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األمير سلمان ولياً للعهد خلفاً لألمير نايف
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إطاللة
استقرار الحكم في المملكة

د .حممد املهنا

ا�ستقرار احلكم و�سال�سة انتقال ال�سلطة لأركان احلكم هي من �أهم العوامل ال�ستقرار ال�شعوب و�أمنها
يف �أي بلد يف العامل  ،لأن ا�ستمرار احلكم وانتقال ال�سلطة فيه وفق نظام مكتوب �أو تعارف عليه العامة
واخلا�صة كفيل بتحقيق الأمن واال�ستقرار لل�شعب لينه�ض بدوره يف تقدم بالده ورقيها.
واحلكم يف اململكة العربية ال�سعودية التي قي�ض الله لها �أ�سرة حاكمة �أعاد �أجماده و�أ�س�س �أركان حكمها
امللك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – متميز يف �سال�سة انتقال ال�سلطة يف �أبناء امللك عبدالعزيز وفق ما
ن�صت عليه الفقرة (ب) من املادة اخلام�سة من النظام الأ�سا�سي للحكم على �أن يتم مبايعة الأ�صلح للحكم
من �أبناء امللك امل�ؤ�س�س عبد العزيز بن عبد الرحمن الفي�صل �آل �سعود و�أبناء الأبناء.
بعد وفاة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – ويف خ�ضم احلزن والأ�سى الذي
خيم على اجلميع لفقدان ركن من �أركان الدولة اختار خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز
�آل �سعود � -أيده الله  -بحكمته وبقدرته على اال�ستقراء الدقيق ملتغريات املرحلة ومعرفته برجاله �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز ولي ًا للعهد ووعينه نائب ًا لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير ًا للدفاع
 ,كما �أ�صدر �أمره الكرمي بتعيني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �أحمد بن عبد العزيز وزير ًا للداخلية .فالأمري
�سلمان ميتلك من ال�صفات ال�شخ�صية واحلكمة القيادية واحلزم ما جعل اجلميع ينظر �إليه على �أنه الأ�صلح
لوالية العهد ،فهو ميلك اخلربة ال�سيا�سية ومهارات القيادة والإدارة التي تفوق ن�صف قرن يف جمال احلكم
املحلي والإدارة ،ب�صفته �أمري لعا�صمة اململكة الريا�ض  ،ويف ذات ال�صفات يتقاطع �سمو الأمري �أحمد بن
عبد العزيز مع �سمو ويل العهد يف كثري منها ،ولعل من �أهم امليزات التي جتمعهما �صفة احلزم ،وهي �صفة
تتطلبها املرحلة ،وال غرو يف ذلك فكالهما نهل من معني مدر�سة امل�ؤ�س�س امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن
�آل �سعود  -رحمه الله  -لذلك مل تكن هذه التعيينات مفاجئة بل كانت متوقعة.
ومن نِعم الله على هذه البالد التالحم الكبري بني ال�شعب والأ�سرة املالكة الذي جت�سد ويتج�سد يف مبايعة
امللك �أو ويل العهد  ،فمن تابع مبايعة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز يف الريا�ض وكافة
ويعب عن �سلوك
املناطق والإقبال الكثيف من املواطنني على البيعة يدرك �أن الوالء يف اململكة بديهي ،رّ
ح�ضاري اختياري متوارث بني الأجيال لقيادتهم ال�سيا�سية ،مما � َّأهل اململكة لأن تكون على ر�أ�س الدول
الأكرث �أمنًا وا�ستقرا ًرا على امل�ستوى العاملي نتيجة التالحم والتما�سك الوطني الكبري ونتيجة ال�سيا�سات
الداخلية احلكيمة يف رعاية �ش�ؤون ال�شعب وبناء اململكة على �أ�س�س التوحيد والعدالة والبناء املتميز يف
كافة املجاالت.
لقد �أثبت ال�شعب ال�سعودي قدرته الفذة على االلتفاف مع قيادته و�أثبتت القيادة قدرتها على الوفاء
بالتزاماتها جتاه �شعبها ومنحت �شعبها كل احلب والعمل اجلاد املخل�ص يف �سبيل رفعته وريادته الإقليمية
والدولية مما مكّ ن املواطن ال�سعودي من �أن يح�صل على �أف�ضل االمتيازات و�أرقى اخلدمات و�أن يجد
احللول مل�شاكله و�أن ينعم بقيم العدالة التي هي �أ�سا�س امللك وهو ما د�أب عليه خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبدالله بن عبدالعزيز ،وجعلها حقيقة واقعة ومعل ًما يف احلكم الر�شيد.
رئي�س التحرير
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القر�آن .فما هي �أ�سباب تدهورها وكيف نعيدها �إىل �سابق عهدها .د .جربيل العري�شي كتب يف هذا املو�ضوع.
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خادم الحرمين الشريفين ينعى سمو األمير نايف بن عبدالعزيز
يف بيان �صدر عن ال��دي��ون امللكي نعى خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز �آل �سعود ببالغ
الأ�سى واحلزن �أخاه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف
بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية الذي انتقل �إىل رحمة الله تعاىل
يوم ال�سبت 1433/7/26هـ خارج اململكة.
وقد متت ال�صالة على جثمان �سموه بعد �صالة املغرب
م��ن ي��وم الأح���د امل��واف��ق 1433/7/27ه������ـ ،يف امل�سجد
احلرام مبكة املكرمة.
وقد فجع ال�شعب ال�سعودي ومن خلفه الأمتني العربية
والإ�سالمية بنب�أ وفاة �سموه حيث فقدت رمز ًا من الرموز
العظيمة بعد رحلة حافلة بالعطاء يف �سجل البناء والنماء
والأم���ن ون�صرة ق�ضايا امل�سلمني يف �أ���ص��ق��اع الدنيا،
ف�ض ًال عن وقوفه �إىل جانب احلق والعدل واعتنائه بال�سنة
النبوية املطهرة.
لقد وهب الأم�ير نايف حياته خلدمة دينه ووطنه و�أمته
وخدمة الإن�سانية ،ف�ضال عن خدمته ل�شعرية احلج خدمة
متميزة ومتكاملة ل�ضيوف الرحمن �أعوا ًما مديدة وذلك
من خ�لال رئا�سته للجنة احل��ج العليا فكان ي�سهر علي
���ش���ؤون احلجاج ويتابع تقدمي اخل��دم��ات ال�شاملة لهم،
حري�صا علي تفقدهم يتجول ويزور مواقع امل�شاعر
وكان ً
قبل احل��ج يف �أثنائه لالطمئنان علي �أو���ض��اع احلجيج
و�سالمة احلج وجناحه.
�سريته الذاتية:
ولد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز -
رحمه الله تعاىل  -يف مدينة الطائف عام 1353هـ املوافق
1934م ون�ش أ� يف كنف وال��ده م�ؤ�س�س اململكة العربية
ال�سعودية امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود ـ
طيب الله ثراه ـ  .وتلقى �سموه تعليمه على �أيدي جمموعة
من كبار علماء العلوم ال�شرعية  ،والآداب وال�شعر العربي
الف�صيح  ،والعلوم ال�سيا�سية والدبلوما�سية والإدارة
م�ستفيد ًا من ر�ؤية والده امل�ؤ�س�س الذي عرف عنه منهجه
املميز يف الرتبية والتعامل مع الأبناء.
وتوىل �سموه العديد من املنا�صب واملهام هي:
 ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية1432 / 11 / 29هـ املوافق � 27أكتوبر  2011م.
ـ النائب الثاين لرئي�س جمل�س ال��وزراء  30ربيع الأول
1430هـ املوافق  27مار�س 2009م.
ـ وزير الداخلية 1395هـ 1975 /م.
ـ وزير دولة لل�ش�ؤون الداخلية 1394هـ 1975 /م.
ـ نائب وزير الداخلية مبرتبة وزير 1394هـ 1974 /م.
ـ نائب وزير الداخلية عام 1390هـ 1970 /م.
ـ �أم�ي�ر منطقة ال��ري��ا���ض  1372ـ 1374ه����ـ 1953 /م ـ
1954م.
ـ وكيل �إمارة منطقة الريا�ض  1371ـ 1372هـ 1951 /

ـ 1952م.
ور�أ�س �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز
 رحمه الله  -العديد من اللجان واملجال�س كما كانع�ضو ًا يف عدد �آخر من املجال�س واللجان من �أبرزها:
ـ رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق التنمية الب�شرية عام
1421هـ.
ـ الرئي�س الفخري للجمعية ال�سعودية للإعالم واالت�صال
عام 1421هـ.
ـ الرئي�س الفخري للجمعية ال�سعودية اخلريية لرعاية
الأ�سر ال�سعودية يف اخلارج (�أوا�صر ).
ـ امل�شرف العام على اللجان واحلمالت الإغاثية والإن�سانية
باململكة العربية ال�سعودية.
ـ رئي�س جلنة ال��ن��ظ��ام الأ���س��ا���س��ي لنظام احل��ك��م ونظام
جمل�س ال�شورى ون��ظ��ام املناطق ع��ام 1412ه���ـ املوافق
1992م.
ـ رئي�س جمل�س القوى العاملة عام 1411هـ.
ـ امل�شرف على هيئة التحقيق والإدعاء العام عام 1409هـ.
ـ الرئي�س الفخري ملجل�س وزراء الداخلية العرب عام
1404هـ.
ور�أ�س الأمري نايف فخري ًا جمل�س وزراء الداخلية العرب
الذي يعد من �أهم الأجهزة التابعة جلامعة الدول العربية
حيث �أقر العديد من امل�شاريع واالتفاقيات الأمنية مبا
يخدم �أمن الإن�سان العربي من �أهمها:
ـ االتفاقية العربية ملكافحة الإرهاب املوقعة من قبل وزراء
الداخلية والعدل العرب عام .1998
ـ م�شروع اال�سرتاتيجية العربية ملكافحة اال�ستعمال غري
امل�شروع للمخدرات وامل�ؤثرات العقلية.
ول��ق��د �أث���م���رت ج��ه��وده ـ رح��م��ه ال��ل��ه ـ ع��ن تنمية �شاملة
لقطاعات العمل الأمني التي منها (املديرية العامة للدفاع

امل��دين ـ املديرية العام حلر�س احل��دود ـ املديرية العامة
للأمن العام ـ املديرية العامة للمباحث ـ املديرية العامة
لل�سجون ـ قوات الأمن اخلا�صة ـ املديرية العامة للجوازات
ـ قوات �أمن املن�ش�آت ـ املديرية العامة ملكافحة املخدرات ).
كما �أوىل �سموه اهتمام ًا بامللفات الأمنية والعمل على
تطويرها بو�صفها ���ش��راك��ة ب�ين امل��واط��ن وامل�ؤ�س�سات
الأمنية ،ومن ذلك:
�أو ًال  :املعاجلات الفكرية لق�ضايا التطرف والإرهاب:
حم��ارب��ة ال��ف��ك��ر ب��ال��ف��ك��ر  ،أ�ج����دى و�أن���ف���ع م��ن حم��ارب��ت��ه
بال�سالح والقوى فقط وعليه فقد متت املوافقة على:
ـ ت�أ�سي�س �إدارة خا�صة يف عام 1427هـ 2007 /م حتت
م�سمى �إدارة الأمن الفكري �ضمن تنظيم وزارة الداخلية
الإداري.
ـ ت�أ�سي�س ومتويل كر�سي الأم�ير نايف بن عبدالعزيز
ل��درا���س��ات ا ألم���ن الفكري بجامعة امللك �سعود يف عام
1428هـ 2008 /م.
ـ متويل كر�سي الأمري نايف لدرا�سات الوحدة الوطنية
بجامعة الإم����ام حم��م��د ب��ن ���س��ع��ود الإ���س�لام��ي��ة يف ع��ام
1429هـ 2009 /م.
ـ ت�شجيع ودعم ع�شرات الدرا�سات والأبحاث اخلا�صة
بظاهرة التطرف وارتباطاتها .
ـ ت�شكيل فريق عمل من �أ�ساتذة اجلامعات لو�ضع خطط
ا�سرتاتيجية للأمن الفكري العربي.
ـ تكليف فريق عمل كر�سي الأمري نايف لدرا�سات الأمن
الفكري لو�ضع ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة للأمن الفكري
يف عام 1431هـ  /وبرزت جهود �سمو الأمري نايف بن
عبدالعزيز  -رحمه الله  -على امل�ستويني العربي والدويل
من خ�لال �إ�شرافه على جل��ان وحمالت ا إلغ��اث��ة والعمل
الإن�ساين مل�شاريع التربعات ال�شعبية واحلكومية التي

ع�بر جمل�س ال�����ش��ورى ع��ن بالغ احل��زن والأ���س��ى بوفاة
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر نايف ب��ن عبدالعزيز �آل
�سعود ويل العهد ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال����وزراء وزي��ر
الداخلية ال��ذي انتقل �إىل رحمة الله تعاىل ي��وم ال�سبت
1433/7/26هـ.
ورفع املجل�س رئي�س ًا و�أع�ضاء ومن�سوبني �أحر التعازي
و���ص��ادق املوا�ساة �إىل مقام خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبدالله بن عبدالعزيز �آل �سعود يف وفاة �أخيه وويل
عهده – رحمه الله .-
كما رفع املجل�س تعازيه وموا�ساته �إىل الأ�سرة املالكة
ال��ك��رمي��ة و�إىل �أب��ن��اء الفقيد ،و�إىل ال�شعب ال�سعودي
ال�������ويف .وق������ال جم��ل�����س ال�������ش���ورى يف ب���ي���ان ل����ه «�إن
جمل�س ال�شورى وه��و ي�شاطر ك ً�لا م��ن الأ���س��رة املالكة
الكرمية وال�شعب ال�سعودي املخل�ص والأمتني العربية
والإ�سالمية يف هذا اخلطب اجللل ليعترب وفاة �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز خ�سارة ج�سيمة
للوطن والعرب وامل�سلمني ،فقد كان رحمه الله مثا ًال حي ًا
لرجل الدولة ورجل الع�صر ورجل الأمن الذي كان ال�سد
املنيع للوطن والقريب من قلوب املواطنني».
وا�ستذكر املجل�س الأعمال اجلليلة التي �سيخلدها التاريخ
ل�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير نايف بن عبدالعزيز –
رحمه الله – يف خمتلف املجاالت ال�شرعية والإداري���ة
والأمنية والعلمية والثقافية� ،إىل جانب الأعمال الإن�سانية
 ،فقد �أ�سهم – رحمه الله – مبا ميلكه من ر�ؤي��ة ثاقبة
وحنكة �سيا�سية وبعد نظر يف ما تعي�شه اململكة من نه�ضة
تنموية .و�أ���ش��ار املجل�س يف بيانه �إىل ع��ط��اءات �سموه
و إ�جن���ازات���ه يف م�سريته العملية ال��ت��ي مل تقت�صر على
جهوده يف املجال الأمني بو�صفه وزير ًا للداخلية ورجل
الأم��ن الأول يف اململكة فح�سب بل جت�سدت يف موقعه
كرجل دول��ة ميلك اخل�برة الإداري����ة وبعد النظر ،حيث
ت�صدى للكثري من ق�ضايا الوطن واملواطن وعاجلها بكل
حنكة وخ�برة ومبهارة ال�سيا�سي ذي ال��ر�ؤي��ة ال�سديدة
ال��ت��ي ت���وازن ب�ين م�صلحة ال��دول��ة وم�صالح املواطنني،
و�أ���س��ه��م يف تنمية ال��وط��ن ع�بر امل��ن��ا���ص��ب ال��ت��ي تقلدها
واللجان التي ر�أ�سها».
و�أ�����ض����اف امل��ج��ل�����س يف ب��ي��ان��ه «�إن ���س��م��و ويل ال��ع��ه��د
ملك ر���ص��ي��د ًا �ضخم ًا م��ن ال��ع��ط��اء ب��ذل��ه يف خ��دم��ة دينه
ومليكه ووطنه والدفاع عن حيا�ضه وال�سهر على �أمنه
وا�ستقراره واحلفاظ على مكت�سباته».

ولفت �إىل النجاح منقطع النظري الذي حققه �سمو ويل
العهد يف الت�صدي لأرب��اب الفكر ال�ضال وحماوالتهم
الإره��اب��ي��ة وال�����ض��رب��ات اال�ستباقية ال��ت��ي حققها رج��ال
الأمن لو�أد املخططات الإرهابية والو�صول �إىل �أوكارهم
قبل تنفيذ خمططاتهم الإجرامية ،تلك النجاحات التي
�شهدت بها ك�بري��ات ال���دول ،كما ل�سموه جهود كبرية
وم�شهودة يف احل��ف��اظ على �أم���ن احل��ج��اج و�سالمتهم
وال�سهر على رعايتهم وتي�سري ال�سبل لهم ،كما ر�أ���س
رحمه الله العديد من اجلمعيات اخلريية واجلهود التي
تعنى ب��دع��م العمل اخل�ي�ري داخ���ل اململكة وخ��ارج��ه��ا.
و�أ���ش��ار جمل�س ال�شورى �إىل اجلهود التي بذلها �سمو
ويل العهد يف خ��دم��ة الإ����س�ل�ام ،ويف مقدمتها ال�سنة
النبوية ،حيث �أن�ش�أ جائزة الأم�ير نايف لل�سنة النبوية،
�إىل ج��ان��ب ج��ه��وده – رح��م��ه ال��ل��ه – يف ن�شر ال��دع��وة
الإ���س�لام��ي��ة ودع���م م�ؤ�س�ساتها ومنا�شطها يف ال��ع��امل،
وال��ك��را���س��ي العلمية ومنها ق�سم الأم�ي�ر ن��اي��ف ب��ن عبد
العزيز �آل �سعود للدرا�سات الإ�سالمية واللغة العربية
يف جامعة مو�سكو ،ومعهد الأمري نايف بن عبد العزيز
�آل �سعود للبحوث واخل��دم��ات اال�ست�شارية يف جامعة
ا إلم����ام حممد ب��ن �سعود الإ���س�لام��ي��ة ،وك��ر���س��ي الأم�ير
نايف بن عبد العزيز �آل �سعود لدرا�سات ال�سنة النبوية
يف جامعة امللك �سعود ،وكر�سي الأم�ير نايف بن عبد
العزيز �آل �سعود لدرا�سة الأم��ر باملعروف والنهي عن
املنكر يف اجلامعة الإ���س�لام��ي��ة ،وكر�سي الأم�ي�ر نايف
للقيم الأخ�لاق��ي��ة يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز .وي��ق��در
جمل�س ال�شورى الدعم واالهتمام الذي لقيه من �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز واجلهود التي
ب��ذل��ه��ا – رح��م��ه ال��ل��ه – يف ت��ط��وي��ر املجل�س والإمي����ان
العميق ب�أدواره ومهامه متثل ذلك يف ح�ضوره جلل�سات
مناق�شات املجل�س للموا�ضيع ال��ت��ي تتعلق بالنواحي
الأمنية ومكافحة الإره����اب .و���س���أل املجل�س يف ختام
بيانه با�سم رئي�سه و�أع�ضائه ومن�سوبيه الله تعاىل جلت
قدرته �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ،وي�سكنه ف�سيح
جناته ،ويجزيه �أج��ر ما عمل لدينه ووطنه و�أم��ت��ه خري
اجل��زاء ،ويجعل ذل��ك يف موازين ح�سناته .و�أن يحفظ
لهذه البالد قائد م�سريتها خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبدالله بن عبدالعزيز ويدمي عليها الأم��ن واال�ستقرار.
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تتبناها وتقدمها اململكة لل�شعوب العربية املتعددة.
ـ دعم جهود الإغاثة لل�شعب الفل�سطيني.
ـ اع��ت��م��اد وت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��دي��د م��ن امل�����ش��روع��ات الإن�����س��ان��ي��ة
للمت�ضررين يف احلروب.
ـ ت��ق��دمي امل�����س��اع��دات ال��غ��ذائ��ي��ة ودع����م الأ����س���ر ال��ف��ق�يرة
واجل���رح���ى وامل��ع��وق�ين وك��ف��ال��ة الأي���ت���ام ودع����م التعليم
اجل��ام��ع��ي  ،وب��ن��اء امل�ساكن اخل�يري��ة ،وت��ق��دمي الأدوي���ة
وامل�ستلزمات الطبية وبناء امل��راك��ز املتخ�ص�صة لعالج
الأورام ال�سرطانية.
دولي ًا:
ـ دعم اجلهود االغاثية لل�شعب الأفغاين.
ـ �إن�شاء اللجنة ال�سعودية لإغاثة كو�سوفا وال�شي�شان.
ـ اغاثة املت�ضررين من كارثة ت�سونامي يف اندوني�سيا.
ـ اغاثة املت�ضررين من ال��زالزل والفي�ضانات يف الدول
املت�ضررة.
ويف جم���ال خ��دم��ة ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة ل�سموه ال��ع��دي��د من
اجلهود ومنها:
 1ـ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية:
ر�أ���س �سموه جمل�س �إدارة جامعة نايف للعلوم الأمنية
التي نه�ضت بتطوير اخل�برات الأمنية والعدلية وتقدمي
برامج وم���ؤمت��رات دولية ت�ستفيد منها ال��دول العربية،
ومتنح �شهادات الدبلوم واملاج�ستري والدكتوراه.
 2ـ جائزة ال�سنة النبوية:
ج��ائ��زة ع��امل��ي��ة خم�ص�صة ل��دع��م ال��ب��اح��ث�ين وال��ع��ل��م��اء يف
جماالت ال�سنة وعلومها .
 3ـ م�سابقة الأم�ير نايف بن عبدالعزيز حلفظ احلديث
النبوي:
م�سابقة تعنى بحفظ احلديث ال�شريف يف عام 2006م.
 4ـ �إن�شاء الكرا�سي العلمية حملي ًا ودولي ًا:
كر�سي الأمري نايف للوحدة الوطنية ـ كر�سي الأمري نايف
للأمن الفكري ـ كر�سي الأمري نايف للقيم الأخالقية.
 5ـ املنح العلمية:
يتلقى ع��دد من الطالب درا�ساتهم العليا داخ��ل اململكة
وخ��ارج��ه��ا مبنح علمية م��ن �سموه  -رح��م��ه ال��ل��ه  -يف
تخ�ص�صات خمتلفة.
 6ـ دعم اجلمعيات العامة والعلمية:
دع��م �سموه ن�شاطات ال��ع��دي��د م��ن امل���ؤ���س�����س��ات العلمية
والعامة منها ( اجلمعية الوطنية للمتقاعدين  ،اجلمعية
ال�سعودية اخلريية لرعاية الأ�سر ال�سعودية يف اخلارج
" �أوا�صر "  ،اجلمعية ال�سعودية لالت�صال والإعالم ).
 7ـ الأق�سام العلمية:
�إن�����ش��اء ق�سم ال��درا���س��ات الإ���س�لام��ي��ة بجامعة مو�سكو
1416هـ 1995 /م.
رح����م ال��ل��ه ���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم��ي��ر ن��اي��ف بن
عبدالعزيز و�أ�سكنه ف�سيح جناته.

في بيان لمجلس الشورى
وفاة األمير نايف خسارة جسيمة للوطن والعرب والمسلمين
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اختار خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن
عبدالعزيز �أخيه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان
بن عبدالعزيز ولي ًا للعهد نائب ًا لرئي�س جمل�س الوزراء
وزير ًا للدفاع .وكان ذلك خرب ًا �سعيد ًا على املواطنني
والدوائر ال�سيا�سية الإقليمية والدولية .و ُيعد الأمري
�سلمان بن عبد العزيز م�ست�شار امللوك ال�سعوديني،
وباين الريا�ض احلديثة ،التي ت�أتي من �أهم �إجنازاته،
رجل دولة من طراز فريد .امتهن العمل ال�سيا�سي
قبل �أن يتم �سن الع�شرين بتعيينه �أمري ًا للريا�ض
نيابة عن �أخيه الأمري نايف بن عبد العزيز رحمه الله،
وا�ستمر بعدها �سند ًا داعم ًا لإخوانه ملوك اململكة مما
�أك�سبه خربة وا�سعة يف دوائر �صناعة القرار �إ�ضافة
�إىل حب كبري حتويه قلوب املواطنني واملقيمني على
ال�سواء داخل اململكة وتقدير �إقليمي ودويل على
خمتلف الأ�صعدة.
وميتلك الأمري �سلمان بن عبد العزيز ويل العهد
ال�سعودي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع،
�سج ًال وطن ًيا حاف ًال من العطاء واخلربات املرتاكمة،
حيث ولد بالريا�ض يف 1935/12/31م ،وتلقى
تعليمه املبكر يف مدر�سة الأمراء بالريا�ض التي
�أن�ش�أها امللك عبدالعزيز  -رحمه الله  -عام 1356هـ
لتعليم �أبنائه ،حيث در�س فيها الأمري �سلمان العلوم
الدينية والعلوم احلديثة وختم القر�آن الكرمي كام ًال
يف هذه املدر�سة واحتفل بذلك يف يوم الأحد املوافق
1364/8/12هـ� ،أي قبل �أن يتم العا�شرة من عمره،
حينما كان يدير هذه املدر�سة ال�شيخ عبد الله خياط -
رحمه الله  -خطيب و�إمام امل�سجد احلرام.
ويف 1954/3/16م ُعني �أم ًريا ملنطقة الريا�ض
بالنيابة ،يف يوم االثنني � 18أبريل 1955م عني
�أمري ًا لها مبرتبة وزير ،ويف يوم الأحد  25دي�سمرب
1960م ا�ستقال من �إمارة منطقة الريا�ض ،وعاد �إليها
مرة �أخرى يف  4فرباير � 1963أم ًريا ملنطقة الريا�ض،
ويف يوم ال�سبت 2011/11/5م عني وزير ًا للدفاع.
يحظى العمل الإن�����س��اين باهتمام الأم�ي�ر �سلمان بن
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ،فمنذ ع���ام 1956م ت���ر�أ����س ع����د ًدا من
اللجان والهيئات الرئي�سية واملحلية جلمع التربعات
مل�ساعدة املحتاجني واملت�ضررين من ال�سيول والزالزل
وال��ك��وارث يف العاملني العربي والإ���س�لام��ي ،ودع��م
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ق�������ض���اي���ا ال����ع����امل الإ����س�ل�ام���ي
وم��ن��ا���ص��رة امل�����س��ل��م�ين يف كل
مكان.
ويرت�أ�س الأمري �سلمان بن عبد
العزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س ال����وزراء وزي��ر الدفاع
ع��دد ًا من اجلمعيات والهيئات
ال��ت��ي لها ن�شاط وم��ه��ام خ��ارج
اململكة ،وت��ر�أ���س الهيئة العليا
لتطوير مدينة ال��ري��ا���ض ،فيما
ير�أ�س �سموه اللجنة التنفيذية
العليا لتطوير الدرعية ،وجمل�س
�إدارة مركز تاريخ مكة املكرمة
واملدينة املنورة ،امل�شرف العام
على مكتبة امللك فهد الوطنية،
و رئ��ي�����س جمل�س �إدارة دارة
امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز� ،أم��ي�ن ع��ام
م���ؤ���س�����س��ة امل���ل���ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز
الإ����س�ل�ام���ي���ة ،رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة
ال��ع��ل��ي��ا وال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح�����ض�يري��ة
ل�لاح��ت��ف��ال مب���رور  100ع���ام ع��ل��ى ت�أ�سي�س اململكة
العربية ال�سعودية التي �أقيمت ف��ى1419/10/5ه��ـ،
الرئي�س ال�شريف ملركز الأم�ير �سلمان االجتماعي،
رئي�س �شرف جمل�س �إدارة �شركة الريا�ض للتعمري،
الرئي�س ال��ف��خ��ري للجنة أ����ص��دق��اء امل��ر���ض��ى مبنطقة
ال��ري��ا���ض ،الرئي�س الفخري للجنة �أ���ص��دق��اء الهالل
الأحمر مبنطقة الريا�ض ،امل�ؤ�س�س والرئي�س الأعلى
ملركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة ،الرئي�س الفخري
للمركز ال�سعودي لزراعة الأع�ضاء ،الرئي�س الفخري
ملركز الأمري �سلمان لأمرا�ض الكلى ،رئي�س جمل�س
�إدارة جمعية الأم�ير فهد بن �سلمان ملر�ضى الف�شل
الكلوي ،الرئي�س الفخري للجمعية ال�سعودية اخلريية
للأمرا�ض الوراثية ،الرئي�س الفخري جلمعية الإعاقة
احلركية للكبار ،الرئا�سة ال�شرفية للجمعية ال�سعودية
لأمرا�ض ال�سمع والتخاطب ،الرئي�س الفخري جلمعية
املكفوفني اخلريية مبنطقة الريا�ض ،رئي�س املجل�س
التن�سيقي للجمعيات اخلريية العاملة مبنطقة الريا�ض،

الرئي�س الفخري للجمعية اخلريية لتحفيظ القر�آن
الكرمي مبنطقة الريا�ض ،الرئي�س الفخري للجمعية
ال�سعودية ل��ل��ق��ر�آن ال��ك��رمي وع��ل��وم��ه ،رئي�س جائزة
الأم�ير �سلمان حلفظ ال��ق��ر�آن الكرمي للبنني والبنات
على م�ستوى اململكة ،الرئي�س الفخري مل�ؤ�س�سة حمد
اجل��ا���س��ر اخل�يري��ة ،رئ��ي�����س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
الريا�ض اخلريية للعلوم ،م�ؤ�س�س جمعية الرب اخلريية
وفروعها بالريا�ض وهي �أول جمعية خريية باململكة
وكانت ن��واة جلمعيات ال�بر مبختلف مناطق اململكة
وه��ي تهتم بجمع ال��زك��اة وال�صدقات م��ن املح�سنني
و�إي�صالها �إىل م�ستحقيها مل��ب��د أ� التكامل والتكافل
االج��ت��م��اع��ي ،الرئي�س ال��ف��خ��ري للجمعية التاريخية
ال�����س��ع��ودي��ة ،ال��رئ��ي�����س ال��ف��خ��ري ملجل�س امل�����س���ؤول��ي��ة
االجتماعية بالريا�ض ،رئي�س اللجنة العليا لأوق��اف
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ،رئ��ي�����س جمل�س �إدارة جمعية
الأمري �سلمان للإ�سكان اخلريي ،رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية اخل�يري��ة لرعاية الأي��ت��ام مبنطقة الريا�ض.

هنأ سمو سمو األمير أحمد بن عبدالعزيز بالثقة الملكية

رئيس المجلس د .عبداهلل آل الشيخ:األمير سلمان أحد أركان الدولة األوفياء
أ�ع�������������رب م���ع���ايل
رئ����ي���������س جم��ل�����س
ال�����ش��ورى ال�شيخ
ال������دك������ت������ور ع���ب���د
ال�����ل�����ه ب������ن حم��م��د
ب����ن �إب����راه����ي����م �آل
ال�شيخ عن تهنئته
ل�����ص��اح��ب ال�سمو
امل����ل����ك����ي الأم����ي���ر
���س��ل��م��ان ب����ن ع��ب��د
العزيز �آل �سعود مبنا�سبة اختيار �سموه ولي ًا للعهد
وتعيينه نائب ًا لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير ًا للدفاع .
وق����ال م��ع��ال��ي��ه يف ت�����ص��ري��ح ���ص��ح��ف��ي�" :إن اخ��ت��ي��ار
الأمري �سلمان ولي ًا للعهد يعد ا�ستكما ًال مل�سرية البناء
والتنمية لدولة حديثة قامت منذ ت�أ�سي�سها على كتاب
الله و�سنة ر�سوله �صلى الله عليه و�سلم ،راعية لأبنائها
ومواطنيها بتوفيق من الله ثم يف نظرة ثاقبة من قبل
القيادة احلكيمة الختيار رجاالت الدولة امل�ؤهلني".
وع���د ال��دك��ت��ور �آل ال�����ش��ي��خ اخ��ت��ي��ار خ���ادم احل��رم�ين

ال�شريفني �أخيه الأم�ير �سلمان بن عبدالعزيز ع�ضد ًا
و���س��ن��د ًا ل��ه � -أي����ده ال��ل��ه  -ي���دل دالل���ة وا���ض��ح��ة على
حر�صه ـ حفظه الله ـ على كل ما من �ش�أنه رفعة الوطن
وامل��واط��ن ،وعلى ما يتمتع به ه��ذا ال�شعب من حلمة
وترابط .
ول��ف��ت معاليه النظر �إىل ر���س��وخ احل��ك��م يف اململكة
العربية ال�سعودية املتمثل يف �سرعة و�سال�سة �شغل
امل��ن��ا���ص��ب ال��ق��ي��ادي��ة يف ال���دول���ة ح��ي��ث ���س��ارع خ��ادم
احل��رم�ين ال�شريفني �إىل اختيار الأم�ي�ر �سلمان بن
عبدالعزيز ولي ًا للعهد وتعيينه نائب ًا لرئي�س جمل�س
الوزراء ووزير ًا للدفاع ،وهو اختيار يدل على حكمة
امللك عبدالله بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله -
وح�سن اختياره ل�سنده وع�ضده الأمي���ن يف �إدارة
احلكم ،فالأمري �سلمان بن عبدالعزيز الذي نهل من
مدر�سة امللك عبد العزيز  -طيب الله ثراه  -هو خري
من يتحمل �أعباء �أي من�صب يوكل له ،وظهر ذلك يف
تواجد �سموه على �ساحات العمل الإداري وال�سيا�سي
جعل منه الداء ال�شايف لكل مع�ضلة �أو ق�ضية �إدارية
�أو �سيا�سية بل �إنه يعد منبع ًا ينهل منه اجلميع درو�س

احلكمة والتعامل مع خمتلف الق�ضايا.
و�أكد �أن الأمري �سلمان بن عبدالعزيز هو �أحد �أركان
ال��دول��ة الأوف��ي��اء تقلد العديد م��ن املنا�صب القيادية
و�أدارها جميعا بكل كفاءة واقتدار .
من جانب �آخر �أعرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ع��ن �أ���ص��دق التهاين ل�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
�أحمد بن عبد العزيز مبنا�سبة تعيينه وزير ًا للداخلية .
وعرب معاليه عن تربيكاته ل�سمو الأمري �أحمد بن عبد
العزيز بهذه الثقة امللكية ،وق��ال�" :إن هذه الثقة يف
�سموه ت�أتي تتويج ًا مل�سرية طويلة ق�ضاها �سند ًا للفقيد
الأمري نايف بن عبدالعزيز  -رحمه الله  -يف وزارة
الداخلية ،عا�صر خاللها العديد من الق�ضايا وامللفات
ال�شائكة التي ا�ستطاعت خاللها الوزارة بحكمة الأمري
نايف  -رحمه الله  -وم�ساندة �سموه يف التعامل معها
بحزم واقتدار".
ودع���ا معاليه ال��ل��ه ت��ع��اىل �أن ي��وف��ق خ���ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل �سعود
 ح��ف��ظ��ه ال���ل���ه  -ل��ل��خ�ير و�أن ي��ج��ع��ل م����ا ي��ق��دم��هل��وط��ن��ه و���ش��ع��ب��ه يف م���وازي���ن ح�����س��ن��ات��ه و�أن ي��وف��ق
اجل���م���ي���ع ل���ك���ل م����ا م����ن ����ش����أن���ه رف���ع���ة ه�����ذا ال���ك���ي���ان.

تعيين سمو األمير أحمد وزيرا ً للداخلية جاء تتويج ًا لسنوات من العطاء

في بيان لمجلس الشورى :األمير سلمان يتقن فن القيادة ومهارته فائقة
في التعامل مع المواطن
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رفع جمل�س ال�شورى التهنئة ل�صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر �سلمان ب��ن عبد ال��ع��زي��ز �آل �سعود مبنا�سبة
اختيار خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد الله بن عبد
العزيز �آل �سعود  -حفظه الله  -ل�سموه ولي ًا للعهد
وتعيينه نائب ًا لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير ًا للدفاع .
كما هن أ� املجل�س �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �أحمد بن
عبد العزيز بتعيينه وزير ًا للداخلية .
و�أكّ����د املجل�س يف ب��ي��ان أ����ص��دره �أن اخ��ت��ي��ار خ��ادم
احل��رم�ين ال�شريفني ل�سمو الأم��ي�ر �سلمان ب��ن عبد
العزيز �آل �سعود ولي ًا للعهد ي�أتي توا�ص ًال مل�سرية
هذه الدولة الفتية التي تقوم على �شرع الله و�سنة نبيه
امل�صطفى عليه ال�صالة وال�سالم ،وا�ستكما ًال ملراحل
النمو والتطوير التي ت�شهدها اململكة بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني .
وق���������ال�" :إن وج�������ود الأم����ي����ر ����س���ل���م���ان يف ه���ذا
امل��وق��ع ي��ع��د ���ص��م��ام �أم����ان للمملكة وللمنطقة ن��ظ��ر ًا
مل����ا ع�����رف ب����ه ����س���م���وه م����ن ح��ن��ك��ة ودراي���������ة وروح
ال��ق��ي��ادة ال��ت��ي جت��ل��ت يف ال��ك��ث�ير م��ن امل���واق���ف التي

تتطلب وج����ود �أم��ث��ال��ه ع��ل��ى ���س��دة ات��خ��اذ القرار".
وو�صف املجل�س �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان
بن عبدالعزيز ب�أنه رجل دولة حمنك دائم احل�ضور يف
�صياغة قراراتها و�صناعة مواقفها وتكييف عالقاتها
اخلارجية وف��ق ما تقت�ضيه م�صلحة الوطن ،ويكفي
لإث��ب��ات ذل��ك ا�ستقراء تاريخه القيادي وال�سيا�سي
ليظهر م��ن جم��م��وع م�س�ؤولياته وم��واق��ف��ه ومهامه،
مبين ًا �أن �سموه يتقن فن القيادة واملعادالت ال�سيا�سية
وجتلى ذلك يف منهجه الإداري الذي يجمع بني احلزم
واللني مع مهارة فائقة يف التعامل مع املواطن� ،إ�ضاف ًة
�إىل جهوده الإن�سانية ومبادراته يف �أي عمل خريي
وت��ر�ؤ���س��ه ل��ع��دد م��ن اجل��م��ع��ي��ات وال��ه��ي��ئ��ات اخل�يري��ة
والإغاثية يف اململكة وخارجها.
و�أ�شاد جمل�س ال�شورى بتعيني �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير �أحمد بن عبد العزيز وزي���ر ًا للداخلية ،الفت ًا
النظر �إىل �أن هذه الثقة امللكية الغالية يف �سموه تعد
تتويج ًا ل�سنوات من العطاء ق�ضاها يف خدمة الوطن
عرب وزارة الداخلية �ساعد ًا �أمين للفقيد الأمري نايف -

رحمه الله  ،-ناه ًال من معني �أخيه و�أ�سلوب عمله الذي
ات�صف باحل�صافة واحلكمة يف كثري من الأمور التي
تعاملت معها الوزارة وال تزال تتعامل معها .
و أ�كّ�����د �أن����ه ب��ال��رغ��م م���ن احل����زن ال��ع��م��ي��ق ال����ذي يلف
اململكة و�شعبها يف وفاة الأمري نايف �إال �أن املواطن
ال�����س��ع��ودي ي�ستب�شر مب��ن خ��ل��ف ���س��م��وه و�سال�سة
ان��ت��ق��ال امل�����س���ؤول��ي��ات وامل��ه��ام ،وه���ذا ي ؤ���ك��د على قوة
الرتابط والو�شائج بني القيادة و�شعبها مما انعك�س
على ا�ستقرار ومن��اء يعم كل �أرج���اء اململكة العربية
ال�سعودية .
و�س�أل املجل�س يف ختام بيانه املوىل القدير �أن يوفق
خ����ادم احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين ل��ك��ل خ�ي�ر ،و�أن ي��وف��ق
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلمان بن عبد العزيز
�آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �أحمد بن
عبد العزيز يف مهامهما اجل��دي��دة ،و�أن يتغمد فقيد
الوطن الأمري نايف بوا�سع الرحمة و�أن ي�سكنه ف�سيح
جناته ،و�أن يحفظ على بالدنا �أمنها وا�ستقرارها .

متابعات

وجه التهنئة لألمير أحمد بن عبدالعزيز

د .محمد الجفري :إسهامات األمير سلمان واضحة في جميع المجاالت

�أع����������رب م���ع���ايل
ن�����ائ�����ب رئ���ي�������س
جمل�س ال�شورى
ال����������دك����������ت����������ور
حم��م��د ب���ن �أم�ي�ن
اجل������ف������ري ع��ن
تهنئته ل�صاحب
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي
الأم��ي��ر ���س��ل��م��ان
ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز �آل ���س��ع��ود مب��ن��ا���س��ب��ة ���ص��دور أ�م��ر
خ����ادم احل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك ع��ب��د ال��ل��ه ب��ن عبد
العزيز – �أي���ده ال��ل��ه – باختيار �سموه ول��ي�� ًا للعهد
وتعيينه نائب ًا لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزير ًا للدفاع.

وق���ال معاليه �إن اختيار امل��ل��ك امل��ف��دى ل�سمو الأم�ير
�سلمان ب��ن عبد العزيز ليكون ول��ي�� ًا للعهد وع�ضد ًا
�أمين له جاءت تتويج ًا لعطاءات �سموه و�إجنازاته يف
م�سريته العملية وموقعه كرجل دول��ة ميلك اخل�برة
الإدارية ،وال�سيا�سية .
و�أ�ضاف اجلفري �أن ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
���س��ل��م��ان �إ���س��ه��ام��ات ب�����ارزة يف امل���ج���االت الإداري������ة
وال�سيا�سية واالج��ت��م��اع��ي��ة ،واخل�يري��ة ،والإن�سانية
وخمتلف املجاالت وذو �إطالع وثقافة وا�سعة ،ويحظى
بحب واحرتام اجلميع داخل اململكة وخارجها.
كما ه��ن���أ ال��دك��ت��ور اجل��ف��ري �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �أحمد بن عبد العزيز �آل �سعود مبنا�سبة �صدور
الأمر امللكي بتعيينه وزير ًا للداخلية ،وقال "�إن �سمو

وزير الداخلية �شخ�صية قيادية متميزة ،وله باع طويل
يف وزارة الداخلية عا�صر خاللها العديد من الق�ضايا
وامللفات ال�شائكة التي ا�ستطاعت ال���وزارة التعامل
معها بحزم واقتدار".
و أ����ش��ار �إىل �أن �سمو الأم�ي�ر أ�ح��م��د ب��ن عبدالعزيز
نهل من مدر�سة الراحل الأم�ير نايف بن عبدالعزيز
الإداري����ة واحل���زم يف التعامل م��ع الق�ضايا الأمنية
م���ن خ�ل�ال ع��م��ل��ه ن��ائ��ب�� ًا ل���وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة لأك��ث�ر من
ع��ق��دي��ن م���ن ال���زم���ن ح��ي��ث ك����ان ال�����س��ن��د وال��ع�����ض��د
الأمي���ن ل��وزي��ر ال��داخ��ل��ي��ة يف ب��ن��اء وت��ط��وي��ر الأج��ه��زة
الأم��ن��ي��ة على خمتلف م�ستوياتها ،وم��ع��اجل��ة جميع
الق�ضايا الأم��ن��ي��ة ويف مقدمتها مكافحة الإره����اب.

د .فهاد الحمد :األمير سلمان رصيد كبير من العطاء
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هن أ� معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور
فهاد بن معتاد احلمد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود مبنا�سبة اختيار خادم
احل��رم�ين ال�شريفني امللك عبدالله ب��ن عبدالعزيز –
حفظه الله – ل�سموه ولي ًا للعهد وتعيينه نائب ًا لرئي�س
جمل�س الوزراء ووزير ًا للدفاع.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه�" :إن ه���ذه ال��ث��ق��ة ال��ت��ي �أواله�����ا خ��ادم
احلرمني ال�شريفني ل�سمو الأمري �سلمان بن عبدالعزيز
جاءت تتويج ًا لر�صيده ال�ضخم من العطاء واجلهود
التي بذلها يف خدمة دينه ومليكه ووط��ن��ه ،ف�سموه
مل يكن بعيد ًا ع��ن معرتك �صناعة ال��ق��رار يف جميع
مفا�صل �إدارة الدولة ،بل كان حا�ضر ًا فيها على مدى
�ستة عقود واج��ه عربها جت��ارب وخ�برات جعلت منه
�شخ�صية مالكة خل�صائ�ص فريدة التعامل مع ق�ضايا
وطنية واجتماعية يف خمتلف املجاالت".
ون���وه بحر�ص خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني على �سد
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ال��ف��راغ الت�شريعي يف احل��ك��م ،فاململكة كعادتها،
ح�سمت والية العهد ب�شكل �سل�س يتنا�سب مع طبيعة
م�ؤ�س�سة احلكم يف البالد ،ووجهت ر�سائل مطمئنة
للداخل واخلارج ،ب�أن احلكم يف اململكة را�سخ بف�ضل
من الله تعاىل ثم بالرتابط القوي بني �أف��راد الأ�سرة
احلاكمة والدعم والت�أييد لهم من جميع �أبناء ال�شعب
ال�����س��ع��ودي مبختلف مكوناته و�أط��ي��اف��ه يف خمتلف
مناطق اململكة.
و�أ���ش��ار م��ع��ايل ال��دك��ت��ور احل��م��د �إىل ال���دور الكبري
ل�سموه يف تعزيز العالقات بني اململكة والعديد من
الدول ال�شقيقة وال�صديقة .
ولفت النظر �إىل البعد الإن�ساين يف �شخ�صية �سمو
ويل العهد التي جتلت يف ت�أ�سي�سه لأول جمعية للرب
اخلريية باململكة ،كما لفت النظر �إىل البعد الثقايف
يف �شخ�صية �سموه حيث ميلك ثقافة وا�سعة ال �سيما
يف جمال التاريخ .وهن�أ معايل م�ساعد رئي�س جمل�س

ال�����ش��ورى �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر �أح��م��د بن
عبدالعزيز ب�صدور الأمر امللكي بتعيينه وزير ًا للداخلية
وعهد تتويج ًا لعطاءات �سموه يف وزارة الداخلية التي
ام��ت��دت لأك�ث�ر  27ع��ام�� ُا ك��ان خاللها �سموه ال�سند
القوي لأخيه الراحل �سمو الأمري نايف بن عبدالعزيز.

وداعًا نايف األمن ...مرحبًا سلمان الوفاء
إتجاهات
م��ن يتابع و���س��ائ��ل االع�ل�ام املختلفة وم��ا فيها م��ن تغطية وا���س��ع��ة ع��ن مناقب �سمو الأم�ير
ن��اي��ف ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز -رح��م��ه ال��ل��ه -ال��ك��ث�يرة ي��ذه��ل بكرثتها وال��ت��ي ال مي��ك��ن ���س��رده��ا يف
م��ق��ال مقت�ضب .فقد ح��اول��ت �أن �أمللمها يف "حاءات" خم�س :احل��ك��م��ة ،احل��ن��ك��ة ،احللم،
واحل���ن���ان ،واحل����زم� .إ���ض��اف��ة لتلك امل��ن��اق��ب ،الأم��ي�ر ن��اي��ف ك���ان رج���ل دول����ة��� ،ص��اح��ب ق��رار
م��درو���س وخ�ب�رة وا�سعة ور�ؤي���ة ثاقبة وف��ك��ر �إداري راق ،ف�أعماله ا ألخ���رى ك��ث�يرة والتي
د .حامد الورده ال�شراري

منها ب��ن��اء وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وجعلها م�ؤ�س�سة ق��ي��ادي��ة م��ت��ط��ورة ي��ح��ت��ذى ب��ه��ا ،وامل�����ش��ارك��ة
يف ال�������ش����أن ال�����س��ي��ا���س��ي ال���داخ���ل���ي وال������دويل ب���اق���ت���دار ومت���ي���ز ك���رج���ل ل��ل��م��ه��ام ال�����ص��ع��ب��ة.
ف�إخال�صه و�إتقانه لعمله وبعد نظره وحزمه على من يريد النيل من اململكة و�سيادتها وم�ؤ�س�ساتها
الدينية ،ولينه وحنانه على �أ�صحاب احلاجة بدون رياء� ،ستبقى لوحة جميلة دائمة للدعاء امل�ستمر
له .فهو -بحق -مدر�سة �أمنية ا�ستفاد منها العامل �أجمع يف حماربة الإرهاب والتهريب ،فرحمه
الله رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته ،و�أن يجزيه الله خريا على ما قدم لدينه ووطنه و�أمته
و�أن يكون يف موازين ح�سناته ،وان يلهم خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده االمني وذويه
والعائلة املالكة الكرمية وال�شعب ال�سعودي والأمتني العربية والإ�سالمية ال�صرب وال�سلوان.
ف�إذا غاب منا �سيد قام �سيد ...فها هو �سلمان الوفاء ،الذي مناقبه ال تقل عن مناقب �شقيقه
االمري نايف -رحمه الله -فهما خريجا مدر�سة امللك عبدالعزيز-طيب الله ثراه -موحد اململكة،
يختاره ويل �أمرنا ولي ًا للعهد ،فمهما حتدثنا عن هذا الأمري �صاحب املبادرة والعطاء املتميز من
خالل �سجله احلافل ب�إجنازاته الوطنية واالجتماعية واخلريية وكفاءته القيادية وخربته الإدارية
التي جت��اوزت ن�صف ق��رن ،ال ميكن ح�صرها مبقال �أو �أك�ثر .الأم�ير �سلمان -حفظه الله-
مدر�سة الوفاء التي تتعلم منها الأجيال� ،...أ�سال الله تعاىل ل�سموه التوفيق يف عمله اجلديد
و�أن ميتعه بال�صحة والعافية وطول العمر ،و�أن يكون خري عون خلادم احلرمني ال�شريفني.
حفظ الله لنا والة �أمرنا و�أدام على بالدنا الغالية نعمة الأم��ن واالزده��ار �إن��ه �سميع جميب.
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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وزير العمل :نطاقات قفز بمعدالت التوظيف السنوية إلى خمسة أضعاف

�أكد معايل وزير العمل املهند�س عادل بن حممد فقيه ب�أن برنامج «نطاقات» قد �أ�سهم يف توظيف
قرابة ربع مليون مواطن من اجلن�سني وحتديد ًا ( )247121مواطن ًا يف من�ش�آت القطاع اخلا�ص
خالل الأ�شهر الع�شرة الأوىل منذ �إطالق الربنامج يف �شهر رجب من العام املا�ضي ،متخطي ًا
بذلك �إجمايل ما مت توظيفه يف القطاع اخلا�ص خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ،كما �أ�شار يف
كلمته حتت قبة جمل�س ال�شورى �أن الن�سخة الثانية واملطورة من برنامج «نطاقات» التي �سيعلن
عنها قريب ًا ت�ستهدف «التوطني النوعي» ،حيث �ستهتم مبعايري توطني �إ�ضافية مثل معدالت
الأجور وم�ستويات التعليم.
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ويعد برنامج نطاقات �أحد مبادرات التدخل املبا�شر
«ق�صري املدى» التي طورتها وزارة العمل بهدف
حتفيز الطلب على العمالة الوطنية من خالل تقييم
ن�سب التوطني مبن�ش�آت القطاع اخلا�ص وتوفري حزم
من احلوافز والعقوبات لكل نطاق من نطاقات الربنامج
الأربعة (املمتاز والأخ�ضر والأ�صفر والأحمر) لتحفيز
املن�ش�آت على رفع ن�سب التوطني بها.
و�أفاد معايل وزير العمل �إن �إجمايل الذكور الذين
مت توظيفهم منذ الإعالن عن نطاقات بلغ � 195ألف ًا،
م�ؤكد ًا �أن نتائج التوظيف امل�شجعة على �أثر تطبيق
«نطاقات» يجعل من املمكن ا�ستيعاب �سوق العمل
لأعداد الذكور الباحثني عن العمل الذين تتوقع
الوزارة �أن ي�صل �إىل � 230ألف ًا بحلول �شهر �شوال
القادم ح�سب الإح�صاءات الأولية للربنامج الوطني
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لإعانة الباحثني عن العمل (حافز).
ويف نف�س ال�سياق �أعلن معايل الوزير عن زيادة
مطردة يف معدل التوظيف ال�سنوي للإناث يف
القطاع اخلا�ص ،حيث بلغت � 19ضعف ًا مقارنة
باملعدالت ال�سنوية املحققة يف ال�سابق ،و�أفاد �أن ما
مت توظيفه من الإناث منذ تطبيق برنامج نطاقات بلغ
� 51ألف ًا ،مما ميثل زيادة �إجمالية قدرها  %70يف عدد
العامالت باململكة والالتي مل يتعد �إجمالهن � 71ألف ًا
قبل �إطالق برنامج «نطاقات».
و�أ�ضاف قائالً« :حققت وزارة العمل نتائج جيدة يف
فرتة ق�صرية ن�سبي ًا بف�ضل من الله ،ونتيجة للمتابعة
احلثيثة من لدن خادم احلرمني ال�شريفني وويل
عهده حفظهما الله ،وبالتعاون مع كافة ال�شركاء
من القطاعني اخلا�ص والعام والباحثني عن عمل»،

و�أ�ضاف« :هذه لي�ست �سوى البداية وال يزال �أمامنا
الكثري من الأهداف التي نخطط ونعمل لتحقيقها
ب�إذن الله ،و�ستقوم وزارة العمل كعادتها بالإعالن
عن نتائج مبادراتها دوري ًا ،بو�ضوح و�شفافية تنفيذ ًا
لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني يحفظه الله.
وعر�ض وزير العمل يف كلمته �أمام �أع�ضاء املجل�س
التوجهات الثالث التي تتبناها وزارة العمل
وامل�ؤ�س�سات ال�شقيقة لتنظيم �آليات �سوق العمل
وو�ضع حد للبطالة والتي حددها معايل الوزير
باملبادرات التي تعنى بزيادة الطلب على العمالة
الوطنية من خالل ت�صحيح الو�ضع التناف�سي
للعمالة وتطوير �آليات رقابة ال�سوق ومن �ضمنها
برنامج «نطاقات» ،واملبادرات التي توفر العر�ض من

«نطاقات» يهدف لتحفيز الطلب على
العمالة الوطنية من خالل تقييم ن�سب
التوطني مبن�ش�آت القطاع اخلا�ص
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العمالة الوطنية امل�ؤهلة ورفع كفاءة التدريب املتمثل
يف برنامج (حافز) ،بالإ�ضافة �إىل مبادرات املواءمة
– بني العر�ض والطلب -التي تهتم بخلق بيئة الئقة
وا�ستحداث �آليات توظيف مثل برنامج (طاقات).

جاء ذلك خالل جل�سة جمل�س ال�شورى التي عقدت
يوم 1433/7/6هـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س
وبح�ضور معايل وزير العمل املهند�س عادل بن حممد
فقيه لال�ستي�ضاح عن بع�ض املو�ضوعات التي تدخل
يف جمال الوزارة.
وا�ستهل معايل رئي�س املجل�س اجلل�سة بكلمة �أكد فيها
�أهمية مثل هذه اللقاءات بني املجل�س وم�س�ؤويل الدولة
مبا يحقق توجيهات والة الأمر – حفظهم الله –
باالرتقاء ب�أداء الأجهزة احلكومية وحت�سني م�ستوى
اخلدمات املقدمة للمواطنني ،الفت ًا االنتباه �إىل �أن
املجل�س يحر�ص على الإطالع عن كثب على �أن�شطة
الوزارة وجهودها من خالل درا�سة تقارير الأداء
ال�سنوي للوزارة ،وااللتقاء بامل�س�ؤولني فيها ملناق�شتهم
حول �أداء الوزارة وال�صعوبات التي تواجههم.
عر�ضا موج ًزا عن الت�صور
وقدم معايل وزير العمل ً
العام يخ�ص املبادرات التي تقوم بها وزارة العمل،
�سواء التي �أطلقتها الوزارة �أو التي يف طور الإطالق.
وقد �شمل العر�ض الآتي:
 واقع �سوق العمل ،و�أن هناك مائة مليار ريـال �سنو ًياحتول للخارج من العمالة الوافدة �إىل بلدانهم .وكذلك
�آخر الإح�صائيات التي ن�شرتها وزارة التخطيط

ب�ش�أن وجود حوايل ن�صف مليون عاطل وعاطلة عن
العمل ،و�أن تعريف العاطل  -بح�سب تعريف منظمة
العمل الدولية  -هو من كان يبحث عن عمل جاد يف
الأ�سابيع الأربعة املا�ضية التي ي�سبق توظيفه.
 هناك �سبعة ماليني عامل غري �سعودي يف القطاعاخلا�ص غري العمالة املنزلية.
 برنامج (حافز). من التحديات التي تواجه �سوق العمل ،خمرجاتالتعليم من حيث مالءمة هذه املخرجات ومواءمتها
ل�سوق العمل.
 ن�سبة البطالة يف اململكة تعد من الن�سب املتو�سطةبني ن�سب البطالة يف العامل ،ونحن يف اململكة نعدها
م�شكلة كبرية حتى لو كانت ن�سبتها قليلة.
 الأهداف الإ�سرتاتيجية للوزارة� ،أهداف توطنيالوظائف ،و�إيجاد الوظائف املنا�سبة لأبنائنا وبنانتا،
ومواءمة �سيا�سات الإنفاق و�سيا�سات القبول،
وتطوير �آليات الأعمال ال�صغرية ،وكلها �آليات
على املدى البعيد ينبغي �أن حتل حتى نوجد املناخ
املنا�سب لتوليد الفر�ص املنا�سبة لأبنائنا وبناتنا
باجلودة املنا�سبة ،ومنكنهم من ا�ستغالل هذه الفر�ص
وا�ستثمارها.
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 �أما على املدى القريب ف�إن معظم امل�س�ؤوليات هيمن �ضمن م�س�ؤوليات وزارة العمل؛ لأنها متعلقة
ب�سيا�سات الإحالل ك�إعطاء ت�أ�شريات العمل وغريها.
 وعلى املدى الق�صري ،هناك ق�ضايا مرتبطةمبو�ضوع الطلب ،وق�ضايا �أخرى مرتبطة بالعر�ض،
وكثري من الآليات التي �أطلقت تالم�س بع�ض هذه
املبادرات.
 مبادرة (نطاق) تندرج حتت مظلة مبادراتالطلب ،فهي حتفز على �إيجاد طلب على ال�سعوديني
وال�سعوديات ،بينما مبادرة حافز تنظم العر�ض
وتوثقه ،وتعطي قاعدة معلومات تف�صيلية عن
الباحثني عن عمل وم�ؤهالتهم.
ثم قدم رئي�س جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية الدكتور
حممد بن عبدالله �آل ناجي� ،أ�سئلة اللجنة وهي ما ورد
�إليها من املواطنني.
�س -املحور الأول وهو التوظيف ،هناك العديد من
اال�ستف�سارات ،منها :ظهور ما ي�سمى بالتوظيف
الوهمي لل�شباب ال�سعودي ،بحيث ت�سجل �أ�سما�ؤهم
يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات وال يزاولون �أي عمل.

كما �أن هناك ق�ضية �أخرى تتعلق برتكيز الوزارة يف
مبادراتها على تنظيم اال�ستقدام على ح�ساب تهيئة
فر�ص العمل للمواطنني ،و�إ�صالح �سوق العمل ب�شكل
عام .وما هو دور الوزارة يف حماية العمالة ال�سعودية
من ج�شع بع�ض ال�شركات ،وذلك بتحديد حد �أدنى
للأجور يف القطاع اخلا�ص؟
ج -بالن�سبة لل�سعودة الوهمية� ،أريد �أن �أ�ستعر�ض
�شيئًا عن (نطاقات) وكيف �أنه بد�أ يف عالج مو�ضوع

مت توظيف � 195ألف ًا من الذكور و51
�ألف ًا من الإناث منذ الإعالن عن «نطاقات»
حت�سني م�ستويات التوظيف ثم نتكلم عن الآثار
�أو بع�ض الأعرا�ض التي �صاحبت �إطالق برنامج
نطاقات ،ومن �ضمنها مو�ضوع ال�سعودة الوهمية،
وكيف �أننا نعد الأدوات للتعامل مع هذه امل�شكلة.
بالن�سبة ملو�ضوع نطاقات ،ف�إن الفكرة الأ�سا�سية له
برناجما واقع ًيا ومن�صفًا وعمل ًيا
�أننا نريد �أن نعمل
ً
يتفاعل مع احتياجات القطاع اخلا�ص ويحقق

�أهدافنا يف زيادة م�ستويات التوطني .والهدف
من نطاقات ال�ضغط على املن�ش�آت لأجل توظيف
ال�سعوديني ،وي�ضمن التفاعل ب�شكل �أف�ضل ،ويبني
�أن اال�ستثمار جمدٍ للمن�ش�آت ،و�أن ن�ضع جمموعة
من احلوافز والربامج واملزايا التي حت�صل عليها
من�ش�آت القطاع اخلا�ص �إذا تفاعلت مع هذه الربامج،
و�ستلحقها عواقب غري �سارة �إذا مل تتفاعل معه،
وفكرة برنامج نطاقات ب�شكل �أ�سا�س والفرق بينه
وبني ما كنا ن�ستخدمه من �أدوات لل�سعودة �سابقًا،
الفرق الأ�سا�س �أن الن�شاطات كانت م�صنفة على ثالثة
ع�شر (ً )13
ن�شاطا فقط .ففي اخلطوة الأوىل ق�سمنا
الن�شاطات �إىل خم�سة و�أربعني (ً )45
ن�شاطا بد ًال من
ثالثة ع�شر (ً )13
ن�شاطا� .أما اخلطوة الثانية فقد كانت
هناك مطالبة حمقة تقول �إن حجم املن�ش�أة ال�صغرية
يختلف عن املن�ش�آت الكربى التي ت�ستطيع �أن ت�ستثمر
يف التدريب والتطوير ،ولديها �أق�سام كبرية للموارد
الب�شرية ،وال�سعوديون الراغبون بااللتحاق بها،
فال ميكن مقارنة املن�ش�آت ال�صغري مبن�ش�آت كبرية
وعمالقة يف ن�سب ال�سعودة فهي غري من�صفة وغري

هناك �سبعة ماليني عامل غري �سعودي
يف القطاع اخلا�ص غري العمالة املنزلية
يح�صل الآن يف نظام (نطاقات) هو �أن �أي �صاحب
من�ش�أة يدخل على من�ش�أته يجد على �شا�شتها� ،إما
�أن تكون خ�ضراء �أو �صفراء �أو حمراء ،ويعرف من
خالل �آلة حا�سبة ن�سبة التوطني ،كم عدد العمال الذين
يحتاج ليخرج من املنطقة احلمراء �إىل ال�صفراء �أو
اخل�ضراء� .أما عن مو�ضوع ال�سعودة الوهمية؛ ففي
ال�شهور الع�شرة الأوىل منذ انطالق (نطاقات) ُوظّ ف
ما يقارب ربع مليون �سعودي و�سعودية يف القطاع
اخلا�ص ،وهذا العدد يزيد يف جمموع عن عدد من
مت توظيفهم يف ال�سنوات اخلم�س املا�ضية� ،أي �أنه يف
�أقل من عام ُوظف حوايل (� )250ألف ًا ،بينما متو�سط
معدل ما مت توظيفه يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة كان
(� )50ألف ًا يف ال�سنة ،وهذا يعني �أننا عملنا يف �أقل من
�سنة ما يزيد عما ُعمل يف ال�سنوات اخلم�س املا�ضية.
وقد يكون من هذه الأعداد �سعودة وهمية ،ولكن
حتى لو كانت هذه ال�سعودة الوهمية � %20أو �أكرث،
ف�إننا نتحدث عن خم�سة �أ�ضعاف ما حدث يف خم�س
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عادلة .لذا ،و�ضعنا خم�سة �أحجام خمتلفة لكل ن�شاط،
ف�صار لدينا ( )225فئة ،و�صرنا نتعامل مع ()225
فئة بد ًال من ثالث �أو �أربع فئات �أ�سا�سية حتت الثالثة
ع�شر ً
ن�شاطا املختلفة .وقد ا�ستمرينا يف التحليل
ب�شكل واقعي ف�أخذنا �أرقام ون�سب ما حتقق يف
ال�سوق حقيقة ،ومل نفرت�ض ن�س ًبا من الوزارة على ما
هو معقول �أو هو مطلوب ،و�إمنا در�سنا ال�سوق و�إن الـ
( )%50الأعلى ممن حققوا ال�سعودة ه�ؤالء دليل على
�أن ن�سب ال�سعودة هذه معقولة ،وكان املطلوب من
املن�ش�آت لكي ت�صل �إىل النطاق الآمن الأخ�ضر .وهذا
املفهوم كان بداية واقعية مبنية على ال�سوق وحقائقه
افرتا�ضا من موظف حكومي بعيد ًا
و�أرقامه ولي�س
ً
عن الواقع بن�سب ي�ضعها ال متثل حقائق ال�سوق.
وهذا �أك�سبنا قوة يف احلوار مع القطاع اخلا�ص ،فال
ي�ستطيع �أحد �أن يقول« :لقد ظلمتمونا بن�سب توطني
غري واقعية ال ميكن تنفيذها» ،لأن الرد عليه يف هذه
احلالة هو �أننا ال نفعل �إال �أن نقارنك مع �أمثالك يف
نف�س حجمك و�صناعاتك ،ومن ثم ف�إذا ا�ستطاعت
بع�ض املن�ش�آت الو�صول �إىل (� )%50سعودة من
الذين يعملون يف الن�شاط نف�سه واحلجم ،فعليه �أن
يعمل مثلهم .وهذا املو�ضوع ق�سمناه على ن�شاطات
ون�سب خمتلفة ،ومثال على ذلك :ن�شاط اجلملة
والتجزئة� ،أدخلنا فيه ن�شاط ال�صيدليات وخمازن
الأدوية ،ووزارة ال�صحة تطلب الآن �أن يكون الذي
يبيع يف ال�صيدلية �صيدلي ًا يحمل �شهادة جامعية يف
ذلك ،و�إجمايل خريجي كليات ال�صيدلية يف اململكة ال
يتجاوز مئتي خريج يف ال�سنة ،ولدينا �أعداد كبرية
ج ًدا ،فكان من ال�سهل �أن ن�ضغط �أكرث على من يفتح
�سوبرماركت وب�أن نطلب منه ال�سعودة ب�شكل كبري؛
لأن لي�س هناك م�شكلة يف العر�ض ،ولي�س من املعقول
�أن نطالب �أ�صحاب ال�صيدليات بالن�سب نف�سها مع
الأ�سواق والتموينات ،لأنه ال يتوافر يف ال�سوق
�أعداد كافية لتلبية االحتياج .لذا ،نلحظ �أن الن�سب
تغريت .وكان من �ضمن �أقوى احلوافز والعواقب،
�إعادة توزيع العمالة الوافدة على املن�ش�آت اخل�ضراء،
برناجما ا�سمه (�أحمر و�أ�صفر) ،حيث يقوم
و�أطلقنا
ً
العامل ب�إر�سال ر�سالة عرب اجلوال �إىل رقم هاتف،
فيعرف هل من�ش�أته �صفراء �أم خ�ضراء �أم حمراء،

و�أعداد امل�ستفيدين العاملني يف املن�ش�آت من ع�شرة �أو
�أكرث �أو ت�سعة �أو �أقل ،وبد�أوا ي�ستخدمون هذه اخلدمة
الإلكرتونية ،ويعرفون �أين ن�شاطهم ،و�إذا عرف هل
من�ش�آته �صفراء �أو حمراء ف�إنه ي�ستطيع �أن يذهب �إىل
موقعه على االنرتنت �أو يت�صل على مركز االت�صال
(ال�سنرتال) ويطلب ت�سجيله ،ومن ثم ي�ستطيع �أي
�شخ�ص لديه من�ش�أة خ�ضراء �أو ممتازة �أن ينقل
خدمات العامل الوافد �إليه من دون موافقة �صاحب
العمل الأ�صلي الذي مل يلتزم بن�سب التوطني املطلوبة؛
حتى ي�ستطيع �أن ي�ستمر يف جتديد رخ�ص العمالة
أي�ضا فيه عدالة لأنه �آيل ويتعامل
لديه .وهذا النظام � ً
مع الأرقام بدقة و�شفافية ،ون�أخذ البيانات االجتماعية
فيما يخ�ص ال�سعوديني ،ون�أخذ املعلومات عن الأجانب
من املركز الوطني للمعلومات يف وزارة الداخلية،
فالآليات واحل�سابات كلها تكون يف احلا�سب الآيل
وال تدخل ب�شري فيها ،فهناك �إح�سا�س ب�أن العدالة
تطبق على اجلميع ،ومن ثم �أعطت راحة للجميع .وما

�سنوات �سابقة .و�س�أحتدث عن معاجلة ال�سعودة
الوهمية يف �شرائح الحقة .ويف املرحلة املا�ضية
نف�سها ،وظف ما يزيد على (� )50ألف امر�أة ،وكل ما
مت ت�سجليه يف توظيف الن�ساء منذ بد�أ توظيف الن�ساء
هو (� )70ألف ًا فقط ،مما يعني �أننا انتقلنا من ()70
�ألف امر�أة �إىل (� )120ألف امر�أة يف ال�شهور الع�شرة
الأخرية ،وهذا ميثل ت�سعة ع�شر �ضعفًا من معدل ما
مت يف ال�سنوات املا�ضية؛ ولكي ت�أخذوا املو�ضوع
يف �سياق ف�إن كل �إجمايل الذكور امل�سجلني يف
برنامج (حافز) اليوم حوايل (� )170ألف ًا ،وتوقعاتنا
�أن احلد الأق�صى الذي �سي�صل �إليه الرقم يف �شهر
�شوال القادم حوايل (� )230ألف ًا ،ويف �أقل من عام
وظف (� )196ألف ًا ،والآن نحن نتباحث مع م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي ،ومع البنوك ال�سعودية حول
كيفية عمل �آلية للتحقق من برنامج (حماية الأجور).
وحماية الأجور له ثالثة �أهداف �أ�سا�سية ،وهي �أن
نت�أكد �أن املن�ش�أة قد قامت بت�سديد �أجور موظفيها يف
نهاية ال�شهر� ،سواء كانوا عما ًال �سعوديني �أو وافدين،
لأن هذا من حقهم يف هذه البالد ،والهدف الثاين �أن
نراقب ن�سبة الأجور التي يح�صل عليها ال�سعوديون
باملقارنة مع �أجور غري ال�سعوديني ،ومن ثم ف�إن
ال�سعودة الوهمية ت�سجل رواتب منخف�ضة ج ًدا ملجرد
ت�سجيل ا�سم �سعودي ،ونحن الآن يف (نطاق )2لن
نحا�سب املن�ش�أة على ن�سبة �أعداد ال�سعوديني ،و�إمنا
كذلك على ن�سبة �أجور ال�سعوديني مقارنة مع الأجور
العامة للمن�ش�أة .والنقطة الثالثة �ستبد أ� عند تعريف ما
هو احلد الأدنى للأجر الذي بعده نحت�سب ال�سعودي
�سعودي ًا كام ًال �أو ن�صف �سعودي ،وهذه الأمور
�سنعمل عليها برامج حماكاة لكي نعرف كيفية
ت�أثرياتها ،حتى نطلقها بواقعية ،إ�ذًا ،هذه اجلزئية
غطيت فيها مو�ضوع التحديات اخلا�صة بنطاقات
التي تخ�ص ال�سعودة الوهمية .ولدينا حتديات
قادمة �أخرى ،فهناك حوايل (� )300ألف خريج
�سنو ًيا ،يدخلون �سوق العمل �أو يدخلون اجلامعات
والكليات ،ثم يدخلون �سوق العمل .لذا ،ينبغي �أن
يكون لدينا �إيجاد فر�ص عمل م�ستمرة لنتعامل مع
هذ التحدي القادم .كما �أن لدينا حتد ًيا �آخر وهو �أنه
ال تزال املن�ش�آت الرئي�سة التي توظف موجودة يف
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املناطق الرئي�سة يف الريا�ض ،ومكة املكرمة ،واملنطقة
ال�شرقية؛ بينما الأعداد الكبرية امل�سجلة يف (حافز) ال
تزال خارج هذه املناطق .كما �أن الباحثات عن العمل
ي�شكلن ( )%85من امل�سجالت يف (حافز) ،وهذا حتد
كبري يف كيف توجد فر�ص عمل للن�ساء تتوافق مع
خ�صو�صياتنا؟ وبرنامج نطاقات ومعلوماته ميثل
الربنامج الأكرب يف وزارة العمل ،لذلك ف�صلت كث ًريا
وا�ضحا لكم.
حتى يكون املو�ضوع
ً
�س -هناك �شكاوى من املواطنني على برنامج نطاقات،
منها طول فرتة االنتقال من نطاق �إىل نطاق �آخر ،ثم
�إن ن�سب ال�سعودة يتم احت�سابها من �إجمايل املوظفني
ال�سعوديني وغري ال�سعوديني والتي هي (،)%20
وكانت هذه الن�سبة �سبب تذمر كثري من املواطنني.
فلماذا ال يتم احت�سابها من �إجمايل املوظفني غري
ال�سعوديني؟ كما �أن هذا الربنامج يتنا�سب مع
بع�ض القطاعات؛ مثل القطاع ال�صحي ،والقطاعات
الأخرى البد من �إعطائها مميزات حتى تتنا�سب مع
هذا الربنامج؟ �إ�ضافة �إىل �أن هذا الربنامج مل يراع
املناطق الأقل من ًوا من املدن الكبرية؟
ج -ما يتعلق بطول فرتة التعديل من نطاق �إىل نطاق
�آخر ،ف�إن فرتة الثالثة �أ�شهر تعد كافية وم�ضمونة
ال�ستمرار املوظف ال�سعودي ،لأنها هي الفرتة الكافية
لتوظيف ال�سعودي بدي ًال للموظف الأجنبي ،كما �أن
هناك �أربع ًا وخم�سني ملحوظة على برنامج نطاقات،
وجزء من تلك امللحوظات تعك�س �آراء املواطنني
الباحثني عن العمل واجلزء الآخر يعك�س �آراء
القطاع اخلا�ص ،وه�ؤالء نوعية من العمالء م�صلحتهم
مت�ضاربة ،وم�س�ؤولية وزارة العمل هي املوازنة بني

القطاع اخلا�ص والباحثني عن العمل ،ال�سيما �أن
املو�ضوع له �أبعاد كثرية ومعقدة وينبغي تطوير هذا
الربنامج ب�شكل تف�صيلي مبراجعة النظام �أ�سبوع ًيا
وحتديد نقط ال�ضعف فيه؛ حتى يتم الت�أكد على �أن ما
ي�صدر من تعديالت على النظام تكون واقعية وعملية.
�س -هناك ثالثة جوانب تتعلق بعمل امل�ؤ�س�سة
العامة للتدريب التقني واملهني� ،أولها �أن الدرا�سات

ن�سب البطالة يف اململكة تعد من الن�سب
املتو�سطة بني ن�سب البطالة يف العامل
والبحوث ت�ؤكد �ضعف خمرجات هذه امل�ؤ�س�سة ،و�أن
ن�سبة كبرية من خريجي امل�ؤ�س�سة يعملون �أعما ًال
�إدارية ولي�ست مهنية وتقنية ،وال�سيما �أن طموحات
القيادة ،واملجل�س والوزارة ت�سعى لتطوير برامج
التدريب لتحقيق اجلودة واحلداثة مل�سايرة التطورات
التقنية للدخول �إىل اقت�صاديات املعرفة� ،إال �أن هذا مل
يتحقق على الرغم من كرثة املحاوالت ،فكيف يطمئن
الوزير وم�س�ؤولو امل�ؤ�س�سة والأع�ضاء واملواطنون �أن
امل�ؤ�س�سة تتجه يف الطريق ال�سليم لتحقيق التميز يف
جمال التدريب واحلفاظ على الكوادر املتميزة ،التي
بد�أت باالنتقال �إىل م�ؤ�س�سات التعليم العايل .وهل
بالإمكان قيام جهة حمايدة بعمل درا�سة تتبعية ،ملعرفة
�أين يذهب خريجو هذه امل�ؤ�س�سة؟
ج -بالن�سبة لتوجه امل�ؤ�س�سة امل�ستقبلي ،فالوزارة
بد�أت مبحورين �أ�سا�سني يف م�س�ألة التخطيط لق�ضية
التدريب والتعليم العايل ب�شكل عام ور�ؤية الوزارة
يف ذلك ،املحور الأوىل مبادرة املحور الوطني للقوى

العاملة ،وهي مبادرة م�شرتكة بني الوزارة ،وجمل�س
توجيهي يجمع وكالء وزارات خمتلفة ،وتهدف هذه
املبادرة �إىل التعرف ب�شكل حقيقي ودقيق �إىل واقع
خمرجات التعليم يف اململكة يف مرحلة ما بعد الثانوية
من واقع الأرقام والإح�صائيات املوجودة يف ال�سوق.
والوزارة تتابع م�ؤ�شرين �أ�سا�سيني �أولها مدة الفرتة
التي ق�ضاها خريج املعهد املهني� ،أو الكلية التقنية �أو
كلية جامعية للبحث عن العمل �سواء عمل يف قطاع
حكومي �أو الأهلي ،وامل�ؤ�شر الثاين كم هو متو�سط
دخل هذا اخلريج ،و�سوف تعلن الوزارة الأرقام
للجميع حتى ي�ستطيع املجتمع معرفة خ�صائ�ص كل
تخ�ص�ص ومميزاته؛ وعلى �ضوء تلك النتائج يتم
التخطيط لكل تو�سع قادم �أو �إغالق الن�شاط .وهناك
مبادرة تخت�ص بالكليات التي مت �إن�شا�ؤها ومل يتم بعد
ت�شغيلها وهي �أن يتم �إ�شراك القطاع اخلا�ص فيها ثم
طرحها كمناف�سات للت�شغيل؛ على �أن يتم دفع املقابل
للقطاع اخلا�ص عندما تقوم الكلية باختبار اخلريجني
وجناحهم ثم توظيفهم ،وقد عملت الوزارة على العديد
من الدرا�سات مع الدول املجاورة ملعرفة النموذج
الأف�ضل يف ذلك.
�س -هل الت�شريعات التي تدعم �سيا�سة التوطني
يف اململكة غري كافية؟ �أم �أن عدم االلتزام يف تنفيذ
الأنظمة والتعليمات يف القطاعات احلكومية واخلا�صة
هو ما زاد يف ن�سبة البطالة؟ �أو �أن ا�ستمرار تدفق
العمالة الأجنبية الوافدة هي من �أ�سباب م�شكلة البطالة
يف اململكة؟ �أم �أن عدم �إقبال ال�شباب على الأعمال
املهنية ب�سبب النظرة االجتماعية لبع�ض املهن زاد من
ن�سبة البطالة؟

ف��ل��م��اذا ال ت�����ش�ترط وزارة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ك��ل م�شروع
ُيعتمد لأي �شركة ،وبخا�صة ال�شركات الإن�شائية
ال��ك�برى ،والتي تعمد «بع�شرات امل��ل��ي��ارات»� ،أال يتم
التعاقد معها �إال ب��ال��ت��زام ال�شركة املنفذة بتوظيف
حقيقي وغري وهمي وبن�سبة من ال�سعودة املطلوبة،
خ��ا���ص��ة م���ن خ��ري��ج��ي ال��ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة وامل��ع��اه��د

يف «ن �ط��اق  »2ل��ن نحا�سب امل�ن���ش��أة على
ن�سبة ع ��دد ال���س�ع��ودي�ين ب��ل ع�ل��ى ن�سبة
أ�ج� ��وره� ��م م �ق��ارن��ة م ��ع أ�ج�� ��ور امل �ن �� �ش ��أة
التقنية ،ومم���ن ا�ستكملوا تعليمهم م��ن املبتعثني؟
و�إل���غ���اء ال��ع��ق��د ف����و ًرا م��ع �أي ���ش��رك��ة ال ت��ل��ت��زم ب��ذل��ك؟
ج� -إن �إلزام ال�شركات الكربى بن�سب توطني
الوظائف املطلوبة قائم ،وهناك �شركة عمالقة كربى
متعطلة الآن وال ت�ستطيع �أن تقوم بتجديد �إقامات
عمالها ،وال ت�ستطيع �أن تُقدم على ت�أ�شريات جديدة،
بل �إن عملها بالكامل متوقف؛ حتى تذعن لهذا النظام،
وهذه ال�شركة طلبت من �سمو �سيدي ويل العهد �أن
ت�ستثنى فرف�ض ،بل �أكد على تطبيق الأنظمة على
كائن من كان ،فهذه الأنظمة تطبق على اجلميع لكن
نحن ينبغي �أن يكون عندنا �أدوات للمتابعة ،و�أدوات
للمراقبة.
�س -نحن نعلم �أن الهدف من �أحكام الكفالة هو تنظيم
عالقة متوازنة �أ�سا�سها العدل واحلفاظ على حقوق

وواجبات الكفيل واملكفول ،فعدم وجود نظام موحد
ينظم تلك العالقة بني الطرفني ت�سبب يف وجود بع�ض
املمار�سات غري العادلة ،وهذه املمار�سات �أدت �إىل
هروب عدد من العمالة املنزلية ،خا�صة من ال�سائقني
واخلادمات ،ويف الفرتة الأخرية هناك جهود جادة
من وزارة العمل مبعاجلات يف هذا ال�ش�أن ،فما هي
نوعية هذه اجلهود؟ و�إىل �أين و�صلت؟ ومتى �سرتى
النور؟
ج -فيما يتعلق مبو�ضوع الكفيل فح�سب قرار جمل�س
الوزراء ال يوجد م�سمى للكفيل الآن ،فنحن عندنا
�صاحب عمل وعامل؛ وهنا عالقة بني العامل و�صاحب
العمل ،والذين ينادون يف املحافل الدولية ب�إلغاء
الكفيل هم ينادون يف حقيقة الأمر بت�شريع الهروب،
بحيث يكون من يدخل البلد مهاج ًرا ويطبق عليه نظام
الهجرة ،فيعمل عند من ي�شاء وكما ي�شاء ،فنحن يف
بالدنا ال نريد فتح باب الهجرة ،وما هو موجود عندنا
هو عمالة م�ؤقتة وافدة �أتت برخ�صة عمل م�ؤقتة لكي
تقوم بعمل م�ؤقت ومعني وحمدد ،ويلتزم �صاحب
العمل لدينا ب�شروط توطني حمددة ،ف�إذا مل يلتزم بهذه
ال�شروط ت�سقط عنه هذه الرخ�صة ولي�س له احلق يف
�أن ي�ستمر يف توظيف هذا العامل ،ونطلب من العامل
�أن يغادر معز ًزا مكر ًما �إىل بالده �أو ينتقل �إىل جهة
�أخرى ملتزمة ب�ضوابط التوطني لدينا ،لكن يف �سياق
العمل املنزيل لدينا جزئية ن�أمل �أن ت�ستكمل املوافقة
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ج -يعد برنامج ح��اف��ز املقيا�س اجل��دي��د امل��وث��وق به
علم ًيا لتوثيق عدد الباحثني للعمل ،ومدى جديتهم يف
البحث عن عمل عن طريق متابعتهم ب�شكل واقعي،
وقد بلغ الآن عدد �إجمايل الذكور الباحثني عن العمل
وامل�سجلني يف برنامج حافز مئتي �أل��ف ،والإن��اث ما
ي��ق��ارب (مليون) باحثة ع��ن عمل .وال�سبب ه��و عدم
ت��وف��ر ف��ر���ص منا�سبة لعمل امل����ر�أة ،وب��رن��ام��ج حافز
�أ�سهم يف التعرف على العاطالت ع��ن العمل ووث��ق
املعلومات املتعلقة بهن ،و�أم��ا ما يتعلق مببلغ الإعانة
وهو ( )2000ريـال ،فقد عملت ال��وزارة على مقارنة
هذا املبلغ مبتو�سط �أرقام مماثلة باقت�صاديات �أخرى
يف العامل ،فوجد �أن اململكة  -يف املتو�سط � -أعلى
بن�سبة ( )%26عن مثيالتها من الدول الأخرى ،وذلك
عند املقارنة مبتو�سط دخل الفرد من �إجمايل الناجت
املحلي الوطني .وقد و�ضع يف هذا الربنامج �أثنا ع�شر
معيا ًرا لال�ستحقاق �أثار بع�ضها اجلدل ،وقد و�ضعت
تلك املعايري بعد اال�ستفادة من جتارب �إقليمية ودولية
واال�ستعانة مبنظمة العمل ال��دول��ي��ة والبنك ال��دويل
وا�ست�شارة حمليني ودوليني ،ال�سيما �أن هذا الربنامج
يهدف �إىل م�ساندة وم�ساعدة الباحثني ع��ن العمل
�أثناء بحثهم اجلاد عن العمل .كما �أن الربنامج يرتكز
على ثالث ركائز وهي املخ�ص�ص املايل ،والتدريب،
وت��وف�ير ال��وظ��ائ��ف� ،إ���ض��اف��ة �إىل �أن ه��ن��اك �أك�ث�ر من
منهجا ت��دري��ب�� ًي��ا ت��ق��وم ال����وزارة ب��ه لتدريب
خم�سني ً
وت�أهيل الباحثني عن العمل عليها.
�س -فيما ت�سببت الأزم��ة املالية يف خ�سارة مكا�سب
�شركات عاملية تقدر باملليارات ،ف�إن �إيرادات ومكا�سب
ال�����ش��رك��ات ال�����س��ع��ودي��ة ال�����ص��ن��اع��ي��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة
اليوم تقدر «مبئات امل��ل��ي��ارات» ،و�أرباحها بع�شرات
امل��ل��ي��ارات ب�سبب ت��ع��اظ��م ال��ع��وائ��د النفطية .وك��ذل��ك
مكا�سب �شركات املن�ش�آت وامل��ق��اوالت ،وذل��ك ب�سبب
ما ت�ضخه الدولة من �أموال �ضخمة يف ال�سوق املحلي
ال�ستكمال م�شروعات البنية التحتية ،وم��ع �صدور
الأوامر امللكية املعززة لال�ستقرار االجتماعي وحماية
الطبقة الو�سطى من التدهور؛ ر�أى خ��ادم احلرمني
ال�شريفني العمل على �إحالل العمالة الوطنية بد ًال من
العمالة ال��واف��دة؛ وال���وزارة تهدد ب���إج��راءات �صارمة
قادمة على القطاع اخلا�ص ب�سبب توظيفها الوهمي،
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عليها من املقام ال�سامي ،وهي �إ�صدار بولي�صة ت�أمني؛
و�سيكون هذا الت�أمني ملز ًما لكل من يريد �أن يح�صل
على ت�أ�شرية عمل �أو يريد �أن يجدد الت�أ�شرية ،وتكلف
هذه البولي�صة تقري ًبا «ريـال واحد» يف اليوم ،ومن
مزاياها �أن �صاحب العمل �إذا هرب منه العامل تعيد له
�شركة الت�أمني املبلغ الذي دفعه لال�ستقدام .و�إذا ت�أخر
يف دفع �أجور هذه العاملة �أو العامل فتلزم ال�شركة
بدفع رواتبها و�إ�صدار تذكرة العودة وتقدم ال�شركة
الدعوى على �صاحب العمل ال�ستيفاء حقها .فهذه تعد
�أحد احللول ملعاجلة �إ�شكالية العمالة املنزلية.
�س -مت احلديث عن الكليات التقنية باعتبارها مراكز
تدريب والكليات التقنية لي�ست مراكز تدريب؛ فهي
كليات علمية تطبيقية هدفها االنتقال �إىل التقدم التقني
واالنتقال �إىل اقت�صاد املعرفة ،وهذا لن يتحقق �إال
برتفيع هذه الكليات التقنية �إىل كليات تعليمية تقدم
البكالوريو�س ،واملاج�ستري والدكتوراه؛ حتى يتمكن
خريجوها من الإبداع واالبتكار لالنتقال �إىل اقت�صاد
املعرفة .كما تداولت بع�ض ال�صحف ب�أن ()%33
من ال�سعوديني الذين يعملون يف القطاع اخلا�ص
مرتباتهم «�ألف وخم�سمئة» ريـال فقط ،فهل هذا
كاف يف نظر معاليكم؟ وما هو الأجر الذي
الراتب ٍ
يراه معاليكم للعامل ال�سعودي يف القطاع اخلا�ص
الذي ي�ستحق ال�سعودة يف نظام نطاقات؟
ج -بخ�صو�ص الأجر الذي ي�ستحق �أن يحت�سب
ال�سعودي بعدد واحد يف نظام نطاقات نحن الآن
يف ع�صف ذهني
م�ستمر للو�صول
للأجر املنا�سب ،ومل
يتم اتخاذ قرار نهائي

عليه و�أرغب ب�أخذ �آرائكم يف ذلك بالتوا�صل معنا
بالكتابة �أو هاتف ًيا ،فنحن مكلفون من املقام ال�سامي
لدرا�سة احلد الأدنى للأجور ،ويف الوقت احلا�ضر
نفكر ب�أن يكون من يقل �أجره عن «ثالثة �آالف» ريـال
ال يحت�سب بواحد يف نظام نطاقات ،والذي يقل �أجره
عن «�ألفي» ريـال ال يح�سب بن�صف ،وقد جنعل الذين
يتقا�ضون مرتب «�ألفي» ريـال بن�صف �سعودي؛
ت�شجي ًعا للدوام اجلزئي ،وبالذات بالن�سبة لل�سيدات
لكي يعملن عم ًال جزئ ًيا من دون تفرغ.
���س -الب��د �أن ت��ك��ون عمليات ال��ت��وط�ين متواكبة مع
الأنظمة الأخرى كنظام امل�شرتيات احلكومية ،ونظام
املناق�صات احلكومية ،حتى ت�ساعد يف رف��ع كفاءة
ت��وط�ين ال��وظ��ائ��ف ل���دى ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ،ومعاجلة
ارتفاع التكاليف .وم��ن جانب آ�خ��ر جند �أن العمالة
ال�سائبة ت�شكل ع��ائ�� ًق��ا لعمليات ال��ت��وط�ين ،ال�سيما
�أنها ت�سيطر وب�شكل الف��ت على ال�سوق وت�ؤثر على
�أداء ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ،فما ه��و دور ال����وزارة جتاه
ه��ذه العمالة ال�سائبة بالرغم م��ن ت�شددها يف منح
الت�أ�شريات؟
���س� -آل��ي��ة و���ض��ع �أي من�ش�أة حت��ت ب��رن��ام��ج نطاقات
فيها وجهة نظر ،فمث ًال الأن��دي��ة الريا�ضية ال�شبابية
يف اململكة بجميع فئاتها وهي م�ؤ�س�سات غري ربحية
ومدعومة من الدولة مببالغ كبرية ،وكما يعلم اجلميع
ب���أن��ه��ا حت��ت��اج �إىل فنيني �أج��ان��ب وم��درب�ين والع��ب�ين
�����ض��ا ،ف��ل��م��اذا ت��و���ض��ع ه���ذه الأن���دي���ة حت��ت برنامج
�أي ً
ن��ط��اق��ات؟ �ألي�س هناك تعار�ض م��ن قبل م�ؤ�س�سات
الدولة جتاه هذه الأندية ال�شبابية؟
ج -يف الأ�صل ال نريد �أن نحرم �شبابنا من فر�ص
احل�صول على وظ��ائ��ف ���س��وا ًء كانت يف اجلمعيات
اخل�يري��ة� ،أو الأن��دي��ة الريا�ضية �أو �أي ق��ط��اع ،ومن
امل��ف�تر���ض �أن ت��ك��ون ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة �أق���ل
��اج��ا للعمالة الأج��ن��ب��ي��ة م��ن �أي ج��ه��ة �أخ���رى،
اح��ت��ي ً
وامللحوظة امل�شار �إليها قد تكون يف حملها حيث
�إن ه���ذه ال��ن�����س��ب ال��ت��ي
و�������ض������ع������ت مل ت���ك���ن
واقعية ،و�أع��داد الأندية
ب�����س��ي��ط��ة ،والأرق��������ام ال
متثل املتو�سط احلقيقي

امل��ع��ق��ول ،وت��ق��وم ال�����وزارة متمثل ًة برئي�س املجل�س
التنفيذي لربنامج نطاقات ب��درا���س��ة ه��ذا املو�ضوع
املتعلق ب��الأن��دي��ة حتى ال نعيق منوها وق��درت��ه��ا على
العمل ب�شكل جيد.
�س� -سعدنا مبا ذكره معاليكم حول مو�ضوع احلد
الأدن���ى ل�ل�أج��ور ،فكل احل��زم والآل��ي��ات التي تبناها
معاليكم منذ ت�سلمكم هذا املن�صب املهم ج ًدا من دون
حتديد احلد الأدنى للأجور لن يت�أتى لها النجاح ما مل
يو�ضع احلد الأدن��ى للأجور .كما �أن هناك معطيات
مو�ضوعية جتعل من احلد الأدن��ى للأجور �ضرورة،
منها �أمر خادم احلرمني ال�شريفني بو�ضع حد �أدنى
للأجور يف القطاع احلكومي "بثالثة �آالف" ريـال،
فعدم وج��ود حد �أدن��ى للأجور يف القطاع يزيد من
امل�شكالت الهيكلية الذي ت�سعى ال��وزارة حللها .كما
�أن م�ستويات الأج��ور يف القطاع اخلا�ص ،وخا�ص ًة
يف املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة والعائلية ال حتدد
وف���ق م��ع��ط��ي��ات ال�����س��وق ال�����س��ع��ودي ،وال م�ستويات
الأ�سعار يف ال�سوق ال�سعودي ،وال الو�ضع املايل يف
االقت�صاد ال�سعودي ،فهي حتدد وفق الدول امل�صدرة
للعمالة وهذا غري موجود �إال يف اململكة ودول اخلليج
فقط.
ج -نحن الآن لدينا درا���س��ة على م�سارين ،م�سار
يتعلق باحلد الأدنى للأجور ،وم�سار يتعلق باالعرتاف
باملواطن ال�سعودي كفرد كامل يف معادلة برنامج
ن��ط��اق��ات ،كمخرج ال�ستكمال درا�ستنا التف�صيلية
ع��ل��ى ال��ت�����ش��ري��ع��ات ال��دول��ي��ة اخل��ا���ص��ة ب��احل��د الأدن����ى
للأجور ،فنحن ال نريد و�ضع حدٍ �أدن��ى للأجور مما
ن�ضطر نتيجة ممار�سة �ضغوط دول��ي��ة� -إىل تعميم
ه���ذا احل���د ل��غ�ير ال�����س��ع��ودي�ين ،فنحن ن��در���س نظا ًما
لو�ضع ح��د �أدن���ى لأج���ور ال�سعوديني دون �أن نُلزم
بتطبيقه على غ�ير ال�����س��ع��ودي�ين ،ف���أت�����ص��ور �أن نظام
نطاقات حل ذك��ي ،فمن �سيوظف �سعودي �سيوظفه
ليح�سب ل��ه يف ال�برن��ام��ج ل��ك��ي ال يقفل ح�سابه يف
ن���ط���اق���ات ،وح���ت���ى ي�����س��ت��م��ر يف ت��وظ��ي��ف الأج��ن��ب��ي.
���س -يلحظ �أن ب��رن��ام��ج ن��ط��اق��ات ه��و ب��رن��ام��ج العمل
يف ال����وزارة حل��ل م�شكلة ال��ب��ط��ال��ة؛ فهل يعني ذلك
إ�ل��غ��اء �إ�سرتاتيجية التوظيف ال�سعودي التي �سبق
�إق���راره���ا م��ن امل��ق��ام ال�����س��ام��ي؟ ك��م��ا �أن ه��ن��اك بع�ض

د .ع��ب��دال��ج��ل��ي��ل ال��س��ي��ف :ق���واع���د ال��ك��ف��ال��ة
ل��ل��ع��م��ال ت��ف��ت��ق��د ل��ل��م��رج��ع��ي��ة ال���م���وح���دة

د .عبداجلليل ال�سيف

قدم ع�ضو جمل�س ال�شورى د .عبداجلليل ال�سيف
مداخلة خالل اجلل�سة التي ح�ضرها معايل
املهند�س عادل فقيه وزير العمل قال فيها� :إن
الأهداف املتوخاة من �أحكام الكفالة هي تنظيم
عالقة متوازنة �أ�سا�سها العدل واحلفاظ على حقوق
وواجبات كل من الكفيل واملكفول� ،إال �أن القواعد
احلالية املنظمة للكفالة مل تكن على امل�ستوى
امل�أمول ،وذلك ب�سبب عدم وجود مرجعية موحدة
ميكن الرجوع �إليها ،حيث �إن معظم قواعد الكفالة
تنظمها تعاميم �أو تعليمات ولي�س نظام مما �أدى �إىل
وجود بع�ض املمار�سات غري العادلة من الطرفني
الكفيل واملكفول ،وعلى الرغم من حمدوديتها �إال
�أنها كانت �سبب ًا يف �إحلاق ال�ضرر ب�شريحة ال
ي�ستهان بها من املواطنني والوافدين على حدٍ �سواء
و�أدت �إىل هروب عدد ال ي�ستهان به من العمالة
وخا�صة من ال�سائقني وخدم املنازل .وبناء عليه
�صدر قرار جمل�س الوزراء رقم  166وتاريخ /12
1421/ 07هـ والذي عرب عن رغبة جادة يف �إيجاد
حلول وذلك عن طريق �إعادة تنظيم م�صطلح الكفيل
ورمبا �إيجاد نظام بديل للكفالة كما هو احلال يف
بع�ض دول جمل�س التعاون مثل البحرين والكويت
من خالل ت�أ�سي�س �شركات وطنية م�ؤهلة تقوم
مبهمة �إعادة ترتيب احلقوق والواجبات وتنظيم
العالقة بني الكفيل واملكفول .وجاء قرار جمل�س
ال�شورى رقم  3024وتاريخ 1428/6/3هـ يف

بنده "�ساد�س ًا" لي�ؤكد على اتخاذ الإجراءات
احلازمة من قبل جميع اجلهات املخت�صة للحد
من هروب العمالة املنزلية مع حفظ حقوق املواطن
والعامل ،وجاءت للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان
لت�ؤكد هذا االجتاه من خالل درا�سة بعثت بها �إىل
اجلهات املعنية حتت عنوان "�إلغاء �أحكام الكفالة
وت�صحيح العالقة بني �صاحب العمل والعامل
الوافد" ،وخل�صت �إىل �ضرورة �إلغاء الكفالة
الفردية وح�صر العالقة بني العمال و�أرباب العمل
يف العالقة التعاقدية التي يحددها عقد العمل فيما
بينها� ،أما مو�ضوع �إقامة العامل يف البالد والأمور
الأخرى فتح�صر بينه وبني الدولة ،وقد الحظنا
م�ؤخر ًا جهود ًا مكثفة لوزارة العمل يف هذا االجتاه
ب�إجراء درا�سات و�إقامة ور�ش عمل مع كل املعنيني
بهذا ال�ش�أن ومن �أبرزها ا�ستحداث �شركات
ا�ستقدام بد ًال من مكاتب اال�ستقدام املوجودة
حالي ًا ،وقد علمنا �أن بع�ض هذه ال�شركات �ستبا�شر
عملها خالل الأيام القادمة.
ول��ع��ل��ي أ�ت�������س���اءل :م���ا ه���ي ح�صيلة ه���ذه اجل��ه��ود
و�إذا ك���ان ه��ن��اك ر�ؤي����ا وا���ض��ح��ة ل��ه��ذا ال��ن��وع من
امل��ع��اجل��ات ف��م��ا ه���ي؟ وم��ت��ى ���س�ترى ال���ن���ور ،وه��ل
ن��ط��م��ع يف �أن ن���رى م���دة ن��ظ��ر ال��ق�����ض��اي��ا العمالية
وق��د اخت�صرت مل��ا ي�ترت��ب على ط��ول م��دة نظرها
م���ن �أ�����ض����رار ل��ل��ع��ام��ل ول�����رب ال��ع��م��ل ول���ل���دول���ة؟
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الأم����ور ال يحتويها ن��ط��اق��ات؛ منها االق��ت�راح برفع
تكاليف الت�أ�شريات؛ بحيث ال يت�ساوى من ميلك عام ًال
"واحد ًا" ومن ميلك "ثالثني" ت�أ�شرية ،وبالتايل يكون
هناك نوع من امل�ساواة .كذلك حتديد �ساعات العمل،
فكيف ي�سمح للمر�أة �أن تعمل �إىل ال�ساعة الواحدة
ل��ي�لاً؟ وب��ال��ت��ايل حت��دي��د ���س��اع��ات العمل يف املحالت
التجارية مطلب �ضروري ي�ساعد املواطن ال�سعودي
على العمل وفق االلتزامات االجتماعية .كما �أن هناك
�أعدا ًدا كبرية من الوافدين الذين ال يحملون اجلن�سية
ال�سعودية �أو �سواها ويطلق عليهم (البدون) فلماذا
ال يتم اال�ستفادة من ه���ؤالء و�إدخالهم ل�سوق العمل،
وو�ضع �آلية لذلك؟
ج -لدى الوزارة العديد من الربامج ،لكننا حتدثنا عن
برنامج نطاقات؛ لأن له ت�أثريات وب��د�أ ت�أثريه ب�شكل
قوي ،لكن مل نقل �أن برنامج نطاقات هو احلل ال�سحري
ال��وح��ي��د وال��ك��ام��ل ل��ك��ل م�����ش��ك�لات ال��ع��م��ل ،وب��رام��ج
ال��وزارة جميعها هي عبارة عن ترجمة لإ�سرتاتيجية
ال��ت��وظ��ي��ف وغ�يره��ا م��ن ا ألم�����ور� ،أم���ا بالن�سبة لرفع
تكلفة ال��ع��ام��ل ال��واف��د ،فقد رف��ع��ت ال����وزارة مبقرتح
للمقام ال�سامي ومتت �إحالته �إىل املجل�س االقت�صادي
الأع��ل��ى ،و�أق��ر اجلزئية اخلا�صة برفع تكلفة العامل
الوافد لدى املن�ش�آت اخلا�صة؛ والآن مت �إق��راره من
قبل جمل�س الوزراء برفع تكلفة العامل ب�إقرار مقابل
مايل ي�ستح�صله �صندوق تنمية املوارد الب�شرية بواقع
"مئتي" ريـال �شهر ًيا عن كل عامل وافد يزيد عدده
عن ع��دد العمالة ال�سعودية املوجودين يف املن�ش�أة.
�أما بالن�سبة لتحديد �ساعات العمل فنحن ننتهج مبد�أ
احل��وار االجتماعي ،وه��ذا املبد�أ �أقرته منظمة العمل
الدولية ب���أن ق�ضايا العمل والعمال يجب �أن تكون
قراراتها ح�صيلة م�شاورات بني العمال و�أ�صحاب
العمل واحلكومة .و�أال تنفرد احلكومة لوحدها باتخاذ
القرار فنحن اتخذنا من مركز امللك عبدالعزيز للحوار
ال��وط��ن��ي مظلة ل��ه��ذا احل����وار االج��ت��م��اع��ي ،و�سنبد�أ
بال�سل�سلة "الأوىل" من احلوارات االجتماعية ،و�أول
م��و���ض��وع ه��و حت��دي��د ���س��اع��ات ال��ع��م��ل .وق��د ح�صلت
ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ب����أن جمل�س ال�����ش��ورى ل��دي��ه م��ب��ادرة
�سابقة حول هذا املو�ضوع وح�صلت على معلومات
�صحفية بذلك ،و�أن��ا �أرغ��ب باحل�صول على معلومات
ر�سمية تف�صيلية عن هذه املبادرة� .أما بالن�سبة لفئة
(البدون) فنحن لدينا درا�سة كاملة من جلنة ير�أ�سها
�سمو ويل العهد وفيها وزير املالية ،ووزير ال�ش�ؤون

ال��ب��ل��دي��ة وال���ق���روي���ة ،ووزي�����ر ال��ع��م��ل ،و�أم��ي��ر منطقة
م��ك��ة امل��ك��رم��ة ،وه���ذه اللجنة ه��ي امل�����س���ؤول��ة ع��ن حل
الع�شوائيات ب�شكل كامل ومن ذلك اجلن�سيات غري
القابلة للإبعاد ،وخادم احلرمني ال�شريفني �أقر مبد�أ
ا�ستيعاب هذه الفئة وتدريبها وتوظيفها ،ونحن يف
الوزارة �أكملنا درا�سة حول هذا املو�ضوع ،وو�ضعنا

خ��ارط��ة لكيفية معاجلة و�ضعهم ،و�أر�سلناها للجنة
العليا للموافقة النهائية عليها .ون��ح��ن الآن ننتظر
مركز الأبحاث الوطني لعمل ترميز خا�ص لهذه الفئة
يف �إقامتهم؛ بحيث ن�شجع توظيفهم وحتت�سب هذه
الفئة بن�صف وافد ،بحيث يكون عليهم الطلب �أكرب.

تحت القبة

أعضاء المجلس يتساءلون عن أوقاف
الحرمين وطرق استثمارها

الدكتور �إبراهيم الرباهيم
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انتقد �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى تقرير الرئا�سة
العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي لأن
التقرير مل يو�ضح م�سار عمل الرئا�سة وال اال�ستثمار
و�أ�ساليبه ،بينما ر�أى �آخرون �أن الرئا�سة يف حاجة
للدعم ملا تقوم به من �أعمال جليلة ،و�أن مكتبة احلرم
املكي حتتوي على نفائ�س الكتب واملخطوطات التي
يجب احلفاظ عليها بعمل م�سح �ضوئي لها.
جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1433/7/1هـ برئا�سة نائب رئي�س املجل�س الدكتور
حممد اجلفري ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير
جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية ،ب�ش�أن التقرير
ال�سنوي للرئا�سة 1432/1431هـ ،تاله رئي�س اللجنة
الدكتور �إبراهيم الرباهيم ،ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن
التقرير عبارة عن �سرد ملا تقوم به الرئا�سة العامة يف
احلرمني ال�شريفني واجلهات التي تتبعها؛ مثل م�صنع
الك�سوة ،ومكتبة احلرم املكي ،ومعهد احلرم ،وتقرير
عما مت ب�ش�أن تزويد بع�ض اجلهات والأفراد بالكتب،
و�إلقاء الدرو�س ،وتوزيع الن�شرات ،وفر�ش ال�سجاد
وغري ذلك من اخلدمات� .أما امل�شروعات الأ�سا�سية
واملوقعة والتي تو�ضح م�سار عمل الرئا�سة فلم يتم
�إي�ضاحها ،وكذلك مو�ضوع اال�ستثمار ،فالأوقاف

املر�صودة للحرمني ،وطريقة ا�ستثمارها ،وتطلعات
الرئا�سة ،وطموحها لتنمية اال�ستثمار و�أ�ساليبه غري
مدرجة يف التقرير.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل ما ذُكر يف التقرير من املعوقات
التي تواجه الرئا�سة من بع�ض �سلوكيات وت�صرفات
بع�ض الزوار ،والتي ال تليق بقد�سية املكان ،مثل:
تراكم الأمتعة ،ولعب الأطفال بال�ساحات املخ�ص�صة
لل�صالة ،ورمي املخلفات والأطعمة وغري ذلك ،وقال:
�إن هذين املكانني يعك�سان اهتمام امل�سلمني ب�أماكن
عبادتهم فالبد من االهتمام بذلك ،واتخاذ تو�صية
حت�ض على زيادة االهتمام بالتوعية بكافة الو�سائل؛
للحد من هذه الظاهرة غري احل�ضارية والتي ال تعك�س
قيم الإ�سالم و�سلوكه.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن التو�صية الثانية للجنة والتي
تطالب اجلهات الأمنية بالعودة �إىل حرا�سة مرافق
الرئا�سة املهمة كم�صنع الك�سوة ،وخزانات مياه
زمزم ،وحمطات الكهرباء» ،وا�ستبعدت مكتبة احلرم
املكي غري منا�سبة وت�ساءل :هل خزانات املياه �أهم من
نوادر املخطوطات املوجودة يف املكتبة؟
وط��ال��ب ع�ضو آ�خ���ر ب��دع��م ال��رئ��ا���س��ة ال��ع��ام��ة ل�ش�ؤون
امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي؛ نظ ًرا للم�شروعات

السالمة ويهيئ بيئة أفضل للعبادة

ال�شريفني يف نفو�س امل�سلمني وت�أثريهما لن�شر
الإ�سالم ،وت�صحيح العقائد والعبادات ،واال�ستفادة
من وجود عدد من �أئمة احلرمني ال�شريفني لل�سفر
والدعوة؛ وذلك للت�أثري الكبري لهم يف نفو�س
امل�سلمني.
واقرتح ع�ضو �آخر على الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون
احلرمني ال�شريفني درا�سة مو�ضوع فتح باب العمرة
وحتديد عدد الت�أ�شريات بالتعاون مع اجلهات الأخرى
ذات العالقة ،ال�سيما يف �شهر رم�ضان كما فعل يف
مو�ضوع احلج ،حتى ال ي�ؤثر عدد املعتمرين الكبري
�سلب ًا على العبادات.
والحظ �أحد الأع�ضاء �أن املعتكفني ال يلتزمون
ب�شروط االعتكاف التي حددتها الرئا�سة ،و�أنهم
ي�ؤذون امل�صلني .وطالب الرئا�سة بالتفكري يف و�ضع
غرامات على رمي املخلفات .كما الحظ وجود عربات
مكتوب عليها «الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام
وامل�سجد النبوي ال�شريف» ،وطالب امل�س�ؤولني يف
املطارين بالتعاون مع م�س�ؤويل الرئا�سة منع �أخذ
هذه العربات .واقرتح �إعادة النظر يف مو�ضوع منع
دخول الن�ساء امل�سجد النبوي باجلوال �أ�سوة باحلرم
املكي.
واقرتح ع�ضو �آخر تخ�صي�ص مكان ملكتبة احلرم املكي
يف وقف امللك عبدالعزيز ،لتكون قريبة من املرتددين
عليها م��ن احل��ج��اج وامل��ع��ت��م��ري��ن ،وب��ح��ث مو�ضوع
تخ�صي�ص كادر خا�ص بالعاملني يف م�صنع ك�سوة
الكعبة .ومناق�شة ال�شركة امل�س�ؤولة عن تنفيذ تو�سعة
احلرم املكي ،ب�ش�أن املقتنيات التي جمعتها واحتفظت
بها ال�ستعادتها ،فهي خا�صة باحلرمني ال�شريفني،
على �أن حتفظ يف معر�ض عمارة احلرمني ال�شريفني.

طالب ع�ضو جمل�س ال�شورى الأ�ستاذ حمد
القا�ضي خ�لال مناق�شة التقرير ال�سنوي
ل��ل��رئ��ا���س��ة ال��ع��ام��ة ل�����ش���ؤون امل�����س��ج��د احل���رام
وامل�سجد ال��ن��ب��وي ب�����ض��رورة حت��دي��د أ�ع���داد
امل��ع��ت��م��ري��ن م��ث��ل��م��ا ي��ت��م يف �أع�����داد احل��ج��اج
وط���رح م�ب�ررات ل��ه��ذه املطالبة وذك���ر منها:
 ع���دم ا�ستيعاب احل���رم الأع�����داد الكبريةال���ت���ي ه���ي ف����وق ط��اق��ت��ه وم�����س��اح��ت��ه وه���ذا
ي�شكل خ��ط��ورة ع��ل��ى امل��ع��ت��م��ري��ن وامل�صلني
وي����ف����ق����ده����م ال���ط���م����أن���ي���ن���ة يف ع���ب���ادت���ه���م.
 زي���������ادة الأع������������داد جت���ع���ل ال�����س��ل��ب��ي��اتم�����س��ت��م��رة م��ن ت��خ��ل��ف ون����وم ب��احل��رم وع��دم
ن���ظ���اف���ة وت�������س���ول وزح��������ام �����ش����دي����د�..إل����خ.
 �صعوبة قيام اجل��ه��ات املعنية بواجباتهاوت����ق����دمي خ���دم���ات���ه���ا الأم���ن���ي���ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة
وال�صحية والنظامية ب�سبب كرثة املعتمرين.
 و�أ�ضاف القا�ضي� :إن هذه الأعداد الكبريةال تربز جهود الدولة وما تبذله من مليارات
ومن توظيف الطاقات املدنية والع�سكرية من
�أجل تقدمي �أف�ضل اخلدمات للمعتمرين ولكن
ال يظهر ذلك مبا يوازي ما يتم توفريه ب�سبب
زيادة �أعداد املعتمرين .وقال� :إنه مت حتديد
�أعداد احلجاج وهو ركن من �أركان الإ�سالم،
بينما ال��ع��م��رة «���س��ن��ة» وم���ن ال�سهل حتديد
أ�ع���داد املعتمرين ب��ق��رار داخ��ل��ي وا أل���س��ب��اب
التي تدعو �إىل ذل��ك مقنعة للآخرين ،وختم
الأ�ستاذ حمد القا�ضي مداخلته بقوله� :إن
تزايد �أع��داد املعتمرين وبقاءهم حتى �شهر
رم�ضان ل�صعوبة منعهم من التخلف ي�شكل
خطورة كبرية من ناحية ال�سالمة .و�أخ�ير ًا
ف�إن هذه الزيادة الكبرية يف �أعداد املعتمرين
�أدت �إىل ارتفاع تكاليف ال�سكن مبكة املكرمة
ب�سبب �أن العر�ض يقل كثري ًا عن الطلب حتى
بلغت ا أل���س��ع��ار �أرق��ام�� ًا كبرية ط��وال العام،
وو���ص��ل��ت يف رم�����ض��ان �إىل �أرق�����ام فلكية.
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ال�����ك�����ب��ي��رة ال����ت����ي
ت�����ش��ه��ده��ا��� ،س��وا ًء
ف�����ي�����م�����ا ي���ت���ع���ل���ق
ب������ال�������������س������اح������ات
ح����������ول احل����������رم،
�أو امل�������ش���روع���ات
امل��ت��ع��ل��ق��ة بتو�سعة
احل����رم وامل�����ش��اع��ر
امل���������ق���������د����������س���������ة.
وف�����ي�����م�����ا ي���خ�������ص
م�����ع�����ه�����د احل���������رم
امل����ك����ي ق�������ال� :إن����ه
يعاين م��ن ع��دم معادلة �شهادات خريجيه .واق�ترح
�إ���ض��اف��ة درا����س���ة و���ض��ع امل��ع��ه��د وال��ن��ظ��ر يف و���ض��ع
�آل���ي���ة حم�����ددة ل��ن��ق��ل الإ������ش�����راف ع��ل��ي��ه �إىل �إح����دى
اجل���ام���ع���ات يف م��ك��ة امل��ك��رم��ة �أو امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة.
ور�أى ع�ضو �آخر �ضرورة تكثيف جهود الرئا�سة يف
التوعية حول منع حجز الأماكن يف امل�سجد احلرام،
و�ضرورة النظافة ،على �أن يكون ذلك عرب و�سائل
الإعالم املختلفة لبيان مكانة احلرمني ،وما ينبغي
لهما من تعظيم.
و�أكد ع�ضو �آخر �ضرورة تطبيق الئحة الوظائف
التعليمية على من�سوبي الرئا�سة .وقال� :إنه ينبغي
ال�ص َّناع املخ�ص�صة لك�سوة
زيادة عدد وظائف ُ
الكعبة �إىل ( )385وظيفة ،مع املحاولة لإيجاد املزيد
من مواقع ماء زمزم يف مداخل امل�سجد احلرام
وخمارجه ،وكذلك توفري عربات لذوي االحتياجات
اخلا�صة ،وتهيئة مداخل امل�سجد احلرام.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل مكتبة احلرم املكي ال�شريف
والتي تُعد من �أقدم املكتبات يف العامل الإ�سالمي،
وحتتوي على نفائ�س الكتب واملخطوطات واملقتنيات
النادرة ،ومعر�ض عمارة احلرمني ال�شريفني الذي
يوثق مراحل تطور العمارة .ور�أى �ضرورة عمل
م�سح �ضوئي جلميع تلك املقتنيات ،وتوفريها
للباحثني والدار�سني عن طريق و�ضع مكتبة رقمية.
و�إيجاد وظائف جديدة تلبي حاجات الرئا�سة يف
ت�أمني مداخل امل�سجد احلرام وخمارجه ،وت�ساءل
عن �سبب عدم وجود بند يف ميزانية الرئا�سة البتعاث
من�سوبيها.
واقرتح �أحد الأع�ضاء اال�ستفادة من مكانة احلرمني

ح���م���د ال����ق����اض����ي :ت���ح���دي���د أع�����داد
المعتمرين يتيح ق����درا ً أك��ب��ر من

طالبوا بمحاسبة المتسبب في عدم تنفيذ قرارات المجلس:

تحت القبة

األعضاء ينتقدون تعطل القطارات الجديدة و ارتباك
األداء في السكك الحديدية

الدكتور في�صل طاهر
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طالب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى مبحا�سبة املت�سبب يف
عدم تنفيذ قرارات املجل�س التي تهدف لتطوير عمل
امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية ،وت�ساءلوا عن
اخلطوط اجلديدة التي ورد ذكرها يف تقرير امل�ؤ�س�سة،
والقطارات اجلديدة التي قيل �إنها تعطلت بعد ع�شرة
�أيام من الت�شغيل ،وعن االزدواجية يف عمل اجلهات
الثالث امل�س�ؤولة عن اخلطوط احلديدية يف اململكة.
جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س الثانية والثالثني والتي
عقدت برئا�سة ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ ،رئي�س املجل�س ،حيث ا�ستمع
املجل�س �إىل تقرير جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية
املعلومات ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة
للخطوط احلديدية للعام املايل 1432-1431هـ،
تالها رئي�س اللجنة الدكتور في�صل طاهر ،ثم عر�ض
املو�ضوع للمناق�شة ،و�أبديت عليه بع�ض امللحوظات؛
فلفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أنه �سبق �أن �أ�صدر جمل�س
ال�شورى قرارات �أيده فيها جمل�س الوزراء ،ترتكز
على ثالثة �أمور رئي�سة يف عمل امل�ؤ�س�سة ومنها قرار
جمل�س ال�شورى حول و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية
للتو�سع يف مد �شبكات اخلطوط احلديدية لربط
خمتلف مناطق اململكة ،وقرار املجل�س ب�ش�أن �إعداد
اخلطة الوطنية للنقل باخلطوط احلديدية ،وقرار
املجل�س مب�شاركة �صندوق اال�ستثمارات العامة يف
تنفيذ م�شروعات التو�سعة للخطوط احلديدية بدعم
من الدولة ،ولأهمية هذه القرارات يف املجاالت

االقت�صادية والأمنية واالجتماعية ،ولعدم وجود �أثر
ملمو�س لها يف تقرير امل�ؤ�س�سة �أو على �أر�ض الواقع،
اقرتح الع�ضو �إعادة �صوغ تو�صيات اللجنة لتغطية
هذه القرارات بكل �شفافية ،وحما�سبة املت�سبب يف
عدم و�ضع تلك القرارات مو�ضع التنفيذ.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إىل �أن تقرير امل�ؤ�س�سة ذكر �أنها
تعاقدت يف العام املا�ضي مع �شركة �أملانية لتطوير
اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية ،ويف جانب �آخر من
التقرير ورد ب�أن هناك ج�سر ًا بري ًا يربط الريا�ض
بجدة ،وخط �آخر يربط الطائف بخمي�س م�شيط و�أبها،
وخط �آخر يربط جدة بجازان ،وت�ساءل عما �إذا كانت
هذه اخلطوط و�صلت �إىل مرحلة متقدمة من الدرا�سة
و�إجناز �إجراءات التنفيذ �سوف يعاد درا�ستها �ضمن
اخلطة الإ�سرتاتيجية وعن �سبب مبا�شرة امل�ؤ�س�سة
ب�إجراءات رفعها لت�أخذ طريقها للتنفيذ.
وقال �أحد الأع�ضاء :يت�ضح من تقرير امل�ؤ�س�سة
وجود ارتباك يف الأداء ويف خطط امل�ؤ�س�سة
التو�سعية؛ ولقد �أو�صت اللجنة بربط مناطق اململكة
الرئي�سة ب�شبكة �سكة حديد ،لكن هذه التو�صية قد
تزيد امل�ؤ�س�سة �إرباك ًا؛ فلدينا الدرا�سات التي �أعدتها
�سابق ًا؛ �إ�ضافة �إىل قرارات جمل�س ال�شورى ال�سابقة
بربط مناطق اململكة باخلطوط احلديدية؛ �إ�ضافة �إىل
اخلطة الإ�سرتاتيجية واملكتب اال�ست�شاري الذي
تنتظر امل�ؤ�س�سة تقريره.
واقرتح ع�ضو �آخر �إعادة النظر يف هيكلة امل�ؤ�س�سة

ال��خ��ن��ي��زي ح����ال ال��ق��ط��ارات
ال���ج���دي���دة ي��دع��و للدهشة
والخدمات كما هي

قدم ع�ضو املجل�س د .حممد بن مهدي اخلنيزي
مداخلة على تقرير امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط
احلديدية قال فيها :ا�ستب�شر املواطنون بخرب
و�صول القطارات احلديثة والتي �سوف ت�ستخدم
يف نقل ال��رك��اب وامل��واط��ن�ين م��ن ال��ري��ا���ض �إىل
الأح�ساء وابقيق والدمام ،و�أن هذه القطارات
حديثة وذات �سرعة عالية و�سوف حتل م�شكلة
احل��ج��وزات والتي يعاين منها املواطنون لدى
اخلطوط ال�سعودية ،وح�سب الو�سائل الإعالمية
ف�����إن ت��ك��ل��ف��ة ه���ذه ال���ق���ط���ارات و���ص��ل �إىل 600
مليون ري���ال �سعودي نفذتها �شركة �أ�سبانية
معروفة ،وقد ن�شرت الو�سائل الإعالمية �إن هذه
القطارات �سريعة ومريحة وذات ج��ودة عالية.
امل���ف���اج����أة وق���ع���ت ب��ع��د م�����ض��ي �أ����س���ب���وع�ي�ن من
ت�شغيل ال��ق��ط��ارات ف��ق��د ت��ع��ط��ل��ت� ،إ���ض��اف��ة �إيل
تعليمات علي التذكرة مثل� :أرج��و ع��دم حمل
���ش��ن��ط ك���ب�ي�رة لأن ال��ق��ط��ار ال ي���وج���د ب���ه ع��رب��ة
لل�شحن ،ب��ا إل���ض��اف��ة �إىل ت��وق��ف ال��ق��ط��ار ث�لاث
م����رات �أث���ن���اء ال���رح���ل���ة ،و�أن ال��ت��ك��ي��ي��ف رديء
و�شكل ال��ع��رب��ات ال ت�صلح للخطوط الطويلة.
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و�إمكاناتها الب�شرية وقدرتها على التخطيط،
والإ�شراف على تنفيذ ما نطمح �إليه من �شبكة للخطوط
احلديدية لربط مناطق اململكة املختلفة.
وذكَّ ر �أحد الأع�ضاء تعطل القطار ال�سريع بني الريا�ض
والدمام بعد ع�شرة �أيام من دخوله اخلدمة ،وهو قطار
عمالق كلف خزينة الدولة املاليني ،وت�ساءل عن �سبب
عدم توقف هذه القطارات التي تعمل يف جميع �أنحاء
العامل؛ بينما تتوقف لدينا ويعلق احلجز عليها �إىل
�أجل غري م�سمى بعد ع�شرة �أيام من ت�شغيلها.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل ما جاء يف البيان ال�صادر عن
امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية ب�أن توقف القطار
ال�سريع �أمر طبيعي يف كل م ّعدة جديدة .وقد جاء
يف البيان �أنه قد روعي يف هذه القطارات اجلودة
لتنا�سب بيئة اململكة ،وت�ساءل كيف يكون الأمر كذلك
ونحن ال زلنا يف ف�صل الربيع؟ �إن ما حدث يف قطار
الريا�ض الدمام يعطي �إ�شارة لتدارك الو�ضع القائم،
وبخا�صة و�أننا مقبلون على ت�شغيل قطارات مل�سافات
طويلة ب�آالف الكيلومرتات تربط بني مدن اململكة،
وهذا ي�ستلزم من اللجنة ا�ستدعاء امل�س�ؤولني يف
وزارة النقل ويف امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية
ملناق�شتهم حول هذا الأمر امل�ؤ�سف.
وقال �أحد الأع�ضاء :من الوا�ضح �أن اللجنة مل
تدر�س تو�صيتها "الثانية" بدقة ،فقد �سبق �أن طالب
املجل�س بخطة �إ�سرتاتيجية ،وخطة �إعداد وطنية
للنقل باخلطوط احلديدية ،وطلب �أي�ض ًا م�شاركة
اال�ستثمارات العامة يف التنفيذ .لذا ،ف�إن جميع
تو�صيات املجل�س ال�سابقة مت اخت�صارها يف هذه
التو�صية .كما �أن الدولة قد بد�أت بتمويل القطارات
فال حاجة للمطالبة بالتمويل احلكومي الآن .وت�ساءل:
هل من املعقول �أن يتم تنفيذ �شبكة رئي�سية يف جميع
مناطق اململكة يف خم�س �سنوات فح�سب؟
وقال �أحد الأع�ضاء� :إن امل�ؤ�س�سة �أو�ضحت للجنة ب�أن
اخلطة الإ�سرتاتيجية انتهت ،وكان من املفرت�ض على
اللجنة �أن ت�ستف�سر من امل�ؤ�س�سة عن ماهية هذه اخلطة
الإ�سرتاتيجية وعن الربامج والتكاليف واملدن التي
�سوف متر بها تلك القطارات.
ولفت �آخر �إىل �أن هناك ثالث جهات م�س�ؤولة
عن اخلطوط احلديدية يف اململكة ،فهناك �شركة
اخلطوط احلديدية (�سار) ،وهيئة اخلطوط احلديدية،
وامل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية ،وت�ساءل :هل

هناك ازدواجية يف العمل؟ وما هي اجلهة امل�س�ؤولة
عن اجلهات الأخرى؟
ولفت ع�ضو �آخر �إىل ما ورد يف �إجابة امل�ؤ�س�سة
على اللجنة من �أنه عند تخ�صي�ص امل�ؤ�س�سة ف�سوف
تنقل جميع الأ�صول وموظفيها �إىل امل�ستثمر الفائز
مب�شروع اجل�سر الربي ،وت�ساءل :كيف يتم هذا؟
هل هذه هي اخل�صخ�صة؟ هل ُيعقل �أن ن�أتي مبقاول
وندفع له املال لإن�شاء اجل�سر الربي ثم ننقل له �أ�صول
الدولة؟ وما هو دور الهيئة؟ وما هو دور �شركة (�سار)
احلديدية؟
وقال �أحد الأع�ضاء� :إن امل�ؤ�س�سة لي�ست هي امل�س�ؤولة
عن ال�سكك احلديدية يف اململكة ،ولي�س لها عالقة
ب�سكك احلديد يف ال�شمال �أو املنطقة الغربية �أو
اجل�سر الربي ،فامل�س�ؤولون الذين ح�ضروا �إىل
املجل�س �أو�ضحوا ب�أن م�سار خط ال�شمال ال يدخل
�ضمن امل�شروعات التي تقوم امل�ؤ�س�سة بتنفيذها� ،أو
الإ�شراف عليها ،فهو ينفذ من قبل ال�شركة ال�سعودية
للخطوط احلديدية (م�سار) ،كما �أو�ضحوا ب�أن قرار
جمل�س الوزراء ال�صادر بتاريخ 1429/1/12هـ
القا�ضي ب�إن�شاء هيئة اخلطوط احلديدية وفق ًا للتنظيم
املرفق بالقرار على �أن متار�س امل�ؤ�س�سة مهام الهيئة
�إىل حني نقل اخت�صا�ص امل�ؤ�س�سة الت�شغيلي �إىل
امل�ستثمر ،وبنا ًء عليه ف�إنه لن يتم حتويل امل�ؤ�س�سة �إىل
هيئة ،بل �إن اخت�صا�ص امل�ؤ�س�سة الت�شغيلي �سينتقل
�إىل ال�شركة التي �سوف تتوىل م�شروع اجل�سر
الربي .لذا ،ف�إن امل�ؤ�س�سة لي�ست م�س�ؤولة عن �سكك
احلديد التي �سوف تن�ش�أ يف امل�ستقبل ،وبالتايل
ف�إن الو�ضع لي�س وا�ضح ًا لدى املجل�س �أو املواطن.
واقرتح دعوة وزير النقل رئي�س جمل�س �إدارة �سكة
احلديد ،ودعوة �أمني املجل�س االقت�صادي الأعلى
للح�ضور �إىل املجل�س؛ لأن املجل�س االقت�صادي
الأعلى هو امل�س�ؤول عن هذه اخلطة وهو من اقرتحها،
وبخا�صة �أنه ال يوجد لدينا مرجعية وا�ضحة عن اجلهة
امل�س�ؤولة عن �سكة احلديد.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن امل�ؤ�س�سة ال زالت تتعامل
يف �إ�صدار التذاكر وبطاقات دخ��ول القطار بطريقة
منطية ق��دمي��ة ،ف�لا زال امل��واط��ن يحتاج �إىل الذهاب
�إىل حم��ط��ات ال�����س��ك��ة ل�����ش��راء ال���ت���ذاك���ر .وت�����س��اءل:
مل���اذا ال يتم تطوير ه��ذا الأ���س��ل��وب ليتمكن امل��واط��ن
م���ن احل�����ص��ول ع��ل��ى ال���ت���ذاك���ر م���ن خ��ل�ال الإن�ت�رن���ت
�أو ع�بر ر���س��ائ��ل اجل����وال للت�سهيل ع��ل��ى امل��واط��ن�ين.

تحت القبة

األفضلية للصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة
في برامج الصندوق السعودي للتنمية

الدكتور �سعد مارق
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دعا جمل�س ال�شورى ال�صندوق ال�سعودي للتنمية �إىل
�إعطاء معاملة تف�ضيلية لل�صناعات النا�شئة واملتو�سطة
وال�صغرية من برنامج متويل �ضمان ال�صادرات،
و�إىل تطوير وتعديل نطاق ال�صندوق للإقرا�ض لكي
يكون لديه املرونة الكافية من حيث احلد الأعلى لن�سبة
الإقرا�ض وال�سماح بتمويل الدرا�سات االقت�صادية
للم�شروعات الإمنائية ،مع �ضرورة تطوير الكادر
الوظيفي ملوظفي ال�صندوق ،جاء ذلك خالل جل�سة
املجل�س الثانية والثالثني والتي عقدت برئا�سة رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم
�آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون املالية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم
جتاه التقريرين ال�سنويني لل�صندوق للعامني املاليني
1431/1430ه ،تالها رئي�س اللجنة الدكتور �سعد
مارق ف�أو�ضح �أن �أعمال ال�صندوق ال�سعودي للتنمية
هي بالدرجة "الأوىل" ن�شاط متويلي دويل خدمي
يدخل ال�صندوق فيه م�شاركته مع م�ؤ�س�سات التمويل
الأخرى ،مثل� :صندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل،
وم�ؤ�س�سات التمويل العربية والعاملية ،وبع�ض الدول

ال�صديقة ،وهذه القرو�ض عادة ما تكون م�شرتكة
ويتمتع اجلميع فيها بن�سب احلماية واملخاطرة
نف�سها .و�أ�شار �إىل �أنه من جتربة ال�صندوق ال�سابقة؛
ف�إن دخول ال�صندوق منفر ًدا لي�س باملف�ضل ،وعادة ما
يح�صل على ن�سب متدنية يف بع�ض القرو�ض اجليدة،
وذلك لتناف�س م�ؤ�س�سات الإقرا�ض الأخرى للدخول
يف هذه امل�شروعات .كما �أن طلب ال�صندوق واللجنة
برفع ن�سب الإقرا�ض لي�س بال�ضرورة �سيطبق على
م�شروعات التمويل التي يدخل ال�صندوق فيها ،و�إمنا
لبع�ض امل�شروعات التي يرى ال�صندوق �أهمية متويلها
�أو الأهمية اجليو�سرتاتيجية للمملكة للدخول فيها.
وفيما يخ�ص رفع ن�سبة التمويل ومتويل الدرا�سات
وزيادة م�شاركة املقاولني ال�سعوديني� ،أ�شار رئي�س
اللجنة �إىل �أنها ذات ارتباط وثيق بع�ضها ببع�ض،
�إذ �أن كافة امل�شروعات التي ميولها ال�صندوق يكون
�إ�سهامه فيها جزئ ًيا ،وهذا يعني �إ�سهام جهات متويلية
�أخرى يف امل�شروع ،مما يعني �صعوبة ح�صر املناف�سة
على مقاولني �أو موردين �أو ا�ست�شاريني �سعوديني،
و�أ�ضاف� :أن ما طالبت به اللجنة يف تو�صيتها برفع

تحويل اإلذاعة والتلفزيون

ووكالة األنباء إلى هيئتين
عامتين إنجاز للمجلس

واف����ق جم��ل�����س ال������وزراء ع��ل��ى حتويل
ن�����ش��اط الإذاع�����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون ووك��ال��ة
الأنباء ال�سعودية �إىل هيئتني عامتني،
ويعد ذلك منجز ًا من منجزات جمل�س
ال�شورى ال�سيما �أن هذا التحويل �سبق
و�أن ُدرِ َّ����س -م��ن جميع جوانبه -من
قبل جلنة ال�ش�ؤون الثقافية والإعالمية
ب��امل��ج��ل�����س م��ن��ذ ع����دة ����س���ن���وات ،وق��د
در�س املو�ضوع درا�سة جيدة ،وتوج
باملوافقة الكرمية من جمل�س ال��وزراء
بالتحويل �إىل هيئتني عامتني .لي�شكل
ذلك حتو ًال مف�صل ًّيا يف تاريخ الإعالم
ال�سعودي الر�سمي .والقرار يقت�ضي
توافر �إج���راءات �إداري��ة جديدة قادرة
على تطوير الإعالم املرئي وامل�سموع؛
مما يجعل العملية الإعالمية متفاعلة
م�����ع م���ت���ط���ل���ب���ات الإع�����ل����ام اجل����دي����د.
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احلد الأعلى للتمويل لت�صل �إىل (� )%85سيخفف
من هذه العوائق ،و�سيعطي ال�صندوق فر�صة �أكرب
لإ�شراك املقاولني واملوردين ال�سعوديني .كما �أن
ال�سماح لل�صندوق بتمويل الدرا�سات يتيح له و�ضع
املوا�صفات واملعايري التي تتنا�سب مع املقاولني
واملوردين ال�سعوديني.
و�أكد د .مارق على �أن دخول ال�صندوق ال�سعودي
للتنمية يف جمال متويل و�ضمان ال�صادرات كان
بناء على تو�صية واقرتاح من جمل�س ال�شورى ،وقد
عمل ال�صندوق على تنفيذها بكل �أمانة واهتمام،
فال�صادرات غري النفطية للمملكة هي املفتاح الرئي�س
لدخول االقت�صاد ال�سعودي للعاملية و�إيجاد م�صادر
دخل خمتلفة عن ت�صدير البرتول.
ولفت �إىل �أن مبد أ� متويل ال�صادرات هو �أ�سلوب مايل
يعتمد على �إعطاء قرو�ض للم�صدرين ال�سعوديني
لإنتاج وحت�ضري املواد لت�صديرها بحيث يكون
امل َُ�صدِ ر ال�سعودي لديه القدرة املالية على الإنتاج
والت�صدير� ،أما �ضمان ال�صادرات فهي ن�شاط
ائتماين يقوم مبوجبه ال�صندوق بفتح خطوط
ائتمانية ملختلف الدول وخمتلف ال�صناعات يح�صل
مبوجبه امل�صدرون ال�سعوديون على ت�سديد معجل
لقيمة �صادراتهم� ،أو �ضمان قيام امل�ستوردين لل�سلع
ال�سعودية بالوفاء بالتزاماته .و�أو�ضح �أن ال�صندوق
ف�إن �إيراداته الت�شغيلية تغطي م�صاريفه .وفيما يتعلق
و�ضع هذه الربامج خلدمة امل َُ�صدر ال�سعودي ورفع
درجة املناف�سة لدى الأ�سواق امل�ستهدفة ،كما �أن باملق�صود بالأ�صول الثابتة وامل�شروعات امل�شار �إليها
�إنفاق ال�صندوق يف هذا املجال يكون متما�شي ًا مع �ضمن التقرير �أو�ضح �أنها بالفعل داخل اململكة،

هموم المواطن

قدرة امل�صدرين ال�سعوديني على
فتح �أ�سواق جديدة �أو الدخول يف
جماالت ا�ستثمارية مبتكرة .وقد
جاءت تو�صية اللجنة بدعم امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة بن�شاط الت�صدير
كنتيجة الهتمام املجل�س وقناعته ب�أن
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة هي
ع�صب االقت�صاد وحمرك التغيري فيه؛
حيث تكون لها الأولوية وال�شروط
املي�سرة يف النفاذ والأ�سواق وت�شجيعها للقدرة على
املناف�سة.
وعن �إن�شاء �صندوق خا�ص لتمويل ال�صادرات
وف�صل هذا الن�شاط عن ال�صندوق ال�سعودي للتنمية،
�أو�ضحت اللجنة �أن �إطالق ن�شاط الربنامج حتت
مظلة ال�صندوق يهدف �إىل اال�ستفادة من خربات
ال�صندوق وعالقاته الدولية� ،إ�ضافة �إىل التكامل بني
امل�شروعات التنموية وعمليات التبادل التجاري� ،آخذًا
يف احل�سبان التوجه املتزايد عامل ًيا يف دمج متطلبات
التجارة اخلارجية والت�صدير يف منظومة التنمية
االقت�صادية واالجتماعية ،وهناك جتارب دولية
ناجحة مثل جتربة اليابان التي دجمت وكالة ائتمان
ال�صادرات حتت مظلة البنك الياباين للتعاون الدويل.
وقال� :إن امليزانية الت�شغيلية لل�صندوق بو�صفه جها ًزا
وت�ص ُدر برقم
حكوم ًيا تخ�ضع ملوافقة جمل�س �إدارته ْ
�ضمن امليزانية العامة للدولة� .أما امل�شروعات التي
ميولها ال�صندوق فهي ميزانية خا�صة منف�صلة عن
امليزانية الت�شغيلية لل�صندوق ،عل ًما ب�أن ال�صندوق
خالل ال�سنوات املا�ضية قد ا�ستطاع توفري مبالغ
كبرية �أ�سهمت يف ت�سديد ح�ص�ص اململكة يف
�صناديق التنمية واال�ستثمار خارج اململكة ،وكذلك

مبان
وتخت�ص مبوجودات ال�صندوق وممتلكاته من ٍ
و�أثاث ومعدات ،ومنها مباين �إ�سكان من�سوبي
ال�صندوق واملبنى الإ�ضايف اجلديد اخلا�ص بربنامج
ال�صادرات.
و�أكد رئي�س اللجنة �أن ال�صندوق لديه �سيا�سة
وا�ضحة يف التفرقة بني القرو�ض والإعانات واملنح؛
بحيث تكون القرو�ض م�شرتكة مع م�ؤ�س�سات
متويل �أخرى ،ويعلن عنها� .أما املنح والهبات
ال�صادرة عن حكومة اململكة العربية ال�سعودية
لبع�ض الدول التي يقوم ال�صندوق ال�سعودي
للتنمية ب�إدارتها ،فين�شر عنها ب�صفة م�ستقلة
تو�ضح دور اململكة وا�سمها على هذه امل�شروعات.

تحت القبة

األعضاء طالبوا بأنظمة واضحة لمعالجة قضية
التستر و بعقوبات على العمالة السائبة

د .حممد �آل ناجي
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�شغل تقرير جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية ب�ش�أن
تعديل املادة ( )39و�إلغاء املادة ( )223من نظام العمل
حيز ًا كبري ًا من �إهتمامات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
الذين ركزوا يف مداخالتهم على ق�ضية الت�سرت
والعمالة ال�سائبة و�ضمان حقوق املواطن عند هروب
مكفوله ،فقد �أكد الأع�ضاء �أن ق�ضية العمالة ال�سائبة
ق�ضية حيوية ال بد من معاجلتها ب�شكل كامل ،ولفتوا
�إىل �أن هناك �إ�شكالية يف ا�ست�صدار القواعد وتعديل
الأنظمة يف اململكة ،حيث تظهر م�شكالت كثرية،
و�أن �إلغاء نظام الكفيل من قبل وزارة العمل غري
قانوين .جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1433/7/1هـ برئا�سة نائب رئي�س املجل�س الدكتور
حممد اجلفري ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة
الإدارة واملوارد الب�شرية ب�ش�أن طلب تعديل املادة 39
و�إلغاء املادة  233من نظام العمل ،وم�شروع قواعد
التعامل مع الوافدين من خمالفي الأنظمة تاله رئي�س
اللجنة د .حممد �آل ناجي .
وكانت اللجنة قد �أو�صت  -يف تقريرها املقدم
للمجل�س  -بتعديل املادة(  )39و�إلغاء املادة ()233
من نظام العمل بحيث ين�ص التعديل على اخت�صا�ص
وزارة الداخلية مبتابعة الوافدين من خمالفي الأنظمة

خارج من�ش�آت العمل يف ال�شوارع وامليادين،
وا�ستمرار اخت�صا�ص وزارة العمل مبتابعة العمالة
داخل من�ش�آت العمل ،واخت�صت املادة ()233
بتحديد اجلزاء على من يخالف املادة ( ،)39ور�أت
اللجنة �إلغاءها ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل �أن وزارة الداخلية
�سوف تتوىل معاقبة املخالفني مت�شي ًا مع التعديالت
املقرتحة على املادة ( ،)39وفق ًا للعقوبات املقرتحة يف
هذا ال�ش�أن والتي حددها م�شروع قواعد التعامل مع
الوافدين من خمالفي الأنظمة.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن املجل�س �سبق وقدم عام
1432هـ م�شروع ًا متكام ًال للتعديل على نظام العمل
ل�سد الثغرات املوجودة فيه� .أما املو�ضوع املعرو�ض
للمناق�شة فقد جاء بعد ذلك ،يف حني �أن التعديالت
التي قدمت على نظام العمل حتقق هذه الغاية ،وقال:
كنت �أمتنى من اللجنة �أن ت�أخذ يف ح�سبانها تلك
التعديالت املقدمة م�سبق ًا والتي �شارك فيها �أع�ضاء
املجل�س و�أعطتها �أولوية كاملة �أو �أ�شارت �إليها يف
هذا التقرير.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء :عن ما ذا كانت اللجنة عر�ضت
املو�ضوع على جلنة حقوق الإن�سان؟ وهل تتوافق
الفقرات امل�شار �إليها يف املادة «التا�سعة والثالثني»

هذه املادة غري منطقي وغري قابل للتطبيق ،ومن
الأف�ضل �أن يرتك للعامل و�صاحب العمل احلرية يف
العمل لدى الآخرين بعقود ر�سمية ،وهو نظام الإعارة
وقد كان موجود ًا لدينا .فال�شركات التي حتتاج �إىل
عمالة ي�سمح للملتزم منها بالنظام ب�أن ت�ستعري عما ًال
وموظفني من �شركات �أخرى لفرتة زمنية حمددة،
بحيث يكون ذلك وفق النظام دون احلاجة �إىل
ا�ستقدام عمالة جديدة �أو اللجوء �إىل العمالة ال�سائبة.
وقال �أحد الأع�ضاء :بالن�سبة �إىل ما �صرح به وكيل
وزارة العمل ف�إن ا�سم الكفيل يكتب عندما ت�صدر
الإقامة كمرجعية لإح�ضار الكفيل يف احلاالت الأمنية
لوزارة الداخلية ،وبالتايل ف�إن �إلغاء نظام الكفيل من
قبل وزارة العمل غري قانوين ،ال �سيما �أن وزارة
الداخلية لها عالقة كبرية يف هذا املو�ضوع وهي مل
تلغ هذا النظام ،ووزارة العمل لي�ست هي املرجعية
يف �إلغائه.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن من �أ�سباب م�شكلة العمالة
ال�سائبة هو اال�ستخراج اجلائر لت�أ�شريات العمل،
والتخلف عن احلج والعمرة ،وقال� :إن علينا �أن نعالج
هذه امل�شكلة فعالجها �أوىل من مراعاة منظمات حقوق
الإن�سان ،فلي�س هناك وطن يخاطر ب�أمنه وا�ستقراره
يف �سبيل �إر�ضاء منظمات حقوق الإن�سان .كما �أن
املادة «التا�سعة والثالثني» غري قابلة للتطبيق على
�أر�ض الواقع ،واملادة ب�صيغتها الأوىل تفي بالغر�ض
وال حاجة ملثل هذه التعديالت.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن نظام الإجراءات اجلزائية
ين�ص يف املادة «الثالثة» ،على« :ال يجوز توقيع
عقوبة جزائية على �أي �شخ�ص �إال على �أمر حمظور
ويعاقب عليه �شر ًعا ونظا ًما ،وبعد ثبوت �إدانته بنا ًء
على حكم نهائي بعد حماكمة جتري وفق الوجه
ال�شرعي» .ويجب مراعاة ذلك يف بنود املواد احلالية،
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مع حقوق الإن�سان؟ لقد طالبت املنظمات الدولية
ومنظمات حقوق الإن�سان العاملية اململكة ب�إلغاء نظام
الكفيل عدة مرات.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن املادة «التا�سعة
والثالثني» تت�ضمن عدم جواز ترك �صاحب العمل
عامله ليعمل حل�سابه اخلا�ص ،كما ال يجوز للعامل
�أن يعمل حل�سابه اخلا�ص ،وت�ساءل :هل هذا العامل
مملوك ل�صاحب العمل؟ واقرتح �إلغاء هذه املادة وعمل
ترتيبات لإلغاء نظام الكفيل عو�ض ًا عن �أن يتحكم
�صاحب العمل يف العامل ويف حقوقه.
وقال ع�ضو �آخر� :إن نظام العمل لي�س موجه ًا للعامل
الأجنبي فح�سب ،بل هو موجه للعامل �سواء �سعودي ًا
�أو �أجنبي ًا ،يف حني �أن املادة «التا�سعة والثالثني»
تفرت�ض �أن النظام يخ�ص العامل الأجنبي فح�سب.
وق�ضية العمالة ال�سائبة ق�ضية حيوية وال بد من
معاجلتها ب�شكل متكامل ،لذا �أقرتح �أن يعالج هذا
املو�ضوع من خالل نظام الإقامة.
و�أو�ضح �أحد الأع�ضاء �أن التعديل يف املادة حاول
�أن يق�ضي على حاالت كثرية ،منها :الت�سرت ،والعمل
حل�ساب العامل اخلا�ص ،والعمالة ال�سائبة التي حالت
دون جهود الدولة يف حتقيق �أ�شياء كثرية ،مثل
برامج ال�سعودة ،كما ق�ضى على الن�شاط االقت�صادي
الوطني.
وقال �أحد الأع�ضاء :لدينا يف اململكة م�شكلة يف
ا�ست�صدار القواعد وتعديل الأنظمة ،حيث تظهر عند
التنفيذ م�شكالت كثرية منها عدم جناح هذه القواعد.
و�أرى �أن هذه القواعد لن تنجح لأ�سباب منها� :أن
كثري ًا من ال�شركات يف القطاع اخلا�ص ت�أخذ عمالتها
من ال�شارع وتعمل لديها دون �أية نظام �أو عقود �أو
التزامات .لذا ف�إن مل تعالج ق�ضية الت�سرت ،وتَعا ُمل
ال�شركات فيما بينها فيجب �إيجاد �أنظمة وا�ضحة
ملواجهتها.
واقرتح �أحد الأع�ضاء �أن تنظر اللجنة يف م�شروع
«نطاقات» وتت�أكد من عدم وجود تعار�ض بينه وبني
هذه القواعد ،ومن ثم النظر يف نظام الت�سرت وعالقته
بهذه القواعد ،حلل م�شكلة العمالة ال�سائبة التي تعمل
يف ال�شركات الكربى وحتت مظلتها.
ول��ف��ت �أح���د الأع�����ض��اء �إىل �أن���ه م��ن ال��واج��ب الت�أكيد
على حقوق العمالة ال��واف��دة ،كما يجب �أن نحر�ص
على حقوق املواطن وحمايته ،فلهذه العمالة �أخطاء
ت�ستوجب هذه التو�صيات التي ذهبت �إليها اللجنة ،لذا
من املهم التعامل مع خمالفي الأنظمة عرب نظام الإقامة.
واق��ت�رح �أح���د الأع�����ض��اء �أن تبقى امل����ادة «التا�سعة

وال��ث�لاث�ين» ك��م��ا كانت
يف ن���ظ���ام ال���ع���م���ل ،ال
�سيما �أن معظم موظفي
احلكومة يحظر عليهم
ك��ث�ير ًا م��ن املحظورات
ال����������������واردة يف ه����ذه
امل����ادة �إال م��ا ا�ستثنته
احل����ك����وم����ة يف ����ش����أن
بع�ض الوظائف الدنيا
لتعزيز دخلهم� .أما الآن
ف��ه��ن��اك اجت����اه لتعديل
ه�������ذه ال�����ف�����ق�����رات م��ن
خالل �أن تتوىل وزارة
الداخلية تطبيق العقوبات ،و�أال تعود املخالفات �إىل
املادة «الثالثة والثالثني» والتي يجب �أن تُلغى من �أجل
ذل��ك ،كما �أن �إلغاء ه��ذه امل��ادة اعتماد ًا على القواعد
التي و�ضعت �إحالة عقوبات معلومة بن�ص النظام �إىل
جمهول فلي�س يف �أوراق املعاملة ما يبني هذه الأحكام.
واقرتح �أحد الأع�ضاء ت�أجيل مناق�شة النظام �إىل حني
ا�ستكمال الأمور الأ�سا�سية املطلوبة يف املناق�شة.
وقال� :إنه ال يجد يف املذكرة �أي بيان من املندوبني
�أو دعوة لهم� ،أو ا�ستف�سار عما ورد يف ن�صو�ص
هذا النظام من قواعد� ،سواء ما كان يخ�ص وزارة
العمل �أو وزارة الداخلية .وقال :لقد ا�ستجد الكثري
يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية وينبغي مراجعة ذلك
والنظر فيه مع املندوبني الذين ميثلون هذه اجلهات،
وال ب�أ�س �أن يتعدى ذلك للمواطنني وممثلي الغرف
التجارية ،لال�ستماع ملا لديهم عن هذه امل�شكالت ،وما
مت من �أجلها؟ وما �سبب عدم تنفيذ هذه العقوبات يف
الفرتة ال�سابقة؟ ولعل من امل�ستجدات حول ذلك نظام
«نطاقات» ،وهو نظام يعطي حافز ًا لبع�ض ال�شركات
ب�إمكانية نقل كفالة وخدمات عاملني �آخرين لدى
الغري دون موافقة كفيلهم احلايل ،بينما تدعو هذه
التو�صيات مبعاقبتهم ،فكيف يكون هذا التناق�ض؟
كما �أن هذا النظام يتطرق �إىل نظام العمالة املنزلية.
بل �إنه ال يوجد يف هاتني الفقرتني ما يعاقب العمالة
الأجنبية ال�سائبة .كما �أن وكيل وزارة العمل �صرح
ب�أن هناك مراجعة لنظام الكفالة ،و�أن هذا امل�صطلح
�سيلغى ،بحيث ي�صبح هناك نقل للخدمات ولي�س
للكفالة .لذا ف�إن هذا النظام بهذا اخل�صو�ص يعد
�سابق ًا لأوانه وبعيد ًا عن امل�ستجدات.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أنه ال ميكن لهذه املادة الق�ضاء
على م�شكلة العمالة ال�سائبة ،وخمالفة النظام ،فن�ص
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أي�ضا يلحظ �أن العقوبات الواردة يف املادة «الرابعة»
� ً
واملادة «اخلام�سة» من البند (العا�شر) عقوبات كبرية،
ويجب عند تطبيقها �أن تكون مبنية على حكم �شرعي،
لذلك من املنا�سب �أن يعاد �صوغها لي�صبح الن�ص:
«تطبيق العقوبة على املخالفني امل�شار �إليهم هي
نف�سها العقوبات املن�صو�ص عليها يف تنظيم معاملة
القادمني للمملكة بت�أ�شريات دخول للحج �أو العمرة
�أو الزيارة �أو العمل وغريها ،ال�صادر مبر�سوم
ملكي عام 1404هـ ،بعد ثبوت �إدانته بحكم ت�صدره
املحكمة املخت�صة»� ،أما البند (الثاين ع�شر) فيعاد
�صوغه لي�صبح كالآتي »:يجوز ملن �صدر بحقه حكم
بالإدانة االعرتا�ض على احلكم وفقًا لنظام الإجراءات
اجلزائية» ،وبهذا نكون قد رفعنا احلرج عن اململكة من
تطبيق العقوبات �أمام دول من ت َُطبق بحقهم العقوبات،
وكذلك �أمام املنظمات التي ترى �أن يف الكفالة خمالفة
أي�ضا – وهو الأهم� -ضمان العدالة ملن
�إن�سانية ،و� ً
تقع عليهم تلك العقوبات.
واقرتح �أحد الأع�ضاء :حذف الن�ص على ترحيل
الوافد املخالف على ح�ساب �صاحب العمل؛ لأن فيه
جتن على الكفيل ،ال�سيما �أن الكفيل يتحمل �أعباء
ٍ
مالية كثرية ،منها :قيمة اال�ستقدام ،ور�سوم الإقامة،
ورمبا رخ�صة القيادة.
واقرتح ع�ضو �آخر ت�ضمني فقرة جديدة بو�ضع عقوبة
مالية تدعم بها مراكز الإيواء التي �سوف تن�ش�أ مبوجب
تنفيذ قواعد التعامل مع الوافدين من خمالفي الأنظمة.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن التعامل مع العمالة
املخالفة لنظام العمل له عدة �أبعاد ،منها ما هو متعلق

بالدولة ،وما هو متعلق ب�صاحب العمل ،وبع�ضها
�أمنية ،وبع�ضها حقوقية .ويبدو �أن ما يتعلق بالدولة
واجلوانب الأمنية قد مت معاجلتها من خالل تعديل
املادة ( )39و�إلغاء املادة رقم ( )233من نظام العمل.
ول���ف���ت �أح�����د الأع�������ض���اء �إىل �أن
����ص���اح���ب ال���ع���م���ل ي���دف���ع م��ب��ال��غ
م��ال��ي��ة ك��ب�يرة ال���س��ت��ق��دام العمال
م��ن��ه��ا :ر���س��م ال��ت���أ���ش�يرة ،ت��ذك��رة
ال�سفر ،ور�سوم الإقامة ،الت�أمني
ال�صحي� ...إل��خ  ...ث��م بعد ذلك
يهرب العامل .وقال� :إن م�شروع
قواعد التعامل مع الوافدين من
خمالفي الأنظمة مل يت�ضمن �أي
���ش��يء ي�شري �إىل �ضمان حقوق
�صاحب العمل بعد القب�ض على
العامل الهارب؛ فم�شروع القواعد
ال����ذي �أم��ام��ن��ا مقت�صر ف��ق��ط ع��ل��ى ال�����ض��ب��ط وم���ن ثم
الرتحيل .بل حتى ترحيل العامل الهارب قد يكون
على ح�ساب الدولة .فمن املهم �أن نعطي �صاحب العمل
احل��ق يف رف��ع دع��وى ق�ضائية على العامل الهارب،
وا�ستيفاء حقوقه املالية منه؛ �إذ ال بد من اكتمال كافة
الإجراءات الق�ضائية ،كما �أن عملية الرتحيل يجب �أن
أي�ضا ملاذا ال يكون هناك
تكون على ح�ساب العاملً � .
دور لدولة العامل ال��ه��ارب يف دف��ع تكاليف ترحيل
خ�صو�صا �أنه خالف نظام العمل؟
العامل،
ً
واقرتح �أحد الأع�ضاء �إعادة درا�سة قواعد التعامل
مع الوافدين من خمالفي الأنظمة ،ودعوة امل�س�ؤولني
عن القوى العاملة� ،أو الغرف التجارية� ،أو من ميثل
القطاع اخلا�ص ،ال�سيما �أن القطاع اخلا�ص هو
امل�ستفيد من العمالة ال�سائبة واملت�أثر بها .فيح�سن
معرفة وجهة نظرهم.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن حقوق �صاحب العمل
غري وا�ضحة يف البند الثاين «الفقرة الأوىل»،
ف�إذا عمل العامل عند غري مكفوله فيكون ترحيله
على ح�ساب من وجد يعمل لديه ،و�إذا كان يعمل
حل�سابه اخلا�ص فريحل على ح�سابه .فما هي
حقوق �صاحب العمل؟ ينبغي �إبالغ �صاحب العمل
الذي قام با�ستقدامه ،ال�سيما �أنه قد يكون عليه
حقوق ملكفوله ،كذلك الوافدون املخالفون لنظام
العمل من القادمني بت�أ�شريات حج �أو عمرة �أو
زيارة ب�أنواعها؛ �إذا زاولوا العمل ومت القب�ص
عليهم فيح�سن و�ضع �شرط لإبراء ذمتهم قبل
�سفرهم ،ال�سيما �أن يف ذلك حفظ حلقوق الآخرين.

واق�ترح �أح��د الأع�ضاء تو�ضيح الفرق بني مفهومي
(املت�سللني) و(الوافدين) ومراجعة الأنظمة الأخرى؛
م��ث��ل ن��ظ��ام اجل�����وازات وغ��ي�ره ،مل��ع��رف��ة ه��ل يت�ساوى
خمالفو الأن��ظ��م��ة م��ن العمالة ال��واف��دة م��ع املت�سللني؟
ال�سيما �أن املت�سللني هم
�أ�شد جر ًما و�ضر ًرا ،فقد
دخلوا البالد بدون وجه
�شرعي ،وخطرهم كبري
على الأمن والبلد عامة.
و�أو�ضح �أحد الأع�ضاء
�أن الإقامة حق للعامل
الأجنبي ومبوجبها له
احلق يف العمل النظامي
باململكة؛ وال�س�ؤال ملاذا
تقت�صر خدمات العامل
على كفيله فقط ،دون
�إيجاد �أنظمة عملية مرنة مثل نظام (الإعارة) ،ال�سيما
�أن يف تفعيل نظام الإعارة حلو ًال ملخالفي الأنظمة
وامل�ساهمة يف الق�ضاء على امل�شكلة ،فتبادل العمالة
بني ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ي�سهم يف التقليل من
اال�ستقدام اجلديد واحلد منه.
واقرتح �أحد الأع�ضاء �أن يتم التعامل مع �شركات
ت�أمني من م�صدر العمالة قبل و�صولهم للمملكة ،وهذه
ال�شركة تكون هي امل�س�ؤولة عن تغطية حق الكفيل
يف اململكة ،وا�ستمرار عمل العامل ،و�إذا مل يرغب
العامل بالعمل مع كفيله تغطي �شركة الت�أمني للكفيل
كافة حقوقه ال�سيما �أن هذا يعد ً
�ضابطا للعمالة بالعمل
واحرتام ال�شروط.
وقال �أحد الأع�ضاء� :إن قواعد التعامل مع الوافدين
من خمالفي الأنظمة يف جمملها مطبقة وتعد قواعد
م��ه��م��ة ،وينبغي �أن ي��ك��ون ال��ب��ح��ث يف �سبب وج��ود
امل�شكلة ا أل���س��ا���س��ي��ة ،ال�سيما �أن م��ن أ�ح���د �أ�سبابها
ال��ت��ف��اوت يف ال��ع��ر���ض وال��ط��ل��ب؛ واال����س���ت���ف���ادة من
ال��ع��م��ال��ة ال�����س��ائ��ب��ة م��ن ق��ب��ل امل��خ��ال��ف�ين ج���اء م��ن أ�ج��ل
���س��د احل���اج���ة وع����دم ال��ت��م��ك��ن م���ن اال���س��ت��ق��دام .ل���ذا،
ينبغي ع��ل��ى وزارة ال��ع��م��ل ح��ل ا إل���ش��ك��ال ب أ������س��رع
وق��ت ممكن .فقد �أ�صحبت روات���ب العمالة ال�سائبة
املنزلية خرافية وغري معقولة فقد ت�صل �إىل ()3000
ري���ـ���ال ،ف��الأن��ظ��م��ة يف الأ����ص���ل ال حت��م��ي امل�����س��ت��ق��دم.
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طالب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى بعر�ض هموم
املزارعني خا�صة ما يواجهونه يف حاالت اجلفاف،
وانتقدوا �أداء �صندوق التنمية الزراعية ،حيث مل
يقدم حلو ًال منا�سبة مل�شكلة اجلفاف ،كما لفتوا �إىل
�أن تقرير ال�صندوق مل يذكر �أمور ًا مهمة يف �صناعة
و�إنتاج التمور و�أنه جاء ب�شكل و�صفي ،و�أ�شاروا �إىل
التباين الكبري يف عدد وقيمة القرو�ض ق�صرية الأجل
ما بني اخلطة واملنفذ.
جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1433/7/7هـ برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ،
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية،
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي ل�صندوق التنمية الزراعية
للعام املايل 1432/1431هـ ،تاله رئي�س اللجنة
الدكتور �سعد مارق ،ثم عر�ض للمناق�شة ،و�أبديت
عليه بع�ض امللحوظات حيث لفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن
اللجنة مل ت�شر يف تقريرها �إىل الهموم التي يعاين
منها املزارعون ،كما �أن ال�صندوق مل يراع املزارعني
يف حاالت اجلفاف .واقرتح على ال�صندوق درا�سة
م�شكالت املزارعني ومعاجلتها ،ال�سيما م�شكلة
الت�سويق واجلفاف ،وطالب ال�صندوق مبراعاة ت�أجيل
ت�سديد قرو�ض املزارعني يف حاالت اجلفاف.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن دور ال�صندوق يكمن يف
متويل امل�شروعات يف املناطق التي تعاين من اجلفاف،
وعلى الرغم من ذلك �إال �أن ال�صندوق مل يقدم احللول
املنا�سبة لتلك امل�شكلة ،كما �أنه مل يكن هناك تن�سيق
بني ال�صندوق ووزارة الزراعة ،و�صوامع الغالل،
مبا يخدم �أهداف ال�صندوق واخلطط الأ�سا�سية
التي ت�صب يف مو�ضوع الزراعة ،والحظ الع�ضو
�أن التقرير مل يتطرق للزراعة املطورة والتي تتميز
ب�إنتاج عالٍ  ،ونوعية مميزة من الغذاء ،وا�ستخدام
حمدد للمياه .واقرتح على ال�صندوق دعم امل�شروعات
خارج اململكة ،ال�سيما �أنها �سوف ت�ساعد يف احلد من
ا�ستخدام املياه يف الداخل ،ودعم ال�صندوق ل�شركات
الت�سويق للقيام بدورها على �أكمل وجه.
و�أكد ع�ضو �آخر �أن التقرير مل يذكر �أمور ًا مهمة يف

�صناعة و�إنتاج وت�سويق التمور ،ال�سيما �أن اململكة من
�أكرث الدول يف �إنتاج التمور ،كما �أن ال�صندوق مل
يهتم بالأبحاث الزراعية التي تخدم املنتجات الزراعية
ولها ميزة ن�سبية يف اململكة ،ال�سيما تلك ال�شجرة
املباركة التي تتميز بخ�صائ�ص غذائية ،ومزايا
تناف�سية جعلها م�ؤهلة لتكون �إحدى ال�سلع الأ�سا�سية
لل�صادرات ال�سعودية .ور�أى �ضرورة الت�أكيد على
تطوير برامج القرو�ض املخ�ص�صة ل�صناعة التمور،
وم�شتقاتها ،وتنظيم برامج دعم مالية وت�سويقية ملنتج
التمور ،وت�شجيع القطاع اخلا�ص ودعمه بالقرو�ض
الالزمة مل�صدر التمور ،وتقدمي الإعانة الالزمة لهم.
ور�أى الت�أكيد على ال�صندوق بزيادة الدعم ملراكز
الأبحاث احليوانية والبيطرية التي ت�سهم يف �صحة
الإبل ،وحت�سن �ساللتها ،وتنمية ثروتها ،وتقدمي
الدعم املايل لراعي الإبل وتنمية م�شروعات تربية
الإبل للم�ساهمة يف االكتفاء الذاتي الغذائي للمملكة.
والحظ �أحد الأع�ضاء �أن التقرير جاء ب�صفة عامة
على �شكل و�صفي ،مما يجعل من ال�صعب تقييم
كفاءة وفعالية �صندوق التنمية الزراعية يف حتقيق
�إ�سرتاتيجية ن�شاطه امل�ستقبلي ،وحتديد توجيهات
الإقرا�ض مبا يحقق �أهدافه .وقال� :إن م�ستوى توزيع
الإقرا�ض �أتى �أي�ضا يف فئتني� ،أولها قطاع املزارعني
العاديني ،والفئة الثانية قطاع امل�شروعات الزراعية
املتخ�ص�صة ،ولي�س خالل �سنة التقرير و�إمنا على
جممل حركة الإقرا�ض بال�صندوق منذ بدء عمله،
وت�ساءل :كيف ميكن للجنة ،وكذلك املجل�س التعرف
على الآليات التي يوليها ال�صندوق يف متويل الأن�شطة
يف هذا القطاع؟ ولفت �إىل �أن التقرير خال من ميزانية
ال�صندوق والنفقات الر�أ�سمالية ،فكيف ميكن تقييم
�أداء ال�صندوق وهل يتنا�سب مع م�ستويات الإقرا�ض
�أم ال؟
ولفت ع�ضو �آخر �إىل �أن هناك تباين ًا كبري ًا يف عدد
وقيمة القرو�ض الق�صرية الأجل ،ما بني اخلطة
واملنفذ ،وت�ساءل :هذا �أمر مق�صود من ال�صندوق؟
�أم �أنه متعلق بقلة املتقدمني للطلب على هذه الفئة
من الإقرا�ض ،وقال� :إن ال�صندوق مل يقم بتطوير

النماذج الإح�صائية التي متكنه من التنبوء باحتماالت
عدم ال�سداد مبا ميكنه من ا�ستبعاد تلك الفئة قبل
تقدمي الإقرا�ض ل�ضمان ال�سداد ،ومبا ال يحرم الفئات
الأخرى التي هي �أكرث جدية يف ال�سداد من احل�صول
على الإقرا�ض.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن ال�صندوق الزراعي يعد من
ال�صناديق الإمنائية الرائدة ،والذي با�شر �أعماله
منذ عام (1384هـ) لدعم وتنمية الن�شاط الزراعي
واحليواين عن طريق التمويل بقرو�ض مي�سرة،
�إ�ضافة �إىل �صرف �إعانات مالية بن�سب متفاوتة ح�سب
نوعية الن�شاط� .إال �أن �صرف القرو�ض ي�شوبها بع�ض
الق�صور والتعجيز للمزارع .واقرتح معاجلة هذا
الق�صور بدفع كامل القر�ض للمزارع نقد ًا؛ لكي يكون
يف موقع القوة ويذهب مبا�شرة للوكالء الأ�سا�سيني
وقد يح�صل على ن�سبة خ�صم ت�صل �إىل ( )%15من
قيمة املعدات� ،إذا �سدد نقد ًا لهم.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن ال�صندوق عمل على تبني
(�سبع) مبادرات هامة تعمل على دعم القطاع الزراعي
من خالل برامج تتعلق بالأن�شطة الزراعية ،ومنذ
�إطالق تلك املبادرات وال�صندوق يتعامل معها ببطء
�شديد وعدم فعالية ،على الرغم من �إ�صدار تو�صية
تن�ص على الإ�سراع يف تطبيق الإ�سرتاتيجية التي
اعتمدها ال�صندوق .واقرتح على ال�صندوق الإ�سراع
يف تنفيذ تلك املبادرات ،و�إطالقها يف �أ�سرع وقت
ممكن ،ال�سيما �أنها �سوف ت�سهم يف تطوير الن�شاط
الزراعي.
ولفت �أح��د ا ألع�����ض��اء �إىل �أن هناك م�شكالت يعاين
م��ن��ه��ا امل����زارع����ون م���ن ���س��وء ال��ت��خ��زي��ن وال��ت�����ص��ن��ي��ع
وال��ت�����س��وي��ق ،وي���ع���ود ذل����ك �إىل غ���ي���اب اجل��م��ع��ي��ات
التعاونية ال��ت��ي ت��ق��وم ب���أخ��ذ املح�صول م��ن امل���زارع
وتخزنيه وت�صنيعه وت�سويقه .واق�ترح �إع��ادة �صوغ
ال��ت��و���ص��ي��ة "الثالثة" امل��ق�ترح��ة م��ن ال��ل��ج��ن��ة لت�صبح
ب��ال��ن�����ص ا آلت������ي�" :إعطاء الأول����وي����ة يف ال��ق��رو���ض
للجمعيات التعاونية ،وت�سهيل إ�ج���راءات احل�صول
ع��ل��ي��ه��ا ،ومت���دي���د ف��ت�رة ال�������س���داد ل���ه���ذه اجل��م��ع��ي��ات.

تحت القبة

األعضاء يطالبون بإعالن الجهات الحكومية التي
ال تتعاون مع ديوان المراقبة العامة
طالب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى بالإ�سراع يف �إ�صدار
نظام ديوان املراقبة العامة ،ولفتوا �إىل املعاناة الكبرية
التي يالقيها الديوان يف تنفيذ املهام واالخت�صا�صات
املوكلة �إليه ،وطالبوا بذكر اجلهات احلكومية التي ال
تتعاون معه ،جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت
يوم 1433/7/8هـ ،برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ،
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية،
ب�ش�أن التقريرين ال�سنويني لديوان املراقبة العامة
للعامني املاليني 1431/1430هـ1432/1431 -هـ،
تاله رئي�س اللجنة الدكتور �سعد مارق ،ولفت �أحد
الأع�ضاء �إىل �أن التقرير مل ي�شتمل على نتائج عمليات
املراجعة املالية ورقابة الأداء .كما �أن الديوان يعاين
من بع�ض ال�صعوبات و�أهمها :عدم ظهور نظام
الديوان منذ "خم�سة ع�شر" عا ًما ،وعدم وجود
اال�ستقالل الإداري واملايل ،فوزارة املالية تراقب
الديوان (الرقابة ال�سابقة) والديوان يراقبها (الرقابة
الالحقة) ،فقد ال يكون الديوان متمكنًا من تقييمه
لوزارة املالية .كما �أن الديوان ي�شكو من ال�صعوبات
التي تعرت�ض عمله ،فمن الأن�سب �أن جتتمع اللجنة
مع املندوبني من الديوان ليو�ضحوا االزدواجية يف
عملهم.
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ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل املعاناة الكبرية التي يعانيها
الديوان يف تنفيذ املهام واالخت�صا�صات املوكلة �إليه.
لذا ،ومن الأن�سب �أن تو�صي اللجنة بالإ�سراع يف
�صدور نظام الديوان ليحل كث ًريا من املعوقات التي
�أ�شار �إليها التقرير .فاملعوقات الواردة يف التقرير
كثرية وكان على اللجنة معاجلتها ولو بالت�أكيد على
تو�صيات �سابقة.
واقرتح �أحد الأع�ضاء تزويد الديوان بالإمكانات
الالزمة لتتم الرقابة املالية على ميزانية الدولة بال�شكل
املطلوب .قائالً� :إن اال�ستقالل الإداري واملايل �أمر
�ضروري؛ �إذا �أردنا من الديوان �أن يقوم بعمله
با�ستقاللية ومو�ضوعية .ومن الأن�سب �أن ت�ستجيب
اللجنة للديوان فيما يتعلق ب�إيجاد احلوافز الكافية
ملن�سوبيه من ذوي التخ�ص�صات النادرة.
وط��ل��ب أ�ح����د الأع�����ض��اء �أن ت��رف��ق ال��ل��ج��ن��ة ن�صو�ص
القرارات ال�سابقة للمجل�س ،وما مت ب�ش�أنها؛ لتحديد
ال��ع�لاق��ات ب�ين ت��و���ص��ي��ات اللجنة احل��ال��ي��ة وق����رارات
املجل�س ال�سابقة .وما �إذا كانت هناك قرارات �سابقة
للمجل�س ومل ُيعمل بها؟ و�إىل �أين انتهت تلك القرارات؟
فالتعامل الإل��ك�تروين هو ج�سر الربط بني الديوان
واجلهات احلكومية ،فاملراقبة واملحا�سبة والتدقيق
تعتمد على الو�سائل الآل��ي��ة .ور�أى �أن��ه م��ن الأن�سب

هموم المواطن

اقتراحات للحد من الفقر

ومحاربة البطالة

لفت �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �إىل
حتذير منظمة الأغذية العاملية من موجة
غالء جتتاح العامل ومن �أهم �أ�سبابها
ارتفاع �أ�سعار الطاقة .لذا يجب العمل
جدي ًا على حماربة الفقر وحماربة
البطالة ،و�إيجاد احللول ملواجهة ذلك
ومنها عدم ال�سماح للمحالت بالعمل
�إىل ال�ساعة الثانية ع�شرة ليالً ،حيث
�إن ذلك يحد من عمل ال�سعوديني يف
هذه املحالت ،وكذلك العمل على رفع
الأجور ،و�أن يكون احلد الأدنى هو
خم�سة �آالف ريال مع �أهمية ت�أمني
ال�سكن ،و�أن تكون �أ�سعار الأرا�ضي
يف متناول اجلميع .ولإيجاد حلول
عاجلة لذلك ،يح�سن دعوة معايل وزير
املالية حل�ضور �إحدى جل�سات املجل�س
مع �أهمية تفعيل قرارات جمل�س
ال�شورى ال�صادرة ب�ش�أن حماربة
الف�ساد وحماية النزاهة.
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إ�ع��ادة �صوغ التو�صية "الرابعة" لت�صبح�" :سرعة
تنفيذ ق���رار جمل�س ال�����وزراء رق���م ( )235وت��اري��خ
1425/8/20ه���ـ القا�ضي يف فقرته "الثانية"�( :أن
على اجلهات احلكومية الإ�سراع يف تبني ا�ستخدام
�أن��ظ��م��ة احل��ا���س��ب الآيل يف جميع ال��ع��م��ل��ي��ات املالية
واملحا�سبية ،وال��ت��ح��ول م��ن الو�سائل التقليدية يف
م�سك ال�سجالت و إ�ع��داد احل�سابات والبيانات املالية
بالو�سائل الإلكرتونية).
ولفت ع�ضو �آخر �إىل �أن الديوان ي�شكو من بع�ض
اجلهات احلكومية التي ال تتعاون معه� ،سواء يف
امل�ستخل�صات �أو امل�ستحقات �أو غريها .وت�ساءل
عن �سبب عدم ذكر الديوان تلك اجلهات باال�سم؟
و�إذا ذكرها باال�سم فهل له ال�صالحيات با�ستدعائها
ومناق�شتها ب�ش�أن عدم تعاونها؟ وهل ميكن ا�ستقالل
الديوان مال ًيا و�إدار ًيا؟
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن �سبب عدم ا�ست�ضافة اللجنة
�ضيوفًا من الديوان يو�ضحون الأ�سباب والعوائق
التي منعت من تنفيذ قرار جمل�س الوزراء ،لكي تكون
التو�صيات من�ص ّبة لإزالة هذه العوائق ولي�س على
التو�صية بتنفيذ قرار جمل�س الوزراء ،فالقرار قوي
بنف�سه ال بقرار جمل�س ال�شورى.
وا�ستو�ضح �أحد الأع�ضاء عما ورد يف التو�صية
(الأوىل) والتي ن�صت على" :ت�شكيل جلنة عليا
حمايدة لدرا�سة امللحوظات الواردة يف تقارير ديوان
املراقبة العامة على �أال يكون من �أع�ضائها من الأجهزة
اخلا�ضعة لرقابة الديوان" ،وت�ساءل :من �أي اجلهات
يتم ت�شكيل هذه اللجنة؟ وما هي معايريها ومهامها؟
وكيف ترفع تو�صياتها للمقام ال�سامي؟ وهل هي جلنة
دائمة؟
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن اللجنة ركزت يف
تو�صياتها على عدد من املعوقات املذكورة يف
التقرير ،لكنها يف الوقت نف�سه �أغفلت �أهم معوقني،
الأول :هو عدم متكني الديوان من فح�ص م�ستندات
احل�ساب اخلتامي للدولة ميدان ًّيا بوزارة املالية ،فنظام
ديوان املراقبة  -وحتدي ًدا يف املادتني "العا�شرة" و
"الع�شرين" -يتيح له ذلك ،واقرتح تبني التو�صية
ون�صها ":متكني ديوان املراقبة العامة من فح�ص
م�ستندات احل�ساب اخلتامي للدولة ميدان ًّيا بوزارة
املالية وف ًقّا ملقت�ضى املادة "العا�شرة" واملادة
"الع�شرين" من نظام الديوان" .و�أ�ضاف� :أما املعوق

الآخر الذي مل تتطرق له اللجنة فهو عدم توفري
اال�ستقالل الإداري واملايل للديوان .وت�ساءل :كيف
يكون هناك �سلطة تنفيذية لها �سلطة على ديوان
املراقبة؟ هذا فيه تداخل وغري مط ّبق يف الدول العربية
�أو الإقليمية �أو العاملية .واقرتح "اال�ستقالل الإداري
واملايل لديوان املراقبة العامة".
والحظ �أحد الأع�ضاء �إىل �أن الديوان مل ي�شر
يف تقريره �إىل دور وحجم العن�صر الن�سائي يف
�أعماله ،كذلك يلحظ توا�ضع حجم التدريب واالبتعاث
ملن�سوبيه .واقرتح بحث مو�ضوع مدى �إمكانية �أن
تكون وحدات املراجعة الداخلية يف اجلهات امل�شمولة
برقابة الديوان تابعة للديوان؛ لأن هذه الوحدات �إذا
كانت مرتبطة بامل�س�ؤول الأول للجهاز الإداري يكون
هناك حجب لبع�ض املعلومات الإدارية واملالية التي
يجب �أن يطلع عليها الديوان ،وبذلك تكون وحدات
املراجعة الداخلية متماثلة مع ما ي�سمى باملمثل املايل
التابع لوزارة املالية.
و�أكد �أحد الأع�ضاء �أن الأجهزة امل�شابهة لديوان
املراقبة العامة يف جميع دول العامل هي �أجهزة
د�ستورية ترقى لتكون �أعلى جهاز يف ال�سلطة
التنفيذية ،وتعطى �صالحيات د�ستورية منها� :أن
يكون رئي�سها غري قابل للعزل ،والتو�صيات ال�صادرة
عن هذا اجلهاز ال يتم التعقيب �أو التعديل� ،أو الإ�ضافة
عليها من �أي جهاز ،وعلى الأجهزة الرقابية الأخرى
�سواء كانت برملانية �أو رئا�سة ال�سلطة التنفيذية �أن
تبني على هذه التو�صيات وتنفذها ،وقال :كان من
الأوىل يف تو�صيات اللجنة �أن ت�ؤكد على �أن تو�صيات
ديوان املراقبة العامة يجب �أن يطلع عليها جمل�س
الوزراء ويتخذ فيها قراره ،ومن ثم حتال �إىل جمل�س
ال�شورى ويتخذ عليها تو�صياته ،دون �أن حتال
تو�صيات ديوان املراقبة �إىل جلان.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل امل�شكلة القائمة ب�سبب عدم
جتاوب بع�ض اجلهات امل�شمولة بالرقابة وا�ستمرارها
يف حجب امل��ع��ل��وم��ات ،وع���دم متكني دي���وان املراقبة
من ممار�سة اخت�صا�صاته بحرية وا�ستقاللية تامة.
واق��ت�رح �أن ي��ق��وم ال���دي���وان بتحديث �أن��ظ��م��ت��ه املالية
وامل��ح��ا���س��ب��ي��ة ،وا���س��ت��ح��داث م��ا ه��و ����ض���روري منها
مل��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات املتالحقة ،وي��ج��ب دع��م ال��دي��وان
ب��ال��ك��ادر ال��ف��ن��ي والإداري ،وب��ال��ت��ج��ه��ي��زات التقنية
ال�ل�ازم���ة ،وامل��خ�����ص�����ص��ات امل��ال��ي��ة ال��ك��اف��ي��ة ،واع��ت��م��اد

الوظائف التخ�ص�صية يف حقول املحا�سبة واملراجعة،
والهند�سة املختلفة ،وال�صيدلية ،واملختربات ،والبيئة،
واالقت�صاد .وق��ال :لقد مت م�ؤخ ًرا �إن�شاء هيئة عامة
ملكافحة الف�ساد ،ومن �أهم مهام ديوان املراقبة العامة
مراقبة كافة �أموال الدولة وح�سن ا�ستعمالها ،فلماذا
ال يتم دم��ج هذين اجلهازين يف جهة واح���دة تكون
�أق���در و أ�ق���وى على مكافحة الف�ساد ب�أ�شكاله كافة؟
كذلك يلحظ �أن هناك ت�سر ًبا وظيف ًيا يف ديوان املراقبة
العامة؛ وذلك ب�سبب �ضغط وحجم العمل ،وعدم وجود
حوافز ،والعمل ذي الطابع الروتيني ،عليه من املنا�سب
حت�سني ال��ك��ادر ال��وظ��ي��ف��ي و�إي���ج���اد ب���دالت وح��واف��ز
ت�ساعد امل��وظ��ف�ين على متابعة م�سريتهم الوظيفية.

تحت القبة

نظام ائتماني لضمان قروض بنك التسليف أمام الجهات
التمويلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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ط��ال��ب جمل�س ال�����ش��ورى ب��ن��ك الت�سليف واالدخ����ار
بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة لت�أ�سي�س نظام
ائتماين ل�ضمان القرو�ض �أم���ام اجل��ه��ات التمويلية
لدعم م�شروعات امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة،
ودعا املجل�س البنك �إىل �سرعة االنتهاء من ت�أ�سي�س
خ���دم���ة ال�����ش��ب��اك امل���وح���د ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع اجل��ه��ات
ذات ال��ع�لاق��ة خل��دم��ة �أ���ص��ح��اب امل��ن�����ش���آت ال�صغرية
وامل��ت��و���س��ط��ة ،ج���اء ذل���ك خ�ل�ال جل�سة املجل�س التي
ع��ق��دت ي��وم 1433/7/21ه������ـ برئا�سة ن��ائ��ب رئي�س
امل��ج��ل�����س ال��دك��ت��ور حم��م��د اجل���ف���ري ،ح��ي��ث ا�ستمع
املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون املالية ب�ش�أن
ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي
للبنك ال�����س��ع��ودي للت�سليف واالدخ����ار للعام امل��ايل
1432/1431ه��������ـ ،ت�لاه��ا رئ��ي�����س اللجنة ال��دك��ت��ور
�سعد م����ارق ،ف��ق��ال :بخ�صو�ص ت��رك��ي��ز ال��ب��ن��ك على
امل�����ش��روع��ات ال�صغرية والنا�شئة خا�صة يف جمال
ال�����ص��ن��اع��ات واخل����دم����ات امل��غ��ذي��ة
للم�شروعات املتو�سطة والكبرية،
فقد �أفاد البنك ب�أنه يعمل على دعم
امل�����ش��روع��ات امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي تقدم
ق��ي��م��ة م�����ض��اف��ة وت���ع���زز االق��ت�����ص��اد
ال��وط��ن��ي ،ولت�سهيل حتقيق ه��ذه
الأه��داف مت ت�أ�سي�س �إدارة رعاية
امل�����ش��روع��ات وتفعيل ع���دة ب��رام��ج
م���ن ب��ي��ن��ه��ا ب���رام���ج ال��ت��ك��ام��ل بني
امل�شروعات الكبرية مثل� :أرامكو
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و�سابك واالت�صاالت وغريها من ال�شركات واملن�ش�آت
ال�صغرية ،والربنامج ما زال حتت الت�أ�سي�س ،ومن
املتوقع �أن يتم تفعيله قريب ًا ،و�سوف ي�سعى البنك �إىل
و�ضع الأ�س�س املنا�سبة خللق تكامل بني امل�شروعات
الكبرية وال�صغرية والنا�شئة.
و�أ�شار رئي�س اللجنة �إىل �أن الالئحة التنفيذية لتمويل
امل�شروعات ال�صغرية والنا�شئة ال�صادرة من البنك
ت�ضمنت �أولويات التمويل والتي من �ضمنها متويل
امل�شروعات التي تقع يف املناطق النائية والأقل منو ًا،
�إ�ضافة �إىل امل�شروعات املبنية على اال�ستفادة من
امليزة الن�سبية للمنطقة التي �ستقام بها امل�شروعات
وذل����ك م��ن خ�ل�ال ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ات وامل���دن
ال�صغرية واملتو�سطة الأق��ل من��و ًا ومبا يكفل التنمية
امل�ستدامة واملتوازنة يف جميع مناطق اململكة.
وق��ال� :إن عدد القرو�ض الإنتاجية ال تتجاوز %1,5
م��ن جملة ال��ق��رو���ض ،وال تتجاوز قيمتها يف الوقت
نف�سه  %9م��ن �إج���م���ايل قيمة
القرو�ض .وهذا يعني الرتكيز
ع��ل��ى ال��ق��رو���ض االج��ت��م��اع��ي��ة.
وال���ل���ج���ن���ة ت���و����ض���ح �أن������ه مت��ت
م��ن��اق�����ش��ة ه����ذه امل��ح��ل��وظ��ة مع
ال��ب��ن��ك وات�����ض��ح �أن ال�����س��ب��ب
يعود �إىل خربة البنك الطويلة
ج��������د ًا يف م����ن����ح ال����ق����رو�����ض
االج��ت��م��اع��ي��ة م��ن��ذ ت���أ���س��ي�����س��ه،
و�أن هذه اخلربة رفعت كفاءته

يف التعامل مع القرو�ض االجتماعية ،بينما مل يبد�أ
مبنح قرو�ض امل�شروعات �إال قبل خم�س �سنوات .كما
�أن عملية متويل امل�شروع متر بعدة مراحل ب��دء ًا من
درا���س��ة فكرة امل�شروع واحل��ال��ة االئتمانية واملقابلة
ال�شخ�صية وتقييم درا���س��ة اجل����دوى االق��ت�����ص��ادي��ة
وزي��ارة املوقع ،وهذه املراحل حتتاج �إىل مدة زمنية
طويلة قبل املوافقة على التمويل ،وم��ع ذل��ك فالبنك
يعمل على معاجلة هذا املو�ضوع.
ولفت د .مارق �إىل �أنه مت منح قرو�ض مي�سرة لت�أمني
�سيارات الأج��رة والنقل ومعدات النقل الثقيلة ،بلغ
عددها  12502قر�ض ًا بقيمة "ت�سعمئة مليون" ريال،
وذل��ك حتى نهاية ال��ع��ام امل��ايل 2011م ،أ�م��ا �شروط
�إقرا�ض هذا الربنامج فتتم بالتن�سيق مع عدة جهات
حكومية م��ن أ�ه��م��ه��ا وزارة النقل والإدارة العامة
للمرور� ،أما عن برامج االدخار فقد مت الآتي:
 ت�شكيل ف��ري��ق لتفعيل ال�برن��ام��ج واالط��ل�اع علىالتجارب العاملية.
 التوا�صل مع البنك الدويل والبنك الإ�سالمي للتنميةوم�صرف االدخار الوطني يف ماليزيا.
 يعمل البنك على ا�ستطالع ر�أي م�ؤ�س�سة النقد حيالدور امل�ؤ�س�سة يف ا إل���ش��راف على الربنامج ويعمل
البنك على إ�ع����داد ك��را���س��ة ���ش��روط لرت�سية درا���س��ة
امل�شروع على مكتب ا�ست�شاري متخ�ص�ص.
وع��ن م��دى كفاية ميزانية البنك البالغة  289مليون
ريال لإدارة ر�أ�س ماله البالغ "�ستة وثالثني مليار"
ري���ال ،ق��ال� :إن البنك يعرتف بالعجز يف ميزانيته
ويطالب بدعمها مادي ًا وباملوظفني ،وهو بحاجة �إىل ما
ال يقل عن  500موظف متخ�ص�ص.
ول��ف��ت �إىل م��ط��ال��ب��ة �أح����د الأع�������ض���اء ب إ���ع��ط��اء البنك
م���ي���زة االك���ت���ت���اب���ات الأول����ي����ة يف �أ���س��ه��م ال�����ش��رك��ات
امل���ط���روح���ة ل�ل�اك���ت���ت���اب ال����ع����ام ب��ال��ق��ي��م��ة اال���س��م��ي��ة،
ق�����ال� :إن ال��ل��ج��ن��ة ت����ؤي���د ه����ذا امل���ق�ت�رح و���س��ت��در���س
�إم���ك���ان���ي���ة ت��ن��ف��ي��ذه م����ع اجل����ه����ات ذوات ال���ع�ل�اق���ة.

دور المجالس التشريعية في التنمية الشاملة

إتجاهات
د .خالد بن عبدالرحمن ال�سيف

تطورت املجال�س الت�شريعية بتطور املجتمعات ،فقد مرت املجتمعات مبرحلة تدار من خالل �سلطة واحدة ت�سيطر على
الت�شريع والرقابة والتنفيذ والق�ضاء ،ومع تطور املجتمعات وتعقيد احلياة االجتماعية فيها برزت احلاجة �إىل من
يقوم بالف�صل يف الق�ضايا بني النا�س ،وبينهم وبني اجلهات الر�سمية الأخرى ،ومن هذه احلاجة برز الق�ضاء عن�صر ًا
�آخر يف �إدارة املجتمعات ،ولكن احلياة تعقدت �أكرث و�أكرث ،بدخول عنا�صر جديدة فيها كعن�صر البعد االجتماعي
والبعد االقت�صادي والبعد الأمني الداخلي واخلارجي �...إلخ.
هذه العنا�صر حتمت الف�صل فيما بينها نظر ًا لتداخل املهام والأعمال والق�ضايا وامل�صالح ،فكان ال بد من وجود جهة
تقوم بهذا الف�صل ب�شكل حمايد ،ومن هذا املنطلق برزت احلاجة �إىل جهة ثالثة تقوم بتحديد املهام والأعمال ،وت�ضع
الأ�س�س النظامية لعمل كل عن�صر من عنا�صر تكوين الدولة ،فاحلكومة وحدها غري قادرة على فك التداخل بني
عنا�صر الدولة ككل ،خا�صة و�أن احلكومة تكون مفرداتها طرف ًا يف هذا التداخل ،ومن هذه احلاجة برزت احلاجة
�إىل كيان ثالث للدولة� ،أال وهي املجال�س الت�شريعية ،فاملجتمعات (الدولة مبفهومها احلديث) �أ�صبحت تدار من قبل
ثالث �سلطات رئي�سية ،ال�سلطة الت�شريعية ،وال�سلطة التنفيذية ،وال�سلطة الق�ضائية ،وبرزت احلاجة �إىل ا�ستقاللية
هذه ال�سلطات يف ظل قانون الدولة ـ د�ستورها ـ نظام احلكم فيهاـ الذي يحدد مهام و�صالحيات كل واحد من هذه
ال�سلطات الثالث ،فال�سلطة الت�شريعية يختلف تركيبها من دولة �إىل �أخرى وفق حمددات مهامها و�صالحياتها،
ولكن هناك قا�سم ًا م�شرتك ًا بني جميع هذه املجال�س �أنها امل�س�ؤولة عن �سن النظم والقوانني ،والقيام بالرقابة على
الأجهزة التنفيذية ،ولعل البعد الأهم للمجال�س الت�شريعية هو نظرتها ال�شمولية ملكونات الدولة (القطاع احلكومي،
القطاع اخلا�ص ،القطاع الأهلي ،والقطاع امل�شرتك) ،ففي احلاالت العادية ي�أتي م�شروع النظام �إما من جهة تنفيذية
�أو من جهة ق�ضائية ،وقد ي�أتي من اجلهة الت�شريعية نف�سها ،ف�إن �أتى م�شروع النظام من خارج اجلهة الت�شريعية،
ف�إن اجلهة التي �أعدته تكون قد �صاغت و�صبغت ذلك امل�شروع من بعد مهامها و�صالحياتها ونظرتها ،ف�إذا �أتى
امل�شروع للمجل�س الت�شريعي ف�إنه يخ�ضع لنظرة �شمولية ت�أخذ يف احل�سبان م�صالح جميع �أركان الدولة ،ذلك لأن
تركيبة �أع�ضاء املجال�س الت�شريعية تكون متنوعة ،تتمثل فيها جهات عديدة ،فع�ضو املجل�س الت�شريعي له عينان،
عني ينظر فيها مل�صلحة حميطة ،وعني �أخ��رى ينظر فيها على الوطن ،فهو �إن مل يفعل ذلك وجد من الأع�ضاء من
يقوم انحيازه ،وبهذا تكون م�صلحة الوطن هي امل�سيطرة على ما ي�صدر من ت�شريع من املجال�س الت�شريعية ،وهذا
ّ
ما ي�ضمن �أن ما ت�صدره من ت�شريعات تخدم ا�سرتاتيجيات وخطط وبرامج التنمية ال�شاملة مبفهومها االقت�صادي
واالجتماعي والإن�ساين وحدة واحدة يف حميط دولة تقوم على ثالثة �أركان يف �إدارتها ،على �أنه ال ميكن �إغفال
ما تتعر�ض له املجال�س الت�شريعية من �ضغوط وتكتالت هدفها التحيز واالنحياز لأحد عنا�صر الدولة ،ولكن ما
ُيلقى على �أع�ضاء هذه املجال�س من ثقل الأمانة وثقل م�س�ؤولية ال�ضمري ،ومراقبة الله ،يحد من ت�أثري تلك ال�ضغوط
والتكتالت ،ويف �أغلب احلاالت يتم تقدمي م�صلحة الوطن كدولة مبختلف عنا�صرها ومكوناتها على م�صلحة مكون
واحد ،وقد �أثبتت التجارب الإن�سانية من خالل املمار�سة الد ُميقراطية للمجال�س الت�شريعية �أنها حققت خدمة الوطن
كدولة وذلك كقاعدة عامة ،ومعلوم �أن لكل قاعدة �شواذ ًا.
وه���ذا ال��ن��ج��اح ال���ذي حققته امل��ج��ال�����س الت�شريعية بنظرتها ال�شمولية لتحقيق التنمية امل��ت��وازن��ة يف خمتلف
�أب���ع���اده���ا وجم���االت���ه���ا ،مل ي��ك��ن ل��ي��ت��ح��ق��ق �إال �أو ًال ب��دع��م ت��ل��ك امل��ج��ال�����س ،وث��ان��ي�� ًا ب��ت��ق��دي��ر �أع�����ض��ائ��ه��ا جل�سامة
امل�����س���ؤول��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���وط���ن ،وه�����ذان ال��ع��ن�����ص��ران وم����دى حتقيقهما يف امل��ج��ل�����س ال��ت�����ش��ري��ع��ي ي��ح��ددان
م��دى ق���درة املجل�س على ت��ق��دمي خ��دم��ة التنمية ال�شاملة (غ�ير امل��ن��ح��ازة) على م�ستوى ال��وط��ن و�أرك����ان ال��دول��ة،
وي��ح��ددان ك��ذل��ك م�ستوى ال�شفافية وم���دى م��ا و���ص��ل �إل��ي��ه ذل��ك املجل�س م��ن ت��ط��ور م��ق��ارن��ة مبثله م��ن املجال�س.
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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تغطية

برلمانيون أوكرانيون ينوهون بدور المملكة في خدمة األمن والسالم الدوليين

حرص أوكراني على تطوير العالقات مع المملكة

نائب وزير الخارجية األوكراني :المملكة دولة رائدة في خدمة

القضايا اإلقليمية والدولية

تغطية  :علي اخل�ضري
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نوه معايل رئي�س الربملان الأوكراين (املجل�س الأعلى)
فلودميري ليتفني بالعالقات الثنائية بني اململكة وجمهورية
�أوكرانيا التي ت�شهد تطور ًا وتنامي ًا يف خمتلف املجاالت
بدعم واهتمام من القيادتني يف البلدين.
و�أكد حر�ص �أوكرانيا و�سعيها الدائم لتعزيز عالقاتها مع
اململكة ودعمها وتو�سيع �آفاقها مبا يخدم م�صالح �شعبي
البلدين ال�صديقني ،م�شري ًا �إىل �أن تبادل الزيارات بني
البلدين من �ش�أنه �أن يرتقي بعالقات التعاون بينهما يف
خمتلف املجاالت ال �سيما العالقات االقت�صادية والتجارية
والتعليمية.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال معاليه يف مقر الربملان وفد جلنة
ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الأوكرانية مبجل�س ال�شورى
خالل الزيارة الر�سمية التي قام بها لأوكرانيا برئا�سة
ع�ضو املجل�س نائب رئي�س اللجنة الأ�ستاذ عبدالله بن زامل
الدري�س وع�ضوية �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أع�ضاء اللجنة
معايل الدكتور �سعيد بن حممد امللي�ص والدكتور �صالح
بن حممد ال�شعيبي والدكتور عبدالرحمن بن �أحمد هيجان
والدكتور حممد بن عبداملح�سن الرتكي.
ولفت معايل فلودميري ليتفني النظر �إىل العديد من
االتفاقيات بني اململكة و�أوكرانيا التي مت توقيعها �أو

التي مازالت م�شاريع اتفاقيات تدر�س من قبل اجلهات
املعنية يف البلدين و�سيتم توقيعها قريب ًا الأمر الذي ي�ؤكد
حر�صهما على تو�سيع �آفاق التعاون بينهما ال �سيما يف
املجاالت االقت�صادية والتجارية والزراعية.
و�أ�شار �إىل الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة يف �أوكرانيا يف
جماالت الزراعة والرثوة احليوانية ،منوه ًا �إىل وجود
�إمكانات لتطوير التعاون بني بالده واململكة يف جماالت
الطاقة النووية ال�سلمية واملالحة اجلوية.
من جهته عرب رئي�س وفد جمل�س ال�شورى الأ�ستاذ عبدالله
الدري�س عن �شكره ملعاليه على ح�سن اال�ستقبال وكرم
ال�ضيافة م�ؤكد ًا الدور املهم للجنتي ال�صداقة يف البلدين
يف دعم وتعزيز العالقات بينهما ملا للدبلوما�سية الربملانية
من دور كبري يف تنمية العالقات الدولية.
ونقل ملعاليه حتيات معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ومتنياته
لأوكرانيا حكومة و�شعب ًا مزيد ًا من التقدم واالزدهار.
و�أ�����ش����ار �إىل ال����زي����ارة ال��ر���س��م��ي��ة ال��ت��ي ق����ام ب��ه��ا م��ع��ايل
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������ش���ورى جل��م��ه��وري��ة �أوك���ران���ي���ا وم��ا
�أ���س��ف��رت عنه م��ن ال��ت���أك��ي��د على أ�ه��م��ي��ة تطوير العالقات
ال�برمل��ان��ي��ة ب�ين جمل�س ال�����ش��ورى وال�ب�رمل���ان الأوك�����راين.
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وقدم نبذة عن جمل�س ال�شورى و�آلية العمل فيه ويف جلانه
املتخ�ص�صة وعالقاته الربملانية مع خمتلف الربملانات
واملجال�س الت�شريعية يف خمتلف دول العامل ومنها
الربملان يف �أوكرانيا.
و�أكد حر�ص اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز و�سمو ويل
عهده الأمني على دعم وتعزيز العالقات مع �أوكرانيا مبا
يخدم م�صالح �شعبي البلدين ال�صديقني.
و�أ�شار �إىل �إن�شاء جمل�س الأعمال ال�سعودي الأوكراين
ملتابعة تنفيذ االتفاقيات املوقعة بني البلدين وا�ست�شراف
�آفاق تطوير التعاون �إىل جماالت �أو�سع� ،إىل جانب تبادل
الزيارات بني كبار امل�س�ؤولني يف البلدين ما يعزز هذه
العالقات والدفع بها �إىل الأمام مبا يحقق �آمال وتطلعات
القيادتني يف اململكة و�أوكرانيا.
يف ذات ال�سياق التقى وفد جمل�س ال�شورى رئي�س
جلنة العالقات الدولية يف الربملان ع�ضو جلنة ال�صداقة
الأوكرانية ال�سعودية بالربملان الأوكراين �أوليك بيالرو�س
الذي نوه يف بداية اللقاء �إىل الزيارة التي قام بها �أع�ضاء
جلنة ال�صداقة الربملانية الأوكرانية ال�سعودية بالربملان
الأوكراين �إىل اململكة العربية ال�سعودية ،منوه ًا مبا حققته
اململكة من منو وتطور جت�سد يف مظاهر التنمية ال�شاملة
التي حتققت على �أر�ض الواقع و�شاهدها �أع�ضاء الوفد
الربملاين الأوكراين ،كما �أ�شار �إىل الزيارة التي قام بها

وفد جمل�س ال�شورى برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ �إىل
�أوكرانيا م�ؤخر ًا وعدها دلي ًال على حر�ص امل�س�ؤولني يف
جمل�س ال�شورى والربملان الأوكراين على تعزيز العالقات
الربملانية بني املجل�سني التي تدفع بالعالقات الثنائية بني
اململكة و�أوكرانيا وتعززها نحو �آفاق �أرحب خا�صة يف
املجاالت الزراعية واالقت�صادية.
و�أك�����د ث��ق��ت��ه يف ت��ن��ام��ي ع�ل�اق���ات ال��ت��ع��اون ب�ي�ن ال��ب��ل��دي��ن
ال�صديقني يف ظل حر�ص القياديتني يف اململكة و�أوكرانيا
على تعزيزها وتطويرها مبا يخدم م�صاحلهما امل�شرتكة.
ودع��ا رج��ال الأع��م��ال ال�سعوديني وال�شركات الزراعية
ال��ك�برى يف اململكة �إىل زي���ادة ا�ستثماراتهم يف املجال
الزراعي يف �أوكرانيا واال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية
املتاحة حيث تعد �أوكرانيا من ال��دول التي حتتل مركز ًا
متقدم ًا يف جمال زراع��ة احلبوب وال�شعري على م�ستوى
ال��ع��امل� ،إذ يتوفر بها نحو  14مليون ط��ن م��ن احلبوب
�سنوي ًا للت�صدير �إىل اخلارج ،م�شري ًا �إىل �أن القوانني يف
�أوكرانيا ت�سمح بت�أجري الأرا�ضي الزراعية ملدة طويلة� ،إىل
جانب �أن احلكومة الأوك��ران��ي��ة تعمل على تطوير قانون
ي�سمح ببيع الأرا�ضي الزراعية للم�ستثمرين الأجانب غري
�أن هذا يحتاج �إىل بع�ض الوقت للدرا�سة والبحث.
من جانبه عرب رئي�س وفد جمل�س ال�شورى عن �شكره
لرئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية بالربملان الأوكراين على

ما عرب عنه من �إعجاب ملا �شاهده يف اململكة من تطور
ح�ضاري وتنموي �شامل.
كما عرب با�سم جمل�س ال�شورى عن ال�شكر للربملان
الأوكراين على موقفه الداعم ملجل�س ال�شورى عند رغبته
االن�ضمام �إىل احتاد الربملان الدويل.
و�أكد حر�ص اململكة على تعزيز العالقات مع �أوكرانيا
وتو�سيع �آفاقها وتطلعها �إىل بناء عالقات قوية ومتينة
مع �أوكرانيا يف خمتلف املجاالت وال �سيما يف املجاالت
الزراعية واالقت�صادية والتجارية.
ح�ضر اللقاءين �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى
جمهورية �أوكرانيا جديع بن زبن الهذال و�سفري �أوكرانيا
لدى اململكة بريتو كولوز ورئي�س جلنة ال�صداقة الربملاين
الأوكرانية ال�سعودية يف الربملان الأوكراين يفهني
دوبرياك.
على �صعيد �آخر قام �أع�ضاء وفد جلنة ال�صداقة ال�سعودية
الأوكراين مبجل�س ال�شورى بجولة يف �أروقة مقر الربملان
الأوكراين وا�ستمعوا �إىل �شرح عن تاريخ الربملان و�آلية
العمل فيه وعدد �أع�ضائه يف الوقت احلايل ودوره يف
الت�شريعات وم�ساءلة �أع�ضاء احلكومة ،كما �شاهدوا
قاعات االجتماعات والقاعة الرئي�سة الجتماعات الربملان.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن عدد �أع�ضاء الربملان الأوكراين
 450ع�ضو ًا بينهم  35امر�أة وينتخب �أع�ضا�ؤه بالكامل
كل خم�س �سنوات ،وي�سمح نظام الربملان ملن بلغ احلادية
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والع�شرين من عمره من �أبناء �أوكرانيا الرت�شح لع�ضوية
الربملان.
يف ال�سياق ذاته نوه رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية ع�ضو
جلنة ال�صداقة الربملانية الأوكرانية ال�سعودية يف الربملان
الأوكراين بجهود اململكة العربية ال�سعودية ودورها الرائد
يف �إ�شاعة احلوار والتفاهم بني ال�شعوب و�إحالل الأمن
وال�سالم الدوليني وبخا�صة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
معرب ًا عن الأمل يف �إنهاء الأزمات والق�ضايا الراهنة يف
منطقة ال�شرق الأو�سط وبخا�صة الق�ضية الفل�سطينية
والو�ضع الراهن يف �سوريا وفق الر�ؤية التي طرحتها
اململكة.
و�أ�شاد بجامعة امللك عبدالله للعلوم والتقنية وعدها مثا ًال
على دور اململكة يف توثيق العالقات بني �شعوب دول
العامل وتر�سيخ قيم احلوار والتفاهم ،حيث ت�ضم اجلامعة
طالب ًا متميزين من جميع دول العامل.
جاء ذلك خالل اجتماع جلنة ال�صداقة الربملانية الأوكرانية
ال�سعودية يف الربملان الأوكراين مع وفد جلنة ال�صداقة
الربملانية ال�سعودية الأوكرانية مبجل�س ال�شورى .و�أ�شار
�أحد �أع�ضاء اللجنة الأوكرانية �إىل التعاي�ش ال�سلمي
بني �أتباع الديانات ال�سماوية يف �أوكرانيا ،حيث يعي�ش
الأوكرانيون ومبن بينهم امل�سلمون �سوا�سية يف احلقوق
والواجبات منوه ًا �إىل حاجة امل�سلمني الأوكرانيني يف
�إقليم القرم ب�أوكرانيا �إىل بناء امل�ساجد ويعولون على
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اململكة العربية ال�سعودية م�ساعدتهم يف ذلك بو�صفها
رائدة العامل الإ�سالمي.
وعرب �أع�ضاء اللجنة الأوكرانية عن متنياتهم للمملكة قيادة
وحكومة و�شعب ًا املزيد من التقدم واالزدهار وملجل�س
ال�شورى التوفيق يف ممار�سة �صالحياته واخت�صا�صاته
وتطوير عالقاته الربملانية مع جميع الربملانات يف خمتلف
دول العامل ويف مقدمتها الربملان الأوكراين.
م��ن جهته �أع���رب رئي�س وف��د جمل�س ال�شورى الأ�ستاذ
عبدالله الدري�س عن �شكره وتقديره لأع�ضاء جلنة ال�صداقة
الربملانية الأوكرانية ال�سعودية بالربملان الأوك��راين على
م�شاعرهم النبيلة جتاه اململكة العربية ال�سعودية.
و�أ�شار �إىل �أن جهود اململكة العربية ال�سعودية يف �إ�شاعة
الت�سامح والتفاهم بني ال�شعوب تنطلق من حر�صها على
�إحالل ال�سالم والأمن يف خمتلف ربوع الأر�ض حتقيق ًا
ملبد أ� العدل وتر�سيخ مبد أ� احلوار والتعاي�ش ال�سلمي بني
ال�شعوب ،م�شري ًا �إىل مبادرة خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار العاملي التي حتققت
على �أر���ض الواقع يف العا�صمة الأ�سبانية مدريد ،حيث
عقد امل�ؤمتر العاملي للحوار بني �أتباع الديانات ال�سماوية
واحل�����ض��ارات املختلفة يف �شهر يوليو ال��ع��ام  2008م
تبعه االج��ت��م��اع ع���ايل امل�����س��ت��وى يف م��ق��ر الأمم املتحدة
وانتهاء ب�إن�شاء املركز الدويل للحوار العاملي يف العا�صمة م�����ش�ير ًا يف ذات ال�����س��ي��اق �إىل ال���زي���ارات امل��ت��ب��ادل��ة بني
النم�ساوية فيينا حيث تكفلت اململكة العربية ال�سعودية اجل���ان���ب�ي�ن ال���ت���ي ت ؤ����ك���د ح���ر����ص ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى ت��و���س��ي��ع

بجميع تكاليف �إن�شاء املركز ومتويله.
ولفت النظر �إىل دور �آخر ا�ضطلعت به اململكة ال يقل
�ش�أن ًا عن مبادرة احلوار العاملي ويتمثل يف امل�ساعدات
والقرو�ض املي�سرة التي قدمتها اململكة للعديد من دول
العامل وبخا�صة النامية منها جتاوزت قيمتها حتى الآن
املليار دوالر للم�ساهمة يف م�شروعاتها التنموية� ،أو تقدمي
العون والإغاثة لل�شعوب التي تتعر�ض لكوارث طبيعية.
ونوهت جمهورية �أوكرانيا باملكانة الرائدة للمملكة العربية
ال�سعودية لي�س على امل�ستوى الإقليمي بل يف العامل
�أجمع ،فهي تقوم بدور رئي�سي يف خدمة الق�ضايا العربية
والإ�سالمية والأمن وال�سلم الدوليني مما �أك�سبها احرتام
جميع دول العامل.
و�أب���دت ارتياحها مل�ستوى العالقات م��ع اململكة العربية
ال�سعودية رغم ق�صر عمرها الزمني.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال نائب وزير اخلارجية الأوكراين
ممثل �أوكرانيا لل�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ايفجني
ماكيتينكو يف مكتبه مبقر ال��وزارة يف كييف وفد جلنة
ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الأوكرانية مبجل�س ال�شورى.
و أ�ك����د ح��ر���ص ب��ل�اده ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات م��ع اململكة
العربية ال�سعودية وتطويرها لت�شمل جم���االت �أو���س��ع،
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آ�ف������اق ال���ت���ع���اون ب��ي��ن��ه��م��ا وا���س��ت��ك�����ش��اف ���س��ب��ل ت��ن��م��ي��ت��ه.
وعرب عن تقدير �أوكرانيا ملواقف اململكة جتاه خمتلف
الق�ضايا يف منطقة ال�شرق الأو�سط وبخا�صة من الو�ضع
الراهن يف �سوريا ،م�شري ًا �إىل �أن النظام يف �سوريا
ت�أخر كثري ًا يف اتخاذ مبادرات من �ش�أنها �إنهاء الأزمة
منذ بدايتها ،وقال "نحن نقول لل�سوريني �أنتم ت�أخرمت يف
اتخاذ �أي مبادرة لتجنيب �سوريا ما يحدث فيها الآن".
من جهته عرب رئي�س وفد جمل�س ال�شورى الأ�ستاذ عبدالله
الدري�س عن �شكره لنائب وزير اخلارجية الأوكراين على
م�شاعره جتاه اململكة منوه ًا �إىل �أن جهود اململكة بقيادة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز �آل
�سعود يف خدمة الق�ضايا العربية والإ�سالمية هي مبد�أ
را�سخ يف �سيا�سة اململكة التي تقوم على احلق والعدل
ون�صرة املظلوم.
ولفت النظر �إىل �أن اململكة تلتزم �سيا�سة عدم التدخل يف
�ش�ؤون الآخرين ولكنها يف ذات الوقت ال ميكنها ال�سكوت
عن الظلم الذي يتعر�ض له �أي �شعب من النظام احلاكم
يف بالده ،فما يجري يف �سوريا هي مذابح ترتكب على
يد القوات الأمنية والع�سكرية يف �سوريا وهذا ي�ستلزم
عدم ال�سكوت عن مثل تلك اجلرائم بل من احلق والعدل
الوقوف �إىل جانب ال�شعب ال�سوري وهذا ما التزمت
به اململكة منذ بداية الأزمة يف �سوريا وطالبت املجتمع
الدويل بتحمل م�س�ؤولياته جتاه ما يتعر�ض له �أبناء ال�شعب

ال�سوري من قتل وتهجري على يد قوات النظام يف �سوريا.
و�أ�شار �إىل جهود اململكة يف خدم ال�سالم والأمن الدوليني
و�إ�شاعة الت�سامح والتفاهم والتعاي�ش ال�سلمي بني ال�شعوب
من خالل احلوار الذي حقق خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبدالله بن عبدالعزيز الريادة العاملية فيه عرب مبادرته
للحوار العاملي الذي حتقق على �أر�ض الواقع عرب م�ؤمتر
مدريد للحوار بني �أتباع الديانات ال�سماوية واحل�ضارات
املختلفة و�إن�شاء املركز الدويل للحوار العاملي يف العا�صمة
النم�ساوية فيينا ليكون مقر ًا وملتقى للحوار بني �أطياف
القيادات الدينية والثقافية واحل�ضارية يف العامل.
ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض �سبل تعزيز وتنمية العالقات
الثنائية بني اململكة و�أوكرانيا يف خمتلف املجاالت ،كما
مت التطرق �إىل خمتلف الق�ضايا الإقليمية والدولية الراهنة
وموقف البلدين منها.
ح�ضر اللقاء �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى
جمهورية �أوكرانيا جديع بن زبن الهذال و�سفري �أوكرانيا
لدى اململكة بريتو كولوز.
م��ن ج��ه��ة أ�خ����رى ح�ضر �أع�����ض��اء وف���د جمل�س ال�����ش��ورى
ح��ف��ل ال��ع�����ش��اء ال����ذي �أق���ام���ه ت��ك��رمي�� ًا ل��ه��م ���س��ف�ير خ���ادم
احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين ل����دى �أوك����ران����ي����ا ج���دي���ع ب���ن زب��ن
ال����ه����ذال ب��ح�����ض��ور ال�������س���ف���راء ال���ع���رب ل����دى �أوك���ران���ي���ا
و�أع�������ض���اء جل��ن��ة ال�����ص��داق��ة الأوك���ران���ي���ة ال�����س��ع��ودي��ة يف
ال�ب�رمل���ان الأوك�������راين و�أع�������ض���اء ال�����س��ف��ارة ال�����س��ع��ودي��ة.

على �صعيد �آخر قام �أع�ضاء وفد جمل�س ال�شورى بزيارة
للمتحف احلربي يف مدينة كييف الذي يج�سد الآالم التي
عانى منها ال�شعب الأوكراين وعدد من دول املنطقة من
احلرب العاملية الثانية ،حيث �سجل بال�صور املوثقة
والآالت احلربية التي ا�ستخدمت يف احلرب خالل الفرتة
من � 1941إىل  1945م ،وو�سائل التعذيب التي تعر�ض
لها �أبناء ال�شعب الأوكراين خالل احلرب .وا�ستمع �أع�ضاء
الوفد خالل جتولهم يف قاعات املتحف �إىل �شرح مف�صل
عن حمتويات كل قاعة.
كما قام وفد جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الأوكرانية
بزيارة �إىل املتحف الوطني "ت�شرنوبل" الذي �شيد قبل نحو
ع�شرين عام ًا لتج�سيد كارثة املفاعل النووي "ت�شرنوبل"
التي وقعت يف العام  1986وراح �ضحيتها ع�شرات الآالف
من �أبناء ال�شعب الأوكراين والدول املجاورة ،حيث يج�سد
املتحف بال�صورة الأ���ض��رار التي �أعقبت وق��وع الكارثة
واجلهود التي بذلتها كافة اجلهات املعنية يف �أوكرانيا
لإجالء �سكان البلدات والقرى املجاورة ملوقع املفاعل .كما
يت�ضمن املتحف بع�ض الأجهزة واملالب�س التي ا�ستخدمت
يف عمليات الإنقاذ ،و�صور ًا لبع�ض ال�ضحايا من اجلنود
وال��ع��ام��ل�ين يف ف��رق الإن��ق��اذ ال��ذي��ن ق�ضوا يف احل���ادث.

أه ً
ال بسلمان الوفاء

إتجاهات

نحمد الله �سبحانه وتعاىل �أن قي�ض لبالدنا قيادة حكيمة تتوالها وترعى �ش�ؤونها رجا ًال �أوفياء
�صدقوا ماعاهدوا الله عليه فتعاقبوا على حتمل امل�س�ؤولية ون��ذروا حياتهم خلدمة م�صالح
وق�ضايا �أمتهم ها هو خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ي�صدر
�أمره الكرمي باختيار �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز ولي ًا للعهد وتعيينه نائب ًا
لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير ًا للدفاع ،هذا الركن من �أركان القيادة يف بلدنا ي�أتي اختياره
تتويج ًا لعطاءت و�إجنازات �سموه يف م�سريته العملية �صاحب فكر م�ستنري وثقافة عالية �أم�ضى
�أكرث من خم�سة عقود يف خدمة هذه البالد و�أهلها ،ميلك ر�ؤية �سديدة ممزوجة باخلربة الإدارية

د ابراهيم بن عبد الله ال�سليمان

الطويلة جعلته يت�صدى للكثري من ق�ضايا الوطن واملواطن� ،أ�سهم يف تنمية بالده عرب املنا�صب
التي كان يتقلدها واللجان التي كان ير�أ�سها جاء الأم�ير �سلمان ليكمل امل�سرية التي بد�أها
�سمو الأمري �سلطان و�سمو الأمري نايف رحمهما الله ،ح�ضرت جمل�س الأمري �سلمان �أكرث من
مرة �شاهدته متفائ ًال دائم ًا يحب اخلري للجميع يتلم�س احتياجات النا�س ،رفيق بهم حري�ص
على ق�ضى حوائجهم يعطي توجيهاته الدقيقه ويتابعها ،احلديث عن �سلمان الإن�سان� ،سلمان
املثقف� ،سلمان ال�شهامة واملروءة حديث يطول وح�سبي �أنه �شرف مب�سابقة حتمل ا�سمه وهو
�شرف ال ي�ضاهيه �شرف (م�سابقة الأمري �سلمان حلفظ القر�آن الكرمي) ،هذا بالإ�ضافة �إىل حبه
املت�أ�صل للعمل اخلريي والإن�ساين ،حيث تر�أ�س خالل فرتة حياته املديدة ب�إذن الله العديد من
اللجان والهيئات �أكرث من �سبعة وثالثني جمعية وهيئة ،ومن هذه اجلمعيات التي كان ير�أ�سها
جمعيات جلمع التربعات مل�ساعدة املحتاجني واملت�ضررين من ال�سيول والزالزل والكوارث يف
العاملني العربي والإ�سالمي ،ولعل �أقدم هذه اللجان جلنة التربع ملنكوبي ال�سوي�س واجلزائر
عام ١٩٥٦م وم�ساعدة �أ�سر �شهداء الأردن وفل�سطني من عام ١٩٦٧م ،ف�أه ًال ب�سلمان الوفاء
�سند ًا وع�ضد ًا �أمين ًا خل��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله.

ع�ضو جمل�س ال�شورى
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إتجاهات
د� .صدقة يحيى فا�ضـ ــل

منذ انتهاء احل��رب العاملية الثانية ،ع��ام 1945م� ،صدر "ميثاق الأمم املتحدة" (د�ستور العالقات الدولية احل��ايل)
و"وثيقة حقوق الإن�سان" ،وع�شرات املواثيق واملعاهدات واالتفاقيات الدولية الكربى ا ألخ��رى ....املنظمة للعالقات
الدولية ،واملقننة جلوانبها املختلفة – ب�شكل مل ي�سبق له مثيل من قبل ،ومب�ضمون جتاوز وفاق – مبراحل – كل
املعاهدات واالتفاقات الدولية ال�سابقة ،منذ �أن ظهرت "الدول" .وكل ذلك �أ�سهم – دون �شك – يف "�أن�سنة" هذه
العالقات ،و�إ�ضفاء �شيء من "العدالة" الدولية على �سريها ....عك�س ما كان عليه الأمر قبل القرن الع�شرين ،وما قبله.
�صحيح� ،أن طبيعة العالقات الدولية ما زالت – ب�صفة عامة – على �سريتها الأوىل ،وجوهرها الأ�سا�سي .ولكن هذه
القوانني (ال�شرعية الدولية) م�ست هذا اجلوهر مبا �أ�صلحه قليالً .فلعل �أهم ما مييز جوهر هذه العالقات هو� :سيادة
خا�صية "الفو�ضى" ........يف معظمها� .أي  :عدم وجود جهة عليا تتوىل عملية "احلكم" بني الدول ،وتعرتف لها الدول
بهذا احلق� .أي ،مبعنى �آخر ،عدم وجود حكومة عاملية واحدة  .....ت�ضع القوانني ،وت�شرف على تنفيذها ،واملقا�ضاة
ب�ش�أنها .وب�سبب �سيادة هذه اخلا�صية �أ�صبح قانون :القول الف�صل ل�صاحب الإمكانات الأقوى والأكرب (قانون الغاب)
هو ال�سائد ...حيث القوي من الدول غالب ًا ما ي�ستطيع فر�ض �إرادته على الأ�ضعف  -عند اختالف "م�صالح" الطرفني.
وفى الواقع ،ميكن �ضغط العالقات (ال�سيا�سية) الدولية يف ظاهرتني (متناق�ضتني) رئي�ستني ،هما :التعاون (ال�سالم)
وال�صراع (احل���رب) ،وم��ا بينهما .وهناك ،بالطبع ،م�ستويات متعددة خمتلفة للتعاون .....فهو يبد�أ باالت�صاالت
الودية بني امل�س�ؤولني احلكوميني ،ويت�صاعد �إىل درجة التالحم و"االحتاد" بني الأطراف املعنية .كذلك ال�صراع....
ق��د ي��ب��د�أ م��ن ت��ب��ادل ال��ع��ب��ارات غ�ير ال��ودي��ة  .....لي�صل �إىل درج���ة ال��ن��زاع  ،وت��ب��ادل �إط�ل�اق ال��ن��ار  -واحل���روب.
وميكن القول �أن عالقة �أي دولة ب�أخرى ،يف �أي وقت معني ،حتتوي على عنا�صر من الظاهرتني .....التعاون (االتفاق) وال�صراع
(اخلالف) .وقد يغلب التعاون على العالقة ،وقد يغلب ال�صراع .ومن النادر �أن ال ترتبط كل دولة من دول العامل بعالقات مع
غريها من الدول الأخرى ،وخا�صة يف الع�صر احلايل .....حيث �سهل االت�صال واملوا�صالت ،مبا جعل العامل الآن عبارة
عن "قرية كبرية" واحدة – كما يقال .وحتم ذلك احتياج كل جزء من العامل �إىل الآخر .....يف ع�صر "االعتماد املتبادل"....
وقد و�ضعت قوانني ومعاهدات �شتى – كما ذكرنا – للحيلولة دون هيمنة قانون الغاب ...ولتقلي�ص "غابية" هذه
العالقات ،لأقل حد ممكن .وبالفعل ،نتج عن وجود هذه القوانني ح�صول تناق�ص ملحوظ يف "الغابية" املذكورة.
ولن�أخذ مث ًال فقط على ما نقول .ح�صل الهجوم الأمريكي على العراق يف العام  2003م ،وما قبله ب�سنوات� .إذ غزت
�أمريكا العراق – بعد ح�صار جائر – واحتلته .....رغم معار�ضة معظم دول العامل ،و�ضد كل القوانني والأعراف التي
تت�شكل منها "ال�شرعية الدولية"� .أال ي�شري ذلك �إىل ا�ستمرار قانون الغاب ،يف �ساحة هذه العالقات ،على وتريته الأوىل؟!
واجل����واب ه��ن��ا لي�س ه��و بالنفي املطلق  -يف ر�أي����ي� .صحيح� ،أن م��ا ح�صل ه��و ع���دوان ���س��اف��ر ،ومت رغ��م�� ًا عن
ال�شرعية ال��دول��ي��ة ،وب���دون �أدن���ى �سند منها .ول��ك��ن� ،أمل تكن هناك معار�ضة دول��ي��ة �شديدة وملمو�سة ���ض��ده ّ؟ �أمل
ت���ؤ���س�����س ت��ل��ك امل��ع��ار���ض��ة ع��ل��ى م��ب��ادئ مرجعية وا���ض��ح��ة ؟! �أمل "تتحايل" الإدارة الأم��ري��ك��ي��ة ال�سابقة املحافظة
واملتطرفة على "املجتمع الدويل" ...لتمرير عدوانها ،وتبذل ق�صارى جهدها للح�صول على "تفوي�ض" ب�ضرب
ال��ع��راق؟! م��اذا ل��و ح�صل ه��ذا ال��ع��دوان يف ال��ق��رن الثامن ع�شر ،م��ث�لاً؟! ل��و وق��ع ذل��ك الهجوم يف املا�ضي – حتى
القريب – مل  .....كما مي��ر غ��ي�ره ....دون اك�ت�راث� ،أو ا�ستهجان ي��ذك��ر ،مقارنة مب��ا عليه احل���ال الآن ...ولعل
ه��ذا ي�برر قولنا ب���أن ق��ان��ون ال��غ��اب ال��ذي ي�سود ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة منذ �أن ب���د�أت ،حتى الآن ،ق��د �أ�صبح �أق��ل ح��دة.
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تحقيق

السياحة الداخلية تحترق بين حرارة الصيف ...ولهيب األسعار
األستاذ الجهني :الهيئة قدمت دراسة لتالفي ارتفاع األسعار

نائب رئيس هيئة السياحة :الهيئة حريصة على مراقبة الوجهات السياحية وعقوبات
بحق المتجاوزين

حتقيق  :مو�سي مرزوق
�أ�صبح الن�شاط ال�سياحي باململكة واقع ًا ملمو�س ًا يفر�ض وب�شدة �أهميته ،كونه من �أبرز الن�شاطات يف خمتلف البالد ،ورافد ًا اقت�صادي ًا مهم ًا ،وذلك
لكثافة الأعداد الب�شرية التي تطمح لق�ضاء �إجازة �سياحية ،وهذا االت�ساع الهائل ملجاالت الن�شاط ال�سياحي جعل الكثريين يخططون منذ وقت مبكر من
العام لق�ضاء �إجازة �سياحية وتبد�أ ا�ستعدادات الأ�سر يف وقت مبكر لق�ضاء �إجازة ممتعة ،كما �أن الأطفال الذين ين�ش�أون داخل الأ�سرة وينتقلون معها
يف رحالتهم ال�سياحية الداخلية ،ي�صبح ذلك ال�سلوك جزء ًا من تكوينهم وت�صبح ال�سياحة الداخلية �سلوك ًا دائم ًا لهم ،بد ًال من ال�سياحة اخلارجية التي
ت�شكل نوع ًا من التهديد الثقايف لبع�ض قيمنا و�سلوكياتنا والتي ذهب �ضحيتها عدد من ال�شباب� .إ�ضافة �إىل تعريفهم ب�أجزاء الوطن الرحيب ومنجزاته
ومدخراته احل�ضارية.
وقد واكبت الهيئة العامة لل�سياحة والآثار التطورات والأ�ساليب احلديثة ملفهوم اال�صطياف ،و�سخرت و�سائل التقنية خلدمة ال�سياحة يف اململكة،
وقامت بتفعيل العديد من الربامج واملهرجانات وتطوير البنية التحتية للقطاع ال�سياحي يف اململكة ..وال ريب يف �أن ي�شوب هذا التطوير �شيء من
الق�صور والثغرات يف م�سريته التنموية ،حيث يعاين الكثري من املواطنني من ارتفاع �أ�سعار ال�شقق ال�سياحية والفنادق واال�سرتاحات ،وا�شتعالها
�أثناء الفرتة ال�صيفية ،يف هذا التحقيق نتعرف عن كثب على �أبرز هموم ال�سياحة الداخلية ودور الهيئة يف جمابهة هذا الغالء ..ور�صد انطباع
املواطنني وخياراتهم البديلة و�أ�سباب عزوف الكثريين عن ال�سياحة الداخلية..

الهيئة العامة لل�سياحة والآثار تواجه
ارتفاع الأ�سعار بحزمة من احللول
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الأ�ستاذ عبد الله بن �سلمان اجلهني نائب الرئي�س
لل�سياحة يف الهيئة العامة لل�سياحة والآثار �أو�ضح
�أن الهيئة �سعت منذ توليها الإ�شراف على قطاع
الإيواء ال�سياحي �إىل الإ�سهام يف رفع م�ستوى
اخلدمة املقدمة والت�أكد من مالءمة الأ�سعار ،و�سعت
لتحقيق ذلك من خالل �إعادة ت�صنيف كافة الفنادق
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والوحدات ال�سكنية املفرو�شة ،بعد اعتماد معايري
جديدة تتوافق واملعمول به عاملي ًا ،و�أولت الهيئة
منذ ت�أ�سي�سها مو�ضوع �أ�سعار اخلدمات ال�سياحية
اهتمام ًا كبري ًا ،وقدمت للدولة درا�سة متخ�ص�صة
�أو�ضحت فيها �أ�سباب ارتفاع �أ�سعار اخلدمات
ال�سياحية ،وكان من �أهمها املو�سمية الوا�ضحة
يف بع�ض الوجهات ال�سياحية ،وقلة مرافق الإيواء
ال�سياحي مقابل حجم الطلب املتنامي ،و�إحجام بع�ض
امل�ستثمرين من الدخول يف املجال ال�سياحي نظر ًا

ملحدودية املحفزات املقدمة من الدولة ،وعدم وجود
ت�صنيف �أو �أنظمة يف الوقت املا�ضي حتمي املتميز،
وحتقق العدالة يف املناف�سة ،وت�ضمنت الدرا�سة
عدة �سبل لعالج ارتفاع الأ�سعار ،ومن ذلك �إيجاد
برامج حكومية للتمويل ال�سياحي �أ�سوة بالقطاعات
الأخرى التي احت�ضنتها الدولة ،وتقدمي حزمة من
احللول للتغلب على م�شكلة ال�سياحة املو�سمية التي
تخنق اال�ستثمار ،وترهق ال�سياح ماديا ،ومن هذه
احللول درا�سة الإجازات املدر�سية ،وحتفيز �أمناط
�سياحية جديدة مثل �سياحة املعار�ض ،وامل�ؤمترات
وت�شجيع �سياحة نهاية الأ�سبوع ،وهو ما يكفل املزيد
من الإ�شغال للمواقع ال�سياحية وي�ؤدي �إىل خف�ض
الأ�سعار� .إ�ضافة �إىل �إ�صدار الهيئة �سيا�سة ت�سعري
خدمات الإيواء .كما حددت الهيئة فرتات معينة حتت
م�سمى املوا�سم ال�سياحية و�أعطت احلق ملرافق الإيواء
ال�سياحي بزيادة حمددة من قبل الهيئة ترتاوح بني
� %30إىل  ،%50وهذا �أمر متعارف عليه عاملي ًا يف
�صناعة الفندقة.

ال يوجد تنا�سب بني متو�سط دخل املواطن
و أ���س�ع��ار ال�ف�ن��ادق وال�شقق ال�سياحية
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وهذا كله ال يعني عدم وجود جتاوزات للأ�سعار ولكن
الهيئة ت�ؤكد حر�صها على مراقبة ذلك ب�شكل م�ستمر
وخا�صة يف املوا�سم ويف الوجهات ال�سياحية التي

يرتفع فيها الطلب ب�شكل كبري.
وت�أمل الهيئة من ال�سائحني �إبالغها يف حال وجود
جتاوز وارتفاع يف الأ�سعار من قبل �أي من�ش�أة
�سياحية ،وم�ؤكدا �أن الهيئة �ستواجه الهيئة �أي
جتاوز بكل حزم ،وقد �أوقعت عقوبات مالية ونظامية
و�صلت �إىل �إغالق العديد من املن�ش�آت نتيجة
للتالعب بالأ�سعار .كما �أنها تهيب بكافة املواطنني
واملقيمني الإبالغ عن �أية مالحظات �أو �شكاوى بهذا
اخل�صو�ص من خالل مركز االت�صال ال�سياحي على
الرقم املجاين (� )8007550000أو عن طريق موقع �سمو رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والآثار
الأمري �سلطان بن �سلمان
الهيئة الإلكرتوين (،)www.scta.gov.sa
�أو بزيارة �أحد �أجهزة التنمية ال�سياحية لأي من اخلدمات ال�سياحية املتطورة التي تليق به ومبكانة
مناطق اململكة.
اململكة .وقال �سموه�" :إن التحدي الأكرب �أمام
ال�سياحة الداخلية هو ما تعانيه من نق�ص و�ضعف يف
اخلدمات ال�سياحية ال ترقى لطموح اخلدمات ال�سيما خدمات النقل وا�سرتاحات الطرق،
املواطن
م�ضيف ًا �سموه�" :إذا �أردنا �أن نوطن ال�سياحة فالبد
�أن نطور اخلدمات وهو جهد ال يناط بالهيئة وحدها
وتطرق اجلهني �إىل اخلدمات ال�سياحية املقدمة ..و�إمنا بعدد من اجلهات امل�شرفة على اخلدمات املتعلقة
قائالً� :سبق �أن �أكد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري بال�سياحة والأماكن ال�سياحية".
�سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�س الهيئة
العامة لل�سياحة والآثار يف �أكرث من منا�سبة ،على �أن توقعات الهيئة ب�ش�أن هذا ال�صيف
ال�سياحة الداخلية لن تتطور بال�شكل امل�أمول ،ما مل
يتم تطوير اخلدمات املتعلقة بها ،و�أ�شار �سموه �إىل وت���اب���ع اجل��ه��ن��ي ح��دي��ث��ه ح����ول ال��ت��وق��ع��ات ل�صيف
�أن اخلدمات ال�سياحية يف اململكة ال تزال �أقل من ه��ذا ال��ع��ام ،مبين ًا م��ا �أ���ش��ارت إ�ل��ي��ه درا���س��ات مركز
طموحات ومتطلبات املواطن التي تطورت عما كانت املعلومات والأبحاث ال�سياحية (ما�س) التابع للهيئة
عليه ،و�أن املواطن ال�سعودي ي�ستحق �أن تقدم له
�إىل من��و ال�سياحة املحلية بن�سبة  %5خ�ل�ال ف�ترة

تحقيق

ال�صيف ل��ه��ذا ال��ع��ام 1433ه����ـ ،م��ق��ارن��ة ب�صيف عام
1432ه��ـ ،وارتفاع عدد الرحالت ال�سياحية املحلية
�إىل  6ماليني رحلة �سياحية ،مقابل  5,7ماليني
رح��ل��ة ���س��ي��اح��ي��ة متحققة لنف�س ال��ف�ترة م��ن �صيف
ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ،بن�سبة من��و م��ق��داره��ا  %5وارت��ف��اع
م�صروفات احل��رك��ة املحلية ل�صيف ه��ذا ال��ع��ام �إىل
 7.4مليار ريال ،مقابل دخل متحقق بلغ  6.5مليار
ري��ال ل�صيف ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ،مبعدل زي���ادة .% 14

تكلفة �أ�سبوعني �سياحة داخلية تعادل
�إق��ام��ة ��ش�ه��ر ا��ص�ط�ي��اف يف اخل ��ارج
و�أفاد ال�ضيف �أن للهيئة جهود ًا يف الرقابة على مرافق
الإيواء ب�أماكن �إقامتها ،وت�سويق املناطق كوجهات
�سياحية عرب حملة "ع�شها تكت�شفها" التي �أطلقتها
الهيئة بهدف �إبراز التنوع يف ال�سياحة ال�سعودية
والرتكيز على مناطق اجلذب ال�سياحي مع �إبراز
عرو�ض منظمي الرحالت ال�سياحية .وت�ستمر احلملة
الإعالمية مدة �شهرين تزامن ًا مع بدء مو�سم ال�صيف
لت�سويق الوجهات ال�سياحية املحلية حتت �شعار
"ال�سعودية ...عي�شها تكت�شفها".
وتركز احلملة على حث املواطنني على اال�ستمتاع
بالتجربة ال�سياحية املحلية كو�سيلة الكت�شاف
املقومات الغنية يف اململكة و�إبراز ما متتلكه اململكة
من غنى يف تنوع �أمناطها ال�سياحية ينا�سب خمتلف
�شرائح املجتمع ال�سعودي.
وبني اجلهني �أن فرتة ال�صيف هذا العام متتد حلوايل
 86ي��وم�� ًا وتت�ضمن ف�ت�رة ع��ي��د ال��ف��ط��ر امل���ب���ارك وم��ا
بعدها حتى ب��دء ال��ع��ام ال��درا���س��ي ،وع��دد مهرجانات
ال�صيف زادت بن�سبة  %17مقارنة بعدد املهرجانات
ال�����ص��ي��ف��ي��ة يف  ،2011وال���ف���ع���ال���ي���ات والأن�������ش���ط���ة
ال�سياحية هذا العام �ستقام يف  10مناطق باململكة،

�أوجه اال�ستفادة من الإعالم احلديث

و�سلط ال�ضوء على �أهمية الإعالم الإلكرتوين ودوره �إقرار خطة تنموية للقطاع ال�سياحي

كو�سيلة جديدة فاعلة للت�أثري يف املجتمع ،وقال:
واكبت الهيئة من خالل �أن�شطتها وبراجمها الإعالمية
والت�سويقية املتعددة الإعالم اجلديد حيث خ�ص�صت
�صفحات �إلكرتونية لل�سياحة ال�سعودية على عدد من
املواقع الإلكرتونية التفاعلية.
وتهدف �صفحة "ال�سياحة ال�سعودية ب�شعارها "غنية

بتنوعها" على مواقع الفي�س بوك والتويرت وقناة

ال � �ع� ��زوف ع� ��ن ال �� �س �ي��اح��ة ي���س�ب��ب
م�شاكل �أ�سرية واجتماعية ونف�سية
اليوتيوب وعدد من املنتديات ال�سياحية� ،إىل تقدمي كافة
املعلومات والعرو�ض والربامج ال�سياحية والفعاليات
اخلا�صة بال�سياحة يف اململكة العربية ال�سعودية...
وحتتوي �صفحات "ال�سياحة ال�سعودية" على دليلك
ال�سياحي ،ودليل "كل ما يود ال�سائح معرفته"،

و�سوف ت�سهم يف �إنعا�ش االقت�صاد املحلي للمنطقة
ودليل الزائر للآثار والرتاث ،ودليل الزائر للت�سوق،
ال��ت��ي ي��ق��ام ب��ه��ا امل��ه��رج��ان ،ب��ج��ان��ب ت�سويق و�إب����راز �صور ًا لأبرز املواقع ال�سياحية والأثرية والرتاثية
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ال��وج��ه��ات ال�����س��ي��اح��ي��ة وحت��ق��ي��ق اجل����ذب ال�سياحي .التي تزخر وت�شتهر بها اململكة العربية ال�سعودية.
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وعرج ال�ضيف باحلديث عن �إجنازات الهيئة العامة
َّ
لل�سياحة والآثار خالل العام املا�ضي مو�ضح ًا
"الهيئة قامت خالل الفرتة املن�صرمة ب�إطالق
منظومة من املبادرات وامل�شاريع� ،ضمن مبادرة

تعزيز البعد احل�ضاري ،والذي يلقى ت�أييد ًا كرمي ًا
من مقام خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده الأمني
يحفظهما الله .حيث قامت الهيئة يف الفرتة املن�صرمة
وتزامن ًا مع التحوالت الكبرية يف ال�سياحة الوطنية
مبراجعة وحتديث �شامل للإ�سرتاتيجية العامة لتنمية
ال�سياحة الوطنية ،و�إقرار خطة تنفيذية لل�سنوات

ال � �� � �س � �ي� ��اح� ��ة ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة ت� �ه���دف
�إىل ت� �ع ��ري ��ف الأ� � � �س� � ��رة والأب� � �ن � ��اء
مب � �ن � �ج� ��زات وم � � ��دخ � � ��رات ب �ل�اده� ��م
ال�سياحي الداخلي� ،إال �أنه ال زال دون الطموح.
وهناك م�شكلة �أخرى تظل هاج�س ًا لقا�صدي ال�سياحة،
وهي عدم وجود حجوزات طريان �أغلب الأحيان ،مما
يجعل قا�صد الرحلة الداخلية يعزف عن م�شروعه
ال�سياحي ،وي�ضطر للبحث عن الرتفيه والتنزه خارج
حدود الوطن� ،أو بقي داخل مدينته يتنزه م�صطحب ًا
�أ�سرته بني الفينة والأخرى يف املتنزهات واحلدائق
العامة ،ومدن املالهي الرتفيهية ،كما يحدث معنا
حالي ًا ،ف�أنا �أ�صطحبت �أطفايل �إىل املنتزه لعدم قدرتي
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الثالث القادمة� ،شملت الوجهات ال�سياحية الكربى،
وباكورتها م�شروع العقري ،واملواقع وامل�سارات
ال�سياحية املنت�شرة يف �أنحاء بالدنا ،ومواقع الرتاث
العمراين والآثار ،ومنظومة املتاحف اجلديدة،
وبرامج تدريب الكوادر الوطنية ،وم�سارات تطوير
املنتجات ال�سياحية ،وبرامج التمويل ،وحتقيق
الالمركزية من خالل تعزيز قدرات املناطق على �إدارة
ال�سياحة املحلية �ضمن برنامج (متكني) ،وت�ست�شرف
الهيئة يف املرحلة القريبة القادمة ،ومبا تتلقاه من
دعم ومتابعة من املقام ال�سامي الكرمي وجمل�س
الوزراء املوقر� ،صدور منظومة من القرارات املهمة
من الدولة رعاها الله ،والتي ت�شمل تطوير �شامل
ومتكامل للم�شاريع املتعلقة باملواقع الأثرية والرتاثية
واملتاحف ،وتطوير �آليات التمويل والدعم احلكومي
لقطاعات اال�ستثمار ال�سياحي والتو�سع يف ذلك.
وك�شف الأ�ستاذ عبد الله اجلهني عن عدد من
امل�شروعات ال�سياحية والتي متثلت يف �إقامة العديد
من املهرجانات املتخ�ص�صة باال�ستفادة مما مييز
كل منطقة على حدة ،ف�أقامت مهرجان الورد يف
الطائف واحلريد يف جازان والزيتون يف اجلوف
والتمور بالق�صيم والع�سل يف الباحة وغريها من
املهرجانات التي تربز خ�صائ�ص كل منطقة وتعود
بالنفع على تطوير املنطقة وزيادة اال�ستثمار املحلي

فيها و�إنعا�ش �أ�سواقها ،وكلها ت�صب يف النهاية يف
�صالح �أهايل هذه املناطق ،هذه املهرجانات تزداد
ر�سوخ ًا و�شهرة وجتديد ًا عام ًا بعد �آخر و�صارت
جتتذب �آالف الزوار �إليها من كل مكان .وكذلك
�سياحة الأعمال وامل�ؤمترات ،فال يكاد مير يوم تقريب ًا
يف اململكة �إال وجند م�ؤمتر ًا �أو معر�ض ًا ُيقام يف �أحد
املناطق ،مما يخلق رواج ًا �سياحي ًا .وت�سعى الهيئة
كذلك ال�ستثمار الإجازات لتحفيز املواطنني واملقيمني
على القيام برحالت �سياحية يف خمتلف مناطق
اململكة واال�ستمتاع مبا ت�شهده من فعاليات �سياحية
وما تتميز به من �أجواء معتدلة ومقومات و�أماكن
طبيعية جميلة.
على اجلانب الآخر تعرفت املجلة على ر�أي املواطن/
يف اخلدمات ال�سياحية بالداخل حيث علق مزعل
جاحم العنرت ...الذي ا�صطحب �أطفاله يف زيارة
للرتفيه والرتويح يف �إحدى املتنزهات على عوائق
ال�سياحة الداخلية ..و�أ�سباب العزوف عنها مبين ًا �أن
�أبرز �أ�سباب العزوف عن �سياحتنا الداخلية قد تكون
ارتفاع وتباين �أ�سعار ال�شقق املفرو�شة والفنادق
واال�سرتاحات ،يف خمتلف مناطق اململكة ال�سياحية،
�إ�ضافة �إىل تكرار الربامج الرتفيهية من قبل اجلهات
املعنية .وبالرغم من النمو الذي ي�شهده القطاع

تحقيق

املالية على ال�سفر �إىل مناطق ال�سياحة الداخلية يف
اململكة ،كمدينة الطائف �أو جده� ،أو �أبها ،واملناطق
اجلنوبية ذات الطبيعة اخلالبة.
وحول ارتفاع الأ�سعار �أو�ضح" :ت�ستغل فرتة
الإجازة ال�صيفية يف مناطقنا ال�سياحية الداخلية برفع
�أ�سعار ال�شقق والفنادق فتلتهب الأ�سعار وتت�ضاعف،
وي�صاب مالك العقار ال�سياحي بالهلع واجل�شع.
وتابع�" :إن تكلفة �أ�سبوعني نق�ضيها يف مكة �أو
�أبها �أو الدمام �أكرث من كلفة �شهر نق�ضيه يف �أي
منتجع �سياحي عاملي .هذه احلقيقة قد تكون من �أبرز
العوائق لل�سياحة الداخلية ،فال�سائح الذي يبحث عن
الراحة يح�سب يف نف�س الوقت تكلفة تلك الراحة،
وال�سبب يف ذلك عدم منو �صناعة ال�سياحة الداخلية
مبا يحقق التطلعات ،وعدم وجود ن�سبة وتنا�سب بني
متو�سط دخل الفرد والتكلفة ال�سياحية ،وباملجمل
ف�إن حمدودي الدخل يتطلعون �إىل درا�سة جوهرية
مل�شاكل ال�سياحة يف اململكة ،ليتمكن املواطن من
زيارة معامل اململكة وتعريف �أبنائه ب�أرجاء وطنه.

�أ� �س �ع��ار الإي� � ��واء ال���س�ي��اح�ي��ة مرتفعة
واملوظف الب�سيط يلزم بيته
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ان��ت��ق��ل��ت ك���ام�ي�را امل��ج��ل��ة �إىل م���دي���ر ح��دي��ق��ة ال��غ��رف��ة
التجارية الأ���س��ت��اذ� /أح��م��د �سليمان امل��ط�يري ال��ذي
�أ�شاد بجهود الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ومو�ضح ًا
هموم ال�سياحة الداخلية يف اململكة و�أفاد �أن القطاع
ال�سياحي يف اململكة حقق منو ًا باهر ًا ،خالل الفرتة
املا�ضية �إذ �أنه �ساهم بن�سبة جيدة يف الناجت املحلي
الإج��م��ايل ،مما ميهد له ليكون راف���د ًا مهم ًا وم��ورد ًا
اقت�صادي ًا ح��ي��وي�� ًا ،وبلغت ن�سبة ال�سعوديني الذين
احتواهم ه��ذا القطاع بح�سب معلوماتي نحو (30
 )%م��ن جم��م��وع ال��ع��ام��ل�ين يف ال��ق��ط��اع ال�سياحي.
واجلدير بالذكر �أن �سمو الأم�ير �سلطان بن �سلمان
رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والآث��ار �أو�ضح خالل
اج��ت��م��اع��ات ال�����دورة ال��راب��ع��ة ل�����وزراء ال�����س��ي��اح��ة يف
جم��م��وع��ة ال��ع�����ش��ري��ن يف م��دي��ن��ة م�ي�ري���دا باملك�سيك
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م���ؤخ�� ًرا� ،أن بيانات الطلب ال�سياحي الداخلي ت�ؤكد
�أن ع��دد ال��رح�لات ال�سياحية الداخلية للمملكة عام
2011م بلغ  40مليون رحلة .ونحن ك�سعوديني نفخر
�أننا و�صلنا �إىل مراحل متقدمة يف هذا املجال� ،إال
�أن ارت��ف��اع الأ�سعار يحول دون ا�ستمتاع املواطن
بال�سياحة الداخلية ،فاملوظف الب�سيط لن يتمكن من
�إ�سعاد �أ�سرته بالرحالت ال�سياحية خ�لال الإج��ازة
وتغيري ج��و املدينة وال��ت��ن��زه واالط�ل�اع على �أه���م ما
تزخر ب��ه مملكتنا م��ن �سياحة وم��ع��امل �أث��ري��ة وبحار
ومتنزهات وغ��اب��ات وغ�يره��ا ..ونتمنى النظر بعني
االعتبار مل�شاكل ال�سياحة الداخلية وتنظيم �آليتها
وت��وح��ي��د الأ���س��ع��ار مب��ا ي��ت��ن��ا���س��ب ودخ����ل امل��واط��ن،
و�إمكاناته املادية ..واعترب املطريي �أن ارتفاع تكلفة
ال�سياحة يف اململكة �أمر غري منطقي ،حيث �إن معظم
�أ�سا�سيات اخلدمة ال�سياحية متوفر ف�شبكة الطرق
ال�سريعة واملطارات املنت�شرة على م�ساحة اململكة كلها
و�أ�سطول الطريان الهائل ،و�شركة النقل اجلماعي
وامل��ن��ت��زه��ات واحل��دائ��ق ذات امل�ستوى ال��رف��ي��ع ،كل
ذلك عامل جذب وو�سائل �أ�سا�سية لتخفي�ض التكلفة
على ال�سائح� ،إال �إن اجلوانب الأخ��رى ذات العالقة
كالفنادق واال���س�تراح��ات �أم��ره��ا يحتاج �إىل عناية
واهتمام للعمل على توفريها ب�أ�سعار �أرخ�ص ،مما
يعود على ال�سياحة ب�شكل ع��ام بالنمو واالزده���ار

ولتحقيق �أهدافها يف ا�ستقطاب �أكرب عدد ممكن من
ال�سياح.
وه��ن��اك ج��ه��ات ذات ع�لاق��ة ومعنية ب��الأم��ر ،وعلى
ر�أ�سها وزارة التجارة وال�شركات املحلية التي تعمل
يف جمال اخلدمات ال�سياحية مطالبة بالنظر بجدية
يف قوائم الأ�سعار لأنه ثبت �أن الربح لي�س من خالل
رفع الأ�سعار �إمنا عرب ا�ستقطاب امل�صطافني وتقدمي
خدمات مميزة لهم ،واملراعاة يف الأ�سعار وتخفي�ضها
�أحد الأ�سباب الرئي�سية للربح على املدى البعيد ،وهذه

اال�ستفادة من ال�سياحة يف ن�شر الف�ضائل
والأخالق الإ�سالمية

احلقيقة االقت�صادية هي التي جعلت ال�شركات العاملية
ذات العالقة باخلدمات ال�سياحية تخف�ض �أ�سعارها
يف �سبيل الربح .وحول تقييمه لرواد حديقة الغرفة
ال��ت��ج��اري��ة ب��ال��ري��ا���ض ق����ال" :يكرث زوار احل��دائ��ق
وامل��ت��ن��زه��ات العامة يف الإج����ازة ال�صيفية والعطل
الدرا�سية الأ�سبوعية ،وا ألع��ي��اد واملنا�سبات العامة
وذل��ك لأنها باملجان ..وال ترتتب عليها �أعباء مالية.

ويرى ا�ست�شاري العيون الدكتور� /أحمد حممد
بهن�سي ..وهو من رواد ال�سياحة الداخلية �ضرورة
اال�ستفادة من ال�سياحة يف اململكة من خالل ن�شر
ر�سالة الإ�سالم والدعوة �إىل الأخالق الإ�سالمية
احلميدة ويقول" :ميكن �أن ت�ستغل ال�سياحة الداخلية
يف الدعوة �إىل ف�ضائل الإ�سالم و�أخالقه و�سلوكه،
فال�سياحة العاملية امللوثة هي الت�صور الذي يحمله
غالب النا�س عن مفهوم ال�سياحة ،وي�ستبعد الكثري
منهم �أن تكون ال�سياحة و�سيلة خري لتقدمي الف�ضائل
من خاللها فالكثري من العرب وامل�سلمني يحجمون عن
ال�سياحة لهذا املفهوم ال�سائد – لكن �إذا ا�ستطاعت
اململكة �أن تهيئ �إمكاناتها ال�سياحية اجليدة وتوفر
مناخ ًا نظيف ًا لل�سائحني يجدون فيه الأمن والطم�أنينة
وق�ضاء الأوقات املنا�سبة بعيد ًا عن اخللل ال�سياحي
الذي يلف املنتجعات ال�سياحية العاملية ،ف�إن ذلك
�سيكون بدون �شك من �أقوى و�سائل الدعوة �إىل
الف�ضيلة بتقدمي البديل اجليد ومن �أقرب الأمثلة
على �إمكانية جناح هذه التجربة ما ن�شاهده من �إقبال
امل�صطافني من دول جمل�س التعاون اخلليجي �إىل
اململكة وهم القادرون ب�إمكاناتهم املادية على الو�صول
�إىل �أبعد الأماكن ال�سياحية العاملية ،لكن الرغبة يف

ال�سياحة النظيفة هو الدافع الذي جعلهم يختارون
اململكة ل�سياحتهم دون �سائر الأماكن الأخرى� ،إن
الواقع االجتماعي املتوازن الذي تعي�شه اململكة يعترب
منوذج ًا جيد ًا باملقارنة بواقع املجتمعات العربية
والإ�سالمية الأخرى ،والكثري من �أبناء تلك البالد
يتمنى الو�صول �إىل امل�ستوى االجتماعي املتوازن
الذي نعي�شه هنا وان ال�سياحة قادرة على دعم ذلك
التوجه وتر�سيخه يف �أذهان ال�سواح وامل�صطافني
والزائرين وهو جزء من ر�سالة اململكة العاملية
الذي ينبغي �أن توظف نف�سها لتحقيقه وت�ستغل كل
الو�سائل املمكنة يف �سبيل ذلك الهدف النبيل ،وعول
املهند�س �أحمد �أ�سباب ارتفاع اخلدمات ال�سياحية

م � �� � �ش� ��اري� ��ع ه � �ي � �ئ� ��ة ال� ��� �س� �ي ��اح ��ة
والآث� � � � ��ار راف� � ��د اق� �ت� ��� �ص ��ادي م�ه��م
�إىل ارتفاع دخل الفرد ،والطفرة االقت�صادية التي
تعي�شها اململكة ..ودعا �إىل ت�شجيع ال�سياحة يف
اململكة من خالل دعم هذا القطاع وخف�ض التكاليف
التي ترتتب على ال�ساحة ،مبين ًا �أن هناك �أهداف ًا
�سامية �سوف تتحقق من �ضمنها تعريف الأ�سرة
والأبناء مبنجزات اململكة احل�ضارية ،فالكثري من
الأ�سر داخل اململكة ال تعرف �أكرث من القرية �أو املدينة
التي تعي�ش فيها ،ف�إذا ا�ستطاعت ال�سياحة الداخلية
�أن جتذب هذه الأ�سر وت�شدها �إىل املدن واملناطق
ال�سياحية كان لذلك �أكرب الأثر يف تعريف الأفراد
بوطنهم ومنجزاته احل�ضارية الكثرية والتي تعترب
معرفتها جزء ًا من الثقافة الوطنية املهمة ويرتتب
على هذه املعرفة ب�أجزاء الوطن ومنجزاته احل�ضارية
ارتفاع ن�سبة االنتماء للوطن والفخر به ومن ثم ي�صبح
الأفراد و�سائل �إعالمية متحركة يف هذا املجال ثم �إن
الأطفال الذين ين�ش�أون داخل الأ�سرة وينتقلون معها
يف رحالتهم ال�سياحية الداخلية ي�صبح ذلك ال�سلوك
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جزء ًا من تكوينهم وت�صبح ال�سياحة الداخلية �سلوك ًا

تحقيق
دائم ًا لهم بد ًال من ال�سياحة اخلارجية التي ت�شكل
نوع ًا من التهديد الثقايف لبع�ض قيمنا و�سلوكياتنا
والتي ذهب �ضحيتها عدد من ال�شباب.
1433 / 136

• ب����دوره �أ���ش��ار الأ���س��ت��اذ حم��م��د ال��ت��وي��ج��ري �إىل
التداعيات الناجمة عن عدم التمتع بالإجازة ال�سنوية
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وم�شيد ًا بدور الهيئة العامة
لل�سياحة والآث���ار فقال "�إن
ق������رار الأب ب���ع���دم ال�����س��ف��ر
وال�������س���ي���اح���ة وال����ب����ق����اء يف
مدينة الريا�ض ،يرتتب عليه
ع��دة م�شاكل ما بني نف�سية
و�أ���س��ري��ة واجتماعية ،ومن
�ضمنها اخل�لاف��ات الزوجية
ال��ت��ي حت���دث ب�ين ال��زوج�ين،
ف����ال����زوج����ة ت������رى ب��������أن م��ن
حقها التمتع ه��ي و�أبنائها
ب���الإج���ازة ال�صيفية ،حالها
بذلك ح��ال ك��ل الن�ساء ،وال
تكرتث كثري ًا للأعباء املالية
التي يتكبدها الزوج ،والذي
ي���رى ب����أن زوج��ت��ه ي��ج��ب �أن
تر�ضخ للأمر الواقع وبذلك
ي��ن��ط��ل��ق ف���ت���ي���ل امل�������ش���اك���ل،
وت�ت�رت���ب ع��ل��ى ذل����ك �أي�����ض��ا
�أجواء �أ�سرية متوترة تتخللها م�شاكل نف�سية ،كذلك
الفراغ القاتل الذي يعانيه الأبناء ،وقد يتجه ال�شاب
�إىل �سلوك مغاير لك�سر هذا الوقت اجلامد ،و�أعتقد
�أن ال�سياحة هي �أحد وجوه الرتبية امليدانية ..و�أوجه
ن�صيحتي �إىل كل �أب �أن ال يبخل بوقته وماله جتاه
�سعادة �أبنائه ،ويخطط لذلك وفق �إمكاناته وقدراته،

ولو كانت �سياحة داخل املدينة بحيث ينظم برناجم ًا
�أ�سبوعي ًا للخروج ي�شمل الزيارات �إىل ذوي القربى
و�صلة الرحم والأي���ام املفتوحة وا�صطحاب الأ�سرة
�إىل مدن املالهي الرتفيهية ،واحلدائق العامة ..وك�سر
ال��روت�ين امل��م��ل ،وم��ع ا أل���س��ف ف����إن مفهوم التنظيم
الأ���س��ري ل�ل�إج��ازة مفقود يف جمتمعاتنا ..وال تتم
درا�سة ق�ضاء وق��ت ميتد �إىل ثالثة �أ�شهر تقريب ًا..
و�أ�شاد التويجري بالإجنازات التي قامت بها الهيئة
العليا لل�سياحة والآث��ار بالرغم من حداثة عمرها �إذ
�أنها ت�أ�س�ست عام 2000م وا�ستطاعت �صياغة كيان
م�ؤ�س�سي لتطوير وتنمية مقومات اململكة ال�سياحية
وقد متثلت يف و�ضع �إ�سرتاتيجية طويلة املدى لتطوير
�صناعة ال�سياحة باململكة ك�صناعة متكاملة وفق ًا
لأهداف تبنتها الهيئة كاالعتماد على قطاع ال�سياحة
ك�إحدى �آليات تنويع م�صادر الدخل وقاعدة االقت�صاد
الوطني وجذب اال�ستثمارات الأجنبية يف امل�شروعات
والأن�شطة ال�سياحية وت�شجيع عودة ر�ؤو�س الأموال

م �ل�اك ال �ع �ق��ار ال �� �س �ي��اح��ي ي���ص��اب��ون
بالهلع واجل�شع يف الإج��ازة ال�صيفية
ال�سعودية باخلارج لال�ستثمار يف قطاع ال�سياحة.
وق���ي���ام ���ص��ن��اع��ة ���س��ي��اح��ي��ة ت�ستلهم ال��ق��ي��م ال��ث��ق��اف��ي��ة
واالجتماعية للمجتمع ال�سعودي وخطة منو م�ستدامة
لتهيئة وتطوير امل��ق��وم��ات البيئية والأث��ري��ة الكامنة

لقطاع ال�سياحة وتخطيط امل�����ش��روع��ات والأن�شطة املزيد من اجلهود يف فرتة ال�صيف لدعم ال�سياحة نن�سى دور الهيئة وما تقوم به من رعاية املهرجانات
ال�سياحية مبوا�صفات عاملية وتهيئة وتوفري مقومات املحلية ،وذلك من خالل وجود مركز االت�صال والفعاليات ال�سياحية ال�صيفية ،ونحن يف �شركتنا
التقنية العاملية ل�صناعة ال�سياحة واالهتمام بالتدريب ال�سياحي (الهاتف ال�سياحي) الذي يقدم خدمة نواكب امل�ستجدات يف عامل ال�سياحة ونقوم بتطوير
و�صقل املهارات .ونالحظ التميز واملوا�صفات العاملية
معلوماتية على مدار اليوم تت�ضمن �إر�شاد ال�سياح منتجات املالهي احلديثة التي يتوق لها الأطفال،
واخلروج عن النمط التقليدي وما �أنتجته امل�شروعات
للمواقع واخلدمات ال�سياحية التي يودون زيارتها ،وتبعث يف نفو�سهم املرح وال�سرور متطلعني �إىل تقدمي
ال�سياحية وذلك من خالل الدخول مع �شركات �أجنبية
كربى مما يب�شر مبفاج�آت اقت�صادية ت�سرتعي انتباه والعرو�ض التجارية املقدمة ،التي ت�أتي من وكاالت خدمة مميزة والريادة يف جمال املدن الرتفيهية يف
واهتمام املواطنني ملا هو متوقع منها يف �إدارة ن�شاط ال�سفر وال�سياحة ،وم�شغلي الرحالت من �ضمنها اململكة واال�صطياف الداخلي ،وحول ارتفاع الأ�سعار
رحالت احلج والعمرة ،ومدن الألعاب ،واملتاحف ،يف املدن الرتفيهية �أكد ال�ضيف ،قد يكون ارتفاع
�سوف ميثل رافد ًا لدخل االقت�صاد الوطني.
واملنتجعات ال�سياحية ،وحدائق احليوان� ،إ�ضافة �أ�سعار ال�سياحة يف ال�شقق ال�سياحية والفنادق� ،أما
املدن الرتفيهية ت�شارك يف امل�س�ؤولية �إىل ما تقدمه الهيئة من حملة �إعالمية من خالل �أ�سعار الألعاب يف املدن الرتفيهية يف اململكة فهي

الإجتماعية

التحقيقات والتقارير واملقاالت والندوات ال�صحفية منا�سبة ،ونحن يف �شركتنا الرتفيهية ن�شارك يف
والربامج والفقرات واللقاءات الإذاعية والتلفزيونية امل�س�ؤولية االجتماعية من خالل رعاية ودعم برامج

من جانبه �أ�شاد مدير �إحدى �شركات املالهي الأ�ستاذ
للتعريف بالأن�شطة والربامج والفعاليات ال�سياحية يف اجتماعية تتبناها اجلهات اخلريية ،ونقدم العرو�ض
عمر جعفر بدور الهيئة الوطنية لل�سياحة والآثار يف
دفع عجلة التنمية ال�سياحية م�ؤكد ًا "الهيئة تبذل ال�صيف والرتويج لها وتغطيتها �إعالمي ًا� ،إ�ضافة �إىل يف املهرجان ال�صيفي ون�شارك اجلميع فرحهم
مراكز الت�سوق واملعار�ض وامل�ؤمترات ،وغريها .وال و�سرورهم ،وتتبنى ال�شركة برامج �صيفية فاعلة
وم�شجعة على ال�سياحة الداخلية ..ويف ت�صوري
�أن ترك ال�سياحة دون تخطيط و�إ�شراف يجعل
منوها غري متوازن ،بل قد تنتقل �أمرا�ض ال�سياحة
العاملية و�سلبياتها وبع�ض �سلوكياتها املنحرفة �إلينا
دون �أن ن�شعر بذلك ،وجند �أنف�سنا بعد فرتة زمنية
�أمام الأمر الواقع يف جمابهة نوع من ال�سياحة
ال�سيئة التي ال تتفق مع قيمنا ومبادئنا فت�صبح عبئ ًا
علينا وعلى الأجيال القادمة ،كما هو واقع البالد
لل�سياحة العاملية بكل مكوناتها الإيجابية وال�سلبية.
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العربية الأخرى التي �أخذت ت�سري يف جمال التقليد

حوار

النائب الجزائرى
د .نصر الدين الشريف أمين
ال����م����ن����ت����دى ال���ع���ال���م���ي
للبرلمانيين اإلسالميين:
دع���م المملكة للعرب
واإلسالم يستحق اإلشادة

�أ�شاد النائب اجلزائري ن�صر الدين ال�شريف �أمني عام املنتدى العاملي للربملانيني الإ�سالميني ،وع�ضو الربملان اجلزائري مبا تقدمه
اململكة العربية ال�سعودية من دعم للعمل العربي والإ�سالمي يف كثري من ال�ساحات الإقليمية والدولية ،وخ�ص بالذكر الدعم الذي
قدمته اململكة برعاية خادم احلرمني ال�شريفني الجتماعات املنتدى العاملى للربملانيني الإ�سالميني الذي �سبق وعقد دورته الثانية يف
اململكة وعقد اجتماعه الثالث يف الكويت م�ؤخر ًا ،وذ ّكر د .ال�شريف كذلك بالدعم الذي قدمته اململكة يف خم�سينات القرن املا�ضي
للثورة اجلزائرية قائ ًال :ال ميكن �أن ين�سى اجلزائريون ما قدمته اململكة من دعم مادي ومعنوي للثورة اجلزائرية.
ودعا ال�شريف �إىل التعاون مع الآخر على الرب والتقوى ونبذ العنف والطائفية وحماربة الف�ساد مطالبا الذين يرفعون لواء العمل
العربي والإ�سالمي �أن ي�شرحوا �أفكارهم جيد ًا وباحل�سنى للآخر .وفيما يلي ن�ص احلوار.

الكويت :عبد احلميد زقزوق

• من خالل ح�ضوركم لالجتماع الثالث للمنتدى
العاملي للربملانيني الإ�سالميني يف الكويت �أال
تعتقد �أن هناك دور ًا يجب �أن يلعبه الربملانيون
الإ�سالميون لتحقيق الإ�صالحات املن�شودة درء ًا
الندالع الثورات العربية؟
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 يف احلقيقة املنتدى كانت له فر�صة قبل �أكرث من�سنة عرب رئي�سه وبع�ض �أع�ضائه لزيارة اململكة ولقاء
�صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد الذي كان ترحيبه
باملنتدى كبري ًا ودعمه له قوي ًا وكذلك اللقاء مع رئي�س
جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد �آل

48

ال�شيخ ،و�سمعنا منه كالم ًا طيب ًا ولي�س هذا بغريب
على بلد عظيم مثل اململكة بلد احلرمني ال�شريفني
ورائدة الأمة العربية والإ�سالمية وحامية حماها
واملحت�ضنة لقيمها ومقوماتها والتي �ساهمت يف دعم
العمل الإ�سالمي يف كثري من ال�ساحات الإقليمية
والدولية ،ونالحظها يف ظل هذه التحوالت العربية

ال ي � �ن � �� � �س� ��ى اجل � � ��زائ � � ��ري � � ��ون
دع � � � ��م امل � �م � �ل � �ك� ��ة ال� � �ك� � �ب �ي��ر ل��ه��م

احلاكم واملحكوم على اخلري والن�صيحة وكلها �صور
للتعاون على الرب والتقوى.
وال�ساحة الإ�سالمية حالي ًا ال تتحمل الت�شنجات وال
االختالفات و�إثارة النعرات والطائفية وال اخلطاب
الفظ وال الغليظ على الإطالق يف ظل الظروف الدولية
بل حتتاج �إىل اخلطاب اجلاد الهادئ وامل�س�ؤول.
• لو ر�صدنا ردود الفعل على االنتخابات الفرن�سية

والإ�سالمية الأخرية ،حيث كانت �س َّباقة يف دعم
ال�شعوب العربية وكذلك �س َّباقة يف حقن الدماء يف
ليبيا وفى �سوريا وغريها ودعوة ال�سلطات واملعار�ضة
�إىل املزيد من ال�سلمية يف التحرك والتعقل واحلوار
و�أعتقد �أن دورها يف اليمن كان دور ًا م�شهود ًا كما
هو دورها اليوم يف �سوريا �أي�ض ًا دور كبري .ودورها
يف حفظ التوازن يف لبنان هو دور كبري �أي�ض ًا
وتعترب جهود املنتدى العاملي للربملانيني الإ�سالميني الأخرية �سوا ًء من قبل ال�شارع الفرن�سي بكل من

امل �م �ل �ك��ة � �س �ب��اق��ة يف ال �ع �م��ل
ع �ل��ى ح �ق��ن ال� ��دم� ��اء ال �ع��رب �ي��ة
بالقيا�س �إىل جهود جمل�س ال�شورى ال�سعودي تعترب
جهود ًا �صغرية ومتوا�ضعة ،ف�ض ًال عن القيا�س �إىل
دور اململكة ككل.

• �أال تعتقد �أن الربملانيني الإ�سالميني مطالبون
بتقدمي منوذج فريد ومتميز يف التعامل والتعاون
مع الآخر من وحي اخللق والقيم الإ�سالمية؟

 يف احلقيقة �إن مثل هذه الثقافة لدى الفرن�سينيهي نتاج عمل على مدى قرنني من الزمان .ونحن يف
اجلزائر على �سبيل املثال ك�أمة خارجة من ا�ستعمار
وك�أمة تريد �أن تنف�ض عنها التخلف ،وتتلم�س لها
طريق ًا جديد ًا نه�ضوي ًا ح�ضاري ًا لوجدنا �أنها حتتاج
لكي تبني نف�سها �أن تخطو �شيئ ًا ف�شيئ ًا لن�صل �إىل
ما و�صلوا �إليه .لكنك يجب �أال تن�سى �أن لدى �شعوبنا

ال�ع�لاق��ات الربملانية العربية
دون م� ��� �س� �ت ��وى ال� �ط� �م ��وح
و�أمتنا قيم ًا ومبادئ قيمة ور�صينة نتميز بها وال
توجد عندهم ،ف�إذا ما ت�سلحنا بها وكانت �أ�سا�سية
يف �سلوكنا وا�ستثمرناها جيد ًا ال�ستطعنا �أن نحقق
الكثري ي�ساعدنا يف ذلك الهوية العربية الإ�سالمية
والتاريخ الواحد والعادات والتقاليد املت�شابهة
والثقافة امل�شرتكة ،لأنتجنا الرقي واالزدهار والتقدم

• العالقات ال�سعودية اجلزائرية وخا�صة
الربملانية هل هي يف م�ستوى الطموح؟

 لو وجهت هذا ال�س�ؤال �إىل �أي برملاين يف العاملالعربي �أو الإ�سالمي لكانت �إجابته �أنها دون م�ستوى
ال��ط��م��وح ال����ذي ينبغي �أن ي��ك��ون �أك��ب�ر ،فعالقاتنا
باململكة ف�ض ًال على موقعها و�أهميتها واحت�ضانها
للحرمني ال�شريفني يجعلها يف غاية الأهمية بالن�سبة
لنا وال تن�سى ال��ث��ورة اجل��زائ��ري��ة العظيمة واملوقف
امل�شرف والعظيم للمملكة جتاهها وتلك الأموال التي
كانت جتمع لها م��ن خمتلف م��دن ال�سعودية خالل
اخلم�سينيات من القرن املا�ضي دعم ًا للثورة ،ال ميكن
�أن ين�سى اجلزائريون ما قدمه العرب لهم وعلى ر�أ�سهم
اململكة ،فالعالقات معها كانت دائم ًا ممتازة والعالقات
مع جمل�س ال�شورى كذلك عالقات جيدة؛ لكننا ن�أمل

إ�� �ش��اع��ة ال �ع��دل ون���ش��ر ال �� �ش��ورى ونبذ
العنف والطائفية والتعامل م��ع الآخ��ر
كلها �صور من التعاون على الرب والتقوى
ونتطلع �أن تكون �أكرب من ذلك وعلى م�ستوى املنتدى
العاملي للربملانيني الإ�سالميني ن�أمل �أن ي�ستفيد املنتدى
من الطاقات الب�شرية واخل�ب�رات الربملانية الكبرية
املوجودة يف جمل�س ال�شورى يف اململكة التي ندعو
لها دائم ًا بالأمن واال�ستقرار والرقي واالزدهار خدمة
ل�شعب اململكة وخدمة للأمتني العربية والإ�سالمية.
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 التعاون مع الآخر �شيء مطلوب والله تعاىل قال:«وتعاونوا على الرب والتقوى» ،والتعاون بالطبع يكون
مع الآخر ب�صرف النظر عن هذا الآخر �سواء اتفقت �أو
اختلفت معه يف املعتقد �أو اجلن�س �أو اللون �أو اللغة.
والتعاون �إمنا يكون على الرب والتقوى وهذا يكون
يف املجال ال�سيا�سي و�إ�شاعة العدل ون�شر ال�شورى
وال�سلم الأهلي والتعاون على اخلري وحماربة الف�ساد
ون�شر ثقافة احلوار ونبذ العنف والطائفية والدفاع
عن حقوق املواطنني بالطرق ال�سلمية والتعاون بني

فيه �أو الرئي�س املناف�س وقارناها بردود الفعل
عندنا يف الظروف املماثلة ماذا تقول؟

ونبذنا ثقافة االق�صاء واخلوف من الآخر
�أو ال�صدام معه بد ًال من التعاون وعلى
الذين يحملون لواء العمل الإ�سالمي �أن
ي�شرحوا �أفكارهم للآخر بهدوء ،و�أن
يطمئن الآخر ب�صدق و�أن يتفهم الآخر
وي�ضع نف�سه مكانه و�أن يف�سح املجال
للآخر ويتعاون معه وهذه الثقافة هي
التي نحتاج �أن ت�سود بيننا لي�س فقط على
امل�ستوى ال�سيا�سي ولكن على م�ستوى
الأ�سرة واملدر�سة وال�شارع والهيئات
وامل�ؤ�س�سات والتعامالت اليومية وعلى
الذي يريد الإ�صالح �أن يبد أ� بنف�سه �أو ًال
و�أال يت�صور �أن العملية مق�صورة على
االنتخابات الربملانية.

رؤية

تدهور

�أ�سبابه وعالجه

�أ.د جربيل بن ح�سن العري�شي
تعد اللغة العربية من �أقدم اللغات يف العامل ،وال �أحد
ي�ستطيع �أن يحدد بداية هذه اللغة� ،أو يعني زمن
ن�ش�أتها ،وكل الذي يعرفه الباحثون �أن اللغة العربية
و�صلت �إىل ذروة ن�ضجها ،وقمة ا�ستوائها يف احلقبة
التي �سبقت الإ�سالم بنحو قرن ون�صف.
فقد �ساعد الإ�سالم على ن�شر اللغة العربية وزيادة
عدد املتكلمني بها من غري العرب ،و�أتاح لها �أن تُظهر
قدرتها على مواجهة التطور االجتماعي واالقت�صادي
والفكري الذي حدث مبجيء الإ�سالم.
وهي لغة احل�ضارة العربية الإ�سالمية التي من خاللها
�أبدع �آالف العلماء والأدباء الذين ق ّدموا �أعما ًال رائدة
�أ�سهمت يف �صنع احل�ضارة الإن�سانية ،ونحن نعلم
هذه اللغة ونتعلمها لأنها لغتنا ولغة �آبائنا و�أجدادنا،
والأهم من ذلك �أنها لغة �أجيالنا القادمة)1( .
ولقد تدهورت اللغة العربية ب�صورة �أوجعت قلوب
املثقفني ،حتى �أن �أحدهم قام منذ عدة �سنوات برفع
دعوى ق�ضائية �ضد رئي�س دولة عربية ،يلزمه فيها
بتطبيق مادة د�ستورية تن�ص على �أن اللغة العربية هي
اللغة الر�سمية للدولة .وقال �إن ما دفعه لذلك هو غريته

�ساعد الإ� �س�لام على ن�شر اللغة العربية
وزي��ادة عدد املتكلمني بها من غري العرب

1433 / 136

على اللغة العربية التي قال �إنها تتعر�ض ملوجة مما
�أ�سماه «الهو�س التغريبي» ،وهو ما يخالف يف ر�أيه
ن�ص الد�ستور وقوانني تن�ص على حماية اللغة العربية.
وا�ستعر�ض �أدلته على ذلك -خالل م�ؤمتر �صحفي –
وكانت تلك الأدلة عبارة عن �صور فوتغرافية لعدد
من واجهات املحال التجارية والالفتات وال�شركات
والأحياء ال�سكنية والقرى ال�سياحية التي كتبت بلغات
�أجنبية ،كما عر�ضت �إعالنات يف �صحف عربية تخلو
من �أي كلمة باللغة العربية.

50

يقول جربان خليل جربان «� ّإن اللغة مظهر من
مظاهر االبتكار يف جمموع الأمة� ،أو ذاتها العا ّمة،
ف�إذا َه َجعت ّقوة االبتكار ،تو َقّفت اللغة عن م�سريها،
ويف الوقوف والتقهقر املوت واالندثار ،اذ ًا فم�ستقبل
اللغة العرب ّية يتوقّف على م�ستقبل الفكر املبدع يف
جمموع الأمم التي تتكلّم اللغة العرب ّية .ف� ْإن كان ذلك
الفكر موجود ًا ،كان م�ستقبل اللغة عظيم ًا كما�ضيها،
و�إن كان غري موجود ،فم�ستقبلها �سيكون كحا�ضر
�شقيقتيها ال�سريان ّية والعربان ّية».
واللغة يف الأفراد هي النبوغ ،ويف اجلماعة هي
احلما�سة ،وما النبوغ يف الأفراد �سوى املقدرة
على و�ضع ميول اجلماعة اخلف ّية يف �أ�شكال ظاهرة
حم�سو�سة .ففي اجلاهل ّية كان ال�شاعر يت� َّأهب لأن
العرب كانوا يف حالة الت� ّأهب ،وكان ينمو ويتم ّدد �أ ّيام
املخ�ضرمني ل ّأن العرب كانوا يف حالة النمو والتم ّدد،
وكان يت�ش َّعب �أ ّيام املو َلّدين ،ل ّأن الأُمة الإ�سالمية كانت
يف حالة الت�ش ّعب)2(.
يتدرج ،ويت�صاعد ،ويتلّون فيظهر �آن ًا
وظلّ ال�شاعر ّ
كفيل�سوف ،و�آونة كطبيب ،و�أخرى
كفلكي ،ح ّتى
ّ
راود النعا�س قوة االبتكار يف اللغة العر ّبية ،فنامت،
وبنومها حت َّول ال�شعراء �إىل ناظمني ،والفال�سفة
دجالني ،والفلك ّيون �إىل
كالميني ،والأط ّباء �إىل ّ
�إىل ِ ّ
منجمني .فاللغة حتيا بحياة �أهلها ومتوت مبوتهم،
ِّ
وتزهو بزهوهم ،وتنحط بانحطاطهم.
�صح ما تقد َّم كان م�ستقبل اللغة العرب ّية رهن قوة
�إذا ّ
االبتكار يف جمموع الأمم التي تتكلّمها ،ف�إن كان لتلك
الأمم ذات خا�صة ،وكانت ّقوة االبتكار يف تلك الذات
قد ا�ستيقظت بعد نومها الطويل ،كان م�ستقبل اللغة
العرب ّية عظيم ًا كما�ضيها و�إ ّال فَال)3( .
ونحن �إذ ًا نوافق جربان يف جوهر نظريته �إال �أننا
ال نوافقه يف �أن اللغة العربية ميكن �أن متوت مثل
ال�سريانية والعربانية ،لأن اللغه العربيه كما ذكرنا

�سالف ًا هي لغة القر�آن الكرمي والذي تعهد الله تعاىل
بحفظه فقال يف كتابه العزيز�« :إنا نحن نزلنا الذكر
و�إنا له حلافظون «�(.سورة احلجر.) 9-
�إال �أن نظرية جربان قد �أو�صلتنا �إىل النتيجة الآتية� :إن
ما يحدث للغة العربية الآن له عالقة وثيقة باالنحطاط
احل�ضاري ،و�إنه يف حد ذاته مظهر  -وا�ضح متام
الو�ضوح – حلاجتنا �إىل النه�ضة ،فتدهور اللغة
العربية �إذ ًا هو عر�ض ملر�ض ،ننه�ض فتنه�ض اللغة،
ونتقاع�س فنهوي بها .فلن�ستب�شر �إذ ًا بحفظ ربنا للغة
العربية ،ولن�شمر عن �سواعدنا لكي ننه�ض ب�أمتنا
فتنه�ض لغتنا ،وال يجب �أن ن�ستمرىء نظرية امل�ؤامرة
فنلقي بالتبعة يف تدهورها على الغزو الفكري ،فما
ذلك �إال من �أعذار املتقاع�سني)4( .

ق � ��ررت الأمم امل �ت �ح��دة ج �ع��ل ال�ل�غ��ة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ل� �غ ��ة ر���س��م��ي��ة يف ج�م�ي��ع
�أج �ه��زت �ه��ا وجل��ان �ه��ا يف ع ��ام 1973م
لقد قررت الأمم املتحدة جعل اللغة العربية لغة ر�سمية
يف جميع �أجهزتها وجلانها منذ عام  ،1973وذلك �إىل
جانب اللغات اخلم�س الر�سمية التي ن�ص عليها ميثاق
الأمم املتحدة ،وهي الإنكليزية والفرن�سية والرو�سية
وال�صينية والإ�سبانية (عن واقع اللغة العربية
وحتدياتها).
واعرتفت اجلمعية العامة يف قرارها الذي عزز مكانة
اللغة العربية يف املنظمة العاملية ب�أن لهذه اللغة «دور ًا
مهم ًا يف حفظ ح�ضارة الإن�سان وثقافته ون�شرها».
وبذلك �أ�صبحت لغتنا تقف على قدم امل�ساواة مع
اللغات اخلم�س الر�سمية .فالأمر �إذ ًا لي�س م�ؤامرة و�إال
ما �أقرتها الأمم املتحدة التي ت�سيطر الدول الغربية
على مقاديرها( .امل�ؤمتر العام للأحزاب العربية يف
دورته اخلام�سة:

 -2من كتاب البدائع والطرائف جلربان خليل جربان
 -3مقتطفات من مقابلة كانت قد �أجرتها جملة الهالل امل�صر ّية مع جربان خليل جربان حول م�ستقبل اللغة العربية.
 -4جالل �أمني تدهور اللغة العربية انحطاط لنا جميعاً.

ظروف م�ؤاتية للحوار واملراجعة وبناء الأطر اجلامعة).
كما ال يجب �أن ننظر �إىل انت�شار تعلم اللغة الإجنليزية
على �أنه من مظاهر تدهور العربية ،فاملعرفة باللغة
الإجنليزية تنت�شر عرب كل الطبقات االجتماعية يف
الدول الأوروبية ومل تخ�ش دولة من هذه الدول على
لغتها الوطنية؛ فمن يتمتعون باملهارة فيها يبلغون %89
بني ال�سويديني والهولنديني والدامنركيني ،و %60بني
مواطني لوك�سمبورج ،و %63من الفنلنديني ،و%56
من الأملان ،و %58من النم�ساويني .والإجنليزية
هي اللغة الأجنبية الأوىل يف كل من �أملانيا وفرن�سا
والنم�سا والدامنرك واليونان و�أ�سبانيا و�إيطاليا
وهولندا والربتغال وفنلندا وال�سويد ،وحوايل %25
من ال�سكان يدعون �أنهم ي�ستخدمون اللغات الأجنبية
يف حمادثاتهم �أثناء العمل)5( .

�أدى ال��ت��راخ�� ��ي والإه� � � �م � � ��ال يف
ا� �س �ت �خ��دام ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة الف�صحى
�إىل مت �ه �ي��د ال �ط��ري��ق أ�م � ��ام ان�ت���ش��ار
ال�ل�ه�ج��ات ال �ع��ام �ي��ة وت���ش��وي�ه�ه��ا للغة

European Commission (EC). (2006) Europeans and Their Languages.5-
Special Euro-barometer Survey Brussells
http://www.albayan.ae/science-today/studies-research/ 171422-5-6-

ع�ضو جمل�س ال�شورى

� -7سعود الزهراين موقع �شخ�صي
� -8سليمان الدر�سوين خطورة ا�ستعمال اللهجات العامية على اللغة العربية الف�صحى
 -9جناح كاظم ،العرب وع�صر العوملة :املعلومات ،البعد اخلام�س ،الدار البي�ضاء ،املركز الثقايف العربي 2002 ،م� ،ص .201
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والآن فلنحلل �أعرا�ض املر�ض لكي ميكننا حتديد
خطوات العالج:
لقد �أدى الرتاخي والإهمال يف ا�ستخدام اللغة العربية
الف�صحى �إىل متهيد الطريق �أمام انت�شار اللهجات
العامية وت�شويهاتها اللغوية ،بحيث �أ�صبحت تتغلغل
يف املحافل الر�سمية واملدار�س واملعاهد واجلامعات
بالإ�ضافة �إىل الالفتات التجارية يف ال�شوارع
والأ�سواق ومنابر اخلطابة يف امل�ساجد .كما �أ�صبح
ال�شباب يتحاورون ويدونون باللهجات العامية كتابة
وقو ًال على الهاتف اجلوال وعلى �شبكة الإنرتنت،
وهو ما يعد كارثة على اللغة العربية الف�صحى و�أمر ًا
مثري ًا للجزع .ثم ي�أتي دور و�سائل الإعالم احلكومية
واخلا�صة والتلفاز على وجه اخل�صو�ص.

فقد �أو�ضحت درا�سة �أجرتها منظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلوم والثقافة «يون�سكو» �أن الطفل ،قبل �أن
يبلغ الـ 18من عمره ،يق�ضي �أمام �شا�شة التلفاز 22
�ألف �ساعة ،مقابل � 14ألف �ساعة يق�ضيها يف املدر�سة
خالل املرحلة نف�سها)6( .
و�إذا ا�ستبعدنا مرحلة ما قبل التعليم العام ،ف�إن هذا
يعني �أن الطفل يف عمر مراحل التعليم العام يق�ضي
�ساعة �أمام التلفاز �أمام كل �ساعة يق�ضيها يف املدر�سة.
و�إذا نظرنا �إىل ما تقذف به برامج التلفاز من اللغة
العامية �أو اللغة العربية امل�شوهة – ول�ساعات طويلة
 يف التعليقات ال�سيا�سية والتحليالت الإخباريةوالإجابات على �أ�سئلة امل�شاهدين وامل�ستمعني ور�سائل
املندوبني واملرا�سلني هذا ف�ض ًال عن امل�سل�سالت
والأفالم وامل�سرحيات ،لوجدنا �أننا �أمام �أحد �أهم
م�صادر ت�شويه اللغة العربية.
�إن معدي الربامج الإخبارية لهم �أثر بالغ يف االرتقاء
بلغة النا�س �أو االنحدار بها ،وكنا دائما نعترب �أن لغة
املذيع الإجنليزي هي معيار ال�صواب اللغوي ،ونتطلع
�إىل اليوم الذي ت�صبح فيه لغة املذيع العربي هي معيار
ال�صواب اللغوي هي الأخرى ،وال تكون من عوامل
حتريف اللغة.
ثم ي�أتي ما �شاع بني ال�شباب من ا�ستخدام للحروف
الالتينية مكان العربية يف كتاباتهم على ال�شبكات
االجتماعية ويف ر�سائل اجلوال فيما يعرف بلغة
الفرانكو�آراب ،وهو ما يعد خطر ًا داهم ًا على هويتنا
وثقافتنا ،وهو �أخطر �آالف املرات من ا�ستخدام اللهجة
العامية ،التي كان ال�شباب – على الأقل -ي�ستخدمون
حروف اللغة العربية يف كتابتها.
ترى ما �سبب تلك الأزمات التي تتعر�ض لها اللغة
العربية؟
�إن معدل تدري�س اللغة العربية يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي هو  %25.3من �إجمايل �ساعات
التدري�س يف �صفوف املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة

وهو بذلك يقارب املعدل العاملي ،كما يبلغ حوايل %13
يف املرحلة الثانوية وهو ما يزيد قلي ًال عن املعدل
العاملي� ،إذ ًا فال يوجد نق�ص لدينا يف �ساعات تدري�س
اللغة العربية.
ويف اليابان يبلغ متو�سط ن�صاب املعلم يف مراحل
التعليم العام من  19-16طالب ًا لكل معلم بينما يف
اململكة ترتاوح الن�سبة بني  13-11طالب ًا لكل معلم)7( .
�إن هناك العديد من ال�سيا�سات والإجراءات التي ينبغي
تنفيذها لإ�صالح حال اللغة العربية ،ولقد تعددت ر�ؤى
املثقفني وتنوعت يف هذا ال�ش�أن ل�سنوات عديدة ،حتى
زادت وفا�ضت .ونظم املعنيون باللغة العربية مئات
امل�ؤمترات والندوات و�أ�صدروا �آالف التو�صيات للرفع
من �ش�أن اللغة العربية� ،إال �أننا مل نر �أث��ر ًا لذلك ،بل
على العك�س نرى ازدياد تغلغل العامية يف حياتنا)8( .
�إن ال��ن��ظ��ر يف ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات ي�����س��ت��دع��ي م��واج��ه��ة
الق�ضية بالتفكري وال��ث��ق��اف��ة والتقنية ،وث��م��ة م�س�ألة
مهمة وه��ي �أن اللغة العربية ت�ستطيع �أن ت�ستوعب
ال�برجم��ي��ات وال��ن��ظ��م احل��ا���س��وب��ي��ة ،ك��م��ا ث��ب��ت �أي�����ض�� ًا
�سعة ميادين ا�ستخدام اللغة العربية يف املعلوماتية
كالتوثيق ،والتخزين ،والتعليم ،والتدريب ،والإبداع،
واالت�����ص��ال .و�إذا �أردن����ا ح��م��اي��ة لغتنا ال��ع��رب��ي��ة مما
ي��راد لها ،علينا �أن ننظر يف آ�ل��ي��ات تطويرها ونعيد
���ص��ي��اغ��ت��ه��ا مب���ا ي��ك��ف��ل الإت����ق����ان وال�����س��رع��ة وي��ح��ق��ق
اال�ستمرار والتجديد ،وي�ؤمن احلماية والتقدم)9(.

المرصد

منتدى األعمال العربي األسترالي يختتم أعماله في سيدني
عقد يف مدينة �سيدين اال�سرتالية «منتدى الأعمال
العربي الأ�سرتايل» الذي نظمته غرفة التجارة العربية
الأ�سرتالية وا�ستمر ملدة يومني مب�شاركة �أكرث من
 250مندوب ًا من ا�سرتاليا والدول العربية والأجنبية.
و�شارك يف امل�ؤمتر وفد اململكة العربية ال�سعودية
والذي �ضم نائب �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى
�أ�سرتاليا ر�ضا بن عبد املح�سن النزهة وع�ضو جمل�س
ال�شورى املهند�س �أ�سامة الكردي والدكتور عبد
العزيز البابطني ومندوبني عن ال�شركات ال�سعودية
واخلليجية.
ودعا ع�ضو جمل�س ال�شورى املهند�س �أ�سامة الكردي
يف كلمته �أمام امل�ؤمتر �إىل �إن�شاء �شركة ا�ستثمارية
تكون مهمتها درا�سة امل�شاريع ب�أنواعها املختلفة وبدء
ت�شغيلها ثم طرحها �أمام امل�ستثمرين للدخول فيها.
و�أو�ضح �أن عمل هذه ال�شركة ميكن �أن ي�شمل العديد
من القطاعات اال�ستثمارية الواعدة يف اململكة مثل
ال�صناعة والنقل وقطاع املعلوماتية.
وا�ستعر�ض الدكتور عبد العزيز بن يو�سف البابطني
رئي�س جمموعة الهمة القاب�ضة من جهته فر�ص
اال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية خا�صة يف
قطاعات البنى التحتية.
وت�ضمن العر�ض نبذة عن املبادرات الكبرية التي
قدمتها اململكة يف عدد من القطاعات احليوية ويف
مقدمتها �أمر خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله

بن عبدالعزيز �آل �سعود لبناء خم�سمائة
�ألف وحدة �سكنية ،وم�شاريع
القطارات والطاقة واملياه ،والفر�ص
املتوقعة لل�شركات اال�ستثمارية لهذه
القطاعات.
و�أ�شاد وزير التجارة الأ�سرتايل غريغ
امري�سون يف كلمته �أمام امل�ؤمتر
التي �ألقتها نيابة عنه النائبة الربملانية
ل�ش�ؤون التجارة الأ�سرتالية جا�سنت
اليوت بالعالقات التجارية القائمة
مع اململكة العربية ال�سعودية ودول
اخلليج.
و�أو�ضحت �أن اململكة تعد ثاين �أكرب
�شريك جتاري لأ�سرتاليا يف ال�شرق الأو�سط مبيزان
تبادل جتاري يبلغ ما يزيد على  1,9بليون دوالر
معربة عن اعتزاز بالدها با�ست�ضافة عدد كبري من
الطلبة ال�سعوديني الذين يتلقون تعليمهم يف جامعات
ومعاهد �أ�سرتاليا.
من جهته نوه نائب �سفري خادم احلرمني ال�شريفني
لدى �أ�سرتاليا ر�ضا بن عبد املح�سن النزهة ب�أهمية
املنتدى يف تعزيز العالقات التجارية واالقت�صادية
بني �أ�سرتاليا واململكة ودول اخلليج والعامل العربي،
م�شري ًا �إىل اهتمام ال�شركات الأ�سرتالية ورجال

دعوات دولية بالبدء في إجراءات التحضير لالنتخابات في اليمن
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دعا ممثلو املنظمات الدولية املانحة ،اللجنة العليا
لالنتخابات واال�ستفتاء اليمنية للبدء يف �إجراءات
التح�ضري لإعداد ال�سجل االنتخابي ،مبا يتوافق مع الفرتة
الزمنية ،م�ؤكدة رغبتها الفعلية يف تقدمي كافة �أوجه الدعم
املطلوب لإعداد ال�سجل.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقده رئي�س اللجنة العليا
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لالنتخابات واال�ستفتاء القا�ضي حممد
ح�سني احلكيمي يف �صنعاء ،مع
ممثلي املنظمات الدولية املعنية بال�ش�أن
االنتخابي.
و�شدد اللقاء على �أن وجود �سجل انتخابي
نظيف يعترب املحور الأ�سا�سي الذي ميهد
لنجاح اال�ستفتاء واملراحل االنتخابية
القادمة ،والذي على �ضوئه �أي�ض ًا �سيتم
�إر�ساء العمل االنتخابي وفق م�سار
دميقراطي �شفاف ووا�ضح يلبي تطلعات
التحول ال�سيا�سي الذي ت�شهده اليمن.
و�أك����د رئ��ي�����س اللجنة العليا لالنتخابات
واال���س��ت��ف��ت��اء م���ن ج��ه��ت��ه �أن �إع�����داد ال�����س��ج��ل االن��ت��خ��اب��ي
ي��ع��د ال��ع��ن��وان ال���ب���ارز ال����ذي ي��ت�����ص��در �أول���وي���ات امل��رح��ل��ة
ال��ق��ادم��ة ،وه���و م��ا يتطلب ت��واف��ق الأط�����راف ال�سيا�سية
يف ط��رح امل��ق�ترح��ات والآراء والأف���ك���ار لتتمكن اللجنة
على �ضوء ذل��ك من ال�شروع ب��الإج��راءات التح�ضريية».

الأعمال بتعزيز ا�ستثماراتهم يف اململكة ودول اخلليج
مما ينعك�س �إيجابي ًا على متتني العالقات بني اجلانبني.
و�أ�شاد ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور �أ�سامة الكردي
بتطور العالقات القائمة بني الهيئات االقت�صادية
والغرف التجارية الأ�سرتالية واخلليجية والعربية.
وقال� :إن هذه العالقات بد�أت تعطي ثمارها باجتاه
�إن�شاء و�إطالق امل�شاريع اال�ستثمارية واالقت�صادية
امل�شرتكة مفيد ًا �أن فر�ص التعاون التجاري و�إقامة
امل�شاريع امل�شرتكة عديدة ومت�شعبة وممكنة.
و�أق����ي����م ع��ل��ى ه��ام�����ش امل�����ؤمت����ر م��ع��ر���ض م�����ص��اح��ب
ل��ع��ر���ض منتجات ال�����ش��رك��ات ال��ع��رب��ي��ة والأ���س�ترال��ي��ة
وب����ح����ث �إم�����ك�����ان�����ات اال����س���ت���ث���م���ار يف اجل���ان���ب�ي�ن.
العربي رئيس ًا للمجلس الشعبي
الجزائري

اختري حممد العربي ولد خليفة بالأغلبية رئي�س ًا
للمجل�س ال�شعبي اجلزائري خلم�س �سنوات قادمة يف
�أوىل جل�سات املجل�س �إثر االنتخابات الت�شريعية التي
جرت يف العا�شر من �شهر مايو املا�ضي وفاز فيها
حزب جبهة التحرير ب�أغلبية املقاعد.
ويخلف ولد خليفة الذي ينتمي جلبهة التحرير
عبدالعزيز زياري من نف�س احلزب.
وقد خ�ص�صت اجلل�سة ال�صباحية للمجل�س ملناداة النواب
وعددهم  462وكان املجل�س ال�سابق ي�ضم  389نائب ًا.

البرلمان األفغاني يصوت لصالح اتفاق إستراتيجي مع
الواليات المتحدة
واف�����ق ال��ب�رمل����ان ا ألف����غ����اين ع��ل��ى االت��ف��اق��ي��ة
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ب�ين �أف��غ��ان�����س��ت��ان وال��والي��ات
امل���ت���ح���دة ا ألم���ري���ك���ي���ة ال���ت���ي مت��ه��د ال��ط��ري��ق
ل���ل���ت���واج���د الأم�����ري�����ك�����ي يف �أف���غ���ان�������س���ت���ان
مل�������دة ع�������ش���ر �����س����ن����وات ع����ل����ى الأق����������ل ب��ع��د
ان�����س��ح��اب ال���ق���وات الأج��ن��ب��ي��ة ع����ام .2014
وب�ين ع�ضو ال�برمل��ان ا ألف��غ��اين داود كلكاين
�أنه ح�ضر جل�سة الت�صويت يف الربملان نحو
 180ع�ضوا و�صوت �أربعة فقط �ضد االتفاق.
وي���ح���دد االت����ف����اق ال�����ذي وق���ع���ه ال��رئ��ي�����س��ان
الأم��ري��ك��ي ب����اراك �أوب���ام���ا والأف���غ���اين حامد
ك�����رزاي يف ك���اب���ول يف ال���ث���اين م���ن م��اي��و امل��ا���ض��ي
ال��دور الأمريكي على امل��دى الطويل يف �أفغان�ستان
مب��ا يف ذل��ك م��ا يتعلق بامل�ساعدات وامل�ست�شارين.
و�أع�����رب وزي����ر ال���دف���اع الأم��ري��ك��ي ل��ي��ون ب��ان��ي��ت��ا يف

وق���ت ���س��اب��ق ع���ن ت���أي��ي��ده ال���ق���وي الت���ف���اق ال�����ش��راك��ة
الإ�سرتاتيجية بني الواليات املتحدة و�أفغان�ستان الذي
وقعه الرئي�سان ،م�شري ًا �إىل �أنه ي�ؤكد التزام الواليات
املتحدة طويل الأجل ب�أفغان�ستان ،وميثل تعبري ًا �آخر
عن الهدف امل�شرتك للبلدين املتمثل يف هزمية القاعدة.

البرلمان العربي يناشد العالم إنقاذ الشعب السوري

والتنكيل ال��ت��ي م��اي��زال ي��ق��وم بها ال��ن��ظ��ام ال�سوري
وا�ستخدامه الأ�سلحة الثقيلة يف �ضرب املواقع الأثرية
يف عدة مواقع هامة منها مدينة اييال الأثرية الواقعة يف
حمافظة �إدلب يو�ضح بجالء �أن النظام ال�سوري مل يعد
يقيم وزن ًا �أو اهتمام ًا ب�أية بيانات �إدانة �أو مبادرات..
مطالب ًا اليون�سكو والدول الأع�ضاء واجلامعة العربية
وال��ه��ي��ئ��ات ال��دول��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة ب��ات��خ��اذ الإج�����راءات
العاجلة حلماية امل��ع��امل الرتاثية الأث��ري��ة يف �سوريا
و�ضمان عدم تعر�ضها لل�سرقة والنهب والتهريب من
البالد ووق��ف تدمريها من عمليات النظام امل�سلحة.
وط���ال���ب الأمم امل���ت���ح���دة وج���ام���ع���ة ال������دول ال��ع��رب��ي��ة
�إ�����ض����اف����ة ع���م���ل���ي���ات ت����دم��ي�ر امل�����واق�����ع الأث������ري������ة يف
���س��وري��ا ل��ت��ك��ون ���ض��م��ن ق��ائ��م��ة ج���رائ���م ال��ن��ظ��ام �ضد
الإن�����س��ان��ي��ة وت��دم�ير امل��ع��امل احل�����ض��اري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة.

أ�ك���د وزي���ر ال��ع��م��ل الفل�سطيني �أح��م��د
جم�����دالين �أن ال���ق���ي���ادة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة
ملتزمة بخيار ال�سالم املتوازن القائم
على قرارات الأمم املتحدة و�أنها تعمل
ك�����ش��ري��ك �إي��ج��اب��ي يف ع��م��ل��ي��ة ال�����س�لام
ال���ذي يحقق ال��ت��ع��اي�����ش ال��ب��ن��اء وي�ضع
حد ًا للعنف ويحفظ امل�صالح الإقليمية
والدولية جلميع الأطراف دون ا�ستثناء.
و�أو�����ض����ح جم��ل�اين يف ك��ل��م��ت��ه �أم����ام
م�ؤمتر العمل ال��دويل ب��دورت��ه ال��ـ 101
املنعقد مبقر الأمم املتحدة يف جنيف
�أن االقت�صاد الفل�سطيني يف و�ضعه
ه�شا و�ضعيف ًا وه��و ما
القائم م��ا زال ًّ
أ����ض��ع��ف م��ن ق���درات ال�سلطة الوطنية
معرب ًا عن �أمله يف �أن يبلغ االقت�صاد
الفل�سطيني م��ع��دل من��و م�����س��ت��دام من
�ش�أنه �أن يولد فر�ص العمل الداخلية مبا
يتنا�سب مع زيادة حجم القوى العاملة.
و�أ�����ض����اف �أن ال�����س��ل��ط��ة الفل�سطينية
�سعت لتعزيز ال�سلم االج��ت��م��اع��ي من
خ��ل�ال حم���اول���ة ت��ق��ل��ي�����ص ال��ف��ج��وة يف
ال���دخ���ول م���ا ب�ي�ن الأغ���ن���ي���اء وال��ف��ق��راء
وخ��ل��ق ف��ر���ص ع��م��ل ل��ل��ع��م��ال العاطلني
وتوفري مناخ مالئم لال�ستثمار وتعزيز
تفتي�ش ال��ع��م��ل وال�����س�لام��ة وال�����ص��ح��ة
املهنية وع�لاق��ات العمل والتفاعل مع
م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي وال���دويل.
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ن���ا����ش���د ال���ب��رمل������ان ال����ع����رب����ي دول
ال��ع��امل وج��م��ي��ع امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة
والإق���ل���ي���م���ي���ة ات����خ����اذ الإج���������راءات
ال��ع��اج��ل��ة ل��وق��ف م��ا �أ���س��م��اه جم��ازر
ال����ن����ظ����ام ال�����������س�����وري ال���وح�������ش���ي���ة
����ض���د �أب����ن����اء ال�����ش��ع��ب ال�������س���وري.
وق��ال رئي�س ال�برمل��ان العربي على
الدقبا�سي �إن م��ا مي��ار���س��ه النظام
ال�����س��وري �أم����ر غ�ير م��ع��ق��ول وك��ان
�آخ�������ره امل����ج����زرة غ��ي�ر الإن�����س��ان��ي��ة
ال���ت���ي ارت��ك��ب��ت��ه��ا ق���وات���ه يف ق��ري��ة
ال��ق��ب�ير ب���ري���ف ح���م���اة وال���ت���ي راح
���ض��ح��ي��ت��ه��ا م�����ا ي����ق����رب م�����ن م���ائ���ة
�شخ�ص معظمهم م��ن الن�ساء والأط��ف��ال مت ذبحهم
بال�سكاكني والآالت احل����ادة ..داع��ي�� ًا منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة واملنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم واملنظمات الدولية والإقليمية
ذات ال��ع�لاق��ة ات��خ��اذ الإج�����راءات ال��ف��وري��ة والعاجلة
لإن��ق��اذ كنوز �سوريا الأث��ري��ة التي تتعر�ض للتدمري
نتيجة ا�ستخدام النظام ال�سوري الأ�سلحة الثقيلة.
ول���ف���ت ال���دق���ب���ا����س���ي �إىل اح���ت�������ض���ان ����س���وري���ا �أه����م
امل�����واق�����ع امل����ع����روف����ة ع���امل���ي���ا ب������الآث������ار ال���ي���ون���ان���ي���ة
وال��روم��ان��ي��ة وامل�����ص��ن��ف��ة ح�����س��ب ال��ي��ون�����س��ك��و �ضمن
ال���ت��راث ال���ع���امل���ي ..حم������ذر ًا م���ن �إم���ك���ان���ي���ة ت��ع��ر���ض
ب��ع�����ض الآث�����ار ال�����س��وري��ة ل��ع��م��ل��ي��ات ن��ه��ب وال�����س��رق��ة.
وقال رئي�س الربملان العربي �إن �أعمال القتل والعنف

أحمد مجدالني :القيادة
الفلسطينية ملتزمة
ب�����ال�����س��ل��ام ح��س��ب
قرارات األمم المتحدة

المرصد

حزب الرئيس الفرنسي الجديد يواصل حصد نتائج الفوز في االنتخابات
الفرن�سية ح�صل ال��ي�����س��ار مبختلف م��ك��ون��ات��ه على
نحو  46,77يف املئة م��ن الأ���ص��وات مقابل 34,07
يف املئة حل��زب الرئي�س ال�سابق نيكوال �ساركوزي
(االحت������اد م���ن �أج����ل ح��رك��ة ���ش��ع��ب��ي��ة) ب��ي��ن��م��ا ح�صل
�أق�����ص��ى ال��ي��م�ين مم��ث ً�لا يف اجل��ب��ه��ة ال��وط��ن��ي��ة بزعامة
م��اري��ن ل��وب��ان ع��ل��ى  13.6يف امل��ئ��ة م��ن الأ����ص���وات.
ووفق �آخر التقديرات �سيح�صد احلزب اال�شرتاكي
وحلفا�ؤه ما بني  283و 329مقعد ًا ..وبالتايل بات
ب�إمكان اال�شرتاكيني وحلفائهم عدم االعتماد على
حزب اخل�ضر للح�صول على الأغلبية املطلقة واملقدرة
بـ  289مقعد ًا.
و���س��ي��ن��ال ال��ي��م�ين وح���ل���ف���ا�ؤه م���ا ب�ي�ن  210و263
م���ق���ع���د ًا� ،أم�����ا �أق�������ص���ى ال��ي��م�ين وال���و����س���ط ف�سيبلغ
�أق�������ص���ى م���ا ي��ح�����ص��ل��ون ع��ل��ي��ه  3م���ق���اع���د ..وب��ل��غ��ت
حقق احل��زب اال�شرتاكي الفرن�سي بزعامة الرئي�س اجل�����ول�����ة الأوىل م�����ن االن����ت����خ����اب����ات ال�������ش���رع���ي���ة .ن�����س��ب��ة االم��ت��ن��اع ع���ن ال��ت�����ص��وي��ت  42.77يف امل��ئ��ة
فران�سوا �أوالن���د وحلفائه نتائج متنحهم �أغلبية يف وبح�سب النتائج النهائية التي �أعلنتها وزارة الداخلية بح�سب �إح�����ص��اء �شمل  46م��ل��ي��ون ن��اخ��ب م�سجل.

برلمان ألبانيا ينصب نيشاني رئيس ًا للبالد
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انتخب الربملان الألباين يف دورة رابعة وزير الداخلية
بوجار ني�شاين رئي�سا للبالد .وقالت رئي�سة الربملان
الأل��ب��اين جوزيفينا ت��وب��ايل ،وف��ق�� ًا لوكالة ال�صحافة
الفرن�سية "�إن ني�شاين هو الرئي�س اجلديد للجمهورية".
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وكان االحتاد الأوروبي دعا القوى ال�سيا�سية الألبانية
�إىل انتخاب رئي�س يج�سد وحدة �ألبانيا التي ت�شهد
�أزمة �سيا�سية منذ ثالثة �أعوام جراء عدم اعرتاف
املعار�ضة اال�شرتاكية بنتائج االنتخابات الت�شريعية
التي جرت يف يونيو .2009
وكان ني�شاين البالغ من العمر  46عام ًا املر�شح
الوحيد لهذا املن�صب مببادرة من االئتالف اليميني
احلاكم برئا�سة رئي�س الوزراء �سايل بري�شا.
ويخلف ني�شاين الرئي�س بامري توبي الذي تنتهي
واليته يف  24يوليو/متوز املقبل يف والية من خم�س
�سنوات .ورغم ال�ضغوط الدولية ال�سابقة� ،أخفق
اليمني واملعار�ضة اال�شرتاكية �أكرث من مرة يف
التوافق على مر�شح واحد.
وخ����ل���ال ه�������ذه ال�����������دورة االن����ت����خ����اب����ي����ة ال����راب����ع����ة،
ح�����ض��ر ن�����واب امل��ع��ار���ض��ة اال����ش�ت�راك���ي���ة اجل��ل�����س��ات
ل���ك���ن���ه���م رف���������ض����وا امل���������ش����ارك����ة يف ال���ت�������ص���وي���ت.

نيكوليتش يطمئن األوروبيين
ع��ل��ى م��س��ار ب��ل�اده السياسي

ط��م���أن ال��رئ��ي�����س ال�����ص��رب��ي امل��ن��ت��خ��ب تومي�سالف
ن��ي��ك��ول��ي��ت�����ش االحت������اد الأوروب��������ي ال���ي���وم �أن�����ه لن
ي��ح��ي��د ب�����ص��رب��ي��ا ع���ن م�����س��اره��ا الأوروب�������ي وذل���ك
ق��ب��ل ي���وم م��ن زي��ارت��ه ملو�سكو لإج����راء حم��ادث��ات
م���ع ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي ف�ل�ادمي�ي�ر ب���وت�ي�ن .وق���ال
نيكوليت�ش خ�لال م���ؤمت��ر �صحفي بعد ا�ستقالته
ر���س��م��ي�� ًا م���ن م��ن�����ص��ب��ه زع��ي��م�� ًا ل��ل��ح��زب ال��ت��ق��دم��ي
ال�����ص��رب��ي «�إن �أول زي����ارة ر���س��م��ي��ة يل ب�صفتي
رئي�س ًا ل�صربيا �ستكون �إىل بروك�سل ،واتفقنا
ع��ل��ى ي����وم  12مت���وز/ي���ول���ي���و» م���وع���د ًا ل��ل��زي��ارة.
وك��ان نيكوليت�ش ق��د ف��از على الرئي�س ال�صربي
ال�����س��اب��ق ب��وري�����س ت��ادي��ت�����ش ال���ذي ت���وىل الرئا�سة
فرتتني يف جولة �إعادة لالنتخابات �أجريت م�ؤخر ًا،
مما �أثار خماوف من �أن يف�سد ال�سيا�سات املوالية
للغرب التي جرى تبنيها على مدى الأعوام االثني
ع�شر الأخرية بعد �سقوط �سلوبودان ميلو�سيفيت�ش.

الرياضة واقتصاديات المستقبل للطالب

اتجاهات
د .زيد بن حممد الرماين
ع�ضو هيئة التدري�س
بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

لقد حققت الريا�ضة املدر�سية يف اململكة العربية ال�سعودية تطور ًا ملحوظ ًا خالل ال�سنوات املا�ضية �سواء من حيث �إن�شاء
العديد من املن�ش�آت الريا�ضية (مدن ريا�ضية  -مالعب � -صاالت) يف معظم املدن واملحافظات� ،أو يف جمال الإجنازات
الريا�ضية الإقليمية والدولية يف بع�ض الألعاب الفردية واجلماعية.
و�أ�صبحت مظاهر حركة الريا�ضة املدر�سية �ضمن فعاليات الن�شاط الإن�ساين اليومي لعدد كبري من الطالب ،حيث ن�شاهد
من حني لآخر تطور وارتقاء �إجنازات الالعبني ال�سعوديني املدر�سيني �أفراد ًا وفرق ًا ،كما ات�سعت �أوا�صر العالقات ال�سعودية
الريا�ضية على امل�ستوى الأوملبي والقاري والعاملي.
مل تعد الريا�ضة املدر�سية بالن�سبة لعدد كبري من الطالب جمرد م�شاهد ممتعة ووقت فراغ حمبب ،ولكن �أ�صبحت و�سيلة لرفع
م�ستوى لياقتهم البدنية والذهنية ،وهو ما ينعك�س �إيجاب ًا على �صحتهم النف�سية ويزيد من كفاءتهم الإنتاجية ،حيث حتدث
الريا�ضة نوع ًا من التوازن بني اجلوانب البدنية والروحية والعقلية .ولذلك ف�إن الهدف من و�ضع �إ�سرتاتيجية اقت�صادية
ريا�ضية للمجتمع ،هو حتقيق النمو واالرتقاء مب�ستوى حياة الأفراد مادي ًا وثقافي ًا وحتقيق فر�ص �أف�ضل للنمو والإنتاجية.
ينبغي على الهيئات واملنظمات الريا�ضية �أن تعطي اهتمام ًا �أكرب القت�صاديات امل�ستقبل يف عملها ،لأن النجاح يف حل معظم
م�شاكلها يتوقف على جانب التمويل و�إدارة امل�شروعات .ويف هذا ال�سياق ،يقول د .عزت كا�شف ،يف كتابه «اقت�صاديات
الرتبية البدنية»� :إن علم االقت�صاد وتطبيقاته يف املجال الريا�ضي وثيق ال�صلة بالعلوم االجتماعية التي تقوم على درا�سة
�سلوك الأفراد يف توزيع املوارد النادرة من �صاالت ريا�ضية ومالعب و�أجهزة و�أدوات العالج اخلا�صة بالإ�صابات
الريا�ضية ،والتي تعترب ذات ا�ستعماالت بديلة بني �أهداف متعددة ت�سعى لإر�ضاء و�إ�شباع احلاجات املتنوعة للممار�سني.
ولذا قيل؛ �إن �أبعاد امل�شكلة االقت�صادية يف املجال الريا�ضي تتحدد يف حاجات متعددة للأفراد املمار�سني للريا�ضة ح�سب
الزمان واملكان يف مواجهة موارد حمدودة ن�سبي ًا ،مبعنى �أن علم االقت�صاد يف املجال الريا�ضي يدر�س الفرد والبيئة التي
يتعامل معها ،فالفرد ميثل احلاجات االقت�صادية بينما البيئة متثل املوارد االقت�صادية.
�إن طبيعة الطالب املمار�س للريا�ضة تتميز ب�أن لها رغبات �إن�سانية متعددة وغري حمددة .فمن الواقع العملي ،يهدف الطالب من
وراء تلك املمار�سة �إىل �أن يكون �صحيح ًا بدني ًا ومقبو ًال اجتماعي ًا وال مانع يف �أن ي�صبح بط ًال ريا�ضي ًا .وبعد تركه ممار�سة
الريا�ضة ي�سعى لأن يكون مدرب ًا م�شهور ًا �أو �إداري ًا مرموق ًا �أو ع�ضو ًا ملجل�س �إدارة �أحد الأندية �أو االحتادات الريا�ضية.
ولذلك ف�إن رغبات الطالب تبدو متداخلة ومت�شابهة ،ومن ثم ف�إن حتقيق رغبة ال ميكن �أن يتم �إال بتحقيق رغبة �أخرى .وهذا
يعني �أن رغبات الطالب الريا�ضي رغبات متنوعة ،كلما �أ�شبع رغبة منها ثارت يف نف�سه رغبات جديدة تتطلب �أنواع ًا �أخرى
من الإ�شباع .وعادة ما يتم حتقيق هذه الرغبات بالقدر املتاح للفرد من املوارد االقت�صادية.
و�إذا كانت املوارد االقت�صادية ذات ال�صلة بالريا�ضة والتي ميتلكها الفرد �أو اجلهة الإدارية احلكومية ذات العالقة ب�ش�ؤون
الريا�ضة يف املجتمع ،متوافرة بكميات غري حمدودة ،وهو �أمر ن�سبي ،فلن تكون هناك م�شاكل ،لأنه يف تلك احلالة �سيتم
حتقيق معظم رغبات الأفراد.
بينما على عك�س ذلك� ،إذا كانت املوارد نادرة بحيث ال يكفي املوجود منها لتحقيق رغبات معظم الأفراد ،هنا تظهر امل�شكلة،
وي�صبح من ال�ضروري التدخل للمفا�ضلة بني تلك الرغبات واحلاجات املتعددة .ولذلك ،ف�إن جوهر امل�شكلة االقت�صادية يف
املجال الريا�ضي تن�ش�أ عند احلاجة �إىل االختيار بني البدائل املتاحة للموارد االقت�صادية النادرة.
وهنا جند �أن متخذ القرار يف الهيئة الريا�ضية ،ونتيجة ندرة املوارد االقت�صادية ،ي�ضطر �إىل الت�ضحية برغبة بع�ض الأفراد،
يف مقابل �سعيه لإ�شباع رغبات باقي الأفراد.
�إن درا���س��ة اق��ت�����ص��ادي��ات ال��ري��ا���ض��ة امل��در���س��ي��ة يعترب واح����د ًا م��ن احل��ل��ق��ات امل��ت��ك��ام��ل��ة ل��درا���س��ة ع��ل��م االق��ت�����ص��اد ،وال���ذي
ي��ت�����ض��م��ن ب��ال��ت��ب��ع��ي��ة درا����س���ة ع��ل��وم أ�خ�����رى م�����س��اع��دة ل��ت�����س��ه��م يف االرت����ف����اع مب�����س��ت��وى الإع�������داد ال��ت��خ�����ص�����ص��ي ل��ط�لاب
امل���دار����س واجل���ام���ع���ات ب��ه��دف ت��رق��ي��ة وت��ط��وي��ر م��ع��ل��وم��ات��ه��م وم��ه��ارات��ه��م يف ه���ذا امل���ج���ال .وم���ن ث���م ،ف�����إن ه��ن��اك ح��اج��ة
م��ل��ح��ة و�����ض����رورة ع�����ص��ري��ة ل�لاه��ت��م��ام ب���درا����س���ة ال���ع�ل�اق���ات االق��ت�����ص��ادي��ة يف جم����ال ال��ري��ا���ض��ة امل���در����س���ي���ة ،وذل�����ك من
خ��ل�ال م��ن��ه��ج الإدارة ال��ري��ا���ض��ي��ة وم��ن��ه��ج امل��ن�����ش���آت ال��ري��ا���ض��ي��ة ال����ذي ي���در����س ب��ال��ك��ل��ي��ات ال��ري��ا���ض��ي��ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة.
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مدار الشهر

رئيس المجلس يستعرض العالقات األخوية مع سفير سلطة عمان

د .محمد نصيف يشارك في
لقاء(األرضفيتطور)

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبدالله بن حممد بن ابراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر
املجل�س �سفري �سلطنة عمان لدى اململكة الدكتور �أحمد بن
هالل البو�سعيدي.
وج��رى خ�لال اال�ستقبال ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية
بني البلدين ال�شقيقني و�سبل تعزيزها يف �شتى املجاالت
خ��ا���ص��ة ال��ع�لاق��ات ال�برمل��ان��ي��ة ب�ين جمل�سي ال�����ش��ورى يف
البلدين ،وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية ال�سعودية
العمانية مبا يخدم م�صالح البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

ي�����������������ش��������ارك
ال�������دك�������ت�������ور
حم�������م�������د ب����ن
ع��م��ر ن�صيف
ع�ضو جمل�س
ال�������������ش������ورى
يف ال�����ل�����ق�����اء
ال��ع��ل��م��ي امل���ق���رر ع���ق���ده يف م��دي��ن��ة
م���ون�ت�ري���ال ب���ك���ن���دا حت����ت ع���ن���وان
(الأر����ض يف تطور) ،وذل��ك خالل
ال���ف�ت�رة م���ن 1433/8/9-4ه����������ـ.

 ..و يودع سفير المملكة المتحدة
ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س �سفري اململكة املتحدة لدى اململكة
توم فيليب�س مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله �سفري ًا لبالده يف اململكة.
وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض عدد من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك
و�سبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني يف خمتلف املجاالت
وبخا�صة يف املجال الربملاين.
و�أكد �آل ال�شيخ خالل اللقاء على متانة وقوة عالقات التعاون الثنائية القائمة
بني اململكة وبريطانيا يف خمتلف املجاالت مبا يحقق م�صالح البلدين
وال�شعبني ال�صديقني ،معرب ًا معاليه عن تقديره للجهود التي بذلها ال�سفري
الربيطاين خالل فرتة عمله من �أجل تنمية وتطوير العالقات الثنائية بني
البلدين ال�صديقني.
ح�ضر اللقاء امل�ست�شار وامل�شرف العام على مكتب معايل رئي�س جمل�س
ال�شورى الدكتور مهنا بن �سليمان املهنا ،ومدير عام الإدارة العامة
للعالقات العامة والإعالم باملجل�س الدكتور عبد الرحمن بن عثمان ال�صغري.

د .عبداهلل آل الشيخ يبحث الجهود المشتركة مع االتحاد األوروبي
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ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد بن ابراهيم �آل
ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س� ،سفري ورئي�س مندوبية االحتاد الأوروبي لدى اململكة
لويجي ناربوين مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله �سفري ًا لالحتاد الأوروبي لدى اململكة.
و�أكد �آل ال�شيخ خالل اال�ستقبال على متانة عالقات التعاون الثنائية القائمة بني اململكة
واالحتاد الأوروبي ،معرب ًا عن تقديره للجهود التي بذلها ال�سفري ناربوين خالل فرتة
عمله من �أجل تنمية وتطوير العالقات بني اململكة واالحتاد الأوروبي ،متمني ًا له التوفيق
فيما ي�ؤكل له من �أعمال يف امل�ستقبل.
وجرى خالل اال�ستقبال ا�ستعرا�ض عدد من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك و�سبل
تعزيز العالقات بني اململكة واالحتاد الأوروبي يف خمتلف املجاالت وبخا�صة يف املجال
الربملاين بني جمل�س ال�شورى والربملان الأوروبي.
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رئيس المجلس يطلع على جهود تحلية المياه وتوليد الطاقة بالجبيل

اط��ل��ع رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����ش��ورى ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ل��ه بن
حم��م��د �آل ال�����ش��ي��خ وع����دد م���ن �أع�������ض���اء امل��ج��ل�����س خ�لال
زيارتهم ملحطة حتلية املياه بح�ضور معايل وزي��ر املياه
وال��ك��ه��رب��اء املهند�س عبدالله ب��ن عبدالرحمن احل�صينّ
على ع��ر���ض م��ق��دم م��ن م��ع��ايل حم��اف��ظ امل�ؤ�س�سة العامة
لتحلية امل��ي��اه امل��احل��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن حممد
�آل �إب��راه��ي��م ع��ن حم��ط��ات حت��ل��ي��ة امل��ي��اه امل��احل��ة وت��ول��ي��د
ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ب��اجل��ب��ي��ل واجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة فيها.
ون���اق�������ش ال���ل���ق���اء ال���ع���دي���د م����ن ال��ق�����ض��اي��ا وال���ت���ح���دي���ات
������������س�����������س�����ة مب�������ا ف����ي����ه����ا ب�����دل
ال������ت������ي ت�����واج�����ه�����ه�����ا امل ؤ

����س����رب ال���وظ���ي���ف���ي.
ال�������س���ك���ن وال����ت�����أم��ي�ن ال���ط���ب���ي وال����ت����� ّ
وع�بر الدكتور عبد الله بن حممد �آل ال�شيخ عن �إعجابه
مب��ا و���ص��ل��ت �إل��ي��ه امل���ؤ���س�����س��ة وم���ا حت��ق��ق��ت م��ن �إجن����ازات
خ�ل�ال ال��ف�ترة امل��ا���ض��ي��ة مب��ا ف��ي��ه��ا �إ���س��ه��ام امل ؤ������س�����س��ة يف
���ص��ن��اع��ة ون��ق��ل ال��ت��ق��ن��ي��ة وت��وط�ين ال�����ص��ن��اع��ة يف اململكة.
ونفى معايل رئي�س جمل�س ال�شورى خالل لقاء �صحفي
ع��ق��د ع��ل��ى ه��ام�����ش ال���زي���ارة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا مل��ح��ط��ات حتلية
املياه املاحلة وتوليد الطاقة الكهربائية �أن يكون املجل�س
رفع تو�صيات برفع �سعر التكلفة على املياه ،م�شري ًا �إىل
�أن املجل�س يطالب دائ��م�� ًا بخف�ض التعرفة ولي�س رفعها

م����ع ������ض�����رورة �أن ي�������ش���ارك
امل����واط����ن يف احل����د م���ن ه��در
���درات
امل���ي���اه وا���س��ت��ن��زاف م���ق ّ
ا ألم�������ة ف���ه���و واج������ب ���ش��رع��ي
و�أخالقي قبل �أن يكون مادي.
و�أو����ض���ح م��ع��ايل وزي���ر امل��ي��اه
والكهرباء املهند�س عبد الله
ب��ن عبدالرحمن احل�صينّ من
جانبه� ،أن حجم اال�ستثمارات
يف جمال قطاع املياه والطاقة
حققت ن�سبة من��و م��ت��زاي��د ت��واك��ب م��ع�� ّدل م��ا ن�سبته % 7
�سنوي ًا من النمو ال�سكاين ،مبينا �أن حجم امل�شروعات يف
قطاع املياه وال�صرف ال�صحي بلغت �أكرث من  100مليار
ريال حيث �أن الوزارة توقّع يومي ًا ما معدله ثالثة عقود.
و�أب���ان �أن حجم �إن��ت��اج حمطة اخلفجي للطاقة ال�شم�سية
يبلغ � 30ألف مرت مكعب من املياه املحالة ،م�ؤكدا �أن ثقافة
�صهاريج املياه �ست�ؤول قريب ًا �إىل االختفاء بعد اجلهود
امل�ستمرة وزيادة الإنتاج يف ج ّدة والطائف و�إ�ضافة خط
ّ
�إم��داد ملدينة ع�سري بتكلفة �إجمالية بلغت  4مليار ريال.

نائب رئيس المجلس ينوه بمستوى العالقات مع مجلس األمة الكويتي

والقن�صل العام لدولة الكويت يف جدة �صالح ال�صقعبي.
و�ضم وف��د جمل�س ا ألم���ة الكويتي يف ع�ضويته �أع�ضاء
جل��ن��ة ال�������ش����ؤون اخل��ارج��ي��ة ب��امل��ج��ل�����س ال��ن��ائ��ب ح��م��د بن
حم��م��د امل���ط���ر ،وال���ن���ائ���ب ع��ل��ي ب���ن ����س���امل ال��دق��ب��ا���س��ي،
وال��ن��ائ��ب م��ب��ارك ب��ن حممد ال��وع�لان ،وال��ن��ائ��ب ع��م��ار بن
حم��م��د ال���وع�ل�ان ،وال��ن��ائ��ب ع��م��ار ب���ن حم��م��د ال�����س��ه��ل��ي.
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التقى معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد
بن �أمني اجلفري ،وفد جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية مبجل�س
الأمة الكويتي برئا�سة رئي�س اللجنة النائب حممد جا�سم
ال�صقر ،والوفد املرافق وذلك مبقر ق�صر ال�ضيافة يف جدة.
ورح���ب م��ع��ال��ي��ه ،يف م�ستهل ال��ل��ق��اء ب��وف��د جمل�س الأم���ة
الكويتي ،منوه ًا مب�ستوى العالقات والو�شائج الأخوية
ال��ت��ي ت��رب��ط البلدين ال�شقيقني حكومة و�شعب ًا ،م�شيد ًا
بتطابق ال�سيا�سيات وامل��واق��ف �إزاء خمتلف الق�ضايا
واملو�ضوعات التي تهم البلدين يف �شتى املجاالت ،الذي
ي�أتي جت�سيد ًا مل�ستوى التفاهم الذي يجمع قيادتي البلدين
يف ظل حر�ص واهتمام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد
الله بن عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه الله  -و�أخيه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة
الكويت يف دعم وا�ستمرار العالقات الأخوية املتينة مبا
يحقق التقدم واالزده����ار للبلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
وج���رى خ�لال اللقاء ب�أع�ضاء جلنة ال�����ش���ؤون اخلارجية
مبجل�س الأمة الكويتي بحث املو�ضوعات والق�ضايا ذات

االه����ت����م����ام ،وا���س��ت��ع��را���ض
ل��ع�لاق��ات ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل
الثنائي امل�����ش�ترك يف �شتى
امل��������ج��������االت ،ك����م����ا ن���اق�������ش
اجل����ان����ب����ان ����س���ب���ل ت��ع��زي��ز
ال�����ع��ل��اق�����ات ع����ل����ى ���ص��ع��ي��د
ال�����ع�����م�����ل ال����ب���رمل��������اين ب�ي�ن
جمل�س ال�����ش��ورى وجمل�س
الأم���������������ة ،وت����ف����ع����ي����ل دور
جلنتي ال�����ص��داق��ة الربملانية
ب��امل��ج��ل�����س�ين مب���ا ي�����س��ه��م يف
دع��م �أوج��ه التعاون والعمل
يف ����ش���ت���ى امل������ج������االت مل�����ا ف����ي����ه م�������ص���ل���ح���ة ال���ب���ل���دي���ن.
ح�ضر اللقاء ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س جلنة ال�ش�ؤون
اخلارجية باملجل�س الدكتورعبد الله بن �إبراهيم الع�سكر،
وع�ضو املجل�س رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية
ال��ك��وي��ت��ي��ة ب��امل��ج��ل�����س امل��ه��ن��د���س حم��م��د ب��ن ���س��امل امل���ري،

بحضور سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول

مدار الشهر

لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة تناقش تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية

عقدت جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة اجتماع ًا مع
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير عبد العزيز بن �سلمان بن
عبد العزيز م�ساعد وزير البرتول والرثوة املعدنية ل�ش�ؤون
البرتول وعدد من م�س�ؤويل الوزارة ،بح�ضور معايل نائب
رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن �أمني اجلفري،
ومعايل م�ساعد رئي�س املجل�س الدكتور فهاد بن معتاد
احلمد ،وذل��ك ملناق�شة التقرير ال�سنوي ل��وزارة البرتول
والرثوة املعدنية.
ورحب معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد
بن �أمني اجلفري يف م�ستهل االجتماع بح�ضور �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير عبد العزيز بن �سلمان وم�س�ؤويل
ال��وزارة وذل��ك لبحث العديد من املو�ضوعات التي تتعلق
ب����أداء وزارة ال��ب�ترول وال�ث�روة املعدنية ،ولإل��ق��اء ال�ضوء
على العديد من املحاور التي ت�ضمنها التقرير ال�سنوي
ل��ل��وزارة ،م��ق��در ًا اهتمام ال���وزارة وم�س�ؤوليها مب��ا تقوم
به جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة مبجل�س ال�شورى
مبا يرتجم عالقة التكامل والتعاون بني جمل�س ال�شورى
وجميع �أجهزة الدولة يف بحث ومناق�شة ما يكفل حت�سني
الأداء وحتقيق ال�صالح العام.
ونوه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبد العزيز بن �سلمان
من جانبه خالل االجتماع �أهمية الدور الذي ي�ؤديه جمل�س
ال�شورى ،مثمن ًا اجلهود التي يقوم بها بغية الإ�سهام فيما
ي��خ��دم وي��ط��ور العمل ال���ذي ت��ق��وم ب��ه اجل��ه��ات احلكومية
والأجهزة يف الدولة مبا يحقق لها املزيد من الإجن��ازات
يف �أدائها ،م�ؤكد ًا �ضرورة �إيجاد عمل م�ؤ�س�سي م�ستدام
ي�ستثمر اجل��ه��ود التي تقوم بها اململكة لتطوير �صناعة
ال��ب�ترول ب��اال���س��ت��ف��ادة مب��ا ه��و مطبق ع��امل��ي�� ًا يف خمتلف
امل��ج��االت ال��ت��ي تتعلق ب��ال��ب�ترول وال��ط��اق��ة وال��ت��ع��دي��ن ،مع

الأخ�������ذ ب���االع���ت���ب���ار ال��ع��م��ل
وف��ق �سيا�سة ع��ام��ة ت�ضمن
ال���������ص����ال����ح ل����ل����م����واط����ن يف
اململكة.
�إث������ر ذل������ك ،ب�������د�أت ال��ل��ج��ن��ة
ب���رئ���ا����س���ة ع�����ض��و امل��ج��ل�����س
رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة �أ���س��ام��ة بن
علي قباين ،ببحث ومناق�شة
اجل����وان����ب ال���ت���ي ت�ضمنها
التقرير ال�سنوي ل��ل��وزارة،
وفتح املجال لأع�ضاء اللجنة
بطرح ت�سا�ؤالتهم ومالحظاتهم حيث �أج��اب عليها �سمو
م�ساعد وزير البرتول والرثوة املعدنية وم�س�ؤولو الوزارة.
وا�ستعر�ضت اللجنة خ�لال االج��ت��م��اع م��ا يتعلق بقطاع
التعدين وت�ساءل �أح��د الأع�ضاء عن املعوقات التي تقف
خلف العديد م��ن ال�شكاوى املتعلقة بقطاع الأ�سمنت،
حيث أ�ك��د م�س�ؤولو ال���وزارة �أن م��ا ه��و معمول ب��ه لي�س
حتجيم ًا لال�ستثمار يف ه��ذا امل��ج��ال ب��ق��در م��ا ه��و تقنني
يعالج ويحافظ الطاقة يف اململكة ،م�شريين �إىل �أن الدولة
ق��د عملت على معاجلة م��ا يعانيه قطاع الأ�سمنت نتيجة
للمخالفات والتجاوزات التي ي�شهدها القطاع وتتمثل يف
تالعب بع�ض التجار وعدم ت�شغيل بع�ض امل�صانع لطاقتها
الق�صوى يف الإنتاج واالحتكار يف بع�ض املناطق ،مبينني
�أن وزارة التجارة تعمل على احلد من هذه التجاوزات مبا
ي�ضمن حت�سني هذا القطاع.
و�أو���ض��ح م�س�ؤولو ال���وزارة �أن اململكة تزخر يف قطاع
التعدين برثوات هائلة يف خمتلف جماالت التعدين ،حيث
تعي�ش اململكة اكتفاء ذاتي ًا فيما يتعلق مبواد البناء ،كما

تبلغ حجم ال�سوق اال�ستثمارية يف قطاع التعدين ما ي�صل
�إىل  200مليار ريال.
وحول الرقابة على اال�ستثمارات يف قطاع التعدين ومدى
التزام امل�ستثمرين باملحافظة على الرثوة املعدنية والبيئة
يف خمتلف املناطق ،بني م�س�ؤولو وزارة البرتول والرثوة
املعدنية �أن الوزارة تقوم بدور الرقابة وتتعاون مع خمتلف
اجلهات ذات العالقة فيما يتعلق بر�صد التجاوزات البيئية
وخمالفة مرتكبيها ،حيث يقوم فريق عمل من ال��وزارة
بجوالت على تلك املواقع واملناطق بهدف الت�أكد من �سريها
وفق ًا لل�ضوابط واال�شرتاطات.
وفيما يتعلق بالغاز ك�شف م�س�ؤولو ال��وزارة عن درا�سة
مت رفعها �إىل املجل�س االقت�صادي الأعلى تتعلق ب�إي�صال
الغاز املعد لال�ستخدام املنزيل �إىل املنازل عرب الأنابيب،
حيث قامت الوزارة بالتباحث مع عدد من اجلهات لإمكانية
اال���س��ت��ث��م��ار يف ه���ذا امل��ج��ال ،وو���ض��ع��ت م��دي��ن��ة ال��ري��ا���ض
كنموذج لهذه الدرا�سة �إال �أنها حتتاج ملزيد من البحث
ودرا�سة اجلدوى االقت�صادية من هذا امل�شروع.

رئيس هيئة مكافحة الفساد يستقبل لجنة حقوق اإلنسان بالمجلس
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ا�ستقبل معايل رئي�س الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد
الأ�ستاذ حممد بن عبد الله ال�شريف مبكتبه رئي�س جلنة
حقوق الإن�سان والعرائ�ض باملجل�س �سليمان بن عوا�ض
الزايدي ،و�أع�ضاء اللجنة.
ً
ويف بداية اللقاء قدم ال�شريف �شرحا عن ن�ش�أة الهيئة،
و�صدور تنظيمها ،وطبيعة عملها ،والبالغات وكيفية
ا�ستقبالها ونوعيتها ،بالإ�ضافة �إىل برامج التوعية التي
تقوم بها الهيئة فيما يخ�ص التوعية الإعالمية والتثقيفية
يف مكافحة الف�ساد ،والتوعية ب�ش�أن نوعية البالغات التي
ت�ستقبلها الهيئة ،واملتعلقة باخت�صا�صاتها ،ودور املواطن
واملقيم يف التبليغ عما يراه من مظاهر الف�ساد .
و�أو�����ض����ح الآل���ي���ة ال���ت���ي ي��ت��م ب��ه��ا ا���س��ت��ق��ط��اب ال��ك��ف��اءات
للعمل ب��ال��ه��ي��ئ��ة ،ع��ن ط��ري��ق ال��ت��وظ��ي��ف امل��ب��ا���ش��ر� ،أو عن
ط���ري���ق الإع�������ارة ل�لا���س��ت��ف��ادة م���ن اخل���ب��رات ،وب���ال���ذات
م����ن اجل����ه����ات ال���رق���اب���ي���ة ال���ت���ي ت�������ش���اب���ه ع���م���ل ال��ه��ي��ئ��ة.
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ونوه رئي�س جلنة حقوق الإن�سان والعرائ�ض من جانبه،
بعمق االرتباط ما بني حقوق الإن�سان وعمل الهيئة ،التي
بطبيعة عملها حتافظ على حقوق الإن�سان.
ومت خالل اللقاء تبادل وجهات النظر ،و�إطالع �أع�ضاء
اللجنة على ما حققته الهيئة من �أعمال ،ليكون ذلك رافد ًا
للجنة وللمجل�س عند درا�سة ما ي�صل �إليه من �أنظمة �أو
تقارير� ،إىل جانب مناق�شة �سبل و�آليات التعاون بني
جمل�س ال�شورى والهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.و�أو�ضح
م�س�ؤولو الوزارة �أن اململكة تزخر يف قطاع التعدين
برثوات هائلة يف خمتلف جماالت التعدين ،حيث تعي�ش
اململكة اكتفاء ذاتي ًا فيما يتعلق مبواد البناء ،كما تبلغ حجم
ال�سوق اال�ستثمارية يف قطاع التعدين ما ي�صل �إىل 200
مليار ريال.
وحول الرقابة على اال�ستثمارات يف قطاع التعدين ومدى
التزام امل�ستثمرين باملحافظة على الرثوة املعدنية والبيئة

يف خمتلف املناطق ،بني م�س�ؤولو وزارة البرتول والرثوة
املعدنية �أن الوزارة تقوم بدور الرقابة وتتعاون مع خمتلف
اجلهات ذات العالقة فيما يتعلق بر�صد التجاوزات البيئية
وخمالفة مرتكبيها ،حيث يقوم فريق عمل من الوزارة
بجوالت على تلك املواقع واملناطق بهدف الت�أكد من �سريها
وفق ًا لل�ضوابط واال�شرتاطات.
وفيما يتعلق بالغاز ك�شف م�س�ؤولو ال��وزارة عن درا�سة
مت رفعها �إىل املجل�س االقت�صادي الأعلى تتعلق ب�إي�صال
الغاز املعد لال�ستخدام املنزيل �إىل املنازل عرب الأنابيب،
ح��ي��ث ق��ام��ت ال������وزارة ب��ال��ت��ب��اح��ث م���ع ع���دد م���ن اجل��ه��ات
إلم��ك��ان��ي��ة اال���س��ت��ث��م��ار يف ه���ذا امل��ج��ال ،وو���ض��ع��ت مدينة
الريا�ض كنموذج لهذه الدرا�سة �إال �أنها حتتاج ملزيد من
البحث ودرا�سة اجل��دوى االقت�صادية من هذا امل�شروع.

لجنة الشؤون الصحية والبيئة تناقش إنجازات ومعوقات
مستشفى الملك فيصل التخصصي
ناق�شت جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة يف جمل�س ال�شورى ،برئا�سة ع�ضو املجل�س
رئي�س اللجنة الدكتور حم�سن بن علي احلازمي ،التقرير ال�سنوي مل�ست�شفى امللك
في�صل التخ�ص�صي للعام املايل1432/1431هـ ،بح�ضور امل�شرف العام التنفيذي
مل�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث الدكتور قا�سم الق�صبي وعدد
من م�س�ؤويل امل�ست�شفى.
وتناول االجتماع �أهم ما ت�ضمنه التقرير ال�سنوي للم�ست�شفى من حماور تتعلق
بالو�ضع احلايل للم�ست�شفى ،و�أبرز الإجنازات والنتائج التي حققها خالل فرتة
التقرير ،كما اطلعت اللجنة على �أهم املعوقات وامل�شكالت التي تواجه امل�ست�شفى ،التي
قد تقف �أمام حتقق الأهداف التي ي�ضطلع بها واحللول الكفيلة بحلها.

وا�ستمعت اللجنة �إىل �أبرز املرئيات واملالحظات التي �أبداها امل�س�ؤولون ب�ش�أن
ما ت�ضمنه التقرير ال�سنوي ،حيث �أجابوا على عدد من الت�سا�ؤالت التي طرحها
�أع�ضاء اللجنة متهيد ًا لإعدادها للتقرير النهائي للرفع به �إىل الهيئة العامة
باملجل�س لإدراجه على جدول �أعمال املجل�س ملناق�شته يف �إحدى جل�ساته
القادمة.
ح�ضر االجتماع وكيل وزارة ال�صحة للتخطيط واقت�صاديات ال�صحة الدكتور
حممد اليمني ،والأمني العام ملجل�س اخلدمات ال�صحية الدكتور يعقوب املزروع.

بحضور محافظ هيئة االتصاالت
لجنة االتصاالت بالمجلس تستعرض الصعوبات والتحديات التي تواجه هيئة االتصاالت

توعية أ�خ���رى ت�ستهدف �صغار ال�سن م��ن امل�ستخدمني.
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ناق�شت جلنة االت�صاالت وتقنية املعلومات �إحدى اللجان
املتخ�ص�صة يف جمل�س ال�شورى ،يف اجتماع عقدته
مبقر املجل�س يف الريا�ض ،برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س
اللجنة الدكتور في�صل بن عبد القادر طاهر ،التقرير
ال�سنوي لهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات للعام املايل
1433/1432هـ ،وذلك بح�ضور حمافظ هيئة االت�صاالت
وتقنية املعلومات املهند�س عبدالله بن عبد العزيز ال�ضراب
وعدد من امل�س�ؤولني يف والهيئة.
ً
وا�ستعر�ضت اللجنة خالل االجتماع عددا من املو�ضوعات
وامل��ح��اور التي ت�ضمنها التقرير ال�سنوي للهيئة والتي
تتعلق بالو�ضع احلايل و�أهم الإجن��ازات املتحققة ،و�أبرز
ال�صعوبات وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه الهيئة يف �أدائ��ه��ا

ملهامها واحل��ل��ول املقرتحة
مل��ع��اجل��ة ت��ل��ك ال�����ص��ع��وب��ات.
كما ناق�ش املجتمعون و�ضع
امل���رك���ز الإر������ش�����ادي لأم���ن
املعلومات الذي ي�أتي مبثابة
الإن���ذار املبكر ب�شكل يعزز
�أم����ن و���س�لام��ة وا���س��ت��ق��رار
ال�����������ش�����ب�����ك�����ات ،وت�����ق�����دمي
الإر�شادات ملختلف اجلهات
وامل����ؤ����س�������س���ات احل��ك��وم��ي��ة
يف ه����ذا ال�������ش����أن ،ك��م��ا مت
ا���س��ت��ع��را���ض وح����دة حتليل
اجلرائم املعلوماتية بالهيئة
ودوره���ا يف ا�ستقبال ال�شكاوى والعمل على حتليلها.
وبحث االجتماع �ضعف �شبكات االت�صال املخ�ص�صة
للجوال يف بع�ض املناطق والأحياء وا�شرتاطات �إن�شاء
الأبراج املخ�ص�صة للجوال ،وخماوف ال�سكان من
�أ�ضرار تلك الأبراج ،حيث �أو�ضح م�س�ؤولو الهيئة �أن
م�شكلة �ضعف �إ�شارة ال�شبكات ت�أتي نتيجة لكثافة املباين
وو�ضع العوازل التي تعمل على �إ�ضعاف الإ�شارة داخل
الأحياء ال�سكنية ،م�شريين �إىل �أن من ا�شرتاطات و�ضع
الأبراج �أن تكون على مباين و�شوارع جتارية بعيد ًا عن
الأحياء ال�سكنية ،م�ؤكدين �أن الهيئة تعقد حالي ًا العديد من
االجتماعات التن�سيقية مع وزارة البلدية لإيجاد احللول

املنا�سبة من �أجل و�ضع �أبراج �شبكة اجلوال داخل
الأحياء ال�سكنية ب�شكل ال يثري خماوف ال�سكان ،م�ؤكدين
�أن العديد من الدرا�سات التي �أجريت م�ؤخر ًا �أثبتت عدم
خطورة �أبراج �شبكات اجلوال بعك�س ما يعتقده الكثريون.
كما ت�ساءل الأع�ضاء خالل االجتماع ما يتعلق باخرتاق
اخل�صو�صية لأجهزة اجلوال احلديثة و�سرقة البيانات
والأرقام ،حيث بينّ املندوبون �أن الهيئة تويل م�س�ألة
االخرتاق �أهمية كبرية وهي تتابع باهتمام بالغ التطورات
يف هذا اجلانب� ،إال �أن ت�سارع الربامج والتطبيقات
ي�صعب ال�سيطرة عليه يف مقابل �أن تلك الربجميات هي
التي ت�سمح لالخرتاق متى ما وجدت موافقة امل�ستخدم
لتلك الأجهزة ،و�أن العالج يكمن يف وعي امل�ستخدمني تلك
الأجهزة والربجميات.
وك�����ش��ف م�����س���ؤول��و الهيئة �أن هيئة االت�����ص��االت وتقنية
املعلومات تعكف حالي ًا على �إعداد برامج توعوية �ستبد أ� يف
�إطالقها بعد �شهر رم�ضان القادم بداية مبواقع التوا�صل
االجتماعية وت�ستهدف رفع م�ستوى توعية امل�ستخدمني من
خماطر االخرتاقات والرتكيز على الأنظمة القائمة كنظام
اجلرائم املعلوماتية وغريها ،كما �سيتم تخ�صي�ص برامج

ركزت على عالوات اإلصدار وغرامات المخالفين وكيفية ضمان حقوق المتضررين

مدار الشهر

مجلس الشورى يعقد حلقة نقاش مع رئيس هيئة سوق
المال حول األسهم

�آل �سعود -حفظه الله – تعي�ش نه�ضة تنموية يف
خمتلف املجاالت وفق خطط مدرو�سة ت�أخذ بالأ�ساليب
احلديثة ،وال�شك �أن هيئة �سوق املال يعترب �إحدى
خطوات التطور والتنظيم لل�سوق املالية ال�سعودية.
بعد ذل��ك �أل��ق��ى معايل رئي�س هيئة �سوق امل��ال كلمة
�شكر فيها م��ع��ايل رئ��ي�����س جمل�س ال�����ش��ورى وجلنة
ال�ش�ؤون املالية باملجل�س على تنظيم هذه احللقة ،وقدم
�إيجاز ًا عن جهود الهيئة يف تطوير ال�سوق املالية منذ
ت�أ�سي�سها يف ع��ام 2005م ،مبين ًا �أن مهام الهيئة
ترتكز على تنظيم �سوق العمل ب�سوق الأ�سهم لإعطاء
امل�ستثمر بال�سوق الثقة من خالل �أ�س�س عامة ولوائح
تنظم عمل ال�سوق واملتعاملني فيه من �شركات و�أفراد.
من جهته �أو�ضح رئي�س اللجنة املالية الدكتور �سعد
بن حممد مارق �أن حلقة النقا�ش ركزت على عدد من
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افتتح معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبد الله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ حلقة نقا�ش
بعنوان "�سوق الأ�سهم ال�سعودية" التي عقدت يف
مقر جمل�س ال�����ش��ورى بح�ضور معايل رئي�س هيئة
ال�سوق املالية الدكتور عبد الرحمن التويجري وعدد
من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ورئي�س و�أع�ضاء جلنة
ال�ش�ؤون املالية باملجل�س.
ورحب معايل رئي�س املجل�س يف م�ستهل حلقة
النقا�ش مبعايل الدكتور عبد الرحمن التويجري
ومرافقيه معرب ًا عن �شكره لهم على ح�ضورهم �إىل
جمل�س ال�شورى واحلر�ص على التفاعل مع جهود
املجل�س يف تطوير �أداء الهيئة.
و�أكد الدكتور �آل ال�شيخ �أن اململكة بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز

املوا�ضيع التي تهم امل�ستثمر واملتداول يف ال�سوق
املالية ومنها عالوات الإ�صدار وغرامات املخالفني
وكيفيه �ضمان حقوق املت�ضررين والتوعية بجدوى
التحول �إىل التداول امل�ؤ�س�سي بد ًال من الفردي
و�أهمية التداول ل�ضبط ال�سوق والتخفيف من الآثار
ال�سلبية عند حدوث انخفا�ض يف ال�سوق و�ضرورة
�إعطاء امل�ستثمرين الأفراد جمموعة من احلوافز
للتداول من خالل �شركات الو�ساطة �أو ال�صناديق
اال�ستثمارية.
وطرح عدد من �أع�ضاء املجل�س �أهمية التفكري يف
�صانع ال�سوق ل�ضمان اال�ستقرار وحتدث معايل
رئي�س هيئة ال�سوق املالية عن �صانع ال�سهم ولي�س
ال�سوق وهو املعمول به يف بع�ض �أ�سواق املال بالدول
املتقدمة.
وطالب �أع�ضاء املجل�س بدور �أكرب من هيئة ال�سوق
املالية يف الرقابة على �أداء ال�شركات امل�ساهمة وتعميق
ال�سوق وارتفاع عدد ال�شركات املهددة بال�سحب من
الإدراج وكيفية املوازنة بني تعميق ال�سوق وهذه
ال�شركات املهددة بال�سحب.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة املالية مبجل�س ال�شورى
الدكتور �سعد مارق �أن اللقاء ناق�ش �أي�ضا نظام مراقبة
�شركات الت�أمني الذي يعطي تلك ال�شركات احلق يف
الطرح املبا�شر يف ال�سوق و�ضرورة �إعادة النظر يف
ذلك وتطبيق قواعد الإدراج يف �سوق الأ�سهم عليها.
و�أك���د م��ع��ايل رئي�س هيئة ال�����س��وق امل��ال��ي��ة �أن الهيئة
هي من اكت�شفت امل�شاكل املالية التي تعانيها �شركة
االت�����ص��االت املتكاملة و�أن��ه��ا ه��ي م��ن ب���ادرت ب إ���ل��زام
ال�����ش��رك��ة ب��ن�����ش��ر ق��وائ��م��ه��ا امل��ال��ي��ة ومت إ�ي��ق��اف��ه��ا بعد
اكت�شاف امل�شاكل املالية واملخالفات التي ارتكبتها.

حباك اهلل إحسان ًا
�شعر :مو�سى بن حممد ال�سليم
 /28رجب 1433 /هـ

فقــدنـــاك ..يـــــا قائــــد املخلصني؛ رج��ال الوفاء
فقــدنــــاك ..يــــــا بلســـــم ًا للجــراح؛ ِّ
وكل العنـــاء
فقــدنــــاك أنت حســـــام العدالــة؛ درع (القضــــاء)
فقدناك ح ّب ًا ..فقدناك عطف ًا؛ فقدناك يا قدوة األوفياء
* * *
بكيناك؛ يــــــا قدوة في الثبات بكيناك؛ يا مخلص ًا للعباد
كثيرا ..صبرت ً
بذلت ً
كثيرا؛ برغم التحدِّي وطول اجلالد
وها نحن ذا اليوم يا س ّيدي على كل سهل وفي ِّ
كل واد..؟
نبادل بعض ًا أح ّر التعازي ..بفقدك يا من بكتك البالد
* * *
لنـــــا الله ..ثم أبـــو ِمتعــب يشـــــدُّ به ر ُّبنـــــا أز َرنـــا..
عظمي املهابـــــة عنوانها صبور حكيـــــم وع ُّز لنــــــا..
وساعدُه ُّ
الفذ سلما َننَا عظمي الوفاء ،وشمس السناء
مكانته فوق هام السحاب ..وفخــ ٌر يتيــــه به شعبنــــا
* * *
ُ
ومشرق نو ِر الهدى للدُّ نا
ســـــعود ّيتي قبلة املسلمني
ســـــــتبقني ع ّز ًا ونبع عطــــــاء كما كان يأمل والدنــــــــا..
أشاوس يسمو بهم مجدُنا
فأبناء (عبد العزيز) األباة
ُ
فيــــــا ر ِّب اجمع بهم شملنــــا ِأدم ع ّزهـــم ..إ ّنهم فخ ُرنـــا.

وداع���� ًا ..نايف امل��ج��د وداع���� ًا ..نايف العهد
وداع���� ًا ..خ��ادم ال��س� ّن��ة وداع���� ًا ..واف��ي الوعد
وداع���� ًا ..راج��ح العقل وداع���� ًاُ ..م ْل َهم الرشد
عســــى مثواك فردوســـ ًا  ..بأعلى جنَّــة اخللد
* * *
مـــــن
وداعـــ ًا يا محـ َّب الشعــب؛ معطــا ًء بال
ِّ
وداع � ًا يا مح َّب الشــــعب؛ راع العـــدل واألمن
وداع��� ًا ص��ادق العطف؛ على م��ن ب��ات ف��ي حزن
حباك الله إحسان ًا ..على ما فيك من ُح ْســـــن
* * *
ُمح ُّب احلقِّ ؛ نايفـــــه ..ســـــــــدي ُد الرأي والفكر
قـــــوي العزم والصبـــــر
أميـــــــ ُر األمن؛ رائــــــدُه
ُّ
مــــن وال كبــــــــــر
كريـــــــــــــــم في شمائلــــه ..بال ٍّ
فتقــــــوى الله ديد ُنه ..خالل الســــــر واجلهـــــر
* * *
ُنح ّبــــــــــك  ..قاهـــــــــــــر اإلرهـــــــــــاب والفتــن
ُنح ّبـــــــــك ..كنت رائدنا؛ ً
وبدرا في دجى الزمـــن
نح ّبـــــــــك ..كنت قائدنا؛ َو ً
درءا من ضنى احملن
نح ّبــــــــــك ..كنت قدوتنا؛ حل ّب الله والوطــــــــــن
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مواطن يطالب بتوصيل الخدمات للمخططات قبل تقسيمها وبيعها
صوت المواطن

رفع املواطن �إبراهيم بن عبدالله احلريقي مدير �إدارة
متعاقد عري�ضة �إىل جمل�س ال�شورى حتدث فيها عن
�أم��ور تخ�ص ق�ضية الإ�سكان واملخططات اجلديدة
واملنح ،وطالب يف عري�ضته �إ�ضافة �إىل ما ذك��ر �أن
يتم تو�صيل اخلدمات الأ�سا�سية كال�سفلتة والكهرباء
وامل��اء وغريها من اخلدمات �إىل املخططات اجلديدة
و�أرا����ض���ي امل��ن��ح قبل �أن تق�سم �أو ت��ب��اع ،وق���ال يف
عري�ضته :قامت الدولة حفظها الله يف مدينة الريا�ض
مبنح الأرا�ضي يف خمططات كثرية وكبرية بع�ضها
منذ ثالثني عام ًا ،فن�أخذ كمثال منها خمططات منار
وخمططات عري�ض ،فقد يكون فيهما مليونا قطعة
�أر�ض �سكنية وجتارية ،وقد �سمح بالتجزئة �إىل قطع
�صغرية فت�صبح املليونان �أرب��ع ماليني قطعة ،وبعد

بنائها فل ًال من دور و�شقتني وملحق علوي
ي�سكنها �ستة ع�شر مليون �أ�سرة تقريب ًا،
وهذا الرتتيب �سي�شمل املخططات الأخرى
يف م��دي��ن��ة ال���ري���ا����ض وامل������دن ا ألخ������رى،
و�ستكون �أعداد امل�ساكن هائلة وباملاليني،
لهذا ف���إن احلل الأ�سا�سي الأويل العاجل
ه��و إ�ي�����ص��ال اخل���دم���ات الأ���س��ا���س��ي��ة لتلك
املخططات كال�سفلتة والكهرباء واملاء ولو
على مراحل� ،أما اخلدمات الأخرى ف�ست�أتي
الح��ق�� ًا إ�م��ا م��ن ال��دول��ة �أو رج��ال الأع��م��ال،
و�أ�صحابها ينتظرون اخل��دم��ات الأ�سا�سية ،وبهذا
ك��ب��ن��اء امل���دار����س ا أله��ل��ي��ة وامل�ست�شفيات اخل��ا���ص��ة،
ي��ت��وازن العر�ض مع الطلب وبالتايل ت�سهم يف حل
وامل�ساجد وهكذا ،كما ي�ؤخذ يف االعتبار �أن �أغلب
تلك املنح �سبق التقدم عليها ل�صندوق التنمية العقارية م�شكلة ال�سكن وا�ستقرار الأ�سعار مب�شيئة الله تعاىل.

العلوي يقترح الئحة سلوكية لطالب المرحلة االبتدائية
امل���واط���ن ن��ا���ص��ر رزي���ق ال��ع��ل��وي رف��ع
عري�ضة للمجل�س عن احلقوق املادية
واملعنوية للمعلمني وبعد الإ�صالحات
يف التعليم ،وذك���ر �أو ًال �أن���ه ي�شكر
امل��ج��ل�����س لإت����اح����ة ال��ف��ر���ص��ة ل��ت��ق��دمي
ع��ري�����ض��ت��ه ح��ي��ث ر�أى �أن���ه���ا خ��ط��وة
م��ب��ارك��ة حت�����س��ب للمجل�س لإي�����ص��ال
����ص���وت امل����واط����ن �إىل امل�������س����ؤول�ي�ن.
وط��ال��ب العلوي يف العري�ضة بعدة حقوق ر�أى �أن��ه
ي�ستحقها وهي :الدرجة امل�ستحقة امل�ساوية ل�سنوات
العمل يف التدري�س ،احت�ساب �سنوات البند ،105
الفروقات التي ترتتب على هذا الإجراء منذ �أول يوم
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�إن الئحة االن�ضباط وال�سلوك
حت��ت��اج �إىل ت��ط��وي��ر وت�����ش��دي��د
خا�صة يف امل��رح��ل��ة االبتدائية
لأن��ه��ا �أ�صبحت غ�ير فعالة بعد
�إلغاء االختبارات وال��درج��ات،
وامل��������درا���������س االب����ت����دائ����ي����ة ال
ت�صلح – ح�سب ر أ�ي���ه -بدون

للمبا�شرة ،وطالب كذلك بالت�أمني الطبي للمعلم وعائلته
مبن فيهم الأب والأم ،وب��دل �سكن ،و�أندية ترفيهية
وري��ا���ض��ي��ة .و�أب����دى ال��ع��ل��وي ع���دة م�لاح��ظ��ات تتعلق ال�سن .واقرتح و�ضع الئحة �سلوكية قوية ،وذكر �أن
بنظام التقومي امل�ستمر الذي ر�أى �أنه من الأف�ضل �أن الطالب �إذا اعتاد على النظام يف املرحلة االبتدائية
يتم تعديله مبا فيه امل�صلحة للطالب وللوطن ،وقال� :سيت�شربه وي�صبح د���س��ت��ور ًا حلياته بقية امل��راح��ل.
ع���ق���اب رادع مل���ن ه���م يف ه��ذه

في عرائض المواطنين :طلبات ترسيم وإعادة النظر في بعض مواد

نظام التقاعد

رفع عدد من املواطنني عرائ�ض طالبوا فيها بدرا�سة
مو�ضوعات مت�سهم �أو بالنظر يف �شكاوى تتعلق
ب�أعمالهم �أو بالتوظيف ،فاملواطنة مرمي عبدالله عودة
اجلهني حتدثت عن �أنها يف كل عام منذ تخرجت
تقدم على وزارة اخلدمة املدنية �أم ًال يف الوظيفية على
الرغم من احتياج املدار�س وجاءها هذا العام تعاقد
�شهرين يف الف�صل الدرا�سي الأول كبديلة ملعلمة
وانتهى العقد.
وتقول� :إن املدر�سة التي عملت بها فرتة تعاقدها هي
الآن بحاجة �إىل معلمة ريا�ضيات ومنذ بداية الف�صل
الدرا�سي الثاين ظلت املدر�سة ملدة �أ�سبوعني بدون
معلمة والطالبات طالبات ثالث ثانوي علمي وطالبات
�أول ثانوي جميعهن يف حاجة حل�ص�ص هذه املادة
والبالغ عددها  22ح�صة ،يف حني ال توجد معلمة
باملدر�سة ملادة الريا�ضيات التي متثل يف املعدل

ال�شيء الكثري وكذلك من ال�صعب �سرد املادة .وطبق ًا
جلدول املوا�صفات يفرت�ض �أن املنهج يعطي يف 90
ح�صة ،فطلبت �أن �أ�سد هذا العجز لكن دون جدوى،
ف�إىل متى هذا احلال؟ وكل عام تت�ضاعف �أعداد
اخلريجات يف البيوت!!
�أم����ا �أم����ل حم��م��د احل�����س�ين ف��رف��ع��ت ع��ري�����ض��ة طلبت
فيها اح��ت�����س��اب ���س��ن��وات اخل�ب�رة � 14سنة ع��ل��ى بند
ال��ع��م��ال قبل التثبيت ،حيث �إن���ه بعد التثبيت يجب

�أن يخدم امل��وظ��ف � 20سنة أ�خ���رى حتى يتمكن من
التقاعد املبكر ،ث��م ت�ضاف �إليها ال�سنوات الأرب��ع��ة
ع�شر ال�سابقة مع العلم �أن جميع خدمتي كانت يف
وزارة الرتبية والتعليم بل يف نف�س املدر�سة .فرنيد
احت�ساب ه��ذه امل��دد حتى نتمكن من التقاعد املبكر
�����وات ل��ن��ا خ��ري��ج��ات ل��ك��ي يعملن،
ون�ت�رك امل��ج��ال ألخ ٍ
وب��ه��ذا ق��د نكون ق��د �ساعدنا يف ح��ل �أزم���ة البطالة.
�أرج����و درا���س��ة امل��و���ض��وع مل��ا ف��ي��ه امل�صلحة ال��ع��ام��ة.

ب��اه��ظ للغاية ويكلفه  12أ�ل���ف ري��ال
يف الف�صل الدرا�سي الواحد ،ور�أى
�أن القيمة املنا�سبة هي � 5آالف ريال
فقط ،وا�صف ًا احلقائب التدريبية ب�أنها
قدمية ،يف حني �أن اخلطة ال تتنا�سب
مع احتياجات �سوق العمل� ،إ�ضافة
�إىل �أن املعامل ال��ت��ي ي��ت��درب عليها
�أم��ا م�شعل بن كرمي ال�شراري فطالب بالرت�سيم ل��دي��ه��م نق�ص وع��ج��ز ف��ي��ه��م ،وط��ل��ب درا���س��ة ه��ذا

غري منا�سب ملرحلة البكالوريو�س.

وذكر �أنه متعاقد ب�إدارة الرتبية والتعليم بالريا�ض امل��و���ض��وع مل��ا ف��ي��ه م�صلحته وم�صلحة ال��وط��ن .م���ن ج��ه��ت��ه حت����دث ع��ب��دال��رح��م��ن الأح����م����دي عن
وي��در���س امل��واد الدينية وق��ال� :إن �إدارة الرتبية يف حني طالب دهام غامن الدهام بتخفي�ض ر�سوم �إع������ادة ال��ن��ظ��ر ب��ت��ق��ل��ي��ل امل����دة امل��ح��ت�����س��ب��ة لغر�ض
والتعليم بالريا�ض بحاجة ملعلمني ،حيث يوجد البكالوريو�س املوازي يف الكلية التقنية وذكر �أنه التقاعد لتنخف�ض �إىل � 240شهر ًا كحد �أق�صى.
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الزاكرة

إلغاء شرط إجادة لغة أجنبية للتوظيف في الصحة
اطلع جمل�س ال�شورى على املواد التي و�ضعتها
�إدارة ال�صحة العامة لنظام املوظفني الذين لهم
متا�س بالفن الواردة من مقام رئا�سة جمل�س
الوكالء رقم  773يف تاريخ 1352/1/30هـ
وتداول الأع�ضاء البحث يف موادها مادة مادة
فظهر منها �أن املوظفني الذين لهم متا�س بالفن
هم:
م�أمور الإح�صاء -2 .م�أمور ال�سجل -3 .م�أمور
الوفيات -4 .امل�ستح�ضر يف دار اجلراثيم
والكيمياء -5 .رئي�س املمر�ضني واملمر�ض،
و�أن ال�صحة تريد �أن يكون ا�ستخدام ه�ؤالء
بطريقة التعهد والكفالة و�أن يكون ملدة ثالث
�سنوات و�أن يرجح لقبول هذه الوظائف من

قد مار�سها من ذي قبل ،ومن يح�سن �إحدى
اللغات الأجنبية وبيده �شهادة تدل على ذلك،
وبعد در�س املو�ضوع جيد ًا قرر املجل�س
بالإجماع ما ي�أتي:
 -1عدم املوافقة على املواد املذكورة للأ�سباب
الآتية:
�أ -عدم ا�ستلزام معرفة �أحد من ه�ؤالء املوظفني
للغة الأجنبية لأن �سري عموم الأعمال داخل
�إدارة ال�صحة العامة �إمنا هو باللغة العربية
الواجب على عموم املوظفني �إجادتها لأنها هي
اللغة الر�سمية.
ب� -أن الوظائف الوارد ذكرها يف املواد
مو�ضوع البحث ال عالقة لها �أ�ص ًال بال�ش�ؤون

املالية التي يرتتب التوظيف فيها على �أخذ كفالة
خم�صو�صة.
ج� -أن ا�ستخدام املوظفني وطريقة التعهد ملدة
حمدودة �إمنا هو خا�ص باملوظفني الأجانب
الذين يجلبون من اخلارج للم�صلحة.
د� -أن يف قبول ما جاء يف املواد املذكورة
تكليف ًا للحكومة يف جلب ه�ؤالء املوظفني من
اخلارج ويرتتب على هذا تكبد احلكومة
امل�صاريف غري الالزمة من غري موجب.
 -2وعليه فالذي يراه املجل�س موافق ًا للم�صلحة
�أن تبقى الوظائف املذكورة وموظفوها ح�سبما
ك���ان عليه ال��ع��م��ل م��ن��ذ ت�أ�سي�سها ح��ت��ى الآن.
وعليه جرى التوقيع.

نظام خاص للتركات
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اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفوقة
الواردة من مقام رئا�سة جمل�س الوكالء  7963يف
1351/12/3هـ وعدد  1130يف 1351/12/15هـ
وعدد  6927وتاريخ 1351/10/11هـ وعدد 1017
وتاريخ 1352/2/10هـ وامل�شتملة على مو�ضوع
عقارات هارون الدهلوي املحجوزة وتركة حممد بن
علي رهبيني التي رفع احلجز عنها �إداري ًا و�صدر
الأمر بو�ضع نظام خا�ص للرتكات التي يطلب �أهلها
رفع احلجز عنها بدون جرد �أو تر�سيم ،وتداول
الأع�ضاء البحث يف اخل�صو�ص املذكور وكذلك الأمر
العايل املنوه عنه �أعاله ،وقد و�ضع املجل�س املواد
الآتية بح�ضور واتفاق م�أمور بيت املال ال�شيخ عثمان
قزاز مو�ضح ًا بها �أنواع الرتكات التي يجب جردها
مقابل ا�ستيفاء ر�سم مقطوع عليها وهذا ن�ص املواد:
 -1الرتكة التي مل يتحقق �أنها لها وارث ًا �شرعي ًا منفرد ًا
بها يخت�ص م�أمور بيت املال بحجزها والت�صرف فيها
طبق املتبع.
الرتكة التي يوجد فيها وارث لبع�ضها فقط يحجزها
م�أمور بيت املال بح�ضور الوارث على الأ�صول
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وجتري املعاملة الالزمة يف التحرير ح�سب القاعدة
املرعية لي�ستويف الوارث ن�صيبه ويحفظ الباقي يف
بيت املال.
 -3الرتكة التي ورثتها كبار عاقلون حا�ضرون لي�س
بينهم خالف ومل يطلب �أحد منهم تدخل م�أمور بيت
املال فال جمال لتدخله وال م�سوق حلجزه يف هذه
احلالة.
 -4الرتكة التي ورثتها كبار عاقلون حا�ضرون
ووجد بينهم خالف مبدئي يف �أمرها وطلبوا كل �أو
بع�ض ًا و�ضع احلجز امل�ؤقت حمافظة عليها �إىل �أن
ينتهي اخلالف بينهم فيها يبادر م�أمور بيت املال �إىل
ذلك بعد تقدميهم الطلب على الأ�صول املتبعة.
 -5الرتكة التي ورثتها كبار عاقلون حا�ضرون
و�أجمعوا ر�أيهم على تداخل م�أمور بيت املال باتفاقهم
لتحرير الرتكة وتوزيعها يجيبهم �إىل ذلك على �إثر
طلبهم الر�سمي ويجري ما ينبغي على الأ�صول.
 -6الرتكة التي ورثتها غائبون جميع ًا يجري احلجز
عليها من طرف م�أمور بيت املال ويجري تبويبها من
قبله �أي�ض ًا وهي على ثالثة �أنواع� )1( :إما �أن تكون

م�شتملة على �أ�شياء ب�سيطة و�أمتعة ثمنها زهيد فهذه
تباع يف الوقت من قبل م�أمور بيت املال ح�سب
الأ�صول ويحفظ ثمنها من قبل م�أمور بيت املال �إىل
حني ح�ضور الورثة )2( .و�إما �أن تكون م�شتملة
على �أثاث و�أمتعة و�أ�شياء ذات قيمة وال يخ�شى عليها
التلف ويف هذه احلالة يقوم م�أمور بيت املال بجردها
وتبويبها وا�ستئجار حمل خا�ص حلفظها به �إىل حني
ح�ضور الورثة ،وت�ضمن هذه الرتكة امل�صاريف
الالزمة عليها مبا يف ذلك املحل الذي حتفظ به)3( .
و�إما �أن تكون م�شتملة على �أ�شياء يخ�شى عليها التلف
ويف هذه احلالة يجب بيعها من قبل م�أمور بيت املال
طبق الأ�صول وحفظ الثمن �إىل حني ح�ضور الورثة.
 -7الورثة الغائبون املنوه عنهم يف املادة ال�ساد�سة
�إذا مل يراجعوا م�أمور بيت املال يف �ش�أن تركة
مورثيهم املحجوز لديه ،يحق مل�أمور بيت املال بيعها
وحفظ ثمنها لديه �إىل حني ح�ضورهم ،وي�ستثنى من
البيع املجوهرات واحللي وما كان من هذا النوع من
الأحجار الكرمية والأ�شياء غري املنقولة.
 -8الرتكة التي بع�ض ورثتها غائبون ولي�س لهم

من رجال الشوري

وكالء يجري احلجز عليها مبادرة من طرف م�أمور
بيت املال ويجري الوجه ال�شرعي فيها بناء على طلب
املوجودين من الورثة على �أن يكون ا�ستيفاء الر�سم
عليها طبق املواد املخ�صو�صة.
 -9كل تركة فيها غائب بال وكيل وقا�صر بال و�صي
وجمنون �أو معتوه بغري غيب �أو خالف بني الورثة
يتدخل م�أمور بيت املال باحلجز و�إجراء الالزم �شرع ًا
على الأ�صول.
 -10كل تركة يطلب من له عالقة بها �إلغاء احلجز
عليها لأ�سباب مقبولة يو�ضحها با�ستدعاء طلب احلجز
يجيب م�أمور بيت املال على ذلك ب�أمر من ف�ضيلة
القا�ضي ليتحقق لديها م�شروعية الطلب �سواء كان
الطلب للحجز امل�ؤقت �أو غري امل�ؤقت فيما �سلف تبويبه.
 -11احلجز امل�ؤقت ي�ستوفى عليه ح�سب طلب رفعه
ر�سم ًا مقطوع ًا قدره  40قر�ش ًا �أمريي ًا فقط ،ويزال
احلجز على الأ�صول بح�ضور من وجد وقت احلجز.
 -12ما يتحرر من الرتكات بوا�سطة م�أمور بيت املال
ي�ستوفى عليه الر�سم املقرر اجلاري العمل به عدا
ما ا�ستثني مبقت�ضى القرارات املقرتنة بالت�صديق
العايل.
� -13إذا ادعى �أحد الورثة باخت�صا�صه يف �أ�شياء �أو
�أمتعة مملوكة له و�أنها لي�ست من تركة املتوفى وكان
وا�ضع ًا يده عليها وعار�ضه الورثة الآخرون �أثناء
القيام ب�إجراء احلجز فتجرد تلك الأ�شياء وت�سلم �إىل
وا�ضع اليد عليها مع �أخذ كفيل معتمد عليها �إىل ظهور
نتيجة املرافعة ال�شرعية فيها و�إن ح�صل ت�صرف منه
يف بع�ضها �أو كلها وثبت �أنه لي�ست له �سيكون الكفيل
ملزم ًا بدفعها عين ًا �أو ثمن ًا.
 -14الرتكة التي يكون لها و�صي خمتار مبوجب
�صك �شرعي ويوجد لها وارث بالغ غائب لي�س له
وكيل �شرعي يكلف الو�صي يف حالة عدم رغبته يف
حتريرها مبعرفة م�أمور بيت املال �أن يجري حتريرها
حتت �إ�شراف م�أمور بيت املال وعلى م�أمور بيت املال
�أن ي�ستلم ح�صة الغائب من يد الو�صي لإجراء ما
يقت�ضي الوجه ال�شرعي يف ذلك و�أن ي�ستويف م�أمور
بيت املال الر�سم املقرر على قدر ح�صة الغائب فقط.
 -15ك���ل ا إلج���������راءات امل��و���ض��ح��ة يف ه����ذه امل����واد

محمد شرف رضا
(1390-1310هـ)

ولد ال�شريف حممد �شرف بن ر�ضا بن من�صور �آل يحيى،
يف مكة املكرمة عام 1310هـ .وتعلم مبادئ القراءة والكتابة،
ودر�س يف امل�سجد احلرام على يد علماء ع�صره.
كان حممد �شرف ر�ضا من �أوائل الذين ا�ستقبلوا امللك
عبدالعزيز – يرحمه الله ،-عند دخوله مكة املكرمة عام
1343هـ ،ويعد �أول من ُوليّ َ ال�ش�ؤون املالية عندما كانت ت�سمى
وكالة ال�ش�ؤون املالية ،اعتبار ًا من 1344/7/2هـ .وعني ع�ضو ًا
يف جمل�س ال�شورى اعتبار ًا من 1350/2/10هـ -حتى
1355/2/19هـ .كما مت انتخابه نائب ًا لرئي�س جمل�س ال�شورى
عام 1350هـ ،ويف 1355/2/20ه� ،صدرت الإرادة امللكية
بتعيينه م�ست�شار ًا يف معية جاللته ،وعني ع�ضو ًا يف جمل�س
الوكالء برئا�سة النائب العام يف 1359/12/29هـ ،و�صدر
مر�سوم ملكي باعتبار رتبته بدرجة وزير مفو�ض من تاريخ
1369/3/8هـ� .شارك حممد �شرف ر�ضا يف العديد من
اللجان الإدارية ممث ًال لنائب جاللة امللك.
وتويفيرحمهاللهمبكةاملكرمةيفغرة�شهر�شوالمنعام1390هـ.

ي��ج��ب �أن ال جت���ري �إال ب���أم��ر م��ن ف�ضيلة القا�ضي.
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وعلى هذا ح�صل التوقيع.

شوروقراطية
شوريات
د .عبدالله بن �إبراهيم الع�سكر

حتدثت يف هذه املجلة ويف غريها عن التبا�س لدي جمهور عري�ض عن الفرق بني ال�شورى والدميوقراطية.
وخل�صت �إىل �أن الفكرة الرئي�سة يف النظامني واحدة .وهي احلرية ودراية النا�س ب�ش�ؤون حياتهم .وهي
نف�س الفكرة يف الدميوقراطية .ولكن النهج يختلف ،خ�صو�ص ًا �أن الدميوقراطية تطور نهجها و�آلياتها
حتى و�صلت �إىل ما هي عليه الآن ،ومع هذا فما زالت هناك فروقات بني الدميوقراطيات .وخل�صت �أي�ضا
�إىل �أن ال�شورى كفكرة وممار�سة �سبقت نظام الدميوقراطية اليوناين القدمي .ذلك �أن فكرة ال�شورى
فكرة ربانية قدمية �ألهمها الله �أو �أنزلها على ر�سله ،وهم بدورهم علموها �أتباعهم وطبقوها يف حياتهم.
وبالتايل ال �أظن �أن دعوى من يقول �أن الدميوقراطية �سابقة لل�شورى ،إ� ّال �إذا كان يعني �أن تطبيق
ال�شورى مل تعرفه الأنظمة الإ�سالمية كما يجب .والفرق وا�ضح بني املبد�أ والتطبيق.
ويذهب �آخرون تقريب ال�شورى من الدميقراطية و�إىل ا�شتقاق كلمة جتمع بني ال�شورى والدميقراطية
وي�سمونها� :شوروقراطية .وهذا ال�صنيع ت�ص ّنع وافتئات ال داعي لهما .وال م�شاحة يف اال�سم طاملا �أن
بال�سن َْت� .أو ندعو جمل�س
التطبيق هو هو .مثال ذلك لي�س بال�ضرورة �أن ندعو ع�ضو جمل�س ال�شورى َ
ال�شورى بالربملان .فكل ثقافة لها م�سميات داللية خمتلفة .فنحن ندعو جمل�سنا مبجل�س ال�شورى .ويف
الكويت مبجل�س الأمة ويف �إ�سرائيل بالكني�ست ويف اجنلرتا بالربملان ويف بلدان �أخرى بال�شعب �أو
بال�شيوخ �أو الوطني وغري ذلك كثري.
ويجادل �آخرون �أن ال�شورى مبد�أ رباين ي�سعى لإقامة حكومة دينية بينما الدميوقراطية مبد�أ ب�شري
ي�سعى لإقامة حكومة علمانية .وهذا �صحيح يف حتديده وتق�سيمه لأنظمة احلكم .ولكن ميكن للدولة
الدينية �أو العلمانية �أن ت�ستلهم فكرة احلرية ودراي��ة النا�س ب�ش�ؤون حياتهم وت�سمي هذا ما ت�شاء.
ودليلنا على ذلك �أن اململكة لي�ست بدولة علمانية ،ولكن لو ح�سبت الأنظمة والقوانني التي و�ضعها رجال
تتغي بتغري الأحوال
الدولة لإدارة حياة النا�س لوجدتها تفوق عدد ًا القوانني ال�شرعية ،بل �إن الأنظمة رّ
والأزمنة .وهذا من مقا�صد ال�شرع ال�سمح.
وبان�ضمام اململكة �إىل االحتاد الربملاين الدويل �أ�صبح يف مقدورنا التحاور مع زمالء املهنة من خمتلف
امل�شاربوالثقافات.وهمدائم ًايهتمونبالتمثيليفجمل�س ال�شورى،واليعنيهمخ�صو�صيتنامنكوننانلتزم
بروح ال�شرع الإ�سالمي .وهم يرون �أن �آليات الدميوقراطية مثل مكونات العربة .فال يهم ال�شكل اخلارجي
وامل�سمى طاملا �أن ال�شورى حتقق لل�سعوديني احلرية املن�ضبطة وحتقق لهم اختيار �أ�سلوب �إدارة حيواتهم.
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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