل  اإ�ض�فة 
التي جتريه� الوزارة ومدى ال�ضتف�دة منه�. ودع� 
جمل�س ال�ضورى يف قراره الوزارة لو�ضع الآلية 
الذين  لل�ضعوديني  عمل  فر�س  لإيج�د  املن��ضبة 
وم�ضغولة  موؤهالتهم  مع  تتفق  وظ�ئف  لهم  توجد 
التي  الت�أ�ضريات  عدد  وحتديد  ال�ضعوديني،  بغري 
ت�ضدر ح�ضب التخ�ض�س اأو الن�ض�ط اأو الت�ضنيف 
التج�رية  واملج�لت  وال�ضرك�ت  للموؤ�ض�ض�ت 

والرتاخي�ض.
يوم  عقدت  التي  املجل�ض  جل�شة  خالل  ذلك  جاء 
1433/11/15هـ برئا�شة رئي�ض املجل�ض ال�شيخ 
الدكتور عبدالله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، 
حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل وجهة نظر جلنة الإدارة 
الأع�شاء  ملحوظات  ب�شاأن  الب�شرية،  واملوارد 
العمل  لوزارة  ال�شنوي  التقرير  جتاه  واآرائهم 
للعام املايل 1432/1431هـ، تالها رئي�ض اللجنة 
اأن  اآل ناجي، فاأو�شح  الدكتور حممد بن عبدالله 
الب�شرية واملوؤ�ش�شة العامة  �شندوق تنمية املوارد 
جمل�ض  يراأ�ض  والتي  والتقني  الفني  للتدريب 
من  العديد  يقدمان  العمل  وزير  معايل  اإدارتها 
طالبي  تاأهيل  اإىل  تهدف  التي  التدريبية  الربامج 
اخلا�ض،  القطاع  يف  ال�شوق  ملتطلبات  العمل 
ذات  الوظائف  تتابع  اأنها  اأفادت  الوزارة  واأن 

آلية إليجاد فرص عمل للسعوديين وتحديد 
عدد التأشيرات حسب النشاط
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املحتوى العايل وح�شرها على ال�شعوديني ليكون 
القطاع  ت�شجيع  اإىل  اإ�شافة  نوعي،  توطني  هناك 
�شقف  رفع  يف  نطاقات  برنامج  عرب  اخلا�ض 
الإجراءات  وهذه  ال�شعوديني،  املوظفني  رواتب 
من �شاأنها امل�شاهمة يف زيادة توظيف ال�شعوديني 
اخلريجني من اجلامعات املحلية والأجنبية، اإ�شافة 
مت  والتي  ال�شعودية  التوظيف  اإ�شرتاتيجية  اإىل 
اإقرارها يف عام 1430هـ، حيث حددت الأهداف 
والأرقام لتوظيف ال�شعوديني. كما اأنه يوجد على 
موقع الوزارة ال�شرية الذاتية لطالبي العمل وهي 
موؤ�ش�شات  يف  الب�شرية  املوارد  مل�شوؤويل  متاحة 

القطاع اخلا�ض.
واأفاد اأن الوزارة ذكرت اأنها ب�شدد اإطالق برنامج 
جاهز لإيجاد فر�ض عمل للمبتعثني بعد تخرجهم، 
برنامج  مثل:  اأطلقتها،  التي  الربامج  اإىل  اإ�شافة 
وطاقات.  وحافز،  ولقاءات،  ونطاقات،  جدارة، 
والتي اأ�شهمت يف رفع م�شتوى التدريب والتاأهيل 

والبحث عن الوظائف املنا�شبة للموؤهالت.

وعن اقرتاح اإن�شاء وكالة للوزارة تخت�ض بالعمالة 
اأن�شاأت  الوزارة  اأن  اللجنة:  رئي�ض  قال  الوافدة 
تخت�ض  م�شاعدة  وكالة  املا�شية  الفرتة  خالل 
ل�شوؤون  الوزارة  بوكيل  وترتبط  الوافدة  بالعمالة 
عددًا  وقعت  اأنها  ذكرت  الوزارة  اأن  كما  العمالة. 
الفلبني  مثل  الدول  بع�ض  مع  التفاقيات  من 
ومت  املنزلية  العمالة  ا�شتقدام  لإعادة  واإندوني�شيا 
الرتخي�ض ل�شركات ال�شتقدام يف ذلك. وهذه يف 

جمملها حلول لتوفري العمالة املنزلية.
جاءت  التي  املعلومات  اأن  اإىل  ناجي  اآل  د.  ولفت 
ذكره  ما  مع  مقارنة  ن�شبيًا  متقادمة  التقرير  يف 
وزير العمل اأثناء ح�شوره للمجل�ض. وقد حر�شت 
الق�شايا  ملعاجلة  تو�شياتها  تاأتي  باأن  اللجنة 
اجلوانب  عن  بعيدًا  الوزارة  عمل  يف  اجلوهرية 

الإجرائية.
من  الوافدة  العمالة  تاأهيل  �شعف  اأن  واأو�شح 
حللها  تعمل  اأنها  الوزارة  اأفادت  التي  الق�شايا 
من خالل م�شروع فح�ض تلك العمالة، اأما العمالة 

الوطنية فاللجنة تدر�ض حاليًا عددًا من التعديالت 
اإيجاد  �شاأنها  من  التي  العمل  نظام  مواد  لبع�ض 
بيئة عمل منا�شبة للعامل ال�شعودي، ت�شمل حتديد 
عقود  يف  والتوظيف  وتف�شيلها  العمل  �شاعات 

الباطن وغريها.
ا�شتحدثت  الوزارة  اأن  اإىل  اللجنة  رئي�ض  واأ�شار 
يف  املراأة  عمل  تنظم  التي  القرارات  من  عددًا 
تتابع  اأنها  الوزارة  وذكرت  اخلا�ض  القطاع 
لنفاذها  املمكنة  العقبات  تذليل  وحماولة  تنفيذها 
يف  املبيعات  يف  املراأة  عمل  القرارات  هذه  ومن 
املحالت التجارية، وعملها يف املنتزهات، ويف بيع 
املراأة  عمل  احت�شاب  واآلية  الن�شائية،  امل�شتلزمات 
الوظائف، وا�شرتاطات  ن�شب توطني  بعد يف  عن 
توظيف املراأة يف امل�شانع. اإ�شافة اإىل اأن الوزارة 
لعمل  امل�شاندة  اخلدمات  بع�ض  توفري  على  تعمل 
وعقد  للح�شانة  ومراكز  موا�شالت  من  املراأة 
ور�ض عمل مع ال�شركات الكربى لإيجاد بيئة عمل 

مالئمة لعمل املراأة.
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العامة  الرئا�سة  دعم  على  ال�سورى  جمل�س  وافق 
ماديًا  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  لهيئة 
برامج  تنفيذ  يف  امل�سي  من  كنها  يمُ مبا  وب�سريًا 
وال�ستفادة  اأعدتها  التي  الإ�سرتاتيجية  اخلطة 
تقوم  التي  والدرا�سات  البحوث  نتائج  من 
باإجرائها لتطوير اأدائها لعملها، واإحداث وظائف 
تخ�س�سية يف جمال تقنية املعلومات يف ميزانية 
الرئا�سة. كما دعا املجل�س يف قرار له اإىل و�سع 
يف  للعاملني  اإر�سادي  دليل  �سمن  عمل  منهج 
من  التدخل  تتطلب  التي  املنكرات  يحدد  امليدان 
اأع�سائها وذلك للق�ساء على الجتهادات وت�سييق 
ين�ساأ عنها  الهيئة والتي  لع�سو  التقديرية  ال�سلطة 
العديد من ال�سلبيات لعمل الهيئة. جاء ذلك خالل 
جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1433/11/15هـ 
عبدالله  الدكتور  ال�سيخ  املجل�س  رئي�س  برئا�سة 
ا�ستمع  حيث  ال�سيخ،  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن 
الإ�سالمية  ال�سوؤون  نظر جلنة  اإىل وجهة  املجل�س 
واآرائهم  الأع�ساء  ملحوظات  ب�ساأن  والق�سائية، 
لهيئة  العامة  للرئا�سة  ال�سنوي  التقرير  جتاه 
املايل  للعام  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر 
الدكتور  اللجنة  رئي�س  تالها  1432/1431هـ، 

هناك  اأن  فاأو�شح  الرباهيم،  عبدالله  بن  اإبراهيم 
التي  البحوث  بن�شر  الرئا�شة  تقوم  باأن  مطالبات 
تعمل عليها كي تتم ال�شتفادة منها، واأن هذا ما 
تعمل الرئا�شة على حتقيقه حاليًا ح�شب الإمكانات 
عليها  تعمل  التي  البحوث  اأن  كما  لديها،  املتاحة 
الرئا�شة لتطوير عملها تتم من قبل جهات حمايدة.
يف  العمل  �شيا�شة  اأن  اإىل  الرباهيم  د.  واأ�شار 
الرئا�شة ت�شري وفق نظام الهيئة ولئحته التنفيذية، 
وما ي�شدر من تعليمات اأو تعاميم فهي ت�شدر من 
واأفادت  الداخلية.  وزارة  اأو  ال�شامي  املقام  قبل 
اللجنة اأن الرئا�شة تعمل على اإعداد دليل اإر�شادي 
لتو�شيح كيفية عمل ع�شو الهيئة يف امليدان، وما 
ينبغي عليه القيام به اأثناء اأدائه لعمله. اأما ما يتعلق 
وب�شفة  عليه  جار  فالعمل  الهيئة  اأع�شاء  بتدريب 

متوا�شلة.
الهيئة  مركبات  متابعة  من  الغر�ض  اأن  اإىل  ولفت 
ملوقع  توجيهها  وليتم  موقعها  على  للتعرف  هو 
البالغ الوارد للرئا�شة القريب منها لتتم مبا�شرته 

من قبلها.
اأن  اأحد  على  يخفى  ل  اأنه  اللجنة  رئي�ض  واأو�شح 
الله  هدي  وفق  عملهم  يوؤدون  الهيئة  يف  العاملني 

بالمعروف  األمر  بهيئة  للعاملين  إرشادي  دليل 
والنهي عن المنكر في الميدان يحدد المنكرات التي 

تتطلب تدخل أعضائها
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ما  ووفق  و�شلم،  عليه  الله  �شلى  ر�شوله  و�شنة 
ورد يف نظام الهيئة ولئحته التنفيذية وما ي�شدر 
من تعليمات. كذلك مما ي�شهم يف تقليل الأخطاء 
ما بداأت الرئا�شة يف العمل به من توجيه للعاملني 
فيها  يعمل  عمليات  غرف  قبل  من  امليدان  يف 
الهيئة،  بعمل  وا�شعة  دراية كبرية وخربة  له  من 
وذلك عرب اأجهزة التوا�شل الال�شلكي، حيث تتم 
ب�شكل  املتخذة  والإجراءات  العمل  �شري  متابعة 
�شعي  اإىل  بالإ�شافة  الأجهزة،  هذه  عرب  مبا�شر 
للعاملني  التدريبية  الدورات  لتكثيف  الرئا�شة 
للق�شاء  اململكة  مناطق  جميع  يف  امليدان  يف 
تخدم  ل  التي  الجتهادات  من  امللحوظات  على 
وم�شاءلة  حما�شبة  تتم  اأنه  كما  العمل.  م�شلحة 
من يخالف التعليمات وفق الإجراءات املعمول بها 
اأما عن ن�شبة اخلطاأ يف ال�شبط فاأو�شح  نظامًا. 
اأن اإحدى الدرا�شات التي اأجراها معهد البحوث 
بن  الإمام حممد  بجامعة  ال�شت�شارية  واخلدمات 
امليدانية  "امل�شكالت  عنوانها:  الإ�شالمية  �شعود 
– درا�شة ميدانية تقوميية" اأن ن�شبة التجاوزات 
ل  جدًا  منخف�شة  الهيئة  اأع�شاء  من  وقعت  التي 
تتجاوز )0.0095%( من اإجمايل الوقوعات التي 
الواردة  البالغات  مع  التعامل  اأما  �شبطها.  مت 
التحري  بعد  اإل  بالبالغ  الأخذ  يتم  ل  فاإنه  للهيئة 
عنه، والتاأكد من �شحته واأخذ كامل املعلومات من 

املبلغ.
واأ�شار باأن العمل جاٍر على ا�شتقطاب اأخ�شائيني 
منهم  لال�شتفادة  الرتبية  وعلم  الجتماع  علم  يف 
يف جمال عملهم، من خالل الدورات التي تنظمها 
الأ�شاتذة  ي�شارك  حيث  ملن�شوبيها،  الرئا�شة 
اإلقاء  يف  اجلامعات  من  ذلك  يف  املتخ�شون 

املحا�شرات يف هذه الدورات.
باأن تقوم الهيئة  اإن اللجنة �شتنقل املطالب  وقال: 

التوعية  بها يف جمال  تقوم  التي  املنا�شط  بتقييم 
على  للتعرف  متخ�ش�شة  جهة  قبل  من  والتوجيه 
اأي�شًا  الهيئة  تقوم  واأن  منها،  ال�شتفادة  مدى 
الت�شنيف  يف  املتخ�ش�شة  اجلهات  مع  بالتعاون 

النوعي لالأن�شطة التجارية.
الواقع  اأر�ض  على  اللجنة  �شاهدته  ما  اإىل  ولفت 
من وجود اإمكانات تقنية عالية لدى الرئا�شة واأن 
قلة العن�شر الب�شري لديها يف هذا املجال هو ما 
من  فيه  ملا  الوظائف  باإحداث  املطالبة  اإىل  دعاها 
وتوفري  العمل،  لطالب  وتوظيف  للتقنية،  توطني 
على اخلزينة العامة للدولة، حيث اإن اإ�شناد رعاية 
�شيكلف  اخلا�شة  لل�شركات  الربامج  هذه  مثل 
عدم  اإىل  يوؤدي  اأنه  اإىل  اإ�شافة  كبرية،  اأمواًل 
حتقيق توطني التقنية ويحد من تنامي اخلربة لدى 
�شمان حتقيق  من  يحد  كما  الهيئة،  العاملني يف 

ن�شبة اأكرب يف توظيف املواطنني يف هذا املجال.

في قرار المجلس بشأن تقرير "الهيئة"

من  اضافية  توصية  على  الموافقة 
اللواء السعدون

تو�صيات  على  ال�صورى  جمل�س  موافقة  جاءت 
جلنة ال�صوؤون الإ�صالمية والق�صائية على التقرير 
باملعروف  الأمر  لهيئة  العامة  للرئا�صة  ال�صنوي 
1432/1431هـ  املايل  للعام  املنكر  عن  والنهي 
مت�صمنة التو�صية الإ�صافية التي تقدم بها ع�صو 
ال�صعدون،  الله  عبد  ركن  طيار  اللواء  املجل�س 
للهيئة  عمل  منهج  و�صع  على  ن�صت  والتي 
للعاملني يف امليدان يحدد  اإر�صادي  �صمن دليل 
اأع�صائها  من  التدخل  تتطلب  التي  املنكرات 
وذلك للق�صاء على الجتهادات وت�صييق ال�صلطة 
العديد  عنها  ين�صاأ  التي  الهيئة  لع�صو  التقديرية 
املجل�س  و�صوت  الهيئة،  لعمل  ال�صلبيات  من 

باملوافقة على التو�صية بالأغلبية.
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وزارة  فيه  دعا  قرار  على  ال�شورى  وافق جمل�س 
اجلهات  م��ع  التن�شيق  اإىل  االجتماعية  ال�����ش��وؤون 
ال�شامل"  "الو�شول  برنامج  لتطبيق  احلكومية 
�شالمتهم،  و���ش��م��ان  امل��ع��وق��ن  ح��رك��ة  لت�شهيل 
الوطنية  االإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة  اإع����داد  واالإ����ش���راع يف 
ال���واردة  االأ����ش���ري،  العنف  م�شكلة  م��ع  للتعامل 
ال��وزراء ال�شادر عام 1429ه���،  يف قرار جمل�س 
م��ن وزارة  ك��ل  م��ع  التن�شيق  اإىل  ال����وزارة  ودع���ا 
لالإعاقة  خا�شة  مدار�س  الفتتاح  والتعليم  الربية 
الذهنية ح�شب اأنواعها تراعي حاجاتهم وم�شتوى 
ال�شعودي  العربي  النقد  موؤ�ش�شة  ومع  قدراتهم، 
الإل����زام جميع ال��ب��ن��وك ال�����ش��ع��ودي��ة ب��ال�����ش��رف من 
مل�شتفيدي  البنوك  بهذه  االآيل  لل�شراف  اأجهزتها 

ال�شمان االجتماعي واملعوقن.
يوم  عقدت  التي  املجل�س  جل�شة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
1433/11/14ه� برئا�شة رئي�س املجل�س ال�شيخ 
الدكتور عبدالله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، 

حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل وجهة نظر جلنة ال�شوؤون 
ملحوظات  ب�شاأن  وال�شباب،  والأ�شرة  الجتماعية 
ال�شنويني  الــتــقــريــريــن  واآرائـــهـــم جتـــاه  الأعــ�ــشــاء 
لــلــعــامــني املاليني  ــ�ــشــوؤون الجــتــمــاعــيــة  ال لـــــوزارة 
1432/1431هــــــــــ - 1433/1432هـــــــــــ، تــالهــا 
رئي�ض اللجنة الدكتور ثامر بن نا�شر بن غ�شيان، 
فاأو�شح اأن املجل�ض اأقر تو�شية على تقرير الوزارة 
الــوزارة  فيها  تطالب  املا�شي )1431/1430هـــــ( 
من  الوطنية  الهوية  ا�شتخراج  مو�شوع  مبتابعة 
�شدرت  كما  الأبــويــن،  ملجهويل  الداخلية  وزارة 
تعنى  املجل�ض وهي  البيوت الجتماعية من  لئحة 
بوجه خا�ض بهذه الفئة، حيث خ�ش�شت لهم فيها 
مت من ل ُيقبل يف اجلامعات  مكافاآت حمددة، وَدعَّ
احلكومية بقبولهم يف اجلامعات الأهلية من خالل 
املنح وقد رفعت �شن املكث يف البيوت الجتماعية 
املكث  و�ــشــن   ،)25( �شن  حتى  للذكور  بالن�شبة 
يف  بعده  البقاء  واإمكانية  ـــزواج،  ال حتى  لــالإنــاث 

حالت معينة.

الئحة لعمل اأُلسرة المنتجة وإستراتيجية 
للعنف األسري بة

لق
ت ا

ح
ت

بة
لق

ت ا
ح

ت

الدكتور ثامر بن نا�شر بن غ�شيان
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اأ�شدر  اأن  �شبق  الـــوزراء  اأن جمل�ض  اإىل  واأ�ــشــار 
قـــــرارًا بــاملــوافــقــة عــلــى ارتـــبـــاط املـــركـــز الــوطــنــي 
تنظيميًا  املرتبط  الجتماعية  والبحوث  للدرا�شات 
اإجــراء  اإىل  ويهدف  الجتماعية،  ال�شوؤون  بوزير 
الظواهر  حول  الجتماعية  والدرا�شات  البحوث 
اململكة،  يف  الجتماعية  وامل�شكالت  والق�شايا 
واإعداد قاعدة بيانات ومعلومات مركزية للدرا�شات 
والبحوث الجتماعية للباحثني واملتخ�ش�شني يف 
ــقــرار �شوف  ال هـــذا  املــجــالت الجــتــمــاعــيــة، واأن 
وعن  املــركــز.  هــذا  نوعية يف خدمات  نقلة  ي�شكل 
�شبق  اأنه  اأو�شح  فيها  والتو�شع  النهارية  املراكز 
للمعوقني غري  الأهلية  املراكز  واأقر املجل�ض لئحة 
مديري  من  عددًا  اللجنة  وا�شت�شافت  احلكومية، 
هذه املراكز ومالكها وا�شتفادت من مرئياتهم عند 

اإعداد هذه الالئحة.
ولفت د. ثامر بن غ�شيان اإىل اأن نظام اجلمعيات 
واأنــه  تقريبًا،  �شنوات  اأربــع  منذ  �شدر  التعاونية 
يف  واملخت�شني  املهتمني  لتطلعات  منا�شب  نظام 
هذا ال�شاأن، و�شبق درا�شته يف اللجنة، وعن ربط 
هذه اجلمعيات يف برنامج التعامالت الإلكرتونية 
الــذيــن  ــــــوزارة  ال مــنــدوبــي  اأن  اإىل  لــفــت  )يــ�ــشــر( 
اجلمعيات  هــذه  اأن  ذكـــروا  اللجنة  ا�شت�شافتهم 

واجلمعيات اخلريية اأي�شًا مرتبطة بهذا النظام.
املر�شى  م�شوؤولية  اأن  على  اللجنة  رئي�ض  واأكـــد 
م�شوؤولية  النف�شية  الأمــرا�ــض  وناقهي  النف�شيني 
ــــــوزارة جـــــزءًا كـــبـــريًا منها،  جــ�ــشــيــمــة تــتــحــمــل ال
اأمـــا  املــهــمــة،  هـــذه  الــ�ــشــحــة  وتــ�ــشــاطــرهــا وزارة 
الإيوائية  الــدور  يف  ترعاهم  فالوزارة  امل�شردون 
ـــه، واأمــــا املــعــوقــون وكــبــار  وتــرعــى مــن ل ويل ل

اأ�شرهم  لدى  ال�شن 
وح�شب  فـــالـــوزارة 
اإفــــــادة املــ�ــشــوؤولــني 
برنامج  ا�شتحدثت 
الـــرعـــايـــة املــنــزلــيــة، 
ـــــــارة  ومـــهـــمـــتـــه زي
الأ�ــشــر واإر�ــشــادهــا 
ــــة  ــــي ــــف ــــــــى كــــي عــــــــل
ــعــامــل مـــع هــذه  ــت ال

احلـــــــــــالت، وتـــقـــوم 
الـــــــوزارة بــتــوفــري مـــا يــلــزم لــلــمــعــاق مـــن اأ�ـــشـــّرة 
وكـــرا�ـــضٍ مــتــحــركــة ومـــراتـــب، وتــعــديــل دورات 
العناية. من  املزيد  وبــذل  الطبيعي  والعالج  املياه 
ــــــر بــالــتــو�ــشــيــة الـــ�ـــشـــادرة مـــن املــجــلــ�ــض يف  وَذكَّ
1427/5/20هــــــــــ بــاإنــ�ــشــاء �ــشــجــل وطــنــي طبي 
قاعدة  مبثابة  يكون  املعوقني  لالأطفال  واجتماعي 
معلومات تخدم برامج اخلدمات املطلوبة واملقدمة 
اإىل  اأ�ـــشـــاروا  ــــوزارة  ال مــنــدوبــي  واأن  للمعوقني، 
مــوافــقــة املــقــام الــ�ــشــامــي عــلــى هـــذا الـــقـــرار، واأن 
املالية لر�شد ميزانية  تتباحث مع وزارة  الوزارة 
له. اأما مو�شوع املعوقني فقال: اإن الوزارة ذكرت 
اأنها ترى اأن م�شوؤولية  اإل  اأنها تدعم هذا اجلانب 
جهات  هناك  بل  الـــوزارة  على  فقط  لي�شت  املعاق 
ووزارة  الــبــلــديــة  الــ�ــشــوؤون  وزارة  مــثــل  اأخــــرى 
ال�شحة ووزارة الرتبية والتعليم، ومن هنا فاللجنة 
توؤكد على اأهمية تو�شيتها "الثالثة" لكي تت�شافر 
العزيزة  الفئة  هــذه  الـــوزارات خلدمة  هــذه  جهود 

علينا.
اأمنية واأن الوزارة  اأن الت�شول م�شكلة  واأكد على 

اجلهات  اإىل  املت�شولني  على  القب�ض  مهمة  اأوكلت 
باملت�شولني  فقط  تخت�ض  ــــوزارة  ال واأن  الأمــنــيــة 
الــ�ــشــعــوديــني، اأمــــا الأجـــانـــب فــريحــلــون مــن قبل 
ــــوزارة  اجلــهــات الأمــنــيــة، ومـــن جــانــبــهــا تــقــوم ال
املت�شولني  حــق  يف  النظامية  الإجــــراءات  باتخاذ 
وظيفية  فر�ض  اإيــجــاد  على  والعمل  ال�شعوديني، 
للقادرين منهم على العمل، وتهيئة من يحتاج منهم 
الب�شرية  املــوارد  تنمية  التدريب يف �شندوق  اإىل 

بالتن�شيق مع وزارة العمل.
ال�شابقة  املجل�ض  قـــرارات  اأن  مو�شحًا  واختتم 
اأ�ـــشـــارت اإىل الــعــديــد مــن الــتــو�ــشــيــات الــ�ــشــادرة 
اأبرزها  من  التوحد،  مر�شى  ب�شاأن  املجل�ض  من 
تنفيذ  يف  "الإ�شراع  على:  ن�شت  التي  التو�شية 
وتفعيل  التوحد  مــع  للتعامل  الوطني  املــ�ــشــروع 
والتاريخ   227 الرقم  ذي  الـــوزراء  جمل�ض  قــرار 
ال�شاأن  هــذا  يف  اللجنة  واأن  1423/9/13هـ"، 
جتدد اهتمامها وعنايتها مبو�شوعات املعوقني على 
اختالفات فئاتهم، ودائمًا ما تكون هي على راأ�ض 
املو�شوعات التي تناق�ض مع امل�شوؤولني واملهتمني.
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التأمين  بطاقـة  التفاقية  المملكة  انضمام  على  الموافقة 

المـوحد لسير السيـارات عـبر البـلدان العـربيـة

لتفاقية  اململكة  ان�شمام  على  ال�شورى  جمل�ض  وافق 
البالد  ال�شيارات عرب  املوحد عن �شري  التاأمني  بطاقة 
تون�ض  مدينة  املوقعة يف  الربتقالية(  )البطاقة  العربية 
اأبريل 1975م وتعديل اأبوظبي نوفمرب 2005، ودعا 
اإىل حتديد  ال�شعودي  العربي  النقد  موؤ�ش�شة  املجل�ض 
�شركات  اإحدى  وتاأهيل  املوحد  املكتب  اإن�شاء  �شروط 
التاأمني املرخ�شة يف اململكة العربية ال�شعودية لتتوىل 
مهام )املكتب الإقليمي( بناًء على مناف�شة عامة ما بني 
املجل�ض  اأ�شدره  قرار  يف  ذلك  جاء  ال�شركات.  هذه 
1433/11/21هـ  يوم  عقدها  التي  اجلل�شة  خالل 
برئا�شة نائب رئي�ض املجل�ض الدكتور حممد اجلفري، 
حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل تقرير جلنة ال�شوؤون املالية، 
العربية  اململكة  ان�شمام  على  املوافقة  طلب  ب�شاأن 
�شري  عن  املوحدة  التاأمني  بطاقة  لتفاقية  ال�شعودية 
اللجنة  رئي�ض  تاله  العربية،  البالد  عرب  ال�شيارات 
للمناق�شة،  ثم عر�ض  مارق،  بن حممد  �شعد  الدكتور 
على  التفاقية  طلب  اأن  اإىل  الأع�شاء  اأحد  لفت  حيث 
ان�شمام اململكة اإىل التفاقية يعد مهمًا حيث اإنها من 
التفاقية  وهذه  املروري،  ال�شاأن  يف  التفاقيات  اأهم 
جلهود  تتويجًا  تاأتي  لكونها  بالغة  اأهمية  تكت�شب 
القطاعات املعنية، ويف مقدمتها موؤ�ش�شة النقد العربي 
ال�شعودي باعتبارها اجلهة املنوط بها حتقيق الأهداف 
املن�شودة من نظام مراقبة �شركات التاأمني التعاوين، 
تاأ�شي�شها جيدًا عرب  اأن هذه التفاقية مت  اإىل  واأ�شار 
واأن  املرور،  نظام  بينها  من  وبرامج  ولوائح  اأنظمة 
ونظامية  قانونية  مظلة  يقدم  اإليها  اململكة  ان�شمام 
الدولية، وكذلك دفاتر  القيادة  اإىل ا�شتخراج رخ�ض 
�شتقدم  انها  �شك  ل  جمتمعة  اجلهود  وهذه  العبور. 

اململكة  مبواطني  حلقت  التي  للمعاناة  عملية  معاجلة 
من جراء تكلفة التاأمني املتكررة يف الداخل واخلارج.
يعزز  التفاقية  هذه  تت�شمنه  ما  اأن  اآخر  ع�شو  واأكد 
من اأهمية ت�شجيع ال�شياحة وتي�شري التبادل التجاري 
العربي  القت�شاد  على  يعود  مما  العربية  الدول  بني 
خا�ض  ب�شكل  ال�شعودي  والقت�شاد  عام  ب�شكل 
التعوي�ض  ي�شمن  تاأميني  نظام  وفق  املفيدة  بالعوائد 
العربي  النقد  اأن موؤ�ش�شة  اإىل  ال�شرر، م�شريًا  ودفع 
ال�شعودي ترى مالءمة هذا امل�شروع، من خالل اإيداع 
وثيقة الن�شمام لدى الرئا�شة العامة لالحتاد العربي 
للتاأمني، وكذا الأمانة العامة لالحتاد العربي والأمانة 

العامة جلامعة الدول العربية.
التفاقية  هذه  مبوجب  اأنه  اآخر  ع�شو  واأ�شاف 
العربية  الدول  بني  التنقل  املركبة  قائد  ي�شتطيع 
اإبرام  اإىل  احلاجة  دون  املوحدة  بطاقته  م�شتخدمًا 
وثيقة تاأمني عند كل نقطة برية حدودية. كما اأن هذه 
التفاقية ت�شمنت اأحكامًا عادلة لتعوي�ض املت�شررين 
من حوادث ال�شري وي�شرف عليها مكتب موحد تابع 
الدول  بني  مهمة  مكانة  للمملكة  واأن  التفاقية.  لهذه 
العربية باعتبارها حا�شنة للحرمني ال�شريفني، ف�شال 
الربية  منافذها  وتعدد  اجلغرافية  رقعتها  ات�شاع  عن 
وكرثة دخول احلجاج واملعتمرين وال�شياح واملقيمني 
املوحدة  البطاقة  بهذه  العرتاف  ويقت�شي  وغريهم، 

من خالل املوافقة على هذه التفاقية.
اأن موؤ�ش�شة  اأن اللجنة ذكرت  واأو�شح اأحد الأع�شاء 
النقد العربي ال�شعودي اقرتحت )�شركة جنم( لتقوم 
ال�شوؤال: ملاذا يتم طرح ا�شم  املهمة وهنا يجدر  بهذه 
يتم  اأن  املفرت�ض  فمن  معينة؟  موؤ�ش�شة  اأو  �شركة 

لتقدمي  مناف�شة  وطرح  التاأمني  �شركات  بني  التفاق 
اأف�شل اخلدمات للمواطنني. 

ت�شمح  قد  التفاقية  هذه  اأن  الأع�شاء  اأحد  ولحظ 
اأرا�شي  داخل  القدمية  ال�شيارات  بع�ض  مبرور 
اململكة، وهذا مما ل �شك فيه له تاأثري كبري يف تلوث 

البيئة، ووقوع العديد من احلوادث املرورية.
هذه  اأن  اأو�شحت  اللجنة  باأن  الأع�شاء  اأحد  وعلق 
وت�شهيل  التجاري،  التبادل  تي�شري  حتقق  التفاقية 
يف  ال�شياحة  وت�شجيع  املواطنني  انتقال  اإجراءات 
التاأمني هذه عالقة يف حتقيق  لي�ض لتفاقية  اأنه  حني 
حمكوم  التجاري  التبادل  واأن  اللجنة،  اأو�شحته  ما 
املختلفة،  الدول  مع  اململكة  عليها  وقعت  باتفاقيات 
ل  اململكة  فاإن  اأخرى  ناحية  ومن  ال�شياحة.  وكذلك 
ت�شمح بالدخول اإىل اأرا�شيها واملكوث فيها وممار�شة 

العمل اأو حتى ال�شياحة دون اأخذ الإذن الالزم.
البطاقة  اإ�شدار  ر�شوم  عن  الأع�شاء  اأحد  وت�شاءل 
كانت  اإذا  وعما  الدول  بني  موحدة  كانت  اإذا  وعما 
املكاتب املوحدة �شتفر�ض ر�شومًا اإ�شافية، واأنها اإن 
كانت ر�شومًا موحدة فقد تكون هذه التفاقية مفيدة 
ومنا�شبة، اأما اإن كانت متفاوتة فهذا لن يغري من الأمر 
الواحد عو�شًا  بالإجراء  �شيئًا �شوى �شهولة الكتفاء 

عن الإجراءات املتعددة.
تتالفى  اأن  حاولت  اللجنة  باأن  اللجنة  رئي�ض  ورد 
ورد  ما  واحدة ح�شب  ل�شركة  المتياز  اإعطاء  ح�شر 
جلميع  يتاح  باأن  تو�شية  وو�شعت  التقرير،  يف 

ال�شركات املناف�شة يف هذا امل�شروع.
واأن اللجنة وبعد اطالعها على هذه التفاقية وجدتها 

متوافقة مع قواعد عمل املجل�ض، ومكتملة الأركان.
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الدم.. إكسير الحياة

وزراعة  القلب  زراعة  عمليات  اإن  اإذ  والطبي،  العلمي  التقدم  ازدياد  مع  وم�شتقاته  للدم  وتزداد  احلاجة  تتعاظم 
الكلى تتطلب عددًا من وحدات الدم التي يجب توفريها من الف�شيلة نف�شها التي تتفق مع دم املري�ض، اإ�شافة اإىل 
الدم  ال�شرطان، تتطلب حالتهم نقل  املنجلية ومر�شى  الوراثية كالثال�شيميا والأنيميا  الدم  باأمرا�ض  اأن امل�شابني 
امل�شتمر الذي ي�شكل زيادة جهد على العاملني يف بنوك الدم، اإذ اأن اجلميع لديه املعرفة اأنه ل ميكن ت�شنيع الدم 
اأو م�شتقاته، على رغم املحاولت امل�شتمرة التي بذلها العلماء يف هذا ال�شدد، لذا ي�شتمر الإن�شان امل�شدر الوحيد 
له، وتزداد امل�شوؤولية يف انتقاء وجذب املتربعني بالدم الطوعيني لرفع خمزون بنوك الدم من جميع الف�شائل، كما 

يتطلب التاأكد من خلوه من الأمرا�ض املعدية املنقولة عن طريق الدم.
ولأن حفظ الدم وال�شتفادة منه حمدد بفرتة لي�شت طويلة واحلاجة للتربع بالدم م�شتمرة على مدى العام، لذلك 
هذا  يف  املجتمع  ثقافة  م�شتوى  ورفع  املتربعني  جلذب  الدم  بنوك  يف  لتباعها  وا�شحة  �شيا�شات  بناء  ي�شتوجب 
املجال، كما اأن على املوؤ�ش�شات واجلهات احلكومية العمل على تع�شيد وتقوية قناعة الأفراد باأهمية التربع بالدم 
اأهم و�شائل ت�شجيع وحتفيز  التعليمية ومن  من خالل و�شائل الإعالم املختلفة، واإدخال مادة التربع يف املناهج 
املتربعني واملحافظة عليهم هو التثقيف باأهمية و�شرورة التربع الطوعي املنتظم بالدم، كما اأن وجود املتخ�ش�شني 
يف نقل الدم �شوف ي�شهم ب�شكل كبري يف رفع م�شتوى الأداء يف بنوك الدم، فاإذا اأخذنا باأهمية ما مت ذكره واحدًا 
واأعلى  واأكرم  الوحيد  امل�شدر  هو  الإن�شان  واأن  دم،  نقل  اإىل  بحاجة  امل�شت�شفى  يدخلون  مر�شى  ع�شرة  كل  من 
درجات الكرم هو التربع بالدم. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن الفوائد العظيمة للتربع بالدم ل تقت�شر على املري�ض، بل 
تعود على املتربع فوائد �شحية كبرية، فبجانب تن�شيط النخاع العظمى باإنتاج خاليا جديدة، يتم التعرف والتاأكد 
من خلو اجل�شم من الأمرا�ض والطمئنان على ال�شحة العامة كما اأثبتت التجارب اأن التربع بالدم يقلل الإ�شابة 
باأمرا�ض القلب، لذلك ي�شتوجب علينا اأن جنعل عادة التربع بالدم عادة م�شتمرة حمببة للنف�ض، ويجب اأن نتذكر اأن 

فيها اإنقاذا حلياة الآخرين واأجرًا عظيمًا لأنه ي�شاهم يف اإنقاذ حياة اآلف املر�شى.

                                                                                                                                            ع�شو جمل�ض ال�شورى

عبدالله زامل الدري�ض
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تثري الأحداث الإقليمية والعاملية املرتبطة بالعاملني 
 – العربية  العالقات  وكذلك  والإ�شالمي،  العربي 
الكثري  الراهنة،   – الغربية  الغربية، والإ�شالمية 
بطبيعة  واملتعلقة  وامللحة  الهامة  الت�شاوؤلت  من 
العالقة بني العرب وامل�شلمني من ناحية، وغريهم 
وكذلك  اأخرى.   ناحية  من  والأمم،  ال�شعوب  من 
الإ�شالمية...  والبينية  العربية  البينية  العالقات 
اأم  وتعاون،  �شالم  عالقات  الأ�شل  يف  هي  هل 
عالقات �شراع وحروب؟!  ويربز الت�شاوؤل الأهم 
والتطرف  الت�شدد  هل  منها:   �شيغ،  عدة  يف 
بالآخرين   م�شطدمة  ت�شود...  التي  التيارات  هي 
ممن يختلفون معها فكريًا وعقائديا، وموؤدية اإىل 
العك�ض  اأن  اأم  واحلروب،   والنزاعات  ال�شراع 

ي�شود  اأكرث؟!
تفاقم  وخا�شة  وامل�شتجدات،  الق�شايا  هذه 
الطائفية،  النعرات  وا�شتعال  املذهبية،  الأحقاد 
قادت بال�شرورة للبحث يف الأ�شول الفكرية لهذه 
التعامل  �شبل  اإيجاد  وحماولة  ال�شلبية،  الظواهر 
اخلاطئة  واجلذور  الأ�شول  هذه  مع  ال�شحيح 
وللنا�ض  للمعنيني  اخلري  لتحقيق  وال�شيئة... 
والتوجهات  املعتقدات  ت�شحيح  عرب  اأجمعني، 
يلحق  ما  ويزيح  احلق،  يحق  مبا  اخلاطئة... 
�شوائب ومغالطات. ومن  ال�شحيحة من  بالعقيدة 
هنا فر�شت كلمة "العتدال"  نف�شها على كل من 
والفكري  العقائدي  "ت�شحيح" امل�شار  اأمر  يهمه 
وردها  ال�شالة،  التوجهات  وتقومي  اخلاطئ، 
الكلمة،  هذه  فر�شت  وقد  وال�شواب.  احلق  اإىل 
املعنيني،  كل  على  نف�شها  ال�شامية،  معانيها  بكل 
اأولئك املحبني للحق واخلري والكارهني  وبخا�شة 

لل�شر وال�شالل والعنف.
وعندما حت�شر كلمة" العتدال"، لبد اأن يح�شر 
يف ظلها ما يناق�شها، وما يعني عك�ض ما تعنيه، 
والت�شرذم  والنزاع  ال�شدام  لهيب  ي�شعل  وما 

يف  التمعن  "ومن  "التطرف.  وهو  األ  والتقوقع، 
العاقل  للمرء  "العتدال" ونقي�شه، لبد  معكو�ض 
الرا�شد وال�شوي اأن يتم�شك بـ "العتدال"، وينبذ   
مل  "العتدال"  فـ   ... نقي�شه   - ويرف�ض   بل   -
اإل  �شيء  عن  يغب  ومل  زانه،  اإل  �شيء  يف  يدخل 

�شانه.
البالد،  هذه  قادة  نداء  جاء  املنطلق  هذا  ومن      
امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  راأ�شهم  وعلى 
و�شاحب  �شعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  الله  عبد 
اآل  العزيز  عبد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  ونائب  العهد  ويل  �شعود 
مطلبًا  وباعتباره  لـ"العتدال"،   الدفاع    ووزير 
�شرعيًا،  قبل اأن يكون مطلبًا حياتيًا. وكذلك اأخذ 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خالد الفي�شل، اأمري 
منطقة مكة املكرمة،  ينبه اإىل �شرورة العتدال، 
مت  اأي�شا،  املنطلق  هذا  ومن  الو�شطية.  ولزومية 
لتاأ�شيل  الفي�شل  خالد  الأمري  كر�شي  تاأ�شي�ض 
امللك  ال�شعودي، وذلك يف جامعة  منهج العتدال 
هذا  بن�شاط  القيام  على  ت�شكر  التي  العزيز،  عبد 
م�شاهمة  له،  الأكادميي  الدعم  وتقدمي  الكر�شي، 

منها يف ن�شر ثقافة العتدال.     
من  حممودًا  اإحلــاًحــا  الدعوة  هــذه  اأح�شب  واإنني 
القيادة على ن�شر وتعميم ثقافة العتدال، بعد اأن 
تبني اأن لدينا تيارات متطرفة، ومغرقة يف الت�شدد، 
وبعيدة عن الو�شطية ال�شحيحة. واأن هذه التيارات، 
رغم قلة عددها، تت�شبب يف الكثري من الإحراجات 
والإ�شكاليات مع الغري– حمليًا واإقليميًا وعامليًا. 
كافة  يف   )Moderation( "العتدال"   عــرف 
جوانب ال�شلوك الإن�شاين، باأنه يعني" الو�شطية". 
العتدال  معنى  اأن  جــاء  املحيط،  القامو�ض  ويف 
وهذا  وامل�شاواة.  وال�شتقامة  بالعدل  احلكم  هو: 
تعني  والــتــي   ... الو�شطية  للفظة  مـــرادف  اللفظ 
اأي�شًا ما يعنيه العتدال. جاء يف القراآن الكرمي: 

"قال اأو�شطهم اأمل اأقل لكم لول ت�شبحون"  �شورة 
"اأو�شطهم"  هنا:  كلمة  وتعني   .)28( اآيــة  القلم، 

اأعدلهم قوًل وعماًل.
باأنه:  "العتدال"   الفي�شل  خالد  الأمري  وعرف 
املواءمة واملوازنة بني التم�شك باآداب الدين والقيم 
اجلانب  على  وال�شتفادة،  جهة،   من  الإ�شالمية 
الآخر، من املكت�شبات احل�شارية العاملية ب�شوابط 
تاريخ    ،16552 العدد  )عكاظ:  القيم:   تلك 
 .)28 �ض  2011/12/21م،  هـ،   1433/1/26
"الو�شطية"  القر�شاوي  يو�شف  الدكتور  وعرف 
حدد  كما  والنحالل.  الت�شدد  بني  موقف  باأنها: 
ع�شرين  يف  )العتدال(  الو�شطي  املنهج  �شوابط 
بندًا، اأولها: املواءمة بني ثوابت ال�شرع ومتغريات 

الع�شر.
 اأبرز بدائل العتدال: 

 وهناك مثل عربي بليغ املعنى… يح�ض م�شمونه 
اإن  "الالعتدال" -  اأن  على العتدال... بعد تيقن 
والنك�شار.   الهزمية  اإىل  يوؤدي    - التعبري  �شح 
بينما العتدال يجنب �شاحبه - غالبًا  - الهزمية 
واخل�شران. وهذا املثل يو�شحه القول املعروف: 
"ل تكن ياب�شًا فتك�شر، اأو لينًا فتع�شر".   اليب�ض 
يعني:  هنا  واللني  والتطرف...  الت�شدد  هو: 
الت�شيب.  واملت�شدد ينك�شر، واللني يع�شر.  لذلك،  
اأن  الع�شر،  اأو  الك�شر  جتنب  يريد  من  على  فاإن 

يتم�شك بعرى العتدال.
احلياة  يف  �شحيحًا  القول  هذا  كان  واإذا 
الجتماعية،  فاإنه اأ�شح واأحكم يف جمال ال�شيا�شة 
والعالقات الدولية. وذلك ما �شوف نو�شحه لحقا. 
العتدال  بدائل  اأهم  اأن  لنا  يت�شح  �شبق،  ومما 
هما:  الت�شدد )التطرف(  والت�شيب.  فاإن مل يكن 
ال�شخ�ض،  اأو املجموعة،  معتدًل، فاإنه اإما مت�شدد 
من  مزيجًا  يحمل  اأو  مت�شيب....  اأو  ومتطرف،  
الت�شدد والت�شيب. و"العتدال" لي�ض فقط و�شعًا 

االعتدال السياسي.. خيار العقالء

د. �شدقة بن يحيى فا�شـل
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الت�شدد والت�شيب،  واإمنا هو  موقف  و�شطًا بني 
فيه  ولي�ض  غلو،   فيه  لي�ض  ومتوازن...  متزن 
انحالًل، اأو تفريط يف احلقوق.  اإنه الو�شطية التي 
باأهدابها،  والتم�شك  باإتباعها  عباده  اخلالق  اأمر 
يتجنب  املعتدل  والطرف  فيها.  التفريط  وعدم 
وتبعات  والت�شدد،   التطرف  عواقب  بال�شرورة 
من  بالتايل  غريه(،  من  )اأكرث  ويتمكن  الت�شيب،  
عقيدته،  وحماية  و�شالمته،   اأمنه  على  احلفاظ 
و�شون مبادئه،  وازدهار توجهاته. بينما الت�شدد 
ومناوئني...  اأعداء  خلق  اإىل:  الغالب  يف  يوؤدي 
والو�شائل،   الطرق  ب�شتى  املت�شدد  يحاربون 
ذلك  ك�شر  حماولني  تطرفه...  وجه  يف  ويقفون 
التطرف،  ودحره،  والعمل على تواريه واختفاءه. 
وكذلك الت�شيب يثري ال�شتياء من �شاحبه،  ورمبا 
يت�شبب يف اإهانته وتراجعه، والنفور من توجهاته. 
هو   - و�شيظل  زال  وما   - العتدال  كان  لذلك،  
ال�شاعيني  وزمان...  مكان  كل  العقالء، يف  خيار 
للحفاظ على اأمنهم و�شالمتهم،  والعاملني بفعالية 
ون�شر  مبادئهم  و�شيانة  عقيدتهم  حماية  على 
من  فم�شري  والت�شيب،   الت�شدد  اأما  توجهاتهم.  

يتبناهما الهزمية واخل�شران، و�شوء املنقلب.
 )Right( ويجدر بنا اأن نذكر هنا اأن �شفات اليمني
)Moderate(  الخ،  )Left( والو�شط  والي�شار 
والتي تطلق اليوم على الأيديولوجيات ال�شيا�شية، 
ــ�ــشــارهــا، تــعــود تــاريــخــيــًا اإىل  ويــو�ــشــف بــهــا اأن
الآن  ال�شفات  هــذه  وتعترب  ع�شر.  الثامن  القرن 
لت�شنيف  املعنيون  يعتمده  الــذي  الرئي�ض  املعيار 

الأيديولوجيات والتيارات  ال�شيا�شية املختلفة.
 وقد برزت هذه ال�شفات، وبداأ يف ا�شتخدامها، 
اجلمعية  وتاأ�شي�ض  الفرن�شية  الثورة  قيام  بعد 
ففي  الفرن�شي(.  )الربملان  الفرن�شية  الوطنية 
يف  اجلمعية  تلك  اجتمعت  عام1789م،   �شيف 
ويف  احل�شان،  حدوة  هيئة  على  مقاعد  بها  قاعة 
اجلمعية.  تلك  با�شم  املتحدث  جل�ض  و�شطها 
الذين  )اليمني( جل�ض"املحافظون"،  وعلى ميينه  
كانوا ينادون با�شتمرار امللكية يف فرن�شا، بقليل 
)الي�شار(  املتحدث  ي�شار  على  اأما  التعديل.  من 
الذين  )الي�شاريون(  "املتطرفون"  جل�ض  فقد 
فرن�شا  يف  القائم  الو�شع  بتغيري  يطالبون  كانوا 
جمهوري  نظام  واإقامة  الفرن�شية،  الثورة  ع�شية 
وبني  العامة.  احلريات  و�شمان  ودميقراطي، 

جل�ض  )الي�شاريني(  والتقدميني  املحافظني 
باإدخال  ينادون  وكانوا  "املتحررون" )الو�ض(.  

تعديالت عدة على الو�شع القائم. 
ومنذ ذلك احلدث، اأخذت هذه الألفاظ وما تفرع 
ت�شتعمل يف  الخ(  املتطرف" ..  "اليمني  )كـ  منها 
ال�شيا�شية  الأيديولوجيات  وت�شنيف  و�شف 
اإذا  "ي�شارية"،  الأيديولوجية   هذه  اإن  فيقال   .
جذري  تغيري  باإحداث  ينادون  اأن�شارها  كان 
الأيديولوجية  وتو�شف  القائم.  الو�شع  يف 
تو�شف  بينما  حمافظة،  كانت  اإذا  ميينية  باأنها 
املعتدلة  الأهداف  ذات  والتيارات  الأيديولوجيات 

بـ "الو�شط". 
وقد اأخذ علماء ال�شيا�شة  مببداأ و�شفتي )اليمني – 
الي�شار( عند حماولتهم حتديد اأهم الأيديولوجيات 
ال�شيا�شية املعا�شرة باإيجاز.  فبناء على اجتاه كل 
احلالية  الأيديولوجيات  ق�شموا  اأيديولوجية، 

كالتايل:
اأ -  الي�شار: ويف اأق�شاه، توجد "الفو�شوية "، 

تليها "ال�شيوعية"، ثم ال�شرتاكية.
 )Liberalism( "ب -  الو�شط: وي�شمل: "التحررية

.)Conservatism( "و"املحافظة
الثورية"   "الرجعية  وتـــوجـــد  ــمــني:  ــي ال    - جــــ 
)كالفا�شية، والعن�شرية يف اأق�شاه، ثم الرجعية(. 

 )Reactionalism(

   اإن التيارات ال�شيا�شية كلما اقرتبت من منطقة 
اأق�شى  نقطة  عن  وبعدت  )العتدال(  الو�شط  
اأكرث  كانت  كلما  الي�شار،  اأق�شى  ونقطة  اليمني، 
منطقية وقبوًل وفعالية وتاأثرًيا، والعك�ض �شحيح. 
ال�شيا�شية  والتوجهات  التيارات  اقرتبت  كلماً  اأي 
واأق�شى  )الت�شدد(  اليمني  اأق�شى  نقطتي  من 
اأقل  التيارات  تلك  كانت  كلما  )الت�شيب(  الي�شار 
فعالية  واأقل  النا�ض(  )لدى  قبوًل  واأقل  منطقية، 
توجه  اأن  وانعزال.   رف�شًا  واأكرث  وتاأثريًا، 
تعريف  على  بناء   - ميكن  ال�شيا�شي  العتدال 

العتدال، ب�شفة عامة -  اأن نعرفه باأنه-:
   التوجه ال�شيا�شي ال�شاعي للمواءمة بني التم�شك 
والعامل،  جمتمعه  يف  ال�شائدة  النبيلة  القيم  باأهم 
العاملية  التحديث  حركة  معطيات  من  وال�شتفادة 
�شلوك  وهو   . املجالت  �شتى  يف  املتوا�شلة، 
يعرتف  بالآخر وبخياراته، يف ذات الوقت الذي 

يتم�شك فيه بهويته وقيمه املقبولة.

لـ  )الإجرائي(  التعريف  بهذا  ناأخذ  وعندما 
من  النوع  هذا  اأن  جند   ،" ال�شيا�شي  "العتدال 
العتدال يعني : عدم رف�ض عمليات التحديث يف 
�شتى املجالت، والتي ل تتعار�ض مع القيم النبيلة 
)املختلف(  بالآخر  والعرتاف  باملجتمع،  ال�شائدة 
واحرتام خياراته. اإنه موقف و�شط وعقالين  بني 
الي�شار املت�شيب.  اليمني املت�شدد واأق�شى  اأق�شى 
وهو يعني: العمل على ما فيه خري و�شالح الأمة، 
ومبا ل يتعار�ض مع عقيدتها وقيمها، والأخذ بكل 
الآخر  مع  والتعاي�ض  والتطور،  التقدم  و�شائل 
معه  والتعاون  بل  خياراته،  واحرتام  )املختلف( 
عند القت�شاء، مبا يخدم الأمة والإن�شانية جمعاء. 
اإطالقا:  ال�شليم  ال�شيا�شي  العتدال  يعني  ول 
التواطوؤ مع العدو، والتفريط يف احلقوق الوطنية 

والقومية. 
ومتيزه  ال�شيا�شي،  العتدال  لطبيعة  ونتيجة 
العتدال،  اأ�شبح  املعتدلة،  غري  التوجهات  على 
عداه  وما  ال�شائد...  هو  ال�شيا�شي،  املجال  يف 
لنتخاب  متيل  فالنا�ض  العابر.  ال�شتثنائي  هو 
اخلط  من  تبينه  ميكن  ما  وهذا  املعتدلني.... 
ال�شائدة  الإيديولوجيات  لأهم  املو�شح  امل�شتقيم 
الآن، والذي يق�شم اإىل ثالثة اأق�شام رئي�شة، متثل 
التف�شيل  هذا  وياأتي  الثالثة...  التيارات  هذه 
ال�شعبي نتيجة ف�شل غري املعتدلني – الن�شبي – 
ثبت  كما  والقومية.  الوطنية  الأهداف  يف حتقيق 
بني  فيما  التعاون  يدعم  ال�شيا�شي  العتدال  اأن 
الدول، ويقل�ض من احتمالت ال�شراع.... الأمر 
–   يف دعم الأمن وال�شلم  الذي ي�شهم – اإيجاًبا 

الدوليني. 
والدولية  الإقليمية  العالقات  اإىل  ننظر  وعندما   
العتدال  اأن  جند  وامل�شتقبلية،  بل  الراهنة، 
وم�شلحة،  �شرورة  اأ�شبح  ال�شليم  ال�شيا�شي 
واأ�شبح  والإ�شالمية،  العربية  لالأمتني  بالن�شبة 
وعقبة  الأمة،  هذه  على  ثقياًل  عبئا  "الالعتدال" 
 . العامل  يف  واندماجها  تقدمها  �شبيل  يف  كاأداء 
وذلك على النحو الذي �شوف نلخ�شه يف ما يلي.

                                      ع�شوءجمل�ض ال�شورى
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 االخرتاقات يف اململكة لي�ست ظاهرة

العبود  نا�صر  بن  الدكتور فهد  البداية ك�صف  يف 
اتخذها  التي  اخلطوات  ال�صورى  جمل�س  ع�صو 
وقال:  الإلكرتونية  باجلرائم  يتعلق  فيما  املجل�س 
يف  جدًا  مهمة  اأنظمة  اإقرار  يف  املجل�س  "اأ�صهم 
جمال التعامالت الإلكرتونية، وهي نظام مكافحة 
الإلكرتونية.  التعامالت  ونظام  املعلوماتية  جرائم 
واجلرمية املعلوماتية هي اأي فعل ُيرتكب مت�صمنًا 
والتقنيات  الإنرتنت  تطبيقات  ا�صتخدام  اإ�صاءة 
املعلومات  وقر�صنة  الخرتاق  اأن  كما  احلديثة. 
احل�صانة  بلغت  مهما  جهاز  كل  يف  واردة 

الأمنية  واحللول  الأنظمة  وتتطور  والحرتازات، 
التقنية با�ستمرار، وهي فعالة اإىل حد كبري. 

ال�ستعدادات  رفع  اأن  اإىل  العبود  د.  واأ�سار 
والحرتازات الوقائية الأمنية التقنية ي�سهم ب�سكل 
كبري يف خف�ض جرائم اخرتاق الإنرتنت، اإ�سافًة 
اإىل اأن هناك عوامل اأخرى منها رفع درجة الوعي 
لدى م�ستخدمي الإنرتنت، وتعريفهم بالإيجابيات 
ت�سل  ومل  عليهم.  وما  لهم  وما  وال�سلبيات 
اإىل  اململكة  يف  لدينا  الإنرتنت  مواقع  اخرتاقات 

حد الظاهرة بعد. 

مؤشر الجريمة المعلوماتية 

يرتفع بالتقنية المتدفقة.. وينخفض بنظام 
المكافحة والعقوبات الصارمة

نتجت اجلرائم املعلوماتية عن اال�ستعمال ال�سيئ للتكنولوجيا احلديثة وما �ساحبها من  تطور هائل و�سريع يف عامل 

التقنية، وتت�سبب اجلرمية املعلوماتية بخ�سائر فادحة تقدر بـ مباليني الدوالرات، وبطبيعتها تختلف عن بع�سها 

البع�ص باختالف الكيفية التي يتم عربها تنفيذ اجلرمية، اأو اأهدافها اأو ال�سخ�ص الذي قام بتلك اجلرمية، وتعددت 

اأنواع اجلرائم التي ي�ستخدم فيها احلا�سب االآيل اأو اأحد ملحقاته وبراجمه يف تنفيذ اأغرا�ص غري �سريفة كاالخرتاق 

مواقع وقر�سنة املعلومات والتج�س�ص والت�سلل اإىل اأجهزة االآخرين  واالبتزاز،  واإتالف  تدمري  اأو 

الدخول  خالل  من  والوثائق  احلقائق  وقلب  تزوير  اأو  م�ستهدفة. اإلكرتونية،  اأنظمة  اإىل 

ال�سعودية،  البنوك  اإىل ما ت�سببت به من خ�سائر مالية يف  ومل يتوان املجل�ص اإ�سافة 

مكافحة  نظام  فاأ�سدر  القادم  اخلطر  هذا  عن 

املخالفني  على  م�سددة  عقوبات  و�سن  اجلرمية 

لالأنظمة املن�سو�ص عليها.. ن�ستعر�ص يف هذا 

عامل  يف  فاعلة  وحماور  هامة  جوانب  التحقيق 

يوؤرق  هاج�سًا  باتت  والتي  املعلوماتية  اجلرمية 

االأوطان وال�سعوب يف خمتلف اأ�سقاع املعمورة.  

اإعداد: مو�شى مرزوق
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جرائم  مكافحة  قانون  اإ�سهامات  لأبرز  وعر�ض 
جرائم  مكافحة  "قانون  قائال:  املعلوماتية 
املعلوماتي  الأمن  حفظ  يف  ي�سهم  املعلوماتية 
الأمن  منظومة  من  اأ�سا�سيًا  عن�سرًا  يعد  الذي 
املرتتبة  احلقوق  حفظ  يف  ي�سهم  كما  التقليدي، 
اأجهزة  مل�ستخدمي  امل�سروع  ال�ستخدام  على 
احلا�سب الآيل و�سبكات املعلومات، وله دور يف 
حفظ و�سيانة املقومات العامة لأي جمتمع �سواًء 
كانت مقوماته دينية اأو اجتماعية، وي�ساعد كذلك 

يف حفظ اأمن الدولة والقت�ساد الوطني". 
  وتطرق الدكتور العبود اإىل اأوجه التعاون للحد 
اأوجه  "هناك  واأفاد:  املعلوماتية  اجلرمية  من 
دوليًا،  الإلكرتوين  العتداء  ملنع  كثرية  تعاون 
واملعاهدات  التفاقيات  املثال  �سبيل  على  منها 
الدولية  والهيئات  واملنظمات  الدول  بني  الدولية 
للدول  تعطي  التفاقيات  فهذه  املتحدة،  كالأمم 

احلق يف مطاردة املجرم الإلكرتوين دوليًا. 
اهتمام  ال��ع��ب��ود  ال��دك��ت��ور  اأك���د  اآخ���ر  �سياق  ويف 
باأمن  جلنة الت�سالت وتقنية املعلومات باملجل�ض 
"اتخذنا العديد من التو�سيات  املعلومات، وقال: 
تقرير  اآخرها كانت تو�سية على  يف هذا اجلانب 
على  تن�ض  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  وزارة 

م��رك��ز وطني  اإن�����س��اء 
حلماية اأمن املعلومات 
ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
ال�����س��ع��ودي��ة، وح��م��اي��ة 
م��������واق��������ع اجل�����ه�����ات 
احل�����ك�����وم�����ي�����ة ����س���د 
الخ�����������رتاق. واأف�������اد 
ال��ت��ح��ول  اأن  ال���ع���ب���ود 

اإىل جمتمع املعلومات واملعرفة روؤية اأ�سا�سية يف 
اخلطة الوطنية لالت�سالت وتقنية املعلومات. 

ث���اث���ة م�����ش��ت��وي��ات مل��ك��اف��ح��ة ال�����ش��ب��ك��ات 

الإجرامية الإرهابية 

من جهة اأخرى حتدث الأخ�سائي الجتماعي فهد 

بن حممد الكليبي عن االآثار االجتماعية اجلانبية 
وتاأثريها على الفرد واملجتمع فقال: "مما ال �شك 
فيه اأن ظاهرة جرائم التقنية املعلوماتية م�شتجدة 
اأجرا�س  اعتبارها  ون�شتطيع  باملجتمع،  ن�شبيًا 
االآثار  ومن  املعا�شرة.  املجتمعات  على  خطر 
اأنها  املعلوماتية:  للجرائم  والنف�شية  االجتماعية 
مع  التكيف  وعدم  االجتماعية،  العالقات  تقل�س 
واالندماج  للحوار  جماالت  فتح  وعدم  االآخرين، 
تلك اجلرائم يف  لالأ�شرة واملجتمع. كما �شاهمت 
معروًفا  يكن  مل  الذي  االإجرامي،  ال�شلوك  ظهور 
اجلن�شي  االعتداء  ف�شائح  عن  فنقراأ  قبل،  من 
ال�شاذة  ال�شلوكيات  من  وغريها  واالغت�شاب، 

التي ال ميكن جتاهل خطورتها على اجليل.
اإ�شافة اإىل اأنها توؤثر على االأبناء من خالل اإهمال 
احلوار مع االأ�شرة حيث يعاين اأ�شحاب اجلرائم 
املعلوماتية من عدم الرتكيز، واالنطواء والبعد عن 
االجتماعية  للمهارات  االأبناء  وافتقاد  االآخرين، 
حيث  االآخرين،  مع  والتعامل  ال�شداقات  كاإقامة 
عن  التعبري  يجيد  وال  خجواًل،  ال�شاب  ي�شبح 
االآثار  من  اأن  كما  بنف�شه،  ثقته  بذلك  وتقل  نف�شه 
االأخالقيات  ظهور  املعلوماتية  للجرائم  ال�شلبية 
وال�شلوكيات ال�شاذة والتي تتنافى مع تعاليم ديننا 
االنف�شال  من  املزيد  اإىل  توؤدي  حيث  وعاداتنا، 
االأ�شري وال�شراع بني االأجيال يف الفكر والثقافة 
وال�شلوك، وهذه ال�شلوكيات ال�شلبية �شاعدت يف 
انت�شار املزيد من التفكك االأ�شري، وارتفاع ن�شبة 

الأخالقية  النحرافات  معدلت  وارتفاع  الطالق، 
والعنف. 

تقي  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  اأب����رز  اإىل  الكليبي  وت��ط��رق 
"هنالك  وذكر:  املعلوماتية..  اجلرمية  من  �شبابنا 
اأ�شاليب عملية لدور املجتمع يف التب�شري باجلرائم 
امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، وي��ت��ط��ل��ب الأم�����ر ت�����ش��اف��ر اجل��ه��ود 
امل��دار���س  الأ���ش��رة واإىل  م��ن  اب��ت��داء  ب��ن اجلميع 

وم������وؤ�������ش�������������ش������ات 
امل���ج���ت���م���ع امل�����دين 
وو���ش��ائ��ل الإع����الم 
وتفعيل  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
موؤ�ش�شات  ب��ع�����س 
ال��دول��ة م��ن اأج��ه��زة 
والهيئات  ال�شرطة 
ل���ت���وع���ي���ة ال���ن�������سء 

وتثقيفهم، وو�شع �شوابط �شارمة للحد من  تلك 
اجلرائم. 

احلديثة  التقنية  اأ�شبحت  "لقد  الكليبي:  واأردف 
الع�شر،  لغة  ه��ي  ال��ي��وم  واملعلومات  لالت�شالت 

�لعبود: جمل�س �ل�شورى �أو�شى باإن�شاء 

�ملعلومات  �أمن  حلماية  وطني  مركز 

ومو�قع �جلهات �حلكومية �شد �الخرت�ق

الإلكرتونيون  املجرمون  الكليبي: 

يعانون من النطواء وال�ضطراب وعدم 

الندماج مع املجتمع 
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وعن�سرًا اأ�سا�سًيا ال بديل عنه لدى كافة املجتمعات 
واالأفراد لتحقيق عملية التوا�سل، وحتقيق مزيد 
من اخلدمات والربامج، وي�ستوجب على املجتمع 
م��واج��ه��ة هذه  م��ًع��ا يف  ال��ت��ع��اون  �سرائحه  وب��ك��ل 

واجلماعات  ال�سبكات 
االإجرامية،  التنظيمية 
ومي���ك���ن حت��ق��ي��ق ه��ذا 
ال�����ه�����دف م�����ن خ����ال 
ال����ع����م����ل ع����ل����ى ث���اث���ة 
امل�ستوى  م�ستويات: 
يف  ي���ت���م���ث���ل  االأول: 

املعلوماتية  اجل��رمي��ة  ب��اأخ��ط��ار  االأف������راد   ت��وع��ي��ة 
والعقوبات اجلنائية التي تنتج عن �سوء ا�ستخدام  
التقنية ويتم ذلك من خال املحا�سرات والندوات 

الدينية والثقافية والعلمية.
واالأ�سر  اجلماعات  يف  يتمثل  ال��ث��اين:  امل�ستوى 
وت�سكل دورًا هامًا يف عملية التن�سئة االجتماعية 

وتعديل ال�سلوكيات والقيم واالجتاهات.
املوؤ�س�سات  خال  من  يتمثل  الثالث:  امل�ستوى 
التعليمية  واملوؤ�س�سات  كامل�ساجد،  الدينية 

كاملدار�س واجلامعات، التي تلعب دورًا هامًا يف 
توجيه وتوعية ال�سباب باأهمية اال�ستخدام ال�سليم 

للتقنية. 
 

معرفة الهدف معيار للتمييز بني اجلناة 

وتطرق الباحث االجتماعي خالد عبدالله احلربي 
الكمبيوتر  جرائم  يف  اجلناة  خ�سائ�س  اإىل 
يف  اجلاين  فهم  ن�ستطيع  لكي  وقال:  واالإنرتنت 
اجلرائم املعلوماتية االإلكرتونية البد من اأن يو�سع 
يف احل�سبان �سخ�سية املجرم والذي ينبغي اإعادة 
�ساحًلا،  مواطًنا  يعود  حتى  اجتماعيًا  تاأهيله 
احلا�سب  جرائم  يف  اجلاين  اأن  القول  وميكننا 
االآيل يتمتع بقدر كبري من الذكاء، مما يجعل من 
االإجرامي  الت�سنيف  بح�سب  ت�سنيفه  ال�سعب 
يف  اجلناة  اأنواع  حتديد  يف  ينظر  لذا  املعتاد، 
اجلرائم االإلكرتونية اإىل الهدف من ارتكابه لهذه 
احلربي  ويوؤكد  بينهم.  للتمييز  كمعيار  اجلرائم 
ي�ساعده  مع من حوله  متوافق  اإن�سان  اأن اجلاين 
ورمبا  جمتمعه،  مع  التكيف  عملية  على  ذكاوؤه 
اأو  اللهو  بدافع  اجلرائم  من  النوع  هذا  اقرتف 
على  اأو  الكمبيوتر  اآلة  على  تفوقه  اإظهار  ملجرد 

الربامج التي يتم ت�سغيله بها. 
وا����س���ت���ع���ر����س احل����رب����ي اأن�����واع�����ًا م����ن اجل���رائ���م 
االإلكرتونية، وقال: "ت�سمل اجلرمية املعلوماتية..  
مالية  اأ�سرارًا  ت�سبب  التي  املادية: وهي  اجلرمية 
الن�سب،  عملية  من  امل�ستهدف  اأو  ال�سحية  على 

ومثال ذلك عملية ال�سرقة االإلكرتونية كاال�ستيالء 
على ماكينات ال�سرف االآيل والبنوك، اأو ر�سائل 
بخ�سو�ص  جمهولة  م�سادر  من  ال���واردة  الربيد 
طلب امل�ساهمة يف حترير االأموال من اخلارج مع 
الوعد بن�سبة من املبلغ، اأو تلك التي توهم �ساحب 
ال��ربي��د االإل���ك���رتوين ب��ف��وزه ب��اإح��دى اجل��وائ��ز اأو 
ح�سابه  برقم  اجلهة  مبوافاة  وتطالبه  اليان�سيب 
وهي  الثقافية:  اجل��رمي��ة  اإىل  اإ�سافة  امل�سريف، 
ون�سبها  الفكرية  احل��ق��وق  على  امل��ج��رم  ا�ستيالء 

م��واف��ق��ة  م���ن دون  ل���ه 
ال�����������س�����ح�����ي�����ة وم������ن 
قر�سنة  ذل���ك:  ���س��ور 
ال�����ربجم�����ي�����ات وه����ي 
اأو  ن���������س����خ  ع���م���ل���ي���ة 
اإح��دى  لربامج  تقليد 
ال�������س���رك���ات ال��ع��امل��ي��ة 

اأو  اأق���ل.  ب�سعر  للنا�ص  وبيعها  اأ���س��ط��وان��ات  على 
اأو  امل�����س��ف��رة،  الف�سائية  ال��ق��ن��وات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��دي 
بالطرق  واالأدب��ي��ة  العلمية  امل��وؤل��ف��ات  ن�سخ  جرمية 

ذك����ي����اء ي��ن��ب��غ��ي  �حل���رب���ي: �جل���ن���اة �أ

ه��ي��ل��ه��م �ج��ت��م��اع��ًي��ا ح��ت��ى  ع������ادة ت��اأ �إ

�صاحلني مو�طنني  يعودو� 

القويعي: اأقرتح ا�ستحداث رقم للطوارئ 

للتبليغ عن اجلرمية املعلوماتية
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الإل��ك��رون��ي��ة امل�����س��ت��ح��دث��ة. ك��م��� ت����أت���ي اجل��رمي��ة 
ال�سي��سية والقت�س�دية �سمن اجلرائم املعلوم�تية 
الإره�بية  املجموع�ت  فيه�  ت�ستخدم  التي:  وهي 
النمطية  الأ�سك�ل  لت�سهيل  املعلوم�ت  تقنية  ح�ليً� 
املواقع  على  وال�ستيالء  الإجرامية..  الأعم�ل  من 
احل�س��سة و�سرقة املعلوم�ت وامتالك القدرة على 
بني  اخل�طئة  الأف��ك���ر  ون�سر  ال��ف��رو���س���ت.  ن�سر 
ال�سب�ب ك�لإره�ب والإدم�ن والزن� لف�س�د الدولة 

لأ�سب�ب �سي��سية واقت�س�دية ب�لدرجة الأوىل. 
اجلرائم  �سمن  اجلن�سية  اجلرمية  وت�س�ف 
وهو  البتزاز:  يف:  تتمثل  اأن  وميكن  املعلوم�تية 
التغرير  كذلك  اجلن�سية،  اجلرائم  اأ�سهر  من 
ومق�طع  ال�سور  وا�ستخدام  وال�ستدراج.. 
على  بكرثة  واملنت�سرة  ب�لآداب  املخلة  الفيديو 
مواقع الإنرنت من قبل الغزو الفكري لكي تكون 
متداولة بني  ال�سب�ب وال�س�ب�ت لإف�س�د اأفك�رهم 

واإ�سع�ف اإمي�نهم.
 �سرقة احل�سابات من البطاقات االئتمانية 

اإىل ذلك حتدث "الهكرز" )�س . ع . م( والذي  يبلغ 
البط�ق�ت  �سرقة  ط��رق  عن  ع�مً�،  العمر)26(  من 
ول  حم���رم  اأم����ر  "ال�سرقة  وق������ل:  الئ��ت��م���ن��ي��ة.. 
يجوز،  ولكن م� يحدث اأن بع�س مواقع الت�سويق 
لديهم  العمالء  برقم ح�س�ب�ت  الإلكروين حتتفظ 
ويجد  ح�س�ب�تهم،  اخ��راق���ت  و�سهولة  ب�ملوقع 
طريق  عن  املت�سوقني  اإمييالت  الل�سو�س  ه��وؤلء 
ب�إر�س�ل �سفح�ت وهمية تفيد  املوقع، ويقومون  
ري�ل   )100( مثاًل  ح�س�بك  من  اخل�سم  مت  ب�أنه  
فيقوم ال�سحية ب�إدخ�ل اأرق�مه ال�سرية لال�ستف�س�ر 
عن اخل�سم املف�جئ، وبعد ذلك يتمكنون من معرفة 
الئتم�نية.  بط�قته  من  وال�سحب  ال�سرية  اأرق���م��ه 

ق����ع  م����وا ل������������ )ه�������اك�������رز(:  ا ح��������د  اأ

ل�����ك�����روين حت��ت��ف��ظ  الإ ل���ت�������س���وي���ق  ا

العمالء ح�سابات  رقام  باأ

نحن بحاجة اإىل  ق�صاء متخ�ص�ص يف هذا 

النوع من اجلرمية  

عبد  بن  �سعد  الدكتور  ك�سف  اآخر  �سياق  ويف 
ال�سرعية  ال�سيا�سة  يف  الباحث  القويعي   القادر 
اأبرز �سلبيات هذه اجلرائم،  والكاتب ال�سحفي.. 
والإ�ساءة  الغري،  �سد  التحري�ض  �سمنها  ومن 
الإ�ساعات،  وزرع  الأكاذيب،  ون�سر  اإليهم، 
العديد  وتاأثريها ب�سكل �سلبي على الآخرين، يف 

من جوانب احلياة الجتماعية، والإعالمية. 
يتعلق  الأمر  ولأن  قائاًل:"..  القويعي  وا�ستطرد 

ما  منها:  اإذ  وال�ستقرار،  الأمن،  على  باملحافظة 
جرائم  ارتكاب  يف  الإنرتنت  با�ستخدام   يتعلق 
واملمار�سات  واملخدرات،  بالب�سر،  الإجتار 
والقر�سنة  والتزوير،  والحتيال،  اجلن�سية، 
للدولة،  املالية  باحلقوق  يتعلق  ما  اأو  الإلكرتونية، 
اإىل  تتزايد  احلاجة  فاإن  والأفراد،  ال�سركات  اأو 
املعلوماتية  ملكافحة اجلرائم  اإن�ساء وحدات  اأهمية 
ورفدها  املعنية،  والإدارات  الأق�سام  جميع  يف 
يف  املتخ�س�سني  من  متطورة  فنية  بعنا�سر 
ق�ساء  اإيجاد  اإىل  اإ�سافة  اخلربة،  جمالت 
متخ�س�ض مّدرب؛ للنظر يف اجلرائم املعلوماتية، 
ومن بينها: اجلرائم املتعلقة بالإنرتنت، - وذلك - 
ل�سعوبة ك�سف هذه  اجلرائم، واإثباتها، والتحقيق 
، قد ل  اإىل معطيات - خا�سة -  فيها، وحاجتها 

تتوافر يف الق�ساء العام.

وعلق الدكتور القويعي على ق�ضية االبتزاز قائاًل: 
تعترب ق�ضية ابتزاز الفتيات "جرمية من الناحيتني 
- ال�ضرعية والقانونية -، كونها من اأ�ضواأ اأ�ضكال 
واأنها  مبا�ضر.  غري  اأو  مبا�ضر،  بطريق  االبتزاز، 
من  واأ�ضرهن  الفتيات،  ُتوؤرق  م�ضكلة  اأ�ضبحت 
على  اأخرى.  جهة  من  احلكومية  واجلهات  جهة، 
الفتيات،  وتهديد  ابتزاز،  جرائم  اأن  من  الرغم 
الكربى  اجلرائم  �ضمن   - موؤّخرًا   - اأدرجت 
ال�ضادرة من وزارة الداخلية، وي�ضتحق مرتكبها 
الوزراء  جمل�س  اأقر  حيث  والعقوبة،  ال�ضجن، 
وت�ضمنت  املعلوماتية"،  اجلرائم  مكافحة  "نظام 
ال  مدة  بال�ضجن  "يعاقب  منه:  ال�ضاد�ضة  املادة 
على  تزيد  ال  وبغرامة  �ضنوات،  خم�س  عن  تزيد 
ثالثة ماليني ريال، اأو اإحدى هاتني العقوبتني، كل 
�ضخ�س ُينِتج، اأو ُيعد ما من �ضاأنه امل�ضا�س بالنظام 
العام، اأو القيم الدينية، اأو االآداب العامة، اأو حرمة 
احلياة اخلا�ضة عن طريق ال�ضبكة املعلوماتية، اأو 

اأحد اأجهزة احلا�ضب االآيل".
واأكد القويعي اإن تعدد اأجهزة االت�ضال امل�ضموعة، 
الت�ضوير،  اأجهزة  اإىل   - اإ�ضافة   - واملرئية، 
�ضاهمت ب�ضكل كبري يف تنامي هذه الظاهرة، اإما 
عن طريق ت�ضجيل �ضوت الفتاة مبكاملات هاتفية، 
العالقة  الإقامة  فيديو؛  مبقاطع  ت�ضويرها  اأو 
غري  بطرق  ولو   ،- نوعها  كان  اأيًا   - املق�ضودة 

م�ضروعة.
"لهذه  اأ�ضباب ظاهرة االبتزاز قائاًل:  وتطرق اإىل 
الظاهرة اأ�ضباب كثرية، لعل من اأهمها: العنو�ضة، 
وعدم  والبطالة،  والفراغ،  العاطفي،  واحلرمان 
وعدم  العالقات،  لتنظيم  توعوية  قنوات  وجود 
وجود دخل مادي ثابت. وهنا ياأتي دور االأ�ضرة 
الفا�ضلة  القيم  وزرع  الفتاة،  �ضخ�ضية  بناء  يف 
لديها، وربطها بالله، وال يكون ذلك ممكنًا اإال اإذا 
واملتمثل  االإيجابي،  العام  املناخ  تهيئة  ا�ضتطاعت 
يف قدرتها على خلق عالقات اإن�ضانية ناجحة بني 
اأفرادها، بعيدًا عن االأزمات النف�ضية، واالنفعالية، 
اإىل مرحلة االإ�ضباع، والعمل  والرقي بعواطفهن 

على توعيتهن يف البعد عن التفكري اخلاطئ.
رقم  ا�ضتحداث  اإمكانية  اإىل  القويعي  واأ�ضار 
لتقدمي  احلكومية؛  اجلهات  لدى  للطوارئ 
هذا  يف  الهاتفية  والن�ضائح  اال�ضت�ضارات، 
االأخالقي،  باالأمن  املجتمع  ينعم  حتى  الباب، 
واال�ضتقرار االأ�ضري، وحتى تدرك الفتاة حقيقة 
جتاوز  على  وقدرتها  بنف�ضها،  وثقتها  حريتها، 

تلك االأزمات. 
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من  تذكره  الذي  وما  كانت؟  ومتى  اأين  الوالدة 
�سنوات الدرا�سة االأولى؟

عام  الريا�ض  العا�شمة  يف  كانت  الولدة   -
قرية  يف  فكانت  والدرا�شة  الن�شاأة  اأما  1965م، 
اجلبيلة الواقعة �شمال مدينة الريا�ض حيث تعي�ض 
اأيام  وع�شت  وترعرعت  ن�شاأت  ففيها  الأ�شرة، 
الطفولة وال�شبا والذكريات اجلميلة. واأتذكر من 
�شيء،  كل  يف  الب�شاطة  الأوىل  الدرا�شة  �شنوات 
فقد كنا يف اأول �شنة درا�شية جنل�ض على ب�شاط 
واملدر�شة  طالب،  ع�شرة  وعددنا  الأر�ض  على 
حتى  موجودًا  مازال  قدمي  طني  بيت  عن  عبارة 
اليوم، وكلما راأيته تذكرت تلك ال�شنوات اجلميلة 
يف تلك القرية الوادعة على �شفاف وادي حنيفة 
ومناظرها  ال�شيقة  و�شوارعها  الغّناء  وب�شاتينها 

الأخاذة.
ما اجلميل يف طفولتك؟ وهل كنت متيل اإىل قراءة 

معينة؟
- ال�شيء اجلميل يف طفولتي، اأن احلياة يف ذلك 
الوقت مل تتاأثر باإفرازات املدنية احلالية، و�شخب 
ب�شيطة  احلياة  كانت  فقد  اليوم.  املوجود  احلياة 

يف كل �شيء، والهدوء كان يعم اأرجاء القرية، فقد 
الباكر ويف  ال�شباح  ي�شتيقظون يف  النا�ض  كان 
مبكرًا.  والراحة  النوم  اإىل  اجلميع  يخلد  امل�شاء 
وكانت القرية والريف اجلميل املحيط بها يف غاية 

اجلمال والروعة. 
اأ�شدقاء الأم�ض هل ما زلت على ات�شال بهم؟

- اأجمل اللحظات لدي عندما األتقي �شديقًا قدميًا 
بنا  وتعود  اجلميلة  الذكريات  معًا  ون�شرتجع 
اجلميل  املا�شي  عن  لنتحدث  الوراء  اإىل  الذاكرة 

يف الزمن الأجمل. 

اأول كتاب قراأته ومن ن�شحك به؟
املدر�شة،  مكتبة  يف  كانت  القراءة  يف  بداياتي   -
حيث توجد الق�ش�ض الق�شرية التي جتذب الطفل 
قراءاتي  وتنوعت  تعددت  ذلك  وبعد  لقراءتها. 

للكتب العلمية والثقافية. 
اأنك  ترى  هل  درا�شتك  وجمال  تخ�ش�شك  يف 
نظريات  من  ا�شتجد  ما  مواكبة  اإىل  م�شطر 

واأطروحات علمية؟
ال�شرورة  ومن  مبكان،  الأهمية  من  اأنه  اأعتقد   -
امل�شتجدات  ويواكب  يتابع  اأن  خمت�ض  كل  على 
يفوته  �شوف  فاإنه  واإل  تخ�ش�شه،  جمال  يف 
الركب. خ�شو�شًا اأن التطورات العلمية املتالحقة 
والخرتاعات والبتكارات حتتم على كل خمت�ض 
املتابعة والهتمام مبا يحدث يف جمال تخ�ش�شه.
مع الزخم الهائل يف ع�شوية املوؤ�ش�شات احلكومية 
والقطاعات اخلا�شة كيف ي�شتطيع ع�شو جمل�ض 
ال�شارع  وهموم  حلاجات  ي�شغي  اأن  ال�شورى 

واملواطن لنقلها حتت قبة املجل�ض؟
يجب  واملواطن  ال�شارع  وهموم  احتياجات   -
تاأتي  الع�شو، ثم  تاأتي يف املرتبة الأوىل لدى  اأن 
ع�شوية جمال�ض واإدارات املوؤ�ش�شات احلكومية، 
فالأولوية يف اأجندة اأعمال الع�شو يجب اأن تكون 

للوطن واملواطنني.

د. فهد العبود:
عضو مجلس الشورى ال يعيش في برج 

عاجي وهموم المواطن شغله األول

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العبود أن عضو مجلس الشورى ال يعيش في برج عاجي فهو 
الفتًا  وقضاياهم  احتياجاتهم  ويعرف  همومهم  ويشاركهم  المجتمع،  أفراد  وسط  يعيش  مواطن 
النظر إلى أن النقاش تحت قبة الشورى ممتع يسوده الرأي والرأي اآلخر في حوار راٍق يتسم بالشفافية 

والصراحة. جاء ذلك في حوار د. العبود مع » الشورى « ، فإلى تفاصيل الحوار .

اأولوية  ذات  املواطنني  احتياجات   

لدى ع�سو املجل�س

ار
و

ح
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و�شائل  على  ال�شورى  جمل�ض  ع�شو  اقت�شر  هل 
الإعالم لتعريفه بهموم وحاجات املواطن والوطن؟
فهو  عاجي،  برج  يف  يعي�ض  ل  املجل�ض  ع�شو   -
همومهم  ويعرف  النا�ض  ويخالط  املجتمع  من 
حياته  يف  منهم  قريب  وهو  واحتياجاتهم، 
املجتمع  عن  كاماًل  ت�شورًا  يعطيه  وهذا  اليومية. 
وهمومه وم�شكالته. اأما الإعالم فهو م�شدر جيد 
يف  تدخل  التي  الروافد  اأحد  وهو  للمعلومات، 
بع�ض  عن  باملعلومات  وتزويده  الع�شو  اهتمام 

الق�شايا.

اأع�شاء  ووجهات  اآراء  تختلف  اأن  الطبيعي  من 
تناق�ض  التي  الأطروحات  من  كثري  يف  املجل�ض 
من  م�شاٍع  ثمة  هل  �شوؤايل  املجل�ض..  قبة  حتت 
النظر  وجهات  تقريب  يف  الأع�شاء  بع�ض  قبل 
املتباينة من خالل الت�شال ال�شخ�شي والزيارات 

املتبادلة؟
ممتع  املجل�ض  قبة  حتت  يدور  الذي  النقا�ض   -
والآراء حول  النظر  ويو�شح جميع وجهات  جدًا 
وتو�شيح  ال�شخ�شي،  والت�شال  معني  مو�شوع 
وجهات النظر حول مو�شوع معني ل يكون حتت 
القبة فقط، فالنقا�ض واحلديث يتوا�شل يف مكاتب 

يحدث يف جميع  وهذا  املجل�ض  واأروقة  الأع�شاء 
برملانات العامل.

يف جمل�ض ال�شورى هل ثمة قادة راأي؟
- اأعتقد اأن الراأي الذي ي�شتند على العقل واملنطق 
املجل�ض  داخل  الراأي  يقود  من  هو  واحلقائق، 

بغ�ض النظر عن الع�شو.
قراراته  بع�ض  تفعيل  عدم  املجل�ض  على  يوؤخذ   -
اقت�شار  منا�شبات  عدة  يف  املجل�ض  يوؤكد  فيما 
واأن  والرقابية  الت�شريعية  النواحي  على  دوره 
�شالحياته..  دائرة  عن  خارج  القرارات  تنفيذ 
باأدواره  التثقيف  املجل�ض  ي�شتطيع  كيف  براأيك 

و�شالحياته؟
- الدور الرئي�ض لأي برملان يف العامل، �شّن الأنظمة 
املختلفة  احلياة  جمالت  كافة  يف  والت�شريعات 
العلمية والعملية. وهذا ما يقوم به جمل�ض ال�شورى 
يف هذا اجلانب، اأما ال�شق الثاين يف عمل املجل�ض 
مناق�شة  من خالل  يتم  وهذا  الرقابي،  الدور  فهو 
املجل�ض لتقارير اجلهات احلكومية. وتوجد جلان 
يف جهات عليا ملتابعة تنفيذ قرارات املجل�ض، كما 
اأن املجل�ض يناق�ض اجلهات احلكومية عند درا�شة 
التقارير احلكومية ما مت اتخاذه من قبل اجلهات 

ال�شابقة، وهذه  املجل�ض  قرارات  ب�شاأن  احلكومية 
نافذة للمجل�ض ملتابعة قراراته ال�شابقة وتفعيلها.

كيف ترى تفهم واإحاطة زمالئك الأع�شاء باأنظمة 
ولوائح املجل�ض؟

يكون  اأن  الع�شو  عمل  اأبجديات  من  اأنه  اأعتقد   -
املجل�ض،  ولوائح  باأنظمة  كامل  وفهم  اإطالع  على 
اأ�ش�ض  ليكون قادرًا على العمل والعطاء بناًء على 
اأنظمة  على  اإطالعه  خالل  من  وا�شحة  ومنهجية 

ولوائح املجل�ض.

هل يوجد يف املجل�ض معار�شة؟
كاماًل  اإجماعًا  الأع�شاء  يجتمع  اأو  يتفق  قلما   -
للنقا�ض له  على راأي واحد، فكل مو�شوع يطرح 
اختالف  نظري  يف  وهذا  ومعار�شوه.  موؤيدوه 
التي  والتعبري  الراأي  حرية  مدى  يعك�ض  �شحي 

يتمتع بها اأع�شاء املجل�ض.

للمعلومات  جيد  م�سدر  االإع����الم 

لكنه لي�س االأوحد

مبتابعة  املعنية  هي  اأخرى  جهات 

تنفيذ قرارات املجل�س

املناق�سات بني االأع�ساء حول مو�سوعات 

املجل�س م�ستمرة خارج القبة

يتقبل  املجل�س  قبة  حتت  النقا�س 

جميع االآراء
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ال�شورى  جمل�ض  يف  املتخ�ش�شة  اللجان  اأجنزت 
وحتى    1433/3/3هـ  من  الفرتة  خالل 
فيما  مو�شوعًا،   164 درا�شة  1433/10/22هـ 
طاولة  على  الدار�شة  حتت  مو�شوعًا   78 يزال  ل 
املتخ�ش�شة  اللجان  وتعد  املتخ�ش�شة.  اللجان 
الثالث ع�شرة هي الذراع الرئي�ض ملجل�ض ال�شورى 
املو�شوعات  ومناق�شة جميع  درا�شة  تتوىل  حيث 
اأع�شاء  التي تقدم من  اأو  املجل�ض  اإىل  التي حتال 
املجل�ض مبوجب املادة الثالثة والع�شرين من نظام 
جمل�ض ال�شورى. فقد ن�شت املادة التا�شعة ع�شرة 
ال�شورى  ن جمل�ض  اأن يكِوّ من نظام املجل�ض على 
الالزمة  املتخ�ش�شة  اللجان  اأع�شائه  بني  من 
اخت�شا�شات  وتتمثل  اخت�شا�شاته.  ملمار�شة 
جمل�ض ال�شورى وفق ما جاء يف املادة اخلام�شة 
ع�شرة من نظامه، يف مناق�شة اخلطة العامة للتنمية 
نحوها،  الراأي  واإبداء  والجتماعية  القت�شادية 
ودرا�شة الأنظمة واللوائح واملعاهدات والتفاقيات 
الدولية والمتيازات واقرتاح مايراه ب�شاأنها، اإىل 
جانب تف�شري الأنظمة، ومناق�شة التقارير ال�شنوية 
احلكومية  والأجهزة  الوزارات  تقدمها  التي 
املادة  ومنحت  حيالها.  يراه  ما  واقرتاح  الأخرى 

الثاين  يف  تعديلها  مت  اأن  بعد  والع�شرون  الثالثة 
ال�شورى  جمل�ض  هـ   1424 عام  �شوال  �شهر  من 
تعديل  اأو  جديد  نظام  م�شروع  اقرتاح  �شالحية 
نظام نافذ ودرا�شته يف املجل�ض واأن يرفع رئي�ض 
امللك،  اإىل  املجل�ض  يقرره  ما  ال�شورى  جمل�ض 
ترفع  التي  احلكومية  للجهات  ال�شنوية  والتقارير 
مبوجب املادة "29" من نظام جمل�ض الوزراء اإىل 
املقام ال�شامي ويوجز هذا التقرير اأهم املو�شوعات 
املدة من  املتخ�ش�شة خالل  اللجان  التي در�شتها 
3/3 وحتى 1433/10/22هـ، فقد در�شت جلنة 
مو�شوعا   13 والق�شائية  الإ�شالمية  ال�شوؤون 
يف  ا�شت�شافت  اللجنة  عقدتها  اجتماعًا   20 عرب 
لعدد من اجلهات  مندوبًا  ع�شر  �شبعة  منها  اأربعة 
احلكومية ذات العالقة باملو�شوعات التي در�شتها 
العامة  للرئا�شة  ال�شنوي  التقرير  اأبرزها  اللجنة 
للعام  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  لهيئة 
املايل 1432/1431هـ، والتقرير ال�شنوي لوزارة 
والتقرير  املايل1432/1431هـ،  للعام  العدل 
والأوقاف  الإ�شالمية  ال�شوؤون  لوزارة  ال�شنوي 
للعام املايل 1432/1431هـ،  والدعوة والإر�شاد 
العام  والإدعاء  التحقيق  لهيئة  ال�شنوي  والتقرير 

ال�شنوي  والتقرير  املايل1432/1431هـ،  للعام 
املايل1432/1431هـ.  للعام  املظامل  لديوان 
مو�شوعًا   33 الأمنية  ال�شوؤون  جلنة  وناق�شت 
اأهمها مقرتح نظام الدخار الع�شكري، ومناق�شة 
ال�شباط  خدمة  نظام  من   )11( املادة  تعديل 
وتاريخ  رقم)م/43(  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر 
بع�ض  اإجراء  درا�شة  وكذلك  1393/8/28هـ، 
التعديالت على نظام خدمة ال�شباط ونظام خدمة 
الع�شكرية  اخلدمة  جمل�ض  بقرار  الواردة  الأفراد 
وا�شت�شافت  1432/8/3هـ،  وتاريخ   )50( رقم 
احلكومية  اجلهات  ميثلون  مندوبًا   25 اللجنة 
والقطاع اخلا�ض ذوي العالقة باملو�شوعات التي 
ال�شحية  ال�شوؤون  جلنة  اللجنة.واأنهت  در�شتها 
مقدمتها  يف  موا�شيع  ع�شرة  درا�شة  والبيئة 
ال�شحية  اخلدمات  جمل�ض  م�شتوى  رفع  درا�شة 
اإىل جمل�ض اأعلى يراأ�شه خادم احلرمني ال�شريفني، 
وم�شروع نظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي 
لوزارة  ال�شنوي  والتقرير   ،) الإيدز   ( املكت�شب 
والتقرير  املايل1432/1431هـ،  للعام  ال�شحة 
ال�شنوي مل�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي للعام 
املايل1432/1431هـ، وا�شت�شافت اللجنة خالل 

لجان مجلس الشورى المتخّصصة تنهي دراسة 
164 موضوعًا خالل 8 أشهر 
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املعنية  اجلهات  ميثلون  مندوبًا   49 اجتماعاتها 
ناق�شت  كما  اللجنة.  در�شتها  التي  باملو�شوعات 
 11 العلمي  والبحث  التعليمية  ال�شوؤون  جلنة 
التعليم  لوزارة  ال�شنوي  التقرير  بينها  مو�شوعًا 
1432/1431هـ،  املايل  للعام  واجلامعات  العايل 
والتعليم  الرتبية  لوزارة  ال�شنوي  والتقرير 
 26 وا�شت�شافت  املايل1432/1431هـ  للعام 
والرتبية  العايل  التعليم  وزارتي  ميثلون  مندوبًا 
ناق�شت  فقد  املالية  ال�شوؤون  جلنة  والتعليم.اأما 
مكافحة  نظام  تعديل  اأبرزها  مو�شوعًا  ع�شرين 
وبحث  الزكاة،  جباية  ونظام  الأموال،  غ�شيل 
واملن�شاآت  امل�شانع  مالك  لإلزام  ترتيبات  و�شع 
درا�شة  لها،  التاأميني  النظام  بتوفري  ال�شكنية 
العربية  اململكة  ان�شمام  على  املوافقة  طلب 
ال�شعودية لتفاقية بطاقة التاأمني املوحدة عن �شري 
ال�شيارات عرب البلدان العربية والتقرير ال�شنوي 
لبنك  ال�شنوي  والتقرير  اجلمارك،  مل�شلحة 
التنمية  ل�شندوق  ال�شنوي  والتقرير  الت�شليف، 
وتقرير  املالية،  ال�شوق  هيئة  وتقرير  ال�شناعية، 
ال�شنوي  والتقرير  الزراعية،  التنمية  �شندوق 
املايل  للعام  والدخار  للت�شليف  ال�شعودي  للبنك 
خالل  اللجنة  وا�شت�شافت  1433/1432هـ، 
املعنية  اجلهات  ميثلون  مندوبًا   71 اجتماعاتها 
الإ�شكان  جلنة  در�شتها.اأما  التي  باملو�شوعات 
درا�شة  اأجنزت  فقد  العامة  واخلدمات  واملياه 
نظام  م�شروع  ب�شاأن  التباين  بينها  مو�شوعًا   15
وفقًا  للمجل�ض  املعاد  ال�شلبة  البلدية  النفايات 
للمادة ال�شابعة ع�شرة من نظام جمل�ض ال�شورى، 
الدرع  يف  الإ�شكان  نظام  م�شروع  ومقرتح 
من  الع�شرين  الثالثة  للمادة  وفقًا  املقدم  العربي، 
البناء  نظام تطبيق كود  املجل�ض، وم�شروع  نظام 
لوزارة  ال�شنوي  التقرير  اأنهت  كما  ال�شعودي، 
وتقارير  املايل1432/1431هـ،  للعام  احلج 

1428/1427هـ،  لالأعوام  ال�شناعية  املدن  هيئة 
و1430/1429هـ،  و1429/1428هـ، 
للعام  الزراعة  وزارة  وتقرير  و1432/1431هـ، 
امللكية  الهيئة  وتقرير  املايل1432/1431هـ، 
املايل1432/1431هـ،  للعام  وينبع  للجبيل 
العامة  املوؤ�ش�شة  واإجنازات  اأن�شطة  وتقرير 
املايل  للعام  الدقيق  ومطاحن  الغالل  ل�شوامع 
الكهرباء  تنظيم  هيئة  وتقرير  1432/1431هـ، 
املايل1432/1431هـ،  للعام  املزدوج  والإنتاج 
ذات  للجهات  مندوبًا   24 اللجنة  وا�شت�شافت 

العالقة باملو�شوعات التي در�شتها.
درا�شة  الب�شرية  واملوارد  الإدارة  جلنة  واأنهت 
نظام  تعديل  م�شروع مقرتح  بينها  14 مو�شوعًا 
نظام  تعديل  مقرتح  وم�شروع  احلايل،  العمل 
ا�شتنادًا  لالأجور  الأدنى  باحلد  يتعلق  فيما  العمل 
جمل�ض  نظام  من  والع�شرين(  )الثالثة  للمادة 
ال�شورى، وم�شروع نظام التاأمني �شد التعطل عن 
العمل، اإ�شافة اإىل تقرير املتابعة ال�شنوي اخلا�ض 
الإدارة  ملعهد  التا�شعة  اخلم�شية  التنمية  بخطة 
1433/1432هـ.  للعام  الثانية  لل�شنة  العامة 
الب�شرية  املوارد  ل�شندوق  ال�شنوي  التقرير 
لوزارة  ال�شنوي  والتقرير  1431/1430هـ، 
اخلدمة املدنية1432/1431هـ، كما اأنهت درا�شة 
مقرتح تعديل قواعد اإعداد التقارير احلكومية بناء 
اأع�شاء املجل�ض  على مقرتحني مقدمني من بع�ض 
ا�شتنادًا للمادة الثالثة والع�شرين من نظام جمل�ض 
وتقنية  والت�شالت  النقل  جلنة  ال�شورى.اأما 
املعلومات فقد در�شت خالل الفرتة 11 مو�شوعًا 
والثالثني،  وال�شابعة  الأوىل  املواد  تعديل  طلب 
الت�شالت،  نظام  من  والثالثني،  والثامنة 
ال�شخ�شية،  البيانات  حماية  نظام  وم�شروع 
للطريان  العامة  للهيئة  ال�شنوي  والتقرير 
املدين1432/1431هـ، والتقرير ال�شنوي لوزارة 

اإىل  التحول  ب�شاأن  املعلومات  وتقنية  الت�شالت 
لالت�شالت  الوطنية  اخلطة   ( املعلومات  جمتمع 
والتقرير  املعلومات(1432/1431هـ،  وتقنية 
1433/1432هـ،  املايل  للعام  للوزارة  ال�شنوي 
املايل  للعام  الت�شالت  لهيئة  ال�شنوي  والتقرير 
اأو�شاع  مناق�شة  اإىل  اإ�شافة  1433/1432هـ، 
كما  ال�شعودية.  واملوانئ  الإ�شالمي  جدة  ميناء 
والطاقة،  القت�شادية  ال�شوؤون  جلنة  كذلك  اأنهت 
العامة  الهيئة  نظام  بينها  مو�شوعًا   21 درا�شة 
نظام  وم�شروع  واملتو�شطة،  ال�شغرية  للمن�شاآت 
املهن  مزاولة  نظام  وم�شروع  واملتاحف،  الآثار 
ال�شعودية  للهيئة  ال�شنوي  والتقرير  الهند�شية، 
املايل  للعام  واجلودة  واملقايي�ض  للموا�شفات 
لوزارة  ال�شنوي  والتقرير  1431/1431هـ، 
املايل1432/1431هـ،  للعام  وال�شناعة  التجارة 
والتخطيط  القت�شاد  لوزارة  ال�شنوي  والتقرير 
والتقرير  املايل1433/1432هـ،  للعام 
للعام  املعدنية  والرثوة  البرتول  لوزارة  ال�شنوي 
اللجنة  وا�شت�شافت  املايل1432/1431هـ، 
التي  باملو�شوعات  املعنية  للجهات  مندوبًا   82
الأ�شا�شية لدور  در�شتها.وكان مو�شوع الالئحة 
الع�شرة  املوا�شيع  راأ�ض  على  الجتماعية  الرعاية 
التي اأجنزتها جلنة ال�شوؤون الجتماعية والأ�شرة 
وال�شباب خالل فرتة التقرير، اإىل جانب التقريرين 
للعامني  الجتماعية  ال�شوؤون  لوزارة  ال�شنويني 
1433/1432هـ،   - 1432/1431هـ  املاليني 
اجلهات  ميثلون  مندوبًا   15 اللجنة  وا�شت�شافت 
املعنية باملو�شوعات التي در�شتها اللجنة.بدورها 
درا�شة  والإعالمية  الثقافية  ال�شوؤون  جلنة  اأنهت 
يف  العربية  اللغة  حماية  نظام  م�شروع  مقرتح 
امللك  ملكتبة  ال�شنوي  التقرير  اإىل  اإ�شافة  اململكة، 

فهد الوطنية للعام املايل1431/1430هـ.
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وك�شف  الإف�شاح  تعني  فهي  العام  مبفهومها  ال�شفافية  اأما  والغمو�ض  الو�شوح  �شد  – فهي  ال�شرية  نقي�ض  هي  ال�شفافية 
املعلومات، وامل�شداقية وو�شوح الت�شريعات و�شهولة فهمها وا�شتقرارها وان�شجامها مع بع�شها مبعنى اأن ل تكون معقدة.

واملروؤو�شني،  الرئي�ض  بني  الثقة  الف�شاد ومكافحته وتزيد  وال�شبابية، وحتد من  الغمو�ض  تقلل من  فهي  ال�شفافية  اأهمية  اأما 
وترفع درجة الرقابة الذاتية بالإ�شافة اإىل توفري الوقت واجلهد، وهذه الأمور ل ميكن اأن تاأتي اإل مبراجعة الأنظمة والت�شريعات 
وتو�شيح ن�شو�شها وفقراتها وتب�شيط اإجراءات العمل ب�شكل ي�شمح باأداء الأن�شطة وتو�شيع �شيا�شة الباب املفتوح، والتعامل 

املبا�شر مع النا�ض وزيادة احلوار والنقد البناء.
ل �شك اأن عدم تقيد الأجهزة احلكومية والتزامها بال�شفافية يف اإجناز اأعمال املواطنني واملقيمني وخ�شو�شًا اجلهات اخلدمية 
منها، اأدت اإىل اأن يقوم املقام ال�شامي الكرمي باإ�شدار العديد من التوجيهات ال�شامية باحلر�ض على اإجناز ق�شايا ومعامالت 
املواطنني واملقيمني دون تاأخري، كما �شدرت عدة تعاميم مماثلة نتيجة كرثة تظلمات النا�ض من تعطيل م�شاحلهم وحقوقهم 
وذلك بالتاأكيد على �شرعة تنفيذها، و�شبق واأن اأطلع املجل�ض على ما ر�شدتها اجلهات الرقابية يف الدولة على الظواهر ال�شلبية 
اأ�شباب ذلك هو عدم تفعيل اجلهات احلكومية ملقت�شي الأمر  ال�شنوية، ولعل من  اأداء الأجهزة احلكومية يف تقاريرها  حول 
ال�شامي الذي �شدر عام 1426هـ والذي جاء فيه باأن عدم رد الأجهزة احلكومية على ما يثار يف ال�شحف وو�شائل الإعالم 
من مالحظات قد �شبب �شبابية لدى املواطن وقد اأكد املقام ال�شامي على الأجهزة احلكومية ب�شرورة الرد على ما ين�شر يف 
و�شائل الإعالم يف وقته من اأجل اإي�شاح احلقيقة، كما اأن بع�ض اجلهات احلكومية ل تزال تتهاون مع ما ين�شر وما تطرحه 

و�شائل الإعالم.
ولعلنا نالحظ مع الأ�شف ال�شديد اأن املواطن ي�شطر اإىل ال�شفر ملقابلة امل�شوؤولني من اأجل اإجناز حاجته الأمر الذي يكلفه ال�شيء 
الكثري من �شفر واإقامة وقد ل ينجز حاجته يف يومها مما يجعله ميكث عدة اأيام لإجنازها لذلك اأقول اإن عدم و�شوح الروؤيا 

وال�شفافية لدى امل�شوؤولني جعل ما يكتب وما تن�شره و�شائل الإعالم يفتقد اأحيانًا اإىل الدقة واملو�شوعية واملنهجية العلمية.
ولعلي اأ�شتذكر بهذه املنا�شبة توجيه �شامي �شبق واأن اأ�شدره خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه 
الله- عام 1421هـ ابان كان وليًا للعهد وهو موجه لالأجهزة احلكومية، حيث اأكد – حفظه الله- على الأجهزة احلكومية )اأن 
التهاون يف م�شالح الوطن، وحقوق املواطنني اأمر ل ير�شي الله، ول ن�شمح به ول نقبل الأعذار حوله، فكل م�شوؤول موؤمتن وكل 
موؤمتن حما�شب(، فدولة قامت على اإنفاذ �شرع الله ل ي�شونها من العبث اإل العدل واإحقاقه والإخال�ض واإمتامه )فكلكم راع 
وكلكم م�شوؤول عن رعيته(، فالله الله يف �شون الذمم فهو القائل جل جالله )اإن الله نعما يعظكم به اإن الله كان �شميعًا ب�شريًا( 
اإىل اآخر ما جاء يف التوجيه ال�شامي الكرمي والذي يوؤكد على تنفيذ الأوامر والتوجيهات ال�شامية بكل دقة والرفع له حفظه الله 
عن كل اأ�شباب التق�شري )اأنتهى القتبا�ض من الأمر ال�شامي( اإذا الإرادة ال�شامية موجودة والتعليمات وا�شحة لذلك اأمتنى من 
امل�شوؤولني يف الدولة اأن يراقبوا الله اأوًل يف عملهم وي�شت�شعروا عظم امل�شوؤولية كما اأن على الأجهزة الرقابية دورا كبريا يف 

مالحظة الق�شور ور�شدها والرفع عنها.
ولعلي اأختم باأن ال�شفافية يجب اأن تقرتن بال�شدق يف القول والعمل ونحن ولله احلمد يف بلد يدعو ولة الأمر فيه لل�شدق يف 

احلوار واملناق�شة والو�شوح يف الروؤى.

د. اإبراهيم ال�شليمان

 ع�شو جمل�ض ال�شورى

ثقافة الشفافية لدى المسؤول
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يتوقع كل الطاحمني مل�شتقبل اأف�شل اأن تكون الأبحاث الأكادميية يف جامعاتنا موجهة حلل م�شاكل املجتمع، واأن تكون مراكز الأبحاث يف 
جامعاتنا هي اأول ما تلجاأ اإليه اأجهزة الدولة عندما تواجه �شيا�شاتها وخططها مع�شالت تعوق حتويلها اإىل واقع تطبيقي، ولو ظللنا – ملدة 
خم�ض �شنوات مثاًل- ندعي اأننا نوجه اأبحاثنا الأكادميية حلل م�شكلة ما، ولتكن م�شكلة الت�شرب من التعليم على �شبيل املثال، ثم وجدنا بعد 

هذه املدة اأن الأبحاث التي تتناولها ل زالت م�شتمرة، واأن امل�شكلة لزالت قائمة ورمبا تكون قد تفاقمت، فماذا يعني هذا؟ 
هل يعني اأن هناك عدم توافق بني ما تطرحه مراكز البحث العلمي من حلول مع واقع احلياة الجتماعية؟ اأم اأنه ب�شبب عدم وجود اأبحاث من 

الأ�شل تعالج هذه امل�شكلة بالتحديد؟ 
–  مب�شكالتها املتنوعة يف كافة القطاعات لهي فر�شة عظيمة للباحثني بكافة تخ�ش�شاتهم  اإن الدول النامية – والتي تعد اململكة واحدة منها 
�شواء يف العلوم الطبيعية اأو الجتماعية لكي ي�شاهموا يف مواجهة م�شاكل تلك الدول. والبحث العلمي الهادف يف اأي مرحلة من املراحل 
يجب اأن يكون قائمًا على مواجهة ما هو موجود بالفعل من م�شاكل يف هذه املرحلة، بحيث يزيد من فهمنا للم�شكلة واأ�شبابها، اأو يقربنا خطوة 
يف �شبيل حلها، اأو يبعدنا خطوات عن اأخطارها وتداعياتها. ويجب اأن يكون العزوف عن تناول م�شكلة ما يف الأبحاث الأكادميية  ناجتًا عن 
انتهاء خماطر هذه امل�شكلة ودليل على اأن قاطرة التنمية قد جتاوزتها اإىل غريها من امل�شاكل، فاإذا تناولها الباحثون بعد ذلك فاإنهم يكونون 
م�شروعاتهم  عاجية، ويوجهون  بروج  يعي�شون يف  باأنهم  اتهامات  من  اإليهم  يوجه  ما  عليهم حينئذ  �شربها، وي�شدق  تغرد خارج  كطيور 

البحثية نحو درا�شة ق�شايا هام�شية بعيدة عن اهتمامات املجتمع.  
فماذا نحتاج لكي تكون اأبحاثنا العلمية متناغمة مع بيئتها ومتوافقة مع �شيا�شات اأجهزة الدولة؟

اإنه التن�شيق املفقود. فهل ت�شع جامعاتنا خططا م�شبقة حتدد فيها املو�شوعات البحثية ذات الأولوية، والتي حتددها بعد لقاءات مع الأجهزة 
التنفيذية يف الدولة؟ وهل تقوم جهات التخطيط يف اأجهزة الدولة – يف املقابل- باأخذ نتائج الأبحاث العلمية يف اجلامعات على حممل اجلد، 
بحيث تتوا�شل مع اأ�شحابها وت�شركهم يف تطبيق تلك الأبحاث؟ بل وهل تعطي خطط التنمية اأي اهتمام لتطوير قدرات الدولة يف البحث 

والتطوير والت�شميم ال�شناعي؟
اإن الالفت للنظر اأن بع�ض الباحثني يف اجلامعات ومراكز البحث العلمي ين�شرفون عن الأبحاث التطبيقية التي تلبي احتياجات مبا�شرة 

للمجتمعات املحلية، ويتوجهون يف معظم الأحيان اإىل متطلبات الأبحاث النظرية "املقبولة" يف و�شائط الن�شر العلمي العاملية.
كما اأنه من الالفت للنظر اأن معظم اجلامعات العربية تعتمد برامج تعليمية م�شابهة ملثيالتها يف جامعات الدول الأجنبية املتقدمة، وقلما تاأخذ 
اأكرث مما  املتقدمة  الدول  العاملي يف  التح�شيل  ملتابعة  العادة  املحلية وظروفها. وهي تهيئ طلبتها يف  املجتمعات  بعني العتبار احتياجات 

تهيئهم ملواجهة م�شاكل املجتمعات املحلية.
البحث  برامج كرا�شي  على  تقت�شر  وتكاد  للغاية،  اأنها �شعيفة  العلمي جند  البحث  القطاع اخلا�ض يف متويل  م�شاهمة  اإىل  نظرنا  اإذا  ثم 
العلمي التي تعتمد على ال�شراكة املجتمعية والتي بداأت تفر�ض وجودها يف اجلامعات ال�شعودية. ورمبا يكون من اأ�شباب انخفا�ض م�شاهمة 
القطاع اخلا�ض يف اأن�شطة البحث العلمي �شيوع العتقاد باأن البحث العلمي م�شوؤولية اجلامعات ومراكز البحث العلمي مبا لها من ميزانيات 
خم�ش�شة لذلك من قبل الدولة؛ وبالتايل فهي يف غنى عن الدخول يف برامج �شراكة مع غريها. بينما يف الدول املتقدمة ت�شل ميزانية البحث 
والتطوير يف �شركات وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�ض املنتجة ما بني 25-30% من اإجمايل ميزانيتها، حيث اأنها ت�شع يف اعتبارها اأن الإنفاق 

على الأبحاث والتطوير هو ا�شتثمار ذو عائد �شخم  ل يقل يف اأهميته عن باقي الأوجه الإنتاجية الظاهرة. 
اإن العالقة بني موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ض واملجتمع تقوم على مبداأ اإتاحة احلرية لتلك املوؤ�ش�شات ملمار�شة ن�شاطاتها وفق ما ي�شمى بالعقد 
الجتماعي؛ حيث ي�شمح املجتمع باإن�شاء القطاعات املختلفة لتحقيق اأهداف م�شروعة يف مقابل ما ت�شهم به من خدمات للمجتمع كجزء من 
وتعزيز  البطالة،  م�شكلة  التعليم، وحل  وتن�شيط  البيئة،  بحماية  �شلة  لها  متنوعة  لت�شمل جمالت  ات�شعت  والتي   الجتماعية،  م�شوؤوليتها 
البحث العلمي، وغري ذلك، ويكون ذلك من خالل نوع من ال�شراكة بني القطاع اخلا�ض واملراكز البحثية. ونظرًا ل�شبابية مفهوم ال�شراكة، 
وتفاوت وجهات النظر جتاه ترجمة املفهوم اإىل واقع ملمو�ض على اأر�ض الواقع، وجعلها برامج عملية قابلة للتنفيذ، فلعلنا نحتاج اإىل �شدور 
ت�شريعات وقوانني – كما يف بع�ض الدول الأوروبية والأمريكية-  تلزم املوؤ�ش�شات وال�شركات بامل�شاركة يف تقدمي اخلدمات املجتمعية والتي 

تعد الأبحاث والتطوير اأحد اأوجهها. 
ع�شو جمل�ض ال�شورى

الأ�شتاذ الدكتور
 جربيل بن ح�شن العري�شي

تقليل الفجوة بين البحث األكاديمي 
ومتطلبات التنمية
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يف  املجتمع  لإ�شحاح  الأ�شا�شية  اجلهود  تتمثل 
ورعاية  وقاية   – متكاملة  �شحية  رعاية  تقدمي 
اخلدمات  قاعدة  من  ابتداًء  تنطلق   – وتاأهياًل 
ال�شحية الأ�شا�شية التي توفرها الرعاية ال�شحية 
والت�شخي�شية  الوقائية  بعنا�شرها  الأولية 
التي  التخ�ش�شية  باخلدمات  وانتهاًء  والعالجية، 
واملرجعية.  التخ�ش�شية  امل�شت�شفيات  تقدمها 
املجتمع  يف  الإ�شحاح  اأهداف  لتحقيق  ويلزم 
مقدمي   - اأ�شا�شيني  عن�شرين  واإ�شهامات  جهود 
الكامل  والوعي  منها-  وامل�شتفيدين  اخلدمة 
بدور كل من املقدم ودور امل�شتفيد يف بناء عالقة 
الأمثل  ال�شتخدام  خاللها  من  يتحقق  تكاملية 
بها  والو�شول  جهة،  من  ال�شحية  اخلدمة  ملوارد 
اأعلى م�شتوى من اجلودة والفاعلية من جهة  اإىل 
واخلطط  �شيا�شات  فاإن  اآخر  جانب  ومن  اأخرى. 
املعطيات  ح�شب   - اأ�شا�شًا  تعتمد  التي  اخلدمية 
احلديثة - على املعلومات املبنية اأو امل�شتندة على 

اخلدمات  مواءمة  على  تعمل  اأن  يجب  الرباهني 
تبني  خالل  من  اإليها  احلاجة  ونوع  ومتطلبات 
الو�شائل املنا�شبة مل�شتوى الإ�شحاح املطلوب على 
ذلك،  من  الأعلى  اأو  الثانوي  اأو  الأويل  امل�شتوى 
العنا�شر  توفري  خالل  من  اأهدافها  تتحقق  واأن 
اجلدوى  اأ�شا�ض  على  وتقدميها  للخدمة  الالزمة 
من  املاأمول  النهائي  الهدف  وبلوغ  القت�شادية 
الفرد  �شحة  ت�شمل  والتي  ال�شحية،  اخلدمات 
و�شحة الأ�شرة و�شحة املجتمع واإ�شحاحها على 
امل�شتوى الفردي واجلماعي، والعمل على ذلك من 
وتاأهيلية  وعالجية  وقائية  خدمات  تقدمي  خالل 
اجلهود  من  املق�شود  حتقق  منا�شبة  بجودة 

ال�شحية وتوجيهها الوجهة ال�شحيحة. 
ما  العتبار  يف  يوؤخذ  اأن  يجب  ذلك  �شبيل  ويف 

يلي: 
القيمة  مع  ونوعًا-  كمًا   – اخلدمة  تنا�شق   -1

املادية التي ت�شرف عليها.

دور البحث العلمي في 
الخدمة  كفاءة  رفع 

اأ.د حم�شن بن علي فار�ض احلازميوالمستوى الصحي 
ع�شو جمل�ض ال�شورى

سة
را

د

50

1
4

3
3

 /
 1

3
8



اخلدمة  لنوعية  املطلوب  امل�شتوى  حتقيق   -2
وجودتها.

تقدمي  يف  املجتمع  مل�شاركة  املجال  اإتاحة   -3
اخلدمة والتفاعل مع متطلباتها.

4- اإيجاد حوافز للتميز واملتميزين.
الأهداف  ت�شبح  والأ�ش�ض  املعايري  هذه  ومن 

املرجوة من اخلدمة قابلة للتحقيق.
املق�شود  تعريف  هو  به  البدء  يجدر  مما  اأنه  على 
يف  يكون  ورمبا  العلمي«،  »البحث  مب�شطلح 
العلمي:  »البحث  التايل:  النحو  على  �شوره  اأدق 
املعرفة  اإنتاج  املعرفة، والتي تنطلق من  هو دائرة 

و�شوًل ل�شتخدامها الفعال« »�شكل1«. 
اأ�شارت منظمة الت�شال والتعاون والتطوير  وقد 
من  يتكون  التجريبي  والتطوير  البحث  اأن  اإىل 
منظمة  اأ�ش�ض  على  يرتكز  والذي  اخلالق  العمل 
املعرفة  املعرفة مبا يف ذلك  اإثراء  اأو  بهدف زيادة 
هذه  وا�شتخدام  واملجتمع  والثقافة  الإن�شان  عن 
املعرفة لإيجاد تطبيقات جديدة، وُيعرتف بالبحث 
خمتلف  يف  للعمل  اأ�شا�شي  كمكون  العلمي 
فيها  للتطوير  اأي�شًا  اأ�شا�شي  وعن�شر  املجالت، 
يوجه  اأنه  كما  والربامج،  بال�شيا�شات  ُيعنى  كونه 
العالقة  ذات  املجالت  يف  التطوير  اإىل  املوارد 
ويف  »�شكل2«،  وتطوير  دعم  اإىل  حتتاج  والتي 
املجال ال�شحي والجتماعي يعترب البحث العلمي 
ويف  اجتماعيًا،  وا�شتثمارًا  اقت�شاديًا  ا�شتثمارًا 
ل�شحة  »املعرفة  عن  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  ن�شرة 
ولي�ض  ا�شتثمارًا  العلمي  البحث  اعترب  اأف�شل«، 
متتد  معرفية  دائرة  والأبحاث  اقت�شادية،  كلفة 
خالل  من  اأهدافها  حتقيق  اإىل  املعرفة  اإيجاد  من 

اإبراز  يف  عنها  غنى  ول  بكفاءة.  ا�شتخدامها 
هذا  يف  والتنفيذ  للتخطيط  الأ�شا�شية  اجلوانب 
املجال وتقييم الكفاءة وحتديد الأولويات وترجمة 
والدرا�شات  الأبحاث  من  امل�شتفادة  املعارف 
والتحليل  البحث  واإعمال  عمل،  م�شروعات  اإىل 
والتاأهيل  والرعاية  الوقاية  جوانب  خمتلف  يف 
اأ�ش�ض  على  امل�شتندة  املوثقة  املعلومة  اإىل  و�شوًل 
الركون  ميكن  موؤ�شرات  على  واحل�شول  علمية 

اخلدمات  لإن�شاء  للتخطيط  كمنطلقات  اإليها 
ومتطلباتها  م�شتوياتها  مبختلف  ال�شحية 
درا�شات  واإجراء  العمل  يف  الكفاءة  ولتحقيق 
وتطوير  الطاقات  بناء  فر�ض  ل�شتجالء  احلالت 
ذلك  جانب  اإىل   - العلمية  والأبحاث  ال�شراكات، 
اإنتاج املعلومة ومتتد  اآفاق وا�شعة تتعدى  - تفتح 
اإىل ال�شتخدام الأمثل لها يف تقنني الأن�شطة وبناء 
الأفكار وجتديد الروؤى للو�شول اإىل خدمات ذات 

اأنواع الأبحاث ال�شحية

بحوث اأ�شا�شية ك�شفية 

 بحوث تركز على اأ�شباب الأمرا�ض

 بحوث اأبيدمولوجية »توزيع ون�شب حدوث«

 بحوث �شريرية »اإكلينيكية«

بحوث الت�شغيل

بحوث تطوير املنتجات

 بحوث اخلدمات ال�شحية 

بحوث التكيف والتطبيق

 بحوث ال�شيا�شات ال�شحية

بحوث الأنظمة ال�شحية

جمالت الأبحاث

والك�شف  ال�شحية  امل�شكلة  حجم  اإبراز 
عن خمتلف جوانبها ال�شحية.

عن  ال�شتار  وك�شف  املعرفة  اإثراء 
م�شببات الأمرا�ض.

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

اأبحاث ترتكز على اجلوانب العالجية.

وتوجيه  ت�شغيل  على  ترتكز  اأبحاث 
اخلدمات ال�شحية.

اأبحاث ترتكز على جوانب التطوير.

اخلدمات  جودة  على  ترتكز  اأبحاث 
ال�شحية والرتقاء بها.

اخلدمات  تطبيق  على  ترتكز  اأبحاث 
ال�شحية ومواءمتها.

اأبحاث ترتكز على ال�شيا�شات والأولويات 
ال�شحية.

والو�شائل  الأنظمة  على  ترتكز  اأبحاث 
والطرق اخلدمية.
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الأولويات  معنى وكفاءة مالئمة من خالل حتديد 
العلمية  الأبحاث  من  املتاأتية  املعرفة  وترجمة 

وخمرجاتها اإىل خطوات عملية »�شكل1«.
ومن اأهم اأدوار البحوث، الرتكيز على اأهمية ك�شر 
»الدائرة اخلبيثة« املكونة من العتاللت ال�شحية 
الدرا�شات  على  والرتكيز   ، والفقر  واجلهل 
العلمية  الرباهني  على  املبنية  العلمية  والأبحاث 

سة
را

د

واقتدار،  بفاعلية  ومكافحتها  ملواجهتها  املوثقة 
مدير  كوي�شت«  »جريالد  الدكتور  اأ�شار  وقد 
مركز فوقارتي العاملي اإىل مكونات طيف البحوث 
ال�شتك�شافية  الأفعال  لت�شمل  واأنواعها  ال�شحية 
وبحوث  بالأمرا�ض  املتعلقة  والأبحاث  الأ�شا�شية 
معينة  �شحية  مع�شالت  حلل  موجهة  اأخرى 

)اجلدول1( .

احلال  هو  كما  »املعريف«  العلمي  البحث  اأن  على 
يف العمل يف املجالت الأخرى قد يواجه �شلبيات 
التوجيه  منها: خلل يف  البحثي  توؤثر على اجلهد 
ويف  البحثي.  اجلهد  توزيع  يف  امل�شاواة  وعدم 
ذات ال�شياق يوجد ما ي�شمى فجوة 90/10 على 
اأن  اإىل   ت�شري  والتي  العاملي،  ال�شحي  امل�شتوى 
 %90 ملعاجلة  موجهة  ال�شحية  الأبحاث  من   %10
من عبء »املرا�شة« على امل�شتوى العاملي، ويالحظ 
الأبحاث  الإنفاق على  املتدنية يف  الن�شبة  اأن هذه 
يف  تتمثل  ما  اأكرث  تتمثل  الواقع  يف  هي  العلمية 
»املرا�شة«  ذلك  على  ومثاًل  النامية،  البلدان 
الناجتة عن الإ�شابة بـ»الأمونيا« ومر�ض ال�شر�ض 
والدرن واملالريا جمتمعًة متثل ما يقرب 20% من 
عبء »املرا�شة العاملي«، ومع ذلك ير�شد لها فقط 
اأقل من 1% من جممل املوارد احلكومية والقطاع 
اخلا�ض، وهذا يعود اإىل ما ي�شمى ثغرة 90/10 

استخدام المعرفةإيجاد المعرفة

البحوث

)ال�شكل 1(

السياسات والبرامجالتدريب
تطوير

 الشركات

بناء

الطاقات

األبحاث

عامل التحفيز

التطوير )ال�شكل 2(
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الناجتة عن اخللل يف التوجيه.
ومن اأجل ذلك بذلت جهود من قبل املنظمات التي 
ُتعنى بال�شحة والإ�شحاح املجتمعي لإعادة توجيه 
تعالج  التي  البحوث  لدعم  املادية  املخ�ش�شات 

امل�شاكل ال�شحية للدول الفقرية.
توجيه  اأهمية  على  وا�شح  مثال  الفجوة  وهذه 
اأولويات  مع  يتوافق  مبا  والعلمي  املادي  الدعم 
حددت  ولذلك  املجتمعات،  يف  ال�شحية  الرعاية 
يف  الثالثة  الألفية  اأهداف  العاملية  ال�شحة  منظمة 

�شوء ذلك.. 
على اأنه كما هو احلال يف اأي عمل يجب اأن يقيم 
نتائجه،  تطبيق  مدى  اأ�شا�ض  على  البحثي  اجلهد 
اخلدمة  خمرجات  يف  تاأثريها  مدى  وبالتايل 
حل  على  العمل  العتبار  يف  تاأخذ  واأن  ال�شحية 
اإيجاد  الأ�شا�ض  ويف  ال�شلة،  ذات  املع�شالت 
حلول ملع�شالت الوقاية والعالج والتاأهيل، ويلزم 
لذلك اإيجاد اأجوبة منا�شبة لت�شاوؤلت اأ�شا�شية عن 
حماور وعنا�شر مركزية يف التخطيط والتن�شيق 
منها: هل توجد لدى اجلهات املعنية خطة لالأبحاث 
هي  وما  الأقل؟  على  الأ�شا�شية  الوطنية  ال�شحية 
احلالة الراهنة لأبحاث ال�شحة التطويرية؟ ثم يف 
�شوء ذلك اأين وكيف نتقدم؟ ويف اأي اجتاه؟ وهل 
احلكومي  القطاعني  بني  ال�شراكة  جانب  ُيراعى 
واخلا�ض وموؤ�ش�شات املجتمع املدين، وهل يعترب 

للموارد  الأمثل  لال�شتخدام  دائمًا  عاماًل  ذلك 
وتوظيفها. وهل موؤ�ش�شات املجتمع املدين مطالبة 
للمخرجات  ومقيم  ومتابع  كموؤ�ش�ض  بالعمل 
وعامل للتحفيز لتح�شني خمرجات اخلدمة؟ وهل 
وو�شع  التقييم  عملية  يف  البحوث  دور  يفعل 
خيارات ال�شيا�شات والتطبيق والتدخل وت�شمني 
لإ�شالح  بها  والعمل  موؤ�شراتها  العمل  خطط 
النظم واخلدمات ال�شحية وتطويرها يف خمتلف 

جوانبها وعنا�شرها »�شكل3«.
وهل  نقف؟  اأين  ال�شعودية  العربية  اململكة  ويف 
نحن على م�شارف تطويع البحث العلمي والإفادة 
من خمرجاته كمنتج ي�شتند على الرباهني العلمية 
للتخطيط  املو�شوعية  القواعد  واإر�شاء  املوثقة 
وفعالة  كفوؤة  �شحية  خدمات  ملنظومة  والتنفيذ 

وذات جودة وقيمة اقت�شادية عادلة؟ 
اإىل من يهمه الأمر – مع التحية والتقدير.

�شكل »1«: الدائرة املعرفية والعملية للبحوث.
�شكل »2«: العالقة بني البحث والتطوير.

�شكل »2(«: اأهداف البحث.
�شكل »3«: اأهداف البحوث والدرا�شات.

مخرجات 

البحوث 

 والدراسات

تطوير القدرات

تنمية المصادر

تحديد األولويات

التقييم األخالقي

توليد المعرفة

توظيف وإدارة المعفة

)ال�شكل 3(
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ال�شيخ  ال�شورى  جمل�ض  رئي�ض  معايل  ا�شتقبل 
اآل ال�شيخ  اإبراهيم  الدكتور عبدالله بن حممد بن 
اللجنة  رئي�ض  نائب  املجل�ض،  مبقر  مكتبه  يف 
ال�شيني  ال�شعب  لنواب  الوطني  للمجل�ض  الدائمة 

اإ�شماعيل تيليوالدي والوفد املرافق.
ونوه معاليه مب�شتوى العالقات التي جتمع اململكة 
�شتى  يف  ال�شني  وجمهورية  ال�شعودية  العربية 
املجالت، ل�شيما العالقات على ال�شعيد الربملاين 
لنواب  الوطني  واملجل�ض  ال�شورى  جمل�ض  بني 

ال�شعب ال�شيني.
الربملانية بني  الزيارات  تبادل  اأهمية  معاليه  واأكد 
قدمًا،  العالقات  هذه  دفع  يف  ي�شهم  مبا  البلدين 
وتوطيد  تعزيز  على  املجل�ض  حر�ض  اإىل  م�شريًا 
يف  والربملانات  املجال�ض  مع  الربملانية  عالقاته 
تفعيل  و�شرورة  وال�شديقة،  ال�شقيقة  الدول 
الدور الذي تقوم به جلان ال�شداقة الربملانية بني 

البلدين.
واأ�شار اإىل اأن جمل�ض ال�شورى ي�شهم يف م�شرية 
احلرمني  خادم  يقودها  التي  والتحديث  التطوير 
�شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  ال�شريفني 

يف  اجلوانب  جميع  �شملت  التي   - الله  حفظه   -
اململكة.

حممد  بن  عبدالله  الدكتور  ال�شيخ  معايل  وقال 
يهدف  اإ�شالمي  مبداأ  ال�شورى  اإن  ال�شيخ:  اآل 
اإىل تقدمي الن�شح لويل الأمر وللوطن واملواطن، 
اأهمية  يدرك  الإ�شالمي  الدين  على  واملطلع 
ال�شورى يف الإ�شالم، و�شلط ال�شوء على م�شرية 
ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  ال�شورى  جمل�ض 

واآلية عمله.
�شعادته  عن  تيليوالدي  اإ�شماعيل  عرب  جانبه  من 
بح�شن  منوهًا  ال�شعودية،  العربية  اململكة  بزيارة 
منذ  بالوفد  اأحاطت  التي  واحلفاوة  ال�شتقبال 

و�شوله اإىل اململكة.
ونقل حتيات معايل رئي�ض املجل�ض الوطني لنواب 
ال�شورى  جمل�ض  رئي�ض  ملعايل  ال�شيني  ال�شعب 
النجاح،  بدوام  املجل�ض  واأع�شاء  ملعاليه  ومتنياته 
فيما حمله رئي�ض جمل�ض ال�شورى حتياته لرئي�ض 
لنواب  الوطني  للمجل�ض  الدائمة  اللجنة  واأع�شاء 

ال�شعب ال�شيني.
واأكد اإ�شماعيل تيليوالدي متانة العالقات الثنائية 

التي تربط بني اململكة العربية ال�شعودية وال�شني 
اململكة  تتبواأها  التي  واملكانة  املجالت  �شتى  يف 

على ال�شعيدين الإقليمي والدويل.
ال�شورى رئي�ض جلنة  اللقاء ع�شو جمل�ض  ح�شر 
مبجل�ض  ال�شينية  ال�شعودية  الربملانية  ال�شداقة 
ال�شورى املهند�ض �شامل بن را�شد املري، وع�شو 
دغيمان  بن  مفلح  الدكتور  ال�شورى  جمل�ض 
اململكة  لدى  ال�شني  جمهورية  و�شفري  الر�شيدي 

يل ت�شينغ وين.
كما ا�شتقبل د. حممد اجلفري نائب رئي�ض جمل�ض 
بالريا�ض  املجل�ض  مقر  يف  مكتبه  يف  الــ�ــشــورى 
نائب رئي�ض اللجنة الدائمة للمجل�ض الوطني لنواب 
والــوفــد  تيليوالدي  اإ�شماعيل  ال�شيني  ال�شعب 
بني  الثنائية  الــعــالقــات  الــلــقــاء  وتــنــاول  املـــرافـــق، 
من  عدًدا  اجلانبان  بحث  كما  ال�شديقني،  البلدين 
املو�شوعات من بينها اأو�شاع املبتعثني ال�شعوديني 
وال�شتثمار  الأعمال  رجــال  ون�شاط  ال�شني،  يف 
ــكــة والـــ�ـــشـــني . ـــتـــجـــاري بـــني املــمــل والـــتـــبـــادل ال

للمجلس  الدائمة  اللجنة  رئيس  نائب  يستقبل  المجلس  رئيس 
الوطني لنواب الشعب الصيني
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الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى  رئي�ض جمل�ض  ا�شتقبل 
مقر  يف  مبكتبه  ال�شيخ  اآل  حممد  بن  عبدالله 
املجل�ض بالريا�ض �شفري اململكة املتحدة املعني لدى 

اململكة جون جينكينز.
وقوة  متانة  على  اللقاء  خالل  ال�شيخ  اآل  واأكد 
العربية  اململكة  بني  الثنائية  التعاون  عالقات 
ال�شعودية واململكة املتحدة يف جميع املجالت مبا 

يحقق م�شالح البلدين وال�شعبني ال�شديقني.

تعيينه  مبنا�شبة  الربيطاين  ال�شفري  معاليه  وهناأ 
�شفريا لبالده لدى اململكة، متمنيًا له التوفيق يف 
الثنائية  مهام عمله مبا ي�شهم يف تعزيز العالقات 
ال�شعيد  على  ل�شيما  ال�شديقني  البلدين  بني 

الربملاين .
وجرى خالل اللقاء مناق�شة عدد من املو�شوعات 
اململكة  بني  امل�شرتك  الهتمام  ذات  والق�شايا 
بني  التعاون  عالقات  وا�شتعرا�ض  وبريطانيا 

البلدين ال�شديقني يف جميع املجالت.
كما مت بحث �شبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي 
على �شعيد العالقات الربملانية بني جمل�ض ال�شورى 
وجمل�شي اللوردات والعموم الربيطانيني، وتفعيل 
مبا  البلدين  يف  الربملانية  ال�شداقة  جلنتي  دور 
بني  امل�شرتك  والعمل  التعاون  دعم  يف  ي�شهم 

البلدين ال�شديقني.

و يستقبل سفير المملكة المتحدة المعين لدى المملكة

الدكتور  ال�شورى  جمل�ض  رئي�ض  معايل  ا�شتقبل 
عبدالله بن حممد بن ابراهيم اآل ال�شيخ يف مكتبه 
يف مقر املجل�ض بالريا�ض �شفري جمهورية م�شر 

العربية املعني لدى اململكة عفيفي عبدالوهاب 
عفيفي  ال�شفري  اللقاء  م�شتهل  يف  معاليه  وهــنــاأ 
لدى  لبالده  �شفريًا  تعيينه  مبنا�شبة  عبدالوهاب 
اململكة، متمنيًا له التوفيق يف مهام عمله مبا ي�شهم 

آل الشيخ بحث مع سفير مصر الجديد تعزيز العالقات الثنائية والبرلمانية

يف تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني 
ل �شيما على ال�شعيد الربملاين .

وجرى خالل اللقاء مناق�شة عدد من املو�شوعات 
اململكة  بــني  املــ�ــشــرتك  الهــتــمــام  والــقــ�ــشــايــا ذات 
وم�شر وا�شتعرا�ض عالقات التعاون بني البلدين 

ال�شقيقني يف �شتى املجالت.

كــمــا جـــرى بــحــث �شبل تــعــزيــز الــعــمــل والــتــعــاون 
الثنائي على �شعيد العالقات الربملانية بني جمل�ض 
ال�شورى وال�شعب بجمهورية  ال�شورى وجمل�شي 
ال�شداقة  جلنتي  دور  وتفعيل  الــعــربــيــة،  م�شر 
التعاون  دعم  ي�شهم يف  البلدين مبا  الربملانية يف 

والعمل امل�شرتك بني البلدين ال�شقيقني .
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ال�شيخ  ال�شورى  جمل�ض  رئي�ض  معايل  ا�شتقبل 
اآل ال�شيخ  اإبراهيم  الدكتور عبدالله بن حممد بن 
مملكة  �شفري  بالريا�ض،  املجل�ض  مبقر  مكتبه  يف 

الدمنارك لدى اململكة كري�شتيان كونك�شفيلت .
من  عـــدٍد  ا�شتعرا�ض  ال�شتقبال  خــالل  وجـــرى 

املو�شوعات والق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك بني 
البلدين ال�شديقني و�شبل تعزيز العالقات الثنائية 
الربملانية  الــعــالقــات  خــا�ــشــة  املــجــالت  �شتى  يف 
بـــني جمــلــ�ــض الـــ�ـــشـــورى والــــربملــــان الـــدمنـــاركـــي، 
الـــربملـــانـــيـــة  ـــ�ـــشـــداقـــة  ال جلـــنـــتـــي  دور  وتـــفـــعـــيـــل 

واستعرض العالقات ذات االهتمام المشترك مع سفير الدنمارك

. العالقات  هــذه  يعزز  مبا  الدمناركية  ال�شعودية 
كما مت التطرق اإىل الدعوة املوجهة ملعايل رئي�ض 
الربملان  رئي�ض  معايل  من  ال�شورى  جمل�ض 

الدمناركي لزيارة الدمنارك.

ال�شيخ  ال�شورى  جمل�ض  رئي�ض  معايل  ا�شتقبل 
ال�شيخ  اآل  اإبراهيم  بن  الدكتور عبدالله بن حممد 
يف مكتبه مبقر املجل�ض بالريا�ض، �شفري جمهورية 

البانيا لدى اململكة ادمريمي باناي.
ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�ض عدٍد من املو�شوعات 
اململكة  بني  امل�شرتك  الهتمام  ذات  والق�شايا 
بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  و�شبل  واألبانيا، 
العالقات  خا�شة  املجالت  �شتى  يف  البلدين 
الربملانية بني جمل�ض ال�شورى والربملان الألباين. 
العامة  العالقات  عام  مدير  ال�شتقبال  ح�شر 
والإعالم الدكتور عبدالرحمن بن عثمان ال�شغري.

ويبحث العالقات البرلمانية مع سفير ألبانيا
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ال�شورى  جمل�ض  رئي�ض  نائب  معايل  ا�شتقبل 
مكتبه  يف  اجلفري  اأمني  بن  حممد  الدكتور 
التجارية  بالغرفة  املقاولني  جلنة  رئي�ض  باملجل�ض 
احلمادي  حممد  بن  فهد  بالريا�ض  ال�شناعية 

واأع�شاء اللجنة.

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

الدكتور اجلفري حر�ض  اأكد  اللقاء  ويف م�شتهل 
جمل�ض ال�شورى على ال�شتماع اإىل راأي املواطن 
وتلم�ض  مبا�شر  غري  اأو  مبا�شر  ب�شكل  �شواء 

احتياجاته وهمومه وق�شاياه .
ــعــديــد من  وجــــرى خــــالل الجـــتـــمـــاع مــنــاقــ�ــشــة ال

املـــو�ـــشـــوعـــات مــنــهــا املـــعـــوقـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
الـــتـــعـــاون  اآلــــيــــة  تـــطـــويـــر  اإىل  اإ�ـــشـــافـــة  الـــلـــجـــنـــة، 
ـــ�ـــض الـــــ�ـــــشـــــورى وجلـــــنـــــة املــــقــــاولــــني  بــــــني جمـــل
ــة بـــالـــريـــا�ـــض . ــنــاعــي ــ�ــش بـــالـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة ال

ال�شورى  ملجل�ض  العام  الأمــني  معايل  بحث 
الــدكــتــور حمــمــد بــن عــبــدالــلــه اآل عــمــرو يف 
الأمــني  مــع  بــالــريــا�ــض  املجل�ض  مبقر  مكتبه 
مبجل�ض  القانونية  لل�شوؤون  امل�شاعد  الــعــام 
ــعــاون لــــدول اخلــلــيــج الــعــربــيــة حــمــد بن  ــت ال
امل�شرتك بني  التعاون  را�شد املري، جمالت 
ملجل�ض  الــعــامــة  والأمـــانـــة  الــ�ــشــورى  جمل�ض 
اإىل  اإ�شافة  العربية،  اخلليج  لــدول  التعاون 
ل�شت�شافة  الــ�ــشــورى  جمل�ض  ا�ــشــتــعــدادات 
ــعــالقــات  ـــربملـــاين وال ــمــاع الــتــنــ�ــشــيــق ال اجــت
اخلارجية للمجال�ض الت�شريعية بدول جمل�ض 
التعاون الذي ت�شت�شيفه اململكة خالل �شهر 
مناق�شة  خالله  �شيتم  والــذي  القادم،  حمرم 
الــتــحــ�ــشــري لــالجــتــمــاع الـــــدوري لأ�ــشــحــاب 

بــدول  الت�شريعية  املجال�ض  روؤ�ــشــاء  املــعــايل 
جمل�ض التعاون اخلليجي املقرر عقده مبملكة البحرين 

ال�شقيقة.
اآل عمرو  الدكتور حممد  العام  واأعــرب معايل الأمني 
الــعــامــني واأعــ�ــشــاء املجال�ض  بــالأمــنــاء  عــن تــرحــيــبــه 

ــعــاون لــــدول اخلليج  ــت الــتــ�ــشــريــعــيــة بــــدول جمــلــ�ــض ال
اأهمية  اإىل  م�شريًا  الجتماع،  يف  امل�شاركني  العربية 
جمل�ض  بــــدول  الت�شريعية  املــجــالــ�ــض  بــني  التن�شيق 
الــتــعــاون اخلــلــيــجــيــة لــتــحــقــيــق الأهــــــداف واملــ�ــشــالــح 
املــ�ــشــرتكــة مبــا يــعــود بــالــنــفــع عــلــى �ــشــعــوب املــنــطــقــة .

ح�شر اللقاء مدير عام الإدارة العامة ل�شوؤون املجال�ض 
الــتــعــاون  جمل�ض  لـــدول  الــعــامــة  بــالأمــانــة  الت�شريعية 
نافع املخلفي، ومدير عام �شعبة  اخلليجي �شالح بن 
الــعــالقــات الــربملــانــيــة يف جمل�ض الــ�ــشــورى خــالــد بن 

حممد املن�شور.

د. آل عمرو يبحث مجاالت التعاون مع األمين المساعد للشؤون 
القانونية بمجلس التعاون
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بالريا�ض،  املجل�ض  مبقر  عقدته  لها  اجتماع  يف 
الدكتور  اللجنة  رئي�ض  املجل�ض  ع�شو  برئا�شة 
النقل  جلنة  ناق�شت  طاهر،  عبدالقادر  بن  في�شل 
والت�شالت وتقنية املعلومات مبجل�ض ال�شورى، 
للربيد  العامة  للموؤ�ش�شة  ال�شنوي  التقرير 
وذلك  1433/1432هـ،  املايل  للعام  ال�شعودي  
حممد  الدكتور  املوؤ�ش�شة  رئي�ض  معايل  بح�شور 
م�شوؤويل  كبار  من  وعدد  بننت،  طاهر  بن  �شالح 

املوؤ�ش�شة.
من  عددًا  الجتماع  خالل  اللجنة  وا�شتعر�شت 
التقرير  ت�شمنها  التي  واملحاور  املو�شوعات 
للموؤ�ش�شة والتي تتعلق بالو�شع احلايل  ال�شنوي 
ال�شعوبات  واأبرز  املتحققة،  الإجنازات  واأهم 
والتحديات التي تواجه املوؤ�ش�شة يف اأدائها ملهامها 

واحللول املقرتحة ملعاجلة تلك ال�شعوبات.
خدمات  تقدمي  اآلية  املجتمعون  ا�شتعر�ض  كما 
مول(   – )اإي  �شوق  عرب  الإلكرتونية  التجارة 

تناقش  المعلومات  وتقنية  واالتصاالت  النقل  لجنة 
وتطوير  السعودي  البريد  أوضاع  حول  بنتن  الدكتور 

خدماته والتسوق اإللكتروني

خم�شة  ت�شم  والتي  واملنتجات  املتاجر  ومن�شة 
الربيد  وا�شتخدامات  متجًرا،  و68  منتج  اآلف 
وكيفية  وا�شل،  وبريد  لين،  واأون  الإلكرتوين 
قلة  مالحظة  بعد  با�شتخداماتها  النا�ض  توعية 
وا�شل  و�شناديق  الربيدية  العناوين  م�شتخدمي 
انت�شارها  م�شتوى  رفع  متكن  التي  والربامج 

وا�شتخدامها.
للحد  املبذولة  اجلهود  على  املجتمعون  ووقف 
الت�شوق  يخ�ض  فيما  تتم  التي  الخرتاقات  من 
اجلهات  مع  املوؤ�ش�شة  وتن�شيق  الإلكرتوين 
وامل�شرتين  املعلومات  اأمن  لتحقيق  العالقة  ذات 
الإلكرتوين،  ال�شراء  عرب  لل�شوق  واملتداولني 
حيث اأو�شح م�شوؤولو املوؤ�ش�شة اأن طرق التالعب 
متعددة ومعقدة اإل اأن املوؤ�ش�شة اتخذت اإجراءات 
احرتازية باإيقاف التعامل مع البطاقات والعتماد 
ر�شد  نظام  على  العتماد  مع  �شداد  نظام  على 
التي  الربيد  مراكز  يف  املوجودة  الكامريات 

اإىل  اإحالتهم  ومتت  املتالعبني  بع�ض  ر�شدت 
تعديل  ب�شاأن  ما مت  ناق�شوا  الأمنية، كما  اجلهات 
عناوين  لتت�شمن  ال�شيارات  يف  املالحة  اأنظمة 

الربيد.
الت�شويقية  الربامج  لأبرز  الجتماع  تطرق  كما 
البديلة ملعاجلة اخلطط العامة للموؤ�ش�شة، والهيكلة 
عدمه،  من  وخ�ش�شتها  للموؤ�ش�شة  التنظيمية 
اخلدمات  وت�شعب  املوظفني،  اأو�شاع  ومعاجلة 
تكون  قد  والتي  املوؤ�ش�شة  تقدمها  التي  الربيدية 
اأعبائها  من  يزيد  مما  اخت�شا�شها  من  لي�شت 
وبحث م�شاألة توفري طائرات �شحن اأو ا�شتئجارها 
لرفع  متخ�ش�شة  نقل  �شركات  مع  التعاقد  اأو 
املطرد  النمو  مع  يتما�شى  مبا  التوزيع  م�شتوى 
والت�شوق  الربيدية  للخدمات  امل�شتخدمني  لإعداد 
املكاتب  اأو�شاع  بحث  مت  كما  الإلكرتوين، 
تعك�ض  ل  التي  واملحافظات  املدن  يف  الربيدية 

الواجهة اجليدة للربيد ال�شعودي.
58

1
4

3
3

 /
 1

3
8



من برنامج "ال�شتعانة باخلربات وتعزيز الأعمال 
البحثية واملبادرات" باملجل�ض، والذي من اأهدافه 
اإ�شدار الكتب والن�شرات واملطويات ذات العالقة 

بعمل املجل�ض. 
يف  بالعمل  التحق  قد  ال�شفي  امل�شت�شار  وكان 
الدبلوم  ويحمل  هـ،   1421 عام  يف  املجل�ض 
العايل يف الأنظمة من معهد الإدارة العامة، وكذا 
ال�شريعة من جامعة الإمام  ال�شهادة اجلامعية يف 
موؤلفات  عدة  وله  الإ�شالمية.  �شعود  بن  حممد 

من�شور،  بع�شها  و�شرعية،  قانونية  وبحوث 
اأن  بالذكر  اجلدير  الن�شر.  طور  يف  والآخر 
ال�شفي له اهتمامات  وبحوث يف جمالت اأخرى 
منها تاأويل الروؤى والأحالم  وقد �شدر له موؤخرًا 
كتاب  ) عرب روؤياك بنف�شك ( حتدث فيه عن كيفية 
على  مبنية  علمية  بطريقة  والآحالم  الروؤى  تعبري 

الأدلة يف الكتاب وال�شنة واأقوال املحققني .

ال�شعودية  الربملانية  ال�شداقة  جلنة  اأع�شاء  التقى 
املجل�ض  ع�شو  برئا�شة  ال�شورى  الأملانية مبجل�ض 
القحطاين،  علي  بن  �شامل  الدكتور  اللجنة  رئي�ض 
جلنة  وفد  بالريا�ض،  ال�شورى  جمل�ض  مبقر 
ال�شوؤون الداخلية بالربملان الأملاين )البوند�شتاغ( 

برئا�شة النائب بالربملان الدكتور هانز بيرت اأول.
ذات  املو�شوعات  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 
ال�شعودية  العربية  اململكة  بني  امل�شرتك  الهتمام 
اأملانيا الحتادية، وا�شتعرا�ض روابط  وجمهورية 

اأ�ــــــشــــــدر �ـــشـــعـــادة 
ــد  املــ�ــشــتــ�ــشــار خــال
بــــــن عـــــبـــــدالـــــرزاق 
الـــــ�ـــــشـــــفـــــي، وهـــــو 
اأحــــد الــبــاحــثــني يف 
الـــبـــحـــوث  اإدارة 
والـــــدرا�ـــــشـــــات يف 

جمل�ض ال�شورى كتاب "�شلطات الدولة يف اململكة 
العربية ال�شعودية" باللغتني العربية والجنليزية. 
عمل  يبني  تثقيفي  اإعــالمــي  اإ�ــشــدار  هو  والكتاب 
�شلطات الدولة الت�شريعية، والتنفيذية، والق�شائية 
والإداريـــة  املالية  الرقابة  تتم  وكيف  اململكة،  يف 
اأعمالها، وطبيعة العالقة بني هذه ال�شلطات،  على 

وذلك باأ�شلوب مب�شط.
هذه  مثل  اإ�شدار  على  الدول  معظم  درجت  وقد 
ما  لن�شر  العاملية،  باللغات  اأو  بلغتها  �شواء  الكتب 
لكل  القانونية،  الثقافة  من  علمه  عن  ي�شتغنى  ل 
الكتاب  هذا  جاء  وقد  زائر.  اأو  مقيم  اأو  مواطن 
انطالقًا  والدرا�شات،  البحوث  اإدارة  من  بدعم 

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

جتمع  التي  املتينة  التعاون  وعالقات  ال�شداقة 
ال�شيا�شية  املجالت  �شتى  يف  ال�شديقني  البلدين 

والأمنية والقت�شادية.
وبحث اجلانبان �شبل دعم وتعزيز العمل والتعاون 
الثنائي على �شعيد العالقات الربملانية بني جمل�ض 
ال�شورى والربملان الأملاين، وتفعيل دور ال�شداقة 
اأوجه  دعم  يف  ي�شهم  مبا  البلدين  يف  الربملانية 

التعاون والعمل يف �شتى املجالت.
الداخلية  ال�شوؤون  اأع�شاء وفد جلنة  اللقاء  ح�شر 

هوفمان،  فرانك  النائب  )البوند�شتاغ(  يف 
�شتيفان  والنائب  يلبكيه،  اأول  ال�شيدة  والنائب 
ماير، والنائب �شريكان تورين، والنائب ولفغانغ 
لدى  الحتادية  اأملانيا  جمهورية  و�شفري  فيالند، 
هاينت�ض  والدكتور  هالر،  ديرت  ال�شيد  اململكة 
من  وعدد  بالربملان،  ق�شم  رئي�ض  هينك�ض  فيلي 
الداخلية  ووزارة  الأملاين  بالربملان  امل�شوؤولني 

الحتادية.

الصفي يصدر كتاب "سلطات الدولة في المملكة العربية السعودية"
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صد
الذي مر بالقرار  الفل�شطيني  الوطني  املجل�ض  رحب 

اأ�شدره املجل�ض احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل 
املجل�ض  نواب  عن  الفوري  بالإفراج  يطالب  الذي 

الت�شريعي الفل�شطيني املعتقلني يف اإ�شرائيل.
له  بيان  يف  الفل�شطيني  الوطني  املجل�ض  واأعرب 
عن رف�شه ا�شتمرار احتجاز النواب الفل�شطينيني 
راأ�شهم  وعلى  الإ�شرائيلي  الحتالل  �شجون  يف 

النائبان مروان الربغوثي واأحمد �شعدات.
واأ�شاف اأن قرار املجل�ض احلاكم اأكد اأن اختطاف 
واحتجازهما خارج  و�شعدات  الربغوثي  النائبني 
املناطق الفل�شطينية املحتلة ي�شكل خمالفة وا�شحة 
للقانون الدويل داعيًا اإىل الإفراج عن كل النواب 

املحتجزين لدى اإ�شرائيل فورًا.

من  قلقه  عن  البيان  وعرب 
اإ�شرائيل  اإبعاد  ا�شتمرار 
النواب الثالثة من القد�ض 
اإقامتهم  اأماكن  املحتلة عن 
ذلك  معتربًا  الأ�شلية، 
وغري  قانوين  غري  عماًل 
اإن�شاين �شد هوؤلء النواب 

وعائالتهم وجمتمعهم.
قرار  على  البيان  واأثنى 
لالحتاد  احلاكم  املجل�ض 
بعثة  باإر�شال  القا�شي 
ال�شرق  جلنة  من  خا�شة 

التابعة له للقيام بزيارة اإىل فل�شطني لالإطالع على 
على  �شتعر�شه  تقرير  واإعداد  هناك،  الأو�شاع 

الجتماع القادم لالحتاد.

دعا رئي�ض املوؤمتر الوطني الليبي حممد املقريف 
الــربملــان اإىل حـــوار وطــنــي بــهــدف الــو�ــشــول اإىل 

توافق وو�شع د�شتور يعرب عن تطلعات ال�شعب.
وقال املقريف يف كلمة وزعها على و�شائل الإعالم 
بت�شافر  اإل  يتحقق  لــن  اجلــديــدة  ليبيا  بــنــاء  اإن 
اجلــهــود والنــخــراط يف حـــوار وطــنــي للو�شول 
ال�شعب  للتوافق وو�شع د�شتور يعرب عن �شمري 
الــوطــنــيــة مبختلف  ــة  ــهــوي ال وتــطــلــعــاتــه ويــجــ�ــشــد 

اأعراقها.
احلديثة  الــدولــة  تاأ�شي�ض  على  بـــالده  عــزم  واأكـــد 

املــدنــيــة دولــــة الــقــانــون 
مــ�ــشــددًا على �ــشــرورة 
ا�شتيعاب  عــلــى  الــعــمــل 
على  وال�شيطرة  الثوار 
ــــالح وحمـــــاربـــــة  ــــ�ــــش ال
اأموال  وح�شر  الف�شاد 
اخلــــــارج  يف  ـــــة  ـــــدول ال
وخـــــا�ـــــشـــــة الأمـــــــــــوال 

املنهوبة منها.

عقدت اأحزاب املعار�شة الليتوانية التي فازت يف 
الربملانية حمادثات  النتخابات  الثانية من  اجلولة 
البالد  م�شار  حتدد  قد  جديدة  حكومة  لت�شكيل 

ملنطقة اليورو.
وقــــال زعــيــم احلــــزب الــدميــقــراطــي ال�ــشــرتاكــي 
لرئا�شة  -املــر�ــشــح  بوتكيفي�شو�ض  اجلـــريدا�ـــض 
النا�ض  اإن  الثالثة:  لــالأحــزاب  بالن�شبة  احلكومة 
يــودون  اأنــهــم  وهــي  الأ�شا�شية،  بالر�شالة  بعثوا 
ــقــطــاع  ال القـــتـــ�ـــشـــاد، ويف  تــغــيــري يف  اإجـــــــراء 

اأن  ويريدون  الجتماعي، 
تــوفــر احلــكــومــة اجلــديــدة 
ـــدة، وتــزيــد  وظـــائـــف جـــدي
الـــــــــــرواتـــــــــــب. وذكــــــــــرت 
الأحزاب اأنها �شتهدف اإىل 
زيادة احلد الأدنى لالأجور 
وجـــعـــل نـــظـــام الــ�ــشــرائــب 
اأكـــــرث عـــــدًل اإ�ـــشـــافـــة اإىل 

تعزيز ال�شتثمار.

الوطني الفلسطيني يرحب بمطالبة االتحاد البرلماني الدولي 
باإلفراج عن األسرى

المقريف يدعو البرلمان الليبي إلى حوار وطني

المعارضة الليتوانية تشكل الحكومة الجديدة
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ت�شتهدفان  بجولتني  العربي  الربملان  من  وفدان  قام 
يف  حريته  ل�شتعادة  ال�شوري  ال�شعب  حقوق  دعم 
القمع والقتل، حيث توجه الوفد الأول  مواجهة نظام 
برئا�شة ممثل مملكة البحرين عبدالرحمن جم�شري اإىل 
الالجئني  احتياجات  لتفقد  ال�شورية  الرتكية  احلدود 
كيبيك  مدينة  اإىل  الثاين  الوفد  توجه  فيما  ال�شوريني 
الربملاين  املوؤمتر  فعاليات  يف  للم�شاركة  الكندية 

الدويل رقم 127.
وقال رئي�ض الربملاين العربي علي �شامل الدقبا�شي اإن 
وفد الربملان العربي قام بزيارة تركيا تنفيذًا للتو�شية 
 29 يومي  اجتماعه  يف  الربملان  مكتب  عن  ال�شادرة 
الربملان  من  وفدين  باإر�شال  املا�شي  �شبتمرب  و30 
العربي على م�شتوى عاٍل اإىل كل من احلدود ال�شورية 
الرتكية واحلدود ال�شورية العراقية واحلدود ال�شورية 

الأردنية.
واأكد اأنه مت اإجراء التن�شيق الالزم يف هذا ال�شاأن مع 
تركيا  يف  املعنية  اجلهات  ومع  العربية  الدول  جامعة 
اأحوال  على  كثب  عن  تعرف  الوفد  اأن  اإىل  م�شرًيا 

ومعاناتهم  ال�شوريني  الالجئني 
القتل  اأعمال  جراء  الإن�شانية 
التي  الب�شعة  اليومية  واملذابح 
اأبناء  �شد  النظام  ميار�شها 

ال�شعب ال�شوري ال�شقيق.
الوفد  اأن  الدقبا�شي  واأو�شح 
هذه  عن  وافيًا  تقريرًا  �شيقدم 
الربملان  مكتب  اإىل  الزيارة 
العربي يف اجتماعه القادم وذلك 
العربي  للربملان  ميكن  ما  لبحث 
اأن يقدمه من دعم مادي لالإ�شهام 

الذين  ال�شوري  ال�شعب  اأبناء  عن  املعاناة  رفع  يف 
الب�شعة  واملذابح  والتخريب  القتل  اأعمال  اأجربتهم 
الإبادة  حرب  من  الفرار  على  النظام  ميار�شها  التي 

التي ميار�شها النظام منذ ت�شعة ع�شر �شهًرا.
العربي بو�شفه مدافعًا عن حقوق  الربملان  اأن  واأعلن 
الإن�شان العربي يف جميع املحافل الدولية والإقليمية 
ودعمه  ن�شرته  موا�شلة  على  وت�شميمه  عزمه  يوؤكد 

امل�شروعة حتى  كفاحه ومطالبه  ال�شوري يف  لل�شعب 
الربملان  اأن  مبينًا  الإن�شانية  وكرامته  حريته  ي�شرتد 
امل�شتوى  رفيع  بوفد  �شارك  ال�شياق  هذا  يف  العربي 
جمل�ض  ع�شو  العربي  الربملان  رئي�ض  نائب  برئا�شة 
يف  ال�شمري  �شعود  الأ�شتاذ  ال�شعودي  ال�شورى 
لالحتاد  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  ح�شور 
الربملاين الدويل التي عقدت يف مدينة كويبك الكندية 

يف الفرتة من 21 - 26 اأكتوبر املا�شي.

ــيــة بـــوزارة اخلارجية  اأعـــرب وزيــر الــ�ــشــوؤون الأوروب
لندن عن عدم ر�شاه  لدنغتون يف  ديفيد  الربيطانية، 
عن الطريقة التي اأديرت بها النتخابات الربملانية يف 

اأوكرانيا التي جرت موؤخرًا.
ال�شدد  بــهــذا  لــه  الــربيــطــاين يف كلمة  ــوزيــر  ال وقـــال 
ـــــــوزارة اخلــارجــيــة  نــ�ــشــرهــا املـــوقـــع الإلـــــكـــــرتوين ل
النتخابات  تلك  املقرتعني يف  اأن  رغم  اإنه  الربيطانية 
اأن  اإل  املــدى  وا�شعة  انتخابية  لهم خيارات  قدمت  قد 
املراقبني الدوليني لالنتخابات الأوكرانية مل�شوا ما يدل 
على اأن تلك اخليارات قد مت ت�شييق مداها م�شرًيا اإىل 
َعْت بها نتائجها  انعدام ال�شفافية يف الطريقة التي ُجمِّ

معار�شة  مر�شحي  وغياب  النهائية 
�ُشِجُنوا  قد  كانوا  بارزين  اأوكرانيني 

بفعل اإنفاذ اأحد القوانني فيهم.
وعـــرب لــدنــغــتــون عــن اأ�ــشــفــه عــلــى اأن 
لإظهار  فر�شة  اأ�شاعت  قد  اأوكرانيا 
التزامها ال�شارم واملتم�شك باملبادئ 

الدميقراطية.
وحث احلكومة الأوكرانية اجلديدة، 
اأن حتــــدد ما  ــى  عــل تــكــويــنــهــا  حـــني 
ت�شفي  حتى  اإجنــــازات  مــن  حتتاجه 

اإن�شاء  اإىل  الهادفة  البنائية  العملية  على  زخمًا جديدًا 
وا�شتدامة موؤ�ش�شات دميقراطية قويًة ومعافاة.

املقاعد يف  بغالبية  الأ�شرتايل  الأحرار  فاز حزب 
العا�شمة  مبقاطعة  جرت  التي  املحلية  النتخابات 
ال�شرتالية كانبريا بنتيجة 8 مقاعد من اأ�شل 17 
فيما  مقاعد   7 ب  العمال  حزب  فاز  بينما  مقعدًا 
اخل�شر  حزب  فوز  احتمال  اإىل  التوقعات  ت�شري 

مبقعدين.
بالعدد  الأحرار  حزب  فوز  من  الرغم  وعلى 

اأنه مل يح�شل على الأغلبية  اإل  الأكرب من املقاعد 
املطلقة وهي 9 مقاعد التي متنحه اأف�شلية ت�شكيل 

احلكومة يف املقاطعة.
احتمال  اإىل  النتائج  توؤدي  اأن  املراقبون  ويتوقع 
ت�شكيل حكومة اأقلية يف مقاطعة العا�شمة يقودها 

حزب العمال بالتحالف مع حزب اخل�شر.

البرلمان العربي يدعو لدعم حقوق الشعب السوري

الخارجية البريطانية غير راضية عن االنتخابات في أوكرانيا

"األحرار" األسترالي يفوز باالنتخابات المحلية

61

1
4

3
3

 /
 1

3
8



ن
ط

وا
م

 ال
ت

و
قدم حمد بن اإبراهيم احلريقي امل�شرف العام على ص

ال�شورى  ملجل�ض  عري�شة  الإ�شالم  حياة  موقع 
اأرفق معها درا�شة عن ق�شية التحر�ض اجلن�شي، 
وتناول يف الدرا�شة بالإح�شائيات حجم امل�شكلة 
اأ�شباب  وعدد  الدول  من  عدد  يف  اململكة  خارج 
للحد  التحر�ض واقرتح عدة طرق  انت�شار ظاهرة 

منها. وقال يف عري�شته:
يطيب يل اأن اأرفق لكم درا�شة مو�شوعية وواقعية 
وق�شت  العام  الراأي  �شغلت  ح�شا�شة  ق�شية  عن 
وقد  واأعرا�شهم  دينهم  على  الغيورين  م�شاجع 
الأ�شر  من  الكثري  وف�شاد  خراب  يف  ت�شببت 
واملجتمعات من حولنا، األ وهي ق�شية "التحر�ض 
نتيجة  جمتمعنا  تهدد  بداأت  والتي  اجلن�شي" 

للتو�شع يف عمل املراأة يف خمتلف 
املجالت وما �شاب ذلك من �شعف 
ال�شوابط ال�شرعية املنظمة للعمل. 
منها  حذرنا  التي  الفتنة  وهي 
و�شلم  عليه  الله  �شلى  الله  ر�شول 
بعدي  فتنة  تركت  "ما  قال:  حني 

اأ�شر على الرجال من الن�شاء".
ول �شك اأن التو�شع غري املن�شبط 
يف عمل املراأة ي�شبب يف املجتمع 
الكثري من امل�شاكل التي ل تخالفكم 

حمد الحريقي يقترح دراسة للضوابط األخالقية
واملراأة  باأ�شرها.  الأخرى  الدول  منها  وتعاين 
و�شية غالية حتتم علينا باأن نرعاها ونحافظ على 
كائن  لأي  ال�شماح  وعدم  وكيانها  خ�شو�شيتها 
زينتها  ميثل  الذي  حياءها  يخد�ض  اأن  كان  من 
اجلوهرية وكرامتها و�شرفها فاأي تهاون يف هذا 
الأمر يوؤدي اإىل ما ل يحمد عقباه وتكون نتيجته 
التحر�ض والمتهان وذل املراأة وانك�شارها، فمن 
يريد هذا لأمه واأخته وخالته وعمته وزوجه وابنته 

ون�شاء امل�شلمني؟
مدخله  التحر�ض  اأن  عاقل  كل  على  يخفى  ول 
الرئي�ض الختالط وما يلحقه من خمالفات �شرعية 
املراأة وخروجها و�شفرها بغري حمرم..  زينة  يف 

اإىل غري ذلك من املخالفات.

العتبار  بدعوى  الدرا�شة  هذه  لكم  اأقدم  فختامًا 
مبا  امل�شاهمة  موؤماًل  بغريه  وعظ  من  فال�شعيد 
الفتنة  باب  اإغالق  يف  قرار  اأو  راأي  من  متلكون 
باإحكام قبل اأن ت�شتعل وحينها ل يجدي الندم ول 
الأجالء  علمائنا  بفتاوى  معتربين  الأوزار،  تطاق 
والتم�شك  ال�شلف  منهج  والتزام  الأمر  هذا  يف 
ب�شد الذرائع والع�ض عليها بالنواجذ فهي �شمام 
الكتاب  اأوامر  وحتقيق  وجمتمعنا،  لن�شائنا  اأمان 
الله  اأ�شاأل  البالد.  هذه  د�شتور  هي  التي  وال�شنة 
تعاىل اأن يدمي على هذه البالد الأمن والإميان واأن 
يحفظ لنا ديننا وعقيدتنا وولة اأمرنا واأن يكفينا 

جميعًا �شر الأ�شرار وكيد الفجار. 

العرائ�ض  من  جمموعة  املواطنني  من  عدد  قدم 
منها  وال�شتفادة  لدرا�شتها  ال�شورى  ملجل�ض 
وطلبوا فيها تعديل بع�ض الأنظمة اأو اإقرار اأنظمة 

جديدة.
و�شفت  عري�شة  النعومي  �شما�شم  رفعت  حيث 
مالية  بظروف  ومتر  مطلقة  باإنها  و�شعها  فيها 
غري م�شتقرة وتطلب النظر يف اإ�شدار نظام ملنح 
قبل  طلقت  من  خا�شة  مالية  م�شاعدات  املطلقة 
مرور �شنة على زواجها كما طلبت النظر ودرا�شة 
اإقرار �شوابط معينة على تطليق املراأة دون علمها.

مساعدات مالية لـلمطـلقات
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ملجل�ض  عري�شة  العمري  عبدالله  املواطن  رفع 
ال�شورى عر�ض فيها عدة اقرتاحات  حلل م�شكلة 
البطالة واإن�شاء قنوات تعليمية للطالب وال�شتفادة 
من طاقة ال�شباب ومن خربات املتقاعدين وغريها 
اأنها �شتكون ذات نفع  التي راأى  من القرتاحات 

عام للوطن واملواطنني.
الأعمال  رجــال  ي�شتطيع  هل  العمري:  وت�شاءل 
اأجــانــب  ا�ــشــتــقــدام خـــرباء  البلد  على  الــغــيــوريــن 
الــتــدريــب ونقل  ال�شديقة يف جمــال  الـــدول  مــن 
العاطلة  الـــرثوة  وا�شتغالل  وال�شناعة  التقنية 
بع�ض  عن  بديلة  والعمل  التدريب  اإىل  املحتاجة 
ايجاد  بــالإمــكــان  وهــل  الــوافــدة؟.  العمالة  فئات 
للطالب  ال�شعبة  املـــواد  تــدر�ــض  تعليمية  قــنــوات 
مثل الريا�شيات والجنليزي والعلوم والكيمياء 
والفيزياء وتكون قنوات بديلة عن بع�ض القنوات 
على  تنا�شب جمتمعاتنا،  ل  مــوادًا  تعر�ض  التي 
واملــخــرتعــني  لــلــمــوهــوبــني  مــهــرجــانــات  تنظم  اأن 
يف  �شركات  تاأ�شي�ض  على  والعمل  لت�شجيعهم، 
من  وال�شتفادة  املعيلة،  للمراأة  اخلياطة  جمــال 
وطلب  اخلــلــيــج،  دول  املــتــقــاعــديــن يف  خــــربات 
واأملانيا  وكــوريــا  ماليزيا  جتربة  من  ال�شتفادة 
الــدول  مــن  التقنية  ونــقــل  بال�شعوب،  للنهو�ض 

الــ�ــشــديــقــة اإلــيــنــا، و�ــشــنــاعــة مــا حتــتــاجــه بــالدنــا.
ولفت العمري اإىل احلاجة اإىل وجود معهد يخدم 
اجلمارك  وم�شلحة  والتجارة  البلدية  وزارات 
الغ�ض  مكافحة  يف  دور  من  الوزارات  لهذه  ملا 
واأ�شار  ذلك.  وغري  الأ�شواق  ومراقبة  التجاري 

النقل  �شركة  تتوىل  اأن  �شرورة  اإىل  كذلك 
واختتم  املدر�شي.  النقل  خدمة  تقدمي  اجلماعي 
واملعاهد  التقنية  كليات  طلبة  اإ�شراك  مقرتحًا 
العمل يف  الع�شكري يف  املهني  املهنية والتدريب 

املدن ال�شناعية والقت�شادية.   

قدم عبدالعزيز ع�شريي عري�شة ملجل�ض ال�شورى 
يقرتح من خاللها و�شع اآلية لزيادة التوا�شل بني 
لال�شتجابة  ودعمًا  احلكومية  واجلهات  املواطن 
لطلبات املواطنني وخدمتهم وقال: اإن هناك اأهمية 
التوا�شل  اإن  وحيث  املواطن،  ل�شوت  لال�شتماع 

الأمثل  بال�شكل  مفعل  احلكومي غري  الإلكرتوين 
والذي ت�شعى احلكومة له و�شرفت املليارات عليه. 
اود القرتاح ان يكون هناك ا�شرتاتيجية وا�شحة 
لتعزيز العالقة وامل�شاركة ال�شعبية وتعزيز قنوات 
التوا�شل بكافة ا�شكالها اإلزام الوزارات والهيئات 

بان يكون هناك �شالت تليق باجلمهور وهواتف 
خدمة عمالء وتوا�شل اإلكرتوين يتم مراقبته زمن 
ال�شتجابة واإقفال الطلب وغري ذلك من موؤ�شرات 

قيا�ض الداء

إستراتيجية لتعزيز العالقة مع المواطن

العمري يقترح دمج شباب الوطن في منظومة العمل واإلنتاج
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اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفقة الواردة 
يف   926 بعدد  الللوكللاء  جمل�س  رئا�شة  مقام  من 
�شكاية  مو�شوع  على  وامل�شتملة  1352/2/9هلللل 
الأع�شاء  وتللداول  احللقات  دليل  من  الهدا  اأهللل 
الفح�س  وبللعللد  املللذكللور  اخل�شو�س  يف  البحث 
والتدقيق واإمعان النظر يف قرار املجل�س البلدي 
ما  ظهر  اللل�للشللاأن  هللذا  يف  بجدة  الإدارة  وجمل�س 

ياأتي:
1- قللد اتلل�للشللح بللقللرار املللجللللل�للس الللبلللللدي اأ�للشللا�للس 
اأنه  فظهر  والدللني  بني اجلابة  اجلللاري  التعامل 
ال�شابقة على خ�شم  اتفاق يف مدة احلكومة  وقع 
الع�شرة  يف  الللبلليللع؛  حم�شول  مللن  بللاملللائللة  ع�شرة 
اثنني ون�شف مقابل ر�شم البلدية وخم�شة للدلل 
مقابل  ون�شف  واثنني  خدمته  مقابل  له  م�شلحة 
الللواقللعللة مللن قبل احلللرب  الللديللون القدمية  �للشللداد 
تلك  على  الآن  حتى  م�شتمر  الأملللر  واأن  الللعللامللة 
وامل�شتكني  ال�شاكني  لدى حما�شبة  اأنه  ثم  احلالة، 

ت�شادقوا على �شحة احل�شاب.
2- جاء بقرار جمل�س الإدارة املنوه عنه اأعاه اأنه 
يوافق على خ�شم باملائة اثنني ون�شف من قيمته 

تعديل نسبة الرسوم على الداللين

اطلع جمل�س ال�شورى على اأوراق املعاملة املرفقة 
يف   445 بعدد  العامة  النيابة  مقام  م��ن  ال����واردة 
ال�شيد  �شكوى  على  امل�شتملة  1352/1/21ه������� 
وبيانات  العامة  ال�شحة  اإدارة  م��ن  كامل  حممد 
ال�شحة يف �شاأن هذه ال�شكوى: ومن حيث اأنه قد 
ال�شيد حممد  املدعي  اأن  املرفقة  الأوراق  ظهر من 
تعدى  باأنه  العامة  ال�شحة  مدير  من  ي�شكو  كامل 
وجتاوز عليه ب�شفة غري قانونية ول م�شروعة ومبا 

إحالة شكوى ضد مدير الصحة إلى لجنة الترقية والتأديب

وب��امل��ائ��ة  للبلدية  ر���س��م��ًا  امل��ب��اع 
مقابل  للداللني  م�سلحة  خم�سة 
التي هي  الزيادة  خدمتهم واأما 
مقابل  ون�����س��ف  اث��ن��ني  ب��امل��ائ��ة 
يوافق  ال  ف��اإن��ه  القدمية  ال��دي��ون 
على ا�ستيفائها. وعليه فقد قرر 
املوافقة  االآراء  بجميع  املجل�س 
على قرار جمل�س االإدارة بجدة 
عدد 7 يف 1352/1/23ه� باأن 
ون�سف  اث��ن��ني  ب��امل��ائ��ة  يخ�سم 
للبلدية  ر�سمًا  امل��ب��اع  قيمة  م��ن 
وباملائة خم�سة م�سلحة للداللني 
مقابل خدمته يف كون جملة ما 
يف  وال����دالل  للبلدية  ي�ستوفى 
املائة �سبعة ون�سف واأن يكون 
ب��ني اجلالبة  العمل ج��اري��ا  ه��ذا 
هذا  وعلى  ودالليها.  ج��دة  اإىل 

ح�سل التوقيع.

اأن امل�شتكى منه هو من موظفي الدرجة 
يف  حما�شبتهم  جت���ري  ال��ذي��ن  الأوىل 
العليا مبقت�شى  والتاأديب  الرتقية  جلنة 
نظام  م��ن   )95( امل���ادة  م��ن  )ج(  الفقرة 
امل���اأم���وري���ن ال���ع���ام ف����اإن امل��ج��ل�����س ي��رى 
الرتقية  جلنة  اإىل  املعاملة  حت��وي��ل  اأن 
املعاملة  لإج�����راء  امل���ذك���ورة  وال��ت��اأدي��ب 
ح�شب النظام. وملا ذكر جرى التوقيع.
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اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفقة الواردة 
يف   643 برقم  الوكالء  جمل�س  رئا�شة  مقام  من 
ح�شابات  مو�شوع  على  امل�شتملة  452/1/26هـ 
يف  البحث  الأع�شاء  وتداول  املعارف  �شندوق 
والتدقيق  الفح�س  وبعد  املذكور  اخل�شو�س 
وجمل�س  املايل  املجل�س  قرار  يف  النظر  واإمعان 
املعارف املتخذ بهذا املو�شوع ويف اإفادات القائم 
يف  املعارف  واإدارات  املعارف  �شندوق  باإدارة 
اإمتام  على  يتوقف  فيها  البت  اأن  ظهر  املو�شوع 
كانت  التي  امل�شكوكات  بيان  جهة  من  التحقيقات 
بال�شندوق وما ورد اإليه من التربعات واإيجارات 
التي  والأوامر  البقالني  من  وما حت�شل  املدار�س 
املجل�س  قرار  يف  عنها  نوه  املبالغ  �شرف  خولت 
ولذلك  ال�شندوق  باإدارة  القائم  اإفادة  ويف  املايل 

قرر املجل�س بالإجماع ما ياأتي:
1- ت�شكل جلنة خا�شة موؤلفة من )1( ع�شو من 
وزارة  من  قدير  حما�شب   )2( ال�شورى  جمل�س 
املالية )3( ع�شو يف جمل�س املعارف )4( مندوب 

من وزارة الداخلية.
هذه  در�س  اأمر  اللجنة  هذه  اإىل  يعهد  واأن   -2
املبلغ  اأ�شل  وبيان  احل�شابات  وتدقيق  املعاملة 
مدير  اإىل  الأ�شبق  املعارف  مدير  من  �شلم  الذي 
املعارف ال�شيخ حافظ وهبة وما �شلم اإىل ال�شيخ 
حممد علي خوقري القائم باإدارة �شندوق املعارف 

املرفقة  املعاملة  اأوراق  على  ال�شورى  جمل�س  اطلع 
يف   811 برقم  الوكالء  رئا�شة  مقام  من  اإليه  املحالة 
1352/2/2هـ املخت�شة براتب ماأمور احت�شابية اأملج 
�شدر  قد  اأنه  املرفقة  مبذكرته  بلديتها  رئي�س  واإفادة 
اأمر عايل بت�شليم ر�شوم االحت�شابية اإىل البلدية واأن 
املاأمور الذي كان مكلفًا من قبل املالية با�شتالم ر�شوم 
وي�شرتحم  وظيفته  يف  وجمتهد  مقتدر  االحت�شابية 
بعمله  ليقوم  بدائرته  بقاوؤه  املذكور  البلدية  رئي�س 
اأمرييًا  قر�شًا  خم�شني  بنق�س  اأي  قر�شًا   250 براتب 
ذكر  فيما  واملناق�شة  البحث  وبعد  االأ�شلي  راتبه  عن 

قرر املجل�س باإجماع اآرائه ما ياأتي:
1- املوافقة على بقاء املوظف يف وظيفته براتب مائتني 

وخم�شني قر�شًا اأمرييًا.
يكون  واأن  البلدية  موظفي  جملة  من  يكون  اأن   -2

واردات هذه امل�شلحة من �شمن واردات البلدية.
3- اأن ي�شرف راتبه من تاريخ مبا�شرته للعمل.

4- وعلى بلدية اأملج اأن تدرج الرواتب الالزمة له يف 
موازنتها. وملا ذكر جرى التوقيع.

محمد العامودي 

)1323هـ - 1411هـ(

عبدالرحمن  بن  �سعيد  بن  حممد  ولد 
1323هـ.  عام  املكرمة  مبكة  العامودي 
وتلقى تعليمه الإبتدائي مبدر�سة الفالح 
علماء ع�سره  يد  على  در�س  كما  مبكة، 
بامل�سجد احلرام من اأمثال ال�سيخ حممد 
نا�سرين.  احمد  وال�سيخ  فوده  اأمني 
وكان يرحمه الله كثري الطالع والقراءة 
واجتمعت لديه مكتبة حافلة ب�ستى فنون 
الدين  كتب  وخا�سة  واملعرفة  العلم 

والأدب والتاريخ.
مع  التجارة  يف  العامودي  حممد  عمل 
اأبيه، والتحق بعد ذلك بالعمل احلكومي 
عني  باإدارة  ق�سرية  لفرتة  عمل  حيث 
والن�سر  الطبع  باإدارة  عمل  ثم  زبيده، 
�سكرتريًا  ُعني  وبعدها  1347هـ  عام 

لهيئة التحقيق والتفتي�س. 
ديوان  رئا�سة  العامودي  حممد  وتوىل 
التحرير مب�سلحة الربيد والربق العامة 
واأ�سرف  1350هـ.  عام  املكرمة  مبكة 
�سوت  جريدة  حترير  رئا�سة  على 
1352هـ،  عام  �سدورها  حني  احلجاز 
اإىل عام  وجملة احلج من عام 1369هـ 

1391هـ.
يف  ع�سًوا  العامودي  حممد  وعني 
وحتى  1372هـ  عام  ال�سورى  جمل�س 

عام 1374هـ.
منها:  املوؤلفات  من  العديد  وللعامودي 
من  اأبحاث(،  )جمموعة  تاريخنا  من 
حديث الكتب، اأعالم املكيني منذ الع�سر 
احلديث،  الع�سر  حتى  الإ�سالمي 

روؤوؤ�س اأقالم، ورباعياتي )�سعر(.
تويف يرحمه الله مبكة املكرمة يف الثاين 

من �سعبان 1411هـ.

تشكيـل لجنة لفحص صندوق المعارف ماليًا

مع بيان امل�صكوكات وما ورد اإىل ال�صندوق بعدئذ 
من التربعات واإيجارات املدار�س وما حت�صل من 
ال�صندوق  من  �صرف  وما  ذلك  وغري  البقالني 
مبقت�صى اأوامر عالية وما �صرف باأمر من مديرية 
علي  حممد  ال�صيخ  قبل  من  �صرف  وما  املعارف 
يف  مف�صل  وا�صح  قرار  واإعطاء  فقط  خوقري 
اإجراوؤه يف كل  يجب  كان  ما  بيان  مع  املو�صوع 
والأنظمة  التعليمات  املوا�صيع طبق  من  مو�صوع 

املخت�صة بذلك.
القرار  لإعطاء  املجل�س  اإىل  املعاملة  تعاد  ثم   -3

النهائي يف ذلك وعلى هذا ح�صل التوقيع.

اإلبقاء على مأمور احتسابية أملج
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د. عبدالله بن اإبراهيم الع�شكر

ال�شورى،  ال�شورى وتاريخ  ال�شورى. حتدثت عن معنى  تن�شر منجمة يف جملة  "�شوريات" التي  �شابقة يف حلقات  اأحاديث  ظهرت 
وال�شفات التي جتمعها اأو تفرقها عن الدميقراطية الغربية، وتطرقت لبع�ص ق�شايا برملانية تخت�ص بها ال�شورى. و�شاأكمل اإن �شاء الله 
تداعيات الفكر وبنات اخلاطر عن هذا املو�شوع احليوي. لكنني يف حديث هذا ال�شهر، راأيت اأن اأقول راأيًا يتعلق مب�شتقبل جمل�ص 

ال�شورى احلايل.
قابلُت عددًا غري قليل من مثقفي العرب وغري العرب، ودار احلديث عن مكانة جمل�ص ال�شورى يف العملية ال�شيا�شية ال�شعودية، لكن اأكرث 
ما اأثار انتباهي هو ت�شكك البع�ص يف م�شتقبل جمل�ص ال�شورى. واأكرث ما يردده البع�ص يف هذا ال�شاأن هو اأن املجل�ص منذ اأن تاأ�ش�ص 
منذ عقدين وهو يف مكانة، مل يتطور، ومل ُيغري من اأنظمته، ومل تطراأ عليه حت�شينات تطال املفهوم الربملاين ملجل�ص ت�شريعي. ويجادل 

اآخرون باأن من حق املجل�ص بعد هذا العمر املديد اأن ينتقل من كونه جمل�شًا �شوريًا وح�شب اإىل جمل�ص ت�شريعي.
وحيث اأثار هوؤالء النفر م�شاألتني هما: التغيري والتطور، و�شفة املجل�ص الت�شريعي. راأيت اأن اأقيد ما يح�شرين عن هاتني امل�شاألتني.

العموم  فهذا  جمل�ص  اإطالقهما.  عند  النيابية  املجال�ص  �شفات  من  لي�شتا  اأنهما  على  لهما.  مقيد  ال  كلمتان  فهما  والتطور  التغيري  اأما 
الربيطاين ال تكاد جتد تطورًا اأو تغيريًا ُيذكر يف اأنظمته وفل�شفته وقواعد عمله، بل هو هو منذ مئات ال�شنني. ولو ق�شنا مقدار التغيري 
الذي اأ�شاب ج�شمه النيابي اأو القانوين لوجدناه متوا�شعًا مع عمره الطويل. ومثل هذا ُيقال عن الفكر النيابي الهندي، والفكر ال�شائد 
يف اأعظم برملانات اأوروبا. فالتغيري لي�شت �شفة الزمة، وهي لي�شت حممودة ملجرد التغيري. ومع هذا فمجل�ص ال�شورى ال�شعودي �شهد 

تغيريات مذكرة، و�شهد تطورًا ملمو�شًا. واأكاد اأقول اأن كل دورة نيابية ت�شهد تطورًا مدرو�شًا.
ينق�شم  اململكة  الت�شريعي. يف  بالفكر  ولنبداأ  امل�شاحة.  به هذه  قد ت�شيق  تو�شع  اإىل  باب يحتاج  فهذا  والت�شريع  ال�شورى  اأما م�شاألة 
الت�شريع اإىل ق�شمني رئي�شيني: االأول الت�شريع الديني، وهذا ال يتدخل فيه املجل�ص. فهو ت�شريع حمكوم باأمر الله، وهو ت�شريع يغطي 
م�شاحة وا�شعة من احلياة والعمل والعي�ص و�شواها. وبالتايل فل�شنا يف حاجة اإىل ت�شريعات تطال ما تعر�ص له الت�شريع االإهي، بعك�ص 
الربملانات العاملية التي ي�شطر االأع�شاء واللجان ل�شرف االأوقات واجلهود العري�شة لر�شم احلياة والعمل والعي�ص وما يتفرق وما يجد 

عندهم.
اقرتاحًا  االأنظمة:  مناق�شة  يف  الوزراء  جمل�ص  مع  ي�شرتك  ال�شورى  فمجل�ص  جديدة  ونوازل  باأنظمة  يتعلق  ما  فهو  االآخر  الق�شم  اأما 
ومراجعة واإلغاًء، وت�شمية اآليات التنفيذ و�شواها كثري. وكون جمل�ص ال�شورى ي�شرتك مع جمل�ص الوزراء يف هذا الق�شم ال ي�شريه 
وال ينتق�ص من دوره ومكانته الربملانية. فكل جمال�ص الوزراء واحلكومات يف الدول الربملانية احلديثة هي التي تقرتح معظم االأنظمة 
والت�شريعات. وي�شاركها يف ذلك دوائر عديدة مثل املحاكم ووزراء ال�شيادة. اأما ال�شيا�شة اخلارجية فتكاد تكون عندهم من اخت�شا�ص 
اأنا من ي�شنع ال�شيا�شة اخلارجية، معر�شًا بدور متوا�شع جدًا  الرئي�ص ووزارة اخلارجية. وكان الرئي�ص االأمريكي ترومان يقول: 

لوزارة اخلارجية وجمل�ص الكوجنر�ص، وما عار�شه اأحد.
واإذ عرفنا هذا ال�شاأن بال�شورة التي عر�شناها، جند اأن ملحوظات امل�شككني ال تقوم على �شاقها. ولي�ص هذا دفاعًا عن جمل�ص ال�شورى، 
بل هو ما تقره احلقيقة، ويقول به الواقع. وجمل�ص ال�شورى ال�شعودي ع�شوًا فاعاًل يف احتادات برملانية اإقليمية ودولية، ومل اأ�شمع اأو 
اأقراأ اأنهم )اأي االحتادات( قالوا مبثل قول املت�شككني. ولي�ص قول املت�شككني من قواعد ولوازم املجال�ص النيابية. على اأن التطور �شنة 
من �شنن الكون. اأما الت�شريع فلنا فيه موقف ال يحيد. نحن مع تقنني الت�شريعات، ونحن مع �شن اأنظمة جديدة تعالج النوازل، ولكن 
لدينا ت�شريعات باقية. ولعل ما يجعل بع�ص املنتقدين يرون بقاءنا م�شرين على ت�شريعات الله هي من نوع عدم التطور وعدم التغيري. 

فاإن كان هذا، فال حاجة لنا يف تطور وتغيري.
واأمر اآخر اأختم به هذا احلديث وهو: لدى جمل�ص ال�شورى ال�شعودي طموحات، ولديه خطط مدرو�شة، ولديه ا�شت�شراف للم�شتقبل. 
ونحن ال ن�شك اأن �شانع القرار ال�شيا�شي يف هذه البالد، حر�شها الله ي�شعى ما و�شعه ال�شعي، ليكون جمل�ص ال�شورى مفخرة لهذه 

البالد، التي تعتز بدينها، وتعتز ب�شيا�شيها املن�شبطة، وتعتز بفل�شفة احلكم واالإدارة فيها. والله اأعلم 
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