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* رئي�س التحرير

قطاع املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة يحظى باهتمام كبري يف الدول املتقدمة والنا�شئة 

ملا له من دور يف الناجت املحلي الإجمايل ف�شاًل عن توفري فر�ص العمل للمواطنني، لذلك 

ت�شعى الدول اإىل دعم هذا القطاع وتطويره.

على  للتعرف  بالتحقيق  املو�شوع  هذا  طرق  على  حر�شنا  »ال�شورى«  من  العدد  هذا  يف 

يف  امل�شتغلون  ك�شف  حيث  اململكة،  يف  القطاع  هذا  يواجهها  التي  واملعوقات  ال�شعوبات 

املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة عن الكثري من ال�شعوبات التي تواجههم وتعيق تقدم هذا 

امل�شتثمر  دخول  اأبرزها  الإجمايل،  املحلي  الناجت  يف  اإ�شهامه  وزيادة  وتنميته  القطاع 

الكثري من  اململكة  اإىل هذا القطاع، حيث حّول نظام ال�شتثمار الأجنبي يف  الأجنبي 

الأيدي العاملة الأجنبية اإىل م�شتثمرين اأجانب يناف�شون امل�شتثمر ال�شعودي يف قطاع 

املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، اإذ ا�شتفادوا من النظام وامليزات التي يقدمها لهم ودخلوا 

باب ال�شتثمار يف هذا القطاع من اأو�شع اأبوابه، بعك�ص امل�شتثمر ال�شعودي الذي حتكمه 

القيود والبريوقراطية وحتد من تطوير ن�شاط موؤ�ش�شته.

قلوبهم  اأعماق  يف  الوطنية  ت�شكن  وخربات  كفاءات  من  ي�شمه  مبا  ال�شورى  وجمل�ص 

واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  قطاع  يف  ال�شعوديني  امل�شتثمرين  معاناة  ا�شت�شعروا 

بالقدرات  الرتقاء  على  العمل  وغياب  جهة،  من  اأكثثر  اإىل  القطاع  هذا  ومرجعية 

التناف�شية للمن�شاآت املحلية، فقدم عدد من الأع�شاء مبوجب املادة الثالثة والع�شرين 

من نظام املجل�ص م�شروع مقرتح اإن�شاء هيئة عامة للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة تكون 

املهم يف دعم  لتحقيق دورها  القطاع وتعمل على دعمها  املن�شاآت يف هذا  مظلة جلميع 

القت�شاد الوطني، وزيادة الفر�ص الوظيفية للمواطنني ال�شعوديني  وتو�شيع وتطوير 

الطاقة  جلنة  در�شت  وقد  النائية،  املناطق  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  اأعمال 

والقت�شاد م�شروع مقرتح نظام الهيئة العامة للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، ومن ثم 

ناق�شه املجل�ص موؤخرًا وطرح العديد من الأع�شاء ملحوظاتهم ومرئياتهم ب�شاأن مواد 

املن�شود وهو  الهدف  املجل�ص وفق  الهيئة من  نظام  اأن يخرج  منهم على  النظام حر�شًا 

تطوير هذا القطاع وتنميته ليقوم بدوره يف دعم القت�شاد الوطني وتوفري الفر�ص 

الوظيفية لل�شباب والفتيات خا�شة واأن املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة قطاع وا�شع وذو 

ملختلف  وظيفية  فر�شًا  يوفر  مما  واملراكز  واملحافظات  املدن  خمتلف  يف  كبري  انت�شار 

�شرائح املجتمع.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة..

بين الواقع والحاجة للتطوير
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د. حممد املهنا *
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تقدير كبير لدور المملكة اإلقليمي والدولي 
من مسؤولي أوزبكستان والهند

عبداهلل  الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  اأج��رى 

بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ خالل  زيارتني ر�شميتني لكل 

البلدين  م�شوؤويل  مع  مهمة  مباحثات  والهند  اأوزبك�شتان  من 

احلكوميني والربملانيني. 

اململكة  لدور  الكبري  تقديرهم  البلدين عن  امل�شوؤولون يف  وعرب 

على  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  وخادم 

الت�شامح،  وثقافة  ال�شالم  ن�شر  يف  والإقليمي  العاملي  امل�شتوى 

ودعوا اإىل املزيد من التعاون امل�شرتك يف املجالت كافة وعلى 

امل�شتوى الربملاين خا�شة.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين 
المعوقات والحلول

املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة هي قطب احلراك القت�شادي 

يف كل دولة ملا متثله من اأهمية يف دفع عجلة التنمية والزدهار 

على كافة الأ�شعدة التجارية وال�شناعية، وهي الن�شاط الأغلب 

يف كل بلد، وتعاين املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة همومًا ت�شببت 

التحقيق  هذا  يف  نتطرق  احليوي،  القطاع  هذا  منو  عرقلة  يف 

اإىل اأبرز املعوقات التي تقف حجر عرثة اأمام منو هذا القطاع  

وانطباعات  الق��ت�����ش��ادي،  احل���راك  يتطلبها  ال��ت��ي  واحل��ل��ول 

امل�شتثمر ال�شعودي حول ال�شتثمار الأجنبي.

إدمان اإلنترنت والبالك بيري
فهي  وال�شتخدامات،  الأوج���ه  متعددة  �شبكة  الإن��رتن��ت  تعد 

املعارف  امل�شاركة يف  وتعزز  كله،  العامل  تربط  ات�شالت  �شبكة 

واملعلومات، وتزيد من فر�س التعليم والتدريب والتثقيف، الأمر 

الذي يجعلها الو�شيلة الرئي�شة لبناء جمتمع املعلومات، وواحدة 

من اأهم الو�شائل يف عملية التنمية الب�شرية.

الإيجابيات  ثناياها  تقنية جديدة- حتمل يف  وكاأي   - اأنها  اإل   

وال�شلبيات، واملنافع وامل�شاوئ، ومفتاح ذلك كله يف يد امل�شتخدم 

نف�شه. د. جربيل العري�شي يقدم درا�شة عن هذا املو�شوع.

على البرلمانات المساعدة في تحقيق 
مطالب الشعوب 

احلكام  على  اأن  ب��ات��وك  حممد  ال��رتك��ي  ال��ربمل��ان  ع�شو  اأك���د 

عنها  ع��ربوا  طاملا  ل�شعوبهم  امل�شتحقة  للمطالب  ال�شتجابة 

هذه  مطالب  ترتجم  اأن  ال��ربمل��ان��ات  وعلى  ال�شلمية  بالطرق 

ال�شعوب ترجمة دقيقة.

ا�شتخدام  اإىل  والإ���ش��الم��ي��ة  العربية  ال�شعوب  ب��ات��وك  ودع���ا 

اآلت  من  حتتاجه  ما  ت�شنيع  وحماولة  احلديثة  التكنولوجيا 

بني  العالقة  وا�شفًا  الغرب،  من  ا�شتريادها  من  بدًل  باأيديها 

ال�شعبني الرتكي وال�شعودي باأنها طيبة وودية.



الآراء الواردة باملجلة لتعرب بال�شرورة عن راأي املجل�س اأو اآراء م�شوؤوليه

shuramagazine@hotmail.com للتوا�شل وامل�شاركات    
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إتجاهات

ن�شبة  - اخت�شا�شات ديوان املظامل وتدين 
الإجناز يف مناق�شات الأع�شاء

العيني  الت�شجيل  لتنفيذ  زمني  برنامج   -
عقود  اأو�ثثشثثاع  يف  النظر  واإعثثثثادة  للعقار 

النظافة يف البلدية

التقنية  كثثلثثيثثات  اإنثث�ثثشثثاء  يف  الثثتثثو�ثثشثثع   -
التقني  التدريب  خريجي  من  وال�شتفادة 

واملهني يف الت�شغيل الذاتي

- اإعثثثثداد مثث�ثثشثثروع نثثظثثام �ثثشثثامثثل لثثزراعثثة 
الأع�شاء يف اململكة

- انتقاد خلدمة الربيد ال�شريع ومطالبات 
اخلثثدمثثات  يف  اخلثثا�ثثص  للقطاع  اأكثثثرب  بثثثدور 

الربيدية

متطلبات  ل�ثثشثثتثثكثثمثثال  وطثثنثثي  بثثرنثثامثثج   -
من  املزيد  وفتح  بامل�شت�شفيات  العثثثرتاف 

فر�ص التدريب يف الربامج الطبية

العقارية  التنمية  �شندوق  نظام  حتديث   -
ت�شمن  ملهامه  �شاملة  اإ�شرتاتيجية  واإعثثداد 

ح�شول حمدودي الدخل على �شكن منا�شب

- املجل�ص يوافق على نظام الغذاء

د. زيد الرماني

أ. موسى السليم

د. صدقة فاضل

د. عبد اهلل العسكر

د.  مفلح الرشيدي

د. حامد الشراري 



العهد  يف  تنموية  منجزات  من  حتقق  مبا  اع��ت��زازه  عن  ال�شورى  جمل�س  عرب 

 - �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خلادم  الزاهر 

حفظه اهلل - والذي يعد حمطة بارزة يف م�شرية اخلري للنه�شة التنموية التي 

ت�شهدها اململكة يف �شتى املجالت.

يوم  التي عقدت  املجل�س  ال�شورى يف جل�شة  اأ�شدره جمل�س  بيان  جاء ذلك يف 

ال�شريفني  ملبايعة خادم احلرمني  ال�شابعة  الذكرى  1433/6/25ه���، مبنا�شبة 

ملكًا للمملكة العربية ال�شعودية والذي يوافق اليوم ال�شاد�س والع�شرين من �شهر 

جمادى الآخرة.

واأكد جمل�س ال�شورى يف بيانه اأن اململكة العربية ال�شعودية عا�شت يف عهد خادم 

احلرمني ال�شريفني �شنوات حافلة باملنجزات والعطاء، ارتقت فيها البالد يف 

م�شرية  خالل  من  والزده���ار،  العز  �شماء  يف  و�شمت  والتطور  التقدم  م��دارج 

اخلري يف وطن ينعم برغد العي�س والأمن والآمان.

وقال اإن خادم احلرمني ال�شريفني - حفظه اهلل - داأب على �شيا�شة التحديث 

والتطور للرقي باململكة وتقدمها يف خمتلف املجالت فعمل - اأيده اهلل - على 

تطويرالأنظمة والت�شريعات مبا يواكب املتغريات وامل�شتجدات، وحارب الف�شاد 

ملكافحة  عامة  هيئة  اإن�شاء  اأب��رزه��ا  وال��ق��رارات  النظم  من  جملة  خ��الل  من 

واجبهم  واأداء  وتعاىل-  �شبحانه  اهلل   - تقوى  على  امل�شوؤولني  وحث  الف�شاد، 

باأمانة واإخال�س.

واأ�شار جمل�س ال�شورى اإىل اأن للملك عبداهلل بن عبدالعزيز روؤية اإ�شرتاتيجية 

لق�شايا الوطن، ياأتي يف مقدمتها بناء قدرات ب�شرية موؤهلة قادرة على احلفاظ 

ذلك  ومتثل  املتقدمة،  ال���دول  مل�شاف  بها  والنهو�س  ال��ب��الد  م��ق��درات  على 

بتطوير التعليم ب�شقية العام من خالل م�شروع امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

اإن�شاء اجلامعات يف خمتلف مناطق اململكة  لتطويرالتعليم والعايل من خالل 

حيث ارتفع عدد اجلامعات خالل عهده امليمون من 8 جامعات اإىل 24 جامعة 

اخلا�شة،  واملعاهد  الأهلية  اجلامعات  جانب  اإىل  الوطن  اأرج��اء  يف  منت�شرة 

اإ�شافة اإىل ابتعاث ع�شرات اللآف من اأبناء وبنات الوطن للجامعات العريقة 

لالبتعاث  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  برنامج  خالل  من  العامل  م�شتوى  على 

اخلارجي بهدف اإعداد اأجيال متميزة ملجتمع معريف مبني على اقت�شاد العلم 

واملعرفة.

من  ب��دًل  اململكة  يف  الطاقة  م�شادر  تنويع  على   - اهلل  – حفظه  حر�س  كما 

العتماد فقط على البرتول وم�شتقاته بال�شتفادة من م�شادر الطاقة املتنوعة 

واملتجددة،  الذرية  للطاقة  عبداهلل  امللك  مدينة  فاأن�شاأ  باململكة  تتوفر  التي 

املتنامي  القت�شاد  تو�شيع  اإىل  تهدف  اقت�شادية  مدن  �شت  اإن�شاء  اإىل  اإ�شافة 

غري النفطي، وتخفيف ال�شغط املتزايد على املدن الرئي�شية الكربى، و�شمول 

منافع التنمية جميع مناطق اململكة.

نذر  الذي  ال�شريفني  احلرمني  خادم  اأن  اإىل  بيانه  يف  ال�شورى  جمل�س  واأ�شار 

نف�شه خلدمة �شعبه والهتمام به، ترجم ذلك بحزمة من الأوامر امللكية التي 

للمواطنني  املعي�شي  امل�شتوى  لتح�شني  املا�شي  العام   - اهلل  حفظه   - اأ�شدرها 

ال�شحي  القطاع  اأداء  والرفع من  البطالة،  وم�شكلة  الإ�شكان،  ومعاجلة ق�شية 

وغريها من املجالت احلياتية.

ولفت النظر اإىل اأن اهتمام خادم احلرمني ال�شريفني – حفظه اهلل - ب�شعبه 

من  الرحمن  وب�شيوف  ال�شريفني،  باحلرمني  الهتمام  واج��ب  عن  ي�شغله  مل 

احلجاج واملعتمرين والزائرين، حيث اأ�ش�س – حفظه اهلل - اأكرب تو�شعة للحرم 

قطار  وتاأ�شي�س  امل�شعى،  وتو�شعة  اجلمرات،  ج�شر  وتطوير  ال�شريف،  املكي 

من  وغريها  زم��زم،  ماء  ل�شقيا  اهلل  عبد  امللك  م�شروع  اإىل  اإ�شافة  امل�شاعر، 

امل�شاريع التطويرية بامل�شاعر املقد�شة.

كما تعززت يف هذا العهد الزاهر مكانة اململكة العربية ال�شعودية اإقليميًا ودوليًا 

بف�شل من اهلل ثم بحنكة خادم احلرمني ال�شريفني و�شيا�شته احلكيمة، حيث 

املحافل  اأعمق يف  ووجود  الدولية  الق�شايا  دور حموري يف خمتلف  لها  اأ�شبح 

الدولية، ويف �شناعة القرار العاملي من خالل ع�شويتها يف جمموعة الع�شرين 

دوائر  يف  والإ�شالمي  العربي  لل�شوت  قوي  دفع  عن�شر  و�شكلت  القت�شادية، 

كما يربز يف هذا  وموؤ�ش�شاته،  وهيئاته  اختالف منظماته  على  العاملي  احلوار 

الإطار تبني الأمم املتحدة لدعوة خادم احلرمني ال�شريفني اإن�شاء مركز الأمم 

الدويل  املوؤمتر  يف   - اهلل  حفظه   - اأطلقها  والتي  الإره��اب،  ملكافحة  املتحدة 

ملكافحة الإرهاب الذي عقد يف الريا�س عام 2005 بح�شور وفود من اأكرث من 

60 دولة.

ويل  و�شمو  ال�شريفني  دور خادم احلرمني  بتثمني  بيانه  ال�شورى  وختم جمل�س 

عهد الأمني يف دعم جمل�س ال�شورى وتعزيز دوره ك�شريك يف ال�شلطة التنظيمية 

حيث تبواأت م�شرية املجل�س يف هذا العهد دورًا رئي�شًا يف تاأ�شيل منهج ال�شورى، 

النيابية على م�شتوى  املجال�س  به �شمن خريطة  للمجل�س مكانة لئقة  واأ�شبح 

العامل العربي والإ�شالمي خا�شة، وعلى امل�شتوى العاملي عامة.

يف بيان ملجل�ص ال�شورى مبنا�شبة الذكرى ال�شابعة ملبايعة خادم احلرمني ال�شريفني:

والعطاء  بالمنجزات  حافلة  سنوات  تعيش  المملكة 
في عهد خادم الحرمين الشريفين 
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جمل�ص ال�شورى:

العالقات بين المملكة ومصر قوامها 
روابط الدين واألخوة والمصير المشترك 
نوه جمل�س ال�شورى بجهود خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل 

�شعود - حفظه اهلل - يف تعزيز اأوا�شر العالقات الثنائية املتميزة بني اململكة العربية 

ال�شعودية وجمهورية م�شر العربية ال�شقيقة وجتاوز جميع حماولت املغر�شني الذين 

ي�شعون للنيل من هذه العالقة، وما توجيهه - اأيده اهلل - بعودة �شفري اململكة العربية 

ال�شعودية يف جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة اإىل القاهرة ومبا�شرة اأعماله، واإعادة 

فتح ال�شفارة والقن�شليتني يف كل من الإ�شكندرية وال�شوي�س، بعد الأزمة العابرة التي 

تعر�شت لها ال�شفارة ال�شعودية، اإل دليل قاطع على حر�س خادم احلرمني ال�شريفني 

على ا�شتمرار العالقات بني البلدين بو�شفهما ركنني اأ�شا�شيني يف العالقات العربية/

العربية والعمل العربي امل�شرتك.

جاء ذلك يف م�شتهل اأعمال جل�شة املجل�س العادية التا�شعة والع�شرين التي عقدها 

اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  ال�شيخ  املجل�س  رئي�س  معايل  برئا�شة 

ال�شيخ.

واأ�شاد املجل�س يف بيان تاله معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى الدكتور حممد بن 

عبد اهلل الغامدي بالزيارة التي قام بها اإىل اململكة وفد م�شري رفيع امل�شتوى �شم 

عددًا من اأع�شاء جمل�شي ال�شعب وال�شورى واأبرز القيادات ال�شيا�شية وقادة الراأي 

والفكر يف جمهورية م�شر العربية برئا�شة معايل رئي�س جمل�س ال�شعب الدكتور �شعد 

الكتاتني ومعايل رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور اأحمد فهمي للتاأكيد على عمق ومتانة 

اأوا�شر املحبة والأخوة وال�شداقة التي جتمع بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

العربية  م�شر  وجمهورية  ال�شعودية  العربية  اململكة  بني  العالقات  البيان  وو�شف 

بالعالقات املتجذرة قوامها روابط الدين والأخوة وامل�شري امل�شرتك، و�شت�شهم هذه 

اأو�شع  اآفاق  اإىل  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  يف  تعاىل  اهلل  باإذن  الزيارة 

يوؤثر  لن  الأ�شخا�س  بع�س  به  قام  ما  اأن  الكنانة  اأبناء  اأثبت  فقد  عليه،  كانت  مما 

ال�شعبني  وقوتها مبا يخدم م�شالح  متانتها  يزيد من  بل  البلدين  بني  العالقات  يف 

ال�شقيقني، ويعزز دورهما املحوري يف خدمة ق�شايا الأمتني العربية والإ�شالمية.

واأكد املجل�س على اأهمية دور و�شائل الإعالم يف البلدين يف جتلية ال�شورة وطبيعة 

امل�شيئة  املمار�شات  جميع  واأن  و�شعبًا،  قيادة  البلدين  بني  الوثيقة  الأخوية  الروابط 

التي ت�شدر من البع�س ما هي اإل ن�شاز ل ميكن تعميمه.

اإىل ذل����ك واف����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ق��ي��ام ���ش��ن��دوق ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة ب���اإع���داد 

اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ���ش��ام��ل��ة مل��ه��ام��ه ت��اأخ��ذ يف الع��ت��ب��ار ح�����ش��ول امل���واط���ن وخ��ا���ش��ة 

امل��ن��ا���ش��ب،  وال�����ش��ع��ر  ال���وق���ت  ال�����ش��ك��ن يف  ع��ل��ى  امل��ن��خ��ف�����ش��ة  ال����دخ����ول  ذوي 

التكلفة. مي�شرة  �شكنية  وح���دات  وب��ن��اء  مت��وي��ل  يف  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  واإ����ش���راك 

حممد  الدكتور  ال�شورى  جمل�س  ع��ام  اأم��ني  معايل  اأع���رب 

احلرمني  خلادم  وتقديره  �شكره  عن  عمرو  اآل  اهلل  عبد  بن 

ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود، ول�شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز اآل �شعود ويل العهد 

– حفظهما اهلل  الداخلية  الوزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 

اأمينًا عامًا ملجل�س  امللكي بتعيينه  الأمر  �شدور  مبنا�شبة   –
ال�شورى باملرتبة املمتازة.

وكان  معايل الدكتور اآل عمرو قد ت�شرف باأداء الق�شم اأمام 

اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم 

باهلل  اأق�شم  قائاًل:  ال�شالم  ق�شر  يف   � اهلل  حفظه   � �شعود 

واأل  وب��الدي،  ملليكي  ثم  لديني،  خمل�شًا  اأك��ون  اأن  العظيم، 

م�شاحلها  على  اأحافظ  واأن  الدولة،  اأ�شرار  من  ب�شر  اأب��وح 

والإخال�س  والأمانة  بال�شدق  اأعمايل  اأوؤدي  واأن  واأنظمتها، 

والعدل.

وقد هناأه خادم احلرمني ال�شريفني بهذه املنا�شبة متمنيًا له 

التوفيق والنجاح يف عمله خلدمة دينه ووطنه. 

الثقة  بهذه  اعتزازه  الق�شم عن  اأدائ��ه  معاليه عقب  واأع��رب 

تدفعه  بها  حظي  التي  الغالية  الثقة  هذه  باأن  موؤكًدا  امللكية 

وال��وط��ن.  للدين  خدمة  والعطاء  اجلهد  م��ن  امل��زي��د  لبذل 

اأن يكون عند ح�شن ظن القيادة  داعًيا اهلل �شبحانه وتعاىل 

احلكيمة، واأن يعينه على اأداء مهام عمله واأن يعمل مع معايل 

رئي�س جمل�س ال�شورى ومعايل نائبه ومعايل م�شاعده واأع�شاء 

الر�شيدة  القيادة  تطلعات  حتقيق  على  ومن�شوبيه  املجل�س 

وتلبية طموحات املواطنني. منوها باجلهود التي بذلها معايل 

الأمني العام ال�شابق للمجل�س الدكتور حممد الغامدي خالل 

�شنوات دورتي املجل�س الرابعة واخلام�شة احلالية.

واأكد اآل عمرو اأن املجل�س يحر�س كل احلر�س على الرتقاء 

والقيام  التنظيمية  ال�شلطة  يف  ك�شريك  دوره  وتعزيز  باأدائه 

واأخ��ذ  الإ���ش��الم��ي  ال�����ش��ورى  منهج  تاأ�شيل  يف  رئي�س  ب���دور 

مكانة لئقة به �شمن خريطة املجال�س املماثلة على م�شتوى 

العامل. م�شريًا اإىل اجلهود الكبرية التي بذلها ويبذلها خادم 

املجل�س  حتقيق  �شبيل  يف  الأم��ني  عهده  ويل  و�شمو  احلرمني 

لأهدافه التي اأن�شئ من اأجلها. 

بثقة كبرية من  املجل�س يحظى وهلل احلمد  اإن  معاليه  وقال 

القرار،  �شناعة  يف  اأهمية  من  املجل�س  ي�شكله  ملا  القيادة 

اأجهزة  بع�س  اأداء  تطوير  يف  اأ�شهمت  وقراراته  فمنجزاته 

كما  للمواطن،  تقدم  التي  واخلدمات  وموؤ�ش�شاتها  احلكومة 

اأو  جديدة  اأنظمة  من  حتقق  ما  يف  كبرٌي  دوٌر  للمجل�س  كان 

واملتغريات  للم�شتجدات  ي�شتجيب  مبا  قائمة  اأنظمة  تعديل 

بها  يحظى  التي  الثقة  اأن  اإىل  م�شريًا  اململكة.  �شهدتها  التي 

بذل مزيد  اإىل  املجل�س  تدفع  الر�شيدة،  القيادة  املجل�س من 

من اجلهد ملالم�شة هموم املواطنني واإيجاد معاجلات لبع�س 

ق�شايانا الوطنية، وتقدمي الروؤى واملقرتحات ب�شاأنها، اإمياًنا 

واحلاجات  الهموم  لتلك  واملعاجلة  احللول  اإيجاد  باأن  منهم 

واملتوازنة  امل�شتدامة  التنمية  لتحقيق  ال�شبل  اأجنع  من  هي 

يف  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  حكومة  اإليها  ت�شعى  ال��ت��ي 

خمتلف مناطق اململكة.

معايل الدكتور حممد اآل عمرو 

– بي�شة  1379هـ   : تاريخ ومكان امليالد 

– الثنية
قبلها  وم���ن  ال���دك���ت���وراة  ع��ل��ى  ح�����ش��ل 

بينما  القرى،  اأم  جامعة  من  املاج�شتري 

جامعة  م��ن  البكالوريو�س  على  ح�شل 

امللك في�شل.

قبل اأن ي�شدر الأمر امللكي بتعيينه اأمينًا 

عامًا ملجل�س ال�شورى يف 1433/6/25هـ، 

كان ع�شوًا باملجل�س منذ 1430/3/3ه�.

عمرو  اآل  حممد  الدكتور  معايل  عمل 

اأ����ش���ت���اذًا م�����ش��ارك��ًا لأ����ش���ول ال��رتب��ي��ة 

امللك  جامعة  يف  وامل��ق��ارن��ة  الإ�شالمية 

بي�شة  يف  املعلمني  لكلية  وعميدًا  خالد، 

اإ�شافة اإىل عمله  1419/5/17ه���،  منذ 

م�شرفًا على كلية العلوم والآداب يف بي�شة 

منذ 1429/4/20ه�. 

و�شغل معاليه منا�شب عدة منها: ع�شو 

ووكيل  التعليمي،  ع�شري  منطقة  جمل�س 

الطالب،  ل�شئون  بي�شة  يف  املعلمني  كلية 

ورئي�س ق�شم الرتبية وعلم النف�س بكلية 

اأه��ايل  جلنة  ع�شو  بي�شة،   يف  املعلمني 

اللجنة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ع�����ش��ري،  منطقة 

بي�شة  يف  ال�شياحية  للتنمية  الفرعية 

والرئي�س التنفيذي. 

مهارات  منها:  املوؤلفات  من  العديد  وله 

احلوار الفعال وعالقتها ببع�س ال�شمات 

ال�شخ�شية على �شوء الرتبية الإ�شالمية، 

والروح  والعقل  التكامل بني اجل�شم  اأثر 

منظور  من  ال�شوية  ال�شخ�شية  بناء  يف 

اإ�شالمي،وغريها من املوؤلفات.

اأدى الق�شم وعرب عن �شكره للقيادة على الثقة امللكية

أمر ملكي بتعيين الدكتور محمد آل عمرو أمينًا عامًا لمجلس الشورى
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رئيس مجلس الشورى يزور أوزبكستان 
والهند ويجري مباحثات مهمة مع 

مسؤولي البلدين

رئيس مجلس الشورى يزور أوزبكستان 
والهند ويجري مباحثات مهمة مع 

مسؤولي البلدين

اأجرى معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور 

خالل   ال�شيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل 

والهند  اأوزب��ك�����ش��ت��ان  م��ن  لكل  ر�شميتني  زي��ارت��ني 

احلكوميني  البلدين  م�شوؤويل  مع  مهمة  مباحثات 

والربملانيني. 

جمهورية  اإىل  ر�شمية  ب��زي��ارة  معاليه  ق��ام  حيث 

جمل�س  رئي�س  معايل  من  لدعوة  تلبية  اأوزباك�شتان 

اإلتقى خاللها  ال�شيوخ الأوزبكي العيزار �شابروف، 

عبدالعزيز  الأوزب���ك���ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م��ع��ايل 

كاملوف ومعايل رئي�س الغرفة الت�شريعية الأوزبكية 

ديالرام تا�شمحدوفا وعددًا من كبار امل�شوؤولني يف 

جمهورية اأوزباك�شتان.

تعزيز  �شبل  على  اللقاءات  خ��الل  البحث  وتركز 

واأوزب��اك�����ش��ت��ان  اململكة  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 

املجالت مبا يخدم م�شالح  وتطويرها يف خمتلف 

الإقليمية  الق�شايا  جانب  اإىل  البلدين،  �شعبي 

والدولية ذات الهتمام امل�شرتك .

كما عقد معاليه جل�شة مباحثات م�شرتكة مع معايل 

رئي�س جمل�س ال�شيوخ الأوزبكي تناولت دفع جمالت 

ال��ع��م��ل ال��ربمل��اين امل�����ش��رتك وت��ع��زي��ز ع��م��ل جل��ان 

ال�شداقة الربملانية بني املجل�شني.

�شم وفد املجل�س يف زيارته جلمهورية اأوزباك�شتان 

نا�شر  بن  ثامر  الدكتور  ال�شورى  جمل�س  ع�شوي 

ال�شمعان،  عبداهلل  بن  يحيى  والدكتور  الغ�شيان، 

املجل�س  والإع��الم يف  العامة  العالقات  ومدير عام 

الدكتور عبدالرحمن بن عثمان ال�شغري.

ال�شيوخ يف جمهورية  رئي�س جمل�س  نوه معايل  وقد 

الكبرية  باجلهود  �شابروف  الغيزار  اأوزباك�شتان 

ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  حكومة  تقدمها  التي 

حفظه   - �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 

احل��رام من خالل  بيت اهلل  اهلل - خلدمة حجاج 

تنفيذ واإقامة امل�شروعات يف مكة املكرمة وامل�شاعر 

يرتادها  التي  واملناطق  املنورة  واملدينة  املقد�شة 

وطماأنينة  ل��راح��ة  ت��ه��دف  ال��ت��ي  اهلل  بيت  ح��ج��اج 

بي�شر  منا�شكهم  تاأدية  من  يتمكنوا  حتى  احلجاج 

و�شهولة .

واأ�شاد خالل لقائه رئي�س جمل�س ال�شورى مب�شتوى 

ال�شعودية  العربية  اململكة  بني  املتميزة  العالقات 

ت��زداد  اأن��ه��ا  اإىل  م�شريًا  اأوزبك�شتان،  وجمهورية 

ال�شعودية  العربية  اململكة  اع��رتاف  منذ  ر�شوخًا 

1991م  ع��ام  يف  اأوزباك�شتان  با�شتقالل  ر�شميًا 

امل�شوؤولني من  اأعقبها من زيارات متبادلة بني  وما 

البلدين.

اإىل  ال�����ش��ورى  وف���د جمل�س  زي����ارة  اأه��م��ي��ة  واأك����د 

اأوزباك�شتان وما �شتوؤ�ش�س له من منطلقات للتعاون 

ال��ربمل��اين ب��ني اجل��ان��ب��ني وت��ب��ادل وج��ه��ات النظر 

اإزاء  املجل�شني  بني  امل�شرتك  والتن�شيق  والزيارات 

خمتلف الق�شايا التي تهم البلدين ال�شقيقني .

فيما عرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى عن ارتياحه 

البلدين  بني  العالقات  ت�شهدها  التي  للتطورات 

ال�شديقني من جهة وبني جمل�س ال�شورى وجمل�س 

ال�شيوخ الأوزبكي من جهة اأخرى .

واأبان اأن زيارة وفد جمل�س ال�شورى اإىل اأوزباك�شتان 

ال�شعودية  العربية  اململكة  لنهج  ا�شتمرارًا  تاأتي 

بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن 

التوا�شل  يف   - اهلل  حفظه   - �شعود  اآل  عبدالعزيز 

�شعب  م�شالح  يخدم  مبا  العامل  دول  خمتلف  مع 

العربية  الأمتني  وق�شايا  ال�شعودية  العربية  اململكة 

دعم  �شبل  يف  البحث  اإط��ار  يف  وتاأتي  والإ�شالمية، 

وتطوير جمالت التعاون بني البلدين ال�شقيقني يف 

خمتلف املجالت .

تقدير كبري لدور اململكة الإقليمي والدويل
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من جهة اأخرى اجتمع معايل رئي�س جمل�س ال�شورى 

الأوزب��ك��ي  الت�شريعي  املجل�س  رئي�شة  م��ع��ايل  م��ع 

ديالرام تا�شمحدوفا يف مقر املجل�س يف ط�شقند.

بني  ال��ع��الق��ات  ا�شتعرا�س  الج��ت��م��اع  خ��الل  ومت 

امل��ج��الت  ت��ع��زي��زه��ا يف خمتلف  و���ش��ب��ل  ال��ب��ل��دي��ن 

جلنتي  دور  وتفعيل  ال��ربمل��اين،  امل��ج��ال  وخ��ا���ش��ة 

واملجل�س  ال�شورى  جمل�س  بني  الربملانية  ال�شداقة 

للبلدين  امل�شرتكة  امل�شالح  يخدم  مبا  الت�شريعي 

وال�شعبني ال�شقيقني .ويف ختام املباحثات مت تبادل 

الهدايا التذكارية بهذه املنا�شبة .

جمهورية  يف  اخلارجية  وزي��ر  معايل  ا�شتقبل  كما 

وزارة  مقر  يف  كاملوف  عبدالعزيز  اأوزباك�شتان 

اخلارجية يف ط�شقند معايل رئي�س جمل�س ال�شورى 

اآل  اإبراهيم  بن  بن حممد  الدكتور عبداهلل  ال�شيخ 

ال�شيخ.

واأ���ش��اد وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأوزب��ك��ي خ��الل اللقاء 

اأن  اإىل  م�شريًا  البلدين،  بني  املتميزة  بالعالقات 

ال��دول  اأوائ���ل  من  تعد  ال�شعودية  العربية  اململكة 

اأوزباك�شتان  جمهورية  با�شتقالل  اع��رتف��ت  التي 

اأوزباك�شتان  جمهورية  حر�س  موؤكدًا  1991م،  عام 

من  العديد  يف  البلدين  بني  العالقات  تطوير  على 

املجالت خا�شة القت�شادية والربملانية.

ال�شورى من جانبه عن  وعرب معايل رئي�س جمل�س 

البلدين  بني  الثنائية  العالقات  مل�شتوى  ارتياحه 

قام  الذي  واملهم  الكبري  بالدور  منوهًا  ال�شقيقني، 

بن  ع��ب��داهلل  امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  ب��ه 

اأوزباك�شتان  جمهورية  رئي�س  وفخامة  عبدالعزيز، 

من اأجل توطيد ومتتني هذه العالقات .

بزيارة  املجل�س  رئي�س  معايل  قام  اأخ��رى  جهة  من 

دولة  خاللها  ا�شتقبله  الهند  جمهورية  اإىل  ر�شمية 

رئي�س الوزراء الهندي الدكتور مامنوهان �شينغ يف 

مقر احلكومة يف العا�شمة نيودلهي، بح�شور �شفري 

خادم احلرمني ال�شريفني لدى الهند الدكتور �شعود 

بن حممد ال�شاطي.

اللقاء  خ��الل  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  ونقل 

حتيات خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اآل �شعود، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

نائب  العهد  ويل  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  نايف 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية حفظهما اهلل، 

و�شعبًا مزيدًا من  للهند حكومة  لدولته ومتنياتهما 

التقدم والزدهار.

ونوه معايل رئي�س جمل�س ال�شورى بامل�شتوى املتميز 

موؤكدًا  البلدين،  بني  العالقات  اإليه  و�شلت  ال��ذي 

على  ال�شعودية  العربية  اململكة  واهتمام  حر�س 

توثيق وتعميق عالقاتها مع جمهورية الهند يف �شتى 

وال�شعبني  البلدين  م�شالح  يخدم  مب��ا  امل��ج��الت 

ال�شديقني.

رئي�س  معايل  مع  ال���وزراء  رئي�س  دول��ة  وا�شتعر�س 

والق�شايا  املو�شوعات  من  ع��ددًا  ال�شورى  جمل�س 

ذات الهتمام امل�شرتك ل�شيما م�شتجدات الأو�شاع 

بحث  مت  كما  والدولية،  الإقليمية  ال�شاحتني  على 

والهند  اململكة  تربط  التي  العالقات  تعزيز  �شبل 

وتنميتها مبا يفتح املجال لآفاق تعاون اأرحب.

من جانب اآخر، نوهت معايل رئي�شة جمل�س النواب 

باملواقف  ك��وم��ار،  م��ريا  ال�شيدة  الهند  بجمهورية 

وامل�شاعي احلثيثة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك 

اهلل  حفظه   - �شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل 

والأم��ن  ال�شالم  حتقيق  جتاه  ال��دوؤوب  وحر�شه   ،-

وال�شتقرار لدول العامل و�شعوبها.

ال�شورى  لقائها معايل رئي�س جمل�س  واأكدت خالل 

اإبراهيم  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  ال�شيخ 

اآل ال�شيخ والوفد املرافق له مبقر الربملان الهندي 

بنيودلهي، اعتزاز بالدها مبا يجمعها من عالقات 

�شداقة وطيدة مع اململكة.

واأعربت رئي�شة جمل�س النواب الهندي عن �شكرها 

وتقديرها للمملكة العربية ال�شعودية حكومًة و�شعبًا 

نظري ما يحظى به حجاج ومعتمرو وزوار احلرمني 

رعاية  من  الهند  يف  امل�شلمني  اأبناء  من  ال�شريفني 

واهتمام، وما يوفر لهم من خدمات.

والق�شايا  املو�شوعات  بحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى 

ذات اله��ت��م��ام امل�����ش��رتك ب��ني امل��م��ل��ك��ة وال��ه��ن��د، 

�شتى  يف  البلدين  بني  التعاون  م�شرية  وا�شتعرا�س 

املجالت، كما ناق�س اجلانبان �شبل تعزيز التعاون 

الثنائي على ال�شعيد الربملاين بني جمل�س ال�شورى 

ال�شداقة  جلنتي  دور  وتفعيل  الهندي،  وال��ربمل��ان 

الربملانية يف املجل�شني مبا يعود بالنفع على البلدين 

وال�شعبني ال�شديقني.

الدكتور  ال�شورى  جمل�س  وفد  اأع�شاء  اللقاء  ح�شر 

امليمني،  يو�شف  والأ���ش��ت��اذ  اخل��ي��ل،  اأب���ا  من�شور 

والدكتور �شعدون ال�شعدون.

قد  له  املرافق  والوفد  املجل�س  رئي�س  معايل  وك��ان 

ح�شروا جانبًا من جل�شتي جمل�س ال�شيوخ، وجمل�س 

ال��زوار  �شجلي  يف  كلمتني  معاليه  و�شجل  ال��ن��واب، 

باملجل�شني،.

يف ذات ال�شياق ا�شتقبل دولة نائب رئي�س جمهورية 

الهند رئي�س جمل�س ال�شيوخ حممد حامد الأن�شاري 

ال�شيخ  ال�����ش��ورى  جمل�س  رئي�س  م��ع��ايل  مكتبه  يف 

ال�شيخ  اآل  اإبراهيم  بن  بن حممد  الدكتور عبداهلل 

التي قام بها للهند على راأ�س وفد  اإطار زيارته  يف 

من جمل�س ال�شورى.
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ونّوه دولة نائب رئي�س جمهورية الهند خالل اللقاء 

ال�شعودية  العربية  اململكة  بني  الثنائية  بالعالقات 

الزيارة  بعد  وتناميًا  تطورًا  �شهدت  التي  والهند 

ال�شريفني  احلرمني  خادم  بها  قام  التي  التاريخية 

حفظه   - �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 

حيث  م   2006 ع��ام  الهند  جمهورية  اإىل   - اهلل 

دفعت بالعالقات نحو اآفاق اأو�شع لت�شمل العديد من 

م�شريًا  والتجارية،  القت�شادية  وبخا�شة  املجالت 

رئي�س  دولة  اململكة  اإىل  بها  قام  التي  الزيارة  اإىل 

الوزراء الهندي ما منوهان �شينغ عام 2010 م.

من جهته نقل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى لدولته 

حتيات خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اآل �شعود، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

نائب  العهد  ويل  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  نايف 

حفظهما   - الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 

اهلل - ، موؤكدًا حر�س اململكة على تعزيز عالقاتها 

امل�شالح  يخدم  مبا  وتطويرها  الهند  جمهورية  مع 

امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما ال�شديقني.

وجرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س ال�شبل الكفيلة بدعم 

وتعزيز العالقات بني البلدين يف خمتلف املجالت، 

ال�شورى  جمل�س  ب��ني  ال��ربمل��اين  ال��ت��ع��اون  وتطوير 

امل�شالح  ي��خ��دم  ال��ه��ن��دي مب��ا  ال�����ش��ي��وخ  وجم��ل�����س 

امل�شرتكة.

جمل�س  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  ب��ح��ث  مت�شل  ���ش��ي��اق  ويف 

بن  ب��ن حممد  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�����ش��ورى 

اإبراهيم اآل ال�شيخ خالل اجتماعه مع معايل وزير 

اآزاد عالقات  ال�شحة بجمهورية الهند غالم ناين 

يف  والهند  ال�شعودية  العربية  اململكة  بني  التعاون 

م�شريًا  وتطويرها،  دعمها  و�شبل  ال�شحي،  املجال 

يعملون  الهند  اأب��ن��اء  م��ن  طبية  ك���وادر  وج��ود  اإىل 

يف  باململكة  واخلا�شة  احلكومية  امل�شت�شفيات  يف 

خمتلف املجالت الطبية الأمر الذي يج�شد مدى ما 

و�شلت اإليه العالقات بني البلدين يف هذا املجال.

ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  اجتمع  اأخ���رى  جهة  م��ن 

الدكتور  الرئي�س وهم  الوفد املرافق ملعايل  اأع�شاء 

من�شور اأبا اخليل والأ�شتاذ يو�شف امليمني والدكتور 

�شعدون ال�شعدون مع رئي�س واأع�شاء جلنة ال�شداقة 

النواب  جمل�س  يف  ال�شعودية  الهندية  الربملانية 

الربملانية  العالقات  ا�شتعرا�س  مت  حيث  الهندي، 

الهندي،  ال��ن��واب  وجمل�س  ال�����ش��ورى  جمل�س  ب��ني 

لتطوير  املجل�شني  يف  ال�شداقة  جلنتي  دور  وتفعيل 

هذه العالقات وتنميتها عرب الزيارات املتبادلة بني 

اأع�شاء اللجنتني.

ال�شيخ  ال�����ش��ورى  جمل�س  رئي�س  م��ع��ايل  وا�شتقبل 

ال�شيخ  اآل  اإبراهيم  بن  بن حممد  الدكتور عبداهلل 

معايل  نيودلهي  يف  اأوب��روي  بفندق  اإقامته  مقر  يف 

وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية بجمهورية الهند اإي 

اأحمد.

بني  العالقات  ا�شتعرا�س  على  الجتماع  وت��رك��ز 

اململكة والهند و�شبل تنميتها وتعزيزها يف خمتلف 

املجالت.

ونوه معايل الوزير الهندي خالل اللقاء باخلدمات 

التي تقدمها اململكة العربية ال�شعودية بقيادة خادم 

عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني 

ولأبناء  عامة  ب�شفة  واملعتمرين  للحجاج  �شعود  اآل 

امل�شلمني يف الهند ب�شفة خا�شة.

ال��ه��ن��د يف تطوير  واأك����د خ���الل الج��ت��م��اع رغ��ب��ة 

يخدم  مب��ا  اأو���ش��ع  اآف���اق  اإىل  اململكة  م��ع  عالقاتها 

م�شريًا  ال�شديقني،  و�شعبيهما  البلدين  م�شالح 

قام  التي  التاريخية  ال��زي��ارة  اإىل  ال�شياق  ه��ذا  يف 

بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  بها 

بعد  الهند  جمهورية  اإىل  �شعود  اآل  عبدالعزيز 

اأ�شهمت  التي  احلكم  مقاليد   - اهلل  اأي��ده   - توليه 

اآف��اق  وتو�شيع  البلدين  ي��ن  ال��ع��الق��ات  تنمية  يف 

التعاون القت�شادي والتجاري بينهما. ح�شر اللقاء 

�شعود  الهند  لدى  ال�شريفني  �شفري خادم احلرمني 

ملعاليه. املرافق  املجل�س  وف��د  واأع�شاء  ال�شاطي، 
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اأربع  كل  مرة  “الرئا�شية” الأمريكية،  النتخابات  موعد  حان  كلما 

�شنوات )كما هو معروف( يالحظ هذا الهتمام الوا�شع، الذي يلقاه 

هذا احلدث، دون حدث اآخر مالزم له، وهو: النتخابات الت�شريعية 

النا�س.  كافة  وم��ن  الأر����س،  بقاع  �شتى  يف  وذل��ك  )الكوجنر�س(. 

والواقع اأن هذا الهتمام  له كثري  مما يربره. فالوليات املتحدة - 

وخا�شة الآن – هي الدولة العظمى الأكرب )القطب الوحيد( يف عامل 

اليوم. وهي الدولة التي توؤثر يف معظم جمريات الأحداث ال�شيا�شية 

الأحداث هي  تلك  اأن  به  العامل. وم�شلم  اأرجاء هذا  الدولية، يف كل 

توؤثر  الدولية(  ال�شيا�شية  الأحداث  تلك  )اأي  لأنها  الأهم...  الوقائع 

يف كل جوانب احلياة، ملعظم النا�س املعنيني. حتى اإن بع�س الكتاب 

يف  العامل  مواطني  كل  ي�شارك  – ب��اأن  – تندرًا  طالب  الأوروب��ي��ني 

النتخابات الت�شريعية والرئا�شية الأمريكية. 

العليا  ال�شلطة  عن:  عبارة  هي  حكومة(  )اأي  احلكومة  اأن  ومعروف 

والتنفيذ  الت�شريع  الثالثة:  بفروعها  بالد(  )اأي  البالد  يف  العامة، 

اأن ال�شلطة احلكومية هي يف الواقع عبارة عن: ثالث  اأي  والق�شاء. 

احلكومات  يف  ال�شلطات  هذه  واأن  واح��دة.  �شلطة  ولي�س  �شلطات... 

عنها  وا�شتقاللية  و�شوحًا  واأكرث  منف�شلة  �شبه  تكون  الدميقراطية 

يف احلكومات غري الدميقراطية. ويالحظ اأن هذه املعلومة كثريًا ما 

تكون غائبة، حتى يف الو�شط املتعلم واملثقف، يف اأغلب العامل العربي.  

الأمريكية ميثل  املتحدة  الوليات  دولة  رئي�س جمهورية  اأن  ومعروف 

هي:  املتحدة،  ال��ولي��ات  حكومة  �شلطات  من  فقط،  واح��دة  �شلطة 

ال�شلطة التنفيذية... فرئي�س اجلمهورية له كافة �شالحيات التنفيذ 

خالل فرتة رئا�شته.

نوع  )وه��و  الرئا�شي  الدميقراطي/  النظام  يف  اجلمهورية  ورئي�س 

حكومة الوليات املتحدة، الآن( لي�س له �شلطات ت�شريعية، اأو ق�شائية 

تذكر. فهو “منفذ” ب�شفة اأ�شا�شية.

العامة  ال�شيا�شة  ي�شع  الأمريكية  اجلمهورية  رئي�س  اأن  �شحيح 

اأن  ي�شتطيع  ل  الرئي�س  ه��ذا  ولكن  رئا�شته،  ف��رتة  خ��الل  للبالد، 

الت�شريعية  ال�شلطة  يف  الغالبية  عليه  توافق  ل  مهم  �شيء  اأي  يعمل 

)املتمثلة يف الكوجنر�س الأمريكي مبجل�شيه(. ولهذا، تعترب ال�شلطة 

الت�شريعية )الربملان( هي اأهم ال�شلطات يف احلكومات الدميقراطية 

القيود،  من  الكثري  الت�شريعية  ال�شلطة  على  اأن  و�شحيح  بخا�شة. 

كل  يجعل  مبا  والق�شائية(  )التنفيذية  الأخريني  ال�شلطتني  قبل  من 

ال�شلطات – يف كثري من الأحيان – مت�شاوية، من حيث القوة والوزن 

 – الت�شريعية  ال�شلطة  كفة  ترجح  ما  غالبًا  ومع ذلك،  وال�شالحية. 

يف اأغلب اأنواع احلكومات الدميقراطية – على ال�شلطتني الأخريني.

اإن هذه احلقيقة، تعني اأن من يحكم الوليات املتحدة )خالل فرتة 

زمنية معينة، ووفق الد�شتور الأمريكي( هم ما يلي:

- ال�شلطة الت�شريعية، وتتكون من جمل�شني:

ال�شيوخ: وعدد اأع�شائه 100 ع�شو.

النواب: وعدد اأع�شائه 435 نائبًا.

 9 من  املتكونة  العليا،  املحكمة  يف  وتتج�شد  الق�شائية:  ال�شلطة   -

ق�شاة.

- ال�شلطة التنفيذية: وتتج�شد يف: رئي�س اجلمهورية زائدًا نائبه.

بالإ�شافة اإىل 13 وزيرًا، و 40 مديرًا عامًا لوكالة فيدرالية م�شتقلة. 

وعندما ن�شتثني الوزراء واملديرين العامني للهيئات امل�شتقلة، وجنمع 

عدد “حكام”  اأمريكا، جند اأن هذا العدد هو 546 حاكمًا - اإن �شح 

اأهم  هو:  احلكومة(  )رئي�س  اجلمهورية  رئي�س  اأن  �شحيح  التعبري. 

واأ�شهر هوؤلء احلكام، و�شلطاته هي الأكرب، والأو�شع. حيث اإنه ميلك 

– كما قلنا – كافة �شالحيات التنفيذ... وي�شهم يف ر�شم ال�شيا�شة 
الرئي�س(  هذا  )اأي  ولكنه  للبالد،  واخلارجية(  )الداخلية  العامة 

الت�شريعية  ال�شالحيات  من  له  ولي�س  الأوح��د...  امل�شوؤول  هو  لي�س 

والق�شائية �شيء يذكر. 

ومع ذلك، يهتم النا�س بالرئي�س الأمريكي ومبن�شبه وانتخابه، اأكرث 

من غريه.... لأن الرئي�س هو: واجهة النظام ال�شيا�شي الأمريكي... 

هذا  ن�شهد  ل��ه��ذا،  لأم��ري��ك��ا..  حاكمًا  ���ش��واه  ت��رى  ل  النا�س  وع��ام��ة 

وما  الت�شريعية  بالنتخابات  اهتمام مماثل  بالرئي�س، دون  الهتمام 

ينجم عنها.     

اإن حالة عدم اهتمام النا�س – ب�شكل ملحوظ – بانتخابات ال�شلطة 

ال�شيا�شة  علماء  من  كثري  ل��دى  ال�شتغراب  بع�س  تثري  الت�شريعية 

الأمريكيني وغريهم. ولكن هذه الده�شة �شرعان ما تزول... اإذا اأخذ 

املرء يف اعتباره ما ذكرناه من اأ�شباب جتعل الرئي�س الأمريكي- يف 

اأعني العامة – �شاحب اأقوى �شلطة... اأو “اأقوى رجل يف العامل”... 

ومعه  الرئي�س  قلنا:  اإذا  اإل  �شحيحًا  يكون  اأن  ميكن  ل  اأم��ر  وه��و 

ال�شلطتان الأخريان.

ومبنا�شبة انتخابات الرئا�شة الأمريكية للعام  2012 م، والتي �شتعقد 

اليوم  هذا  اأن  اإىل:  ن�شري  القادم،  نوفمرب  �شهر  من  ثالثاء  اأول  يوم 

�شي�شهد )اأي�شًا( انتخاب كامل اأع�شاء جمل�س النواب )435 نائبًا( 

انتخاب  اإىل  بالإ�شافة  �شيخًا(   34( ال�شيوخ  جمل�س  اأع�شاء  وثلث 

الرئي�س، ونائبه )هذا اأن ا�شتبعدنا انتخابات احلكومات املحلية(... 

والهتمام.  ال�شوء  مبعظم  الرئي�س  انتخاب  �شيحظى  وك��ال��ع��ادة، 

و�شوف يتكرر هذا امل�شهد، ولن تكرتث غالبية النا�س كثريًا بانتخابات 

النواب وال�شيوخ...

وكما هو معروف �شيكون مر�شح احلزب الدميقراطي الرئي�س “باراك 

اجلمهوري  احلزب  مر�شح  رومنى”  “ميت  �شيكون  بينما  اأوباما”، 

الأولية،  الرئا�شية  النتخابات  هذه  نتيجة  واأن  النتخابات.  هذه  يف 

مبقاليد  الكبريين  الأمريكيني  ال�شيا�شيني  احلزبني  انفراد  توؤكد 

ال�شيا�شة الأمريكية... كما اأن “طريقة” تر�شيح كل من املر�شحني، 

تدعم “احتكار “ قلة ال�شفوة، يف كل من هذين احلزبني، لل�شلطة، 

به  ي�شتهان  ل  �شرخًا  ميثل  ذلك  وكل  الكربى.   للمنا�شب  وللرت�شيح 

يلغي  ل  ال�شرخ  ه��ذا  ولكن  احلالية...  الأمريكية  الدميقراطية  يف 

دميقراطية النظام الأمريكي – اإن كان يعك�س )بالفعل( تف�شيالت 

الناخبني الأمريكيني. وهذا مو�شوع يحتاج اإىل �شروحات طويلة.

* ع�شو جمل�س ال�شورى

منصب »الرئيس« في حكومة أميركا

د .  �شدقة يحيى فا�ش���ل *
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وافق جمل�س ال�شورى على م�شروع نظام احلماية من الإيذاء، ويتكون م�شروع 

اإىل �شمان احلماية من الإيذاء مبختلف  النظام من �شبع ع�شرة مادة تهدف 

والرعاية  الإي��واء  توفري  على  والعمل  واملعاجلة  امل�شاعدة  تقدمي  واإىل  اأنواعه، 

الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ن��ف�����ش��ي��ة وال�����ش��ح��ي��ة 

النظامية  الإج��راءات  واتخاذ  الالزمة، 

ومعاقبته.  املت�شبب  مل�شاءلة  ال��الزم��ة 

التوعية  ن�شر  اإىل  امل�شروع  يهدف  كما 

الإي��ذاء  املجتمع حول مفهوم  اأف��راد  بني 

والآثار املرتتبة عليه، ومعاجلة الظواهر 

عن  تنبئ  ال��ت��ي  املجتمع  يف  ال�شلوكية 

وجود بيئة منا�شبة حلدوث حالت اإيذاء 

للتعامل  وتطبيقية  علمية  اآليات  واإيجاد 

مع الإيذاء بحالته املتعددة.

وعرف م�شروع النظام الإيذاء باأنه: »اأي 

اإ�شاءة  اأو  ال�شتغالل،  اأ�شكال  من  �شكل 

املعاملة اجل�شدية اأو النف�شية اأو اجلن�شية، اأو التهديد به، يرتكبه �شخ�س جتاه 

�شخ�س اآخر مبا له عليه من ولية اأو �شلطة اأو م�شوؤولية اأو ب�شبب ما يربطهما 

من عالقة اأ�شرية اأو عالقة اإعالة اأو كفالة اأو و�شاية اأو تبعية معي�شية، ويدخل 

يف اإ�شاءة املعاملة امتناع �شخ�س اأو تق�شريه يف الوفاء بواجباته اأو التزاماته يف 

توفري احلاجات الأ�شا�شية ل�شخ�س اآخر من اأفراد اأ�شرته اأو ممن يرتتب عليه 

�شرعًا اأو نظامًا توفري تلك احلاجات لهم«.

اإيذاء الإبالغ عنها فورًا،  واأوجب م�شروع النظام على كل من يطلع على حالة 

ويعفى املبلغ ح�شن النية من امل�شوؤولية اإذا تبني اأن احلالة التي بلغ عنها لي�شت 

حالة اإيذاء وفقًا لأحكام هذا النظام. 

وحدد النظام الإجراءات الواجب اتباعها عند تلقي بالٍغ عن حالة الإيذاء التي 

النظام  مواد  اإحدى  وتعاقب  اتباعها،  وال�شرطة  املخت�شة  اجلهات  على  يجب 

باحلب�س مدة ل تقل عن �شهر ول تزيد عن �شنة وبغرامة مالية ل تقل عن خم�شة 

اآلف ول تزيد عن خم�شني األف ريال اأو باإحدى العقوبتني كل من ارتكب فعاًل 

النظام للمحكمة  واأجاز  العقوبة،  العودة ت�شاعف  الإيذاء ويف حالة  اأفعال  من 

اإ�شدار عقوبة بديلة للعقوبات ال�شالبة للحرية .

وتنبع مواد م�شروع النظام من مبادئ الدين الإ�شالمي احلنيف، الذي حتكمه 

اململكة  التزام  مع  ان�شجامًا  ياأتي  كما  واأنظمتها،  �شوؤونها  خمتلف  يف  اململكة 

بالتفاقات الدولية، التي ان�شمت اإليها مثل اتفاق حقوق الطفل، واتفاق الق�شاء 

جميع  على  للق�شاء  ال��دويل  والتفاق  امل��راأة،  �شد  التمييز  اأ�شكال  جميع  على 

اأ�شكال التمييز العن�شري، واتفاق مناه�شة التعذيب .

جاء ذلك خالل جل�شة املجل�س التي عقدت يوم 1433/6/22ه� برئا�شة رئي�س 

املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، حيث ا�شتمع 

اإىل وجهة نظر جلنة ال�شوؤون الجتماعية والأ�شرة وال�شباب، ب�شاأن ملحوظات 

ثامر  الدكتور  اللجنة  رئي�س  تالها  النظام،  م�شروع  جتاه  واآرائهم  الأع�شاء 

من  منقول  النظام  هذا  اأن  الأع�شاء  بع�س  روؤي��ة  على  ردًا  فاأو�شح  الغ�شيان، 

ثقافة غري ثقافتنا، وفل�شفة النظام ومنطلقاته وبيئته ل تنا�شب جمتمعنا، وترى 

ا�شتجدت يف  قد  اأنه  ترى  اللجنة  اأن  اإل  تقدير؛  التحفظ حمل  اأن هذا  اللجنة 

وانت�شار  كاملخدرات،  املا�شي  يف  موجودة  تكن  مل  الإي��ذاء  من  اأ�شكال  املجتمع 

و�شائل الإجرام، واإثارة ال�شهوات، وغريها، مما و�شع من م�شاحة الت�شرفات 

الأنظمة:  �شن  يف  اهلل-  -رحمه  عبدالعزيز  بن  عمر  ق��ال  وق��د  الالم�شوؤولة. 

دث للنا�س اأق�شية بقدر ما اأحدثوا من الفجور«. ولي�س يف م�شروع النظام  »حتحُ

ما يخالف اأحكام امل�شروع فيما ظهر لها بل فيه حماية ووقاية مع تزايد حالت 

الإيذاء واأثرها ال�شلبي على املجتمع، واحلل هو دعم دور احلماية واختيار من 

هم يف حمل الأمانة والثقة.

الذي  الطفل  حماية  نظام  مل�شروع  مكمل  م�شروع  هو  النظام  هذا  اأن  واأ�شاف 

يهدف ل�شمان احلماية من الإيذاء وتقدمي امل�شاعدة واملعاجلة وتوفري الإيواء والرعاية الجتماعية

المجلس يوافق على نظام الحماية من اإليذاء

د. ثامر الغ�شيان
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نظام حماية  تو�شع م�شروع  ولذلك  بينهما،  بالف�شل  ال�شامي  القرار  جاء 

الطفل يف التعريفات وحالت الإيذاء والإهمال وخال من اإجراءات ال�شبط 

والتحقيق والإيذاء، بينما اقت�شر م�شروع احلماية من الإيذاء على تعريف 

ل يف الآليات.  �شامل له �شواء كان ج�شدًيا اأو جن�شًيا اأو نف�شًيا من ثم ف�شَّ

وقال د. الغ�شيان: اإن الإيذاء املراد يف النظام هو الإيذاء غري امل�شروع وهو 

اأمر معلوم. اأما احلالت الأخرى واإن ا�شتملت على �شيء من الإيذاء كبع�س 

املمار�شات الطبية والعالج والعقوبات ال�شرعية؛ فهي م�شتثناة، ومن غري 

املنا�شب اأن يقال يف ا�شم النظام: م�شروع نظام احلماية من الإيذاء غري 

امل�شروع.

واأو�شح رئي�س اللجنة اأن التحفظ الوارد على املادة »الثالثة« والتي تن�س 

على اأهمية الإبالغ عن حالت الإيذاء مبجرد الطالع عليها فورًا يوؤدي اإىل 

عدم الإبالغ وال�شكوت عن الظلم والتواكل؛ وبالتايل يتخلى الكثريون عن 

م�شوؤولياتهم يف معاجلة هذه الظاهرة ال�شلبية.

واأ�شار اإىل اأن اللجنة ذهبت يف م�شروعها ال�شابق اإىل اأن اجلهة املخت�شة 

عادت  وقد  الجتماعية،  ال�شوؤون  وزارة  هي  ومتابعتها  البالغات  بتلقي 

اللجنة اإىل الوزارة فوجدت اأن التوجه الآن، �شيكون جهة واحدة - �شتن�شاأ 

ويطلق  ب�شرية،  باإمكانات  مدعومة  املوحدة  الإدارة  هي  تكون  م�شتقباًل- 

عليها الآن ال�شرطة املجتمعية نواتها يف مكة املكرمة؛ ولذلك كان تعريف 

اإن هذه الإدارة تعد  اإليه، حيث  احلكومة هو ال�شحيح وقد عادت اللجنة 

اإدارة ملعاجلة حالت الإيذاء ابتداًء بالإبالغ وانتهاء بالإيذاء، ومن املعلوم 

اأن من�شوبي الوزارة يحتاجون اإىل دعم ال�شلطة ملزاولة ن�شاطهم وحمايتهم 

وهذا ما �شيكون عليه احلال يف اجلهة املخت�شة.

واأفاد اأن اللجنة بادرت بو�شع مادة جديدة تخت�س يف اأن تتوىل املحكمة 

اإي��ذاء،  حالة  بارتكاب  املتهم  �شد  املرفوعة  الدعوى  يف  النظر  املخت�شة 

بتحديد  اأخ��ذت  اللجنة  ولكن  الأنظمة،  بع�س  يف  نظائر  لها  امل��ادة  وهذه 

العقوبة ملن ارتكب حالة اإيذاء بحد اأدنى وحد اأعلى، وعند التحديد نظرت 

يلجاأ  ل  العقوبة  باأن  علمًا  وغريها،  وم�شر  كالأردن  املماثلة  الأنظمة  اإىل 

اإل بعد ا�شتنفاذ الإجراءات التي ن�شت عليها مواد م�شروع النظام  اإليها 

من »الرابعة« اإىل »الثانية ع�شرة«؛ اإذ قد يكون الأمر ي�شريًا فيحل يف اإطار 

الأ�شرة، وقد يكتفى بالإيواء لفرتة حمدودة �شواًء للمعتدي اأو املعتدى عليه. 

وعر�شت بع�س املواد اجلديدة للمناق�شة ومنها املادة الثالثة ع�شرة والتي 

واأبدى  الإي��ذاء،  اأفعال  فعاًل من  ارتكب  والغرامة ملن  العقوبة  ن�شت على 

بها،  الأخ��ذ  الأع�شاء  اأح��د  اأي��د  حيث  ملحوظات  ع��دة  ب�شاأنها  الأع�شاء 

ل�شيما اأنها اأتت ا�شتجابة ملا طلبه املجل�س يف الكثري من املداخالت عند 

مناق�شة هذا النظام.

وقال ع�شو اآخر: اإن اإيراد العقوبة يف النظام ي�شمن اجلدية يف التطبيق، 

كما اأن العقوبات الواردة يف امل�شروع يح�شن حتديدها بالتف�شيل حتى يعلم 

املادة  اأن  يلحظ  �شتكون بحقه، كما  التي  العقوبة  النظام  يتعدى هذا  من 

وبع�س  التعريف  لت يف  ف�شّ الإيذاء  اأنواع خمتلفة من  فهناك  خمت�شرة، 

مواد النظام، ولكن يف العقوبة اأجملت ومل تف�شل. 

اإىل  الإ�شارة  اأو  الواقعة  يف  التحقيق  جهة  حتديد  الأع�شاء  اأحد  واق��رتح 

اإن  النظام الذي يعالج هذه اجلزئية كنظام الإجراءات اجلزائية، حيث 

املادة »احلادية ع�شرة« ل تعالج ذلك.

باحلب�س  للعقوبة  الأدن��ى  احلد  حددت  العقوبة  اأن  الأع�شاء  اأحد  وحلظ 

�شهرًا وغرامة خم�شة اآلف ريال وقد يكون الإيذاء ل ي�شتحق العقوبة فيما 

والولد يف  الأخ  على  يكون  فقد  متنوع  الإي��ذاء  واأن  ل�شيما  القا�شي،  يراه 

نطاق الأ�شرة، اأو غريها. لذا، يح�شن الرجوع اإىل م�شروع احلكومة وتكون 

املحكمة هي التي تنظر يف هذا الإيذاء.

واقرتح ع�شو اآخر اأن يكتفى باحلد الأعلى واأن يرتك احلد الأدنى للقا�شي، 

ل�شيما واأن هناك اإيذاًء ل ي�شتدعي العقوبة، وعدم حذف املادة »الثانية 

ع�شرة« من م�شروع احلكومة، ل�شيما واأنها تن�س على جهة الخت�شا�س يف 

النظر واإيقاع العقوبة على مرتكب جرمية الإيذاء. 

واأ�شار اأحد الأع�شاء اإىل اأن م�شروع النظام ت�شمن اأفعاًل وت�شرفات قد 

يكون يف بع�شها قيام بدور طبيعي اأو مبمار�شة حق �شرعي. واقرتح ترك 

عليه  وتوقع  الفعل  يف  �شتنظر   التي  املخت�شة  للمحكمة  العقوبة  حتديد 

العقوبة املنا�شبة.

وحلظ اأحد الأع�شاء اأن عودة اللجنة مل�شروع احلكومة يف املادة »الأوىل« 

يحُخرج الإيذاء يف الأماكن العامة خارج نطاق الأ�شرة، وعليه فاإن احلاجة 

تبدو ما�شة جدًا حلماية الأعرا�س من الإيذاء يف الأماكن العامة، واقرتح 

م�شتقل  نظام  يف  لإخراجه  للمجل�س  املقدم  امل�شروع  درا�شة  اإىل  العودة 

حلماية الأعرا�س.

ورد رئي�س اللجنة باأن غالبية امللحوظات توؤيد هذه املادة، كما اأن التعريف 

فتكون  التعريف جمماًل  كان  فاإذا  بعبارة جمملة،  النظام جاء  الوارد يف 

العقوبة جمملة، كما اأن هذا الإجمال يف التعريف ويف العقوبة موجودة يف 

الأنظمة املماثلة.

واأ�شاف اأن التف�شيل ورد يف النظام باأن اجلهة املخت�شة ترفع اإىل اجلهات 

املعنية وهي جهة ال�شبط ثم توقع العقوبة يف املحكمة املخت�شة، والتف�شيل 

يف اأنواع الإيذاء مع احلدود �شعب جدًا، ل�شيما اأن هناك اأنوعًا كثرية من 

الإيذاء، كما اأن مراتب الأقارب خمتلفة، فمن ال�شعوبة اأن جتعل العقوبة 

التي  الأم��ور  من  العقوبة  حتديد  م�شاألة  اأن  اإىل  اإ�شافة  بالأنواع،  متعلقة 

تختلف فيه وجهات النظر، علمًا اأن احلد الأدنى والأعلى للعقوبة ماأخوذ 

لالجتهاد. مفتوحًا  املجال  يرتك  ل  لكي  وذلك  الأنظمة،  من  كثري  يف  به 
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لتوزيع  معايري  اعتماد  يف  الإ���ش��راع  اإىل  ال�شورى  جمل�س  دع��ا 

متوازنة  تنمية  يحقق  مبا  والبلديات  الأمانات  على  امليزانيات 

وم�شتدامة يف جميع املناطق واملحافظات، وو�شع برنامج زمني 

لتنفيذ الت�شجيل العيني للعقار على نطاق وا�شع يف اأنحاء اململكة 

وخا�شة  البلدية  قطاع  يف  النظافة  عقود  اأو�شاع  وتقومي  كافة، 

فيما يتعلق بالأجور وال�شكن ل�شمان قيامهم باملهام املنوطة بهم، 

وبا�شتخدام  املكرمة  مبكة  الداخلي  للنقل  �شبكة  تنفيذ  و�شرعة 

التي عقدت  املجل�س  املعلقة، جاء ذلك خالل جل�شة  القطارات 

الدكتور حممد  املجل�س  نائب رئي�س  برئا�شة  1433/6/2ه�  يوم 

الإ�شكان  جلنة  نظر  وجهة  اإىل  املجل�س  ا�شتمع  حيث  اجلفري، 

واملياه واخلدمات العامة ب�شاأن مداخالت الأع�شاء وملحوظاتهم 

جت����اه ال��ت��ق��ري��ري��ن ال�����ش��ن��وي��ني 

لوزارة ال�شوؤون البلدية والقروية 

 1429/1428 املاليني  للعامني 

-1431/1430ه�����������������، ت��اله��ا 

امل���ه���ن���د����س حم���م���د ال���ن���ق���ادي 

رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة، ف��اأ���ش��ار اإىل 

دور  بتعزيز  الأخ���ذ  مت  ق��د  اأن���ه 

م�شروع  يف  ال��ب��ل��دي��ة  امل��ج��ال�����س 

الذي  البلدية«  املجال�س  »نظام 

مو�شوع  اأن  كما  املجل�س،  اأق��ره 

قد عاجلته  املرتفع  ال�شكاين  النمو  العمراين يف ظل  التخطيط 

وت��اري��خ   38/39 رق��م  ال�����ش��ورى  جمل�س  ق���رار  م��ن   »2« الفقرة 

العمرانية  الإ�شرتاتيجية  تفعيل  على  توؤكد  التي  1432/7/4ه��� 

الوطنية.

اإىل  الإ�شكان  اأرا�شي  مواقع  غالبية  نقلت  ال��وزارة  اأن  واأو�شح 

وزارة الإ�شكان، اأما ب�شاأن فر�س ر�شوم على الأرا�شي البي�شاء، 

فاإن ذلك خارج �شالحياتها اإ�شافة اإىل وجود راأي �شرعي فيه.

واأو�شح م. النقادي اأن وزارة العدل تعنى بتوثيق امللكية العقارية 

عني  حتديد  دقة  حتقق  التي  التنفيذية  الفنية  الأعمال  وتتوىل 

اأي تداخل يف امللكية.  العقار من حيث اأطوالها وموقعها لتاليف 

قامت  اململكة، حيث  م�شتوى  على  التطبيق  الوزارة يف  و�شرعت 

واأ���ش��درت  اململكة  وم��ن��اط��ق  م��دن  جلميع  اجل���وي  بالت�شوير 

خرائط لها، واأن�شاأت مرجعًا م�شاحيًا جلميع الأعمال امل�شاحية 

يف  للعقار  العيني  للت�شجيل  الفعلي  التطبيق  وب��داأت  اململكة،  يف 

املجل�س  قبل  من  معني  قا�شي  مع  بالتعاون  حرميالء  حمافظة 

بو�شع  تطالب  والتي  الثانية  اللجنة  وتو�شية  للق�شاء  الأعلى 

وا�شع  نطاق  على  للعقار  العيني  الت�شجيل  لتنفيذ  زمني  برنامج 

يف اأنحاء اململكة.

وعن التلوث الب�شري الناجت عن انت�شار اللوحات الإعالنية اأ�شار 

رئي�س اللجنة اإىل اأنه من املو�شوعات التي تدر�شها اللجنة مع اأن 

الإعالنية  اللوحات  بو�شح  ال�شماح  بعدم  منه  قد حدت  الوزارة 

فوق املباين اإل اأن ذلك يبدو غري كاف و�شتوايف اللجنة املجل�س 

يف  اخل�شو�س  بهذا  لها  تو�شية  اإدراج  اأو  درا�شتها،  بنتيجة 

التقارير القادمة.

الأع�شاء  وناق�س  التو�شيات اجلديدة  بع�س  اللجنة  ثم عر�شت 

املكرمة  مبكة  ال��داخ��ل��ي  للنقل  �شبكة  تنفيذ  ب�شرعة  تو�شية 

املجل�س  اأع�شاء  اأبدى عليها  املعلقة حيث  القطارات  با�شتخدام 

ملنطقة  مهمة  التو�شية  الأع�شاء:  اأحد  فقال  امللحوظات  بع�س 

مكة املكرمة وكذلك املدينة املنورة و�شتعالج الكثري من م�شكالت 

املدينة  التو�شية  تت�شمن  اأن  املنا�شب  وم��ن  فيهما،  الزدح���ام 

املنورة اأي�شًا.

واأيده ع�شو اآخر باأن هناك حاجة وا�شحة وبينة لذلك، فمنطقتا 

املركزية  منطقتهما  يف  �شديدًا  زحامًا  تواجهان  واملدينة  مكة 

خالل موا�شم احلج والعمرة، ويحتاج زوار هاتني املنطقتني اإىل 

و�شائل نقل مريحة و�شريعة.

وراأى ع�شو اآخر اأن هذه التو�شية مل تدر�س ب�شكل مف�شل ح�شب 

الن�س الذي خرجت به وت�شاءل عن حيازة اللجنة ملعلومات باأن 

هناك درا�شات اأجريت حول اأهمية تنفيذ مثل هذه امل�شروعات، 

الدرا�شات؟  تنفيذ هذه  النتهاء من  يتم  اأن  تريد فقط  اأنها  اأم 

ومن جانب اآخر ملاذا يتم حتديد باأن تكون القطارات معلقة ومل 

يرتك الأمر مفتوحًا لأنواع اأخرى.

ولفت ع�شو اآخر اإىل اأن مدن اململكة الرئي�شة جميعها يف اأم�س 

احلاجة للنقل العام بدليل ما ن�شاهده من تزاحم مروري وتعطل 

الو�شول للمقا�شد داخل املدن ب�شكل مي�شر. وت�شاءل عن اجلهة 

اإليها هذه التو�شية، هل هي وزارة ال�شوؤون  اأن توجه  التي يجب 

البلدية والقروية، اأم وزارة النقل؟

التو�شية  اإن  ال��ل��ج��ن��ة:  رئ��ي�����س  ال��ن��ق��ادي  م.  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 

العا�شمة  اأم��ني  معايل  ناق�شت  ثم  بالتف�شيل  اللجنة  در�شتها 

درا�شات  هناك  ب��اأن  واأف��اد  معاليه  اأيدها  وق��د  فيها،  املقد�شة 

املعاناة  اأن  كما  النقل.  م�شكلة  حل  يف  العا�شمة  اأم��ان��ة  توؤيد 

املنطقة  واإىل  من  التنقل  يف  املواطنون  يتكبدها  التي  الكبرية 

اإىل تبني هذه  اللجنة  التي دفعت  املركزية يف مكة املكرمة هي 

التو�شية  يف  تطرح  فلم  املنورة  باملدينة  يتعلق  ما  اأما  التو�شية. 

و�شيتم  مف�شل،  ب�شكل  حاجتها  م���دى  اللجنة  ت��در���س  ومل 

اململكة  مناطق  جميع  حاجة  درا�شة   – اهلل  ب��اإذن  م�شتقباًل- 

ال�شوؤون  وزارة  ب��اأن  اللجنة  تفيد  كما  امل�شروعات.  ه��ذه  ملثل 

املدن. داخل  النقل  عن  امل�شوؤولة  اجلهة  هي  والقروية  البلدية 

املهند�س. حممد النقادي

في  النظر  وإع��ادة  للعقار  العيني  التسجيل  لتنفيذ  زمني  برنامج 
أوضاع عقود النظافة في البلدية

األعضاء وهموم 
المواطن

صندوق التنمية 

العقارية يستحق 

الشكر

ل��ف��ت اأح���د الأع�����ش��اء اإىل 

التنمية  �شندوق  به  قام  ما 

تخطيط  م���ن  ال���ع���ق���اري���ة 

ملن  ال�شتحقاق  م�شاحات 

البناء  يف  القر�س  ي�شتحق 

��ّك��ن اأ���ش��ح��اب ال��دخ��ول  ميحُ

احل�شول  م��ن  املنخف�شة 

ع��ل��ى ق��رو���س ال�����ش��ن��دوق؛ 

وه�����������ذه ل����ف����ت����ة ج����ي����دة 

ل�شاحلهم.

ال�شندوق  ي�شتحق  وبذلك 

اللفتة  ه���ذه  ع��ل��ى  ال�����ش��ك��ر 

الكبرية.

واق������رتح اإع�������ادة درا����ش���ة 

م����و�����ش����وع الرت�����������داد يف 

للم�شاحات  بالن�شبة  البناء 

وزارة  قبل  م��ن  ال�شغرية 

والقروية؛  البلدية  ال�شوؤون 

لأن اأ�شحاب هذه امل�شاحات 

اأ�شحاب  من  هم  ال�شغرية 

وبحاجة  امل��ح��دود،  ال��دخ��ل 

التي  امل�����ش��اح��ات  تلك  اإىل 

توؤخذ لالرتداد.
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وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�شته التي عقدت يوم 

1433/6/2ه� برئا�شة نائب رئي�س املجل�س الدكتور 

حممد اجلفري على م�شروع نظام الغذاء. وا�شتمل 

واأربعني مادة على  املكون من �شت  النظام  م�شروع 

الغذاء  و�شالمة  امل�شافة  وامل��واد  للغذاء  تعريفات 

والبطاقة  وت��داول��ه  للغذاء  ال�شحية  واملمار�شات 

ال��غ��ذائ��ي��ة وال��ب��ي��ان��ات الإي�����ش��اح��ي��ة وامل��وا���ش��ف��ات 

وال�شحية  البيئية  وال�شرتاطات  للغذاء  القيا�شية 

والعبوة وغريها.

للغذاء  العامة  الهيئة  النظام  ومنحت مواد م�شروع 

والدواء �شالحية اإ�شدار اللوائح الفنية واملوا�شفات 

امل�شتورد  الغذاء  ف�شح  و�شالحية  للغذاء،  القيا�شية 

حيث ل يجوز ف�شح الغذاء امل�شتورد اإل بعد موافقة 

حتددها  التي  والإج����راءات  لل�شروط  وف��ق��ًا  الهيئة 

الالئحة، ول يجوز لأي من�شاأة غذائية تداول الغذاء 

ول  الهيئة،  من  فني  ترخي�س  على  احل�شول  قبل 

لها  ترخ�س  من�شاأة  من  اإل  ال��غ��ذاء  ت�شدير  يجوز 

الهيئة بذلك.

الغذاء  تتداول  التي  الغذائية  املن�شاآت  النظام  ويلزم 

بالت�شجيل  الأول���ي���ة،  الإن��ت��اج  م��راف��ق  ذل��ك  مب��ا يف 

ل���دى ال��ه��ي��ئ��ة وحت��دد 

ال����الئ����ح����ة ����ش���روط 

واإجراءاته،  الت�شجيل 

النظام  يت�شمن  كما 

اجل������دي������د ق���ائ���م���ة 

ب����الأغ����ذي����ة ال���ت���ي ل 

ي��ج��ب ت��داول��ه��ا وه��ي 

لأحكام  املخالفة  تلك 

الإ�شالمية،  ال�شريعة 

اأو  بال�شحة  وال�شارة 

غري �شاحلة لال�شتهالك، واملخالفة للوائح الفنية اأو 

ال�شليمة  للغذاء، والأغذية غري  القيا�شية  املوا�شفات 

اإن�شاء  على  النظام  م�شروع  ن�س  كما  املغ�شو�شة،  اأو 

واإدارة نظام اإنذار �شريع للتبليغ عن اأي خطر مبا�شر 

م�شدره  يكون  الإن�شان  �شحة  على  مبا�شر  غري  اأو 

الغذاء.

الت�شويت  قبل  ا�شتمع  ق��د  ال�����ش��ورى  جمل�س  وك���ان 

ال�شوؤون  جلنة  نظر  وجهة  اإىل  النظام  م�شروع  على 

تالها  الأع�شاء،  ملحوظات  ب�شاأن  والبيئة  ال�شحية 

رئي�س اللجنة  الدكتور حم�شن احلازمي رئي�س اللجنة 

نظام  ويوجد  بالغذاء  يخت�س  النظام  اأن  فاأو�شح 

يخت�س  نظامًا  هناك  اأن  كما  ب��ال��دواء،  خا�س  اآخ��ر 

بتجزئة  اللجنة  قامت  وقد  الدرا�شة،  قيد  بالأعالف 

من  ع��دد  مبراجعة  قامت  كما  ف�شول  اإىل  امل�شروع 

اأنظمة الأغذية، كما ورد يف تقريرها املقدم للمجل�س 

حول امل�شروع.

ويف �شوء ملحوظات عدد من الأع�شاء قامت اللجنة 

بتنقيح التعريفات. وترى اللجنة اأن الأهداف الواردة 

لإدخ��ال  حاجة  ت��رى  ول  بالغر�س  تفي  النظام  يف 

تهدف  ال��غ��ذاء  �شالمة  اأن  حيث  عليها،  تعديالت 

ترى  كما  للم�شتهلك.  العامة  ال�شحة  حماية  اإىل 

و«اللوائح  وا�شحة  الإي�شاحية  البيانات  اأن  اللجنة 

ال�شحية  لال�شرتاطات  تقنني  على  ت�شتمل  الفنية« 

اإىل  وال�شحية«  »البيئية  جملة  اللجنة  اأ�شافت  وقد 

والع�شرين«  »الثالثة  الفقرة  يف  ال�شرتاطات  تعريف 

من املادة الأوىل. كما قامت  اللجنة باإجراء تعديالت 

واإ�شافات طلبها الزمالء مت الإ�شارة اإليها يف جدول 

املقارنة.

على  ن�س  الهيئة  نظام  اأن  اإىل  احلازمي  د.  واأ�شار 

وال����دواء«،  ب��ال��غ��ذاء  يتعلق  فيما  امل�شتهلك  »توعية 

الغذائية  التوعية  ون�شر  جملة:  اللجنة  اأ�شافت  وقد 

ال�شليمة يف الفقرة الثانية من اأهداف م�شروع النظام 

لتعزيز هذا التوجه.

واأو�شح اأن املهام املذكورة يف املواد »الثامنة والتا�شعة 

ورد  وما  الهيئة،  بها  املناطة  املهام  من  والعا�شرة« 

اجلهات  اخت�شا�شات  مع  يتداخل  ل  امل��واد  هذه  يف 

الهيئة-  نظام  ح�شب   – اأ�شبحت  حيث  الأخ���رى، 

اخت�شا�شات اأ�شيلة لها، وقد اأخذ بن�شو�س املادتني 

املعدل-  امل�شروع  – ال��واردة يف  والعا�شرة«  »الثامنة 

توؤدي  كونها  تعديل،  ب��دون  احلكومة  من  وردت  كما 

اإليه ب�شاأن التخزين فهو ياأتي  اأ�شري  اأما ما  الغر�س، 

�شمن اإجراءات ال�شل�شلة الغذائية.

اإىل  ���ش��ي��وؤدي  امل��ن�����ش��اآت  ت�شجيل  ب���اأن  يتعلق  وفيما 

ا�شتحالة التطبيق، لفت اإىل اأن اللجنة رجعت لأنظمة 

التجارة العاملية، واتفاقية ال�شحة وال�شحة النباتية، 

اإىل  جع  رحُ كما  التجارة،  على  الفنية  القيود  واتفاقية 

العديد من اأنظمة الغذاء يف دول العامل املتقدمة.

ويف �شوء ذلك فاإن املواد الواردة يف النظام منا�شبة 

ومت�شقة مع غريها ولذلك فهي قابلة للتطبيق.

لال�شرتاطات  الزراعية  ال�شادرات  مطابقة  وع��ن 

ال�شحية لدول الحتاد الأوروبي اأ�شار اإىل اأن الهيئة 

تقوم حاليًا بتطوير وحتديث قدرات املختربات التي 

التجارة  وزارة  من  عليها  الإ�شراف  مهمة  انتقلت 

النظام يهدف  اأن هذا  الهيئة، كما  اإىل  وال�شناعة 

اإىل حت�شني نوعية الغذاء يف الداخل وكذلك حت�شني 

نوعية ال�شادرات الغذائية، وهو نظام كامل و�شامل 

مع  بالتعاقد  يتعلق  وفيما  ال�شلة.  ذات  للجوانب 

اأن م�شروع النظام ين�س  اللجنة  املختربات تو�شح 

التي  اخلا�شة  املختربات  وترخي�س  ت�شجيل  على 

تقوم  احلاجة  وعند  املطلوبة،  النوعية  فيها  تتوفر 

الهيئة بال�شتعانة بها وباملختربات العاملية.

هذا  تطبيق  نطاق  اأن  اإىل  اللجنة  رئي�س  واأ���ش��ار 

الغذائية مبا  واملنتجات  املواد  ي�شمل جميع  النظام 

فيها ما ي�شتورد من قبل مطاعم الوجبات ال�شريعة.

الأغذية هي من  »احل��الل« يف  اأن معايري  اإىل  ولفت 

ت�شدرها  التي  واملوا�شفات  الفنية  اللوائح  �شمن 

اأهميته،  وتقدر  بالغذاء احلالل  مهتمة  وهي  الهيئة، 

والتنظيم  ب��الإع��داد  قامت  فقد  ال�شدد  ه��ذا  ويف 

ل�شت�شافة »املوؤمتر العاملي الأول للرقابة على الغذاء 

احلالل« حتت رعاية كرمية من لدن خادم احلرمني 

العام  ه��ذا  عقد  وال��ذي  اهلل-  حفظه   – ال�شريفني 

نظام  ح�شم  فقد  للنظام  املرجعية  اأم��ا  بالريا�س. 

الهيئة تبعية نظام الغذاء لها.

يف  وال�شاد�شة«  واخلام�شة  »الرابعة  امل��واد  اإن  وق��ال 

اللوائح  عن  م�شوؤولة  الهيئة  اأن  على  تن�س  النظام 

الفنية واملوا�شفات القيا�شية اخلا�شة بالغذاء، التي 

الغذاء.  ف�شاد  اأو  �شالحية  حالة  تبنى  اأ�شا�شها  على 

ن�س  كما  ال��غ��ذاء،  تقومي  ت�شمل  الهيئة  وم�شوؤولية 

ووزارة  الهيئة  بني  حاليًا  وين�شق  نظامها،  ذلك  على 

ال�شوؤون البلدية والقروية يف هذا ال�شاأن حلني اإمتام 

انتقال م�شوؤوليات الإ�شراف كاملة اإىل الهيئة.

واأو�شح اأن النظام ن�س على فح�س الغذاء والرقابة 

يف  الغذائية  ال�شل�شلة  مراحل  خالل  تداوله  يف  عليه 

تقومي  على  ن�س  كما  التفتي�س،  مل�شطلح  تعريفه 

التا�شعة  املادة  يف  الت�شويق  وبعد  واأثناء  قبل  الغذاء 

يف  ال��وارد  الإغ��الق  �شبب  يخ�س  وفيما  والع�شرين. 

الأمر  هذا  اأن  اإىل  اأ�شار  والثالثني«  »الثانية  امل��ادة 

العامة،  ال�شحة  على  حمتمل  خطر  وج��ود  يتطلب 

الالئحة،  ملا حتدده  واإج��راءات��ه  الإغ��الق  اأمر  ويعود 

امل�شرة  الأخ��ط��ار  ع��ن  الك�شف  الهيئة  وت�شتطيع 

خالل  م��ن  ال��ع��ام��ة  ال�شحة  اأو  امل�شتهلك  ب�شحة 

وحتليلها،  ال��ع��ي��ن��ات  و���ش��ح��ب  التفتي�س  اإج�����راءات 

ال�شريع  والإن���ذار  الر�شد  مركز  خ��الل  من  وكذلك 

اإىل  تعمد  ل��ن  بالطبع  وه���ي  ال��ه��ي��ئ��ة،  يف  امل��وج��ود 

حق. وجه  ب��دون  الغذائية  باملن�شاآت  ال�شرر  اإحل��اق 

تكون من 46 مادة ت�شمنت املمار�شات ال�شحية للغذاء وتداوله واملوا�شفات القيا�شية له

المجلس يوافق على نظام الغذاء

اأ.د حم�شن بن علي احلازمي 
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ت�شرب  اأ�شباب  ال�شورى عن  اأع�شاء جمل�س  ت�شاءل 

دي��وان  اخت�شا�شات  بتو�شيح  وطالبوا  الق�شاة، 

املظامل جتاه الق�شايا و�شبب تدين الإجناز الذي بلغ 

55%، وطالب اأحد الأع�شاء بتنفيذ قرارات املجل�س 

ال�شابقة ب�شاأن الديوان خا�شة تلك املتعلقة باإن�شاء 

فروع له. جاء ذلك خالل جل�شة املجل�س التي عقدت 

ال�شيخ  املجل�س  رئي�س  برئا�شة  1433/6/9ه����  يوم 

الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، 

ال�شوؤون  جلنة  تقرير  اإىل  املجل�س  ا�شتمع  حيث 

ال�شنويني  التقريرين  ب�شاأن  والق�شائية  الإ�شالمية 

ــــ  1429/1428ه املاليني  للعامني  املظامل  لديوان 

الدكتور  اللجنة  رئي�س  ت��اله  -1431/1430ه�������، 

للمناق�شة،  املو�شوع  عر�س  ثم  الرباهيم،  اإبراهيم 

اأحد  انتقد  حيث  املحلوظات،  بع�س  عليه  واأبديت 

يرتقي  ل  باأنه  اإياه  وا�شفًا  اللجنة  تقرير  الأع�شاء 

فديوان  الديوان،  منها  يعاين  التي  امل�شكالت  اإىل 

الإداري،  الق�شاء  يف  كبرية  مبهمات  يقوم  املظامل 

اأو غري  قرار جمحف  بحقه  ين�شف من �شدر  فهو 

على  ركزت  باأنها  اللجنة  تو�شيات  وو�شف  �شائب. 

املالية  الأم��ور  بينما  فح�شب،  املالية  العتمادات 

اإىل  حتال  التي  املعامالت  كرثة  يف  ال�شبب  لي�شت 

الديوان ول تنجز.

من�شوبي  مع  اللجنة  تبحث  اأن  اآخ��ر  ع�شو  وطالب 

وت�شاءل  واأ�شبابه.  الق�شاة  ت�شرب  مو�شوع  الديوان 

هناك  اأن  اأم  ال��روات��ب؟  قلة  هي  هل  الأ�شباب  عن 

دور  تنامي  بعد  وبخا�شة  ا�شتجدت  اأخ��رى  اأم���ورًا 

املحامني؟

بينما راأى ع�شو اآخر اأن اأ�شباب قلة اإجناز الق�شايا 

اإىل  تعود  قد  ال�شتئنافية  املحكمة  الريا�س ويف  يف 

نق�س يف عدد الق�شاة الذين ينظرون يف مثل هذه 

الق�شايا، فغالبًا ما حتتاج الق�شايا التي حتال اإىل 

الديوان للقراءة والطالع عليها توفر وقت كاٍف.

الق�شايا  بع�س  هناك  اأن  اإىل  الأع�شاء  اأحد  ولفت 

يتم  اأن  وبعد  البتدائية،  ال��دوائ��ر  يف  نظرها  يتم 

خارج  باأنها  ليقول  ال��دي��وان  يعود  احلكم  اإ���ش��دار 

اخت�شا�شاته رغم وجود مثل هذه الق�شايا ونظرها 

لديه ملدة طويلة قد ت�شل اإىل اأكرث من �شنة. وت�شاءل 

عن �شبب عدم تو�شيح اخت�شا�شات الديوان حتى 

تت�شح الأمور منذ البداية.

واأ�شار ع�شو اآخر اإىل اأن اللجنة اأثارت يف تقريرها 

يتجاوز  الق�شايا ل  ق�شايا مهمة جدًا فالإجناز يف 

55%، ورغم اأن اللجنة مل تقتنع مبربرات النخفا�س 

ت�شاعد  تو�شية  تتخذ  فاإنها مل  الق�شايا،  اإجناز  يف 

الديوان على تذليل ال�شعوبات التي يواجهها.

فقد  للمجل�س  �شابقة  ب��ق��رارات  اآخ��ر  ع�شو  ��ر  وذكَّ

ق��رارات  ثالثة  من  اأك��رث  اأ�شدر  اأن  للمجل�س  �شبق 

الديوان  لفروع  لإن�شاء مقار  مبالغ  باعتماد  تطالب 

وكذا املبنى الرئي�س للديوان. وراأى �شرورة تو�شيح 

اأ�شباب عدم اعتماد هذه املبالغ.

املظامل  دي��وان  ن�شيب  عن  الأع�شاء  اأحد  وت�شاءل 

لتطوير  مليارات  �شبعة  ال�شامي  املقام  اعتماد  بعد 

يعد جزءًا  الديوان  كان  اإذا  وعما  الق�شاء،  اأجهزة 

من م�شروع الق�شاء. اأم اإنه خارج تلك املنظومة.

مع  تتوافق  ل  اللجنة  تو�شيات  اأن  اآخر  ع�شو  وراأى 

وو�شف  التقرير،  اأورده���ا  التي  ال�شعوبات  حجم 

التدريب  لكن  التدريب  على  ن�شت  باأنها  »الأوىل« 

لي�س بامل�شكلة التي تتعلق بانخفا�س ن�شبة الإجناز، 

فاملعوقات التي ظهرت تتعلق بت�شرب الق�شاة ولي�س 

غري ذلك.

الق�شايا،  اإجن��از  انخفا�س  الأع�شاء  اأحد  ولحظ 

بهذا  تو�شية  اتخاذ  تاأجيل  اللجنة قررت  اإن  وقال: 

ال�شاأن حتى ورود التقرير القادم، لكن هذا التقرير 

اللجنة  تو�شح  ومل  ع��ام  منذ  اللجنة  اإىل  ورد  قد 

اأ�شباب ذلك، ومل ت�شت�شف اللجنة خالل هذا العام 

يف  التاأخر  اأ�شباب  ملعرفة  ال��دي��وان  من  مندوبني 

اإجناز الق�شايا.

روات��ب  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  التقرير  اأن  اإىل  اآخ��ر  ولفت 

تفوق  الق�شائية  و�شبه  الق�شائية  اللجان  اأع�شاء 

اأن  كما  الق�شايا،  يبا�شرون  الذين  الق�شاة  رواتب 

املحكمون  يتقا�شاها  التي  التحكيم  ق�شايا  اأج��ور 

اأن  وراأى  اأنف�شهم،  الق�شاة  رواتب  من  بكثري  اأعلى 

ذلك قد يكون �شبب الت�شرب.

ولح���ظ اأح���د الأع�����ش��اء م��ن ت��ق��ري��ر ال���دي���وان اأن 

41% يف عام  الديوان قد زادت مبا ن�شبته  ميزانية 

قبلها،  التي  ال�شنة  ميزانية  عن  1431/1430ه����� 

من  ال��دي��وان  ي�شكو  التقرير  م��ن  اآخ���ر  ج��زء  ويف 

البت  �شرعة  على  �شلبًا  اأثر  مما  ميزانيته،  �شعف 

الق�شائية،  دوائ��ره  يف  ينظرها  التي  ال��دع��اوى  يف 

الدعاوى  يف  النظر  يف  املادي  ال�شعف  يوؤثر  فكيف 

التي ينظرها؟

املبالغ  باعتماد  املطالبة  اإن  الأع�شاء:  اأح��د  وق��ال 

املقر  �شيما  ل  الديوان،  مقار  لبناء  الالزمة  املالية 

الرئي�س تعود اإىل ما قبل ع�شر �شنوات تقريبًا، ففي 

عام 1423ه� اأ�شدر املجل�س قرارًا ي�شري اإىل الإ�شراع 

مدينة  يف  الرئي�س  ال��دي��وان  ملقر  مبنى  اإق��ام��ة  يف 

فرع  ي�شغله  الذي  املبنى  و�شع  ومعاجلة  الريا�س، 

ي�شتوعب اجلهاز  يجعله  الديوان مبدينة جدة، مبا 

الق�شائي والإداري للفرع، كما اأن املجل�س �شبق اأن 

بالإ�شراع يف تخ�شي�س  1426ه�  اأ�شدر قرارًا عام 

للمقر  وامل�شاحات  املواقع  منا�شبة من حيث  اأرا�ٍس 

فروعه  وبقية  الريا�س  يف  املظامل  لديوان  الرئي�س 

يف املناطق، لذا اأرى اأنه من غري املنا�شب اأن يكرر 

اأن يتم البحث حول ما مت  اإل بعد  املجل�س قراراته 

ب�شاأن القرارات ال�شابقة.

انتقال  ك���ان  اإذا  ع��م��ا  الأع�����ش��اء  اأح���د  وت�����ش��اءل 

جهات  اإىل  الديوان  من  املتميزة  الب�شرية  الكوادر 

ذل��ك  اأ���ش��ب��اب  وع���ن  �شلبي،  اأم  اإي��ج��اب��ي  اأخ����رى 

بالتعريف  وطالب  ذلك  حول  تو�شية  اإدراج  وراأى 

فيه. التقا�شي  وكيفية  ومهامه  امل��ظ��امل  ب��دي��وان 

اختصاصات ديوان المظالم وتدني نسبة اإلنجاز وتسرب القضاة محل تساؤالت األعضاء

د. اإبراهيم الرباهيم
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تنظيم  على  ال�شورى  جمل�س  وافق 

املركز ال�شعودي لزراعة الأع�شاء. 

اإع��داد  اإىل  امل��رك��ز  املجل�س  ودع��ا 

م�����ش��روع ن��ظ��ام ���ش��ام��ل ل��زراع��ة 

ذلك  ج��اء  اململكة،  يف  الأع�����ش��اء 

عقدت  التي  املجل�س  جل�شة  خالل 

يوم 1433/6/15ه� برئا�شة رئي�س 

عبداهلل  الدكتور  ال�شيخ  املجل�س 

ال�شيخ. اآل  ابراهيم  بن  بن حممد 

مواد  ع�شر  من  التنظيم  ويتكون   

واملالية  الإدارية  ال�شتقاللية  توفر 

ل��ل��م��رك��ز مم��ا مي��ك��ن��ه م��ن زي���ادة 

والعملية  التن�شيقية  ن�����ش��اط��ات��ه 

ومن  وزراعتها،  الأع�شاء  لتوفري 

تنظيم  عليها  ن�����س  ال��ت��ي  امل��ه��ام 

املركز ال�شعودي لزراعة الأع�شاء، 

الف�شل  مر�شى  ومتابعة  ت�شجيل 

ال���ع�������ش���وي وامل���ر����ش���ى امل������زروع 

ل��ه��م، وزارع����ي الأع�����ش��اء وو���ش��ع 

الإج����������راءات ال����الزم����ة ل��ذل��ك، 

الوفاة  ح��الت  بالغات  وا�شتقبال 

وحدات  يف  لالأ�شخا�س  الدماغية 

ال��ع��ن��اي��ة امل����رك����زة وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا، 

بعد  الأع�شاء  ا�شتئ�شال  وتن�شيق 

الالزمة  املوافقات  على  احل�شول 

مراكز  اإىل  واإي�شالها 

خمتلف  يف  ال����زراع����ة 

امل���ن�������ش���اآت ال�����ش��ح��ي��ة 

ب��امل��م��ل��ك��ة، ول��ل��م��رك��ز 

وتطوير  اق���رتاح  اأي�����ش��ًا 

الإج���������راءات ال���الزم���ة 

ل��زراع��ة الأع�����ش��اء من 

وفقًا  الأحياء  املتربعني 

ل��ل�����ش��واب��ط ال�����ش��رع��ي��ة 

جمل�س  م��ن  لإق���راره���ا 

اخل���دم���ات ال�����ش��ح��ي��ة.

نظر  وجهة  اإىل  املجل�س  وا�شتمع   

والبيئة،  ال�شحية  ال�شوؤون  جلنة 

ب�������ش���اأن حم���ل���وظ���ات الأع�������ش���اء 

تنظيم  م�����ش��روع  جت���اه  واآرائ���ه���م 

املركز ال�شعودي لزراعة الأع�شاء، 

ت��اله��ا رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��دك��ت��ور 

اأن  ف��اأو���ش��ح  احل���ازم���ي،  حم�شن 

من  العديد  على  اطلعت  اللجنة 

اأو  ال�شياغية  الزمالء  مقرتحات 

ما طلب فيها العودة اإىل ما ورد من 

ا�شم  تعديل  ذلك  ومن  احلكومة، 

»الأمني  تعريف  وحذف  التنظيم، 

واإع���ادة  الأوىل  امل���ادة  يف  ال��ع��ام« 

واإ�شافة  التعريفات،  بع�س  ترتيب 

ك��ل��م��ات وج��م��ل راأت��ه��ا ���ش��روري��ة.

داع��ي��ًا  اللجنة  جت��د  مل  واأ���ش��اف: 

مل��ع��اجل��ة اجل���وان���ب الج��ت��م��اع��ي��ة 

والنف�شية، لأن التنظيم هو تنظيم 

ل��ربام��ج  ول��ي�����س  ل��ل��م��رك��ز  اإداري 

ب��اأن  اللجنة  ت��واف��ق  ومل  امل��رك��ز. 

اململكة،  خارج  فروع  للمركز  يفتح 

مكاتب  امل��م��ل��ك��ة  ل���دى  اأن  ح��ي��ث 

املركز  مع  بالتن�شيق  تتابع  �شحية 

حالت زراعة الأع�شاء يف اخلارج.

املوافقة على تنظيم املركز ال�شعودي لزراعة الأع�شاء 

شامل  نظام  مــشــروع  إعـــداد 
لزراعة األعضاء في المملكة 

الخدمة  مع  تعاملت  البريد  مؤسسة 
البريدية على أساس تجاري

راأى اأع�شاء جمل�س ال�شورى اأن موؤ�ش�شة الربيد تعاملت مع اخلدمة الربيدية 

ب�شكل جتاري بدًل من كونها خدمة عامة، ولفتوا اإىل ف�شلها يف اأن تكون مناف�شًا 

ل�شركات الربيد ال�شريع، وطالبوا بدور اأكرب للقطاع اخلا�س يف تقدمي اخلدمة 

1433/6/10هـــ  يوم  عقدت  التي  املجل�س  جل�شة  خالل  ذلك  جاء  الربيدية، 

املجل�س  ا�شتمع  حيث  اجلفري،  حممد  الدكتور  املجل�س  رئي�س  نائب  برئا�شة 

اإىل تقرير جلنة النقل والت�شالت وتقنية املعلومات، ب�شاأن التقرير ال�شنوي 

ملوؤ�ش�شة الربيد ال�شعودي للعام املايل 1432/1431ه�، تاله رئي�س اللجنة، ثم 

عر�س للمناق�شة واأبديت ب�شاأنه بع�س امللحوظات، حيث اأملح اأحد الأع�شاء اإىل 

اأن تخطيط املدن وترقيم الوحدات ال�شكنية وحتديد العناوين على نحو دقيق 

وثابت ل يزال مطلبًا مل يتحقق.

تطالب  اللجنة  و�شعتها  التي  »الأوىل«  التو�شية  اأن  اإىل  الأع�شاء  اأحد  واأ�شار 

اأن  املندوبون  اأكد  بينما  ال�شعودي  الربيد  نظام  اإع��داد  من  النتهاء  ب�شرعة 

املوؤ�ش�شة انتهت من �شياغة امل�شودة النهائية لنظام الربيد، واأنها يف طور رفعه 

اإىل جمل�س الوزراء، فكيف يطالب املجل�س ب�شرعة اإعداد نظام اأفاد م�شوؤولو 

املوؤ�ش�شة اأنه اأعد واعتمد من جمل�س الإدارة.

وو�شف اأحد الأع�شاء ت�شمني العنوان يف الهوية باأنه مطلب �شعب، لأن كثريًا 

من ال�شباب ل ميتلكون بيوتًا، كما اأن ت�شمني العنوان لي�س فيه جدوى وطنية 

مفيدة.

ولكن  عامة  خدمة  باأنها  وو�شفها  الربيدية  اخلدمة  الأع�شاء  اأح��د  وانتقد 

املوؤ�ش�شة اأخذتها على اأنها خدمة جتارية تقدمها للمواطن، واملوؤ�ش�شة ل تزال 

ت�شع تكاليف اإ�شافية على اإي�شال الربيد اإىل العنوان. وينبغي للجنة تو�شيح 

التناق�س بني ما تقوم به املوؤ�ش�شة وما تقوله باأن اإي�شال اأي مادة بريدية هو 

اإليه، ويو�شل جمانًا يف  املر�شل  التي يقع فيها عنوان  من واجب بريد اجلهة 

من  اأق�شر  مدة  يف  الربيد  تو�شل  الأجنبية  ال�شركات  اأن  ولحظ  ال��دول.  كل 

موؤ�ش�شة الربيد، وت�شاءل عما اإذا كانت ال�شركات الأجنبية اأعرف بالعناوين 

داخل اململكة من املوؤ�ش�شة؟

واأيده ع�شو اآخر يف اأن املوؤ�ش�شة مل ت�شتطع اأن تكون مناف�شًا يف الربيد املمتاز 

لل�شركات اخلا�شة ولحظ اأن املوؤ�ش�شة تتوقف عن العمل حوايل �شاعة كاملة 

لأداء �شالة الظهر، وهذا فيه تعطيل للمراجعني.

واأ�شار اأحد الأع�شاء اإىل اأن اأ�شعار البعائث الربيدية يف اململكة تعد من اأعلى 

للربيد  العامة  املوؤ�ش�شة  من  تطلب  اأن  باللجنة  ويح�شن  العامل،  يف  الأ�شعار 

واإ�شافة  العامل،  البعائث الربيدية يف اململكة ودول  اأ�شعار  جدول مقارنة بني 

تقومي جتربة  للموؤ�ش�شة  ينبغي  كما  اأ�شعارها.  ب�شرورة خف�س  تو�شية خا�شة 

و�شع ال�شناديق على املن�شاآت ال�شكنية وال�شناعية والتجارية، وملعرفة ن�شبة 

امل�شتخدم منها ومن ثم تقومي جناحها من عدمها.

دورًا  ليلعب  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  اأم���ام  امل��ج��ال  ب��اإف�����ش��اح  اآخ���ر  وط��ال��ب ع�شو 

ال��ربي��دي��ة،  ب��ال��وك��الت  ي�شمى  م��ا  اأو  ال��ربي��دي��ة  ت��وف��ري اخل��دم��ات  اأك���رب يف 

املجال. ه��ذا  يف  املتنوعة  خدماتها  تقدم  �شركات  اإن�شاء  خ��الل  من  وذل��ك 
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الفر�شة  ب��اإع��ط��اء  ال�����ش��ورى  جمل�س  اأع�����ش��اء  طالب 

لل�شندوق ال�شعودي للتنمية للتغلب على املعوقات التي 

ال�شندوق  يدعهما  التي  امل�شروعات  تنفيذ  ت�شاحب 

املردود  عن  وت�شاءلوا  باللتزامات،  الوفاء  و�شمان 

الإيجابي الذي يعود على اململكة من دعم ال�شندوق، 

مبا  ال�شعودي  اخلا�س  القطاع  ا�شتفادة  اإىل  ولفتوا 

وطالبوا  ال�شندوق،  متويل  م��ن  فقط   %10 ن�شبته 

امل�شروعات  بتنفيذ  الوطنية  ال�شركات  تقوم  ب��اأن 

الأعلى  احل��د  رف��ع  يتم  واأن  ال�شندوق  ميولها  التي 

من ن�شبة التمويل اإىل 85% بدًل من 50%، جاء ذلك 

خالل جل�شة املجل�س التي عقدت يوم 1433/6/10هـ 

برئا�شة نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد اجلفري.

نظرًا  ال�شندوق  اأهمية  ي�شت�شعر  اأن��ه  املجل�س  واأك��د 

ثقل دويل يف  ال�شعودية من  العربية  اململكة  ملا متثله 

النامية  ال���دول  م��ن  ع��دد  التنمية يف  دع��م  جم��الت 

وهو  نظامه  ح��دده  ه��دف  من  لل�شندوق  ر�شم  وم��ا 

الدول  يف  الإمنائية  امل�شروعات  متويل  يف  امل�شاهمة 

النامية عن طريق منح القرو�س لتلك الدول، اإ�شافة 

اإىل جهوده يف دعم القطاع اخلا�س ال�شعودي ومتثل 

النفطية عن  الوطنية غري  ال�شادرات  ذلك يف دعم 

طريق متويل ال�شادرات و�شمانها.

ب�شاأن  تقريرها  يف  املالية  ال�شوؤون  جلنة  واأ���ش��ادت 

للتنمية  ال�شعودي  لل�شندوق  ال�شنويني  التقريرين 

1432/1431هــــ  1431/1430هـــــ،  املاليني  للعامني 

بتوجه ال�شندوق نحو دعم القطاع اخلا�س ال�شعودي 

داعية  ال��دول،  خمتلف  يف  موؤ�ش�شاته  بتواجد  ودعمه 

اإىل الرتكيز على دعم ال�شناعات النا�شئة واملتو�شطة 

وال�شغرية و�شمان و�شول منتجاتها اإىل دول اجلوار 

معاملتها  يتم  اأن  على  منا�شب  ت�شويقي  كمنفذ 

الذي  ال�شادرات  و�شمان  برامج متويل  باأف�شلية يف 

يديره ال�شندوق.

القطاع  ا�شتفادة  ن�شبة  تدين  الأع�شاء  بع�س  ولحظ 

النفطية  غري  ال�شادرات  دعم  برنامج  من  اخلا�س 

وامل��ك��ات��ب  وامل�����ش��دري��ن  امل��ق��اول��ني  ي�شمل  وال����ذي 

ميولها  التي  امل�شروعات  من  ال�شعودية  ال�شت�شارية 

ال�شندوق وي�شرف عليها يف خمتلف الدول، موؤكدين 

خطط  اأه���داف  م��ن  مهمًا  ه��دف��ًا  �شيحقق  ذل��ك  اأن 

حني  يف  عمل،  فر�س  اإيجاد  على  و�شيعمل  التنمية، 

طالب اأحد الأع�شاء بف�شل ن�شاط متويل ال�شادرات 

عن ال�شندوق واإن�شاء �شندوق م�شتقل لهذا الن�شاط.

وطالب الأع�شاء بعدم التو�شع يف رفع ن�شبة التمويل 

ال�شندوق  خماطرة  من  �شيزيد  مما  للم�شروعات 

يف  ال�شداد،  ن�شب  من  و�شيقلل  راأ�شماله  من  بجزء 

حني اأيد اآخرون رفع ن�شبة التمويل مع حتديد �شروط 

املخاطر،  وتقليل  ال�شداد  ل�شمان  منا�شبة  متويلية 

ودعا عدد من الأع�شاء اللجنة اأن ترفق يف تقريرها 

املعيار الذي اعتمده ال�شندوق لو�شف ن�شب ال�شداد 

67% حيث اعترب  باجليدة حيث بلغت ما يقارب من 

عدد من الأع�شاء الن�شبة املتبقية من املخاطر التي 

يجب على ال�شندوق جتنبها.

لل�شندوق  الفر�شة  اإعطاء  الأع�شاء  اأح��د  واق��رتح 

للتغلب على املعوقات التي ت�شاحب تنفيذ امل�شروعات 

و�شمان الوفاء باللتزامات، واأ�شار اإىل اأن امل�شاهمة 

بـ50% من التمويل اإن مل تكن متكافئة فاإنها مرتفعة، 

باأكرث  الزيادة  اأما  ال�شندوق،  موقف  على  توؤثر  ولن 

املزيد  اإىل طلب  الدول  بتلك  �شتدفع  فاإنها   %50 من 

من الإقرا�س على ح�شاب الأولويات وكفاءة التنفيذ، 

الزيادة  تلك  و�شتوؤثر   %50 �شتدفع  اململكة  اأن  طاملا 

على التو�شع يف الإقرا�س لدول اأخرى.

درا�شة  هناك  كانت  اإذا  عما  الأع�شاء  اأحد  وت�شاءل 

ال�شندوق  ه��ذا  دع��م  من  الإيجابي  امل���ردود  تو�شح 

العربية  اململكة  يخ�س  فيما  م�شتوى-  اأي  على   –
ال�شعودية.

بجودة  وا�شح  معيار  بو�شع  الأع�شاء  اأح��د  وطالب 

عدمها،  من  التقرير  يف  امل��ذك��ورة  الإق��را���س  ن�شبة 

يف  ال��وارد  النهائي  باجلدول  الن�شبة  هذه  تربط  واأن 

حتى  بلد  كل  اأم��ام  الت�شديد  ن�شبة  وتو�شح  التقرير، 

الت�شديد  يف  تتاأخر  قد  دول  فهناك  ال�شورة،  تت�شح 

ومل تو�شح اأ�شباب ذلك.

وت�شاءل اأحد الأع�شاء عن املق�شود بالأ�شول الثابتة 

داخل  امل�شروعات  هذه  كانت  اإذا  وعما  وامل�شروعات 

على  التاأكيد  واق��رتح  اأخ��رى،  دول  يف  اأم  ال�شندوق 

يرفق  اأن  ���ش��رورة  على  توؤكد  والتي  �شابقة  تو�شية 

ذلك  وراأى  اخلتامية،  وح�شاباته  تقاريره  ال�شندوق 

ب�شكل  الأم��ور  معرفة  على  وي�شاعد  للتحليل  اأج��دى 

تف�شيلي ووا�شح.

املنتجات  على  املناف�شة  تقت�شر  اأن  اآخر  ع�شو  وراأى 

عقد،  اأي  توقيع  عند  ال�شعوديني  واملقاولني  املحلية 

اإجحاف  فيه  عاملي  م�شتوى  على  املناف�شة  فطرح 

بحق ال�شناعة ال�شعودية، وكثري من الدول يف العامل 

عندما تقدم قرو�شًا اأو اإعانات ت�شرتط األ يتم تنفيذ 

امل�شروع اإل عن طريق مقاوليها.

امل�شروعات  مبالغ  اإجمايل  اأن  اإىل  اآخر  ع�شو  ولفت 

عام  نهاية  حتى  بتمويلها  ال�شندوق  ال��ت��زم  ال��ت��ي 

37.5 مليار ريال، بينما بلغت ا�شتفادة  1432ه� بلغ 

ما  نف�شها  الفرتة  خالل  ال�شعودي  اخلا�س  القطاع 

هذا  م��ن  فقط   %10 اأي  ري���ال،  مليار   3.6 م��ق��دراه 

اأن  ن�شبة متدنية جدًا، كما  اأن هذه  وراأى  الإجمايل، 

اإحجام متويل و�شمان ال�شادرات ل زالت متوا�شعة، 

فقد اعتمد ال�شندوق متويل �شلع غري نفطية يف عام 

ن�شبة  وه��ي  ري��ال  مليار   1.2 بنحو  1432/1431هـــــ 

النفطية  غري  ال�شادرات  اإجمايل  من   %1 من  اأق��ل 

للمملكة.

ال�شادرات  متويل  برنامج  الأع�شاء  اأح��د  وو�شف 

فتنمية  الطموحات،  يحقق  ول  �شعيف  برنامج  باأنه 

طالبوا برفع ن�شبة التمويل اإىل %85

األعضاء يتساءلون عن انخفاض نصيب القطاع الخاص                  في الصندوق السعودي للتنمية
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طالبوا برفع ن�شبة التمويل اإىل %85

األعضاء يتساءلون عن انخفاض نصيب القطاع الخاص                  في الصندوق السعودي للتنمية

ال�شادرات هي من اأهم ال�شيا�شات يف تنويع م�شادر الدخل، لكن تنمية ال�شادرات 

مل حتظ باإن�شاء هيئة خا�شة بها، ومل حتظ اأي�شًا بتمويل منا�شب، حيث اإن هذا الأمر 

يعد من ال�شيا�شات القت�شادية واملحورية املهمة، واقرتح ف�شل هذا الربنامج وجعله 

�شندوقًا م�شتقاًل لتمويل ال�شادرات. 

واعرت�س اأحد الأع�شاء على زيادة احلد الأعلى لالإقرا�س عند 50% كما هو معمول 

به حاليًا، وراأى اأن هذا املعدل يعد مرتفعًا ل �شيما اأنه ل توجد مربرات كافية لذلك. 

التعرث  ن�شبة  اأن  ذلك  ومعنى   ،%67 بلغت  ال�شحوبات  اإىل  ال�شداد  ن�شبة  اإن  وق��ال: 

مرتفعة وقد ت�شل اإىل 33%، و�شوف توؤدي اإىل تاآكل راأ�س مال ال�شندوق، فكيف يطلب 

رفع احلد الأعلى لالإقرا�س للم�شروع الواحد اإىل 85%؟ واقرتح البحث عن تو�شيات 

اأو  املقاولت  اأعمال  يف  �شواء  ال�شعودي،  اخلا�س  القطاع  م�شاهمة  لزيادة  مالئمة 

ال�شادرات املرتبطة بالتمويل املقدم من ال�شندوق ال�شعودي للتنمية، ملا لهذا الأمر 

من اأهمية كبرية تعود بالفائدة على البالد من هذا التمويل.

الأع���وام  يف  تو�شيات  ع��دة  واأق���ر  �شبق  املجل�س  اأن  اإىل  الأع�����ش��اء  اأح���د  واأ���ش��ار 

1423/1422/1420ه�، توؤكد على حتديث نظام ال�شندوق والقيام بدرا�شة م�شتقلة 

التو�شية  اإىل ذلك يف  اللجنة  ت�شري  اأن  املفرت�س  ومن  هيكلته،  واإع��ادة  دوره  لتقومي 

على  �شنتان  مت�س  مل  قرار  على  توؤكد  الثالثة  اللجنة  تو�شية  اأن  يلحظ  كما  الثانية. 

�شدوره عن املجل�س، وقواعد عمل املجل�س متنع هذا الإجراء.

اأحد الأع�شاء الأخذ براأي اللجنة بخ�شو�س رفع احلد الأعلى من ن�شبة  بينما راأى 

�شروط  مع  يتعار�س  ل  ومبا   %50 من  بدًل  م�شروع  اأي  تكلفة  من   %85 اإىل  التمويل 

الفنية  اإ�شافية يف حتديد املوا�شفات  التمويل الأخرى، مما �شيعطي ال�شندوق قوة 

الكفاءات  ت�شرب  من  يعاين  ال�شندوق  اأن  الع�شو  ولح��ظ  املمولة.  للم�شروعات 

نظام  يف  النظر  اإعادة  ب�شرورة  وطالب  املمنوحة.  احلوافز  �شعف  ب�شبب  الوظيفية 

ال�شندوق، واأهدافه و�شيا�شته وحجم راأ�س ماله وجهازه الإداري، وتو�شيع امل�شاركة 

يف جمل�س اإدارته، والتاأكيد على ال�شندوق ال�شعودي للتنمية باأن يعد تقاريره ب�شكل 

�شنوي وفقًا ملا ن�شت عليه املادة »التا�شعة والع�شرون« من نظام جمل�س الوزراء وفقًا 

لتحديث  ملمو�شة  خطوات  ال�شندوق  يتخذ  واأن  ال�شنوية  التقارير  اإع��داد  لقواعد 

نظامه.

المـجــلــس يوافق 

على عدد من االتفاقيات 

ومذكرات التفاهم مع 

عدة دول

وافق جمل�س ال�شورى على عدد من التفاقيات 

ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول 

م�شروع  على  واف��ق  حيث  وال�شديقة  ال�شقيقة 

اململكة  حكومة  بني  اجلمركي  التعاون  اتفاقية 

الأردن��ي��ة  اململكة  وحكومة  ال�شعودية  العربية 

الها�شمية، كما وافق على ا�شتكمال الإجراءات 

معاهدة  اإىل  اململكة  ان�شمام  حيال  النظامية 

بني  فيما  اخل��ارج  يف  اجلنائية  الأحكام  ق�شاء 

تفاهم  مذكرتي  على  ووافق  الأمريكية،  الدول 

واملحافظة  البيئة  حماية  جم��ال  يف  للتعاون 

الأر���ش��اد  جم���ال  يف  ل��ل��ت��ع��اون  واأخ����رى  عليها 

اجلوية بني حكومة اململكة وحكومة دولة قطر.

م�شروع  على  ذلك  اإىل  اإ�شافة  املجل�س  وواف��ق 

جمهورية  وحكومة  اململكة  حكومة  بني  اتفاقية 

كوريا يف جمال ال�شتخدامات ال�شلمية للطاقة 

بني  اتفاقية  على  املوافقة  جانب  اإىل  النووية، 

ال�شريبي  الزدواج  لتجنب  واأيرلندا  اململكة 

ال�شرائب  ���ش��اأن  يف  ال�شريبي  التهرب  وملنع 

له. املرافق  الربوتوكول  وم�شروع  الدخل  على 

يف  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  على  املجل�س  واف���ق  كما 

بني  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم  جم��ال 

وحكومة  ال�شعودية  العربية  اململكة  حكومة 

اجل��م��ه��وري��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة، اخل���ا����س ب��ت��دري��ب 

فرن�شا.  يف  ال�شعوديني  املتخ�ش�شني  الأطباء 

وزارة  بني  تعاون  مذكرة  على  املجل�س  وواف��ق 

وزارة  م��ن  وك��ل  اململكة  يف  وال��ك��ه��رب��اء  امل��ي��اه 

القت�شاد والتجارة وال�شناعة ووزارة الأرا�شي 

اليابان  يف  وال�شياحة  والنقل  التحتية  والبنية 

اإدارة املياه ومياه ال�شرف ال�شحي. يف جمال 

واأخ�����ريًا واف���ق ع��ل��ى م�����ش��روع ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون 

ب���ني ح��ك��وم��ة امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة 

وح��ك��وم��ة ج��م��ه��وري��ة ال���ع���راق يف جم���ال نقل 

للحرية. �شالبة  ب��ع��ق��وب��ات  عليهم  امل��ح��ك��وم 
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واف������������ق جم���ل�������س 

توفري  على  ال�شورى 

ال�����دع�����م ال�������الزم 

متطلبات  لتنفيذ 

امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع��ام��ة 

ل��ل��ت��دري��ب ال��ت��ق��ن��ي 

لال�شتجابة  واملهني 

رقم  امللكي  ل��الأم��ر 

وت���اري���خ  اأ/121 

1432/7/2هــــــــــــــــ 

للبنني  التقنية  كليات  اإن�شاء  يف  التو�شع  من  كن  َّ ميحُ مبا 

ال�شتيعابية  الطاقة  وزي���ادة  للبنات  العليا  واملعاهد 

برامج  خريجي  من  وال�شتفادة  حاليًا،  منها  للقائم 

ل�شيانة  الذاتي  الت�شغيل  يف  واملهني  التقني  التدريب 

املنا�شبة  التدابري  واتخاذ  املوؤ�ش�شة،  ومن�شاآت  مرافق 

الدكتوراه  حملة  من  التدريب  هيئة  اأو���ش��اع  ملعاجلة 

واملاج�شتري التي نتجت من التنظيم اجلديد للموؤ�ش�شة 

وخا�شة ما يتعلق مبكافاأة نهاية اخلدمة وبدل احلا�شب 

الآيل وغريها.

ي��وم  ع��ق��دت  ال��ت��ي  املجل�س  جل�شة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 

ال�شيخ  املجل�س  رئي�س  معايل  برئا�شة  1433/6/15ه��� 

ال�شيخ،  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 

ال�شوؤون  جلنة  نظر  وجهة  اإىل  املجل�س  ا�شتمع  حيث 

الأع�شاء  حملوظات  ب�شاأن  العلمي،  والبحث  التعليمية 

العامة  للموؤ�ش�شة  ال�شنوي  التقرير  جت��اه  واآرائ��ه��م 

1432/1431هـــ،  املايل  للعام  واملهني  التقني  للتدريب 

تالها رئي�س اللجنة الدكتور اأحمد اآل مفرح.

اأو�شح رئي�س اللجنة اأن املوؤ�ش�شة اأفادت اأنه لي�س هناك 

عزوف من ال�شباب يف اللتحاق بربامج املوؤ�ش�شة واإمنا 

هناك حمدودية يف ال�شعة ال�شتيعابية للطالب، حيث 

31% فقط من املتقدمني من الذكور،  اإل  مل يتم قبول 

القبول.  يف  للتو�شع  امل��ادي  الدعم  ل�شعف  ذلك  ويعود 

الدولة  اأجهزة  اأغلب  يعملون يف  املوؤ�ش�شة  واأن خريجي 

على  الطلب  يزال  ول  الكربى  واملوؤ�ش�شات  وال�شركات 

يوفر  ل  اخل��ا���س  القطاع  ولكن  م��وج��ودًا،  خريجيها 

الأجنبية  العمالة  مع  املناف�شة  ب�شبب  جمزية  روات��ب 

الرخي�شة، وقد ثبت لدى املوؤ�ش�شة اأن 8% من العمالة 

املاهرة يف اململكة ل جتيد القراءة والكتابة، واأن %31 

وقال:  العامة.  الثانوية  يحملون  ل  منهم 

بتحديد  الكرمي ق�شى  ال�شامي  الأمر  اإن 

ن�����ش��ب ال��ق��ب��ول يف اجل��ام��ع��ات ب�����%70، 

من   %25 بن�شبة  ال��ت��دري��ب  وم��وؤ���ش�����ش��ة 

خريجي الثانوية العامة. واللجنة ترى اأن 

ما مت اتخاذه من اإجراءات من املوؤ�ش�شة 

ومن املجل�س تفي بالغر�س يف هذا ال�شاأن 

يف الوقت احلا�شر.

واأ�شار د. اآل مفرح اإىل اأن املوؤ�ش�شة لديها 

اأحدث الأجهزة التكنولوجية واملعلوماتية 

�شواء يف التدريب اأو يف و�شائل الت�شال 

ولديها  املوؤ�ش�شة،  وكليات  معاهد  ب��ني 

يف  وتاأمل  خريجيها  مع  للتوا�شل  و�شائل 

ومعرفة  للتوا�شل  م�شتقباًل  تطويرها 

دقيق،  ب�شكل  خريجيها  عمل  اأم��اك��ن 

اأدائ��ه��م.  متابعة  الإ���ش��ه��ام يف  ث��م  وم��ن 

بيوت  اأح��د  اإىل  اأوكلت  املوؤ�ش�شة  اأن  كما 

بتقومي  للقيام  املعروفة  الدولية  اخلربة 

برامج املوؤ�ش�شة وقد ر�شدت وزارة املالية مبلغ خم�شة 

ماليني ريال لهذا الغر�س ول يزال بيت اخلربة يقوم 

بعمله وتنتظر املوؤ�ش�شة نتائج ذلك التقومي و�شوف تقوم 

– اإن �شاء اهلل- بتزويد املجل�س بتقرير عن  املوؤ�ش�شة 

ذلك.

يف  ازدواجية  هناك  لي�س  اأنه  اإىل  اللجنة  رئي�س  ولفت 

ملو�شوع  اأكرث  تنظيم  هناك  اإمنا  اخلارجي،  البتعاث 

وحاجات  ملتطلبات  وف��ق��ًا  املوؤ�ش�شة  خريجي  ت��دري��ب 

لديها  اأن  كما  التدريب.  يف  وخ�شو�شيتها  املوؤ�ش�شة 

ملوا�شلة  خريجيها  تقبل  عاملية  جامعات  مع  اتفاقيات 

احلرمني  خ��ادم  برنامج  جاء  هنا  من  بها،  درا�شتهم 

خل�شو�شية  وال��ت��ق��ن��ي  امل��ه��ن��ي  ل��ل��ت��دري��ب  ال�شريفني 

واختالف موؤ�ش�شات التدريب، والربنامج �شمن برنامج 

البتعاث ال�شامل، وقد وافق عليه جمل�س الوزراء نظرًا 

لتلك الأهمية واخل�شو�شية.

واأ�شار اإىل اأن املوؤ�ش�شة ت�شعى لربط خطتها الت�شغيلية 

واحتياجات  التوظيف  واإ�شرتاتيجيات  خلطط  وفقًا 

�شوق العمل، واأنها بحاجة اأكرث للتن�شيق وهي ما تعمل 

عليه بعدما اأعادت هيكلة جمل�س اإدارتها و�شمت اإليه 

العديد من القطاعات ذات العالقة ملزيد من التن�شيق 

قرار  اإىل  واأ�شار  املختلفة.  التنموية  الأهداف  وحتقيق 

اخلطة  تطبيق  ربط  على  ن�س  ال�شورى  ملجل�س  �شابق 

ومقت�شيات  مب�شامني  باملوؤ�ش�شة  للتدريب  العامة 

الإ�شرتاتيجية  التنموية  الوطنية  اخلطط  يف  ورد  ما 

للعلوم  ال�شاملة  الوطنية  اخلطة  ومنها  العالقة،  ذات 

املعلومات، واخلطة  لتقنية  الوطنية  والتقنية، واخلطة 

الإ�شرتاتيجية للتعليم العايل.

على  بناًء  تو�شيات  و�شعت  اللجنة  اإن  بقوله:  واختتم 

درا�شتها للتقرير وبناء على ما ورد يف اإجابة امل�شوؤولني 

لتطبيق  دع��م  اإىل  بحاجة  املوؤ�ش�شة  اأن  حيث  حولها، 

الأمر امللكي الكرمي حول زيادة ن�شبة القبول، والتو�شية 

لت�شغيل  جتربتها  يف  للتو�شع  املوؤ�ش�شة  تدعو  »الثانية« 

خريجيها يف مرافق ومن�شاآت املوؤ�ش�شة، حيث اإن اللجنة 

لحظت عند زيارتها للموؤ�ش�شة جناح جتربتها يف ت�شغيل 

بع�س خريجيها يف املركز الرئي�س، مما حفز اللجنة اإىل 

دعوة املوؤ�ش�شة للتو�شع يف تطبيق تلك التجربة املتميزة. 

اأو�شاع هيئة  فهي حول معاجلة  »الثالثة«  التو�شية  اأما 

وم�شاواتهم  املوؤ�ش�شة  بهم  احتفظت  الذين  التدريب 

البدلت  بزمالئهم يف اجلامعات احلكومية من حيث 

الوظيفي. للر�شا  اأع��ل��ى  ن�شبة  وحتقيق  وامل��ك��اف��اآت، 

الدكتور اأحمد اآل مفرح

التوسع في إنشاء كليات التقنية واالستفادة 
في  والمهني  التقني  التدريب  خريجي  من 

التشغيل الذاتي

20

بة
لق

ت ا
تح



شكاوى المواطنين وتعثر المشروعات الضخمة تثير تساؤالت األعضاء
والتحقيق  الرقابة  هيئة  اخت�شا�شات  بني  بالف�شل  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  طالب 

هيئة  نفذتها  رقابيًا  برناجمًا   22 عن  وت�شاءلوا  العام،  والإدع���اء  التحقيق  وهيئة 

الرقابة والتحقيق وعن طبيعة هذه الربامج وكيفية ال�شتفادة منها خا�شة اأنها نفذت 

مبليارات  تقدر  التي  امل�شروعات  تعرث  عن  وت�شاءلوا  فقط،  حكومية  جهة   16 على 

املواطنون  منها  ي�شكو  التي  القطاعات  على  الهيئة  تركز  اأن  وطالبوا  ال��ري��الت، 

1433/6/9هـ  التي عقدت يوم  كالتعليم وال�شحة. جاء ذلك خالل جل�شة املجل�س 

برئا�شة رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، حيث 

ا�شتمع املجل�س اإىل تقرير جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية ب�شاأن التقرير ال�شنوي لهيئة 

الرقابة والتحقيق للعام املايل 1432/1431ه�، تاله رئي�س اللجنة الدكتور حممد اآل 

ناجي، وعندما طرح التقرير للنقا�س ت�شاءل اأحد الأع�شاء عن عن�شر التقاطع – يف 

م�شاألة التحقيق- بني هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والإدعاء العام. وطلب 

اإي�شاح  واقرتح  امل�شوؤوليات،  ازدواجية يف  تكون هناك  ل  التقاطع حتى  درا�شة هذا 

البحوث  �شيما  ل  الهيئة،  بها  قامت  التي  والدرا�شات  البحوث  الإجن��ازات يف  ن�شبة 

العملية مع املوؤ�ش�شات احلكومية.

واأ�شار اأحد الأع�شاء اإىل اأن التقرير احتوى على الإيجابيات وال�شلبيات يف الأجهزة 

اأن  ويلحظ  واملالية،  الرقابية  الربامج  تنفيذ  خ��الل  من  تكت�شف  التي  احلكومية 

الإيجابية  الظواهر  اأن  كما  الإيجابية،  الظواهر  مع  متوازنة  غري  ال�شلبية  الظواهر 

الأداء  يف  الأ�شل  لأن  ال��واق��ع،  بخالف  وه��ذا  ال�شلبية،  الظواهر  بخالف  عمومية 

احلكومي هو الإيجابيات والنتائج الإيجابية.

ولفت اأحد الأع�شاء اإىل ما ذكر يف التقرير من اأن الهيئة قامت بتنفيذ 22 برناجمًا 

رقابيًا اإداريًا، وعدد 12 برناجمًا رقابيًا ماليًا، واأن الهيئة قامت بتنفيذ تلك الربامج 

على �شت ع�شرة جهة حكومية فقط، ومل ي�شر التقرير اإىل طبيعة ومنط تلك الربامج 

الرقابية، ومل يذكر كيفية تنفيذ تلك الربامج وال�شتفادة منها يف ا�شتك�شاف م�شتوى 

تعك�س كل ما  الربامج ل  اأن هذه  اأداء اجلهات احلكومية، كما  ال�شاملة يف  اجلودة 

عمل  يف  �شكلية  بجزئيات  يتم  منها  فكثري  احلكومية،  الإدارات  يف  مراقبته  ينبغي 

اأعمال امل�شالخ وت�شوير املقابر  اجلهة مثل: برنامج تعديل مهن املوظفني، وبرنامج 

وغريها، اإ�شافة اإىل اأن الهيئة يف براجمها مل توجه ملراقبة م�شتوى اجلودة ال�شاملة 

يف اأداء اجلهات احلكومية، فهناك معاناة كبرية يف تاأخر اإجناز املعامالت، وطول 

اإجراءات اإجنازها و�شعف قدرات املوظف العام، وقلة الإنتاجية واجلودة. واقرتح 

اإليه  التو�شل  مت  مبا  احلكومية  الأجهزة  وتزويد  الأمور  تلك  ومراقبة  وحتليل  ر�شد 

وحثها على حت�شني م�شتوى اجلودة والأداء.

واأو�شح اأحد الأع�شاء اأن التقرير و�شفي بحت ولي�س فيه موؤ�شرات كمية تقدر حجم 

ي�شعب  كملحوظات  اأورده��ا  التقرير  اإن  حيث  الإج��م��ايل،  من  ن�شبته  اأو  الق�شور 

التو�شل اإىل حكم بناء عليها باأن هذه التجاوزات الإدارية واملالية ب�شيطة، اأو اأن الأمر 

يعد ظاهرة يجب الت�شدي لها بالآليات والإجراءات والقرارات احلا�شمة.

بع�س  اأورد  ال��ذي  املا�شية  ال�شنة  تقرير  من  عمومية  اأك��رث  باأنه  التقرير  وو�شف 

بالتو�شيح  وتطالب  الهيئة  مب�شوؤويل  تلتقي  اأن  باللجنة  الأجدر  كان  واأنه  املوؤ�شرات 

الأ�شباب  معرفة  يح�شن  كما  الإج��م��ايل،  من  ون�شبته  الق�شور  هذا  حلجم  الكايف 

احلقيقية لتعرث وتاأخر امل�شروعات التي تقدر باملليارات من الريالت. واقرتح الع�شو 

وزارة  وبع�شوية  والتحقيق  الرقابة  هيئة  اإ�شراف  حتت  جلنة  بت�شكيل  تو�شية  تبني 

املالية وبع�س الوزارات املعنية مثل التعليم العايل وال�شحة والبلديات والنقل لدرا�شة 

هذه الظاهرة من ناحية وتقدمي احللول ومعاجلة اأوجه اخللل من ناحية اأخرى.

ر اأحد الأع�شاء مبا ورد يف التقرير من اأن هناك �شعفًا يف اإمكانيات املقاولني  وذكَّ

كما  امل�شروعات،  تنفيذ  على  قدرتهم  عدم  على  ينعك�س  وبالتايل  واملعنوية  املادية 

الرغم  على  عطاء،  الأق��ل  بكونهم  املقاولني  بع�س  على  امل�شروعات  تر�شية  يلحظ 

اإجراءات الرت�شية  اأنيط بهم من م�شروعات �شابقة وطول  بتنفيذ ما  اإخفاقهم  من 

والتنفيذ وتوقيع العقود، كما ورد يف التقرير النظر يف ال�شتعانة بال�شركات الأجنبية 

الفنية  بالكفاءات  تزخر  اململكة  اأن  من  الرغم  على  العالية،  الإمكانيات  ذات 

والإدارية. واقرتح اإعادة درا�شة تلك امللحوظات والعمل على معاجلتها.

كما لفت ع�شو اآخر اإىل العديد من ال�شعوبات التي تواجهها هيئة الرقابة والتحقيق 

والتي كان الأجدر من اللجنة ا�شت�شافة مندوبني لالإجابة على كثري من الت�شاوؤلت 

ب�شاأنها. واقرتح اأن تعمل الهيئة على تطوير اأدائها ومهامها ملواكبة التطور التقني.

من  اأكرث  اإن�شائها  على  م�شى  احلكومية  الأجهزة  بع�س  اأن  الأع�شاء  اأحد  ولحظ 

والتحقيق  الرقابة  وهيئة  حكومي،  مبنى  اأي  لفروعها  ول  لها  ولي�س  �شنة،  خم�شني 

لي�س لديها �شوى ثالثة مبان حكومية والبقية م�شتاأجرة، وقد ذكرت يف التقرير اأنها 

يف طور ا�شتكمال بناء مقار لفروعها. واقرتح على الهيئة اإلزام الأجهزة احلكومية 

امل�شمولة يف رقابتها بو�شع خطة وفق جدول زمني لبناء مقار لتلك الأجهزة وفروعها 

يف مناطق اململكة.

وطالب اأحد الأع�شاء بالرتكيز على امل�شروعات والقطاعات املهمة والتي ي�شكو منها 

املواطنون مثل التعليم وال�شحة، والعمل على تذليل �شعوبات تنفيذها. واقرتح و�شع  

الب�شرية  الكوادر  على  املحافظة  مع  والتحقيق  الرقابة  هيئة  ملوظفي  مادية  حوافز 

املتميزة فيها.

اإعداد ملف عن  الرقابة والتحقيق من  اإىل ما قامت به هيئة  الأع�شاء  اأحد  واأ�شار 

قامت  كما  الهيئة،  رئي�س  على  وعر�شه  قانونية  درا�شة  ودرا�شته  الف�شاد  مكافحة 

بتلخي�س الندوات واملوؤمترات الدولية التي تتعلق مبكافحة الف�شاد وحماية النزاهة. 

واقرتح معرفة اأ�شباب تراجع اململكة يف موؤ�شر مكافحة الف�شاد من املرتبة اخلم�شني 

اإىل املرتبة ال�شابعة واخلم�شني، وحماولة معرفة املعايري التي بني عليها هذا املوؤ�شر.
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ما سبب تراكم 
الحاويات في 

الميناء الجاف 
بالرياض؟

اأكرث  ترتاكم  حيث  الريا�س،  مبدينة  اجل��اف  امليناء  يف  م�شكلة  وج��ود  اإىل  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  اأح��د  لفت 

واإىل  العمالة،  وم�شكالت  املقاول  وان�شحاب  للميناء  وال�شيانة  الت�شغيل  عملية  ب�شبب  حاوية  اآلف  �شتة  من 

تعطل القطار اجلديد بني الريا�س والدمام، ومل مي�س على ا�شتالمه �شهر واحد وهذا ي�شع عالمة ا�شتفهام 

رئا�شته  بحكم  النقل  وزير  دعوة معايل  واقرتح  ال�شركات.  على  وتر�شيتها  للقطارات  القادمة  امل�شروعات  على 

يف  يجري  ما  حول  ال�شوء  واإلقاء  املجل�س  اإىل  للح�شور  احلديد  و�شكك  للموانئ  العامة  املوؤ�ش�شة  اإدارة  ملجل�س 

التحميل والتنزيل وم�شكالتها القت�شادية، وكذلك م�شتقبل القطارات يف اململكة. املوانئ من ا�شتمرار تعطل 
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�شمو  ح�شور  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  طالب 

املجل�س  لإطالع  اأ�شهر   3 كل  اخلارجية  وزير 

ي��ح��دث فيها،  اأح�����وال امل��ن��ط��ق��ة وم���ا  ع��ل��ى 

تاأ�شريات  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  منح  وان��ت��ق��دوا 

م�شدرًا  ت��ك��ون  و���ش��رك��ات  ملوؤ�ش�شات  زي���ارة 

ال�شكاوى  بع�س  اإىل  ولفتوا  ال�شائبة،  للعمالة 

التي ترد من املواطنني نتيجة تعامل البعثات 

الدبلوما�شية معهم يف اخلارج، وطالبوا بالعمل 

ال�شعوديني  الدبلوما�شيني  حماية  زيادة  على 

املجل�س  جل�شة  خالل  ذلك  جاء  اخل��ارج.  يف 

برئا�شة  1433/6/10ه������  ي��وم  عقدت  التي 

نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد اجلفري، حيث 

ال�شوؤون اخلارجية  تقرير جلنة  اإىل  املجل�س  ا�شتمع 

ب�شاأن التقرير ال�شنوي لوزارة اخلارجية للعام املايل 

1432/1431ه�، تاله رئي�س اللجنة الدكتور عبداهلل 

اأح��د  لفت  حيث  للمناق�شة  ع��ر���س  ث��م  الع�شكر، 

الأع�شاء اإىل �شعي بع�س اجلهات اخلارجية لتعكري 

اململكة  بني  العالقة 

وال�����ش��ع��وب وال����دول 

تغيري  واج��ه��ت  التي 

م�شت�شهدًا  اأنظمتها، 

لل�شفارة  ح�شل  مبا 

مب�شر،  ال�شعودية 

الت�شرف  ج��اء  وق��د 

احل��ك��ي��م م��ن خ��ادم 

احلرمني ال�شريفني لتجنب تفاقم الأمر خا�شة بعد 

ح�شور وفد م�شري رفيع امل�شتوى اإىل الريا�س.

وطالب اأحد الأع�شاء باإعداد جدول زمني لكل ثالثة 

الفي�شل  �شعود  الأم��ري  �شمو  حل�شور  تقريبًا  اأ�شهر 

اأحوال  وزير اخلارجية، وذلك لإطالع املجل�س على 

الأح���داث  اأن  �شيما  ل  فيها،  يحدث  وم��ا  املنطقة 

طريق  عن  املجل�س  اإىل  ت�شل  املنطقة  يف  والأم���ور 

متاأخرة  وهي  وامل�شموعة  املقروءة  الإع��الم  و�شائل 

من  املنطقة  تعي�شه  ما  ظل  يف  �شيما  ل  العموم،  يف 

اأحداث.

البعثاث  يف  �شعوديني  بتوظيف  اآخ��ر  ع�شو  وطالب 

الدبلوما�شية، ل �شيما يف ظل وجود كفاءات موؤهلة 

من خرجي اجلامعات ال�شعودية واملبتعثني. 

واأ�������ش������ار اأح�����د 

اإىل  الأع�������ش���اء 

ه�����ن�����اك  اأن 

���ش��ك��اوى ك��ث��رية 

بالعمالة  تتعلق 

ال�����ش��ائ��ب��ة ال��ت��ي 

وزارة  م�شدرها 

اخل�����ارج�����ي�����ة، 

ح���ي���ن���م���ا مت��ن��ح 

ت��اأ���ش��رية زي���ارة 

مل����وؤ�����ش���������ش����ات 

ومتكث  اإل  العمالة  ه��ذه  ت��اأت��ي  اأن  وم��ا  و���ش��رك��ات، 

واأن هذه  اأو رقيب،  بالأ�شهر وال�شنوات دون ح�شيب 

الفئة من العمالة لي�س لها مرجعية وا�شحة.

اإىل جانب  الوقوف  اإىل  اللجنة  الأع�شاء  اأحد  ودعا 

وزارة اخلارجية لو�شع الطرق والإجراءات حلماية 

الدبلوما�شي  اجلواز  يحمل  من  وكل  الدبلوما�شيني 

فاإن  كذلك  اهلل-.  �شمح  – ل  والقتل  اخلطف  من 

رعاياهم  برفقة  ال�شعودية  ال�شفارات  يف  يعمل  من 

بتعيني  وذل��ك  ال�شحية،  اخلدمات  اإىل  يحتاجون 

تاأمني  اأو  ال�شعودية،  ال�شفارات  يف  �شحي  ملحق 

ال�شمان ال�شحي لهم.

كثرية  ���ش��ك��اوى  ه��ن��اك  اأن  اإىل  اآخ���ر  ع�شو  ول��ف��ت 

الدبلوما�شية  البعثات  بع�س  تعامل  من  ومتكررة 

والقن�شلية مع املواطنني يف الدول امل�شيفة للبعثة، 

يدعو  ق����رارًا  ال�����ش��ورى  جمل�س  اأ���ش��در  اأن  و���ش��ب��ق 

ال�شحية  ال��رع��اي��ة  لتقدمي  اخل���ارج  يف  املمثليات 

�شري  ع��ن  تقارير  ال���وزارة  تقدم  واأن  للمواطنني، 

الرعاية ال�شحية فيها، ولكن تقرير الوزارة مل ي�شر 

اإىل هذه التقارير، وت�شاءل عن جتاهل الوزارة هذا 

الأمر مع اأهميته.

مع  البحث  اللجنة  على  الأع�����ش��اء  اأح���د  واق���رتح 

للبعثات  وم�شاكن  مكاتب  بناء  اإمكانية  يف  ال��وزارة 

واملوظفني، ل �شيما اأن يف ذلك تر�شيدًا لال�شتهالك 

وتقلياًل لل�شرف املادي الوارد من اإيجارات املكاتب 

املوظفني.  وم�شاكن  الدبلوما�شية  للبعثات  وامل�شاكن 

واقرتح اأي�شًا ا�شتحداث وظائف قانونية وحتويل من 

قانوين  بتخ�ش�س  ملحق  وظيفة  على  تعيينهم  يتم 

اإىل وظائف يف الإدارات القانونية.

الأزمة  يف  ال�شعودي  باملوقف  الأع�شاء  اأحد  واأ�شاد 

موقف  وباأنه  البداية  منذ  باملتميز  وو�شفه  ال�شورية 

نظام  هو  �شوريا  يف  القائم  فالنظام  ج��دًا،  متقدم 

لي�س لديه ما يعطيه منذ بداية الأحداث يف مار�س 

خيارات  ول  اأدوات  ميلك  ول  املا�شي،  ال��ع��ام  م��ن 

كان  وعندما  وال��ن��ار،  باحلديد  ويحكم  يقدمها، 

ال�شعب ال�شوري متعاي�شًا مع هذا الو�شع مل تتدخل 

اململكة، ولكن عندما فا�س بال�شعب ال�شوري وخرج 

باأكمله �شد هذا النظام وقفت اململكة موقفًا حقيقيًا 

يح�شب لها.

وحت����دث اأح����د الأع�������ش���اء ع���ن ت��ع��ر���س ع���دد من 

عمليات  اإىل  �شنوات  منذ  ال�شعوديني  الدبلوما�شيني 

دبلوما�شي  اغتيال  واآخ��ره��ا  واخ��ت��ط��اف،  اغتيال 

القن�شل  واخ��ت��ط��اف  ب��ن��غ��الدي�����س،  يف  ���ش��ع��ودي 

ال�شعودي يف عدن. واقرتح لوزارة اخلارجية زيادة 

مبا  لهم  الدعم  كل  وتقدمي  للدبلوما�شيني  احلماية 

فيها احلوافز واحلماية والرعاية.

وطالب اأحد الأع�شاء بدعم وزارة اخلارجية لتعزيز 

الأداء  حتقق  اأن  لت�شتطيع  ميزانيتها  اع��ت��م��ادات 

ت�شعني  بلغ  ال�شفارات  فعدد  منها،  واملطلوب  الأمثل 

وفود  وثالثة  عامة  قن�شلية  ع�شرة  و�شتة  �شفارة 

حاجات  تتفهم  اأن  املالية  وزارة  من  وطلب  دائمة. 

وزارة اخلارجية ب�شقيها املايل والإداري.

ال�شعودية  للدبلوما�شية  اإن  الأع�شاء:  اأح��د  وق��ال 

ال�شاخنة  امل��ح��ط��ات  م��ن  ك��ث��ري  يف  ك��ب��ريًا  ت���اأث���ريًا 

يف ال��ع��امل��ني ال��ع��رب��ي والإ���ش��الم��ي. وه��ن��اك ظهور 

وظائف  يف  ال�شعودية  الكفاءات  من  للكثري  م�شرف 

املنظمات  م��ن  وك��ث��ري  دول��ي��ة  وع�����ش��وي��ة جم��ال�����س 

زي��ادة  ال����وزارة جنحت يف  اأن  واأ���ش��اف  ال��دول��ي��ة. 

وكل هذا  ال�شفارات،  الوظائف يف  �شعودة كثري من 

مندوبني  ا�شت�شافة  وطلب  به.  الإ�شادة  ينبغي  مما 

املجل�س  يطلبه  م��ا  ي��و���ش��ح��وا  ل��ك��ي  ال�����وزارة  م��ن 

اإن�شاء  مبو�شوع  يتعلق  م��ا  �شيما  ل  ال����وزارة،  م��ن 

اخلارجية. وزارة  يف  اخلارجية  للعالقات  جمل�س 

حماية الدبلوماسيين وتأشيرات الزيارة التجارية 
تثير تساؤالت األعضاء

د. عبداهلل بن اإبراهيم الع�شكر
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اأ�شاد اأع�شاء جمل�س ال�شورى بانخفا�س عدد املتخلفني بعد اأداء العمرة من 400 

األف اإىل 16 األف فقط خالل 6 �شنوات، وطالبوا بتو�شيح لعدد القوى العاملة 

لتقدمي  الطائف  ا�شتعدادية مطار  معرفة  �شرورة  اإىل  ولفتوا  وزارة احلج،  يف 

اخلدمات للحجاج، و�شرورة اإن�شاء مطار يف مكة املكرمة وانتقدوا تقرير وزارة 

اأثناءه، جاء  احلج لأنه مل يعط �شورة وا�شحة عن احلج وامل�شكالت التي تقع 

رئي�س  برئا�شة  1433/6/15ه����  يوم  عقدت  التي  املجل�س  جل�شة  خالل  ذلك 

املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، حيث ا�شتمع 

التقريرين  ب�شاأن  العامة  واخلدمات  واملياه  الإ�شكان  جلنة  تقرير  اإىل  املجل�س 

ال�شنويني لوزارة احلج للعامني املاليني 1430/1429هـ - 1432/1431ه�، تاله 

رئي�س اللجنة املهند�س حممد النقادي، وبعد طرحه للنقا�س اأ�شار اأحد الأع�شاء 

عام  متخلف،  األف«  »اأربعمائة  من  انخف�س  العمرة  يف  املتخلفني  عدد  اأن  اإىل 

1426ه� اإىل »�شتة ع�شرة األف« عام 1431ه�. وراأى اأن هذا العدد ل يزال كبريًا، 

ل �شيما يف ظل تطبيق نظام الب�شمة من قبل وزارة الداخلية، وينبغي تقلي�س 

لنظام  املخالفني  وترحيل  والداخلية،  احلج  وزارة  مع  بالتن�شيق  العدد  هذا 

الإقامة يف اململكة ملا ي�شببه هوؤلء من م�شكالت اجتماعية واأمنية واقت�شادية.

العاملة  الب�شرية  القوى  عدد  اإىل  ي�شر  مل  التقرير  اأن  الأع�شاء  اأحد  واأو�شح 

يو�شح  ومل  ال��وزارة،  لعمل  الأ�شا�س  املحرك  باعتبارها  ومرافقها  ال��وزارة  يف 

الوظائف امل�شغولة وال�شاغرة ومراتبها، وقال: اإن التقرير اأ�شار اإىل اأن الوزارة 

لهذا اجلانب.  تتعر�س  واللجنة مل  والتنفيذية  القيادية  الوظائف  تعاين نق�س 

ومل يرد �شمن التقرير اأي معلومات عن احللول التي بداأت تلجاأ اإليها الوزارة، 

كقطار امل�شاعر ومدى جناح هذه الفكرة، وهل ميكن تعميمها ليتم ال�شتغناء 

عن النقل بوا�شطة ال�شيارات واحلافالت يف اأماكن اأخرى.

ولفت اأحد الأع�شاء اإىل اأن اللجنة ترى وجود �شلبيات يف اإ�شكان احلجاج من 

اإ�شكان احلجاج على  قبل بعثاتهم و�شركاتهم، ولكن قبل ذلك كانت م�شوؤولية 

تقوم  اأن  على  العمل  مت  املجال  يف  اأي�شًا  �شلبيات  ولوجود  الطوافة،  موؤ�ش�شات 

لل�شكن،  البعثة  معاينة  بعد  اإ�شكان احلجاج  اإليها  وتوكل  املهمة،  بهذه  البعثات 

التي تتحمل  للموؤ�ش�شة بال�شتئجار، واملوافقة على ذلك، وهي  الت�شريح  ومنح 

هذه  اأن  وراأى  ذل��ك.  عن  تنجم  قد  التي  وامل�شكالت  ال�شلبية  اجلوانب  كافة 

امل�شاألة لها جوانب عديدة ل �شيما اأن ر�شوم ال�شكن يدفعها احلاج قبل �شفره 

واأن املجل�س قد اتخذ قرارًا �شابقًا واأكد عليه يف قرار اآخر بتكليف معهد خادم 

احلرمني ال�شريفني لأبحاث احلج باإجراء درا�شة تف�شيلية حول اأجور اخلدمات 

التي يقدمها احلاج اإىل موؤ�ش�شات الطوافة، ومدى كفايتها على �شوء ما يقدم 

للحاج من خدمات يف الوقت احلا�شر، واأن ت�شمل الدرا�شة ما يدفعه من اأجور. 

ولعله من خالل نتائج هذه الدرا�شة ميكن التو�شل اإىل قرار اأدق، باإ�شافة ر�شوم 

متعددة  امل�شاألة  اأن  �شيما  ل  البتعاث  خالل  من  ذلك  على  الإبقاء  اأو  ال�شكن 

من  تعد  التي  التف�شيالت  يف  الدخول  دون  ج��ذري  حل  من  بد  ول  اجلوانب 

العوامل القت�شادية املهمة ل�شركات احلج والعمرة.

لدخول  منفذًا  ليكون  الطائف  مطار  من  ال�شتفادة  الأع�شاء  اأح��د  واق��رتح 

هذه  لتقدمي  ا�شتعداده  معرفة  من  بد  ل  واأن��ه  واملعتمرين،  احلجاج  ومغادرة 

اأن  �شيما  ل  اأ�شرع  ب�شكل  �شيكون  الإج��راءات  اإجناز  كان  اإذا  وعما  اخلدمات، 

الوزارة حتاول اأن تقلل املدة الزمنية التي يق�شيها احلاج من املطار اإىل مكان 

تزال  اأنها ل  اإل  والت�شهيالت  الإج��راءات  كل  الرغم من  وعلى  �شكنه يف مكة، 

طويلة.

واأ�شار اأحد الأع�شاء اإىل اأن املراقبة املالية تتم كل ثالثة �شهور، بالرغم من اأنها  

املتبع،  املحا�شبي  والنظام  والتح�شيل  ال�شرف  اإجراءات  ومن خالل  اآليًا  تتم 

وت�شاءل عن �شبب التاأخري ليكون كل ثالثة اأ�شهر، ل �شيما اأن طبيعة اإجراءات 

التاأخري قد يت�شبب يف م�شكالت من ال�شعب  النظام املحا�شبي م�شتمرة، واأن 

تالفيها.

كما ت�شاءل اأحد الأع�شاء عن �شبب منح حجاج الداخل ن�شبة 10% من اإجمايل 

الداخل  حجاج  اأن  من  الرغم  على   %90 اخل��ارج  حجاج  بينما  احلجاج  عدد 

وكيف  للحجاج؟  ت�شرت  اكت�شاف حالت  وهل مت  اخل��ارج،  ثلثي حجاج  ي�شكلون 

مت معاقبتهم؟ وطالب اجلهات ذات العالقة بحث م�شكلة املبالغ التي تاأتي من 

حجاج اخلارج والتي ت�شرف بطريقة غري نظامية.

احلج  عن  وا�شحة  �شورة  اإعطاء  من  التقرير  خلو  اإىل  الأع�شاء  اأح��د  ولفت 

وامل�شكالت الواقعة فيه، وكيفية معاجلتها، ولحظ اأن هناك خلطًا بني املعوقات 

والإجنازات، اإ�شافة اإىل اأن الوزارة مل ت�شتطع متثيل اململكة يف جميع اأطيافها، 

ل  احل��ج،  على  ت�شرف  التي  موؤ�ش�شتها  اأو  موظفيها  نوعية  م�شتوى  على  �شواء 

�شيما حجاج الداخل، حيث اقت�شرت هذه املوؤ�ش�شات على مكة املكرمة واملدينة 

اإعداد خطة لالإ�شراف على جميع مناطق واأطياف  املنورة، وكان من الأف�شل 

اململكة.

وهو  منى  مل�شعر  ال�شتيعابية  الطاقة  لزيادة  اأمثل  حاًل  الأع�شاء  اأحد  واقرتح 

اإيجاد اأماكن خارج م�شعر منى للجهات التي لي�س لها عالقة مبا�شرة باحلج. 

وطالب الوزارة بال�شعي ملحاربة احلمالت املخالفة يف احلج.

حدد  الذي  الإ�شالمية  ال��دول  وزراء  قرار  يف  النظر  باإعادة  اآخر  ع�شو  وطلب 

ن�شبة احلجاج »واحد من كل األف« والعمل على تقليل هذه الن�شبة، لأنه ل ميكن 

الق�شاء على امل�شكالت يف احلج – مهما بذل من تو�شعة وتطوير- يف ظل زيادة 

اأعداد احلجاج من اخلارج.

التي  امل�شكالت  اأع��ق��د  م��ن  ��د  ��عَّ يحُ مزدلفة  م�شعر  اأن  الأع�����ش��اء  اأح���د  ولح���ظ 

للو�شوء  خم�ش�شة  اأماكن  ول  �شيارات،  مواقف  يوجد  فال  احلجاج  تواجه 

يف  �شرورية  غري  من�شاأة  كل  اإزالة  على  تن�س  تو�شية  و�شع  واقرتح  وال�شالة. 

منى  جبال  �شفوح  على  تبنى  واأن  وتطويره،  تو�شعته  على  والعمل  امل�شعر،  هذا 

العامة. واخل��دم��ات  للم�شاة  ال�شاحات  ت��رتك  واأن  الطوابق،  متعددة  اأب���راج 

الحجاج  لخدمة  الطائف  مطار  باستخدام  مطالبات 
هـواالهتمام بمشعر مزدلفة
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مالحظات على خطط تنمية وزارة االقتصاد والتخطيط
وانتقاد لعدم استطاعتها مواجهة المعوقات

موظفي  عدد  نق�س  اإىل  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  لفت 

الكبرية  املهام  ظل  يف  والتخطيط  القت�شاد  وزارة 

على  مالحظات  وج��ود  اإىل  واأ���ش��اروا  عليها،  امللقاة 

خطط التنمية التي اأعدتها الوزارة منذ عام 1390هـ، 

واإىل خلو تقرير الوزارة من موؤ�شرات حتقيق الأهداف 

التنموية واأكدوا على الدور املهم لها مطالبني بتعزيز 

جاء  البالد.  يف  والقت�شاد  التنمية  م�شرية  يف  دورها 

عقدت  التي  جل�شته  يف  املجل�س  مناق�شة  خ��الل  ذل��ك 

املجل�س  رئي�س  نائب  برئا�شة  1433/6/10ه����  بتاريخ 

لوزارة  ال�شنويني  التقريرين  اجلفري  حممد  الدكتور 

القت�شاد والتخطيط للعامني املاليني 1431/1430هـ، 

1432/1431ه� يف �شوء تقرير جلنة القت�شاد والطاقة 

اأحد  واأ�شار  اأ�شامة قباين،  الأ�شتاذ  اللجنة  رئي�س  تاله 

ن�شاط  ب�شم  القا�شي  امللكي  الأم��ر  اأن  اإىل  الأع�شاء 

القت�شاد اإىل وزارة القت�شاد والتخطيط والذي �شدر 

منذ ت�شع �شنوات تقريبًا مل ينفذ حتى الآن، وهو يعيق 

الوزارة عن اأداء مهامها. واقرتح اأن ت�شتو�شح اللجنة 

عن الأ�شباب التي اأدت اإىل عدم تنفيذه.

واأو�شح ع�شو اآخر  اأن املهام املنوطة بوزارة القت�شاد 

والتخطيط هي اقرتاح ال�شيا�شات التي تدعم القت�شاد 

احلكومية  اجلهات  اأداء  وتقييم  ومتابعته،  الوطني 

ال��ب��ح��وث وال��درا���ش��ات، وتنمية  واخل��ا���ش��ة، واإع����داد 

العالقات القت�شادية الدولية للمملكة مع دول العامل، 

اخلم�س  التنمية  خطط  اإع���داد  مهامها  ت�شمل  كما 

للمملكة ومتابعة تنفيذ خطط تنمية امل�شروعات املمولة 

حجم  ك��رب  م��ن  وبالرغم  واأن���ه  امليزانية.  فائ�س  م��ن 

م�شوؤوليات الوزارة وح�شا�شيتها فاإن عدد موظفيها اأقل 

من 300 موظف، واقرتح دعم الوزارة لتتمكن فعاًل من 

النظر  اإعادة  يتم  اأن  اأو  م�شوؤوليات  من  عليها  ما  اأداء 

يف م�شوؤولياتها.

ب��اإع��داد ما  ال���وزارة قامت  ب��اأن  الأع�شاء  اأح��د  ��ر  وذكَّ

عام  منذ  خم�شية  تنموية  خطط  ع�شر  م��ن  ي��ق��ارب 

اإع��داد اخلطط  اأن��ه مت  1390ه���، وحتى الآن مل يثبت 

ومل  اململكة،  يف  للتنمية  الفعلية  لالحتياجات  وف��ق��ًا 

يثبت باأن الوزارات وامل�شالح احلكومية قامت خالل- 

الأربعني عامًا املا�شية- بتطبيق اخلطط التنموية، بل 

الوزارات وامل�شالح احلكومية  اأن  اإىل  الواقع ي�شري  اإن 

التنمية  الرجوع خلطط  بتنفيذ م�شروعاتها دون  تقوم 

ومبعزل عن وزارة القت�شاد والتخطيط.

الوزارة  لو�شع  اللجنة  تقييم  الأع�شاء على  اأحد  وعلَّق 

القت�شاد  جم��ال  يف  ق�شور  م��ن  عليها  لحظته  وم��ا 

وباأنه مربر ويف حمله. ولفت اإىل ما اأبرزه التقرير من 

وكاأن  التخطيط،  اأي�شًا يف جمال  ال��وزارة مق�شرة  اأن 

اإع��داد اخلطط اخلم�شية،  ينتهي عند  ال��وزارة  ن�شاط 

تقدمي  �شوى  للوزارة  اأخرى  ن�شاطات  هناك  لي�س  واأنه 

واخلطط  التقارير  لبع�س  حم�شورة  متفرقة  درا�شات 

ا�شتغالل  عدم  اإىل  وكذلك  املحدودة،  الإ�شرتاتيجية 

الوزارة الدعم والإمكانات وامليزانيات املمنوحة لها.

ولحظ اأحد الأع�شاء خلو تقرير الوزارة من موؤ�شرات 

حت��ق��ي��ق الأه������داف ال��ت��ن��م��وي��ة مب���ا ف��ي��ه��ا امل��وؤ���ش��رات 

مل  الإ�شرتاتيجيات  بع�س  هناك  اأن  كما  القت�شادية. 

الوطنية  الإ�شرتاتيجية  مثل  التقرير،  يف  اإليها  ي�شر 

البعيدة  الإ�شرتاتيجية  عن  الع�شو  وت�شاءل  لل�شباب. 

التقرير  اأن  ولح���ظ  ال�����ش��ع��ودي،  لالقت�شاد  امل���دى 

خمت�شر وفيه غمو�س يف و�شف ما تقوم به الوزارة.

ال���وزارة فر�شة قلما  اأم��ام  اإن  اأح��د الأع�����ش��اء:  وق��ال 

تتكرر بالإتيان لنا بنموذج اقت�شادي قوي يحُقوم العمل 

ال�شتفادة  خالل  من  وذلك  م�شادره،  تنويع  اأجل  من 

الأن�شب لإيجاد  النفطية وو�شع اخلطط  الفوائ�س  من 

ذلك  ولعل  القت�شادي،  للتنوع  خدمات  تنتج  من�شاآت 

اأر���س  على  امل�شاعب  بتلم�س  ال���وزارة  دور  يف  ي�شهم 

الواقع، مبا ميكن اأن يوؤ�ش�س لإعادة �شوغ دورها وتفعيله 

يف منظومة التنمية الوطنية.

والتخطيط  القت�شاد  وزارة  اأن  اإىل  اآخر  واأ�شار ع�شو 

فعلي  اح��ت��ي��اج  ع��ل��ى  ب��ن��اء  اخلم�شية  خططها  ت�شع 

وفق  التنمية  م�شرية  مل��واك��ب��ة  ل��ه  التخطيط  يتم  مل��ا 

النظر  عند  ول��ك��ن  ج��ه��از،  لكل  املر�شومة  الأه����داف 

الي�شري  ال�شيء  اإل  فيه  جند  ل  اخلطط  ه��ذه  لتنفيذ 

الأجهزة  تقارير  توردها  التي  املعوقات  بع�س  ب�شبب 

احلكومية املختلفة، ومن اأهم هذه املعوقات هو اعتماد 

اأ.  اأ�شامة قباين
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القت�شاد  وزارة  دور  عن  الع�شو  وت�شاءل  امليزانيات. 

اإرفاق  عدم  �شبب  وعن  الأم��ر،  هذا  حيال  والتخطيط 

ال�شابقة، وعما  الوزارة لتقارير متابعة تنفيذ اخلطط 

مت وعما مل يتم منها.

وثمن اأحد الأع�شاء الدور الذي متثله وزارة القت�شاد 

والذي  والدولة  احلكومة  منظومة  �شمن  والتخطيط 

وزارة  ومت��ث��ل  وق���ي���ادي،  حم����وري  دور  ب��اأن��ه  و���ش��ف 

مل�شرية  واملراقب  املفكر  العقل  والتخطيط  القت�شاد 

التنمية والقت�شاد يف اململكة.

وط����ال����ب ع�����ش��و 

دور  بتعزيز  اآخ��ر 

القت�شاد  وزارة 

لكن  والتخطيط 

مبا  جاء  التقرير 

ال���دور  يعك�س  ل 

امل���ح���وري ال���ذي 

تقوم به الوزارة.

وان����ت����ق����د اأح�����د 

التي  اجلهود  يعر�س  باأنه  وو�شفه  التقرير  الأع�شاء 

ال��وزارة ب�شورة و�شفية خالية من اجلوانب  بها  تقوم 

ال�شعودي  القت�شاد  وت�شف  ت�شتعر�س  التي  النوعية 

هذا  وك��اأن  وموؤ�شراتها  الرئي�شة  التنموية  وال��ربام��ج 

بالدرا�شات  يقوم  ا�شت�شاري  مكتب  تقرير  التقرير 

والربامج، وطلب اأن يكون التقرير تقريرًا نوعيًا يحتوي 

واملعي�شة  الرفاهية  م�شتويات  يف  النمو  موؤ�شرات  على 

م�شايرته  ومدى  القت�شاد  ت�شف  التي  املوؤ�شرات  اأي 

التي  والرئي�شة  الأ�شا�شية  التنمية  واأه��داف  ملتطلبات 

ت�شعى اململكة لتحقيقها.

َر نقل قطاع القت�شاد اإىل ديوان  ولفت اآخر اإىل اأن تاأخحُ

الوزارة ملدة ت�شع �شنوات يربك اخلطط التنموية التي 

ت�شعى اململكة اإىل حتقيقها. وطالب بالإ�شراع يف النقل 

الوزارة من  التي متكن  النجاحات  املزيد من  لتحقيق 

القيام بالدور املناط بها على اأكمل وجه.

قبل  ال�شادر  امللكي  الأم��ر  اإىل  الأع�شاء  اأح��د  واأ�شار 

من  كاماًل  القت�شادي  الن�شاط  بنقل  اأع���وام  ع�شرة 

اإىل وزارة التخطيط للحد من ازدواجية  املالية  وزارة 

الأع��م��ال احل��ك��وم��ي��ة، واأ���ش��ب��ح ا���ش��م ال����وزارة وزارة 

القت�شاد والتخطيط ولكن هذا الأمر مل ينفذ، كذلك 

بخ�شو�س  ال�شورى  جمل�س  من  ق��رارات  عدة  �شدرت 

الأمر  تنفيذ  ال�شبب يف عدم  وت�شاءل عن  الأمر،  ذلك 

اأمر  اإذا كان قد �شدر  املجل�س، وعما  وق��رارات  امللكي 

تداعيات  الأمر  لهذا  اإن  وقال:  ذلك.  يلغي  اآخر  ملكي 

القت�شاد  وزارة  تكلف  اأن  املعقول  من  فلي�س  خطرية 

بينما  للمملكة،  التنمية  خطط  بو�شع  والتخطيط 

الوزارة تفتقد اإىل كامل امللف القت�شادي للبالد.

مندوبو  به  اأف��اد  ما  اللجنة  من  الأع�شاء  اأح��د  وطلب 

اإجناز درا�شات  الوزارة تعمل حاليًا على  باأن  الوزارة، 

ع���ن ال�����ش��ي��ا���ش��ة ال�����ش��ك��ان��ي��ة 

اأم��ر  ب��اأن��ه  وو���ش��ف��ه  للمملكة 

يف  للتنمية  الأهمية  غاية  يف 

اململكة ومل�شتقبلها اقت�شاديًا 

وعمرانيًا ودميوغرافيًا.

وط��ل��ب اأح����د الأع�����ش��اء اأن 

املجل�س  جلان  جميع  ت�شارك 

وزارة  ت��ق��اري��ر  مناق�شة  يف 

القت�شاد والتخطيط لوجود 

ارتباط بني عمل الوزارة واللجان مع التن�شيق مع الهيئة 

القت�شادية  ال�شوؤون  جلنة  تقوم  اأو  للمجل�س  العامة 

على  ال����وزارة  م��ن  ال���وارد  التقرير  بتعميم  وال��ط��اق��ة 

اللجان.

�شرورة  اإىل  الأع�شاء  اأح��د  لفت  مطولة  مداخلة  ويف 

التوقف عند املكونات الثالثة لتقريري وزارة القت�شاد 

والتخطيط وهي: اأوًل: الو�شع الوظيفي واملايل القائم، 

واملقرتحات.  ال�شعوبات  وثالثًا:  الإجن��ازات،  وثانيًا: 

140 وظيفة  اإنها كانت  وعن الوظائف ال�شاغرة وقال: 

يف ع��ام 1431/30ه���� ثم 133 يف ع��ام 1432/31هــــ، 

املعتمد  اأن  اإىل  فاأ�شار  املايل  بالو�شع  يتعلق  فيما  اأما 

يف ميزانية 1431/30ه� كان 94.53 مليون ريال، اأما 

فكان  العام  لذات  »الثامنة«  التنمية  خطة  يف  املعتمد 

 74.48 هو  الفعلي  واملن�شرف  ري��ال  مليون   68.67

املعتمد،  من   %78.8 ن�شبة  ي�شكل  وهذا  ري��ال،  مليون 

امليزانية  يف  املعتمد  بلغ  1432/1431ه������  ال��ع��ام  ويف 

104.19 ماليني ريال مقارنة باملعتمد يف خطة التنمية 

مليون مل ي�شرف   121.7 وهو  العام  لذات  »التا�شعة« 

ن�شبة  ي�شكل  م��ا  وه��و  ري���ال،  مليون   82.11 اإل  منها 

78.8% فقط، وقال: اأمام هذه الأرقام يلح ال�شوؤال اإذا 

كانت وزارة القت�شاد والتخطيط وهي اجلهاز املركزي 

اخلطط  و���ش��ع  ع��ن  امل�����ش��وؤول  اململكة  يف  للتخطيط 

اخلم�شية للتنمية ومتابعة تنفيذها ل ت�شتطيع اأن ت�شع 

واملالية،  الوظيفية  لحتياجاته  ال�شحيحة  التقديرات 

رغم �شغر حجم هذه الوزارة، فكيف لنا اأن نتطلع اإىل 

ككل؟  الأجهزة احلكومية  م�شتوى  على  تخطيط  وجود 

ما  بني  جندها  التي  الكبرية  الفروق  يف�شر  هذا  وهل 

وبرامج،  م�شروعات  من  اخلم�شية  اخلطط  ت�شمنته 

وما يتم حتقيقه على اأر�س الواقع وفقًا ملعايري التكلفة 

اأن  اإىل  الع�شو  واأ�شار  الإجن��از؟  ونوعية  التنفيذ  ومدة 

تكوين جلنة  على  ن�س  ق��رارًا  اأ�شدر  اأن  �شبق  املجل�س 

من وزارة اخلدمة املدنية ووزارة القت�شاد والتخطيط 

ال�شاغرة يف اجلهات  الوظائف  ملراجعة  املالية  ووزارة 

على  والعمل  حتويرها  يف  للنظر  املختلفة،  احلكومية 

وفق  التي حتتاجها اجلهات احلكومية  الوظائف  �شغل 

اأن املجل�س اتخذ ذلك  جدول زمني حمدد. ولفت اإىل 

والتخطيط  القت�شاد  وزارة  باأن  منه  اعتقادًا  القرار 

هي الأقدر من غريها على معرفة مدى حاجة اجلهات 

احلكومية املختلفة للوظائف ال�شاغرة فيها. بيد اأن من 

ما  بناء على  اتخذ قراره هذا  قد  املجل�س  اأن  الوا�شح 

يجب اأن يكون ولي�س وفقًا ملا هو كائن.

وع���ن اإجن�����ازات ال�����وزارة و���ش��ف ال��ع�����ش��و ال��ت��ق��اري��ر 

واأنها  بالنمطية  ال���وزارة  ت�شدرها  التي  والدرا�شات 

م�شوؤولية  بها  مناط  مركزية  وزارة  مل�شتوى  ترقى  ل 

للتنمية  الإ�شرتاتيجي  والتخطيط  القت�شاد  ���ش��وؤون 

ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��م��ل��ك��ة. واأخ������ريًا ع���ن ال�����ش��ع��وب��ات 

املجل�س  ع�شو  اأ���ش��ار  التقرير  يف  ال���واردة  وامل��ع��وق��ات 

ال��ك��ف��اءات  ا�شتقطاب  �شعوبة  يف  متثلت  اأن��ه��ا  اإىل 

املت�شمن  امللكي  الأم��ر  تنفيذ  وعدم  املوؤهلة،  الب�شرية 

وزارة  اإىل  املالية  وزارة  من  القت�شادية  ال�شوؤون  نقل 

القت�شاد والتخطيط. وت�شاءل الع�شو عن عدم متكن 

كوادر  من  حتتاجه  ما  وتهيئة  ا�شتقطاب  من  ال��وزارة 

�شبب  وع��ن  ال�شنني.  ه��ذه  ط��وال  متخ�ش�شة  ب�شرية 

من  حتتاجه  م��ا  وا�شتقطاب  ال���وزارة  ا�شتعانة  ع��دم 

يكونوا مب�شتوى  اإن مل  تاأهيلهم  ثم  ال�شعودي،  ال�شباب 

ال��ت��اأه��ي��ل امل��ط��ل��وب ع��ن ط��ري��ق الب��ت��ع��اث وال��ت��دري��ب.
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انتقد اأع�شاء جمل�س ال�شورى عدم وجود قاعدة معلومات 

اأن  ولحظوا  باململكة  الأجنبي  لال�شتثمار  مو�شعة  حديثة 

98% من ال�شتثمارات الأجنبية خالل عام 2009م هي يف 

جمال الطاقة، جاء ذلك خالل جل�شة املجل�س التي عقدت 

الدكتور  نائب رئي�س املجل�س  1433/6/24ه��� برئا�شة  يوم 

جلنة  تقرير  اإىل  املجل�س  ا�شتمع  حيث  اجل��ف��ري،  حممد 

ال�شنويني  التقريرين  ب�شاأن  والطاقة،  القت�شادية  ال�شوؤون 

للهيئ�ة الع��امة لال�شتثمار للعامني املاليني 1431/1430هـ-

1432/1431ه�، تاله رئي�س اللجنة الأ�شتاذ اأ�شامة قباين، 

امللحوظات،  بع�س  عليه  واأب��دي��ت  للمناق�شة،  عر�س  ث��م 

ال�شتثمار  نوعية  يف  النظر  اإع��ادة  الأع�شاء  اأح��د  واق��رتح 

لإتاحة  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  ل�شيما  الأجنبي، 

الفر�شة لال�شتثمار الوطني، وطلب من الهيئة بذل اجلهد 

تنمية  وحتقيق  املهاجرة،  الوطنية  ال�شتثمارات  جذب  يف 

متوازنة من خالل ال�شتثمار الوطني، اأو الأجنبي يف اأرجاء 

اململكة. 

ال�شعودة  ن�شب  تو�شح  درا�شة  اإج��راء  اآخ��ر  ع�شو  واق��رتح 

تكون  اأن  اأق��رتح  كما  وامل�شرتك،  الأجنبي  ال�شتثمار  يف 

قبل  من  لها  املرخ�س  الأجنبية  ال�شناعية  امل�شروعات 

الهيئة �شمن الإ�شرتاتيجية ال�شناعية للمملكة.

من  هي  لال�شتثمار  العامة  الهيئة  اأن  الأع�شاء  اأحد  ولفت 

الأدوات احلكومية التي ت�شعى الدولة – حفظها اهلل- من 

خاللها اإىل نقل التقنية، وزيادة اإ�شهام راأ�س املال الأجنبي 

يف التنمية يف اململكة، وزيادة الندماج مع املجتمع الدويل 

ا من القت�شاد العاملي. واقرتح  لت�شبح اململكة جزًءا مهًمّ

»اأن تقوم جهة حمايدة لتقومي  اإ�شافة تو�شية تن�س على: 

الإيجابية  عملية ال�شتثمار الأجنبي يف اململكة، واجلوانب 

وال�شلبية يف هذا ال�شتثمار، وما تقت�شيه املرحلة من تقومي 

م�شرية ال�شتثمار«. 

حديثة  معلومات  قاعدة  وجود  عدم  الأع�شاء  اأحد  وانتقد 

مو�شعة لال�شتثمار الأجنبي املبا�شر، والنق�س يف امليزانية 

القطاع اخلا�س  اأن يقوم  واأقرتح  لتلبية هذه الحتياجات. 

ميزانية  تعجز  التي  والحتياجات  ال��ربام��ج  تلك  بتنفيذ 

الهيئة عن تنفيذها، كما اأقرتح اإ�شافة تو�شية تن�س على 

اإ�شدار دليل �شنوي مطبوع واإلكرتوين يحوي ال�شتثمارات 

التي حتتاجها اململكة.

من   )%50( من  اأكرث  هناك  اأن  اإىل  الأع�شاء  اأحد  واأ�شار 

تاأثري  مدى  ول  تفا�شيلها،  التقرير  يو�شح  مل  الرتاخي�س 

ال�شتثمارات الأجنبية على منو القت�شاد الوطني، ل�شيما 

يكون  اأن  واق��رتح  وتو�شعه.  الأجنبي  ال�شتثمار  انت�شار  مع 

ومدى  اململكة  يف  الأجنبي  ال�شتثمار  لعملية  تقومي  هناك 

ا�شتمرار التو�شع يف ذلك من عدمه.

عدد  اإىل  ي�شر  مل  التقرير  اأن  اإىل  الأع�شاء  اأح��د  ولفت 

الأجنبي،  ال�شتثمار  يف  �شعودتها  مت��ت  التي  ال��وظ��ائ��ف 

ا�شتقطبت  التي  ال�شتثمارات  من   )%98( اأن  يلحظ  كما 

جمال  يف  ا�شتثمارات  هي  )2009م(  ع��ام  يف  اململكة  يف 

وال�شتثمار  ال��ط��اق��ة  جم��ال  اأن  امل��ع��روف  وم��ن  ال��ط��اق��ة، 

من  مبا�شرة  ا�شتثمارات  ه��ي  والبرتوكميائي  ال��ب��رتويل 

للهيئة  ينبغي  فال  العاملية،  الكربى  وال�شركات  احلكومة 

واقرتح  اإجنازاتها.  من  ال�شتثمار  من  النوع  هذا  تعد  اأن 

ال��ه��ي��ئ��ة العامة  واآل���ي���ة ع��م��ل  اأه�����داف  ال��ن��ظ��ر يف  اإع�����ادة 

اململكة. يف  الأجنبي  ال�شتثمار  واإ�شرتاتيجية  لال�شتثمار، 

األعضاء يطالبون هيئة االستثمار إعادة النظر في االستثمار 
األجنبي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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الكشف المبكر للغذاء والدواء وعدم تغطية المنافذ البرية والجوية تثير تساؤالت األعضاء

ال�شعوبات  اإىل  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  لفت 

وال���دواء  للغذاء  العامة  الهيئة  تواجهها  التي 

خا�شة يف املنافذ، واأ�شاروا اإىل اأن جزءًا كبريًا 

لها  املقدمة  البالغات  على  يعتمد  عملها  من 

عن  وت�شاءلوا  قبلها،  من  املبكر  الك�شف  ولي�س 

يف  جميعها  للمنافذ  الهيئة  تغطية  ع��دم  �شبب 

التي  املجل�س  جل�شة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  احل���ج، 

عقدت يوم 1433/6/24ه�، برئا�شة نائب رئي�س 

ا�شتمع  حيث  اجلفري،  حممد  الدكتور  املجل�س 

ال�شحية  ال�����ش��وؤون  جلنة  تقرير  اإىل  املجل�س 

العامة  للهيئة  ال�شنوي  التقرير  ب�شاأن  والبيئة، 

1432/1431هــــ،  امل��ايل  للعام  وال���دواء  للغذاء 

احلازمي.  حم�شن  الدكتور  اللجنة  رئي�س  تاله 

ولفت اأحد الأع�شاء اإىل اأن املجل�س �شبق واأ�شدر 

قراًرا ب�شاأن الهيئة اأ�شري فيه اإىل اعتماد برامج 

ا�شتقطاب  م��ن  ميكنها  للهيئة  ذات���ي  ت�شغيل 

واأن  عملها.  لأداء  الالزمة  الب�شرية  الكفاءات 

اللجنة  وتو�شية  القرار  هذا  بني  ت�شابهًا  هناك 

اعتماد  يف  الهيئة  بدعم  تطالب  التي  »الثانية« 

ا�شتقطاب  م��ن  ميكنها  م���رن  وظ��ي��ف��ي  ���ش��ل��م 

وت�شاءل:  عليها.  واملحافظة  املوؤهلة  الكفاءات 

عن ما اإذا كان الإ�شكال يف برامج الت�شغيل؟ اأم 

يف ال�شلم الوظيفي؟ اأم فيهما مًعا؟ 

واأ�شار اأحد الأع�شاء اإىل اأنه يف ظل ال�شعوبات 

ت�شتطيع  فلن  التقرير  يف  ال����واردة  وامل��ع��وق��ات 

فاملنافذ  وج��ه؛  اأكمل  على  عملها  اأداء  الهيئة 

اأرا���سٍ  حتى  اأو  خمتربات  فيها  يوجد  ل  الربية 

ت�شتفيد  ل   َ وملمِ وت�شاءل:  املختربات.  تلك  لبناء 

الهيئة من املختربات املعدة للجمارك اأو لوزارة 

�شبكة  توجد  ل   َ وملمِ الربية؟  املنافذ  يف  التجارة 

ات�شالت بني املنافذ الربية والهيئة؟

اأن جزًءا كبرًيا من عمل  اأحد الأع�شاء  ولحظ 

الهيئة ياأتي من خالل البالغات، وراأى اأن هذا 

املبكر عن  الك�شف  القدرة على  الهيئة  ل يعطي 

ا  املواد امل�شرة بال�شحة. واأن الهيئة تعتمد اأي�شً

املناطق؛  يف  ملندوبيها  املتقطعة  الزيارات  على 

اأية نوع من  حيث لن ي�شتطيع املندوب اكت�شاف 

الغذاء اأو الدواء ل ي�شلح لال�شتعمال، وبخا�شة 

يف  العينات  لهذه  خمترب  اأي  لديه  يكون  لن  اأنه 

املناطق البعيدة.

عملها  رك��زت  الهيئة  اأن  اإىل  اآخ��ر  ع�شو  واأ�شار 

ومطار  عبدالعزيز،  امللك  مطار  على  احلج  يف 

جدة  وم��ي��ن��اء  عبدالعزيز،  ب��ن  حممد  الأم���ري 

الإ�شالمي، ومنفذ احلديثة، ومنفذ حالة عمار. 

وت�شاءل عن بقية املنافذ الربية.

تو�شح  اأن  اللجنة  على  الأع�شاء  اأح��د  واق��رتح 

الأدوي����ة،  يخ�س  فيما  الهيئة  اأع��م��ال  ن��ت��ائ��ج 

ال�شيدليات،  يف  منت�شرة  الأدوي��ة  اأن  وبخا�شة 

هذه  من  ي�شاء  ما  ي�شرتي  اأن  ي�شتطيع  والكل 

ال�شريعة  الوجبات  مطاعم  اأن  كما  الأدوي����ة، 

يف  الهيئة  دور  يت�شح  ومل  امل���دن  يف  منت�شرة 

متابعتها.

اأن الهيئة اقرتحت توجيه  ولفت ع�شو اآخر اإىل 

كليات  يف  املقبولني  ع��دد  ل��زي��ادة  اجل��ام��ع��ات 

ال�شيدلة ل�شد النق�س احلا�شل يف �شوق العمل. 

العديد  يكون ذلك يف ظل وجود  وت�شاءل: كيف 

م��ن ال�����ش��ب��اب وال��ف��ت��ي��ات م��ن خ��ري��ج��ي كليات 

ول  والوظائف  الأعمال  عن  يبحثون  ال�شيدلة 

يجدونها.

 ولفت اآخر اإىل اأن عمل الهيئة ل يكتمل يف ظل 

اللجنة  اإن  وق���ال:  امل��ذك��ورة.  النواق�س  وج��ود 

اأ�شارت اىل ذلك يف الدرا�شة، لكنها اأهملته يف 

الراأي، وكان من املنا�شب اأن ت�شري اإليه يف الراأي 

لتوؤكد وجوده.

واأ�شار اأحد الأع�شاء اإىل اأن املندوبني ذكروا اأن 

على  م�شًحا  اأجرت  واملقايي�س  املوا�شفات  هيئة 

ق�شية املبيدات، وات�شح لها اأن امل�شكلة تتلخ�س 

باأن  بالر�س  يقوم  الذي  العامل  اإدراك  عدم  يف 

املندوب  واق��رتح  قائًما،  ي��زال  ل  املبيد  مفعول 

هذه  مثل  اأن  وراأى  ذل��ك.  ملواجهة  توعية  حملة 

يعلمون  قد  املزارعني  فبع�س  تكفي،  ل  احلملة 

باأ�شرار تلك املبيدات وخطورتها. لذا، فاإنه لبد 

من عقوبات رادعة. 

بدعم  التو�شية  ت��ك��رار  اإىل  اآخ��ر  ع�شو  ولفت 

الهيئة يف اعتماد �شلَّم وظيفي مرن ميكنها من 

عليها،  واملحافظة  املوؤهلة  الكفاءات  ا�شتقطاب 

الهيئات  تقارير  يف  التو�شية  ه��ذه  وتتكرر  ب��ل 

املجل�س  رئ��ا���ش��ة  ت��ق��وم  اأن  واق����رتح  املختلفة. 

روؤ�شاء  ن��واب  من  مكونة  خا�شة  جلنة  بت�شكيل 

املالية  وزارة  من  مندوبون  لها  يدعى  اللجان 

ووزارة اخلدمة املدنية لدرا�شة منا�شبة للخروج 

بقرار اعتماد �شلم وظيفي مرن للهيئات املختلفة 

التي يدر�س املجل�س تقاريرها.

يف  رك���زت  الهيئة  اإن  الأع�����ش��اء:  اأح���د  وق���ال 

ما  لكن  ال�شرب،  مياه  على  واهتمامها  ن�شاطها 

تبذل  ومل  الأطعمة؟  يخ�س  فيما  ن�شاطها  هو 

الهيئة جهوًدا مقبولة فيما يخ�س التفتي�س على 

الأطعمة واملطاعم، وبخا�شة اأن جمل�س الوزراء 

قد اأ�شند لها مهمة اإجراء درا�شة م�شحية لذلك 

ا  لتحديد مطابقتها للموا�شفات ال�شعودية عو�شً

عن مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

املجل�س  ي��و���ش��ي  اأن  الأع�����ش��اء  اأح���د  واق����رتح 

وبخا�شة  الغذاء،  ياأتي منها  التي  املنافذ  بدعم 

من  ي��اأت��ي  امل�����ش��ت��ورد  ال��غ��ذاء  م��ن   )%65( اأن 

الهيئة. عليها  ت�شرف  التي  املنافذ  هذه  خالل 

األعضاء وهموم المواطن

تنظيمات النقل العام 
في الرياض خالل أربع 

سنوات

جمل�س  اأع�������ش���اء  اأح�����د  اأ�����ش����ار 

جمل�س  اإق�������رار  اإىل  ال�������ش���ورى 

العام  النقل  تنظيمات  ال����وزراء 

يف ال��ري��ا���س ويف امل���دن الأخ���رى 

ولفت  العظيم،  بالعمل  وو�شفه 

ك��ب��رية  م��ع��ان��اة  ه��ن��اك  اأن  اإىل 

ب�شبب  ال��ري��ا���س  م��ث��ل  امل���دن  يف 

الزدحام. وطلب من جلنة النقل 

اجلهات  تدعم  اأن  والت�����ش��الت 

اإذا  امل��ج��ال  ه���ذا  امل��خ��ت�����ش��ة يف 

اأن  وذكر  مقرتحات،  لديهم  كان 

مدينة  يف  يطبق  �شوف  التنظيم 

ال��ري��ا���س خ���الل اأرب����ع ���ش��ن��وات.
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وافق جمل�س ال�شورى على تعديل املادتني »الع�شرين« و«الثانية 

التعاوين  ال��ت��اأم��ني  �شركات  مراقبة  ن��ظ��ام  م��ن  والع�شرين« 

وال��ت��اري��خ  »م/32«  ال��رق��م  ذي  امل��ل��ك��ي  ب��امل��ر���ش��وم  ال�����ش��ادر 

1424/6/2ه���، على اأن تكون اللجان املكونة مبوجب املادتني 

الفقرة  يف  اإليها  امل�شار  امل�شتثناة  اللجان  م��ن  امل��ذك��ورت��ني 

التنفيذية  العمل  اآل��ي��ة  م��ن  »ال��ث��ال��ث«  الق�شم  م��ن  »الثانية« 

باملر�شوم  عليها  املوافق  املظامل  ديوان  ونظام  الق�شاء  لنظام 

وذلك  1428/9/19ه����،  والتاريخ  »م/78«  الرقم  ذي  امللكي 

�شاملة  درا�شة  باإجراء  للق�شاء  الأعلى  املجل�س  قيام  اإىل حني 

النظامية  الإجراءات  وا�شتكمال  امل�شتثناة  اللجان  هذه  لو�شع 

التي عقدت  املجل�س  ب�شاأنها. جاء ذلك خالل جل�شة  الالزمة 

يوم 1433/6/2ه� برئا�شة نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد 

ال�شوؤون  جلنة  تقرير  اإىل  اأوًل  املجل�س  ا�شتمع  حيث  اجلفري، 

املالية ب�شاأن اقرتاح تعديل املادتني 20 و22 من نظام مراقبة 

�شركات التاأمني التعاوين ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم م/32 

وتاريخ 1424/6/2ه�، تاله رئي�س اللجنة الدكتور �شعد مارق، 

فاأبديت عليه بع�س امللحوظات، حيث اأ�شار اأحد الأع�شاء اإىل 

اأن الواقع العملي يف ق�شاء التاأمني اأجرب على هذه التعديالت، 

موؤ�ش�شة  ابتدائية حتت مظلة  كانت هناك جلنة  ال�شابق  ففي 

النقد تق�شي ويحُعرت�س على اأحكامها اأمام ديوان املظامل املثقل 

بكثري من الق�شايا، فاأ�شبحت هذه الق�شايا تاأخذ وقتًا طوياًل 

التي  الق�شايا  من  املالية  الق�شايا  فيه  تعد  ال��ذي  الوقت  يف 

مالية  بحقوق  لرتباطاتها  نظرًا  ب�شرعة،  منها  النتهاء  يجب 

للمتخا�شمني. وعلى هذا الأ�شا�س طال مدى كثري من الق�شايا 

يف ديوان املظامل، مما ا�شتوجب اإن�شاء جلنة ا�شتئنافية تف�شل 

يف الق�شايا امل�شتاأنف �شدها من قبل اأطراف الدعوى.

ولفت ع�شو اآخر اإىل اأن اللجنة جعلت اأع�شاء اللجنة البتدائية 

متفرغني يف حني ل ميكن اإيجاد اأع�شاء متفرغني ملثل ق�شايا 

املتفرغون  والأع�شاء  ا�شتثنائية  ق�شاياها  لأن  اللجان،  هذه 

يجب اأن يكونوا دائمني.

ق�شايا  يف  متخ�ش�س  وج��ود  ع��دم  اإىل  الأع�شاء  اأح��د  ونبه 

التاأمني يف اللجان، اإ�شافة اإىل اأن اأداءها متوا�شع ول ت�شنع 

مبادئ ق�شائية ت�شت�شف من اأحكام تلك اللجان. وقال: ينبغي 

اإعادة النظر يف نوعية من يتوىل هذه اللجان، واأن يكونوا من 

متفرغني،  يكونوا  اأن  اأهمية  مع  والكفاية،  الخت�شا�س  ذوي 

الأ�شلي  عملهم  من  يفرغون  اأن  هو  باملتفرغني  فاملق�شود 

للعمل يف هذه اللجان، ثم يعودون اإىل اأعمالهم بعد انتهاء مدة 

عملهم يف اللجان.

ال��وزراء  جمل�س  اأقحمت  اللجنة  اأن  اإىل  الأع�شاء  اأحد  ولفت 

مكافاأة  وحتديد  اللجان  عمل  واإج���راءات  قواعد  اإ���ش��دار  يف 

لهذه  مكفولة  فال�شتقاللية  منا�شب،  غري  وه��ذا  اأع�شائها 

اللجان ولأع�شائها. وراأى الرجوع اإىل مقرتح احلكومة.

اإىل  املالية  وزير  من  ال�شالحيات  تعديل  اأن  اآخر  راأى  بينما 

جمل�س الوزراء مهم جدًا فهو تاأكيد ل�شتقاللية موؤ�ش�شة النقد 

هذا  عن  امل�شوؤولة  هي  املوؤ�ش�شة  اأن  باعتبار  ال�شعودي  العربي 

القطاع.

جاء  حيث  تعديالتها  على  اللجنة  مع  الأع�شاء  اأح��د  واتفق 

هذا التعديل كما قال متفقًا مع ما ن�س عليه الأمر ال�شامي. 

نظام  �شدور  يتم  حتى  موؤقتة  ملدة  قائمة  اإ�شكالية  يعالج  فهو 

اأمام  واملرافعات  اجلزائية،  والإج��راءات  ال�شرعية  املرافعات 

ديوان املظامل ويتفق هذا التعديل مع مبادئ �شن الأنظمة التي 

اإىل عالج  التي حتتاج  امل�شكالت  يعالج  اأن  الأمر  لويل  جعلت 

�شريع مع كرثة الق�شايا.

ورد رئي�س اللجنة الدكتور �شعد مارق على مالحظات الأع�شاء 

درا�شة  بعد  اإل  التعديالت  هذه  ت�شع  مل  اللجنة  اأن  مو�شحًا 

الكبري  العمل  حجم  راأت  فقد  اجتماعات،  عدة  وبعد  متعمقة 

لهذا القطاع، وراأت اأنه من ال�شعب اأن يعمل الع�شو يف جهة ثم 

يكون ع�شو جلنة. فال بد اأن يكون متفرغًا لهذه املهنة، وهذا 

اأع�شاوؤها  ينتمي  اللجان  فاأع�شاء  تفرغًا وظيفيًا  لي�س  التفرغ 

اإىل جهاتهم، لكنهم يفرغون لهذه املهمة.

ك�شفت  اللجنة  معها  اجتمعت  التي  اجلهات  اأن  اإىل  م�شريًا 

حجم العمل وحجم الق�شايا التي حتتاج اإىل تفرغ. اأما م�شاألة 

هذا  اأن  اأك��دت  الثانية  اللجنة  فتو�شية  واح��دة  ملرة  التجديد 

و�شع ا�شتثنائي �شوف يح�شم خالل مدة وجيزة.

اأ�شاف ع�شو اللجنة الدكتور حممد الرتكي باأن احلاجة  كما 

ما�شة لتكون هذه اللجان قوية وم�شتقلة ومتفرغة لهذا العمل. 

اأي�شًا يف  اإنهاء املعامالت املرتاكمة ويخدم  والتفرغ يخدم يف 

درا�شة هذه املعامالت، اأما بالن�شبة لال�شتقاللية فهي موؤقتة، 

لأن الأ�شل فيها اأن تكون حتت مظلة املجل�س الأعلى للق�شاء، 

واأن يكون تر�شيح الأع�شاء والتجديد لهم والتفتي�س عليهم من 

خالل املجل�س الأعلى للق�شاء، لكن مبا اأن الأمر موؤقت وينتظر 

فاأخذت  للق�شاء  الأعلى  املجل�س  يف  املو�شوع  هذا  ينتهي  اأن 

تنفيذها  ميكن  التي  التعديالت  من  الأدن���ى  باحلد  اللجنة 

ب�شهولة.

الموافقة على تعديل مادتين في نظام مراقبة 
شركات التأمين التعاوني

الدكتور �شعد بن حممد مارق

األعضاء وهموم المواطن

قطار الشرقية 
الرياض تحت التجربة

 

اأع�����ش��اء جمل�س  اأح����د  ق���ال 

قطار  م�شروع  اإن  ال�����ش��ورى: 

)امل���ن���ط���ق���ة ال�������ش���رق���ي���ة – 

ال����ري����ا�����س( ك���ل���ف ح����وايل 

اأن  اإل  ري�ال،  مليون   )620(

للراكب  يتيح  ل  القطار  هذا 

ح��م��ل الأم��ت��ع��ة ف��ي��ه، وه���ذا 

الرحلة  اأثناء  يتوقف  القطار 

اأكرث من خم�س مرات اإ�شافة 

املقاعد غري مريحة،  اأن  اإىل 

اأف�شل  ال�����ش��اب��ق��ة  ف��امل��ق��اع��د 

هذا  اأن  كما  اجل��دي��دة.  م��ن 

العمل  ع���ن  ت��وق��ف  ال��ق��ط��ار 

ومل  ت�شغليه  من  اأ�شبوع  بعد 

الوقت؛  اإىل هذا  ت�شغيله  يحُعد 

وبالتايل فاإن املجل�س ل بد اأن 

يعرف اأ�شباب ذلك.

األعضاء وهموم المواطن

رسوم البنوك في 
حاجة إلى إعادة نظر

اأ���ش��ار اأح���د اأع�����ش��اء جمل�س 

بع�س  ت��ع��ام��ل  اإىل  ال�����ش��ورى 

واأنها  املواطنني  مع  البنوك 

معاملة  ع��ن  تختلف  معاملة 

يحُح�شل  فالبنك  املتميزين، 

ري�������اًل،   )85( ه�����وؤلء  م���ن 

مقابل اإ�شدار بطاقة �شراف 

ال��ر���ش��وم  م���ن  وي��ع��ف��ى  اآيل 

يطلب  كما  املتميز.  العميل 

ري����اًل   )35( م��ب��ل��غ  ال��ب��ن��ك 

ل�شتخراج  ري�اًل   )60( اإىل 

عما  وت�شاءل  ح�شاب.  ك�شف 

اإذا كانت موؤ�ش�شة النقد على 

اإطالع مبثل هذه املمار�شات؛ 

وهل هناك نظام يجيز لهذه 

البنوك مثل هذه الأفعال.
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بعد تباين وجهات النظر بني جمل�ص ال�شورى وجمل�ص الوزراء

المجلس يوافق على تعديالت 
تجاه قضايا تهريب المخدرات 

والمسكرات

وافق جمل�س ال�شورى 

تطبيق  يكون  اأن  على 

ال��ع��ق��وب��ات امل��ق��ررة 

ن��ظ��ام )ق��ان��ون(  يف 

اجل����م����ارك امل���وح���د 

التعاون  لدول جمل�س 

لدول اخلليج العربية 

باملر�شوم  ال�����ش��ادر 

ال��رق��م  ذي  امل��ل��ك��ي 

وال��ت��اري��خ  )م/41( 

 ، 1ه 4 2 3 /1 1 /3

املتعلق بق�شايا تهريب املخدرات وامل�شكرات من قبل املحكمة اجلزائية. واأن حتال 

اأوراق الق�شية- املتعلقة ب�شبط تهريب املخدرات وامل�شكرات يف الدوائر اجلمركية- 

اإىل اجلهات املخت�شة، ويوجه مدير عام اجلمارك خطاًبا اإىل رئي�س هيئة التحقيق 

والدعاء العام يت�شمن حتريك الدعوى يف ال�شق اجلمركي جلرمية التهريب طبًقا 

للمادة )150( من نظام اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

ويت�شمن املطالبة اأمام املحكمة اجلزائية بتطبيق العقوبات املن�شو�س عليها يف نظام 

اجلمارك املوحد، كما وافق املجل�س على اأن تعامل املبالغ املتح�شلة من الغرامات، اأو 

قيمة الب�شائع، اأو و�شائط النقل التي �شبطها رجال م�شلحة اجلمارك- التي حتكم 

بها املحكمة اجلزائية يف جرائم تهريب املخدرات وامل�شكرات- وفًقا ملا تقرر يف نظام 

)قانون( اجلمارك املوحد«.

واأخريًا املوافقة على اأن تتوىل هيئة التحقيق والدعاء العام رفع الدعوى اأمام املحاكم 

اجلزائية يف ق�شايا تهريب املخدرات وامل�شكرات، وتراعي ما ورد يف نظام )قانون( 

العامة«، جاء  الدعوى اجلزائية  وذلك �شمن  التنفيذية،  ولئحته  املوحد  اجلمارك 

1433/6/30ه��� برئا�شة رئي�س املجل�س  ذلك خالل جل�شة املجل�س التي عقدت يوم 

ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، حيث ا�شتمع املجل�س اإىل 

تقرير جلنة ال�شوؤون الإ�شالمية والق�شائية، ب�شاأن تباين وجهات النظر بني جمل�س 

ال�شورى وجمل�س الوزراء جتاه ق�شايا تهريب املخدرات وامل�شكرات التي ت�شدر فيها 

اأحكام ق�شائية نهائية من املحاكم ال�شرعية ومدى نظامية نظرها جمدًدا من قبل 

تاله  ال�شورى،  جمل�س  نظام  من  ع�شرة«  »ال�شابعة  باملادة  عماًل  اجلمركية  اللجان 

ر�س املو�شوع للمناق�شة؛ حيث لفت  رئي�س اللجنة الدكتور اإبراهيم الرباهيم، ثم عحُ

الفقرة  ن�س  على  املقرتح  لرف�س هذا  حيثياتها  بنت  اللجنة  اأن  اإىل  الأع�شاء  اأحد 

املوحد  اجلمارك  نظام  من  املائة«  بعد  والأربعني  »اخلام�شة  املادة  من  »ال�شاد�شة« 

و�شائط  م�شادرة  على  تن�س  والتي  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ل��دول 

النقل والأدوات التي ت�شتخدم يف التهريب، بينما الق�شية هنا تتعلق بالت�شليم ولي�س 

امل�شادرة، وقال: اإن امل�شادرة تختلف عن الت�شليم، فامل�شادرة عقوبة تتعلق بحرمان 

عليه  ن�س  ما  ح�شب  ق�شائي  بحكم  اإل  امل�شادرة  تكون  ول  ما،  �شيء  من  �شخ�س 

النظام الأ�شا�شي للحكم. اأما الت�شليم فهو اإجراء يهدف اإىل نقل حيازة هذا ال�شيء 

التباين  توؤ�شل موقفها بخ�شو�س هذا  واللجنة مل  اآخر، ومتكينه منه.  اإىل �شخ�س 

ب�شكل نظامي �شليم، اإل اأنني اأوؤيد مت�شك اللجنة بقرار املجل�س ال�شابق، لكن تاأ�شي�ًشا 

على اأن ولية القا�شي تنتهي مبجرد احلكم بامل�شادرة، بينما الت�شليم حتكمه قواعد 

اأن توؤ�شل اللجنة  واإجراءات حمددة تخت�س بها جهة ال�شبط ووزارة املالية. وراأى 

موقفها النظامي على اأن الت�شليم هو اإجراء اإداري ولي�س اإجراًء ت�شريعًيا، فلي�س من 

اخت�شا�س املجل�س اأن يتدخل يف اأمور اإدارية حتكمها قواعد الت�شليم.

وراأى ع�شو اآخر عدم املوافقة على ما طرحه مندوب وزارة الداخلية ومندوب هيئة 

التحقيق والدعاء العام فيما يتعلق بت�شليم و�شيلة النقل اإىل الإدارة العامة ملكافحة 

املخدرات؛ لو�شوح الن�س الذي ينظم هذا املو�شوع يف نظام اجلمارك املوحد.

»ثالثًا«  الفقرة  على  التي متت  الإ�شافة  بحذف  اللجنة  مع  الأع�شاء  اأحد  يتفق  ومل 

والتي تخ�س اللجنة املعنية بت�شلم و�شائط النقل امل�شادرة، وقال: اإن اللجنة �شوغت 

املوحد  اأن نظام اجلمارك  باعتبار  الإ�شافة  اأنها مل جتد ما يوجب هذه  ذلك على 

و�شائط  من  ي�شادر  ما  بت�شلم  املخت�شة  اجلهة  هي  اجلمارك  اإدارة  اأن  يف  �شريح 

الن�س  فعموم  اجلمارك؛  نظام  مع  تتعار�س  ل  املطلوبة  الإ�شافة  اأن  وراأى  النقل، 

يق�شي مب�شادرة و�شائل النقل يف التهريب وهذا متحقق، اأما من ت�شلم له الو�شيلة 

فمن حق كل دولة اأن حتدد اجلهة املنا�شبة وفق م�شاحلها. وراأى اأن امل�شوغ الثاين 

من  يكون  قد  بل  املطلوبة،  الإ�شافة  يف  النظر  عدم  يعني  ل  اللجنة،  اأوردت��ه  الذي 

الأ�شباب الأ�شا�شية الداعية لإقرارها، اأما م�شوغ اللجنة الثالث الذي ذكرته اللجنة، 

فهذا مما تتنازع فيه جهات اأخرى، مثل: الأمن العام، وهيئة الأمر باملعروف والنهي 

عن املنكر، ول وجه للمقارنة وامل�شاواة.

وراأى اأحد الأع�شاء اأن راأي مندوبي وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والدعاء العام يف 

ا�شتحقاق اإدارة املخدرات ت�شلم و�شائط النقل امل�شادرة فيه نوع من الوجاهة، وعدم 

موافقة اللجنة على عجز الفقرة »ثالثًا« يعد نوًعا من الإحباط جلهود رجال مكافحة 

يعر�شون  الذين  الرجال  هوؤلء  همة  تدين  من  نوع  عليه  يرتتب  و�شوف  املخدرات، 

اقرتاح  الأمر  تطلب  لو  ميزان عدل حتى  اللجنة  تكون  اأن  واقرتح  للخطر.  حياتهم 

اجلمارك  نظام  بت�شمني  املطالبة  املنا�شب  من  يكون  وقد  اجلمارك،  نظام  تعديل 

النقل امل�شادرة  الناجتة من قيمة و�شائل  مادة تن�س على منح ن�شبة من املكافاآت 

اأو  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  الأم��ر  هيئة  رجال  اأو  املخدرات،  مكافحة  لرجال 

ال�شرط الع�شكرية، اأو اأي �شخ�س ي�شهم يف القب�س على مهربي املخدرات؛ لأن هذه 

املكافاآت �شتكون عاماًل م�شجًعا مل�شاعفة اجلهد يف العمل نظري ما يتعر�شون له من 

اأخطار تهدد حياتهم.

وطلب معايل الرئي�س من رئي�س اللجنة تو�شيح وجهة نظر اللجنة ب�شاأن ملحوظات 

�شدر  التي  وامل�شكرات  املخدرات  تهريب  ق�شايا  ب��اأن  فاأو�شح  واآرائ��ه��م؛  الأع�شاء 

املو�شوع  اأحكام ق�شائية �شبق درا�شتها يف املجل�س واتخذ فيها قرار، ثم جاء  فيها 

ال��وزراء من  راآه جمل�س  ما  اللجنة على  وافقت  وقد  متعددة،  التباين يف ق�شايا  يف 

تعديالت با�شتثناء ما ورد يف الفقرة »الثالثة« فاإنها قد وافقت على �شدر الفقرة ومل 

توافق على عجزها، وذلك لالأ�شباب التي ذكرتها يف الدرا�شة، وهي اأمر �شريح يف 

ين�س يف مادته »اخلام�شة  الذي  املوحد  لنظام اجلمارك  املو�شوع حمكوم  اأن هذا 

والأربعني بعد املئة« مب�شادرة و�شائل النقل امل�شتخدمة يف التهريب باعتبارها اجلهة 

ال�شابطة، وهذا من اخت�شا�س م�شلحة اجلمارك التي ت�شادر هذه الو�شيلة، كما 

مبا  الت�شرف  اآلية  بينت  املوحد  النظام  من  املئة«  بعد  وال�شبعني  »الثانية  املادة  اأن 

تعديل  واأي  ذلك،  يف  احلق  له  اجلمارك  م�شلحة  مع  يتعاون  من  فجعلت  ي�شادر، 

يف ذلك �شوف يتعار�س مع نظام اجلمارك املوحد، ول يجوز تعديل مادة من مواد 

النظام اإل باتفاق دول املجل�س وفق اآلية قانونية خا�شة. 

وعر�شت التو�شيات ووافق عليها املجل�س بالأغلبية.
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اأ�شدر جمل�س ال�شورى قرارًا دعا فيه اإىل »العمل على 

تو�شعة املوانئ مبا يتوافق مع النمو ال�شكاين واحلركة 

خالل  ذلك  جاء  ال��ربي«،  اجل�شر  تنفيذ  بعد  املتوقعة 

1433/6/30هـــــــ،  ي��وم  ع��ق��دت  ال��ت��ي  املجل�س  جل�شة 

بن  عبداهلل  الدكتور  ال�شيخ  املجل�س  رئي�س  برئا�شة 

املجل�س  ا�شتمع  حيث  ال�شيخ،  اآل  اإبراهيم  بن  حممد 

وتقنية  والت�����ش��الت  ال��ن��ق��ل  ن��ظ��ر جل��ن��ة  وج��ه��ة  اإىل 

جتاه  واآرائهم  الأع�شاء  ملحوظات  ب�شاأن  املعلومات، 

التقرير ال�شنوي للموؤ�ش�شة العامة للموانئ للعام املايل 

1432/1431ه، تالها

رئي�س اللجنة الدكتور في�شل طاهر، فاأو�شح اأن اللجنة 

ملجل�س  والأدوار  ال�شالحيات  من  مزيد  اإعطاء  ترى 

املوؤ�ش�شة  اأع��دت  وقد  للموانئ،  العامة  املوؤ�ش�شة  اإدارة 

م�شروًعا لإعادة تنظيم املوؤ�ش�شة العامة للموانئ يحقق 

اإىل  رفع  الذي  الهدف  هذا 

للتنظيم  ال��وزاري��ة  اللجنة 

الإداري لدرا�شته.

ترى  اللجنة  اأن  واأ���ش��اف 

ربط  م��الءم��ة  ع��دم  كذلك 

ع���ق���ود ال��ت��خ�����ش��ي�����س يف 

املناف�شات  بنظام  امل��وان��ئ 

لأن  وامل�شرتيات احلكومية؛ 

ل  ال��ن��ظ��ام  ف��ق��رات  بع�س 

تتوافق مع طبيعة تعاقدات املوانئ مع القطاع اخلا�س 

اللتزامات  حيث  من  ال��داخ��ل  يف  امل�شاركة  باأ�شلوب 

التعاقدية التي تت�شمنها عقود الإ�شناد التجاري، علًما 

املوؤ�ش�شة  رب��ط  على  يوؤثر  لن  الرت��ب��اط  ه��ذا  فك  ب��اأن 

بالقطاع احلكومي.

ولفت د. طاهر اإىل اأن املوؤ�ش�شة تقوم بتحديث درا�شة 

خطة  واإع��داد  املوانئ،  وت�شغيل  لتطوير  اإ�شرتاتيجية 

احلركة  حلجم  وفًقا  ح��دة  على  ميناء  كل  يف  للتو�شع 

فيها،  الواقع  واملنطقة  للميناء  امل�شتقبلية  والتوقعات 

من  امل�شتفيدين  مبرئيات  ذل��ك  يف  ال�شتعانة  ويتم 

خدمات املوانئ ال�شعودية �شواء كانوا وكالء مالحيني 

اأو اأ�شحاب �شفن اأو اأ�شحاب ب�شائع. كما اأن موؤ�شرات 

الأداء يف املوانئ ال�شعودية يتم احت�شابها وفًقا للمعايري 

الدولية املعمول بها يف املوانئ العاملية الكربى.

واأ�شار اإىل اأن املقام ال�شامي الكرمي �شبق اأن وافق على 

امليناء  هذا  و�شيخدم  الليث،  منطقة  يف  ميناء  اإقامة 

الليث والقنفذة، و�شي�شهم يف  اإن�شائه- منطقتي  -بعد 

القريبة  املوانئ  اأحد  يف  تقع  قد  التي  الختناقات  فك 

على ال�شريط ال�شاحلي نف�شه.

اإن التخ�شي�س املطبق يف املوانئ ال�شعودية هو  وقال: 

الأر�شفة  واإدارة  و�شيانة  ت�شغيل  اأعمال  جميع  اإ�شناد 

جتاري  باأ�شلوب  لإدارت��ه��ا  اخلا�س  للقطاع  وامل��ع��دات 

امل��دة  حم��ددة  وبعقود  ال��ع��ام��ة،  املناف�شة  طريق  ع��ن 

النموذج  وي��ع��د ه��ذا  ال��دخ��ل.  امل�����ش��ارك��ة يف  وب��ن��ظ��ام 

املوانئ  لطبيعة  الأن�شب  ه��و  التخ�شي�س  عقود  م��ن 

ملكية  يف  ال��دول��ة  حق  على  يحافظ  حيث  ال�شعودية؛ 

املرافق واملن�شاآت وا�شتمرار دورها الرقابي والإ�شرايف، 

وم�شاركتها يف الدخل.

ال�شعودية  املوانئ  خدمات  واأجور  ر�شوم  اأن  على  واأكد 

حيث  للموؤ�ش�شة؛  ال�شنوي  التقرير  يف  ت�شمينها  يتم  ل 

مطبوعة  والأج����ور  للر�شوم  ثابتة  لئ��ح��ة  ه��ن��اك  اإن 

واأنه  املوؤ�ش�شة،  موقع  على  ومن�شورة  للجميع  ومتاحة 

الآيل؛  للنقل  القابلة  غري  الب�شائع  لر�شوم  بالن�شبة 

التخزين  ر�شوم  اأما  التقرير،  بند يف  ب�شاأنها  ورد  فقد 

اأن فرتة التخزين  فهي تختلف من دولة لأخرى، علًما 

ل�شاحب  كافية  تعد  ال�شعودية  امل��وان��ئ  يف  املجانية 

اإجراءات ف�شح ب�شاعته دون احلاجة  الب�شاعة لإنهاء 

لدفع ر�شوم التخزين.

للموانئ  العامة  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  اللجنة  رئي�س  واأ�شار 

ات��خ��ذت العديد م��ن الإج����راءات ل��زي��ادة احل��رك��ة يف 

مناولة  حالًيا  يتم  وج��ازان؛ حيث  وينبع،  �شبا،  موانئ 

قامت  كما  و�شبا.  ينبع  مينائي  طريق  عن  الأع��الف 

مليناء  التابعة  الأرا���ش��ي  تاأجري  يف  بالتو�شع  املوؤ�ش�شة 

واأخ���رى  وال��غ��الل  للحبوب  ���ش��وام��ع  لإق��ام��ة  ج����ازان 

الإج��راءات  لتلك  ونتيجة  لل�شكر،  وم�شنع  لالإ�شمنت، 

فقد زادت كميات الب�شائع املناولة يف عام 2010م يف 

ميناء ينبع التجاري بن�شبة )5.6%(، ويف ميناء جازان 

بن�شبة )7.2%(، ويف ميناء �شبا بن�شبة )27.5%( عن 

اإىل  اإ�شافة  2009م،  عام  يف  املناولة  الب�شائع  كميات 

�شوف  اململكة  يف  املتنامية  ال�شناعية  فاحلركة  ذلك 

ترفع من ا�شتخدام هذه املوانئ. اأما ميناء مدينة امللك 

عبد اهلل القت�شادية يف رابغ فال يتبع املوؤ�ش�شة العامة 

للموانئ.

نقل  ح��رك��ة  تي�شري  يف  ت�شهم  امل��وان��ئ  اأن  على  واأك���د 

الب�شائع بني مدن اململكة. كما اأن هناك خطًا مالحيًا 

لنقل الركاب يربط جازان بفر�شان، واأن التخ�شي�س 

يف املوانئ ال�شعودية حقق الأهداف املحددة له؛ حيث 

ارتفعت معدلت الأداء والإنتاجية ب�شكل كبري، وزادت 

جذب  ومت  امل��وان��ئ،  تقدمها  التي  اخلدمات  منظومة 

اأن�شطة املوانئ يف  خطوط مالحية جديدة، كما زادت 

جمال احلاويات والتجارة العابرة )امل�شافنة(، كذلك 

الدولة من قطاع  التي حت�شل عليها  الإي��رادات  زادت 

املوانئ مع انخفا�س كبري يف امل�شروفات.

 واختتم د. طاهر مو�شحًا اأن املوؤ�ش�شة العامة للموانئ 

باأن يتم  لل�شياحة والآثار،  العامة  الهيئة  اقرتحت على 

ل�شتغالل  �شياحي  ميناء  اإىل  العقري  ميناء  حتويل 

ولن  املنطقة،  لتلك  والتاريخية  ال�شياحية  املقومات 

املوؤ�ش�شة  على  اإ�شافًيا  عبًئا  ال�شياحي  امليناء  ي�شكل 

العامة  الهيئة  لإ�شراف  �شيخ�شع  اإذ  للموانئ  العامة 

لل�شياحة والآثار، و�شيكون دور املوؤ�ش�شة تقدمي اخلربات 

امليناء  اأع��م��ال  وتنفيذ  اإن�����ش��اء  م��راح��ل  يف  ال��الزم��ة 

واأر�شفته وجتهيزات�ه. كما اأن موانئ املدن القت�شادية 

ل تخ�شع لإ�شراف املوؤ�ش�شة العامة للموانئ. اإ�شافة اإىل 

وي�شم  ال�شياحية  الأن�شطة  يخدم  ال�شياحي  امليناء  اأن 

خالله  وم��ن  اخلا�ش�ة،  وال��ي��خ��وت  ل��ل��ق��وارب  مرا�شي 

واملجموعات،  ل��الأف��راد  بحرية  رح���الت  تنظيم  يتم 

جتارية  �شفن  ا�شتقبال  ميكنه  ل  ال�شياحي  وامليناء 

التجهيزات  لديه  ولي�س  للحاويات،  �شفن  ول  كبرية، 

ال��ب��ح��ري��ة ال���الزم���ة ل���ش��ت��ق��ب��ال ال�����ش��ف��ن ال��ت��ج��اري��ة.

توسعة الموانئ لتواجه النمو السكاني والحركة المالحية

د.  في�شل طاهر
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البطاقات  ره��ن  خمالفة  اأن  اإىل  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  بع�س  اأ���ش��ار 

البطاقات  اإىل  اآخ��رون  راأى  بينما  غرامات،  فر�س  ت�شتحق  ل  الر�شمية 

على  عقوبات  ت�شع  الأنظمة  تلك  واأن  اأنظمة  على  بناء  ت�شدر  الر�شمية 

امل�شلحة  عن  اآخ��رون  وت�شاءل  منهم،  فقدت  اإذا  البطاقات  م�شتخدمي 

العامة التي يجب حمايتها بفر�س غرامة، جاء ذلك خالل جل�شة املجل�س 

الدكتور  ال�شيخ  املجل�س  رئي�س  برئا�شة  1433/6/30ه���  يوم  عقدت  التي 

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، حيث ا�شتمع املجل�س اإىل تقرير 

جلنة ال�شوؤون الأمنية، ب�شاأن اقرتاح عقوبات تطبق بحق من يقوم برهن 

البطاقات الر�شمية لدى حمطات الوقود واملحالت التجارية وغريها، تاله 

رئي�س اللجنة الدكتور �شعود ال�شبيعي؛ ثم عر�س للمناق�شة واأبديت ب�شاأنه 

امللحوظات، حيث لفت اأحد الأع�شاء النظر اإىل اأن اللجنة بنت تو�شيتها 

�شكل ظاهرة يف الرهن والرتهان توجب  على اأن رهن هذه البطاقات ل يحُ

اإيجاد عقوبة؛ وت�شاءل عن ما اإذا كانت اللجنة قامت بدرا�شة هذا الأمر 

فظهر لها باأنه ل يحُ�شكل ظاهرة؟ اإن اجلهة املعنية التي تتوىل ال�شبط تقول 

اإنه ظاهرة؛ حيث وردت الإ�شارة اإىل ذلك يف برقية �شمو ويل العهد وزير 

الداخلية.

واأ�شار ع�شو اآخر اإىل اأن هذه املخالفة ل ت�شتحق فر�س مثل هذه الغرامات؛ 

التي  الأنظمة  اإ�شدار  قبل  واقرتح  املواطن  كاهل  نثقل  التوجه  بهذا  لأننا 

تت�شمن غرامات اأن ننظر لظروف املجتمع والأفراد وتاأثري تلك الغرامات 

قبل اإقرارها.

ولفت اأحد الأع�شاء اإىل اأن اللجنة در�شت مقرتح احلكومة باأن تكون هناك 

ال�شفر،  وجواز  العائلة  ودفرت  الوطنية  الهوية  اإثبات  عقوبة  متاثل  عقوبة 

ورف�شت املقرتح، ومل تاأت بحٍل وا�شح يعالج هذه امل�شكلة، �شوى بالرجوع 

بعدم  بالتعهد  بالكتفاء  1424ه؛  عام  ال�شادر  ال��وزراء  جمل�س  قرار  اإىل 

ا�شتخدام هذه البطاقة.

الوارد بهذا  ال�شامي  اللجنة اعتمدت على الأمر  اأن  اإىل  اآخر  ولفت ع�شو 

ع�شر  من  اأك��رث  الأم��ر  هذا  على  مر  لقد  وق��ال:  1424ه،  عام  اخل�شو�س 

بتوعية  الداخلية  وزارة  قامت  فهل  الظاهرة،  هذه  من  يحد  ومل  �شنوات 

تو�شية  اللجنة  تتخذ  اأن  واق��رتح  الظاهرة؟  ه��ذه  من  للحد  للمواطنني 

بالتاأكيد على برنامج توعوي وا�شح تقوم به وزارة الداخلية بالتعاون مع 

اجلهات ذوات العالقة.

وهذه  اأنظمة،  مبوجب  ت�شدر  البطاقات  ه��ذه  اإن  الأع�شاء:  اأح��د  وق��ال 

عند  يفقدونها  التي  البطاقات،  م�شتخدمي  على  عقوبات  ت�شع  الأنظمة 

اإ�شدار بدل فاقد. لذا، فاإن الأمر حمكوم وميكن ال�شيطرة عليه من خالل 

الأنظمة نف�شها، ولي�س من خالل ت�شريع جديد، فنظام اجلن�شية فيه ن�س 

امل��رور، ونظام اجل��وازات وغريها. فكلها  يعنى بهذا الأم��ر، كذلك نظام 

ت�شع عقوبات ملن يفقد وثائقه الر�شمية.

هذا  يف  حمايتها  يجب  التي  العامة  امل�شلحة  عن  الأع�شاء  اأحد  وت�شاءل 

املو�شوع؛ وقال: اإن الأمر عبارة عن م�شالح خا�شة بني الراهن واملرتهن. 

غري  الرهن  هذا  باأن  الرتتيب  مت  والأنظمة  الر�شمية  التعاميم  ومبوجب 

�شوف  وغرامات  متاعب  من  الراهن  يواجهه  �شوف  ما  اإن  ق�شاًء.  منتج 

بالن�شبة  جمزية  غري  الرهن  عملية  فتكون  اجلهات  بع�س  لدى  يدفعها 

انتحال  البطاقات يف عمليات  ت�شتخدم هذه  اأن  يحُخ�شى من  واإذا كان  له. 

�شخ�شية، اأو تزوير فلدينا نظام يقمع عمليات انتحال ال�شخ�شية ويرتب 

الذي  التزوير  نظام  لدينا  اأن  كما  املو�شوع.  هذا  على  �شارمة  عقوبات 

يعاقب كل من يزور اأو ي�شتخدم بطاقات مزورة. 

برهن  يقوم  من  �شد  تطبق  عقوبات  اإيجاد  اأن  اإىل  الأع�شاء  اأحد  ولفت 

املحكمة  �شالحيات  �شمن  من  الوقود  حمطات  لدى  الر�شمية  البطاقات 

اأي عقوبة تطبق بحق كل  املخت�شة، ولكن لإ�شفاء الطابع الق�شائي على 

من يرتكب املخالفة، ول يرتك تكييف الواقعة لرجل املرور، وبخا�شة واأن 

الغرامة املقرتحة هي ما بني »ثالثمئة« و«ت�شعمئة« ريال.

تعد  اخلرباء  هيئة  اقرتحتها  التي  العقوبة  اأن  الأع�شاء  اأحد  راأى  وبينما 

عقوبة منا�شبة مقارنة بالعقوبة املقررة يف نظام الأحوال املدنية ويف نظام 

املرور فيما يتعلق بالو�شائل الر�شمية الأخرى، قال: اإن اللجنة خالفت هذا 

التوجه على الرغم من اأن هيئة اخلرباء حينما در�شت املو�شوع تنبهت اإىل 

ما ن�شت عليه املادة »الثامنة والثالثني« من النظام الأ�شا�شي للحكم باأنه 

اأنه  اأو ن�س نظامي، وراأت  اإل بناًء على ن�س �شرعي  ل جرمية ول عقوبة 

ما دام قد �شدر قرار جمل�س الوزراء عام 1424ه؛ الذي يجرم من يرهن 

الأمر  يعود  اأن  فالبد  الإقامة...اإلخ،  اأو  العائلة  دفرت  اأو  الأح��وال  بطاقة 

اإىل جمل�س ال�شورى لي�شدر موافقته وفق الإجراء املتبع لإقرار اجلرائم 

املوافقة على املقرتح، وهذا توجه  اللجنة جاءت بعدم  اأن  اإل  والعقوبات. 

ل مربر له، ويفرت�س اأن تعود اللجنة اإىل مقرتح هيئة اخلرباء، واأن توافق 

على ما جاء يف حم�شر هيئة اخلرباء، مع اأهمية اأن ي�شمل ذلك بطاقات 

بطاقات  ت�شدر  التي  الأهلي  القطاع  يف  وال�شركات  اخلا�شة،  املوؤ�ش�شات 

عمل ملن�شوبيها.

العقوبات يف هذا  اآخر من  نوع  اإىل  اللجوء  يتم  اأن  الأع�شاء  اأحد  واقرتح 

بتطبيقها،  املحاكم  بع�س  ب��داأت  التي  الجتماعية  العقوبات  وهي  الأم��ر 

ال�شعفاء  م��ن  ال��ع��ادة  يف  بطاقاتهم  ب��ره��ن  ي��ق��وم��ون  م��ن  اأن  وبخا�شة 

واملحتاجني، وتكليفهم بالغرامات املالية فيه اإثقال عليهم قد يعجزون عن 

�شداد تلك الغرامات.

د. �شعود ال�شبيعي

األعضاء يتحفظون على فرض غرامات عند رهن 
البطاقات الرسمية

هـ
 1

4
3
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اأن  اإىل  ال�����ش��ورى  جمل�س  اأع�����ش��اء  م��ن  ع��دد  لفت 

يف  ت��رتك��ز  زال���ت  م��ا  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة  ال�شناعات 

اأع�شاء املجل�س  اأحد  ال�شناعات الأ�شا�شية وطالب 

توطني  يف  ال�شتثمار  ت�شجيع  لفكرة  فنية  بدرا�شة 

ال�شناعات  يف  وامل�شتهلكات  الغيار  قطع  �شناعة 

من  اجلبيل  اأهايل  �شكوى  اإىل  واأ�شاروا  الكيماوية، 

خالل  ذل��ك  ج��اء  هناك،  والبيئي  الهوائي  التلوث 

1433/6/24هـــــ  ي��وم  عقدت  التي  املجل�س  جل�شة 

ب��رئ��ا���ش��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��دك��ت��ور حممد 

جلنة  تقرير  اإىل  املجل�س  ا�شتمع  حيث  اجل��ف��ري، 

التقرير  ب�شاأن  العامة،  واخلدمات  واملياه  الإ�شكان 

املايل  للعام  وينبع  للجبيل  امللكية  للهيئة  ال�شنوي 

الدكتور  اللجنة  رئي�س  نائب  1432/1431ه���، تاله 

للمناق�شة؛  امل��و���ش��وع  ع��ر���س  ث��م  الطخي�س،  علي 

من  الرغم  على  اأنه  اإىل  الأع�شاء  اأحد  لفت  حيث 

ال�شناعات  قيام  على  �شنة  ثالثني  من  اأكرث  مرور 

البرتوكيماوية اإل اأنها ما زالت ترتكز يف ال�شناعات 

الأ�شا�شية، وهي املرحلة الأوىل بعد ا�شتخراج املادة 

اخلام، مما يعني حمدودية القيمة امل�شافة، ويبقى 

ال�شناعات  ن�شيب 

ال��ت��ي  امل����راح����ل  يف 

ت���ل���ي���ه���ا ال���ث���ان���وي���ة 

للم�شتقات  والثالثية 

ذات  وال����ب����ومل����ريز 

ال��ق��ي��م��ة امل�����ش��اف��ة 

ال���ع���ل���ي���ا م��ت��دن��ي��ة. 

يعوق  عما  وت�����ش��اءل 

ال���ه���ي���ئ���ة امل��ل��ك��ي��ة 

من  وي��ن��ب��ع  للجبيل 

ال�شتثمارات  جذب 

الأجنبية  اأو  املحلية 

امل���ج���ال،  ه�����ذا  يف 

وم��������ن ث������م احل����د 

م����ن الع���ت���م���اد يف 

املواد  �شناعتنا على 

اخل���ام الأول���ي���ة من 

النفط والغاز، وقال: 

ال�����ش��ن��اع��ات  اإن 

الأ�������ش������ا�������ش������ي������ة 

ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 

ت���ت���ط���ل���ب اإن�������ش���اء 

الكهرباء،  حمطات 

وحت�����ل�����ي�����ة امل�����ي�����اه 

ال�����ش��خ��م��ة ل��ل��وف��اء 

امل�شانع  ب��ح��اج��ات 

وك����ذل����ك ح���اج���ات 

العاملني يف مدينتي 

اجل���ب���ي���ل وي���ن���ب���ع، 

وه�������ذه امل���ح���ط���ات 

كبري  ب�شكل  تعتمد 

النفط  ا�شتهالك  على 

وباأ�شعار  بكثافة  والغاز 

-كثرًيا  وباأقل  مدعومة 

م�شتويات  م��ن  ا-  ج����دًّ

كما  العاملية.  الأ�شعار 

ت�����ش��اءل ع���ن ال��ع��وائ��د 

لل�شناعات  احلقيقية 

ما  اإذا  البرتوكيماوية 

اح��ت�����ش��ب ا���ش��ت��ه��الك 

على  وامل��ي��اه  الكهرباء 

العاملية  الأ�شعار  مبعنى  احلقيقية؛  الأ�شعار  اأ�شا�س 

لأغرا�س  والغاز  النفط  ا�شتهالك  فحجم  للوقود؛ 

اإىل  حالًيا  ي�شل  وغريها  املياه  وحتلية  الكهرباء 

)37%( من اإجمايل اإنتاج اململكة؛ وهي ن�شبة عالية 

يف  عامليًّا  »ال�شاد�شة«  املرتبة  يف  اململكة  تاأتي  اإذ 

ا�شتهالك الوقود. 

ال�شتثمار يف  ت�شجيع  اأن  اإىل  الأع�شاء  اأحد  واأ�شار 

يتطلب  وامل�شتهلكات  الغيار  قطع  �شناعة  توطني 

ج���دواه  م��ن  للتحقق  واق��ت�����ش��ادي��ة  فنية  درا����ش���ة 

قطع  م��ن  املنتجات  تلك  لتعدد  ن��ظ��ًرا  وم��الءم��ت��ه؛ 

والن�شبية  التناف�شية  املقومات  عن  وت�شاءل  الغيار، 

وعما اإذا كانت متوافرة يف اململكة.

ر اأحد الأع�شاء مبا جاء يف التقرير من اأن ن�شبة  وذكَّ

التقرير  عام  خالل  الهيئة  يف  ال�شعوديني  العاملني 

تبلغ )83%( من اإجمايل عدد العاملني، ولفت اإىل 

على  تعتمد  اجلبيل  يف  ال�شركات  بع�س  هناك  اأن 

املكتبية  الأعمال  بع�س  ال�شعودية يف  العنا�شر غري 

حمليني.  موردين  مع  التعاقد  خالل  من  وغريها، 

لذا، فاإن الن�شبة قد تكون غري دقيقة. 

واأو�شح اأحد الأع�شاء  اأن هناك �شكوى من اأهايل 

ت�شكنهم  الذين  الأجنبية  العمالة  اجلبيل من كرثة 

القدمية(،  )املدينة  اجلبيل  و�شط  يف  ال�شركات 

و�شكوى من اآثار التلوث الهوائي والبيئي والبحري، 

حيث ل يوجد هناك ر�شد وقيا�س لن�شبة الأمرا�س 

والنتائج املرتتبة عليها، كما اأن هناك فارًقا كبرًيا 

ب��ني م��دي��ن��ة اجلبيل  وال��ت��ج��ه��ي��زات  يف اخل��دم��ات 

ال�شناعية ومدينة اجلبيل القدمية، بالرغم من اأن 

امل�شافة بينهما اأربعة كيلومرتات، وت�شاءل عن �شبب 

جناحها هناك، واإخفاقها يف اجلبيل القدمية.

هائاًل من  ع��ددًا  هناك  اأن  الأع�شاء  اأح��د  ولح��ظ 

يذهب  األ  ويفرت�س  الكبرية،  العقود  ذات  الأعمال 

ه��ذا امل��ال باأكمله اإىل خ��ارج احل��دود، واق��رتح اأن 

للعمل،  الفر�شة  ال�شباب  لإع��ط��اء  خطوات  تحُتخذ 

م��ن خ���الل اإل�����زام ال�����ش��رك��ات ال��ت��ي ت��ف��وز بعقود 

اأن  واأ���ش��اف  ال�شعوديني.  وت�شغيل  بتدريب  كبرية 

يف  وال�شتثمار  للعمل  فر�س  باإيجاد  ملزمة  الهيئة 

ال�شناعات املحلية. 

 واقرتح اأحد الأع�شاء على اللجنة القت�شادية عقد 

القت�شادي  املجل�س  ع��ام  اأم��ني  ت�شم  عمل  ور�شة 

وكذلك  ال�شناعية،  امل��دن  هيئة  وم�شوؤويل  الأعلى 

املدن القت�شادية، وهيئة اجلبيل وينبع، لال�شتفادة 

ال�شناعية.  اجلبيل  مدينة  تطوير  يف  جتربتها  من 

واقرتح مناق�شة اللجنة القت�شادية، واللجنة املالية 

للمجل�س القت�شادي الأعلى ووزارة املالية لإ�شافة 

ملنع  الهيئة  يف  للموظفني  امل��ادي��ة  امل��ي��زات  بع�س 

الت�شرب الوظيفي.

وتقاربًا  تقاطعًا  هناك  اأن  اإىل  اآخ��ر  ع�شو  ولفت 

والتجارة،  ال�شناعة  وزارة  من  كل  بني  العمل  يف 

القت�شادية،  املدن  وهيئة  ال�شناعية،  املدن  وهيئة 

والهيئة امللكية للجبيل وينبع، وراأ�س اخلري، والهيئة 

خا�شة  جلنة  تكوين  وراأى  لال�شتثمار.  ال�شعودية 

لو�شع ت�شور عام واإدراج تو�شية بجمع تلك اجلهات 

يف هيئة عامة لل�شناعة.

اأ�شارت اإىل تطبيق  اأن الهيئة  اآخر اإىل  ولفت ع�شو 

لكن  قادمة،  �شنة  لع�شرين  الإ�شرتاتيجية  خطتها 

لهذه  الرئي�شة  املعامل  باأهم  املجل�س  تزويد  يتم  مل 

امل�شاهم  اأن��ه��ا  اإىل  الهيئة  اأ���ش��ارت  كما  اخل��ط��ة، 

للمملكة  ال�شناعية  الإ�شرتاتيجية  لتحقيق  الرئي�س 

ذات  وال�شناعات  البرتوكيماويات  �شناعات  لنمو 

العالقة، وت�شاءل عما اأعدته الهيئة ملكافحة البطالة 

يف هذا املجال. ولحظ عدم ذكر وجهة نظر وهموم 

امل�شتثمرين يف املجال ال�شناعي واخلدمي. واقرتح 

الهيئة ملعرفة  امل�شتفيدين من خدمات  بع�س  دعوة 

ذلك وتقييمهم لأداء الهيئة.

يف  ممتازة  الهيئة  ق��درات  اأن  اآخ��ر  ع�شو  ولح��ظ 

توظيف املواطنني، اإل اأن الن�شبة الواردة يف التقرير 

والقطاع  التقنية،  الكليات  طلبة  اأع��داد  بها  مدرج 

املوؤ�ش�شة، وت�شاءل عن  التعليمي الذي ت�شرف عليه 

القطاعني  هذين  يف  لل�شعوديني  التوظيف  ن�شبة 

اللذين ت�شرف عليهما الهيئة.

الهيئة  خلاًل يف متثيل  هناك  اأن  اآخر  وحلظ ع�شو 

اململكة.  بال�شناعة يف  لها عالقة  التي  يف اجلهات 

امللكية  الهيئة  اأهمية متثيل  بدرا�شة  اللجنة  وطالب 

عن  م�شوؤولة  اأنها  ل�شيما  ذل��ك،  يف  وينبع  للجبيل 

كما  اململكة،  يف  ال�شناعي  القطاع  م��ن   )%80(

يلحظ اأنها مغيبة عن امل�شاركة يف �شندوق التنمية 

الأع��ل��ى،  الق��ت�����ش��ادي  املجل�س  ويف  ال�شناعية، 

وجمل�س البرتول الأعلى، وكذلك يف ع�شوية اأرامكو، 

مع اأنها امل�شتخدم الرئي�س للغاز. فمن املهم متثيل 

الهيئة فيما يخدم امل�شلحة طويلة املدى للمملكة يف 

املجال ال�شناعي. 

واق����رتح اأح���د الأع�����ش��اء اأن ت��ك��ون ال��ه��ي��ئ��ة اأك��رث 

العامة،  وال�شحة  البيئة  على  باملحافظة  اهتماًما 

بع�س  يف  م��ل��ح��وظ��ة  خ��ط��ورة  ه��ن��اك  اأن  ل���ش��ي��م��ا 

املخلفات. بع�س  من  التخل�س  طريقة  يف  امل�شانع 

الدكتور علي الطخي�س

األعضاء وهموم المواطن

وزارة اإلسكان تنشئ 
البنية التحتية ألراضي 

المنح

اأن تقوم  اأح��د الأع�����ش��اء   اق��رتح 

البنى  ب��ب��ن��اء  الإ����ش���ك���ان  وزارة 

ال���ت���ح���ت���ي���ة مل���خ���ط���ط���ات امل���ن���ح 

وخم��ط��ط��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���س؛ 

م�شكلة  ح��ل  يف  منها  م�شاهمًة 

الإ�شكان. وقال: اإن ذلك �شي�شجع 

املنح على  الكثري من مالك هذه 

لهم.  ال�شكنية  ال���وح���دات  ب��ن��اء 

اأ�شحاب  عم  يحُدَّ اأن  املنا�شب  ومن 

اخلا�س  القطاع  يف  املوؤ�ش�شات 

وبناء  املقاولت  يعملون يف  الذين 

الدولة  من  ال�شكنية  املخططات 

تكلفة  م��ن   )%50( م��ن  ب��اأك��رث 

امل�شروعات؛ ل�شيما اأنهم ميتلكون 

الأرا�شي والقدرة املالية على بناء 

تلك املجمعات، و�شي�شهم هذا يف 

�شرعة حل م�شكلة الإ�شكان.

األعضاء يطالبون الهيئة الملكية بتشجيع اإلستثمار في قطع الغيار

اأ�شاروا اإىل �شكوى اأهايل اجلبيل من التلوث البيئي:
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اإىل  العقارية  التنمية  ال�شورى �شندوق  دعا جمل�س 

�شرعة البدء يف حتديث نظامه واإعداد اإ�شرتاتيجية 

يف  تاأخذ  عامني  تتجاوز  ل  فرتة  يف  ملهامه  �شاملة 

الدخول  ذوي  وخا�شة  امل��واط��ن  ح�شول  العتبار 

املنخف�شة على ال�شكن يف الوقت وال�شعر املنا�شب، 

والبدء يف امل�شاركة مع القطاع اخلا�س لتمويل وبناء 

التنمية  وحتقيق  التكلفة،  مي�شرة  �شكنية  وح��دات 

اململكة،  مناطق  جميع  بني  وامل�شتدامة  املتوازنة 

املتوقع  العقاري  التمويل  الأمثل لأنظمة  وال�شتثمار 

�شدورها.

يوم  عقدت  التي  املجل�س  جل�شة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  برئا�شة  1433/6/16ه������� 

اإىل  ا�شتمع املجل�س  الدكتور حممد اجلفري، حيث 

ملحوظات  ب�شاأن  املالية،  ال�شوؤون  نظر جلنة  وجهة 

ل�شندوق  ال�شنوي  التقرير  جتاه  واآرائهم  الأع�شاء 

1431/1430هـــــ،  امل��ايل  للعام  العقارية  التنمية 

حيث  م���ارق،  �شعد  الدكتور  اللجنة  رئي�س  تالها 

الآن  اأ�شبح  العقارية  التنمية  �شندوق  اأن  اأو�شح 

يراأ�شه  اإدارة  جمل�س  ول��ه  الإ�شكان،  ل��وزارة  تابعًا 

معايل وزير الإ�شكان وعليه فاإن �شيا�شات ال�شندوق 

العامة  ال�شيا�شات  اإطار  ويف  من�شجمة  تاأتي  املالية 

لوزارة الإ�شكان.

التو�شية  يف  عبارة  اأ�شافت  اللجنة  اأن  اإىل  ولفت 

ال�شاملة ملهامه  الإ�شرتاتيجية  اأن  لل�شندوق  تو�شح 

دور  بني  ق  يفرَّ بالإ�شكان؛  لها  عالقة  ول  متويلية 

التو�شية  فحددت  الإ�شكان،  وزارة  ودور  ال�شندوق 

�شاملة  اإ�شرتاتيجية  اإع��داد  ال�شندوق  من  بالطلب 

ملهامه فقط. كما اأن و�شع املعايري لال�شتثمار الأمثل 

لأنظمة التمويل العقاري هي اإحدى خمرجات هذه 

هذه  و�شع  ميكن  ل  درا�شة  فبدون  الإ�شرتاتيجية، 

املعايري.

تعكف  الإ���ش��ك��ان  وزارة  اأن  اإىل  م���ارق  د.  واأ���ش��ار 

الإ�شكان  لقطاع  �شاملة  درا�شة  و�شع  على  حاليًا 

تعك�س  معلومات  ق��اع��دة  بناء  ت�شمل  اململكة،  يف 

اململكة  يف  ال�شكن  على  للطلب  احلقيقية  ال�شورة 

وت��ت�����ش��م��ن م��ع��ل��وم��ات حم���دث���ة ع���ن امل��ح��ت��اج��ني 

لهم. اجل���غ���رايف  وال��ت��ق�����ش��ي��م  ودخ��ول��ه��م  لل�شكن 

تحديث نظام صندوق التنمية العقارية وإعداد إستراتيجية شاملة 
لمهامه تضمن حصول محدودي الدخل على السكن المناسب

معظم  نتائج  ت��دين  اإىل  اأدت  ال��ت��ي  الأ���ش��ب��اب  تو�شيح  ال�����ش��ورى  جمل�س  ط��ال��ب 

ال�شباب )1431/1430- العامة لرعاية  الرئا�شة  الريا�شية يف تقريري  الحتادات 

1432/1431ه�( وما قامت به من حلول للنهو�س مب�شتويات ونتائج تلك الحتادات 

املن�شاآت  اإن�شاء  يف  التو�شع  اإىل  املجل�س  ودع��ا  القادم،  تقريرها  يف  ذلك  وت�شمني 

والإداري  املايل  الدعم  وتوفري  اململكة،  مناطق  جميع  يف  ال�شباب  بربامج  اخلا�شة 

بالتن�شيق  للمملكة  الوطني  باليوم  املنا�شبة لالحتفال  اإعداد الربامج  لتنفيذها، مع 

مع الأجهزة املعنية وتوفري الدعم الالزم لذلك. جاء ذلك خالل جل�شة املجل�س التي 

عقدت يوم 1433/6/23ه� برئا�شة رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 

بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، حيث ا�شتمع املجل�س اإىل وجهة نظر جل�نة ال�شوؤون الجتماعية 

ال�شنويني  التقريرين  جتاه  واآرائهم  الأع�شاء  ملحوظات  ب�شاأن  وال�شباب،  والأ�شرة 

1431/1430هـ- 1432/1431هـ،  للرئا�شة العامة لرعاية ال�شباب للعامني املاليني 

تالها نائب رئي�س جلنة ال�شوؤون الجتماعية والأ�شرة وال�شباب الأ�شتاذ حمد القا�شي، 

ّول اإىل وزارة الثقافة والإعالم، واأما  حيث اأو�شح اأن ال�شاأن الثقايف يف الرئا�شة قد ححُ

ال�شاأن ال�شبابي فقد لحظت اللجنة تركيز الرئا�شة على الأن�شطة الريا�شية؛ ولهذا 

لهذا  املخ�ش�شة  امليزانية  التفاق على �شعف  ال�شاأن، مع  الرئا�شة يف هذا  حاورت 

اجلانب. وقد تقدمت اللجنة باأكرث من تو�شية لتوفري الدعم املادي الالزم لإجناح 

ال�شبابي، كما طالبت ببذل مزيد من الهتمام من قبل  الرئا�شة يف املجال  برامج 

الرئا�شة لهذا اجلانب، وو�شعه �شمن اأولوياتها بجانب ال�شاأن الريا�شي.

ال�شيانة  مناف�شات  عن  تعلن  اأنها  اأك��دت  الرئا�شة  اأن  القا�شي  الأ�شتاذ  واأ�شاف 

املالية.  وزارة  من  ومب�شاركة  الأخ��رى،  احلكومية  اجلهات  كل  مثل  مثلها  والت�شغيل 

ما  وهذا  والت�شغيل  ال�شيانة  لتخفي�س عقود  �شابقة  تو�شية  اللجنة يف  تقدمت  وقد 

عقود  من   )%20( ف�شت  خحُ قد  باأنه  الأخ��ري؛  اجتماعها  يف  للجنة  الرئا�شة  اأكدته 

ال�شيانة الأخرية. كما اأن �شبب وجود فوائ�س مالية يف التقريرين هو اإر�شال كل من 

التقريرين قبل النتهاء من اإعداد احل�شابات اخلتامية للرئا�شة تفادًيا للتاأخري يف 

اإر�شالهما، وقد زودت الرئا�شة اللجنة بح�شاباتها اخلتامية. 

واأو����ش���ح اأن ال��رئ��ا���ش��ة اأك����دت اأن ت���دين ن��ت��ائ��ج الحت�����ادات ال��ري��ا���ش��ي��ة خ��ارج��ًي��ا 

الأوملبية  اللجنة  ميزانية  بني  مثاًل  تقارن  فهي  املالية؛  الإم��ك��ان��ات  �شعف  م��رده 

الأوملبية  اللجنة  وميزانية  ���ش��ع��ودي،  ري�����ال  مليون   )100( ب���  امل��ق��درة  القطرية 

الأوملبية  اللجنة  وميزانية  ���ش��ع��ودي،  ري�����ال  مليون   )50( ب���  امل��ق��درة  البحرينية 

الحت��ادات  عدد  يف  الكبري  الفارق  مع  ري�ال  ماليني   )10( هي  املقدرة  ال�شعودية 

حول  الرئا�شة  ل��راأي  اللجنة  تقدير  وم��ع  الثالثة.  البلدان  يف  الريا�شية  والأن��دي��ة 

ا. اأي�شً والفني  الإداري  الق�شور  حول  ��رح  طحُ ما  مع  تتفق  اأنها  اإل  املالية،  امل�شكلة 

دعم التوسع في إنشاء المنشآت الخاصة ببرامج الشباب
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المنشآت الصغيرة والمتوسطة..

المعوقات والحلول 
املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة هي قطب احلراك القت�شادي يف كل دولة ملا 

متثله من اأهمية يف دفع عجلة التنمية والزدهار على كافة الأ�شعدة التجارية 

وال�شناعية، وهي الن�شاط الأغلب يف كل بلد، واإن كانت الدول تتباين يف تفعيل 

دور هذه املوؤ�ش�شات وجعلها تغذي البنية ال�شناعية والتقنية واخلدمية، ف�شاًل 

عن اأنها مرتع خ�شب  لت�شغيل القوى العاملة على نطاق وا�شع، وا�شتثمار للرثوة 

الب�شرية واملالية.. واجتثاث �شرطان البطالة الذي بات يهدد الكثري من القوى 

الب�شرية يف كافة اأ�شقاع املعمورة. وتعاين املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة همومًا 

وا�شطدمت  التنمية،  اأركان  واأحد  احليوي  القطاع  هذا  عرقلة منو  ت�شببت يف 

اإخراجه  وحماولة  لل�شعودي  ومناف�شته  الأجنبي  امل�شتثمر  بدخول  النمو  عملية 

وال�شيطرة على ال�شوق باأن�شطة تقليدية بح�شب ما يراه رجال الأعمال ال�شعوديني 

اأ�شحاب هذه املن�شاآت، كما ارتبطت ال�شركات واملوؤ�ش�شات ب�شجون ال�شعودة، 

اأ�شحاب  معاناة  اإىل  اإ�شافة  املوؤهل  ال�شعودي  ووج��ود  و�شروطها 

القرو�س  تقدمي  وع��دم  ال��ب��ن��وك،  م��ع  املن�شاآت  ه��ذه 

عليها،  الفر�س  يفوت  مما  ال�شتثمارية، 

الوطنية،  التنمية  عملية  ويوؤخر 

التي  العاملة  الأيدي  اإىل  اإ�شافة 

لأ���ش��ح��اب  هاج�شا  ت�شكل  ب��ات��ت 

هذه املن�شاآت، وب�شكل عام فاإن هذه 

يف  ان�شداًدا  تعاين  زال��ت  ما  املن�شاآت 

نتطرق  التحقيق  هذا  يف  تفعيلها..  اأفق 

عرثة  حجر  تقف  التي  املعوقات  اأبرز  اإىل 

اأمام منو هذا القطاع  واحللول التي يتطلبها 

امل�شتثمر  وانطباعات  القت�شادي،  احل��راك 

يتعلق   وما  الأجنبي،  ال�شتثمار  حول  ال�شعودي 

بربنامج ال�شعودة.. والأيدي العاملة، ومدى تاأثري 

هذه اجلوانب يف التنمية الوطنية  �شلبًا اأو اإيجابًا.  

حتقيق: من�شور الع�شاف
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ابن  من  تاأتي  احلقيقية  التنمية 

البلد  

املحطب،  زاي��د  يو�شف  زاي��د  الأ�شتاذ     حتدث 

مدير عام اإحدى �شركات املقاولت، عن جتربته 

يف ال�شوق ال�شعودي، واأبرز ما يعانيه امل�شتثمرون 

ال�شتثمار  جل����دوى  وت��ق��ي��ي��م��ه   ال�����ش��ع��ودي��ون، 

الأجنبي يف اململكة، واإفرازات برنامج ال�شعودة. 

قائاًل: من خالل تواجدنا بال�شوق واطالعنا عن 

كثب على اأبرز هموم اأ�شحاب املن�شاآت ال�شغرية 

والإقرا�س   التمويل  عدم   اأن  تبني  واملتو�شطة، 

الكثري من  تعرث  الرئي�شية يف  الأ�شباب  اأحد  هو 

البنوك  م�شاهمة  ع��دم  ظل  يف  املن�شاآت،  ه��ذه 

والتي  الوطنية  التنمية  يف  وم�شاركتها  املحلية 

مل تفعل دورها يف هذا اجلانب، فمن ال�شعوبة 

احل�شول على قر�س ا�شتثماري من بنك حملي، 

والإج��راءات طويلة، ومملة  فال�شروط تعجيزية 

ويقت�شر ت�شهيل اإجراءات الدعم على ال�شركات 

الكبرية واملعروفة يف البالد، وهذا خطاأ فادح، 

من  والعرو�س،  املرا�شالت  من  الكثري  وتاأتينا 

بنوك خارجية لتقدمي الدعم  والتمويل، وخا�شة 

تقوم  اأن  اأوىل  باب  ومن  العقارية،  امل�شاريع  يف 

املن�شاآت  حتتله  ملا  ال��دور.  بهذا  املحلية  البنوك 

ودور  ق�شوى  اأهمية  من  واملتو�شطة  ال�شغرية 

دوًرا  ولتمار�س  القومي،  الدخل  تكوين  فاعل يف 

مهمًا يف حتقيق التنمية ال�شناعية، وخلق فر�س 

عمل وا�شعة لل�شعوديني.

تواجه  التي  العقبات  عن  حديثه  ال�شيف  وتابع 

موؤكًدا  واملتو�شطة،  ال�شغرية  املن�شاآت  اأ�شحاب 

اأن امل�شتثمر الأجنبي بات ي�شكل هاج�شًا للتجار 

ال�شعوديني، واأن برنامج ال�شتثمار الأجنبي خرج 

اآخ��ر..  منحى  واأخ��ذ  واأه��داف��ه..  م�شمونه  عن 

وقال: ل �شك اأن اأحد اأهداف ال�شتثمار الأجنبي 

وال�شناعية  التجارية  احلركة  زي��ادة  الرئي�شة 

التي  التنموية  النه�شة  يخدم  مبا  اململكة،  يف 

اإليها ويحقق تطلعات احلكومة واملواطن  ن�شبو 

ل  ونبيل   
ٍ
���ش��ام ه��دف  وه��ذا  ال�شعودي، 

ذلك  عك�س  حدث  ما  ولكن  عليه،  غبار 

الأج��ن��ب��ي  امل�شتثمر  ج���اء  ف��ق��د  مت��ام��ًا، 

ذو الإم��ك��ان��ي��ات امل���ح���دودة واخل���ربات  

املتوا�شعة و�شمح له با�شتخراج ترخي�س 

جت����اري واأع���ط���ي ال��ف��ر���ش��ة ع��ل��ى طبق 

اأو�شع  من  ال�شتثمار  ودخ��ل  ذه��ب،  من 

اإىل  اإ�شافة  و�شهولة،  ي�شر  بكل  اأب��واب��ه 

متتعه بجميع اخلدمات واملزايا،  بعك�س 

قيود  حتكمه  ال��ذي  ال�شعودي  امل�شتثمر 

حت��د م��ن ت��ط��وي��ر ن�����ش��اط��ه، ك��احل��د من 

الروتينية  والإج��راءات  العاملة،  الأي��دي 

الطويلة.

وي�شيف: معظم امل�شتثمرين الأجانب مل 

ومل  مبتكرًا،  منتجًا  اأو  حقيقة  �شناعة  يقدموا 

جاء  اإمنا  والت�شييد،  التطوير  عملية  يف  ي�شاهم 

ومناف�شة  �شخ�شية،  وم���اآرب  اأه���داف  لتحقيق 

ال�شعودي باأعمال واأن�شطة جتارية تقليدية ميكن 

اإىل  حاجة  يف  ول�شنا  بها..  القيام  البلد  لب��ن 

هذا الدخيل، واأمتنى من هيئة ال�شتثمار اإعادة 

درا�شة هذا الربنامج وجدواه اأو تغيري م�شاره.. 

احلقيقية  والتنمية  العام..  الهدف  يخدم  مبا 

تاأتي من ابن البلد ل من غريه.

�شجون  ع��ن  احل��دي��ث  ال�����ش��ي��ف يف  واأ���ش��ه��ب   

ال�شعودة لرتباطها مبا يتعلق باملن�شاآت ال�شغرية 

واملتو�شطة مبينًا اأن ال�شباب ال�شعودي ل يتحلى 

بال�شرب وال�شتمرار يف عمل معني،  وله احلق يف 

ذلك  لأنه ي�شطر لأن يعمل عمال ل ينا�شبه يف 

املوؤ�ش�شات وال�شركات، ويدرك باأنه لن ي�شتفيد، 

الوظيفة  ويف�شل  ط��وي��اًل،  ميكث  ل  ه��و  لذلك 

احلكومية طلًبا يف ال�شتقرار الوظيفي الذي ل 

يجده يف القطاع اخلا�س، والذي يجب اأن يقوم 

بدوره من خالل ت�شجيع ال�شباب، ورفع اأجورهم 

الجتماعية  واأو�شاعهم  يتنا�شب  مبا  ال�شهرية، 

ومتطلباتهم ال�شهرية وتقدمي املزايا لهم.   

تاأييد  يعتمد  ل  الثثعثثمثثل  مكتب    

اجلهات احلكومية امل�شتفيدة!!   

وع��رب الأ���ش��ت��اذ حممد ب��ن م��ب��ارك  ب��ن دخنان 

ال�شبيعي - مدير عام  اأحد م�شانع التمور، الذي 

بداأت انطالقته منذ نحو ربع قرن - عن اأ�شفه 

التاأ�شريات  بخ�شو�س  ع�شوائية  من   يحدث  ملا 

ا�شطرار  مبينًا   العاملة،  الأي���دي  وا�شتقدام 

اإىل  امل�شاريع  واأ�شحاب  امل�شتثمرين  من  العديد 

اللجوء اإىل ا�شتئجار عمالة ال�شارع حيث ل بديل 

اأمامه.

تاأييد  يعتمد  ل  ال��ع��م��ل  مكتب  اإن  واأ����ش���اف: 

اجلهات احلكومية.. من حيث عدد العمالة التي 

يحتاجها كل م�شنع على حدة، ول توجد درا�شة 

املن�شاآت  تلزم  التي  الب�شرية  للطاقة  حقيقية 

ونحن  واملتو�شطة،  ال�شغرية  الوطنية  وامل�شانع 

بحاجة اإىل العن�شر الب�شري على الأقل يف عهد 

التنمية والنه�شة التي ت�شهدها البالد مبختلف 

بحاجتها  من�شاأة  كل  تزويد  وناأمل  امل��ج��الت.. 

احلقيقية من العمالة لتنفيذ امل�شاريع وت�شليمها 

يف الوقت املحدد للجهات امل�شتفيدة. 

ال�شعودة  »برنامج  قال:  ال�شعودة  برنامج  وعن 

المحطب:
تمويل البنوك يقتصر على 

الشركات الكبرى واالستثمار 
األجنبي خرج عن أهدافه  
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ابن دخنان:
مشكلة السعودة.. في 

التطبيق ال في التنظير 

 الباحوث:
قوة المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في 
اتحادها 

ناجح  الإ�شرتاتيجية  واأه��داف��ه  العام  مبفهومه 

ل  التطبيق  يف  امل�شكلة  ولكن  املقايي�س،  بكل 

حتقيق  تعوق  م�شاكل  عدة  فلدينا  التنظري،  يف 

اأهداف هذا الربنامج املثايل، من ذلك عزوف 

ال�شباب ال�شعودي عن العمل يف القطاع اخلا�س، 

وحقيقة  احلكومية،  بالوظيفة  الأغلبية  ورغبة 

فاإن ابن البلد هو املورد احلقيقي لها، وهو ثروة 

ال�شاب  قطع  وق��د  عليها،  نوؤمل  التي  امل�شتقبل 

العمل  جم��ال  يف  ب��ه  ب��اأ���س  ل  �شوطًا  ال�شعودي 

بالقطاع الأهلي، فالكثري منهم التحق بالأعمال 

يبقى  ولكن  املهنية  بالأعمال  والبع�س  الإداري��ة 

دون الطموح، و�شخ�شًيا ل�شت �شد عمل ال�شباب 

احلكومي  القطاع  ولكن  احلكومي،  القطاع  يف 

والقطاع  الكبري،  الكم  ه��ذا  ك��ل  ي�شتوعب  ل��ن 

واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  اخلا�س مبا فيها 

الفنية  املهن  مبختلف  للجادين  اأبوابها  تفتح 

وتاأهيل  تدريب  اإىل  بحاجة  ونحن  واحلرفية، 

الع�شر.  متطلبات  ملواكبة  ال�شعودي  ال�شباب 

امل�شانع  واأ�شحاب  التجار  يحت�شن  اأن  واأرى 

املهنية  لالأعمال  وتاأهيل  تدريب  مراكز  اإقامة 

يف كل املدن ال�شناعية مبختلف مناطق اململكة، 

لتخرج لنا  كوادر �شعودية موؤهلة.. معتمدة من 

وزارة العمل، وذلك �شوف ي�شهم ب�شكل كبري يف 

الق�شاء على البطالة ويف رفع ن�شبة ال�شعودة. 

اإىل عقر  الت�شرت وجئنا به  نحارب 

دارنا 

فهد  بن  خالد  الأ�شتاذ  عرب  ال�شياق  ذات  ويف 

عن  التمور  م�شانع  اأح��د  مدير  نائب  الباحوث 

واأهميتها  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  دور 

اإ�شافة  معوقاتها،  واأب��رز  الوطنية  التنمية  يف 

يف  الأجنبي  ال�شتثمار  بيئة  حول  انطباعه  عن 

حتليلية  درا�شة  على  اطلعت  واأ�شاف:  اململكة، 

تبني اأن  ت�شنيف املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة 

غري وا�شح، نتيجة لتعدد املعايري امل�شتخدمة يف 

التعريفات والت�شنيفات. فهناك من يعتمد على 

وهناك  املن�شاآت،  هذه  ت�شنيف  يف  امل��ال  راأ���س 

من يعتمد على عدد العمالة، كما اأن هناك من 

يعتمد على حجم املبيعات، بل هناك من يعتمد 

املال  وراأ���س  كالعمالة  واح��د  بعد  اأك��رث من  على 

مًعا، اأو العمالة وراأ�س املال واملبيعات جمتمعة.. 

وهذه الدرا�شة ل م�شت  اجلرح، حيث اإن غياب 

»لعدم  ال��ك��ل  فيه  يت�شاوى  الوا�شحة  املعايري 

ويطفئ  املناف�شة  يحد من  املعايري« مما  و�شوح 

الكل  اإن  حيث  اإجها�شها،  على  ويعمل  تاأججها 

غياب  ويف  املمتازة  الفئة  ت�شنيف  عن  يبحث 

لهذا  اأح��د  يهتم  لن  �شوف  الدقيق  الت�شنيف 

املطلب لوجود اأخطاء يف بنوده.  

املن�شاآت  هذه  تواجه  التي  امل�شكالت  اأهم  ومن  

عليها  واخل��وف  والإدارة،  التمويل  عمليات  هي 

مما  القت�شادية،  العوملة  ظل  يف  املناف�شة  من 

احللول  اأهم  من  باأنواعه  الحت��اد  اأ�شلوب  جعل 

القوة  يعطيها  حيث  املن�شاآت،  ه��ذه  مل�شكالت 

والقدرة ملجابهة الزحف ال�شتثماري اخلارجي 

غري املجدي يف حقيقة اأمره.. اإذ اأننا مل نلم�س 

خالل الفرتات ال�شابقة فائدة  تذكر من نظام 

ال�شتثمار الأجنبي، الذي اأردنا منه توفري بيئة 

بكافة  واع��د  �شعودي  ل�شوق  متهد  ا�شتثمارية 

املجالت، ونحن منتلك من اخلربات واملقدرات 

ما يجعلنا ن�شتقطب كبار ال�شركات وامل�شتثمرين، 

ونتمنى اإعادة درا�شة نظام ال�شتثمار يف اململكة 

ال�شعودية  وال�شناعة  باملنتج  للرقي  يهدف  مبا 

حقيقة  وهناك  املتقدمة..  ال��دول  م�شاف  اإىل 

عندها  وال��وق��وف  بها  الع���رتاف  يجب  حمزنة 

وهي اأن �شغار امل�شتثمرين الأجانب يلجاأون اإىل 

الت�شرت  بعد ف�شلهم يف تنفيذ امل�شاريع من خالل  

ح�شل  مبوجبها  التي  والور�س  املحالت  تاأجري 

على رخ�شة ال�شتثمار فهو يوؤجرها لبني جن�شه  

ويكتفي  الإيجار  من  املردود  وياأتيه  لي�شغلوها.. 

نحارب  كنا  لقد  ه����ذا..!!«.  يعقل  »فهل  بذلك 

دارن��ا من خالل  اإىل عقر  به  وقد جئنا  الت�شرت 

تالعب هوؤلء والتفافهم على الأنظمة املرعية.. 

ال�شتثمار  اق��ت�����ش��ار  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن  ونتطلع 

الأجنبي على ا�شتقطاب ال�شركات الكبرية ذات 

الكبرية  امل�شاريع  لإن�شاء  ال�شخم  امل��ال  راأ���س 

ال�شعودي  لل�شباب  الفر�س  اإتاحة  عربها  ويتم 

للعمل لديها والقيام بالنه�شة اإىل ما هو اأف�شل، 

من  العاملية  اخل��ربات  ا�شتقاء  ميكننا  وبالتايل 

تلك ال�شركات.. وم�شتقباًل �شوف يكون العتماد 

على  الكادر ال�شعودي الوطني. 

 وعلق الباحوث على مدى تعاون البنوك املحلية 

ومنح  امل�شاريع  امل�شتثمرين من حيث متويل  مع 

متعاونة..  غ��ري  البنوك  اأن  واأو���ش��ح  القرو�س 

البنكي  القطاع  قبل  م��ن  ت�شهيالت  توجد  ول 

بخ�شو�س منح القرو�س ال�شتثمارية لأ�شحاب 

يحد  مم��ا  وال�����ش��غ��رية..  املتو�شطة  امل��ن�����ش��اآت 
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البلوي:
تقدمت بطلب لتعيين 

»150« سعوديًا وفوجئت 
بحضور سبعة فقط!!

الفر�س  وتفويت  والتو�شع  التطوير  عملية  من 

التجارية.. واأمتنى النظر بعني العتبار لأهمية 

خمتلف  وتقدمي  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت 

ال��ذي  امل�شتقبل  ه��ي  لأن��ه��ا  لها  ال��دع��م  اأ�شكال 

�شوف ي�شاهم يف مناء وازدهار ال�شوق ال�شعودي 

الت�شهيالت  ذل��ك  يف  مب��ا  الأن�����ش��ط��ة  مبختلف 

البنكية، اأو اإيجاد حلول اأخرى حلل هذه العقبة 

التي حتول دون طموح امل�شتثمر. 

خيار  ال�شارع  عمالة  اإىل  اللجوء 

يحدده مكتب العمل!  

 م��ن ج��ه��ت��ه ت��ط��رق م��دي��ر ع���ام اأح����د مكاتب 

التخلي�س اجلمركي الأ�شتاذ �شالمة بن حممد 

البلوي متحدثًا عن جتربته يف ال�شوق ال�شعودية 

اأن  اإىل  م�شريًا  الوطنية  املن�شاآت  هموم  واأب��رز 

بتحقيق  العاملة  الأي��دي  ا�شتقدام  ربط   عملية 

حيث  درا�شته،  تعاد  اأن  يجب  ال�شعودة  ن�شبة 

يف  للعمل  ال�شعوديني  م��ن  رغ��ب��ة  ع��دم  ن��واج��ه 

الن�شبة  نحقق  اأن  لنا  فكيف  اخلا�س،  القطاع 

بطلب  تقدمت  �شخ�شيًا  واأنا  لل�شعودة،  املطلوبة 

�شبعة  بح�شور  وفوجئت  �شعوديًا   »150« لتعيني 

اأ�شخا�س فقط!! ويف ظل �شح التاأ�شريات وعدم 

القدرة على حتقيق الن�شبة املطلوبة، يبقى خيار 

ا�شتئجار  وه��و   املن�شاآت  اأ�شحاب  اأم��ام  اأخ��ري 

هذه  من  العمل  ومكتب  وزارة  فاأين  العمالة،.. 

كفايتها  ال�شركات  تعطي  ل  ومل��اذا  الع�شوائية، 

وال�شائبة!!  املتخلفة  العمالة  اإىل  اللجوء  ب��دل 

ال�شيئة  الظاهرة  انت�شار هذه  اإىل  يدفع  ما  وهو 

وتفاقمها ب�شكل اأكرب واأو�شع، ويعد ذريعة لهروب 

ول  يريد!!  كما  ح��رًا  والعمل  كفيله  من  العامل 

�شك باأن توفر الأيدي العاملة  اأحد اأبرز عوامل 

الكوادر  توفر   اأن  ونتمنى  النجاح..  ومقومات 

بلدهم..  وب��ن��اء  م�شاريع  يف  للعمل  الوطنية 

التدريب  معاهد  من  الكثري  افتتحت  واململكة 

تطويرهم  بهدف  ال�شعودي،  لل�شباب  والتاأهيل 

�شوق  يتطلبها  التي  املهنية  بالأعمال  واإحلاقهم 

العمل، وبالتايل الق�شاء على البطالة.

عدم ال�شتقرار الوظيفي يف القطاع 

ال�شعوديني  عثثزوف  وراء  اخلا�ص 

عن اللتحاق به 

القطاع  يف  ال�شعودي  جتربة  نغفل  اأن  ميكن  ول 

اخلا�س وهو املعني بال�شعودة، ويف هذا ال�شياق 

حتدث الأ�شتاذ خالد ال�شماعيل ال�شعيد م�شرف 

املبيعات يف اإحدى �شركات الألبان قائاًل: »اإن ما 

قامت به الدولة من جهود كبرية لإتاحة الفر�س 

جدير  العمل  ب�شوق  لاللتحاق  ال�شعوديني  اأمام 

املا�شية  �شنوات  اخلم�س  قراأنا   فلو  يذكر،  اأن 

له  اأتيحت  ال�شعودي  ال�شاب  اأن  لوجدنا  بتمعن  

الكثري  الفر�س يف كثري من املجالت، وانخرط 

يف  ك��ان  ملا  مقارنة  اخل��ا���س،  القطاع  يف  منهم 

ال�شابق، ولكن مل تبلغ ن�شبة النجاح ذروتها ودون 

الطموح، ومازال الكثري من ال�شباب يبحثون عن 

عمل ويف انتظار الفر�شة املنا�شبة.

اأفاد  بها  يعمل  التي  ال�شركة  يف  جتربته  وحول   

ال�شماعيل: بداية عملي يف ال�شركة، انطلقت من 

وال�شراء،  البيع  مهارة  تطوير  ب�شرورة  قناعتي 

األتحق  اأن  قبل  املبيعات  يف  خربة  �شاحب  فاأنا 

اأ�شبح لدي حب ملجال  بعملي احلايل، وبالتايل 

بعيدًا  امل��ي��داين،  والعمل  والت�شويق  املبيعات 

التحقت  وبالفعل  الإداري���ة،  املكاتب  روت��ني  عن 

من  الوظيفي  ال�شلم  يف  وت��درج��ت  بال�شركة، 

مندوب مبيعات اإىل م�شووؤل فريق للت�شويق، ومن 

قدراتي  لتطوير  واأ�شعى  مبيعات،  م�شرف  ثم 

واإمكاناتي يف هذا املجال.

 وحول طبيعة التعامل بني ال�شعودي والأجنبي يف 

ال�شعيد قائاًل:  الأ�شتاذ  اأ�شاف  القطاع اخلا�س 

الفر�شة  يعطي  منهم  البع�س  �شواء،  لي�شوا   «

الكافية لل�شاب لأن يثبت جدارته وقدراته، فاإن 

فريق  اإىل  و�شمه  امل�شوؤول  به  رح��ب  ذل��ك  فعل 

كبرية،  مهامًا  ل��ه  واأوك���ل  عليه  واعتمد  عمله 

الآخر عك�س ذلك  متامًا، فهو يخ�شى  والبع�س 

على مركزه من  ال�شاب ال�شعودي، لذلك  جنده 

يحد من قدرات ال�شعودي، ورمبا و�شع العرثات 

بالرغم  نف�شه  اإثبات  ي�شتطيع  والواثق  اأمامه.. 

الأ�شتاذ  وع��زا  اليائ�شة.  امل��ح��اولت  بع�س  من 

عن  ال�شعودي  ال�شباب  عزوف   اأ�شباب  ال�شعيد 

من  تنقلهم  واأ�شباب  اخلا�س  القطاع  يف  العمل 

اإىل عدة  يعود  اأن ذلك  اأخرى مبيًنا  اإىل  �شركة 

اأ�شباب من �شمنها النظرة الجتماعية للعمل يف 

القطاع اخلا�س، ومفهوم »العيب« ل زال متغلغاًل 

الذي  املتدين  الراتب  اإىل  اإ�شافة  املتجمع،  يف 

يتقا�شاه ال�شعودي يف بداية عمله فهو ل ي�شجع 

على ال�شتمرارية يف ظل افتقار �شبابنا ال�شعودي 

وفاعل  هام  عن�شر  وهناك  ال�شرب،  اإىل  اأ�شاًل 

ب�شكل  اخلا�س  القطاع  يف  ال�شعودي  ارتباك  يف 

ال�شاب،  املهنة  لقدرات  عام وهو عدم مالءمة 

ا عندما ل يكون العمل يف جمال اإبداعه  خ�شو�شً

اأو توجهه، فهو بال �شك �شوف يجد �شعوبة بالغة 

معر�س  وه��و  والتطوير،  والتاأقلم  التعامل  يف 

يبحث  فتجده  النجاح،  اإىل  منه  اأق��رب  للف�شل 

ويذهب  امل�شكلة  نف�س  يف  ويقع  اآخ��ر  عمل  عن 

اإىل ثالثة وهكذا، ودخول ال�شاب يف هذه املتاهة 

لأن  وا�شطراره  يعانيها  قا�شية  لظروف  نتيجة 

دخل،  هناك  يكون  اأن  املهم  عمل،  ب��اأي  يلتحق 

وهو ينتظر الفر�شة املنا�شبة التي  تلبي طموحه 

ال�شتقرار  عدم  اأن  م�شيًفا  وموؤهله.  وتطلعاته 

ال�شباب  عزوف  اأ�شباب  �شمن  اأي�شا  الوظيفي 

ذلك  على  زد  اخل��ا���س.  القطاع  يف  العمل  عن 

تدين الرواتب وعدم منا�شبتها ملتطلبات احلياة، 

ريال، وهذا   »3000« للرواتب هو  الأدنى  واحلد 

مبتطلبات  يفي  ل  فاإنه  قلياًل،  زاد  واإن  املبلغ 

مقتبل  فال�شاب يف  لل�شعودي،  الأ�شا�شية  احلياة 

وال�شيارة...  والبيت  الزوجة  عن  يبحث  العمر 

املتطلبات  تلك  مع  مرتبه  يتنا�شب  فكيف  ال��خ، 

واإذا كان ال�شاب متزوجًا ف�شوف يواجه �شغوطًا 

كثرية.  

واملتو�شطة  الثث�ثثشثثغثثرية  املثثنثث�ثثشثثاآت 

القطاع  موظفي  من   %70 ت�شتوعب 

اخلا�ص

امل��ن�����ش��اآت  ال�����ش��ه��ري:  الأ���ش��ت��اذ ح�شن  وي��ق��ول 

ال�شغرية واملتو�شطة تلعب دورًا مهمًا وجوهريًا 

املتقدمة  ال���دول  اقت�شاديات  م��ن  العديد  يف 

الناجت  يف  م�شاهمتها  خالل  من  �شواء  والنامية 

املحلي اأو من خالل ا�شتيعابها لالأيدي العاملة، 

حيث ت�شري الإح�شاءات اإىل اأن هذه املوؤ�ش�شات 

العاملني  70% من  املتو�شط حوايل  ت�شتوعب يف 

يف القطاع اخلا�س وترتاوح م�شاهمتها يف الناجت 

املحلي ما بني 27% اإىل 62% من اإجمايل الناجت 

املحلي.

يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  و�شع  اأم��ا 
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ال��دول  يف  ق��ائ��م  ه��و  عما  خمتلف  فهو  اململكة 

العمالة  عليه  وت�شيطر  منظم  غري  فهو  الأخرى 

تاأثري  اإح���داث  يف  ينجح  مل  وبالتايل  الأجنبية 

اأو  الوطنية  العمالة  توظيف  جم��ال  يف  وا�شح 

امل�شاهمة يف الناجت املحلي، وح�شب الإح�شاءات 

 %25 يتجاوز  ل  املوؤ�ش�شات  هذه  م�شاهمة  ف��اإن 

التوظيف  يف  وم�شاهمتها  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن 

يف  العاملة  ال��ق��وى  اإج��م��ايل  م��ن   %25 ح���وايل 

 %75 ح��وايل  ال��واف��دون  وميثل  اخلا�س  القطاع 

من العمالة الوطنية، وهذا الو�شع يتطلب اإعادة 

النظر فيه من خالل اإعادة تنظيم هذا القطاع 

التي  للمعوقات  العملية  احللول  واإيجاد  ودعمه 

داعمًا  لتكون  ومظلة  مرجعية  واإيجاد  تواجهه 

لدعم  جادة  توجهات  وهناك  املوؤ�ش�شات،  لهذه 

جمل�س  اأ���ش��در  واأن  �شبق  حيث  القطاع،  ه��ذا 

للموؤ�ش�شات  عامة  هيئة  باإن�شاء  ق��رارًا  ال�شورى 

ب�شدد  الآن  واملجل�س  واملتو�شطة  ال�شغرية 

اأن  كما  الهيئة،  لهذه  تنظيمي  م�شروع  اإع���داد 

امل��و���ش��وع حم��ل اه��ت��م��ام ح��ك��وم��ي، حيث واف��ق 

خلطة  العامة  الأه���داف  على  ال���وزراء  جمل�س 

التنمية التا�شعة واملت�شمنة املوافقة على الهدف 

قطاع  تطوير  على  ين�س  وال��ذي  ع�شر  الثالث 

املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة لزيادة م�شاهمتها 

الأطر  وا�شتحداث  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف 

هذا  اأن  واأعتقد  وتنظيمه،  لرعايته  النظامية 

التوجه لالهتمام والعناية باملوؤ�ش�شات ال�شغرية 

واملتو�شطة �شيدعم هذه الكيانات مبا يوؤدي اإىل 

توظيف اأكرب عدد من العمالة الوطنية ومب�شيئة 

قائم يف  اأ�شوة مبا هو  دوره��ا  ت��وؤدي  �شوف  اهلل 

الدول الناجحة يف هذا املجال.

الإجراءات البريوقراطية واملالية 

احلكومية من اأهم املعوقات 

ال�شغرية  املن�شاآت  تواجه  ال�شهري:  وي�شيف 

التحديات  م��ن  العديد  اململكة  يف  واملتو�شطة 

مناف�شة  يلي:  فيما  تتلخ�س  والتي  واملعوقات 

و�شيطرة  الوطني  للم�شتثمر  الأجنبي  امل�شتثمر 

حمدودية  املن�شاآت،  هذه  على  الأجنبية  العمالة 

التنظيم  وج��ود  عدم  الإدارة،  و�شعف  التمويل 

الإج��راءات  الكيانات،  لهذه  والراعي  املوؤ�ش�شي 

من  للعديد  واملالية  والإداري����ة  البريوقراطية 

هذه  بني  التكامل  �شعف  احلكومية،  الأج��ه��زة 

الكبرية،  الق��ت�����ش��ادي��ة  وال��ك��ي��ان��ات  ال��ك��ي��ان��ات 

وللتغلب على هذه ال�شعوبات فاإن الأمر يتطلب 

عامة  هيئة  واإن�����ش��اء  النظامية  الأط����ر  و���ش��ع 

للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة لرعايتها ودعمها 

التن�شيق  على  والعمل  لها  الفني  الدعم  وتقدمي 

لإيجاد  العالقة  ذات  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع 

احللول العملية لظاهرة الت�شرت والتجاوزات يف 

نظام ال�شتثمار، والإجراءات البريوقراطية يف 

الأجهزة احلكومية ذات العالقة واحل�شول على 

الدعم الالزم من املوؤ�ش�شات التمويلية احلكومية 

اإن الق�شاء  و�شبه احلكومية والبنوك التجارية. 

�شيعطي  منها  التخفيف  اأو  العوائق  ه��ذه  على 

الفر�شة للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة للقيام 

املتقدمة  ال��دول  يف  قائم  هو  مبا  اأ�شوة  بدورها 

يف  ملمو�شة  جن��اح��ات  حققت  التي  والنا�شئة 

جمال املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة.

فر�ص  لإيجاد  نوعية  نقلة  حتقيق 

اأهثثم  مثثن  ال�شعودي  لل�شباب  عمل 

الأهداف  

للموؤ�ش�شات  العامة  الهيئة  م�شروع  اأه��داف  اإن 

املن�شاآت  وتنمية  دعم  هو  واملتو�شطة  ال�شغرية 

يف  م�شاهمتها  وزي���ادة  واملتو�شطة  ال�شغرية 

ال�شتيعابية  ال��ط��اق��ة  وزي����ادة  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت 

نقلة  اإىل حتقيق  يوؤدي  ال�شعودي مبا  لالقت�شاد 

ال�شعودي  لل�شباب  عمل  فر�س  لإي��ج��اد  نوعية 

الهيئة  لهذه  التنظيمي  الهيكل  �شمن  و�شيكون 

التمويلية  املوؤ�ش�شات  مع  بالتن�شيق  تحُعنى  اإدارة 

التجارية  والبنوك  احلكومية  و�شبه  احلكومية 

لتمويل املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة وهو اأحد 

التنظيمي  الهيكل  �شمن  و�شتكون  الهيئة  مهام 

لدعم هذه  �شيكون مهمًا وحيويًا  ودورها  للهيئة 

املوؤ�ش�شات  م��ع  التن�شيق  خ��الل  م��ن  املن�شاآت 

الت�شليف والدخار،  القائمة مثل بنك  التمويلية 

التنمية  �شندوق  ال�شناعية،  التنمية  �شندوق 

التجارية  البنوك  املئوية،  �شندوق  الزراعية، 

وغريها مبا ي�شاعد على دعم هذه املن�شاآت.

املتحققة  ال�شتثمارات  مثثن  عثثدد 

العاملة  الأيثثثدي  حولت  هام�شية 

الأجنبية اإىل م�شتثمرين

اململكة  به يف  املعمول  الأجنبي  ال�شتثمار  نظام 

ما  نحمله  اأن  يجوز  ول  جيد  ال�شعودية  العربية 

حدث من ممار�شات �شلبية. اإن نظام ال�شتثمار 

ذات  ال�شتثمارات  ج��ذب  اإىل  يهدف  الأجنبي 

التقنيات العالية وال�شتثمارات التي توظف اأكرب 

هذين  لكن  الوطنية،  العاملة  الأي��دي  من  عدد 

الهدفني مل يتحققا على اأر�س الواقع لي�س ب�شبب 

اإىل  يرجع  اعتقادي  يف  واإمن��ا  ال�شتثمار  نظام 

الالئحة التنفيذية للنظام واملمار�شات اخلاطئة 

من  عددًا  اإن  النظام.  تفعيل  اأثناء  حدثت  التي 

ا�شتثمارات هام�شية  املتحققة هي  ال�شتثمارات 

يف  الأجنبية  العاملة  الأي��دي  من  الكثري  حولت 

اأي  اإىل م�شتثمرين يف م�شاريع ل حتقق  اململكة 

املحلي.  امل�شتثمر  وتناف�س  اقت�شادية  اإ�شافة 

اأما ال�شتثمارات ذات التقنية العالية امل�شتثمرة 

للهيئة  ي��ك��ن  مل  ا���ش��ت��ث��م��ارات  ف��ه��ي  اململكة  يف 

يف  معينة  جهات  بجذبها  قامت  وقد  فيها  دور 

نف�شها  ال�شركات  خالل  من  اأو  اخلا�س  القطاع 

ومعرفتها بال�شوق وامليزة الن�شبية التي يتمتع بها 

القت�شاد ال�شعودي. اإن اأهداف نظام ال�شتثمار 

الأجنبي مل تتحقق على اأر�س الواقع مما يتطلب 

اإعادة تقييم ال�شتثمارات الأجنبية املرخ�س لها 

واإعادة النظر يف الالئحة واملمار�شات التي يتم 

الهام�شية  ال�شتثمارات  للحد من هذه  تطبيقها 

وو�شع ال�شوابط لق�شر ال�شتثمارات امل�شتقبلية 

على ال�شتثمارات ذات التقنية العالية والهادفة 

لتوظيف الأيدي العاملة الوطنية.

ال�شناعيني  الأع��م��ال  رج���ال  ك��ب��ار  اأن  وي��وؤك��د 

والتجاريني ل يقابلون م�شكلة يف القرتا�س من 

السعيد:
من المستحيل أن ينجح شاب 
في عمل ال يحبه والحد األدنى 
للرواتب غير كافٍ  
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البنوك التجارية، فالأبواب مفتوحة اأمامهم واإن 

�شعوبات  يواجه  من  هم  الأعمال  رجال  �شغار 

عن  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ب��ن��وك  حتجم  حيث  التمويل 

اإقرا�شهم وتطلب �شمانات ل ميكن الوفاء بها. 

وهذه م�شكلة قائمة تواجه �شغار رجال الأعمال، 

�شمانات  بتقدمي  م��وؤخ��رًا  احلكومة  ب��داأت  وق��د 

ي�شتطيع  حتى  واملتو�شطة  ال�شغرية  للموؤ�ش�شات 

اأ�شحابها احل�شول على القرو�س املنا�شبة من 

البنوك التجارية وذلك من خالل برنامج كفالة 

والذي  ال�شناعية  التنمية  �شندوق  ينفذه  الذي 

يقدم �شمانات حتى 75% من قيمة القر�س وهو 

اآمل  كما  وتطويرها،  اأمتنى دعمها  بداية جيدة 

التو�شع يف تقدمي القرو�س للموؤ�ش�شات ال�شغرية 

التمويلية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  خ��الل  م��ن  واملتو�شطة 

التي  التمويلية  امل�شاكل  على  للتغلب  احلكومية 

تواجه �شغار امل�شتثمرين.

  اأما بالن�شبة لتحويل �شندوق التنمية ال�شناعية 

اإىل م�شرف جتاري فال اأرى منا�شبة ذلك فهو 

�شندوق تنموي وهدفه تنمية القطاع ال�شناعي 

�شاهم  وق���د  وم�����ش��وؤول��ي��ة  مهنية  ب��ك��ل  وي��ع��م��ل 

من  ال�شناعي  القطاع  دعم  يف  فاعلة  م�شاهمة 

مدار  على  لل�شناعيني  املقدمة  القرو�س  خالل 

عامل  اأن��ه  كما  عاماً،  وثالثني  �شبعة  من  اأك��رث 

م�شجع للبنوك التجارية لتقدمي قرو�س اإ�شافية 

بلغ  ناجحة  متويلية  موؤ�ش�شة  وه��و  لل�شناعيني 

م�شتوى ال�شداد فيه 99% ول يتقا�شى اأي فوائد 

على التمويل ما عدا ما يح�شل عليه من ر�شوم 

خدمات اإدارية ودعم فني. لكن حتويله اإىل بنك 

جتاري يرتتب عليه اأن يقدم متويله وفقًا ملا هو 

مع  يتعار�س  وه��ذا  التجارية  البنوك  يف  قائم 

اأهدافه كبنك �شناعي تنموي.

العاملة  الأي���دي  توظيف  اأن  ال�شهري  ويو�شح 

وهو  احلكومة  اهتمامات  قائمة  يف  هو  الوطنية 

الأي��دي  حتقيقه  يف  تت�شارك  اجلميع  م�شوؤولية 

و�شبه  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  الوطنية  العاملة 

اأن تقوم  احلكومية والقطاع اخلا�س، ول ميكن 

الأي��دي  وتوظيف  الأخ��رى  عن  مبعزل  جهة  بها 

املعوقات  من  العديد  يواجه  الوطنية  العاملة 

م��ن��ه��ا: ���ش��ع��ف ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل ل���دى ال�����ش��ب��اب، 

الت�شرت،  ن��ظ��ام  تفعيل  وع���دم  الت�شرت 

ال�شتثمار  نظام  تطبيق  يف  النحراف 

اأوقات العمل يف  الأجنبي، عدم حتديد 

هيكلية  واخلدمية،  التجارية  املحالت 

الإج��راءات  اخلا�س،  القطاع  يف  العمل 

من  العديد  يف  املطبقة  البريوقراطية 

ال��ع��الق��ة،  ذات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 

التنفيذية  العمل احلايل ولئحته  نظام 

ال�شعودة،  لتحقيق  املطبقة  والإجراءات 

يف  والتدريبية  التعليمية  العملية  تراجع 

املختلفة وعدم منا�شبة  التعليم  مراحل 

خمرجات التعليم لحتياج �شوق العمل، 

برامج الت�شغيل املطبقة يف العديد من اجلهات 

العديد  اإ���ش��ن��اد  احلكومية،  و�شبه  احلكومية 

و�شركات  و�شابك  اأرام��ك��و  مثل  ال�شركات  م��ن 

الت�شالت للكثري من اأعمالها ل�شركات خا�شة 

الفر�شة  واأعطى  التوطني  عملية  على  اأثر  مما 

هذه  يف  للعمل  ال�شعودية  غري  العاملة  لالأيدي 

اإع��اق��ة  لعملية  اأن���ه  اع��ت��ق��ادي  ال�����ش��رك��ات ويف 

التوطني يجب النظر فيها ودرا�شتها واإيقافها.

طويلة  �شنني  منذ  ب��داأ  ال�شعودة  برنامج  اإن    

وزارة  ج��ه��ود  م��ن  ب��ال��رغ��م  حم���دودة  ونتائجه 

العمل الأخرية من خالل برنامج نطاقات، ويف 

وزارة  تبنته وطبقته  كما  الربنامج  اأن  اعتقادي 

املتو�شط  امل���دى  يف  الطموح  يحقق  ل��ن  العمل 

والطويل و�شياأتي بنتائج عك�شية واحلل اجلذري 

وحلها  التوطني  معوقات  يف  النظر  اإع���ادة  هو 

وبهذا �شيتحقق التوطني. 

واملدر�شة  لالأ�شرة  مهمًا  دورًا  هناك  اأن  وي��رى 

ال�شباب  توعية  يف  الر�شمية  واجلهات  واملجتمع 

وتغيري املفهوم الجتماعي ال�شلبي حول الأعمال 

قا�شرًا  يظل  ال��دور  ه��ذا  لكن  والفنية  املهنية 

العمل  لثقافة  العملي  التطبيق  ي�شاحبه  مل  اإذا 

واأهمية املهنة بدًءا من املدر�شة واملجتمع وانتهاًء 

باجلهات الر�شمية.

الأ�شرة  تبداأ من  املهنة  واأهمية  العمل  ثقافة  اإن 

امل�شوؤوليات  بع�س  الطفل  مل  حتحُ اأن  يجب  والتي 

يعتمد  حتى  وق��درات��ه  ل�شنه  املنا�شبة  املنزلية 

ال��ع��م��ل واأه��م��ي��ة  ع��ل��ى نف�شه وت����زرع ف��ي��ه ح��ب 

اأن  املهنة وممار�شة بع�س املهن يف املنزل، كما 

املدر�شة الذي يق�شي الطالب فيها معظم وقته 

من  ودوره���ا  املهنة  اأهمية  فيه  ت��زرع  اأن  يجب 

النظافة  اأعمال  يف  بامل�شاركة  تكليفهم  خ��الل 

اأم��ا  امل��در���ش��ي��ة،  املقا�شف  واإدارة  وال�شيانة 

اجلهات الر�شمية ذات العالقة فاإن دورها كبري 

امل�شتوى  املهنية على  الربامج  تطوير  من خالل 

احل��ك��وم��ي والأه��ل��ي وت��ق��دمي احل��واف��ز للطلبة 

�شيفية  برامج  وعقد  املعاهد  بهذه  لاللتحاق 

للطالب يف العطل ال�شيفية لكت�شاب اخلربات 

يف  ال�شباب  ا�شتيعاب  زيادة  الأ�شا�شية،  املهنية 

فنية  بربامج  واإحلاقهم  الع�شكرية  القطاعات 

الع�شكري  عملهم  تاأدية  اأثناء  تفيدهم  ومهنية 

اأو عند حتولهم للقطاع املدين وت�شمني املناهج 

الدرا�شية مو�شوعات مهنية نظرية وتطبيقية.

وي�����ش��ف ال���ق���ط���اع احل���ك���وم���ي واإم��ك��ان��ي��ات��ه 

ال�شتيعابية باأنها حمدودة ول ي�شتطيع ا�شتيعاب 

الوطنية  العاملة  الأي��دي  من  الكبرية  الأع���داد 

العمل  هو  لل�شباب  واخل��ي��ار  وم�شتقباًل  حاليًا 

يف  العمل  خالل  من  �شواًء  اخلا�س  القطاع  يف 

العمل  اأو  اخلا�س  القطاع  و�شركات  موؤ�ش�شات 

حل�شابهم يف الأعمال املهنية والفنية.

اخلا�س  القطاع  يف  و�شركات  موؤ�ش�شات  هناك 

ما  اأ�شعاف  تتجاوز  واملميزات  احلوافز  تقدم 

اخلربة  تطلب  لكنها  احلكومي  القطاع  يقدمه 

فيها  والعاملون  امل�شوؤولية،  وحتمل  واجل��دي��ة 

وي��ح��ددون  عليها  اأنف�شهم  يفر�شون  م��ن  ه��م 

م��رت��ب��ات��ه��م، وب��ال��ت��ايل ي��خ��ل��ق��ون ال���ش��ت��ق��رار 

من  الكثري  هناك  اأن  كما  لأنف�شهم،  الوظيفي 

املادية  الإمكانيات  ذات  القت�شادية  الكيانات 

مرتبات  دف��ع  اأ�شحابها  ي�شتطيع  ل  امل��ح��دودة 

واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  تقدمه  وما  تناف�س  عالية 

ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي وال���ش��ت��ق��رار  اأو  ال��ك��ب��رية 

فر�شًا  مت��ث��ل  لكنها  حم���دود  فيها  ال��وظ��ي��ف��ي 

لكت�شاب  الوطنية  العاملة  الأي��دي  من  للعديد 

تطوير  من  متكنهم  التي  وامل��ه��ارات  اخل��ربات 

اأن  كما  اخلا�شة،  اأعمالهم  واإن�شاء  اإمكانياتهم 

الأع��م��ال  يف  الفر�س  م��ن  الآلف  مئات  هناك 

اأ�شعاف  والتي حتقق  والتجارية  والفنية  املهنية 

الدخل يف القطاع احلكومي يجب على ال�شباب 

والدعم  الت�شهيالت  من  وال�شتفادة  ا�شتغاللها 

لإن�شاء  الأن�شطة  ل��ه��ذه  احل��ك��وم��ة  م��ن  امل��ق��دم 

نظري  وج��ه��ة  م��ن  لكن  اخل��ا���ش��ة.  م�شاريعهم 

القطاعات  ه��ذه  ا�شتيعاب  يظل  ال�شخ�شية 

�شناعات  اإيجاد  اإىل  ونحتاج  حم��دود  لل�شباب 

فيها  احلكومة  تدخل  �شابك  مب�شتوى  �شخمة 

�شناعة  مثل  واملعنوي  امل��ادي  الدعم  خالل  من 

وال�شناعات  الثقيلة  وال�شناعات  ال�شيارات 

امل��دن  م���ب���ادرات  تفعيل  وك��ذل��ك  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة، 

للم�شاكل  احللول  اإيجاد  خالل  من  القت�شادية 

انطالق  تواجه  التي  والبريوقراطية  التمويلية 

هذه املدن القت�شادية والتي يف اعتقادي �شتمثل 

الوطنية  العاملة  الأي��دي  لتوظيف  نوعية  نقلة 

واخل��دم��ي��ة. ال�شناعية  امل���ج���الت  جميع  يف 
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د. حامد الوردة ال�شراري * 

الملك عبداهلل
وتجسير الفجوة للعالم االول

الملك عبداهلل
وتجسير الفجوة للعالم األول

الذكرى  �شيئًا جمياًل عن هذه  �شي�شطر  اأنه  والتفكري ل �شك  الكتابة  لديه ملكة  كل من 

العزيزة لكل حمب لهذا الوطن املعطاء،  الذكرى ال�شابعة لتويل خادم احلرمني ال�شريفني 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود مقاليد احلكم. يف هذه الفرتة الزمنية الق�شرية 

مبعيار التاريخ، والتي هي اختزال للزمن، اأجنز فيه الكثري من امل�شاريع اجلبارة بالتزامن 

املتقدمة يف  الدول  امل�شاريع تنجز يف  القريب، هذه  البعيد قبل  بها  وي�شهد  )بالتوازي( 

ع�شرات ال�شنني اأو يزيد )بالتتابع(.  خالل هذه الفرتة الوجيزة ومبا ت�شهده منطقتنا 

من تقلبات �شيا�شية خطرية و�شعبة، يعمل امللك يف تنمية الوطن والإن�شان بالتوازي مع 

تعاطيه ال�شيا�شي احلكيم مع ما يحدث يف دول اجلوار من ا�شطرابات رمبا تقف خلفها 

اأهداف خفية، هذه الأحداث مل ولن توقف عجلة التطوير الذي يدير دفتها هذا امللك 

العادل، ولن توقف اأو حتجم كمية املبالغ التي ت�شخ يف ما يراه يف تطوير بلده ومواطنيه 

بحجة تلك التداعيات ال�شيا�شة. امللك عبداهلل اعتمد يف عمله على اهلل �شبحانه وتعاىل 

العالية باملواطن  الثاقبة، وثقته  العالية والروؤية  اأوًل، ومن ثم الطموح والتحدي والهمة 

الإجن��ازات ل ميكن  ثانيًا.  البالد من خريات  َمّن اهلل على هذه  ال�شعودي وم�شتغاًل ما 

اإح�شاوؤها يف هذا املقال املقت�شب و�شحافتنا الوطنية- م�شكورة- غطتها بتو�شع، والتي 

تنوعت بني اقت�شادية وع�شكرية وطبية وعلمية...الخ. امللك عبداهلل منذ توليه احلكم 

– كما يراه حفظه اهلل - هو ال�شتثمار  اأعطى الأولوية يف ال�شتثمار يف الإن�شان الذي 

احلقيقي يف بناء الوطن، وامليزانيات ال�شخمة املخ�ش�شة �شنويًا للتعليم ب�شقيه العايل 

والعام خري دليل على ذلك. فالقت�شاد الذي حمركه يف عاملنا اليوم ال�شناعة والتقنية، 

القت�شادية  املدن  فاأن�شئت  لهما،  التحتية  البنية  اإن�شاء  خالل  من  اهتمامه  جل  اأعطاه 

وال�شناعية والتقنية واجلامعية بجانب املدن الطبية. 

ولتحقيق جزء من التوجهات مت ا�شتحداث برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث 

بعدد  ال�شكان  لعدد  بالن�شبة  عامليًا  البتعاث  برامج  ا�شخم  من  يعترب  الذي  اخلارجي 

يقرتب من )150( األف مبتعث ومبتعثة يف جمالت متنوعة  كفيلة – بعون اهلل- لتج�شري 

الفجوة العلمية مع العامل املتقدم �شناعيًا وتقنيًا ونقلنا للعامل الأول املتقدم. مهما كتبنا 

واإعطاء خادم احلرمني  واأبعادها  الإجنازات  نغطي هذه  اأن  اأقالمنا ل ميكن  و�شطرت 

لكنني  والإ�شالمية،  العربية  وامته  وطنه  عزة  لتحقيق  ويبذل  بذل  مبا  حقه  ال�شريفني 

العلي  اهلل  فن�شاأل  اجلميع.  على  العزيزة  املنا�شبة  هذه  يف  بقلمي  اأ�شارك  اأن  اأحببت 

العظيم اأن يطيل عمره ويعطيه ال�شحة وي�شدد خطاه ويحفظ بلدنا من كيد احلا�شدين.

* ع�شو جمل�س ال�شورى
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اأبداأ م�شتنريًا بتوجيه خادم احلرمني ال�شريفني  حفظة اهلل يف كلمته ال�شافية يف افتتاحية 

اأعمال ال�شنة الثالثة من الدورة اخلام�شة مبجل�س ال�شورى، حيث قال »ومن هذا املنرب اأقول 

لكل الوزراء وم�شئويل اجلهات احلكومية كافة، لقد اعتمدت الدولة م�شاريعها اجلبارة . ومل 

تتوانى يف ر�شد املليارات لتحقيق رفاهية املواطن. والآن يتحتم عليكم دوركم من امل�شئولية 

والأمانة جتاه دينكم واإخوانكم �شعب هذا الوطن الأبي، اأن ل يتخاذل اأحدكم عن الإ�شراع 

يف حتقيق ما اأعتحُمد ولن تقبل اإطالقًا اأن يكون هناك تهاون من اأحدكم باأي حال من الأحوال 

ولن نقبل الأعذار مهما كانت.

العامة  امليزانية  اإعالن  اأثناء  الدائمة  ال�شريفني  ون�شتذكر دائمًا توجيهات خادم احلرمني 

اإن�شاء امل�شاريع  املليارات ب�شخاء على  واأنفقت  املالية  الدولة وفرت الإعتمادات  باأن  للدولة 

التنموية لتحقيق رفاهية املواطن وبطلبه رعاه اهلل �شرعة التنفيذ وعدم التاأخري وهذا دليل 

على اأهمية امل�شكلة و�شعور القيادة الكرمية بها. 

من  للم�شاريع  ما هو خم�ش�س  وفق  التنفيذ  الإ�شراع يف  الدولة  م�شوؤويل  على  يتحتم  هنا 

اعتمادات مالية وبالتوقيت الزمني املحدد وباملوا�شفات واجلودة املعتمدة.

اإدارة  كفاءة  يف  ونق�س  �شعف  من  تعاين  احلكومية   الأجهزة  بع�س  اأن  التقارير  توؤكد  و 

امل�شاريع، مما اأدى اإىل قيام بع�س الأجهزة احلكومية اإىل عدم العتناء باإعداد امل�شاريع 

و�شروطها قبل طرحها للمناف�شة وتطبيق موا�شفات قدمية بدليل كرثة اأوامر التغيري التي 

ت�شدر للمقاول اأثناء التنفيذ، وهو ما يوؤدي اإىل تاأخر امل�شروع وعدم اإمكان اجنازه خالل 

املالكة  بعلم اجلهات  �شواًء  بالباطن  الأعمال  اإ�شناد  الأخرى  الأ�شباب  املدة املحددة. ومن 

اأو بدون علمها، و�شعف الإ�شراف من قبل اجلهات احلكومية على امل�شروعات لعدم وجود 

جهاز فتي كفء قادر.

ب�شبب  اإليها  املوكلة  امل�شروعات  تنفيذ  بتعرث  احلكومية  الأجهزة  من  كثري  تعرتف  وكذلك 

التن�شيق بني اجلهات وبع�شها، ولأ�شباب  التنفيذ و�شعف  اإمكانيات املقاولني و�شوء  �شعف 

اأخرى. 

هذه امل�شكلة متكررة وتظهر لنا يف كل جهاز حكومي لدية م�شاريع تنموية هامة مت�س حياة 

املواطن مبا�شرة، ولالأ�شباب التي ذكرتها يف هذا املقال وغريها، تاأكد لنا وجود هذه امل�شكلة 

التي  احلكيمة  القيادة  وتوجهات  روؤية  لتحقيق  الفاعل  التحرك  ت�شتدعي  التي  احلقيقية، 

وفرت ب�شخاء كل موارد الدولة لتوفري التنمية امل�شتدامة التي توفر م�شتقباًل كرميًا لالأجيال 

من اأبناء الوطن.

املوؤمترات  من  الكثري  يف  قدمت  التي  الطروحات  يف  يكمن  احلل  ف��اإن  نظري  وجهة  ومن 

عامة  هيئة  اإن�شاء  �شرورة  وهو  ال�شاأن  بهذا  املهتمني  من  كثري  فيه  اأو�شي  وما  والندوات 

لالإ�شراف على امل�شروعات احلكومية.

ضرورة الحاجة إلى هيئة عامة 

لإلشراف على المشروعات الحكومية 

* ع�شو جمل�س ال�شورى
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د.  مفلح الر�شيدي



 لقي وفد جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شعودية اجلورجية مبجل�س ال�شورى 

من  كبريًا  احتفاء  جورجيا  اإىل  بها  ق��ام  التي  الر�شمية  ال��زي��ارة  خ��الل 

بها  حظي  التي  اللقاءات  م�شتوى  يف  متثل  اجلورجية  واحلكومة  الربملان 

الوفد واحلفاوة وكرم ال�شيافة التي لقيها خالل اإقامته يف جورجيا.

اأع�شاء  يحمله  الذي  الكبري  التقدير  ال�شورى  جمل�س  وفد  اأع�شاء  ومل�س 

الربملان واحلكومة اجلورجية للمملكة العربية ال�شعودية على موقفها بعدم 

العرتاف با�شتقالل اأبخازيا واأو�شتيا عن جمهورية رو�شيا، فقد كانت لغة 

جميع الربملانيني واأع�شاء احلكومة واحدة هي ال�شكر والثناء على موقف 

اململكة وحر�س بالدهم على تطوير عالقات ال�شداقة والتعاون مع اململكة 

ورفع م�شتوى التمثيل للبلدين اإىل م�شتوى ال�شفراء.

وزير  ونائب  باكرادزه  ديفيد  اجلورجي  الربملان  رئي�س  معايل  عرب  وقد 

اخلارجية اجلورجي الدكتور دفيد جالغانيا عن تقدير بالدهما العميق 

للمملكة العربية ال�شعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز اآل �شعود على موقفها بعدم العرتاف با�شتقالل منطقتي 

اأبخازيا واأو�شتيا بو�شفهما جزءًا ل يتجزاأ من الأرا�شي اجلورجية.

 ونوه خالل ا�شتقباله وفد جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شعودية اجلورجية 

بن  عبداهلل  اللجنة  رئي�س  نائب  املجل�س  ع�شو  برئا�شة  ال�شورى  مبجل�س 

معايل  اللجنة  اأع�شاء  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  وع�شوية  الدري�س،  زامل 

ال�شعيبي  حممد  بن  �شالح  والدكتور  امللي�س  حممد  بن  �شعيد  الدكتور 

والدكتور حممد بن اأحمد هيجان والدكتور حممد بن عبداملح�شن الرتكي، 

به  تتميز  الذي  والعدل  مبداأ احلق  مع  يت�شم  موقفًا  وعّده  اململكة  مبوقف 

ال�شيا�شة اخلارجية للمملكة العربية ال�شعودية، وقال اإننا نثمن هذا املوقف 

ونقدره للمملكة. 

اململكة  مع  التعاون  عالقات  تطوير  على  وحر�شها  جورجيا  �شعي  واأك��د 

العربية ال�شعودية، ومتنياتها باإقامة عالقات دبلوما�شية معها على م�شتوى 

ال�شفراء نظرًا للمكانة الرائدة التي حتتلها اململكة على امل�شتويني الإقليمي 

وال�شلم  والأم��ن  الدولية  الق�شايا  خدمة  يف  املحوري  ولدورها  وال��دويل، 

الدوليني.

احتفاء كبري بوفد جمل�ص ال�شورى

جورجيا تقدر للمملكة موقفها
من استقالل أبخازيا وأوستيا
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تتخذها  ال��ت��ي  اخل��ط��وات  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار 

احل��ك��وم��ة اجل��ورج��ي��ة ل��ت��وف��ري امل��ن��اخ امل��الئ��م 

مما  الأجنبية  ال�شتثمارات  جلذب  لال�شتثمار 

اأهلها لحتالل املركز الثاين ع�شر عاملًيا يف هذا 

املجال.

بني  الربملانية  العالقات  تطوير  اأهمية  اأكد  كما 

وتفعيل  ال�شورى  وجمل�س  اجل��ورج��ي  ال��ربمل��ان 

دور جلنتي ال�شداقة يف املجل�شني لتحقيق هذه 

الغاية.

الطاقة  وزي���ر  م��ع��ايل  اأط��لَّ��ع  ال�شياق  ذات  يف 

رئي�س  ج��ورج��ي��ا  بجمهورية  املعدنية  وال����رثوة 

اجلورجية  ال�شعودية  ال�شداقة  جلنة  واأع�شاء 

على  لهم،  ا�شتقباله  خالل  ال�شورى  جمل�س  يف 

الفر�س ال�شتثمارية يف جمال الكهرباء والنفط 

اإتاحتها  جورجيا  ترغب  التي  املعدنية  وال��رثوة 

اأمام امل�شتثمرين الأجانب داعيًا رجال الأعمال 

ال�شعوديني اإىل ال�شتثمار فيها.

واأكد معاليه اأهمية تطوير العالقات بني اململكة 

التعاون  وتعزيز  وجورجيا  ال�شعودية  العربية 

بينهما يف جمالت الطاقة.

حمطة   15 ب��ن��اء  تعتزم  ب���الده  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

امل�شتثمرين  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ج��دي��دة  كهربائية 

الوفرية  باملياه  جورجيا  تزخر  حيث  الأجانب، 

الكهربائية  املحطات  ب��ن��اء  على  ت�شجع  ال��ت��ي 

وت�شدير الكهرباء اإىل اخلارج، ل فًتا النظر اإىل 

اجلورجية  احلكومة  اتخذتها  التي  الإج��راءات 

لتوفري امل��ن��اخ امل��الئ��م جل��ذب روؤو����س الأم���وال 

الأجنبية، اأهمها خف�س ال�شرائب التي ل يوجد 

لها مثيل يف املنطقة وت�شهيل اإجراءات احل�شول 

على التاأ�شريات.

اأن من بني جمالت الطاقة املطروحة  اإىل  ونوه 

النفط من  ا�شتخراج  الأجنبي،  ال�شتثمار  اأمام 

الذهب  مثل  الطبيعية  وامل���وارد  الأ���ش��ود  البحر 

والنحا�س واملنغنيز.

الإقليمية  التنمية  وزير  املجل�س  وفد  التقى  كما 

رام��از  جورجيا  جمهورية  يف  التحتية  والبنية 

العربية  اململكة  و���ش��ف  ال���ذي  نيكولي�شفيلي 

جورجيا  ت�شعى  التي  املهمة  بالدولة  ال�شعودية 

مثال  دول��ة  فهي  معها،  عالقاتها  تطوير  اإىل 

ومنوذج ل�شوت احلق والعدل اإىل جانب مكانتها 

الإقليمية والدولية ودورها املحوري يف ا�شتقرار 

�شوق النفط العاملية. 

وا���ش��ت��ع��ر���س ال��وزي��ر اجل��ورج��ي ج��ه��ود ب��الده 

البنية  �شيما  ول  املجالت،  خمتلف  يف  التنموية 

يف  عديدة  م�شاريع  حالًيا  ت�شهد  التي  التحتية 

خمتلف اأرجاء البالد م�شرًيا اإىل اإتاحة احلكومة 

الأجانب  امل�شتثمرين  اأمام  الفر�شة  اجلورجية 

وبخا�شة رجال الأعمال ال�شعوديني للم�شاركة يف 

تنفيذ تلك امل�شاريع خا�شة واأنها اتخذت العديد 

من الإ�شالحات واأقرت جملة من الأنظمة التي 

حيث  الأجنبية  ال�شتثمارات  جذب  على  ت�شجع 

تهيئة  جمال  يف  متقدًما  رقمًا  جورجيا  �شجلت 

البريوقراطية  وتخفيف  ال���ش��ت��ث��م��اري  امل��ن��اخ 

ح�شب تقرير للبنك الدويل يف هذا املجال.  

ال�شداقة  جلنة  وف��د  التقى  ذات��ه  ال�شياق  يف 

والتنمية  القت�شاد  وزيرة  اجلورجية  ال�شعودية 

امل�شتدامة فريا كوباليا التي رحبت بدخول رجال 

امل�شروعات  يف  لال�شتثمار  ال�شعوديني  الأعمال 

الكربى التي تعتزم تنفيذها احلكومة اجلورجية 

وبخا�شة يف القطاعات القت�شادية وال�شناعية 

امل�شتثمرين  مع  بالتعاون  وال�شياحية  والكهرباء 

الأجانب، م�شرية اإىل جملة من الإ�شالحات التي 

قامت بها احلكومة اجلورجية والإجراءات التي 

امل�شتثمرين  وجذب  ال�شتثمار  لت�شهيل  اتخذتها 

التي  ال�شتثمارية  الفر�س  ل�شتغالل  الأجانب 

وفرتها احلكومة.

ت�شهد  جورجيا  يف  ال�شياحة  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 

يرتاوح  حيث  ال�شياح،  عدد  يف  وتنامًيا  تطورًا 

عددهم �شنويا بني 3 – 5 ماليني �شائح، وهو ما 

يدفع باحلكومة اجلورجية اإىل فتح املجال اأمام 

املن�شاآت  يف  لال�شتثمار  الأج��ان��ب  امل�شتثمرين 

ال�شياحية مبختلف اأنحاء جورجيا. 

  والتقى وفد جمل�س ال�شورى نائب وزير الزراعة 

قدم  ال��ذي  كوباكهيدز  ق�شطنطني  اجل��ورج��ي 

للوفد اإيجازًا عن الزراعة يف جورجيا وتطورها، 

واأهم املحا�شيل التي تنتجها، م�شريًا اإىل وفرة 

املياه يف بالده مما ي�شجع على ال�شتثمار يف هذا 

املجال.

الأ�شتاذ  ال�شورى  جمل�س  وف��د  رئي�س  وحت��دث 

التي  ال�شيا�شات  اأه���م  ع��ن  ال��دري�����س  ع��ب��داهلل 

اتخذتها حكومة خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

ا�شتنزاف  م��ن  للحد  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل 

املياه من خالل ت�شجيع املزارعني على ا�شتخدام 

اأجهزة الري احلديثة وتقدمي القرو�س املي�شرة 
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ال�شتثمار  اإىل  اململكة  توجه  جانب  اإىل  لهم، 

الزراعية يف عدد  املحا�شيل  بع�س  الزراعي يف 

من الدول وا�شتريادها.

وزير اخلارجية  نائب  ا�شتقبل  ال�شياق   يف ذات 

جلنة  وفد  جالغانيا  ديفيد  الدكتور  اجلورجي 

رحب  اأن  وبعد  اجلورجية،  ال�شعودية  ال�شداقة 

اململكة  مبوقف  نوه  جورجيا  يف  الوفد  باأع�شاء 

وع��ّده  واأو�شتيا  اأب��خ��ازي��ا  ا�شتقالل  ق�شية  م��ن 

ال�شيا�شية  مكانتها  لها  دول��ة  من  مهمًا  موقًفا 

الإقليمي  امل�شتويني  على  املوؤثرة  والقت�شادية 

والدويل.

مع  عالقاتها  تو�شيع  على  جورجيا  حر�س  واأكد 

اململكة العربية ال�شعودية معتربًا اإقامة عالقات 

اململكة  مع  ال�شفراء  م�شتوى  على  دبلوما�شية 

بقية  مع  عالقات  جورجيا  اإق��ام��ة  يف  �شي�شهم 

الدول العربية لأن اململكة العربية ال�شعودية دولة 

موؤثرة ولها ثقلها يف املنطقة العربية.

تقوم  ال���ذي  الكبري  ل��ل��دور  ت��ق��دي��ره  ع��ن  وع��رب 

الدوليني  والأم��ن  ال�شالم  خدمة  يف  اململكة  به 

والق�شايا الإقليمية والدولية، منوهًا اإىل مكانتها 

دول  جمموعة  يف  ع�شويتها  خالل  من  الدولية 

الع�شرين.

ال�شورى  جمل�س  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي  ب��ال��دور  ون���وه 

ال�شقيقة  ال��دول  مع  اململكة  عالقات  تعزيز  يف 

وال�شديقة وتطويرها، وقال: »نحن ندرك الدور 

مع  العالقات  تعزيز  يف  ال�شورى  ملجل�س  املهم 

الدول عرب الدبلوما�شية الربملانية التي ميار�شها 

من خالل الزيارات الر�شمية مل�شوؤوليه، اأو لوفود 

جلان ال�شداقة الربملانية يف املجل�س«.

التابعة  اخلدمات  وكالة  بزيارة  الوفد  قام  كما 

بت�شجيل  تعنى  التي  اجلورجية  الداخلية  لوزارة 

ال�شري  واإ�شدار رخ�س  ملكيتها  ونقل  ال�شيارات 

والقيادة واطلعوا على اآلية العمل فيها التي ت�شري 

وفق اآلية عمل منظمة يتم خاللها اإجناز رخ�س 

ال�شري ولوحات ال�شيارة يف دقائق معدودة.

  من جهة اأخرى التقى وفد جمل�س ال�شورى يف 

العالقات  جلنة  رئي�س  اجلورجي  الربملان  مقر 

اخلارجية بالربملان اأكاكي مينا �شفيلي بح�شور 

ال�شداقة  جمموعة  رئي�س  اللجنة  رئي�س  نائب 

اجلورجية ال�شعودية.

ال�شداقة  ا�شتعرا�س عالقات  اللقاء  ومت خالل 

بني اململكة وجورجيا، والعالقات الربملانية بني 

واأهمية  اجل��ورج��ي  وال��ربمل��ان  ال�شورى  جمل�س 

تفعيل دور جلنتي ال�شداقة يف املجل�شني وتبادل 

التعاون  اإحدى و�شائل تعزيز  الزيارات بو�شفها 

بني املجل�شني.

واجتمع وفد جمل�س ال�شورى مع رئي�س واأع�شاء 

جم��م��وع��ة ال�����ش��داق��ة اجل��ورج��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة 

اللقاء  بالربملان اجلورجي وتركز البحث خالل 

على �شبل تعزيز العالقات الربملانية بني جمل�س 

عالقات  وتطوير  اجلورجي،  والربملان  ال�شورى 

اإىل  بها  والدفع  وجورجيا،  اململكة  بني  التعاون 

اآفاق اأو�شع مبا يخدم م�شالح البلدين و�شعبيهما 

ال�شديقني.

عمدة  ال�����ش��ورى  وف��د  التقى  ال�شياق  ذات  يف 

خالل  ومت  اأوج��الف��ا،  جيجي  تبلي�شي  العا�شمة 

اململكة  بني  التعاون  عالقات  ا�شتعرا�س  اللقاء 

وجورجيا و�شبل تطوير اآفاقه اإىل جمالت اأو�شع 

وبخا�شة يف املجالت التنموية.

الفر�س  الوفد جملة من  اأمام  اأوجالفا  وعر�س 

ال���ش��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��اح��ة يف ب���الده وب��خ��ا���ش��ة يف 

متمنيًا  الأج��ان��ب  امل�شتثمرين  اأم���ام  تبلي�شي 

م�شاركة رجال الأعمال ال�شعوديني فيها.

ال�����ش��ورى  جمل�س  وف���د  رئ��ي�����س  ع��رب  جهته  م��ن 

وتقديره  �شكره  عن  الدري�س  عبداهلل  الأ�شتاذ 

جلميع امل�شوؤولني والربملانيني اجلورجيني الذين 

التقاهم الوفد على ما لقيه اأع�شاء وفد املجل�س 

من حفاوة وح�شن وفادة وكرم �شيافة.

   وقدم لهم نبذة عن جمل�س ال�شورى واآلية العمل 

فيه ويف جلانه املتخ�ش�شة وعالقاته الربملانية 

يف  الت�شريعية  واملجال�س  الربملانات  خمتلف  مع 

خمتلف دول العامل ومنها الربملان اجلورجي.

 وتطرق اإىل التطور والتقدم الذي حققته اململكة 

العربية ال�شعودية يف خمتلف املجالت التنموية، 

احلرمني  خ���ادم  حكومة  ح��ر���س  اإىل  م�����ش��ريًا 

من  بدًل  الدخل  م�شادر  تنويع  على  ال�شريفني 

العتماد على البرتول م�شدر دخل وحيد، حيث 

اأن�شاأت اأكرب مدينتني �شناعيتني يف املنطقة هما 

اجلبيل وينبع، حيث حتت�شن املدينتان كربيات 

يف  الكربى  وامل�شانع  البرتوكيمياوية  ال�شركات 

اإن�شاء  جانب  اإىل  ال�شناعية  املجالت  خمتلف 

و�شمال  غرب  يف  توزعت  �شناعية  مدن  خم�س 

وجنوب اململكة.

وثنائهم  تقديرهم  على  �شكره  ع��ن  ع��رب  كما 
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على موقف اململكة برف�س العرتاف با�شتقالل 

اأن هذا  اأبخازيا واأو�شتيا، م�شريًا اإىل  مقاطعتي 

املوقف هو موقف اأ�شيل يف ال�شيا�شة اخلارجية 

للمملكة بدعم ووحدة اأرا�شي الدول، ونابع من 

احلق  تاأييد  على  تقوم  التي  الثابتة  �شيا�شتها 

والعدل ون�شرة املظلوم.

الدويل  الإره��اب  من  اململكة  موقف  اإىل  واأ�شار 

منوهًا  ال�شياق،  ه��ذا  يف  وجهودها  ومكافحته 

ال�شريفني  احلرمني  خل��ادم  الرائد  ال��دور  اإىل 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف تاأ�شي�س احلوار 

احل��وار  م��وؤمت��ر  يف  مبادرته  خ��الل  م��ن  العاملي 

العاملي الذي عقد يف العا�شمة الأ�شبانية مدريد 

ير�شخ  الأدي��ان  اأتباع  بني  ح��وار  تاأ�شي�س  بهدف 

ذلك  ال�شعوب،  بني  والتفاهم  الت�شامح  مبادئ 

املوؤمتر الذي دعا اإىل اإن�شاء مركز دويل للحوار، 

ال��دويل  ع��ب��داهلل  امللك  مركز  اإن�����ش��اء  مت  حيث 

للحوار العاملي يف العا�شمة النم�شاوية فيينا.

 كما قام وفد جلنة ال�شداقة ال�شعودية اجلورجية 

جلمهورية  زي��ارت��ه  خ��الل  ال�����ش��ورى  جمل�س  يف 

على  ال�شاحلية  باتومي  ملدينة  بزيارة  جورجيا 

اأدجاريا  حكومة  رئي�س  والتقى  الأ�شود  البحر 

قدم  الذي  فار�شالوميدزه  ليفان  احلكم  ذاتية 

اإيجازًا عن املقاطعة والفر�س ال�شتثمارية  لهم 

ال�شياحي  باتومي وبخا�شة يف املجال  يف مدينة 

ال�شياحة  مقومات  كافة  باملدينة  تتوفر  حيث 

�شواء البحرية اأو اجلبلية.

على  اجل��ورج��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

على  ت�شهل  التي  ال�شبل  جميع  لتوفري  ا�شتعداد 

امل�شتثمرين الأجانب ال�شتثمار يف البالد مرحبًا 

اإىل  دع��اه��م  ال��ذي��ن  ال�شعوديني  بامل�شتثمرين 

ا�شتغالل الفر�س املتاحة.

توفرها  ال��ت��ي  احل��واف��ز  م��ن  ح��زم��ة  اإىل  ون���وه 

احل��ك��وم��ة اجل��ورج��ي��ة جل���ذب ال���ش��ت��ث��م��ارات 

الأجنبية ومنها خف�س ال�شرائب ومنح الأرا�شي 

املجانية وتاأجري الغابات ل�شنوات طويلة.

من جهة اأخرى التقى وفد جمل�س ال�شورى رئي�س 

املجل�س الأعلى جلمهورية اأدجاريا ذاتية احلكم 

غ��داء  على  معه  وت��ب��ادل  م��اخ��اردزه  ميخائيل 

العالقات  تطوير  اأهمية  ح��ول  احل��دي��ث  عمل 

اإىل  تعزيزها،  و�شبل  ال�شديقني  البلدين  بني 

جانب املراحل التاريخية التي مرت بها جورجيا 

بالحتالل  م���رورًا  اإليها  الإ���ش��الم  دخ��ول  منذ 

ال�شوفيتي وانتهاء بهذا الع�شر الذي ت�شابق فيه 

كافة  والتطوير يف  التحديث  نحو  الزمن  البالد 

املجالت.

املحكمة  رئي�س  ال�شداقة  جلنة  وفد  التقى  كما 

بابو�شيفلي  جيورجي  اجل��ورج��ي��ة  الد�شتورية 

القوانني  تطوير  عن  �شرح  اإىل  منه  وا�شتمعوا 

والأنظمة التي من �شاأنها حماية روؤو�س الأموال 

احلكومة  اأن  اإىل  م�شريًا  ال��ب��الد  يف  الأجنبية 

مبحاربة  �شيا�شيًا  ق���رارًا  ات��خ��ذت  اجل��ورج��ي��ة 

قوانني  �شن  من  الأم��ن  على  واحلفاظ  الف�شاد 

تظهر  نتائجها  ب��داأت  اأح��دًا  ت�شتثني  ل  �شارمة 

النظرة  اإط���ار  يف  وذل���ك  ال��واق��ع،  اأر����س  على 

ال��دول  م�شاف  اإىل  بالبالد  للرقي  امل�شتقبلية 

املتقدمة.

رئي�س  ن��ائ��ب  ال��وف��د  رئي�س  اأع���رب  جهته  م��ن 

عن  الدري�س  زامل  بن  عبداهلل  الأ�شتاذ  اللجنة 

املجل�س  ولرئي�س  اأدجاريا  لرئي�س حكومة  �شكره 

الأعلى جلمهورية اأدجاريا ذاتية احلكم وبرئي�س 

لهذه  الفر�شة  اإتاحة  على  الد�شتورية  املحكمة 

حكومة  جورجيا  جلمهورية  متمنيًا  اللقاءات 

و�شعبًا املزيد من التقدم والزدهار.

ب��الإج��راءات  اإعجابهم  الوفد  اأع�شاء  واأب���دى 

وال���ش��الح��ات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ال��ب��الد جل��ذب 

تنويع  اإىل  وتطلعاتها  الأج��ان��ب  امل�شتثمرين 

م�شادر الدخل يف امل�شتقبل.

املحكمة  رئي�س  ال�����ش��ورى  وف��د  رئي�س  واأط��ل��ع    

ال��د���ش��ت��وري��ة اجل��ورج��ي��ة ع��ل��ى ج��ه��ود حكومة 

بن  ع��ب��داهلل  امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 

جمال  يف  الأم��ني  عهده  ويل  و�شمو  عبدالعزيز 

كان  التي  الق�شائية  والأنظمة  الق�شاء  تطوير 

تطويرها وحتديثها مبا  دور يف  ال�شورى  ملجل�س 

ل يتعار�س مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، كما 

قّدم له اإيجازًا عن جمل�س ال�شورى واآلية العمل 

يف  و�شالحياته  املتخ�ش�شة  جل��ان��ه  ويف  فيه 

درا�شة التفاقيات واملعاهدات الدولية وحتديث 

الأنظمة القائمة و�شن الأنظمة اجلديدة.

ال�شداقة  جل��ن��ة  وف���د  ق���ام  اآخ���ر  �شعيد  ع��ل��ى 

اخل��دم��ات  ملقر  ب��زي��ارة  اجل��ورج��ي��ة  ال�شعودية 

الذي  اجلورجية  العدل  ل���وزارة  التابع  العامة 

وبطاقات  ال�شفر  ج����وازات  ب��اإ���ش��دار  يخت�س 

العقارات  وت�شجيل  ال�شاملة،  الوطنية  الهوية 

عن  �شرح  اإىل  ا�شتمعوا  حيث  ال���زواج،  ووثائق 

يف  املعامالت  واإجن���از  الإدارة  يف  العمل  اآل��ي��ة 

املواطن  اإنهاء  اإمكانية  جانب  اإىل  وجيز  وقت 

اجلورجي كافة الإجراءات من منزله اأو مكتبه.

وقد اأبدى اأع�شاء الوفد اإعجابهم بهذا امل�شتوى 

قبل  من  التعامل  يف  والرقي  الأداء  من  املتميز 

العاملني يف الإدارة.

والن�شر  الإع���الم  مدير  م�شاعد  ال��وف��د  وراف���ق 

وم�شاعد  اخل�شري  ع��ب��داهلل  ب��ن  علي  الأ���ش��ت��اذ 

عبداهلل  بن  فهد  الأ�شتاذ  املرا�شم  اإدارة  مدير 

�شلطان  الأ�شتاذ  اللجنة  اأعمال  ومدير  امل�شيند 

بن حممد الطويل.
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النائب الرتكي حممد باتوك: 

على البرلمانات أن تحقق مطالب الشعوب 
وتصنيع التكنولوجيا إسالميًا هو الحل للتقدم 

والتطور
الكويت: عبد احلميد زقزوق

اأكد ع�شو الربملان الرتكي النائب حممد باتوك اأن على احلكام اأن ي�شتجيبوا للمطالب امل�شتحقة ل�شعوبهم 

طاملا عربوا عنها بالطرق ال�شلمية وعلى الربملانات اأن ترتجم مطالب هذه ال�شعوب ترجمة دقيقة، وقال 

اإن الربملان الذي ل يحقق طموحات ال�شعب ل ميكن اأن يحقق اأي جناح.

ا�شتخدام  اإىل  الثالث  العامل  ودول  �شعوب  عامة  وب�شفة  والإ�شالمية  العربية  ال�شعوب  باتوك  ودعا 

الغرب  من  ا�شتريادها  من  بدًل  باأيديها  اآلت  من  حتتاجه  ما  ت�شنيع  وحماولة  احلديثة  التكنولوجيا 

لأن من ي�شنع الآلة يحكم من ي�شتعملها ويتحكم فيه، موؤكدًا اأن ذلك هو الطريق الوحيد للخال�ص من 

التبعية.

وعن العالقة بني ال�شعبني الرتكي وال�شعودي قال اإنها عالقة طيبة وودية ولكنها على امل�شتوى الربملاين 

لي�شت كما نريد لها اأن تكون.

وفيما يلي ن�ص احلوار:
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العالم اإلسالمي 
جميعه والعالم 

العربي خاصة 
يعيش اليوم 

ظروفًا خاصة 
تقتضي التعاون 

والتعاضد

بني  التعاون  عالقة  مدى  ما 

ال�شورى  وجمل�ص  الرتكي  الربملان 

ال�شعودي؟

يف احلقيقة العالقة لي�شت فقط برملانية 

ال�شعبني  بني  اأخوية  عالقة  هي  واإمنا 

الرتكي وال�شعودي وهي بدورها تنعك�س 

ففي  الربملانني،  بني  العالقة  على 

العربية  اململكة  اإىل  يذهب  عام  كل 

ال�شعودية اأكرث من مائتي األف �شخ�س 

وهناك  واحلج  العمرة  منا�شك  لأداء 

عمال و�شركات يعملون هناك واإخواننا 

للزيارة  تركيا  اإىل  ياأتون  ال�شعوديون 

بيننا  والتجارة  والتجارة،  وال�شياحة 

الربملانية  عالقاتنا  ولكن  حمرتمة 

لي�شت كما نريد لها نحن، فهي عالقة 

اململكة  زرت  هلل  احلمد  واأنا  �شعيفة، 

والتقيت  مرات  عدة  ال�شعودية  العربية 

ال�شورى،  جمل�س  اأع�شاء  بع�س  مع 

حتى  نف�شه  املجل�س  اأزر  مل  ولكنني 

الآن وناأمل اأن تتوا�شل لقاءاتنا وتتعدد 

واأخوية  ودية  نقيم عالقة  واأن  زياراتنا 

نتبادل  واأن  الربملانني  بني  مبا�شرة 

اخلربات ون�شتفيد من بع�شنا البع�س.

الربملان  طموح  حدود  هو  ما 

الرتكي لتطوير اأدائه؟

كما هو معروف تاريخ الربملان الرتكي 

الدولة  اأيام  من  �شنة   115 من  اأكرث 

الرتكي  الد�شتور  وين�س  العثمانية 

حتكم  التي  والقوانني  املبادئ  على 

اأن  العالقة بني احلاكم واملحكوم، كما 

تراقب  التي  الد�شتورية  املحكمة  لدينا 

القوانني التي ت�شدر من الربملان ومدى 

مطابقتها للد�شتور من عدمه، وعموًما 

لرغبات  ي�شتجيب  الذي  فالربملان 

وعلى  ناجًحا،  برملاًنا  يكون  ال�شعب 

ي�شتجيب  ل  الذي  فالربملان  العك�س 

لرغبات وطموحات ال�شعب ل ميكن اأن 

يحقق اأي جناح. 

التهديدات  تقلقكم  مدى  اأي  اإىل 

املتبادلة  الأمريكية  الإيرانية 

وانعكا�شاتها عليكم يف املنطقة؟

العامل الإ�شالمي جميعه والعامل العربي 

خا�شة يعي�س اليوم ظروفًا خا�شة، ففي 

�شوريا يعي�س ال�شعب ال�شوري يف دائرة 

النار، فهناك جمزرة وملحمة من القتل 

فال�شعب  منا�شًبا  لي�س  وهذا  والذبح 

واحلكام  البلد  �شاحب  هو  ال�شوري 

فناء  اإىل  الب�شر  وكل  وتذهبون،  ياأتون 

البلد  �شاحب  فهو  ال�شعب،  يظل  ولكن 

ت�شتمع  اأن  احلكومة  على  يجب  لذلك 

نرى  وكما  ال�شعب،  ملطالب  وت�شتجيب 

يف العراق هناك م�شاكل عديدة وعنف 

و�شراع داخلي، وهناك اأي�شًا الطائفية 

ثالث  اإىل  العراق  تق�شيم  تريد  التي 

دول اأو اأكرث، ونحن ل نريد لأي بلد اأن 

يكون لديه م�شاكل و�شدامات اأو م�شاكل 

داخلية، كما نرى اأي�شا يف بع�س الدول 

احلكم  نظم  يف  التبديل  بع�س  العربية 

اأن  نريد  ونحن  دموية  بطريقة  ولكن 

�شلمية،  بطريقة  التغيريات  هذه  تتم 

بطريقة  اإرادتها  عن  تعرب  فال�شعوب 

احلكومات  ت�شتجيب  اأن  ويجب  �شلمية 

�شلمية  بطريقة  املطالب  هذه  اإىل 

فمثاًل  الدموية  ال�شدامات  عن  بعيدًا 

النتخابات  الأيام  هذه  تتم  م�شر  يف 

ب�شورة  تتم  اأن  نتمنى  والتي  الرئا�شية 

قتال  هناك  مازال  ليبيا  ويف  �شلمية، 

وم�شاكل ونتمنى اأن يتم التغيري بطريقة 

احلكومة  ت�شكيل  يتم  واأن  �شلمية 

بطريقة تتنا�شب مع مطالب ال�شعب.

التنمية  اإىل  ال�شبيل  ما  راأيكم  يف 

الثالث  العامل  يف  احلقيقية 

ال�شعوب  تعي�شه  ما  على  للتغلب 

وكيف  العامل،  هذا  يف  تخلف  من 

البع�ص  بع�شنا  ملعاونة  نت�شارك 

لتجاوز هذا التخلف؟

يف عاملنا الثالث وفى البالد الإ�شالمية 

بالتكنولوجيا  الأخذ  عدم  اأن  جند 

من  با�شتريادها  نكتفي  التي  احلديثة 

تخلف  الرئي�شي يف  ال�شبب  هو  اخلارج 

العتماد  اإىل  والركون  املجتمعات  هذه 

على الآخر دون اأن جنهد اأنف�شنا، بينما 

ما  كل  �شنع  يف  جنتهد  اأن  علينا  يجب 

نحتاج اإليه اأو اأغلبه على الأقل، ولك اأن 

تنظر اإىل عدد ال�شيارات التي جترى يف 

�شوارع عاملنا الإ�شالمي باملاليني والتي 

وهناك  وطنية،  �شناعة  تكون  اأن  يندر 

اأن نتدبرها ونعيها  قاعدة علمية علينا 

جيًدا مفادها اأن من ي�شنع الآلة يحكم 

كان  لذا  فيه،  ويتحكم  ي�شتعملها  من 

علميًا  جنتهد  اأن  علينا  ال�شروري  من 

نتخل�س  حتى  نحتاجه  ما  ننتج  واأن 

نقدم  اأن  ونطمح  للغرب  التبعية  من 

منتجاتنا لالآخرين لي�شتعملوها، ويجب 

علينا اأن ن�شتثمر اخلريات التي منحنا 

اهلل اإياها.

العربية  اململكة  زرمت  هل 

هو  وما  موؤخرًا،  ال�شعودية 

انطباعكم عنها؟

نعم زرت اململكة العربية ال�شعودية منذ 

اجلهود  بالغ  باهتمام  وتابعت  �شنتني 

يف  ال�شريفني  احلرمني  خلادم  الطيبة 

باأم  و�شاهدت  املقد�شة  الأماكن  تطوير 

يجري  التي  الكبرية  التو�شعة  عيني 

واحلرم  املكي  احلرم  يف  بها  العمل 

يبذلون ق�شارى جهودهم  النبوي وهم 

امل�شلمني  با�شم  عليها  ن�شكرهم  التي 

جميعًا.

الزميل عبد احلميد زقزوق يجري احلوار مع النائب الرتكي حممد باتوك

العالقة بين 
المملكة وتركيا 
أخوية وتنعكس 

إيجابًا على 
البرلمانيين

عدم األخذ 
بالتكنولوجيا 
الحديثة سبب 

رئيس في تخلف 
المجتمعات
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د. آل الشيخ يبحث سبل تعزيز العمل البرلماني مع رئيس 
المجلس الوطني في أذربيجان

الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  بحث 

معايل  مع  ال�شيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل 

رئي�س املجل�س الوطني »النواب« يف جمهورية اأذربيجان 

ذات  واملو�شوعات  الق�شايا  جممل  اأ�شدوف،  اوكتاي 

الهتمام امل�شرتك بني البلدين اإ�شافة اإىل �شبل تعزيز 

التعاون الربملاين بني جمل�س ال�شورى واملجل�س الوطني 

الأذربيجاين.

جاء ذلك خالل ا�شتقبال معايل رئي�س جمل�س ال�شورى 

يف مكتبه مبقر املجل�س، معايل رئي�س املجل�س الوطني 

والوفد املرافق له.

واأكد معاليه متانة العالقات التي جتمع اململكة العربية 

ال�شعودية وجمهورية اأذربيجان يف �شتى املجالت منوهًا 

يف ذات ال�شدد بعالقات التعاون الربملاين بني جمل�س 

وحر�س  الأذرب��ي��ج��اين،  الوطني  واملجل�س  ال�����ش��ورى 

العالقة  ه��ذه  وتطوير  تعزيز  على  ال�����ش��ورى  جمل�س 

يخدم  مبا  املجل�شني  يف  ال�شداقة  جلنتي  دور  وتفعيل 

امل�شالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.

»ال��ن��واب«  الوطني  املجل�س  رئي�س  اأع��رب  جانبه  من 

�شعادته  عن  اأ�شدوف  اوكتاي  اأذربيجان  جمهورية  يف 

العالقات  تعزيز  اأهمية  اإىل  م�شريًا  اململكة،  بزيارة 

ال�شعد  خمتلف  يف  البلدين  بني  جتمع  التي  الثنائية 

على  واحل��ر���س  والتجارية  والقت�شادية  ال�شيا�شية 

لل�شعبني  امل�شرتكة  امل�شالح  ي��خ��دم  مب��ا  تطويرها 

ال�شقيقني.

جمل�س  رئي�س  معايل  م��ع  املباحثات  معاليه  وو���ش��ف 

ال�شورى بالبناءة واملفيدة لكال البلدين.

وتنمية  تطوير  يف  البلدين  من  رغبة  هناك  اإن  وق��ال: 

العالقات الأخوية بني البلدين ال�شقيقني، واأن تنعك�س 

وتعزيزها  لتطويرها  �شتى املجالت  العالقات يف  هذه 

يف امل�شتقبل.

ويف نهاية ال�شتقبال مت تبادل الهدايا التذكارية

بهذه املنا�شبة ثم �شحب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى 

جولة  يف  الأذربيجاين  الوطني  املجل�س  رئي�س  معايل 

داخل اأروقة املجل�س �شملت القاعة الأندل�شية والقاعة 

الكربى وقاعة جل�شات جمل�س ال�شورى الأ�شبوعية.

ال�شورى  جمل�س  رئي�س  نائب  معايل  ال�شتقبال  ح�شر 

الدكتور حممد بن اأمني اجلفري وعدد من امل�شوؤولني 

من اجلانبني.

سمو ولي العهد يستقبل رئيس 
المجلس الوطني في أذربيجان

العهد  اآل �شعود ويل  العزيز  امللكي الأمري نايف بن عبد  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية - حفظه اهلل - يف الديوان امللكي معايل 

رئي�س املجل�س الوطني يف جمهورية اأذربيجان اوكتاي اأ�شدوف والوفد املرافق.

وجرى خالل ال�شتقبال بحث املو�شوعات والق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك بني 

�شتى  البلدين يف  التي جتمع  الثنائية  العالقات  وا�شتعرا�س  واأذربيجان،  اململكة 

املجالت.

ح�شر ال�شتقبال �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شعود بن نايف بن عبد العزيز رئي�س 

ديوان �شمو ويل العهد امل�شت�شار اخلا�س ل�شموه، و�شاحب ال�شمو الأمري الدكتور 

م�شعل بن عبداهلل بن م�شاعد امل�شت�شار بديوان �شمو ويل العهد، و�شاحب ال�شمو 

امللكي الأمري في�شل بن خالد بن �شلطان بن عبدالعزيز امل�شت�شار بديوان �شمو 

ويل العهد، ومعايل رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم 

الرحمن  عبد  الأ�شتاذ  العهد  ويل  ل�شمو  اخلا�س  ال�شكرتري  ومعايل  ال�شيخ  اآل 

الكريدي�س  �شعد  بن  من�شور  الدكتور  ال�شورى  جمل�س  وع�شو  الربيعان  علي  بن 

الع�شو املرافق و�شفري اململكة لدى جمهورية اأذربيجان فهد بن علي الدو�شري.
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ال�شيخ  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  ا�شتقبل 

اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 

ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س بالريا�س �شفري 

جمهورية الهند لدى اململكة حامد علي راو.

العالقات  ا�شتعرا�س  ال�شتقبال  وجرى خالل 

�شتى  تعزيزها يف  و�شبل  البلدين  بني  الثنائية 

بني  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��ع��الق��ات  خا�شة  امل��ج��الت 

وتفعيل  الهندي،  وال��ربمل��ان  ال�شورى  جمل�س 

ال�شعودية  الربملانية  ال�شداقة  جلنتْي  دور 

البلدين  م�شالح  ي��خ��دم  مب��ا   - الهندية   -

وال�شعبني ال�شديقني.

ت�شريح  يف  الهندي  ال�شفري  ق��ال  جهته  م��ن 

جمل�س  رئي�س  معايل  مع  لقائه  بعد  �شحفي 

وجمهورية  اململكة  بني  العالقات  اإن  ال�شورى: 

جمالت  يف  ج��دًا  كبرية  بدفعة  حظيت  الهند 

بها  قام  التي  التاريخية  الزيارة  منذ  التعاون 

ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 

 – اهلل  حفظه   – �شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 

وكذلك  )2006م(  عام  الهند  جمهورية  اإىل 

رئي�س  دول��ة  بها  ق��ام  التي  املماثلة  ال��زي��ارة 

الوزراء يف جمهورية الهند الدكتور ما منوهان 

�شينغ اإىل اململكة عام )2010م(.

ال����زي����ارات امل��ت��ب��ادل��ة دل��ي��ل  اأن ه���ذه  واأك�����د 

م�شتوى  رف��ع  يف  القيادتني  رغبة  على  قاطع 

املجالت. خمتلف  يف  �شراكة  اإىل  العالقات 

رئيس المجلس يبحث العالقات الثنائية مع سفير الهند

الربملانية  ال�شداقة  جلنة  ع��ق��دت  اأخ���رى  جهة  م��ن 

ال�شعودية الأذربيجانية مبجل�س ال�شورى برئا�شة ع�شو 

املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور حممد بن �شعد ال�شامل، 

اأع�شاء جلنة  بالريا�س، مع  املجل�س  اجتماعًا يف مقر 

باملجل�س  ال�شعودية  الأذربيجانية  الربملانية  ال�شداقة 

فتاح  املجل�س  ع�شو  برئا�شة  الأذرب��ي��ج��اين  الوطني 

حيدروف واأع�شاء اللجنة.

وجرى خالل الجتماع بحث املو�شوعات والق�شايا ذات 

الهتمام امل�شرتك بني اململكة واأذربيجان، وا�شتعرا�س 

ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي جت��م��ع ال��ب��ل��دي��ن يف �شتى 

جمل�س  بني  الربملاين  ال�شعيد  على  ل�شيما  املجالت، 

ال�شورى والربملان الأذربيجاين و�شبل تعزيزها، وبحث 

البلدين مبا  تفعيل دور جلنتي ال�شداقة الربملانية يف 

بني  امل�شرتك  والعمل  التعاون  اأوج��ه  دع��م  يف  ي�شهم 

اجلانبني.

الأذربيجانية  الربملانية  ال�شداقة  جلنة  رئي�س  وثّمن 

املرافق  الوفد  اأع�شاء  وا�شم  با�شمه  حيدروف  فتاح 

وك��رم  ال�شتقبال  ح��ف��اوة  ال��وط��ن��ي،  املجل�س  لرئي�س 

موؤكدًا عمق  و�شوله،  منذ  الوفد  الذي وجده  ال�شيافة 

العالقات بني البلدين.

ونّوه بالدور الذي تقوم به اململكة بقيادة خادم احلرمني 

 - �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني 

حفظه اهلل - على ال�شاحة الدولية وما متثله من مكانة 

وثقل على ال�شعيدين ال�شيا�شي والقت�شادي، م�شيدًا 

احلرمني  خ��ادم  حلكومة  والداعمة  الثابتة  باملواقف 

وتقدم  وا�شتقرار  اأم��ن  يكفل  ما  كل  جت��اه  ال�شريفني 

اأذربيجان.

الحت���اد  ع��ن  ا�شتقاللها  م��ن��ذ  ب���الده  ح��ر���س  واأّك����د 

مع  ل�شيما  عالقاتها  وتوثيق  تنمية  على  ال�شوفيتي 

العربية  اململكة  مقدمتها  ويف  الإ�شالمي  العامل  دول 

ال�شعودية حا�شنة احلرمني ال�شريفني ومهد الر�شالة.

اللجنة  رئ��ي�����س  امل��ج��ل�����س  ����ش���ّدد ع�����ش��و  م���ن ج��ه��ت��ه 

اهتمام  على  الجتماع  خالل  ال�شامل  حممد  الدكتور 

امل��م��ل��ك��ة ب��ق��ي��ادة خ����ادم احل��رم��ني ال�����ش��ري��ف��ني على 

الإ�شالمي  ال��ع��امل  دول  م��ع  ل�شيما  العالقات  تنمية 

التي  احلثيثة  ب��اجل��ه��ود  م��ن��وه��ًا  اأذرب��ي��ج��ان،  ومنها 

العالقات  ه��ذه  اأوا���ش��ر  تعميق  يف  اجلانبان  يبذلها 

ال�شقيقني. والبلدين  ال�شعبني  م�شالح  يحقق  مب��ا 

العالقات  البرلمانية السعودية األذربيجانية تبحث  الصداقة 
المشتركة مع وفد المجلس الوطني في أذربيجان
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اإحدى  العلمي  والبحث  التعليمية  ال�شوؤون  عقدت جلنة 

اللجان املتخ�ش�شة يف جمل�س ال�شورى اجتماعًا مبقر 

املجل�س يف الريا�س برئا�شة ع�شو املجل�س رئي�س اللجنة 

الدكتور اأحمد بن �شعد اآل مفرح، وح�شور معايل نائب 

ومعايل  ال�شبتي،  خالد  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير 

نائب وزير الرتبية والتعليم ل�شوؤون تعليم البنني الدكتور 

ال���وزارة، وذل��ك يف  وك��الء  ال�شيخ وع��دد من  اآل  حمد 

الرتبية  لوزارة  ال�شنوي  التقرير  اللجنة  مناق�شة  اإطار 

والتعليم للعام املايل 1432/1431ه�.

الرتبية  وزارة  م�����ش��وؤويل  م��ع  اللجنة  اأع�����ش��اء  وب��ح��ث 

والتعليم عددًا من املحاور الواردة يف التقرير ال�شنوي 

الإداري��ة  التعليمية  بالنواحي  يتعلق  ما  خا�شًة  للوزارة 

وال�شالمة  الأم��ن  وم�شتوى  املدر�شية  واملباين  واملالية 

ال���وزارة،  يف  والتدريب  املدر�شية  والتجهيزات  فيها 

واأبرز  ال�شعيد،  هذا  على  املتحققة  الإجن��ازات  واأه��م 

ال�شعوبات والتحديات التي تواجه الوزارة اأمام اأدائها 

ملهامها الإدارية واملالية.

كما مت ا�شتعرا�س، اأو�شاع التعليم واملدار�س ال�شعودية 

يف اخلارج والتعليم الأهلي والأجنبي، واإلزامية التعليم 

ح���ت���ى ����ش���ن اخل��ام�����ش��ة 

اإىل  ع�شر ومدى تطبيقه 

بالعنف  يتعلق  ما  جانب 

املدار�س  يف  وال�شلوكيات 

وم�����دى ف��اع��ل��ي��ة لئ��ح��ة 

ال�شلوك املعمول بها.

مع  اللجنة  ناق�شت  كما 

احل�شور، اأو�شاع خريجات الكليات املتو�شطة، وال�شوؤون 

املدر�شية  والت�شكيالت  ال���وزارة  يف  واملالية  الإداري���ة 

امل�شتحقة  ب��ال��درج��ة  يتعلق  وم���ا  الوظيفية  وال��رت��ب 

الوظيفية،  م�شتوياتهم  حت�شني  مت  ال��ذي��ن  للمعلمني 

واإمكانية ال�شتفادة من خريجات الكليات املتو�شطة يف 

الوظائف امل�شاندة اأو العمل على اإعادة تاأهيلهن لتعليم 

ال�شفوف الأولية.

يعانني  ال��الت��ي  املعلمات  لأو���ش��اع  الج��ت��م��اع  وت��ط��رق 

امل�شافات الطويلة والبعيدة عن اأماكن اإقامتهن، واأبرز 

اإعالن  وطريقة  اأو�شاعهن،  ملعاجلة  املنا�شبة  احللول 

حركة نقل املعلمني اأثناء العام الدرا�شي والأثر ال�شلبي 

وتعديل  للمراأة  التقاعد  و�شن  ذل��ك،  ج���ّراء  امل��رتت��ب 

الإجازة ال�شطرارية للمعلمة.

املتعلقة  امل��ح��اور  من  ع��ددًا  الجتماع  ا�شتعر�س  كما 

باأداء هيئة تقومي التعليم العام واملركز الوطني لتقومي 

الأطفال  ريا�س  يف  التو�شع  واإمكانية  العام،  التعليم 

يف  والتعليم  الرتبية  ومكاتب  لها،  التحتية  والبنية 

املحافظات واملباين املدر�شية وطرق التغذية املدر�شية 

واملقررات الإلكرتونية.

التخطيط  ل�شوؤون  ووكالوؤها  ال��وزارة  م�شوؤولو  واأج��اب 

والتطوير وال�شوؤون الإدارية واملالية، وال�شوؤون املدر�شية، 

و�شوؤون تعليم البنني والبنات واملركز الوطني للمعلومات 

اللجنة  اأع�شاء  الت�شاوؤلت التي طرحها  الرتبوية، على 

اخت�شا�شاته. �شمن  يندرج  فيما  كل  الجتماع  خالل 

بحضور نائبي الوزير.. لجنة الشؤون التعليمية تناقش أوضاع التعليم والخريجين

لجنة الشؤون المالية 
تزور جمرك ميناء 

جدة اإلسالمي
ال�شورى  مبجل�س  املالية  ال�شوؤون  جلنة  من  وف��د  ق��ام 

الدكتور  باملجل�س  املالية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  برئا�شة 

جدة  ميناء  جمرك  اإىل  بزيارة  مارق  حممد  بن  �شعد 

الإ�شالمي.

اجلمرك  مقر  و�شولهم  لدى  الوفد  ا�شتقبال  يف  وكان 

م�شاعد مدير عام اجلمارك لل�شوؤون الفنية واملعلومات 

ميناء  عام جمرك  ومدير  الق�شومي  �شليمان  بن  حمد 

جدة الإ�شالمي �شليمان بن عبد اهلل التويجري ومدير 

عام جمرك مطار امللك عبد العزيز الدويل حممد بن 

علي حجر الغامدي وعدد من امل�شووؤلني باجلمارك.

واأن�شطته  اجلمارك  مهام  عن  ل�شرح  الوفد  وا�شتمع 

ودارت  الإ�شالمي،  جدة  ميناء  جمرك  عام  مدير  من 

جدة  ميناء  جمرك  ون�شاطات  مهام  ح��ول  مناق�شات 

الإ�شالمي.

نظام  و�شاهدوا  امليناء  داخ��ل  الوفد  جت��ول  ذل��ك  بعد 

امليناء  اأر�شفة  قاموا بجولة على  بالأ�شعة كما  الك�شف 

عن  عبارة  وهي  الواحدة  النافذة  نظام  على  واطلعوا 

مبنى ي�شم جميع جهات الف�شح اجلمركي.

ال��ب��ح��ر  حم���ط���ة  اإىل  ال����وف����د  ت����وج����ه  ذل�����ك  ب���ع���د 

الأح����م����ر ل���ل���ح���اوي���ات ال���ت���ي مت ت��د���ش��ي��ن��ه��ا ح��دي��ث��ا 

الإ�����ش����الم����ي. ج������دة  م���ي���ن���اء  ب������رج  زاروا  ث�����م 

ال�شورى  مبجل�س  الأمنية  ال�شوؤون  جلنة  عقدت 

برئا�شة ع�شو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور �شعود 

بن حميد ال�شبيعي اجتماعًا مع وفد الكلية امللكية 

للدرا�شات الدفاعية باململكة املتحدة والذي ي�شّم 

عددًا من كبار ال�شباط من عدد من الدول.

ع�شو  اللجنة  رئي�س  رّح��ب  الجتماع  بداية  ويف 

زيارتهم  لهم  م��ق��درًا  ال��وف��د،  باأع�شاء  املجل�س 

ملجل�س ال�شورى والجتماع باأع�شاء جلنة ال�شوؤون 

الأمنية.

املو�شوعات  جممل  ا�شتعرا�س  الجتماع  وتناول 

ال�شاأن  يف  امل�شرتك  اله��ت��م��ام  ذات  والق�شايا 

ت�شهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات  واأب����رز  ال��ع�����ش��ك��ري، 

املنطقة.

وق����دم رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة لأع�����ش��اء ال���وف���د ن��ب��ذة 

م���وج���زة ع���ن امل��ج��ل�����س وت��اأ���ش��ي�����ش��ه وم��ه��ام��ه 

و���ش��الح��ي��ات��ه وف���ق ن��ظ��ام��ه، واآل���ي���ات ال��ع��م��ل يف 

الت�شريعي  ودوره  املتخ�ش�شة،  وجلانه  املجل�س 

اأع��م��ال. ب��ه اللجنة م��ن  ت��ق��وم  وال��رق��اب��ي، وم��ا 

األمنية  ال���ش���ؤون 
الكلية  وفد  تلتقي 
الملكية بالمملكة 

المتحدة
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وامل��وارد  الإدارة  جلنة  ناق�شت 

عقدته  اج��ت��م��اع  يف  الب�شرية 

رئي�س  املجل�س  ع�شو  برئا�شة 

ال��ل��ج��ن��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د بن 

التقرير  ن��اج��ي،  اآل  اهلل  عبد 

ال�شنوي لوزارة اخلدمة املدنية 

1432/1431هــــــ  امل���ايل  للعام 

ال���وزارة  وكيل  بح�شور  وذل��ك 

مكتب  ومدير  امللفي،  اهلل  عبد 

وليد  التقنية  امل�شاريع  م�شاندة 

احلمي�شي.

وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت ال��ل��ج��ن��ة خ��الل 

املتعلقة  املحاور  اأبرز  الجتماع 

ل��ل��وزارة،  ال�����ش��ن��وي  بالتقرير 

بالتدريب  يتعلق  م��ا  واأه��م��ه��ا 

والب����ت����ع����اث، وال����وظ����ائ����ف، 

تنفذها  ال��ت��ي  وامل�����ش��روع��ات 

ال������وزارة، ك��م��ا ب��ح��ث��ت اآل��ي��ات 

ال��وزارة  بني  والتكامل  التعاون 

وب��ق��ي��ة الأج����ه����زة احل��ك��وم��ي��ة 

ب�شوؤون  يتعلق  فيما  الأخ����رى 

امل��وظ��ف��ني وال��وظ��ائ��ف وت��زوي��د 

واأج���اب  باملعلومات،  ال����وزارة 

الت�شاوؤلت  عن  اللجنة  �شيوف 

ال����ت����ي ط����رح����ه����ا اأع���������ش����اء 

ال��ل��ج��ن��ة خ�����الل الج���ت���م���اع.
د.  حممد اآل ناجي

اأع��م��ال  اخل��رط��وم  ال�����ش��ودان��ي��ة  بالعا�شمة  اختتمت 

الربملاين  والقت�شادية لالحتاد  املالية  اللجنة  اجتماع 

يف  اململكة  ومثل  يومني.  مل��دة  ا�شتمرت  التي  العربي 

الجتماع ع�شو جمل�س ال�شورى ع�شو اللجنة التنفيذية 

لالحتاد الربملاين العربي الدكتور اإبراهيم بن عبداهلل 

ال�شليمان.

واألقى رئي�س الربملان ال�شوداين اأحمد ابراهيم الطاهر 

جهود  فيها  ث��م��ن  ك��ل��م��ًة  الف��ت��ت��اح��ي��ة  اجلل�شة  خ���الل 

الربملانات العربية والوطنية للت�شدي مل�شكلة البطالة، 

الإ�شهام  يف  ال�����ش��ودان  بتجربة  اله��ت��داء  اىل  داع��ي��ًا 

والهتمام  البطالة  ومكافحة  الفقر  حدة  تخفيف  يف 

بق�شايا ال�شباب.

واأكد �شرورة تبني اإ�شرتاتيجية عربية �شاملة تاأخذ يف 

العتبار تاأهيل ال�شباب واإن�شاء قاعدة معلومات وطنية 

واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  يف  امل��ط��روح��ة  للوظائف 

الأ���ش��واق  بفتح  ال���دول  بع�س  جتربة  م��ن  وال�شتفادة 

العربي  القت�شادي  التكتل  وتقوية  البينية  والتجارة 

وانتقال  امل�شرتكة  العربية  ال�شوق  باإن�شاء  امل�شرتك 

مناخ  وحت�شني  العربية  ال���دول  ب��ني  الأم����وال  روؤو�����س 

مما  والقانونية  التنظيمية  القيود  واإزال��ة  ال�شتثمار، 

ي�شاهم من احلد من هذه الظاهرة.

من جانبه اأكد الأمني العام لالحتاد الربملاين العربي 

الجتماعات  هذه  انعقاد  اأهمية  بو�شكوج  الدين  نور 

لدعمها  العربية  الربملانات  من  تاأكيدًا  باخلرطوم 

ال�شتثنائية  الظروف  ظل  يف  لل�شودان  وم�شاندتها 

الجتماعات  ه��ذه  اأن  مو�شحًا  لها،  يتعر�س  التي 

�شتناق�س عددًا من اأوراق العمل التي مت اإعدادها من 

الربملانات العربية املكونة لالحتاد ح�شب ت�شور كل 

برملان وروؤيته يف وجود معاجلات ودرا�شة اأ�شباب هذه 

لإع��داد  وتو�شيات  موحدة  بروؤية  للخروج  الظاهرة 

تقرير موحد يرفع لالحتاد يف موؤمتره القادم.

اللجنة  ع�شو  ال�����ش��ورى  جمل�س  ع�شو  وا�شتعر�س 

التنفيذية يف الحتاد الربملاين العربي الدكتور اإبراهيم 

التي قامت بها اململكة  ال�شليمان اجلهود  بن عبد اهلل 

العربية ال�شعودية يف �شبيل احلد من البطالة، م�شريًا 

بها  اأمر  التي  الكرمية  ال�شامية  القرارات  حزمة  اإىل 

خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

و�شع  م��ع  ال�����ش��اأن  ه��ذا  يف   - اهلل  حفظه   - �شعود  اآل 

العمل  فر�س  توؤمن  التي  وال�شيا�شات  الإ�شرتاجتيات 

للمواطنني باململكة.

وق����دم ال�����ش��ل��ي��م��ان ���ش��م��ن اأع���م���ال ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة 

بداأت  التي  العربي  الربملاين  الحتاد  يف  والقت�شادية 

اأعمالها، ورقة عمل تت�شمن مقرتحات وحلول ملعاجلة 

ظاهرة البطالة يف الوطن العربي.

مو�شوع  اأي��ام  ثالثة  مدى  على  اللجنة  اأع�شاء  وناق�س 

العالج،  واآليات  الأ�شباب  العربي  الوطن  يف  البطالة 

الربملاين  الحت���اد  مليزانية  التمويل  م�شادر  وتنويع 

العربي.

ل��دى  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  �شفري  اأق����ام  وق���د 

ماأدبة  اخلرطوم  يف  معال  حامد  بن  في�شل  ال�شودان 

اللجنة  ع�شو  ال�شورى  جمل�س  لع�شو  تكرميا  ع�شاء 

اإبراهيم  الدكتور  العربي  الربملاين  لالحتاد  التنفيذية 

بن عبد اهلل ال�شليمان الذي ي�شارك يف اجتماع اللجنة 

املالية والقت�شادية يف الحتاد الربملاين العربي الذي 

جرت اأعماله يف اخلرطوم.

ح�����ش��ر امل����اأدب����ة اأع�������ش���اء ال�����ش��ل��ك ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي 

امل�����ع�����ت�����م�����دون ل��������دى ال�������������ش������ودان وع����������دد م��ن 

امل�������ش���وؤول���ني ال�������ش���ودان���ي���ني واأع�������ش���اء ال�����ش��ف��ارة.

خالل م�شاركته يف اجتماع بال�شودان

الدكتور إبراهيم السليمان يبرز جهود المملكة في سبيل الحد من البطالة

عقدت جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شعودية الأمريكية مبجل�س ال�شورى برئا�شة ع�شو املجل�س رئي�س 

اللجنة املهند�س اأ�شامة بن حممد كردي مبقر املجل�س يف الريا�س، اجتماعًا مع مدير مركز ال�شرق 

الأدنى وجنوب اآ�شيا الأمريكي للدرا�شات الإ�شرتاتيجية )ني�شا( ال�شفري جمي�س لروكو.

بني  امل�شرتك  الهتمام  ذات  والق�شايا  املو�شوعات  من  ع��دد  مناق�شة  الجتماع  خ��الل  وج��رى 

اأبرز التطورات الإقليمية وال�شيا�شية والع�شكرية  اململكة والوليات املتحدة الأمريكية، وا�شتعرا�س 

والقت�شادية والجتماعية التي ت�شهدها املنطقة.

كما بحث الجتماع �شبل دعم وتعزيز التعاون بني اململكة ومركز )ني�شا( فيما يتعلق بفر�س التدريب.

ح�شر الجتماع نائب رئي�س البعثة الدبلوما�شية يف اململكة توما�س ويليامز، وعدد من الدبلوما�شيني 

الأمريكيني واأع�شاء الوفد املرافق ملدير املركز.

الصداقة البرلمانية السعودية األمريكية تبحث أبرز التطورات اإلقليمية مع مدير مركز »نيسا«

اإلدارة والموارد البشرية تناقش تقرير الخدمة المدنية
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برئا�شة  الريا�س  يف  املجل�س  مبقر  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  من  ع��دد  التقى 

اأع�شاء وفد جامعة جون هوبكنز  ع�شو املجل�س الدكتور عبد الرحمن العناد، 

ال�شيا�شية  ال�شوؤون  يف  العليا  الدرا�شات  طالب  من  ع��ددًا  وي�شم  الأمريكية 

والثقافية املهتمة مبنطقة ال�شرق الأو�شط.

اهتمامهم  لهم  مقدرًا  الوفد،  باأع�شاء  العناد  الدكتور  رحب  اللقاء  بداية  ويف 

اأطلع الوفد الطالبي على  اأع�شائه، كما  بزيارة جمل�س ال�شورى والجتماع مع 

تاريخ ال�شورى يف اململكة وم�شرية املجل�س منذ تاأ�شي�شه وحتديث نظامه، مقدمًا 

لهم عر�شًا موجزًا عن اآليات عمل املجل�س واخت�شا�شاته وجلانه املتخ�ش�شة، 

والت�شريعات  الأنظمة  �شن  خالل  من  اململكة  داخ��ل  القرار  �شناعة  يف  ودوره 

ومناق�شة تقارير الأداء ال�شنوي ملختلف اجلهات احلكومية، ودرا�شة التفاقيات 

ومذكرات التعاون الدولية.

وتناول اللقاء ا�شتعرا�س جممل املو�شوعات والق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك 

واأب��رز  والتعليمية،  والجتماعية  والثقافية  ال�شيا�شية  ال�����ش��وؤون  خمتلف  يف 

التطورات التي ت�شهدها املنطقة.

كما مت فتح باب النقا�س والت�شاوؤلت بني الطالب واأع�شاء جمل�س ال�شورى حول 

التي يعكفون على  التي تدخل يف اهتمام البحوث الدرا�شات  اأبرز املو�شوعات 

اإجنازها.

ح�شر اللقاء مع الوفد الطالبي اأع�شاء املجل�س الدكتور خالد العواد، الدكتور 

القحطاين. �شامل  والدكتور  الكريدي�س،  من�شور  الدكتور  الكثريي،  را�شد 

أعضاء المجلس يعرفون بالتجربة الشورية لوفد طالبي أمريكي

ال��ت��ق��ى اأع�����ش��اء جل��ن��ة ال�����ش��داق��ة ال��ربمل��ان��ي��ة 

برئا�شة  ال�شورى  مبجل�س  الرتكية  ال�شعودية 

ع�شو املجل�س نائب رئي�س اللجنة الدكتور م�شعل 

بن ممدوح اآل علي، �شفري جمهورية تركيا لدى 

جمل�س  مبقر  وذل��ك  خمتارغون  اأحمد  اململكة 

ال�شورى يف الريا�س.

املو�شوعات  اللقاء بحث عدد من  وجرى خالل 

العربية  اململكة  ب��ني  امل�شرتك  الهتمام  ذات 

التعاون  وا�شتعرا�س عالقات  ال�شعودية وتركيا، 

التي تربط البلدين ال�شقيقني يف �شتى املجالت.

العمل  وتعزيز  دعم  �شبل  اجلانبان  تناول  كما 

والتعاون الثنائي على �شعيد العالقات الربملانية 

وتفعيل  الرتكي،  والربملان  ال�شورى  جمل�س  بني 

البلدين مبا  الربملانية يف  ال�شداقة  دور جلنتي 

�شتى  يف  والعمل  التعاون  اأوج��ه  دع��م  يف  ي�شهم 

وال�شعبني  البلدين  م�شالح  فيه  مل��ا  امل��ج��الت 

ال�شديقني.

كما بحث اللقاء الزيارة الر�شمية التي من املنتظر 

الرتكية  الوطنية  اجلمعية  وف��د  بها  يقوم  اأن 

القادمة،  الفرتة  خالل  اململكة  اإىل  )الربملان( 

والزيارة الر�شمية التي قام وفد جلنة ال�شداقة 

موؤخرًا. تركيا  اإىل  الرتكية  ال�شعودية  الربملانية 

الصداقة البرلمانية السعودية التركية تبحث سبل تعزيز 
التعاون الثنائي مع السفير التركي
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كان يوم 1433/6/26ه� من الأيام امل�شرقة خريًا وبركة، الناب�شة اإخال�شًا وحمبة، الفّواحة اعتزازًا وبهجة بالذكرى ال�شابعة لبيعة غالية �شادقة؛ من 

�شعب خمل�س ويّف لقائد فّذ اأبّي، عزمه عزم الفتّوة، ونهجه نهج الأخّوة، وروحه روح الأبّوة .. لقد كان ذلك اخلمي�س املتميز اأن�شًا وحبورًا؛ ذكرى بيعة، 

وعمق حمبة، لقائد عظيم �شيبقى لبالده فخرًا، ولأّمته ذخرًا؛ بعزائمه وقراراته الإ�شالحية الوطنية البّناءة وباهتمامه ومبادراته الإ�شالمية والعربية 

املعطاءة.. لذا جاء الحتفاء بهذه الذكرى ال�شامية مبحبة متبادلة  و�شفافية رائعة بني الراعي ورعيته باعتزاز و�شادق حب من قلوب اأبناء وبنات ال�شعب 

لوالدهم وقدوتهم م�شدر فخرهم وقائد م�شريتهم امللك املفّدى عبداهلل بن عبدالعزيز )اأيده اهلل واأدام عزه واأ�شبغ عليه متام العافية وال�شحة( ومنه 

لهم مب�شاعر الأب لأبنائه والأخ لإخوانه مفتخرًا دون مّن ول مني اأنه يعتز بخدمة دينه ووطنه ومواطنيه.. وبكل الود و�شفائه �شارك اأبناء الوطن وبناته 

من خمتلف فئاته اأمراء ووزراء وعلماء وم�شوؤولني ومفكرين ومواطنني اأوفياء يف الحتفاء بذكرى البيعة ل�شاحب الإجنازات العظيمة واملبادرات الكرمية 

امللك فهد )رحمه اهلل(  ّبه  للعهد  و�شاعدًا خمل�شًا لأخيه وححُ وليًا  اإخال�س وحب منذ كان )حفظه اهلل(  اأبو متعب بكل  الباين  الراعي  اأ�شداها  التي 

باهتمامات وطّنية نافعة وخطوات اإ�شالحية رائعة؛ �شمائلها املحبة الزاهية، وخمائلها اآمال التطوير ال�شامية يف م�شرية نه�شة وبناء �شاملة، وجمالت 

اإ�شالح وعطاء وتطوير تعليمي وق�شائي واجتماعي  وعمراين واقت�شادي و�شحي مبنهجية فائقة رغم ح�شد احلا�شدين وكيد الكائدين، ورغم ما تبّثه 

اأبواق �شموم اإعالم اخلونة واحلاقدين واخلوارج الإرهابيني.

نعم .. لقد حفظنا اهلل عز وجل بف�شله ومنه، وحفظ بالدنا من اأحقادهم ووقانا من �شرورهم ووّفقنا لتقوية املحبة واللُّحمة الوطنية بني فئات �شعبنا 

واأنحاء وطننا حتقيقًا وهلل احلمد ملا كافح من اأجله جاللة امللك املوؤّ�ّش�س لهذا الكيان الكبري عبد العزيز بن عبدالرحمن واأبناوؤه امللوك الربرة الذين 

حملوا راية الكفاح والبناء من بعده )�شعود ثم في�شل ثم خالد ثم فهد( - تغمدهم اهلل جميعًا بوا�شع رحمته واأ�شكنهم ف�شيح جناته- حتى هذا العهد 

املبارك الزاهر ملليكنا القائد الظافر عبداهلل بن عبدالعزيز الذي عمّق يف اإحدى منا�شبات الوطن اأهم اأ�ش�س منهجه ال�ّشامق  بقوله ال�شادق )اإننا بعون 

اهلل قادرون على حماية وطننا و�شعبنا من كل عابث اأو مف�شد اأو اإرهابي اأجري ول�شنا اإن �شاء اهلل من الذين يخ�شون اجلهر باحلق واإحقاقه ول ممن ل 

يرعى اهلل يف حماية دينه ووطنه(.

نعم يا �شيدي امللك القائد اإننا باإذن اهلل ثم باإمياننا احلق ويف �شوء عزم وحزم قيادتكم ال�شامية �شنتجاوز كل ال�شعاب باإرادة اهلل الكرمي الوهاب 

ثم بالرعاية واملتابعة الكرمية من �شيدي �شمو ويل عهدكم الأمني ورجالكم الأجالء املخل�شني، �شواعدكم الأوفياء من اأ�شحاب ال�شمو امللكي الأمراء 

واأ�شحاب الف�شيلة العلماء واأ�شحاب املعايل الوزراء وامل�شت�شارين؛ املحبني حّقًا مل�شلحة وطنهم ومواطنيهم؛ احلري�شني على تعميق العدالة والنزاهة، 

وروؤية احلق واأداء الأمانة. 

اإن بيعه الوفاء م�شمخة ب�شذا البهجة والهناء ومتميزة بعمق املحبة والوفاء من اأمة لقائدها اعتزازًا وفخرًا باإجنازاته العظيمة ومبادراته الكرمية وما 

ل به من نداء  ل به من م�شاٍع �شامية خمل�شة، لتقويه اأوا�شر التعاون العربي ونبذ اأ�شباب الختالف والفرقة بني دول و�شعوب الأمة، ثّم ما تف�شّ تف�شّ

ناب�س بالعزم و�شدق الإبّوة على حتويل التعاون بني دول اخلليج العربية اإىل احتاد حق يت�ّشم ب�شادق الأخوة والقّوة والإيجابية فاإنني اأختم هذه املقالة 

باأبيات نابعة من عمق العتزاز والثقة بعظيم اخل�شال وجليل الفعال لقائد م�شريتنا مليكنا ووالدنا الذي هو حقًا رحيم يف عواطفه وعظيم يف مواقفه:

اأب��و متع��ب.. حبيبحُ ال�شعب

��رعب على الأ�ش��رار.. �شيف باتر محُ

ولالأخيار.. ل اأندى ول اأطيب..

اأ�شيٌل يف مبادئه..!!

نقيٌّ يف �شمائله..!!

باأفع��اٍل واأق��وال..!

 عانق الكوكب..!!
مِمِ
وعزم

............

اأبو متعب.. حبيب ال�شعب

عظي��ٌم يف مواقف��ه..

ف�ه.. �ش��دوٌق يف عواطمِ

رب للقّمة..!! وف��ي القّم��ة.. �شما بالعحُ

اأع���اد العّز لالأّم��ة..!

بعزم �شادق الهّمة..!!

وب��ّدد يف مواقف��ه.. 

دياجي�ر من الظلم���ة..!!

بتوفي���ق من املوىل.. اأزاح احل��زن والغّم��ة

فاإذ بنفو�شنا ن�شوى..!!

واإذ ب�شدورنا اأرحب..!!

............

اأب��ا متع����ب.. حبي�َب ال�شعب

بكل احلب.. ونب�س القلب

ندع��و اهلل خالقن��ا..

باأن يرعاك قائدن��ا..

واأن تبقى؛ لنا حّبًا..

به نزهو.. به ن�شمو..

على خري؛ ويف خي�ر

ون�شبح دائمًا اأطيب

............

اأب��ا متع����ب.. حبي�َب ال�شعب

�شلي��ل ال�مج��د.. وف��ّي الوع��د

م�شح�ت الّدمع��ة احلّرى..

رفع��ت روؤ�شنا فخ��رًا..!!

م��الأت نفو�شنا ع���ّزًا..!!

فدمت مليكنا ذخ���رًا.. 

ْرب..!! لهذا ال�شعب وكل العحُ

............

* ع�شو جمل�س ال�شورى

ت
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ذكرى بيعة ..
وعمق محبة

اأ. مو�شى ال�شليم
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اأ�شاد الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

مب�شادقة  ال��زي��اين  را�شد  بن  اللطيف  عبد  الدكتور 

اآل خليفة ملك مملكة البحرين  امللك حمد بن عي�شى 

ال�شلطة  من  اإقرارها  بعد  الد�شتورية  التعديالت  على 

الت�شريعية، وو�شفها باأنها نقلة نوعية مهمة يف م�شرية 

الإ�شالح والتطوير التي يقودها ملك مملكة البحرين.

ال�شلطة  اإق��رار  اإن  التعاون:  ملجل�س  العام  الأمني  وقال 

للتعديالت  وال�شورى  ال��ن��واب  مبجل�شيها  الت�شريعية 

الوطني  التوافق  حوار  ملرئيات  ثمرة  جاء  الد�شتورية 

املبادرات  البحرين �شمن  اإليه ملك مملكة  الذي دعا 

اخلرية التي اأطلقها امللك، وا�شتكماًل مل�شرية الإ�شالح 

يف  البحرين  �شعب  تطلعات  حتقيق  اأجل  من  والتقدم 

املزيد من التطور والرقي.

الكلمة  ت�شمنته  مبا  التعاون  ملجل�س  العام  الأمني  ونوه 

املنا�شبة  ب��ه��ذه  البحرين  مملكة  ملك  وجهها  ال��ت��ي 

برهنت  حكيمة  وتوجيهات  ن��رية  روؤى  من  التاريخية 

عرب  الإ���ش��الح  طريق  يف  ق��دم��ًا  امل�شي  على  حر�شه 

الد�شتورية  املوؤ�ش�شات  خ��الل  وم��ن  الوطني  التوافق 

م�شيدًا  امل��ب��ارك��ة،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  للم�شرية  ت��اأك��ي��دًا 

اأبواب  باأن  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  بتاأكيدات 

احلوار مفتوحة.

واأكد اأن دول جمل�س التعاون توؤازر جهود القيادة الر�شيدة 

يف مملكة البحرين، وقد اأعربت دائمًا عن م�شاندتها 

بن  حمد  امللك  يقودها  التي  ال�شيا�شية  لالإ�شالحات 

عي�شى، ودعمها مل�شاريع التنمية والزدهار يف البحرين.

الزياني يشيد بالتعديالت الدستورية في البحرين

الدقبا�شي  العربي على �شامل  حذر رئي�س الربملان 

اللبنانيني من بوادر فتنة طائفية ب�شبب الأحداث 

واخلالفات التي �شهدتها مدينتي طرابل�س وبريوت 

موؤخرًا.

اإىل  لبنان  �شعب  ل��ه،  بيان  يف  الدقبا�شي،  ودع��ا 

الرتقاء فوق تلك اخلالفات واحلر�س على وحدة 

لبنان وال�شلم الأهلي وتفويت الفر�شة على القوى 

وال�شتقرار  الأم���ن  و�شعبه  للبنان  تريد  ل  التي 

اإثارة  اإىل  يهدف  من  هناك  اأن  مبينًا  والزده��ار، 

القالقل يف لبنان.

ودعا الدقبا�شي املواطنني العرب عمومًا اإىل عدم 

الجنرار وراء الطرح الطائفي من اأي جهة كانت 

وعدم اإق�شاء الآخر واإىل تركيز جهودهم يف دفع 

م�شرية تعزيز احلريات واحرتام حقوق الإن�شان يف 

العامل العربي.

ال��دول  جامعة  العربي  ال��ربمل��ان  رئي�س  دع��ا  كما 

العربية ومنظمة التعاون الإ�شالمي والدول العربية 

والإ�شالمية و�شائر دول العامل اإىل التحرك الفوري 

ممار�شات  من  الأق�شى  امل�شجد  لإنقاذ  والعاجل 

امل�شجد  داخ����ل  ال�شهيونية  امل��ج��ون  وح��ف��الت 

الأق�شى، ف�شاًل عن ا�شتمرار اأعمال احلفر اأ�شفل 

الهيكل  واإق��ام��ة  هدمه  بغية  حميطه  ويف  امل�شجد 

التع�شفية  القيود  ف��ر���س  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��زع��وم، 

الفل�شطيني. ال�شعب  اأب��ن��اء  م��ن  امل�شلني   على 

وقال الدقبا�شي: اإن ال�شعوب الإ�شالمية وامل�شيحية 

ال��دول��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات  ال���ع���امل  دول  ت�����ش��ت�����ش��رخ 

والإقليمية ذات ال�شلة، العمل للحفاظ على هيبة 

امل�شجد الأق�شى باعتباره رمزًا للديانات ال�شماوية 

والعاجلة  الفورية  الإج��راءات  اتخاذ  على  والعمل 

لقواعد  املنافية  ال�شهيونية  املمار�شات  لوقف 

لعام  ال��راب��ع��ة  جنيف  واتفاقية  ال���دويل  ال��ق��ان��ون 

ال�شهيوين  الحتالل  اإنهاء  على  والعمل  1949م 

ل���الأرا����ش���ي ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة.

الدقباسي يدعو إلنقاذ المسجد األقصى ويدعو اللبنانيين إلى االرتقاء فوق الخالفات 

عدد امل�شجلني لالنتخاب بلغ 586 األفًا

المغتربون المصريون 
يصوتون الختيار رئيس 
البالد في جولة اإلعادة

فتحت 141 جلنة اقرتاع يف جولة الإعادة بالنتخابات 

م�شر  بعثات  م��ق��ار  يف  اأب��واب��ه��ا  امل�شرية  الرئا�شية 

املقيمني  امل�����ش��ري��ني  اأم����ام  ب��اخل��ارج  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 

على  امل�شرفة  العليا  اللجنة  لدى  وامل�شجلني  باخلارج 

النتخابات والبالغ عددهم 586 األفا وذلك للت�شويت 

يف النتخابات الرئا�شية. وكان عدد من �شارك منهم 

يف اجلولة الأوىل اأقل من 320 األف ناخب.

اخلارجية  وزارة  با�شم  الر�شمي  املتحدث  واأو���ش��ح 

امل�شرية عمرو ر�شدي  اأن امل�شريني بداأوا يف الت�شويت 

يف جولة الإعادة التي يتناف�س فيها املر�شحان للرئا�شة 

والعدالة  احلرية  حزب  مر�شح  مر�شي  حممد  الدكتور 

والفريق اأحمد �شفيق املر�شح امل�شتقل، مبينا اأن عملية 

القرتاع �شت�شتمر ملدة اأ�شبوع.

 141 138 جلنة اقرتاع يف اخلارج من جملة  واأفاد اأن 

باأ�شواتهم يف  اأدلوا  ا�شتقبلت بالفعل ناخبني  جلنة قد 

اجلولة الأوىل من انتخابات الرئا�شة التي تناف�س فيها 

13 مر�شحًا و�شل منهم اثنان فقط ملرحلة الإعادة.

وقال »اإن الوزارة قد دفعت بالفعل بتعزيزات اإ�شافية 

من الأع�شاء اإىل �شفارات وقن�شليات م�شر يف اخلارج 

الأوىل  املرحلة  يف  عالية  ت�شويتية  كثافة  �شهدت  التي 

اإىل  ع�شوا   40 نحو  اإر���ش��ال  مت  حيث  النتخابات  من 

الريا�س و15 ع�شوا اإىل جدة، كما اأر�شلت الوزارة 50 

ع�شوا اإىل الكويت و10 اأع�شاء اإىل م�شقط ومثلهم اإىل 

الدوحة بينما اأر�شلت 20 ع�شوًا اإ�شافيًا اإىل الإمارات، 

�شرعة  و�شمان  املواطنني  على  التي�شري  بهدف  وذلك 

اإنهاء اإجراءات الت�شويت والفرز واإعالن النتيجة«.
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اإ�شادة دولية بالنتخابات الت�شريعية اجلزائرية

جبهة التحرير الوطني تفوز 

بأغلبية مقاعد البرلمان
اأ�شاد الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون بال�شري 

ال�شلمي لالنتخابات الت�شريعية التي جرت يف اجلزائر.

وح���ث ب���ان ك��ي م���ون احل��ك��وم��ة اجل��زائ��ري��ة وجميع 

ال�شلمي  التعاون  على  البالد  يف  ال�شيا�شية  الأح��زاب 

ال�شيا�شية  الإ�شالحات  تطبيق  يف  امل�شاهمة  اأجل  من 

والد�شتورية وتعزيز العملية الدميقراطية يف اجلزائر.

يف  املتوا�شل  املتحدة  الأمم  التزام  على  التاأكيد  وكرر 

دفع  اأج��ل  من  اجل��زائ��ر  تبذلها  التي  اجلهود  متابعة 

التطور الجتماعي القت�شادي والإ�شالح ال�شيا�شي.

العملية  بنجاح  الأوروب����ي  الحت���اد  رح��ب  جانبه  م��ن 

املفو�شية  اأ�شدرته  بيان  وقال  النتخابية يف اجلزائر، 

الأوروبية يف بروك�شل اإن القرتاع جرى يف مناخ �شلمي 

ومنظم.

واأ�شاف اأن النتخابات يجب اأن تكون خطوة اإىل الأمام 

يف عملية الإ�شالح التي بداأت يف اأبريل 2011م.

ملراقبة  الأوروب��ي  الحتاد  اإىل  اأن دعوة اجلزائر  واأكد 

الحتاد  مرقبي  واأن  ثقة  عالمة  هو  النتخابات  هذه 

الأوروبي اأ�شادوا ب�شري العملية واأعربوا عن اعتقادهم 

يف فر�س تطوير العملية النتخابية يف امل�شتقبل.

كما اأكد التزام الحتاد الأوروبي مبوا�شلة حوار مفتوح 

ال�شراكة  تعزيز  اأج��ل  من  اجلزائر  مع  وبناء  و�شامل 

املنتخبني حديثا  اإىل  الأوروبي  الحتاد  وتطلع  الثنائية 

على  الإ���ش��الح  عملية  يف  قدما  للم�شي  ال��ربمل��ان  يف 

الإن�شان  حقوق  واحرتام  الدميقراطية  املبادئ  اأ�شا�س 

و�شيادة القانون.

ول��د قابلية قد  الداخلية اجل��زائ��ري دح��و  وزي��ر  وك��ان 

اأعلن فوز حزب جبهة التحرير الوطني يف النتخابات 

 الت�شريعية، بعد ح�شلوله على 220 مقعدا من اأ�شل 462.

جاء  الدميقراطي  الوطني  التجمع  اأن  الوزير  واأو�شح 

اجلزائر  تكتل  يليه  مقعدا   68 على  بح�شوله  ثانيا 

النه�شة  وح��رك��ة  ال�شلم  جمتمع  وح��رك��ة  اخل�����ش��راء 

وحركة الإ�شالح الوطني ب� 48 مقعدا.

وكانت النتخابات اجلزائرية قد �شهدت ح�شور وفد من 

الإ�شالمي  التعاون  واآخر من منظمة  العربية  اجلامعة 

الن��ت��خ��اب��ات. م��راق��ب��ة  يف  للم�شاركة  اجل��زائ��ر  اإىل 

توافق أوروبي حول رؤية هوالند 
لألزمة المالية 

اأعلن الرئي�س الفرن�شي اجلديد فران�شوا هولند ب�شكل علني ووا�شح انه �شيقوم 

زعماء  عليها  واف��ق  التي  امل��ايل  الن�شباط  اتفاقية  ب�شان  التفاو�س  مبعاودة 

الحتاد الأوروبي يف مار�س املا�شي وربطها مبلحق حمدد ي�شري اإىل اعتماد اآلية 

لإنعا�س القت�شاد وحفز النمو.

ويجد الطلب الفرن�شي اأذانا �شاغية يف غالبية دول الحتاد الأوربي حاليًا بعد 

املالية  الأزم��ة  ان��دلع  منذ  متتال  ب�شكل  اأوروبية  حكومة  ع�شرة  اإح��دى  �شقوط 

ب�شبب عجزها على مواجهة تداعيات �شيا�شات التق�شف التي فر�شتها اأملانيا.

واأعلن رئي�س املفو�شية الأوروبية خوزيه باروزو يف اأول ردة فعل له عن ا�شتعداد 

 اجلهاز التنفيذي الأوروبي التعاون مع الرئي�س الفرن�شي اجلديد حلفز النمو.

بالرئي�س  ات�شالت  رومباي  فان  هرمن  الأوروب��ي  الرئي�س  اأج��رى  جانبه  من 

وبحث  اأوروبية  ا�شتثنائية  قمة  لعقد  الدعوة  فر�س  لبحث  املنتخب  الفرن�شي 

املقرتحات الفرن�شية.

املتحفظ  الأوروب��ي  التحول  هذا  مواكبة  يف  ت��رددا  تبدي  املالية  الأ�شواق  لكن 

وت�شكك يف وجود اإرادة اأوروبية فعلية لال�شتمرار يف �شيا�شات �شبط احل�شابات 

العامة.

امل����وق����ف  اإن  ك����م����ا 

اليونان  يف  ال�شيا�شي 

ب���ع���د الن���ت���خ���اب���ات 

ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ال��ت��ي 

يثري  م���وؤخ���رًا  ج���رت 

قلق الأوروبيني ب�شبب 

ال���ه���ام�������س ال�����ش��ي��ق 

كافة  ب��ه  تتمتع  ال��ذي 

ال�شيا�شية  الأح���زاب 

املناه�شون  �شجله  الذي  والتقدم  العامة  احل�شابات  ل�شبط  املوؤيدة  اليونانية 

لالأطروحات الأوروبية.

اأمام هذا  بقلق فعلي  ي�شعر  اإنه  �شولت�س  الأوروب��ي مارتني  الربملان  وقال رئي�س 

لأثنيا. املقبلة  التوجهات  على  قاطع  ب�شكل  احلكم  ميكنه  ل  ولكنه   التطور 

رئا�شة  لتويل  املر�شح  �شوبيله  فولغانغ  الأمل��اين  واملال  اخلزانة  وزير  هدد  فيما 

منطقة اليورو باأن الحتاد الأوروبي قد يعلق اآلية اإنقاذ اليونان يف حالة تراجعت 

اأثينا عن اللتزامات التي فر�شتها عليها الرتويكا الدولية حتى الآن.

حزب المحافظين البريطاني يفقد 
عددًا من مقاعده في انتخابات محلية

اأعرب رئي�س الوزراء الربيطاين زعيم حزب املحافظني احلاكم ديفيد كامريون 

انتخابات  فى  ملقاعدهم  املحافظني  حزب  اأع�شاء  من  عدد  لفقدان  اأ�شفه  عن 

املجال�س البلدية والقروية التى جرت فى اململكة املتحدة.

املحلية على  النتخابات  لفقدان هوؤلء مقاعدهم فى  بالأ�شف  اأ�شعر  اإنني  وقال: 

الرغم من عملهم الدوؤوب املخل�س.

وقد ح�شل حزب العمال املعار�س الذي يتزعمه ايد ميليباند على 1194 مقعدا فى 

املجال�س املحلية بزيادة قدرها 507 مقعد، فيما ح�شل حزب املحافظني احلاكم 

الدميقراطيني  الأح��رار  وح��زب  مقعدًا،   301 قدرها  بخ�شارة  مقعدا   628 على 

امل�شارك فى احلكومة الئتالفية الربيطانية على 240 مقعد بخ�شارة قدرها 145 

 مقعدًا، و ح�شلت الأحزاب الأخرى على 250 مقعدًا بخ�شارة قدرها 91 مقعدًا.
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البرلمان السوداني: تشكيل لجنة 
رئاسية لصياغة إستراتيجية للتعامل 

مع جنوب السودان 

طالب الربملان ال�شوداين بت�شكيل جلنة رئا�شية قومية تعكف على �شياغة 

اإ�شرتاتيجية �شاملة للتعامل مع جنوب ال�شودان بجانب العمل على توحيد 

الروؤية الوطنية جتاه الق�شية، وحث على اإعطاء الأولوية يف التفاو�س مع 

جوبا للق�شايا الأمنية والع�شكرية.

وزي��ر اخلارجية علي كرتي  بيان  رده��م على  باملجل�س خالل  ن��واب  ودع��ا 

ب�شاأن �شيا�شة ال�شودان اخلارجية اإىل �شرورة تن�شيق املواقف امل�شرتكة مع 

الدول الإفريقية لك�شب تاأييدها ل�شالح ال�شودان.

الأمني  احل�شن  الربملان حممد  اخلارجية يف  ال�شوؤون  رئي�س جلنة  واأعلن 

رف�س بالده حتويل دور الو�شيط اإىل حمّكم.

وقال اإن ال�شودان ل يقبل بقرارات تفر�س عليه من اأي جهة، وجدد رف�س 

ال�شالح  التي حتمل  ال�شمال  قطاع  ال�شعبية  مع احلركة  للحوار  ال�شلطات 

�شد احلكومة ال�شودانية.

من جهته دعا رئي�س كتلة نواب املوؤمتر الوطني يف الربملان الدكتور غازي 

الأخري  القرار  ملواجهة  اخلطط  و�شع  اإىل  ال�شودانية  اخلارجية  العتباين 

ملجل�س الأمن الدويل. م�شرًيا اإىل اأن اخلارجية تواجه خالل املرحلة املقبلة 

معركة �شيا�شية وقانونية غري م�شبوقة.

على  م�شدًدا  احلكومة،  لوفد  التفاو�س  هوام�س  بتحديد  الربملان  وطالب 

�شرورة اأن يبداأ التفاو�س من حيث انتهت اتفاقية ال�شالم ال�شامل.

الدوما الروسي يوافق على 
ميدفيديف رئيسًا للوزراء

وافق جمل�س دوما الدولة الرو�شي )جمل�س النواب يف الربملان( على تعيني 

دمييرتى ميدفيديف رئي�شًا للوزراء يف احلكومة الرو�شية اجلديدة.

يذكر ان الرئي�س الرو�شي اجلديد فالدميري بوتني قدم اإىل)دوما( الدولة 

م�شروع قانون برت�شيح الرئي�س الرو�شي ال�شابق ميدفيديف رئي�شًا للوزراء.

األقاها اأمام جمل�س دوما الدولة  وقد تعهد دميرتي ميدفيديف خالل كلمة 

الناجت  قيمة  من  باملئة   1 اإىل  لي�شل  الفيدرالية  امليزانية  عجز  من  باحلد 

املحلي الإجمايل عقب الفرتة النتقالية.

جل�شة  خالل  الربملان(  يف  النواب  )جمل�س  اأمام  ميدفيديف  كلمة  وجاءت 

مناق�شة تعيينه رئي�شا للوزراء.

وافق الربملان الأملاين بوند�شتاج على تو�شيع املهمة 

التي يقودها الحتاد الأوروبي ملكافحة القر�شنة يف 

القرن الأفريقي.

من  غالبيتهم  اأع�شاء،   305 القرار  ل�شالح  و�شوت 

اأع�شاء،   206 اأحزاب الئتالف احلاكم، بينما رف�شه 

فيما امتنع عن الت�شويت 59 ع�شوًا.

واأفادت » وكالة الأنباء الأملانية » اأنه مبوجب التفوي�س 

جوية  هجمات  ب�شن  الأمل��اين  للجي�س  ي�شمح  اجلديد، 

على مواقع للقرا�شنة اإذا تواجد هوؤلء على م�شافة ل 

تزيد عن كيلومرتين من مياه البحر باجتاه الياب�شة.

جتدر الإ�شارة اإىل اأن قوام القوات الأملانية امل�شاركة يف 

هذه املهمة تبلغ الآن نحو 340 جنديًا.

البرلمان األلماني يوافق على توسيع أعمال مكافحة القرصنة في القرن األفريقي
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د. زيد الرماين *  

يعتمد على اخلرافة  بع�شها  تف�شريات كان  وا�شتخدم يف ذلك  واأثرها يف حياته  بيئته  بدرا�شة مقومات  القدم  الإن�شان منذ  اهتم  لقد 

وبع�شها الآخر يعتمد على درا�شة علمية �شليمة. وقد �شعر الإن�شان منذ اآلف ال�شنني باأهمية م�شادر بيئته و�شرورة املحافظة على هذه 

امل�شادر.

املحافظة عليها،  واأهمية  البيئة  واملعرفة حول عنا�شر  الوعي  ن�شر  ت�شمل  واأن  والتعليمية لبد  والثقافية  الإعالمية  املوؤ�ش�شات  اإن مهمة 

وكذلك طرق التعامل مع البيئة.

فاملحافظة على م�شادر البيئة تعني ح�شن ا�شتغالل كنوز الأر�س التي وهبها اهلل لنا، ولي�س املراد عملية ادخار للم�شتقبل، وب�شورة عامة 

تعني املحافظة وعدم الإ�شراف عند ا�شتعمال م�شادر البيئة الطبيعية.

اإن الرتبية البيئية هي ارتقاء بالإن�شان، لكت�شاب الوعي، والهتمام بالبيئة، وبامل�شكالت املرتبطة بها، واكت�شاب املعرفة، والجتاهات 

وامليول، واملبادرة للعمل على حل امل�شكالت احلالية، ومنع ظهور م�شكالت جديدة اأخرى.

الرتبية البيئية هي جانب من الرتبية، ي�شاعد النا�س على العي�س ب�شالم على كوكب الأر�س. وت�شتند مربرات الرتبية البيئية اإىل خ�شائ�س 

كل من الإن�شان والبيئة من ناحية، واإىل تطور العالقات بني الإن�شان والبيئة من ناحية اأخرى.

اإن من الأ�شباب التي تدعو اإىل الهتمام بالبيئة، ما يلي:

اأوًل: اأن البيئة )الطبيعة( تقوم بالدور الرئي�س يف معاونة الإن�شان على اإنتاج ال�شلع املادية الالزمة لإ�شباع حاجاته املتزايدة؛ ولذلك فمن 

املهم �شيانة هذه املوارد الطبيعية حتى ميكن موا�شلة دورها بفاعلية وكفاءة.

ثانيًا: اأن الإن�شان يحتاج اإىل ظروف بيئية معينة، حتى ي�شتطيع اأن ينمي مواهبه على اأح�شن وجه وينعم بحياة جيدة، ونف�شية �شليمة.

ومن املبادئ التي يجب اأخذها يف العتبار عند القيام بالتوعية والرتبية البيئية، ما يلي:

اأوًل: تعقد العالقات بني الإن�شان والبيئة، وت�شابكها اإىل اأبعد احلدود، وتعر�س هذه العالقات للتغيري والتبديل.

ثانيًا: اأن كل اأو معظم التغريات التي يحدثها الإن�شان يف كوكب الأر�س الذي يعي�س عليه هي ظواهر بيئية، ل ميكن فهمها اإل يف �شوء 

العالقة الثالثية القائمة بني الإن�شان واملجتمع والبيئة.

ثالثًا: اأن الإن�شان يوجد يف البيئة، كجزء منها، يوؤثر فيها، ويتاأثر بها.

رابعًا: اأن تاأثري البيئة يف احلياة الجتماعية، �شواء يف املنتديات الثقافية اأو الجتماعية، ل يعني اأن هذا التاأثري ي�شل اإىل حد ت�شكيل حياة 

النا�س كلها، وتوجيهها يف اجتاه مر�شوم.

خام�شًا: �شرورة التعرف على تاأثري العوامل البيئية على التنظيم الجتماعي، وعلى البناء الجتماعي، وعملية التكيف يف املجتمع.

لقد اأ�شبحت احلاجة اإىل الوعي البيئي ق�شية �شيا�شية مهمة يف املجتمعات ال�شناعية املتقدمة، فاحلركة اخل�شراء اجلديدة اأو ما يحُ�شمى 

بحزب اأو جمعية ال�شالم اخل�شر »Green peace” وخا�شة يف اأملانيا قد لعبت دورًا مهمًا يف النتخابات الأوروبية.

لقد اأ�شبحت التوعية والرتبية البيئية تعي اأهمية التوازن البيئي، التوازن بني الكائنات احلية وعلى قمتها الإن�شان من جهة، وبني العنا�شر 

الطبيعية من جهة اأخرى؛ ذلك لأن جتديد املوارد الطبيعية   ل يتم اإل اإذا توافرت ال�شروط الالزمة ل�شمان توازن البيئة التي تتواجد فيها 

هذه املوارد. بحيث نعيد النظر يف القيم احلديثة التي تراعي كميات املوارد الطبيعية، على اأ�شا�س اأن لالأر�س طاقة ا�شتيعابية معينة.

وتويل التوعية والرتبية البيئية اأهمية كبرية للتخطيط البيئي؛ وذلك لأنه اأ�شلوب علمي منظم يهدف للتو�شل اإىل اأف�شل الو�شائل ل�شتغالل 

موارد البيئة املتاحة، والقدرات الب�شرية يف تكامل وتنا�شق.

ويقوم التخطيط البيئي على مبادئ ثالثة، هي:

اأوًل: �شمولية التخطيط البيئي للبيئة مبفهومها التكاملي )الطبيعي، والجتماعي، والثقايف( كّمًا ونوعًا.

ثانيًا: اأن يكون التخطيط البيئي طويل املدى، يحده منظور م�شتقبلي، ينظر اإىل الأفق البعيد.

ثالثًا: دمج التخطيط البيئي مع التخطيط القت�شادي والجتماعي.

اإن التوعية والرتبية حتتل اأهمية كربى �شمن و�شائل واأ�شاليب مواجهة امل�شكالت البيئية والوقاية منها.

التربية والتوعية البيئية:

مطلب وطني!!

*  ع�شو هيئة التدري�س
بجامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية
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إدمان
اإلنترنت والبالك بيري

إدمان
اإلنترنت والبالك بيري

وال�شتخدامات  الأوج���ه  متعددة  �شبكة  الإن��رتن��ت  تعد   

يف  وت�شاعد  ك��ل��ه،  ال��ع��امل  ت��رب��ط  ات�����ش��الت  �شبكة  فهي 

اإج���راء الت�����ش��الت ب��ني الأف����راد وامل��ج��م��وع��ات لتبادل 

املعلومات واخلربات املهنية والتقنية، وتعزز امل�شاركة يف 

والتدريب  التعليم  فر�س  وتزيد من  واملعلومات،  املعارف 

الذي  الأمر  ملرتاديها،  املعريف  الدعم  وتقدم  والتثقيف، 

يجعلها الو�شيلة الرئي�شة لبناء جمتمع املعلومات، وواحدة 

واأ�شبح  الب�شرية.  التنمية  عملية  يف  الو�شائل  اأه��م  من 

اليومية  احلياة  من  ج��زءا  الإن��رتن��ت  �شبكة  مع  التعامل 

التي ل ي�شتطيع عدد كبري من الب�شر -ل�شيما يف الدول 

اأو  الدرا�شة  اأو  للعمل  �شواء  عنها،  ال�شتغناء  املتقدمة- 

حتى مت�شية اأوقات الفراغ.

ثناياها  يف  حت��م��ل  ج��دي��دة-  تقنية  -وك����اأي  اأن��ه��ا  اإل   

ذلك  ومفتاح  وامل�شاوئ،  واملنافع  وال�شلبيات،  الإيجابيات 

كله يف يد امل�شتخدم نف�شه، فاإن اأح�شن ال�شتخدام ح�شل 

�َشرك  يف  وقع  ال�شتغالل  اأ�شاء  واإن  والفائدة،  النفع  له 

الإدمان والنحراف.

الوهمي  العامل  عن  الآن  يتحدثون  العلماء  اأ�شبح  وق��د 

ي�شبب  قد  وال��ذي  الإنرتنت،  �شبكة  تقدمه  ال��ذي  البديل 

ال�شغرية  العمرية  للفئات  خ�شو�شا  هائلة  نف�شية  اآث��ارا 

التي يختلط لديها الواقع بالوهم، والتي تبني -من خالل 

العامل  يف  موجودة  غري  وارتباطات  عالقات  الإنرتنت- 

�شخ�شية  ت�شكيل  اإىل  الوقت  مب��رور  ت��وؤدي  قد  الواقعي، 

نف�شية غري �شوية عاجزة عن التفاعل مع املجتمع والواقع 

املعا�س.

 وقد ثبت اأن جتاوز احلد املعقول يف ا�شتخدام الإنرتنت 

قد يوؤدي بال�شباب -الأ�شحاء عقليًا- اإىل الكتئاب وذلك 

“املر�شي” لالإنرتنت  ال�شتخدام  بعد فرتات طويلة من 

 ،pathological internet عليه  يطلق  وال��ذي 

وامل�شروعة  الطيبة  الأم��ور  كل  كمثل  مثلها  ذلك  يف  وهي 

الطعام  ت��ن��اول  يف  احل���دود  فتجاوز  الإن�����ش��ان.  حياة  يف 

يوؤدي  الريا�شة  الأمرا�س، وجتاوزها يف ممار�شة  ي�شبب 

اإىل الإجهاد البدين.. وهكذا، فالو�شطية والعتدال هما 

الأ�شل يف كل الأمور. 

الت�شعينيات  اأوائ��ل  يف  الإنرتنت  اإدم��ان  م�شطلح  وظهر 

امل�شطلح  هذا  �شك  من  اأول  وك��ان  املا�شي،  القرن  من 

Ki - يونغ كيمربيل  الأمريكية  النف�س  عاملة   ���ي 

علم  اأطباء  اأوائ��ل  من  تعد  التي   berly Young
ال��ن��ف�����س ال��ذي��ن ع��ك��ف��وا ع��ل��ى درا����ش���ة ه���ذه ال��ظ��اه��رة 

.1994 ع����ام  يف  الأم���ري���ك���ي���ة  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  يف 

د. جربيل عري�شي*
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العقاقري  اإدم��ان  وه��و  الأول  نوعان،  والإدم���ان   

وه��و م��ع��روف و���ش��ائ��ع، وال��ث��اين وه��و ال�شلوك 

الإدماين، لكن فكرة الإدمان واحدة يف النوعني 

وهي التعود على �شيء ما وتعاطيه ب�شفة يومية 

اإىل ظهور  يوؤدي  الأنواع  وبع�س هذه  ومتزايدة، 

اأعرا�س ان�شحابية توؤثر على احلياة الجتماعية 

للفرد وال�شلوك الإدماين لي�س دائًما �شاًرا فقد 

يكون مفيًدا مثل احلب �شواء للمجتمع اأو النف�س 

ويزيد من قدرة الإن�شان على الإجادة )1(.

ي��ون��غ م��دم��ن الإن��رتن��ت  ف��ت كيمربيل  وق��د ع��َرّ

�شاعة   38 نحو  يق�شي  الذي  ال�شخ�س  هو  باأنه 

خارج  العنكبوتية  لل�شبكة  مت�شفحًا  اأ�شبوعيًا 

اأوقات العمل، وهو الوقت املخ�ش�س يف الأ�شا�س 

للراحة والتفرغ للحياة اليومية العادية.

 وقد جاء يف درا�شة �شوي�شرية �شدرت عن مركز 

“اإن كرثة  وامل�شكرات:  املخدرات  اإدمان  متابعة 

ا�شتخدام الإنرتنت قد توؤدي اإىل نوع من الإدمان 

املر�شي �شواء بني املراهقني اأو البالغني«.

مع  التعامل  يف  الإغ���راق  من  الدرا�شة  وحت��ذر   

ي��وؤدي  املحادثة حيث  وغ��رف  الإن��رتن��ت  األ��ع��اب 

مع  وتتحول  و�شحية  نف�شية  م�شكالت  اإىل  ذلك 

الوقت اإىل نوع من الإدمان ال�شار.

الدرا�شة  منها  حتذر  التي  الأ�شرار  اأب��رز  ومن   

الجتماعية،  لالأن�شطة  اأوق��ات  تخ�شي�س  عدم 

الإنرتنت  م�شتخدم  بني  ال�شالت  اأوا�شر  وقطع 

والعامل احلقيقي املحيط به، مما يجعله يعي�س 

يف عامل افرتا�شي خيايل ل وجود له يف الواقع.

القدرة  فقدان  يف  ال�شلبية  الآث���ار  تظهر  كما   

على ال�شيطرة على ردود الفعل، حيث ل يتمكن 

املدمن يف اأغلب الأحيان من التمييز بني الواقع 

ورمب��ا  واق��ع��ي  غ��ري  فعله  رد  فيكون  واخل��ي��ال، 

من  بنوع  م�شحوبًا  اأو  القوة  يف  مفرطًا  يكون 

الالمبالة.

ال�شتخدام  معايري  و�شع  باأن  اخلرباء  ويعتقد   

من  جماعية  ومب�شاركة  ذات��ي��ًا  يكون  اأن  يجب 

ين�شح  ال�����ش��دد  ه��ذا  ويف  واملجتمع.  الأ���ش��رة 

خرباء الرتبية مبراقبة الألعاب الإلكرتونية التي 

لعبني  مع  ممار�شتها  على  املراهقون  يحر�س 

اآخرين عرب الإنرتنت، اإذ يجب اأن تكون مالئمة 

لأعمارهم واأل تت�شمن اأحداثًا �شديدة العنف اأو 

هذا  يف  الإنرتنت  ا�شتخدام  يزيد  واأل  خيالية، 

املجال عن ن�شف �شاعة يوميا.

للدرا�شة-  -وفقًا  املواقع  تلك  خطورة  وتكمن 

ي�شعب  واقعي  غري  قالب  يف  الالعب  و�شع  يف 

اأو  ف��ائ��زًا  ك��ان  ���ش��واء  ب�شهولة  منه  التخل�س 

�شعور  لديه  يبقى  الأوىل  احلالة  ففي  مهزومًا، 
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ي�شاب  ال��ث��ان��ي��ة  احل��ال��ة  ويف  ب��ال��ق��وة  ك����اذب 

بالكتئاب دون �شبب واقعي )2(.

التي  الأخ���رى  ال��درا���ش��ات  م��ن  العديد  وه��ن��اك 

تكاد  ظاهرة  فهي  النتائج،  نف�س  اإىل  تو�شلت 

تكون منت�شرة يف كل املجتمعات يف العامل ب�شبب 

توفر احلا�شوب والإنرتنت يف الكثري من املنازل، 

يف  موجود  فهو  املنزل  يف  موجودًا  يكن  مل  واإن 

مقاهي الإنرتنت التي تنت�شر يف كل مكان.

ط��الب اجلامعات  اأن  اأخ���رى، ظهر  درا���ش��ة  يف 

الأم��ري��ك��ي��ة امل��دم��ن��ني ع��ل��ى و���ش��ائ��ل الت�����ش��ال 

ا م�شابهة  التكنولوجية احلديثة يظهرون اأعرا�شً

واكت�شف  امل��خ��درات،  لإدم���ان  امل�شاحبة  لتلك 

الذين طلبوا من  الباحثون يف جامعة ماريالند 

الإع��الم  و�شائل  جميع  عن  التخّلي  طالب   200

اأظهروا  الطالب  من  كثرًيا  اأن  كامل  ي��وم  مل��دة 

واحلنني  الن�شحاب  عالمات  املدة  اكتمال  بعد 

العمل  على  ال��ق��درة  ع��دم  جانب  اإىل  وال��ق��ل��ق، 

واأجهزة  الإع��الم  و�شائل  ب��دون  جيدة  ب�شورة 

التوا�شل الجتماعي)3(.

اأن ظهر  الرقمي بعد  الإدم��ان   وقد تفاقم هذا 

البالك  تقنية  وه��ي  ل��الإن��رتن��ت،  اآخ��ر  مناف�س 

الأخ��رية،  الفرتة  يف  �شعبيتها  زادت  التي  بريي 

وانت�شرت كالنار يف اله�شيم لدى �شرائح خمتلفة 

كان  وق��د  املجتمعات.  م��ن 

اجل��وال  للهاتف  اإن��ت��اج  اأول 

1999م  ع���ام  ب���ريي  ب���الك 

اإم،  اآي  اآر  �شركة  بوا�شطة 

ث��م ب��ع��د ذل���ك ب��ع��ام��ني -يف 

على  الإره����اب����ي  ال��ه��ج��وم 

برجي مركز التجارة العاملي 

مل  2001م  �شبتمرب   11 يف 

الذين  امل��واط��ن��ون  ي�شتطع 

باأحبائهم  يت�شلوا  اأن  ال��ن��ريان  ب��ني  حو�شروا 

الذي  العطل  ب�شبب  اجل��وال  الهاتف  بوا�شطة 

حاملي  م��اع��دا  كلها،  اجل���وال  �شبكات  اأ���ش��اب 

كل  كانت  الربجني  انهيار  وبعد  ب��ريي.  البالك 

املدنية  واخلدمة  واملطافىء  الإ�شعاف  �شيارات 

ت�شيني-  دي��ك  الأمريكي  الرئي�س  ونائب  -ب��ل 

ي�شتخدمون اأجهزة و�شبكات البالك بريي التي 

يف  لالت�شال  املتاحة  الوحيدة  و�شيلتهم  كانت 

منذ  �شعبيته  من  زاد  الذي  الأم��ر  الوقت.  ذلك 

 175000 الآن  ي��وج��د  اإن���ه  حتى  احل���ني،  ذل��ك 

حا�شوب مزود خلدمة البالك بريي على م�شتوى 

العامل )4(.

بتقنية  ر�شائله  بت�شفري  ب��ريي  البالك  وميتاز 

الوليات  رئي�س  دف��ع  ما  هو  ه��ذا  ولعل  خا�شة، 

املتحدة الأمريكية اإىل اقتنائه، حيث �شوهد يف 

ويتطلع  بيده  مي�شكه  وهو  الأبي�س  البيت  اأروق��ة 

للبيت  الر�شمي  املتحدث  �شرح  وحينئٍذ  اإليه، 

الأبي�س باأن الرئي�س يقتني بالك بريي ليت�شل 

بعدد من كبار امل�شوؤولني والأ�شدقاء )5(.

القدرة  ب��ريي  البالك  �شبكة  مهند�شو  وميلك   
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جهاز  اأي  على  بيانات  اأي  جتميد  اأو  اإلغاء  على 

على م�شتوى العامل يف حال فقده اأو �شرقته. 

مل�شتخدمه  ب��ريي  ب��الك  اجل��وال  الهاتف  ويتيح 

ال��ك��ث��ري م��ن ال��وظ��ائ��ف امل��ع��روف��ة ك��ال��ر���ش��ائ��ل 

املحادثة،  ال�شوتية وغرف  واملكاملات  الق�شرية 

الربيد  وا�شتقبال  اإر�شال  اإمكانيات  اإىل  اإ�شافة 

الإلكرتوين عن طريق برامج خا�شة مثيلة لتلك 

ق��د �شممت  وه��ي  امل��ع��ت��اد،  التي يف احل��ا���ش��وب 

يحتاجون  ال��ذي��ن  الأع��م��ال  ل��رج��ال  ا  خ�شي�شً

لإر�شال  الأوق��ات  اأغلب  يف  الإنرتنت  ل�شتخدام 

تبقيهم  التي  الإلكرتونية  الر�شائل  وا�شتقبال 

الكثري من  واإجناز  باأعمالهم  كامل  اّطالع  على 

الأعمال حتى عندما يكونون خارج مكتبهم.

»اللقاء  فر�شة  م��ن  التقنية  ه��ذه  زادت  وق��د   

ال�شباب من  م��ن  ك��ب��رية  لأع���داد  الإل���ك���رتوين« 

 groups التجمعات  خ��الل  م��ن  اجلن�شني 

تتجمع على كف اليد، ويف اأي مكان من العامل، 

»اإمييل«،  ال�  اأو  ال� »�شات«،  وتعرب عن ذواتها يف 

البلوتوث،  تبادل  اأو  املنتديات  على  ال��ردود  اأو 

�شفحاتهم  ت�شفح  اأو  امل�����ش��ورة،  وال��ر���ش��ائ��ل 

اآخ��ري��ن  م��ع  امل��ح��ادث��ة  اأو  ب���وك،  الفي�س  ع��ل��ى 

التقنية  هذه  متكنت  حيث  ال�«ما�شنجر«،  على 

عامل  اإىل  ل��ل��دخ��ول  الكثريين  ا�شتقطاب  م��ن 

زر  على  -ب�شغطة  ال�شخ�س  واأ�شبح  الإنرتنت، 

يف جهاز بحجم كف اليد- قادًرا على التوا�شل 

مع من حوله يف املكتب وال�شوق واملطار واملدر�شة 

ال��خ،   ... وامل��ط��اع��م  �شوب  وال��ك��ويف  واجل��ام��ع��ة 

ل�شيما اإذا كان هذا الآخر من غري جن�شه.

اأك��رث  الإل��ك��رتوين ب�شورة  الإدم���ان  وق��د ظهر   

يعد  ومل  ب��ريي،  البالك  تقنية  انت�شار  مع  حدة 

فتاة-  اأو   - �شاًبا  امل��رء  يرى  اأن  الآن  م�شتغرًبا 

مطاأطئ الراأ�س، اأو ل يبايل مَبن حوله، اأو ينظر 

اأنه يحدق  اإىل ل �شيء، بحيث ي�شعر َمن اأمامه 

ي�شطدم  ورمب��ا  خلفه،  �شيء  اإىل  خالله  م��ن 

ب�شرعة  تتحرك  فهي  يده  اأّم��ا  ال�شري،  اأثناء  به 

الربق، وتالم�س اأزرار املفاتيح يف هاتف البالك 

يلبث  ل  ثم  »بيانو«،  على  تعزف  وكاأنها  ب��ريي، 

اأن تعرتيه مالمح الده�شة وال�شتغراب، اأو تعلو 

مع  يتوا�شل  وك�اأنه  يقهقه  اأو  البت�شامة،  وجهه 

خملوقات يف عامل خفي. 

ويتفق الكثريون يف اأن البالك بريي ياأخذ منهم 

الكثري من الوقت، ويحرمهم من الراحة والنوم 

الكايف، اإ�شافة اإىل عدم تناولهم للطعام ب�شكل 

اإليهم  النا�س  اأق���رب  ع��ن  وان��ع��زال��ه��م  �شحي، 

الر�شائل  ا�شتخدام  على  اعتمادهم  خالل  من 

املحادثات  ح�شاب  على  التوا�شل  يف  الن�شية 

ال�شوتية، اأو اللقاء املبا�شر. 

بريي  ال��ب��الك  ا�شتخدام  مدمني  اأح���د  وي���رى 

من  للتخفيف  الناجعة  ال��ط��رق  اأه��م  اأح��د  اأن 

ال�شر  كلمة  ا�شتخدام  تفعيل  هي  الإدم��ان  هذا 

ن�شبًيّا،  طويلة  �شر  كلمة  واختيار  اجلهاز  لفتح 

ال�شر  كلمة  كتابة  اإىل  الح��ت��ي��اج  جم��رد  ف���اإن 

متعددة احلروف لهو اأمر كاٍف لعدم ا�شتخدام 

��ا. ���ش��رورًيّ الأم����ر  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا  اإَلّ  ال��ه��ات��ف 

* ع�شو جمل�س ال�شورى

املراجع:

1- الدكتور ها�شم بحري- اأ�شتاذ الطب النف�شي.

.htoml.http://forum.girl-vb.com/g-t26130 2- امل�شدر اجلزيرة

http://www.adwa-alresala.com/vb/showtheread.php?t=4869 -3

BlackBerry planet، Alastair Sweeny، ElLEY، 2009 -4

http:/blogs.cio.com/al_sacco/president_abama_s_official_smarthone_blackberry_8830_verizon -5
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ال�شورى  ملجل�س  املواطنني عدة عرائ�س  من  رفع عدد 

درا�شة  املجل�س  من  وطلبوا  لأو�شاعهم  فيها  عر�شوا 

وتراوحت  الدرا�شة.  ت�شتحق  اأنها  راأوا  والتي  حالتهم 

واآخرين  التوظيف  يطلبون  خريجني  بني  املو�شوعات 

يطلبون اإعادة النظر يف اأنظمة التعاقد التي راأوا اأنها 

حرمتهم من بع�س حقوقهم.

الأهلية  املعاهد  خريجات  من  جمموعة  رفعت 

عري�شة قلن فيها: 

معايل رئي�س جمل�س ال�شورى:

نتقدم لكم مبعرو�شنا هذا والذي نتظلم فيه من وزارة 

لنا  ي�شغي  ملن  ما�شة  بحاجة  ونحن  املدنية  اخلدمة 

وي�شتمع ملطلبنا والذي هو حق م�شروع لنا.

نحن جمموعة من خريجات معاهد اأهلية دبلوم �شنتني 

والبع�س  العامة  الثانوية  بعد  واح��دة  �شنة  والبع�س 

الثانوية،  بعد  �شنتني  مل��دة  املجتمع  كلية  خ��ري��ج��ات 

اأن انت�شرت  انتظمنا بالدرا�شة يف املعاهد الأهلية بعد 

اخل��دم��ة  وزارة  ت�����ش��ري��ح��ات  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ش��ح��ف  يف 

املوؤ�ش�شة  من  املعتمد  الدبلوم  خريجات  بتعيني  املدنية 

حكومية  وظائف  يف  واملهني  التقني  للتدريب  العامة 

اخلدمة  وزارة  ل��دى  تقدمنا  التخرج  وبعد  بالدولة. 

موعد  لنا  واأ�شدر  1430ه���،  لعام  الأول  ربيع  �شهر  يف 

1432/8/1ه��� ثم مت تاأجيلها اإىل تاريخ  باملفا�شلة يف 

�شهر  بعد  ما  اإىل  تاأجيلها  ثم  وم��ن  1432/8/20ه����� 

رم�شان وها نحن اأنهينا العام دون اأن نرى �شدق تلك 

املواعيد التي ت�شتخف بعقول وحقوق املواطنات. فاأين 

اإذن؟ وملاذا  بتعيننا  تنفيذ قرار وزارة اخلدمة املدنية 

هذا التاأخري واملماطلة؟

قال الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم »ا�شتو�شوا بالن�شاء 

اخلدمة  وزارة  ت�شرح  عندما  اخل��ري  هو  اأي��ن  خ��ريا« 

اخل��ري يف  ه��و  اأي���ن  امل��واط��ن��ات؟  اآم���ال  وتعلق  املدنية 

مواعيد مفا�شالت وهمية تتجدد من حني لآخر؟ اأين 

هي تعيينات وزارة اخلدمة لنا نحن اخلريجات؟

املعاهد  خريجات  تعيني  قرار  تنفيذ  هو  نريده  ما  كل 

التقني  للتدريب  العامة  للموؤ�ش�شة  التابعة  الأهلية 

واملهني وخريجات كلية املجتمع املرخ�س لها من قبل 

وزارة اخلدمة املدنية.

حتى هذه اللحظة مل يتم تعيني اأي خريجة دبلوم على 

الرغم من قلة عددنا. وكما تعلمون فقد مت ا�شتحداث 

11 األف وظيفة اإدارية ن�شائية لوزارة الرتبية والتعليم 

ح�شب ت�شريح وزارة الرتبية والتعليم ونحن موؤهالت 

مواعيد  لكن  الوظائف  ه��ذه  يف  للعمل  كاماًل  تاأهياًل 

املفا�شالت الوهمية حالت دون ح�شولنا على حقنا.

املعلمات  معهد  خريجات  اإحثثثدى  رفعت  كما 

املجل�ص  رئي�ص  ملعايل  عري�شة  1419هثثث  عثثام 

�شنتني  ثم  �شنة  تخرجنا  بعد  انتظرنا  فيها:  قالت 

تقريبًا  عامًا   14 ح��وايل  اإىل  معاناتنا  امتدت  اأن  اإىل 

اأن  1402ه��� ين�س على  ع��ام  تعميم من  ورغ��م وج��ود 

يف  للتدري�س  م��وؤه��الت  املعلمات  معاهد  خ��ري��ج��ات 

الأبواب يف  اأو�شدت جميع  اأن  وبعد  البتدائية  املرحلة 

وجوهنا رفعنا نحن خريجات معاهد املعلمات اأ�شواتنا 

جميع  على  احلنون  والقلب  اجلميع  لوالد  مناديات 

اأبناء وطنه خادم احلرمني ال�شريفني للوقوف بجانبنا 

وو�شع حدًا ملعاناتنا وتعييننا، وجاء الفرج من اهلل ثم 

من والدنا خادم احلرمني ال�شريفني حني اأمر بتكليف 

بوظائف  بها  واخل��روج  و�شعنا  يف  للنظر  عادلة  جلنة 

على ثالث  الأوىل  الدرجة  الرابعة  املرتبة  على  اإدارية 

دفعات يتم التعيني يف كل دفعة 4200 معلمة.

ال�شريفني  احل��رم��ني  خل���ادم  ث��م  هلل  بال�شكر  وقمنا 

وقلوبنا تلهج بالدعاء له بتحقيق حلم ا�شتمر لأكرث من 

الأوىل  الدفعة  تعيني  مت  1432ه���  عام  ففي  عامًا،   15

ومنذ ذلك الوقت وكل خريجة عرفت دورها يف التعيني 

وننتظره على اأحر من اجلمر اإىل اأن اقرتبنا من موعد 

الكربى  ال�شدمة  وجدنا  الثانية  الدفعة  اأ�شماء  ظهور 

من وزارة الرتبية والتعليم وتغري كالم م�شوؤويل وزارة 

�شنة  بتاأخريها  خريجة  كل  دور  حول  والتعليم  الرتبية 

خريجات  اأن  �شمنها  ومن  تذكر  اأ�شباب  ب��دون  كاملة 

الدفعة  1418-1419ه��� منذ �شنة كاملة وهن يف  عام 

الثانية ولديهن دليل يوؤكد كالمهن من خالل اإمييالت 

اأحقيتهن  رغم  الثانية.  الدفعة  اأنهن من  لهن  ال��وزارة 

بالدفعة الثانية لأن الدفعة الأوىل �شملت عام 1415-

1416-1417ه� واملمتاز واجليد جدًا من دفعة 1418هـ 

من  كثري  تثبيت  ورغ��م  منهن.  اجليد  عند  وتوقفت 

ي�شيع  اأن  فنخ�شى  الكرمي  بالأمر  املعاهد  خريجات 

حقنا يف التعيني وتتبخر هذه الأحالم.

ورفع عيد بن حامد البلوي عري�شة نيابة عن 

زمالئه يف حمافظة العال قائاًل: 

معايل رئي�س جمل�س ال�شورى

 نرفع مطلبنا هذا وبه نفيد اأنظار املجل�س املوقر باأننا 

اأبناء هذه البالد الغالية ممن خدموا هذه البالد اأكرث 

مت  حيث  بال�شاعات  الأجر  بنظام  عامًا  ع�شر  اثنا  من 

تثبيتنا على نف�س مراتب املتعاقدين عليها وهي املرتبة 

موؤهالتنا  يف  النظر  دون  الأوىل  وب��ال��درج��ة  الثانية 

وخرباتنا ال�شابقة يف املدة التي اأم�شيناها بالعمل ويف 

طلبنا  درا�شة  اإىل  ونتطلع  جميعًا  علينا  مظلمة  ذلك 

و�شمول املدة التي اأم�شيناها اأكرث من اثنا ع�شر عامًا 

خدماتنا  �شمن  واحت�شابها  بال�شاعات  الأج��ر  بنظام 

ال�شادرة  الأوام���ر  اإن  حيث  امل�����ش��اواة،  ملبداأ  حتقيقًا 

جلميع  الأو���ش��اع  وحت�شني  ب��درا���ش��ة  تقت�شي  م��وؤخ��رًا 

املوظفني بالدولة والتي متنحهم راتب ح�شب املوؤهالت 

واخلدمة يف العمل ونطلب م�شاواتنا بهم حتقيقًا ملبداأ 

العدل وامل�شاواة واهلل يحفظكم ويرعاكم.

كما رفع مذكر بن �شامل اجلهمي عري�شة ملجل�ص 

ال�شورى جاء فيها: اإنني اأحد اأبناء هذا الوطن وقد 

قبل  تقاعدت  وق��د  �شنة   40 ط��وال  باإخال�س  خدمته 

اأربع �شنوات عن مدة خدمة 37 �شنة مدين و3 �شنوات 

1389/11/1ه���� يف احلر�س امللكي  ب��داأت يف  ع�شكري 

وهي قبل خدمتي املدنية وعند تقاعدي طلبت اإ�شافتها 

اإىل خدمتي املدنية لال�شتفادة منها يف راتب التقاعد 

امللكي ومت  الالزم من مرجعي احلر�س  اإكمال  وقد مت 

خريجون يطلبون التوظيف
وآخرون يطلبون إعادة النظر في أنظمة التقاعد
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بلدي  جمل�س  ع�شو  ال�شهري  علي  بن  عبداهلل  املواطن  رف��ع 

�شابق عري�شة ملجل�س ال�شورى عر�س فيها روؤيته جتاه مو�شوع 

ت�شريعية  جهة  املوقر  جمل�شكم  اأن  مبا  ق��ال:  حيث  الإ�شكان، 

مهمة وي�شم نخبة ذات كفاءة واأمانة – نح�شبكم كذلك- وقد 

على  دائمًا  احلري�س  وه��و  اهلل،  حفظه  الأم��ر  ويل  اختاركم 

رفاهية املواطن وتوفري �شبل العي�س الكرمي له واأنتم ل تقلون 

الذين  ال�شباب  من  ال�شعودي  ال�شعب  معظم  اأن  ومبا  حر�شًا، 

هلل،  واحلمد  وا�شع  بلد  يف  ونحن  الإ�شكان  م�شكلة  من  يعانون 

والإمكانات متوفرة اإل اأن هناك بع�س النقاط التي نعاين منها 

نحن اأهايل منطقة ع�شري خا�شة اأريد اأن اأطلع معاليكم على 

بع�س منها واأرجو قراءتها بدقة ومتحي�س:

واملحاكم  البلديات  ل��دى  عامة  واأنظمة  تعاميم  ت�شدر   -1

ال�شرعية وفروع الزراعة مل يراع فيها الفروق بني خ�شو�شيات 

املناطق، فكما تعلمون معاليكم باأن منطقتنا جبلية واأرا�شيها 

وبها  ال�شنني،  اآلف  منذ  متوارثة  مدرجات حمدودة ومملوكة 

كثافة �شكانية ويف ازدياد م�شتمر، وبها حتى الكهوف مق�شمة 

وبع�س  فيها،  احليوانات  اأع��الف  حلفظ  اأ�شخا�س  ع��دة  بني 

املنتجات  م��ن  امل��وؤن��ة  وحفظ  لرفع  اأي�شًا  مق�شمة  ال�شخور 

الزراعية وتختلف طبيعتها عن وادي الدوا�شر مثاًل، اأو منطقة 

ال�شاحل اأو املناطق ال�شمالية وال�شرقية ذات امل�شاحات الوا�شعة 

واملغرية ل�شعاف الأنف�س للتعدي عليها وال�شتيالء عليها بطرق 

غري �شرعية.

من  ع�شرة  لديه  فبع�شنا  ال�شكن  م�شكلة  من  نعاين  نحن   -2

الأولد ويحتاجون اإىل م�شاكن م�شتقلة، وميلك اأرا�ٍس �شغرية 

لديه  ك��ان  اإن  عليها  للبناء  لأولده  اإفراغها  يريد  حم��دودة 

واملحاكم،  البلديات  من  بتعقيدات  في�شطدم  عليها  �شكوك 

يبقى  وقد  م��راده،  وهو مل يح�شل على  �شنوات  اإىل  ت�شل  قد 

م�شتاأجرًا طول حياته براتبه الذي ل يتعدى الإيجار اأو معا�شه 

�شكنية  اإىل  بتحويلها  مطالب  فهو  الجتماعي.  ال�شمان  من 

على  يح�شل  حتى  �شنوات  يتطلب  وه��ذا  زراع��ي��ة،  كانت  اإن 

والأمانة  والبلدية  الزراعة  بني  تدور  ومعاملته  التحويل،  ذلك 

�شاحبها  حيث  لإفراغها،  �شنوات  اإىل  حتتاج  ثم  واملحكمة، 

جميع  من  مرت،   400 قطره  ما  ي�شور  م�شاحي  برفع  مطالب 

ذلك،  غنى  يف  واجلميع  باأكملها  قرية  ي�شم  وق��د  اجل��ه��ات، 

يتفنن  الذي  الهند�شي  املكتب  هو  ذلك  من  الوحيد  وامل�شتفيد 

اأ�شاًل يف ابتزاز املواطنني قبل هذا التعميم.

قبل  من  برتخي�س  مطالب  فهو  البناء  املواطن  اأراد  اإذا   -3

فاإن  حق،  وهذا  بال�شك  تطالبه  والبلدية  حق،  وهذا  البلدية 

واإن  اأعاله وزي��ادة،  فاإنه ي�شطدم مبا ذكرناه  كان لديه �شك 

كان لي�س لديه �شك فامل�شيبة اأعظم، حيث ل يح�شل على هذا 

موظفًا  كان  اإن  يتقاعد  وقد  ال�شنني،  ع�شرات  بعد  اإل  ال�شك 

وميوت وهو مل يح�شل على هذا ال�شك، علمًا باأنه ورث الأر�س 

عن اآبائه واأجداده وقد ل يكون التعقيد يف النظام نف�شه ولكنه 

لعدم فهمه وتطبيقه من بع�س املوظفني هداهم اهلل.

اإىل ع���دم ح�����ش��ول امل��واط��ن على  ت����وؤدي  4- ه��ن��اك ع��وام��ل 

قبل  يكون  اأن  يجب  ال�شرعي  الإحياء  فمثاًل  املطلوب،  ال�شك 

تويف  التاريخ  هذا  على  ي�شهدون  الذين  واجليل  1387ه،�  عام 

معظمهم والباقون معاقون اأو عاجزون عن احل�شور للمحاكم 

يف  املانع  فما  ذلك،  اإىل  وما  �شنهم  لكرب  ب�شهاداتهم  ل��الإدلء 

تعديل ذلك التاريخ اإىل ما بعد 1400 مثاًل.

الكيدية، وعدم  الدعاوى  لأ�شحاب  املجال  فتح  العوامل:  ومن 

تطبيق معاقبتهم مبا ين�س عليه الأمر ال�شامي اخلا�س بذلك، 

ومنها اأي�شًا: تفنن بع�س املوظفني يف اخرتاع طلبات تعجيزية 

اأي�شًا:  للمتقدم، مثل طلب الكروكيات املكلفة وغريها، ومنها 

قرى  معظمها  ومنطقتنا  العمراين،  النطاق  بحدود  التعلل 

متناثرة ل ينطبق عليها هذا ال�شرط.

الهند�شية  املكاتب  اإم��ا  ث��الث��ة:  ه��م  كله  ه��ذا  م��ن  وامل�شتفيد 

الك�شول  املوظف  واإما  اخليالية،  الأ�شعار  يف  لها  رادع  ل  التي 

واملواطن  للوطن  يقدم  ومل  لبيته  ويعود  للمكتب  يح�شر  الذي 

لبتزاز  الفر�س  ي�شتغل  الذي  احلاقد  املوظف  واإما  �شيء،  اأي 

املواطنني والنتقام منهم لإ�شباع رغبته احلاقدة.

5- اإن دورة املعاملة بني الإدارات احلكومية تاأخذ وقتًا طوياًل 

الزراعة  فروع  اأو  مثاًل  البلدية  باإعطاء  اخت�شارها  وبالإمكان 

ال�شالحية يف الأمور التي ت�شهل للمواطن طلبه دون الإخالل 

بالنظام، حيث اإن البلديات اأ�شبحت و�شيطًا فقط بني الأمانة 

واملواطن، دون اأن تقدم له اأي �شيء يف هذا اجلانب، علمًا باأن 

لديها الكوادر والإمكانات التي تخولها لإجناز الأعمال، واإل ما 

الفائدة من و�شعها اأ�شاًل.

اأمانة  بكل  ملعاليكم  اأنقله  كثري يف هذا اجلانب  قليل من  هذا 

و�شدق.

املوقر  جمل�شكم  واأع�����ش��اء  معاليكم  م��ن  ث��م  اهلل  م��ن  نرجو 

طموحات  حتقق  التي  التو�شيات  وو�شع  املو�شوع  هذا  درا�شة 

بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  املفدى  مليكنا 

هذا  جت��اه  الر�شيدة  وحكومته  اهلل-  حفظه   – عبدالعزيز 

اأن يعي�س  تحُعني هذا املواطن ال�شعيف على  ال�شعب الكرمي ثم 

املواطن  خدمة  �شاأنها  من  التي  الأم��ور  وت�شهيل  كرمية،  حياة 

ثم النهو�س العمراين والتطويري لهذا الوطن الغايل، وفقكم 

اهلل واأعانكم على ما فيه �شالح هذا الوطن الكرمي واملواطن.

الشهري يعرض رؤيته لموضوع اإلسكان
للتقاعد  العامة  املوؤ�ش�شة  اإىل  طلبي  حتويل 

اإىل  �شنوات  الثالث  اخلدمة  اإ�شافة  ومت��ت 

يف  خدمتي  اأ�شبحت  وبذلك  املدنية  خدمتي 

الدولة 40 �شنة ومت �شرف راتبي كاماًل ح�شب 

النظام اأي اإن راتبي التقاعدي الذي ح�شلت 

 827 ي�شاوي  الع�شكرية  اخل��دم��ة  م��ن  عليه 

فرتة  املبلغ  ه��ذا  �شرف  وا�شتمر  فقط  ري��ال 

من الزمن �شمن راتبي التقاعدي وبعد ذلك 

مقابل  يل  �شرفت  التي  ري��ال   827 قطع  مت 

اخلدمة الع�شكرية ما هي الأ�شباب؟

وزارة  من  �شدر  اإن��ه  يقال  تعميم  هناك   -1

1394ه��� فرتة  اإىل  1384ه���  الدفاع من عام 

ع�شر �شنوات وكل من خدم خالل هذه الفرتة 

يف القوات الربية وترك اخلدمة خالل الفرتة  

وله مطالبات يف هذا  1394ه���  اإىل  1384ه��� 

تلك  لهم  ت�شرف  ل  ال����وزارة  ف���اإن  اجل��ه��از 

احلقوق الذين خدموا يف القوات الربية فقط 

دون القطاعات الأخرى.

اأخ���دم يف ال��ق��وات ال��ربي��ة خالل  اأن���ا مل   -2

يف  وخدمتي  التعميم  بها  �شدر  التي  الفرتة 

احلر�س امللكي ول اأعرف القوات الربية عملي 

امللكي  احلر�س  فيه  اأعمل  ال��ذي  القطاع  يف 

ونحمد اهلل مل نواجه حروب ول �شروب منذ 

1389/11/1ه���� حتى  تعييني يف احلر�س يف 

1393/1/5ه� نهاية خدمتي.

اأرجو الهتمام مب�شكتي واإعادة حقي الذي هو 

من ن�شيبي ون�شيب اأ�شرتي الذين هم اأحوج 

الكبري  القليل يف حجمه  املبلغ  لهذا  يكون  ما 

منذ  ب��داأت  م�شكلتي  اأن  واأفيدكم  معناه.  يف 

تقاعدي يف 1430/7/1ه� حتى هذا اليوم.

هو  ال��ذي  التعميم  ه��ذا  من  اإعفائي  ف��اأرج��و 

يف  خدمتي  واأن���ا  ال��ربي��ة  ال��ق��وات  يف  مطبق 

الذي حق  املبلغ  هذا  و�شرف  امللكي  احلر�س 

من حقوقي.
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لدى الطالع على اأوراق هذه املعاملة الواردة اإىل 

املجل�س من لدن مقام رئا�شة الوكالء رقم 104 يف 

1352/1/25ه� ظهر ما ياأتي:

قدم  ال��وج��ه  جت��ار  م��ن  ب��دي��وي  م�شطفى  اأن   -1

املالية  اإىل وزارة  1351/9/29ه���  بتاريخ  عري�شة 

احلجازية  امل��ي��اه  م��ن  ا���ش��ط��اد  اإن���ه  فيها:  ي��ق��ول 

وقد  الف�شيخ  من  مقدارًا  �شراعية  �شفن  بوا�شطة 

دفع الر�شوم املقررة عليه اأوًل وهي اخلم�س لدائرة 

املالية ثم دفع ر�شم الإخراجات لإدارة الر�شوم ثم 

طالبه ماأمور الر�شوم عالوة على هذين الر�شمني 

بدافع ر�شم املنافع على الف�شيخ املذكور.

�شيد  ن��ظ��ام  م��ن   67-66-65 امل���واد  اإن  وح��ي��ث 

الأ�شماك تن�س بعدم اأخذ اأي ر�شوم على ال�شيد 

من  على  الأمر  ي�شرتحم  بالنظام  املو�شح  خالف 

يلزم باإعفاء ما ذكر من ر�شوم املنافع.

2- جاء يف مذكرة رئي�س ق�شم التفتي�س رقم 141 

من  ه��ي  املنافع  ر���ش��وم  اأن  1352/12/20ه������  يف 

�شمن الر�شوم اجلمركية ول بد من تقا�شيه، اأما 

يكون  قد  الأ�شماك  �شيد  نظام  يف  اإدراجها  عدم 

تلك  بتاأييد  الأم��ر  اإ���ش��دار  ويطلب  ال�شهو  بواقع 

القاعدة واإحلاقها بنظام �شيد الأ�شماك.

ولدى البحث واملناق�شة فيما ذكر ومراجعة النظام 

املذكور ظهر اأن املادة 66 منه تت�شمن باأن ت�شتوفى 

القيمة  نف�س  على   %5 باعتبار  الإخراجات  ر�شوم 

اخلم�س  معاملة  اإيفاء  حني  تقديرها  يجري  التي 

يجوز  ل  اأن��ه   67 ب��امل��ادة  وج��اء  النظام.  مبوجب 

ا�شتيفاء �شيء خالف ما هو مندرج بهذا الف�شل 

من الر�شوم.

بناء عليه فقد قرر املجل�س بالإجماع عدم تكليف 

عنها  املبحوث  املنافع  بر�شوم  بديوي  م�شطفى 

اأعاله طبقًا للنظام املذكور.

�شوى  ل��ذل��ك  خا�شة  اأوراق  وج���ود  ع��دم  وظ��ه��ور 

املجل�س  قرار  املت�شمن  املذكورة  الطوابع  اإل�شاق 

املذكور اأن اأوراق اإجازات الأنكحة هي من الأوراق 

ال�شبيهة بالر�شمية وهي مماثلة لل�شكوك اجلاري 

البيوع والإق��رارات وما �شابه ذلك،  ا�شتعمالها يف 

ول بد من تخ�شي�س اأوراق مطبوعة ر�شميًا لتكون 

قيمة  الأوراق  لتلك  يجعل  اأن  على  العتبار  حمل 

ب�شيطة تتفق مع امل�شلحة ا.ه�.

املجل�س  ق��رر  ذك��ر  فيما  واملناق�شة  البحث  وبعد 

باإجماع اآرائه:

1- املوافقة على قرار املجل�س املايل باأن تخ�ش�س 

بق�شد  ل��ل��م��اأذون��ني  قيمة  ذات  مطبوعة  اأوراق 

النكاح.

قرو�س  خم�شة  امل��ذك��ورة  ال��ورق��ة  قيمة  تكون   -2

اأمريية.

امللحقات  اإىل  الكافية  الكميات  منها  تر�شل   -3

لتعميم ا�شتعمالها ويكتفى بها عن اإل�شاق الطوابع 

اجلاري العمل بها �شابقًا.وعلى ذلك جرى التوقيع.

رفض إقرار رسوم المنافع على صائدي األسماك

لدى اطالع املجل�س على اأوراق هذه املعاملة الواردة 

774 يف  اإل��ي��ه م��ن ل��دن امل��ق��ام ال�شامي حت��ت رق��م 

1352/1/30ه��� املخت�شة مبنع دخول الأغنام اإىل 

البلدة ظهر ما ياأتي:

اأ- اإن جابي ر�شوم التذكية يفيد يف مذكرته املرفوقة 

قد  اأن��ه  العا�شمة  اأم��ني  اإىل  بتاريخ 1352/1/5ه���� 

مب�شلحة  �شرر  البلدة  داخل  الأغنام  بيع  من  نتج 

ي�شتح�شل  اأن  لذلك  درءًا  راأي��ه  من  واأن  البلدية، 

بعد  البلدة  اإىل  نزولها  عند  الأغ��ن��ام  على  ر�شوم 

يكلف  رجوعها  وعند  راعيها  وا�شم  عددها  كتابة 

الراعي بدفع الر�شوم مبقدار ما ينتق�س منها على 

اأن ينبه على �شيخ املعابدة بذلك.

مو�شوع  يف  ال�شادر  الأمانة  هيئة  بقرار  جاء  ب- 

رق��م 52 يف 1352/1/14ه������ ب��اأن م��ن راأي��ه��ا منع 

ال�شرطة  مراكز  بوا�شطة  البلدة  اإىل  الغنم  دخول 

ثالثة  �شاحبها  يدفع  بالبلدة  اأغنام  وجدت  ومتى 

قرو�س اأمريية على كل راأ�س منها جزاء له.

بعاليه قرر  اإليه  اأ�شري  واملناق�شة فيما  البحث  وبعد 

املجل�س بالأكرثية ما ياأتي:

التذكية  ر�شوم  جابي  اق��رتاح  على  املوافقة  اأوًل: 

املو�شح بعاليه ملا فيه من �شمان امل�شلحة.

الأمانة  هيئة  ارتاأته  ما  على  املوافقة  عدم  ثانيًا: 

لفقر  وذل��ك  البلدة  اإىل  الأغ��ن��ام  دخ��ول  منع  م��ن 

اأهلها و�شرورة م�شاعدتهم بالوجه ال�شرعي ولكون 

اإل  معهم  يكن  مل  البلدة  داخل  بالأغنام  املتجولني 

القليل.

بتطبيق  موؤمنة  فهي  البلدية  م�شلحة  اأم��ا  ثالثًا: 

اقرتاح جابي الر�شوم املذكور.

وعلى ذلك جرى التوقيع.

ال رسوم على رعاة األغنام داخل المدن
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من رجال الشورى

محمد طاهر الدباغ
1308-1378هث

ال��دب��اغ،  م�شعود  ط��اه��ر  حممد  ال�شيد  ول��د 

مبدينة الطائف عام 1308ه�.

وتلقى علومه  والكتابة،  القراءة  وتعلم مبادئ 

الإ�شكندرية،  ثم  املكرمة،  مبكة  البتدائية 

وح�شل على ال�شهادة البتدائية عام 1324ه�. 

يد  تعليمه على  ووا�شل  املكرمة  اإىل مكة  عاد 

ح�شل  حتى  احل��رام  بامل�شجد  ع�شره  علماء 

على اإجازة التدري�س فيه، وذلك عام 1333ه�.

الزمن  من  مدة  الدبالغ  طاهرة  حممد  عمل 

يف امل�شجد احلرام، ثم التحق مدر�شًا مبدر�شة 

الفالح، واأ�شبح مديرًا لها عام 1336ه�، توىل 

-1343 عام  ح�شني  ال�شريف  عهد  يف  املالية 

ن�شاط  ذا  الدباغ  طاهر  ال�شيد  كان  1344ه. 

�شيا�شي تابع حلزب الأح��رار الذي اتخذ من 

الأردن مقرًا له، وقد ا�شتطاع امللك عبدالعزيز 

بحنكته اأن ي�شل ن�شاط ذلك احلزب، ويق�شي 

من  ع���ددًا  ا�شتقطب  عندما  تدريجيًا  عليه 

اأعمدته مرحبًا بعودتهم اإىل احلجاز وولهم 

خلف  1355ه���  عام  مهمة.  حكومية  منا�شب 

املعارف  اإدارة  يف  ال�شورى  اإبراهيم  ال�شيخ 

ال��ع��ام��ة ح��ت��ى ع���ام 1364ه�������، ع��ني ع�����ش��وًا 

1365-1371هـــــ،  ع��ام  من  ال�شورى  مبجل�س 

يف  التعليم  على  مل�شات  الدباغ  طاهر  لل�شيد 

بنجد،  الت�شع  املدار�س  تاأ�شي�س  منذ  اململكة 

عنيزة،  بريدة،  حائل،  )الريا�س،  والأح�شاء 

اجلبيل(،  القطيف،  الأح�����ش��اء،  املجمعة، 

اإىل جانب  موادًا علمية جديدة  اأ�شاف  حيث 

اأول  والريا�شية.  الك�شفية  باحلركة  اهتمامه 

حيث  وط��وره��ا،  الدرا�شية  املناهج  ع��دل  من 

دمج املرحلة التح�شرية والبتدائية يف مرحلة 

بتاأ�شي�س  عني  �شنوات،  �شت  مدتها  ابتدائية 

يف  املكرمة  مكة  يف  البعثات  حت�شري  مدر�شة 

1356ه�، وهي تعد اأول مدر�شة ثانوية  حمرم 

مدر�شة  وتنظيم  تو�شيع  على  عمل  باململكة، 

الأمراء بالريا�س.

ت���ويف مب�شر ح��ي��ث ذه���ب ل��ل��ع��الج ودف���ن يف 

القاهرة وذلك يف 1378/7/18ه�.

اطلع جمل�س ال�شورى على اأوراق املعاملة املرفوقة الواردة 

من املقام ال�شامي برقم 580 يف 1352/1/23ه� املخت�شة 

مبو�شوع الدور والت�شليم املراد اإجراوؤه بني مدير الأوقاف 

وبعد  ال�شابق.  املدير  تركه  ب�شوؤون  القائم  وبني  احل��ايل 

املعاملة املرفقة ويف  النظر يف  واإمعان  والتدقيق  الفح�س 

قيودات املجل�س ظهر وتقرر لدى املجل�س باإجماع اآرائه ما 

ياأتي:

بهذا  معاملة  اإل��ي��ه  اأحيلت  اأن  �شبق  ق��د  املجل�س  اإن   -1

املو�شوع ولدى درا�شتها جرى حتويلها 

نحوها  مرئياتها  لإبداء  املالية  لوزارة 

ب�شوؤون  القائم  اأف��اده  ما  حقيقة  وب��اأن 

كامل  حممد  ال�شيخ  املذكورة  الرتكة 

كروي من اأنه قد �شدر اأمر على وزارة 

املالية ب�شرف مبلغ 35 جنيهًا للمدير 

الآن  حتى  ي�شتلمها  مل  واأن���ه  ال�شابق 

املتبقي  من  املبلغ  هذا  خ�شم  وطلبه 

طرف املدير املذكور.

2- وب��ع��د ت��ل��ق��ي الإف������ادة ف��ي��ه��ا رف��ع 

يف   191 برقم  العايل  للمقام  املجل�س 

تنويرًا  ارت���اأى  ب��اأن��ه  1351/5/30ه������ 

للمو�شوع ما ياأتي:

تركة  ب�شوؤون  القائم  من  يطلب  اأن  اأ- 

مدير الأوقاف ال�شابق �شور من الأمر العايل املنوه عنه يف 

مذكرته بتاريخ 1351/1/16ه� القا�شي ب�شرف مبلغ 35 

جنيهًا املذكورة.

عنها  امل��ن��وه  امل�شبطة  م��ن  ���ش��ورة  املجل�س  اإع��ط��اء  ب- 

يف   1735 ع����دد  امل���رف���وق���ة  امل��ال��ي��ة  وزي�����ر  م���ذك���رة  يف 

1351/5/25ه�.

ج- ال�شتي�شاح من وزارة املالية عن املبالغ التي لها طرف 

1351/5/25ه��� وعدد  املعارف املنوه يف مذكرتها بتاريخ 

فاإن  املعارف  على  يدعيه  الذي  املبلغ  »اأم��ا  بقولها   1735

املعارف  تطالب  اأنها  على  بناء  �شرفه  تعتمد  مل  املالية 

بجملة مل ت�شدد لديها وهل كانت يف املدة التي كان فيها 

املرحوم ال�شيخ ماجد كروي مديرًا للمعارف اأم ل«؟

3- ومل يبلغ املجل�س بعدئذ جوابًا على ال�شتي�شاحات التي 

طلبها يف اخل�شو�س املذكور.

ظهر  املرفقة  املعاملة  حمتويات  يف  النظر  وباإمعان   -4

1351/2/2هــــ  يف   701 ع��دد  املعارف  مدير  مذكرة  من 

باأن الكتب التي ابتاعتها املعارف قد قررت تدري�شها واأن 

هذه الكتب قد بلغت قيمتها 3850 قر�شًا وقد حول موؤلفها 

كروي  ماجد  ال�شيخ  املرحوم  اأبناء  املعارف  مديرية  على 

لت�شديدها لهم، وقد �شبق اأن كتبت املعارف للمقام العايل 

ب�شرف قيمة الكتب الدرا�شية التي رفعت بها بيانًا مرفوقًا 

قيمة  البيانات  هذه  �شمن  من  واأن  عنها  املنوه  مبذكرتها 

املبلغ  ب�شرف  العايل  الأم��ر  �شدر  وقد  املذكورة.  الكتب 

اأي الذي يخ�س ورثة ال�شيخ ماجد كروي من قيمة الكتب 

املقررة يف امليزانية ومل تقب�س املعارف من ذلك �شوى مبلغ 

9128 قر�شًا و�شبع مليمات. وهي من قيمة الكتب املبتاعة 

من م�شر وقد طالبت املعارف املالية 

ب�شرف املبلغ املذكور مرارًا لت�شديده 

لأربابه ومل تتح�شل منه على �شيء.

ومن  اأع���اله  ذك���ره  مم��ا  ويت�شح   -5

الأوق���اف  مدير  اأن  املجل�س  ق��ي��ودات 

املدير  تركة  ب�شوؤون  القائم  يطالبه 

و82  و10  و302   137 مببلغ  ال�شابق 

يف   23 ع��دد  خطابها  مبوجب  قرو�س 

1351/1/14ه� وهذا املبلغ هو املتبقي 

واردات  م��ن  امل��ذك��ور  امل��دي��ر  ط���رف 

القائم  اأف����اد  ق��د  وح��ي��ث  الأوق������اف، 

املتبقي  املبلغ  اأن  املنوه  الرتكة  ب�شوؤون 

على مدير الأوقاف ال�شابق مل يقب�شه 

معظمه  اإن  بل  دافعيه  من  ذهبًا  كله 

الذهب  بني  حينها  يف  فرق  يكن  مل  حيث  ري��الت،  قب�س 

والف�شة وطلبه عر�س الكيفية على املقام العايل لإ�شدار 

الأمر بقب�شه ريالت بعد خ�شم مبلغ 35 جنيهًا من مديره 

على  الأم��ر  �شدر  والتي  املعارف  مديرية  ط��رف  ال�شابق 

قلم  اإف��ادة  من  ات�شح  قد  وحيث  ب�شرفها،  املالية  وزارة 

 50 مديرية الأوقاف املربوطة بخطاب هذه املديرية رقم 

وهم:  اأ�شخا�س  اأربعة  من  قب�س  اأنه  1351/1/27ه����  يف 

ال�شيخ اأحمد غزاوي، واأحمد مريه، و�شدقة نريوه، و�شرف 

للعقارات  اأجرة  عربيًا،  رياًل   420 مبلغ  القهوجية،  �شيخ 

الذهب،  ع��ن  ب��دًل  املديرية  قبل  م��ن  ا�شتاأجروها  التي 

ح�شبما هو موجود يف دفرت الأ�شا�س للعقارات.

فاإن املجل�س يرى اأن ي�شتلم من القائم ب�شوؤون تركة مدير 

قب�شه  ما  مبقت�شاه  طرفه  متبٍق  هو  ما  ال�شابق  الأوق��اف 

وبعد  بذلك،  املخت�س  الدفرت  يف  و�شجل  امل�شتاأجرين  من 

خ�شم مبلغ 35 الذي له من اأ�شل املتبقي طرفه طبق الأمر 

ال�شادر يف ذلك واأن تقوم املالية بت�شديد املعارف مبلغ 35 

جنيهًا وهي بدورها ت�شددها لالأوقاف. وعلى هذا ح�شل 

التوقيع.

مجلس الشورى يفصل في تسليم تركة مدير األوقاف السابق
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د. عبداهلل بن اإبراهيم الع�شكر * 

*  ع�شو جمل�س ال�شورى
رئي�س جلنة ال�شوؤون اخلارجية

اإن�شان مهما كان تخ�ش�شه  لكل  الكالم يف كل مناحي احلياة، ولهذا ي�شح  اأنها  ال�شيا�شة  اأ�شهر تعريفات  من 

وخلفيته العلمية اأن يتحدث يف ال�شيا�شة، ويقول راأيه يف ما يجري حوله. األي�ص ما يجري من حوله �شيا�شة؟ 

واأنا ل اأح�شي عدد النا�ص من خمتلف امل�شارب الذين لهم �شولت وجولت يف ال�شيا�شة. وقد بنى العاملون 

ال�شيا�شة  اأر�شطو كتابه يف  ال�شيا�شة. ومنذ كتب  يف علوم امل�شطلح على هذا التعريف كالمهم يف ما يخ�ص 

والنا�ص ينحون منحاه. ولو اأح�شينا ما ُيكتب وُين�شر عن ال�شيا�شة حتديدًا لوجدناه كمًا هائاًل.

ت�شمية من يحق  وبداأ  لل�شيا�شة.  النه�شة بداية حتديد دقيق   اأوروبا يف ع�شر  العلوم ظهر يف  ومع تقدم 

له اأن يكتب فيها، ويدعي اأنه متخ�ش�ص فيها. ثم مع الرتاكم املعريف اأ�شبحت ال�شيا�شة علومًا ولي�شت علمًا 

واحدًا. لهذا جند القوم يف الغرب يطلقون على تخ�ش�ص ال�شيا�شة: العلوم ال�شيا�شية. لأنهم يعتقدون اأن 

هذا التخ�ش�ص يحوي العديد من العلوم املتداخله. وتعليلهم لهذا اأن ال�شيا�شة تخ�ش�ص يهتم بالإن�شان يف 

حياته ومعا�شه، وبالتايل فعلوم كثرية لبد اأن تكون موؤثرة يف الإن�شان.

ثم قام على �شاقه علم اآخر ل�شيق بال�شيا�شة وهو علم الدبلومات اأو الدبلوما�شية. على اأن هذا العلم اأ�شيق 

من �شنوه ال�شيا�شة، لهذا فقد حدد مبحددات نظرية. وهو ي�شتفيد من علوم مثل التاريخ والجتماع وعلم 

النف�ص والإدارة وغريها، لكن ا�شتفادته ت�شبه ا�شتفادة العلوم من بع�شها بع�شًا. اأما ال�شيا�شة فال�شتفادة 

تكاد تكون متداخلة ي�شعب ف�شلها، ولهذا �شموه علومًا بدًل من علم.

يف  ال�شيا�شي  العمل  جعلت  واحتادات  وجلان  هيئات  من  عنها  تفرع  وما  احلديثة  الربملانيات  ن�شوء  مع  ثم 

�شلب عملها واهتماماتها النظرية والتطبيقية، هذا ال�شنيع جعل بع�ص الربملانات توؤ�ش�ص لوحدات درا�شية 

اأن  وتن�شر جملة علمية حمكمة حلاجتها املا�شة اإىل دعم مناق�شات الأع�شاء واجتاهاتهم الفكرية. بقي 

اأن العمل ال�شيا�شي داخل الربملانات ينق�شم اإىل نوعني رئي�شيني: ال�شيا�شة الداخلية وال�شيا�شة  ا�شري اإىل 

اخلارجية. ويندرج حتت هذين الق�شمني جلان عديدة.

ويقت�شر التناول ال�شيا�شي يف معظم الربملانات العاملية على ما له عالقة بالتطبيق وعلى ما مي�ص �شيا�شة 

الدقة باجلانب  لكنهم معنيون على وجه  ال�شيا�شي،  التنظري  ي�شتفيدون من  الأع�شاء  اأن  احلا�شر. �شحيح 

العملي والتطبيقي. ثم اأمر اآخر فاإن الأع�شاء ل يهمهم التفريق بني ال�شيا�شة والدبلوما�شية عند تناول 

عماًل  يتوىل  من  �شاأن  من  الدبلوما�شية  اأن  ذلك  خارجية،  اأو  داخلية  �شيا�شية  م�شاألة  اأو  �شيا�شية  ق�شية 

دبلوما�شيًا. ن�شاأت هذه التداخالت منذ زمن. وكتب عنها كثري من الذين يتناولون ال�شاأن ال�شيا�شي كتخ�ش�ص 

والذين يتناولون الربملانات وما يتفرع عنه من م�شائل تخ�ص الدميوقراطية والتمثيل والنتخابات وحقوق 

الإن�سان.

ونحن يف جمل�ص ال�شورى مل ننغم�ص يف هذه امل�شائل ل من حيث التنظري ول من حيث التطبيق، كون جمل�شنا 

اأن جمل�ص  اآخر  الدبلوما�شية. و�شبب  اأو  ال�شيا�شة  الدولية عند احلديث عن  يختلف عن معظم الربملانات 

ُيعد جمل�شًا  امللك فهد بن عبدالعزيز يرحمه اهلل  ال�شريفني  ال�شورى منذ ت�شكيله يف عهد خادم احلرمني 

ذات  املجادلت  النغما�ص يف  بنف�شه عن  يناأى  زال  ال�شورى ل  نظام جمل�ص  اأن  ثالث  و�شبب  العهد.  حديث 

ا�شمه:  ي�شكلون حزبًا واحدًا  املذهبية، وبالتايل فمائة وخم�شني ع�شوًا  اأو  اأو اجلهوية  ال�شبغة احلزبية 

حزب الوطن. وهم بهذا ل يحتاجون لتنظري وجمادلت �شيا�شية وا�شعة.

كالم في السياسة
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