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أسرة التحرير

اتفاق الرياض التكميلي.. مرحلة جديدة للعمل الخليجي المشترك

بذلها  التي  املباركة  للجهود  املثمرة  النتائج  بالغ  بارتياح  والإعالمية  ال�سيا�سية  الأو�ساط  تابعت 

قادة  وال�سمو  اجلاللة  اأ�سحاب  واإخوانه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

امل�ستمرة,  الت�سالت  الكويت خالل  ودولة  ودولة قطر  البحرين  املتحدة ومملكة  العربية  الإمارات  دولة 

اأ�سحاب  الذي عقده  الذي �سدر عقب الجتماع  التكميلي  الريا�ض  التي توجت باتفاق  املبا�سرة  واللقاءات 

جديدة  ملرحلة  اأ�س�ض  الذي  التفاق  ذلك   ,- اهلل  يحفظه   - ال�سريفني  احلرمني  خادم  مع  وال�سمو  اجلاللة 

بالتكامل  الدفع  اأجل  من  الحتاد  مرحلة  اإلى  التعاون  مرحلة  من  لالنتقال  متهد  اخلليجي  ال�سف  لوحدة 

التقارب والوحدة التي تزيد من عمق ال�سالت بني  اأو�سع وحتقيق املزيد من  اإلى جمالت  بني دول املجل�ض 

�سعوب دول جمل�ض التعاون اخلليجي هذا الكيان ال�سيا�سي الذي يعد اأمنوذجًا للكيانات ال�سيا�سية يف وحدته 

ومتا�سكه, رغم ما واجهه من حتديات واأزمات عرب العقود املا�سية.

 تاأكيد خادم احلرمني ال�سريفني - يف ت�سريحه عقب اتفاق الريا�ض التكميلي - حر�سه واإخوانه اأ�سحاب 

يكون  واأن  الطارئة  اأ�سباب اخلالفات  لكافة  منهيًا  التكميلي,  الريا�ض  اتفاق  يكون  اأن  وال�سمو على  اجلاللة 

اإيذانًا - بحول اهلل وقوته - لبدء �سفحة جديدة لدفع م�سرية العمل امل�سرتك لي�ض مل�سلحة �سعوب دول جمل�ض 

التعاون لدول اخلليج العربية فح�سب بل مل�سلحة �سعوب اأمتنا العربية والإ�سالمية, يعك�ض حجم امل�سوؤولية 

التي يحملها - يحفظه اهلل - جتاه �سعبه و�سعوب دول جمل�ض التعاون والأمتني العربية والإ�سالمية.

  اإن اتفاق الريا�ض التكميلي �سيكون بعون اهلل تعالى الدرع احل�سني الذي تتك�سر عليه �سهام احلاقدين 

على ا�ستمرار الكيان اخلليجي, واللبنة الأولى للوحدة العربية والعمل العربي امل�سرتك مبا يحقق امل�سالح 

امل�سرتكة للدول العربية و�سعوبها, ويخدم ق�ساياها ويف مقدمتها الق�سية الفل�سطينية.

 لقد ج�سد قادة دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية قدرتهم على التوافق حتى يف اأ�سد اللحظات 

املنطقة على  التي تواجهها  التحديات  ا�ست�سعارًا منهم بخطورة  التاريخية �سعوبة, وال�سمو فوق اخلالفات 

اأكرث من �سعيد, مما يتطلب وحدة ال�سف وتن�سيق املواقف ملواجهة تلك التحديات والأخطار, وهو ما حتقق 

بف�سل من اهلل عز وجل ثم بحكمة وب�سرية خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - يحفظه 

ة يف اإذابة اخلالفات التي ن�ساأت يف �سنوات ما�سية بني عدد من  اهلل - الذي ي�سهد له التاريخ مبادراته اخلريرِّ

الدول العربية, حر�سًا منه - رعاه اهلل - على وحدة ال�سف العربي ودعم العمل العربي امل�سرتك.
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تحت القبة
الشورى يطالب »الموانئ« برفع 

معدل إنتاجية مناولة الحاويات

للموانئ  العامة  املوؤ�س�سة  ال�سورى  جمل�س  طالب 
احلاويات،  مناولة  اإنتاجية  معدل  رفع  على  بالعمل 

لتتوافق مع املعدل العاملي.
تقريرها  بت�سمني  املوؤ�س�سة  املجل�س  طالب  كما 
ال�سفن،  اإ�سالح  جممعات  ت�سغيل  ن�سب  القادم 
واأحوا�س البناء، ومرافق ت�سييد املن�سات البحرية، 
وتخ�سي�س اأر�سفة للنقل ال�ساحلي بر�سوم ت�سجيعية 

لتحفيز اال�ستثمار يف هذا القطاع.
جاء ذلك بعد اأن ا�ستمع املجل�س خالل جل�سته العادية ال�ستني التي عقدها يوم االثنني املوافق 1435/12/26هـ 
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ لوجهة نظر جلنة النقل 
واالت�ساالت وتقنية املعلومات ب�ساأن ملحوظات االأع�ساء واآرائهم جتاه التقرير ال�سنوي للموؤ�س�سة العامة للموانئ .
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التحقيق

خفايا الغش التجاري في قطع غيار السيارات

كوادر ومصانع ومطابع تبيع الوهم
وتسوق لنا الحوادث!!!!

كما  تداوله،  �ساع  وم�سطلح  عنوان  التجاري  الغ�س 
اأ�سراره  و  حيله  عن  والك�سف  حماربته  �سبل  �ساعت 
وخباياه، ففي حني ن�سطت بع�س االأ�ساليب املخادعة يف 
كثري من االأوا�سط التجارية و اال�ستثمارية التي ا�ستطاع 
من خاللها البع�س اأن ي�سوقوا للوهم واجل�سع باأ�سكال 
واأ�ساليب متعددة ومتنوعة وبطرق متغرية ومتزامنة مع 

ت�سارع العمليات التجارية واأ�ساليب البيع وال�سراء.
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التغطية

خالل اجتماعه بمعالي رئيس مجلس الشورى

رئيس مجلس الشيوخ الكندي يشيد 
بالدور الرائد لخادم الحرمين الشريفين 

في الحوار العالمي

كندا  بجمهورية  ال�سيوخ  جمل�س  رئي�س  معايل  اأ�ساد 
الرائد خلادم احلرمني  ال�سيناتور نويل كان�سيال بالدور 
ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود يف خدمة 
يف   االأمن وال�سلم الدوليني عرب مبادرته - حفظه اهلل – 
احلوار العاملي بني اأتباع االأديان والثقافات، واإ�ساعة ثقافة 

الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي بني �سعوب العامل.
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عضو مجلس الشورى السابق الدكتور علي بن دبكل العنزي:

مجلس الشورى تجربة فريدة تحتاج إلى التطوير
من ال�سعب اأن نتخيل كم التحديات التي مر بها جيل الثمانينات 
واكت�سافاتهم،  جتاربهم  يف  ال�سابقون  اململكة،  اأبناء  من  الهجرية 
احل�سارية  ال�سدمات  تلقي  يف  االأ�سبقية  لهم  كانت  الذين  اأولئك 

املتعاقبة والتاأ�سي�س لثقافة التعامل معها.
الدكتور علي بن دبكل العنزي ع�سو جمل�س ال�سورى ال�سابق اأحد 
اأولئك الذين تتابعت يف حياتهم ال�سدمات احل�سارية فمن منطقة 
الكويت  مدار�س  اإلى  بادية  كابن  حائل  �سمال  ال�سحراوية  ال�سدر 
ثم اإلى العا�سمة الريا�س خلو�س جتربة الدرا�سة اجلامعية ثم اإلى 

الواليات املتحدة الإجناز املاج�ستري والدكتوراه.
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الدراسة

مراكز الفكر االستراتيجي
THE THINK TANKS

الــدول ال�سناعـــية املتقدمة بعد احلرب  ن�ســاأت يف 
نـــامـــيـــة متـــطـــورة  العـــامليـــة الثـــانيـــة وتبـــعـــتها دول 
جمموعات م�ستقلة للتفـــكري والتخـــطـــيط اال�سرتاتيجي 
عرفت باللغة االإجنليزية بـ THINK TANK وترجمتها 

احلرفية باللغة العربية “خزانات الفكر”.
لهذا  حمدد  تعريف  يوجـــد  ال  االأمـــر  حقيقـــة  ويف 
امل�سطلح ولكن ميكن اأن جنتـــهد يف تعـــريفـــه باأنـــه “ 
واالأكـــادمييني  واملفكـــرين  املثقــــــفني  مـــن  جمموعـــة 
والربملـــانيني ورجـــال االأعمـــال وال�ســـيا�ســـة يجتـــمعون 
ويناق�سون ب�سفتهم ال�سخ�سية ولي�ست الر�سمية ق�سايـــا وم�ســـائل داخلـــية وخارجية تهم الوطن واملجتمع 
ويتو�سلون اإلى روؤى واأفكار وطروحات وبدائل ملعاجلة تلك الق�سايا، وقد ترفع تو�سياتهم اإلى �سانعي القرار 

مبا يحقق م�سالح الوطن واملجتمع “.

56



ال�شورى - العدد 159- حمرم 1436هـ/ نوفمرب 2014م 6

خادم الحرمين الشريفين : 

اتفاق الرياض التكميلي بداية 

صفحة جديدة لدفع  العمل 

الخليجي المشترك

اأكد خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بــن عبــدالعزيز 
اآل �سعود – يحفظه اهلل – حر�ســه واإخـــوانه اأ�سحـــاب اجلـــاللة 
وال�سمو قادة دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية على اإنهاء 
كافة اأ�سباب اخلالفات الطارئـــة وهــو ما حتقق يف اتفاق الريا�ض 
التكميلي الذي �سيكون اإيذانًا - بحــول اهلل وقـوته - لبدء �سفحة 

جديدة لدفع م�سرية العمل امل�سرتك.

جــــاء ذلــك فـي بـيـــان �ســـدر الــديــوان امللـــكي اليـــوم البــيــان 
فيـما يــلي نــ�سـه :

�سرح خـــادم احلـــرمني ال�سريفـني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
اآل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية قائاًل - يحفظه اهلل - :
» نحمد اهلل العلي القـــدير الـــذي ّمَن علــينا واأ�سقــائنا يف دولــة االإمارات 
العربية املتحدة ومملــكة البحــرين ودولــة الكويت ودولة قطر يف الو�سول اإلى 
اتفاق الريـــا�س التكمــيلي يف يــوم االأحد 23 / 1 / 1436هـ املـــوافق 16 / 11 
/ 2014م يف مدينة الريا�س والذي حــر�سنا فيــه واإخــواين اأ�سحاب اجلاللة 
وال�سمو على اأن يكون منهيًا لكافة اأ�سباب اخلالفات الطارئة واأن يكون اإيذانًا 
- بحول اهلل وقوته - لبدء �سفحة جديدة لدفع م�سيـــرة العـمل امل�سرتك لي�س 
مل�سلحة �سعوب دول جمل�س التعاون لدول اخلليــج العربية فح�سب بل مل�سلحة 
�سعوب اأمتنا العربية واالإ�سالمـــية والتي تقت�سي مــ�ساحلها العــليا اأن تكون 

و�سائل االإعالم مُعينة لها لتحقيق اخلري ودافعة لل�سر.
كما حر�سنا يف هذا االتفـاق على و�سع اإطار �سامل لوحدة ال�سف والتوافق 

ونبذ اخلالف يف مواجهة التحديات التي تواجه اأمتنا العربية واالإ�سالمية.
ويف هذا االإطار، وارتبــاطًا للدور الكـــبري الـــذي تقــوم به جمــهورية م�سر 
العربية ال�سقيقة ، فلقــد حر�سنا يف هذا االتفاق واأكدنا على وقوفنا جميعًا 
 اإلى جانبها وتطلعنا اإلى بدء مرحلة جديدة من االإجماع والتوافق بني االأ�سقاء.
اإجناح  يف  معنا  لل�سعي  وقيادة  �سعبًا  م�سر  اأنا�سد  فاإنني  املنطلق  هذا  ومن 
هذه اخلطوة يف م�سرية الت�سامن العربي - كما عهدناها دائمًا عونًا وداعمًة 

جلهود العمل العربي امل�سرتك.- 
واإين لعلى يقـــني - باإذن اهلل - اأن قادة الراأي والفكـــر وو�سائل االإعالم 
يف دولنــا �سي�ســـعون لتحـــقيق هــذا التقـــارب الـــذي نــهدف مـــنه - بحـــول 
اهلل - اإلى اإنهـــاء كـــل خــالف مهــما كانت اأ�سبــابه فاحلــكمة ــ�سالة املوؤمن.
واإننا اإذ ن�ساأل املولى عز وجل التوفيق وال�سداد يف اأعمالنا لن�ساأله �سبحانه 
اأن يدمي على �سعوبنا العربية واالإ�سالمية اأمنــها وا�ستقرارها يف هذه الظروف 
والتحديات التي حتتــم على االأ�سقـــاء جمــيعًا اأن يقفوا �سفًا واحدًا نابذين اأي 
خالف طارئ متم�سكني بقول احلق �سبحانه وتعالى : {  واأطيعوا اهلل ور�سوله 
اإن اهلل مع ال�سابرين }.  وال تنازعوا فتف�ســـلوا وتـــذهب ريحــكم وا�سربوا 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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رئيس مجلس الشورى:

اتفاق الرياض التكميلي أعاد 

لألمة العربية األمل بعودة 

العمل العربي المشترك

ثمن معـايل رئي�ض جملــــ�ض ال�سورى ال�ســــيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيــــخ خلــــادم احلرمــــني ال�ســــريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيــــز اآل �سعود - حفظه اهلل - مبادرته 
التاريخيــــة باإجنــــاز اتفــــاق الريـــا�ض التكــــميلي الذي يعكــــ�ض 
روؤيته احلكيمــــة جتاه اأولوية وحــــدة ال�ســـف اخلليجي والعربي 

والإ�سالمي.

واأ�ساد معايل ال�سيخ الدكتور عبـــداهلل اآل ال�سيخ با�سمه ونيابة 
عن اأع�ساء جمل�ض ال�سورى بامل�سامني ال�سامية التي وردت يف البيان 
ال�سادر عن الديوان امللكي اأم�ض املت�ســـمن ت�سريح خادم احلرمني 
ال�سريفني - حفظه اهلل - والذي دعــــا فــــيه اإلى نبــــذ اخلالفات 
اأن  اإلى  م�سريًا  والعربي,  اخلليجي  والتوافــــق  ال�ســــف  ووحــــدة 
كل كلمة يف البيان تعك�ض  حر�سه على  م�سلحة ال�سعوب العربية 
ودولها, ول ت�سدر اإل من رجــــل ُعرف عنه احلكمــــة والإخال�ض 

للدين ولالأمتني العربية والإ�سالمية.

وقال معاليه يف ت�سريح �سحفي: اإن اتفــــاق الريا�ض التكميلي 
اأعاد لالأمة العربية الأمل بعــــودة العمل العــــربي امل�ســــرتك, لأن 
اتفاق املجموعة اخلليجية هو نواة لتفاق عربي اأ�سمل, وبارقة 
اأمل لإمكانيــــة اتفــــاق الأمة العربــــية التي تعيــــ�ض فرقة غري 
م�سبوقة, م�سيفًا اأن مبادرة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتوحيد 
ال�سف اخلليجي تتجاوز املحيط اخلليجي اإلى حميط اأكرب ي�سمل 
الأمة العربية قاطبة عرب بثها لروح الأمل باإمكانية مل ال�سمل 

العربي من جديد.

اأن خادم  اإلى  ال�سيخ  اآل  ابراهيم  الدكتور عبداهلل  بن حممد بن  واأ�سار 
احلرمني ال�سريفني عندما جمع اأ�سقائنا يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر وتو�سلوا التفاق الريا�س التكميلي 
عرب عن اأماين ال�سعوب اخلليجية كافة التي كانت واثقة من حكمته – اأيده 

اهلل ورعاه - وقدرته على اإعادة الوحدة اخلليجية وحل اخلالفات الطارئة 
العمل اخلليجي امل�سرتك نحو املزيد من  لبدء �سفحة جديدة تدفع م�سرية 

الوفاق والتوافق واالحتاد.

اإن روؤية خادم احلرمني ال�سريفني ملواجهة التحديات التي  وتابع معاليه 
تواجه اأمتنا العربية واالإ�سالمية تتلخ�س يف التاأكيد دائمًا على �سرورة وحدة 
ال�سف ونبذ اخلالفات، وهو ما ج�سدته مبادرته التاريخية يف توحيد ال�سف 
اخلليجي؛ حيث انطلقـ  رعاه اهللـ  من منطلق اإ�سالمي وعربي اأ�سيل يدرك اأن 
الوحدة هي الدرع الذي �ستتك�سر عليه �سهام املرتب�سني باالأمة؛ يج�سد ذلك 
العربية  التعاون لدول اخلليج  ـ على وقوف دول جمل�س  ـ حفظه اهلل  تاأكيده 
اإلى بدء مرحلة جديدة من  اإلى جانب م�سر ومنا�سدته لالأ�سقاء يف م�سر 

االإجماع والتوافق.

اأن فتح �سفحة خليجية جديدة ميثل  واأكد معايل رئي�س جمل�س ال�سورى 
دفعة قوية مل�سرية العمل اخلليجي امل�سرتك نحو االحتاد القائم على هدف 
نبيل يحقق م�سالح �سعوب املنطقة وا�ستقرارها، م�سريًا اإلى اأن دعوة خادم 
احلرمني ال�سريفني لدول جمل�س التعاون اخلليجي اإلى االنتقال من مرحلة 
وقت م�سى حيث  اأي  من  للتحقق  اأقرب  اليوم  اأ�سحت  االحتاد  اإلى  التعاون 
وتهدد  العربي  باخلليج  حتيط  التي  اال�سطرابات  ظل  يف  اأهميتها  ات�سحت 

اأمن وا�ستقرار هذا الكيان النموذجي.
اأن تكون هذه املبادرة التاريخية بداية اليقظة والتعاون  وعرب عن االأمل 
والتكاتف بني الدول العربية مبا فيه م�سلحة االأمة العربية جمعاء، ومبا يعيد 

لالأمة مكانتها ومناعتها �سد املخططات ال�سريرة التي حتاك �سدها.
وختم معاليه ت�سريحه بتاأكيده على اأنه وكما نوه املقام الكرمي باأن قادة 
الراأي والفكر وو�سائل االإعالم يف دولنا عليهم م�سوؤولية حتقيق التقارب الذي 
يهدف - بحول اهلل - اإلى اإنهاء كل خالف مهما كانت اأ�سبابه، �سائاًل اهلل 
واال�ستقرار  االأمن  يدمي  واأن  ال�سريفني  احلرمني  خادم  يحفظ  اأن  وجل  عز 
املخل�سة  اجلهود  ي�سدد  واأن  واالإ�سالمية  العربية  االأمتني  على  وال�سالم 

لتحقيق الوحدة واالزدهار لوطننا العربي.
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صندوق التنمية
العقاري ال يستطيع

وضع خطته اإلقراضية
دون سيولة نقدية

ناق�ض جمل�ض ال�سورى خالل جل�سته العادية الثالثة وال�ستني 
برئا�سة معايل  1436/1/4هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  التي عقدها 
اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�سيخ  املجل�ض  رئي�ض 
ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  املالية  ال�سوؤون  جلنة  تقرير  ال�سيخ  اآل 
الذي  1435/1434هـ  املايل  للعام  العقارية  التنمية  ل�سندوق 

تاله نائب رئي�ض اللجنة الدكتور ح�سام العنقري.

وبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�سياتها ب�ساأن املو�سوع للمناق�سة 
اأ�سبح  العقارية  التنمية  �سندوق  اأن  اإلى  الأع�ساء  اأحد  ا�سار 
لتوفري  الإ�سكان  وزارة  متتلكها  التي  التمويلية  الإدارات  اإحدى 
ال�سكن, و�سد احلاجة اإلى الإ�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية؛ 
املبا�سر  الإقرا�ض  �سيا�سة  اتبع  اإن�سائه  منذ  ال�سندوق  اأن  م�سيفًا 
اأن  اإل  ذلك  يف  جنح  وقد  ال�سكن  لتوفري  الأر�ض  ا�سرتاط  مع 
التنا�سق  �سيء من عدم  فيها  اللجنة  وتو�سيات  ال�سندوق  تقرير 
الفجوة  و�سد  ال�سكن,  توفري  يف  الإ�سكان  وزارة  اإليه  تتجه  ما  مع 

الإ�سكانية يف اململكة العربية ال�سعودية.

اللجنة  تو�سيات  املوافقة على  اأن يرتيث يف  املجل�س  الع�سو على  واقرتح 
وما  ال�سكانية،  االإ�سرتاتيجية  اإليه  تتو�سل  ملا  بالن�سبة  الروؤية  تت�سح  حتى 
ي�ستقر عليه الو�سع يف وزارة االإ�سكان من ناحية ا�ستخدام ال�سندوق كاأداة 

متويلية، اإ�سافة اإلى ما يتوفر لديها من مبالغ مالية.

اإلى  للتو�سل  التاأمل  ت�ستحق  مرحلة  احلالية  املرحلة  اأن  اإلى  م�سريًا 
ناجح  اأ�سلوب  اإلى  ن�سل  لكي  الوزارة؛  تنتجها  جًدا  وا�سحة  اإ�سرتاتيجية 
ملعاجلة اأزمة ال�سكن و�سد الفجوة من االإ�سكان ب�سورة فاعلة وناجحة؛ بداًل 
من التخبط يف اتباع اأ�ساليب متعددة، واأ�ساليب قد ال تقود اإلى احلل الناجح 

ال�سليم ل�سد هذه الفجوة املهمة من فجوات وحاجات املجتمع.

�سرف  يف  حالًيا  املتبعة  باالآلية  تتعلق  التي  بالتو�سية  اآخر  ع�سو  واأ�ساد 
اإلى  القر�س  اأن جدولة  لل�سروع يف بناء م�ساكنهم؛ مو�سحًا  القر�س  دفعات 
اأربع دفعات ال تراعي وال تتم�سى مع التكاليف احلالية اأو امل�ستقبلية ملواد البناء 
املقرت�سني  من  الكثري  واأن  واأخرى؛  فرتة  بني  وا�سح  ب�سكل  تت�ساعف  التي 
بناًء  الدفعات  تعتمد على �سرف  والتي  املتبعة؛  االآلية  يعاين حالًيا من هذه 
على املنجز من البناء؛ مما ي�سطر كثرًيا منهم اإلى االقرتا�س حتى ي�ستطيع 
تراكم  اإلى  يوؤدي  االأ�سا�سي؛ مما  القر�س  الثانية من  الدفعة  احل�سول على 
الديون على طالب القر�س؛ موؤكدًا اأنه من غري املعقول اأن تكون الدفعة االأولى 
)وهي خم�سون األف ريـال( كافية لبناء االأ�سا�س والدور االأر�سي ورفع اأعمدة 

الدور االأول للمنزل.

وطالب الع�سو اللجنة مبطالبة اإدارة �سندوق التنمية العقاري بالنظر يف 
دفعة  كل  عند  البناء  من  املنجز  من  املطلوب  للحد  احلالية  ال�شروط  تقليل 
ديوًنا  حتمله  دون  منزله  اإكمال  من  يتمكن  حتى  املقرت�س؛  دفعات  لت�سليم 
اإ�سافية فوق قر�س ال�سندوق اأو اأن يعاد النظر ب�سكل كامل يف اأمر جدولة 

جدولة القرض إلى أربع دفعات
ال تتمشى مع تكاليف البناء الحالية
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الدفعات اإلى اأربع دفعات واأن تكون على دفعتني حتى تراعي تكاليف البناء 
احلالية التغريات يف هذه االأمور.

هيئة  كانت  منذ  الوزارة  اأدراج  يف  االإ�سكان  خطة  بقاء  اإن  الع�سو  وزاد 
وملدة اأربعة اأعوام، وكذلك بقاء هذه االإ�سرتاتيجية لدى جلنة االإ�سكان واملياه 

واخلدمات العامة باملجل�س ملدة �سنة اأمرًا غري مربر.

اجلهتان  هما  االإ�سكان  ووزارة  العقاري  التنمية  �سندوق  اأن  اإلى  م�سريًا 
املعنيتان مبو�سوع االإ�سكان يف اململكة وال يزال هناك غياب يف تن�سيق االأدوار 
بني �سندوق التنمية العقاري ووزارة االإ�سكان؛ الذي يرجع اإلى عدم �سدور 

اإ�سرتاتيجية االإ�سكان.

ولفت الع�سو اإلى اأنه اإذا نظرنا اإلى ن�سبة ال�سداد جندها تقريًبا )%70( 
منذ اإن�ساء ال�سندوق، ففي العام احلايل مت �سرف )20( مليار، فاملفرت�س 
من  اأنه  معتربًا  مليار،   )3،2( والتح�سيل  مليار   )4،6( ال�سداد  يكون  اأن 
الوا�سح اأن التح�سيل �سعيف ويوجد تهرب يف الت�سديد وال يوجد جدية من 
ال�سندوق يف حت�سيل القرو�س، وراأى اأنه من املنا�سب عالج ذلك باأن تكون 
اإلى   )%20( من  احلايل  امل�ستوى  من  االإعفاء  ن�سبة  خلف�س  درا�سة  هناك 

)5%( وذلك الإتاحة الفر�سة للغري من املتقدمني للح�سول على �سكن.

القرو�س  على  امل�ستحقات  ا�ستقطاع  �سرورة  على  الع�سو  اأكد  كما 
للمتقدمني احلاليني من الرواتب وجتميد ح�ساب اأ�سحاب االأعمال.

برنامج  ا�ستحدثت  االإ�سكان  وزارة  اأن  االأع�ساء  اأحد  اأفاد  جهته  من 
به  يقوم  ملا  مت�سابه  برنامج  وهو  ريـال  األف   500 مببلغ  املبا�سر  االإقرا�س 
اأن  اإلى  ال�سندوق الذي توقف عن قبول طلبات االإقرا�س اجلديدة؛ م�سريًا 
�سندوق  اإن�ساء  من  الهدف  مع  يتفق  ال  قد  االإ�سكان  وزارة  من  التوجه  هذا 
التنمية العقارية ومدى حاجة املواطنني لل�سكن، والطلب املتزايد على قرو�س 

ال�سندوق، خا�سة بعد رفع قيمة القرو�س اإلى 500 األف ريـال.

طلبات  قبول  عن  ال�سندوق  توقف  اآخر  ع�سو  و�سف  ذاته  ال�سياق  ويف 
اإلى  باأنه خ�سارة كبرية، نظًرا خلربة ال�سندوق املمتدة  االإقرا�س اجلديدة 
نحو )40( عاًما وارتفاع راأ�س ماله من )250( مليوًنا اإلى )191( ملياًرا، ويف 
والطلب عليها، وطالب  امل�ساكن  املعرو�س من  الفجوة بني  اأهمية ردم  �سوء 
بدعم وتطوير �سندوق التنمية العقاري، وتعزيز موارده املالية، وتنويع اأدواره 

ملواكبة الطلب الكبري على القرو�س بداًل من اإيقافه عن قبول الطلبات.

م�سريًا اإلى اأن االأمل املعقود على وزارة االإ�سكان الرتكيز �سمن اأعمالها 
املهمة والكبرية على تطوير االأطر التنظيمية املوؤ�س�سية؛ والتي و�سوف ت�سهم 
يف تنظيم اأعمال قطاع االإ�سكان، ورفع م�ستوى كفاءته، حيث اإن العديد من 
االأنظمة واللوائح القائمة بحاجة اإلى تعديل وتطوير جذري؛ ومنها: االأنظمة 
واللوائح املتعلقة بت�سجيل امللكية، والتخطيط العمراين، ومنح االأرا�سي، وكود 
البناء ال�سعودي، وملكية الوحدات ال�سكنية امل�سرتكة وفرزها، وتنظيم و�سع 

االأرا�سي البي�ساء داخل النطاق العمراين للمدن.

واأ�ساف الع�سو اأن االأمر يتطلب تفعيل االأنظمة اجلديدة واملرتبطة بقطاع 
واالأنظمة  العقاري  والرهن  التمويل  اأنظمة  راأ�سها:  وعلى  واالإ�سكان  العقار 
املتعلقة بتنفيذ وتطبيق كود البناء ال�سعودي واإلزام املباين با�ستخدام العزل 
احلراري، وفوق هذا فعلى وزارة االإ�سكان اإعداد نظام لالإ�سكان. وهذه االأمور 

مهمة يف تطوير القطاع وتوفري م�ساكن للمواطنني.
نسبة التحصيل ضعيفة والبد من

دراسة خفض نسبة اإلعفاء
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ب�سرعة  ال�سندوق  نطالب  اأن  للنظر  الالفت  من  اإنه  اآخر:  ع�سو  وقال 
النقدية  ال�سيولة  وهي  واالأدوات؛  املقومات  الأهم  يفتقد  وهو  نظامه  تطوير 
والتي جتعله يقف مكتوف اليدين وعاجز عن و�سع خطته االإقرا�سية، وتلبية 
طلبات املواطنني اأ�سحاب الطلبات املرتاكمة والتي بلغت )492.733( طلًبا.

والحظ ع�سو اآخر اأن الطلبات املرتاكمة لدى ال�سندوق و�سلت اإلى حوايل 
)500( األف طلب، يف الوقت الذي يطالب فيه ال�سندوق وزارة املالية ب�سداد 
الفرق بني راأ�س املال امل�سرح به واملدفوع و�سداد مبالغ القرو�س واحل�سومات 

التي مت اإعفاء املقرت�سني منها، ودعم راأ�س مال ال�سندوق مببلغ )30( مليار 
طلبات  تلبية  من  يتمكن  حتى  قادمة  �سنوات  ع�سر  مدى  على  �سنوًيا  ريـال 
ا ر�سم خططه االإقرا�سية. وقال: مما �سبق يت�سح لنا معاناة  االإ�سكان، واأي�سً

ال�سندوق جراء النق�س احلاد يف راأ�سماله.

الذي  االأمر  وهو  ال�سكن  م�ستحقي  احتياجات  لتلبية  امللحة  وللحاجة 
ا�ست�سعرته قيادتنا احلكيمة؛ فقد اأ�سدر خادم احلرمني ال�سريفني -حفظه 
اهلل- اأمره الكرمي باإن�ساء )500( األف وحدة �سكنية ب�سكل عاجل وكلف وزارة 
االإ�سكان بذلك االأمر وخ�س�س له مبلغ )250( مليار ريـال؛ وهذا االأمر الذي 
ا على تفعيل  م�سى عليه قرابة اأربع �سنوات ومل يتحقق منه اإال القليل. وحر�سً
رقم  القرار  املوقر  جمل�سكم  عن  �سدر  فقد  الكرمي  ال�سامي  االأمر  مقت�سى 
)18/3( يف 1435/5/9هـ الفقرة “الرابعة” منه ون�سها: “على ال�سندوق 
ال�سكن،  م�ستحقي  اإقرا�س  ل�سرعة  اآلية  وو�سع  االإ�سكان،  وزارة  مع  التن�سيق 
وفق اآلية اال�ستحقاق من املبلغ املخ�س�س الإن�ساء )500( األف وحدة �سكنية”. 

واأ�ساف ولكون ال�سندوق اأ�سبح اجلهة امل�سوؤولة عن االإقرا�س بعد �سدور 
االأوامر امللكية االأخرية التي جاءت لتذليل العوائق التي تقابل االإ�سكان وحتى 
بني  الفجوة  وتقلي�س  املرتاكمة  املواطنني  طلبات  تلبية  ال�سندوق  ي�ستطيع 
اإن�ساء )500(  العر�س والطلب، وتفعياًل لالأوامر ال�سامية القا�سية ب�سرعة 
األف وحدة �سكنية على م�ستوى مناطق اململكة، ولكون ذلك يتوقف على زيادة 

راأ�س ماله.

لذا، من املنا�سب اإ�سافة الـ)250( مليار ريـال لراأ�س مال ال�سندوق بحيث 
اآلية اال�ستحقاق املعتمدة باالإ�سافة للم�ستحقات االأخرى  يتم االإقرا�س وفق 
الطلبات  هذه  بتلبية  القيام  ال�سندوق  ي�ستطيع  حتى  املالية  لدى  لل�سندوق 
ما  مع  يتما�سى  الطلب  هذا  اأن  مو�سحًا  ال�سامية.  االأوامر  وتفعيل  املرتاكمة 
اأن طالب به املجل�س بقراراته رقم )35/39( وتاريخ 1423/8/29هـ  �سبق 
�سنوي  مبلغ  بتخ�سي�س  املجل�س  فيها  يطالب  والتي  منه  “ثالثا”  الفقرة 
لزيادة راأ�س مال ال�سندوق �سمن امليزانية العامة للدولة لزيادة مقدرته على 
“ثالثا”  الفقرة  1430/6/28هـ  بتاريخ   )33/46( رقم  والقرار  االإقرا�س 
منه والتي تن�س على طلب رفع راأ�س مال ال�سندوق املدفوع لي�سبح )200( 

األف مليون ريـال.

ويف نهاية املناق�سات وافق املجل�س على منح جلنة ال�سوؤون املالية مزيدًا 
والعودة  واآراء  ملحوظات  من  االأع�ساء  بع�س  ما طرحه  لدرا�سة  الوقت  من 

بوجهة نظرها اإلى املجل�س يف جل�سة قادمة.

اإلسكان مطالبة بتطوير الصندوق
وتعزيز موارده المالية
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الشورى يطالب
»الموانئ«

برفع معدل
إنتاجية مناولة

الحاويات

طالب جمل�ض ال�سورى املوؤ�س�سة العامة للموانئ بالعمل على رفع 
معدل اإنتاجية مناولة احلاويات, لتتوافق مع املعدل العاملي.

ن�سب  القادم  تقريرها  بت�سمني  املوؤ�س�سة  املجل�ض  طالب  كما 
ت�سغيل جممعات اإ�سالح ال�سفن, واأحوا�ض البناء, ومرافق ت�سييد 
بر�سوم  ال�ساحلي  للنقل  اأر�سفة  وتخ�سي�ض  البحرية,  املن�سات 

ت�سجيعية لتحفيز ال�ستثمار يف هذا القطاع.

جاء ذلك بعد اأن ا�ستمع املجل�ض خالل جل�سته العادية ال�ستني 
التي عقدها يوم الثنني املوافق 1435/12/26هـ برئا�سة معايل 
رئي�ض املجل�ض ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل 
املعلومات  وتقنية  والت�سالت  النقل  جلنة  نظر  لوجهة  ال�سيخ 
ب�ساأن ملحوظات الأع�ساء واآرائهم جتاه التقرير ال�سنوي للموؤ�س�سة 
رئي�ض  تالها  التي  1435/1434هـ  املايل  للعام  للموانئ  العامة 

اللجنة الدكتور �سعدون ال�سعدون.
اأعدت  املوؤ�س�سة  اأن  اللجنة  نظر  وجهة  يف  ال�سعدون  الدكتور  وبني 
حتديد  وت�سمل  ال�سعودية  املوانئ  وت�سغيل  لتطوير  الوطنية  اال�سرتاتيجية 
جديدة،  موانئ  بناء  اأو  القائمة  املوانئ  يف  للتو�سع  امل�ستقبلية  االحتياجات 
واملخطط ال�سامل لكل ميناء وفًقًا ملوقعه وما يتميز به من اإمكانيات، والتي 
اأن  جمل�س  اإلى  م�سريًا  الدويل،  والبنك  املوؤ�س�سة  من  فريق  قبل  من  اأعدت 
ال�سورى �سبق اأن طالب باإعداد هذه اال�سرتاتيجية يف قراره رقم )63/94( 

اإ�سرتاتيجية  وتاريخ 1430/1/8هـ الذي ن�س يف )ثانًيا( منه على: »اإعداد 
اال�سرتاتيجية  اأن   اإلى  مفيدًا  وت�سغيلها«؛  ال�سعودية  املوانئ  لتطوير  وطنية 

�ست�سل اإلى املجل�س لدرا�ستها.
واأ�ساف رئي�س اللجنة باأن املوؤ�س�سة تعمل على تنفيذ عدد من امل�سروعات 
املوانئ  خدمات  على  املتوقع  الطلب  ومقابلة  اال�ستيعابية  الطاقة  لزيادة 
اأر�سفة   )207( وجود  اإلى  باالإ�سافة  اأنه  مو�سحًا  امل�ستقبل،  يف  ال�سعودية 
عاملة؛ فاإنه يجري حالًيا تنفيذ 13 ر�سيًفًا جديًدا، وهناك ا�ستثمارات من 

قبل القطاع اخلا�س يف بناء االأر�سفة واملحطات وتاأمني املعدات.

واأفاد ال�سعدون اأن املوانئ اأ�سبحت بعد تخ�سي�س خدماتها م�سدرًا من 
م�سادر الدخل للدولة مبا يتح�سل عليه من عائدات ت�سغيل املحطات والتي 

تتجاوز ح�سة الدولة منها )4( مليارات ريـال �سنويًا.
وختم ال�سعدون وجهة نظر اللجنة بتاأكيده اأن تو�سية اللجنة االأولى حتقق 
حت�سني اخلدمات يف املوانئ من حيث التحميل والتفريغ لت�سل اإلى املعدالت 

العاملية وت�سهم يف تقليل تكلفة خدمات املناولة.

تخصيص أرصفة للنقل الساحلي
برسوم تشجيعية

د.السعدون: المؤسسة أعدت االستراتيجية 
الوطنية لتطوير وتشغيل الموانئ
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المطالبة بتحويل
الرئاسة العامة
لألرصاد وحماية

البيئة إلى
وزارة من أجل

بيئة أفضل

ناق�ض جمل�ض ال�سورى خالل جل�سته العادية الثانية وال�ستني 
معايل  برئا�سة  1436/1/3هـ  املوفق  الثنني  يوم  عقدها  التي 
اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�سيخ  املجل�ض  رئي�ض 
تقرير  ب�ساأن  والبيئة,  ال�سحية  ال�سوؤون  جلنة  تقرير  ال�سيخ  اآل 
ال�سنوات الثالث الأولى من خطة التنمية التا�سعة 1432/1431- 
الذي  البيئة  لالأر�ساد وحماية  العامة  للرئا�سة  1434/1433هـ 

تاله رئي�ض اللجنة الدكتور حم�سن احلازمي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�سياتها ب�ساأن املو�سوع للمناق�سة 
لحظ اأحد الأع�ساء ما ورد يف التقرير من الق�سايا والتو�سيات 
البيئة  ب�سحة  تتعلق  بنيوي  تدمري  اإلى  بيئتنا  ُتعر�ض  التي 
عن  املتخلفة  الإ�سعاعية  بالنفايات  تعلق  ما  �سواء  والإن�سان, 
وقطع  لل�سواطئ,  اجلائر  الدفن  اإليه  اأدى  ما  اأو  اخلليج  حرب 
الغازات  وانبعاث  البرتولية  املخلفات  وكذلك  املاجنروف  اأ�سجار 
اأن ذلك  ال�سامة من امل�سانع الكيماوية والبرتوكيماوية؛ مو�سحًا 
الثامنة  اأو�ست منذ اخلطة  التي  التنمية  بنود خطط  يندرج يف 
بتح�سني ال�سحة العامة, و�سمان �سالمة البيئة لتحقيق التنمية 
النظام  من  والثالثني«  الثانية   « املادة  مع  ان�سجامًا  امل�ستدامة 
للمحافظة  الدولة  تعمل   « اأن  على  تن�ض  التي  للحكم  الأ�سا�سي 

على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث «.
النظام  من  والثالثني«  »الثانية  املادة  مع  ان�سجاًما  اأنه  الع�سو  وتابع 
االأ�سا�سي للحكم التي توؤكد على تطوير االهتمام باأو�ساع البيئة يف اململكة، 
فاإنه من املهم وال�سرورة اإن�ساء وزارة للبيئة، تكون قادرة بجهازها البحثي 
ملواجهة   - واالإقليمية  الدولية  التجارب  االإفادة من  بعد   - الوطني  وكادرها 
ما تتعر�س له بيئتنا ال�سعودية بكل مكوناتها الربية، والبحرية، واجلوية من 
تلوث وتدمري، اأ�سبحا يوؤثران على �سالمة البيئة، و�سحة االإن�سان، مما فاقم 

من انت�سار اأمرا�س التنف�س واحل�سا�سية وال�سرطان.
ولفت الع�سو النظر اإلى اأن هناك العديد من دول العامل واجهت م�ساكل 
جدة  �سيول  كارثة  مو�سوع  اأن  معتربًا  متخ�س�سة،  وزارات  باإن�ساء  البيئة 
املتجددة حري بوزارة للبيئة قائمة يف اململكة على مواجهة اأخطارها. وراأى 
اأن ما يعزز مقرتحه باإن�ساء وزارة للبيئة هو ما جاء يف تقرير جلنة ال�سوؤون 

ال�سحية والبيئة من عوائق تقف اأمام تعطيل اال�سرتاتيجية الوطنية لل�سحة 
والبيئة املعتمدة بقرار جمل�س الوزراء رقم )292( وتاريخ 1429/9/22هـ، 
هذه  مظلة  حتت  املعنية  اجلهات  مع  الوطني  البيئي  العمل  توحيد  واأي�سًا 

اال�سرتاتيجية.
وحماية  لالأر�ساد  العامة  الرئا�سة  اقت�سار  االأع�ساء  اأحد  وا�ستغرب 
اأم  امللك عبدالعزيز، وجامعة  تعاونها مع جامعتني فقط هما جامعة  البيئة 
القرى وكلية االت�ساالت واالإلكرتونيات، دون غريها من اجلامعات واجلهات 
هو  هل  التعاون  هذا  نوعية  هي  ما  يبني  مل  التقرير  اأن  م�سيفًا  احلكومية. 
مراكز  هناك  اأن  اإلى  واأ�سار  اتفاقيات؟.  اأم  بحوث،  اأم  تدريب،  اأم  درا�سة، 
ذات عالقة ولديها ما ميكن اأن يفيد الرئا�سة؛ مثل: مدينة امللك عبدالعزيز 
مت�سائاًل  واملتجددة،  الذرية  للطاقة  عبداهلل  امللك  ومدينة  والتقنية،  للعلوم 
امللوثات  جمال  يف  عبداهلل  امللك  مدينة  مع  تعاوًنا  هناك  اأن  يثبت  ما  عن 
بدون  تعاون  بوجود  )نعم(  باجلواب:  اكتفت  الرئا�سة  اإن  قائاًل  االإ�سعاعية؛ 
اإثبات ذلك مبرفقات اأو تف�سيل هذا التعاون، مكتفية بذكر اأنه لديها )13( 
مل  كما  ال�سطحية،  االإ�سعاعات  ملراقبة  متنقلة  واحدة  وحمطة  ثابتة  حمطة 
والهيئات  اجلامعات  يف  العالقة  ذات  املراكز  مع  تعاوًنا  هناك  باأن  يت�سح 
واملوؤ�س�سات احلكومية؛ ومنها على �سبيل املثال: مركز الدرا�سات الزلزالية، 

وهيئة امل�ساحة اجليولوجية، والهيئة ال�سعودية للحياة الفطرية.
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وراأى ع�سو اآخر اأن من بني ال�سعوبات التي تعاين منها الرئا�سة العامة 
وهيئة  امللكية  فالهيئة  البيئية،  االأعمال  ازدواجية  البيئة  وحماية  لالأر�ساد 
املخالفات  نظام  وتطبيق  بيئية  ت�ساريح  باإ�سدار  تقومان  ال�سناعية  املدن 
البيئية وفر�س الغرامات ، وهذا فيه ازدواجية يف العمل. مطالبًا باأن تكون 
املوؤ�س�سات احلكومية  هناك جهة واحدة وم�ستقلة متخ�س�سة تراقب جميع 
البيئة  وحماية  لالأر�ساد  العامة  الرئا�سة  اأن  م�سيفًا  اخلا�س،  والقطاع 
كونها هي اجلهة املخولة باملراقبة اخلارجية؛ فاإنه يجب اأن يقت�سر اإ�سدار 
الرتاخي�س البيئية واملوافقات وفر�س الغرامات على الرئا�سة فقط، ودعمها 

مالًيا مبا يحقق ذلك. 

واأكد اأهمية اإ�سافة تو�سية لذلك يكون ن�سها: » يجب اأن يقت�سر اإ�سدار 
الرتاخي�س واملوافقات البيئية و�سبط املخالفات واإيقاعها وفر�س الغرامات، 

على الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة فقط «.
الرئا�سة  بها  تقوم  التي  املهام  التقرير  واقع  من  اآخر  ع�سو  وا�ستعر�س 
الرفاهية  م�ستوى  ورفع  ال�سكان،  و�سالمة  العامة،  ال�سحة  حماية  ومنها 
اجلوية  بالظواهر  العالقة  ذات  الطبيعية  الكوارث  عن  االإنذار  خالل  من 
للمحافظة على االأرواح واملمتلكات، و�سالمة عمليات النقل اجلوي والبحري 
الطق�س  بتوقعات  واملواطنني  الر�سمية  اجلهات  وتوعية  وتزويد  والربي، 
والكوارث. اإال اأن الع�سو راأى اأن هذا املجهود ال يزال دون امل�ستوى املطلوب؛ 
تناق�س  اإن�سائها  على  طويلة  �سنوات  م�سي  من  بالرغم  الرئا�سة  تزال  وال 

و�سعها الراهن والق�سور االأمثل للم�سار الوظيفي.
للرئا�سة  املعتمدة  الوظائف  التقرير لعدد  اإلى ما ت�سمنه  الع�سو  وتطرق 
الذي بلغ )1435( وظيفة، اأغلبها ترتكز ما بني املرتبتني الرابعة وال�سابعة؛ 
مو�سحًا اأنه من املفرت�س اأن تكون هذه الوظائف فنية وهند�سية وتخ�س�سية 
يف جمال البيئة؛ لكن الوظائف الفنية ال ي�ستطيع كادر ديوان اخلدمة املدنية 
اأكرث  اأو  يراوح مكانه يف رواتب ما قبل ع�سرين عاًما  يزال  الذي ال  احلايل 
املراقبة  ديوان  تقرير  املجل�س  يف  علينا  مر  قد  اأنه  اإلى  م�سريًا  ا�ستقطابها، 
التي تخ�س املهند�سني  الدولة  اأن كثرًيا من وظائف  الذي يذكر فيه  العامة 
واالأخ�سائيني غري جمزية يف رواتبها، لذلك تفتقر اأغلب االأجهزة احلكومية 

للمخت�سني والقدرات العالية التي حتتاج اإلى رواتب ومميزات جمزية.
لالأر�ساد  العامة  للرئا�سة  ملمو�س  دور  وجود  عدم  الع�سو  الحظ  كما 
وحماية البيئة يف التنبوؤ بالكوارث واالأعا�سري واالأمطار، م�سريًا اإلى اأنها يف 
حاجة ما�سة لتوفري االآالت واملعدات واالأجهزة املتطورة حلماية البيئة، رغم 

اأن الدولة مل تق�سر يف دعم الرئا�سة الأداء عملها. 
جزئية  يف  تطرق  التقرير  اأن  اإلى  النظر  االأع�ساء  اأحد  لفت  جانبه  من 
ب�سيطة حلماية البيئة، ومل يتطرق اإلى املحافظة على النباتات ال�سحراوية 
النباتات  من  العديد  هناك  اأن  اإلى  م�سريًا  اململكة،  يف  النباتي  والغطاء 
ال�سحراوية املندثرة، ونبه الع�سو اإلى  تلوث الهواء يف مدننا الكربى، الفتًا 
النظر اإلى عدم وجود معايري لقيا�س التلوث؛ مما يوؤثر على �سحة املواطنني، 
وطالب الرئا�سة بالتعاون مع مراكز البحوث وكليات العلوم يف اجلامعات يف 

ظل وجود كفاءات متميزة يف هذا اجلانب.
وت�ساءل ع�سو اآخر عن ال�سبب وراء عدم جناح الرئا�سة يف و�سع ق�سية 

االهتمام  اململكة، ال�سيما يف ظل  املايل يف  الدعم  اأولويات  �سلم  البيئة على 
العاملي بالبيئة يف العقدين املا�سيني.

ال�سمول  عن  بعيدة  تزال  ال  الرئا�سة  باأن  مالحظته  الع�سو  �سجل  كما 
البناء و�سعف  تعي�س حالة من �سعف  البيئية، وال تزال  للق�سايا  تناولها  يف 
يف  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  موقع  عن  اأخرى  مرة  للت�ساوؤل  وعاد  االأداء؛ 
يف  العاملني  حماية  وعن  ال�سناعية،  ومدننا  م�سانعنا،  يف  املمار�س  واقعنا 
هذه القطاعات، ال�سيما اأنها تعي�س حالة من التقاذف بني الرئا�سة وغريها 

من اجلهات احلكومية.
كما الحظ  الع�سو ال�سعف يف التن�سيق بني اجلهات ذات العالقة املعنية 
الوقوف  �سرورة  على  و�سدد  اململكة.  يف  املهنية  وال�سالمة  وال�سحة  بالبيئة 

وقفة مراجعة وحما�سبة ور�سد الأوجه الق�سور يف هذا الكيان املهم.
وقال اأحد االأع�ساء: اإنه على الرغم من اأهمية التوعية البيئية يف جمال 
اأنه ال  اإال  البيئة وحمايتها من املمار�سات اخلاطئة امل�ساهدة،  احلفاظ على 
يوجد يف الهيكل التنظيمي للرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة اأي اإدارة 
البيئية  بالتوعية  خمت�سة  اإدارة  باإن�ساء  مطالبًا  البيئية.  بالتوعية  خمت�سة 

تقوم بدورها احليوي يف هذا املجال.
واأ�سار ع�سو اآخر اإلى امل�سادر الكثرية للتلوث داخل اململكة �سواء يف الهواء، 
اأو يف املياه، اأو يف ال�سواطئ، وكذلك التلوث االإ�سعاعي اخلطري عرب احلدود 
يف  الرئا�سة  مع  ذلك  اللجنة  متابعة  �سرورة  على  م�سددًا  والبحرية،  الربية 
لالأر�ساد  العامة  الرئا�سة  تقدم  اأن  اأهمية  �سدد على  القادمة، كما  تقاريرها 
وحماية البيئة التفا�سيل عن هذه املخاطر، خ�سو�سًا اأن هناك العديد من املواد 
اخلطرة واالإ�سعاعية تلقى يف اأماكن خارج احلدود وي�سل تاأثريها اإلى موارد 
املياه اجلوفية داخل احلدود، كما اأن هناك بع�س املن�ساآت ال�سناعية وغريها 

ي�سل تاأثريها وانبعاثاتها ال�سامة عرب الهواء واملياه اإلى داخل حدودنا. 
تعاين من عدم  البيئة  اأن  بالتاأكيد على  املداخالت  االأع�ساء  اأحد  وختم 
العناية من خالل اجلهات املعنية بال�سرف ال�سحي، حيث ترمى املخلفات 
داخل  للنفوذ  قابلة  وهي  املناطق  بع�س  يف  االأودية  مياه  جتمع  مناطق  يف 
ذلك  يف  بالنظر  اللجنة  مطالبًا  للتلوث.  اجلوفية  املياه  يعر�س  مما  االأر�س 

ودرا�سة هذا االأمر مع الرئا�سة.
وقد وافق املجل�س على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدرا�سة ما طرحه 
اإلى املجل�س يف جل�سة  االأع�ساء من ملحوظات واآراء والعودة بوجهة نظرها 

مقبلة، ومن ثم الت�سويت على تو�سياتها.

حصر إصدار التراخيص البيئية وضبط 
المخالفات والغرامات على رئاسة األرصاد

الرئاسة ليس لها دور ملموس في التنبؤ 
بالكوارث واألعاصير واألمطار
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لجنة خاصة
تدرس مشروع
نظام حماية
المال العام

وافق جمل�ض ال�سورى بالأغلبية خالل جل�سته العادية ال�سابعة 
وال�ستني التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1436/1/18هـ برئا�سة 
اأمني اجلفري على  معايل نائب رئي�ض املجل�ض الدكتور حممد بن 

اإحالة م�سروع نظام حماية املال العام اإلى جلنة خا�سة.
جاء ذلك بعد اأن ناق�ض املجل�ض تقرير جلنة الإدارة واملوارد 
الب�سرية, ب�ساأن م�سروع نظام حماية املال العام الذي تاله رئي�ض 

اللجنة الدكتور حممد اآل ناجي.

م�سروع  مواد  مناق�سة  على  بالأغلبية  املجل�ض  موافقة  وبعد 
النظام جملة واحدة, عر�ض معايل رئي�ض اجلل�سة تقرير اللجنة 
اأحد  لحظ  حيث  للمناق�سة,  النظام  م�سروع  ومواد  وتو�سيتها 
باملال  �سلة  ذات  خمتلفة  مو�سوعات  ثالثة  هناك  اأن  الأع�ساء 
وهو  العقوبات,  وحتديد  عليه  العتداء  جترمي  اأولها:  العام, 
امل�سروع الوارد من احلكومة, وثانيها: حماية املال العام, وثالثها: 
مو�سحًا  العام.  باملال  املتعلق  اجلزء  يف  ال�سلطة  ا�ستعمال  اإ�ساءة 
لي�ست مرتابطة  اأنها  اإل  واإن كانت متكاملة,  املو�سوعات,  اأن هذه 

مبعنى اأنه ميكن اأن ي�سدر لكل منها نظام م�ستقل.

واأ�ساف ع�سو اآخر اأن هناك مواد كثرية تتعلق بحماية املال العام مل ترد يف 
امل�سروع؛ اإذا اأريد له �سمول مفهومي التجرمي، والوقاية منه، ووجوب اإف�ساح 
من يعني يف وظيفة قيادية عن موجوداته وموجودات من يعيل، وكذلك اإبراء 
ذمة من يغادر الوظيفة العامة، وت�سارب امل�سالح، ودور موؤ�س�سات املجتمع 

واالإعالم يف ك�سف ق�سايا الف�ساد. 
ال  الأنها  باالأهداف؛  املتعلقة  املادة  حذف  االأن�سب  من  اأنه  الع�سو  وراأى 
تطبيًقا  تطبيقها  عند  النظام  واأحكام  للنظام،  مو�سوعيًا  حكمًا  ت�سيف 
على  الن�س  اأن  اإلى  النظر  الفتًا  االأهداف،  تتحقق  اأن  ينبغي  اإذ  �سحيًحا؛ 

االأهداف من عيوب ال�سياغة الت�سريعية. 

وا�ستغرب اأحد االأع�ساء خلو م�سروع النظام من جترمي اإف�ساء املعلومات 
التي توؤدي اإلى �سياع املال العام، واالإهمال الذي يوؤدي اإلى �سياعه، مقرتحًا 
اإ�سافة مادتني، االأولى: »يعاقب كل موظف عام يقوم باإف�ساء معلومات عن 
االإ�سرار  بها  االإف�ساء  �ساأن  اإذا كان من  �سرية  اأن تظل  ينبغي  التي  االأعمال 
اأو  االأ�سخا�س،  الأحد  خا�سة  م�سلحة  حتقيق  اأو  حكومية،  جهات  مب�سلحة 
الإحدى املوؤ�س�سات اخلا�سة، بال�سجن مدة ال تتجاوز خم�س �سنوات، اأو بغرامة 
اأو بهما مًعا«، ون�س الثانية«: »يعاقب كل  األف ريـال،  ال تزيد عن خم�سمائة 
موظف عام؛ ب�سبب اإهماله يف اأداء الوظيفة، اأو اإخالله بواجباتها مبا يوؤدي 
اأو يت�سل  اأو م�سالح اجلهة التي يعمل بها،  اإلى اإحلاق �سرر ج�سيم باأموال 
بها بحكم وظيفته، اأو باأموال الغري، اأو م�ساحله املعهود بها اإلى تلك اجلهة، 
بال�سجن مدة ال تتجاوز خم�س �سنوات، اأو بغرامة ال تزيد عن خم�سمائة األف 

ريـال، اأو بهما مًعا«.

وتابع ع�سو اآخر اأن املادة “الرابعة” تفتح الباب لل�سكاوي الكيدية؛ م�سريًا 
اإلى اأن من تدور حوله ال�سبهات هو بريء حتى يثبت العك�س، وراأى منا�سبة 
اإ�سافة مادة تلزم املوظف العام بتقدمي اإقرار بذمته املالية اإلى ديوان املراقبة 
العامة، يت�سمن بياًنا بجميع االأموال املنقولة والعقارية اململوكة له والأزواجه 
ويعاقب كل من ميتنع عن  ال�سرورة ذلك،  ا�ستدعت  ما  الق�سر كل  واأوالده 

ذلك بال�سجن مدة ال تتجاوز عامني.

اإذا ثارت �سبهات حول م�سادر ثروة املوظف العام فاإنه  وبرر ذلك باأنه 
يطلب منه هذا االإقرار؛ وتكون هذه االإقرارات �سرية وال يجوز االطالع عليها 

اإال للجهات الرقابية.

أعضاء يطالبون بإلزام الموظف بتقديم 
إقرار بذمته المالية إلى ديوان المراقبة
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اإن الغر�س من الن�سر  اأحد االأع�ساء:  “الثامنة ع�سرة” قال  وعن املادة 
ارتكابها،  له نف�سه  الردع ملن ت�سول  الت�سهري مبرتكب اجلرمية، ولكنه  لي�س 
حيث اإن الت�سهري يف هذه احلالة ال يطال مرتكب اجلرمية وحده؛ ولكنه يطال 
الن�س يف  اإلى  العودة  االأن�سب  اأنه من  وراأى  كذلك عائلة مرتكب اجلرمية. 
بالن�سر:  اأن يق�سد  اأو  الن�سر جوازًيا ال وجوبًيا،  باأن يكون  م�سروع احلكومة 

ن�سر اجلرمية والعقوبة دون ن�سر االأ�سماء.

وزاد ع�سو اآخر اأنه من االأن�سب اإ�سافة ن�س املادة “الثالثة والع�سرين” 
اإلى املادة “الثانية والع�سرين” من م�سروع اللجنة، بحيث تكون االإجراءات 
يف  ال�سفر  من  ومنعه  اأمواله،  يف  الت�سرف  من  املتهم  منع  هي:  التحفظية 
الوقت نف�سه، اأي يكون املنعان متالزمني، الأن املربرات يف كال املنعني واحدة.

م�سمى  اأن  مو�سحًا  النظام؛  م�سمى  تعديل  االأع�ساء  اأحد  وعار�س 
العام  املال  حلماية  عامة  ن�سو�س  و�سع  يقت�سي  العام  املال  على  املحافظة 
من الكل �سواء موظف اأم غري موظف، مواطن اأو مقيم، كما اأن هناك خلًطًا 
بني هذه اجلرائم اخلا�سة التي تقع على املال العام وبني جرمية الف�ساد التي 
قد ال يدخل �سمن �سورها االعتداء على املال العام. م�سيفًا اأنه اإن اأردنا اأن 
نتبنى نظاًما حلماية املال العام فيجب اأن نحمي املال العام بكافة �سوره من 
عقارات، ومنقوالت، واأوراق، و�سكوك مالية، ويح�سن اأن ن�سع نظاًما يخ�س 

املوظف العام يف حالة اعتدائه على املال العام.

وقائًيا  منه  اأكرث  جزائًيا  عقابًيا  مازال  النظام  اأن  اآخر  ع�سو  واعترب 
حمائًيا. م�سيفًا اأن النظام اأُغفل متامًا االهتمام باملوظف العام الذي يبا�سر 
املال العام ويتحمل هذه امل�سوؤولية، فلم يتطرق النظام اإلى حقوقه وواجباته 

وهو خط الدفاع االأول حلماية املال العام. 

وعن ما ن�ست عليه الفقرة )ج( من املادة “الثانية” على اأن ال�سركات 
التي متتلك الدولة ن�سبة )25%( من اأ�سهمها تعترب من املال العام، ت�ساءل 
اأحد االأع�ساء  عن ال�سركات التي متتلك الدولة )20%( من اأ�سهمها واأقل من 

ذلك؟ وعن ال�سركات امل�ساهمة التي ميتلك املواطنون اأ�سهًما فيها؟.
 

واأ�سار اآخر اإلى احلاجة فيما يتعلق مبكافحة جرائم االعتداء على املال 
التحريات  جمع  على  وقادرة  وقوية  م�ستقلة  جنائي  �سبط  جهة  اإلى  العام 
واملعلومات واال�ستدالالت، ومن ثم اإحالتها اإلى جهات التحقيق ومن االأن�سب 
نظًرا  الوزراء؛  جمل�س  من  قرار  على  بناًء  التنفيذية،  الالئحة  ت�سدر  اأن 

الأهمية امل�سروع. 

اجلرم  حجم  ح�سب  الغرامات  حتديد  االأف�سل  من  اأنه  اإلى  اآخر  ونوه 
املال  على  وامل�ستويل  املختل�س  م�سمى  بني  التفريق  دون  املنهوبة  واالأموال 
العام فكالهما يف اجلرم �سواء، وما يحدد مقدار الغرامة وال�سجن هو حجم 

اجلرم ولي�س التفريق بني م�سمى املختل�س وامل�ستويل على املال العام، موؤكدًا 
اأن هناك حاجة الإعادة النظر يف ن�س املادتني “الثامنة” و”التا�سعة” وفق 

حجم اجلرم.

من جانبه قال اأحد االأع�ساء: اإن هذا النظام ال يقدم حماية كافية للمال 
العام؛ نظًرا لرتكيزه على ما ميكن اأن يقع من اعتداء على املال العام من قبل 
اأو  املوظف العام، بالرغم من اأن االعتداء على املال العام �سواء باالإتالف، 

التخريب، اأو اال�ستيالء، اأو اال�ستغالل قد يقع من غري املوظف العام.

كما ر�سد ع�سو اآخر خلو م�سروع النظام من ن�سو�س ت�سريعية لالعتداء 
اأو  اال�سرتاك  حالة  يف  “اإال  العمومني  املوظفني  غري  من  العام  املال  على 

امل�ساهمة اجلنائية”.

واأ�ساف اآخر اإن املواد اخلا�سة باالأفعال املحرمة واجلزاءات يف م�سروع 
عقوبة  على  النظام  ين�س  ال  كما  اجلرمية،  تكرار  م�ساألة  تتناول  ال  النظام 
تبعية على املوظف العام باإنهاء خدماته ومنعه من �سغل الوظيفة العامة ملدة 
معينة، وب�سفة دائمة يف حال ارتكابه جلرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها 

يف م�سروع النظام.

ولفت اأحد االأع�ساء النظر اإلى اأنه ال يوجد يف املواد اجلديدة ما هو وقائي 
كما اأنها رقابية ولي�ست قانونية، معار�سًا تغيري م�سمى النظام.

ثم اأو�سح معايل رئي�س اجلل�سة باأن هناك رغبة من عدد من االأع�ساء يف 
حتويل م�سروع هذا النظام اإلى جلنة خا�سة، ولذا مت عر�س اإحالة املو�سوع 
املوافقة  املجل�س  فقرر  االإجرائي  للت�سويت  املجل�س  على  خا�سة  جلنة  اإلى 
التي �ستقوم بدرا�سة  اإلى جلنة خا�سة  اإحالة م�سروع النظام  باالأغلبية على 
م�سروع النظام من جميع جوانبه درا�سة �ساملة ثم العودة بتقريرها ب�ساأنه 

اإلى املجل�س يف جل�سة قادمة.
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األستاذ محمد المطيري
رئيس لجنة اإلسكان والمياه والخدمات العامة

بعد خالف حول مصطلحات 

»خفض المعدل الكلي للخصوبة« 

و »الصحة اإلنجابية« 

مجلس الشورى يعيد 
دراسة وثيقة السياسة 

السكانية للمملكة

قرر جمل�ض ال�سورى بالأغلبية خالل جل�سته العادية الثانية 
1436/1/3هـ برئا�سة  وال�ستني التي عقدها يوم الثنني املوفق 
بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�سيخ  املجل�ض  رئي�ض  معايل 
اإبراهيم اآل ال�سيخ على اإعادة وثيقة ال�سيا�سة ال�سكانية للمملكة 
البحث  من  ملزيد  العامة  واخلدمات  واملياه  الإ�سكان  جلنة  اإلى 

والدرا�سة.

ب�ساأن  اللجنة  نظر  لوجهة  املجل�ض  اأ�ستمع  اأن  بعد  ذلك  جاء 
رئي�ض  تالها  التي  الوثيقة  ب�ساأن  واآرائهم  الأع�ساء  مداخالت 
ال�سيا�سة  اأن وثيقة  اأو�سح  الذي  املطريي  الأ�ستاذ حممد  اللجنة 
حماور  من  حمور  بكل  اخلا�سة  الربامج  على  حتتوي  ال�سكانية 
الت�سغيلية  اخلطة  يف  ت�سمينها  مت  التي  ال�سكانية  ال�سيا�سة 
يف  اجلهات  لهذه  الت�سغيلية  اخلطط  اإطار  يف  املختلفة  للجهات 
خطة التنمية التا�سعة, وقد اأفادت وزارة القت�ساد والتخطيط 
اأنه جرى التن�سيق مع فئات خمتلفة, و�سرائح متعددة من املجتمع.

واأ�ساف املطريي اأن الوثيقة حتتوي على كم كبري من املعلومات, 
مو�سوع  كان  وقد  اإليها,  امل�سار  باملو�سوعات  ال�سلة  ذات  والأرقام 
املباعدة بني الولدات, وال�سحة الإجنابية من املو�سوعات التي 
در�ست يف اللجنة, وكانت حمور اللقاءات مع املخت�سني, واخلرباء 
مداخالت  �ساأنه  يف  اللجنة  وتلقت  وخارجه,  املجل�ض  داخل  من 
اأثناء عر�ض تقرير  التي قدمت  املداخالت  اإلى  اإ�سافة  مكتوبة, 

اللجنة للمناق�سة يف املجل�ض.
وبني اأنه بعد االطالع على املعلومات واالإح�ساءات املقدمة يف الوثيقة، ويف 
و�سندوق  العامة،  االإح�ساءات  من م�سلحة  ال�سادرة  االإح�سائية  البيانات 

ي�سل  اأن  واملتوقع  اململكة؛  ال�سكاين يف  النمو  الدويل حول  والبنك  ال�سكان، 
يف اخلم�سة ع�سر عامًا القادمة اإلى )1.98( طفل لكل زوجني وهو اأقل من 

م�ستوى االإحالل املتعارف عليه عامليًا، حيث انخف�س اإلى )%6.1(.

الر�سمية واالإح�ساءات،  اأن كل املعلومات  اللجنة راأت  اأن  وتابع املطريي 
تعديل  مع  ال�سابقة  اللجنة  بتو�سية  التم�سك  تدعم  اخلرباء  اآراء  ومعظم 
اخل�سوبة  معدل  :«خف�س  عبارة  وردت  وحيث  املق�سود،  لتو�سيح  �سياغي 
الكلي عن طريق ..«، وهي عبارة مبتورة فاأ�سيفت عبارة :«ت�سجيع املباعدة 

بني الوالدات« لتو�سيح مفهوم العبارة.

وفيما يتعلق بال�سحة االإجنابية ومدلوالت هذا امل�سطلح، اأفادت اللجنة 
اأنها اطلعت يف هذا ال�ساأن على قرار جمل�س ال�سورى رقم )69/150( وتاريخ 
1435/2/27هـ املت�سمن يف البند »اأواًل«: »املوافقة على م�سروع اال�سرتاتيجية 
الوطنية لل�سباب بال�سيغة املرفقة، مع االأخذ بامللحوظات املرفقة«، وورد يف 
»ال�سحة  ن�سه: ت�سحيح م�سطلح  ما  الفقرة )26(  املرفقة يف  امللحوظات 
ال�سحة(  )حمور  الثالث  املحور  يف  والطفل«  »االأم  مب�سطلح  االإجنابية« 
ولذلك فقد راأت اللجنة االأخذ باملنهج الذي اأقره املجل�س املوقر فيما يتعلق 

بامل�سطلح امل�سار اإليه.

قرار  اإلى  اأ�سارت  والتخطيط  االقت�ساد  وزارة  اأن  اللجة  رئي�س  وزاد 
وطنية  جلنة  باإن�ساء  1428/7/2هـ،  وتاريخ   )219( رقم  الوزراء  جمل�س 
حكومية تعنى ب�سوؤون ال�سكان؛ ت�سمى اللجنة الوطنية لل�سكان، وحدد القرار 
وفيما  ؛  بها  القيام  لل�سكان  الوطنية  اللجنة  على  يتعني  مهمة  ع�سرة  اثنتي 
القرار  من   )12( البند  ين�س  والنوعية،  الكمية  البيانات  قواعد  يخ�س 
ين�س  بال�سكان”، كما  “اإن�ساء قاعدة معلومات خا�سة  اأعاله على:  املذكور 
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اخلا�سة  للخطط  العامة  املوجهات  بلورة  يف  :”امل�ساركة  على   )11( البند 
اأن  يوؤكد  هذا  اأن  اإلى  م�سريًا  ال�سكانية”،  والبحوث  والدرا�سات  بامل�سوحات 
من مهمات اللجنة الوطنية لل�سكان بناء قاعدة معلومات �سكانية متّكن من 
و�سع ال�سيا�سات والربامج ال�سكانية، وتنفيذها، ومتابعتها، واأن تتولى اللجنة 
العامة واملعلومات واجلهات  هذه املهمة، بالتعاون مع م�سلحة االإح�ساءات 
جمل�س  اأو  للمعلومات،  منف�سل  مركز  الإن�ساء  احلاجة  معه  تنتفي  االأخرى، 

اأعلى لل�سكان على االأقل يف املدى املنظور.

ن�س  حيث  امل�سنني؛  فئة  تغفل  مل  الوثيقة  اأن  اإلى  النظر  املطريي  ولفت 
اأحد االأهداف العامة للمحور الثاين على حت�سني االأو�ساع ال�سحية والرعاية 
االجتماعية للم�سنني، كما تو�سح اللجنة اأهمية دعم املراأة العاملة؛ وهذا ما 
تقوم به وزارة العمل من خالل برامج حمددة لدعم املراأة العاملة؛ مثل: تنوع 
املراأة من  والذي ميكن  والعمل اجلزئي  بعد،  العمل عن  العمل مبا يف ذلك 

العمل ح�سب اأو�ساعها االأ�سرية وال�سخ�سية وكذلك دور ال�سيافة لالأطفال.
وراأى رئي�س اللجنة اأن الوثيقة عاجلت م�ساألة ال�سحة، وال�سالمة العامة، 
والو�سع  ال�سحية  )اخلدمات  الثاين  املحور  يف  واملهنية  البيئية،  وال�سالمة 

ال�سحي لل�سكان( وكذلك املحور الثامن )البيئة وجهود حمايتها(.

الثاين من  اأن اجلزء  االأع�ساء، مفادها  اأحد  اأثريت نقطة نظام من  ثم 
وهذا  حذف،  هو  اللجنة  به  قامت  فما  تو�سية،  ولي�س  اإجراء  هو  التو�سية 
اأن  يتم الت�سويت  احلذف ال يعد تو�سية واإمنا اإجراء، م�سددًا على اأهمية  
على هذا االإجراء ب�سكل م�ستقل غري التو�سية، وقال: اإنه ينبغي عدم اخللط 
بني هذا االإجراء وبني التو�سية، باعتبار اأن ال�سيغة املرافقة تت�سمن �سيغة 

معينة يجب اأن يتم االطالع عليها، ويتم الت�سويت عليها مبو�سوعية.

اأن املادة ال�ساد�سة ع�سرة من قواعد عمل املجل�س تقول  واأ�ساف الع�سو 
تو�سية جديدة يف مرحلة  اأو قدمت  �سابقة  تو�سية  اللجنة  عدلت  اإذا  “اأنه 
الرد على مداخالت االأع�ساء فاإنها تطرح للنقا�س”، فالتعديل الذي قامت 
به اللجنة على التو�سية االأولى قلب التو�سية يف املعنى واملبنى، فنحن اأمام 
جعلها  جديدًا،  حكمًا  وت�سمنت  جذريًا،  تعدياًل  ت�سمنت  جديدة  تو�سية 
خمتلفة اختالفًا كاماًل عن التو�سية التي �سبق مناق�ستها، فم�سطلح ال�سحة 
االإجنابية يختلف عن م�سطلح �سحة االأم والطفل، وحذف اللجنة لت�سجيع 
املباعدة بني الوالدات، وحذفها للعبارة اإجمااًل خلل كبري يف التو�سية، ومن 

املهم اإعادة النقا�س يف هذه التو�سية بالتحديد. 

التو�سية هو  اأن احلذف الذي قامت به اللجنة يف هذه  اآخر  وراأى ع�سو 
حذف مهم لعن�سر من عنا�سر وثيقة ال�سيا�سة ال�سكانية للمملكة، ومن املهم 

مناق�سة التو�سية “االأولى” والت�سويت عليها.

نقطة  على  للرد  اللجنة  لرئي�س  املجال  املجل�س  رئي�س  معايل  اأتاح  ثم 
النظام، فاأو�سح رئي�س اللجنة اأن هناك لب�ًسا يف املو�سوع، فالتو�سية باملوافقة 

على وثيقة ال�سيا�سة ال�سكانية بال�سيغة املرافقة بعد حذف عبارة:

“معدل اخل�سوبة الكلي عن طريق”، هذا هو نف�س ال�سيغة التي عر�ست 
للمجل�س، الأن كلمة العبارة املحذوفة مبتورة وهي حذف: “معدل اخل�سوبة 
الكلي عن طريق”، لذلك و�سعت كلمة: “املباعدة بني الوالدات” لتو�سيح ما 
املق�سود بالعبارة املحذوفة، فامل�ساألة لي�س فيها تعديل جوهري، واإمنا تعديل 
يف ال�سياغة لتو�سيح املق�سود، فلي�س هناك تعديل نظامي ولي�س هناك مادة 
نظامية مل يعمل بها يف هذا التو�سية، واجلزء االأخري من التو�سية فقد �سبق 
اأن �سرحت اللجنة موقفها حوله وهو اأن هذا قرار �سادر من املجل�س، ولي�س 
من املالئم اأن ي�سدر املجل�س قراًرا مب�سطلح ثم ي�سدر قراًرا اآخر مب�سطلح 

اآخر. 

على  للت�سويت,  اللجنة  تو�سيات  الرئي�ض  معايل  عر�ض  ثم 
النحو الآتي:

الأولى: “التو�سية 
بعد  املرافقة  بال�سيغة  للمملكة  ال�سكانية  ال�سيا�سة  وثيقة  على  املوافقة 
حذف عبارة: “خف�س معدل اخل�سوبة الكلي عن طريق ت�سجيع املباعدة بني 
“�سحة االأم  الوالدات”، وت�سحيح م�سطلح “ال�سحة االإجنابية” مب�سطلح 

والطفل” يف كامل الوثيقة )معدلة(”.

فكانت النتيجة: 
ثمانية وخم�سني )58( �سوًتا باملوافقة.

واأربعة و�ستني )64( �سوًتا بعدم املوافقة.
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ونظًرا الأنها مل حتز على االأغلبية الالزمة بهذه ال�سيغة فقد اأو�سح معايل 
الرئي�س اأنه بناًء على الفقرة االأولى من املادة ال�ساد�سة والع�سرين، ف�سوف 

يتم الت�سويت على الن�س الوارد من احلكومة.

ثم عر�ض معايل الرئي�ض الن�ض الوارد من احلكومة للت�سويت, 
ال�سكانية  ال�سيا�سة  وثيقة  على  الآتي:”املوافقة  النحو  على 

للمملكة بال�سيغة املرافقة”. فكانت النتيجة: 
�سبعني )70( �سوًتا باملوافقة.

وخم�سني )50( �سوًتا بعدم املوافقة.
على  املجل�س  يوافق  فلم  الالزمة،  االأغلبية  على  حتز  مل  التو�سية  ولكون 

هذا الن�س. 
املادة  من  )الثانية(  الفقرة  على  بناء  اأنه  الرئي�س  معايل  اأو�سح  ثم 
اإذا  اأنه  تو�سح  التي  واللجان  املجل�س  عمل  قواعد  من  والع�سرين  ال�ساد�سة 
الن�س  على  املوافقة  عدم  على  ت�سويت  هناك  ف�سيكون  الن�س  هذا  �سقط 

الوارد من احلكومة. 
وقد حتدث معايل االأمني العام قائاًل: اأنه بناًء على الفقرة )الثالثة( من 
املادة ال�ساد�سة والع�سرين من قواعد عمل املجل�س واللجان يجب الت�سويت 
من  الوارد  الراأي  على  الت�سويت  فيتم  �سقطت  فاإذا  اللجنة  تو�سية  على 
احلكومة ويف حال عدم فوزه باالأغلبية الالزمة، فالنظام يتطلب الت�سويت 
على عدم املوافقة على الراأي الوارد من احلكومة، واإذا مل يتم املوافقة على 
عدم املوافقة على راأي احلكومة، ف�سوف تطبق املادة احلادية والثالثون من 

الالئحة الداخلية للمجل�س.

احلكومة  راأي  على  املوافقة  عدم  الرئي�ض  معايل  عر�ض  ثم 
للت�سويت, فكانت النتيجة: 

اثنني وخم�سني )52( �سوًتا باملوافقة.
وت�سعة و�ستني )69( �سوًتا بعدم املوافقة.

احلكومة،  من  الوارد  الن�س  على  املوافقة  بعدم  املجل�س  �سوت  وحيث 
ال�ساد�سة والع�سرين  انتقل املجل�س وح�سب الفقرة )الثالثة( من املادة  فقد 

للت�سويت على رغبة اللجنة باإعادة املو�سوع لها ملزيد من الدرا�سة.
اإعادة  تطلب  اأن  املرحلة  هذه  يف  للجنة  اأن  الرئي�س  معايل  اأو�سح  وقد 

املو�شوع ب�شرط موافقة اأغلبية اأع�شاء املجل�س احلا�شرين.

اإلى  اإعادة املو�سوع  ثم عر�ض معايل الرئي�ض طلب اللجنة يف 
اللجنة للت�سويت, فكانت النتيجة:

اثنني و�سبعني )72( �سوًتا باملوافقة.
واأربعة واأربعني )44( �سوًتا بعدم املوافقة.

اللجنة  اإلى  املو�سوع  اإعادة  على   – باالأغلبية   – املجل�س  وافق  وبذلك 
الإعطائه مزيدًا من البحث و الدرا�سة.

الوثيقة  درا�سة  باإعادة  العامة  واخلدمات  واملياه  االإ�سكان  و�ستقوم جلنة 
املجل�س  مناق�سات  اإليه  انتهت  ما  �سوء  يف  ومعمقة  �ساملة  درا�سة  ال�سكانية 
والت�سويت على  اإلى املجل�س يف جل�سة قادمة ملناق�سته  بتقريرها  العودة  ثم 

تو�سيات اللجنة.
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الشورى يطالب
هيئة االتصاالت

بتفعيل نظام تطبيقات 
المدفوعات اإللكترونية
طالب جمل�ض ال�سورى خالل جل�سته العادية ال�ساد�سة وال�ستني 
التي عقدها يوم الثنني املوافق 1436/1/17هـ برئا�سة معايل 
هيئة  اجلفري  اأمني  بن  حممد  الدكتور  املجل�ض  رئي�ض  نائب 
العربي  النقد  موؤ�س�سة  مع  بالعمل  املعلومات  وتقنية  الت�سالت 
الإلكرتونية, وذلك  املدفوعات  نظام تطبيقات  لتفعيل  ال�سعودي 

لتعزيز التجارة الإلكرتونية.
النقل  جلنة  نظر  لوجهة  ا�ستماعه  بعد  املجل�ض  طالب  كما 
والت�سالت وتقنية املعلومات التي تالها رئي�ض اللجنة الدكتور 
جتاه  واآرائهم  الأع�ساء  ملحوظات  ب�ساأن  ال�سعدون  �سعدون 
التقرير ال�سنوي لهيئة الت�سالت وتقنية املعلومات للعام املايل 
املعلومات  وتقنية  الت�سالت  �سركات  بت�سجيع  1435/1434هـ 
للتو�سع يف ا�ستخدامات احلو�سبة ال�سحابية حمليًا, وتوفري البيئة 

التنظيمية املنا�سبة.
الت�سالت  خدمات  مقدمي  باإلزام  الهيئة  املجل�ض  طالب  كما 
وتقنية املعلومات بتطوير اآليات فاعلة ملعاجلة م�سكالت العمالء, 
واإخطارهم خالل خم�سة ع�سر يومًا من تقدمي ال�سكوى كحد اأق�سى.

وكان معايل رئي�س اجلل�سة قد اأتاح املجال لرئي�س اللجنة الدكتور �سعدون 
ال�سعدون لبيان وجهة نظر اللجنة جتاه ملحوظات االأع�ساء واآرائهم؛ فاأفاد 
بوجود نظام مكافحة جرائم املعلومات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/17( 
وتاريخ 1428/3/8هـ، والذي يهدف اإلى احلد من وقوع اجلرائم املعلوماتية، 
وحفظ احلقوق املرتتبة على ا�ستخدام ال�سبكة املعلوماتية، ومبا يحقق امل�سلحة 

العامة، ويحافظ على االأخالق واالأدب، ويحمي االقت�ساد الوطني.
وقت  قرارات يف  ال�سورى من  ما �سدر عن جمل�س  اإلى  ال�سعدون  واأ�سار 
�سابق، لتفعيل اخلطة الوطنية للطيف الرتددي؛ منها: القرار رقم )26/41( 
اإخالء  )�سرعة  على:  منه  الثاين  البند  ين�س  الذي  1429/6/5هـ؛  وتاريخ 
الرتددات غري امل�ستخدمة لدى بع�س اجلهات، بهدف تفعيل اخلطة الوطنية 

للطيف الرتددي(.

وكفاءة اخلدمات،  الهيئة على حت�سني جودة  اللجنة حر�س  رئي�س  واأكد 
قرارات  من  العديد  �سدور  جانب  اإلى  اأ�سعارها،  وخف�س  االإنرتنت  وخا�سة 
املجل�س بهذا اخل�سو�س، وخا�سة بعد اأن بداأت �سبكة االألياف الب�سرية حتل 
حمل ال�سبكات النحا�سية يف املدن الرئي�سة، وال�سعي اإلى ن�سر خدمات النطاق 
ي�ساعد على تقدمي �سرعات مرتفعة وبجودة عالية، وخف�س  العري�س، مما 
تو�سيل  اأ�سعار  تخفي�س  اإلى  كذلك  ت�سعى  الهيئة  اأن  اإلى  م�سريًا  االأ�سعار؛ 

ال�سركات للمكاملات فيما بينها، والذي بدوره �سي�سهم يف خف�س االأ�سعار.
واأ�سار ال�سعدون اإلى اأن اللجنة تابعت قرار املجل�س رقم )14/24( وتاريخ 
لل�سركات بتقدمي خدمة اال�ستقبال املجاين  ال�سماح  ب�ساأن  1434/5/27هـ، 
قد  القرار  اأن  اإلى  ت�سري  اللجنة  اأن  الدويل، مفيدًا  التجوال  اأثناء  للمكاملات 
مت رفعه ل�ساحب ال�سالحية ومل ُيَبت ب�ساأنه �سيء، و�سيتم متابعة ذلك مع 

الهيئة يف االجتماعات القادمة.
واأكد حر�س اللجنة على ا�ستكمال منظومة خدمات النطاق العري�س، م�سريًا 
1435/2/20هـ  وتاريخ   )67/48( برقم  املجل�س  اأ�سدره  الذي  القرار  اإلى 
النطاق  منظومة  اإكمال  املعلومات  وتقنية  االت�ساالت  هيئة  )على  ون�سه: 

العري�س با�ستخدام االألياف الب�سرية واإي�سالها للم�ستفيدين(.
وفيما يتعلق ب�سعف خدمة االت�ساالت واالإنرتنت؛ اأ�سار ال�سعدون اإلى اأن 
الهيئة قامت بالرتخي�س لتقدمي خدمات االت�ساالت املتنقلة وفق التزامات 
حمددة لن�سر �سبكات االت�ساالت املتنقلة يف جميع مناطق اململكة، وجتاوزت 

ن�سبة التغطية ال�سكانية للمملكة )98%( من ال�سكان.
وتابع اأن الهيئة قامت باإن�ساء �سندوق اخلدمة ال�ساملة والذي يهدف اإلى 
خدمة مناطق التجمعات ال�سكانية املحدودة )اأقل من 5 اآالف ن�سمة( والتي 
املنوط  الدور  لأهمية  نظرًا  اأنه  م�شيفًا  خلدمتها،  جتاريًا  جمدية  غري  تعد 
رقم )41/92(  قراره  املجل�س  اأ�سدر  فقد  املناطق  بال�سندوق خلدمة هذه 
والذي ين�س يف بنده االأول: )على وزارة املالية دعم �سندوق اخلدمة ال�ساملة 
اأجلها ومن  تاأ�سي�س ال�سندوق من  التي مت  وتوفري امليزانية لتقدمي اخلدمة 
اخلدمات  بن�سر  الهيئة  تطالب  اللجنة  اأن  مو�سحًا  عليها(،  املتفق  املوارد 

وحت�سني اجلودة من حيث قوة االإ�سارة وال�سرعة.
واأكدت اللجنة اأهمية ا�ستخدام احلو�سبة ال�سحابية حملًيا، والتي هي من 
اخت�سا�س الهيئة، اأما االأبحاث والتو�سع يف �سناعة تقنية املعلومات؛ فبينت 
اللجنة اأنها من اخت�سا�س مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة 
االت�ساالت وتقنية املعلومات؛ م�سريًا اإلى القرار الذي اأ�سدره املجل�س برقم 
)24/43( وتاريخ 1435/5/24هـ على تقرير وزارة االت�ساالت والذي ين�س 
وت�سجيع  اعتماد  املعلومات  وتقنية  االت�ساالت  وزارة  )على  االأول:  بنده  يف 
ال�سناعة الوطنية يف جمال اأجهزة الت�سفري والربجميات ووحدات التخزين 

امل�ستخدمة يف عمليات الت�سديق الرقمي(.

إلزام مقدمي خدمة االتصاالت بحل 
مشكالت العمالء  خالل خمسة عشر يومًا
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الخدمة المدنية.. 
الساللم الوظيفية

لم تتطور
مع تطور الدولة 

ومؤسساتها

ال�سالمل الوظيفية والوظائف ال�ساغرة يف القطاع ال�سحي ويف 
الوظائف  اإحداث  واآلية  الآلف  بع�سرات  تقدر  التي  اجلامعات 
وتقومي اآداء املوظف كانت حمل اهتمام عدد من اأع�ساء جمل�ض 
خالل  اخلدمة  لوزارة  ال�سنوي  التقرير  مناق�سة  اأثناء  ال�سورى 
ال�سورى  جمل�ض  عقدها  التي  وال�ستني  احلادية  العادية  اجلل�سة 
رئي�ض  معايل  برئا�سة  1435/12/27هـ  املوافق  الثالثاء  يوم 
اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�سيخ  املجل�ض 
ال�سيخ, وذلك بعد اأن ا�ستمع املجل�ض تقرير جلنة الإدارة واملوارد 
للعام  املدنية  اخلدمة  لوزارة  ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  الب�سرية, 
حممد  الدكتور  اللجنة  رئي�ض  تاله  الذي  1435/1434هـ  املايل 

اآل ناجي.

اأحد  قال  للمناق�سة,  وتو�سياتها  اللجنة  تقرير  طرح  وبعد 
ناحية  من  الت�ساوؤلت  من  الكثري  يثري  التقرير  اإن  الأع�ساء: 
الأداء,  قيا�ض  خاللها  من  ميكن  كمية  موؤ�سرات  وجود  عدم 
اأن  اإلى  م�سريًا  اخللل,  بع�ض  من  تعاين  الواردة  اجلداول  اأن  كما 
مع  تتطابق  ل  واملتدربني  املبتعثني  ت�سمل  التي  الإح�ساءات 

اإح�سائيات املوؤ�س�سات احلكومية التي وردت للمجل�ض.

والحظ الع�سو يف ال�سعوبات التي ذكرها التقرير اأن الوزارة تخلت عن 
دورها يف اإحداث الوظائف احلكومية بني وزارة املالية واملوؤ�س�سات احلكومية 
الطالبة للوظائف من خالل امليزانية، مو�سحًا اأن الوزارة اأ�سبحت متار�س 
املوؤ�س�سات  اأداء  كيفية  يف  ت�سعها  التي  ال�سعوبات  بع�س  يف  الو�ساية  دور 
وعدم  �سياغتها،  و�سوح  عدم  ال�سعوبات  بع�س  يف  الحظ  كما  الأعمالها، 

اإي�ساح املطلوب ب�ساأنها.

واأ�سار ع�سو اآخر اإلى  اأن التقرير ي�سري اإلى وجود اإ�سكاليات يف احل�سول 
اإ�سغال  يف  احلكومية  اجلهات  بع�س  جتاوب  وعدم  ال�سعودة  بيانات  على 
ال�سعوديني حمل االأجانب يف بع�س الوظائف، وطالب بربنامج اآيل ي�ستطيع 
اإلى  الو�سول  يوؤخر  القطاعات احلكومية، وال  االإجراءات بني  �سمان توحيد 

الهدف يف ال�سعودة.

ولفت اآخر النظر اإلى ما ورد يف اجلدول املتعلق بالوظائف املعتمدة للعام 
اأن عدد الوظائف العامة التي ي�سغلها  املايل 1435/1434هـ حيث جاء فيه 
الرجال اأكرث من )315000( وظيفة، يف حني الوظائف التي ت�سغلها الن�ساء 
ال تزيد على )77000( وظيفة، وال�سبب االإحجام يف بع�س اجلهات احلكومية 

عن توظيف الن�ساء، معربًا عن اأمله اأن يزال ذلك.

ظل  يف  ال�ساغرة  للوظائف  الكبري  العدد  اجلدول  يف  الع�سو  الحظ  كما 
اأهميتها والطلب املتزايد على الوظائف، مت�سائاًل عن �سبب عدم �سغل هذه 
الوظائف بال�شعوديني الذين تنطبق عليهم ال�شروط، واأ�شار اإلى اأنه قد يكون 

المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية
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ال�سبب اأن بع�س اجلهات ال ترغب باإ�سغال الوظائف باملوظفني اجلدد، واإمنا 
حتتفظ بها لكي يرقى عليها املوظفون العاملون فيها مطالبًا باأن يزال هذا 

االحتكار.

وراأى ع�سو اآخر اأن وزارة اخلدمة املدنية على ثغر من الثغور املهمة جًدا 
يف العمل احلكومي؛ والحظ اأن ال�سالمل الوظيفية العامة يف الدولة مل تتطور 
مع تطور الدولة وموؤ�س�ساتها، ومع تطور التخ�س�سات التي ي�سغلها املوظفون 

يف كافة املراتب وكافة القطاعات احلكومية.

�سالمل  لها  يو�سع  مل  كثرية  تخ�س�سات  هناك  اأن  الع�سو  الحظ  كما 
و�سالمل  والقانونيني؛  وامل�ست�سارين،  واملحا�سبني  كاملهند�سني،  متخ�س�سة 
اأخرى لكافة القطاعات التخ�س�سية؛ م�سريًا اإلى اأنه من خالل هذه ال�سالمل 
اخلا�سة ميكن مراعاة اجلدارة يف الرتقية، واإ�سغال الوظائف، داعيًا الوزارة 
ال�ستحداث وتطوير �سالمل رواتب لكافة التخ�س�سات، وح�سر التخ�س�سات 
التي ال ميكن و�سع �سلم خا�س بها للوظائف امل�ساعدة االإدارية، وبذلك تكون 

هناك تخ�س�سات حمددة يرتقى املوظف من خاللها.

وقال اأحد االأع�ساء اإن الوظائف ال�ساغرة متثل بالن�سبة للوزارة )%14( 
من وظائف الدولة، و�سغور هذه الوظائف لها مربراتها واأ�سبابها، ومن ذلك 
يف  االإجراء  قيد  وبع�سها  واالإ�سغال،  االإجراء  قيد  الوظائف  هذه  بع�س  اأن 
الرتقية، وبع�سها قيد االإجراء يف التعيني مقرتحًا على وزارة اخلدمة املدنية 
التي م�سى عليها  ال�ساغرة  الوظائف  اإلى  ي�سري  التقرير  بندًا يف  اأن ت�سيف 
وبالتايل ال جتد  االإجراء،  قيد  التي  الوظائف  تخرج  وبذلك  �سنة،  اأكرث من 
اجلهات احلكومية العذر يف عدم �سغل الوظائف التي م�سى عليها اأكرث من 

�سنة.

وعن مواءمة خمرجات التعليم مع الوظائف ال�ساغرة وحاجة �سوق العمل، 
والتي وردت �سمن ال�سعوبات، اأ�سار اأحد االأع�ساء اإلى اأن من بني الق�سايا 
يجب  حيث  اللجنة،  وتو�سيات  تقرير  عليها  ين�س  اأن  يجب  التي  االأ�سا�سية 
على الوزارة اأن تخطو مع وزارة التعليم العايل يف و�سع خطة زمنية لزيادة 
خمرجات التعليم العايل يف القطاع ال�سحي ل�سغل )83000( وظيفة �ساغرة 

ومطلوبة وذات دخل عايل.

من جهته قال اأحد الأع�شاء  اإن الرتقية يف الوظائف العامة تاأخذ بنقاط 
التدريب للدورات املعتمدة من معهد االإدارة العامة فقط، وهو معهد واحد 

وعلى  قليلة،  فروعه  وعدد  الدولة  اململكة يخدم جميع موظفي  م�ستوى  على 
وجه اخل�سو�س الفروع الن�سوية، مما اأدى اإلى ندرة احل�سول على دورة يف 
معهد الإدارة، ف�شاًل عن اخللل يف احت�شاب نقاط التدريب يف ظل تناق�س 
عدد اأيام الدورة الواحدة و التي جلاأ اإليها املعهد ملواجهة ازدياد عدد طالبي 
اأخرى  جهات  اعتماد  الوزارة  على  مقرتحًا  الدولة.  موظفي  من  التدريب 

للتدريب لغر�س الرتقية.

الأع�ساء   )19028( بلغ  ال�ساغرة  الوظائف  عدد  اأن  اآخر  ع�سو  واأ�ساف 
ميكن  وظائف  وهي  اجلامعات،  يف  واملعيدين  واملحا�سرين  التدري�س  هيئة 
املاج�ستري  حملة  من  االبتعاث  من  والعائدين  اجلامعات  بخريجي  �سغلها 
اخلدمة  وزارة  مطالبًا  البطالة،  على  الق�ساء  يف  ي�سهم  مما  والدكتوراه؛ 
يف  النظر  الإعادة  العايل  التعليم  وزارة  مع  والتن�سيق  دورها  بتفعيل  املدنية 
الئحتي توظيف ال�سعوديني وغري ال�سعوديني، التي اأعاقت توظيف العديد من 

اأبنائنا حملة املاج�ستري والدكتوراه.

يف  �ساهم  احلالية  �سورته  يف  الوظيفي  االأداء  تقومي  اأن  اإلى  اآخر  ولفت 
االأداء  تقومي  مناذج  يف  النظر  باإعادة  مطالبًا  املوظف،  اإنتاجية  �سعف 
التحرر  ي�سهم يف  ومهاراته؛ مما  املوظف  الإنتاجية  اأهمية  باإعطاء  الوظيفي 
وكيًفا.  كًما  وعطائه  املوظف  اإنتاج  اإلى  وااللتفات  العمل،  �ساعات  قيود  من 
واأو�سح اأن اإعطاء اإنتاجية املوظف اأهمية يف تقومي االأداء الوظيفي ي�سهم يف 
املهام  م�سوؤولية  املوظف  اإنتاج وحتميل  دون  العمل  �ساعات  اإهدار  احلد من 
الوقت املحدد، وبال�سورة املطلوبة؛ حتى ال يعي�س  اإليه الإجنازها يف  املوكلة 

بع�س املوظفني على جهود و اإخال�س غريهم.

وانتقد اأحد االأع�ساء معاملة املوظفة ال�سعودية مثل املوظف يف بدل النقل، 
الفتًا النظر اإلى اأن املوظفة حتتاج اإلى �سائق خا�س عند احل�سور للعمل، مما 

يحملها تكاليف عالية من ا�ستقدام ورواتب قد تتجاوز بدل النقل.

83 ألف وظيفة صحية شاغرة.. و19 ألف 
وظيفة شاغرة في الجامعات

تقويم األداء الوظيفي الحالي ساهم
في ضعف إنتاجية الموظف
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مطالبًا باإعادة النظر يف ذلك وزيادة بدل النقل للموظفات اأو اإعفائهن 
من ر�سوم اال�ستقدام يف وزارة العمل.

التقرير1434- ال�ساغرة يف عام  الوظائف  اإن عدد  اإلى  اآخر  ونوه ع�سو 
1435هـ قد زاد ب�سكل كبري جدًا مقارنة بالعام ال�سابق 1434/1433هـ.

واأ�ساف اإن الوزارة ق�سمت الوظائف ال�ساغرة اإلى ق�سمني: ق�سم ال ُي�سغل 
من قبل الوزارة وعددها )56.379( وظيفة، والق�سم االآخر ُي�سغل من قبل 
الوزارة وعددها )141.145( وظيفة م�سريًا اإلى اأن الوزارة مل تدرج – كبند 
التي  والتحديات  ال�سعوبات  �سمن  ال�ساغرة  الوظائف  مو�سوع   - م�ستقل 
تواجه عمل الوزارة، على الرغم من اأهمية وحيوية هذا املو�سوع؛ الفتًا النظر 
وهي  الوزارة،  عمل  �سميم  من  ال�ساغرة  الوظائف  مو�سوع  معاجلة  اأن  اإلى 
معنية باإيجاد حلول تعالج مو�سوع الوظائف ال�ساغرة، وراأى اأن احلل ينطلق 

من ثالثة حماور هي:

العايل،  التعليم  وزارة  مع  بالتن�سيق  زمنية  خلطة  الوزارة  و�سع   -1
واملوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني لتوجيه الطالب والطالبات لدرا�سة 

التخ�س�سات التي يتطلبها �سوق العمل احلكومي.
2- تفعيل دور الوزارة الرقابي يف متابعة اجلهات احلكومية التي تدخل 
اجلهات  هذه  اأن  من  والتاأكد  الوزارة،  اخت�سا�س  �سمن  ال�ساغرة  وظائفها 

احلكومية ت�سغل الوظائف املخ�س�سة لها. 
3- رفع تقرير لرئي�س جمل�س الوزراء، وللجهات الرقابية، با�سم اجلهات 
قبل  �سغل وظائفها من  يتم  ال  والتي  �ساغرة،  لديها وظائف  التي  احلكومية 

وزارة اخلدمة املدنية.

وطلب الع�سو من اللجنة درا�سة مو�سوع الوظائف ال�ساغرة مع الوزارة، 
واإفادة املجل�س عما قامت وتقوم به الوزارة ملعاجلة هذا الذي و�سفه باحليوي 

واملهم.

من جانبه اقرتح اأحد االأع�ساء درا�سة اإحداث وزارة للقوى العاملة ت�سم 
وزارتي العمل واخلدمة املدنية، كما اقرتح على وزارة اخلدمة املدنية الرتكيز 
على التخطيط، والتطوير، والتنظيم، واإعطاء �سالحية التعيني والرتقية من 
اأن  على  املنظمة  القواعد  وفق  ذاتها؛  للجهة  دون  فما  ع�سرة  الثالثة  املرتبة 

يبقى دور الوزارة هو املتابعة واالإ�سراف.

الوظائف يف بع�س  الع�سو وزارة اخلدمة املدنية بدرا�سة تكد�س  وطالب 
اآلية  وفق  امل�سغول  اأو  منها  ال�ساغرة  �سواًء  توزيعها؛  واإعادة  القطاعات، 
منظمة، ومتابعة تنفيذ التوجيه ال�سامي حول اإيجاد اأق�سام ن�سائية يف جميع 
وزارة  اإلى  املالية  وزارة  يف  التنظيم  قطاع  نقل  ودرا�سة  الدولة،  قطاعات 
اخلدمة املدنية، ونقل �سالحية اإحداث وظائف الدولة من وزارة املالية اإلى 

وزارة اخلدمة املدنية.

 ،)5+( نظام  درا�سة  نتائج  التقرير  ت�سمني  عدم  االأع�ساء  اأحد  وانتقد 
والنظام اجلزئي للمعلمات الذي وجه املقام ال�سامي بدرا�سته منذ اأكرث من 

�سنتني، والذي �سيوفر اأكرث من )200( األف فر�سة عمل للمراأة.

وا�سحة  التقرير خطة  يوجد يف  ال  باأنه  املداخالت  االأع�ساء  اأحد  وختم 
املعامل الإيجاد فر�س عمل الأبنائنا وبناتنا، م�سددًا على �سرورة وجود خطة 
للبطالة  حلول  الإيجاد  املدنية،  واخلدمة  العمل  وزارتي  بني  موحدة  عملية 

املتزايدة.
االأع�ساء من  الب�سرية بدرا�سة ما طرحه  واملوارد  االإدارة  و�ستقوم جلنة 
اإلى  نظرها  بوجهة  العودة  ثم  ومن  معمقة  درا�سة  ومقرتحات  ملحوظات 

املجل�س يف جل�سة قادمة.

المطالبة بزيادة بدل النقل للموظفات
أو إعفائهن من رسوم االستقدام

نقل صالحية إحداث وظائف الدولة
من المالية إلى الخدمة المدنية
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الكتئاب   « مر�ض  مع  معاناة  ال�سعوب  اأكرث  من  ال�سعودي  العربي  �سعبنا  اأن  �سديق  نف�ساين  طبيب  اأخربين 

epression  “ ) واإن بدرجات متفاوتة, من �سخ�ض لآخر(. اإذ يرى اأن غالبية هذا ال�سعب تعانى - من حيث تدري, 
ول تدري , كما قال - من هذا الداء.  وما �سفر هذه الأعداد الغفرية من ال�سعوديني خلارج بالدهم �سنويًا لل�سياحة 

اإل موؤ�سر رئي�ض على هذه املعاناة.  والكتئاب بالطبع, داء نف�ساين, ولكن ميكن اأن ت�ساحبه اأمرا�ض ج�سمانية ل 

ح�سر لها خا�سة اإن تفاقم, وعلت درجاته. وم�سى هذا الطبيب قائاًل : اإن ذروة الكتئاب كثريًا ما تعني: اجلنون, 

واأن من ي�ساب بدرجة متو�سطة اأو كبرية من الكتئاب غالبًا ما ي�سبح كارهًا للحياة, وعازفًا عن ال�سعي يف مناكبها. 

تراه يف اأكرث الأحيان, يف �سيق و�سجر, وعزلة وعدم اطمئنان.  ومن هنا , تاأتي خطورة هذا املر�ض. 

وتعود اأهم اأ�سباب الكتئاب اإلى �سغوط احلياة املت�ساعدة, ونوازلها التي اأ�سحت ل تنتهي اإل لتبداأ من جديد. 

وعندما ي�ساب اإن�سان باإحباط �سديد, نتيجة لتعرثه اأوعدم متكنه من حتقيق اآماله العادية, كثريًا ما ي�سبح مري�سًا 

جديدًا ... يعاين من �سيء من الكتئاب, واإن مل ي�سخ�ض, اأو يعالج, اأو حتى يدرك ما به. ول �سك اأن حياتنا العامة 

املعا�سرة مليئة بال�سعاب والعقبات, واأن تلك العقبات يف تزايد مع مرور الزمن.

اأو  ال�سحية,  الرعاية  وتدين  واجلامعات,  باملدار�ض  اللتحاق  و�سعوبة  والبطالة,  الفقر,  ا�ست�سراء  ذلك:  من 

ندرتها, وتخلف املناهج الدرا�سية, اإ�سافة اإلى حرية البع�ض العقائدية, واإلى وجود قدر من » الكبت « الجتماعي, 

وقلة و�سائل الرتفيه الربيء .... الخ.

اإن الكتئاب مر�ض ل يجب ال�ستهانة به... لأنه يوؤثر بال�سلب على نف�سيات النا�ض, ومن ثم ينعك�ض ذلك على 

�سلوكياتهم, وعالقاتهم بالآخرين.  ومن ذلك: �سعف اإقبالهم على احلياة, وتدين رغبتهم يف الإنتاج والإبداع. لذا, 

ي�سبح واجبًا على املجتمع )حكومة و�سعبًا ( اأن يهتم بهذا الداء اهتمامًا منا�سبًا, واأن يبذل اأق�سى ما ميكن من جهد 

وموارد للوقاية منه, والعالج من وقعه وتبعاته. 

ومعرفة » اأ�سباب « هذا املر�ض تبني �سبل عالجه. اإذ طاملا اأن اأ�سبابه الرئي�سة معروفة, فاإن الوقاية والعالج منه 

يتطلبان التعامل مع تلك الأ�سباب, مبا ي�سمن اإلغائها, اأو التخفيف من حدة كل منها - لأق�سى حد ممكن -. وغني 

عن القول: اإن التنمية ال�ساملة امل�ستدامة الناجحة هي »الرتياق« الذى يرفع درجة ال�سعادة العامة, ويزيد ر�سا 

واطمئنان املعنيني, فتخف كثريًا درجة الكتئاب العام...

واإ�سافة لذلك, اأرى �سرورة الهتمام بالرتفيه العام الربيء وامل�سروع, واملتوافق مع ثوابتنا الدينية والوطنية. 

وهذا مو�سوع كبري ومت�سعب اأعتقد اأن الهيئة العامة لل�سياحة توليه اهتمامًا خا�سًا. لذلك �ساأكتفي هنا بذكر بع�ض 

» و�سائل « هذا النوع من الرتويح املمكنة. واأوجزها فيما ياأتي من نقاط:- 

1 – اإقامة حديقة عامة كبرية يف كل من اأحياء مدننا, تتوفر فيها متطلبات الرتفيه العام املعروفة, من ت�سجري 

وجل�سات, واألعاب اأطفال, ورمبا بحريات �سناعية....الخ.

2 – ال�سماح بفتح دور �سينما عامة, وفق ال�سوابط ال�سرعية والنظامية الالزمة. 

3 – ال�سماح باإقامه نواد رجالية ون�سائية اجتماعية وثقافية وريا�سية, يق�سى فيها امل�سرتكون جزءًا من اأوقات 

فراغهم يف ما يفيدهم ويفيد جمتمعهم. 

4 – امل�سارعة لفتتاح مكتبة عامة يف كل حي ... 

5 – اإقامة قاعات احتفالت عامة, توؤجر للمواطنني لإقامة حفالتهم ومنا�سباتهم فيها , باأجور رمزية معقولة. 

6 – اإقامة مهرجانات وم�سابقات ثقافية وريا�سية دورية,على كل امل�ستويات املمكنة... 

7 -  قيام �سركات �سياحة داخلية , تنظم رحالت �سياحية ملناطق اململكة املختلفة, باأ�سعار يف متناول الغالبية. 

الربيء,  للرتويح  �ساملة  وطنية  حملة  يف  بالفعل,  تبنيها  ميكن   ) مقبولة   ( اأخرى  و�سائل  هناك  اأن  �سك  ول 

ي�سمن  اأ�س�ض علمية دقيقة, ومبا  املدرو�سة, وعلى  ن�سارع يف بدء هذه احلملة  اأن  املهم  العام.  ومكافحة الكتئاب 

حتقيقها لأهدافها, وفى مقدمتها: الوقاية من مر�ض الكتئاب, ومكافحته قدر الإمكان, واحليلولة دون اأن يكون 

جمتمعنا العزيز حا�سنًا مواتيًا لفريو�ض هذا الداء. ومبا اأننا نقول: » ل ... للمخدرات « , فيجب اأن نقول اأي�سًا : » 

ل ... لالكتئاب «... لأن الأخري ميكن اأن ي�سهم يف زيادة الطلب على تلك  ال�سموم...

اأ. د.  �سدقـــه يحيى فا�ســـــل
ع�سو جمل�ض ال�سورى

» ال .... لالكتئاب » ...!!
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األستاذ/ صالح بن عيد الحصيني
رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة

الشورى
يدرس مشروع
نظام حماية
المستهلك

وافق جمل�ض ال�سورى خالل جل�سته العادية ال�سابعة وال�ستني 
التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1436/1/18هـ برئا�سة معايل 
نائب رئي�ض املجل�ض الدكتور حممد بن اأمني اجلفري– بالأغلبية- 
على مالءمة درا�سة مقرتح م�سروع نظام حماية امل�ستهلك, املقدم 
من عدد من اأع�ساء املجل�ض ا�ستنادًا للمادة )23( من نظام املجل�ض.
ال�سوؤون  جلنة  تقرير  املجل�ض  ناق�ض  اأن  بعد  ذلك  جاء 
القت�سادية والطاقة وتو�سيتها ب�ساأن امل�سروع املقرتح الذي تاله 

رئي�ض اللجنة الأ�ستاذ �سالح احل�سيني.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�سيتها للمناق�سة اأحد الأع�ساء 
اأنه  اإلى  م�سريًا  امل�ستهلك,  حلماية  مركزي  جهاز  وجود  اأهمية 
امل�ستهلكون  هم  امل�ستهلك  يحمي  من  املتقدم  العامل  دول  اأكرث  يف 
الهيئات,  اأو  املنظمات,  اأو  اجلمعيات,  هذه  اأن  م�سيفًا  اأنف�سهم, 
تكون عادة مدعومة من الدولة ومدعومة من اجلهات التنظيمية 
ل املجتمع يف حماية  امل�سرفة على حماية امل�ستهلك, وبالتايل ُنَفعرِّ

م�ساحله, وحماية نف�سه من كل امل�ساكل.

عامة؛  ب�سفة  م�ستهلك  جمتمع  ال�سعودي  املجتمع  اأن  اآخر  ع�سو  وبني 
كافة،  بالو�سائل  امل�ستهلك  يحمي  مبا  وال�سلع  االأ�سواق  �سبط  ي�ستدعي  مما 
م�سيفًا اأن اململكة ت�سهد �ستاتًا يف التنظيمات، واالأنظمة، واالأجهزة الرقابية، 
القائم  الو�سع  اإلى   وبالنظر  والف�ساد،  الغ�س  لظواهر  واملكافحة  واحلمائية 
كيان  واإلى  واحد،  لنظام  احلاجة  اأم�س  يف  اململكة  فاإن  م�ستقبلي  مبنظور 
واحد م�ستقل للرقابة واحلماية ومكافحة الغ�س والف�ساد باأنواعه، وكان من 

تلك اجلهات  تكون  اأن  االأمر  بهذا  التنفيذ بني عدة جهات معنية  �سرورات 
مبثابة اأق�سام يف جهاز رقابي واحد ذي نظام واحد.

لالأجهزة  واملركزي  التوحيدي  البعد  هذا  درا�سة  اللجنة  على  مقرتحًا 
احلكومي،  اجلانب  مع  املدين  املجتمع  جانب  وتفعيل  واحلماية،  الرقابية 
و�ساملة؛ مما يحقق اجلمع  املقرتح مع درا�سته درا�سة معمقة  بهذا  واالأخذ 

بني جميع اجلهات وتوحيد جهودها.
وراأى اآخر اأن هناك ت�سارب كبري يف امل�سالح واالأدوار مبا يخ�س حماية 
الرئي�سة،  االأدوار  معرفة  يف  ي�ساعد  ا�ستقاللية  الهيئة  واإعطاء  امل�ستهلك، 
البيئة  على حت�سني  وتركز  بدورها  تقوم  التجارة  وزارة  اأن  اإلى  النظر  الفتًا 
التجارية وخلق املناف�سة العادلة، وت�سجيع ممار�سة العمل التجاري، وت�سهيل 
اخلدمات، يف حني يكون دور حماية امل�ستهلك الرقابي، هو التاأكد من جودة 
الهيئة مبثابة  تكون  بحيث  امل�ستهلك،  يحمي  املقدمة مبا  واخلدمات  ال�سلع، 

املرجع الوحيد واجلهاز الوحيد الذي تقوم بدور حماية امل�ستهلك.

واقرتح اأن ت�سم وكالة وزارة التجارة ل�سوؤون امل�ستهلك للهيئة لتكون هي 
املتعلقة  واللوائح  واالأنظمة  امل�ستهلك  بحماية  يتعلق  عما  بالكامل  امل�سوؤولة 

بذلك. 

معتربة  م�سلحة  وفيه  نوعي  النظام  م�سروع  اأن  االأع�ساء  اأحد  واعترب 
على  توؤثر  حقيقية  م�ساكل  يعالج  امل�سروع  اأن  اإلى  م�سريًا  واملواطن،  للوطن 

�سحة املواطن، و�سالمة الوطن وهي ال�سلع املقلدة، وال�سلع املغ�سو�سة.

�سعوبة  هناك  واأ�سبح  بها،  اأ�سواقنا  اإغراق  مت  ال�سلع  هذه  اأن  م�سيفًا 
وهذه  العالية  اجلودة  ذات  وال�سلع  االأ�سلية  ال�سلع  على  التعرف  يف  حقيقية 

ال�سلع ُتباع علنًا.

تفشي السلوك االستهالكي يستدعي 
ضبط األسواق والسلع
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واأ�ساف اإن البائع ال�سادق ي�ساألك هل تريد �سلعة اأ�سلية اأم مقلدة، اأما 
البائع االآخر فيبيعك ال�سلعة املقلدة واملغ�سو�سة على اأنها اأ�سلية، ومل تعد هذه 
ال�سلع مقت�سرة على االأمور الكمالية واجلمالية؛ بل دخلت اإلى عدد من ال�سلع 
اأن القن�سل  اإلى  احليوية املهمة والتي تالم�س �سالمة وحياة املواطن. الفتًا 
ال�سيني التجاري يف اململكة �سرح باأن بع�س التجار ال�سعوديني يطلبون ال�سلع 
باأرباح  وبيعها  ت�سويقها  ل�سهولة  ا�ستريادها؛  على  وي�سرون  اجلودة  رديئة 

عالية يف ال�سوق.

يتجراأ  مغلظة  بعقوبات  �سارم  نظام  لدينا  كان  لو  هل  الع�سو:  وت�ساءل 
بع�س هوؤالء التجار على طلب هذه ال�سلع، وتوقيع عقود واإغراق البالد بها؟، 
م�سريًا اإلى اأنه يف ظل هذا التدفق الهائل واإغراق البلد بهذه ال�سلع امل�سرة، 

�سارمة  عقوبات  ويفر�س  امل�ستهلك،  يحمي  نظام  اإلى  ما�سة  حاجة  فهناك 
ومغلظة على من ي�سوق هذه ال�سلع امل�سرة مب�سلحة الوطن و�سالمة املواطن، 
وتتولى هذا االأمر جهة واحدة متفرغة ومتخ�س�سة؛ ل�سمان حقوق امل�ستهلك 

وتعزيزها والدفاع عنها.

وختم اأحد االأع�ساء املداخالت باالإ�سارة اإلى وجود عدة جهات حكومية 
قانونية  ن�سو�س  واقع  من  دورها  ومتار�س  امل�ستهلك،  حماية  مهام  متار�س 
والتنازع  والت�سارب  نوع من االزدواجية  اإلى  �سيوؤدي  لوائح تنظيمية مما  اأو 
النظام والتنظيم املقرتح حلماية  يف االخت�سا�سات بني هذه اجلهات وبني 
امل�ستهلك، الفتًا النظر اإلى اأن التوجه يف بالدنا والعامل من حولنا هو التو�سع 
يف اإن�ساء املزيد من موؤ�س�سات املجتمع املدين، م�سريًا اإلى اأن التنظيم املقرتح 
اإن�ساء  نحو  التوجه  مع  يتنافى  هذا  اأن  وراأى  حكومية،  هيئة  باإن�ساء  يق�سي 

املزيد من موؤ�س�سات املجتمع املدين.

التحذير من االزدواجية بين عدة جهات 
تمارس مهام حماية المستهلك
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الشورى يطالب
بالتوسع الصناعي 

والخدمي في
المدن الصناعية
بالجبيل وينبع

طالب جمل�ض ال�سورى خالل جل�سته العادية ال�سابعة وال�ستني 
نائب  معايل  برئا�سة  1436/1/18هـ  الثالثاء  يوم  عقدها  التي 
امللكية  الهيئة  اجلفري,  اأمني  بن  حممد  الدكتور  املجل�ض  رئي�ض 
ال�سناعي  للتو�سع  اأرا�ٍض  توفري  على  بالعمل  وينبع  للجبيل 
واخلدمي يف املدن ال�سناعية الثالث التابعة للهيئة, مبا يف ذلك 
الأرا�سي  ملكية  لنقل  الثبوتية  الإجراءات  اإنهاء  على  العمل 
ذات  اجلهات  من  ال�سناعية  ينبع  مدينة  يف  اجلديدة  ال�سناعية 

الخت�سا�ض اإلى الهيئة.

الإ�سكان  لوجهة نظر جلنة  ا�ستمع  اأن  بعد  املجل�ض  كما طالب 
واآرائهم  الأع�ساء  ملحوظات  ب�ساأن  العامة,  واخلدمات  واملياه 
املايل  للعام  وينبع  للجبيل  امللكية  للهيئة  ال�سنوي  التقرير  جتاه 
لال�ستثمار  م�ستثمرين  ا�ستقطاب  يف  بالتو�سع  1435/1434هـ 
التقنية  املجالت  يف  خا�سة  وامل�ساندة  الثانوية  ال�سناعات  يف 

واملعرفية.
للقيام  حمايدة  جهات  تكليف  اإلى  قراراه  يف  املجل�ض  ودعا 
ال�سناعية  امل�سروعات  عن  الناجم  البيئي  التلوث  عن  بدرا�سات 
من  وال�ستفادة  وينبع,  اجلبيل  مناطق  يف  منها  احلد  وطرائق 

النتائج يف التخطيط والتو�سع ال�سناعي.
وكان معايل رئي�س اجلل�سة قد اأتاح املجال لرئي�س جلنة االإ�سكان واملياه 
حول  اللجنة  نظر  وجهة  الإبداء  املطريي  حممد  االأ�ستاذ  العامة  واخلدمات 
مداخالت االأع�ساء واآرائهم ب�ساأن املو�سوع؛ حيث اأ�سار اإلى ما طالب به بع�س 

االأع�ساء باأن ي�ساف اإلى تو�سيات اللجنة تو�سيات تتما�سى مع التحديات التي 
ر�سدتها الهيئة امللكية يف تقريرها، واأهمية م�ساركة الهيئة يف ا�سرتاتيجيات 
و�سيا�سة �سناعة القرار يف اململكة، مفيدًا باأن مو�سوع م�ساركة الهيئة امللكية 
االأعلى  واملجل�س  االأعلى،  االقت�سادي  املجل�س  ع�سوية  يف  وينبع  للجبيل 
للبرتول واملعادن �سبق اأن ُبحث يف اأكرث من تقرير، كما �سبق ملجل�س ال�سورى 
اأن اأ�سدر قراره رقم )32/34( وتاريخ 1426/8/15هـ، بخ�سو�س امل�ساركة 
بتاريخ  الوزراء  جمل�س  قرار  ق�سى  وقد  اإليهما  امل�سار  املجل�سني  ع�سوية  يف 
االقت�سادي  للمجل�س  الدائمة  اللجنة  بتو�سية  باالكتفاء  1429/3/21هـ، 
االأعلى؛ املت�سمنة اأن اقرتاح م�ساركة الهيئة امللكية للجبيل وينبع يف ع�سوية 
املجل�س االقت�سادي االأعلى يتعار�س مع تنظيم املجل�س، وما ت�سمنته مواده 

من حتديٍد الخت�سا�ساته وتكوينه.

واملعادن؛  للبرتول  االأعلى  املجل�س  ع�سوية  يف  امل�ساركة  وبخ�سو�س 
اللجنة  بتو�سية  االكتفاء  على  ن�س  الوزراء  جمل�س  قرار  اإن  املطريي  قال 
التح�سريية للمجل�س االأعلى للبرتول واملعادن؛ املت�سمنة اأن اأع�ساء املجل�س 

معينون ب�سفتهم ال�سخ�سية، ولي�س ب�سفتهم الوظيفية.

استقطاب المستثمرين في الصناعات 
الثانوية والمساندة
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الأهم  جودة  قيا�س  عن  بيانات  ت�سمن  التقرير  اأن  اإلى  املطريي  واأ�سار 
حلماية  االإجراءات  من  العديد  اتخذت  اأنها  اإلى  الهيئة  ت�سري  كما  امللوثات 
البيئة وقد تبنت اللجنة التو�سية التي ت�سري اإلى تكليف جهة م�ستقلة للقيام 

بدرا�سة عن التلوث البيئي الناجم عن امل�سروعات ال�سناعية.
اأن من مهام الهيئة - وفق نظامها - تنفيذ خطة  واأو�سح رئي�س اللجنة 
كمنطقتني  وينبع  اجلبيل  منطقتي  الإعداد  الالزمة  االأ�سا�سية  التجهيزات 
1411هـ،  عام  يف  )م/8(  رقم  امللكي  املر�سوم  لها  واأ�ساف  �سناعيتني، 
الهيئة  اأن  اإلى  التقرير  ي�سر  ومل  التجهيزات  تلك  و�سيانة  ت�سغيل  م�سوؤولية 
تعر�س  الهيئة  اأن  اإلى  اأ�سار  ولكنه  واال�ستثمار،  ال�سناعة  اأعمال  تبا�سر 
التجهيزات )االأرا�سي ال�سناعية املطورة( التي اأن�ساأتها لال�ستثمار من قبل 

القطاع اخلا�س.
وينبع  للجبيل  امللكية  الهيئة  اأن  اإلى  ت�سري  اللجنة  اإن  املطريي  وقال 
حجم  يف  املتمثل  املايل:  املعيار  وهي:  اأدائها؛  لتقومي  معايري  اأربعة  تتبنى 
اال�ستثمار  وحجم  وعدد  اال�ستثمار،  وم�ساعفة  املخ�س�سة،  اال�ستثمارات 
يف  املتمثل  )امل�ستثمرين(:  ال�سركاء  ومعيار  وال�سكني  والتجاري  ال�سناعي 
حجم االأرا�سي ال�سناعية، وال�سكنية، واخلدمية، والطرق املطورة، واإعداد 
الدرا�سات لغر�س اال�ستثمار، ومعيار العمليات الداخلية: املتمثلة يف تنظيم 
وت�سجيع اال�ستثمار بكفاءة من خالل عقد ور�س العمل واملوؤمترات، واجلوائز 

وال�سحة،  والتعليم،  البيئة،  على  املحافظة  مثل:  الهيئة  مدن  اأحرزتها  التي 
اخلربات  جذب  يف  املتمثل  والنمو:  التعلم  ومعيار  والتنظيم  والتخطيط، 
وتنمية  الهيئة،  العاملني يف  وتاأهيل  وتدريب  الهيئة،  للعمل يف مدن  املتميزة 

مهاراتهم.
وا�ستقطاب  جللب  الهيئة  بها  قامت  التي  باالإجراءات  يتعلق  وفيما 
اال�ستثمارات االأجنبية واملحلية؛ بني رئي�س اللجنة اأن الهيئة قامت بالعديد من 
االإجراءات؛ منها: اإعداد وجتهيز البنية التحتية املالئمة، وت�سهيل االإجراءات 
مبدن  العمل  ور�س  وعقد  املعنية،  اجلهات  مع  بالتن�سيق  باال�ستثمار  املتعلقة 
الهيئة امللكية بح�سور امل�ستثمرين )احلاليني وامل�ستقبليني( وعقد الندوات، 
لدى  ما  الإي�ساح  عمل؛  باأوراق  وامل�ساركة  واخلارجية،  الداخلية  واملوؤمترات 
الهيئة امللكية من اإمكانات ت�ساعد على جذب اال�ستثمارات االأجنبية واملحلية، 
وا�ستهداف  اال�ستثمارات،  لزيادة  امل�ستقبلية  واخلطط  الدرا�سات  واإعداد 
متخ�ست  االإجراءات  تلك  اإلى  الفتًا  امل�سافة  القيمة  ذات  اال�ستثمارات 
ريـال،  مليار   )15( نحو  بلغ  ا�ستثمار  بحجم  م�سروعات  ثمانية  جذب  عن 

وخ�س�ست لها م�ساحة مقدارها )427( هكتار حتى نهاية عام 2014م.

وعن الوقت امل�ستغرق لتخ�سي�س اأر�س للم�ستثمرين؛ اأو�سح املطريي اإن 
الت�ساريح ال�سناعية  ا�ستكمال  يوًما يف حال  املدة الالزمة ال تتعدى )30( 
فيها  يتم  التي  املدة  اأنها  اإلى  م�سريًا  للم�سروع،  املالية  والتكاليف  والبيئية، 
املبلغ  اإجمايل  من  وكذلك  اأ�سا�سية،  ب�سفة  البيئية  اال�سرتاطات  من  التاأكد 

امل�ستثمر وتغطيته لتكاليف امل�سروع.

دراسات محايدة عن التلوث البيئي الناجم 
عن المشروعات الصناعية
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مشروع نظام
التجارة بالمنتجات 

البترولية..
حفظ الثروة!

التي  ال�ستني  العادية  جل�سته  خالل  ال�سورى  جمل�ض  ناق�ض 
معايل  برئا�سة  1435/12/26هـ  املوافق  الثنني  يوم  عقدها 
رئي�ض املجل�ض ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل 
ال�سيخ تقرير جلنة ال�سوؤون القت�سادية والطاقة ب�ساأن م�سروع 
اللجنة  رئي�ض  تاله  الذي  البرتولية  باملنتجات  التجارة  نظام 

الأ�ستاذ �سالح احل�سيني.

اأن  الأع�ساء  اأحد  اأكد  للمناق�سة,  امل�سروع  مواد  عر�ض  وبعد 
هذا النظام هو واحد من اأهم الأنظمة التي يناق�سها املجل�ض؛ وهو 
يعنى بتنظيم املتاجرة ببيع املنتجات البرتولية وفق ما حددته 

املادة الثانية من م�سروع النظام.

تعريف  يف  الأولى  املادة  �سياغة  اإعادة  اآخر  ع�سو  وا�ستح�سن 
“...الت�سريح  ن�سه:  ما  املادة  عجز  يف  ي�ساف  بحيث  الت�سريح؛ 

يف  �سعًفًا  نواجه  اأننا  ل�سيما  والتخزين”,  والنقل  بالتعامل 
الإجراءات الرقابية, خا�سة فيما يتعلق بنقل الوقود وتخزينه, 
األَّ تتولى  اأن احلوادث التي وقعت ملفتة للنظر وتتطلب  م�سيفًا 
اإلَّ بت�سريح, ومن  اأو البيع  اأو التخزين  اأي �سركة عمليات النقل 

الواجب على النظام اأن يغطي هذه اجلزئية.

البرتول  لوزارة  يتيح  “التا�سعة”  املادة  على  ن�س  اإ�سافة  اآخر  واقرتح 
والرثوة املعدنية اأن ت�ستعني بكيان من القطاع اخلا�س، اأو تن�سئ كيانًا تابعًا 
لها يتولى عمليات املراقبة واالإ�سراف، ال�سيما اأن التجارب اأثبتت ال�سعف يف 

حال تويل اجلهاز احلكومي االإ�سراف واملتابعة.

الوقود،  تهريب  الق�ساء على  اأهمية  االأع�ساء على  اأحد  �سدد  من جانبه 
ال�سيما اأنه يكلف اقت�ساد الدولة مبالغ باه�سة جدًا، وطالب ب�سرورة اإ�سافة 
عقوبات �سديدة جلرائم التهريب وبحث دوافع التهريب، م�سريًا اإلى اأن دوافع 
التهريب املتتالية هو الفرق بني ال�سعر املحلي للربميل وال�سعر الذي يباع به 
يف البلدان املجاورة، ال�سيما اأن اأ�سعار املنتجات البرتولية املحلية منخف�سة؛ 
وراأى اأن احلل الإنهاء امل�سكلة يكمن يف بيع الوقود املحلي بال�سعر العاملي، واأن 
الدعم  هذا  من  امل�ستفيد  اأن  ال�سيما  ال�سعودي،  للمواطن  الدعم  هذا  يوجه 

حاليًا هو املقيم النظامي وغري نظامي، كما ي�ستفيد منه املهربون.

تهريب الوقود يكلف االقتصاد
الوطني مبالغ باهضة

أسعار المنتجات البترولية المحلية 
المنخفضة سبب التهريب



مداوالت القبة

29ال�شورى - العدد 159- حمرم 1436هـ/ نوفمرب 2014م

�سنوات  عدة  اإعداده  تاأخر  رغم  النظام  م�سروع  اأهمية  اآخر  ع�سو  واأكد 
من  املحلي  االإنتاج  ا�ستهالك  تر�سيد  اأهمية  يف  تكمن  اأهميته  اأن   مبينًا 
تعدل  اأن  يف  تطلعه  عن  وعرب  �سنويًا،  يت�ساعد  الذي  البرتولية؛  املنتجات 
لعدم وجود مربر  وذلك  النظام  مواد هذا  بع�س  تعديل وحذف  اللجنة عن 
مقنع للحذف والتعديل مما �سينعك�س على تاأخر املوافقة على هذا النظام، 

ورمبا عودته للمجل�س مرة اأخرى الختالف وجهات النظر.

اأحد االأع�ساء االإبقاء على التف�سيل الوارد يف املادة الثالثة ع�سرة  واأيد 
كما جاء يف م�سروع احلكومة الأنه حدد العقوبات ب�سكل تف�سيلي )كما ن�ست 
املادة( عن م�سادرة املنتج البرتويل، م�سيفًا اأن العقوبات الواردة بالفقرات 
)3،2،1( من املادة الثامنة من هذا النظام مل يرد ذكر لها مب�سروع اللجنة.

كما اأيد الع�سو االإبقاء على الفقرة )2( من املادة التا�سعة التي تخت�س 
اإليه يف الفقرة )1( من  بتويل املوظفني �سبط كل من يرتكب الفعل امل�سار 
هذه املادة، مو�سحًا اأنه ال يتفق مع ما راأته اللجنة من اأن هذه املادة م�سمولة 
بحكم املادة التا�سعة الأن املادة التا�سعة تتحدث عن �سبط املخالفات الواردة 

يف هذا النظام وال تتحدث عن �سبط املخالفني.

م�سروع  يف  الواردة  فاملادة  اآخر،  جوهريًا  اختالفًا  هناك  اأن  واأ�ساف 
ولها  املتهمني  ق�سايا  يف  النظر  املخت�سة  املحكمة  تتولى  اأن  راأت  احلكومة 
حني  يف  املخالفني،  على  املادة  هذه  يف  عليها  املن�سو�س  العقوبات  توقع  اأن 
اأن م�سروع اللجنة يرى اأن للجنة امل�سكلة بقرار من الوزير �سالحيات اإيقاع 
ال�سجن  ت�ستحق عقوبة  املخالفة  اأن  اللجنة  راأت  اإذا  اأما  )اأ، ب(؛  العقوبات 

فتحيلها اإلى املحكمة املخت�سة؛ ويف هذا فارق وا�سح يف املعاملة القانونية.

وقال اأحد االأع�ساء اإن احلفاظ على الرثوة النفطية وتنظيمها وحمايتها 
اقت�سادنا  عماد  هي  الرثوة  هذه  لكون  و�سروري؛  حممود  اأمر  الهدر  من 

الوطني ما�سيًا وحا�سرًا وم�ستقباًل؛ واقرتح االأخذ مببداأ االأولويات وحماية 
و�سبط االأهم فاملهم.

اأن تكون هناك رقابة م�ستقلة وفعالة من خارج  اأن االأهم يف ذلك  وراأى 
ومن  نف�شها،  اأرامكو  �شركة  ن�شاط  على  املعدنية  والرثوة  البرتول  وزارة 
ياأتي حوايل )%80(  التي  ال�سركة  على هذه  ت�سريعية  رقابة  اإيجاد  االأف�سل 
من الدخل القومي ال�سعودي عن طريقها؛ موؤيدًا اإ�سافة مادة يف هذا النظام 

تن�س على ذلك.
تبداأ  اأن  البد  البالد  لهذه  النفطية  الرثوة  حماية  اأن  اإلى  الع�سو  واأ�سار 
ب�شمان اأن ن�شاط �شركة اأرامكو نف�شها ي�شري دون ت�شيب، اأو هدر، اأو خمالفة 
نظامية، موؤكدًا �سرورة اأن تت�سمن املادة ال�سابعة من م�سروع النظام ن�سًا 

على اإيجاد رقابة واإ�سراف تام على مبيعات اأرامكو النفطية.
اأمر مهم؛  البرتولية  باملنتجات  للتجارة  اإيجاد نظام  اأن  اآخر  واأكد ع�سو 
هذا  يف  خلربتها  وذلك  ال�سعودية  اأرامكو  ل�سركة  تنفيذه  باإ�سناد  مطالبًا 

املجال، ال�سيما اأنه يف نطاق املهام املنوطة بها.

وعن تعريف الت�سريح ون�سه: “منح �سخ�س احلق يف ت�سدير اأو ا�سترياد 
اأو مواد م�ستملة على منتجات برتولية م�سعرة من الدولة  منتجات برتولية، 
اأو غري م�سعرة”؛ راأى اأحد االأع�ساء اأن فيه ازدواجية مع ما تقوم به �سركة 

اأرامكو يف الوقت احلا�سر.

اجلمارك  م�سلحة  “تتولى  “ال�ساد�سة” ون�سه:  املادة  يف  ورد  ما  وعن 
للمنتج  الدولة  حددته  الذي  ال�سعر  بني  الفرق  تعادل  التي  املبالغ  حت�سيل 
املزمع ت�سديره و�سعره يف االأ�سواق الدولية، وحتويل املبلغ اإلى خزينة الدولة 
وذلك من االأ�سخا�س امل�سرح لهم بالت�سدير”؛ راأى اأحد االأع�ساء اأنه لي�س 
من اخت�سا�س م�سلحة اجلمارك ال�سوؤال عن االأ�سعار العاملية بل اإن ذلك من 
ولديها  واال�سترياد  والت�سدير  االإنتاج  تتولى  التي  اأرامكو؛ فهي  �سركة  مهام 
دراية وعلم يف االأ�سعار الدولية، ومتابعتها اأف�سل من م�سلحة اجلمارك بهذا 

اخل�سو�س.

“ال تتجاوز”  ا�ستبدال عبارة  اآخر  “الثامنة” اقرتح ع�سو  وب�ساأن املادة 
بعبارة: “ال تقل” يف العقوبات الواردة يف البندين الثاين و الثالث، ال�سيما 
اأن عبارة: “ال تتجاوز ثالث �سنوات” قد يكون ملدة يوم واحد فقط. لذا، فاإن 

هذه عبارة مطاطة.

رقابة مستقلة وفعالة من خارج الوزارة 
على نشاط شركة أرامكو
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املادة  من   2 الفقرة  يف  عليه  املن�شو�س  ال�شرط  الأع�شاء  اأحد  وو�شف 
مدانًا  الت�سريح  يكون طالب  باأال  للت�سريح  م�سروع احلكومة  من  اخلام�سة 
بجرمية تهريب جمركي؛ و�شفه باأنه �شرط وجيه، م�شيفًا اأن جلنة ال�شوؤون 
االقت�سادية والطاقة ق�سرت جرائم التهريب املانعة للت�سريح على تهريب 
منتجات برتولية، ومعنى ذلك اأن طالب الت�سريح ال يوؤثر يف منح الت�سريح 

له اأي جرمية تهريب جمركي ال يهرب فيها منتجات برتولية.
تهريب  بجرمية  مدانًا  جمرمًا  كونه  للت�سريح  اأهليته  عدم  يف  والعلة 
امل�سار  املدة  واال�سترياد خالل  بالت�سدير  له  ي�سرح  اأن  ينبغي  فال  جمركي 
اإليها مع تاريخه االإجرامي يف التهريب، ال اأن يتغا�سى عن تهريبه اجلمركي 
طاملا مل يهرب منتجات برتولية. م�سيفًا اأن التربير الذي �ساقته اللجنة يف 
حقل امللحوظات ال ينطبق اإال على جزئية مدة املنع، فاإن كانت اللجنة ترى 
عدم �شمول مدة املنع ملهربي املنتجات البرتولية فيمكن ا�شرتاط ذلك دون 

ال�شماح لبقية املهربني بال�شترياد والت�شدير دون قيد اأو �شرط.
من  اأكرث  اأو  عقوبة  من  الثامنة  املادة  ت�سمنه  ما  اإلى  اآخر  ع�سو  واأ�سار 
بتوقيع  املخت�سة  اللجنة  مينح  هذا  اأن  وراأى  املادة،  يف  املحددة  العقوبات 
دون  منها  اأيًا  ملعاقبته  تختار  اأو  العقوبات  بكل  املخالف  معاقبة   العقوبات 
اإلى ما  اأ�سار  التدرج يف العقوبة. كما  اأن يعني  مراعاة الرتتيب الذي ميكن 
ُن�س عليه يف نهاية املادة الثامنة من اأن م�ساعفة العقوبة عند التكرار اأمر 
جوازي للجنة، حمذرًا من ال�سلطة التقديرية الوا�سعة للجنة يف اختيار عدد 
العقوبات واأنواعها، مما يعني اأنه ميكن اأن يعاقب خمالف بالعقوبات الواردة 
يف املادة جميعها عند خمالفته الأول مرة، بينما ميكن اأن يعاقب خمالف اآخر 
ارتكب املخالفة ذاتها اأكرث من مرة بالعقوبة االأخف، ويزيد من املحذور اأن 
من ميلك ال�سلطة التقديرية الوا�سعة جلنة تكونها اجلهة امل�سرفة على تنفيذ 

النظام وت�سادق على قراراتها.
منذ  تعاين  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإن  االأع�ساء  اأحد  قال  جهته  من 
و�سوء  اأ�سكالها  بكافة  البرتولية  املنتجات  تهريب  م�سكلة  من  �سنوات  عدة 
وقتنا  يف  النظام  هذا  مثل  لوجود  ملحة  احلاجة  اأن  موؤكدًا  ا�ستخدامها؛ 
املحلية  االأ�سعار  با�ستغالل  النفو�س  �سعاف  بع�س  قام  حيث  احلا�سر، 
على  الت�سهيل  منها  الغر�س  كان  والتي  االأخرى،  بالدول  مقارنة  املنخف�سة 

املواطنني وحتقيق اأهداف اخلطط التنموية.

م�ساف  يف  اململكة  و�سع  اإلى  اأدى  البرتولية  املنتجات  تهريب  اإن  وتابع 
الدول امل�ستهلكة للبرتول اخلام واملنتجات البرتولية، حيث يرى بع�س بيوت 
اأن ما ت�ستهلكه اململكة منها حمليًا يقارب ما ت�ستهلكه  الدرا�سات البرتولية 

اأملانيا رغم الفارق الكبري يف اأعداد ال�سكان وم�ستوى التنمية بني البلدين.
واأ�ساف الع�سو اأنه وبح�سب ما ورد من وزارة البرتول والرثوة املعدنية فاإن 
حجم املبيعات املحلية من املنتجات البرتولية بكافة اأنواعها يبلغ حوايل 594 
األف برميل  مليون برميل �سنويًا ومبا يعادل حوايل مليون و�ستمائة و�سبعني 
والذي  املبا�سر  احلرق  الأغرا�س  اخلام  النفط  ا�ستهالك  غري  من  يوميًا، 
والن�شاط  ال�شنة  ف�شول  ح�شب  يوميًا  برميل  األف   700-400 بني  مبا  يقدر 

االقت�سادي لبع�س ال�سناعات املعتمدة عليه.
واأ�سار اإلى اأن الوزارة قدرت متو�سط الكميات امل�ساء ا�ستخدامها يف بع�س 
والتهريب مبا بني 35- 60مليون برميل يف عام 2008م  املحلية  ال�سناعات 
لوحده، حيث قدرت مبالغ خ�سارة بيعها كمتو�سط عام باأكرث من 18 بليون ريال 
كان من االأولى ت�سدير هذه الكميات من قبل �سركة اأرامكو ال�سعودية باالأ�سعار 
العاملية لتعزيز موارد الدولة املالية، بداًل من ذهابها جليوب �سعاف النفو�س 
وغريهم من املنتفعني، موؤكدًا اأن اململكة تعاين من ظاهرة تهريب املنتجات 

البرتولية وا�ستغاللها يف بع�س ال�سناعات منذ اأكرث من ع�سرين عامًا.
لتهريب  حاليًا  املقررة  العقوبات  �سعف  ظل  يف  اأنه  اآخر  ع�سو  واأكد 
اأوجه  كافة  يعالج  والذي  النظام،  هذا  مثل  وجود  فاإن  البرتولية،  املنتجات 
التعامل باملنتجات البرتولية واالأن�سطة امل�سروعة وغري امل�سروعة يف التعامل 
التهريب واال�ستخدام غري  فيها، �سيعزز )بحول اهلل( يف احلد من ظاهرة 
امل�ستقبلي.  للتهريب  ورادعًا  فيها بغري �سرعية،  املتاجرين  امل�سروع ومعاقبة 
مطالبًا بتمكني وزارة البرتول والرثوة املعدنية من تطبيق بنود هذا النظام 

بكل الو�سائل الالزمة.
�سركة  باأن  االعتقاد  ال�سديدة يف  املبالغة  نوع من  اأن هناك  اآخر  واعترب 
يف  ثقتنا  اأ�سعفنا  وبالتايل  البقية؛  يعمله  ال  ما  تعمل  اأن  ت�ستطيع  اأرامكو 

ال�سركات، واالأجهزة القائمة االأخرى.
و�ستقوم جلنة ال�سوؤون االقت�سادية والطاقة بدرا�سة ما طرحه االأع�ساء 
من اأراء ومقرتحات درا�سة �ساملة ومن ثم العودة بوجهة نظرها اإلى املجل�سة 

يف جل�سة قادمة باإذن اهلل.



مداوالت القبة

31ال�شورى - العدد 159- حمرم 1436هـ/ نوفمرب 2014م

صندوق تنمية الموارد 
البشرية.. بعيد عن

واقع »البطالة«
التي  ال�ستني  العادية  جل�سته  خالل  ال�سورى  جمل�ض  ناق�ض 
عقدها يوم الثنني املوافق 1435/12/26هـ برئا�سة معايل رئي�ض 
املجل�ض ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ 
ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  الب�سرية  واملوارد  الإدارة  جلنة  تقرير 
1435/1434هـ  املايل  للعام  الب�سرية  املوارد  تنمية  ل�سندوق 

الذي تاله رئي�ض اللجنة الدكتور حممد اآل ناجي. 
وبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�سياتها ب�ساأن املو�سوع للمناق�سة 
اأما  اأن ال�سندوق مل يقم بدرا�سة الإنتاجية,  اأكد اأحد الأع�ساء 
اأن  م�سيفًا  التوظيف؛  ن�سب  من   )%64( يتجاوز  فال  ال�ستقرار 
يحقق  كونه  من  ال�سندوق  نظر  وجهة  تدعم  ل  الأداء  موؤ�سرات 
احلوافز,  دفع  اأرقام  يف  الأداء  موؤ�سرات  كفاءة  وتظهر  اأهدافه 

وعدد الربامج, واإلزام اجلهات بطلب القوى العاملة الوطنية. 
واقرتح الع�سو اأن يكون ت�ساوؤل ال�سندوق بالن�سبة للعاطلني عن العمل هو اأين 
نحتاجهم؟ وكيف نوؤهلهم؟. م�سيفًا اأن ال�سندوق مل يقدم اأي ت�سور للتعامل مع 
الن�سبة املتزايدة للن�ساء العاطالت عن العمل، ومل يقدم برامج الإعادة تاأهيل 
عدم  عن  وت�ساءل  العمل.  �سوق  احتياجات  مع  لتتواءم  الب�سرية  الكوادر  هذه 

ا�ستثمار هذه االأموال يف برامج تدريب راقية مرتبطة ب�سوق العمل مبا�سرة.
اخلا�س  القطاعني  بني  املقارنة  يف  م�سكلة  وجود   االأع�ساء  اأحد  ور�سد 
والعام، م�سريًا اإلى اأنه من االأن�سب اأن تقدم اللجنة تو�سيات تعالج مثل هذه 
امل�سكلة بالن�سبة لالأمن الوظيفي، و�ساعات العمل، ومقدار الراتب، واجلهد 
نحو  التوجه  يف  رغبة  هناك  لتكون  اخلا�س؛  القطاع  موظف  من  املطلوب 

الوظائف املعلن عنها يف القطاع اخلا�س.
يف  ذلك  ويت�سح  جًدا،  �سعيف  باأنه  ال�سندوق  اأداء  اآخر  ع�سو  وو�سف 
االأكرث  الطريقة  ال�سندوق  يختار  اأن  االأن�سب  من  اأنه  م�سيفًا  ال�سعوبات، 
يف  ترغب  ال  التي  اخلا�سة  املن�ساآت  يف  ال�سعوديني  توظيف  لدعم  فاعلية 
توظيفهم، واإعادة التفكري يف دعمه للم�ستفيدين من برنامج مالك املن�ساآت 

ال�سغرية مبا يتوافق مع التنمية املتوازية يف مناطق اململكة وحمافظاتها.

لل�سعودة،  امل�ستهدفة  للقطاعات  اإ�سرتاتيجية  وجود  عن  اآخر  وت�ساءل 
وعما اإذا كان قطاع البناء والت�سييد وال�سيانة والت�سغيل هما من القطاعات 
امل�ستهدفة ب�سكل كبري كذات االأولوية ل�سعودتها؟. م�سريًا اإلى اأنه من االأجدى 

اأن ن�سعى ل�سعودة قطاع جتارة التجزئة يف اململكة. 

وراأى ع�سو اآخر اأن هناك دول اأقل من اململكة يف ن�سبة البطالة على الرغم 
من عدم وجود �سندوق �سخم مثل هذا ال�سندوق، مبينًا اأن ال�سندوق اعتمد 
على موؤ�سرات االأداء التي اأنفق عليها مئات املاليني على الرغم من اأنها غري 
وراأى  بطالة،  من  املجتمع  يعانيه  وما  ال�سندوق  اأهداف  تعك�س  وال  واقعية 
العالقة مثل م�سلحة  ال�سندوق مع اجلهات ذات  اأن يعمل  االأن�سب  اأنه من 
االإح�ساءات العامة، ووزارتي الرتبية والتعليم، والتعليم العايل لو�سع موؤ�سر 

دقيق - فعاًل - ن�ستطيع اأن نقي�س فيه مدى حتقيق ال�سندوق لنتائج عمله.

يتحقق  ما  �سواء  فئات  توزع على  املوؤ�سرات مل  اأن  االأع�ساء  اأحد  واعترب 
يتعلق  ما  اأو  ال�سندوق،  من  املقدمة  باخلدمات  املتعلق  االأداء  مبوؤ�سرات 
املايل  االأداء  مبقايي�س  يتعلق  ما  اأو  لل�سندوق،  االإداري  االأداء  مبقايي�س 
واال�ستثماري، كما اأن املوؤ�سرات ال تدل على اأن امل�ستويات املتحققة مر�سية 
من وجهة نظر ال�سندوق واإمنا هو تقرير ملا عليه احلال، دون و�سع موؤ�سر 

م�ستهدف؛ ليتم مقارنة اأداء ال�سندوق بعد �سنتني اأو ثالث.

وقال ع�سو اآخر اإن اأول خطوة يجب اأن يقوم بها وزير العمل يف اأي دولة 
هي ر�سد وم�سح القدرات والكفاءات الب�سرية، وبناء قاعدة بيانات لذلك واأال 
يتم الرتكيز على قطاعات معينة بل تكون هناك خطة متكاملة دون الرتكيز 

على طالبي العمل اأو العاطلني عن العمل.

لدرا�سة  الوقت  من  املزيد  منحها  اللجنة  طلبت  املناق�سات  ختام  ويف 
بوجهة  والعودة  م�ستفي�سة  درا�سة  ومقرتحات  اآراء  من  االأع�ساء  طرحه  ما 

نظرها اإلى املجل�س يف جل�سة قادمة مب�سيئة اهلل.

األولولية لسعودة قطاع تجارة
التجزئة في المملكة
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أ / عبد العزيز الهدلق
رئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية واألسره والشباب

أرقام بالمليارات وسيل من 

المبادرات ال وجود لها!

وزارة الشؤون االجتماعية.. 
لماذا التسمي األشياء 

بأسمائها!

وال�ستني  الرابعة  اجلل�ستني  مدى  على  ال�سورى  جمل�ض  ناق�ض 
اللتني عقدهما يومي يوم الثنني والثالثاء  واخلام�سة وال�ستني 
10 و11 /1436/1هـ برئا�سة معايل نائب رئي�ض املجل�ض الدكتور 
الجتماعية  ال�سوؤون  جلنة  تقرير  اجلفري  اأمني  بن  حممد 
ال�سوؤون  لوزارة  ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  وال�سباب  والأ�سرة 
رئي�ض  تاله  الذي  1435/1434هـ  املايل  للعام  الجتماعية 

اللجنة الأ�ستاذ عبدالعزيز الهدلق.
راأت  املو�سوع  ب�ساأن  وتو�سياتها  اللجنة  تقرير  عر�ض  وبعد 
اأن  اإلى  م�سرية  مربًكا؛  كان  اللجنة  تقرير  اأن  الع�سوات  اإحدى 
مل  براقة  باأ�سماء  املبادرات  من  �سيل  وهناك  باملليارات,  الأرقام 
اأ�سمع عنها من قبل ومل اأمل�ض اأثرها على اأر�ض الواقع, واأنا اأعمل يف 
هذا املجال منذ 37 �سنة, واحتكاكي مبا�سر بالعاملني يف امليدان!.
)حفظه  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأن   اإلى  االأذهان  الع�سو  واأعادت 
و�سمى  التلفاز  �سا�سة  وعلى  �سابق   وقت  يف  الفقر  م�سطلح  ا�ستعمل  اهلل( 
ت�سمية  يف  تواري  االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  اأن  حني  يف  باأ�سمائها،  االأ�سياء 
الفقر حتت م�سميات ال�سندوق اخلريي االجتماعي، اأو اإ�سرتاتيجية االإمناء 
االجتماعي، اأو برنامج الدعم التكميلي، م�سيفة اأنه كان ينبغي على الوزارة- 
بعد حديث امللك- اأن ت�سمر عن �ساعديها، واأن ت�ستعني بكل اخلربات املحلية 
والدولية، وت�ستفيد من جتارب العامل من حولنا، وتدعم اأجهزتها بالكفاءات 
والبحوث  للدرا�سات  الوطني  )املركز  البحثي  ا مركزها  والعقول، وخ�سو�سً
االجتماعية( ليواكب التغيري وير�سده، وي�ست�سرف امل�ستقبل؛ حتى ال نفاجاأ 
االأجهزة  جميع  مع  تتكاتف  باأن  الوزارة  وطالبت  االجتماعية،  بالكوارث 
اخلدمية، و�سناديق التنمية، و�سناديق الت�سليف للرتكيز على الق�ساء على 
م�ساكل  من  عنه  ينتج  ما  حتجيم  وبالتايل  حتجيمه،  االأقل  على  اأو  الفقر، 

و�سلوكيات اجتماعية �سلبية.

فقط  ال�سفحة  ون�سف  �سفحة  خ�س�ست  الوزارة  اأن  الع�سو  واأ�سافت 
اأن هذه اجلمعيات  مع  املدين؛  املجتمع  للحديث عن منظمات  تقريرها  من 
واملوؤ�س�سات هي الذراع االأخرى املوازية للربامج احلكومية لالرتقاء باملجتمع، 
م�سرية اإلى اأن موؤ�س�سات املجتمع املدين، وبناء على ما تقوم به االآن - بالرغم 
ومعرفًيا  وب�سرًيا  مادًيا  دعمت  اإذا  تقوم  اأن  ت�ستطيع  اإمكاناتها-  �سعف  من 
بالكثري من الربامج وامل�سروعات املنتجة يف كل مناطق اململكة ب�سكل متواٍز؛ 
املجتمع  موؤ�س�سات  ومتكني  الفقر،  على  الق�ساء  من  الوزارة  متكنت  واإذا 
املدين، ف�ستنقذ نف�سها من الف�سل الذريع، و�سيتوقف االإعالم عن التندر بها.

من جانبه  قال اأحد االأع�ساء: اإن جمل�س الوزراء اأقر �سرورة زيادة م�ساهمة 
القطاع اخلا�س يف كافة املجاالت من اأجل حت�سني البيئة اال�ستثمارية، ومن 
وبح�شب  الجتماعية.  ال�شوؤون  قطاع  امل�شتهدفة  الن�شاط  اأنواع  قائمة  �شمن 
ما ذكره امل�سوؤولون يف الوزارة؛ فاإن هناك توجًها لتخ�سي�س قطاع املعوقني 

دعم مراكز رعاية وتأهيل المعوقين 
بالكوادر الصحية المؤهلة
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االأعلى؛  االقت�سادي  املجل�س  من  املعتمدة  التخ�سي�س  اإ�سرتاتيجية  وفق 
وي�سمل: “مراكز التاأهيل ال�سامل، ومراكز التاأهيل املهني، ومراكز الرعاية 
النهارية، وُدور الرعاية االجتماعية للم�سنني” م�سريًا اإلى اأنه مل يجد اإ�سارة 
يف هذا التقرير وال حتى يف تقرير اجلهة ب�ساأن ماذا مت يف املو�سوع؟، وما هي 
جودة  ل�سمان  الوزارة  قبل  من  و�سعت  التي  واملعايري  وال�سوابط  اخلطوات 
الكثري يف جمال  اإلى  التي حتتاج  الغالية  الفئة  التي �ستقدم لهذه  اخلدمات 

الرعاية والتاأهيل؟.

اأن احلاجة  اآخر  راأى ع�سو  املعوقني؛  وتاأهيل  يتعلق مبراكز رعاية  وفيما 
ب�سكل مهني  والتعامل معهم  املعوقني  لوجود موؤهلني يف جمال رعاية  ما�سة 
العادية  العمالة  ال�سرورية وو�سعهم ال�سحي؛ بداًل من  يراعي احتياجاتهم 
و�سارمة  جادة  وقفة  اإلى  حاجته  االأمر  هذا  اأهمية  موؤكدًا  حالًيا،  املوجودة 
من قبل الوزارة واجلهات ذات العالقة؛ للم�سارعة يف معاجلة هذا الق�سور 
والتمري�س  الطبي،  التاأهيل  املراكز، وتوفري متخ�س�سني يف جمال  يف هذه 
املتخ�س�س يف جمال االإعاقة؛ كونهم االأجدر من غريهم على تقدمي الرعاية 

ال�سحية ال�ساملة للمعوقني، وتوفري املتطلبات ال�سرورية لهم.

والعنو�سة،  والطالق،  االأ�سري،  العنف  اإلى  النظر  االأع�ساء  اأحد  ولفت 
واملخدرات، وغريها؛ ورغم ذلك مل جند يف تقرير الوزارة اأي ذكر للبحوث 

العلمية التي تدر�س هذه امل�سكالت وت�سع احللول املنطقية لها.

كبرًيا  حتدًيا  متثل  للمملكة  ال�سا�سعة  امل�ساحة  اأن  اآخر  ع�سو  واعترب 
اإلى  للو�سول  املال  و  اجلهد  من  املزيد  بذل  يتطلب  الذي  االأمر  للوزارة؛ 
الكثري من  اململكة. فهناك  امل�ستهدفة يف خمتلف حمافظات  ال�سرائح  كافة 
اخلدمات ال�سرورية التي قد ال ت�سل اإلى بع�س املحتاجني، ب�سبب البعد اأو 
من  املزيد  افتتاح  و  اإن�ساء  يف  بالتو�سع  مطالبًا  اخلدمات.  بتلك  العلم  عدم 

مكاتب اخلدمات. 

وتابع الع�سو باأن دور التوجيه االجتماعي، واملالحظة االجتماعية، ورعاية 
يجب  التي  املكاتب  اأهم  للم�سنني  االجتماعية  والرعاية  امل�سلولني،  االأطفال 
التو�سع يف افتتاحها يف كل حمافظة، ال�سيما اأن الغالبية العظمى من الفئات 
امل�ستهدفة وامل�ستفيدة من خدمات مكاتب الوزارة من ذوي احلاجات املادية 
يجب  لذا  حتركاتهم  يف  االآخرين  على  يعتمدون  وهم  والنف�سية،  واجل�سمية 
مع  يتنا�سب  مبا  للم�ستفيدين  املنا�سب  بالعدد  والُدور  املكاتب  توزيع  يتم  اأن 

التوزيع اجلغرايف لهم. 

اخلريية  اجلمعيات  يف  العاملني  عدد  اأن  اإلى  االأع�ساء  اأحد  واأ�سار 
على  العاملني  املوظفني  عدد  من  اأكرث  اأنهم  يعني  ا؛ مما  �سخ�سً  )15740(

الباب االأول يف الوزارة )15611( موظًفا، وت�ساءل عما اإذا كانوا متطوعني، 
من  ن�سيبهم  وما  اأجانب؟  اأم  �سعوديون،  هم  وهل  رواتب؟  يتقا�سون  اأم 

اإجمايل م�سروفات اجلمعيات اخلريية؟.

االإيذاء،  من  احلماية  نظام  �سدور   اإلى  النظر  الع�سوات  اإحدى  ولفتت 
اأ�سفها  عن  عربت  لكنها  االأبرز،  باالإجناز  وو�سفته  له  التنفيذية  والالئحة 
مل�ستوى  يرتقي  ال  التنفيذية  اجلهات  ودور  الواقع  اأر�س  على  يجري  ما  الأن 
الطموح، وال يالم�س الهم املجتمعي املرتتب على وفاة طفل اأو طفلة على يد 
اأقرب النا�س لهم، م�سرية اإلى وفاة )12( طفاًل وطفلة يف امل�ست�سفيات خالل 
العام املا�سي نتيجة لالإيذاء رغم  �سدور نظام احلماية من االإيذاء والئحته 

التنفيذية.

الت�سريعية  العملية  من  واجلدوى  بل  النظام  من  اجلدوى  عن  وت�ساءلت 
اإلى اإدارات تنفيذية بريوقراطية �سعيفة  اأوكلت  اإذا كانت امل�سوؤولية  برمتها 
وال  الدعم،  وال  التاأهيل،  ال  ميلكون  ال  حمبطني  وموظفني  وفنًيا،  تنظيمًيا 
ال�سوؤون  وزارة  تبلها  التي  اجلهود  اأن  واأكدت  عملهم.  ملمار�سة  ال�سالحيات 
االجتماعية ال ترتقي اإلى م�ستوى الطموح، وهي غري قادرة على التعامل مع 

ملف االإيذاء بفعالية، وتاأخرت يف اإعداد اإ�سرتاتيجية احلماية من االإيذاء. 

عدة  بني  م�سرتكة  االإيذاء  من  احلماية  امل�سوؤولية عن  اأن  الع�سو  واأكدت 
فاملدار�س  فح�سب،  االجتماعية  لل�سوؤون  وتركها  ح�سرها  ينبغي  ال  جهات 
واملحاكم وال�سرطة واجلهات ال�سحية م�سرتكة يف امل�سوؤولية والبد من جمع 
مع  �سمويل  مبنظور  تتعامل  عليا،  تن�سيقية  جلنة  مظلة  حتت  ال�ستات  هذا 
وحما�سبة  االإيذاء  من  احلماية  نظام  تنفيذ  وتتابع  االأ�سري  العنف  م�سكلة 

املق�سرين واملتقاع�سني من اجلهات التنفيذية املختلفة. 

ما جدوى نظام الحماية من اإليذاء في ظل 
وجود إدارات تنفيذية ضعيفة
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من  الأكرث  الوزارة  قدمته  ما  عن  االأع�ساء  اإحدى  ت�ساءلت  جهتها  من 
التي  املالية  واملبالغ  التوحد، وعدت اجلهود   اأطفال  )200،000( طفل من 
التوحد،  الأطفال  ال�سنوية  الزيادات  اأمام  كافية  غري  ال�سبيل   هذا  يف  تنفق 
م�سرية اإلى اأن العديد من اآباء واأمهات اأطفال التوحد ي�سكون من قلة املراكز 
التي تعالج وتعيد تاأهيل اأطفالهم؛ واإن وجدت فهي تفتقر اإلى االآالت واملعدات 
االآباء  من  العديد  ا�سطر  مما  املجال؛  هذا  يف  املاهرة  العاملة  واالأيدي 
واالأمهات اإلى البحث عن مراكز تتوفر فيها اخلدمات الالئقة باأطفالهم يف 
فر�س  اأن  واالأمهات  االآباء  بع�س  عن  ونقلت  املجاورة،  العربية  الدول  بع�س 
�سفاء اأطفالهم يف تلك املراكز ت�سل اإلى )80%( وهي ن�سبة جيدة تدعو اإلى 
اأو مبالغ ت�سرف يف �سبيل زيادة املراكز، وتطوير ما  التفاوؤل باأن اأي جهود 
هو قائم منها من قبل الوزارة �سيكون مردوده اإيجابًيا، ويخف�س االأعباء على 
على  “التاأكيد  على:  تن�س  تو�سية  اإ�سافة  منا�سبة  وراأت  واالأمهات؛  االآباء 
الوزارة ببذل املزيد من اجلهد واملال من اأجل زيادة املراكز، وتطوير القائم 
منها للعالج واإعادة تاأهيل اأطفال التوحد، وعلى وزارة ال�سحة - يف املقام 
االأول - واجلامعات امل�ساهمة معها يف رفع م�ستوى اخلدمات يف هذا املجال”. 

وا�ستنكر ع�سو اآخر اإغالق وزارة ال�سوؤون االجتماعية املراكز االإعالمية 
واخلا�سة  وامل�ست�سفيات احلكومية  املركزية  االأ�سواق  للجمعيات اخلريية يف 
والن�ساء  الرجال  من  املت�سولني  جتد  الذي  الوقت  يف  مقنع،  �سبب  دون 
واالأطفال عند امل�ساجد ويف االأ�سواق وعند اإ�سارات املرور ورمبا اأغلبهم من 
تلك  م�سري  نعرف  ال  اأننا  العلم  مع  مينعهم،  من  جتد  وال  ال�سعوديني  غري 
االأموال التي يجمعونها، م�سددًا على �سرورة توجه جهود الوزارة والعاملني 

فيها ملحاربة هوؤالء املت�سولني ومنعهم من ممار�سة مهنة الت�سول. 

وا�ستغرب  اآخر غياب الوزارة عن اإح�سائيات الطالق! مت�سائاًل عن اأثر 
الدرا�سات واالأبحاث عن هذه االإح�سائيات، واأ�ساف اإذا كانت ن�سب الطالق 

تزداد، والفقر ينت�سر، وال�سباب يف ت�سيب، واملقاهي مليئة بال�سباب و�سغار 
ال�سن، ون�سبة التدخني تزداد، فاأين احللول؟ واأين دور الوزارة يف ذلك.

وراأى اأحد االأع�ساء اأن التنمية االجتماعية لي�ست حزمة من اأن�سطة �سبكات 
االأمان مل�ساعدة الفقراء واملحرومني ومواجهة ف�سل ال�سيا�سات التنموية، بل 
تنمية  حتقيق  بهدف  االقت�سادية  ال�سيا�سات  مع  تعمل  اأ�سا�سية  اآليات  هي 
وتعترب  جمتمعهم،  �سوؤون  يف  للم�ساركة  املجتمع؛  فئات  لكل  من�سفة  �ساملة 
العدالة االجتماعية اآلية للنمو، وهدًفًا بحد ذاته. وراأى منا�سبة تطوير العمل 
التطوعي اخلريي اإلى موؤ�س�سات للمجتمع املدين ال�سريكة يف حتقيق مطلب 

العدالة االجتماعية للجميع.

للرعاية  مركًزا   )13( هناك  اأن  ذكر  التقرير  اأن  اآخر  ع�سو  والحظ 
النهارية احلكومية، ومل يذكر اأين تقع هذه املراكز؟ وكيف تتوزع على مناطق 
اململكة؟ فهي يف الريا�س وجدة، اأما بقية املناطق فال يوجد بها مراكز رعاية 
هذه  مثل  من  االأخرى  اململكة  مناطق  وت�ساءل عن حرمان  نهارية حكومية؛ 
املهني، الزالت على و�سعها  التاأهيل  اأن برامج  للمعاقني، م�سيفًا  اخلدمات 
منذ �سنوات طويلة، والزائر يلم�س وب�سدة ال�سعف ال�سديد يف هذه الربامج، 
كما طرح الع�سو عدة ت�ساوؤالت عن ما قدمته الوزارة لذوي االإعاقة الذكور 
فوق )12( �سنة من برامج تاأهيلية تدريبية، وم�سري خمرجات تلك الربامج، 
وعن  التوحد،  وحاالت  الذهنية خا�سة،  االإعاقات  لذوي  الوزارة  قدمته  وما 

تطبيق برنامج الو�سول ال�سامل لت�سهيل حركة ذوي االإعاقة و�سالمتهم. 

آباء وأمهات أطفال التوحد يشكون
من قلة المراكز التي تعالج وتعيد

تأهيل أطفالهم
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وت�ساءل اأحد االأع�ساء عن اخلدمات التي �سوف يقدمها برنامج الرعاية 
ال�سحية التاأهيلية املنزلية، وعن العالقة بينه وبني الرعاية ال�سحية املنزلية 
خادم  بها  اأمر  التي  املعاقني  �سيارات  وعن  ال�سحة،  وزارة  من  املقدمة 
اأ�سفه للتهمي�س للم�سنني حيث مل  احلرمني ال�سريفني لذوي االإعاقة. مبديًا 
يرد لهم ذكر يف التقرير اإال يف  �سطرين ون�سف فقط . واأ�ساف : من املوؤ�سف 
ا اأن امل�سنني دائًما ياأتون يف �سياق �سحي اأو اإيوائي فقط، وكاأن حياتهم  اأي�سً
الفعلية قد انتهت، وال تعمل اجلهات امل�سوؤولة مثل وزارة ال�سوؤون االجتماعية 
على تنميتهم وا�ستغالل قدراتهم وخرباتهم، وت�ساءل عن دور وكالة التنمية 
االجتماعية يف خدمة امل�سنني وبراجمهم االجتماعية، والثقافية، والتعليمية، 

والتدريبية؛ لكي يعي�سوا حياة كرمية ي�سعرون فيها باإن�سانيتهم وبعطائهم.. 

واأ�سار اأحد االأع�ساء اإلى مرور ع�سر �سنوات على اإفراد الوزارة بال�سوؤون 
�سنوات  الع�سر  يف  الوزارة  اأداء  تغري  اإذا  عما  وت�ساءل  فقط،  االجتماعية 

املا�سية، وتغري م�ستوى ر�سا املجتمع عن اآدائها اأم ال.
ح�سانة  ُدور  خم�س  بوجود  التقرير   ذكره  ما  اإلى  النظر  الع�سو  ولفت 
باململكة  اخلا�سة  الظروف  وذوي  االأيتام  من  ال�سغار  لالأطفال  اجتماعية 
جميع  ي�سمل  العدد   كان   اإذا  عما  مت�سائاًل  يتيمًا،  طفاًل   )423( تخدم 
االأطفال الذين هم بحاجة لهذه الُدور، اأم اأن هناك غريهم ممن مل ت�سملهم 

تلك الدور بخدماتها.

للتوجيه االجتماعي؛  اأفاد بوجود خم�س دور  التقرير  اإن  الع�سو  واأ�ساف 
ا�ستفاد من خدماتها )136( طالًبا، فهل هذا هو العدد الكلي للطالب الذين 

هم بحاجة لهذه الُدور؟ وهل هناك غريهم؟ وكم عددهم؟.
وقال: اإن ما تقوم به الوزارة هو عبارة عن خدمات تقوم بتوفريها على 

اأ�سا�س الكّم دون تقييم فعلي الحتياج املجتمع وحجم هذا االحتياج. 
وراأى اأحد االأع�ساء اأن من اأهم اخت�سا�سات وزارة ال�سوؤون االجتماعية 
ال  الر�سد  هذا  اأن  موؤكدًا  واالإيجابية،  ال�سلبية  االجتماعية  الظواهر  ر�سد 
يكون اإال من خالل مركز بحوث متطور وم�ستقل، اإال اأن املركز املوجود على 
من  اأن  اإلى  م�سريًا  االجتماعية،  للظواهر  ر�سد  فيه  يوجد  ال  الوزارة  موقع 
بني هذه الظواهر اال�سرتاحات املنت�سرة يف اململكة والتي يرتادها ال�سباب، 
يف  يت�سبب  مما  طويلة  مدة  فيها  واجللو�س  الكبار،  وحتى  ال�سن،  و�سغار 
االأ�سرية، وراأى منا�سبة ر�سد مثل هذه الظواهر، وتو�سيح  اإهمال اجلوانب 

خماطرها، وما ينتج عنها، وكيفية تاليف االآثار االجتماعية الناجتة عنها.
والحظ اآخر اأن دور وزارة ال�سوؤون االجتماعية يف ق�سايا العنف االأ�سري 
م�سيفًا  املطلوب،  امل�ستوى  دون  واالأطفال  الن�ساء  له  تتعر�س  الذي  واالإيذاء 
الن�ساء،  من  املجتمع  يف  كبرية  ل�سريحة  خدماتها  تقدم  الوزارة  اأن  مبا  اأنه 
واالأطفال، واالأ�سرة ب�سكل عام، يفرت�س اأن يكون للمراأة دور رئي�سي يف هيكلة 

الوزارة، ومبا ال يقل عن نائبة وزير.

اآخر تو�سية بدعم مراكز رعاية وتاأهيل املعوقني بالكوادر  واقرتح ع�سو 
لوجود  نظًرا  عالية  مبهنية  املعوقني  فئات  مع  للتعامل  املوؤهلة؛  ال�سحية 
ق�سور يف  من  املختلفة  االإعالم  و�سائل  ن�سرته  وملا  �ساغرة،  �سحية  وظائف 

بع�س اجلهات التابعة لوزارة ال�سوؤون االجتماعية.

ونوه اأحد االأع�ساء ب�سدور االأمر ال�سامي الكرمي رقم )7852/1( وتاريخ 
1426/4/10هــ باملوافقة على �سوابط منح �سيارات لذوي االأ�سخا�س ذوي 
ال�سامي  االأمر  اأنه رغم مرور قرابة ع�سر �سنوات على  اإلى  االإعاقة، م�سريًا 
ال�سيارات، مت�سائاًل عن مربرات  قليل من  �سوى عدد  ت�سليم  يتم  اأنه مل  اإال 
التاأخري؛ رغم اإدراك اجلميع حاجة فئة ذوي االحتياجات اخلا�سة واأ�سرهم 

للدعم وامل�ساندة.

وعن ن�شاط مكاتب مكافحة الت�شول راأى اأحد الأع�شاء اأنها ل تزال دون 
�سبطها  اإلى  امل�سار  االأعداد  من  الرغم  على  اأنه  م�سيفًا  املطلوب،  امل�ستوى 
اأن  كما  املت�سولني،  باأعداد كبرية من  تعج  تزال  واالأ�سواق ال  ال�سوارع  اأن  اإال 
مكاتب مكافحة الت�سول تغطي فقط �سبع مناطق، وتغفل باقي املناطق رغم 
اأن بع�سها حدودية مثل جازان والتي يكرث فيها املت�سولون من خمالفي اأنظمة 
االإقامة من الدول املجاورة، كما اأن االأرقام امل�سبوطة من بع�س املكاتب يف 
بع�س املدن ال تعك�س على االإطالق االأعداد الكبرية من املت�سولني يف االأ�سواق، 
على  ذلك  اأثر  يدرك  واجلميع  وخالفها؛  وامل�ساجد  املرور،  اإ�سارات  وعند 

املجتمع وعلى �سمعة اململكة، رغم ما تقدمه من دعم ورعاية �سخية.

الوقت  من  مزيدًا  اللجنة  منح  على  املجل�س  وافق  املناق�سات  ختام  ويف 
لدرا�سة ما طرحه االأع�ساء من اآراء ومقرتحات درا�سة معمقة والعودة بوجهة 
نظرها اإلى املجل�س يف جل�سة قادمة والت�سويت على تو�سياتها ب�ساأن التقرير.
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مخرجات معهد
اإلدارة ال تفي

باحتياجات
سوق العمل

ناق�ض جمل�ض ال�سورى خالل جل�سته العادية ال�ساد�سة وال�ستني 
التي عقدها يوم الثنني املوافق 1436/1/17هـ برئا�سة معايل 
نائب رئي�ض املجل�ض الدكتور حممد بن اأمني اجلفري تقرير جلنة 
الإدارة  ملعهد  ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  الب�سرية,  واملوارد  الإدارة 
اللجنة  رئي�ض  تاله  الذي  1435/1434هـ  املايل  للعام  العامة 

الدكتور حممد اآل ناجي.
املو�سوع  ب�ساأن  وتو�سياتها  اللجنة  تقرير  عر�ض  وبعد 
للمناق�سة,ا�ستهل اأحد الأع�ساء املداخالت بالتاأكيد على �سرورة 
اأن تتابع جلنة الإدارة واملوارد الب�سرية ما مت ب�ساأن الأمر ال�سامي 
ن�ض على  الذي  1433/7/16هـ,  وتاريخ  الكرمي رقم )33888( 
املوافقة على اإحداث )600( وظيفة ع�سو هيئة تدري�ض باملعهد 

ل�سد حاجة املعهد وفروعه من املدربني.
الأجهزة  تقوم  اأن  على  توؤكد  تو�سية  اإ�سافة  منا�سبة  وراأى 
اخلدمة  وزارة  مع  بالعمل  املعهد  برامج  من  امل�ستفيدة  احلكومية 
الفعلية  املهام  التي تختلف مهامها عن  الوظائف  املدنية لتطوير 

التي ميار�سها املوظف؛ مما ي�سهم يف زيادة العائد من التدريب.
كفاءة  رفع  يف  املعهد  م�ساهمة  مدى  عن  ت�ساوؤالت  االأع�ساء  اأحد  وطرح 
اأن  يكفي  وهل  ذلك؟،  على  الدالئل  فما  كذلك  كان  واإن  الدولة؟،  موظفي 
ال�سوؤال  التي قدمها لالإجابة عن هذا  التدريبية  الدورات  املعهد عدد  يذكر 
م املعهد جهود االإ�سالح والتطوير االإداري؟، وهل بالفعل  املحوري؟، وهل دعَّ
هناك تطور واإ�سالح اإداري بدعم من املعهد؟، وما دالئل ذلك؟، م�سريًا اإلى 

اأن التقرير مل يقدم اأي معلومات لها  عالقة بذلك.
وعن هدف املعهد »الثالث« وهو تقدمي امل�سورة يف املجاالت االإدارية، قال 
اأحد االأع�ساء: اإن ذلك لي�س بهدف واإمنا اإجراء، وهو مت�سمن �سمن دعم جهود 

االإ�سالح والتطوير االإداري، مت�سائاًل عن مدى اإثراء املعهد الفكر االإداري؟.
م�سريًا اإلى اأن ما ورد يف هذا التقرير حول ذلك هو اإنتاج كتابني وترجمة 
االإدارة  وت�ساءل عن مدى كفاية ذلك جلهة مرجعية يف  خم�سة كتب فقط. 

والتخطيط مثل معهد االإدارة. ولفت النظر اإلى اأن املتوقع واملنتظر من املعهد 
اإلى  الوطني  املوؤ�س�ساتي  بالعمل  تدفع  اإدارية  تخطيطية  جهة  يكون  اأن  هو 

االأمام، ال اأن يكر�س ال�سعف االإداري يف موؤ�س�سات الدولة. 

واأ�ساف الع�سو اأن هناك تفاوتًا كبريًا جدًا بني ن�سب االإجناز املتحقق وبني 
يقوم على  اأن  االإداري فيجب  للتطوير  بالن�سبة  اأنه  اإلى  له، م�سريًا  املخطط 
نتائج بيانات البحث العلمي، ولي�س بناء على انطباعات اأو تخمينات، وعند 
الرجوع اإلى اإجناز املعهد يف هذا ال�ساأن جند اأنه يذكر باأنه مل يقم باإعداد 
اأي بحث ميداين، فكيف يقوم بت�سخي�س الواقع؟ وكيف يحدد االحتياجات 

التدريبية؟ وكيف يقي�س مدى حتقق اأهدافه البعيدة؟، 
وراأى اأنه من غري املنا�سب اأن يقت�سر املعهد يف قيا�س حتقق اأهدافه على 
قيا�س موؤ�سر الر�سا عن الربامج التدريبية من املتدربني اأنف�سهم، ومن غري 
املوظفني  رغبات  على  بناء  التدريب  برامج  يف  الت�سجيل  يكون  اأن  املنا�سب 
ولي�س حاجات العمل؛ مما يوؤدي اإلى ت�ستت الربامج التدريبية، وعدم تكاملها 

وحتقيق الهدف منها.
وطريقة  املعهد  هيكلة  يف  جذري  تغيري  هناك  يكون  باأن  الع�سو  وطالب 
اأدائه يف حتقيق اأهدافه، ودعمه باالإمكانات الب�سرية واملادية، التي يحتاجها 

للقيام بذلك.
تفي  ال  العامة  االإدارة  معهد  خمرجات  اأن  اإلى  االأع�ساء  اأحد  ولفت 
زيادة  اإلى  التقرير  هذا  يف  املعهد  ي�سع  ومل  العام،  العمل  �سوق  باحتياجات 

خمرجاته.

برامج التدريب يجب أن تلبي حاجات
العمل وليس رغبات الموظفين

التطوير اإلداري يجب أن يقوم على البحث 
العلمي، وليس على تخمينات
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كما اأن جتربة املعهد يف مركز االأعمال اأ�سيبت بنوع من الرتاجع دون تطوير، 
مقرتحًا اأن ي�سمل املركز الربامج االإعدادية؛ الأنها من اأكرث الفر�س املتاحة، واأن 
تدعم وزارة التعليم العايل برامج مركز االأعمال واأن تدفع ر�سوم الدار�سني يف 

هذه املراكز؛ اأ�سوة مبا يتم من خالل دعم الكليات االأهلية وبراجمها.
من جهته قال ع�سو اآخر: اإن املعهد ال يزال ومن خالل تقاريره الدورية 
التي ترد اإلى املجل�س يعاين الكثري من ال�سعوبات؛ م�سريًا اإلى اأن االإمكانيات 
املحدودة له من املوارد الب�سرية واملادية اأ�سهمت يف احلد من تلبية احتياجات 
االأجهزة احلكومية من الناحية التدريبية ملوظفيها؛ م�سريًا اإلى اأن ن�سبة القبول 
يف الربامج التدريبية للمعهد ال تتجاوز )11.5%( فقط من املتقدمني، وال يفي 

اإال باأقل من )10%( من احتياج املتقدمات لرباجمه �سنوًيا.
وتنتقل  العامة  الثانوية  خلريجي  الدبلوم  برامج  تناط  اأن  الع�شو  وراأى 
ب�سكل كامل اإلى وزارة التعليم العايل لوقف االزدواجية، خا�سة اأن اجلامعات 
الدرا�سات  كليات  وكذلك  املجتمع،  كليات  ت�سمى  كليات  لديها  ال�سعودية 
التي  للربامج  كبري  حٍد  اإلى  م�سابهة  برامج  تقدم  اإنها  حيث  التطبيقية؛ 
يقدمها املعهد، ومتنح �سهادة الدبلوم؛ مو�سحًا اأنه يف حال نقل تلك الربامج 
املعهد  ويفرغ  اجلانب،  هذا  يف  به  املناطة  االأعباء  من  �سيخفف  املعهد  عن 
ا  لالأهم وهو الدورات التدريبية ملن�سوبي االأجهزة احلكومية، و�ست�سهم اأي�سً

يف تو�سيع دائرة القبول يف هذه الربامج.
 وختم الع�سو مداخلته باأن ذلك �سيكون ا�ستكمااًل الإعادة هيكلة التعليم 
انتقلت  عندما  احلال  هو  كما  العايل  التعليم  بوزارة  وربطه  الثانوي،  بعد 
كليات ومعاهد وزارة ال�سحة عام 1428هـ اإلى وزارة التعليم العايل، وكليات 

ومعاهد البنات للوزارة نف�سها.
والربامج  االإعدادية،  الربامج  يحدد  مل  التقرير  اأن  اآخر  ع�سو  وذكر 
لرفع  االإدارة  معهد  به  قام  ما  عن  مت�سائاًل  تطويرها،  مت  التي  التدريبية 

م�ستوى املوظفني ليكونوا اأع�ساء فاعلني ومنتجني؟، 
م�سكلة عدم  املقرتحات حلل  تقريره  يو�سح يف  املعهد مل  اأن  اإلى  واأ�سار 
انتظام املتدربني الواردة يف ال�سعوبات، مطالبًا ببحث �سبب عدم االنتظام، 
واإمكانية و�سع دور جلهة التدريب لتقرير اجلزاءات عند ان�سحاب املتدرب، 

ومدى فاعلية احلوافز ال�سلبية واالإيجابية.
وطالب ع�سو اآخر برفع م�ستوى مركز قيا�س االأداء اإلى هيئة عامة ذات 
�سفة اعتبارية م�ستقلة، مو�سحًا اأن املهام ج�سيمة وال�سالحيات كبرية، وال 

ينبغي اأن ُيحمل معهد االإدارة العامة اأكرث مما يحتمل.
االإدارة  معهد  مل�سرية  ال�سعودية  اجلامعات  بدعم  الع�سو  طالب  كما 
االإدارية يف بالدنا؛ من  بالتنمية  النهو�س  الريادي يف  وتعزيز دوره  العامة، 
خالل تفعيل برامج خدمة املجتمع يف اجلامعات التي تعنى بالتعليم امل�ستمر 

والتدريب على راأ�س العمل.
واأكد الع�سو اأهمية تقييم جميع ن�ساطات املعهد من قبل بيت خربة عاملي 
مواكبة  ي�ستطع  مل  عام-  ب�سكل   - املعهد  اأن  اإلى  النظر  الفتًا  متخ�س�س، 

يف  االإدارية  التنمية  جمال  يف  املتالحقة  والتطورات  والتغريات  التحوالت 
ال�سعودية ما زالت تقوم على االجتهادات الفردية  املوؤ�س�سة  اململكة، فثقافة 
التي توؤدي اإلى كثرٍي من الهدر يف الوقت واجلهد واملال، و�سوف ي�ستمر ذلك 
مفهوم الثقافة االإدارية املوؤ�س�سية؛ التي  تاأ�سيل  يتم  – حتى  االأ�سف  – مع 
ت�سمن اال�ستمرارية يف العطاء بغ�س النظر عن االأ�سخا�س الذين يتعاقبون 

على كر�سي الرئا�سة يف املوؤ�س�سة.

م�ستوى  اإلى  يرقى  ال  العلمي  البحث  يف  املعهد  دور  اأن  الع�سو  واعترب 
ن�ساطاته االأخرى، مطالبًا باأن يعد املعهد خطة بحثية اإ�سرتاتيجية تركز على 
التجريبية  ال�سبغة  ذات  والتتبعية  الطولية  والدرا�سات  التطبيقية  البحوث 
اأثر التدريب على املتدرب، وذلك من خالل االختبارات القبلية  التي تقي�س 
والبعدية وغريها من االأدوات التي تقدم احللول والو�سائل والبدائل لالرتقاء 

مب�ستوى االأداء االإداري يف بالدنا.
وقفة،  اإلى  يحتاج  املعهد  يف  الن�سائي  التدريب  اأن  االأع�ساء  اأحد  وراأى 
بالريا�س؛ م�سيفًا  الرئي�سي  املقر  ن�سائي واحد يف  �سوى فرع  حيث ال يوجد 
اأنه باإلقاء نظرة �سريعة على بع�س االإح�ساءات الواردة يف التقرير يلحظ اأن 
الدولة  املوظفات يف قطاعات  باأعداد  املتدربات متدنية جًدا مقارنة  اأعداد 

املختلفة، والتوجيهات ال�سامية تدعو للتو�سع يف اإيجاد فر�س عمل للمراأة.
واملتدربني  العامة  االإدارة  معهد  ا�ستفادة  مدى  عن  الع�سو  ت�ساءل  كما 
االإلكرتونية  اجلامعة  وكذلك  اجلامعات،  يف  بعد  عن  التعليم  عمادات  من 
مناطق  يف  واملوظفات  للموظفني  بعد  عن  دورات  تقدمي  مت  وهل  ال�سعودية، 
اململكة عن طريق ال�سراكات مع اجلامعات وما مدى جدواها؟، ومدى التزام 

املدربني واملتدربني، واعتمادها من معهد االإدارة؟.
االأع�ساء  الب�سرية على درا�سة ما طرحه  واملوارد  االإدارة  و�ستعمل جلنة 
من مقرتحات وملحوظات درا�سة �ساملة ومن ثم العودة بوجهة نظرها اإلى 
املجل�س يف جل�سة قادمة للت�سويت على التو�سيات التي تو�سلت اإليها اللجنة 

ب�ساأن التقرير ال�سنوي ملعهد االإدارة العامة.

المعهد لم يستطع مواكبة التطورات 
المتالحقة في مجال التنمية اإلدارية
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اأ�ساد معايل رئي�ض جمل�ض ال�سيوخ بجمهورية كندا ال�سيناتور 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خلادم  الرائد  بالدور  كان�سيال  نويل 
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود يف خدمة الأمن وال�سلم الدوليني 
عرب مبادرته - حفظه اهلل – يف  احلوار العاملي بني اأتباع الأديان 
والثقافات, واإ�ساعة ثقافة الت�سامح والتعاي�ض ال�سلمي بني �سعوب 
العامل, التي توجت بتاأ�سي�ض مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
التفاهم  ج�سور  ملد  فيينا  النم�ساوية  العا�سمة  يف  للحوار  العاملي 
خري  فيه  ملا  املختلفة  والثقافات  الأديان  اأتباع  بني  والتعاون 

الب�سرية.

واأكد اأن مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملي للحوار ميثل 
لتحقيق  املركز  مع  للتعاون  كندا  ا�ستعداد  مبديًا  كبرية   اأهمية 

اأهدافه ال�سامية .

جاء ذلك خالل الجتماع الذي عقده مع معايل رئي�ض جمل�ض 
ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ 
اخلا�سة  القاعة  يف  وذلك  حاليًا  كندا  جمهورية  يزور  الذي 

بجل�سات جمل�ض ال�سيوخ يف مقر املجل�ض.

رئي�ض  مبعايل  كان�سيال  ال�سيناتور  رحب  الجتماع  م�ستهل  ويف 
جمل�ض ال�سورى وباأع�ساء الوفد املرافق ملعاليه, موؤكدًا اأهمية هذه 
الزيارة يف توثيق العالقات الربملانية بني جمل�ض ال�سورى والربملان 

الكندي بغرفتيه جمل�ض ال�سيوخ وجمل�ض العموم “ النواب”. 

واأ�سار اإلى تاأ�سي�س جمل�س ال�سيوخ جمموعة ال�سداقة الكندية ال�سعودية 
ت�سم عددًا من اأع�ساء املجل�س، رغبة يف تعزيز العالقة مع جمل�س ال�سورى 

واالرتقاء بها اإلى م�ستويات اأعلى.

اأوتاوا- علي اخل�سري

تغطية

خالل اجتماعه بمعالي رئيس مجلس الشورى

رئيس مجلس الشيوخ الكندي يشيد بالدور الرائد لخادم 
الحرمين الشريفين في الحوار العالمي
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كما نوه مب�ستوى العالقات الثنائية بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية 
اآفاق  لت�سمل  تطويرها  على  كندا  حر�س  موؤكدًا  املجاالت،  خمتلف  يف  كندا 

اأو�سع مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة للبدلني و�سعبيهما ال�سديقني.
وا�ستنكر رئي�س جمل�س ال�سيوخ الكندي العمليات االإرهابية التي يقوم بها 
املتطرفون، موؤكدًا اأن من يقوم بتلك االأعمال ال ميثل الدين االإ�سالمي، فهو 

دين حمبة و�سالم.
من جانبه عرب معايل رئي�س جمل�س ال�سورى عن �سعادته بزيارة جمهورية 
حفاوة  على  الكندي  ال�سيوخ  جمل�س  رئي�س  ملعايل  �سكره  عن  معربًا  كندا، 

اال�ستقبال وكرم ال�سيافة الذي وجده معاليه ومرافقوه.
واأ�ساد معاليه بالعالقات الثنائية بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية 

كندا، وعدها مثااًل يحتذى يف العالقات الدولية.
واأ�ساد الدكتور اآل ال�سيخ مببادرة رئي�س جمل�س ال�سيوخ الكندي لعقد اأول 
لقاء ت�ساوري لروؤ�ساء برملانات دول جمموعة الع�سرين يف كندا الذي كان اأو 

لبنة لتاأ�سي�س اللقاءات الت�ساورية لروؤ�ساء الربملانات.
وقدم معاليه خالل اللقاء نبذة عن جمل�س ال�سورى واآلية عمله، واختيار 
انتماءات  اأو  حزبية  خلفيات  لهم  لي�س  املجل�س  اأع�ساء  اأن  مبينًا  اأع�سائه، 
مناطقية، واإمنا يتم اختيارهم على اأ�س�س علمية وخربات عملية متنوعة ترثي 

النقا�س يف املجل�س ملختلف املو�سوعات.

بقيادة  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  معايل  واأكد 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز –حفظه اهلل – متثل 
مركز التوازن واالعتدال يف منطقة ال�سرق االأو�سط. منوها اإلى حر�س اململكة 
والبرتولية  االقت�سادية  �سيا�ساتها  عرب  العاملي،  االقت�ساد  ا�ستقرار  على 
الرامية اإلى االإ�سهام يف اإيجاد التوازن يف ال�سوق النفطية مبا يلبي م�سالح 

املنتجني وامل�ستهلكني.
وكان معايل رئي�س جمل�س ال�سورى قد �سجل يف م�ستهل االجتماع كلمة يف 

�سجل الزيارات.
ويف ختام االجتماع مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�سبة.

ح�سر االجتماع اأع�ساء الوفد املرافق ملعايل رئي�س جمل�س ال�سورى و�سفري 
خادم احلرمني ال�سريفني لدى كندا االأ�ستاذ نايف بن بندر ال�سديري.

بعد ذلك قام معايل ال�سيخ الدكتور عبداهلل اآل ال�سيخ ومرافقوه بزيارة 
ملكتبة جمل�س ال�سيوخ الكندي وا�ستمع اإلى �سرح من القائمني على املكتبة عن 

تاريخ اإن�سائها، وحمتوياتها ، ثم جتول يف اأروقة املجل�س. 

الذي  الع�ساء  ال�سورى حفل  رئي�س جمل�س  معايل  اأخرى ح�سر  من جهة 
املرافق  والوفد  ملعاليه  تكرميًا  الكندي  ال�سيوخ  جمل�س  رئي�س  معايل  اقامه 
 ، لكلن  ماك  بيفريل  ال�سيدة  الكندية  العليا  املحكمة  رئي�سة  معايل  بح�سور 
جمل�س  اأع�ساء  من  وعدد  كندا،  لدى  ال�سريفني  احلرمني  خادم  و�سفري 

ال�سيوخ الكندي.
وخالل احلفل كرر ال�سيناتور كان�سيال الرتحيب برئي�س جمل�س ال�سورى، 
بقرار  واأ�ساد  احلديث،  عهده  يف  ال�سورى  جمل�س  لتطور  �سعادته  عن  وعرب 
جمل�س  يف  ع�سوًا  �سعودية  امراأة  ثالثني  بتعيني  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

ال�سورى.
اأن دعوته لعقد لقاء ت�ساوري لروؤ�ساء برملانات  واأو�سح يف كلمة ق�سرية 
دول جمموعة الع�سرين جاءت من منطلق اأن روؤ�ساء احلكومات يف حاجة اإلى 
اجلانب الت�سريعي حلل بع�س الق�سايا الدولية، لذلك وجهت الدعوة لروؤ�ساء 
ومنها  الع�سرين  جمموعة  يف  االأع�ساء  الدول  يف  وال�سورى  ال�سيوخ  جمال�س 
جمل�س ال�سورى ال�سعودي لعقد اجتماع ت�ساوري يف العا�سمة الكندية اأوتاوا، 
مبينًا اأن معايل ال�سيخ الدكتور عبداهلل اآل ال�سيخ كان من اأبرز امل�ساركني يف 

ذلك اللقاء.
من جانبه عرب معايل رئي�س جمل�س ال�سورى يف كلمة مماثلة عن �سعادته 

بزيارة كندا.
لروؤ�ساء  االأول  الت�ساوري  اللقاء  عقد  يف  كان�سيال  ال�سيناتور  بجهود  ونوه 
ملا  الت�ساورية  اللقاءات  اأهمية  موؤكدًا  الع�سرين،  جمموعة  دول  برملانات 
من  الكثري  حل  يف  ت�ساعد  التي  الت�سريعات  اإيجاد  يف  دور  من  للربملانيني 

الق�سايا واالأزمات الدولية يف عاملنا املعا�سر.

اآل ال�سيخ: اململكة متثل مركز التوازن 
والعتدال يف املنطقة
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في ختام اجتماعات جمعيته العمومية .. االتحاد البرلماني الدولي 

ينتخب شودري رئيسًا جديدًا له 

د. الجفري : المملكة أدركت مبكرًا خطورة اإلرهاب 
وكانت سّباقة في التحذير منه

حاكم عام كندا يستقبل معالي رئيس مجلس الشورى

الربوفي�سور  كندا  جلمهورية  العام  احلاكم  فخامة  ا�ستقبل 
معايل  اأم�ض  اأوتاوا  بالعا�سمة  مكتبه  يف  جون�ستون  لويد  ديفيد 
بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�سيخ  ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض 

اإبراهيم اآل ال�سيخ الذي يزور كندا حاليًا.

ويف م�ستهل اللقاء رحب فخامته مبعايل رئي�ض جمل�ض ال�سورى 
يف بلده الثاين كندا متمنيًا له وملرافقيه طيب الإقامة.

من جانبه عرب معايل رئي�ض جمل�ض ال�سورى عن �سكره لفخامته 
ال�سيافة  وكرم  ال�ستقبال  حفاوة  على  كندا  وبرملان  وحلكومة 
بني  الثنائية  بالعالقات  منوهًا  ومرافقوه,  معاليه  وجده  الذي 
املجالت  ال�سعودية وجمهورية كندا يف خمتلف  العربية  اململكة 

ومنها العالقات الربملانية بني جمل�ض ال�سورى والربملان الكندي.

واأطلع الدكتور اآل ال�سيخ فخامة احلاكم العام لكندا على اآلية عمل جمل�س 
ال�سورى واختيار اأع�سائه، ودوره يف املجالني الرقاب والت�سريعي.

ح�سر اللقاء �سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى كندا االأ�ستاذ نايف بن 
بندر ال�سديري.

رئي�س  بها معايل  يقوم  التي  الر�سمية  الزيارة  اإطار  اأخرى ويف  من جهة 
ملعهد  بزيارة  املرافق  والوفد  معاليه  قام  كندا  جلمهورية  ال�سورى  جمل�س 
الطبية  املعاهد  اأف�سل  من  يعد  الذي  اأوتاوا  جلامعة  التابع  القلب  اأمرا�س 

واملراكز العالجية الأمرا�س القلب على م�ستوى العامل.

د. آل الشيخ يزور معهد 

أمراض القلب بجامعة أوتاوا
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ويف م�ستهل الزيارة ا�ستمع معاليه والوفد املرافق اإلى �سرح من الرئي�س 
اإن�سائه،  وتاريخ  املعهد  عن  مي�سانا  تريي  الربوفي�سور  للمعهد  التنفيذي 
واأق�سامه، واخلدمات التي يقدمها ملر�سى القلب، والبحوث العلمية الطبية 
التعاون بني املعهد مع عدد من  اإلى  القلب، م�سريًا  اأمرا�س  املتخ�س�سة يف 

اجلامعات وامل�ست�سفيات ال�سعودية يف جماال التدريب والبحوث العلمية.

التي  اجلراحية  والعمليات  املعهد،  عن  مرئيًا  عر�سًا  معاليه  و�ساهد 
يجريها ملر�سى القلب.

واطلعوا  املعهد،  اأجنحة  يف  بجولة  املرافق  والوفد  معاليه  قام  كما 
املر�سى،  على  الك�سف  يف  املعهد  ي�ستخدمها  التي  احلديثة  التقنيات  على 

واملختربات الطبية، ويف غرف العمليات.

الع�ساء الذي  ال�سورى حفل  اآخر ح�سر معايل رئي�س جمل�س  على �سعيد 
املا�سية  الليلة  كندا  جمهورية  لدى  ال�سريفني  احلرمني  خادم  �سفري  اأقامه 

مبقر ال�سفارة تكرميًا ملعاليه مبنا�سبة زيارته الر�سمية لكندا.

نويل  ال�سيناتور  الكندي  ال�سويخ  جمل�س  رئي�س  معايل  احلفل  وح�سر 
و�سفراء  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  ملعايل  املرافق  الوفد  واأع�ساء  كان�سيال 
العربية  الدول  �سفراء  من  وعدد  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  دول جمل�س 

املعتمدين لدى كندا واأع�ساء ال�سفارة ال�سعودية.

ال�سيخ  ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض  ملعايل  املرافق  الوفد  اأع�ساء  زار 

زيارته  ال�سيخ خالل  اآل  اإبراهيم  بن  بن حممد  الدكتور عبداهلل 

بالعا�سمة  الكندي  التاريخ  متحف  كندا,  جلمهورية  الر�سمية 

اأوتاوا الذي يعد مرفقًا مهمًا من املرافق ال�سياحية يف كندا حيث 

يتجاوز عدد زواره �سنويًا مليون زائر.

وجتول اأع�ساء وفد جمل�س ال�سورى يف اأركان املتحف وقاعاته، وا�ستمعوا 

اإلى �سرح من القائمني على املتحف عن اأق�سامه واأهميته يف تاريخ كندا، اإذ 

يج�سد مرحلة مهمة من حياة ال�سكان االأ�سليني جلمهورية كندا، وكيف كانوا 

يعي�سون ويواجهون ق�ساوة الربد والثلوج من حيث ت�سميم املنازل، واملالب�س.

قرون  يف  تعي�س  كانت  التي  احليوانات  اآخر  ركن  يف  املتحف  يوؤ�سل  كما 

ما�سية يف اأرجاء كندا، واالأدوات التي كان ال�سكان االأ�سليون ي�ستخدمونها يف 

تنقالتهم وحياتهم املعي�سية.

وقد اأبدى اأع�ساء وفد ال�سورى اإعجابهم مبا �ساهدوه يف املتحف، وقدموا 

�سكرهم للقائمني عليه على حفاوة اال�ستقبال وتقدمي املعلومات املفيدة عن 

حياة ال�سكان االأ�سليني يف كندا منذ مئات ال�سنني.

أعضاء وفد مجلس 
الشورى يزورون متحف 

التاريخ الكندي
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األمير مقرن بن عبدالعزيز يستقبل رئيس
مجلس النواب العراقي

عبدالعزيز  بن  مقرن  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الوزراء  جمل�ض  لرئي�ض  الثاين  النائب  العهد  ويل  ويل  �سعود  اآل 
حفظه   - ال�سريفني  احلرمني  خلادم  اخلا�ض  واملبعوث  امل�ست�سار 
اهلل -, يف ق�سر املوؤمترات بالريا�ض معايل رئي�ض جمل�ض النواب 

بجمهورية العراق الدكتور �سليم عبداهلل اجلبوري.

اجلبوري  الدكتور  مبعايل  ال�ستقبال  بداية  يف  �سموه  ورحب 
والوفد املرافق له, متمنيا لهم طيب الإقامة يف اململكة.

للمملكة  بزيارته  �سعادته  عن  اجلبوري  الدكتور  اأعرب  فيما 
ولقائه ب�سمو ويل ويل العهد.

وجري خالل اال�ستقبال ا�ستعرا�س العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل 
دعمها وتعزيزها يف خمتلف املجاالت.

ح�سر اال�ستقبال �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خالد بن بندر بن عبدالعزيز 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سوري  جمل�س  رئي�س  ،ومعايل  العامة  اال�ستخبارات  رئي�س 
مكتب  على  العام  امل�سرف  امل�ست�سار  ومعايل  ال�سيخ،  اآل  حممد  بن  عبداهلل 

�سمو ويل ويل العهد االأ�ستاذ عبدالعزيز بن �سالح احلوا�س.
النواب  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  العراقي  اجلانب  من  ح�سره  فيما 
همام بن باقر عبداملجيد وعدد من نواب املجل�س، و�سفري العراق لدى اململكة 

غامن علوان اجلميلي.



تغطية

43 43ال�شورى - العدد 159- حمرم 1436هـ/ نوفمرب 2014م

أمير الرياض يستقبل رئيسي مجلسي
النواب العراقي والمالطي

بن  عبداهلل  بن  تركي  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
احلكم  بق�سر  �سموه  مكتب  يف  الريا�ض  منطقة  اأمري  عبدالعزيز 

رئي�ض الربملان العراقي �سليم اجلبوري, والوفد املرافق له.

الثنائية  العالقات  وجرى خالل ال�ستقبال بحث �سبل تعزيز 
بني البلدين ال�سقيقني.

حممد  الدكتور  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  نائب  معايل  اال�ستقبال  ح�سر 
اجلفري وع�سو جمل�س ال�سورى الع�سو املرافق الدكتور نواف الفغم.

كما ا�ستقبل �سموه رئي�س جمل�س النواب بجمهورية مالطا الدكتور اأجنلو 
فاروجيا والوفد املرافق له.

وجرى خالل اللقاء تبادل االأحاديث الودية ومناق�سة عدد من املو�سوعات 
ذات االهتمام امل�سرتك. 

ح�سر اال�ستقبالني معايل نائب رئي�س جمل�س ال�سورى ، كما ح�سره ع�سو 
ال�سورى رئي�س جلنة ال�سداقة الربملانية ال�سعودية املالطية الدكتور عبداهلل 

احلربي.
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الدكتور  العراق  بجمهورية  النواب  جمل�ض  رئي�ض  معايل  ثمن 
يبذلها  التي  احلثيثة  وامل�ساعي  الكبرية  اجلهود  اجلبوري  �سليم  
خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود 

والأمن  ال�سالم  حتقيق  على  الدوؤوب  وحر�سه  اهلل-  يحفظه   –
وال�ستقرار والرخاء لكافة �سعوب العامل.

واأكد معاليه اهتمام اجلمهورية العراقية قيادة و�سعبًا بدعم 

حممد ال�سيباين

تغطية

ثمن جهود الملك عبد اهلل لتحقيق األمن واالستقرار

لشعوب العالم

رئيس مجلس النواب العراقي: المملكة والعراق هما القوة 
األهم في المنطقة لمواجهة اإلرهاب
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وتعزيز عالقاتها مع اململكة العربية ال�سعودية مبا يحقق امل�سالح 
امل�سرتكة بني البلدين  و�سعبيهما ال�سقيقني.

كما ثمن رئي�ض جمل�ض النواب با�سمه ونيابة عن اأع�ساء جمل�ض 
النواب يف جمهورية العراق دعوة خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
العراقية  اجلمهورية  رئي�ض  لفخامة  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
وما  ال�سعودية  العربية  اململكة  لزيارة  مع�سوم  فوؤاد  الدكتور 
ال�ساحة  على  الأحداث  لتطورات  بحث  من  الزيارة  خالل  جرى 
الإقليمية وجممل امل�ستجدات الدولية اإ�سافة اإلى اآفاق التعاون 

بني البلدين ال�سقيقني.

يف  العراقي  النواب  جمل�ض  رئي�ض  ملعايل  كلمة  يف  ذلك  جاء 
جمل�ض  رئي�ض  معايل  مع  عقدها  التي  املباحثات  جل�سة  م�ستهل 
ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ 

يف مقر جمل�ض ال�سورى بالريا�ض.

وكان معايل ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل 
ال�سيخ قد افتتح جل�سة املباحثات بكلمة رحب فيها مبعايل رئي�ض 
يف  ومرافقيه  اجلبوري  �سليم  الدكتور  العراقي  النواب  جمل�ض 
بلدهم الثاين اململكة العربية ال�سعودية, مقدرًا لهم تلبية دعوة 

جمل�ض ال�سورى لزيارة اململكة وجمل�ض ال�سورى.

العراق  ال�سعودية وجمهورية  العربية  اإلى ما يربط اململكة  واأ�سار معاليه 
البلدين  بني  العالقات  اأن  واأكد  تاريخية،  ال�سقيقني من عالقات  و�سعبيهما 
قدرة  اإلى  منوهًا  م�ستمرة  اأنها  اإال  بها  مرت  التي  الع�سيبة  الظروف  ورغم 

ال�سعب العراقي على جتاوز حمنته بخطط مدرو�سة.

وقال معايل رئي�س جمل�س ال�سورى اإن الزيارة التي قام بها فخامة رئي�س 
اجلمهورية العراقية الدكتور فوؤاد مع�سوم للمملكة ولقاءه بخادم احلرمني 
– كانت  اهلل  – يحفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني 

مثمرة و لها االأثر الكبري يف تعزيز العالقات بني البلدين ال�سقيقني.

من جانية اأعرب رئي�س جمل�س النواب العراقي عن اعتزازه وتقديره لتلبية 
دعوة معايل رئي�س جمل�س ال�سورى  لزيارة اململكة العربية ال�سعودية ومناق�سة 
وجهات  وتبادل  البلدين  بني  امل�سرتك  االهتمام  ذات  والق�سايا  املو�سوعات 

النظر حول �سبل توطيد العالقات الثنائية وتبادل اخلربات الربملانية.

وقال: لقد مر العراق بظروف ع�سيبة يف العقد املا�سي كادت اأن تنهك 
قواه وتفت يف عزميته ولكنه بقي متوكاًل على اهلل من اأجل اخلروج من اأزمته 

وبقيت اإرادته �سلبة رغم غيوم ال�سنوات احلالكة التي لبدت اأجواءه.

والتكاتف فال جمال  التعاون  ي�ستلزم  اأما ظرف  االآن  اأ�سبحنا  واأ�ساف: 
بعد اليوم لرتك االأمور جتري على م�ساراتها التي بداأت تتعقد بل نحتاج اإلى 

حما�سرة االأزمة وتطويقها قبل اأن تتمكن من اإرادتنا وتتغلب على خطتنا.
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وهذا  العراق  اأولويات  اأولى  بوجهه  والوقوف  االإرهاب  حماربة  اأن  واأكد 
يتطلب تعاونًا غري حمدود وتوا�ساًل غري مقطوع من �ساأنه اأن ي�سع ال�ساعد 
مقدراتنا  لتتكامل  الفكرة  على  والفكرة  اجلهد  على  واجلهد  ال�ساعد  على 

وتت�سامن عزميتنا.

ال�سعودية  العربية  واململكة  العراق  اإن جمهورية  الدكتور اجلبوري:  وقال 
ميثالن القوة االأهم يف املنطقة ملواجهة االإرهاب وحتجيمه والق�ساء عليه ملا 
متتلكان من مقدرات مادية ومعنوية وجغرافية وتاريخية ت�سعنا يف مقدمة 

الركب لتحمل هذه امل�سوؤولية احلرجة واحل�سا�سة واخلطرية.

واأعرب رئي�س جمل�س النواب العراقي يف ختام كلمته عن �سعادته واأع�ساء 
اأ�سقائهم  ال�سعودية بني  العربية  اململكة  اأر�س  بوجودهم على  املرافق  الوفد 
واأهلهم، ويف اأروقة جمل�س ال�سورى لتبادل الفكرة واملبادرة والراأي مبا يخدم 

م�سالح البلدين ال�سقيقني.

االهتمام  ذات  املو�سوعات  من  عدد  بحث  املباحثات  جل�سة  خالل  ومت 
وبخا�سة  ال�سقيقني،  البلدين  بني  العالقات  تعزيز  يف  ت�سب  التي  امل�سرتك 

العالقات الربملانية بني جمل�س ال�سورى وجمل�س النواب العراقي.

ح�سر جل�سة املباحثات معايل نائب رئي�س جمل�س ال�سورى الدكتور حممد 
معتاد  بن  فهاد  الدكتور  املجل�س  رئي�س  م�ساعد  ومعايل  اجلفري  اأمني  بن 
عمرو  اآل  عبداهلل  بن  الدكتور حممد  للمجل�س  العام  االأمني  ومعايل  احلمد 
واأع�ساء جمل�س ال�سورى روؤ�ساء اللجان املتخ�س�سة وع�سو جمل�س ال�سورى 

الع�سو املرافق الدكتور نواف الفغم لرئي�س جمل�س النواب العراقي.

النواب  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  العراقي  اجلانب  من  ح�سرها  كما 
العراقي ال�سيخ همام باقر عبداملجيد واأع�ساء الوفد املرافق ملعاليه وال�سفري 

العراقي لدى اململكة االأ�ستاذ غامن اجلميلي.

ومرافقوه  العراقي  النواب  جمل�س  رئي�س  معايل  ح�سر  اأخرى  جهة  من 
معاليه  وجد  حيث  ال�سورى،  جمل�س  عقدها  التي  العامة  اجلل�سة  من  جانبًا 

ترحيبًا من اأع�ساء املجل�س.

الدكتور �سليم اجلبوري ومرافقوه بجولة يف  ال�سياق ذاته قام معايل  يف 
من  عنها  ل�سرح  وا�ستمع  االأندل�سية  والقاعة  الكربى  والقاعة  املجل�س  اأروقة 

معايل نائب رئي�س جمل�س ال�سورى الدكتور حممد بن اأمني اجلفري.

واأقام معايل رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 
اإبراهيم اآل ال�سيخ ماأدبة غداء تكرميًا ملعايل رئي�س جمل�س النواب العراقي 
جمل�س  رئي�س  نائب  معايل  ح�سرها  املجل�س،  مقر  يف  له  املرافق  والوفد 
ال�سورى ومعايل م�ساعد رئي�س املجل�س ومعايل االأمني العام للمجل�س وروؤ�ساء 

اللجان املتخ�س�سة باملجل�س وعدد من اأع�ساء جمل�س ال�سورى.
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رئيس مجلس الشورى يجتمع مع رئيس مجلس النواب المالطي

عقد معايل رئي�ض جمل�ض ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن 
بالريا�ض  املجل�ض  مقر  يف  مبكتبه  ال�سيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد 
مالطا  جمهورية  يف  النواب  جمل�ض  رئي�ض  معايل  مع  اجتماعًا 
موؤخرًا  للمملكة  الر�سمية  زيارته  خالل  فاروجيا  اأجنلو  الدكتور 

تلبية لدعوة من معايل رئي�ض جمل�ض ال�سورى.
ويف بداية الجتماع رحب معايل رئي�ض جمل�ض ال�سورى برئي�ض 
جمل�ض النواب املالطي والوفد املرافق له �ساكرًا لهم اإجابة الدعوة 
لهم  متمنيًا  ال�سورى  جمل�ض  اأعمال  على  والطالع  اململكة  وزيارة 

طيب الإقامة.
بني  جتمع  التي  الثنائية  العالقات  م�ستوى  اإلى  معاليه  واأ�سار 
املجالت  �ستى  يف  مالطا  وجمهورية  ال�سعودية  العربية  اململكة 
بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  يف  الزيارة  هذه  ت�سهم  اأن  متمنيًا 
الربملانية بني جمل�ض  والعالقات  ب�سكل عام   ال�سديقني  البلدين 

ال�سورى وجمل�ض النواب املالطي ب�سكل خا�ض. 

واأبان معاليه اأن جمل�س ال�سورى ي�سهم يف منظومة التطوير التي يقودها 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود - يحفظه 
اهلل - التي �سملت كافة اجلوانب يف اململكة م�سريًا معاليه اإلى مفهوم ال�سورى 
العربية  اململكة  يف  ال�سورى  جمل�س  م�سرية  على  ال�سوء  واألقى  االإ�سالم،  يف 

ال�سعودية واآلية عمله وع�سويته يف االحتادات الربملانية االإقليمية والدولية .
من جانبه عرب رئي�س جمل�س النواب املالطي عن �سعادته بزيارة اململكة 
بالوفد  اأحاطت  التي  واحلفاوة  اال�ستقبال  بح�سن  منوهًا  ال�سعودية  العربية 

منذ و�سوله اإلى اململكة.

بني  تربط  التي  العالقات  زيادة  اإلى  تهدف  الزيارة  هذه  اأن  اإلى  واأ�سار 
البلدين وكذلك بني جمل�س ال�سورى وجمل�س النواب املالطي.

الثنائية  العالقات  تطوير  اأهمية  املالطي  النواب  جمل�س  رئي�س  واأكد 
اأن هناك اتفاقيات موقعة  بني البلدين يف  اإلى  القائمة بني البلدين م�سريًا 
تفعيل  اأهمية  على  موؤكدا  واالقت�سادية  التعليمية  خا�سة  املجاالت  من  عدد 

هذه االتفاقيات مبا يخدم م�سالح البلدين وال�سعبني ال�سديقني.
وجرى خالل االجتماع ا�ستعرا�س عدد من املو�سوعات الرامية اإلى فتح 
اأفاق جديدة من التعاون بني البلدين  وال�سيما بني جمل�س ال�سورى وجمل�س 

النواب املالطي وتفعيل عمل جلان ال�سداقة يف املجل�سني.
ويف نهاية االجتماع مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�سبة.

من جهة اأخرى اأقام معايل رئي�س جمل�س ال�سورى ظهر اليوم مبقر املجل�س 
حفل غداء تكرميًا ملعايل رئي�س الربملان املالطي والوفد املرافق.

ح�سر االجتماع  وحفل الغداء معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد 
معتاد  بن  فهاد  الدكتور  املجل�س  رئي�س  م�ساعد  ومعايل  اجلفري  اأمني  بن 
اآل عمرو  احلمد، ومعايل االأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل 
الدكتور  املالطية  ال�سعودية  الربملانية  ال�سداقة  رئي�س جلنة  املجل�س  وع�سو 
عبداهلل بن حمود احلربي وعدد من اأع�ساء املجل�س اأع�ساء جلنة ال�سداقة 

الربملانية ال�سعودية املالطية يف جمل�س ال�سورى.
جمل�س  رئي�س  ملعايل  املرافق  الوفد  املالطي  اجلانب  من  ح�سرها  كما 
النواب املالطي الذي يتكون من ع�سو جمل�س النواب رئي�س جلنة ال�سداقة 
الربملانية املالطية ال�سعودية يف جمل�س النواب جوزيف �سموت وع�سو املجل�س 
اأنتوين بتزينا و�سفري جمهورية مالطا لدى اململكة مارتني فالنتينو وعدد من 

امل�سوؤولني يف جمل�س النواب املالطي.
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وانت�سار  رواج  من  املخاوف  تكمن  حيث  اخلطورة,  متناهي  حتديًا 
قطع غيار ال�سيارات املقلدة ب�سكل قد يتجاوز معظم الإح�ساءات 
يف اخلارج ل�سيما واأن كثريًا من هذه احليل والأ�ساليب تروج لقطع 
بع�ض  عن  بعيدًا  واملركبة  الراكب  و�سالمة  اأمن  وتهدد  حيوية 

القطع ال�سكلية والكمالية.
ظاهرة ال�سلع املقلدة يف �سوق قطع غيار ال�سيارات ظاهرة تهدد 
عن  ناهيك  وال�سناعي  التجاري  اأمننا  تهدد  كما  العامة  ال�سالمة 
اأنها بيئة خ�سبة لأوكار العمالة ال�سائبة اإلى جانب كونها ت�سكل 
من  اأ�سحابها  ي�سلم  ل  رمبا  لعمليات  عديدة  جوانب  من  جانبًا 

جرائم ال�سرقة وغ�سيل الأموال.

�ساعت  كما  تداوله,  �ساع  وم�سطلح  عنوان  التجاري  الغ�ض 
حني  ففي  وخباياه,  اأ�سراره  و  حيله  عن  والك�سف  حماربته  �سبل 
ن�سطت بع�ض الأ�ساليب املخادعة يف كثري من الأوا�سط التجارية 
و ال�ستثمارية التي ا�ستطاع من خاللها البع�ض اأن ي�سوقوا للوهم 
متغرية  وبطرق  ومتنوعة  متعددة  واأ�ساليب  باأ�سكال  واجل�سع 
ومتزامنة مع ت�سارع العمليات التجارية واأ�ساليب البيع وال�سراء, 
واملقلدة  املزيفة  وال�سلع  الب�سائع  عدد  فيه  زاد  الذي  الوقت  يف 
طالت  اإذ  بعينه,  اإنتاجي  خط  اأو  معني  �سنف  على  تقف  ل  التي 
عمليات الغ�ض التجاري معظم �سروب التجارة واأوجه ال�ستثمار, 
العامة  بال�سالمة  تتعلق  جتارة  على  ال�سوء  �سن�سلط  هنا  لكننا 
قطع  يف  والغ�ض  اخلداع  اأ�ساليب  ت�سكل  حيث  املجتمعي,  والأمن 
خا�سة  بالدنا  ويف  العموم  وجه  على  العامل  يف  ال�سيارات  غيار 

خفايا الغش التجاري في قطع غيار السيارات

كوادر ومصانع ومطابع تبيع الوهم
وتسوق لنا الحوادث!!!!

اأجرى التحقيق: من�سور الع�ساف

السوق العشوائي بيئة خصبة
للغش التجاري والظاهرة تتفاقم .. 

والحلول دون التطلعات
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قطع الغيار اأكرث من مبيعات ال�سيارات ذاتها, معتمدة بذلك على 
والبال�ستيك  الأملنيوم  كميات  دخول  بعد  لل�سيارة  اخلام  املادة 
ال�سناعة وبن�سبة كبرية وتقل�ض  الداخلة يف  املواد  املقوى �سمن 
اأتاح  لهوؤلء م�ساحة اأكرب  مادة احلديد اخلام يف ال�سناعة, مما 

للغ�ض والتحايل على النا�ض. 

تزال  ل  اأنها  اإل  املعنية  اجلهات  قبل  من  اجلهود  بذلت  وقد 
تعددت  وقد  اخلطرية.  الظاهرة  تلك  على  تق�ض  ومل  قا�سرة, 

اأوجه الغ�ض وت�سعبت يف جميع املجالت التجارية.
 يف هذا التحقيق ت�ستعر�ض “ ال�سورى” الغ�ض التجاري يف قطع 
وتاأثري  النا�ض  حياة  يف  ق�سوى  اأهمية  من  لها  ملا  ال�سيارات,  غيار 
ذلك على ال�سحة بالدرجة الأولى واحليلولة دون ازدهار ال�سوق 
ج�سد  يف  �سمومها  تبث  اآفة  التجاري  فالغ�ض  ومنائه,  ال�سعودي 

القت�ساد املحلي.    

اإذن نحن اأمام اأخطر الظواهر التي تهدد حياة الإن�سان ب�سكل 
العامل  دول  من  العديد  منها  تعاين  عاملية  ظاهرة  وهي  مبا�سر, 
وحتاربها ب�ستى الو�سائل, وت�سدد العقوبات على ممار�سيها, حيث 
تعود انعكا�ساتها باملقام الأول على �سالمة و�سحة الإن�سان, �سواء 
ما يتعلق منها باملواد الغذائية اأو بقطع غيار ال�سيارات املغ�سو�سة, 
ت�سهده  الذي  املتنامي  القت�سادي  التطور  على  �سلبًا  توؤثر  كما 
الغ�ض  اأ�ساليب  وتعددت  العاملي.  النفتاح  ظل  يف  الدول  معظم 
وال�سلع  الب�سائع  تلك  لتمرير  حديثة  طرق  وابتكرت  التجاري 
املقلدة واإغراق ال�سوق بها بهدف جني الأرباح , دون النظر لأية 

اعتبارات اأخرى.
 

وحتتل قطع غيار ال�سيارات املقلدة املغ�سو�سة يف �سدارة ال�سلع 
والإح�ساءات  الدرا�سات  اأظهرت  حيث  هوؤلء,  لها  يروج  التي 
بعد  خ�سو�سا  خميفة,  اأرقاما  املا�سية  القليلة  الأعوام  خالل 
مبيعات  من  لال�ستفادة  العاملية  ال�سيارات  �سركات  معظم  اجتاه 
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جتعل  ال�سيارات  قطع  يف  التجاري  الغ�ض  واأ�سرار  خفايا 
احلليم حريانا

ــ بداية التقت »ال�سورى« باملواطن اأنور ال�سويدان  الذي ا�ستثمر يف جمال 
بيع قطع غيار ال�سيارات، وا�ستمر فيه لعدد من ال�سنوات، حتى اأ�سبح لدية 
دراية كافية وخربة يف بيع قطع الغيار ، واأ�ساليب وطرق وحيل بع�س العاملني 
بهذا املجال، حيث يقول: » لعل اأبرز ما ي�ساعد على منو هذه الظاهرة ال�سلبية 
هو ال�سماح الأي مواطن ميتلك �سجاًل جتاريًا با�سترياد قطع الغيار، حتى ولو 
م�شبقة،  �شروط  اأو  تقنيق  اأي  وبدون  �شغري،  حمل  عن  عبارة  املن�شاأة  كانت 
فاملجال مفتوح فيما يتعلق باال�سترياد، مما دفع �سعاف النفو�س اإلى الغ�س 
املقلدة من اخلارج،  القطع  النا�س، ويتم ذلك عرب �سراء  التجاري وت�سليل 
وبعد دخول الب�ساعة يتم ت�سميم وطباعة كرتون بال�سعار االأ�سلي لل�سلعة، 

ومن ثم التعبئة وطرحها بال�سوق على اأنها قطعة اأ�سلية. 

واأ�ساف ال�سويدان » وامل�ستغرب اأن هناك قطع غيار مقلدة تعباأ يف بلدها 
ومراكز  واملوانئ  املنافذ  عرب  ال�سعودي  ال�سوق  وتدخل  االأ�سلي  بالكرتون 
اجلمارك » اأي اأنها جمهزة من اخلارج..!!!«، وهناك اأي�سا من يقوم بطباعة 
بلد املن�ساأ االأ�سلي على قطع م�سنعة هنا، فعلى �سبيل املثال هناك م�سانع 
حملية خفية تديرها عمالة خمالفة لالأنظمة ت�سنع  القطع اأو جتددها ومن 
Japan«” اأو غريها، ويتم توزيعها  ثم يطبع عليها البلد امل�سنع » usa” اأو 
وبيعها بثمن بخ�س واأ�سعار مغرية وهكذا.. وقد جنوا اأموااًل طائلة من جراء 

ذلك، كما اأن بع�سهم يرتقب ب�سغف طرح قطع غيار املوديل احلديث 2015 م 
على �سبيل املثال، فما اإن تنزل القطعة بال�سوق حتى يهرع ل�سرائها، ومن ثم 
ال�سفر بها اإلى دول �سرق اآ�سيا وتقليدها متامًا وباأرخ�س االأ�سعار، ثم يجلبها 

لل�سوق بعد تعبئتها بكراتني �سممت �سبيهة باالأ�سلي. 
الزبون  اأن  ال�سويدان  اأو�سح  القطع  هذه  جتاه  امل�ستهلك  فعل  ردة  وحول 
يقع يف الكثري من اخل�سائر نتيجة جهله وعدم متييزه بني االأ�سلي واملقلد، 
فنجد اأحيانا زبونًا ي�ساأل عن �سعر قطعة معينة وعندما تعطيه ال�سعر يقول: 
اإلى ذلك  باأقل من هذا ال�سعر”. ومن ثم يعود  “وجدتها يف املحل الفالين 
املحل الذي يق�سده وي�سرتيها منه ويقع يف املغ�سو�س، وبعد فرتة يعود مرة 
املفهوم،  هذا  لديهم  العمالء  اأغلب  فاإن  وحقيقة  امل�سكلة،  لنف�س  اأخرى 
ويعتقدون اأن القطع ذات جودة واحدة والتفاوت يف االأ�سعار فقط، دون دراية 
وعلم بدهاليز وخفايا الغ�س التجاري، رغم اأننا نحاول اأن نقدم الن�سح لهم 
ال�سعر  عن  فقط  يبحثون  االأغلبية  بينما  بذلك،  يقتنع  من  منهم  قلة  ولكن 
االأقل، ويعتقدون حينها اأنهم على �سواب، وهذا ي�سجع اأ�سحاب املحالت على 
�سراء املعباأ واملغ�سو�س الأنه يلقى رواجا لدى امل�ستهلكي. وقد جنح املغ�سو�س 

يف مناف�سة االأ�سلي بدرجة كبرية.

وحول انعكا�سات القطع املقلدة وتبعاتها قال ال�سويدان “ اإن هناك قطع 
غيار مقلدة ورديئة جدًا، وهي من االأهمية مبكان حيث تتعلق ب�سالمة الراكب 
كـ)الفحمات والركب وجلد املق�س واالأذرعة وم�سامري التوازن(، وهذه القطع 
وثانية  اأولى  درجة  وجتاري  �سوق  واأ�سلي  وكالة،  )اأ�سلي  اإلى  وت�سنف  تقلد 
احلقيقة  ويف  العميل،  مع  يتنا�سب  الذي  بال�سعر  ت�سريفها  ليتم  وهكذا..( 
الرديء يف ظل  للزبون معرفة اجليد من  اأغلبها جتارية ومقلدة، وال ميكن 
وال�سركات  الوكاالت  اجتاه  ال�سويدان  وبني  املوجودة.  والغ�س  التحايل  طرق 
لبيع ال�سيارات من خالل تقدمي الت�سهيالت واالإغراء للزبون مع هام�س ربح 
اأن بيع القطع  ب�سيط جدًا معتمدين على بيع القطع بن�سبة كبرية. وامل�سكلة 
وخدمات ما بعد البيع اأ�سبحت تتجه لها اأغلب ال�سركات مبختلف املجاالت 

�سواء ال�سيارات اأو االأجهزة الكهربائية اأو االإلكرتونية وغريها. 
وحتدث ال�سويدان عن اأوجه احللول ودور وزارة التجارة وال�سناعة للحد 
من ظاهرة الغ�س التجاري وقال : اإن ما قامت به الوزارة هي جهود متوا�سعة 
خمالفات  واإ�سدار  املحالت  مبداهمة  تقوم  فهي  التطلعات،  اإلى  ترتقي  ال 
مكا�سب  من  املتالعب  هذا  يح�سده  مبا  قيا�سًا  جدًا  ي�سرية  مالية  بغرامات 
جراء جتارته املغ�سو�سة، فهو مبجرد دفعه للمخالفة يعود كما كان عليه وهي 

ال توؤثر اأبدًا يف ك�سبه اأو ن�ساطه.
ومتنى ت�سديد العقوبات على هوؤالء مثل منعهم من اال�سترياد ملدة طويلة، 
اإ�سافة اإلى غرامات مالية كبرية و�سواًل اإلى االإنذار ب�سحب واإلغاء ال�سجل، 
وا�ستنزاف  االأرواح  يف  هالك  من  ي�سببونه  ملا  املف�سدين،  هوؤالء  يرتدع  كي 

جليوب املواطنني والت�سييق عليهم. 
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فرتة �سابقة ا�ستحوذ املقلد على ما يقارب من 50%  من اإجمايل قطع الغيار 
امل�ستوردة يف اإح�ساءات ر�سمية مل�سلحة اجلمارك ن�سرت يف و�سائل االإعالم. 
و�سدد اجلزاع على �سرورة الق�ساء على هذه الظاهرة التي باتت تهدد 
حياة النا�س بالدرجة االأولى. ونا�سد امل�سوؤولني يف وزارة التجارة وال�سناعة 
الكثري  وفاة  اإلى  ب�سكل مكثف، م�سريًا  وتنفيذ احلمالت  العقوبات،  بت�سديد 
مثل،  واملقلدة  املغ�سو�سة  الغيار  قطع  ب�سبب  املرورية  احلوادث  �سحايا  من 

االإطارات والركب والفرامل، الواردة عرب املنافذ. 

وي�سرت�سل اجلزاع قائاًل: نتطلع من االأع�ساء يف جمل�س ال�سورى مناق�سة 
هذا الداء ال�سرطاين الذي بات يوؤرق حياة املواطنني ويهدد اأمننا االقت�سادي 
ما  املغ�سو�سة  امل�سبوطات  من  الهائل  الكم  هذا  اأن  اإلى  م�سريًا  والتجاري. 
االأ�سلية  القطع  �سوق  فاإن  وحقيقة  اأخرى،  كميات  وجود  على  دليل  اإال  هو 
�سارف على االحت�سار . ويتطلب الو�سع احلايل املزيد من اجلهود احلثيثة، 
والرتكيز على جماالت اخلطر من قبل الكوارد الفنية املوؤهلة. للك�سف عن 
اجلودة ومطابقتها للموا�سفات واملقايي�س ال�سعودية ، والتاأكد من العالمات 

التجارية. 

دور وكالت ال�سيارات يف مكافحة قطع الغيار املقلدة
اإلى ذلك تطرق املواطن / علي الطناين �ساحب معر�س لبيع ال�سيارات 
اإلى دور وكاالت ال�سيارات يف م�ساندة وزارة التجارة وال�سناعة فيما يتعلق 
قامت  ال�سيارات  وكاالت  بع�س  اإن  وقال:  املقلدة،  ال�سيارات  غيار  بقطع  
ملكافحة  قبل فرتة حملة  تويوتا  �سركة  اأطلقت  وقد  اجلانب  بدورها يف هذا 
بالتعاون  ال�سعودي،  ال�سوق  يف  تويوتا  غيار  لقطع  والتقليد  التجاري  الغ�س 
الغ�س  ملكافحة  وال�سناعة  التجارة  ووزارة  ال�سعودية  اجلمارك  م�سلحة  مع 
ال�سعودية.  ال�سوق  املقلدة يف  تويوتا  �سيارات  غيار  وم�سادرة قطع  التجاري 
كما نظمت تويوتا دورات تدريبية ملوظفي اجلمارك ومفت�سي وزارة التجارة 
وال�سناعة للتعرف على ال�سلع املقلدة واملغ�سو�سة وكيفية اكت�سافها. وت�ساند 

فقط  جتارية  عالمات  ميلكون  من  على  اال�سترياد  اقت�سار  ميكن  كما 
بحيث ي�سع ال�سعار اأو “ اللوقو” اأعلى الكرتون من اخلارج، اإ�سافة لطباعة 
ال�سعار ونق�سه على القطعة “حفر”، وكذلك و�سع ن�سرة تعريفية باملنتج يف 
كل كرتون على غرار ن�سرات الدواء، واأي�سا ا�سم امل�سنع يف بلد املن�ساأ بحيث 
ال يتمكن اأحد من تزويرها. وبذلك ميكن اأن نحد من ظاهرة الغ�س التجاري 

و�سيئا ف�سيئا �سوف نتمكن من التخل�س منها باإذن اهلل. 

نتطلع من الأع�ساء يف جمل�ض ال�سورى مناق�سة هذا الداء 
ال�سرطاين

    وتطرق �ساحب حمالت »اجلزاع« لقطع غيار ال�سيارات االأ�ستاذ نايف 
اجلزاع عن هذه الظاهرة ب�سكل عام وقال :اإن الغ�س التجاري موجود منذ 
كافية  وال�سناعة غري  التجارة  وزارة  تبذلها  التي  وكل اجلهود  زمن طويل، 
للحد منه اأو الق�ساء عليه، بالرغم من اإعالن اجلمارك ال�سعودية عن وجود 
ارتفاع كبري يف م�سبوطات قطع الغيار املغ�سو�سة واملقلدة، وكذلك احلمالت 
جهات  مع  بالتعاون  وال�سناعية  التجارة  وزارة  بها  تقوم  التي  التفتي�سية 
الظاهرة  هذه  ا�ستئ�سال  من  تتمكن  مل  اجلهود  تلك  اأن  اإال  اأخرى،  ر�سمية 
اخلطرية،  وهذا ما ي�سكل هاج�سًا لدى املواطن ولدى �سركات ووكاالت قطع 
وت�سليل  التجاري  الغ�س  ب�سبب  االأرواح  اآالف  اأزهقت  ال�سيارات، حيث  غيار 
النا�س بقطع غيار مقلدة تهدد ال�سالمة العامة اإلى جانب اأنها عدمية اجلودة 

والفائدة ورديئة اال�ستعمال.

واأكد اجلزاع اأن القطع املقلدة بداأت باكت�ساح ال�سوق و�سحب ح�سة القطع  
ويف  باملليارات،  قدرت  خيالية  اأرقام  اإلى  مبيعاتها  و�سلت  لقد  بل  االأ�سلية، 
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وزارة  بها  تقوم  والتي  وامل�ستودعات  للمحالت  ال�سبطيات  حمالت  ال�سركة 
الداخل  من  ال�سعودية  ال�سوق  حماية  ت�ستهدف  والتي  وال�سناعة  التجارة 

وم�سادرة اأي منتجات يثبت غ�سها اأو تقليدها.

وعرب الطناين عن اعتقاده باأن تلك اجلهود اأ�سهمت برفع وعي امل�ستهلك 
ت�سببت  قد  الأنها  املقلدة  القطع  وتبعات  خماطر  حول  باملعلومات  وتزويده 
اأن القطع املقلدة حتد من انتعا�س  اأرواح اآالف النا�س، وبال �سك  اإزهاق  يف 
ال�سوق، وتقف حجر عرثة يف طريق التنمية التجارية واالقت�سادية. اإ�سافة 
اإلى اتخاذ  واأعرب عن تطلعه  االأرواح واملمتلكات.  اإلى اخل�سائر املرتتبة يف 
املغ�سو�سة  ال�سيارات  غيار  قطع  بيع  حمالت  ملراقبة  الالزمة  االإجراءات 
ل�سمان  وال�سناعة  التجارة  وزارة  قبل  من  امل�سكلة  هذه  ومعاجلة  واملقلدة. 

عدم تكرارها.

 وبني الطناين اأن  قطع غيار ال�سيارات املغ�سو�سة ما زالت رائجة، وال ننكر 
هنا دور الوزارة وك�سفها لبع�س عمليات واأ�ساليب الغ�س والتقليد هذا اإلى جانب 
تّو�سع الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة يف اإ�سدار موا�سفات 
قيا�سية لقطع غيار ال�سيارات مبا ي�سهّل عملية الفح�س واالختبار. اإال اأن هذه 

االإجراءات مل توقف هوؤالء امل�سللني عن العبث باأرواح واأموال النا�س.

برامج  تفعيل  يف  الوزارة  كدور  اجلوانب  بع�س  يف  ق�سور  هناك  اأن  كما 
واملغ�سو�سة،  املقلدة  ال�سيارات  غيار  قطع  مبخاطر  االإعالمية  التوعية 
والت�سهري باملخالفني، وتوقيع العقوبات امل�سددّة عليهم. الفتًا النظر اإلى نوع 
من الت�ساهل مع هوؤالء، و�سدد على �سرورة ال�سرب بيد من حديد والت�سدي 

لها بحزم وقوة للق�ساء على ظاهرة الغ�س التجاري بكافة اأوجهه. 

املواطن بني مطرقة املقلد و�سندانة حفريات ال�سوارع
اإلى ذلك قال كمال عيتاين رئي�س جلنة �سيانة ال�سيارات بالغرفة التجارية 
اإن قطع الغيار اجلديدة تختلف عن القدمية،  يف جدة يف حديث �سابق له، 
كون املواد اخلام للقطع اجلديدة م�سنوعة من االأملنيوم بينما القدمية من 

وكاالت  من  الكثري  اأن حتول  وبنيَّ  اأطول.  افرتا�سي  ولها عمر  خام احلديد 
ال�سيارات اإلى بيع ال�سيارات براأ�س املال دون دفعة اأولى مع ت�سهيالت كربى، 

يهدف اإلى الرتكيز على حتقيق ربح عال عن طريق مبيعات قطع الغيار. 

وعد رئي�س جلنة �سيانة ال�سيارات يف الغرفة التجارية ال�سناعية بجدة 
على  م�ستخدميها  ال�سيارات وجلوء  تهالك  مبا�سرا يف  �سببًا  ال�سوارع  رداءة 
لقطع  الور�س  اأ�سحاب  ترويج  امل�سكلة عرب  الور�س، وهنا حتدث  اإلى  الدوام 
املعار�س يف حمافظة  �سيخ  عوي�سة اجلهني،  وذكر  الربح.  مقلدة طمعًا يف 
لبيع  اأن هناك �سوابط  التجارية،  الغرفة  الغيار يف  جدة ورئي�س جلنة قطع 
اأنه ال  قطع الغيار، ووجود توا�سل مع جلنة مكافحة الغ�س التجاري، موؤكدا 
يوجد ن�شاط يخلو من م�شكالت، لفتًا النظر اإلى اأن اللجنة نقوم بالتدار�س 
لو�سع حلول، واأ�ساف:» ويف حال ا�ست�سعب علينا االأمر نقوم برفعه للجهات 

املخت�سة«.

امل�سدر : ال�سرق االأو�سط. ويف ت�سريح �سابق مل�سلحة اجلمارك تناقلته 
و�سائل االإعالم باأن اجلمارك فعلت دور جمرك الريا�س - امليناء اجلاف- يف 
مكافحة الغ�س التجاري والتقليد ب�سكل عام وخ�سو�سًا قطع غيار ال�سيارات 
عدد  مع  والتقليد  التجاري  الغ�س  ملكافحة  تفاهم   مذكرات  بوجود  واأفادت 
من اجلهات، اإذ تويل اجلمارك عملية �سحب العينات واإحالتها للمختربات 

اخلا�سة.  

الغش يتسبب في إزهاق األرواح
وإهدار للثروة
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من  ومتنى  خمتلفة.  غيار  قطع  يف  مرة  من  الأكرث  معي  تكررت  وهكذا 
امل�سوؤولني حماية االأرواح واملمتلكات و�سن اأنظمة م�سددة وعقوبات قوية بحق 

هوؤالء امل�ستهرتين بحياة و�سالمة املواطن.

املقلد يلقى رواجًا ويباع اأمام املالأ
الذين  البائعني  بع�س  اآراء  ال�سورى  ر�سدت  فقد  مت�سل  �سياق  ويف    
يعملون يف حمالت �سيانة  ال�سيارات، حيث اأكد  الفني عبد الكرمي �ساروين 
اأن البع�س ي�ستغل جهل امل�ستهلك وتباع  الفلبينية  »ميكانيكي - من اجلالية 
له القطعة املقلدة على اأنها اأ�سلية بالرغم من وجود فارق كبري يف ال�سعر، 
كذلك.  لي�ست  واحلقيقة  املنتج  على  اأ�سعار  عرو�س  بوجود  ذلك  ويربرون 
واأ�سار اإلى اأن املقلدة تلقى رواجًا كبريًا بني املواطنني ب�سبب تدين �سعرها، 
اأي  حتمل  ال  مغ�سو�سة،  غيار  قطع  املاًل  واأمام  تبيع  املحال  بع�س  اأن  وذكر 

�سمانات وباأ�سعار رخي�سة، على الرغم من خطرها الوا�سح للعيان.
 

نظام مكافحة الغ�ض التجاري
ــ ونورد هنا جمموعة من بنود نظام مكافحة الغ�س التجاري كما جاء يف 

موقع وزارة التجارة وال�سناعة: 
يعاقب بغرامة من خم�سة اآالف ريال اإلى مائة األف ريال اأو باإغالق املحل 
مدة ال تقل عن اأ�سبوع وال تزيد على ت�سعني يومًا اأو بهما معًا كل من خدع اأو 

�سرع يف اأن يخدع اأو غ�س اأو �سرع يف اأن يغ�س.
اإلى ت�سعني يومًا مع غرامة  اأ�سبوع  اأو بال�سجن من  باإغالق املحل  يعاقب 
من ع�سرة اآالف ريال اإلى مائة األف ريال وم�سادرة االأ�سياء مو�سوع املخالفة. 
ال�سلعة غري املطابقة للموا�سفات املقررة تعترب مغ�سو�سة اأو فا�سدة وتبني 

الالئحة االأحوال التي تعترب فيها كذلك. 

يعاقب بغرامة من خم�سة اآالف ريال اإلى مائة األف ريال كل من ا�ستورد اأو 
�سنع اأو طبع اأو حاز اأو باع اأو طرح للتداول اأية مواد اأو عبوات اأو مطبوعات 
الالئحة  وتبني  مقابل  دون  اإداريًا  م�سادرتها  مع  �سلعة  اأية  غ�س  بها  ق�سد 

كيفية الت�سرف فيها. 

قطع الغيار املقلدة تزيح املجددة من ال�سوق
تاأثري  ال�سيارات  الإ�سالح  ور�سة  مالك  احلربي  عادل  اأو�سح  جهته  من 
القطع التقليدية على االأ�سلي وقال » نظرا الرتفاع �سعر القطعة االأ�سلية فقد 
كنا �سابقًا نعتمد وب�سكل كبري على جتديد قطعة الغيار التالفة واإ�سالحها، 
 « باأنها  الزبون  التاأكد من جودتها و�سالمتها مع تعريف  بعد  بيعها  ومن ثم 
قطعة جمددة ولي�ست جديدة »، وكانت االأمور ت�سري جيدًا، فالزبون الذي ال 
ميكنه �سراء قطعة غيار اأ�سلية يلجاأ اإلى املجدد وال باأ�س به، ولكن مع اإغراق 
باأنها  ويرى  اإليها،  يلجاأ  العميل  اأ�سبح  ورخي�سة،  مقلدة  غيار  بقطع  ال�سوق 
واأنه  للخطر،  و�سالمته  باأنه عر�س حياته  يعلم  وبثمن بخ�س وهو ال  جديدة 
�سوف يعاود مرة اأخر بعد فرتة وجيزة ل�سراء القطعة نف�سها وبذلك يخ�سر 

اأكرث من مرة.

بع�س  �سراء  يف  النظر  اإعادة  عليهم  باأن  املواطنني  احلربي  ون�سح 
الكثري  وجود  ات�سح  حيث  ال�سناعة،  يف  اجلودة  متلك  ال  مما  ال�سيارات 
الكثري منها ومبختلف  ا�ستدعاء  االأم، ومت  ال�سركات  الفنية من  العيوب  من 
املوديالت وبالتايل فاإن ذلك يحمل امل�ستهلك الدخول يف �سل�سلة ودوامة مع 

قطع الغيار، بل اإن بع�س ال�سركات توفر تلك القطع قبل و�سول ال�سيارات.

هدفهم ا�ستنزاف جيوب املواطنني
فقد  املحدود  لدخلي  نظرا  الفدعاين:  جهيم  �سامل  املواطن  ويقول 
النوع  من   وهي  يل،  منا�سب  و�سعرها  جديدة  �سيارة  ل�سراء  ا�سطررت 
الرخي�س ومل اأكن  اأدرك باأنني �سوف اأقع يف معاناة وم�ساكل » لها اأول ما 
لها تايل »، حيث اأن �سوارعنا مليئة باحلفرات، وقد  ت�سبب ذلك يف اإتالف 
قطع ب�سيارتي.. وذهبت اإلى حمالت قطع الغيار ل�سراء »القطع التي اأتلفت 
اأ�سلية وا�ستغربت ال�سعر  اإنها �سناعة  » وا�سرتيتها ب�سعر متدين، وقالوا يل 
الور�س، وبعد نحو  اإحدى  اأخذت القطع وقمت برتكيبها لدى  القليل ولكنني 
�سابقا،  التي ركبتها  القطع  تلك  اأعدمت  امل�سكلة حيث  نف�س  �سهور عادت   7

وعدت مرة اأخرى اإلى حمل اآخر..
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مغ�سو�سة  املباعة  ال�سلعة  كانت  اإذا  للم�سرتي  الثمن  باإعادة  البائع  يكلف 
اأو فا�سدة اأو غري �ساحلة لال�ستعمال اأو كانت مما ق�سد بها غ�س اأية �سلعة. 

ارتكاب  النظام على كل من �سارك يف  الواردة يف هذا  العقوبات  ت�سري 
املخالفة اأو حر�س على ارتكابها. 

لتطبيق اأحكام هذا النظام يفرت�س العلم بغ�س ال�سلعة اأو ف�سادها اأو عدم 
�سالحيتها لال�ستعمال متى كان املخالف من امل�ستغلني بالتجارة ما مل يثبت 
ح�سن نيته وال مينع علم امل�سرتي بذلك من توقيع العقوبات املن�سو�س عليها 

يف هذا النظام على مرتكب املخالفة. 

يكون البائع اأو من يتم ت�سريف الب�ساعة حل�سابه اأو مديرو ال�سركات اأو 
اجلمعيات اأو املوؤ�س�سات م�سئولني عن كل ما يقع من خمالفات الأحكام هذا 
اأثبت  فاإذا  املقررة ملرتكب املخالفة،  العقوبات  وتوقع على كل منهم  النظام 
العقوبة على  اإرادته فتقت�سر  ل�سبب خارج عن  املخالفة وقعت  اأن  اأي منهم 
بالغرامات  الوفاء  الت�سامنية معه يف  بامل�سئولية  اإخالل  املخالف وحده دون 

املحكوم بها. 

خيارات المواطن00 بين األسعار الباهضة 000 
أو القطع المقلدة
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والقيادة  الإ�سالم  اأولهنَّ  فقد  امل�سيطر  اأقول  ولن   الآخر  لن�سفه  واملحرك  املجتمع  ن�سف  نعم 

�سوابط  وفق  العادل  امللك  اأتاحها  التي  احلرية   - حرية  وبكل  اأقول  املنا�سبة.  املكانة  الر�سيدة 

مدرو�سة – ماذا كننت قبل قرار خادم احلرمني ال�سريفني التاريخي, وماذا اأننت عليه الآن. 

اأتقف  اأوقفت عمر بن اخلطاب طوياًل فا�ستغرب من حوله :  اأخوات خولة بنت ثعلبة التي  اإلى 

لهذه العجوز هذا الوقوف كله, فقال عمر: هذه التي �سمع اهلل قولها من فوق �سبع �سماوات.. اأفي�سمع 

رب العاملني قولها ول ي�سمعه عمر؟. !! والقيا�ض اأتركه لك اأيها القارئ الكرمي لأنك حمل نظر وكاأين 

بحركات �سفتيك �ستقول قد يكون خوفًا اأو تهربًا.

ول نن�سى فخر ن�ساء العامل اأول �سيدة من العامل الإ�سالمي حت�سل على جائزة اليون�سكو للمراأة 

والعلوم الربوفي�سور �سمرية اإبراهيم اإ�سالم.

بن  يو�سف  ل�سيا�سة  املدبر  الراأ�ض  كانت  �ساحلة  امراأة  فذة  �سيا�سية  النفزاوية,  زينب  وتذكروا 

تا�سفني اأمري املرابطني يف املغرب.

كانت ذات ذكاء ودهاء وكانت ت�سري اأمور الدولة من وراء يو�سف بن تا�سفني حيث قال عنها �ساحب 

ال�ستق�ساء: )فكانت عنوان �سعده والقائمة مبلكه واملدبرة لأمره والفاحتة عليه بح�سن �سيا�ستها 

لأكرث بالد املغرب(

نافلة  من  فهذا   - اأ�سياًل  مغربيًا  جماًل  وامتلكت  والأع�ساب,  للورود  بوَلِعها  ُعرفت  اإنها  اأقول  ولن 

القول وقد ير�سي ويغ�سب.

قدرتها  خالله  اأظهرت  وزاهرًا,  زاهيًا  عهدها  كان  الدر,  �سجرة  نن�سى  فال  اأكمل  اأن  اأردمت  واإن 

وجدارتها يف احلكم. عرفت �سجرة الدر بعدة األقاب خالل حكمها مثل امللكة ع�سمة الدين, وامللكة 

اأم خليل, واأخريًا امللكة �سجرة الدر اأم خليل امل�ستع�سمية. وتنعم الفقراء بح�سناتها, اإذ كانت ملكة 

عاقلة لبيبة, على علم تام بنف�سية ال�سعب ومتطلباتهم - وكاأين - واأنا واحد منهم - بال�سعب ياأمل من 

اأع�ساء جمل�ض ال�سورى وع�سواته-مزج وم�ساواة - اإن يقتدوا بهذه املباركة بتحقيق متطلبات ال�سعب 

وفهم نف�سيته ,كواجب وا�ستحياًء من كلمات امللك ال�سالح.

علي  ف�سلت  اإين  له  وقالت  �سفيان  اأبي  بن  معاوية  حاورت  التي  احلجونية  دارمية  اأخوات  اأقول 

عليك لعدله يف الرعية وق�سمه بال�سوية - ف�سايروها يف كلماتها وحاوروا الوزراء على نهجها - كمثال 

من املا�سي, واأخوات توكل كرمان كمثال من احلا�سر, هذه املراأة املنا�سلة احلقوقية الفائزة بجائزة 

نوبل لل�سالم, التي وقفت �سد الف�ساد وقمع احلريات, التي تخاطب احل�سود يف الطرقات ب�سجاعة.

لعل املجل�ض احلايل الذي ي�سم اجلن�سني يولد تناف�سًا �سريفًا يحقق اأمنية احلكومة التي تن�سدها, 

اأن ت�سمعوا طلبات  1 «, يجب   « فيقول املجل�ض - كعادته - للوزراء وامل�سوؤولني كيف كنتم قبل وبعد 

املواطن واأمنياته, التي ي�سمعها رب العاملني, خوفًا من يوم احل�ساب, وحتقيقًا لرغبة الدولة, والتي 

تتعب كثريًا يف اختيار الأع�ساء وحما�سبة الوزراء وتقييمهم.

______________________

» 1 » قالت خولة : يا عمر كنت تدعي عمريًا , ثم قيل يا اأمري املوؤمنني,  فاتق اهلل يا عمر . 

عبداملح�سن بن من�سور اخلمي�ض
مدير اإدارة التدقيق واملتابعة

ل�سوؤون اللجان

رسالة إلى نصف المجتمع
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دراسة

مراكز الفكر االستراتيجي
THE THINK TANKS

اأ.د. هاين يو�سف خا�سقجي
ع�سو جمل�س ال�سورى

ن�ســـاأت يف الـــدول ال�سناعـــية املتقـــدمة بعد احلـــرب العامليــة 
الثانيـــة وتبعـــتها دول نـــامـــية متطـــورة جممـــوعـــات م�ستقلـــة 
للتفكـــري والتخطـــيط ال�سرتاتيـــجي عرفت باللغة الإجنلـــيزية 
بـ  THINK  TANKS   وترجمـــتها احلـــرفيـــة باللغــة العربية 

الفكر”. “خزانات 
ويف حقيقة الأمر ل يوجد تعريف حمدد لهذا امل�سطلح ولكن 
ميكن اأن جنتهد يف تعريفه باأنه “ جمموعة من املثقفني واملفكرين 
يجتمعون  وال�سيا�سة  الأعمال  ورجال  والربملانيني  والأكادمييني 
الر�سمية ق�سايا وم�سائل  ال�سخ�سية ولي�ست  ويناق�سون ب�سفتهم 
داخلية وخارجية تهم الوطن واملجتمع ويتو�سلون اإلى روؤى واأفكار 
تو�سياتهم  ترفع  وقد  الق�سايا,  تلك  ملعاجلة  وبدائل  وطروحات 

اإلى �سانعي القرار مبا يحقق م�سالح الوطن واملجتمع “.

وتت�سف مراكــز الفكر ال�سرتاتيجي با�ستقالليتها فهي لتتبع 
القطاع احلكومي من جهـــة ول ت�سعى اإلى حتقيق الربح من جهة 
اأخرى لذلك ل ت�سنـــف �ســـمن منظمـــات احلكومـــة اأو منظـــمات 

.) NGO ( الأعمال, وتعترب اإحدى منظمات املجتمع املدين

منظمات املجتمع املدين يف اململكة حديثة ن�سبيًا
وتاريخ منظمات املجتمع املدين يف العامل العربي عامة واململكة العربية 
ال�سعودية خا�سة تاريخ حديث ن�سبيًا. فالعامل العــــربي عرف يف بعــــ�س دوله 
منظمات تعنى بالدرا�سات والبحوث يف ال�سبعينات امليالدية، و�ســـهدت دول 
مثل م�سر ولبنان وتون�س ميالد بع�س املراكز �سبه م�ستقـــلة انطــــوى بع�سها 
حتت مظلـــة موؤ�س�ســات اأكادميـــية اأو اإعالميــــة اأو حزبيـــة اإال اأنها ظلت تدين 
بالوالء واالنتماء يف اأغلب احلــاالت اإلى اجلـــهات وال�سخـــ�سيات التي كــــانت 

متول اأن�سطتها وم�ساريعها البحثية والفكرية.
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يف  والدرا�سات  للبحوث  م�ستقلة  مراكز  ن�ساأت  امليالدية  الت�سعينات  ويف 
بع�س الدول كم�سر ولبنان واالأردن ودولة االإمارات العربية املتحدة والكويت، 
من  كثري  يف  والبحوث  الدرا�سات  من  �سل�سلة  باإ�سدار  املراكز  هذه  وُعنيت 
م�ساألة  وتعترب  واالأمنية،  واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املو�سوعات 

متويل هذه املراكز من الق�سايا التي حتدد هويتها وا�ستقالليتها وتبعيتها.
ا�ستقرارًا  لها  ت�سمن  قد  املراكز  هذه  اأن�سطة  بتمويل  احلكومة  فقيام 
ماليًا وا�ستمرارية لكنه قد يهدد ا�ستقالليتها وحياديتها يف طرح مو�سوعات 

وملفات قد تكون الدولة واحلكومة طرفًا فيها.
اإلى الرتكيز  اأن متويل بع�س ال�سركات الكربى لهذه املراكز يدفعها  كما 
يف درا�شة ومعاجلة مو�شوعات ذات عالقة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة بن�شاط 
املراكز حتت مظلة اجلامعات  تلك  تنطوي  واأهدافها، وحني  ال�سركات  تلك 
الطابع  عليها  يغلب  قد  واأبحاثها  درا�ستها  فاإن  االأكادميية  واملوؤ�س�سات 

االأكادميي والتنظريي للم�ساكل واملو�سوعات التي تدر�سها وتبحث فيها.

املوارد املالية ملراكز الفكر �سمان ل�ستقالليتها وحياديتها
الذاتية  مواردها  لها  تكون  اأن  املراكز  لتلك  االأمثل  النموذج  فاإن  لذلك 
�سمانًا ال�ستقالليتها وحياديتها، اإال اأن الت�ساوؤل الذي يطرح نف�سه كيف ميكن 
توفري املوارد املالية ؟، وما هي م�سادرها ؟، وما هي ال�سمانة ال�ستمرارية 

تلك املوارد ؟، وبالتايل ا�ستمرار تلك املراكز يف اأن�سطتها وخدماتها.
وتتنوع االأن�سطة والوظائف التي متار�سها مراكز الفكر اال�سرتاتيجي تبعًا 
الرتباطها التنظيمي ومدى ا�ستقالليتها وحياديتها اإال اأن معظم مراكز الفكر 

اال�سرتاتيجي تبا�سر املهام واالخت�سا�سات االآتية :
1- تنظيم ور�س العمل WORK SHOPS وعقد احللقات الدرا�سية 
ملناق�سة   FOCUS GROUPS الرتكيز  وجمموعات   SEMINARS

ق�سايا وملفات داخلية وخارجية.

2- اإعداد البحوث والدرا�سات املتخ�س�سة يف مو�سوعات معينة لت�سمل 
الق�سايا ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية واالأمنية – الخ .

يف  واالأهلية  احلكومية  للموؤ�س�سات  املتخ�س�سة  اال�ست�سارات  تقدمي   -3
اجلوانب ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية واالأمنية .

وي�سمل  وو�سائله  و�سوره  اأ�سكاله  ب�ستى  والتطوير  التدريب  خدمات   -4
.)OD( ذلك برامج تطوير املنظمات

5- امل�ساركة يف املنتديات املحلية واالإقليمية والدولية.
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  اجلوانب  يف  متكاملة  معلومات  قواعد  بناء   -6

واالجتماعية.
و�ســوف ن�ســـتـــعر�ض يف اجلـــدول رقـــم ) 1 ( ت�ســـنيف مـــراكـــز الـــفـــكر 

ال�سرتاتيجي يف العالـــم املعا�سر, وتو�سيح هويتها ومالحمها ونقاط القوة 

وال�سعف تبعا لذلك الت�سنيف.

يف  ال�سرتاتيجي  الفكر  ملراكز  حتلياًل   )  2  ( رقم  اجلــدول  يو�سح  وكما 

منطقة ال�سرق الأو�سط وتوجهاتها البحثية وم�سادر متويلها وحجم كوادرها 

الب�سرية البحثية. 

وتلجاأ معظم املنظمات الدولية مثل هيئة االأمم املتحدة ومنظمات التعاون 
االقت�سادي واالجتماعي والبنوك الدولية مثل البنك الدويل و�سندوق النقد 
التعاون  ومنظمات  واالأفريقية  االآ�سيوية  املنظمات  بع�س  وكذلك  الدويل 
اإعداد  يف  النامية  الدول  بع�س  يف  الدرا�سات  مراكز  بع�س  اإلى  االإقليمي 
واالإح�سائيات  والبيانات  املعلومات  على  واحل�سول  والبحوث  الدرا�سات 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  لالأو�ساع  مدرو�س  علمي  حتليل  مع  الدول  تلك  عن 

واالجتماعية ال�سائدة يف الدول املعنية.

جدول رقم ) 1 (
ت�سنيف ملراكز الفكر ال�سرتاتيجي من حيث الهوية ونقاط ال�سعف والقوة.

نقاط ال�سعفت�سنيف املركز نقاط القوةهويته ومالحمه

• القدرة على اإجراء البحوث 
والــــدرا�ســـات بــــــدون اأيـــة 
قيـــود اأو �ســـروط من جـهات 

خارجية.
• وجهـات النـــظر والنـــتائـــج 
والـــتـــو�ســـيــــــات تـــتـــمتـــع 
باملو�سوعـــية وحمتــرمة من 

الإعالم واملجتمع.
• املــ�سـداقـــــيـــة يف طــــــرح 

املو�سوعات.

• نقـ�ض التــمويـــل و�سـعـــف 
املـــيـــزانـــيــــة املخــ�ســـ�ســـة 

للدرا�سات والبحوث.
• يف الدول الناميـة تواجـــه 
بع�ض التحديـــات واملعــوقات 

البريوقراطية.
• عـدم تـــوفــــــر املعلـــومـــات 

والإح�سائيات.

يتمتــع با�ستقالليــــه كامــــلة 
فهو ل يرتبط باحلكـــومة اأو 
اأية اأحزاب �سيــا�سيـــة, كـــما 
اأنه ل يرتبط باأي جامعة اأو 
�سركة من ال�سركات الكربى, 
ويقـــوم بتحديـــد اأولوياتـــه 
ب�سكل م�ستقل عن اأي �سغوط 

خارجية.

م�ستقل متاما
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نقاط ال�سعفت�سنيف املركز نقاط القوةهويته ومالحمه

اأقل من احلكـومة  • �سغوط 
والأحزاب ال�سيا�سية.

مايل. ودعم  • ا�ستقرار 
• احلـــــــريــــة يف اخــــتـــيار 
املو�ســوعــات بــعــد موافـقــة 

اجلهة املمولة.

البحثية. الكوادر  • توفر 
• حريــة الفكـــر والـراأي يف 

طرح املو�سوعات.
ا�ستقطـــاب طــالب الدرا�سات 

العليا املتميزين.
•  اإعـــداد قـــدرات وكفاءات 

بحثية للم�ستقبل.

حني  كبري  حكــومي  • دعـــم 
يكون احلزب يف ال�سلطة.

املعلـومات. • توفــر 
• عقود م�ستــمرة حني يكون 

احلزب يف ال�سلطة.

م�ستمر. ومتويل  • دعم 
• املعـلـــومـــات والبـــيانـــــات 

متوفرة.
• دعــم حكـــومي عــلى كافة 

الأ�سعدة وامل�ستويات.

مــرتبــط  املــايل  • التمويــل 
بر�سا اجلهة املمولة.

• حتديــد املو�ســوعات بناء 
على رغبة اجلهة املمولة.

• فــــقــــدان املــــو�ســــوعــيــة 
واملــ�ســداقــــيــة فــي بــعــ�ض 

الدرا�سات.

• البحـــوث والدرا�سات يغلب 
عليها الطابع النظري.

• بع�ض املو�سـوعات مرتبطة 
بتوفر امليزانيات لها.

• الأعـــبـــاء التــــدري�ســـــــية 
للباحث عائق.

• تختلف من جامعه لأخرى 
تبعًا للموارد املاليـة املتوفرة 

يف اجلامعة.

• نقــ�ض يف التمـويل اأحيانا.
• يقل ن�ساطـــه عنـدما يكون 

احلزب خارج ال�سلطة.
• درا�ســـات وتـحلـــيالت ذات 

�سيغة �سيا�سية موجهة.

• ل تــوجد مرونة يف اختيار 
املو�سوعــات.

• عـــــدم ال�ستـــقــــاللــــــــية 
واملــــو�ســـوعــــيـــة يف طــــرح 

املو�سوعات.
• يغـــلب عـــلى اإجـــراءاتــــها 

الطابع البريوقراطي.
• القطـــاع اخلــا�ض واملجتمع 

املدين يبتعد عنها.

عـن  با�ستـــقالليــة  تتمـــــتع 
القــطـــاع احلكــومي, ولــكـــن 
ترتبـــط بجـــهـــة متـويلـــية 
بحثية تـحد من ا�ستقالليتها 
لآخر  وقـت  مـــن  وتتدخـــل 
يف تـــحـــديـــــد الأولـــويـــات 
واملو�سوعـــات يف الـــدرا�سـات 

والبحوث.   

مركــــز البحــــوث والــدرا�سات 
تابـع ومرتبـــط ب�ســكل كـــامل 

باإحدى اجلامعات. مثال : 
1- معهـد كيندي للدرا�سات يف 

هارفارد.
2- مركز ال�سيا�سات العامة يف 

�سنغافورة
3- مراكز البحوث باجلامعات.

بكــرثة  مطــبق  النمـوذج  هـذا 
يف بريطــانيــا حــيــث توؤ�ســ�ض 
الأحــزاب ال�سـيا�سيــة مــراكز 
للفكر ال�سـرتاتيجي وتفر�ض 
عليـــها اأجـــندة ومو�ســـوعــات 
معينة وتطـــلب منـــها تقــارير 

وا�ست�سارات اإ�سرتاتيجية.

املركز مرتبط تنظيما واإداريا 
وماليا باحلكومة.

مثـــال : مــركـــز الـــــدرا�ســــات 
الإ�سرتاتيجية بدولة الإمارات 

العربية املتحدة.

ا�ستقالل جزئي

ارتباط مبوؤ�س�سات اأكادمييه 
) اجلامعات (

ارتباط باأحزاب �سيا�سية

ارتباط مبا�سر بالقطاع 
احلكومي 
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جدول رقم ) 2 (
مراكز الفكر ال�سرتاتيجي يف منطقة ال�سرق الأو�سط من حيث ارتباطها التنظيمي وم�سادر متويلها وحجم القوى الب�سرية البحثية فيها.

نقاط ال�سعفت�سنيف املركز نقاط القوةهويته ومالحمه

• ينظر اإليــه على انه منوذج 
جيد ملراكز فكريه يف الـدول 

العربية.
• بــعـــــــ�ض مـــو�ســـوعـــاتـــه 
وحتليالتـــه تــالقي احرتامًا 
من الإعالم واملجتمع املدين.

• م�ستقلة يف التمويل اأحيانا.
• يتحـــول يف النهـــايـــة اإلـى 

تايع للحكومة.
•غري وا�سح الهوية واملالمح.

من  التمويل  معظم   •
من  متويل  من  اأو  احلكومة 

القطاع اخلا�ض واجلامعات.
• ل يعترب جزء من التنظيم 

احلكومي اأو اخلا�ض.
• ل يعترب م�ستقل متاما.

ارتباط جزئي باحلكومة

و�سعه وارتباطه 
التنظيمي جمال البحث خمرجات املركزالقوى العاملةم�سادر التمويلا�سم املركز

معهــد دبي لالإدارة 
احلكـــومية )دولة 
الإمــارات العربية 

املتحدة(

بـــــداأ كــــاأرتبــــاط 
جزئي باحلـــكومـة 
وحتـــول عــــــام الـ 
2000 اإلى مـــركــز 

حكومي بالكامل.
)جمل�ض الأمناء(

)جمل�ض اإدارة(
)جلنة تنفيذية(

يعمل به )14( من 
حملـة الدكتـــوراه 
و )7( حــــــمـــلــــة 
املاج�ســتري و)40( 
اإداريـــًا وم�ســـئويل 

خدمات م�ساندة.

• ال�سيا�سات العامة 
• الإدارة احلكومية

• ال�سئون العامة

• متويل من حكومة 
دبي بالكامل. 

• اإيرادات من بــيع 
خدماتــه البحثية 

والتدريبية.

• اإيجـــاز عـــن حتــــليالت يف 
ال�سئــــون العــــامة والعالقات 

الدولية.
• كتــــب وبحــــوث ونــــ�سرات 

علمية متخ�س�سة.
• ور�ض عـــــمـــــل وحـــلقـــــات 

درا�سيـــة.
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و�سعه وارتباطه 
التنظيمي جمال البحث خمرجات املركزالقوى العاملةم�سادر التمويلا�سم املركز

مــركــــز اأبـــحــــاث 
اخلليــج )املمــلكـــة 
العربية ال�سعودية(

�سيالتيك 
 SILATECH

)قطر(

معهد الكويت 
للبحث العلمي 
)دولة الكويت(

معهـــــد الكــــويت 
للــــدرا�ســــــــــــــات 
الإ�ســــرتاتيجــــية

مركز ع�سام 
فار�ض لل�سيا�سات 

العامة والعالقات 
الدولية ببريوت - 

لينان

م�ستـــقـــل جـــزئـيًا 
وغـيـــــــر ربـــحــــي 
ويديــره جمموعة 
من رجــال الأعمال 

ال�سعوديني 
)مـجلـــــ�ض اإدارة(
)رئي�ض تنفيذي (

م�ســـــتقل جــــزئـيًا 
وغري ربحي.

)جمل�ض اأمناء(
)جمل�ض اإدارة(

)جلنة تنفيذية(

منظمــــة حكومية 
حتت اإ�سراف وزارة 
العايل.  التعليــــــم 

)جمل�ض اأمناء (
 )مدير عام (

مرتبــــط بجـامعة 
الكويت

• مرتبط باجلامعة 
الأمريكية ببريوت 
• )مدير تنفيذي(
• )جمل�ض اإدارة(

يعمــــل بـه ) 20 ( 
باحثــــًا و ) 100( 
�سخــــ�ض اآخـــريـن 
من املتــخـــــ�س�سني 
يف جمالت العلــوم 

املختلفة.

• )9( بـــــاحثــــني 
متفــرغـني. 

• )15( مــــــــــــــن 
املوظفني والإداريني 
للخدمات امل�ساندة.

• 120 بـــاحـــــــث 
بدرجة الدكــتوراه 
يف خمتلـــف العلوم 
والتخ�س�سات و 40 
م�ساعد باحـــث من 

حملة املاج�ستري

• يعتــمـــــد عــــلى 
الأ�ســــــــاتـــــــــــذة 
والباحـــثني مــــــن 

جامعة الكويت

على  • يعتمد 
الباحثني 

من اجلامعة 
الأمريكية 
)ببريوت(

•درا�ســــــــــــــــــــات 
اإ�ستــراتيجــية.

فــي  درا�ســــــــــات   •
املجــالت الأمـــــنية 

والقت�سادية.
• درا�سات يف البـيئة 

والعلوم التقنية.

اأبحاث ودرا�ســات   •
ال�سبـــاب يف العــــامل 

العربي.
• تقـــــديــــم منـــــح 
وحوافــــز لت�ســـجيع 
العمل والتوظيف يف 

العامل العربي.

بحــــوث تطبـــــيقية 
يف مـجــــال التلـــــوث 
البيئــــي / كيــــمياء 

احليوية والنفط.

درا�ســــات دوليــــــــة 
واإ�ستــــراتيجـــــيــــة 
خـــا�ســـة مبنـــطقـة 

اخلليج العربي

• ال�سيا�سات العامة 
• بحوث ودرا�سات

• هـــــبــــــات مــــــن 
موؤ�س�سات اأوربية.

• تربعات من رجال 
اأعمـــال وموؤ�س�سات 

�سعودية.
•اأتــعـــــاب نظــــــري 
بحـــوث ودرا�ســـات 

متخ�س�سة.

• متويل بالكامل 
من حكومة قطر

من  كامل  متويل   •
حكومة الكويت 

نظـــــري  اأتـعـــاب   •
ا�ست�سارات لالأجهزة 

احلكومية.

• متويــــل كامل من 
حكومة الكويت

• متويل مايل من 
�ساحب املركز 
رجل الأعمال 

اللبناين )ع�سام 
فار�ض (

• اأتعاب نظري 
الدرا�سات 

وال�ست�سارات

• تقارير دورية
• مقالت

• اأوراق عمل
• تقرير �سنوي

• موؤمتر �سنوي يعقد يف 
مدينة كمربدج بربيطانيا

• بحوث ودرا�سات مدعومة.
• تنظيم ور�ض عمل وحلقات 

درا�سية.

• كتــــب وتقـــارير وبحــوث 
ودرا�ســـات ون�ســــرات علمية 
متخ�س�سة)معظم خمرجات 
املركـــز �سريـــة غـــري قابلـــة 

للن�سر(.

• جملة علمية
• مقالت وبحوث

• ور�ض عمل

• تقارير متخ�س�سة
• ور�ض عمل حلقات نقا�ض
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و�سعه وارتباطه 
التنظيمي جمال البحث خمرجات املركزالقوى العاملةم�سادر التمويلا�سم املركز

العـــــقــــد  مـــركـــز 
الجـــــتــــماعــــي - 
القاهـــرة جمهورية 

م�سر العربية

مركز تطوير املوارد 
الب�سرية جمهورية 

م�سر العربية

جمــــموعـــة الأغر 
للفكر ال�سرتاتيجي

)اململكـــة العــربية 
ال�سعودية (

تابــــع جلــــامعـــــة 
القاهرة

تــابــــع للهــــيئــــــة 
العامـــة لال�ستثمار 
- جمــهورية مــ�سر 

العربية

• اأن�ســــاأها �سمــــــو 
الأميـــر فيــ�سل بن 
عبداهلل بن حممد 
• اأحـــدى منظمات 
املجتمـــع املدين يف 

اململكة

)5( بــــــــاحــثـــني 
ويقـــومون باأعمال 
اإداريــــة يف نـــف�ض 

الوقت.

12باحثًا و 25 
متعاقدًا بنظام 
التفرغ اجلزئي

• متعــاونـــني مــــن 
اجلامعات والقطاع 

اخلا�ض.
• )5( اإداريني

ال�سيا�ســـات العامـــة

تطــــويــــر القـــــــوى 
العاملة

)القــــتــــ�ســـــــاد 
واملجتمع املعريف(

اإيـــراد عقــــود مـع 
احلكـــومـــة اإيـراد 
من بعـــ�ض �سـركات 

القطاع اخلا�ض

• عقود حكوميه
•عقود من القطاع 

اخلا�ض

متويل خا�ض

• تقارير
• كتب

• ور�ض عمل
• حلقات درا�سية
• برامج تدريبية

• برامج تطويرية

• ور�ض عمل
• تقارير ودرا�سات
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عضو مجلس الشورى السابق الدكتور علي بن دبكل العنزي:

مجلس الشورى تجربة فريدة تحتاج إلى التطوير

من ال�سعب اأن نتخيل كم التحديات التي مر بها جيل الثمانينات 
الهجرية من اأبناء اململكة, ال�سابقون يف جتاربهم واكت�سافاتهم, 
ال�سدمات احل�سارية  الأ�سبقية يف تلقي  لهم  الذين كانت  اأولئك 

املتعاقبة والتاأ�سي�ض لثقافة التعامل معها.

ال�سابق  ال�سورى  جمل�ض  ع�سو  العنزي  دبكل  بن  علي  الدكتور 
اأحد اأولئك الذين تتابعت يف حياتهم ال�سدمات احل�سارية فمن 
منطقة ال�سدر ال�سحراوية �سمال حائل كابن بادية اإلى مدار�ض 
الدرا�سة  جتربة  خلو�ض  الريا�ض  العا�سمة  اإلى  ثم  الكويت 
اجلامعية ثم اإلى الوليات املتحدة لإجناز املاج�ستري والدكتوراه.

اأ�ستاذ الإعالم يف جامعة امللك �سعود يحفظ  الدكتور العنزي 
1967م«  عام  »النك�سة  �سدمة  جيله  اأبناء  ومثله  ذاكرته  يف 

حوار - عادل الحربي

التي حتولت اإلى انت�سار يف »حرب اأكتوبر عام 1973م« مب�ساركة 
�سعودية كانت م�سدر فخر اأبناء جيله, كما يحفظ يف ذاكرته خرب 

ا�ست�سهاد امللك في�سل بن عبدالعزيز اآل �سعود – يرحمه اهلل -.

ويبدو من الرتف ال�سوؤال عن الهويات جليل مل يعرف غري »كرة 
يغفل  ل  بادية  كاإبن  لكنه  اجلميع,  عند  م�سرتكة  هواية  القدم« 
الوليات  يف  كان  عندما  حتى  للرب  اخلروج  هواية  اإلى  الإ�سارة 
يبادر  وكان  ال�سمايل؛  الكرم  هاج�ض  يحمل  كان  حيث  املتحدة 
املت�سلني لالطمئنان عليه يف الوليات املتحدة بدعوتهم لزيارته 

حيث اأ�سعار الأغنام املنخف�سة مقارنة باأ�سعارها يف اململكة.

»استشهاد الفيصل« و »النكسة«
الزالت تسكن ذاكرتي..!
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س- هل ما زلت تواصل مع أولئك األصدقاء؟. 

- نعم اأذكر اأ�سدقاء املراحل الدرا�سية االأولى، وكذلك اأ�سدقاء الطفولة 
مل انقطع عنهم والزلنا على توا�سل وكثريًا ما نتبادل الذكريات يف لقاءاتنا 

�سواء يف القريات اأو يف العا�سمة.

التي  األحداث  هي  فما  الذاكرة,  في  ترسخ  أحداث  هناك  س- 

عاصرتموها في ريعان الشباب وتحفظها في ذاكرتك؟.

اأبناء ذلك اجليل،  - يف الذاكرة »نك�سة 1967م«، واآثارها النف�سية على 
وكذلك اأذكر ا�ست�سهاد امللك في�سل رحمه اهلل )1975م( وكيف كان النا�س 
يف حال من الذهول وال�سدمة، مل يلغ تلك ال�سدمة اإال ذكرى انت�سار حرب 

اأكتوبر ودور امللك في�سل رحمه اهلل الفاعل واحلا�سم يف حتقيقها.

اهتمامات مرحلة الشباب؟
في  تختمر  وتطلعات  اهتمامات  هناك  الشباب  مرحلة  في   – س 

الذاكرة, فما هي اهتماماتكم وتطلعاتكم في تلك المرحلة؟.

الدرا�سة  اإنهاء  على  منكبة  اهتماماتنا  كانت  ال�سباب  مرحلة  يف   -
واحل�سول على ال�سهادة الثانوية، ومن ثم االلتحاق باجلامعة، �سواء داخليًا 
الكبرية  بالتحديات  االأيام حمفوفة  تلك  الدرا�سة يف  وقد كانت  اأو خارجيًا، 

خ�سو�سًا الأبناء البادية.
وبالتاأكيد كانت هناك هوايات لكنها اإ�سافة اإلى رحالت الرب وال�سفر مل 
تتجاوز كرة القدم حيث كنا ن�سكل فرق حواري، ثم تطورت االأمور واجتهنا 
لفرتة حمدودة ملمار�سة هذه الهواية يف نادي )امل�سرية( يف حمافظة القريات.

الدراسة الجامعية!!
االأفكار  كانت  القريات،  ثانوية  من  الثانوية  �سهادة  على  احل�سول  بعد 
الثانوية  بعد  اأم�سيت  بل  مبا�سرة،  باجلامعة  التحق  ومل  كثرية  والتوجهات 
قرابة العام يف القريات م�سغواًل ببناء منزل العائلة، وبعد انتهاء اأعمال البناء 

توجهت اإلى جامعة امللك �سعود يف الريا�س.
يف جامعة امللك �سعود التي كانت ت�سمى يف ذلك الوقت ـ جامعة الريا�س ـ 
طلبت االلتحاق بكلية الطب اأو الهند�سة اأوق�سم االإعالم بكلية االآداب، الأجد 
نف�سي مقبواًل يف االإعالم، ووافق ذلك ما لدي من ميول اإعالمية يف مراحل 
الدرا�سة املتو�سطة والثانوية، لذلك يبدو اأنني وجدت ما اأريده يف تخ�س�س 
االإعالم، ثم تخ�س�ست يف العالقات العامة، وكانت من اأجمل االأيام، حيث 
الزيد،  �سالمة  االإعالمي  واالأ�ستاذ  املعيذر  حممد  الدكتور  الزمالء  رافقت 
واالأ�ستاذ اأحمد حماد البلوي، واالأمري الدكتور نايف بن ثنيان ومعايل نائب 
الهذيلي،  وفهد  املحارب  وحمارب  العتيبي  وفهد  املزيد  حممد  املالية  وزير 
والدكتور عبداللطيف العويف، وجميعهم يف االإعالم، اأما خارج االإعالم فقد 

اأ�ستاذ الإعالم الذي لزال يحتفظ بنقاء لهجته ال�سمالية هو 
�سيف هذا العدد من جملة » ال�سورى« فاإلى ن�ض احلوار:

الميالد والطفولة؟
س- أين كانت النشأة ومن هم أصدقاء الطفولة؟

امليالد كان يف ال�سدر يف منطقة حائل ثم كانت الطفولة متنقاًل يف �سمال 
اململكة كما هي حياة اأبناء البادية يف ذلك الزمن اجلميل، ثم انتقلت مع اأحد 
اأبناء عمومتي اإلى الكويت ودر�ست االبتدائية واملتو�سطة حيث اكت�سبت ثقافة 
اأخرى ومنط تعليمي خمتلف، ثم اأكملت الثانوية يف القريات؛ ومل اأمكث بها 
طوياًل، حيث غادرتها اإلى جامعة الريا�س ـ جامعة امللك �سعود حاليًا ـ لكن 

حمبة القريات واحلنني اإليها ر�سخ يف قلبي وعقلي والزال.
وعندما غادرت القريات كان هديف اكمال الدرا�سة، فلم يكن للعائلة دور 
الوالد الذي حاول  واأنا وحيدها من  يف ذلك، فالوالدة متوفية رحمها اهلل، 
اإلى العا�سمة  اأن يوفر يل عماًل يف القريات لكنه وافق على رغبتي بال�سفر 

للدرا�سة يف جامعة الريا�س.

اأذكر كل ما هو متعلق بالطفولة و�سنني املراهقة، وخ�سو�سًا  املدر�سني 
اأحمد  الطفولة  اأ�سدقاء  واأذكر  الكفاءة،  من  كبري  قدر  على  كانوا  الذين 
نزال وحممد عرميان وحمدان جربوع وحممد �سفوق، وجميعهم الزالوا يف 
القريات، واأما زمالء الدرا�سة فاأذكر العديد منهم مثل جمال حممد فرحان 
املعجل والدكتور طالل املعجل واالأ�ستاذ خلف رحيل مدير كهرباء حمافظة 
واملهند�س  ثاين  خلف  والعقيد  النا�سي  عبداهلل  والعميد  ال�سابق،  القريات 
بخيت  �سالح  واالأ�ستاذ  النابل�سي  عبدالرحمن  والدكتور  ر�سوان  �سالح 

الرزيق، وكانت من اأجمل االأيام.

من اخلطاأ اأن يهجر الإن�سان مدينته التي ترعرع فيها
اأعود االبن علي العنزي،  اإلى القريات يف االإجازات  اأعود  واليوم عندما 
اأعود بكل جترد الأهلي جميعًا يف القريات واأنعم بالهدوء واالألفة مع االأ�سدقاء 
واالأ�سحاب، واعتقد اأنه من اخلطاأ اأن يهجر ال�سخ�س مدينته وال يزورها بني 
الفينة واالأخرى اإال يف حالة العمل ال�سروري، اإذ البد من التوا�سل مع اأهل 

البلد وتعويد االأبناء على اأهلهم وبلدتهم.

مع الزمالء من القريات وحائل
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حممد  واالأ�ستاذ  العبديل  هايل  الدكتور  منهم  الزمالء  من  العديد  رافقت 
م�سهور العنزي وعماد فاروق وعلي �سبيح العازمي وفايز احلوا�سي وغريهم 

من اأبناء القريات.

للحرس  فهد  الملك  مستشفى  في  سنترال  موظف 
الوطني

الزمالء  هم  من  واألحبة,  األهل  عن  وبعيدًا  الجامعة  في   – س 

الذين كنت تقضي معهم أوقاتك بعد انتهاء اليوم الدراسي؟.

- كانت اأيام الدرا�سة يف الريا�س من االأيام التي ال تن�سى، حيث كنا ن�سكن 
يف )عمارة 27( ب�سكن اجلامعة يف املدينة اجلامعية، وكنا يف الدور اخلام�س 
العازمي،  ظاهر  وعو�س  الزيد  �سالمة  ومعنا  القريات،  اأبناء  من  وجميعنا 
واالأ�ستاذ عليان دهيمان وابن العم عناد جابر والدكتور نايل العبديل، وكنا 
نتزاور مع زمالئنا من حائل واجلوف وننتظر االإجازة لن�سافر اإلى القريات 

عن طريق الرب عرب طريق ال�سمال الطويل واملخيف يف ذلك الوقت.
ومن الذكريات اأي�سًا اأثناء الدرا�سة يف الريا�س اأين  عملت يف م�ست�سفى 
ال�سفر  قبل  وكانت  عام،  ملدة  �سنرتال  كموظف  الوطني  للحر�س  فهد  امللك 

للواليات املتحدة االأمريكية.

س- حدثنا عن الدراسة في الواليات المتحدة؟.

فما  ذاتها،  بحد  �سهادة  هي  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  االإقامة   -
بالك بالدرا�سة فيها التي متثل نقطة حتول بالن�سبة يل علميًا وثقافيًا.

التقيت  حيث  جديدة،  جتربة  بداأت  اأوهايو  والية  يف  املتحدة  الواليات  يف 
العديد من الزمالء هناك، منهم الدكتور حممد املعيذر والدكتور عبدالرحمن 
العناد ع�سو جمل�س ال�سورى ال�سابق والدكتور عبداهلل املو�سى مدير اجلامعة 
ال�سعودية االلكرتونية، والدكتور عبداهلل الر�سودي يف وزارة البلديات، والدكتور 

زيد البتال والعديد من الطالب ال�سعوديني املبتعثني اآنذاك.
اأذكر من املواقف اجلميلة اأننا �ساركنا يف اليوم العاملي يف ال�سارع الرئي�س 
بزينا ال�سعودي، حيث كانت امل�ساركة جميلة يف ذلك اليوم، وقد تعلمت من 

الدرا�سة يف اأمريكا اأ�سياء كثرية ال تقدر بثمن.
كما كانت لنا ذكريات جميلة مثل اأي مرحلة درا�سية، فيها الفرح وفيها 
الإحباط، لكن ما خفف من وطاأتها ت�شجيع الزمالء ودفعهم لبع�شهم لالأمام، 
والدكتور حممد  العويف  عبداللطيف  والدكتور  العناد  كالدكتور عبدالرحمن 
املعيذر، والدكتور عبداهلل املو�سى، حيث كنا نخرج يف رحالت عائلية، ونبحث 
عن االأغنام باملزارع، وكانت اأ�سعار االأغنام يف ذلك الوقت رخي�سة مقارنة 
باأ�سعارها يف اململكة وهو االأمر الذي كنا نكرر �سرده الأهلنا واأ�سدقائنا عندما 

يت�سلون من اململكة لي�ساألوا عن اأخبارنا يف الغربة.

- هل ترى فرقًا في بيئة االبتعاث الخارجي حاليًا مقارنة باالبتعاث 

في الثمانينات؟. 

الطالب  وعدد  جهدًا،  تدخر  مل  فاحلكومة  مي�سر  اليوم  االبتعاث   -
والطالبات املبتعثني باالآالف، وكل االمكانيات م�سخرة لهم، واملبتعث اليوم ال 
ي�سعر بال�سدمة الثقافية الأن كل ما يف الواليات املتحدة االأمريكية على �سبيل 
املثال يجده يف اململكة، بينما يف املا�سي كل �سيء نراه هناك كان غريبًا، حيث 
مل ي�سبق لنا يف ذلك الوقت اأن راأينا مطاعم مكدونالد وال بطاقات ال�سحب 
بطاقة  يحمل  وهو  يذهب  اليوم  مبتعث  بينما  االنرتنت،  وال  للبنوك  االآيل 

ال�سراف فقط، وال يعرف �سيئًا عن »ال�سيكات ال�سياحية« على �سبيل املثال.

اإلقامة في الواليات المتحدة
األمريكية شهادة بحد ذاتها

يف مكتبة جامعة اوهايو

مع الدكتور عبداهلل الرثيع من جامعة الق�سيم 
و�سديق من لبنان يف بافلو نيويورك
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تركوا بصمات في حياتي العملية!!
س- من هم األشخاص الذين ترى أن لهم بصمات في حياتك؟.

خالل  حياتي  يف  ب�سمات  ترك  من  وهناك  معهم،  عملت  كثريون   -
�سلمان  بن  عبدالعزيز  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  منهم  معهم،  عملي 
عبداهلل  والدكتور  املعدنية،  والرثوة  البرتول  وزير  م�ساعد  عبدالعزيز  بن 
الفي�سل مدير جامعة امللك �سعود �سابقًا، و�سمو ع�سو جمل�س ال�سورى االأمري 
�سابقًا،  �سعود  امللك  جامعة  وكيل  �سعود  اآل  م�ساري  بن  عبداهلل  بن  خالد 

والدكتور عبداهلل املو�سى مدير اجلامعة ال�سعودية االلكرتونية املكلف.

عضوية مجلس الشورى!!
ال�سريفني ع�سوًا يف جمل�س  ت�سرفت باختياري من قبل خادم احلرمني 
ال�سورى، واعتربتها م�سئولية واأمانة كربى، و�ساهمت مع زمالئي يف املجل�س 
ال�سيارات  نادي  وقانون  املرور  قانون  اأذكر  حيث  االأعمال،  من  بالعديد 

والرهن العقاري وغريها من االأعمال التي تهم املواطن وت�سهل حياته.
وعملت وتعرفت على زمالء وكفاءات ن�سجت �سداقات عميقة، فاأذكر منهم 
والدكتور فهاد  الدكتور حممد اجلفري،  ال�سورى  رئي�س جمل�س  نائب  معايل 
احلمد م�ساعد رئي�س املجل�س، والدكتور يزيد العوهلي والدكتور حممد القنيبط 
مدير  الرباهيم  خليل  والدكتور   - اهلل  رحمه   - اأبراهيم  اآل  با�سم  والدكتور 
جامعة حائل حاليًا، والدكتور عبدالعزيز العنزي مدير جامعة تبوك، واللواء 
عبدالقادر كمال، واالأ�ستاذ عبدالعزيز القري�سي واالأ�ستاذ حممد ال�سعيفي، وال 
اأن�سى االأخ الكبري الدكتور عبدالرحمن العناد الذي ال اأن�سى ف�سله فمنذ اليوم 

االأول لتعييني يف جمل�س ال�سورى وهو ير�سدين يف العمل الربملاين.

طموحات  مع  ليتماشى  تطوير  إلى  بحاجة  المجلس 
المواطن!!

- كيف ترى خمرجات جمل�س ال�سورى ومدى حتقيقها لتطلعات املواطن؟.
- جمل�س ال�سورى موؤ�س�سة من موؤ�س�سات الدولة، ويقوم باالأعمال املناطة به 

وفق نظامه، وهو جزء من منظومة الدولة، لذلك يقوم االأع�ساء باالأعمال التي 
تناط بهم يف حدود �شالحياتهم، والتي تتحول اإلى تو�شيات ثم اإلى قرارات ترفع 
ملقام خادم احلرمني ال�سريفني بعد االنتهاء من بلورتها و�سياغتها والت�سويت 
عليها، وال �سك اأن جمل�س ال�سورى جتربة فريدة، لكنه ال زال بحاجة اإلى تطوير 

ليتما�سى مع طموحات املواطن، ويكون عند ثقة قائد الوطن.

ثقافة الممارسة البرلمانية عند النشء!!
س- برأيك ما هي أهم الوسائل التي يتم من خاللها نشر ثقافة 

الشورى؟.

- اعتقد اأن تنمية ثقافة املمار�سة الربملانية يف املدار�س مهمة جدًا، البدء 
من االأ�سرة ثم املدر�سة، والبد من تعويد االأبناء يف املنزل واملدر�سة على احلوار 
والنقا�س، واأخذ راأيهم يف كثري من االأمور ليت�سنى لهم ممار�سة نوع من العمل 

الربملاين اأو ممار�سة ال�سورى، ومن ثم التاأ�سي�س لثقافة ال�سورى واحلوار.

اإلعالم والعمل البرلماني!!
- كيف تنظر لدور وسائل اإلعالم في نشر ثقافة الشورى؟.

اأ�سبح  بل  فح�سب،  الربملانات  على  لي�س  موؤثر،  عامل  اأ�سبح  االإعالم   -
ومع  وتوعوي،  واإر�سادي  رقابي  فدوره  فقط،  املوؤثر  ولي�س  املحرك  هو  اليوم 
اأ�سبح االإعالم يتخطى كل احلدود وي�ستطيع  ظهور و�سائل االإعالم اجلديد 
اأن ي�سل اإلى اأي مكان واأي �سخ�س، لذا يبدو اأن االإعالم اأ�سبح دوره رقابي 
على جميع ال�سلطات التنفيذية والت�سريعية، بل تعداها ليكون مراقبًا للراأي 

العام وتوجهاته.
�سمي  ما  ون�سهد  �سهدنا  ونحن  �سيء،  لكل  املحركة  القوة  اأ�سبح  االإعالم 
بالربيع العربي، ونرى كيف اأن الدول الكربى باتت تهتم باالإعالم ب�سكل كبري 

جدًا، وتطلق املحطات االإعالمية وبكافة اللغات، لعلمها بتاأثريه وقوته.

تعليقات شورية:
نظام جمل�س ال�سورى

جاء ليكون بداية مل�سوار طويل من تطوير العمل الربملاين.
نقا�سات ال�ساأن العام

جيدة يف حال تقنينها. 
مناق�سة الوزراء حتت قبة املجل�س

حتتاج اإلى مراجعة اآليتها.
دور جلان ال�سداقة الربملانية

مهم جدًا يف تعزيز العالقات بني البلدين.

اإلعالم أصبح القوة المحركة
لكل شيء

خالل زيارة اليونان مع وفد جلنة ال�سداقة 
ال�سعودية اليونانية
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ج- للدائن بدين م�ستقر حال االأداء ولو مل يكن بيده حكم قابل للتنفيذ اأن 
يطلب اإيقاع احلجز التحفظي على ما يكون ملدينه لدى االآخرين من الديون 
املنقولة يف  الأعيان  له من  يكون  وما  �شرط  معلقة على  اأو  موؤجلة  كانت  ولو 
باحلجز  تبليغه  تاريخ  اأيام من  لديه خالل ع�سرة  املحجوز  وعلى  الغري،  يد 
االإقرار مبا يف ذمته طبقًا ملا ن�ست عليه املادة الرابعة بعد املائتني، وعليه 
االإيداع ب�سندوق املحكمة يف خالل ع�سرة اأيام من تاريخ تبليغه بحكم �سحة 

احلجز طبقًا ملا ن�ست عليه املادة اخلام�سة بعد املائتني املادة »111«.

رابعًا: اجلهة املنوط بها اإ�سدار الأمر باحلجز التحفظي
وللمحكمة  اإقامة املحجوز عليه،  لها حمل  التابع  باأمر من املحكمة  ويتم 
قبل اإ�سدار اأمرها اأن جتري التحقيق الالزم اإذا مل تكفها امل�ستندات املوؤيدة 

لطلب احلجز.

خام�سًا: الإجراءات الواجب اإتباعها ل�سحة احلجز
على  اأيام  ع�سرة  خالل  لديه  واملحجوز  عليه  املحجوز  تبليغ  يتم  اأن   -1

االأكرث من تاريخ �سدوره واإال عد احلجز ملغيًا.
اأمام  يرفع  اأن  اإليها  امل�سار  االأيام  الع�سرة  على احلاجز خالل  يجب   -2
املحكمة املخت�سة الدعوى بثبوت احلق و�سحة احلجز واإال عد احلجز ملغى.
3- يجب على طالب احلجز اأن يقدم اإلى املحكمة اإقرارًا خطيًا من كفيل 
غارم �سادرًا من كاتب العدل ي�سمن جميع حقوق املحجوز عليه وما يلحقه 

من �سرر اإذا ظهر اأن احلاجز غري حمق يف طلبه·
ويجب التنبيه هنا على عدة اأمور هامة كالتايل:

1- ال يجوز توقيع احلجز على املنقوالت اململوكة للغري يف حالة اإذا كانت 
�سنعة امل�ستاأجر تقت�سي اإدخال اأ�سياء مملوكة للغري يف العني املوؤجرة كما يف 

حالة حمالت ت�سليح ال�ساعات وكي املالب�س.. اإلخ.
2- ال يجوز توقيع احلجز على املنقوالت اململوكة للغري والتي قد وجدت يف 
العني قبل توقيع احلجز بطريقة عر�سية ت�سمح بها العادات اجلارية وتقت�سيها 
�سرورة التعامل كما يف حالة املوا�سي اململوكة للغري والتي توجد على االأر�س 

امل�ستاأجرة اأثناء رعي بر�سيم ا�سرتاه �ساحبها من امل�ستاأجر مثاًل.
االأجرة  دين  امتياز  حلق  �سمان  التحفظي  احلجز  توقيع  يف  احلق   -3
ي�سري يف مواجهة امل�ستاأجر من الباطن فيجوز احلجز على منقوالته املوجودة 

نظام  من  ع�سر  الثاين  الباب  من  الثالث  الف�سل  ت�سمن 
املرافعات ال�سرعية يف مواده من املادة الثامنة بعد املائتني وحتى 
التحفظي.  احلجز  مو�سوع  املائتني  بعد  ع�سرة  ال�ساد�سة  املادة 
و�سن�ستعر�ض يف هذه الدرا�سة تعريف احلجز التحفظي, والفرق 
اإجراء  فيها  يجوز  التي  واحلالت  التنفيذي,  احلجز  وبني  بينه 
باحلجز  الأمر  اإ�سدار  بها  املنوط  واجلهة  التحفظي,  احلجز 
ما  وحجز  ل�سحته,  اإتباعها  الواجب  والإجراءات  التحفظي, 

للمدين لدى الغري, و�سروط �سحة احلجز التحفظي, واأثره. 

اأوًل: تعريف احلجز التحفظي:
1-احلجز التحفظي على اأموال املدين

احلجز التحفظي يق�سد به �سبط املال وو�سعه حتت يد الق�ساء بق�سد 
منع املحجوز عليه من الت�سرف فيه ت�سرفًا ي�سر بحق احلاجز مبعنى منع 
�ساحب املال من القيام باأي عمل قانوين اأو مادي من �ساأنه اإخراج هذا املال 

اأو ثماره من �سمان الدائن احلاجز.
2- حجز ما للمدين لدى الغري  

هو احلجز الذي يوقعه الدائن على ما يكون ملدينه من حقوق يف ذمة الغري 
اأو ديون وذلك بق�سد منع الغري من الوفاء  اأو حيازته �سواء كانت منقوالت 

للمدين اأو ت�سليمه ما يف حيازته وذلك القت�ساء حق احلاجز من هذا املال.
 

ثانًيا: الفرق بني احلجز التحفظي واحلجز التنفيذي
1- احلجز التحفظي يثبت للدائن ولو مل يكن له حق يف التنفيذ اجلربي 
اأي ال يلزم الإتخاذ اإجراءاته اأن يكون بيد احلاجز �سند تنفيذي الأنه لي�س من 
مقت�ساه يف ذاته بيع االأموال املحجوزة بعك�س احلال بالن�سبة للحجز التنفيذي.
2- قد تتطلب م�سلحة الدائن توقيع احلجز دون �سبق تكليف املدين بالوفاء 

واإعالن ال�سند التنفيذي اإليه حتى ال يلجاأ اإلى تهريب اأمواله قبل احلجز .
االأداء  حال  احلاجز  دين  يكون  اأن  التحفظي  احلجز  لتوقيع  يكفي   -3

وحمقق الوجود وال يلزم اأن يكون معني املقدار. 

ثالًثا: احلالت التي يجوز فيها اإجراء احلجز التحفظي
1- يف حالة احلجز التحفظي على اأموال املدين:

ن�س النظام على قاعدة عامة يف احلاالت التي يجوز فيها توقيع احلجز 
التحفظي حيث ن�ست املادة »208« من نظام املرافعات على اأنه »اإذا مل يكن 
للمدين حمل اإقامة ثابتًا يف اململكة اأو خ�سي الدائن الأ�سباب مقبولة اختفاء 

اأو تهريب اأمواله«. 
2- واإلى جانب تلك القاعدة العامة حدد النظام بع�س احلاالت التي يجوز 
فيها اإجراء احلجز التحفظي، وذلك بهدف اإعفاء الدائن يف تلك احلاالت 
املواد  �سبيل احل�سر يف  على  النظام ثالث حاالت  وحدد  االإثبات  من عبء 

»209، 210، 211« وهي:
اأ- ملوؤجر العقار احلجز التحفظي على منقوالت اأو ثمار امل�ستاأجر املوجودة 

بالعني املوؤجرة املادة »109«.
ب - ملن يدعي ملك املنقول اأن يطالب اإيقاع احلجز التحفظي عند من 

يحوزه متى كان هنالك دالئل وا�سحة توؤيد ادعاءه املادة »110«.

الحجز التحفظي

د. �سامي بن عبدالرحمن التميمي
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حتى ولو كان هناك نزاع حول التقرير مبا يف الذمة وال يلزم املحجوز لديه 
بالتقرير عنها. 

�سابعًا: �سروط �سحة احلجز التحفظي
فالدين غري حمقق  االأداء،  وحال  الذمة  م�ستقرًا يف  الدين  يكون  اأن   -1

الوجود ال يجوز توقيع احلجز مبقت�ساه ولو باإذن من القا�سي.
2- اأن يتقدم الدائن بطلب حجز ما ملدينه لدى الغري من الديون ولو كانت 

موؤجلة اأو معلقة على �شرط.
3- يكون طلب احلجز بورقة تبلغ بوا�سطة املحكمة اإلى املحجوز لديه.

الدائن  التبليغ على �سورة احلكم الذي يطلب  اأن ت�ستمل ورقة  4- يجب 
احلجز مبوجبه وبيان املبلغ املحجوز من اأجله ونهي املحجوز لديه عن الوفاء 

مبا يف يده اإلى املحجوز عليه.
5- يجب اأن يقرر املحجوز لديه لدى املحكمة عما يف ذمته للدائن خالل 

ع�سرة اأيام من تاريخ تبلغه باحلجز.
6- ال يجوز توقيع احلجز بدين مل يحل اأجله الأن يف ذلك حرمانًا للمدين 
من الأجل، ولكن يجوز توقيع احلجز يف حالة �شقوط الأجل اأو اإذا كان الأجل 

مقررًا مل�سلحة الدائن.
7- ل ي�شرتط اأن يكون ما للمدين لدى املحجوز لديه املراد توقيع احلجز 

عليه حال االأداء. 
العقار  التي يقع  التنفيذ على عقار للمحكمة  8- يكون االخت�سا�س عند 
كان  متعددة  حماكم  دوائر  يف  تقع  عقارات  التنفيذ  تناول  فاإذا  دائرتها  يف 

االخت�سا�س الإحداها. وذلك الأن احلجز التحفظي ماآله اإلى حجز تنفيذي.

ثامنًا: اأثر احلجز التحفظي
ينتج عن احلجز التحفظي غل يد املدين عن الت�سرف يف اأمواله املحجوز 
يوم  من  تنفيذيًا  ي�سبح  التحفظي  احلجز  اأن  املقرر  ومن  يده،  حتت  عليها 
احلكم  �سريورة  من  اأو  احلجز،  اإجراءات  ب�سحة  النهائي  احلكم  �سدور 

ب�سحة احلجز نهائيًا.
ميتنع على املحجوز عليه الت�سرف يف املال املحجوز عليه ت�سرفًا ي�سر 

بحق احلاجز واإن ت�سرف يف هذا املال فت�سرفه ال ي�سري يف حق احلاجز.
احلجز ال يحرم املحجوز عليه من اإنهاء العالقة بينه وبني املحجوز لديه 
اإذا وجد ما يربر ذلك فله ف�سخ عقد االإيجار املن�سئ ملديونية املحجوز لديه اأو 

اإنهاء عقد عمله املن�سئ لدين االأجرة.

بالعني املوؤجرة حتى لو كان امل�ستاأجر من الباطن قد �سدد التزامه للم�ستاأجر 
اأن يكون املوؤجر قد ن�س يف عقده مع امل�ستاأجر  االأ�سلي ولكن ذلك مرهون 
الأ�شلي على عدم جواز الإيجار من الباطن، فاإذا مل ي�شرتط ذلك فاإن توقيع 
دون  االأ�سلي  للم�ستاأجر  يكون  االأجرة  امتياز  التحفظي �سمان حلق  احلجز 

املوؤجر على منقوالت امل�ستاأجر من الباطن.
واحلجز  عليه عند حائزه،  التحفظي  يوقع احلجز  اأن  املنقول  ملالك   -4
عليها  املنقوالت  مالك  يوقعه  ا�ستحقاقي  حجز  حقيقته  يف  هو  هنا  املذكور 
�سبط  منه  والهدف  با�سرتدادها،  دعوى  يرفع  اأن  اإلى  حائزها  يد  حتت 
فيها يحول دون متكن  الت�سرف  للحاجز ملنع حائزها من  اململوكة  االأ�سياء 
املالك من ا�سرتدادها اإذا ما حكم له بعد ذلك مبلكيتها فهو نتيجة ما للمالك 
توقيع احلجز كلما  تتبع منقوالته حتت يد حائزها، لذلك ال يجوز  من حق 
اإذا  كما  عليها  للغري  حق  ترتب  ب�سبب  منقوالته  يتتبع  اأن  املالك  على  امتنع 
اال�ستحقاقي  واحلجز  امللكية  �سند  املنقول  يف  احليازة  بقاعدة  الغري  احتج 
لي�س قا�سرًا على مالك املنقول بل ميتد لكل �ساحب حق عيني على املنقول 

ك�ساحب حق االنتفاع والدائن �ساحب حق احلب�س. 
5- يف حال طلب بائع املنقول اإجراء احلجز التحفظي حلني �سداد الثمن، 
ومل يطلب ف�سخ عقد البيع فاإن احلجز يكون باطاًل الأن ذلك يدل على تنازل 
توقيع  اأو  املنقول  تتبع  حق  له  يكون  فال  وبالتايل  املنقول،  ملكية  عن  البائع 
احلجز، وخال�شة القول ي�شرتط ل�شحة هذا احلجز اأن يكون احلاجز مالكًا 
للمنقول اأو �شاحب حق يف تتبعه بالإ�شافة اإلى توافر ال�شروط العامة للحجز 

التحفظي واإال اأعترب احلجز باطاًل. 

�ساد�سًا: حجز ما للمدين لدى الغري
ن�س النظام على احلاالت التي يجوز فيها توقيع احلجز التحفظي على 
ما للمدين لدى الغري حيث ن�ست املادة 202 على اأنه »يجوز لكل دائن بيده 
حكم قابل للتنفيذ بدين م�ستقر يف الذمة حال االأداء اأن يطلب حجز ما يكون 
ملدينه لدى الغري من الديون ولو كانت موؤجلة اأو معلقة على �شرط، وما يكون 

له من االأعيان املنقولة يف يد الغري«. 
على  التحفظي  يوقع احلجز  اأن  الدائن  من حق  اأن  لنا  يتبني  هنا  ومن   
ما للمدين لدى الغري، وهذا احلق هو حق قائم بذاته عن احلقوق االأخرى 
اأن  اعتبار  على  العام  ال�سمان  حق  من  للدائن  ما  على  ي�ستند  وهو  للدائن 
اأموال املدين جميعها �سامنة للوفاء بدينه، واملحجوز لديه هنا يجب اأن يكون 
مدينًا للمدين لذا ال يجوز احلجز على ال�سيك حتت يد مديني ال�سركة ذات 

ال�سخ�سية املعنوية امل�ستقلة عن �سخ�سية اأع�سائها.
واملق�سود بالغري هنا الذي يجوز احلجز لديه هو من له حيازة م�ستقلة 
عن املدين وغري خا�سع له خ�سوع التابع للمتبوع، فال يجوز حجز ما للمدين 
اأو البواب واإمنا يوقع احلجز التحفظي يف  اأو �سائقه  من اأموال لدى خادمه 
هذه احلالة يف مواجهة املدين ذاته واإال اعترب احلجز باطاًل، وتطبيقًا لذلك 
اإذن �سرف �سادر للمدين لدى البنك الأن البنك غري  ال يجوز احلجز على 
مدينًا  لديه  احلجز  توقيع  املراد  املدين  يكون  اأن  يجب  الأنه  للمدين  مدين 

مبا�سرة للمدين.
 اإذا توقع احلجز على دين معني للمدين لدى املحجوز لديه فال ين�سرف 
اأثره اإلى الديون االأخرى التي للمدين لدى املحجوز لديه، ويكفي اأن يكون هذا 
الدين قد ن�ساأ قبل توقيع احلجز حتى لو كان دين غري م�ستقر متنازع عليه، 
ويف حالة وجود دين الحق للمدين لدى املحجوز لديه فاإن احلجز ال ي�سمله 
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رئيس مجلس الشورى يستقبل عددًا من السفراء
المعينين لدى عدد من الدول

ا�ستقبل معايل رئي�ض جمل�ض ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل 
اآل ال�سيخ يف مكتبه مبقر املجل�ض, �سفراء  اإبراهيم  بن حممد بن 
خادم احلرمني ال�سريفني املعيـــنني حـــديثًا لدى عدد من الدول 
ال�سقيقة وال�سديقة وهم : ال�سفري ع�سام بــن اأحمـد عابد الثقفي 
املعني لدى مملكة الرنويج, وال�سفري طلعت بن �سامل ر�سوان  املعني 
املال  بيت  اإبــراهيم  بن  عــ�سام  وال�سفــري  األبانيا,  جمهورية  لدى 
املعني لدى جمهورية اليونان, وال�سفري عبداهلل بن �سالح بن عواد 
بن  عبدالوهاب  بن  ه�سام  وال�سفري  ت�سيلي,  جمهورية  لدى  املعني 
زرعة املعني لدى �سلطنة بروناي دار ال�ســـالم, وال�سـفري عبداهلل 
بن عبدالرحمن العويفري املعني لدى جمهوريـــة زامــبيا, وال�ســفري 
هولندا,  مملكــة  لـــدى  املعني  حيمد  اأبو  عبداهلل  بن  عبدالعزيز 
وال�سفري تركي بن ناجي العلي املعــني لـــدى جمهوريـــة النـــيجر, 
وال�سفري حممد بن عبــدالهادي املــطريف املعـــني لدى جمـــهورية 
هنغاريا, وال�سفري الدكــتور عبداهلل بن نا�سر الب�سريي املعني لدى 
جمهورية الفلبني, وال�سفــري الدكـــتور حمــد بن حمـمد الهاجري 

املعـــني لـــدى جمهـــورية القــمر املتحدة, وال�سفري خالد بن في�سل 
ال�سحلي املعني لدى تركمان�ستان. 

ويف م�ستهل اللقاء هناأهم معايل رئي�س جمل�س ال�سورى على الثقة امللكية 
الكرمية، متمنيا لهم التوفيق يف اأداء مهام عملهم. وثمن معاليه الدعم الكبري 
الذي يوليه خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود  
- حفظه اهلل - للعمل الدبلوما�سي الذي تقوم به وزارة اخلارجية وحر�سه 
على اأن توؤدي ممثليات اململكة يف اخلارج دورها جتاه الوطن واملواطن على 
اأكمل وجه، كما ثمن دعم القيادة الر�سيدة للمجل�س واهتمامها باإيجاد قنوات 

توا�سل وثيقة بني جمل�س ال�سورى واالأجهزة احلكومية ب�سكل عام.
وحمل معايل رئي�س املجـــل�س ال�سفــراء حتــياته وتقديره الأ�سحاب املعـايل 
روؤ�ساء برملانات الدول املعينني فيها وحثهم على بـــذل مـــزيد مـــن اجلــهد يف 
توثيق عالقات التعاون وال�سداقة بني اململكة والدول ال�سقيــقة وال�سديقة يف 
�ستى املجاالت مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة للمملكة. ح�سـر اللقاء وكيل وزارة 

اخلارجية ل�سوؤون املرا�سم / عزام بن عبدالكرمي القني.
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رئيس لجنة الشؤون الخارجية يجتمع بسفير فنلندا
اجتمــع ع�ســو جمــل�ض ال�ســورى رئي�ض جلنة ال�سوؤون اخلارجية 
معايل الدكتور خ�سر بن عليان القـر�سي يف مكتبه مبقر املجل�ض يف 

الريا�ض �سفري فنلندا لدى اململكة / بيكا فاوتيالينني.

وجرى خـــالل االجتـــماع بحـــث �ســبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على 
�سعيد العالقات الربملانية بني جمـــل�س ال�ســـورى والبـــرملان الفنلندي وتفعيل 
دور جلنــتي ال�سداقــة الربملانيــة يف املجلــ�سني مبا ي�سهــم يف دعـــم التعـــاون 

والعمل امل�سرتك بني البلدين ال�سديقني.

بحضور سمو األمير عبدالعزيز بن سلمان 
لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة تناقش التقرير

السنوي لوزارة البترول

عقـــدت جلنـــة ال�سـوؤون القت�سادية والطاقة مبجل�ض ال�سورى 
اليوم اجتماعًا بح�سور معــايل نائب رئي�ض املجل�ض الدكتور حممد 
بن اأمني اجلفري و�ساحب ال�ســـمو امللـــكي الأمـــري عبد العزيز بن 
�سلمان بن عبد العزيز م�ساعــد وزير البتـــرول والثــروة املعدنية 
ل�سوؤون البرتول وذلك ملناق�سة التقرير ال�سنـــوي لوزارة البرتول 

والرثوة املعدنية للعام املايل 1435/1434هـ. 
ويف بداية االجتماع اأكد معايل نائب رئي�س جمل�س ال�سورى حر�س املجل�س 
على التوا�سل والتعاون مع خمتلف الوزارات واجلهات احلكومية وم�سوؤوليها 
اأثناء مناق�سة تقارير االأداء ال�سنـــوي لهـــا، منــوهًا بتجــاوب وزارة البرتول 

والرثوة املعدنية امل�ستمر مع املجل�س يف هذا ال�ساأن. 
من جانبه اأ�ســار �ســمو م�ساعد وزير البتـــرول والثـــروة املــعدنية ل�ســـوؤون 
البرتول اإلى �ســرورة تكـــاتف الوزارة مع املــجل�س للو�سول باأعمال الوزارة اإلى 

اأفق اأرحب نظرًا ملا تقوم به من مهام يف ا�ستخراج وحفظ للرثوات البرتولية 
والرثوات التعدينية، التي تعد العمود الفقري واالأ�سا�س لالقت�ساد ال�سعودي. 
بعد ذلك ا�ستعـــر�ست جلـــنة ال�سوؤون االقت�سادية والطاقة برئا�سة ع�سو 
املجل�س االأ�ستاذ �سالح احل�سيني وح�سور اأع�ساء اللجنة وعدد من م�سوؤويل 
الوزارة العديد من املو�سوعات التي تنـــاولها تقـــرير وزارة البرتول والرثوة 
املعدنية للعام املايل 1435/1434هـ، وقد اأجاب م�سـوؤولوا الوزارة على اأ�سئلة 
وا�ستف�سارات اأع�ساء اللجــــنة حــول بعـــ�س اأعمـــــال واجنازات الوزارة التي 

ت�سمنها التقرير. 
و�ستقوم اللجنة بدرا�سة ما ت�سمنه التقرير من مو�سوعات متهيدًا لتقدمي 

تقريرها ب�ساأنه اإلى املجل�س خالل الفرتة القادمة. 



حصاد الشهر

ال�شورى - العدد 159- حمرم 1436هـ/ نوفمرب 2014م 70

لجنة صداقة برلمانية تحتفي بعدد من السفراء

ال�سورى  جمل�ض  يف  التا�سعة  الربملانية  ال�سداقة  جلنة  التقت 
برئا�سة ع�سو املجل�ض رئي�ض اللجنة الدكتور/ فايز بن عبداهلل 
ال�سهري يف مقر جمل�ض ال�سورى يف الريا�ض �سفراء وروؤ�ساء البعثات 
الها�سمية,  الأردنية  اململــكة  من  لكـــل  اململكة  لدى  الدبلوما�سية 
ودولة فل�سطـــني, واجلمهوريـــة اللبنانـــية, واجلمهوريـة الرتكية, 

وجمهورية اليونان, وجمهورية املجر, وجمهورية الت�سيك. 
ومت خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز التعاون الثنائي على �سعيد العالقات 
دور  وتفعيل  الدول،  تلك  وبرملانات  وجمال�س  ال�سورى  جمل�س  بني  الربملانية 
والتن�سيق  التعاون  دعم  يف  ي�سهم  مبا  الربملانية  ال�سداقة  جلان  اأعمال 

امل�سرتك بني جمل�س ال�سورى وتلك الربملانات.

ح�سر اللقاء اأع�ساء جمل�س ال�سورى اأع�ساء جلــنة ال�ســـداقة الربملـــانية 
التا�سعة يف املجل�س.

بعـــد ذلك �ســـرف اجلمـــيع حـــفل الع�ســـاء الـــذي اأقامته جلــنة ال�سداقة 
الربملانية يف مقر املجل�س تكرميًا لل�سفراء وروؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية.

 ي�سار اإلى اأن جلـان ال�سداقة الربملانية ال�سعودية يف جمل�س ال�سورى تعمل 
على تنمية وتوثيق روابط ال�سداقة والتوا�سل بني جملــ�س ال�سـورى، واملجال�س 
عــــالقات  يعـــزز  وال�سديـــقة مبا  ال�سقيقة  الدول  الت�سريعية والربملانات يف 
اململكة خارجيًا، ويحقق اأكرب قدر من التوا�سل والتن�سيق يف خمتلف املحافل 

الربملانية على ال�سعيدين االإقليمي والدويل.

لجنة الصداقة السعودية األلمانية تجتمع
بعضو البرلمان األلماني

عـــقد اأعـــ�ساء جلـــنة ال�سداقــة الربملانية ال�سعودية الأملانية 
يف جمل�ض ال�سورى برئا�سة ع�سو املجل�ض عـــ�سو اللجـــنة الدكتــور 
�سامل بن علي القحطاين مبقر املجل�ض بالريا�ض اليـــوم اجتـــماعًا 
مع ع�سو الربملان الحتادي الأملاين » البوند�ستانغ « رئي�ض اللجنة 
الذي  له  املرافق  والوفد  اأور  رامز  بيرت  الدكتور  القت�سادية 
التجارة  لغرفة  العام  الأمني  بح�سور  وذلك  حاليًا  اململكة  يزور 
وال�سناعة العربية الأملانية يف برلني عبد العزيز املخاليف, ونائب 

ال�سفري الأملاين لدى اململكة مي�سائيل اون خمت. 
وجــرى خـــالل االجتـــماع بحـــث عـــدد مـــن املو�ســـوعات ذات االهـــتمام 
امل�سرتك بني اململكـــة وجمهوريـــة اأملانيــا االحتاديـــة، وا�ســتعرا�س لعـــالقات 
التعاون بني البلدين ال�ســديقني يف �سـتى املجاالت و�سبل دعم وتعزيز العمل 
والتعاون الثنائي على �سعيد العالقات الربملانية بني جمل�س ال�سورى والربملان 

االحتادي االأملاين.

وتعـــمل جلــان ال�سداقة الربملانية ال�سعودية يف جمل�س ال�سورى على تنمية 
وتوثيق روابط ال�ســداقة والتوا�سل بني جمل�س ال�سورى، واملجال�س الت�سريعية 
والربملانات يف الـــدول ال�سقيقة وال�سديقة مبا يعزز عالقات اململكة خارجيًا، 
ويحقق اأكرب قدر مـــن التـــوا�سل والتن�ســيق يف خمتلف املحافل الربملانية على 

ال�سعيدين االإقليمي والدويل.
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حتر�ض الإدارة العامة للق�سم الن�سائي مبجل�ض ال�سورى على ا�ستغالل 

الأيـــــام العامليـــة ذات العالقـــة مبــجالت ال�سحة لتوعية من�سوباتها 

وتثقيفهن مبخاطر بع�ض الأمــرا�ض, فقد حر�ست على امل�ساركة يف اليوم 

العاملي لل�سرطان من خـــالل ا�ست�سافة من�سوبات جمعــية زهرة ل�سرطان 

الثدي لتعريف من�سوبات املجل�ض باأعرا�ض املر�ض واأهمية الك�سف املبكر 

عنه, ملا له من فائدة يف معاجلته قبل اأن متتد اآثـــاره اإلى اأجــزاء اأخرى 

من اجل�سم.

من جهة اأخرى نفذت الإدارة وبالتعاون مع جمعيــة الــهالل الأحمر 

ال�سعودي وتزامنا مع اليوم العاملي لالإ�ســـعافات الأولــية دورة تدريبية 

مكثفة  بعنوان »مبادئ الإ�سعافات الأولية« ملن�ســـوبات املجـــل�ض حر�سًا 

منها على رفع الوعي ال�سحي لديهن. 

وقد ثمنت االإدارة العامة للق�سم الن�سائي دعم جمعية الهالل االأحمر 
و�سرعة جتاوبها لتنفيذ هذه الدورة وتقدمي هـــدايا رمـــزيه ملنــ�سوبات 

املجل�س مبنا�سبة اليوم العاملي لالإ�سعافات االأولية.

ويف اإطار التوعــية مبخــاطر املخدرات نفذت االأمانة العامة لّلجنة 
الوطنية ملكافحة املخدرات ممـثله يف اإدارة الربامج الن�سائية بالتعاون 
مع املديرية العامة ملكافحـــة املخـــدرات اإدارة ال�سوؤون الن�سوية برناجمًا 
تثقيفيًا متكاماًل للتوعية والتثقيف مبخاطر تعاطي املخدرات واملوؤثرات 

العقلية  ملن�سوبات جمل�س ال�سورى.
وهدف الربنامج  اإلى اإك�ســـاب من�ســـوبات جمـــل�س ال�سورى مهارات 
التعرف على عالمات التعاطي للمخدرات على متعاطيها، وحجم م�سكلة 
املخدرات يف اململكة واأ�سرارها ال�سحية على املتعـــاطي، واالجتـــماعية 

على االأ�سرة واملجتمع.
وقد �ساحب الربنامـــج ور�سة عمــل تدريبيـــة ومعـــر�س احـــتوى على 
كتيبات تثقيفية وجمـــالت توعــوية وو�سـائل اإر�سادية، كما �سم املعر�س 
عينات الأنواع املخـــدرات، واأدوات التــعاطي والو�ســـائل امل�ستـــخدمة يف 

التهريب.

اإلدارة العامة للقسم النسائي تدرب 

منسوباتها على اإلسعافات األولية00 

وتثقفهن بأمراض سرطان الثدي 

ومخاطر المخدرات

ا�ستقبلت املكتــــبة العربـــية موؤخــرًا الإ�سدار اجلديد لع�سو جمل�ض 

ال�سورى ال�سابق, الأمني العام ملجل�ض اأمناء موؤ�س�سة ال�سيخ  حمد اجلا�سر, 

الأديـــب حمــد بن عــبد اهلل القــا�سي, حــمل عنـــوان » د.عـــبدالعزيز 

اخلويطر: و�ســم على اأدمي النزاهة والوطن« حيث يعر�ض هذا الإ�سدار 

جملة من العطاءات الــرائدة واملتمـيزة  للوزير اخلويطر »رحمه اهلل«, 

واجلوانب امل�سيئة يف م�سريته العملية واملجتمعية , م�ست�سهدًا مبا قدمه 

الفقيد ملجتمعة ووطنه طيلة حياته العملـية , التي بداأت بعمله كع�سو 

هيئة تدري�ض بجامعة امللك �سعود, ثم اأمينًا عامًا للجامعة فرئي�سًا لها, 

ثم رئي�سًا لديوان املراقبة العامة, فوزيـرًا لكل من ال�سوؤون الجتماعية  

ال�سحة  وزارتي  من  وكل  العايل,  والتعليم  واملالية,  واملعارف,  والعمل, 

والزراعة, واأخريًا �سغل رحمه اهلل من�سب وزير دولة.

ياأتي كتاب القا�سي مل�سة وفاء و�سهادة وعـــرفان مبــا قدمه اخلويطر 
» رحمه اهلل« خالل م�ســـريته احليـــاتية، كـــما يــو�ســح من خـالل �سرده 
لبع�س الق�س�س واملواقــف التــي مر بهـــا الفقيـــد، ال�سور امل�ســـيئة يف 

م�سريته العلمية والعملية والتي �سهد بها جل من عا�ســـره رحمه اهلل، 
م�ست�سهدًا بحر�سه ال�ســـديد عـلى املال العام وتر�سيد االإنفاق، وحتقيق 
له  اأفرغ  الأعمــال، وهو ما  مــن  به  يناط  والأمانة يف جميع ما  العدالة 
االأديب القا�سي ف�ساًل كاماًل يف كتابه الذي بداأه ب�سـرد ف�سول املراحل 
االأولى من حياة الوزير اخلويطر، معرجًا من خالل هذا الف�سل على 
حيــــاة الفقــيد العلمـــية والعمليـــة، مذكرًا ببع�س اللقاءات واحلوارات 
اأو  ما  �سيا�سة  الإي�ساح  اإال  الفقيد،  لها  ي�ستجيب  قــلما  التي  االإعالميـــة 
التعريف بربامج واأنظمة م�ستحدثة يف وزارته، كما عرج القا�سي مبحرًا 
يف كتابه عن بع�س االآثــــار الفكريـة واالإ�سدارات االأدبية والثقافية، التي 
كتبها الوزير اخلويطر عرب مراحل متـــفاوته مـــن حيـــاته، ال�ســيما تلك 
التي �سرد من خاللها ف�سول مذكراته ال�سخـــ�سية، والتي عنون لها ب 
»و�سم على اأدمي الزمن«  وكتابه ال�سهري » اأي بني«، وكــتب اأخرى متعددة 
زاحمت - مع بع�س االإ�سدارات العربية املميزة - عـــلى الظــفر ب�سبق 

الن�سبة االأعلى يف املبيعات والتوزيع يف املكتبات العربية.

وسم على أديم النزاهة والوطن....

توثيق لبعض جوانب حياة 
الوزير الخويطر “ رحمه اهلل “
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الريا�ض  مبدينة  الأهلية  اأطياب  مدار�ض  يف  الطالبي  املجل�ض 
منوذج للمجال�ض الطالبية من خالل متيزه يف تعزيز روح النتماء 
للوطن , واكت�ساف مواهب الطالب وتنمية قدراتهم. وتنمية روح 
الطالب  ت�سجع  جانب  اإلى  الآخر,  الراأي  واحرتام  البناء  احلوار 
على التفوق الدرا�سي ودعم الإبداع والبتكار, والإ�سهام يف بناء 
وكذلك  امل�ستقبل,  حتديات  مواجهة  على  القادرة  ال�سخ�سية 

اإ�سراك الطالب يف �سنع القرار.
كما يعمـــل املجـــل�ض علــى تعـــزيز الأخـــالق وال�ســلوك احلـ�سن 
للطالب والطالبــة, ويقــدم برامـــج نوعــية واأن�ســطة متميــزة - 
ترتكز على الرتبية والأخالق والتعليم ال�سحيح بو�سائــل التعـليم 
احلديثة �سعيا لتحقيق الأمل املن�سود. وينظم الزيارات املتنوعة, 
والرحالت الهادفة والتعرف على ما تزخر به العا�سمة الريا�ض 
من معامل ح�سارية, كما ينظم املجل�ض الطالبي امل�سابقات ال�سيقة 

التي ترثي ثقافة الطالب العامة مبختلف العلوم..

وت�ســـعى املـــدار�ض مبخـــتلف مـــراحلها )البــتدائي واملتــو�سط 
والثانوي( من خالل املجل�ض الطالبي لتعزيز مفهوم التعاون والعمل 

اجلماعي, وتعويد الطالب على حتمل امل�سوؤولية.. اإ�سافة اإلى. 

اآلية الرت�سيح والت�سويت 
حتدث م�سرف االأن�سطـــة الطـــالبية ومــراقب يف املجل�س الطالبي املعلم 
االنتـــخابات  اآليـــة  اإن  وقــال:  املجـــل�س  الرت�سيح يف  اآلية  الناظر عن  اأ�سامة 
للمجل�س الطالبي يف املدار�س للمرحلــة املتو�سطة والثانويــة تتـــم يف نهـــاية 
ال�سهر االأول من بداية العام الدرا�سي، حيـــث ت�ســدر اإدارة املدار�س اإي�ساحًا 
ل�شـــحة  ي�شــــرتط  كـــما  والنتخـــاب،  للرت�شيح  التف�شيلية  املواعيد  بتحديد 
انتخابات املجل�س الطالبي اأن يكون الت�سويت بــناء على اجلـداول االنتخابية، 
منوذج  خالل  من  فيكون  املر�سحـني  واختيار  الت�سويت  لكيفية  بالن�سبة  اأما 
معد م�سبقا، ويتم الت�سويت عن طريق االقتـــراع، حيـــث يقوم الطالب بو�سع 

النموذج يف �سندوق زجاجي خم�س�س لالنتخابات الطالبية. 

تقرير - من�سور الع�ساف

المجلس الطالبي بمدارس أطياب

يعزز روح االنتماء للوطن00 ويكتشف المواهب
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وعن الفائدة التي حتققت للطـــالب من املجـــل�س اأفــاد الناظر اأن الطالب 
ا�ستفادوا من املجل�س الطالبي عظيم الفائدة حيث اأ�ســبع رغباتهم، واأ�سهم 
يف رفع مفهوم احلوار لديهم، وتر�سيخ معنى العمل اجلـماعي وروح التعاون، 
وامل�ساركة يف الراأي، م�سريًا اإلى اأن املجل�س الطالبي يقــوم بدرا�سة اقرتاحات 
املدار�س  الإدارة  بالتو�ســيات  الرفع  ثم  ومن  حدة،  على  اقرتاح  كل  الطالب 
اأو الربنامج قابال للتطبيق، وقد مت اعتماد العديد  اأن يكون القرتاح  �شرط 
من الربامج والفعاليات املتنوعة. واأكد الناظر اأن املجل�س يرحب بكل ما من 

�ساأنه تطوير اجلانب التعليمي والثقايف واالجتماعي لدى الطالب ..

املجل�ض الطالبي  حا�سنة  تربوية وتوعوية �ساملة
وعلق مدير اإدارة الن�شاط الطالبي والإعالم باملدار�س خالد املدخلي على 
دور املجل�س الطالبي يف املدار�س وانعكا�سات ذلك على الطـــالب واملجــتمع 
وقــال : » ن�ســعى من خـــالل املجلـــ�س الطـــالبي اإلى تنظيم خمتلف االأنــ�سطة 
املتنوعة التي تدخل البهجة وال�سرور اإلى نفو�س الطــالب.. حيث يلـبي املجل�س 
تطلعاتهم ورغباتهم، من خالل خلق بيئة �سحية تناف�سية بني الطـــالب، وقد 
نفذت املدر�سة يف هذا االإطار العديـــد مـــن االأن�ســـطة الطـــالبية ومن �سمنها 
االحتفال باليوم الوطني للمملكة من كل عام، وت�ستمل هذه املنـــا�سبة ال�سنوية 
املباركة على حفل وطني وحملة اإعالمية ي�سرتك فيها كل طـــالب املـــدر�سة، 
ويتخلل احلفل الق�سائد الوطنية ال�سعرية التي تعزز حب الوطن واالنتماء يف 

نفو�س الطالب. 

واأ�ساف املدخـــلي : اإن املجـــال�س الطـــالبية يف املـــدار�س هي بارقــة نـــور 
وتعليم وتربية وم�ساركة جماعية ، حيث يتاح للطالب اإبداء راأيه بــكل اأريحـية، 
ويلقى اأ�سداء وتفاعل جتاه فكرته اأو م�سروعـــه املـــدر�سي، من خــالل عر�سه 
على املجل�س الطالبي ومناق�سة الفكرة ودرا�ستها ومن ثم الـــرفع بهــا الإدارة 
املدر�سة، وهذا التجاوب حفز الطالب لتقدمي اأفكارهم واقرتاحاتهــم. واأ�ساد 
املدخلي بدور اأولياء االأمور وم�ساندتهم لالأن�ســطة الطالبـية ومقدرا تفاعلهم 
مع برامج املدار�س، وا�سفا اإياهم بال�سباقني حل�سور فعاليات اأن�سطة املجل�س 

الطالبي.

الطالب يجدون �سالتهم من خالل املجل�ض الطالبي
ــ من جهته اأ�ســـاد الطــالب �سالح العــوهلي ع�سو اللجنة الفنية باملجل�س، 
موؤكدا اأن الفائــدة عمت جميع طـــالب املـــدار�س مبختلف املراحل من خالل 
تنظيم العديد من الربامــج ال�سيقة ذات الفـــائدة الكبــرية حيث تقام دورات 
عن فن مهارات االت�سال، وقــد تفــاعل الطـــالب مـــع هذه الدورات وتعرفوا 
على فنون ومهارات احلوار واالت�سال، من خـــالل ا�ستخدام برنامج العرو�س 
التقدمية واأي�سا مت توزيع بع�س املذكرات امل�ساندة والتي حتتوي على طرق 
واأ�ساليب احلوار الناجح . واأو�سح العوهلي اأن املجل�س الطالبي يف املدار�س.. 

رفع بالتو�ســـيات اإلى اإدارة املـــدار�س لتـــزيني باحـــاتها وفـــنائها، وجــاءت 
املوافقة �سريعا على هذه املبـــادرة التـــي قدمــها املجلـــ�س الطــالبي ور�سدت 
ميزانية لذلك، ومن ثم حتددت م�سوؤوليات كل جلنة على حدة وبداأنا العمل 
اإلى اأن ظهرت مدار�سنا بحلة جـــديدة ومزينة ت�سر الناظرين. وكذلك فقد 
اقرتح طالب ال�سف الثاين الثانــــوي لقاء مفتوحًا يجمع املدر�سني بالطالب 
واإدارة املدر�سة، وقد لقي جتـــاوبًا من اجلمـــيع، وعقد اللقاء ومتيز بال�سفافية 

وتبادل االأحاديث الودية.

واأ�سار اإلى اأن املجل�س �سوت باملوافقـــة عـــلى برنـــامج امل�ســابقات الثقافية 
النافعة للمرحلة الثانوية، وكذلك برنامـــج ريا�شي اأو ن�شـــاط حـــركي )ويكون 

فيه التنويع والتغيري وا�ستخدام املفيد من الربامج البدنية املتاحة.
كما مت تنظيم برنامج �سهري وق�سم اإلى اأربعة اأ�سابيع )االأ�سبوع الثقايف، 
االأ�سبوع العلمي، اأ�سبوع املناف�سات، واأ�سبوع الدوري الثقايف( ويتخلل الفرتة 

معر�س الكتب واالأ�سرطة باأ�ساليب خمتلفة.
الطالب  نفو�س  يف  وال�سعادة  ال�سرور  بعث  الطالبي  املجل�س  باأن  مفيدًا 

ويالقي قبوال وا�سعا من الطالب اإذ وجدوا �سالتهم من خالله.
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املجل�ض الطالبي اأداة للتوا�سل بني الطالب واملدر�سة
اإلى ذلك تطـــرق املـــ�سـرف العـــام باملدار�س يو�سف ال�سعيبي اإلى اأهـــمية 
املجلــ�س الطـــالبي ودوره يف اإ�ســـالح النـــ�سء وتنمـــية اجلـــوانب الفكـــــرية 
واالجتماعية والريا�سية وقال :« »يعـــترب املجل�س الطالبي اأداة للتفاعل ما بني 
الطالب واإدارة املدر�ســـة، و يعـــزز العـــالقات، وينمى التوا�سل واحلوار البناء 
ويحقق الفائدة املرجوة، ويطلق العنان لتفجري الطاقات اخلالقة واالإبداعية، 

وتعزيز املواهب الفردية منها واجلماعية.
والتي ت�سهم يف النهاية يف ت�سكيل الثقافة العامـــة وتطـــوير الفـكر وخدمة 
الوطن واملجتمع، حيث يتيــــح املجـــل�س للطـــالب فر�ســـة ممـــار�سة خمـــتلف 
االأن�سطة الثقافية واالجتماعية والريا�سية والفنية يف اإطار من القيم واملبادئ 

واالأخالق االإ�سالمية ال�سامية.
وهو حلقة و�سل بني الطـــالب واملدر�ســـة، بهـــدف خــدمة الطالب وطرح 
ق�ساياهم وتبني اأفكارهم اخلالقة. وتقوية العالقة بني الطـــالب مــن خـــالل 
اإيجاد �سيغة للتفاعل بينهم عن طريق ممار�سة االأن�سطة امل�سرتكـــة. وتعـــزيز 

روح امل�ساركة والتعاون املثمر وبناء روح اجلماعة لديهم.
اإ�سافة اإلى اكت�ساف مواهبهم وقدراتهم و�سقل مهاراتهـــم وت�سجــــيعهم، 
وتنمية الروح االإبداعية لديهم. واال�ستـــفادة مـــن طـــاقات الطالب يف خدمة 

املجتمع وفيما يعود عليهم بالنفع . 

فعاليات متنوعة واأن�سطة متميزة ا�ستفاد منها طالب املدار�ض
من جانبه حتدث الطالــب حممد ال�ســـغري عـــن املنا�ســـط التي يــنــفذها 
املجل�س الطالبي بالتعاون مع اإدارة الن�شــاط الطــالبي  وقال : » تتعدد الربامج  
فهناك ما يتعلق منها باجلانب الرتبوي كاملحا�ســرات التوعوية والتثقيفية، 

واأخرى باجلانب الرتفيهي كامل�سابقات الريا�سية والثقافية والفنية..
كما ينظم املجل�س اأي�سا اليوم املفتـــوح وي�ستــمل علـــى م�ســـابقـــة » �سرية 
امل�سطفى عليه ال�سالة وال�سالم « وت�سـتمر ملدة �سهر تقريبا، ومن ثم توزيع 
اجلوائز القيمة  على الفائزين وهي عبــارة عن اأجهزة جواالت ذكية.. ومت 
اأي�سا تكرمي اللجان املنظمة، واأ�سار ال�سغري اأن املجل�س الطالبي قدم م�سرحًا 

امل�سرحي  الفن  هذا  اأظهر  وقد  وهادفة  ق�سرية  م�سرحيات  يت�سمن  مميزًا 
العديد من املواهب الكامنة، وا�ستـــفاد الطـــالب امل�ساركون واحل�سور واأثروا 

معلوماتهم.
وقد ح�سر  فعاليات امل�سرح  العديد من امل�سوؤولني واأولياء االأمور وم�سريف 

االأن�سطة الرتبوية.
ويف ختام حديثه اأ�ســاد الطــالب ال�سغري بتعـــاون ودعـــم اإدارة املــــدار�س 
ومر�سدي الطالب وجميع اأع�ساء املجل�س الطـــالبي ملا قـــاموا به من جــــهود 
ملمو�سة الإجناح منا�سط وبرامج املدر�ســــة. حــيث حقـــق املجـــل�س الطـــالبي 

باملدر�سة نتائج متميزة انعك�ست اإيجابًا على الطالب.
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يف اإطار الزيـــارات التي تنــظمها اإدارة العالقات العامة, واإدارة 
العالقات واملرا�سم بالإدارة الن�ســـائية لطالب وطالبات اجلامعات 
واملدار�ض بالتعليم العام لزيارة جمل�ض ال�سورى والتعرف على اآلية 
عمل املجل�ض, نظمت الإدارتان خالل �سهـــر حمــرم زيـــارة لكـل من 
طالب مدار�ض عطاء بن اأبي رباح, ومعهد ال�سفاء العلمي بالريا�ض, 
ومتو�سطــــة الغـــد الأهليـــة, وطـــالب وطـــالبات مـدار�ض الرتبية 
النموذجية بالريا�ض, وطالبات جامعـــة الأمـــري �سلـطان وجامعة 

دار العلـــوم بالريـــا�ض, وجـــامعة دار احلكـــمة بجــده, وطالبات 
املتو�سطة 221 بالريا�ض,حيث جتولوا يف ردهات املجــل�ض واطلعوا 
على حمتويات املعر�ض الدائم الذي يحتوي تاريخ املجل�ض وبع�ض 
الوثائق التي توثق القرارات التي اأ�سدرها املجـــل�ض اإبـــان عهـــود 
امللك عبدالعزيز, وامللك �سعود وامللك فيــ�سل – رحمهم اهلل – كما 
�ساهد الطالب الزائرون فيـلمًا تعـــريفيًا عـــن املجـــل�ض. وح�سروا 

جانبًا من اجلل�سات العامة التي عقدها املجل�ض.

نظمتها إدارة العالقات العامة وإدارة العالقات والمراسم باإلدارة النسائية

وفود طالبية تزور مجلس الشورى وتحضر
جانبًا من جلساته العامة
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اأ�ساد رئيــ�ض الربملـــان العربي اأحمـــد اجلروان بنـــتائج اجتـــماع 
الريا�ض بني اأ�سحاب اجلاللة وال�سمو قادة اململـــكة ودولـة الكويت 
ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمـــارات العربيـــة املتحـــدة 

واأثره الإيجابي يف تعزيز م�سرية العمل العربي امل�سرتك.
وقال اجلروان يف بيان �سحفي: اإن “نتائج االجتمـــاع ذات اأهــمية كبرية 
االأمر الذي من �ساأنه اأن ي�ســهم اإلى حـــد كـــبري يف تنقيـــة االأجــــواء العـــربية 
واالرتقاء بالعمل العربي امل�ســرتك يف ظــل الظـــروف احلرجـــة التي متــــر بها 

االأمة العربية والتحديات اخلطرية التي تواجه املنطقة ككل«.

اأكـــدت جلـــنة برملانيـــة اأوروبيـــة خطـــورة الأزمـــة ال�ســـورية 
يف �سقيهـــا الإن�ســـاين والأمني, م�ســـددة على �سرورة بلورة خمرج 

�سيا�سي �سريع لها.
وعدت اللجنة الربملانية الأوروبية ل�ســـوؤون التنميـــة يف بـــيان 
بعد جل�سة ا�ستماع “اأن الأزمة يف �ســوريا تتفاقم واأنه لن يكون من 

املمكن و�سع حد لها �سوى عرب قرار �سيا�سي«.
وقالت رئي�سة اللجنة ليندا ماكفـــان “اإن احلــــل ال�ســـيا�سي هـــو ال�سبــــيل 
 حلل االأزمة ال�سورية ومن دونه لن ميـــكن التو�ســـل اأبـــدا اإلى اإنهـــاء االأزمـــة«.
واأو�سحت اإن امل�ساركني يف اجلل�سة ومن بينهم ممثلون عن املفو�سية االأوروبية 

ومنظمــات املجتــمع املدين واملنظمات الدولية اأكدوا �سرورة اأال يتم تخفي�س 
ميزانية االحتاد االأوروبي املخـ�س�سة للم�ساعدات االإن�سانية يف �سوريا ال�سيما 

مع ارتفاع حجم امل�سكالت التي تواجهها دول اجلوار.

ا�ستعــر�ض العاهـــل الأردنـــي امللـــك عبداهلل الثاين مع رئي�ض 
جمل�ض النواب العراقي الدكتور �سليم اجلبوري خالل زيارة الأخري 
لالأردن موؤخرًا العالقات الثنائية بني البلـــدين واجلـــهود املبذولة 
ملواجهة خطر التنظيمات الإرهابيــة, حيـــث اأكـــد العاهل الأردين 
وقوف بـالده اإلى جـــانب الأ�ســـقاء العراقـــيني, يف �سبـــيل تر�ســــيخ 

ا�ستقرار ووحدة بلدهم, وتعزيز دوره الرئي�سي يف املنطقة.

البرلمان العربي يشيد 
باتفاق الرياض التكميلي

لجنة برلمانية أوروبية تؤكد 
خطورة األزمة السورية

عاهل األردن يبحث مع 
الجبوري الجهود لمواجهة 

اإلرهاب في العراق
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مجلس النواب األسباني يدعو الحكومة إلى
االعتراف بدولة فلسطين

رئيس وزراء فيتنام ينجو من سحب الثقة في البرلمان

مجلس النواب: الحل السياسي هو الخيار األمثل
لألزمة في ليبيا

دعا جمل�ض النواب الأ�سباين يف مذكرة اأقرها بغالبية �ساحقة 
احلكومة الإ�سبانية اإلى العرتاف بدولة فل�سطني. 

وتن�ض املذكرة التي قدمتها املعار�سة ال�سـرتاكية واأقرت ب�سبه 
اإجماع اإذ �سوت ل�ساحلها 319 نائبًا وعار�سها اثنان فقــط وامتنع 
واحد عن الت�سويت, على اأن العــرتاف “ يجـــب اأن يكـون نتيجة 

مفاو�سات بني الأطراف الفل�سطينية والإ�سرائيلية. 
واأفاد وزير اخلارجــية االأ�ســباين خوزيـــه غار�ســـيا مارغـــالو اأن حكــــومته 
اأقدمت على هذه القرار ب�سبــب التاأييــد الوا�سع الذي تلقاه املطلب الفل�سطيني 

يف اأو�شاط ال�شعب الأ�شبان. 
وتطلب املذكرة ، من احلكومة االأ�سبـــانية العـــمل “بطريقــة من�ســـقة مع 
االحتاد االأوروبي من اأجل تعميم هذا االعتــراف داخــل االحتـــاد االأوروبي يف 

اإطار حل نهائي و�سامل ، يرتكز اإلى قيام دولتني.

اجتاز رئي�ض وزراء فيتنام جنوين تان دوجن اقرتاًعا على الثقة 
64 %من النواب ل�سالح منح  يف الربملان اليوم حيث �سوتت ن�سبة 

زعامته ثقة عالية.
وح�سر كل النواب وعددهـــم 485 نائـــبًا القـــرتاع على الثقة 

واأ�سدروا الأحكام على اأكرث من 50 م�سوؤوًل حكومًيا.
ومنذ العام املا�سي بداأت اجلمعـــية الوطنــية يف البــالد الت�سويت �سنوًيا 

للحكم على اآداء كبار امل�سوؤولني.

اأعلن جمل�ض النواب الليبي مت�سكه مببادرة الأمم املتحدة حلل 
الأزمة الراهنة يف البالد عرب احلوار الوطني ووقف العنف امل�سلح.
وقال املجل�س الذي يعقـــد جل�ســـاته مبدينه طربق �سرقي ليبيا يف بيان له 
:” اإن مبادرة االأمم املتحدة هي املبـــادرة الوحــيدة التي يتعامل معها الربملان 
حالًيا لوقف اإراقة الدماء “ ، موؤكًدا اأن احلـــل ال�ســـيا�سي هو اخلـــيار الوحـــيد 

للخروج من االأزمة الراهنة التي متر بها ليبيا.
واأ�سار البيان اإلى اأن مبـــادرة االأمــم املتحـــدة يجـــب اأن تتــ�سمن ا�ستــمرار 
امل�سار الدميقراطي الذي اختاره ال�ســعب الليـــبي �ســـاحب ال�سرعية الوحيدة 

باختياراته احلرة عرب �سناديق االنتخابات.
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ا�ستعـــر�ض النـــواب الأوروبيــون يف بروك�سل م�ستجدات الو�سع 
يف ال�سرق الأو�سط من خمتلف جــوانبها خا�ســًة عملية ال�سالم بني 

الفل�سطينيني واإ�سرائيل.
ودعت املمثـــلة العلــيا لل�سيا�ســـة اخلارجــية الأوروبيــة فدريكا 
موغرييني خالل جلــ�سة عـــامة للبــرملان الأوروبي املجـتمع الدويل 

�سادق الربملان الأفغـــاين عــلى اتفــاق يجـــيز ابقـــاء حــوايل 
12500 جندي اأجــنبي يف اأفغـــان�ستان بعد ان�سحاب الق�سم الأكرب 
من قوات احللف الأطل�سي نهاية دي�سمرب يف اأجـــواء مــن املخــاوف 

اأمام ت�ساعد هجمات امل�سلحني.
و�سادق جمل�س ال�سيوخ على االتفاق االأمني الثنــائي مع الـــواليات املتحدة 
واتفاق اآخر م�سابه مع حلف �سمال االطل�سي بعد اأن �سادقـــت عليـــه اجلمــعية 

الوطنية موؤخرًا.

تعـــهد رئيـــ�ض املفو�ســية الأوروبية جان كلـود يونكــر بــاأنه لن 
يعيق اأية حتقيقات ب�ساأن ما ن�ســـر عــن توفيــر بــالده لوك�سمــبورغ 

مالذًا �سريبًا اآمنًا للموؤ�س�سات وال�سركات العاملية.
وقال يونكر الذي مثل اأمام جل�ســة ا�ستثنائية عامة للبـــرملان االأوروبي يف 

اإلى تفعــيل املقاربة الإقليمية يف معاينة ال�سراع وحله على اأ�سا�ض 
حل الدولتني.

واأكدت اأن املجتمع الدويل واالأطراف املعنية تتحمل م�سوؤولية اإهدار املبادرة 
العربية التي اأطلقتها اجلامعة العربية عام 2002 خالل قمة بريوت العربية.

ومن املنتـــظر اأن يـــدخل االتــفاق حــيز التطـــبيق ر�سمًيا عندما يوقع عليه 
الرئي�س اأ�سرف غني الذي �سبق واأعلن موافقته عليه.

اإن املفو�سية �ستقوم بواجبها يف التحقـــيق بهــذه الق�ســية واأنه لن  بروك�سل 
يتدخل يف �سري عملها.

وبني يونــكر اأنه يـــوؤيد تفعــيل تبـــادل اأف�سل للبيانات ال�سريبية بني الدول 
االأوروبية وت�سديد الرقابة على االإفــالت ال�سريبي. وقال: اإن امل�ساألة ال تطول 

لك�سمبورغ فقط بل دواًل اأخرى كذلك.

الممثلة العليا للسياسة 
الخارجية األوروبية تحمل 

المجتمع الدولي مسؤولية 
إهدار المبادرة العربية

البرلمان األفغاني يجيز بقاء 
القوات األجنبية في البالد

رئيس المفوضية األوروبية 
لن يتدخل في التحقيقات 
حول توفير لوكسمبورج 

مالذًا ضريبًا آمنًا
للشركات العالمية
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رف�ض النواب الأوروبيون لئحة تدعو اإلى اإ�سقـــاط املفو�ســـية 
الأوروبية برئا�سة جان كلود يونكر.

ورف�ض اأع�ساء الربملان لئحة تقدمت بها الأطـــراف املناهـــ�سة 
لالأطروحات الأوروبية واأحــزاب اليمـــني املتطـــرف حيث عار�سها 
461 نائبًا و�سوت 101 نائـــب ل�ساحلـــها وامتـــنع 88 اآخـــرون عن 

الت�سويت.
وجــــاء الت�ســـويت على الئحــة �سحب الثقة ب�سبب تفاعالت الك�سف عن 
قيام دوقية لك�سمبورغ التي ينـــتمي اإليـــها رئي�س املفو�ســـية االأوروبــية يونـــكر 

�سوت جملـــ�ض ال�سيــوخ الأمريكي بفارق �سوت واحد فقط, �سد 
بناء اأنبوب النفط »كي�ستون اإك�ض اإل« بني كندا والوليات املتحدة, 
وهو م�سروع معلق منذ �ست �سنوات ب�سبب معار�سة اإدارة الرئي�ض, 

باراك اأوباما, له.
وامل�سروع الذي كان بحاجـة اإلى 60 �سوتًا على االأقل الإقراره، حاز تاأييد 59 
ع�سوًا فقط، ذلك اأن غالبية االأع�ساء الدميقراطيني يف املجل�س، يعار�سون 

بناء هذا االأنبوب ب�سبب اأخطاره على البيئة.

بتقدمي ت�سهيالت �سريبية لعدد من ال�سركات العاملية ومتكينها من االإفالت 
من االأداء ال�سريبي.

واأنبوب »كي�ســتون اإك�س اإل«، م�ســروع ل�ســركة »تـــران�سكندا« الكــندية، من 
اأجل نقل النفط ميتد على طول 1900 كلم، مـــن واليـــة »الربتا« يف كـــندا اإلى 

م�سايف النفط يف »تك�سا�س« بالواليات املتحدة.

فـــاز اجلمهـــوريون بالأغـــلبية يف جمــل�ض ال�سيوخ الأمريكي يف 
انتخابات منت�سف الولية, مما يحد مــن هـــام�ض حترك الرئي�ض 
باراك اأوباما يف �سنتيــه الأخــريتني يف ال�سلــطة, ح�سـب تقديرات 

�سبكات التلفزيون.
واأحلق اجلمهوريون هزمية كبرية بالدميوقراطيني مع ح�سول مع�سكرهم 
على 51 من مقاعد جمل�س ال�سيوخ البالغ عددهـــا مئة، واحتفاظهم بال�سيطرة 

على جمل�س النواب ليهيمنوا بذلك على الكونغر�س باأكمله.

النواب األوروبيون يرفضون 
إسقاط المفوضية األوروبية

مجلس الشيوخ األمريكي 
يصوت ضد بناء أنبوب 

نفطي

الجمهوريون يهيمنون على 
الكونغرس األمريكي
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)جلنة توظيف االأجانب( ويعني رئي�سها النائب العام ل�ساحب اجلاللة امللك 
املعظم.

جتتمع هذه اللجنة بالغرفة املخ�س�سة لها من قبل احلكومة كلما دعت 
احلاجة لذلك بدعوة من رئي�سها وتنح�سر مهمتها فيما ياأتي :

توظيف  ب�ساأن  العامة  النيابة  قبل  من  اإليها  املحولة  الطلبات  يف  النظر 
اململكة  يف  ا�ستخدامهم  اإلى  احلاجة  م�ست  الذين  االأجانب  االأ�سخا�س 

احلجازية.
 اإجراء البحث الدقيق يف من يوؤمل تر�سيحه تاأمينًا للطلب على اأن يبداأ 

مبن هو من رعايا جاللة امللك املعظم ثم باالأجنبي. 
تطبيق املواد املتعلقة ب�شروط تر�شيح املوظفني الأجانب وطريقة توظيفهم 
واملواد املتعلقة بال�شروط التي يجب درجها يف بنود التفاقية التي تعقد مع اأي 

موظف اأجنبي من اأحكام هذا النظام.

)�سروط توظيف املوظف الأجنبي وطريقة توظيفه( 
ال ي�سوغ الأي دائرة تر�سيح اأي موظف اأجنبي راأت لزوم ا�ستخدامها لديها 

اإال اإذا كان حائزًا لل�سرائط االآتية:
ثبوت هويته وتابعيته. 

وثائق تدل على ح�سن حاله ومبلغ معلوماته ومن�ساأه العلمي والعملي.
لياقته ال�سحية التي متكن من القيام باأعباء الوظيفة واإمكان اإقامته يف 

احلجاز. 

قرارات حول استخدام األجانب ) 1 - 2 (

املعظم  اجلاللة  ل�ساحب  النائب  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الأمر  “تنفيذًا 
للحاالت  �سامل  عام  نظام  بو�سع  1347/11/13هـ،  وتاريخ   )2648( عدد 
التي يجوز ا�شتخدام الأجانب فيها وكيفية ا�شتخدامهم مع ال�شروط املتمة. 
لذلك قد اطلع املجل�س على �سورة النظام املرفوقة وتداول االأع�ساء البحث 
االآراء و�سع  املجل�س بجميع  املذاكرة قرر  انتهاء  وبعد  يف مواده مادة مادة، 
احلاجة  تقت�سيه  وما  امل�سلحة  طبق  االآتية  ال�سيغة  على  املذكور  النظام 

والظروف وهذا ن�سه:

)نظام توظيف الأجانب(
ي�سمل هذا النظام لنظام توظيف االأجانب يف اململكة احلجازية.

ت�سمل كلمة “املوظف االأجنبي” حيث ما وجدت يف هذا النظام جميع من 
ق�ست ال�سرورة با�ستخدامهم يف احلكومة احلجازية ممن لي�سوا من رعايا 

حكومة جاللة امللك املعظم.
حال  باأي  احلجازية  احلكومة  يف  اأجنبي  موظف  اأي  ا�ستخدام  ميكن  ال 
من االأحوال يف حالة وجود من ي�سد فراغه من رعايا �ساحب اجلاللة امللك 

املعظم.
تابعًا لرئي�س وطني مهما بلغت  اأن يكون املوظف االأجنبي مروؤو�سًا  يجب 

درجة اخت�سا�سه بحث ال يكون لقبه اأكرث من معاون اأو م�ست�سار.
تتوفر  الق�سوى )وهي عدم وجود وطني  تدعو احلاجة  دائرة  رئي�س  كل 
فيه الكفاءة واالأهلية( اإلى طلب ا�ستخدام اأي موظف اأجنبي مكلف باتخاذ 
كافة و�سائل الن�سر واالإعالن للبحث عن وطني له قابلية للقيام بذلك العمل 

وي�سد من ذلك الطلب.
يقدم  اأن  ال�ستخدامه،  وطني  وجود  تعذر  لديها  يثبت  التي  الدائرة  على 
وفقًا  االأجانب  بتوظيف  يخت�س  ما  يف  النظر  اإليها  عهد  التي  للجنة  طلبًا 

ملقت�سيات اأحكام هذا النظام.
تت�سكل جلنة يف العا�سمة من ع�سوية كل من وكيل املالية واأحد م�ست�ساري 
النائب ومدير املعارف ومدير عموم الربق والربيد واأمني العا�سمة وع�سو من 
اإملام باإحدى اللغات االأجنبية وتدعى هذه اللجنة  جمل�س ال�سورى وكاتب له 

1348هـ /1 /8 وتاريخ    )396 ( رقم  قرار 

الدكتور عبدالرحمن بن على الزهراين
مدير عام مركز اأبحاث ال�سورى
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عن  ال�شابعة  املادة  عليها  ن�شت  التي  ال�شروط  تثبيت  يجري  اأن  يجب 
طريق جلنة توظيف االأجانب وال يجوز تعيني املر�سح االأجنبي الذي توفرت 
فيه ال�شروط املنوه عنها اإل بعد عقد اتفاقية يوقع عليها كل من رئي�س الدائرة 

املر�سح اأو من ينوب عنه با�سم احلكومة ومن املوظف املر�سح.

يجب اأن ت�ستمل بنود التفاقية على ما ياأتي: 
حتديد مقدار الراتب املتفق عليه واأجل االتفاقية على اأن يكون ا�ستحقاق 

الراتب من حيث و�سوله اإلى ثغر جده. 
تعني الوظيفة والزمن الذي يطلب منه اأداء العمل اليومي فيه.

تعني درجة ركوبه يف الباخرة. 
حتديد مدة االإجازة على اأن ال تزيد عن �سهرين.

اإمكان ف�سخ االتفاق من قبل املتعاقدين على اأن يعلم كل منهما االآخر قبل 
طلب الف�سخ بثالث �سهور.

تعهد امل�ستخدم بتنفيذ كافة االأوامر التي تلقى اإليه من قبل رئي�س الدائرة 
اأو خارجها  اإليها  اإليها �سواء كان من داخل الدائرة التي ينتمي  التي ينتمي 
حتى لو من خارج البلدة ب�شرط اأن يكون ذلك �شمن الوظيفة املتفق معه على 

تعيينه فيها. 
تعهد امل�ستخدم بالر�سوخ لنظام احلكومة احلجازية وت�سريعها احلكومي 

بال قيد ول �شرط.
اأن ت�سعر  اإلى الك�سف الطبي  اإر�ساله لدى االقت�ساء  اإلى  تعهده باالنقياد 
احلكومة بعدم قابليته ال�سحية التي متكنه من القيام باأعمال الوظيفة التي 
طلب من اأجلها فاإذا ثبت ذلك يحق للمقاول ف�سخ املعاقدة قبل انتهاء اأجلها 
للمقاول حق يف  ولي�س  لعودته.  الالزمة  ال�سفرية  امل�ساريف  يعطيه  اأن  على 

مطالبته بغري ذلك.
تعهد امل�ستخدم بدفع راتب �سهرين اإذا ا�ستقال من وظيفته دون مراعاة 
التعهدات املدونة يف االتفاقية اأو اإذا ف�سل من وظيفته ل�سوء �سلوكه وتق�سريه 

يف الوظيفة تق�سريًا يخل باأعمالها. 
تعهد املقاول باأنه يف حال ا�ستغنائه عن اأي موظف اأجنبي قبل انتهاء مدة 
مقاولته بدفع راتب �سهرين كاملني ولي�س للم�ستخدم مطالبه باأكرث من ذلك.
مقام  من  بالت�سديق  اقرتانها  بعد  اإال  املفعول  نافذة  االتفاقية  تعترب  ال 

النيابة. 
يجب اأن ال تزيد مدة ا�ستخدام االأجنبي عن ثالث �سنوات. 

ويكون  املقاولة  مدة  انتهاء  قبل  احلجاز  يف  املنية  تدركه  م�ستخدم  كل 

كانت مقيمة يف  اإن  لورثته  تدفع  املقاولة  م�ستحقًا مل�ساريف عودته مبوجب 
البالد التي هو م�ستخدم بها.

املوظفون املعينون االآن بعقود يعاملون مبوجب عقودهم اإلى نهاية مدتها، 
عليه  جتري  جديدًا  تعيينًا  يعد  اأجنبي  موظف  ا�ستخدام  لعقد  جتديد  وكل 

اأحكام هذا النظام.
كل عقد مل يجر وفق اأحكام هذا النظام ال يكون معتربًا. 

با�سم  بالتوقيع  اخلارج  يف  املعتمدية  تنوب  اأن  ا�ستثنائية  حالة  يف  يجوز 
هذا  اأحكام  عليه  ن�شت  ملا  مطابقًا  العقد  يكون  اأن  �شرط  على  احلكومة 

النظام.
كل ما يخالف اأحكام هذا النظام ويعار�سه يعد ملغيًا وال عربة به.

ي�سري مفعول هذا النظام من تاريخ ن�سره.
روؤ�ساء الدوائر وجلنة توظيف االأجانب مكلفون بتطبيق هذا النظام كل 

منهم يف ما يخ�سه.
وعلى هذا ح�سل التوقيع« .

عن  التوظيف  لتقنني  �سدرت  التي  االأنظمة  اأهم  من  يعد  النظام  هذا 
ا�ستقطاب  من  العمل  حاجة  تقت�سيه  ما  وفق  اخلارج  من  التعاقد  طريق 
بالتخ�س�سات التي ال تتوفر لدى مواطنني. وكما يكفل هذا النظام االأولوية 
املتعاقد  حق  تكفل  و�سروطًا  للتعاقد،  اآلية  و�سع  فاإنه  للمواطن؛  الق�سوى 
و�ساحب العمل، ويعد هذا النظام النواة لتوظيف االأجانب عن طريق التعاقد.

تاأ�سي�ض مكتب لال�ستخدام
يف 1358/12/1هـ ورد من مقام النيابة املعاملة رقم )13054(، املت�سمنة 
اقرتاح ال�سيخ عبداهلل ال�سيبي تاأ�سي�س مكتب لال�ستخدام، واملوافق عليه من 
جمل�س  وقام  1358/11/21هـ،  وتاريخ   )79( رقم  بقراره  البلدي  املجل�س 

ال�سورى بدرا�سة امل�سروع املقدم ومناق�سته، وقد تقرر باالإجماع ما ياأتي: 
املوافقة على املواد 1 و3 و4 و8 و12 من امل�سروع املقدم.

تعديل املواد 5 و6 و7 و9 و10 و11 من امل�سروع املقدم بال�سيغة املو�سحة 
يف احلقل االأي�سر من االأوراق املرفوقة. 

اإ�سافة املادتني 13، 14 املو�سحة باالأوراق املرفوقة. 
ولزيادة االإي�ساح قد جرى تنظيم امل�سروع يف حقلني، حقل اأدرج به اأ�سا�س 

املو�سوع وحقل اآخر اأدرجت به املواد التي اأقرها املجل�س.
”    ) يتبع ( وعلى هذا ح�سل التوقيع.
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شوريات

د. عبد اهلل بن اإبراهيم الع�سكر
ع�سو جمل�ض ال�سورى

كنت يف جل�سة �سمر مع بع�ض الزمالء و�ساألني اأحدهم عن اأهم الكتب التي اأثرت يف عاملنا املعا�سر تاأثرًيا يفوق 

غريها. ف�سردت له من قراءات �سابقة هذه الكتب الع�سرة التي ل اأرى لها مزاحًما واأ�ستثني الكتب ال�سماوية:

اأكرث  1532م.  وهو من  1513م و�سدرت الطبعة الأولى منه عام  لنيكولو ميكيافيلي عام  األفه  1- كتاب الأمري 

ا اإذا تعلق الأمر بالنظام ال�سيا�سي والإداري و�سوؤون احُلكم.  الكتب انت�ساًرا و�سهرة وتاأثرًيا يف الوعي الإن�ساين, خ�سو�سً

وعلى الرغم من �ُسمعته ال�سيئة لدى الكثريين من النا�ض مُبختلف ثقافاتهم, خ�سو�سًا فكرته الرئي�سة )الغاية ُتربر 

الو�سيلة( والتي اأ�سبحت ُمرادفة لالنتهازية على مر الع�سور, اإّل اأن الكتاب يبقى تراثًا اإن�سانيًا اأحدث نقلة هائلة يف 

ُنظم الإدارة واحلكم وتاأ�سي�ض الدول.

يف  اأثرت  التي  الكتب  اأعظم  من  الكتاب  هذا  نيوتن.  لإ�سحق  الطبيعية  للفل�سفة  الريا�سية  املبادئ  كتاب   -2

تاريخ الب�سرية. وُيعترب هو النواة الولى للطفرة العلمية الفيزيائية والريا�سية, التي اعتمد عليها �سائر العلماء 

والفيزيائيني والريا�سيني يف كافة اكت�سافاتهم واخرتاعاتهم العلمية اإلى يومنا هذا. حتى اأن �ساحب كتاب: اأعظم 

100 �سخ�سية يف التاريخ و�سع اإ�سحق نيوتن يف املرتبة الثانية بعد الر�سول العظيم �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.

والتفكري.  البحث  من  �سنوات  ع�سر  بعد  1916م  عام  ن�سره  الذي  اأين�ستاين  لألربت  الن�سبية  النظرية  كتاب   -3

وتو�سل من خالل نظريته تلك الى العالقات الأ�سا�سية للكون وقام بربطها ببع�سها البع�ض. هذا الكتاب من اأكرث الكتب 

التي اأحدثت �سجة هائلة يف ع�سره, ا�ستمر تاأثريها حتى يومنا هذا, رمبا ل�سطدامها جزئيًا باملوروثات الدينية. 

4- كتاب اأ�سل الأنواع األفه العامل داروين يف العام 1859م, والكتاب – بعيدًا عن النقاط املثرية للجدل – اأحد 

اأبرز الأعمال التي اأثرت يف علم الأحياء التطوري ب�سكل هائل, ف�ساًل عن كونها حجر الأ�سا�ض للعقلية الأوروبية 

البحثية والفل�سفية, وكونها تاأ�سياًل ملنهج جديد يف التفكري, وتغيريًا جذريًا يف العديد من املفاهيم العلمية والإن�سانية 

– ح�سب اعتقادي -,  – هي اأحد اأهم النظريات املُثرية للجدل  – بال �سك  والفل�سفية والوجودية. نظرية التطور 

والتي ل مُيكن اأبدًا جتنبها اأو تنحيتها جانبًا ملا جاءت به من اأدلة وبراهني علمية ومنطقية دقيقة.

1925-1926م.  العامني  وُن�سر يف  ال�سجن,  األفه �ساحبه وهو يف  اأدولف هتلر.  النازي  للزعيم  5- كتاب كفاحي 

ال�سيا�سية, ف�ساًل عن  التو�سعية ونظراته  الطموحة و�سيا�ساته  والكتاب عبارة عن خليط جمنون من خطط هتلر 

�سد  الكفاح  من  ون�سف  �سنوات  اأربع  هو:  له  هتلر  اختاره  الذي  الأ�سلي  عنوانه  كان  الكتاب  هذا  الذاتية.  �سريته 

الأكاذيب والغباء واجلنب, اإّل اأن النا�سر اقرتح عليه ت�سميته: كفاحي. وقد اعرتف الكثري من ال�سا�سة الأوروبيني 

اأدركوا فيما بعد  الكتاب باجلدية الالزمة, لأنهم  اأنهم كانوا يف منتهى احلماقة والغباء, لأنهم مل ياأخذوا مباحث 

اأن الكتاب بب�ساطة كان ي�سم كل خطط هتلر وروؤيته ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية, والتي نفذها حرفيًا خالل احلرب 

العاملية الثانية. تلك الروؤية التي اأدت اإلى مقتل اأكرث من 60 مليون )ما يعادل 2.5% من اإجمايل تعداد �سكان العامل 

اآنذاك(. يف اأعنف حرب �سهدها التاريخ الإن�ساين. 

“ “ يتبع 
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