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العدد 136 - ال�شنة الرابعة ع�شر - رجب 1433هـ

األمير سلمان وليًا للعهد خلفًا لألمير نايفاألمير سلمان وليًا للعهد خلفًا لألمير نايف

تعديالت في نظام االتصاالت

تساؤالت عن تعطل القطارات 
الجديدة

السياحة الداخلية 
بين حرارة الصيف... 

ولهيب األسعار
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واأمنها  ال�شعوب  العوامل ال�شتقرار  اأهم  ال�شلطة الأركان احلكم هي من  انتقال  ا�شتقرار احلكم و�شال�شة 
يف اأي بلد يف العامل ، الأن ا�شتمرار احلكم وانتقال ال�شلطة فيه وفق نظام مكتوب اأو تعارف عليه العامة 

واخلا�شة كفيل بتحقيق االأمن واال�شتقرار لل�شعب لينه�ض بدوره يف تقدم بالده ورقيها.
واحلكم يف اململكة العربية ال�شعودية التي قي�ض الله لها اأ�شرة حاكمة اأعاد اأجماده واأ�ش�ض اأركان حكمها 
اأبناء امللك عبدالعزيز وفق ما  – متميز يف �شال�شة انتقال ال�شلطة يف  الله ثراه  – طيب  امللك عبدالعزيز 
ن�شت عليه  الفقرة )ب( من املادة اخلام�شة من النظام االأ�شا�شي للحكم على اأن يتم مبايعة االأ�شلح للحكم 

من اأبناء امللك املوؤ�ش�ض عبد العزيز بن عبد الرحمن الفي�شل اآل �شعود واأبناء االأبناء.
بعد وفاة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – ويف خ�شم احلزن واالأ�شى الذي 
خيم على اجلميع لفقدان ركن من اأركان الدولة اختار خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز 
اآل �شعود - اأيده الله - بحكمته وبقدرته على اال�شتقراء الدقيق ملتغريات املرحلة ومعرفته برجاله �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن عبد العزيز وليًا للعهد ووعينه نائبًا لرئي�ض جمل�ض الوزراء ووزيرًا للدفاع 
، كما اأ�شدر اأمره الكرمي بتعيني �شاحب ال�شمو امللكي االأمري اأحمد بن عبد العزيز وزيرًا للداخلية. فاالأمري 
�شلمان ميتلك من ال�شفات ال�شخ�شية واحلكمة القيادية واحلزم ما جعل اجلميع ينظر اإليه على اأنه االأ�شلح 
لوالية العهد، فهو ميلك اخلربة ال�شيا�شية ومهارات القيادة واالإدارة التي تفوق ن�شف قرن يف جمال احلكم 
املحلي واالإدارة، ب�شفته اأمري لعا�شمة اململكة الريا�ض ، ويف ذات ال�شفات يتقاطع �شمو االأمري اأحمد بن 
عبد العزيز مع �شمو ويل العهد يف كثري منها، ولعل من اأهم امليزات التي جتمعهما �شفة احلزم، وهي �شفة 
تتطلبها املرحلة، وال غرو يف ذلك فكالهما نهل من معني مدر�شة املوؤ�ش�ض امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن 

اآل �شعود - رحمه الله - لذلك مل تكن هذه التعيينات مفاجئة بل كانت متوقعة. 
ومن ِنعم الله على هذه البالد التالحم الكبري بني ال�شعب واالأ�شرة املالكة الذي جت�شد ويتج�شد يف مبايعة 
امللك اأو ويل العهد ، فمن تابع مبايعة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن عبدالعزيز يف الريا�ض وكافة 
�شلوك  عن  ويعربرّ  بديهي،  اململكة  الوالء يف  اأن  يدرك  البيعة  على  املواطنني  من  الكثيف  واالإقبال  املناطق 
ل اململكة الأن تكون على راأ�ض الدول  ح�شاري اختياري متوارث بني االأجيال لقيادتهم ال�شيا�شية، مما اأهَّ
االأكرث اأمًنا وا�شتقراًرا على امل�شتوى العاملي نتيجة التالحم والتما�شك الوطني الكبري ونتيجة ال�شيا�شات 
اأ�ش�ض التوحيد والعدالة والبناء املتميز يف  الداخلية احلكيمة يف رعاية �شوؤون ال�شعب وبناء اململكة على 

كافة املجاالت.
الوفاء  على  قدرتها  القيادة  واأثبتت  قيادته  مع  االلتفاف  على  الفذة  قدرته  ال�شعودي  ال�شعب  اأثبت  لقد 
بالتزاماتها جتاه �شعبها ومنحت �شعبها كل احلب والعمل اجلاد املخل�ض يف �شبيل رفعته وريادته االإقليمية 
يجد  واأن  اخلدمات  واأرقى  االمتيازات  اأف�شل  على  يح�شل  اأن  من  ال�شعودي  املواطن  ن  مكرّ والدولية مما 
احللول مل�شاكله واأن ينعم بقيم العدالة التي هي اأ�شا�ض امللك وهو ما داأب عليه خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

عبدالله بن عبدالعزيز، وجعلها حقيقة واقعة ومعلًما يف احلكم الر�شيد.

استقرار الحكم في المملكة 

د. حممد املهنا

رئي�ض  التحرير
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المحتويات

السياحة الداخلية  تحترق بين حرارة  الصيف... ولهيب األسعار
اأ�شبح الن�شاط ال�شياحي واقعًا ملمو�شًا يفر�ض وب�شدة اأهميته، والكثريون يخططون منذ وقت مبكر من العام لق�شاء اإجازة 
�شياحية ممتعة، وقد واكبت الهيئة العامة لل�شياحة واالآثار التطورات واالأ�شاليب احلديثة ملفهوم اال�شطياف، و�شخرت 
و�شائل التقنية خلدمة ال�شياحة يف اململكة، ويعاين الكثري من املواطنني من ارتفاع االأ�شعار، وا�شتعالها اأثناء الفرتة ال�شيفية، 
يف هذا التحقيق نتعرف عن كثب على اأبرز هموم ال�شياحة الداخلية ودور الهيئة يف جمابهتها، ور�شد انطباع املواطنني.

تدهور اللغة العربية.. أسبابه وعالجه
اللغة العربية من اأقدم اللغات، وقد �شاعد االإ�شالم على ن�شرها وزيادة عدد املتكلمني بها من غري العرب، واأتاح لها اأن 

ُتظهر قدرتها على مواجهة التطور االجتماعي واالقت�شادي والفكري الذي حدث مبجيء االإ�شالم.
ولقد تدهورت اللغة العربية ب�شورة اأوجعت قلوب املثقفني ومن يهتمون ب�شاأن هذه اللغة التي �شرفها الله بجعلها لغة 

القراآن. فما هي اأ�شباب تدهورها وكيف نعيدها اإىل �شابق عهدها. د. جربيل العري�شي كتب يف هذا املو�شوع.

40تحقيق

50

الشريف: دعم المملكة للعرب واإلسالم يستحق اإلشادة
اأ�شاد النائب اجلزائري ن�شر الدين ال�شريف مبا تقدمه اململكة العربية ال�شعودية من دعم  للعامل العربي واالإ�شالمي   
ر  د. ال�شريف كذلك بالدعم الذي قدمته اململكة يف خم�شينات القرن  ودورها على ال�شاحات االإقليمية  والدولية،  وذكرّ

املا�شي للثورة اجلزائرية.
ودعا ال�شريف اإىل التعاون مع االآخر على الرب والتقوى ونبذ العنف والطائفية وحماربة الف�شاد مطالبًا الذين يرفعون 

لواء العمل العربي واالإ�شالمي اأن ي�شرحوا اأفكارهم جيدًا وباحل�شنى لالآخر.

حـــــوار 48

رؤية

زيارة أوكرانيا
االأوكرانية  ال�شعودية  الربملانية  ال�شداقة  جلنة  وفد  لقائهم  خالل  اأوكرانيا  يف  والربملانيني  امل�شوؤولني  من  عدد  عرب 
الكبري جلهود  تقديرهم  عن  الدري�ض  عبدالله  االأ�شتاذ  اللجنة  رئي�ض  نائب  املجل�ض  ع�شو  برئا�شة  ال�شورى  مبجل�ض 
ثقافة  ون�شر  وال�شعوب  الــدول  وقــدروا جهوده يف دعم  العاملي  ال�شلم  ن�شر  ال�شريفني يف  اململكة وخلــادم احلرمني 
التعاي�ض ال�شلمي. والتقى الوفد خالل الزيارة نائب وزير اخلارجية االأوكراين ورئي�ض الربملان وم�شوؤولني برملانيني.

34تقطية
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احلرمني  خــادم  نعى  امللكي  الــديــون  عن  �شدر  بيان  يف 
ببالغ  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  ال�شريفني 
االأ�شى واحلزن اأخاه �شاحب ال�شمو امللكي االأمري نايف 
اآل �شعود ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض  بن عبدالعزيز 
الوزراء وزير الداخلية الذي انتقل اإىل رحمة الله تعاىل 

يوم ال�شبت 1433/7/26هـ خارج اململكة.
 وقد متت ال�شالة على جثمان �شموه بعد �شالة املغرب 
مــن يــوم االأحـــد املــوافــق 1433/7/27هـــــــ، يف امل�شجد 

احلرام مبكة املكرمة.
العربية  االأمتني  خلفه  ومن  ال�شعودي  ال�شعب  فجع  وقد 
واالإ�شالمية بنباأ وفاة �شموه حيث فقدت رمزًا من الرموز 
العظيمة بعد رحلة حافلة بالعطاء يف �شجل البناء والنماء 
الدنيا،  اأ�ــشــقــاع  يف  امل�شلمني  ق�شايا  ون�شرة  واالأمـــن 
ف�شاًل عن وقوفه اإىل جانب احلق والعدل واعتنائه بال�شنة 

النبوية املطهرة.
واأمته  دينه ووطنه  نايف حياته خلدمة  االأمــري  لقد وهب 
وخدمة االإن�شانية، ف�شال عن خدمته ل�شعرية احلج خدمة 
متميزة ومتكاملة  ل�شيوف الرحمن اأعواًما مديدة وذلك 
علي  ي�شهر  فكان  العليا  احلــج  للجنة  رئا�شته  خــالل  من 
لهم،  ال�شاملة  اخلــدمــات  تقدمي  ويتابع  احلجاج  �ــشــوؤون 
ا علي تفقدهم يتجول ويزور مواقع امل�شاعر  وكان حري�شً
احلجيج  اأو�ــشــاع  علي  لالطمئنان  اأثنائه  يف  احلــج  قبل 

و�شالمة احلج وجناحه.  
�شريته الذاتية:

ولد �شاحب ال�شمو امللكي االأمري نايف بن عبد العزيز - 
رحمه الله تعاىل - يف مدينة الطائف عام 1353هـ املوافق 
العربية  اململكة  موؤ�ش�ض  والــده  كنف  يف  ون�شاأ  1934م 
ـ  �شعود  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  ال�شعودية 
طيب الله ثراه ـ . وتلقى �شموه تعليمه على اأيدي جمموعة 
من كبار علماء العلوم ال�شرعية ، واالآداب وال�شعر العربي 
واالإدارة  والدبلوما�شية  ال�شيا�شية  والعلوم   ، الف�شيح 
م�شتفيدًا من روؤية والده املوؤ�ش�ض الذي عرف عنه منهجه 

املميز يف الرتبية والتعامل مع االأبناء. 
وتوىل �شموه العديد من املنا�شب واملهام هي: 

- ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية 
29 / 11 / 1432هـ املوافق 27 اأكتوبر 2011 م. 

االأول  ربيع  الــوزراء 30  لرئي�ض جمل�ض  الثاين  النائب  ـ 
1430هـ املوافق 27 مار�ض 2009م. 
ـ وزير الداخلية 1395هـ / 1975م. 

ـ وزير دولة لل�شوؤون الداخلية 1394هـ / 1975م. 
ـ نائب وزير الداخلية مبرتبة وزير 1394هـ / 1974م. 

ـ نائب وزير الداخلية عام 1390هـ / 1970م. 
ـ  1953م   / 1374هـــــ  ـ   1372 الــريــا�ــض  منطقة  اأمـــري  ـ 

1954م. 
ـ وكيل اإمارة منطقة الريا�ض 1371 ـ 1372هـ / 1951 

ـ 1952م. 
وراأ�ض �شاحب ال�شمو امللكي االأمري نايف بن عبدالعزيز 
كان  كما  واملجال�ض  اللجان  من  العديد   - الله  رحمه   -

ع�شوًا يف عدد اآخر من املجال�ض واللجان من اأبرزها: 
عام  الب�شرية  التنمية  �شندوق  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ـ 

1421هـ. 
ـ الرئي�ض الفخري للجمعية ال�شعودية لالإعالم واالت�شال 

عام 1421هـ. 
لرعاية  اخلريية  ال�شعودية  للجمعية  الفخري  الرئي�ض  ـ 

االأ�شر ال�شعودية يف اخلارج )اأوا�شر (. 
ـ امل�شرف العام على اللجان واحلمالت االإغاثية واالإن�شانية 

باململكة العربية ال�شعودية. 
ونظام  احلــكــم  لنظام  االأ�ــشــا�ــشــي  الــنــظــام  جلنة  رئي�ض  ـ 
املوافق  1412هــــ  عــام  املناطق  ونــظــام  ال�شورى  جمل�ض 

1992م. 
ـ رئي�ض جمل�ض القوى العاملة عام 1411هـ. 

ـ امل�شرف على هيئة التحقيق واالإدعاء العام عام 1409هـ. 
عام  العرب  الداخلية  وزراء  ملجل�ض  الفخري  الرئي�ض  ـ 

1404هـ.
وراأ�ض االأمري نايف فخريًا جمل�ض وزراء الداخلية العرب 
الذي يعد من اأهم االأجهزة التابعة جلامعة الدول العربية 
مبا  االأمنية  واالتفاقيات  امل�شاريع  من  العديد  اأقر  حيث  

يخدم اأمن االإن�شان العربي من اأهمها: 
ـ  االتفاقية العربية ملكافحة االإرهاب املوقعة من قبل وزراء 

الداخلية والعدل العرب عام 1998.
ـ م�شروع اال�شرتاتيجية العربية ملكافحة اال�شتعمال غري 

امل�شروع للمخدرات واملوؤثرات العقلية. 
�شاملة  تنمية  عــن  ـ  الــلــه  ـ رحــمــه  اأثـــمـــرت جــهــوده  ولــقــد 
لقطاعات العمل االأمني التي منها )املديرية العامة للدفاع 

العامة  املديرية  ـ  احلــدود  حلر�ض  العام  املديرية  ـ  املــدين 
العامة  املديرية  ـ  للمباحث  العامة  املديرية  ـ  العام  لالأمن 
لل�شجون ـ قوات االأمن اخلا�شة ـ املديرية العامة للجوازات 
ـ قوات اأمن املن�شاآت ـ املديرية العامة ملكافحة املخدرات (. 
على  والعمل  االأمنية  بامللفات  اهتمامًا  �شموه  اأوىل  كما 
واملوؤ�ش�شات  املــواطــن  بــني  �ــشــراكــة  بو�شفها  تطويرها 

االأمنية، ومن ذلك: 
اأواًل : املعاجلات الفكرية لق�شايا التطرف واالإرهاب: 

حمــاربــة الــفــكــر بــالــفــكــر ، اأجــــدى واأنـــفـــع مــن حمــاربــتــه 
بال�شالح والقوى فقط وعليه فقد متت املوافقة على: 

ـ تاأ�شي�ض اإدارة خا�شة يف عام 1427هـ / 2007م حتت 
م�شمى اإدارة االأمن الفكري �شمن تنظيم وزارة الداخلية 

االإداري. 
عبدالعزيز  بن  نايف  االأمــري  كر�شي  ومتويل  تاأ�شي�ض  ـ 
عام  يف  �شعود  امللك  بجامعة  الفكري  االأمـــن  لــدرا�ــشــات 

1428هـ / 2008م. 
الوطنية  الوحدة  لدرا�شات  نايف  االأمري  ـ متويل كر�شي 
بجامعة االإمــــام حمــمــد بــن �ــشــعــود االإ�ــشــالمــيــة يف عــام 

1429هـ / 2009م. 
اخلا�شة  واالأبحاث  الدرا�شات  ع�شرات  ودعم  ت�شجيع  ـ 

بظاهرة التطرف وارتباطاتها . 
ـ ت�شكيل فريق عمل من اأ�شاتذة اجلامعات لو�شع خطط 

ا�شرتاتيجية لالأمن الفكري العربي. 
ـ تكليف فريق عمل كر�شي االأمري نايف لدرا�شات االأمن 
الفكري لو�شع ا�شرتاتيجية وطنية �شاملة لالأمن الفكري 
يف عام 1431هـ / وبرزت جهود �شمو االأمري نايف بن 
عبدالعزيز - رحمه الله - على امل�شتويني العربي والدويل 
والعمل  االإغــاثــة  على جلــان وحمالت  اإ�شرافه  خــالل  من 
التي  واحلكومية  ال�شعبية  التربعات  مل�شاريع  االإن�شاين 
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الــ�ــشــورى عــن بالغ احلــزن واالأ�ــشــى بوفاة  عــرب جمل�ض 
اآل  عبدالعزيز  بــن  نايف  االأمـــري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
وزيــر  الــــوزراء  جمل�ض  رئي�ض  نــائــب  العهد  ويل  �شعود 
ال�شبت  يــوم  تعاىل  الله  رحمة  اإىل  انتقل  الــذي  الداخلية 

1433/7/26هـ.
التعازي  اأحر  ورفع املجل�ض رئي�شًا واأع�شاء ومن�شوبني 
ال�شريفني  احلرمني  خــادم  مقام  اإىل  املوا�شاة  و�ــشــادق 
امللك عبدالله بن عبدالعزيز اآل �شعود يف وفاة اأخيه وويل 

عهده – رحمه الله -.
املالكة  االأ�شرة  اإىل  وموا�شاته  تعازيه  املجل�ض  رفع  كما 
ال�شعودي  ال�شعب  واإىل  الفقيد،  اأبــنــاء  واإىل  الــكــرميــة 
لــــه »اإن  بـــيـــان  ـــ�ـــشـــورى يف  ال ــ�ــض  الـــــــويف. وقــــــال جمــل
املالكة  االأ�ــشــرة  مــن  كــاًل  ي�شاطر  وهــو  ال�شورى  جمل�ض 
العربية  واالأمتني  املخل�ض  ال�شعودي  وال�شعب  الكرمية 
واالإ�شالمية يف هذا اخلطب اجللل ليعترب وفاة �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري نايف بن عبدالعزيز خ�شارة ج�شيمة 
للوطن والعرب وامل�شلمني، فقد كان رحمه الله مثااًل حيًا 
لرجل الدولة ورجل الع�شر ورجل االأمن الذي كان ال�شد 

املنيع للوطن والقريب من قلوب املواطنني«.
وا�شتذكر املجل�ض االأعمال اجلليلة التي �شيخلدها التاريخ 
 – عبدالعزيز  بن  نايف  االأمــري  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب 
واالإداريـــة  ال�شرعية  املجاالت  خمتلف  – يف  الله  رحمه 
واالأمنية والعلمية والثقافية، اإىل جانب االأعمال االإن�شانية 
ثاقبة  روؤيــة  – مبا ميلكه من  الله  – رحمه  اأ�شهم  فقد   ،
وحنكة �شيا�شية وبعد نظر يف ما تعي�شه اململكة من نه�شة 
�شموه  عــطــاءات  اإىل  بيانه  يف  املجل�ض  واأ�ــشــار  تنموية. 
على  تقت�شر  مل  الــتــي  العملية  م�شريته  يف  واإجنـــازاتـــه 
جهوده يف املجال االأمني بو�شفه وزيرًا للداخلية ورجل 
موقعه  بل جت�شدت يف  فح�شب  اململكة  االأول يف  االأمــن 
حيث  النظر،  وبعد  االإداريــــة  اخلــربة  ميلك  ــة  دول كرجل 
ت�شدى للكثري من ق�شايا الوطن واملواطن وعاجلها بكل 
ال�شديدة  الــروؤيــة  ذي  ال�شيا�شي  ومبهارة  وخــربة  حنكة 
املواطنني،  وم�شالح  الــدولــة  م�شلحة  بــني  تـــوازن  الــتــي 
تقلدها  الــتــي  املــنــا�ــشــب  عــرب  الــوطــن  تنمية  واأ�ــشــهــم يف 

واللجان التي راأ�شها«.
الــعــهــد  ويل  �ــشــمــو  »اإن  بــيــانــه  يف  املــجــلــ�ــض  واأ�ــــشــــاف 
دينه  خــدمــة  بــذلــه يف  الــعــطــاء  مــن  ر�ــشــيــدًا �شخمًا  ملك 
اأمنه  على  وال�شهر  حيا�شه  عن  والدفاع  ووطنه  ومليكه 

وا�شتقراره واحلفاظ على مكت�شباته«.

في بيان لمجلس الشورى
 وفاة األمير نايف خسارة جسيمة للوطن والعرب والمسلمين

�شمو ويل  الذي حققه  النظري  منقطع  النجاح  اإىل  ولفت 
وحماوالتهم  ال�شال  الفكر  الأربــاب  الت�شدي  يف  العهد 
رجــال  حققها  الــتــي  اال�شتباقية  والــ�ــشــربــات  االإرهــابــيــة 
االأمن لواأد املخططات االإرهابية والو�شول اإىل اأوكارهم 
التي  النجاحات  تلك  االإجرامية،  خمططاتهم  تنفيذ  قبل 
كبرية  جهود  ل�شموه  كما  الـــدول،  كــربيــات  بها  �شهدت 
و�شالمتهم  احلــجــاج  اأمـــن  على  احلــفــاظ  يف  وم�شهودة 
راأ�ــض  كما  لهم،  ال�شبل  وتي�شري  رعايتهم  على  وال�شهر 
التي  من اجلمعيات اخلريية واجلهود  العديد  الله  رحمه 
وخــارجــهــا.  اململكة  داخـــل  اخلـــريي  العمل  بــدعــم  تعنى 
�شمو  بذلها  التي  اجلهود  اإىل  ال�شورى  جمل�ض  واأ�ــشــار 
ال�شنة  مقدمتها  ويف  االإ�ـــشـــالم،  خــدمــة  يف  العهد  ويل 
النبوية،  لل�شنة  نايف  االأمــري  جائزة  اأن�شاأ  حيث  النبوية، 
– يف ن�شر الــدعــوة  الــلــه  – رحــمــه  اإىل جــانــب جــهــوده 
الــعــامل،  يف  ومنا�شطها  موؤ�ش�شاتها  ودعـــم  االإ�ــشــالمــيــة 
عبد  بــن  نــايــف  االأمـــري  ق�شم  ومنها  العلمية  والــكــرا�ــشــي 
العربية  واللغة  االإ�شالمية  للدرا�شات  �شعود  اآل  العزيز 
يف جامعة مو�شكو، ومعهد االأمري نايف بن عبد العزيز 
جامعة  يف  اال�شت�شارية  واخلــدمــات  للبحوث  �شعود  اآل 
بــن �شعود االإ�ــشــالمــيــة، وكــر�ــشــي االأمــري  االإمــــام حممد 
النبوية  ال�شنة  اآل �شعود لدرا�شات  العزيز  نايف بن عبد 
عبد  بن  نايف  االأمــري  وكر�شي  �شعود،  امللك  جامعة  يف 
عن  والنهي  باملعروف  االأمــر  لدرا�شة  �شعود  اآل  العزيز 
نايف  االأمـــري  وكر�شي  االإ�ــشــالمــيــة،  اجلامعة  يف  املنكر 
للقيم االأخــالقــيــة يف جــامــعــة املــلــك عــبــدالــعــزيــز. ويــقــدر 
جمل�ض ال�شورى الدعم واالهتمام الذي لقيه من �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري نايف بن عبدالعزيز واجلهود التي 
تــطــويــر املجل�ض واالإميــــان  – يف  الــلــه  – رحــمــه  بــذلــهــا 
العميق باأدواره ومهامه متثل ذلك يف ح�شوره جلل�شات 
بالنواحي  تتعلق  الــتــي  للموا�شيع  املجل�ض  مناق�شات 
ختام  يف  املجل�ض  و�ــشــاأل  االإرهــــاب.   ومكافحة  االأمنية 
الله تعاىل جلت  بيانه با�شم رئي�شه واأع�شائه ومن�شوبيه 
ف�شيح  وي�شكنه  رحمته،  بوا�شع  الفقيد  يتغمد  اأن  قدرته 
خري  واأمــتــه  ووطنه  لدينه  عمل  ما  اأجــر  ويجزيه  جناته، 
يحفظ  واأن  ح�شناته.  موازين  يف  ذلــك  ويجعل  اجلــزاء، 
لهذه البالد قائد م�شريتها خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
واال�شتقرار.  االأمــن  عليها  ويدمي  عبدالعزيز  بن  عبدالله 

تتبناها وتقدمها اململكة لل�شعوب العربية املتعددة. 
ـ دعم جهود االإغاثة لل�شعب الفل�شطيني. 

ـ اعــتــمــاد وتــنــفــيــذ الــعــديــد مــن املــ�ــشــروعــات االإنــ�ــشــانــيــة 
للمت�شررين يف احلروب. 

ـ تــقــدمي املــ�ــشــاعــدات الــغــذائــيــة ودعــــم االأ�ـــشـــر الــفــقــرية 
التعليم  ـــام ودعــــم  ـــت االأي واجلـــرحـــى واملــعــوقــني وكــفــالــة 
، وبــنــاء امل�شاكن اخلــرييــة، وتــقــدمي االأدويـــة  اجلــامــعــي 
لعالج  املتخ�ش�شة  املــراكــز  وبناء  الطبية  وامل�شتلزمات 

االأورام ال�شرطانية. 
دوليًا: 

ـ دعم اجلهود االغاثية لل�شعب االأفغاين. 
ـ اإن�شاء اللجنة ال�شعودية الإغاثة كو�شوفا وال�شي�شان. 

ـ اغاثة املت�شررين من كارثة ت�شونامي يف اندوني�شيا. 
الدول  والفي�شانات يف  الــزالزل  من  املت�شررين  اغاثة  ـ 

املت�شررة.
الــعــديــد من  ل�شموه  الــعــلــم واملــعــرفــة  ويف جمـــال خــدمــة 

اجلهود ومنها: 
1 ـ جامعة نايف العربية للعلوم االأمنية: 

االأمنية  للعلوم  نايف  جامعة  اإدارة  جمل�ض  �شموه  راأ�ــض 
وتقدمي  والعدلية  االأمنية  اخلــربات  بتطوير  نه�شت  التي 
العربية،  الــدول  منها  ت�شتفيد  دولية  ومــوؤمتــرات  برامج 

ومتنح �شهادات الدبلوم واملاج�شتري والدكتوراه. 
2 ـ جائزة ال�شنة النبوية: 

جــائــزة عــاملــيــة خم�ش�شة لــدعــم الــبــاحــثــني والــعــلــمــاء يف 
جماالت ال�شنة وعلومها . 

احلديث  حلفظ  عبدالعزيز  بن  نايف  االأمــري  م�شابقة  ـ   3
النبوي: 

م�شابقة تعنى بحفظ احلديث ال�شريف يف عام 2006م. 
4 ـ اإن�شاء الكرا�شي العلمية حمليًا ودوليًا: 

كر�شي االأمري نايف للوحدة الوطنيةـ  كر�شي االأمري نايف 
لالأمن الفكري ـ كر�شي االأمري نايف للقيم االأخالقية. 

5 ـ املنح العلمية: 
اململكة  داخــل  العليا  درا�شاتهم  الطالب  من  عــدد  يتلقى 
الــلــه - يف  �شموه - رحــمــه  مــن  علمية  وخــارجــهــا مبنح 

تخ�ش�شات خمتلفة. 
6 ـ دعم اجلمعيات العامة والعلمية: 

العلمية  املــوؤ�ــشــ�ــشــات  مــن  الــعــديــد  ن�شاطات  �شموه  دعــم 
اجلمعية   ، للمتقاعدين  الوطنية  اجلمعية   ( منها  والعامة 
اخلارج  ال�شعودية يف  االأ�شر  لرعاية  ال�شعودية اخلريية 
 .) ال�شعودية لالت�شال واالإعالم  " ، اجلمعية  " اأوا�شر 

7 ـ االأق�شام العلمية: 
مو�شكو  بجامعة  االإ�ــشــالمــيــة  ــدرا�ــشــات  ال ق�شم  اإنــ�ــشــاء 

1416هـ / 1995م.
رحــــم الــلــه �ــشــاحــب الــ�ــشــمــو املــلــكــي االأمـــــري نــايــف بن 

عبدالعزيز واأ�شكنه ف�شيح جناته.



بن  عبدالله  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  اختار 
عبدالعزيز اأخيه �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 
بن عبدالعزيز وليًا للعهد نائبًا لرئي�ض جمل�ض الوزراء 
وزيرًا للدفاع. وكان ذلك خربًا �شعيدًا على املواطنني 
االأمري  وُيعد  والدولية.  االإقليمية  ال�شيا�شية  والدوائر 
ال�شعوديني،  امللوك  م�شت�شار  العزيز  عبد  بن  �شلمان 
وباين الريا�ض احلديثة، التي تاأتي من اأهم اإجنازاته، 
ال�شيا�شي  العمل  امتهن  فريد.  طراز  من  دولة  رجل 
للريا�ض  اأمريًا  بتعيينه  الع�شرين  �شن  يتم  اأن  قبل 
نيابة عن اأخيه االأمري نايف بن عبد العزيز رحمه الله، 
وا�شتمر بعدها �شندًا داعمًا الإخوانه ملوك اململكة مما 
اأك�شبه خربة وا�شعة يف دوائر �شناعة القرار اإ�شافة 
على  واملقيمني  املواطنني  قلوب  حتويه  كبري  حب  اإىل 
على  ودويل  اإقليمي  وتقدير  اململكة  داخل  ال�شواء 

خمتلف االأ�شعدة.
العهد  ويل  العزيز  عبد  بن  �شلمان  االأمري  وميتلك 
ال�شعودي نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع، 
املرتاكمة،  العطاء واخلربات  �شجاًل وطنًيا حافاًل من 
وتلقى  1935/12/31م،  يف  بالريا�ض  ولد  حيث 
التي  بالريا�ض  االأمراء  مدر�شة  يف  املبكر  تعليمه 
الله - عام 1356هـ  اأن�شاأها امللك عبدالعزيز - رحمه 
العلوم  اأبنائه، حيث در�ض فيها االأمري �شلمان  لتعليم 
كاماًل  الكرمي  القراآن  وختم  احلديثة  والعلوم  الدينية 
يف هذه املدر�شة واحتفل بذلك يف يوم االأحد املوافق 
1364/8/12هـ، اأي قبل اأن يتم العا�شرة من عمره، 
حينما كان يدير هذه املدر�شة ال�شيخ عبد الله خياط - 

رحمه الله - خطيب واإمام امل�شجد احلرام.
الريا�ض  ملنطقة  اأمرًيا  ُعني  1954/3/16م  ويف 
عني  1955م  اأبريل   18 االثنني  يوم  يف  بالنيابة، 
اأمريًا لها مبرتبة وزير، ويف يوم االأحد 25 دي�شمرب 
1960م ا�شتقال من اإمارة منطقة الريا�ض، وعاد اإليها 
مرة اأخرى يف 4 فرباير 1963 اأمرًيا ملنطقة الريا�ض، 
ويف يوم ال�شبت 2011/11/5م عني وزيرًا للدفاع.

بن  �شلمان  االأمـــري  باهتمام  االإنــ�ــشــاين  العمل  يحظى 
عــــدًدا من  تـــراأ�ـــض  عـــام 1956م  فمنذ  الــعــزيــز،  عــبــد 
التربعات  جلمع  واملحلية  الرئي�شية  والهيئات  اللجان 
مل�شاعدة املحتاجني واملت�شررين من ال�شيول والزالزل 
ودعــم  واالإ�ــشــالمــي،  العربي  العاملني  يف  ــكــوارث  وال
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ــــعــــامل االإ�ـــشـــالمـــي  قـــ�ـــشـــايـــا ال
املــ�ــشــلــمــني يف كل  ومــنــا�ــشــرة 

مكان.
ويرتاأ�ض االأمري �شلمان بن عبد 
رئي�ض  نائب  العهد  ويل  العزيز 
الدفاع  وزيــر  الــــوزراء  جمل�ض 
والهيئات  اجلمعيات  من  عــددًا 
خــارج  ومــهــام  ن�شاط  لها  الــتــي 
العليا  الهيئة  وتــراأ�ــض  اململكة، 
فيما  الــريــا�ــض،  مدينة  لتطوير 
التنفيذية  اللجنة  �شموه  يراأ�ض 
العليا لتطوير الدرعية، وجمل�ض 
اإدارة مركز تاريخ مكة املكرمة 
العام  واملدينة املنورة، امل�شرف 
الوطنية،  فهد  امللك  مكتبة  على 
دارة  اإدارة  جمل�ض  رئــيــ�ــض  و 
ــعــزيــز، اأمــــني عــام  املــلــك عــبــد ال
مــوؤ�ــشــ�ــشــة املـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
االإ�ـــشـــالمـــيـــة، رئــيــ�ــض الــلــجــنــة 

ــة الــتــحــ�ــشــرييــة  ــجــن ــل الــعــلــيــا وال
اململكة  تاأ�شي�ض  عــلــى  عـــام   100 مبـــرور  لــالحــتــفــال 
فــى1419/10/5هـــ،  اأقيمت  التي  ال�شعودية  العربية 
االجتماعي،  �شلمان  االأمــري  ملركز  ال�شريف  الرئي�ض 
رئي�ض �شرف جمل�ض اإدارة �شركة الريا�ض للتعمري، 
مبنطقة  املــر�ــشــى  اأ�ــشــدقــاء  للجنة  الــفــخــري  الرئي�ض 
الهالل  اأ�ــشــدقــاء  للجنة  الفخري  الرئي�ض  الــريــا�ــض، 
االأعلى  والرئي�ض  املوؤ�ش�ض  الريا�ض،  مبنطقة  االأحمر 
ملركز االأمري �شلمان الأبحاث االإعاقة، الرئي�ض الفخري 
للمركز ال�شعودي لزراعة االأع�شاء، الرئي�ض الفخري 
رئي�ض جمل�ض  الكلى،  الأمرا�ض  �شلمان  االأمري  ملركز 
الف�شل  ملر�شى  �شلمان  بن  فهد  االأمــري  جمعية  اإدارة 
الكلوي، الرئي�ض الفخري للجمعية ال�شعودية اخلريية 
لالأمرا�ض الوراثية، الرئي�ض الفخري جلمعية االإعاقة 
احلركية للكبار، الرئا�شة ال�شرفية للجمعية ال�شعودية 
الأمرا�ض ال�شمع والتخاطب، الرئي�ض الفخري جلمعية 
املجل�ض  رئي�ض  الريا�ض،  مبنطقة  اخلريية  املكفوفني 
التن�شيقي للجمعيات اخلريية العاملة مبنطقة الريا�ض، 

القراآن  لتحفيظ  اخلريية  للجمعية  الفخري  الرئي�ض 
للجمعية  الفخري  الرئي�ض  الريا�ض،  مبنطقة  الكرمي 
جائزة  رئي�ض  وعــلــومــه،  الــكــرمي  لــلــقــراآن  ال�شعودية 
والبنات  للبنني  الكرمي  الــقــراآن  حلفظ  �شلمان  االأمــري 
على م�شتوى اململكة، الرئي�ض الفخري ملوؤ�ش�شة حمد 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ض  رئــيــ�ــض  ــة،  اخلــريي اجلــا�ــشــر 
الريا�ض اخلريية للعلوم، موؤ�ش�ض جمعية الرب اخلريية 
باململكة  خريية  جمعية  اأول  وهي  بالريا�ض  وفروعها 
اململكة  مناطق  مبختلف  الــرب  جلمعيات  نــواة  وكانت 
املح�شنني  مــن  وال�شدقات  الــزكــاة  بجمع  تهتم  وهــي 
والتكافل  التكامل  ملــبــداأ  م�شتحقيها  اإىل  واإي�شالها 
التاريخية  للجمعية  الــفــخــري  الرئي�ض  االجــتــمــاعــي، 
املــ�ــشــوؤولــيــة  الــفــخــري ملجل�ض  الــرئــيــ�ــض  الــ�ــشــعــوديــة، 
الأوقــاف  العليا  اللجنة  رئي�ض  بالريا�ض،  االجتماعية 
جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئــيــ�ــض  �ــشــعــود،  املــلــك  جــامــعــة 
االأمري �شلمان لالإ�شكان اخلريي، رئي�ض جمل�ض اإدارة 
الريا�ض. مبنطقة  االأيــتــام  لرعاية  اخلــرييــة  اجلمعية 

سلمان بن عبد العزيز.. رجل الدولة.. ولي العهد الثامن
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اأعـــــــــــــرب  مـــعـــايل 
ــ�ــض  رئــــيــــ�ــــض جمــل
ال�شيخ  ــ�ــشــورى  ال
الــــــدكــــــتــــــور عـــبـــد 
ـــــه بــــــن حمــمــد  ـــــل ال
اآل  اإبــــراهــــيــــم  بــــن 
تهنئته  عن  ال�شيخ 
ال�شمو  لــ�ــشــاحــب 
املــــلــــكــــي االأمــــــــري 
�ــشــلــمــان بــــن عــبــد 
للعهد  وليًا  �شموه  اختيار  �شعود مبنا�شبة  اآل  العزيز 
وتعيينه نائبًا لرئي�ض جمل�ض الوزراء ووزيرًا للدفاع .

"اإن اخــتــيــار  وقــــال مــعــالــيــه يف تــ�ــشــريــح �ــشــحــفــي: 
االأمري �شلمان وليًا للعهد يعد ا�شتكمااًل مل�شرية البناء 
والتنمية لدولة حديثة قامت منذ تاأ�شي�شها على كتاب 
الله و�شنة ر�شوله �شلى الله عليه و�شلم، راعية الأبنائها 
ومواطنيها بتوفيق من الله ثم يف نظرة ثاقبة من قبل 

القيادة احلكيمة الختيار رجاالت الدولة املوؤهلني".
وعـــد الــدكــتــور اآل الــ�ــشــيــخ اخــتــيــار خـــادم احلــرمــني 

امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  التهنئة  ال�شورى  رفع جمل�ض 
مبنا�شبة  �شعود  اآل  الــعــزيــز  عبد  بــن  �شلمان  االأمـــري 
اختيار خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد الله بن عبد 
للعهد  وليًا  ل�شموه   - الله  حفظه   - �شعود  اآل  العزيز 
وتعيينه نائبًا لرئي�ض جمل�ض الوزراء ووزيرًا للدفاع .

كما هناأ املجل�ض �شاحب ال�شمو امللكي االأمري اأحمد بن 
عبد العزيز بتعيينه وزيرًا للداخلية .

اخــتــيــار خــادم  اأن  اأ�ــشــدره  بــيــان  املجل�ض يف  ــــد  واأكرّ
عبد  بــن  �شلمان  االأمــــري  ل�شمو  ال�شريفني  احلــرمــني 
مل�شرية  توا�شاًل  ياأتي  للعهد  وليًا  �شعود  اآل  العزيز 
هذه الدولة الفتية التي تقوم على �شرع الله و�شنة نبيه 
ال�شالة وال�شالم، وا�شتكمااًل ملراحل  عليه  امل�شطفى 
خادم  بقيادة  اململكة  ت�شهدها  التي  والتطوير  النمو 

احلرمني ال�شريفني .
هـــذا  يف  �ـــشـــلـــمـــان  االأمـــــــــري  وجـــــــود  "اإن  وقـــــــــال: 
نــظــرًا  وللمنطقة  للمملكة  اأمــــان  �ــشــمــام  يــعــد  املــوقــع 
ملــــا عـــــرف بــــه �ـــشـــمـــوه مــــن حــنــكــة ودرايـــــــــة وروح 
ــقــيــادة الــتــي جتــلــت يف الــكــثــري مــن املـــواقـــف التي  ال

هنأ سمو سمو األمير أحمد بن عبدالعزيز بالثقة الملكية
رئيس المجلس د. عبداهلل آل الشيخ:  األمير سلمان أحد أركان الدولة األوفياء

ع�شدًا  عبدالعزيز  بن  �شلمان  االأمــري  اأخيه  ال�شريفني 
ـــة وا�ــشــحــة على  و�ــشــنــدًا لــه - اأيــــده الــلــه - يـــدل دالل
حر�شه ـ حفظه الله ـ على كل ما من �شاأنه رفعة الوطن 
من حلمة  ال�شعب  هــذا  به  يتمتع  ما  وعلى  واملــواطــن، 

وترابط .
اململكة  يف  احلــكــم  ر�ــشــوخ  اإىل  النظر  معاليه  ولــفــت 
�شغل  و�شال�شة  �شرعة  يف  املتمثل  ال�شعودية  العربية 
املــنــا�ــشــب الــقــيــاديــة يف الـــدولـــة حــيــث �ــشــارع خــادم 
بن  �شلمان  االأمـــري  اختيار  اإىل  ال�شريفني  احلــرمــني 
جمل�ض  لرئي�ض  نائبًا  وتعيينه  للعهد  وليًا  عبدالعزيز 
الوزراء ووزيرًا للدفاع، وهو اختيار يدل على حكمة 
امللك عبدالله بن عبدالعزيز اآل �شعود - حفظه الله - 
اإدارة  يف  االأميـــن  وع�شده  ل�شنده  اختياره  وح�شن 
من  نهل  الذي  عبدالعزيز  بن  �شلمان  فاالأمري  احلكم، 
مدر�شة امللك عبد العزيز - طيب الله ثراه - هو خري 
من يتحمل اأعباء اأي من�شب يوكل له، وظهر ذلك يف 
تواجد �شموه على �شاحات العمل االإداري وال�شيا�شي 
اإدارية  اأو ق�شية  جعل منه الداء ال�شايف لكل مع�شلة 
اأو �شيا�شية بل اإنه يعد منبعًا ينهل منه اجلميع درو�ض 

احلكمة والتعامل مع خمتلف الق�شايا.
واأكد اأن االأمري �شلمان بن عبدالعزيز هو اأحد اأركان 
القيادية  املنا�شب  مــن  العديد  تقلد  ــاء  ــي االأوف الــدولــة 

واأدارها جميعا بكل كفاءة واقتدار .
ال�شورى  اأعرب معايل رئي�ض جمل�ض  اآخر  من جانب 
االأمــري  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  التهاين  اأ�ــشــدق  عــن 
اأحمد بن عبد العزيز مبنا�شبة تعيينه وزيرًا للداخلية .

وعرب معاليه عن تربيكاته ل�شمو االأمري اأحمد بن عبد 
يف  الثقة  هذه  "اإن  وقــال:  امللكية،  الثقة  بهذه  العزيز 
�شموه تاأتي تتويجًا مل�شرية طويلة ق�شاها �شندًا للفقيد 
االأمري نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - يف وزارة 
الداخلية، عا�شر خاللها العديد من الق�شايا وامللفات 
ال�شائكة التي ا�شتطاعت خاللها الوزارة بحكمة االأمري 
نايف - رحمه الله - وم�شاندة �شموه يف التعامل معها 

بحزم واقتدار".
يــوفــق خـــادم احلــرمــني  اأن  تــعــاىل  الــلــه  ودعـــا معاليه 
�شعود  اآل  عــبــدالــعــزيــز  بــن  عــبــدالــلــه  املــلــك  ال�شريفني 
يــقــدمــه  مــــا  يــجــعــل  واأن  لــلــخــري   - الـــلـــه  حــفــظــه   -
يــوفــق  مـــوازيـــن حــ�ــشــنــاتــه واأن  لــوطــنــه و�ــشــعــبــه يف 
اجلـــمـــيـــع لـــكـــل مــــا مــــن �ـــشـــاأنـــه رفـــعـــة هـــــذا الـــكـــيـــان.

القرار". اتــخــاذ  �ــشــدة  عــلــى  ــه  اأمــثــال وجــــود  تتطلب 
وو�شف املجل�ض �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 
بن عبدالعزيز باأنه رجل دولة حمنك دائم احل�شور يف 
�شياغة قراراتها و�شناعة مواقفها وتكييف عالقاتها 
ويكفي  الوطن،  م�شلحة  تقت�شيه  ما  وفــق  اخلارجية 
وال�شيا�شي  القيادي  تاريخه  ا�شتقراء  ذلــك  الإثــبــات 
ومهامه،  ومــواقــفــه  م�شوؤولياته  جمــمــوع  مــن  ليظهر 
مبينًا اأن �شموه يتقن فن القيادة واملعادالت ال�شيا�شية 
وجتلى ذلك يف منهجه االإداري الذي يجمع بني احلزم 
واللني مع مهارة فائقة يف التعامل مع املواطن، اإ�شافًة 
اأي عمل خريي  االإن�شانية ومبادراته يف  اإىل جهوده 
ــه لــعــدد مــن اجلــمــعــيــات والــهــيــئــات اخلــرييــة  وتــروؤ�ــش

واالإغاثية يف اململكة وخارجها.
واأ�شاد جمل�ض ال�شورى بتعيني �شاحب ال�شمو امللكي 
الفتًا  للداخلية،  وزيـــرًا  العزيز  عبد  بن  اأحمد  االأمــري 
اأن هذه الثقة امللكية الغالية يف �شموه تعد  النظر اإىل 
الوطن  العطاء ق�شاها يف خدمة  ل�شنوات من  تتويجًا 
عرب وزارة الداخلية �شاعدًا اأمين للفقيد االأمري نايف - 

رحمه الله -، ناهاًل من معني اأخيه واأ�شلوب عمله الذي 
ات�شف باحل�شافة واحلكمة يف كثري من االأمور التي 

تعاملت معها الوزارة وال تزال تتعامل معها .
ـــــد اأنــــه بــالــرغــم مـــن احلــــزن الــعــمــيــق الــــذي يلف  واأكرّ
اأن املواطن  اإال  اململكة و�شعبها يف وفاة االأمري نايف 
و�شال�شة  �ــشــمــوه  خــلــف  مبــن  ي�شتب�شر  الــ�ــشــعــودي 
انــتــقــال املــ�ــشــوؤولــيــات واملــهــام، وهـــذا يــوؤكــد على قوة 
انعك�ض  مما  و�شعبها  القيادة  بني  والو�شائج  الرتابط 
العربية  اململكة  اأرجـــاء  كل  يعم  ومنــاء  ا�شتقرار  على 

ال�شعودية .
و�شاأل املجل�ض يف ختام بيانه املوىل القدير اأن يوفق 
خــــادم احلـــرمـــني الــ�ــشــريــفــني لــكــل خـــري، واأن يــوفــق 
العزيز  بن عبد  �شلمان  االأمــري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
بن  اأحمد  االأمــري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  �شعود،  اآل 
فقيد  يتغمد  واأن  اجلــديــدة،  مهامهما  يف  العزيز  عبد 
الوطن االأمري نايف بوا�شع الرحمة واأن ي�شكنه ف�شيح 
. وا�شتقرارها  اأمنها  بالدنا  على  يحفظ  واأن  جناته، 

تعيين سمو األمير أحمد وزيراً للداخلية جاء تتويجًا لسنوات من العطاء
في بيان لمجلس الشورى: األمير سلمان يتقن فن القيادة ومهارته فائقة 

في التعامل مع المواطن 
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الدكتور  ال�شورى  هناأ  معايل م�شاعد رئي�ض جمل�ض 
االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  احلمد  معتاد  بن  فهاد 
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود مبنا�شبة اختيار خادم 
 – عبدالعزيز  بــن  عبدالله  امللك  ال�شريفني  احلــرمــني 
حفظه الله – ل�شموه وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئي�ض 

جمل�ض الوزراء ووزيرًا للدفاع.
وقــــال مــعــالــيــه: "اإن هـــذه الــثــقــة الــتــي اأوالهـــــا خــادم 
احلرمني ال�شريفني ل�شمو االأمري �شلمان بن عبدالعزيز 
واجلهود  العطاء  من  ال�شخم  لر�شيده  تتويجًا  جاءت 
ف�شموه  ووطــنــه،  ومليكه  دينه  خدمة  يف  بذلها  التي 
جميع  يف  الــقــرار  �شناعة  معرتك  عــن  بعيدًا  يكن  مل 
مفا�شل اإدارة الدولة، بل كان حا�شرًا فيها على مدى 
�شتة عقود واجــه عربها جتــارب وخــربات جعلت منه 
�شخ�شية مالكة خل�شائ�ض فريدة التعامل مع ق�شايا 

وطنية واجتماعية يف خمتلف املجاالت".
�شد  على  ال�شريفني  احلــرمــني  خـــادم  بحر�ض  ونـــوه 

د. فهاد الحمد: األمير سلمان رصيد كبير من العطاء

كعادتها،  فاململكة  احلــكــم،  يف  الت�شريعي  ــفــراغ  ال
ح�شمت والية العهد ب�شكل �شل�ض يتنا�شب مع طبيعة 
مطمئنة  ر�شائل  ووجهت  البالد،  احلكم يف  موؤ�ش�شة 
للداخل واخلارج، باأن احلكم يف اململكة را�شخ بف�شل 
االأ�شرة  اأفــراد  بني  القوي  بالرتابط  ثم  تعاىل  الله  من 
اأبناء ال�شعب  احلاكمة والدعم والتاأييد لهم من جميع 
خمتلف  يف  واأطــيــافــه  مكوناته  مبختلف  الــ�ــشــعــودي 

مناطق اململكة.      
 واأ�ــشــار مــعــايل الــدكــتــور احلــمــد اإىل الـــدور الكبري 
من  والعديد  اململكة  بني  العالقات  تعزيز  يف  ل�شموه 

الدول ال�شقيقة وال�شديقة .
�شمو  �شخ�شية  يف  االإن�شاين  البعد  اإىل  النظر  ولفت 
تاأ�شي�شه الأول جمعية للرب  العهد التي جتلت يف  ويل 
الثقايف  البعد  اإىل  النظر  لفت  كما  باململكة،  اخلريية 
يف �شخ�شية �شموه حيث ميلك ثقافة وا�شعة ال �شيما 
يف جمال التاريخ. وهناأ معايل م�شاعد رئي�ض جمل�ض 

بن  اأحــمــد  االأمـــري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  الــ�ــشــورى 
عبدالعزيز ب�شدور االأمر امللكي بتعيينه وزيرًا للداخلية 
وعهد تتويجًا لعطاءات �شموه يف وزارة الداخلية التي 
ال�شند  �شموه  خاللها  كــان  عــامــُا   27 الأكـــرث  امــتــدت 
القوي الأخيه الراحل �شمو االأمري نايف بن عبدالعزيز.

اأعــــــــــرب مـــعـــايل 
نـــــائـــــب رئـــيـــ�ـــض 
جمل�ض ال�شورى 
الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور 
حمــمــد بـــن اأمـــني 
اجلــــــفــــــري  عــن 
ل�شاحب  تهنئته 
ــ�ــشــمــو املــلــكــي  ال
ـــــري �ــشــلــمــان  االأم
بــن عــبــد الــعــزيــز اآل �ــشــعــود مبــنــا�ــشــبــة �ــشــدور اأمــر 
خــــادم احلــرمــني الــ�ــشــريــفــني املــلــك عــبــد الــلــه بــن عبد 
للعهد  ولــيــًا  �شموه  – باختيار  الــلــه  – اأيـــده  العزيز 
للدفاع. الــوزراء وزيرًا  لرئي�ض جمل�ض  نائبًا  وتعيينه 

وجه التهنئة لألمير أحمد بن عبدالعزيز
د. محمد الجفري: إسهامات األمير سلمان واضحة في جميع المجاالت

االأمــري  ل�شمو  املــفــدى  املــلــك  اختيار  اإن  معاليه  وقـــال 
وع�شدًا  للعهد  ولــيــًا  ليكون  العزيز  عبد  بــن  �شلمان 
اأمين له جاءت تتويجًا لعطاءات �شموه واإجنازاته يف 
اخلــربة  ميلك  دولــة  كرجل  وموقعه  العملية  م�شريته 

االإدارية، وال�شيا�شية .
االأمري  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  اأن  اجلفري  واأ�شاف 
ــهــامــات بـــــارزة يف املـــجـــاالت االإداريــــــة  �ــشــلــمــان اإ�ــش
واالإن�شانية  ــة،  واخلــريي واالجــتــمــاعــيــة،  وال�شيا�شية 
وخمتلف املجاالت  وذو اإطالع وثقافة وا�شعة، ويحظى 

بحب واحرتام اجلميع داخل اململكة وخارجها.
امللكي  ال�شمو  �شاحب  اجلــفــري  الــدكــتــور  هــنــاأ  كما 
االأمري اأحمد بن عبد العزيز اآل �شعود مبنا�شبة �شدور 
االأمر امللكي بتعيينه وزيرًا للداخلية، وقال "اإن �شمو 

وزير الداخلية �شخ�شية قيادية متميزة، وله باع طويل 
يف وزارة الداخلية عا�شر خاللها العديد من الق�شايا 
التعامل  الـــوزارة   ا�شتطاعت  التي  ال�شائكة  وامللفات 

معها بحزم واقتدار".
عبدالعزيز  بــن  اأحــمــد  االأمـــري  �شمو  اأن  اإىل  واأ�ــشــار 
عبدالعزيز  بن  نايف  االأمــري  الراحل  مدر�شة  من  نهل 
االأمنية  الق�شايا  مــع  التعامل  يف  واحلـــزم  ــــة  االإداري
مـــن خـــالل عــمــلــه نــائــبــًا لـــوزيـــر الــداخــلــيــة الأكــــرث من 
ــ�ــشــنــد والــعــ�ــشــد  عــقــديــن مـــن الـــزمـــن حــيــث كــــان ال
االأميـــن لــوزيــر الــداخــلــيــة يف بــنــاء وتــطــويــر االأجــهــزة 
جميع  ومــعــاجلــة  م�شتوياتها،  خمتلف  على  االأمــنــيــة 
االإرهــــاب. مكافحة  مقدمتها  ويف  االأمــنــيــة  الق�شايا 

ت
عا

اب
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االأمــري  �شمو  مناقب  عــن  وا�ــشــعــة  تغطية  مــن  فيها  ومــا  املختلفة  االعـــالم  و�ــشــائــل  يتابع  مــن 
ــلــه- الــكــثــرية يــذهــل بكرثتها والــتــي ال ميــكــن �ــشــردهــا يف  نــايــف بــن عــبــدالــعــزيــز- رحــمــه ال
احللم،  احلــنــكــة،  احلــكــمــة،  خم�ض:  "حاءات"  يف   اأمللمها  اأن  حــاولــت  فقد  مقت�شب.  مــقــال 
واحلـــنـــان، واحلــــزم. اإ�ــشــافــة لتلك املــنــاقــب، االأمــــري نــايــف كـــان رجـــل دولــــة، �ــشــاحــب قــرار 
والتي  كــثــرية  االأخـــرى  فاأعماله  راق،  اإداري  وفــكــر  ثاقبة  ـــة  وروؤي وا�شعة  وخـــربة  مــدرو�ــض 
واملــ�ــشــاركــة  بــهــا،   يــحــتــذى  مــتــطــورة  قــيــاديــة  موؤ�ش�شة  وجعلها  الــداخــلــيــة  وزارة  بــنــاء  منها 
يف الـــ�ـــشـــاأن الــ�ــشــيــا�ــشــي الـــداخـــلـــي والــــــدويل بـــاقـــتـــدار ومتـــيـــز كـــرجـــل لــلــمــهــام الــ�ــشــعــبــة.
فاإخال�شه واإتقانه لعمله وبعد نظره وحزمه على من يريد النيل من اململكة و�شيادتها وموؤ�ش�شاتها 
الدينية، ولينه وحنانه على اأ�شحاب احلاجة بدون رياء، �شتبقى لوحة جميلة دائمة للدعاء امل�شتمر 
له. فهو- بحق- مدر�شة اأمنية ا�شتفاد منها العامل اأجمع يف حماربة االإرهاب والتهريب، فرحمه 
الله رحمة وا�شعة واأ�شكنه ف�شيح جناته، واأن يجزيه الله خريا على ما قدم لدينه ووطنه واأمته 
واأن يكون يف موازين ح�شناته، وان يلهم خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده االمني وذويه 
وال�شلوان. ال�شرب  واالإ�شالمية  العربية  واالأمتني  ال�شعودي  وال�شعب  الكرمية  املالكة  والعائلة 

فاإذا غاب منا �شيد قام �شيد... فها هو �شلمان الوفاء، الذي مناقبه ال تقل عن مناقب �شقيقه 
االمري نايف- رحمه الله- فهما خريجا مدر�شة امللك عبدالعزيز-طيب الله ثراه- موحد اململكة، 
يختاره ويل اأمرنا وليًا للعهد، فمهما حتدثنا عن هذا االأمري �شاحب املبادرة والعطاء املتميز من 
خالل �شجله احلافل باإجنازاته الوطنية واالجتماعية واخلريية وكفاءته القيادية وخربته االإدارية 
الله-  االأمــري �شلمان -حفظه  اأكــرث.  اأو  قــرن، ال ميكن ح�شرها مبقال  التي جتــاوزت ن�شف 
مدر�شة الوفاء التي تتعلم منها االأجيال...، اأ�شال الله تعاىل ل�شموه التوفيق يف عمله اجلديد 
ال�شريفني.  العمر، واأن يكون خري عون خلادم احلرمني  واأن ميتعه بال�شحة والعافية وطول 
اإنــه �شميع جميب. االأمــن واالزدهــار  نعمة  الغالية  واأدام على بالدنا  اأمرنا  لنا والة  الله  حفظ 

وداعًا نايف األمن... مرحبًا سلمان الوفاء

د. حامد الورده ال�شراري

ع�شو جمل�ض ال�شورى
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املبا�شر  التدخل  مبادرات  اأحد  نطاقات  برنامج  ويعد 
بهدف  العمل  وزارة  طورتها  التي  املدى«  »ق�شري 
تقييم  خالل  من  الوطنية  العمالة  على  الطلب  حتفيز 
ن�شب التوطني مبن�شاآت القطاع اخلا�ض وتوفري حزم 
من احلوافز والعقوبات لكل نطاق من نطاقات الربنامج 
االأربعة )املمتاز واالأخ�شر واالأ�شفر واالأحمر( لتحفيز 

املن�شاآت على رفع ن�شب التوطني بها.
الذين  الذكور  اإجمايل  اإن  العمل  وزير  معايل  واأفاد 
األفًا،  بلغ 195  نطاقات  االإعالن عن  منذ  توظيفهم  مت 
تطبيق  اأثر  على  امل�شجعة  التوظيف  نتائج  اأن  موؤكدًا  
العمل  �شوق  ا�شتيعاب  املمكن  من  يجعل  »نطاقات« 
تتوقع  الذين  العمل  عن  الباحثني  الذكور  الأعداد 
�شوال  �شهر  بحلول  األفًا  اإىل 230  ي�شل  اأن  الوزارة 
الوطني  للربنامج  االأولية  االإح�شاءات  ح�شب  القادم 

الإعانة الباحثني عن العمل )حافز(.
زيادة  عن  الوزير  معايل  اأعلن  ال�شياق  نف�ض  ويف 
يف  لالإناث  ال�شنوي  التوظيف  معدل  يف  مطردة 
مقارنة  �شعفًا   19 بلغت  حيث  اخلا�ض،  القطاع 
ما  اأن  واأفاد  ال�شابق،  يف  املحققة  ال�شنوية  باملعدالت 
مت توظيفه من االإناث منذ تطبيق برنامج نطاقات بلغ 
51 األفًا، مما ميثل زيادة اإجمالية قدرها 70% يف عدد 
األفًا   71 اإجمالهن  يتعد  مل  والالتي  باململكة  العامالت 

قبل اإطالق برنامج »نطاقات«.
واأ�شاف قائاًل: »حققت وزارة العمل نتائج جيدة يف 
للمتابعة  الله، ونتيجة  ن�شبيًا بف�شل من  فرتة ق�شرية 
وويل  ال�شريفني  احلرمني  خادم  لدن  من  احلثيثة 
ال�شركاء  كافة  مع  وبالتعاون  الله،  حفظهما  عهده 
عمل«،  عن  والباحثني  والعام  اخلا�ض  القطاعني  من 

اأكد معايل وزير العمل املهند�ض عادل بن حممد فقيه باأن برنامج »نطاقات« قد اأ�شهم يف توظيف 
قرابة ربع مليون مواطن من اجلن�شني وحتديدًا )247121( مواطنًا يف من�شاآت القطاع اخلا�ض 
خالل االأ�شهر الع�شرة االأوىل منذ اإطالق الربنامج يف �شهر رجب من العام املا�شي، متخطيًا 
بذلك اإجمايل ما مت توظيفه يف القطاع اخلا�ض خالل ال�شنوات اخلم�ض ال�شابقة، كما اأ�شار يف 
كلمته حتت قبة جمل�ض ال�شورى اأن الن�شخة الثانية واملطورة من برنامج »نطاقات« التي �شيعلن 
معدالت  مثل  اإ�شافية  توطني  مبعايري  �شتهتم  حيث  النوعي«،  »التوطني  ت�شتهدف  قريبًا  عنها 

االأجور وم�شتويات التعليم.

وزير العمل: نطاقات قفز بمعدالت التوظيف السنوية إلى خمسة أضعاف
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واأ�شاف: »هذه لي�شت �شوى البداية وال يزال اأمامنا 
لتحقيقها  ونعمل  نخطط  التي  االأهداف  من  الكثري 
باالإعالن  كعادتها  العمل  وزارة  و�شتقوم  الله،  باإذن 
عن نتائج مبادراتها دوريًا، بو�شوح و�شفافية تنفيذًا 

لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني يحفظه الله.
املجل�ض  اأع�شاء  اأمام  كلمته  العمل يف  وزير  وعر�ض 
العمل  وزارة  تتبناها  التي  الثالث  التوجهات 
العمل  �شوق  اآليات  لتنظيم  ال�شقيقة  واملوؤ�ش�شات 
الوزير  معايل  حددها  والتي  للبطالة  حد  وو�شع 
العمالة  على  الطلب  بزيادة  تعنى  التي  باملبادرات 
التناف�شي  الو�شع  ت�شحيح  خالل  من  الوطنية 
�شمنها  ومن  ال�شوق  رقابة  اآليات  وتطوير  للعمالة 
برنامج »نطاقات«، واملبادرات التي توفر العر�ض من 

املتمثل  التدريب  كفاءة  ورفع  املوؤهلة  الوطنية  العمالة 
املواءمة  مبادرات  اإىل  باالإ�شافة  برنامج )حافز(،  يف 
الئقة  بيئة  بخلق  تهتم  التي  والطلب-  العر�ض  – بني 

وا�شتحداث اآليات توظيف مثل برنامج )طاقات(.

عقدت  التي  ال�شورى  جمل�ض  جل�شة  خالل  ذلك  جاء 
املجل�ض  رئي�ض  معايل  برئا�شة  1433/7/6هـ  يوم 
وبح�شور معايل وزير العمل املهند�ض عادل بن حممد 
فقيه لال�شتي�شاح عن بع�ض املو�شوعات التي تدخل 

يف جمال الوزارة.
 وا�شتهل معايل رئي�ض املجل�ض اجلل�شة بكلمة اأكد فيها 
اأهمية مثل هذه اللقاءات بني املجل�ض وم�شوؤويل الدولة 
 – الله  حفظهم   – االأمر  والة  توجيهات  يحقق  مبا 
االأجهزة احلكومية وحت�شني م�شتوى  باأداء  باالرتقاء 
اأن  اإىل  االنتباه  الفتًا  للمواطنني،  املقدمة  اخلدمات 
اأن�شطة  على  كثب  عن  االإطالع  على  يحر�ض  املجل�ض 
االأداء  تقارير  درا�شة  خالل  من  وجهودها  الوزارة 
ال�شنوي للوزارة، وااللتقاء بامل�شوؤولني فيها ملناق�شتهم 

حول اأداء الوزارة وال�شعوبات التي تواجههم.
ا موجًزا عن الت�شور   وقدم معايل وزير العمل عر�شً
العمل،  وزارة  بها  تقوم  التي  املبادرات  يخ�ض  العام 
�شواء التي اأطلقتها الوزارة اأو التي يف طور االإطالق. 

وقد �شمل العر�ض االآتي:
- واقع �شوق العمل، واأن هناك مائة مليار ريـال �شنوًيا 
حتول للخارج من العمالة الوافدة اإىل بلدانهم. وكذلك 
التخطيط  وزارة  ن�شرتها  التي  االإح�شائيات  اآخر 

ب�شاأن وجود حوايل ن�شف مليون عاطل وعاطلة عن 
العمل، واأن تعريف العاطل - بح�شب تعريف منظمة 
العمل الدولية - هو من كان يبحث عن عمل جاد يف 

االأ�شابيع االأربعة املا�شية التي ي�شبق توظيفه.
- هناك �شبعة ماليني عامل غري �شعودي يف القطاع 

اخلا�ض غري العمالة املنزلية.
- برنامج )حافز(.

العمل، خمرجات  تواجه �شوق  التي  التحديات  - من 
ومواءمتها  املخرجات  هذه  مالءمة  حيث  من  التعليم 

ل�شوق العمل.
املتو�شطة  الن�شب  تعد من  اململكة  البطالة يف  ن�شبة   -
بني ن�شب البطالة يف العامل، ونحن يف اململكة نعدها 

م�شكلة كبرية حتى لو كانت ن�شبتها قليلة.
توطني  اأهداف  للوزارة،  االإ�شرتاتيجية  االأهداف   -
الوظائف، واإيجاد الوظائف املنا�شبة الأبنائنا وبنانتا، 
القبول،  و�شيا�شات  االإنفاق  �شيا�شات  ومواءمة 
اآليات  وكلها  ال�شغرية،  االأعمال  اآليات  وتطوير 
املناخ  نوجد  حتى  حتل  اأن  ينبغي  البعيد  املدى  على 
وبناتنا  الأبنائنا  املنا�شبة  الفر�ض  لتوليد  املنا�شب 
باجلودة املنا�شبة، ومنكنهم من ا�شتغالل هذه الفر�ض 

وا�شتثمارها.

على  الطلب  لتحفيز  يهدف  »نطاقات« 

ن�سب  تقييم  خالل  من  الوطنية  العمالة 

اخلا�ص القطاع  مبن�ساآت  التوطني 
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امل�شوؤوليات هي  معظم  فاإن  القريب  املدى  على  اأما   -
متعلقة  الأنها  العمل؛  وزارة  م�شوؤوليات  �شمن  من 
ب�شيا�شات االإحالل كاإعطاء تاأ�شريات العمل وغريها. 
مرتبطة  ق�شايا  هناك  الق�شري،  املدى  وعلى   -
بالعر�ض،  اأخرى مرتبطة  الطلب، وق�شايا  مبو�شوع 
هذه  بع�ض  تالم�ض  اأطلقت  التي  االآليات  من  وكثري 

املبادرات. 
مبادرات  مظلة  حتت  تندرج  )نطاق(  مبادرة   -
ال�شعوديني  على  طلب  اإيجاد  على  فهي حتفز  الطلب، 
العر�ض  تنظم  حافز  مبادرة  بينما  وال�شعوديات، 
عن  تف�شيلية  معلومات  قاعدة  وتعطي  وتوثقه، 

الباحثني عن عمل وموؤهالتهم.
ثم قدم رئي�ض جلنة االإدارة واملوارد الب�شرية الدكتور  
حممد بن عبدالله اآل ناجي، اأ�شئلة اللجنة وهي ما ورد 

اإليها من املواطنني.
من  العديد  هناك  التوظيف،  وهو  االأول  املحور  �ض- 
بالتوظيف  ي�شمى  ما  ظهور  منها:  اال�شتف�شارات، 
اأ�شماوؤهم  ال�شعودي، بحيث ت�شجل  لل�شباب  الوهمي 
عمل.  اأي  يزاولون  وال  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  يف 

كما اأن هناك ق�شية اأخرى تتعلق برتكيز الوزارة يف 
تهيئة  ح�شاب  على  اال�شتقدام  تنظيم  على  مبادراتها 
فر�ض العمل للمواطنني، واإ�شالح �شوق العمل ب�شكل 
عام. وما هو دور الوزارة يف حماية العمالة ال�شعودية 
اأدنى  حد  بتحديد  وذلك  ال�شركات،  بع�ض  ج�شع  من 

لالأجور يف القطاع اخلا�ض؟
اأ�شتعر�ض  اأن  اأريد  الوهمية،  لل�شعودة  بالن�شبة  ج- 
�شيًئا عن )نطاقات( وكيف اأنه بداأ يف عالج مو�شوع 

االآثار  عن  نتكلم  ثم  التوظيف  م�شتويات  حت�شني 
برنامج  اإطالق  �شاحبت  التي  االأعرا�ض  بع�ض  اأو 
الوهمية،  ال�شعودة  مو�شوع  �شمنها  ومن  نطاقات، 
امل�شكلة.  هذه  مع  للتعامل  االأدوات  نعد  اأننا  وكيف 
له  االأ�شا�شية  الفكرة  فاإن  نطاقات،  ملو�شوع  بالن�شبة 
وعملًيا  ومن�شًفا  واقعًيا  برناجًما  نعمل  اأن  نريد  اأننا 
ويحقق  اخلا�ض  القطاع  احتياجات  مع  يتفاعل 

والهدف  التوطني.  م�شتويات  زيادة  يف  اأهدافنا 
توظيف  الأجل  املن�شاآت  على  ال�شغط  نطاقات  من 
ويبني  اأف�شل،  ب�شكل  التفاعل  وي�شمن  ال�شعوديني، 
جمموعة  ن�شع  واأن  للمن�شاآت،  جمٍد  اال�شتثمار  اأن 
عليها  حت�شل  التي  واملزايا  والربامج  احلوافز  من 
من�شاآت القطاع اخلا�ض اإذا تفاعلت مع هذه الربامج، 
معه،  تتفاعل  مل  اإذا  �شارة  غري  عواقب  و�شتلحقها 
بينه  والفرق  اأ�شا�ض  ب�شكل  نطاقات  برنامج  وفكرة 
�شابًقا،  لل�شعودة  اأدوات  من  ن�شتخدمه  كنا  ما  وبني 
الفرق االأ�شا�ض اأن الن�شاطات كانت م�شنفة على ثالثة 
ع�شر )13( ن�شاًطا فقط. ففي اخلطوة االأوىل ق�شمنا 
الن�شاطات اإىل خم�شة واأربعني )45( ن�شاًطا بداًل من 
ثالثة ع�شر )13( ن�شاًطا. اأما اخلطوة الثانية فقد كانت 
ال�شغرية  املن�شاأة  حجم  اإن  تقول  حمقة  مطالبة  هناك 
يختلف عن املن�شاآت الكربى التي ت�شتطيع اأن ت�شتثمر 
يف التدريب والتطوير، ولديها اأق�شام كبرية للموارد 
بها،  بااللتحاق  الراغبون  وال�شعوديون  الب�شرية، 
كبرية  مبن�شاآت  ال�شغري  املن�شاآت  مقارنة  ميكن  فال 
وغري  من�شفة  فهي غري  ال�شعودة  ن�شب  وعمالقة يف 
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األفًا من الإناث منذ الإعالن عن »نطاقات«
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واأعداد امل�شتفيدين العاملني يف املن�شاآت من ع�شرة اأو 
اأكرث اأو ت�شعة اأو اأقل، وبداأوا ي�شتخدمون هذه اخلدمة 
هل  واإذا عرف  ن�شاطهم،  اأين  ويعرفون  االإلكرتونية، 
من�شاآته �شفراء اأو حمراء فاإنه ي�شتطيع اأن يذهب اإىل 
االت�شال  مركز  على  يت�شل  اأو  االنرتنت  على  موقعه 
اأي  ي�شتطيع  ثم  ومن  ت�شجيله،  ويطلب  )ال�شنرتال( 
ينقل  اأن  ممتازة  اأو  خ�شراء  من�شاأة  لديه  �شخ�ض 
�شاحب  موافقة  دون  من  اإليه  الوافد  العامل  خدمات 
العمل االأ�شلي الذي مل يلتزم بن�شب التوطني املطلوبة؛ 
العمالة  رخ�ض  جتديد  يف  ي�شتمر  اأن  ي�شتطيع  حتى 
ويتعامل  اآيل  الأنه  عدالة  فيه  ا  اأي�شً النظام  لديه. وهذا 
مع االأرقام بدقة و�شفافية، وناأخذ البيانات االجتماعية 
فيما يخ�ض ال�شعوديني، وناأخذ املعلومات عن االأجانب 
الداخلية،  وزارة  يف  للمعلومات  الوطني  املركز  من 
االآيل  احلا�شب  يف  تكون  كلها  واحل�شابات  فاالآليات 
العدالة  باأن  اإح�شا�ض  فهناك  فيها،  ب�شري  تدخل  وال 
تطبق على اجلميع، ومن ثم اأعطت راحة للجميع. وما 

�شاحب  اأي  اأن  هو  )نطاقات(  نظام  يف  االآن  يح�شل 
اإما  �شا�شتها،  على  يجد  من�شاأته  على  يدخل  من�شاأة 
اأو حمراء، ويعرف من  اأو �شفراء  اأن تكون خ�شراء 
خالل اآلة حا�شبة ن�شبة التوطني، كم عدد العمال الذين 
اأو  ال�شفراء  اإىل  احلمراء  املنطقة  من  ليخرج  يحتاج 
ففي  الوهمية؛  ال�شعودة  اأما عن مو�شوع  اخل�شراء. 
ف  ال�شهور الع�شرة االأوىل منذ انطالق )نطاقات( ُوظرّ
القطاع  ما يقارب ربع مليون �شعودي و�شعودية يف 
من  عدد  عن  يزيد يف جمموع  العدد  وهذا  اخلا�ض، 
مت توظيفهم يف ال�شنوات اخلم�ض املا�شية، اأي اأنه يف 
اأقل من عام ُوظف حوايل )250( األفًا، بينما متو�شط 
معدل ما مت توظيفه يف ال�شنوات اخلم�ض ال�شابقة كان 
)50( األفًا يف ال�شنة، وهذا يعني اأننا عملنا يف اأقل من 
�شنة ما يزيد عما ُعمل يف ال�شنوات اخلم�ض املا�شية. 
ولكن  وهمية،  �شعودة  االأعداد  هذه  من  يكون  وقد 
اأكرث،  اأو  الوهمية %20  ال�شعودة  لو كانت هذه  حتى 
فاإننا نتحدث عن خم�شة اأ�شعاف ما حدث يف خم�ض 

�سعودي  غري  عامل  ماليني  �سبعة  هناك 

يف القطاع اخلا�ص غري العمالة املنزلية

عادلة. لذا، و�شعنا خم�شة اأحجام خمتلفة لكل ن�شاط، 
 )225( مع  نتعامل  و�شرنا  فئة،   )225( لدينا  ف�شار 
فئة بداًل من ثالث اأو اأربع فئات اأ�شا�شية حتت الثالثة 
التحليل  يف  ا�شتمرينا  وقد  املختلفة.  ن�شاًطا  ع�شر 
يف  حتقق  ما  ون�شب  اأرقام  فاأخذنا  واقعي  ب�شكل 
ال�شوق حقيقة، ومل نفرت�ض ن�شًبا من الوزارة على ما 
هو معقول اأو هو مطلوب، واإمنا در�شنا ال�شوق واإن الـ 
)50%( االأعلى ممن حققوا ال�شعودة هوؤالء دليل على 
من  املطلوب  وكان  معقولة،  هذه  ال�شعودة  ن�شب  اأن 
املن�شاآت لكي ت�شل اإىل النطاق االآمن االأخ�شر. وهذا 
املفهوم كان بداية واقعية مبنية على ال�شوق وحقائقه 
بعيدًا  حكومي  موظف  من  ا  افرتا�شً ولي�ض  واأرقامه 
ال�شوق.  حقائق  متثل  ال  ي�شعها  بن�شب  الواقع  عن 
وهذا اأك�شبنا قوة يف احلوار مع القطاع اخلا�ض، فال 
ي�شتطيع اأحد اأن يقول: »لقد ظلمتمونا بن�شب توطني 
غري واقعية ال ميكن تنفيذها«، الأن الرد عليه يف هذه 
اأمثالك يف  مع  نقارنك  اأن  اإال  نفعل  ال  اأننا  هو  احلالة 
ا�شتطاعت  فاإذا  ثم  ومن  و�شناعاتك،  حجمك  نف�ض 
من  �شعودة   )%50( اإىل  الو�شول  املن�شاآت  بع�ض 
اأن  فعليه  واحلجم،  نف�شه  الن�شاط  يف  يعملون  الذين 
ن�شاطات  على  ق�شمناه  املو�شوع  وهذا  مثلهم.  يعمل 
اجلملة  ن�شاط  ذلك:  على  ومثال  خمتلفة،  ون�شب 
وخمازن  ال�شيدليات  ن�شاط  فيه  اأدخلنا  والتجزئة، 
الذي  يكون  اأن  االآن  تطلب  ال�شحة  ووزارة  االأدوية، 
يبيع يف ال�شيدلية �شيدليًا يحمل �شهادة جامعية يف 
ذلك، واإجمايل خريجي كليات ال�شيدلية يف اململكة ال 
كبرية  اأعداد  ولدينا  ال�شنة،  مئتي خريج يف  يتجاوز 
جًدا، فكان من ال�شهل اأن ن�شغط اأكرث على من يفتح 
ال�شعودة ب�شكل كبري؛  �شوبرماركت وباأن نطلب منه 
الأن لي�ض هناك م�شكلة يف العر�ض، ولي�ض من املعقول 
مع  نف�شها  بالن�شب  ال�شيدليات  اأ�شحاب  نطالب  اأن 
ال�شوق  يف  يتوافر  ال  الأنه  والتموينات،  االأ�شواق 
الن�شب  اأن  نلحظ  لذا،  االحتياج.  لتلبية  كافية  اأعداد 
والعواقب،  احلوافز  اأقوى  �شمن  من  وكان  تغريت. 
اإعادة توزيع العمالة الوافدة على املن�شاآت اخل�شراء، 
يقوم  واأ�شفر(، حيث  )اأحمر  ا�شمه  برناجًما  واأطلقنا 
هاتف،  رقم  اإىل  اجلوال  ر�شالة عرب  باإر�شال  العامل 
حمراء،  اأم  خ�شراء  اأم  �شفراء  من�شاأته  هل  فيعرف 

ال�شعودة  معاجلة  عن  و�شاأحتدث  �شابقة.  �شنوات 
املا�شية  املرحلة  ويف  الحقة.  �شرائح  يف  الوهمية 
نف�شها، وظف ما يزيد على )50( األف امراأة، وكل ما 
مت ت�شجليه يف توظيف الن�شاء منذ بداأ توظيف الن�شاء 
 )70( من  انتقلنا  اأننا  يعني  مما  فقط،  األفًا   )70( هو 
األف امراأة اإىل )120( األف امراأة يف ال�شهور الع�شرة 
االأخرية، وهذا ميثل ت�شعة ع�شر �شعًفا من معدل ما 
املو�شوع  تاأخذوا  ولكي  املا�شية؛  ال�شنوات  يف  مت 
يف  امل�شجلني  الذكور  اإجمايل  كل  فاإن  �شياق  يف 
األفًا، وتوقعاتنا  برنامج )حافز( اليوم حوايل )170( 
�شهر  الرقم يف  اإليه  �شي�شل  الذي  االأق�شى  اأن احلد 
عام  من  اأقل  األفًا، ويف   )230( القادم حوايل  �شوال 
موؤ�ش�شة  مع  نتباحث  نحن  واالآن  األفًا،   )196( وظف 
النقد العربي ال�شعودي، ومع البنوك ال�شعودية حول 
اآلية للتحقق من برنامج )حماية االأجور(.  كيفية عمل 
اأن  وهي  اأ�شا�شية،  اأهداف  ثالثة  له  االأجور  وحماية 
نتاأكد اأن املن�شاأة قد قامت بت�شديد اأجور موظفيها يف 
نهاية ال�شهر، �شواء كانوا عمااًل �شعوديني اأو وافدين، 
الأن هذا من حقهم يف هذه البالد، والهدف الثاين اأن 
ال�شعوديون  عليها  التي يح�شل  االأجور  ن�شبة  نراقب 
فاإن  ثم  ومن  ال�شعوديني،  غري  اأجور  مع  باملقارنة 
ال�شعودة الوهمية ت�شجل رواتب منخف�شة جًدا ملجرد 
لن  )نطاق2(  يف  االآن  ونحن  �شعودي،  ا�شم  ت�شجيل 
واإمنا  ال�شعوديني،  اأعداد  ن�شبة  على  املن�شاأة  نحا�شب 
كذلك على ن�شبة اأجور ال�شعوديني مقارنة مع االأجور 
العامة للمن�شاأة. والنقطة الثالثة �شتبداأ عند تعريف ما 
هو احلد االأدنى لالأجر الذي بعده نحت�شب ال�شعودي 
االأمور  وهذه  �شعودي،  ن�شف  اأو  كاماًل  �شعوديًا 
كيفية  نعرف  لكي  حماكاة  برامج  عليها  �شنعمل 
اجلزئية  هذه  اإًذا،  بواقعية،  نطلقها  حتى  تاأثرياتها، 
بنطاقات  اخلا�شة  التحديات  مو�شوع  فيها  غطيت 
حتديات  ولدينا  الوهمية.  ال�شعودة  تخ�ض  التي 
خريج  األف   )300( حوايل  فهناك  اأخرى،  قادمة 
اجلامعات  يدخلون  اأو  العمل  �شوق  يدخلون  �شنوًيا، 
اأن  ينبغي  لذا،  العمل.  �شوق  يدخلون  ثم  والكليات، 
مع  لنتعامل  م�شتمرة  عمل  فر�ض  اإيجاد  لدينا  يكون 
هذ التحدي القادم. كما اأن لدينا حتدًيا اآخر وهو اأنه 
يف  موجودة  توظف  التي  الرئي�شة  املن�شاآت  تزال  ال 
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املناطق الرئي�شة يف الريا�ض، ومكة املكرمة، واملنطقة 
ال�شرقية؛ بينما االأعداد الكبرية امل�شجلة يف )حافز( ال 
تزال خارج هذه املناطق. كما اأن الباحثات عن العمل 
ي�شكلن )85%( من امل�شجالت يف )حافز(، وهذا حتد 
مع  تتوافق  للن�شاء  توجد فر�ض عمل  كبري يف كيف 
ميثل  ومعلوماته  نطاقات  وبرنامج  خ�شو�شياتنا؟ 
الربنامج االأكرب يف وزارة العمل، لذلك ف�شلت كثرًيا 

حتى يكون املو�شوع وا�شًحا لكم. 
�ض- هناك �شكاوى من املواطنني على برنامج نطاقات، 
منها طول فرتة االنتقال من نطاق اإىل نطاق اآخر، ثم 
اإن ن�شب ال�شعودة يتم احت�شابها من اإجمايل املوظفني 
 ،)%20( هي  والتي  ال�شعوديني  وغري  ال�شعوديني 
املواطنني.  من  كثري  تذمر  �شبب  الن�شبة  هذه  وكانت 
غري  املوظفني  اإجمايل  من  احت�شابها  يتم  ال  فلماذا 
مع  يتنا�شب  الربنامج  هذا  اأن  كما  ال�شعوديني؟ 
والقطاعات  ال�شحي،  القطاع  مثل  القطاعات؛  بع�ض 
مع  تتنا�شب  اإعطائها مميزات حتى  من  البد  االأخرى 
يراع  الربنامج مل  اأن هذا  اإىل  اإ�شافة  الربنامج؟  هذا 

املناطق االأقل منًوا من املدن الكبرية؟ 
ج- ما يتعلق بطول فرتة التعديل من نطاق اإىل نطاق 
وم�شمونة  كافية  تعد  اأ�شهر  الثالثة  فرتة  فاإن  اآخر، 
ال�شتمرار املوظف ال�شعودي، الأنها هي الفرتة الكافية 
اأن  كما  االأجنبي،  للموظف  بدياًل  ال�شعودي  لتوظيف 
نطاقات،  برنامج  على  ملحوظة  وخم�شني  اأربعًا  هناك 
املواطنني  اآراء  تعك�ض  امللحوظات  تلك  من  وجزء 
اآراء  يعك�ض  االآخر  واجلزء  العمل  عن  الباحثني 
القطاع اخلا�ض، وهوؤالء نوعية من العمالء م�شلحتهم 
بني  املوازنة  هي  العمل  وزارة  وم�شوؤولية  مت�شاربة، 

اأن  ال�شيما  العمل،  عن  والباحثني  اخلا�ض  القطاع 
املو�شوع له اأبعاد كثرية ومعقدة وينبغي تطوير هذا 
اأ�شبوعًيا  النظام  مبراجعة  تف�شيلي  ب�شكل  الربنامج 
وحتديد نقط ال�شعف فيه؛ حتى يتم التاأكد على اأن ما 
ي�شدر من تعديالت على النظام تكون واقعية وعملية. 
املوؤ�ش�شة  بعمل  تتعلق  جوانب  ثالثة  هناك  �ض- 
الدرا�شات  اأن  اأولها  واملهني،  التقني  للتدريب  العامة 

والبحوث توؤكد �شعف خمرجات هذه املوؤ�ش�شة، واأن 
اأعمااًل  يعملون  املوؤ�ش�شة  خريجي  من  كبرية  ن�شبة 
اأن طموحات  وال�شيما  وتقنية،  مهنية  ولي�شت  اإدارية 
برامج  لتطوير  ت�شعى  والوزارة  واملجل�ض  القيادة، 
التدريب لتحقيق اجلودة واحلداثة مل�شايرة التطورات 
التقنية للدخول اإىل اقت�شاديات املعرفة، اإال اأن هذا مل 
يتحقق على الرغم من كرثة املحاوالت، فكيف يطمئن 
الوزير وم�شوؤولو املوؤ�ش�شة واالأع�شاء واملواطنون اأن 
املوؤ�ش�شة تتجه يف الطريق ال�شليم لتحقيق التميز يف 
جمال التدريب واحلفاظ على الكوادر املتميزة، التي 
وهل  العايل.  التعليم  موؤ�ش�شات  اإىل  باالنتقال  بداأت 
باالإمكان قيام جهة حمايدة بعمل درا�شة تتبعية، ملعرفة 

اأين يذهب خريجو هذه املوؤ�ش�شة؟
فالوزارة  امل�شتقبلي،  املوؤ�ش�شة  لتوجه  بالن�شبة  ج- 
بداأت مبحورين اأ�شا�شني يف م�شاألة التخطيط لق�شية 
الوزارة  وروؤية  عام  ب�شكل  العايل  والتعليم  التدريب 
يف ذلك، املحور االأوىل مبادرة املحور الوطني للقوى 

العاملة، وهي مبادرة م�شرتكة بني الوزارة، وجمل�ض 
توجيهي يجمع وكالء وزارات خمتلفة، وتهدف هذه 
اإىل واقع  اإىل التعرف ب�شكل حقيقي ودقيق  املبادرة 
خمرجات التعليم يف اململكة يف مرحلة ما بعد الثانوية 
من واقع االأرقام واالإح�شائيات املوجودة يف ال�شوق. 
والوزارة تتابع موؤ�شرين اأ�شا�شيني اأولها مدة الفرتة 
التي ق�شاها خريج املعهد املهني، اأو الكلية التقنية اأو 
قطاع  عمل يف  �شواء  العمل  عن  للبحث  جامعية  كلية 
متو�شط  هو  كم  الثاين  واملوؤ�شر  االأهلي،  اأو  حكومي 
االأرقام  الوزارة  تعلن  و�شوف  اخلريج،  هذا  دخل 
كل  معرفة خ�شائ�ض  املجتمع  ي�شتطيع  للجميع حتى 
يتم  النتائج  تلك  �شوء  وعلى  ومميزاته؛  تخ�ش�ض 
اأو اإغالق الن�شاط. وهناك  التخطيط لكل تو�شع قادم 
مبادرة تخت�ض بالكليات التي مت اإن�شاوؤها ومل يتم بعد 
ت�شغيلها وهي اأن يتم اإ�شراك القطاع اخلا�ض فيها ثم 
طرحها كمناف�شات للت�شغيل؛ على اأن يتم دفع املقابل 
للقطاع اخلا�ض عندما تقوم الكلية باختبار اخلريجني 
وجناحهم ثم توظيفهم، وقد عملت الوزارة على العديد 
النموذج  ملعرفة  املجاورة  الدول  مع  الدرا�شات  من 

االأف�شل يف ذلك.
التوطني  �شيا�شة  تدعم  التي  الت�شريعات  هل  �ض- 
تنفيذ  االلتزام يف  اأن عدم  اأم  كافية؟  اململكة غري  يف 
االأنظمة والتعليمات يف القطاعات احلكومية واخلا�شة 
تدفق  ا�شتمرار  اأن  اأو  البطالة؟  ن�شبة  يف  زاد  ما  هو 
العمالة االأجنبية الوافدة هي من اأ�شباب م�شكلة البطالة 
االأعمال  على  ال�شباب  اإقبال  عدم  اأن  اأم  اململكة؟  يف 
املهنية ب�شبب النظرة االجتماعية لبع�ض املهن زاد من 

ن�شبة البطالة؟
بة

لق
ت ا

ح
ت

ن�سب البطالة يف اململكة تعد من الن�سب 

العامل يف  البطالة  ن�سب  بني  املتو�سطة 



17

1
4

3
3

 /
 1

3
6

به  املــوثــوق  اجلــديــد  املقيا�ض  حــافــز  برنامج  يعد  ج- 
علمًيا لتوثيق عدد الباحثني للعمل، ومدى جديتهم يف 
واقعي،  ب�شكل  متابعتهم  طريق  عن  عمل  عن  البحث 
وقد بلغ االآن عدد اإجمايل الذكور الباحثني عن العمل 
األــف، واالإنــاث ما  وامل�شجلني يف برنامج حافز مئتي 
عدم  هــو  وال�شبب  عمل.  عــن  باحثة  )مليون(  يــقــارب 
حافز  وبــرنــامــج  ــــراأة،  امل لعمل  منا�شبة  فــر�ــض  تــوفــر 
ووثــق  العمل  عــن  العاطالت  على  التعرف  يف  اأ�شهم 
االإعانة  مببلغ  يتعلق  ما  واأمــا  بهن،  املتعلقة  املعلومات 
الــوزارة على مقارنة  وهو )2000( ريـال، فقد عملت 
هذا املبلغ مبتو�شط اأرقام مماثلة باقت�شاديات اأخرى 
اأعلى   - املتو�شط  - يف  اململكة  اأن  فوجد  العامل،  يف 
بن�شبة )26%( عن مثيالتها من الدول االأخرى، وذلك 
الناجت  اإجمايل  الفرد من  املقارنة مبتو�شط دخل  عند 
املحلي الوطني. وقد و�شع يف هذا الربنامج اأثنا ع�شر 
معياًرا لال�شتحقاق اأثار بع�شها اجلدل، وقد و�شعت 
تلك املعايري بعد اال�شتفادة من جتارب اإقليمية ودولية 
الــدويل  والبنك  الــدولــيــة  العمل  مبنظمة  واال�شتعانة 
وا�شت�شارة حمليني ودوليني، ال�شيما اأن هذا الربنامج 
العمل  عــن  الباحثني  وم�شاعدة  م�شاندة  اإىل  يهدف 
اأثناء بحثهم اجلاد عن العمل. كما اأن الربنامج يرتكز 
والتدريب،  املايل،  املخ�ش�ض  ركائز وهي  على ثالث 
وتــوفــري الــوظــائــف، اإ�ــشــافــة اإىل اأن هــنــاك اأكـــرث من 
لتدريب  بــه  ــــوزارة  ال تــقــوم  تــدريــبــًيــا  منهًجا  خم�شني 

وتاأهيل الباحثني عن العمل عليها.
املالية يف خ�شارة مكا�شب  �ض- فيما ت�شببت االأزمــة 
�شركات عاملية تقدر باملليارات، فاإن اإيرادات ومكا�شب 
ــ�ــشــركــات الــ�ــشــعــوديــة الــ�ــشــنــاعــيــة واال�ــشــتــثــمــاريــة  ال
بع�شرات  واأرباحها  املــلــيــارات«،  »مبئات  تقدر  اليوم 
وكــذلــك  النفطية.  الــعــوائــد  تــعــاظــم  ب�شبب  ــيــارات  املــل
ب�شبب  وذلــك  واملــقــاوالت،  املن�شاآت  �شركات  مكا�شب 
ما ت�شخه الدولة من اأموال �شخمة يف ال�شوق املحلي 
�شدور  ومــع  التحتية،  البنية  م�شروعات  ال�شتكمال 
االأوامر امللكية املعززة لال�شتقرار االجتماعي وحماية 
احلرمني  خــادم  راأى  التدهور؛  من  الو�شطى  الطبقة 
اإحالل العمالة الوطنية بداًل من  ال�شريفني العمل على 
بــاإجــراءات �شارمة  تهدد  والـــوزارة  الــوافــدة؛  العمالة 
قادمة على القطاع اخلا�ض ب�شبب توظيفها الوهمي، 

كــل م�شروع  عــلــى  الــعــمــل  تــ�ــشــرتط وزارة  فــلــمــاذا ال 
االإن�شائية  ال�شركات  وبخا�شة  �شركة،  الأي  ُيعتمد 
يتم  اأال  املــلــيــارات«،  »بع�شرات  تعمد  والتي  الــكــربى، 
بتوظيف  املنفذة  ال�شركة  بــالــتــزام  اإال  معها  التعاقد 
املطلوبة،  ال�شعودة  من  وبن�شبة  وهمي  وغري  حقيقي 
ــعــاهــد  ــيــات الــتــقــنــيــة وامل ــكــل ــة مـــن خــريــجــي ال خــا�ــش

املبتعثني؟  مــن  تعليمهم  ا�شتكملوا  وممـــن  التقنية، 
واإلـــغـــاء الــعــقــد فــــوًرا مــع اأي �ــشــركــة ال تــلــتــزم بــذلــك؟ 
توطني  بن�شب  الكربى  ال�شركات  اإلزام  اإن  ج- 
كربى  عمالقة  �شركة  وهناك  قائم،  املطلوبة  الوظائف 
اإقامات  بتجديد  تقوم  اأن  ت�شتطيع  وال  االآن  متعطلة 
عمالها، وال ت�شتطيع اأن ُتقدم على تاأ�شريات جديدة، 
بل اإن عملها بالكامل متوقف؛ حتى تذعن لهذا النظام، 
اأن  العهد  �شيدي ويل  �شمو  من  طلبت  ال�شركة  وهذه 
على  االأنظمة  تطبيق  على  اأكد  بل  فرف�ض،  ت�شتثنى 
لكن  االأنظمة تطبق على اجلميع  كائن من كان، فهذه 
نحن ينبغي اأن يكون عندنا اأدوات للمتابعة، واأدوات 

للمراقبة. 
�ض- نحن نعلم اأن الهدف من اأحكام الكفالة هو تنظيم 
حقوق  على  واحلفاظ  العدل  اأ�شا�شها  متوازنة  عالقة 

على  امل��ن�����س��اأة  نحا�سب  ل��ن   »2 »ن��ط��اق  يف 

ن�سبة  ع��ل��ى  ب��ل  ال�����س��ع��ودي��ني  ع���دد  ن�سبة 

اأج����وره����م م���ق���ارن���ة م���ع اأج������ور امل��ن�����س��اأة

وواجبات الكفيل واملكفول، فعدم وجود نظام موحد 
ينظم تلك العالقة بني الطرفني ت�شبب يف وجود بع�ض 
اإىل  اأدت  املمار�شات  وهذه  العادلة،  غري  املمار�شات 
ال�شائقني  املنزلية، خا�شة من  العمالة  هروب عدد من 
جادة  جهود  هناك  االأخرية  الفرتة  ويف  واخلادمات، 
فما هي  ال�شاأن،  هذا  العمل مبعاجلات يف  وزارة  من 
اأين و�شلت؟ ومتى �شرتى  نوعية هذه اجلهود؟ واإىل 

النور؟
ج- فيما يتعلق مبو�شوع الكفيل فح�شب قرار جمل�ض 
عندنا  فنحن  االآن،  للكفيل  م�شمى  يوجد  ال  الوزراء 
�شاحب عمل وعامل؛ وهنا عالقة بني العامل و�شاحب 
باإلغاء  الدولية  املحافل  يف  ينادون  والذين  العمل، 
الكفيل هم ينادون يف حقيقة االأمر بت�شريع الهروب، 
بحيث يكون من يدخل البلد مهاجًرا ويطبق عليه نظام 
الهجرة، فيعمل عند من ي�شاء وكما ي�شاء، فنحن يف 
بالدنا ال نريد فتح باب الهجرة، وما هو موجود عندنا 
اأتت برخ�شة عمل موؤقتة لكي  هو عمالة موؤقتة وافدة 
�شاحب  ويلتزم  وحمدد،  ومعني  موؤقت  بعمل  تقوم 
العمل لدينا ب�شروط توطني حمددة، فاإذا مل يلتزم بهذه 
ال�شروط ت�شقط عنه هذه الرخ�شة ولي�ض له احلق يف 
اأن ي�شتمر يف توظيف هذا العامل، ونطلب من العامل 
اإىل جهة  اأو ينتقل  اإىل بالده  اأن يغادر معزًزا مكرًما 
اأخرى ملتزمة ب�شوابط التوطني لدينا، لكن يف �شياق 
املوافقة  ت�شتكمل  اأن  ناأمل  لدينا جزئية  املنزيل  العمل 
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عليها من املقام ال�شامي، وهي اإ�شدار بولي�شة تاأمني؛ 
و�شيكون هذا التاأمني ملزًما لكل من يريد اأن يح�شل 
على تاأ�شرية عمل اأو يريد اأن يجدد التاأ�شرية، وتكلف 
اليوم، ومن  تقريًبا »ريـال واحد« يف  البولي�شة  هذه 
مزاياها اأن �شاحب العمل اإذا هرب منه العامل تعيد له 
�شركة التاأمني املبلغ الذي دفعه لال�شتقدام. واإذا تاأخر 
ال�شركة  فتلزم  العامل  اأو  العاملة  هذه  اأجور  دفع  يف 
بدفع رواتبها واإ�شدار تذكرة العودة وتقدم ال�شركة 
الدعوى على �شاحب العمل ال�شتيفاء حقها. فهذه تعد 

اأحد احللول ملعاجلة اإ�شكالية العمالة املنزلية.
�ض- مت احلديث عن الكليات التقنية باعتبارها مراكز 
فهي  تدريب؛  مراكز  لي�شت  التقنية  والكليات  تدريب 
كليات علمية تطبيقية هدفها االنتقال اإىل التقدم التقني 
اإال  يتحقق  لن  وهذا  املعرفة،  اقت�شاد  اإىل  واالنتقال 
تقدم  تعليمية  اإىل كليات  التقنية  الكليات  برتفيع هذه 
البكالوريو�ض، واملاج�شتري والدكتوراه؛ حتى يتمكن 
خريجوها من االإبداع واالبتكار لالنتقال اإىل اقت�شاد 
 )%33( باأن  ال�شحف  بع�ض  تداولت  كما  املعرفة. 
اخلا�ض  القطاع  يف  يعملون  الذين  ال�شعوديني  من 
هذا  فهل  فقط،  ريـال  وخم�شمئة«  »األف  مرتباتهم 
الذي  االأجر  هو  وما  معاليكم؟  نظر  يف  كاٍف  الراتب 
اخلا�ض  القطاع  يف  ال�شعودي  للعامل  معاليكم  يراه 

الذي ي�شتحق ال�شعودة يف نظام نطاقات؟
يحت�شب  اأن  ي�شتحق  الذي  االأجر  بخ�شو�ض  ج- 
االآن  نحن  نطاقات  نظام  يف  واحد  بعدد  ال�شعودي 
ذهني  ع�شف  يف 
للو�شول  م�شتمر 
ومل  املنا�شب،  لالأجر 
يتم اتخاذ قرار نهائي 

معنا  بالتوا�شل  ذلك  يف  اآرائكم  باأخذ  واأرغب  عليه 
ال�شامي  املقام  اأو هاتفًيا، فنحن مكلفون من  بالكتابة 
احلا�شر  الوقت  ويف  لالأجور،  االأدنى  احلد  لدرا�شة 
نفكر باأن يكون من يقل اأجره عن »ثالثة اآالف« ريـال 
ال يحت�شب بواحد يف نظام نطاقات، والذي يقل اأجره 
عن »األفي« ريـال ال يح�شب بن�شف، وقد جنعل الذين 
�شعودي؛  بن�شف  ريـال  »األفي«  مرتب  يتقا�شون 
لل�شيدات  بالن�شبة  وبالذات  اجلزئي،  للدوام  ت�شجيًعا 

لكي يعملن عماًل جزئًيا من دون تفرغ.
مع  متواكبة  الــتــوطــني  عمليات  تــكــون  اأن  ــد  الب �ــض- 
االأنظمة االأخرى كنظام امل�شرتيات احلكومية، ونظام 
كفاءة  رفــع  يف  ت�شاعد  حتى  احلكومية،  املناق�شات 
تــوطــني الــوظــائــف لـــدى الــقــطــاع اخلــا�ــض، ومعاجلة 
العمالة  اأن  جند  اآخــر  جانب  ومــن  التكاليف.  ارتفاع 
ال�شيما  الــتــوطــني،  لعمليات  عــائــًقــا  ت�شكل  ال�شائبة 
على  وتوؤثر  ال�شوق  على  الفــت  وب�شكل  ت�شيطر  اأنها 
الــــوزارة جتاه  دور  هــو  فما  اخلــا�ــض،  الــقــطــاع  اأداء 
منح  يف  ت�شددها  مــن  بالرغم  ال�شائبة  العمالة  هــذه 

التاأ�شريات؟
نطاقات  بــرنــامــج  من�شاأة حتــت  اأي  و�ــشــع  اآلــيــة  �ــض- 
ال�شبابية  الريا�شية  االأنــديــة  فمثاًل  نظر،  وجهة  فيها 
يف اململكة بجميع فئاتها وهي موؤ�ش�شات غري ربحية 
ومدعومة من الدولة مببالغ كبرية، وكما يعلم اجلميع 
اأجــانــب ومــدربــني والعــبــني  بــاأنــهــا حتــتــاج اإىل فنيني 
ــا، فــلــمــاذا تــو�ــشــع هـــذه االأنـــديـــة حتــت برنامج  اأيــ�ــشً
موؤ�ش�شات  قبل  مــن  تعار�ض  هناك  األي�ض  نــطــاقــات؟ 

الدولة جتاه هذه االأندية ال�شبابية؟
فر�ض  من  �شبابنا  نحرم  اأن  نريد  ال  االأ�شل  يف  ج- 
اجلمعيات  يف  كانت  �ــشــواًء  وظــائــف  على  احل�شول 
ومن  قــطــاع،  اأي  اأو  الريا�شية  االأنــديــة  اأو  اخلــرييــة، 
ــقــطــاعــات احلــكــومــيــة اأقـــل  املــفــرت�ــض اأن تــكــون ال
اأخـــرى،  جــهــة  اأي  مــن  االأجــنــبــيــة  للعمالة  احــتــيــاًجــا 
حيث  حملها  يف  تكون  قد  اإليها  امل�شار  وامللحوظة 
الــتــي  الــنــ�ــشــب  هـــذه  اإن 
تـــكـــن  مل  ــــــعــــــت  و�ــــــش
االأندية  واأعــداد  واقعية، 
ــــــــام ال  بــ�ــشــيــطــة، واالأرق
متثل املتو�شط احلقيقي 
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املجل�ض ت برئي�ض  متمثلًة  الـــــوزارة  وتــقــوم  املــعــقــول، 
املو�شوع  هــذا  بــدرا�ــشــة  نطاقات  لربنامج  التنفيذي 
على  وقــدرتــهــا  منوها  نعيق  ال  حتى  بــاالأنــديــة  املتعلق 

العمل ب�شكل جيد.
معاليكم حول مو�شوع احلد  �شعدنا مبا ذكره  �ض- 
تبناها  التي  ــيــات  لــالأجــور، فكل احلــزم واالآل االأدنـــى 
معاليكم منذ ت�شلمكم هذا املن�شب املهم جًدا من دون 
حتديد احلد االأدنى لالأجور لن يتاأتى لها النجاح ما مل 
معطيات  هناك  اأن  كما  لالأجور.  االأدنــى  يو�شع احلد 
االأدنــى لالأجور �شرورة،  مو�شوعية جتعل من احلد 
اأدنى  بو�شع حد  ال�شريفني  اأمر خادم احلرمني  منها 
اآالف" ريـال،  "بثالثة  احلكومي  القطاع  لالأجور يف 
من  يزيد  القطاع  لالأجور يف  اأدنــى  فعدم وجــود حد 
كما  الــوزارة حللها.  ت�شعى  الذي  الهيكلية  امل�شكالت 
وخا�شًة  اخلا�ض،  القطاع  االأجــور يف  م�شتويات  اأن 
حتدد  ال  والعائلية  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  يف 
م�شتويات  وال  الــ�ــشــعــودي،  الــ�ــشــوق  مــعــطــيــات  وفـــق 
االأ�شعار يف ال�شوق ال�شعودي، وال الو�شع املايل يف 
االقت�شاد ال�شعودي، فهي حتدد وفق الدول امل�شدرة 
للعمالة وهذا غري موجود اإال يف اململكة ودول اخلليج 

فقط.
م�شار  م�شارين،  على  درا�ــشــة  لدينا  االآن  نحن  ج- 
يتعلق باحلد االأدنى لالأجور، وم�شار يتعلق باالعرتاف 
برنامج  معادلة  يف  كامل  كفرد  ال�شعودي  باملواطن 
التف�شيلية  درا�شتنا  ال�شتكمال  كمخرج  نــطــاقــات، 
عــلــى الــتــ�ــشــريــعــات الــدولــيــة اخلــا�ــشــة بــاحلــد االأدنــــى 
لالأجور مما  اأدنــى  نريد و�شع حٍد  لالأجور، فنحن ال 
تعميم  اإىل  دولــيــة-  �شغوط  ممار�شة  نتيجة  ن�شطر 
نظاًما  نــدر�ــض  الــ�ــشــعــوديــني، فنحن  لــغــري  هـــذا احلـــد 
ُنلزم  اأن  دون  ال�شعوديني  الأجـــور  اأدنـــى  حــد  لو�شع 
نظام  اأن  فــاأتــ�ــشــور  الــ�ــشــعــوديــني،  غــري  على  بتطبيقه 
�شيوظفه  �شعودي  �شيوظف  فمن  ذكــي،  حل  نطاقات 
يف  ح�شابه  يقفل  ال  لــكــي  الــربنــامــج  يف  لــه  ليح�شب 
نـــطـــاقـــات، وحـــتـــى يــ�ــشــتــمــر يف تــوظــيــف االأجــنــبــي.

العمل  بــرنــامــج  نــطــاقــات هــو  بــرنــامــج  اأن  �ــض- يلحظ 
ذلك  يعني  فهل  الــبــطــالــة؛  م�شكلة  حلــل  الــــوزارة  يف 
�شبق  التي  ال�شعودي  التوظيف  اإ�شرتاتيجية  اإلــغــاء 
اإقـــرارهـــا مــن املــقــام الــ�ــشــامــي؟ كــمــا اأن هــنــاك بع�ض 
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برفع  االقــــرتاح  منها  نــطــاقــات؛  يحتويها  ال  االأمــــور 
تكاليف التاأ�شريات؛ بحيث ال يت�شاوى من ميلك عاماًل 
"واحدًا" ومن ميلك "ثالثني" تاأ�شرية، وبالتايل يكون 
هناك نوع من امل�شاواة. كذلك حتديد �شاعات العمل، 
الواحدة  ال�شاعة  اإىل  تعمل  اأن  للمراأة  ي�شمح  فكيف 
املحالت  العمل يف  �ــشــاعــات  وبــالــتــايل حتــديــد  لــيــاًل؟ 
ال�شعودي  املواطن  ي�شاعد  �شروري  مطلب  التجارية 
على العمل وفق االلتزامات االجتماعية. كما اأن هناك 
اأعداًدا كبرية من الوافدين الذين ال يحملون اجلن�شية 
فلماذا  )البدون(  عليهم  ويطلق  �شواها  اأو  ال�شعودية 
العمل،  ل�شوق  واإدخالهم  هــوؤالء  اال�شتفادة من  يتم  ال 

وو�شع اآلية لذلك؟
ج- لدى الوزارة العديد من الربامج، لكننا حتدثنا عن 
ب�شكل  تاأثريه  وبــداأ  تاأثريات  له  الأن  نطاقات؛  برنامج 
قوي، لكن مل نقل اأن برنامج نطاقات هو احلل ال�شحري 
الــوحــيــد والــكــامــل لــكــل مــ�ــشــكــالت الــعــمــل، وبــرامــج 
الإ�شرتاتيجية  ترجمة  عبارة عن  الــوزارة جميعها هي 
لرفع  بالن�شبة  اأمـــا  االأمـــــور،  مــن  وغــريهــا  الــتــوظــيــف 
ــــوزارة مبقرتح  ال رفــعــت  فقد  الــوافــد،  الــعــامــل  تكلفة 
للمقام ال�شامي ومتت اإحالته اإىل املجل�ض االقت�شادي 
العامل  تكلفة  برفع  اخلا�شة  اجلزئية  واأقــر  االأعــلــى، 
من  اإقــراره  مت  واالآن  اخلا�شة؛  املن�شاآت  لدى  الوافد 
قبل جمل�ض الوزراء برفع تكلفة العامل باإقرار مقابل 
مايل ي�شتح�شله �شندوق تنمية املوارد الب�شرية بواقع 
يزيد عدده  "مئتي" ريـال �شهرًيا عن كل عامل وافد 
املن�شاأة.  يف  املوجودين  ال�شعودية  العمالة  عــدد  عن 
اأما بالن�شبة لتحديد �شاعات العمل فنحن ننتهج مبداأ 
العمل  منظمة  اأقرته  املبداأ  وهــذا  االجتماعي،  احلــوار 
تكون  اأن  يجب  والعمال  العمل  ق�شايا  ــاأن  ب الدولية 
واأ�شحاب  العمال  بني  م�شاورات  ح�شيلة  قراراتها 
العمل واحلكومة. واأال تنفرد احلكومة لوحدها باتخاذ 
القرار فنحن اتخذنا من مركز امللك عبدالعزيز للحوار 
و�شنبداأ  االجــتــمــاعــي،  احلــــوار  لــهــذا  مظلة  الــوطــنــي 
بال�شل�شلة "االأوىل" من احلوارات االجتماعية، واأول 
مــو�ــشــوع هــو حتــديــد �ــشــاعــات الــعــمــل. وقــد ح�شلت 
عــلــى مــعــلــومــات بـــاأن جمل�ض الــ�ــشــورى لــديــه مــبــادرة 
معلومات  على  وح�شلت  املو�شوع  هذا  حول  �شابقة 
معلومات  على  باحل�شول  اأرغــب  واأنــا  بذلك،  �شحفية 
لفئة  بالن�شبة  اأما  املبادرة.  هذه  عن  تف�شيلية  ر�شمية 
)البدون( فنحن لدينا درا�شة كاملة من جلنة يراأ�شها 
ال�شوؤون  املالية، ووزير  العهد وفيها وزير  �شمو ويل 

قدم ع�شو جمل�ض ال�شورى د. عبداجلليل ال�شيف 
معايل  ح�شرها  التي  اجلل�شة  خالل  مداخلة 
اإن  فيها:  قال  العمل  وزير  فقيه  عادل  املهند�ض 
تنظيم  هي  الكفالة  اأحكام  من  املتوخاة  االأهداف 
عالقة متوازنة اأ�شا�شها العدل واحلفاظ على حقوق 
وواجبات كل من الكفيل واملكفول، اإال اأن القواعد 
امل�شتوى  على  تكن  مل  للكفالة  املنظمة  احلالية 
ب�شبب عدم وجود مرجعية موحدة  املاأمول، وذلك 
ميكن الرجوع اإليها، حيث اإن معظم قواعد الكفالة 
تنظمها تعاميم اأو تعليمات ولي�ض نظام مما اأدى اإىل 
الطرفني  من  العادلة  غري  املمار�شات  بع�ض  وجود 
اإال  الرغم من حمدوديتها  واملكفول، وعلى  الكفيل 
ال  ب�شريحة  ال�شرر  اإحلاق  يف  �شببًا  كانت  اأنها 
ي�شتهان بها من املواطنني والوافدين على حٍد �شواء 
العمالة  من  به  ي�شتهان  ال  عدد  هروب  اإىل   واأدت 
عليه  وبناء  املنازل.  وخدم  ال�شائقني  من  وخا�شة 
�شدر قرار جمل�ض الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/ 
07 /1421هـ والذي عرب عن رغبة جادة يف اإيجاد 
حلول وذلك عن طريق اإعادة تنظيم م�شطلح الكفيل 
اإيجاد نظام بديل للكفالة كما هو احلال يف  ورمبا 
بع�ض دول جمل�ض التعاون مثل البحرين والكويت 
تقوم  موؤهلة  وطنية  �شركات  تاأ�شي�ض  خالل  من 
وتنظيم  والواجبات  احلقوق  ترتيب  اإعادة  مبهمة 
جمل�ض  قرار  وجاء  واملكفول.  الكفيل  بني  العالقة 
يف  1428/6/3هـ  وتاريخ   3024 رقم  ال�شورى 

الــكــفــالــة قـــواعـــد  ــف:  ــي ــس ال عــبــدالــجــلــيــل   د. 
ــة الـــمـــوحـــدة ــي ــع ــرج ــم ــل ــد ل ــق ــت ــف لــلــعــمــال ت

د. عبداجلليل ال�شيف

االإجراءات  اتخاذ  على  ليوؤكد  "�شاد�شًا"  بنده 
للحد  املخت�شة  اجلهات  جميع  قبل  من  احلازمة 
من هروب العمالة املنزلية مع حفظ حقوق املواطن 
والعامل، وجاءت للجمعية الوطنية حلقوق االإن�شان 
لتوؤكد هذا االجتاه من خالل درا�شة بعثت بها اإىل 
الكفالة  اأحكام  "اإلغاء  عنوان  حتت  املعنية  اجلهات 
والعامل  العمل  �شاحب  بني  العالقة  وت�شحيح 
الكفالة  اإلغاء  �شرورة  اإىل  وخل�شت  الوافد"،  
العمل  واأرباب  العمال  العالقة بني  الفردية وح�شر 
يف العالقة التعاقدية التي يحددها عقد العمل فيما 
بينها، اأما مو�شوع اإقامة العامل يف البالد واالأمور 
الحظنا  وقد  الدولة،  وبني  بينه  فتح�شر  االأخرى 
موؤخرًا جهودًا مكثفة لوزارة العمل يف هذا االجتاه 
باإجراء درا�شات واإقامة ور�ض عمل مع كل املعنيني 
�شركات  ا�شتحداث  اأبرزها  ومن  ال�شاأن  بهذا 
املوجودة  اال�شتقدام  مكاتب  من  بداًل  ا�شتقدام 
حاليًا، وقد علمنا اأن بع�ض هذه ال�شركات �شتبا�شر 

عملها خالل االأيام القادمة.
مـــا هـــي ح�شيلة هـــذه اجلــهــود  اأتـــ�ـــشـــاءل:  ولــعــلــي 
ــنــوع من  واإذا كـــان هــنــاك روؤيــــا وا�ــشــحــة لــهــذا ال
املــعــاجلــات فــمــا هـــي؟ ومــتــى �ــشــرتى الـــنـــور، وهــل 
العمالية  الــقــ�ــشــايــا  نــظــر  مـــدة  نـــرى  اأن  نــطــمــع يف 
نظرها  مــدة  طــول  على  يــرتتــب  ملــا  اخت�شرت  وقــد 
ــعــامــل ولـــــرب الــعــمــل ولـــلـــدولـــة؟ ــل مـــن اأ�ــــشــــرار ل

الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة، ووزيـــــر الــعــمــل، واأمـــــري منطقة 
مــكــة املــكــرمــة، وهـــذه اللجنة هــي املــ�ــشــوؤولــة عــن حل 
غري  اجلن�شيات  ذلك  ومن  كامل  ب�شكل  الع�شوائيات 
مبداأ  اأقر  ال�شريفني  احلرمني  وخادم  لالإبعاد،  القابلة 
يف  ونحن  وتوظيفها،  وتدريبها  الفئة  هذه  ا�شتيعاب 
الوزارة اأكملنا درا�شة حول هذا املو�شوع، وو�شعنا 

للجنة  واأر�شلناها  و�شعهم،  معاجلة  لكيفية  خــارطــة 
ننتظر  االآن  ونــحــن  عليها.  النهائية  للموافقة  العليا 
مركز االأبحاث الوطني لعمل ترميز خا�ض لهذه الفئة 
هذه  وحتت�شب  توظيفهم  ن�شجع  بحيث  اإقامتهم؛  يف 
اأكرب. الطلب  عليهم  يكون  بحيث  وافد،  بن�شف  الفئة 
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الرئا�شة  تقرير  ال�شورى  جمل�ض  اأع�شاء  اأحد  انتقد 
الأن  النبوي  وامل�شجد  احلرام  امل�شجد  ل�شوؤون  العامة 
التقرير مل يو�شح م�شار عمل الرئا�شة وال اال�شتثمار 
حاجة  يف  الرئا�شة  اأن  اآخرون  راأى  بينما  واأ�شاليبه، 
للدعم ملا تقوم به من اأعمال جليلة، واأن مكتبة احلرم 
التي  واملخطوطات  الكتب  نفائ�ض  على  حتتوي  املكي 

يجب احلفاظ عليها بعمل م�شح �شوئي لها.
يوم  عقدت  التي  املجل�ض  جل�شة  خالل  ذلك  جاء 
1433/7/1هـ برئا�شة نائب رئي�ض املجل�ض الدكتور 
تقرير  اإىل   املجل�ض  ا�شتمع  حيث  اجلفري،  حممد 
التقرير  ب�شاأن  والق�شائية،  االإ�شالمية  ال�شوؤون  جلنة 
ال�شنوي للرئا�شة 1432/1431هـ، تاله رئي�ض اللجنة 
اأن  االأع�شاء  اأحد  وراأى  الرباهيم،  اإبراهيم  الدكتور 
التقرير عبارة عن �شرد ملا تقوم به الرئا�شة العامة يف 
احلرمني ال�شريفني واجلهات التي تتبعها؛ مثل م�شنع 
الك�شوة، ومكتبة احلرم املكي، ومعهد احلرم، وتقرير 
عما مت ب�شاأن تزويد بع�ض اجلهات واالأفراد بالكتب، 
ال�شجاد  وفر�ض  الن�شرات،  وتوزيع  الدرو�ض،  واإلقاء 
االأ�شا�شية  امل�شروعات  اأما  اخلدمات.  من  ذلك  وغري 
يتم  فلم  الرئا�شة  عمل  م�شار  تو�شح  والتي  واملوقعة 
فاالأوقاف  اال�شتثمار،  مو�شوع  وكذلك  اإي�شاحها، 

 أعضاء المجلس يتساءلون عن  أوقاف
الحرمين وطرق استثمارها

الدكتور اإبراهيم الرباهيم

وتطلعات  ا�شتثمارها،  وطريقة  للحرمني،  املر�شودة 
واأ�شاليبه غري  اال�شتثمار  لتنمية  وطموحها  الرئا�شة، 

مدرجة يف التقرير.
ولفت ع�شو اآخر اإىل ما ُذكر يف التقرير من املعوقات 
التي تواجه الرئا�شة من بع�ض �شلوكيات وت�شرفات 
مثل:  املكان،  بقد�شية  تليق  ال  والتي  الزوار،  بع�ض 
املخ�ش�شة  بال�شاحات  االأطفال  ولعب  االأمتعة،  تراكم 
لل�شالة، ورمي املخلفات واالأطعمة وغري ذلك، وقال: 
باأماكن  امل�شلمني  اهتمام  يعك�شان  املكانني  هذين  اإن 
تو�شية  واتخاذ  بذلك،  االهتمام  من  فالبد  عبادتهم 
بالتوعية بكافة الو�شائل؛  حت�ض على زيادة االهتمام 
للحد من هذه الظاهرة غري احل�شارية والتي ال تعك�ض 

قيم االإ�شالم و�شلوكه. 
وراأى اأحد االأع�شاء اأن التو�شية الثانية للجنة والتي 
مرافق  حرا�شة  اإىل  بالعودة  االأمنية  اجلهات  تطالب 
مياه  وخزانات  الك�شوة،  كم�شنع  املهمة  الرئا�شة 
زمزم، وحمطات الكهرباء«، وا�شتبعدت مكتبة احلرم 
املكي غري منا�شبة وت�شاءل: هل خزانات املياه اأهم من 

نوادر املخطوطات املوجودة يف املكتبة؟
ل�شوؤون  الــعــامــة  الــرئــا�ــشــة  بــدعــم  اآخـــر  وطــالــب ع�شو 
للم�شروعات  نظًرا  النبوي؛  وامل�شجد  امل�شجد احلرام 
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ـــــرية الــــتــــي  ـــــكـــــب ال
ــواًء  تــ�ــشــهــدهــا، �ــش
فـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 
بــــــالــــــ�ــــــشــــــاحــــــات 
حــــــــــول احلــــــــــرم، 
املـــ�ـــشـــروعـــات  اأو 
بتو�شعة  املــتــعــلــقــة 
احلــــرم واملــ�ــشــاعــر 
املـــــــــقـــــــــد�ـــــــــشـــــــــة. 
وفـــــيـــــمـــــا يـــخـــ�ـــض 
مـــــعـــــهـــــد احلـــــــــرم 
ــــه  املــــكــــي قـــــــال: اإن

واقــرتح  خريجيه.  �شهادات  معادلة  عــدم  مــن  يعاين 
ــنــظــر يف و�ــشــع  اإ�ــشــافــة درا�ـــشـــة و�ــشــع املــعــهــد وال
ــيــه اإىل اإحــــدى  ــنــقــل االإ�ـــــشـــــراف عــل اآلـــيـــة حمـــــددة ل
املـــنـــورة. املــديــنــة  اأو  املــكــرمــة  اجلـــامـــعـــات يف مــكــة 
وراأى ع�شو اآخر �شرورة تكثيف جهود الرئا�شة يف 
التوعية حول منع حجز االأماكن يف امل�شجد احلرام، 
و�شائل  عرب  ذلك  يكون  اأن  على  النظافة،  و�شرورة 
ينبغي  وما  احلرمني،  مكانة  لبيان  املختلفة  االإعالم 

لهما من تعظيم. 
الوظائف  الئحة  تطبيق  �شرورة   اآخر  ع�شو  واأكد 
ينبغي  اإنه  وقال:  الرئا�شة.  من�شوبي  على  التعليمية 
لك�شوة  املخ�ش�شة  اع  َنرّ ال�شُ وظائف  عدد  زيادة 
اإىل )385( وظيفة، مع املحاولة الإيجاد املزيد  الكعبة 
احلرام  امل�شجد  مداخل  يف  زمزم  ماء  مواقع  من 
االحتياجات  لذوي  عربات  توفري  وكذلك  وخمارجه، 

اخلا�شة، وتهيئة مداخل امل�شجد احلرام.
واأ�شار اأحد االأع�شاء اإىل مكتبة احلرم املكي ال�شريف 
االإ�شالمي،  العامل  يف  املكتبات  اأقدم  من  ُتعد  والتي 
وحتتوي على نفائ�ض الكتب واملخطوطات واملقتنيات 
الذي  ال�شريفني  احلرمني  عمارة  ومعر�ض  النادرة، 
عمل  �شرورة  وراأى  العمارة.  تطور  مراحل  يوثق 
وتوفريها  املقتنيات،  تلك  جلميع  �شوئي  م�شح 
رقمية.  مكتبة  عن طريق و�شع  والدار�شني  للباحثني 
يف  الرئا�شة  حاجات  تلبي  جديدة  وظائف  واإيجاد 
وت�شاءل  وخمارجه،  احلرام  امل�شجد  مداخل  تاأمني 
عن �شبب عدم وجود بند يف ميزانية الرئا�شة البتعاث 

من�شوبيها.
اأحد االأع�شاء اال�شتفادة من مكانة احلرمني  واقرتح 

لن�شر  وتاأثريهما  امل�شلمني  نفو�ض  يف  ال�شريفني 
واال�شتفادة  والعبادات،  العقائد  وت�شحيح  االإ�شالم، 
لل�شفر  ال�شريفني  احلرمني  اأئمة  من  عدد  وجود  من 
نفو�ض  يف  لهم  الكبري  للتاأثري  وذلك  والدعوة؛ 

امل�شلمني.
ل�شوؤون  العامة  الرئا�شة  على  اآخر  ع�شو  واقرتح 
احلرمني ال�شريفني درا�شة مو�شوع فتح باب العمرة 
وحتديد عدد التاأ�شريات بالتعاون مع اجلهات االأخرى 
ذات العالقة، ال�شيما يف �شهر رم�شان كما فعل يف 
الكبري  املعتمرين  يوؤثر عدد  مو�شوع احلج، حتى ال 

�شلبًا على العبادات.
يلتزمون  ال  املعتكفني  اأن  االأع�شاء  اأحد  والحظ 
واأنهم  الرئا�شة،  حددتها  التي  االعتكاف  ب�شروط 
يوؤذون امل�شلني. وطالب الرئا�شة بالتفكري يف و�شع 
غرامات على رمي املخلفات. كما الحظ وجود عربات 
مكتوب عليها »الرئا�شة العامة ل�شوؤون امل�شجد احلرام 
يف  امل�شوؤولني  وطالب  ال�شريف«،  النبوي  وامل�شجد 
اأخذ  منع  الرئا�شة  م�شوؤويل  مع  بالتعاون  املطارين 
هذه العربات. واقرتح اإعادة النظر يف مو�شوع منع 
دخول الن�شاء امل�شجد النبوي باجلوال اأ�شوة باحلرم 

املكي.
واقرتح ع�شو اآخر تخ�شي�ض مكان ملكتبة احلرم املكي 
يف وقف امللك عبدالعزيز، لتكون قريبة من املرتددين 
مو�شوع  وبــحــث  واملــعــتــمــريــن،  احلــجــاج  مــن  عليها 
ك�شوة  م�شنع  يف  بالعاملني  خا�ض  كادر  تخ�شي�ض 
الكعبة. ومناق�شة ال�شركة امل�شوؤولة عن تنفيذ تو�شعة 
احلرم املكي، ب�شاأن املقتنيات التي جمعتها واحتفظت 
ال�شريفني،  باحلرمني  خا�شة  فهي  ال�شتعادتها،  بها 
على اأن حتفظ يف معر�ض عمارة احلرمني ال�شريفني.

حمد  االأ�شتاذ  ال�شورى  جمل�ض  ع�شو  طالب 
ال�شنوي  التقرير  مناق�شة  خــالل  القا�شي 
لــلــرئــا�ــشــة الــعــامــة لــ�ــشــوؤون املــ�ــشــجــد احلـــرام 
اأعـــداد  بــ�ــشــرورة حتــديــد  الــنــبــوي  وامل�شجد 
املــعــتــمــريــن مــثــلــمــا يــتــم يف اأعـــــداد احلــجــاج 
منها: املطالبة وذكـــر  لــهــذه  مـــربرات  وطـــرح 

الكبرية  االأعـــــداد  احلـــرم  ا�شتيعاب  عـــدم   -
الـــتـــي هـــي فــــوق طــاقــتــه ومــ�ــشــاحــتــه وهـــذا 
وامل�شلني  املــعــتــمــريــن  عــلــى  خــطــورة  ي�شكل 
عـــبـــادتـــهـــم. ـــة يف  ـــن ـــي ـــطـــمـــاأن ال ويــــفــــقــــدهــــم 
الــ�ــشــلــبــيــات  ـــــــــادة االأعــــــــــــداد جتـــعـــل  - زي
مــ�ــشــتــمــرة مــن تــخــلــف ونــــوم بــاحلــرم وعــدم 
ـــ�ـــشـــول وزحــــــــام �ــــشــــديــــد..اإلــــخ. نـــظـــافـــة وت

بواجباتها  املعنية  اجلــهــات  قيام  �شعوبة   -
ـــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة  وتــــقــــدمي خـــدمـــاتـــهـــا االأمـــن
وال�شحية والنظامية ب�شبب كرثة املعتمرين.

- واأ�شاف القا�شي: اإن هذه االأعداد الكبرية 
ال تربز جهود الدولة وما تبذله من مليارات 
ومن توظيف الطاقات املدنية والع�شكرية من 
اأجل تقدمي اأف�شل اخلدمات للمعتمرين ولكن 
ال يظهر ذلك مبا يوازي ما يتم توفريه ب�شبب 
اإنه مت حتديد  اأعداد املعتمرين. وقال:  زيادة 
اأعداد احلجاج وهو ركن من اأركان االإ�شالم، 
حتديد  ال�شهل  ومـــن  »�ــشــنــة«  الــعــمــرة  بينما 
بــقــرار داخــلــي واالأ�ــشــبــاب  املعتمرين  اأعـــداد 
وختم  لالآخرين،  مقنعة  ذلــك  اإىل  تدعو  التي 
اإن  بقوله:  مداخلته  القا�شي  حمد  االأ�شتاذ 
�شهر  حتى  وبقاءهم  املعتمرين  اأعــداد  تزايد 
ي�شكل  التخلف  منعهم من  ل�شعوبة  رم�شان 
واأخــريًا  ال�شالمة.  ناحية  من  كبرية  خطورة 
فاإن هذه الزيادة الكبرية يف اأعداد املعتمرين 
اأدت اإىل ارتفاع تكاليف ال�شكن مبكة املكرمة 
ب�شبب اأن العر�ض يقل كثريًا عن الطلب حتى 
العام،  طــوال  كبرية  اأرقــامــًا  االأ�ــشــعــار  بلغت 
فلكية. اأرقـــــام  اإىل  رمــ�ــشــان  يف  وو�ــشــلــت 

ـــــداد  حـــمـــد الــــقــــاضــــي: تـــحـــديـــد أع
من أكــبــر  قــــدراً  يتيح   المعتمرين 

السالمة ويهيئ بيئة أفضل للعبادة
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طالب اأع�شاء جمل�ض ال�شورى مبحا�شبة املت�شبب يف 
لتطوير عمل  التي تهدف  تنفيذ قرارات املجل�ض  عدم 
عن  وت�شاءلوا  احلديدية،  للخطوط  العامة  املوؤ�ش�شة 
اخلطوط اجلديدة التي ورد ذكرها يف تقرير املوؤ�ش�شة، 
والقطارات اجلديدة التي قيل اإنها تعطلت بعد ع�شرة 
اأيام من الت�شغيل، وعن االزدواجية يف عمل اجلهات 
اململكة.  يف  احلديدية  اخلطوط  عن  امل�شوؤولة  الثالث 
جاء ذلك خالل جل�شة املجل�ض الثانية والثالثني والتي 
بن  بن حممد  عبدالله  الدكتور  ال�شيخ  برئا�شة  عقدت 
ا�شتمع  حيث  املجل�ض،  رئي�ض  ال�شيخ،  اآل  اإبراهيم 
وتقنية  واالت�شاالت  النقل  جلنة  تقرير  اإىل  املجل�ض 
العامة  للموؤ�ش�شة  ال�شنوي  التقرير  ب�شاأن  املعلومات، 
1431-1432هـ،  املايل  للعام  احلديدية  للخطوط 
تالها رئي�ض اللجنة  الدكتور في�شل طاهر، ثم عر�ض 
امللحوظات؛  للمناق�شة، واأبديت عليه بع�ض  املو�شوع 
اأ�شدر جمل�ض  اأن  �شبق  اأنه  اإىل  االأع�شاء  اأحد  فلفت 
ترتكز  الوزراء،  جمل�ض  فيها  اأيده  قرارات  ال�شورى 
على ثالثة اأمور رئي�شة يف عمل املوؤ�ش�شة ومنها قرار 
وطنية  ا�شرتاتيجية  و�شع  حول  ال�شورى  جمل�ض 
لربط  احلديدية  اخلطوط  �شبكات  مد  يف  للتو�شع 
اإعداد  ب�شاأن  املجل�ض  وقرار  اململكة،  مناطق  خمتلف 
وقرار  احلديدية،  باخلطوط  للنقل  الوطنية  اخلطة 
يف  العامة  اال�شتثمارات  �شندوق  مب�شاركة  املجل�ض 
بدعم  احلديدية  للخطوط  التو�شعة  م�شروعات  تنفيذ 
املجاالت  يف  القرارات  هذه  والأهمية  الدولة،  من 

اأثر  ولعدم وجود  واالجتماعية،  واالأمنية  االقت�شادية 
ملمو�ض لها يف تقرير املوؤ�ش�شة اأو على اأر�ض الواقع، 
لتغطية  اللجنة  تو�شيات  �شوغ  اإعادة  الع�شو  اقرتح 
يف  املت�شبب  وحما�شبة  �شفافية،  بكل  القرارات  هذه 

عدم و�شع تلك القرارات مو�شع التنفيذ.
اأنها  ذكر  املوؤ�ش�شة  تقرير  اأن  اإىل  اآخر  واأ�شار ع�شو 
لتطوير  اأملانية  �شركة  مع  املا�شي  العام  يف  تعاقدت 
من  اآخر  جانب  ويف  الوطنية،  االإ�شرتاتيجية  اخلطة 
الريا�ض  يربط  بريًا  ج�شرًا  هناك  باأن  ورد  التقرير 
بجدة، وخط اآخر يربط الطائف بخمي�ض م�شيط واأبها، 
وخط اآخر يربط جدة بجازان، وت�شاءل عما اإذا كانت 
هذه اخلطوط و�شلت اإىل مرحلة متقدمة من الدرا�شة 
واإجناز اإجراءات التنفيذ �شوف يعاد درا�شتها �شمن 
املوؤ�ش�شة  مبا�شرة  �شبب  وعن  االإ�شرتاتيجية  اخلطة 

باإجراءات رفعها لتاأخذ طريقها للتنفيذ.
املوؤ�ش�شة  تقرير  من  يت�شح  االأع�شاء:  اأحد  وقال 
املوؤ�ش�شة  خطط  ويف  االأداء  يف  ارتباك  وجود 
اململكة  مناطق  بربط  اللجنة  اأو�شت  ولقد  التو�شعية؛ 
قد  التو�شية  هذه  لكن  حديد،  �شكة  ب�شبكة  الرئي�شة 
اإرباكًا؛ فلدينا الدرا�شات التي اأعدتها  تزيد املوؤ�ش�شة 
�شابقًا؛ اإ�شافة اإىل قرارات جمل�ض ال�شورى ال�شابقة 
اإىل  اإ�شافة  بربط مناطق اململكة باخلطوط احلديدية؛ 
الذي  اال�شت�شاري  واملكتب  االإ�شرتاتيجية  اخلطة 

تنتظر املوؤ�ش�شة تقريره.
املوؤ�ش�شة  هيكلة  النظر يف  اإعادة  اآخر  واقرتح ع�شو 

طالبوا بمحاسبة المتسبب في عدم تنفيذ قرارات المجلس:

ارتباك  و  الجديدة  القطارات  تعطل  ينتقدون  األعضاء 
األداء في السكك الحديدية

الدكتور في�شل طاهر
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التخطيط،  على  وقدرتها  الب�شرية  واإمكاناتها 
واالإ�شراف على تنفيذ ما نطمح اإليه من �شبكة للخطوط 

احلديدية لربط مناطق اململكة املختلفة.
ر اأحد االأع�شاء تعطل القطار ال�شريع بني الريا�ض  وذكَّ
والدمام بعد ع�شرة اأيام من دخوله اخلدمة، وهو قطار 
عمالق كلف خزينة الدولة املاليني، وت�شاءل عن �شبب 
عدم توقف هذه القطارات التي تعمل يف جميع اأنحاء 
اإىل  عليها  احلجز  ويعلق  لدينا  تتوقف  بينما  العامل؛ 

اأجل غري م�شمى بعد ع�شرة اأيام من ت�شغيلها.
البيان ال�شادر عن  اإىل ما جاء يف  اآخر  ولفت ع�شو 
املوؤ�ش�شة العامة للخطوط احلديدية باأن توقف القطار 
جاء  وقد  جديدة.  دة  معرّ كل  يف  طبيعي  اأمر  ال�شريع 
اجلودة  القطارات  هذه  يف  روعي  قد  اأنه  البيان  يف 
لتنا�شب بيئة اململكة، وت�شاءل كيف يكون االأمر كذلك 
ونحن ال زلنا يف ف�شل الربيع؟ اإن ما حدث يف قطار 
اإ�شارة لتدارك الو�شع القائم،  الريا�ض الدمام يعطي 
وبخا�شة واأننا مقبلون على ت�شغيل قطارات مل�شافات 
اململكة،  مدن  بني  تربط  الكيلومرتات  باآالف  طويلة 
يف  امل�شوؤولني  ا�شتدعاء  اللجنة  من  ي�شتلزم  وهذا 
وزارة النقل ويف املوؤ�ش�شة العامة للخطوط احلديدية 

ملناق�شتهم حول هذا االأمر املوؤ�شف.
مل  اللجنة  اأن  الوا�شح  من  االأع�شاء:  اأحد  وقال 
"الثانية" بدقة، فقد �شبق اأن طالب  تدر�ض تو�شيتها 
وطنية  اإعداد  وخطة  اإ�شرتاتيجية،  بخطة  املجل�ض 
م�شاركة  اأي�شًا  وطلب  احلديدية،  باخلطوط  للنقل 
جميع  فاإن  لذا،  التنفيذ.  يف  العامة  اال�شتثمارات 
هذه  يف  اخت�شارها  مت  ال�شابقة  املجل�ض  تو�شيات 
القطارات  بتمويل  بداأت  قد  الدولة  اأن  كما  التو�شية. 
فال حاجة للمطالبة بالتمويل احلكومي االآن. وت�شاءل: 
هل من املعقول اأن يتم تنفيذ �شبكة رئي�شية يف جميع 

مناطق اململكة يف خم�ض �شنوات فح�شب؟
وقال اأحد االأع�شاء: اإن املوؤ�ش�شة اأو�شحت للجنة باأن 
اخلطة االإ�شرتاتيجية انتهت، وكان من املفرت�ض على 
اللجنة اأن ت�شتف�شر من املوؤ�ش�شة عن ماهية هذه اخلطة 
التي  واملدن  والتكاليف  الربامج  وعن  االإ�شرتاتيجية 

�شوف متر بها تلك القطارات.
م�شوؤولة  جهات  ثالث  هناك  اأن  اإىل  اآخر  ولفت 
�شركة  فهناك  اململكة،  يف  احلديدية  اخلطوط  عن 
اخلطوط احلديدية )�شار(، وهيئة اخلطوط احلديدية، 
هل  وت�شاءل:  احلديدية،  للخطوط  العامة  واملوؤ�ش�شة 

امل�شوؤولة  اجلهة  هي  وما  العمل؟  ازدواجية يف  هناك 
عن اجلهات االأخرى؟

املوؤ�ش�شة  اإجابة  يف  ورد  ما  اإىل  اآخر  ع�شو  ولفت 
ف�شوف  املوؤ�ش�شة  تخ�شي�ض  عند  اأنه  من  اللجنة  على 
الفائز  امل�شتثمر  اإىل  وموظفيها  االأ�شول  جميع  تنقل 
هذا؟  يتم  كيف  وت�شاءل:  الربي،  اجل�شر  مب�شروع 
هل هذه هي اخل�شخ�شة؟ هل ُيعقل اأن ناأتي مبقاول 
وندفع له املال الإن�شاء اجل�شر الربي ثم ننقل له اأ�شول 
الدولة؟ وما هو دور الهيئة؟ وما هو دور �شركة )�شار( 

احلديدية؟
وقال اأحد االأع�شاء: اإن املوؤ�ش�شة لي�شت هي امل�شوؤولة 
عالقة  لها  ولي�ض  اململكة،  يف  احلديدية  ال�شكك  عن 
اأو  الغربية  املنطقة  اأو  ال�شمال  يف  احلديد  ب�شكك 
اإىل  ح�شروا  الذين  فامل�شوؤولون  الربي،  اجل�شر 
يدخل  ال  ال�شمال  خط  م�شار  باأن  اأو�شحوا  املجل�ض 
اأو  بتنفيذها،  املوؤ�ش�شة  تقوم  التي  امل�شروعات  �شمن 
االإ�شراف عليها، فهو ينفذ من قبل ال�شركة ال�شعودية 
قرار  باأن  اأو�شحوا  كما  )م�شار(،  للخطوط احلديدية 
1429/1/12هـ  بتاريخ  ال�شادر  الوزراء  جمل�ض 
القا�شي باإن�شاء هيئة اخلطوط احلديدية وفقًا للتنظيم 
اأن متار�ض املوؤ�ش�شة مهام الهيئة  املرفق بالقرار على 
اإىل  الت�شغيلي  املوؤ�ش�شة  اخت�شا�ض  نقل  حني  اإىل 
امل�شتثمر، وبناًء عليه فاإنه لن يتم حتويل املوؤ�ش�شة اإىل 
هيئة، بل اإن اخت�شا�ض املوؤ�ش�شة الت�شغيلي �شينتقل 
اجل�شر  م�شروع  تتوىل  �شوف  التي  ال�شركة  اإىل 
�شكك  م�شوؤولة عن  لي�شت  املوؤ�ش�شة  فاإن  لذا،  الربي. 
وبالتايل  امل�شتقبل،  يف  تن�شاأ  �شوف  التي  احلديد 
املواطن.  اأو  املجل�ض  لدى  وا�شحًا  لي�ض  الو�شع  فاإن 
اإدارة �شكة  النقل رئي�ض جمل�ض  واقرتح دعوة وزير 
االأعلى  االقت�شادي  املجل�ض  اأمني  ودعوة  احلديد، 
االقت�شادي  املجل�ض  الأن  املجل�ض؛  اإىل  للح�شور 
االأعلى هو امل�شوؤول عن هذه اخلطة وهو من اقرتحها، 
وبخا�شة اأنه ال يوجد لدينا مرجعية وا�شحة عن اجلهة 

امل�شوؤولة عن �شكة احلديد.
ولفت اأحد االأع�شاء اإىل اأن املوؤ�ش�شة ال زالت تتعامل 
بطريقة  القطار  دخــول  وبطاقات  التذاكر  اإ�شدار  يف 
الذهاب  اإىل  يحتاج  املــواطــن  زال  فــال  قــدميــة،  منطية 
ــ�ــشــراء الـــتـــذاكـــر. وتــ�ــشــاءل:  اإىل حمــطــات الــ�ــشــكــة ل
املــواطــن  ليتمكن  االأ�ــشــلــوب  هــذا  تطوير  يتم  ال  ملـــاذا 
مـــن احلــ�ــشــول عــلــى الـــتـــذاكـــر مـــن خــــالل االإنـــرتنـــت 
املــواطــنــني. عــلــى  للت�شهيل  اجلــــوال  ر�ــشــائــل  عــرب  اأو 

قدم ع�شو املجل�ض د. حممد بن مهدي اخلنيزي 

للخطوط  العامة  املوؤ�ش�شة  تقرير  على  مداخلة 

بخرب  املواطنون  ا�شتب�شر  فيها:  قال  احلديدية 

و�شول القطارات احلديثة والتي �شوف ت�شتخدم 

يف نقل الــركــاب واملــواطــنــني مــن الــريــا�ــض اإىل 

القطارات  هذه  واأن  والدمام،  وابقيق  االأح�شاء 

م�شكلة  عالية و�شوف حتل  �شرعة  حديثة وذات 

لدى  املواطنون  منها  يعاين  والتي  احلــجــوزات 

اخلطوط ال�شعودية، وح�شب الو�شائل االإعالمية 

الـــقـــطـــارات و�ــشــل اإىل 600  فــــاإن تــكــلــفــة هـــذه 

اأ�شبانية  �شركة  نفذتها  �شعودي  ريـــال  مليون 

معروفة، وقد ن�شرت الو�شائل االإعالمية اإن هذه 

عالية. جــودة  وذات  ومريحة  �شريعة  القطارات 

ـــاجـــاأة وقـــعـــت بــعــد مــ�ــشــي اأ�ـــشـــبـــوعـــني من  ـــف امل

اإيل  اإ�ــشــافــة  تــعــطــلــت،  فــقــد  ــقــطــارات  ال ت�شغيل 

حمل  عــدم  اأرجــو  مثل:   التذكرة  علي  تعليمات 

بـــه عــربــة  يـــوجـــد  الــقــطــار ال  �ــشــنــط كـــبـــرية الأن 

ثــالث  الــقــطــار  تــوقــف  اإىل  بــاالإ�ــشــافــة  لل�شحن، 

الــتــكــيــيــف رديء  واأن  الـــرحـــلـــة،   اأثـــنـــاء  مــــرات 

الطويلة. للخطوط  ت�شلح  ال  الــعــربــات  و�شكل 

ــارات ــط ــق ــزي حــــال ال ــي ــن ــخ  ال
للدهشة يــدعــو   الـــجـــديـــدة 

والخدمات كما هي
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دعا جمل�ض ال�شورى ال�شندوق ال�شعودي للتنمية اإىل 
اإعطاء معاملة تف�شيلية لل�شناعات النا�شئة واملتو�شطة 
ال�شادرات،  �شمان  متويل  برنامج  من  وال�شغرية 
واإىل تطوير وتعديل نطاق ال�شندوق لالإقرا�ض لكي 
يكون لديه املرونة الكافية من حيث احلد االأعلى لن�شبة 
االقت�شادية  الدرا�شات  بتمويل  وال�شماح  االإقرا�ض 
الكادر  تطوير  �شرورة  مع  االإمنائية،  للم�شروعات 
جل�شة  خالل  ذلك  جاء  ال�شندوق،  ملوظفي  الوظيفي 
املجل�ض الثانية والثالثني والتي عقدت برئا�شة رئي�ض 
املجل�ض ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد بن اإبراهيم 
اآل ال�شيخ، حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل وجهة نظر جلنة 
واآرائهم  االأع�شاء  ملحوظات  ب�شاأن  املالية،  ال�شوؤون 
املاليني  للعامني  لل�شندوق  ال�شنويني  التقريرين  جتاه 
�شعد  الدكتور  اللجنة  رئي�ض  تالها  1431/1430ه، 
مارق فاأو�شح اأن اأعمال ال�شندوق ال�شعودي للتنمية 
خدمي  دويل  متويلي  ن�شاط  "االأوىل"  بالدرجة  هي 
يدخل ال�شندوق فيه م�شاركته مع موؤ�ش�شات التمويل 
االأخرى، مثل: �شندوق النقد الدويل، والبنك الدويل، 
وموؤ�ش�شات التمويل العربية والعاملية، وبع�ض الدول 

م�شرتكة  تكون  ما  عادة  القرو�ض  وهذه  ال�شديقة، 
واملخاطرة  احلماية  بن�شب  فيها  اجلميع  ويتمتع 
نف�شها. واأ�شار اإىل اأنه من جتربة ال�شندوق ال�شابقة؛ 
فاإن دخول ال�شندوق منفرًدا لي�ض باملف�شل، وعادة ما 
يح�شل على ن�شب متدنية يف بع�ض القرو�ض اجليدة، 
للدخول  االأخرى  االإقرا�ض  موؤ�ش�شات  لتناف�ض  وذلك 
يف هذه امل�شروعات. كما اأن طلب ال�شندوق واللجنة 
على  �شيطبق  بال�شرورة  لي�ض  االإقرا�ض  ن�شب  برفع 
م�شروعات التمويل التي يدخل ال�شندوق فيها، واإمنا 
لبع�ض امل�شروعات التي يرى ال�شندوق اأهمية متويلها 

اأو االأهمية اجليو�شرتاتيجية للمملكة للدخول فيها.
الدرا�شات  التمويل ومتويل  ن�شبة  رفع  يخ�ض  وفيما 
رئي�ض  اأ�شار  ال�شعوديني،  املقاولني  م�شاركة  وزيادة 
ببع�ض،  بع�شها  وثيق  ارتباط  ذات  اأنها  اإىل  اللجنة 
اأن كافة امل�شروعات التي ميولها ال�شندوق يكون  اإذ 
اإ�شهامه فيها جزئًيا، وهذا يعني اإ�شهام جهات متويلية 
اأخرى يف امل�شروع، مما يعني �شعوبة ح�شر املناف�شة 
�شعوديني،  ا�شت�شاريني  اأو  موردين  اأو  مقاولني  على 
اللجنة يف تو�شيتها برفع  اأن ما طالبت به  واأ�شاف: 

والصغيرة والمتوسطة  الناشئة  للصناعات   األفضلية 
في برامج الصندوق السعودي للتنمية
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الدكتور �شعد مارق
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�شيخفف   )%85( اإىل  لت�شل  للتمويل  االأعلى  احلد 
اأكرب  فر�شة  ال�شندوق  و�شيعطي  العوائق،  هذه  من 
اأن  كما  ال�شعوديني.  واملوردين  املقاولني  الإ�شراك 
له و�شع  يتيح  الدرا�شات  بتمويل  لل�شندوق  ال�شماح 
املقاولني  مع  تتنا�شب  التي  واملعايري  املوا�شفات 

واملوردين ال�شعوديني.
ال�شعودي  ال�شندوق  دخول  اأن  على  مارق  د.  واأكد 
كان  ال�شادرات  و�شمان  متويل  جمال  يف  للتنمية 
بناء على تو�شية واقرتاح من جمل�ض ال�شورى، وقد 
واهتمام،  اأمانة  بكل  تنفيذها  على  ال�شندوق  عمل 
فال�شادرات غري النفطية للمملكة هي املفتاح الرئي�ض 
م�شادر  واإيجاد  للعاملية  ال�شعودي  االقت�شاد  لدخول 

دخل خمتلفة عن ت�شدير البرتول. 
ولفت اإىل اأن مبداأ متويل ال�شادرات هو اأ�شلوب مايل 
ال�شعوديني  للم�شدرين  قرو�ض  اإعطاء  على  يعتمد 
يكون  بحيث  لت�شديرها  املواد  وحت�شري  الإنتاج 
االإنتاج  على  املالية  القدرة  لديه  ال�شعودي  ِدر  املُ�شَ
ن�شاط  فهي  ال�شادرات  �شمان  اأما  والت�شدير، 
خطوط  بفتح  ال�شندوق  مبوجبه  يقوم  ائتماين 
يح�شل  ال�شناعات  وخمتلف  الدول  ملختلف  ائتمانية 
معجل  ت�شديد  على  ال�شعوديون  امل�شدرون  مبوجبه 
لقيمة �شادراتهم، اأو �شمان قيام امل�شتوردين لل�شلع 
ال�شندوق  اأن  واأو�شح  بالتزاماته.  بالوفاء  ال�شعودية 
ورفع  ال�شعودي  در  املُ�شَ خلدمة  الربامج  هذه  و�شع 
اأن  كما  امل�شتهدفة،  االأ�شواق  لدى  املناف�شة  درجة 
مع  متما�شيًا  يكون  املجال  هذا  يف  ال�شندوق  اإنفاق 

على  ال�شعوديني  امل�شدرين  قدرة 
يف  الدخول  اأو  جديدة  اأ�شواق  فتح 
وقد  مبتكرة.  ا�شتثمارية  جماالت 
جاءت تو�شية اللجنة بدعم املوؤ�ش�شات 
ال�شغرية واملتو�شطة بن�شاط الت�شدير 
باأن  وقناعته  املجل�ض  الهتمام  كنتيجة 
هي  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات 
ع�شب االقت�شاد وحمرك التغيري فيه؛ 
وال�شروط  االأولوية  لها  تكون  حيث 
املي�شرة يف النفاذ واالأ�شواق وت�شجيعها للقدرة على 

املناف�شة.
ال�شادرات  لتمويل  خا�ض  �شندوق  اإن�شاء  وعن 
وف�شل هذا الن�شاط عن ال�شندوق ال�شعودي للتنمية، 
حتت  الربنامج  ن�شاط  اإطالق  اأن  اللجنة  اأو�شحت 
خربات  من  اال�شتفادة  اإىل  يهدف  ال�شندوق  مظلة 
ال�شندوق وعالقاته الدولية، اإ�شافة اإىل التكامل بني 
امل�شروعات التنموية وعمليات التبادل التجاري، اآخًذا 
يف احل�شبان التوجه املتزايد عاملًيا يف دمج متطلبات 
التنمية  منظومة  يف  والت�شدير  اخلارجية  التجارة 
دولية  جتارب  وهناك  واالجتماعية،  االقت�شادية 
ائتمان  التي دجمت وكالة  اليابان  ناجحة مثل جتربة 
ال�شادرات حتت مظلة البنك الياباين للتعاون الدويل.

وقال: اإن امليزانية الت�شغيلية لل�شندوق بو�شفه جهاًزا 
ُدر برقم  حكومًيا تخ�شع ملوافقة جمل�ض اإدارته وت�شْ
التي  امل�شروعات  اأما  للدولة.  العامة  امليزانية  �شمن 
عن  منف�شلة  خا�شة  ميزانية  فهي  ال�شندوق  ميولها 
ال�شندوق  باأن  علًما  لل�شندوق،  الت�شغيلية  امليزانية 
مبالغ  توفري  ا�شتطاع  قد  املا�شية  ال�شنوات  خالل 
يف  اململكة  ح�ش�ض  ت�شديد  يف  اأ�شهمت  كبرية 
وكذلك  اململكة،  خارج  واال�شتثمار  التنمية  �شناديق 

فاإن اإيراداته الت�شغيلية تغطي م�شاريفه. وفيما يتعلق 

باملق�شود باالأ�شول الثابتة وامل�شروعات امل�شار اإليها 

اململكة،  داخل  بالفعل  اأنها  اأو�شح  التقرير  �شمن 
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وافــــق جمــلــ�ــض الــــــوزراء عــلــى حتويل 
نــ�ــشــاط االإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون ووكــالــة 
عامتني،  هيئتني  اإىل  ال�شعودية  االأنباء 
ويعد ذلك منجزًا من منجزات جمل�ض 
ال�شورى ال�شيما اأن هذا التحويل �شبق 
من  جوانبه-  جميع  -مــن  ُدِر�ـــضَّ  واأن 
قبل جلنة ال�شوؤون الثقافية واالإعالمية 
بــاملــجــلــ�ــض مــنــذ عــــدة �ـــشـــنـــوات، وقــد 
وتوج  درا�شة جيدة،  املو�شوع  در�ض 
الــوزراء  جمل�ض  من  الكرمية  باملوافقة 
لي�شكل  اإىل هيئتني عامتني.  بالتحويل 
ا يف تاريخ االإعالم  ذلك حتواًل مف�شليًّ
يقت�شي  والقرار  الر�شمي.  ال�شعودي 
قادرة  اإداريــة جديدة  اإجـــراءات  توافر 
على تطوير االإعالم املرئي وامل�شموع؛ 
متفاعلة  االإعالمية  العملية  يجعل  مما 
مـــــع مـــتـــطـــلـــبـــات االإعــــــــــالم اجلــــديــــد.

 تحويل اإلذاعة والتلفزيون
هيئتين إلى  األنباء   ووكالة 

عامتين إنجاز للمجلس

مباٍن  من  وممتلكاته  ال�شندوق  مبوجودات  وتخت�ض 
من�شوبي  اإ�شكان  مباين  ومنها  ومعدات،  واأثاث 
ال�شندوق واملبنى االإ�شايف اجلديد اخلا�ض بربنامج 

ال�شادرات.
�شيا�شة  لديه  ال�شندوق  اأن  اللجنة  رئي�ض  واأكد 
القرو�ض واالإعانات واملنح؛  التفرقة بني  وا�شحة يف 
موؤ�ش�شات  مع  م�شرتكة  القرو�ض  تكون  بحيث 
والهبات  املنح  اأما  عنها.  ويعلن  اأخرى،  متويل 
ال�شعودية  العربية  اململكة  حكومة  عن  ال�شادرة 
ال�شعودي  ال�شندوق  يقوم  التي  الدول  لبع�ض 
م�شتقلة  ب�شفة  عنها  فين�شر  باإدارتها،  للتنمية 
امل�شروعات. هذه  على  وا�شمها  اململكة  دور  تو�شح 
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ب�شاأن  الب�شرية  واملوارد  االإدارة  جلنة  تقرير  �شغل 
تعديل املادة )39( واإلغاء املادة )223(  من نظام العمل 
ال�شورى  جمل�ض  اأع�شاء  اإهتمامات  من  كبريًا  حيزًا 
الت�شرت  ق�شية  على  مداخالتهم  يف  ركزوا  الذين 
والعمالة ال�شائبة و�شمان حقوق املواطن عند هروب 
ال�شائبة  العمالة  ق�شية  اأن  االأع�شاء  اأكد  فقد  مكفوله، 
ق�شية حيوية ال بد من معاجلتها ب�شكل كامل، ولفتوا 
اإىل اأن هناك اإ�شكالية يف ا�شت�شدار القواعد وتعديل 
كثرية،  م�شكالت  تظهر  حيث  اململكة،  يف  االأنظمة 
غري  العمل  وزارة  قبل  من  الكفيل  نظام  اإلغاء  واأن 
قانوين. جاء ذلك خالل جل�شة املجل�ض التي عقدت يوم 
1433/7/1هـ برئا�شة نائب رئي�ض املجل�ض الدكتور 
حممد اجلفري، حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل تقرير جلنة 
االإدارة واملوارد الب�شرية ب�شاأن طلب تعديل املادة 39 
قواعد  العمل، وم�شروع  نظام  املادة 233 من  واإلغاء 
التعامل مع الوافدين من خمالفي االأنظمة تاله رئي�ض  

اللجنة د. حممد اآل ناجي .
املقدم  تقريرها  يف   - اأو�شت  قد  اللجنة  وكانت 
 )233( املادة  واإلغاء   )39 املادة)  بتعديل   - للمجل�ض 
من نظام العمل بحيث ين�ض التعديل على اخت�شا�ض 
وزارة الداخلية مبتابعة الوافدين من خمالفي االأنظمة 

وامليادين،  ال�شوارع  يف  العمل  من�شاآت  خارج 
العمالة  مبتابعة  العمل  وزارة  اخت�شا�ض  وا�شتمرار 
 )233( املادة  واخت�شت  العمل،  من�شاآت  داخل 
وراأت   ،)39( املادة  يخالف  من  على  اجلزاء  بتحديد 
اللجنة اإلغاءها، وذلك ا�شتنادًا اإىل اأن وزارة الداخلية 
التعديالت  مع  مت�شيًا  املخالفني  معاقبة  تتوىل  �شوف 
املقرتحة على املادة )39(، وفقًا للعقوبات املقرتحة يف 
هذا ال�شاأن والتي حددها م�شروع قواعد التعامل مع 

الوافدين من خمالفي االأنظمة.
عام  �شبق وقدم  املجل�ض  اأن  اإىل  االأع�شاء  اأحد  ولفت 
العمل  نظام  على  للتعديل  متكاماًل  م�شروعًا  1432هـ 
املعرو�ض  املو�شوع  اأما  فيه.  املوجودة  الثغرات  ل�شد 
التعديالت  اأن  حني  يف  ذلك،  بعد  جاء  فقد  للمناق�شة 
التي قدمت على نظام العمل حتقق هذه الغاية، وقال: 
تلك  ح�شبانها  يف  تاأخذ  اأن  اللجنة  من  اأمتنى  كنت 
اأع�شاء  فيها  �شارك  والتي  م�شبقًا  املقدمة  التعديالت 
يف  اإليها  اأ�شارت  اأو  كاملة  اأولوية  واأعطتها  املجل�ض 

هذا التقرير.
وت�شاءل اأحد االأع�شاء: عن ما ذا كانت اللجنة عر�شت 
تتوافق  وهل  االإن�شان؟  حقوق  جلنة  على  املو�شوع 
والثالثني«  »التا�شعة  املادة  يف  اإليها  امل�شار  الفقرات 

 األعضاء طالبوا بأنظمة واضحة لمعالجة قضية
 التستر و بعقوبات على العمالة السائبة
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الدولية  املنظمات  طالبت  لقد  االإن�شان؟  حقوق  مع 
نظام  باإلغاء  اململكة  العاملية  االإن�شان  ومنظمات حقوق 

الكفيل عدة مرات.
»التا�شعة  املادة  اأن  اإىل  االأع�شاء  اأحد  واأ�شار 
العمل  �شاحب  ترك  جواز  عدم  تت�شمن  والثالثني« 
للعامل  يجوز  ال  كما  اخلا�ض،  حل�شابه  ليعمل  عامله 
اأن يعمل حل�شابه اخلا�ض، وت�شاءل: هل هذا العامل 
مملوك ل�شاحب العمل؟ واقرتح اإلغاء هذه املادة وعمل 
يتحكم  اأن  عن  عو�شًا  الكفيل  نظام  الإلغاء  ترتيبات 

�شاحب العمل يف العامل ويف حقوقه.
وقال ع�شو اآخر: اإن نظام العمل لي�ض موجهًا للعامل 
االأجنبي فح�شب، بل هو موجه للعامل �شواء �شعوديًا 
والثالثني«  »التا�شعة  املادة  اأن  حني  يف  اأجنبيًا،  اأو 
فح�شب.  االأجنبي  العامل  يخ�ض  النظام  اأن  تفرت�ض 
من  بد  وال  حيوية  ق�شية  ال�شائبة  العمالة  وق�شية 
هذا  يعالج  اأن  اأقرتح  لذا  متكامل،  ب�شكل  معاجلتها 

املو�شوع من خالل نظام االإقامة.
حاول  املادة  يف  التعديل  اأن  االأع�شاء  اأحد  واأو�شح 
اأن يق�شي على حاالت كثرية، منها: الت�شرت، والعمل 
حل�شاب العامل اخلا�ض، والعمالة ال�شائبة التي حالت 
مثل  كثرية،  اأ�شياء  حتقيق  يف  الدولة  جهود  دون 
برامج ال�شعودة، كما ق�شى على الن�شاط االقت�شادي 

الوطني.
يف  م�شكلة  اململكة  يف  لدينا  االأع�شاء:  اأحد  وقال 
ا�شت�شدار القواعد وتعديل االأنظمة، حيث تظهر عند 
التنفيذ م�شكالت كثرية منها عدم جناح هذه القواعد. 
اأن  منها:  الأ�شباب  تنجح  لن  القواعد  هذه  اأن  واأرى 
كثريًا من ال�شركات يف القطاع اخلا�ض تاأخذ عمالتها 
اأو  اأو عقود  نظام  اأية  لديها دون  وتعمل  ال�شارع  من 
وَتعاُمل  الت�شرت،  ق�شية  تعالج  مل  فاإن  لذا  التزامات. 
وا�شحة  اأنظمة  اإيجاد  فيجب  بينها  فيما  ال�شركات 

ملواجهتها.
م�شروع  يف  اللجنة  تنظر  اأن  االأع�شاء  اأحد  واقرتح 
وبني  بينه  تعار�ض  من عدم وجود  وتتاأكد  »نطاقات« 
هذه القواعد، ومن ثم النظر يف نظام الت�شرت وعالقته 
بهذه القواعد، حلل م�شكلة العمالة ال�شائبة التي تعمل 

يف ال�شركات الكربى وحتت مظلتها.
التاأكيد  الــواجــب  اأنـــه مــن  اأحـــد االأعــ�ــشــاء اإىل  ولــفــت 
نحر�ض  اأن  يجب  كما  الــوافــدة،  العمالة  حقوق  على 
اأخطاء  العمالة  فلهذه  وحمايته،  املواطن  حقوق  على 
ت�شتوجب هذه التو�شيات التي ذهبت اإليها اللجنة، لذا 
من املهم التعامل مع خمالفي االأنظمة عرب نظام االإقامة.

»التا�شعة  املــــادة  تبقى  اأن  االأعــ�ــشــاء  اأحـــد  واقــــرتح 

والــثــالثــني« كــمــا كانت 
ـــعـــمـــل، ال  ال نـــظـــام  يف 
�شيما اأن معظم موظفي 
عليهم  يحظر  احلكومة 
املحظورات  مــن  كــثــريًا 
هــــذه  يف  الــــــــــــــــواردة 
ا�شتثنته  مــا  اإال  املــــادة 
�ـــشـــاأن  يف  احلــــكــــومــــة 
الدنيا  الوظائف  بع�ض 
لتعزيز دخلهم. اأما االآن 
لتعديل  اجتــــاه  فــهــنــاك 
ـــــفـــــقـــــرات مــن  هـــــــذه ال
اأن تتوىل وزارة  خالل 

اإىل  املخالفات  تعود  واأال  العقوبات،  تطبيق  الداخلية 
املادة »الثالثة والثالثني« والتي يجب اأن ُتلغى من اأجل 
القواعد  على  اعتمادًا  املــادة  هــذه  اإلغاء  اأن  كما  ذلــك، 
التي و�شعت اإحالة عقوبات معلومة بن�ض النظام اإىل 
جمهول فلي�ض يف اأوراق املعاملة ما يبني هذه االأحكام.
واقرتح اأحد االأع�شاء تاأجيل مناق�شة النظام اإىل حني 
املناق�شة.  يف  املطلوبة  االأ�شا�شية  االأمور  ا�شتكمال 
املندوبني  من  بيان  اأي  املذكرة  يف  يجد  ال  اإنه  وقال: 
ن�شو�ض  يف  ورد  عما  ا�شتف�شار  اأو  لهم،  دعوة  اأو 
وزارة  يخ�ض  كان  ما  �شواء  قواعد،  من  النظام  هذا 
الكثري  ا�شتجد  لقد  وقال:  الداخلية.  وزارة  اأو  العمل 
ذلك  مراجعة  وينبغي  االأخرية  اخلم�ض  ال�شنوات  يف 
والنظر فيه مع املندوبني الذين ميثلون هذه اجلهات، 
الغرف  وممثلي  للمواطنني  ذلك  يتعدى  اأن  باأ�ض  وال 
التجارية، لال�شتماع ملا لديهم عن هذه امل�شكالت، وما 
مت من اأجلها؟ وما �شبب عدم تنفيذ هذه العقوبات يف 
الفرتة ال�شابقة؟ ولعل من امل�شتجدات حول ذلك نظام 
»نطاقات«، وهو نظام يعطي حافزًا لبع�ض ال�شركات 
لدى  اآخرين  عاملني  وخدمات  كفالة  نقل  باإمكانية 
هذه  تدعو  بينما  احلايل،  كفيلهم  موافقة  دون  الغري 
التناق�ض؟  هذا  يكون  فكيف  مبعاقبتهم،  التو�شيات 
املنزلية.  العمالة  اإىل نظام  النظام يتطرق  اأن هذا  كما 
العمالة  يعاقب  ما  الفقرتني  اإنه ال يوجد يف هاتني  بل 
العمل �شرح  اأن وكيل وزارة  ال�شائبة. كما  االأجنبية 
امل�شطلح  هذا  واأن  الكفالة،  لنظام  مراجعة  هناك  باأن 
ولي�ض  للخدمات  نقل  هناك  ي�شبح  بحيث  �شيلغى، 
يعد  اخل�شو�ض  بهذا  النظام  هذا  فاإن  لذا  للكفالة. 

�شابقًا الأوانه وبعيدًا عن امل�شتجدات.
الق�شاء  املادة  لهذه  اأنه ال ميكن  االأع�شاء  اأحد  وراأى 
النظام، فن�ض  ال�شائبة، وخمالفة  العمالة  على م�شكلة 

ومن  للتطبيق،  قابل  وغري  منطقي  غري  املادة  هذه 
االأف�شل اأن يرتك للعامل و�شاحب العمل احلرية يف 
العمل لدى االآخرين بعقود ر�شمية، وهو نظام االإعارة 
اإىل  التي حتتاج  فال�شركات  لدينا.  وقد كان موجودًا 
عمالة ي�شمح للملتزم منها بالنظام باأن ت�شتعري عمااًل 
حمددة،  زمنية  لفرتة  اأخرى  �شركات  من  وموظفني 
اإىل  احلاجة  دون  النظام  وفق  ذلك  يكون  بحيث 
ا�شتقدام عمالة جديدة اأو اللجوء اإىل العمالة ال�شائبة.

به وكيل  اإىل ما �شرح  بالن�شبة  االأع�شاء:  اأحد  وقال 
ت�شدر  عندما  يكتب  الكفيل  ا�شم  فاإن  العمل  وزارة 
االإقامة كمرجعية الإح�شار الكفيل يف احلاالت االأمنية 
لوزارة الداخلية، وبالتايل فاإن اإلغاء نظام الكفيل من 
وزارة  اأن  �شيما  ال  قانوين،  غري  العمل  وزارة  قبل 
املو�شوع وهي مل  لها عالقة كبرية يف هذا  الداخلية 
املرجعية  هي  لي�شت  العمل  ووزارة  النظام،  هذا  تلغ 

يف اإلغائه.
العمالة  م�شكلة  اأ�شباب  من  اأن  اآخر  ع�شو  وراأى 
العمل،  لتاأ�شريات  اجلائر  اال�شتخراج  هو  ال�شائبة 
والتخلف عن احلج والعمرة، وقال: اإن علينا اأن نعالج 
هذه امل�شكلة فعالجها اأوىل من مراعاة منظمات حقوق 
االإن�شان، فلي�ض هناك وطن يخاطر باأمنه وا�شتقراره 
اأن  كما  االإن�شان.  حقوق  منظمات  اإر�شاء  �شبيل  يف 
على  للتطبيق  قابلة  غري  والثالثني«  »التا�شعة  املادة 
اأر�ض الواقع، واملادة ب�شيغتها االأوىل تفي بالغر�ض 

وال حاجة ملثل هذه التعديالت.
ولفت اأحد االأع�شاء اإىل اأن نظام االإجراءات اجلزائية 
توقيع  يجوز  »ال  على:  »الثالثة«،  املادة  يف  ين�ض 
اأمر حمظور  على  اإال  اأي �شخ�ض  على  عقوبة جزائية 
بناًء  اإدانته  ثبوت  وبعد  ونظاًما،  �شرًعا  عليه  ويعاقب 
الوجه  وفق  جتري  حماكمة  بعد  نهائي  حكم  على 
ال�شرعي«. ويجب مراعاة ذلك يف بنود املواد احلالية، 
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ا يلحظ اأن العقوبات الواردة يف املادة »الرابعة«  اأي�شً
واملادة »اخلام�شة« من البند )العا�شر( عقوبات كبرية، 
ويجب عند تطبيقها اأن تكون مبنية على حكم �شرعي، 
الن�ض:  لي�شبح  �شوغها  يعاد  اأن  املنا�شب  من  لذلك 
هي  اإليهم  امل�شار  املخالفني  على  العقوبة  »تطبيق 
معاملة  تنظيم  يف  عليها  املن�شو�ض  العقوبات  نف�شها 
العمرة  اأو  للحج  دخول  بتاأ�شريات  للمملكة  القادمني 
مبر�شوم  ال�شادر  وغريها،  العمل  اأو  الزيارة  اأو 
ت�شدره  بحكم  اإدانته  ثبوت  بعد  عام 1404هـ،  ملكي 
فيعاد  ع�شر(  )الثاين  البند  اأما  املخت�شة«،  املحكمة 
لي�شبح كاالآتي:« يجوز ملن �شدر بحقه حكم  �شوغه 
باالإدانة االعرتا�ض على احلكم وفًقا لنظام االإجراءات 
اجلزائية«، وبهذا نكون قد رفعنا احلرج عن اململكة من 
تطبيق العقوبات اأمام دول من ُتَطبق بحقهم العقوبات، 
وكذلك اأمام املنظمات التي ترى اأن يف الكفالة خمالفة 
ملن  العدالة  �شمان  االأهم-  – وهو  ا  واأي�شً اإن�شانية، 

تقع عليهم تلك العقوبات.
ترحيل  على  الن�ض  حذف  االأع�شاء:  اأحد  واقرتح 
فيه  الأن  العمل؛  على ح�شاب �شاحب  املخالف  الوافد 
اأعباء  يتحمل  الكفيل  اأن  ال�شيما  الكفيل،  على  جتٍن 
مالية كثرية، منها: قيمة اال�شتقدام، ور�شوم االإقامة، 

ورمبا رخ�شة القيادة. 
واقرتح ع�شو اآخر ت�شمني فقرة جديدة بو�شع عقوبة 
مالية تدعم بها مراكز االإيواء التي �شوف تن�شاأ مبوجب 
تنفيذ قواعد التعامل مع الوافدين من خمالفي االأنظمة.

العمالة  مع  التعامل  اأن  اإىل  االأع�شاء  اأحد  ولفت 
املخالفة لنظام العمل له عدة اأبعاد، منها ما هو متعلق 

وبع�شها  العمل،  ب�شاحب  متعلق  هو  وما  بالدولة، 
بالدولة  اأن ما يتعلق  اأمنية، وبع�شها حقوقية. ويبدو 
تعديل  خالل  من  معاجلتها  مت  قد  االأمنية  واجلوانب 
املادة )39( واإلغاء املادة رقم )233( من نظام العمل. 

اأن  اإىل  االأعـــ�ـــشـــاء  اأحـــــد  ولـــفـــت 
�ـــشـــاحـــب الـــعـــمـــل يـــدفـــع مــبــالــغ 
العمال  كــبــرية ال�ــشــتــقــدام  مــالــيــة 
مــنــهــا: ر�ــشــم الــتــاأ�ــشــرية، تــذكــرة 
التاأمني  االإقامة،  ور�شوم  ال�شفر، 
ذلك  بعد  ثــم   ... ــخ  اإل ال�شحي... 
يهرب العامل. وقال: اإن م�شروع 
من  الوافدين  مع  التعامل  قواعد 
اأي  يت�شمن  مل  االأنظمة  خمالفي 
حقوق  �شمان  اإىل  ي�شري  �ــشــيء 
على  القب�ض  بعد  العمل  �شاحب 

القواعد  فم�شروع  الهارب؛  العامل 
اأمــامــنــا مقت�شر فــقــط عــلــى الــ�ــشــبــط ومـــن ثم  الــــذي 
يكون  قد  الهارب  العامل  ترحيل  حتى  بل  الرتحيل. 
على ح�شاب الدولة. فمن املهم اأن نعطي �شاحب العمل 
الهارب،  العامل  على  ق�شائية  دعــوى  رفــع  احلــق يف 
وا�شتيفاء حقوقه املالية منه؛ اإذ ال بد من اكتمال كافة 
االإجراءات الق�شائية، كما اأن عملية الرتحيل يجب اأن 
ا ملاذا ال يكون هناك  تكون على ح�شاب العامل. اأي�شً
ترحيل  تكاليف  دفــع  يف  الــهــارب  العامل  لدولة  دور 

ا اأنه خالف نظام العمل؟  العامل، خ�شو�شً
التعامل  قواعد  درا�شة  اإعادة  االأع�شاء  اأحد  واقرتح 
مع الوافدين من خمالفي االأنظمة، ودعوة امل�شوؤولني 
عن القوى العاملة، اأو الغرف التجارية، اأو من ميثل 
هو  اخلا�ض  القطاع  اأن  ال�شيما  اخلا�ض،  القطاع 
امل�شتفيد من العمالة ال�شائبة واملتاأثر بها. فيح�شن 

معرفة وجهة نظرهم. 
واأ�شار اأحد االأع�شاء اإىل اأن حقوق �شاحب العمل 
االأوىل«،  »الفقرة  الثاين  البند  يف  وا�شحة  غري 
ترحيله  فيكون  العامل عند غري مكفوله  فاإذا عمل 
يعمل  كان  واإذا  لديه،  يعمل  على ح�شاب من وجد 
هي  فما  ح�شابه.  على  فريحل  اخلا�ض  حل�شابه 
حقوق �شاحب العمل؟ ينبغي اإبالغ �شاحب العمل 
عليه  يكون  قد  اأنه  ال�شيما  با�شتقدامه،  قام  الذي 
لنظام  املخالفون  الوافدون  كذلك  ملكفوله،  حقوق 
اأو  عمرة  اأو  حج  بتاأ�شريات  القادمني  من  العمل 
القب�ض  ومت  العمل  زاولوا  اإذا  باأنواعها؛  زيارة 
قبل  ذمتهم  الإبراء  �شرط  و�شع  فيح�شن  عليهم 
�شفرهم، ال�شيما اأن يف ذلك حفظ حلقوق االآخرين.

مفهومي  بني  الفرق  تو�شيح  االأع�شاء  اأحــد  واقــرتح 
االأخرى؛  االأنظمة  ومراجعة  و)الوافدين(  )املت�شللني( 
مــثــل نــظــام اجلـــــوازات وغــــريه، ملــعــرفــة هــل يت�شاوى 
املت�شللني؟  مــع  الــوافــدة  العمالة  مــن  االأنــظــمــة  خمالفو 
هم  املت�شللني  اأن  ال�شيما 
اأ�شد جرًما و�شرًرا، فقد 
بدون وجه  البالد  دخلوا 
كبري  وخطرهم  �شرعي، 

على االأمن والبلد عامة.
االأع�شاء  اأحد  واأو�شح 
للعامل  حق  االإقامة  اأن 
له  ومبوجبها  االأجنبي 
احلق يف العمل النظامي 
ملاذا  وال�شوؤال  باململكة؛ 
العامل  خدمات  تقت�شر 
دون  فقط،  كفيله  على 
اإيجاد اأنظمة عملية مرنة مثل نظام )االإعارة(، ال�شيما 
االأنظمة  ملخالفي  حلواًل  االإعارة  نظام  تفعيل  يف  اأن 
العمالة  فتبادل  امل�شكلة،  على  الق�شاء  يف  وامل�شاهمة 
من  التقليل  يف  ي�شهم  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  بني 

اال�شتقدام اجلديد واحلد منه.
�شركات  مع  التعامل  يتم  اأن  االأع�شاء  اأحد  واقرتح 
تاأمني من م�شدر العمالة قبل و�شولهم للمملكة، وهذه 
الكفيل  حق  تغطية  عن  امل�شوؤولة  هي  تكون  ال�شركة 
يرغب  مل  واإذا  العامل،  عمل  وا�شتمرار  اململكة،  يف 
للكفيل  التاأمني  بالعمل مع كفيله تغطي �شركة  العامل 
كافة حقوقه ال�شيما اأن هذا يعد �شابًطا للعمالة بالعمل 

واحرتام ال�شروط.
الوافدين  مع  التعامل  قواعد  اإن  االأع�شاء:  اأحد  وقال 
قواعد  وتعد  مطبقة  جمملها  يف  االأنظمة  خمالفي  من 
وجــود  �شبب  يف  الــبــحــث  يــكــون  اأن  وينبغي  مــهــمــة، 
اأ�شبابها  اأحـــد  مــن  اأن  ال�شيما  االأ�ــشــا�ــشــيــة،  امل�شكلة 
ــعــر�ــض والــطــلــب؛ واال�ـــشـــتـــفـــادة من  الــتــفــاوت يف ال
الــعــمــالــة الــ�ــشــائــبــة مــن قــبــل املــخــالــفــني جـــاء مــن اأجــل 
�ــشــد احلـــاجـــة وعــــدم الــتــمــكــن مـــن اال�ــشــتــقــدام. لـــذا، 
بــاأ�ــشــرع  االإ�ــشــكــال  حــل  الــعــمــل  وزارة  عــلــى  ينبغي 
ال�شائبة  العمالة  رواتـــب  اأ�شحبت  فقد  ممكن.  وقــت 
املنزلية خرافية وغري معقولة فقد ت�شل اإىل )3000( 
ريـــــــال، فــاالأنــظــمــة يف االأ�ـــشـــل ال حتــمــي املــ�ــشــتــقــدم.
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 قروض صندوق التنمية الزراعية يشوبها بعض القصور

والتعجيز للمزارع ومطالب بدفع القرض نقداً

هموم  بعر�ض  ال�شورى  جمل�ض  اأع�شاء  طالب 
اجلفاف،  حاالت  يف  يواجهونه  ما  خا�شة  املزارعني 
مل  حيث  الزراعية،  التنمية  �شندوق  اأداء  وانتقدوا 
اإىل  لفتوا  كما  اجلفاف،  مل�شكلة  منا�شبة  حلواًل  يقدم 
اأن تقرير ال�شندوق مل يذكر اأمورًا مهمة يف �شناعة 
واإنتاج التمور واأنه جاء ب�شكل و�شفي، واأ�شاروا اإىل 
التباين الكبري يف عدد وقيمة القرو�ض ق�شرية االأجل 

ما بني اخلطة واملنفذ.
يوم  عقدت  التي  املجل�ض  جل�شة  خالل  ذلك  جاء 
ال�شيخ  املجل�ض  رئي�ض  برئا�شة  1433/7/7هـ 
ال�شيخ،  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبدالله  الدكتور 
حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل تقرير جلنة ال�شوؤون املالية، 
الزراعية  التنمية  ل�شندوق  ال�شنوي  التقرير  ب�شاأن 
اللجنة  رئي�ض  تاله  1432/1431هـ،  املايل  للعام 
واأبديت  للمناق�شة،  عر�ض  ثم  مارق،  �شعد  الدكتور 
عليه بع�ض امللحوظات حيث لفت اأحد االأع�شاء اإىل اأن 
يعاين  التي  الهموم  اإىل  تقريرها  يف  ت�شر  مل  اللجنة 
منها املزارعون، كما اأن ال�شندوق مل يراع املزارعني 
درا�شة  ال�شندوق  على  واقرتح  اجلفاف.  حاالت  يف 
م�شكلة  ال�شيما  ومعاجلتها،  املزارعني  م�شكالت 
الت�شويق واجلفاف، وطالب ال�شندوق مبراعاة تاأجيل 

ت�شديد قرو�ض املزارعني يف حاالت اجلفاف.
واأ�شار اأحد االأع�شاء اإىل اأن دور ال�شندوق يكمن يف 
متويل امل�شروعات يف املناطق التي تعاين من اجلفاف، 
وعلى الرغم من ذلك اإال اأن ال�شندوق مل يقدم احللول 
تن�شيق  هناك  يكن  مل  اأنه  كما  امل�شكلة،  لتلك  املنا�شبة 
الغالل،  و�شوامع  الزراعة،  ووزارة  ال�شندوق  بني 
االأ�شا�شية  واخلطط  ال�شندوق  اأهداف  يخدم  مبا 
الع�شو  والحظ  الزراعة،  مو�شوع  يف  ت�شب  التي 
تتميز  والتي  املطورة  للزراعة  يتطرق  مل  التقرير  اأن 
وا�شتخدام  الغذاء،  من  مميزة  ونوعية  عاٍل،  باإنتاج 
حمدد للمياه. واقرتح على ال�شندوق دعم امل�شروعات 
خارج اململكة، ال�شيما اأنها �شوف ت�شاعد يف احلد من 
ا�شتخدام املياه يف الداخل، ودعم ال�شندوق ل�شركات 

الت�شويق للقيام بدورها على اأكمل وجه.
واأكد ع�شو اآخر اأن التقرير مل يذكر اأمورًا مهمة يف 

�شناعة واإنتاج وت�شويق التمور، ال�شيما اأن اململكة من 
مل  ال�شندوق  اأن  كما  التمور،  اإنتاج  يف  الدول  اأكرث 
يهتم باالأبحاث الزراعية التي تخدم املنتجات الزراعية 
ال�شجرة  تلك  ال�شيما  اململكة،  يف  ن�شبية  ميزة  ولها 
ومزايا  غذائية،  بخ�شائ�ض  تتميز  التي  املباركة 
تناف�شية جعلها موؤهلة لتكون اإحدى ال�شلع االأ�شا�شية 
على  التاأكيد  �شرورة  وراأى  ال�شعودية.  لل�شادرات 
التمور،  ل�شناعة  املخ�ش�شة  القرو�ض  برامج  تطوير 
وم�شتقاتها، وتنظيم برامج دعم مالية وت�شويقية ملنتج 
بالقرو�ض  القطاع اخلا�ض ودعمه  وت�شجيع  التمور، 
لهم.  الالزمة  االإعانة  وتقدمي  التمور،  مل�شدر  الالزمة 
ملراكز  الدعم  بزيادة  ال�شندوق  على  التاأكيد  وراأى 
�شحة  يف  ت�شهم  التي  والبيطرية  احليوانية  االأبحاث 
وتقدمي  ثروتها،  وتنمية  �شاللتها،  وحت�شن  االإبل، 
تربية  م�شروعات  وتنمية  االإبل  لراعي  املايل  الدعم 

االإبل للم�شاهمة يف االكتفاء الذاتي الغذائي للمملكة.
عامة  ب�شفة  جاء  التقرير  اأن  االأع�شاء  اأحد  والحظ 
تقييم  ال�شعب  من  يجعل  مما  و�شفي،  �شكل  على 
حتقيق  يف  الزراعية  التنمية  �شندوق  وفعالية  كفاءة 
توجيهات  وحتديد  امل�شتقبلي،  ن�شاطه  اإ�شرتاتيجية 
االإقرا�ض مبا يحقق اأهدافه. وقال: اإن م�شتوى توزيع 
االإقرا�ض اأتى اأي�شا يف فئتني، اأولها قطاع املزارعني 
الزراعية  امل�شروعات  قطاع  الثانية  والفئة  العاديني، 
على  واإمنا  التقرير  �شنة  خالل  ولي�ض  املتخ�ش�شة، 
عمله،  بدء  منذ  بال�شندوق  االإقرا�ض  حركة  جممل 
التعرف  للجنة، وكذلك املجل�ض  وت�شاءل: كيف ميكن 
على االآليات التي يوليها ال�شندوق يف متويل االأن�شطة 
يف هذا القطاع؟ ولفت اإىل اأن التقرير خال من ميزانية 
تقييم  ميكن  فكيف  الراأ�شمالية،  والنفقات  ال�شندوق 
اأداء ال�شندوق وهل يتنا�شب مع م�شتويات االإقرا�ض 

اأم ال؟ 
تباينًا كبريًا يف عدد  اأن هناك  اإىل  اآخر  ولفت ع�شو 
اخلطة  بني  ما  االأجل،  الق�شرية  القرو�ض  وقيمة 
ال�شندوق؟  من  مق�شود  اأمر  هذا  وت�شاءل:  واملنفذ، 
الفئة  هذه  على  للطلب  املتقدمني  بقلة  متعلق  اأنه  اأم 
بتطوير  يقم  مل  ال�شندوق  اإن  وقال:  االإقرا�ض،  من 

النماذج االإح�شائية التي متكنه من التنبوء باحتماالت 
قبل  الفئة  تلك  ا�شتبعاد  من  ميكنه  مبا  ال�شداد  عدم 
تقدمي االإقرا�ض ل�شمان ال�شداد، ومبا ال يحرم الفئات 
االأخرى التي هي اأكرث جدية يف ال�شداد من احل�شول 

على االإقرا�ض.
من  يعد  الزراعي  ال�شندوق  اأن  اآخر  ع�شو  وراأى 
اأعماله  با�شر  والذي  الرائدة،  االإمنائية  ال�شناديق 
الزراعي  الن�شاط  وتنمية  لدعم  )1384هـ(  عام  منذ 
مي�شرة،  بقرو�ض  التمويل  طريق  عن  واحليواين 
اإ�شافة اإىل �شرف اإعانات مالية بن�شب متفاوتة ح�شب 
نوعية الن�شاط. اإال اأن �شرف القرو�ض ي�شوبها بع�ض 
هذا  معاجلة  واقرتح  للمزارع.  والتعجيز  الق�شور 
الق�شور بدفع كامل القر�ض للمزارع نقدًا؛ لكي يكون 
االأ�شا�شيني  للوكالء  مبا�شرة  ويذهب  القوة  موقع  يف 
اإىل )15%( من  ن�شبة خ�شم ت�شل  وقد يح�شل على 

قيمة املعدات، اإذا �شدد نقدًا لهم.
واأ�شار اأحد االأع�شاء اإىل اأن ال�شندوق عمل على تبني 
)�شبع( مبادرات هامة تعمل على دعم القطاع الزراعي 
ومنذ  الزراعية،  باالأن�شطة  تتعلق  برامج  خالل  من 
ببطء  معها  يتعامل  وال�شندوق  املبادرات  تلك  اإطالق 
تو�شية  اإ�شدار  من  الرغم  على  فعالية،  وعدم  �شديد 
التي  االإ�شرتاتيجية  تطبيق  يف  االإ�شراع  على  تن�ض 
اعتمدها ال�شندوق. واقرتح على ال�شندوق االإ�شراع 
وقت  اأ�شرع  يف  واإطالقها  املبادرات،  تلك  تنفيذ  يف 
الن�شاط  اأنها �شوف ت�شهم يف تطوير  ممكن، ال�شيما 

الزراعي.
يعاين  م�شكالت  هناك  اأن  اإىل  االأعــ�ــشــاء  اأحــد  ولفت 
مــنــهــا املــــزارعــــون مـــن �ــشــوء الــتــخــزيــن والــتــ�ــشــنــيــع 
ــــك اإىل غـــيـــاب اجلــمــعــيــات  ـــعـــود ذل والــتــ�ــشــويــق، وي
املـــزارع  مــن  املح�شول  بــاأخــذ  تــقــوم  الــتــي  التعاونية 
اإعــادة �شوغ  واقــرتح  وت�شويقه.  وت�شنيعه  وتخزنيه 
لت�شبح  الــلــجــنــة  مــن  املــقــرتحــة  "الثالثة"  الــتــو�ــشــيــة 
الــقــرو�ــض  يف  ــــويــــة  االأول "اإعطاء  االآتــــــي:  بــالــنــ�ــض 
احل�شول  اإجـــراءات  وت�شهيل  التعاونية،  للجمعيات 
عــلــيــهــا، ومتـــديـــد فــــرتة الـــ�ـــشـــداد لـــهـــذه اجلــمــعــيــات.
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طالب اأع�شاء جمل�ض ال�شورى باالإ�شراع يف اإ�شدار 
نظام ديوان املراقبة العامة، ولفتوا اإىل املعاناة الكبرية 
التي يالقيها الديوان يف تنفيذ املهام واالخت�شا�شات 
املوكلة اإليه، وطالبوا بذكر اجلهات احلكومية التي ال 
تتعاون معه، جاء ذلك خالل جل�شة املجل�ض التي عقدت 
ال�شيخ  املجل�ض  رئي�ض  برئا�شة  1433/7/8هـ،  يوم 
ال�شيخ،  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبدالله  الدكتور 
حيث ا�شتمع املجل�ض اإىل تقرير جلنة ال�شوؤون املالية، 
العامة  املراقبة  لديوان  ال�شنويني  التقريرين  ب�شاأن 
1432/1431هـ،  1431/1430هـ-  املاليني  للعامني 
اأحد  ولفت  مارق،  �شعد  الدكتور  اللجنة  رئي�ض  تاله 
االأع�شاء اإىل اأن التقرير مل ي�شتمل على نتائج عمليات 
يعاين  الديوان  اأن  االأداء. كما  املالية ورقابة  املراجعة 
نظام  ظهور  عدم  واأهمها:  ال�شعوبات  بع�ض  من 
وجود  وعدم  عاًما،  ع�شر"  "خم�شة  منذ  الديوان 
تراقب  املالية  فوزارة  واملايل،  االإداري  اال�شتقالل 
)الرقابة  يراقبها  ال�شابقة( والديوان  )الرقابة  الديوان 
تقييمه  من  متمكًنا  الديوان  يكون  ال  فقد  الالحقة(، 
لوزارة املالية. كما اأن الديوان ي�شكو من ال�شعوبات 
اللجنة  جتتمع  اأن  االأن�شب  فمن  عمله،  تعرت�ض  التي 
يف  االزدواجية  ليو�شحوا  الديوان  من  املندوبني  مع 

عملهم. 

ولفت اأحد االأع�شاء اإىل املعاناة الكبرية  التي يعانيها 
الديوان يف تنفيذ املهام واالخت�شا�شات املوكلة اإليه. 
يف  باالإ�شراع  اللجنة  تو�شي  اأن  االأن�شب  ومن  لذا، 
التي  املعوقات  من  كثرًيا  ليحل  الديوان  نظام  �شدور 
التقرير  يف  الواردة  فاملعوقات  التقرير.  اإليها  اأ�شار 
على  بالتاأكيد  ولو  معاجلتها  اللجنة  على  وكان  كثرية 

تو�شيات �شابقة.
باالإمكانات  الديوان  تزويد  االأع�شاء  اأحد  واقرتح 
الالزمة لتتم الرقابة املالية على ميزانية الدولة بال�شكل 
اأمر  واملايل  االإداري  اال�شتقالل  اإن  قائاًل:  املطلوب. 
بعمله  يقوم  اأن  الديوان  من  اأردنا  اإذا  �شروري؛ 
ت�شتجيب  اأن  االأن�شب  ومن  ومو�شوعية.  با�شتقاللية 
الكافية  احلوافز  باإيجاد  يتعلق  فيما  للديوان  اللجنة 

ملن�شوبيه من ذوي التخ�ش�شات النادرة.
ن�شو�ض  الــلــجــنــة  تــرفــق  اأن  االأعــ�ــشــاء  اأحــــد  وطــلــب 
لتحديد  ب�شاأنها؛  للمجل�ض، وما مت  ال�شابقة  القرارات 
اللجنة احلــالــيــة وقــــرارات  تــو�ــشــيــات  الــعــالقــات بــني 
اإذا كانت هناك قرارات �شابقة  ال�شابقة. وما  املجل�ض 
للمجل�ض ومل ُيعمل بها؟ واإىل اأين انتهت تلك القرارات؟ 
الديوان  بني  الربط  ج�شر  هو  االإلــكــرتوين  فالتعامل 
والتدقيق  واملحا�شبة  فاملراقبة  احلكومية،  واجلهات 
االأن�شب  مــن  ــه  اأن وراأى  االآلــيــة.  الو�شائل  على  تعتمد 

األعضاء يطالبون بإعالن الجهات الحكومية التي
ال تتعاون مع ديوان المراقبة العامة  بة
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"�شرعة  لت�شبح:  "الرابعة"  التو�شية  �شوغ  اإعــادة 
وتــاريــخ   )235( رقـــم  ـــــوزراء  ال جمل�ض  ـــرار  ق تنفيذ 
)اأن  "الثانية":  فقرته  يف  القا�شي  1425/8/20هــــ 
على اجلهات احلكومية االإ�شراع يف تبني ا�شتخدام 
املالية  الــعــمــلــيــات  جميع  يف  االآيل  احلــا�ــشــب  اأنــظــمــة 
يف  التقليدية  الو�شائل  مــن  والــتــحــول  واملحا�شبية، 
املالية  والبيانات  احل�شابات  واإعــداد  ال�شجالت  م�شك 

بالو�شائل االإلكرتونية(.
بع�ض  من  ي�شكو  الديوان  اأن  اإىل  اآخر  ع�شو  ولفت 
يف  �شواء  معه،  تتعاون  ال  التي  احلكومية  اجلهات 
وت�شاءل  غريها.  اأو  امل�شتحقات  اأو  امل�شتخل�شات 
باال�شم؟  اجلهات  تلك  الديوان  ذكر  عدم  �شبب  عن 
له ال�شالحيات با�شتدعائها  واإذا ذكرها باال�شم فهل 
ومناق�شتها ب�شاأن عدم تعاونها؟ وهل ميكن ا�شتقالل 

الديوان مالًيا واإدارًيا؟
وت�شاءل اأحد االأع�شاء عن �شبب عدم ا�شت�شافة اللجنة 
والعوائق  االأ�شباب  يو�شحون  الديوان  من  �شيوًفا 
التي منعت من تنفيذ قرار جمل�ض الوزراء، لكي تكون 
على  ولي�ض  العوائق  هذه  الإزالة  ة  من�شبرّ التو�شيات 
قوي  فالقرار  الوزراء،  قرار جمل�ض  بتنفيذ  التو�شية 

بنف�شه ال بقرار جمل�ض ال�شورى.
التو�شية  يف  ورد  عما  االأع�شاء  اأحد  وا�شتو�شح 
عليا  جلنة  "ت�شكيل  على:  ن�شت  والتي  )االأوىل( 
حمايدة لدرا�شة امللحوظات الواردة يف تقارير ديوان 
املراقبة العامة على اأال يكون من اأع�شائها من االأجهزة 
اخلا�شعة لرقابة الديوان"، وت�شاءل: من اأي اجلهات 
يتم ت�شكيل هذه اللجنة؟ وما هي معايريها ومهامها؟ 
وكيف ترفع تو�شياتها للمقام ال�شامي؟ وهل هي جلنة 

دائمة؟
يف  ركزت  اللجنة  اأن  اإىل  االأع�شاء  اأحد  واأ�شار 
يف  املذكورة  املعوقات  من  عدد  على  تو�شياتها 
معوقني،  اأهم  اأغفلت  نف�شه  الوقت  لكنها يف  التقرير، 
الديوان من فح�ض م�شتندات  االأول: هو عدم متكني 
ا بوزارة املالية، فنظام  احل�شاب اخلتامي للدولة ميدانًيرّ
"العا�شرة" و  ديوان املراقبة - وحتديًدا يف املادتني 
التو�شية  تبني  واقرتح  ذلك،  له  يتيح  "الع�شرين"- 
فح�ض  من  العامة  املراقبة  ديوان  متكني  ون�شها:" 
بوزارة  ا  ميدانًيرّ للدولة  اخلتامي  احل�شاب  م�شتندات 
واملادة  "العا�شرة"  املادة  ملقت�شى  ا  وفًقرّ املالية 
"الع�شرين" من نظام الديوان". واأ�شاف: اأما املعوق 

توفري  عدم  فهو  اللجنة  له  تتطرق  مل  الذي  االآخر 
كيف  وت�شاءل:  للديوان.  واملايل  االإداري  اال�شتقالل 
ديوان  على  �شلطة  لها  تنفيذية  �شلطة  هناك  يكون 
ق يف الدول العربية  املراقبة؟ هذا فيه تداخل وغري مطبرّ
اأو االإقليمية اأو العاملية. واقرتح "اال�شتقالل االإداري 

واملايل لديوان املراقبة العامة".
ي�شر  مل  الديوان  اأن  اإىل  االأع�شاء  اأحد   والحظ   
يف  الن�شائي  العن�شر  وحجم  دور  اإىل  تقريره  يف 
اأعماله، كذلك يلحظ توا�شع حجم التدريب واالبتعاث 
اأن  اإمكانية  مدى  مو�شوع  بحث  واقرتح  ملن�شوبيه. 
تكون وحدات املراجعة الداخلية يف اجلهات امل�شمولة 
اإذا  برقابة الديوان تابعة للديوان؛ الأن هذه الوحدات 
كانت مرتبطة بامل�شوؤول االأول للجهاز االإداري يكون 
التي  واملالية  االإدارية  املعلومات  لبع�ض  حجب  هناك 
وحدات  تكون  وبذلك  الديوان،  عليها  يطلع  اأن  يجب 
املراجعة الداخلية متماثلة مع ما ي�شمى باملمثل املايل 

التابع لوزارة املالية.
لديوان  امل�شابهة  االأجهزة  اأن  االأع�شاء  اأحد  واأكد 
اأجهزة  هي  العامل  دول  جميع  يف  العامة  املراقبة 
ال�شلطة  يف  جهاز  اأعلى  لتكون  ترقى  د�شتورية 
اأن  منها:  د�شتورية  �شالحيات  وتعطى  التنفيذية، 
يكون رئي�شها غري قابل للعزل، والتو�شيات ال�شادرة 
عن هذا اجلهاز ال يتم التعقيب اأو التعديل، اأو االإ�شافة 
الرقابية االأخرى  اأي جهاز، وعلى االأجهزة  عليها من 
اأن  التنفيذية  ال�شلطة  رئا�شة  اأو  برملانية  كانت  �شواء 
من  كان  وقال:  وتنفذها،  التو�شيات  هذه  على  تبني 
االأوىل يف تو�شيات اللجنة اأن توؤكد على اأن تو�شيات 
جمل�ض  عليها  يطلع  اأن  يجب  العامة  املراقبة  ديوان 
الوزراء ويتخذ فيها قراره، ومن ثم حتال اإىل جمل�ض 
حتال  اأن  دون  تو�شياته،  عليها  ويتخذ  ال�شورى 

تو�شيات ديوان املراقبة اإىل جلان. 
عدم  ب�شبب  القائمة  امل�شكلة  اإىل  االأع�شاء  اأحد  ولفت 
جتاوب بع�ض اجلهات امل�شمولة بالرقابة وا�شتمرارها 
املراقبة  ديـــوان  وعـــدم متكني  املــعــلــومــات،  يف حجب 
تامة.  وا�شتقاللية  بحرية  اخت�شا�شاته  ممار�شة  من 
املالية  اأنــظــمــتــه  بتحديث  الـــديـــوان  يــقــوم  اأن  واقــــرتح 
واملــحــا�ــشــبــيــة، وا�ــشــتــحــداث مــا هــو �ـــشـــروري منها 
الــديــوان  الــتــطــورات املتالحقة، ويــجــب دعــم  ملــواكــبــة 
التقنية  وبــالــتــجــهــيــزات  واالإداري،  الــفــنــي  بــالــكــادر 
الـــالزمـــة، واملــخــ�ــشــ�ــشــات املــالــيــة الــكــافــيــة، واعــتــمــاد 

الوظائف التخ�ش�شية يف حقول املحا�شبة واملراجعة، 
والهند�شة املختلفة، وال�شيدلية، واملختربات، والبيئة، 
عامة  هيئة  اإن�شاء  موؤخًرا  مت  لقد  وقــال:  واالقت�شاد. 
ملكافحة الف�شاد، ومن اأهم مهام ديوان املراقبة العامة 
اأموال الدولة وح�شن ا�شتعمالها، فلماذا  مراقبة كافة 
تكون  واحـــدة  جهة  يف  اجلهازين  هذين  دمــج  يتم  ال 
كافة؟  باأ�شكاله  الف�شاد  مكافحة  على  واأقـــوى  اأقـــدر 
كذلك يلحظ اأن هناك ت�شرًبا وظيفًيا يف ديوان املراقبة 
العامة؛ وذلك ب�شبب �شغط وحجم العمل، وعدم وجود 
حوافز، والعمل ذي الطابع الروتيني، عليه من املنا�شب 
ــكــادر الــوظــيــفــي واإيـــجـــاد بـــدالت وحــوافــز  حت�شني ال
الوظيفية. م�شريتهم  متابعة  على  املــوظــفــني  ت�شاعد 
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لفت اأحد اأع�شاء جمل�ض ال�شورى اإىل 
حتذير منظمة االأغذية العاملية من موجة 
اأ�شبابها  اأهم  ومن  العامل  جتتاح  غالء 
ارتفاع اأ�شعار الطاقة. لذا يجب العمل 
وحماربة  الفقر  حماربة  على  جديًا 
ذلك  ملواجهة  احللول  واإيجاد  البطالة، 
بالعمل  للمحالت  ال�شماح  عدم  ومنها 
حيث  لياًل،  ع�شرة  الثانية  ال�شاعة  اإىل 
ال�شعوديني يف  عمل  من  يحد  ذلك  اإن 
العمل على رفع  املحالت، وكذلك  هذه 
هو  االأدنى  احلد  يكون  واأن  االأجور، 
تاأمني  اأهمية  مع  ريال  اآالف  خم�شة 
االأرا�شي  اأ�شعار  تكون  واأن  ال�شكن، 
حلول  والإيجاد  اجلميع.  متناول  يف 
عاجلة لذلك، يح�شن دعوة معايل وزير 
املالية حل�شور اإحدى جل�شات املجل�ض 
جمل�ض  قرارات  تفعيل  اأهمية  مع 
حماربة  ب�شاأن  ال�شادرة  ال�شورى 

الف�شاد وحماية النزاهة.

 اقتراحات للحد من الفقر
ومحاربة البطالة
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واالدخــــار  الت�شليف  بــنــك  الــ�ــشــورى  جمل�ض  طــالــب 
نظام  لتاأ�شي�ض  العالقة  ذات  اجلهات  مع  بالتن�شيق 
التمويلية  اجلــهــات  اأمـــام  القرو�ض  ل�شمان  ائتماين 
واملتو�شطة،  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  م�شروعات  لدعم 
تاأ�شي�ض  من  االنتهاء  �شرعة  اإىل  البنك  املجل�ض  ودعا 
ـــوحـــد بــالــتــنــ�ــشــيــق مـــع اجلــهــات  خـــدمـــة الــ�ــشــبــاك امل
ال�شغرية  املــنــ�ــشــاآت  اأ�ــشــحــاب  الــعــالقــة خلــدمــة  ذات 
التي  املجل�ض  جل�شة  خـــالل  ذلـــك  جـــاء  واملــتــو�ــشــطــة، 
رئي�ض  نــائــب  برئا�شة  يــوم 1433/7/21هـــــــ  عــقــدت 
ــدكــتــور حمــمــد اجلـــفـــري، حــيــث ا�شتمع  املــجــلــ�ــض ال
ب�شاأن  املالية  ال�شوؤون  جلنة  نظر  وجهة  اإىل  املجل�ض 
ال�شنوي  التقرير  جتاه  واآرائهم  االأع�شاء  ملحوظات 
املــايل  للعام  واالدخــــار  للت�شليف  الــ�ــشــعــودي  للبنك 
الــدكــتــور  اللجنة  1432/1431هـــــــــ، تــالهــا  رئــيــ�ــض 
على  الــبــنــك  تــركــيــز  بخ�شو�ض  فــقــال:  مــــارق،  �شعد 
جمال  يف  خا�شة  والنا�شئة  ال�شغرية  املــ�ــشــروعــات 

الــ�ــشــنــاعــات واخلــــدمــــات املــغــذيــة 
والكبرية،  املتو�شطة  للم�شروعات 
فقد اأفاد البنك باأنه يعمل على دعم 
املــ�ــشــروعــات املــتــمــيــزة الــتــي تقدم 
قــيــمــة مــ�ــشــافــة وتـــعـــزز االقــتــ�ــشــاد 
هــذه  حتقيق  ولت�شهيل  الــوطــنــي، 
رعاية  اإدارة  تاأ�شي�ض  االأهــداف مت 
بــرامــج  عـــدة  وتفعيل  املــ�ــشــروعــات 
ـــرامـــج الــتــكــامــل بني  مـــن بــيــنــهــا ب
اأرامكو  مثل:  الكبرية  امل�شروعات 

و�شابك واالت�شاالت وغريها من ال�شركات واملن�شاآت 
ومن  التاأ�شي�ض،  حتت  زال  ما  والربنامج  ال�شغرية، 
املتوقع اأن يتم تفعيله قريبًا، و�شوف ي�شعى البنك اإىل 
و�شع االأ�ش�ض املنا�شبة خللق تكامل بني امل�شروعات 

الكبرية وال�شغرية والنا�شئة.
واأ�شار رئي�ض اللجنة اإىل اأن الالئحة التنفيذية لتمويل 
البنك  من  ال�شادرة  والنا�شئة  ال�شغرية  امل�شروعات 
متويل  �شمنها  من  والتي  التمويل  اأولويات  ت�شمنت 
امل�شروعات التي تقع يف املناطق النائية واالأقل منوًا، 
من  اال�شتفادة  على  املبنية  امل�شروعات  اإىل  اإ�شافة 
امل�شروعات  بها  �شتقام  التي  للمنطقة  الن�شبية  امليزة 
وذلــــك مــن خـــالل الــرتكــيــز عــلــى املــحــافــظــات واملـــدن 
التنمية  يكفل  ومبا  منــوًا  االأقــل  واملتو�شطة  ال�شغرية 

امل�شتدامة واملتوازنة يف جميع مناطق اململكة.
تتجاوز %1،5  ال  االإنتاجية  القرو�ض  عدد  اإن  وقــال: 
الوقت  يف  قيمتها  تتجاوز  وال  الــقــرو�ــض،  جملة  مــن 
قيمة  اإجـــمـــايل  مــن   %9 نف�شه 
القرو�ض. وهذا يعني الرتكيز 
عــلــى الــقــرو�ــض االجــتــمــاعــيــة. 
والـــلـــجـــنـــة تـــو�ـــشـــح اأنــــــه متــت 
مــنــاقــ�ــشــة هــــذه املــحــلــوظــة مع 
الــ�ــشــبــب  اأن  واتــ�ــشــح  ــبــنــك  ال
الطويلة  البنك  اإىل خربة  يعود 
الــــقــــرو�ــــض  مــــنــــح  جــــــــدًا يف 
االجــتــمــاعــيــة مــنــذ تــاأ�ــشــيــ�ــشــه، 
واأن هذه اخلربة رفعت كفاءته 

يبداأ  مل  بينما  االجتماعية،  القرو�ض  مع  التعامل  يف 
مبنح قرو�ض امل�شروعات اإال قبل خم�ض �شنوات. كما 
بــدءًا من  اأن عملية متويل امل�شروع متر بعدة مراحل 
واملقابلة  االئتمانية  واحلــالــة  امل�شروع  فكرة  درا�ــشــة 
االقــتــ�ــشــاديــة  اجلــــدوى  درا�ــشــة  وتقييم  ال�شخ�شية 
اإىل مدة زمنية  وزيــارة املوقع، وهذه املراحل حتتاج 
فالبنك  ذلــك  ومــع  التمويل،  على  املوافقة  قبل  طويلة 

يعمل على معاجلة هذا املو�شوع.
ولفت د. مارق اإىل اأنه مت منح قرو�ض مي�شرة لتاأمني 
بلغ  الثقيلة،  النقل  ومعدات  والنقل  االأجــرة  �شيارات 
عددها 12502 قر�شًا بقيمة "ت�شعمئة مليون" ريال، 
�شروط  اأمــا  املــايل 2011م،  الــعــام  نهاية  وذلــك حتى 
بالتن�شيق مع عدة جهات  الربنامج فتتم  اإقرا�ض هذا 
العامة  واالإدارة  النقل  وزارة  اأهــمــهــا  مــن  حكومية 

للمرور، اأما عن برامج االدخار فقد مت االآتي:
على  واالطــــالع  الــربنــامــج  لتفعيل  فــريــق  ت�شكيل   -

التجارب العاملية.
- التوا�شل مع البنك الدويل والبنك االإ�شالمي للتنمية 

وم�شرف االدخار الوطني يف ماليزيا.
- يعمل البنك على ا�شتطالع راأي موؤ�ش�شة النقد حيال 
ويعمل  الربنامج  على  االإ�ــشــراف  يف  املوؤ�ش�شة  دور 
درا�ــشــة  لرت�شية  �ــشــروط  كــرا�ــشــة  اإعــــداد  على  البنك 

امل�شروع على مكتب ا�شت�شاري متخ�ش�ض.
مليون   289 البالغة  البنك  ميزانية  كفاية  مــدى  وعــن 
مليار"  وثالثني  "�شتة  البالغ  ماله  راأ�ض  الإدارة  ريال 
ميزانيته  يف  بالعجز  يعرتف  البنك  اإن  قــال:  ريـــال، 
ويطالب بدعمها ماديًا وباملوظفني، وهو بحاجة اإىل ما 

ال يقل عن 500 موظف متخ�ش�ض.
البنك  بــاإعــطــاء  االأعـــ�ـــشـــاء  اأحــــد  مــطــالــبــة  اإىل  ــفــت  ول
مـــيـــزة االكـــتـــتـــابـــات االأولــــيــــة يف اأ�ــشــهــم الــ�ــشــركــات 
ــة،  ــمــي ــقــيــمــة اال�ــش ـــطـــروحـــة لـــالكـــتـــتـــاب الــــعــــام بــال امل
قـــــال: اإن الــلــجــنــة تـــوؤيـــد هــــذا املـــقـــرتح و�ــشــتــدر�ــض 
الـــعـــالقـــة.  ذوات  اجلــــهــــات  مــــع  تــنــفــيــذه  اإمـــكـــانـــيـــة 

الجهات  أمام  التسليف  بنك  قروض  لضمان  ائتماني  نظام 
التمويلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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تطورت املجال�ض الت�شريعية بتطور املجتمعات، فقد مرت املجتمعات مبرحلة تدار من خالل �شلطة واحدة ت�شيطر على 
الت�شريع والرقابة والتنفيذ والق�شاء، ومع تطور املجتمعات وتعقيد احلياة االجتماعية فيها برزت احلاجة اإىل من 
يقوم بالف�شل يف الق�شايا بني النا�ض، وبينهم وبني اجلهات الر�شمية االأخرى، ومن هذه احلاجة برز الق�شاء عن�شرًا 
اآخر يف اإدارة املجتمعات، ولكن احلياة تعقدت اأكرث واأكرث، بدخول عنا�شر جديدة فيها كعن�شر البعد االجتماعي 

والبعد االقت�شادي والبعد االأمني الداخلي واخلارجي ...اإلخ.
هذه العنا�شر حتمت الف�شل فيما بينها نظرًا لتداخل املهام واالأعمال والق�شايا وامل�شالح، فكان ال بد من وجود جهة 
تقوم بهذا الف�شل ب�شكل حمايد، ومن هذا املنطلق برزت احلاجة اإىل جهة ثالثة تقوم بتحديد املهام واالأعمال، وت�شع 
التداخل بني  الدولة، فاحلكومة وحدها غري قادرة على فك  النظامية لعمل كل عن�شر من عنا�شر تكوين  االأ�ش�ض 
عنا�شر الدولة ككل، خا�شة واأن احلكومة تكون مفرداتها طرفًا يف هذا التداخل، ومن هذه احلاجة برزت احلاجة 
اإىل كيان ثالث للدولة، اأال وهي املجال�ض الت�شريعية، فاملجتمعات )الدولة مبفهومها احلديث( اأ�شبحت تدار من قبل 
ثالث �شلطات رئي�شية، ال�شلطة الت�شريعية، وال�شلطة التنفيذية، وال�شلطة الق�شائية، وبرزت احلاجة اإىل ا�شتقاللية 
هذه ال�شلطات يف ظل قانون الدولة ـ د�شتورها ـ نظام احلكم فيهاـ الذي يحدد مهام و�شالحيات كل واحد من هذه 
مهامها و�شالحياتها،  اأخرى وفق حمددات  اإىل  دولة  تركيبها من  يختلف  الت�شريعية  فال�شلطة  الثالث،  ال�شلطات 
ولكن هناك قا�شمًا م�شرتكًا بني جميع هذه املجال�ض اأنها امل�شوؤولة عن �شن النظم والقوانني، والقيام بالرقابة على 
االأجهزة التنفيذية، ولعل البعد االأهم للمجال�ض الت�شريعية هو نظرتها ال�شمولية ملكونات الدولة )القطاع احلكومي، 
القطاع اخلا�ض، القطاع االأهلي، والقطاع امل�شرتك(، ففي احلاالت العادية ياأتي م�شروع النظام اإما من جهة تنفيذية 
اأو من جهة ق�شائية، وقد ياأتي من اجلهة الت�شريعية نف�شها، فاإن اأتى م�شروع النظام من خارج اجلهة الت�شريعية، 
اأتى  فاإذا  امل�شروع من بعد مهامها و�شالحياتها ونظرتها،  اأعدته تكون قد �شاغت و�شبغت ذلك  التي  فاإن اجلهة 
امل�شروع للمجل�ض الت�شريعي فاإنه يخ�شع لنظرة �شمولية تاأخذ يف احل�شبان م�شالح جميع اأركان الدولة، ذلك الأن 
تركيبة اأع�شاء املجال�ض الت�شريعية تكون متنوعة، تتمثل فيها جهات عديدة، فع�شو املجل�ض الت�شريعي له عينان، 
اإن مل يفعل ذلك وجد من االأع�شاء من  اأخــرى ينظر فيها على الوطن، فهو  عني ينظر فيها مل�شلحة حميطة، وعني 
م انحيازه، وبهذا تكون م�شلحة الوطن هي امل�شيطرة على ما ي�شدر من ت�شريع من املجال�ض الت�شريعية، وهذا  يقورّ
ما ي�شمن اأن ما ت�شدره من ت�شريعات تخدم ا�شرتاتيجيات وخطط وبرامج التنمية ال�شاملة مبفهومها االقت�شادي 
واالجتماعي واالإن�شاين وحدة واحدة يف حميط دولة تقوم على ثالثة اأركان يف اإدارتها، على اأنه ال ميكن اإغفال 
ما  ولكن  الدولة،  عنا�شر  الأحد  واالنحياز  التحيز  هدفها  وتكتالت  من �شغوط  الت�شريعية  املجال�ض  له  تتعر�ض  ما 
ُيلقى على اأع�شاء هذه املجال�ض من ثقل االأمانة وثقل م�شوؤولية ال�شمري، ومراقبة الله، يحد من تاأثري تلك ال�شغوط 
والتكتالت، ويف اأغلب احلاالت يتم تقدمي م�شلحة الوطن كدولة مبختلف عنا�شرها ومكوناتها على م�شلحة مكون 
واحد، وقد اأثبتت التجارب االإن�شانية من خالل املمار�شة الدمُيقراطية للمجال�ض الت�شريعية اأنها حققت خدمة الوطن 

كدولة وذلك كقاعدة عامة، ومعلوم اأن لكل قاعدة �شواذًا.
خمتلف  يف  املــتــوازنــة  التنمية  لتحقيق  ال�شمولية  بنظرتها  الت�شريعية  املــجــالــ�ــض  حققته  ـــذي  ال الــنــجــاح  وهـــذا 
اأعــ�ــشــائــهــا جل�شامة  بــتــقــديــر  وثــانــيــًا  ــ�ــض،  املــجــال تــلــك  بــدعــم  اأواًل  اإال  لــيــتــحــقــق  يــكــن  اأبـــعـــادهـــا وجمـــاالتـــهـــا، مل 
املــ�ــشــوؤولــيــة عــلــى مــ�ــشــتــوى الـــوطـــن، وهـــــذان الــعــنــ�ــشــران ومــــدى حتقيقهما يف املــجــلــ�ــض الــتــ�ــشــريــعــي يــحــددان 
الــدولــة،  واأركــــان  الــوطــن  م�شتوى  على  املــنــحــازة(  )غــري  ال�شاملة  التنمية  خــدمــة  تــقــدمي  على  املجل�ض  قـــدرة  مــدى 
املجال�ض. مــن  مــقــارنــة مبثله  تــطــور  مــن  املجل�ض  ذلــك  اإلــيــه  و�ــشــل  مــا  ومـــدى  ال�شفافية  م�شتوى  كــذلــك  ويــحــددان 
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د. خالد بن عبدالرحمن ال�شيف

دور المجالس التشريعية في التنمية الشاملة

ع�شو جمل�ض ال�شورى
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االأعلى(  )املجل�ض  االأوكراين  الربملان  رئي�ض  معايل  نوه 
فلودميري ليتفني بالعالقات الثنائية بني اململكة وجمهورية 
اأوكرانيا التي ت�شهد تطورًا وتناميًا يف خمتلف املجاالت 

بدعم واهتمام من القيادتني يف البلدين.
واأكد حر�ض اأوكرانيا و�شعيها الدائم لتعزيز عالقاتها مع 
اآفاقها مبا يخدم م�شالح �شعبي  اململكة ودعمها وتو�شيع 
بني  الزيارات  تبادل  اأن  اإىل  م�شريًا  ال�شديقني،  البلدين 
يف  بينهما  التعاون  بعالقات  يرتقي  اأن  �شاأنه  من  البلدين 
خمتلف املجاالت ال �شيما العالقات االقت�شادية والتجارية 

والتعليمية.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال معاليه يف مقر الربملان وفد جلنة 
ال�شداقة الربملانية ال�شعودية االأوكرانية مبجل�ض ال�شورى 
برئا�شة  الأوكرانيا  بها  قام  التي  الر�شمية  الزيارة  خالل 
ع�شو املجل�ض نائب رئي�ض اللجنة االأ�شتاذ عبدالله بن زامل 
الدري�ض وع�شوية اأع�شاء جمل�ض ال�شورى اأع�شاء اللجنة 
معايل الدكتور �شعيد بن حممد امللي�ض والدكتور �شالح 
بن حممد ال�شعيبي والدكتور عبدالرحمن بن اأحمد هيجان 

والدكتور حممد بن عبداملح�شن الرتكي. 
من  العديد  اإىل  النظر  ليتفني  فلودميري  معايل  ولفت 
اأو  توقيعها  مت  التي  واأوكرانيا  اململكة  بني  االتفاقيات 

اجلهات  قبل  من  تدر�ض  اتفاقيات  م�شاريع  مازالت  التي 
املعنية يف البلدين و�شيتم توقيعها قريبًا االأمر الذي يوؤكد 
�شيما يف  ال  بينهما  التعاون  اآفاق  تو�شيع  على  حر�شهما 

املجاالت االقت�شادية والتجارية والزراعية.
اأوكرانيا يف  واأ�شار اإىل الفر�ض اال�شتثمارية املتاحة يف 
وجود  اإىل  منوهًا  احليوانية،  والرثوة  الزراعة  جماالت 
جماالت  يف  واململكة  بالده  بني  التعاون  لتطوير  اإمكانات 

الطاقة النووية ال�شلمية واملالحة اجلوية.
من جهته عرب رئي�ض وفد جمل�ض ال�شورى االأ�شتاذ عبدالله 
وكرم  اال�شتقبال  ح�شن  على  ملعاليه  �شكره  عن  الدري�ض 
البلدين  ال�شداقة يف  للجنتي  املهم  الدور  موؤكدًا  ال�شيافة 
يف دعم وتعزيز العالقات بينهما ملا للدبلوما�شية الربملانية 

من دور كبري يف تنمية العالقات الدولية.
ونقل ملعاليه حتيات معايل رئي�ض جمل�ض ال�شورى ال�شيخ 
الدكتور عبدالله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ ومتنياته 

الأوكرانيا حكومة و�شعبًا مزيدًا من التقدم واالزدهار.
واأ�ــــشــــار اإىل الــــزيــــارة الــر�ــشــمــيــة الــتــي قــــام بــهــا مــعــايل 
ــة اأوكـــرانـــيـــا ومــا  ــيــ�ــض جمــلــ�ــض الـــ�ـــشـــورى جلــمــهــوري رئ
العالقات  تطوير  اأهــمــيــة  على  الــتــاأكــيــد  مــن  عنه  اأ�ــشــفــرت 
الــربملــانــيــة بــني جمل�ض الــ�ــشــورى والـــربملـــان االأوكـــــراين.

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

ية
ط

تغ

تغطية : علي اخل�شري
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 وقدم نبذة عن جمل�ض ال�شورى واآلية العمل فيه ويف جلانه 
الربملانات  خمتلف  مع  الربملانية  وعالقاته  املتخ�ش�شة 
ومنها  العامل  دول  خمتلف  يف  الت�شريعية  واملجال�ض 

الربملان يف اأوكرانيا.
خادم  بقيادة  ال�شعودية  العربية  اململكة  حر�ض  واأكد     
احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز و�شمو ويل 
اأوكرانيا مبا  العالقات مع  االأمني على دعم وتعزيز  عهده 

يخدم م�شالح �شعبي البلدين ال�شديقني.
االأوكراين  ال�شعودي  االأعمال  جمل�ض  اإن�شاء  اإىل  واأ�شار 
وا�شت�شراف  البلدين  بني  املوقعة  االتفاقيات  تنفيذ  ملتابعة 
اآفاق تطوير التعاون اإىل جماالت اأو�شع، اإىل جانب تبادل 
هذه  يعزز  ما  البلدين  يف  امل�شوؤولني  كبار  بني  الزيارات 
العالقات والدفع بها اإىل االأمام مبا يحقق اآمال وتطلعات 

القيادتني يف اململكة واأوكرانيا.  
رئي�ض  ال�شورى  جمل�ض  وفد  التقى  ال�شياق  ذات  يف 
ال�شداقة  جلنة  ع�شو  الربملان  يف  الدولية  العالقات  جلنة 
االأوكرانية ال�شعودية بالربملان االأوكراين اأوليك بيالرو�ض 
الذي نوه يف بداية اللقاء اإىل الزيارة التي قام بها اأع�شاء 
بالربملان  ال�شعودية  االأوكرانية  الربملانية  ال�شداقة  جلنة 
االأوكراين اإىل اململكة العربية ال�شعودية، منوهًا مبا حققته 
اململكة من منو وتطور جت�شد يف مظاهر التنمية ال�شاملة 
الوفد  اأع�شاء  و�شاهدها  الواقع  اأر�ض  على  حتققت  التي 
اأ�شار اإىل الزيارة التي قام بها  الربملاين االأوكراين، كما 

وفد جمل�ض ال�شورى برئا�شة معايل رئي�ض املجل�ض ال�شيخ 
اإىل  ال�شيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبدالله  الدكتور 
اأوكرانيا موؤخرًا وعدها دلياًل على حر�ض امل�شوؤولني يف 
جمل�ض ال�شورى والربملان االأوكراين على تعزيز العالقات 
بني  الثنائية  بالعالقات  تدفع  التي  املجل�شني  بني  الربملانية 
يف  خا�شة  اأرحب  اآفاق  نحو  وتعززها  واأوكرانيا  اململكة 

املجاالت الزراعية واالقت�شادية.
واأكـــــد ثــقــتــه يف تــنــامــي عـــالقـــات الــتــعــاون بـــني الــبــلــديــن 
ال�شديقني يف ظل حر�ض القياديتني يف اململكة واأوكرانيا 

على تعزيزها وتطويرها مبا يخدم م�شاحلهما امل�شرتكة.
الزراعية  وال�شركات  ال�شعوديني  االأعــمــال  رجــال  ودعــا 
املجال  يف  ا�شتثماراتهم  زيـــادة  اإىل  اململكة  يف  الــكــربى 
الزراعي يف اأوكرانيا واال�شتفادة من الفر�ض اال�شتثمارية 
مركزًا  حتتل  التي  الــدول  من  اأوكرانيا  تعد  حيث  املتاحة 
وال�شعري على م�شتوى  متقدمًا يف جمال زراعــة احلبوب 
احلبوب  مــن  طــن  مليون   14 نحو  بها  يتوفر  اإذ  الــعــامل، 
�شنويًا للت�شدير اإىل اخلارج، م�شريًا اإىل اأن القوانني يف 
اأوكرانيا ت�شمح بتاأجري االأرا�شي الزراعية ملدة طويلة، اإىل 
قانون  تطوير  على  تعمل  االأوكــرانــيــة  احلكومة  اأن  جانب 
ي�شمح ببيع االأرا�شي الزراعية للم�شتثمرين االأجانب غري 

اأن هذا يحتاج اإىل بع�ض الوقت للدرا�شة والبحث.
�شكره  عن  ال�شورى  جمل�ض  وفد  رئي�ض  عرب  جانبه  من 
لرئي�ض جلنة ال�شوؤون اخلارجية بالربملان االأوكراين على 

تطور  من  اململكة  يف  �شاهده  ملا  اإعجاب  من  عنه  عرب  ما 
ح�شاري وتنموي �شامل.

للربملان  ال�شكر  عن  ال�شورى  جمل�ض  با�شم  عرب  كما 
االأوكراين على موقفه الداعم ملجل�ض ال�شورى عند رغبته 

االن�شمام اإىل احتاد الربملان الدويل.
اأوكرانيا  مع  العالقات  تعزيز  على  اململكة  حر�ض  واأكد 
ومتينة  قوية  عالقات  بناء  اإىل  وتطلعها  اآفاقها  وتو�شيع 
مع اأوكرانيا يف خمتلف املجاالت وال �شيما يف املجاالت 

الزراعية واالقت�شادية والتجارية.
لدى  ال�شريفني  احلرمني  خادم  �شفري  اللقاءين  ح�شر 
جمهورية اأوكرانيا جديع بن زبن الهذال و�شفري اأوكرانيا 
لدى اململكة بريتو كولوز ورئي�ض جلنة ال�شداقة الربملاين 
يفهني  االأوكراين  الربملان  يف  ال�شعودية  االأوكرانية 

دوبرياك.
على �شعيد اآخر قام اأع�شاء وفد جلنة ال�شداقة ال�شعودية 
االأوكراين مبجل�ض ال�شورى بجولة يف اأروقة مقر الربملان 
االأوكراين وا�شتمعوا اإىل �شرح عن تاريخ الربملان واآلية 
يف  ودوره  احلايل  الوقت  يف  اأع�شائه  وعدد  فيه  العمل 
�شاهدوا  كما  احلكومة،  اأع�شاء  وم�شاءلة  الت�شريعات 
قاعات االجتماعات والقاعة الرئي�شة الجتماعات الربملان. 

االأوكراين  الربملان  اأع�شاء  عدد  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر 
بالكامل  اأع�شاوؤه  وينتخب  امراأة   35 بينهم  ع�شوًا   450
كل خم�ض �شنوات، وي�شمح نظام الربملان ملن بلغ احلادية 
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اأوكرانيا الرت�شح لع�شوية  اأبناء  والع�شرين من عمره من 
الربملان.

 يف ال�شياق ذاته نوه رئي�ض جلنة ال�شوؤون اخلارجية ع�شو 
جلنة ال�شداقة الربملانية االأوكرانية ال�شعودية يف الربملان 
االأوكراين بجهود اململكة العربية ال�شعودية ودورها الرائد 
االأمن  واإحالل  ال�شعوب  بني  والتفاهم  احلوار  اإ�شاعة  يف 
االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  وبخا�شة  الدوليني  وال�شالم 
الراهنة يف  االأزمات والق�شايا  اإنهاء  االأمل يف  معربًا عن 
الفل�شطينية  الق�شية  وبخا�شة  االأو�شط  ال�شرق  منطقة 
طرحتها  التي  الروؤية  وفق  �شوريا  يف  الراهن  والو�شع 

اململكة.
مثااًل  وعدها  والتقنية  للعلوم  عبدالله  امللك  بجامعة  واأ�شاد 
دول  �شعوب  بني  العالقات  توثيق  يف  اململكة  دور  على 
العامل وتر�شيخ قيم احلوار والتفاهم، حيث ت�شم اجلامعة 

طالبًا متميزين من جميع دول العامل.
جاء ذلك خالل اجتماع جلنة ال�شداقة الربملانية االأوكرانية 
ال�شداقة  وفد جلنة  مع  االأوكراين  الربملان  ال�شعودية يف 
ال�شورى. واأ�شار  ال�شعودية االأوكرانية مبجل�ض  الربملانية 
ال�شلمي  التعاي�ض  اإىل  االأوكرانية  اللجنة  اأع�شاء  اأحد 
يعي�ض  حيث  اأوكرانيا،  يف  ال�شماوية  الديانات  اأتباع  بني 
االأوكرانيون ومبن بينهم امل�شلمون �شوا�شية يف احلقوق 
يف  االأوكرانيني  امل�شلمني  حاجة  اإىل  منوهًا  والواجبات 
على  ويعولون  امل�شاجد  بناء  اإىل  باأوكرانيا  القرم  اإقليم 

بو�شفها  ذلك  يف  م�شاعدتهم  ال�شعودية  العربية  اململكة 
رائدة العامل االإ�شالمي.

وعرب اأع�شاء اللجنة االأوكرانية عن متنياتهم للمملكة قيادة 
وملجل�ض  واالزدهار  التقدم  من  املزيد  و�شعبًا  وحكومة 
التوفيق يف ممار�شة �شالحياته واخت�شا�شاته  ال�شورى 
وتطوير عالقاته الربملانية مع جميع الربملانات يف خمتلف 

دول العامل ويف مقدمتها الربملان االأوكراين.
االأ�شتاذ  ال�شورى  جمل�ض  وفــد  رئي�ض  اأعـــرب  جهته  مــن   
عبدالله الدري�ض عن �شكره وتقديره الأع�شاء جلنة ال�شداقة 
على  االأوكــراين  بالربملان  ال�شعودية  االأوكرانية  الربملانية 

م�شاعرهم النبيلة جتاه اململكة العربية ال�شعودية.
واأ�شار اإىل اأن جهود اململكة العربية ال�شعودية يف اإ�شاعة 
على  من حر�شها  تنطلق  ال�شعوب  بني  والتفاهم  الت�شامح 
االأر�ض حتقيقًا  ال�شالم واالأمن يف خمتلف ربوع  اإحالل 
ملبداأ العدل وتر�شيخ مبداأ احلوار والتعاي�ض ال�شلمي بني 
ال�شريفني  احلرمني  خــادم  مبادرة  اإىل  م�شريًا  ال�شعوب، 
حتققت  التي  العاملي  للحوار  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك 
حيث  مدريد،  االأ�شبانية  العا�شمة  يف  الواقع  اأر�ــض  على 
ال�شماوية  الديانات  اأتباع  بني  للحوار  العاملي  املوؤمتر  عقد 
م   2008 الــعــام  يوليو  �شهر  يف  املختلفة  واحلــ�ــشــارات 
املتحدة  االأمم  مــقــر  يف  املــ�ــشــتــوى  عـــايل  االجــتــمــاع  تبعه 
وانتهاء باإن�شاء املركز الدويل للحوار العاملي يف العا�شمة 
ال�شعودية  العربية  اململكة  تكفلت  حيث  فيينا  النم�شاوية 

بجميع تكاليف اإن�شاء املركز ومتويله.
يقل  ال  اململكة  به  ا�شطلعت  اآخر  دور  اإىل  النظر  ولفت 
امل�شاعدات  يف  ويتمثل  العاملي  احلوار  مبادرة  عن  �شاأنًا 
دول  من  للعديد  اململكة  قدمتها  التي  املي�شرة  والقرو�ض 
االآن  حتى  قيمتها  جتاوزت  منها  النامية  وبخا�شة  العامل 
املليار دوالر للم�شاهمة يف م�شروعاتها التنموية، اأو تقدمي 

العون واالإغاثة لل�شعوب التي تتعر�ض لكوارث طبيعية.
ونوهت جمهورية اأوكرانيا باملكانة الرائدة للمملكة العربية 
العامل  يف  بل  االإقليمي  امل�شتوى  على  لي�ض  ال�شعودية 
اأجمع، فهي تقوم بدور رئي�شي يف خدمة الق�شايا العربية 
واالإ�شالمية واالأمن وال�شلم الدوليني مما اأك�شبها احرتام 

جميع دول العامل.
العربية  اململكة  مــع  العالقات  مل�شتوى  ارتياحها  واأبـــدت 

ال�شعودية رغم ق�شر عمرها الزمني.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال نائب وزير اخلارجية االأوكراين 
ايفجني  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط  لل�شرق  اأوكرانيا  ممثل 
وفد جلنة  كييف  الــوزارة يف  مكتبه مبقر  ماكيتينكو يف 
ال�شداقة الربملانية ال�شعودية االأوكرانية مبجل�ض ال�شورى.
واأكــــد حــر�ــض بــــالده عــلــى تــعــزيــز الــعــالقــات مــع اململكة 
اأو�ــشــع،  جمـــاالت  لت�شمل  وتطويرها  ال�شعودية  العربية 
املــتــبــادلــة بني  ـــارات  ـــزي ال اإىل  الــ�ــشــيــاق  مــ�ــشــريًا يف ذات 
ــى تــو�ــشــيــع  ــديــن عــل ــل ــب اجلـــانـــبـــني الـــتـــي تـــوؤكـــد حـــر�ـــض ال

ية
ط

تغ
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اآفــــــاق الـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا وا�ــشــتــكــ�ــشــاف �ــشــبــل تــنــمــيــتــه.
خمتلف  جتاه  اململكة  ملواقف  اأوكرانيا  تقدير  عن  وعرب 
الق�شايا يف منطقة ال�شرق االأو�شط وبخا�شة من الو�شع 
�شوريا  يف  النظام  اأن  اإىل  م�شريًا  �شوريا،  يف  الراهن 
االأزمة  اإنهاء  �شاأنها  من  مبادرات  اتخاذ  يف  كثريًا  تاأخر 
منذ بدايتها، وقال "نحن نقول لل�شوريني اأنتم تاأخرمت يف 

اتخاذ اأي مبادرة لتجنيب �شوريا ما يحدث فيها االآن".
من جهته عرب رئي�ض وفد جمل�ض ال�شورى االأ�شتاذ عبدالله 
الدري�ض عن �شكره لنائب وزير اخلارجية االأوكراين على 
اأن جهود اململكة بقيادة  اإىل  م�شاعره جتاه اململكة منوهًا 
اآل  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم 
مبداأ  هي  واالإ�شالمية  العربية  الق�شايا  خدمة  يف  �شعود 
والعدل  احلق  على  تقوم  التي  اململكة  �شيا�شة  يف  را�شخ 

ون�شرة املظلوم.
 ولفت النظر اإىل اأن اململكة تلتزم �شيا�شة عدم التدخل يف 
�شوؤون االآخرين ولكنها يف ذات الوقت ال ميكنها ال�شكوت 
احلاكم  النظام  من  �شعب  اأي  له  يتعر�ض  الذي  الظلم  عن 
يف بالده، فما يجري يف �شوريا هي مذابح ترتكب على 
ي�شتلزم  وهذا  �شوريا  يف  والع�شكرية  االأمنية  القوات  يد 
ال�شكوت عن مثل تلك اجلرائم بل من احلق والعدل  عدم 
التزمت  ما  وهذا  ال�شوري  ال�شعب  جانب  اإىل  الوقوف 
املجتمع  وطالبت  �شوريا  يف  االأزمة  بداية  منذ  اململكة  به 
الدويل بتحمل م�شوؤولياته جتاه ما يتعر�ض له اأبناء ال�شعب 

ال�شوري من قتل وتهجري على يد قوات النظام يف �شوريا.
واأ�شار اإىل جهود اململكة يف خدم ال�شالم واالأمن الدوليني 
واإ�شاعة الت�شامح والتفاهم والتعاي�ض ال�شلمي بني ال�شعوب 
ال�شريفني  احلرمني  خادم  حقق  الذي  احلوار  خالل  من 
امللك عبدالله بن عبدالعزيز الريادة العاملية فيه عرب مبادرته 
للحوار العاملي الذي حتقق على اأر�ض الواقع عرب موؤمتر 
مدريد للحوار بني اأتباع الديانات ال�شماوية واحل�شارات 
املختلفة واإن�شاء املركز الدويل للحوار العاملي يف العا�شمة 
اأطياف  بني  للحوار  وملتقى  مقرًا  ليكون  فيينا  النم�شاوية 

القيادات الدينية والثقافية واحل�شارية يف العامل.
ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�ض �شبل تعزيز وتنمية العالقات 
كما  املجاالت،  خمتلف  يف  واأوكرانيا  اململكة  بني  الثنائية 
مت التطرق اإىل خمتلف الق�شايا االإقليمية والدولية الراهنة 

وموقف البلدين منها.
لدى  ال�شريفني  احلرمني  خادم  �شفري  اللقاء  ح�شر 
جمهورية اأوكرانيا جديع بن زبن الهذال و�شفري اأوكرانيا 

لدى اململكة بريتو كولوز.
الــ�ــشــورى  اأعــ�ــشــاء وفـــد جمل�ض  اأخــــرى ح�شر  مــن جــهــة 
ــكــرميــًا لــهــم �ــشــفــري خـــادم  حــفــل الــعــ�ــشــاء الــــذي اأقـــامـــه ت
ـــن زبــن  ــــدى اأوكــــرانــــيــــا جـــديـــع ب ــ�ــشــريــفــني ل احلـــرمـــني ال
ـــيـــا  الــــهــــذال بــحــ�ــشــور الـــ�ـــشـــفـــراء الـــعـــرب لــــدى اأوكـــران
ـــة الــ�ــشــعــوديــة يف  ـــي واأعـــ�ـــشـــاء جلــنــة الــ�ــشــداقــة االأوكـــران
ــ�ــشــفــارة الــ�ــشــعــوديــة. ـــربملـــان االأوكـــــــراين واأعـــ�ـــشـــاء ال ال

على �شعيد اآخر قام اأع�شاء وفد جمل�ض ال�شورى بزيارة 
للمتحف احلربي يف مدينة كييف الذي يج�شد االآالم التي 
من  املنطقة  دول  من  وعدد  االأوكراين  ال�شعب  منها  عانى 
املوثقة  بال�شور  �شجل  حيث  الثانية،  العاملية  احلرب 
واالآالت احلربية التي ا�شتخدمت يف احلرب خالل الفرتة 
التي تعر�ض  التعذيب  اإىل 1945 م، وو�شائل  من 1941 
لها اأبناء ال�شعب االأوكراين خالل احلرب. وا�شتمع اأع�شاء 
الوفد خالل جتولهم يف قاعات املتحف اإىل �شرح مف�شل 

عن حمتويات كل قاعة.
كما قام وفد جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شعودية االأوكرانية 
بزيارة اإىل املتحف الوطني "ت�شرنوبل" الذي �شيد قبل نحو 
ع�شرين عامًا لتج�شيد كارثة املفاعل النووي "ت�شرنوبل" 
التي وقعت يف العام 1986 وراح �شحيتها ع�شرات االآالف 
من اأبناء ال�شعب االأوكراين والدول املجاورة، حيث يج�شد 
الكارثة  وقــوع  اأعقبت  التي  االأ�ــشــرار  بال�شورة  املتحف 
اأوكرانيا  يف  املعنية  اجلهات  كافة  بذلتها  التي  واجلهود 
الإجالء �شكان البلدات والقرى املجاورة ملوقع املفاعل. كما 
يت�شمن املتحف بع�ض االأجهزة واملالب�ض التي ا�شتخدمت 
يف عمليات االإنقاذ، و�شورًا لبع�ض ال�شحايا من اجلنود 
والــعــامــلــني يف فــرق االإنــقــاذ الــذيــن ق�شوا يف احلـــادث.
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نحمد الله �شبحانه وتعاىل اأن قي�ض لبالدنا قيادة حكيمة تتوالها وترعى �شوؤونها رجااًل اأوفياء 
م�شالح  خلدمة  حياتهم  ونــذروا  امل�شوؤولية  حتمل  على  فتعاقبوا  عليه  الله  ماعاهدوا  �شدقوا 
وق�شايا اأمتهم ها هو خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ي�شدر 
اأمره الكرمي باختيار �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن عبدالعزيز وليًا للعهد وتعيينه نائبًا 
لرئي�ض جمل�ض الوزراء ووزيرًا للدفاع، هذا الركن من اأركان القيادة يف بلدنا ياأتي اختياره 
تتويجًا لعطاءت واإجنازات �شموه يف م�شريته العملية �شاحب فكر م�شتنري وثقافة عالية اأم�شى 
اأكرث من خم�شة عقود يف خدمة هذه البالد واأهلها، ميلك روؤية �شديدة ممزوجة باخلربة االإدارية 
الطويلة جعلته يت�شدى للكثري من ق�شايا الوطن واملواطن، اأ�شهم يف تنمية بالده عرب املنا�شب 
بداأها  التي  امل�شرية  ليكمل  �شلمان  االأمــري  يراأ�شها جاء  كان  التي  واللجان  يتقلدها  كان  التي 
�شمو االأمري �شلطان و�شمو االأمري نايف رحمهما الله، ح�شرت جمل�ض االأمري �شلمان اأكرث من 
مرة �شاهدته متفائاًل دائمًا يحب اخلري للجميع يتلم�ض احتياجات النا�ض، رفيق بهم حري�ض 
على ق�شى حوائجهم يعطي توجيهاته الدقيقه ويتابعها، احلديث عن �شلمان االإن�شان، �شلمان 
املثقف، �شلمان ال�شهامة واملروءة حديث يطول وح�شبي اأنه �شرف مب�شابقة حتمل ا�شمه وهو 
�شرف ال ي�شاهيه �شرف )م�شابقة االأمري �شلمان حلفظ القراآن الكرمي(، هذا باالإ�شافة اإىل حبه 
املتاأ�شل للعمل اخلريي واالإن�شاين، حيث تراأ�ض خالل فرتة حياته املديدة باإذن الله العديد من 
اللجان والهيئات اأكرث من �شبعة وثالثني جمعية وهيئة، ومن هذه اجلمعيات التي كان يراأ�شها 
جمعيات جلمع التربعات مل�شاعدة املحتاجني واملت�شررين من ال�شيول والزالزل والكوارث يف 
العاملني العربي واالإ�شالمي، ولعل اأقدم هذه اللجان جلنة التربع ملنكوبي ال�شوي�ض واجلزائر 
عام 1956م وم�شاعدة اأ�شر �شهداء االأردن وفل�شطني من عام 1967م، فاأهاًل ب�شلمان الوفاء 
الله.  حفظه  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خلــادم  اأمينًا  وع�شدًا  �شندًا 

أهاًل بسلمان الوفاء

د ابراهيم بن عبد الله ال�شليمان

 ع�شو جمل�ض ال�شورى
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احلــايل(  الدولية  العالقات  )د�شتور  املتحدة"  االأمم  "ميثاق  �شدر  1945م،  عــام  الثانية،  العاملية  احلــرب  انتهاء  منذ 
للعالقات  املنظمة  االأخــرى....  الكربى  الدولية   واالتفاقيات  واملعاهدات  املواثيق  االإن�شان"، وع�شرات  و"وثيقة حقوق 
–  كل  –   مبراحل  الدولية، واملقننة جلوانبها املختلفة – ب�شكل مل ي�شبق له مثيل من قبل، ومب�شمون جتاوز وفاق  
املعاهدات   واالتفاقات الدولية   ال�شابقة، منذ اأن ظهرت "الدول".   وكل ذلك اأ�شهم – دون �شك – يف "اأن�شنة" هذه 
العالقات، واإ�شفاء �شيء من "العدالة" الدولية على �شريها.... عك�ض ما كان عليه االأمر قبل القرن الع�شرين،  وما قبله.

�شحيح، اأن طبيعة العالقات الدولية ما زالت – ب�شفة عامة – على �شريتها االأوىل، وجوهرها االأ�شا�شي.  ولكن هذه 
القوانني )ال�شرعية الدولية(  م�شت هذا اجلوهر مبا اأ�شلحه قلياًل. فلعل اأهم ما مييز جوهر هذه العالقات هو: �شيادة 
خا�شية "الفو�شى"........ يف معظمها.  اأي : عدم وجود جهة عليا  تتوىل عملية "احلكم" بني الدول،  وتعرتف لها الدول 
بهذا احلق.  اأي، مبعنى اآخر، عدم وجود حكومة عاملية واحدة ..... ت�شع القوانني، وت�شرف على تنفيذها، واملقا�شاة 
ب�شاأنها.  وب�شبب �شيادة هذه اخلا�شية اأ�شبح قانون:  القول الف�شل ل�شاحب االإمكانات االأقوى واالأكرب )قانون الغاب( 
هو ال�شائد... حيث القوي من الدول غالبًا ما ي�شتطيع فر�ض اإرادته على االأ�شعف -  عند اختالف "م�شالح" الطرفني. 
وفى الواقع، ميكن �شغط العالقات )ال�شيا�شية( الدولية يف ظاهرتني )متناق�شتني( رئي�شتني، هما: التعاون )ال�شالم( 
باالت�شاالت  يبداأ  فهو  للتعاون.....  خمتلفة  متعددة  م�شتويات  بالطبع،   وهناك،  بينهما.   ومــا  )احلـــرب(،  وال�شراع 
الودية  بني امل�شوؤولني احلكوميني،  ويت�شاعد اإىل درجة التالحم و"االحتاد" بني االأطراف املعنية.  كذلك ال�شراع....  
ــنــزاع ، وتــبــادل اإطـــالق الــنــار -   واحلـــروب.  قــد يــبــداأ مــن تــبــادل الــعــبــارات غــري الــوديــة ..... لي�شل اإىل درجـــة ال
وميكن القول اأن عالقة اأي دولة باأخرى، يف اأي وقت معني، حتتوي على عنا�شر من الظاهرتني..... التعاون )االتفاق(  وال�شراع  
)اخلالف(. وقد يغلب التعاون على العالقة، وقد يغلب ال�شراع.  ومن النادر اأن ال ترتبط كل دولة من دول العامل  بعالقات مع 
غريها من الدول االأخرى،  وخا�شة يف الع�شر احلايل..... حيث �شهل االت�شال واملوا�شالت، مبا جعل العامل االآن  عبارة 
عن "قرية كبرية" واحدة – كما يقال.  وحتم ذلك احتياج كل جزء من العامل اإىل االآخر..... يف ع�شر "االعتماد املتبادل"....

"غابية" هذه  ولتقلي�ض  الغاب...   قانون  – للحيلولة دون هيمنة  – كما ذكرنا  �شتى  قوانني ومعاهدات  وقد و�شعت 
"الغابية"  املذكورة.  العالقات، الأقل حد ممكن.  وبالفعل، نتج عن وجود هذه القوانني ح�شول تناق�ض ملحوظ يف  
ولناأخذ مثاًل فقط على ما نقول. ح�شل الهجوم االأمريكي على العراق يف العام 2003 م، وما قبله ب�شنوات. اإذ غزت 
اأمريكا العراق – بعد ح�شار جائر – واحتلته..... رغم معار�شة معظم دول العامل، و�شد كل القوانني واالأعراف التي 
تت�شكل منها "ال�شرعية الدولية". اأال ي�شري ذلك اإىل ا�شتمرار قانون الغاب، يف �شاحة هذه العالقات، على وتريته االأوىل؟!

�ــشــافــر، ومت رغــمــًا عن  عـــدوان  هــو  مــا ح�شل  اأن  ــــي.  �شحيح،  راأي املطلق -  يف  بالنفي  هــو  لي�ض  هــنــا    واجلــــواب 
اأمل  �ــشــده؟رّ   وملمو�شة  �شديدة  دولــيــة  معار�شة  هناك  تكن  اأمل  ولــكــن،  منها.   �شند  اأدنـــى  وبـــدون  الــدولــيــة،  ال�شرعية 
املحافظة  ال�شابقة  االأمــريــكــيــة  االإدارة  "تتحايل"  اأمل  ؟!    وا�ــشــحــة  مرجعية  مــبــادئ  عــلــى  املــعــار�ــشــة  تــلــك  تــوؤ�ــشــ�ــض 
ب�شرب  "تفوي�ض"  على  للح�شول  جهدها  ق�شارى  وتبذل  عدوانها،   لتمرير  الدويل"...  "املجتمع  على  واملتطرفة 
– حتى  لــو وقــع ذلــك الهجوم يف املا�شي  الــقــرن الثامن ع�شر، مــثــاًل؟!   الــعــدوان يف  لــو ح�شل هــذا  الــعــراق؟! مــاذا 
ولعل  االآن...  احلـــال  عليه  مبــا  مقارنة  يــذكــر،  ا�شتهجان  اأو  اكـــرتاث،  دون  غــــريه....  ميــر  كما   ..... –  مل  القريب 
اأقــل حــدة.  اأ�شبح  قــد  ـــداأت، حتى االآن،  ب اأن  الــدولــيــة منذ  الــعــالقــات  الــذي ي�شود  الــغــاب  قــانــون  بــاأن  هــذا يــربر قولنا 

د. �شدقة يحيى فا�شــــل

"غابية" متناقصة.... رغم كل المساوئ....؟!  )2-2(
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تواجه  والآثار  لل�سياحة  العامة  الهيئة 

ارتفاع الأ�سعار بحزمة من احللول 

الرئي�ض  نائب  اجلهني  �شلمان  بن  الله  عبد  االأ�شتاذ 
اأو�شح  واالآثار  لل�شياحة  العامة  الهيئة  يف  لل�شياحة 
قطاع  على  االإ�شراف  توليها  منذ  �شعت  الهيئة  اأن 
م�شتوى  رفع  يف  االإ�شهام  اإىل  ال�شياحي  االإيواء 
و�شعت  االأ�شعار،  من مالءمة  والتاأكد  املقدمة  اخلدمة 
الفنادق  كافة  ت�شنيف  اإعادة  خالل  من  ذلك  لتحقيق 

معايري  اعتماد  بعد  املفرو�شة،  ال�شكنية  والوحدات 
الهيئة  واأولت  عامليًا،  به  واملعمول  تتوافق  جديدة 
ال�شياحية  اخلدمات  اأ�شعار  مو�شوع  تاأ�شي�شها  منذ 
متخ�ش�شة  درا�شة  للدولة  وقدمت  كبريًا،  اهتمامًا 
اخلدمات  اأ�شعار  ارتفاع  اأ�شباب  فيها  اأو�شحت 
الوا�شحة  املو�شمية  اأهمها  من  وكان  ال�شياحية، 
االإيواء  مرافق  وقلة  ال�شياحية،  الوجهات  بع�ض  يف 
ال�شياحي مقابل حجم الطلب املتنامي، واإحجام بع�ض 
نظرًا  ال�شياحي  املجال  يف  الدخول  من  امل�شتثمرين 

اأ�شبح الن�شاط ال�شياحي باململكة واقعًا ملمو�شًا يفر�ض وب�شدة اأهميته، كونه من اأبرز الن�شاطات يف خمتلف البالد، ورافدًا اقت�شاديًا مهمًا، وذلك 
لكثافة االأعداد الب�شرية التي تطمح لق�شاء اإجازة �شياحية، وهذا االت�شاع الهائل ملجاالت الن�شاط ال�شياحي جعل الكثريين يخططون منذ وقت مبكر من 
العام لق�شاء اإجازة �شياحية وتبداأ ا�شتعدادات االأ�شر يف وقت مبكر لق�شاء اإجازة ممتعة، كما اأن االأطفال الذين ين�شاأون داخل االأ�شرة وينتقلون معها 
يف رحالتهم ال�شياحية الداخلية، ي�شبح ذلك ال�شلوك جزءًا من تكوينهم وت�شبح ال�شياحة الداخلية �شلوكًا دائمًا لهم،  بداًل من ال�شياحة اخلارجية التي 
ت�شكل نوعًا من التهديد الثقايف لبع�ض قيمنا و�شلوكياتنا والتي ذهب �شحيتها عدد من ال�شباب.  اإ�شافة اإىل تعريفهم باأجزاء الوطن الرحيب ومنجزاته 

ومدخراته احل�شارية. 
  وقد واكبت الهيئة العامة لل�شياحة واالآثار التطورات واالأ�شاليب احلديثة ملفهوم اال�شطياف، و�شخرت و�شائل التقنية خلدمة ال�شياحة يف اململكة، 
وقامت بتفعيل العديد من الربامج واملهرجانات وتطوير البنية التحتية للقطاع ال�شياحي يف اململكة.. وال ريب يف اأن ي�شوب هذا التطوير �شيء من 
الق�شور والثغرات  يف م�شريته التنموية، حيث يعاين الكثري من املواطنني من ارتفاع اأ�شعار ال�شقق ال�شياحية والفنادق واال�شرتاحات، وا�شتعالها 
انطباع  الغالء..  ور�شد  هذا  الهيئة يف جمابهة  الداخلية ودور  ال�شياحة  اأبرز هموم  على  نتعرف عن كثب  التحقيق  هذا  ال�شيفية، يف  الفرتة  اأثناء 

املواطنني وخياراتهم البديلة واأ�شباب عزوف الكثريين عن ال�شياحة الداخلية.. 

حتقيق : مو�شي مرزوق

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  
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وجود  وعدم  الدولة،  من  املقدمة  املحفزات  ملحدودية 
املتميز،  املا�شي حتمي  الوقت  اأنظمة يف  اأو  ت�شنيف 
الدرا�شة   وت�شمنت  املناف�شة،   يف  العدالة  وحتقق 
اإيجاد  ذلك  ومن  االأ�شعار،  ارتفاع  لعالج  �شبل  عدة 
بالقطاعات  اأ�شوة  ال�شياحي  للتمويل  حكومية  برامج 
من  حزمة  وتقدمي  الدولة،  احت�شنتها  التي  االأخرى 
التي  املو�شمية  ال�شياحة  م�شكلة  على  للتغلب  احللول 
هذه  ماديا، ومن  ال�شياح   وترهق  اال�شتثمار،  تخنق 
اأمناط  وحتفيز  املدر�شية،  االإجازات  درا�شة  احللول 
واملوؤمترات  املعار�ض،  �شياحة  مثل  جديدة  �شياحية 
وت�شجيع �شياحة نهاية االأ�شبوع، وهو ما يكفل املزيد 
خف�ض  اإىل  ويوؤدي  ال�شياحية  للمواقع  االإ�شغال  من 
ت�شعري  �شيا�شة  الهيئة  اإ�شدار  اإىل  اإ�شافة  االأ�شعار. 
خدمات االإيواء. كما حددت الهيئة فرتات معينة حتت 
م�شمى املوا�شم ال�شياحية واأعطت احلق ملرافق االإيواء 
بني  ترتاوح  الهيئة  قبل  من  بزيادة حمددة  ال�شياحي 
يف  عامليًا  عليه  متعارف  اأمر  وهذا   ،%50 اإىل   %30

�شناعة الفندقة.  

وهذا كله ال يعني عدم وجود جتاوزات لالأ�شعار ولكن 
الهيئة توؤكد حر�شها على مراقبة ذلك ب�شكل م�شتمر 
التي  ال�شياحية  الوجهات  ويف  املوا�شم  يف  وخا�شة 

يرتفع فيها الطلب ب�شكل كبري.
وجود  حال  يف  اإبالغها  ال�شائحني  من  الهيئة  وتاأمل 
من�شاأة  اأي  قبل  من  االأ�شعار  يف  وارتفاع  جتاوز 
اأي  الهيئة  �شتواجه  الهيئة   اأن  وموؤكدا  �شياحية، 
جتاوز بكل حزم، وقد اأوقعت عقوبات مالية ونظامية 
نتيجة   املن�شاآت  من  العديد  اإغالق  اإىل  و�شلت 
املواطنني  بكافة  تهيب  اأنها  كما  باالأ�شعار.  للتالعب 
اأو �شكاوى بهذا  اأية مالحظات  واملقيمني االإبالغ عن 
اخل�شو�ض من خالل مركز االت�شال ال�شياحي على 
اأو عن طريق موقع  الرقم املجاين )8007550000( 
 ،)www.scta.gov.sa( االإلكرتوين  الهيئة 
من  الأي  ال�شياحية  التنمية  اأجهزة  اأحد  بزيارة  اأو 

مناطق اململكة.

لطموح  ترقى  ل  ال�سياحية  اخلدمات 

املواطن 

املقدمة..  ال�شياحية  اخلدمات  اإىل  اجلهني  وتطرق 
االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأكد  اأن  �شبق  قائاًل: 
الهيئة  رئي�ض  العزيز  عبد  بن  �شلمان  بن  �شلطان 
العامة لل�شياحة واالآثار يف اأكرث من منا�شبة، على اأن 
مل  ما  املاأمول،  بال�شكل  تتطور  لن  الداخلية  ال�شياحة 
اإىل  يتم تطوير اخلدمات املتعلقة بها، واأ�شار �شموه  
من  اأقل  تزال  ال  اململكة  يف  ال�شياحية  اخلدمات  اأن  
التي تطورت عما كانت  املواطن  طموحات ومتطلبات 

عليه، واأن املواطن ال�شعودي ي�شتحق اأن تقدم له 

ومبكانة  به  تليق  التي  املتطورة  ال�شياحية  اخلدمات 
اأمام  االأكرب  التحدي  "اإن  �شموه:  وقال  اململكة. 
ال�شياحة الداخلية هو ما تعانيه من نق�ض و�شعف يف 
اخلدمات ال�شيما خدمات النقل وا�شرتاحات الطرق، 
فالبد  ال�شياحة  نوطن  اأن  اأردنا  "اإذا  �شموه:  م�شيفًا 
بالهيئة وحدها  اأن نطور اخلدمات وهو جهد ال يناط 
واإمنا بعدد من اجلهات امل�شرفة على اخلدمات املتعلقة 

بال�شياحة واالأماكن ال�شياحية". 

توقعات الهيئة ب�ساأن هذا ال�سيف

ــثــه حــــول الــتــوقــعــات ل�شيف  وتـــابـــع اجلــهــنــي حــدي
اإلــيــه درا�ــشــات مركز  ــارت  هــذا الــعــام، مبينًا مــا اأ�ــش
للهيئة  التابع  )ما�ض(  ال�شياحية  واالأبحاث  املعلومات 
فــرتة  خـــالل   %5 بن�شبة   املحلية  ال�شياحة  منــو  اإىل 

ل يوجد تنا�سب بني متو�سط دخل املواطن 

ال�سياحية  وال�سقق  ال��ف��ن��ادق  واأ���س��ع��ار 

�سمو رئي�ص الهيئة العامة  لل�سياحة والآثار

الأمري �سلطان بن �سلمان
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عام  ب�شيف  مــقــارنــة  الــعــام 1433هـــــ،  لــهــذا  ال�شيف 
املحلية  ال�شياحية  الرحالت  عدد  وارتفاع  1432هـــ، 
ماليني    5،7 مقابل  �شياحية،  رحلة  ماليني    6 اإىل  
�شيف  مــن  الــفــرتة  لنف�ض  متحققة  �ــشــيــاحــيــة  ــة  رحــل
الــعــام املــا�ــشــي، بن�شبة منــو مــقــدارهــا  5% وارتــفــاع 
اإىل   الــعــام  هــذا  ل�شيف  املحلية  احلــركــة  م�شروفات 
7.4  مليار ريال، مقابل دخل متحقق بلغ  6.5  مليار 
ـــادة  14 %. الــعــام املــا�ــشــي، مبعدل زي ريــال ل�شيف 

واأفاد ال�شيف اأن للهيئة جهودًا يف الرقابة على مرافق 
كوجهات  املناطق  وت�شويق  اإقامتها،  باأماكن  االإيواء 
اأطلقتها  التي  تكت�شفها"  "ع�شها  حملة  عرب  �شياحية 
ال�شعودية  ال�شياحة  يف  التنوع  اإبراز  بهدف  الهيئة 
اإبراز  مع  ال�شياحي  اجلذب  مناطق  على  والرتكيز 
عرو�ض منظمي الرحالت ال�شياحية. وت�شتمر  احلملة 
االإعالمية مدة �شهرين تزامنًا مع بدء مو�شم ال�شيف 
�شعار  حتت  املحلية  ال�شياحية  الوجهات  لت�شويق 

تكت�شفها". عي�شها  "ال�شعودية... 
اال�شتمتاع  على  املواطنني  حث  على  احلملة  وتركز 
الكت�شاف  كو�شيلة  املحلية  ال�شياحية  بالتجربة 
اململكة  متتلكه  ما  واإبراز  اململكة  يف  الغنية  املقومات 
من غنى يف تنوع اأمناطها ال�شياحية ينا�شب خمتلف 

�شرائح املجتمع ال�شعودي.
وبني اجلهني اأن فرتة ال�شيف هذا العام متتد حلوايل 
ومــا  املـــبـــارك  الــفــطــر  عــيــد  فـــرتة  ــومــًا وتت�شمن  ي  86
الــدرا�ــشــي، وعــدد مهرجانات  الــعــام  بــدء  بعدها حتى 
املهرجانات  بعدد  مقارنة   %17 بن�شبة  زادت  ال�شيف 
واالأنـــ�ـــشـــطـــة  والـــفـــعـــالـــيـــات   ،2011 يف  الــ�ــشــيــفــيــة 
باململكة،  مناطق   10 يف  �شتقام  العام  هذا  ال�شياحية 

للمنطقة  املحلي  االقت�شاد  اإنعا�ض  يف  ت�شهم  و�شوف 

الــتــي يــقــام بــهــا املــهــرجــان، بــجــانــب ت�شويق واإبــــراز 

ال�شياحي. اجلــــذب  وحتــقــيــق  الــ�ــشــيــاحــيــة  الــوجــهــات 

اأوجه ال�ستفادة من الإعالم احلديث 

و�شلط ال�شوء على اأهمية االإعالم االإلكرتوين ودوره 
وقال:  املجتمع،  يف  للتاأثري  فاعلة   جديدة  كو�شيلة 
واكبت الهيئة من خالل اأن�شطتها وبراجمها االإعالمية 
االإعالم اجلديد حيث خ�ش�شت  املتعددة  والت�شويقية 
اإلكرتونية لل�شياحة ال�شعودية على عدد من  �شفحات 

املواقع االإلكرتونية التفاعلية.
وتهدف �شفحة "ال�شياحة ال�شعودية ب�شعارها "غنية 
وقناة  والتويرت  بوك  الفي�ض  مواقع  على  بتنوعها" 

اليوتيوب وعدد من املنتديات ال�شياحية، اإىل تقدمي كافة 
املعلومات والعرو�ض والربامج ال�شياحية والفعاليات 
ال�شعودية...  العربية  اململكة  يف  بال�شياحة  اخلا�شة 
دليلك  ال�شعودية" على  "ال�شياحة  وحتتوي �شفحات 
معرفته"،  ال�شائح  يود  ما  "كل  ودليل  ال�شياحي، 
ودليل الزائر لالآثار والرتاث، ودليل الزائر للت�شوق، 
والرتاثية  واالأثرية  ال�شياحية  املواقع  الأبرز  �شورًا 
ال�شعودية.  العربية  اململكة  بها  وت�شتهر  تزخر  التي 

اإقرار خطة تنموية للقطاع ال�سياحي

العامة  الهيئة  اإجنازات  عن  باحلديث  ال�شيف  ج  وعرَّ
مو�شحًا  املا�شي  العام  خالل  واالآثار  لل�شياحة 
باإطالق  املن�شرمة  الفرتة  خالل  قامت  "الهيئة 
مبادرة  �شمن  وامل�شاريع،  املبادرات  من  منظومة 

ال�����ع�����زوف ع����ن ال�������س���ي���اح���ة ي�����س��ب��ب 

ونف�سية  واجتماعية  اأ�سرية  م�ساكل 
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اأ�سبوعني �سياحة داخلية تعادل  تكلفة 

اإق���ام���ة ���س��ه��ر ا���س��ط��ي��اف يف اخل���ارج  
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ال�شياحية الكربى،  القادمة، �شملت الوجهات  الثالث 
وامل�شارات  واملواقع  العقري،  م�شروع  وباكورتها 
ال�شياحية املنت�شرة يف اأنحاء بالدنا، ومواقع الرتاث 
اجلديدة،  املتاحف  ومنظومة  واالآثار،  العمراين 
تطوير  وم�شارات  الوطنية،  الكوادر  تدريب  وبرامج 
وحتقيق  التمويل،  وبرامج  ال�شياحية،  املنتجات 
الالمركزية من خالل تعزيز قدرات املناطق على اإدارة 
ال�شياحة املحلية �شمن برنامج )متكني(، وت�شت�شرف 
من  تتلقاه  ومبا  القادمة،  القريبة  املرحلة  يف  الهيئة 
وجمل�ض  الكرمي  ال�شامي  املقام  من  ومتابعة  دعم 
القرارات املهمة  الوزراء املوقر، �شدور منظومة من 
�شامل  تطوير  ت�شمل  والتي  الله،  رعاها  الدولة  من 
ومتكامل للم�شاريع املتعلقة باملواقع االأثرية والرتاثية 
واملتاحف، وتطوير اآليات التمويل والدعم احلكومي 

لقطاعات اال�شتثمار ال�شياحي والتو�شع يف ذلك.
من  عدد  عن  اجلهني  الله  عبد  االأ�شتاذ  وك�شف 
امل�شروعات ال�شياحية والتي متثلت  يف اإقامة العديد 
مييز  مما  باال�شتفادة  املتخ�ش�شة  املهرجانات  من 
يف  الورد  مهرجان  فاأقامت  حدة،  على  منطقة  كل 
اجلوف  يف  والزيتون  جازان  يف  واحلريد  الطائف 
من  وغريها  الباحة  يف  والع�شل  بالق�شيم  والتمور 
وتعود  منطقة  كل  خ�شائ�ض  تربز  التي  املهرجانات 
املحلي  املنطقة وزيادة اال�شتثمار  بالنفع على تطوير 

كرميًا  تاأييدًا  يلقى  والذي  احل�شاري،  البعد  تعزيز 
من مقام خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده االأمني 
يحفظهما الله.  حيث قامت الهيئة يف الفرتة املن�شرمة 
الوطنية  ال�شياحة  يف  الكبرية  التحوالت  مع  وتزامنًا 
مبراجعة وحتديث �شامل لالإ�شرتاتيجية العامة لتنمية 
لل�شنوات  تنفيذية  خطة  واإقرار  الوطنية،  ال�شياحة 

النهاية يف  ت�شب يف  وكلها  اأ�شواقها،  واإنعا�ض  فيها 
تزداد  املهرجانات  هذه  املناطق،  هذه  اأهايل  �شالح 
و�شارت  اآخر  بعد  عامًا  وجتديدًا  و�شهرة  ر�شوخًا 
وكذلك  مكان.  كل  من  اإليها  الزوار  اآالف  جتتذب 
�شياحة االأعمال واملوؤمترات، فال يكاد مير يوم تقريبًا 
يف اململكة اإال وجند موؤمترًا اأو معر�شًا ُيقام يف اأحد 
الهيئة  وت�شعى  �شياحيًا.  رواجًا  يخلق  مما  املناطق، 
كذلك ال�شتثمار االإجازات لتحفيز املواطنني واملقيمني 
مناطق  خمتلف  يف  �شياحية  برحالت  القيام  على 
�شياحية  فعاليات  ت�شهده من  اململكة واال�شتمتاع مبا 
واأماكن  ومقومات  معتدلة  اأجواء  من  به  تتميز  وما 

طبيعية جميلة.
على اجلانب االآخر تعرفت املجلة على راأي املواطن/  
مزعل  علق  حيث  بالداخل  ال�شياحية  اخلدمات  يف 
زيارة  يف  اأطفاله  ا�شطحب  الذي  العنرت...   جاحم 
عوائق  على   املتنزهات  اإحدى  يف  والرتويح  للرتفيه 
ال�شياحة الداخلية.. واأ�شباب العزوف عنها  مبينًا اأن 
اأبرز اأ�شباب العزوف عن �شياحتنا الداخلية قد تكون 
والفنادق  املفرو�شة  ال�شقق  اأ�شعار  وتباين  ارتفاع 
واال�شرتاحات،  يف خمتلف مناطق اململكة ال�شياحية، 
اإ�شافة اإىل تكرار الربامج الرتفيهية من قبل اجلهات 
القطاع  ي�شهده  الذي  النمو  من  وبالرغم  املعنية.  

الطموح.  دون  زال  ال  اأنه  اإال  الداخلي،  ال�شياحي  
وهناك م�شكلة اأخرى تظل هاج�شًا لقا�شدي ال�شياحة، 
وهي عدم وجود حجوزات طريان اأغلب االأحيان، مما 
م�شروعه  عن  يعزف   الداخلية  الرحلة  قا�شد  يجعل 
ال�شياحي، وي�شطر للبحث عن الرتفيه والتنزه خارج 
اأو بقي داخل مدينته يتنزه م�شطحبًا  حدود الوطن، 
واحلدائق  املتنزهات  واالأخرى يف  الفينة  بني  اأ�شرته 
معنا  يحدث  كما  الرتفيهية،  املالهي  ومدن  العامة، 
حاليًا، فاأنا اأ�شطحبت اأطفايل اإىل املنتزه لعدم قدرتي 

ال���������س����ي����اح����ة ال�����داخ�����ل�����ي�����ة ت����ه����دف 

والأب�����ن�����اء   الأ�������س������رة  ت���ع���ري���ف  اإىل 

مب�����ن�����ج�����زات وم��������دخ��������رات ب����الده����م 



44

1
4

3
3

 /
 1

3
6

ولتحقيق اأهدافها يف ا�شتقطاب اأكرب عدد ممكن من 
ال�شياح.  

بــاالأمــر، وعلى  وهــنــاك  جــهــات ذات عــالقــة ومعنية  
التي تعمل  التجارة وال�شركات املحلية  راأ�شها وزارة 
بجدية  بالنظر  مطالبة  ال�شياحية  اخلدمات  جمال  يف 
يف قوائم االأ�شعار الأنه ثبت اأن الربح لي�ض من خالل 
اإمنا عرب ا�شتقطاب امل�شطافني وتقدمي  رفع االأ�شعار 
خدمات مميزة لهم،  واملراعاة يف االأ�شعار وتخفي�شها  
اأحد االأ�شباب الرئي�شية للربح على املدى البعيد، وهذه 

يف  الداخلية  ال�شياحة  مناطق  اإىل  ال�شفر  على  املالية 
واملناطق  اأبها،  اأو  جده،  اأو  الطائف  كمدينة  اململكة، 

اجلنوبية ذات الطبيعة اخلالبة.  
فرتة  "ت�شتغل  اأو�شح:  االأ�شعار  ارتفاع  وحول   
االإجازة ال�شيفية يف مناطقنا ال�شياحية الداخلية برفع 
اأ�شعار ال�شقق والفنادق فتلتهب االأ�شعار وتت�شاعف،  

وي�شاب مالك العقار ال�شياحي  بالهلع واجل�شع. 
اأو  مكة  يف  نق�شيها   اأ�شبوعني   تكلفة  "اإن  وتابع:  
اأي  يف  نق�شيه  �شهر  كلفة  من  اأكرث  الدمام  اأو  اأبها 
منتجع �شياحي عاملي. هذه احلقيقة قد تكون من اأبرز 
العوائق لل�شياحة الداخلية، فال�شائح الذي يبحث عن 
الراحة،  تلك  تكلفة  الوقت  نف�ض  يف  يح�شب  الراحة 
وال�شبب يف ذلك عدم  منو �شناعة ال�شياحة الداخلية 
مبا يحقق التطلعات، وعدم وجود ن�شبة وتنا�شب بني 
وباملجمل  ال�شياحية،  والتكلفة  الفرد  دخل  متو�شط 
اإىل درا�شة جوهرية  يتطلعون  الدخل   فاإن حمدودي 
من  املواطن  ليتمكن  اململكة،  يف  ال�شياحة  مل�شاكل 

زيارة معامل اململكة وتعريف اأبنائه  باأرجاء وطنه.   
مرتفعة  ال�����س��ي��اح��ي��ة  الإي������واء  اأ���س��ع��ار 

واملوظف الب�سيط يلزم بيته

انــتــقــلــت كـــامـــريا املــجــلــة اإىل  مـــديـــر  حــديــقــة الــغــرفــة 
الــذي  املــطــريي  �شليمان  اأحــمــد  االأ�ــشــتــاذ/  التجارية 
اأ�شاد بجهود الهيئة العامة لل�شياحة واالآثار ومو�شحًا 
هموم ال�شياحة الداخلية يف اململكة واأفاد  اأن القطاع 
الفرتة  باهرًا، خالل  اململكة حقق منوًا  ال�شياحي يف 
املا�شية اإذ اأنه �شاهم بن�شبة  جيدة يف الناجت املحلي 
رافـــدًا مهمًا ومــوردًا  ليكون  له  االإجــمــايل، مما ميهد 
الذين  ال�شعوديني  ن�شبة  وبلغت  حــيــويــًا،  اقت�شاديًا 
 30( نحو  معلوماتي   بح�شب  القطاع  هــذا  احتواهم 
ال�شياحي.  الــقــطــاع  الــعــامــلــني يف  مــن جمــمــوع    )%
�شلمان  بن  �شلطان  االأمــري  �شمو  اأن  بالذكر  واجلدير 
اأو�شح  خالل  لل�شياحة واالآثــار  العامة  الهيئة  رئي�ض 
ــعــة لـــــوزراء الــ�ــشــيــاحــة يف  ــراب اجــتــمــاعــات الـــــدورة ال
باملك�شيك  مـــرييـــدا  مــديــنــة  يف  الــعــ�ــشــريــن  جمــمــوعــة 

توؤكد  الداخلي  ال�شياحي  الطلب  بيانات  اأن  مــوؤخــًرا، 
عام  للمملكة  الداخلية  ال�شياحية  الــرحــالت  عــدد  اأن 
2011م بلغ 40 مليون رحلة. ونحن ك�شعوديني نفخر 
اإال  املجال،  هذا  يف  متقدمة  مراحل  اإىل  و�شلنا  اأننا 
املواطن  ا�شتمتاع  دون  يحول  االأ�شعار  ارتــفــاع  اأن 
من  يتمكن  لن  الب�شيط  فاملوظف  الداخلية،  بال�شياحة 
االإجــازة  خــالل  ال�شياحية  بالرحالت  اأ�شرته  اإ�شعاد 
ما  اأهـــم  على  واالطـــالع  والــتــنــزه  املدينة  جــو  وتغيري 
وبحار  اأثــريــة  ومــعــامل  �شياحة  مــن  بــه مملكتنا  تزخر 
بعني  النظر  ونتمنى  وغــريهــا..  وغــابــات  ومتنزهات 
اآليتها  وتنظيم  الداخلية  ال�شياحة  مل�شاكل  االعتبار 
وتــوحــيــد االأ�ــشــعــار مبــا يــتــنــا�ــشــب ودخــــل املــواطــن، 
تكلفة  ارتفاع  اأن  املطريي  املادية.. واعترب  واإمكاناته 
ال�شياحة يف اململكة اأمر غري منطقي، حيث اإن معظم 
الطرق  ف�شبكة  متوفر  ال�شياحية  اخلدمة  اأ�شا�شيات 
ال�شريعة واملطارات املنت�شرة على م�شاحة اململكة كلها 
اجلماعي  النقل  و�شركة  الهائل،  الطريان  واأ�شطول 
كل  الــرفــيــع،  امل�شتوى  ذات  واحلــدائــق  واملــنــتــزهــات 
التكلفة  اأ�شا�شية لتخفي�ض  ذلك عامل جذب وو�شائل 
العالقة  ذات  االأخــرى  اجلوانب  اإن  اإال  ال�شائح،  على 
عناية  اإىل  يحتاج  اأمــرهــا  واال�ــشــرتاحــات  كالفنادق 
اأرخ�ض،  مما  باأ�شعار  توفريها  على  للعمل  واهتمام 
واالزدهـــار  بالنمو  عــام  ب�شكل  ال�شياحة  على  يعود 

ق
قي

ح
ت



45

1
4

3
3

 /
 1

3
6

يختارون  جعلهم  الذي  الدافع  هو  النظيفة  ال�شياحة 
اإن  االأخرى،  االأماكن  �شائر  دون  ل�شياحتهم  اململكة 
الواقع االجتماعي املتوازن الذي تعي�شه اململكة يعترب 
العربية  املجتمعات  بواقع  باملقارنة  جيدًا  منوذجًا 
البالد  تلك  اأبناء  من  والكثري  االأخرى،  واالإ�شالمية 
املتوازن  االجتماعي  امل�شتوى  اإىل  الو�شول  يتمنى 
ذلك  دعم  على  قادرة  ال�شياحة  وان  هنا  نعي�شه  الذي 
وامل�شطافني  ال�شواح  اأذهان  يف  وتر�شيخه  التوجه 
العاملية  اململكة  ر�شالة  من  جزء  وهو  والزائرين 
كل  وت�شتغل  لتحقيقه  نف�شها  توظف  اأن  ينبغي  الذي 
الو�شائل املمكنة يف �شبيل ذلك الهدف النبيل، وعول 
ال�شياحية  اخلدمات  ارتفاع  اأ�شباب  اأحمد  املهند�ض 

التي  االقت�شادية  والطفرة  الفرد،  دخل  ارتفاع  اإىل 
يف  ال�شياحة  ت�شجيع  اإىل  ودعا  اململكة..  تعي�شها 
اململكة من خالل دعم هذا القطاع وخف�ض التكاليف 
اأهدافًا  هناك  اأن  مبينًا  ال�شاحة،  على  ترتتب  التي 
االأ�شرة  تعريف  �شمنها  من  تتحقق  �شوف  �شامية 
من  فالكثري  احل�شارية،  اململكة  مبنجزات  واالأبناء  
االأ�شر داخل اململكة ال تعرف اأكرث من القرية اأو املدينة 
الداخلية  ال�شياحة  ا�شتطاعت  فاإذا  فيها،  تعي�ض  التي 
واملناطق  املدن  اإىل  وت�شدها  االأ�شر  هذه  جتذب  اأن 
االأفراد  تعريف  يف  االأثر  اأكرب  لذلك  كان  ال�شياحية 
تعترب  والتي  الكثرية  احل�شارية  ومنجزاته  بوطنهم 
ويرتتب  املهمة  الوطنية  الثقافة  من  جزءًا  معرفتها 
على هذه املعرفة باأجزاء الوطن ومنجزاته احل�شارية 
ارتفاع ن�شبة االنتماء للوطن والفخر به ومن ثم ي�شبح 
االأفراد و�شائل اإعالمية متحركة يف هذا املجال ثم اإن 
االأطفال الذين ين�شاأون داخل االأ�شرة وينتقلون معها 

يف رحالتهم ال�شياحية الداخلية ي�شبح ذلك ال�شلوك 

جزءًا من تكوينهم وت�شبح ال�شياحة الداخلية �شلوكًا 

احلقيقة االقت�شادية هي التي جعلت ال�شركات العاملية 
اأ�شعارها  تخف�ض  ال�شياحية  باخلدمات  العالقة  ذات 
يف �شبيل الربح. وحول تقييمه لرواد حديقة الغرفة 
احلــدائــق  زوار  "يكرث  قــــال:  بــالــريــا�ــض  الــتــجــاريــة 
والعطل  ال�شيفية  االإجــــازة  يف  العامة  واملــتــنــزهــات  
العامة  واملنا�شبات  واالأعــيــاد  االأ�شبوعية،  الدرا�شية 
مالية.       اأعباء  عليها  ترتتب  وال  باملجان..  الأنها  وذلــك 

ال�ستفادة من ال�سياحة يف ن�سر الف�سائل 

والأخالق الإ�سالمية

حممد  اأحمد  الدكتور/  العيون  ا�شت�شاري  ويرى 
الداخلية  �شرورة  ال�شياحة  بهن�شي.. وهو من رواد 
ن�شر  خالل   من  اململكة  يف  ال�شياحة  من  اال�شتفادة 
االإ�شالمية  االأخالق  اإىل  والدعوة  االإ�شالم  ر�شالة 
احلميدة ويقول: "ميكن اأن ت�شتغل ال�شياحة الداخلية 
و�شلوكه،  واأخالقه  االإ�شالم  ف�شائل  اإىل  الدعوة  يف 
يحمله  الذي  الت�شور  هي  امللوثة  العاملية  فال�شياحة 
الكثري  وي�شتبعد  ال�شياحة،  مفهوم  عن  النا�ض  غالب 
منهم اأن تكون ال�شياحة و�شيلة خري لتقدمي الف�شائل 
من خاللها فالكثري من العرب وامل�شلمني يحجمون عن 
ا�شتطاعت  اإذا  – لكن  ال�شائد  املفهوم  لهذا  ال�شياحة 
وتوفر  اجليدة  ال�شياحية  اإمكاناتها  تهيئ  اأن  اململكة 
االأمن والطماأنينة  فيه  لل�شائحني يجدون  مناخًا نظيفًا 
ال�شياحي  اخللل  عن  بعيدًا  املنا�شبة  االأوقات  وق�شاء 
ذلك  فاإن  العاملية،  ال�شياحية  املنتجعات  يلف  الذي 
اإىل  الدعوة  و�شائل  اأقوى  من  �شك  بدون  �شيكون 
االأمثلة  اأقرب  ومن  اجليد  البديل  بتقدمي  الف�شيلة 
على اإمكانية جناح هذه التجربة ما ن�شاهده من اإقبال 
اإىل  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  من  امل�شطافني 
اململكة وهم القادرون باإمكاناتهم املادية على الو�شول 
يف  الرغبة  لكن  العاملية،  ال�شياحية  االأماكن  اأبعد  اإىل 

م�����������س�����اري�����ع ه����ي����ئ����ة ال�������س���ي���اح���ة 

والآث����������ار راف�������د اق���ت�������س���ادي م��ه��م
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ت�شكل  التي  اخلارجية  ال�شياحة  من  بداًل  لهم  دائمًا 

و�شلوكياتنا  قيمنا  لبع�ض  الثقايف  التهديد  من  نوعًا 

والتي ذهب �شحيتها عدد من ال�شباب. 
 

اإىل   الــتــويــجــري  حمــمــد  االأ�ــشــتــاذ  اأ�ــشــار  • بــــدوره 
التمتع باالإجازة ال�شنوية  الناجمة عن عدم  التداعيات 

العامة  الهيئة  بدور  وم�شيدًا 
"اإن  فقال  واالآثـــار  لل�شياحة 
الــ�ــشــفــر   بـــعـــدم  االأب  قــــــرار 
ـــ�ـــشـــيـــاحـــة والــــبــــقــــاء يف  وال
عليه  الريا�ض، يرتتب  مدينة 
نف�شية  بني  ما  م�شاكل  عــدة  
ومن  واجتماعية،  واأ�ــشــريــة 
الزوجية  اخلــالفــات  �شمنها 
الــتــي حتـــدث بــني الــزوجــني، 
فــــالــــزوجــــة تــــــرى بـــــــاأن مــن 
واأبنائها  هــي  التمتع  حقها 
حالها  ال�شيفية،  بـــاالإجـــازة 
وال  الن�شاء،  كــل  حــال  بذلك 
املالية  لالأعباء  كثريًا  تكرتث 
التي يتكبدها الزوج، والذي 
ـــاأن زوجــتــه يــجــب اأن  يـــرى ب
وبذلك  الواقع  لالأمر  تر�شخ 
يــنــطــلــق فـــتـــيـــل املـــ�ـــشـــاكـــل، 
ــــك اأيــ�ــشــا  ــى ذل وتـــرتتـــب عــل
اأجواء اأ�شرية متوترة تتخللها م�شاكل نف�شية،  كذلك 
ال�شاب  يتجه  االأبناء، وقد  يعانيه  الذي  القاتل  الفراغ 
واأعتقد  اجلامد،  الوقت  هذا  لك�شر  مغاير  �شلوك  اإىل 
اأن ال�شياحة هي اأحد وجوه الرتبية امليدانية.. واأوجه 
ن�شيحتي اإىل كل اأب  اأن ال يبخل بوقته وماله جتاه 
اإمكاناته وقدراته،  لذلك وفق  اأبنائه، ويخطط  �شعادة 

املدينة بحيث ينظم برناجمًا  ولو كانت �شياحة داخل 
القربى  اإىل ذوي  الزيارات  ي�شمل  للخروج  اأ�شبوعيًا 
االأ�شرة  وا�شطحاب  املفتوحة  واالأيـــام  الرحم  و�شلة 
اإىل مدن املالهي الرتفيهية، واحلدائق العامة.. وك�شر 
فـــاإن مفهوم التنظيم  الــروتــني املــمــل،  ومــع االأ�ــشــف 
تتم  وال  جمتمعاتنا..   يف  مفقود  لــالإجــازة  االأ�ــشــري 
تقريبًا..   اأ�شهر  ثالثة  اإىل  ميتد  وقــت  ق�شاء   درا�شة 
واأ�شاد التويجري باالإجنازات التي  قامت بها الهيئة 
اإذ  لل�شياحة واالآثــار بالرغم من  حداثة عمرها  العليا 
تاأ�ش�شت عام 2000م وا�شتطاعت �شياغة كيان  اأنها 
ال�شياحية  اململكة  مقومات  وتنمية  لتطوير  موؤ�ش�شي 
وقد متثلت يف و�شع اإ�شرتاتيجية طويلة املدى لتطوير 
وفقًا  متكاملة  ك�شناعة  باململكة  ال�شياحة  �شناعة 
ال�شياحة  الهيئة كاالعتماد على قطاع  الأهداف تبنتها 
كاإحدى اآليات تنويع م�شادر الدخل وقاعدة االقت�شاد 
الوطني وجذب اال�شتثمارات االأجنبية يف امل�شروعات 
واالأن�شطة ال�شياحية  وت�شجيع عودة روؤو�ض االأموال 

ال�شياحة.  قطاع  يف  لال�شتثمار  باخلارج  ال�شعودية 
الــثــقــافــيــة  الــقــيــم  ت�شتلهم  �ــشــيــاحــيــة  �ــشــنــاعــة  وقـــيـــام 
واالجتماعية للمجتمع ال�شعودي وخطة منو م�شتدامة 
الكامنة  ــة  ــري واالأث البيئية  املــقــومــات  وتطوير  لتهيئة 

م����الك ال��ع��ق��ار ال�����س��ي��اح��ي ي�����س��اب��ون  

ال�سيفية  الإج��ازة  يف  واجل�سع  بالهلع 
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واالأن�شطة  املــ�ــشــروعــات  وتخطيط  ال�شياحة  لقطاع 
مقومات  وتوفري  وتهيئة  عاملية  ال�شياحية مبوا�شفات 
بالتدريب  ال�شياحة واالهتمام  العاملية ل�شناعة  التقنية 
و�شقل املهارات. ونالحظ التميز واملوا�شفات العاملية 
واخلروج عن النمط التقليدي وما اأنتجته امل�شروعات 
ال�شياحية وذلك من خالل الدخول مع �شركات اأجنبية 
كربى مما يب�شر مبفاجاآت اقت�شادية ت�شرتعي انتباه 
واهتمام املواطنني ملا  هو متوقع منها يف اإدارة ن�شاط 

�شوف ميثل رافدًا لدخل االقت�شاد الوطني. 

امل�سوؤولية  يف  ت�سارك  الرتفيهية  املدن 

الإجتماعية

من جانبه اأ�شاد مدير اإحدى �شركات املالهي االأ�شتاذ 
عمر جعفر بدور الهيئة الوطنية لل�شياحة واالآثار يف 
تبذل   "الهيئة  موؤكدًا  ال�شياحية  التنمية  عجلة  دفع 

ال�شياحة  لدعم  ال�شيف  فرتة  يف  اجلهود  من  املزيد 
االت�شال  مركز  وجود  خالل  من  وذلك  املحلية، 
خدمة  يقدم  الذي  ال�شياحي(  )الهاتف  ال�شياحي 
ال�شياح  اإر�شاد  تت�شمن  اليوم  مدار  على  معلوماتية 
زيارتها،  يودون  التي  ال�شياحية  واخلدمات  للمواقع 
وكاالت  من  تاأتي  التي  املقدمة،  التجارية  والعرو�ض 
�شمنها  من  الرحالت  وم�شغلي   وال�شياحة،  ال�شفر 
واملتاحف،  االألعاب،  ومدن  والعمرة،  احلج  رحالت 
اإ�شافة  احليوان،  وحدائق  ال�شياحية،  واملنتجعات 
خالل  من  اإعالمية  حملة  من   الهيئة  تقدمه  ما  اإىل 
ال�شحفية  والندوات  واملقاالت  والتقارير  التحقيقات 
والتلفزيونية  االإذاعية  واللقاءات  والفقرات  والربامج 
للتعريف باالأن�شطة والربامج والفعاليات ال�شياحية يف 
ال�شيف والرتويج لها وتغطيتها اإعالميًا،  اإ�شافة اإىل 
مراكز الت�شوق واملعار�ض واملوؤمترات، وغريها. وال 

نن�شى دور الهيئة وما تقوم به من رعاية املهرجانات 
�شركتنا  يف  ونحن  ال�شيفية،  ال�شياحية  والفعاليات 
بتطوير  ونقوم  ال�شياحة  عامل  امل�شتجدات يف  نواكب 
االأطفال،  لها  يتوق  التي  احلديثة  املالهي   منتجات 
وتبعث يف نفو�شهم املرح وال�شرور متطلعني اإىل تقدمي 
الرتفيهية يف  املدن  والريادة يف جمال  خدمة مميزة 
اململكة واال�شطياف الداخلي، وحول ارتفاع االأ�شعار 
ارتفاع  يكون  قد  ال�شيف،  اأكد  الرتفيهية  املدن  يف 
اأما  ال�شياحية والفنادق،  ال�شقق  ال�شياحة يف  اأ�شعار 
فهي  اململكة  يف  الرتفيهية  املدن  يف  االألعاب  اأ�شعار 
يف  ن�شارك  الرتفيهية  �شركتنا  يف  ونحن  منا�شبة، 
برامج  ودعم  رعاية  خالل  من  االجتماعية  امل�شوؤولية 
اجتماعية  تتبناها اجلهات اخلريية، ونقدم العرو�ض 
فرحهم  اجلميع  ون�شارك  ال�شيفي  املهرجان  يف 
فاعلة  �شيفية  برامج  ال�شركة  وتتبنى  و�شرورهم، 
ت�شوري  ويف  الداخلية..  ال�شياحة  على  وم�شجعة 
يجعل  واإ�شراف  تخطيط  دون  ال�شياحة  ترك  اأن 
ال�شياحة  اأمرا�ض  تنتقل  قد  بل  منوها غري متوازن،  
اإلينا  املنحرفة  �شلوكياتها  وبع�ض  و�شلبياتها  العاملية 
زمنية  فرتة  بعد  اأنف�شنا  وجند  بذلك،  ن�شعر  اأن  دون 
ال�شياحة  من  نوع  جمابهة  يف  الواقع  االأمر  اأمام 
ال�شيئة التي ال تتفق مع قيمنا ومبادئنا فت�شبح عبئًا 
البالد  واقع  هو  كما  القادمة،  االأجيال  وعلى  علينا 
التقليد  ت�شري يف جمال  اأخذت  التي  االأخرى  العربية 
وال�شلبية.  االإيجابية  مكوناتها  بكل  العاملية  لل�شياحة 
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للمنتدى  الثالث  لالجتماع  من خالل ح�سوركم   •
األ  الكويت  يف  الإ�سالميني  للربملانيني  العاملي 

الربملانيون  يلعبه  اأن  يجب  دورًا  هناك  اأن  تعتقد 

درءًا  املن�سودة  الإ�سالحات  لتحقيق  الإ�سالميون 

لندلع الثورات العربية؟

من  اأكرث  قبل  فر�شة  له  كانت  املنتدى  احلقيقة  - يف 
�شنة عرب رئي�شه وبع�ض اأع�شائه لزيارة اململكة ولقاء 
ترحيبه  كان  الذي  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
باملنتدى كبريًا ودعمه له قويًا وكذلك اللقاء مع رئي�ض 
جمل�ض ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد اآل 

بغريب  هذا  ولي�ض  طيبًا  كالمًا  منه  و�شمعنا  ال�شيخ، 
ال�شريفني  احلرمني  بلد  اململكة  مثل  عظيم  بلد  على 
حماها  وحامية  واالإ�شالمية  العربية  االأمة  ورائدة 
واملحت�شنة لقيمها ومقوماتها والتي �شاهمت يف دعم 
االإقليمية  ال�شاحات  من  كثري  يف  االإ�شالمي  العمل 
العربية  التحوالت  هذه  ظل  يف  ونالحظها  والدولية، 

اجل�������زائ�������ري�������ون  ي����ن���������س����ى  ل   

دع���������م امل����م����ل����ك����ة ال�����ك�����ب�����ري ل���ه���م

الكويت: عبد احلميد زقزوق

النائب الجزائرى
 د. نصر الدين الشريف أمين

الــــمــــنــــتــــدى الـــعـــالـــمـــي 
للبرلمانيين اإلسالميين:

للعرب  المملكة  دعـــم 
واإلسالم يستحق اإلشادة

اأ�ساد النائب اجلزائري ن�سر الدين ال�سريف اأمني عام املنتدى العاملي للربملانيني الإ�سالميني، وع�سو 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�سريفني لجتماعات املنتدى العاملى للربملانيني الإ�سالميني الذي �سبق وعقد دورته الثانية يف 

اململكة وعقد اجتماعه الثالث يف الكويت موؤخرًا،  وذّكر د. ال�سريف كذلك بالدعم الذي قدمته اململكة يف خم�سينات القرن املا�سي 

للثورة اجلزائرية قائاًل: ل ميكن اأن ين�سى اجلزائريون ما قدمته اململكة من دعم مادي ومعنوي للثورة اجلزائرية.

ودعا ال�سريف اإىل التعاون مع الآخر على الرب والتقوى ونبذ العنف والطائفية وحماربة الف�ساد مطالبا الذين يرفعون لواء العمل 

العربي والإ�سالمي اأن ي�سرحوا اأفكارهم جيدًا وباحل�سنى لالآخر. وفيما يلي ن�ص احلوار. 
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دعم  يف  اقة  �شَبرّ كانت  حيث  االأخرية،  واالإ�شالمية 
يف  الدماء  حقن  يف  اقة  �شَبرّ وكذلك  العربية  ال�شعوب 
ليبيا وفى �شوريا وغريها ودعوة ال�شلطات واملعار�شة 
اإىل املزيد من ال�شلمية يف التحرك والتعقل واحلوار 
اليمن كان دورًا م�شهودًا كما  اأن دورها يف  واأعتقد 
هو دورها اليوم يف �شوريا اأي�شًا دور كبري. ودورها 
اأي�شًا  كبري  دور  هو  لبنان  يف  التوازن  حفظ  يف 
االإ�شالميني  للربملانيني  العاملي  املنتدى  جهود  وتعترب 

بالقيا�ض اإىل جهود جمل�ض ال�شورى ال�شعودي تعترب 
اإىل  القيا�ض  عن  ف�شاًل  ومتوا�شعة،  �شغرية  جهودًا 

دور اململكة ككل. 
مطالبون  الإ�سالميني  الربملانيني  اأن  تعتقد  األ   •
بتقدمي منوذج فريد ومتميز يف التعامل والتعاون 

مع الآخر من وحي اخللق والقيم الإ�سالمية؟

قال:  تعاىل  والله  مطلوب  �شيء  االآخر  مع  التعاون   -
»وتعاونوا على الرب والتقوى«، والتعاون بالطبع يكون 
مع االآخر ب�شرف النظر عن هذا االآخر �شواء اتفقت اأو 
اختلفت معه يف املعتقد اأو اجلن�ض اأو اللون اأو اللغة. 
يكون  وهذا  والتقوى  الرب  على  يكون  اإمنا  والتعاون 
ال�شورى  ون�شر  العدل  واإ�شاعة  ال�شيا�شي  املجال  يف 
وال�شلم االأهلي والتعاون على اخلري وحماربة الف�شاد 
والدفاع  والطائفية  العنف  ونبذ  احلوار  ثقافة  ون�شر 
بني  والتعاون  ال�شلمية  بالطرق  املواطنني  حقوق  عن 

ال��ع��م��ل  ����س���ب���اق���ة يف  امل���م���ل���ك���ة 

ع��ل��ى ح��ق��ن ال����دم����اء ال��ع��رب��ي��ة

احلاكم واملحكوم على اخلري والن�شيحة وكلها �شور 
للتعاون على الرب والتقوى.

الت�شنجات وال  تتحمل  االإ�شالمية حاليًا ال   وال�شاحة 
اخلطاب  وال  والطائفية  النعرات  واإثارة  االختالفات 
الفظ وال الغليظ على االإطالق يف ظل الظروف الدولية 

بل حتتاج اإىل اخلطاب اجلاد الهادئ وامل�شوؤول.
• لو ر�سدنا ردود الفعل على النتخابات الفرن�سية 
بكل من  الفرن�سي  ال�سارع  قبل  �سواًء من  الأخرية 

الفعل  بردود  وقارناها  املناف�ص  الرئي�ص  اأو  فيه 

عندنا يف الظروف املماثلة ماذا تقول؟

الفرن�شيني  لدى  الثقافة  هذه  مثل  اإن  احلقيقة  يف   -
هي نتاج عمل على مدى قرنني من الزمان. ونحن يف 
اجلزائر على �شبيل املثال كاأمة خارجة من ا�شتعمار 
لها  وتتلم�ض  التخلف،  عنها  تنف�ض  اأن  تريد  وكاأمة 
حتتاج  اأنها  لوجدنا  ح�شاريًا  نه�شويًا  جديدًا  طريقًا 
اإىل  لن�شل  ف�شيئًا  �شيئًا  تخطو  اأن  نف�شها  تبني  لكي 
ما و�شلوا اإليه. لكنك يجب اأال تن�شى اأن لدى �شعوبنا 

وال  بها  نتميز  ور�شينة  قيمة  ومبادئ  قيمًا  واأمتنا 
اأ�شا�شية  وكانت  بها  ت�شلحنا  ما  فاإذا  عندهم،  توجد 
نحقق  اأن  ال�شتطعنا  جيدًا  وا�شتثمرناها  �شلوكنا  يف 
االإ�شالمية  العربية  الهوية  ذلك  يف  ي�شاعدنا  الكثري 
املت�شابهة  والتقاليد  والعادات  الواحد  والتاريخ 
والثقافة امل�شرتكة، الأنتجنا الرقي واالزدهار والتقدم 

العربية  الربملانية  ال��ع��الق��ات   

ال���ط���م���وح م�������س���ت���وى  دون 

ونبذنا ثقافة االق�شاء واخلوف من االآخر 
وعلى  التعاون  من  بداًل  معه  ال�شدام  اأو 
اأن  االإ�شالمي  العمل  لواء  يحملون  الذين 
واأن  بهدوء،  لالآخر  اأفكارهم  ي�شرحوا 
االآخر  يتفهم  واأن  ب�شدق  االآخر  يطمئن 
املجال  يف�شح  واأن  مكانه  نف�شه  وي�شع 
هي  الثقافة  وهذه  معه  ويتعاون  لالآخر 
التي نحتاج اأن ت�شود بيننا لي�ض فقط على 
م�شتوى  على  ولكن  ال�شيا�شي  امل�شتوى 
والهيئات  وال�شارع  واملدر�شة  االأ�شرة 
وعلى  اليومية  والتعامالت  واملوؤ�ش�شات 
اأواًل  بنف�شه  يبداأ  اأن  االإ�شالح  يريد  الذي 
على  مق�شورة  العملية  اأن  يت�شور  واأال 

االنتخابات الربملانية.
وخا�سة  اجلزائرية  ال�سعودية  العالقات   •

الربملانية هل هي يف م�ستوى الطموح؟

العامل  برملاين يف  اأي  اإىل  ال�شوؤال  هذا  لو وجهت   -
العربي اأو االإ�شالمي لكانت اإجابته اأنها دون م�شتوى 
فعالقاتنا  اأكــــرب،  يــكــون  اأن  ينبغي  الــــذي  الــطــمــوح 
واحت�شانها  واأهميتها  موقعها  على  ف�شاًل  باململكة 
بالن�شبة  االأهمية  غاية  يجعلها يف  ال�شريفني  للحرمني 
واملوقف  العظيمة  اجلــزائــريــة  الــثــورة  تن�شى  وال  لنا 
امل�شرف والعظيم للمملكة جتاهها وتلك االأموال التي 
خالل  ال�شعودية  مــدن  خمتلف  مــن  لها  جتمع  كانت 
اخلم�شينيات من القرن املا�شي دعمًا للثورة، ال ميكن 
اأن ين�شى اجلزائريون ما قدمه العرب لهم وعلى راأ�شهم 
اململكة، فالعالقات معها كانت دائمًا ممتازة والعالقات 
مع جمل�ض ال�شورى كذلك عالقات جيدة؛ لكننا ناأمل 

ونتطلع اأن تكون اأكرب من ذلك وعلى م�شتوى املنتدى 
العاملي للربملانيني االإ�شالميني ناأمل اأن ي�شتفيد املنتدى 
الكبرية  الربملانية  واخلـــربات  الب�شرية  الطاقات  من 
التي ندعو  املوجودة يف جمل�ض ال�شورى يف اململكة 
لها دائمًا باالأمن واال�شتقرار والرقي واالزدهار خدمة 
واالإ�شالمية. العربية  لالأمتني  وخدمة  اململكة  ل�شعب 

 اإ���س��اع��ة ال��ع��دل ون�����س��ر ال�����س��ورى ونبذ 

الآخ��ر  م��ع  والتعامل  والطائفية  العنف 

كلها �سور من التعاون على الرب والتقوى
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تعد اللغة العربية من اأقدم اللغات يف العامل، وال اأحد 
زمن  يعني  اأو  اللغة،  هذه  بداية  يحدد  اأن  ي�شتطيع 
العربية  اللغة  اأن  الباحثون  يعرفه  الذي  وكل  ن�شاأتها، 
و�شلت اإىل ذروة ن�شجها، وقمة ا�شتوائها يف احلقبة 

التي �شبقت االإ�شالم بنحو قرن ون�شف. 
وزيادة  العربية  اللغة  ن�شر  على  االإ�شالم  �شاعد  فقد 
عدد املتكلمني بها من غري العرب، واأتاح لها اأن ُتظهر 
قدرتها على مواجهة التطور االجتماعي واالقت�شادي 

والفكري الذي حدث مبجيء االإ�شالم.
وهي لغة احل�شارة العربية االإ�شالمية التي من خاللها 
موا اأعمااًل رائدة  اأبدع اآالف العلماء واالأدباء الذين قدرّ
نعلم  ونحن  االإن�شانية،  احل�شارة  �شنع  يف  اأ�شهمت 
واأجدادنا،  اآبائنا  ولغة  لغتنا  الأنها  ونتعلمها  اللغة  هذه 

واالأهم من ذلك اأنها لغة اأجيالنا القادمة. )1(
قلوب  اأوجعت  ب�شورة  العربية  اللغة  تدهورت  ولقد 
املثقفني، حتى اأن اأحدهم  قام منذ عدة �شنوات برفع 
فيها  يلزمه  عربية،  دولة  رئي�ض  �شد  ق�شائية  دعوى 
بتطبيق مادة د�شتورية تن�ض على اأن اللغة العربية هي 
اللغة الر�شمية للدولة. وقال اإن ما دفعه لذلك هو غريته 

مما  ملوجة  تتعر�ض  اإنها  قال  التي  العربية  اللغة  على 
راأيه  يخالف يف  ما  وهو  التغريبي«،  »الهو�ض  اأ�شماه 
ن�ض الد�شتور وقوانني تن�ض على حماية اللغة العربية. 
وا�شتعر�ض اأدلته على ذلك -خالل موؤمتر �شحفي – 
لعدد  فوتغرافية  �شور  عن  عبارة  االأدلة  تلك  وكانت 
وال�شركات  والالفتات  التجارية  املحال  واجهات  من 
واالأحياء ال�شكنية والقرى ال�شياحية التي كتبت بلغات 
اأجنبية، كما عر�شت اإعالنات يف �شحف عربية تخلو 

من اأي كلمة باللغة العربية. 

من  مظهر  اللغة  »اإنرّ  جربان  خليل  جربان  يقول 
ة،  العامرّ ذاتها  اأو  االأمة،  جمموع  يف  االبتكار  مظاهر 
اللغة عن م�شريها،  فت  توَقرّ االبتكار،  ة  قورّ َهَجعت  فاإذا 
ويف الوقوف والتقهقر املوت واالندثار، اذًا فم�شتقبل 
يف  املبدع  الفكر  م�شتقبل  على  ف  يتوقرّ ة  العربيرّ اللغة 
ة. فاإْن كان ذلك  جمموع االأمم التي تتكلرّم اللغة العربيرّ
الفكر موجودًا، كان م�شتقبل اللغة عظيمًا كما�شيها، 
كحا�شر  �شيكون  فم�شتقبلها  موجود،  غري  كان  واإن 

ة«. ة والعربانيرّ �شقيقتيها ال�شريانيرّ
هي  اجلماعة  ويف  النبوغ،  هي  االأفراد  يف  واللغة 
املقدرة  �شوى  االأفراد  يف  النبوغ  وما  احلما�شة، 
ظاهرة  اأ�شكال  يف  ة  اخلفيرّ اجلماعة  ميول  و�شع  على 
الأن  ب  يتاأَهرّ ال�شاعر  كان  ة  اجلاهليرّ ففي  حم�شو�شة. 
ام  د اأيرّ ب، وكان ينمو ويتمدرّ العرب كانوا يف حالة التاأهرّ
د،  املخ�شرمني الأنرّ العرب كانوا يف حالة النمو والتمدرّ
ام املوَلرّدين، الأنرّ االأُمة االإ�شالمية كانت  ب اأيرّ وكان يت�شَعرّ

ب.)2(  يف حالة الت�شعرّ
اآنًا  فيظهر  ويتلرّون  ويت�شاعد،  ج،  يتدررّ ال�شاعر  وظلرّ 
ى  حترّ  ، كفلكيرّ واأخرى  كطبيب،  واآونة  كفيل�شوف، 
ية، فنامت،  العربرّ اللغة  النعا�ض قوة االبتكار يف  راود 
والفال�شفة  ناظمني،  اإىل  ال�شعراء  ل  حتَورّ وبنومها 
اإىل  ون  والفلكيرّ الني،  دجرّ اإىل  اء  واالأطبرّ يني،  كالِمرّ اإىل 
مبوتهم،  ومتوت  اأهلها  بحياة  حتيا  فاللغة  مني.  منِجرّ

وتزهو بزهوهم، وتنحط بانحطاطهم.
ة رهن قوة  اإذا �شحرّ ما تقدَمرّ كان م�شتقبل اللغة العربيرّ
االبتكار يف جمموع االأمم التي تتكلرّمها، فاإن كان لتلك 
ة االبتكار يف تلك الذات  االأمم ذات خا�شة، وكانت قورّ
اللغة  م�شتقبل  كان  الطويل،  نومها  بعد  ا�شتيقظت  قد 

ة عظيمًا كما�شيها واإالرّ َفال.  )3( العربيرّ
اأننا  اإال  نظريته  جوهر  يف  جربان  نوافق  اإذًا  ونحن 
مثل  متوت  اأن  ميكن  العربية  اللغة  اأن  يف  نوافقه  ال 
ذكرنا  كما  العربيه  اللغه  الأن  والعربانية،  ال�شريانية 

تعاىل  الله  تعهد  والذي  الكرمي  القراآن  لغة  هي  �شالفًا 
الذكر  نزلنا  نحن  »اإنا  العزيز:  كتابه  فقال يف  بحفظه 

واإنا له حلافظون ».)�شورة احلجر-9 (.
اإال اأن نظرية جربان قد اأو�شلتنا اإىل النتيجة االآتية: اإن 
ما يحدث للغة العربية االآن له عالقة وثيقة باالنحطاط 
احل�شاري، واإنه يف حد ذاته مظهر   - وا�شح متام 
اللغة  فتدهور  النه�شة،   اإىل  حلاجتنا   – الو�شوح 
اللغة،  فتنه�ض  ننه�ض  ملر�ض،  اإذًا هو عر�ض  العربية 
ونتقاع�ض فنهوي بها. فلن�شتب�شر اإذًا بحفظ ربنا للغة 
باأمتنا  ننه�ض  لكي  �شواعدنا  عن  ولن�شمر  العربية، 
فتنه�ض لغتنا، وال يجب اأن ن�شتمرىء نظرية املوؤامرة 
فما  الفكري،  الغزو  على  تدهورها  يف  بالتبعة  فنلقي 

ذلك اإال من اأعذار املتقاع�شني. )4(

لقد قررت االأمم املتحدة جعل اللغة العربية لغة ر�شمية 
يف جميع اأجهزتها وجلانها منذ عام 1973، وذلك اإىل 
جانب اللغات اخلم�ض الر�شمية التي ن�ض عليها ميثاق 
والرو�شية  والفرن�شية  االإنكليزية  املتحدة، وهي  االأمم 
العربية  اللغة  واقع  )عن  واالإ�شبانية   وال�شينية 

وحتدياتها(.
واعرتفت اجلمعية العامة يف قرارها الذي عزز مكانة 
اللغة العربية يف املنظمة العاملية باأن لهذه اللغة »دورًا 
ون�شرها«.  وثقافته  االإن�شان  ح�شارة  حفظ  يف  مهمًا 
مع  امل�شاواة  قدم  على  تقف  لغتنا  اأ�شبحت  وبذلك 
اللغات اخلم�ض الر�شمية. فاالأمر اإذًا لي�ض موؤامرة واإال 
الغربية  الدول  ت�شيطر  التي  املتحدة  االأمم  اأقرتها  ما 
يف  العربية  لالأحزاب  العام  )املوؤمتر  مقاديرها.  على 

دورته اخلام�شة:

  تدهور
�أ�سبابه وعالجه

اأ.د جربيل بن ح�شن العري�شي   

2- من كتاب البدائع والطرائف جلربان خليل جربان
3- مقتطفات من مقابلة كانت قد اأجرتها جملة الهالل امل�سرّية مع جربان خليل جربان حول م�ستقبل اللغة العربية.

4- جالل اأمني تدهور اللغة العربية انحطاط لنا جميعًا.

العربية  اللغة  ن�سر  على  الإ���س��الم  �ساعد 

العرب بها من غري  املتكلمني  وزي��ادة عدد 

ال��ل��غ��ة  ج��ع��ل  امل���ت���ح���دة  الأمم  ق�����ررت   

ل���غ���ة ر����س���م���ي���ة يف ج��م��ي��ع  ال���ع���رب���ي���ة 

1973م ع���ام  يف  وجل��ان��ه��ا  اأج��ه��زت��ه��ا 

ية
رؤ
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ظروف موؤاتية للحوار واملراجعة وبناء االأطر اجلامعة(.
كما ال يجب اأن ننظر اإىل انت�شار تعلم اللغة االإجنليزية 
باللغة  فاملعرفة  العربية،  تدهور  مظاهر  من  اأنه  على 
يف  االجتماعية  الطبقات  كل  عرب  تنت�شر  االإجنليزية 
الدول االأوروبية ومل تخ�ض دولة من هذه الدول على 
لغتها الوطنية؛ فمن يتمتعون باملهارة فيها يبلغون %89 
بني ال�شويديني والهولنديني والدامنركيني، و60% بني 
الفنلنديني، و%56  من  لوك�شمبورج، و%63  مواطني 
واالإجنليزية  النم�شاويني.  من  و%58  االأملان،  من 
وفرن�شا  اأملانيا  من  كل  يف  االأوىل  االأجنبية  اللغة  هي 
واإيطاليا  واأ�شبانيا  واليونان  والدامنرك  والنم�شا 
وال�شويد، وحوايل %25   وفنلندا  والربتغال  وهولندا 
من ال�شكان يدعون اأنهم ي�شتخدمون اللغات االأجنبية 

يف حمادثاتهم اأثناء العمل. )5(

حتديد  ميكننا  لكي  املر�ض  اأعرا�ض  فلنحلل  واالآن 
خطوات العالج:

لقد اأدى الرتاخي واالإهمال يف ا�شتخدام اللغة العربية 
اللهجات  انت�شار  اأمام  الطريق  متهيد  اإىل  الف�شحى 
تتغلغل  اأ�شبحت  بحيث  اللغوية،  وت�شويهاتها  العامية 
واجلامعات  واملعاهد  واملدار�ض  الر�شمية  املحافل  يف 
ال�شوارع  يف  التجارية  الالفتات  اإىل  باالإ�شافة 
اأ�شبح  كما  امل�شاجد.  يف  اخلطابة  ومنابر  واالأ�شواق 
كتابة  العامية  باللهجات  يتحاورون ويدونون  ال�شباب 
االإنرتنت،  �شبكة  وعلى  اجلوال  الهاتف  على  وقواًل 
العربية الف�شحى واأمرًا  اللغة  وهو ما يعد كارثة على 
مثريًا للجزع. ثم  ياأتي دور و�شائل االإعالم احلكومية 

واخلا�شة والتلفاز على وجه اخل�شو�ض.

وهو بذلك يقارب املعدل العاملي، كما يبلغ حوايل %13 
املعدل  عن  قلياًل  يزيد  ما  وهو  الثانوية  املرحلة  يف 
العاملي، اإذًا فال يوجد نق�ض لدينا يف �شاعات تدري�ض 

اللغة العربية. 
مراحل  يف  املعلم  ن�شاب  متو�شط  يبلغ  اليابان  ويف 
بينما يف  معلم  لكل  طالبًا  من  19-16  العام  التعليم 
اململكة ترتاوح الن�شبة بني 11-13 طالبًا لكل معلم. )7(   
اإن هناك العديد من ال�شيا�شات واالإجراءات التي ينبغي 
تنفيذها الإ�شالح حال اللغة العربية، ولقد تعددت روؤى 
املثقفني وتنوعت يف هذا ال�شاأن ل�شنوات عديدة، حتى 
مئات  العربية  باللغة  املعنيون  ونظم  وفا�شت.  زادت 
املوؤمترات والندوات واأ�شدروا اآالف التو�شيات للرفع 
بل  لذلك،  ــرًا  اأث نر  مل  اأننا  اإال  العربية،  اللغة  �شاأن  من 
على العك�ض نرى ازدياد تغلغل العامية يف حياتنا. )8( 
يــ�ــشــتــدعــي مــواجــهــة  ــتــحــديــات  ال الــنــظــر يف هـــذه  اإن 
م�شاألة  وثــمــة  والتقنية،  والــثــقــافــة  بالتفكري  الق�شية 
ت�شتوعب  اأن  ت�شتطيع  العربية  اللغة  اأن  وهــي  مهمة 
الــربجمــيــات والــنــظــم احلــا�ــشــوبــيــة، كــمــا ثــبــت اأيــ�ــشــًا 
املعلوماتية  يف  العربية  اللغة  ا�شتخدام  ميادين  �شعة 
كالتوثيق، والتخزين، والتعليم، والتدريب، واالإبداع، 
مما  الــعــربــيــة  لغتنا  حــمــايــة  اأردنــــا  واإذا  واالتــ�ــشــال. 
ونعيد  تطويرها  اآلــيــات  يف  ننظر  اأن  علينا  لها،  يــراد 
�ــشــيــاغــتــهــا مبـــا يــكــفــل االإتــــقــــان والــ�ــشــرعــة ويــحــقــق 
والتقدم.)9( احلماية  ويوؤمن  والتجديد،  اال�شتمرار 

املتحدة  االأمم  منظمة  اأجرتها  درا�شة  اأو�شحت  فقد 
للرتبية والعلوم والثقافة »يون�شكو« اأن الطفل، قبل اأن 
التلفاز 22  �شا�شة  اأمام  يق�شي  الـ18 من عمره،  يبلغ 
األف �شاعة، مقابل 14 األف �شاعة يق�شيها يف املدر�شة 

خالل املرحلة نف�شها. )6(
فاإن هذا  العام،  التعليم  قبل  ما  ا�شتبعدنا مرحلة  واإذا 
العام يق�شي  التعليم  اأن الطفل يف عمر مراحل  يعني 
�شاعة اأمام التلفاز اأمام كل �شاعة يق�شيها يف املدر�شة. 
اللغة  من  التلفاز  برامج  به  تقذف  ما  اإىل  نظرنا  واإذا 
– ول�شاعات طويلة  امل�شوهة  العربية  اللغة  اأو  العامية 
االإخبارية  والتحليالت  ال�شيا�شية  التعليقات  يف   -
واالإجابات على اأ�شئلة امل�شاهدين وامل�شتمعني ور�شائل 
امل�شل�شالت  عن  ف�شاًل  هذا  واملرا�شلني  املندوبني 
اأهم  اأحد  اأمام  اأننا  لوجدنا  وامل�شرحيات،  واالأفالم 

م�شادر ت�شويه اللغة العربية. 
اإن معدي الربامج االإخبارية لهم اأثر بالغ يف االرتقاء 
بلغة النا�ض اأو االنحدار بها، وكنا دائما نعترب اأن لغة 
املذيع االإجنليزي هي معيار ال�شواب اللغوي، ونتطلع 
اإىل اليوم الذي ت�شبح فيه لغة املذيع العربي هي معيار 
عوامل  من  تكون  وال  االأخرى،  هي  اللغوي  ال�شواب 

حتريف اللغة. 
ال�شباب من ا�شتخدام للحروف  ياأتي ما �شاع بني  ثم 
ال�شبكات  على  كتاباتهم  يف  العربية  مكان  الالتينية 
بلغة  يعرف  فيما  اجلوال  ر�شائل  ويف  االجتماعية 
يعد خطرًا داهمًا على هويتنا  ما  الفرانكواآراب، وهو 
وثقافتنا، وهو اأخطر اآالف املرات من ا�شتخدام اللهجة 
العامية، التي كان ال�شباب – على االأقل- ي�شتخدمون 

حروف اللغة العربية يف كتابتها.
اللغة  لها  تتعر�ض  التي  االأزمات  تلك  �شبب  ما  ترى 

العربية؟ 
جمل�ض  دول  يف  العربية  اللغة  تدري�ض  معدل  اإن 
�شاعات  اإجمايل  من   %25.3 هو  اخلليجي  التعاون 
التدري�ض يف �شفوف املرحلتني االبتدائية واملتو�شطة 

7- �صعود الزهراين موقع �صخ�صي
8- �صليمان الدر�صوين خطورة ا�صتعمال اللهجات العامية على اللغة العربية الف�صحى

9- جناح كاظم، العرب وع�صر العوملة: املعلومات، البعد اخلام�س، الدار البي�صاء، املركز الثقايف العربي، 2002 م، �ص 201.

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

يف  والإه�������م�������ال  ال������رتاخ������ي  اأدى   

الف�سحى  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ا���س��ت��خ��دام 

ان��ت�����س��ار  اأم������ام  ال��ط��ري��ق  اإىل مت��ه��ي��د 

للغة ال��ع��ام��ي��ة وت�����س��وي��ه��ه��ا  ال��ل��ه��ج��ات 

ع�شو جمل�ض ال�شورى
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االأعمال  »منتدى  اال�شرتالية  �شيدين  مدينة  يف  عقد 
العربي االأ�شرتايل« الذي نظمته غرفة التجارة العربية 
من  اأكرث  مب�شاركة  يومني  ملدة  وا�شتمر  االأ�شرتالية 
250 مندوبًا من ا�شرتاليا والدول العربية واالأجنبية.

ال�شعودية  العربية  اململكة  وفد  املوؤمتر  يف  و�شارك 
والذي �شم نائب �شفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى 
اأ�شرتاليا ر�شا بن عبد املح�شن النزهة وع�شو جمل�ض 
عبد  والدكتور  الكردي  اأ�شامة  املهند�ض  ال�شورى 
ال�شعودية  ال�شركات  عن  ومندوبني  البابطني  العزيز 

واخلليجية.
ودعا ع�شو جمل�ض ال�شورى املهند�ض اأ�شامة الكردي 
ا�شتثمارية  �شركة  اإن�شاء  اإىل  املوؤمتر  اأمام  كلمته  يف 
تكون مهمتها درا�شة امل�شاريع باأنواعها املختلفة وبدء 

ت�شغيلها ثم طرحها اأمام امل�شتثمرين للدخول فيها.
واأو�شح اأن عمل هذه ال�شركة ميكن اأن ي�شمل العديد 
مثل  اململكة  يف  الواعدة  اال�شتثمارية  القطاعات  من 

ال�شناعة والنقل وقطاع املعلوماتية.
وا�شتعر�ض الدكتور عبد العزيز بن يو�شف البابطني 
فر�ض  جهته  من  القاب�شة  الهمة  جمموعة  رئي�ض 
يف  خا�شة  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  اال�شتثمار 

قطاعات البنى التحتية.
التي  الكبرية  املبادرات  عن  نبذة  العر�ض  وت�شمن 
ويف  احليوية  القطاعات  من  عدد  يف  اململكة  قدمتها 
عبدالله  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  اأمر  مقدمتها 

العليا  اللجنة  املانحة،  الدولية  املنظمات  ممثلو  دعا 
اإجراءات  يف  للبدء  اليمنية  واال�شتفتاء  لالنتخابات 
التح�شري الإعداد ال�شجل االنتخابي، مبا يتوافق مع الفرتة 
الزمنية، موؤكدة رغبتها الفعلية يف تقدمي كافة اأوجه الدعم 

املطلوب الإعداد ال�شجل.
العليا  اللجنة  رئي�ض  عقده  الذي  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 

بن عبدالعزيز اآل �شعود لبناء خم�شمائة 
وم�شاريع  �شكنية،  وحدة  األف 
والفر�ض  واملياه،  والطاقة  القطارات 
لهذه  اال�شتثمارية  لل�شركات  املتوقعة 

القطاعات.
واأ�شاد وزير التجارة االأ�شرتايل غريغ 
املوؤمتر  اأمام  كلمته  يف  امري�شون 
الربملانية  النائبة  عنه  نيابة  األقتها  التي 
جا�شنت  االأ�شرتالية  التجارة  ل�شوؤون 
القائمة  التجارية  بالعالقات  اليوت 
ودول  ال�شعودية  العربية  اململكة  مع 

اخلليج.
اأكرب  ثاين  تعد  اململكة  اأن  واأو�شحت 

�شريك جتاري الأ�شرتاليا يف ال�شرق االأو�شط مبيزان 
دوالر  بليون   1،9 على  يزيد  ما  يبلغ  جتاري  تبادل 
من  كبري  عدد  با�شت�شافة  بالدها  اعتزاز  عن  معربة 
الطلبة ال�شعوديني الذين يتلقون تعليمهم يف جامعات 

ومعاهد اأ�شرتاليا.
ال�شريفني  احلرمني  خادم  �شفري  نائب  نوه  جهته  من 
باأهمية  النزهة  املح�شن  عبد  بن  ر�شا  اأ�شرتاليا  لدى 
واالقت�شادية  التجارية  العالقات  تعزيز  يف  املنتدى 
بني اأ�شرتاليا واململكة ودول اخلليج والعامل العربي، 
ورجال  االأ�شرتالية  ال�شركات  اهتمام  اإىل  م�شريًا 

رئي�شًا  باالأغلبية  خليفة  ولد  العربي  حممد  اختري 
للمجل�ض ال�شعبي اجلزائري خلم�ض �شنوات قادمة يف 
اأوىل جل�شات املجل�ض اإثر االنتخابات الت�شريعية التي 
فيها  وفاز  املا�شي  مايو  �شهر  من  العا�شر  يف  جرت 

حزب جبهة التحرير باأغلبية املقاعد.
التحرير  جلبهة  ينتمي  الذي  خليفة  ولد  ويخلف 

عبدالعزيز زياري من نف�ض احلزب.
وقد خ�ش�شت اجلل�شة ال�شباحية للمجل�ض ملناداة النواب 
وعددهم 462 وكان املجل�ض ال�شابق ي�شم 389 نائبًا.

االأعمال بتعزيز ا�شتثماراتهم يف اململكة ودول اخلليج 
مما ينعك�ض اإيجابيًا على متتني العالقات بني اجلانبني.

واأ�شاد ع�شو جمل�ض ال�شورى الدكتور اأ�شامة الكردي 
االقت�شادية  الهيئات  بني  القائمة  العالقات  بتطور 

والغرف التجارية االأ�شرتالية واخلليجية والعربية.
باجتاه  ثمارها  تعطي  بداأت  العالقات  هذه  اإن  وقال: 
واالقت�شادية  اال�شتثمارية  امل�شاريع  واإطالق  اإن�شاء 
واإقامة  التجاري  التعاون  فر�ض  اأن  مفيدًا  امل�شرتكة 

امل�شاريع امل�شرتكة عديدة ومت�شعبة وممكنة.
واأقــــيــــم عــلــى هــامــ�ــض املــــوؤمتــــر مــعــر�ــض مــ�ــشــاحــب 
واالأ�ــشــرتالــيــة  الــعــربــيــة  الــ�ــشــركــات  منتجات  لــعــر�ــض 
ـــني. ـــب ـــمـــار يف اجلـــان ـــث ـــت اإمـــــكـــــانـــــات اال�ـــش وبــــحــــث 

صد
مر

منتدى األعمال العربي األسترالي يختتم أعماله في سيدنيال

دعوات دولية بالبدء في إجراءات التحضير لالنتخابات في اليمن

حممد  القا�شي  واال�شتفتاء  لالنتخابات 
مع  �شنعاء،  يف  احلكيمي  ح�شني 
بال�شاأن  املعنية  الدولية  املنظمات  ممثلي 

االنتخابي.
و�شدد اللقاء على اأن وجود �شجل انتخابي 
نظيف يعترب املحور االأ�شا�شي الذي ميهد 
االنتخابية  واملراحل  اال�شتفتاء  لنجاح 
�شيتم  اأي�شًا  �شوئه  على  والذي  القادمة، 
م�شار  وفق  االنتخابي  العمل  اإر�شاء 
تطلعات  يلبي  ووا�شح  �شفاف  دميقراطي 

التحول ال�شيا�شي الذي ت�شهده اليمن.
لالنتخابات  العليا  اللجنة  رئــيــ�ــض  واأكــــد 
واال�ــشــتــفــتــاء مـــن جــهــتــه اأن اإعـــــداد الــ�ــشــجــل االنــتــخــابــي 
ـــات املــرحــلــة  ـــوي ــعــنــوان الـــبـــارز الــــذي يــتــ�ــشــدر اأول يــعــد ال
ال�شيا�شية  االأطـــــراف  تــوافــق  يتطلب  مــا  وهـــو  ــقــادمــة،  ال
اللجنة  لتتمكن  واالأفـــكـــار  واالآراء  املــقــرتحــات  طــرح  يف 
التح�شريية«. بــاالإجــراءات  ال�شروع  من  ذلــك  �شوء  على 

 العربي رئيساً للمجلس الشعبي
الجزائري
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الــــعــــربــــي دول  الــــــربملــــــان  نـــا�ـــشـــد 
الــعــامل وجــمــيــع املــنــظــمــات الــدولــيــة 
واالإقـــلـــيـــمـــيـــة اتــــخــــاذ االإجـــــــــراءات 
الــعــاجــلــة لــوقــف مــا اأ�ــشــمــاه جمــازر 
ــــنــــظــــام الـــــ�ـــــشـــــوري الـــوحـــ�ـــشـــيـــة  ال
ــــاء الــ�ــشــعــب الـــ�ـــشـــوري. ــــن �ـــشـــد اأب

على  العربي  الــربملــان  رئي�ض  وقــال 
النظام  ميــار�ــشــه  مــا  اإن  الدقبا�شي 
ــ�ــشــوري اأمــــر غــري مــعــقــول وكــان  ال
ــة  ــي ــان ــ�ــش اآخـــــــره املــــجــــزرة غــــري االإن
الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا قـــواتـــه يف قــريــة 
ــقــبــري بـــريـــف حـــمـــاة والـــتـــي راح  ال
�ــشــحــيــتــهــا مـــــا يــــقــــرب مـــــن مـــائـــة 

ذبحهم  مت  واالأطــفــال  الن�شاء  مــن  معظمهم  �شخ�ض 
االأمم  منظمة  داعــيــًا  احلــــادة..  واالآالت  بال�شكاكني 
العربية  واملنظمة  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة 
للرتبية والثقافة والعلوم واملنظمات الدولية واالإقليمية 
والعاجلة  الــفــوريــة  االإجـــــراءات  اتــخــاذ  الــعــالقــة  ذات 
للتدمري  تتعر�ض  التي  االأثــريــة  �شوريا  كنوز  الإنــقــاذ 
الثقيلة. االأ�شلحة  ال�شوري  النظام  ا�شتخدام  نتيجة 

اأهــــم  �ـــشـــوريـــا  اإىل احـــتـــ�ـــشـــان  الـــدقـــبـــا�ـــشـــي  ـــفـــت  ول
ــــــار الـــيـــونـــانـــيـــة  ــــــاالآث ـــا ب ـــي ــــة عـــامل ــــعــــروف املـــــواقـــــع امل
والــرومــانــيــة واملــ�ــشــنــفــة حــ�ــشــب الــيــونــ�ــشــكــو �شمن 
ـــعـــاملـــي.. حمــــــذرًا مـــن اإمـــكـــانـــيـــة تــعــر�ــض  ــــــرتاث ال ال
بــعــ�ــض االآثـــــار الــ�ــشــوريــة لــعــمــلــيــات نــهــب والــ�ــشــرقــة.

وقال رئي�ض الربملان العربي اإن اأعمال القتل والعنف 

اأحــمــد  الفل�شطيني  الــعــمــل  وزيـــر  اأكـــد 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة  الـــقـــيـــادة  اأن  جمـــــدالين 
القائم  املتوازن  ال�شالم  بخيار  ملتزمة 
املتحدة واأنها تعمل  على قرارات االأمم 
كــ�ــشــريــك اإيــجــابــي يف عــمــلــيــة الــ�ــشــالم 
وي�شع  الــبــنــاء  الــتــعــايــ�ــض  يحقق  ـــذي  ال
االإقليمية  امل�شالح  ويحفظ  للعنف  حدًا 
والدولية جلميع االأطراف دون ا�شتثناء.

واأو�ــــشــــح جمــــالين يف كــلــمــتــه اأمــــام 
الـــ 101  بــدورتــه  ــدويل  ال العمل  موؤمتر 
جنيف  يف  املتحدة  االأمم  مبقر  املنعقد 
و�شعه  يف  الفل�شطيني  االقت�شاد  اأن 
ما  وهــو  و�شعيفًا  ا  ه�ًشرّ زال  مــا  القائم 
الوطنية  ال�شلطة  ـــدرات  ق مــن  اأ�ــشــعــف 
االقت�شاد  يبلغ  اأن  يف  اأمله  عن  معربًا 
من  مــ�ــشــتــدام  منــو  مــعــدل  الفل�شطيني 
�شاأنه اأن يولد فر�ض العمل الداخلية مبا 
يتنا�شب مع زيادة حجم القوى العاملة.

الفل�شطينية  الــ�ــشــلــطــة  اأن  واأ�ــــشــــاف 
من  االجــتــمــاعــي  ال�شلم  لتعزيز  �شعت 
خــــالل حمـــاولـــة تــقــلــيــ�ــض الــفــجــوة يف 
ـــدخـــول مـــا بـــني االأغـــنـــيـــاء والــفــقــراء  ال
العاطلني  لــلــعــمــال  عــمــل  فــر�ــض  وخــلــق 
وتوفري مناخ مالئم لال�شتثمار وتعزيز 
والــ�ــشــحــة  والــ�ــشــالمــة  الــعــمــل  تفتي�ض 
مع  والتفاعل  العمل  وعــالقــات  املهنية 
والـــدويل. املحلي  املجتمع  موؤ�ش�شات 

ال�شوري  الــنــظــام  بها  يــقــوم  مــايــزال  الــتــي  والتنكيل 
وا�شتخدامه االأ�شلحة الثقيلة يف �شرب املواقع االأثرية 
يف عدة مواقع هامة منها مدينة اييال االأثرية الواقعة يف 
حمافظة اإدلب يو�شح بجالء اأن النظام ال�شوري مل يعد 
يقيم وزنًا اأو اهتمامًا باأية بيانات اإدانة اأو مبادرات.. 
مطالبًا اليون�شكو والدول االأع�شاء واجلامعة العربية 
والــهــيــئــات الــدولــيــة واالإقــلــيــمــيــة بــاتــخــاذ االإجـــــراءات 
�شوريا  يف  االأثــريــة  الرتاثية  املــعــامل  حلماية  العاجلة 
و�شمان عدم تعر�شها لل�شرقة والنهب والتهريب من 
امل�شلحة. النظام  عمليات  من  تدمريها  ووقــف  البالد 

الــعــربــيــة  ــــــدول  ال املـــتـــحـــدة وجـــامـــعـــة  االأمم  ـــب  وطـــال
اإ�ــــشــــافــــة عـــمـــلـــيـــات تــــدمــــري املـــــواقـــــع االأثــــــريــــــة يف 
ــنــظــام �شد  �ــشــوريــا لــتــكــون �ــشــمــن قــائــمــة جـــرائـــم ال
ــعــامل احلــ�ــشــاريــة والــثــقــافــيــة. االإنــ�ــشــانــيــة وتــدمــري امل

البرلمان العربي يناشد العالم إنقاذ الشعب السوري

ــــاين عــلــى االتــفــاقــيــة  ــــغ ـــــق الــــربملــــان االأف واف
ــات  ــوالي االإ�ــشــرتاتــيــجــيــة بــني اأفــغــانــ�ــشــتــان وال
املـــتـــحـــدة االأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي متــهــد الــطــريــق 
اأفـــغـــانـــ�ـــشـــتـــان  االأمـــــريـــــكـــــي يف  ـــواجـــد  ـــت ـــل ل
ملـــــــدة عـــ�ـــشـــر �ــــشــــنــــوات عــــلــــى االأقــــــــــل بــعــد 
ـــقـــوات االأجــنــبــيــة عــــام 2014. ال انــ�ــشــحــاب 

االأفــغــاين داود كلكاين  الــربملــان  وبــني ع�شو 
اأنه ح�شر جل�شة الت�شويت يف الربملان نحو 
180 ع�شوا و�شوت اأربعة فقط �شد االتفاق.
ـــــذي وقـــعـــه الــرئــيــ�ــشــان  ويـــحـــدد االتــــفــــاق ال
االأمــريــكــي بــــاراك اأوبـــامـــا واالأفـــغـــاين حامد 

كـــــرزاي يف كـــابـــول يف الـــثـــاين مـــن مــايــو املــا�ــشــي 
اأفغان�شتان  يف  الطويل  املــدى  على  االأمريكي  الــدور 
وامل�شت�شارين. بامل�شاعدات  يتعلق  مــا  ذلــك  يف  مبــا 

ــكــي لــيــون بــانــيــتــا يف  واأعـــــرب وزيــــر الـــدفـــاع االأمــري

ـــت �ــشــابــق عـــن تــاأيــيــده الـــقـــوي التـــفـــاق الــ�ــشــراكــة  وق
االإ�شرتاتيجية بني الواليات املتحدة واأفغان�شتان الذي 
وقعه الرئي�شان، م�شريًا اإىل اأنه يوؤكد التزام الواليات 
املتحدة طويل االأجل باأفغان�شتان، وميثل تعبريًا اآخر 
عن الهدف امل�شرتك للبلدين املتمثل يف هزمية القاعدة.

 البرلمان األفغاني يصوت لصالح اتفاق إستراتيجي مع
الواليات المتحدة

 أحمد مجدالني: القيادة
ملتزمة  الفلسطينية 
ـــــســـــالم حــســب ـــــال  ب
قرارات األمم المتحدة
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تومي�شالف  املــنــتــخــب  الــ�ــشــربــي  الــرئــيــ�ــض  طــمــاأن 
ـــيـــوم اأنـــــه لن  ــــــــي ال نــيــكــولــيــتــ�ــض االحتــــــاد االأوروب
ـــــــي وذلـــك  يــحــيــد بــ�ــشــربــيــا عـــن مــ�ــشــارهــا االأوروب
ــه ملو�شكو الإجــــراء حمــادثــات  ــارت قــبــل يـــوم مــن زي
مـــع الــرئــيــ�ــض الــرو�ــشــي فـــالدميـــري بـــوتـــني. وقـــال 
ا�شتقالته  بعد  �شحفي  مــوؤمتــر  خــالل  نيكوليت�ض 
ــلــحــزب الــتــقــدمــي  ر�ــشــمــيــًا مـــن مــنــ�ــشــبــه زعــيــمــًا ل
ب�شفتي  يل  ر�ــشــمــيــة  ــــارة  زي اأول  »اإن  الــ�ــشــربــي 
واتفقنا  بروك�شل،  اإىل  �شتكون  ل�شربيا  رئي�شًا 
ــارة. ــزي ــل عــلــى يــــوم 12 متـــوز/يـــولـــيـــو« مـــوعـــدًا ل
ال�شربي  الرئي�ض  على  فــاز  قــد  نيكوليت�ض  وكــان 
تـــوىل الرئا�شة  ـــذي  ال تــاديــتــ�ــض  الــ�ــشــابــق بــوريــ�ــض 
فرتتني يف جولة اإعادة لالنتخابات اأجريت موؤخرًا، 
مما اأثار خماوف من اأن يف�شد ال�شيا�شات املوالية 
للغرب التي جرى تبنيها على مدى االأعوام االثني 
ع�شر االأخرية بعد �شقوط �شلوبودان ميلو�شيفيت�ض.

الرئي�ض  بزعامة  الفرن�شي  اال�شرتاكي  احلــزب  حقق 
يف  اأغلبية  متنحهم  نتائج  وحلفائه  اأوالنـــد  فران�شوا 

 نيكوليتش يطمئن األوروبيين
السياسي بــــالده  ــار  ــس م عــلــى 

الـــ�ـــشـــرعـــيـــة. االنــــتــــخــــابــــات  مـــــن  االأوىل  اجلـــــولـــــة 
وبح�شب النتائج النهائية التي اأعلنتها وزارة الداخلية 

حزب الرئيس الفرنسي الجديد يواصل حصد نتائج الفوز في االنتخابات

على  مــكــونــاتــه  مبختلف  الــيــ�ــشــار  ح�شل  الفرن�شية 
 34،07 مقابل  االأ�ــشــوات  مــن  املئة  يف   46،77 نحو 
�شاركوزي  نيكوال  ال�شابق  الرئي�ض  حلــزب  املئة  يف 
)االحتــــــاد مـــن اأجــــل حــركــة �ــشــعــبــيــة( بــيــنــمــا ح�شل 
اأقــ�ــشــى الــيــمــني ممــثــاًل يف اجلــبــهــة الــوطــنــيــة بزعامة 
مــاريــن لــوبــان عــلــى 13.6 يف املــئــة مــن االأ�ـــشـــوات.

اال�شرتاكي  احلزب  �شيح�شد  التقديرات  اآخر  ووفق 
بات  وبالتايل  مقعدًا..  و329   283 بني  ما  وحلفاوؤه 
على  االعتماد  عدم  وحلفائهم  اال�شرتاكيني  باإمكان 
حزب اخل�شر للح�شول على االأغلبية املطلقة واملقدرة 

بـ 289 مقعدًا.
بـــني 210 و263  مـــا  ـــفـــاوؤه  وحـــل ــيــمــني  ال ــنــال  ــي و�ــش
ف�شيبلغ  والـــو�ـــشـــط  ــمــني  ــي ال اأقـــ�ـــشـــى  اأمـــــا  مـــقـــعـــدًا، 
ــيــه 3 مـــقـــاعـــد.. وبــلــغــت  اأقـــ�ـــشـــى مـــا يــحــ�ــشــلــون عــل
املــئــة  الــتــ�ــشــويــت 42.77 يف  عـــن  االمــتــنــاع  نــ�ــشــبــة 
م�شجل. نــاخــب  مــلــيــون   46 �شمل  اإحــ�ــشــاء  بح�شب 

انتخب الربملان االألباين يف دورة رابعة وزير الداخلية 
بوجار ني�شاين رئي�شا للبالد. وقالت رئي�شة الربملان 
ال�شحافة  لوكالة  وفــقــًا  تــوبــايل،  جوزيفينا  االألــبــاين 
الفرن�شية " اإن ني�شاين هو الرئي�ض اجلديد للجمهورية".

وكان االحتاد االأوروبي دعا القوى ال�شيا�شية االألبانية 
ت�شهد  التي  األبانيا  وحدة  يج�شد  رئي�ض  انتخاب  اإىل 
اعرتاف  عدم  جراء  اأعوام  ثالثة  منذ  �شيا�شية  اأزمة 
الت�شريعية  االنتخابات  بنتائج  اال�شرتاكية  املعار�شة 

التي جرت يف يونيو 2009.
املر�شح  عامًا   46 العمر  من  البالغ  ني�شاين  وكان 
اليميني  االئتالف  من  مببادرة  املن�شب  لهذا  الوحيد 

احلاكم برئا�شة رئي�ض الوزراء �شايل بري�شا.
تنتهي  الذي  توبي  بامري  الرئي�ض  ني�شاين  ويخلف 
واليته يف 24 يوليو/متوز املقبل يف والية من خم�ض 
اأخفق  ال�شابقة،  الدولية  ال�شغوط  ورغم  �شنوات. 
يف  مرة  من  اأكرث  اال�شرتاكية  واملعار�شة  اليمني 

التوافق على مر�شح واحد.
ــــرابــــعــــة،  ـــــــــــدورة االنــــتــــخــــابــــيــــة ال وخــــــــالل هـــــــذه ال
حــ�ــشــر نـــــواب املــعــار�ــشــة اال�ـــشـــرتاكـــيـــة اجلــلــ�ــشــات 
الـــتـــ�ـــشـــويـــت. املــــ�ــــشــــاركــــة يف  لـــكـــنـــهـــم رفــــ�ــــشــــوا 

برلمان ألبانيا ينصب نيشاني رئيساً للبالد
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اإن�شاء  لقد حققت الريا�شة املدر�شية يف اململكة العربية ال�شعودية تطورًا ملحوظًا خالل ال�شنوات املا�شية �شواء من حيث 
االإجنازات  اأو يف جمال  املدن واملحافظات،  الريا�شية )مدن ريا�شية - مالعب - �شاالت( يف معظم  املن�شاآت  العديد من 

الريا�شية االإقليمية والدولية يف بع�ض االألعاب الفردية واجلماعية.    
  واأ�شبحت مظاهر حركة الريا�شة املدر�شية �شمن فعاليات الن�شاط االإن�شاين اليومي لعدد كبري من الطالب، حيث ن�شاهد 
من حني الآخر تطور وارتقاء اإجنازات الالعبني ال�شعوديني املدر�شيني اأفرادًا وفرقًا، كما ات�شعت اأوا�شر العالقات ال�شعودية 

الريا�شية على امل�شتوى االأوملبي والقاري والعاملي.
مل تعد الريا�شة املدر�شية بالن�شبة لعدد كبري من الطالب جمرد م�شاهد ممتعة ووقت فراغ حمبب، ولكن اأ�شبحت و�شيلة لرفع 
م�شتوى لياقتهم البدنية والذهنية، وهو ما ينعك�ض اإيجابًا على �شحتهم النف�شية ويزيد من كفاءتهم االإنتاجية، حيث حتدث 
اقت�شادية  اإ�شرتاتيجية  الهدف من و�شع  فاإن  ولذلك  والعقلية.  والروحية  البدنية  التوازن بني اجلوانب  نوعًا من  الريا�شة 
ريا�شية للمجتمع، هو حتقيق النمو واالرتقاء مب�شتوى حياة االأفراد ماديًا وثقافيًا وحتقيق فر�ض اأف�شل للنمو واالإنتاجية.

ينبغي على الهيئات واملنظمات الريا�شية اأن تعطي اهتمامًا اأكرب القت�شاديات امل�شتقبل يف عملها، الأن النجاح يف حل معظم 
م�شاكلها يتوقف على جانب التمويل واإدارة امل�شروعات. ويف هذا ال�شياق، يقول د. عزت كا�شف، يف كتابه »اقت�شاديات 
الرتبية البدنية«: اإن علم االقت�شاد وتطبيقاته يف املجال الريا�شي وثيق ال�شلة بالعلوم االجتماعية التي تقوم على درا�شة 
باالإ�شابات  اخلا�شة  العالج  واأدوات  واأجهزة  ومالعب  ريا�شية  �شاالت  من  النادرة  املوارد  توزيع  يف  االأفراد  �شلوك 

الريا�شية، والتي تعترب ذات ا�شتعماالت بديلة بني اأهداف متعددة ت�شعى الإر�شاء واإ�شباع احلاجات املتنوعة للممار�شني. 
 ولذا قيل؛ اإن اأبعاد امل�شكلة االقت�شادية يف املجال الريا�شي تتحدد يف حاجات متعددة لالأفراد املمار�شني للريا�شة ح�شب 
الزمان واملكان يف مواجهة موارد حمدودة ن�شبيًا، مبعنى اأن علم االقت�شاد يف املجال الريا�شي يدر�ض الفرد والبيئة التي 

يتعامل معها، فالفرد ميثل احلاجات االقت�شادية بينما البيئة متثل املوارد االقت�شادية.
اإن طبيعة الطالب املمار�ض للريا�شة تتميز باأن لها رغبات اإن�شانية متعددة وغري حمددة. فمن الواقع العملي، يهدف الطالب من 
وراء تلك املمار�شة اإىل اأن يكون �شحيحًا بدنيًا ومقبواًل اجتماعيًا وال مانع يف اأن ي�شبح بطاًل ريا�شيًا. وبعد تركه ممار�شة 

الريا�شة ي�شعى الأن يكون مدربًا م�شهورًا اأو اإداريًا مرموقًا اأو ع�شوًا ملجل�ض اإدارة اأحد االأندية اأو االحتادات الريا�شية.
  ولذلك فاإن رغبات الطالب تبدو متداخلة ومت�شابهة، ومن ثم فاإن حتقيق رغبة ال ميكن اأن يتم اإال بتحقيق رغبة اأخرى. وهذا 
يعني اأن رغبات الطالب الريا�شي رغبات متنوعة، كلما اأ�شبع رغبة منها ثارت يف نف�شه رغبات جديدة تتطلب اأنواعًا اأخرى 

من االإ�شباع. وعادة ما يتم حتقيق هذه الرغبات بالقدر املتاح للفرد من املوارد االقت�شادية.
  واإذا كانت املوارد االقت�شادية ذات ال�شلة بالريا�شة والتي ميتلكها الفرد اأو اجلهة االإدارية احلكومية ذات العالقة ب�شوؤون 
الريا�شة يف املجتمع، متوافرة بكميات غري حمدودة، وهو اأمر ن�شبي، فلن تكون هناك م�شاكل، الأنه يف تلك احلالة �شيتم 

حتقيق معظم رغبات االأفراد. 
بينما على عك�ض ذلك، اإذا كانت املوارد نادرة بحيث ال يكفي املوجود منها لتحقيق رغبات معظم االأفراد، هنا تظهر امل�شكلة، 
وي�شبح من ال�شروري التدخل للمفا�شلة بني تلك الرغبات واحلاجات املتعددة. ولذلك، فاإن جوهر امل�شكلة االقت�شادية يف 

املجال الريا�شي تن�شاأ عند احلاجة اإىل االختيار بني البدائل املتاحة للموارد االقت�شادية النادرة.
وهنا جند اأن متخذ القرار يف الهيئة الريا�شية، ونتيجة ندرة املوارد االقت�شادية، ي�شطر اإىل الت�شحية برغبة بع�ض االأفراد، 

يف مقابل �شعيه الإ�شباع رغبات باقي االأفراد. 
اإن درا�ــشــة اقــتــ�ــشــاديــات الــريــا�ــشــة املــدر�ــشــيــة يعترب واحــــدًا مــن احلــلــقــات املــتــكــامــلــة لــدرا�ــشــة عــلــم االقــتــ�ــشــاد، والـــذي 
ـــة عــلــوم اأخـــــرى مــ�ــشــاعــدة لــتــ�ــشــهــم يف االرتــــفــــاع مبــ�ــشــتــوى االإعـــــــداد الــتــخــ�ــشــ�ــشــي لــطــالب  يــتــ�ــشــمــن بــالــتــبــعــيــة درا�ـــش
املـــدار�ـــض واجلـــامـــعـــات بــهــدف تــرقــيــة وتــطــويــر مــعــلــومــاتــهــم ومــهــاراتــهــم يف هـــذا املـــجـــال. ومـــن ثـــم، فــــاإن هــنــاك حــاجــة 
ــة املـــدر�ـــشـــيـــة، وذلـــــك من  ــا�ــش ــري مــلــحــة و�ــــشــــرورة عــ�ــشــريــة لــالهــتــمــام بـــدرا�ـــشـــة الـــعـــالقـــات االقــتــ�ــشــاديــة يف جمــــال ال
ــاآت الــريــا�ــشــيــة الــــذي يـــدر�ـــض بــالــكــلــيــات الــريــا�ــشــيــة املــتــخــ�ــشــ�ــشــة. ــ�ــش ــن خــــالل مــنــهــج االإدارة الــريــا�ــشــيــة ومــنــهــج امل

د. زيد بن حممد الرماين
ع�شو هيئة التدري�ض

بجامعة االإمام حممد بن �شعود االإ�شالمية

ت 
ها
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الرياضة واقتصاديات المستقبل للطالب
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الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى  جمل�ض  رئي�ض  معايل  ا�شتقبل 
مبقر  مكتبه  يف  ال�شيخ  اآل  ابراهيم  بن  حممد  بن  عبدالله 
املجل�ض �شفري �شلطنة عمان لدى اململكة الدكتور اأحمد بن 

هالل البو�شعيدي.
الثنائية  العالقات  ا�شتعرا�ض  اال�شتقبال  خــالل  وجــرى 
املجاالت  �شتى  تعزيزها يف  ال�شقيقني و�شبل  البلدين  بني 
خــا�ــشــة الــعــالقــات الــربملــانــيــة بــني جمل�شي الــ�ــشــورى يف 
البلدين، وتفعيل دور جلنتي ال�شداقة الربملانية ال�شعودية 
ال�شقيقني. وال�شعبني  البلدين  م�شالح  يخدم  مبا  العمانية 

ا�شتقبل معايل رئي�ض جمل�ض ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد بن ابراهيم اآل 
ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�ض، �شفري ورئي�ض مندوبية االحتاد االأوروبي لدى اململكة 

لويجي ناربوين مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله �شفريًا لالحتاد االأوروبي لدى اململكة.
واأكد اآل ال�شيخ خالل اال�شتقبال على متانة عالقات التعاون الثنائية القائمة بني اململكة 
واالحتاد االأوروبي، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلها ال�شفري ناربوين خالل فرتة 
عمله من اأجل تنمية وتطوير العالقات بني اململكة واالحتاد االأوروبي، متمنيًا له التوفيق 

فيما يوؤكل له من اأعمال يف امل�شتقبل.
وجرى خالل اال�شتقبال ا�شتعرا�ض عدد من املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك و�شبل 
تعزيز العالقات بني اململكة واالحتاد االأوروبي يف خمتلف املجاالت وبخا�شة يف املجال 

الربملاين بني جمل�ض ال�شورى والربملان االأوروبي.

رئيس المجلس يستعرض العالقات األخوية مع سفير سلطة عمان

.. و يودع سفير المملكة المتحدة 

د. عبداهلل آل الشيخ يبحث الجهود المشتركة مع االتحاد األوروبي

ا�شتقبل معايل رئي�ض جمل�ض ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد بن 
اإبراهيم اآل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�ض �شفري اململكة املتحدة لدى اململكة 

توم فيليب�ض مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله �شفريًا لبالده يف اململكة.
وجرى خالل اللقاء ا�شتعرا�ض عدد من املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك 
و�شبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ال�شديقني يف خمتلف املجاالت 

وبخا�شة يف املجال الربملاين.
واأكد اآل ال�شيخ خالل اللقاء على متانة وقوة عالقات التعاون الثنائية القائمة 
البلدين  م�شالح  يحقق  مبا  املجاالت  خمتلف  يف  وبريطانيا  اململكة  بني 
التي بذلها ال�شفري  وال�شعبني ال�شديقني، معربًا معاليه عن تقديره للجهود 
بني  الثنائية  العالقات  وتطوير  تنمية  اأجل  من  عمله  فرتة  خالل  الربيطاين 

البلدين ال�شديقني.
جمل�ض  رئي�ض  معايل  مكتب  على  العام  وامل�شرف  امل�شت�شار  اللقاء  ح�شر 
العامة  االإدارة  عام  ومدير  املهنا،  �شليمان  بن  مهنا  الدكتور  ال�شورى 
للعالقات العامة واالإعالم باملجل�ض الدكتور عبد الرحمن بن عثمان ال�شغري.

يــــــــ�ــــــــشــــــــارك 
الـــــــدكـــــــتـــــــور 
حمـــــــمـــــــد بــــن 
ن�شيف  عــمــر 
ع�شو جمل�ض 
ــــــ�ــــــشــــــورى  ال

الـــــلـــــقـــــاء  يف 
الــعــلــمــي املـــقـــرر عـــقـــده يف مــديــنــة 
ـــال بـــكـــنـــدا حتــــت عـــنـــوان  ـــرتي مـــون
)االأر�ـــض يف تطور(، وذلــك خالل 
الـــفـــرتة مـــن 4-1433/8/9هـــــــــــ.

د. محمد نصيف يشارك في 

لقاء )األرض في تطور(
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رئيس المجلس يطلع على جهود تحلية المياه وتوليد الطاقة بالجبيل

ــع رئــيــ�ــض جمــلــ�ــض الــ�ــشــورى الــدكــتــور عــبــدالــلــه بن  اطــل
حمــمــد اآل الــ�ــشــيــخ وعــــدد مـــن اأعـــ�ـــشـــاء املــجــلــ�ــض خــالل 
املياه  وزيــر  معايل  بح�شور  املياه  حتلية  ملحطة  زيارتهم 
احل�شنيرّ  عبدالرحمن  بــن  عبدالله  املهند�ض  والــكــهــربــاء 
العامة  املوؤ�ش�شة  حمــافــظ  مــعــايل  مــن  مــقــدم  عــر�ــض  على 
لتحلية املــيــاه املــاحلــة الــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن بــن حممد 
اآل اإبــراهــيــم عــن حمــطــات حتــلــيــة املــيــاه املــاحلــة وتــولــيــد 
ــة فيها. الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بــاجلــبــيــل واجلـــهـــود املــبــذول

ـــقـــاء الـــعـــديـــد مــــن الــقــ�ــشــايــا والـــتـــحـــديـــات  ـــل ونـــاقـــ�ـــض ال
الــــــتــــــي تـــــواجـــــهـــــهـــــا املـــــوؤ�ـــــشـــــ�ـــــشـــــة مبـــــــا فــــيــــهــــا بـــــدل 

ب الـــوظـــيـــفـــي. ــــاأمــــني الـــطـــبـــي والــــتــــ�ــــشــــررّ ــــت الـــ�ـــشـــكـــن وال
اإعجابه  عن  ال�شيخ  اآل  حممد  بن  الله  عبد  الدكتور  وعــرب 
ــه املــوؤ�ــشــ�ــشــة ومـــا حتــقــقــت مــن اإجنــــازات  ــي مبــا و�ــشــلــت اإل
ــفــرتة املــا�ــشــيــة مبــا فــيــهــا اإ�ــشــهــام املــوؤ�ــشــ�ــشــة يف  خـــالل ال
الــ�ــشــنــاعــة يف اململكة. الــتــقــنــيــة وتــوطــني  �ــشــنــاعــة ونــقــل 

�شحفي  لقاء  خالل  ال�شورى  جمل�ض  رئي�ض  معايل  ونفى 
عــقــد عــلــى هــامــ�ــض الـــزيـــارة الــتــي قـــام بــهــا ملــحــطــات حتلية 
املجل�ض  يكون  اأن  الكهربائية  الطاقة  وتوليد  املاحلة  املياه 
اإىل  املياه، م�شريًا  على  التكلفة  �شعر  برفع  تو�شيات  رفع 
رفعها  ولي�ض  التعرفة  بخف�ض  دائــمــًا  يطالب  املجل�ض  اأن 

يـــ�ـــشـــارك  اأن  �ـــــشـــــرورة  مــــع 
املــــواطــــن يف احلــــد مـــن هــدر 
ات  ــنــزاف مـــقـــدررّ ــت املـــيـــاه وا�ــش
ـــــــة فـــهـــو واجــــــب �ــشــرعــي  االأم
واأخالقي قبل اأن يكون مادي.
واأو�ـــشـــح مــعــايل وزيـــر املــيــاه 
الله  عبد  املهند�ض  والكهرباء 
من  احل�شنيرّ  عبدالرحمن  بــن 
اأن حجم اال�شتثمارات  جانبه، 
يف جمال قطاع املياه والطاقة 
ن�شبته 7 %  مــا  ل  مــعــدرّ تــواكــب  مــتــزايــد  ن�شبة منــو  حققت 
�شنويًا من النمو ال�شكاين، مبينا اأن حجم امل�شروعات يف 
قطاع املياه وال�شرف ال�شحي بلغت اأكرث من 100 مليار 
ع يوميًا ما معدله ثالثة عقود. ريال حيث اأن الوزارة توقرّ

ال�شم�شية  للطاقة  اخلفجي  حمطة  اإنــتــاج  حجم  اأن  واأبـــان 
يبلغ 30 األف مرت مكعب من املياه املحالة، موؤكدا اأن ثقافة 
اجلهود  بعد  االختفاء  اإىل  قريبًا  �شتوؤول  املياه  �شهاريج 
ة والطائف واإ�شافة خط  ة وزيادة االإنتاج يف جدرّ امل�شتمررّ
ريال. مليار   4 بلغت  اإجمالية  بتكلفة  ع�شري  ملدينة  اإمــداد 

نائب رئيس المجلس ينوه بمستوى العالقات مع مجلس األمة الكويتي

التقى معايل نائب رئي�ض جمل�ض ال�شورى الدكتور حممد 
مبجل�ض  اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  وفد  اجلفري،  اأمني  بن 
النائب حممد جا�شم  اللجنة  االأمة الكويتي برئا�شة رئي�ض 
ال�شقر، والوفد املرافق وذلك مبقر ق�شر ال�شيافة يف جدة.

االأمـــة  بــوفــد جمل�ض  الــلــقــاء  م�شتهل  مــعــالــيــه، يف  ورحـــب 
االأخوية  والو�شائج  العالقات  مب�شتوى  منوهًا  الكويتي، 
م�شيدًا  و�شعبًا،  حكومة  ال�شقيقني  البلدين  تــربــط  الــتــي 
الق�شايا  خمتلف  اإزاء  واملــواقــف  ال�شيا�شيات  بتطابق 
الذي  املجاالت،  �شتى  البلدين يف  تهم  التي  واملو�شوعات 
ياأتي جت�شيدًا مل�شتوى التفاهم الذي يجمع قيادتي البلدين 
يف ظل حر�ض واهتمام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد 
الله بن عبد العزيز اآل �شعود - حفظه الله - واأخيه �شاحب 
دولة  اأمري  ال�شباح  اجلابر  االأحمد  ال�شيخ �شباح  ال�شمو 
مبا  املتينة  االأخوية  العالقات  وا�شتمرار  دعم  يف  الكويت 
ال�شقيقني. وال�شعبني  للبلدين  واالزدهــــار  التقدم  يحقق 
اخلارجية  الــ�ــشــوؤون  جلنة  باأع�شاء  اللقاء  خــالل  وجـــرى 
ذات  والق�شايا  املو�شوعات  بحث  الكويتي  االأمة  مبجل�ض 

االهــــتــــمــــام، وا�ــشــتــعــرا�ــض 
ــعــاون والــعــمــل  ــت لــعــالقــات ال
�شتى  يف  املــ�ــشــرتك  الثنائي 
املــــــــجــــــــاالت، كــــمــــا نـــاقـــ�ـــض 
اجلــــانــــبــــان �ـــشـــبـــل تــعــزيــز 
الـــــعـــــالقـــــات عــــلــــى �ــشــعــيــد 
ـــــعـــــمـــــل الــــــــربملــــــــاين بـــني  ال
وجمل�ض  الــ�ــشــورى  جمل�ض 
دور  وتــــفــــعــــيــــل  االأمـــــــــــــــة، 
الربملانية  الــ�ــشــداقــة  جلنتي 
بــاملــجــلــ�ــشــني مبـــا يــ�ــشــهــم يف 
والعمل  التعاون  اأوجــه  دعــم 

ـــديـــن. ـــل ـــب يف �ـــشـــتـــى املــــــجــــــاالت ملـــــا فــــيــــه مـــ�ـــشـــلـــحـــة ال
ح�شر اللقاء ع�شو جمل�ض ال�شورى رئي�ض جلنة ال�شوؤون 
اخلارجية باملجل�ض الدكتورعبد الله بن اإبراهيم الع�شكر، 
وع�شو املجل�ض رئي�ض جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شعودية 
الــكــويــتــيــة بــاملــجــلــ�ــض املــهــنــد�ــض حمــمــد بــن �ــشــامل املـــري، 

والقن�شل العام لدولة الكويت يف جدة �شالح ال�شقعبي.
اأع�شاء  ع�شويته  يف  الكويتي  االأمـــة  جمل�ض  وفــد  و�شم 
ــنــائــب حــمــد بن  جلــنــة الـــ�ـــشـــوؤون اخلــارجــيــة بــاملــجــلــ�ــض ال
ــدقــبــا�ــشــي،  ـــن �ـــشـــامل ال ـــطـــر، والـــنـــائـــب عــلــي ب حمــمــد امل
ــوعــالن، والــنــائــب عــمــار بن  والــنــائــب مــبــارك بــن حممد ال
حمــمــد الـــوعـــالن، والــنــائــب عــمــار بـــن حمــمــد الــ�ــشــهــلــي.
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بحضور سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول
لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة تناقش تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية

مع  اجتماعًا  والطاقة  االقت�شادية  ال�شوؤون  جلنة  عقدت 
بن  �شلمان  بن  العزيز  عبد  االأمــري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
عبد العزيز م�شاعد وزير البرتول والرثوة املعدنية ل�شوؤون 
البرتول وعدد من م�شوؤويل الوزارة، بح�شور معايل نائب 
رئي�ض جمل�ض ال�شورى الدكتور حممد بن اأمني اجلفري، 
معتاد  بن  فهاد  الدكتور  املجل�ض  رئي�ض  م�شاعد  ومعايل 
البرتول  لــوزارة  ال�شنوي  التقرير  ملناق�شة  وذلــك  احلمد، 

والرثوة املعدنية.
ورحب معايل نائب رئي�ض جمل�ض ال�شورى الدكتور حممد 
اأمني اجلفري يف م�شتهل االجتماع بح�شور �شاحب  بن 
وم�شوؤويل  �شلمان  بن  العزيز  عبد  االأمــري  امللكي  ال�شمو 
تتعلق  التي  املو�شوعات  العديد من  لبحث  وذلــك  الــوزارة 
ال�شوء  والإلــقــاء  املعدنية،  والـــرثوة  الــبــرتول  وزارة  بـــاأداء 
ال�شنوي  التقرير  ت�شمنها  التي  املحاور  من  العديد  على 
تقوم  مبــا  وم�شوؤوليها  ـــوزارة  ال اهتمام  مــقــدرًا  لــلــوزارة، 
ال�شورى  مبجل�ض  والطاقة  االقت�شادية  ال�شوؤون  جلنة  به 
ال�شورى  والتعاون بني جمل�ض  التكامل  مبا يرتجم عالقة 
وجميع اأجهزة الدولة يف بحث ومناق�شة ما يكفل حت�شني 

االأداء وحتقيق ال�شالح العام.
ونوه �شاحب ال�شمو امللكي االأمري عبد العزيز بن �شلمان 
من جانبه خالل االجتماع اأهمية الدور الذي يوؤديه جمل�ض 
ال�شورى، مثمنًا اجلهود التي يقوم بها بغية االإ�شهام فيما 
بــه اجلــهــات احلكومية  تــقــوم  الـــذي  يــخــدم ويــطــور العمل 
االإجنــازات  من  املزيد  لها  يحقق  الدولة مبا  واالأجهزة يف 
يف اأدائها، موؤكدًا �شرورة اإيجاد عمل موؤ�ش�شي م�شتدام 
�شناعة  لتطوير  اململكة  بها  تقوم  التي  اجلــهــود  ي�شتثمر 
بــاال�ــشــتــفــادة مبــا هــو مطبق عــاملــيــًا يف خمتلف  ــبــرتول  ال
املــجــاالت الــتــي تتعلق بــالــبــرتول والــطــاقــة والــتــعــديــن، مع 

االأخـــــــذ بـــاالعـــتـــبـــار الــعــمــل 
ت�شمن  عــامــة  �شيا�شة  وفــق 
الــــ�ــــشــــالــــح لــــلــــمــــواطــــن يف 

اململكة.
اإثــــــر ذلــــــك، بـــــــداأت الــلــجــنــة 
بـــرئـــا�ـــشـــة عــ�ــشــو املــجــلــ�ــض 
رئــيــ�ــض الــلــجــنــة اأ�ــشــامــة بن 
علي قباين، ببحث ومناق�شة 
ت�شمنها  الـــتـــي  اجلــــوانــــب 
لــلــوزارة،  ال�شنوي  التقرير 
اللجنة  الأع�شاء  املجال  وفتح 

�شمو  عليها  اأجــاب  حيث  ومالحظاتهم  ت�شاوؤالتهم  بطرح 
م�شاعد وزير البرتول والرثوة املعدنية وم�شوؤولو الوزارة.
بقطاع  يتعلق  مــا  االجــتــمــاع  خــالل  اللجنة  وا�شتعر�شت 
تقف  التي  املعوقات  عن  االأع�شاء  اأحــد  وت�شاءل  التعدين 
االأ�شمنت،  بقطاع  املتعلقة  ال�شكاوى  مــن  العديد  خلف 
لي�ض  بــه  معمول  هــو  مــا  اأن  الـــوزارة  م�شوؤولو  اأكــد  حيث 
تقنني  هــو  مــا  بــقــدر  املــجــال  هــذا  يف  لال�شتثمار  حتجيمًا 
يعالج ويحافظ الطاقة يف اململكة، م�شريين اإىل اأن الدولة 
نتيجة  االأ�شمنت  قطاع  يعانيه  مــا  معاجلة  على  عملت  قــد 
للمخالفات والتجاوزات التي ي�شهدها القطاع وتتمثل يف 
تالعب بع�ض التجار وعدم ت�شغيل بع�ض امل�شانع لطاقتها 
الق�شوى يف االإنتاج واالحتكار يف بع�ض املناطق، مبينني 
اأن وزارة التجارة تعمل على احلد من هذه التجاوزات مبا 

ي�شمن حت�شني هذا القطاع.
قطاع  يف  تزخر  اململكة  اأن  الـــوزارة  م�شوؤولو  واأو�ــشــح 
التعدين برثوات هائلة يف خمتلف جماالت التعدين، حيث 
كما  البناء،  مبواد  يتعلق  فيما  ذاتيًا  اكتفاء  اململكة  تعي�ض 

تبلغ حجم ال�شوق اال�شتثمارية يف قطاع التعدين ما ي�شل 
اإىل 200 مليار ريال.

وحول الرقابة على اال�شتثمارات يف قطاع التعدين ومدى 
والبيئة  املعدنية  الرثوة  على  باملحافظة  امل�شتثمرين  التزام 
يف خمتلف املناطق، بني م�شوؤولو وزارة البرتول والرثوة 
املعدنية اأن الوزارة تقوم بدور الرقابة وتتعاون مع خمتلف 
اجلهات ذات العالقة فيما يتعلق بر�شد التجاوزات البيئية 
الــوزارة  من  عمل  فريق  يقوم  حيث  مرتكبيها،  وخمالفة 
بجوالت على تلك املواقع واملناطق بهدف التاأكد من �شريها 

وفقًا لل�شوابط واال�شرتاطات.
درا�شة  عن  الــوزارة  م�شوؤولو  ك�شف  بالغاز  يتعلق  وفيما 
باإي�شال  تتعلق  االأعلى  االقت�شادي  املجل�ض  اإىل  مت رفعها 
االأنابيب،  املنازل عرب  اإىل  املنزيل  لال�شتخدام  املعد  الغاز 
حيث قامت الوزارة بالتباحث مع عدد من اجلهات الإمكانية 
اال�ــشــتــثــمــار يف هـــذا املــجــال، وو�ــشــعــت مــديــنــة الــريــا�ــض 
البحث  من  ملزيد  حتتاج  اأنها  اإال  الدرا�شة  لهذه  كنموذج 

ودرا�شة اجلدوى االقت�شادية من هذا امل�شروع.
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الف�شاد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  رئي�ض  معايل  ا�شتقبل 
رئي�ض جلنة  ال�شريف مبكتبه  الله  عبد  بن  االأ�شتاذ حممد 
عوا�ض  بن  �شليمان  باملجل�ض  والعرائ�ض  االإن�شان  حقوق 

الزايدي، واأع�شاء اللجنة.
الهيئة،  ن�شاأة  عن  �شرحًا  ال�شريف  قدم  اللقاء  بداية  ويف 
وكيفية  والبالغات  عملها،  وطبيعة  تنظيمها،  و�شدور 
التي  التوعية  برامج  اإىل  باالإ�شافة  ونوعيتها،  ا�شتقبالها 
والتثقيفية  االإعالمية  التوعية  فيما يخ�ض  الهيئة  بها  تقوم 
يف مكافحة الف�شاد، والتوعية ب�شاأن نوعية البالغات التي 
ت�شتقبلها الهيئة، واملتعلقة باخت�شا�شاتها، ودور املواطن 

واملقيم يف التبليغ عما يراه من مظاهر الف�شاد .
واأو�ــــشــــح االآلـــيـــة الـــتـــي يــتــم بــهــا ا�ــشــتــقــطــاب الــكــفــاءات 
اأو عن  املــبــا�ــشــر،  الــتــوظــيــف  عــن طــريــق  بــالــهــيــئــة،  للعمل 
ـــــــارة لــال�ــشــتــفــادة مـــن اخلــــــربات، وبـــالـــذات  طـــريـــق االإع
ــئــة. ــهــي ـــيـــة الـــتـــي تـــ�ـــشـــابـــه عـــمـــل ال ـــرقـــاب مــــن اجلــــهــــات ال

والعرائ�ض من جانبه،  االإن�شان  رئي�ض جلنة حقوق  ونوه 
بعمق االرتباط ما بني حقوق االإن�شان وعمل الهيئة، التي 

بطبيعة عملها حتافظ على حقوق االإن�شان.
اأع�شاء  واإطالع  النظر،  وجهات  تبادل  اللقاء  خالل  ومت 
اللجنة على ما حققته الهيئة من اأعمال، ليكون ذلك رافدًا 
اأو  اأنظمة  من  اإليه  ي�شل  ما  درا�شة  عند  وللمجل�ض  للجنة 
بني  التعاون  واآليات  �شبل  مناق�شة  جانب  اإىل  تقارير، 
جمل�ض ال�شورى والهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد.واأو�شح 
التعدين  قطاع  يف  تزخر  اململكة  اأن  الوزارة  م�شوؤولو 
تعي�ض  التعدين، حيث  هائلة يف خمتلف جماالت  برثوات 
اململكة اكتفاء ذاتيًا فيما يتعلق مبواد البناء، كما تبلغ حجم 
ال�شوق اال�شتثمارية يف قطاع التعدين ما ي�شل اإىل 200 

مليار ريال.
وحول الرقابة على اال�شتثمارات يف قطاع التعدين ومدى 
والبيئة  املعدنية  الرثوة  على  باملحافظة  امل�شتثمرين  التزام 

يف خمتلف املناطق، بني م�شوؤولو وزارة البرتول والرثوة 
املعدنية اأن الوزارة تقوم بدور الرقابة وتتعاون مع خمتلف 
اجلهات ذات العالقة فيما يتعلق بر�شد التجاوزات البيئية 
الوزارة  من  عمل  فريق  يقوم  حيث  مرتكبيها،  وخمالفة 
بجوالت على تلك املواقع واملناطق بهدف التاأكد من �شريها 

وفقًا لل�شوابط واال�شرتاطات.
درا�شة  عن  الــوزارة  م�شوؤولو  ك�شف  بالغاز  يتعلق  وفيما 
باإي�شال  تتعلق  االأعلى  االقت�شادي  املجل�ض  اإىل  مت رفعها 
االأنابيب،  املنازل عرب  اإىل  املنزيل  لال�شتخدام  املعد  الغاز 
حــيــث قــامــت الــــــوزارة بــالــتــبــاحــث مـــع عـــدد مـــن اجلــهــات 
الإمــكــانــيــة اال�ــشــتــثــمــار يف هـــذا املــجــال، وو�ــشــعــت مدينة 
ملزيد من  اأنها حتتاج  اإال  الدرا�شة  لهذه  الريا�ض كنموذج 
امل�شروع. هذا  من  االقت�شادية  اجلــدوى  ودرا�شة  البحث 

رئيس هيئة مكافحة الفساد يستقبل لجنة حقوق اإلنسان بالمجلس
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ومعوقات  إنجازات  تناقش  والبيئة  الصحية  الشؤون  لجنة 
مستشفى الملك فيصل التخصصي

اللجان  اإحدى  املعلومات  وتقنية  االت�شاالت  جلنة  ناق�شت 
عقدته  اجتماع  يف  ال�شورى،  جمل�ض  يف  املتخ�ش�شة 
مبقر املجل�ض يف الريا�ض، برئا�شة ع�شو املجل�ض رئي�ض 
التقرير  طاهر،  القادر  عبد  بن  في�شل  الدكتور  اللجنة 
املايل  للعام  املعلومات  وتقنية  االت�شاالت  لهيئة  ال�شنوي 
1433/1432هـ، وذلك بح�شور حمافظ هيئة االت�شاالت 
وتقنية املعلومات املهند�ض عبدالله بن عبد العزيز ال�شراب 

وعدد من امل�شوؤولني يف والهيئة.
وا�شتعر�شت اللجنة خالل االجتماع عددًا من املو�شوعات 
والتي  للهيئة  ال�شنوي  التقرير  ت�شمنها  التي  واملــحــاور 
واأبرز  املتحققة،  االإجنــازات  واأهم  بالو�شع احلايل  تتعلق 
اأدائــهــا  يف  الهيئة  تــواجــه  الــتــي  والــتــحــديــات  ال�شعوبات 

املقرتحة  ــول  واحلــل ملهامها 
ملــعــاجلــة تــلــك الــ�ــشــعــوبــات.

كما ناق�ض املجتمعون و�شع 
املـــركـــز االإر�ـــــشـــــادي الأمـــن 
مبثابة  ياأتي  الذي  املعلومات 
يعزز  ب�شكل  املبكر  االإنـــذار 
اأمــــن و�ــشــالمــة وا�ــشــتــقــرار 
الـــــ�ـــــشـــــبـــــكـــــات، وتـــــقـــــدمي 
االإر�شادات ملختلف اجلهات 
واملـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــات احلــكــومــيــة 
ـــاأن، كــمــا مت  ـــش ـــ� يف هــــذا ال
ا�ــشــتــعــرا�ــض وحــــدة حتليل 
بالهيئة  املعلوماتية  اجلرائم 
حتليلها. على  والعمل  ال�شكاوى  ا�شتقبال  يف  ودورهـــا 

املخ�ش�شة  االت�شال  �شبكات  �شعف  االجتماع  وبحث 
اإن�شاء  وا�شرتاطات  واالأحياء  املناطق  بع�ض  يف  للجوال 
من  ال�شكان  وخماوف  للجوال،  املخ�ش�شة  االأبراج 
اأن  الهيئة  م�شوؤولو  اأو�شح  حيث  االأبراج،  تلك  اأ�شرار 
م�شكلة �شعف اإ�شارة ال�شبكات تاأتي نتيجة لكثافة املباين 
االإ�شارة داخل  اإ�شعاف  تعمل على  التي  العوازل  وو�شع 
ا�شرتاطات و�شع  اأن من  اإىل  ال�شكنية، م�شريين  االأحياء 
اأن تكون على مباين و�شوارع جتارية بعيدًا عن  االأبراج 
االأحياء ال�شكنية، موؤكدين اأن الهيئة تعقد حاليًا العديد من 
احللول  الإيجاد  البلدية  وزارة  مع  التن�شيقية  االجتماعات 

داخل  اجلوال  �شبكة  اأبراج  و�شع  اأجل  من  املنا�شبة 
االأحياء ال�شكنية ب�شكل ال يثري خماوف ال�شكان، موؤكدين 
اأثبتت عدم  اأن العديد من الدرا�شات التي اأجريت موؤخرًا 
خطورة اأبراج �شبكات اجلوال بعك�ض ما يعتقده الكثريون.

باخرتاق  يتعلق  ما  االجتماع  خالل  االأع�شاء  ت�شاءل  كما 
البيانات  و�شرقة  احلديثة  اجلوال  الأجهزة  اخل�شو�شية 
م�شاألة  تويل  الهيئة  اأن  املندوبون  بنيرّ  حيث  واالأرقام، 
االخرتاق اأهمية كبرية وهي تتابع باهتمام بالغ التطورات 
والتطبيقات  الربامج  ت�شارع  اأن  اإال  اجلانب،  هذا  يف 
الربجميات هي  تلك  اأن  مقابل  عليه يف  ال�شيطرة  ي�شعب 
امل�شتخدم  موافقة  وجدت  ما  متى  لالخرتاق  ت�شمح  التي 
لتلك االأجهزة، واأن العالج يكمن يف وعي امل�شتخدمني تلك 

االأجهزة والربجميات.
وتقنية  االتــ�ــشــاالت  هيئة  اأن  الهيئة  مــ�ــشــوؤولــو  وكــ�ــشــف 
املعلومات تعكف حاليًا على اإعداد برامج توعوية �شتبداأ يف 
اإطالقها بعد �شهر رم�شان القادم بداية مبواقع التوا�شل 
االجتماعية وت�شتهدف رفع م�شتوى توعية امل�شتخدمني من 
القائمة كنظام  خماطر االخرتاقات والرتكيز على االأنظمة 
اجلرائم املعلوماتية وغريها، كما �شيتم تخ�شي�ض برامج 
امل�شتخدمني. مــن  ال�شن  �شغار  ت�شتهدف  اأخـــرى  توعية 

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

ناق�شت جلنة ال�شوؤون ال�شحية والبيئة يف جمل�ض ال�شورى، برئا�شة ع�شو املجل�ض 
امللك  مل�شت�شفى  ال�شنوي  التقرير  احلازمي،  علي  بن  حم�شن  الدكتور  اللجنة  رئي�ض 
التنفيذي  العام  امل�شرف  بح�شور  املايل1432/1431هـ،  للعام  التخ�ش�شي  في�شل 
وعدد  الق�شبي  قا�شم  الدكتور  االأبحاث  ومركز  التخ�ش�شي  في�شل  امللك  مل�شت�شفى 

من م�شوؤويل امل�شت�شفى.
تتعلق  حماور  من  للم�شت�شفى  ال�شنوي  التقرير  ت�شمنه  ما  اأهم  االجتماع  وتناول 
فرتة  خالل  حققها  التي  والنتائج  االإجنازات  واأبرز  للم�شت�شفى،  احلايل  بالو�شع 
التقرير، كما اطلعت اللجنة على اأهم املعوقات وامل�شكالت التي تواجه امل�شت�شفى، التي 

قد تقف اأمام حتقق االأهداف التي ي�شطلع بها واحللول الكفيلة بحلها.

وا�شتمعت اللجنة اإىل اأبرز املرئيات واملالحظات التي اأبداها امل�شوؤولون ب�شاأن 
ما ت�شمنه التقرير ال�شنوي، حيث اأجابوا على عدد من الت�شاوؤالت التي طرحها 
العامة  الهيئة  اإىل  به  للرفع  النهائي  للتقرير  الإعدادها  متهيدًا  اللجنة  اأع�شاء 
جل�شاته  اإحدى  يف  ملناق�شته  املجل�ض  اأعمال  جدول  على  الإدراجه  باملجل�ض 

القادمة.

ح�شر االجتماع وكيل وزارة ال�شحة للتخطيط واقت�شاديات ال�شحة الدكتور 

حممد اليمني، واالأمني العام ملجل�ض اخلدمات ال�شحية الدكتور يعقوب املزروع.
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افتتح معايل رئي�ض جمل�ض ال�شورى ال�شيخ الدكتور 
عبد الله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ حلقة نقا�ض 
يف  عقدت  التي  ال�شعودية"  االأ�شهم  "�شوق  بعنوان 
هيئة  رئي�ض  معايل  بح�شور  الــ�ــشــورى  جمل�ض  مقر 
ال�شوق املالية الدكتور عبد الرحمن التويجري وعدد 
جلنة  واأع�شاء  ورئي�ض  ال�شورى  جمل�ض  اأع�شاء  من 

ال�شوؤون املالية باملجل�ض. 
حلقة  م�شتهل  يف  املجل�ض  رئي�ض  معايل  ورحب 
التويجري  الرحمن  عبد  الدكتور  مبعايل  النقا�ض 
اإىل  ح�شورهم  على  لهم  �شكره  عن  معربًا  ومرافقيه 
جهود  مع  التفاعل  على  واحلر�ض  ال�شورى  جمل�ض 

املجل�ض يف تطوير اأداء الهيئة.
خادم  بقيادة  اململكة  اأن  ال�شيخ  اآل  الدكتور  واأكد 
العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  ال�شريفني  احلرمني 

ال�شوق  يف  واملتداول  امل�شتثمر  تهم  التي  املوا�شيع 
املخالفني  وغرامات  االإ�شدار  عالوات  ومنها  املالية 
بجدوى  والتوعية  املت�شررين  حقوق  �شمان  وكيفيه 
الفردي  من  بداًل  املوؤ�ش�شي  التداول  اإىل  التحول 
االآثار  ال�شوق والتخفيف من  التداول ل�شبط  واأهمية 
و�شرورة  ال�شوق  يف  انخفا�ض  حدوث  عند  ال�شلبية 
احلوافز  من  جمموعة  االأفراد  امل�شتثمرين  اإعطاء 
ال�شناديق  اأو  الو�شاطة  �شركات  خالل  من  للتداول 

اال�شتثمارية.
يف  التفكري  اأهمية  املجل�ض  اأع�شاء  من  عدد  وطرح 
معايل  وحتدث  اال�شتقرار  ل�شمان  ال�شوق  �شانع 
ولي�ض  ال�شهم  �شانع  عن  املالية  ال�شوق  هيئة  رئي�ض 
ال�شوق وهو املعمول به يف بع�ض اأ�شواق املال بالدول 

املتقدمة.
ال�شوق  هيئة  من  اأكرب  بدور  املجل�ض  اأع�شاء  وطالب 
املالية يف الرقابة على اأداء ال�شركات امل�شاهمة وتعميق 
ال�شوق وارتفاع عدد ال�شركات املهددة بال�شحب من 
وهذه  ال�شوق  تعميق  بني  املوازنة  وكيفية  االإدراج 

ال�شركات املهددة بال�شحب.
ال�شورى  مبجل�ض  املالية  اللجنة  رئي�ض  واأو�شح 
الدكتور �شعد مارق اأن اللقاء ناق�ض اأي�شا نظام مراقبة 
�شركات التاأمني الذي يعطي تلك ال�شركات احلق يف 
الطرح املبا�شر يف ال�شوق و�شرورة اإعادة النظر يف 
ذلك وتطبيق قواعد االإدراج يف �شوق االأ�شهم عليها.

الهيئة  اأن  املــالــيــة  الــ�ــشــوق  هيئة  رئي�ض  مــعــايل  واأكـــد 
�شركة  تعانيها  التي  املالية  امل�شاكل  اكت�شفت  من  هي 
بــاإلــزام  ـــادرت  ب االتــ�ــشــاالت املتكاملة واأنــهــا هــي مــن 
ــيــة ومت اإيــقــافــهــا بعد  الــ�ــشــركــة بــنــ�ــشــر قــوائــمــهــا املــال
ارتكبتها. التي  واملخالفات  املالية  امل�شاكل  اكت�شاف 

ركزت على عالوات اإلصدار وغرامات المخالفين وكيفية ضمان حقوق المتضررين

مجلس الشورى يعقد حلقة نقاش مع رئيس هيئة سوق 
المال حول األسهم 
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يف  تنموية  نه�شة  تعي�ض   – الله  -حفظه  �شعود  اآل 
خمتلف املجاالت وفق خطط مدرو�شة تاأخذ باالأ�شاليب 
اإحدى  يعترب  املال  �شوق  هيئة  اأن  وال�شك  احلديثة، 

خطوات التطور والتنظيم لل�شوق املالية ال�شعودية.
كلمة  املــال  �شوق  هيئة  رئي�ض  معايل  األــقــى  ذلــك  بعد 
وجلنة  الــ�ــشــورى  جمل�ض  رئــيــ�ــض  مــعــايل  فيها  �شكر 
ال�شوؤون املالية باملجل�ض على تنظيم هذه احللقة، وقدم 
اإيجازًا عن جهود الهيئة يف تطوير ال�شوق املالية منذ 
الهيئة  مهام  اأن  مبينًا  2005م،  عــام  يف  تاأ�شي�شها 
ترتكز على تنظيم �شوق العمل ب�شوق االأ�شهم الإعطاء 
امل�شتثمر بال�شوق الثقة من خالل اأ�ش�ض عامة ولوائح 
تنظم عمل ال�شوق واملتعاملني فيه من �شركات واأفراد.

�شعد  الدكتور  املالية  اللجنة  رئي�ض  اأو�شح  جهته  من 
بن حممد مارق اأن حلقة النقا�ض ركزت على عدد من 



الوفاء رج��ال  املخلصني؛  قائ����د  ي�����ا  فق��دن���اك.. 

العن���اء للج��راح؛ وكلِّ  بلس�����مًا  ي������ا  فق��دن����اك.. 

)القض����اء( درع  العدال��ة؛  أنت حس�����ام  فق��دن����اك 

فقدناك حّبًا.. فقدناك عطفًا؛ فقدناك يا قدوة األوفياء

*     *      *
بكيناك؛ ي������ا قدوة في الثبات  بكيناك؛ يا مخلصًا للعباد

ي وطول اجلالد بذلت كثيرًا.. صبرت كثيرًا؛   برغم التحدِّ

وها نحن ذا اليوم يا سّيدي على كل سهل وفي كلِّ واد..؟

نبادل بعضًا أحّر التعازي..   بفقدك يا من بكتك البالد

*     *      *
لن�����ا الله.. ثم أب���و ِمتع��ب   يش�����دُّ به ربُّن�����ا أزَرن���ا..

عظمي املهاب�����ة عنوانها   صبور حكي�����م وعزُّ لن������ا..

وساعُده الفذُّ سلماَنَنا   عظمي الوفاء، وشمس السناء

مكانته فوق هام السحاب..  وفخ��ٌر يتي����ه به شعبن����ا

*     *      *
نا س�����عودّيتي قبلة املسلمني   ومشرُق نوِر الهدى للدُّ

س�������تبقني عّزًا ونبع عط������اء  كما كان يأمل والدن��������ا..

فأبناء )عبد العزيز(  األباة  أشاوُس يسمو بهم مجُدنا

في������ا ربِّ اجمع بهم شملن����ا أِدم عّزه���م.. إّنهم فخُرن���ا.

العهد نايف  امل��ج��د   وداع����ًا..  نايف  وداع����ًا.. 

وداع����ًا.. خ��ادم ال��س��ّن��ة   وداع����ًا.. واف��ي الوعد

الرشد ُمْلَهم  العقل   وداع����ًا..  راج��ح  وداع����ًا.. 

اخللد ��ة  جنَّ بأعلى   .. فردوس���ًا  مثواك  عس����ى 

*     *     *
م�����نِّ بال  معط��اًء  الشع��ب؛   مح�بَّ  يا  وداع���ًا 

واألمن الع���دل  راع  الش����عب؛   محبَّ  يا  وداع��ًا 

ف��ي حزن ب��ات  م��ن  العطف؛ على  وداع���ًا ص��ادق 

ُحْس�����ن من  فيك  ما  على  إحسانًا..   الله  حباك 

*     *      *
الرأي والفكر س���������ديُد  نايف�����ه..    ؛  احلقِّ ُمحبُّ 

أمي�������ُر األمن؛ رائ������ُده   ق�����ويُّ العزم والصب�����ر

كري���������������م في شمائل����ه..   بال م����نٍّ وال كب����������ر

الس������ر واجله�����ر خالل  ديدُنه..    الله  فتق������وى 

*     *      *
والفت��ن اإلره�����������اب  قاه�������������ر   .. ُنحّب����������ك 

الزم���ن دجى  في  كنت رائدنا؛ وبدرًا  ُنحّب���������ك.. 

احملن ضنى  من  قائدنا؛ َودرءًا  كنت  نحّب���������ك.. 

الله والوط����������ن حلّب  قدوتنا؛  كنت  نحّب����������ك.. 

حباك اهلل إحسانًا
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�سعر: مو�سى بن حممد ال�سليم

28/ رجب / 1433ه�
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املـــواطـــن نــا�ــشــر رزيـــق الــعــلــوي رفــع 
املادية  احلقوق  عن  للمجل�ض  عري�شة 
واملعنوية  للمعلمني وبعد االإ�شالحات 
ي�شكر  ـــه  اأن اأواًل  وذكـــر  التعليم،  يف 
ــة لــتــقــدمي  ــفــر�ــش املــجــلــ�ــض الإتــــاحــــة ال
خــطــوة  ـــهـــا  اأن راأى  حــيــث  عــريــ�ــشــتــه 
الإيــ�ــشــال  للمجل�ض  حتــ�ــشــب  مــبــاركــة 
املـــ�ـــشـــوؤولـــني. اإىل  املــــواطــــن  �ـــشـــوت 

اأنــه  راأى  حقوق  بعدة  العري�شة  يف  العلوي  وطــالــب 
ل�شنوات  امل�شاوية  امل�شتحقة  الدرجة  وهي:  ي�شتحقها 
 ،105 البند  �شنوات  احت�شاب  التدري�ض،  يف  العمل 
الفروقات التي ترتتب على هذا االإجراء منذ اأول يوم 

للمبا�شرة، وطالب كذلك بالتاأمني الطبي للمعلم وعائلته 
ترفيهية  واأندية  �شكن،  وبــدل  واالأم،  االأب  فيهم  مبن 
ــــدى الــعــلــوي عـــدة مــالحــظــات تتعلق  وريــا�ــشــيــة. واأب
بنظام التقومي امل�شتمر الذي راأى اأنه من االأف�شل اأن 
وقال:  وللوطن،  للطالب  امل�شلحة  فيه  مبا  تعديله  يتم 

وال�شلوك  االن�شباط  الئحة  اإن 
وتــ�ــشــديــد  تــطــويــر  اإىل  ــاج  حتــت
االبتدائية  املــرحــلــة  يف  خا�شة 
بعد  فعالة  غــري  اأ�شبحت  الأنــهــا 
والــدرجــات،  االختبارات  اإلغاء 
واملــــــــدرا�ــــــــض االبــــتــــدائــــيــــة ال 
بدون  راأيـــه-  – ح�شب  ت�شلح 
هــذه  هـــم يف  ملـــن  رادع  عـــقـــاب 
ال�شن. واقرتح و�شع الئحة �شلوكية قوية، وذكر اأن 
االبتدائية  املرحلة  يف  النظام  على  اعتاد  اإذا  الطالب 
املــراحــل. بقية  حلياته  د�ــشــتــورًا  وي�شبح  �شيت�شربه 
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وبهذا  االأ�شا�شية،  اخلــدمــات  ينتظرون  واأ�شحابها 

حل  يف  ت�شهم  وبالتايل  الطلب  مع  العر�ض  يــتــوازن 

م�شكلة ال�شكن وا�شتقرار االأ�شعار مب�شيئة الله تعاىل.

رفع املواطن اإبراهيم بن عبدالله احلريقي مدير اإدارة 
متعاقد عري�شة اإىل جمل�ض ال�شورى حتدث فيها عن 
اجلديدة  واملخططات  االإ�شكان  ق�شية  تخ�ض  اأمــور 
اأن  ذكــر  ما  اإىل  اإ�شافة  عري�شته  يف  وطالب  واملنح، 
يتم تو�شيل اخلدمات االأ�شا�شية كال�شفلتة والكهرباء 
اجلديدة  املخططات  اإىل  اخلدمات  من  وغريها  واملــاء 
وقـــال يف  تــبــاع،  اأو  تق�شم  اأن  قبل  املــنــح  واأرا�ـــشـــي 
عري�شته: قامت الدولة حفظها الله يف مدينة الريا�ض 
بع�شها  وكبرية  كثرية  االأرا�شي يف خمططات  مبنح 
منار  خمططات  منها  كمثال  فناأخذ  عامًا،  ثالثني  منذ 
قطعة  مليونا  فيهما  يكون  فقد  عري�ض،  وخمططات 
اأر�ض �شكنية وجتارية، وقد �شمح بالتجزئة اإىل قطع 
وبعد  قطعة،  ماليني  اأربــع  املليونان  فت�شبح  �شغرية 

بنائها فلاًل من دور و�شقتني وملحق علوي 
تقريبًا،  اأ�شرة  مليون  ع�شر  �شتة  ي�شكنها 
وهذا الرتتيب �شي�شمل املخططات االأخرى 
ــة الـــريـــا�ـــض واملــــــدن االأخــــــرى،  ــن يف مــدي
اأعداد امل�شاكن هائلة وباملاليني،  و�شتكون 
العاجل  االأويل  االأ�شا�شي  احلل  فــاإن  لهذا 
هــو اإيــ�ــشــال اخلـــدمـــات االأ�ــشــا�ــشــيــة لتلك 
ولو  واملاء  والكهرباء  كال�شفلتة  املخططات 
على مراحل، اأما اخلدمات االأخرى ف�شتاأتي 
الحــقــًا اإمــا مــن الــدولــة اأو رجــال االأعــمــال، 

اخلــا�ــشــة،  وامل�شت�شفيات  االأهــلــيــة  املـــدار�ـــض  كــبــنــاء 
اأغلب  اأن  االعتبار  يف  يوؤخذ  كما  وهكذا،  وامل�شاجد 
تلك املنح �شبق التقدم عليها ل�شندوق التنمية العقارية 

مواطن يطالب بتوصيل الخدمات للمخططات قبل تقسيمها وبيعها

العلوي يقترح الئحة سلوكية لطالب المرحلة االبتدائية
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لــديــهــم نق�ض وعــجــز فــيــهــم، وطــلــب درا�ــشــة هــذا 

الــوطــن. وم�شلحة  م�شلحته  فــيــه  ملــا  املــو�ــشــوع 

يف حني طالب دهام غامن الدهام بتخفي�ض ر�شوم 

البكالوريو�ض املوازي يف الكلية التقنية وذكر اأنه 

بالرت�شيم  فطالب  ال�شراري  كرمي  بن  م�شعل  اأمــا 

وذكر اأنه متعاقد باإدارة الرتبية والتعليم بالريا�ض 

الرتبية  اإدارة  اإن  وقــال:  الدينية  املــواد  ويــدر�ــض 

يوجد  حيث  ملعلمني،  بحاجة  بالريا�ض  والتعليم 

رفع عدد من املواطنني عرائ�ض طالبوا فيها بدرا�شة 
تتعلق  �شكاوى  يف  بالنظر  اأو  مت�شهم  مو�شوعات 
باأعمالهم اأو بالتوظيف، فاملواطنة مرمي عبدالله عودة 
تخرجت  منذ  عام  كل  يف  اأنها  عن  حتدثت  اجلهني 
تقدم على وزارة اخلدمة املدنية اأماًل يف الوظيفية على 
تعاقد  العام  هذا  املدار�ض وجاءها  احتياج  من  الرغم 
ملعلمة  كبديلة  االأول  الدرا�شي  الف�شل  يف  �شهرين 

وانتهى العقد.
وتقول: اإن املدر�شة التي عملت بها فرتة تعاقدها هي 
االآن بحاجة اإىل معلمة ريا�شيات ومنذ بداية الف�شل 
الدرا�شي الثاين ظلت املدر�شة ملدة اأ�شبوعني بدون 
معلمة والطالبات طالبات ثالث ثانوي علمي وطالبات 
اأول ثانوي جميعهن يف حاجة حل�ش�ض هذه املادة 
والبالغ عددها 22 ح�شة، يف حني ال توجد معلمة 
املعدل  يف  متثل  التي  الريا�شيات  ملادة  باملدر�شة 

ريــال  األـــف   12 ويكلفه  للغاية  بــاهــظ 

الواحد، وراأى  الدرا�شي  الف�شل  يف 

ريال  اآالف   5 هي  املنا�شبة  القيمة  اأن 

فقط، وا�شفًا احلقائب التدريبية باأنها 

قدمية، يف حني اأن اخلطة ال تتنا�شب 

اإ�شافة  العمل،  �شوق  احتياجات  مع 

عليها  يــتــدرب  الــتــي  املعامل  اأن  اإىل 

البكالوريو�ض.  ملرحلة  منا�شب  غري 

مـــن جــهــتــه حتــــدث عــبــدالــرحــمــن االأحــــمــــدي عن 

اإعــــــادة الــنــظــر بــتــقــلــيــل املــــدة املــحــتــ�ــشــبــة لغر�ض 

اأق�شى. كحد  �شهرًا   240 اإىل  لتنخف�ض  التقاعد 

مواد  بعض  في  النظر  وإعادة  ترسيم  طلبات  المواطنين:  عرائض  في 
نظام التقاعد

ال�شيء الكثري وكذلك من ال�شعب �شرد املادة. وطبقًا 
اأن املنهج يعطي يف 90  جلدول املوا�شفات يفرت�ض 
ح�شة، فطلبت اأن اأ�شد هذا العجز لكن دون جدوى، 
اأعداد  تت�شاعف  عام  وكل  احلال؟  هذا  متى  فاإىل 

اخلريجات يف البيوت!!
ــــا اأمــــل حمــمــد احلــ�ــشــني فــرفــعــت عــريــ�ــشــة طلبت  اأم
بند  عــلــى  �شنة   14 اخلـــربة  �ــشــنــوات  احــتــ�ــشــاب  فيها 
يجب  التثبيت  بعد  اإنـــه  حيث  التثبيت،  قبل  الــعــمــال 

من  يتمكن  حتى  اأخـــرى  �شنة   20 املــوظــف  يخدم  اأن 
االأربــعــة  ال�شنوات  اإليها  ت�شاف  ثــم  املبكر،  التقاعد 
يف  كانت  خدمتي  جميع  اأن  العلم  مع  ال�شابقة  ع�شر 
املدر�شة. فرنيد  نف�ض  بل يف  والتعليم  الرتبية  وزارة 
املبكر  التقاعد  من  نتمكن  حتى  املــدد  هــذه  احت�شاب 
ونـــرتك املــجــال الأخـــــواٍت لــنــا خــريــجــات لــكــي يعملن، 
البطالة.  اأزمـــة  حــل  �شاعدنا يف  قــد  نكون  قــد  وبــهــذا 
الــعــامــة. اأرجــــو درا�ــشــة املــو�ــشــوع ملــا فــيــه امل�شلحة 
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املرفوقة  املعاملة  على  ال�شورى  جمل�ض  اطلع 
يف   7963 الوكالء  جمل�ض  رئا�شة  مقام  من  الواردة 
1351/12/3هـ وعدد 1130 يف 1351/12/15هـ 
وعدد 6927 وتاريخ 1351/10/11هـ وعدد 1017 
مو�شوع  على  وامل�شتملة  1352/2/10هـ  وتاريخ 
بن  املحجوزة وتركة حممد  الدهلوي  عقارات هارون 
و�شدر  اإداريًا  عنها  احلجز  رفع  التي  رهبيني  علي 
اأهلها  يطلب  التي  للرتكات  نظام خا�ض  بو�شع  االأمر 
وتداول  تر�شيم،  اأو  جرد  بدون  عنها  احلجز  رفع 
االأع�شاء البحث يف اخل�شو�ض املذكور وكذلك االأمر 
املواد  املجل�ض  و�شع  وقد  اأعاله،  عنه  املنوه  العايل 
االآتية بح�شور واتفاق ماأمور بيت املال ال�شيخ عثمان 
التي يجب جردها  الرتكات  اأنواع  بها  قزاز مو�شحًا 

مقابل ا�شتيفاء ر�شم مقطوع عليها وهذا ن�ض املواد:
1- الرتكة التي مل يتحقق اأنها لها وارثًا �شرعيًا منفردًا 
بها يخت�ض ماأمور بيت املال بحجزها والت�شرف فيها 

طبق املتبع.
الرتكة التي يوجد فيها وارث لبع�شها فقط يحجزها 
االأ�شول  على  الوارث  بح�شور  املال  بيت  ماأمور 

اطلع جمل�ض ال�شورى على املواد التي و�شعتها 
اإدارة ال�شحة العامة لنظام املوظفني الذين لهم 
جمل�ض  رئا�شة  مقام  من  الواردة  بالفن  متا�ض 
1352/1/30هـ  تاريخ  يف   773 رقم  الوكالء 
وتداول االأع�شاء البحث يف موادها مادة مادة 
فظهر منها اأن املوظفني الذين لهم متا�ض بالفن 

هم: 
ماأمور االإح�شاء. 2- ماأمور ال�شجل. 3- ماأمور 
اجلراثيم  دار  يف  امل�شتح�شر   -4 الوفيات. 
واملمر�ض،  املمر�شني  رئي�ض   -5 والكيمياء. 
هوؤالء  ا�شتخدام  يكون  اأن  تريد  ال�شحة  واأن 
ثالث  ملدة  يكون  واأن  والكفالة  التعهد  بطريقة 
من  الوظائف  هذه  لقبول  يرجح  واأن  �شنوات 

إلغاء شرط إجادة لغة أجنبية للتوظيف في الصحة
اإحدى  يح�شن  ومن  قبل،  ذي  من  مار�شها  قد 
ذلك،  على  تدل  �شهادة  وبيده  االأجنبية  اللغات 
املجل�ض  قرر  جيدًا  املو�شوع  در�ض  وبعد 

باالإجماع ما ياأتي:
1- عدم املوافقة على املواد املذكورة لالأ�شباب 

االآتية:
اأ- عدم ا�شتلزام معرفة اأحد من هوؤالء املوظفني 
داخل  االأعمال  عموم  �شري  الأن  االأجنبية  للغة 
العربية  باللغة  هو  اإمنا  العامة  ال�شحة  اإدارة 
الواجب على عموم املوظفني اإجادتها الأنها هي 

اللغة الر�شمية.
املواد  يف  ذكرها  الوارد  الوظائف  اأن  ب- 
بال�شوؤون  اأ�شاًل  لها  عالقة  ال  البحث  مو�شوع 

املالية التي يرتتب التوظيف فيها على اأخذ كفالة 
خم�شو�شة.

التعهد ملدة  اأن ا�شتخدام املوظفني وطريقة  ج- 
االأجانب  باملوظفني  خا�ض  هو  اإمنا  حمدودة 

الذين يجلبون من اخلارج للم�شلحة.
املذكورة  املواد  يف  جاء  ما  قبول  يف  اأن  د- 
من  املوظفني  هوؤالء  جلب  يف  للحكومة  تكليفًا 
احلكومة  تكبد  هذا  على  ويرتتب  اخلارج 

امل�شاريف غري الالزمة من غري موجب.
2- وعليه فالذي يراه املجل�ض موافقًا للم�شلحة 
اأن تبقى الوظائف املذكورة وموظفوها ح�شبما 
االآن. حــتــى  تاأ�شي�شها  مــنــذ  الــعــمــل  عليه  كـــان 

وعليه جرى التوقيع.

نظام خاص للتركات

القاعدة  ح�شب  التحرير  يف  الالزمة  املعاملة  وجتري 
يف  الباقي  ويحفظ  ن�شيبه  الوارث  لي�شتويف  املرعية 

بيت املال.
3- الرتكة التي ورثتها كبار عاقلون حا�شرون لي�ض 
اأحد منهم تدخل ماأمور بيت  بينهم خالف ومل يطلب 
هذه  يف  حلجزه  م�شوق  وال  لتدخله  جمال  فال  املال 

احلالة.
حا�شرون  عاقلون  كبار  ورثتها  التي  الرتكة    -4
اأو  اأمرها وطلبوا كل  بينهم خالف مبدئي يف  ووجد 
اأن  اإىل  عليها  حمافظة  املوؤقت  احلجز  و�شع  بع�شًا 
ينتهي اخلالف بينهم فيها يبادر ماأمور بيت املال اإىل 

ذلك بعد تقدميهم الطلب على االأ�شول املتبعة.
حا�شرون  عاقلون  كبار  ورثتها  التي  الرتكة   -5
واأجمعوا راأيهم على تداخل ماأمور بيت املال باتفاقهم 
اإثر  على  ذلك  اإىل  يجيبهم  وتوزيعها  الرتكة  لتحرير 

طلبهم الر�شمي ويجري ما ينبغي على االأ�شول.
6- الرتكة التي ورثتها غائبون جميعًا يجري احلجز 
عليها من طرف ماأمور بيت املال ويجري تبويبها من 
اأن تكون  اإما  اأنواع: )1(  اأي�شًا وهي على ثالثة  قبله 

ثمنها زهيد فهذه  واأمتعة  ب�شيطة  اأ�شياء  م�شتملة على 
ح�شب  املال  بيت  ماأمور  قبل  من  الوقت  يف  تباع 
اإىل  االأ�شول ويحفظ ثمنها من قبل ماأمور بيت املال 
م�شتملة  تكون  اأن  واإما   )2( الورثة.  ح�شور  حني 
على اأثاث واأمتعة واأ�شياء ذات قيمة وال يخ�شى عليها 
التلف ويف هذه احلالة يقوم ماأمور بيت املال بجردها 
وتبويبها وا�شتئجار حمل خا�ض حلفظها به اإىل حني 
امل�شاريف  الرتكة  هذه  وت�شمن  الورثة،  ح�شور 
الالزمة عليها مبا يف ذلك املحل الذي حتفظ به. )3( 
واإما اأن تكون م�شتملة على اأ�شياء يخ�شى عليها التلف 
ويف هذه احلالة يجب بيعها من قبل ماأمور بيت املال 

طبق االأ�شول وحفظ الثمن اإىل حني ح�شور الورثة.
ال�شاد�شة  املادة  عنهم يف  املنوه  الغائبون  الورثة   -7
تركة  �شاأن  يف  املال  بيت  ماأمور  يراجعوا  مل  اإذا 
بيعها  املال  بيت  ملاأمور  لديه، يحق  املحجوز  مورثيهم 
وحفظ ثمنها لديه اإىل حني ح�شورهم، وي�شتثنى من 
البيع املجوهرات واحللي وما كان من هذا النوع من 

االأحجار الكرمية واالأ�شياء غري املنقولة.
لهم  ولي�ض  غائبون  ورثتها  بع�ض  التي  الرتكة   -8
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ماأمور  من طرف  مبادرة  عليها  يجري احلجز  وكالء 
بيت املال ويجري الوجه ال�شرعي فيها بناء على طلب 
الر�شم  ا�شتيفاء  اأن يكون  الورثة على  املوجودين من 

عليها طبق املواد املخ�شو�شة.
9- كل تركة فيها غائب بال وكيل وقا�شر بال و�شي 
الورثة  بني  خالف  اأو  غيب  بغري  معتوه  اأو  وجمنون 
يتدخل ماأمور بيت املال باحلجز واإجراء الالزم �شرعًا 

على االأ�شول.
احلجز  اإلغاء  بها  عالقة  له  من  يطلب  تركة  كل   -10
عليها الأ�شباب مقبولة يو�شحها با�شتدعاء طلب احلجز 
ف�شيلة  من  باأمر  ذلك  على  املال  بيت  ماأمور  يجيب 
كان  �شواء  الطلب  م�شروعية  لديها  ليتحقق  القا�شي 
الطلب للحجز املوؤقت اأو غري املوؤقت فيما �شلف تبويبه.
رفعه  عليه ح�شب طلب  ي�شتوفى  املوؤقت  11- احلجز 
ويزال  فقط،  اأمرييًا  قر�شًا   40 قدره  مقطوعًا  ر�شمًا 
احلجز على االأ�شول بح�شور من وجد وقت احلجز.

12- ما يتحرر من الرتكات بوا�شطة ماأمور بيت املال 
عدا  به  العمل  اجلاري  املقرر  الر�شم  عليه  ي�شتوفى 
بالت�شديق  املقرتنة  القرارات  مبقت�شى  ا�شتثني  ما 

العايل.
13- اإذا ادعى اأحد الورثة باخت�شا�شه يف اأ�شياء اأو 
اأمتعة مملوكة له واأنها لي�شت من تركة املتوفى وكان 
اأثناء  االآخرون  الورثة  وعار�شه  عليها  يده  وا�شعًا 
القيام باإجراء احلجز فتجرد تلك االأ�شياء وت�شلم اإىل 
وا�شع اليد عليها مع اأخذ كفيل معتمد عليها اإىل ظهور 
نتيجة املرافعة ال�شرعية فيها واإن ح�شل ت�شرف منه 
يف بع�شها اأو كلها وثبت اأنه لي�شت له �شيكون الكفيل 

ملزمًا بدفعها عينًا اأو ثمنًا.
مبوجب  خمتار  و�شي  لها  يكون  التي  الرتكة   -14
له  لي�ض  غائب  بالغ  وارث  لها  ويوجد  �شرعي  �شك 
وكيل �شرعي يكلف الو�شي يف حالة عدم رغبته يف 
حتريرها مبعرفة ماأمور بيت املال اأن يجري حتريرها 
حتت اإ�شراف ماأمور بيت املال وعلى ماأمور بيت املال 
ما  الإجراء  الو�شي  يد  من  الغائب  ح�شة  ي�شتلم  اأن 
يقت�شي الوجه ال�شرعي يف ذلك واأن ي�شتويف ماأمور 

بيت املال الر�شم املقرر على قدر ح�شة الغائب فقط.
املــــواد  هــــذه  املــو�ــشــحــة يف  االإجـــــــــراءات  كـــل   -15
القا�شي. ف�شيلة  مــن  بــاأمــر  اإال  جتـــري  ال  اأن  يــجــب 

وعلى هذا ح�شل التوقيع.

ي
ور

ش
 ال

ل
جا

 ر
ن

م

محمد شرف رضا
)1310-1390هـ(

يحيى،  اآل  من�شور  بن  ر�شا  بن  �شرف  حممد  ال�شريف  ولد 
القراءة والكتابة،  يف مكة املكرمة عام 1310هـ. وتعلم مبادئ 

ودر�ض يف امل�شجد احلرام على يد علماء ع�شره.
امللك  ا�شتقبلوا  الذين  اأوائل  من  ر�شا  �شرف  حممد  كان 
عام  املكرمة  مكة  دخوله  عند  الله-،  يرحمه   – عبدالعزيز 
َ ال�شوؤون املالية عندما كانت ت�شمى  1343هـ، ويعد اأول من ُويلرّ
وكالة ال�شوؤون املالية، اعتبارًا من 1344/7/2هـ. وعني ع�شوًا 
حتى  1350/2/10هـ-  من  اعتبارًا  ال�شورى  جمل�ض  يف 
1355/2/19هـ. كما مت انتخابه نائبًا لرئي�ض جمل�ض ال�شورى 
امللكية  االإرادة  �شدرت  1355/2/20ه،  ويف  1350هـ،  عام 
جمل�ض  يف  ع�شوًا  وعني  جاللته،  معية  يف  م�شت�شارًا  بتعيينه 
و�شدر  1359/12/29هـ،  يف  العام  النائب  برئا�شة  الوكالء 
تاريخ  باعتبار رتبته بدرجة وزير مفو�ض من   مر�شوم ملكي 
من  العديد  يف  ر�شا  �شرف  حممد  �شارك  1369/3/8هـ. 

اللجان االإدارية ممثاًل لنائب جاللة امللك.
وتويف يرحمه الله مبكة املكرمة يف غرة �شهر �شوال من عام 1390هـ.



66

1
4

3
3

 /
 1

3
6

حتدثت يف هذه املجلة ويف غريها عن التبا�ض لدي جمهور عري�ض عن الفرق بني ال�شورى والدميوقراطية. 
وخل�شت اإىل اأن الفكرة الرئي�شة يف النظامني واحدة. وهي احلرية ودراية النا�ض ب�شوؤون حياتهم. وهي 
نف�ض الفكرة يف الدميوقراطية. ولكن النهج يختلف، خ�شو�شًا اأن الدميوقراطية تطور نهجها واآلياتها 
حتى و�شلت اإىل ما هي عليه االآن، ومع هذا فما زالت هناك فروقات بني الدميوقراطيات. وخل�شت اأي�شا 
اإىل اأن ال�شورى كفكرة وممار�شة �شبقت نظام الدميوقراطية اليوناين القدمي. ذلك اأن فكرة ال�شورى 
فكرة ربانية قدمية األهمها الله اأو اأنزلها على ر�شله، وهم بدورهم علموها اأتباعهم وطبقوها يف حياتهم. 
تطبيق  اأن  يعني  كان  اإذا  اإالرّ  لل�شورى،  �شابقة  الدميوقراطية  اأن  يقول  من  دعوى  اأن  اأظن  ال  وبالتايل 

ال�شورى مل تعرفه االأنظمة االإ�شالمية كما يجب. والفرق وا�شح بني املبداأ والتطبيق. 
 ويذهب اآخرون تقريب ال�شورى من الدميقراطية واإىل ا�شتقاق كلمة جتمع بني ال�شورى والدميقراطية 
ع وافتئات ال داعي لهما. وال م�شاحة يف اال�شم طاملا اأن  وي�شمونها: �شوروقراطية. وهذا ال�شنيع ت�شنرّ
التطبيق هو هو. مثال ذلك لي�ض بال�شرورة اأن ندعو ع�شو جمل�ض ال�شورى بال�َشَنْت. اأو ندعو جمل�ض 
ال�شورى بالربملان. فكل ثقافة لها م�شميات داللية خمتلفة. فنحن ندعو جمل�شنا مبجل�ض ال�شورى. ويف 
اأو  اإ�شرائيل بالكني�شت ويف اجنلرتا بالربملان ويف بلدان اأخرى بال�شعب  الكويت مبجل�ض االأمة ويف 

بال�شيوخ اأو الوطني وغري ذلك كثري.
ويجادل اآخرون اأن ال�شورى مبداأ رباين ي�شعى الإقامة حكومة دينية بينما الدميوقراطية مبداأ ب�شري 
للدولة  الأنظمة احلكم. ولكن ميكن  الإقامة حكومة علمانية. وهذا �شحيح يف حتديده وتق�شيمه  ي�شعى 
ت�شاء.  ما  هذا  وت�شمي  حياتهم  ب�شوؤون  النا�ض  ودرايــة  احلرية  فكرة  ت�شتلهم  اأن  العلمانية  اأو  الدينية 
ودليلنا على ذلك اأن اململكة لي�شت بدولة علمانية، ولكن لو ح�شبت االأنظمة والقوانني التي و�شعها رجال 
الدولة الإدارة حياة النا�ض لوجدتها تفوق عددًا القوانني ال�شرعية، بل اإن االأنظمة تتغريرّ بتغري االأحوال 

واالأزمنة. وهذا من مقا�شد ال�شرع ال�شمح.
  وبان�شمام اململكة اإىل االحتاد الربملاين الدويل اأ�شبح يف مقدورنا التحاور مع زمالء املهنة من خمتلف 
امل�شارب والثقافات. وهم دائمًا يهتمون بالتمثيل يف جمل�ض ال�شورى، وال يعنيهم خ�شو�شيتنا من كوننا نلتزم 
بروح ال�شرع االإ�شالمي. وهم يرون اأن اآليات الدميوقراطية مثل مكونات العربة. فال يهم ال�شكل اخلارجي 
وامل�شمى طاملا اأن ال�شورى حتقق لل�شعوديني احلرية املن�شبطة وحتقق لهم اختيار اأ�شلوب اإدارة حيواتهم.
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د. عبدالله بن اإبراهيم الع�شكر

شوروقراطية

ع�شو جمل�ض ال�شورى
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